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មាតិកា 
 

  ទព័ំរ 
ជាំពូកទ១ី យទុធសាស្រសត និងផផនការដ ើមបអីភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ  

និងដោលនដោបាយសតពីីថាមពលកដកើតដ ើងវិញរបស ់ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា  ....................................................................................... 
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 ១.១ យុទធសាស្រសត និងដផនការរដីមបអីភិវឌឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនយីកមមជនបទ ........... ៦ 
 ១.២ រោលនរោបាយសតីពថីាមពលករកីតរ ងីវញិ ....................................... ៦ 

    

ជាំពូកទ២ី ព័ត៌មានសតពីីនាយកដ្ឋា នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ .................. ៨ 
    

 ២.១ ការបរង ីតនាយកោា នមូលនិធអិគ្គិសនភីាវូបនយីកមមជនបទ ....................... ៨ 
 ២.២ រចនាសមព័នធរគ្ប់រគ្ងរបស់ ម.អ.ជ. ....................................................... ៨ 

 ២.៣ អាសយោា នរបស់ ម.អ.ជ. .................................................................. ៨ 
 ២.៤ របភពមូលនិធិរបស់ ម.អ.ជ. ................................................................ ១០ 
 ២.៥ ថវកិាជំនួយដដល ម.អ.ជ. បានទទួល និងររបីរបាស់................................. 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  កមមវធិីជួយទុនសរមាប់ដកលមអ និងពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គិសនរីៅ

តំបន់ជនបទ .................................................................... ១២ 
 ៣.៤ លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់ការអនុវតតកមមវធិីរបស់ ម.អ.ជ. ............................. ១២ 
  ៣.៤.១ លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររកីរក  ១២ 
  ៣.៤.២  លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់កមមវធិីរបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយ 

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

១៣ 
  ៣.៤.៣  លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់កមមវធិីជួយទុនដកលមអ និងពរងីកការ 

ផគត់ផគង់អគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ ........................................... 
 

១៤ 
    

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

 
១៨ 

    

 ៤.១ កមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក ................................................ ១៨ 
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  ៤.១.១ ចំនួនរោលរៅ នងិសមទិធិផលររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់
រគ្ួសាររកីរក ..................................................................... 

 
១៨ 

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

 
១៩ 

 ៤.២ កមមវធិរីបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយតាមផទេះ (SHS) ២០ 
  ៤.២.១ កមមវធិីរបព័នធ SHS-50W ចំននួ 4,000របព័នធ ដដលបានលក់  

និងតរមលីង ........................................................................ 
 
២០ 

  ៤.២.២  កមមវធិីរបព័នធ SHS-50W ចំននួ 6,000របព័នធ និង SHS-5W 
ចំនួន 2,000របព័នធ ............................................................ ២២ 

  ៤.២.៣  បញ្ា របឈមកនុងការអនុវតតកមមវធិីរបព័នធ SHS ......................... ២៣ 
 ៤.៣ កមមវធិជីយួទុនសរមាប់ដកលមអ នងិពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ .. ២៣ 
  ៤.៣.១ ចំនួនរោលរៅ នងិសមទិធិផល ររកាមកមមវធិីជួយទុនសរមាប់ដក

លមអ នងិពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតបំន់ជនបទ ................. 
 

២៣ 
  ៤.៣.២  សកមមភាពចុេះពិនតិយការអនុវតតកមមវធិជីួយទុនសរមាប់ដកលមអ និង

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

២៦ 
    

ឧបសមព័នធទ១ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពីចុេះកចិចសនា តាមរមតតនីមួយៗ ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនី
ដល់រគ្ួសាររកីរក កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ................................................................. 

 
២៧ 

    

ឧបសមព័នធទ២ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពចីំនួនរគ្សួារជនបទរោលរៅ ររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនីពី
របព័នធផគត់ផគង់ជាប់កិចចសនា ចំនួនរគ្ួសារជនបទបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីពីរបព័នធ
ផគត់ផគង់ និងសាថ នភាពបចចុបបនន ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនីដល់រគ្ួសាររកីរក 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ......................................................................................... 

 
២៨ 

    

ឧបសមព័នធទ៣ី : បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមិរគ្បដណត ប់ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក  
កនុងឆ្ន ២ំ០១៤.......................................................................................... 

 
២៩ 

    

ឧបសមព័នធទ៤ី : ដផនទីបងាា ញពីរមតតដដលបានអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក  
កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ......................................................................................... 

 
៣១ 

    

ឧបសមព័នធទ៥ី : បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមិដដលបានលក់ និងតរមលងីរបព័នធ SHS-50W ចំនួន 4,000របព័នធ  
កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ......................................................................................... 

 
៣២ 

    

ឧបសមព័នធទ៦ី : ដផនទីបងាា ញពីរមតតដដលបានលក់ នងិតរមលងីរបព័នធ SHS-50W ចំនួន 4,000
របព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤................................................................................ 

 
៣៤ 

    

ឧបសមព័នធទ៧ី : ព័ត៌មានសតីពអីនកកាន់អាជាា ប័ណណដដលបានចុេះកិចចសនាជាមួយ ម.អ.ជ. ររកាម 
កមមវធិីជួយទុនសរមាប់ដកលមអ និងពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ តាម
រមតតនីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ....................................................................... 

 
៣៥ 
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ឧបសមព័នធទ៨ី : ព័ត៌មានសរងខបសតពីីរបដវងដមសបណាត ញរោលរៅររោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា 
របដវងដមសបណាត ញបានសាងសង់រចួ និងសាថ នភាពបចចុបបនន ររកាមកមមវធិីជួយទុន
សរមាប់ដកលមអ និងពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ តាមរមតតនមីួយៗ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ......................................................................................... 

 
 
 

៤១ 
    

ឧបសមព័នធទ៩ី : បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមិដដលរគ្បដណត ប់ររកាមកមមវធិីជួយទុនសរមាប់ដកលមអ និងពរងីកការ
ផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ .............................................. 

 
៤៧ 

    

ឧបសមព័នធទ១ី០ : ដផនទីបងាា ញពីរមតតដដល ម.អ.ជ. បានផតល់ថវកិាទុនជួយសរមាប់ដកលមអ នងិ
ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤................................. 

 
៦២ 
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បញ្ជតីារាង 
 

  ទព័ំរ 
តារាងទ១ី : ព័ត៌មានសតីពចីំនួនរគ្ួសារជនបទរោលរៅររោង តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីពីរបព័នធផគត់ផគង់

ជាប់កិចចសនា ចនំួនរគ្ួសារជនបទបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនពីីរបព័នធផគត់ផគង់ ចនំួន
រគ្ួសាររោលរៅររោងភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីមិនបានសររមច និងរតូវបានបញ្ច ប់កិចចសនា 

ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក តាមរមតតនីមយួៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ........ ១៨ 
តារាងទ២ី : ចំនួនភូមិសរុប និងចនំួនភូមិ តាមរមតតនីមួយ  ៗដដលបានអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនត 

អគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ........................................................... 
 

១៩ 
តារាងទ៣ី : ព័ត៌មានសតីពចីំនួនរបព័នធ SHS ដដលបានលក់ នងិតរមលងី ដល់រគ្ួសារជនបទ តាមរមតត

នីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤  ................................................................................ 
 

២១ 
តារាងទ៤ី : ចំនួនភូមិសរុប នងិចំននួភូមបិានទទលួអគ្គសិនីររបីរបាស់ តាមរយៈរបព័នធ SHS តាម

រមតតនីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤  .......................................................................... 
 

២១ 
តារាងទ៥ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពីរបដវងដមសបណាត ញរោលរៅររោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា 

របដវង ដមសបណាត ញបានសាងសង់រចួ ររកាមកមមវធិីជួយទុនសរមាប់ដកលមអ នងិពរងកី
ការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ តាមរមតតនីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ..................... 

 
២៤ 

តារាងទ៦ី : ចំនួនភូមិសរុប និងចនំួនភូមបិានទទួលការផគត់ផគង់អគ្គិសនី តាមរមតតនីមួយ  ៗ

ររកាមកមមវធិីជួយ ទុនសរមាប់ដកលមអ និងពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតបំន់ជនបទ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ............................................................................................. ២៥ 
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ជាំពូកទី១ 
យទុធសាស្រសត និងផផនការដ ើមបអីភវិឌ្ឍនអ៍គ្គសិនីភាវបូនយីកមមជនបទ និង 
ដោលនដោបាយសតពីថីាមពលកដកើតដ ើងវញិរបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា 

 
 

១.១ យទុធសាស្រសត និងផផនការដ ើមបអីភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ  

កនុងរោលបណំងកាត់បនថយភាពរកីរក រលីកកមពស់ករមតិជីវភាពរស់រៅ នងិជំរុញការអភិវឌឍន៍រសដាកចិច
របស់របជាជនរៅតបំន់ជនបទ រាជរោា ភបិាលកមពុជាទទលួសាគ ល់ភាពចបំាច់ រដមីបរីឆលីយតបតរមូវការរេោា រចនា
សមព័នធជាមូលោា នរបស់របជាជនរៅតំបន់ជនបទោច់រសោល។ ការបង លកខណៈឲ្យទទួលបាននូវរសវាកមមអគ្គិសនី 
ដដលទុកចិតតបានរៅតំបន់ជនបទកនុងនថលដដលអាចទទួលយកបាន គ្ជឺាដផនកមួយដ៏សំខាន់ននររបៀបវារៈរបស់រាជរោា - 
ភិបាលកមពុជា កនុងការអភិវឌឍរសដាកិចច និងរលីកកមពស់ករមតិជីវភាពសងគម។  

អនុវតតតាមររបៀបវារៈខាងរលី រាជរោា ភិបាលកមពុជាតំណាងរោយរកសួងដរ ៉ែ និងថាមពល ដដលជារកសួង 
ជំនាញបានោក់រចញនូវរោលរៅចំននួ ២ដំណាក់កាល សរមាប់ជំរុញការអភិវឌឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ 
ដូចខាងររកាម៖ 

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

ដដលមានគុ្ណភាពដូចអគ្គិសនីពបីណាា ញជាតិររបីរបាស់។ 

ជាយុទធសាស្រសត រដីមបសីររមចរោលរៅដដលបានោក់រចញខាងរលី រមួមាន ១- អគ្គសិនកីមពុជាទទួលរា៉ែ ប់រង 
មិតមពំរងីកវសិាលភាពរបព័នធបញ្ជូ នរមតង់សយុងមពស់ (HV) រៅរគ្បដណត ប់រលីរមតតឲ្យបានកាន់ដតររចីនរៅៗ នងិ
របព័នធផគត់ផគង់តង់សយុងមធយម (MV) រៅរគ្បដណត ប់តំបន់ជនបទឲ្យបានកាន់ដតឆ្ង យរៅៗ ២- ពរងីកតំបន់ផគត់ផគង់
របស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណឲ្យរគ្បដណត ប់តំបន់ជនបទោច់រសោលឲ្យកាន់ដតររចីនរៅៗ និង ៣- ផតល់លទធភាពឲ្យ
អនកវនិិរោគ្ចូលរមួវនិិរោគ្រលីវស័ិយអគ្គិសនីរៅតាមតំបន់ថមីៗ ដដលពុំទាន់មានការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅរ យី។ 
១.២ ដោលនដោបាយសតពីីថាមពលកដកើតដ ើងវិញ 

រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានោក់រចញនូវរោលនរោបាយជាតិ សរមាប់អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរោយររបី 
ថាមពលករកីតរ ងីវញិចនំួន ៦ចណុំច1 ដូចខាងររកាម៖ 

១. មិតមំមនេះដមនងផតល់រសវាអគ្គសិនីដដលទុកចិតតបាន មានសុវតថិភាព មានផលប៉ែេះពាល់អវជិជមានតចិតួច 
ដល់បរសិាថ ន នងិតាមនថលដដលអាចទទលួយកបានដល់សរមាប់សេគ្មន៍ជនបទ។ 

២. ផតល់រកបម័ណឌ ចាប់ និងបទបបញ្ញតតិដដលមានរបសិទធភាព ការរលីកទឹកចិតតរផសងៗ និងបណតុ េះបណាត ល 
ដផនកឯកជន រដីមបឲី្យចូលរមួកនុងការផតល់រសវាអគ្គសិនី រោយររបីថាមពលករកតីរ ងីវញិរៅជនបទ។ 

៣. រធវីសកមមភាពជាអនកសរមួលទីផារ តាមរយៈការរលីកទឹកចិតតរផសងៗ ឲ្យមានសមភាពកនុងការទទួលរសវា 
អគ្គិសនីដដលទុកចិតតបាន មានសុវតថិភាព មានផលប៉ែេះពាល់អវជិជមានកនុងករមិតតិចតួចដល់បរសិាថ ន និង
តាមនថលដដលអាចទទួលយកបានដល់សេគ្មន៍ជនបទ។ 

                                                           
1 រោលនរោបាយជាតិសរមាប់អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរោយររបីថាមពលករកីតរ ងីវញិ ដមមករា ឆ្ន ២ំ០០៧។ 
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៤. រលីកទឹកចិតតដល់ការផលិត ការបញ្ជូ ន និងការដចកចយរបកបរោយរបសិទធភាពននអគ្គសិនីដដលររបី 
បរចចកវទិាថាមពលករកីតរ ងីវញិ តាមរយៈការកណំត់តារាងនថលលក់មួយរតមឹរតូវ សមរសបតាម
រោលការណ៍របស់ "ចាប់សតពីីអគ្គិសនីននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា"។ 

៥. ជំរុញការអភិវឌឍរបព័នធអគ្គិសនី រោយររបីរបព័នធថាមពលករកីតរ ងីវញិទាងំឡាយណាដដលមាននថល 
រថាកជាងរគ្សរមាប់សេគ្មន៍រៅតំបន់ជនបទ តាមរយៈការសិការសាវរជាវ សាកលបង និងការ
អភិវឌឍន៍គ្ំរូ ជាដផនកមួយននភារកិចចរបស់រាជរោា ភិបាលរលីបរចចកវទិារបព័នធបណាត ញ និងរបព័នធរទាល។ 

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

 
២.១ ការបដងកើតនាយកដ្ឋា នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ 

រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានរចញរពេះរាជរកឹតយរលម នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចុេះនថងទី៤ ដមធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៤ សតីពី
ការបរង ីតសាថ ប័នមូលនធិិអគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា រដីមបជីំរុញការអភិវឌឍន៍អគ្គិសនភីា
វូបនយីកមមជនបទ។ កនុងឆ្ន ដំបូំងននរបតិបតតិការការងាររបស់មលួន មូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនយីកមមជនបទបានររបីរបាស់
ថវកិាដដលបានផតល់រោយធនាោរពិភពរោក ររកាមគ្ររមាងអគ្គិសនភីាវូបនីយកមមជនបទ និងដមសបញ្ជូ ន និងថវកិា
បដិភាគ្របស់រាជរោា ភិបាលកមពុជា។ បនាទ ប់ពគី្ររមាងអគ្គិសនីភាវូបនយីកមមជនបទ និងដមសបញ្ជូ នបានបញ្ច ប់រៅនថងទី
៣១ ដមមករា ឆ្ន ២ំ០១២ និងពុំមានថវកិាសរមាប់ដំរណីរការសាថ ប័នរនេះ បនាទ ប់មករៅនថងទី២២ ដមសីោ ឆ្ន ២ំ០១២ 
រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានរចញរពេះរាជរកឹតយថមីមួយរទៀតរលម នស/រកត/០៨១២/៧៣៤ រោយរធវីវរិសាធនកមមមារតា
មលេះននរពេះរាជរកឹតយចស់ រោយរផទរសាថ ប័នមូលនធិិអគ្គិសនភីាវូបនីយកមមជនបទ ឲ្យសថិតរៅររកាមការរគ្ប់រគ្ងរបស់ 
អគ្គិសនកីមពុជាវញិ រដីមបឲី្យកមពុជាមលួនឯងអាចមាច ស់ការបនតរបតិបតតិការការងាររបស់មូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនយីកមម
ជនបទផង និងក៏រៅដតអាចទទួលនូវអំរណាយ នងិជំនយួនានាពីខាងររៅមកជួយអភិវឌឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកមម
ជនបទកមពុជាបានផង។ រោងតាមរពេះរាជរកឹតយថមីរនេះ អគ្គិសនីកមពុជាបានបរង ីតនាយកោា នថមី2 មួយ រៅថា 
"នាយកោា នមូលនធិអិគ្គសិនភីាវូបនយីកមមជនបទ" បនាទ ប់ពរីនេះរៅកាត់ថា "ម.អ.ជ."។  

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

ម.អ.ជ. របតិបតតិការរសបតាមលកខនតកិៈរបស់អគ្គសិនកីមពុជា និងមានលកខណៈសងគមកចិច និងមានគ្ណនី
ោច់រោយដ ក។ 
២.៣  អាសយដ្ឋា នរបស ់ម.អ.ជ.  

 អាសយោា ន ម.អ.ជ. សថិតរៅអាោររលម២០៥ ផលូវជាតិរលម៥ សងា ត់គ្ី ូដម៉ែរតរលម៦ មណឌ បាសសដីកវ 
រាជធានីភនំរពញ។ រគ្េទំព័ររបស់ ម.អ.ជ. គ្ឺ www.ref.gov.kh ។ 

 

 

                                                           
2 រសចកតីសររមចរលម ០៨៩៨សសអក.រប ចុេះនថងទី១២ ដមកញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការកំណតថ់ាន កអ់ងគភាពមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមម
ជនបទកនុងអងគការរលម 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. មានដូចខាងររកាម៖       

១. កញ្ច ប់ថវកិាសងគមកិចចដដលបានររោងកនុងបញ្ជ ីនថលលក់អគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកមពុជា និងអំរណាយដនទ
រទៀតរបស់អគ្គិសនីកមពុជា របសិនរបីមាន។ 

២. អំរណាយ និងជំនួយឥតសណំងដដលរបភព និងលកខមណឌ ននការផាល់រតូវបានទទលួការឯកភាពពី
រកសួងដរ ៉ែ នងិថាមពល និងរកសួងរសដាកិចច និងេរិញ្ញវតថុ។ 

៣. ថវកិាពីរាជរោា ភបិាលកមពុជា។  
២.៥ ថវិកាជាំនួយផ ល ម.អ.ជ. បានទទួល និងដរបើរបាស ់

 កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ម.អ.ជ. ទទួលថវកិាជំនួយពីអគ្គិសនីកមពុជាចំនួន ៦ោនដុោល រអារមរកិ សរមាប់ចំណាយ
របតិបតតិការរបស់ ម.អ.ជ. នងិអនុវតតកមមវធិីអភិវឌឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទចំនួន៣ រមួមាន៖ ១-កមមវធិីផតល់
ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួសាររកីរក ២-កមមវធិីរបព័នធថាមពលពនលឺរពេះអាទិតយតាមផទេះ នងិ៣-កមមវធិីជួយទុនសរមាប់ដក
លមអ នងិពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតំបន់ជនបទ។  
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ជាំពូកទី៣  
ព័ត៌មានសតពីីដោលបាំណង ដបសកកមម និងកមមវិធីរបស ់ម.អ.ជ.  

សរមាបអ់ភវិឌ្ឍនអ៍គ្គសិនភីាវូបនីយកមមជនបទ 
 
៣.១ ដោលបាំណងរបស ់ម.អ.ជ.  

