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 ១.១ យុទធស្ថស្រសត និងផ្លនកា អភិវឌ្ឍន៍អគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ ................ ៧ 
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 ២.៦ ងវកិាជំនួយផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទទួល និងរប្បីប្បាស់ ............................... ១២ 

    

ជាំពូកទ៣ី ព័ត៌ានសតពីីឆោលបាំណង ឆបសកកម្ម និងកម្មវិធីរញុផ្លែផ្កា ននការ 
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ភាវូបនីយកម្មជនបទ ..................................................................................... 

 
១៤ 

    

 ៣.១ រោលបណំង .................................................................................. ១៤ 
 ៣.២ របសកកមម ..................................................................................... ១៤ 
 ៣.៣ កមមវធិី ុញផ្លែផ្កា ននកា អភិវឌ្ឍអគ្គិសនីរឆ្ព ោះរៅប្បជាពល ដ្ារៅជនបទ ........ ១៥ 
  ៣.៣.១ កមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក ............................. ១៥ 
  ៣.៣.២  កមមវធិីប្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពោះអាទិតយតាមលាោះ ........................ ១៥ 
  ៣.៣.៣  កមមវធិីជួយទុនសប្មាប់ពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសន ី

រៅតំបន់ជនបទ ............................................................. ១៥ 
  ៣.៣.៤ កមមវធិីលតល់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវបស្រងគប់នងែលក់អគ្គសិនី ដ្ល់  

អនកកាន់អាជាា ប័ណណរធវីអាជីវកមមអគ្គិសន ីផ្ដ្លបានភាា ប់ប្បភព 
អគ្គិសនជីាមួយប្បព័នធបណាត ញជាតិ រដ្មីបបីនាយនងែលក់អគ្គិសនី
ដ្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ករៅតបំន់ជនបទ កនុងប្កបមណឌ ននផ្លនកា  
យុទធស្ថស្រសតបនាយអប្តា នងិគ្មាែ តនងែលក់អគ្គសិនីកនុង 
ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាសប្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ 
តាមបណាត រមតតនងិរាជធាន ី............................................... ១៥ 

  ៣.៣.៥ កមមវធិីលតល់កា លគត់លគង់អគ្គិសនសីប្មាប់បូមទឹករធវីកសកិមម ........ ១៥ 
  ៣.៣.៦ កមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្កមានប័ណណសមធម៌  
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រប្កាមជំនួយផ្លអករលទីិននលល ............................................. ១៦ 
 ៣.៤ លកខណៈវនិិចឆ័យសប្មាប់កា អនុវតតកមមវធិនីីមួយៗ .................................. ១៦ 
  ៣.៤.១ លកខណៈវនិិចឆ័យសប្មាប់កមមវធិីលតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ 

ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក ................................................................... ១៦ 
  ៣.៤.២  លកខណៈវនិិចឆ័យសប្មាប់កមមវធិីប្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពោះអាទតិយ 

តាមលាោះ ......................................................................... 
 

១៧ 
  ៣.៤.៣  លកខណៈវនិិចឆ័យសប្មាប់កមមវធិីជួយទុនពប្ងីក និងផ្កលមអកា  

លគត់លគង់អគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ ......................................... 
 

១៨ 
  ៣.៤.៤ លកខណៈវនិិចឆ័យសប្មាប់កមមវធិីលតល់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវ 

បស្រងគប់នងែលក់អគ្គិសន ីដ្ល់អនកកាន់អាជាា ប័ណណរធវីអាជីវកមម 
អគ្គិសនីផ្ដ្លបានភាា ប់ប្បភពអគ្គិសនជីាមួយប្បព័នធបណាត ញ
ជាតិ រដ្ីមបបីនាយនងែលក់អគ្គសិនីដ្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ករៅតំបន់
ជនបទ កនុងប្កបមណឌ ននផ្លនកា យុទធស្ថស្រសតបនាយអប្តា នងិ 
គ្មាែ តនងែលក់អគ្គិសនកីនុងប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាសប្មាប់ឆ្ន ំ
២០១៥ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតត នងិរាជធានី ............ ២១ 

  ៣.៤.៥ លកខណៈវនិិចឆ័យសប្មាប់កមមវធិីលតល់កា លគត់លគង់អគ្គសិនសីប្មាប់
បូមទឹករធវីកសកិមម ........................................................... ២២ 

  ៣.៤.៦ លកខណៈវនិិចឆ័យសប្មាប់កមមវធិីលតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កី
ប្កមានប័ណណសមធម៌ ....................................................... ២២ 

    

ជាំពូកទ៤ី ព័ត៌ានសតពីីវឌ្ឍនភាព សម្ិទធលល និងការវិភាគ្ពីកម្មវិធីនីម្ួយៗផ្ដ្ល 
បានអនុវតតឆដ្ឋយម្ូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ .......................... 

 
២៤ 

    

 ៤.១ កមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក ............................................. ២៤ 
  ៤.១.១ វឌ្ឍនភាព សមិទធលល និងកា វភិាគ្ពីកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនី 

ដ្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក.............................................................. 
 

២៤ 
  ៤.១.២  សកមមភាពចុោះពិនតិយកា អនុវតតកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់

ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក ................................................................... 
 

២៥ 
 ៤.២ កមមវធិីប្បព័នធថាមពលពនែឺប្ពោះអាទិតយតាមលាោះ (SHS) ២៦ 
  ៤.២.១ វឌ្ឍនភាព សមិទធលល និងកា វភិាគ្ពីកមមវធិីប្បព័នធថាមពលពនែឺ

ប្ពោះអាទតិយតាមលាោះ ..........................................................   ២៦ 
  ៤.២.២  បញ្ា ប្បឈមកនុងកា អនុវតតកមមវធិីប្បព័នធ SHS ...................... ២៩ 
 ៤.៣ កមមវធិីជួយទុនសប្មាប់ពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនរីៅ 

តំបន់ជនបទ .................................................................................. ៣០ 
  ៤.៣.១ វឌ្ឍនភាព សមទិធលល នងិកា វភិាគ្ពីកមមវធិីជយួទុនសប្មាប់

ពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនី រៅតំបន់ជនបទ ............ 
 

៣០ 
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  ៤.៣.២  សកមមភាពចុោះពិនតិយកា អនុវតតកមមវធិជីួយទុនសប្មាប់ពប្ងកី 
និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ...................... 

 
៣៣ 

 ៤.៤ កមមវធិីលតល់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវបស្រងគប់នងែលក់អគ្គសិនីដ្ល់អនកកាន់ 
អាជាា ប័ណណរធវីអាជីវកមម អគ្គិសនីផ្ដ្លបានភាា ប់ប្បភពអគ្គិសនីជាមួយប្បព័នធ 
បណាត ញជាតិ រដ្ីមបបីនាយនងែលក់អគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កីប្ករៅតំបន់ជនបទ 
កនុងប្កបមណឌ ននផ្លនកា យុទធស្ថស្រសតបនាយអប្តា និងគ្មាែ តនងែលក់អគ្គិសនី 
រៅកនុងប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាសប្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០  
តាមបណាត រមតត និងរាជធានី .............................................................. 

 
 
 
 
 

៣៥ 
 ៤.៥ កមមវធិីលតល់កា លគត់លគង់អគ្គិសនសីប្មាប់បូមទឹករធវីកសកិមម ........................ ៤៣ 
 ៤.៦ កមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្កមានប័ណណសមធម៌ .................... ៤៣ 
  ៤.៦.១ វឌ្ឍនភាព សមិទធលល និងកា វភិាគ្ពីកមមវធិី .........................   ៤៣ 
  ៤.៦.២  សកមមភាពចុោះពិនតិយកា អនុវតតកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់

ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក .................................................................. ៤៤ 
ឧបសមព័នធទ១ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពីចនំួនអនកកាន់អាជាា ប័ណណបានចុោះកិចចសនា តាមរមតតនីមួយៗ 

រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ រប្កាមកមមវធិ ី
លតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ........................................ 

 
 

៤៦ 
    

ឧបសមព័នធទ២ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពចីំនួនប្គ្សួ្ថ ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គិសនជីាប់កចិចសនា  
ចំនួនប្គ្ួស្ថ ជនបទបានតភាា ប់ច នតងម ីនិងស្ថា នភាពបចចុបបនន រប្កាមងវកិាលតល់
រោយអគ្គិសនីកមពុជា នងិធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ រប្កាមកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនី
ដ្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ............................................................... 

 
៤៦ 

    

ឧបសមព័នធទ៣ី : បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមិតាមរមតតនមីយួៗផ្ដ្លប្គ្បដ្ណត ប់ រប្កាមងវកិាលតល់រោយ 
អគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ រប្កាមកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនីដ្ល់
ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ..................................................................... 

 
៤៧ 

    

ឧបសមព័នធទ៤ី : ផ្លនទីបងាា ញពីរមតតអនុវតតកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក រប្កាមងវកិា 
លតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ កនុង ឆ្ន ២ំ០១៧ ............ 

 
៤៨ 

    

ឧបសមព័នធទ៥ី : បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមិបានតរមែីងប្បព័នធ SHS ចំនួន 20,300ប្បព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ...... ៤៩ 
    

ឧបសមព័នធទ៦ី : ផ្លនទីបងាា ញពីរមតតបានតរមែងីប្បព័នធ SHS ចំនួន 20,300ប្បព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧  ៥៣ 
    

ឧបសមព័នធទ៧ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពីកា ចុោះកចិចសនាតាមរមតតនមីួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយ 
អគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ រប្កាមកមមវធិជីួយទុនសប្មាប់
ពប្ងីក នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ .............. 

 
៥៤ 

    

ឧបសមព័នធទ៨ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពីប្បផ្វងផ្មេបណាត ញរប្ោងស្ថងសង់ជាប់កិចចសនា  
ប្បផ្វងផ្មេ  បណាត ញបានស្ថងសង់ ចួ និងស្ថា នភាពបចចុបបនន តាមរមតតនីមយួៗ 
រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់  
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រប្កាមកមមវធិជីួយទុនសប្មាប់ពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់
ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ........................................................................... 

 
៦២ 

    

ឧបសមព័នធទ៩ី : បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមិតាមរមតតនីមយួៗផ្ដ្លប្គ្បដ្ណត ប់ តាមរមតតនមីួយ  ៗរប្កាមងវកិា 
លតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ រប្កាមកមមវធិជីួយទុន
សប្មាប់ពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ... 

 
៦៩ 

    

ឧបសមព័នធទ១ី០ : ផ្លនទីបងាា ញពីរមតតផ្ដ្លបានអនុវតតកមមវធិីជួយទុនសប្មាប់ពប្ងីក និងផ្កលមអ 
កា លគត់លគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និង
ធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់  កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ .................................................. 

 
 

៨១ 
    

ឧបសមព័នធទ១ី១ : ព័ត៌មានសរងខបសតីពចុីោះកិចចសនាតាមរមតតនីមយួ  ៗរប្កាមងវកិាលតល់រោយធនាោ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុ ីរប្កាមកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្កមានបណណសមធម៌ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ .................................................................................................... ៨២ 

    

ឧបសមព័នធទ១ី២ : ព័ត៌មានសរងខបសតីពចីំននួប្គ្សួ្ថ ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គិសនជីាប់កិចចសនា  
ចំនួនប្គ្ួស្ថ ជនបទបានតភាា ប់ច នតងមី នងិស្ថា នភាពបចចុបបនន រប្កាមងវកិាលតល់រោយ
ធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាសុ ីរប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្កមានបណណ
សមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ............................................................................ 

 
៨៦ 

    

ឧបសមព័នធទ១ី៣ : បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមិតាមរមតតនីមយួៗផ្ដ្លប្គ្បដ្ណត ប់ តាមរមតតនមីួយ  ៗរប្កាមងវកិា 
លតល់រោយធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាសុី រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក 
មានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ............................................................... 

 
 

៩០ 
ឧបសមព័នធទ១ី៤ : ផ្លនទីបងាា ញពីរមតតផ្ដ្លបានអនុវតតកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក 

មានប័ណណសមធម៌ រប្កាមងវកិាលតល់រោយធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាសុី កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ . ៩៦ 
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បញ្ជតីារាង 
 

  ទព័ំ  
តារាងទ១ី : ព័ត៌មានសតីពចីំនួនប្គ្ួស្ថ ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គិសនជីាប់កិចចសនា និងចនំួន

ប្គ្ួស្ថ ជនបទបានតភាា ប់ច នតងមីតាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា 
និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ រប្កាមកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនីដ្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក  
កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ .................................................................................................... ២៤ 

    

តារាងទ២ី : ចំនួនភូមិស ុប និងចំនួនភូមិផ្ដ្លប្គ្ួស្ថ ជនបទប្កីប្កបានតភាា ប់ច នតអគ្គិសន ី
រប្បីប្បាស់តាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍
អាលែឺម៉ែង់ រប្កាមកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ................... 

 
២៥ 

    

តារាងទ៣ី : ព័ត៌មានសតីពចីំនួនប្បព័នធ SHS ចំនួន 12,500 ប្បព័នធ ផ្ដ្លបានតរមែីងជូនប្គ្ួស្ថ 
ជនបទ តាមរមតតនីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ............................................................... 

 
២៧ 

    

តារាងទ៤ី : ចំនួនភូមិស ុប និងចំនួនភូមបិានតរមែីងប្បព័នធ SHS ចំនួន 12,500ប្បព័នធ តាមរមតត
នីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ....................................................................................... 

 
២៨ 

    

តារាងទ៥ី : ព័ត៌មានសរងខបសតពីីប្បផ្វងផ្មេបណាត ញរប្ោងស្ថងសង់ជាប់កិចចសនា ប្បផ្វងផ្មេ 
បណាត ញបានស្ថងសង់ ចួ តាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និង
ធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ រប្កាមកមមវធិីជួយទុនពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនី
រៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ........................................................................... 

 
៣០ 

    

តារាងទ៦ី : ចំនួនភូមិស ុប និងចំនួនភូមបិានទទួលកា លគត់លគង់អគ្គិសន ីតាមរមតតនីមួយៗ  
រប្កាម ងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ រប្កាមកមមវធិីជួយ
ទុនពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ................. ៣២ 

    

តារាងទ៧ី : ព័ត៌មានសរងខបសតពីីចំនួនអតងិិជន និងប មិាណថាមពលផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទូទាត់
ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវនងែលក់អគ្គិសនី ជូនអនកកាន់អាជាា ប័ណណ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ (មួបឆ្ន ំ
២០១៦) ........................................................................................................... ៣៦ 

    

តារាងទ៨ី : ព័ត៌មានសរងខបសតពីីចំនួនអតងិិជន និងប មិាណថាមពលផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទូទាត់
ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវនងែលក់អគ្គិសនី ជូនអនកកាន់អាជាា ប័ណណ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ (មួបឆ្ន ំ
២០១៧) ........................................................................................................... ៣៩ 

    

តារាងទ៩ី : ព័ត៌មានសតីពចីំនួនប្គ្ួស្ថ ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គិសនជីាប់កិចចសនា និងចំនួន
ប្គ្ួស្ថ ជនបទ បានតភាា ប់ច នតងមីតាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយ ADB រប្កាម
កមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្កមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ................ ៤៣ 

តារាងទ១ី០ : ចំនួនភូមិស ុប និងចំនួនភូមបិានទទួលកា លគត់លគង់អគ្គិសន ីតាមរមតតនីមួយៗ រប្កាម
ងវកិាលតល់រោយ ADB រប្កាមកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្កមានប័ណណ 
សមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ........................................................................................ ៤៤ 
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ជាំពូកទី១ 
យទុធសាស្រសត និងផ្លនការអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនយីកម្មជនបទ និងឆោលនឆោបាយ 

សតពីថីាម្ពលកឆកើតឆ ើងវិញរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា 
 

 

១.១ យទុធសាស្រសត និងផ្លនការអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ  

កនុងរោលបំណងកាត់បនាយភាពប្កីប្ក រលីកកមពស់កប្មិតជីវភាព ស់រៅ និងជំ ុញកា អភិវឌ្ឍរសដ្ាកិចច បស់ 
ប្បជាជនរៅតំបន់ជនបទ រាជ ោា ភិបាលកមពុជាទទលួស្ថគ ល់ភាពចបំាច់ រដ្ីមបរីឆែយីតបតប្មូវកា រហោា  ចនាសមព័នធ
ជាមូលោា ន បស់ប្បជាជនរៅតំបន់ជនបទោច់ប្សោល។ កា បងាលកខណៈឲ្យទទួលបាននូវរសវាកមមអគ្គិសនីផ្ដ្ល
ទុកចិតតបានរៅតំបន់ជនបទកនុងនងែផ្ដ្លអាចទទួលយកបាន គ្ឺជាផ្លនកមួយដ៏្សំខាន់នន របៀបវា ៈ បស់រាជ ោា ភិបាល 
កមពុជាកនុងកា អភិវឌ្ឍរសដ្ាកិចច និងរលកីកមពស់កប្មតិជីវភាពសងគម។  

អនុវតតតាម របៀបវា ៈខាងរលី រាជ ោា ភិបាលកមពុជាតំណាងរោយប្កសួងផ្ ៉ែ និងថាមពល ជាប្កសួងជំនាញ
បានោក់រចញនូវរោលរៅចនំួន ២ដ្ណំាក់កាល សប្មាប់ជំ ុញកា អភិវឌ្ឍអគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ ដូ្ចខាង
រប្កាម៖ 

១. ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ ភូមទិាងំអស់ទូទាងំប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជានឹងមានអគ្គសិនីរប្បបី្បាស់ពីប្បភពរលេងៗ 
២. ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០៣០ ោ៉ែ ងរោច ៧០% ននប្គ្ួស្ថ ទាងំអស់ទូទាងំប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជានងឹមានអគ្គិសនី

ផ្ដ្លមានគុ្ណភាពដូ្ចអគ្គិសនីពបីណាា ញជាតិរប្បីប្បាស់។ 

រោលបណំងសំខាន់បំលុត ននកា អភិវឌ្ឍវស័ិយថាមពលអគ្គិសនីរៅកនុងប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាមាន ៤
ចំណុចធំៗ ដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

 មានប្បភពអគ្ិគសនីសប្មាប់លគត់លគង់ឲ្យបានប្គ្ប់ប្ោន់ កុំឲ្យមានកា មវោះខាត រោយ កាបាននូវរសា ភាព 
និងសនតសុិមថាមពល។  

 មានបណាត ញលគត់លគង់អគ្គិសនីប្គ្បដ្ណត ប់ប្គ្ប់ទីតាងំផ្ដ្លប្តវូកា រប្បីប្បាស់ទូទាងំប្បរទស រដ្ីមបឲី្យអនក
ប្តូវកា រប្បីប្បាស់ អាចមានលទធភាពភាា ប់បណាត ញយកថាមពលអគ្ិគសនមីករប្បីប្បាស់បានរោយងាយ
ប្សួល។ 

 កា លគត់លគង់អគ្ិគសនីមានអានុភាព មានចី ភាព មានសុវតាភិាព។  
 នងែអគ្គិសនីមាននងែរថាកសម មយអាចរប្បីប្បាស់បាន រដ្ីមបសីប្មួលដ្ល់ជីវភាព ស់រៅ បស់ប្បជាពល ដ្ា 

ដ្ល់កា វនិិរោគ្ និងកា អភិវឌ្ឍរសដ្ាកចិចជាត។ិ 

រលីមូលោា នននរោលបណំងសំខាន់ទាងំ៤ ខាងរលីរនោះ ប្កសួងផ្ ៉ែ និងថាមពលបានកណំត់នូវរោលរៅនន
កា អភិវឌ្ឍវស័ិយថាមពលននប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាបនតរទៀត ដូ្ចខាងរប្កាម៖  

រោលរៅទ១ី- ចប់ពីឆ្ន ២ំ០១៥ ប្បព័នធបណាត ញជាតនិឹងមានប្បភពអគ្ិគសនីប្គ្ប់ប្ោន់សប្មាប់លគត់លគង់
ឲ្យរសចកីតប្តូវកា រប្បីប្បាស់ប្គ្ប់ប្បរភទផ្ដ្លភាា ប់ជាមួយប្បព័នធបណាត ញជាតិ  ចួរៅឆ្ន ំាំ្  
២០១៨ ប្បព័នធបណាត ញជាតនិឹងមានអានុភាពបំ ុងចនំួន ២៥% រៅកនុងប្បព័នធ។ 

រោលរៅទ២ី- រៅឆ្ន ២ំ០២០ ប្បព័នធបណាត ញបញ្ាូ នតង់សយុងមពស់នងឹប្គ្បដ្ណត ប់ទូទាងំ២៤ រមតត-រាជធាន ី
 ួចបណាត រមតតនិងរាធានីនឹងមានអនុស្ថា នីយោ៉ែ ងតិចមួយ សប្មាប់ទទួលប្បភពលគត់លគង់
អគ្ិគសនីពីបណាត ញជាតិ។  
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រោលរៅទ៣ី- ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ ភូមិចំនួន ៨០% នឹងទទលួកា លគត់លគង់អគ្គិសនពីីបណាត ញជាតិ រោយ
ផ្ កភូមិចនំួន ២០% រទៀត នឹងមានលគត់លគង់អគ្ិគសនីពីប្បភពរលេងៗ ដូ្ចជាកា នាចូំលពី
ប្បរទសជតិខាង ឬប្បព័នធលគត់លគង់រទាល  ចួដ្ល់ឆ្ន ២ំ០៣០ ភូមិចនំួន ៩៥% ននចនំួនភូមិ 
ទូទាងំប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជានឹងទទួលកា លគត់លគង់អគ្ិគសនីពីបណាត ញជាត ិ រហយី ៥%
រទៀត ោ៉ែ ងរោចនងឹមានកា លគត់លគង់អគ្ិគសនីពីប្បព័នធលគត់លគង់រទាល ផ្ដ្លមានគុ្ណភាព
ប្បោក់ផ្ហលកា លគត់លគង់ពីបណាត ញជាតិផ្ដ្ ។ 

រោលរៅទ៤ី- ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ ោ៉ែ ងរោច ៥០% ននប្គ្ួស្ថ ទាងំអស់ទូទាងំប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជានឹង
មានអគ្ិគសនីផ្ដ្លមានគុ្ណភាពដូ្ចអគ្ិគសនីពីបណាត ញជាតិរប្បីប្បាស់  ចួដ្ល់ឆ្ន  ំ២០៣០ 
ោ៉ែ ងរោច ៧០% ននប្គ្ួស្ថ ទាងំអស់ទូទាងំប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជានឹងមានអគ្ិគសនី
ផ្ដ្លមានគុ្ណភាពដូ្ចអគ្ិគសនីពីបណាត ញជាតិរប្បីប្បាស់។ 

 រោលរៅទ៥ី- ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ បនាយគ្មាែ តនននងែលក់អគ្គសិនសីប្មាប់ជវីភាព ស់រៅ បស់ប្បជាពល ដ្ា
ផ្ដ្ល ស់រៅជនបទកនុងប្បព័នធលគត់លគង់ បស់បណាត ញជាតិ មនិឲ្យរលីសពី ១៥% រធៀបនឹង 
នងែលក់សប្មាប់ប្បជាពល ដ្ាផ្ដ្ល ស់រៅទីប្កុង។  

កនុងទសេនៈទានខាងរលីរនោះ ចកខុវស័ិយ បស់ប្កសួងផ្ ៉ែ នងិថាមពលកនុងវស័ិយថាមពល គ្ឺប្តូវ ឈានឆៅ
សឆប្ម្ចឲ្យបានការលគត់លគង់ថាម្ពលម្ួយប្គ្ប់ប្ោន់ ប្បកបឆដ្ឋយចីរភាព ឆសេរភាព គ្ុណភាព និងនលែ
សម្រម្យទូទ ាំងប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជា។ 

ជាយុទធស្ថស្រសត រដ្ីមបសីរប្មចរោលរៅផ្ដ្លបានោក់រចញខាងរលី  មួមាន ១- អគ្គសិនកីមពុជាទទួលរា៉ែ ប់ ង 
មិតមំពប្ងីកវសិ្ថលភាពប្បព័នធបញ្ាូ នរមតង់សយុងមពស់ (High Voltage - HV) រៅប្គ្បដ្ណត ប់រលីរមតតឲ្យបានកាន់ផ្ត 
រប្ចីនរៅៗ និងប្បព័នធលគត់លគង់តង់សយុងមធយម (Medium Voltage - MV) រៅប្គ្បដ្ណត ប់តំបន់ជនបទឲ្យបានកាន់ 
ផ្តឆ្ៃ យរៅៗ ២- ពប្ងីកតំបន់លគត់លគង់ បស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណឲ្យប្គ្បដ្ណត ប់តំបន់ជនបទោច់ប្សោលឲ្យកាន់ផ្ត
រប្ចីនរៅៗ និង ៣- លតល់លទធភាពឲ្យអនកវនិិរោគ្ចូល មួវនិិរោគ្រលីវស័ិយអគ្គសិនីរៅតាមតំបន់ងមីៗ ផ្ដ្លពុំទាន់
មានកា លគត់លគង់អគ្គិសនីរៅរ យី។ 
១.២ ឆោលនឆោបាយសតពីីថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវិញ 

រាជ ោា ភិបាលកមពុជាបានោក់រចញនូវរោលនរោបាយជាតិ សប្មាប់អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរោយរប្បី 
ថាមពលករកីតរ ងីវញិចនំួន ៦ចណុំច1 ដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

១. មិតមំមនោះផ្មនងលតល់រសវាអគ្គសិនីផ្ដ្លទុកចិតតបាន មានសុវតាិភាព មានលលប៉ែោះពាល់អវជិាមានតចិតួច 
ដ្ល់ប សិ្ថា ន នងិតាមនងែផ្ដ្លអាចទទលួយកបានសប្មាប់សហគ្មន៍ជនបទ។ 

២. លតល់ប្កបម័ណឌ ចាប់ និងបទបបញ្ញតតិផ្ដ្លមានប្បសិទធភាព កា រលីកទឹកចិតតរលេងៗ និងបណតុ ោះបណាត ល 
ផ្លនកឯកជន រដ្ីមបឲី្យចូល មួកនុងកា លតល់រសវាអគ្គសិនី រោយរប្បីថាមពលករកតីរ ងីវញិរៅជនបទ។ 

៣. រធវីសកមមភាពជាអនកសប្មួលទីលា  តាម យៈកា រលីកទឹកចិតតរលេងៗ ឲ្យមានសមភាពកនុងកា ទទួលរសវា 
អគ្គិសនីផ្ដ្លទុកចិតតបាន មានសុវតាិភាព មានលលប៉ែោះពាល់អវជិាមានកនុងកប្មិតតិចតួចដ្ល់ប សិ្ថា ន និង
តាមនងែផ្ដ្លអាចទទួលយកបានសប្មាប់សហគ្មន៍ជនបទ។ 

                                                           
1 រោលនរោបាយជាតិសប្មាប់អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរោយរប្បីថាមពលករកីតរ ងីវញិ ផ្មមករា ឆ្ន ២ំ០០៧។ 
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៤. រលីកទឹកចិតតដ្ល់កា លលិត កា បញ្ាូ ន និងកា ផ្ចកចយប្បកបរោយប្បសិទធភាពននអគ្គសិនីផ្ដ្លរប្បី 
បរចចកវទិាថាមពលករកីតរ ងីវញិ តាម យៈកា កណំត់តារាងនងែលក់មួយប្តមឹប្តូវ សមប្សបតាម
រោលកា ណ៍ បស់ "ចាប់សតពីីអគ្គិសនីននប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា"។ 

៥. ជំ ុញកា អភិវឌ្ឍប្បព័នធអគ្គិសនី រោយរប្បីប្បព័នធថាមពលករកីតរ ងីវញិទាងំឡាយណាផ្ដ្លមាននងែ 
រថាកជាងរគ្សប្មាប់សហគ្មន៍រៅតំបន់ជនបទ តាម យៈកា សិកាប្ស្ថវប្ជាវ ស្ថកលបង និងកា 
អភិវឌ្ឍគ្ំ ូ ជាផ្លនកមួយននភា កិចច បស់រាជ ោា ភិបាលរលីបរចចកវទិាប្បព័នធបណាត ញ និងប្បព័នធរទាល។ 

៦. ធានាឲ្យមានធនធានប្គ្ប់ប្ោន់ យនតកា ស្ថា ប័នសមប្សប និងកា បណតុ ោះបណាត លនានា រដ្ីមបអីនកប្កីប្ក 
មានលទធភាពចូល មួកនុងកា អភិវឌ្ឍអគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ជាំពូកទី២ 
ព័ត៌ានសតពីីម្លូនធិិអគ្គិសនីភាវបូនយីកម្មជនបទ 

 
២.១ ការបឆងាើតនាយកដ្ឋា នម្ូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ 

ម.អ.ជ. ដ្ំបូងរ យីបរងាីតរ ងីតាមប្ពោះរាជប្កឹតយរលម នស/ កត/១២០៤/០៤៨ ចុោះនងៃទ៤ី ផ្មធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៤ 

រដ្ីមបជីំ ុញកា អភិវឌ្ឍអគ្គសិនភីាវូបនីយកមមជនបទ។ កនុងឆ្ន ដំ្ំបូងននប្បតិបតតិកា កា ងា  ម.អ.ជ. បានរប្បីប្បាស់ងវកិា 
ផ្ដ្លបានលតល់រោយធនាោ ពិភពរោក រប្កាមគ្រប្មាងអគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ និងផ្មេបញ្ាូ ន និងងវកិាបដ្ិភាគ្ 
 បស់រាជ ោា ភិបាលកមពុជា។ បនាា ប់ពគី្រប្មាងអគ្គិសនភីាវូបនីយកមមជនបទ និងផ្មេបញ្ាូ នបានបញ្ច ប់រៅនងៃទី៣១ ផ្ម
មករា ឆ្ន ២ំ០១២ និងពុំមានងវកិាសប្មាប់ដ្ំរណី កា ស្ថា ប័នរនោះ។ រៅនងៃទ២ី២ ផ្មសីោ ឆ្ន ២ំ០១២ ប្ពោះរាជប្កឹតយងមី
មួយរទៀតរលម នស/ កត/០៨១២/៧៣៤ រធវវីរិស្ថធនកមមមាប្តាមែោះននប្ពោះរាជប្កឹតយចស់ រោយរលា  ម.អ.ជ. ឲ្យសាិត
រៅរប្កាមកា ប្គ្ប់ប្គ្ង បស់អគ្គិសនកីមពុជា រដ្ីមបឲី្យកមពុជាមែួនឯងអាចមាច ស់កា បនតប្បតិបតតិកា កា ងា  បស់ ម.អ.ជ. 
លង និងក៏រៅផ្តអាចទទួលនូវអំរណាយ និងជំនួយនានាពីខាងរប្ៅមកជួយអភិវឌ្ឍន៍អគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ
កមពុជាបានលង។ តាមប្ពោះរាជប្កឹតយងមីរនោះ អគ្គសិនកីមពុជាបានបរងាីតនាយកោា ន ងម2ី មួយរៅថា "នាយកោា នមូល-
នធិអិគ្គសិនភីាវូបនយីកមមជនបទ (ម.អ.ជ.)" ។  

រនោះជាជំោនដ៏្ធំមយួ បស់រាជ ោា ភបិាលកមពុជា កនុងកា ជំ ុញកា អភវិឌ្ឍអគ្គសិនភីាវូបនយីកមមជនបទ ផ្ដ្ល 
នឹងទាក់ទាញ និងរលីកទឹកចិតតផ្លនកឯកជនឲ្យចូល មួវនិិរោគ្កនុងកា រធវីរសវាកមមអគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ រដ្ីមបជីួយ
ជំ ុញកា អភិវឌ្ឍរៅតំបន់ជនបទ និងរដ្មីបអីាចលតល់លទធភាពឲ្យប្បជាជនប្កីប្ករៅតំបន់ជនបទកាន់ផ្តរប្ចីនប្គ្សួ្ថ 
មានអគ្គិសនីយករៅរប្បីប្បាស់សប្មាប់បំភែ ឺ ប្បកប ប អាជីវកមម សិបបកមម និងរប្បីជាលលប្បរោជន៍ដ្នទរទៀត រដ្ីមបី
រលីកកមពស់កប្មតិជីវភាព ស់រៅ បស់ប្បជាពល ដ្ា ក៏ដូ្ចជារដ្ីមបជីាលលប្បរោជន៍ទូរៅដ្ល់សងគមជាតិ។ 
២.២ រចនាសម្ព័នធប្គ្ប់ប្គ្ង  

ម.អ.ជ. ប្បតិបតតិកា ប្សបតាមលកខនតកិៈ បស់អគ្គសិនកីមពុជា និងមានលកខណៈសងគមកចិច និងមានគ្ណនី
ោច់រោយផ្ ក។ 
២.៣  បណាា លយ័  

ម.អ.ជ. ក៏មានបណាណ ល័យសប្មាប់ស្ថធា ណជន ផ្ដ្លមានបណំងចង់យល់ដ្ឹងពីកមមវធិី បស់ ម.អ.ជ. 
 បាយកា ណ៍ និងកា  ុញផ្លែផ្កា ននកា អភិវឌ្ឍអគ្គិសនីរឆ្ព ោះរៅប្បជាពល ដ្ារៅជនបទកនុងប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា។ 

 
 

                                                           
2 រសចកតីសរប្មចរលម ០៨៩៨សស .អក. ប ចុោះនងៃទី១២ ផ្មកញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីកា កំណតថ់ាន កអ់ងគភាពមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមម
ជនបទកនុងអងគកា រលម និង ចនាសមពន័ធប្គ្បប់្គ្ងអគ្គិសនីកមពុជា។  
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២.៤  អាសយដ្ឋា ន  

 អាសយោា ន ម.អ.ជ. សាិតរៅអាោ រលម២០៥ លែូវជាតិរលម៥ សងាា ត់គ្ី ូផ្ម៉ែប្តរលម៦ មណឌ បាសេផី្កវ 
រាជធានីភនំរពញ។ រគ្ហទំព័  បស់ ម.អ.ជ. គ្ឺ www.ref.gov.kh ។ 

 

 
 

http://www.ref.gov.kh/
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២.៥ ប្បភពម្ូលនិធិ  

ប្បភពមូលនិធដិ្ល់ ម.អ.ជ.3 មានដូ្ចខាងរប្កាម៖       

១. កញ្ច ប់ងវកិាសងគមកិចចផ្ដ្លបានរប្ោងកនុងបញ្ា ីនងែលក់អគ្គិសនី បស់អគ្គិសនីកមពុជា និងអំរណាយដ្នទ
រទៀត បស់អគ្គិសនីកមពុជា ប្បសិនរបីមាន។ 

២. អំរណាយ និងជំនួយឥតសណំងផ្ដ្លប្បភព និងលកខមណឌ ននកា លាល់ប្តូវបានទទលួកា ឯកភាពពី
ប្កសួងផ្ ៉ែ នងិថាមពល និងប្កសួងរសដ្ាកិចច និងហ ិញ្ញវតាុ។ 

៣. ងវកិាពីរាជ ោា ភបិាលកមពុជា។  
២.៦ លវិកាជាំនួយផ្ដ្ល ម្.អ.ជ. បានទទួល និងឆប្បើប្បាស ់

 កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ម.អ.ជ. ទទួលបានងវកិាពីអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ (KfW)។ កនុងឆ្ន ំ
រនោះ ម.អ.ជ. ទទួលបានងវកិាពីអគ្គិសនីកមពុជាចំននួ 52 ោនដុ្ោែ  អារម កិ និងពធីនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់ចនំួន 
2.6 ោនដុ្ោែ  អារម កិ ស ុបចំនួន 54.6 ោនដុ្ោែ  អារម កិ សប្មាប់អនុវតតន៍កមមវធិី ុញផ្លែផ្កា ននកា អភិវឌ្ឍអគ្គិសន ី
រឆ្ព ោះរៅប្បជាពល ដ្ារៅជនបទ។  ងវកិាទទួលបានពីអគ្គសិនីកមពុជាក៏សប្មាប់ចណំាយប្បតិបតតិកា  បស់ ម.អ.ជ. 
លងផ្ដ្ ។  

                                                           
3 ប្ពោះរាជប្កឹតយរលម នស/ កត/០៨១២/៧៣៤ ចុោះនងៃទី២២ ផ្មសីោ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីវរិស្ថធនកមមរលីមាប្តា២ មាប្តា៥ និងមាប្តា៧ នន
ប្ពោះរាជប្កឹតយរលម នស/ កត/១២០៤/០៤៨ ចុោះនងៃទី០៤ ផ្មធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ សាីពីកា បរងាីត ម.អ.ជ. និងរលីមាប្តា៤ងមីននប្ពោះរាជប្កឹតយរលម 
នស/ កត/០១០៨/០៦៤ ចុោះនងៃទី២៨ ផ្មមករា ឆ្ន ២ំ០០៨ សតីពីវរិស្ថធនកមមមាប្តា៤ ននប្ពោះរាជប្កឹតយរលម នស/ កត/១២០៤/០៤៨ ចុោះនងៃ
ទី៤ ផ្មធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ សតីពីកា បរងាីត ម.អ.ជ.។ 
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ងវកិាទទលួបានរនោះ ម.អ.ជ. បានយករៅរប្បីប្បាស់កនុងកា អនុវតតកមមវធិី ុញផ្លែផ្កា ននកា អភិវឌ្ឍអគ្គិសនី
រឆ្ព ោះរៅប្បជាពល ដ្ារៅជនបទ ដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

១. កមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក។  
២. កមមវធិីប្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពោះអាទិតយតាមលាោះ។  
៣. កមមវធិីជួយទុនសប្មាប់ពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ។ 
៤. កមមវធិលីតល់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវបស្រងគប់នងែលក់អគ្គសិនី ដ្ល់អនកកាន់អាជាា ប័ណណរធវីអាជីវកមមអគ្គសិន ី

ផ្ដ្លបានភាា ប់ប្បភពអគ្គិសនជីាមួយប្បព័នធបណាត ញជាតិ រដ្ីមបបីនាយនងែលក់អគ្គិសនីដ្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក 
រៅតំបន់ជនបទ កនុងប្កបមណឌ ននផ្លនកា យុទធស្ថស្រសតបនាយអប្តា និងគ្មាែ តនងែលក់អគ្គិសនីរៅកនុង
ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាសប្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតតនិងរាជធានី។  

៥. កមមវធិីលតល់កា លគត់លគង់អគ្គិសនសីប្មាប់បូមទឹករធវីកសកិមម។ 
៦. កមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្កមានប័ណណសមធម៌ គ្រប្មាងជំនយួផ្លអករលទីិននលល។ 
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ជាំពូកទី៣  
ព័ត៌ានសតពីីឆោលបាំណង ឆបសកកម្ម និងកម្មវិធីរញុផ្លែផ្កា ននការអភិវឌ្ឍអគ្គសិនីឆ ព្ ោះ 

ឆៅប្បជាពលរដ្ាឆៅជនបទរបសម់្លូនធិិអគ្គិសនីភាវបូនយីកម្មជនបទ 
 
៣.១ ឆោលបាំណង  

រោលបណំង បស់ ម.អ.ជ.4 មានដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

១. ជំ ុញឲ្យមានសមធម៌កនុងកា ទទួលរសវាកមមអគ្គសិន ី រោយជួយឲ្យប្បជាជនរៅជនបទបានទទួល 
អគ្គិសនរីប្បបី្បាស់តាមនងែ ផ្ដ្លអាចជាវបានសប្មាប់រសដ្ាកិចច សងគម និងលំរៅោា ន  មួចំផ្ណកកាត់
បនាយភាពប្កីប្ក។  

២. ជំ ុញ និងរលីកទកឹចិតាផ្លនកឯកជនឲ្យចូល មួវនិិរោគ្រធវីរសវាកមមអគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ ប្បកប
រោយចី ភាព ជាពិរសសកនុងកា អនុវតាបរចចកវទិាងមី និងថាមពលករកីតរ ងីវញិ ផ្ដ្លមានលកខណៈ
បរចចករទស និងពាណិជាកមមសមប្សប។ 

៣.២ ឆបសកកម្ម 

ម.អ.ជ. មានរបសកកមម ដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

១. ជប្មុញវសិ្ថលភាពអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទប្បកបរោយសមភាព រោយសប្មួលឲ្យប្បជាពល ដ្ា
ជនបទទទួលបានអគ្គិសនីរប្បបី្បាស់ជាលកខណៈរសដ្ាកិចច សងគមកចិច នងិប្គ្ួស្ថ ។ 

២. លតល់កា ោបំ្ទដ្ល់កា រ ៀបចំ និងអនុវតតគ្រប្មាងអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ។ 
៣. លតល់កា ោបំ្ទ និងជយួសប្មលួដ្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក ស់រៅតបំន់ជនបទ អាចទទួលបានកា តភាា ប់ច នត  

អគ្គិសនពីីប្បព័នធលគត់លគង់អគ្គិសនី រោយកា លតល់ប្បាក់កមចីអនុរប្ោោះោម នកា ប្បាក់។ 
៤. លតល់កា ោបំ្ទ និងជួយសប្មលួឲ្យប្គ្ួស្ថ ជនបទ ស់រៅតំបន់ោច់ប្សោលផ្ដ្លផ្មេបណាា ញអគ្គិសន ី

មិនទាន់អាចពប្ងីករៅដ្ល់កនុង យៈរពលយូ  អាចទទួលបានអគ្គិសនីរប្បីប្បាស់តាម យៈប្បព័នធថាមពល 
ពនែបឺ្ពោះអាទិតយតាមលាោះ។ 

៥. លតល់កា ោបំ្ទ នងិជួយសប្មលួឲ្យអនកលគត់លគង់អគ្គសិនឯីកជនរៅតំបន់ជនបទ ផ្ដ្លមានអាជាា ប័ណណ
ប្សបចាប់ អាចមានទុនសប្មាប់រធវីកា វនិិរោគ្ពប្ងីករហោា  ចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គសិនឲី្យរពញផ្ដ្ន
អាជាា ប័ណណផ្ចកចយ បស់មែួន រដ្ីមបឲី្យប្បជាពល ដ្ាប្គ្ប់ប្គ្សួ្ថ អាចភាា ប់ច នតរប្បបី្បាស់តាមលទធភាព
 បស់មែួន។ 

៦. លតល់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវបស្រងគប់នងែលក់អគ្គសិនដី្ល់អនកកាន់អាជាា ប័ណណរធវអីាជីវកមមអគ្គសិន ី ផ្ដ្ល
បានភាា ប់ប្បភពអគ្គិសនីជាមួយប្បព័នធបណាត ញជាតិ រដ្ីមបបីនាយនងែលក់អគ្គិសនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កីប្ករៅ
តំបន់ជនបទ កនុងប្កបមណឌ ននផ្លនកា យុទធស្ថស្រសតបនាយអប្តា និងគ្មាែ តនងែលក់អគ្គិសនកីនុងប្ពោះរាជា-
ណាចប្កកមពុជាសប្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតតនងិរាជធានី។ និង 

៧. លតល់កា ោបំ្ទ និងជួយសប្មលួដ្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក ស់រៅតំបន់ជនបទ ទទួលបានកា លគត់លគង់អគ្គិសនពីី
ប្បព័នធបណាត ញជាតិផ្កា ល់សប្មាប់កា បូមទឹករធវីកសិកមមរៅតនមែអនុរប្ោោះសប្មាប់កា រប្បីប្បាស់អគ្គិសនី 
រៅរពលយប់ចប់ពីរមា៉ែ ង ៩:00យប់ ដ្ល់រមា៉ែ ង ៧:00ប្ពឹក និងរៅតនមែធមមតាសប្មាប់កា រប្បីប្បាស់
អគ្គិសនីរៅរពលនងៃចប់ពីរមា៉ែ ង ៧:00ប្ពឹក ដ្ល់រមា៉ែ ង ៩:00យប់។  

                                                           
4 មាប្តា៣ ននប្ពោះរាជប្កឹតយរលម នស/ កត/១២០៤/០៤៨ ចុោះនងៃទី៤ ផ្មធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ សតីពីកា បរងាីតស្ថា បន័ ម.អ.ជ.។ 
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៨. ជប្មុញកា រធវីពាណិជាកមមបរចចកវទិាថាមពលករកតីរ ងីវញិ ផ្ដ្លប្តូវបានទទលួស្ថគ ល់ជាលកខណៈ
បរចចករទស និងពាណិជាកមម។ 

អាប្ស័យនឹងលកខមណឌ ងវកិាផ្ដ្ល ម.អ.ជ. ទទួលបានពីប្បភពរលេងៗ ម.អ.ជ. នឹងរប្បីប្បាស់ឲ្យអស់លទធភាព 
នូវធនធានផ្ដ្លមែួនមាន រដ្ីមបសីរប្មចឲ្យបាននូវរបសកកមមខាងរលី។  
៣.៣ កម្មវិធីរញុផ្លែផ្កា ននការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនីឆ ព្ ោះឆៅប្បជាពលរដ្ាឆៅជនបទ  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ម.អ.ជ. បានអនុវតតកមមវធិី ដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

៣.៣.១ កមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្ក 

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ជឺួយដ្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក ស់រៅតំបន់ជនបទ រដ្ីមបឲី្យប្គ្សួ្ថ ប្កីប្ក ស់រៅតបំន់
ជនបទអាចទទួលបានកា តភាា ប់ច នតអគ្គិសនីពបី្បព័នធលគត់លគង់អគ្គិសនី រោយកា លតល់ឥណទានអនុរប្ោោះោម នកា ប្បាក់ 
ឲ្យប្គ្ួស្ថ ជនបទមចីយករៅ៖ ១- បង់នងែភាា ប់ច នតឲ្យអនកលគត់លគង់ ២- បង់នងែប្បាក់កក់ឲ្យអនកលគត់លគង់ ៣- ចំណាយរលីកា  
ទិញ និងរាយផ្មេពីចណុំចភាា ប់ច នតមកដ្ល់លាោះ បស់មែួន នងិ៤- ចំណាយរលីកា រ ៀបចផំ្មេបណាត ញ និងឧបក ណ៍
អគ្គិសនកីនុងលាោះ រដ្ីមបតីភាា ប់ច នតអគ្គិសនីចូលលាោះ។  

៣.៣.២ កមមវធិបី្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពោះអាទតិយតាមលាោះ  

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ឺជួយសប្មលួឲ្យប្គ្ួស្ថ ជនបទ ស់រៅតំបន់ោច់ប្សោល ផ្ដ្លផ្មេបណាា ញ
អគ្គិសនមីិនទាន់អាចពប្ងីករៅដ្ល់កនុង យៈរពលយូ  អាចទទួលបានអគ្គិសនីរប្បីប្បាស់តាម យៈប្បព័នធថាមពលពនែ ឺ
ប្ពោះអាទតិយតាមលាោះ។  

៣.៣.៣ កមមវធិជីយួទុនសប្មាប់ពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ 

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ជឺួយសប្មលួឲ្យអនកលគត់លគង់អគ្គសិនឯីកជនរៅតំបន់ជនបទ ផ្ដ្លមានអាជាា ប័ណណ 
ប្សបចាប់ អាចមានទុនសប្មាប់វនិិរោគ្ពប្ងីក នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនឲី្យរពញផ្ដ្នអាជាា ប័ណណផ្ចកចយ
 បស់មែួន រដ្មីបឲី្យប្បជាពល ដ្ាប្គ្ប់ប្គ្ួស្ថ អាចមានភាា ប់ច នតរប្បីប្បាស់តាមលទធភាព បស់មែួន។ 

៣.៣.៤ កមមវធិលីតល់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវបស្រងគប់នងែលក់អគ្គសិនដី្ល់អនកកាន់អាជាា ប័ណណរធវអីាជវីកមមអគ្គសិន ី
ផ្ដ្លបានភាា ប់ប្បភពអគ្គសិនជីាមយួប្បព័នធបណាត ញជាត ិរដ្មីបបីនាយនងែលក់អគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ  ប្កី
ប្ករៅតបំន់ជនបទ កនុងប្កបមណឌ ននផ្លនកា យុទធស្ថស្រសតបនាយអប្តា នងិគ្មាែ តនងែលក់អគ្គសិន ី កនុង
ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាសប្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតតនងិរាជធាន ី

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ឺលតល់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវបស្រងគប់នងែលក់អគ្គិសនដី្ល់អនកកាន់អាជាា ប័ណណរធវី
អាជីវកមមអគ្គិសនីផ្ដ្លបានភាា ប់ប្បភពអគ្គិសនីជាមយួប្បព័នធបណាត ញជាតិ រដ្មីបបីនាយនងែលក់អគ្គិសនីដ្ល់ប្គ្ួស្ថ 
ប្កីប្ករៅតំបន់ជនបទ កនុងប្កបមណឌ ននផ្លនកា យុទធស្ថស្រសតបនាយអប្តា នងិគ្មាែ តនងែលក់អគ្គិសនីកនុងប្ពោះរាជាណា-
ចប្កកមពុជា សប្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតត និងរាជធានី។ 

៣.៣.៥ កមមវធិលីតល់កា លគត់លគង់អគ្គសិនសីប្មាប់បូមទកឹរធវកីសកិមម 

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ជឺួយសប្មលួដ្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កីប្ក ស់រៅតបំន់ជនបទទទលួបានកា លគត់លគង់អគ្គសិន ី
ពីប្បព័នធបណាត ញជាតិផ្កា ល់ សប្មាប់កា បូមទឹករធវកីសិកមម រៅតនមែអនុរប្ោោះសប្មាប់កា រប្បីប្បាស់អគ្គិសនីរៅរពល
យប់ចប់ពីរមា៉ែ ង ៩:00យប់ ដ្ល់រមា៉ែ ង ៧:00ប្ពឹក នងិរៅតនមែធមមតាសប្មាប់កា រប្បីប្បាស់អគ្គសិនីរៅរពលនងៃចប់
ពីរមា៉ែ ង ៧:00ប្ពឹក ដ្ល់រមា៉ែ ង ៩:00យប់។ 
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៣.៣.៦ កមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្កមានប័ណណសមធម៌ (P2P for ID Poor HH) រប្កាម
ជនំយួផ្លអករលទីនិនលល 

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ឺជួយដ្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្កមានប័ណណសមធម៌រៅតំបន់ជនបទ រោយជួយប្គ្សួ្ថ 
មានចណូំលទាប នងិងាយ ងលលប៉ែោះពាល់អាចទទួលបានកា តភាា ប់ច នតអគ្គិសនពីបី្បព័នធលគត់លគង់អគ្គិសន ី រោយ
កា លតល់ងវកិាឧបតាមភធនចំនួន ១០០ដុ្ោែ  អារម កិ កនុង១ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក តាម យៈអនកកាន់អាជាា ប័ណណសប្មាប់៖ ១- 

ចំណាយរលីសមាភ  ៈ និងពលកមមរាយផ្មេបណាត ញរសវាកមមពចីំណុចភាា ប់ច នត )នា កិាសាង់រល ីបរងាគ ល (លាោះដ្ល់មក  
និង ២- ចំណាយរលីសមាភ  ៈ និងពលកមមតរមែីងសមាភ  ៈអគ្គសិនីកនុងលាោះ រដ្ីមបតីភាា ប់ច នតអគ្គិសនចូីលលាោះ។  

កមមវធិីរនោះបានទទួលងវកិាជនំួយពីធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី(ADB) ចំនួន $1 million សប្មាប់អនុវតតន៍កនុង
រមតតរោលរៅចំនួន៦  មួមានរមតតបនាា យមានជ័យ កពំង់ចម កំពង់ធំ កណាត ល រសៀមរាប និងតបូងឃមុ។ំ ចនំួន
រោលរៅប្គ្ួស្ថ ប្កីប្កមានបណណសមធម៌ រប្ោងទទួលលលរប្កាមកមមវធិីរនោះគ្ឺ 10,000 ប្គ្ួស្ថ ។ 
៣.៤ លកខណៈវិនិចឆ័យសប្ាប់ការអនុវតតកម្មវិធីនីម្ួយៗ  

៣.៤.១ លកខណៈវនិចិឆ័យសប្មាប់កមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្ក 

លកខណៈវនិិចឆ័យសប្មាប់សហប្ោសអគ្គសិនីជនបទ នងិប្គ្សួ្ថ ជនបទសប្មាប់កា អនុវតតកមមវធិីលតល់អគ្គសិនី 
ដ្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក មានដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

ក. លកខណៈវនិចិឆយ័សប្មាប់សហប្ោសអគ្គសិនជីនបទ 

 មានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គិសនីរចញរោយអាជាា ធ អគ្គិសនីកមពុជា និងអាជាា បណណ 
មានអាណតតោិ៉ែ ងតិច ៥ឆ្ន ។ំ 

 អនុវតតរៅតបំន់ជនបទ នងិតបំន់ផ្ដ្លមានកា លគត់លគង់អគ្គសិនពីីប្បព័នធបណាត ញជាត។ិ 
 មានកា កត់ប្តា បាយកា ណ៍គ្ណរនយយប្តឹមប្តូវពីកា រធវអីាជីវកមមអគ្គិសន។ី 
 យល់ប្ពមប្បមូលប្បាក់បង់សង លំស់ និងរលា ចូលគ្ណនី បស់ ម.អ.ជ. តាមរពល

កំណត់។ 
 យល់ប្ពមទទួលមុសប្តូវចំរពាោះប្គ្ួស្ថ ជនបទផ្ដ្លពុំបង់ប្បាក់សងមក ម.អ.ជ. វញិ 

រលីកផ្លងផ្តមានកា ឯកភាពពី ម.អ.ជ. ឲ្យលុបបណុំល។ 
 យល់ប្ពមអនុវតត៖ ១- កចិចសនា វាង ម.អ.ជ. នងិអនកកាន់អាជាា ប័ណណ  កនុងកា រប្បីប្បាស់ 

ឥណទានអនុរប្ោោះោម នកា ប្បាក់ ២-កិចចសនាមចឥីណទានអនុរប្ោោះពី ម.អ.ជ. សប្មាប់ 
តភាា ប់ច នតអគ្គិសនរីដ្ីមបរីប្បីប្បាស់ ៣-រោលកា ណ៍សប្មាប់អនុវតតកនុងកា លតល់ឥណទាន 
អនុរប្ោោះដ្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កីប្ករៅជនបទសប្មាប់កា តភាា ប់ច នតអគ្គិសន ី និងឯកស្ថ 
ចបំាច់ពាក់ព័នធនានាជាមួយ ម.អ.ជ.។  

ម. លកខណៈវនិចិឆយ័សប្មាប់ប្គ្សួ្ថ ជនបទ 

 ប្គ្ួស្ថ ជនបទពុំទាន់តភាា ប់ច នតអគ្គិសនី។ 
 ប្គ្ួស្ថ ជនបទមានបំណងតភាា ប់ច នតអគ្គិសនី ផ្ដ្ល ស់រៅកនុងតំបន់មានកា លគត់លគង់

អគ្គិសនីពីប្បព័នធបណាត ញជាត។ិ 
 មានលំរៅោា នឋតិរឋ  និងមានសុវតាិភាពសប្មាប់កា តភាា ប់ច នតអគ្គសិន។ី 
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 យល់ប្ពមសង លំស់ប្បចផំ្មកនុង យៈរពលោ៉ែ ងយូ  ៣៦ផ្ម។ 
 ឥណទានអនុរប្ោោះោម នកា ប្បាក់ គ្ឺមិនរលសីព ី480,000 រ ៀល កនុង១ប្គ្ួស្ថ ។  
 យល់ប្ពមអនុវតត៖ ១-កិចចសនាមចីឥណទានអនុរប្ោោះពី ម.អ.ជ. សប្មាប់តភាា ប់ច នត

អគ្គិសនី រដ្ីមបរីប្បីប្បាស់ ២-រោលកា ណ៍សប្មាប់អនុវតតកនុងកា លតល់ឥណទានអនុរប្ោោះ
ដ្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ករៅជនបទសប្មាប់កា តភាា ប់ច នតអគ្គសិនី និងឯកស្ថ ចបំាច់ពាក់
ព័នធនានាជាមួយ ម.អ.ជ.។  

៣.៤.២ លកខណៈវនិចិឆយ័សប្មាប់កមមវធិបី្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពោះអាទតិយតាមលាោះ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសប្មាប់អនុវតតកមមវធិីរនោះ មានដូ្ចខាងរប្កាម៖  

ក.  ទញិ-លក់កនុងប្កបម័ណឌ អនុរប្ោោះដ្ល់ប្គ្សួ្ថ ជនបទ សប្មាប់ប្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពោះអាទតិយ 
តាមលាោះ អានុភាព ៨០វា៉ែ ត់  

 តំបន់ជនបទោច់ប្សោល ផ្ដ្លផ្មេបណាា ញអគ្គសិនមីិនទាន់អាចពប្ងកីរៅដ្ល់ កនុង 
 យៈរពលយូ  និងជាតំបន់ពុំមានផ្លនកា ពប្ងីកផ្មេបណាត ញរៅដ្ល់ោ៉ែ ងតិច ៥ឆ្ន  ំ
ខាងមុម។ 

 លក់ និងតរមែីងប្បព័នធដ្ល់ប្គ្សួ្ថ ជនបទ និងវតតអារាមរៅតំបន់ជនបទទូទាងំប្បរទស 
កមពុជា។ លក់ និងតរមែីងឲ្យកនុង ១ប្គ្ួស្ថ  ១ប្បព័នធ ឬវតតអារាមមួយ ១ប្បព័នធ។ 

 លតល់ប្បាក់ឧបតាមភធនចំនួន ១០០ដុ្ោែ  អារម កិ កនុង១ប្បព័នធ ដ្ល់អនកទិញ រដ្ីមបី
ជួយកាត់បនាយកា ទូទាត់នងែទញិប្បព័នធមួយផ្លនក។ 

 អនកទិញប្តូវបង់តនមែសល់នននងែប្បព័នធ (តនមែសល់ ជានងែរៅសល់បនាា ប់ពីកាត់បនាយ
ប្បាក់ឧបតាមភធន ១០០ដុ្ោែ  អារម កិ កនុង១ប្បព័នធ) មក ម.អ.ជ. វញិកនុង យៈរពល 
៤ឆ្ន ។ំ ចំរពាោះវតតអារាម គ្ឺតប្មូវឲ្យបង់តនមែសល់នននងែប្បព័នធផ្កត ច់ផ្តមតង។ រប្កាយ
រពលបង់សងប្គ្ប់ចំននួ ប្បព័នធរនោះនឹងកាែ យជាកមមសិទធិ បស់អនកទិញ។ 

 អនកទិញអាចរប្ជីសរ សីជរប្មសីបង់តនមែសល់នននងែប្បព័នធ កនុងចំរណាមជរប្មីសចំនួន
៣ គ្ឺ៖ ជរប្មីស ទី១-បង់ប្គ្ប់ចំនួនផ្តមាងននតនមែសល់ ឬជរប្មីសទី២-បង់សង លំស់
តនមែសល់រ ៀងរាល់ ៦ផ្មមាង  ហូតដ្ល់ប្គ្ប់ចំនួនសប្មាប់ យៈរពល ៤ឆ្ន  ំឬជរប្មីស
ទី៣- បង់សង លំស់តនមែសល់រ ៀងរាល់ ២ផ្មមតង  ហូតដ្ល់ប្គ្ប់ចនំួនសប្មាប់ យៈ
រពល ៤ឆ្ន ។ំ  

 ពុំតប្មូវឲ្យអនកទិញបង់ប្បាក់ជាមុនរ យី។ កា បង់ប្បាក់រលីកទី១ គ្ឺប្តូវបង់រៅនងៃ
ោក់ឲ្យដ្ំរណី កា រប្បីប្បាស់ប្បព័នធផ្ដ្លបានតរមែីង។ កា បង់រនោះ គ្ឺប្តូវបង់ឲ្យអនកលក់ 
ឬឲ្យតំណាងប្សបចាប់ បស់អនកលក់។ 

 កា បង់ លំស់រនោះ ពុំប្តូវបានអនុញ្ញ តឲ្យគ្តិកា ប្បាក់រ យី។  
 កា ដ្ឹកជញ្ាូ នពីឃ្ែ ងំរៅតរមែងី កា តរមែីង កា ប្បមូលប្បាក់សង លំស់ និងកា ផ្ងទាំ

ប្បព័នធដ្ល់ទីតាងំ អនកទិញ អនុវតតតាម យៈប្កុមហ ុនកនុងប្សកុមួយ។ 
 ចំណាយរលីកា ដ្ឹកជញ្ាូ នពឃី្ែ ងំរៅតរមែីង កា តរមែីង កា ប្បមូលប្បាក់សង លំស់ 

និងកា ផ្ងទាបំ្បព័នធដ្ល់ទីតាងំអនកទិញ ជាបនាុក បស់ ម.អ.ជ.។ 
 អនកទិញប្តូវយល់ប្ពមអនុវតតកចិចសនា នងិឯកស្ថ លែូវចាប់នានាជាមួយ ម.អ.ជ.។ 
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ម.  ប្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពោះអាទតិយតាមលាោះអានុភាព ១០វា៉ែ ត់ គ្លឺតល់ជាអរំណាយដ្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កី
ប្ក ស់រៅតបំន់ោច់ប្សោល។  

៣.៤.៣ លកខណៈវនិចិឆយ័សប្មាប់កមមវធិជីយួទុនពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសប្មាប់កា អនុវតតកមមវធិរីនោះផ្ចករចញជា ៣តំបន់ ផ្លអករលដី្ង់សុីរតប្បជាពល ដ្ា 
ដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

តបំន់ទ១ី- តបំន់មានប្បជាពល ដ្ា ស់រៅរប្ចនី ផ្ដ្លមានប្បសទិធភាពរសដ្ាកចិច  

ម.អ.ជ. លតល់កា ធានារលីកា មចីឥណទានពីធនាោ កនុងប្សុក បស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណអគ្គិសនីរៅ 
តំបន់ជនបទ  រដ្ីមបយីករៅវនិិរោគ្រលីកា អភិវឌ្ឍកា លគត់លគង់អគ្គិសនីឲ្យរពញផ្ដ្នអាជាា ប័ណណ 
ផ្ចកចយ បស់មែួន។  

លកខណៈវនិិចឆ័យសប្មាប់តំបន់ទី១ មានដូ្ចខាងរប្កាម៖  

១. អនកកាន់អាជាា ប័ណណប្តូវមានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គសិនី ផ្ដ្លមានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធ អគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណណប្តូវមានអាណតតោិ៉ែ ងតិច ៥ឆ្ន  ំ ចប់ពី
កាលប រិចឆទមចបី្បាក់។ 

២. អនកកាន់អាជាា ប័ណណប្តូវមានកា កត់ប្តា បាយកា ណ៍គ្ណរនយយប្តឹមប្តូវ រលីកា រធវអីាជីវកមម 
អគ្គិសន។ី 

៣. ប្បាក់កមចីរនោះសប្មាប់ផ្តកា វនិិរោគ្រលរីហោា  ចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ 
ផ្ដ្លភាា ប់ពីប្បព័នធបណាត ញជាតិ ឬកា លគត់លគង់អគ្គិសនីពីប្បព័នធបណាត ញរទាល។ 

៤. អនកកាន់អាជាា ប័ណណអាចរប្បីប្បាស់ប្បាក់កមចរីនោះ សប្មាប់វនិិរោគ្រលីរហោា  ចនាសមព័នធ
លគត់លគង់អគ្គសិនតីង់សយុងមធយម (Medium Voltage - MV) និងតង់សយុងទាប (Low 
Voltage - LV) កនុងផ្ដ្នអាជាា ប័ណណ បស់មែួន ទាងំសប្មាប់កា អភិវឌ្ឍរហោា  ចនាសមព័នធ 
អគ្គិសនីងមី និងទាងំសប្មាប់កា ផ្កលមអរហោា  ចនាសមព័នធអគ្គសិនីផ្ដ្លមានប្ស្ថប់ រៅ
កនុងផ្ដ្នអាជាា ប័ណណ បស់មែួន។ 

៥. អនកកាន់អាជាា ប័ណណប្តូវយល់ប្ពមចុោះកិចចសនា និងឯកស្ថ លែូវចាប់នានាជាមួយអគ្គិសនី
កមពុជាសប្មាប់កា ធានារលកីា មចីប្បាក់ពីធនាោ  និងជាមួយធនាោ សប្មាប់កា មចីប្បាក់។ 

៦. អនកកាន់អាជាា ប័ណណប្តូវមានកា ឯកភាពពអីាជាា ធ អគ្គិសនីកមពុជារលីលកខមណឌ  ផ្ដ្លមែួន 
ប្តូវអនុវតតន៍ជាមួយអគ្គិសនីកមពុជាកនុងកិចចសនាធានាកា មចីប្បាក់ពីធនាោ  រាប់ទាងំកា 
យល់ប្ពមរលា អាជាា ប័ណណឲ្យអគ្គិសនីកមពុជា កនុងក ណីផ្ដ្លមែួនមនិបានសងប្បាក់តាម
កា កំណត់។ 

៧. ប្បភពងវកិា គ្ឺពធីនាោ កនុងប្សុក។ 

តបំន់ទ២ី- តបំន់មានប្បជាពល ដ្ា ស់រៅមធយម ផ្ដ្លកា រធវអីាជវីកមមលគត់លគង់អគ្គសិនអីាចពុំ
ចរំណញ ប្បសនិរបអីនកលគត់លគង់អគ្គសិនបី្តវូបង់កា ប្បាក់រលរីដ្មីទុនវនិរិោគ្ 

ម.អ.ជ. លតល់ងវកិាជួយទុនោម នកា ប្បាក់សប្មាប់វនិិរោគ្រលីកា អភិវឌ្ឍកា លគត់លគង់អគ្គិសនីរៅ 
តំបន់ជនបទផ្ដ្លមានដ្ង់សុីរតប្បជាពល ដ្ា ស់រៅមធយម។ 
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លកខណៈវនិិចឆ័យសប្មាប់តំបន់ទី២ មានដូ្ចខាងរប្កាម៖  

១. អនកកាន់អាជាា ប័ណណប្តូវមានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គសិនី ផ្ដ្លមានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធ អគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណណប្តូវមានអាណតតោិ៉ែ ងតិច ៥ឆ្ន  ំ ចប់ពី
កាលប រិចឆទមចបី្បាក់។ 

២. អនកកាន់អាជាា ប័ណណប្តូវមានកា កត់ប្តា បាយកា ណ៍គ្ណរនយយប្តឹមប្តូវ រលីកា រធវអីាជីវកមម
អគ្គិសន។ី 

៣. ប្បាក់កមចីរនោះ សប្មាប់ផ្តវនិរិោគ្រលកីា អភិវឌ្ឍរហោា  ចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គិសនីរៅ
តំបន់ជនបទផ្ដ្លលគត់លគង់អគ្គសិនពីីប្បព័នធបណាត ញប៉ែុរណាណ ោះ។ 

៤. អនកកាន់អាជាា ប័ណណអាចរប្បីប្បាស់ប្បាក់កមចីរនោះ សប្មាប់វនិិរោគ្រលីកា អភិវឌ្ឍរហោា -
 ចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គសិនី MV និង LV រៅកនុងផ្ដ្នអាជាា ប័ណណ បស់មែួន ទាងំសប្មាប់
កា អភិវឌ្ឍរហោា  ចនាសមព័នធអគ្គសិនីងមី និងទាងំសប្មាប់កា ផ្កលមអរហោា  ចនាសមព័នធ
អគ្គសិនីផ្ដ្លមានប្ស្ថប់រៅកនុងផ្ដ្នអាជាា ប័ណណ បស់មែួន។ 

៥. អនកកាន់អាជាា ប័ណណប្តូវោក់ពាកយរសនីសុំប្បាក់កមចីរនោះ ពី ម.អ.ជ. រោយមានភាា ប់ជាមួយ
នូវ (i)- ផ្លនកា អភិវឌ្ឍន៍គ្រប្មាងលមអតិ (ii)- បញ្ា ីបា៉ែ ន់ស្ថម នតនមែសមាភ  ៈអគ្គសិនសីប្មាប់ 
កា អភិវឌ្ឍគ្រប្មាង (iii)- ចាប់ចមែងឯកស្ថ អាជាា ប័ណណ និងកា ផ្កសប្មួលពាក់ព័នធ
ទាងំអស់ (iv)-  បាយកា ណ៍ចំណូល-ចំណាយ-បញ្ា ីអចលនប្ទពយ នងិរដ្មីទុនផ្ដ្លបាន 
វនិិរោគ្រលីរហោា  ចនាសមព័នធអគ្គិសនី (v)- លិមិតរសនីសុកំា ឯកភាពពអីាជាា ធ អគ្គិសនី
កមពុជា កនុងកា រលា អាជីវកមមអគ្គិសនីផ្ដ្លមានកនុងអាជាា ប័ណណឲ្យរៅអគ្គិសនកីមពុជា កនុង
ក ណីអនកកាន់អាជាា ប័ណណមិនបានសងប្បាក់ ដូ្ចមានកនុងកចិចសនា វាង ម.អ.ជ. និងអនក
កាន់អាជាា ប័ណណ និង (vi)- ឯកស្ថ ដ្នទរទៀតផ្ដ្ល ម.អ.ជ. តប្មូវឲ្យអនកកាន់អាជាា ប័ណណលតល់ 
សប្មាប់កា ពិនិតយរលសីំរណីសុំប្បាក់កមចីរនោះ។   

៦. ម.អ.ជ. ពិនិតយពាកយរសនីសុំ និងអនុម័តពចីំនួនទឹកប្បាក់កមចីសមប្សប ផ្ដ្លប្តូវលតល់ឲ្យ
តាមដ្ណំាក់កាលនីមយួ  ៗនងិចុោះហតារលខារលីកចិចសនាសប្មាប់កា ទូទាត់ប្បាក់ នងិកា  
សងប្បាក់មកវញិ រោយរធវីកា ពិរប្ោោះរោបល់ជាមួយអាជាា ធ អគ្គសិនីកមពុជា។ ចំនួន
ទឹកប្បាក់កមចីរនោះមនិរលសីព ី300,000 (បី យពាន់) ដុ្ោែ  អារម កិ។ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
ប្តូវរចញរដ្ីមទុនវនិិរោគ្រលគី្រប្មាងោ៉ែ ងតិច 20% នននងែរដ្ីមវនិិរោគ្រលីគ្រប្មាង។ 
ម.អ.ជ. ប្តូវមានកា ឯកភាពពីអាជាា ធ អគ្គសិនកីមពុជារលលីកខមណឌ នានា កនុងកា រលា 
អាជាា ប័ណណ បស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណឲ្យរៅអគ្គិសនកីមពុជា កនុងក ណីអនកមចមីិនបានសង 
ប្បាក់តាមកា កំណត់ ផ្ដ្លអនកកាន់អាជាា ប័ណណបានឯកភាព ដូ្ចមានកនុងកិចចសនា វាង 
ម.អ.ជ. និងអនកកាន់អាជាា ប័ណណ។ 

