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មាតិកា 

 
  ទព័ំរ 

ជាំពូកទ១ី យទុធសាស្រសត និងផផនការដ ើមបអីភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ  
និងដោលនដោបាយសតពីីថាមពលកដកើតដ ើងវិញរបស ់ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា  ....................................................................................... 

 
៦ 

    

 ១.១ យុទធសាស្រសត និងដផនការរដីមបអីភិវឌឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនយីកមមជនបទ ........... ៦ 
 ១.២ រោលនរោបាយសតីពថីាមពលករកីតរឡងីវញិ ....................................... ៦ 

    

ជាំពូកទ២ី ព័ត៌មានសតពីីមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ ...................................... ៨ 
    

 ២.១ ការបរងកីតមូលនធិិអគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ ...................................... ៨ 
 ២.២ រចនាសមព័នធរគ្ប់រគ្ងរបស់ ម.អ.ជ. ....................................................... ៨ 

 ២.៣ អាសយោា នរបស់ ម.អ.ជ. .................................................................. ៨ 
 ២.៤ របភពមូលនិធិរបស់ ម.អ.ជ. ................................................................ ១០ 

    

ជាំពូកទ៣ី ព័ត៌មានសតពីីដោលបាំណង ដបសកកមម និងកមមវិធីរបស ់ម.អ.ជ.  
សរមាប់អភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ .......................................... 

 
១១ 

    

 ៣.១ រោលបណំងរបស់ ម.អ.ជ. ................................................................. ១១ 
 ៣.២ របសកកមមរបស់ ម.អ.ជ. ..................................................................... ១១ 
 ៣.៣ កមមវធិីរបស់ ម.អ.ជ. សរមាប់អភិវឌឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនយីកមមជនបទ ............ ១១ 
  ៣.៣.១ កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក ............................... ១១ 
  ៣.៣.២  កមមវធិីរបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទិតយតាមផទេះ .......................... ១២ 
  ៣.៣.៣  កមមវធិីជួយទុនសរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតំបន់ជនបទ  ១២ 
 ៣.៤ លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់ការអនុវតតកមមវធិីរបស់ ម.អ.ជ. ............................. ១៣ 
  ៣.៤.១ លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររកីរក  ១៣ 
  ៣.៤.២  លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់កមមវធិីរបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយ 

តាមផទេះ ........................................................................... 
 

១៣ 
  ៣.៤.៣  លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់កមមវធិីជួយទុនសរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់

អគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ .................................................... 
 

១៤ 
    

ជាំពូកទ៤ី ព័ត៌មានសតពីីវឌ្ឍនភាព / សមិទធិផល និងការវិភាគ្ពីកមមវិធីនីមួយៗ 
ផ លបានអនុវតតដដ្ឋយ ម.អ.ជ. .................................................................... 

 
១៨ 

    

 ៤.១ កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក ................................................ ១៨ 
  ៤.១.១ ចំនួនរោលរៅ នងិសមទិធិផលររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់

រគ្ួសាររកីរក ..................................................................... 
 

១៨ 
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  ៤.១.២  សកមមភាពចុេះពិនតិយការអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់
រគ្ួសាររកីរក ..................................................................... 

 
២០ 

 ៤.២ កមមវធិីរបព័នធថាមពលពនលឺរពេះអាទិតយតាមផទេះ  ២១ 
  ៤.២.១ របព័នធថាមពលពនលឺរពេះអាទិតយតាមផទេះចនំួន 12,000 របព័នធ ដដល

បានផតល់ ររកាមគ្ររមាងអគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ និងដែស
បញ្ជូ ន ............................................................................. 

 
 

២១ 
  ៤.២.២  កមមវធិីរបព័នធថាមពលពនលឺរពេះអាទិតយតាមផទេះ អានុភាព ៥០វ៉ា ត់ 

ចំនួន 4,000 របព័នធ ........................................................... ២៣ 
 ៤.៣ កមមវធិីជួយទុនសរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតបំន់ជនបទ ............... ២៤ 
  ៤.៣.១ ចំនួនរោលរៅ នងិសមទិធិផល ររកាមកមមវធិីជួយទុនសរមាប់

ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ ............................. 
 

២៤ 
  ៤.៣.២  សកមមភាពចុេះពិនតិយការអនុវតតកមមវធិជីួយទុនសរមាប់ពរងកីការ 

ផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតបំន់ជនបទ............................................ 
 

២៥ 
 ៤.៤ កមមវធិីសិកាសមិទធិលទធភាពសាថ នីយវរអីគ្គិសនីខ្នន តតូច .............................. ២៦ 
    

ឧបសមព័នធទ១ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពីចុេះកចិចសនា តាមរែតតនីមួយៗ ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនី
ដល់រគ្ួសាររកីរក ...................................................................................... 

 
២៨ 

    

ឧបសមព័នធទ២ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពចីំនួនរគ្សួារជនបទរោលរៅ ររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនីពី
របព័នធផគត់ផគង់ជាប់កិចចសនា ចំនួនរគ្ួសារជនបទបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីពីរបព័នធ
ផគត់ផគង់ និងសាថ នភាពបចចុបបនន ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនីដល់រគ្ួសាររកីរក 
រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ............................................................ 

 
៣០ 

    

ឧបសមព័នធទ៣ី : បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមិរគ្បដណត ប់ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក រហូត
ដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ................................................................... 

 
៣៦ 

    

ឧបសមព័នធទ៤ី : ដផនទីបងាា ញពីរែតតដដលបានអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក 
រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ............................................................ 

 
៣៧ 

    

ឧបសមព័នធទ៥ី : បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមិដដលបានតរមលងីរបព័នធថាមពលពនលឺរពេះអាទតិយតាមផទេះចំនួន  
12,000របព័នធ ររកាមគ្ររមាងអគ្គិសនភីាវូបនយីកមមជនបទ និងដែសបញ្ជូ ន ........... 

 
៣៧ 

    

ឧបសមព័នធទ៦ី : ដផនទីបងាា ញពីរែតតដដលបានអនុវតតរបព័នធថាមពលពនលឺរពេះអាទិតយតាមផទេះ ររកាម 
គ្ររមាងអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ  និងដែសបញ្ជូ ន រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ
២០១៣ ................................................................................................. 

 
៤២ 

    

ឧបសមព័នធទ៧ី : ព័ត៌មានសតីពអីនកកាន់អាជាា ប័ណណដដលបានចុេះកិចចសនាជាមួយ ម.អ.ជ. រដីមបទីទួល
ថវកិាជួយទុនសរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ តាមរែតតនីមួយៗ 
រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ............................................................ 

 
៤៣ 
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ឧបសមព័នធទ៨ី : ព័ត៌មានសរងខបសតពីីរបដវងដែសបណាត ញរោលរៅររោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា 
របដវងដែសបណាត ញបានសាងសង់រចួ និងសាថ នភាពបចចុបបនន ររកាមកមមវធិីជួយទុន
សរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ តាមរែតតនីមួយៗ រហូតដល់នថង
ទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ............................................................................. 

 
 

៤៦ 
    

ឧបសមព័នធទ៩ី : បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមិដដលរគ្បដណត ប់ររកាមកមមវធិីជួយទុនសរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់ 
អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ .......................... 

 
៤៨ 

    

ឧបសមព័នធទ១ី០ : ដផនទីបងាា ញពីរែតតដដល ម.អ.ជ. បានផតល់ថវកិាទុនជួយសរមាប់ពរងីកការផគត់
ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ..................... 

 
៥០ 
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បញ្ជតីារាង 
 

  ទព័ំរ 
តារាងទ១ី : ព័ត៌មានសតីពចីំនួនរគ្ួសារជនបទរោលរៅររោង តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីពីរបព័នធផគត់ផគង់

ជាប់កិចចសនា ចនំួនរគ្ួសារជនបទបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនពីីរបព័នធផគត់ផគង់ ចនំួន
រគ្ួសាររោលរៅររោងភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីមិនបានសររមចនងិរតូវបានបញ្ច ប់កិចចសនា 

ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនត អគ្គិសនីដល់រគ្ួសាររកីរក តាមរែតតនមីួយៗ រហូតដល់នថងទី៣១ 
ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ........................................................................................... ១៨ 

តារាងទ២ី : ចំនួនភូមិសរុប និងចនំួនភូមិ តាមរែតតនីមួយ  ៗដដលបានអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនត 
អគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ .............................. 

 
១៩ 

តារាងទ៣ី : ព័ត៌មានសតីពចីំនួនរបព័នធថាមពលពនលឺរពេះអាទិតយតាមផទេះដដល ម.អ.ជ. បានលក់ និង 
តរមលីងដល់ រគ្ួសារជនបទ តាមរែតតនីមួយៗ ររកាមគ្ររមាងអគ្គិសនីភាវូបនីយកមម
ជនបទ និងដែសបញ្ជូ ន ..................................................................................... 

 
២១ 

តារាងទ៤ី : ចំនួនភូមិសរុប នងិចំននួភូមបិានទទលួអគ្គសិនីររបីរបាស់ តាមរយៈរបព័នធថាមពល 
ពនលឺរពេះអាទិតយតាមផទេះ តាមរែតតនីមួយៗ ររកាមគ្ររមាងអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ 

និងដែសបញ្ជូ ន ............................................................................................... 
 

២២ 
តារាងទ៥ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពីរបដវងដែសបណាត ញរោលរៅររោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា 

របដវង ដែសបណាត ញបានសាងសង់រចួ ររកាមកមមវធិីជួយទុនសរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់
អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ តាមរែតតនីមួយៗ រហូតដល់នថងទ៣ី១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ..... 

 
២៤ 

តារាងទ៦ី : ចំនួនភូមិសរុប និងចនំួនភូមបិានទទួលការផគត់ផគង់អគ្គិសនី តាមរែតតនីមួយ  ៗ

ររកាមកមមវធិីជួយ ទុនសរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ រហូតដល់នថងទី
៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ .................................................................................... ២៥ 
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ជាំពូកទី១ 
យទុធសាស្រសត និងផផនការដ ើមបអីភវិឌ្ឍនអ៍គ្គសិនីភាវបូនយីកមមជនបទ និង 
ដោលនដោបាយសតពីថីាមពលកដកើតដ ើងវញិរបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា 

 
 

១.១ យទុធសាស្រសត និងផផនការដ ើមបអីភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ  

កនុងរោលបណំងកាត់បនថយភាពរកីរក រលីកកមពស់ករមតិជីវភាពរស់រៅ និងជំរុញការអភិវឌឍន៍រសដាកចិច
របស់របជាជនរៅតំបន់ជនបទ រាជរោា ភិបាលកមពុជាទទលួសាគ ល់ភាពចបំាច់ រដីមបរីឆលីយតបតរមូវការរហោា រចនា
សមព័នធ ជាមូលោា នរបស់របជាជនរៅតំបន់ជនបទោច់រសោល។ ការបងករលកខណៈឲ្យទទួលបាននូវរសវកមមអគ្គិសន ី
ដដល ទុកចតិតបានរៅតំបន់ជនបទកនុងនថលដដលអាចទទួលយកបាន គ្ឺជាដផនកមួយដ៏សខំ្នន់ននររបៀបវរៈរបស់រាជរោា  
ភិបាលកមពុជា កនុងការអភិវឌឍន៍រសដាកចិច នងិរលីកកមពស់ករមិតជីវភាពសងគម។  

អនុវតតតាមររបៀបវរៈខ្នងរលី រាជរោា ភិបាលកមពុជាតំណាងរោយរកសួងដរ ៉ា និងថាមពល ដដលជារកសួង 
ជំនាញបានោក់រចញនូវរោលរៅចំននួ ២ដំណាក់កាល សរមាប់ជំរុញការអភិវឌឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ 
ដូចខ្នងររកាម៖ 

១. ដល់ឆ្ន ២ំ០២០ ភូមទិាងំអស់ទូទាងំរពេះរាជាណាចរកកមពុជានឹងមានអគ្គសិនីររបរីបាស់ពីរបភពរផសងៗ 
២. ដល់ឆ្ន ២ំ០៣០ ោ៉ា ងរហាច ៧០% ននរគ្ួសារទាងំអស់ទូទាងំរពេះរាជាណាចរកកមពុជានងឹមានអគ្គិសនី

ដដលមានគុ្ណភាពដូចអគ្គិសនីពបីណាា ញជាតិររបីរបាស់។ 

ជាយុទធសាស្រសត រដីមបសីររមចរោលរៅដដលបានោក់រចញខ្នងរលី រមួមាន ១- អគ្គសិនកីមពុជាទទួលរា៉ា ប់រង 
ែិតែពំរងីកវសិាលភាពរបព័នធបញ្ជូ នរមតង់សយុងែពស់ (HV) រៅរគ្បដណត ប់រលីរែតតឲ្យបានកាន់ដតររចនីរៅៗ នងិ
របព័នធផគត់ផគង់តង់សយុងមធយម (MV) រៅរគ្បដណត ប់តំបន់ជនបទឲ្យបានកាន់ដតឆ្ង យរៅៗ ២- ពរងីកតំបន់ផគត់ផគង់
របស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណឲ្យរគ្បដណត ប់តំបន់ជនបទោច់រសោលឲ្យកាន់ដតររចីនរៅៗ និង ៣- ផតល់លទធភាពឲ្យ
អនកវនិិរោគ្ចូលរមួវនិិរោគ្រលីវស័ិយអគ្គិសនីរៅតាមតំបន់ថមីៗ ដដលពុំទាន់មានការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅរឡយី។ 
១.២ ដោលនដោបាយសតពីីថាមពលកដកើតដ ើងវិញ 

រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានោក់រចញនូវរោលនរោបាយជាតិ សរមាប់អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរោយររបី 
ថាមពលករកីតរឡងីវញិចនំួន ៦ចណុំច1 ដូចខ្នងររកាម៖ 

១. ែិតែំែនេះដែនងផតល់រសវអគ្គសិនីដដលទុកចិតតបាន មានសុវតថិភាព មានផលប៉ាេះពាល់អវជិជមានតចិតួច 
ដល់បរសិាថ ន នងិតាមនថលដដលអាចទទលួយកបានដល់សរមាប់សហគ្មន៍ជនបទ។ 

២. ផតល់រកបែ័ណឌ ចាប់ និងបទបបញ្ញតតិដដលមានរបសិទធភាព ការរលីកទឹកចិតតរផសងៗ និងបណតុ េះបណាត ល 
ដផនកឯកជន រដីមបឲី្យចូលរមួកនុងការផតល់រសវអគ្គសិនី រោយររបីថាមពលករកតីរឡងីវញិរៅជនបទ។ 

៣. រធវីសកមមភាពជាអនកសរមួលទីផារ តាមរយៈការរលីកទឹកចិតតរផសងៗ ឲ្យមានសមភាពកនុងការទទួលរសវ 
អគ្គិសនីដដលទុកចិតតបាន មានសុវតថិភាព មានផលប៉ាេះពាល់អវជិជមានកនុងករមិតតិចតួចដល់បរសិាថ ន និង
តាមនថលដដលអាចទទួលយកបានដល់សហគ្មន៍ជនបទ។ 

                                                           
1 រោលនរោបាយជាតិសរមាប់អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរោយររបីថាមពលករកីតរឡងីវញិ ដែមករា ឆ្ន ២ំ០០៧។ 
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៤. រលីកទឹកចិតតដល់ការផលិត ការបញ្ជូ ន និងការដចកចយរបកបរោយរបសិទធភាពននអគ្គសិនីដដលររបី 
បរចចកវទិាថាមពលករកីតរឡងីវញិ តាមរយៈការកណំត់តារាងនថលលក់មួយរតមឹរតូវ សមរសបតាម
រោលការណ៍របស់ "ចាប់សតពីីអគ្គិសនីននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា"។ 

៥. ជំរុញការអភិវឌឍន៍របព័នធអគ្គសិនី រោយររបីរបព័នធថាមពលករកីតរឡងីវញិទាងំឡាយណាដដលមាន
នថល រថាកជាងរគ្សរមាប់សហគ្មន៍រៅតបំន់ជនបទ តាមរយៈការសិការសាវរជាវ សាកលបង និងការ
អភិវឌឍន៍គ្ំរូ ជាដផនកមួយននភារកិចចរបស់រាជរោា ភិបាលរលីបរចចកវទិារបព័នធបណាត ញ និងរបព័នធរទាល។ 

