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អរម�កថា 
របាយករណ៍វស័ិយអគ�ិសនីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាេចញផ្សោយឆា� ២ំ០១៩ គឺជារបាយករណ៍ែដលេរៀបចំេឡងីេលី

មូលដ� នៃនព័ត៌មានែដលអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាទទួលបានពីអ�កកន់អជា� បណ� ្រកសួងែរ ៉ និងថាមពល និងស� ប័នេផ្សងៗ

េទៀតែដលពក់ព័ន�នឹងវស័ិយអគ�ិសនីរហូតដល់ចុងឆា� ២ំ០១៨ ។ េដយទិន�ន័យែដលទទួលបានពីអ�កកន់អជា� បណ�ខ�ះអច

េនមានលំេអៀងេនេឡយី ដូចេនះ ព័ត៌មានែដលបានចុះផ្សោយក�ុងរបាយករណ៍េនះ អចចត់ទុកជាសូចនាករ ។  

របាយករណ៍េនះមានេគាលេដេដីម្បផី្សព�ផ្សោយជូនរជរដ� ភិបាល ស� ប័ននានា អ�កវនិិេយាគ និងសធារណជន 

ែដលមានបំណងចង់ដឹងពីស� នភាពរបស់វស័ិយអគ�ិសនីេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាឆា� ២ំ០១៨ ។ 

េដយសរមានករព្រងីកបែន�ម្របព័ន�ប��ូ នតង់ស្ុយងខ�ស់ និង្របព័ន�ប��ូ នរងតង់ស្ុយងមធ្យម អ�កកន់អជា� បណ�

កន់ែតេ្រចីនកំពុងភា� ប់ជាមួយ្របព័ន�េនះ និងបាននឹងកំពុងព្រងីកតំបន់ែចកចយរបស់ខ�ួន ។ ជាលទ�ផលមានអ�កេ្របី្របាស់ 

កន់ែតេ្រចីនទទួលបានគុណភាពៃនករផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីកន់ែត្របេសីរេឡងីៗ ។ េនចុងឆា� ២ំ០១៨ មានអ�កេ្របី្របាស់ចំនួន 

េស�ីរែត ៩៩.៩២% ែដលទទួលករផ�ត់ផ�ង់ជាមួយ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ។ បច�ុប្បន�េនះ អ�កកន់អជា� បណ�ភាគេ្រចីនបានផ�ត់ផ�ង់

អគ�ិសនី ២៤េម៉ាងក�ុងមួយៃថ� ។ ករផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីពី្របព័ន�បណា� ញជាតិបានកត់បន�យៃថ�េដីមៃនករផ�ត់ផ�ង់ និងជាបន�

បនា� ប់បានប��ុ ះៃថ�លក់អគ�ិសនីដល់អ�កេ្របី្របាស់ផងែដរ ។ អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា និងអគ�ិសនីកម�ុជា បានចប់េផ�ីមអនុវត�នូវ

ែផនករយុទ�ស�ស�ចប់ពីឆា� ២ំ០១៦ េដីម្បកីត់បន�យៃថ�លក់អគ�ិសនីដល់អ�កេ្របី្របាស់េដយផ�ល់នូវករឧបត�ម�ធនឲ្យអ�កកន់

អជា� បណ�តមរយៈមូលនិធិអគ�ិសនីភាវូបនីយកម�ជនបទ (REF) ។ ជាលទ�ផល ៃថ�លក់អគ�ិសនីក�ុងអំឡុងឆា� ២ំ០១៨ 

ស្រមាប់អ�កេ្របី្របាស់តង់ស្ុយងទបេនក�ុងតំបន់ែដលផ�ត់ផ�ង់េដយបណា� ញជាតិ្រត�វបានកត់បន�យ េហយីៃថ�លក់អគ�ិសនី
ស្រមាប់អតិថិជនលំេនដ� នមានតៃម�ខុសគា� េទតមករេ្របី្របាស់ែដលៃថ�លក់អគ�ិសនីមានតៃម�ចេនា� ះ ៤៨០េរៀល េទ ៧៧០

េរៀល ក�ុងមួយគីឡូវ៉ត់េម៉ាង ។ ៃថ�លក់អគ�ិសនីស្រមាប់អ�កេ្របី្របាស់តង់ស្ុយងខ�ស់ តង់ស្ុយងមធ្យម ឧស្សោហកម� និងពណិជ�កម� 

ក៏្រត�វបានកត់បន�យជាងមុនផងែដរក�ុងឆា� ២ំ០១៨ េនះ ។ ៃថ�លក់អគ�ិសនីេ្របី្របាស់ស្រមាប់បូមទឹក (កសិកម�) ក�ុងេពលយប់

េនែតមានតៃម� ៤៨០េរៀលក�ុងមួយគីឡូវ៉ត់េម៉ាងដែដល ។ ជាក់ែស�ងតមរបាយករណ៍ែដលទទួលបានពីអ�កកន់អជា� បណ�

ទងំអស់បានឲ្យដឹងថា គិត្រតឹមចុងឆា� ២ំ០១៨ េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាមានអ�កេ្របី្របាស់អគ�ិសនីចំនួន ២,៧០៥,៥០៥ 

ែដលតួរេលខេនះបានេកីនេឡងី ១២.១៣% េធៀបេទនឹងរបាយករណ៍ក�ុងឆា� ២ំ០១៧ ។ ចប់ពីឆា� ២ំ០១៤ យន�ករកំណត់ៃថ�

លក់អគ�ិសនីតមេម៉ាងេ្របី្របាស់ស្រមាប់អតិថិជនតង់ស្ុយងមធ្យមៃនសខអគ�ិសនីកម�ុជាែដលភា� ប់ជាមួយ្របព័ន�បណា� ញជាតិ 

្រត�វបានដក់េចញក�ុងមូលដ� នជាជេ្រមីសរបស់អតិថិជន ។ 

អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា នឹងរង់ចេំដយក�ីេសមនស្សនូវរល់សំណូមពរ ឬ មតិេយាបល់ពីស� ប័នរជរដ� ភិបាល 

វនិិេយាគិន និងសធារណជន េដីម្បេីធ�ីឲ្យរបាយករណ៍េនះកន់ែតមានសរ្របេយាជន៍ស្រមាប់ឆ�ុះប�� ងំស� នភាពជាក់ែស�ង

េនក�ុងវស័ិយអគ�ិសនី ។  

អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាសង្ឃមឹថា របាយករណ៍វស័ិយអគ�ិសនីឆា� ២ំ០១៨េនះ នឹងក� យេទជាឯកសរមួយែដលមាន

តៃម�ស្រមាប់ករយល់ដឹងអំពីវស័ិយអគ�ិសនីរបស់្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ 

អជា� ធរអគ�ិសនកីម�ុជា 
    ្របធាន 
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េគាលករណ៍ច្បោប់  

និងបទប្ប��ត�កិ�ងុករ្រគប់្រគងវិសយ័អគ�ិសន ី
េនក�ងុ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

១.១ ច្បោប់ស�ពីីអគ�ិសនីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ច្បោប់ស�ីពីអគ�ិសនីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា្រត�វបានរដ�សភាអនុម័តជាស� ពរកលពីៃថ�ទី០៦ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០០ 

នាសម័យ្របជុំេពញអង�េលីកទី៥ នីតិកលទី២ េហយីបនា� ប់មក្រត�វបាន្រពឹទ�សភាអនុម័តយល់្រសបេលីទ្រមង់ និងគតិៃនច្បោប់

េនះទងំ្រស�ង កលពីៃថ�ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០០ នាសម័យ្របជុំេពញអង�េលីកទី៤ នីតិកលទី១ ្រពមទងំ្រត�វបាន្រក�ម្របឹក្សោ-

ធម�នុ��្របកសថា ្រសបនឹងរដ�ធម�នុ��កលពីៃថ�ទី១៥ ែខមករ ឆា� ២ំ០០១ ។ ជាចុងេ្រកយ ច្បោប់េនះបាន្រត�វ្រពះមហក្ស្រត 

្រពះបាទសេម�ច្រពះនេរត�ម សីហនុ ្របកសឲ្យេ្របីេដយ្រពះរជ្រកមេលខ នស/រកម/០២០១/០៣ ចុះៃថ�ទី២ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ

២០០១ ។ ច្បោប់អគ�ិសនីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា្រត�វបានេធ�ីវេិសធនកម�ពីរេលីក ែដលេលីកទី១ េនឆា� ២ំ០០៧ និងេលីក 

ទី២ េនឆា� ២ំ០១៥ ។ េគាលបំណងៃនច្បោប់េនះគឺេដីម្ប្ីរគប់្រគង និងេរៀបចំ្រកបខណ� ករងរ្រគប់្រគងវស័ិយអគ�ិសនីក�ុង   

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ ច្បោប់េនះមានវសិលភាព្រគបដណ� ប់្រគប់សកម�ភាពផ�ល់េសវផ�ត់ផ�ង់ និងករេ្របី្របាស់អគ�ិសនី 

និងសកម�ភាពពក់ព័ន�េផ្សងេទៀតក�ុងវស័ិយថាមពលអគ�ិសនី ។ 

ក�ុងករេរៀបចំ្រកបខណ� ករងរ្រគប់្រគងវស័ិយអគ�ិសនីក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ច្បោប់អគ�ិសនីបានបេង�ីតស� ប័ន

មួយមានេឈ� ះថា “អជា� ធរអគ�សិនីកម�ុជា” េហយីកំណត់ឲ្យស� ប័នេនះជានីតិបុគ�លសធារណៈ ែដលទទួលសិទ�ិពី  

រជរដ� ភិបាលជាប��ត�ិករេលីវស័ិយអគ�ិសនីក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងមានស�័យភាពក�ុងករអនុវត�ករងររបស់ខ�ួន ។  
 

ច្បោប់អគ�ិសនីបានកំណត់ថា អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា្រត�វមានសមាជិក ៣រូប ែដលក�ុងេនាះមាន ១រូប ជា្របធាន។ 

សមាជិកអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា្រត�វែតងតងំេដយ្រពះរជ្រកឹត្យតមសំេណីរបស់នាយករដ�ម�ន�ី ។ សមាជិកនីមួយៗ្រត�វមាន

អណត�ិ ៣(បី)ឆា�  ំ េហយី្រត�វប�� ប់ក�ុងេពលខុសៗគា�  េលីកែលងែតក�ុងអណត�ិដំបូង ែដលមានរយៈេពលខុសៗគា� េដីម្បឲី្យ

េពលប�� ប់អណត�ិខុសៗ គា�  ។  

េយាងតមច្បោប់ស�ីពីអគ�ិសនីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា គា� នជនណាមួយអចដំេណ រករជា្រក�មហ៊ុន

េធ�េសវកម�អគ�ិសនី ឬអចផ�លេ់សវកម�អគ�ិសនីេដយគា� នអជា� បណ� ្រតឹម្រត�វពីអជា� ធរអគ�ិសន ី

កម�ុជាបានេឡយ ។  

 រល់បទប្ប��ត�ិ បទប��  និងេសចក�ីសេ្រមចែដលេចញេដយអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាអចអនុវត�បានតមច្បោប់ស�ីពី 

អគ�ិសនី ។ អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាមានសិទ�ិក�ុងករដក់ពក្យបណ�ឹ ងេទតុលករមានសមត�កិច�ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ចំេពះកររេំលភេលីប��ត�ិណាមួយៃនច្បោប់ស�ីពីអគ�ិសនី ឬបទប្ប��ត�ិ បទប��  និងេសចក�ីសេ្រមចនានា ្រពមទងំអជា� បណ� 

ែដលេចញេដយអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ។ 

 ច្បោប់ក៏បានកំណត់នូវសិទ�ិ កតព�កិច� និងពិន័យ ចំេពះអ�កផ�ត់ផ�ង់ក៏ដូចជាអ�កេ្របី្របាស់ែដរ េដីម្បបីេង�ីតនូវលក�ខណ�  

យុត�ិធម៌មួយក�ុងករេធ�ីអជីវកម� និងករេ្របី្របាស់អគ�ិសនី ។ 

១.២    ករែបងែចកភារកិច�រវង្រកសងួែរ ៉និងថាមពល នងិអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា 
 មា្រត ៣ របស់ច្បោប់ស�ីពីអគ�ិសនីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាបានកំណត់ែបងែចកភារកិច�ទទួលខុស្រត�វរវង្រកសួង 

ែរ ៉និងថាមពល និងអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាដច់ពីគា�  ។ តមខ�ឹមសរមា្រតេនះ េ្រកយេពលែដលអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាចប់

េផ�ីមដំេណីរករ ករ្រគប់្រគងវស័ិយអគ�ិសនីេនក�ុង្របេទសកម�ុជា ្រត�វែបងែចកជាពីរដច់ពីគា� គឺ ទី១-ករេរៀបចំ និង្រគប់្រគង

េគាលនេយាបាយ ែផនករយុទ�ស�ស�របស់រជរដ� ភិបាលេលីវស័ិយអគ�ិសនី ជាសមត�កិច�ទទួលខុស្រត�វទូេទរបស់្រកសួងែរ ៉

និងថាមពល និងទី២-ករេរៀបចំបទប្ប��ត�ិ និងលក�ខណ� ក�ុងករផ�ត់ផ�ង់េសវកម�អគ�ិសនី ករ្រត�តពិនិត្យករេធ�ីេសវកម�អគ�ិសនី 

និងករ្រគប់្រគងទំនាក់ទំនងក�ុងករផ�ល់ ករទទួល និងករេ្របី្របាស់អគ�ិសនី េដីម្បធីានាឲ្យករផ�ល់េសវកម�អគ�ិសនី និងករ
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េ្របី្របាស់អគ�ិសនី្រប្រពឹត�េទេដយ្របសិទ�ភាព គុណភាព ចីរភាព និងមានតមា� ភាពជាសមត�កិច�ទទួលខុស្រត�វរបស់អជា� ធរ

អគ�ិសនីកម�ុជា ។ 

 ដូេច�ះមានន័យថា ្រកសួងែរ ៉ និងថាមពល តមរយៈសមត�កិច�ក�ុងករេរៀបចំ និង្រគប់្រគងេគាលនេយាបាយ និង

ែផនករយុទ�ស�ស�របស់រជរដ� ភិបាលក�ុងវស័ិយអគ�ិសនី គឺជាស� ប័នជំនាញរបស់រជរដ� ភិបាលទទួលបន�ុកជាអ�កគូសវស

ផ�ូវែដលវស័ិយអគ�ិសនីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា្រត�វេធ�ីដំេណីរ និងគឺជាអ�កេរៀបចំស�ង់ដបេច�កេទសស្រមាប់ឲ្យវស័ិយអគ�ិសនី
ទងំមូលអនុវត� ។  

េដយែឡក អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាគឺ ជាអ�កេរៀបចំេគាលករណ៍ បទប្ប��ត�ិ នីតិវធិី និងជាអ�ក្រត�តពិនិត្យ តែ្រមត្រមង់ 

ស្រមបស្រម�ល ្រពមទងំជំរុញអ�ក្របតិបត�ិករទងំឡាយក�ុងវស័ិយអគ�ិសនីទងំអ�កផ�ត់ផ�ង់ ទងំអ�កេ្របី្របាស់ឲ្យេធ�ីដំេណីរ 

តមផ�ូវ និងស�ង់ដបេច�កេទសែដល្រកសួងែរ ៉និងថាមពលកំណត់ ្រពមទងំធានាឲ្យករផ�ល់េសវកម�អគ�ិសនី និងករេ្របី្របាស់

អគ�ិសនី្រប្រពឹត�េទេដយ្របសិទ�ភាព គុណភាព ចីរភាព និងមានតមា� ភាព ។ 

 េលីមូលដ� នៃនករកំណត់របស់ច្បោប់ស�ីពីអគ�ិសនីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា តួនាទី្រគប់្រគងវស័ិយអគ�ិសនីេន

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា្រត�វបានែបងែចកជាពីរ ដូចបង� ញជូនេនក�ុងរូបគំនូរខងេ្រកម៖ 
 

 

 

 

 
 

រូបទី១៖ ករែបងែចកភារកិច�របស់្រកសួងែរ ៉និងថាមពល និងរបស់អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា 

១.៣  តួនាទីរបសអ់ជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាក�ងុវិសយ័អគ�ិសនី 

១.៣.១ ករ្រត�តពិនិត្យេលករេធ�េសវកម�អគ�ិសនី 

ច្បោប់ស�ីពីអគ�ិសនីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាបានផ�ល់សិទ�ិ និងស�័យភាពឲ្យអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា្រត�តពិនិត្យសកម�

ភាពៃនករេធ�ីេសវកម�េនះ េដីម្បធីានាថា ករេធ�ីេសវកម� ឬ អជីវកម�របស់អ�កេធ�ីេសវកម�អគ�ិសនីេនះពិតជាមាន្របសិទ�ភាព 

គុណភាព ចីរភាព និងតមា� ភាព តមករកំណត់របស់ច្បោប់។ ករផ�ល់សិទ�ិ និងស�័យភាពឲ្យអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា្រតឹមែត្រត�ត

ពិនិត្យ ដូេច�ះមានន័យថា ច្បោប់មិនចង់ឲ្យអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាេទលូកលន់ ឬ ចត់ែចងករងរអជីវកម�ៃផ�ក�ុងរបស់អ�កេធ�ី
េសវកម�អគ�ិសនីេឡយី បុ៉ែន�អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាអចេធ�ីសកម�ភាពែណនា ំឬ ប�� ឲ្យែកស្រម�ល ឬ ឲ្យប�្ឈប់សកម�ភាពអ�ីមួយ

ក�ុងករេធ�ីអជីវកម�ផា� ល់របស់អ�កេធ�ីេសវកម�អគ�ិសនី េដីម្បធីានាថាករេធ�ីេសវកម� ឬ អជីវកម�របស់អ�កេធ�ីេសវកម�អគ�ិសនី
េនះ ពិតជាផ�ល់្របសិទ�ភាព គុណភាព ចីរភាព និងតមា� ភាពៃនករេធ�ីេសវកម�អគ�ិសនី ។ សកម�ភាពែណនា ំឬ ប�� ឲ្យែកស្រម�ល              

ឬឲ្យប�្ឈប់សកម�ភាពអ�ីមួយក�ុងករេធ�ីអជីវកម�ផា� ល់របស់អ�កេធ�ីេសវកម�អគ�ិសនី េនេពលែដលអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យេឃញីថា 

រជរដា� ភិបលកម�ុជា

អ�កកាន់អាជា� បណ� េធ�ើេសវាកម�អគ�ិសនី អ�កេ្របើ្របសអ់គ�ិសនី

- េគលនេយបយថមពល
- យុទ�សា�ស�វសិ័យអគ�ិសនី
- ែផនការអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យអគ�ិសនី
- ស�ង់ដាបេច�កេទស សុវត�ិភាព 
  និងបរសិា� នក�ុងវសិ័យអគ�ិសនី

្រកសងួ ែរ ៉និងថមពល

- ដាក់ប��ត�ិ
- េចញអាជា� បណ�ឲ្យេធ�ីេសវាកម�អគ�ិសនី
- កំណត់ៃថ�លក់អគ�ិសនី និងពិនិត្យៃថ�េដីម
- ស្រមបស្រម�លេដាះ្រសាយវវិាទ
- ្រត�តពិនិត្យដាក់ពិន័យអ�កេធ�ីេសវាកម� 
  និងអ�កេ្របី្របស់

អាជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា
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សកម�ភាពទងំេនាះអចេធ�ីឲ្យប៉ះពល់ដល់្របសិទ�ភាព គុណភាព ចីរភាព និងតមា� ភាពៃនករេធ�ីេសវកម�អគ�ិសនី្រត�វអនុវត�តម

ករកំណត់របស់ច្បោប់ក�ុងនាមអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ជាតំណាងឲ្យផល្របេយាជន៍សធារណៈ និងក�ុងនាមអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា

ជាតំណាងឲ្យអ�កេ្របី្របាស់អគ�ិសនី ។ 

១.៣.២ ករ្រគប់្រគងេលទំនាក់ទំនងរវងករផ�ល ់ករទទួល និងករេ្រប្របាសេ់សវអគ�ិសនី 

ទំនាក់ទំនងរវងករផ�ល់ ករទទួល និងករេ្របី្របាស់េសវអគ�ិសនីមានន័យថា គឺជាទំនាក់ទំនងរវងអ�កផលិត និង

អ�កប��ូ ន រវងអ�កផលិត និងអ�កែចកចយ រវងអ�កប��ូ ន និងអ�កែចកចយ ឬ រវងអ�កផ�ត់ផ�ង់ និងអ�កេ្របី្របាស់អគ�ិសនី ។ 

ទំនាក់ទំនងេនះកំណត់្រតឹមែតក�ុងរង�ង់ៃនករផ�ល់ ករទទួល និងករេ្របី្របាស់េសវអគ�ិសនីបុ៉េណា� ះ ។ ទំនាក់ទំនងេនះអច

ជាលក�ខណ� ក�ុងករផ�ល់ និងទទួលេសវអគ�ិសនីរវងភាគីខងេលី អចជាកតព�កិច� និងសិទ�ិរបស់ភាគីខងេលីក�ុងករផ�ល់ 

និងទទួលេសវអគ�ិសនី អចជាៃថ�េសវអគ�ិសនី ែដលភាគីមួយ្រត�វលក់ ឬ ្រត�វទូទត់ឲ្យភាគីមួយេទៀត អចជាគុណភាពៃន 

េសវអគ�ិសនីែដលភាគីមួយ្រត�វផ�ត់ផ�ង់ឲ្យេទភាគីមួយេទៀត ។ល។ 

 េសវអគ�ិសនីមានន័យថា ជាេសវែផ�កអគ�ិសនីែដលផ�ល់ េដយភាគីមួយេទឲ្យភាគីមួយេទៀត ក�ុងេនាះេសវអគ�ិសនី
មិនែមនមានន័យ្រតឹមែត “អគ�ិសនី” ែដលផ�ល់េដយអ�កផ�ត់ផ�ង់េទឲ្យអ�កេ្របី្របាស់ ឬ េសវផលិត ប��ូ ន ឬ ែចកចយែដល

ផ�ល់េដយេសវករមួយឲ្យេទេសវករមួយេទៀតបុ៉េណា� ះេទ ែតក៏អចជាករងរែផ�កអគ�ិសនីណាមួយ ដូចជាករតេម�ីងបរកិ� រ 

និងែខ្សបណា� ញអគ�ិសនី ករែថទជំួសជុលមេធ្យោបាយេធ�ីេសវកម�អគ�ិសនី ករអនុវត�ករងរណាមួយក�ុងេសវអគ�ិសនី ។ល។ 

ែដលេសវករអគ�ិសនីមួយផ�ល់ឲ្យេទេសវករអគ�ិសនីមួយេទៀត ឬ ែដលេសវករអគ�ិសនីមួយផ�ល់ឲ្យអ�កេ្របី្របាស់ ។ 

១.៣.៣ សទិ�ិអំណាច និងភារកិច�របសអ់ជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា 

 េយាងតមខ�ឹមសរមា្រត ៧ ៃនច្បោប់ស�ីពីអគ�ិសនីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាមានភារកិច�

លម�ិត ដូចខងេ្រកម ៖ 

ក. េចញ ែកស្រម�ល ព្ួយរ ដកហូត ឬបដិេសធអជា� បណ�ស្រមាប់ករផ�ត់ផ�ង់េសវកម�អគ�ិសនី ។ 

ខ. អនុម័តៃថ� និងបន�ុកចំណាយេផ្សងៗ ្រពមទងំលក�ខណ� ៃនេសវកម�អគ�ិសនីរបស់អ�កកន់អជា� បណ� េលីក

ែលងែតៃថ� និងបន�ុកចំណាយេផ្សងៗ ្រពមទងំលក�ខណ� ទងំេនាះ្រត�វបានបេង�ីតេឡងីតមវធិី្របកួត្របែជង 

និងែផ�កេលីទីផ្សោរ ។ 

គ. កំណត់ឲ្យអនុវត�បទប្ប��ត�ិ ែបបបទ និងស�ង់ដស្រមាប់កម�វធីិវនិិេយាគរបស់អ�កកន់អជា� បណ� ។ 

ឃ. ពិនិត្យេឡងីវញិេលីសកម�ភាពហរិ��វត�ុ និងរចនាសម�័ន�សហ្រគាសរបស់អ�កកន់អជា� បណ�ក�ុងក្រមិតមួយ 

ែដលសកម�ភាព និងរចនាសម�័ន�េនាះអចជាឧបសគ�េដយផា� ល់ដល់កិច�្របតិបត�ិករៃនវស័ិយអគ�ិសនី និង 

្របសិទ�ភាពៃនករផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនី ។ 

ង.   អនុម័ត និងដក់ឲ្យអនុវត�ស�ង់ដ្របតិបត�ិស្រមាប់អ�កកន់អជា� បណ� ។ 

ច.  វយតៃម� និងស្រម�ះស្រម�លបណ�ឹ ងតវ៉របស់អ�កេ្របី្របាស់ និងវវិទកិច�សន្យោែដលពក់ព័ន�នឹងអ�កកន់  

អជា� បណ�ក�ុងករណី ែដលករតវ៉ និងវវិទេនាះទក់ទិននឹងកររេំលភបំពនេលីលក�ខណ� ែដលមានកំណត់ 

ក�ុងអជា� បណ� ។ 

ឆ.  អនុម័ត និងដក់ឲ្យ្របតិបត�ិនូវ្របព័ន�គណនីឯកភាពស្រមាប់អ�កកន់អជា� បណ�ទងំអស់ ។ 

ជ.  េរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍េលីវស័ិយអគ�ិសនី និងព័ត៌មានពក់ព័ន�នានា ែដលទទួលពីអ�កកន់  

អជា� បណ�ស្រមាប់ជាផល្របេយាជន៍ដល់រជរដ� ភិបាល និងផល្របេយាជន៍សធារណៈ ។ 

ឈ.  កំណត់កៃ្រមនានាែដល្រត�វអនុវត�េលីអ�កកន់អជា� បណ� ។ 

ញ.  កំណត់ែបបបទស្រមាប់ករផ�ល់ព័ត៌មានដល់សធារណជន អំពីកិច�ករក�ុងសមត�កិច�របស់ខ�ួន េដីម្បធីានាឲ្យ

អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាអនុវត�េទតមេគាលករណ៍តមា� ភាព ។  

ដ.  េចញប��ត�ិ និងបទប�� សម្រសប ្រពមទងំប�� ផា� កជាបេណា� ះអសន� និងជាស� ពរចំេពះេសវកម�    

អគ�ិសនី ។ 

ឋ.  ពិន័យជា្របាក់ ផា� កករេ្របី្របាស់អគ�ិសនី ព្ួយរ ឬដកហូតអជា� បណ�ចំេពះកររេំលភេលីច្បោប់អគ�ិសនី និង

លិខិតបទដ� ននានា ្រពមទងំប��ត�ិេផ្សងៗេទៀតរបស់អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ។ 
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ឌ.  ត្រម�វឲ្យអ�កេធ�ីេសវកម� និងអ�កេ្របី្របាស់អគ�ិសនីេគារព្របតិបត�ិនូវរល់វធិាន ែដលទក់ទងនឹងសន�ិសុខ      

ថាមពល េសដ�កិច� បរសិ� នរបស់្របេទសជាតិ ្រពមទងំេគាលនេយាបាយដៃទេទៀតរបស់រជរដ� ភិបាល ។ 

ឍ.     ចត់វធិានករេផ្សងេទៀតចំេពះប�� បនា� ប់បន្ស ំឬ ែដលជាផលវបិាកែស�ងេចញពីមុខងរ ដូចបានេរៀបរប់ខង 

េលីេនះ និង 

ណ. បេង�ីតលក�ខណ� េ្រជីសេរសី និងេ្របី្របាស់ម�ន�ី ឬបុគ�លិកអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ្រពមទងំជំនាញករ ឬទី្របឹក្សោ ។ 

១.៣.៤  លខិិតបទដ� នស្រមាប់្រគប់្រគង និងប��ត�ិេលករេធ�េសវកម� និងករេ្រប្របាសអ់គ�ិសនី 

 លិខិតបទដ� នជាមូលដ� នស្រមាប់្រគប់្រគង និងប��ត�ិេលីករេធ�ីេសវកម� និងករេ្របី្របាស់អគ�ិសនីេនក�ុង្រពះរជា-

ណាច្រកកម�ុជាមានតមលំដប់ថា� ក់ ដូចបង� ញជូនក�ុងតរងទី១ ខងេ្រកម ៖ 
 

តរងទី១: លខិិតបទដ� នស្រមាប់្រគប់្រគង និងប��ត�ិេលករេធ�េសវកម� និងករេ្រប្របាសអ់គ�ិសនី 

១- ច្បោប់ 
ច្បោប់ស�ីពីអគ�ិសនីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងច្បោប់ដៃទេទៀតែដលពក់ព័ន�ដល់ករ្រគប់

្រគង និងប��ត�ិវស័ិយអគ�ិសនី ។ ច្បោប់គឺជាឯកសរេគាលក�ុងករប��ត�ិេលីរល់សកម�ភាព

ទងំអស់ក�ុងវស័ិយអគ�ិសនី និងក៏ជាមូលដ� នេគាលក�ុងករេរៀបចំលិខិតបទដ� នដៃទេទៀត

ស្រមាប់្រគប់្រគង និងប��ត�ិវស័ិយអគ�ិសនីែដរ ។ 

២- លខិិតបទដ� ន 

ថា� ក់រដ� ភិបាល 

អនុ្រកឹត្យ េសចក�ីសេ្រមច េសចក�ីជូនដំណឹង។ល។ របស់រជរដ� ភិបាល ។ លិខិតបទដ� ន

ទងំេនះ គឺជាឯកសរស្រមាប់កំណត់េគាលនេយាបាយវស័ិយអគ�ិសនី និងស្រមាប់ប��ត�ិ
េលីសកម�ភាពក�ុងវស័ិយអគ�ិសនទីងំឡាយណា ែដលច្បោប់អគ�ិសនីបានកំណត់ថា ្រត�វកំណត់

េដយលិខិតបទដ� នរបស់រជរដ� ភិបាល ។ េគាលករណ៍គន�ឹះសំខន់ៗៃនវស័ិយអគ�ិសនី
ែដលពុំទន់មានកំណត់េនក�ុងច្បោប់ក៏អចដក់ឲ្យេ្របី្របាស់េដយលិខិតបទដ� នរបស់រជ-

រដ� ភិបាលែដរ ។ 

៣- លខិិតបទដ� ន

ថា� ក់្រកសងួ 

្របកស និងេសចក�ីសេ្រមចរបស់្រកសួងែរ ៉និងថាមពល ។ លិខិតបទដ� នទងំេនះគឺជាឯកសរ

ស្រមាប់្រគប់្រគងករងរទងំឡាយ ែដលេចញេដយ្រកសួងែរ ៉ និងថាមពល ដូចជាេគាល

នេយាបាយែផនករអភិវឌ្ឍន៍ យុទ�ស�ស� ស�ង់ដបេច�កេទសអគ�ិសនី និងករកំណត់េផ្សងៗ

េទៀតក�ុងវស័ិយអគ�ិសនី ដូចជា៖ 

-ករវនិិេយាគេលីករស� រ និងករអភិវឌ្ឍវស័ិយអគ�ិសនីស្រមាប់រយៈេពលខ�ី មធ្យម និងែវង 

-ករេរៀបចំេឡងីវញិករចូលរមួរបស់ែផ�កឯកជន និងឯកជនភាវូបនីយកម�របស់សហ្រគាស

សធារណៈ 

-ករេលីកទឹកចិត�ចំេពះករេ្របី្របាស់ធនធានថាមពលែដលមាន្រសប់ក�ុង្រស�កស្រមាប់ករ

ផលិតអគ�ិសនី 

-ករេរៀបចំែផនករ និងកិច�្រពមេ្រពៀងេលីករនាេំចញនាចូំលថាមពលអគ�ិសនី 

-ករឧបត�ម�្រក�មអ�កជាវជាកំណត់ណាមួយ និងករផ�ល់អទិភាពដល់អ�កេ្របី្របាស់អគ�ិសនី 

-ករបេង�ីន្របសិទ�ភាពក�ុងករផលិត ប��ូ នែចកចយអគ�ិសនី និងករេ្របី្របាស់អគ�ិសនី ្រពម

ទងំសកម�ភាពេដីម្បបីេង�ីតកម�វធិីសន្សសំំៃចអគ�ិសនីស្រមាប់កម�ុជា និងកលៈេទសៈ ែដល

មានភយន�រយែផ�កអគ�ិសនី និងយុទ�ស�ស� េដីម្បធីានាសន�ិសុខែផ�កថាមពល ។ 

៤- លខិិតបទដ� ន 

របសអ់ជា� ធរ 

អគ�ិសនីកម�ុជា 

អជា� បណ� បទប្ប��ត�ិ នីតិវធិី និងេសចក�ីសេ្រមចរបស់អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ែដលអជា� ធរ

អគ�ិសនីកម�ុជាមានកតព�កិច�្រត�វេចញក�ុង្រកបខណ� របស់ច្បោប់អគ�ិសនី ។ លិខិតបទដ� ន

ទងំេនះគឺ ជាឯកសរស្រមាប់្រគប់្រគង និងប��ត�ិេលីករេធ�ីេសវកម� និងេ្របី្របាស់អគ�ិសនី
េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ 
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 រហូតដល់ចុងឆា� ២ំ០១៨ លិខិតបទដ� នជាមូលដ� ននានាែដលបានេរៀបចំរចួ និងបានដក់ឲ្យចូលជាធរមានស្រមាប់