៧. អនកកាន់អាជាា ប័ណណប្តូវោក់ពាកយរសនីសុំមក ម.អ.ជ. រោយមានភាា ប់នូវ បាយកា ណ៍
វឌ្ឍនភាពមកជាមួយ រដ្ីមបរីសនីសុំទូទាត់ប្បាក់កមចីរនោះ។ ម.អ.ជ. រលាៀងផ្កា ត់វឌ្ឍនភាព
កា ងា  និងរធវីកា លតល់តាមដ្ណំាក់កាលៗ រោយផ្លអករលីវឌ្ឍនភាពកា ងា ។ ម.អ.ជ. 
ប្តូវរចញលិមិតទទួលស្ថគ ល់ពីចំនួនទឹកប្បាក់កមចីផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទទួលមកវញិ រៅ
រពលអនកកាន់អាជាា ប័ណណបានបង់ លំស់សងប្បាក់កមចីមក ម.អ.ជ. វញិប្គ្ប់ចំនួន។ 

៨. ប្បាក់កមចីផ្ដ្លបានលតល់រប្កាមយនតកា រនោះ ពុំមានគ្ិតកា ប្បាក់រ យី។ 



20 

៩. ចំនួនទកឹប្បាក់ឲ្យមចីរនោះ គ្ឺមនិរលីសព ី 300,000 (បី យពាន់) ដុ្ោែ  អារម កិ កនុង ១ 
គ្រប្មាង។ អនកកាន់អាជាា ប័ណណអាចរសនីសុអំនុវតតគ្រប្មាងងមីរទៀតបាន រពលចបំាច់។ 

១០. ក ណីអនកកាន់អាជាា ប័ណណមានអាជាា ប័ណណរហយី ចំនួនទឹកប្បាក់កមចីរនោះ គ្ឺមិនរលីសពី 
50% ននតនមែរហោា  ចនាសមព័នធអគ្គិសនីផ្ដ្លមានប្ស្ថប់ បស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណ  រោង
តាមកា វាយតនមែ បស់ អាជាា ធ អគ្គិសនីកមពុជា។ កនុងក ណីអនកកាន់អាជាា ប័ណណងមី ចនំនួ
ទឹកប្បាក់កមចី គ្ឺមនិរលសីព ី 60% ននតនមែរហោា  ចនាសមព័នធអគ្គិសនី ផ្ដ្លបានរសនីសុំ
 បស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណ រោងតាមកា វាយតនមែ បស់អាជាា ធ អគ្គិសនីកមពុជា។ 

១១.  យៈរពលសងប្បាក់មក ម.អ.ជ. វញិ គ្ឺមិនរលសីពី ៨ឆ្ន  ំឬ មនិរលីសពីអាណតតិអាជាា ប័ណណ 
គ្ិតចប់ពកីាលប រិចឆទោក់ពាកយមចបី្បាក់។ 

១២. អនកកាន់អាជាា ប័ណណប្តូវយល់ប្ពមអនុវតតកិចចសនា និងឯកស្ថ លែូវចាប់នានាជាមួយ ម.អ.ជ.។ 
១៣. ប្បភពងវកិា គ្ឺពអីគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់។ 

តបំន់ទ៣ី- តបំន់មានប្បជាពល ដ្ា ស់រៅតចិតចួ ផ្ដ្លកា រធវអីាជវីកមមលគត់លគង់អគ្គសិនមីនិចរំណញ 
លុោះប្តាផ្តមានកា លតល់ប្បាក់ឧបតាមភធនមយួផ្លនក រលរីដ្មីទុនវនិរិោគ្រហោា  ចនា 
សមព័នធអគ្គសិន ី

ម.អ.ជ. លតល់ប្បាក់ឧបតាមភធនមួយផ្លនកពីរលងីវកិាជួយទុនោម នកា ប្បាក់សប្មាប់ពប្ងីក និងផ្ក
លមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតំបន់ជនបទ។ ទកឹប្បាក់ស ុបទាងំប្បាក់ឧបតាមភ នងិងវកិាជយួទុន
ោម នកា ប្បាក់ រៅថា "ប្បាក់ជំនួយ"។ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសប្មាប់តំបន់ទី៣ មានដូ្ចខាងរប្កាម៖  

១. អនកកាន់អាជាា ប័ណណប្តូវមានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គសិនី ផ្ដ្លមានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធ អគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណណប្តូវមានអាណតតោិ៉ែ ងតិច ៥ឆ្ន  ំ ចប់ពី
កាលប រិចឆទមចបី្បាក់។ 

២. អនកកាន់អាជាា ប័ណណប្តូវមានកា កត់ប្តា បាយកា ណ៍គ្ណរនយយប្តឹមប្តូវរលីកា រធវអីាជីវ-
កមមអគ្គិសន។ី 

៣. ប្បាក់ជំនួយរនោះ សប្មាប់ផ្តវនិិរោគ្រលីកា អភិវឌ្ឍរហោា  ចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គិសនីរៅ
តំបន់ជនបទ ផ្ដ្លលគត់លគង់អគ្គិសនីពបី្បព័នធបណាត ញប៉ែុរណាណ ោះ និងផ្ដ្លប្តូវបានវាយតនមែ 
រោយ ម.អ.ជ. ថាជាតំបន់អនុរប្ោោះ។ 

៤. អនកកាន់អាជាា ប័ណណអាចរប្បីប្បាស់ប្បាក់ជំនួយរនោះ សប្មាប់វនិិរោគ្រលីកា អភិវឌ្ឍរហោា -
 ចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គិសនី MV និង LV រៅកនុងផ្ដ្នអាជាា ប័ណណ បស់មែួន។ 

៥. អនកកាន់អាជាា ប័ណណប្តូវោក់ពាកយរសនីសុំប្បាក់ជនំួយពី ម.អ.ជ. រោយមានភាា ប់ជាមួយនូវ 
(i)- ផ្លនកា អភិវឌ្ឍគ្រប្មាងលមអិត (ii)- បញ្ា ីបា៉ែ ន់ស្ថម នតនមែសមាភ  ៈអគ្គិសនីសប្មាប់កា 
អភិវឌ្ឍគ្រប្មាង (iii)- ចាប់ចមែងឯកស្ថ អាជាា ប័ណណ និងកា ផ្កសប្មួលពាក់ព័នធទាងំអស់ 
(iv)-  បាយកា ណ៍ចំណូល-ចំណាយ-បញ្ា ីអចលនប្ទពយ និងរដ្ីមទុនផ្ដ្លបានវនិរិោគ្
រលីរហោា  ចនាសមព័នធអគ្គិសនី (v)- លិមិតរសនីសុកំា ឯកភាពពីអាជាា ធ អគ្គិសនីកមពុជា កនុង 
កា រលា អាជីវកមមអគ្គសិនីផ្ដ្លមានកនុងអាជាា ប័ណណឲ្យរៅអគ្គសិនកីមពុជា កនុងក ណីអនក
កាន់អាជាា ប័ណណមិនបានសងប្បាក់ ដូ្ចមានកនុងកិចចសនា វាង ម.អ.ជ. និងអនកកាន់
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អាជាា ប័ណណ និង (vi)- ឯកស្ថ ដ្នទរទៀតផ្ដ្ល ម.អ.ជ. តប្មូវឲ្យអនកកាន់អាជាា ប័ណណលតល់ 
សប្មាប់កា ពិនិតយរលសីំរណីសុំប្បាក់ជំនួយរនោះ។   

៦. ម.អ.ជ. ពិនិតយពាកយរសនសុីំ នងិអនុម័តពីចនំួនទកឹប្បាក់ជនំយួសមប្សបផ្ដ្លប្តូវលតល់ឲ្យ
តាមដ្ំណាក់កាលនីមួយៗ នងិចុោះហតារលខារលីកិចចសនាសប្មាប់កា ទូទាត់ប្បាក់ នងិ
កា សងប្បាក់មកវញិ រោយរធវីកា ពិរប្ោោះរោបល់ជាមយួអាជាា ធ អគ្គសិនកីមពុជា។ ចំននួ 
ទឹកប្បាក់ជនំួយរនោះ មនិរលីសពី 300,000 (បី យពាន់) ដុ្ោែ  អារម កិ។ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
ប្តូវរចញរដ្ីមទុនវនិិរោគ្រលីគ្រប្មាង ោ៉ែ ងតិច 20% នននងែរដ្ីមវនិិរោគ្រលីគ្រប្មាង។ 
ម.អ.ជ. ប្តូវមានកា ឯកភាពពីអាជាា ធ អគ្គសិនកីមពុជារលលីកខមណឌ នានា កនុងកា រលា 
អាជាា ប័ណណ បស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណឲ្យរៅអគ្គសិនកីមពុជា កនុងក ណីអនកមចីមិនបានសង
ប្បាក់តាមកា កំណត់ ផ្ដ្លអនកកាន់អាជាា ប័ណណបានឯកភាព ដូ្ចមានកនុងកិចចសនា វាង 
ម.អ.ជ. និងអនកកាន់អាជាា ប័ណណ។ 

៧. អនកកាន់អាជាា ប័ណណប្តូវោក់ពាកយរសនីសុមំក ម.អ.ជ. រោយមានភាា ប់នូវ បាយកា ណ៍វឌ្ឍន- 
ភាពមកជាមួយ រដ្ីមបរីសនសុីំទូទាត់ប្បាក់ជំនួយ។ ម.អ.ជ. រលាៀងផ្កា ត់វឌ្ឍនភាពកា ងា  និង
រធវីកា លតល់តាមដ្ំណាក់កាលៗ រោយផ្លអករលីវឌ្ឍនភាពកា ងា ។ ម.អ.ជ. ប្តូវរចញលិមិត 
ទទួលស្ថគ ល់ពីចំនួនទឹកប្បាក់កមចីផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទទលួមកវញិ រៅរពលអនកកាន់
អាជាា ប័ណណបានបង់ លំស់សងប្បាក់កមចីមក ម.អ.ជ. វញិប្គ្ប់ចនំួន។ ទឹកប្បាក់ផ្ដ្ល ម.អ.ជ. 
បានឧបតាមភរៅកនុងប្បាក់ជំនយួរនោះ មនិតប្មូវឲ្យសងវញិរទ។ 

៨. ប្បាក់កមចីផ្ដ្លបានលតល់រប្កាមយនតកា រនោះ ពុំមានគ្ិតកា ប្បាក់រ យី។ 
៩. ចំនួនទឹកប្បាក់ជំនួយ គ្ឺមិនរលសីព ី300,000 (បី យពាន់) ដុ្ោែ  អារម កិ កនុង ១គ្រប្មាង។ 

អនកកាន់អាជាា ប័ណណអាចរសនសុីអំនុវតតគ្រប្មាងងមីរទៀតបានពី ម.អ.ជ. រពលចបំាច់។ 
១០. ក ណីអនកកាន់អាជាា ប័ណណមានអាជាា ប័ណណរហយី ចំនួនទឹកប្បាក់ឧបតាមភធន គ្មឺិនរលីសព ី

30% ននតនមែគ្រប្មាង និងចនំួនទឹកប្បាក់កមចី គ្ឺមិនរលីសពី 50% ននតនមែរហោា  ចនា-
សមព័នធអគ្គិសនផី្ដ្លមានប្ស្ថប់ បស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណ រោងតាមកា វាយតនមែ បស់
អាជាា ធ អគ្គិសនកីមពុជា។ កនុងក ណីអនកកាន់អាជាា ប័ណណងមី ចំនួនទកឹប្បាក់ឧបតាមភធន គ្ឺ
មិនរលសីព ី30% ននតនមែគ្រប្មាង នងិចំននួទឹកប្បាក់កមចី គ្ឺមិនរលសីព ី50% ននតនមែ
រហោា  ចនាសមព័នធអគ្គិសនីផ្ដ្លបានរសនសុីំ បស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណ រោងតាមកា វាយ
តនមែ បស់អាជាា ធ អគ្គិសនកីមពុជា។ 

១១.  យៈរពលសងប្បាក់មក ម.អ.ជ. វញិ គ្មឺិនរលសីព ី៨ឆ្ន  ំឬ មនិរលសីពីអាណតតិអាជាា ប័ណណ 
គ្ិតចប់ពកីាលប រិចឆទោក់ពាកយមចបី្បាក់។ 

១២. អនកកាន់អាជាា ប័ណណប្តូវយល់ប្ពមអនុវតតកិចចសនា និងឯកស្ថ លែូវចាប់នានាជាមួយ ម.អ.ជ.។ 
១៣. ប្បភពងវកិា គ្ឺពអីគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់។ 

៣.៤.៤ លកខណៈវនិចិឆយ័សប្មាប់កមមវធិលីតល់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវបស្រងគប់នងែលក់អគ្គសិន ី ដ្ល់អនកកាន់
អាជាា ប័ណណរធវអីាជវីកមមអគ្គសិនផី្ដ្លបានភាា ប់ប្បភពអគ្គសិនជីាមយួប្បព័នធបណាត ញជាត ិ រដ្មីប ី
បនាយនងែលក់អគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្ករៅតបំន់ជនបទ កនុងប្កបមណឌ ននផ្លនកា យុទធស្ថស្រសត
បនាយអប្តា នងិគ្មាែ តនងែលក់អគ្គសិនរីៅកនុងប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាសប្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដ្ល់
ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតត នងិរាជធាន ី
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កមមវធិីអនុវតតន៍សប្មាប់ផ្តកា លគត់លគង់អគ្គិសនីពីប្បព័នធបណាត ញជាតិ ដូ្ចរនោះលកខណៈវនិចិឆ័យគ្ឺ
ផ្លអកតាមរសចកតីសរប្មច បស់អាជាា ធ អគ្គិសនីកមពុជាជាបនតបនាា ប់5។  

៣.៤.៥ លកខណៈវនិចិឆយ័សប្មាប់កមមវធិលីតល់កា លគត់លគង់អគ្គសិនសីប្មាប់បូមទកឹរធវកីសកិមម 

កមមវធិីអនុវតតន៍សប្មាប់ផ្តកា លគត់លគង់អគ្គិសនីពីប្បព័នធបណាត ញជាតិ ដូ្ចរនោះលកខណៈវនិិចឆ័យ គ្ឺ
ផ្លអកតាមរសចកតីសរប្មច និងនីតិវធិីសប្មាប់លតល់កា លគត់លគង់អគ្គិសនសីប្មាប់បូមទកឹរធវីកសិកមម6

 បស់អគ្គិសនីកមពុជា និងអាជាា ធ អគ្គិសនីកមពុជាជាបនតបនាា ប់។  

៣.៤.៦ លកខណៈវនិចិឆយ័សប្មាប់កមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្កមានប័ណណសមធម៌ រប្កាម
ជនំយួផ្លអករលទីនិនលល 

លកខណៈវនិិចឆ័យសប្មាប់កា អនុវតតន៍កមមវធិីរនោះ មានដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

ក សប្មាប់អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 

 មានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គិសនីរចញរោយអាជាា ធ អគ្គិសនីកមពុជា។ 
 កមមវធិីអនុវតតរៅតបំន់ជនបទកនុងរមតតរោលរៅចំននួ៦  មួមានរមតតកណាត ល កំពង់ចម 

តបូងឃមុ ំ កំពង់ធំ រសៀមរាប និងបនាា យមានជ័យ និងអនកកាន់អាជាា បណណទទួលកា 
លគត់លគង់អគ្គិសនពីីប្បព័នធបណាត ញជាតិ។ 

 យល់ប្ពមតភាា ប់ច នតកមាែ ងំផ្ត ៥ ឬ ១០អំផ្ព ប៉ែុរណាណ ោះ ដ្ល់អនកទទលួលល។ 
 យល់ប្ពមលតល់ នងិតរមែងីសមាភ  ៈអគ្គិសនីកនុងលាោះ ដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

- ប្បអប់ផ្ចកចយច នតជ័ មានរជីង DIN (ចងាា ក់រជីងឌ្ីសយុងទ័ ) ឬ ប្បអប់រឈី
ចំនួន ១កំរបែ  

- ឌ្ីសយុងទ័ ពី ប៉ែូល កមាែ ងំ ១០អំផ្ព  ចំនួន ១ប្ោប់ 
- ន្ ប់ច នតសប្មាប់ស កបនតច នតរចញ (ប្ពរីភែីង) កមាែ ងំ ១០អំផ្ព  ចំនួន ១ប្ោប់ 

- កនាុយអំពូលបំភែឺ ចនំួន ២ប្ោប់ 

- កុងតាក់ចំនួន ២ប្ោប់ 

- អំពូលបំភែឺ LED ចំនួន២ អានុភាពអបប មា ៥វា៉ែ ត់ ភែុចពនែឺអបប មា 70 lumen 
កនុង១វា៉ែ ត់  

- ផ្មេចមែងទង់ផ្ដ្ងរប្ស្ថម PVC មុមកាត់ 2x1.5mm2  ប្បផ្វង ២០ផ្ម៉ែប្ត ធន់សីតុ
ណា ភាព 110oC 

- ប្ោប់ Clip វាយកឹបផ្មេចមែង។ 

 យល់ប្ពមលតល់ នងិតរមែងីផ្មេបណាត ញរសវាកមម ដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

- លតល់នងិតរមែងីផ្មេបណាត ញរសវាកមមពីចណុំចភាា ប់ច នត (នា កិាសាង់រលីបរងាគ ល) 
មកដ្ល់លាោះ៖ ផ្មេចមែងទង់ផ្ដ្ងរប្ស្ថម PVC មុមកាត់ 2x2.5mm2 ឬផ្មេ

                                                           
5 រសចកតីសរប្មចសតីពីកា កំណតនី់តិវធីិសប្មាបអ់នុវតតកា ឧបតាមភធន រដី្មបបីនាយនងែអគ្គិសនី វាងអាជាា ធ អគ្គិសនីកមពុជា និងអគ្គិសនីកមពុជា
រលម០១១ស .១៦អអក ចុោះនងៃទី២៦ ផ្មកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦។ 

6 នីតិវធីិសប្មាបល់តលក់ា លគតល់គង់អគ្គិសនីសប្មាបបូ់មទឹករធវីកសិកមមឆ្ន ២ំ០១៦។ 



23 

ចមែងអាលុយមញី៉ែូ ម រប្ស្ថម PVC មុមកាត់ 2x25mm2 (ក ណីផ្មេបណាត ញ
រសវាកមមមែីជាង ១០០ផ្ម៉ែប្ត ផ្មេចមែងអាលុយ មីញ៉ែូ ម មុមកាត់ 2x10mm2 
អាចទទលួយកបាន)។ 

- តរមែីងបរងាគ លរឈបី្ទផ្មេចមែងកមពស់អបបប មាពី ៤ រៅ ៥ផ្ម៉ែប្ត និងគ្មាែ ត
អតិប មាព ី២០ រៅ ៣០ផ្ម៉ែប្ត។ បរងាគ លរនោះប្តូវោចូំលកនុងដ្ីឲ្យបាន ងឹមា។ំ 

 ធានាថា សមាភ  ៈអគ្គសិនសីប្មាប់កា តភាា ប់ច នត ជាសមាភ  ៈងមីទាងំអស់។ កា តភាា ប់
ច នតអគ្គសិនី ផ្ដ្លរប្បសីមាភ  ៈមិនងមី គ្ពុឺំអាចទទលួប្បាក់ឧបតាមភធនរ យី។ 

 យល់ប្ពមអនុវតត៖ ១- កចិចសនា វាង ២ភាគ្ី )ម .អ.ជ . និងអនកកាន់អាជាា បណណ  (លតល់  
ងវកិាឧបតាមភធន )ជំនួយឥតសំណង ( សប្មាប់តភាា ប់ច នតអគ្គិសនរីប្បីប្បាស់ រប្កាម
គ្រប្មាងជំនយួផ្លអករលីទិននលល ២-កិចចសនា វាង ៣ភាគ្ី )ម .អ.ជ . អនកកាន់អាជាា បណណ 
និងអនកទទួលលល (សប្មាប់តភាា ប់ច នតអគ្គិសនរីប្បីប្បាស់ រប្កាមគ្រប្មាងជំនួយផ្លអក 
រលីទិននលល និង៣ - ឯកស្ថ ចបំាច់ពាក់ព័នធនានាជាមួយ ម .អ.ជ. ។  

ម សប្មាប់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្កមានប័ណណសមធម៌ (អនកទទលួលល) 

 ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្កមានប័ណណសមធម៌ ផ្ដ្លបានកណំត់អតតសញ្ញ ណកមមប្គ្ួស្ថ ប្កីប្កពី
ប្កសួងផ្លនកា ។ 

 ប្គ្ួស្ថ ជនបទពុំទាន់តភាា ប់ច នតអគ្គិសនី។ 
 ប្គ្ួស្ថ ជនបទមានបំណងតភាា ប់ច នតអគ្គិសន ី ផ្ដ្ល ស់រៅកនុងតំបន់មានកា លគត់លគង់

អគ្គិសនីពីប្បព័នធ បណាត ញជាតិកនុងរមតតរោលរៅចនំួន៦  មួមានរមតតកណាត ល កពំង់
ចម តបូងឃមុ ំកំពង់ធំ រសៀមរាប និងបនាា យមានជ័យ។ 

 ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្កប្តូវកា ផ្មេបណាត ញរសវាកមមមិនរលីសពី ១៥០ផ្ម៉ែប្ត ពីចណុំចភាា ប់ច នត 
(នា កិាសាង់រលីបរងាគ ល) មកដ្ល់លាោះ។ 

 លំរៅោា នឋតិរឋ  នងិមានសុវតាិភាពសប្មាប់កា តភាា ប់ច នតអគ្គិសន។ី 
 យល់ប្ពមបង់នងែភាា ប់ច នត និងនងែប្បាក់កក់ធានានងែរប្បីប្បាស់អគ្គសិនសីប្មាប់កា ត

ភាា ប់ច នតកមាែ ងំ៥ ឬ ១០អំផ្ព ប៉ែុរណាណ ោះ។ 
 យល់ប្ពមលតល់បរងាគ លរឈបី្ទផ្មេចមែងកមពស់អបបប មាពី ៤ រៅ ៥ផ្ម៉ែប្ត និងគ្មាែ ត

អតិប មាព ីបរងាគ លមួយរៅបរងាគ លមួយរទៀតពី ២០ រៅ ៣០ផ្ម៉ែប្ត។ 
 យល់ប្ពមអនុវតតកិចចសនា វាង ៣ភាគ្ ី(ម.អ.ជ. អនកកាន់អាជាា បណណ នងិអនកទទលួ

លល) សប្មាប់តភាា ប់ច នតអគ្គិសនរីប្បីប្បាស់ រប្កាមគ្រប្មាងជំនួយផ្លអករលទីិននលល 
និងឯកស្ថ ចបំាច់ពាក់ព័នធនានាជាមួយ ម.អ.ជ.។ 
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ជាំពូកទី៤ 
ព័ត៌ានសតពីីវឌ្ឍនភាព សម្ទិធលល នងិការវភិាគ្ពីកម្មវធិីនីម្យួៗផ្ដ្លបានអនវុតត

ឆដ្ឋយម្លូនធិិអគ្គិសនភីាវូបនីយកម្មជនបទ 
 

ព័ត៌មានសតីពីវឌ្ឍនភាព សមទិធលល នងិកា វភិាគ្ពីកមមវធិីនីមយួៗ ផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានអនុវតតកនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 
មានដូ្ចខាងរប្កាម៖ 
៤.១ កម្មវិធីលតលច់រនតអគ្គិសនីដ្លប់្គ្ួសារប្កីប្ក 

៤.១.១ វឌ្ឍនភាព សមទិធលល នងិកា វភិាគ្ពកីមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្ក  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ម.អ.ជ. បានចុោះកិចចសនាចំនួន១ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចនំួន១ សប្មាប់កា តភាា ប់
ច នតងមីដ្ល់ប្គ្សួ្ថ ជនបទ រប្កាមងវកិាលតល់រោយធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ (KfW) ។ ចំនួនប្គ្ួស្ថ ជនបទរប្ោងត
ភាា ប់ច នតអគ្គិសនី រប្កាមកិចចសនារនោះមានចំនួន ៩៧ប្គ្សួ្ថ  និងសមិទធលលទទួលបានកនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានចំនួន
ប្គ្ួស្ថ ជនបទបានតភាា ប់ច នតងមីចំនួន ១៣៤ប្គ្ួស្ថ  (៣៧ប្គ្ួស្ថ  បនតពីកិចចសនាផ្ដ្លចុោះកនុងឆ្ន ២ំ០១៦)។ 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពីចុោះកចិចសនាតាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោ 
អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ រប្កាមកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្កកនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ១ី។ 

កិចចសនាខាងរលីបានអនុវតតន៍ទទួលបានរជាគ្ជ័យ ១០០% កនុង យៈរពលកចិចសនា និងកិចចសនារនោះ 
ប្តូវបានបញ្ច ប់ ប្សបតាមសុពលភាពននអាណតតិកិចចសនា។ ព័ត៌មានសតីពចីំននួប្គ្ួស្ថ ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គិសនី
ជាប់កិចចសនា នងិចំននួប្គ្សួ្ថ ជនបទបានតភាា ប់ច នតងមតីាមរមតតនមីួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនីកមពុជា 
និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់ រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនីដ្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្កកនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង 
តារាងទ១ី ខាងរប្កាម។ 

តារាងទ១ី៖ ព័ត៌មានសតពីចីនំនួប្គ្សួ្ថ ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា នងិចនំនួប្គ្សួ្ថ 
ជនបទបានតភាា ប់ច នតងមតីាមរមតតនមីយួៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ  
អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់ រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

ល.  រមតត ចនំនួប្គ្សួ្ថ ជនបទរប្ោង 
តភាា ប់ច នតជាប់កចិចសនា  

(ប្គ្សួ្ថ ) 

ចនំនួប្គ្សួ្ថ ជនបទបាន 
តភាា ប់ច នតងម ី
(ប្គ្សួ្ថ )  

រប្កាមងវកិាលតល់
រោយអគ្គសិនី
កមពុជា 

រប្កាមងវកិាលតល់
រោយធនាោ  
អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់ 

រប្កាមងវកិាលតល់
រោយអគ្គសិនី
កមពុជា 

រប្កាមងវកិាលតល់
រោយធនាោ  
អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់ 

១ ប្ករចោះ - 97 - 97 
២ ស្ថវ យរ ៀង - - - 37 
 ស ុប - 97 - 134 

 



25 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពចីំនួនប្គ្សួ្ថ ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គិសនជីាប់កចិចសនា ចនំួនប្គ្ួស្ថ ជនបទបាន
តភាា ប់ច នតងមី និងស្ថា នភាពបចចុបបនន រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ រប្កាមកមមវធិី
រនោះ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ២ី។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ប្គ្ួស្ថ ជនបទបានទទួលលលរោយផ្កា ល់ រប្កាមកមមវធិីរនោះមានចំននួ ១៣៤ប្គ្ួស្ថ ។ តាម
 បាយកា ណ៍ចុងរប្កាយសតីពីអរងាតចរនាែ ោះជំរ ឿនននប្បជារាស្រសតកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៣ ចំនួនមនុសេកនុង១ប្គ្ួស្ថ រៅជនបទ 
ជាមធយមគ្ ឺ4.6នាក់ ដូ្រចនោះចនំួនប្បជាពល ដ្ាបានទទួលលលរោយផ្កា ល់ពីកមមវធិីរនោះ គ្ចឺំនួន ៦១៦នាក់។ 

កមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ករនោះ លតល់នូវកមាែ ងំ ុញប្ចនោ៉ែ ងខាែ ងំដ្ល់ប្គ្សួ្ថ រៅតំបន់ជនបទ 
បានទទួលច នតអគ្គិសនីរប្បីប្បាស់។  

បញ្ា ប្បឈមកនុងកា អនុវតតកមមវធិីរនោះ ប្គ្សួ្ថ ជនបទបានរធវីចំណាកប្សុក នងិរសវាក មិនចង់សងជនំសួ 
រពលអនកមចីពុសំងប្បាក់កមចីសប្មាប់កា តភាា ប់ច នតរនោះ។ 

ចំនួនភូមិស ុប និងចំនួនភូមផិ្ដ្លប្គ្ួស្ថ ជនបទប្កីប្កបានតភាា ប់ច នតអគ្គិសនីរប្បីប្បាស់ តាមរមតតនីមួយៗ 
រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កីប្ក 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ២ី ខាងរប្កាម។ 

តារាងទ២ី៖ ចនំនួភូមសិ ុប នងិចនំនួភូមផិ្ដ្លប្គ្សួ្ថ ជនបទប្កបី្កបានតភាា ប់ច នតអគ្គសិនរីប្បបី្បាស់ តាម
រមតតនមីយួ  ៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់ រប្កាមកមម
វធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

ល.  រមតត ចនំនួភូមសិ ុប 
(ជរំ ឿន) 

ចនំនួភូមបិ្គ្បដ្ណត ប់ 
រប្កាមងវកិាលតល់រោយ 
អគ្គសិនកីមពុជា 

រប្កាមងវកិាលតល់រោយធនាោ  
អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់ 

១ ប្ករចោះ 250 - 5 
២ ស្ថវ យរ ៀង 690 - 6 

ស ុប 940 - 11 

បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមិតាមរមតតនីមយួៗផ្ដ្លប្គ្បដ្ណត ប់ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនីកមពុជា នងិធនាោ អភិវឌ្ឍន៍
អាលែឺម៉ែង់ រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៣ី។ 

ផ្លនទីបងាា ញពីរមតតផ្ដ្លបានអនុវតតកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ក រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនី
កមពុជា នងិធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ កនុង ឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៤ី។ 

៤.១.២ សកមមភាពចុោះពនិតិយកា អនុវតតកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្ក  

រដ្ីមបធីានាថា កា អនុវតតកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្កឲ្យប្បប្ពឹតតរៅប្បកបរោយតមាែ ភាព នងិ
ប្តឹមប្តូវ និរោជិត ម.អ.ជ. បានចុោះរលាៀងផ្កា ត់កា តភាា ប់ច នតអគ្គសិនងីមីដ្ល់ប្គ្សួ្ថ ជនបទប្គ្ប់រសវាក ទាងំអស់ ផ្ដ្ល 
បានអនុវតតកមមវធិីរនោះ។  ូបភាពសកមមភាពមួយចំនួនសតីពីកា ចុោះរលាៀងផ្កា ត់កា តភាា ប់ច នតអគ្គិសនីងមីដ្ល់ប្គ្ួស្ថ ជនបទ 
មានបងាា ញជូនដូ្ចខាងរប្កាម។ 
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 ូបភាពចុោះពនិតិយរលាៀងផ្កា ត់កា តភាា ប់ច នតអគ្គសិនងីមដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ជនបទ បស់រោកប្ស ីជា សុមរមង 
កាន់អាជាា ប័ណណរលម ៣៤៦អ រធវរីសវាកមមអគ្គសិនរីៅផ្លនកមែោះននប្សកុសបូំ  រមតតប្ករចោះ 

  

  

  

៤.២ កម្មវិធីប្បព័នធថាម្ពលពនែឺប្ពោះអាទិតយតាម្លទោះ  (SHS) 

៤.២.១ វឌ្ឍនភាព សមទិធលល នងិកា វភិាគ្ពកីមមវធិបី្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពោះអាទតិយតាមលាោះ  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ម.អ.ជ. បានអនុវតតន៍កមមវធិីប្បព័នធ SHS ចំនួន២ ប្បរភទ៖ (i)- ប្បព័នធ SHS-80Wp និង
(ii)- ប្បព័នធ SHS-10Wp ។ ប្បព័នធ SHS-80Wp សប្មាប់លក់ និងតរមែីងជូនប្គ្ួស្ថ ជនបទរៅតំបន់ោច់ប្សោល។ 
ចំរពាោះប្បព័នធ SHS-10Wp លតល់ជាអំរណាយ និងតរមែីងជូនប្គ្ួស្ថ ជនបទរៅតបំន់ោច់ប្សោល។  
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 កមមវធិបី្បព័នធ SHS-50Wp ចនំនួ 12,500ប្បព័នធ នងិប្បព័នធ SHS-5Wp ចនំនួ 7,800ប្បព័នធ ស ុប
ចនំនួ 20,300 ប្បព័នធ (កមមវធិអីនុវតតន៍សប្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៦) 

កមមវធិីប្បព័នធ SHS-50Wp ចំនួន 12,500 ប្បព័នធ និងប្បព័នធ SHS-5Wp ចំនួន 7,800 ប្បព័នធ ស ុបចំនួន 
20,300 ប្បព័នធ ដ្ំបូងរប្ោងអនុវតតន៍កា តរមែីងជូនប្គ្ួស្ថ ជនបទរៅកនុងឆកនា២ំ០១៦ ប៉ែុផ្នតរោយស្ថ កា យតឺោ៉ែ វ
រពលដ្ំរណី កា លទធកមម រទីបប្បព័នធទាងំរនោះបានតរមែីងកនុងឆ្ន ២ំ០១៧។ 

រដ្ីមបជីួយសប្មួលដ្ល់អនកទញិប្បព័នធយករៅរប្បីប្បាស់ និងធានាថាប្បព័នធផ្ដ្លបានទញិ ដ្ំរណី កា ជា
ប្បប្កត ី នងិរដ្មីបបី្បមូលងវកិាសង លំស់ពីអនកទញិ អគ្គសិនកីមពុជាបានចុោះកចិចសនាជាមយួប្កុមហ ុន B.N.P. Power 
Green (Cambodia) សប្មាប់លតល់រសវាកមមដ្ឹកជញ្ាូ ន តរមែីង ប្បមូល ប្បាក់សង លំស់ និងផ្ងទាបំ្បព័នធ SHS-
50Wp ចំនួន 12,500 ប្បព័នធ និងលតល់រសវាកមមដ្ឹកជញ្ាូ ន និងតរមែងីប្បព័នធ SHS-5Wp ចំនួន 7,800 ប្បព័នធ។ 

ព័ត៌មានសតពីីចំននួប្បព័នធ SHS ចំនួន 20,300 ប្បព័នធ ផ្ដ្លបានតរមែងីជូនប្គ្ួស្ថ ជនបទ តាមរមតតនមីួយៗ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៣ី ខាងរប្កាម។ 

តារាងទ៣ី៖ ព័ត៌មានសតពីចីនំនួប្បព័នធ SHS ចនំនួ 20,300 ប្បព័នធ ផ្ដ្លបានតរមែងីជូនប្គ្សួ្ថ ជនបទ តាម
រមតតនមីយួៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

