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សារពី
ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភិបាល 

 តាងំនាមឲ្យក រ្ុមក្រឹ្សាភិបាល ខ្រុ ំសូមសំដែងនូវការកកាតសរកសើរយ៉ា ងក ម្ ោះ

ចំកោោះអគ្ិសនី្ម្រុជា ដែលបាន្ក ច្េញនូវរបាយការណ៍ក្ចំាឆំ្ន ២០១៨។ កយើងមាន

កមាទនភាព  និងការកកាតសរកសើរចំកោោះលទ្ធផល ដែលអគ្ិសនី្ម្រុជាសកកមចបាន

្្នរុងអំឡរុងឆ្ន ំ ២០១៨  និងក�ឿជា្់យ៉ា ងមុតមាំថា អគ្ិសនី្ម្រុជានរឹងឈាន កឆ្ោះកៅ

កាន់ការសកកមចបាននូវកោលកៅ និងច្្រុ វិស័យរ្ស់ខ្លួន្្នរុងកោល្ំណង កែើម្ី

ក្ាយជាក រ្ុមហ៊ុនឈានមុខកគកលើវិស័យថាមពលកៅ្្នរុងកពោះរាជាណាចក្្ម្រុជា 

កោយ្្ងទំនា្់ទំនង និងកសវា្មមល្អ ក្្្កោយទំនុ្ចិត្ត ្្នរុងការផត្់ផង់្អគ្ិសនីឲ្យបានកគ្់កោន់ និងតមម្

សមរម្យ�ូនអតិថិ�នរ្ស់ខ្លួន។

 ្្នរុងនាមជាក្ធានក រ្ុមក្រឹ្សាភិបាល ខ្រុ ំមានកសច្្តីកពញចិត្តយ៉ា ងខ្្ងំ ចំកោោះភាពកជាគ�័យែ៏ធំកធង ដែល

និកយ�ិត និងថា្ន ្់ែរឹ្នំាអគ្ិសនី្ម្រុជាសកកមចបាន្្នរុងឆ្ន ំ្ន្ងម្។ សមិទ្ធផលដែលក្ើតមានជា្ន្ត្នាទា ្់នា្៉ាុនាម ន

ឆ្ន ំ្ន្ងម្កនោះ គឺជាសមិទ្ធផលដែលមិនធ្ា្់មានពីមុនម្។ 

 ្្នរុងឱកាសកនោះ ខ្រុ ំសូមសំដែងនូវអំណរគុណអស់ពីែួងចិត្ត ចំកោោះថា្ន ្់ែរ្ឹ នំា និងនិកយ�ិតអគ្ិសនី្ម្រុជា

ទំាងអស់  ដែលបាន្ំកពញការងារអស់ពី្មំ្ាងកាយ  និង្ញ្ញា ម្ រតីដែលកធវើឲ្យសកកមចបាននូវសមិទ្ធិផលជាកកចើន

្ន្ងម្ កែើម្ីឈានែល់ទិសកៅ និងច្្រុវសិ័យរ្ស់ខ្លួន។

ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភិបាល

វិចទ័រ ហ្សូនា
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សារពីរដ្ឋមនន្ីប្រតិភសូ
អមនាយ្រដ្ឋមនន្ី
អគ្គនាយ្អគ្គិសនី្ម្ពុជា

 ខ្រុមំានកមាទនភាព នងិសមូ្ងាា ញ�ូននវូរបាយការណ៍

ក្ចំាឆ្ន ំ២០១៨ ដែលអគ្សិនី្ ម្រុជាទទួលបានដែលជាចំណុច

រ្ត់ថមីមួយកទៀត កៅ្្នរុងការអភិវឌ្ឍឍន៍វិស័យថាមពល្្នរុង

កពោះរាជាណាចក្្ម្រុជា។ ច្្រុ វិស័យរ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជា គឺ

កធវើយ៉ា ងណាឲ្យក្ាយជាអង្ភាពអគ្ិសនីឈានមុខកគ កៅ្្នរុង

កពោះរាជាណាចក្្ម្រុជា កោយកតវូខតិខយំ៉ា ងខ្្ងំ្្នរុងការ្កំពញ

តកមូវការកក្ើកបាស់ថាមពលអគ្ិសនី  នរឹងកធើវឲ្យក្កសើរកឡើង

នូវគុណភាព និងក្សិទ្ធភាពមនការផត្់ផង់្។ កនោះ្៏ជាឆ្ន ំមន

ការខិតខំក រ្ឹងដក្ងយ៉ា ងខ្្ងំក្ា កែើម្ីពកងរឹង្ដនែមដផ្្ន

កសវា្មមរ្ស់កយើង�ូនអតិថិ�ន។

្្នរុងឆ្ន ំ២០១៨ ការល្ថ់ាមពលអគ្សិនរី្ស់អគ្សិនី្ ម្រុជា 

បានក្ើនកឡើងែល់ ៨.៦៧៥ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង (GWh) ឬ 

២៤% កកចើនជាងឆ្ន ំមុន។ ការបាត់្ង់កលើក្ព័ន្ធទំាងមូល

្្នរុងឆ្ន ំ២០១៨ សែ តិ្្នរុងរងវងក់្មាណ ៨%។ ចណូំលក្ចំាឆ្ន ំ

មានការក ើ្នកឡើងែល់ ៥.៦៧០ ្៊�លានករៀល ឬ ២១% 

កកចើនជាងឆ្ន ំមុន។ អគ្ិសនី្ម្រុជាមាននិកយ�ិតសរុ្

ចំនួន ៥.៤៤២ នា្់ សកមា្់្កកមើកសវា្មម�ូនអតិថិ�ន

ចំនួន ១.០៨៦.៨១២។

 កៅចុងឆ្ន ំ២០១៨ ករាងចក្ផលិតថាមពល

វារអីគ្សិនកីស្នកកកាម២ ដែលជាវារអីគ្សិនធីជំាងកគ

្ង្អស់កៅ្ម្រុជា កតូវបានោ្់ឲ្យែំកណើរការមា៉ា សីុនទំាង៨ 

ដែលមានអានុភាពសរុ្ ក្មាណ ៤០០ កមហ្កាា វាា ត ់នងិអាច

ផលិតថាមពលអគ្ិសនីអតិ្រមាសរុ្ក្មាណ ១.៥០០ 

�ីហ្កាា វាា តក់មា៉ា ង្្នរុងមយួឆ្ន ំ  ដែលថាមពលមយួដផ្្ន កតវូបាន

យ្កៅផត្់ផង្់្្នរុងដផ្្ន ខ្ោះមនកខត្តសទា រឹងដកតង រតនគីរី និង

មណឌ លគីរី តាមដខែ្ណា្ត ញ ៣៥ គីឡូវាុល កហើយកោយ

ដឡ្ថាមពលមួយដផ្្ន ធំកទៀត កតូវបាន្្ូូនតាមដខែ

្្ូូនតង់ស្យរុងខ្ស់ ២៣០ គឡីវូាុល ម្កានរ់ា�ធានភី្នកំពញ 

ដែលជាទីតាងំសខំ្ន់មន្ណ្តរុ ោំណ�ិូ្ មម ឧសសាហ្មម នងិ

ការអភិវឌ្ឍឍន៍នានា ដែល្ំពុងកតូវការថាមពលអគ្ិសនីែ៏

កកចើនកលើសល្ន់ាកពល្ចចេរ្ុ ្ន្ន ្ ែូ៏ចជាកៅកពលអនាគត

ផងដែរ។

 កែើម្ី្ កងាើនសែរិភាពមនការផត់្ផង់្ថាមពលអគ្សិនី

�នូែល់្ ណា្ត ករាងចក្ឧសសាហ្មមធំៗ  ជាមយួអកតាមថល្្់

អគ្ិសនីសមរម្យ អគ្ិសនី្ម្រុជា បាន្ងសង់ដខែ្្ូូន

អគ្ិសនីតង់ស្យរុងខ្ស់ ១១៥ គីឡូវាុល ក្ដវងក្មាណ ៧ 

គឡីដូម៉ាកត ភូា្់ពអីនុ ែ្ នីយ្នាទា យមាស កៅកាន់ករាងចក្

ផលិតសីុម៉ាង ់CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION 

ទាងំននះជាអី្ ដដលពួ្នយើង

្ពំពុងខិតខំប្ររឹងដប្រង
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(CMIC) សែ ិត្្នរុងកសរុ្្នាទា យមាស កខត្្ត ំពត កែើម្ីផត្់ផង្់

ថាមពលអគ្សិនី សកមា្់ ក្កមើែល់ែកំណើរការសងាវ ្់ផលិត្មម 

កៅ្្នរុងករាងចក្ផ្ទាទា ល់ ។ មិនកតរឹមដត្៉ាុកណាះ ោះ អគ្ិសនី្ម្រុជា 

្ប៏ានោ្់ឲ្យែកំណើរការដខែ្្ូូនតង់ស្យរុងខ្ស់ ១១៥ គឡីវូាុល 

មួយដខែកទៀត ក្ដវងក្មាណ ១,៨ គីឡូដម៉ាកត ភូា្់ពីដខែ

្ណា្ត ញមានក្្ ់កៅអនុ្ ែ នីយអគ្សិនទី១ី០ ដែលមាន

ទតីាងំសែ តិ្្នរុងតំ្ នក់សែឋ្ចិចេពកិសសភ្នកំពញ (PPSEZ) ។ ការ

ោ្់ឲ្យែំកណើរការគកកមាងទំាងពីរខ្ងកលើកនោះ ជាសូចនា្រ

មួយ កែើម្ីក�្ើយត្កៅនរឹងការអនុវត្តន៍កោលនកយបាយ

អភិវឌ្ឍឍន៍វិសយ័ឧសសាហ្មម(IDP)ឆ្ន ំ២០១៥-២០២៥ ដែល

បានោ្់កចញកោយរា�រោឋ ភិបាល្ម្រុជា ្្នរុងកោល្ំណង

ពកងីងវិ្លភាពកគ្ែណ្ត ្់មនការផត្់ផង្់អគ្ិសនី �ូន

ែល់តំ្ន់ ៉្ាូលឧសសាហ្មមធុនធំ កែើម្ីទា្់ទាញចំនួនអ្ន្

វិនិកយគកលើវិស័យឧសសាហ្មម ដែលអាច្កងាើនឱកាស

ការងារជាកកចើនែល់ក្ជាពលរែឋ រស់កៅ�ំុវិញតំ្ន់កនាោះ

ផងដែរ។

 ការចា្់កផ្តើមសិ្សាសមទ្ធលិទ្ធភាព គកកមាងឧទ�ន

ផលតិថាមពលអគ្សិនកីែើរកោយពនឺ្កពោះអាទតិ្យថមមួីយ្ដន្ង

កទៀតសែ ិតកៅតំ្ន់តាម តពង កខត្្ត ំពង់សឺ្ មានអានុភាព ៦០ 

កមហ្កាា វាា ត់ កលើមផទាែីក្មាណជាង ១២០ ហិ្តា ដែលអាច

ផលិតថាមពលអគ្ិសនី្្នរុងរងវង់ក្មាណ ៩៦ �ីហ្កាា វាា ត់

កមា៉ា ង្្នរុងមួយឆ្ន ំ។ ថាមពល្ក ើ្តកឡើងវិញ បានក្ាយជា

មខុកពលួញែសំ៏ខ្ន់្្នរុងចកំណាមក្ភពថាមពលអាទិភាព

សំខ្ន់ៗមួយចំនួន ដែលមានការយ្ចិត្តទុ្ោ្់ខ្ស់

ពីសំណា្់រា�រោឋ ភិបាល្ម្រុជា។ 

 ការចា្ក់ផ្តើមគកកមាង្ងសងដ់ខែ្្ូូនអគ្សិនី

តង់ស្យរុងខ្ស់ជា្ង ភាគខ្ងក ើ្តមនក្កទស្ម្រុជា �ហំ្កាន

ទី២ ដែលមានក្ដវងសរុ្ ២៤៨ គីឡូដម៉ាកត ្្នរុងកនាោះដខែ

្្ូូន ២៣០ គីឡូវាុល ពីវារីអគ្ិសនីកស្នកកកាម២ កៅ

អនុ ែ្ នីយរតនគីរី មានក្ដវងក្មាណ ១១៥  គីឡូដម៉ាកត 

និងពីអនុ ែ្ នីយក្កចោះ កៅអនុ ែ្ នីយមណឌ លគីរី មាន

ក្ដវង ១៣៣ គីឡូដម៉ាកត ។  ដខែ្ណា្ត ញ្្ូូនកនោះ កកោង

នរឹង្ ច្េ ្់ការ្ងសង់កៅឆ្ន ំ២០២០ កោយទទួលបាន

ហិរ ញ្ា្្ទានឥណទានពីធនាោរចិនអាហរ័ណ-នីហរ័ណ 

(China Exim Bank) ។ ្នាទា ្់ពីគកកមាងកនោះកតូវ្ ច្េ ្់

ជា ែ្ ពរ កខត្តរតនគីរី  និងមណឌ លគីរី  នរឹងមានលទ្ធភាព
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កគ្់កោន់្្នរុងការកសូ្យ្ថាមពលកោយផ្ទាទា ល់ពី្ណា្ត ញ

ជាតិ ដែលអាច្កងាើនក្សិទ្ធភាព និងសែ ិរភាព្្នរុងការផត្់ផង្់

ថាមពលអគ្សិនីឲ្យកានដ់តក្កសើរជាងមុន កពមទំាងអាច�ួយ

កាត់្ នែយ្រមិាណមនការនំាចលូថាមពលអគ្សិន ីពកី្កទស

កវៀតណាមតាមរយៈដខែ្ណា្ត ញតង់ស្យរុងមធ្យម ៣៥ គីឡូវាុល 

មានរយៈចមាា យឆា យ ដែលអាចក្ឈមនរឹង្ញ្ា រអា្់រអួល

កោយយថាកហតុណាមួយ។

 គកកមាងពកងី្ក្ព័ន្ធដខែ្្ូូន និងដច្ចាយកៅ

រា�ធានីភ្នំកពញ�ំហ្កានទី០២ (JICA Phase II) កតូវបានចុោះ

្ិចចេកពមកកពៀងកៅដខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៨។ គកកមាងកនោះ នរឹង

កធវើឲ្យក្កសើរកឡើងនូវ ែ្ នភាពផត់្ផង់្ថាមពលអគ្ិសនី ឲ្យ

កាន់ដតមានក្សិទ្ធភាព និងសែ ិរភាពជាងមុន កែើម្ីកាត់្នែយ

ហ្កានិភ័យមនការោច់ចរន្តអគ្ិសនី កៅ្្នរុងក្្ខណឌ រា�ធានី

ភ្នំកពញទំាងមូល តាមរយៈការកធវើទំកនើ្្មម និង្ងសង់ដខែ

្្ូូនក្ទា្់ក្ឡាោ្ន  នងិដខែ្ណា្ត ញដច្ចាយឆ្តមវ (Smart 

Grid)។

 ពិធីចុោះហតែកលខ្កកកាមអធិ្តីភាពែ៏ខ្ង់ខ្ស់

រ្ស់ សនម្ចអគ្គមហានសនា្រតីនតនជា  ហុពុន ដសន

នងិឯ្ឧត្តមនាយ រ្ែឋមន្ត្រីន្តចិីនកលើការទទលួគកកមាង្ងសង់

ដខែ្្ូូនអគ្ិសនីតង់ស្យរុងខ្ស់ ៥០០គីឡូវាុល ពីក្ភព

ថាមពលវារីអគ្ិសនី កៅកខត្តែន្ហុង ក្កទសឡាវ 

ម្ភូា្់នរឹងដខែ្ណា្ត ញ ២៣០ គឡីវូាុល មានក្្់្្នរុងកខត្ត

សទា រឹងដកតង កតវូបានកធវើកឡើងកៅកែើមឆ្ន ២ំ០១៨។ គកកមាងកនោះ

ទទលួបានការោកំទ នងិសហការពភីាគឡីាវ ្ ្នរុងការពកងី្

ទហំំោណ�ិូ្ មមថាមពល នងិចណំង្មគ្ភីាពរវាងក្កទស

ទំាងពរី ្ ែ៏ចូជា្ំកពញតកមូវការថាមពលអគ្សិនកីៅ្ម្រុជា 

កពមទំាង្កងាើនក្សិទ្ធភាព និងសែ ិរភាព្ណា្ត ញជាតិឲ្យ

កាន់ដតក្កសើរជាងមុន។

 ្ដនែមកលើដផនការយទុ្្ធ ន្ត្រីស្ត្នែយអកតា នងិ

គម្ាតមថល្្អ់គ្សិនកីៅកពោះរាជាណាចក្្ម្រុជាឆ្ន ំ

២០១៥-២០២០ រា�រោឋ ភិបាល្ម្រុជា តាមរយៈក្សួងដរា 

នងិថាមពល បានកចញកសច្្តកី្កាស ស្ត ពីកីារដ្សកមលួល
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អកតាមថល្្់អគ្ិសនីកឡើងវិញ្្នរុងឆ្ន ំ២០១៨ សកមា្់

ការអនុវត្្ត ន្តពីឆ្ន ំ២០១៩ ែល់ឆ្ន ំ២០២០។ តាមរយៈការ

ដ្សកមលួល ដផនការ្នែយអកតាមថល្្់អគ្ិសនីខ្ងកលើ 

នរឹងរមួចដំណ្្្នរុងការកាត់្ នែយមថក្ក ើ្កបាស់អគ្សិនែីល់

អ្ន្កក្ើកបាស់អគ្ិសនីមាន្កមិត�ីវភាពមធ្យម និងទា្ 

ជាពិកសសមន្ត្រីន្តីរា�ការ ្ង្្អនូ្មម្ រ-្មមការនី ដែល

កក ើ្កបាស់ថាមពលអគ្ិសនីមិនកលើសពី ២០០ គីឡូវាា ត់

កមា៉ា ង្្នរុងមួយដខ។ ឥទ្ធពិលមនដផនការ្នែយអកតាមថល្្់

អគ្ិសនី និងអនុកកោោះមថអ្គ្ិសនីសកមា្់អ្ន្កក ើ្កបាស់

លកំៅោឋ ន បានផ្តល់ដផផ្្ទាា ែល់លំកៅោឋ នក្មាណ ៩០% 

តាមរយៈការឧ្តែមភធនកោយនាយ្ោឋ នមូលនធិិអគ្សិនី

ភាវូ្នីយ្មម�ន្ទ មនអគ្ិសនី្ម្រុជា។ 

 ថវកិាសរុ្ ចនំនួ ៧៧,៦ លាន ែល្ុារអាកមរិ្

កតវូបានកក ើ្កបាស់ សកមា្់អនវុត្្ត មមវធិរីញុដផផ្្ទាា មនការ

អភវិឌ្ឍឍអគ្សិនកីឆ្ោះកៅក្ជាពលរែឋកៅ�ន្ទ ដែល្្នរុង

កនាោះ អគ្សិនី្ ម្រុជាបានផ្តលថ់វកិាចនំនួ ៧៤ លានែល្ុារ

អាកមរិ្ ធនាោរអភិវឌ្ឍឍន៍អាល្ឺម៉ាង់ (KfW) ចំនួន ២,៦ 

លានែុល្ារអាកមរិ្ និងធនាោរអភិវឌ្ឍឍន៍អាសុី (ADB) 

ចំនួន ១ លានែុល្ារអាកមរិ្។

 ក�ៀ្ត្្នរុងឱកាសកនោះ កយើងខ្រុ ំសូមកធវើការ្ត់

សម្ាល់ពីការចលូរមួចំដណ្ នងិការក្្តជ្ាចិត្តែក៏មាោះមុត 

រ្ស់និកយ�ិតកយើងទំាងអស់ោ្ន  ដែលបានកែើរតួនាទីែ៏

សខំ្ន់ នងិមនិអាចខវោះបាន្្នរុងការសកកមចបានកជាគ�័យ

�ូនអង្ភាពកនោះ។ កយើងខ្រុ ំសូមសដម្តងនូវ្ត្្ត ញាូែ៏

កជាលកក� ចកំោោះការដណនំាែម៏ាន រ្ៈសខំ្ន់ក្្ ក្ោយ

គតិ្ ណឌ តិរ្ស់   សនម្ចអគ្គមហានសនា្រតីនតនជា  

ហុពុន ដសន នាយ្រែឋមន្ត្រីន្តី មនកពោះរាជាណាចក្្ម្រុជា  

ដែលសកម្តចដតងផ្តល់ការោកំទជាគន្រឹោះៗកៅកគ្់រ្ត់

សំខ្ន់ៗទំាងអស់។

 កយើងខ្រុ ំសូមសដម្តងនូវការែរឹងគុណ ចំកោោះ

ក្សងួដរា នងិថាមពល នងិក្សួងកសែឋ្ ចិចេ នងិហរិ ញ្ាវតែរុ 

ដែលបាន្ន្តចង្អរុល្ងាា ញទិសកៅ នងិោកំទយ៉ា ងខ្្ងំក្ា។ 

កយើងខ្រុសូំមសដំែងនវូកសច្្តកី្មនសែរី្រាយជាពិកសស

�ូនែល់អាជ្ាធរអគ្ិសនី្ម្រុជា  និងចំកោោះសមា�ិ្

ក រ្ុមក រ្្ឹ សាភបិាលអគ្សិនី្ ម្រុជា សកមា្់ការចូលរមួចដំណ្

ការោកំទ  និងការដណនំា្ន្ងម្។ កយើងខ្រុ ំសូមវាយតមម្

យ៉ា ងខ្ស់ផងដែរ ចំកោោះការោកំទពីសំណា្់អតិថិ�នកគ្់

ក្កភទរ្សអ់គ្សិនី្ ម្រុជា ជាងកនោះកៅកទៀត កយើងខ្រុសំមូ

សដម្តងនូវការកកាតសរកសើរ ចំកោោះមែគូអភិវឌ្ឍឍន៍នានា 

ជាពិកសសធនាោរចិនអាហរណ័នីហរណ័រ្ស់្ធារណៈ

រែឋក្ជាមានិតចិន និងមែគូផលិត្រថាមពលឯ្រា�្យ

ទំាងអស់។ ជាមួយការរី្ចកកមើនកនោះ  អគ្ិសនី្ម្រុជា្ំពុង

កបាោះ�ំហ្កានកៅមុខ ក្្្កោយសុទែិឋនិយិម ្ ្នរុងក្ស្្មម

រ្ស់ខ្លួនែ៏ក្កសើរ កែើម្ី�ួយអភិវឌ្ឍឍវិស័យថាមពល្្នរុង

កពោះរាជាណាចក្្ម្រុជា។

រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី

អគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជា

ដ្វ រតនៈ
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មាតកិា
អំពីនយើង

 ការវិិវិឌ្ឍឍន៍៍របស់់អគិិ្គិស់នី៍កមុ្ពុ�ជាា	 	 	 					 8
 ចកុ�វិិស័់យ	 	 	 					 ១០
	 ទស់សន៍វិិស័់យ	 	 	 					 ១០
	 តួួនាទី	និ៍ងការទទួលខុុស់ត្រូតូួវិ	 	 	 					 1១ 
	 រចនាស់ម័ុ្ពុន៍ធគ្រគ្គិប់ត្រូគ្គិង																																													 ១៣
ចំណពុ ចសខំាន់ៗដ្នែ្ហរិញ្ញវត្ពុ

 តារាងតុួលយការ	និ៍ងលំហូូរសាច់ត្រូ�ក់	 	 	 					 1៦

ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនពុស្យ

 ការបណ្តុះះ��បណ្តុះះាលចំណេះណ្តុះ�ដឹឹងកុ�ងត្រូបណេះទស់		 	 	 					 ២០	
	 ការបណ្តុះះ��បណ្តុះះាលចំណេះណ្តុះ�ដឹឹងណេះត្រូ�ត្រូបណេះទស់	 	 	 					 ២២	

អាជីវ្ម្មសនែសូល

 ត្រូបភពផលិតួកម្ពុម	 	 	 					 ២៦	
	 តួត្រូមូ្ពុវិការថាាម្ពុពល	និ៍ងការផិត់ួផិង់អគិិ្គិស់នី៍ណេះ�កុ�ងបណ្តុះះាញជាាតិួ	 					 ២៦	
 ខ្សែខុសបណ្តុះះាញជាាតិួបញូ្ជូ�ន៍អគិិ្គិស់នី៍	 	 	 					 ៤៤
		 ខ្សែខុសបណ្តុះះាញខ្សែចកចាយអគិិ្គិស់នី៍	 	 	 					 5២
មសូលនិធិអគ្គិសនីភាវសូ្រនីយ្ម្មជន្រទននអគ្គិសនី្ម្ពុជា

 ការបណេះងើ�តួសាាប័ន៍	មូ្ពុលនិ៍ធិិអគិិ្គិស់នី៍ភាវូិបនី៍យកម្ពុមជាន៍បទ(ម្ពុ.អ.ជា)	 					 ៥៨	
	 ស់កម្ពុមភាពការងារខ្សែដឹល	ម្ពុ.អ.ជា	ស់ណេះត្រូម្ពុច�ន៍	 	 	 					 ៥៨	
ដ្នការអភិវឌ្ឍន៍ និងយពុទ្ធសានសន្លើវិសយ័ថាមពលអគ្គិសនី

 ណេះ�លន៍ណេះ��យអភិវិឌ្ឍឍន៍៍វិិស័់យថាាម្ពុពល	 	 	 					 6២	
	 ការព�ករណ៍្តុះតួត្រូមូ្ពុវិការថាាម្ពុពល	 	 	 					 6២	
	 ខ្សែផន៍ការណេះម្ពុនៃន៍ការផលិតួថាាម្ពុពល	និ៍ងត្រូបព័ន៍ធខ្សែខុសបញូ្ជូ�ន៍																 6៣	

្ិច្ចសហប្រតិ្រត្ិការជាមួយប្រនទស្នែពុងតំ្រន់

 ការភូាប់បណ្តុះះាញអគិិ្គិស់នី៍ជាាមួ្ពុយត្រូបណេះទស់នៃថាឡង់ដ៏ឹ	 	 	 					 ៧០	
	 ការភូាប់បណ្តុះះាញអគិិ្គិស់នី៍ជាាមួ្ពុយត្រូបណេះទស់ឡាវិ	 	 	 					 ៧១	
	 ការភូាប់បណ្តុះះាញអគិិ្គិស់នី៍ជាាមួ្ពុយត្រូបណេះទស់ណេះវិៀតួណ្តុះាម្ពុ	 	 	 					 ៧១	
	 ការតួភូាប់បណ្តុះះាញអនុ៍តំួបន់៍	 	 	 					 ៧១
ទំនួលខពុសបតរូវរ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជាចំនោះសង្គម

 ការចុ�ជួាយឧបតួាម្ពុភកងទ័ព	 	 	 					 7២
	 ការងារម្ពុនុ៍ស់សធិម៌្ពុ	 	 	 					 7៣
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 ការកក្ើកបាស់ថាមពលអគ្ិសនីមានវត្តមាន

កៅក្កទស្ម្រុជា្្នរុងឆ្ន ំ១៩០៦។ មុនដខតុលា ឆ្ន ំ១៩៥៨ 

ថាមពលអគ្ិសនី និងការកក ើ្កបាស់សកមា្់្ំភ្ឺកផែងៗកៅ

ក្កទស្ម្រុជា  កតវូបានផត្ផ់ង់្កោយក រ្ុមហុ៊នឯ្�នចំននួ ០៣៖

 - ក រ្ុមហ៊ុនទរឹ្ និងអគ្ិសនី ក�កាត់ថា CEE

 - សហព័ន្ធអគ្ិសនីឥណឌូ ចិន ក�កាត់ថា UNEDI

        - ក រ្ុមហុ៊នអគ្សិនបីារំាង-ដខមរ ក�កាតថ់ា CFKE

 ក្រុមហ៊ុនទរឹ្ និងអគ្ិសនី CEE បាន្កកមើកសវា 

អគ្ិសនីយ៉ា ងធំកៅតំ្ន់ទីក រ្ុងភ្នំកពញ។ សហព័ន្ធអគ្ិសនី

ឥណឌូ ចនិ  (UNEDI) ទទលួខសុកតវូកគ្់្ណា្ត កខត្តកផែងៗទំាង

អស់កលើ្ដលងដតកខត្តបាត់ែំ្ង ដែលកតូវបានផត្់ផង់្អគ្ិសនី

កោយក រ្ុមហ៊ុនអគ្ិសនីបារំាង-ដខមរ(CFKE)។

 កយងតាមកពោះរា�ក រ្ឹត្យកលខ ៦៥៥ -  NS  ចុោះមថាទី១០

 ដខតលុា ឆ្ន ំ១៩៥៨ ក្រុមហុ៊នចនួំនពរី គកឺ្រុមហុ៊នទរ្ឹ  នងិអគ្សិនី 

(CEE) និងសហព័ន្ធអគ្ិសនីឥណឌូ ចិន  ( UNEDI )  បានោ្់

្ ច្េូលោ្ន  កោយោ្់ថា  ៉ា អគ្គិសនី្ម្ពុជា  ៉ា ។

 អឡំរុងឆ្ន ំ១៩៧០  ែលឆ់្ន ំ១៩៧៩  វសិយ័ថាមពល

អគ្ិសនីកៅ្្នរុងក្កទសបាន�ង្កាត់កពរឹត្តិការណ៍ចំនួនពីរ ដែល

ទទលួរងកកោោះថា្ន ្ក់ោយ្រ ៖ សន្ត្រីង្ាមសីុវិល ( ពឆី្ន ំ១៩៧០ 

- ១៩៧៥) និងមានភាពចលាចលជាក្វត្តិ្ន្ត្រីស្តអំឡរុង

ការវិវឌ្ឍន៍
រ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា
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រ្្ដខមរក្ហម (ពីឆ្ន ំ១៩៧៥ - ១៩៧៩)។ អំឡរុងកពលកនាោះ 

មកធ�បាយមនការផលិត ការ្្ូូន និងការដច្ចាយកគ្់

ក្កភទទំាងអស់កតូវបាន្ំផ្្ទាញ មិនកតរឹមដតកៅរា�ធានីភ្នំកពញ

កទ ្៉ាុដន្តដថមទំាងកៅតំ្ន់ែមទកទៀតទូទំាងក្កទសផងដែរ។

 កៅឆ្ន ំ១៩៧៩ អគិស្នី្ម្រុជាកតូវបាន្កងាើត

កឡើងវិញ កោយរចនាសម័ន្្ធរែឋបាល សែ តិកកកាមការកគ្់កគង 

រ្ស់ក្សួងឧសសាហ្មម។ កៅឆ្ន ំ ១៩៩១ អគ្សិនី្ ម្រុជា កតវូ

បានកផទារឲ្យសែ តិកកកាមការកគ្ក់គងរ្ស់្ លារា�ធានីភ្នកំពញ

កោយោ្់ថា  ៉ាអគិ្គសនភីនែនំពញ  ៉ា កហើយមានភារ្ិចចេផត្ផ់ង់្

អគិស្នីកៅរា�ធានីភ្នកំពញ  ទនទារឹមនរឹងកនាោះការផត្ផ់ង្អ់គិស្នី  

កៅតាម្ណា្ត កខត្តទំាងអស់ កតូវបានកគ្់កគងកោយមនទាីរ

ឧសសាហ្មមកខត្ត។

 កៅឆ្ន ំ ១៩៩២  អគិស្នីភ្នំកពញ  កតូវបានកផទារឲ្យ

សែ តិកកកាមការកគ្់កគងរ្ស់ក្សួងឧសសាហ្មម  កោយ្្តរូ

នាមជាថមីកៅជា  ៉ាអគ្គិសនី្ម្ពុជា ៉ា វញិ ។ កកកាយការកបាោះ

កឆ្ន តជាស្លកៅឆ្ន ំ១៩៩៣  អគ្ិសនី្ម្រុជា កតូវបានកធវើ

្ំដណទកមង់ឲ្យសែ ិតកកកាមការកគ្់កគងរ្ស់ក្សួងឧសសា-

ហ្មម ដរា និងថាមពល(១) កហើយទទួលខុសកតូវសកមា្់

ការផត្់ផង្់ថាមពលអគ្ិសនីកៅរា�ធានីភ្នំកពញ។ ចំដណ្ឯ 

អង្ភាព្កកមើកសវា្មមថាមពលអគ្ិសនីកៅតាម្ណា្ត កខត្ត

មួយចំនួនកៅដតសែ ិតកកកាមការកគ្់កគងរ្ស់អាជ្ាធរកខត្ត

្៉ាុដន្តទទួលការឧ្តែមភថវកិាតាមរយៈក្សួងឧសសាហ្មម ដរា 

និងថាមពល។ 

 កៅដខមីនា ឆ្ន ំ១៩៩៦ តាមកពោះរា�ក្រឹត្យកលខ

០៣៩៦ / ១០ អគ្ិសនី្ម្រុជាបានក្ាយជាក រ្ុមហ៊ុនសវយ័ត 

ទទលួខសុកតវូមាន្ណំតម់យួ ជា្មមសទិិ្ធរ្សរ់ែឋទំាងកសរុង 

ដែលមានកាតពវ្ិចច្េ ្នរុងការផលិត  ្្ូូន  និងដច្ចាយ

ថាមពលអគិស្នីទូទំាងកពោះរាជាណាចក្្ម្រុជា ។ អគ្ិសនី

្ម្រុជាជា ែ្ ្័នមួយកស្ច�្់ កោយមានសវ ័យភាពមនការ

កគ្់កគងរែឋបាល   នងិហរិ ញ្ាវតែរុ។  អគ្សិនី្ ម្រុជាទទួលខសុ

កតូវចំកោោះកបា្់ចំកណញកបា្់ខ្ត្ង់ និងទទួលសង្ំណុល

កៅតាមទំហំមនតមមក្ទព្យសម្តិ្តរ្ស់ខ្លួន។
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 ច្្រុ វិស័យរ្ស់អគិស្នី្ម្រុជា គឺកធវើយ៉ា ងណា

ឲ្យក្ាយជាអង្ភាពអគ្ិសនីនំាមុខកគ កៅ្្នរុងកពោះរាជាណា-

ចក្្ម្រុជា កោយកតូវខិតខំយ៉ា ងខ្្ងំ ្្នរុងការ្ំកពញតកមូវ-

ការកក្ើកបាស់ថាមពលអគ្ិសនីនរឹងកធើវឲ្យក្កសើរកឡើងនូវ

គុណភាព និងក្សិទ្ធភាពមនការផត្់ផង់្ថាមពលអគ្ិសនី

�ូនអតិថិ�ន។

 ផ្តល់ការផត្់ផង់្អគិស្នីឲ្យបានកគ្់កោន់ក្្្

កោយសែ ិរភាព គុណភាព ក្សិទ្ធភាព  �ូនអតិថិ�នកៅ្្នរុង

តំ្ន់ ដែលមានអាជ្ា្ណះ រ្ស់ខ្លួន កោយតមមក្្្ួតក្ដ�ង

្កងាើនក្តិ្ត្តិការអា�ីវ្មមឲ្យបានក្កសើរ្ំផុត និងក្្្

កោយក្សិទ្ធភាព និងឧត្តមភាពនរឹងចូលរួមអនុវត្តកោល

នកយបាយរ្ស់រា�រោឋ ភិបាល្ម្រុជា កែើម្ីកាត់្នែយភាព

ក្ីក្ ការោរ្រិ ែ្ ន និងអភិវឌ្ឍឍន៍កសែឋ្ិចចេសង្មជាតិ។

ច្្ពុវិសយ័ ទស្នៈវិសយ័
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 អគ្ិសនី្ម្រុជាមានសិទ្ធិ និងការទទួលខុសកតូវ