្រគប់្រគង និងប��ត�ិេលីករេធ�ីេសវកម� និងករេ្របី្របាស់អគ�ិសនីេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា មានបង� ញជូនក�ុងតរងទី២ 

ខងេ្រកម៖ 

តរងទី២: លខិិតបទដ� នជាមូលដ� នែដលបានេរៀបចំរចួ និងបានដក់ឲ្យចូលជាធរមានស្រមាប់ 

្រគប់្រគង និងប��ត�ិេលករេធ�េសវកម� និងករេ្រប្របាសអ់គ�ិសនី 

ល.រ េឈ� ះលខិិតបទដ� ន ដកឲ់្យេ្រប្របាសេ់ដយ កលបរេិច�ទដក់ឲ្យេ្រប្របាស ់

 

១ 

ច្បោប់ស�ីពីអគ�ិសនីៃន្រពះរជាណាច្រក 

កម�ុជា វេិសធនកម�េលីមា្រត៩ ៃនច្បោប់

អគ�ិសនីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

វេិសធនកម�េលីមា្រត៣, ៤, ៥, ២៦, 

២៧, ២៨, ៤២, ៧៤ ៃនច្បោប់អគ�ិសនី
ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

្រពះមហក្ស្រត 

 

ៃថ�ទី២ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០១ 

 

ៃថ�ទី២២ ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០០៧ 

ៃថ�ទី១៨ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៥ 

២ 
អនុ្រកឹត្យស�ីពីករកំណត់ក្រមិតអតិបរមា

ៃនកៃ្រមអជា� បណ�ស្រមាប់អនុវត�ចំេពះ 

អ�កេធ�ីេសវកម�អគ�ិសនីេនក�ុង 

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
រជរដ� ភិបាល ៃថ�ទី២៧ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០១ 

៣ 

នីតិវធិីស្រមាប់ករេចញ ែកស្រម�ល ព្ួយរ 

ដកហូត ឬ បដិេសធអជា� បណ�េធ�ី 

េសវកម�អគ�ិសនី អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា 
ៃថ�ទី១៤ ែខក��  ឆា� ២ំ០០១ 

ែកស្រម�លេលីកទី១ ៃថ�ទី១២ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០២ 

ែកស្រម�លេលីកទី២ ៃថ�ទី១៦ ែខមីនា ឆា� ២ំ០០៤ 

៤ 
បទប្ប��ត�ិស�ីពីលក�ខណ� ទូេទក�ុងករ 

ផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីេនក�ុង្រពះរជាណាច្រក 

កម�ុជា 

ែកស្រម�លេលីកទី១ 

ែកស្រម�លេលីកទី២ 

អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា 
 

ៃថ�ទី១៧ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៣ 

 

ៃថ�ទី១៧ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤ 

ៃថ�ទី១៥ ែខមីនា ឆា� ២ំ០១៦ 

៥ 
វធិីប��ត�ិេលីករព្រងីក្របព័ន�ប��ូ ន និង 

្របព័ន�ែចកចយអគ�ិសនីក�ុង 

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ៃថ�ទី២៨ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៣ 

៦ 
បទប្ប��ត�ិស�ី�ពីស�ង់ដ្របតិបត�ិ�ទូេទ 

ស្រមាប់អ�កផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីេនក�ុង 

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
 

អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា 
 

ៃថ�ទី២ ែខេមស ឆា� ២ំ០០៤ 

៧ 
នីតិវធិីៃនករដក់ពក្យបណ�ឹ ងមកអជា� ធរ 

អគ�ិសនីកម�ុជា និងករេដះ្រសយបណ�ឹ ង 

េដយអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា 
អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ៃថ�ទី២ ែខេមស ឆា� ២ំ០០៤ 
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៨ 
លក�ខណ� ទូេទៃនស�ង់ដបេច�កេទស 

អគ�ិសនីក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្រកសួងឧស្សោហកម� ែរ ៉និង

ថាមពល 
ៃថ�ទី១៦ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៤ 

ែកស្រម�លេលីកទីមួយ ៃថ�ទី៩ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧ 

 

៩ 
្រពះរជ្រកឹត្យស�ីពីមូលនិធិអគ�ិសនី 

ភាវូបនីយកម�ជនបទៃន្រពះរជាណាច្រក

កម�ុជា 
 

្រពះមហក្ស្រត 
 

ៃថ�ទី៤ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០០៤ 

 

១០ 
អនុ្រកឹត្យស�ីពីេគាលករណ៍វយតៃម�ភាព

្រតឹម្រត�វៃនករចំណាយក�ុងអជីវកម� 

អគ�ិសនី 
រជរដ� ភិបាល ៃថ�ទី៨ ែខេមស ឆា� ២ំ០០៥ 

១១ 
្របកសអំពីេគាលករណ៍ និងលក�ខណ�  

ស្រមាប់ករេចញអជា� បណ�ៃនករប��ូ ន 

ក�ុងេគាលបំណងពិេសសេនក�ុង 

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

 

្រកសួងឧស្សោហកម� ែរ ៉និង

ថាមពល 
ៃថ�ទី២១ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០០៦ 

 

១២ លក�ខណ� លម�ិតៃនស�ង់ដបេច�កេទស 

អគ�ិសនីក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
្រកសួងឧស្សោហកម� ែរ ៉និង

ថាមពល 
 

ៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០០៧ 

១៣ 
បទប្ប��ត�ិស�ីពីេគាលករណ៍ទូេទស្រមាប់

កំណត់ប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនីេនក�ុង្រពះ

រជាណាច្រកកម�ុជា 
អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា  

ៃថ�ទី២៦ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៧ 

១៤ 
នីតិវធិីស្រមាប់ករតមដនទិន�ន័យ ករ 

ដក់ពក្យេស�ីសំុករពិនិត្យេមីលេឡងីវញិ 

និងករកំណត់ប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសន ី
អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា  

ៃថ�ទី២៦ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៧ 

១៥ កូដបណា� ញប��ូ ន អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ៃថ�ទី២២ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០០៩ 

១៦ 

េសចក�ីសេ្រមចស�ីពីករកំណត់ៃថ�ភា� ប់ចរន� 

និង្របាក់កក់ធានាករេ្របី្របាស់អគ�ិសនី 

ស្រមាប់ករេស�ីសំុភា� ប់ចរន�អគ�ិសនីេនក�ុង

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ៃថ�ទី២៦ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០ 

១៧ 

េសចក�ីសេ្រមចស�ីពីករកំណត់ៃថ�ភា� ប់ 

ចរន� ្របាក់កក់ធានាៃថ�េ្របី្របាស់អគ�ិសនី 

និងៃថ�េសវបេ្រមីអតិថិជន ែដលអ�កផ�ល់

េសវអគ�ិសនី្រត�វអនុវត�ក�ុងករផ�ត់ផ�ង់ 

អគ�ិសនីក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ៃថ�ទី១៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ 
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១៨ 

េសចក�ីសេ្រមចស�ីពីករែកស្រម�លៃថ�ភា� ប់

ចរន� និង្របាក់កក់ធានាៃថ�េ្របី្របាស់ 

អគ�ិសនីពី្របព័ន�ផ�ត់ផ�ង់របស់អគ�ិសនី  

កម�ុជា 

អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ៃថ�ទី២៥ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ 

១៩ 

េសចក�ីសេ្រមចស�ីពីករែកស្រម�លបែន�ម

េលីេសចក�ីសេ្រមចស�ីពីករកំណត់ៃថ�ភា� ប់

ចរន� ្របាក់កក់ធានាៃថ�េ្របី្របាស់អគ�ិសនី 

និងៃថ�េសវបេ្រមីអតិថិជន ែដលអ�កផ�ល់

េសវអគ�ិសនី្រត�វអនុវត�ក�ុងករផ�ត់ផ�ង់ 

អគ�ិសនីក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ៃថ�ទី២៨ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥ 

២០ 

បទប្ប��ត�ិស�ីពីលក�ខណ� ទូេទក�ុងករភា� ប់

្របភពអគ�ិសនីពី្របព័ន�ថាមពលពន�ឺ្រពះ

អទិត្យេទជាមួយ្របព័ន�ផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនី 

ឬជាមួយ្របព័ន�េ្របី្របាស់អគ�ិសនីែដលឋតិ

េនក�ុង្របព័ន�ផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីរបស់បណា� ញ

ជាត ិ

អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ៃថ�ទី២៦ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ 

 

កំណត់សគំាល ់៖ ខ�ឹមសរលម�ិតៃនលិខិតបទដ� ននានាែដលមានេនក�ុងតរងខងេលី អ�កមានបំណងយល់ដឹងអចរកអន 

បានេនក�ុងេគហទំព័ររបស់អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា www.eac.gov.kh ។
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ជំពូកទី ២ 

ព័ត៌មានស�ពីីអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា 

ប��ត�ិករក�ងុវិសយ័អគ�ិសនីេនក�ងុ 
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
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២.១  ប��ត�ិករក�ងុវិសយ័អគ�ិសនី 

អនុេលមតមខ�ឹមសរច្បោប់អគ�ិសនី ប��ត�ិករក�ុងវស័ិយអគ�ិសនី្រត�វមាន០៣រូប ែដលជាសមាជិកៃនអជា� ធរអគ�ិសនី
កម�ុជា ។ សមាជិកអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ្រត�វែតងតងំេដយ្រពះរជ្រកឹត្យតមសំេណីរបស់នាយករដ�ម�ន�ី ។ សមាជិករបស់

អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៨ មានដូចខងេ្រកម៖ 

១- ក/ ឯកឧត�មបណ�ិ ត ទី នរនិ� ្របធានអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា (រហូតដល់ពីៃថ�ទី១០ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៨) 

     ខ/ ឯកឧត�ម យមឹ វសិិដ� ្របធានអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា (ចប់ពីៃថ�ទី១០ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៨) 

២- ក/ ឯកឧត�ម យមឹ វសិិដ� អនុ្របធានទី១អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា (រហូតដល់ពីៃថ�ទី១០ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៨) 

     ខ/ ឯកឧត�មបណ�ិ ត ទី ថានី អនុ្របធានទី១អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា (ចប់ពីៃថ�ទី១០ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៨) 
៣- ឯកឧត�ម     សំេអឿន គឹមេហឿន អនុ្របធានទី២អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា 

២.២    រចនាសម�័ន�របសអ់ជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា 

 តមករកំណត់របស់ច្បោប់អគ�ិសនី អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា្រត�វមានេលខធិករដ� នមួយស្រមាប់េធ�ីជាេសនាធិករ ។ 

េលខធិករដ� នេនះ មាននាយក្របតិបត�ិ ០១រូប ជាអ�ក្រគប់្រគង ។ នាយក្របតិបត�ិ្រត�វបានែតងតងំេដយ្របធានអជា� ធរ

អគ�ិសនីកម�ុជាបនា� ប់ពីបានពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយសមាជិកឯេទៀត ។  

 បច�ុប្បន� អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាបានេរៀបចំរចនាសម�័ន�របស់ខ�ួនតមគំនូសបំ្រព�ញមួយ ដូចមានបង� ញខងេ្រកម ។ 

ថា� ក់ដឹកនាខំ�ស់បផុំតរបស់អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាគឺ ប��ត�ិករទងំ០៣រូប ែដលក�ុងេនាះមាន០១រូប ជា្របធានៃនអជា� ធរអគ�ិសនី
កម�ុជា និង០២រូបេទៀតជាអនុ្របធានៃនអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ។ េនេ្រកម្របធាន និងអនុ្របធានអជា� ធរ មានេលខធិករដ� ន 

មួយែដល្រគប់្រគងេដយនាយក្របតិបត�ិ ០១រូប ។ េលខធិករដ� ន គឺជាេសនាធិករមួយ ែដលអជា� ធរបេង�ីតេឡីងេដីម្បី       

បេ្រមីកិច�កររដ�បាល និងជំនាញបេច�កេទសរបស់អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា េហីយមាននាយកដ� នជំនាញេ្រកមចំណុះ ។    

េលខធិករដ� នមាននាយកដ� នចំនួន០៨ និងករយិាល័យចំនួន០១ គឺ១-នាយកដ� នរដ�បាល និងបុគ�លិក ែដលទទួលបន�ុក

ករងរែផ�កទំនាក់ទំនង រដ�បាលបុគ�លិក ព័ត៌មានវទិ្យោ និង្រគប់្រគងអចលន្រទព្យ និងចលន្រទព្យរបស់អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា          

២-នាយកដ� ននីតិកម� ែដលទទួលបន�ុកករងរច្បោប់ និងករងរេដះ្រសយវវិទ និងពិន័យ ៣-នាយកដ� នគណេនយ្យ និង

ហរិ��កិច� ែដលទទួលបន�ុកករងរហរិ��កិច� កៃ្រមអជា� បណ� ករងរគណេនយ្យ និងករងរេបឡារបស់អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា 

៤-នាយកដ� នប�� ីៃថ�លក់ និង្រត�តពិនិត្យគណេនយ្យេសវកម� ែដលទទួលបន�ុកប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនី ករងរ្រត�តពិនិត្យគណេនយ្យ

េសវកម� ករងរ្រត�តពិនិត្យទីផ្សោរ និងករងរ្រត�តពិនិត្យឧបត�ម�ធន ៥-នាយកដ� នេសវកម�ផ�ត់ផ�ង់ ែដលទទួលបន�ុកករងរ

ប��ត�ិកម�អគ�ិសនីែដលមានេគាលេដេលីសកម�ភាពបេច�កេទស និង្របតិបត�ិករផ�ល់េសវកម�អគ�ិសនីជារូបវន� និងទទួលេធ�ី
ប��ត�ិកម�េលីេសវកម�ែចកចយទងំអស់ េទះជាេសវកម�េនះេនក�ុងអជា� បណ�្របេភទណាក៏េដយ និងទទួលេធ�ីប��ត�ិកម�

េលីេសវកម� ដៃទេទៀតែដលជាេសវកម�បែន�មពីេលីេសវកម�ែចកចយ ដូចជាេសវកម�ផលិតតូចៗផា� ល់របស់្របព័ន�ែចកចយ 

និងេសវកម�ប��ូ នរង ែដលភា� ប់បែន�មពីេលីេសវកម�ែចកចយរបស់ខ�ួន ៦-នាយកដ� នេសវកម�ផលិតកម� ប��ូ ន និងប��ូ នរង 

ែដលទទួលបន�ុកករងរប��ត�ិកម�ែដលមានេគាលេដេលីសកម�ភាពបេច�កេទស និងេលី្របតិបត�ិករផ�ល់េសវកម�អគ�ិសនីជារូប

វន� ែដលមិនពក់ព័ន�នឹងករងរហរិ��វត�ុ និងករងរប�� ីៃថ�លក់េទ ។ នាយកដ� នេនះទទលួបន�ុកករងរេធ�ីប��ត�ិកម�ែតេទេលី

េសវកម�ធុនធំ ដូចជា៖ េសវកម�ផលិតកម�ធុនធំ េសវកម�ប��ូ ន និងេសវកម�ប��ូ នរង ៧-នាយកដ� នទិន�ន័យ និងផ្សព�ផ្សោយ 

ែដលទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្របមូលផ�ុ ំរល់ព័ត៌មាន និងទិន�ន័យពី្រគប់នាយកដ� នជំនាញនានារបស់េលខធិករដ� នអជា� ធរ

អគ�ិសនីកម�ុជា និងទទួលខុស្រត�វក�ុងករេរៀបចំប��ូ លគា�   និងផ្សព�ផ្សោយនូវរល់ព័ត៌មានទងំេនះដល់សធារណៈជនក�ុងនាម 

អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ។ ៨-នាយកដ� នកិច�ករអ�កេ្របី្របាស់ ែដលទទួលបន�ុកករងរផ�ល់េសវកម� និងកិច�ករេផ្សងៗេទដល់

អ�កេ្របី្របាស់អគ�ិសនី គឺកិច�ករអ�កេ្របី្របាស់ និងករងរ្រត�តពិនិត្យបរធិានវស់ែវងអគ�ិសនី ។ អង�ភាពលទ�កម�ែដលជា

ករយិាល័យ មួយស�ិតេ្រកមនាយក្របតិបត�ិ និងដឹកនាេំដយគណៈកម�ករលទ�កម� (PC) និងជាករយិាល័យទទួលខុស្រត�វ

ព័ត៌មានស�ពីអីជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា-ប��ត�ិករក�ងុវសិយ័អគ�សិន ី

េនក�ងុ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
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ករងរលទ�កម�សធារណៈ េរៀបចំែផនករ វធិីស�ស� និងនីតិវធិីៃនលទ�កម� ជាេសនាធិករផា� ល់របស់គណៈកមា� ធិករ

កំណត់បុេរលក�ណៈ សម្បត�ិវយតៃម� និង្របគល់កិច�សន្យោ (PEAC) សិក្សោនូវ្រគប់តៃម�មុខទំនិញ្រគប់្របេភទ ្រគប់េសវ

េលីទីផ្សោរ និងជាអ�កពិនិត្យ ៃថ�េស�ីសំុថវកិចំណាយក�ុងករទិញ ករផ�ត់ផ�ង់ ឬេសវកម� ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបទី ២៖ រចនាសម�័ន�របស់អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា 

 

២.៣ ថវិករបសអ់ជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា និងកៃ្រមអជា� បណ�  

 អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាគឺ ជាស� ប័នមានស�័យភាពមួយែដលេធ�ីករងរស្រមាប់ជាផល្របេយាជន៍ឲ្យអ�កេធ�ីេសវកម� និង 

អ�កេ្របី្របាស់អគ�ិសនីទងំអស់េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ តមករកំណត់របស់ច្បោប់អគ�ិសនី ករចំណាយរបស់អជា� ធរ 

អគ�ិសនីកម�ុជាក�ុងករបំេពញករងរេនះគឺ ្រត�វទទួលបន�ុកេដយអ�កេធ�ីេសវកម�អគ�ិសនីទងំអស់ ក�ុងរូបភាពជាករបង់កៃ្រម 

អជា� បណ� ។ មា្រត២៧ របស់ច្បោប់អគ�ិសនីបានកំណត់ថា អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាមានថវកិស�យត័មួយស្រមាប់កិច�្របតិបត�ិ 

កររបស់ខ�ួន ។ ថវកិេនះគឺ កៃ្រមែដលអ�កេស�ីសំុអជា� បណ� និងអ�កកន់អជា� បណ�្រត�វបង់តមករកំណត់របស់អជា� ធរ     

អគ�ិសនីកម�ុជា ។ េដីម្ប្ីរគប់្រគងករយកកៃ្រមអជា� បណ�របស់អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាេនះ ច្បោប់អគ�ិសនីបានកំណត់បែន�មថា 

“ក្រមិតអតិបរមាៃនកៃ្រមអជា� បណ�្រត�វកំណត់េដយអនុ្រកឹត្យរបស់រជរដ� ភិបាល” ។  

 តមករកំណត់របស់ច្បោប់ស�ីពីអគ�ិសនី ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា រជរដ� ភិបាលបានេចញអនុ្រកឹត្យមួយេលខ១៣១ 

អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី២៧ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០១ កំណត់ក្រមិតអតិបរមិាៃនកៃ្រមអជា� បណ�ស្រមាប់អនុវត�ចំេពះអ�កេធ�ីេសវកម�      

អគ�ិសនីេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។  

េយាងតមករកំណត់របស់ច្បោប់ និងតមក្រមិតអតិបរមិាៃនកៃ្រមអជា� បណ� ែដលកំណត់េដយអនុ្រកឹត្យ អជា� ធរ 

អគ�ិសនីកម�ុជា្រត�វកំណត់អ្រតកៃ្រមអជា� បណ� ែដលអ�កកន់អជា� បណ�្រត�វបង់ជាេរៀងរល់ឆា�  ំ ។ ស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៨ អជា� ធរ 

អគ�ិសនីកម�ុជាបានកំណត់កៃ្រមអជា� បណ�ែដលអ�កកន់អជា� បណ�្រត�វបង់តមេសចក�ីសេ្រមចេលខ ០៤៨-សរ-១៨ អអក ចុះ

ៃថ�ទី១៥ ែខមីនា ឆា� ២ំ០១៨ ។ 
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អ្រតកៃ្រមអជា� បណ�ពីឆា� ២ំ០១៧ ដល់ឆា� ២ំ០១៨ បង� ញក�ុងតរងទី៣ ខងេ្រកម៖ 
 

តរងទី៣: អ្រតកៃ្រមអជា� បណ� ែដលអ�កកន់អជា� បណ� ្រត�វបង់ 

្របេភទ 
េរៀលក�ុង១គឡូីវ៉ត់េម៉ាង 

ឆា�  ំ២០១៧ ឆា�  ំ២០១៨ 

ករផលិតអគ�ិសន ីឬករទិញអគ�ិសនីពីេ្រក្របេទស 1.05 1.05 

ករប��ូ នអគ�ិសនី 0.35 0.35 

ករែចកចយ និងលក់អគ�ិសនី 0.45 0.45 

ករេធ�ីេសវកម�លក់រយ 0.3០ 0.3០ 

ករេធ�ីេសវកម�អគ�ិសនីេផ្សងៗេទៀត 0.10% 0.10% 

២.៤  របាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបសអ់ជា� ធរអគ�សិនីកម�ុជា 

 ច្បោប់ស�ីពីអគ�ិសនីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាបានកំណត់ថា ស� នភាពហរិ��វត�ុ និងេសៀវេភគណេនយ្យ និងប�� ី
នានាែដលទក់ទង្រត�វែតបានេធ�ីសវនកម� និង្រត�តពិនិត្យេដយអជា� ធរសវនកម�ជាតិ ។ មួយែខបនា� ប់ពីករេធ�ីសវនកម�រចួ 

អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា្រត�វដក់របាយករណ៍ជូនេទនាយករដ�ម�ន�ីពិនិត្យ និងសេ្រមច េហយី្រត�វផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ ។ 

ករ្រត�តពិនិត្យចំណូលរបស់អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៦ និងឆា� ២ំ០១៧ មានបង� ញជូនដូចខងេ្រកម៖ 

តរងទ៤ី: របាយករណ៍ចំណូលស្រមាប់ឆា�  ំ២០១៦-២០១៧ (េធ�សវនកម�រចួ) 

 ឆា� ២ំ០១៦ ឆា� ២ំ០១៧ 

ចំណូល   

កៃ្រមអជា� បណ� 13,787,463,600 16,090,442,400 

កៃ្រមសំុអជា� បណ� 3,900,000 5,900,000 

ករែកស្រម�លកៃ្រមអជា� បណ� 38,698,600 115,992,800 

ចំណូលេផ្សងៗ 29,600,000 18,000,000 

ជំនួយ និងឧបត�ម� 774,900,000  

ចំណូលសរបុ 14,634,562,200 16,230,335,200 

ចំណាយ   

ករទិញអចលនៈ្រទព្យ 2,449,480,281 1,176,577,551 

េបៀវត្ស 6,601,069,040 7,750,152,530 

រដ�បាលទូេទ 5,043,741,478 6,993,505,289 

ចំណាយសរបុ 14,094,290,799 15,920,235,370 

ធន់ប្រម�ង   

ធនប្រម�ង 3,182,333,364 3,710,250,601 

្របាក់កក់   

ចំណូលសរុប 14,634,562,200 16,230,335,200 

ចំណាយសរុប 14,094,290,799 15,920,235,370 

អតិេរក/ឱនភាពថវកិ 540,271,401 310,099,830 

អ្រតប�ូរ្របាក់ (12,354,164) (11,495,997) 

សរបុធនប្រម�ង 3,710,250,601 4,008,854,433 
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ជំពូកទី ៣ 

ព័ត៌មានស�ពីីអជា� បណ�  

និងអ�កកន់អជា� បណ� អគ�ិសនី 

េនក�ងុ្រពះរជាណាច្រកកម�ជុា 
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៣.១  អជា� បណ� ស្រមាប់េធ�េសវកម�អគ�ិសនី 

តមខ�ឹមសររបស់ច្បោប់ស�ីពីអគ�ិសនី អ�កផ�ត់ផ�ង់េសវកម�អគ�ិសនីនីមួយៗ្រត�វមានអជា� បណ�ែដលេចញេដយអជា� ធរ

អគ�ិសនីកម�ុជា េហយី្រត�វអនុវត�តមបទប្ប��ត�ិៃនច្បោប់ និងរល់ប��ត�ិែដលកំណត់ក�ុងអជា� បណ�របស់ខ�ួន ្រពមទងំបទប្ប��ត� ិ

និងនីតិវធិីេផ្សងេទៀតរបស់អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ។ អជា� បណ�តមច្បោប់អគ�ិសនីគឺជាលិខិតផ�ល់សិទ�ិឲ្យអ�កកន់អជា� បណ�េធ�ី
េសវកម�អគ�ិសនី ដូេច�ះអជា� បណ�ស្រមាប់េធ�ីេសវកម�អគ�ិសនី គឺជាលិខិតអនុ�� តតមផ�ូវច្បោប់មួយែដលអជា� ធរអគ�ិសនី  

កម�ុជាសេ្រមចផ�ល់ឲ្យរូបវន�បុគ�ល ឬនីតិបុគ�លណាមួយ េដីម្បមីានសិទ�ិេធ�ីេសវកម�អគ�ិសនីេទតមប��ត�ិែដលកំណត់ក�ុង  

អជា� បណ�េនាះ (េហថាលក�ខណ� របស់អជា� បណ�) ។ តមនិយមន័យខងេលីេនក�ុងអជា� បណ�នីមួយៗ ្រត�វមានខ�ឹមសរ

សំខន់០២គឺ៖ 

ក. េសចក�ីសេ្រមចផ�ល់សិទ�ិឲ្យេធ�ីេសវកម�អគ�ិសនី និង 

 ខ. លក�ខណ� របស់អជា� បណ�ស្រមាប់េធ�ីេសវកម�អគ�ិសនី ។ 
 

្របេភទអជា� បណ�ែដល្រត�វេចញ និង្រគប់្រគងេដយអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាមាន៖ 

១. អជា� បណ�ផលិតកម�  ែដលផ�ល់សិទ�ិឲ្យេធ�ីេសវកម�ផលិតអគ�ិសនី េដយមេធ្យោបាយផលិតកម�កំណត់មួយ ។ 

២.  អជា� បណ�ប��ូ ន ែដលផ�ល់សិទ�ិឲ្យេធ�ីេសវកម�ប��ូ នអគ�ិសនី ។ អជា� បណ�ប��ូ នមាន០២្របេភទ គឺអជា� បណ�ប��ូ ន

ស្រមាប់បណា� ញជាតិប��ូ នអគ�ិសនី និងអជា� បណ�ប��ូ នស្រមាប់េគាលបំណងពិេសស ។  

ក- អជា� បណ�ប��ូ នស្រមាប់បណា� ញជាតបិ��ូ នអគ�សិន ី គឺផ�ល់ឲ្យអ�កេធ�ីេសវកម�ប��ូ នអគ�ិសនីែតមួយគត់ែដលរដ�

្រគប់្រគងឲ្យមានសិទ�ិផា� ច់មុខស្រមាប់េធ�ីករប��ូ នអគ�ិសនីដល់្រក�មហុ៊នែចកចយអគ�ិសនី និងដល់អ�កេ្របី្របាស់

ធំៗេនទូទងំ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។  

ខ- អជា� បណ�ប��ូ នស្រមាប់េគាលបណំងពេិសស គឺជាអជា� បណ�មានសិទ�ិសងសង់េធ�ីជាមា� ស់ និង្របតិបត�ិករេលី

មេធ្យោបាយប��ូ នអគ�ិសនីកំណត់ច្បោស់លស់មួយ េហយីែដលមានេគាលេដជាក់លក់េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ 

៣.  អជា� បណ�ែចកចយ  ែដលផ�ល់សិទ�ិឲ្យេធ�ីេសវកម�ែចកចយអគ�ិសនីក�ុងតំបន់កំណត់មួយែដលមានៃផ�ដីជាប់គា�  ។ 

៤. អជា� បណ�រមួ ជា្របេភទអជា� បណ�មួយ ែដលរមួប��ូ លអជា� បណ�មួយចំនួន ឬទងំអស់ ។ អជា� បណ�រមួអច្រត�វបានេចញ

ឲ្យអគ�ិសនីកម�ុជា និង្របព័ន�េទលេដីម្បផី�ល់សិទ�ិឲ្យផលិត ប��ូ ន ែបងែចក ែចកចយ និងលក់អគ�ិសនីឲ្យអ�កេ្របី្របាស់ ។ 

ក�ុងករេចញអជា� បណ�រមួ អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាពិនិត្យេលីករេធ�ីែផនករយូរអែង�ង និងេគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភិបាល

បន�យៃថ�អតិបរមាស្រមាប់ករផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីដល់អ�កេ្របី្របាស់ បេង�ីត្របព័ន�បណា� ញជាតិ និងព្រងីក្របព័ន�បណា� ញឲ្យ

បានទូទងំ្របេទស ។ 

៥.  អជា� បណ�ែបងែចក ែដលផ�ល់សិទ�ិឲ្យចត់ែចង ្រគប់្រគង និងេធ�ី្របតិបត�ិករេលីមេធ្យោបាយែបងែចកអគ�ិសនីេដីម្បសី្រមប-

ស្រម�លករ្របគល់ និងករទទួលអគ�ិសនីពី្របព័ន�ផលិតកម� ្របព័ន�ប��ូ ន និង្របព័ន�ែចកចយ ។ 

៦. អជា� បណ�លក់ដុ ំ ែដលផ�ល់សិទ�ិឲ្យចូលរមួទិញអគ�ិសនីពីអ�កកន់អជា� បណ�ផលិតកម� ឬពី្របព័ន�អគ�ិសនីៃន្របេទសជិត 

ខងណាមួយេដីម្បលីក់ឲ្យអ�កកន់អជា� បណ�ែចកចយ ឬអ�កេ្របី្របាស់ធំៗេនក�ុង្របព័ន�អគ�ិសនីជាប់គា� មួយ ។ 

៧. អជា� បណ�លក់រយ  ែដលផ�ល់សិទ�ិឲ្យចូលរមួក�ុងករលក់អគ�ិសនីឲ្យអ�កេ្របី្របាស់េលីតំបន់េសវកម�ជាប់គា� មួយ ។ 

៨. អជា� បណ�េសវកម�បន� ែដលផ�ល់សិទ�ិឲ្យេធ�ីេសវកម�អគ�ិសនីែផ�កណាមួយរបស់អ�កកន់អជា� បណ�្រសបតមកិច�សន្យោ 

បន�ជាមួយអ�កែដលមានអជា� បណ�្រសប់ ។  

ព័ត៌មានស�ពីអីជា� បណ�  និងអ�កកនអ់ជា� បណ� អគ�ិសន ី

េនក�ងុ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
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៣.២  អជា� បណ� ែដលបានេចញ បានប��ប ់និងប�ូរ្របេភទេនឆា� ២ំ០១៨  

្របេភទអជា� បណ� និងចំនួនអជា� បណ�ែដលបានេចញរហូតដល់ចុងឆា� ២ំ០១៨ និងអជា� បណ�ែដលេនមានសុពលភាព

េនចុងឆា� ២ំ០១៨ មានបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម ៖  

តរងទ៥ី: ្របេភទ និងចំនួនអជា� បណ� ែដលបានេចញ និងមានសពុលភាព   

ល.រ ្របេភទអជា� បណ�ែដលបានេចញ 

ចនំនួអជា� បណ� 

មានសុពល

ភាពចុងឆា�  ំ

២០១៧ 

េចញ 

ក�ុងឆា�  ំ

២០១៨ 

ប�� ប់ 

ក�ុងឆា�  ំ

២០១៨ 

ប�ូ រ្របេភទ   

ក�ុងឆា�  ំ

២០១៨ 

មានសុពល

ភាពចុងឆា�  ំ

២០១៨ 

១ 
អជា� បណ�រួម រួមមានអជា� បណ�ផលិតកម�    

អជា� បណ�ែចកចយ និងអជា� បណ�ប��ូ ន 
1    1 

២ អជា� បណ�ផលិតកម� 24 1 2  23 

៣ អជា� បណ�ប��ូ នស្រមាប់េគាលបំណងពិេសស 9    9 

៤ 

អជា� បណ�រួម រួមមានអជា� បណ�ប��ូ ន

ស្រមាប់េគាលបំណងពិេសស និងអជា� បណ�

ែចកចយ 

8    8 

៥ អជា� បណ�ែចកចយ 270 5 2 +16 289 

៦ អជា� បណ�លក់រយ 5    5 

៧ 
អជា� បណ�រួម រមួមានអជា� បណ�ផលិតកម� 

និងអជា� បណ�ែចកចយ 
58   -16 42 

 សរុប 375 6 4  377 
 

អជា� បណ�ែចកចយរបស់សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី ជីពងំ កន់អជា� បណ�េលខ ២០០អ និងអជា� បណ�ែចកចយ

របស់សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី ដូនរដ� កន់អជា� បណ�េលខ ២៨០អ ្រត�វបានប�� ប់ េដយប��ូ លតំបន់ែចកចយមកឲ្យ្រក�ម

ហុ៊ន អុី.ឌី.ខន កន់អជា� បណ�េលខ ១២២អ។  អជា� បណ�ផលិតកម�របស់្រក�មហុ៊ន កំពត េផវរ័េផ�ន កន់អជា� បណ�េលខ 