ល.  រមតត ចនំនួប្បព័នធផ្ដ្លបានលក់ នងិតរមែងី  
ប្បព័នធ SHS-50Wp 

១ បាត់ដ្ំបង 1,804 
២ កំពង់ឆ្ន ងំ 2,554 
៣ កំពង់ធ ំ 1,083 
៤ រពាធិ៍ស្ថត់ 15 
៥ រសៀមរាប 2,142 
៦ សាឹងផ្ប្តង 957 
៧ ប្ពោះវោិ  3,945 

ស ុបប្បព័នធ SHS-50Wp 12,500 
ប្បព័នធ SHS-5Wp 

១ បាត់ដ្ំបង 1,500 
២ រពាធិ៍ស្ថត់ 5,800 
៣ ឧតត មានជ័យ 500 

ស ុបប្បព័នធ SHS-5Wp 7,800 
ស ុប មួ 20,300 

ប្គ្ួស្ថ ជនបទបានទទលួលលរោយផ្កា ល់ពកីមមវធិីរនោះ មានចំនួន 20,300 ប្គ្ួស្ថ  (១ប្គ្ួស្ថ ១ប្បព័នធ)។ 
តាម បាយកា ណ៍ចុងរប្កាយសតីពីអរងាតចរនាែ ោះជំរ ឿនននប្បជារាស្រសតកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៣ ចនំួនមនុសេកនុង ១ប្គ្សួ្ថ រៅ
ជនបទជាមធយមគ្ ឺ4.6នាក់ ដូ្រចនោះចំននួប្បជាពល ដ្ាបានទទួលលលរោយផ្កា ល់ពីកមមវធិីរនោះ គ្ឺ 93,380 នាក់។ 

ចំនួនភូមិស ុប និងចំនួនភូមបិានតរមែីងប្បព័នធ SHS ចំនួន 20,300 ប្បព័នធ តាមរមតតនីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 
មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៤ី ខាងរប្កាម។ 
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តារាងទ៤ី៖ ចនំនួភូមសិ ុប នងិចនំនួភូមបិានតរមែងីប្បព័នធ SHS ចនំនួ 20,300 ប្បព័នធ តាមរមតតនមីយួៗ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

ល.  រមតត ចនំនួភូមសិ ុប 
(ជរំ ឿន) 

ចនំនួភូមបិានទទលួអគ្គសិនរីប្បបី្បាស់  
តាម យៈប្បព័នធ SHS 

១ បាត់ដ្ំបង 799 38 
២ កំពង់ឆ្ន ងំ 562 36 
៣ កំពង់ធ ំ 737 25 
៤ រពាធិ៍ស្ថត់ 501 1 
៥ រសៀមរាប 923 25 
៦ សាឹងផ្ប្តង 229 17 
៧ ប្ពោះវោិ  128 81 

ស ុប 3,879 223 

បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមិផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានតរមែីងប្បព័នធ SHS ចំនួន 20,300 ប្បព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញ
ជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៥ី។ 

ផ្លនទីបងាា ញពីរមតត បានតរមែីងប្បព័នធ SHS ចំនួន 20,300 ប្បព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង 
ឧបសមព័នធទ៦ី។ 

 ូបភាពសកមមភាពលេពវលាយ នងិតរមែងីប្បព័នធ SHS-50Wp ចនំនួ 12,500ប្បព័នធ  
កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 
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 កមមវធិបី្បព័នធ SHS-80Wp ចនំនួ 10,000ប្បព័នធ នងិប្បព័នធ SHS-10Wp ចនំនួ 4,000 ប្បព័នធ ស បុចនំនួ 
14,000 ប្បព័នធ (កមមវធិអីនុវតតន៍សប្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៧) 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ អគ្គិសនីកមពុជាបានចុោះកិចចសនាជាមយួប្កុមហ ុន Schneitec ជាប្កុមហ ុនទទលួបានជ័យ
ោភីកនុងកា រដ្ញនងែជាលកខណៈអនត ជាតិ សប្មាប់កា លគត់លគង់សមាភ  ៈប្បព័នធ SHS-80Wp ចំនួន 7,000 ប្បព័នធ, 
ប្បព័នធ SHS-10Wp ចំនួន 2,500 ប្បព័នធ និងអាគុ្យសៃួតកោំងំ 55Ah ចំនួន 3,500 អាគុ្យ (រប្កាមងវកិាអគ្គិសន ី
កមពុជា) រហយីសមាភ  ៈប្បព័នធ SHS រនោះ ប្កុមហ ុនបានប្បគ្ល់ឲ្យ ចួរាល់រៅចុងឆ្ន ២ំ០១៧។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ រនោះផ្ដ្  
អគ្គិសនកីមពុជាបានចុោះកិចចសនារលេងមួយរទៀតជាមួយប្កមុហ ុន Richgrid Technology ជាប្កុមហ ុនទទួលបាន 
ជ័យោភកីនុងកា រដ្ញនងែជាលកខណៈអនត ជាតសិប្មាប់កា លគត់លគង់សមាភ  ៈប្បព័នធ SHS-80Wp ចំនួន 3,000 ប្បព័នធ 
និងប្បព័នធ SHS-10Wp ចំនួន 1,500 ប្បព័នធ និងអាគុ្យសៃួតកំោងំ 55Ah ចំនួន 1,500 អាគុ្យ (រប្កាមងវកិា
 បស់ធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់ - KfW) រហយីសមាភ  ៈប្បព័នធ SHS ទាងំរនោះ ប្កុមហ ុនបានប្បគ្ល់ឲ្យ ចួរាល់រៅ
ចុងឆ្ន ២ំ០១៧។  

រដ្ីមបជីួយសប្មួលដ្ល់អនកទញិប្បព័នធយករៅរប្បីប្បាស់ និងធានាថាប្បព័នធផ្ដ្លបានទញិ ដ្ំរណី កា ជា
ប្បប្កតី និងរដ្ីមបបី្បមូលងវកិាសង លំស់ពីអនកទិញ អគ្គសិនកីមពុជាបានចុោះកិចចសនាជាមយួប្កុមហ ុន BNP Power 
Green (Cambodia) សប្មាប់លតល់រសវាកមមដ្ឹកជញ្ាូ ន តរមែីង ប្បមូល ប្បាក់សង លំស់ និងផ្ងទាបំ្បព័នធ SHS-
80Wp ចំនួន 10,000 ប្បព័នធ និងប្បព័នធ SHS-10Wp ចំននួ 4,000ប្បព័នធ ស ុបចំនួន 14,000 ប្បព័នធ។ ប្កុមហ ុន 
B.N.P. ក៏បានចប់រលតមីអនុវតតកា ងា  រប្កាមកិចចសនារនោះរៅចុងឆ្ន ២ំ០១៧។ 

៤.២.២ បញ្ា ប្បឈមកនុងកា អនុវតតកមមវធិបី្បព័នធ SHS  

កនុងកា អនុវតតកមមវធិីរនោះ ម.អ.ជ. ជបួបញ្ា ប្បឈម មានដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

 អនកទិញរសនីសុំពនា រពលបង់ប្បាក់ រោយស្ថ ពុំមានប្បាក់បង់។ 
 អនកទិញមានលទធភាពបង់ ប៉ែុផ្នតស្ថា ក់រសាី មិនបង់ រោយរលកីរហតុលលថា អនកទិញរលេងរទៀតមិនបង់។ 
 អនកទញិ ុោះរ បី្បព័នធមុសបរចចករទសរធវីឲ្យប្បព័នធមនិដ្ំរណី កា ប្តឹមប្តូវ និងរគ្ចរវសមនិបង់ប្បាក់ រោយ 

រលីករហតុលលថា ប្បព័នធមូចមិនដ្ំរណី កា ។ 
 អនកទិញរធវចីំណាកប្សុក រោយទុកឲ្យមនុសេចស់ជរា និង/ឬ រកមងតូចៗចលំាោះ ពុំមានប្បាក់បង់។ 
 អនកទិញរោោះប្បព័នធរោយោម នកា អនុញ្ញ ត និងយករៅកាន់ទីតាងំងមី ផ្ដ្លជាកផ្នែងពិបាកចូលរៅដ្ល់ 

ដូ្ចជាចំកា  និងរ ងីភនំ ពបិាកទាក់ទងទា ប្បាក់។ 
 អនកទិញរៅរធវីផ្ប្សចំកា  រោយចក់រស្ថ លាោះ រហយីរច បានលួចរោោះយកប្បព័នធ (អនកទិញមែោះយល់

ប្ពមសង និងមែោះមនិប្ពមសងនងែប្បព័នធផ្ដ្លរៅសល់)។ 
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 អនកទិញរគ្ចពីលាោះ រៅរពលភាន ក់ងា ប្បមូលប្បាក់រៅដ្ល់ ឬកំពុងរធវដី្ំរណី រៅប្បមូលប្បាក់។ 
 អនកទិញយករលសពនា រពលបង់ប្បាក់នងៃរនោះនងៃរនាោះ។ 
 ប្បព័នធមូចរោយរភែងីរឆោះ និង នាោះបាញ់។ល។ នងិអនកទិញបដ្ិរសធមនិបង់ប្បាក់ផ្ដ្លរៅសល់។   

រដ្ីមបរីោោះប្ស្ថយបញ្ា ប្បឈមផ្ដ្លរកតីមានរ ងី ម.អ.ជ. បានចុោះរោោះប្ស្ថយដ្ល់ទតីាងំ តាម យៈឈ 
រលីកា ពិភាកាោន ជាមិតាភាពរៅវញិរៅមក។ 

ងវីតបតិមានបញ្ា ប្បឈម កា អនុវតតកមមវធិីរនោះចត់ទុកថា គ្ួ ជាទីរពញចិតត។ 
៤.៣ កម្មវិធជីួយទុនសប្ាប់ពប្ងីក និងផ្កលម្អការលគត់លគង់អគ្គិសនីឆៅតាំបន់ជនបទ 

៤.៣.១ វឌ្ឍនភាព សមទិធលល នងិកា វភិាគ្ពកីមមវធិជីយួទុនសប្មាប់ពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិន ី
រៅតបំន់ជនបទ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ម.អ.ជ. បានចុោះកិចចសនាចនំួន៩០ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចំនួន៨៧ (អនកកាន់អាជាា
ប័ណណចំនួន៣ បានអនុវតតកិចចសនាចំននួ២កនុង១អនកកាន់អាជាា ប័ណណ) សប្មាប់ជួយទុនពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់
អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ។ កនុងចំរណាមកិចចសនាផ្ដ្លបានចុោះហតារលខាទាងំរនោះ មានកិចចសនាចំនួន៧៦ បានចុោះ
ហតារលខាជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចំនួន៧៣ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងកចិចសនាចនំួន១៤ បាន
ច។ហតារលខាជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចនំួន១៤ រប្កាមងវកិាលតល់រោយធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់។  

ព័ត៌មានសរងខបសតីពីចុោះកចិចសនាតាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោ 
អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ រប្កាមកមមវធិីរនោះកនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ៧ី។ 

កនុងចំរណាមកិចចសនាទាងំ៩០ ខាងរលី កិចចសនាចនំួន៦៩ បានអនុវតតទទលួបានរជាគ្ជ័យ កនុង យៈ
រពលកិចចសនាននកិចចសនា ចំផ្ណកកិចចសនាចំននួ១៩ កំពុងអនុវតតបនតរៅឆ្ន ២ំ០១៨ និងកិចចសនាចនំួន២ បាន
រសនីសុំបទិគ្រប្មាង។  

ព័ត៌មានសរងខបសតពីីប្បផ្វងផ្មេបណាត ញរប្ោងស្ថងសង់ជាប់កិចចសនា ប្បផ្វងផ្មេបណាត ញបានស្ថងសង់ ចួ 
តាមរមតត នីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនីកមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់ រប្កាមកមមវធិីរនោះ កនុងឆ្ន ំ
២០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៥ី ខាងរប្កាម។ 

តារាងទ៥ី៖ ព័ត៌មានសរងខបសតពីបី្បផ្វងផ្មេបណាត ញរប្ោងស្ថងសង់ជាប់កចិចសនា ប្បផ្វងផ្មេបណាត ញបាន 
ស្ថងសង់ ចួតាមរមតតនមីយួ  ៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ  KfW រប្កាម 
កមមវធិជីយួទុនពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

ល.  រមតត/រាជធាន ី ប្បផ្វងផ្មេបណាត ញរប្ោងស្ថង 
សង់ជាប់កចិចសនា  

(km) 

ប្បផ្វងផ្មេបណាត ញបាន 
ស្ថងសង់ ចួ  
(km) 

តង់សយុងទាប 
(LV) 

តង់សយុងមធយម
(MV) 

តង់សយុងទាប
(LV) 

តង់សយុងមធយម
(MV) 

ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកម្ពុជា 
១ បនាា យមានជ័យ 30.10 1.20 2.00 1.20 
២ បាត់ដ្ំបង 20.80 19.20 20.80 19.20 
៣ កំពង់ចម 145.91 37.40 100.10 21.09 
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៤ កំពង់ឆ្ន ងំ 67.47 42.90 51.29 42.90 
៥ កំពង់សព ឺ 89.034 58.401 83.674 42.151 
៦ កំពង់ធ ំ 18.70 - - - 
៧ កំពត 35.76 79.96 15.37 76.69 
៨ កណាត ល 52.245 7.14 38.34 12.91 
៩ រកាោះកុង 28.29 4.72 22.29 2.12 
១០ ប្ករចោះ 25.00 - 10.00 - 
១១ ប្ពោះវោិ  26.30 3.00 - - 
១២ នប្ពផ្វង 144.605 4.10 110.10 4.10 
១៣ រពាធិ៍ស្ថត់ 103.00 1.50 99.13 1.50 
១៤ រសៀមរាប 151.23 16.70 56.00 8.20 
១៥ ប្ពោះសីហនុ 8.30 3.30 2.50 1.60 
១៦ ស្ថវ យរ ៀង 48.50 44.10 29.10 38.90 
១៧ តាផ្កវ 147.35 50.42 98.40 23.05 
១៨ តបូងឃមុ ំ - - - - 

ស ុប I 
1,142.594 374.041 739.094 295.611 

1,516.635 1,034.705 
ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ្៉ង់   
១ កំពង់ឆ្ន ងំ 25.20 29.78 8.20 1.78 
២ កំពង់សព ឺ 13.79 3.25 13.79 3.25 
៣ កំពង់ធ ំ 112.35 - 48.80 - 
៤ កណាត ល 21.51 6.08 16.70 6.08 
៥ ប្ករចោះ 5.00 29.00 5.00 29.00 
៦ ប្ពោះវោិ  63.00 9.00 47.00 - 
៧ នប្ពផ្វង 57.89 18.00 2.89 - 
៨ រសៀមរាប 14.00 10.50 14.00 10.50 
៩ សាឹងផ្ប្តង - - - - 
១០ តាផ្កវ 14.95 - - - 

ស ុប II 
327.69 105.61 156.38 50.61 

433.30 206.99 
ស ុប មួ 1,949.935 1,241.659 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពីប្បផ្វងផ្មេបណាត ញរប្ោងស្ថងសង់ជាប់កិចចសនា ប្បផ្វងផ្មេបណាត ញបានស្ថងសង់
 ចួ និងស្ថា នភាពបចចុបបនន តាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ 
រប្កាម កមមវធិីជួយទុនសប្មាប់ពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញ
ជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៨ី។ 
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កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ អនកកាន់អាជាា ប័ណណបានទទលួលលរោយផ្កា ល់រប្កាមកមមវធិីរនោះ មានចនំួន៨៧។  

កមមវធិីរនោះបានលតល់នូវកមាែ ងំ ញុប្ចនោ៉ែ ងខាែ ងំដ្ល់សហប្ោសអគ្គសិនជីនបទ កនុងកា ពប្ងីកវសិ្ថលភាព
លគត់លគង់អគ្គិសនីកនុងតំបន់អាជាា ប័ណណ បស់មែួនឲ្យបានរពញរលឿន នងិប្គ្សួ្ថ ជនបទកាន់ផ្តរប្ចីនប្គ្សួ្ថ អាចទទលួបាន
នូវរសវាកមមលគត់លគង់ អគ្គិសន ីផ្ដ្លមានគុ្ណភាពពបី្បព័នធបណាា ញសហប្ោសអគ្គិសនីជនបទ។ 

ចំនួនភូមិស ុប និងចំនួនភូមបិានទទួលកា លគត់លគង់អគ្គិសន ីតាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនី
កមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ រប្កាមកមមវធិីរនោះ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៦ី ខាងរប្កាម។ 

តារាងទ៦ី៖ ចនំនួភូមសិ ុប នងិចនំនួភូមបិានទទលួកា លគត់លគង់អគ្គសិន ី តាមរមតតនមីយួ  ៗ រប្កាមងវកិាលតល់
រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់ រប្កាមកមមវធិជីយួទុនពប្ងកី នងិផ្កលមអ កា 
លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

ល.  រមតត ចនំនួភូមសិ ុប 
(ជរំ ឿន) 

ចនំនួភូមបិ្គ្បដ្ណត ប់ 
ងវកិាលតល់រោយ 
អគ្គសិនកីមពុជា 

ងវកិាលតល់រោយ 
KfW 

១ បនាា យមានជ័យ 661 2 - 
២ បាត់ដ្ំបង 799 13 - 
៣ កំពង់ចម 916 56 - 
៤ កំពង់ឆ្ន ងំ 562 32 7 
៥ កំពង់សព ឺ 1,358 33 12 
៦ កំពង់ធ ំ 738 - 26 
៧ កំពត 488 41 - 
៨ កណាត ល 912 59 26 
៩ រកាោះកុង 117 8 - 
១០ ប្ករចោះ 250 1 1 
១១ ប្ពោះវោិ  229 - 20 
១២ នប្ពផ្វង 1,137 48 7 
១៣ រពាធិ៍ស្ថត់ 501 26 - 
១៤ រសៀមរាប 924 31 4 
១៥ ប្ពោះសីហនុ 111 2 - 
១៦ សាឹងផ្ប្តង 128 - - 
១៧ ស្ថវ យរ ៀង 690 32 - 
១៨ តាផ្កវ 1,118 58 - 

ស ុប 11,639 442 103 
ស ុប មួ 545 

សំោល៖់ កនុងចំរណាម ៥៤៥ភូមិ មាន ៨ភូម ិបានអនុវតត រប្កាមងវកិាលតលរ់ោយអគ្គិសនីកមពុជា នងិងវកិាលតលរ់ោយធនាោ  KfW ប្តួតោន ។ 

បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមតិាមរមតតនមីួយៗផ្ដ្លប្គ្បដ្ណត ប់ តាមរមតតនមីួយ  ៗរប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា នងិ 
ធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ រប្កាមកមមវធិជីួយទុនសប្មាប់ពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុង
ឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៩ី។ 
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ផ្លនទីបងាា ញពីរមតតផ្ដ្លបានអនុវតតកមមវធិីជួយទុនសប្មាប់ពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់  
ជនបទ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា នងិធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង 
ឧបសមព័នធទ១ី០។ 

៤.៣.២ សកមមភាពចុោះពនិតិយកា អនុវតតកមមវធិជីយួទុនសប្មាប់ពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅ
តបំន់ជនបទ 

រដ្ីមបធីានាថា កា អនុវតតកមមវធិជីួយទុនសប្មាប់ពប្ងកី និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ ប្បប្ពឹតត 
រៅប្តឹមប្តូវ និងប្បកបរោយតមាែ ភាព និរោជិត ម.អ.ជ. បានចុោះរលាៀងផ្កា ត់កា ស្ថងសង់ប្គ្ប់រសវាក ទាងំអស់ ផ្ដ្ល
បានអនុវតតកមមវធិីរនោះ។  ូបភាពសកមមមួយចនំួនសតីពីកា ចុោះរលាៀងផ្កា ត់ផ្មេបណាត ញងម ីមុនរពលស្ថងសង់ និងរប្កាយ
រពលស្ថងសង់ ចួ មានបងាា ញជូនខាងរប្កាម៖ 

រោកប្ស ីផ្ម៉ែន ចន់សុកុល (គ្រប្មាងទ៣ី) កាន់អាជាា ប័ណណរលម ៣៨៩អ រធវរីសវាកមមអគ្គសិន ីរៅផ្លនកមែោះ 
ននប្សកុងមពកួ ប្សកុស្ថវ យរចក ប្សកុភនបំ្សកុ នងិប្សកុប្ពោះរនប្តប្ពោះ រមតតបនាា យមានជ័យ 

ទីតាងំមុនរពលស្ថងសង់ផ្មេបណាត ញអគ្គិសន ី
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ទីតាងំរប្កាយរពលស្ថងសង់ផ្មេបណាត ញអគ្គសិន ី
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៤.៤  កម្មវិធីលតលល់វិកាឧបតេម្ភធនប៉ោះប៉ូវបស្រងគប់នលែលក់អគ្គិសនីដ្លអ់នកកាន់អាជាា ប័ណា ឆធវើអាជីវកម្ម 
អគ្គិសនីផ្ដ្លបានភាជ ប់ប្បភពអគ្គិសនីជាម្ួយប្បព័នធបណាត ញជាតិ ឆដ្ើម្បបីនេយនលែលក់អគ្គិសនី 
ដ្លប់្គ្ួសារប្កីប្កឆៅតាំបន់ជនបទ កនងុប្កបខណឌ ននផ្លនការយទុធសាស្រសតបនេយអប្តា និងគ្ាែ ត 
នលែលក់អគ្គិសនី ឆៅកនងុប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជាសប្ាប់ ន្ ាំ២០១៥ ដ្ល់្ ន ាំ២០២០ តាម្បណាត
ឆខតត និងរាជធានី 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ម.អ.ជ. លតល់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវបស្រងគប់នងែលក់អគ្គសិនីដ្ល់អនកកាន់អាជាា ប័ណណរធវីអាជីវកមម 
អគ្គិសនីផ្ដ្លបានភាា ប់ប្បភពអគ្គិសនជីាមួយប្បព័នធបណាត ញជាតិ រដ្ីមបបីនាយនងែលក់អគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ករៅ
តំបន់ជនបទ កនុងប្កបមណឌ ននផ្លនកា យុទធស្ថស្រសតបនាយអប្តា និងគ្មាែ តនងែលក់អគ្គិសនីរៅកនុងប្ពោះរាជាណាចប្ក
កមពុជាសប្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតតនិងរាជធានី ចំននួ២៨៥ តំបន់អាជាា បណណ  មួមានអនក
កាន់អាជាា បណណចំនួន២៨១ តបំន់អាជាា បណណបានទទួលងវកិា និងអនកកាន់អាជាា បណណចំននួ៤ ពុំទាន់រសនីសុំងវកិា។ 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពីចនំួនអតងិិជន និងប មិាណថាមពលផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទូទាត់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវ
បស្រងគប់នងែលក់អគ្គិសនជូីនអនកកាន់អាជាា ប័ណណតាមរមតតនីមយួៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ សប្មាប់មួបឆ្ន ២ំ០១៦ មានបងាា ញ
ជូនកនុង តារាងទ៧ី និងសប្មាប់មួបឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៨ី ខាងរប្កាម។ 
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តារាងទ៧ី៖ ព័ត៌មានសរងខបសតពីចីនំនួអតងិជិន នងិប មិាណថាមពលផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទូទាត់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវនងែលក់អគ្គសិន ី
ជូនអនកកាន់អាជាា ប័ណណ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ (មបួឆ្ន ២ំ០១៦) 

ល.  រមតត/ប្កងុ 

ចនំនួអតងិជិន នងិប មិាណថាមពលផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទូទាត់ងវកិា 
ឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវនងែលក់អគ្គសិន ី

ស ុប 

អតងិជិន ថាមពល (kWh) 
អតងិជិន ថាមពល (kWh) 

≤១០kWh/ផ្ម >១០kWh/ផ្ម ≤១០kWh/ផ្ម >១០kWh/ផ្ម 
១ បនាា យមានជ័យ 15,889 54,892 303,054 8,727,034 70,781 9,030,088 
២ បាត់ដ្ំបង 13,746 71,523 257,649 11,648,712 85,269 11,906,361 
៣ កំពង់ចម 21,754 91,817 434,016 15,678,358 113,571 6,112,374 
៤ កំពង់ឆ្ន ងំ 7,405 45,048 146,789 7,865,585 52,453 8,012,374 
៥ កំពង់សព ឺ 12,001 86,001 278,797 16,017,321 98,002 16,296,118 
៦ កំពង់ធ ំ 6,848 33,974 131,453 7,326,936 40,822 7,458,389 
៧ កំពត 15,444 54,866 380,610 10,187,836 70,310 10,568,446 
៨ កណាត ល 13,590 137,350 325,112 34,818,597 150,940 35,143,709 
៩ រកាោះកុង 809 4,834 16,248 1,063,221 5,643 1,079,469 
១០ ប្ករចោះ 1,561 3,913 29,926 458,754 5,474 488,680 
១១ ភនំរពញ 421 9,538 20,426 10,245,597 9,959 10,266,023 
១២ ប្ពោះសីហនុ 1,439 15,319 24,542 4,853,793 16,758 4,878,335 
១៣ នប្ពផ្វង 17,634 74,931 385,341 8,937,370 92,565 9,322,711 
១៤ រពាធិ៍ស្ថត់ 9,401 46,498 184,409 8,050,729 55,899 8,235,138 
១៥ រសៀមរាប 10,590 41,475 223,400 7,473,773 52,065 7,697,173 
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១៦ តាផ្កវ 14,999 108,136 323,348 19,100,503 123,135 19,423,851 
១៧ ឧតត មានជ័យ 1,012 3,528 37,012 914,802 4,773 951,814 
១៨ តបូងឃមុ ំ 7,873 20,752 175,915 2,599,375 28,625 2,775,290 

ស ុប 172,506 904,395 3,678,047 175,968,296 1,076,901 179,646,343 
 

 

 
 

 

 

2.05%

97.95%

ប្កាភកិបងាា ញពបី មិាណថាមពលរប្បបី្បាស់ ≤១០kWh/ផ្ម និង > ១០ kWh/ផ្ម ផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បាន
ទូទាត់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវនងែលក់អគ្គសិន ីកនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

(មបួឆ្ន ២ំ០១៦) 

ថាមពលរប្បបី្បា ស់ ≤១០kWh/ផ្ម (kWh) ថាមពលរប្បបី្បា ស់ >១០kWh/ផ្ម (kWh)
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16.02%

83.98%

ប្កាភកិបងាា ញពអីតងិជិនរប្បបី្បាស់អគ្គសិន ី≤១០kWh/ផ្ម និង > ១០ kWh/ផ្ម ផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បាន
ទូទាត់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវនងែលក់អគ្គសិន ីកនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

(មបួឆ្ន ២ំ០១៦) 

អតិងិជនរប្បីប្បា សអ់គ្គសិនី ≤១០kWh/ផ្ម (kWh) អតិងិជនរប្បីប្បា សអ់គ្គសិនី >១០kWh/ផ្ម (kWh)
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តារាងទ៨ី៖ ព័ត៌មានសរងខបសតពីចីនំនួអតងិជិន នងិប មិាណថាមពលផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទូទាត់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវនងែលក់អគ្គសិន ី

ជូនអនកកាន់អាជាា ប័ណណ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ (មបួឆ្ន ២ំ០១៧) 

ល.  រមតត/ប្កងុ 

ចនំនួអតងិជិន នងិប មិាណថាមពលផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទូទាត់ងវកិា 
ឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវនងែលក់អគ្គសិន ី

ស ុប 

អតងិជិន ថាមពល (kWh) 
អតងិជិន ថាមពល (kWh) 

≤១០kWh/ផ្ម ១១-៥០kWh/ផ្ម >៥០kWh/ផ្ម ≤១០kWh/ផ្ម ១១-៥០kWh/ផ្ម >៥០kWh/ផ្ម 
១ បនាា យមានជ័យ 12,968 43,636 16,048 553,275 9,807,200 17,170,942 72,652 27,531,417 
២ បាត់ដ្ំបង 13,417 52,044 21,010 561,471 12,198,878 26,846,937 86,471 39,607,286 
៣ កំពង់ចម 18,400 72,060 27,878 901,707 16,564,473 33,506,975 118,338 50,973,155 
៤ កំពង់ឆ្ន ងំ 8,346 37,548 14,478 434,054 8,606,507 19,435,168 60,372 28,475,729 
៥ កំពង់សព ឺ 11,657 64,092 32,347 432,479 12,399,722 24,039,537 108,096 36,871,738 
៦ កំពង់ធ ំ 9,786 34,237 13,925 380,397 7,536,264 20,568,694 57,948 28,485,355 
៧ កំពត 16,136 45,159 15,413 693,643 10,125,433 20,257,205 76,708 31,076,281 
៨ កណាត ល 14,989 79,259 58,561 630,673 22,143,595 83,741,043 152,809 106,515,311 
៩ រកាោះកុង 1,069 4,283 2,575 45,744 1,034,809 3,927,672 7,927 5,008,225 
១០ ផ្កប 522 2,530 3,401 14,575 536,780 4,335,590 6,453 4,886,945 
១១ ប្ករចោះ 2,196 6,931 1,977 105,299 1,224,118 1,645,937 11,104 2,975,354 
១២ នប៉ែលិន 565 2,264 2,197 18,145 633,207 4,735,121 5,026 5,386,473 
១៣ ភនំរពញ 129 1,132 943 4,984 285,066 2,126,634 2,204 2,416,684 
១៤ ប្ពោះសីហនុ 1,741 8,224 7,840 65,449 2,228,749 10,192,158 17,805 12,486,356 
១៥ នប្ពផ្វង 11,707 85,495 23,478 889,425 17,358,542 27,936,964 120,680 46,184,931 
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១៦ រពាធិ៍ស្ថត់ 9,264 35,554 15,415 433,837 7,922,926 21,854,063 60,233 30,210,826 
១៧ រសៀមរាប 10,411 38,042 13,731 450,624 8,079,887 17,345,902 62,184 25,876,413 
១៨ ស្ថវ យរ ៀង 1,702 8,205 2,458 82,536 1,917,759 2,481,458 12,365 4,481,753 
១៩ តាផ្កវ 15,358 78,580 34,113 650,587 18,852,917 38,428,650 128,051 57,932,154 
២០ ឧតត មានជ័យ 1,551 4,329 1,109 61,723 815,946 1,524,423 6,989 2,402,092 
២១ តបូងឃមុ ំ 15,103 39,347 18,278 665,749 7,976,963 17,056,354 72,728 25,699,066 

ស ុប 177,017 742,951 327,175 8,076,376 168,249,741 399,157,427 1,247,143 575,483,544 
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1.40%

29.24%

69.36%

ប្កាភកិបងាា ញពបី មិាណថាមពលរប្បបី្បាស់ ≤១០kWh/ផ្ម, ពី ១១-៥០kWh/ផ្ម និង > ៥០kWh/ផ្ម ផ្ដ្ល 
ម.អ.ជ. បានទូទាត់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវនងែលក់អគ្គសិនី កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ (មួបឆ្ន ២ំ០១៧)

ថាមពលរប្បីប្បា ស់ ≤១០kWh/ផ្ម (kWh) ថាមពលរប្បីប្បា ស់ ១១-៥០kWh/ផ្ម (kWh)

ថាមពលរប្បីប្បា ស់ >៥០kWh/ផ្ម (kWh)
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14.19%

59.57%

26.23%

ប្កាភកិបងាា ញពអីតងិជិនរប្បបី្បាស់អគ្គសិន ី≤១០kWh/ផ្ម ពី ១១-៥០kWh/ផ្ម និង > ៥០kWh/ផ្ម ផ្ដ្ល ម.អ.ជ. 
បានទូទាត់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវនងែលក់អគ្គសិន ីកនុងឆ្ន ២ំ០១៧ (មួបឆ្ន ២ំ០១៧)

អតិងិជនរប្បីប្បា ស់អគ្គិសនី ≤១០kWh/ផ្ម (kWh) អតិងិជនរប្បីប្បា ស់អគ្គិសនីពី ១១-៥០kWh/ផ្ម (kWh)

អតិងិជនរប្បីប្បា ស់អគ្គិសនី >៥០kWh/ផ្ម (kWh)
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៤.៥  កម្មវិធីលតលក់ារលគត់លគង់អគ្គិសនីសប្ាប់បូម្ទឹកឆធវើកសកិម្ម 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា មានរោលនរោបាយជំ ុញកា លតល់កា លគត់លគង់អគ្គិសនដី្ល់អនករប្បីប្បាស់ផ្ដ្លយក
អគ្គិសនីរៅបូមទឹកសប្មាប់កា រធវីកសិកមម រោយជយួលតល់នូវរហោា  ចនាសមព័នធលគត់លគង់ និងលតល់នូវអប្តានងែអនុរប្ោោះ
រៅរពលយប់រៅកនុងតំបន់លគត់លគង់ផ្ដ្លយកប្បភពអគ្គសិនពីបីណាត ញជាត។ិ កមមវធិីរនោះមានវសិ្ថលភាពប្គ្បដ្ណត ប់រលី
កា លតល់កា លគត់លគង់អគ្គសិនដី្ល់ទីតាងំរប្បីប្បាស់នានាសប្មាប់កា បូមទឹករធវីកសិកមម ទាងំសប្មាប់រពលយប់ នងិរពលនងៃ 
រៅកនុងតំបន់លគត់លគង់ផ្ដ្លយកប្បភពអគ្គិសនពីីបណាត ញជាតផិ្កា ល់។ អប្តានងែអគ្គសិនីសប្មាប់អនករប្បីប្បាស់បូមទឹករធវី
កសិកមម គ្ឺជាអប្តានងែតាមរពលរមា៉ែ ងរប្បីប្បាស់ រពាលគ្ឺមានអប្តានងែធមមតា សប្មាប់កា រប្បីប្បាស់អគ្គសិនីរៅរពលនងៃ
ចប់ពីរមា៉ែ ង ៧:00 ប្ពឹក ដ្ល់រមា៉ែ ង ៩:00 យប់ ប៉ែុផ្នតមានអប្តានងែអនុរប្ោោះប្តឹម ៤៨០ រ ៀល កនុង១គ្ី ូវា៉ែ ត់រមា៉ែ ងសប្មាប់
កា រប្បីប្បាស់រៅរពលយប់ ចប់ពីរមា៉ែ ង ៩:00យប់ ដ្ល់រមា៉ែ ង ៧:00 ប្ពឹក ។  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ អគ្គិសនីកមពុជាកំពុងដ្ំរណី កា លទធកមម៖ ១- រប្ជីសរ សីប្កុមហ ុនលគត់លគង់ និង ស្ថងសង់រហោា  
 ចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គិសន ីនងិ ២-រប្ជីសរ សីប្កមុហ ុនលគត់លគង់នា កិាសាង់ Prepaid TOU Meter ។  
៤.៦ កម្មវិធីលតលច់រនតអគ្គិសនីដ្លប់្គ្ួសារប្កីប្កានប័ណា សម្ធម្៌ (P2P for ID Poor HH) 