ចំកោោះការផលិត   ្ ្ូូន និងដច្ចាយថាមពលអគ្ិសនី 

ទូទំាងកពោះរាជាណាចក្្ម្រុជា កោយអនុកលាមតាមកាតពវ្ិចចេ

មនការកធវើោណិ�ូ្ មមរ្ស់ខ្លួន ដែលមានដចងកៅ្្នរុងច�្់

ល្ន្្តិ្ៈ អាជ្ា្ណះ   និង្ទ្ ញ្ាត្តិែមទកទៀតរ្ស់រា�រោឋ -

ភិបាល្ម្រុជា។

 អគ្ិសនី្ម្រុជា ក្តិ្តិ្តជាសហកោសោណិ�ូ្ មម 

មួយ មានឯ្រា�្យភាព ្ ្នរុងការករៀ្ចំអា�ីវ្មម រ្ស់ខ្លួនកលើ

ការផលិត្្ូូន និងដច្ចាយថាមពលអគ្ិសនី កពមទំាង

្កងាើតទុនវិនិកយគ កែើម្ីក�្ើយត្កៅនរឹងតកមូវការទីផសារ 

តួនាទី និងការទទួលខពុសបតរូវ

និងមានការទទួលខុសកតូវកលើចំណូលចំណាយ។

 អគ្ិសនី្ម្រុជា កតូវអនុវត្តតាមល្ខ្ណឌ រ្ស់

អាជ្ា្ណះ កចញកោយអាជ្ាធរអគ្ិសនី្ម្រុជា  កែើម្ីផ្តល់កសវា-

្មមអគ្សិន។ី អគ្សិនី្ ម្រុជា កតវូអនវុត្តន៍ នរឹងកធវើឲ្យសកកមច

នវូ ដផនការអា�ីវ្មមរ្ស់ខ្លួន ដែលបានអនុមត័កោយក្រុម

ក រ្្ឹ សាភិបាលអគ្សិនី្ ម្រុជា  នងិអនកុលាមតាមកោលនកយបាយ 

ថាមពលអគ្ិសនីជាតិ និងដផនការអភិវឌ្ឍឍន៍ជាតិ ។

 អគ្ិសនី្ម្រុជា កតូវ្ំណត់ស្មមភាពអា�ីវ្មម

ដែលមានដចងកៅ្្នរុងល្ន្្តិ្ៈ និងអាជ្ា្ណះ  ដែលបាន

អនុម័តកោយអាជ្ាធរអគិស្នី្ម្រុជា។
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អគ្ិសនី្ម្រុជា កតូវបានអនុញ្ញា តកលើការទទួល

ខុសកតូវចំកោោះ ៖

១-ការផលិត ការ្្ូូន និងការដ្ងដច្ថាមពលអគ្ិសនី 

្្នរុងកោល្ណំង កែើម្ីក�្ើយត្តាមតកមូវការថាមពល

រ្ស់អ្ន្ជាវកគ្់ក្កភទ។

២-នំាចូល និងនំាកចញថាមពលអគ្ិសនីជាមួយក្កទស

�ិតខ្ង។

៣-ការ្ងសង់ និងោ្់ឲ្យែំកណើរការ្ណា្ត ញជាតិ្្ូូន

អគ្ិសនី កែើម្ីធានានូវការផត្់ផង្់អគ្ិសនីឲ្យបានកគ្់កោន់

និងមានគុណភាព។

៤-ការ្ងសង់ និងោ្់ឲ្យែំកណើរការ្ណា្ត ញ្្ូូនរង

្្នរុងកោល្ំណង ដច្ចាយអគ្ិសនី និងផត្់ផង់្ែល់តំ្ន់

កគ្់កគងកោយអគ្ិសនី្ម្រុជា និងតំ្ន់ែមទកទៀត។

៥-ល្់ថាមពលអគ្ិសនី និងការ្កកមើកសវា្មម ដែល

ោ្់ព័ន្ធ។

៦-ទិញថាមពល ការ្្ូូនថាមពល និងការទិញល្់ថាមពល 

រវាងអគ្ិសនី្ម្រុជា និងមែគូរអ្ន្ផលិត ថាមពលឯ្រា�្យ

កផែងៗ។

 អគ្ិសនី្ម្រុជា បានក្ភពទុនម្ពី ៖

១-ការផ្តល់�ំនួយពីរា�រោឋ ភិបាល្ម្រុជា។

២-អចលនកទព្យ  និងែីធ្ីទំាងឡាយ  ដែលកតូវបានកផទារ

�ូនអគ្ិសនី្ម្រុជា កោយរា�រោឋ ភិបាល្ម្រុជា ែូចមានកៅ

្្នរុងមាកតា ៧ មនអនុក្រឹត្យកលខ ២៣។

៣-កបា្់ចំណូល កោយកយងតាមកោលការណ៍គណកនយ្យ

រ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជា ។ 

៤-ការផ្តល់ហិរ ញ្ា្្ទានឥតសំណង និងហិរ ញ្ា្្ទានឥណទាន 

កផែងៗ ដែលអគ្សិនី្ ម្រុជាទទលួបាន កោយមានការអនម័ុត

ពីរា�រោឋ ភិបាល្ម្រុជា។ 

៥-ការផ្តល់ឥណទានែល់អគ្ិសនី្ម្រុជាពីក្ភពហិរ ញ្ាវតែរុ

កផែងៗ ដែលកតូវអនុម័តកោយរា�រោឋ ភិបាល្ម្រុជា។

12

របាយការណប៍្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨  |  អ៊មី៉ែល info@edc.com.kh   |   គេហទពំរ័ www.edc.com.kh



អគ្គនាយ្រង រដ្ឋបាល

នាយ្ដ្ឋា្ឋ ន រដ្ឋបាល

វិទ្យស្ាន វិទាសានសអ្គ្គិសនី

អង្គភាពសយ្ត័

អង្គភាពអគ្គិសនីនខត្

នាយ្ដ្ឋា្ឋ ន ហរិញ្ញ្ិច្ច-គណននយ្យ

នាយ្ដ្ឋា្ឋ ន អាជីវ្ម្មដច្ចាយ

នាយ្ដ្ឋា្ឋ ន ្លតិ្ម្ម

នាយ្ដ្ឋា្ឋ ន ្រញូសូនអគ្គិសនី

ន. ដ្នការយពុទ្ធសានស ្និងគនបមាងការ នាយ្ដ្ឋា្ឋ ន ភាវសូ្រនីយ្ម្ម

នាយ្ដ្ឋា្ឋ ន លទ្ធ្ម្ម

នាយ្ដ្ឋា្ឋ ន សវន្ម្មន្ៃ្នែពុង

នាយ្ដ្ឋា្ឋ ន អធិការ្ិច្ច

នាយ្ដ្ឋា្ឋ ន ្រនច្ច្វិទាព័ត៌មាន

អគ្គនាយ្រង ហរិញ្ញ្ិច្ច-អាជីវ្ម្ម អគ្គនាយ្រង ដ្នការ និង្រនច្ច្នទស អគ្គ.រង  ភាវសូ្រនីយ្ម្មជន្រទ

អង្គការនលខ និងរចនាសម្័នបគ្រ់បគង អគ្គិសនី្ម្ពុជា

ប្រុមប្ររឹ្សាភិបាល

អគ្គិសនី្ម្ពុជា រដ្ឋមនន្ីប្រតិភសូអមនាយ្រដ្ឋមនន្ី អគ្គនាយ្អគ្គិសនី្ម្ពុជា
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ការិ.ិរិដ្ឋឋបាល

ការិ.ិពិិធីីការិ

ការិ.ិសំំណង់់

ការិ.ិរិដ្ឋឋបាល គណនេ�យ្យយ

ការិ.ិសិំក្សាាធិីការិ

ការិ.ិបណះ� �បណ្តាះ លបនេ�េក្សានេ�សំ

នេដ្ឋបាា តឺឺម៉ាង់់អគិិសំ�ី

នេដ្ឋបាា តឺឺម៉ាង់់ថ្នាា ក្សា់សិំក្សាាមូ៉លដ្ឋាឋ �

ការិ.ិធានាគ�ណភាពិផ្ទៃ�ៃក្សាា�ង់ �ិង់ស្រា�វស្រា�វ

អគិិសំ�ីនេសំៀម៉រាប

នេរាង់�ស្រាក្សាអគិិសំ�ី�ី២

ផ្នែ�ាក្សានេលខាធិីការិ

ផ្នែ�ាក្សារិដ្ឋឋបាល

នេរាង់�ស្រាក្សាអគិិសំ�ី�ី៣

នេរាង់�ស្រាក្សាអគិិសំ�ី�ី៥-៦

នេរាង់�ស្រាក្សាអគិិសំ�ី�ី៧

អគិិសំ�ីស្រាពិ�សីំហ��

អគិិសំ�ីក្សាំពិង់់ចាម៉

អគិិសំ�ីបាតឺ់ដំ្ឋបង់

អគិិសំ�ីក្សាំពិតឺ

អគិិសំ�ីផ្ទៃស្រាពិផ្នែវង់

អគិិសំ�ីបនាៃ យ្យមា�ជ័័យ្យ

អគិិសំ�ីសំៃ�ង់ផ្នែស្រាតឺង់

អគិិសំ�ីរិតឺ�គីរិ ី

អគិិសំ�ី�ា យ្យនេរិៀង់

អគិិសំ�ីម៉ណឌ លគីរិ ី

អគិិសំ�ីក្សាំពិង់់សំឺឺ

អគិិសំ�ីស្រាក្សានេ��

អគិិសំ�ីតឺូូង់ឃ្មុំំ� ំ

អគិិសំ�ីតាផ្នែក្សាវ

ការិ.ិប�គិលិក្សា

ការិ.ិនេបៀវតឺសរិ ៍

ការិ.ិវវិា�

គិលា�ដ្ឋាឋ �

នេលខាធីិការិដ្ឋាឋ �

អង់ិភាពិ បណ្តាះ ញ

អង់ិភាពិ បរិធិា�

អង់ិភាពិ នេរាង់�ង់ជ័ួសំជ័�ល

ការិ.ិ�ិតឺ់�ិង់់សំមាា រិ

ការិ.ិបនេ�េក្សានេ�សំផ្នែ�ក្សាចាយ្យ

ការិ.ិស្រាគប់ស្រាគង់បំណ� លរិដ្ឋឋ

ការិ.ិកិ្សា�េការិអាជ័ីវក្សាម៉ំអគិិសំ�ីនេ�តឺះ

�ខា អូរិផ្នែបក្សាក្សាអម៉

�ខា វតឺះភ្នំាំ

�ខា �ួលពិស្រាង់

�ខា អូរិដ្ឋ�ម៉
នេលខាធីិការិដ្ឋាឋ �

ការិ.ិបនេ�េក្សានេ�សំវារិអីគិិសំ�ី

ការិ.ិស្រាបតិឺបតឺះិបនេ�េក្សាវ�ិាពិ័ត៌ឺមា�

ការិ.ិក្សាមំ៉វធិីីបនេ�េក្សាវ�ិាពិ័តឺ៌មា�

ការិ.ិផ្នែ��ការិ�លិតឺក្សាម៉ំ

ផ្នែ�ាក្សា ការិងារិល�ធក្សាម៉ំ

�ណឌ  រិដ្ឋឋបាល

ការិ.ិស្រាបតិឺបតឺះិការិ�លិតឺក្សារិអគិិសំ�ី

ការិ.ិរិដ្ឋឋបាល �សពិា�ាយ្យ �ិង់បញូូ្ជូ�

ការិ.ិអធិី.រិ.ប&ស្រា�វស្រា�វ-�ង់ស្រាក្សាង់ឯក្សា�រិប�នេលំីសំ

ការិ.ិអភិ្នំវឌ្ឍឍក្សាម៉ំវធិីី �ិង់សិំក្សាាស្រា�វស្រា�វ

ការិ.ិអភិ្នំបាលកិ្សា�េ �ិង់សំ�ះិសំ��បនេ�េក្សាវ�ិាពិ័តឺ៌មា�

ការិ.ិកិ្សា�េការិ�ូនេ� �ិង់ពាណិជ័ូក្សាម៉ំ

ការិ.ិស្រាបពិ័�ធរិនឺេ�ការិពារិ

អង់ិភាពិ បណ្តាះ ញបញូូ្ជូ�

អង់ិភាពិ ម៉ជ័ឈម៉ណឌ ល�តិឺបញូូ្ជូ�

នេលខាធីិការិដ្ឋាឋ �

ការិ.ិវភិាគស្រាបពិ័�ធបញូូ្ជូ� �ិង់ GIS

ការិ.ិស្រាគប់ស្រាគង់គនេស្រាមាង់ឯក្សាជ័�

ការិ.ិស្រាគប់ស្រាគង់គនេស្រាមាង់�ី២

ការិ.ិស្រាគប់ស្រាគង់គនេស្រាមាង់�ី១

ការិ.ិបនេ�េក្សានេ�សំ

ការិ.ិសំហស្រាបតិឺបតឺះិការិអ�ះរិ�តិឺ

ការិ.ិផ្នែ��ការិ ស្រាគប់ស្រាគង់ស្រាបពិ័�ធពិ័តឺ៌មា� �ិង់ក្សាំណតឺ់ផ្ទៃ�ៃ

ការិ.ិសំង់ិម៉បរិ�ិា � �ិង់�ំនាក្សា់�ំ�ង់

អង់ិភាពិ ស្រាបពិ័�ធ SCADA �ិង់�ូរិគម៉នាគម៉�៍បញូូ្ជូ�

ការិ.ិបនេ�េក្សានេ�សំនេរាង់�ស្រាក្សានេដី្ឋរិនេដ្ឋាយ្យក្សានេ�ះ  �ិង់សូំឡា

�ខា ចាក្សា់អផ្នែស្រាង់នេស្រាកាម៉

ការិ.ិស្រាគប់ស្រាគង់បនេ�េក្សានេ�សំភូ្នំម៉ិភាគ

ការិ.ិស្រាគប់ស្រាគង់បនេ�េក្សានេ�សំភូ្នំម៉ិភាគ

ការិ.ិស្រាគប់ស្រាគង់បនេ�េក្សានេ�សំភូ្នំម៉ិភាគ

ការិ.ិស្រាគប់ស្រាគង់បនេ�េក្សានេ�សំភូ្នំម៉ិភាគ

ការិ.ិស្រាគប់ស្រាគង់បនេ�េក្សានេ�សំភូ្នំម៉ិភាគ

ការិ.ិស្រាគប់ស្រាគង់�ិ�ា�័យ្យ �ិង់នេបា�ពិ�ម៉ឺ

ការិ.ិស្រាគប់ស្រាគង់ �ិង់ស្រាតឺួតឺពិិ�ិតឺយអាជ័ីវក្សាម៉ំ�ខា

ការិ.ិ�ំនាក្សា់�ំ�ង់ពិ័តឺ៌មា� �ិង់សំរិ�ប

ការិ.ិស្រាគប់ស្រាគង់ការិបាតឺ់បង់់ថ្នាម៉ពិល

ម៉ជ័ឈម៉ណឌ លបញូ្ជា

ការិ.ិស្រាគប់ស្រាគង់ឥណទា�បរិនេ�សំ

ការិ.ិផ្ទៃ�ៃនេដ្ឋីម៉ �ិង់ពិាក្សារិណ៍ហរិិញ្ជូញវតឺា�

ការិ.ិស្រាគប់ស្រាគង់កិ្សា�េការិអគិិសំ�ីនេ�តឺះ

ការិ.ិគណនេ�យ្យយ

ការិ.ិស្រាគប់ស្រាគង់��់ស្រាបាក្សា់ �ិង់�ូរិទាតឺ់

នេលខាធីិការិដ្ឋាឋ � អគិនាយ្យក្សា

ផ្នែ�ាក្សាជំ័�ួយ្យការិ ផ្នែ�ាក្សាជំ័�ួយ្យការិ ផ្នែ�ាក្សាជំ័�ួយ្យការិ ផ្នែ�ាក្សាជំ័�ួយ្យការិ

ការិ.ិរិដ្ឋឋបាល-ហរិិញ្ជូញវតឺា�

ការិ.ិល�ធក្សាម៉ំគនេស្រាមាង់

ការិ.ិស្រាគប់ស្រាគង់អ�ល�ស្រា�ពិយ

ការិ.ិល�ធក្សាម៉ំអគិិសំ�ីក្សាម៉ឺ��

ការិ.ិ�ិតឺ់�ិង់់សំមាា រិ �ិង់ដ្ឋ�ក្សាជ័ញូូ្ជូ�

ការិ.ិសំវ�ក្សាម៉ំអាជី័វក្សាម៉ំ

ការិ.ិអធិីការិក្សាិ�េ ��ួលប�ៃ�ក្សាអគិិសំ�ី

ការិ.ិអធិីការិក្សាិ�េ ��ួលប�ៃ�ក្សាអគិិសំ�ីភ្នំាំនេពិញ

ការិ.ិរិដ្ឋឋបាល �ិង់បនេ�េក្សាវ�ិា

ការិ.ិសំវ�ក្សាមំ៉ ហរិិញ្ជូញវតឺា� �ិង់

ផ្នែ�ាក្សា រិដ្ឋឋបាល

ការិ.ិបនេ�េក្សានេ�សំផ្នែ��ការិ ពិិ�ិតឺយ �ិង់វាយ្យតឺផ្ទៃម៉ៃ

�ីស្រាប�ក្សាាអគិិសំ�ីក្សាម៉ឺ�� ការិ.ិពិ័តឺមា� �ិង់នេសំវាអតិឺ�ិជ័� ការិ.ិមូ៉ល�ិធីិសំងិ់ម៉ �ិង់អាហារិូបក្សារិណ៍

នេលខាធីិការិដ្ឋាឋ � ស្រាក្សាុម៉ស្រាប�ក្សាាភិ្នំបាល
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ឯ្ឧត្ម ដហម បកាញត់សូនី
ស់មាជាិក

តួំណ្តុះាង	ទីស់ះីការ
គ្គិណ្តុះៈរដឹ្ឋម្ពុត្រូន៍ះី

ឯ្ឧត្ម ចាន់ សពុធី
ស់មាជាិក

តួំណ្តុះាង	ត្រូកស់ួងណេះស់ដឹ្ឋកិច្ច
ន៍ិងហូិរញ្ជូ្ញវិតួា�

ឯ្ឧត្ម ដ្វ រតនៈ
ស់មាជាិក	

រដឹ្ឋម្ពុត្រូន៍ះីត្រូបតួិភូអម្ពុនាយករដឹ្ឋម្ពុត្រូន៍ះី
អគ្គិិនាយកអគ្គិិិស់ន៍ីកម្ពុុ�ជាា

 ្្នរុងនាមរា�រោឋ ភិបាល្ម្រុជា ក្សួងដរា និងថាមពល និងក្សួងកសែឋ្ិចចេ និងហិរ ញ្ាវតែរុគឺជាមាចេ ស់សហ្មមសិទ្ធិកលើ

ក រ្ុមហ៊ុនអគ្ិសនី្ម្រុជា។ អគ្ិសនី្ម្រុជា កតូវបានែរ្ឹ នំាកោយឯ្ឧត្តមរែឋមន្ត្រីន្តីក្តិភូអមនាយ្រែឋមន្ត្រីន្តី អគន្ាយ្អគ្ិសនី្ម្រុជា 

ដែលជាអ្ន្រាយការណ៍�ូនក រ្ុមក្រឹ្សាភិបាល និងទទួលរបាយការណ៍កតឡ្់ម្វិញ កែើម្ីរាយការណ៍�ូនកៅរែឋមន្ត្រីន្តីក្សួង

អាណាព�បាលទំាងពីរ ។ ឯ្ឧត្តមរែឋមន្ត្រីន្តីក្តិភូអមនាយ្រែឋមន្ត្រីន្តី អគន្ាយ្អគ្ិសនី្ម្រុជា កតូវបាន�ួយការងារកោយអគន្ាយ្

រងចំនួន ០៤ រូ្ និងនាយ្ ចំនួន ១២ រូ្ ។ ឆ្ន ំ២០១៨ ថា្ន ្់កគ្់កគងរ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជា រួមមាន៖

14

របាយការណប៍្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨  |  អ៊មី៉ែល info@edc.com.kh   |   គេហទពំរ័ www.edc.com.kh

្រណិ្ត បបាងំ ជលសា
អគ្គិិនាយករង

ខ្សែផន៍ការ	ន៍ិងបណេះច្ចកណេះទស់

នោ្ ដងែត សពុខន
អគ្គិិនាយករង

ហូិរញ្ជូ្ញកិច្ច-អាជាីវិកម្ពុម

នោ្ ដ្វ វីរៈ
អគ្គិិនាយករង

ម្ពុូលន៍ិធិិអគ្គិិិស់ន៍ីភាវិូប-
ន៍ីយកម្ពុមជាន៍បទ

នោ្ ទីវ រែ វពុឌ្ឍ
នាយក	អាជាីវិកម្ពុមខ្សែចកចាយ

្ញ្្ញ  សពុនិ សពុវណ្ណ នី
នាយិកា	ហូិរញ្ជូ្ញកិច្ច-គ្គិណ្តុះណេះន៍យយ

នោ្ នលឿង ដ្វសោិ
នាយក	ម្ពុូលន៍ិធិិអគ្គិិិស់ន៍ី
ភាវិូបន៍ីយកម្ពុមជាន៍បទ

នោ្ ជពុន ពិសដិ្ឋ
នាយក	ខ្សែផន៍ការយុទធសាត្រូស់ះ	

ន៍ិងគ្គិណេះត្រូមាងការ

នោ្ អសូន នហមរទិ្ធ
នាយក	ផលិតួកម្ពុម

នោ្ គង់ ពពុទ្ធី
នាយក	បញ្ជូូ�ន៍អគ្គិិិស់ន៍ី

      ១ ប្រុមប្ររឹ្សាភិបាល

២       រចនាសម្័នរ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា



នោ្ ហង់ ទសូច
ស់មាជាិក

តួំណ្តុះាងន៍ិណេះ�ជាិតួកម្ពុមករ
អគ្គិិិស់ន៍ីកម្ពុុ�ជាា

នោ្ គី នខមលនី
ស់មាជាិក

តំួណ្តុះាង	ត្រូកសួ់ងយុតួះិធិម៌្ពុ

នោ្បស ីសពុខ សពុធាវី
ស់មាជាិក

តួំណ្តុះាង	ស់ភាពាណ្តុះិជាូកម្ពុមកម្ពុុ�ជាា
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ឯ្ឧត្ម វិចទ័រ ហ្សូនា
ត្រូបធាន៍

តួំណ្តុះាង	ត្រូកស់ួងខ្សែរែ	ន៍ិងថាាម្ពុពល

ឯ្ឧត្ម នអង គនា្ធ
អគ្គិិនាយករង

រដឹ្ឋ�ល

នោ្ ឈរឹម មាែ ន
នាយក	លទធកម្ពុម

នោ្ អុពុំ ពិសដិ្ឋ
នាយក	វិិទ�សាាន៍
វិិទ�សាត្រូស់ះអគ្គិិិស់ន៍ី

នោ្ ល ីទីឃា
នាយក	រដឹ្ឋ�ល

នោ្ នលឿង ដ្វសោិ
នាយក	ម្ពុូលន៍ិធិិអគ្គិិិស់ន៍ី
ភាវិូបន៍ីយកម្ពុមជាន៍បទ

នោ្ ជួង នហង
នាយក	អធិិការកិច្ច

នោ្ សារ ពុន សកាកា រនពុជ
នាយក	បណេះច្ចកវិិទ�ព័ត៌ួមាន៍

នោ្ នអៀម វណ្ណ ថា
នាយក	ស់វិន៍កម្ពុមនៃផទៃកុ�ង



ចំណពុ ចសខំាន់ៗ

ដ្នែ្ហរិញ្ញវត្ពុ

១- តារាងតលុ្យការហិរញ្ញ វត្ុ របស់

អគិ្គសនីកម្ុជា សម្រាបច់ងុឆ្នា ំ២០១៨

២- របាយការណល៍ទ្ធផល របស់

អគិ្គសនីកម្ុជាសម្រាបច់ងុឆ្នា ំ២០១៨

៣- របាយការណល៍ំហរូសាចម់្រាក ់របស់

អគិ្គសនីកម្ុជា សម្រាបច់ងុឆ្នា ំ២០១៨

ចំណសូ ល

៥.៦៧១ ពាន់់ លាន់រៀ�ៀល៥.៦៧១ ពាន់់ លាន់រៀ�ៀល

បបា្់ចំនណញសពុទ្ធ

៦១០ ពាន់់ លាន់រៀ�ៀល៦១០ ពាន់់ លាន់រៀ�ៀល

បទពស្ម្មសរ ពុ្រ

៩.០៤២ ពាន់់ លាន់រៀ�ៀល៩.០៤២ ពាន់់ លាន់រៀ�ៀល

្រំណពុ លសរ ពុ្រ

៥.១៥៧ ពាន់់ លាន់រៀ�ៀល៥.១៥៧ ពាន់់ លាន់រៀ�ៀល

មសូលធនសរ ពុ្រ

៣.៨៨៥ ពាន់់ លាន់រៀ�ៀល៣.៨៨៥ ពាន់់ លាន់រៀ�ៀល
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២០១៨ ២០១៧

ោន់ករៀល ោន់ករៀល

បទព្យស្ម្ម

បទព្យស្ម្មរយៈនពលដវង
កទព្យ ករាងចក្ និង្រិក្ារ  ៦.៣៥១.៨៤៦.៧២៦  ៥.៣០៣.២២០.៩៩០ 
កទព្យស្មមអរូ្ិយ  ៣.២៧០.០៣៥  ១.៦១៩.៣៤៥ 
កទព្យស្មមរយៈកពលដវងកផែងៗ - -

 ៦.៣៥៥.១១៦.៧៦១  ៥.៣០៤.៨៤០.៣៣៥ 

បទព្យស្ម្មចរន្ 
្ច់កបា្់ និង្ច់កបា្់សមមូល  ១.៣៦៣.៥៣៧.៩៨១  ១.២៦២.៥០៩.៨៨១ 
គណនីអតិថិ�ន និងគណនីកតូវទទួលកផែងៗ  ៨៧១.៥៤៦.៥០៩  ៦៦៥.៥៧៥.៤៩៨
សន្និធិ  ៤៥២.០៣៣.៨១៧  ៣៩៨.៨១១.៧៨៣ 

 ២.៦៨៧.១១៨.៣០៧  ២.៣២៦.៨៩៧.១៦២

បទព្យស្ម្មសរ ពុ្រ  ៩.០៤២.២៣៥.០៦៨  ៧.៦៣១.៧៣៧.៤៩៧

មសូលធន
កែើមទុន  ៩៣០.១១៩.០៦៧  ៨៣៣.៦៩១.៤៦១ 
កបា្់ចំកណញរ្សាទុ្  ២.៩៥៤.៧៣៤.២០៣  ២.៣៦៨.២៧៤.៧៩០ 

 ៣.៨៨៤.៨៥៣.២៧០  ៣.២០១.៩៦៦.២៥១ 

បទព្យអ្ម្ម

្រំណពុ លរយៈនពលដវង
កបា្់្មចេី  ៣.៦២០.៩៣៦.៩៥៦  ៣.០៤៤.០១៧.៥៣៣ 
កបា្់្្់រ្ស់អតិថិ�ន  ២៨៥.៧០៩.១៦២  ២៤៦.១០៧.២៥២ 
សំវិធានធនសកមា្់ក្ធននិវត្តន៍  ៤.៥២៦.២៦៥  ៣.៨៧០.៣១០
្ំណុលពន្ធពន�រ, សុទ្ធ  ៤៥.២៩៥.១៩២  ៤០.៣៥០.៩៥២ 

 ៣.៩៥៦.៤៦៧.៥៧៥  ៣.៣៣៤.៣៤៦.០៤៧ 

្រំណពុ លចរន្
គណនីអ្ន្ផត្់ផង្់ និងគណនីកតូវទូទាត់កផែងៗ  ៩៧៥.៦៤៣.៦៦១  ៨៦២.៨៩៣.៤៣៧ 
កបា្់្មចេី  ១៣២.៧៦៨.៣៦០  ១៧២.១៣៨.៣៦០ 
ពន្ធកលើកបា្់ចំកណញក្ចំាឆ្ន ំកតូវទូទាត់  ៩២.៥០២.២០២  ៦០.៣៩៣.៤០២ 

 ១.២០០.៩១៤.២២៣  ១.០៩៥.៤២៥.១៩៩ 

្រំណពុ ល និងមសូលធនសរ ពុ្រ ៩.០៤២.២៣៥.០៦៨  ៧.៦៣១.៧៣៧.៤៩៧

តារងតពុល្យការហរិញ្ញវត្ពុ រ្រសអ់គិ្គសនី្ម្ពុជា សបមា្រ់ចពុងឆ្នែ ២ំ០១៨តារងតពុល្យការហរិញ្ញវត្ពុ រ្រសអ់គិ្គសនី្ម្ពុជា សបមា្រ់ចពុងឆ្នែ ២ំ០១៨



២០១៨ ២០១៧

ពា�់នេរិៀល ពា�់នេរិៀល

ចំណសូ ល

ចំណូលពីការល្់ថាមពលអគ្ិសនី  ៥.៥៣២.៤២៨.៤៨២  ៤.៦២១.៤១៧.៣២២ 

ចំណូលពីការតភូា្់្ណា្ត ញអគ្ិសនី  ៣៨.៥៩៥.៦១៤  ៣៥.២៨៤.១៩៩ 
ចំណូលកផែងៗ  ៩៩.៨០៤.៦០២  ២៣.១១៥.៥៣១ 

 ៥.៦៧០.៨២៨.៦៩៨  ៤.៦៧៩.៨១៧.០៥២ 

ចំណាយប្រតិ្រត្ិការ
ការទិញថាមពល  (៣.៩៨៣.១៨១.២៤០)  (៣.៣១៤.០៦៣.៩១០) 
ចំណាយមថក្ក្ង  (១៤.៦៩៩.០១០)  (៥.២៧៧.៣៨៣)
ចំណាយកលើពន្ធនំាចូល  (១៧.៦៥៤.៦៥៣)  (២៥.៥០០.៣៨៧)
ចណំាយកលើកបា្ក់្ៀវតែរ៍ នងិអតែក្កយ�នក៍ផែង  (២៨២.២៥៧.៦៧២)  (២២៧.២៦៨.៤៧១)
ចំណាយក្តិ្ត្តកិារកផែងៗ  (៣៥៦.៩១៣.៩៦៩)  (៣២៧.៦៧១.៧៩១) 
រលំសក់លើកទព្យករាងចក្ នងិ្រក្ិារ  (១៧២.៣៤៨.៨៨២)  (១៣៧.៤០៩.៤៧៧) 
រំលស់កលើកទព្យស្មមអរូ្ិយ  (៧៦៤.៥៦៤)  (៣៧៩.២០៧)

ចំកណញក្តិ្ត្តិការ  ៨៤៣.០០៨.៧០៨  ៦៤២.២៤៦.៤២៦ 
ចំណាយហិរ ញ្ាវតែរុ-សុទ្ធ  (៨០.៩០២.០៥៤)  (៧៦.៣៩២.៥៦៨)
កបា្់ចំកណញមុនែ្ពន្ធ  ៧៦២.១០៦.៦៥៤  ៥៦៥.៨៥៣.៨៥៨ 
ពន្ធកលើកបា្់ចំកណញ  (១៥២.៤២១.៣៣១)  (១០១.៣៣៥.៦៦២)

បបា្់ចំនណញសពុទ្ធ

សបមា្រ់ការយិ្ររនិចឆេទ/ចំណសូ លរមួសរ ពុ្រ  ៦០៩.៦៨៥.៣២៣  ៤៦៤.៥១៨.១៩៦ 

របាយការណ៍លទ្ធ្ល រ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា សបមា្រ់ចពុងឆ្នែ ២ំ០១៨របាយការណ៍លទ្ធ្ល រ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា សបមា្រ់ចពុងឆ្នែ ២ំ០១៨

របាយការណ៍លហំសូរសាច់បបា្់ រ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា សបមា្រ់ចពុងឆ្នែ ២ំ០១៨របាយការណ៍លហំសូរសាច់បបា្់ រ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា សបមា្រ់ចពុងឆ្នែ ២ំ០១៨  
២០១៨ ២០១៧

ពា�់នេរិៀល ពា�់នេរិៀល

លហំសូរទរឹ្បបា្់ពីស្ម្មភាពប្រតិ្រត្ិការ

បបា្់ចំនណញប្រចាឆំ្នែ ំ  ៦០៩.៦៨៥.៣២៣  ៤៦៤.៥១៨.១៩៦ 
និយ័ត្មមកលើៈ

ចំណាយរំលស់  ១៧៣.១១៣.៤៤៦  ១៣៧.៧៨៨.៦៨៤ 
ចំកណញ ឬខ្តពីការ្្តរូរូ្ិយ្័ណះ ្រកទស  (១១.៨៧៣.២១០)  ៣២.៦១៧.៣៦៥ 
ខ្តកលើការល្់កទព្យ ករាងចក្ និង្រិក្ារ  ៥៩០.៩២៩  ២៥.២៥៦ 
ចំណាយការកបា្់  ១០២.០១៨.៦៥៧  ៩២.០៧៣.១៦៥ 
ចំណាយកលើពន្ធកបា្់ចំកណញ  ១៥២.៤២១.៣៣១  ១០១.៣៣៥.៦៦២ 
សំវិធានធនសកមា្់
្ដនែមកលើគណនីអាក្្់ និងជា្់សងែ័យ  ៥០៣.៩៧០  (២.១៧៣.៣៥៧) 
អតែក្កយ�ន៍ចូលនិវត្តន៍  ៦៥៥.៩៥៥  ៥២០.៣៦៣
សន្និធិខូច  ១០.០៧៦.៧៩១  ៦.០៨១.៦៧៣ 

 ១.០៣៧.១៩៣.១៩២  ៨៣២.៧៨៧.០០៧ 
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២០១៨ ២០១៧

ពា�់នេរិៀល ពា�់នេរិៀល

ដក្ក្លួលមនៈ
   គណនីអតិថិ�ន និងគណនីកតូវទទួលកផែងៗ  (១៨៩.០៤០.២៩៧)  (៦៥.០២៥.៧៤៣) 
   សន្និធិ  (១៩៩.១៧៧.១៧១)  (១៩២.៣៧៥.៣៩៣)
   គណនីអ្ន្ផត្់ផង្់ និងគណនីកតូវទូទាត់កផែងៗ  ១១៤.២៧១.៩៨៩  ២០៨.៩៤៨.២៩៦ 
   កបា្់្្់រ្ស់អតិថិ�ន  ៣៩.៦០១.៩១០  ៣១.១៩៤.០៨០ 

្ច់កបា្់សុទ្ធទទួលបានពីក្តិ្ត្តិការ  ៨០២.៨៤៩.៦២៣  ៨១៥.៥២៨.២៤៧ 
   ការកបា្់បាន្ង់  (១០៣.៥៤០.៤២២)  (៧២.១៥៥.៦៧៦)
   ពន្ធបាន្ង់  (១១៥.៣៦៨.២៩១)  (១១៦.៧៣៦.៤៥៤) 

សាច់បបា្់សពុទ្ធទទួលបានពីស្ម្មភាពប្រតិ្រត្ិការ  ៥៨៣.៩៤០.៩១០  ៦២៦.៦៣៦.១១៧ 

លំហូរទរឹ្កបា្់ពីស្មមភាពវិនិកយគ
ការទិញ កទព្យ ករាងចក្ និង្រិក្ារ  (៤២៨.២៧៣.៤១១)  (៤០៩.៥១៤.៦៧១) 
ការទិញ កទព្យអរូ្ី  (២.០១២.១៥៤)  (៥៤៩.៤៨៥ )
្ច់កបា្់ទទួលបានពីការល្់កទព្យ ករាងចក្ និង្រិក្ារ  ៣៤៨.៨៩២  ៣៧.១៥៦ 
កបា្់្ក ញ្ាើរមានការ្ំណត់  (២១.៤៧៣.១២០)  ១៤.៩១២.០៦២ 
កែើមទុនរ្សាទុ្  (១១.៨៩៨.៤២៤)  (៩.០០៨.៤៨៩) 

សាច់បបា្់សពុទ្ធនប្រើបបាស់្ នែពុងស្ម្មភាពវិនិនោគ  (៤៦៣.៣០៨.២១៧)  ៤០៤.១២៣.៤២៧ 

លហំសូរទរឹ្បបា្់ពីស្ម្មភាពហរិញ្ញ្រ្បទាន

្ច់កបា្់ទទួលបានពីកបា្់្មចេី  ៤៦.៦២៣.៨០៨  ៩.២៤៩.៣១២ 

ការទូទាត់សងកបា្់្មចេី  (១៥៥.២៩០.៩៦០)  (១០៩.៦៦២.១១៩)
�ំនួយដែលទទួលបាន  ៦៧.៥៨០.៤៣៩  ៣៥.៧៥៤.៩៨៥ 

សាច់បបា្់សពុទ្ធនប្រើបបាស់្ នែពុងស្ម្មភាពហរិញ្ញ្រ្បទាន  (៤១.០៧៧.៧១៣)  (៦៤.៦៥៧.៨២២) 