រោលបណំងរបស់ ម.អ.ជ.3 មានដូចខាងររកាម៖ 

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

២. ជំរុញ និងរលីកទកឹចិតាដផនកឯកជនឲ្យចូលរមួវនិិរោគ្រធវីរសវាកមមអគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ របកប
រោយចីរភាព ជាពិរសសកនុងការអនុវតាបរចចកវទិាថមី និងថាមពលករកីតរ ងីវញិ ដដលមានលកខណៈ
បរចចករទស និងពាណិជជកមមសមរសប។ 

៣.២ ដបសកកមមរបស ់ម.អ.ជ. 

ម.អ.ជ. មានរបសកកមម ដូចខាងររកាម៖ 

១. ជរមុញវសិាលភាពអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរបកបរោយសមភាព រោយសរមួលឲ្យរបជាពលរដា
ជនបទទទួលបានអគ្គិសនីររបរីបាស់ជាលកខណៈរសដាកិចច សងគមកចិច នងិរគ្ួសារ។ 

២. ផតល់ការោរំទដល់ការររៀបចំ និងអនុវតតគ្ររមាងអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ។ 
៣. ផតល់ការោរំទ និងជយួសរមលួដល់រគ្ួសាររកីរករស់រៅតបំន់ជនបទ អាចទទួលបានការតភាជ ប់ចរនត  

អគ្គិសនពីីរបព័នធផគត់ផគង់អគ្គិសនី រោយការផតល់របាក់កមចីអនុររោេះោម នការរបាក់។ 
៤. ផតល់ការោរំទ និងជួយសរមលួឲ្យរគ្ួសារជនបទរស់រៅតំបន់ោច់រសោលដដលដមសបណាា ញអគ្គិសន ី

មិនទាន់អាចពរងីករៅដល់កនុងរយៈរពលយូរ អាចទទួលបានអគ្គិសនីររបីរបាស់តាមរយៈរបព័នធថាមពល 
ពនលរឺពេះអាទិតយតាមផទេះ។ 

៥. ផតល់ការោរំទ នងិជួយសរមលួឲ្យអនកផគត់ផគង់អគ្គសិនឯីកជនរៅតំបន់ជនបទ ដដលមានអាជាា ប័ណណ
រសបចាប់ អាចមានទុនសរមាប់រធវីការវនិិរោគ្ពរងីករេោា រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គសិនឲី្យរពញដដន
អាជាា ប័ណណដចកចយរបស់មលួន រដីមបឲី្យរបជាពលរដារគ្ប់រគ្សួារអាចភាជ ប់ចរនតររបរីបាស់តាមលទធភាព
របស់មលួន។ 

៦. ជរមុញការរធវីពាណិជជកមមបរចចកវទិាថាមពលករកតីរ ងីវញិ ដដលរតូវបានទទលួសាគ ល់ជាលកខណៈ
បរចចករទស និងពាណិជជកមម។ 

៣.៣ កមមវិធីរបស ់ម.អ.ជ. សរមាប់អភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ម.អ.ជ. បានអនុវតតកមមវធិីចំននួ៣ ដូចខាងររកាម៖ 

៣.៣.១ កមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក 

រោលបណំងននកមមវធិីរនេះ គ្ជឺួយដល់រគ្ួសាររកីរករស់រៅតំបន់ជនបទ រដីមបឲី្យរគ្សួាររកីរករស់រៅតបំន់  
                                                           
3 មារតា៣ ននរពេះរាជរកឹតយរលម នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចុេះនថងទី៤ ដមធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ សតីពីការបរង ីតសាថ បន័ ម.អ.ជ.។ 
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ជនបទអាចទទួលបានការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីពរីបព័នធផគត់ផគង់អគ្គិសនី រោយការផតល់ឥណទានអនុររោេះោម នការរបាក់ 
ឲ្យរគ្ួសារជនបទមចីយករៅ៖ ១- បង់នថលភាជ ប់ចរនតឲ្យអនកផគត់ផគង់ ២- បង់នថលរបាក់កក់ឲ្យអនកផគត់ផគង់ ៣- ចំណាយរលីការ 
ទិញ និងរាយដមសពីចណុំចភាជ ប់ចរនតមកដល់ផទេះរបស់មលួន នងិ៤- ចំណាយរលីការររៀបចដំមសបណាត ញ និងឧបករណ៍
អគ្គិសនកីនុងផទេះ រដីមបតីភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីចូលផទេះ។  

៣.៣.២ កមមវធិរីបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយតាមផទេះ  

រោលបណំងននកមមវធិីរនេះ គ្ឺជួយសរមលួឲ្យរគ្ួសារជនបទរស់រៅតំបន់ោច់រសោល ដដលដមសបណាា ញ
អគ្គិសនមីិនទាន់អាចពរងីករៅដល់កនុងរយៈរពលយូរ អាចទទលួបានអគ្គិសនីររបីរបាស់តាមរយៈរបព័នធថាមពល
ពនលរឺពេះអាទិតយតាមផទេះ។  

៣.៣.៣ កមមវធិជីយួទុនសរមាប់ដកលមអ នងិពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ 

រោលបណំងននកមមវធិីរនេះ គ្ជឺួយសរមលួឲ្យអនកផគត់ផគង់អគ្គសិនឯីកជនរៅតំបន់ជនបទ ដដលមានអាជាា ប័ណណ 
រសបចាប់ អាចមានទុនសរមាប់វនិិរោគ្ដកលមអ នងិពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនឲី្យរពញដដនអាជាា ប័ណណដចកចយ
របស់មលួន រដមីបឲី្យរបជាពលរដារគ្ប់រគ្ួសារអាចមានភាជ ប់ចរនតររបីរបាស់តាមលទធភាពរបស់មលួន។ 
 ៣.៤ លកខណៈវិនិចឆ័យសរមាប់ការអនុវតតកមមវិធីរបស ់ម.អ.ជ.  

៣.៤.១ លកខណៈវនិចិឆ័យសរមាប់កមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់សេរោសអគ្គសិនីជនបទ នងិរគ្សួារជនបទសរមាប់ការអនុវតតកមមវធិីផតល់អគ្គសិនី 
ដល់រគ្ួសាររកីរក មានដូចខាងររកាម៖ 

ក. លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់សេរោសអគ្គសិនជីនបទ 

 មានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គិសនីរចញរោយអាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជា និងអាជាា ប័ណណ 
មានអាណតតោិ៉ែ ងតិច ៥ឆ្ន ។ំ 

 អនុវតតរៅតបំន់ជនបទ និងតបំន់មានការផគត់ផគង់អគ្គសិនពីីរបព័នធបណាត ញជាតិ។ 
 មានការកត់រតារបាយការណ៍គ្ណរនយយរតឹមរតូវពីការរធវអីាជីវកមមអគ្គិសន។ី 
 យល់រពមរបមូលរបាក់សងរលំស់ នងិរផទរចូលគ្ណនីរបស់ ម.អ.ជ. តាមរពលកំណត់។ 
 យល់រពមទទួលមុសរតូវចំរពាេះរគ្ួសារជនបទដដលពុំបង់របាក់សងមក ម.អ.ជ. វញិ 

រលីកដលងដតមានការឯកភាពពី ម.អ.ជ. ឲ្យលុបបណុំល។ 
 យល់រពមអនុវតត៖ ១-កិចចសនារវាង ម.អ.ជ. និងសេរោសអគ្គសិនជីនបទ កនុងការ

ររបីរបាស់ឥណទានអនុររោេះោម នការរបាក់ ២-កិចចសនាមចីឥណទានអនុររោេះពី    
ម.អ.ជ. សរមាប់តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីរដីមបរីរបីរបាស់  ៣-រោលការណ៍សរមាប់អនុវតត
កនុងការផតល់ឥណទានអនុររោេះដល់រគ្ួសាររកីរករៅជនបទ សរមាប់ការតភាជ ប់ចរនត
អគ្គិសន ីនិងឯកសារចបំាច់ពាក់ព័នធនានាជាមួយ ម.អ.ជ. ររកាមកមមវធិីរនេះ។  

ម. លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់រគ្សួារជនបទ 

 រគ្ួសារជនបទពុំទាន់តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនី។ 
 រគ្ួសារជនបទមានបំណងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសន ី ដដលរស់រៅកនុងតំបន់មានការផគត់ផគង់

អគ្គិសនីពីរបព័នធបណាត ញជាត។ិ 
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 មានលំរៅោា នឋតិរឋរ និងមានសុវតថិភាពសរមាប់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិន។ី 
 រគ្ួសារជនបទទាងំអស់ដដលស្រសតីជារមរគ្សួារ និងដដលមានសមាជិកពិការ។ 
 ចំនួនដមររចីនបំផុតសរមាប់ការបង់សងរលំស់រនេះ គ្ ឺ៣៦ដម។ 
 ឥណទានអនុររោេះោម នការរបាក់ គ្ឺមិនរលសីព ី480,000 ររៀល កនុង ១រគ្សួារ។  
 យល់រពមអនុវតតន៍៖ ១-កិចចសនាមចីឥណទានអនុររោេះព ី ម.អ.ជ. សរមាប់តភាជ ប់

ចរនតអគ្គសិនីរដមីបរីរបីរបាស់ ២-រោលការណ៍សរមាប់អនុវតតកនុងការផតល់ឥណទាន
អនុររោេះដល់រគ្ួសាររកីរករៅជនបទសរមាប់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសន ី និងឯកសារ
ចបំាច់ពាក់ព័នធនានាជាមួយ ម.អ.ជ. ររកាមកមមវធិីរនេះ ។  

៣.៤.២ លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់កមមវធិរីបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយតាមផទេះ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់អនុវតតកមមវធិីរនេះ មានដូចខាងររកាម៖  

១. តំបន់ជនបទោច់រសោល ដដលដមសបណាា ញអគ្គិសនមីិនទាន់អាចពរងីករៅដល់កនុង   
រយៈរពលយូរ និងតបំន់ពុមំានដផនការពរងកីដមសបណាត ញរៅដល់ោ៉ែ ងតិច ៥ឆ្ន  ំខាងមុម។ 

២. លក់ និងតរមលីងរបព័នធដល់រគ្ួសារជនបទ និងវតតអារាមរៅតំបន់ជនបទទូទាងំរបរទស
កមពុជា។ លក់ និងតរមលីងឲ្យកនុង ១រគ្ួសារ ១របព័នធ ឬវតតអារាមមួយ ១របព័នធ។ 

៣. ផតល់របាក់ឧបតថមភធនចំនួន ១០០ ដុោល រអារមរកិ កនុង១របព័នធ ដល់អនកទញិ រដីមបជីួយ
កាត់បនថយការទូទាត់នថលទិញ  និងនថលតរមលងីរបព័នធមួយដផនក។ 

៤. អនកទិញរតូវបង់តនមលសល់នននថលរបព័នធ (តនមលសល់ ជានថលរៅសល់បនាទ ប់ពកីាត់បនថយ
របាក់ឧបតថមភធន ១០០ ដុោល រអារមរកិ កនុង១របព័នធ) មក ម.អ.ជ. វញិ កនុងរយៈរពល 
៤៨ដម។ ចំរពាេះវតតអារាម គ្ឺតរមូវឲ្យបង់ផ្តត ច់នថលទញិរបព័នធដតមតង។ ររកាយរពលបង់សង
រគ្ប់ចំននួ របព័នធរនេះនឹងកាល យជាកមមសិទធិរបស់អនកទិញ។ 

៥. អនកទិញអាចររជីសររសីជររមសីបង់តនមលសល់នននថលរបព័នធ កនុងចំរណាមជររមីសចំនួន៣ 
គ្ឺ៖ ជររមសីទី១- បង់រគ្ប់ចនំួនដតមាងននតនមលសល់ ឬជររមីសទ២ី- បង់សងរលំស់តនមល
សល់ររៀងរាល់ ៦ដមមាង រេូតដល់រគ្ប់ចំនួនសរមាប់រយៈរពល ៤៨ដម ឬជររមីសទី៣- 
បង់សងរលំស់តនមលសល់ររៀងរាល់ ២ដមមតង រេូតដល់រគ្ប់ចំននួសរមាប់រយៈរពល ៤៨ដម។  

៦. ពុំតរមូវឲ្យអនកទិញបង់របាក់ជាមុនរ យី។ ការបង់របាក់រលកីទី១ គ្ឺរតូវបង់រៅនថងោក់
ឲ្យដំរណីរការររបីរបាស់របព័នធដដលបានតរមលីង។ ការបង់សងរលំស់ជាបនាបនាទ ប់រទៀត គ្ឺ
រតូវបង់រេូតរគ្ប់ចំនួន។ ការបង់រនេះគ្ឺរតូវបង់ឲ្យអនកលក់ ឬឲ្យតំណាងរសបចាប់របស់
អនកលក់។ 

៧. ការបង់រលំស់រនេះ ពុំរតូវបានអនុញ្ញ តឲ្យគ្តិការរបាក់រ យី។  
៨. ការដឹកជញ្ជូ នពីឃ្ល ងំភនំរពញយករៅតរមលងី ការដថទា ំ នងិរបមូលរបាក់សងរលំស់ពីការ

ទិញរបព័នធ តាមរយៈរកុមេ ុនកនុងរសុកមួយ។ 
៩. នថលរសវាកមមរបមូលរបាក់បង់សងរលំស់ និងដថទា ំជាបនទុករបស់ ម.អ.ជ.។ 
១០. អនកទិញរតូវយល់រពមអនុវតតកចិចសនា និងឯកសារផលូវចាប់ចបំាច់ពាក់ព័នធនានា ជាមួយ 

ម.អ.ជ។  
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៣.៤.៣ លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់កមមវធិជីយួទុនដកលមអ នងិពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់ ការអនុវតតកមមវធិរីនេះដចករចញជា ៣តំបន់ ដផអករលីដង់សុីរតរបជាពលរដា ដូច
ខាងររកាម៖ 

តបំន់ទ១ី- តបំន់មានរបជាពលរដារស់រៅររចនី ដដលមានរបសទិធភាពរសដាកចិច  

ម.អ.ជ. នឹងផតល់ការធានារលីការមចីឥណទានពីធនាោរកនុងរសុករបស់អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅ
តំបន់ ជនបទ រដីមបយីករៅវនិិរោគ្រលីការដកលមអ និងពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនីឲ្យរពញដដន
អាជាា ប័ណណដចកចយរបស់មលួន។  

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់តំបន់ទី១ មានដូចខាងររកាម៖  

១. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវមានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គសិនី ដដលមានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណណរតូវមានអាណតតោិ៉ែ ងតិច ៥ឆ្ន  ំ ចប់ពី
កាលបររិចឆទមចរីបាក់។ 

២. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនរីតូវមានការកត់រតារបាយការណ៍គ្ណរនយយរតឹមរតូវរលីការរធវអីាជីវកមម 
អគ្គិសន។ី 

៣. ថវកិារនេះ គ្សឺរមាប់ដតការវនិិរោគ្រលីការដកលមអ និងពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅ
តំបន់ជនបទដដលភាជ ប់ពីរបព័នធបណាត ញជាតិ ឬការផគត់ផគង់អគ្គសិនីពីរបព័នធបណាត ញ
រទាល។ 

៤. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនអីាចររបីរបាស់ថវកិារនេះ សរមាប់វនិិរោគ្ដតរៅរលីការដកលមអ នងិ
ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនតីង់សយុងមធយម (MV) និងតង់សយុងទាប (LV) រៅកនុងដដន
អាជាា ប័ណណរបស់មលួន។ 

៥. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវយល់រពមចុេះកិចចសនា និងឯកសារផលូវចាប់នានា ជាមួយ ម.អ.ជ. 
សរមាប់ការធានារលីការមចីរបាក់ពីធនាោរ និងជាមួយធនាោរសរមាប់ការមចរីបាក់។ 

៦. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវមានការឯកភាពពអីាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជា រលីលកខមណឌ នានា 
ដដលមលួនរតូវអនុវតតជាមួយ ម.អ.ជ. កនុងកិចចសនាធានាការមចីរបាក់ពីធនាោរ រាប់ទាងំ
ការយល់រពមរផទរអាជាា ប័ណណឲ្យអគ្គិសនកីមពុជា កនុងករណីដដលមលួនមិនបានសងរបាក់
តាមការកណំត់។ 

៧. របភពថវកិា គ្ឺពធីនាោរកនុងរសុក។ 

តបំន់ទ២ី- តបំន់មានរបជាពលរដារស់រៅមធយម ដដលការរធវអីាជវីកមមផគត់ផគង់អគ្គសិនអីាចពុំ
ចរំណញ របសនិរបអីនកផគត់ផគង់អគ្គសិនរីតវូបង់ការរបាក់រលរីដមីទុនវនិរិោគ្ 

ម.អ.ជ. នងឹផតល់ថវកិាជយួទុនោម នការរបាក់សរមាប់វនិរិោគ្រលកីារដកលមអ និងពរងីកការ  
ផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតំបន់ជនបទ។ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់តំបន់ទី២ មានដូចខាងររកាម៖  

១. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវមានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គសិនី ដដលមានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណណរតូវមានអាណតតោិ៉ែ ងតិច ៥ឆ្ន  ំ ចប់ពី
កាលបររិចឆទមចីរបាក់។ 
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២. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនរីតូវមានការកត់រតារបាយការណ៍គ្ណរនយយរតឹមរតូវរលីការរធវអីាជីវកមម 
អគ្គិសន។ី 

៣. ថវកិារនេះ គ្សឺរមាប់ដតការវនិិរោគ្រលីការដកលមអ និងពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅ
តំបន់ជនបទដដលភាជ ប់ពីរបព័នធបណាត ញជាតិប៉ែុរណាណ េះ។ 

៤. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនអីាចររបីរបាស់ថវកិារនេះ សរមាប់វនិិរោគ្ដតរៅរលីការដកលមអ នងិ
ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិន ីMV និង LV រៅកនុងដដនអាជាា ប័ណណរបស់មលួន។ 

៥. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវោក់ពាកយរសនីសុំការជួយទុនពី ម.អ.ជ. រោយមានភាជ ប់មកជា 
មួយនូវដផនការអភិវឌឍន៍លមអតិ រមួទាងំតនមល។ ដផនការអភិវឌឍន៍ រមួទាងំតនមលរនេះរតូវ
មានការឯកភាពពីអាជាា ធរអគ្គសិនីកមពុជា។ 

៦. ម.អ.ជ. ពិនតិយពាកយរសនសុី ំ និងអនុម័តពីចនំួនទកឹរបាក់ជយួទុនសមរសបដដលរតូវផតល់
ឲ្យតាមដណំាក់កាលនីមយួៗ និងចុេះេតថរលខារលកីិចចសនាសរមាប់ការទូទាត់របាក់ 
និងការសងរបាក់មកវញិ។ អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវមានការឯកភាពពអីាជាា ធរអគ្គិសនី
កមពុជារលីលកខមណឌ នានា ដដលមលួនរតូវអនុវតតជាមួយអគ្គិសនីកមពុជាកនុងកិចចសនាជួយទុន 
រនេះ រាប់ទាងំការយល់រពមរផទរអាជាា ប័ណណឲ្យអគ្គិសនីកមពុជាកនុងករណីដដលមលួនមិនបាន
សងរបាក់តាមការកណំត់។  