៦. ធានាឲ្យមានធនធានរគ្ប់រោន់ យនតការសាថ ប័នសមរសប និងការបណតុ េះបណាត លនានា រដីមបអីនករកីរក 
មានលទធភាពចូលរមួកនុងការអភិវឌឍន៍អគ្គសិនភីាវូបនីយកមមជនបទ។ 
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ជាំពូកទី២ 
ព័ត៌មានសតពីីមលូនធិិអគ្គិសនីភាវបូនយីកមមជនបទ 

 
២.១ ការបដងកើតមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ 

រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានរចញរពេះរាជរកឹតយរលែ នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចុេះនថងទី៤ ដែធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៤ សតីពី
ការបរងកីតសាថ ប័នមូលនធិិអគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា រដីមបជីំរុញការអភិវឌឍន៍អគ្គិសនភីា
វូបនយីកមមជនបទ។ កនុងឆ្ន ដំបូំងននរបតិបតតិការការងាររបស់ែលួន មូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនយីកមមជនបទបានររបីរបាស់
ថវកិាដដលបានផតល់រោយធនាោរពិភពរោក ររកាមគ្ររមាងអគ្គិសនភីាវូបនីយកមមជនបទ និងដែសបញ្ជូ ន និងថវកិា
បដិភាគ្របស់រាជរោា ភិបាលកមពុជា។ បនាទ ប់ពគី្ររមាងអគ្គិសនីភាវូបនយីកមមជនបទ និងដែសបញ្ជូ នបានបញ្ច ប់រៅនថងទី
៣១ ដែមករា ឆ្ន ២ំ០១២ និងរកសួងរសដាកចិច និងហរិញ្ញវតថុពុំផតល់ថវកិាសរមាប់ដំរណីរការសាថ ប័នរនេះ បនាទ ប់មករៅ
នថងទ២ី២ ដែសីហា ឆ្ន ២ំ០១២ រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានរចញរពេះរាជរកឹតយថមីមួយរទៀតរលែ នស/រកត/០៨១២/
៧៣៤ រោយរធវីវរិសាធនកមមមារតាែលេះននរពេះរាជរកឹតយចស់ រោយរផទរសាថ ប័នមូលនធិអិគ្គិសនភីាវូបនយីកមមជនបទ 
ឲ្យសថិតរៅររកាមការរគ្ប់រគ្ងរបស់អគ្គសិនកីមពុជាវញិ រដីមបឲី្យកមពុជាែលួនឯងអាចមាច ស់ការបនតរបតិបតតិការការងារ
របស់មូលនិធអិគ្គិសនីភាវូបនយីកមមជនបទផង និងក៏រៅដតអាចទទួលនូវអំរណាយនិងជំនួយនានាពខី្នងររៅមក
ជួយអភិវឌឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនយីកមមជនបទកមពុជាបានផង។ រោងតាមរពេះរាជរកឹតយថមីរនេះ អគ្គិសនីកមពុជាបានបរងកីត 
នាយកោា នថម2ី មួយ រៅថា "នាយកោា នមូលនធិអិគ្គសិនភីាវូបនយីកមមជនបទ" បនាទ ប់ពីរនេះរៅថា "ម.អ.ជ."។  

រនេះជាជំហានដ៏ធមំួយរបស់រាជរោា ភិបាលកមពុជា កនុងការជំរុញការអភិវឌឍន៍អគ្គសិនភីាវូបនយីកមមជនបទ 
ដដលនឹងទាក់ទាញ និងរលីកទឹកចិតតដផនកឯកជនឲ្យចូលរមួវនិិរោគ្កនុងការរធវីរសវកមមអគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ រដីមប ី
ជួយជំរុញការអភិវឌឍន៍រៅតបំន់ជនបទ និងរដមីបអីាចផតល់លទធភាពឲ្យរបជាជនរកីរករៅតំបន់ជនបទកាន់ដតររចនី
រគ្ួសារមានអគ្គសិនីយករៅររបីរបាស់សរមាប់បភំលឺ របកបរបរអាជីវកមម សិបបកមម និងររបជីាផលរបរោជន៍ដនទរទៀត 
រដីមបរីលីកកមពស់ករមិតជីវភាពរស់រៅរបស់របជាពលរដា ក៏ដូចជារដីមបជីាផលរបរោជន៍ទូរៅដល់សងគមជាត។ិ 
២.២ រចនាសមព័នធរគ្ប់រគ្ងរបស ់ម.អ.ជ.  

ម.អ.ជ. របតិបតតិការរសបតាមលកខនតកិៈរបស់អគ្គសិនកីមពុជា និងមានលកខណៈសងគមកចិច និងមានគ្ណនី
ោច់រោយដឡក។ 
២.៣  អាសយដ្ឋា នរបស ់ម.អ.ជ.  

 អាសយោា ន ម.អ.ជ. សថិតរៅអាោររលែ២០៥ ផលូវជាតិរលែ៥ សងាក ត់គ្ីឡូដម៉ារតរលែ៦ ែណឌ បាសសដីកវ 
រាជធានីភនំរពញ។ រគ្ហទំព័ររបស់ ម.អ.ជ. គ្ឺ www.ref.gov.kh ។ 

 

 

                                                           
2 រសចកតីសររមចរលែ ០៨៩៨សសអក.រប ចុេះនថងទី១២ ដែកញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការកំណតថ់ាន កអ់ងគភាពមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមម
ជនបទកនុងអងគការរលែ និងរចនាសមពន័ធរគ្បរ់គ្ងអគ្គិសនីកមពុជា។  

http://www.ref.gov.kh/
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ម.អ.ជ. ក៏មានបណាណ ល័យសរមាប់សាធារណជន ដដលមានបណំងចង់យល់ដឹងពីកមមវធិីរបស់ ម.អ.ជ. 

របាយការណ៍ និងការអភិវឌឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរៅកនុងរពេះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
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២.៤ របភពមូលនិធិរបស ់ម.អ.ជ.  

របភពមូលនិធដិល់ ម.អ.ជ. មានដូចខ្នងររកាម៖       

១. កញ្ច ប់ថវកិាសងគមកិចចដដលបានររោងកនុងបញ្ជ ីនថលលក់អគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកមពុជា និងអំរណាយដនទ
រទៀតរបស់អគ្គិសនីកមពុជា របសិនរបីមាន។ 

២. អំរណាយ និងជំនួយឥតសណំងដដលរបភព និងលកខែណឌ ននការផាល់រតូវបានទទលួការឯកភាពពី
រកសួងដរ ៉ា នងិថាមពល និងរកសួងរសដាកិចច និងហរិញ្ញវតថុ។ 

៣. ថវកិាពីរាជរោា ភបិាលកមពុជា។  

បចចុបបនន ថវកិារបស់ ម.អ.ជ. បានមកពីអគ្គិសនីកមពុជា។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៣ អគ្គិសនីកមពុជាបានផតល់ថវកិាចំននួ 
៤ោនដុោល រអារមរកិ សរមាប់ចំណាយរបតិបតតិការរបស់ ម.អ.ជ. និងអនុវតតកមមវធិីអភិវឌឍន៍អគ្គិសនភីាវូបនីយកមម
ជនបទចំនួន៣ រមួមាន៖ ១-កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក ២-កមមវធិីរបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទិតយតាម
ផទេះ នងិ៣-កមមវធិីជយួទុនសរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ។  
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ជាំពូកទី៣  
ព័ត៌មានសតពីីដោលបាំណង ដបសកកមម និងកមមវិធីរបស ់ម.អ.ជ.  

សរមាបអ់ភវិឌ្ឍនអ៍គ្គសិនភីាវូបនីយកមមជនបទ 
 
៣.១ ដោលបាំណងរបស ់ម.អ.ជ.  

រោលបណំងរបស់ ម.អ.ជ.3 មានដូចខ្នងររកាម៖ 

១. ជំរុញឲ្យមានសមធម៌កនុងការទទួលរសវកមមអគ្គិសនី រោយជួយឲ្យរបជាជនរៅជនបទបានទទួល 
អគ្គិសនរីរបរីបាស់តាមនថល ដដលអាចជាវបានសរមាប់រសដាកិចច សងគម និងលំរៅោា ន រមួចំដណកកាត់
បនថយភាពរកីរក។  

២. ជំរុញ និងរលីកទកឹចិតាដផនកឯកជនឲ្យចូលរមួវនិិរោគ្រធវីរសវកមមអគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ របកប
រោយចីរភាព ជាពិរសសកនុងការអនុវតាបរចចកវទិាថមី និងថាមពលករកីតរឡងីវញិ ដដលមានលកខណៈ
បរចចករទស និងពាណិជជកមមសមរសប។ 

៣.២ ដបសកកមមរបស ់ម.អ.ជ. 

ម.អ.ជ. មានរបសកកមម ដូចខ្នងររកាម៖ 

១. ជរមុញវសិាលភាពអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរបកបរោយសមភាព រោយសរមួលឲ្យរបជាពលរដា
ជនបទទទួលបានអគ្គិសនីររបរីបាស់ជាលកខណៈរសដាកិចច សងគមកចិច នងិរគ្ួសារ។ 

២. ផតល់ការោរំទដល់ការររៀបចំ និងអនុវតតគ្ររមាងអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ។ 
៣. ផតល់ការោរំទ និងជយួសរមលួដល់រគ្ួសាររកីរករស់រៅតបំន់ជនបទ អាចទទួលបានការតភាជ ប់ចរនត  

អគ្គិសនពីីរបព័នធផគត់ផគង់អគ្គិសនី រោយការផតល់របាក់កមចីអនុររោេះោម នការរបាក់។ 
៤. ផតល់ការោរំទ និងជួយសរមលួឲ្យរគ្ួសារជនបទរស់រៅតំបន់ោច់រសោលដដលដែសបណាា ញអគ្គិសន ី

មិនទាន់អាចពរងីករៅដល់កនុងរយៈរពលយូរ អាចទទួលបានអគ្គិសនីររបីរបាស់តាមរយៈរបព័នធថាមពល 
ពនលរឺពេះអាទិតយតាមផទេះ។ 

៥. ផតល់ការោរំទ នងិជួយសរមលួឲ្យអនកផគត់ផគង់អគ្គសិនឯីកជនរៅតំបន់ជនបទ ដដលមានអាជាា ប័ណណ
រសបចាប់ អាចមានទុនសរមាប់រធវីការវនិិរោគ្ពរងីករហោា រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គសិនឲី្យរពញដដន
អាជាា ប័ណណដចកចយរបស់ែលួន រដីមបឲី្យរបជាពលរដារគ្ប់រគ្សួារអាចភាជ ប់ចរនតររបរីបាស់តាមលទធភាព
របស់ែលួន។ 

៦. ជរមុញការរធវីពាណិជជកមមបរចចកវទិាថាមពលករកតីរឡងីវញិ ដដលរតូវបានទទលួសាគ ល់ជាលកខណៈ
បរចចករទស និងពាណិជជកមម។ 

៣.៣ កមមវិធីរបស ់ម.អ.ជ. សរមាប់អភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ 

បចចុបបនន ម.អ.ជ. កំពុងអនុវតតកមមវធិីមួយចំនួន ដូចខ្នងររកាម៖ 

៣.៣.១ កមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក 

រោលបណំងននកមមវធិីរនេះ គ្ជឺួយដល់រគ្ួសាររកីរករស់រៅតំបន់ជនបទ រដីមបឲី្យរគ្សួាររកីរក 
                                                           
3 មារតា៣ ននរពេះរាជរកឹតយរលែ នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចុេះនថងទី៤ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ សតីពីការបរងកីតសាថ បន័ ម.អ.ជ.។ 
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រស់រៅតំបន់ជនបទអាចទទលួបានការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនពីីរបព័នធផគត់ផគង់អគ្គសិនី រោយការផតល់របាក់កមចី
អនុររោេះោម នការរបាក់ឲ្យរគ្សួារជនបទែចីយករៅ៖ ១- បង់នថលភាជ ប់ចរនតឲ្យអនកផគត់ផគង់ ២- បង់នថលរបាក់កក់ឲ្យ 
អនកផគត់ផគង់ ៣- ចំណាយរលកីារទិញ និងរាយដែសពីចណុំចភាជ ប់ចរនតមកដល់ផទេះរបស់ែលួន និង៤- ចំណាយ 
រលីការររៀបចដំែសបណាត ញ នងិឧបករណ៍អគ្គិសនីកនុងផទេះ រដីមបតីភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីចូលផទេះ។ របាក់កមចីរនេះ
នឹងទូទាត់តាមរយៈអនកផគត់ផគង់អគ្គិសនី ដដលជាអនកទទលួែុសរតូវកនុងការបង់សងរតឡប់មក ម.អ.ជ. វញិ 
រោយបានមកពីការរបមូលពីអនកែចីដដលរតូវបង់សងរលំស់១ដែមតង មក ម.អ.ជ. កនុងរយៈកំណត់មួយ។ ចនំួន 
ទឹករបាក់កមចអីនុររោេះរនេះ គ្ឺមិនរលសីពី 480,000 ររៀល កនុង១រគ្ួសារ។  

៣.៣.២ កមមវធិរីបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយតាមផទេះ  

រោលបណំងននកមមវធិីរនេះ គ្ឺជួយសរមួលឲ្យរគ្ួសារជនបទរស់រៅតបំន់ោច់រសោល ដដល
ដែសបណាា ញអគ្គិសនីមិនទាន់អាចពរងីករៅដល់កនុងរយៈរពលយូរ អាចទទួលបានអគ្គសិនីររបីរបាស់តាម  
រយៈរបព័នធថាមពលពនលឺរពេះអាទិតយតាមផទេះ។ ម.អ.ជ. នឹងជួយផតល់របាក់ឧបតថមភធនមយួដផនក កនុង១របព័នធ 
ដល់រគ្ួសារជនបទ រដីមបជីួយកាត់បនថយការទូទាត់នថលទិញរបព័នធ រហយីអនកទិញរតូវបង់នថលសល់ពីការឧបតថមភ 
ធនរនេះ រលំស់របចដំែរោយោម នការរបាក់មក ម.អ.ជ. វញិ កនុងរយៈរពលកណំត់មួយ។ ររកាយរពលបង់  
រលំស់អស់ជាសាថ ពរ របព័នធរនេះនឹងកាល យជាកមមសិទធិរបស់អនកទិញ។ 

៣.៣.៣ កមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ 

រោលបណំងននកមមវធិីរនេះ គ្ឺជួយសរមួលឲ្យអនកផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតំបន់ជនបទដដលមាន
អាជាា ប័ណណរសបចាប់ អាចមានទុនសរមាប់វនិិរោគ្ពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គិសនឲី្យរពញដដនអាជាា ប័ណណដចក
ចយរបស់ែលួន រដីមបឲី្យរបជាពលរដារគ្ប់រគ្ួសារអាចភាជ ប់ចរនតររបីរបាស់តាមលទធភាពរបស់ែលួន។ លកខណៈ 
វនិិចឆ័យសរមាប់ការអនុវតតកមមវធិីរនេះដចករចញជា ៣តំបន់ ដផែករលីដង់សុីរតរបជាពលរដា ដូចខ្នងររកាម៖ 

តបំន់ទ១ី- តបំន់មានរបជាពលរដារស់រៅររចនី ដដលមានរបសទិធភាពរសដាកចិច  

ម.អ.ជ. នឹងផតល់ការធានារលីការែចីឥណទាន ពីធនាោរកនុងរសុករបស់អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅ
តំបន់ជនបទ រដមីបយីករៅវនិិរោគ្ពរងកីរហោា រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គសិនី ឲ្យរពញដដន
អាជាា ប័ណណដចកចយរបស់ែលួន។  

តំបន់ទី២- តំបន់មានរបជាពលរដារស់រៅមធយម ដដលការរធវីអាជីវកមមផគត់ផគង់អគ្គិសនីអាចពំុ
ចរំណញ របសនិរបអីនកផគត់ផគង់អគ្គសិនរីតវូបង់ការរបាក់រលរីដមីទុនវនិរិោគ្ 

ម.អ.ជ. នងឹផតល់ថវកិាកមចីរោយពុំយកការរបាក់ សរមាប់វនិរិោគ្រលរីហោា រចនាសមព័នធផគត់ផគង់
អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ។ 

តំបន់ទី៣- តំបន់មានរបជាពលរដារស់រៅតិចតួច ដដលការរធវីអាជីវកមមផគត់ផគង់អគ្គិសនីមិន
ចរំណញ លុេះរតាមានការផតល់របាក់ឧបតថមភធនមយួដផនករលទុីនវនិរិោគ្រហោា រចនាសមព័នធផគត់
ផគង់អគ្គិសនី 

ម.អ.ជ. នងឹផតល់របាក់ឧបតថមភធនមួយដផនកបដនថមពីរលរីបាក់កមចីឥតមានការរបាក់ សរមាប់អនក
ផគត់ផគង់អគ្គិសនីរធវីការវនិរិោគ្រហោា រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ។  
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៣.៤ លកខណៈវិនិចឆ័យសរមាប់ការអនុវតតកមមវិធីរបស ់ម.អ.ជ.  