ការន្ើនន�ើងសពុទ្ធននសាច់បបា្់ និងសាច់បបា្់សមមសូល ៧៩.៥៥៤.៩៨០  ១៥៧.៨៥៤.៨៦៨ 

សាច់បបា្់ និងសាច់បបា្់សមមសូលនានដើមការយិ្ររនិចឆេទ  ១.១៥០.៧៩១.៦៨៣  ៩៩២.៩៣៦.៨១៥ 

សាច់បបា្់ និងសាច់បបា្់សមមសូលនាចពុងការយិ្ររនិចឆេទ  ១.២៣០.៣៤៦.៦៦៣  ១.១៥០.៧៩១.៦៨៣ 

របាយការណ៍លហំសូរសាច់បបា្់ រ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា សបមា្រ់ចពុងឆ្នែ ២ំ០១៨(ត)របាយការណ៍លហំសូរសាច់បបា្់ រ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា សបមា្រ់ចពុងឆ្នែ ២ំ០១៨(ត)

19

របាយការណប៍្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨  |  អ៊មី៉ែល info@edc.com.kh   |   គេហទពំរ័ www.edc.com.kh



ការអភិវឌ្ឍន៍ ធនធាន

មនពុស្រ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា

១- ការបណុ្ុះបណ្្លកនាុងម្្រទទស

២- ការបណុ្ុះបណ្្លចំទណុះដឹង

      ទម្រៅម្្រទទស

 កោយមានការយ្ចិត្តទុ្ោ្់ខ្ស់ពីសំណា្់រា�-

រោឋ ភិបាល្ម្រុជា កកកាមការែរ្ឹ នំាែ៏ឈ្ាសមវរ្ស់ សកម្តច

អគម្ហ្កាកសនា្តីកតកជា ហ៊ុន ដសន នាយ្រែឋមន្ត្រីន្តី មន 

កពោះរាជាណាចក្្ម្រុជា បានផ្តល់អាទិភាពយ៉ា ងសំខ្ន់កៅ

កលើការអភិវឌ្ឍឍន៍ធនធានមនុសែកៅ្ម្រុជា កហើយកតូវបាន

ោ្់្ ច្េូលកៅ្្នរុង្មមវធិីកោលនកយបាយយុទ្ធ្ន្ត្រីស្ត

ចតុកកាណ ែំណា្់កាលទី ៤ រ្ស់រា�រោឋ ភិបាលនីតិកាលទី៦ 

មនរែឋសភា កែើម្ី្ំកណើនការងារ សមធម៌ និងក្សិទ្ធភាព

្្ងមូលោឋ នកឆ្ោះកៅសកកមចច្ចេរុ វិស័យ្ម្រុជា ឆ្ន ំ២០៥០។

ជាការចូលរួមចំដណ្ និងយ្ចិត្តទុ្ោ្់្្នរុងការោកំទការ

អនុវត្តយុទ្ធ្ន្ត្រីស្តចតុកកាណ ែំណា្់កាលទី៤ រ្ស់រា�-

រោឋ ភិបាល អគ្ិសនី្ម្រុជា កករៅពីខិតខំ�ំនោះរាល់ឧ្សគន្ានា

កែើម្ីធានានូវនិរន្តភាព មនការផត់្ផង់្ថាមពលអគ្ិសនីកៅ

្ម្រុជា ការពកងរឹង និងកលើ្្ំពស់ចំកណោះែរឹង សមតែភាព 

�ំនាញការងាររ្ស់និកយ�ិត កតូវបានចាត់ទុ្ជាអាទិភាព

មួយយ៉ា ងសំខ្ន់សកមា្់ោកំទែល់ការចូលរួមអភិវឌ្ឍឍន៍ធន

ធានមនុសែកលើវិស័យថាមពលឲ្យកាន់ដតមានភាពរី្ចកកមើន

្្នរុងកនាោះអគ្ិសនី្ម្រុជា បានផ្តល់ឱកាសែល់និកយ�ិតខ្លួន

តាមរយៈការផ្តល់អាហ្ការូ្្រណ៍ទំាងដផ្្ន ភា្្រកទស 

�ំនាញ្កចច្េ កទស និង�ំនាញែរ្ឹ នំា គួ្ផែនំរឹងអាហ្ការូ្្រណ៍

ដែលមែគូរោ្់ព័ន្ធផ្តល់�ូនតាមរយៈរា�រោឋ ភិបាល កែើម្ី

ធានាបាននូវធនធានសកមា្់្ន្តកវនកៅអនាគតដែលក្្្

កោយសកា្ត នុពល។
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 វទិ� ែ្ នវិទ�្ន្ត្រីស្តអគ្ិសនី ជាថា្ន ល្ណ្តរុ ោះ្ណា្ត ល ែ៏សំខ្ន់សកមា្់និកយ�ិតអគ្ិសនី្ម្រុជា កៅរា�ធានីភ្នំកពញ 

្៏ែូចជាកៅតាម្ណា្ត អង្ភាពអគ្ិសនីកខត្តចំណុោះឲ្យអគ្ិសនី្ម្រុជា។ កែើម្ី�ំរុញ និងកលើ្្មស្់ចំកណោះែរឹង និកយ�ិតកគ្់រូ្   

អាចកធវើការកស្ន ើសុំសិ្សា្ដនែមកលើ�ំនាញ កែើម្ី្ដនែមកលើចំកណោះែរឹង ដែលខ្លួនមានកៅវិទ� ែ្ នវិទ�្ន្ត្រីស្តអគ្ិសនី  ដែលបាន

កលើ្កឡើងជាករៀងរាល់ឆ្ន ំ។ កោល្ំណងចំ្ងគឺកែើម្ីអភិវឌ្ឍឍន៍ និងកសូ្យ្ចំកណោះែរឹងថមី្្នរុងការ្កងាើនក្សិទ្ធភាពការងារ

រ្ស់ខ្លួន ឲ្យអស់លទ្ធភាព។ កៅឆ្ន ំ២០១៨ វិទ� ែ្ នវិទ�្ន្ត្រីស្តអគ្ិសនី បាន្ណ្តរុ ោះ្ណា្ត លែល់សិក្ាកាមជានិកយ�ិតម្ពី

កគ្់នាយ្ោឋ ន និងអង្ភាព អគ្ិសនីកខត្ត-ក្រុងចំនួន ១.៥៧៤នា្់ កលើវគ�្ំនាញចំនួន ២០៦ វគ ្និង ៨៥ មុខវជូិា។ សិក្ាកាម

ទំាងកនាោះកតូវបាន្ណ្តរុ ោះ្ណា្ត លកលើ�ំនាញកផែងៗោ្ន  ្ ្នរុងកនាោះរួមមាន៖ សក្ិាកាម ៤២២ នា្់ ខ្ងដផ្្ន ្ណា្ត ញដច្ចាយអគ្សិនី 

សក្ិាកាម ៣១៨ នា្ ់ខ្ងដផ្្ន ្រិធានការោរ សក្ិាកាម ២១៨ នា្ ់ខ្ងដផ្្ន សុវតែភិាពពល្មម សក្ិាកាម ៨២ នា្ ់ខ្ងដផ្្ន ផលិត

ថាមពល សិក្ាកាម ៣៥៤ នា្់ ខ្ងដផ្្ន ្ណា្ត ញ្្ូូនតង់ស្យរុងខ្ស់ សិក្ាកាម ៦២ នា្់ ខ្ងដផ្្ន ្មមវធិី្ុំព្យូទ័រ និងសិក្ាកាម 

៤៥ នា្់ ខ្ងដផ្្ន ភា្អង់កគស្្កចច្េ កទស។

 អគ្សិនី្ ម្រុជាបានយ្ចតិ្តទុ្ោ្ជ់ាចំ្ងកលើការអភវិឌ្ឍឍនធ៍នធានមនសុែកែើម្ី�រំញុែលក់ារសកកមចឲ្យបាននូវទសែនៈ

វិសយ័ នងិក្ស្្មមរ្ស់អគ្សិនី្ ម្រុជាកៅកពល្ចចេរ្ុ ្ន្ន នងិនាកពលអនាគត។ ធនធានមនុសែរ្ស់អគ្សិនី្ ម្រុជា បាននរឹង្ំពងុដត

អភិវឌ្ឍឍខ្លួនតាមរយៈវគ្្ ណះរុ ោះ្ណាះ លរ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជាផ្ទាទា ល់ និងតាមរយៈ មែគូរអភិឌ្ឍឍន៍រ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជា។ អគ្ិសនី្ម្រុជា

បានកកតៀមរចួជាកកសច្្នរុងការ្្ូូននកិយ�ិតរ្ស់ខ្លួនកែើម្ីទទួលចំកណោះែរឹងទកូៅ នងិអភិវឌ្ឍឍន៍�ំនាញចំាបាច់ទំាង្្នរុងក្កទស នងិ

កករៅក្កទស។ 

ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនពុស្

១_វិទាស្ានវិទាសានសអ្គ្គិសនី

ការ្រណ្ពុ ះ្រណ្ាល្នែពុងប្រនទស
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 កៅមថាទី ២៣ ដខវិចិ�កា ឆ្ន ំ២០១៦ អគ្ិសនី្ម្រុជា ្៏បានផ្តល់នូវវគភ្ា្អង់កគស្រយៈកពលខី្  កោយសហការជាមួយ

ម�្ឈមណឌ លអូន្ត្រី ្្ត លីសកមា្់ការ្ណ្តរុ ោះ្ណា្ត លក�កាត់  ACE កែើម្ីផ្តល់ឲ្យនិកយ�ិតនូវវគស្ិ្សា្ដនែមកលើភា្អង់កគស្កករៅ

កមា៉ា ងការងាររ្ស់ខ្លួន កោយម្ទល់កពលកនោះ និកយ�ិតចំនួន ៧៥៤ រូ្ បានសិ្សាវគភ្ា្អង់កគស្កនោះ។ កករៅពីវគស្ិ្សាភា្

អង់កគស្ អគ្ិសនី្ម្រុជា ្៏កលើ្ទរឹ្ចិត្តឲ្យនិកយ�ិត  ដែលមាន្ំណងចង់្ដនែមចំកណោះែរឹងកលើដផ្្ន ្មមវិធី្ុំព្យូទ័រកផែងៗ សកមា្់

កក្ើកបាស់្្នរុងការងារឲ្យកាន់ដតមានក្សិទ្ធភាព។

  អគ្ិសនី្ម្រុជា ្ ៏បាន្ន្ត្ិចចេខិតខំក្រឹងដក្ង្្នរុងការសហការជាមួយ ែ្ ្័នជាតិ និងអន្តរជាតិែមទកទៀត កែើម្ី

ក្ៀរគររ្ អាហ្ការូ្្រណ៍ និងវគ្្ ណ្តរុ ោះ្ណា្ត លរយៈកពលខី្នានាកលើ�ំនាញអគ្ិសនី  �ំនាញ្ុំព្យូទ័រ  និងភា្្រកទស កែើម្ី

្កងាើនចំកណោះែរឹងឲ្យទូលំទូលាយ និងដសវងយល់្ដនែមពី្កចច្េ វិទ�ថមីៗ ែល់និកយ�ិតរ្ស់ខ្លួន។ គិតកតរឹមឆ្ន ំ២០១៨ អគ្ិសនី

្ម្រុជាបាន្កងាើតនូវឱកាសសិ្សាកករៅក្កទសែល់និកយ�ិតកគ្់លំោ្់ថា្ន ្់្្នរុងការដសវងរ្ ចំកណោះែរឹង្ដនែមតាមរយៈអាហ្កា-

រូ្្រណ៍ នានាែូចជា៖

 - អាហ្ការូ្្រណ៍ <អនែ្ឯ្នទសវ័យន្្មងអគ្គិសនី្ម្ពុជា >ជាអាហ្ការូ្្រណ៍ ដែលអគ្ិសនី្ម្រុជា ជាអ្ន្

រាា ្់រងកលើរាល់ការចំណាយមថ ្សកមា្់សិ្សាថា្ន ្់្រិញ្ញា ្កតជាន់ខ្ស់ កោយឲ្យនិកយ�ិតកធវើការសិ្សាកៅ្ណា្ត ក្កទសជា

សមា�ិ្អា្៊ន។ អាហ្ការូ្្រណ៍  <អនែ្ឯ្នទសវ័យន្្មងអគ្គិសនី្ម្ពុជា > បាន្កងាើតកឡើងកៅមថាទី ១៧ ដខ្ញ្ញា  ឆ្ន ំ

២០១៥  ្ ្នរុងកោល្ំណង កែើម្ី�ំរុញ និងកលើ្ទរឹ្ចិត្តែល់និកយ�ិត ដែលមាន្ំណងចង់្កងាើនចំកណោះែរឹងខ្លួន កហើយយ្

ចំកណោះែរឹងកនោះ ម្អភិវឌ្ឍឍក្កទស្ម្រុជា។ ម្កតរឹមកពលកនោះ អគ្ិសនី្ម្រុជា បាន្្ូូននិកយ�ិតចំនួន ០៧ រូ្ កៅសិ្សាថា្ន ្់

្រិញ្ញា ្កតជាន់ខ្ស់កៅក្កទសមថឡង់ែ៏ និងក្កទសសរឹងា្ុរី។

 -  តាមរយៈរា�រោឋ ភិបាល្ម្រុជា �ំនួយឥតសំណងរ្ស់ក្កទស�្៉ាុនសកមា្់អាហ្ការូ្្រណ៍មនការអភិវឌ្ឍឍន៍ធនធាន

មនុសែ ក�កាត់ (JDS) ដែលក្កទស្ម្រុជា ជាក្កទសមួយ្្នរុងចំកណាមក្កទសទំាង ១២ ្្នរុងតំ្ន់ ដែលទទួលបានដផផ្្ទាា ពី

អាហ្ការូ្ ្រណក៍នោះ។  អគ្សិនី្ម្រុជា  បាន្្ូូននកិយ�ិតខ្លួនចនំនួ  ២០រូ្  កៅសិ្សាកៅក្កទស� ៉្ានុ  ថា្ន ្់្ រញិ្ញា ្កតជានខ្់សក់លើ

�ំនាញជាកកចើន។

ការ្រណ្ពុ ះ្រណ្ាលនបរៅប្រនទស

តារងទី ១ : ្បមិតវ្រ្បធម៌រ្រសន់ិនោជិត-្ម្ម្រ អគ្គិសនី្ម្ពុជាពីឆ្នែ  ំ២០១៣ - ២០១៨

ប្រនភទ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

្ណឌ ិត ៤ ៤ ៤ ៥ ៦ ៦

អនុ្ណឌ ិត ១៤១ ១៥១ ១៦៥ ១៧៩ ១៩២ ១៨៨

វិសវ ្រ និង្រិញ្ញា ្័កតកផែងៗ ៩៣៤ ១.០៧៨ ១.២៤០ ១.៣៨៣ ១.៦៥២ ១.៧៧៥

្កចច្េ កទស�ំនាញ ៥៧០ ៧៣៦ ៩១៧ ១.១៧៥ ១.៣៧២ ១.៥៨៥

្មម្ រ�ំនាញ ១៨០ ១៧៨ ១៧៣ ១៦៨ ១៥៩ ១៥៨

មធ្យមសិ្សាទតុយិភមូ ិនងិ ោម ន�នំាញ ១.៣៩៨ ១.៤៣៨ ១.៥២៧ ១.៦៨៧ ១.៧០២ ១.៧៣០

សរពុ្រ ៣.២២៧ ៣.៥៨៥ ៤.០២៦ ៤.៥៩៧ ៥.០៨៣ ៥.៤៤២

២_មជ្ឈមណ្លអសូនស្ាល ីសបមា្រ់ការ្រណ្ពុ ះ្រណ្ាល
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 - អគ្ិសនី្ម្រុជា បានចុោះអនុសែរណៈកយគយល់ោ្ន ជាមួយក រ្ុមហុ៊ន CHMC (China National Heavy Machinery 

Corporation)  ដែលជាក រ្ុមហុ៊នមែគូអភិវឌ្ឍឍន៍  កែើម្ីផ្តល់អាហ្ការូ្្រណ៍កៅសិ្សា ថា្ន ្់្រិញ្ញា ្កតជាន់ខ្ស់កៅក្កទសចិន 

រហូតម្ែល់កពលកនោះ អគ្សិនី្ម្រុជា បាន្្ូូននកិយ�ិតចំននួ ៦ រូ្  កៅសិ្សាកៅក្កទសចិន កលើថា្ន ្់្ រិញ្ញា ្កតជាន់ខ្ស់ ដផ្្ន

្កចច្េ កទសអគ្ិសនី។

 - ក្សួង ដរា និងថាមពល បានចុោះអនុសែរណៈកយគយល់ជាមួយក រ្ុមហ៊ុន China Southern Power Grid Co., Ltd 

(CSG) កែើម្ីផ្តល់អាហ្ការូ្្រណ៍ែល់មន្ត្រីន្តី និងនិកយ�ិតអគ្ិសនី្ម្រុជា ្្នរុងការ្ន្តការសិ្សាថា្ន ្់្រិញ្ញា ្កតជាន់ខ្ស់កៅក្កទស

ចិន កោយបានផ្តល់អាហ្ការូ្្រណ៍ចំនួន ១៤ ្ដន្ងម្អគ្ិសនី្ម្រុជា។

 កករៅពីអាហ្ការូ្្រណ៍ទំាងកនោះ និកយ�ិតអគ្ិសនី្ម្រុជា ្៏អាចដសវងរ្អាហ្ការូ្្រណ៍កោយខ្លួនឯង កែើម្ីកៅ្ន្តការ

សិ្សាទំាងថា្ន ្់្រិញ្ញា ្កតជាន់ខ្ស់  និងថា្ន ្់្ណឌ តិ កៅតាមស្លវិទ�ល័យនានាកៅកករៅក្កទស ។  រហូតម្ែល់កពលកនោះ 

មាននិកយ�ិត ដែល្ំពុងសិ្សា និង្ ច្េ្់ការសិ្សាចំនួន ០៨ រូ្ កៅក្កទសមថឡង់ែ៏ និងក្កទសចិន ។

 ្ដនែមពីកនោះ អគ្ិសនី្ម្រុជាបានករៀ្ចំ្មមវិធីដច្រំដល្្ទពិក្ធន៍�ំនាញទន់ (Soft Skill) កកកាមក្ធាន្ទ “ឥទ្ធិពល

មនការទំនា្់ទំនង្្នរុងភាពជាអ្ន្ែរឹ្នំា”កាលពីមថាទី២៣ ដខមីនា ឆ្ន ំ២០១៨។ កកកាមការែរឹ្នំារ្ស់ ឯ្ឧត្តម ដ្វ រតនៈ រែឋមន្ត្រីន្តីក្តិភូ

អមនាយ្រែឋមន្ត្រីន្តី អគន្ាយ្មនអគ្ិសនី្ម្រុជា បានកធវើជាវាគមិនផ្ទាទា ល់កោយមានការចូលរួមពីនិកយ�ិតអគ្ិសនី្ម្រុជាចំនួន១៣៣៥

នា្់។ ការដច្រំដល្្ទពិក្ធន៍កនោះពិតជាបានផះល់ចំកណោះែរឹងយ៉ា ងទូលំទូលាយកលើ�ំនាញទន់ (Soft Skill) កែើម្ីអនុវត្តការងារ

ក្ចំាមថាកាន់ដតមានក្សិទ្ធភាព និងទំនា្់ទំនា្់ល្អក្កសើររវាងថា្ន ្់ែរឹ្នំា និងនិកយ�ិតអគ្ិសនី្ម្រុជា។ 
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អាជីវ្ម្មសនែសូល

១- មទ្យោបាយផលិតថាមពល

     និងការផ្គតផ់្គងថ់ាមពលអគិ្គសនី

២- ខ្សែបណ្្ញបញូ្ន

៣- ខ្សែបណ្្ញខចកចាយ
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     មទ្យោបាយផលិត
     ថាមពលនិងការ
     ផ្គតផ់្គងថ់ាមពលអគិ្គសនី

១- ក្ភពផលិត្មម

២- តកមូវការថាមពល និងការផត្់ផង្់

    អគ្ិសនីកៅ្្នរុង្ណា្ត ញជាតិ

 ្្នរុងឆ្ន ំ ២០១៨ អានុភាពតកម្ើងសរុ្ក្មាណ 

២.៥៦២ កមហ្កាា វាា ត់ ដែល្្នរុងកនាោះរួមមាន ៖ វារីអគ្ិសនី

ក្មាណ ១.៣៣០ កមហ្កាា វាា ត់  ធ្យូងថមក្មាណ ៥៣៥  កមហ្កាា វាា ត់

កក្ងឥន្ធនៈក្មាណ  ២៥១ កមហ្កាា វាា ត់ �ីវមា៉ា សក្មាណ ៣១ 

កមហ្កាា វាា ត់ ពនឺ្កពោះអាទិត្យ ១០ កមហ្កាា វាា ត់  និងនំាចូលពីក្កទស

�ិតខ្ង ែូចជាក្កទសមថឡង់ែ៏ ក្កទសកវៀតណាម និងក្កទស

ឡាវ សរុ្ក្មាណ ៤០៩  កមហ្កាា វាា ត់។ ថាមពលផលិតសរុ្

ក្មាណ ៩.៤២៧ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង  ្ ្នរុងកនាោះក្ភពពីវារីអគ្ិសនី

មាន ៥០,២% ក្ភពធ្ូយងថម ៣២,៣% ក្ភពកក្ងឥន្ធនៈ 

៣,៣% ក្ភព�ីវមា៉ា ស់ ០,៥%  ថាមពលពនឺ្កពោះអាទិត្យ ០,២% 

និង ការនំាចូលពីក្កទស�ិតខ្ង ១៣,៦% ។ជាលទ្ធផលមន

ការអភិវឌ្ឍឍន៍ក្ភពអគ្ិសនី្្នរុងកសរ្ុ  បានកធវើឲ្យការនំាចូល 

ថាមពលពីក្កទស�ិតខ្ង ថយចុោះគួរ្ត់សំោលពី់ ៦២% កៅ

ឆ្ន ំ២០១០ ម្កតរឹម ១៣,៦% កៅឆ្ន ំ២០១៨  និង ការ កក្ើកបាស់

កក្ងឥន្ធនៈថយចុោះយ៉ា ងគំហុ្ពី  ៣៤% ម្កតរឹម ៣,៣% និង

មាន្ំកណើនផលិត្មមសរុ្ក្ចំាឆ្ន ំក្មាណ២៣% ក ើ្កធៀ្

នរឹងឆ្ន ំ២០១៧។ 

 កៅចុងឆ្ន ំ២០១៨ កនោះ “្ណា្ត ញជាតិ” ្ម្រុជា 

កកកាយពីបានភូា្់ជាមួយក្ព័ន្ធអគ្ិសនីតង់ស្យរុងខ្ស់ ក្កទស

កវៀតណាម   ភូា្់ជាមួយក្ព័ន្ធអគ្ិសនីតង់ស្យរុងខ្ស់ក្កទស

មថឡង់ែ៏    និងភូា្់ជាមួយក្ភពវារីអគ្ិសនី កៅកខត្្ត ំពង់សឺ្ 

កកាោះ្ុង  សទា រឹងដកតង  និងកោធិ៍្ត់  ក្ភពវារីអគ្ិសនីកៅ

តំ្ន់�ួរភ្នំគិរីរម្យ និង�ួរភ្នំ្ំចាយ កពមទំាងភូា្់ជាមួយក្ភព

អគ្ិសនីផលិត កោយធ្យូងថមនំាចូលកៅកខត្តកពោះសីហនុ ការ

ផត្់ផង់្អគ្ិសនីរ្ស់ “្ណា្ត ញជាតិ” កនោះ បានកគ្ែណ្ត ្់

ផ្ទាទា ល់កលើរា�ធានី / កខត្តចំនួន ១៤ គឺ ៖  ភ្នំកពញ ្ណា្ត ល 

្ំពង់សឺ្ តាដ្វ  ្ ំពត ដ្្ កពោះសីហនុ ្ ំពង់ឆ្ន ំង កោធិ៍្ ត់ 

បាត់ែំ្ង ្នាទា យមាន�័យ កសៀមរា្ ្ំពង់ចាម និងកកាោះ្ុង

រួចកហើយ និងបាន្្ូូនកៅផត់្ផង់្កខត្តចំនួន ៤ កទៀតគឺ៖ 

ត្ូងឃមរុ ំ មកពដវង ្ំពង់ធំ និងម្៉ាលិន ដែលមានអានុភាព

តកមូវការអតិ្រមាក្មាណ ១.៥៣៧ កមហ្កាា វាា ត់ និងថាមពល

១-  ប្រភព្លតិ្ម្ម

២-  តបមរូវការថាមពល និងការ្្គត់្្គង់
អគ្គិសនីនៅ្នែពុង្រណ្ាញជាតិ
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ផលិត ៩.៤២៧ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង  កហើយតំ្ន់កគ្ែណ្ត ្់ទំាង

កនាោះមានែូចខ្ងកកកាម៖ 

អគ្គិសនីភនែំនពញ (ប្រព័ន្ធភនែំនពញ)	ភ្នំកពញ គជឺារា�ធានី

មនកពោះរាជាណាចក្្ម្រុជា។ ក្ព័ន្ធអគ្ិសនីភ្នំកពញផត្់ផង់្ពី

្ណា្ត ញជាតិ  តាមរយៈអនុ ែ្ នីយតង់ស្យរុង ២៣០ គីឡូវាុល

ែូចជា៖ អនុ ែ្ នីយទី៤  អនុ ែ្ នីយទី៦  និង អនុ្ ែ នីយទី៧  

ជាមួយនរឹងអានុភាពសរុ្ក្មាណ ៩០០ កមហ្កាា វាា ត់ កពមទំាង 

ផលិត្មមកោយកក្ងមានក្មាណ ១៩៤ កមហ្កាា វាា ត់ កោយ

្ ច្េរុ ោះម្្្នរុងក្ព័ន្ធភ្នំកពញ តាមអនុ ែ្ នីយតង់ស្យរុង ១១៥   

គីឡូវាុល ដែលរួមមាន៖ អនុ ែ្ នីយទី១  អនុ ែ្ នីយទី២ អនុ-

ែ្ នីយទី៣ អនុ ែ្ នីយទី៤ អនុ ែ្ នីយទី៥ អនុ ែ្ នីយទី៦ 

អនុ ែ្ នីយទី៧  អនុ ែ្ នីយទី៨ និងអនុ ែ្ នីយទី១០។ តំ្ន់

សែ ិត្្នរុង ការកគ្់កគងរ្ស់អគ្ិសនីភ្នំកពញរួមមាន ៖  រា�ធានី

ភ្នំកពញ តំ្ន់ ជាយក រ្ុង�ុំវិញក រ្ុងភ្នំកពញ និងទីក្�ុំ�នក រ្ុង

តាក ម្  កខត្្ត ណា្ត ល។

 កៅឆ្ន ំ២០១៨ តកមូវការអានុភាពអតិ្រមារ្ស់

ក្ព័ន្ធភ្នំកពញក្មាណ  ៨៨៧ កមហ្កាា វាា តផ់ត្់ផង់្�ូនអតិថិ�ន

កគ្់ក្កភទ ចំនួន ៦៩៥.៧៥៦ ។ ក្ព័ន្ធភ្នំកពញបានទាញថាម-

ពលពីក្ភព្ណា្ត ញជាតិក្មាណ ៩.០៦៤ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង 

្្នរុងឆ្ន ំ២០១៨ និងមានកតរឹម ៧.៣៤៦ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង ្្នរុងឆ្ន ំ

២០១៧ ។

អគ្គិសនីនសៀមរ្រ   កសៀមរា្ គឺជាតំ្ន់ទា្់ទាញកភៀ្វ

កទសចរណ៍  និងមានទីតាងំសែ ិតកៅ  ភាគោយ័ព្យមនក្កទស

្ម្រុជា។ អគ្សិនកីសៀមរា្  កតវូបានកផទារម្កៅកកកាម ការកគ្់-

កគងរ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជាកៅមថាទី៣០ ដខធ្ន ូឆ្ន ំ ១៩៩៥។ 

ការផត្់ផង់្អគ្ិសនី កៅកខត្តកសៀមរា្   បានម្ពីការផលិត   

កោយករាងចក្អគ្ិសនី្ម្រុជាផ្ទាទា ល់ខ្លួន  និងពីអនុ ែ្ នីយ

អគ្ិសនីកសរ្ុ ពួ្ ដែលបាននំាចូលថាមពលពីក្កទសមថឡង់ែ៏

តាមដខែ្្ូូន ១១៥ គីឡូវាុល តាងំពីឆ្ន ំ ២០០៧។ ក្ព័ន្ធអគ្ិសនី

កសៀមរា្ បានភូា្់ជាមួយ្ណា្ត ញជាតិកៅឆ្ន ំ ២០១៣។

 ចំណុចសំខ្ន់ៗមនក្តិ្ត្តិការរ្ស់ក្ព័ន្ធ

អគ្ិសនីកសៀមរា្សកមា្់ឆ្ន ំ២០១៨ មានែូចជា  ៖  សមតែភាព
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ផត្់ផង់្ក្មាណ ១១០ កមហ្កាា វាា ត់ បានម្ពី្ណា្ត ញជាតិ និង 

១១ កមហ្កាា វាា ត់ បានម្ពីផលិត្មមកោយករាងចក្ផ្ទាទា ល់ខ្លួន។  

តកមូវការកក្ើកបាស់ អានុភាពជាអតិ្រមា ១១២ កមហ្កាា វាា ត់  ។ 

ក្ភពថាមពលផលិតកៅ្្នរុងក្ព័ន្ធទំាងអស់ សរុ្ក្មាណ 

៧៧៧ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង  ។ ក្ដវងដខែ្ណា្ត ញ ដច្ចាយតង់ស្យរុង

មធ្យម ២២ គីឡូវាុល និងក្ដវង្ណា្ត ញ តង់ ស្យរុងទា្ ០,៤

គីឡូវាុល មានក្ដវងសរុ្ចំនួន  ២.៦៦១ គីឡូដម៉ាកត ដែលបាន

ផត្់ផង់្�ូនអតិថិ�នកគ្់ក្កភទចំនួន ៧៦.០២៣។

អគ្គិសនីនខត្បពះសហីនពុ	 កខត្តកពោះសីហនុ គឺជាតំ្ន់ កទស-

ចរណ៍  ដែលមានក�្នរសមុកទ ្្អ តជា្់ចំណាត់  ថា្ន ្់កលខ១  

សែ ិតកៅភាគនិរតីមនក្កទស្ម្រុជា។ អគ្ិសនីកខត្តកពោះសីហនុ 

កតូវបានកផទារម្ កៅ កកកាមការកគ្់កគងរ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជា

កៅមថាទី១១ ដខមិថុនា ឆ្ន ំ១៩៩៦ ។ ្ន្ងម្ក្ព័ន្ធអគ្ិសនី

ក រ្ុងកពោះសីហនុ ជាក្ព័ន្ធោច់ កោយ ដឡ្ពីកគ និងទទួលការ

ផត្់ផង់្ពីករាងចក្ផលិតអគ្ិសនី្្នរុងកខត្ត ដែលមានអានុភាព

តកម្ើងសរុ្ ២០ កមហ្កាា វាា ត់។ កៅចុង ឆ្ន ំ ២០១១ ក្ព័ន្ធ កនោះ  បាន

តភូា្់ជាមួយក្ព័ន្ធអគ្ិសនី្ំពត ដែលទទួលថាមពលពី្ណា្ត ញ

ជាតិ កពមទំាងថាមពលនំាចូលពី ក្កទសកវៀតណាម។ ចុងឆ្ន ំ 

២០១២ និងកែើមឆ្ន ំ ២០១៣ ក្ព័ន្ធអគ្ិសនីកខត្តកពោះសីហនុ កតូវ

បានផត់្ផង់្កោយផ្ទាទា ល់ពី្ណា្ត ញជាតិ  តាមរយៈដខែ្្ូូន 

២៣០ គីឡូវាុល ពីអនុ ែ្ នីយ្ំពត កៅអនុ ែ្ នីយសទា រឹងហ្កាវ 

និងដខែ្្ូូន ១១៥ គីឡូវាុល ពីអនុ ែ្ នីយសទា រឹងហ្កាវកៅអនុ-

ែ្ នីយក រ្ុងកពោះសីហនុ។ ្ ្នរុងឆ្ន ំ២០១៨ អគ្ិសនីកខត្តកពោះសីហនុ 

បានទទួលការផត្់ផង់្ពី្ណា្ត ញជាតិក្មាណ ៩០ កមហ្កាា វាា ត់ 

និងពីផលិត្មមកោយ ករាងចក្ផលិតអគ្ិសនី្្នរុងកខត្ត  ២០ 

កមហ្កាា វាា ត់  ដែលនំាឲ្យមានការក្ើនកឡើងនូវលទ្ធភាពផត្់ផង់្

រ្ស់ក្ព័ន្ធកៅតំ្ន់កផែងកទៀត និងកសវា្រ ជាកកចើនកៅ្្នរុង

កខត្តកពោះសីហនុ ។ ចំណុចសំខ្ន់ៗមនក្តិ្ត្តិការរ្ស់ក្ព័ន្ធ

អគ្ិសនីកខត្តកពោះសីហនុ សកមា្់ឆ្ន ំ២០១៨ មានែូចតកៅ  ៖  

ផលិត្មមថាមពលក្ចំាឆ្ន ំមាន ៥១៥ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង។ តកមូវ

ការកក្ើកបាស់អានុភាពជាអតិ្រមា ១២១ កមហ្កាា វាា ត់ ជាមួយ

ក្ដវងដខែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យរុងមធ្យម ២២ គីឡូវាុល

និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យរុងទា្ ០,៤ គីឡូវាុល មានក្ដវង

សរុ្ចំនួន ១.០១១ គីឡូដម៉ាកត ដែលបានផត្់ផង់្�ូនអតិថិ�ន

កគ្់ក្កភទចំនួន ២៥.២៧៧។

អគ្គិសនីកំពង់ចាម	្ំពង់ចាម ជាកខត្តដែលក្្្កោយ

ែីមាន�ីវជាតិសកមា្់ចមាា រករៅសូ៊ មានទីតាងំសែ តិកៅភាគ

ខ្ងក ើ្តមនក្កទស្ម្រុជា។ អគ្ិសនី្ំពង់ចាម កតូវបានកផទារ

ម្កៅកកកាមការកគ្់កគងរ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជា កៅមថាទី២៣ 

ដខមីនា ឆ្ន ំ១៩៩៨។ ្្នរុងឆ្ន ំ ១៩៩៦ ក្ព័ន្ធអគ្ិសនី្ំពង់ចាម 

កតូវបានផត្់ផង់្ កោយករាងចក្ផលិតអគ្ិសនី្្នរុងកខត្ត។ លុោះ 

ែល់ឆ្ន ំ ២០១១ ដផ្្ន មួយចំនួនមនក្ព័ន្ធកនោះ បានទទួលថាម-

ពល ដែលនំាចូលពីក្កទសកវៀតណាម ។ អគ្ិសនី្ំពង់ចាម  

បានភូា្់ម្្ណា្ត ញជាតិ្្ូូនកៅឆ្ន ំ២០១៣។ ចំណុចសំខ្ន់ៗ
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មនក្តិ្ត្តិការរ្ស់ក្ព័ន្ធអគ្ិសនី្ំពង់ចាមសកមា្់ឆ្ន ំ២០១៧

មានែូចតកៅ ៖ សមតែភាពផត្់ផង់្ក្មាណ ៩០ កមហ្កាា វាា ត់

បានម្ពី្ណា្ត ញជាតិ និង ៨ កមហ្កាា វាា ត់ បានម្ពីផលិត្មម

កោយករាងចក្ផលិត អគ្ិសនី្្នរុងកខត្ត។ ផលិត្មមថាមពល

ក្ចំាឆ្ន ំសរុ្ក្មាណ ១០៣ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង  និងតកមូវការ

កក្ើកបាស់អានុភាពជាអតិ្រមា ៣៥ កមហ្កាា វាា ត់ ។ ក្ដវងដខែ

្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យរុងមធ្យម ២២ គីឡូវាុល និងក្ដវង

្ណា្ត ញតង់ស្យរុងទា្ ០,៤ គីឡូវាុល មានក្ដវងសរុ្ចំនួន 

៨៧២ គីឡូដម៉ាកត ដែលបានផត្់ផង់្ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទ

ចំនួន ២២.៥៦៦។ 

សាខានមមត់ និងពញាដប្្    ក្ព័ន្ធផត្់ផង់្អគ្ិសនី

សកមា្់កសរុ្កមមត់ និងពញាដក្្ មានទីតាងំសែ ិតកៅកខត្ត

្ំពង់ចាម និងកក្ើកបាស់ក្ព័ន្ធ្ណា្ត ញតង់ស្យរុងមធ្យម ២២ 

គីឡូវាុល ។  ការផត្់ផង់្ថាមពលអគ្ិសនី  កៅតំ្ន់ទំាងពីរកនោះ

កតូវបាននំាចូលពីក្កទសកវៀតណាម ចា្់ពីឆ្ន ំ២០០២ ដែល

មានអានុភាពផត្់ផង់្តាម្ិចចេសន� ១០ កមហ្កាា វាា ត់។ ្្នរុងឆ្ន ំ 

២០១៨ ថាមពលនំាចូលមានចំនួន ៥៨ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង កពម