 ៤.៦.១  វឌ្ឍនភាព សមទិធលល នងិកា វភិាគ្ពកីមមវធិ ី

កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ម.អ.ជ. បានចុោះកិចចសនាចំនួន៤៧ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចំនួន៣៩ (អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
ចំនួន១ បានអនុវតតកចិចសនាចំនួន៣ អនកកាន់អាជាា ប័ណណចនំួន៦ បានអនុវតតកិចចសនាចនំួន២) សប្មាប់កា តភាា ប់ច នត 
ងមីដ្ល់ប្គ្សួ្ថ ជនបទមានប័ណណសមធម៌ រោយរប្បីងវកិា បស់ ADB។ ចំននួប្គ្ួស្ថ ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គិសនី
រប្កាមកិចចសនាទាងំ ៤៧កចិចសនារនោះមានចំនួន 9,454 ប្គ្ួស្ថ  និងសមិទធលលននកា តភាា ប់ច នតអគ្គសិនកីនុងឆ្ន  ំ
២០១៧ រប្កាមកចិចសនាទាងំ ៤៧រនោះ មានចនំួន 2,791 ប្គ្ួស្ថ ។ 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពីចុោះកចិចសនាតាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយ ADB រប្កាមកមមវធិីរនោះ កនុងឆ្ន ំ
២០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ១ី១។ 

កា ចប់រលតីមអនុវតតន៍កមមវធិីរនោះ មានកា យតឺោ៉ែ វ។ កិចចសនាទី១  វាង ម.អ.ជ. និងរសវាក អគ្គិសនីឯកជន
សប្មាប់កា អនុវតតកមមវធិីរនោះបានចុោះហតារលខាកនុងផ្មរមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៧។ ព័ត៌មានសតីពចីនំួនប្គ្សួ្ថ ជនបទរប្ោងតភាា ប់ 
ច នតអគ្គិសនីជាប់កចិចសនា នងិចំនួនប្គ្ួស្ថ ជនបទបានតភាា ប់ ច នតងមីតាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយ ADB 
រប្កាមកមមវធិីរនោះ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៩ី ខាងរប្កាម។ 

តារាងទ៩ី៖ ព័ត៌មានសតពីចីនំនួប្គ្សួ្ថ ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា នងិចនំនួប្គ្សួ្ថ 
ជនបទ បានតភាា ប់ច នតងមតីាមរមតតនមីយួៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយ ADB រប្កាមកមមវធិលីតល់
ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្កមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

ល.  រមតត ចនំនួប្គ្សួ្ថ ជនបទរប្ោង 
តភាា ប់ច នតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា 

(ប្គ្សួ្ថ ) 

ចនំនួប្គ្សួ្ថ ជនបទបាន 
តភាា ប់ច នតងម ី
(ប្គ្សួ្ថ )  

១ បនាា យមានជ័យ 225 27 
២ កំពង់ចម 1,839 554 
៣ កំពង់ធ ំ 4,110 1,620 



44 

៤ កណាត ល 205 200 
៥ រសៀមរាប 1,313 305 
៦ តបូងឃមុ ំ 1,762 85 
 ស ុប 9,454 2,791 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពចីំនួនប្គ្សួ្ថ ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គិសនជីាប់កចិចសនា ចនំួនប្គ្ួស្ថ ជនបទបានត 
ភាា ប់ច នតងមី និងស្ថា នភាពបចចុបបនន រប្កាមងវកិាលតល់រោយ ADB រប្កាមកមមវធិីរនោះ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង 
ឧបសមព័នធទ១ី២។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ប្គ្ួស្ថ ជនបទបានទទួលលលរោយផ្កា ល់ រប្កាមកមមវធិីរនោះមានចំននួ 2,791ប្គ្ួស្ថ ។  តាម
 បាយកា ណ៍ចុងរប្កាយសតីពីអរងាតចរនាែ ោះជំរ ឿនននប្បជារាស្រសតកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៣ ចំនួនមនុសេកនុង១ប្គ្ួស្ថ  រៅជនបទ 
ជាមធយមគ្ ឺ4.6នាក់ ដូ្រចនោះចនំួនប្បជាពល ដ្ាបានទទួលលលរោយផ្កា ល់ពីកមមវធិីរនោះ គ្ចឺំនួន 12,839 នាក់។ 

កមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្ករនោះ លតល់នូវកមាែ ងំ ុញប្ចនោ៉ែ ងខាែ ងំដ្ល់ប្គ្សួ្ថ រៅតំបន់ជនបទ
បានទទលួច នតអគ្គិសនីរប្បីប្បាស់។ 

ចំនួនភូមិស ុប និងចំនួនភូមបិានទទួលកា លគត់លគង់អគ្គិសន ី តាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយ ADB 
រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្កមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ១ី០ 
ខាងរប្កាម។ 

តារាងទ១ី០៖ ចនំនួភូមសិ ុប នងិចនំនួភូមបិានទទលួកា លគត់លគង់អគ្គសិន ី តាមរមតតនមីយួ  ៗ រប្កាមងវកិាលតល់
រោយ ADB រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្កមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

ល.  រមតត ចនំនួភូមសិ ុប (ជរំ ឿន) ចនំនួភូមបិ្គ្បដ្ណត ប់ 
១ បនាា យមានជ័យ 661 7 
២ កំពង់ចម 916 51 
៣ កំពង់ធ ំ 738 149 
៤ កណាត ល 912 20 
៥ រសៀមរាប 924 56 
៦ តបូងឃមុ ំ 853 17 

ស ុប 5,004 300 

បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមតិាមរមតតនមីួយៗផ្ដ្លប្គ្បដ្ណត ប់ តាមរមតតនមីួយ  ៗរប្កាមងវកិាលតល់រោយ ADB រប្កាមកមមវធិី
លតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្ួស្ថ ប្កីប្កមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ១ី៣។ 

ផ្លនទីបងាា ញពីរមតតផ្ដ្លបានអនុវតតកមមវធិីរនោះ រប្កាមងវកិាលតល់រោយ ADB កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញជូន
កនុង ឧបសមពន័ធទ១ី៤។ 

៤.៦.២ សកមមភាពចុោះពនិតិយកា អនុវតតកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្ក  

រដ្ីមបធីានាថា កា អនុវតតកមមវធិី ID-Poor P2P ឲ្យប្បប្ពតឹតរៅប្បកបរោយតមាែ ភាព និងប្តឹមប្តូវ និរោជិត 
ម.អ.ជ. បានចុោះរលាៀងផ្កា ត់កា តភាា ប់ច នតអគ្គសិនីងមដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ជនបទប្គ្ប់រសវាក ទាងំអស់ ផ្ដ្លបានអនុវតតកមមវធិ ី
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រនោះ។  ូបភាពសកមមមួយចំននួសតីពីកា ចុោះរលាៀងផ្កា ត់កា តភាា ប់ច នតអគ្គិសនីងមីដ្ល់ប្គ្ួស្ថ ជនបទ មានបងាា ញជូនដូ្ច 
ខាងរប្កាម។ 

 ូបភាពចុោះពនិតិយរលាៀងផ្កា ត់កា តភាា ប់ច នតអគ្គសិនងីមដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ជនបទ 
 បស់រោកប្ស ីផ្ប៉ែន ចន់ណា កាន់អាជាា ប័ណណរលម ៣៨៧អ រធវរីសវាកមមអគ្គសិនរីៅ 

ផ្លនកមែោះននប្សកុកពំង់ស្ថវ យ នងិប្សកុប្បាស្ថទបល័ែងា រមតតកពំង់ធ ំ
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ឧបសម្ព័នធទី១ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីចីនំនួអនកកាន់អាជាា ប័ណណបានចុោះកចិចសនា តាមរមតតនមីយួៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់   

រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

រមតត តបំន់រធវរីសវាកមម អាជាា ប័ណណរលម អនកកាន់អាជាា ប័ណណ ប្បភពលគត់លគង់អគ្គសិន ី

ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកម្ពុជា 

- - - - - 

ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ្៉ង់   
ប្ករចោះ ផ្លនកមែោះននប្សុកសំបូ  ៣៤៦អ រោកប្សី ជា សុមរមង អគ្គិសនកីមពុជា 

 
ឧបសម្ព័នធទី២ 

ព័ត៌មានសរងខបសតពីចីនំនួប្គ្សួ្ថ ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា ចនំនួប្គ្សួ្ថ ជនបទបានតភាា ប់ច នតងម ីនងិស្ថា នភាពបចចុបបនន  
រប្កាមងវកិាលតល់រោយធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់ រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

រមតត អាជាា ប័ណណរលម អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
ចនំនួប្គ្សួ្ថ ជនបទរប្ោង 
តភាា ប់ច នតងមជីាប់កចិចសនា 

(ប្គ្សួ្ថ ) 

ចនំនួប្គ្សួ្ថ ជនបទ
បានតភាា ប់ច នតងម ី
(ប្គ្សួ្ថ ) 

សោំល់ 

ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកម្ពុជា 
- - - - - - 

ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ្៉ង់   
ប្ករចោះ ៣៤៦អ រោកប្សី ជា សុមរមង 97 97 បានរជាគ្ជ័យ និងបិទគ្រប្មាង 
ស្ថវ យរ ៀង ២៦៨អ រោក ខាន់ សុីផ្ដ្ន (គ្រប្មាងទី៤) - 37 បានរជាគ្ជ័យ និងបិទគ្រប្មាង 

ស ុប 97 134  
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ឧបសម្ព័នធទី៣ 
បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមតិាមរមតតនមីយួៗផ្ដ្លប្គ្បដ្ណត ប់ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់ 

 រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

ល.  រមតត ចនំនួភូមបិ្គ្បដ្ណត ប់ ឃុ ំ ប្សកុ រលមអាជាា ប័ណណ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកម្ពុជា 

 - - - - - - 
ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ្៉ង់   
១ ប្ករចោះ ភូមិផ្ប្សផ្ប្តង ភូមអូិ រពាធិ៍ ភូមិចងាប ភូមិអូ តាណឹង ភូមិផ្ប្សសបូវ កាលដ្ំ  ី សំបូ  ៣៤៦អ រោកប្សី ជា សុមរមង 
២ ស្ថវ យរ ៀង ភូមិនប្ពមាន ស់ ភូមសិំ ខីាងតបួង សំ  ី កំពង់ររាទិ៍ 

២៦៨អ 
រោក ខាន់ សុីផ្ដ្ន (គ្រប្មាង

ទី៤) ភូមិផ្តងរ ៉ែ  ភូមិផ្សនត ភូមិរោកផ្តក ភូមិចស្រនាា  ចស្រនាា  ចស្រនាា  
  ១១ ភូម ិ ៣ ឃុ ំ ៣ ប្សកុ   
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ឧបសម្ព័នធទី៤ 
ផ្លនទបីងាា ញពរីមតតអនុវតតកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្ក រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់ កនុង ឆ្ន ២ំ០១៧  
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ឧបសម្ព័នធទី៥ 
បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមបិានតរមែងីប្បព័នធ SHS ចនំនួ 20,300 ប្បព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

ល .  រមតត ចនំនួភូមបិានទទលួអគ្គសិនរីប្បបី្បាស់តាម យ:ប្បព័នធ SHS ឃុ ំ ប្សកុ 
១ បាត់ដ្ំបង ភូមិនប្ពទទងឹ ធាន ល់មាន់ 

ោស់ប្ក  
ភូមិរោក កា ដូ្នបា  
ភូមិងម ី កនាឺ១ 

បាណន់ 
ភូមិកំពង់គ្ល់ ភូមិផ្ចង ភូមិទលួធនង់ ភូមិធៃ័  ភូមិបុសេមនុ  ភូមិ ូង ផ្ចងមានជ័យ 
ភូមិតាផ្ង៉ែន ភូមអូិ ស្ថែ បបា៉ែ ង តាប្ោម 
ភូមិបឹងប្កស្ថល សនឹង 
ភូមិកណាត ល ភូមិកពំង់រពព  ភូមិនប្ពធំ ភូមិសាឹងតូច ភូមិស្ថវ យប្ជុំ ភូមអូិ ជាកំណាត ល ភូមអូិ ជារំប្កាម 
ភូមិអូ ជារំលី ភូមអូិ រដ្ីមរចក 

កំពង់រពព  

សំ ូត 

ភូមិអូ តារទៀក ភូមភិនំន  ភូមតិារតាក ភូមពិាម ភូមិពាមតា ភូមិវាល លឹម ភូមិអូ នរនាង ភូមិអូ ផ្ប្តង  
ភូមិអូ ប្កូច  

តារតាក 

ភូមិចមែង មាងំរប្កាម ភូមចិមែង មាងំរលី  អូ សំ លិ 
 ភូមិដូ្នប្តឹក ភូមអិនែង់ពក ភូមិអូ ទនាមឹ តាស្ថញ 
ភូមិកញ្ច ងំ ភូមកិណាត ល ស ុង 
ភូមិសំ ូត សំ ូត 

២ កំពង់ឆ្ន ងំ ភូមិនប្ពញ៉ែ ម ស្ថវ យជុក ស្ថមគ្គីមានជ័យ 
ភូមិកំពង់បឹង ភូមិរកាោះផ្កអក ភូមិដូ្នរវៀត ភូមិតអួ ល ំ កំពង់ោវ 

កំពង់ផ្លង 
ភូមិោ  ោ  
ភូមិកំពង់អុស ភូមិរកៀនតាមា៉ែ  ភូមិងមី ភូមិកំពង់អុសតបូង ភូមកិំពង់អុសរជីង ភូមិផ្ប្ពករឆ្ត   កំពង់អុស  
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ភូមិកំពង់ខាែ ញ់ ភូមិទរនែរប្ៅ ភូមិឬសេដី្ងគួច  ជលស្ថ   
ជលគ្ី  ីភូមិភែង ពាមរឆ្ា ក 

ភូមិរកាោះលត ភូមិរកាោះផ្សែង ភូមិបត់ប្តង់ ភូមិគ្ប្ជុ ំ រកាោះងាូវ 
ភូមិជនាែ វ ភូមិជ  ភូមិនប្ពសំរៅ ប្បសនិប 

 ោរបអៀ  ភូមិកងមាស ភូមិកផ្នែងរភ រោកបនាា យ 
ភូមិរកាោះផ្កវ ភូមកិំពង់រាងំ ស្ថវ យប្ជុ ំ
ភូមិដ្ំ កូីន ភូមអិណតូ ង រវៀង ភូមិអញ្ច ញ ូង អញ្ច ញ ូង 

ប បូិ ណ៍ ភូមិប្កាងំករកាោះ ភូមិងនល់ ភូមទិឹកប្ជាប់ រពប្ជចងាវ  
ភូមិរកាោះតាម៉ែូវ ភូមិសាឹងរប្ៅ កំពង់ប្ពោះគ្គ្ី  
ភូមិធមមយុតត ិ របអ  ប្កុងកំពង់ឆ្ន ងំ 

៣ កំពង់ធ ំ ភូមិកំពង់រោរប្កាម ភូមិមាច់ជី ស់ កំពង់រោ 

កំពង់ស្ថវ យ 

ភូមិរស វីងេ ភូមិនប្ពប្ពាល )ក (ភូមិនប្ពប្ពាល)ម (ភូមិប្បាស្ថទ ភូមិរស្ថន  ភូមិោវ រជាម ភូមិប្តពាងំងម  
ភូមិនលវ ភូមិប្កស្ថងំ 

ប្តពាងំឬសេ ី

ភូមិសំបួ  នប្ពគុ្យ 
ភូមិកតីដូ្ង កតីដូ្ង 
ភូមិនប្ពទប់ ភូមតិាធាវ ជ័យ 
ភូមិតាផ្ កចស់ ភូមិតាផ្ ក ស្ថោវស័ិយ ប្បាស្ថទបលែ័ងគ 
ភូមិទូកពី  គ្គ្ី ធ ំ

បារាយណ៍ 
ភូមិបាក់ស្ថន រលី ភូមិអរណាត ត បាក់ស្ថន  
ភូមិបឹងរលៀស  អូ កនធ  

ប្កុងសាឹងផ្សន 
ភូមិ លសួ ប្សយ៉ែូវ 
ភូមិអនែង់ងម បឹងោវ   
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ភូមិប្តពាងំប្តុ ំ ទីរពាធ ិ សនាុក 
ភូមិប្តពាងំឬសេ ី ប្កោ 
ភូមិចំបក់ជុ ំ ប្បាស្ថទ 

៤ ប្ពោះវោិ  ភូមិធាម  ភូមិផ្ប្សវាល ភូមិភាា ក់ លឹក ធាម  
 
 

ជ័យផ្សន 

ភូមិប្ចច់ ភូមិរផ្កែ ច ភូមបិដ្ិវតតន៍ ភូមិចំរ នី ភូមិប្បមូលលតុ ំ ភូមដិ្ំណាក់ប្តាច ប្ចច់ 
ភូមិតស ូ ភូមងិមី ភូមសិំររាង តស ូ 
ភូមិរពីក ភូមិវាលប  ពុប្ទា 
ភូមិរោក ភូមិទកឹលិច  ស្ថអ ង 
ភូមិបុោះ ភូមិរប្បសីកអក មែូនប្ព២ 

ផ្ឆប ភូមិសមបូ  ភូមិរការឡាត ភូមិរជាគ្ជ័យ សផ្ងា២ 
ភូមិប្កស្ថងំ ភូមិផ្ឆបរកតី ផ្ឆប១ 
ភូមិកក់រពាន ភូមិដូ្នមា៉ែ  ភូមពិលកមម ភូមិប្ពាល ភូមិ រំោោះ ភូមិសនែងជ័យ ភូមិប្សរៅរប្ស្ថង ភូមិសំររាង  កា 

 រវៀង 
ភូមិផ្ប្ស រ ៀប យ 
ភូមិប្តពាងំទនាឹម ភូមអូិ ប្ទរោក ភូមិ រំដ្ង ភូមិទលួ រវៀង  មទមយ 
ភូមិរោកអពំិល ភូមិងនល់រកាង ភូមិស្ថវ យបា៉ែ ត ភូមិឪ កឹ  រំោោះ 
ភូមិប្កាងំដូ្ង ភូមិភនំរាប ភូមិអនែង់ស្ថវ យ ប្ពោះឃ្ែ ងំ 

ផ្តបងមានជ័យ ភូមិរពាធិ៍ ភូមិរពាធិ៍រមឿន ភូមិប្សរៅទូង រពាធិ៍ 
ភូមិបុោះធំ ភូមិប្បរម ុ ភូមិផ្ប្សប្ពាង ប្បរម ុ 
ភូមិសងគមងមី ភូមិផ្សន ុងរ ឿង៥ ទឹកប្កហម 

ជាកំានត 
ភូមិរតរជាម កត ភូមិ បុញ ភូមិផ្សនរតជ: ភូមិផ្សន ុងរ ឿង២ ភូមិផ្សន ុងរ ឿង៣ ភូមិផ្សន ុងរ ឿង៤  ម កត 
ភូមិកំរពញ ភូមគិ្ងោ៉ែ ង ភូមជិាអំនាិល ភូមិោង ភូមជិាផំ្ប្ស ភូមិ សមី ភូមអិនាលិ ោង 
ភូមិកនាួត ភូមចិ យ ភូមអិនែង់ផ្វង ភូមសុិមផ្សនជ័យ ភូមិម កតរតរជា កនាួត 
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ភូមិជាកំានត ភូមិវាលធំ ភូមិវាលរពាធិ៍ ភូមិអានរសោះ ភូមិរឈទីាលគ្ង ជាកំានត 
ភូមិចំបក់ផ្សនជ័យ ភូមិធមមជាតិ ភូមិបរងាគ ល៨ ភូមិផ្សនជ័យ ភូមិបុសេសបូវ ភូមិសាងឹរមៀវ  
ភូមិសាឹងរមៀវរតរជា 

ប្សផ្អម 

 ៥ រពាធិ៍ស្ថត់  ភូមិកំពង់រល ី កាលប្តាច ប្កគ្  
៦ រសៀមរាប ភូមិតាយនិ ភូមតិាផ្សង សនួល ប្កឡាញ់ 

ភូមិរវៀន ភូមិកញ្ច ន់ ុន  ប្បាស្ថទ 

វា៉ែ  និ 
ភូមិរោកប្គ្សួ ភូមិ ដំ្ួល ភូមិរោកប្សុក ភូមិរោកភនំ ភូមិវា៉ែ  និ វា៉ែ  និ 
ភូមិោវ  ផ្ប្សណូយ 
ភូមិឬសេធីំ ភូមិឬសេតូីច ស្ថវ យស  
ភូមិផ្សនជ័យ ភូមិអូ តាកុក កនាួត ស្ថវ យរល ី
ភូមិបត់ ដូ្នរពង 

អងគ ជុ ំ
ភូមិរោកកាន ងំ ភូមិ រវៀងងមី ភូមរិាជយជនាល់ ភូមិផ្ប្សខាវ វ ភូមសិ្ថែ ត ផ្ប្សខាវ វ 
ភូមិរលបកី ភូមិតាកា ំ ដូ្នផ្កវ 

ពួក 
ភូមិចន់តាស្ថយ ស ស សតមភ 
ភូមិសគន់ ផ្តបង បនាា យប្ស ី

៧ សាឹងផ្ប្តង ភូមិរកាោះប្ពោះ ភូមិផ្ប្សប្កស្ថងំ រកាោះប្ពោះ 

រសៀមបូក 

ភូមិកាងំផ្ដ្ក ភូមិស្ថម រកាោះ ភូមភិាុល ភូមិស្ថវ យ  រកាោះប្សឡាយ 
ភូមិរសៀមបូក ភូមិអូ  ង់ ភូមទិរនាង រសៀមបូក 
ភូមិរកាោះប្ជឹម ភូមិតបូងខាែ  ភូមអូិ ប្ច ង់ ភូមិអពំិលពី  ភូមិអូ ប្មោះ អូ ប្មោះ 
ភូមិផ្ប្សរបង ភូមអូិ ឬសេកីណាត ល អូ ឬសេកីណាត ល 
ភូមិរកាោះប្កូច ផ្ប្សប្កស្ថងំ 

ស ុប ៧រមតត ២២៣ភូម ិ ៧៩ឃុ ំ ២៧ប្សកុ 
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ឧបសម្ព័នធទី៦ 
ផ្លនទបីងាា ញពរីមតតបានតរមែងីប្បព័នធ SHS ចនំនួ 20,300 ប្បព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧  
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ឧបសម្ព័នធទី៧ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីកីា ចុោះកចិចសនាតាមរមតតនមីយួៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់  

រប្កាមកមមវធិជីយួទុនសប្មាប់ពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧  

រមតត តបំន់រធវរីសវាកមម រលមអាជាា ប័ណណ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ ប្បភពលគត់លគង់អគ្គសិន ី
ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកម្ពុជា 
បនាា យមានជ័យ ប្សុកប្ពោះរនប្តប្ពោះ និងប្សុកភនំប្សុក ១៦៤អ ប្កុមហ ុន វឌ្ឍនៈ អិន ធី អងគ * (គ្រប្មាងទី

២) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្កុងសិ រីស្ថភ័ណឌ  ប្សុកមងគលបូ  ី ៣២៤អ រោកប្សី រមៀវ សុខា* (គ្រប្មាងទី៤) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកងមពួក ប្សុកស្ថវ យរចក ប្សុកភនំប្សុក និងប្សុក
ប្ពោះរនប្តប្ពោះ 

៣៨៩អ រោកប្សី ផ្ម៉ែន ចន់សុកុល (គ្រប្មាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 

ឃុណំារំៅ ប្សកុភនំប្សុក ៤០១អ រោក តាន់ ោងរប្សង (គ្រប្មាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
បាត់ដ្ំបង ផ្លនកមែោះននប្សុក តនមណឌ ល និងប្សុកបាណន់ ០៦៩អ រោក ណុប ប ិន (គ្រប្មាងទ៤ី) អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកបាណន់ ប្សកុងមរោល នងិប្សុកបរវល ២៧០អ ប្កុមហ ុនរអ ចិប្ទចិមល អូតាគ្ីរប្តឌ្ីង  
(អុី.អូ.ធី) (គ្រប្មាងទ២ី) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននឃុសំនងឹ ប្សុកបាណន  ២៧៥អ រោក កុយ មា៉ែ ច (គ្រប្មាងទ៣ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននឃុបំនាយផ្ប្តង នងិឃុ ូំងនប្ជ ប្សកុងមរោល ២៨៣អ រោក ប្សី អូន អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកបរវល នងិប្សកុងមរោល ៣២៤អ រោកប្សី រមៀវ សុខា* (គ្រប្មាងទី៤) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននឃុផំ្ចងមានជ័យ ប្សុកបាណន់ ៣៣០អ រោក  ុញ សុវណណ (គ្រប្មាងទី៤) អគ្គិសនកីមពុជា 

កំពង់ចម 
 

ផ្លនកមែោះននប្សុកនប្ពឈ  ប្សុកកងមាស ប្សុកចំកា រលី  
ប្សុកសាឹងប្តង់ ប្សុកកំពង់រសៀម 

០២៣អ ប្កុមហ ុនរមគ្ងគស្ថម តរៅវ ័* (គ្រប្មាងទី៦) សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធី  
សគន់-ចំកា រល ី

ផ្លនកមែោះននប្សុកចំកា រលី ០៣៨អ សហប្ោស ងនល់ផ្បកចំកា រលី  សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធី  
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រអ កិប្ទសុីីធី (គ្រប្មាងទី២) សគន់-ចំកា រល ី
ផ្លនកមែោះននប្សុករជីងនប្ព ០៤៧អ សហប្ោស ស  មា៉ែ លីស រអ កិប្ទីសុធី ី សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធី  

សគន់-ចំកា រល ី
ផ្លនកមែោះននប្សុកសាឹងប្តង់ នងិប្សុកកំពង់រសៀម ០៥៧អ រោក ជីន សុហុនី (គ្រប្មាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុរំមស នប្ជ នងិឃុសូំភាស ប្សុកសាងឹប្តង់ ០៦០អ រោកប្សី អា ម រប្សង សហប្ោស រអ កិប្ទីសុីធី 

សគន់ -ចំកា រលី  
ផ្លនកមែោះននប្សុកចំកា រលី និងប្សុកសាឹងប្តង់ ០៧៥អ រោក ឆ្យ គ្ឹមហ ួ  សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធី  

សគន់-ចំកា រល ី
ផ្លនកមែោះននឃុសំំបូ  និងឃុជំាោ ប្សុកបាធាយ ២១៦អ ប្កុមហ ុនសំបូ រអ កិប្ទីសុធីី ឯ.ក ប្កុមហ ុន TPLC Holdings 
ផ្លនកមែោះននប្សុករជីងនប្ព ២៨៦អ រោកប្សី ស ូ  ៉ែុង (គ្រប្មាងទ២ី) សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធី 

សគន់-ចំកា រល ីរោកប្សី ស ូ  ៉ែុង (គ្រប្មាងទី៣) 
ផ្លនកមែោះននឃុអំា កេរតាន ត និងឃុផំ្ប្ពកកក់ ប្សុកសាឹងប្តង់ ២៩២អ រោក រសង ប្គ្ ី អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននឃុរំលវ ប្សុករកាោះសូទិន ២៩៥អ ស្ថខាប្កុមហ ុនស្ថន់-អុីអុីអុី ភធីីអុី អលិធីឌ្ី* អគ្គិសនកីមពុជា 

កំពង់ឆ្ន ងំ ផ្លនកមែោះននប្សុកប បូិ ណ៍ ០៤០អ សហប្ោស អិមរអច រអ កិប្ទីសុីធី 
(គ្រប្មាងទី៤) 

ប្កុមហ ុន OSVR Trading 

ផ្លនកមែោះននប្សុកជលគ្ី  ី ២៩៨អ រោក ផ្ក ស្ថរ ឿន អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកកំពង់ប្តឡាច ប្សុកស្ថមគ្គីមានជ័យ ប្សកុទកឹ
លុស ប្សកុ ោរបអៀ  នងិប្សកុប បូិ ណ៍ 

៣០០អ ប្កុមហ ុន OSVR Trading (គ្រប្មាងទ៩ី) អគ្គិសនកីមពុជា 

ឃុអំំពិលទឹក និងផ្លនកមែោះននឃុកំំពង់ប្តឡាច ប្សកុកំពង់ប្តឡាច ៤០០អ រោក ហុង រសងប្គ្ ី(គ្រប្មាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកកំពង់ប្តឡាច ប្សុកស្ថមគ្គីមានជ័យ   ៤១៥អ រោកប្សី ផ្ក វា៉ែ  និ* (គ្រប្មាងទី៣) ប្កុមហ ុន OSVR Trading 
ផ្លនកមែោះននប្សុកកំពង់ប្តឡាច ប្សុកទឹកលុស ប្សុក ោរបអៀ  និង
ប្សុកស្ថមគ្គីមានជ័យ 

៤១៦អ រោក ឱ ហេូលី (គ្រប្មាងទ៣ី) ប្កុមហ ុន OSVR Trading 
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កំពង់សព ឺ ផ្លនកមែោះននប្សុកភនំប្សួច ០៨២អ សហប្ោសអគ្គិសនីរពប្ជនិល  
អិល.រអស.រម* (គ្រប្មាងទ៣ី) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកឧតាុងគ ០៩៩អ ប្កុមហ ុន លីម ម៉ែូវ មូអលិធីឌ្*ី  
(គ្រប្មាងទី២) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកគ្ងពសិី ប្សកុបរសដ្ា ១០១អ ប្កុមហ ុន តូវ ឈនិរសង មូអលិធីឌ្ី** 
(គ្រប្មាងទ៤ី) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកសំររាងទង ប្សុកឧដុ្ងគ ១៣៧អ ប្កុមហ ុន រម៉ែង សុមរ ង មនស្រស្ថត ក់សិន  
និងរអ កិប្ទីក* (គ្រប្មាងទ៥ី) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកសំររាងទង និងប្សុកគ្ងពិស ី ១៥៤អ រោក អ ុយ សុផ្កត* អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកគ្ងពសិ ី ២១៩អ រោក រភឿន ស្ថរ ឿន* ប្កុមហ ុន អិល.អឹម.រម 
ផ្លនកមែោះននប្សុកភនំប្សួច និងប្សុកឱរា៉ែ ល់ ២៣៧អ រោក អាន សំអន (គ្រប្មាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកឧតតុងគ ២៧៨អ រោក អ ូ ប ុនលី* (គ្រប្មាងទ២ី) ប្កុមហ ុន រម៉ែង សុមរ ង មន

ស្រស្ថត ក់សិន និងរអ កិប្ទកី 
កំពង់ធ ំ ផ្លនកមែោះននប្សុកបារាយណ៍ ០២៣អ ប្កុមហ ុនរមគ្ងគស្ថម តរៅវ ័* (គ្រប្មាងទី៦) សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធ ី

សគន់-ចំកា រល ី
ផ្លនកមែោះននប្សុកសនាុក ប្សុកបារាយណ៍ និងប្កងុសាឹងផ្សន ០៧៣អ រោក ប្តឹង ស្ថន (គ្រប្មាងទ២ី) ប្កមុហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ 

បរមន មូអិលធីឌ្ ី
ផ្លនកមែោះននប្សុករស្ថា ង ១១១អ រោក គ្ង់ វុន (គ្រប្មាងទី៣) ប្កុមហ ុន រមធីសុី រមបប ល 

កំពត ផ្លនកមែោះននប្សុកឈូក ប្សុកជុគំ្ី  ីប្សុកអងគ ជ័យ ប្សុកបនាា យ
មាស ប្សកុដ្ងទង់ ប្សកុទឹកឈូ និងប្សុកកពំង់ប្តាច 

០៤៤អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីទឹកឈូ (គ្រប្មាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីទឹកឈូ (គ្រប្មាងទី៣) 

ផ្លនកមែោះននប្សុកជុំគ្ី  ី ០៨២អ សហប្ោសអគ្គិសនីរពប្ជនិល  
អិល.រអស.រម* (គ្រប្មាងទ៣ី) 

អគ្គិសនកីមពុជា 
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ផ្លនកមែោះននប្សុកជុំគ្ិ  ី ១៩៧អ សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធអីងគ កា* អគ្គិសនកីមពុជា 
សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធអីងគ កា*  
(គ្រប្មាងទ២ី)  

ផ្លនកមែោះននប្សុកដ្ងទង់ និងប្សុកកំពង់ប្តាច ២២៥អ រោកប្សី ចន់ សុគ្ីម (គ្រប្មាងទី២) សហប្ោសអគ្គិសនីទូកមាស 
កណាត ល ផ្លនកមែោះននប្សុកអងគសនួល ០៦១អ សហប្ោស រអ កិប្ទីសុីធី អងគសនួល អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកពញឮ និងប្សុកអងគសនួល ០៩៩អ ប្កុមហ ុន លីម ម៉ែូវ មូអលិធីឌ្*ី  
(គ្រប្មាងទី២) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកកណាត លសាងឹ  ១០១អ ប្កុមហ ុន តូវ ឈនិរសង មូអលិធីឌ្ី** 
(គ្រប្មាងទ៤ី)  

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកអងគសនួល ១៣៧អ ប្កុមហ ុន រម៉ែង សុមរ ង មនស្រស្ថត ក់សិន  
និងរអ កិប្ទីក* (គ្រប្មាងទ៥ី) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុករកៀនស្ថវ យ ប្សុកស្ថអ ង និងប្សុកោវ ឯម ១៥០អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីរកៀនស្ថវ យ  
(គ្រប្មាងទ៣ី)  

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកកណាត លសាងឹ ១៥៤អ រោក អ ុយ សុផ្កត* អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុកំំផ្ប្ពកអពំិល និងឃុពុំកឬសេ ីប្សុកមាច់កណាត ល  ២០៩អ រោក សុម ពីន ប្កុមហ ុន TPLC Holdings 
ផ្លនកមែោះននប្សុកកណាត លសាងឹ ២១៩អ រោក រភឿន ស្ថរ ឿន* ប្កុមហ ុន អិល.អឹម.រម 
ផ្លនកមែោះននឃុផំ្ប្ពកតាមាក់ ប្សុកមាច់កណាត ល ២៣០អ រោកប្សី ងូយ វ ុន (គ្រប្មាងទី២) ប្កុមហ ុន TPLC Holdings 
ផ្លនកមែោះននប្សុកពញឮ ២៧៨អ រោក អ ូ ប ុនលី* (គ្រប្មាងទ២ី) ប្កុមហ ុន រម៉ែង សុមរ ង មន

ស្រស្ថត ក់សិន និងរអ កិប្ទកី 
ផ្លនកមែោះននប្សុកោវ ឯម ៣៥៥អ រោក ឈ  ផ្វងងួន* (គ្រប្មាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុកំំពង់លួង ប្សុកពញឮ ៤១៥អ រោកប្សី ផ្ក វា៉ែ  និ* (គ្រប្មាងទី៣) ប្កុមហ ុន OSVR Trading 

រកាោះកុង ផ្លនកមែោះននប្សុកផ្ប្សអំបលិ ០២៨អ សហប្ោស សំ ទិធ សុទធី មូអិលធីឌ្ី  អគ្គិសនកីមពុជា 
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(គ្រប្មាងទី៣) 
ឃុរំកាោះរសតច ប្សុកគ្ិ សី្ថគ្  ១០៦អ រោកប្សី អាន់ សំឡាន អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននឃុបំងឹប្ពាវ ប្សុកផ្ប្សអំបលិ ៣៥៨អ រោកប្សី ភាវ ឆ្យសូ *ី (គ្រប្មាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកងមបាងំ ឃុជំីមរលី ប្សុកផ្ប្សអំបលិ នងិ 
ឃុបំ្តពាងំ ូង ប្សុករកាោះកុង 