៧. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវោក់ពាកយរសនីសុំមក ម.អ.ជ. រោយមានភាជ ប់នូវរបាយការណ៍
វឌឍនភាពមកជាមួយ រដីមបរីសនីសុំទូទាត់របាក់ជួយទុន។ ម.អ.ជ. រផទៀងផ្តទ ត់វឌឍនភាព
ការងារ និងផតល់ការទូទាត់ថវកិាជួយទុនតាមដណំាក់កាលៗ រោយដផអករលីវឌឍនភាព
ការងារ។ ម.អ.ជ. រតូវរចញលិមិតទទួលសាគ ល់ពីចំនួនទឹករបាក់ជួយទុនដដល ម.អ.ជ. 
បានទទួលមកវញិ រៅរពលអនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីបានបង់រលំស់សងរបាក់ជួយទុន មក  
ម.អ.ជ. វញិរគ្ប់ចំននួ។ 

៨. ថវកិាជួយទុនដដលបានផតល់ររកាមកមមវធិីរនេះ ពុំមានគ្ិតការរបាក់រ យី។ 
៩. ចំនួនថវកិាជួយទុនរនេះ គ្ឺមនិរលីសព ី 150,000 (មួយរយោសិបពាន់) ដុោល រអារមរកិ 

កនុង១គ្ររមាង។ អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនអីាចរសនសុីអំនុវតតគ្ររមាងថមីរទៀតព ី ម.អ.ជ. បាន 
រពលចបំាច់។ 

១០. កនុងករណី អនកផគត់ផគង់អគ្គសិនីដដលមានអាជាា ប័ណណរេយី ចំននួថវកិាជយួទុន គ្ឺមនិ
រលីសពី 50% ននតនមលរេោា រចនាសមព័នធអគ្គិសនី ដដលមានរសាប់របស់អនកផគត់ផគង់
អគ្គិសន ី រោងតាមការវាយតនមលរបស់អាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា។ កនុងករណីអនកផគត់ផគង់
អគ្គិសនថីមី ចំនួនថវកិាជួយទុន គ្ឺមនិរលីសព ី 50% ននតនមលរេោា រចនាសមព័នធអគ្គិសន ី
ដដលបានរសនីសុំរបស់អនកផគត់ផគង់អគ្គសិនី រោងតាមការវាយតនមលរបស់អាជាា ធរអគ្គិសនី
កមពុជា។ 

១១. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវយល់រពមអនុវតតន៍កចិចសនា និងឯកសារផលូវចាប់ពាក់ព័នធនានា
ជាមួយ ម.អ.ជ.។ 

១២. របភពថវកិា គ្ឺពអីគ្គិសនីកមពុជា។ 
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តបំន់ទ៣ី- តបំន់មានរបជាពលរដារស់រៅតចិតចួ ដដលការរធវអីាជវីកមមផគត់ផគង់អគ្គសិនមីនិ
ចរំណញ លុេះរតាមានការផតល់របាក់ឧបតថមភធនមយួដផនករលទុីនវនិរិោគ្រេោា រចនា
សមព័នធអគ្គសិន ី

ម.អ.ជ. នឹងផតល់របាក់ឧបតថមភធនមួយដផនកពីរលថីវកិាជួយទុនោម នការរបាក់សរមាប់ការដកលមអ 
និងពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតំបន់ជនបទ។ ទឹករបាក់សរុប ទាងំរបាក់ឧបតថមភ និងថវកិា
ជួយទុនោម នការរបាក់ រៅថា "របាក់ជំនួយ"។ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់តំបន់ទី៣ មានដូចខាងររកាម៖  

១. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនី រតូវមានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គសិនី ដដលមានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណណរតូវមានអាណតតោិ៉ែ ងតិច ៥ឆ្ន  ំ ចប់ពី
កាលបររិចឆទមចីរបាក់។ 

២. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនរីតូវមានការកត់រតារបាយការណ៍គ្ណរនយយរតឹមរតូវរលីការរធវអីាជីវកមម 
អគ្គិសន។ី 

៣. ថវកិារនេះ គ្ឺសរមាប់ពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនី MV និង LV ថមីរៅតំបន់ជនបទ ដដលភាជ ប់  
ពីរបព័នធបណាត ញជាត ិនិងដដលរតូវបានវាយតនមលរោយ ម.អ.ជ. ថាជាតំបន់អនុររោេះ។ 

៤. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនអីាចររបីរបាស់ថវកិារនេះ សរមាប់វនិិរោគ្ដតរៅរលីការពរងីកការ
ផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅកនុងដដនអាជាា ប័ណណរបស់មលួន។ 

៥. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវោក់ពាកយរសនីសុំរបាក់ជំនួយ និងរបាក់ឧបតថមភធនព ី ម.អ.ជ. 
រោយមានភាជ ប់មកជាមួយនូវដផនការអភិវឌឍន៍លមអិត រមួទាងំតនមល។ ដផនការអភិវឌឍន៍ 
តនមល រមួទាងំរបាក់ឧបតថមភធនរតូវមានការឯកភាពពអីាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា។ 

៦. ម.អ.ជ. ពិនិតយពាកយរសនីសុ ំនងិអនុម័តពីចនំួនទកឹរបាក់ជនំយួ និងរបាក់ឧបតថមភធនសម
រសប ដដលរតូវផតល់ឲ្យតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ និងចុេះេតថរលខារលីកិចចសនាសរមាប់ 
ការទូទាត់របាក់ និង ការសងរបាក់មកវញិ។ អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវមានការឯកភាពពី
អាជាា ធរអគ្គសិនកីមពុជារលលីកខមណឌ នានា ដដលមលួនរតូវអនុវតតន៍ជាមួយអគ្គសិនកីមពុជា
កនុងកិចចសនាមចីរបាក់រនេះ រាប់ទាងំការយល់រពមរផទរអាជាា ប័ណណឲ្យអគ្គសិនកីមពុជាកនុង
ករណីដដលមលួនមិនបានសងរបាក់តាមការកណំត់។  

៧. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវោក់ពាកយរសនីសុំមក ម.អ.ជ. រោយមានភាជ ប់នូវរបាយការណ៍
វឌឍនភាពមកជាមួយ រដីមបរីសនីសុំទូទាត់របាក់ជំនួយរនេះ។ ម.អ.ជ. រផទៀងផ្តទ ត់វឌឍនភាព
ការងារ និងផតល់ការទូទាត់ថវកិាជួយទុនតាមដណំាក់កាលៗ រោយដផអករលីវឌឍនភាព
ការងារ។  ម.អ.ជ. រតូវរចញលិមិតទទួលសាគ ល់ពីចំនួនទឹករបាក់ជួយទុនដដល ម.អ.ជ. 
បានទទួលមកវញិ រៅរពលអនកផគត់ផគង់អគ្គិសនបីានបង់រលំស់សងរបាក់ជួយទុន មក    
ម.អ.ជ. វញិរគ្ប់ចំនួន។ ទកឹរបាក់ដដល ម.អ.ជ. បានឧបតថមភរៅកនុងរបាក់ជំនួយរនេះ 
មិនតរមូវឲ្យសងវញិរទ។ 

៨. ថវកិាជួយទុនដដលបានផតល់ររកាមកមមវធិីរនេះ ពុំមានគ្ិតការរបាក់រ យី។ 
៩. ចំនួនទកឹរបាក់ជនំួយសរុប គ្តិទាងំថវកិាជួយទុន និងរបាក់ឧបតថមភធន គ្ឺមិនរលីសព ី

150,000 (មួយរយោសិបពាន់) ដុោល រអារមរកិ កនុង១គ្ររមាង។ អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនី
អាចរសនីសុអំនុវតតគ្ររមាងថមីរទៀតពី ម.អ.ជ. បាន រពលចបំាច់។ 
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១០. កនុងករណីអនកផគត់ផគង់អគ្គសិនីដដលមានអាជាា ប័ណណរេយី ចនំួនទឹករបាក់ឧបតថមភធន គ្ឺ
មិនរលីសព ី30% ននតនមលគ្ររមាង និងចនំួនថវកិាជួយទុន គ្ឺមិនរលសីពី 50% ននតនមល
រេោា រចនាសមព័នធអគ្គិសនីដដលមានរសាប់របស់អនកផគត់ផគង់អគ្គិសន ី រោងតាមការវាយ
តនមលរបស់អាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា។ កនុងករណីអនកផគត់ផគង់អគ្គិសនថីមី ចនំួនទកឹរបាក់
ឧបតថមភធន គ្ឺមនិរលសីព ី 30% ននតនមលគ្ររមាង និងចំនួនថវកិាជួយទុន គ្ឺមិនរលសីព ី
50% ននតនមលរេោា រចនាសមព័នធអគ្គិសនី ដដលបានរសនីសុំរបស់អនកផគត់ផគង់អគ្គសិន ី
រោងតាមការវាយតនមលរបស់អាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា។ 

១១. អនកផគត់ផគង់អគ្គិសនីរតូវយល់រពមអនុវតតកិចចសនា និងឯកសារផលូវចាប់ពាក់ព័នធនានា
ជាមួយ ម.អ.ជ.។ 

១២. របភពថវកិា គ្ឺពអីគ្គិសនីកមពុជា។ 
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ជាំពូកទី៤ 
ព័ត៌មានសតពីីវឌ្ឍនភាព / សមិទធផិល នងិការវភិាគ្ពកីមមវិធីនមីួយៗ 

ផ លបានអនុវតតដដ្ឋយ ម.អ.ជ. 
 

៤.១ កមមវិធីផតលច់រនតអគ្គិសនី លរ់គ្ួសាររកីរក 

៤.១.១ ចនំនួរោលរៅ នងិសមទិធផិលររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ម.អ.ជ. បានចុេះកិចចសនាចំនួន១០ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចនំួន៩ (អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
ចំនួន១បានអនុវតតកិចចសនាចនំួន២) សរមាប់តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីថមីដល់រគ្ួសារជនបទចនំួន 2,176រគ្ួសារ។ ព័ត៌មាន 
សរងខបសតីពីចុេះកិចចសនា តាមរមតតនីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ររកាមកមមវធិីរនេះ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ១ី។ 

កនុងចំរណាមកិចចសនាទាងំ១០ ខាងរល ីកិចចសនាមយួចំននួបានអនុវតតទទលួបានរជាគ្ជ័យ ១០០% កនុង 
រយៈរពលកិចចសនា ចំដណកឯកិចចសនាមួយចនំួនរទៀតបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីដល់រគ្សួារជនបទរោលរៅររោងត 
ភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនថីមីបានសររមចដតមួយចំនួនប៉ែុរណាណ េះកនុងរយៈរពលននកិចចសនា និងកិចចសនាទាងំរនេះរតូវបានបញ្ច ប់ 
រសបតាមសុពលភាពននអាណតតកិិចចសនា រេយីកិចចសនាមួយចំននួរទៀតរៅកំពុងបនតអនុវតត រោយរយៈរពលនន
កិចចសនារៅមានសុពលភាព ររកាយនថងទី៣១ ដមធនូ ឆ្ន ២ំ០១៤។ ព័ត៌មានសតីពចីំនួនរគ្សួារជនបទរោលរៅររោង 
តភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនីពីរបព័នធផគត់ផគង់ជាប់កិចចសនា ចនំួនរគ្សួារជនបទបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីពីរបព័នធផគត់ផគង់ ចំនួន
រគ្ួសាររោលរៅររោងភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីមិនបានសររមចនិងរតូវបានបញ្ច ប់កិចចសនា ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនី 
ដល់រគ្ួសាររកីរក តាមរមតតនីមយួៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ១ី ខាងររកាម។ 

តារាងទ១ី៖ ព័ត៌មានសតីពចីំនួនរគ្សួារជនបទរោលរៅររោង តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនពីីរបព័នធផគត់ផគង់ជាប់
កិចចសនា ចនំួនរគ្ួសារជនបទបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនពីីរបព័នធផគត់ផគង់ ចំនួនរគ្ួសាររោលរៅ
ររោងភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនីមនិបានសររមចនិងរតូវបានបញ្ច ប់កចិចសនា ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនត
អគ្គិសនីដល់រគ្ួសាររកីរក តាមរមតតនីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤  

ល.រ រមតត ចនំនួរគ្សួារជនបទ  
រោលរៅររោង 

តភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនពីី
របព័នធផគត់ផគង់ជាប់ 
កចិចសនា (រគ្សួារ) 

ចនំនួរគ្សួារ
ជនបទបានតភាជ ប់
ចរនតអគ្គសិនពីី
របព័នធផគត់ផគង់
(រគ្សួារ)  

ចនំនួរគ្សួារជនបទកពុំង
បនតតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនពីី

របព័នធផគត់ផគង់ 
 (រគ្សួារ) 

១ បនាទ យមានជ័យ 103 395 - 
៤ កំពង់ចម 550 250 300 
៣ រករចេះ 158 - 158 
២ នរពដវង 1,187 1,075 112 
៥ រពាធិ៍សាត់ 178 76 102 
៦ តាដកវ - 17 - 
 សរុប 2,176 1,813 672 
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ព័ត៌មានសរងខបសតីពចីំនួនរគ្សួារជនបទរោលរៅ ររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនីពីរបព័នធផគត់ផគង់ជាប់កិចចសនា 
ចំនួនរគ្ួសារជនបទបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីពីរបព័នធផគត់ផគង់ និងសាថ នភាពបចចុបបនន ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់ 
រគ្ួសាររកីរក កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ២ី។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ រគ្ួសារជនបទបានទទួលផលរោយផ្តទ ល់ររកាមកមមវធិីរនេះ មានចំនួន 1,813 រគ្ួសារ។ តាម
របាយការណ៍ចុងររកាយសតីពីអរង តចរនាល េះជំររឿនននរបជារាស្រសតកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៣ ចំនួនមនុសសកនុង ១រគ្សួាររៅ
ជនបទជាមធយមគ្ ឺ4.6នាក់ ដូរចនេះចំននួរបជាពលរដាបានទទួលផលរោយផ្តទ ល់ពីកមមវធិីរនេះ គ្ចឺំនួន 8,340នាក់។ 

កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរករនេះ បានផតល់នូវកមាល ងំរុញរចនោ៉ែ ងខាល ងំដល់សេរោសអគ្គិសនី
ជនបទ រោយជួយឲ្យចំននួអនកររបីរបាស់អគ្គិសនី (រគ្ួសារជនបទ) និងថាមពលអគ្គសិនីលក់ឲ្យអនកររបីរបាស់របស់
សេរោសអគ្គិសនជីនបទរកនីរ ងី។  

ចំនួនភូមិសរុប និងចនំួនភូម ិ តាមរមតតនីមួយ  ៗ ដដលបានអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនីដល់រគ្ួសាររកីរក 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ២ី ខាងររកាម។ 

តារាងទ២ី៖ ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមិ តាមរមតតនីមួយ  ៗ ដដលបានអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់
រគ្ួសាររកីរក កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ 

ល.រ រមតត ចនំនួភូមសិរុប ចនំនួភូមដិដលបានអនុវតតកមមវធិផីតល់ 
ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក 

១ បនាទ យមានជ័យ 633 8 
២ កំពង់ចម 1,758 22 
៣ រករចេះ 250 12 
៤ នរពដវង 1,137 43 
៥ រពាធិ៍សាត់ 501 20 
៦ តាដកវ 1116 4 

សរុប 5,395 109 

បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមដិដលរគ្បដណត ប់ ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួសាររកីរក កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ មាន
បងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ៣ី។ 

ដផនទីបងាា ញពីរមតតដដលបានអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក កនុង ឆ្ន ២ំ០១៤ មានបងាា ញ
ជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៤ី។ 

៤.១.២ សកមមភាពចុេះពនិតិយការអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក  

រដីមបធីានាថា ការអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួសាររកីរកឲ្យរបរពឹតតរៅរបកបរោយតមាល ភាព នងិ
រតឹមរតូវ និរោជិត ម.អ.ជ. បានចុេះរផទៀងផ្តទ ត់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីថមីដល់រគ្ួសារជនបទរគ្ប់រសវាករទាងំអស់ ដដល 
បានអនុវតតកមមវធិីរនេះ។ រូបភាពសកមមសតពីីការចុេះរផទៀងផ្តទ ត់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីថមីដល់រគ្ួសារជនបទមានបងាា ញ
ជូនដូចខាងររកាម។ 
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រសវាករ យក់ សាវងស (គ្ររមាងទ២ី) កាន់អាជាា ប័ណណរលម ១២៥អ រធវីរសវាកមម 
រៅដផនកមលេះននរសុករកគ្រ នងិរសុកករណត ៀង រមតតរពាធិ៍សាត់ 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
៤.២ កមមវិធីរបព័នធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយតាមផទះ  (SHS) 

៤.២.១ កមមវធិរីបព័នធ SHS-50W ចនំនួ 4,000 របព័នធ ដដលបានលក់ នងិតរមលងី  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ម.អ.ជ. បានលក់ និងតរមលីងរបព័នធ SHS-50W ចំនួន 4,000 របព័នធ ឲ្យរគ្ួសារជនបទរៅ
តំបន់ោច់រសោល។ រដីមបជីួយសរមួលដល់អនកទិញរបព័នធយករៅររបីរបាស់ និងធានាថារបព័នធដដលបានទិញ 
ដំរណីរការជារបរកតី និង រដមីបរីបមូលថវកិាបង់សងរលំស់ពីអនកទិញ អគ្គសិនីកមពុជាបានចុេះកិចចសនាជួលរកុមេ ុន 
B.N.P. Power Green (Cambodia) Co., Ltd  សរមាប់ផតល់រសវាកមមដឹកជញ្ជូ ន  តរមលីង របមូលរបាក់សងរលំស់ និង 
ដថទារំបព័នធ SHS ចំនួន 4,000 របព័នធរនេះ។   

ព័ត៌មានសតីពីចនំួនរបព័នធ SHS ដដលបានលក់ និងតរមលងីដល់រគ្ួសារជនបទ តាមរមតតនីមួយៗ កនុងឆ្ន ំ
២០១៤ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៣ី ខាងររកាម។ 
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តារាងទ៣ី៖ ព័ត៌មានសតីពីចនំួនរបព័នធ SHS ដដលបានលក់ និងតរមលីងដល់រគ្ួសារជនបទ តាមរមតតនមីួយៗ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៤  

ល.រ រមតត ចនំនួរបព័នធដដលបានតរមលងី  
១ កំពង់ធ ំ 1,092 
២ រពាធិ៍សាត់ 2,908 

សរុប 4,000 

រគ្ួសារជនបទបានទទលួផលរោយផ្តទ ល់ពកីមមវធិីរនេះ មានចំនួន 4,000 រគ្ួសារ (១រគ្ួសារ១របព័នធ)។ 
តាមរបាយការណ៍ចុងររកាយសតីពីអរង តចរនាល េះជំររឿនននរបជារាស្រសតកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៣ ចនំួនមនុសសកនុង ១រគ្សួាររៅ
ជនបទជាមធយមគ្ ឺ4.6នាក់ ដូរចនេះចំននួរបជាពលរដាបានទទួលផលរោយផ្តទ ល់ពីកមមវធិីរនេះគ្ឺ 18,400នាក់។ 

ចំនួនភូមិសរុប នងិចំននួភូមបិានទទលួអគ្គសិនីររបីរបាស់ តាមរយៈរបព័នធ SHS តាមរមតតនីមួយៗ កនុងឆ្ន ំ
២០១៤ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៤ី ខាងររកាម។ 

តារាងទ៤ី៖ ចំនួនភូមិសរុប និងចនំួនភូមបិានទទលួអគ្គសិនីររបីរបាស់ តាមរយៈរបព័នធ SHS តាមរមតត
នីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ 