ទំាងក្ដវងដខែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យរុងមធ្យម ២២ គីឡូវាុល

និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យរុងទា្ ០,៤ គីឡូវាុលមានក្ដវងសរុ្

ចំនួន ៥៦៥ គីឡូដម៉ាកត  ដែលតកមូវការកក្ើកបាស់អានុភាពជា

អតិ្រមា ១៣ កមហ្កាា វាា ត់  និងបានផត្់ផង់្ែល់អតិថិ�នកគ្់

ក្កភទចំនួន ២០.២៥៦ ។

អគ្គិសនីបាត់ដំ្រង   បាត់ែំ្ង ជាកខត្តដែលឈានមុខកគ  

និងមានសកា្ត នុពលកសែឋ្ិចចេដផ្្ន ្សិ្មម ជាពិកសសគឺផលិត្មម

 កសូវអងារ ។  កខត្តកនោះមានទីតាងំសែ ិតកៅភាគោយ័ព្យមនក្កទស

្ម្រុជា។ អគ្ិសនីបាត់ែំ្ង  កតូវបានកផទារម្កៅកកកាមការកគ្់-

កគងរ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជាកៅមថាទី២៨ ដខមិថុនា ឆ្ន ំ២០០០។ 

អគ្ិសនីបាត់ែំ្ង បានកគ្ែណ្ត ្់កលើដខែ្្ូូនរង្្នរុង

កខត្តកោធិ៍្ត់។ ដខែ្្ូូន ១១៥ គីឡូវាុល សកមា្់នំាចូល

ថាម-ពលអគ្សិនពីកី ក្ទសមថឡង់ែ ៏កតវូបានតភូា្់ជាមួយក្ព័ន្ធ

្្ូូនអគ្សិនកីសៀមរា្ នងិ្នាទា យមាន�័យ្្នរុងឆ្ន ំ ២០០៧  

កពមទំាងភូា្់្ន្តកៅ្ណា្ត ញជាតិ្្ូូន្្នរុងឆ្ន ំ២០១២ ។ ការ

ផត្់ផង់្ថាមពលអគ្ិសនី្្នរុងកខត្តបាត់ែំ្ង បានពី្ណា្ត ញ

ជាតិ តាមរយៈអនុ ែ្ នីយបាត់ែំ្ង (CPG) និងអនុ ែ្ នីយ

បាត់ែំ្ង (CPTL) កោយមានសមតែភាពសរុ្ ១៨៥ កមហ្កាា វាា ត់

ពីករាងចក្អគ្ិសនី្ម្រុជាផ្ទាទា ល់ក្ដហល�ិត ២ កមហ្កាា វាា ត់ ។ 

្្នរុងឆ្ន ំ ២០១៨  ក្ព័ន្ធអគ្ិសនីបាត់ែំ្ងមានថាមពលផលិត

សរុ្ក្មាណ ៣៩៥ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង កពមទំាងតកមូវការកក ើ្-

កបាស់អានុភាពជា អតិ្រមា ៧៤ កមហ្កាា វាា ត់  ។ ក្ដវងដខែ្ណា្ត ញ

ដច្ចាយតង់ស្យរុង មធ្យម  ២២ គីឡូវាុល  និងក្ដវង្ណា្ត ញ

តង់ស្យរុងទា្  ០,៤ គីឡូវាុល មានក្ដវងសរុ្ចំនួន ២.៥៣៤

គីឡូដម៉ាកត  ដែលបានផត្់ផង់្ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចំនួន 

៥២.៣៨៧ ។

អគ្គិសនី្រនាៃ យមានជ័យ និងសាខាមង្គល្រសូរ ី  ្ នាទា យ-

មាន�័យ  មានទីតាងំសែ ិតកៅភាគោយ័ព្យ មនក្កទស្ម្រុជា ។

អគ្ិសនី្នាទា យមាន�័យ កតូវបានកផទារម្កៅកកកាមការកគ្់-

កគងរ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជាកៅមថាទី១៤ ដខសីហ្កា ឆ្ន ំ២០០៣។ 

ការផត្់ផង់្ ថាមពលអគ្ិសនី្្នរុងកខត្្ត នាទា យមាន�័យ   បានពី

ការនំាចូលពីក្កទសមថឡង់ែ៏ និងការផលិតថាមពលពីករាង-

ចក្អគ្ិសនី្ម្រុជាផ្ទាទា ល់ ្្នរុងឆ្ន ំ២០០៧ ។ ្នាទា ្់ម្ក្ព័ន្ធ   

អគ្ិសនីរ្ស់កខត្តកនោះ បានតភូា្់ថាមពលពី្ណា្ត ញជាតិ

្្ូូនកៅឆ្ន ំ២០១៣ ។ កៅឆ្ន ំ ២០១៨ ការផត្់ផង់្ ៩០ កមហ្កាា វាា ត់

បានម្ពី្ណា្ត ញជាតិ្្ូូន (ពីអនុ ែ្ នីយ្នាទា យមាន�័យ 

និងអនុ ែ្ នីយ IE)  និង ៣ កមហ្កាា វាា ត ់កទៀត បានពីករាងចក្

អគ្ិសនី្ម្រុជាផ្ទាទា ល់។ ថាមពលនំាចូលសរុ្គឺ ១៣៩ �ីហ្កាា វាា ត់

កមា៉ា ង ដែលតកមូវការកក ើ្កបាស់អានុភាពអតិ្រមា ៣៣ កម-

ហ្កាា វាា ត់។ ក្ដវងដខែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យរុងមធ្យម ២២

គីឡូវាុល និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យរុងទា្ ០,៤ គីឡូវាុលមាន

ក្ដវងសរុ្ចំនួន ៥២០ គីឡូដម៉ាកត និងបានផត្់ផង់្ែល់អតិ-

ថិ�នកគ្់ក្កភទចំនួន ២៤.១៣១។

អគ្គិសនីសៃរឹងដបតង			សទា រឹងដកតង  គឺជាកខត្តោច់កសយល

មួយ  និងមានក្ជា�នរស់កៅរកងវើលៗ ឃ្្តៗ ពីោ្ន ដែលសែ ិត

កៅភាគឦ្នមនក្កទស្ម្រុជា។ អគ្ិសនីសទា រឹងដកតង កតូវបាន

កផទារម្កៅកកកាមការកគ្់កគងរ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជា កៅមថាទី

១៤ ដខសីហ្កា ឆ្ន ំ២០០៣។ ក្ព័ន្ធអគ្ិសនីក រ្ុងសទា រឹងដកតង បាន

តភូា្់កៅក្ព័ន្ធ អគ្ិសនីក្កទសឡាវ  តាមរយៈតង់ស្យរុង ២២ 

គីឡូវាុល តាងំពីឆ្ន ំ ២០១០។ ្ ្នរុងឆ្ន ំ២០១៨ សមតែភាពផត្់ផង់្

សរុ្ គឺ ៤៥ កមហ្កាា វាា ត ់( ដែលក្ដហល�តិ ២ កមហ្កាា វាា ត ់ផត់្ផង់្
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កោយករាងចក្អគ្ិសនី្ម្រុជាផ្ទាទា ល់ និង ៤ កមហ្កាា វាា ត ់នំាចូល

ពីក្កទសឡាវ)។ តកមូវការកក្ើកបាស់អានុភាពជាអតិ្រមា

២៧ កមហ្កាា វាា ត់ និងថាមពលផលិតសរុ្ ៩៤ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង។ 

ក្ដវងដខែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យរុងមធ្យម ២២ គីឡូវាុល 

និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យរុងទា្ ០,៤ គីឡូវាុល មានក្ដវង

សរុ្ចំនួន ៧៩៩ គីឡូដម៉ាកត ដែលបានផត្់ផង្់ែល់អតិថិ�ន

កគ្់ក្កភទចំនួន ១០.៧៨២។

អគ្គិសនីរតនគិរ ី	 រតនគិរី  សែ ិតកៅជា្់កពំដែនខ្ង់រា្

្ណា្ត ល មនក្កទសកវៀតណាម និងក្កទសឡាវ។ អគ្ិសនី

រតនគិរី កតូវបាន កផទារម្កៅកកកាមការកគ្់កគង រ្ស់អគ្ិសនី

្ម្រុជាកៅមថាទី១៤ ដខសីហ្កា ឆ្ន ំ២០០៣ ។ ្្នរុងឆ្ន ំ ២០១៨

ក្ព័ន្ធអគ្ិសនីរតនគិរី  មានអានុភាពតកម្ើង ៤ កមហ្កាា វាា ត ់ពី

ករាងចក្វារីអគ្ិសនី រ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជាផ្ទាទា ល់ និងករាងចក្

ផលិតថាមពល្្នរុងកខត្តក្មាណ ៨ កមហ្កាា វាា ត ់ បាននំាចូលពី

ក្កទកវៀតណាម តាមរយៈដខែ្្ូូនរងតង់ស្យរុង ៣៥ គីឡូវាុល ។ 

កៅឆ្ន ំ ២០១៨ តកមូវការកក ើ្កបាស់អានុភាពជាអតិ្រមា ១៨

កមហ្កាា វាា តថ់ាមពលផលិត និងនំាចូលសរុ្ក្ចំាឆ្ន ំក្មាណ 

៦៤ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង ។ ក្ដវងដខែ្ណា្ត ញដច្ចាយ ០,៤ គីឡូ

វាុល មានក្ដវងសរុ្ចំនួន	៨០៣ គីឡូដម៉ាកត ដែលបានផត្់-

ផង់្ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចំនួន ៩.៦៦៥។ 

អគ្គិសនីតាដ្វ និងសាខាអង្គតានសាម  តាដ្វ មាន

ទីតាងំសែ ិតកៅតំ្ន់វាលរា្ភាគខ្ងត្ូងមនក្កទស្ម្រុជា។

អគ្ិសនីតាដ្វ កតូវបានកផទារម្កៅកកកាមការកគ្់កគងរ្ស់

អគ្ិសនី្ម្រុជាកៅមថាទី២៦ ដខមិថុនា ឆ្ន ំ ២០០០។ ដខែ្្ូូន

តង់ស្យរុង ២៣០ គីឡូវាុល កចញពីក្កទសកវៀតណាម និងអនុ-

ែ្ នីយតាដ្វ  កតូវបានោ្់ឲ្យែំកណើរការកៅមថាទី ៣១ ដខ 

មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ កែើម្ីនំាចូលថាមពល ពីក្កទសកវៀតណាម។ 

កៅឆ្ន ំ២០១៨ ការផត់្ផង់្ពី្ណា្ត ញជាតិមានក្មាណ ៤៥ 

កមហ្កាា វាា ត់ កហើយពីករាងចក្ផលិតអគ្ិសនីកក ើ្កក្ងក្មាណ 

�ិត ២ កមហ្កាា វាា ត់ ។ កៅឆ្ន ំ២០១៨ តកមូវការកក ើ្កបាស់អានុភាព

ជាអតិ្រមា ២៨កមហ្កាា វាា ត់ ដែលក្ដវងដខែ្ណា្ត ញដច្ចាយ

តង់ស្យរុងមធ្យម ២២ គីឡូវាុល និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យរុងទា្ 

០,៤ គីឡូវាុល មានក្ដវងសរុ្ចំនួន ៩០៩ គីឡូដម៉ាកត ថាមពល

ផលិតកោយករាងចក្អគ្ិសនី្ម្រុជាផ្ទាទា ល់ ការនំាចូល និង

ទញិពី្ ណា្ត ញជាតិ្ ្ូូនសរុ្ ក្ចំាឆ្ន ំ ១០៧  �ីហ្កាា វាា តក់មា៉ា ង   

ដែលបានផត់្ផង់្ែលអ់តថិិ�នកគ្់ក្កភទចំនួន ២៥.៧៥៨។
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អគ្គិសនី្ំពត   ្ំពត មានទីតាងំសែ ិតកៅភាគខ្ងត្ូងមន

ក្កទស្ម្រុជា ។  អគ្ិសនី្ំពត កតូវបានកផទារម្កៅកកកាមការ

កគ្់កគង រ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជាកៅមថាទី១៤ ដខសីហ្កា ឆ្ន ំ២០០៣។

ផលិត្មមពីករាងចក្កក្ើកក្ងរ្ស់អគ្ិសនី្ំពត  និងការ

នំាចូលថាមពលពីក្កទសកវៀតណាម តាមរយៈដខែ្ណា្ត ញ

តង់ស្យរុង ២២ គីឡូវាុល �ង្កាត់កសរុ្្ំពង់កតាច កតូវបានកក្ើ

សកមា្់ផត្់ផង់្ឲ្យក្រុង្ំពត ។ ្្នរុងឆ្ន ំ ២០១១ ការផត្់ផង់្ពី

្ណា្ត ញជាតិមានក្មាណ ៤៥ កមហ្កាា វាា ត់។ កៅឆ្ន ំ ២០១៨

ថាមពលផលិត ដែលផត្់ផង់្កោយករាងចក្អគ្ិសនី្ម្រុជា

ផ្ទាទា ល់ ការនំាចូល និងការទិញពី្ណា្ត ញជាតិ្្ូូនមានសរុ្ 

១០៩ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង កហើយតកមូវការកក្ើកបាស់អានុភាពជា

អតិ្រមា ២១ កមហ្កាា វាា ត ់ក្ដវងដខែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់-

ស្យរុងមធ្យម ២២ គីឡូវាុល និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យរុងទា្ 

០,៤ គីឡូវាុល មានក្ដវងសរុ្ចំនួន ៦៧៣ គីឡូដម៉ាកត ដែល

បានផត្់ផង់្ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចំនួន ១៥.៤៧៨។

សាខា្ំពង់បតាច ក្ព័ន្ធអគ្ិសនី្ំពង់កតាច សែ ិតកៅ្្នរុង

កខត្្ត ំពត និងនំាចូលអគ្ិសនីពីក្កទសកវៀតណាម តាងំពីឆ្ន ំ

២០០២ ។ ្្នរុងឆ្ន ំ២០១៤ ក្ព័ន្ធអគ្ិសនី្ំពង់កតាច កតូវបាន

ភូា្់ជាមួយ្ណា្ត ញជាតិ្្ូូន។ កៅឆ្ន ំ២០១៨ អានុភាពជាវ

តាម្ិចចេសន�គឺ ១០ កមហ្កាា វាា ត់ កហើយក្ដវងដខែ្ណា្ត ញ

ដច្ចាយតង់ស្យរុងមធ្យម ២២ គីឡូវាុល និងក្ដវង្ណា្ត ញ

តង់ស្យរុងទា្ ០,៤ គីឡូវាុល មានក្ដវងសរុ្ចំនួន ១៥៦

គឡីដូម៉ាកត មានថាមពលផលតិសរុ្  ១៩ �ីហ្កាា វាា តក់មា៉ា ង នងិ

តកមូវការកក្ើកបាស់អានុភាពជាអតិ្រមា ៤ កមហ្កាា វាា ត់ ដែល

បានផត្់ផង់្ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចំនួន ៧.៣៤៤។

អគ្គសិននីបពដវង  មកពដវង  មានទតីាងំសែ តិកៅភាគអាកគ្នយ៍ 

មនក្កទស្ម្រុជា ។  អគ្ិសនីមកពដវង កតូវបានកផទារម្កៅ

កកកាមការកគ្់កគងរ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជាកៅមថាទី១៤ ដខសីហ្កា 

ឆ្ន ំ២០០៣ ។ ក្ព័ន្ធអគ្ិសនីមកពដវង មានក្ភពពីករាងចក្

អគ្ិសនីផ្ទាទា ល់ខ្លួន ដែលមានអានុភាពតកម្ើងក្មាណ�ិត១ 

កមហ្កាា វាា ត ់(្្នរុងឆ្ន ំ ២០០៣) និងអានុភាពនំាចូលពីកវៀតណាម 

(្ ្នរុងឆ្ន ំ ២០០៩)។ កកកាយពីោ្់ឲ្យែំកណើរការ្ណា្ត ញអគ្ិសនី

្្នរុងគកកមាង�ន្ទ កខត្តមកពដវងទទួលបានការផត្់ផង់្ពី

ក្ព័ន្ធអគ្ិសនី្ំពង់ចាម (្ ្នរុងឆ្ន ំ ២០១៣) ក្ព័ន្ធអគ្ិសនីភ្នំកពញ

សកមា្់ផត់្ផង់្តំ្ន់តាម្កណា្ត យផ្វូជាតិកលខ ៨ (្្នរុងឆ្ន ំ 

២០១៤) និងករាងចក្អគ្ិសនីកែើរកោយធ្ូយងថម សុវណះ ភូមិ 

(្្នរុងឆ្ន ំ ២០១៥) ។ ្ ្នរុងឆ្ន ំ២០១៨ ក្ដវងដខែ្ណា្ត ញដច្ចាយ

តង់ស្យរុងមធ្យម  ២២ គីឡូវាុល និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យរុង
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ទា្ ០,៤ គីឡូវាុល មានក្ដវងសរុ្ចំនួន ៨៦៩ គីឡូដម៉ាកត  

និងតកមូវការអានុភាពអតិ្រមា ២៧  កមហ្កាា វាា ត់ កពមទំាងថាម-

ពលផលិត និងនំាចូលក្មាណ ១៣៨   �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង ដែលបាន

ផត្់ផង់្ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចំនួន ៧.៣៩២ ។

អគ្គិសនីប្នចះ អគ្ិសនីក្កចោះ កតូវបានកផទារម្កៅកកកាម

ការកគ្់កគងរ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជាកៅមថាទី២០ ដខកម្ ឆ្ន ំ

២០១១។  ក្ព័ន្ធអគ្សិនកី្កចោះ ជាក្ព័ន្ធកៅោច់កោយដឡ្ 

ដែលផត្់ផង្់កោយករាងចក្ផលិតថាមពលអគ្ិសនីផ្ទាទា ល់

ខ្លួន ដែលមានអានុភាពតកម្ើង�ិត ១ កមហ្កាា វាា ត់ (្្នរុងឆ្ន ំ 

២០១១)  និងពីក្ព័ន្ធអគ្ិសនី្ំពង់ចាម (្្នរុងឆ្ន ំ ២០១៥)។ 

កកកាមការកគ្់កគងកោយអគ្ិសនី្ម្រុជា កៅឆ្ន ំ២០១៨ 

ថាមពលទិញ និងនំាចូលក្ចំាឆ្ន ំក្មាណ ៦១ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង

និងតកមូវការកក ើ្កបាស់អានុភាពជាអតិ្រមា ក្ដហល ១៣

កមហ្កាា វាា ត់ ក្ដវងដខែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យរុងមធ្យម ២២ 

គីឡូវាុល និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យរុងទា្ ០,៤ គីឡូវាុល មាន

ក្ដវងសរុ្ចំនួន ៨២៣ គីឡូដម៉ាកត ដែលបានផត្់ផង់្ែល់

អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចំនួន ១១.៤៩៥។

សាខាសនែលួ ក្ព័ន្ធអគ្ិសនីស្នលួ ល សិែ តកៅកសរុ្ស្នលួ ល កខត្ត

ក្កចោះ។ ក្ព័ន្ធកនោះ បានផត្់ផង់្កោយការនំាចូលថាមពលពី

ក្កទសកវៀតណាមក្មាណ ៥ កមហ្កាា វាា ត់ កោយមានថាមពល

ផលិតក្ចំាឆ្ន ំ ១៦ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង និងតកមូវការកក ើ្កបាស់

អានុភាពជាអតិ្រមា ៣ កមហ្កាា វាា ត់ ។ ក្ដវងដខែ្ណា្ត ញដច្

ចាយតង់ស្យរុងមធ្យម ២២ គីឡូវាុល និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យរុង

ទា្ ០,៤ គីឡូវាុល មានក្ដវងសរុ្ចំនួន ២១៨ គីឡូដម៉ាកត 

ដែលបានផត្់ផង់្ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចំនួន ៣.៧២២។

អគ្គិសនីស្ាយនរៀង   វ្ យករៀង មានទីតាងំសែ ិតកៅភាគ

អាកគ្នយ៍មនក្កទស្ម្រុជា។ អគ្ិសនី វ្ យករៀង កតូវបានកផទារ

ម្កៅកកកាមការកគ្់កគងរ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជាកៅមថាទី១៤ 

ដខសីហ្កា ឆ្ន ំ ២០០៣ ។ អគ្ិសនី វ្ យករៀង កតូវបានផត្់ផង់្

កោយការនំាចលូថាមពលពកី្កទសកវៀតណាម  (្្នរុងឆ្ន ំ២០០៣)  

ពកីរាងចក្អគ្សិនី្ ម្រុជាផ្ទាទា ល់អានុភាពផលតិសរុ្ ក្មាណ 

៨ កមហ្កាា វាា ត់ (្្នរុងឆ្ន ំ ២០០៦) និងពីករាងចក្អគ្ិសនីកែើរ

កោយធ្យូងថមសុវណះ ភូមិ (្្នរុងឆ្ន ំ ២០១៥) ។ កៅឆ្ន ំ ២០១៨

ថាមពលនំាចូល   និងផលិតកោយករាងចក្អគ្ិសនី្ម្រុជាផ្ទាទា ល់

គ ឺ២៧៧ �ហី្កាា វាា តក់មា៉ា ង ដែលមានតកមូវការកក ើ្កបាសអ់ានុភាព

ជាអតិ្ រមា ២២ កមហ្កាា វាា ត ់ ។ ក្ដវងដខែ្ណា្ត ញដច្ចាយ     

តង់ស្យរុងមធ្យម  ២២ គីឡូវាុល  និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យរុង

ទា្ ០,៤ គីឡូវាុល មានក្ដវងសរុ្ចំនួន  ៦៩៥ គីឡូដម៉ាកត  

កពមទំាងបានផត្់ផង់្ែល់អតិថិ�ន កគ្់ក្កភទចំនួន ៤៤.៦៣២។

សាខាបាវិត  ក្ព័ន្ធអគ្ិសនីបាវិត  សែ ិតកៅកខត្្ត វ យករៀង
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្ក ច្េញតាម្ិចចេសន� ០,៤  កមហ្កាា វាា ត់ ។ ថាមពលនំាចូលគឺ 

១១  �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង និងតកមូវការកក្ើកបាស់ អានុភាពជាអតិ្រមា

�ិត ១ កមហ្កាា វាា ត់ ។ ក្ដវងដខែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យរុង

មធ្យម ២២ គីឡូវាុល និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យរុងទា្ ០,៤ 

គីឡូវាុលមានក្ដវងសរុ្ចំនួន ១៣១ គីឡូដម៉ាកត ដែលបាន

ផត្់ផង់្ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចំនួន ៤.៣៨៩។

អគ្គិសនី្ំពង់ស្ពឺ   កៅមថាទី១៤ ដខមីនា ឆ្ន ំ២០១២ ្ខ្

្ំពង់សឺ្ កតូវបាន្កងាើតជាអង្ភាពកខត្ត ខណៈដែល្ខ្កនោះ 

កាលពីកពល្ន្ងម្ សែ ិតកកកាមក្ព័ន្ធកគ្់កគងអគ្ិសនី

ភ្នំកពញ។ អង្ភាពកនោះទទួល្នទារុ្កគ្់កគងក្ព័ន្ធអគ្ិសនី្្នរុង

កខត្្ត ំពង់សឺ្ និងតំ្ន់តាម្កណា្ត យផ្វូជាតិកលខ៤ ដែល

ដច្ចាយថាមពលែល់អនុ ែ្ នីយ្ំពង់សឺ្។ ្្នរុងឆ្ន ំ២០១៨ 

សមតែភាពផត់្ផង់្ក្មាណ ៤៥ កមហ្កាា វាា ត ់បានម្ពី្ណា្ត ញ

ជាតិ ដែលថាមពលផលិតក្ចំាឆ្ន ំគឺ ១៥៥ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង 

និងតកមូវការកក ើ្កបាស់អានុភាពជាអតិ្រមា ៦៤ កមហ្កាា វាា ត់ 

ជាមួយក្ដវងដខែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យរុងមធ្យម ២២

 គឡីវូាុល នងិក្ដវង្ណា្ត ញតងស់្យរុងទា្ ០,៤ គឡីវូាុលមាន

ក្ដវងសរុ្ចំនួន ៨០២  គីឡូដម៉ាកត ដែលបានផត្់ផង្់ែល់

អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចំនួន ១៨.៧៥៦។ 

និងទទួលការផត្់ផង់្ថាមពលតាមរយៈ ការនំាចូលពីក្កទស

កវៀតណាម ។ កៅឆ្ន ២ំ០១៨ អានុភាពនំាចលូពីក្កទសកវៀតណាម

ក្មាណ ១៦ កមហ្កាា វាា ត ់នងិមានតកមវូការកក ើ្កបាសអ់ានុភាព

ជាអតិ្រមា ២៩ កមហ្កាា វាា ត់ ដែលបានផត្់ផង្់ែល់អតិថិ�ន

កគ្់ក្កភទចំនួន ៦.០៣៤ ។

អគ្គិសនីមណ្លគិរ ីអគ្ិសនីមណឌ លគិរី កតូវបានកផទារម្

កៅកកកាមការកគ្់កគងរ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជាកៅមថាទី ១០ ដខ

ឧសភា	ឆ្ន ំ ២០១០។ អានុភាពតកម្ើង ៣៧០ គីឡូវាា ត់ ផលិត

កោយករាងចក្វារីអគ្ិសនីអានុភាពផលិតកោយមា៉ា សីុន

ឌ្ឍីកយ៉ា្យដសល ៣០០ គីឡូវាា ត់ និង អានុភាពនំាចូលពីក្កទស

កវៀតណាមក្មាណ ១ កមហ្កាា វាា ត ់។  កកកាមការកគ្់កគងរ្ស់

អគ្ិសនី្ម្រុជាកៅឆ្ន ំ២០១៨ ថាមពលផលិត និងនំាចូលសរុ្  

៧ �ហី្កាា វាា ត់កមា៉ា ង  និងតកមូវការកក ើ្កបាស់អានុភាពជាអតិ-

្រមាជាង  ៦  កមហ្កាា វាា ត់ ។   ក្ដវងដខែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់-

ស្យរុងមធ្យម ២២ គីឡូវាុល និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យរុងទា្ 

០,៤ គីឡូវាុល មានក្ដវងសរុ្ចំនួន ៣៣៩ គីឡូដម៉ាកត ដែល

បានផត្់ផង់្ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចំនួន ៤.៥៤៦។

សាខាដ្វសមីា អគ្ិសនីដ្វសីមា ជា្ខ្អគ្ិសនីសែ ិត

កៅ្្នរុងកសរុ្ដ្វសីមា កខត្តមណឌ លគិរី។ ការផត្់ផង់្ថាមពល 

គឺតាមរយៈ ការនំាចូលពីក្កទសកវៀតណាម  ដែលអានុភាព
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តារងទី ២ : អានពុភាពតនមើើង និងអានពុភាព្រនញ្ចញពីប្រភពនរងចប្ និងការនាចំសូល តារងទី ២ : អានពុភាពតនមើើង និងអានពុភាព្រនញ្ចញពីប្រភពនរងចប្ និងការនាចំសូល (MW)(MW)

ឆ្នែ ំ
២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ទីតាងំ អានពុភាព

្រណ្ាញជាតិ
តនមើើង ១.៤១៤ ១.៩៥៨ ១.៩៦២ ២.០៩៧ ២.៥១៥ ២.៥៦៥

្រនញ្ចញ ១.១៥៣ ១.៧៥៤ ១.៨៩២ ២.០១៨ ២.០៨៦ ២.៤៨៥

ភ្នំកពញ
តកម្ើង ១.២១៩ ១.៧២៧ ១.៨៤១ ១.៩៧៦ ២.៣៨៦ ២.៤១៦

្ក ច្េញ ៩៦៨ ១.៥៣១ ១.៧៧៩ ១.៩០៥ ១.៩៦៥ ២.៣៤៥

អគ្ិសនី្ម្រុជា ឯ្�ន កក្ង
តកម្ើង ៤៤ ៤៤ ៨១ ៨១ ៨១ ៨១

្ក ច្េញ ៤១ ៤១ ៧៥ ៧៥ ៧៥ ៧៥

CUPL ឯ្�ន កក្ង
តកម្ើង ៣៧ ៣៧    -        -        -        -     

្ក ច្េញ ៣២ ៣២    -        -        -        -     

KEP ឯ្�ន កក្ង
តកម្ើង ៤៩ ៤៩ ៤៩ ៤៩ ៤៩ ៤៩

្ក ច្េញ ៤៣ ៤៣ ៤៣ ៤៣ ៤៣ ៤៣

CITY Power ឯ្�ន កក្ង
តកម្ើង ៨    -        -        -        -        -     

្ក ច្េញ ៧    -        -        -        -        -     

CEP ឯ្�ន កក្ង
តកម្ើង ៤៩ ៤៩ ៤៩ ៤៩ ៤៩ ៤៩

្ក ច្េញ ៤៥ ៤៥ ៤៥ ៤៥ ៤៥ ៤៥

COLBEN ឯ្�ន កក្ង
តកម្ើង ២០ ២០ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤

្ក ច្េញ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០

គិរីរម្យ ១ ឯ្�ន វារី
តកម្ើង ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២

្ក ច្េញ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១

គិរីរម្យ ៣ ឯ្�ន វារី
តកម្ើង ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ១៨

្ក ច្េញ ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ១៨

្ំចាយ ឯ្�ន វារី
តកម្ើង ១៩៤ ១៩៤ ១៩៤ ១៩៤ ១៩៤ ១៩៤

្ក ច្េញ ១៩៤ ១៩៤ ១៩៤ ១៩៤ ១៩៤ ១៩៤

អាមត ឯ្�ន វារី
តកម្ើង ១២០ ១២០ ១២០ ១២០ ១២០ ១២០

្ក ច្េញ ១២០ ១២០ ១២០ ១២០ ១២០ ១២០

ឫសែីក�រុំកកកាម ឯ្�ន វារី
តកម្ើង ៣៣៨ ៣៣៨ ៣៣៨ ៣៣៨ ៣៣៨ ៣៣៨

្ក ច្េញ ១៦៩ ៣៣៨ ៣៣៨ ៣៣៨ ៣៣៨ ៣៣៨

តាមត ឯ្�ន វារី
តកម្ើង   -  ២៤៦ ២៤៦ ២៤៦ ២៤៦ ២៤៦

្ក ច្េញ   -  ២៤៦ ២៤៦ ២៤៦ ២៤៦ ២៤៦

កស្ន២ ឯ្�ន វារី
តកម្ើង    -        -        -        -     ៤០០ ៤០០

្ក ច្េញ    -        -        -        -     ៥០ ៤០០

CEL ឯ្�ន ធ្យូងថម
តកម្ើង ១២០ ១២០ ១២០ ១២០ ១២០ ១២០

្ក ច្េញ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០

CIIDG ឯ្�ន ធ្យូងថម
តកម្ើង   -  ២៧០ ២៧០ ៤០៥ ៤០៥ ៤០៥

្ក ច្េញ   -  ១២៥ ២៥១ ៣៧៧ ៣៧៧ ៣៧៧

សុវណះ ភូមិ ឯ្�ន ធ្យូងថម
តកម្ើង ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០

្ក ច្េញ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨

Sunseap ឯ្�ន កពោះអាទិត្យ
តកម្ើង    -        -        -        -     ១០ ១០

្ក ច្េញ    -        -        -        -     ១០ ១០

34

របាយការណប៍្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨  |  អ៊មី៉ែល info@edc.com.kh   |   គេហទពំរ័ www.edc.com.kh



តារងទី ២ : អានពុភាពតនមើើង និងអានពុភាព្រនញ្ចញពីប្រភពនរងចប្ និងការនាចំសូល តារងទី ២ : អានពុភាពតនមើើង និងអានពុភាព្រនញ្ចញពីប្រភពនរងចប្ និងការនាចំសូល (MW)((MW)(តត))

ឆ្នែ ំ
២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ទីតាងំ អានពុភាព

មថឡង់ែ៏ នំាចូល
កពមកកពៀង   -    -  ១២០ ១២០ ១២០ ១២០

្ក ច្េញ   -    -  ១២០ ១២០ ១២០ ១២០

កវៀតណាម នំាចូល
កពមកកពៀង ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០

្ក ច្េញ ១៧០ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០

ឡាវ នំាចូល
កពមកកពៀង   -    -    -    -    -  ៣០

្ក ច្េញ   -    -    -    -    -  ៣០

អគ្គិសនី នខត្-ប្រុង
តនមើើង ១៩៥ ២៣១ ១២១ ១២១ ១២៩ ១៤៩

្រនញ្ចញ ១៨៥ ២២៣ ១១៣ ១១៣ ១២១ ១៤០

អគ្ិសនី

កសៀមរា្

អ.្ កក្ង
តកម្ើង ១១ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១

្ក ច្េញ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១

នំាចូល
កពមកកពៀង ៤០ ៨០    -        -        -        -     

្ក ច្េញ ៤០ ៨០    -        -        -        -     

អគ្ិសនី

្ំពង់ចាម

ឯ្�ន កក្ង
តកម្ើង ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨

្ក ច្េញ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥

នំាចូល
កពមកកពៀង ២ ២ ២ ២ ២    -     

្ក ច្េញ ២ ២ ២ ២ ២    -     

អគ្ិសនីកខត្ត 

កពោះសីហនុ

អ.្ កក្ង
តកម្ើង ៦ ៦ ៦ ៦ ៦ ៦

្ក ច្េញ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥

ឯ្�ន កក្ង
តកម្ើង ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤

្ក ច្េញ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០

ឯ្�ន �ីវមា៉ា ស់
តកម្ើង    -        -        -        -     ២ ២

្ក ច្េញ    -        -        -        -     ២ ២

អគ្ិសនីតាដ្វ អ.្ កក្ង
អ.្ ២ ២ ២ ២ ២ ២

្ក ច្េញ ២ ២ ២ ២ ២ ២

អគ្ិសនី

បាត់ែំ្ង

អ.្ កក្ង
តកម្ើង ២ ២ ២ ២ ២ ៣

្ក ច្េញ ២ ២ ២ ២ ២ ៣

នំាចូល
កពមកកពៀង ២០ ២០   -    -    -    -  

្ក ច្េញ ២០ ២០   -    -    -    -  

អគ្ិសនី

្នាទា យមាន�័យ

អ.្ កក្ង
តកម្ើង ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣

្ក ច្េញ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣

នំាចូល
កពមកកពៀង ២០ ២០    -       -     -        -     

្ក ច្េញ ២០ ២០    -       -     -        -     

អគ្ិសនី្ំពត អ.្ កក្ង
តកម្ើង ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣

្ក ច្េញ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣

្ខ្្ំពង់កតាច នំាចូល
កពមកកពៀង ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០

្ក ច្េញ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០
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ឆ្នែ ំ
២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ទីតាងំ អានពុភាព

អគ្ិសនី្ំពង់សឺ្ ឯ្�ន �ីវមា៉ា ស់
តកម្ើង   -    -  ៦ ៦ ៦ ២៣

្ក ច្េញ   -    -  ៦ ៦ ៦ ២២

្ខ្ពញាដក្្ នំាចូល
កពមកកពៀង ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ១០