៤១៨អ រោកប្សី រឆងទូច អគ្គិសនកីមពុជា 

ប្ករចោះ ផ្លនកមែោះននប្សុកសំបូ  ៣៤៦អ រោកប្សី ជា សុមរមង (គ្រប្មាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ប្ពោះវោិ  ផ្លនកមែោះននប្សុកផ្តបងមានជ័យ និងប្កងុប្ពោះវោិ  ០៣១អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីប្ពោះវោិ  អគ្គិសនកីមពុជា 
នប្ពផ្វង ផ្លនកមែោះននប្សុកកំពង់ប្តផ្បក ២៤៧អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីរប្កាលរោ* អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកសុីធ កណាត ល ២៩៥អ ស្ថខាប្កុមហ ុនស្ថន់-អុីអុីអុី ភធីីអុី អលិធីឌ្ី* អគ្គិសនកីមពុជា 
ប្សុកករស្រញ្ច ៀច ៣១០អ រោក ប្សុិន ឈន* (គ្រប្មាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុករមស្ថង និងប្សុកបាភន ំ ៣៣៦អ រោក ោ ង លលែី (គ្រប្មាងទ៤ី)  អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកកំពង់ប្តផ្បក ប្សុកបាភន ំនិងប្សុករមស្ថង ៣៤៣អ ប្កុមហ ុន ផ្ញ៉ែម ហ ន រអ កិប្ទីមល  

(គ្រប្មាងទី៤) 
រវៀតណាម 

ផ្លនកមែោះននប្សុករពាធិ៍រ ៀង នងិប្សុកពារាងំ ៣៥៥អ រោក ឈ  ផ្វងងួន* (គ្រប្មាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
រពាធិ៍ស្ថត់ ផ្លនកមែោះននប្សុកភនំប្កវាញ នងិប្កុងរពាធិ៍ស្ថត់ ១២៤អ សហប្ោស អា  ន ស្ថ នប្កវាញ រអ កិប្ទី

សុីធី (គ្រប្មាងទី៣) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

ឃុបំ្បរមា៉ែ យ នងិឃុអំនែង់រាប ប្សុកវាលផ្វង ២៨១អ រោក វងេ សំបូ  (គ្រប្មាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុតំារោ ប្សកុបាកាន ៣៣២អ រោក ញណ វឌ្ឍនា (គ្រប្មាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននឃុសំ្ថវ យស នងិឃុរំឈតុីំ ប្សកុប្កគ្   ៣៨៣អ រោកប្សី ឃមឹ រហៀង (គ្រប្មាងទី៥) អគ្គិសនកីមពុជា 

រសៀមរាប ផ្លនកមែោះននប្សុកពួក ប្សុកអងគ ជុំ និងប្សុកអងគ ធ ំ ០៣៥អ ប្កុមហ ុន វន់ វ ីៈ សឺវសី អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកសូប្ទនគិ្ម ០៨៣អ រោក យមឹ  ទិធ ី  ប្កុមហ ុនរមធីសុរីមបប ល 
ផ្លនកមែោះននប្សុកជីផ្ប្កង ១១១អ រោក គ្ង់ វុន* (គ្រប្មាងទី៣)  ប្កុមហ ុន រមធីសុី រមបប ល 
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ផ្លនកមែោះននប្សុកជីផ្ប្កង និងប្សុកសូប្ទនិគ្ម ១២៩អ រោក ចន់ សុម (គ្រប្មាងទ២ី) ប្កមុហ ុនរមធីសុរីមបប ល 
ផ្លនកមែោះននប្សុកពួក នងិប្សកុប្កឡាញ់ ១៦៤អ ប្កុមហ ុន វឌ្ឍនៈ អិន ធី អងគ *  

(គ្រប្មាងទ២ី) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកសូប្ទនគិ្ម ប្សុកជីផ្ប្កង និងប្សុកស្ថវ យរលី ១៨៣អ រោកប្សី មាស ោវ  ប្កុមហ ុនរមធីសុរីមបប ល 
ផ្លនកមែោះននប្សុកបនាា យប្សី ឃុផំ្ប្សណូយ ប្សុកវា៉ែ  និ ផ្លនកមែោះននឃុំ
កនាួត ប្សុកស្ថវ យរល ី

២៤០អ រោកប្សី  ុង គ្មឹរហង* អគ្គិសនកីមពុជា 

ឃុខំាវ វ ប្សុកជីផ្ប្កង និងផ្លនកមែោះននប្សកុស្ថវ យរល ី ៤២៦អ រោក ឡាងំ នាង អគ្គិសនកីមពុជា 
ប្ពោះសីហនុ ផ្លនកមែោះននប្សុកនប្ពនប់ ០២៩អ រោក សុម ធី (គ្រប្មាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននឃុរំាម ប្សុកនប្ពនប់ ០៩៨អ រោក ស្ថន រក អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននឃុចំំកា ហែួង ឃុសំាងឹឆ្យ ប្សកុកំពង់សោី  ៣៥៨អ រោកប្សី ភាវ ឆ្យសូ *ី (គ្រប្មាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 

ស្ថវ យរ ៀង ផ្លនកមែោះននប្សុកកំពង់ររាទិ៍ និងប្សុកចស្រនាា  ២៦៨អ រោក ខាន់ សុីផ្ដ្ន (គ្រប្មាងទី៤) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកស្ថវ យជុ ំ ២៤៧អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីរប្កាលរោ* អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុក មាសផ្ហក ៣១៩អ ប្កុមហ ុនផ្មម យូធី ធឺីរប្តឌ្ីង (រមយូធី)  

មមរភនី (គ្រប្មាងទ២ី) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

តាផ្កវ ផ្លនកមែោះននប្សុកបាទី ប្សកុសំររាង ១០១អ ប្កមុហ ុន តូវ ឈនិរសង មូអលិធីឌ្ី**  
(គ្រប្មាងទ៤ី) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកសំររាង នងិប្សុកអងគ បូ  ី ១៧៨អ សហប្ោស រសង វុទធី រអ កិប្ទីសុីធី  
(គ្រប្មាងទី២) 

ប្កុមហ ុន អិល.អឹម.រម 

ផ្លនកមែោះននប្សុកសំររាង នងិប្សុកប្តាកំក់ ១៨៨អ រោក លមឹ សុសុីភ័ណឌ  (គ្រប្មាងទ៤ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុកំំពង់ប្កស្ថងំ ប្សុកបូ ជីលស្ថ  ១៩៤អ រោក  ៉ែូវ ប្ទហ តួ រោក មា៉ែ ក់ មុម 
ផ្លនកមែោះននប្សុកប្តាកំក់ ១៩៧អ សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធអីងគ កា* អគ្គិសនកីមពុជា 

សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធអីងគ កា*  
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(គ្រប្មាងទ២ី) 
ផ្លនកមែោះននប្សុកនប្ពកបាស ២១២អ រោក ផ្ង៉ែត រម៉ែង (គ្រប្មាងទ៣ី) ប្កុមហ ុន អិល.អឹម.រម 
ផ្លនកមែោះននប្សុកអងគ បូ  ី ២៦៥អ រោក ផ្កវ ស្ថរា៉ែ រដ្ ប្កុមហ ុន អិល.អឹម.រម 
ឃុនំប្ពយុថាា  ប្សកុរកាោះអផ្ណត ត និងឃុរំជាគ្ជ័យ  
ប្សុកបុ ជីលស្ថ  

៣៧៣អ រោក ជួន តុំ (គ្រប្មាងទី៣) សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធ ី
គ្ី វីង់ 

ឧតត មានជ័យ ផ្លនកមែោះននប្សុកអនែង់ផ្វង ២៤០អ រោកប្សី  ុង គ្មឹរហង* អគ្គិសនកីមពុជា 
 តបូងឃមុ ំ ផ្លនកមែោះននប្សុកអូរាងំឪ ប្សុកតបូងឃមុ ំប្សកុពញផ្ប្កក ៣១០អ រោក ប្សុិន ឈន* (គ្រប្មាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 

ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ្៉ង់ 

កំពង់ឆ្ន ងំ 
ផ្លនកមែោះននប្សុក ោរបអៀ  ០៩៥អ រោកប្សី ចន់ សុីម៉ែូលី (គ្រប្មាងទី២) ប្កុមហ ុន OSVR Trading 
ផ្លនកមែោះននប្សុកទឹកលុស ១១៩អ រោក អ ុន សុធា (គ្រប្មាងទ៦ី) ប្កុមហ ុន OSVR Trading 

កំពង់សព ឺ ផ្លនកមែោះននប្សុកឧដុ្ងគ ប្សុកងពង និងប្សុកសំររាងទង ១៥៥អ សហប្ោសអភិវឌ្ឍន៍អគ្គសិន ីសំ ទិធគ្ី  ី 
(គ្រប្មាងទ៤ី) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកឧតាុងគ ២៧៨អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីនប្ជោស់**  
(គ្រប្មាងទ៣ី) 

ប្កុមហ ុន រម៉ែង សុមរ ង មន
ស្រស្ថត ក់សិន និងរអ កិប្ទកី 

កំពង់ធ ំ ឃុសំ្ថនគ្  និងឃុផំ្តបង ប្សកុកំពង់ស្ថវ យ ២២៨អ សហប្ោស ធី .រម.ធី.ឌ្ី  រអ កិប្ទីសុីធ ី
(គ្រប្មាងទ៣ី) 

ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ 
បរមន មូអិលធីឌ្ ី

ឃុបំ្កោ ឃុសំ្ថប្ោម នងិឃុផំ្កន់រញីប ប្សុកប្បាស្ថទបាលែ័ងា ៣៦៨អ កញ្ញ  តាន់ គ្ឹមបយួ ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ 
បរមន មូអិលធីឌ្ ី

ផ្លនកមែោះននប្សុកកំពង់ស្ថវ យ នងិប្សុកប្បាស្ថទបលែ័ងា ៣៨៧អ រោកប្សី ផ្ប៉ែន ចន់ណា 
(គ្រប្មាងទ២ី) 

ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ 
បរមន មូអិលធីឌ្ ី

កណាត ល ផ្លនកមែោះននប្សុកកណាត លសាងឹ  ២៦៦អ រោកប្សី រស្ថ ស្ថអ ុន ប្កុមហ ុន អិល.អឹម.រម 
ផ្លនកមែោះននប្សុកមាច់កណាត ល ប្សុកោវ ឯម ២៧២អ សហប្ោសអគ្គិសនីកំពង់ចមែងបាក់ោវ* ប្កុមហ ុន TPLC Holdings 
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ផ្លនកមែោះននប្សុកពញឮ និងប្សុកអងគសនួល ២៧៨អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីនប្ជោស់** 
(គ្រប្មាងទ៣ី) 

ប្កុមហ ុន រម៉ែង សុមរ ង មន
ស្រស្ថត ក់សិន និងរអ កិប្ទកី 

ប្ករចោះ ផ្លនកមែោះននប្សុកសំបូ  ៣៩៥អ រោកប្សី ឃុន សុមហគចិ* (គ្រប្មាងទី៥)  អគ្គិសនកីមពុជា 
រាជធានីភនំរពញ មណឌ ផ្ប្ពករៅន  ២៧៨អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីនប្ជោស់** 

(គ្រប្មាងទ៣ី) 
ប្កុមហ ុន រម៉ែង សុមរ ង មន
ស្រស្ថត ក់សិន និងរអ កិប្ទកី 

ប្ពោះវោិ  ផ្លនកមែោះននប្សុកសងគមងមី ប្សកុ រវៀង ប្សុកផ្តបងមានជ័យ ប្សុក
ជ័យផ្សន និងប្កងុប្ពោះវោិ  

៣២៩អ រោកប្សី រទៀង បូនកីា ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ 
បរមន មូអិលធីឌ្ ី

នប្ពផ្វង 

បញ្ាូ នអគ្គិសនតីាមបរណាត យលែូវជាតិរលម៨ ពីប្ពំប្បទល់ប្បរទស
កមពុជា-រវៀតណាម មកប្សុកកចំយមា  ប្សុកស្ថវ យអនា  នងិ
ប្សុកពារាងំ 

២៥៩អ ប្កុមហ ុនអុនិរធីប ីភីសលូឹសិន មបរភីរ សនិ
(គ្រប្មាងទី២) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកពារាងំ ២៧២អ សហប្ោសអគ្គិសនីកំពង់ចមែងបាក់ោវ* ប្កុមហ ុន TPLC Holdings 

រសៀមរាប ផ្លនកមែោះននប្សុកបនាា យប្សី ឃុផំ្ប្សណូយ ប្សុកវា៉ែ  និ ផ្លនកមែោះននឃុំ
កនាួត ប្សុកស្ថវ យរល ី

២៤០អ រោកប្សី  ុង គ្មឹរហង*(គ្រប្មាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 

សាឹងផ្ប្តង ផ្លនកមែោះននប្សុករសៀមបូក ប្សុករសស្ថន ប្កុងសាឹងផ្ប្តង ៣៩៥អ រោកប្សី ឃុន សុមហគចិ* (គ្រប្មាងទី៥) អគ្គិសនកីមពុជា 
តាផ្កវ ផ្លនកមែោះននប្សុកប្តាកំក់ ១២១អ រោក ផ្ង៉ែត សូោ អគ្គិសនកីមពុជា 

ឧតត មានជ័យ ផ្លនកមែោះននប្សុកអនែង់ផ្វង ២៤០អ រោកប្សី  ុង គ្មឹរហង*(គ្រប្មាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
សោំល៖់ * តំបន់រធវីរសវាកមមសាិតកនុងរមតតចំនួន២ និង ** តំបន់រធវីរសវាកមមសាិតកនុងរមតតចំនួន៣។ 
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ឧបសម្ព័នធទី៨ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីបី្បផ្វងផ្មេបណាត ញរប្ោងស្ថងសង់ជាប់កចិចសនា ប្បផ្វងផ្មេបណាត ញបានស្ថងសង់ ចួ នងិស្ថា នភាពបចចុបបនន តាមរមតតនមីយួៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិ

ធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់ រប្កាមកមមវធិជីយួទុនសប្មាប់ពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

រមតត 
អាជាា ប័ណណ 
រលម 

រ ម្ ោះអនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
ប្បផ្វងផ្មេបណាត ញ 
ជាប់កចិចសនា, (km) 

ប្បផ្វងផ្មេបណាត ញបាន  
ស្ថងសង់ ចួ, (km) សោំល់ 

LV MV LV MV 
I ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកម្ពុជា 

បនាា យមានជ័យ ១៦៤អ ប្កុមហ ុន វឌ្ឍនៈអនិធីអងគ * (គ្រប្មាងទ៣ី) - - - - - 
៣២៤អ រោកប្សី រមៀវ សុខា* (គ្រប្មាងទ៤ី) 2.00 1.20 2.00 1.20 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៨៩អ រោកប្សី ផ្ម៉ែន ចន់សុកុល (គ្រប្មាងទី៣) 17.00 - - - កំពុងស្ថងសង់ 
៤០១អ រោក តាន់ ោងរប្សង (គ្រប្មាងទី២) 11.10 - - - កំពុងស្ថងសង់ 

បាត់ដ្ំបង ០៦៩អ រោក ណុប ប ិន (គ្រប្មាងទ៤ី)  9.00 6.00 9.00 6.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៧០អ ប្កុមហ ុនរអ ចិប្ទចិមល អូតាគ្ីរប្តឌ្ីង (អុី.អូ.ធី) 

(គ្រប្មាងទី២) 
4.80 4.40 4.80 4.40 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

២៧៥អ រោក កុយ មា៉ែ ច (គ្រប្មាងទ៣ី) 4.00 2.80 4.00 2.80 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៨៣អ រោក ប្សី អូន 2.00 4.00 2.00 4.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣២៤អ រោកប្សី រមៀវ សុខា* (គ្រប្មាងទ៤ី) - - - - - 
៣៣០អ រោក  ុញ សុវណណ (គ្រប្មាងទី៤) 1.00 2.00 1.00 2.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

កំពង់ចម ០២៣អ ប្កុមហ ុនរមគ្ងគស្ថម តរៅវ ័* (គ្រប្មាងទី៦) 38.00 - 38.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
០៣៨អ សហប្ោសងនល់បំផ្បកចកំា រលី រអ កិប្ទីសុីទ ី

(គ្រប្មាងទី២) 
16.40 - 16.40 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
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០៤៧អ សហប្ោស ស  មា៉ែ លីស រអ កិប្ទីសុធី ី 9.72 4.85 8.82 4.85 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
០៥៧អ រោក ជីន សុហុនី (គ្រប្មាងទី២) 3.6 6.95 - - កំពុងស្ថងសង់ 
០៦០អ រោកប្សី អា ម រប្សង 8.66 1.10 - - កំពុងស្ថងសង់ 
០៧៥អ រោក ឆ្យ គ្ឹមហ ួ  5.85 1.16 4.95 1.04 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២១៦អ ប្កុមហ ុន សំបូ  រអ កិប្ទសុីធីី ឯ.ក 9.00 10.20 9.00 10.20 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៨៦អ រោកប្សី ស ូ  ៉ែុង (គ្រប្មាងទ២ី) 12.90 5.00 11.90 5.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

រោកប្សី ស ូ  ៉ែុង (គ្រប្មាងទ៣ី) 29.53 8.14 - - កំពុងស្ថងសង់ 
២៩២អ រោក រសង ប្គ្ី (គ្រប្មាងទ២ី) 12.25 - 11.03 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៩៥អ ស្ថខាប្កុមហ ុនស្ថន់-អុីអុីអុី ភធីីអុី អលិធីឌ្ី* - - - - - 

កំពង់ឆ្ន ងំ ០៤០អ សហប្ោស អិមរអច រអ កិប្ទីសុីធី (គ្រប្មាងទ៤ី) 11.02 3.90 1.44 3.90 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៩៨អ រោក ផ្ក ស្ថរ ឿន 18.21 - 18.21 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣០០អ ប្កុមហ ុន OSVR Trading (គ្រប្មាងទ៩ី) 16.00 30.00 16.00 30.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៤០០អ រោក ហុង រសងប្គ្ ី(គ្រប្មាងទី២) 10.24 - 10.24 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៤១៥អ រោកប្សី ផ្ក វា៉ែ  និ* (គ្រប្មាងទី៣) 4.00 5.00 - 5.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៤១៦អ រោក ឱ ហេូលី (គ្រប្មាងទ៣ី) 8.00 4.00 5.40 4.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

កំពង់សព ឺ ០៨២អ សហប្ោសរពប្ជនលិ អលិ រអស រម * (គ្រប្មាងទី៣) 4.86 15.20 1.00 14.50 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
០៩៩អ ប្កុមហ ុន លីម ម៉ែូវ មូអលិធីឌ្*ី (គ្រប្មាងទី២) 18.22 2.60 18.22 2.60 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
១០១អ ប្កុមហ ុន តូវ ឈនិរសង មូអលិធីឌ្ី** (គ្រប្មាងទី៤) - - - - - 

១៣៧អ ប្កុមហ ុន រម៉ែង សុមរ ង មនស្រស្ថត ក់សិន និងរអ កិ
ប្ទីក * (គ្រប្មាងទ៥ី) 

31.00 22.60 31.00 22.60 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

១៥៤អ រោក អ ុយ សុផ្កត* 4.364 2.451 4.364 2.451 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
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២១៩អ រោក រភឿន ស្ថរ ឿន* - - - - - 
២៣៧អ រោក អាន សំអន (គ្រប្មាង២ី) 30.59 - 29.09 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៧៨អ រោក អ ូ ប ុនលី* (គ្រប្មាងទ២ី) - - - - - 

កំពង់ធ ំ ០២៣អ ប្កុមហ ុនរមគ្ងគស្ថម តរៅវ ័* (គ្រប្មាងទី៦) - - - - - 
០៧៣អ រោក ប្តឹង ស្ថន (គ្រប្មាងទ២ី) 18.70 - - - កំពុងស្ថងសង់ 
១១១អ រោក គ្ង់ វុន (គ្រប្មាងទ៣ី) - - - - - 

កំពត ០៤៤អ ប្កុមហ ុនអគ្ាិសនីទឹកឈូ (គ្រប្មាងទី២) 18.11 35.65 13.22 32.38 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីទឹកឈូ (គ្រប្មាងទ៣ី) 2.15 44.31 2.15 44.31 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

០៨២អ សហប្ោសរពប្ជនលិ អលិ រអស រម * (គ្រប្មាងទី៣) - - - - - 
១៩៧អ សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធី អងគ កា* - - - - - 

សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធី អងគ កា* (គ្រប្មាងទ២ី) - - - - - 
២២៥អ រោកប្សី ចន់ សុគ្ីម (គ្រប្មាងទី២) 15.50 - - - កំពុងស្ថងសង់ 

កណាត ល ០៦១អ សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធអីងគសនួល 8.09 2.44 8.09 2.44 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
០៩៩អ ប្កុមហ ុន លីម ម៉ែូវ មូអលិធីឌ្*ី (គ្រប្មាងទី២) - - - - - 
១០១អ ប្កុមហ ុន តូវ ឈនិរសង មូអលិធីឌ្ី** (គ្រប្មាងទី៤) - - - - - 
១៥០អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីរកៀនស្ថវ យ (គ្រប្មាងទ៣ី) 17.42 - 16.32 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២០៩អ រោក សុម ពីន 14.115 - 12.63 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
១៥៤អ រោក អ ុយ សុផ្កត* - - - - - 
២១៩អ រោក រភឿន ស្ថរ ឿន* 3.08 4.70 1.30 4.70 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៣០អ រោកប្សី ងូវ វ ុន (គ្រប្មាងទ២ី) 8.84 - - - កំពុងស្ថងសង់ 
២៧៨អ រោក អ ូ ប ុនលី* (គ្រប្មាងទ២ី) 0.70 15.55 - 5.77 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
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៣៥៥អ រោក ឈ  ផ្វងងួន* (គ្រប្មាងទី៣) - - - - - 
៤១៥អ រោកប្សី ផ្ក វា៉ែ  និ* (គ្រប្មាងទី៣) - - - - - 

រកាោះកុង ០២៨អ សហប្ោស សំ ទិធ សុទធី មូអិលធីឌ្ី (គ្រប្មាងទី៣) 1.80 3.60 0.80 1.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
១០៦អ រោកប្សី អាន់ សំឡាន 5.00 1.12 - 1.12 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៥៨អ រោកប្សី ភាវ ឆ្យសូ *ី (គ្រប្មាងទី២) - - - - - 
៤១៨អ រោកប្សី រឆង ទូច 21.49 - 21.49 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

ប្ករចោះ ៣៤៦អ រោកប្សី ជា សុមរមង (គ្រប្មាងទី២) 25.00 - 10.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុនមួយ
ចំនួន នងិកំពុងបនតស្ថងសង់ 

ប្ពោះវោិ  ០៣១អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីប្ពោះវោិ  26.30 3.00 - - កំពុងស្ថងសង់ 
នប្ពផ្វង ២៤៧អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីរប្កាលរោ* - - - - - 

២៩៥អ ស្ថខាប្កុមហ ុនស្ថន់-អុីអុីអុី ភធីីអុី អលិធីឌ្ី* 6.58 - 6.58 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣១០អ រោក ប្សុិន ឈន*(គ្រប្មាងទី៣) 25.355 - - - កំពុងស្ថងសង់ 
៣៣៦អ រោក ោ ង លលែី (គ្រប្មាងទ៤ី) 27.76 - 19.61 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៤៣អ ប្កុមហ ុន ផ្ញ៉ែម ហ ន រអ កិប្ទីសុីធ ី 71.61 4.10 71.61 4.10 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៥៥អ រោក ឈ  ផ្វងងួន* (គ្រប្មាងទ៣ី) 13.30 - 12.30 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

រពាធិ៍ស្ថត់ ១២៤អ សហប្ោស អា  ន ស្ថ នប្កវាញ រអ កិប្ទសុីីធី 
(គ្រប្មាងទី៣) 

17.00 1.50 13.13 1.50 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

២៨១អ រោក វងេ សំបូ  (គ្រប្មាងទ២ី) 46.00 - 46.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៣២អ រោក ញណ វឌ្ឍនា (គ្រប្មាងទី៣) 17.00 - 17.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៨៣អ រោកប្សី ឃមឹ រហៀង (គ្រប្មាងទ៥ី) 23.00 - 23.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

រសៀមរាប ០៣៥អ ប្កុមហ ុន វន់ វ ីៈ សឺវសី 20.00 8.5 - - កំពុងស្ថងសង់ 
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០៨៣អ រោក យមឹ  ទិធ ី 13.60 2.70 13.60 2.70 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
១១១អ រោក គ្ង់ វុន (គ្រប្មាងទ៣ី) 29.50 - - - កំពុងស្ថងសង់ 
១២៩អ រោក ចន់ សុម (គ្រប្មាងទ២ី) 17.00 - 16.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
១៦៤អ ប្កុមហ ុន វឌ្ឍនៈអនិធីអងគ * (គ្រប្មាងទ៣ី) 12.93 - - - កំពុងស្ថងសង់ 
១៨៣អ រោកប្សី មាស ោវ  20.90 - 11.40 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៤០អ រោកប្សី  ុង គ្មឹរហង*  16.00 5.50 15.00 5.50 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៤២៦អ រោក ឡាងំ នាង 21.30 - - - កំពុងស្ថងសង់ 

ប្ពោះសីហនុ ០២៩អ រោក សុម ធី (គ្រប្មាងទី៣) 1.00 1.70 - - កំពុងស្ថងសង់ 
០៩៨អ រោក ស្ថន រក 3.60 1.60 2.50 1.60 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៥៨អ រោកប្សី ភាវ ឆ្យសូ  ី(គ្រប្មាងទ២ី) 3.70 - - - បញ្ច ប់គ្រប្មាង 

ស្ថវ យរ ៀង ២៤៧អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីរប្កាលរោ*  11.10 12.3 8.40 9.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៦៨អ រោក ខាន់ សុីផ្ដ្ន (គ្រប្មាងទី៤) 12.00 20.00 9.40 20.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣១៩អ ប្កុមហ ុន ផ្មម យូធី ធឺីរប្តឌ្ីង (គ្រប្មាងទ២ី) 25.40 11.80 11.30 9.90 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

តាផ្កវ ១០១អ ប្កុមហ ុន តូវ ឈនិរសង មូអលិធីឌ្ី** (គ្រប្មាងទី៤) 42.87 21.47 - - កំពុងស្ថងសង់ 
១៧៨អ សហប្ោស រសង វុទធី រអ កិប្ទីសុីធី (គ្រប្មាងទី២) 4.08 2.20 - 1.30 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
១៨៨អ រោក លមឹ សុសុីភ័ណឌ  (គ្រប្មាងទ៤ី) - 6.80 - 6.80 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
១៩៤អ រោក  ៉ែូវ ប្ទហ តួ 7.10 0.95 7.10 0.95 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
១៩៧អ សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធី អងគ កា* 54.25 - 54.25 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធី អងគ កា* (គ្រប្មាងទ២ី) 23.40 14.00 23.40 14.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២១២អ រោក ផ្ង៉ែត រម៉ែង (គ្រប្មាងទ៣ី) 7.65 - 7.65 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៦៥អ រោក ផ្កវ ស្ថរា៉ែ រដ្ 2.00 5.00 - - កំពុងស្ថងសង់ 
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៣៧៣អ រោក ជួន តុំ (គ្រប្មាងទី៣) 6.00 - 6.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
ឧតត មានជ័យ ២៤០អ រោកប្សី  ុង គ្មឹរហង* - - - - - 
តបូងឃមុ ំ ៣១០អ រោក ប្សុិន ឈន* (គ្រប្មាងទ៣ី) - - - - - 

 
ស ុប I 

1,142.594 374.041 739.094 295.611  
1,516.635 1,034.705  

II ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ្៉ង់ 

កំពង់ឆ្ន ងំ 
០៩៥អ រោកប្សី ចន់សុមី៉ែូល ី(គ្រប្មាងទ២ី) 8.20 1.78 8.20 1.78 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
១១៩អ រោក អ ុន សុធា (គ្រប្មាងទ៦ី) 17.00 28.00 - - កំពុងស្ថងសង់ 

កំពង់សព ឺ
១៥៥អ សហប្ោសអភិវឌ្ឍន៍អគ្គសិនសីំ ទិធ គ្ី  ី(គ្រប្មាងទ៤ី) 13.79 3.25 13.79 3.25 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៧៨អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីនប្ជោស់ ឯ.ក* (គ្រប្មាងទី៣) - - - - - 

កំពង់ធ ំ ២២៨អ សហប្ោស ធី.រម.ធ.ីឌ្ី រអ កិប្ទីសុីធ ី(គ្រប្មាងទី៣) 20.93 - 15.45 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៦៨អ កញ្ញ  តាន់ គ្ឹមបយួ 53.00 - 33.35 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៨៧អ រោកប្សី ផ្ប៉ែន ចន់ណា (គ្រប្មាងទ២ី) 38.42 - - - កំពុងស្ថងសង់ 

កណាត ល ២៦៦អ រោកប្សី រស្ថ ស្ថអ ុន 5.87 - 5.87 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៧២អ សហប្ោសអគ្គិសនីកំពង់ចមែងបាក់ោវ* - - - - - 
២៧៨អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីនប្ជោស់ ឯ.ក* (គ្រប្មាងទី៣) 15.64 6.08 10.83 6.08 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

ប្ករចោះ ៣៩៥អ រោកប្សី ឃុន សុមហគចិ* (គ្រប្មាងទ៥ី) 5.00 29.00 5.00 29.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
រាជធានីភនំរពញ ២៧៨អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីនប្ជោស់**(គ្រប្មាងទ៣ី) - - - - - 
ប្ពោះវោិ  ៣២៩អ រោកប្សី រទៀង បូនីកា 63.00 9.00 47.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
នប្ពផ្វង ២៥៩អ ប្កុមហ ុនអុនិរធីប ីភីសលូឹសិន មបរភីរ សនិ       

(គ្រប្មាងទី២) 
55.00 18.00 - - កំពុងស្ថងសង់ 
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២៧២អ សហប្ោសអគ្គិសនីកំពង់ចមែងបាក់ោវ* 2.89 - 2.89 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
រសៀមរាប ២៤០អ រោកប្សី  ុង គ្មឹរហង* (គ្រប្មាងទី២) 14.00 10.50 14.00 10.50 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
សាឹងផ្ប្តង ៣៩៥អ រោកប្សី ឃុន សុមហគចិ* (គ្រប្មាងទ៥ី) - - - - - 
តាផ្កវ ១២១អ រោក ផ្ង៉ែត សូោ 14.95 - - - បញ្ច ប់គ្រប្មាង 

ឧតត មានជ័យ ២៤០អ រោកប្សី  ុង គ្មឹរហង* (គ្រប្មាងទី២) - - - - - 

 ស ុប II 
327.69 105.61 156.38 50.61  

433.30 206.99  

ស ុប I+II 
1,470.284 479.651 895.474 346.221  

1,949.935 1,241.695  
 
 

សោំល៖់ * តំបន់រធវីរសវាកមមសាិតកនុងរមតតចំនួន២ និង ** តំបន់រធវីរសវាកមមសាិតកនុងរមតតចំនួន៣។ 
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ឧបសម្ព័នធទី៩ 
បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមតិាមរមតតនមីយួៗផ្ដ្លប្គ្បដ្ណត ប់ តាមរមតតនមីយួ  ៗរប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់  

រប្កាមកមមវធិជីយួទុនសប្មាប់ពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

ល.  រមតត/រាជធាន ី ភូម ិ ឃុ ំ ប្សកុ រលមអាជាា ប័ណណ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកម្ពុជា 
១ បនាា យមានជ័យ ភូមិបឹងតូច ភូមិបុសេរឡាក រសឿ មងគលបូ  ី ៣២៤អ រោកប្សី រមៀវ សុខា* (គ្រប្មាងទ ី៤) 
២ បាត់ដ្ំបង ភូមិរពប្ជចងាវ    សមីសងាា   តនៈមណឌ ល 

០៦៩អ រោក ណុប ប ិន (គ្រប្មាងទ៤ី) 
ភូមិបឹងប្ប ី សនឹង បាណន់ 
ភូមិសូភ ីភូមិច  ភូមិចបកាប់ ភូមិប្គ្ួស  អនែុង ុន 

ងមរោល ២៧០អ ប្កុមហ ុនរអ ចិប្ទចិមល អូតាគ្ ីរប្តឌ្ីង 
(គ្រប្មាងទី២) ភូមិពពាលផ្ម  អូ តាគ្ ី

ភូមិសនឹងលិច ភូមសិនឹងរកីត ភូមិប្ពោះផ្ប្ស សនឹង បាណន់ ២៧៥អ រោក កុយ មា៉ែ ច (គ្រប្មាងទ៣ី) 
ភូមិស្ថព ន បនាយផ្ប្តង ងមរោល ២៨៣អ រោក ប្សី អូន 
ភូមិរបា៉ែ យ ជ័ំយ   ូងនប្ជ ងមរោល ៣២៤អ រោកប្សី រមៀវ សុខា* (គ្រប្មាងទ ី៤) 
ភូមិ ូង  ផ្ចងមានជ័យ បាណន់ ៣៣០អ រោក  ុញ សុវណណ (គ្រប្មាងទី៤) 

៣ កំពង់ចម ភូមិបឹងណាយ បឹងណាយ 

នប្ពឈ  

០២៣អ ប្កុមហ ុនរមគ្ងគស្ថម តរៅវ ័*  
(គ្រប្មាងទី៦) 

ភូមិអណតូ ង សូ ផ្សន 
ភូមិប្តពាងំសផ្ងា នប្ជរវៀន 
ភូមិពូនប្បមាត់ ប្តពាងំប្ពោះ 
ភូមិផ្កែងពណ៌ ភូមអិណតូ ងនដ្ ភូមិទឹករចញ ផ្ប្ពកប្ករៅ កងមាស 
ភូមិអនែង់សនូក ភូមអូិ ស្ថវ យ ភូមិប្តពាងំកក់ អូ ស្ថវ យ 

កំពង់រសៀម ភូមិអំពលិប្ជុំ ភូមិប្តពាងំឬសេ ីភូមិអណតូ ងរពាធិ៍ ប្កឡា 
ភូមិប្តពាងំតាសុម  ប្ទាន 
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ភូមិដូ្នធ ី បុសមនុ  
ចំកា រល ីភូមិទួលផ្ប៉ែន ភូមិទលួប្សូវ ភូមិទួលប្បាក់ ភូមទិួលមាស 

ភូមិចំរ នីលល តាអុង 

ភូមិមោ ភូមិប្តពាងំរបង  ស្ថវ យទាប 
ចំកា រល ី ០៣៨អ សហប្ោសងនល់ផ្បកចំកា រល ី 

រអ កិប្ទសុីីធ ី(គ្រប្មាងទី២) ភូមិកាលហុងចស់ ភូមកិាលហុងងម ីភូមោិវ តបូង  
ភូមិប្កផ្លងលិច  

ោវ រល ី

ភូមិប្សម៉ែ ភូមិប្ស្ថងំរជីង ភូមសិផ្ងាបង ភូមិប្តពាងំរតាន ត 
ភូមិបា៉ែ ណាម  ប្សម៉ែ 

រជីងនប្ព ០៤៧អ សហប្ោស ស  មា៉ែ លីស រអ កិប្ទីសុធី ីភូមិតាផ្សន  សូទ័ព 
ភូមិរៅន លចិ នប្ពច  
ភូមិជរោ ភូមិប្តពាងំឬសេ ី ជរោ 

ចំកា រល ី ០៧៥អ រោក ឆ្យ គ្ឹមហ ួ  ភូមិបនាា យមានជ័យ ភូមសិពឺលចិ ភូមិផ្ពងមាសតបូង ភូមិអូ 
វាយ  សពឺ 

ភូមិតាពយ ភូមសិរងាីប ជាោ 
បាធាយ ២១៦អ ប្កុមហ ុន សំបូ  រអ កិប្ទសុីធីី ឯ.ក ភូមិសំបូ  សំបូ  

ភូមិកណាត ល ភូមិអា កេ ភូមិងម ីភូមិរកាៃ ក  ប្តពាងំគ្  
រជីងនប្ព ២៦៨អ រោកប្សី ស ូ  ៉ែុង (គ្រប្មាងទ២ី) ភូមិបាមប ភូមសិំពងជ័យ ភូមរិពាធិ៍ ភូមសិផ្ណត ក សំពងចយ 

ភូមិរកាោះចំបា៉ែ  ភូមិប្ពីងប្ជុ ំ ប្ពីងប្ជុ ំ
ភូមិផ្បកអនែូង ភូមិគ្ ូី១០ អា កេរតាន ត 

សាឹងប្តង់ ២៩២អ រោក រសង ប្គ្ ី
ភូមិរពាន ភូមិទលួសបំួ  ទួលសបំួ  

៤ កំពង់ឆ្ន ងំ ភូមិស្ថវ យគ្យ ភូមិផ្កវឡាត  ពននែ ប បូិ ណ៍ ០៤០អ សហប្ោស អិមរអច រអ កិប្ទីសុីធី 
(គ្រប្មាងទី៤) 
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ភូមិតាមល់រលី ភូមិរកាោះងាូវ ភូមិដ្ងទង់ ភូមតិាមល់រប្កាម 
ភូមិរកាោះលត ភូមិបត់ប្តង់ រកាោះងាូវ ជលគ្ី  ី ២៩៨អ 

 
រោក ផ្ក ស្ថរ ឿន 

 ភូមិផ្ប្ពកប្តប់ ភូមិកំពង់បាប្សវូ ជលស្ថ  
ភូមិទឹកលអក់ ភូមិបា៉ែ តឡាង ភូមិងមី ភូមិប្កាងំោវ  
ភូមិផ្ប្សវាល ភូមិប្ជលងកក់  

ប្កាងំោវ 

 ោរបអៀ  ៣០០អ ប្កុមហ ុន អូ រអស វ ីអ រប្តឌ្ងី 
(គ្រប្មាងទី៩) 

ភូមិអណតូ ងរប្បង  នប្ពមូល 
ភូមិលែូវរោ ភូមិងមរាប  បនាា យប្ពាល 
ភូមិប្តពាងំអំពលិ ភូមិប្បសនិប ប្បសនិប 
ភូមិកាលរកាោះ ភូមិសតបឹនែិច ភូមិអំពិលទឹក អំពិលទកឹ កំពង់ប្តឡាច ៤០០អ រោក ហុង រសងប្គ្ ី(គ្រប្មាងទី២) 
ភូមិប្កាងំសំររាង ភូមតិាផ្កវ ភូមិផ្ប្សអណតូ ង  
ភូមិចងាវ រ ៀល ភូមិប្កាងំដូ្ង ពាម ស្ថមគ្គីមាន

ជ័យ ៤១៥អ រោកប្សី ផ្ក វា៉ែ  និ* (គ្រប្មាងទី៣) 

ភូមិប្តពាងំប្ករព ីភូមិននាមទទឹង ភូមិទឹកហូត ទឹកហូត  ោរបអៀ  ៤១៦អ រោក ឱ ហេូល ី(គ្រប្មាងទ៣ី) 
៥ កំពង់សព ឺ ភូមិងម ី ផ្ប្តងប្តយងឹ ភនំប្សួច ០៨២អ សហប្ោសអគ្គិសនីរពប្ជនិល អិល.រអស.