ល.រ រមតត ចនំនួភូមសិរុប ចនំនួភូមបិានទទលួអគ្គសិនរីរបរីបាស់  
តាមរយៈរបព័នធ SHS 

១ កំពង់ធ ំ 737 26 
២ រពាធិ៍សាត់ 501 51 

សរុប 77 

បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមិដដលបានលក់ និងតរមលងីរបព័នធ SHS កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ៥ី។ 

ដផនទីបងាា ញពីរមតតដដលបានលក់ នងិតរមលីងរបព័នធ SHS កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ៦ី។ 

រូបភាពសកមមភាពផសពវផាយ និងតរមលងីរបព័នធ SHS-50W ចំនួន 4,000របព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ 
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៤.២.២  កមមវធិរីបព័នធ SHS-50W ចនំនួ 6,000 របព័នធ នងិ SHS-5W ចនំនួ 2,000 របព័នធ  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ អគ្គសិនកីមពុជាក៏បានចុេះកចិចសនាជាមួយរកុមេ ុន Richgrid Technology Co., Ltd រៅ
នថងទ៣ី១ ដមតុោ ឆ្ន ២ំ០១៤ និងរកសួងរសដាកចិច និងេរិញ្ញវតថុបានឯកភាព និងចុេះេតថរលខារលីកិចចសនារនេះ
រៅនថងទ១ី៦ ដមធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៤ សរមាប់ផគត់ផគង់សមាភ រៈរបព័នធ SHS-50W ចំនួន 6,000របព័នធ នងិ SHS-5W ចំនួន 
2,000របព័នធ សរុប 8,000របព័នធ ឲ្យ ម.អ.ជ.។ របព័នធទាងំរនេះ ររោងលក់ និងតរមលីងជូនរគ្ួសារជនបទកនុងឆ្ន ំ
២០១៥។ សមាភ រៈរបព័នធ SHS-50W ចំនួន 6,000របព័នធ គ្ឺសរមាប់លក់ និងតរមលីងឲ្យរគ្ួសារជនបទ។ ចំរពាេះ
របព័នធ SHS-5W ចំនួន 2,000របព័នធ គ្ឺសរមាប់ផតល់ជាអំរណាយឲ្យរគ្សួារជនបទរៅតបំន់ោច់រសោល។ 

រោយរេតុថាថវកិារៅមាន អគ្គិសនកីមពុជាកំពុងដំរណីរការចុេះកិចចសនាបដនថមជាមយួរកុមេ ុន Richgrid 
Technology Co., Ltd សរមាប់ផគត់ផគង់សមាភ រៈរបព័នធ SHS-50W ចំនួន 3,240របព័នធ ឲ្យ ម.អ.ជ.។ សមាភ រៈរបព័នធ 
SHS-50W ចំនួន 3,240របព័នធ គ្ឺសរមាប់លក់ និងតរមលីងឲ្យរគ្ួសារជនបទ។ 
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រដីមបជីួយសរមួលដល់អនកទញិរបព័នធយករៅររបីរបាស់ និងធានាថារបព័នធដដលបានទញិ ដំរណីរការជា
របរកតី និងរដីមបរីបមូលថវកិាបង់សងរលំស់ពីអនកទិញ អគ្គិសនីកមពុជាកំពុងដំរណីរការរធវីលទធកមមររជីសររសីរកុមេ ុន 
សរមាប់ផតល់រសវាកមមដឹកជញ្ជូ ន តរមលីង របមូលរបាក់សងរលំស់ និងដថទារំបព័នធ SHS ចំនួន 8,000 របព័នធរនេះ។ 
គ្ិតរតឹមចុងឆ្ន ២ំ០១៤រនេះ ការររជសីររសីរកុមេ ុនរនេះ សថតិកនុងដណំាក់កាលពនិិតយវាយតនមល។ 

 ៤.២.៣ បញ្ា របឈមកនុងការអនុវតតកមមវធិរីបព័នធ SHS  

បញ្ា របឈមចំរពាេះការអនុវតតកមមវធិី SHS មានដូចខាងររកាម៖ 

 អនកទិញរសនីសុំពនាររពលបង់របាក់ រោយសារពុំមានរបាក់បង់។ 
 អនកទិញមានលទធភាពបង់ ប៉ែុដនតសាទ ក់រសទីរមិនបង់ រោយរលកីរេតុផលថា អនកទិញរផសងរទៀតមិនបង់។ 
 អនកទិញរុេះរររីបព័នធមុសបរចចករទសរធវីឲ្យរបព័នធមនិដំរណីរការរតឹមរតូវ និងរគ្ចរវសមិនបង់របាក់ 

រោយរលីករេតុផលថា របព័នធមូចមនិដំរណីរការ។ 
 អនកទិញរធវចីំណាករសុក រោយទុកឲ្យមនុសសចស់ជរា និង/ឬ រកមងតូចៗចផំទេះ ពុំមានរបាក់បង់។ 
 អនកទិញរោេះរបព័នធរោយោម នការអនុញ្ញ ត នងិយករៅកាន់ទីតាងំថមី ដដលជាកដនលងពិបាកចូលរៅ

ដល់ ដូចជាចំការ និងរ ងីភនំ ពិបាកទាក់ទងទាររបាក់។ 
 អនកទិញរៅរធវីដរសចំការ រោយចក់រសារផទេះ រេយីរចរបានលួចរោេះយករបព័នធ (អនកទិញមលេះយល់

រពមសង និងមលេះមនិរពមសងនថលរបព័នធដដលរៅសល់)។ 
 អនកទិញរគ្ចពីផទេះ រៅរពលភាន ក់ងាររបមូលរបាក់រៅដល់ ឬកំពុងរធវដីំរណីររៅរបមូលរបាក់។ 
 អនកទិញយករលសពនាររពលបង់របាក់នថងរនេះនថងរនាេះ។ 
 របព័នធមូចរោយរភលងីរឆេះ និងរនទេះបាញ់។ល។ នងិអនកទិញបដិរសធមនិបង់របាក់ដដលរៅសល់។   

រដីមបរីោេះរសាយបញ្ា របឈមដដលរកតីមានរ ងី ម.អ.ជ. បានចុេះរោេះរសាយដល់ទតីាងំ តាមរយៈឈរ
រលីការពិភាកាោន ជាមិតាភាពរៅវញិរៅមក។ 

រូបភាពសកមមភាពចុេះរោេះរសាយបញ្ា អនកទិញមិនសងរបាក់រៅរមតតកំពង់ធ ំ

  

ថវីតបតិមានបញ្ា របឈម ការអនុវតតកមមវធិីរនេះចត់ទុកថា គ្ួរជាទីរពញចិតត។  
៤.៣ កមមវិធជីួយទុនសរមាប់ផកលមអ និងពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនីដៅតាំបន់ជនបទ 

៤.៣.១ ចនំនួរោលរៅ នងិសមទិធផល ររកាមកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ដកលមអ នងិពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គសិន ី
រៅតបំន់ជនបទ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ម.អ.ជ. បានចុេះកិចចសនាផតល់ថវកិាជួយទុនចំនួន៧២ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចំនួន៦៦  
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(អនកកាន់អាជាា ប័ណណចំនួន៦បានអនុវតតកិចចសនាចំនួន២) សរមាប់ដកលមអ និងពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់
ជនបទ។  ព័ត៌មានសតីពអីនកកាន់អាជាា ប័ណណដដលបានចុេះកិចចសនាជាមួយ ម.អ.ជ. តាមរមតតនមីួយៗ ររកាមកមមវធិី
ជួយទុនសរមាប់ដកលមអ និងពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធ
ទ៧ី។ 

កនុងចំរណាមកិចចសនាទាងំ៧២ ខាងរល ីកិចចសនាមួយចំននួបានអនុវតតទទលួបានរជាគ្ជ័យ ១០០% កនុង 
រយៈរពលកិចចសនា ចំដណកឯកិចចសនាមួយចនំួនរទៀតបានសររមចរោលរៅដតមួយចំននួប៉ែុរណាណ េះ កនុងរយៈរពល
ននកិចចសនា និងកិចចសនាទាងំរនេះរតូវបានបញ្ច ប់ រសបតាមសុពលភាពននអាណតតិកចិចសនា រេយីកចិចសនាមួយ
ចំននួរទៀតកំពុងបនតអនុវតត រោយរយៈរពលននកិចចសនារៅមានសុពលភាពររកាយនថងទី៣១ ដមធនូ ឆ្ន ២ំ០១៤។ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីរីបដវងដមសបណាត ញរោលរៅររោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា របដវងដមសបណាត ញបានសាងសង់រចួ 
ររកាមកមមវធិជីួយទុនសរមាប់ដកលមអ និងពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ តាមរមតតនីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ 
មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៥ី ខាងររកាម។ 

តារាងទ៥ី៖ ព័ត៌មានសរងខបសតីពីរបដវងដមសបណាត ញរោលរៅររោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា របដវងដមស 
បណាត ញបានសាងសង់រចួ ររកាមកមមវធិីជួយទុនសរមាប់ដកលមអ និងពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនី
រៅតំបន់ជនបទ តាមរមតតនីមយួៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ 

ល.រ រមតត របដវងដមសបណាត ញររោងសាង 
សង់ជាប់កចិចសនា (km) 

របដវងដមសបណាត ញបាន 
សាងសង់រចួ (km)4 

LV MV LV MV 
១ បនាទ យមានជ័យ 16.8 7.00 36.33 7.00 
២ បាត់ដំបង 115.38 48.81 119.88 48.81 
៣ កំពង់ចម 127.20 27.00 127.20 27.00 
៤ កំពង់ឆ្ន ងំ 91.75 20.50 97.75 20.50 
៥ កំពង់សព ឺ 122.94 6.94 136.94 6.94 
៦ កំពង់ធ ំ 70.66 - 70.66 - 
៧ កំពត 19.00 - 24.00 - 
៨ កណាត ល 117.62 - 135.82 - 
៩ រកាេះកុង* - - - - 
១០ រករចេះ 20.00 - 28.00 - 
១១ នរពដវង 4.00 - 8.30 - 
១២ រពាធិ៍សាត់ 170.15 11.50 176.96 11.50 
១៣ រសៀមរាប* - - - - 
១៤ រពេះសីេនុ 19.43 - 24.43 16.50 
១៥ សាវ យររៀង 20.00 - 20.00 - 
១៦ តាដកវ 108.11 13.70 125.01 13.70 

                                                           
4 របដវងដមសបណាត ញបានសាងសងរ់ចួរនេះ រមួបញ្ជូ លទាងំការចុេះកិចចសនាឆ្ន ២ំ០១៣ ប៉ែុដនតបានសាងសងរ់ចួកនុងឆ្ន ២ំ០១៤។ 
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 1,023.04 135.45 1,131.28 151.95 
សរុប 1,158.49 1,283.23 

សំោល៖់ * អនកកាន់អាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គិសនីកនុងទឹកដីរមតតចនំួន២ ប៉ែុដនតការពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនី គ្ឺពុំសថិតរៅកនុងរមតតរនេះ។ 

ព័ត៌មានសរងខបសតពីីរបដវងដមសបណាត ញរោលរៅររោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា របដវងដមសបណាត ញបាន
សាងសង់រចួ និងសាថ នភាពបចចុបបនន ររកាមកមមវធិជីួយទុនសរមាប់ដកលមអ និងពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់
ជនបទ តាមរមតតនីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៨ី។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ អនកកាន់អាជាា ប័ណណបានទទលួផលរោយផ្តទ ល់ររកាមកមមវធិីរនេះ មានចនំួន ៦៦។ កមមវធិរីនេះ
បានផតល់នូវកមាល ងំរុញរចនោ៉ែ ងខាល ងំដល់សេរោសអគ្គសិនជីនបទ កនុងការពរងីកវសិាលភាពផគត់ផគង់អគ្គសិនកីនុង
តំបន់អាជាា ប័ណណរបស់មលួនឲ្យបានរពញរលឿន និងរគ្សួារជនបទកាន់ដតររចីនរគ្សួារអាចទទួលបាននូវរសវាកមម  
ផគត់ផគង់អគ្គិសនី ដដលមានគុ្ណភាពពរីបព័នធបណាា ញសេរោសអគ្គិសនីជនបទ។ 

ចំនួនភូមិសរុប និងចនំួនភូមបិានទទួលការផគត់ផគង់អគ្គិសន ី តាមរមតតនីមួយ  ៗ ររកាមកមមវធិីជួយទុនសរមាប់
ដកលមអ និងពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៦ី ខាងររកាម។ 

តារាងទ៦ី៖ ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមបិានទទួលការផគត់ផគង់អគ្គិសន ី តាមរមតតនីមួយ  ៗ ររកាមកមមវធិី
ជួយទុនសរមាប់ដកលមអ និងពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ 

ល.រ រមតត ចនំនួភូមសិរុប ចនំនួភូមទិទលួការផគត់ផគង់អគ្គសិន ី
១ បនាទ យមានជ័យ 633 12 
២ បាត់ដំបង 749 79 
៣ កំពង់ចម 1768 107 
៤ កំពង់ឆ្ន ងំ 557 70 
៥ កំពង់សព ឺ 1358 126 
៦ កំពង់ធ ំ 737 48 
៧ កំពត 482 9 
៨ កណាត ល 1087 49 
៩ រកាេះកុង* - - 
១០ រករចេះ 250 13 
១១ នរពដវង 1,137 30 
១២ រពាធិ៍សាត់ 501 79 
១៣ រសៀមរាប - - 
១៤ រពេះសីេនុ 108 30 
១៥ សាវ យររៀង 690 9 
១៦ តាដកវ 1,116 63 

 សរុប 11,173 724 

បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមិដដលរគ្បដណត ប់ររកាមកមមវធិីជួយទុនសរមាប់ដកលមអ និងពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់
ជនបទ កនុង ឆ្ន ២ំ០១៤ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ៩ី។ 
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ដផនទីបងាា ញពីរមតតដដល ម.អ.ជ. បានផតល់ថវកិាទុនជួយសរមាប់ដកលមអ និងពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅ
តំបន់ជនបទ កនុង ឆ្ន ២ំ០១៤ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ១ី០។ 

៤.៣.២ សកមមភាពចុេះពនិតិយការអនុវតតកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ដកលមអ នងិពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅ
តបំន់ជនបទ  

រដីមបធីានាថា ការអនុវតតកមមវធិីជួយទុនសរមាប់ដកលមអ នងិពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទឲ្យ 
របរពឹតត រៅរបកបរោយតមាល ភាព និងរតឹមរតូវ និរោជិត ម.អ.ជ. បានចុេះរផទៀងផ្តទ ត់ការសាងសង់រគ្ប់រសវាករទាងំ
អស់ ដដលបានអនុវតតកមមវធិីរនេះ។ រូបភាពសកមមមយួចំនួនសតីពីការចុេះរផទៀងផ្តទ ត់ដមសបណាត ញថមីដដលបានសាងសង់
រចួ មានបងាា ញជូនខាងររកាម៖ 

រោក លឹម សុសុីភ័ណឌ   កាន់អាជាា ប័ណណរលម ០៣៣អ រធវីរសវាកមមអគ្គិសនីរៅដផនកមលេះននរសុកសំររាង 
 និងរសកុរតាកំក់ រមតតតាដកវ 
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ឧបសមព័នធទី១ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីចុីេះកចិចសនា តាមរមតតនមីយួៗ ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ 

ដេតត/រកុង តាំបន់ដធវើដសវាកមម ដលេអាជាា ប័ណណ  ដ ម្ ះអនកកាន់អាជាា ប័ណណ  របភពផគត់ផគង់អគ្គិសនី 

បនាទ យមានជ័យ ឃុអូំរបីជាន់ រសុកអូររៅ  ២៧៦អ រោក ជុន រទិធ ី(គ្ររមាងទី២) បណាត ញជាតិ នងិរកុមេ ុន 
អានកូភាជ ប់ពីរបរទសនថ  

កំពង់ចម ដផនកមលេះននរសុកសទឹងរតង់   ៣៦៩អ រោករសី ឌ ីពិស ី បណាត ញជាត ិ
ដផនកមលេះននឃុតំាអុង រសកុចំការរលី  ៣៧៦អ រោក ឡាយ ប ុនរធឿន សេរោសប ីវសុីីរៅវរ័ឌ ី

រវ បរមនមូអិលធឌី ី
រករចេះ ឃុរំកាេះតាស ុយ ឃុតំារ ៉ែ  និងដផនកមលេះននឃុចំបំក់ ឃុឬំសសដីកវ 

រសុកដរពករបសពវ 
២១៧អ រោក ោ ង រៅ បណាត ញជាត ិ

នរពដវង ដផនកមលេះននឃុជំផុីច ឃុរំតពាងំដរស រសុករមសាង ២៣៩អ រោក ចន់ សុធា បណាត ញជាត ិ

ឃុរំរចស រសកុរមសាង  ២៦៩អ រោក គ្ង់ រោន បណាត ញជាត ិ

រោក គ្ង់ រោន (គ្ររមាងទ២ី) 
ឃុសំាវ យរជុំ រសុករមសាង  ៣២០អ រោក ធួក សាមាន បណាត ញជាត ិ

ឃុនំរពរឃនស ដផនកមលេះននឃុជំផុីច ឃុរំតពាងំដរស រសកុរមសាង ឃុំ
បឹងរពេះ ឃុសំព(ឺម) និងដផនកមលេះននឃុសំព(ឺក) រសុកបាភនំ  

៣៣៦អ រោក ោ ង ផលល ី បណាត ញជាត ិ

រពាធិ៍សាត់ ដផនកមលេះននរសុករកគ្រ ១២៥អ រោក យក់ សាវងស  
(គ្ររមាងទី២) 

បណាត ញជាត ិ
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ឧបសមព័នធទី២ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីចីនំនួរគ្សួារជនបទរោលរៅ ររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនពីរីបព័នធផគត់ផគង់ជាប់កចិចសនា ចនំនួរគ្សួារជនបទបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិន ី

ពរីបព័នធផគត់ផគង់ នងិសាថ នភាពបចចុបបនន ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ 

រ ម្ េះរមតត រលមអាជាា ប័ណណ រ ម្ េះអនកកាន់អាជាា ប័ណណ 

ចនំនួរគ្សួារជនបទររោង 
តភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនពីរីបព័នធផគត់

ផគង់ជាប់កចិចសនា  
(រគ្សួារ) 

ចនំនួរគ្សួារជនបទ
បានតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនី
ពរីបព័នធផគត់ផគង់
(រគ្សួារ)  

សោំល់ 

បនាទ យមានជ័យ 
២៧៦អ រោក ជុន រទិធ ី - 292 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 

រោក ជុន រទិធ ី(គ្ររមាងទ២ី) 103 103 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 

កំពង់ចម 
៣៦៩អ រោករសី ឌ ីពិស ី 300 0 កំពុងអនុវតត 
៣៧៦អ រោក ឡាយ ប ុនរធឿន 250 250 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 

រករចេះ ២១៧អ រោក ោ ង រៅ 158 0 កំពុងអនុវតត 

នរពដវង 

២៣៩អ រោក ចន់ សុធា 275 163 បិទគ្ររមាង 

២៦៩អ 
រោក គ្ង់ រោន 333 333 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
រោក គ្ង់ រោន (គ្ររមាងទ២ី) 111 111 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 

៣២០អ រោក ធួក សាមាន 203 203 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
៣៣៦អ រោក ោ ង ផលល ី 265 265 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 

រពាធិ៍សាត់ ១២៥អ រោក យក់ សាវងស (គ្ររមាងទ២ី) 178 76 បិទគ្ររមាង 
តាដកវ ២៧៣អ រោក ជា សុវណាណ រា៉ែ  (គ្ររមាងទ២ី) - 17 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 