្ក ច្េញ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ១០

្ខ្កមមត់ នំាចូល
កពមកកពៀង ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥

្ក ច្េញ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥

អគ្ិសនី

មកពដវង

អ.្ កក្ង
តកម្ើង ២ ២ ២ ២ ២ ២

្ក ច្េញ ២ ២ ២ ២ ២ ២

នំាចូល
កពមកកពៀង ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣

្ក ច្េញ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣

អគ្ិសនី

សទា រឹងដកតង

អ.្ កក្ង
តកម្ើង ២ ២ ២ ២ ២ ២

្ក ច្េញ ២ ២ ២ ២ ២ ២

ឯ្�ន �ីវមា៉ា ស់
តកម្ើង   -    -    -    -  ៤ ៤

្ក ច្េញ   -    -    -    -  ៤ ៤

ឯ្�ន �ីវមា៉ា ស់
តកម្ើង   -    -    -    -  ២ ២

្ក ច្េញ   -    -    -    -  ២ ២

នំាចូល
កពមកកពៀង ៤ ៤ ៦ ៦ ៦ ៦

្ក ច្េញ ៤ ៤ ៦ ៦ ៦ ៦

អគ្ិសនី

វ្ យករៀង

អ.្ កក្ង
តកម្ើង ១ ១ ១ ១ ១ ១

្ក ច្េញ ១ ១ ១ ១ ១ ១

នំាចូល
កពមកកពៀង ៨ ៧ ៨ ៨ ៨ ៧

្ក ច្េញ ៨ ៧ ៨ ៨ ៨ ៧

្ខ្បាវិត នំាចូល
កពមកកពៀង ១៦ ១៦ ១៦ ១៦ ១៦ ១៦

្ក ច្េញ ១៦ ១៦ ១៦ ១៦ ១៦ ១៦

អគ្ិសនី
ក្កចោះ

អ.្ កក្ង
តកម្ើង ១ ១ ១ ១ ១ ១

្ក ច្េញ ១ ១ ១ ១ ១ ១

ឯ្�ន កក្ង
តកម្ើង ៣  -  -  -   -      -    

្ក ច្េញ ១  -  -  -   -      -    

្ខ្ស្នលួល នំាចូល
កពមកកពៀង ៤ ៤ ៥ ៥ ៥ ៥

្ក ច្េញ ៤ ៤ ៥ ៥ ៥ ៥

តារងទី ២ : អានពុភាពតនមើើង និងអានពុភាព្រនញ្ចញពីប្រភពនរងចប្ និងការនាចំសូល តារងទី ២ : អានពុភាពតនមើើង និងអានពុភាព្រនញ្ចញពីប្រភពនរងចប្ និងការនាចំសូល (MW)((MW)(តត))
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ឆ្នែ ំ
២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ទីតាងំ អានពុភាព

នបរៅ្រណ្ាញជាតិ
តនមើើង ១១ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ២២

្រនញ្ចញ ១១ ១២ ១២ ១២ ១២ ២០

អគ្ិសនី

រតនគិរី

ឯ្�ន កក្ង
តកម្ើង   -  ៣ ៣ ៣ ៣ ៣

្ក ច្េញ   -  ១ ១ ១ ១ ១

អ.្ វារី
តកម្ើង ១ ១ ១ ១ ១ ១

្ក ច្េញ ១ ១ ១ ១ ១ ១

នំាចូល
កពមកកពៀង ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ១៣

្ក ច្េញ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ១៣

អគ្ិសនី

មណឌ លគិរី

អ.្ កក្ង
តកម្ើង ០,៣ ០,៣ ០,៣ ០,៣ ០,៣ ០,៣

្ក ច្េញ ០,៣ ០,៣ ០,៣ ០,៣ ០,៣ ០,៣

អ.្
តកម្ើង ០,៤ ០,៤ ០,៤ ០,៤ ០,៤ ០,៤

្ក ច្េញ ០,៤ ០,៤ ០,៤ ០,៤ ០,៤ ០,៤

នំាចូល
កពមកកពៀង ១ ១ ១ ១ ១ ២

្ក ច្េញ ១ ១ ១ ១ ១ ២

្ខ្ដ្វសីមា នំាចូល
កពមកកពៀង ០,៤ ០,៤ ០,៤ ០,៤ ០,៤ ២

្ក ច្េញ ០,៤ ០,៤ ០,៤ ០,៤ ០,៤ ២

សរ ពុ្រ
តនមើើង ១.៤២៥ ១.៩៧២ ១.៩៧៦ ២.១១១ ២.៥២៩ ២.៥៨៧

្រនញ្ចញ ១.១៦៤ ១.៧៦៦ ១.៩០៤ ២.០៣០ ២.០៩៨ ២.៥០៥

ជាភាគរយ(%) ៨២% ៩០% ៩៦% ៩៦% ៨៣% ៩៧%

តារងទី ២ : អានពុភាពតនមើើង និងអានពុភាព្រនញ្ចញពីប្រភពនរងចប្ និងការនាចំសូល តារងទី ២ : អានពុភាពតនមើើង និងអានពុភាព្រនញ្ចញពីប្រភពនរងចប្ និងការនាចំសូល (MW)((MW)(តត))

០

៥០០

១,០០០

១,៥០០

២,០០០

២,៥០០

៣,០០០

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ធ្យូងថម វារីអគ្សិនី កក្ងឥន្ធនៈ នំាចូល �ីវមា៉ា ស់ ពន្ឺកពោះអាទតិ្យ

រ សូ្រភាពទី១ :  អានពុភាពតនមើើងតាមប្រនភទពីឆ្នែ ២ំ០១៣-២០១៨រ សូ្រភាពទី១ :  អានពុភាពតនមើើងតាមប្រនភទពីឆ្នែ ២ំ០១៣-២០១៨
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ឆ្នែ ំ
២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ទីតាងំ

្រណ្ាញជាតិ  ៣.៦៦០  ៤.៤៧៧  ៥.៦៥៨       ៦.៥៦៦ ៧.៦០៣ ៩.៣៧៣
អគ្ិសនី្ម្រុជា  ៣៦  ២៦  ៩              ៧២ ៣៥ ៥៦

CUPL  ៧៣  ៣៥  ៥                   -   - -
គិរីរម្យ ១  ៤៥  ៣៩  ៣៥               ៤២ ៤៣ ៤៣
្ំចាយ  ៤៦៣  ៤២៤  ៣៦៣            ៤៣៨ ៤០៦ ៥៣៣
គិរីរម្យ ៣  ៩០  ៨០  ៧៩               ៨២ ៨៧ ៩០
អាមត  ២៦៧  ៣២៧  ១០៦             ២១៤ ២៤៣ ៤២៧
ឫសែីក�រុំកកកាម  ១៣៨  ៨៦៦  ៨៣១            ៩២៣ ៩៩៤ ១.៤៤៩
តាមត  -    ១០៤  ៧៣៦             ៨៥៩ ៨៩៩ ១.១៥២
កស្នកកកាម២ - - - - - ១.០៣២
KEP  ១៤០  ៨០  ៥១             ១១៥ ១១៤ ១០៣
CITY POWER  ១៣  -    -                     -   - -
CEP  ១៤៤  ៩៦  ៦៦             ១៦០ ១០៣ ១១៤
COLBEN  ១៩  ១១  ៤                ១៦ ៨ ៥
S.L Garment  ៦  ១  ៤                 ៧ ៥ ១

Sunseap  -                     -    -                     -   ៥ ១៦
សុវណះ ភូមិ  ៣០  ៤៣  ៣៤ ៥២ ៣៨ ១៤
CEL  ១៣៩  ៦៥៤  ៦២០ ៥៧៤ ៦៥៥ ៥០៣
CIIDG  -    ១៦៧  ១.៤៧៤ ១.៧៦៦ ២.៨៧៧ ២.៥៣៩
មថឡង់ែ៏  ៤១៧  ៣៥០  ១៣៩ ១៤៧ ៨៧ ២១២
កវៀតណាម  ១.៣២៩  ៨៧៩  ៨០៤          ៧៣៧ ៧១០ ៧២៨
PP Sugar  ១  ១០  ២៣ ២៣ ៣៨ ៤៨
កសៀមរា្  ៤  ៥  ៤ ៨ ២ ៦
កពោះសីហនុ  ២៥  ៩  ៣ ១១ ០ ៦
្ំពង់ចាម  ៣២  ៨  ០,២ ២ ០ ៤
តាដ្វ  ០,០៣  ០,០២  ០,០២ ០,០១ ០,០១ ០,០២
បាត់ែំ្ង  ០,០១  ០,០១  ០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០២
្ំពត  ១២  ១៥  ១២ ២៣ ០,០៨ ១៩
្នាទា យមាន�័យ  ០,១៦  ០,០៤  ០,០៤ ០,១ ០,០៨ ០,១២
ពញាដក្្  ៣៩  ៣០  ២២ ២៣ ២៦ ២៧
កមមត់  ១៦  ១៦  ១៩ ២២ ២៥ ២៣
្ំពង់កតាច  ១៧  ១៣  ៧ ១៤ ១៧ ១៧
មកពដវង  ១៥  ១៣  ៩ ៥ ២ ០,០១
សទា រឹងដកតង  ១១  ១៤  ១៨ ៣៥ ៥៤ ៦៦

វ្ យករៀង  ៣៣  ១៣៧  ១៥៥ ១៦៤ ១១០ ០,០២
បាវិត  ៨៧  -    -   - ០ ១២៩
ក្កចោះ  ១០  ១៥  ១៥ ២០ ១៣,៨ ០,៣៩
ស្នលួល  ៩  ១០  ១១ ១២ ៧ ១១

នបរៅ្រណ្ាញជាតិ  ២៨  ៣៥  ៤២ ៤៧ ៦២ ៥៣
មណឌ លគិរី  ៣  ៤  ៥ ៦ ៧ ១៣
ដ្វសីមា  ២  ៣  ៤ ៤ ៤,២ ៤
រតនគិរី  ២៣  ២៨  ៣៣ ៣៧ ៥១ ៣៦

សរ ពុ្រ  ៣.៦៨៨  ៤.៥១២  ៥.៧០០ ៦.៦១៣ ៧.៦៦៥ ៩.៤២៧

តារងទី ៣ : ថាមពល្លតិពីប្រភពនរងចប្ និងការនាចំសូល (GWh) តារងទី ៣ : ថាមពល្លតិពីប្រភពនរងចប្ និងការនាចំសូល (GWh) 
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ទីតាងំ នប្រងឥន្ធនៈ វារអីគ្គិសនី ជីវមាែ ស់ ធ្យសូងថ្ម ពនើពឺបពះអាទិត្យ នាចំសូល សរ ពុ្រ

្រណ្ាញជាតិ ៣០៧,៥៥ ៤៧២៥,៨៦ ៥០,៣០ ១៥,៧៥ ៣.០៤២,៤០ ១.២៣១,៣១ ៩.៣៧៣,១៧

ភ្នំកពញ
អ.្ ៥៥,៥០ - - - - - ៥៥,៥០

ផ.ឯ ២៣៦,៤៩ ៤.៧២៥,៨៦ ៤៨,៧៣ ១៥,៧៥ ៣.០៤២,៤០ ៩៣៩.៤៩ ៩.០០៨,៧២

្ំពង់សឺ្ - - - - - - -

កសៀមរា្ ៦,២៥ - - - - - ៦,២៥

កពោះសីហនុ ៥,២៦ - ១,១៩ - - - ៦,៤៥

្ំពង់ចាម ៣,៧៦ - - - - - ៣,៧៦

តាដ្វ ០,០២ - - - - - ០,០២

បាត់ែំ្ង ០,០២ - - - - - ០,០២

្ំពត ០,០៨ - - - - ១៨,៩២ ១៩,០០

្នាទា យមាន�័យ ០,១២ - - - - - ០,១២

ពញាដក្្ - - - - - ២៧,៤៤ ២៧,៤៤

កមមត់ - - - - - ២៣,១០ ២៣,១០

្ំពង់កតាច - - - - - ១៦,៨៥ ១៦,៨៥

មកពដវង ០,០១ - - - - - ០,០១

សទា រឹងដកតង - - - - - ៦៥,៥៥ ៦៥,៥៦

វ្ យករៀង ០,០២ - - - - - ០,០២

បាវិត - - - - - ១២៨,៦៦ ១២៨,៦៦

ក្កចោះ ០,០១ - ០,៣៨ - - ០,០១ ០,៣៩

ស្នលួល - - - - - ១១.២៩ ១១,២៩

នបរៅ្រណ្ាញ - ៥,៤៧ - - - ៤៧,៩៨ ៥៣,៤៥

មណឌ លគិរី - ១,៨៣ - - - ១១,០៨ ១២,៩១

ដ្វសីមា - - - - - ៤,២៤ ៤,២៤

រតនគិរី - ៣,៦៣ - - - ៣២,៦៧ ៣៦,៣០

សរ ពុ្រ ៣០៧,៥៦ ៤.៧៣១,៣៣ ៥០,៣០ ១៥,៧៥ ៣.០៤២,៤០ ១.២៧៩,២៩ ៩.៤២៦,៦២

តារងទី ៤ : ការ្លតិថាមពលតាមប្រនភទ្នែពុងឆ្នែ  ំ២០១៨ (GWh)តារងទី ៤ : ការ្លតិថាមពលតាមប្រនភទ្នែពុងឆ្នែ  ំ២០១៨ (GWh)

រ សូ្រភាពទី២ :  ការ្លតិថាមពលតាមប្រនភទ នៅឆ្នែ ២ំ០១៨រ សូ្រភាពទី២ :  ការ្លតិថាមពលតាមប្រនភទ នៅឆ្នែ ២ំ០១៨

 កក្ងឥន្ធនៈ 

៣,៣%

 វារីអគិ្សនី 

៥០,២%

 �ីវមា៉ា ស 

០,៥%

 ធ្យូងថម 

៣២,៣%

 ពន្ឺកពោះអាទិត្យ 

០,២%

 នំាចូល 

១៣,៦%

39

របាយការណប៍្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨  |  អ៊មី៉ែល info@edc.com.kh   |   គេហទពំរ័ www.edc.com.kh



ទីតាងំ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ភ្នំកពញ ២.៥៣១ ២.៩៥៦ ៣.៧៤៨ ៤.២៨៩ ៤.៨០៧ ៥.៩៨៥

កសៀមរា្ ២៧០ ៣១៩ ៣៧៦ ៤៤៧ ៥១១ ៥៧៣

កពោះសីហនុ ៩៦ ១៤១ ១៨៦ ២៣២ ៣០៩ ៤៨៨

្ំពង់ចាម ៤៤ ៤៣ ៦៨ ៧៥ ៩៤ ១២៦

ត្ូងឃមរុ ំ - - - - - ៨

ពញាដក្្ ៣៧ ២៩ ២៣ ២៣ ២៦ ១៥

កមមត់ ១៥ ១៥ ១៩ ២៣ ២៣ ១៣

ជាកំ្កវៀន - - - - - ១

តាដ្វ ៣៧ ៥៤ ៩០ ៩៤ ៨៨ ១០២

បាត់ែំ្ង ១២៧ ១៦១ ២២២ ២៧៨ ៣៤៦ ៣៧៧

្ំពត ២៩ ៤៤ ៨១ ៩៧ ១១០ ១២២

្ំពង់កតាច ១៦ ១៣ - - - -

មកពដវង ១៤ ២០ ៤២ ៤៥ ៧៤ ៩៦

្នាទា យមាន�័យ ៤៧ ៧១ ១០៦ ១១០ ១១៨ ១២២

សទា រឹងដកតង ១០ ១២ ១៦ ៣៥ ២៤ ៤១

្ំពង់កសកៅ - - - - ២០ ៤២

រតនគិរី ២១ ២៦ ៣១ ៣៥ ៤៥ ៦០

វ្ យករៀង ២៦ ១២៩ ១៥៩ ១៨៦ ២២៩ ២៦៧

បាវិត ៨៧ - - - - -

មណឌ លគិរី ៣ ៤ ៥ ៦ ៨ ១២

ដ្វសីមា ២ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤

ក្កចោះ ១០ ១៥ ១៨ ២៨ ៣៥ ៥៩

ស្នលួល ៨ ១១ ១០ ៩ ១១ ១៥

្ំពង់សឺ្ ៥២ ៨៤ ១៣៧ ៩៤ ១១១ ១៤៥

សរ ពុ្រ ៣.៤៨៤ ៤.១៥២ ៥.៣៤១ ៦.១១០ ៦.៩៩៤ ៨.៦៧៥

តារងទី ៦ : ថាមពលល្់តាមនខត្-ប្រុង (GWh)តារងទី ៦ : ថាមពលល្់តាមនខត្-ប្រុង (GWh)

លំកៅោឋ ន

១៩.៤%

ោណ�ិូ្ មម

២៤.១%
ឧសសាហ្មម

១៩.៨%

កសវា្រជាវែុំ

៣៤.១%

្ុពវកហតរុែឋបាល

២.៥%
កក្ើកបាសផ់្ទាទា លខ្់លួន

០.១%

រ សូ្រភាពទី៣ :  ថាមពលល្់តាមប្រនភទអតិថិជនសបមា្រ់ប្រព័ន្ធអគិ្គសនី្ម្ពុជានៅឆ្នែ  ំ២០១៨រ សូ្រភាពទី៣ :  ថាមពលល្់តាមប្រនភទអតិថិជនសបមា្រ់ប្រព័ន្ធអគិ្គសនី្ម្ពុជានៅឆ្នែ  ំ២០១៨
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តារងទី ៥ : អានពុភាពអតិ្ររមាតាមនខត្-ប្រុង (MW)តារងទី ៥ : អានពុភាពអតិ្ររមាតាមនខត្-ប្រុង (MW)

ទីតាងំ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

្ណា្ត ញជាតិ ៦២៥ ៧៨៤ ៩៥១ ១.០៦៨  ១.២៦៩ ១.៥៣៧

ភ្នំកពញ ៤៩៣ ៥៦៣ ៦៧៤ ៧៥៧  ៧៧៧ ៨៨៧

កសៀមរា្ ៥៧ ៥៩ ៦៨ ៨៣  ៨៩ ១១២

កពោះសីហនុ ២៥ ៣០ ៤០ ៤៦  ៦៨ ១២១

្ំពង់ចាម ១៧ ១៤ ២២ ៣២  ៣៦ ៣៥

ពញាដក្្ ៧ ៦ ៤ ៤  ៧ ៧

កមមត់ ៥ ៤ ៧ ៧  ៦ ៦

តាដ្វ ៩ ១៨ ២០ ២៣  ២១ ២៨

បាត់ែំ្ង ២៣ ២៦ ៤៧ ៦៥  ៧១ ៧៤

្ំពត ៦ ១៣ ១៨ ១៦  ១៥ ២១

្ំពង់កតាច ៣ ៣ ៥ ៣  ៣ ៤

មកពដវង ៣ ៨ ១៤ ១៥  ២១ ២៧

្នាទា យមាន�័យ ១១ ១៩ ២៣ ២៤  ២៦  ៣៣

សទា រឹងដកតង ៤ ៥ ៣ ៨  ១២ ២៧

រតនគិរី ៤ ៥ ៦ ៧  ១៣ ១៨

វ្ យករៀង ៧ ៨ ១២ ៣០  ១៩ ២២

បាវិត ១៦ ១៧ ១៧ ១៦  ២៧ ២៩

មណឌ លគិរី ១ ១ ១ ២  ៤ ៦

ដ្វសីមា ០,៥ ១ ១ ១  ១ ១

ក្កចោះ ២ ៣ ៣ ៨  ៩ ១៣

ស្នលួល ១ ២ ២ ៣  ២ ៣

្ំពង់សឺ្ - - ៣៨ ៤២  ៤៦ ៦៤

រ សូ្រភាពទី៤ :  ដខ្នកាង្រនៃពុ្នប្រើបបាសអ់តិ្ររមាពីឆ្នែ  ំ២០១៣-២០១៨ ្នែពុង្រណ្ាញជាតិរ សូ្រភាពទី៤ :  ដខ្នកាង្រនៃពុ្នប្រើបបាសអ់តិ្ររមាពីឆ្នែ  ំ២០១៣-២០១៨ ្នែពុង្រណ្ាញជាតិ

 -

 200.00

 400.00

 600.00

 800.00

 1,000.00

 1,200.00

 1,400.00
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

MW

41

របាយការណប៍្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨  |  អ៊មី៉ែល info@edc.com.kh   |   គេហទពំរ័ www.edc.com.kh



ទីតាងំ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ភ្នំកពញ ២៩៩.៧៧៤ ៣១៩.៤២៣ ៥២២.៥១៧ ៦១០.៥៨២  ៦៥២.៨៥៨ ៦៩៥.៧៥៦

កសៀមរា្ ៣២.៧២៥ ៣៦.៦៩៤ ៤០.៩៤៩ ៤៨.៤៨២  ៦១.៧៤៥ ៧៦.០២៣

កពោះសីហនុ ១៣.១៤៦ ១៤.២៣៨ ១៥.៩៧៥ ១៧.៩៣០  ២០.១៥៧ ២៥.២៧៧

្ំពង់ចាម ១៣.០០៣ ១៤.៨៧៦ ១៦.៩៩៩ ១៩.៤៣៦  ២១.៣៤១ ២២.៥៦៦

ពញាដក្្ ២.៨៤៩ ២.៩៩៦ ៣.៩៥៨ ៦.៦៤៤  ៧.៤០១ ៨.០៥៨

កមមត់ ៥.៣២១ ៥.៥៩១ ៧.៦០៨ ៨.៦៥២ ១១.៣២៩ ១២.១៩៨

តាដ្វ ១៣.០៨១ ១៥.៦៣៦ ២០.២០៣ ២១.៨៩៩  ២៣.៧៣២ ២៥.៧៥៨

បាត់ែំ្ង ៤០.៧៣៥ ៤២.៣៣៦ ៤៥.២១៦ ៤៧.៨៩៩  ៥០.០៩៣ ៥២.៣៨៧

្ំពត ១០.៥៥៩ ១១.២៣៤ ១១.៩៨៩ ១៣.១២៨  ១៤.២៤៩ ១៥.៤៧៨

្ំពង់កតាច ៣.៤៩៩ ៣.៦៧០ ៤.១៧៦ ៥.៧៥៩  ៦.៦៥១ ៧.៣៤៤

មកពដវង ៥.៧៩០ ៦.១១០ ៦.៤៩៧ ៦.៧៤២  ៧.១២៩ ៧.៣៩២

្នាទា យមាន�័យ ១៨.០២២ ១៩.២១៧ ២១.១៨៦ ២២.៣៤៨  ២៣.៥៦៨ ២៤.១៣១

សទា រឹងដកតង ៤.៦៦៨ ៥.៧៨២ ៦.២៨០ ៧.៤៤៨  ៩.៥០៣ ១០.៧៨២

រតនគិរី ៤.២៣៣ ៤.៧២២ ៥.២៣៥ ៦.៥០៣  ៨.០៧៥ ៩.៦៦៥

វ្ យករៀង ១២.៤៧៤ ១៣.៨៩២ ១៣.៩៦៨ ១៩.៩៦២  ២៧.៨១១ ៤៤.៦៣២

បាវិត ៣.១៧៤ ៣.៨០២ ៦.៧៤២ ៤.៤៦៥  ៥.០៤៣ ៦.០៣៤

មណឌ លគិរី ២.០៧០ ២.១៩៥ ២.៣៤៨ ២.៦៩២  ៣.៧៣៥ ៤.៥៤៦

ដ្វសីមា ១.៣៣៧ ១.៥៥៤ ១.៧៥៣ ១.៩២៦  ៣.៨២៥ ៤.៣៨៩

ក្កចោះ ៤.៤០៤ ៤.៧៧៦ ៦.៧០៧ ៨.៤៤២  ១០.១១៥ ១១.៤៩៥

ស្នលួល ១.១៦៧ ១.២៣៨ ១.៣១១ ១.៨២៧  ២.៥៧៦ ៣.៧២២

្ំពង់សឺ្ ១០.៨២៨ ១១.១៥៩ ១២.៩៩៦ ១៤.៤០៩  ១៦.៤១០ ១៨.៧៥៦

ត្ូងឃមរុ ំ - - - - - ៤២៣

សរ ពុ្រ ៥០២.៨៥៩ ៥៤១.១៤១ ៧៧៤.៦១៣ ៨៩៧.១៧៥ ៩៨៧.៣៤៦ ១.០៨៦.៨១២

តារងទី ៧ : ចំនួនអតិថិជនតាមនខត្-ប្រុងពីឆ្នែ  ំ២០១៣ - ២០១៨តារងទី ៧ : ចំនួនអតិថិជនតាមនខត្-ប្រុងពីឆ្នែ  ំ២០១៣ - ២០១៨
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៦
៦

៤ ៥

៦

៤
៦

៤ ៤

៣

៤ ៤

០.០០

១.០០

២.០០

៣.០០

៤.០០

៥.០០

៦.០០

៧.០០

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ភនែំនពញ មធ្យមភាគតាម្រណ្ានខត្

ឆ្នែ ំ

ថាមពលបាត់្រង់(%)

រ សូ្រភាពទី ៦ : ប្រនភទអតិថិជននៅឆ្នែ  ំ២០១៨រ សូ្រភាពទី ៦ : ប្រនភទអតិថិជននៅឆ្នែ  ំ២០១៨

រ សូ្រភាពទី៥ :  ថាមពលបាត់្រង់នលើប្រព័ន្ធ្រណ្ាញដច្ចាយពីឆ្នែ  ំ២០១៣-២០១៨រ សូ្រភាពទី៥ :  ថាមពលបាត់្រង់នលើប្រព័ន្ធ្រណ្ាញដច្ចាយពីឆ្នែ  ំ២០១៣-២០១៨

 លំកៅោឋ ន 

៩២.៥%

 ោណ�ិូ្ មម 

៦.៦%

 ឧសសាហ្មម 

០.២%

 កសវា្រជាវែុ ំ

០.៣%

 ្ុពវកហតរុែឋបាល 

០.៤%
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     ខ្សែបណ្្ញជាតិ
     បញូ្នអគិ្គសនី

១- ដខែ្្ូូនតង់ស្យរុង ១១៥ គីឡូវាុល

២- ដខែ្្ូូនតង់ស្យរុង ២៣០ គីឡូវាុល

៣-  អនុ ែ្ នីយតង់ស្យរុង ១១៥ គីឡូវាុល

៤-  អនុ ែ្ នីយតង់ស្យរុង ២៣០ គីឡូវាុល

 ដខែ្្ូូន ១១៥ គីឡូវាុល កលើ្ទីមួយមានក្ដវង 

២៣ គីឡូដម៉ាកត ដែលតភូា្់ពីអនុ ែ្ នីយ ចំនួន ្ ី (អនុ ែ្ នីយ

ទី១ អនុ ែ្ នីយទី២ និងអនុ ែ្ នីយទី៣) កៅ្្នរុងក្ព័ន្ធ

្ណា្ត ញរា�ធានីភ្នំកពញ បានផត្់ផង់្ថាមពល្្នរុងឆ្ន ំ១៩៩៩។ 

កៅឆ្ន ំ២០០២ មានដខែ្្ូូន ១១៥ គឡីវូាុល ្ ដនែមមួយកទៀត 

ដែលមានក្ដវង ១១១ គីឡូដម៉ាកត កតូវបាន្ងសង់កែើម្ី

តភូា្់ពីករាងចក្វារីអគ្ិសនីគិរីរម្យ ១  ម្កាន់អនុ ែ្ នីយទី១។ 

កោល្ំណងែ៏ចម្ងមនដខែ្្ូូន ដែលមានតង់ស្យរុង ១១៥ 

គីឡូវាុល ព័ទ្ធ�ុំវញិរា�ធានីភ្នំកពញ គឺកែើម្ីផត្់ផង់្អគ្ិសនីឲ្យ

តំ្ន់ រា�ធានីភ្នំកពញ និង្កងាើនសែ ិរភាពកលើក្ព័ន្ធផត្់ផង់្

ថាមពល្្នរុងរា�ធានីភ្នំកពញកនោះ កោយតភូា្់កៅវិញកៅម្

រវាងអនុ ែ្ នីយចំនួន្ី។

 កខត្តចំនួន្ី សែ ិតកៅភាគោយ័ព្យមនក្កទស្ម្រុជា 

មានកខត្តបាត់ែំ្ង កខត្្ត នាទា យមាន�័យ និងកខត្តកសៀមរា្ 

បានផត្់ផង់្ថាមពលកោយដខែ្្ូូន ១១៥ គីឡូវាុល មាន 

ក្ដវង ១៨៥ គីឡូដម៉ាកត កោយនំាចូលថាមពលពីក្កទស

មថឡង់ែ៏ កហើយបានោ្់ឲ្យែំកណើរការកៅចុងឆ្ន ំ២០០៧។

 កៅឆ្ន ំ ២០០៩ ដខែ្្ូូនតង់ស្យរុង ២៣០ គីឡូវាុល

ជាកលើ្ែំ្ូង្្នរុងក្វត្តិ្ន្ត្រីស្ត  រ្ស់ក្កទស្ម្រុជា  ដែល

មានក្ដវង ៩៧ គីឡូដម៉ាកត សកមា្់នំាថាមពលពីក្កទស

កវៀតណាម  កែើម្ីយ្ថាមពលម្ផត្់ផង់្កៅអនុ ែ្ នីយ

តាដ្វ  និងអនុ ែ្ នីយខ្ងលិចភ្នំកពញ (អនុ ែ្ នីយទី៤)។ 

ក្ព័ន្ធដខែ្្ូូន ១១៥ គីឡូវាុល ដែលតភូា្់អនុ ែ្ នីយខ្ង

លិចភ្នំកពញ (អនុ ែ្ នីយទី៤) កៅភូា្់អនុ ែ្ នីយទី១ និង

អនុ ែ្ នីយទី២ កៅរា�ធានីភ្នំកពញ កតូវបាន្ងសង់រួច និង

ោ្់ឲ្យែំកណើរការ្្នរុងឆ្ន ំ២០០៩។

 កៅឆ្ន ំ២០១១ ដខែ្្ូូនតង់ស្យរុង ២៣០ គីឡូវាុល

ដែលមានក្ដវង ៧៣ គីឡូដម៉ាកត  កតូវបានភូា្់កចញពីអនុ-

ែ្ នីយតាដ្វ  កៅអនុ ែ្ នីយ្ំពត  និងតភូា្់កៅករាងចក្

វារីអគ្ិសនី្ំចាយ តាមដខែ្្ូូនតង់ស្យរុង ២៣០ គីឡូវាុល

មួយកទៀត ដែលមានក្ដវង ១១ គីឡូដម៉ាកត ្៏កតូវបានោ្់

ឲ្យែំកណើរការកពមោ្ន ផងដែរ។ 

ដខ្្រណ្ាញជាតិ្រញូសូនអគ្គិសនី
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 ដខែ្្ូូនតង់ស្យរុងខ្ស់ ២៣០ គឡីវូាុល ពរីា�ធានី 

ភ្នកំពញកៅកខត្តបាតែ់ំ្ ង កតវូបានចា្់កផ្តើមោ្់ឲ្យែំកណើរការ

្្នរុងដខកម្ ឆ្ន ំ ២០១២ ដែលមានក្ដវង ៣០០ គីឡូដម៉ាកត 

និងដខែ្្ូូនតង់ស្យរុងខ្ស់  ២៣០ គីឡូវាុល មួយដខែកទៀតពី

អនុ ែ្ នីយអូរក្ម (កខត្តកកាោះ្ុង) កៅអនុ ែ្ នីយកខត្ត

កោធិ៍្ត់  សែ ិតកកកាមគកកមាង្ងសង់ែំកណើរការ និងកផទារ 

(BOT) ដែលមានក្ដវង ១៣០ គីឡូដម៉ាកត  ្ ំពុង្ងសង់ ។  

ការ្ងសង់ដខែ្ណា្ត ញ ១១៥ គីឡូវាុល កចញពីអនុ ែ្ នីយ 

២៣០/១១៥/២២ គីឡូវាុល រ្ស់ក រ្ុមហ៊ុន CPG កៅភូា្់ជាមួយ

អនុ ែ្ នីយ ១១៥ គីឡូវាុល រ្ស់ក រ្ុមហ៊ុន CPTL បានោ្់ឲ្យ

កក្ើកបាស់កៅមថាទី០១ ដខ្ញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១២  ដែលផ្តល់លទ្ធភាព

ឲ្យ្ណា្ត ញជាតិ្្ូូនមានសមតែភាពពកងី្វិ្ លភាព កគ្

ែណ្ត ្់ពីដផ្្ន មួយមន្ណា្ត ញភាគខ្ងត្ូង (រា�ធានីភ្នំកពញ 

កខត្្ត ណា្ត ល កខត្្ត ំពង់សឺ្ កខត្តតាដ្វ កខត្្ត ំពត និងកខត្តដ្្) 

កៅកាន់្ណា្ត ញភាគខ្ងក�ើងក�ៀងខ្ងលិច ( កខត្តបាត់ែំ្ង 

កខត្្ត នាទា យមាន�័យ និងកខត្តកសៀមរា្) កាត់តាមកខត្្ត ំពង់ឆ្ន ំង 

និងកខត្តកោធិ៍្ត់។

 កៅឆ្ន ំ២០១៣ ដខែ្្ូូនតង់ស្យរុងខ្ស់ ២៣០ 

គីឡូវាុលពីកខត្្ត ំពត កៅកខត្តកពោះសីហនុ សែ ិតកកកាមកបា្់្មចេី

ធនាោរអភិវឌ្ឍឍន៍អាសុី (ADB) និងភា្ន ្់ងារសហក្តិ្ត្តិការ

អន្តរជាតិ�្៉ាុន(JICA) មានក្ដវង ៨៨ គីឡូដម៉ាកត និងដខែ្្ូូន

តង់ស្យរុងខ្ស់ ២៣០ គីឡូវាុល មួយដខែកទៀតពីភ្នំកពញកៅកខត្ត

្ំពង់ចាម ដែលមានក្ដវង ១១០ គីឡូដម៉ាកត កតូវបានោ្់ឲ្យ

ែំកណើរការ។ គកកមាងទំាងកនោះ បានកធវើឲ្យ្ណា្ត ញជាតិកគ្

ែណ្ត ្់កលើកខត្តចំនួន ២ ្ដនែមកទៀតរួមមាន កខត្តកពោះសីហនុ 

និងកខត្្ត ំពង់ចាម។

 កៅឆ្ន ំ២០១៤ ដខែ្្ូូនតង់ស្យរុងខ្ស់ ១១៥ 

គីឡូវាុល  ពីអនុ ែ្ នីយសទា រឹងហ្កាវ កៅអនុ ែ្ នីយកខត្តកពោះសីហនុ 

សែ ិតកកកាមកបា្់្មចេីរ្ស់ទីភា្ន ្់ងារសហក្តិ្ត្តិការអន្តរជាតិ

�្៉ាុន (JICA) មានក្ដវង ១១ គីឡូដម៉ាកត  និងដខែ្្ូូនតង់ស្យរុង

ខ្ស់ ១១៥ គីឡូវាុល ពីអនុ ែ្ នីយឈូ្ កៅអនុ ែ្ នីយ្នាទា យ

មាស  កកកាមថវិការ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជា ដែលមានក្ដវង ១២ 

គីឡូដម៉ាកត  កពមទំាងដខែ្្ូូនតង់ស្យរុងខ្ស់ ២៣០ គីឡូវាុល 

្្នរុងគកកមាងដខែ្្ូូនជា្ង�ំុវិញរា�ធានីភ្នំកពញ ដែលភូា្់ពី

អនុ ែ្ នីយទី៦ កៅអនុ ែ្ នីយទី៥ ដែលមានក្ដវង ៤៨ 

គីឡូដម៉ាកត សែ ិតកកកាមកបា្់្មចេីរ្ស់ធនាោរចិនអាហរ័ណ-

នីហរ័ណ កតូវបានោ្់ឲ្យែំកណើរការជា ែ្ ពរ។

 កៅឆ្ន ំ២០១៥ ដខែ្្ូូន ១១៥ គីឡូវាុល ពីអនុ ែ្ -

នីយទី៧ ម្អនុ ែ្ នីយទី២ ្្នរុងគកកមាងដខែ្្ូូន្ងតង់-

ស្យរុងខ្ស់�ំុវញិរា�ធានីភ្នំកពញសែ ិតកកកាមកបា្់្មចេីធនាោរ
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ចិនអាហរ័ណនីហរ័ណ កតូវបាន្ ច្េ្់ការ្ងសង់ និងោ្់