៣.៤.១ លកខណៈវនិចិឆ័យសរមាប់កមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់សហរោសអគ្គិសនជីនបទ នងិរគ្សួារជនបទ មានដូចខ្នងររកាម៖ 

ក. លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់សហរោសអគ្គសិនជីនបទ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់សហរោសអគ្គសិនីជនបទ មានដូចខ្នងររកាម៖ 

 មានអាជាា ប័ណណរធវីរសវកមមអគ្គិសនីរចញរោយអាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជា និងអាជាា ប័ណណ 
មានអាណតតោិ៉ា ងតិច ៥ឆ្ន ។ំ 

 តំបន់ជនបទដដលមានការផគត់ផគង់អគ្គិសនពីីរបព័នធបណាត ញជាតិ និងមានការផគត់ផគង់ 
អគ្គិសនោី៉ា ងរហាច ១ឆ្ន រំហយី។ 

 មានការកត់រតារបាយការណ៍គ្ណរនយយរតឹមរតូវពីការរធវីអាជីវកមម  រោយមានបងាា ញ 
ពីការចំរណញពីអាជីវកមមអគ្គសិនី។ 

 ទទួលែុសរតូវរបមូលរបាក់បង់សងរលំស់ពីរគ្ួសារជនបទ និងរផទរចូលគ្ណនីរបស់ 
ម.អ.ជ. តាមរពលកណំត់។ 

 ទទួលែុសរតូវរលកីារបាត់បង់ថវកិារោយសាររគ្សួារជនបទពុំបង់សងមក ម.អ.ជ. 
វញិ រលីកដលងដតមានការឯកភាពពី ម.អ.ជ. ឲ្យលុបបណុំល។ 

 យល់រពមអនុវតតកិចចសនា៖ ១-កិចចសនាែចីឥណទានអនុររោេះពី ម.អ.ជ. សរមាប់ការ 
ភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីរដីមបរីរបីរបាស់  ២-កិចចសនារវង ម.អ.ជ. និងសហរោសអគ្គិសនី
ជនបទកនុងការររបីរបាស់ឥណទានអនុររោេះ ៣-រោលការណ៍សរមាប់អនុវតត កនុងការ 
ផតល់ឥណទានអនុររោេះដល់រគ្ួសាររកីរករៅជនបទ និងឯកសារចបំាច់ពាក់ព័នធនានា 
ជាមួយ ម.អ.ជ. ររកាមកមមវធិីរនេះ។  

ែ. លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់រគ្សួារជនបទ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់រគ្សួារជនបទ មានដូចខ្នងររកាម៖ 

 រស់រៅតំបន់ជនបទដដលមានការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរហយី។ 
 រគ្ួសារពុំទាន់បានតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនពីីរបព័នធបណាត ញផគត់ផគង់រៅរឡយី។ 
 មានលំរៅោា នឋតិរថរ និងមានសុវតថិភាពសរមាប់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិន។ី 
 មានលទធភាពបង់សងរលំស់មកវញិរបចដំែ។  
 យល់រពមបង់សងរលំស់របចដំែកនុងរយៈរពលយូរបំផុត ៣៦ដែ។ 
 យល់រពមអនុវតតកិចចសនា៖ ១-កិចចសនាែចីឥណទានអនុររោេះពី ម.អ.ជ. សរមាប់ការ

ភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីរដីមបរីរបីរបាស់ ២-រោលការណ៍សរមាប់អនុវតតកនុងការផតល់ឥណ
ទានអនុររោេះដល់រគ្សួាររករីករៅជនបទ និងឯកសារចបំាច់ពាក់ព័នធនានាជាមួយ 
ម.អ.ជ. ររកាមកមមវធិីរនេះ។  

៣.៤.២ លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់កមមវធិរីបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយតាមផទេះ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់អនុវតតកមមវធិីរនេះ មានដូចខ្នងររកាម៖  
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១. រគ្ួសារជនបទ និងវតតអារាមរៅកនុងតំបន់ជនបទោច់រសោល ដដលដែសបណាា ញមិនទាន់
អាចរៅដល់កនុងរយៈរពលោ៉ា ងតិច ៥ឆ្ន  ំខ្នងមុែ។ 

២. រគ្ួសារជនបទយល់រពមបង់សងរលំស់ននតនមលសល់នននថលរបព័នធ បនាទ ប់ពីកាត់បនថយរបាក់
ឧបតថមភធនមក ម.អ.ជ. វញិ កនុងរយៈរពល ៤ឆ្ន ។ំ ការបង់របាក់រលីកទី១ គ្ឺរតូវបង់រៅនថង
ទទួលោក់ឲ្យដំរណីរការររបីរបាស់របព័នធដដលបានតរមលីង។ វតតអារាមយល់រពមបង់តនមល
សល់នននថលរបព័នធ បនាទ ប់ពីកាត់បនថយរបាក់ឧបតថមភធនទាងំអស់ោច់ដតមតង មក ម.អ.ជ. 
វញិ រៅរពលរបព័នធតរមលងី។ 

៣. អនកទិញរតូវយល់រពមអនុវតតកចិចសនា និងឯកសារចបំាច់ពាក់ព័នធនានាជាមួយ ម.អ.ជ។  

៣.៤.៣ លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់កមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់ការអនុវតតកមមវធិីរនេះ មានដូចខ្នងររកាម៖ 

តបំន់ទ១ី- តបំន់មានរបជាពលរដារស់រៅររចនី ដដលមានរបសទិធភាពរសដាកចិច  

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់តំបន់ទី១ មានដូចខ្នងររកាម៖  

១. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវមានអាជាា ប័ណណរធវីរសវកមមអគ្គសិន ី ដដលមានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណណរតូវមានអាណតតោិ៉ា ងតិច ៥ឆ្ន  ំចប់ពកីាល
បររិចឆទែចីរបាក់។ 

២. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវមានការកត់រតារបាយការណ៍គ្ណរនយយរតឹមរតូវ រលីការរធវីអាជីវកមម 
អគ្គិសន។ី 

៣. របាក់កមចីរនេះ គ្ឺសរមាប់ដតការវនិិរោគ្រលីរហោា រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជន- 
បទដដលភាជ ប់ពីរបព័នធបណាត ញជាតិ ឬការផគត់ផគង់អគ្គសិនពីីរបព័នធបណាត ញរទាល។ 

៤. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីអាចររបីរបាស់របាក់កមចីរនេះ សរមាប់វនិរិោគ្រលីរហោា រចនាសមព័នធផគត់ 
ផគង់អគ្គិសនីតង់សយុងមធយម និងតង់សយុងទាបរៅកនុងដដនអាជាា ប័ណណរបស់ែលួន ទាងំសរមាប់ 
ការអភិវឌឍន៍រហោា រចនាសមព័នធអគ្គសិនីថមី នងិទាងំសរមាប់ការដកលមែរហោា រចនាសមព័នធ 
អគ្គសិនីដដលមានរសាប់រៅកនុងដដនអាជាា ប័ណណរបស់ែលួន។ 

៥. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវយល់រពមចុេះកិចចសនា និងឯកសារផលូវចាប់នានា ជាមយួអគ្គសិនី
កមពុជាសរមាប់ការធានារលកីារែចីរបាក់ពីធនាោរ នងិជាមួយធនាោរសរមាប់ការែចីរបាក់។ 

៦. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវមានការឯកភាពពអីាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជារលីលកខែណឌ នានាដដល
ែលួនរតូវ អនុវតតជាមួយអគ្គិសនកីមពុជាកនុងកិចចសនាធានាការែចរីបាក់ពីធនាោរ រាប់ទាងំការ
យល់រពមរផទរ អាជាា ប័ណណឲ្យអគ្គិសនីកមពុជា កនុងករណីដដលែលួនមិនបានសងរបាក់តាមការ
កំណត់។ 

៧. របភពថវកិា គ្ឺពធីនាោរកនុងរសុក។ 

តបំន់ទ២ី- តំបន់មានរបជាពលរដារស់រៅមធយម ដដលការរធវីអាជីវកមមផគត់ផគង់អគ្គិសនីអាចពំុ
ចរំណញ របសនិរបអីនកផគត់ផគង់អគ្គសិនរីតវូបង់ការរបាក់រលរីដមីទុនវនិរិោគ្ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់តំបន់ទី២ មានដូចខ្នងររកាម៖  
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១. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវមានអាជាា ប័ណណរធវីរសវកមមអគ្គិសនី ដដលមានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណណរតូវមានអាណតតោិ៉ា ងតិច ៥ឆ្ន  ំចប់ពកីាល
បររិចឆទែចីរបាក់។ 

២. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតវូមានការកត់រតារបាយការណ៍គ្ណរនយយរតឹមរតូវ រលីការរធវីអាជីវកមម 
អគ្គិសន។ី 

៣. ថវកិារនេះ សរមាប់ដតវនិិរោគ្រលីរហោា រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ដដលផគត់ផគង់
អគ្គិសនពីីរបព័នធបណាត ញជាតិប៉ាុរណាណ េះ។ 

៤. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីអាចររបីរបាស់របាក់កមចីរនេះ សរមាប់វនិរិោគ្រលីរហោា រចនាសមព័នធផគត់ 
ផគង់អគ្គិសនីតង់សយុងមធយម និងតង់សយុងទាបរៅកនុងដដនអាជាា ប័ណណរបស់ែលួន ទាងំសរមាប់ 
ការអភិវឌឍន៍រហោា រចនាសមព័នធអគ្គសិនីថមី នងិទាងំសរមាប់ការដកលមែររហោា រចនាសមព័នធ
អគ្គសិនីដដលមានរសាប់ រៅកនុងដដនអាជាា ប័ណណរបស់ែលួន។ 

៥. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវររៀបចំដផនការអភិវឌឍន៍រមួទាងំតនមល និងរតូវមានការឯកភាពរលីការ 
វនិិរោគ្ពីអាជាា ធរអគ្គសិនីកមពុជា។ 

៦. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវោក់ពាកយរសនីសុំរបាក់កមចីរនេះព ីម.អ.ជ. រោយមានភាជ ប់មកជាមយួ
នូវដផនការអភិវឌឍន៍លមែិត នងិរតូវផតល់ចាប់ចមលងឯកសារវនិិរោគ្ ដដលទទួលបានការ
ឯកភាពពអីាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជា។ 

៧. ម.អ.ជ. ពិនតិយពាកយរសនសុី ំ និងអនុម័តពចីំនួនទឹករបាក់ជនំួយសមរសបដដលរតូវផតល់ឲ្យ
តាមដំណាក់កាលនមីួយៗ និងចុេះហតថរលខ្នរលីកចិចសនាសរមាប់ការទូទាត់របាក់ និងការ 
សងរបាក់មកវញិ។ អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវមានការឯកភាពពីអាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា រលី
លកខែណឌ នានា ដដលែលួនរតូវអនុវតតជាមយួអគ្គសិនកីមពុជាកនុងកិចចសនាែចីរបាក់រនេះ រាប់
ទាងំការយល់រពមរផទរអាជាា ប័ណណឲ្យអគ្គិសនីកមពុជា កនុងករណីដដលែលួនមិនបានសងរបាក់
តាមការកណំត់។  

៨. អនកផគត់ផគង់អគ្គសិនីរតូវោក់ពាកយរសនីសុំមក ម.អ.ជ. រោយមានភាជ ប់នូវរបាយការណ៍វឌឍន-
ភាពមកជាមួយ រដីមបរីសនសុីទូំទាត់របាក់កមចីរនេះ។ ម.អ.ជ. រផទៀងផ្ទទ ត់វឌឍនភាពការងារ 
និងរធវីការផតល់តាមដំណាក់កាលៗ រោយដផែករលីវឌឍនភាពការងារ។ ម.អ.ជ. រតូវរចញ
លិែិតទទួលសាគ ល់ពីចំនួនទឹករបាក់កមចីដដល ម.អ.ជ. បានទទួលមកវញិ រៅរពលអនក
ផគត់ផគង់អគ្គិសនីបានបង់រលំស់សងរបាក់កមចីមក ម.អ.ជ. វញិរគ្ប់ចំននួ។ 

៩. របាក់កមចីដដលបានផតល់ររកាមយនតការរនេះ ពុំមានគ្ិតការរបាក់រឡយី។ 
១០. ចំនួនទកឹរបាក់ឲ្យែចីរនេះគ្ឺមិនរលីសព ី 100,000 (មួយរយពាន់) ដុោល រអារមរកិ កនុង១

គ្ររមាង។ អនកផគត់ផគង់អគ្គសិនីអាចរសនសុីអំនុវតតគ្ររមាងថមីរទៀតបានព ី  ម.អ.ជ. រពល
ចបំាច់។ 

១១. កនុងករណី អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីដដលមានអាជាា ប័ណណរហយី ចំនួនទកឹរបាក់កមចីរនេះ គ្ឺមិន
រលីសព ី50% ននតនមលរហោា រចនាសមព័នធអគ្គិសនីដដលមានរសាប់របស់អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនី 
រោងតាមការវយតនមលរបស់អាជាា ធរអគ្គសិនកីមពុជា។ កនុងករណីអនកផគត់ផគង់អគ្គសិនថីម ី
ចំនួនទឹករបាក់កមចី គ្មឺិនរលសីព ី50% ននតនមលរហោា រចនាសមព័នធអគ្គសិនីដដលបានរសនី
សុំរបស់អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនី រោងតាមការវយតនមលរបស់អាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា។ 
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១២. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវយល់រពមអនុវតតកិចចសនា និងឯកសារផលូវចាប់នានា ជាមួយ  
ម.អ.ជ.។ 

១៣. របភពថវកិា គ្ឺពអីគ្គិសនីកមពុជា។ 

តំបន់ទ៣ី- តំបន់មានរបជាពលរដារសរ់ៅតចិតួច ដដលការរធវីអាជវីកមមផគតផ់គង់អគ្គសិនីមិនចរំណញ 
លុេះរតាមានការផតល់របាក់ឧបតថមភធនមយួដផនករលទុីនវនិរិោគ្រហោា រចនាសមព័នធ
អគ្គសិន ី

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់តំបន់ទី៣ មានដូចខ្នងររកាម៖  

១. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវមានអាជាា ប័ណណរធវីរសវកមមអគ្គិសនី ដដលមានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណណរតូវមានអាណតតោិ៉ា ងតិច ៥ឆ្ន  ំចប់ពកីាល
បររិចឆទផតល់របាក់ជំនួយ។ 

២. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនី រតូវមានការកត់រតារបាយការណ៍គ្ណរនយយរតឹមរតូវរលីការរធវីអាជីវកមម 
អគ្គិសន។ី 

៣. របាក់ជំនួយរនេះ សរមាប់ដតវនិិរោគ្រលីរហោា រចនាសមព័នធអគ្គិសនីតង់សយុងទាបរៅតំបន់
ជនបទដដលផគត់ផគង់អគ្គិសនពីរីបព័នធបណាត ញជាតិ និងរតូវបានវយតនមលរោយ ម.អ.ជ. ថា
ជាតំបន់អនុររោេះ។ 

៤. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសន ី អាចវនិិរោគ្របាក់ជនំួយរនេះ សរមាប់អភិវឌឍន៍រហោា រចនាសមព័នធ   
អគ្គសិនីថមីរៅតបំន់របស់ែលួន។ 

៥. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវររៀបចំដផនការអភិវឌឍន៍រមួទាងំតនមល និងរតូវទទលួការឯកភាពរលី
ការវនិិរោគ្ពីអាជាា ធរអគ្គសិនីកមពុជា។ 