  សរុប 2,176 1,813  
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ឧបសមព័នធទី៣ 
បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមរិគ្បដណត ប់ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ 

ល.រ រលមកូដឃុ ំ ចនំនួភូមដិដលបានអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួារ
រករីក រ ម្ េះឃុ ំ រ ម្ េះរសកុ រលមអាជាា ប័ណណ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 

១ បនាទ យមានជ័យ 

 ០១០៥០៩ រជាគ្ជ័យ ោងដងគុ ំ អូរបីជាន់ ថនល់បត់ របាសាទ បនាទ យថមី 
សិោដមមរ ទនំប់ោច់ អូរបីជាន់ អូរររៅ ២៧៦អ 

រោក ជុន រទិធ ី
រោក ជុន រទិធ ី(គ្ររមាង២) 

២ កពំង់ចម 

 

០៣១៥០៤ មពបតាងនួ អនលង់សំ  ីអូរុណ ដរពកទក់ រឈរីទី វាលបំពង់ មពបតាងនួ សទឹងរតង់ ៣៦៩អ រោករសី ឌ ីពិស ី
០៣១៥០៨ រពេះអណតូ ង១ រពេះអណតូ ង២ ដរពកសត ី រពេះអណតូ ង សទឹងរតង់ ៣៦៩អ រោករសី ឌ ីពិស ី

០៣១៥០៧ ពាមររៅ ពាមកនុង ដីរលី ទលួរការ ដីដុេះ ដរពកសដង រកីត 
ដរពកសដង លិច រកាេះកណាត ល ដរសសដង  

ពាមរកាេះសាន រ សទឹងរតង់ ៣៦៩អ រោករសី ឌ ីពិស ី

០៣០២០៧ សំព័រ រតពាងំឈូក ឆ្ឆំ្ តាអុង ចំការរល ី ៣៧៦អ រោក ឡាយ ប ុនរធឿន 
០៣០២០៦ បុសថាល ន់ សាវ យទាប ចំការរល ី ៣៧៦អ រោក ឡាយ ប ុនរធឿន 

៣ រករចេះ 

 
១០០៣០៨ ដរពកសាវ យ រកេមកររកាម រកេមករលី តារ ៉ែ ររកាម តា

រ ៉ែ កណាត ល  តារ ៉ែ  ដរពករបសប់ ២១៧អ រោក ោ ង រៅ 

១០០៣០៦ បឹងនរ រសរៅដណំាក់ សាវ យរជុំ  ឬសសដីកវ ដរពករបសប់ ២១៧អ រោក ោ ង រៅ 
១០០៣០១ ចំបក់១ ចំបក់២ ររជាយអំពលិ២ ររជាយថម ចំបក់ ដរពករបសប់ ២១៧អ រោក ោ ង រៅ 

៤ នរពដវង 

 ១៤០៥០៣ ឬសសសីាញ់ សំររាងវាល សំររាងវតត ោងធំ មុឺនពាន់  ររតាក 
សាងំកដស្រនត រពាធិ៍ររាង ជផុីច ជីផុច រមសាង ២៣៩អ រោក ចន់ សុធា 
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១៤០៥០៨ រចកធលក រតពាងំដរស រមសាង ២៣៩អ រោក ចន់ សុធា 
១៤០៥០២ ររតាក រតពាងំសគន់ ររចស រមសាង ២៦៩អ រោក គ្ង់ រោន 
១៤០៥០៥ រពោរ ទ័ពរសតច ទលួតារ ីបងឹ រមសាង នរពររំដង រមសាង ២៦៩អ រោក គ្ង់ រោន 
១៤០៥០២ អណតូ ងរតាច ច័នទរគ្ឹសាន  ទលួតារ ី ររចស រមសាង ២៦៩អ រោក គ្ង់ រោន (គ្ររមាង២) 
១៤០៥០៥ រពិច ររគ្ីល នរពររំដង រមសាង ២៦៩អ រោក គ្ង់ រោន (គ្ររមាង២) 
១៤០៥០៨ រសម៉ែ  រតពាងំដរស រមសាង ២៦៩អ រោក គ្ង់ រោន (គ្ររមាង២) 
១៤០៥០២ មានជ័យ សងគម រកសាងំ អងគរពេះ ររចស រមសាង ៣២០អ រោក ធួក សាមាន 

១៤០៥០៦ ដតបង រនន  ផ្តអ វ បឹង នរពរជុ ំនរពទទឹង រតពាងំកាត ម អងគរកាអ ត 
សាព័រ នរពអំរៅ សំព័រ នរពទទឹង រមសាង ៣២០អ រោក ធួក សាមាន 

១៤០៥០៤ បា៉ែ រាច នរពរឃនស(ក) នរពរឃនស(ម) អូសដង  តារ ៉ែ  ដកវសាន
រគ្ួស នរពរឃនស រមសាង ៣៣៦អ រោក ោ ង ផលល ី

៥ រពាធិ៍សាត់ 

 

១៥០៣០៧ កំពង់រល ីសំររាង រឈទីាលមពស់ កណាត ល ដូង រតពាងំសាម ច់ កាលរតាច រកគ្រ ១២៥អ រោក យក់ សាវងស (គ្ររមាង២) 
១៥០៣០១ ទួលមា ក់ ប៉ែបុតិ ផារ អនលង់រតាន ត រកគ្រ ១២៥អ រោក យក់ សាវងស (គ្ររមាង២) 
១៥០៣០២ រថា លតូច មាច់លអតិ សានសរ អនាចំបក់ រកគ្រ ១២៥អ រោក យក់ សាវងស (គ្ររមាង២) 
១៥០៣០៩ សារវន័ត ថមី វាលវង់ សាន រអនា រកគ្រ ១២៥អ រោក យក់ សាវងស (គ្ររមាង២) 
១៥០៣០៨ ពុស្រទាទ ម រកាងំធំ ចុងមលង អូសណាត ន់ រកគ្រ ១២៥អ រោក យក់ សាវងស (គ្ររមាង២) 
១៥០៣០៥ ទីបួន កំពង់លងួ រកគ្រ ១២៥អ រោក យក់ សាវងស (គ្ររមាង២) 

៦ តាដកវ 
 ២១០១០៦ នរពផ្តគ (ំក) នរពផ្តគ (ំម)   នរពផ្តគ (ំគ្) រទុង នរពផ្តគ  ំ អងគរបូរ ី ២៧៣អ រោក ជា សុវណាណ រា៉ែ(គ្ររមាងទី២) 
 ១០៩ភូម ិ ២១ឃុ ំ ៧រសកុ   
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ឧបសមព័នធទី៤ 
ដផនទបីងាា ញពរីមតតដដលបានអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ 
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ឧបសមព័នធទី៥ 
បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមដិដលបានលក់ នងិតរមលងីរបព័នធ SHS កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ 

ល.រ រលមកូដឃុ ំ ចនំនួភូមបិានទទលួអគ្គសិនរីរបរីបាស់តាមរយៈរបព័នធ SHS រ ម្ េះឃុ ំ រ ម្ េះរសកុ 
១ កពំង់ធ ំ

 

០៦០៥០១ 
រករៅ ឈួករគ្សួ ឈួកបឹង ឈួកសទងឹ តារអាក រតពាងំសាោ ទកឹអណតូ ង បឹងដមវក របាសាទ សិរសុី
ខា អនលុងដសលង អនសររកោយ ឈូក របាសាទសបូំរ 

០៦០៤០២ បារាយណ៍ រកោ 

របាសាទបលល័ងគ 

០៦០៤០១ តាមំុ ដូង 
០៦០៤០៧ ជលូស ទលួររគ្ីល រមាក់ម ថនល់ ទួលររគ្ីល 
០៦០៤០៣ រកញូង រផតៀក របេ ូត រសាម ញ ផ្តន់រញីម 
០៦០៤០៤ វាលថនល់ អូរអង រ សារោម 
០៦០៤០៥ ខាវ ន់រទៀន បុសសរសរមាច សាោវស័ិយ 

២ រពាធិ៍សាត់ 

 

១៥០៣០៤ កណាត ល កាបា៉ែ ស់ កាលទាោ ន ចមចស់ ចមថមី រឈរីទព រទៀននរព បណំក់ ផទេះរចក រឈតុី ំ

រកគ្រ 

១៥០៣១០ រតពាងំឈនួល អនាចំបក់ កំដរ ៉ែង  សាវ យស 
១៥០៣០៨ រកាងំធំ អូរអាចម៍កុក ដូងជួរ ពុរទាម អូរតារបុក(អាកុល) អូរសណាត ន់ 
១៥០៣០៩ កំពង់របាក់ អនសរកាត ម សាន អនារ 
១៥០៣១១ រកបីស ចំបក់ធំ ដងទឹកោច ដំបូក១០០ រតា ំថមី បងគងឃមុ ំបឹងវាល នរពខាល  រតាន តជុ ំ
១៥០៣០៥ ទី១ ទ២ី ទី៣ ទី៤ ទ៥ី  កំពង់លងួ 
១៥០៣០៧ សាព នពី រកឡាញ់ ទទឹង កាលរតាច 
១៥០៣០៣ រពាធិ៍អស្រង ង បឹងកនទួត 
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១៥០៣០១ បនាទ យរកង ឃ្ល ងំរមឿង ខាល រករពី អនលង់រតាន ត 
១៥០៤០៥ វាលវង់ រកាត 

ភនំរកវាញ ១៥០៤០៧ អូររេង សំររាង២ ដរពក២ វាល អូររពាល សំររាង 
១៥០៤០៦ រកសតបូរ ី សដស្រនទ 
១៥០៦០៤ ទំព័រ ផចឹករជុំ សទងឹថម ី របរមាយ 

វាលដវង 
១៥០៦០៣ កណាត ល អនលង់រាប 

សរុប រមតតចនំនួ២ ៧៧ភូម ិ ២១ឃុ ំ ៥រសកុ 
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ឧបសមព័នធទី៦ 
ដផនទបីងាា ញពរីមតតដដលបានលក់ នងិតរមលងីរបព័នធ SHS កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ 
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ឧបសមព័នធទី៧ 
ព័ត៌មានសតពីអីនកកាន់អាជាា ប័ណណដដលបានចុេះកចិចសនាជាមយួ  ម.អ.ជ. តាមរមតតនមីយួៗ  ររកាមកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ដកលមអ នងិពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ 

រមតត/រកងុ តបំន់រធវរីសវាកមម រលមអាជាា ប័ណណ រ ម្ េះអនកកាន់អាជាា ប័ណណ របភពផគត់ផគង់អគ្គសិន ី

បនាទ យមានជ័យ ដផនកមលេះននឃុភំនតូំច ឃុរំសឿនិងឃុចំំរណាម រសុកមងគលបូរ ី ០៧៩អ រោក ធន់ រធឿន* (គ្ររមាងទី២) របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកមលេះននរសុករពេះរនរតរពេះ និងរសុកភនំរសុក ១៦៤អ រកុមេ ុនវឌឍនៈអិនធីអងគរ* របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកមលេះននរកុងរសររីសាភ័ណឌ  រសុកមងគលបូរ ី ៣២៤អ រោករសី រមៀវ សុខា* របព័នធបណាត ញជាត ិ

បាត់ដំបង ដផនកមលេះននឃុបំងឹរពីង រសុកថមរោល ០៧៩អ រោក ធន់ រធឿន* (គ្ររមាងទី២) របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកមលេះននឃុរំមាង ឃុោំរ នងិឃុរំបស់មងគល រសុករមាងឬសស ី ១០៩អ សេរោសរមាងបាសស ីឌីរវ ុបរមន  

រអនរធីរបាយ 
របព័នធបណាត ញជាត ិ

សេរោសរមាងបាសស ីឌីរវ ុបរមន 
រអនរធីរបាយ (គ្ររមាងទ២ី) 

ដផនកមលេះននឃុនំរជ រសុកថមរោល ២០២អ រោករសី គ្ង់ សាម៉ែុន របព័នធបណាត ញជាត ិ
ឃុោំវ  និងឃុនំរពមពស់ រសុកបរវល ២៤២អ កញ្ញ  សាន់ ឆ្ន់ របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកមលេះននរសុកសដង  និងរសកុរមាងឬសស ី ២៤៦អ រោក សំណាង សតា របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកមលេះននរសុកថមរោល ២៧០អ រោករស ីតិច ោរតា របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកមលេះននរសុកបរវល នងិរសកុថមរោល  ២៨២អ រោករសី រសឿន សុភ័ណឌ ណារា៉ែ  រោក រសី អូន 
ដផនកមលេះននរសុកបរវល នងិរសកុថមរោល ៣២៤អ រោករសី រមៀវ សុខា* របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកមលេះននឃុធំបិត ីឃុេំប់ ឃុោំស់រក  ឃុដូំនបា ឃុរំពេះផុស 
និងឃុឆំ្ន ស់មាន់ រសុកោស់រក  

៣០២អ រោក ដសម វុទធ ី របព័នធបណាត ញជាត ិ
រោក ដសម វុទធី (គ្ររមាងទ២ី) 

ដផនកមលេះននរសុករមាងបាសស ីនងិរសុករុកខគ្ីរ ី ៣០៣អ រោករសី លិម វណាណ * (គ្ររមាងទី២) របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកមលេះននឃុដំចងមានជ័យ រសុកបាណន់  ៣៣០អ រោក  ុញ សុវណណ រោក លន់ រទិធ 

កំពង់ចម ដផនកមលេះននរសុកនរពឈរ និងរសុកកងមាស  ០២៣អ រកុមេ ុនរមគ្ងគសាម តរៅវរ័ សេរោសរអ កិរទសុីីធ ី
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 សគន់-ចំការរល ី
ដផនកមលេះននរសុកកំពង់រសៀម រសុកចំការរល ីនិងរសុកនរពឈរ  ០៥៦អ រោករស ីញឹក ធារ ី សេរោស រអ កិរទីសុីធសីគន់ - 

ចំការរលី នងិសេរោសប ីវសុីីរៅវរ័
ឌីរវ បរមន មូអលិធីឌ ី

ដផនកមលេះននរសុកតបូងឃមុ ំនិងរសុកអូររាងំឪ ០៨៥អ សេរោស រអ កិរទីសុីធី តបូងឃមុ ំ របព័នធបណាត ញជាត ិ
សេរោស រអ កិរទីសុីធី តបូងឃមុ ំ 
(គ្ររមាងទី២) 

ដផនកមលេះននរសុកអូររាងំឪ ០៨៨អ រកុមេ ុន ឃុន សុផល* សេរោសរអ កិរទសុីីធី តបូងឃមុ ំ
ដផនកមលេះននឃុរំមរពីង និងឃុបំាធាយ រសុកបាធាយ ១៥៩អ រោក ឃុន សុភាព សេរោសរអ កិរទសុីីធី  

សគន់-ចំការរល ី
ដផនកមលេះននរសុកអូរាងំឪ រសុកតបូងឃមុ ំរសុកពញាដរកក ៣១០អ រោក ស ុ៊ុំ ោ ត* សេរោសអគ្គិសនីសងួ 
ឃុឈូំក រសុករកូចឆ្ម រ  ឃុរំសោ ដផនកមលេះននឃុតំំដបរ និងឃុំ
រតពាងំរពីង រសុកតំដបរ  

៣៣៩អ រោក ថូវ ន ី របព័នធបណាត ញជាត ិ

កំពង់ឆ្ន ងំ ឃុពំននល ឃុចំក នងិដផនកមលេះននឃុពំរពល និងឃុមុំនរ ៉ែង រសុក
បរបូិរណ៍ 

០៤០អ រោក ម៉ែក់ ោ ត (គ្ររមាងទ២ី) រកុមេ ុន OSVR Trading 

ដផនកមលេះននរសុកកំពង់រតឡាច រសុកសាមគ្គីមានជ័យ 
និងរសុកទឹកផុស 

០៤១អ រោក ទី សុគ្នធ រកុមេ ុន OSVR Trading 

ឃុពំរង ឃុសំាវ យរជ ំឃុបំនាទ យរពាល រសកុរោរបអៀរ ០៩៦អ រោក អ ុន សុផល រកុមេ ុន OSVR Trading 
ឃុមំលុងពពក នងិដផនកមលេះននឃុរំចងរមា៉ែ ង ឃុអំភិវឌឍន៍ ឃុរំជៀប 
ឃុទំួលមពស់ ឃុកំាលទកឹ និងឃុតំាងំរកសាងំ រសកុទឹកផុស 

១១៩អ រោក អ ុន សុធា រកុមេ ុន OSVR Trading 

បញ្ជូ នសរមាប់រោលបណំងពរិសស នងិអាជាា ប័ណណសរមាប់រធវី
រសវាកមមដចកចយ 

៣០០អ រកុមេ ុន OSVR Trading  
(គ្ររមាងទី២) 

របព័នធបណាត ញជាត ិ
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រកុមេ ុន OSVR Trading  
(គ្ររមាងទី៣) 

កំពង់សព ឺ ដផនកមលេះននរសុកគ្ងពិសី និងរសុកបរសដា ០៦៤អ សេរោសរអ កិរទសុីីធីរតាខំាន រ* រកុមេ ុនសុខារអ កិរទីសុធី ី
ដផនកមលេះននឃុគំ្ីរវីណ័ឌ  ឃុតំាងំសា ឃុមំោសាងំ នងិឃុតំាងំ
សំររាង រសុកភនំរសួច  

០៦៧អ រោក សុម េ ូយ របព័នធបណាត ញជាត ិ

ដផនកមលេះននរសុកឧតតុងគ  ០៩៩អ រោក រ ង ម៉ែូវ* របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកមលេះននឃុរំពាធិ៍អស្រងគង និងឃុនំិទាន រសុកបរសដា ១០១អ សេរោសផារថនល់បត់រអ កិរទីសុីធ*ី របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកមលេះននឃុអូំរ និងឃុនំរពរដំលួ រសុកភនំរសួច ១៣៦អ រោក ដម៉ែន គ្នាធ  របព័នធបណាត ញជាត ិ

រោក ដម៉ែន គ្នាធ  (គ្ររមាងទ២ី) 
ដផនកមលេះននរសុកឧតតុងគ រសុកថពង និងរសុកសំររាងទង   ១៥៥អ សេរោសអភិវឌឍន៍អគ្គសិនសីំរទិធគ្ីរ ី របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកមលេះននរសុកឧដុងគ រសុកថពង និងរសុកសំររាងទង ២២៤អ រកុមេ ុនសុខារអ កិរទីសុធី*ី* 

(គ្ររមាងទី២) 
របព័នធបណាត ញជាត ិ

ដផនកមលេះននរសុកភនំរសួច ៣៨៥អ រោករសី ចន់ គ្មឹរអង រកុមេ ុនសុខារអ កិរទីសុធី ី
ដផនកមលេះននរសុកបរសដា ៣៨៦អ រោក អ ុង ឃុនវឌឍនៈ រកុមេ ុនសុខារអ កិរទីសុធី ី

កំពង់ធ ំ ដផនកមលេះននរសុកបារាយណ៍ និងរសុកសនទុក  ០០៦អ រកុមេ ុនរផងរកៀងរអ កិរទសុីីធ ី សេរោសប ីវសុីីរៅវរ័ឌ ី
រវ បរមនមូអិលធឌី ី