ឲ្យែកំណើរការ  កែើម្ីធានាឲ្យបាននវូការ្កងាើនភាពក�ឿជា្់ខ្ស់

កលើក្ភពថាមពលកៅតំ្ នភ់ាគខ្ងត្ូងមនរា�ធានភី្នកំពញ ។ 

ដខែ្្ូូនតភូា្់ថមីពី អនុ ែ្ នីយបានហ្កាត កខត្តចម�៉ា ្្់ 

ក្កទសឡាវ កៅកសរ្ុ ្ពំង់កសកៅ កខត្តកពោះវិហ្ការ ក្កទស្ម្រុជា 

កតវូបានករៀ្ចំ នងិ្ងសងស់កមា្់ដខែ្្ូូនតងស់្យរុង ១១៥ 

គឡីវូាុល ្ ៉ាដុន្ត្្ូូនថាមពលអគ្សិនកីៅ្កមិតតង់ស្យរុង ២២ 

គីឡូវាុល សកមា្់ែំណា្់កាលែំ្ូង រហូតែល់ដខែ្្ូូនពី

កពកំ្ទលឡ់ាវ កៅអនុ្ ែ នីយ�យ័ដសន ្ ងសងរ់ចួរាល់។

 កៅឆ្ន ំ២០១៦ ដខែ្្ូូនតង់ស្យរុងខ្ស់ពីរា�ធានី

ភ្នំកពញ  កៅក្រុងបាវិតកខត្្ត វ យករៀង និងពីកខត្្ត ំពង់ចាម  

កៅកខត្តក្កចោះ កខត្តសទា រឹងដកតង និងភូា្់្ន្តកៅករាងចក្

វារអីគ្សិនកីស្នកកកាម២ ដែលមានក្ដវងសរុ្ ក្មាណ 

៤២៦ គីឡូដម៉ាកត បាននរឹង្ំពុងសែ ិតកកកាមការ្ងសង់។ 

គកកមាងទំាងកនាោះ កតូវបាន្ងសង់រួចរាល់ជា ែ្ ពរកៅចុង

ឆ្ន ំ២០១៧។

 គកកមាងដខែ្្ូូន�ុំវិញ រ្ឹងទកន្្្ ដែលតភូា្់

កខត្តបាត់ែំ្ង  កខត្តកសៀមរា្  កខត្្ត ំពង់ធំ  កខត្្ត ំពង់ចាម និង

គកកមាងដខែ្្ូូន្ង�ំុវញិរា�ធានីភ្នំកពញ�ំហ្កានទី២ (ខ្ង

ក�ើងភ្នំកពញ - កកជាយចងាវ រ - ខ្ងក្ើតភ្នំកពញ - ខ្ងត្ូងភ្នំកពញ) 

និងគកកមាងដខែ្្ូូនមួយកទៀត  ដែលតភូា្់កខត្្ត ំពង់ធំ  កខត្ត

កពោះវិហ្ការ និងកពំក្ទល់ក្កទសឡាវ ្ំពុងសែ ិតកកកាមការ

្ងសង។់គកកមាងទំាងកនោះ ទទួលបាន មូលនិធិពីធនាោរ

ចិនអាហរ័ណនីហរ័ណ។

 កៅឆ្ន ំ២០១៧ ដខែ្្ូូនតង់ស្យរុងខ្ស់ ២៣០ 

គឡីវូាុល  ដែលភូា្់ពកីរាងចក្ផលិតអគ្សិនកីស្នកកកាម២ 

ម្អនុ្ ែ នីយសទា រឹងដកតង នងិភូា្់្ន្តកៅអនុ្ ែ នីយក្កចោះ 

និងអនុ ែ្ នីយ្ំពង់ចាម កតូវបានោ្់ឲ្យែំកណើរការកែើម្ី

្្ូូនថាមពលឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព  កៅកាន់ក្ព័ន្ធ្ណា្ត ញ

ជាត ិដែលអនញុ្ញា តឲ្យកខត្តក្កចោះ នងិសទា រឹងដកតងមានលទ្ធភាព

កគ្់កោន់ ្្នរុងការកសូ្យ្ថាមពលកោយផ្ទាទា ល់ពីក្ព័ន្ធ្ណា្ត ញ

ជាត ិ ជាពិកសសតាមរយៈដខែ្្ូូនកនោះ ្ ប៏ាន្្ូូនថាមពល

មួយភាគធំម្កាន់រា�ធានីភ្នំកពញ  ដែលជាទីតាងំសំខ្ន់មន

្ណ្តរុ ំោណិ�ូ្ មម  ឧសសាហ្មម  និងការអភិវឌ្ឍឍន៍  ដែល្ំពុង

កតវូការថាមពលអគ្សិនែីក៏កចើនកលើសល្ន់ាកពល្ចចេរ្ុ ្ន្ន

្៏ែូចជាកៅកពលអនាគត។

 កៅឆ្ន ំ២០១៧ ការោ្់ឲ្យែំកណើរការដខែ្្ូូន

តង់ស្យរុងខ្ស់ ១១៥ គីឡូវាុល ក្ដវង ១៤១ គីឡូដម៉ាកតដែល

ភូា្់ពីអនុ ែ្ នីយទី៧ កៅអនុ ែ្ នីយ្ំពង់សរឹងា រួច្ន្តភូា្់

កៅអនុ ែ្ នីយកច្កមទាស បានកធវើឲ្យកខត្តមកពដវង និងកខត្ត

វ្ យករៀង  អាចកសូ្យ្ថាមពលកោយផ្ទាទា ល់ពីក្ព័ន្ធ

្ណា្ត ញជាតិ ដែលកធវើឲ្យកខត្តទំាងពីរមានឯ្រា�្យភាព្្នរុងការ

ផត្់ផង់្អគ្ិសនី កពមទំាងអាចកាត់្នែយការនំាចូលក្ភព

ថាមពលពីក្កទសកវៀតណាមបានមួយភាគធំផងដែរ ។

 ដខែ្្ូូនអគ្ិសនីតង់ស្យរុង ១១៥ គីឡូវាុល ដែល

មានក្ដវងក្មាណ ៥៤ គីឡូដម៉ាកត តភូា្់ពីកពំដែនឡាវ 

ម្កខត្តកពោះវិហ្ការ កតូវបានោ្់ឲ្យែំកណើរការកៅឆ្ន ំ២០១៧ ។ 

្នាទា ្់ម្អនុ ែ្ នីយកពោះវហិ្ការទី១ ្៏កតូវបានោ្់ឲ្យែំកណើរការ 

កៅកែើមឆ្ន ំ២០១៨ កែើម្ីនំាយ្ថាមពលអគ្ិសនីពីក្កទស
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ឡាវ តាមរយៈតង់ស្យរុងខ្ស់ ម្ផត្់ផង្់កៅកខត្តកពោះវិហ្ការ 

កពមទំាងដផ្្ន មួយចំនួនមនកខត្្ត ំពង់ធំ និងកខត្តសទា រឹងដកតង។  

កនោះគឺជាការក្ើ្ ទពំរ័ក្វត្តិ្ ន្ត្រីស្តថមមីនការកធវើោណ�ិូ្ មមថាមពល

រវាងក្កទសទំាងពីរ ្្នរុងការនំាថាមពលអគ្ិសនី្្នរុង្កមិត

តង់ស្យរុងខ្ស់ ១១៥ គីឡូវាុល ជាកលើ្ែំ្ូង។

 កលើសពកីនោះកៅកទៀត ការ្ ងសងដ់ខែ្ ្ូូនអគ្សិនី 

១១៥ គីឡូវាុល ្ដនែមតភូា្់ពីអនុ ែ្ នីយ្នាទា យមាសកៅ

ករាងចក្សីុម៉ាងត៍ (�ី្ម៉ាុងអីុនសីុ) ្្នរុងកខត្្ត ំពត និងអនុ-

ែ្ នីយទី ១០ ដែលបាន្ងសង់កៅ្្នរុងតំ្ន់កសែឋ្ិចចេ

ពិកសសភ្នំកពញ កតូវបានោ្់ឲ្យែំកណើរការកៅ្្នរុងឆ្ន ំ២០១៨ 

កនោះផងដែរ។ សមិទ្ធិផលទំាងកនោះ នរឹងអាចផ្តល់នូវក្សិទ្ធិភាព 

និងសែ ិរភាពមនការផត្់ផង់្ថាមពលអគ្ិសនីែល់ស្មមភាព

ឧសសាហ្មមធុនធាន់ ដែលកស្តាមកោលនកយបាយមន

ការអភិវឌ្ឍឍន៍វសិ័យឧសសាហ្មមរ្ស់រា�រោឋ ភិបាល្ម្រុជា។ 

កពមជាមយួោ្ន កនោះដែរ ច្្រុវសិយ័ មនគកកមាងពកងី្ ក្ពន័្ធដខែ

្្ូូន និងដច្ចាយមួយចំនួនកៅរា�ធានីភ្នំកពញ ្ំពង់ចាម 

ក្កចោះ និងកខត្តកកាោះ្ុង កកកាមហិរ ញ្ា្្ទានឥណទានរ្ស់ 

ទីភា្ន ្់ងារសហក្តិ្ត្តិការអន្តរជាតិ� ៉្ាុន (JICA) ទីភា្ន ្់ងារ

អភវិឌ្ឍឍនប៍ារំាង(AFD) នងិអគ្សិនី្ ម្រុជា បាននរឹង្ពំងុចា្ក់ផ្តើម

្ងសង់ កហើយកកោងនរឹង្ ច្េ្់ការ្ងសង់កៅឆ្ន ំ ២០២០ 

នងិ ២០២១ កហើយនរឹងអាចកធវើឲ្យក្ព័ន្ធមនការផត់្ផង់្ថាមពល

អគ្សិនកីៅរា�ធានភី្នកំពញក្ាយជាក្ពន័្ធែ៏មានភាពរងឹមា ំដែល

មានសមតែភាពអាចកែើម្ីក�្ើយត្កៅនរឹង្ំកណើនតកមូវការ

កៅ្្នរុងតំ្ន់កនោះ។

47

របាយការណប៍្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨  |  អ៊មី៉ែល info@edc.com.kh   |   គេហទពំរ័ www.edc.com.kh



I ដខ្្រញូសូនតង់ស្យពុងខ្ស ់១១៥ kV ចំននួ
នសៀគ្ី

មពុខកាត់ដខ្
(mm2)

ប្រដវងដខ្
(km)

ឆ្នែ ំ
ដនំណើ រការ

ប្រភពទពុន

១
ការភូា្ោ់្ន រវាង អនុ្ ែ នយីអគ្សិនទីី ២, ទ៣ី, 
ទ៤ី, ទី៨, ទី១០ KEP នងិ CEP (LOOP LINE 
PHNOM PENH)

២
២ x ២៤០
២ x ២៥០

៣៨
១៩៩៩ &
២០១៨

WB

២ អនុ្ ែ នយី្ពំងសឺ្់ - វារអីគ្សិនគីរិរីម្យ ១ ១ ១៥០ ៦៥ ២០០២ BOT

៣ អនុ្ ែ នយី្ពំងសឺ្់ - អនុ្ ែ នយីទី ៥ ១ ១៥០ ៣៨ ២០០២ BOT

៤ កពកំ្ទលម់ថ (ARG) - អនុ្ ែ នយី IE ២ ៤០០ ៥ ២០០៧ BOT

៥ អនុ្ ែ នយី IE - អនុ្ ែ នយី្នាទា យមាន�យ័ ២ ៤០០ ៤៩ ២០០៧ BOT

៦ អនុ្ ែ នយី្នាទា យមាន�យ័-អនុ្ ែ នយីកសៀមរា្ ១ ៤០០ ៨៨ ២០០៧ BOT

៧ អនុ្ ែ នយី្នាទា យមាន�យ័-អនុ្ ែ នយីបាតែ់ំ្ ង ២ ៤០០ ៥៧ ២០០៧ BOT

៨ វារអីគ្សិនគីរិរីម្យ ១ - វារអីគ្សិនគីរិរីម្យ ៣ ១ ១៥០ ៣២ ២០១២ BOT

៩ អនុ្ ែ នយីអគ្សិនបីាតែ់ំ្ ង (CPG - CPTL) ២ ២ x ២៥០ ១ ២០១២ BOT

១០ វារអីគ្សិនសីទា រឹងអាមតកកកាម - អនុ្ ែ នយីអរូក្ម ២ ៤០០ ១៤ ២០១៣ BOT

១១ វារអីគ្សិនសីទា រឹងអាមតកលើ - អនុ្ ែ នយីអរូក្ម ១ ៤០០ ៤ ២០១៣ BOT

១២ អនុ្ ែ នយីសទា រឹងហ្កាវ - អនុ្ ែ នយីកខត្តកពោះសហីនុ ២ ៤០០ ១១ ២០១៤ JICA

១៣ អនុ្ ែ នយីឈូ្  - អនុ្ ែ នយី្នាទា យមាស ១ ៤០០ ១២ ២០១៤ EDC

១៤ អនុ្ ែ នយីទី ១ - អនុ្ ែ នយីទី ៥ ២
២ x ២៤០
២ x ២៥០

៩ ២០១៤ CEIB

១៥ អនុ្ ែ នយីទី ៥ - អនុ្ ែ នយីទី ៦ ២ ២ x ២៤០ ២៥ ២០១៤ CEIB

១៦
អនុ្ ែ នយីកសៀមរា្(ពួ្ ) - អនុ្ ែ នយី
កសៀមរា្(ចងុករៅស៊)ូ

១ ៤០០ ២៦ ២០១៦ BOT

១៧ អនុ្ ែ នយីអគ្សិនទីី ២ - អនុ្ ែ នយីអគ្សិនទីី ៧ ២ ២ x ២៤០ ១៧ ២០១៦ CEIB

១៨ កពកំ្ទលឡ់ាវ - អនុ្ ែ នយីកពោះវហិ្ការទ១ី ១ ២៤០ ៥៤ ២០១៧ CEIB

១៩ អនុ្ ែ នយីទី ៧ - អនុ្ ែ នយី្ពំងស់រឹងា ១ ២ x ២៤០ ៦០ ២០១៧ CEIB

២០ អនុ្ ែ នយី្ពំងស់រឹងា - អនុ្ ែ នយីកច្កមទាស ១ ២ x ២៤០ ៨១ ២០១៧ CEIB

២១
អនុ្ ែ នយីបាតែ់ំ្ ង (CPG) - អនុ្ ែ នយី
រតនមណឌ ល

២ ៤០០ ៣៤ ២០១៨ EDC

២២ អនុ្ ែ នយីរតនមណឌ ល - អនុ្ ែ នមី្៉ាលនិ ២ ៤០០ ៤៦ ២០១៨ EDC

២៣ អនុ្ ែ នយី្នាទា យមាស - អនុ្ ែ នយី�ី្ ម៉ាងុ ១ ៤០០ ៧ ២០១៨ EDC

២៤
អនុ្ ែ នយីអគ្សិនទីី ៣ - NCC - អនុ្ ែ នយី
អគ្សិនទីលួកោ្

២
៨០០ & 
១០០០

៦ ២០១៨ JICA

ប្រដវងដខ្សរ ពុ្រ ៧៧៩ គី�សូដមែបត

តារងទី ៨ : ដខ្្រញូសូនតង់ស្យពុងខ្ស ់១១៥ គី�សូវែពុលតារងទី ៨ : ដខ្្រញូសូនតង់ស្យពុងខ្ស ់១១៥ គី�សូវែពុល
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តារងទី ៩ : ដខ្្រញូសូនតង់ស្យពុងខ្ស ់២៣០ គី�សូវែពុលតារងទី ៩ : ដខ្្រញូសូនតង់ស្យពុងខ្ស ់២៣០ គី�សូវែពុល

II ដខ្្រញូសូនតងស់្យពុងខស្ ់២៣០kV ចនំនួនសៀគ្ី
មពុខកាត់ដខ្

(mm2)
ប្រដវងដខ្

(km)
ឆ្នែ ដំនំណើ រការ

១ កពដំែនកវៀតណាម - អនុ្ ែ នយីតាដ្វ ២ ៤០០ ៥០ ២០០៩

២ អនុ្ ែ នយីតាដ្វ - អនុ្ ែ នយីទ៤ី ២ ៦៣០ ៤៦ ២០០៩

៣ អនុ្ ែ នយីតាដ្វ - អនុ្ ែ នយីឈូ្  - អនុ្ ែ នយី្ពំត ២ ៤០០ ៧៣ ២០១១

៤ អនុ្ ែ នយី្ពំត - ករាងចក្វារអីគ្សិនី្ ចំាយ ២ ៦៣០ ១១ ២០១២

៥ អនុ្ ែ នយីទី ៤ - អនុ្ ែ នយីទី ៦ ២ ២ x ៦៣០ ៤០ ២០១២

៦ អនុ្ ែ នយីទី ៦ - អនុ្ ែ នយី្ពំងឆ់្ន ងំ ២ ២ x ៦៣០ ៤៩ ២០១២

៧ អនុ្ ែ នយី្ពំងឆ់្ន ងំ - អនុ្ ែ នយីកោធិ្៍ ត់ ២ ២ x ៦៣០ ៨៣ ២០១២

៨ អនុ្ ែ នយីកោធិ្៍ ត់ - អនុ្ ែ នយីបាតែ់ំ្ ង (CPG) ២ ២ x ៦៣០ ១២៣ ២០១២

៩ អនុ្ ែ នយីកោធិ្៍ ត់ - អនុ្ ែ នយីអរូក្ម ២ ២ x  ៦៣០ ១៤២ ២០១២

១០ អនុ្ ែ នយី្ពំត - អនុ្ ែ នយីសទា រឹងហ្កាវ ២ ៦៣០ ៨២ ២០១៣

១១ អនុ្ ែ នយីទ៦ី(ខ្ងក�ើងភ្នកំពញ) - អនុ្ ែ នយី្ពំង់ចាម ២ ២ x  ៤០០ ៩៧ ២០១៣

១២
អនុ្ ែ នយីអគ្សិនអីរូក្ម - វារអីគ្សិនសីទា រឹង
ឫសែកី�រុកំកកាម - វារអីគ្សិនសីទា រឹងតាមត

២ ២ x  ៤០០ ៧៥ ២០១៣

១៣ អនុ្ ែ នយីអគ្សិនសីទា រឹងហ្កាវ - ករាងចក្ធ្យូងថម CEL ២ ២ x ៤០០ ២ ២០១៣

១៤ អនុ្ ែ នយីអគ្សិនសីទា រឹងហ្កាវ - ករាងចក្ធ្យូងថម CIIDG ២ ២ x ៦៣០ ១ ២០១៤

១៥ អនុ្ ែ នយីអគ្សិនទីី ៤ - អនុ្ ែ នយីអគ្សិនទីី ៧ ២ ២ x ៦៣០ ២៤ ២០១៤

១៦ អនុ្ ែ នយី្ពំងច់ាម - អនុ្ ែ នយីក្កចោះ ២ ២ x ៦៣០ ១២៣ ២០១៧

១៧ អនុ្ ែ នយីក្កចោះ - អនុ្ ែ នយីសទា រឹងដកតង ១ ២ x  ៦៣០ ១១៧ ២០១៧

១៨
អនុ្ ែ នយីសទា រឹងដកតង - ករាងចក្វារអីគ្សិនី
កស្នកកកាម២

២ ២ x  ៦៣០ ២៥ ២០១៧

ប្រដវងដខ្សរ ពុ្រ       ១.១៦៣ គី�សូដ
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ប្រភពទនពុ

ADB - NDF

ADB - NDF

KFW

BOT

BOT

BOT

BOT

BOT

BOT

ADB - JICA

BOT

BOT

BOT

BOT

CEIB

BOT

IEIB

BOT

មែបត



តារងទី ១០ : អនពុស្ានីយអគ្គិសនីតង់ស្យពុងខ្ស់តារងទី ១០ : អនពុស្ានីយអគ្គិសនីតង់ស្យពុងខ្ស់

ល.រ អនពុស្ានីយ តង់ស្យពុង(kV)
ចំនសូន

បតង់ស្សូរមាែ ទ័រ
អានពុភាពសរ ពុ្រ

(MVA) ឆ្នែ ដំំនណើ រការ

១ អនុ ែ្ នីយទី១ ១១៥/២២ ២ x ៧៥ ១៥០
១៩៩៩

្្តរូកតង់សវូ រ ៥០ កៅ ៧៥ MVA ២០១៣

២ អនុ ែ្ នីយទី២ ១១៥/២២ ៣ x ៥០ ១៥០
១៩៩៩

(្ដនែម ១កកគឿងឆ្ន ំ ២០១៣)

៣ អនុ ែ្ នីយទី៣
១១៥/២២ ២ x ៥០ ១០០ ១៩៩៩

១១៥/២២/១៥ ១ x ៥០ ៥០ (្ដនែម ១កកគឿងឆ្ន ំ ២០១៣)

៤ អនុ ែ្ នីយ្ំពង់សឺ្ ១១៥/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០០២

៥ អនុ ែ្ នីយបាត់ែំ្ង(CPTL) ១១៥/២២ ១ x ២៥ ២៥ ២០០៧

៦ អនុ ែ្ នីយ្នាទា យមាន�័យ ១១៥/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០០៧

៧ អនុ ែ្ នីយកសៀមរា្ទី១ ១១៥/២២
១ x ៥០
១ x ២៥

៧៥
២០០៧

(្ដនែម ១កកគឿងឆ្ន ំ ២០១៤)

៨ អនុ ែ្ នីយទី៤ (ខ្ងលិចភ្នំកពញ)
២៣០/១១៥ ២ x ២០០ ៤០០

២០០៩
១១៥/២២ ២ x ៥០ ១០០

៩ អនុ ែ្ នីយតាដ្វ ២៣០/២២
១ x ១៦
១ x ៥០

៦៦
២០០៩

្ដនែម ១កកគឿងឆ្ន ំ ២០១៥

១០ អនុ ែ្ នីយ្ំពត ២៣០/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១២

១១ អនុ ែ្ នីយ្ំពង់ឆ្ន ំង ២៣០/២២ ១ x ៥០ ៥០
២០១២

្្តរូកតង់សវូ រ 50MVA ឆ្ន ំ២០១៧

១២ អនុ ែ្ នីយកោធិ៍្ត់ ២៣០/២២ ១ x ២៥ ២៥ ២០១២

១៣ អនុ ែ្ នីយបាត់ែំ្ង(CPG) ២៣០/១១៥/២២
២ x ៩០
១ x ៧៥

២៥៥
២០១២

(្ដនែម ១កកគឿងឆ្ន ំ ២០១៥)
(្ដនែម ១កកគឿងឆ្ន ំ ២០១៨)

១៤ អនុ ែ្ នីយទី៥ ១១៥/២២ ៣ x ៥០ ១៥០
២០១៣

(្ដនែម ១កកគឿងឆ្ន ំ ២០១៥)
(្ដនែម ១កកគឿងឆ្ន ំ ២០១៧)

១៥ អនុ ែ្ នីយសទា រឹងហ្កាវ
២៣០/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១៣

(្ដនែម ១កកគឿងឆ្ន ំ ២០១៨)២៣០/១១៥ ១ x ១០០ ១០០

១៦ អនុ ែ្ នីយទី៦ (ខ្ងក�ើងភ្នំកពញ)
១១៥/២២ ២ x ៥០ ១០០

២០១៣
២៣០/១១៥ ២ x ២០០ ៤០០

១៧ អនុ ែ្ នីយអូរក្ម ២៣០/១១៥/២២ ១ x ១៥០ ១៥០ ២០១៣

១៨ អនុ ែ្ នីយ្ំពង់ចាម
១១៥/២២ ២ x ៥០ ១០០

២០១៣
(្ដនែម ១កកគឿងឆ្ន ំ ២០១៥)

២៣០/១១៥ ១ x ២០០ ២០០ (្ដនែម ១កកគឿងឆ្ន ំ ២០១៧)

១៩ អនុ ែ្ នីយឈូ្ ២៣០/១១៥/២២ ១ x ១០០ ១០០ ២០១៤

២០ អនុ ែ្ នីយក រ្ុងកពោះសីហនុ ១១៥/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១៤

២១ អនុ ែ្ នីយ្នាទា យមាស (SWS) ១១៥៊/២២ ៦,៣ ៦,៣ ២០១៤

២២ អនុ ែ្ នីយទី៧ (ខ្ងត្ូងភ្នំកពញ)
២៣០/១១៥ ២ x ២០០ ៤០០ ២០១៥

(្ដនែម ២កកគឿងឆ្ន ំ ២០១៧)២៣០/២២ ១ x ៧៥ ៧៥

២៣ អនុ ែ្ នីយតាមត ២៣០/៣៥/២២ ១ x ៦០ ៦០/៦០/៤០ ២០១៥

២៤ អនុ ែ្ នីយ IE ១១៥/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១៥

២៥ អនុ ែ្ នីយកសៀមរា្ទី២ ១១៥/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១៦

២៦ អនុ ែ្ នីយ្ំពង់សរឹងា ១១៥/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១៧
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តារងទី ១០ : អនពុស្ានីយអគ្គិសនីតង់ស្យពុងខ្ស(់ត)តារងទី ១០ : អនពុស្ានីយអគ្គិសនីតង់ស្យពុងខ្ស(់ត)

ល.រ អនពុស្ានីយ តង់ស្យពុង(kV)
ចំនសូន

បតង់ស្សូរមាែ ទ័រ
អានពុភាពសរ ពុ្រ

(MVA)
ឆ្នែ ដំំនណើ រការ

២៧ អនុ ែ្ នីយទី៨ ១១៥/២២ ១ x ៧៥ ៧៥ ២០១៧

២៨ អនុ ែ្ នីយកច្កមទាស ១១៥/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១៧

២៩ អនុ ែ្ នីយក្កចោះ ២៣០/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១៧

៣០ អនុ្ ែ នយីកពោះវហិ្ការទ១ី ១១៥/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១៨

៣១ អនុ្ ែ នយីអនុ្ ែ នយីសទា រឹងដកតង ២៣០/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១៨

៣២ អនុ្ ែ នយីទ១ី០ ១១៥៊/២២ ១ x ៣០ ៣០ ២០១៨
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 ្ណា្ត ញដច្ចាយ និង្ណា្ត ញ្្ូូនរងរ្ស់

អគ្ិសនី្ម្រុជា ជាទូកៅ គឺមានតង់ស្យរុង ២២ គីឡូវាុល និង

តង់ស្យរុង ទា្ ០,៤/០,២៣ គីឡូវាុល ។ អំឡរុងឆ្ន ំ២០០៩ និង 

២០១០ ្ណា្ត ញដច្ចាយកៅរា�ធានីភ្នំកពញ កខត្្ត ំពង់សឺ្ 

កខត្តមកពដវង កសរុ្បានលុង  (កខត្តរតនគិរី) កខត្តសទា រឹងដកតង 

និងកខត្តកពោះសីហនុ  កតូវបាន្ងសង់្ដនែម កែើម្ី្កងាើន

ក្សិទ្ធភាពមនការផត់្ផង់្ ។ ចំកោោះទិន្នន័យលម្អតិរ្ស់ដខែ

្ណា្ត ញក្កភទតង់ស្យរុងខុសៗោ្ន  ែូចមាន្ងាា ញ្្នរុងតារាង

្នាទា ្់។

 គកកមាងអគ្ិសនីភាវូ្នីយ្មម�ន្ទ ដែលសែ ិត

កកកាមកបា្់្មចេីរ្ស់ធនាោរចិនអាហរ័ណនីហរ័ណ  (China 

Exim Bank) ្ំពុងែំកណើរការ្ងសង់ក្ព័ន្ធដច្ចាយ

តង់ស្យរុងមធ្យម  ដែលកគ្ែណ្ត ្់កខត្តចំនួន ០៤ រួមមាន កខត្ត

្ំពង់ចាម កខត្តមកពដវង កខត្្ត ំពង់សឺ្ និងកខត្តកពោះសីហនុ ដែល

មានក្ដវងសរុ្ ២.០០០ គីឡូដម៉ាកត។ ្ដនែមពីកនោះ គកកមាង

អគ្ិសនីភាវូ្នីយ្មម�ន្ទែំណា្់កាលទី២ សែ ិតកកកាម

មូលនិធិរ្ស់រា�រោឋ ភិបាល្ម្រុជា ដែលកគ្ែណ្ត ្់ កខត្ត

ចំនួន ៦ រួមមាន  កខត្តក្កចោះ កខត្តសទា រឹងដកតង កខត្តរតនគិរី  កខត្ត

មណឌ លគិរី  កខត្តឧត្តរមាន�័យ និងកខត្តកសៀមរា្   ដែលមាន

ក្ដវងសរុ្ក្មាណ ១.២០០ គីឡូដម៉ាកត កតូវបាន្ងសង់

រួចរាល់ជា ែ្ ពរ និងោ្់ឲ្យែំកណើរការកៅឆ្ន ំ ២០១៦។ 

 គកកមាងពកងី្ដខែ្្ូូនរងអគ្ិសនីតង់ស្យរុង

មធ្យម  កកកាមគកកមាងហិរ ញ្ា្្ទានឥណទានរ្ស់ធនាោរ

អភិវឌ្ឍឍន៍អាសុី (ADB) ដែល្ំពុងកធវើការ្ងសង់្្នរុងកខត្ត

ចំនួន ៥ រួមមាន ៖ កខត្តកសៀមរា្ កខត្្ត ំពង់ធំ កខត្្ត ំពង់ចាម 

កខត្្ត ណា្ត ល កខត្្ត នាទា យមាន�័យ  ដែលមានក្ដវងសរុ្

ក្មាណ  ២.១៥៨ គីឡូដម៉ាកត ។ ្នាទា ្់ម្គកកមា ងអគ្ិសនី

ភាវូ្នីយ្មម�ន្ទ  កខត្្ត វ យករៀង  ដែលកក្ើកបាស់ថវិកា 

ហិរ ញ្ា្្ទានឥតសំណងរ្ស់ទីភា្ន ្់ងារអន្តរជាតិ (AusAid) 

តាមរយៈធនាោរអភិវឌ្ឍឍន៍អាសីុ(ADB) ជាមួយថវិកា្្នរុងកសរុ្ 

ដែលមានក្ដវងដខែ្ណា្ត ញ MV និង LV ក្មាណ៦២០ 

គីឡូដម៉ាកត។ គកកមាងពកងី្ដខែ្ណា្ត ញដច្ចាយ្្នរុង កខត្ត

កកាោះ្ុង ្ ំពង់ចាម និងក្កចោះ ដែលផ្តល់ហិរ ញ្ា្្ទានឥណទាន 

ដខ្្រណ្ាញដច្ចាយអគ្គិសនី

     ខ្សែបណ្្ញ
     ខចកចាយអគិ្គសនី

១- ដខែ្្ូូនតង់ស្យរុង ១១៥ គីឡូវាុល

២- ដខែ្្ូូនតង់ស្យរុង ២៣០ គីឡូវាុល

៣-  អនុ ែ្ នីយតង់ស្យរុង ១១៥ គីឡូវាុល

៤-  អនុ ែ្ នីយតង់ស្យរុង ២៣០ គីឡូវាុល
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កោយទីភា្ន ្់ងារបារំាងសកមា្់ការអភិវឌ្ឍឍន៍ក�កាត់ថា AFD 

កតូវបានកធវើការសិ្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព និងករៀ្ចំកែញមថ។្

 គកកមាងពកងី្្ណា្ត ញអគ្ិសនីភាវូ្នីយ្មម�ន

្ទ �ំហ្កានទី៥  និងទី៦ បានចា្់កផ្តើម សិ្សា និងកធវើការចរចា 

កែើម្ីពកងី្្ដនែមនូវ្ណា្ត ញអគ្ិសនីភាវូ្នីយ្មម�ន្ទ

្្នរុងកខត្តចំនួន ១៣ ដែលមានក្ដវងសរុ្ក្មាណ ២.៥២៥ 

គីឡូដម៉ាកត ។ 

 គកកមាងពកងី្្ណា្ត ញអគ្ិសនីភាវូ្នីយ្មម�ន

្ទ �ំហ្កានទី៧ សែ ិតកកកាមកបា្់្មចេីរ្ស់រ្ស់ធនាោរចិន

អាហរ័ណនីហរ័ណ  (China Exim Bank) ដែលបានចុោះ្ិចចេ

សន�កៅអំឡរុងដខមិថុនា ឆ្ន ំ២០១៨ ្្នរុងទំហំទរឹ្កបា្ហ់ិ-

រ ញ្ា្្ទានឥណទានក្មាណ ៨២ លានែុល្ារអាកមរិ្ ។

គកកមាងកនោះ នរឹងកតូវ្ងសង់ក្ព័ន្ធដច្ចាយតង់ស្យរុង

មធ្យម កៅទូទំាងក្កទស្ម្រុជា ដែលកគ្ែណ្ត ្់កលើកខត្តចំនួន 

១៤ រួមមាន ៖ ឧត្តរមាន�័យ កសៀមរា្ បាត់ែំ្ង ម ៉្ាលិន 

កោធិ៍្ត់ ក្កចោះ មកពដវង ត្ូងឃមរុ ំ ្ ំពង់សឺ្ ្ ំពង់ឆ្ន ំង ្ ំពង់ធំ 

សទា រឹងដកតង តាដ្វ និង្ំពត ដែលមានក្ដវងសរុ្ ក្មាណ 

២.៩៧០ គីឡូដម៉ាកត។ 

 គកកមាងពកងី្ដខែ្ណា្ត ញ្្ូូនរងអគ្ិសនី និង 

កធវើឲ្យក្កសើកឡើងនូវកហោឋ រចនាសម្័នក្ព័ន្ធ្ណា្ត ញដច្-

ចាយអគ្ិសនីកៅតំ្ន់�ន្ទ កកកាមគកកមាងហិរ ញ្ា្្ទាន

ឥណទានរ្ស់ធនាោរអភិវឌ្ឍឍន៍អាល្ឺម៉ាង់ (KfW) ដែលកគ្

ែណ្ត ្់កលើកខត្តចំនួន ០៤  រួមមាន ៖ កខត្្ត ំពង់ធំ កសៀមរា្

ឧត្តរមាន�័យ និងកខត្តកពោះវិហ្ការ ដែលមានក្ដវងសរុ្

ក្មាណ ៣២០ គីឡូដម៉ាកត។
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ទីតាំង ប្រនភទ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ភនែំនពញ និង 

 ្ណាដា ល

ក្ដវងដខែ,cct-km  ៣.៥៨៦  ៣.៧៧៩  ៤.១៨៧ ៤.៤២១  ៤.៦៤៧ ៥.០៤៥

តង់ស្យរុងមធ្យម  ២.២០៤  ២.៣២៥  ២.៦៤១ ២.៧៥៩  ២.៨៩៧ ៣.១២៦

តង់ស្យរុងទា្  ១.៣៨២  ១.៤៥៣  ១.៥៤៦ ១.៦៦២  ១.៧៥០ ១.៩១៩

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ២.៣៨៥  ២.៦៦៥  ២.៩៩៤ ៣.៣៦៧  ៣.៨៧៩ ៤.៣៤៦

្នទា្់កភ្ើង  -    ១.០៧៦  ១.២១៨ ១.៣៥៦  ១.៥៤៩ ១.៧៥៣

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ១.៥៨៩  ១.៧៧៦ ២.០១១  ២.៣៣០ ២.៥៩៣

្ំពង់ស្ពឺ

ក្ដវងដខែ,cct-km  ៨០៦  ៨២៥  ៤០១ ៦១៤  ៧៧៥ ៨០២

តង់ស្យរុងមធ្យម  ៦៧៣  ៦៨៣  ២៤២ ៤០៩  ៥៤០ ៥៤៣

តង់ស្យរុងទា្  ១៣២  ១៤២  ១៦០ ២០៥  ២៣៥ ២៥៩

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ៨៧  ៩៥  ១០២ ២៣១  ២៦៣ ៣០៧

្នទា្់កភ្ើង  -    -    ៣ ៣  ៣ ៣

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ៩៥  ៩៩ ២២៨  ២៦០ ៣០៤

នសៀមរ្រ

ក្ដវងដខែ,cct-km  ៧៣៦  ៨០៨  ១.១២៩ ១.៣០៩  ២.៣៥៦ ២.៦៦១

តង់ស្យរុងមធ្យម  ៤១៤  ៤៦២  ៧៤៩  ៨៦១  ១.២៧៩ ១.៣៥៩

តង់ស្យរុងទា្  ៣២២  ៣៤៦  ៣៨០ ៤៤៨  ១.០៧៧ ១.៣០២

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ១៩៦  ២៣០  ៣០៨ ៣៨០  ៣៨៣ ៦១០

្នទា្់កភ្ើង  -    ១៣២  ១៤១ ១៤៧  ៩៤ ១០៥

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ៩៨  ១៦៧ ២៣៣  ២៨៩ ៥០៥

 បពះសហីនពុ

ក្ដវងដខែ,cct-km  ៣០៤  ៣៦២  ៥០៣ ៨៨៩  ៩៨៤ ១.០១១

តង់ស្យរុងមធ្យម  ២០៨  ២៦៦  ៤០១       ៧៧៣  ៨៦៤ ៨៦៩

តង់ស្យរុងទា្  ៩៦  ៩៦  ១០៣         ១១៦  ១២០ ១៤២

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ១៨៧  ២៨១  ៣១២        ៣៥៥  ៤៧៩ ៧១២

្នទា្់កភ្ើង  -    ៥១  ៥៤           ៦២  ៨៧ ១២៣

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ២៣០  ២៥៨        ២៩៣  ៣៩២ ៥៨៩