៦. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវោក់ពាកយរសនីសុំរបាក់ជំនួយ និងរបាក់ឧបតថមភធនពី ម.អ.ជ. រោយ 
មានភាជ ប់មកជាមួយនូវដផនការអភិវឌឍន៍លមែិត និងរតូវផតល់ចាប់ចមលងឯកសារវនិិរោគ្ 
ដដលមានការឯកភាពពីអាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជា  រពមទាងំបងាា ញភ័សតុតាងសរមាប់ការអនុ-
ម័តរលីយនតការ និងចំនួនទឹករបាក់ឧបតថមភធន។ 

៧. ម.អ.ជ. ពិនិតយពាកយរសនីសុំ និងអនុម័តពីចនំួនទឹករបាក់ជនំួយ និងរបាក់ឧបតថមភធនសមរសប 
ដដលរតូវផតល់ឲ្យតាមដំណាក់កាលនីមយួៗ និងចុេះហតថរលខ្នរលីកចិចសនាសរមាប់ការ
ទូទាត់របាក់ និងការសងរបាក់មកវញិ។ អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវមានការឯកភាពពីអាជាា ធរ
អគ្គិសនកីមពុជារលលីកខែណឌ នានា ដដលែលួនរតូវអនុវតតជាមយួអគ្គិសនីកមពុជាកនុងកិចចសនា
ផតល់របាក់ជំនួយរនេះ រាប់ទាងំការយល់រពមរផទរអាជាា ប័ណណឲ្យអគ្គិសនីកមពុជា កនុងករណី
ដដលែលួនមិនបានសងរបាក់តាមការកណំត់។  

៨. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសន ី រតូវោក់ពាកយរសនីសុមំក ម.អ.ជ. រោយមានភាជ ប់នូវរបាយការណ៍
វឌឍនភាពមកជាមួយ រដីមបរីសនីសុំទូទាត់របាក់ជំនួយ។ ម.អ.ជ. រផទៀងផ្ទទ ត់វឌឍនភាពការងារ 
និងរធវីការទូទាត់តាមដំណាក់កាលៗ រោយដផែករលីវឌឍនភាពការងារ។ ម.អ.ជ. រតូវរចញ
លិែិតទទួលសាគ ល់ពីចំនួនទឹករបាក់កមចីដដល ម.អ.ជ. បានទទួលមកវញិ រៅរពលអនក
ផគត់ផគង់អគ្គិសនីបានបង់រលំស់សងរបាក់កមចីមក ម.អ.ជ. វញិរគ្ប់ចំននួ។ ទកឹរបាក់ដដល 
ម.អ.ជ. បានឧបតថមភរៅកនុងរបាក់ជំនួយរនេះ មិនតរមូវឲ្យសងវញិរទ។ 
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៩. របាក់កមចីដដលបានផតល់ររកាមយនតការរនេះ ពុំមានគ្ិតការរបាក់រឡយី។ 
១០. ចំនួនទឹករបាក់ជំនួយសរុប គ្ិតទាងំរបាក់កមចី និងរបាក់ឧបតថមភធន មិនរលីសពី 

100,000 (មួយរយពាន់) ដុោល រអារមរកិ កនុង១គ្ររមាង។ អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីអាចរសនី
សុំអនុវតតគ្ររមាងថមីរទៀតបានពី  ម.អ.ជ. រពលចបំាច់។ 

១១. កនុងករណីអនកផគត់ផគង់អគ្គសិនីដដលមានអាជាា ប័ណណរចួរហយី ចំននួទឹករបាក់ឧបតថមភធន 
គ្ឺមនិរលីសព ី 30% ននតនមលគ្ររមាង និងចំនួនទឹករបាក់កមចី គ្ឺមិនរលីសព ី 50% នន
តនមលរហោា រចនាសមព័នធអគ្គសិនីដដលមានរសាប់របស់អនកផគត់ផគង់អគ្គិសន ី រោងតាមការ
វយតនមលរបស់អាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជា។ កនុងករណីអនកផគត់ផគង់អគ្គសិនីថមី ចំនួនទឹករបាក់
ឧបតថមភធន គ្មឺិនរលសីព ី 30% ននតនមលគ្ររមាង នងិចំននួទឹករបាក់កមចី គ្ឺមនិរលសីព ី
50% ននតនមលរហោា រចនាសមព័នធអគ្គិសនីដដលបានរសនសុីំរបស់អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនី រោង 
តាមការវយតនមលរបស់អាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា។ 

១២. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវយល់រពមអនុវតតកិចចសនា និងឯកសារផលូវចាប់នានា ជាមួយ    
ម.អ.ជ.។ 

១៣. របភពថវកិា គ្ឺពអីគ្គិសនីកមពុជា។ 
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ជាំពូកទី៤ 
ព័ត៌មានសតពីីវឌ្ឍនភាព / សមិទធផិល នងិការវភិាគ្ពកីមមវិធីនមីួយៗ 

ផ លបានអនុវតតដដ្ឋយ ម.អ.ជ. 
 

៤.១ កមមវិធីផតលច់រនតអគ្គិសនី លរ់គ្ួសាររកីរក 

៤.១.១ ចនំនួរោលរៅ នងិសមទិធផិលររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក  

ចប់ពីដែសីហា ឆ្ន ២ំ០១២ រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ម.អ.ជ. បានចុេះកិចចសនាចំនួន ២៥ ជា
មួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចំនួន ២១ (អនកកាន់អាជាា ប័ណណចនំួន៤ បានអនុវតតកិចចសនាមាន ក់២កិចចសនា) សរមាប់ត
ភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនថីមីដល់រគ្ួសារជនបទ ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក។ ចំនួនរោលរៅរតូវតភាជ ប់ 
ចរនតអគ្គសិនីថមីររកាមកិចចសនាទាងំ ២៥ មានចនំួន 5,331 រគ្ួសារ។ ព័ត៌មានសរងខបសតីពីចុេះកិចចសនា តាមរែតត
នីមួយៗ ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ១ី។ 

កនុងចំរណាមកិចចសនាទាងំ២៥ ខ្នងរលី កិចចសនាមួយចនំនួបានអនុវតតទទលួបានរជាគ្ជ័យ ១០០% កនុង 
រយៈរពលកិចចសនា ចំដណកឯកិចចសនាមួយចនំួនរទៀតបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីដល់រគ្សួារជនបទរោលរៅររោងត 
ភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនថីមីបានសររមចដតមួយចំនួនប៉ាុរណាណ េះកនុងរយៈរពលននកិចចសនា និងកិចចសនាទាងំរនេះរតូវបានបញ្ច ប់ 
រសបតាមសុពលភាពននអាណតតកិិចចសនា រហយីកិចចសនាមួយចំននួរទៀតរៅកំពុងបនតអនុវតត រោយរយៈរពលនន
កិចចសនារៅមានសុពលភាព ររកាយនថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣។ ព័ត៌មានសតីពចីំនួនរគ្សួារជនបទរោលរៅររោង 
តភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនីពីរបព័នធផគត់ផគង់ជាប់កិចចសនា ចនំួនរគ្សួារជនបទបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីពីរបព័នធផគត់ផគង់ ចំនួន
រគ្ួសាររោលរៅររោងភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីមិនបានសររមចនិងរតូវបានបញ្ច ប់កិចចសនា ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនី 
ដល់រគ្ួសាររកីរក តាមរែតតនីមយួៗ រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ១ី ខ្នងររកាម។  

តារាងទ១ី៖  ព័ត៌មានសតីពចីំនួនរគ្ួសារជនបទរោលរៅររោង តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីពីរបព័នធផគត់ផគង់ជាប់កិចច
សនា ចនំួនរគ្ួសារជនបទបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីពីរបព័នធផគត់ផគង់ ចំនួនរគ្ួសាររោលរៅ
ររោងភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីមិនបានសររមចនិងរតូវបានបញ្ច ប់កចិចសនា ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនត 
អគ្គិសនីដល់រគ្ួសាររកីរក តាមរែតតនីមួយៗ រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ 

ល.រ រែតត ចនំនួរគ្សួារជនបទ  
រោលរៅររោង 

តភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនពីី
របព័នធផគត់ផគង់ជាប់ 
កចិចសនា (រគ្សួារ) 

ចនំនួរគ្សួារ
ជនបទបានតភាជ ប់
ចរនតអគ្គសិនពីី
របព័នធផគត់ផគង់
(រគ្សួារ)  

ចនំនួរគ្សួាររោលរៅ  
ររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិន ី
មនិបានសររមច នងិរតវូ
បានបញ្ច ប់កចិចសនា 

 (រគ្សួារ) 
១ បនាទ យមានជ័យ 1,241 640 309 

២ បាត់ដំបង 400 400 0 

៣ កណាត ល 605 405 200 

៤ រពាធិ៍សាត់ 500 477 23 

៥ រពេះសីហនុ 200 28 172 
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៦ សាវ យររៀង 250 250 0 

៧ តាដកវ 2,135 1,264 854 

 សរុប 5,331 3,464 1,558 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពចីំនួនរគ្សួារជនបទរោលរៅ ររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនីពីរបព័នធផគត់ផគង់ជាប់កិចចសនា 
ចំនួនរគ្ួសារជនបទបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីពីរបព័នធផគត់ផគង់ និងសាថ នភាពបចចុបបនន ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់ 
រគ្ួសាររកីរក រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ២ី។ 

រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ រគ្ួសារជនបទបានទទួលផលរោយផ្ទទ ល់ររកាមកមមវធិីរនេះ មានចំនួន 
3,464 រគ្ួសារ។ តាមរបាយការណ៍ចុងររកាយសតពីីអរងកតចរនាល េះជំររឿនននរបជារាស្រសតកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៣ ចំនួនមនុសសកនុង 
១រគ្ួសាររៅជនបទជាមធយមគ្ឺ 4.6នាក់ ដូរចនេះចំននួរបជាពលរដាបានទទួលផលរោយផ្ទទ ល់ពីកមមវធិីរនេះ គ្ឺចនំួន 
15,934 នាក់។ 

កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរករនេះ បានផតល់នូវកមាល ងំរុញរចនោ៉ា ងខ្នល ងំដល់សហរោសអគ្គិសនី
ជនបទ រោយជួយឲ្យចំននួអនកររបីរបាស់អគ្គិសនី (រគ្ួសារជនបទ) និងថាមពលអគ្គសិនីលក់ឲ្យអនកររបីរបាស់របស់
សហរោសអគ្គិសនជីនបទរកនីរឡងី។  

ចំនួនភូមិសរុប និងចនំួនភូម ិ តាមរែតតនីមួយ  ៗ ដដលបានអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនីដល់រគ្ួសាររកីរក 
រហូតដល់នថងទ៣ី១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ២ី ខ្នងររកាម។ 

 តារាងទ២ី៖ ចនំួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមិ តាមរែតតនីមួយ  ៗ ដដលបានអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់
រគ្ួសាររកីរក រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ 

ល.រ រែតត ចនំនួភូមសិរុប ចនំនួភូមដិដលបានអនុវតតកមមវធិផីតល់ 
ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក 

១ បនាទ យមានជ័យ 633 31 

២ បាត់ដំបង 749 23 

៣ កណាត ល 1,087 17 

៤ រពាធិ៍សាត់ 501 33 

៥ រពេះសីហនុ 108 8 

៦ សាវ យររៀង 690 29 

៧ តាដកវ 1,116 108 

 សរុប 249 

បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមដិដលរគ្បដណត ប់ ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួសាររកីរក រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ  
ឆ្ន ២ំ០១៣ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៣ី។ 

ដផនទីបងាា ញពីរែតតដដលបានអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ  ឆ្ន ំ
២០១៣ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ៤ី។ 
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៤.១.២ សកមមភាពចុេះពនិតិយការអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក  

រដីមបធីានាថា ការអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួសាររកីរកឲ្យរបរពឹតតរៅរបកបរោយតមាល ភាព នងិ
រតឹមរតូវ និរោជិត ម.អ.ជ. បានចុេះរផទៀងផ្ទទ ត់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីថមីដល់រគ្ួសារជនបទរគ្ប់រសវករទាងំអស់ ដដល 
បានអនុវតតកមមវធិីរនេះ។ រូបភាពសកមមមួយចនំួនសតីពីការចុេះរផទៀងផ្ទទ ត់ មានបងាា ញជូនខ្នងររកាម៖ 

រោករសី អ ូច របា៉ា  កាន់អាជាា ប័ណណរលែ ០៥៤អ រធវីរសវកមមអគ្គិសនីរៅឃុនំរពរតត  ដផនកែលេះននឃុតំាោំ៉ា ប  
ឃុចំំបា៉ា  ឃុកំាត ញ់ ឃុកំំដផង រសុកនរពកបាស នងិឃុពំននល រសុកអងគរបុរ ី(រែតតតាដកវ) 
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៤.២ កមមវិធីរបព័នធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយតាមផទះ  

៤.២.១ របព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយតាមផទេះចនំនួ 12,000 របព័នធ ដដលបានផតល់ ររកាមគ្ររមាងអគ្គសិនី
ភាវូបនយីកមមជនបទ នងិដែសបញ្ជូ ន 

គ្ររមាងអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ និងដែសបញ្ជូ ន ររកាមហរិញ្ញបបទានឥណទានរបស់ធនាោរពិភពរោក 
និងហរិញ្ញបបទានឥតសណំងរបស់មូលនិធិបរសិាថ នសកល និងថវកិាបរភិាគ្របស់រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានចប់រៅនថង
ទី៣១ ដែមករា ឆ្ន ២ំ០១២។ ររកាយរពលគ្ររមាងរនេះចប់ ម.អ.ជ. រៅបនតការកាងារដថទារំបព័នធ និងរបមូលរបាក់បង់
សងរលំស់នថលទិញរបព័នធថាមពលពនលឺរពេះអាទិតយតាមផទេះរតឡប់មក ម.អ.ជ. វញិ។ ព័ត៌មានសតីពីចនំួនរបព័នធថាមពល 
ពនលឺរពេះអាទិតយតាមផទេះដដល ម.អ.ជ. បានលក់ និងតរមលីងដល់រគ្ួសារជនបទ តាមរែតតនីមួយៗ ររកាមគ្ររមាងអគ្គិសនី 
ភាវូបនីយកមមជនបទ និងដែសបញ្ជូ ន មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៣ី ខ្នងររកាម។ 

តារាងទ៣ី៖ ព័ត៌មានសតីពចីំនួនរបព័នធថាមពលពនលឺរពេះអាទិតយតាមផទេះដដល ម.អ.ជ. បានលក់ និងតរមលីងដល់ 
រគ្ួសារជនបទ តាមរែតតនីមួយៗ ររកាមគ្ររមាងអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ និងដែសបញ្ជូ ន 

 ល.រ រែតត 
ចនំនួរបព័នធដដលបានតរមលងី  

៣០វ៉ា ត់ ៥០វ៉ា ត់ សរុប 
១ កំពង់សព ឺ 232 1,395 1,627 

២ កំពង់ធ ំ 161 4,000 4,161 

៣ រករចេះ 715 - 715 

៤ មណឌ លគ្ីរ ី 91 625 716 

៥ រពេះវហិារ 85 530 615 

៦ រពាធិ៍សាត់ 28 1,298 1,326 

៧ រតនគ្ីរ ី - 486 486 

៨ រសៀមរាប 798 1,556 2,354 

សរុប 2,110 9,890 12,000 

រគ្ួសារជនបទចំនួន 12,000 រគ្ួសារ (១របព័នធកនុង១រគ្ួសារ) បានទទួលផលរោយផ្ទទ ល់ររកាមកមមវធិីរនេះ។ 
តាមរបាយការណ៍ចុងររកាយសតីពីអរងកតចរនាល េះជំររឿនននរបជារាស្រសតកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៣ ចនំួនមនុសសកនុង ១រគ្សួាររៅ
ជនបទជាមធយមគ្ ឺ4.6 នាក់។ ដូរចនេះចំនួនរបជាពលរដាបានទទួលផលរោយផ្ទទ ល់ពីកមមវធិីរនេះគ្ ឺ55,200 នាក់។ 

រដីមបធីានាថា របព័នធថាមពលពនលឺរពេះអាទិតយតាមផទេះដដលបានតរមលីងឲ្យរគ្ួសារជនបទ ដំរណីរការជារបរកតី 
និងរដីមបរីបមូលថវកិាបង់សងរលំស់ពីអនកទិញ ម.អ.ជ. បានជួលរកុមហ ុនឯកជនសរមាប់ផតល់រសវកមមរនេះ។  

បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមិដដលបានតរមលងីរបព័នធថាមពលពនលឺរពេះអាទតិយតាមផទេះ ចំនួន 12,000 របព័នធ ររកាមគ្ររមាង
អគ្គិសនភីាវូបនយីកមមជនបទ និងដែសបញ្ជូ ន មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៥ី។ 

ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមបិានទទលួអគ្គសិនីររបីរបាស់ តាមរយៈរបព័នធថាមពលពនលឺរពេះអាទតិយតាមផទេះ
តាមរែតតនមីួយៗ ររកាមគ្ររមាងអគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ និងដែសបញ្ជូ ន មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៤ី ខ្នង
ររកាម។ 
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តារាងទ៤ី៖ ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមបិានទទលួអគ្គសិនីររបីរបាស់ តាមរយៈរបព័នធថាមពលពនលឺរពេះ 
អាទិតយតាមផទេះ តាមរែតតនីមយួៗ ររកាមគ្ររមាងអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ និងដែសបញ្ជូ ន 

ល.រ រែតត ចនំនួភូមសិរុប ចនំនួភូមបិានទទលួអគ្គសិនរីរបរីបាស់ តាមរយៈ
របព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយតាមផទេះ 

១ កំពង់សព ឺ 1,358 50 

២ កំពង់ធ ំ 737 127 

៣ រករចេះ 250 12 

៤ មណឌ លគ្ីរ ី 90 34 

៥ រពេះវហិារ 208 31 

៦ រពាធិ៍សាត់ 501 35 

៧ រតនគ្ីរ ី 240 19 

៨ រសៀមរាប 923 55 

 សរុប 363 

បញ្ា របឈមកនុងការអនុវតតកមមវធិីរបព័នធថាមពលពនលឺរពេះអាទិតយតាមផទេះ មានដូចខ្នងររកាម៖ 

 អនកទិញរសនសុីំពនាររពលបង់របាក់ រោយសារពុំមានរបាក់បង់។ 
 អនកទិញមានលទធភាពបង់ ប៉ាុដនតសាទ ក់រសទីរមិនបង់ រោយរលកីរហតុផលថា អនកទិញរផសងរទៀតមិនបង់។ 
 អនកទិញរុេះរររីបព័នធែុសបរចចករទសរធវីឲ្យរបព័នធមិនដំរណីរការរតឹមរតូវ និងរគ្ចរវសមិនបង់របាក់ រោយ 

រលីករហតុផលថា របព័នធែូចមិនដំរណីរការ។ 
 អនកទិញរធវីចណំាករសកុ រោយទុកឲ្យមនុសសចស់ជរា និង/ឬ រកមងតូចៗចផំទេះ ពុំមានរបាក់បង់។ 
 អនកទិញរោេះរបព័នធរោយោម នការអនុញ្ញ ត និងយករៅកាន់ទីតាងំថមី ដដលជាកដនលងពិបាកចូលរៅដល់ 

ដូចជាចំការ និងរឡងីភនំ ពបិាកទាក់ទងទាររបាក់។ 
 អនកទិញរៅរធវីដរសចំការ រោយចក់រសារផទេះ រហយីរចរបានលួចរោេះយករបព័នធ (អនកទិញែលេះយល់

រពមសង និងែលេះមនិរពមសងនថលរបព័នធដដលរៅសល់)។ 
 អនកទិញរគ្ចពផីទេះ រៅរពលភាន ក់ងាររបមូលរបាក់រៅដល់ ឬកំពុងរធវដីំរណីររៅរបមូលរបាក់។ 
 អនកទិញយករលសពនាររពលបង់របាក់នថងរនេះនថងរនាេះ។ 
 របព័នធែូចរោយរភលងីរឆេះ និងរនទេះបាញ់។ល។ នងិអនកទិញបដិរសធមនិបង់របាក់ដដលរៅសល់។   

រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ ថវីតបតិមានបញ្ា របឈមខ្នងរលីក៏រោយ ក៏ការអនុវតតកមមវធិីរនេះចត់
ទុកថា គ្ួរជាទីរពញចិតត។  

ដផនទីបងាា ញពីរែតតដដលបានអនុវតតរបព័នធថាមពលពនលឺរពេះអាទិតយតាមផទេះ ររកាមគ្ររមាងអគ្គិសនីភាវូបន-ី
យកមមជនបទ និងដែសបញ្ជូ ន រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ៦ី។ 
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រូបភាពផទេះរគ្ួសារជនបទមួយចំនួនដដលបានតរមលីងរបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយតាមផទេះ  

  

  

  

៤.២.២ កមមវធិរីបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយតាមផទេះ អានុភាព ៥០វ៉ា ត់ ចនំនួ 4,000 របព័នធ  
កនុងឆ្ន ២ំ០១៣ អគ្គិសនីកមពុជាបានចុេះកចិចសនាជាមួយរកមុហ ុន Rich Grid Technology Co., Ltd រៅ 

នថងទ២ី២ ដែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៣ សរមាប់ផគត់ផគង់របព័នធថាមពលពនលឺរពេះអាទិតយតាមផទេះ អានុភាព ៥០វ៉ា ត់ ចំននួ 4,000 
របព័នធជូន ម.អ.ជ.។ របព័នធទាងំរនេះ រពំឹងថានឹងបានទទលួរៅរដីមឆ្ន ២ំ០១៤។ សមាភ រៈរបព័នធទាងំរនេះសរមាប់លក់ 
និងតរមលីងឲ្យរគ្ួសារជនបទរៅតំបន់ោច់រសោល។ រដីមបអីនុវតតកមមវធិីរនេះ អគ្គិសនីកមពុជាបានចុេះកិចចសនាជាមួយ 
រកុមហ ុន B.N.P. Power Green (Cambodia) Co., Ltd  រៅនថងទ១ី៦  ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ សរមាប់ផតល់រសវកមម
ដឹកជញ្ជូ ន តរមលីង របមូលរបាក់សងរលំស់ និងដថទារំបព័នធថាមពលពនលឺរពេះអាទិតយតាមផទេះចំនួន 4,000របព័នធរនេះ។    
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៤.៣ កមមវិធជីួយទុនសរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនីដៅតាំបន់ជនបទ 

៤.៣.១ ចនំនួរោលរៅ នងិសមទិធផិល ររកាមកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់
ជនបទ 

ចប់ពីដែសីហា ឆ្ន ២ំ០១២ រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ម.អ.ជ. បានចុេះកិចចសនាផតល់ថវកិាជួយ
ទុនចំនួន២៤ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចំនួន២៤ សរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ។ ព័ត៌មានសតពី ី
អនកកាន់អាជាា ប័ណណដដលបានចុេះកិចចសនាជាមួយ ម.អ.ជ. រដីមបទីទួលថវកិាជួយទុនសរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសន ី
រៅតំបន់ជនបទ តាមរែតតនីមយួៗ រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៧ី។ 

កនុងចំរណាមកិចចសនាទាងំ២៤ ខ្នងរលី កិចចសនាមួយចនំនួបានអនុវតតទទលួបានរជាគ្ជ័យ ១០០% កនុង 
រយៈរពលកិចចសនា ចំដណកឯកិចចសនាមួយចនំួនរទៀតបានសររមចរោលរៅដតមួយចំននួប៉ាុរណាណ េះ កនុងរយៈរពល
ននកិចចសនា និងកិចចសនាទាងំរនេះរតូវបានបញ្ច ប់ រសបតាមសុពលភាពននអាណតតិកចិចសនា រហយីកចិចសនាមួយ
ចំននួរទៀតកំពុងបនតអនុវតត រោយរយៈរពលននកិចចសនារៅមានសុពលភាព ររកាយនថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣។ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីរីបដវងដែសបណាត ញរោលរៅររោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា របដវងដែសបណាត ញបានសាងសង់រចួ 
ររកាមកមមវធិជីួយទុនសរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ តាមរែតតនីមយួៗ រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០១៣ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៥ី ខ្នងររកាម។ 

តារាងទ៥ី៖ ព័ត៌មានសរងខបសតីពីរបដវងដែសបណាត ញរោលរៅររោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា របដវងដែស   
បណាត ញបានសាងសង់រចួ ររកាមកមមវធិជីួយទុនសរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់
ជនបទ តាមរែតតនីមយួៗ រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣  

ល.រ រែតត របដវងដែសបណាត ញរោលរៅររោង
សាងសង់ជាប់កចិចសនា (km) 

របដវងដែសបណាត ញបាន 
សាងសង់រចួ (km) 

១ បនាទ យមានជ័យ 34 6 

២ បាត់ដំបង 19 19 

៣ កំពង់ឆ្ន ងំ 28 22 

៤ កំពង់សព ឺ 12.7 0 

៥ កំពត 22.5 0 

៦ កណាត ល 12 0 

៧ រកាេះកុង 22.95 6.45 

៨ រករចេះ 8 0 

៩ នរពដវង 13.63 0 

១០ រពាធិ៍សាត់ 27.40 10.92 

១១ រពេះសីហនុ 5 0 

១២ តាដកវ 40 14 

 សរុប 245.18 78.37 

ព័ត៌មានសរងខបសតពីីរបដវងដែសបណាត ញរោលរៅររោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា របដវងដែសបណាត ញបាន 
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សាងសង់រចួ និងសាថ នភាពបចចុបបនន ររកាមកមមវធិជីួយទុនសរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ តាមរែតត
នីមួយៗ រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៨ី។ 

រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ អនកកាន់អាជាា ប័ណណបានទទួលផលរោយផ្ទទ ល់ររកាមកមមវធិីរនេះ មាន
ចំនួន ២៤ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ។ កមមវធិីរនេះបានផតល់នូវកមាល ងំរុញរចនោ៉ា ងខ្នល ងំដល់សហរោសអគ្គិសនីជនបទ 
កនុងការពរងីកវសិាលភាពផគត់ផគង់អគ្គសិនីកនុងតំបន់អាជាា ប័ណណរបស់ែលួនឲ្យបានរពញរលឿន និងរគ្ួសារជនបទកាន់ដត
ររចីនរគ្ួសារអាចទទួលបាននូវរសវកមមផគត់ផគង់អគ្គិសនី ដដលមានគុ្ណភាពពរីបព័នធបណាា ញសហរោសអគ្គិសនី
ជនបទ។ 

ចំនួនភូមិសរុប និងចនំួនភូមបិានទទួលការផគត់ផគង់អគ្គិសន ី តាមរែតតនីមួយ  ៗ ររកាមកមមវធិីជួយទុនសរមាប់
ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៦ី ខ្នង 
ររកាម។  

តារាងទ៦ី៖ ចំនួនភូមិសរុប និងចនំួនភូមបិានទទួលការផគត់ផគង់អគ្គិសនី តាមរែតតនីមួយ  ៗររកាមកមមវធិជីួយ 
ទុនសរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតបំន់ជនបទ រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ 

ល.រ រែតត ចនំនួភូមសិរុប ចនំនួភូមទិទលួការផគត់ផគង់អគ្គសិន ី
១ បនាទ យមានជ័យ 633 3 

២ បាត់ដំបង 749 8 

៣ កំពង់ឆ្ន ងំ 557 17 

៤ កំពង់សព ឺ 12.7 0 

៥ កំពត 22.5 0 

៦ កណាត ល 12 0 

៧ រកាេះកុង 22.95 6.45 

៨ រករចេះ 8 0 

៩ នរពដវង 1,137 2 

១០ រពាធិ៍សាត់ 501 8 

១១ រពេះសីហនុ 108 2 

១២ តាដកវ 1,116 6 

 សរុប 46 

បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមិដដលរគ្បដណត ប់ររកាមកមមវធិីជួយទុនសរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ 
រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៩ី។ 

ដផនទីបងាា ញពីរែតតដដល ម.អ.ជ. បានផតល់ថវកិាទុនជួយសរមាប់ពរងីការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ 
រហូតដល់នថងទី៣១ ដែធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ១ី០។ 

៤.៣.២ សកមមភាពចុេះពនិតិយការអនុវតតកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ  

រដីមបធីានាថា ការអនុវតតកមមវធិីជួយទុនសរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ ឲ្យរបរពតឹតរៅ
របកបរោយតមាល ភាព និងរតមឹរតូវ និរោជិត ម.អ.ជ. បានចុេះរផទៀងផ្ទទ ត់ការសាងសង់រគ្ប់រសវករទាងំអស់ ដដល 



26 

បានអនុវតតកមមវធិីរនេះ។ រូបភាពសកមមមួយចំនួនសតីពីការចុេះរផទៀងផ្ទទ ត់ដែសបណាត ញថមីដដលបានសាងសង់រចួ មាន
បងាា ញជូនខ្នងររកាម៖ 

រោក ឈួ ងួន កាន់អាជាា ប័ណណរលែ ០៣៣អ រធវីរសវកមមរៅដផនកែលេះននឃុបំឹងខ្នន រ  
ឃុខំ្នន រទទឹង និងឃុរំមទឹក រសកុបាកាន  (រែតតរពាធិ៍សាត់) 

 

  

  

  
 

 

៤.៤ កមមវិធីសកិាសមិទធិលទធភាពសាា នីយវារអីគ្គិសនីខ្នន តតូច  

ម.អ.ជ. បានជបួរបជុំជាមយួរកុមទីរបកឹាជាតិ នងិអនតរជាតិ និងរកុមហ ុនឯកជនសតីពលីទធភាពននកា
អភិវឌឍន៍ររាងចរកវរអីគ្គិសនខី្នន តតូចរៅតំបន់ជនបទននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា។ ម.អ.ជ. បានរបជុពំិភាកាជាមួយ
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រកុមហ ុន Seabell International ពីបញ្ា ខ្នងរលី និងបានចុេះរៅពិនិតយដល់ទតីាងំរមណីោា នទឹកធាល ក់រចករលែៀង 
ឃុរំឈតុីំ រសកុរកគ្រ រែតតរពាធិ៍សាត់។ 

រូបភាពសកមមភាពរបជុំពភិាកាជាមួយរកុមហ ុន Seabell International និងការចុេះពិនតិយទីតាងំ 
រមណីោា នទឹកធាល ក់រចករលែៀង ឃុរំឈតុីំ រសុករកគ្រ រែតតរពាធិ៍សាត់ 
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ឧបសមព័នធទី១ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីចុីេះកចិចសនា តាមរែតតនមីយួៗ ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក  

រែតត/រកងុ តបំន់រធវរីសវកមម រលែអាជាា ប័ណណ រ ម្ េះអនកកាន់អាជាា ប័ណណ ភាជ ប់ពរីបព័នធបណាត ញ 

បនាទ យមានជ័យ ដផនកែលេះននឃុភំនតូំច ឃុចំំរណាម ឃុរំសឿ នងិឃុអូំររបាសាទ  
រសុកមងគលបូរ ី 

០៧៩អ រោក ធន់ រធឿន របព័នធបណាត ញជាត ិ

ដផនកែលេះននឃុឈំនួរមានជ័យ ឃុរំពេះរនរតរពេះឃុជំប់វរ ីនិងឃុរំហាល 
រសុករពេះរនរតរពេះ 

១០៨អ រោករសី សុីន សាវនួ របព័នធបណាត ញជាត ិ

ឃុអូំរបីជាន់ រសុកអូររៅ  ២៧៦អ រោក ជុន រទិធ ី របព័នធបណាត ញតង់សយុងមធយមពី
រកុមហ ុនអានកូភាជ ប់ពីរបរទសនថ 

ដផនកែលេះននរសុករកឡាញ់ នងិរសុករពេះរនរតរពេះ  ១៦៤អ រកុមហ ុន វឌឍនៈ អុនិ ធី 
អងគរ 

របព័នធបណាត ញជាតិ  

បាត់ដំបង ដផនកែលេះននឃុបំងឹរពីង រសុកថមរោល ០៧៩អ រោក ធន់ រធឿន របព័នធបណាត ញជាត ិ
ឃុតំាមុឺន និងឃុរំរជាយរតត  រសុកថមរោល  ២០១អ រោក អ ូ ចន់រត័ន របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកែលេះននឃុនំរជ នងិឃុអូំរតាគ្ី រសុកថមរោល  ២០២អ រោករសី គ្ង់ សាម៉ាុន របព័នធបណាត ញជាត ិ