ដផនកមលេះននរសុកបារាយណ៍ ០១៩អ រោក ដត កុករអង សេរោសប ីវសុីីរៅវរ័ឌ ី
រវ បរមនមូអិលធឌី ី

ឃុរំចរនៀង ឃុសំាវ យរភលីង ឃុសូំរោង ឃុពំរង និងឃុរំជលង 
រសុកបារាយណ៍ 

០៣២អ រោក ងិន គ្ង់ សេរោសប ីវសុីីរៅវរ័ឌ ី
រវ បរមនមូអិលធឌី ី

ដផនកមលេះននឃុបំារាយណ៍ និងឃុឈូំកមាច់ រសុកបារាយណ៍ ០៣៩អ រោក គ្ឹម ច័នធតារា សេរោសប ីវសុីីរៅវរ័ឌ ី
រវ បរមនមូអិលធឌី ី
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ឃុរំកវា៉ែ  ឃុរំចីងរដីង ឃុបំាក់សាន  និងឃុគំ្គ្ីរធ ំរសុកបារាយណ៍ ៣៦៧អ រោក រសឿន សុផល សេរោសប ីវសុីីរៅវរ័ឌ ី
រវ បរមនមូអិលធឌី ី

កំពត ដផនកមលេះននរសុកបនាទ យមាស រសុកកំពង់រតាច និង 
រសុកអងគរជ័យ 

០៩៣អ សេរោសអគ្គិសនីទូកមាស*  
(គ្ររមាងទី២) 

រកុមេ ុនអគ្គិសនីទី២  
រវៀតណាម 

កណាត ល ដផនកមលេះននរសុកមាច់កណាត ល  ០៤៥អ រោករសី ជបួ នាង* (គ្ររមាងទី២) រេសននីញសទលមូអិលធឌី ី
ដផនកមលេះននរសុកសាអ ង និងរសកុរកាេះធ ំ ០៤៩អ សេរោសអុីសរធនីរៅវរ័សបឹផ្តល យ រអន

រធីរបាយ (អុីប៉ែូស) (គ្ររមាងទី២) 
រកុមេ ុនអគ្គិសនីរកៀនសាវ យ 

ដផនកមលេះននរសុកពញាឮ និងរសុកអងគសនួល ០៩៩អ រោក រ ង ម៉ែូវ* របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកមលេះននរសុករកៀនសាវ យ រសុកសាអ ង រសុកោវ ឯម  ១៥០អ រកុមេ ុនអគ្គិសនីរកៀនសាវ យ របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកមលេះននរសុកកណាត លសទងឹ និងអងគសនួល ២២៤អ រកុមេ ុនសុខារអ កិរទីសុធី*ី* 

(គ្ររមាងទី២) 
របព័នធបណាត ញជាត ិ

ដផនកមលេះននឃុដំរពកតាមាក់ រសកុមាច់កណាត ល   ២៣០អ រោករសី ថូយ វរុន រកុមេ ុន TPLC Holdings  
ដផនកមលេះននឃុអំរយិកសរត ឃុសំារកិាដកវ ឃុពំាមឧកញា៉ែ អុង  
ឃុរំកាេះរេះ រសុកោវ ឯម និងដផនកមលេះននឃុសំាវ យរជុ ំរសុកមាច់ 
កណាត ល 

២៤៩អ រោក វា៉ែ ន់ រា៉ែ ម៉ែុន រកុមេ ុន TPLC Holdings 

ដផនកមលេះននរសុកោវ ឯម ៣៥០អ រោក អាន េុង រកុមេ ុនអគ្គិសនីរកៀនសាវ យ 
រករចេះ ឃុរំកាេះតាស ុយ ឃុតំារ ៉ែ  និងដផនកមលេះននឃុចំបំក់ ឃុឬំសសដីកវ 

រសុកដរពករបសពវ 
២១៧អ រោក ោ ង រៅ របព័នធបណាត ញជាត ិ

នរពដវង ដផនកមលេះននរសុកពារាងំ  ០៤៥អ រោករសី ជបួ នាង* (គ្ររមាងទី២) រេសននីញសទលមូអិលធឌី ី
ដផនកមលេះននរសុកសុីធរកណាត ល ០៨៨អ រកុមេ ុន ឃុន សុផល* សេរោសរអ កិរទសុីីធតីបូងឃមុ ំ
ឃុកំញ្ច ំ ដផនកមលេះននឃុរំកា ឃុនំរពរស តិ ឃុនំរពរៅម  នងិឃុនំរព
រសនៀត រសុកពារាងំ 

២៩៤អ រោករសី រឆង គ្មឹរេៀក  
(គ្ររមាងទី២) 

រេសននីញសទលមូអិលធឌី ី



39 

ដផនកមលេះននរសុកករស្រញ្ច ៀច ៣១០អ រោក ស ុ៊ុំ ោ ត* សេរោសអគ្គិសនីសងួ 
រពាធិ៍សាត់ ដផនកមលេះននឃុបំងឹខាន រ ឃុខំាន រទទឹង និងឃុរំមទកឹ រសុកបាកាន ០៣៣អ រោក ឈួ ងួន (គ្ររមាងទី២) របព័នធបណាត ញជាត ិ

ដផនកមលេះននរសុកបាកាន រសុកភនំរកវា៉ែញ និងរកុងរពាធិ៍សាត់   ០៣៤អ រោក ទឹម ទូច របព័នធបណាត ញជាត ិ
ឃុោំជ ដផនកមលេះននឃុសំំររាង ឃុផំទេះរុង ឃុរំកាត និងឃុសំដស្រនត  
រសុកភនំរកវា៉ែញ  

១២៤អ រោករស ីអា  ន សា ន របព័នធបណាត ញជាត ិ

ដផនកមលេះននរសុករកគ្រ នងិរសកុករណត ៀង ១២៥អ រោក យក់ សាវងស (គ្ររមាងទី២) របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកមលេះននរសុកវាលដវង ៣០៣អ រោករសី លិម វណាណ * (គ្ររមាងទី២) របព័នធបណាត ញជាត ិ
សងា ត់ចំររនីផល និងដផនកមលេះននសងា ត់រោប រកងុរពាធិ៍សាត់ 
ឃុរំពងិល រសុកភនំរកវា៉ែញ 

៣៣១អ រោក លមឹ បា៉ែ ក់ របព័នធបណាត ជាត ិ

ដផនកមលេះននរសុកករណត ៀង រសកុបាកាន និងរកងុរពាធិ៍សាត់ ៣៨២អ រោករសី គ្មឹ សុផីល របព័នធបណាត ញជាត ិ
រោករសី គ្មឹ សុផីល (គ្ររមាងទី២) 

ដផនកមលេះននឃុសំាវ យស នងិឃុរំឈតុីំ រសកុរកគ្រ ៣៨៣អ រោករសី ឃមឹ រេៀង របព័នធបណាត ញជាត ិ
រសៀមរាប ដផនកមលេះននរសុកពួក និងរសុករកឡាញ់ ១៦៤អ រកុមេ ុនវឌឍនៈអិនធីអងគរ* របព័នធបណាត ញជាត ិ
រពេះសីេនុ ដផនកមលេះននឃុវំាលររញ ឃុរំជីងរោ ឃុសំំរុង និងឃុអំណាូ ងថម  

រសុកនរពនប់ 
០២៩អ រោក សុម ធ ី របព័នធបណាត ញជាត ិ

ដផនកមលេះននរសុកនរពនប់  ១៨៤អ រោករសី ជា គ្ឹមថាត (គ្ររមាងទី២) របព័នធបណាត ញជាត ិ
ឃុអូំរររៅ និងឃុបំឹងតារពេម រសុកនរពនប់ ២៧១អ រោក េ ុង េ ុយ របព័នធបណាត ញជាត ិ

សាវ យររៀង តំបន់ឃុដំមសរត  រសកុកំពង់ររាទ៍  ២៦៨អ រោក តាក បូរា៉ែ  របព័នធបណាត ញជាត ិ
តាដកវ ដផនកមលេះននរសុកនរពកបាស និងរសុកបាទី ០២០អ សេរោសអគ្គិសនីសុអីិលនរពកបាស រកុមេ ុនអលិអមឹរម 

ដផនកមលេះននរសុកបូរជីលសារ រសុកអងគរបូរ ីនិងរសុករទាងំ ០២២អ រោក គ្ង់ ផ្តត(គ្ររមាងទី២) រោក មា៉ែ ក់ មុម 
ដផនកមលេះននរសុកនរពកបាស នងិរសុកអងគរបុរ ី ០៥៤អ រោករសី អ ូច របា៉ែ  (គ្ររមាងទី២) រកុមេ ុនអលិអមឹរម 
ដផនកមលេះននរសុកបាទី និងរសុកសំររាង ០៦៤អ សេរោសរអ កិរទសុីីធីរតាខំាន រ* រកុមេ ុនសុខារអ កិរទីសុធី ី
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ដផនកមលេះននរសុកគ្ីរវីង់ ០៩៣អ សេរោសអគ្គិសនីទូកមាស*  
(គ្ររមាងទី២) 

រកុមេ ុនអគ្គិសនីទី២  
រវៀតណាម 

ដផនកមលេះននឃុបំឹងរកាញ់ខាងរជីង ឃុបំឹងរកាញ់ខាងតបូង រសុក
សំររាង 

១០១អ សេរោសផារថនល់បត់រអ កិរទីសុីធ*ី របព័នធបណាត ញជាត ិ

ឃុដំរពករផ្តទ ល និងឃុអំងគរបូរ ីរសុកអងគរបូរ ី ១១៣អ រោក នូ រគ្យុ (គ្ររមាងទី២) រកុមេ ុនអលិអមឹរម 
ដផនកមលេះននរសុកបាទី និងរសុកនរពកបាស ១១៨អ សេរោសអគ្គិសនីបាទ ី រកុមេ ុនអលិអមឹរម 
ដផនកមលេះននរសុកសំររាង និងរសុករតាកំក់ ១៨៨អ រោក លមឹ សុសុីភ័ណឌ  (គ្ររមាងទី២) របព័នធបណាត ញជាត ិ
ដផនកមលេះននឃុតំាងំោ៉ែ ប ឃុកំាត ញ់ និងឃុចំំបា៉ែ  រសកុនរពកបាស ២១២អ រោក ដង៉ែត រម៉ែង រកុមេ ុនអលិអមឹរម 
ដផនកមលេះននរសុកបាទ ី ២២៤អ រកុមេ ុនសុខារអ កិរទីសុធី*ី* 

(គ្ររមាងទី២) 
របព័នធបណាត ញជាត ិ

ឃុនំរពយុថា  រសកុរកាេះអដណត ត ឃុជ័ំយរជាគ្ រសកុបុរជីលសារ ៣៧៣អ រោក ជួន តុ ំ សេរោសរអ កិរទសុីីធគី្ីរវីង់  
សំោល់៖ * តំបន់រធវីរសវាកមមសថិតកនុងរមតតចំនួន២ និង ** តំបន់រធវីរសវាកមមសថិតកនុងរមតតចំនួន៣។ 
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ឧបសមព័នធទី៨ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីរីបដវងដមសបណាត ញរោលរៅររោងសាងសង់ជាប់កចិចសនា របដវងដមសបណាត ញបានសាងសង់រចួ នងិសាថ នភាពបចចុបបនន  

តាមរមតតនមីយួៗ ររកាមកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ដកលមអ នងិពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ 

រមតត/រកងុ អាជាា ប័ណណ 
រលម 

រ ម្ េះអនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
របដវងដមសបណាត ញ 
ជាប់កចិចសនា, (km) 

របដវងដមសបណាត ញបាន  
សាងសង់រចួ, (km) សោំល់ 

LV MV LV MV 
បនាទ យមានជ័យ ០៧៩អ រោក ធន់ រធឿន (គ្ររមាងទ២ី) - - - - - 

១៨៩អ រកុមេ ុន ភូម ិនមិិតត - - 19.53 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៦៤អ រកុមេ ុន វឌឍនៈ អនិធីអងគរ* 9.00 7.00 9.00 7.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣២៤អ រោករសី រមៀវ សុខា* 7.80 - 7.80 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

បាត់ដបំង ០៧៩អ រោក ធន់ រធឿន (គ្ររមាងទ២ី) 8.40 - 8.40 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១០៩អ សេរោសរមាងបាសស ីឌីរវ ុបរមន  

រអនរធីរបាយ 27.37 - 27.37 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

សេរោសរមាងបាសស ីឌីរវ ុបរមន 
រអនរធីរបាយ (គ្ររមាងទ២ី) 16.20 - 16.20 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

២០១អ រោក អ ូ ចន់រត័ន - - 4.50 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២០២អ រោករសី គ្ង់ សាម៉ែុន 5.48 - 5.48 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៤២អ កញ្ញ  សាន់ ឆ្ន់ 6.00 - 6.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៤៦អ រោក សំណាង សតា 5.13 12.35 5.13 12.35 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៧០អ រោករស ីតិច ោរតា - 13.00 - 13.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 



42 

២៨២អ រោករសី រសឿន សុភ័ណឌ ណារា៉ែ  18.00 - 18.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

៣០២អ 
រោក ដសម វុទធ ី 18.00 - 18.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រោក ដសម វុទធី (គ្ររមាងទ២ី) - 14.00 - 14.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

៣០៣អ រោករសី លិម វណាណ * (គ្ររមាងទ២ី) 10.80 - 10.80 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣២៤អ រោករសី រមៀវ សុខា* - - - - - 
៣៣០អ រោក  ុញ សុវណណ - 9.46 - 9.46 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

កពំង់ចម ០២៣អ រកុមេ ុនរមគ្ងគសាម តរៅវរ័ 23.50 - 23.50 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៥៦អ រោករស ីញឹក ធារ ី 22.50 - 22.50 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៨៥អ សេរោស រអ កិរទីសុីធី តបូងឃមុ ំ - 11.00 - 11.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

សេរោស រអ កិរទីសុីធី តបូងឃមុ ំ(គ្ររមាងទ២ី) - 16.00 - 16.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៨៨អ រកុមេ ុន ឃុន សុផល* 13.20 - 13.20 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៥៩អ រោក ឃុន សុភាព 16.20 - 16.20 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣១០អ រោក ស ុ៊ុំ ោ ត 33.80 - 33.80 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៣៩អ រោក ថូវ ន ី 18.00 - 18.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

កពំង់ឆ្ន ងំ ០៤០អ រោក ម៉ែក់ ោ ត  - - 6.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រោក ម៉ែក់ ោ ត (គ្ររមាងទ២ី) 7.00 - 7.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

០៤១អ រោក ទី សុគ្នធ 19.00 - 19.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៩៦អ រោក អ ុន សុផល 12.53 - 12.53 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១១៩អ រោក អ ុន សុធា 20.50 - 20.50 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
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៣០០អ រកុមេ ុន OSVR Trading (គ្ររមាងទ២ី) 23.00 - 23.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រកុមេ ុន OSVR Trading (គ្ររមាងទ៣ី) 9.72 20.50 9.72 20.50 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

កពំង់សព ឺ ០៦៤អ សេរោសរអ កិរទសុីីធីរតាខំាន រ* - - - - - 
០៦៧អ រោក សុម េ ូយ 8.50 - 8.50 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៨២អ រោក ល ីសុមរគ្ ី - - 4.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៩៩អ រោក រ ង ម៉ែូវ* - - - - - 
១០១អ សេរោសផារថនល់បត់រអ កិរទីសុីធ*ី - - - - - 
១៣៦អ រោក ដម៉ែន គ្នាធ  5.00 6.94 5.00 6.94 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រោក ដម៉ែន គ្នាធ  (គ្ររមាងទ២ី) 9.77 - 9.77 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៥៥អ សេរោសអភិវឌឍន៍អគ្គសិនសីំរទិធគ្ីរ ី 25.67 - 25.67 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

២២៤អ 
រកុមេ ុនសុខារអ កិរទីសុធី*ី* - - 10.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រកុមេ ុនសុខារអ កិរទីសុធី*ី* (គ្ររមាងទី២) 27.00 - 27.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

៣៨៥អ រោករសី ចន់ គ្មឹរអង 24.00 - 24.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៨៦អ រោក អ ុង ឃុនវឌឍនៈ 23.00 - 23.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

កពំង់ធ ំ ០០៦អ រកុមេ ុនរផងរកៀងរអ កិរទសុីីធ ី 7.75 - 7.75 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០១៩អ រោក ដត កុករអង 27.00 - 27.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៣២អ រោក ងិន គ្ង់ 16.00 - 16.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៣៩អ រោក គ្ឹម ច័នធតារា 13.91 - 13.91 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៦៧អ រោក រសឿន សុផល 6.00 - 6.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
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កពំត 
០៩៣អ សេរោសអគ្គិសនីទូកមាស*  - - 5.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

សេរោសអគ្គិសនីទូកមាស* (គ្ររមាងទី២) 19.00 - 19.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
កណាត ល ០៤៥អ រោករសី ជបួ នាង*  - - 7.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រោករសី ជបួ នាង* (គ្ររមាងទ២ី) 35.50 - 35.50 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៤៩អ សេរោសអុីសរធនីរៅវរ័សបឹផ្តល យ រអនរធីរបាយ 

(អុីប៉ែូស)  
- - 12.70 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

សេរោស (អុីប៉ែូស) (គ្ររមាងទី២) 16.70 - 16.70 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៩៩អ រោក រ ង ម៉ែូវ* 25.02 - 25.02 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៥០អ រកុមេ ុនអគ្គិសនីរកៀនសាវ យ 10.00 - 10.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២២៤អ រកុមេ ុនសុខារអ កិរទីសុធី*ី*(គ្ររមាងទី២) - - - - - 
២៣០អ រោករសី ថូយ វរុន 9.50 - 9.50 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៤៩អ រោក វា៉ែ ន់ រា៉ែ ម៉ែុន 11.00 - 9.50 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៥០អ រោក អាន េុង 9.90 - 9.90 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រកាេះកុង ៣០៤អ រកុមេ ុន ម៉ែុង ឬទធ ី - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រករចេះ 
២១៧អ រោក ោ ង រៅ 20.00 - 20.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៤២អ រកុមេ ុនរោនសុភរទិធ ររតឌងី - - 8.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

នរពដវង ០៤៥អ រោករសី ជបួ នាង* (គ្ររមាងទ២ី) - - - - - 
០៨៨អ រកុមេ ុន ឃុន សុផល* - - - - - 
២៩៤អ រោករសី រឆង គ្មឹរេៀក  - - 4.30 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
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រោករសី រឆង គ្មឹរេៀក (គ្ររមាងទ២ី) 4.00 - 4.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣១០អ រោក ស ុ៊ុំ ោ ត*     - 

រពាធិ៍សាត់ ០៣៣អ រោក ឈួ ងួន  - - 5.48 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រោក ឈួ ងួន (គ្ររមាងទ២ី) 19.00 - 19.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

០៣៤អ រោក ទឹម ទូច 35.00 - 35.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១២៤អ រោករស ីអា  ន សា ន 8.90 11.50 8.90 11.50 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១២៥អ រោក យក់ សាវងស  - - 1.34 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រោក យក់ សាវងស (គ្ររមាងទ២ី) 22.00 - 22.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣០៣អ រោករសី លិម វណាណ * (គ្ររមាងទ២ី) - - - - - 
៣៣១អ រោក លមឹ បា៉ែ ក់ 33.20 - 33.20 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៨២អ រោករសី គ្មឹ សុផីល 17.00 - 17.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រោករសី គ្មឹ សុផីល (គ្ររមាងទ២ី) 10.55 - 10.55 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៨៣អ រោករសី ឃមឹ រេៀង 24.50 - 24.50 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រសៀមរាប ១៦៤អ រកុមេ ុន វឌឍនៈ អនិធីអងគរ - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រពេះសេីនុ ០២៩អ រោក សុម ធ ី 5.72 - 5.72 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