្ំពង់ចាម

ក្ដវងដខែ,cct-km  ១៥០  ៦៦៧  ៧៣២        ៨៤៥  ១.០២៤ ៨៧២

តង់ស្យរុងមធ្យម  ៥២  ៥៤៨  ៦០៧        ៦៧៩  ៨២៣ ៦៤១

តង់ស្យរុងទា្  ៩៨  ១១៩  ១២៥         ១៦៥  ២០១ ២៣១

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ៦៤  ១៤១  ២០១        ២២១  ២៤៥ ២៤៣

្នទា្់កភ្ើង  -    ៦  ៦              ៦  ៨ ៦

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ១៣៥  ១៩៥        ២១៥  ២៣៧ ២៣៧

ពញាដប្្

ក្ដវងដខែ,cct-km  ៤៥  ៦៤  ៧៥        ១២២  ១៣៧ ១៥៥

តង់ស្យរុងមធ្យម  ២៧  ៤៦  ៥០           ៧១  ៦៩ ៧១

តង់ស្យរុងទា្  ១៨  ១៨  ២៥           ៥១  ៦៨ ៨៤

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ២១  ៣៣  ៤៣           ៤៧  ៤៣ ៤៨

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -               -    -   -

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ៣៣  ៤៣           ៤៧  ៤៣ ៤៨

តារងទី ១១ : ទិននែន័យសនង្្រននប្រព័ន្ធដច្ចាយ និង្រញូសូនរងតារងទី ១១ : ទិននែន័យសនង្្រននប្រព័ន្ធដច្ចាយ និង្រញូសូនរង
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តារងទី ១១ : ទិននែន័យសនង្្រននប្រព័ន្ធដច្ចាយ និង្រញូសូនរង(ត)តារងទី ១១ : ទិននែន័យសនង្្រននប្រព័ន្ធដច្ចាយ និង្រញូសូនរង(ត)

ទីតាំង ប្រនភទ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

នមមត់

ក្ដវងដខែ,cct-km  ៤៨  ២១៦  ២៤៦        ២៨១  ២៨៣ ៤១០

តង់ស្យរុងមធ្យម  ២៣  ១៨៩  ១៨៩         ២០៦  ២០៦ ៣០៥

តង់ស្យរុងទា្  ២៥  ២៦  ៥៦           ៧៥  ៧៧ ១០៥

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ២៤  ២៥  ៧៧          ៨៧  ៩៣ ១៣៥

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -               -    -   ០

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ២៥  ៧៧          ៨៧  ៩៣ ១៣៥

 តាដ្វ

ក្ដវងដខែ,cct-km  ៣៦៨  ៥៦៧  ៧៤៦        ៧៨៦  ៧៨៣ ៩០៩

តង់ស្យរុងមធ្យម  ១៥៨  ៣១៦  ៣៥៣        ៣៥៦  ៣៤៥ ៣៧២

តង់ស្យរុងទា្  ២១០  ២៥១  ៣៩៤        ៤៣១  ៤៣៧ ៥៣៧

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ១១៣  ១៦៧  ១៨៨        ១៨៨  ១៦៩ ១៨១

្នទា្់កភ្ើង  -    ១៧  ២៥           ២៦  ៦ ៦

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ១៥០  ១៦៣         ១៦២  ១៦៣ ១៧៥

បាត់ដំ្រង

ក្ដវងដខែ,cct-km  ៦៩២  ៦៩១  ៦៩៦    ២.២៧៦  ២.៤៦៥ ២៥៣៤

តង់ស្យរុងមធ្យម  ៤៤៤  ៤៤៤  ៤៤៧ ១.៩៧៧  ២.១១០ ២១៣២

តង់ស្យរុងទា្  ២៤៧  ២៤៧  ២៤៩        ២៩៩  ៣៥៥ ៤០៣

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ២៤០  ២៤០  ២៥២         ៦៩៦  ៧៤៣ ៧៨២

្នទា្់កភ្ើង  -    -    ១             ៧  ៨ ៨

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ២៤០  ២៥១        ៦៨៩  ៧៣៥ ៧៧៤

្ំពត

ក្ដវងដខែ,cct-km  ៣៣៩  ៣៣៩  ៤៣៦        ៦៥៨  ៦៧៣ ៦៧៣

តង់ស្យរុងមធ្យម  ២២៧  ២២៧  ៣១១        ៥៣៤  ៥៤៥ ៥៤៦

តង់ស្យរុងទា្  ១១២  ១១២  ១២៥        ១២៥  ១២៧ ១២៧

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ១០៥  ១០៥  ១៨៧        ២២៩  ២៤៥ ២៦២

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -               ៧  ៧ ៧

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ១០៥  ១៨៧        ២២២  ២៣៨ ២៥៥

្ំពង់បតាច

ក្ដវងដខែ,cct-km  ៧៦  ៧៦  ១០០         ១២១  ១៤៤ ១៥៦

តង់ស្យរុងមធ្យម  ៤៧  ៤៧  ៤៨           ៥៦  ៦៥ ៦៩

តង់ស្យរុងទា្  ២៩  ២៩  ៥២           ៦៥  ៧៨ ៨៧

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ៤៤  ៤៤  ៤៧          ៥៣  ៦៣ ៦៨

្នទា្់កភ្ើង  -    ១  ១             ២  ២ ១

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ៤៣  ៤៦           ៥១  ៦១ ៦៧

 នបពដវង

ក្ដវងដខែ,cct-km  ៤៧៤  ៧៩០  ៧៩៤        ៨២៤  ៨៦៧ ៨៦៩

តង់ស្យរុងមធ្យម  ៤១៧  ៧៣១  ៧៣១         ៧៦០  ៨០៤ ៨០៤

តង់ស្យរុងទា្  ៥៧  ៥៩  ៦៣           ៦៥  ៦៣ ៦៥

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ២១  ១៩៤  ២០២        ២៤៧  ២៩០ ៣៣៣

្នទា្់កភ្ើង  -    -    ៤             ៨  ៨ ៨

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ១៩៤  ១៩៨        ២៣៩  ២៨២ ៣២៥

55

របាយការណប៍្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨  |  អ៊មី៉ែល info@edc.com.kh   |   គេហទពំរ័ www.edc.com.kh



ទីតាំង ប្រនភទ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

្រនាៃ យ
មានជ័យ

ក្ដវងដខែ,cct-km  ១៧៤  ១៨១  ២២៩        ២២៩  ២៤៧ ៥២០

តង់ស្យរុងមធ្យម  ៤៩  ៥១  ៦៥           ៦៥  ៦៥ ៣៣៨

តង់ស្យរុងទា្  ១២៥  ១៣០  ១៦៤         ១៦៤  ១៨២ ១៨២

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ៥៥  ៦០  ៨៦           ៥៦  ៦៦ ២៧៨

្នទា្់កភ្ើង  -    -    ៨             ៨  ៨ ៨

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ៦០  ៧៨           ៤៨  ៥៨ ២៧០

មង្គល្រសូរ ី

ក្ដវងដខែ,cct-km  ៨២  ៨២  ៨៩           ៨៩  ៩៣ ៩៤

តង់ស្យរុងមធ្យម  ៤៥  ៤៥  ៤៦           ៤៦  ៤៧ ៤៧

តង់ស្យរុងទា្  ៣៧  ៣៧  ៤៤           ៤៤  ៤៦ ៤៧

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ៣៥  ៣៩  ៤២          ២២  ២៣ ៣០

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -               -    -   -

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ៣៩  ៤២          ២២  ២៣ ៣០

សៃរឹងដបតង

ក្ដវងដខែ,cct-km  ២០២  ២៤០  ២៤០       ៣២៧  ៧៦៩ ៧៩៩

តង់ស្យរុងមធ្យម  ១៣២  ១៥១  ១៥១        ២២៧  ៦០០ ៦៣០

តង់ស្យរុងទា្  ៧០  ៨៩  ៨៩          ១០០  ១៦៩ ១៦៩

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ៣៧  ៤៨  ៥៣           ៦៣  ៧៩ ១៣០

្នទា្់កភ្ើង  -    -    ៤             ៩  ៥ ១៣

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ៤៨  ៤៩           ៥៤  ៧៤ ១១៧

រតនគិរ ី

ក្ដវងដខែ,cct-km  ១៣៩  ១៤១  ១៦៧        ៥៩២  ៧៣០ ៨០៣

តង់ស្យរុងមធ្យម  ៩២  ៩២  ១០៣        ៤៩២  ៥៨៦ ៦០៣

តង់ស្យរុងទា្  ៤៧  ៤៩  ៦៣          ១០០  ១៤៥ ២០១

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ៧២  ៨៥  ១០៣          ៧២  ១៤៥ ១៦៧

្នទា្់កភ្ើង  -    ១  ៥             ៤  ៤ ៤

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ៨៤  ៩៨           ៦៨  ១៤១ ១៦៣

ស្ាយនរៀង

ក្ដវងដខែ,cct-km  ៤១៩  ៦០៥  ៣៦៩        ៨៨៧ ៩៩៩ ១.០៥៨

តង់ស្យរុងមធ្យម  ៣២៥  ៤៦៦  ១៥៤         ៦៧០ ៦៦៤ ៦៧៤

តង់ស្យរុងទា្  ៩៤  ១៣៩  ២១៥        ២១៧ ៣៣៤ ៣៨៤

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ៥៤  ៧៦  ១១៤        ២៨៤ ២៥២ ៣១៧

្នទា្់កភ្ើង  -    -    ៥             ៥ ៥ ៥

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ៧៦  ១០៩        ២៧៩ ២៤៧ ៣១២

បាវិត

ក្ដវងដខែ,cct-km  ១៨៦  -    -               -    ១២០ ១៥៦

តង់ស្យរុងមធ្យម  ១៤១  -    -               -    ៧៧ ៨៣

តង់ស្យរុងទា្  ៤៤  -    -               -    ៤៣ ៧៣

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ២១  -    -               -    ៤១ ៤៥

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -               -    -   -

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    -               -    ៤១ ៤៥

តារងទី ១១ : ទិននែន័យសនង្្រននប្រព័ន្ធដច្ចាយ និង្រញូសូនរង(ត)តារងទី ១១ : ទិននែន័យសនង្្រននប្រព័ន្ធដច្ចាយ និង្រញូសូនរង(ត)
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ទីតាំង ប្រនភទ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

មណ្លគីរ ី

ក្ដវងដខែ,cct-km  ១២០  ១២៥  ១៣៣         ៣០០ ៥៣៧ ៦២៦

តង់ស្យរុងមធ្យម  ៧៣  ៧៧  ៨៥        ២៤៣ ៣៩៨ ៤៨៧

តង់ស្យរុងទា្  ៤៧  ៤៧  ៤៨           ៥៦ ១៣៩ ១៣៩

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ៥៤  ៥៥  ៧៦         ១០៧ ១២៦ ១៥៥

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -               -   - -

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ៥៥  ៧៦         ១០៧ ១២៦ ១៥៥

ដ្វសមីា

ក្ដវងដខែ,cct-km  ៧៨  ៨៩  ៩០           ៩០  ១៣១ ១៣១

តង់ស្យរុងមធ្យម  ៤៦  ៤៨  ៤៨           ៤៨  ៨៣ ៨៣

តង់ស្យរុងទា្  ៣២  ៤១  ៤២          ៤៣  ៤៨ ៤៨

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ២២  ២៦  ៣០           ៣០  ៣០ ២៩

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -               -    -   -

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ២៦  ៣០           ៣០  ៣០ ២៩

ប្នចះ

ក្ដវងដខែ,cct-km  ១៦០  ១៦០  ២២៥        ៣៨០  ៥៥២ ៨២៣

តង់ស្យរុងមធ្យម  ១២៣  ១២៣  ១៣៩        ២៧៩  ៤៣៤ ៦២៥

តង់ស្យរុងទា្  ៣៨  ៣៨  ៨៥         ១០១  ១១៨ ១៩៨

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ៤៩  ៥៣  ៧១         ១០១  ១២៣ ១៧៨

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -               -    -   -

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ៥៣  ៧១         ១០១  ១២៣ ១៧៨

សនែលួ

ក្ដវងដខែ,cct-km  ៣៣  ៣៣  ៣៧           ៨៤  ១០១ ២១៨

តង់ស្យរុងមធ្យម  ១៩  ២០  ២៤           ២៥  ៤០ ១០៨

តង់ស្យរុងទា្  ១៤  ១៤  ១៤            ៦០  ៦១ ១១០

្នទា្់កភ្ើងសរុ្  ២៨  ៣២  ៤០           ៥១  ៣៣ ៥៣

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -               -    -   -

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល  -    ៣២  ៤០           ៥១  ៣៣ ៥៣

ត្បសូងឃ្មពុំ

ក្ដវងដខែ,cct-km - - - - ១៣៥ ១៣៧

តង់ស្យរុងមធ្យម - - - - ៨២ ៨២

តង់ស្យរុងទា្ - - - - ៥២ ៥៤

្នទា្់កភ្ើងសរុ្ - - - - ៣៦ ៣៥

្នទា្់កភ្ើង - - - - - -

្៉ាុស្ត ិ៍កលើ្កង្ាល - - - - ៣៦ ៣៥

សរ ពុ្រ

ប្រដវងដខ្,cct-km  ៩.២១៦  ១០.៨៣៨  ១១.៦២២ ១៦.១២៧ ១៩.៥៥០ ២២.៤៩០

តង់ស្យពុងមធ្យម  ៥.៩៣៩  ៧.៣៥៦  ៧.៥៨៣ ១១.៥៣៦ ១៣.៦២៤ ១៥.៦២៦

តង់ស្យពុងទា្រ  ៣.២៧៧  ៣.៤៨២  ៤.០៤០ ៤.៥៩១ ៥.៩២៦ ៦.៨៦៤

្រនៃ្រ់នភើើងសរ ពុ្រ  ៣.៩១៤  ៤.៦៩៤  ៥.៥២៨ ៦.៨៨៧ ៧.៨៤៩ ៩.៥២៨

្រនៃ្រ់នភើើង  -    ១.២៨៤  ១.៤៧៥ ១.៦៥០ ១.៧៩៤ ២០៥០

្រែពុស្ិ៍នលើ្រន ្្គ ល  -    ៣.៤១០  ៤.០៥៣ ៥.២៣៧ ៦.០៥៥ ៧.៤៧៨

តារងទី ១១ : ទិននែន័យសនង្្រននប្រព័ន្ធដច្ចាយ និង្រញូសូនរង(ត)តារងទី ១១ : ទិននែន័យសនង្្រននប្រព័ន្ធដច្ចាយ និង្រញូសូនរង(ត)
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មសូលនិធិអគ្គិសនី

ភាវសូ្រនីយ្ម្មជន្រទ 

១- ការបទងកីតអគិ្គសនី

     ភាវបូនីយកម្មជនបទ

២- សកម្មភាពការងារ ខដល ម.អ.ជ

      សទម្មចបានកនាុងឆ្នា ំ២០១៨

      

 រា�រោឋ ភិបាលបានកចញកពោះរា�ក្រឹត្យកលខ 

នស/រ្ត/១២០៤/០៤៨ ចុោះមថាទី ០៤ ដខ ធ្ន ូឆ្ន ំ ២០០៤ 

ស្ត ីពីការ្កងាើត ែ្ ្័ន មូលនិធិអគ្ិសនីភាវូ្នីយ្មម�ន្ទ

មនកពោះរាជាណាចក្្ម្រុជា កែើម្ី�ំរុញការអភិវឌ្ឍឍន៍អគ្ិសនី

ភាវូ្នីយ្មម�ន្ទ។ ្នាទា ្់ម្កៅមថាទី ២២ ដខ សីហ្កា ឆ្ន ំ 

២០១២ រា�រោឋ ភិបាល្ម្រុជា បានកចញកពោះរា�ក្រឹត្យថមីមួយ

កទៀតកលខ នស/រ្ត/០៨១២/៧៣៤ កោយកធវើវកិ្ធន្មម

មាកតាខ្ោះមនកពោះរា�ក្រឹត្យចាស់ កោយកផទារ ែ្ ្័នមូលនិធិ

អគ្ិសនីភាវូ្នីយ្មម�ន្ទ ឲ្យសែ ិតកៅកកកាមការកគ្់កគង

រ្ស់អគ្ិសនី្ម្រុជាវិញ កែើម្ីឲ្យ្ម្រុជាអាចមាចេ ស់ការ្្នរុងការ

្ន្តក្តិ្ត្តិការការងាររ្ស់មូលនិធិអគ្ិសនីភាវូ្នីយ្មម

�ន្ទផង និង្៏កៅដតអាចទទួលនូវអំកណាយ និង�ំនួយ

នានាពីខ្ងកករៅ ម្�ួយអភិវឌ្ឍឍន៍អគ្ិសនីភាវូ្នីយ្មម

�ន្ទ្ម្រុជាបានផង។

 ្្នរុងឆ្ន ំ២០១៨ ម.អ.� ទទួលបានថវិកាពីអគ្ិសនី

្ម្រុជា ចំនួន ៧៤ លានែុល្ារអាកមរិ្ ធនាោរអភិវឌ្ឍឍន៍

អាល្ឺម៉ាង់ចំនួន  ២,៦ លានែុល្ារអាកមរិ្  និងទទួលបានពី

ធនាោរអភិវឌ្ឍឍន៍អាសុីចំនួន  ១ លាន ែុល្ារអាកមរិ្  ដែល

ថវិកាសរុ្ទំាងអស់មានចំនួន ៧៧,៦ លានែុល្ារអាកមរិ្

សកមា្់យ្កៅអនុវត្្ត មមវិធីរុញដផផ្្ទាា មនការអភិវឌ្ឍឍន៍

អគ្ិសនីកឆ្ោះកៅក្ជាពលរែឋកៅ�ន្ទ។ ថវកិាទំាងកនោះ

សកមា្់ចំណាយក្តិ្ត្តិការរ្ស់ ម.អ.� ដែល្មមវធិីទំាង

៧កនោះ រួមមាន៖ 

១- ការ្រនងកាើតអគ្គិសនីភាវសូ្រនីយ្ម្មជ្រទ

២- ស្ម្មភាពការ្រ ដដលម.អ.ជ 
     សនបមចបាន្នែពុងឆ្នែ ២ំ០១៨
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 កោល្ំណងមន្មមវិធីកនោះ គឺ�ួយែល់កគលួ្រ

ក្ីក្រស់កៅតំ្ន់�ន្ទ កែើម្ីឲ្យពួ្ោត់អាចទទួលបាន

ការតភូា្់ចរន្តអគ្ិសនីពីក្ព័ន្ធផត់្ផង់្អគ្ិសនី  កោយការ

ផ្តល់កបា្់្មចេីអនុកកោោះោម នការកបា្់ឲ្យពួ្ោត់ខចេីយ្កៅ ៖  

១-្ង់មថភូ្ា្់ចរន្តឲ្យអ្ន្ផត់្ផង់្ ២-្ង់មថក្បា្់្្់ឲ្យអ្ន្

ផត្់ផង់្ ៣-ចំណាយកលើការទិញ  និងរាយដខែពីចំណុចភូា្់

ចរន្តម្ែល់ផទាោះរ្ស់ខ្លួន ៤-ចំណាយកលើការករៀ្ចំដខែ្ណា្ត ញ 

និងឧ្្រណ៍អគ្ិសនី្្នរុងផទាោះ កែើម្ីតភូា្់ចរន្តអគ្ិសនីចូល

ផទាោះ។ ្្នរុងឆ្ន ំ២០១៨ កនោះ មានកគលួ្រ�ន្ទចំនួន ២៥៧ 

កគល្ួ រ កសម ើនរឹង ១.១៨២ នា្់ ដែលបានទទួលផលកោយផ្ទាទា ល់

កកកាម្មមវធិីកនោះ។

 កោល្ំណងមន្មមវិធីកនោះ   គឺ�ួយសកមលួលឲ្យកគលួ្រ

�ន្ទរស់កៅតំ្ន់ោច់កសយល  ដែលដខែ្ណាះ ញអគ្ិសនី 

មិនទាន់អាចពកងី្កៅែល់្្នរុងរយៈកពលយូរ   អាចទទួលបាន

អគ្ិសនីកក ើ្កបាស់  តាមរយៈក្ព័ន្ធថាមពលពនឺ្កពោះអាទិត្យ

តាមផទាោះ ។  ម.អ.�.�ួយផ្តល់កបា្់ឧ្តែមភធនចំនួន ១០០ 

 កោល្ំណងមន្មមវធិីកនោះ   គឺ�ួយសកមលួលឲ្យអ្ន្

ផត្់ផង់្ អគ្ិសនីកៅតំ្ន់�ន្ទ ដែលមានអាជ្ា្ណះ កស្

ច�្់ អាច មាន ទុន សកមា្់វិនិកយគពកងី្   និងដ្លម្អការ

ផត្់ផង់្អគ្ិសនី  ឲ្យកពញដែនអាជ្ា្័ណះ ដច្ចាយរ្ស់ខ្លួន  

កែើម្ីឲ្យក្ជាពលរែឋកគ្ក់គល្ួ រអាចភូា្ច់រន្តកក ើ្កបាស់

តាមលទ្ធភាពរ្ស់ខ្លួន ។ ្ ្នរុងឆ្ន ំ២០១៨ ម.អ.� បានផ្តល់ថវិកា

�ួយទុនសកមា្់ពកងី្  និងដ្លម្អការផត្់ផង់្អគ្ិសនីែល់

កសវា្រផត្់ផង់្អគ្ិសនី្ងសង់ដខែ្ណា្ត ញ MV និង LV 

សរុ្ចំនួន ១.៦៩៦ គីឡូដម៉ាកត។

I - ្ម្មវិធី្្លច់រន្អគ្គិសនីដលប់គរួសារប្ីប្

II - ្ម្មវិធីប្រព័ន្ធថាមពលពនើពឺបពះអាទិត្យតាម្ៃះ

III - ្ម្មវិធីជួយទពុនសបមា្រ់ពបងី្ និងដ្លម្អ
        ការ្្គត់្្គង់អគ្គិសនី នៅតំ្រន់ជន្រទ

ែុល្ារអាកមរិ្្្នរុង ១ ក្ព័ន្ធ ែល់កគលួ្រ�ន្ទ កែើម្ី�ួយ

កាត់្នែយការទូទាត់មថទ្ិញក្ព័ន្ធ កហើយអ្ន្ទិញកតូវ្ង់មថ្

សល់ពីការឧ្តែមភធនកនោះ រំលស់ក្ចំាដខកោយោម នការកបា្់

ម្ ម.អ.�. វញិ្្នរុងរយៈកពល ៤ឆ្ន ំ។ កកកាយកពល្ង់រំលស់

អស់ជា ែ្ ពរ  ក្ព័ន្ធកនោះនរឹងក្ាយជា្មមសិទ្ធិរ្ស់អ្ន្ទិញ ។

្្នរុងឆ្ន ំ  ២០១៨ មានកគលួ្រ�ន្ទចំនួន ១៩.៧៥០ កគលួ្រ 

កសម ើនរឹង ៩០.៨៥០ នា្់ បានទទួលផលកោយផ្ទាទា ល់កកកាម

្មមវធិីកនោះ។
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IV - ្ម្មវិធី្្លថ់វិកាឧ្រត្ម្ភធន្រែះ្រែសូវ្រនង្គ្រ់នថើល្់អគ្គិសនី ដលអ់នែ្កាន់អាជាញា ្រណ្ណ នធ្ើអាជីវ្ម្មអគ្គិសនី
ដដលបានភូា្រ់ប្រភពអគ្គិសនីជាមួយ្រណ្ាញជាតិ  នដើម្ប្ីរន្យនថើល្់អគ្គិសនីដលប់គរួសារប្ីប្នៅតំ្រន់
ជន្រទ ្នែពុងប្្រខណ្ននដ្នការយពុទ្ធសានស្្រន្យអបតានថើល្់អគ្គិសនី ្នែពុងបពះរជាណាចប្្ម្ពុជាសបមា្រ់
ឆ្នែ ២ំ០១៥ ដលឆ់្នែ ២ំ០២០ តាម្រណ្ានខត្ និងរជធានី

V - ្ម្មវិធី្្លច់រន្អគ្គិសនីដលប់គរួសារប្ីប្មាន្រណ្ណ សមធម៌ (P2P for ID Poor HH) នបកាមជំនួយដ្្អ្
នលើទិននែ្លគនបមាងរ្រសធ់នាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសពុ(ីADB)

 កោល្ំណងមន្មមវធិីកនោះ គឺផ្តល់ថវិកាឧ្តែមភធន ៉្ាោះ្៉ាូវ្ន្ត្រីង្្់មថល្្់អគ្ិសនី ែល់អ្ន្កាន់អាជ្ា្ណះ កធវើអា�ីវ្មម

អគ្ិសនី ដែលបានភូា្់ក្ភពអគ្ិសនីជាមួយក្ព័ន្ធ្ណា្ត ញជាតិ កែើម្ី្នែយមថល្្់អគ្ិសនីែល់កគលួ្រក្ីក្កៅតំ្ន់�ន្ទ

្្នរុងក្្ខណឌ មនដផនការយុទ្ធ្ន្ត្រីស្ត្នែយអកតា  និងគម្ាតមថល្្់អគ្ិសនី្្នរុងកពោះរាជាណាចក្្ម្រុជាសកមា្់ឆ្ន ំ២០១៥ ែល់

ឆ្ន ំ២០២០ តាម្ណា្ត កខត្ត និងរា�ធានី។ កៅឆ្ន ំ ២០១៨ ម.អ.� បានផ្តល់ថវិកាឧ្តែមភធន ៉្ាោះ្៉ាូវ្ន្ត្រីង្្់មថល្្់អគ្ិសនីែល់អ្ន្

កាន់អាជ្ា្ណះ ចំនួន ៣១៤ អាជ្ា្ណះ  ដែល្្នរុងកនាោះ ៣១២ អាជ្ា្ណះ  បានទទួលថវិកាឧ្តែមភធន និង ០២ អាជ្ា្ណះ ពុំទាន់

កស្ន ើសុំថវិកាកៅកឡើយ។

 កោល្ំណងមន្មមវិធីកនោះ   គឺ�ួយសកមលួលែល់កគលួ្រក្ីក្មាន្ណះ សមធម៌កៅតំ្ន់�ន្ទ  កោយ�ួយកគលួ្រមាន

ចំណូលទា្ និងងាយរងផល្៉ាោះោល់អាចទទួលបានការតភូា្់ចរន្តអគ្ិសនីពីក្ព័ន្ធផត្់ផង់្អគ្ិសនី កោយការផ្តល់ថវិកាឧ្តែមភ

ធនចំនួន ១០០ ែុល្ារអាកមរិ្ ្្នរុងមួយកគលួ្រក្ីក្ តាមរយៈអ្ន្កាន់អាជ្ា្ណះ សកមា្់ ១-ចំណាយកលើសមាភ រ និងពល្មម

រាយដខែ្ណា្ត ញកសវា្មម្ ្នរុងក្ដវង ១៥០ ដម៉ាកត  ពចីណុំចភូា្់ចរន្តម្ែល់ផទាោះកគល្ួ រមាន្ណះ ក្ីក្ នងិ ២-ចំណាយកលើសមាភ រ  

និងពល្មមតកម្ើងសមាភ រអគ្ិសនី្្នរុងផទាោះ កែើម្ីតភូា្់ចរន្តអគ្ិសនីចូលផទាោះ។

 ្មមវធិកីនោះទទលួបានថវកិា�នំយួពីធនាោរអភិវឌ្ឍឍន៍អាសីុ (ADB) ចនួំន ១លានែុល្ារ សកមា្់អនុវត្្ត ្នរុងកខត្តកោលកៅ

ចំនួន៦ រួមមាន៖ កខត្្ត នាទា យមាន�័យ ្ំពង់ចាម ្ំពង់ធំ ្ណា្ត ល កសៀមរា្ និងកខត្តត្ូងឃមរុ ំ កហើយចំនួនកោលកៅកគលួ្រ

ក្ីក្មាន្ណះ សមធម៌ កកោងទទួលផលកកកាម្មមវធិីកនោះមានចំនួន  ១០.០០០ កគលួ្រ។ ្្នរុងឆ្ន ំ២០១៨ កនោះ មានកគលួ្រ�ន្ទ

ចំនួន ៧.២០៩ កគលួ្រ កសម ើនរឹង ៣៣.១៦១ នា្់ ដែលបានទទួលផលកោយផ្ទាទា ល់តាមរយៈ្មមវធិីកនោះ។

60

របាយការណប៍្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨  |  អ៊មី៉ែល info@edc.com.kh   |   គេហទពំរ័ www.edc.com.kh



VII - ្ម្មវិធី្្លក់ារ្្គត់្្គង់អគ្គិសនីសបមា្រ់្រសូមទរឹ្នធ្ើ្សិ្ ម្ម

VI - ្ម្មវិធី្្លច់រន្អគ្គិសនីដលប់គរួសារប្ីប្មាន្រណ្ណ សមធម៌ (P2P for ID Poor HH) នបកាមជំនួយដ្្អ្
នលើទិននែ្ល ្ម្មវិធីរ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា(EDC)

 កោល្ំណងមន្មមវធិីកនោះ គឺ�ួយសកមលួលែល់កគលួ្រក្ីក្មាន្ណះ សមធម៌កៅតំ្ន់�ន្ទ កោយ�ួយកគលួ្រមាន

ចំណូលទា្ និងងាយរងផល ៉្ាោះោល់អាចទទួលបានការតភូា្់ចរន្តអគ្ិសនីពីក្ព័ន្ធផត្់ផង់្អគ្ិសនីកោយការផ្តល់ថវិកាឧ្តែមភធន

ចំនួន ១០០ ែុល្ារអាកមរិ្ ្ ្នរុងមួយកគលួ្រក្ីក្ តាមរយៈអ្ន្កាន់អាជ្ា្ណះ សកមា្់ ១-ចំណាយកលើសមាភ រ និងពល្មមរាយដខែ

្ណា្ត ញកសវា្មម្ ្នរុងក្ដវង ១៥០ ដម៉ាកត  ពចីណុំចភូា្់ចរន្តម្ែល់ផទាោះកគល្ួ រមាន្ណះ ក្ីក្ នងិ ២-ចំណាយកលើសមាភ រ  នងិពល្មម

តកម្ើងសមាភ រអគ្ិសនី្្នរុងផទាោះ កែើម្ីតភូា្់ចរន្តអគ្ិសនីចូលផទាោះ។

 ្មមវធិីកនោះទទួលបានថវិកា�ំនួយពីអគ្ិសនី្ម្រុជា (EDC) ចំនួន ៤៥២.០០០ ែុល្ារអាកមរិ្ សកមា្់អនុវត្្ត ្នរុងកខត្ត

កោធិ៍្ត់ កខត្្ត ំពង់ឆ្ន ំង និង្ណា្ត កខត្តែ៏មទកទៀត។ ្្នរុងឆ្ន ំ២០១៨ កនោះ មានកគលួ្រ�ន្ទចំនួន ១.៩៦៦ កគលួ្រ កសម ើនរឹង 

៩.០៤៣ នា្់ ដែលបានទទួលផលកោយផ្ទាទា ល់តាមរយៈ្មមវិធីកនោះ។

 កោល្ំណងមន្មមវធិីកនោះ គឺ�ួយសកមលួលែល់កគលួ្រក្ីក្ រស់កៅតំ្ន់�ន្ទទទួលបានការផត្់ផង់្អគ្ិសនីពីក្ព័ន្ធ

្ណា្ត ញជាតិផ្ទាទា ល់   សកមា្់ការ្ូមទរឹ្កធវើ្សិ្មម កៅតមមអ្នុកកោោះ សកមា្់ការកក្ើកបាស់អគ្ិសនីកៅកពលយ្់ចា្់ពីកមា៉ា ង ៩:០០

យ្់ ែល់កមា៉ា ង ៧:០០ កពរឹ្ និងកៅតមមធ្មមតាសកមា្់ការកក្ើកបាស់អគ្ិសនីកៅកពលមថាចា្់ពីកមា៉ា ង ៧:០០  កពរឹ្ ែល់កមា៉ា ង ៩:០០ 

យ្់។ ្ ្នរុងឆ្ន ំ២០១៨ អគ្ិសនី្ម្រុជាបាន ៖ ១)-ចុោះ្ិចចេសន�ជាមួយក រ្ុមហ៊ុ ន EM Construction កែើម្ីផត្់ផង់្ និងតកម្ើងនាឡិកាសទា ង់  

Prepaid TOU និង ២)-្ំពុងែំកណើការលទ្ធ្មមក រ្ុមហ៊ុនផត្់ផង់្ និង្ងសង់កហោឋ រចនាសម្័នផត្់ផង់្អគ្ិសនី កកកាម្មមវធិី

ការផត្់ផង់្អគ្ិសនីសកមា្់្ូមទរឹ្កធវើ្សិ្មម។
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ដ្នការអភិវឌ្ឍន៍

វិសយ័ថាមពលអគ្គិសនី

នៅបពះរជាណាចប្្ម្ពុជា

១- ទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍន៍

     វិសយ័ថាមពល

២- ការពយោករណត៍ម្មរូវការថាមពល

      ៣- ខផនការទមននការផលិតថាមពល

      

 រា�រោឋ ភិបាល្ម្រុជា បានោ្់កចញនូវកោលនកយ-

បាយអភិវឌ្ឍឍន៍វិស័យថាមពលអគ្ិសនីកៅ ដខតុលា ឆ្ន ំ១៩៩៤ 

ដែលមានទិសកៅែូចខ្ងកកកាម៖

      - ផ្តល់នូវការផត្់ផង់្ថាមពលអគ្ិសនីឲ្យបានកគ្់កោន់

ទូទំាងក្កទស្ម្រុជា ្្នរុងតមមស្មរម្យ។

   - ធានានូវការផត់្ផង់្ថាមពលអគ្ិសនី ឲ្យមាននិរន្តភាព 

និងសុវតែភិាព ដែលកធវើឲ្យមានភាពងាយកសលួលែល់ការវិនិ

កយគ្្នរុងក្កទស្ម្រុជា និងការអភិវឌ្ឍឍន៍កសែឋ្ិចចេជាតិ។

    - �ួយ�ំរុញនូវរ្្គំកហើញថមីៗ និងការអភិវឌ្ឍឍន៍មនក្ភព

ផលិតថាមពលដែលមិន្៉ាោះោល់ែល់្រិ ែ្ ន និងសង្ម 

ដែលជាតកមូវការចំាបាច់សកមា្់ផត្់ផង់្ថាមពលែល់កគ្់

វសិ័យទំាងអស់មនកសែឋ្ិចចេជាតិ។ 

   - កលើ្ទរឹ្ចិត្តនូវការកក្ើកបាស់ថាមពលអគ្ិសនីឲ្យមាន

ក្សិទ្ធភាព និងកាត់្នែយផល ៉្ាោះោល់្រិ ែ្ ននូវ្កមិត

អ្្្រមាពីក្ភពផត្់ផង់្ និងការកក្ើកបាស់ ។

 កោយដផ្្អ កៅកលើឯ្្រស្ត ីពីដផនការកម មនការ

អភិវឌ្ឍឍន៍វិស័យថាមពលអគ្ិសនី កៅកពោះរាជាណាចក្្ម្រុជា 

ដែលបាន ករៀ្ចំកឡើងកៅឆ្ន ំ២០១៥ បាន្ត់សម្ាល់ថា 

តកមូវការថាមពលអគ្ិសនី នរឹងមាន្ំកណើនគួរឲ្យ្ត់សម្ាល់

មួយ្្នរុងរយៈកពល ១៥ ឆ្ន ំខ្ងមុខកនោះ។ តកមូវការសកមា្់

ផលិតថាមពលកៅកពោះរាជាណាចក្្ម្រុជា នរឹងមាន្ំកណើនពី 

២.២៤២ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង និង ៤០៩ កមហ្កាា វាា ត់ កៅឆ្ន ំ ២០១០ 

កៅ ២៨.៤៦៥ �ីហ្កាា វាា ត់កមា៉ា ង និង ៤.៨២៨ កមហ្កាា វាា ត់  កៅឆ្ន ំ 

២០២៥។ កែើម្ី្ំកពញតកមូវការនាកពលអនាគត រា�រោឋ ភិបាល

្ម្រុជា បាន្កងាើតដផនការអភិវឌ្ឍឍន៍ថាមពលរហូតែល់ឆ្ន ំ

២០៣០។

 មួយភាគធំមន្ំកណើនតកមូវការកក្ើកបាស់ថាមពល

សែ ិតកៅភាគខ្ងត្ូងមនក្កទស ដែលរួម្ ច្េូលទំាងរា�ធានី

ភ្នំកពញផងដែរ ។ តារាងខ្ងកកកាមពណ៌នាពីការព�្រណ៍

អានុភាពអតិ្រមា និងថាមពល្ក ច្េញ សកមា្់កពោះរាជា-

ណាចក្្ម្រុជា។

១- នគាលននោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិសយ័ថាមពល

២- ការពា្រណ៍តបមរូវការថាមពល

62

របាយការណប៍្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨  |  អ៊មី៉ែល info@edc.com.kh   |   គេហទពំរ័ www.edc.com.kh