កណាត ល ឃុរំការកាង១ និងដផនកែលេះននឃុរំការកាង២ និងឃុដំរពកដបំង រសកុ
មុែកំពូល 

០៣៧អ រោក រអៀង រសងហុ ី របព័នធបណាត ញជាត ិ

ឃុរំកាងំយ៉ាូវ ដផនកែលេះននឃុទំកឹវលិ និងឃុសំាែ ងភនំ រសុកសាែ ង  
 

១៧៩អ 
 

រោក ញឹុក មុ ី
សហរោសអគ្គិសនី ញឹុក មុ ី

របព័នធបណាត ញតង់សយុងមធយម 
ពីរបរទសរវៀតណាម និង 
របព័នធបណាត ញជាត ិ

រពាធិ៍សាត់ ឃុបំឹងកនទួត ឃុរំតាន តជុំ ឃុអូំរសណាត ន់ ឃុសំាន អនារ ឃុអំនលង់រតាន ត ១២៥អ រោក យក់ សាវងស របព័នធបណាត ញជាត ិ
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ឃុកំាលរតាច និងឃុអំនាចបំក់ រសកុរកគ្រ  
រពេះសីហនុ ឃុនំរពនប់ ឃុទំួលទទឹង ឃុអំណតូ ងថម និងដផនកែលេះននឃុអូំរឧកញ៉ា

រហង និងឃុបំឹងតារពហម រសកុនរពនប់ 
១៨៤អ រោករសី ជា គ្ឹមថាត របព័នធបណាត ញកពំត-រពេះសហីនុ 

សាវ យររៀង ឃុរំកសត ឃុសំំឡ ីនងិឃុរំតាន ត រសុកកពំង់ររាទ៍ ឃុរំរចស ឃុចំស្រនាទ  
និងឃុទំលួសតី រសុកចស្រនាទ   

២៦៨អ រោក តាក បូរា៉ា  របព័នធបណាត ញតង់សយុងមធយមពី
របរទសរវៀតណាម 

តាដកវ ឃុតំាអូរ ឃុកំំណប់ ឃុគំ្ិរចុីងរកាេះ ដផនកែលេះននឃុភំនំដនិ ឃុរំពេះបាទ
ជាន់ជុំ នងិឃុរំសាម រសុកគ្ីរវីង់ 

០១៣អ សហរោស រអឡកិរទីសុីធី 
គ្ិរវីង់ 

របព័នធបណាត ញតង់សយុងមធយមពី
របរទសរវៀតណាម 

ទីរបជុំជនផារសំររាងរោ៉ា ង ឃុរំតពាងំសាប ឃុចំំបុី ឃុកំណតឹ ង ឃុំ
ពារាម រសុកបាទ ី

០១៥អ សហរោសរអឡកិរទសុីីធី
សំររាងរោ៉ា ង 

របព័នធបណាត ញជាត ិ

ឃុរំោករពាធិ៍ ឃុដូំងែពស់ និងដផនកែលេះននឃុបូំរជីលសារ រសកុបូរ ី
ជលសារ ដផនកែលេះននឃុរំោកធលក រសុកអងគរបុរ ីនងិដផនកែលេះននឃុំ
អងាក ញ់ រសកុរទាងំ  

០២២អ រោក គ្ង់ ផ្ទត របព័នធបណាត ញតង់សយុងមធយមពី
របរទសរវៀតណាម 

 
ឃុនំរពរតត  ដផនកែលេះននឃុតំាងំោ៉ា ប ឃុចំមា៉ា ឃុកំាត ញ់ និងឃុកំំដពង 
រសុកនរពកបាស នងិឃុពំននល រសុកអងគបុរ ី

០៥៤អ រោករស ីអ ូច របា៉ា   របព័នធបណាត ញជាត ិ

ឃុដំរពករផ្ទទ ល ឃុអំងគរបុរ ីនិងទីរមួរសុកអងគបុរ ី ១១៣អ រោក នូ រគ្យុ របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកែលេះននឃុសំំររាង ឃុសំងឹា ឃុសំាល  ឃុរំទា និងឃុរំជងីកួន រសុក
សំររាង  

១៧៨អ រោក រពរជ សុភាព របព័នធបណាត ញជាត ិ

ដផនកែលេះននឃុតំាងំោ៉ា ប ឃុកំាត ញ់ និងឃុចំំបា៉ា  រសុនរពកបាស  ២១២អ រោក ដង៉ាត រម៉ាង របព័នធបណាត ញជាត ិ
ឃុដូំង រសុកបាទី  ២៣១អ រោក មុី សុីណា របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកែលេះននឃុកំំដពង រសកុនរពកបាស ឃុពំននល រសកុអងគរបូរ ី ២៣៨អ រោក ហ ូ វសាន  របព័នធបណាត ញជាត ិ
ឃុនំរពផ្ទគ  ំរសុកអងគបូរ ី ២៧៣អ រោក ជា សុវណាណ រា៉ា  របព័នធបណាត ញជាត ិ
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ឧបសមព័នធទី២ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីចីនំនួរគ្សួារជនបទរោលរៅ ររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនពីរីបព័នធផគត់ផគង់ជាប់កចិចសនា ចនំនួរគ្សួារជនបទបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិន ី

ពរីបព័នធផគត់ផគង់ នងិសាថ នភាពបចចុបបនន ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក រហូតដល់នថងទ៣ី១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ 

រ ម្ េះរែតត រលែអាជាា ប័ណណ រ ម្ េះអនកកាន់អាជាា ប័ណណ 

ចនំនួរគ្សួារជនបទ  
រោលរៅររោង 

តភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនពីរីបព័នធ
ផគត់ផគង់ជាប់ 

កចិចសនា (រគ្សួារ) 

ចនំនួរគ្សួារ
ជនបទបានតភាជ ប់
ចរនតអគ្គសិនពីី
របព័នធផគត់ផគង់
(រគ្សួារ)  

សោំល់ 

បនាទ យមានជ័យ ០៧៩អ រោក ធន់ រធឿន 200 200 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
១០៨អ រោករសី សុីន សាវនួ 200 200 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
២៧៦អ រោក ជុន រទិធ ី 292 0 កំពុងអនុវតត 
១៦៤អ រកុមហ ុន វឌឍនៈ អុនិ ធី អងគរ 549 240 បិទគ្ររមាង 

បាត់ដំបង ២០១អ រោក អ ូ ចន់រត័ន 200 200 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
២០២អ រោករសី គ្ង់ សាម៉ាុន 200 200 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 

កណាត ល 
០៣៧អ រោក រអៀង រសងហុ ី 200 0 បរាជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
១៧៩អ រោក ញឹក មុ ី 200 200 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
១៧៩អ សហរោសអគ្គិសនី ញឹុក មុ ី 205 205 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 

រពាធិ៍សាត់ ១២៥អ រោក យក់ សាវងស 500 477 បិទគ្ររមាង 
រពេះសីហនុ ១៨៤អ រោករសី ជា គ្ឹមថាត 200 28 កំពុងអនុវតត 
សាវ យររៀង ២៦៨អ រោក តាក បូរា៉ា  250 250 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
តាដកវ ០១៣អ សហរោស រអឡកិរទីសុីធី គ្រិវីង់ 330 0 បិទគ្ររមាង 
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០១៥អ សហរោសរអឡចិរទសុីីធសីំររាងរោ៉ា ង 250 250 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 

០១៥អ 
សហរោសរអឡចិរទសុីីធសីំររាងរោ៉ា ង 
(គ្ររមាងទី២) 80 80 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 

០២២អ រោក គ្ង់ ផ្ទត 100 47 បិទគ្ររមាង 
០៥៤អ រោករសី អ ូច របា៉ា  200 21 បិទគ្ររមាង 
១១៣អ រោក នូ រគ្យុ 150 150 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
១១៣អ រោក នូ រគ្យុ (គ្ររមាងទី២) 65 0 បរាជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
១៧៨អ រោក រពជ សុភាព 110 110 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
២១២អ រោក ដង៉ាត រម៉ាង 330 201 បិទគ្ររមាង 
២៣១អ រោក មុ ីសុីណា 150 52 បិទគ្ររមាង 
២៣៨អ រោក ហ ូ វសាន  150 150 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
២៧៣អ រោក ជា សុវណាណ រា៉ា  150 150 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
២៧៣អ រោក ជា សុវណាណ រា៉ា  (គ្ររមាងទី២) 70 53 កំពុងអនុវតត 

  សរុប 5,331 3,464  
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ឧបសមព័នធទី៣ 
បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមរិគ្បដណត ប់ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក រហូតដល់នថងទ៣ី១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ 

ល.រ រលែកូដឃុ ំ ចនំនួភូមដិដលបានអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិន ី
ដល់រគ្សួាររករីក 

រ ម្ េះឃុ ំ រ ម្ េះរសកុ រលែអាជាា ប័ណណ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 

១ បនាទ យមានជ័យ 

 

១០២០៣ ជួរខ្នន ស់ បងឹរតស់ ដងរតាង ចំរណាម មងគលបូរ ី ០៧៩អ រោក ធន់ រធឿន 
១០២០៨ កសាវ យ រហាត់ទឹក មងគលបូរ ី ០៧៩អ រោក ធន់ រធឿន 

១០២០៧ 
ភនំតូចរជងី ភនំតូចតបូង វតតថមី មរនារមយ បឹងរាងំ ថនល់បត់ 
អូរញររជីង ភនំតូច មងគលបូរ ី ០៧៩អ រោក ធន់ រធឿន 

១០៤០៥ របា៉ា យរកតឿង រពេះរនរតរពេះ រពេះរនរតរពេះ ១០៨អ រោករសី សុីន សាវនួ 
១០៤០៦ សាន យ អនលង់ថម រហាល  ១០៨អ រោករសី សុីន សាវនួ 

១០៥០៩ បនាទ យថម ីោងដងគុ ំថនល់បត់ ទំនប់ោច់ រជាគ្ជ័យ 
របសាទ អូរបីជាន់ សិោដែមរ 

អូរបីជាន់ អូរររៅ ២៧៦អ រោក ជុន រទិធ ី

១០៤០៨ សំររាង សាន យលែ ថម ី ទឹករជារ រពេះរនរតរពេះ ១៤៦អ 
រកុមហ ុន វឌឍនៈ អុនិ ធី 
អងគរ 

២ បាត់ដបំង 

 

២០២០៧ បឹងរពីង របា៉ា យតារសក អូរញរតបូង បឹងរពីង ថមរោល ០៧៩អ រោក ធន់ រធឿន 
២០២០៦ ររជាយរតត  និគ្មន៍ររៅ និគ្មន៍កនុង ររជាយរតត  ថមរោល ២០១អ រោក អ ូ ចន់រត័ន 
២០២០២ តាសី ថមី សំររាង រកាគ្រតប់ ទនំាប រកសាងំ ររជាយរមទស តាមុឺន ថមរោល ២០១អ រោក អ ូ ចន់រត័ន 

២០២០៤ 
ពពាលដែ កាលរខ្នម ច នហសាន សាវ យរជុំ នរជថមី នរព
ទទឹង ករោ នរជ នរចចស់ នរជ ថមរោល ២០២អ រោករសី គ្ង់ សាម៉ាុន 
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២០២០៣ ករកាេះ អូរតាគ្ ី ថមរោល ២០២អ រោករសី គ្ង់ សាម៉ាុន 
៣ កណាត ល 

 
៨១០០៥ ធំ អំពលិ តាគ្ល់ អងគ តារពជ កណាត ល រចក សំររាង 

អណតូ ង រកា វហិារ គ្រ ពីងពង់ ទួលរកាងំ កំពង់រពាធិ៍ 
រកាងំយ៉ាូវ សាែ ង ១៧៩អ រោក ញឹុក មុ ី

៨១០១០ រោកអដណត ត សាែ ងភន ំ សាែ ង ១៧៩អ រោក ញឹុក មុ ី
៨១០១៦ ដរពករាងំ ទឹកវលិ សាែ ង ១៧៩អ រោក ញឹុក មុ ី

៤ រពាធិ៍សាត់ 

 

១៥០៣០៨ អូរអាចម៌កុក រកាងំធំ អូរតារបកុ ពុរទាម ែនឹង ចុងែលុង 
ថនឹង ដូងជួរ រពាធិ៍របង មាត់នរព 

អូរសណាត ន់ រកគ្រ ១២៥អ រោក យក់ សាវងស 

១៥០៣០៩ វលវង់ សាន អនា សារវន័ត សាន អនារ រកគ្រ ១២៥អ រោក យក់ សាវងស 
១៥០៣០១ រថាក លធំ ទនាយគ្ល់ ផារ បបុិត បនាទ យរកង អនលង់រតាន ត រកគ្រ ១២៥អ រោក យក់ សាវងស 

១៥០៣០៧ 
រតពាងំររំដង កំពង់រលី សំររាង រតពាងំសាម ច់ កណាត ល 
ទទឹង ដរសឬសស ី

កាលរតាច រកគ្រ ១២៥អ 
រោក យក់ សាវងស 

១៥០៣០២ 
ែាច់លែិត សានសរ រថាគ លធំ រថាគ លតូច អារ ៉ាងរពចួ 
កាលដំរ ីផលូវកណាត ល អនាចំបក់ រកគ្រ ១២៥អ 

រោក យក់ សាវងស 

១៥០៣០៥ ទី២ កំពង់លងួ រកគ្រ ១២៥អ រោក យក់ សាវងស 
៥ រពេះសហីនុ 

 

១៨០២០៧ នរពនប់១ នរពនប់២ បត់សិមាន់ នរពនប់ នរពនប់ ១៨៤អ រោករសី ជា គ្ឹមថាត 
១៨០២១៣ ទួលទទងឹ៣ ទួលទទងឹ នរពនប់ ១៨៤អ រោករសី ជា គ្ឹមថាត 

១៨០២០១ រតពាងំសែុយ២ អណតូ ងថម នរពនប់ ១៨៤អ រោករសី ជា គ្ឹមថាត 

១៨០២០៦ អូរតាបា៉ា ង បត់គ្គ្ីរ អូរឧញ្ញ រហង អូរឧញ្ញ រហង នរពនប់ ១៨៤អ រោករសី ជា គ្ឹមថាត 
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៦ សាវ យររៀង 

 

២០០១០៤ 
ទួលកំពសឹ រតពាងំរដៀរល ីរតពាងំរដៀររកាម ទួលសាព ន 
ទួលអំពលិ សាវ យគុ្យ រតពាងំរុន ដូនណូយ រតពាងំធលក 

ររចស ចស្រនាទ  ២៦៨ រោក តាក បូរា៉ា  

២០០១០៣ ចស្រនាទ  ចស្រនាទ  ចស្រនាទ  ២៦៨ រោក តាក បូរា៉ា  

២០០២០៧ 
តារបា៉ា  នរពរភនៀត សំឡខី្នងរជងី សាវ យ សំឡខី្នងតបូង 
នរពមាន ស់ 

សំឡ ី កំពង់ររាទិ៍ ២៦៨ រោក តាក បូរា៉ា  

២០០២១៧ ធំ រពាធិ៍មែម បុណយ  រតាន ត កំពង់ររាទិ៍ ២៦៨ រោក តាក បូរា៉ា  
២០០២០៩ នរពធលក នរពររបសី សាវ យតាោង កំពង់ររាទិ៍ ២៦៨ រោក តាក បូរា៉ា  

២០០២០៣ 
នរពតាញ៉ាយ សាម៉ា នរបចរ រតពាងំកំពសឹ កណាត ល ថមី 
កំពឹស ររតាក ដែសរត កំពង់ររាទិ៍ ២៦៨ រោក តាក បូរា៉ា  

៧ តាដកវ 

 

២១០២០៤ រកសាងំ រកាងំអំពលិ  កណតឹ ង បាទ ី ០១៥អ 
សហរោសរអឡកិរទសុីីធី
សំររាងរោ៉ា ង 

២១០២១៥ 
ចក ពូនភនំ រតពាងំទឹម រដីមរកាយ រតរកៀត តាស ូ រោងំ
ររគ្ីល រតម ែច ីរកាែពស់ ររពជ អាជាងំ សដងក សតុករបិយ ៍
រតពាងំសាង ែាច់លប់ រតពាងំសាប 

រតពាងំសាប បាទ ី ០១៥អ 
សហរោសរអឡកិរទសុីីធី
សំររាងរោ៉ា ង 

២១០២០៩ ជំរៅ តាងំញតិ រតពាងំរោង រគ្ួស រកាងំរកចង ពារាម ពារាម បាទ ី ០១៥អ សហរោសរអឡកិរទសុីីធី
សំររាងរោ៉ា ង 