១៤២អ  និង្រក�មហុ៊ន សុវណ�ភូមិ កន់អជា� បណ�េលខ ២១៣អ ្រត�វបានប�� ប់ ។ ព័ត៌មានអំពីអជា� បណ�ែដល្រត�វបានប�� ប់ 

ឬ អស់សុពលភាពរហូតមកដល់ចុងឆា� ២ំ០១៨ មានបង� ញក�ុង ឧបសម�័ន�ទ ី៦ ។ 

េនឆា� ២ំ០១៨ អជា� បណ�រួម ែដលរួមមានអជា� បណ�ផលិតកម� និងអជា� បណ�ែចកចយែដលបានផ�ល់ឲ្យ 

្រក�មហុ៊ន/េសវករខងេ្រកម ្រត�វបានប�ូ រមកជា្របេភទអជា� បណ�ែចកចយ៖ 

១- េលក្រសី លភ ្រសីអ័ង កន់អជា� បណ�េលខ  ១៦២អ 

២- េលក គឹម េម៉ង កន់អជា� បណ�េលខ  ១៨១អ 

៣- េលក ឃាន ែកវ កន់អជា� បណ�េលខ  ២២៩អ 

៤- េលក យនិ គឹមលី កន់អជា� បណ�េលខ  ២៨៨អ 

៥- េលក្រសី ហុ៊យ េចង កន់អជា� បណ�េលខ  ២៩៦អ 

៦- ្រក�មហុ៊ន ែខ�រ យូធីឡធឹី េ្រតឌីង(េខ យូ ធី) ខូអិលធីឌី កន់អជា� បណ�េលខ  ៣១៩អ 

៧- េលក្រសី េទៀង បូនីក កន់អជា� បណ�េលខ  ៣២៩អ 

៨- េលក ចក់ ស៊ន កន់អជា� បណ�េលខ  ៣៣៤អ 
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៩- េលក្រសី ជា សុខេខង កន់អជា� បណ�េលខ  ៣៤៦អ 

១០- េលក សុខ េហងស៊ង កន់អជា� បណ�េលខ  ៣៥៣អ 

១១- េលក លង ផល�  កន់អជា� បណ�េលខ  ៣៦៣អ 

១២- ក��  តន់ គឹមបួយ កន់អជា� បណ�េលខ  ៣៦៨អ 

១៣- េលក្រសី េសឿគីម ណាេរត៉ កន់អជា� បណ�េលខ  ៣៨០អ 

១៤- េលក ប៊ាន ឌីណា កន់អជា� បណ�េលខ  ៣៩៩អ 

១៥- េលក្រសី ែកវ សុវណ�នី កន់អជា� បណ�េលខ  ៤០៥អ 

១៦- េលក្រសី លីវ សុខហួង កន់អជា� បណ�េលខ  ៤២១អ 

អគ�ិសនីកម�ុជាកន់អជា� បណ�េលខ ០០១អ គឺជា្រក�មហុ៊នរដ�ែតមួយគត់ េ្រកពីេនះអ�កកន់អជា� បណ�ទងំអស់សុទ�

ែតជាឯកជន ។ 

ព័ត៌មានស�ីពីតំបន់ផ�ត់ផ�ង់េដយអ�កកន់អជា� បណ�រមួ អ�កកន់អជា� បណ�ែចកចយ និងអ�កកន់អជា� បណ�លក់រយ  

មានបង� ញជូនក�ុង ឧបសម�័ន�ទី១ ។ ក�ុងករណីែដលអ�កកន់អជា� បណ�បានភា� ប់ជាមួយ្របពន�័បណា� ញជាតិ ឬ ្របព័ន�ែខ្ស      

បណា� ញតភា� ប់ពី្របេទសជិតខង េនាះក�ុងឧបសម�័នទី១នឹងមានបង� ញេឈ� ះជា “្របព័ន�បណា� ញជាតិ” និងចំេពះអ�កកន់  

អជា� បណ�មាន្របព័ន�េទល ក�ុងឧបសម�័ន�ទ១ី មានបង� ញពីេម៉ាងផ�ត់ផ�ង់ ។ 

ែផនទីេខត�ៃន្របេទសកម�ុជាែដលបង� ញពីទីតងំតំបន់េធ�ីេសវកម�អគ�ិសនី រហូតដល់ចុងឆា� ២ំ០១៨ មានបង� ញ 

េដយែឡកេនក�ុងរបាយករណ៍េនះ ។ 

៣.៣   ករែកស្រម�លអជា� បណ�  

អជា� បណ�ជាេ្រចីន្រត�វបានែកស្រម�លជាបន�បនា� ប់តមករេស�ីសំុរបស់្រក�មហុ៊ន/េសវករ និងមានមូលេហតុេផ្សងៗគា�  ។ 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៨េនះ អជា� បណ�ែដលបានព្រងីកតំបន់ែចកចយមានចំនួន២៣, អជា� បណ�ែដលបានដកតំបន់ែចកចយមាន

ចំនួន០៩, អជា� បណ�ែដលបានបន�អណត�ិមានចំនួន៥២, អជា� បណ�ែដលបានប�ូរេឈ� ះមានចំនួន០៨, អជា� បណ�ែដល បាន

ែកស្រម�លភាគហុ៊នមានចំនួន០២ និងអជា� បណ�ែដលបានប�ូរ្របេភទអជា� បណ�មានចំនួន១៦ ។  

៣.៤   អជា� បណ� ស្រមាប់េធ�េសវកម�អគ�ិសនីក�ងុទសវត្សរេ៍នះ 

 អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាបានេចញអជា� បណ�ទីមួយរបស់ខ�ួនេនែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០២ ។ ្របេភទអជា� បណ�ែដលបានេចញ

ឲ្យស្រមាប់េធ�ីេសវកម�អគ�ិសនីក�ុងរយៈកលកន�ងមកមាន ១-អជា� បណ�រមួ ែដលរមួមានអជា� បណ�ផលិតកម� អជា� បណ�ប��ូ ន 

និងអជា� បណ�ែចកចយ(ផ�ល់ជូនអគ�ិសនីកម�ុជា) ២-អជា� បណ�ផលិតកម� ៣-អជា� បណ�ែចកចយ និង៤-អជា� បណ�រមួ 

ែដលរមួមានអជា� បណ�ផលិតកម� និងអជា� បណ�ែចកចយ ។ អជា� ធរអគ�ិសនីបានេចញអជា� បណ�លក់រយទីមួយេនែខកក�ដ 

ឆា� ២ំ០០៦ ។ ករសងសង់បណា� ញប��ូ នតង់ស្ុយង 115kV ពី្រពំែដន្របេទសៃថមកេខត�បនា� យមានជ័យ េខត�បាត់តំបង និង

េខត�េសៀមរប េដយករវនិិេយាគរបស់្រក�មហុ៊នឯកជន ជាអជា� បណ�ប��ូ នក�ុងេគាលបំណងពិេសសែដលបានេចញេនែខ

កុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៧ ។ េដយករអភិវឌ្ឍែខ្សបណា� ញប��ូ នរង និងករព្រងីកតំបន់ែចកចយថ�ីែដលពុំទន់មានអគ�ិសនីេ្របី្របាស់ 

អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាបានេចញអជា� បណ�រមួ ែដលរមួមានអជា� បណ�ប��ូ នក�ុងេគាលបំណងពិេសស និងអជា� បណ�ែចកចយ

ជាេលីកដំបូងេនែខមិថុនា ឆា� ២ំ០០៨ ។ ចំនួនអជា� បណ�មានសុពលភាពេនដំណាច់ឆា� នំីមួយៗ ក�ុងអឡុំងឆា� ២ំ០០៩ ដល់

២០១៨ មានបង� ញេនតរងខងេ្រកម ៖ 
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តរងទី៦: ចំនួនអជា� បណ� មានសពុលភាពេនដំណាច់ឆា� នំីមួយៗ ក�ងុកំឡងុឆា� ២ំ០០៩ ដល ់២០១៨ 
 

្របេភទ
អជា� បណ� 

២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

អគ�ិសនីកម�ុជា 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ផលិតកម� 19 19 17 16 19 21 20 21 24 23

ែចកចយ 25 27 40 82 98 139 167 250 270 289

អជា� បណ�រមួ
(ផលិតកម� និង 
ែចកចយ)

197 221 227 198 204 181 157 77 58 42

លករ់យ 1 1 1 1 3 4 5 5 5 5 

ប��ូ នក�ុងេគាល
បំណងពិេសស

3 3 5 7 7 7 9 9 9 9

អជា� បណ�រមួ
(ប��ូ នរង និង 
ែចកចយ)

3 6 6 7 7 7 7 7 8 8

សរបុ 249 278 297 312 339 360 366 370 375 377

៣.៥   កិច�្របឹងែ្របងរបសរ់ជរដ� ភិបាល មូលនិធិអគ�ិសនីភាវូបនីយកម�ជនបទ និងអជា� ធរអគ�ិសនី

កម�ុជា េដម្បជីួយអ�កកន់អជា� បណ� េធ�េសវកម�អគ�ិសនី 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៣ ្រកសួងឧស្សោហកម� ែរ ៉ និងថាមពល្រត�វបានបំែបកជាពីរ្រកសួង ។ ទី១. ្រកសួងឧស្សោហកម� និង

សិប្បកម� និងទី២. ្រកសួងែរ ៉និងថាមពល ។ វស័ិយអគ�ិសនីគឺស�ិតេនេ្រកម្រកសួងែរ ៉និងថាមពល ។ 

ក�ុងអំឡុងឆា� ២ំ០១២ មូលនិធិអគ�ិសនីភាវូបនីយកម�ជនបទ(REF) ែដលពីមុនជាស� ប័នឯករជ្យ ្រត�វបានេផ�រេទេន 

េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់អគ�ិសនីកម�ុជា(EDC)។ េនក�ុងអំឡុងឆា� ២ំ០១៨ មូលនិធិអគ�ិសនីភាវូបនីយកម�ជនបទ(REF) បាន

អនុវត�នូវកម�វធិីមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

១.  កម�វធិផី�ល់ឥណទនស្រមាប់ករផ�ត់ផ�ង់ថាមពលដល់ផ�ះ្របជាពលរដ�្រក្ីរក (P2P)  

េគាលបំណងៃនកម�វធិីផ�ល់ឥណទនអនុេ្រគាះគា� នករ្របាក់រយៈេពលយូរដល់្របជាពលរដ�្រកី្រក គឺេដីម្បឲី្យ្របជា

ពលរដ�្រកី្រកអចមានលទ�ភាពភា� ប់ចរន�អគ�ិសនីេ្របី្របាស់បានែដលឥណទនេនះរមួមាន៖ ក.ៃថ�ភា� ប់ចរន�ែដលអ�ក

េ្របី្របាស់្រត�វបង់ជូនអ�កកន់អជា� បណ� ខ.្របាក់កក់ធានាេលីករេ្របី្របាស់ថាមពល ែដលអ�កេ្របី្របាស់្រត�វបង់

ជូនអ�កកន់អជា� បណ� គ.ៃថ�ទិញសមា� រអគ�ិសនី (ែខ្សេភ�ីង) និងៃថ�ឈ�ួលេដីម្បតីភា� ប់ពីចំណុចផ�ត់ផ�ង់មកកន់

លំេនដ� ន និង ឃ.ៃថ�ទិញសមា� រៈអគ�ិសនី និងៃថ�ឈ�ួលេដីម្បេី្របី្របាស់ក�ុងផ�ះ ។ ករអនុវត�កម�វធិីឥណទនេនះេធ�ី
េឡងីតមរយៈ អ�កកន់អជា� បណ�ែដលមានកតព�កិច�សងមក REF េដយ្របមូលពីអតិថិជនរបស់ខ�ួនជាអ�កខ�ីជា

្របចែំខក�ុងរយៈេពលកំណត់ច្បោស់លស់មួយ ។ ចំនួនទឹក្របាក់អតិបរមាែដលអចខ�ីបានគឺ ៤៨០,០០០េរៀលក�ុង

មួយខ�ងផ�ះ ។ ក�ុងអំឡុងឆា� ២ំ០១៨  មាន្របជាពលរដ�្រកី្រកចំនួន ២១០ខ�ងផ�ះ ស�ិតេនក�ុងេខត�េកះកុង និងចំនួន 

៤៧ខ�ងផ�ះ ស�ិតេនក�ុងេខត�តែកវ ែដលបានទទលួបានផល្របេយាជន៍ពីគេ្រមាងេនះ ។ មូលនធិិស្រមាប់កម�វធិីេនះ

បានមកពី Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) ។ 

២.  កម�វធិផី�ល់ឥណទនក�ុងករផ�ត់ផ�ង់ថាមពលដល់ផ�ះ្របជាជន្រក្ីរក (P2P) ស្រមាប់ផ�ះែដលមានបណ�្រក្ីរកស�តិ

េនេ្រកមជនំយួ (OBA) 

េគាលបំណងៃនកម�វធិី OBA គឺស្រម�លដល់ផ�ះ្រគ�សរ្រកី្រក (អ�កែដលមានបណ�្រកី្រក) េនតមតំបន់ជនបទ

ដច់្រសយាលែដលមានចំណូលទប និង្រគ�សរែដលងយរងេ្រគាះ េដីម្បទីទួលបានអគ�ិសនីេ្របី្របាស់ពីែខ្សបណា� ញ



របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីឆ្នាំ២០១៨

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជ

18

របស់អ�កផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនី េដយករផ�ល់្របាក់ឧបត�ម�ចំនួន ១០០ដុល� រក�ុងមួយ្រគ�សរ តមរយៈអ�កផ�ត់ផ�ង់ េដីម្បី
េដះ្រសយ ៖ ក. ៃថ�សមា� រ និងកមា� ងំពលកម�ក�ុងករតែខ្សែដលមាន្របែវង ១៥០ែម៉្រត ពីចំណុចតភា� ប់េទផ�ះអ�ក

ែដលមានប័ណ�្រកី្រក និង ខ. ៃថ�សមា� រ និងករងរស្រមាប់តេម�ីងក�ុងផ�ះ ។ ក�ុងអំឡុងឆា� ២ំ០១៨ ផ�ះ្របជាពលរដ�

្រកី្រកមានចំនួន ៧,២០៩្រគ�សរ ែដលបានទទួលផលពីកម�វធិីេនះែដលផ�ល់មូលនិធិេដយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍

អសីុ និងផ�ះ្រគ�សរ្រកី្រកមានចំនួន ១,៩៦៦្រគ�សរ ែដលជាមូលនិធិរបស់អគ�ិសនីកម�ុជា ។  

៣.  កម�វធិផី�ល់ឥណទនស្រមាប់េ្រប្ីរបាស់្របព័ន�ពន�្ឺរពះអទតិ្យតមផ�ះ 

េគាលបំណងៃនកម�វធិីេ្របី្របាស់អគ�ិសនីតមរយៈ “្របព័ន�ថាមពលពន�ឺ្រពះអទិត្យេ្របី្របាស់តមលំេនដ� ន” 

គឺេដីម្បីស្រម�លដល់ផ�ះ្របជាពលរដ�េនតមជនបទដច់្រសយាល ែដលមិនមានលទ�ភាពតភា� ប់អគ�ិសនីេ្របី្របាស់

ពីបណា� ញអគ�ិសនីក�ុងរយៈេពលយូរអែង�ង ។ ក�ុងអំឡុងឆា� ២ំ០១៨ ្របព័ន�ថាមពលពន�ឺ្រពះអទិត្យេ្របី្របាស់តម 

លំេនដ� នអនុភាព ៨០Wp  ្រត�វបានផ�ល់ជូនដល់ផ�ះ្របជាពលរដ�ចំនួន ១០,០០០ខ�ងផ�ះ េនេខត�បាត់ដំបង 

េខត�កំពង់ឆា� ងំ េខត�្រពះវហិរ េខត�េសៀមរប េខត�ស�ឹងែ្រតង និងេខត�ឧត�រមានជ័យ ។ ក�ុងឆា� ដំែដលេនាះ ្របព័ន�

ថាមពលពន�ឺ្រពះអទិត្យេ្របី្របាស់តមលំេនដ� នអនុភាព ១០Wp ្រត�វបានផ�ល់ជូនដល់ផ�ះ្របជាពលរដ� ចំនួន 

៩,៧៥០ខ�ងផ�ះ  េនក�ុងេខត�កំពង់ឆា� ងំ  េខត�កំពត េខត�េកះកុង េខត�េពធិ៍សត់ េខត�ស�ឹងែ្រតង និងេខត�ឧត�រ

មានជ័យ ។ 

៤. កម�វធិជីយួផ�ល់ទុនេដមី្បអីភវិឌ្ឍន៍េហដ� រចនាសម�័ន�បណា� ញអគ�សិនកី�ុងតបំន់ជនបទ 

កម�វធិីជួយផ�ល់ទុនដល់េសវករស្រមាប់ព្រងីកែខ្សបណា� ញផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីេនតំបន់ជនបទេដីម្បឲី្យមានលទ�ភាព

សងសង់បណា� ញឲ្យ្រគបដណ� ប់ក�ុងែដនអជា� បណ�ែចកចយរបស់ខ�ួនទងំមូលក�ុងេគាលបំណងអនុ�� តឲ្យលំេន

ដ� នជនបទក�ុងតំបន់ទងំេនាះអចេ្របី្របាស់អគ�ិសនីបាន ។  

ក�ុងឆា� ២ំ០១៨ REF បាន្របតិបត�ិករ ៨២កិច�សន្យោ ជាមួយនឹងេសវករ ៧៨នាក់ េ្រកមមូលនិធិអគ�ិសនី    

កម�ុជា និង៣៥កិច�សន្យោ ជាមួយនឹងេសវករ ២៨នាក់ េ្រកមមូលនិធិ KfW េដយករផ�ល់ជំនួយេដីម្បីអភិវឌ្ឍែខ្ស

បណា� ញែចកចយអគ�ិសនីតមតំបន់ជនបទ ។ ្របែវងែខ្សបណា� ញ្រគបដណ� ប់ក�ុងេខត�េផ្សងៗ ស�ិតេ្រកមកម�វធិី
មូលនិធិចំនួន០២ របស់អ�កកន់អជា� បណ�ស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៨  បង� ញដូចក�ុងតរងខងេ្រកម ៖ 

តរងទី៧: សមិទ�ផលេ្រកមកម�វិធីស្រមាប់ករផ�លជ់ំនួយេដម្បអីភិវឌ្ឍែខ្សបណា� ញ                  

ែចកចយអគ�ិសនីេនតមតំបន់ជនបទ 

ល.រ េខត� 
បណា� ញសងសង់តមកម�វធិ ីមូលនធិអិគ�សិនី

កម�ុជា, (km) 

បណា� ញសងសង់តមកម�វធិមូីលនធិ ិKfW, 

(km) 
LV MV LV MV

១ បនា� យមានជ័យ 31.50  16.00 23.00 

២ បាត់ដំបង 54.56 43.54   

៣ កំពង់ចម 166.71 58.36   

៤ កំពង់ឆា� ងំ 25.55 47.14 17.00 28.00 

៥ កំពង់ស�ឺ 15.75 12.10 6.91 7.44 

៦ កំពង់ធំ 41.91 9.23 72.84 1.39 

៧ កំពត 22.60 8.47   

៨ កណា� ល 82.57 16.55   

៩ េកះកុង 19.83    

១០ ្រកេចះ 63.50 7.60   

១១ ្រពះវហិរ 71.89 4.89 5.60  

១២ ៃ្រពែវង 100.57 30.41 37.21 39.60 

១៣ េពធិ៍សត់ 86.77 21.75   
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១៤ ្រពះសីហនុ 1.00 1.70   

១៥ េសៀមរប 1.00 1.70 41.31 10.14 

១៦ ស� យេរៀង 44.93 30.80   

១៧ តែកវ 24.58 24.47 6.41 2.00 

១៨ រតនគិរ ី 143.92 28.10   

១៩ ត្ូបងឃ�ុ ំ 28.65    

សរុប 1,027.79 346.81 203.28 111.57 
 

 ៥. កម�វធិឧីបត�ម�ធន េដមី្បកីត់បន�យៃថ�លក់អគ�ិសនដីល់អ�កេ្រប្ីរបាស់ ស្រមាប់ករផ�ត់ផ�ង់អគ�សិនែីដលបានភា� ប់ព ី

្របព័ន�បណា� ញជាត ិ

េ្រកមកម�វធិីឧបត�ម�ធនេនះ មូលនិធិអគ�ិសនីភាវូបនីយកម�ជនបទ (REF) បានេផ�រថវកិឧបត�ម�ធនេទគណនី
ធនាគាររបស់អ�កកន់អជា� បណ�ក�ុងទ្រមង់េផ្សងៗគា� រវងៃថ�លក់អគ�ិសនីែដលបានកំណត់ជាមួយៃថ�ឧបត�ម�ធន និង

ករគណនាៃថ�លក់អគ�ិសនីេដយមិនមានឧបត�ម�ធន េទតម្របេភទអតិថិជនែដលេ្របី្របាស់តង់ស្ុយងទប មានករ

េ្របី្របាស់អគ�ិសនីេ្រកម ២,០០០គីឡូវ៉ត់េម៉ាងក�ុងមួយែខ ។ អជា� បណ�ែដលមានសិទ�ិទទួលបានៃថ�ឧបត�ម�ធនេកីនពី
ចំនួន ២៨៥អជា� បណ�េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េឡងីដល់ ៣១២អជា� បណ�េនក�ុងឆា� ២ំ០១៨ េដយសរករេកីនេឡងីៃន

ចំនួនអជា� បណ�ែដលបានភា� ប់ពី្របព័ន�បណា� ញជាតិ ។ 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៨ REF បានេផ�រថវកិឧបត�ម�ធនចំនួន ៣១២អជា� បណ� ស្រមាប់អតិថិជនចំនួន ១,៤៩០,៦៨៧ 

ែដលមានករេ្របី្របាស់ថាមពលសរុបចំនួន ៩៦៩.៩៤លនគីឡូវ៉ត់េម៉ាង ។ ចនំួនអតិថិជន នងិបរមិាណៃនករេ្របី្របាស់ 

គឺេយាងេទតមទ្រមង់េផ្សងៗគា� ៃនករេ្របី្របាស់ ៖ 

− ករេ្របី្របាស់អគ�ិសនីមិនេលីសពី ១០គីឡូវ៉ត់េម៉ាង/១ែខ មានអតិថិជនចំនួន ២០៤,៤២១ និងេ្របី្របាស់ថាមពល

អគ�ិសនីចំនួន ១២.២៤៦លនគីឡូវ៉ត់េម៉ាង 

− ករេ្របី្របាស់អគ�ិសនីចប់ពី ១១គីឡូវ៉ត់េម៉ាង/១ែខ ដល់ ៥០គីឡូវ៉ត់េម៉ាង/១ែខ មានអតិថិជនចំនួន ៨៣៣,១៣៨ និង

េ្របី្របាស់ថាមពលអគ�ិសនីចំនួន ២៧០.១១៦លនគីឡូវ៉ត់េម៉ាង 

− ករេ្របី្របាស់អគ�ិសនីេ្រចីនជាង ៥០គីឡូវ៉ត់េម៉ាង/១ែខ មានអតិថិជនចំនួន ៤៥៣,១២៨ និងេ្របី្របាស់ថាមពល

អគ�ិសនីចំនួន ៥៨៧.៥៧៦លនគីឡូវ៉ត់េម៉ាង  
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របាយករណ៍ស�ពីីករផលតិ 

 ករនាចំលូ និងករប��ូនអគ�សិន ី

ជំពូកទី ៤ 
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៤.១ ករផលតិអគ�ិសនីេនក�ងុ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

៤.១.១ ករផលតិអគ�ិសនីតម្របេភទអ�កកន់អជា� បណ�  

ករផលិតអគ�ិសនីរបស់អ�កកន់អជា� បណ�េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាមាន ០២្របេភទគឺ ទី១-ករផលិតអគ�ិសនី
េដយផលិតករអគ�ិសនីឯករជ្យែដលកន់អជា� បណ�ផលិតកម� េហយីផលិតអគ�ិសនីលក់ឲ្យអ�កផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនី ឬឲ្យេរងច្រក

ឧស្សោហកម� ្រសបតមកិច�្រពមេ្រពៀងទិញ-លក់អគ�ិសនី និងទី២-ករផលិតអគ�ិសនីេដយអ�កកន់អជា� បណ�រមួ ែដលក�ុងេនាះ

មានអជា� បណ�មួយ ជាអជា� បណ�ផលិតកម� ផលិតអគ�ិសនីស្រមាប់ផ�ត់ផ�ង់ឲ្យអ�កេ្របី្របាស់ែដលឋតិេនក�ុងតំបន់ែចកចយ

របស់ខ�ួន ។ 

ព័ត៌មានស�ីអំពីទិន�ន័យៃនកិច�្របតិបត�ិករេសវកម�ផលិតអគ�ិសនីរបស់អ�កកន់អជា� បណ�ផលិតកម� អគ�ិសនីកម�ុជា 

និង្របព័ន�េទលដច់េដយែឡកដំេណីរករេដយអ�កកន់អជា� បណ�រួមមួយចំនួន មានបង� ញជូនេនក�ុងឧបសម�័ន�ទី៣,    

ឧបសម�័ន�ទ៤ី, ឧបសម�័ន�ទ៥ី(ក) នងិឧបសម�័ន�ទ៥ី(ខ) ។ ព័ត៌មានសេង�បស�ីពីអនុភាពតេម�ីង និងបរមិាណថាមពលបេ�� ញ

េដយផលិតករអគ�ិសនីឯករជ្យ អគ�ិសនីកម�ុជា និងអ�កកន់អជា� បណ�រមួ មានបង� ញជូនក�ុង ឧបសម�័ន�ទ២ី(ខ) ។   

ក�ុងឆា� ២ំ០១៨េនះ បរមិាណថាមពលផលិត និងថាមពលបេ�� ញេដយអ�កកន់អជា� បណ�ទងំអស់ក�ុង្របេទសកម�ុជា

មាន ៨,១៧២.២៧លនគីឡូវ៉ត់េម៉ាង ែដលចំនួនេនះេលីសថាមពលបេ�� ញេនឆា� ២ំ០១៧ ចំនួន ២៣.១៩ % ។ ជាមួយ

នឹងករព្រងីកបណា� ញប��ូ ន និងប��ូ នរង អជា� បបណ�រមួ(ផលិត និងែចកចយ) ្រត�វបានភា� ប់ជាមួយបណា� ញជាតិ និងបាន 

ប�� ប់ករផលិតថាមពលរបស់ខ�ួន ។ េនចុងឆា� ២ំ០១៨ មានែតអជា� បណ� ០៥បុ៉េណា� ះ ែដលបាន្របតិបត�ិករជា្របព័ន�េទល 

ជាមួយនឹងករផលិតថាមពលសរុបចំនួន ០.៩២៣លនគីឡូវ៉ត់េម៉ាង ។  

្រកហ�កិបង� ញពីបរមិាណថាមពលែដលបានប��ូ នេចញ េដយអ�កកន់អជា� បណ�ផលិតកម� អ�កកន់អជា� បណ�រមួ 

និងអគ�ិសនីកម�ុជា មានបង� ញជូនខងេ្រកម ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយករណ៍ស�ពីកីរផលតិ ករនាចំូល  

និងករប��ូនអគ�សិន ី

67.71 57.06

8,047.50

បរមិណថមពលប��ូនេចញ គិតជាលនគីឡវ៉ូាត់េម៉ង

ផលិតករអគ�ិសនីឯករជ្យ

អគ�ិសនីកម�ុជា

អ�កកាន់អាជា� បណ�រមួ
(អ�កកាន់អាជា� បណ�ផលិតកម�)
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៤.១.២ ករផលតិអគ�ិសនីតម្របេភទមេធ្យោបាយផលតិកម� 

ស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៨ មេធ្យោបាយផលិតអគ�ិសនីេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាែបងែចកជា ០៥ ្របេភទ៖ ១-េរងច្រក

វរអីគ�ិសនី ២-េរងច្រកេដ្យែសល ៣-េរងច្រកេ្របីឡចំហយេដីរេដយធ្ូយងថ� ៤-េរងច្រកេ្របីអុស និងជីវម៉ាស់េផ្សងៗ និង      

៥-េរងច្រកេដីរេដយថាមពលពន�ឺ្រពះអទិត្យ ។ ក�ុងអំឡុងឆា� ២ំ០១៨ ្រក�មហុ៊ន ហយ្រដ� េផវរ័ ឡូេវរី េសសន២ បានបែន�មទួបី៊ន

ចំនួន០៧េ្រគឿងេទៀត ែដលមានអនុភាពផលិត ៥០េមហ� វ៉ត់ក�ុងមួយទួបី៊ន ែដលេធ�ីេអយអនុភាពតេម�ីងសរុប េកីនដល់ 

៤០០េមហ� វ៉ត់ និង្រក�មហុ៊ន អយអុីឌី អុិនេវស (េខមបូឌ) បាន្របតិបត�ិករេរងច្រកជីវម៉ាស់របស់ខ�ួនេនក�ុងេខត�្រពះវហិរ

ែដលបានតេម�ីងអនុភាពផលិត ៧០០គីឡូវ៉ត់ ។ គិត្រតឹមឆា� ២ំ០១៨ េរងច្រកវរអីគ�ិសនីចំនួន០៩កំពុងដំេណីរករគឺ ៖ វរ ី 

អគ�ិសនីគិររីម្យ១, វរអីគ�ិសនីគិររីម្យ៣, វរអីគ�ិសនីកំចយ, វរអីគ�ិសនីស�ឹងអៃត, វរអីគ�ិសនីស�ឹងឫស្ស្ីរជ�ំេ្រកម, វរអីគ�ិសនី
ស�ឹងតៃត និងវរអីគ�ិសនីេសសន�េ្រកម២ ែដលភា� ប់េទនឹងបណា� ញជាតិ  វរអីគ�ិសនីរតនគិរភីា� ប់េទនឹងបណា� ញរបស់អគ�ិសនី
កម�ុជាេខត�រតនគិរ ីនិងវរអីគ�ិសនីមណ� លគិរភីា� ប់នឹងបណា� ញរបស់អគ�ិសនីកម�ុជាេខត�មណ� លគិរ ី។ េរងច្រកអគ�ិសនីែដលេ្របី
្របាស់អុស ផលិតផលកសិកម�  និងកកសំណល់េផ្សងៗ េធ�ីជាឥន�នៈស្រមាប់ដំេណីរករផលិតថាមពលអគ�ិសនីមានដូចជា ៖ 

្រក�មហុ៊ន េអស អិល ហ� មិន ្រប�េសសសីុង េខមបូឌ លីមីធីត (ែដលេធ�ីករផ�ត់ផ�ង់ថាមពលសល់ពីករេ្របី្របាស់ផា� ល់ខ�ួនមួយ

ចំនួនឲ្យេទអគ�ិសនីកម�ុជាភ�ំេពញ), ្រក�មហុ៊ន អង�របាយអូខូេជន, ្រក�មហុ៊នភ�ំេពញ សូ៊ហ� , ្រក�មហុ៊ន អយអុីឌី អុិនេវស (េខម

បូឌ), ្រក�មហុ៊ន េខមជីលបូ េអឡកិ ្រទីកេផវរ័ និង្រក�មហុ៊ន េកះកុង សូ៊េហ�រី អុិនដស�ស�ី ខមេភនី លីមីធីត ។ ្រក�មហុ៊ន    

េខមបូឌ េអេនជី លីមីធីត និង្រក�មហុ៊ន សីុអយអយឌីជី  (ែដលភា� ប់េទនឹងបណា� ញជាតិេខត�្រពះសីហនុ) េ្របី្របាស់ធ្ូយងថ�

ស្រមាប់ដំេណីរករេរងច្រកអគ�ិសនី ។ ្រក�មហុ៊ន សុវណ�ភូមិ អុិនេវសេមន (ែដលភា� ប់េទនឹង្របព័ន�បណា� ញអគ�ិសនីកម�ុជា

ភ�ំេពញ) ែដល្របាស់ធ្ូយងថ�ស្រមាប់ដំេណីរករេរងច្រកអគ�ិសនី ្រត�វបានប�្ឈប់ករផលិតរបស់ខ�ួន ចប់ទងំពីែខមិថុនា ឆា� ំ

២០១៨ ។ ចំែណកេរងច្រកអគ�ិសនីរបស់អ�កកន់អជា� បណ�េផ្សងេទៀត គឺជាេរងច្រកអគ�ិសនីែដលេ្របីេ្របងេខ�  ឬ េ្របង  

េដ្យែសលជាឥន�នៈស្រមាប់ផលិតអគ�ិសនី ។ ព័ត៌មានសេង�បអំពីអនុភាពតេម�ីង និងបរមិាណថាមពល ែដលប��ូ នតម្របេភទ

ផលិតកម�ខងេលី មានបង� ញជូនក�ុងឧបសម�័ន�ទ២ី (គ) ។  

្រកហ�កិបង� ញអំពីបរមិាណថាមពលែដលបានប��ូ នេចញេដយអ�កកន់អជា� បណ�ផលិតកម� និងអ�កកន់អជា� បណ�រមួ 

តម្របេភទមេធ្យោបាយផលិតកម� មានបង� ញជូនខងេ្រកម ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បរមិណថមពលប��ូនេចញតាម្របេភទមេធ្យោបយផលតិកម� 
គិតជាលនគីឡវ៉ូាត់េម៉ង

ថមពលពន�ឺ្រពះអាទិត្យ

ធ្ូយងថ�

េដ្យែសល / េ្របងេខ�

អុស / ជីវម៉ស់

វារអីគ�ិសនី

63.63
299.31

4,737.01

15.75

3,056.56
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៤.១.៣  គេ្រមាងផលតិអគ�ិសនីកំពុងអនុវត� និងែផនករ 