 ដផនការកមមនការផលិតថាមពល កតូវបានអភិវឌ្ឍឍកោយដផ្្អ កលើល្ណ្ៈវិនិច�័យែូចខ្ងកកកាម ៖

   - ការផលិតថាមពលកែើរកោយករាងចក្អគ្ិសនីដែលមានក្្់ សកមា្់ក្ព័ន្ធភ្នំកពញកៅកពល្នទារុ្ អតិ្រមា។

    - កក្ើកបាស់មា៉ា សុីនឌ្ឍីកយ៉ាដស្យលធុនតូច  និងមធ្យម  កែើម្ី�ួយ្្នរុងការផលិតថាមពល សកមា្់ដច្រំដល្្្នរុង្នទារុ្ធមមតា និង

មាន្នទារុ្អតិ្រមាកៅតាម្ណា្ត កខត្ត-ក រ្ុង (សកមា្់រយៈកពលខី្)។

   - ពកងី្ការអភិវឌ្ឍឍន៍ដផ្្ន វារីអគ្ិសនី កោយមូលោឋ នមនការអភិវឌ្ឍឍន៍កលើករាងចក្វារីអគ្ិសនីធុនតូច ដែលមានភាពងាយកសលួល

្្នរុងការចូលអភិវឌ្ឍឍែូចជាៈ ករាងចក្វារីអគ្ិសនីគិរីរម្យ១ និង ៣ និងគកកមាងករាងចក្វារីអគ្ិសនីធុនមធ្យម និងធំជា្ន្ត្នាទា ្់ែូចជាៈ  

ករាងចក្វារីអគ្ិសនីកស្នកកកាម២  ករាងចក្វារីអគិស្នីសទា រឹងកោធិ៍្ត់១  ករាងចក្វារីអគ្ិសនីដកសព្3A, 3B និង ៤ 

ករាងចក្វារីអគ្ិសនីកស្នកកកាម៣  ករាងចក្វារីអគ្ិសនីសទា រឹងកមទរឹ្ ករាងចក្វារីអគ្ិសនីដកព្លា្អ ង ករាងចក្វារីអគ្ិសនី

សទា រឹងវាលថម្ ំ្ុត។

៣- ដ្នការនមននការ្លតិថាមពល

តារងទី ១២ : ការពា្រណ៍តបមរូវការថាមពលអគ្គិសនី នៅបពះរជាណាចប្្ម្ពុជាតារងទី ១២ : ការពា្រណ៍តបមរូវការថាមពលអគ្គិសនី នៅបពះរជាណាចប្្ម្ពុជា

្រណីមសូលដ្ឋា្ឋ ន ខានែ ត ២០១៨ ២០២៥ ២០៣០

អានុភាពអតិ្រមា្្នរុង្ណា្ត ញជាតិ (MW) MW ១.៥៣៧*
៤.៨២៨ ១០.៧៤៩

អានុភាពអតិ្រមា្្នរុងក្កទស (MW) MW ១.៦៩០

ថាមពល្្នរុង្ណា្ត ញជាតិ (GWh) GWh   ៩.៤២៧*
២៨.៤៦៥ ៦១.២០៧

ថាមពល្្នរុងក្កទស (GWh) GWh ១០.៣៦៩**

* ថាមពល និងអានុភាពអតិ្រមា្្នរុង្ណា្ត ញជាតិ គឺជាទិន្នន័យជា្់ដស្តង្្នរុងឆ្ន ំ ២០១៨។
* * ថាមពល្្នរុងក្កទស គឺជាទិន្នន័យរ្ស់អាជ្ាធរអគ្ិសនី្ម្រុជា។

តារងទី ១៣ : ដ្នការអភិវឌ្ឍន៍ដ្នែ្្លតិ្ម្មសបមា្រ់ឆ្នែ  ំ២០១៩ - ២០៣០តារងទី ១៣ : ដ្នការអភិវឌ្ឍន៍ដ្នែ្្លតិ្ម្មសបមា្រ់ឆ្នែ  ំ២០១៩ - ២០៣០

ល.រ ន ្្ម ះគនបមាង ប្រនភទ អានពុភាព 
(MW)

ឆ្នែ ដំំនណើ ការ

១ ករាងចក្អគ្សិនែីតុធ្យងូថម CEL II ធ្ូយងថម ១៣៥ ២០១៩

២ ករាងចក្អគ្សិនកីែើរកោយថាមពលពនឺ្កពោះអាទតិ្យ (្ ពំងសឺ្់) ពនឺ្កពោះអាទិត្យ ៨០ ២០១៩

៣ ករាងចក្អគ្សិនកីែើរកោយថាមពលពនឺ្កពោះអាទតិ្យ (បាវតិ) ពនឺ្កពោះអាទិត្យ ២០ ២០២០

៤ ករាងចក្អគ្សិនកីែើរកោយថាមពលពនឺ្កពោះអាទតិ្យ (បាតែ់ំ្ ង) ពនឺ្កពោះអាទិត្យ ៦០ ២០២០

៥ ករាងចក្អគ្សិនកីែើរកោយថាមពលពនឺ្កពោះអាទតិ្យ (្ នាទា យមាន�យ័) ពនឺ្កពោះអាទិត្យ ៦០ ២០២០

៦ ករាងចក្អគ្សិនកីែើរកោយថាមពលពនឺ្កពោះអាទតិ្យ (កោធិ្៍ ត)់ ពនឺ្កពោះអាទិត្យ ៣០ ២០២០

៧ ករាងចក្អគ្សិនីកក្ងក ម្  កក្ងឥន្ធនៈ ៤០០ ២០២០

៨ ករាងចក្អគ្សិនែីតុធ្យងូថម (ហ្កាងកសង) ធ្ូយងថម ២០០ ២០២១

៩ ករាងចក្អគ្សិនកីែើរកោយថាមពលពនឺ្កពោះអាទតិ្យ (្ ពំងឆ់្ន ំង) ពនឺ្កពោះអាទិត្យ ៦០ ២០២០

១០ ករាងចក្អគ្សិនែីតុធ្យងូថម CIIDG(PH-1) ធ្ូយងថម ៣៥០ ២០២២

១១ ករាងចក្អគ្សិនកីែើរកោយថាមពលពនឺ្កពោះអាទតិ្យ (្ ពំងឆ់្ន ំង-ADB) ពនឺ្កពោះអាទិត្យ ៦០ ២០២២

១២ ករាងចក្អគ្សិនីកែើរកោយថាមពលែុតសំរាម �វីមា៉ា ស ១០០ ២០២២

63

របាយការណប៍្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨  |  អ៊មី៉ែល info@edc.com.kh   |   គេហទពំរ័ www.edc.com.kh



ល.រ ន ្្ម ះគនបមាង ប្រនភទ អានពុភាព 
(MW)

ឆ្នែ ដំំនណើ ការ

១៣ ករាងចក្វារអីគ្សិនសីទា រឹងកោធិ្៍ ត១់ វារអីគ្សិនី ៨០ ២០២៣

១៤ ករាងចក្អគ្សិនែីតុធ្យងូថម CIIDG(PH-2) ធ្ូយងថម ៣៥០ ២០២៣

១៥ ករាងចក្អគ្សិនែីតុធ្យងូថម ROYAL GROUP(PH-1) ធ្ូយងថម ៧០០ ២០២៤

១៦ ករាងចក្អគ្សិនីកែើរកោយថាមពលខ្យល់ ខ្យល់ ៨០ ២០២៤

១៧ ករាងចក្វារីអគ្សិនីសទា រឹងតាមតកលើ វារអីគ្សិនី ១៥០ ២០២៦

១៨ ករាងចក្អគ្សិនកីែើរកោយថាមពលពនឺ្កពោះអាទតិ្យ ពនឺ្កពោះអាទិត្យ ១០០ ២០២៦

១៩ ករាងចក្វារអីគ្សិនសីទា រឹងឬសែកី�រុំ្ ណា្ត ល+វាលថម្ ំ្ តុ វារអីគ្សិនី ១៧០ ២០២៦

២០ ករាងចក្អគ្សិនីកែើរកោយឧសម ន័ធមមជាតិ   ឧសម ន័ធមមជាតិ ១.២០០ ២០២៧

២១ ករាងចក្អគ្សិនកីែើរកោយថាមពលពនឺ្កពោះអាទតិ្យ ពនឺ្កពោះអាទិត្យ ១០០ ២០២៧

២២ ករាងចក្វារីអគ្សិនីទកន្ដកសព្3A វារអីគ្សិនី ៦៨ ២០២៨

២៣ ករាងចក្វារីអគ្សិនីទកន្ដកសព្3B វារអីគ្សិនី ១៧០ ២០២៨

២៤ ករាងចក្អគ្សិនកីែើរកោយថាមពលពនឺ្កពោះអាទតិ្យ ពនឺ្កពោះអាទិត្យ ១០០ ២០២៨

២៥ ករាងចក្វារីអគ្សិនីកស្នកកកាម៣ វារអីគ្សិនី ២៦០ ២០២៨

២៦ ករាងចក្វារអីគ្សិនីសទា រឹងកមទរ្ឹ វារអីគ្សិនី ១០០ ២០២៩

២៧ ករាងចក្វារីអគ្សិនីសទា រឹងដកព្លា្អ ង១+២ វារអីគ្សិនី ១២៨ ២០២៩

២៨ ករាងចក្អគ្សិនីកែើរកោយឧសម ន័ធមមជាតិ(គកកមាងថម)ី   ឧសម ន័ធមមជាតិ ២.៤០០ ២០២៩

២៩ ករាងចក្អគ្សិនកីែើរកោយថាមពលពនឺ្កពោះអាទតិ្យ ពនឺ្កពោះអាទិត្យ ១០០ ២០២៩

៣០ ករាងចក្វារអីគ្សិនីសទា រឹងដកតង វារអីគ្សិនី ១.៤០០ ២០២៩

៣១ ករាងចក្អគ្សិនកីែើរកោយថាមពលពនឺ្កពោះអាទតិ្យ ពនឺ្កពោះអាទិត្យ ២០០ ២០៣០

សរពុ្រ    ៧.០១៣ MW

តារងទី ១៣ : ដ្នការអភិវឌ្ឍន៍ដ្នែ្្លតិ្ម្មសបមា្រ់ឆ្នែ  ំ២០១៩ - ២០៣០(ត)តារងទី ១៣ : ដ្នការអភិវឌ្ឍន៍ដ្នែ្្លតិ្ម្មសបមា្រ់ឆ្នែ  ំ២០១៩ - ២០៣០(ត)

តារងទី ១៤ : ដ្នការនមននប្រព័ន្ធដខ្្រញូសូន ១១៥ គី�សូវែពុលតារងទី ១៤ : ដ្នការនមននប្រព័ន្ធដខ្្រញូសូន ១១៥ គី�សូវែពុល

ល.រ ដខ្្រញូសូនអគ្គសិនតីងស់្យពុងខស្ ់១១៥ kV
ប្រដវងដខ្

(km)
ឆ្នែ ដំំនណើ ការ នដគសូអភវិឌ ្ឍន៍

១ អនុ្ ែ នយីទ២ី - អនុ្ ែ នយី សនួច�រសកម្តច ហ៊នុ ដសន ៥

២០១៩

្ងសង់ កផទារ (BT)

២ អនុ្ ែ នយីរតនៈមណឌ ល - អនុ្ ែ នយីម្៉ាលនិ ៤៥ អគ្សិនី្ម្រុជា

៣ អនុ្ ែ នយីទ៣ី - អនុ្ ែ នយីទលួកោ្ ៥ អគ្សិនី្ម្រុជា

៤ អនុ្ ែ នយីទ៥ី - អនុ្ ែ នយីកកជាយចងាវ រ ១៨
សល់ពគីកកមាង�ុំវិញរា�ធានី
ភ្នកំពញ(ធនាោរចិន) 

៥ អនុ្ ែ នយី្ពំងច់ាម - អនុ្ ែ នយីដកព្ក្សពវ(ក្កចោះ) ៩១ ទភីា្ន ្ង់ារ អភវិឌ្ឍឍនប៍ារំាង

៦ អនុ្ ែ នយី វ្ យអនទារ - អនុ្ ែ នយី្ពំងស់រឹងា ៤៦ ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័

៧ អនុ្ ែ នយីកខត្តកពោះសហីនុ - អនុ្ ែ នយីរាម ១២ ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័ 

៨ អនុ្ ែ នយីរាម - អនុ្ ែ នយីចកំារលងួ ៦០ ទភីា្ន ្ង់ារអភវិឌ្ឍឍនប៍ារំាង

៩ អនុ្ ែ នយី្ពំងធ់ំ - អនុ្ ែ នយីកពោះវហិ្ការ ១៤០ ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័ 

១០ អនុ្ ែ នយីដកព្ក្ស្់ - អនុ្ ែ នយីក្កចោះ ៣០ ២០២១ ទភីា្ន ្ង់ារអភវិឌ្ឍឍនប៍ារំាង
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តារងទី ១៤ : ដ្នការនមននប្រព័ន្ធដខ្្រញូសូន ១១៥ គី�សូវែពុល(ត)តារងទី ១៤ : ដ្នការនមននប្រព័ន្ធដខ្្រញូសូន ១១៥ គី�សូវែពុល(ត)

ល.រ ដខ្្រញូសូនអគ្គសិនតីងស់្យពុងខស្ ់១១៥ kV
ប្រដវងដខ្

(km)
ឆ្នែ ដំំនណើ ការ នដគសូអភវិឌ ្ឍន៍

១១
ដខែ្្ូូន្្ែ់ពីអីនុ្ ែ នយីទ១ី - អគ្សិនី្ ម្រុជា(វត្តភ្ន)ំ  - សនួច�រ
សកម្តច ហ៊នុ ដសន - អនុ្ ែ នយីអឡំូាពិ្  - 
អង្ភាពម�្ឈមណឌ លជាតិ្ ្ូូន - អនុ្ ែ នយីទ៣ី

១៤ ២០២១ JICA �ហំ្កានទ១ី

១២ អនុ្ ែ នយីក្ឡាញ់ - អនុ្ ែ នយីឧត្តរមាន�យ័ ៨០ ២០២២ BOT

១៣ អនុ្ ែ នយីចកំារលងួ - ករាងចក្វារអីគ្សិនគីិររីម្យ៣ ៣០
២០២៤

ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័ 

១៤ អនុ្ ែ នយី្ពំត - អនុ្ ែ នយី�ី្ ម៉ាងុ ៤៦ ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័

១៥ អនុ្ ែ នយីកច្កមទាស - អនុ្ ែ នយីពញាដក្្ ៧៥

២០២៥

ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័

១៦ អនុ្ ែ នយីសងួ - អនុ្ ែ នយីពញាដក្្ ៤៥ ធនាោរឥណាឌ  អាហរណ័នហីរណ័

១៧ អនុ្ ែ នយីទ៧ី - អនុ្ ែ នយីកកាោះធំ ៤០ ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័

១៨ អនុ្ ែ នយីតាដ្វ - អនុ្ ែ នយីកកាោះធំ ៤៥ ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័

ប្រដវងដខ្សរ ពុ្រ         ៨២៧ km
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ល.រ ដខ្្រញូសូនអគ្គសិនីតង់ស្យពុងខស្ ់៥០០kV 
ប្រដវងដខ្

(km)
ឆ្នែ ដំំនណើ ការ នដគសូអភវិឌ ្ឍន៍

១ អនុ្ ែ នយីចកំារលងួ - អនុ្ ែ នយីដ្្ចាន ១៩៨ ២០២០ BOT

២ អនុ្ ែ នយីសទា រឹងដកតង - កពកំ្ទលឡ់ាវ ៥៥
២០២១

ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័

៣ អនុ្ ែ នយីដ្្ចាន - អនុ្ ែ នយីខ្ងក្ើតភ្នកំពញ ៤៥ ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័

៤ អនុ្ ែ នយីខ្ងក្ើតភ្នកំពញ - អនុ្ ែ នយីសងួ ៩០ ២០២៣ ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័

ប្រដវងដខ្សរ ពុ្រ ៣៨៨ km

តារងទី ១៥ : ដ្នការនមននប្រព័ន្ធដខ្្រញូសូន ២៣០ គី�សូវែពុលតារងទី ១៥ : ដ្នការនមននប្រព័ន្ធដខ្្រញូសូន ២៣០ គី�សូវែពុល

តារងទី ១៦ : ដ្នការនមននប្រព័ន្ធដខ្្រញូសូន ៥០០ គី�សូវែពុលតារងទី ១៦ : ដ្នការនមននប្រព័ន្ធដខ្្រញូសូន ៥០០ គី�សូវែពុល

ល.រ ដខ្្រញូសូនអគ្គសិនីតង់ស្យពុងខស្ ់២៣០kV
ប្រដវងដខ្

(km)
ឆ្នែ ដំំនណើ ការ នដគសូអភវិឌ ្ឍន៍

១ អនុ្ ែ នយីបាតែ់ំ្ ង - កសៀមរា្ - ្ពំងធ់ំ - ្ពំងច់ាម ៣៥០

២០១៩

ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័

២
�ុំវិញរា�ធានីភ្នកំពញ�ហំ្កានទ២ី (ខ្ងក�ើង - កកជាយចងាវ រ - 
ខ្ងក្ើត - ខ្ងក�ើង)

៩៦ ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័

៣ ករាងចក្វារអីគ្សិនតីាមត - ភ្នកំពញ ១៨២ BOT

៤ អនុ្ ែ នយីកកាោះ្ងុ - អនុ្ ែ នយីក្រុងកកាោះ្ងុ ២០
ទភីា្ន ្ង់ារអភវិឌ្ឍឍនប៍ារំាង

៥ អនុ្ ែ នយីចកំារលងួ - អនុ្ ែ នយី្ទុមុ្គរ ៥៤

៦ អនុ្ ែ នយី្ទុមុ្គរ - ករាងចក្វារអីគ្សិនតីាមត ៧០ BOT

៧ អនុ្ ែ នយីក្កចោះ - អនុ្ ែ នមីណឌ លគិរី ១៧០ ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័

៨ អនុ្ ែ នយីរតនគិរី - អនុ្ ែ នយីសទា រឹងដកតង ១២០ ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័

៩
អនុ្ ែ នយីដ្្ចាន - អនុ្ ែ នយីទ៥ី -
 អង្ភាពម�្ឈមណឌ ល ជាតិ្ ្ូូន

២០

២០២១

JICA �ហំ្កានទ២ី

១០ អនុ្ ែ នយីទ៤ី - អនុ្ ែ នយី្ពំងសឺ្់ថមី - អនុ្ ែ នយី្ពំងសឺ្់ ៤៨ ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័

១១ អនុ្ ែ នយីសទា រឹងហ្កាវ - អនុ្ ែ នយីអរូកកតោះ ១៦ អគ្សិនី្ម្រុជា

១២ អនុ្ ែ នយីសងួ - អនុ្ ែ នយី វ្ យអនទារ ៤៥ ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័

១៣ អនុ្ ែ នយីទកំនើ្ ទ២ី - អនុ្ ែ នយីដកព្ហរូ ១៥ ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័

១៤ អនុ្ ែ នយីទកំនើ្ ទ៥ី - អនុ្ ែ នយីដសនសខុ ៦ ២០២២ អគ្សិនី្ម្រុជា

១៥ អនុ្ ែ នយីសទា រឹងដកតង - អនុ្ ែ នយីខ្ងក�ើងកសៀមរា្ ២០០ ២០២៥ ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័

១៦ អនុ្ ែ នយីខ្ងក�ើងកសៀមរា្ - អនុ្ ែ នយីខ្ងក្ើតកសៀមរា្ ៤៤ ២០២៥ ធនាោរចនិអាហរណ័នហីរណ័

ប្រដវងដខ្សរ ពុ្រ ១.៤៥៦ km

66

របាយការណប៍្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨  |  អ៊មី៉ែល info@edc.com.kh   |   គេហទពំរ័ www.edc.com.kh



67

របាយការណប៍្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨  |  អ៊មី៉ែល info@edc.com.kh   |   គេហទពំរ័ www.edc.com.kh



GS_Prey Nob

GS_Chamkar Loung

ADB 60MW

KGN 60MW

Krokor 80MW

SunSeap 10MWThaig Seng 10MW

KPS Ttmat Porng 20MW

RkecH

kMBg;FM

rtnKIrIRBHvihar

mNÐlKIrI

ekaHkug

)at;dMbg

sÞwgERtg

esomrab

eBaF×sat;

kMBg;s<W

kMBt

t,ÚgXµuM

éRBEvg

kMBg;qñaMg

]tþrmanC½y

taEkv

kNþal

kMBg;cam

bnÞaymanC½y

éb:lin

sVayerog

RBHsIhnu

PñMeBj

Ekb

eragcRkFüÚgfµ¬405 emhÁav:at;¦
eragcRkFüÚgfµ¬100 emhÁav:at;¦

eragcRkGKÁisnIduteRbg{ekb}¬49 emhÁav:at;¦
eragcRkGKÁisnIduteRbg{esb}¬49 emhÁav:at;¦

sÞwgGaét

sÞwgtaét

sÞwgGaét

KIrIrmü 3
KIrIrmü 1

essaneRkam 2

sÞwgb£sSIRCuMelI
sÞwgb£sSIRCuMeRkam

GS5
GS3

GS2

GS1

GS_KCC
GS SHV

GS SRP

GS BTC

GS KPS

GS_SHV4

GS_ODMC

GS_CMIC
BTC S/S

GS_Krokor

Pailin S/S

GS_Prek Phnov

GS_Chrey Thom

BTB(CPTL) S/S

Chrak Mtes S/S

GS_Stueng Trang

GS_Samrong Thom

GS_Preak Prasab

GS_IE Border S/S

Ratanak Mudul S/S

Kampong Soeng S/S

Preah Vihea No.1 S/S

sMbUr

sÞwgEsn

GUréPø 2
GUréPø 1

GUréPø 3
GUréPø 4

sÞwgERtg

sÞwgBIput

sÞwgCInit ERBkeBa 2

ERBkeBa 2

ERBkrév: 1
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ការតភូា្រ់្រណ្ាញអគ្គិសនី

ជាមួយប្រនទសជិតខាង

១- ការតភ្ាបប់ណ្្ញអគិ្គសនី

     ជាមយួម្្រទទសនៃឡងដ់៏

២- ការតភ្ាបប់ណ្្ញអគិ្គសនី

      ជាមយួម្្រទទសឡាវ

៣- ការតភ្ាបប់ណ្្ញអគិ្គសនី

     ជាមយួម្្រទទសទវៀតណ្ម

៤- ការតភ្ាបប់ណ្្ញអនតុំបន់

      

 ្ិចចេកពមកកពៀងសហក្តិ្ត្តិការថាមពលជាមួយ

ក្កទសមថឡង់ែ៏   កតូវបានចុោះហតែកលខ្កៅមថាទី០៣ ដខ្ុមភៈ 

ឆ្ន ំ២០០០។ ្ិចចេកពមកកពៀងកនោះ បានផ្តល់នូវក្្ខណឌ ការងារ

សកមា្់ ការកធវើោណិ�ូ្ មមថាមពល  និង�ំនួយ្កចច្េ កទស

រវាងក្កទសទំាងពីរកនោះ  និងក ើ្្ឲ្យថាមពលអគ្ិសនីចូល

កៅក្កទសទី្ី ។  ្ិចចេកពមកកពៀងទិញ-ល្់ថាមពល បានចុោះ

ហតែកលខ្កៅឆ្ន ំ ២០០២ និងបានដ្សកមលួលកៅឆ្ន ំ២០០៧ ។

្ិចចេកពមកកពៀងកនោះ បាន�ំរុញឲ្យកក្ើកបាស់រួមោ្ន នូវធនធាន

ធមមជាតិដែលមានក្្់រ្ស់ក្កទស ទំាងពីរ។ កៅកពល

ដែលក្ភព្ ច្េូលោ្ន   នរឹងកតូវ្កងាើតកឡើងក្កទសទំាងពីរ  

អាចចូលរួមកោយទូលាយកលើការផត្់ផង់្ថាមពល និង ការ

ទទួលថាមពល ។

 ដខែ្្ូូន ១១៥ គីឡូវាុល  កចញពីអនុ ែ្ នីយ

អារ ញ្ាកបាកថត ក្កទស មថឡង់ែ៏ ភូា្់កៅកខត្្ត នាទា យមាន�័យ  

កខត្តបាត់ែំ្ង  និងកខត្តកសៀមរា្  បានោ្់ឲ្យែំកណើរការ្្នរុង

ឆ្ន ំ ២០០៧។ ថាមពលអគ្ិសនីរវាងក្កទស្ម្រុជា និងក្កទស

មថឡង់ែ៏ កតូវបាន្្ូូន កោយតង់ស្យរុង ២២ គីឡូវាុល និង 

១១៥ គីឡូវាុល។ ្ិចចេកពមកកពៀងមួយ បានចុោះហតែកលខ្ជា

មួយកខត្តកតាត មនក្កទសមថឡង់ែ៏ កែើម្ីផត្់ផង់្ ថាមពលឲ្យ

កខត្តកកាោះ្ុង  និងក រ្ុងកបា៉ា យដ្៉ាត មនក្កទស្ម្រុជាកោយកក ើ្

្ណា្ត ញ ២២ គីឡូវាុល ។  តំ្ន់ខ្ងកលើបានភូា្់ថាមពលតាងំ

ពីឆ្ន ំ ២០០១ ។ 

១- ការតភូា្រ់្រណ្ាញអគ្គិសនីជាមួយ

    ប្រនទសនថ�ង់ដ៍
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 ្ិចចេសហក្តិ្ត្តិការថាមពល ជាមួយក្កទសឡាវ 

កតូវបានចុោះហតែកលខ្កៅមថាទី២១ ដខតុលា ឆ្ន ំ១៩៩៩ ។  

្ិចចេកពមកកពៀងកនោះ មានកោល្ំណងសហក្តិ្តិ្តការ  ្្នរុង

វសិ័យថាមពលរវាងក្កទសទំាងពីរ។  ការផត្់ផង់្ថាមពល

ែល់តំ្ន់តាម្កណា្ត យកពំដែន កោយ្ណា្ត ញតង់ស្យរុងមធ្យម  

២២ គីឡូវាុល  និងការតភូា្់្ណា្ត ញជាមួយ្ណា្ត ញតង់ស្យរុង

ខ្ស់ កតូវបាន�ំរុញ ។ ការតភូា្់្ណា្ត ញតង់ស្យរុង ២២ គីឡូវាុល 

ពីកខត្តចម៉ា�្្់ ក្កទសឡាវ ម្កខត្តសទា រឹងដកតង កតូវបាន

ោ្់ឲ្យែំកណើរការកៅឆ្ន ំ២០១០។  កៅឆ្ន ំ២០១៥ ដខែ្្ូូន

តភូា្់ថមីពីអនុ ែ្ នីយបានហ្កាត កខត្តចម�៉ា្្់ ក្កទស

ឡាវ  កៅកសរុ្្ំពង់កសកៅ  កខត្តកពោះវហិ្ការ ក្កទស្ម្រុជា  

កតូវបាន្ងសង់រួចរាល់  និងោ្់ឲ្យែំកណើរការកៅចុងឆ្ន ំ

២០១៧ ្ន្ងកៅ។

 ្ិចចេសហក្តិ្ត្តិការថាមពលជាមួយក្កទស

កវៀតណាម បានចុោះហតែកលខ្កៅមថាទី១០ ដខមិថុនា ឆ្ន ំ១៩៩៩។ 

្ិចចេកពមកកពៀងកនោះ មាន្ំណងសហក្តិ្ត្តិការ្្នរុងវិស័យ

ថាមពល រវាងក្កទសទំាងពីរ។ ការផត្់ផង់្ថាមពលឲ្យតំ្ន់

តាម្កណា្ត យ កពំដែន កោយដខែ្ណា្ត ញតង់ស្យរុងមធ្យម និង

ការតភូា្់កៅវិញកៅម្ រវាងដខែ្្ូូនតង់ស្យរុងខ្ស់កតូវ

បាន�ំរុញ។

 អគ្ិសនី្ម្រុជាបាននំាចូលថាមពលពីក្កទស

កវៀតណាមតាមដខែ្្ូូន ២៣០ គីឡូវាុល ផ្តត់ផង់្កៅភ្នំែិន

្្នរុងកខត្តតាដ្វ ្្នរុង ឆ្ន ំ២០០៩។  អគ្ិសនី្ម្រុជាបានភូា្់ដខែ

្្ូូន ២៣០ គីឡូវាុល សកមា្់នំាចូលថាមពលពីក្កទស

កវៀតណាម ម្ភ្នំកពញ និងបានោ្់ឲ្យែំកណើរការកៅដខមីនា

 ឆ្ន ំ២០០៩ ។  អគ្ិសនី្ម្រុជា  បាននំាថាមពលពី  PC2  កែើម្ី

ផត្់ផង់្កៅកសរុ្កមមត់ និងកសរុ្ពញាដក្្ កខត្្ត ំពង់ចាម 

២- ការតភូា្រ់្រណ្ាញអគ្គិសនីជាមួយ

    ប្រនទសឡាវ

៤- ការតភូា្រ់្រណ្ាញអគ្គិសនីជាមួយ

    ប្រនទសឡាវ

៣- ការតភូា្រ់្រណ្ាញអគ្គិសនីជាមួយ

    ប្រនទសនវៀតណាម

បាវិត កៅកខត្្ត វ យករៀង ្ំពង់កតាច កៅកខត្្ត ំពត កកាោះធំ 

និងមក�ធំ កៅកខត្្ត ណា្ត ល កសរុ្ស្នលួ លកៅកខត្តក្កចោះ កសរុ្ 

ដ្វសីមា កៅកខត្តមណឌ លគិរី កសរុ្្ំពង់ករាទិ៍ កៅកខត្្ត វ យ-

ករៀងកៅឆ្ន ំ២០០២។

 ការសិ្សាតភូា្់រវាង្ណា្ត ញ ដែលកៅោច់

កោយដឡ្ពីក្កទសមួយកៅក្កទសមួយកៅ្្នរុងអនុតំ្ន់

អាងទកន្កមគង្ (្ ម្រុជា  ឡាវ  មថឡង់ែ៏ កវៀតណាម យូណាន 

ក្កទសចិន និងក្កទសភូមា)  និងសូម្ីដត្ណា្ត ញក្កទស

មា៉ា កឡសុី  និងសរឹងា្ុរី ្ ៏កតូវបានយ្ម្កធវើការសិ្សាផងដែរ 

កោយមានកោល្ំណងកធើវឲ្យក្កសើរកឡើងនូវការកក្ើកបាស់

ក្ភពថាមពល។ របាយការណ៍ស្ត ីពី ដផនការកម មនការតភូា្់

្ណា្ត ញរ្ស់អា្៊ន កតូវបានសិ្សា្ ច្េ្់កៅឆ្ន ំ ២០០២

ដែល្ងាា ញពីការសិ្សាមួយយ៉ា ងច�ស់ ស្ត ីពីការ តភូា្់

្ណា្ត ញរ្ស់អា្៊ន។  ្ ចចេរ្ុ ្ន្នមានការពិនិត្យកឡើងវិញ  អំពី

ដផនការកមមនការតភូា្់្ណា្ត ញរ្ស់អា្៊នកនោះ  កោយក រ្ុម

សិ្សាមន្ណា្ត ក្កទសអា្៊ន។

 ការសិ្សាផ្តល់ភាគកកចើន កលើការវាយតមមក្លើ

អាទិភាព និងលទ្ធភាពកជាគ�័យមនការតភូា្់ដខែ្ណា្ត ញ

កៅវិញកៅម្កៅ្្នរុង តំ្ន់ កោយដផ្្អ កលើការសិ្សា្ុករ

សមិទ្ធិលទ្ធភាព។ ការសិ្សាបានកស្ន ើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឍន៍

្ណា្ត ញថាមពលអា្៊ន (APG) កោយ បាន្កងាើតគណៈ-

្មាម ធិការទីក្រឹ្សា្ណា្ត ញថាមពលអា្៊ន ។ យ៉ា ងណា្៏

កោយ ្ ្នរុងចំកណាមការសិ្សាតភូា្់្ណា្ត ញចំនួន ១០ រ្ស់

អា្៊ន ការតភូា្់្ណា្ត ញរវាងក្កទស្ម្រុជា និងក្កទស

កវៀតណាម ជា្់លំោ្់ទី៤ និងបានចាត់ថា្ន ្់ថាជាគកកមាង 

ដែលមាន សកា្ត នុពលពីរយៈកពលខី្កៅរយៈកពលមធ្យម ដែល

គួរ្ ច្េ្់គកកមាងកនោះមុនឆ្ន ំ២០១០ ។
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ទំនួលខពុសបតរូវរ្រស់

អគ្គិសនី្ម្ពុជាចំនោះសង្គម

១- ការចុុះជយួឧបតម្្ភកងទព័

២- ការងារមនសុសែ្ម៌

៣- ការចលូរមួទលីកកមស្វ់ិសយ័អបរ់ំ 

     និងបណុ្ុះបណ្្ល្នធានមនសុសែ      

 អគ្ិសនី្ម្រុជា បានយ្ចិត្តទុ្ោ្់ខ្ស់្្នរុងការ

ចូលរួមចំដណ្្ិចចេការងារសង្មរួមមាន ការចុោះ�ួយឧ្តែមភ

្ងទ័ព ែូចជា ្ងពលតូចកថមើរក�ើងកលខ៤២ និងនគរបាល

វរៈកសនាតូចកលខ៧០២ ្ងទ័ពមន្ងពលតូចអន្តរាគមន៍

កលខ១៤ និងវរៈកសនាតូចកលខ១ កោយជាករៀងរាល់២ដខម្តង 

ថា្ន ្់ែរ្ឹ នំាអគ្ិសនី្ម្រុជា រួមជាមួយសហការីដតងដតចុោះសួរ

សុខទុ្្្ ងទ័ពកៅកច្កពំដែន និងភូា្់ជាមួយនូវសមាភ រ

កក្ើកបាស់កផែងៗ រួមទំាង្ងសង់កលណោឋ ន និងផទាោះ�ូន

្ងទ័ពផងដែរ។ 

 កករៅពីការក្្្ស្មមភាពអា�ីវ្មមស្នូល អគ្ិសនី

្ម្រុជា បានចូលរួមចំដណ្្្នរុងការងារសង្ម មនុសែធម៌ 

្ណ្តរុ ោះ្ណា្ត លធនធានមនុសែ និងការការោរ្រិ ែ្ នជាកកចើន

តាមរយៈការផ្តល់ជាសមាភ រ ថវិកា និងការចូលរួមជាស្មមភាព

កផែងៗែូចខ្ងកកកាម៖

១- ការចពុះជួយឧ្រត្ម្ភ្ងទ័ព
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 កករៅពីកនោះ អគ្ិសនី្ម្រុជា បានចូលរួមឧ្តែមភជាថវិកាែល់កា្បាទក្ហម្ម្រុជា ្្ន ្់ការ្ណា្ត ល និងតាម្ណា្ត កខត្ត

ជាករៀងរាល់ឆ្ន ំ កែើម្ី�ួយក្ជាពលរែឋដែលរងកកោោះកោយទរឹ្�ំនន់ និងកកោោះរំាងសាលួ ត។ ្ ្នរុងឆ្ន ំ២០១៨ អគ្ិសនី្ម្រុជា បាននំាយ្

ថវិកាឧ្តែមភែល់មនទាីរកពទ្យគន្ធ្ុបាផា  ដែលជាទរឹ្ចិត្្ត រិសុទ្ធរ្ស់និកយ�ិតអគ្ិសនី្ម្រុជា កែើម្ីសកន្ត្រីង្ាោះ្ុមារ្ម្រុជា និងថវិកា

មួយចំដណ្តូចជាថវិការ្ស់អតិថិ�នអគ្ិសនី្ម្រុជាផងដែរ។ ្ ្នរុងឆ្ន ំ២០១៨ អគ្ិសនី្ម្រុជា បានឧ្តែមភថវិកាសរុ្ចំនួន ៣០,០០០

ែុល្ារអាកមរិ្។ កលើសពីកនោះ អគ្ិសនី្ម្រុជាបានឧ្តែមភការ្្ងផ្វូកែើម្ី�ួយសកមលួលែល់ការកធវើែំកណើររ្ស់ក្ជាពលរែឋកៅ

្្នរុងកខត្តកោធិ៍្ត់។  

២- ការ្រមនពុស្ធម៌
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