២១០២០២ រមឿងរបចិន ដរពក នរបមូល ចំបុ ី បាទ ី ០១៥អ សហរោសរអឡកិរទសុីីធី
សំររាងរោ៉ា ង 

២១០៣០៣ 
សូភី តានស តាយងឹ អងាក ញ់ នរពមលប់ ដូងែពស់ ររតីយ
រលល ក រតពាងំទរនល តារស់ ររទេះកលក ដូងែពស់ បូរជីលសារ ០២២អ រោក គ្ង់ ផ្ទត 
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២១០៦១១ នរពភាី ដុង នរពរតត  នរបកបាស ០៥៤អ រោករសី អ ូច របា៉ា  
២១០៦០៥ តាមូង កំដពងតបូង កំដពង នរបកបាស ០៥៤អ រោករសី អ ូច របា៉ា  
២១០១០១ នរពសំបួរ កពំង់លងួ សាមគ្គី សទឹងកំបុត អងគរបូរ ី អងគរបូរ ី ១១៣អ រោក នូ រគ្យុ 
២១០១០៥ កំពង់រពាធិ៍ អងគរ ដរពករផ្ទទ ល អងគរបូរ ី ១១៣អ រោក នូ រគ្យុ 

២១០៧០៨ 
ដីរកហម សាវ យ រកាងំរអួត ទលួចរ នរពទទឹង សំររាង 
ករនាមអក 

សំររាង សំររាង ១៧៨អ រោក រពរជ សុភាព 

២១០៧១០ រតពាងំរតាវ អងគចរងែរ រសីបណឌិ ត សាល  សំររាង ១៧៨អ រោក រពរជ សុភាព 

២១០៧០៣ រតពាងំវហិារ តាែូច តាច រតពាងំដវង តារ ៉ា  អញ្ច ញ 
ថកូវ រជីងគ្នួ ពនាំង 

រជីងគ្ួន សំររាង ១៧៨អ រោក រពរជ សុភាព 

២១០៧១១ 
សំបួរ រទារល ីកំពង់រទា ដូង ដូនតី ដវង ឬសសរីជុ ំរតាន តរទ
រ ធាម  

រទា សំររាង ១៧៨អ រោក រពរជ សុភាព 

២១០៦០៧ សរមតចពាន់ វល រកាងំវចិ កាត ញ់ កប ៉ាម អងគរ កាត ញ់ នរពកបាស ២១២អ រោក ដង៉ាត រម៉ាង 
២១០៦០៣ រជយ ដងាតិ ឬសសថីម ី ចំបា៉ា  នរពកបាស ២១២អ រោក ដង៉ាត រម៉ាង 

២១០៦១៣ 
អងគរវយ រតពាងំទា នរពចបំក់ សនួលែពស់ ដកវចំររនី 
រចរនៀងែពស់ តាងំោ៉ា ប នរពកបាស ២១២អ រោក ដង៉ាត រម៉ាង 

២១០២១៣ ថមី រតាន ត បាទ ី ២៣១អ រោក មុី សុីណា 
២១០២០៣ ដូង រកាងំរបទាល រចក របមូលសុក យុផ្ទក  កណាត ល ដូង បាទ ី ២៣១អ រោក មុី សុីណា 
២១០៦០៤ អំពិលលិច ចរ នរបកបាស ២៣១អ រោក មុី សុីណា 
២១០១០៤ ពននល សំររាង ធលកយល់ រសម៉ាុក ពននល អងគរបូរ ី ២៣៨អ រោក ហ ូ វសាន  
២១០៦០៥ ចរងកីប កំដពង នរពកបាស ២៣៨អ រោក ហ ូ វសាន  
២១០១០៦ នរពផ្ទគ កំ នរពផ្ទគ ែំ នរពផ្ទគ គំ្ នរពផ្ទគ  ំរទង់ភូម ិ នរពផ្ទគ  ំ អងគរបូរ ី ២៧៣អ រោក ជា សុវណាណ រា៉ា  
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ឧបសមព័នធទី៤ 
ដផនទបីងាា ញពរីែតតដដលបានអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក រហូតដល់នថងទ៣ី១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
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ឧបសមព័នធទី៥ 
បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមដិដលបានតរមលងីរបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយតាមផទេះ ចនំនួ 12,000 របព័នធ ររកាមគ្ររមាងអគ្គសិនភីាវូបនយីកមមជនបទ នងិដែសបញ្ជូ ន 

ល.រ រលែកូដឃុ ំ ចនំនួភូមបិានទទលួអគ្គសិនរីរបរីបាស់តាមរយៈរបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយតាមផទេះ រ ម្ េះឃុ ំ រ ម្ េះរសកុ 
១ កពំង់សព ឺ

 

៥០៤០១ ចំបុី ដីឆ្ន ងំ នរពទទឹង មរនារមយ រកាងំ រកាងំគ្គ្ីរ រកាងំតាវ៉ា  តាងំរបង ទួលធនង់ រហាងសណំំ 
ឱរា៉ា ល់ ៥០៤០២ ពាមរស់ អូររតត  រសម ី រសមីសាមគ្គ ី

៥០៤០៤ ដំបងរវញ រោក ដរសរវៀន រពងីរកាង រតពាងំគ្ង តាដដស ទួលរឈនីាង សដងកសាទប 
៥០៦០១ របង ថមី រកាងំរចក ចំបក់ 

ភមំរសួច 

៥០៦០៩ ដីរកហម នជថមី នរពកបុង នរពរកមង 

៥០៦១៣ 
ច័នទគ្ីរ ីចបំក់ ចងគម ដំបូងែពស់ រដីមរផតៀក ដសបករពាល ដសនជ័យ អាោ អូរបទ កងមាស កំពង 
រកសាងំ រពងី របសពវជុំ រតពាងំសារាយ សាមគ្គី ទបីី ទពីីរ ទីបួន ទមីួយ ទីរបា ំទឹករចញ វលធ ំ

ដរតងរតយងឹ 

៥០៦០៧ កូនរតុ ំ អូរ 
៥០៦០៤ រកាងំររចស រកាងំរសរ ីតាងំសា គ្ិរវីណ័ណ 

២ កពំង់ធ ំ 

 

៦០៥០១ 
បឹងដែវក រសរសុីខ្ន អនលង់ដសលង អនសររកហាយ ឈូកបឹង ឈូករគ្ូស ឈូកសទឹង របាសាទ រករៅ រតពាងំ
សាោ តារអាក ទឹកអណតូ ង 

ឈូក 
របាសាទសបូំរ 

៦០៥០៥ ជីនាង រោករសុក នរពកតី ថមី កពំង់រកសាងំ របឡាយឃុ ំសូរោិ តាងំរសាទ ង តាងំរករត ទកឹអណតូ ង តាងំរករត 
៦០៦០២ ដរសវលខ្នងរកតី ដរសវលខ្នងលិច ដរសែាច់ សំព័រតូច ដងកាបំតិ 

សណាត ន់ 
៦០៦០៣ ពាមដកលង ដកលង គុ្រមាព តឈូក រកាជួរ រតកនួ ទឹកវលិ ដកលង 
៦០៦០១ បឹងរបា បងឹរលំ ចផំ្ទក  នករ ៉ាង រឈទីាល នរពកដនលង អណតូ ងរពីង កំពង់តាដបន សំរទិធ វលរពីងររកាម រឈទីាល 
៦០៦០៦ ងន អូររតាន ត រសរៅ រតបឹ សភំី តាងំរករត វលរពងឹរល ី ងន 



38 

៦០៦០៥ ពពឹង ជាផំល ជាន់ដលង រចកមួយ រផ្ទទ ល ថមី រពុំេះ រនាម រតដបក សមរមយ វលសាន យ មានជ័យ 
៦០៦០៤ បឹង ជាសំាវ យ អូរពក កនទី សំរអាង តបូងទឹក មានរទិធ 
៦០៦០៧ ដរសចង់ សណាត ន់ 
៦០៦០៨ រពាធិ៍ររាង ររពន អនា រកាងំ ររំចក រតយ៉ាង សុចិរត 
៦០៦០៩ ដលង រនទេះ រសរៅរសង សំររាង ទំរងី 
៦០៤០១ ដងរផតៀក ដូង គ្គ្រ រករៅ រគ្សួ តាមំុ ដូង 

របាសាទបលលង័គ 

៦០៤០៣ រផតៀក នរពដំរ ីរសាម ញ រកញួង រតពាងំកនុង សុជុល ផ្ទន់រញីម 
៦០៤០២ បារាយណ៍ បុសសធ ំអនលង់ជួរ រកោរជីង រកោតបូង រកោ 

៦០៤០៥ 
ឬសសដីួច បុសសដវង បុសសរសរមាច ជ័យ ដងអនាទ ក់ ដរស អណាត ស អូររកូច គ្គ្ីរ កាវ ន់រទៀង រតពាងំរផតៀក 
រតពាងំររកាល រតពាងំថម សាោពរពល សាោវស័ិយ តារឡកថមី វលោព ក់ ខ្នម ក់ 

សាោវស័ិយ 

៦០៤០៦ ចន់រសរ ីថមី សំររាង  សាមគ្គ ី
៦០៤០៤ អូរអងករ អូរែសង់ សារោមខ្នងរជីង សារោមខ្នងតបូង វល់ថមល់ សារោម 
៦០៤០៧ ជនលួស ធំ រករពី រមាកក រមាកែ ទួលររគ្លី ទួលររគ្ីល 

៣ រករចេះ 

 ១០០២០៥ បានរទ បុសោវរល ីចុងរកាង ដរពកកូវ កុំមា៉ា  កសាង រពេះគ្នលង រចវ៉ា រកាេះោច់ រកូលូប សំរតិ សុំរាត 
តាលុស 

រោលប់ ចិរតបូរ ី

៤ មណឌ លគ្រី ី

 

១១០៤០៤ ប ូរសា ពូចរ ពូរតឿត ពូលុក ពូរាងំ ឡារំម ពូនរជោ៉ា ង ពូតាង ប ូរសា 

រពរជចិនាត  
១១០៤០២ ចុងផ្ទន មានប៉ា ពូនរជ 
១១០៤០៣ ពូដរគ្ង ពូរា៉ា រដត ដរសអំពូម 
១១០៤០១ រកាងំរតេះ លូរា៉ា រប៉ាត រតាកំាច់ រកង់រតេះ 
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១១០២០៥ ដរសហ ុយ ដរសហ ុយ 

រកាេះដញក 

១១០២០៦ ចំររនី រសរមីានរទិធ រសរមីានរទិធ រសរមីងគល រសររីត័ន កាលរកាេះ កាលររជាយ ជ័យ រងស ី ដរសសងគម 
១១០២០២ អរស្រនទេះ អរបួនរល ីទួល អ បួនរល ី
១១០២០១ ពាមជីរមៀត ណងបួរ ណងឃលីកិ 
១១០២០៣ រមមំុ រយ៉ា រយ៉ា 
១១០២០៤ ជីកលបរល ីដរសធំ កលងដឡ សុែសានត 

៥ រពេះវហិារ 

 

១៣០៧០៣ បាក់កា ំរសដាកិចច ្នមុែ ដតបងមានជ័យ 
១៣០៤០៣ ពរង ោន ដំណាក់កនទួត រតាវរគ្ៀត សទឹងដសនមរនារមយ ថមី 

គូ្ដលន 
១៣០៤០២ ពយួររជូក រពៀររាងំ គូ្ដលនរជងី 
១៣០៤០១ គូ្ដលនតបូង រករៅ គូ្ដលនតបូង 
១៣០៤០៤ បុសស រនន  រសបាល ភនំរពញ 
១៣០៦០១ ោរ ដសនគ្ង់ ដតបង របធាតុ រសីរសរណាេះ ចំររនី 

សងគមថម ី
១៣០៦០៤ រតត  រតពាងំធលក សុច តាបស រតត  
១៣០៦០៣ សំឡាញ ភនំដតបងមួយ 
១៣០៦០២ អណកូ ងភលូ កត ីសទឹង ែនុរ រអាង 
១៣០៦០៥ រតពាងំរាងំ រតរសង សាវ យ រណសិរស 

៦ រពាធិ៍សាត់ 

 
១៥០៥០២ ដងរុង ដំរសី រគ្ៀន អំពលិកស្រពាច ិញ អនលង់ហាប រកាេះជុ ំ ករណា ៀង 
១៥០៤០៥ វលវង់ រកាត 

ភនំរកវ៉ាញ 
១៥០៤០៦ រកសរតបូរ ី សដស្រនទ 
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១៥០៤០៧ ដរពក២ អូររហង សំររាង១ សរំរាង២ វល សំររាង 
១៥០៣០៤ បំណក់ ចមចស់ រឈរីទព រទៀននរព កាលទាហាន កណាត ល ផទេះរចក រឈតុី ំ

រកគ្រ ១៥០៣១១ រឈទីាល រតាន តជុ ំ
១៥០៣១០ បឹងសមុក អនាចបំក់ កំដរង រតពាងំឈនួល សាវ យស 
១៥០៦០៣ ចំការនរជខ្នងរជងី ចំការនរជខ្នងតបូង ដីរកហម កណាត ល រការំរងៀង អនលូងរាប 

វលដវង ១៥០៦០១ រគ្ៀនជរងុក អូររសាម ឆ្យរោក អូររសាម 
១៥០៦០៤ របរមាយ សទងឹថមី ទពំរ របរមាយ 

៧ រតនៈគ្រី ី

 

១៦០៧០៣ ប៉ាក់ពរ ប៉ាក់ធំ ប៉ាក់តូច ឡ ំ ប៉ាក់នញ៉ា 
អូរោ៉ា ោវ 

១៦០៧០១ កុកពនង តាកុករចយ បរខ្ន ំ
១៦០៥០៥ បា៉ា តាង រពកួ បាតាង 

លំផ្ទត់ 
១៦០៥០១ ដីឡូ ដរសឈូក ថមី អូរកាន លផំ្ទត សាមខ្ន ជ័យឧតតម 
១៦០៥០៣ កាឡង កាផំលិញ កាទងឹ លាំង១ 
១៦០៥០៤ កាចញ ការទៀង លាំង២ 

៨ រសៀមរាប 
 ១៧០២០៣ ដងរុង ពាក់ដសនងថមី ជប់រសាម រតពាងំទូក សណាត ន់ ែទីង ពាក់ដសនង 

អងគរធំ 
១៧០២០១ ពងទឹក ជប់ របាសាទ រតពាងំទូក ទ័ពសាវ យ ជប់តារតាវ 
១៧០២០២ បំរពញរាជយ ដូនឪ ភលង់ រតពាងំសាវ យ សំររាង តារបុក ោងនដ 
១៧០២០៤ បុសសតារតាវ រោកកក់ កណាត ល រពេះរោ សាវ យរចក តារតាវ សាវ យរចក 
១៧១៤០៣ បីដុត នដអាវ រោកវតត នរពែនុល ដរសរពាធិ៍ ដសនជ័យ អូរររំចក ោវ  រតពាងំរកសាងំ សមុរទ វតត ខ្នន ររផ្ទទ ល ដរសណូយ 

វ៉ា រនិ 
១៧១៤០២ រោកចន់ រោកកណាត ល អូរនទ ោវ រកាងំ 
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១៧១៤០១ រវៀន កាប់នដ កញ្ច ន់រុន របាសាទ ទំនាបសាវ យ របាសាទ 
១៧១៤០៤ ឬសសធីំ ចរ អូរ កំរបារ សាវ យស សាវ យស 
១៧១៤០៥ ចន់រុន រោករគ្ួស រោករសុក រដួល វ៉ា រនិ វ៉ា រនិ 
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ឧបសមព័នធទី៦ 
ដផនទបីងាា ញពរីែតតដដលបានអនុវតតរបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយតាមផទេះ ររកាមគ្ររមាងអគ្គសិនភីាវូបនយីកមមជនបទ  នងិដែសបញ្ជូ ន រហូតដល់នថងទ៣ី១  ដែធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ 
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ឧបសមព័នធទី៧ 
ព័ត៌មានសតពីអីនកកាន់អាជាា ប័ណណដដលបានចុេះកចិចសនាជាមយួ ម.អ.ជ. រដមីបទីទលួថវកិាជយួទុនសរមាប់ពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ  

តាមរែតតនមីយួៗ រហូតដល់នថងទ៣ី១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ 

រែតត/រកងុ តបំន់រធវរីសវកមម រលែអាជាា ប័ណណ រ ម្ េះអនកកាន់អាជាា ប័ណណ ភាជ ប់ពរីបព័នធបណាត ញ 

បនាទ យមានជ័យ ដផនកែលេះននឃុភំនតូំច ឃុចំំរណាម ឃុរំសឿ នងិឃុអូំររបាសាទ  
រសុកមងគលបូរ ី 