រម* (គ្រប្មាងទី៣)ទូទាត់រលីកទី១ 
ភូមិនប្ពទទងឹ  ជាកំានត 

ឧតតុងគ ០៩៩អ ប្កុមហ ុន លិម ម៉ែូវ មូអិលធីឌ្*ី 
(គ្រប្មាងទី២)  

ភូមិប្កាងំទនំប់ ភូមិសតុករតាចស់ ភូមិទួលវោិ   
ភូមិច័នាផ្សន ភូមិងមទីនាែ ប់ 

ច័នាផ្សន 

ភូមិប្តពាងំោព ក់  ប្តាចទង 
ភូមិសតុក ភូមិប្តពាងំចបំក់ ភូមនិប្ពសមិត ភូមិទំនប់អងា   
ភូមិកណាត ល ភូមិរភែីងរឆោះ ភូមិផ្ប្ពជប្ងុក 

មានជ័យ 

ភូមិចរអាក ភនំតូច ឧតតងគ 
១៣៧អ ប្កុមហ ុន រម៉ែង សុមរ ង មនស្រស្ថត ក់សិន 

និងរអ កិប្ទីក* (គ្រប្មាងទ៥ី) ភូមិអងគតា កឹ សំបូ  សំររាងទង 



72 

ភូមិប្កាងំស្ថវ យ  ោងំរប្គ្ីល សំររាងទង 
១៥៤អ រោក អ ុយ សុផ្កត* 

ភូមិនប្ពពប្ង  ការកាោះ គ្ងពិស ី
ភូមិងមី  តាងំសំររាង ភនំប្សួច 

២៣៧អ រោក អាន សំអន (គ្រប្មាងទី២) ភូមិមរនា មយ ភូមិដ្ឆី្ន ងំ ភូមតិាងំ បង ភូមិនប្ពទទឹង ភូមិ
ចំបុី ភូមបិ្កាងំគ្គ្ី  ភូមិប្កាងំតាវា៉ែ  ភូមិប្កាងំ រោសំណំ 

ឱរា៉ែ ល់ 
ភូមិពាម ស់ ភូមិអូ រៅត  ភូមិស្ថមគ្គី ភូមិ សមី ភូមិនប្ពមាន   សមីស្ថមគ្គ ី

៦ កំពត ភូមិប្កាងំសបូវ ភូមជ័ិ ដុ្ំ  ប្កាងំសបូវ 
ឈូក 

០៤៤អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីទឹកឈូ 
(គ្រប្មាងទី២) 

ភូមិទឹកប្កហម  ករណាត ល 
ភូមិចំកា មន  តាផ្កន 
ភូមិអងគខាា យខាងតបូង ភូមិអងគខាា យខាងរជងី ភូមិតារកា 
ភូមោិនរោ ភូមសិបូវអផ្ណត ត ភូមិប្តពាងំប្តរកៀត ភូមិ
ប្តពាងំរតាន ត ភូមិ របាោះមាុម ភូមិអូ មាា ក់  

ដ្ំបូកមពស់ អងគ ជ័យ 

ភូមិមរនាណុប  ជំពូវន័ត 
ជុំគ្ី  ីភូមិដូ្នឪ ភូមសិ្ថន យអញ្ច ឹត ភូមិ កាងម ី ផ្ប្សសំររាង 

ភូមិផ្ប្សផ្ប្តង ភូមពិញអងគ  វតតអងគខាងរជីង 
អងគ ជ័យ 

០៤៤អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីទឹកឈូ 
(គ្រប្មាងទី៣) 

ភូមិប្តពាងំរតាន ត ភូមិប្តពាងំ ុន ដ្ំបូកមពស់ 
ភូមិប្តពាងំតាមាស សុប្ក ំ

ដ្ងទុង 
ភូមិប្តពាងំរសោះ ោអ ង 
ភូមិប្តពាងំករកាោះ ភូមិនប្ពឃមុ ំ ដូ្នយ៉ែយ 

ឈូក 
ភូមិប្តពាងំតារសក បារនៀវ 
ភូមិនប្ជ សតវពង 
ភូមិរឈទីាល ភូមិប្ជុំប្តផ្មង ប្តផ្មង 
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ភូមិអងគស្ថវ យ ភូមិតាប្ពុ ំ មានជ័យ 
ភូមិនប្ពពាយ ប្តពាងំបាែ ងំ 
ភូមិបុោះប្តផ្បក ភូមិប្តពាងំប្ពងីខាងតបូង ប្តពាងំប្ពីង 

ទឹកឈូ ភូមិងមី ភូមបិ្តរសករកាង ងមី 
ភូមិបុោះញិញ កូនសតវ 

ភូមិមពប ុន ភូមកិណំប់ ភូមិនប្ពនឃន ភូមិផ្ប្សផ្ចង ផ្ប្សផ្ចង ជុំគ្ី  ី ១៩៧អ សហប្កាសរអ កិប្ទសុីីធី អងគ កា* 
(គ្រប្មាងទី២) 

៧ កណាត ល ភូមិទឹករជា  ភូមិចំកា រជា  រពីក 
អងគសនួល ០៦១អ សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធអីងគសនួល ភូមិប្កាងំោវ ភូមិនប្ពរប្កាយ ភូមិទមាែ ប់ នប្ពពួច 

ភូមិប្តពាងំផ្វង ឆក់រឈនីាង 
ភូមិទួលរស  ីភូមិទំោប់ ភូមអិងគផ្ប្សរពាធិ៍ ភូមិរោល ទួលរប្ពច 

អងគសនួល ១៣៧អ ប្កុមហ ុន រម៉ែង សុមរ ង មនស្រស្ថត ក់សិន 
និងរអ កិប្ទីក* (គ្រប្មាងទ៥ី) 

ភូមិរពាធិ៍បនួ មាា ក់ 
ភូមិមងគលបុ  ីភូមិនប្ពលចកឹទ១ី ភូមិប្តពាងំងម 
ភូមិនប្ពរឈទីាល ភូមិរកាោះប្គ្បបាយ សំររាងរល ី

ភូមិរឈទីាល រឈទីាល 

រកៀនស្ថវ យ 
១៥០អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីរកៀនស្ថវ យ 

(គ្រប្មាងទី៣) 

ភូមិផ្ប្ពកតានប់ ភូមិកពំង់ស្ថវ យ កំពង់ស្ថវ យ 
ភូមិរកាោះប្បាក់ចន់ ភូមិរកាោះមអម ភូមិធ ំ
ភូមិតារាមដូ្នស ភូមិចនែក់ ភូមិទួលរតាន ត គ្គ្ី  
ភូមិរតត កផ្នែង ដ្ីឥដ្ា 
ភូមិមេុ ំភូមិកណាត លរប្កាម បនាា យផ្ដ្ក 
ភូមិឬសេរីប្ជាយ ស្ថវ យប្បទាល ស្ថអ ង 
ភូមិរកាោះ ោះរប្កាម ភូមិរកាោះ ោះរលី រកាោះ ោះ ោវ ឯម 
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ភូមិផ្ប្ពករកមង ផ្ប្ពករកមង 
ភូមិប្កាងំ លួស ភូមិ ោងំផ្កន  ោងំផ្កន កណាត លសាឹង ១៥៤អ រោក អ ុយ សុផ្កត* 
ភូមិឃ្ែ ងំរមឿងតបូង ភូមិឃ្ែ ងំរមឿងរជីង ភូមិផ្ប្ពកដូ្ន 
ផ្ហម ភូមិផ្ប្ពកប្ករៅ១ ភូមិផ្ប្ពកប្ករៅ២ ផ្ប្ពកអំពលិ 

មាច់កណាត ល ២០៩អ រោក សុម ពីន 
ភូមិប្កូចរសីច ភូមិអផ្ញ្ចងរប្កាម ភូមិអផ្ញ្ចងរលី  
ភូមិពុកឬសេ ី

មាច់កណាត ល 

ភូមិនប្ពទទងឹ  ប្តពាងំផ្វង 
កណាត លសាឹង ២១៩អ រោក រភឿន ស្ថរ ឿន* 

ភូមិប្តពាងំចក ងមី 
ភូមិប្តពាងំរប្ៅ ភូមអិញ្ា ញ ភូមិផ្បកថាែ ង  
ភូមិប្តពាងំឬសេ ីភូមិកណំប់ ទំនប់ធ ំ

ពញឮ ២៧៨អ រោក អ ូ ប ុនលី* (គ្រប្មាងទ២ី) ភូមិទួលប្ពិច ភូមិងមី ភូមិតានល ភូមិនប្ជោស់  
ភូមិតារពទយ ភូមិការោ ភូមិនប្ព បង  ភូមិតបូងវតត  
ភូមិនប្ពសុពណ៌ ភូមិផ្សែង   

នប្ជោស់ 

៨ រកាោះកុង ភូមិវាលរជងី ផ្ប្សអំបិល 
ផ្ប្សអំបិល ០២៨អ 

សហប្ោសសំ ទិធ សុទធី មូអិលធីឌ្ ី
(គ្រប្មាងទី៣) ភូមិស្ថោមាន ង បឹងប្ពាវ 

ភូមិរកាោះរសតច រកាោះរសតច គ្ិ សី្ថ គ្  ១០៦អ រោកប្សី អាន់ សំឡាន 
ភូមិផ្ប្ពកស្ថវ យ ភូមិរកាោះ ងមដូ្នរៅ 

ងមបាងំ ៤១៨អ រោកប្សី រឆង ទូច ភូមិជីផ្កត ជីផ្កត 
ភូមិគ្គ្ី ប្ជុ ំភូមិប្តបាងំរឈបី្តាវ ឬសេបី្ជុ ំ

៩ ប្ករចោះ ភូមិអូ រប្គ្ៀង អូ រប្គ្ៀង សំបូ  ៣៤៦អ រោកប្សី ជា សុមរមង (គ្រប្មាងទី២) 
១០ នប្ពផ្វង ភូមិទួលប្សឹង រៅន ទី១ 

សុីធ កណាត ល ២៩៥អ ស្ថខាប្កុមហ ុនស្ថន់-អុីអុីអុី  
ភីធីអុី អលិធឌី្ី* ភូមិតាង៉ែកផ្ប្ស ភូមិស្ថត ប្សកុ ភូមិស្ថត កត ី រៅន ទី២ 
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ភូមិនប្ជឃមុ ំ នប្ជឃមុ ំ
ភូមិស្ថវ យពក ភូមិសពឺរកតី សពឺក 

បាភន ំ
៣៣៦អ រោក ោ ង លលែ ី(គ្រប្មាងទ៤ី) ភូមិឬសេផី្កអក ភូមិអស្រងាង ភូមិតានជ ភូមិឬសេជីួ   

ភូមិស្ថវ យតាន ីភូមិតាមា៉ែ  ភូមោិព ច បឹងប្ពោះ 

ភូមិងម ីភូមិ បស់លចិក ភូមិតារ ៉ែ  ភូមិស្ថវ យរជា នប្ពរឃនស រមស្ថង 
ភូមិនប្ពកស្រនតង់ ភូមិបឹងប្តប  ភូមិទង់នាគ្ ភូមិប្តពាងំស្ថវ យ រតត រកាង បាភន ំ

៣៤៣អ ប្កុមហ ុន ផ្ញ៉ែម ហ ន រអ កិប្ទីសុីធី 
(គ្រប្មាងទី៤) 

ភូមិប្តពាងំ ុន ភូមិនប្ពអណតូ ង ភូមិនប្ពរមម  ភូមទ័ិពរសៀម 
ភូមិរោកមចក ភូមិនប្ពធំ ភូមសិ្ថគ   ភូមិនប្ពគុ្យ ភូមិហប់  
ភូមិចំរ ោះ ភូមិប្តពាងំប្តាវ ភូមិ មាសឈ  ភូមិប្កាល  
ភូមិនប្ពសនួល ភូមិប្តាវ   

រោកមចក 
កំពង់ប្តផ្បក 

ភូមិរប្តាក  ប្បធាតុ 
ភូមិរពាធិ៍វងេ ភូមិរពាធិ៍  ងាូវ 
ភូមិអងគ ស  ភូមសិំបួ   អងគ ស  រមស្ថង 
ភូមិស្ថែ  ភូមិោវ  ភូមិនប្ជប្គ្ហមឹ កំពង់ឬសេ ី ពារាងំ 

៣៥៥អ រោក ឈ  ផ្វងងួន* (គ្រប្មាងទី៣) ភូមិអងគ យស ភូមិតារមា៉ែ  ភូមតិាផ្មង រមបុណេ រពាធិ៍រ ៀង 
១១ រពាធិ៍ស្ថត់ ភូមិផ្ប្សពពាយ  សផ្ស្រនា 

ភនបំ្កវាញ ១២៤អ សហប្ោស អា  ន ស្ថ នប្កវាញ  
រអ កិប្ទសុីីធី (គ្រប្មាងទី៣) ភូមិវាល  កាត 

ភូមិដ្ីប្កហម ភូមិចំកា នប្ជខាងរជីង ភូមិប្កាងំ រងៀង  
ភូមិកណាត ល អនែង់រាប 

វាលផ្វង ២៨១អ រោក វងេ សំបូ  (គ្រប្មាងទ២ី) 
ភូមិប្បរមា៉ែ យ ភូមសិាឹងងម ីភូមិទព័ំ  ប្បរមា៉ែ យ 
ភូមិរបាសគ្  ភូមតិារោ ភូមិនប្ពររាង ភូមិនប្ពរតា ភូមិនប្ព
វាងំ ភូមិទលួទទងឹ ភូមិរកាោះវតត ភូមិសិ គី្នាធ  ភូមិបួ រប្ជស តារោ បាកាន ៣៣២អ រោក ញណ វឌ្ឍនា (គ្រប្មាងទី៣) 
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ភូមិកាលតាោ ន ភូមិបណំក់ ភូមិរទៀននប្ព ភូមលិាោះរចក 
ភូមិរឈរីទព រឈតុី ំ

ប្កគ្  ៣៨៣អ រោកប្សី ឃមឹ រហៀង )៥គ្រប្មាងទី(  
ភូមិទួលអផ្ណត ត ភូមិបឹងសមុក ភូមិកំផ្ ៉ែង ស្ថវ យស 

១២ រសៀមរាប ភូមិផ្កា  រំចក ភូមបិឹងរវៀន  តាផ្យ៉ែក 

សូប្ទនិគ្មន៍ ០៨៣អ រោក យមឹ  ទិធ ីភូមិដុ្ំផ្ដ្កងមី   ដ្ំផ្ដ្ក 
ភូមិប្ពោះប្តពាងំ ភូមិបុសេ ភូមងិនល់ផ្ចក ភូមិរោកឬសេរីជីង 
ភូមិនប្ជខាងរជីង រកៀនសផ្ងា 

ភូមិអូ  ភូមិដ្ំ ឆីែង ភូមោិង ភូមិតាប្ពហម សរងវីយ 
ជីផ្ប្កង ១២៩អ រោក ចន់ សុម (គ្រប្មាងទ២ី) ភូមិប្កូច ភូមិស្ថព នតូច ភូមឬិសេលីក ភូមិប្តពាងំ ុន  ឬសេលីក 

ភូមិគ្ី ូតាឈមឹ  រោកធែករប្កាម 
ភូមិសំររាងខាងរជីង ភូមិបទិមាស សំររាង 

សូប្ទនិគ្មន៍ 
១៨៣អ រោកប្ស ីមាស ោវ ភូមិរបា៉ែ យស្ថម ច់ ភូមិតាផ្យ៉ែក ភូមិចំបុ ីភូមិប្តាវបាក់ តាផ្យ៉ែក 

ភូមិទឹកលិច  បឹងមាោ ស្ថវ យរល ី
ភូមិោវ ប្កាងំ ភូមិរោកវតត ភូមសិមុប្ទ ភូមិផ្ប្សរពាធិ៍  
ភូមិ លំ ុនងម ី

ផ្ប្សណូយ វា៉ែ  និ 
២៤០អ រោកប្សី  ុង គ្មឹរហង* 

ភូមិខាន   វាស ភូមិឃុនរាម ឃុនរាម បនាា យប្ស ី
១៣ ប្ពោះសីហនុ ភូមិស្ថម ច់ផ្ដ្ក ភូមិរាម រាម នប្ពនប់ ០៩៨អ រោក ស្ថន រក 
១៤ ស្ថវ យរ ៀង ភូមិរោកកណាត ល ភូមិបនាែ សអតិ ភូមិឃួច ភូមិបឹងន ៉ែខាង

តបូង ភូមិបឹងន ៉ែខាងរជីង ភូមិឬសេជីួ តបូង ភូមិនប្ពខាែ  
រប្កាលរោ ស្ថវ យប្ជុ ំ ២៤៧អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីរប្កាលរោ* 

ភូមិតារបា៉ែ  ភូមិស្ថវ យរចក  សំ  ី កំពង់ររាទិ៍ 
២៦៨អ រោក ខាន់ សុីផ្ដ្ន (គ្រប្មាងទី៤) ភូមិទួលសតី ភូមិដូ្ននទ ភូមិរកាោះឬសេ ី ទួលសត ី

ចស្រនាា  
ភូមិបនាែ សអិត ភូមិប្តពាងំ ុន ភូមិប្តពាងំរដ្ៀងរប្កាម  រប្ចស 
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ភូមិទួលស្ថព ន ភូមិទលួអំពលិ 
ភូមិប្សោះ ភូមិងនល់  នប្ជធំ 

 មាសផ្ហក ៣១៩អ ប្កុមហ ុន ផ្មម យូធី ធឺីរប្តឌ្ីង  
(គ្រប្មាងទី២) 

ភូមិនប្ពប្កញូង ភូមិប្កឡាញ់ទ១ី ភូមិបិតទងឹ ភូមិរលបកី 
ភូមិទួលជ័យ ភូមិប្តពាងំសគន់  សមបតតិមានជ័យ 

ភូមិ រមៀត ភូមិទលួសុប្ក ំ ប្តពាងំរតត  
ភូមិប្តពាងំលែុង ភូមិរពាន ភូមិតាសួស ភូមិស្ថវ យពក  
ភូមិតាមុប  ដូ្ង 

១៥ តាផ្កវ ភូមិស្ថវ យ សំររាង សំររាង ១៧៨អ សហប្ោស រសងវុទធ ីរអ កិប្ទីសុីធ ី
(គ្រប្មាងទី២) 

ភូមិ ូង ភូមិស្ថវ យនប្ព ភូមលិំចង់  លំចង់ 
សំររាង ១៨៨អ រោក លមឹ សុសុីភ័ណឌ  (គ្រប្មាងទ៤ី) 

ភូមិអងគរាងំ ភូមកូិនមាស  បឹងប្កាញ់ខាងរជីង 
ភូមិកតុលប្ជុំ ភូមិសងគមមានជ័យ កំពង់ប្កស្ថងំ បូ ជីលស្ថ  ១៩៤អ រោក  ៉ែូវ ប្ទហ តួ 
ភូមិប្តពាងំភែូ ភូមិសុប្កំ ភូមិប្តពាងំដ្ងទឹក ភូមិសាងឹ  
ភូមិឬសេមីួយគុ្មព ភូមទិួលមនុង ភូមិដ្ណំាក់មនុង  
ភូមិប្តពាងំប្កឡាញ់ 

អូ ស្ថរាយ 

ប្តាកំក់ ១៩៧អ សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធអីងគ កា* 
ភូមិប្តពាងំោន   គុ្ស 
ភូមិរនៀល ភូមិគ្ល់គ្ម ប្តាកំក់ 
ភូមិប្តពាងំនប្ជ ប្តពាងំធំខាងតបូង 
ភូមិតាផ្ប៉ែន ភូមិប្តពាងំផ្ចង ភូមិចនទាប ភូមិប្កបីនប្ព សំររាង 
ភូមិប្តពាងំស្ថគ    ប្តពាងំប្កញ៉ែូង 
ភូមិប្តពាងំនប្ជ ភូមិនប្ព ដំ្ួល ភូមិរោកចនិផ្លង  ប្តពាងំធំខាងតបូង 

ប្តាកំក់ ១៩៧អ សហប្ោសរអ កិប្ទសុីីធអីងគ កា* 
(គ្រប្មាងទី២)  ភូមិប្តបាងំមន ភូមិតាផ្ប៉ែន ភូមិចនទាប ភូមរិកាោះផ្ញ៉ែ  សំររាង 
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ភូមិផ្ប៉ែនមាស ភូមិប្កាងំបនាា យ ភូមិតារស្ថម ភូមិពងទឹក 
ភូមិប្តពាងំឈូក ភូមិប្តពាងំផ្ចង ភូមិប្កបីនប្ព 
ភូមិរនៀល ភូមិគ្ល់គ្ម ប្តាកំក់ 
ភូមិប្តពាងំោន ភូមិប្កាងំតាចន់ ភូមិនប្ពតាខាប  
ភូមិប្តពាងំអំពលិ ភូមិប្តពាងំតាសុម ភូមិចំកា រទៀង គុ្ស 

ភូមិប្តពាងំស្ថគ   ប្តពាងំប្កញូង 

ភូមិប្តពាងំភែូ ភូមិសុប្កំ ភូមិប្តពាងំដ្ងទឹក ភូមិសាងឹ  
ភូមិឬសេមីួយគុ្មព ភូមទិួលមែុង ភូមិដ្ណំាក់មែុង  
ភូមិប្តពាងំប្កឡាញ់ ភូមិប្តពាងំរមច  ភូមបិឹងសតុក 

អូ ស្ថរាយ 

ភូមិប្តពាងំទា ភូមិ លួស ភូមិប្ចរនៀងមពស់ ភូមសិនួលមពស់ 
ភូមិប្កាងំអពំិល តាងំោ៉ែ ប នប្ពកបាស ២១២អ រោក ផ្ង៉ែត រម៉ែង (គ្រប្មាងទ៣ី) 

ភូមិតាផ្កន់ ភូមិនប្ពបាយ ភូមតិាញឹម នប្ពយុថាា  រកាោះអផ្ណត ត ៣៧៣អ រោក ជួន តុំ (គ្រប្មាងទី៣) 
១៥ រមតត ៤៤២ ភូម ិ ១៥២ ឃុ ំ  ៦១ ប្សកុ   

ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ្៉ង់ 
១ កំពង់ឆ្ន ងំ ភូមិអណតូ ងប្ចោុះ ភូមិប្តពាងំប្តាច ភូមជិារៅ ភូមិនប្ពផ្មម   រលៀរបអៀ  

 រលៀរបអៀ  ០៩៥អ រោកប្សី ចន់ សុមី៉ែូលី  
(គ្រប្មាងទី២) ភូមិរោកបនាា យ ភូមិសពករាជយ រោកបនាា យ 

ភូមិអណតូ ងស្ថវ យ អណតូ ងស្ថវ យ 
២ កំពង់សព ឺ ភូមិ មពមមពស់ ភូមិទួល ភូមិប្ចក ភូមិប្កាងំដូ្ង  

ភូមិប្តពាងំរប្ៅ ភូមិគ្ង់លងឹគ 
នប្ពប្កស្ថងំ 

ឧតតុងគ ១៥៥អ សហប្ោសអភិវឌ្ឍន៍អគ្គសិន ីសំ ទិធ គ្ី  ី
(គ្រប្មាងទី៤) ភូមិស្ថរាម ពាងំោវ  

ភូមិយស់រជា ភូមិរប្ចស រជីងរាស់ 
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ភូមិនប្ពរទៀន យុទធស្ថមគ្គ ី
ភូមិប្ចកពពូល ភូមិនប្ពទននេ ជំពូប្ពឹកេ 

៣ កំពង់ធ ំ ភូមិអំពលិ ស្ថនគ្  
កំពង់ស្ថវ យ ២២៨អ សហប្ោស ធី.រម.ធ.ីឌ្ី រអ កិប្ទីសុីធ ី

(គ្រប្មាងទី៣) 
ភូមិរឈទីាល ភូមិប្សផ្ង៉ែ ភូមអូិ អំផ្បង ភូមិតាអា ំ 
ភូមិបឹងអផ្ណត ង ភូមិភែង ភូមិរពាធិ៍ ភូមិប្តាខំាែ  

ផ្តបង 

ភូមិប្ពហ ូត ភូមិប្កញូង ភូមិនប្ពមា៉ែ  យី ៍ភូមិរលតៀក ភូមិប្សម៉ែ 
ភូមិសុជុល ផ្កន់រញីម 

ប្បាស្ថទ 
បាលែ័ងគ ៣៦៨អ កញ្ញ  តាន់ គ្ឹមបយួ ភូមិអនែង់ជួ  ភូមិប្កោតបូង ភូមិប្កោរជីង ភូមិបុសេធ ំ

ភូមិបារាយណ៍ ប្កោ 

ភូមិអូ មយង់ ភូមិស្ថប្ោមខាងតបូង ភូមិស្ថប្ោមខាងរជីង 
ភូមិវាលងនល់ ភូមិប្តបាងំប្ពីង ភូមិបាមអាទិតយ 

ស្ថប្ោម 

៤ កណាត ល ភូមិអំរៅនប្ព៣ ភូមិតារោក១ ភូមិតារោក២  
ភូមិតារោក៣ អំរៅនប្ព 

កណាត លសាឹង ២៦៦អ រោកប្សី រស្ថ ស្ថអ ុន 
ភូមិនប្ជរោង ភូមិស្ថវ យនប្ព កណាត ល 
ភូមិនប្ពគ្ង់រាជ ភូមិផ្ប្ពកន  ផ្ប្ពកន  

ោវ ឯម 

២៧២អ សហប្ោសអគ្គិសនី កពំង់ 
ចំលងបាក់ោវ* 

ភូមិផ្ប្ពកតាប្បាងំ ភូមិធ ំ
ភូមិទួលពប្ង សុីធ  

មាច់កណាត ល ភូមិតបូងដ្ំ  ីភូមិផ្ប្ពកដ្ំបង កំពង់ចលំង 
ភូមិរប្ជាយមាច់ ភូមិបាក់ោវរលី ភូមបិាក់ោវរប្កាម បាក់ោវ 
ភូមិតាងំសតុក ភូមិ វ្ ងំ ភូមកិាកាប ភូមិស្ថវ យ ភូមិពប្ង 
ភូមិសតុកតាចន់ ភូមិប្បស្ថទ ភូមិផ្សែង ភូមិផ្ប្សអំបលិ  
ភូមិផ្ប្ពកលចកឹ ភូមិតារអាក 

វ្ ងំ ពញឮ ២៧៨អ ប្កុមហ ុនអគ្គិសនីនប្ជោស់ ឯអ** 
(គ្រប្មាងទី៣) 
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៥ ប្ករចោះ អូ រប្គ្ៀង អូ រប្គ្ៀង សំបូ  ៣៩៥អ រោកប្សី ឃុន សុមហគចិ* (គ្រប្មាងទ៥ី) 
៦ ប្ពោះវោិ  ភូមិ រំចក ភូមិភនំផ្ដ្ក ភូមិផ្ប្សធនង់   មណីយ 

 រវៀង 

៣២៩អ រោកប្សី រទៀង បូនកីា 

ភូមិប្តពាងំទទឹម ភូមទិួល រវៀង ភូមិអូ ប្ទរោក  មយទមយ 
ភូមិស្ថវ យបា៉ែ ត ភូមិងនល់រកាង ភូមិរោកអពំិល  
ភូមិដ្ីប្កហម ភូមិទួលអំពលិ  រំោោះ 

ភូមិកក់រពាន ភូមិសំររាង   កា 
ភូមិអនែង់ស្ថវ យ ភូមិប្កាងំដូ្ង  ប្ពោះឃ្ែ ងំ ផ្តបងមានជ័យ 
ភូមិោ  ភូមិប្បធាតុ ភូមិផ្តបង  ចំរ នី សងគមងម ី
ភូមិតស ូ តស ូ 

ជ័យផ្សន 
ភូមិស្ថអ ង  ស្ថអ ង 

៧ នប្ពផ្វង ភូមិផ្ប្ពករ ម្ ោះ ភូមិផ្ប្ពកតាស  ផ្ប្ពកតាស  
ពារាងំ ២៧២អ សហប្ោសអគ្គិសនី កពំង់ 

ចំលងបាក់ោវ* ភូមិកំពង់ប្បាងំ ភូមិតា ត័ន ភូមោិវ រកាង ភូមិសំបូ   
ភូមិពាក់ផ្សបក កំពង់ប្បាងំ 

៨ រសៀមរាប ភូមិោវ ប្កាងំ ភូមិរោកវតត ភូមសិមុប្ទ ភូមិ លំ ុនងម ី ផ្ប្សណូយ វា៉ែ  និ ២៤០អ រោកប្សី  ុង គ្មឹរហង*  
(គ្រប្មាងទី២) 

៨ រមតត ១០៣ ភូម ិ ៣៣ ឃុ ំ  ១៥ ប្សកុ   
សាំោល៖់ កនុងចំរណាម ៥៤៥ភូមិ ផ្ដ្លបានអនុវតតរប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ែង់ គ្ឺមាន ៨ភូមិ ប្តួតោន ។ 
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ឧបសម្ព័នធទី១០ 
ផ្លនទបីងាា ញពរីមតតផ្ដ្លបានអនុវតតកមមវធិជីយួទុនសប្មាប់ពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ  

រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ែង់  កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 
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ឧបសម្ព័នធទី១១ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីចុីោះកចិចសនាតាមរមតតនមីយួៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាសុ ីរប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិន ី

ដ្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្កមានបណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

រមតត តបំន់រធវរីសវាកមម អាជាា ប័ណណរលម អនកកាន់អាជាា ប័ណណ ប្បភពលគត់លគង់អគ្គសិន ី

បនាា យមានជ័យ 

ផ្លនកមែោះននប្សុកមងគលបូ  ីប្សកុប្ពោះរនប្តប្ពោះ  
(បនាា យមានជ័យ) និងប្សុកងមរោល (បាត់ដ្ំបង) 

១៦៤អ ប្កុមហ ុន វឌ្ឍនៈ អនិ ធី អងគ * អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកអូ រប្ៅ ប្សុកស្ថវ យរចក និងប្កងុរបា៉ែ យផ្ប៉ែ
ត 

២៧៦អ រោក ជុន  ទិធ ី អគ្គិសនកីមពុជា 

កំពង់ចម ផ្លនកមែោះននប្សុកនប្ពឈ  ប្សកុកងមាស ប្សុកចំកា រលី  
ប្សុកសាងឹប្តង់ ប្សុកកពំង់រសៀម 

០២៣អ ប្កុមហ ុនរមគ្ងគស្ថម តរៅវ ័* សហប្ោស រអ កិប្ទីសុីធសីគន់-ចំកា រល ី

ផ្លនកមែោះននប្សុកចំកា រល ី ០៣២អ 
រោក ងិន គ្ង់* ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ បរមន  

មូអិលធឌី្ ីរោក ងិន គ្ង់*(គ្រប្មាងទ២ី) 

ផ្លនកមែោះននប្សុកចំកា រល ី ០៣៨អ 
សហប្ោសងនល់ផ្បកចំកា រល ី 
រអ កិប្ទសុីីធ ី សហប្ោស រអ កិប្ទីសុីធសីគន់-ចំកា រល ី