១៨៤អ រោករសី ជា គ្ឹមថាត  - - 5.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រោករសី ជា គ្ឹមថាត (គ្ររមាងទី២) 3.20 - 3.20 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

២៧១អ រោក េ ុង េ ុយ 10.51 - 10.51 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣០៤អ រកុមេ ុន ម៉ែុង ឬទធ ី - - - 16.50 បានទទលួថវកិាជួយទុន 



46 

សាវ យររៀង ២៦៨អ រោក តាក បូរា៉ែ  20.00 - 20.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
តាដកវ ០២០អ សេរោសអគ្គិសនីសុអីិលនរពកបាស 4.50 2.70 3.40 2.70 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

០២២អ 
រោក គ្ង់ ផ្តត - - 6.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រោក គ្ង់ ផ្តត (គ្ររមាងទ២ី) 7.50 - 7.50 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

០៥៤អ 
រោករសី អ ូច របា៉ែ   - - 1.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រោករសី អ ូច របា៉ែ  (គ្ររមាងទ២ី) 3.65 - 3.65 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

០៦៤អ សេរោសរអ កិរទសុីីធីរតាខំាន រ* 27.20 - 27.20 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៩៣អ សេរោសអគ្គិសនីទូកមាស* (គ្ររមាងទី២) - - - - - 
១០១អ សេរោសផារថនល់បត់រអ កិរទីសុីធ*ី 22.00 - 22.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១១៣អ រោក នូ រគ្យុ - - 11.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រោក នូ រគ្យុ (គ្ររមាងទី២) - 11.00 - 11.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១១៨អ សេរោសអគ្គិសនីបាទ ី 8.96 - 8.96 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៨៨អ រោក លមឹ សុសុីភ័ណឌ  (គ្ររមាងទ២ី) 20.80 - 20.80 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២១២អ រោក ដង៉ែត រម៉ែង 4.50 - 4.50 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២២៤អ រកុមេ ុនសុខារអ កិរទីសុធី*ី*(គ្ររមាងទ២ី) - - - - - 
៣៧៣អ រោក ជួន តុ ំ 9.00 - 9.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

សរុប 1,023.04 135.45 1,131.28 151.95  
សរុបរមួ 1,158.49 1,283.24  
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ឧបសមព័នធទី៩ 

បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមដិដលរគ្បដណត ប់ររកាមកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ដកលមអ នងិពរងកីការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ 

លរ រលមកូដឃុ ំ រ ម្ េះភូម ិ រ ម្ េះឃុ ំ រ ម្ េះរសកុ រលមអាជាា ប័ណណ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
១ បនាទ យមានជ័យ 

 

០១០៤០៤ អនលង់សារ របសាទ ច របាសាទ 
រពេះរនរតរពេះ ១៦៤អ រកុមេ ុនវឌឍនៈ អនិ ធី អងគរ* 

០១០៤០៨ សំររាង អនលង់វលិ  ទឹករជារ 
០១០៨០៣ ទ័ពរសៀម សលរកាម សលរកាម 

សាវ យរចក ១៨៩អ រកុមេ ុន ភូមិនមិិតត ០១០៨០៧ ដូនណូយ រទាស 
០១០៧០៤ កាប់រចរ ថម ី ថមពួក 
០១០២០៣ សាយសាម៉ែន ចំរណាម 

មងគលបូរ ី ៣២៤អ រោករសី រមៀវ សុខា 
០១០២១១ រោកសំររាង រសឿ 

២ បាត់ដបំង 

 

០២០២១០ រពេះពនាល  រូងនរជ 
ថមរោល ០៧៩អ រោក ធន់ រធឿន(គ្ររមាងទ២ី) 

០២០២០៧ សនួលរកាង បឹងរពីង 
០២០៦០១ អូររករៅ  រមាង 

រមាងឬសស ី ១០៩អ 
សេរោសរមាងឬសសឌីីរវ ុបរមនអនិរធី
របាយ 
 ០២១៤០១ 

កូនដកអក១ កូនដកអក២ នរពរព១ំ នរពរព២ំ អនលង់
កូប គ្ួយជីដី អនលង់តាម៉ែុក  

របស់មងគល់ 

០២០៦០១ របធាតុ រមាង 
រមាងឬសស ី ១០៩អ សេរោសរមាងឬសសឌីីរវ ុបរមន អនិរធី

របាយ (គ្ររមាងទ២ី) ០២១៤០១ បឹងឬសស ីដប៉ែន របស់មងគល់ 
០២០២០២ តាសី រកសាងំ រកាគ្រតប់ ររជាយរមទស ទនំាប តាមុឺន ថមរោល ២០១អ រោក អ ូ ចន់រត័ន 
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០២០២០៤ ពពាលដម កាលរខាម ច នេសាន នរពទទងឹ នរជ នរជ ថមរោល ២០២អ រោករសី គ្ង់ សាម៉ែុន 

០២០៤០៣ 
រសណាល ដរការពន កាលសាព ន ដរការរៅ 
រាមរសណាលររកាយ តាយ៉ែត ដី ូ  

ោវ  បរវល ២៤២អ កញ្ញ  សាន់ ឆ្ន់ 

០២០៦០៦ សួសត ី តាោស់ 
រមាងឬសស ី ២៤៦អ  រោក សណំាង សតា 

០២០៦០៧ នរពរពំ១ នរពរពំ២ ដរសអូរ ករកាេះ 
០២០២០៣ ពពាលដម អូរតាគ្ ី

ថមរោល ២៧០អ រោករសី  តិច ោរតា 
០២០២០៥ សូភី ចរ ចបកាប់ រគ្ួស អនលង់រុន 
០២០២១០ របោប រូងនរជ ថមរោល 

២៨២អ រោករសី រសឿន សុភ័ណឌ ណារា៉ែ  
០២០៤០១ ចំការរកាេះ សាវ យរជុំ បួរុន ដូនអាវ បរវល 

បរវល ០២០៤០២ ខាន ចរមាស រកាេះរាម រូងអំពលិ ខាន ចរមាស 
០២០៤០៣ បឹងសំររាង សាវ យអនទរងេះ ោវ  
០២១៣០១ រោករពាន ទលួរមទស តាថុក បឹងរាងំ ធិបត ី

ោស់រក  ៣០២អ រោក ដសម វុទធ ី
០២១៣០៣ សាមគ្គី រតពាងំដងទឹក សំបួរ  េប់ េប់ 
០២១៣០៤ នរពរៅត  កាប់រពចិ ទលួតាមឹក បឹងរពេះ  រពេះផុស 
០២១៣០៥ ដូនបាន រោករកា ដមលងគ្ង់ បាដរស នរពភាន ស់  ដូងបា 
០២១៣០៦ ឆ្ន ល់មាន់ រកាងំសាវ ត បនាទ យចរ  ឆ្ន ល់មាន់ 

ោស់រក  ៣០២អ រោក ដសម វុទធ ី(គ្ររមាងទ២ី) 
០២១៣០៤  តារខា រពេះផុស 
០២០៦០៣ រសម៉ែមាសចស់ នរពសាវ យ 

រមាងឬសស ី ៣០៣អ រោករសី លិម វណាណ (គ្ររមាងទី២) 
០២០៦០៤ រពរជចងាវ  នរជរុន រសេះជីនាង យមីាន ឬសសរីកាងំ 
០២១៤០១ រសៀម ដរពកជីក 

រុកខគ្ីរ ី   
០២១៤០២ ទួលគ្រគ្ ី នរពរតឡាច 
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០២០២១០ ពីងពង់ 
រូងនរជ ថមរោល 

៣២៤អ រោករសី រមៀវ សុខា* ០២០២១០ សាវ យនរព 
០២០៤០៣ បួនមុម ោវ  បរវល 

៣ កពំង់ចម 

 

០៣១៣១២ តាកុច រតពាងំរូង រតពាងំរតាន ត រសដង៉ែ 

នរពឈរ ០២៣អ រកុមេ ុន រមគ្ងគសាម តរៅវរ័ 

០៣១៣០១ រតពាងំបី  បារាយណ៍ 
០៣១៣០២ ថមោ តាអុក ថមី រតពាងំបទិ ទលួខាវ យ អនកតាសនងឹ បឹងណាយ 
០៣១៣០៧ ោវ  រមមាងំ តាងំរោក តាចក់ ោវ  
០៣១៣០៨ ណាកំិន រមៀន 
០៣១៣០៩ រសកយ ំ នរពឈរ 
០៣១៣០៣ នដបួន រករឡាង ទលួតារកា នរជរវៀន 
០៣១៣០៤ កបាស តាងា៉ែ ល មវិតធ ំ

០៣០២០១ 
សាមសបិរបា ំកសិោា ន របរសីរ បុសមនុល ១០
មករា  
ថលុករកវា៉ែ ន់ សារា៉ែយ សាមគ្គី វាលធនង់ 

បុសមនុល ចំការរល ី

០៥៦អ រោករសី ញឹក ធារ ី
០៣០៦១០ អូរធនង់ នរពចរក ី អូរសាវ យ កំពង់រសៀម 

០៣១៣១៥ 
ទួលអំពលិ ដ ូីតិ៍ រតពាងំរកសាងំ តាលន  
រតពាងំសាវ យ រតពាងំរាងំ អូរដូនញា ទរនលសរ 

រតពាងំរពេះ 
នរពឈរ 

០៣១៣០៨ 
រមៀន រតពាងំឈូក រឃ្ល ក២ រឃ្ល ក៣ រឃ្ល ក៤ 
ដំណាក់ពរង ដីរកេម ទួលរពិច  

រមៀន 

០៣១១០១ មាសរសនេ៍ សាវ យរលសួ សាវ យតា ក អំពិលតាពក អូររាងំឪ ០៨៥អ សេរោសរអ កិរទសុីីធី តបូងឃមុ ំ 
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០៣១១០២ កាលថនល់  ចក 
០៣១១០៧ រពេះធាតុថមោ រពេះធាតុកណាត ល  រពេះធាតុ 
០៣១១០៨ ដរសនសព ថមោលិច ថមោរកីត សទឹង  ទួលសូភ ី
០៣១៦០៦ ឯកភាព ជីររាទិ៍ទី២ តបូងឃមុ ំ

០៨៥អ 
សេរោស រអ កិរទីសុីធី តបូងឃមុ ំ
(គ្ររមាងទី២) 

០៣១១០៨ 
ដូនរទស កាលអូរ ទួលសាម៉ែ បឹងផទឹល រពាង 
កាលដព 

ទួលសូភ ី
អូររាងំឪ ០៣១១០៧ ភន ំ រពេះធាតុ 

០៣១១០២ ចំការគ្រ រដីមចស្រងា ន ចក 
០៣១១០១ បុសសលាងុ ទួល អំពិលតាពក 

អូររាងំឪ ០៨៨អ រកុមេ ុន ឃុន សុផល* ០៣១១០៤ សឹងា អូរពពូល ទួលតារោរ គ្ងជ័យ 

០៣១១០៥ 
ទួលទនាល ប់ ចក នរពសបំួរលិច រសាយ នរពសបំួរ
រកីត រមៀន 

០៣០១០១ បាធាយ សាវ យពក បាធាយ 
បាធាយ ១៥៩អ រោក ឃុន សុភាព 

០៣០១០៥ តាងំថលឹង រមរពីង តាងំរោង តាងំរស ី រមរពីង 

០៣១១០២ 
រតពាងំទា រស ុង ចំឡាក់ រពីង រតាចជុំ  
រតពាងំកណាត ល របសាទ ចក ររជាយផអុង រោក
ទី អូររឡាក មទមោវ 

ចក 
អូររាងំឪ ៣១០អ រោក ស ុ៊ុំ ោ ត 

០៣១១០៨ បឹងកំពសឹ សូព័រ ទលួសុភ ីតាងិន រតពាងំផ្តអ វ ថម ី ទួលសូភ ី
០៣០៤០៧ ដរសរបាងំ របរឡាេះ ចំបក់ បុរសាន  កំររបីស  រតពាងំរពីង តំដបរ ៣៣៩អ រោក ថូវ ន ី

៤ កពំង់ឆ្ន ងំ 
 ០៤០១០៣ ចក អូរររំចក ដរខខ រ ៉ែ  ចក បរបូិរណ៌ ០៤០អ រោក ម៉ែក់ ោ ត 
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០៤០១០៤ រតពាងំរពាធិ៍  មុងរ ៉ែង 
០៤០១០៩ រលបកី ជាងេលួង អូរ ពរពល 
០៤០១១០ ជាងេលួង ពននល 

បរបូិរណ៌ ០៤០អ រោក ម៉ែក់ ោ ត (គ្ររមាងទ២ី) 
០៤០១០៤ រតពាងំរពាធិ៍ រលបកី  មុងរ ៉ែង 

០៤០៥០៣ 
រតពាងំរៅន  របបផជេះ កាលដំរ ីដងសនិត រចមុេះ
រជូក ចក ជំទាវ 

ររចស 
កំពង់រតឡាច 

០៤១អ រោក ទី សុគ្នធ ០៤០៥០៤ វាលរលវៀង កពំង់រតឡាចរលី កំពង់កាត រ កំពង់រតឡាច 
០៤០៧០៩ ធលករវៀន ធលករវៀន សាមគ្គីមានជ័យ 
០៤០៦០៧ អណតូ ងរពាធិ៍ របាបំីរឆ្ម ពរង 

រោរបអៀរ ០៩៦អ រោក អ ុន សុផល ០៤០៦១២ កនុង ថមដកវ រកាងំរបសាវ យ សាវ យរចក សឡិាង  
ចំការនឃល 

សាវ យរជុ ំ

០៤០៦០២ រពាល បនាទ យរពាល 
០៤០៨០១ ដរសតាជ័យ រមាស អភិវឌឍន៍ 

ទឹកផុស ១១៩អ រោក អ ុន សុធា 

០៤០៨០២ ទ័ពតាឡាត់ រជៀប 
០៤០៨០៤ តាងំមា ដូងសាល  រកសាងំដុេះរ ងី កាលទឹក 

០៤០៨០៥ 
រតពាងំនរជ មលុងពពក រតពាងំរករៅ តាកាប  
ររកាយវតត  មលុងពពក 

០៤០៨០៨   រតពាងំសាម ច់ ដរសចន វតត ដសលង ទួលមពស់ 
០៤០៥០៩ សាវ យររកាម សាវ យបាកាវ សព័ំរ តារជស តារជស កំពង់រតឡាច 

៣០០អ រកុមេ ុន OSVR Trading (គ្ររមាងទី២) ០៤០៦១៣ រតពាងំរករពី ទឹកេូត ននាមទទឹង ទឹកេូត រោរបអៀរ 
០៤០១០៦ ទួលរកា រមលំ កាន់យូ រមល ំ បរបូិរណ៌ 
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០៤០១០៧ កំរពង កាលថនល់ ជំទាវបុរតី ផារ ផារ 
០៤០៥០៣ ដងសនិត វាលរលវៀង ជំទាវ ររចស 

កំពង់រតឡាច ៣០០អ រកុមេ ុន OSVR Trading (គ្ររមាងទី៣) 
០៤០៥០៥ រសេះចក លដងវក 
០៤០៥០៦ រចកររមៀត អូរឬសស ី
០៤០៥១០ សនងមុម ថមឥដា គ្ រតពាងំកាត រ ថមស ថមឥដា 

៥ កពំង់សព ឺ

 

០៥០១១១ អងគកត ីនរពពាយ សស្រងាគ មបូព៌ អងគរងាង រតពាងំនរជ ទួលអំពលិ បរសដា 
០៦៤អ សេរោស រអ កិរទីសុីធីរតាខំាន រ * 

០៥០៣០៧ នរពសាម ច់ រតពាងំនរជ នរពវោិរ គ្ងពិស ី
០៥០៦១០ រកាងំធ ំ តាងំសំររាង 

ភនំរសួច ០៦៧អ រោក  សុម េ ូយ 
០៥០៦១១ នរជ រចកខាល  រតាន តដរពក រឈនីាងមពស់ តាងំសា 
០៥០៦១៣ រលម១ រលម៦ វាលធ ំ ដរតងរតយងឹ ភនំរសួច ០៨២អ រោក លី សុមរគ្ ី

០៥០៥០១ រតពាងំអនលង់ រតពាងំរោ ពពំលិទឹក អនលង់ចំណារ 
សតុករោលថមី សតុករោលចស់  

ច័នទដសន 

ឧដុងគ ០៩៩អ រោក រ ង ម៉ែូវ* ០៥០៥០៤ រតពាងំថម កណាត ល តាលីង ដបករឃ្ល ក រកសមកានត 

០៥០៦១០ នរពជរងុក វាលទនាយ រកាងំសុទិន សាវ យ  
តឹកឬសស ីទំពូង សតុកសាអ ត 

មានជ័យ 

០៥០១០៧ 
រពាធិ៍ធ ំរពាធិ៍កណាត ល នរពឥដា រចរនៀងថម ី 
រចរនៀងចស់ 

រពាធិអស្រង ង 

បរសដា ១០១អ សេរោសផារថនល់បត់រអ ចិរទីសុីធ ី* ០៥០១០៣ រតពាងំររំដញ និទាន 
០៥០១០៥ ទឹកថាល  ភារមីានជ័យ 
០៥០១១១ ដកដរសង រកាពក ដំណាក់រតាច ទួលអំពលិ 
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០៥០៦០៣ សំបួរ ទកឹថាល  ទកឹលអក់ រតពាងំធំ ដំបូករូង ភនំរសួច ១៣៦អ រោក ដម៉ែន គ្នាធ   
០៥០៦១០ សតុកនរជដសនជ័យ តាងំសំររាង ភនំរសួច ១៣៦អ រោក ដម៉ែន គ្នាធ  (គ្ររមាងទ២ី) 
០៥០៨០៤ រតពាងំររតាក រតពាងំររកញី  របាបំីមុ ំ

ថពង 

១៥៥អ សេរោសអភិវឌឍន៍អគ្គសិនសីំរទិធគ្ីរ ី

០៥០៨០៨ រករវៀក រពិចមពស់ ពាណិជជ ររំចក ទលួថម ី ោអងគ 
០៥០៨០៥ រតពាងំរតដបក ោមនន ី រុងររឿង 
០៥០៥០២ សារកិាដកវ រជីងរាស់ 

ឧដុងគ ០៥០៥១២ រតពាងំធំ រសេះធុល ររាងរោ នរពធំ រាងំរទ រូង 
រតពាងំោព ក់ នរពជុ ំ

យុទធសាមគ្គ ី

០៥០៥០៨ នរពរកសាងំ កណត ក់ នរពរកសាងំ 
០៥០៣០៩ នរពចងាវ  នរពខាវ វ នរពអនាទ វ បងឹរតាវ សតុក   សតុក 

គ្ងពិស ី ២២៤អ រកុមេ ុនសុខា រអ ចិរទសុីីធ ី** ០៥០៣០៧ 
បឹងរនាល នរពដំណាក់ នរពរឈទីាល 
 រតពាងំសាវ យ នរពវោិរ 

០៥០៣០៣ ថមី រកាងំតាឡាត់ ទលួរពិច រកាងំរឈនីាង មោឬសស ី

០៥០៣០៤ 
ពនលឺដម រតពាងំថនល់ ទលួមអម ផចឹករជុំ ទលួរពីង 
កដនលងរមាស រពរជមុនន ី គ្ងពិស ី

២២៤អ រកុមេ ុនសុខា រអ ចិរទសុីីធ ី
(គ្ររមាងទី២) ** 

០៥០៦០៦ 
រសីរបរសីរ កតី ដរសដរតង រតពាងំរអាប សិរវីន័ត 
របសាទ រចកឬសស ីនរពរលសួ មោសាងំ ភនំរសួច 