គេ្រមាងផលិតអគ�ិសនីកំពុងសងសង់ គិត្រតឹមចុងឆា�  ំ២០១៨ មានដូចខងេ្រកម ៖ 

១. គេ្រមាងសងសង់េរងច្រកអគ�ិសនីដុតធ្ូយងថ�េនេខត�្រពះសីហនុ ៖ គេ្រមាងសងសង់េរងច្រកអគ�ិសនី
ដុតធ្ូយងថ�មានអនុភាព ១ x ១៣៥េមហ� វ៉ត់ ក�ុង្រកបខណ� ៃនករវនិិេយាគរបស់្រក�មហុ៊ន សីុ អុី អិល ២ 

(្រក�មហុ៊ន េខមបូឌន េអេនីជី លីមីតធីត) េនៃថ�ទី១៥ ែខមីនា ឆា� ២ំ០១៧ េហយីេរងច្រកអគ�ិសនីដុត

ធ្ូយងេនះគឺកំពុងសងសង់ ។  

២. គេ្រមាងសងសង់ស� នីយវរអីគ�ិសនីែ្រពកល� ង ៖ គេ្រមាងសងសង់ស� នីយេនះបានេធ�ីករសិក្សោសមិទ�ិ
លទ�ភាពជំហនដំបូងរចួេហយី ។ អនុភាពែដលបានេស�ីសំុស្រមាប់គេ្រមាងេនះគឺ ៩០េមហ� វ៉ត់ ។ 

៣. គេ្រមាងសងសង់េរងច្រកអគ�ិសនីេដីរេដយថាមពលជីវម៉ាសេនេខត�្រពះវហិរ ៖ គេ្រមាងសងសង់េរង

ច្រកអគ�ិសនីេដីរេដយថាមពលជីវម៉ាសមានអនុភាព ២ ដល់ ៤េមហ� វ៉ត់ េនេខត�្រពះវហិរ ។ គេ្រមាង

េរងច្រកអគ�ិសនីេដីរេដយថាមពលជីវម៉ាសេនះក�ុង្រកបខណ� ៃនករវនិិេយាគរបស់្រក�មហុ៊ន រូយ េហ�ង 

(េខមបូឌ) អុិនេធីេណសិនណល ខមេភនី លីមីធីត ែដលបានចុះកិច�្រពមេ្រពៀងទិញ-លក់អគ�ិសនីជាមួយ

អគ�ិសនីកម�ុជារចួេហយី ។ 

៤.២  ករនាចំូលអគ�ិសនីពី្របេទសជិតខង 

្របេទសកម�ុជាបានទិញអគ�ិសនីពី្របេទសៃថ ្របេទសេវៀតណាម និង្របេទសឡាវ ។ ករនាចូំលអគ�ិសនីពី្របេទសេវៀត

ណាម គឺេធ�ីេឡងីតមរយៈែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យម 22kV មានជាេ្រចីនកែន�ង និងតមរយៈែខ្សប��ូ ន 230kV ពី្របេទស 

េវៀតណាមមកេខត�តែកវ និងមកភ�ំេពញ ។ ដូចគា� េនះែដរ ករនាចូំលអគ�ិសនីពី្របេទសៃថ គឺេធ�ីេឡងីតមរយៈែខ្សបណា� ញតង់

ស្ុយងមធ្យម 22kV ជាេ្រចីនកែន�ង និងតមរយៈែខ្សប��ូ ន 115kV ពី្របេទសៃថមកេខត�បនា� យមានជ័យ េខត�បាត់ដំបង និង

េខត�េសៀមរប ។ ករនាចូំលអគ�ិសនីពី្របេទសឡាវ គឺេធ�ីេឡងីតមរយៈែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យម 22kV ្រត�វបានដំេឡងីេទ

ជាែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយង 115kV ផ�ត់ផ�ង់េទេខត�្រពះវហិរ ក�ុងអំឡុងឆា� ២ំ០១៧ ។ 

េដយែផ�កេលីមូលដ� នៃនកិច�្រពមេ្រពៀងពណិជ�កម�អគ�ិសនីរវង្រកសួងឧស្សោហកម� ែរ ៉ និងថាមពលកម�ុជាជាមួយ 

្រកសួងឧស្សោហកម�េវៀតណាម អគ�ិសនីកម�ុជាបានចុះកិច�្រពមេ្រពៀងទិញអគ�ិសនីជាមួយ្រក�មហុ៊នអគ�ិសនីទី២ េវៀតណាម ឬ

តងនាមឲ្យអ�កកន់អជា� បណ�ដ៏ៃទេទៀត េដីម្បនីាចូំលអគ�ិសនីតមចំណុចមួយចំននួស្រមាប់ផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីឲ្យតំបន់នានាែដល 

ឋតិេនែក្បរ្រពំែដនកម�ុជា-េវៀតណាម ។ 

េដយែឡក ្រក�មហុ៊នឯកជនដៃទេទៀតបានទទួលសិទ�ិពី្រកសួងែរ ៉និងថាមពល េដីម្បទីិញអគ�ិសនីពីអជា� ធរអគ�ិសនី 

េខត�របស់្របេទសៃថ ស្រមាប់ផ�ង់ផ�ង់អគ�ិសនីឲ្យតំបន់នានា ែដលឋតិេនែក្បរ្រពំែដនកម�ុជា-ៃថ ។ ៃថ�អគ�ិសនីនាចូំលពី្របេទស 

ៃថតមតង់ស្ុយង 22kV ឈរេលីមូលដ� នៃថ�ែ្រប្រប�លតមេពលេវលេ្របី្របាស់ ែដលកំណត់េដយអជា� ធរអគ�ិសនីេខត�របស់ 

ៃថ ស្រមាប់អនុវត�តម្របេភទអតិថិជន ។ ៃថ�េនះរមួមានៃថ�គិតេលីទំហេំសចក�ី្រត�វករេ្របី្របាស់(គិតជាបាតក�ុង១គីឡូវ៉ត់

េម៉ាងៃនទំហេំសចក�ី្រត�វករអតិបរមា) ៃថ�គិតេលីបរមិាណថាមពលែដលបានេ្របី្របាស់ (គិតជាបាតក�ុង១គីឡូវ៉ត់េម៉ាងែដល

មាន  អ្រតខុសគា� េទតមថាមពលេ្របី្របាស់េនេម៉ាងបន�ុកអតិបរមា និងេ្របី្របាស់េនេម៉ាងបន�ុកអប្បបរមា) ៃថ�េសវ(ៃថ�េថរ

គិតជាបាតក�ុង១ែខ) ករពិន័យេលីេមគុណអនុភាព(គិតជាបាតក�ុង១គីឡូវ៉ត់េរអក់ទីវែដលេ្របីេលីស) និងៃថ�ែ្រប្រប�លFt 

(ករែ្រប្រប�លចំណាយគិតជាបាតក�ុង១គីឡូវ៉ត់េម៉ាង) ។ េដយសរែតរចនាសម�័ន�ៃនៃថ�លក់រេបៀបេនះ ៃថ�អគ�ិសនីែដលនាំ

ចូលពី្របេទសៃថែ្រប្រប�លពីែខមួយេទែខមួយតមលក�ខណ� ៃនករេ្របី្របាស់ ។ ៃថ�អគ�ិសនីែដលនាចូំលេដយអគ�ិសនីកម�ុជាពី
្របេទសៃថតមែខ្សប��ូ ន 115kV រមួមានៃថ�គិតេលីបរមិាណថាមពលែដលបានេ្របី្របាស់គិតជាបាតក�ុង១គីឡូវ៉ត់េម៉ាង បូក

នឹងៃថ�ែ្រប្រប�ល Ft (ករែ្រប្រប�លចំណាយគិតជាបាតក�ុង១គីឡូវ៉ត់េម៉ាង) ។ អគ�ិសនីកម�ុជានាចូំលអគ�ិសនីពី្របេទសឡាវតម

រយៈែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងខ�ស់ 115kV ស្រមាប់ករផ�ត់ផ�ងឲ្យតំបន់្រពះវហិរ ។ 

ព័ត៌មានស�ីពីបរមិាណថាមពលអគ�ិសនីែដលបាននាចូំលពី្របេទសជិតខងមានបង� ញជូនក�ុងឧបសម�័ន�ទ២ី(ក) និង

ទិន�ន័យលំអិតមានបង� ញេនក�ុងឧបសម�័ន�ទ៥ី(ក) ។ 
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៤.៣  ករប��ូនអគ�ិសនី 

៤.៣.១  ្របពន័�តង់ស្យងុខ�សេ់នកម�ុជា 

 ព័ត៌មានលំអិត អំពីអនុស� នីយ្របព័ន�បណា� ញជាតិតង់ស្ុយងខ�ស់ (GS) ដំេណីរករេដយអ�កកន់អជា� បណ�េនចុង 

ឆា� ២ំ០១៨ មានបង� ញដូចខងេ្រកម ។ 

តរងទី៨: ព័ត៌មានលម�ិតអំពីអនុស� នីយ្របព័ន�បណា� ញជាតិតង់ស្យងុខ�ស ់

ល.រ អនុស� នយី 

្រតង់ស�ូអនុភាព 
ចនំនួចណុំចភា� ប់ 

ទ� រចរន�, 22 kV វ ៉ុល (kV) 
អនុភាព 

(MVA) 
ចនំនួ 

ក- អនុស� នយី (GS) ដេំណីរករេដយអគ�សិនកីម�ុជា 

1 GS 1 (ភ�ំេពញ) 115/22 75 4 42 

2 GS 2 (ភ�ំេពញ) 115/22 50 3 34 

3 GS 3 (ភ�ំេពញ) 

115/22 50 2 

25 
115/22/15 

50 

 
1 

4 GS 4 (កំពង់ស�ឺ) 
230/115 200 2 

39 
115/22 50 3 

5 GS5 (ភ�ំេពញ) 115/22 50 3 26 

6 GS តែកវ 230/22 50 2 14 

7 GS កំពង់ស�ឺ 
115/22 50 2 

10 
115/22 6.3 1 

8 GS កំពត 230/22 50 1 9 

9 GS ស�ឹងហវ 
230/115 100 1 

7 
230/22 50 1 

10 GS អូរេសម 115/230/22 150 1  

11 GS ្រក�ង្រពះសីហនុ 115/22 50 2 10 

12 GS ឈូក 230/115 100 1  

13 GS 7 (ខងត្ូបងភ�ំេពញ) 

230/115 200 2 

19 230/22 75 1 

115/22 50 1 

14 GS ៃ្រពែវង 115/22 50 1 6 

15 GS បាវតិ 115/22 50 1 7 

16 GS ្រពះវហិរ 115/35 50 1 8 

17 GS ស�ឹងែ្រតង 230/22 50 1 8 

18 GS 8 (ទួលព្រង) 115/22 75 1 26 

19 GS 10 (Minibea) 115/22 30 1 10 

ខ- អនុស� នយី (GS) ដេំណីរករេដយ្រក�មហុ៊ន (េខមបូឌ) េផវរ័ ែ្រទនមសិីន ឡាញ 

20 GS បនា� យមានជ័យ 115/22 50 1 7 

21 GS េសៀមរប 
115/22 50 1 

8 
115/22 25 1 



របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីឆ្នាំ២០១៨

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពជុ

25

22 GS បាត់ដំបង  115/22 25 1 3 

23 GS IE 115/22 50 2 8 

24 GS ខងេកីតេសៀមរប 115/22 50 1 7 

គ- អនុស� នយី (GS) ដេំណីរករេដយ្រក�មហុ៊ន េខមបូឌ េផវរ �ហ�តិ 

25 GS កំពង់ឆា� ងំ 
230/22 50 1 

12 
230/22 25 1 

26 GS េពធិ៍សត់ 230/22 25 1 4 

27 GS បាត់ដំបង  
230/22 75 1 

6 
230/115/22 90 2 

ឃ- អនុស� នយី (GS) ដេំណីរករេដយ្រក�មហុ៊ន េខមបូឌន ែ្រទនមសិីន លីមតីធតី 

28 GS 6 ខងេជីងភ�ំេពញ 
230/115 200 2 

16 
115/22 50 2 

29 GS កំពង់ចម 115/22 50 2 12 

ង- អនុស� នយី (GS) ដេំណីរករេដយ្រក�មហុ៊ន េខមូឌន តៃត ហយ្រដ� េផវរ 

30 GS តៃត 230/35/22 60 1 2 

ច- អនុស� នយី (GS) ដេំណីរករេដយ្រក�មហុ៊ន  ដយអមុឹនិ េផវរ័ លីមធីតី 

31 GS ្រកេចះ 230/22 50 1 4 
 

ព័ត៌មានលម�ិតអពំីែខ្សប��ូ នភា� ប់នឹងអនុស� នីយ្របព័ន�បណា� ញជាតិតង់ស្ុយងខ�ស់ និងស� នីយទងំេនះ មានបង� ញ

ជូនក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

តរងទី៩: ព័ត៌មានលម�ិតអំពី្របព័ន�បណា� ញជាតិតង់ស្យងុខ�ស ់

ល.រ 
ែខ�ប���ញតង់ស��ងខ�ស់ តង់ស��ង 

គ.វ៉ ចំនួនេសៀគ�ី �បែវង 
គ.ម មកពី េ���ះេ� 

ក-ែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងខ�ស់ដេំណីរករេដយអគ�សិនកីម�ុជា 

1 ្រពំែដនេវៀតណាម GS តែកវ 230 2 50 

2 GS តែកវ GS 4 ភ�ំេពញ 230 2 47 

3 GS តែកវ GS កំពត 230 2 73 

4 GS អូរេសម GS េពធិ៍សត់ 230 2 145 

5 GS កំពត GS ស�ឹងហវ 230 2 88 

6 ភ�ំេពញ ខងលិច-ខងត្ូបងភ�ំេពញ 230 2 24 

7 GS 1 ភ�ំេពញ GS 3 ភ�ំេពញ 115 1 11.5 

8 GS 2 ភ�ំេពញ CEP 115 1 6.98 

9 GS 3 ភ�ំេពញ CEP 115 1 5.32 

10 GS កំពង់ស�ឺ GS 5 ភ�ំេពញ 115 1 37 

11 GS វរអីគ�ិសនីគិររីម្យ GS កំពង់ស�ឺ 115 1 65.04 

12 GS 4 ភ�ំេពញ ែខ�រេអឡកិ្រទីក េផវរ័ 115 1 24.86 

13 ែខ�រេអឡកិ្រទីក េផវរ័ GS 2 ភ�ំេពញ 115 1 6.63 

14 GS 4 ភ�ំេពញ GS 1 ភ�ំេពញ 115 1 29.8 

15 GS 5 ភ�ំេពញ GS 1 ភ�ំេពញ 115 1 3.53 

16 GS ស�ឹងហវ GS ្រពះសីហនុ 115 2 11 
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17 GS ឈូក GS បនា� យមាស 115 1 12 

18 ភ�ំេពញ (Phnom Penh Loop Line)  115 2 44.7 

19 GS 7 ភ�ំេពញ GS ៃ្រពែវង-បាវតិ 115 1 145 

20 ្រពំែដនឡាវ GS ្រពះវហិរ 115 1 60 

21 GS បាត់ដំបង GS រតនមណ� ល 115 1 80 

22 GS ្រកេចះ GS ស�ឹងែ្រតង 230 2 115 

ខ-ែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងខ�ស់ដេំណីរករេដយ្រក�មហុ៊ន សីុណូហយ្រដ� កចំយ 

23 វរអីគ�ិសនីកំចយ GS GS កំពត 230 2 11 

គ-ែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងខ�ស់ដេំណីរករេដយ្រក�មហុ៊ន េខមបូឌ េផវរ �ហ�តី 

24 GS 4  ភ�ំេពញ GS 6 ខងេជីងភ�ំេពញ 230 2 40.36 

25 GS 6 ខងេជីងភ�ំេពញ GS កំពង់ឆា� ងំ 230 2 47.8 

26 GS កំពង់ឆា� ងំ GS េពធិ៍សត់ 230 2 82.83 

27 GS េពធិ៍សត់ GS បាត់ដំបង  230 2 122.39 

28 GS បាត់ដំបង (CPTL) GS បាត់ដំបង (CPG) 115 2 1 

ឃ-ែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងខ�ស់ដេំណីរករេដយ្រក�មហុ៊ន (េខមបូឌ) េផវរ័ ែ្រទនមសិីន ឡាញ 

29 ្រពំែដនៃថ GS អុិនដេ�ស��លេអេស�ត 115 2 4 

30 GS អុិនដេ�ស��លេអេស�ត GS បនា� យមានជ័យ 115 2 43 

31 GS បនា� យមានជ័យ GS េសៀមរប 115 1 85 

32 GS បនា� យមានជ័យ GS បាត់ដំបង 115 1 57 

33 GS េសៀមរប GS ខងេកីតេសៀមរប 115 1 25 

ង-ែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងខ�ស់ដេំណីរករេដយ្រក�មហុ៊ន ឆាយណា ហ៊រទន ឡូេវ ីស�ងឹឫស្ស្ីរជ� ំហយ្រដ�-េអឡកិ្រទកី ្រប�េជក 

(េខមបូឌ) ខមេភន ីលីមធីតី 

34 អូរេសម ស�ឹងឫស្ស្ីរជ�ំេ្រកម 230 1 42 

35 អូរេសម ស�ឹងឫស្ស្ីរជ�ំេលី 230 1 37 

ច-ែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងខ�ស់ដេំណីរករេដយ្រក�មហុ៊ន េខមបូឌន ែ្រទនមសិីន លីមតីធតី 

36 GS 6  ភ�ំេពញ GS កំពង់ចម 230 2 110 

ឆ-ែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងខ�ស់ដេំណីរករេដយ្រក�មហុ៊ន សីុតចិ ហយ្រដ� េផវរ័ លីមតីធតី 

37 គិររីម្យ 1 គិររីម្យ 3 115 1 31 

ជ-ែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងខ�ស់ដេំណីរករេដយ្រក�មហុ៊ន សីុ េអច ឌ ី(េខមបូឌ) ហយ្រដ� េផវរ័ លីមតីធតី 

38 ស�ឹងអៃតេលី អូរេសម 115 1 4.2 

39 ស�ឹងអៃតេ្រកម អូរេសម 115 1 13.6 

ឈ-ែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងខ�ស់ដេំណីរករេដយ្រក�មហុ៊ន េខបូឌន តៃត ហយ្រដ� េផវរ័ 

40 តៃត 
ឫស្ស្ីរជ�ំេ្រកម និងឫស្ស្ីរជ�ំ

េលី 
230 2 38 

ញ-ែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងខ�ស់ដេំណីរករេដយ្រក�មហុ៊ន  ដយអមុឹនិ េផវរ័ លីមធីតី 

41 GS កំពង់ចម GS ្រកេចះ 230 2 125 

ដ-ែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងខ�ស់ដេំណីរករេដយ្រក�មហុ៊ន ហយ្រដ� េផវរ័ ឡូវរ័ េសសន២ 

42 GS ស�ឹងែ្រតង េសសន២ េ្រកម 230 2 25.5 
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៤.៣.២ ែខ្សបណា� ញប��ូនតង់ស្យងុខ�សក់ំពុងសងសង់ 

គិត្រតឹមចុងឆា� ២ំ០១៨ គេ្រមាងសងសង់ែខ្សប��ូ នកំពុងបន�ករងរសងសង់ ដូចខងេ្រកម៖ 

- ែខ្សប��ូ នតង់ស្ុយង 500kV ពីអនុស� នីយស�ឹងហវមកទី្រក�ងភ�ំេពញ សងសង់េដយ្រក�មហុ៊ន អឡចិ ខបេភីេរសិន 

មាន្របែវង ១៩០គីឡូែម៉ត ។ 

- ែខ្សប��ូ នតង់ស្ុយង 230kV ពីអនុស� នីយស�ឹងតៃតមកទី្រក�ងភ�ំេពញ សងសង់េដយ្រក�មហុ៊ន អឡចិខបេភីេរសិន 

មាន្របែវង ២២០គីឡូែម៉ត ។ 

- ែខ្សប��ូ នតង់ស្ុយង 230kV ពីអនុស� នីយេសៀមរប េទកំពង់ធំ និងកំពង់ចម សងសង់េដយ្រក�មហុ៊ន China 

National Heavy Machinary Coporation(CHMC) មាន្របែវង ៣៤០គីឡូែម៉ត ។ 

៤.៤  ករដំេណ រករែខ្សបណា� ញប��ូនតង់ស្យងុខ�ស ់

្របព័ន�បណា� ញតង់ស្ុយងខ�ស់ែដលភា� ប់ប��ូ លគា� នូវែខ្សប��ូ នតង់ស្ុយងខ�ស់ េទនឹងអនុស� នីយប��ូ នទងំអស់្រត�វ

បានឲ្យេឈ� ះថា “បណា� ញប��ូ នជាតិ” ។ េ្រកពីទទួលថាមពលៃនករផលិតថាមពលអគ�ិសនីេនក�ុង្រស�ក បណា� ញប��ូ ន

ជាតិក៏ទទួលថាមពលអគ�ិសនីពី្របេទសេវៀតណាម ែដលមានតង់ស្ុយង 230kV និង្របេទសៃថែដលមានតង់ស្ុយង 115kV ។ 

ក�ុងអំឡុងឆា� ២ំ០១៧ បណា� ញប��ូ នជាតិបានព្រងីកេទដល់អនុស� នីយេខត�្រកេចះ អនុស� នីយេខត�ស�ឹងែ្រតង និងស� នីយវរ ី
អគ�ិសនីេសសន២ តមែខ្សតង់ស្ុយង 230kV ២េសៀគ�ី ។ ែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយង 115kV ១េសៀគ�ី ពី្រពំ្របទល់្របេទសឡាវ មក

ដល់អនុស� នីយេខត�្រពះវហិរ បានដក់ឲ្យេ្របី្របាស់ក�ុងឆា� ២ំ០១៧ ផងែដរ ។ េដយសរមិនអចដំេណីរករផ�ត់ផ�ង់ថាមពល

អគ�ិសនីពី្របេទសេវៀតណាម ឲ្យ្រសបគា� ជាមួយករផ�ត់ផ�ង់ថាមពលអគ�ិសនីពី្របេទសៃថ ឬករផ�ត់ផ�ង់ថាមពលអគ�ិសនីពី 

្របេទសឡាវ បានេធ�ីឲ្យ្របព័ន�មិនអចដំេណីរករ្រសបគា� ផងែដរ ។ តំបន់មយួចំនួនទទួលករផ�ត់ផ�ង់ថាមពលអគ�ិសនីពី
្របេទសេវៀតណាម ឬ្របេទសៃថ េនេពលេវលខុសៗគា�  ក�ុងអំឡុងឆា� ២ំ០១៧ ។ េដយមានករេកីនេឡងីៃនករផលិតអគ�ិសនី
ពីវរអីគ�ិសនីេធ�ីឲ្យករផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីបានេកីនេឡីងេនក�ុងរដូវវស្សោេនាះ នាឲំ្យមានករផ�ត់ផ�ង់បែន�មពី្របព័ន�ភ�ំេពញេទ

អនុស� នីយក�ុងេខត�េសៀមរបក�ុងអំឡុងរដូវវស្សោ ។ ្រសេដៀងគា� េនះែដរ េនរដូវ្របាងំ្របភពអគ�ិសនីៃន្របេទសៃថ ក៏្រត�វបាន 

ប��ូ នមកបែន�មក�ុង្របព័ន�ភ�ំេពញវញិែដរ េដយសរករផលិតអគ�ិសនីពីវរមីានករធា� ក់ចុះ ។ ករផ�ត់ផ�ង់ថាមពលពីបណា� ញជាតិ
បាន្រគបដណ� ប់េលីេខត� និងរជធានីមួយចំនួនដូចជា ៖ េខត�តែកវ េខត�កំពត េខត�្រពះសីហនុ រជធានីភ�ំេពញ េខត�កណា� ល 

េខត�កំពង់ស�ឺ េខត�កំពង់ឆា� ងំ េខត�េពធិ៍សត់ េខត�បាត់ដំបង េខត�បនា� យមានជ័យ េខត�េសៀមរប េខត�កំពង់ចម េខត�កំពង់ធំ 

េខត�ៃ្រពែវង េខត�េកះកុង េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំេខត�ែកប េខត�ៃប៉លិន េខត�ស� យេរៀង េខត�្រកេចះ េខត�ស�ឹងែ្រតង និងេខត�រតនគិរ ី។ 
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ជំពូកទី ៥ 

របាយករណ៍អំពកីរប��ូនរង 

 និងករផ�ត់ផ�ង់អគ�សិន ី

 



របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីឆ្នាំ២០១៨

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពជុ

29

 
 

 

 

 
 

៥.១ ករអភិវឌ្ឍបណា� ញប��ូនតង់ស្យងុមធ្យម 

 េដយែផ�កេលីករអភិវឌ្ឍ្របព័ន�បណា� ញជាតិតង់ស្ុយងខ�ស់ក�ុង្របេទសកម�ុជា បណា� ញប��ូ នតង់ស្ុយងមធ្យមជាេ្រចីន

កែន�ង្រត�វបានសងសង់េចញពីអនុស� នីយ្របព័ន�បណា� ញជាតិតង់ស្ុយងខ�ស់នានា េដីម្បផី�ត់ផ�ង់ថាមពលអគ�ិសនីដល់អ�កកន់

អជា� បណ� និងអ�កេ្របី្របាស់េនតំបន់ជិតខងអនុស� នីយទងំេនាះ ។  បណា� ញប��ូ នតង់ស្ុយងមធ្យមជាេ្រចីនកែន�ងេទៀត្រត�វ

បានសងសង់បែន�មេនតបំន់ជិត្រពំ្របទល់្របេទសេវៀតណាម និង្របេទសៃថែដលអ�កកន់អជា� បណ�នាចូំលអគ�ិសនីមកលក់

ឲ្យអ�កេ្របី្របាស់តមរយៈែខ្សប��ូ នតង់ស្ុយងមធ្យម ។ ក�ុងអំឡុងេពលបីបួនឆា� ចុំងេ្រកយេនះ អគ�ិសនីកម�ុជា និងអ�កកន់

អជា� បណ�ជាេ្រចីនេទៀតបានេដីរតួយ៉ាងសំខន់ក�ុងករអភិវឌ្ឍែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យមស្រមាប់េគាលបំណងប��ូ នរង 

និងែចកចយ ។ អ�កកន់អជា� បណ�ប��ូ ន និងប��ូ នស្រមាប់េគាលបំណងពិេសស ែដលកំពុង្របតិបត�ិករេលីែខ្សបណា� ញ

តង់ស្ុយងមធ្យមមានេរៀបរប់ដូចតរងខងេ្រកម ៖ 

តរងទី១០: អ�កកន់អជា� បណ� ប��ូន ែដលកំពុង្របតិបត�ិករេលែខ្សបណា� ញតង់ស្យងុមធ្យម 

េលខអជា�

បណ� 
េឈ� ះអជា� បណ� ែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យមដេំណីរករតមេខត� 

001អ អគ�ិសនីកម�ុជា 

ភ�ំេពញ កណា� ល កំពង់ស�ឺ តែកវ កំពង់ចម ្រពះសីហនុ 

កំពត ៃ្រពែវង បាត់ដំបង េសៀមរប បនា� យមានជ័យ 

េកះកុង ្រកេចះ មណ� លគិរ ី េពធិ៍សត់ រតនគិរ ី

េសៀមរប ស�ឹងែ្រតង ស� យេរៀង ត្ូបងឃ�ុ ំនិង្រពះវហិរ 
252អ ្រក�មហុ៊ន កំពង់េសម េអឡកិ្រទីសីុធ ីខូអិលធីឌ ី ភ�ំេពញ កណា� ល និងកំពង់ចម 

260អ ្រក�មហុ៊ន េ្រតនស�ូេអនេនីជី (េខមបូឌ) ខូអិលធីឌី ភ�ំេពញ និងកណា� ល 

315អ ្រក�មហុ៊ន បី៊វសីុី េផវរ័ ឌីេវឡុបេមន ខូអិលធីឌី កំពង់ចម កំពង់ធំ និង្រពះវហិរ 

348អ ្រក�មហុ៊ន េកះកុង យូធីលីធ ីខូអិលធីឌី េសៀមរប 

្រក�មហុ៊ន េកះកុង យូធីលីធី ខូអិលធីឌី បានប�្ឈប់្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួនបនា� ប់ពីែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ េហយីេផ�រករ

្រគប់្រគងេទឲ្យអគ�ិសនីកម�ុជា ។ 

អ�កកន់អជា� បណ�រមួ ែដលមានអជា� បណ�ប��ូ នស្រមាប់េគាលបំណងពិេសស និងអជា� បណ�ែចកចយែដលកំពុង

្របតិបត�ិករេលីែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យមមានបង� ញដូចតរងខងេ្រកម៖ 

តរងទី១១: អ�កកន់អជា� បណ� រមួ ែដលកំពុង្របតិបត�ិករេលែខ្សប��ូនរង 
 

េលខអជា� បណ�  េឈ� ះអជា� បណ�  
ែខ្សបណា� ញតង់ស្យងុមធ្យម      

ដំេណ រករតមេខត� 

055អ េលក ម៉ាក់ ខុម តែកវ 

085អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី ត្ូបងឃ�ុ ំ ត្ូបងឃ�ុ ំ

122អ ្រក�មហុ៊ន អុីឌីខន ខូអិលធីឌី កំពង់ចម និងត្ូបងឃ�ុ ំ

220អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី ស�ន់-ចំករេលី កំពង់ចម 

223អ ្រក�មហុ៊ន អិលអឹមេខ ខូអិលធីឌី កណា� ល និងតែកវ 

224អ ្រក�មហុ៊ន សុខ េអឡកិ្រទីសីុធី ខូអិលធីឌ ី កំពង់ស�ឺ និងកណា� ល 

259អ ្រក�មហុ៊ន អុិនេធីបី៊ភីសឹលូសិន ខបេភីេរសិន ខូអិលធីឌ ី ៃ្រពែវង 

300អ ្រក�មហុ៊ន អូេអសវអី េ្រតឌីង ខូអិលធីឌ ី កំពង់ឆា� ងំ 

របាយករណ៍ស�ពីកីរប��ូនរង នងិករផ�តផ់�ង់អគ�សិនី 
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្របែវងែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យម ែដលដំេណីរករេដយអ�កកន់អជា� បណ�េផ្សងៗ គិតមកដល់ចុងឆា� ២ំ០១៧មាន

បង� ញក�ុងឧបសម�័ន�ទ ី៥(ក) ។  

អគ�ិសនីកម�ុជាែដលបានទទួលកម�ីពី្របភពេផ្សងៗ កំពុងសងសង់ែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យម េដីម្បពី្រងីកករផ�ត់

ផ�ង់ពីបណា� ញជាតិេទកន់តំបន់ជាេ្រចីន ។ ដូចគា� ែដរ អ�កកន់អជា� បណ�េផ្សងេទៀតក៏កំពុងសងសង់ែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយង

មធ្យម េដីម្បទីទួលបានករផ�ត់ផ�ង់ពីបណា� ញជាតិ និងព្រងីកតំបន់ែចកចយ ឬែកលម�មេធ្យោបាយេធ�ីេសវកម�េនក�ុងតំបន់េធ�ី
េសវកម�របស់ខ�ួន ។ 
៥.២  ្របពន័�ស្រមាប់ករផ�ត់ផ�ង់ 

 េ្រកពីករផ�ត់ផ�ង់ពីអនុស� នីយ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ក៏មានែដរករផ�ត់ផ�ង់ថាមពលពីែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យមជា

េ្រចីនតំបន់េនតមបេណា� យ្រពំែដនកម�ុជា និងេវៀតណាម ៃថ និងឡាវ េដយព្រងីកែខ្សបណា� ញេចញពីែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយង

មធ្យម 22kV ៃន្របេទសទងំេនាះ។ ែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យមែដលភា� ប់ពី្របេទសឡាវេទេខត�្រពះវហិរ ្រត�វបានតេម�ីងេទ 

115kV ក�ុងអំឡុងឆា� ២ំ០១៧ ។ ជាលទ�ផល មានករអភិវឌ្ឍ្របព័ន�បណា� ញចំនួន០៤្របេភទក�ុង្របេទសកម�ុជាដូចខងេ្រកម ៖ 

១-្របព័ន�បណា� ញជាតិ ៖ ែខ្សប��ូ នអគ�ិសនីតង់ស្ុយងមធ្សម (MV) ែដលភា� ប់េទនឹង្របព័ន�បណា� ញជាតិបាន 

ផ�ត់ផ�ង់ថាមពលអគ�ិសនីដល់តំបន់េនជុំវញិអនុស� នីយៃន្របព័ន�បណា� ញជាតិ េហយីបច�ុប្បន�ករផ�ត់ផ�ង់្រគបដណ� ប់

រជធានីភ�ំេពញ េខត�កណា� ល េខត�កំពង់ស�ឺ េខត�តែកវ េខត�កំពត េខត�ែកប េខត�្រពះសីហនុ េខត�េកះកុង        

េខត�កំពង់ចម េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ េខត�កំពង់ធំ េខត�ៃ្រពែវង េខត�្រកេចះ េខត�ៃប៉លិន េខត�បនា� យមានជ័យ េខត�បាត់ដំបង 

េខត�េសៀមរប េខត�ឧត�រមានជ័យ េខត�្រពះវហិរ េខត�េពធិ៍សត់ និងេខត�កំពង់ឆា� ងំ ។ ក�ុងអំឡុងឆា� ២ំ០១៧ ្របព័ន�

បណា� ញជាតិបានព្រងីកេទដល់េខត�្រកេចះ េខត�ស�ឹងែ្រតង េខត�រតនគិរ ីនិងេខត�ស� យេរៀង ។ 

២-្របព័ន�ប��ូនរងតង់ស្យងុមធ្យមភា� ប់ជាមួយ្របព័ន�េវៀតណាម ៖ ្របេទសកម�ុជានាថំាមពលអគ�ិសនី
ចូលពី្របេទសេវៀតណាមតមរយៈ្របព័ន�ប��ូ នរងតង់ស្ុយង 22kV េន១៨កែន�ង ក�ុងេខត�កំពង់ចម េខត�ស� យេរៀង 

េខត�កំពត េខត�មណ� លគិរ ីេខត�កណា� ល េខត�តែកវ េខត�្រកេចះ េខត�ៃ្រពែវង និងេខត�រតនគិរ ី។  

៣-្របព័ន�ប��ូនរងតង់ស្យងុមធ្យមភា� ប់ជាមួយ្របព័ន�ៃថ ៖ ្របេទសកម�ុជានាថំាមពលអគ�ិសនីចូលពី
្របេទសៃថតមរយៈ្របព័ន�ប��ូ នរងតង់ស្ុយង 22kV េន០៨កែន�ងក�ុងេខត�បាត់ដំបង េខត�ៃប៉លិន េខត�បនា� យមានជ័យ 

េខត�េកះកុង និងេខត�ឧត�រមានជ័យ ។  

៤-្របព័ន�ប��ូនតង់ស្យងុខ�សភ់ា� ប់ជាមួយ្របព័ន�ឡាវ ៖ អគ�ិសនីកម�ុជាបាននាថំាមពលអគ�ិសនីចូលពី
្របេទសឡាវ េដីម្បីផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីឲ្យទីរួមេខត�ស�ឹងែ្រតង និងតំបន់ខ�ះៃនេខត�្រពះវហិរ តមរយៈ្របព័ន�ប��ូ នរង

តង់ស្ុយង 115kV  ។  
 

េដយមានករព្រងីក្របព័ន�បណា� ញទងំបួនខងេលី តំបន់ជាេ្រចីនអចទទួលបានករផ�ត់ផ�ង់េលីសពីមួយបណា� ញ ។ 

ជាក់ែស�ងេនឆា� ២ំ០១៨ តំបន់ជាេ្រចីនទទួលបានករផ�ត់ផ�ង់េលីសពីមួយបណា� ញក�ុងខណៈេពលខុសគា�  ។ 
 

អ�កកន់អជា� បណ� ែដលបានភា� ប់ពីបណា� ញជាតិ ឬភា� ប់តង់ស្ុយងមធ្យមពី្របេទសជិតខងក�ុងឆា� ២ំ០១៨ មាន

បង� ញេនក�ុងឧបសម�័ន�ទ ី៥(ក) ។  
 

អ�កកន់អជា� បណ�ផលិតកម� ែដលបានផលិតអគ�ិសនីឲ្យេរងច្រក អង�រកសិកម�រុងេរឿង មានចំនួន០១ គឺ្រក�មហុ៊ន

អង�រៃបអរកូេជន ។ 

៥.៣ ្របព័ន�េទល 

 េ្រកពី្របព័ន�ប��ូ នក�ុង្របេទសកម�ុជា េនមាន្របព័ន�េទលជាេ្រចីនេទៀតរមួមានមេធ្យោបាយផលិត និងែចកចយ

ែដលជាកម�សិទ�របស់អ�កកន់អជា� បណ� ។ េនេពលែខ្សបណា� ញផ�ត់ផ�ង់ព្រងីកេទដល់តំបន់ទងំេនាះ ែដលផ�ត់ផ�ង់េដយ

្របព័ន�េទល េនាះនឹងមានករប�្ឈប់ករផលិតេដយ្របព័ន�េទល េហយីតភា� ប់ជាមួយ្របព័ន�ែខ្សបណា� ញ និងេធ�ីករទិញ

ថាមពលអគ�ិសនីពី្របព័ន�ែខ្សបណា� ញវញិ ។ ព័ត៌មានអំពីចំនួនអ�កេ្របី្របាស់ថាមពលផលិត និងថាមពលផ�ត់ផ�ង់ដល់អ�កេ្របី
្របាស់ស្រមាប់្របព័ន�េទលទងំេនះ ្រត�វបានវយតៃម�េនទូទងំ្របេទស គិត្រតឹមចុងឆា� ២ំ០១៨ មានបង� ញក�ុងតរង 

ឧបសម�័ន�៥(ខ) ។ តំបន់ែចកចយរបស់អ�កកន់អជា� បណ�មួយចំនួនបាន្រគបដណ� ប់ភូមិស�ស�េខត�ជាប់គា� ពីរ និងក�ុង
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ករណីេនះ ទិន�ន័យទូទងំ្របេទស្រត�វបានវយតៃម�  ឬបានសន�ត់ ។ ព័ត៌មានសរុបតមេខត�ស្រមាប់្របព័ន�េទលមានបង� ញ

ក�ុងតរងខងេ្រកម ៖ 

តរងទី១២: ទិន�ន័យទូទងំ្របេទសអំពី្របព័ន�េទលស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៨ 

េឈ� ះ 

េខត�/្រក�ង 

ចនំនួ 

អជា� បណ� 

ចនំនួអ�ក 

េ្រប្ីរបាស់ 

កមា� ងំតេម�ងី 

សរុប kW 
ថាមពលផលិត kWh 

ថាមពលលក់ 

ឲ្យអ�កេ្រប្ីរបាស់ 

កំពង់ឆា� ងំ 1 318 160 91,667 74,604 

កំពង់ធំ 2 905 530 385,794 346,740 

្រពះវហិរ 1 805 105 428,069 383,658 

េសៀមរប 1 102 258 16,968 14,144 

សរុប 5 2,130 1,053 922,498 819,146 
 

៥.៤ ករផ�ត់ផ�ង់ថាមពលអគ�ិសនីដលអ់�កេ្រប្របាស ់

ជាេរៀងរល់ឆា�  ំេហដ� រចនាសម�័ន�ស្រមាប់ករផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនី និងចំនួនភូមិែដលទទួលបានករផ�ត់ផ�ង់ែតងែតេកីន

េឡងីជាលំដប់េដយករេចញអជា� បណ�ថ�ី ករព្រងីកតំបន់ែចកចយ និងករព្រងីកករផ�ត់ផ�ង់ពីបណា� ញជាតិ ។ ទិន�ន័យ

លម�ិតអំពីែខ្សបណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យម និងតង់ស្ុយងទបរបស់អ�កកន់អជា� បណ�ទងំអស់មានបង� ញក�ុង ឧបសម�័ន�ទ៥ី ។ 

ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមិែដលទទួលបានករផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីពីអ�កកន់អជា� បណ�នានា តមេខត�នីមួយៗគិត្រតឹមចុងឆា� ំ

២០១៨ មានបង� ញក�ុង ឧបសម�័ន�ទ៨ី ។   

 ករេ្របៀបេធៀបទិន�ន័យអំពីករផលិតអគ�ិសនី និងករនាចូំលពី្របេទសជិតខងរបស់អ�កកន់អជា� បណ� និងទិន�ន័យ 

អំពីអ�កេ្របី្របាស់ និងករេ្របី្របាស់ថាមពលក�ុង្របេទសកម�ុជាក�ុងឆា� ២ំ០១៧ និង២០១៨មានបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម ៖ 

តរងទី១៣: ទិន�ន័យសេង�បៃនវិសយ័ថាមពលអគ�ិសនីក�ងុ្របេទសកម�ុជា 

បរយិាយ ឯកត ទនិ�ន័យឆា� ២ំ០១៧ ទនិ�ន័យឆា� ២ំ០១៨ កេំណីនជា % 

ថាមពលផលិត លន គ.វ.៉ម 6,633.69 8,172.27 23.19 

ថាមពលនាចូំលពីៃថ លន គ.វ.៉ម 290.93 409.98 40.92 

ថាមពលនាចូំលពីេវៀតណាម លន គ.វ.៉ម 1,094.66 1,090.98 (0.34) 

ថាមពលនាចូំលពីឡាវ លន គ.វ.៉ម 53.56 65.55 22.39 

ថាមពលនាចូំលសរុប លន គ.វ.៉ម 1,439.15 1,566.52 8.85 

ថាមពលផ�ត់ផ�ង់សរុប លន គ.វ.៉ម 8,072.85 9,738.78 20.64 

អនុភាពផលិតកម� គ.វ ៉ 1,877,610 2,186,994 16.48 

ចំនួនអតិថិជន ចំនួន 2,412,759 2,703,375 12.04 

ថាមពលលក់ឲ្យអ�កេ្របី្របាស់ លន គ.វ.៉ម 7,038.527 8,649.16 22.88 

ករបាត់បង់មធ្យមជា % ជាភាគរយ 12.81 11.19  
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៥.៥ ករផ�ត់ផ�ង់ថាមពលអគ�ិសនីក�ងុទសវត្សរេ៍នះ 

 ទិន�ន័យលម�ិតអំពីចំនួនអ�កេ្របី្របាស់ថាមពលអគ�ិសនី ែដលមានស្រមាប់ផ�ត់ផ�ង់ និងថាមពលអគ�ិសនីែដលលក់ឲ្យ 

អ�កេ្របី្របាស់ចប់ពីឆា� ២ំ០០៩ ដល់ឆា� ២ំ០១៨ មានបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

តរងទ១ី៤: ទិន�ន័យអំពីអ�កេ្រប្របាសថ់ាមពលអគ�សិនីស្រមាប់ផ�ត់ផ�ង់ និងថាមពលអគ�ិសនីលក់ឲ្យ

អ�កេ្រប្របាសក់�ងុទសវត្សរេ៍នះ 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

ចំនួនអ�កេ្របី្របាស់ 552,521 672,709 810,984 992,597 1,198,844 

កំេណីន%េធៀបឆា� ចំស់ 13.35 21.75 20.55 22.39 20.78 

ថាមពលផ�ត់ផ�ង់, លន kWh 2,076.990 2,514.80 2,848.326 3,527.42 4,051.59 

កំេណីន%េធៀបឆា� ចំស់ 11.76 21.12 13.26 23.84 14.86 

ថាមពលលក់, លនkWh 1,853.495 2,254.039 2,572.737 3,265.81 3,552.59 

កំេណីន%េធៀបឆា� ចំស់ 11.36 21.61 14.14 26.94 8.78 

 2014 2015 2016 2017 2018 

ចំនួនអ�កេ្របី្របាស់ 1,424,735 1,859,204 2,170,682 2,412,759 2,705,505 

កំេណីន%េធៀបឆា� ចំស់ 18.84 30.49 16.75 11.15 12.04 

ថាមពលផ�ត់ផ�ង់, លនkWh 4,861.41 6,015.35 7,033.15 8,072.85 9,738.78 

កំេណីន%េធៀបឆា� ចំស់ 19.99 23.74 16.92 14.78 20.64 

ថាមពលលក់, លនkWh 4,144.12 5,205.34 6,229.67 7,038.53 8,649.98 

កំេណីន%េធៀបឆា� ចំស់ 16.65 25.61 19.68 12.98 22.89 
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ប�� ៃីថ�លក់អគ�ិសន ី

របសអ់�កកន់អជា� បណ�  
 

 

ជំពូកទ ី៦ 
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៦.១ ប�� ៃីថ�លកអ់គ�ិសនីស្រមាបអ់ជា� បណ� ែដលមិនតភា� ប់្របភពបណា� ញជាតិ 

ៃថ�េដីមអគ�ិសនីេទះបីជាផលិតអគ�ិសនីេដយផា� ល់ ឬទិញពីអ�កផលិតអគ�ិសនីឯករជ្យ ទិញអគ�ិសនីពី្របេទសជិតខង 

និងទិញពីអ�កកន់អជា� បណ�េផ្សងេទៀតក៏េដយ គឺជាកររមួផ្សដ៏ំធំរបស់ែផ�កនីមួយៗៃនៃថ�អគ�ិសនីែដល្រត�វផ�ត់ផ�ង់េដយអ�ក

កន់អជា� បណ�េទឲ្យអ�កេ្របី្របាស់ ។ កត� េផ្សងៗែដលជះឥទ�ិពលេទេលីៃថ�េដីមអគ�ិសនីែដល្រត�វផ�ត់ផ�ង់ គឺៃថ�េដីមរបស់

េហដ� រចនាសម�័ន� និងបរមិាណៃនករលក់ថាមពលអគ�ិសនីេទក្រមិតខុសៗគា� របស់អតិថិជន ។  

ស្រមាប់អ�កកន់អជា� បណ�ែដលផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីជូន្របជាពលរដ�េដយបេព� ះ ឬេ្របី្របាស់ម៉ាសីុនេដ្យែសល(ម៉ាសូ៊ត) 

េនាះៃថ�េដីមៃនករផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីគឺទក់ទងជាមួយនឹងៃថ�ៃនេ្របងេដ្យែសលវញិ ។ េនក�ុង្រកបខណ� ៃនយន�ករេនះ ៃថ�េ្របង

ម៉ាសូ៊ត្រត�វបានែបងែចកជាចេនា� ះៃថ�េ្របងម៉ាសូ៊តកំណត់មួយពីទបេទខ�ស់ េហយីអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាបានេធ�ីករសិក្សោ និង

គណនាៃថ�នីមួយៗេនះ និងេរៀបចំជាតរងប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនីមួយៗ ែដលែ្រប្រប�លតមៃថ�េ្របងម៉ាសូ៊តេហយីដក់ឲ្យពិេ្រគាះ

េយាបល់ជាសធារណៈមុនេធ�ីករសេ្រមច ។ ដូេច�ះេនខណះេពលមានករែ្រប្រប�លៃថ�េ្របងម៉ាសូ៊ត ្របសិនេបីៃថ�េ្របងម៉ាសូ៊ត

ជាក់ែស�ងឋតិេនក�ុងចេនា� ះៃថ�ណាមួយ អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាេចញលិខិតអនុ�� តឲ្យអ�កកន់អជា� បណ�អនុវត�ៃថ�លក់អគ�ិសនី
តមប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនីែដលឋតិេនក�ុងចេនា� ះៃថ�េ្របងម៉ាសូ៊តេនាះ េដយមិនបាច់េធ�ីករពិេ្រគាះេយាបល់សរជាថ�ីេឡងីវញិ

េឡយី ។ េនេពលែដល្របភពបណា� ញជាតិព្រងីកេទដល់តំបន់ណាែដលកំពុងផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីេដយ្របព័ន�េទលេ្របី្របាស់

េដយម៉ាសីុនេដ្យែសល េនាះអ�កកន់អជា� បណ�នឹងប�្ឈប់ករផលិត េហយីជំនួសករែចកចយថាមពលអគ�ិសនីេដយករទិញ

ថាមពលអគ�ិសនីពី្របភពបណា� ញជាតិវញិែដលេធ�ីឲ្យៃថ�លក់អគ�ិសនីទបជាងមុន ។ េនចុងឆា� ២ំ០១៨ ករផលិតថាមពលអគ�ិ
សនី្របព័ន�េទលេដយករេ្របី្របាស់ម៉ាសីុនេដ្យែសលមានចំនួន ០៥អជា� បណ� ែដលអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាបានកំណត់ជាត

រងែ្រប្រប�លតមៃថ�ម៉ាសូ៊ត ។ 

ៃថ�េដីមអគ�ិសនីែដលនាចូំលអគ�ិសនីពី្របេទសជិតខងរមួមាន្របេទសេវៀតណាម ្របេទសៃថ និង្របេទសឡាវ គឺមាន

តៃម�ខុសៗគា�  េដយមូលេហតុភាពមិនេស�ីគា� ៃនៃថ�េដីមរបស់េហដ� រចនាសម�័ន� និងបរមិាណៃនករលក់ថាមពលអគ�ិសនីេទ

អតិថិជនរបស់អ�កកន់អជា� បណ�ែដលផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីនាចូំលពី្របេទសជិតខង ។  

ប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនីរបស់អ�កកន់អជា� បណ�ែដលមិនតភា� ប់្របភពបណា� ញជាតិមានបង� ញក�ុងឧបសម�័ន�ទ៧ី(គ)។ 

៦.២ ប�� ៃីថ�លក់អគ�សិនីរបសអ់�កកន់អជា� បណ� ែដលតភា� ប់្របភពបណា� ញជាតិ និងករអនុវត�

ែផនករយទុ�ស�ស�េដម្បកីត់បន�យៃថ�លក់អគ�ិសន ី

 ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាបានចប់េផ�ីមអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស� េដីម្បកីត់បន�យៃថ�លក់អគ�ិសនី
ស្រមាប់តំបន់ែដលទទួលថាមពលអគ�ិសនីពីបណា� ញជាតិ ។ ៃថ�លក់អគ�ិសនីរបស់អគ�ិសនីកម�ុជា និងៃថ�លក់របស់អ�កកន់

អជា� បណ�ែខ្សប��ូ នរងែដលលក់ឲ្យអ�កកន់អជា� បណ�ដៃទេទៀត គឺមានអ្រតៃថ�លក់ដូចគា�  ។ ដូចគា� ែដរ ៃថ�លក់អគ�ិសនីឲ្យ

អ�កេ្របី្របាស់តង់ស្ុយងមធ្យមពី្របព័ន�បណា� ញជាតិែដលផ�ត់ផ�ង់េដយអគ�ិសនីកម�ុជា(េលីកែលងតំបន់េនរជធានីភ�ំេពញ) គឺ 

អ្រតដូចគា� នឹងអ្រតៃថ�របស់អ�កកន់អជា� បណ�ដៃទេទៀត ។ ៃថ�លក់អគ�ិសនីរបស់អគ�ិសនីកម�ុជា្រត�វកត់បន�យស្រមាប់តបំន់

ទទួលករផ�ត់ផ�ង់ពីបណា� ញជាតិេទតម្របេភទអ�កេ្របី្របាស់ ។  

 ចប់ពីែខមីនា ឆា� ២ំ០១៨ ប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនីពី្របភពបណា� ញជាតិ្រត�វបានកត់បន�យបែន�មស្រមាប់អ�កកន់អជា� បណ�

េដយអគ�ិសនីកម�ុជា អ�កកន់អជា� បណ�ែខ្សប��ូ នរង និងអ�កកន់អជា� បណ�េផ្សងៗេទៀត ។ ជាលទ�ផលែដលទទួលបាន 

ប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនីរបស់អ�កកន់អជា� បណ�ែដលតភា� ប់្របភពបណា� ញជាតិ ស្រមាប់ផ�ត់ផ�ង់េទអ�កេ្របី្របាស់ក៏្រត�វបានកត់

បន�យផងែដរ ។ ប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនីស្រមាប់អ�កេ្របី្របាស់របស់អ�កកន់អជា� បណ� ែដលតភា� ប់្របភពបណា� ញជាតិក�ុងឆា� ២ំ០១៨ 

មានបង� ញក�ុង ឧបសម�័ន�ទ៧ី(ក) និងប�� ីេឈ� ះរបស់អ�កកន់អជា� បណ�ែដលតភា� ប់្របភពបណា� ញជាតិមានបង� ញក�ុង

ឧបសម�័ន�ទ៧ី(ខ)  

ប�� ៃីថ�លកអ់គ�សិនីរបសអ់�កកនអ់ជា� បណ�  



របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីឆ្នាំ២០១៨

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពជុ
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េដីម្បអីនុវត�យុទ�ស�ស�េនះ អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាបានសេ្រមចេលីៃថ�លក់០២្របេភទ៖ (១)ៃថ�លក់អគ�ិសនីតមមូលដ� ន

ៃថ�េដីម និង(២)ករអនុវត�ន៍ៃថ�លក់អគ�ិសនីេទឲ្យអ�កេ្របី្របាស់ ។ េបីសិនជាករអនុវត�ន៍ៃថ�លក់អគ�ិសនីេទឲ្យអ�កេ្របី្របាស់

ទបជាងៃថ�លក់អគ�ិសនីតមមូលដ� នៃថ�េដីមេនាះ អ�កកន់អជា� បណ�អចផ�ល់ត្រម�វករព័ត៌មានេផ្សងៗ មកមូលនិធិអគ�ិសនី
ភាវូបនីយកម�ជនបទ (REF) របស់អគ�ិសនីកម�ុជា េហយី REF នឹងបង់ៃថ�ែដលខុសគា� េនាះ េដយករេផ�រថវកិតមគណនី
របស់អ�កកន់អជា� បណ� ។ 

៦.៣  ៃថ�លក់អគ�ិសនីរបសអ់គ�ិសនីកម�ុជាស្រមាប់អ�កេ្រប្របាស ់និងអ�កកន់អជា� បណ�  
៦.៣.១ ៃថ�លក់អគ�ិសនីរបសអ់គ�ិសនកីម�ុជាស្រមាប់រជធានីភ�ំេពញ និង្រក�ងតេខ�  

 ៃថ�លក់អគ�ិសនីរបស់អគ�ិសនីកម�ុជា្រត�វបានផា� ស់ប�ូរចប់ពីែខមីនា ឆា� ២ំ០១៨ ស្រមាប់អ�កេ្របី្របាស់ក�ុងរជធានី
ភ�ំេពញ និង្រក�ងតេខ�  េខត�កណា� ល មានដូចខងេ្រកម៖ 

 ក.  ស្រមាប់អតថិជិនលំេនដ� នពលរដ�កម�ុជា 

− េ្របីមិនេលីសពី ៥០គ.វ.៉ម៉ ក�ុង១ែខ អ្រតៃថ�លក់ = ៦១០េរៀល/១គ.វ.៉ម៉  

− េ្របីពី ៥១គ.វ.៉ម៉ ដល់ ២០០គ.វ.៉ម៉ ក�ុង១ែខ អ្រតៃថ�លក់ = ៧២០េរៀល/១គ.វ.៉ម៉  

− េ្របីចប់ពី ២០១គ.វ.៉ម៉ េឡងីេទ ក�ុង១ែខ អ្រតៃថ�លក់ = ៧៥០េរៀល/១គ.វ.៉ម៉ 

ខ.  ស្រមាប់អ�កទូទត់េដយថវកិរដ� នងិលំេនដ� នរស់េនរបស់ជនបរេទស 

− ករេ្របី្របាស់្រគប់្របេភទ អ្រតៃថ�លក់ = ៧៥០េរៀល/១គ.វ.៉ម៉ 

គ.  ស្រមាប់អតថិជិនរដ�បាល ពណិជ�កម�-ឧស្យោហកម� ទងំអស់ 

− អតិថិជនធុនតូច េ្រកមបណា� ញែចកចយតង់ស្ុយងទប អ្រតៃថ�លក់ = ៧៥០ េរៀល/១គ.វ.៉ម៉ 

− អតិថិជនធុនមធ្យមទិញពីនាឡកិស�ង់តង់ស្ុយងទប េ្រកម្រតង់ស�ូអគ�ិសនីកម�ុជា  

អ្រតៃថ�លក់ = ០.១៧៨៦ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

− អតិថិជនធុនមធ្យមទិញពីនាឡកិស�ង់តង់ស្ុយងទប េ្រកម្រតង់ស�ូែដលអតិថិជនវនិិេយាគ 

អ្រតៃថ�លក់ = ០.១៧០៦ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

− អតិថិជនធុនធ ំទិញពីនាឡកិស�ង់តង់ស្ុយងមធ្យម អ្រតៃថ�លក់ = ០.១៦៥០ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

− អតិថិជនធុនធ ំទិញពីនាឡកិស�ង់ែដលដក់េនទ� រចរន�តង់ស្ុយងមធ្យមៃនអនុស� នីយ 

អ្រតៃថ�លក់ = ០.១៤៧៥ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

៦.៣.២ ៃថ�លក់អគ�ិសនីរបសអ់គ�ិសនីកម�ុជាស្រមាប់ទីរមួេខត� 

 ក. ៃថ�លក់អគ�ិសនីរបស់អគ�ិសនីកម�ុជាស្រមាប់ទីរួមេខត�្រត�វបានផា� ស់ប�ូ រចប់ពីែខមីនា ឆា� ២ំ០១៨ រួមមានទីរួម

េខត�្រពះសីហនុ (្រក�ង្រពះសីហនុ) េខត�កំពង់ស�ឺ (្រក�ងច្បោរមន) េខត�កំពត (្រក�ងកំពត) េខត�ៃ្រពែវង (្រក�ងៃ្រពែវង) េខត�

េសៀមរប (្រក�ងេសៀមរប) េខត�តែកវ (្រក�ងដូនែកវ និងទី្របជុំជនអង�តេសម) េខត�កំពង់ចម (្រក�ងកំពង់ចម) េខត�

ត្ូបងឃ�ុ ំេខត�្រកេចះ (្រក�ង្រកេចះ) េខត�បាត់ដំបង (្រក�ងបាត់ដំបង) េខត�ស�ឹងែ្រតង (្រក�ងស�ឹងែ្រតង) េខត�មណ� លគិរ ី(្រក�ងែសន

មេនារម្យ) េខត�បនា� យមានជ័យ (្រក�ងសិរេីសភណ័� ) ។ ប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនីមានដូចខងេ្រកម៖ 

 ក.១ ស្រមាប់អតថិជិនលំេនដ� នពលរដ�កម�ុជា 

− េ្របីមិនេលីសពី ១០គ.វ.៉ម៉ ក�ុង១ែខ អ្រតៃថ�លក់ = ៤៨០េរៀល/១គ.វ.៉ម៉  

− េ្របីពី ១១គ.វ.៉ម៉ ដល់ ៥០គ.វ.៉ម៉ ក�ុង១ែខ អ្រតៃថ�លក់ = ៦១០ េរៀល/១គ.វ.៉ម៉  

− េ្របីចប់ពី ៥១គ.វ.៉ម៉ េឡងីេទ ក�ុង១ែខ អ្រតៃថ�លក់ = ៧៥០ េរៀល/១គ.វ.៉ម៉ 

ក.២ ស្រមាប់អ�កទូទត់េដយថវកិរដ� នងិលំេនដ� នរស់េនរបស់ជនបរេទស 

− ករេ្របី្របាស់្រគប់្របេភទ អ្រតៃថ�លក់ = ៧៥០ េរៀល/១គ.វ.៉ម៉ 

ក.៣  ស្រមាប់អតថិជិនរដ�បាល ពណិជ�កម�-ឧស្យោហកម� ទងំអស់ 

− អតិថិជនធុនតូច េ្រកមបណា� ញែចកចយតង់ស្ុយងទប អ្រតៃថ�លក់ = ៧៥០ េរៀល/១គ.វ.៉ម៉ 
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− អតិថិជនធុនមធ្យមទិញពីនាឡកិស�ង់តង់ស្ុយងទប េ្រកម្រតង់ស�ូអគ�ិសនីកម�ុជា 

 អ្រតៃថ�លក់ = ០.១៧៨៦ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

− អតិថិជនធុនមធ្យមទិញពីនាឡកិស�ង់តង់ស្ុយងទប េ្រកម្រតង់ស�ូែដលអតិថិជនវនិិេយាគ 

 អ្រតៃថ�លក់ = ០.១៧០៦ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

− អតិថិជនធុនធ ំទិញពីនាឡកិស�ង់តង់ស្ុយងមធ្យម អ្រតៃថ�លក់ = ០.១៦៤០ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

ក.៤  ស្រមាប់អតថិជិនកសិកម� 
− ករេ្របី្របាស់េពលយប់ចប់ពីេម៉ាង ៩យប់ ដល់ ៧្រពឹក អ្រតៃថ�លក់  = ៤៨០េរៀល/១គ.វ.៉ម៉ 

 

ខ. ៃថ�លក់អគ�ិសនីរបស់អគ�ិសនីកម�ុជាស្រមាប់ទីរួមេខត�ស� យេរៀង្រត�វបានែកស្រម�លចប់ពីែខមីនា ឆា� ២ំ០១៨ ។ 

ប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនីមានដូចខងេ្រកម៖ 

ខ.១ ស្រមាប់អតថិជិនពណិជ�កម�-ឧស្យោហកម� 

− ថាមពលអគ�ិសនីែដលទទួលករផ�ត់ផ�ង់ពីអនុស� នីយេខត�ស� យេរៀង េ្រកមបណា� ញែចកចយតង់ស្ុយងខ�ស់

អ្រតៃថ�លក់ = ០.១២៤០ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

− ថាមពលអគ�ិសនីែដលទទួលករផ�ត់ផ�ង់ពីអនុស� នីយេខត�ស� យេរៀង េ្រកមបណា� ញែចកចយតង់ស្ុយងមធ្យម 

អ្រតៃថ�លក់ = ០.១២៦០ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

− ថាមពលអគ�ិសនីែដលទទួលករផ�ត់ផ�ង់ពី្របព័ន�ែខ្សប��ូ នរង េ្រកមបណា� ញែចកចយតង់ស្ុយងមធ្យម 

អ្រតៃថ�លក់ = ០.១៦៤០ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 
− ថាមពលអគ�ិសនីែដលទទួលករផ�ត់ផ�ង់ពី្របព័ន�ែខ្សប��ូ នរង ទិញពីនាឡកិស�ង់តង់ស្ុយងទប និងេ្រកម

្រតង់ស�ូែដលអតិថិជនវនិិេយាគ អ្រតៃថ�លក់ = ០.១៧០៦ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

ខ.២ ប�� ីៃថ�លក់អគ�សិនសី្រមាប់អតថិជិនលំេនដ� ន  

− ៃថ�លក់អគ�ិសនីមិនមានករផា� ស់ប�ូរេទគឺ អ្រតៃថ�លក់ = ៦៥០ េរៀល/១គ.វ.៉ម៉ 

៦.៣.៣ ៃថ�លក់អគ�ិសនីរបសអ់គ�ិសនីកម�ុជាស្រមាប់តំបន់េផ្សងៗ 

 ៃថ�លក់អគ�ិសនីរបស់អគ�ិសនីកម�ុជាស្រមាប់អ�កេ្របី្របាស់ េនតំបន់េ្រកទីរមួេខត� ្រត�វបានផា� ស់ប�ូរចប់ពីែខមីនា ឆា� ំ

២០១៨ ។ ប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនីមានដូចខងេ្រកម៖ 

 ក.  ស្រមាប់អតថិជិនលំេនដ� ន 

− េ្របីមិនេលីសពី ១០គ.វ.៉ម៉ ក�ុង១ែខ អ្រតៃថ�លក់ = ៤៨០េរៀល/១គ.វ.៉ម៉  

− េ្របីពី ១១ គ.វ.៉ម៉ ដល់ ៥០គ.វ.៉ម៉ ក�ុង១ែខ អ្រតៃថ�លក់ = ៦១០េរៀល/១គ.វ.៉ម៉  

− េ្របីចប់ពី ៥១គ.វ.៉ម៉ េឡងីេទ ក�ុង១ែខ អ្រតៃថ�លក់ = ៧៧០េរៀល/១គ.វ.៉ម៉ 

ខ.  ស្រមាប់អ�កទូទត់េដយថវកិរដ� នងិលំេនដ� នរស់េនរបស់ជនបរេទស 

− ករេ្របី្របាស់្រគប់្របេភទ អ្រតៃថ�លក់ = ៧៧០ េរៀល/១គ.វ.៉ម៉ 

គ.  ស្រមាប់អតថិជិនរដ�បាល ពណិជ�កម�-ឧស្សោហកម� ទងំអស់ 

− អតិថិជនធុនតូច េ្រកមបណា� ញែចកចយតង់ស្ុយងទប អ្រតៃថ�លក់ = ៧៧០េរៀល/១គ.វ.៉ម៉ 

− អតិថិជនធុនមធ្យមទិញពីនាឡកិស�ង់តង់ស្ុយងទប េ្រកម្រតង់ស�ូអគ�ិសនីកម�ុជា  

 អ្រតៃថ�លក់ = ០.១៧៨៦ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

− អតិថិជនធុនមធ្យមទិញពីនាឡកិស�ង់តង់ស្ុយងទប េ្រកម្រតង់ស�ូែដលអតិថិជនវនិិេយាគ 

 អ្រតៃថ�លក់ = ០.១៧០៦ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

− អតិថិជនធុនធ ំទិញពីនាឡកិស�ង់តង់ស្ុយងមធ្យម អ្រតៃថ�លក់ = ០.១៦៤០ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

ឃ.  ស្រមាប់អតថិជិនកសិកម� 

− ករេ្របី្របាស់េពលយប់ចប់ពីេម៉ាង ៩យប់ ដល់ ៧្រពឹក អ្រតៃថ�លក់  = ៤៨០េរៀល/១គ.វ.៉ម៉ 
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៦.៣.៤ ប�� ៃីថ�លកអ់គ�ិសនីរបសអ់គ�សិនីកម�ុជាតមេពលេវលេ្រប្របាស ់

ប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនីតមេពលេវលេ្របី្របាស់ (TOU Tariff) ្រត�វបានផា� ស់ប�ូរចប់ពីែខមីនា ឆា� ២ំ០១៧ ស្រមាប់ 

អតិថិជនតង់ស្ុយងខ�ស់ និងតង់ស្ុយងមធ្យមរបស់អគ�ិសនីកម�ុជាែដលទទួលបានករផ�ត់ផ�ង់ពី្របព័ន�បណា� ញជាតិ ។ បុ៉ែន�ប�� ី
ៃថ�លក់តមេពលេ្របី្របាស់អនុវត�េលីមូលដ� នរបស់អតិថិជន មានន័យថាអតិថិជនមានសិទ�ិេ្រជីសេរសីយកៃថ�លក់អគ�ិសនីតម