ផ្លនកមែោះននប្សុករជីងនប្ព ០៤៧អ សហប្ោស ស  មា៉ែ លីស  
រអ កិប្ទសុីីធ ី

សហប្ោស រអ កិប្ទីសុីធសីគន់-ចំកា រល ី

ឃុរំមស នប្ជ នងិឃុសូំភាស ប្សុកសាងឹប្តង់ ០៦០អ 
រោកប្សី អា ម រប្សង 

អគ្គិសនកីមពុជា រោកប្សី អា ម រប្សង  
(គ្រប្មាងទ២ី) 

ផ្លនកមែោះននប្សុកអូ រាងំ( (កពំង់ចម) និងប្សុកសុីធ  
កណាត ល (នប្ពផ្វង) ០៨៨អ ប្កុមហ ុន ឃុន សុលល* អគ្គិសនកីមពុជា 
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ផ្លនកមែោះននឃុរំមប្ពងី និងឃុបំាធាយ ប្សកុបាធាយ ១៥៩អ រោក ឃុន សុភាព សហប្ោស រអ កិប្ទីសុីធសីគន់-ចំកា រល ី

ឃុងំមពូន ប្សុកនប្ពឈ    ២៤១អ 
រោក អ ុង គ្ឹមស្ថ ន ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ បរមន  

មូអិលធឌី្ ីរោក អ ុង គ្ឹមស្ថ ន (គ្រប្មាងទី២) 
ផ្លនកមែោះននប្សុករជីងនប្ព ២៨៦អ រោកប្សី ស ូ  ៉ែុង សហប្ោស រអ កិប្ទីសុីធី សគន់-ចំកា រល ី

ផ្លនកមែោះននឃុអំា កេរតាន ត នងិឃុផំ្ប្ពកកក់ ប្សុកសាឹងប្តង់ ២៩២អ រោក រសង ប្គ្ ី អគ្គិសនកីមពុជា 
រោក រសង ប្គ្ី (គ្រប្មាងទ២ី) 

ផ្លនកមែោះននប្សុកសាឹងប្តង់ ៣៥៦អ រោកប្សី រអង កលាន អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុដំ្ងកាត   ប្សុកសាងឹប្តង់ ៣៥៧អ រោក រញ៉ែប រសង អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកសាឹងប្តង់ ៣៦៩អ រោក ឌ្ី ពិសិដ្ា អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននឃុតំាអុង ៣៧៦អ រោក ឡាយ ប ុនរធឿន ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ បរមន  
មូអិលធឌី្ ី

ឃុទំួលប្ពោះឃ្ែ ងំ ប្សុកសាឹងប្តង់ និងផ្លនកមែោះននឃុបំ្សក 
ប្សុកកំពង់រសៀម ៣៩៣អ រោក វា៉ែត ណា ុណ អគ្គិសនកីមពុជា 

កំពង់ធ ំ
ផ្លនកមែោះននប្សុកបារាយណ៍ នងិប្សុករស្ថា ង ០០៦អ 

ប្កុមហ ុន រលង រគ្ៀង រអ កិប្ទីសុីធ ី
ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ បរមន  

មូអិលធឌី្ ីប្កុមហ ុន រលង រគ្ៀង រអ កិប្ទីសុីធី 
(គ្រប្មាងទ២ី) 

ផ្លនកមែោះននប្សុកបារាយណ៍ ០១៩អ រោក ផ្ត កុករអង 
ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ បរមន  

មូអិលធឌី្ ី
ផ្លនកមែោះននប្សុកបារាយណ៍ ០២៣អ ប្កុមហ ុនរមគ្ងគស្ថម តរៅវ ័* សហប្ោស រអ កិប្ទីសុីធី សគន់-ចំកា រល ី

ផ្លនកមែោះននប្សុកបារាយណ៍ ០៣២អ 
រោក ងិន គ្ង់* 

ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ បរមន  
មូអិលធឌី្ ីរោក ងិន គ្ង់*(គ្រប្មាងទ២ី) 

រោក ងិន គ្ង់*(គ្រប្មាងទ៣ី) 
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ផ្លនកមែោះននឃុបំារាយណ៍ និងឃុឈូំកមាច់ ប្សុកបារាយណ៍ ០៣៩អ រោក គ្ឹម ច័នាតារា ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ បរមន  
មូអិលធឌី្ ីរោក គ្ឹម ច័នាតារា (គ្រប្មាងទី២) 

ផ្លនកមែោះននប្សុករស្ថា ង ០៦៣អ រោក អុង ហុកសុីន 
ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ បរមន  

មូអិលធឌី្ ី

ផ្លនកមែោះននប្សុកសនាុក ប្សុកបារាយណ៍ និងប្កងុសាឹងផ្សន ០៧៣អ រោក ប្តឹង ស្ថន ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ បរមន  
មូអិលធឌី្ ី

ផ្លនកមែោះននប្សុករស្ថា ង ១១១អ រោក គ្ង់ វុន* ប្កុមហ ុន រមធីសុី រមបប ល 

ផ្លនកមែោះននប្សុកបារាយណ៍ ២៤៥អ រោក ្ សុមុម ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ បរមន  
មូអិលធឌី្ ី

ផ្លនកមែោះននប្សុករស្ថា ង នងិប្សកុប្បាស្ថទបល័ែងា ៣៥៤អ រោកប្សី ឃុន នណរហៀក ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ បរមន  
មូអិលធឌី្ ី

ឃុបំ្កវា៉ែ  ឃុរំចីងរដ្ងី ឃុបំាក់ស្ថន  និងឃុគំ្គ្ី ធំ  
ប្សុកបារាយណ៍ 

៣៦៧អ 
រោក រសឿន សុលល ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ បរមន  

មូអិលធឌី្ ីរោក រសឿន សុលល (គ្រប្មាងទី២) 
ឃុបំ្កោ ឃុសំ្ថប្ោម នងិឃុផំ្កន់រញីប  
ប្សុកប្បាស្ថទបាលែ័ងា ៣៦៨អ កញ្ញ  តាន់ គ្ឹមបយួ ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ បរមន  

មូអិលធឌី្ ី

ផ្លនកមែោះននប្សុកកំពង់ស្ថវ យ នងិប្សុកប្បាស្ថទបល័ែងា ៣៨៧អ រោកប្សី ផ្ប៉ែន ចន់ណា 
ប្កុមហ ុនប ីវសុីីរៅវ ័ឌ្ីរវ បរមន  

មូអិលធឌី្ ី

កណាត ល 
ផ្លនកមែោះននប្សុកស្ថអ ង (កណាត ល) និងប្សកុបាទី និង 
ប្សុកនប្ពកបាស (តាផ្កវ) ១៧៩អ សហប្ោស អគ្គសិនី ញឹុក មុ ី អគ្គិសនកីមពុជា 

រសៀមរាប ផ្លនកមែោះននប្សុកជីផ្ប្កង ១១១អ រោក គ្ង់ វុន* ប្កុមហ ុន រមធីសុី រមបប ល 
ផ្លនកមែោះននឃុកំពំង់ឃ្ែ ងំ ប្សុកសូទនិគ្ម ១២៧អ រោក ហ ូវ ស្ថវ ី ប្កុមហ ុន រមធីសុី រមបប ល 
ផ្លនកមែោះននប្សុកជីផ្ប្កង និងប្សុកសូប្ទនិគ្ម ១២៩អ រោក ចន់ សុម ប្កុមហ ុន រមធីសុី រមបប ល 
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ផ្លនកមែោះននប្សុកអងគ ជុ ំ ១៣៩អ រោក ដ្ួង ណា និ រសវាក  អុឹង ប ុនធ ី
ផ្លនកមែោះននឃុអំនែង់សណំ និងឃុជំីផ្ប្កង ប្សុកជីផ្ប្កង ១៦១អ រោក អ ង់ តាងំន  ប្កុមហ ុន រមធីសុី រមបប ល 
ផ្លនកមែោះននប្សុកពួក នងិប្សកុប្កឡាញ់  ១៦៤អ ប្កុមហ ុន វឌ្ឍនៈ អនិ ធី អងគ * អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកបនាា យប្សី ឃុផំ្ប្សណូយ ប្សុកវា៉ែ  និ និង
ផ្លនកមែោះននឃុកំនាួត ប្សកុស្ថវ យរលី (រសៀមរាប) នងិផ្លនក
មែោះននប្សុកអនែង់ផ្វង (ឧតត មានជ័យ) 

២៤០អ រោកប្សី  ុង គ្មឹរហង* អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកប្សីសនំ និងប្សកុប្កឡាញ់ ៣១១អ រោកប្ស ីរហង សុមុីយ អគ្គិសនកីមពុជា 
តបូងឃមុ ំ ផ្លនកមែោះននប្សុកពញផ្ប្កក ប្សុកតបូងឃមុ ំប្សុកប្កូចឆ្ម   

ប្សុកតំផ្ប  (តបូងឃមុ)ំ និងប្សកុកំចយមា  (នប្ពផ្វង) 
១២២អ ប្កុមហ ុន អុី.ឌ្.ីមន អគ្គិសនកីមពុជា 

ឃុពំរពល ប្សុកពញផ្ប្កក នងិផ្លនកមែោះននប្សកុតំផ្ប  ៣០៨អ រោកប្សី ភនិ នង អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកអូ រាងំ( ប្សុកតបូងឃមុ ំនងិប្សុកពញផ្ប្កក 
(តបូងឃមុ)ំ និងប្សកុករញ្ា ៀច (នប្ពផ្វង) 

៣១០អ រោក ប្សុិន ឈន អគ្គិសនកីមពុជា 

សំោល់៖ * តំបន់រធវីរសវាកមមសាិតកនុងរមតតចនំួន២។ 
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ឧបសម្ព័នធទី១២ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីចីនំនួប្គ្សួ្ថ ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា ចនំនួប្គ្សួ្ថ ជនបទបានតភាា ប់ច នតងម ីនងិស្ថា នភាពបចចុបបនន រប្កាមងវកិាលតល់រោយធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាសុ ី

រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្កមានបណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

រមតត អាជាា ប័ណណរលម អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
ចនំនួប្គ្សួ្ថ ជនបទរប្ោង 
តភាា ប់ច នតងមជីាប់កចិចសនា 

(ប្គ្សួ្ថ ) 

ចនំនួប្គ្សួ្ថ ជនបទ 
បានតភាា ប់ច នតងម ី
(ប្គ្សួ្ថ ) 

សោំល់ 

បនាា យមានជ័យ ១០៥អ ប្កុមហ ុន ធីអិន អិនធ ីរអ កិប្ទីសុីធ ី 80 27 បានទទលួងវកិា  
១៦៤អ ប្កុមហ ុន វឌ្ឍៈ អិន ធី អងគ * - - - 
២៧៦អ រោក ជុន  ទិធ ី 145 - កំពុងអនុវតត 

កំពង់ចម ០២៣អ ប្កុមហ ុនរមគ្ងគស្ថម តរៅវ ័* 60 - កំពុងអនុវតត 
០៣២អ រោក ងិន គ្ង់* - - - 

រោក ងិន គ្ង់*(គ្រប្មាងទ២ី) - - - 
០៣៨អ សហប្ោសលនល់ផ្បកចំកា រល ីរអ កិប្ទសុីីធ ី 238 - កំពុងអនុវតត 
០៤៧អ សហប្ោស ស  មា៉ែ លីស រអ កិប្ទីសុធី ី 224 112 បានទទលួងវកិា 
០៦០អ រោកប្សី អា ម រប្សង  46 46 បានទទលួងវកិា 

រោកប្សី អា ម រប្សង (គ្រប្មាងទី២) 156 - កំពុងអនុវតត 
១៥៩អ រោក ឃុន សុភាព 175 - កំពុងអនុវតត 
២៤១អ រោក អ ុង គ្ឹមស្ថ ន  25 25 បានទទលួងវកិា 

រោក អ ុង គ្ឹមស្ថ ន (គ្រប្មាងទី២) 93 93 បានទទលួងវកិា 
២៨៦អ រោកប្សី ស ូ  ៉ែុង 86 - កំពុងអនុវតត 
២៩២អ រោក រសង ប្គ្ ី 21 21 បានទទលួងវកិា 
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រោក រសង ប្គ្ី (គ្រប្មាងទ២ី) 49 49 បានទទលួងវកិា 
៣៥៦អ រោកប្សី រអង កលាន 45 45 បានទទលួងវកិា 
៣៥៧អ រោក រញ៉ែប រសង 43 43 បានទទលួងវកិា 
៣៦៩អ រោក ឌ្ី ពិសិដ្ា 346 - បញ្ា ប់គ្រប្មាង 

៣៧៦អ រោក ឡាយ ប ុនរធឿន 123 56 
បានទទលួងវកិាមួយ
ចំនួន នងិបនតអនុវតត 

៣៩៤អ រោក វា៉ែត ណា ុណ 109 64 
បានទទលួងវកិាមួយ
ចំនួន នងិបនតអនុវតត 

កំពង់ធ ំ ០០៦អ ប្កុមហ ុន រលង រគ្ៀង រអ កិប្ទីសុីធ ី 24 20 បានទទលួងវកិា 
ប្កុមហ ុន រលង រគ្ៀង រអ កិប្ទីសុីធ ី
(គ្រប្មាងទ២ី) 

124 103 បានទទលួងវកិា 

០១៩អ រោក ផ្ត កុករអង 190 110 បានទទលួងវកិា 
០២៣អ ប្កុមហ ុនរមគ្ងគស្ថម តរៅវ ័* - - - 
០៣២អ រោក ងិន គ្ង់  6 5 បានទទលួងវកិា 

រោក ងិន គ្ង់ (គ្រប្មាងទ២ី) 53 52 បានទទលួងវកិា 
រោក ងិន គ្ង់ (គ្រប្មាងទី៣) 157 157 បានទទលួងវកិា 

០៣៩អ រោក គ្ឹម ច័នាតារា 82 77 បានទទលួងវកិា 

រោក គ្ឹម ច័នាតារា (គ្រប្មាងទី២) 107 51 បានទទលួងវកិាមួយ
ចំនួន នងិបនតអនុវតត 

០៦៣អ រោក អុង ហុកសុីន 930 532 
បានទទលួងវកិាមួយ
ចំនួន នងិបនតអនុវតត 
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០៧៣អ រោក ប្តឹង ស្ថន 1,000 - កំពុងអនុវតត 

១១១អ រោក គ្ង់ វុន* 201 89 
បានទទលួងវកិាមួយ
ចំនួន នងិបនតអនុវតត 

២៤៥អ រោក ្ សុមុម 87 - កំពុងអនុវតត 
៣៥៤អ រោកប្សី ឃុន នណរហៀក 380 130 បានទទលួងវកិា 
៣៦៧អ រោក រសឿន សុលល 34 11 បានទទលួងវកិា 

រោក រសឿន សុលល (គ្រប្មាងទី២) 160 101 បានទទលួងវកិា 

៣៦៨អ កញ្ញ  តាន់ គ្ឹមបយួ 321 93 បានទទលួងវកិាមួយ
ចំនួន នងិបនតអនុវតត 

៣៨៧អ រោកប្សី ផ្ប៉ែន ចន់ណា  254 89 បានទទលួងវកិា 
កណាត ល ១៧៩អ សហប្ោសអគ្គិសនី ញឹុក មុ ី 205 200 បានទទលួងវកិា 
រសៀមរាប ១១១អ រោក គ្ង់ វុន* - - - 

១២៧អ រោក ហ ូវ ស្ថវ ី 148 - កំពុងអនុវតត 
១២៩អ រោក ចន់ សុម 53 51 បានទទលួងវកិា 
១៣៩អ រោក ដ្ួង ណា និ 74 52 បានទទលួងវកិា 

១៦១អ រោក អ ង តាងំន  366 149 
បានទទលួងវកិាមួយ
ចំនួន នងិបនតអនុវតត 

១៦៤អ ប្កុមហ ុន វឌ្ឍៈ អិន ធី អងគ * 600 - កំពុងអនុវតត 
២៤០អ រោកប្សី  ុង គ្មឹរហង 36 19 បានទទលួងវកិា 
៣១១អ រោកប្សី រហង សុមុីយ 36 34 បានទទលួងវកិា 

តបូងឃមុ ំ ០៤៧អ ប្កុមហ ុន ឃុន សុលល 220 - កំពុងអនុវតត 
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១២២អ ប្កុមហ ុន អុី.ឌ្.ីមន 116 - កំពុងអនុវតត 

៣០៨អ រោកប្សី ភនិ នង 1,200 85 
បានទទលួងវកិាមួយ
ចំនួន នងិបនតអនុវតត 

៣១០អ រោក ប្សុិន ឈន 226 - បញ្ា ប់គ្រប្មាង 
ស ុប 9,454 2,791  
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ឧបសម្ព័នធទី១៣ 

បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមតិាមរមតតនមីយួៗផ្ដ្លប្គ្បដ្ណត ប់ តាមរមតតនមីយួ  ៗរប្កាមងវកិាលតល់រោយធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាសុ ី 
រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្កមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

ល  រមតត /រាជធានី  ភូម ិ ឃុ ំ ប្សកុ រលមអាជាា ប័ណណ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
១ បនាា យមានជ័យ ភូមិអូ ជូប ភូមិកស្ថវ យ ភូមិអូ ដ្រងាា   ោត់ទឹក 

មងគលបូ  ី ១០៥អ 
ប្កុមហ ុន ធីអិនអិនធី  
រអ កិប្ទសុីីធ*ី 

អូ អណតូ ងលចិ បនាា យនាង 
ភូមិរោកពននែ ភូមិបុសេទនាែ ប់ ចំរណាម 
ភូមិងនល់បត់ ភនំតូច 

- - - ២៧៦អ រោក ជុន  ទិធ ី
២ កំពង់ចម 

 
 
 

 

- - - ០២៣អ ប្កុមហ ុនរមគ្ងគស្ថម តរៅវ ័* 

- - - ០៣៨អ 
សហប្ោស ងនល់ផ្បកចំកា រលី 

រអ ចិប្ទសុីីធ ី
ភូមិរៅត ជុលំិច ភូមិរៅត ជុំរកីត ភូមិរឈទីាល រៅត ជុ ំ

រជីងនប្ព 
 

០៤៧អ 
សហប្ោស ស  មា៉ែ លីស រអ

 កិប្ទីសុធី ីភូមិរសៀមបាយ ភូមិនប្ពច រលី នប្ពច  
ភូមិប្សប ភូមិសូភាស ភូមិដ្ីប្កហម ភូមិអរងាា ល ភូមទ័ិព សូភាស 

សាឹងប្តង់ ០៦០អ រោកប្សី អា ម រប្សង 
ភូមិអូ រល ី រមស នប្ជ 
ភូមិប្សប ភូមិសូភាស ភូមិដ្ីប្កហម ភូមិអរងាា ល ភូមទ័ិព សូភាស 

សាឹងប្តង់ ០៦០អ 
រោកប្សី អា ម រប្សង 

)២គ្រប្មាងទី(  
ភូមិអូ របង ភូមិប្តពាងំឈូក ភូមិកាលអូ  ភូមបុិសរពាធិ៍ ភូមិអូ រល ី រមស នប្ជ 
ភូមិភនំអពំិល ផ្ប្ពកកក់ 

- - - ០៨៨អ ប្កុមហ ុន ឃុន សុលល* 
- - - ១៥៩អ រោក ឃុន សុភាព 
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ភូមិទួលងម ភូមិអណតូ ងរពប្ជ ភូមិលិចវតត ភូមអូិ តាងុក ងមពូន នប្ពឈ  ២៤១អ រោក អ ុង គ្ឹមស្ថ ន 
ភូមិប្តាងំ ភូមិអណតូ ងរពប្ជ ភូមិប្តពាងំបងឹ ភូមិទួលងម ភូមលិិចវតត 
ភូមិអណតូ ងរៅត  ភូមងិមពូនកណាត ល ភូមិអណតូ ងតា ងឹ ភូមិអូ តាងុក 

ងមពូន នប្ពឈ  ២៤១អ 
រោក អ ុង គ្ឹមស្ថ ន 

)២គ្រប្មាងទី(  
- - - ២៨៦អ រោកប្សី ស ូ  ៉ែុង 

ភូមិអា កេរតាន ត ភូមោិវ  ភូមិផ្បកអនែូង អា កេរតាន ត សាឹងប្តង់ ២៩២អ រោក រសង ប្គ្ ី

ភូមិអា កេរតាន ត ភូមោិវ  ភូមិផ្បកអនែូង អា កេរតាន ត សាឹងប្តង់ ២៩២អ 
រោក រសង ប្គ្ី )គ្រប្មាងទី

២(  
ភូមិមាួយ១ ភូមិមាួយ២ ភូមមិាួយ៣ ភូមិសតង់ស្ថខាងមី ភូមិសតង់ស្ថខា 
ភូមិអូ ប្បរឡាោះ 

អូ មែូ សាឹងប្តង់ ៣៥៦អ រោកប្សី រអង កលាន 
ភូមិអណតូ ងស្ថវ យ ផ្ប្ពកកក់ 
ភូមិសនាចិកណាត ល ភូមិសនាិចលិច ភូមិសនាចិរកីត ភូមិនប្ជោយ 
ភូមតិារាម ភូមិអូ ពី  

ដ្ងកាត   សាឹងប្តង់ ៣៥៧អ រោក រញ៉ែប រសង 

- - - ៣៦៩អ រោក ឌ្ី ពិសិដ្ា 
ភូមិសំព័  ភូមិប្តពាងំឈូក តាអុង ចំកា រល ី ៣៧៦អ រោក ឡាយ ប ុនរធឿន 
ភូមិប្សក ប្សក កំពង់រសៀម 

៣៩៤អ រោក វា៉ែត ណា ុណ   ភូមិធំ ភូមិតារមងី ភូមិវតត ភូមដូិ្នទ  ភូមិសំរពៀងរលី  
ភូមិសំរពៀងរប្កាម 

ទួលប្ពោះឃ្ែ ងំ សាឹងប្តង់ 

៣ កំពង់ធ ំ ភូមិទក់ ប្កោ សនាុក  
០០៦អ 

ប្កុមហ ុន រលង រគ្ៀង រអ កិ
ប្ទីសុីធ ីភូមិគូ្ ចុងដូ្ង បារាយណ៍ 

ភូមិទក់ ប្កោ 
សនាុក 

 
០០៦អ 

ប្កុមហ ុន រលង រគ្ៀង រអ កិ
ប្ទីសុីធី )២គ្រប្មាងទី(  ភូមិកំពង់ងម ភូមិលអក់ កំពង់ងម 
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ភូមិគូ្ ភូមិទលួស្ថោ ចុងដូ្ង 
បារាយណ៍ 

ភូមិប្តស់ ភូមបិលែ័ងគ ភូមិតាឌុ្ក ភូមិជ័យមងគល ភូមិដូ្នដូ្ង បលែ័ងគ 
ភូមិបុសេផ្សបង ភូមិទលួទំពូង ភូមិោន់ទាវ   ភូមិប្តពាងំឈូក  
ភូមិសិ ចីបំា៉ែ  ភូមិប្តណាល 

ប្ជលង 

បារាយណ៍ ០១៩អ រោក ផ្ត កុករអង 

ភូមិគ្ិ អីផ្ណត ត ភូមឈូិក ភូមទិរនែវលែិ ភូមិស្ថោឃុ ំភូមិងមី  
ភូមិនាងលអ 

ប្ទាល 

ភូមិវាលតូច ភូមិរប្គ្ីល ភូមិផ្បកចន ភូមិគុ្ហ៍បាផ្ ង អណតូ ងរពាធិ៍ 
ភូមិប្ចរនៀង ប្ចរនៀង 
ភូមិដ្ំ សី្ថែ ប់ ភូមសិិ សី្ថមគ្គីកណត ល ភូមអិនកវាងំ ភូមិទលួអពំិល  
ភូមិរោកអផ្ណត ត ភូមទិួលពភាែ  ភូមិដ្ណំាក់ សិ សី្ថមគ្គីខាងតបូង 

ប្សរៅ 

ភូមិមែុយខាងរកីត សូរោង 
បារាយណ៍ ០៣២អ រោក ងិន គ្ង់* 

ភូមិអមទង ពប្ង 
ភូមិប្តពាងំផ្វង ភូមិរពាន ភូមចិន់ ប្ចរនៀង 

បារាយណ៍ ០៣២អ 
រោក ងិន គ្ង់*  )គ្រប្មាងទី

២(  
ភូមិប្កូច ភូមិប៉ែប្បក ភូមិឬសេលី  ៍ ស្ថវ យរភែីង 
ភូមិកាតាយ ភូមមិែុយខាងរកីត សូរោង 
ភូមរិពាន ភូមិប្តពាងំផ្វង ភូមចិន់ ភូមិរសៀមរាង ភូមិកនធំ  
ភូមិអូ  រំចក ប្ចរនៀង 

បារាយណ៍ ០៣២អ 
រោក ងិន គ្ង់*  )គ្រប្មាងទី

៣(  
ភូមិប្បរតាង ភូមិខាន យទង ភូមបិ្កូច ភូមិប្តពាងំសផ្ងា ភូមិប៉ែប្បក  
ភូមិឬសេលី  ៍

ស្ថវ យរភែីង 

ភូមិសងគមមានជ័យ ភូមិរខាា ម សូរោង 
ភូមិប្តដ្ក់ពង ភូមិងនល់ផ្កង ពប្ង 
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ភូមិបារាយណ៍តូច ភូមបិារាយណ៍ធំ ភូមិអូ សួសតី ភូមិចតុរោក  
ភូមិសំររាង ភូមិរពាធិ៍ពី  

បារាយណ៍ 
បារាយណ៍ ០៣៩អ រោក គ្ឹម ច័នាតារា 

សិ រីាជយ ឈូកមាច់ 
ភូមិអូ សសួតី ភូមិចតុរោក ភូមិរពាធិ៍ពី  ភូមិបាណក ភូមិបារាយណ៍
ធំ ភូមសិំររាង បារាយណ៍ បារាយណ៍ ០៣៩អ 

រោក គ្ឹម ច័នាតារា )គ្រប្មាង
២ទី(  

ភូមិប្បដ្តិ ភូមអិំពលិ ភូមអិំរៅនប្ព ភូមមិ្យ ភូមិពភែូក ភូមិ
ប្កស្ថងំប្ជំរជងី ភូមិរោកស្ថន យ ភូមិដូ្នលអ ភូមិនព ភូមិប្តាចប្ជំ  
ភូមិចំបក់មពស់ ភូមោិវ  ភូមិរតាន តគ្ម ភូមិស្ថែ ក់ប្កាញ់ ភូមិអូ  រំចក 

សំរប្ពាច 

រស្ថា ង ០៦៣អ រោក អុង ហុកសុីន 
ភូមិលាោះវាល ភូមិតាច  ភូមិោបទង ភូមិប្ចងំស ភូមិបុសេតាឯក 
ភូមិទទា  ភូមសិ្ថមរកាអ ក ភូមិប្ទា ភូមិហប់ 

ប្ទា 

ភូមិរពាធិ៍ ភូមិចនែុោះ ភូមិពនាែ ជ័យ បនាា យរស្ថា ង 
ភូមិប្ពោះន័ងគល ភូមសិំព័  ភូមិប្សី ងឹត ភូមិរលៀប ចំណារប្កាម 
ភូមិរឈទីាល ភូមកិំពង់ចិន ភូមិស្ថវ យស  ភូមងិួនរសៀម កំពង់ចនិតបូង 

- - - ០៧៣អ រោក ប្តឹង ស្ថន 
ភូមិស្ថែ  ភូមិប្កស្ថងំ ភូមិកុចទទុីយ ភូមពិពាយ ប្ទា 

រស្ថា ង ១១១អ រោក គ្ង់ វុន* 
ភូមិប្តាច កំពង់ចនិរជីង 

- - - ២៤៥អ រោក ្ សុមុម 
ភូមិ លសួ ភូមិរសៀមពាយ ភូមិសំររាង ភូមិជោះ ភូមលិឹក  
ភូមិប្បាស្ថទ ភូមសូិភី ភូមិករណាត លចស់ ភូមិករណាត លងម ី

ប្ពោះដ្ំ  ី
រស្ថា ង ៣៥៤អ រោកប្សី ឃុន នណរហៀក 

ភូមិរបង ភូមិបនាា យរស្ថា ង ភូមិរប្ស្ថមផ្ដ្ក បនាា យរស្ថា ង 
ភូមិរពាធិ៍ ភូមិបុទុមរកតី ភូមបុិទុមលិច ភូមបុិសេតារស្ថម  ុងរ ឿង 
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ភូមិបាក់ស្ថន រល ី បាក់ស្ថន  បារាយណ៍ ៣៦៧អ រោក រសឿន សុលល 
ភូមិរពាន ភូមិតារៅ ភូមិរលបកី ភូមិវាលធ ំ គ្គ្ី ធ ំ

បារាយណ៍ 
៣៦៧អ រោក រសឿន សុលល 

)២គ្រប្មាងទី(  ភូមិពងទឹក ភូមិប្តផ្ដ្ត ភូមពិណណរាយ ភូមិនប្ពដុ្ ំ រចីងរដ្ីង 
ភូមិប្កោរជងី ភូមអិនែង់ជួ  ភូមិប្កោតបូង ភូមិបារាយណ៍  
ភូមិសងាវ ត ប្កោ 

ប្បាស្ថទ 
បលែ័ងគ 

៣៦៨អ កញ្ញ  តាន់ គ្ឹមបយួ ភូមិស្ថប្ោមខាងរជងី ភូមសិ្ថប្ោមខាងតបូង ភូមិវាលងនល់  
ភូមិវាលចស់ ភូមអូិ មេង់ 

ស្ថប្ោម 

ភូមិរលតៀក ភូមិសុជុល ភូមិប្ពហ ួត ភូមិប្សម៉ែ ផ្កន់រញីម 
ភូមិនប្ពគុ្យ ភូមបិិណតី  ភូមិរប្ពន ភូមសិ្ថវ យរឃ្ែ ក នប្ពគុ្យ 

កំពង់ស្ថវ យ 
៣៨៧អ រោកប្សី ផ្ប៉ែន ចន់ណា   ភូមិរតៀមចស់ ភូមិឥនាកុមា  ភូមិកំពង់ស្ថវ យ ភូមសូិ ជ័យ ភូមិរតាន ត កំពង់ស្ថវ យ 

ភូមិបលែ័ងគខាងលិច ដ្ំ ជីាន់ខាែ  សាឹងផ្សន 
៤ កណាត ល ភូមិធំ ភូមិពីងពង់ ភូមិកណាត ល ភូមអិងគ ភូមិរចក ភូមិ កា  

ភូមិវោិ  ភូមសិំររាង ភូមិគ្  ភូមិអណតូ ង ភូមិតារពជ ភូមិអពំិល  
ភូមិអំពលិោស់ ភូមតិាគ្ល់, ភូមិកំពង់រពាធិ៍ ភូមិទលួប្កាងំ  
ភូមិស្ថវ យដ្ំណាក់ 

ប្កាងំយ៉ែូវ 
ស្ថអ ង ១៧៩អ សហប្ោសអគ្គិសនី ញឹុក មុ*ី 

ភូមិរោកអផ្ណត ត ស្ថអ ងភន ំ
ភូមិផ្ប្ពករាងំ ភូមិស្ថវ យដ្ណំាក់ ទឹកវលិ 

៥ រសៀមរាប ភូមិស្ថព នផ្វង ភូមិតាអូ ស ភូមលិា ឃ្ែ ងំ ភូមចិំកា យួន  
ភូមិតាប្ចរនៀង ភូមអូិ តាពុក ភូមិជ័យរជត ភូមិមុមវតត ភូមិ ទាងំ 

កំពង់ឃ្ែ ងំ សូប្ទនិគ្ម ១២៧អ រោក ហ ូវ ស្ថវ ី

ភូមិពាក់ស្ថព ន ភូមិអូ  ភូមិចក ភូមិតាប្ពហម ភូមងិនល់ោច់ ភូមដិ្ំ ឆីែង 
ភូមិនប្ពប្បស់ 

សរងវីយ ជីផ្ប្កង 
១២៩អ 

រោក ចន់ សុម 
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ភូមិក ល ំភូមិតាោវ ភូមិមាា ក់ ភូមិរៅន  ភូមិស្ថវ យជុំ ភូមិប្តពាងំរភាែ ោះ តារស្ថម 
អងគ ជុ ំ ១៣៩អ រោក ដ្ួង ណា និ ភូមិងនល់ ភូមកិាលចម ភូមដូិ្នស្ថវ  ភូមិរោកកាត់ ភូមចិ  កា  

ភូមិនប្ពទទងឹ ភូមិតាទយ 
ច ឈូក 

ភូមិអនែង់ប្ពីងរប្កាម ភូមអិនែង់ប្ពីងរលី ភូមិតាគ្មឹរប្កាម ភូមអិនែង់
សំណ  ភូមិអនែង់ឬសេ ីភូមិសរំរាងធំ ភូមិផ្ចកមាច់រល ីភូមិផ្ចក
មាច់រប្កាម ភូមិរលបកី ភូមិផ្ប្ពកអងគ ងម ី

អនែង់សណំ  
ជីផ្ប្កង ១៦១អ រោក អ ង់ តាងំន  

ភូមិប្ពីង ភូមិកពំង់ ភូមិប្សម៉ែ ភូមិអនែង់រតាន ត ភូមិតារាម ភូមរិភនៀត 
ភូមិគ្  

ជីផ្ប្កង 

- - - ១៦៤អ 
ប្កុមហ ុន វឌ្ឍនៈ អុនិ ធី 
អងគ * 

ភូមិ លំ ុនងមី ភូមិវតត ផ្ប្សណយ វា និ ២៤០អ រោកប្សី  ុង គ្មឹរហង* 
ភូមិស្ថម ច់ ភូមមិេ ីភូមិប្កចូ ផ្សនសុម ប្កឡាញ់ 

៣១១អ រោកប្សី រហង សុមុីយ ភូមិផ្សែងតារវត កាែ ងំោយ 
ប្សីសន ំភូមិធែក ភូមសិ្ថម ច់ ភូមិរបង ភូមិពប្ង ប្តាសំស  

៦ តបូងឃមុ ំ ភូមិតាបាងំ ភូមិផ្ប្ពករៅត  ភូមកិំពង់ចនែុោះលិច ភូមិរឈទីាលទី២  
ភូមិរឈទីាលតូច ភូមិរឈទីាលទី១ ភូមិពាមកនុង ភូមិប្បាដំ្ ំងឹ 

ពាមជីោងំ តបូងឃមុ ំ ១២២អ ប្កុមហ ុន អុី ឌ្ី មន 

ភូមិរោកប្សុក ភូមិប្តពាងំប្សផ្ង៉ែ រោកប្សុក 
តំផ្ប  ៣០៨អ រោកប្សី ភនិ នង ភូមិជាចធំ ភូមជិាចរជងី ភូមសិ្ថវ យបា៉ែ ក ភូមិជាចរកីត ភូមចិ ប្កវា៉ែ ន់ ចុងជាច 

ភូមិចបំក់ ភូមពិប្ង នាងរទីត 
- - - ៣១០អ រោក ប្សុិន ឈន 

 ស ុប ៣០២ ភូម ិ ៦៥ ឃុ ំ ២១ ប្សកុ   
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ឧបសម្ព័នធទី១៤ 
ផ្លនទបីងាា ញពរីមតតផ្ដ្លបានអនុវតតកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួ្ថ ប្កបី្កមានប័ណណសមធម៌   

រប្កាមងវកិាលតល់រោយធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាសុ ីកនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 

 