០៧៩អ រោក ធន់ រធឿន របព័នធបណាត ញជាត ិ

តាមដងផលូវរលែ៥៦ ពីរសររីសាភ័ណឌ រៅបឹងរតកួន ឃុរំោករមាត 
រសុកថមពកួ  

១៨៩អ រកុមហ ុនភូមិនិមតិត របព័នធបណាត ញជាត ិ

ដផនកែលេះននឃុបំត់រតង់ ឃុរំហាត់ទឹក ឃុចំំរណាម និងឃុរំសឿ រសុក
មងគលបូរ ី

៣២៤អ រោករសី រែៀវ សុខ្ន របព័នធបណាត ញជាត ិ

បាត់ដំបង ដផនកែលេះននឃុបំងឹរពីង រសុកថមរោល  ០៧៩អ រោក ធន់ រធឿន របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកែលេះននឃុនំរពសាវ យ ឃុបំាសសរីកាងំ ឃុោំរ ឃុរំបស់មងគល 
រសុករមាងបាសស ី

៣០៣អ រោករសី លិម វណាណ  របព័នធបណាត ញជាត ិ

ឃុតំាមុឺន និងឃុរំរជាយរតត  រសុកថមរោល  ២០១អ រោក អ ូ ចន់រត័ន របព័នធបណាត ញជាត ិ
កំពង់ឆ្ន ងំ ឃុពំននល ឃុចំក និងដផនកែលេះននឃុពំរពល និងឃុែុំនរ ៉ាុង រសុក

បរបូិរណ៍ 
០៤០អ រោក ម៉ាក់ ហា ត របព័នធបណាត ញជាត ិ

បញ្ជូ នសរមាប់រោលបណំងពរិសស នងិអាជាា ប័ណណសរមាប់រធវី
រសវកមមដចកចយ 

៣០០អ រកុមហុុ៝ន អូ.រអស.វ.ីអ. 
ររតឌីង 

របព័នធបណាត ញជាត ិ

កំពង់សព ឺ ដផនកែលេះននឃុដំរតងរតយងឹ រសកុភនំរសួច ០៨២អ រោក លី សុែរគ្ ី របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកែលេះននរសុកគ្ងពសិី រសកុសំររាងទង រសុកបរសដា និងរសុក
ភនំរសួច 

២២៤អ រកុមហ ុនសុខ្នរអឡកិរទីសុធី ី របព័នធបណាត ញជាត ិ
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កំពត ដផនកែលេះននរសុកបនាទ យមាស រសុកកំពង់រតាច និងរសុកអងគរជ័យ ០៩៣អ សហរោសអគ្គិសនីទូកមាស របព័នធបណាត ញតង់សយុងមធយម 
ពីរបរទសរវៀតណាម និង 
របព័នធបណាត ញជាត ិ

កណាត ល ឃុកំំពង់ចមលង ឃុសុំីធរ និងឃុនំរជធំ រសុកែាច់កណាត ល  ០៤៥អ រោករសី ជបួ នាង របព័នធបណាត ញជាត ិ
ឃុសំាវ យរបទាល ឃុរំរតយីសាល  ឃុតំាលន់ ឃុែំពប ឃុរំបាសាទ 
រសុកសាែ ង ឃុរំពាធិ៍បាន ឃុកំពំង់កុង ឃុរំរជាយតារែៀវ ឃុំ
រឈរីមម  ឃុដំរពកនរជ និងឃុរំលីកដដក រសុករកាេះធំ    

០៤៩អ សហរោស EAPOSE របព័នធបណាត ញតង់សយុងមធយម 
ពីរបរទសរវៀតណាម និង 
របព័នធបណាត ញជាត ិ

រកាេះកុង ឃុបំឹងរពាវ រសកុដរសអបំិល  ៣៥៨អ រោក អ ូច ងា៉ា ក់ របព័នធបណាត ញជាត ិ
រករចេះ ឃុកំនទួត ដផនកែលេះននឃុថំមអរណតី ក ឃុោំ ឃុបុំសសោវ រសកុចិតបូរ ី

ឃុរំកសម នងិឃុសំាវ យររចេះ រសុកសនួល 
៣៤២អ រកុមហ ុនរោនសុភរទិធ ររតឌងី របព័នធបណាត ញជាត ិ

នរពដវង តំបន់រសុកពារាងំ ០៤៥អ រោករសី ជបួ នាង របព័នធបណាត ញជាត ិ
ឃុរំកា ឃុនំរពរសដឡត ឃុនំរពរនន  និងឃុនំរពរសនៀត រសុកពារាងំ ២៩៤ អ រោករសី រឆង គ្មឹរហៀក របព័នធបណាត ញជាត ិ

រពាធិ៍សាត់ ដផនកែលេះននឃុបំងឹខ្នន រ ឃុខំ្នន រទទឹង និងឃុរំមទកឹ រសុកបាកាន ០៣៣អ រោក ឈ ួងួន របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកែលេះននរសុកវលដវង ៣០៣អ រោករសី លិម វណាណ  របព័នធបណាត ញជាត ិ
ឃុបំឹងកនទួត ឃុរំតាន តជុំ ឃុអូំរសណាត ន់ ឃុសំាន អនារ ឃុអំនលង់
រតាន ត ឃុកំាលរតាច នងិឃុអំនាចំបក់ រសុករកគ្រ  

១២៥អ រោក យក់ សាវងស របព័នធបណាត ញជាត ិ

រពេះសីហនុ ឃុនំរពនប់ ឃុទំួលទទឹង ឃុអំណតូ ងថម និងដផនកែលេះននឃុអូំរឧកញ៉ា
រហង និងឃុបំឹងតារពហម រសកុនរពនប់  

១៨៤អ រោករសី ជា គ្ឹមថាត របព័នធបណាត ញកពំត- 
រពេះសីហនុ 

ដផនកែលេះននឃុបំងឹរពាវ ឃុសំទងឹឆ្យ រសុកកំពង់សីោ ឃុរំជងីរោ 
រសកុនរពនប់ និងឃុរំរជាយសាវ យ រសុកសទឹងហាវ 

៣០៤អ រកុមហ ុន ម៉ាុង ឬទធី រគ្ុប របព័នធបណាត ញជាត ិ

ដផនកែលេះននឃុចំំការហលួង នងិឃុសំទឹងឆ្យ រសុកកំពង់សោី ៣៥៨អ រោក អ ូច ងា៉ា ក់ របព័នធបណាត ញជាត ិ
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តាដកវ ទីរបជុំជនផារសំររាងរោ៉ា ង ឃុរំតពាងំសាប ឃុចំំបុី ឃុកំណតឹ ង 
ឃុពំារាម រសុកបាទ ី

០១៥អ សហរោសរអឡកិរទសុីីធី
សំររាងរោ៉ា ង 

របព័នធបណាត ញជាត ិ

ឃុរំោករពាធិ៍ ឃុដូំងែពស់ និងដផនកែលេះននឃុបូំរជីលសារ រសកុបូរ ី
ជលសារ ដផនកែលេះននឃុរំោកធលក រសុកអងគរបុរ ីនងិដផនកែលេះននឃុំ
អងាក ញ់ រសកុរទាងំ  

០២២អ រោក គ្ង់ ផ្ទត របព័នធបណាត ញតង់សយុងមធយម
ពីរបរទសរវៀតណាម 

 
ឃុនំរពរតត  ដផនកែលេះននឃុតំាងំោ៉ា ប ឃុចំមា៉ា ឃុកំាត ញ់ និងឃុកំំដពង 
រសុកនរពកបាស នងិឃុពំននល រសុកអងគបុរ ី

០៥៤អ រោករស ីអ ូច របា៉ា   របព័នធបណាត ញជាត ិ

ដផនកែលេះននរសុកគ្ីរវីង់  ០៩៣អ សហរោសអគ្គិសនីទូកមាស របព័នធបណាត ញតង់សយុងមធយម 
ពីរបរទសរវៀតណាម និង 

របព័នធ 
បណាត ញជាត ិ

ឃុដំរពករផ្ទទ ល ឃុអំងគរបុរ ីនិងទីរមួរសុកអងគបុរ ី ១១៣អ រោក នូ រគ្យុ របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកែលេះននឃុឧំតតមសុរោិ រសុករតាកំក់ ឃុបំឹងរតាញ់ខ្នងតបូង ឃុំ
បឹងរតាញ់ខ្នងរជីង ឃុសំំររាង ឃុជំរមេះរពន ឃុសំឹងា និងដផនកែលេះនន
ឃុលំំចង់ រសុកសំររាង 

១៨៨អ រោក លមឹ សុសុីភ័ណឌ   របព័នធបណាត ញជាត ិ
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ឧបសមព័នធទី៨ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីរីបដវងដែសបណាត ញរោលរៅររោងសាងសង់ជាប់កចិចសនា របដវងដែសបណាត ញបានសាងសង់រចួ នងិសាថ នភាពបចចុបបនន 

 ររកាមកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ តាមរែតតនមីយួៗ រហូតដល់នថងទ៣ី១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 

រែតត/រកងុ 
អាជាា ប័ណណ 
រលែ 

រ ម្ េះអនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
របដវងដែសបណាត ញ 

រោលរៅររោងសាងសង់ 
ជាប់កចិចសនា (km) 

របដវងដែសបណាត ញ 
បានសាងសង់រចួ 

(km) 
សោំល់ 

បនាទ យមានជ័យ ០៧៩អ រោក ធន់ រធឿន 6 6 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៨៩អ រកុមហ ុនភូមិនិមតិត 20 0 កំពុងសាងសង់ 
៣២៤អ រោករសី រែៀវ សុខ្ន 8 0 កំពុងសាងសង់ 

បាត់ដំបង ០៧៩អ រោក ធន់ រធឿន 0 0 - 
៣០៣អ រោករសី លិម វណាណ  19 19 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២០១អ រោក អ ូ ចន់រត័ន 4.5 0 កំពុងសាងសង់ 

កំពង់ឆ្ន ងំ ០៤០អ រោក ម៉ាក់ ហា ត 6 0 កំពុងសាងសង់ 
៣០០អ រកុមហុុ៝ន អូ.រអស.វ.ីអ.ររតឌីង 22 22 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

កំពង់សព ឺ ០៨២អ រោក លី សុែរគ្ ី 8 0 កំពុងសាងសង់ 
២២៤អ រកុមហ ុនសុខ្នរអឡកិរទីសុធី ី 10 0 កំពុងសាងសង់ 

កំពត ០៩៣អ សហរោសអគ្គិសនីទូកមាស 12 0 កំពុងសាងសង់ 
កណាត ល ០៤៥អ រោករសី ជបួ នាង 7 0 កំពុងសាងសង់ 

០៤៩អ សហរោស EAPOSE 12.7 0 កំពុងសាងសង់ 
រកាេះកុង ៣៥៨អ រោក អ ូច ងា៉ា ក់ 6.45 6.45 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រករចេះ ៣៤២អ រកុមហ ុនរោនសុភរទិធ ររតឌងី 8 0 កំពុងសាងសង់ 
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នរពដវង 
០៤៥អ រោករសី ជបួ នាង 0 0 - 
២៩៤ អ រោករសី រឆង គ្មឹរហៀក 6.63 0 - 

រពាធិ៍សាត់ ០៣៣អ រោក ឈ ួងួន 16.4 10.92 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣០៣អ រោករសី លិម វណាណ  0 0 - 
១២៥អ រោក យក់ សាវងស 11 0 កំពុងសាងសង់ 

រពេះសីហនុ ១៨៤អ រោករសី ជា គ្ឹមថាត 5 0 កំពុងសាងសង់ 
៣០៤អ រកុមហ ុន ម៉ាុង ឬទធី រគ្ុប 16.5 0 កំពុងសាងសង់ 
៣៥៨អ រោក អ ូច ងា៉ា ក់ 0 0 - 

តាដកវ ០១៥អ សហរោសរអឡកិរទសុីីធសីំររាងរោ៉ា ង 6 6 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០២២អ រោក គ្ង់ ផ្ទត 6 0 កំពុងសាងសង់ 
០៥៤អ រោករស ីអ ូច របា៉ា   4 0 កំពុងសាងសង់ 
០៩៣អ សហរោសអគ្គិសនីទូកមាស 0 0 កំពុងសាងសង់ 
១១៣អ រោក នូ រគ្យុ 16 0 កំពុងសាងសង់ 
១៨៨អ រោក លមឹ សុសុីភ័ណឌ   8 8 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

សរុប 245.18 78.37  
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ឧបសមព័នធទី៩ 
បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមដិដលរគ្បដណត ប់ររកាមកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ រហូតដល់នថងទ៣ី១ ដែធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ 

ល.រ រលែកូដឃុ ំ រ ម្ េះភូម ិ រ ម្ េះឃុ ំ រ ម្ េះរសកុ រលែអាជាា ប័ណណ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
១ បនាទ យមានជ័យ 
 ១០២១១ ដំណាក់ថម ឃុរំសឿ មងគលបូរ ី ០៧៩អ រោក ធន់ រធឿន 

១០២០៣ ដរសនរព តាប ុន ឃុចំំរណាម 
២ បាត់ដបំង 
 ២០៦១១ រសៀម ដឆកខ្នរំរបសី ដរពកជីក ឃុដំរពកជីក រសុករុកខគ្ីរ ី ៣០៣អ រោករសី លិម វណាណ  

២០៦១២ នរពែលូត សតុករបវកឹ ឃុនំរពរតឡាច 
២០៦០៣ ចមរអារ គ្រ  ឃុនំរពសាវ យ រសុករមាងឬសស ី
២០៦០៤ និគ្មររកាម ឃុឬំសសរីកាងំ 

៣ កពំង់ឆ្ន ងំ 
 ៤០៦០៣ ទឹករចញ តាងំបពំង់ រពងីរកាង 

លួង តារោ អណតូ ងរចក 
ឃុរំជីងរោវ រសុកររលៀរបែៀរ ៣០០អ រកុមហុុ៝ន  

អូ.រអស.វ.ីអ.ររតឌីង 
៤០៦០៩ នរពមូល នរពររកាល តាវ៉ា ក់ របចក់ ឃុនំរពមូល 
៤០៦០៤ អាដឡង ឃុនំរជបាក់ 
៦០៧០៨ ចំបក់កស្រនាទ ញ រោកពួក រោលណាងំ 

ចស់ តាងំរកសាងំ រកាងំតាមុ ំ
ឃុតំាងំរកសាងំ រសុកទឹកផុស 

៤ នរពដវង 
 ១៤០៨០២ ថកូវ នរពទំពូង ឃុកំញ្ច ំ រសុកពារាងំ ២៩៤អ រោករសី រឆង គ្មឹរហៀក 
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៥ រពាធិ៍សាត់ 
 ១៥០១០៣ ផទេះសាល  រកូចរសចី បាក់ដមក តរមាក ខ្នន រទទងឹ ឃុខំ្នន រទទឹង រសុកបាកាន ០៣៣អ រោក ឈ ួងួន 

១៥០១០៤ សំររាងនរពរែៀវ ឃុរំមទឹក 
១៥០១០២ នរពសាវ យ ឃុបំឹងខ្នន រ 
១៥០៣០១ រថាក លធ ំ ឃុអំនលង់រតាន ត រសុករកគ្រ ១២៥អ រោក យក់ សាវងស 

៦ រពេះសហីនុ 
 ១៨០៤០៤ គ្ីរវីន័ត ឃុសំទឹងឆ្យ រសុកកំពង់សោិ ៣៥៨អ រោក អ ូច ងា៉ា ក់ 

- ចំការហលួង ឃុចំំការហលួង 
៧ តាដកវ 
 ២១០២១៥ រតពាងំទឹម សតុករបិយ ពនួភនំ ជំរៅ រតម ែច ី ឃុរំតពាងំសាប រសុកបាទ ី ០១៥អ សហរោសរអឡកិរទសុីីធី

សំររាងរោ៉ា ង 
២១០៧០២ បឹងរកាញ់ ឃុបំឹងរកាញ់ខ្នងតបូង រសុកសំររាង ១៨៨អ រោក លមឹ សុសុីភ័ណឌ   
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ឧបសមព័នធទី១០ 
ដផនទបីងាា ញពរីែតតដដល ម.អ.ជ. បានផតល់ថវកិាទុនជយួសរមាប់ពរងកីារផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ រហូតដល់នថងទ៣ី១  ដែធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ 

 