េពលេ្របី្របាស់េនះ ឬេ្រជីសយកៃថ�លក់ធម�តក៏បាន ។ ខងេ្រកមេនះ ជាតរងប�� ីៃថ�លក់តមេពលេ្របី្របាស់ែដលបានកំណត់ ។ 

តរងទី១៥ : ប�� ៃីថ�លក់របសអ់គ�ិសនីកម�ុជាតមេពលេវលេ្រប្របាសស់្រមាប់អ�កេ្រប្របាស្់របេភទ

ឧស្សោហកម� ពណិជ�កម� និងកសកិម�ែដលទិញេលតង់ស្យងុមធ្យម និងតង់ស្យងុខ�ស ់

លក�ខណ�  
អ្រតៃថ�លក់ 

េ្របី្របាស់េម៉ាង ៧:០០-២១:០០ េ្របី្របាស់េម៉ាង ២១:០០-៧:០០ 

ភា� ប់ពីទ� រចរន�តង់ស្ុយងខ�ស់របស់អនុស� នីយ 

បណា� ញជាតិ  

 

០.1360ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

 

០.០930ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

ភា� ប់ពីទ� រចរន�តង់ស្ុយងមធ្យមរបស់អនុស� នីយ 

បណា� ញជាតិ  
០.1380ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ ០.០940ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

ភា� ប់ពីទ� រចរន�តង់ស្ុយងមធ្យមរបស់អនុស� នីយក�ុង 

រជធានីភ�ំេពញ និង្របព័ន�្រក�ងតេខ�  
០.1590ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ ០.1050ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

ភា� ប់ពីបណា� ញែចកចយតង់ស្ុយងមធ្យមេទ 

បណា� ញប��ូ នរងក�ុងរជធានីភ�ំេពញ និង្របព័ន�

្រក�ងតេខ�  

០.1750ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ ០.1200ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

ភា� ប់ពីបណា� ញែចកចយតង់ស្ុយងមធ្យមេទ 

បណា� ញប��ូ នរងរបស់្របភពបណា� ញជាតិ 
០.1750ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ ០.1200ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

៦.៣.៥ ប�� ៃីថ�លកអ់គ�ិសនីរបសអ់គ�សិនីឯកជនតមេពលេវលេ្រប្របាស ់

ប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនីតមេពលេវលេ្របី្របាស់ (TOU Tariff) ស្រមាប់អ�កេ្របី្របាស់អគ�ិសនី្របេភទ ឧស្សោហកម�

ពណិជ�កម� ែដលភា� ប់ចរន�េ្របី្របាស់ពី្របព័ន�ផ�ត់ផ�ង់តង់ស្ុយងមធ្យមរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីឯកជន ែដលយក្របភពពីបណា� ញ

ជាតិ។ ខងេ្រកមេនះ ជាតរងប�� ីៃថ�លក់តមេពលេ្របី្របាស់ែដលបានកំណត់ ។ 

តរងទ១ី៦ : ប�� ៃីថ�លក់របសអ់គ�ិសនីឯកជនតមេពលេវលេ្រប្របាសស់្រមាប់អ�កេ្រប្របាស់

្របេភទឧស្សោហកម� ពណិជ�កម� និងកសកិម�ែដលទិញេលតង់ស្យងុមធ្យម  

លក�ខណ�  
អ្រតៃថ�លក់ស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៨ 

េ្របី្របាស់េម៉ាង ៧:០០-២១:០០ េ្របី្របាស់េម៉ាង ២១:០០-៧:០០ 

ភា� ប់ពីបណា� ញប��ូ នរង ឬបណា� ញែចកចយ 

 តង់ស្ុយងមធ្យមរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់ 

 

០.1750ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

 

០.1200ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 
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៦.៣.៦ ប�� ៃីថ�លកអ់គ�ិសនី ស្រមាបអ់�កេ្រប្របាសត់ង់ស្យងុខ�ស ់ និងតង់ស្យងុមធ្យមែដលមានតេម�ង

្របព័ន�ពន�ឺ្រពះអទិត្យ 

 ក�ុងែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៨ អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាបានសេ្រមចកំណត់ប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនីស្រមាប់អ�កផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនី
លក់ឲ្យអ�កេ្របី្របាស់តង់ស្ុយងខ�ស់ និងតង់ស្ុយងមធ្យម ែដលមានតេម�ីង្របព័ន�ពន�ឺ្រពះអទិត្យ ដូចមានបង� ញក�ុងតរងខង

េ្រកម ៖ 

តរងទី១៧ : ប�� ៃីថ�លក់អគ�ិសនីស្រមាប់អ�កេ្រប្របាសត់ង់ស្យងុខ�ស ់និងតង់ស្យងុមធ្យមែដលមាន

តេម�ង្របព័ន�ពន�ឺ្រពះអទិត្យ 

លក�ខណ�  
អ្រតៃថ�លក់ 

អ្រតៃថ�អនុភាព អ្រតៃថ�ថាមពល 

ភា� ប់ពីទ� រចរន�តង់ស្ុយងខ�ស់ 115/230kV របស់ 

អនុស� នីយបណា� ញជាតិ 
7.00ដុល� រ/១គ.វ/៉ែខ 0.093ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

ភា� ប់ពីទ� រចរន�តង់ស្ុយងមធ្យម  22/35kV របស់ 

អនុស� នីយបណា� ញជាតិ េលីកែលងរជធានីភ�ំេពញ 
7.10ដុល� រ/១គ.វ/៉ែខ 0.094ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉

ភា� ប់ពីទ� រចរន�តង់ស្ុយងមធ្យម 22/35kV របស់ 

អនុស� នីយក�ុងរជធានីភ�ំេពញ និង្រក�ងតេខ�  
9.10ដុល� រ/១គ.វ/៉ែខ 0.105ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉

ភា� ប់ពីបណា� ញែចកចយតង់ស្ុយងមធ្យម 22/35kV េទ

្របព័ន�ប��ូ នរង ក�ុងរជធានីភ�ំេពញ និង្រក�ងតេខ�  
10.00ដុល� រ/១គ.វ/៉ែខ 0.120ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉

ភា� ប់ពីបណា� ញែចកចយតង់ស្ុយងមធ្យម 22/35kV េទ

្របព័ន�ប��ូ នរង ៃន្របភពបណា� ញជាតិ 
10.00ដុល� រ/១គ.វ/៉ែខ 0.120ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉

ភា� ប់ពីបណា� ញែចកចយតង់ស្ុយងមធ្យម 22/35kV េទ

្របព័ន�ប��ូ នរងៃន្របភពបណា� ញជាតិ បុ៉ែន�ដក់

នាឡកិស�ង់េនែផ�ក LV េ្រកម ្រតង់ស�ូរបស់អ�ក      

េ្របី្របាស់ 

10.00ដុល� រ/១គ.វ/៉ែខ 0.125ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉

ភា� ប់ពីបណា� ញែចកចយតង់ស្ុយងមធ្យម 22/35kV េទ

្របព័ន�ប��ូ នរងៃន្របភពបណា� ញជាតិ បុ៉ែន�ដក់

នាឡកិស�ង់េនែផ�ក LV េ្រកម្រតង់ស�ូរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់ 

11.38ដុល� រ/១គ.វ/៉ែខ 0.125ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉

៦.៣.៧ ប��ៃីថ�លក់អគ�ិសនីរបសអ់គ�ិសនីកម�ុជាស្រមាប់អ�កកន់អជា� បណ�  និងអ�កេ្រប្របាសអ់គ�ិសនីដំុ 

 ប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនីរបស់អគ�ិសនីកម�ុជា្រត�វបានែកស្រម�លចប់ពីែខមីនា ឆា� ២ំ០១៨ ស្រមាប់ៃថ�លក់អគ�ិសនីេទឲ្យ

អ�កកន់អជា� បណ� និងអ�កេ្របី្របាស់អគ�ិសនីដុំ ែដលយក្របភពពីបណា� ញជាតិពីបណា� ញអនុស� នីយ និងពីែខ្សបណា� ញ

ប��ូ នរង ។ ប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនីមានដូចខងេ្រកម៖ 

− ស្រមាប់អ�កកន់អជា� បណ� និងអ�កេ្របី្របាស់អគ�ិសនីដុំ ែដលភា� ប់ចរន�ទ� រចរន�តង់ស្ុយងខ�ស់(HV) របស់អនុ-

ស� នីយបណា� ញជាតិ មានអ្រតៃថ�លក់ = ០.១២៤០ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

− ស្រមាប់អ�កកន់អជា� បណ� និងអ�កេ្របី្របាស់អគ�ិសនីដុំ ែដលបានភា� ប់ចរន�ពីទ� រចរន�តង់ស្ុយងមធ្យម (MV) 

របស់អនុស� នីយបណា� ញជាតិ មានអ្រតៃថ�លក់ = ០.១២៦០ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

− ស្រមាប់អ�កកន់អជា� បណ�ែដលភា� ប់ចរន�ទ� រតង់ស្ុយងមធ្យម(MV) េទែខ្សបណា� ញប��ូ នរង ឬអ�កកន់អជា� ប

ណ�ែចកចយ ែដលទិញ្របភពអគ�ិសនីពីែខ្សបណា� ញប��ូ នរងរបស់អគ�ិសនីកម�ុជាែដលយក្របភពអគ�ិសនីពីបណា�

ញជាតិ មានអ្រតៃថ�លក់ = ០.១៤៤០ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 
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− ស្រមាប់អ�កកន់អជា� បណ�ែចកចយ ែដលទិញ្របភពអគ�ិសនីពីបណា� ញប��ូ នរងរបស់អគ�ិសនីកម�ុជា បុ៉ែន�ទិញ

តមនាឡកិស�ង់តង់ស្ុយងមធ្យម(MV) និងបានវនិិេយាគដក់្រតង់ស�ូជាមួយនាឡកិស�ង់តង់ស្ុយងមធ្យម(MV) 

េដយខ�ួនឯង មានអ្រតៃថ�លក់ = ០.១៤៨៩ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

− ស្រមាប់អ�កកន់អជា� បណ�ែចកចយ ែដលទិញ្របភពអគ�ិសនីពីបណា� ញែដលភា� ប់ចរន�ទ� រចរន�តង់ស្ុយងទប

(LV) េ្រកម្រតង់ស�ូតង់ស្ុយងមធ្យម រ្ឺរតង់ស�ូតង់ស្ុយងទប (MV/LV) ែដលបានវនិិេយាគេដយអគ�ិសនីកម�ុជា 

មានអ្រតៃថ�លក់ = ០.១៥៦៩ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

៦.៤  ប�� ៃីថ�លកអ់គ�ិសនីរបសអ់�កកនអ់ជា� បណ� ប��ូនក�ងុេគាលបំណងពិេសសលក់េទឲ្យអ�ក

កន់អជា� បណ� េផ្សងៗ 

 ប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនីរបស់អ�កកន់អជា� បណ�មួយចំនួន ស្រមាប់លក់ឲ្យអ�កកន់អជា� បណ�ដៃទេទៀត ្រត�វបានែកស្រម�ល

ចប់ពីែខមីនា ឆា� ២ំ០១៨ ។ អ�កកន់អជា� បណ�ទងំេនាះ រមួមាន៖ េសវករ ម៉ាក់ ខុម (០៥៥អ) សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី 

ត្ូបងឃ�ុ ំ (០៨៥អ) ្រក�មហុ៊ន អុី ឌី ខន (១២២អ) ្រក�មហុ៊ន េម៉ង សុខេឡង ខន�ស� ក់សិន េអឡចិ្រទីក (១៣៧អ) សហ

្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី ស�ន់-ចំករេលី (២២០អ) ្រក�មហុ៊ន អិល អិម េខ (២២៣អ) ្រក�មហុ៊ន សុខ េអឡកិ្រទីសីុធី (២២៤អ) 

្រក�មហុ៊ន កំពង់េសម េអឡកិ្រទីសីុធី (២៥២អ) ្រក�មហុ៊ន អុិនេធី បី៊ភី សឹលូសិន ខបេភីេរសិន (២៥៩អ) ្រក�មហុ៊ន អូ េអស វ ី

អ េ្រតឌីង (៣០០អ) ្រក�មហុ៊ន បី៊វសីុី េផវរ័ ឌីេវឡុបេមន (៣១៥អ) និង្រក�មហុ៊ន េកះកុង យូធលីីធី ខូ អិលធីឌី (៣៤៨អ) ។ 

ប�� ីៃថ�លក់អគ�ិសនីមានដូចខងេ្រកម ៖ 

− លក់ឲ្យអ�កកន់អជា� បណ� េ្រកមបណា� ញែចកចយតង់ស្ុយងមធ្យម អ្រតៃថ�លក់ = ០.១៤៤០ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

− លក់ឲ្យអ�កកន់អជា� បណ� ែដលទិញពីនាឡកិស�ង់តង់ស្ុយងទប េ្រកម្រតង់ស�ូរបស់េសវករ 

 អ្រតៃថ�លក់ = ០.១៤៨៩ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

− លក់ឲ្យអ�កកន់អជា� បណ� ែដលទិញពីនាឡកិស�ង់តង់ស្ុយងទប េ្រកម្រតង់ស�ូរបស់អគ�ិសនីកម�ុជា 

 អ្រតៃថ�លក់ = ០.១៥៦៩ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 

− លក់ឲ្យអ�កេ្របី្របាស់ េ្រកមបណា� ញែចកចយតង់ស្ុយងមធ្យម អ្រតៃថ�លក់ = ០.១៦៤០ដុល� រ/១គ.វ.៉ម៉ 
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ឧបសម�័ន�ទី ១ 
ពត័៌មានស�ពីីតំបនផ់�តផ់�ង់អគ�ិសនេីដយអ�កកនអ់ជា� បណ� ែចកចយ លក់រយ និងអ�កកនអ់ជា� បណ� រមួ តមរជធានី/េខត�នីមួយៗ េនចុងឆា�  ំ២០១៨ 

រជធានី/េខត� តំបន់េធ�េសវកម� 
េលខ 

អជា� បណ�  
េឈ� ះអ�កកន់អជា� បណ�  

ភា� ប់ពី្របព័ន�បណា� ញ និង 

រយៈេពលផ�តផ់�ង់ក�ងុ ១ៃថ� 

្របេភទ 

អជា� បណ�  

១.បនា� យមានជ័យ ទីរមួេខត�បនា� យមានជ័យ 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ+ប��ូ ន) 

ែផ�កខ�ះៃន្រក�ងេប៉ាយែប៉ត  011អ ្រក�មហុ៊ន អនកូ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កអូរេ្រជ ្រស�កម៉ាៃឡ និង្រស�ក

មង�លបុរ ី 
078អ េលក ប៉ាក់ សុ៊នេហង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កភ�ំ្រស�ក   081អ េលក មួន ហន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កមង�លបុរ ី្រស�ក្រពះេន្រត្រពះ  105អ 
្រក�មហុ៊ន ធី អិន អិន ធី េអឡកិ្រទី
សីុធ ី

្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្រពះេន្រត្រពះ និង្រក�ងសិរេីសភ័ណ�   108អ េលក្រសី សីុន សវនួ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្រពះេន្រត្រពះ ្រស�កភ�ំ្រស�ក  164អ ្រក�មហុ៊ន វឌ្ឍនៈ អិន ធី អង�រ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កថ�ពួក ្រស�កស� យេចក ្រស�កអូរេ្រជ 

និង្រក�ងសិរេីសភ័ណ�   
189អ ្រក�មហុ៊ន ភូមិនិមិត� ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុសំ� យេចក និងឃុរំលួស             

្រស�កស� យេចក  
190អ េលក ម៉ក់ វ៉ន់ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កអូរេ្រជ  257អ េលក មូល ទិត្យ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កអូរេ្រជ និងឃុសំ�្រកម ្រស�កស� យ

េចក និង្រក�ងេប៉ាយែប៉ត 
276អ េលក ជុន រទិ�ី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុេំប៉ាយចរ និងឃុ្ំរសះជីក ្រស�ក

ភ�ំ្រស�ក  
289អ 

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី េប៉ាយចរ  

ខូអិលធីឌ ី
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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ែផ�កខ�ះៃន្រស�កមង�លបូរ ីនិង្រស�ក្រពះេន្រត្រពះ  323អ ្រក�មហុ៊ន សូហ� េអេនីជី ខូអិលធីឌី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុចំំេណាម និងឃុេំសឿ ្រស�កមង�លបូរ ី 324អ េលក្រសី េខៀវ សុខ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កស� យេចក និងឃុបុំសស្ូបវ ្រស�ក

្រពះេន្រត្រពះ  
337អ េលក អុិន េព ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្រពះេន្រត្រពះ និង្រស�កភ�ំ្រស�ក  351អ េលក េទព មករ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កស� យេចក និង្រស�កថ�ពួក  379អ េលក្រសី ែកវ ឆវ ី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កថ�ពួក ្រស�កស� យេចក ្រស�កភ�ំ្រស�ក 

និង្រស�ក្រពះេន្រត្រពះ  
389អ េលក្រសី ែម៉ន ចន់សុកុល ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុណំាេំត ្រស�កភ�ំ្រស�ក  401អ េលក តន់ លងេ្រសង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

្រស�កម៉ាៃឡ និងែផ�កខ�ះៃន្រក�ងេប៉ាយែប៉ត  403អ 
្រក�មហុ៊ន េអស េខ ភ ីអិន េខ 

អុិនេវសមុិន 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

តំបន់េសដ�កិច�ពិេសសស�ិតេនែផ�កខ�ះៃនសង� ត់

ផ្សោរកណា� ល ្រក�ងេប៉ាយែប៉ត  
414អ 

្រក�មហុ៊ន សនកូ េខមបូ អុិនេវស

េមន ្រគ�ប 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

េនក�ុងតំបន់េសដ�កិច�ពិេសសេប៉ាយែប៉ត ស�ិតេន

ភូមិផ្សោរកណា� ល សង� ត់ផ្សោរកណា� ល  

្រក�ងេប៉ាយែប៉ត 

431អ 
្រក�មហុ៊ន េប៉ាយែប៉ត ភី ភី េអស 

អុីហ្សតិ 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

 ែផ�កខ�ះៃនឃុរំហត់ទឹក ឃុបំត់្រតង់ ្រស�កមង�លបូរ ី

និងសង� ត់អូរអំពិល ្រក�ងសិរេីសភ័ណ�  
436អ េលក្រសី សីុវ សីុណា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

២.បាត់ដបំង ទីរមួេខត�បាត់ដំបង 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ+ប��ូ ន) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កភ�ំ្រពឹក ្រស�កសំេពលូន ្រស�កកំេរៀង  008អ ្រក�មហុ៊ន �ហ� ណាសីុ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កថ�េគាល  043អ ្រក�មហុ៊ន េអស វ ីេអឡកិ្រទីសីុធី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុភំ�ំសំេព ្រស�កបាណន់  068អ េលក្រសី ទូច មនា�  ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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ែផ�កខ�ះៃនឃុែំ្រតង ឃុេំស�  ្រស�ករតនមណ� ល និង

ឃុសំ�ឹង ្រស�កបាណន់  
069អ េលក ណុប បិ៊ន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុឫំស្ស្ីរកងំ ្រស�កេមាងឫស្ស ី 072អ េលក យ៉ា សម្បត�ិ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះែន្រស�កសំេពលូន 078អ េលក ប៉ាក សុ៊នេហង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កឯកភ�ំ  091អ សហ្រគាស អគ�ិសនី ឯកភ�ំ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កថ�េគាល  105អ 
្រក�មហុ៊ន ធី អិន អិន ធី េអឡកិ្រទី
សីុធ ី

្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កេមាងឫស្ស ីនិង្រស�កគាស់្រកឡ  109អ 
សហ្រគាស េមាងឬស្ស ី

ឌីេវឡុបេមន េអនេធី្របាយ 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កេមាងឫស្ស ី 110អ 
សហ្រគាស េហង ៃណ អគ�ិសនី 

េមាងឫស្ស ី
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុេំឈទីល ្រស�កបាណន់              117អ េលក ឌុង លី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបេវល  182អ េលក ឃុនេសង បុ៊នហក់ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កថ�េគាល  201អ េលក អូ៊ ចន់រត័� ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុលំ�  និងឃុៃំ្រពខ�ស់ ្រស�កបេវល 202អ េលក្រសី គង់ សមុ៉ន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុលំ�  និងឃុៃំ្រពខ�ស់ ្រស�កបេវល  242អ េលក្រសី សន់ ឆាន់ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបាណន់ និង្រស�កសែង�            244អ ្រក�មហុ៊ន េខ អ វ៉យ េ្រតឌីង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កសែង� និង្រស�កេមាងឫស្ស ី        246អ េលក សំណាង សត្យោ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កសែង� និងឃុសំំេរងក�ុង ្រស�កឯកភ� ំ 262អ េលក្រសី ទិន តុង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កថ�េគាល និង្រស�កបេវល           270អ 
្រក�មហុ៊ន េអឡកិ្រទីខល អូតគី
េ្រតឌីង (អុ ីអូ ធ)ី 

្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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ែផ�កខ�ះៃនឃុសំ�ឹង ្រស�កបាណន់  275អ េលក កុយ ម៉ាច ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបេវល និង្រស�កថ�េគាល            282អ េលក្រសី េសឿន សុភ័ណ� ណារ៉ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុបំន្សោយែ្រតង និងឃុរូំងៃ្រជ          

្រស�កថ�េគាល 
283អ េលក ្រសី អូន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកស់្រកឡ និង្រស�កសំឡូត  េខត�

បាត់ដំបង 
302អ េលក ែសម វុទ�ី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

្រស�ករុក�គិរ ីនិងែផ�កខ�ះៃន្រស�កេមាងឫស្ស ី 303អ 
សហ្រគាស េអស វ ីអ េអ េអឡកិ

្រទីសីុធី សឺវសី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ករតនមណ� ល  309អ េលក ងូ៉វ លីហួ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុលំ�  ្រស�កបរេវល និងឃុរូំងៃ្រជ ្រស�កថ�

េគាល  
324អ េលក្រសី េខៀវ សុខ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុែំចងមានជ័យ ្រស�កបាណន់ 330អ េលក ឡុញ សុវណ� ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កសំឡូត ្រស�ករតនមណ� ល និង្រស�ក

គាស់្រកឡ  
392អ 

្រក�មហុ៊ន េអ េអស ឌ ីវ ីអិម 

ខូអិលធីឌ ី
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កសំេពលូន ្រស�កភ�ំ្រពឹក ្រស�កកំេរៀង 

និង្រស�កបេវល  
403អ 

្រក�មហុ៊ន េអស េខ ភ ីអិន េខ     

អុិនេវសមុិន 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កគាស់្រកឡ  404អ េលក េហង ចនា� វ ី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

៣.កពំង់ចម ទីរមួេខត�កំពង់ចម 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ+ប��ូ ន) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កៃ្រពឈរ ្រស�កកងមាស  

្រស�កចំករេលី ្រស�កស�ឹង្រតង់ ្រស�កកំពង់េសៀម  
023អ ្រក�មហុ៊ន េមគង� ស� ត េផវរ័ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុេំម្រពីង ឃុផំា� វ  ្រស�កបាធាយ និងឃុំ

ខ�ុរដំបង ឃុេំគាករេវៀង ្រស�កេជីងៃ្រព               
026អ េលក ចងំ បុ៊ណា� េរត៉ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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ែផ�កខ�ះៃន្រស�កចំករេលី  032អ 
សហ្រគាស គង់ ហក់  

េអឡកិ្រទិក េផវរ័ 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កចំករេលី  038អ 
សហ្រគាស ថ�ល់ែបក ចំករេលី  

េអឡកិ្រទីសីុធី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កេជីងៃ្រព  047អ 
សហ្រគាស សរ ម៉ាលីស 

េអឡកិ្រទីសីុធី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កស�ឹង្រតង់ និង្រស�កកំពង់េសៀម   057អ េលក ជីន សុហុនី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះ្រស�កស�ឹង្រតង់  060អ េលក្រសី អ៊ម េ្រសង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុសំ� យទប ្រស�កចំករេលី េខត�កំពង់ចម 074អ េលក មាន វណា�  ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កចំករេលី និងែផ�កខ�ះៃន្រស�ក 

ស�ឹង្រតង់  
075អ េលក ឆាយ គឹមហួរ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបាធាយ 090អ ្រក�មហុ៊ន វសនា ញូែលន េផវរ័ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុតំងំ្រកងំ និងឃុជំាល ្រស�កបាធាយ 130អ េលក ្រទី េឡង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបាធាយ និង្រស�កេជីងៃ្រព 159អ ្រក�មហុ៊ន ឃុន សុភាព ឯ.ក ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្រសីសន�រ  160អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ែ្រពកេពធិ៍ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកងមាស ្រសីសន�រ េកះសូទិន និង 

្រស�កកំពង់េសៀម   
165អ 

សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី 

កងមាស 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្រសីសន�រ  207អ េលក ឡាយ េវង៉ឃាង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះឃុសំំបូរ ្រស�កបាធាយ  216អ 
្រក�មហុ៊ន សំបូរ េអឡកិ្រទីសីុធី    

ឯ.ក 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ឃុ្ំរកឡា ្រស�កកំពង់េសៀម  220អ 
សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធ ីស�ន់- 

ចំករេលី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ប��ូ ន+ែចកចយ) 
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ឃុថំ�ពូន ្រស�កៃ្រពឈរ  241អ េលក អុ៊ង គឹមស៊ន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបាធាយ និង្រស�កេជីងៃ្រព        254អ េលក្រសី េផង សុផាត ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុជំាល ្រស�កបាធាយ េខត�កំពង់ចម 255អ េលក្រសី េសម សុខលីន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ)

ឃុចំំករអណ�ូ ង ្រស�កចំករេលី  256អ េលក ែត គឹមសុង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កេជីងៃ្រព  286អ េលក្រសី សូ៊ រ ៉ុង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបាធាយ  288អ េលក យនិ គឹមលី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កស�ឹង្រតង់  292អ េលក េសង ្រគី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កេកះសូទិន  295អ 
សខ្រក�មហុ៊ន សន់-អុីអុីអុ ីភ ីធី
អុ ីអិលធីឌី 

្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កេកះសូទិន  297អ េលក្រសី សយ េសភា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ឃុេំកះសំេរង ្រស�កកពំង់េសៀម  301អ េលក ហក់ េសៀកេវង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្រសីសន�រ  335អ េលក្រសី ឃុន ៃណគាង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកំពង់េសៀម  340អ េលក លួន សុភាព ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កស�ឹង្រតង់  356អ េលក្រសី េអង កល្យោន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុដំងក� រ ្រស�កស�ឹង្រតង់  357អ េលក េញ៉ប េសង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុេំកះសូទិន ្រស�កេកះសូទិន និងឃុេំកះមិត�

្រស�កកំពង់េសៀម  
363អ េលក លង ផល�  ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កស�ឹង្រតង់  369អ េលក ឌី ពិសិដ� ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុែំ្រពកកក់ និងឃុអូំរម�ូ ្រស�កស�ឹង្រតង់  375អ 
្រក�មហុ៊ន ឡុង េ្រសង អុិនេធី   

េណសិនណល 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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ែផ�កខ�ះៃនឃុតំអុង ្រស�កចំករេលី 376អ េលក ឡាយ បុ៊នេធឿន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុទំួល្រពះឃា� ងំ ្រស�កស�ឹង្រតង់ និងែផ�កខ�ះ ៃនឃុំ

្រសក ្រស�កកំពង់េសៀម  
394អ េលក វ៉ត ណារុណ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុបំាធាយ ្រស�កបាធាយ  400អ េលក ហុង េសង្រគី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

៤.កពំង់ឆា� ងំ 
ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបរបូិណ៍ 040អ 

សហ្រគាស អិម.េអច 

េអឡកិ្រទីសីុធី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកំពង់្រតឡាច ្រស�កសមគ�ីមានជ័យ 

និង្រស�កទឹកផុស 
041អ 

ទី សុគន�(ធី េអស េខ) 

េអឡកិ្រទីសីុធី ខូអិលធីឌី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ករលេប��រ ្រស�កបរបូិណ៍ និង្រក�ង

កំពង់ឆា� ងំ   
051អ 

្រក�មហុ៊ន អុ៊ង សុវណ�នី េអឡកិ្រទី
សីុធី ឌីេវឡុបេមន 

្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ករលេប��រ 095អ េលក្រសី ចន់ សីុមូ៉លី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ករលេប��រ  096អ េលក អុ៊ន សុផល ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កទឹកផុស  119អ េលក អុ៊ន សុធា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កជលគិរ ី 298អ េលក ែក សេរឿន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កទឹកផុស និង្រស�ករលេប��រ 300អ ្រក�មហុ៊ន អូ េអស វ ីអ េ្រតឌីង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ប��ូ ន+ែចកចយ) 

ឃុឈំនេឡងី ្រស�កសមគ�ីមានជ័យ  393អ េលក ទូច កក�ដ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកំពង់្រតឡាច  400អ េលក ហុង េសង្រគី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កសមគ�ីមានជ័យ និង្រស�កកំពង់្រតឡាច 415អ េលក្រសី ែក វ៉រនិ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនសមគ�ីមានជ័យ ្រស�កទឹកផុស ្រស�ក

រលេប��រ និង្រស�កកំពង់្រតឡាច និងឃុេំកះថ�ូវ 

្រស�កជលគិរ ី 

416អ េលក ឱ ហ្ូសលី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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្រស�កកំពង់ែលង 421អ េលក្រសី លីវ សុខហួង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុពំមេឆា� ក ្រស�កជលគិរ ី 424អ េលក សួន សុផានិត 
្របភពែដលបានពីម៉ាសីុនេដ្យែសល

តូចៗ 
រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ឃុ្ំរបស�ិប ្រស�ករលេប��រ និងែផ�កខ�ះៃនឃុ្ំរកងំ

ស� រ និងឃុទំឹកផុស ្រស�កបរបូិណ៍ 
429អ េលក្រសី េអន ចនា�  ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

៥.កពំង់ស� ឺ

 
ទីរមួេខត�កំពង់ស�ឺ 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ+ប��ូ ន) 

ឃុ្ំរតពងំគង ្រស�កសំេរងទង  053អ េលក ែង៉ត ហុង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កភ�ំ្រស�ច 067អ េលក សុខ ហូ៊យ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កឧដុង� និង្រស�កថ�ង  076អ សហ្រគាស ឧដុង� េផវ ័សឹបផា� យ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កភ�ំ្រស�ច  082អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី េព្រជនិល  

អិល េអស េខ 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កឧដុង�  099អ ្រក�មហុ៊ន លីម មូ៉វ ខូ អិលធីឌី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កគងពិសី និង្រស�កបេសដ�  101អ 
្រក�មហុ៊ន តូវ ឈនិេសង  

ខូ អិល ធី ឌី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កភ�ំ្រស�ច  136អ េលក ែម៉ន គនា�  ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

្រស�កសំេរងទង និង្រស�កឧដុង� 137អ 
្រក�មហុ៊ន េម៉ង សុខេឡង  

ខន�ស� ក់សិន និងេអឡកិ្រទកី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កសំេរងទង និង្រស�កគងពិសី  154អ េលក អុ៊យ សុផាត ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កឧដុង� ្រស�កថ�ង និង្រស�កសំេរងទង  155អ 
សហ្រគាស អភិវឌ្ឍន៍អគ�ិសនី   

សំរទិ�គិរ ី
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ឃុ្ំរតពងំគង ្រស�កសំេរងទង  156អ េលក ែម៉ន សម្បត�ិ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កគងពិសី  219អ េលក េភឿន សេរឿន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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ែផ�កខ�ះៃន្រស�កគងពិសី និង្រស�កសំេរងទង      224អ ្រក�មហុ៊ន សុខ េអឡកិ្រទីសីុធី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ប��ូ ន+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កភ�ំ្រស�ច និង្រស�កឱរ៉ល់  237អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនីៃ្រពរដំួល ឯ.ក ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កឧដុង� 278អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ៃ្រជលស់ ឯ.ក ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុអំមលងំ ្រស�កថ�ង និងែផ�កខ�ះៃន្រស�កឱរ៉ល់  338អ ្រក�មហុ៊ន ភ�ំេពញ សូ៊េហ�រី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កភ�ំ្រស�ច និង្រស�កសំេរងទង      385អ 
្រក�មហុ៊ន ចន់ គឹមេអង េអឡកិ្រទី
សីុធ ីឯ.ក 

្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបេសដ� និង្រស�កគងពិសី          386អ 
្រក�មហុ៊ន ឃុនវឌ្ឍនៈ េអឡកិ្រទីសីុ

ធ ីឯ.ក 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កថ�ង ឃុយុំទ�សមគ�ី ្រស�កឧដុង� 393អ េលក ទូច កក�ដ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កគងពិសី  411អ 
្រក�មហុ៊ន ឃុនវឌ្ឍនា េអឡកិ្រទីសីុ

ធ ីឯ.ក 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កឱរ៉ល់  435អ េលក្រសី ែកវ េសដ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

៦.កពំង់ធ ំ

 
ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបារយណ៍ និង្រស�កសន�ុក        006អ ្រក�មហុ៊ន េផង េគៀង េអឡកិ្រទីសីុធី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ទីរមួេខត�កំពង់ធំ 012អ 
្រក�មហុ៊ន េខម ជីលបូ េអឡកិ្រទីក 

េផវរ័ 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ)

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបារយណ៍  019អ េលក ែត កុកេអង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបារយណ៍ 023អ ្រក�មហុ៊ន េមគង� ស� ត េផវរ័ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបារយណ៍  032អ 
សហ្រគាស គង់ ហក់ េអឡកិ្រទិក 