០៥០៧១២ នរពរវៀវ ដីរកេម មន រទនប់សាប តាងំឬសស ីធមម
តាអ ដី   

ធមមតាអរ 
សំររាងទង 

០៥០៧០៩ ដសនដ ី ដសនដ ី
០៥០៦០៩ ររកៀលបួស របិយ នរពរឈទីាល កណាត ល នរពរកមង ភនំរសួច ៣៨៥អ រោករសី ចន់ គ្មឹរអង 
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 នរពរតពាងំ នរពកបុង 

 

០៥០៦០៤ 
រកាងំរសរ ីរកាងំរបរសុក រកាងំសា រកាងំររចស 
រកាងំពននល រកាងំខាវ យ រតពាងំរក ងឹ 

គ្ីរវីនត 

០៥០១០១ បឹងសតុក រកុមេ ុន សព័ំរ បររសដា 

បររសដា ៣៨៦អ រោក អ ុង ឃុនវឌឍនៈ ០៥០១០៩ 
អងគនដកណាត ល តាដដងចស់ រតពាងំឈូក  
នរពឃល ីនរពដតបង នរពរោករតប់ តានួន នរពរឃល 

រពាធិ៍រមាល 

០៥០១១៤ រតាសំសរ សាវ យរពំារ 
៦ កពំង់ធ ំ

 

០៦០៧០៣ ធន់រមាង កងរៅ ដមវក  កំពង់ថម 
សនទុក 

០០៦អ រកមេ ុន រផង រគ្ៀង រអ កិរទីសុីធ ី
០៦០៧០១ រតពាងំរបិ៍យ រកាេះបរខ   បឹងោវ  

- បនាទ យចស់ រតាន ត 
បារាយណ៍ 

០១០៦០៨ មាច់លអិត  ចុងដូង 
០៦០១០៩ ទួលពភាល  ឧទុមពរ គ្គ្រ រសរៅ 

បារាយណ៍ ០១៩អ រោក ដត កុករអង 
០៦០១១២ 

រពិច នាយលអ ទរនលវលលិ៍ ថមី ឈូក វាលអំពលិ  
នរពដវង ររទៀល 

០៦០១១៣ អូរាងំ អមទង រសេះសបូំរ ថនល់ដកង រតដក់ពង ពរង 

បារាយណ៍ ០៣២អ រោក ងិន គ្ង់ ០៦០១១៦ 
របរតាង មលុយខាងរកតី រកូច ប៉ែរបក់ ឬសសលីរ ៍
ខាន ចទង រតពាងំសដង  របាងំសំររាង 

សាវ យរភលីង 

០៦០១០៦ រតពាងំដវង ចន់ រចនាង 
០៦០១០៧ សិររីាជយ ឈូកមាច់  ឈូកមាច់ 

បារាយណ៍ ០៣៩អ រោក គ្ឹម ចន់តារា 
០៦០១០៣ បារាយណ៍ធំ រកសាងំជ័យ រពាធិ៍ពីរ បាណក  បារាយណ៍ 



55 

០៦០១០៣ ចតុរោក ថនល់ថមី បារាយណ៍តូច 

០៦០១០៥ 
បឹង តារអា រចីងរដីង ពងទឹក រតដដល  
ពណណរាយ របនាគ្ 

រចីងរដីង បារាយណ៍ ៣៦៧អ រោក រសឿន សុផល 

៧ កពំត 

 

០៧០២០២ េ ុងស ុយ បនាទ យមាស រកាងំបនាទ យ  បនាទ យមាសខាងលិច 

បនាទ យមាស ០៩៣អ 
សេរោសអគ្គិសនីទូកមាស* 
(គ្ររមាងទី២)  

០៧០២០៧ នរពឬសស ីរដមីចំររៀក  រសតចគ្ង់ខាងលចិ 
០៧០២០៦ រជុងរសរៅ  រសតចគ្ង់ខាងរជងី 
០៧០២០៨ សដង ដួច រសតចគ្ង់ ភនតូំច រសតចគ្ង់ខាងតបូង 

៨ កណាត ល 

 
 

០៨០៣១៤ កំពង់ោវ  ដម៉ែបា សុីធរ មាច់កណាត ល ០៤៥អ រោករសី ជបួ នាង* 
០៨០៣០២ ដរពកថម ី ជ័យធ ំ
០៨១០១៥ ទួលសត ី ររតីយសាល  សាអ ង 

០៤៩អ 
សេរោស អុីនរធនីរៅវរ័សបឹផ្តល យរអន
រធីរបាយ 
  

០៨០៤០២ 
រលម១ រលម២ រលម៣ រលម៤ រលម៥ រលម៦ 
រលម៧ រលម៨ រលម៩ ររជាយតាដកវ 

រកាេះធ ំ០៨០៤០៧ 
ទួលដសលង ដរពកអណតូ ង រពាធមិិតត ពាមរផ្តទ ល
រកីត 
ពាមរផ្តទ លលិច ឃ្ល ងំរកីត ឃ្ល ងំលិច 

រលីកដដក 

០៨០៤០១ រតពាងំនរជ ររតីយរកាេះ កាលររជាយ រឈរីមម  
០៨០៤០៩ ដរពកនរជ ដរពកនរជ 
០៨០៦០៩ នរពករកមង ដរពករកមង ោវ ឯម 

១៥០អ រកុមេ ុនអគ្គិសនីរកៀនសាវ យ 
០៨១០១២ ដរពកតាតន ដរពកតារៅ សាវ យរបទាល សាអ ង 
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០៨០២០១ មយុ ំកណាត លររកាម បនាទ យដដក 

រកៀនសាវ យ 
០៨០២០៣ រៅត កដនលង ដីឥដា 
០៨០២០៤ ដរពកដូង កំពង់សាវ យ 
០៨០២០៦ ចនលក់ គ្គ្ីរ 
០៨០២០៨ រទាងំ ភូមិធ ំ

០៨០៣១០ 
កំពង់ដំរ ីកនុង ដរពកតាមាក់ សាវ យអាត់រល ី
សាវ យអាត់កណាត ល សាវ យអាត់ររកាម អនលុង  
បឹងរកចប់រជីង បឹងរកចប់តបូង 

ដរពកតាមាក់ មាច់កណាត ល ២៣០អ រោករសី ថូយ វរុន 

០៨០៦០១ មាច់ អរយិយកសរត អរយិយកសរត ោវ ឯម ២៤៩អ រោក វា៉ែ ន់ រា៉ែ ម៉ែុន 
០៨០៦០៣ បឹងរគ្ំរលី បឹងរគ្ំររកាម បឹងរគ្ ំ

ោវ ឯម ៣៥០អ រោក អាន េុង ០៨០៦០៤ រកាេះដកវ រកាេះដកវ 
០៨០៦១២ សំបួរ ដរពចរយ ររជាយនរជ សំបួរ 

៩ រករចេះ 

 
១០០៣០៨ 

សទឹងរទ ដរពកសាវ យ រកេមកររកាម រកេម
ករលី តារ ៉ែ ររកាម តារ ៉ែ កណាត ល តារ ៉ែ  

ដរពករបសពវ ២១៧អ រោក ោ ង រៅ 
១០០៣០១ សទឹងធំ ររជាយអំពលិ២ ររជាយថម ចំបក់ 
១០០៦០៣ កាប៉ែូ សទងឹសាវ យ អញ្ច ញ កនទួត ោរ ចិរតបុរ ី ៣៤២អ រកុមេ ុនរោនសុភារទិធររតឌងី 

១០ នរពដវង 

 
១៤០៨១០ 

នរជ រពាធិ៍សាបាង នរពខាល  នវវាទ ចុងរកចូ ពារាងំ 
ពាមអំពលិ  រាប 

ពារាងំ ០៤៥អ រោករសី ជបួ នាង * 
១៤០៨០៣ ពាក់នសប កំពង់របាងំ 
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១៤០៨០១ បទសស្រនាទ  កំពង់ពពិល 

១៤០៨០៥ 
អណតូ ង រមសររបចន់រលី រមសររបចន់ កំពង់
រទា រមមល់ ដរពកចបំា៉ែ  

រមសររបចន់ 

ពារាងំ ០៤៥អ រោករសី ជបួ នាង(គ្ររមាងទី២) * 
១៤០៨០៩ 

គ្កតូច នរជ រកាងំ នរពរសឡាញ់ធ ំ
 នរពរសឡាញ់តូច នរពរស តិ គ្កធ ំគ្រ សាវ យ 
រពេូត រពេះមលូ 

នរពរស តិ 

១៤១២០១ ទួលនរជ អំពិលររៅ សុីធរកណាត ល ០៨៨អ រកុមេ ុន ឃុន សុផល * 
១៤០៨០២ ថ ូវ នរពទំពូង  កញ្ច ំ ពារាងំ ២៩៤អ រោករសី រឆង គ្មឹរេៀក 
១៤០៨០២ ទរនលនរជ កញ្ច ំ ពារាងំ ២៩៤អ រោករសី រឆង គ្មឹរេៀក (គ្ររមាងទី២) 

១១ រពាធិ៍សាត់ 

 

១៥០១០៣ តារមាក ខាន ទទឹង  ខាន រទទឹង 
បាកាន ០៣៣អ រោក ឈួ ងួន 

១៥០១០២ រកសាងំរគ្ួ  បឹងខាន រ 

១៥០១០៣ 
រដីមរកា ដណំាក់ធនង់ កំរបាក់កូន 
រកាេះរកបី រពាធិ៍អស្រង ង ខាន រទទឹង 

បាកាន ០៣៣អ រោក ឈួ ងួន (គ្ររមាទី២) 
១៥០១០៤ រតាង អងា ញ់ របា៉ែ រឡា រមទឹក 
១៥០៤០១ បាក់ចិរញ្ច ៀន រករៅរជុំ  បាក់ចិរញ្ច ៀន 

ភនំរកវាញ ០៣៤អ រោក ទឹម ទូច  

១៥០៤០៣ ផទេះរុង កណាត ល បត់រដំួល ជរងុក ថលុកដរងា   ផទេះរុង 
១៥០៤០៧ សំររាង១ សំររាង 

១៥០១០៧ 
ខាម រ សាមគ្គី បាក់រពញី សតុកសាវ យ ចំបក់មាស 
ទួលដមមរ  

សាន មរពេះ 

១៥០១០១ រតារំសេះ បត់ករណាត ល សំររាង អូរ  បឹងបត់ករណាត ល 
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១៥០៤០៦ សដស្រនត ដរសពពាយ រកសរតបូរ ី សដស្រនត 
ភនរំកវា៉ែញ ១២៤អ រោករសី អា  ន សា ន 

១៥០៤០៧ ដរពក២ សំររាង 
១៥០៣០១ រថា ធំ  អនលង់រតាន ត រកគ្រ ១២៥អ រោក យក់ សាវងស 
១៥០៣០៨ រកឡាញ់  កាលរតាច 

រកគ្រ ១២៥អ រោក យក់ សាវងស(គ្ររមាងទី២) 

១៥០៣០៨ ពុរទាម ដូងជួរ អូរសណាត ន់ 
១៥០៣០៩ ជីរចេះ ថមី របង រកាងំដវង  សាន អនា 
១៥០៣០១ រជលង មនងទលួ  បាក់  អនលង់រតាន ត 
១៥០៣០៣ អូរអញ្ច ញ បឹងកនទួត 
១៥០៣០៦ មាត់នរព កំពង់រពាធិ៍ 

១៥០៤០៤ 
អូរបាក់រតា រពងិល កំដពង រកាេះមនុល ដូនអ ី
សំររាងោ 
 

រពងិល ភនរំកវា៉ែញ ៣៣១អ រោក លមឹ បា៉ែ ក់ 

១៥០២០៤ ដរពករតដបក សំររាង កញ្ជ រ រពាធិ៍អដណត ត  
បឹងរកាញ់ ដងអូរ 

ករណត ៀង 
ករណត ៀង ៣៨២អ រោករសី គ្មឹ សុផីល  

១៥០២០៨ ធលក នរពរសគុ្ំ វតតរលៀប សាវ យលួង 
១៥០២០១ កំពង់រកសាងំររកាម បឹងឈូក ករណត ៀង 

ករណត ៀង ៣៨២អ រោក គ្ឹម សុីផល (គ្ររមាងទី២) 
១៥០២០១ 

ដរពកកតីររកាម ដរពកកតីកណាត ល នរពរលី ជ័យជនំេះ 
បឹងរកាញ់  

អនលង់វលិ 

១៥០២០៧ ររាងមា៉ែ សុីន ដរសសតុក 
១៥០២០៨ កំពង់សបំួរ សាវ យលួង 
១៥០៣១០ កំដរ ៉ែង បឹងសមុក រតពាងំសនួល ទួលអដណត ត សាវ យស រកគ្រ ៣៨៣អ រោករសី ឃមឹ រេៀង 
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អនាចំបក់ 
១៥០៣០៤ ផទេះរចក រឈរីទពយ កណាត ល រទៀននរព រឈតុី ំ

១២ រពេះសេីនុ 

 

១៨០២០១ បនាទ យរសី អូររតាវ រតពាងំសអុយ អណតូ ងថម 

នរពនប់ ០២៩អ រោក សុម ធ ី
១៨០២០៤ 

រតពាងំមូល រជីងរោ  
ចំការរៅស ូរ 

រជីងរោ 

១៨០២១៤ វាលមាស វាលររញ 
១៨០២១០ សំរុងររកាម សំរុងកណាត ល សំរុងរលី ចុងអូរ  សំរុង 
១៨០២០១ អណតូ ងថម រតពាងំសអុយ១ រតពាងំសអុយ២ អណតូ ងថម 

នរពនប់ ១៨៤អ រោករសី ជា គ្ឹមថាត ១៨០២០៧ នរពនប់១  នរពនប់ 
១៨០២១៣ ទួលទទងឹ១ ទួលទទឹង២ ទលួទទឹង៣ ទួលទទងឹ 
១៨០២០៧ នរពនប់២  នរពនប់ 

នរពនប់ ១៨៤អ រោករសី ជា គ្ឹមថាត(គ្ររមាងទី២) 
១៨០២០៦ អូរឧកញា៉ែ រេង អូរឧកញា៉ែ រេង 
១៨០២០២ ភនំតូច បងឹជុំ បឹងតារពេម បឹងតារពេម នរពនប់ ២៧១អ រោក េ ុង េ ុយ 
១៨០២០៥ ដរសចមរលី អូរររៅ ដរសចមររកាម អូរររៅ 

- ដរពករបាងំ ចកំារមាី ចកំាររកូច ររាងចរករៅស ូរ ដកវផុស សទឹងោវ ៣០៤អ រកុមេ ុនម៉ែុងឬទធីរគ្ុប 
១៣ សាវ យររៀង 

 
២០០១០៣ ដតងរ ៉ែ  រោលដតក ដសនតរ ចស្រនាទ  ចស្រនាទ  

ចស្រនាទ  
២៦៨អ រោក តាក បូរា៉ែ  ២០០១១០ ទួលសតី រកាេះឬសស ីដូននទ ទួលសត ី

២០០២១២ ររតាក ខាងលិចវតត រតាន ត កំពង់ររាទិ៍ 
១៤ តាដកវ 
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២១០២១៣ រឈទីាល នរពជប់ រតាន ត បាទ ី
០២០អ សេរោសអគ្គិសនីនរពកបាស 

២១០៦០២ ដូងមពស់ តាវង់ ថនល់បត់ បានកាម នរពកបាស 
២១០៣០១ កំពង់អពំិល អនលង់រទៀន រដីមគ្រ ដកអកយ ំ បូរជីលសា បូរជីលសា ០២២អ រោក គ្ង់ ផ្តត 
២១០៣០១ អងគរកូច បូរជីលសារ បូរជីលសារ បូរជីលសា ០២២អ រោក គ្ង់ ផ្តត(គ្ររមាងទី២) 
២១០៦០៣ សំររាង រចក ចំបា៉ែ  នរពកបាស ០៥៤អ រោករសី អ ូច របា៉ែ  

២១០២០៦ 
រពេូត នរពរតាច បាញ់ខាល  តាដប៉ែន សាមគ្គ ី 
ថនល់ោច់ រកាងំោវ  

០៦៤អ សេរោស រអ កិរទីសុីធីរតាខំាន រ* 
២១០៧០៥ អូរ ខាវ វ សំររាង 
២១០៤០៤ េនាទ  អណតូ ងរជងុ ពននល  កំដពង គ្ីរវីង់ ០៩៣អ សេរោសអគ្គិសនីទូកមាស* 

២១០៤១០ រតពាងំរមច  រាមអរណតី ក រតពាងំរុន រតយងឹ 
សាវ យសរ 

រាមអរណតី ក 
គ្ីរវីង់ ០៩៣អ 

សេរោសអគ្គិសនីទូកមាស* 
(គ្ររមាងទី២) 

២១០៤០៩ នរពររំដង រតពាងំជ័យ ចំររេះ ដណំាក់ថាល ន់ នរពររំដង 
២១០៧០១ បីនព  បឹងរតាញ់ខាងរជីង 

សំររាង ១០១អ សេរោសផារថនល់បត់រអ ចិរទីសុីធ*ី 
២១០៧០២ រតដក់ពង េងសរេង រតពាងំដវង កំរបា៉ែ  រសជ័ីយ បឹងរតាញ់ខាងតបូង 
២១០១០៣ ដរពកោ ដរពកតាផ ភនោំ រោកធលក 

អងគរបូរ ី ១១៣អ រោក នូ រគ្យុ 
២១០១០៥ ភនំបារទព ភនំបូរ ី ដរពករផ្តទ ល 
២១០៧០៧ ោមរម ររវៀង 

បាទ ី ១១៨អ សេរោសអគ្គិសនីបាទ ី
២១០២០១ សីោ តានប់ ចំបក់ 

២១០២១៤ 
ទឹកថាល  រតពាងំរពាធិ៍  រោងំ ធលក រដំលួ រោដលួ
រមេះររៅ 

រតពាងំរកសាងំ 

២១០២១៥ បឹងោច រតពាងំសាប 
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២១០៧០៩ អងគកតី រតពាងំរបិយ ៍ សឹងា សំររាង ១៨៨អ រោក លមឹ សុសុីភ័ណឌ  
២១០៧០១ កូនរមាស អងគរផតៀក ធលកដណំាក់េលួង បឹងរតាញ់ខាងរជីង 
២១០៦០៣ រនាមរពរជ ចំបា៉ែ  នរពកបាស ២១២អ រោក ដង៉ែត រម៉ែង 
២១០៣០២ ជ័យរជាគ្ ជ័យរជាគ្ បូរជីលសារ 

៣៧៣អ រោក ជួន តុ ំ
២១០៥០៤ ពងអរណតី ក តារានិគ្មន៍ នរពយុថា  រកាេះអដណត ត 
សរុប ៧២៤ភូម ិ ២០៧ ឃុ ំ ៥២ រសកុ ១៤ រមតត  
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ឧបសមព័នធទី១០ 
ដផនទបីងាា ញពរីមតតដដល ម.អ.ជ. បានផតល់ថវកិាទុនជយួសរមាប់ដកលមអ នងិពរងកីារផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុង ឆ្ន ២ំ០១៤  

 