េផវរ័ 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ឃុឈូំកខ្សោច់ ឃុបំារយណ៍ ្រស�កបារយណ៍      039អ េលក គឹម ច័ន�តរ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កេស� ង  063អ េលក អុ៊ង ហុកសីុន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ
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ែផ�កខ�ះៃនសង� ត់្រសយ៉ូវ ្រក�ងស�ឹងែសន ឃុេំត� តជុំ 

្រស�កបារយណ៍ ឃុកំំពង់ស� យ ្រស�កកំពង់ស� យ 

ឃុតំងំ្រកសវ ្រស�ក្របាសទសំបូរ និង្រស�កសន�ុក  

073អ សហ្រគាស ្រតឹង សន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ)

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កេស� ង  111អ េលក គង់ វុន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ទីរមួ្រស�កសណា� ន់  199អ 
សហ្រគាស  សឹុម  ៃឡអុ ី                        

េអឡកិ្រទីសីុធី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ឃុសំគរ និងឃុែំត្បង ្រស�កកំពង់ស� យ            228អ សហ្រគាស  ធី េខ ធី ឌី េអឡកិ្រទីសីុធី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃនឃុេំ្រទៀល ឃុឈូំកខ្សោច់ ្រស�កបារយណ៍  245អ េលក ឈ សុខុម ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្របាសទសំបូរ និង្រស�កសណា� ន់  326អ 
សហ្រគាស វណា�  ៃឡហុមី 

េអឡកិ្រទីសីុធី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះឃុសំលវស័ិយ និងឃុទំួលេ្រគីល                 

្រស�ក្របាសទបល�័ង�  
327អ េលក េកីត ចន�ី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុទំំរងី ្រស�កសណា� ន់  328អ េលក េសៀង ទី 
្របភពែដលបានពីម៉ាសីុនេដ្យែសល

តូចៗ 
រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កេស� ង និង្រស�ក្របាសទបល�័ង�  354អ េលក្រសី ឃុន ៃណេហៀក ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុមំានរទិ� ្រស�កសណា� ន់  365អ េលក្រសី ៃថ ធីត 
្របភពែដលបានពីម៉ាសីុនេដ្យែសល

តូចៗ 
រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបារយណ៍  367អ េលក េសឿន សុផល ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្របាសទបល�័ង� និង្រស�កកំពង់

ស� យ  
368អ ក��  តន់ គឹមបួយ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកំពង់ស� យ ្រស�ក្របាសទបល�័ង� 

្រស�ក្របាសទសំបូរ និង្រក�ងស�ឹងែសន  
387អ េលក្រសី ែប៉ន ចន់ណា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុេំឈទីល ្រស�កសណា� ន់  425អ េលក ហូ៊ ថន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 
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 ឃុផំាត់សណា� យ ឃុកំំពង់េគា ្រស�កកំពង់ស� យ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុចំំណាេ្រកម ្រស�កេស� ង និង្រក�ងស�ឹង

ែសន  

440អ េលក េថង សំរទិ� ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

៧.កពំត 

 
ទីរមួេខត�កំពត 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

រមួ(ផលិត+ែចកចយ+ប��ូ ន) ទីរមួ្រស�កកំពង់្រតច 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កទឹកឈូ  042អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ្រតពងំរេព ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កឈូក ្រស�កដងទង់ ្រស�កជុំគិរ ី្រស�ក

បនា� យមាស ្រស�កកំពង់្រតច ្រស�កអង�រជ័យ និង

្រស�កទឹកឈូ  

044អ សហ្រគាស អគ�ិសនី ទឹកឈូ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កជុំគិរ ី 082អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី េព្រជនិល 

អិល េអស េខ   
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបនា� យមាស ្រស�កកំពង់្រតច ្រស�ក

ដងទង់ ្រស�កអង�រជ័យ  
093អ សហ្រគាស អគ�ិសនី ទូកមាស ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុតំនី និងឃុភំ�ំកុង ្រស�កអង�រជ័យ  097អ េលក យុនិ អុិច ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កទឹកឈូ ្រស�កកំពង់្រតច និង្រស�ក

ដងទង់  
180អ ្រក�មហុ៊ន ែកប េផវរ័ សឹបផា� យ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កជុំគិរ ី 197អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី អង�រក ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កដងទង់ និង្រស�កកំពង់្រតច       225អ េលក្រសី ចន់ សុគីម ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

៨.កណា� ល 

 
ភ�ំេពញ និងតេខ�  001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ+ប��ូ ន) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កេកះធ ំ្រស�កស� ង  011អ ្រក�មហុ៊ន អនកូ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កមុខកំពូល  014អ ្រក�មហុ៊ន អិល វ៉យ ភី ្រគ�ប ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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េនែផ�កខ�ះៃនឃុែំ្រពកទនា� ប់ និងឃុកំំពង់ភ� ំ្រស�ក

េលីកែដក  
021អ េលក្រសី េន ្រសីេព្រជ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កមុខកំពូល  037អ 
្រក�មហុ៊ន េសងហុ ីហុ៊យេគៀន 

បុ៊នេធៀម 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កខ្សោច់កណា� ល  045អ េលក សុខ សម្ូបរណ៏ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កស� ង និង្រស�កេកះធ ំ              049អ 
សហ្រគាស អុីសេធីន េផវរ័ សឹប

ផា� យ េអនេធី្របាយ (អុីបូ៉ស)   
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុេំឈទីល ្រស�កេកៀនស� យ  050អ សហ្រគាស រកូី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុដំំណាកអំពិល ្រស�កអង�ស�ួល  053អ េលក ែង៉ត ហុង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុបំាគូរ និងឃុអំន�ង់រេមៀត ្រស�កកណា� លស�ឹង 058អ សហ្រគាស អគ�ិសនី កន�ួត ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កអង�ស�ួល  061អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី អង�ស�ួល ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុេំកះចិន ្រស�កពញាឮ េខត�កណា� ល 062អ េលក ឯ ឡុង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

្រស�កមុខកំពូល េខត�កណា� ល 066អ ្រក�មហុ៊ន ពន អ ធី េថកណឡជី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កស� ង 071អ 
្រក�មហុ៊ន ធី អិន ឌី អិន េអឡកិ្រទី
សីុធ ីស� ង 

្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កពញាឮ  076អ សហ្រគាស ឧដុង� េផវ ័សឹបផា� យ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កស� ង  086អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី ស� ង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កមុខកពូំល និង្រស�កពញាឮ  090អ ្រក�មហុ៊ន វសនា ញូែលន េផវរ័ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កពញាឮ និង្រស�កអង�ស�ួល              099អ ្រក�មហុ៊ន លឹម មូ៉វ ខូអិលធីឌី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

្រស�កកណា� លស�ឹង  101អ ្រក�មហុ៊ន តូវ ឈនិេសង ខូអិលធីឌី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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្រស�កអង�ស�ួល  137អ 
្រក�មហុ៊ន េម៉ង សុខេឡង 

ខន�ស� ក់សិន េអឡចិ្រទឹក 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកណា� លស�ឹង  144អ 
្រក�មហុ៊ន េខមរៈ េអនជីនារងី & ឌី
េវឡុបេមន 

្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កេកៀនស� យ ្រស�កស� ង និង្រស�ក

ល� ឯម  
150អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី េកៀនស� យ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុសំ� យរលំ និងឃុសិំត្ូប ្រស�កស� ង  151អ ្រក�មហុ៊ន ែខ�រ េអឡកិ្រទីសីុធី សឺវសី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកណា� លស�ឹង  153អ សហ្រគាស អគ�ិសនី បឹងខ្យោង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកណា� លស�ឹង  154អ េលក អុ៊យ សុផាត ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុបំនា� យែដក ្រស�កេកៀនស� យ  169អ េលក បុ៊ន ហុ៊យ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុគំគីរធំ ្រស�កេកៀនស� យ  170អ េលក ឈុន លី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុែំ្រពកតកូវ និងឃុសំ� យ្រជ�ំ ្រស�កខ្សោច់

កណា� ល  
171អ េលក្រសី ភួង េសភា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកណា� លស�ឹង  174អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី ពត់សរ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុែំ្រពកតែទន ្រស�កពញាឮ  176អ 
្រក�មហុ៊ន ទិត្យ មានជ័យ េអឡកិ

្រទីសីុធី សឹបផា� យ 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កស� ង  179អ សហ្រគាស អគ�ិសនី ញឹុក មុី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កខ្សោច់កណា� ល  186អ េលក្រសី សុ៊ន អូន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កខ្សោច់កណា� ល េខត�កណា� ល 204អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ្រពះ្របសប់ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុែំ្រពកអំពិល និងឃុពុំកឫស្ស ី្រស�កខ្សោច់កណា� ល 209អ េលក សុខ ពីន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុេំកះអន�ង់ចិន ្រស�កស� ង  211អ េលក្រសី អុីវ ម៉ាឡា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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តំបន់េសដ�កិច�ពិេសស ឃុបំឹងធំ និងឃុកំេនា� ក 

្រស�កអង�ស�ួល 
215អ 

្រក�មហុ៊ន ខូលបី៊ន េអេនីជ ី(េខមបូ

ឌ) ភី ភ ីេអស អុ ីេហ្សត លីមីធីត 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ប��ូ ន+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកណា� លស�ឹង  219អ េលក េភឿន សេរឿន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុបំឹងធ ំនិងឃុ្ំរកងំមា� ក់ ្រស�កអង�ស�ួល 222អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ដេង�  ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុែំ្រពកកំពឹស និងឃុេំជីងេកីប ្រស�កកណា� លស�ឹង  223អ ្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ប��ូ ន+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកណា� លស�ឹង និង្រស�កអង�ស�ួល  224អ ្រក�មហុ៊ន សុខ េអឡកិ្រទីសីុធី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ប��ូ ន+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃនឃុសំំេរងធំ ្រស�កេកៀនស� យ            226អ សហ្រគាស អគ�ិសនី សំេរងធំ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុែំ្រពកតមាក់ ្រស�កខ្សោច់កណា� ល   230អ េលក្រសី ថូយ វរុន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កមុខកំពូល  234អ សហ្រគាស សូហ�េថក ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កខ្សោច់កណា� ល  235អ េលក េចង សុផល ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កល� ឯម និង្រស�កខ្សោច់កណា� ល  249អ េលក វ៉ន់ រ៉មុ៉ន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុេំកះឧកញ៉ាតី ្រស�កខ្សោច់កណា� ល  250អ េលក្រសី សុ៊យ ចំណាន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កអង�ស�ួល  261អ 
សហ្រគាស អភិវឌ្ឍន៍អគ�ិសនី
ជនបទ 

្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុែំ្រពកតែទន ្រស�កពញាព�  264អ េលក ែអ េហងហួត ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុអំំេពៃ្រព ្រស�កកណា� លស�ឹង  266អ េលក្រសី េស សអុ៊ន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កខ្សោច់កណា� ល ្រស�កល� ឯម  272អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី កំពង់ចម�ង

បាក់ដវ 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កពញាឮ និង្រស�កអង�ស�ួល        278អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ៃ្រជលស់ ឯ.ក ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កេលីកែដក  316អ សហ្រគាស ក�មសណរ ឌីេវឡុបេមន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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ែផ�កខ�ះ្រស�កខ្សោច់កណា� ល  335អ េលក្រសី ឃុន ៃណគាង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កល� ឯម និង្រស�កខ្សោច់កណា� ល  347អ ្រក�មហុ៊ន ៧អិនជី ្រគ�ប ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កល� ឯម  350អ សហ្រគាស អគ�ិសនី ល� ឯម ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កល� ឯម  355អ េលក ឈរ ែវងងួន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

េនក�ុងតំបន់សួនឧស្សោហកម� ឈុន ហុង ស�ិតក�ុង

ឃុែំបកចន ្រស�កអង�ស�ួល  
381អ ្រក�មហុ៊ន ឈុន ហុង ្រគ�ប ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

េនក�ុងសួនឧស្សោហកម�សំេរងធំ ឃុសំំេរងធ្ំរស�ក

េកៀនស� យ  
398អ ្រក�មហុ៊ន សំេរងធំ េអស អុី េហ្សត ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកណា� លស�ឹង  411អ 
្រក�មហុ៊ន ឃុនវឌ្ឍនា េអឡកិ្រទីសីុ

ធ ីឯ.ក 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កពញាឮ េខត�កណា� ល 415អ េលក្រសី ែក វ៉រនិ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

៩.េកះកុង ែផ�កខ�ះៃនឃុប៉ំាក់ខ�ង ្រស�កមណ� លសីមា និងែផ�ក

ខ�ះៃន្រក�ងេខមរភូមិន�  
014អ ្រក�មហុ៊ន អិល វ៉យ ភី ្រគ�ប ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កែ្រសអំបិល  028អ សហ្រគាស សំរទិ� សុទ�ី ខូអិលធីឌី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុេំកះេស�ច ្រស�កគិរសីគរ  106អ េលក្រសី អន់ សំឡាន់ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះឃុបំឹង្រពវ និងឃុេំ្រជាយស� យ ្រស�កែ្រស

អំបិល  
358អ េលក្រសី ភាវ ឆាយសូរ ី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កថ�បាងំ ្រស�កមណ� លសីមា ្រស�កគិរ ី
សគរ ្រស�កេកះកុង និង្រក�ងេខមរភូមិន�  

370អ 
្រក�មហុ៊ន េកះកុង ឌី�ស�ីក        

េអឡកិ្រទីសីុធី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបូទុមសគរ ្រស�កែ្រសអំបិល ្រស�ក

េកះកុង និង្រស�កគិរសីគរ  
371អ េលក េហង ហុយ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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ែផ�កខ�ះៃន្រស�កថ�បាងំ  ឃុជំីផាត  ្រស�កបូទុមសគរ ឃុជំី
ខេលី ្រស�កែ្រសអំបិល  និងឃុ្ំរតពងំរងួ  ្រស�កេកះកុង  

418អ េលក្រសី េឆង ទូច ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃនឃុទំៃទេលី ឃុឫំស្ស្ីរជ�ំ ្រស�កថ�បាងំ និង

ឃុប៉ំាក់ខ�ង ្រស�កមណ� លសីមា  
433អ េលក្រសី ែម៉ន ែកវ ភីរម្យ ពុំទន់ដំេណីរករ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុដូំនែពង ្រស�កែ្រសអំបិល  435អ េលក្រសី ែកវ េសដ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

 

 

ក�ុងតំបន់ពិេសធន៍អភិវឌ្ឍន៍វនិិេយាគច្រម�ះ   

កម�ុជា-ចិន ស�ិតេនែផ�កខ�ះៃន្រស�កគិរសីគរ 

និង្រស�កបូទុមសគរ េខត�េកះកុង 

439អ 
្រក�មហុ៊ន ជូ េណង អុិនេធីេណ

សិនណល( េខមបូឌ ) ឯ.ក 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

១០.្រកេចះ ទីរមួេខត�្រកេចះ 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កស�ួល  001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កឆ�ូង និង ្រស�កចិ្រតបុរ ីឃុសំ� យេ្រចះ 

្រស�កស�ួល និងសង� ត់រករកណា� ល ្រក�ង្រកេចះ 
191អ េលក្រសី ភិន វភិាវ ី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កែ្រពក្របសព�  217អ សហ្រគាស ហ៊ង េព ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កែ្រពក្របសព�  227អ េលក េយាន ប�� រត័� ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ទីរមួ្រស�កសំបូរ  263អ េលក េព្រជ ឧត�ម ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កឆ�ូង  321អ េលក សូ ថាវនិ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កស�ួល និង្រស�កចិ្រតបុរ ី 342អ ្រក�មហុ៊ន េយានសុភរទិ� េ្រតឌីង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុកំ្បោលដំរ ី្រស�កសំបូរ  346អ េលក្រសី ជា សុខេខង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុ២ំធ�ូ និងឃុឃំ្សមឹ ្រស�កស�ួល 352អ េលក លន់ ភារុ ំ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កែ្រពក្របសព� និង្រស�កសំបូរ 353អ េលក សុខ េហងស៊ង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

េនែផ�កខ�ះៃន្រស�កសំបូរ  395អ េលក្រសី ឃុន សុខហ�ចិ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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១១-មណ� លគរិ ី ទីរមួេខត�មណ� លគិរ ី 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ+ប��ូ ន) 

ទី្របជុំជន្រស�កែកវសីមា 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ+ប��ូ ន) 

១២-ភ�េំពញ រជធានីភ�ំេពញ និង្រក�ងតេខ�  001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ+ប��ូ ន) 

ែផ�កខ�ះៃនខណ� ឫស្សែីកវ  014អ ្រក�មហុ៊ន អុិល វ៉យ ភី ្រគ�ប ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនសង� ត់ែ្រពកថ�ី ខណ� ច្បោរអំេព  050អ សហ្រគាស រកូី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនសង� ត់ែ្រពកអ�� ញ និងសង� ត់បាក់

ែខង ខណ� េ្រជាយចង� រ  
066អ ្រក�មហុ៊ន ពន អ ធី េថកណឡជី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនខណ� េ្រជាយចង� រ  090អ ្រក�មហុ៊ន វសនា ញូែលន េផវរ័ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនសង� ត់ែ្រពកលប និងសង� ត់បាក់ែខង  

ខណ� េ្រជាយចង� រ 
103អ 

សហ្រគាស អិន ភី េអឡចិ្រទីក  

សឹបផា� យអឺរ 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ផ្សោរអូរឫស្ស ី 138អ ្រក�មហុ៊ន េហ� ល វ៉ន់ឡុង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

សង� ត់េកះដច់ ខណ� េ្រជាយចង� រ  143អ េលក្រសី លង ឈុននី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនសង� ត់សំេរង និងសង� ត់ែ្រពកេព�   

ខណ� ែសនសុខ 
176អ 

្រក�មហុ៊ន ទិត្យ មានជ័យ          

េអឡកិ្រទីសីុធី សឹបផា� យ 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

តំបន់េសដ�កិច�ពិេសសភ�ំេពញ 215អ 
្រក�មហុ៊ន ខូលបី៊ន  េអេនីជី (េខមបូឌ) 

ភ ីភ ីេអស  អុ ីេហ្សត  លីមីធីត 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ផ�ូវជាតិេលខ៣ ខណ� ដេង�   222អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ដេង�  ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនខណ� ដេង�  223អ ្រក�មហុ៊ន អិល អិម េខ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ប��ូ ន+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃនខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ  261អ សហ្រគាស អភិវឌ្ឍន៍អគ�ិសនីជនបទ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនខណ� ែ្រពកេព�   278អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ៃ្រជលស់ ឯ.ក ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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ែផ�កខ�ះៃនសង� ត់្រកងំព្រង និងសង� ត់្របទះឡាង 

ខណ� ដេង�  រជធានីភ�ំេពញ 
325អ ្រក�មហុ៊ន វឌ្ឍនៈ ្របបេភីធី អិលធីឌី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

បរេិវណផ្សោរច្បោរអំេព ស�ិតក�ុងសង� ត់ផ្សោរច្បោរ 

អំេព២ ខណ� មានជ័យ  
377អ េលក គួច ចំណាន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ លក់រយ 

ក�ុងបរេិវណផ្សោរទំេនីប សីុធីម៉ល 

 ស�ិតក�ុងសង� ត់វលវង់ ខណ� ៧មករ  
378អ េលក ទ ហងំេសង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ លក់រយ 

 បរេិវណផ្សោរកណា� ល សង� ត់ផ្សោរកណា� លទ១ី         

ខណ� ដូនេពញ រជធានីភ�ំេពញ 
390អ េលក្រសី ជុង សុខលីម ្របព័ន�បណា� ញជាតិ លក់រយ 

េនក�ុងតំបន់អជីវកម� សណា� គារថា� ក់ផា� យ៥ 

អគារខុនដូ និងកែន�ងកំសន� ែដលស�ិតេនែផ�កខ�ះ

ៃនសង� ត់្រសះចក ខណ� ដូនេពញ  

432អ 
្រក�មហុ៊ន ហស្សោន់( េខមបូឌ) 

ឌីវឡូិបមិន លីមីធីត 
ពុំទន់ដំេណីរករ ែចកចយ 

១៣.្រពះវហិរ 

 
ែផ�កខ�ះៃន្រក�ង្រពះវហិរ និង្រស�កែត្បងមានជ័យ  031អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ្រពះវហិរ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ករេវៀង  128អ 
សហ្រគាស េអៀង ខន េអឡកិ្រទី
សីុធី អនុភាពតំបន់ភ�ំលក់េករ 

្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កជាកំ្សោន�  162អ េលក្រសី លភ ្រសីអ័ង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កជាកំ្សោន�  163អ 
្រក�មហុ៊ន អិម អិល ភ ី 

េអឡកិ្រទីសីុធី ្រតពងំ្របាសទ 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ឃុ្ំរសយង់៉ ្រស�កគូេលន េខត�្រពះវហិរ 172អ េលក្រសី អូ៊ គឹមេសៀង 
្របភពែដលបានពីម៉ាសីុនេដ្យែសល

តូចៗ 
រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃនឃុកំន�ួត និងឃុយំាង ្រស�កជាកំ្សោន�  307អ េលក ែកវ ងួន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កសង�មថ�ី ្រស�ករេវៀង ្រស�កែត្បង 

មានជ័យ ្រស�កជ័យែសន និង្រក�ង្រពះវហិរ  
329អ េលក្រសី េទៀង បូនីក ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កគូែលន  334អ េលក ចក់ ស៊ន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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ឃុរំណសិរ្ស ្រស�កសង�មថ�ី  364អ េលក្រសី េតង គឹមេ្រសៀង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កគូែលន ្រស�កសង�មថ�ី ្រស�កែត្បង

មានជ័យ និង្រស�កជាកំ្សោន�  
391អ េលក្រសី ហុ៊យ ដនីន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កជាកំ្សោន�  399អ េលក ប៊ាន ឌីណា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កជាកំ្សោន�  405អ េលក្រសី ែកវ សុវណ�នី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កែឆប ្រស�កជ័យែសន និង្រស�ករេវៀង  409អ េលក េអង សុធាវឌ្ឍនា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កែត្បងមានជ័យ និង្រស�កែឆប      410អ េលក្រសី ហក់ សីុថាត ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

១៤.ៃ្រពែវង 

 
ទីរមួេខត�ៃ្រពែវង 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ+ប��ូ ន) 

ែផ�កខ�ះៃនឃុរំក និងឃុៃំ្រពេស��ត ្រស�កពរងំ  018អ េលក គី សុភា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុ្ំរបាសទ និងឃុអំេន្សោង             

្រស�កកំពង់្រតែបក  
036អ េលក្រសី េពជ គីម ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កពរងំ េខត�ៃ្រពែវង 045អ េលក សុខ សម្ូបរណ៍ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កពរងំ ្រស�កកេ��� �ច ្រស�កសីុធរ 

កណា� ល ្រស�កស� យអន�រ និង្រស�កកំពង់លវ  
046អ សហ្រគាស សុគន� េអឡកិ្រទីខល ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កសីុធរកណា� ល  088អ ្រក�មហុ៊ន ឃុន សុផល ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកំចយមារ េខត�ៃ្រពែវង 122អ ្រក�មហុ៊ន អុី ឌី ខន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ប��ូ ន+ែចកចយ) 

ឃុកំំពង់្រតែបក និងឃុពំមមនា� រ ្រស�កកំពង់្រតែបក  187អ េលក ខឹម រ៉នី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្រពះេស�ច ្រស�កកំពង់្រតែបក 

្រស�កបាភ�ំ ្រស�កពមរក៍ និង្រស�កពមជរ  
206អ ្រក�មហុ៊ន ភី េអស ភី សីុ អុិនេវសេមន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកេ��� �ច េខត�ៃ្រពែវង  208អ េលក ែកវ ចំេរនី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃនឃុជំីផុច និងឃុ្ំរតពងំែ្រស ្រស�កេមសង  239អ េលក ចន់ សុធា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ
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ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកំពង់្រតែបក  247អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី េ្រកលេគា ឯ.ក ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កស� យអន�រ ្រស�កកំចយមារ និង

្រស�កកេ��� �ច  
259អ 

្រក�មហុ៊ន អុិនេធី បី៊ ភី សឹលូសិន 

ខបេភីេរសិន 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ប��ូ ន+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃនឃុេំឈកីច់ និងឃុេំជីងភ� ំឃុសំ�ឺក និងឃុំ

េស� េកង ្រស�កបាភ� ំ 
267អ េលក្រសី េន សុភា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កេមសង  269អ េលក គង់ េយាន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កពរងំ  272អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី កំពង់ចម�ង

បាក់ដវ 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុធំាយ ែផ�កខ�ះៃនឃុបំឹង្រពះ ្រស�កបាភ� ំឃុទំឹកថា�  

ឃុសំំេរង ្រស�កស� យអន�រ និងឃុបំាេបាង ្រស�ក

ពមរក៍  

284អ េលក ឡុង ៃហ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កពរងំ  294អ េលក ជី បុ៊នអូន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កសីុធរកណា� ល  295អ 
សខ្រក�មហុ៊ន សន់-អុីអុីអុ ីភីធីអុ ី

អិលធីឌ ី
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុៃំ្រពេព�  ្រស�កពរងំ  299អ េលក ែអ លីហួរ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកេ��� �ច  310អ េលក ្រស�ិន ឈន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ឃុៃំ្រពទទឹង និងែផ�កខ�ះៃនឃុេំ្រចស ្រស�កេមសង  320អ េលក ធួក សមាន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កេមសង និង្រស�កបាភ�ំ េខត�ៃ្រពែវង 336អ េលក ហ៊ង ផល�ី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកំពង់្រតែបក ្រស�កបាភ� ំនិង្រស�កេម

សង េខត�ៃ្រពែវង 
343អ ្រក�មហុ៊ន ែញ៉ម ហ៊ន េអឡកិ្រទីខល ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កេពធិ៍េរៀង ្រស�កពរងំ  355អ េលក ឈរ ែវងងួន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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ែផ�កខ�ះៃនឃុៃំ្រពេព�  ្រស�កពរងំ ឃុពំពឺស និងឃុំ

ៃ្រពខ�  ្រស�កស� យអន�រ  
417អ េលក្រសី េអង លក�ិណា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុ្ំរស�កបាភ�ំ  419អ េលក្រសី ធា សុភារនី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុៃំ្រពកេណ� �ង ្រស�កពមរក៍ និងសង� ត់បារយណ៍ 

្រក�ងៃ្រពែវង  
420អ េលក អុិត អ៊ន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

 ឃុសំ� យ្រជ�ំ ្រស�កេមសង េខត�ៃ្រពែវង 438អ េលក រុន សុវណ� ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

១៥.េពធិ៍សត់ 

 
ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបាកន  033អ សហ្រគាស ឈួ ងួន េអឡកិ្រទីសីុធី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបាកន ្រស�កភ�ំ្រកវញ និង្រក�ង

េពធិ៍សត់  
034អ 

សហ្រគាស េយន យូឡាយ 

េអឡកិ្រទីសីុធី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបាកន ្រស�កកេណ� �ង និង្រក�ង

េពធិ៍សត់  
052អ 

សហ្រគាស ណាេរត៉ លីមីធីត 

អភិវឌ្ឍន៍អគ�ិសនី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុសំ� យដូនែកវ ្រស�កបាកន  072អ េលក យ៉ា សម្បត�ិ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុរំេំលច និងឃុអូំរតេប៉ាង ្រស�កបាកន          102អ េលក ្រពប វណា� េរត៉ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កភ�ំ្រកវញ និង្រក�ងេពធិ៍សត់      124អ 
សហ្រគាស អ៊ ៃឡស៊ន ្រកវញ 

េអឡកិ្រទីសីុធី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្រកគរ និង្រស�កកេណ� �ង             125អ 
្រក�មហុ៊ន េអស វ ីវ ីធី េអឡកិ្រទីសីុធី 

ខូអិលធីឌី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុ្ំរបេម៉ាយ និងអន�ង់រប ្រស�កវលែវង            281អ េលក វង្ស សំបូរ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កវលែវង 303អ 
សហ្រគាស េអស វ ីអ េអ េអឡកិ

្រទីសីុធី សឺវសី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កភ�ំ្រកវញ និង្រក�ងេពធិ៍សត់      331អ េលក លឹម ប៉ាក់ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុតំេល និងែផ�កខ�ះៃនឃុខំ� រទទឹង ្រស�កបាកន  332អ េលក ញាណ វឌ្ឍនា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកេណ� �ង ្រស�កបាកន និង្រក�ង

េពធិ៍សត់  
382អ េលក្រសី គឹម សីុផល ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុសំ� យស និងឃុេំឈតុីំ ្រស�ក្រកគរ  383អ េលក្រសី ឃមឹ េហៀង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុថំ�ដ ្រស�កវលែវង  396អ េលក្រសី ៃប៉ សុប��  ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

េនឃុអូំរេសម ្រស�កវលែវង  397អ េលក ប៉ាវ វុទ�  ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

េនែផ�កខ�ះៃន្រស�កវលែវង  404អ េលក េហង ចនា� វ ី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

១៦.រតនគរិ ី

 
ទីរមួេខត�រតនៈគិរ ី 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ+ប��ូ ន) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបរែកវ  291អ េលក សំរទិ� ហន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កអូរយ៉ាដវ  333អ េលក ឈមឹ គឹមឈន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុម៉ំាលិក ែផ�កខ�ះៃនឃុតំឡាវ និងឃុញ៉ំាង 

្រស�កអណ�ូ ងមាស  
372អ េលក ស៊វ ពិសិដ� ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃនឃុ្ំរតពងំេ្រចស និងឃុ្ំរតពងំ្រកហម

្រស�កកូនមុំ  
380អ េលក្រសី េសឿគីម ណាេរត៉ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

១៧.េសៀមរប 

 
ទីរមួេខត�េសៀមរប 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ+ប��ូ ន) 

េនែផ�កខ�ះៃន្រស�កពួក ្រស�កអង�រជុំ និង្រស�កនគរធ ំ 035អ ្រក�មហុ៊ន វន់ វរីៈ សឺវសី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កសូ្រទនិគម និង្រស�ក្របាសទបាគង 048អ េលក េឆាម សុៃផ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កសូ្រតនិគម  083អ េលក យមឹ រទិ�ី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កជីែ្រកង  111អ េលក គង់ វុន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កជីែ្រកង 112អ េលក លី កង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃនឃុកំំពង់ឃា� ងំ ្រស�កសូ្រទនិគម          127អ េលក ហូ៊វ សវ ី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ
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ែផ�កខ�ះៃន្រស�កជីែ្រកង និង្រស�កសូ្រទនិគម        129អ េលក ចន់ សុខ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ទីរមួ្រស�កអង�រជុំ  139អ េលក ដួង ណារនិ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ឃុអំន�ង់សំណរ និងឃុជំីែ្រកង ្រស�កជីែ្រកង        161អ េលក អ៊ង តងំៃឡ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កពួក ្រស�ក្រកឡាញ់  164អ ្រក�មហុ៊ន វឌ្ឍនៈ អិន ធី អង�រ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កសូ្រទនិគម ្រស�កជីែ្រកង និង្រស�ក

ស� យេលី  
183អ េលក្រសី មាស គាវ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្របាសទបាគង  185អ េលក េបា� ក វណ�ះ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្របាសទបាគង  203អ េលក តន់ កង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កស� យេលី  229អ េលក ឃាន ែកវ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃនឃុកំន�ួត ្រស�កស� យេលី ្រស�កបនា� យ្រសី 

្រស�កវ៉រនិ  
240អ េលក្រសី ឡុង គឹមេហង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កពួក ្រស�កអង�រជុំ និង្រស�ក្រកឡាញ់  287អ េលក អុឹង បុ៊នធី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្រសីស�ំ និង្រស�ក្រកឡាញ់  311អ េលក្រសី េហង សីុមុយ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កវ៉រនិ  359អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី វ៉រនិ អង�រ ឯ.ក ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ)

ែផ�កខ�ះៃនឃុកំន�ួត ្រស�កស� យេលី  406អ េលក ចន់ សិុនមានិត 
្របភពែដលបានពីម៉ាសីុនេដ្យែសល

តូចៗ 
រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ឃុខំ� វ ្រស�កជីែ្រកង ែផ�កខ�ះៃន្រស�កស� យេលី  426អ េលក្រសី ឡាងំ នាង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

១៨.្រពះសីហនុ ទីរមួេខត�្រពះសីហនុ 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ+ប��ូ ន) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កៃ្រពនប់  029អ េលក សុខ ធី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុទំំនប់រលក និងឃុកំំេពញ ្រស�កស�ឹងហវ      030អ េលក លី បុ៊នធី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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ែផ�កខ�ះៃន្រស�កៃ្រពនប់  042អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ្រតពងំរេព ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកំពង់សិល  082អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី េព្រជនិល 

អិល េអស េខ 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុអូំរបាក់រេទះ ្រស�កៃ្រពនប់  098អ េលក សន េក ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុអូំរេ្រតះ ខណ� ស�ឹងហវ                120អ េលក ចន់ គាត ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កៃ្រពនប់  184អ េលក្រសី ជា គឹមថាត ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុអូំេ្រជ ឃុបំឹងត្រពហ� ្រស�កៃ្រពនប់               271អ េលក ហុ៊ង ហុ៊យ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកំពង់សិល  279អ េលក ឃុន ចន់ធារទិ�ិ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុេំជីងេគា ្រស�កៃ្រពនប់ ្រស�កកំពង់

សិល និង្រស�កស�ឹងហវ  
304អ ្រក�មហុ៊ន មុ៉ង ឫទ�ី ្រគ�ប ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុេំជីងេគា ឃុសំមគ�ី ្រស�កៃ្រពនប់  306អ េលក្រសី អុឹង េហ�ចេឆង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុចំំករហ�ួង ឃុសំ�ឹងឆាយ ្រស�កកំពង់

សីល   
358អ េលក្រសី ភាវ ឆាយសូរ ី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុបំិត្រតងំ និងឃុរំម ្រស�កៃ្រពនប់   407អ 
្រក�មហុ៊ន សីហនុវលី េស�សល  

អុីខនេនីម ីហ្ូសន 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

េនតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ក�ុងឧទ្យោនជាតិ្រពះសីហនុ"រម"

កម�ុជា ស�ិតេនែផ�កខ�ះៃនឃុរំម ្រស�កៃ្រពនប់  
423អ 

្រក�មហុ៊ន យៈិេចៀ ធួរហី្សមឹ  

ឌីេវឡុបេមន ខមេភនី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុអូំរបាក់រេទះ ្រស�កកំពង់សិល 435អ េលក្រសី ែកវ េសដ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

១៩.ស�ងឹែ្រតង ទីរមួេខត�ស�ឹងែ្រតង 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុេំសកុង និងឃុថំ�ែកវ ្រស�កេសៀមប៉ាង 296អ េលក្រសី ហុ៊យ េចង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

េនែផ�កខ�ះៃន្រស�កេសៀមបូក ្រស�កេសសន ្រក�ង

ស�ឹងែ្រតង េខត�ស�ឹងែ្រតង និង្រស�កសំបូរ េខត�្រកេចះ 
395អ េលក្រសី ឃុន សុខហ�ចិ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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២០.ស� យេរៀង 

 
ទីរមួេខត�ស� យេរៀង 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ+ប��ូ ន) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កស� យ្រជំ  247អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី េ្រកលេគា ឯ.ក ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កកំពង់េរទ៍ និង្រស�កច�នា�           268អ េលក ខន់ សីុែដន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ករមាសែហក  319អ 
្រក�មហុ៊ន ែខ�រយូធីឡធឹី េ្រតឌីង 

(េខយូធី) ខមេភនី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ក�ុងតំបន់េសដ�កិច�ពិេសស តយ េសង បាវតិ ស�ិត

ក�ុងសង� ត់្រចកេម�ស និងសង� ត់បាវតិ ្រក�ងបាវតិ  
428អ 

្រក�មហុ៊ន តយ េសង បាវតិ េអស 

អុ ីេហ្សត ខូអិលធីឌី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

 ក�ុងតំបន់េសដ�កិច�ពិេសស េមនហេធន ស�ិតេន

ែផ�កខ�ះៃនសង� ត់បាវតិ និងសង� ត់បាទ ី្រក�ងបាវតិ  
437អ 

្រក�មហុ៊ន េមនហតេធន 

អុិនេធីេណសិនណល ខូអិលធីឌី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

២១.តែកវ 

 
ទីរមួេខត�តែកវ 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ+ប��ូ ន) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កៃ្រពកប្បោស  011អ ្រក�មហុ៊ន អនកូ (ៃ្រជធ)ំ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រក�ងដូនែកវ ្រស�កេកះអែណ� ត ្រស�ក

្រទងំ ្រស�កបូរជីលសរ និង្រស�កគិរវីង់ 
013អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី គិរវីង់ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុ្ំរតពងំសប ឃុចំំបុី ឃុកំណ�ឹ ង 

និងឃុពំរម ្រស�កបាទី  
015អ 

សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី 

សំេរងេយ៉ាង 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុេំស� ង ្រស�ក្រទងំ  016អ េលក ែក គុយហូយ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបាទី និង្រស�កៃ្រពកប្បោស         020អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី សីុ អិល 

ៃ្រពកប្បោស 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

េនែផ�កខ�ះៃន្រស�កបូរជីលសរ ្រស�កអង�របុរ ីនិង

្រស�ក្រទងំ  
022អ េលក គង់ ផាត ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កៃ្រពកប្បោស និងឃុពំៃន� ្រស�កអង�របុរ ី 054អ េលក្រសី អូ៊ច េប៉ា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ
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ែផ�កខ�ះៃន្រក�ងដូនែកវ ្រស�កេកះសែណ� ក       

្រស�ក្រទងំ និង្រស�កគិរវីង់ 
055អ េលក ម៉ាក់ ខុម ្របព័ន�បណា� ញជាតិ 

រមួ(ប��ូ នេគាលបំណង

ពិេសស+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កគិរវីង់ និង្រស�ក្រទងំ  093អ សហ្រគាស អគ�ិសនី ទូកមាស ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបាទី និង្រស�កសំេរង  101អ ្រក�មហុ៊ន តូវ ឈនិេសង ខូអិលធីឌី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កអង�របុរ ី 113អ េលក្រសី សីុម ដរ ី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបាទី និង្រស�កៃ្រពកប្បោស   118អ សហ្រគាស អគ�ិសនី បាទី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្រតកំក់  121អ េលក ែង៉ត សូដ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះ្រស�កគិរវីង់ 133អ េលក ហក់ លីេសង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កសំេរង និងឃុ្ំរតពងំ្រកសងំ   

្រស�កបាទី  
141អ េលក តងំ េចងអ័ង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបាទី  174អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី ពត់សរ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កសំេរង និង្រស�កអង�របុរ ី 178អ សហ្រគាស េសង វុទ�ី េអឡកិ្រទីសីុធី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបាទី និង្រស�កៃ្រពកប្បោស  179អ សហ្រគាស អគ�ិសនី ញឹុក មុី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កសំេរង និង្រស�ក្រតកំក់  188អ េលក លឹម សីុសុភ័ណ�  ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ឃុកំំពង់្រកសងំ ្រស�កបូរជីលសរ  194អ េលក រ ៉ូវ ្រទហួ៊ត ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កៃ្រពកប្បោស និង្រស�កអង�របុរ ី 195អ េលក អូ៊ច គា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបាទី  196អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី កណ�ឹ ង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្រតកំក់  197អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី អង�រក ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កៃ្រពកប្បោស  212អ េលក ែង៉ត េម៉ង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបាទី  224អ ្រក�មហុ៊ន សុខ េអឡកិ្រទីសីុធី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 
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ែផ�កខ�ះៃនឃុកំំពង់ែពង ្រស�កៃ្រពកប្បោស់ និងែផ�ក

ខ�ះៃនឃុពំៃន� ្រស�កអង�របុរ ី 
238អ េលក ហូ៊ វស�  ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុភំ�ំឌិន ្រស�កគិរវីង់ 253អ ្រក�មហុ៊ន ឈវីទីមុិច ្រគ�ប ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុេំសម ្រស�កគិរវីង់  258អ េលក ស�ួន សរន៉ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កអង�របូរ ី 265អ េលក ែកវ សរ៉េដ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុៃំ្រពផា�  ំ្រស�កអង�បូរ ី 273អ េលក ជា សុវណា� រ៉ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ឃុៃំ្រពយុថា�  ្រស�កេកះអែណ� ត និងឃុេំជាគជ័យ 

្រស�កបុរជីលសរ  
373អ េលក ជួន តុំ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ក�ុងបរេិវណផ្សោរតែកវ ស�ិតេនក�ុងសង� ត់រកេ្រក 

្រក�ងដូនែកវ  
412អ េលក្រសី លឹម សុខ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ លក់រយ 

២២.ឧត�រមានជ័យ 

 
ែផ�កខ�ះៃនេខត�ឧត�រមានជ័យ 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ+ប��ូ ន) 

ែផ�កខ�ះៃនេខត�ឧត�រមានជ័យ 014អ ្រក�មហុ៊ន អិល វ៉យ ភី ្រគ�ប ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្រតពងំ្របាសទ  163អ 
្រក�មហុ៊ន អិម អិល ភ ី 

េអឡកិ្រទីសីុធី ្រតពងំ្របាសទ 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កអន�ង់ែវង  240អ េលក្រសី ឡុង គឹមេហង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃនឃុពំ្រង ឃុចុំងកល់ ្រស�កចុងកល់ 311អ េលក្រសី េហង សីុមុយ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្រតពងំ្របាសទ 312អ េលក ផុំ ភ័្រក 
្របភពែដលបានពីម៉ាសីុនេដ្យែសល

តូចៗ 
រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃនឃុចុំងកល់ និងឃុេំជីងេទៀន ្រស�ក

ចុងកល់  
313អ េលក ឈមឹ សេរទិ៍ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 
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ែផ�កខ�ះៃន្រស�កបនា� យអំពិល  374អ ្រក�មហុ៊ន លឹម េហង ្រគ�ប ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កចុងកល់ និង្រក�ងសំេរង          388អ េលក្រសី េខៀវ សុផល ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

២៣.ែកប ្រស�កដំណាក់ចេង�ីរ និង ្រក�ងែកប  180អ ្រក�មហុ៊ន ែកប េផវរ័ សឹបផា� យ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

២៤.ៃប៉លិន 
ែផ�កខ�ះៃន្រស�កសលេ្រក និង្រក�ងៃប៉លិន       009អ 

្រក�មហុ៊ន អឹម េអស្ស ភី ឌីេវល៉ឡុបមិន 

ខូអិលធីឌី 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

ែផ�កខ�ះៃន្រក�ងៃប៉លិន  089អ ្រក�មហុ៊ន វណ�ៈភាព ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

២៥.ត្ូបងឃ�ុ ំ

 
្រស�កពញាែ្រកក 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ 

្រស�កេមមត់ 001អ អគ�ិសនីកម�ុជា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ+ប��ូ ន) 

្រក�ងសួង  027អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី សួង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ប��ូ ន+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កត្ូបងឃ�ុ ំនិង្រស�កអូររងំឪ          085អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី ត្ូបងឃ�ុ ំ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ប��ូ ន+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កអូររងំឪ  088អ ្រក�មហុ៊ន ឃុន សុផល ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ផលិត+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កពញាែ្រកក ្រស�កត្ូបងឃ�ុ ំ្រស�ក

្រក�ចឆា� រ  និង្រស�កតំែបរ  
122អ ្រក�មហុ៊ន អុី ឌី ខន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ រមួ(ប��ូ ន+ែចកចយ) 

ែផ�កខ�ះៃនឃុតំំែបរ និងឃុេំគាក្រស�ក ្រស�កតំែបរ  181អ េលក គឹម េម៉ង ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ឃុជំីនីក ្រស�ក្រក�ចឆា� រ  191អ េលក្រសី ភិន វភិាវ ី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�ក្រក�ចឆា� រ  192អ 
សហ្រគាស ហុ៊ន េឡង េផវរ័ 

សឹបផា� យ 
្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃនឃុទំន�ូង និងឃុជំា្ំរកេវៀន ្រស�កេមមត់  277អ េលក ស៊ន សីុផាន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កអូររងំឪ  297អ េលក្រសី សយ េសភា ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កតំែបរ និងឃុពំេពល  

្រស�កពញាែ្រកក  
308អ េលក្រសី ភិន ៃថ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ
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ែផ�កខ�ះៃន្រស�កអូរងំឪ ្រស�កត្ូបងឃ�ុ ំ 

និង្រស�កពញាែ្រកក  
310អ េលក ្រស�ិន ឈន ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ែផ�កខ�ះៃន្រស�កេមមត់ ្រស�កតំែបរ  321អ េលក សូ ថាវនិ ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ

ឃុឈូំក ្រស�ក្រក�ចឆា� រ និងែផ�កខ�ះៃន្រស�កតំែបរ  339អ េលក ថូវ នី ្របព័ន�បណា� ញជាតិ ែចកចយ
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ឧបសម�័ន�ទី២(ក) 

ព័ត៌មានសេង�បស�ពីីផលតិកម� នងិថាមពលនាចំូល 

ល.រ  
ថាមពល, លនគឡូីវ៉ត់េម៉ាង សមាមា្រតអនុភាពគតិជា % 

ឆា� ២ំ០១៨ ឆា� ២ំ០១៧ ឆា� ២ំ០១៨ 

1 ករផលិតក�ុង្របេទស 6,633.69 8,172.27 83.91 

2 ថាមពលនាចូំលពីេវៀតណាមេដយតង់ស្ុយងខ�ស់ 709.51 727.74 7.47 

3 ថាមពលនាចូំលពីេវៀតណាមេដយតង់ស្ុយងមធ្យម 385.15 363.24 3.73 

4 ថាមពលនាចូំលពីៃថេដយតង់ស្ុយងខ�ស់ 86.80 211.75 2.17 

5 ថាមពលនាចូំលពីៃថេដយតង់ស្ុយងមធ្យម 204.13 198.23 2.04 

6 ថាមពលនាចូំលពីឡាវេដយតង់ស្ុយងមធ្យម 53.56 65.55 0.67 

 សរបុ 8,072.85 9,738.78 100.00  
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ឧបសម�័ន�ទី២(ខ) 

ព័ត៌មានសេង�បស�ពីអីនុភាពតេម�ង និងថាមពលប��ូន 

ល.រ ្របេភទេសវករ 

ចនំនួអ�កកន់អជា� បណ� អនុភាពតេម�ងី,គឡូីវ៉ត់ សមាមា្រត 
អនុភាពតេម�ងី 

ជា % ឆា� ២ំ០១៨ 

ថាមពលប��ូ ន, លនគឡូីវ៉ត់េម៉ាង សមាមា្រត 
ថាមពលប��ូ ន 

ជា % ឆា� ២ំ០១៨ 
រហូតដល់ចុង   
ឆា� ២ំ០១៧ 

រហូតដល់ចុង 
ឆា�  ំ២០១៨ 

រហូតដល់ចុង  
ឆា� ២ំ០១៧ 

រហូតដល់ចុង  
ឆា� ២ំ០១៨ 

ឆា� ២ំ០១៧ ឆា� ២ំ០១៨ 

1 
ផលិតករអគ�សិន ី
ឯករជ្យ 

21 19 1,734,414 2,048,954 93.69 6,534.85 8,047.50 98.47 

2 អគ�ិសនកីម�ុជា 1 1 111,730 111,730 5.11 43.74 67.71 0.83 

3 
អ�កកន់អជា� បណ� 
រមួ (ែដលមានករ   
ផលិតអគ�ិសន)ី 

 
19 

 
10 31,466 26,310 1.20 55.10 57.06 0.70 

សរុប 41 30 1,877,610 2,186,994 100 6,633.69 8,172.27  100 
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ឧបសម�័ន�ទី ២(គ) 
ព័ត៌មានសេង�បស�ពីីមេធ្យោបាយផលតិកម� និងថាមពលបេ��ញែបងែចកតម្របេភទផលតិកម� 

 

ល.រ ្របេភទផលតិកម� 

អនុភាពតេម�ងី, គឡូីវ៉ត់ 
សមាមា្រតអនុភាព 

តេម�ងីជា %ឆា�  ំ២០១៨ 

ថាមពលបេ��ញ,លនគឡូីវ៉ត់េម៉ាង 
សមាមា្រតថាមពលបេ��ញ 

ជា % ឆា�  ំ២០១៨ រហូតដល់ចុង 
ឆា� ២ំ០១៧ 

រហូតដល់ចុង 
ឆា� ២ំ០១៨ 

ឆា� ២ំ០១៧ ឆា� ២ំ០១៨ 

1 វរអីគ�ិសន ី 979,700 1,329,700 60.80 2,711.14 4,737.01 57.96 

2 េដ្យែសល/េ្របងេខ�  295,140 266,824 12.20 289.67 299.31 3.66 

3 អុស/ជីវម៉ាស់ 28,570 29,270 1.34 59.24 63.63 0.78 

4 ធ្ូយងថ� 564,200 551,200 25.20 3,569.01 3,056.56 37.40 

5 ពន�ឺ្រពះអទិត្យ 10,000 10,000 0.46 4.63 15.75 0.19 

សរុប 1,877,610 2,186,994 100 6,633.69 8,172.27 100 
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ឧបសម�័ន�ទី ៣ 
ព័ត៌មានសេង�បរបសអ់�កកន់អជា� បណ� ផលតិកម� េនឆា� ២ំ០១៨ 

េលខ  

អជា� បណ� 

េឈ� ះ 

អ�កកន់អជា� បណ� 
ទតីងំេរងច្រក អ�កទញិថាមពល 

អនុភាពតេម�ងី,  

គឡូីវ៉ត់ 

ថាមពលបេ��ញ,  

គឡូីវ៉ត់េម៉ាង 

ថាមពលនាចូំល,  

គឡូីវ៉ត់េម៉ាង 

ថាមពលបេ��ញ  

សុទ�, គឡូីវ៉ត់េម៉ាង 

007អ 

្រក�មហុ៊ន សីុធីក អុិនេធី 

េណសិនណល ហយ្រដ�េផ

វរ័ឌីេវឡុបេមន 

គិររីម្យ ១ ស�ិតេនក�ុងេខត�េកះកុង អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 12,000 43,290,664 173,633 43,117,031 

គិររីម្យ ៣ ស�ិតេនក�ុងេខត�េកះកុង អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 18,000 90,035,400 151,700 89,883,700 

115អ 
្រក�មហុ៊ន ែខ�រ េអឡកិ្រទី
ខល េផវរ័ 

ក�ុងភូមិដំណាក់ធំ សង� ត់ស�ឹងមានជ័យ        

ខណ� មានជ័យ (រជធានីភ�ំេពញ) 
អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 48,192 104,740,930 1,436,790 103,304,140 

123អ 
្រក�មហុ៊ន ខូលបី៊ន េអេនីជី 

(េខមបូឌ) លីមីធីត 

ដីឡូត៍េលខ ២៨៣ ភូមិបឹងសឡាង សង� ត់ 

ឫស្សែីកវ ខណ� ឫស្សែីកវ (រជធានីភ�ំេពញ) 
អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 21,400  5,781,540 314,310 5,467,230 

េនក�ុងេរងច្រកអគ�ិសនី, ភូមិេលខ៣ ឃុំ

េលខ៣ សង� ត់មិត�ភាព (េខត�្រពះសីហនុ) 
អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 14,600  5,530,541 471,411 5,059,130 

132អ 
្រក�មហុ៊ន ែខមបូឌ េអឡចិ

្រទីសីុធី ្របាយែវត៉ សីុអុីភី 

ភូមិទួលព្រង សង� ត់េចមេច ខណ� ដេង�  

្រក�ងភ�ំេពញ 
អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 48,192  115,285,130 1,350,590 113,934,540 

146អ 
្រក�មហុ៊ន េអស អិល      

ហ� ែមន ្រប�េសសសីុង 

ភូមិឫស្ស ីសង� ត់ស�ឹងមានជ័យ 

ខណ� មានជ័យ ្រក�ងភ�ំេពញ 
អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 4,500  755,960  755,960 

177អ 
្រក�មហុ៊ន កំចយ សីុណូ 

ហយ្រដ� 
ខ�ង់របកំចយក�ុង្រក�ងកំពត េខត�កំពត អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១អ) 194,100 533,302,230 495,560 532,806,670 
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193អ 
្រក�មហុ៊ន អង�រ បាយអូ 

ខូេជន 
្រស�កអង�ស�ួល េខត�កណា� ល 

្រក�មហុ៊ន អង�រកសិកម� 

រុងេរឿង 
2,000 1,483,911  1,483,911 

213អ ្រក�មហុ៊ន សុវណ�ភូមិ ឃុសំំេរងធំ ្រស�កេកៀនស� យ េខត�កណា� ល អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ)  13,786,310  13,786,310 

236អ ្រក�មហុ៊ន ជី ធី េអស េផវរ័ 
ភូមិបឹងកក់ ឃុបំឹងកក់ ្រស�កកំពង់ចម     

េខត�កំពង់ចម 
អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 7,500 3,764,962  3,764,962 

290អ 
្រក�មហុ៊ន សីុ េអច ឌី     

(េខមបូឌ) 
ឃុអូំរេសម ្រស�កវលែវង េខត�េពធិសត់ អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 120,000 427,311,700 676,500 426,635,200 

293អ 

្រក�មហុ៊ន េខមបូឌ េខមបូ

ឌនតៃត ហយ ្រដ�េផវរ័ 

លីមីធីត 

ស�ឹងតៃត ្រស�កថ�បាងំ េខត�េកះកុង អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 246,000 1,153,057,400 1,274,300 1,151,783,100 

317អ ្រក�មហុ៊ន សីុ អយ អយ ឌីជី ្រស�កស�ឹងហវ េខត�្រពះសីហនុ អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 405,000 2,539,391,200  2,539,391,200 

349អ 
្រក�មហុ៊ន ឆាណា ហ៊ទន 

ឡូេវ ីស�ឹងឬស្ស្ីរជំ 
ឃុប៉ំាក់ខ�ង ្រស�កមណ� លសីម៉ា េខត�េកះកុង អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 338,000 1,452,133,700 2,912,100 1,449,221,600 

361អ 
្រក�មហុ៊ន កម៉ាេដនូ េវនឈ័រ 

(េខមបូឌ) លីមីធីត 
ឃុអូំរេ្រគៀង ្រស�កសំបូរ េខត�្រកេចះ អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 26,200 375,250  375,250 

362អ េខមបូឌន េអេនីជី ឃុកំំេពញ ្រស�កស�ឹងហវ េខត�្រពះសីហនុ អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 120,000 503,008,130  503,008,130 

366អ អយអុីឌី-អុិនេវស(េខមបូឌ) 
ឃុចំរឈូក ្រស�កពួក េខត�េសៀមរប េសវករ អុឹង បុ៊នធី (២៨៧អ) 70 1,060,801  1,060,801 

ឃុកំន�ួត ្រស�កជាកំ្សោន� េខត�្រពះវហិរ អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 700 3,641,308  3,641,308 

384អ ្រក�មហុ៊ន េសម៉ា េអនឺជី ្រស�កេស� ង េខត�កំពង់ធំ 
្រក� ម ហុ៊ន  បី៊ វ សីុី  េផវ រ័  

ឌី េវ ឡុប េម ន (៣១ ៥អ ) 
1,500 401,490  401,490 
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422អ 
្រក�មហុ៊ន ហយ្រដ� េផវរ័ 

េសសន�២ 
ឃុភំ�ុក ្រស�កេសសន� េខត�ស�ឹងែ្រតង អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 400,000 1,032,416,463  1,032,416,463 

427អ 
្រក�មហុ៊ន សន់ស៊ប       

ែអ៊េសត(េខមបូឌ)ឯ.ក 
ភូមិធ�ក សង� ត់្រចកេម�ស ្រក�ងបាវតិ អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 10,000 15,750,472  15,750,472 

430អ 
្រក�មហុ៊ន េកះកុង សូ៊ហ�័រ 

អុិនដ�ស�ី ខមេភនី 

ភូមិ្រតពងំកេណា� ក ឃុជំីខេលី           

្រស�កែ្រសអំបិល េខត�េកះកុង 
អគ�ិសនីកម�ុជា(០០១ អ) 11,000 1,192,730  1,192,730 

សរុប  2,048,954 8,047,498,222 9,256,894 8,038,241,328 

សំគាល់ 

- ទិន�ន័យ 146អ របស់្រក�មហុ៊ន េអស អិល ហ� មិន និង 430អ របស់្រក�មហុ៊ន េកះកុង សូ៊ហ�័រ អុិនដ�ស�ី ខមេភនី  គឺជាទិន�ន័យថាមពលែដល្រក�មហុ៊នេនះលក់ឲ្យអគ�ិសនីកម�ុជាែតបុ៉េណា� ះ 

       - 213អ ្រក�មហុ៊ន សុវណ�ភូមិ អុិនេវសេមន ប�្ឍប់ដំេណីរករផលិតកម�ក�ុងែខមិថុនា ឆា� ២ំ០១៨ និងអជា� បណ�្រត�វបានប�� ប់  

       - 142អ ្រក�មហុ៊ន កំពត េផវរ័ េផ�ន ប�្ឍប់ដំេណីរករផលិតកម� និងអជា� បណ�្រត�វបានប�� ប់ 

អ�កកន់អជា� បណ�ដូចខងេ្រកមមិនដំេណីរករេនឆា� ២ំ០១៧ ៖ 

                  -   318អ ្រក�មហុ៊ន អុី កូ េខម 

- 402អ ្រក�មហុ៊ន ភី. អិម. អយ េអេនីជី (េខមបូឌ) 

- 434អ ្រក�មហុ៊ន រូយ េហ�ង (េខមបូឌ) អុិនេធីេណសិនណល ខមេភនី លីមីធីត 

 

 

 

 



របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីឆ្នាំ២០១៨

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជ

75

ឧបសម�័ន�ទី ៤ 
ព័ត៌មានសេង�បរបសអ់គ�ិសនីកម�ុជាស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៨ 

្របព័ន�បណា� ញ នងិ 

សខអគ�សិនកីម�ុជា 

អនុភាពតេម�ងី, 

គឡូីវ៉ត់ 

ថាមពលប��ូ ន 

ពផីលិតកម�, 

គឡូីវ៉ត់េម៉ាង 

ថាមពលទញិ, 

គឡូីវ៉ត់េម៉ាង 

ថាមពលលក់េទេសវករ

េផ្សងេទៀត, 

គឡូីវ៉ត់េម៉ាង 

ថាមពលលក់ឲ្យអ�ក  

េ្រប្ីរបាស់, 

គឡូីវ៉ត់េម៉ាង 

សមាមា្រត

បាត់បង់, 

% 

ចនំនួ 

អ�កេ្រប្ីរបាស់ 

ភ�ំេពញ និងេខត�កណា� ល 81,100 55,504,630 8,971,781,802 1,808,280,513 4,177,123,829  695,756 

កំពង់ស�ឺ   47,971,420 53,053,559 92,322,944  18,756 

តែកវ និងអង�តេសម 1,560 20,858  18,434,948 84,042,443  25,758 

បនា� យមានជ័យ និង 

មង�លបូរ ី
3,080 121,811  58,410,456 63,212,449  24,131 

េសៀមរប 10,500 6,248,640  81,803,995 491,167,212  76,023 

បាត់ដំបង 3,000 24,436  189,622,878 187,708,052  52,387 

កំពត 3,080 75,972 35,771,600 42,391,820 79,136,339  22,822 

្រពះសីហនុ 2,880 197,376 6,723,271 83,807,102 404,667,480  25,277 

កំពង់ចម   3,764,962 40,497,133 85,151,413  22,566 

ៃ្រពែវង 1,640 9,690  77,575,543 18,353,720  7,392 

ស�ឹងែ្រតង និងកំពង់េឡ 1,640 4,577 69,193,377 55,854,014 27,303,023  10,782 

រតនគិរ ី 1,230 3,632,300 32,668,390 8,481,507 51,765,898  9,665 

ស� យេរៀង និងបាវតិ 800 18,813 128,660,500 12,195,153 255,013,040  50,666 

ត្ូបងឃ�ុ ំេមមត់ ពញាែ្រកក   50,540,400 9,712,998 27,645,512  20,679 



របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីឆ្នាំ២០១៨

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជ

76

មណ� លគិរ ីនិងែកវសីមា 670 1,838,641 15,311,915  15,883,194  8,935 

្រកេចះ និងស�ួល 550 9,238 11,672,150 37,066,119 37,482,368  15,217 

សរុប 111,730 67,706,982 9,374,059,787 2,577,187,738 6,097,978,916 8.12 1,086,812 
 

 សំគាល់ៈ ចនំនួអតថិជិនរបស់អគ�សិនកីម�ុជាេនរជធានភី�េំពញ នងិេខត�កណា� ល គចឺនំនួអតថិជិនលំេនដ� ន បូករមួអតថិជិនបន�ប់ជលួ ។ 

 

  



របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីឆ្នាំ២០១៨

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជ

77

ឧបសម�័ន�ទី ៥(ក) 
្របព័ន�បណា� ញប��ូនជាតិ  

េលខ  
អជា� បណ� 

េឈ� ះអ�កកនអ់ជា� បណ� 
និងទីតងំផ�តផ់�ង ់

ភា� បេ់ទ្របពន័�បណា� ញប��ូ ន
ជាតិតមរយៈអជា� បណ� 

្របែវងែខ្ស 
MV, 

គីឡូែម្៉រត 

្របែវងែខ្ស 
LV, 

គីឡូែម្៉រត 

ថាមពលផលិត, 
គីឡូវ៉តេ់ម៉ាង 

ថាមពលទិញ 
ចូលក�ុង្របពន័� 
 បណា� ញជាតិ,       
គីឡូវ៉តេ់ម៉ាង 

ថាមពលទិញពី 
្របពន័�បណា� ញ

ជាតិ, 
គីឡូវ៉តេ់ម៉ាង 

ថាមពលលកឲ់្យអ�ក
កនអ់ជា� បណ�, 
គីឡូវ៉តេ់ម៉ាង 

ថាមពលលកឲ់្យ
អ�កេ្របី្របាស,់ 
គីឡូវ៉តេ់ម៉ាង 

ចំននួអ�ក 
េ្របី្របាស ់

001អ 
 
អគ�ិសនីកម�ុជា  
 

ផលិតករឯករជ្យ 

15,618 6,864 67,706,982 

8,044,552,020 

50,216,726 2,577,187,738 6,097,978,916 1,086,812 

បណា� ញតង់ស្ុយងខ�ស ់        
ពីេវៀតណាម 

727,743,097 

បណា� ញតង់ស្ុយងខ�សពី់ៃថ 211,746,170 

បណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យម       
ពីេវៀតណាម 

274,249,705 

បណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យម       
ពីឡាវ 

65,552,069 

006អ 
្រក�មហុ៊ន េផង េគៀង 
េអឡកិ្រទីសីុធី (កំពងធំ់) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័ 
ឌីេវឡុបេមន 

30.09 72.98   8,979,772  7,967,361 
         

10,543  
 

008អ 
្រក�មហុ៊ន �ហ� ណាសីុ      
(កំេរៀ់ង) 

បណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យមពីៃថ 104.56 78.52  16,442,400   14,447,962 
           

4,584  
 

009អ 

្រក�មហុ៊ន អឹម េអស ភី       
ឌីែវល៉ឡុបមិន កូអិលធីឌី 
(ៃបលិ៉ន) 

បណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យមពីៃថ 

101.30 118.87  

36,037,520 
 

 

572,280 32,635,537 
           

5,309  
 អគ�ិសនីកម�ុជា(បាតដំ់បង)  

1,377,379 
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011អ 
្រក�មហុ៊ន អនកូ  
(បនា� យមានជយ័) 

បណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យមពីៃថ 
70.00 93.00 

 59,478,240  
1,520,640 192,100,021 

         
15,065  

 
អនុស� នីយ   155,452,030 

011អ 
្រក�មហុ៊ន អនកូ 
(កណា� ល) 

បណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យម       
ពីេវៀតណាម 96.94 182.06 

 27,191,300  
 55,283,675 

         
21,174  

 អនុស� នីយ   32,345,710 

012អ 

្រក�មហុ៊ន េខមជីលបូ    
េអឡកិ្រទីសីុធី េផវរ័ 
(កំពងធំ់) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័          
ឌីេវឡុបេមន 

82.10 134.89 3,619,141  25,574,617  25,887,317 
         

13,841  
 

013អ 
សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុ
ធី គិរវីង្ស (តែកវ) 

េលក ម៉ាក ់ខុម 228.73 260.32   20,258,908  17,649,995 28,200 

014អ 
្រក�មហុ៊ន អិុល វ៉យ ភី 
្រគ�ប (េកះកុង) 

បណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យម ពីៃថ 
167.68 191.02 

 44,447,880   
50,406,392 7,029 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រពះសីហនុ)   9,002,170  

014អ 

្រក�មហុ៊ន អិុល វ៉យ ភី 
្រគ�ប (អូរស� ច ់និង  
អន�ងែ់វង) 

បណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យមពីៃថ 
181.68 79.54 

 24,712,040   
24,457,409 6,649 

អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប)   1,707,126  

014អ 
្រក�មហុ៊ន អិុល វ៉យ ភី 
្រគ�ប (ភ�ំេពញ+កណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(ភ�ំេពញ) 10.00  
 
 
 

 8,197,000 
 
 

7,787,000 2 

015អ 
សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុ
ធី សំេរងេយាង(តែកវ) 

្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 42.36 83.43   6,457,013  5,863,812 
           

6,436  
 

016អ 
េលក ែក គុយហួ៊យ   
(តែកវ) 

េលក ម៉ាក ់ខុម  6.60   899,040  830,051 728 

018អ 
េលក គី សុភា 
(ៃ្រពែវង) 

្រក�មហុ៊ន អិុនេធី ប៊ភីី         
សឹលូសិន 

13.60 66.80   4,631,151  4,038,747 4,276 
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019អ 
េលក ែត កុកេអង 
(កំពងធំ់) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័         
ឌីេវឡុបេមន 

19.32 70.55   4,571,543  4,174,523 6,770 

020អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី សីុ.
អិល ៃ្រពកប្បោស(តែកវ) 

្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 45.03 87.89   6,298,826  5,743,049 7,741 

021អ 
េលក្រសី េន ្រសីេព្រជ 
(កណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(ភ�ំេពញ) 15.60 37.29   3,354,654  3,188,799 3,983 

022អ េលក គង ់ផាត (តែកវ) េលក ម៉ាក ់ខុម 54.50 61.00   2,343,360  2,172,368 3,351 

023អ 
្រក�មហុ៊ន េមគង� ស� ត    
េផវរ័(កំពងច់ម) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(កំពងច់ម) 

416.18 578.24   

2,839,252 

 28,535,503 
         

26,411  
 

សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី 
ស�ន-់ចំករេលី 

7,266,629 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័         
ឌីេវឡុបេមន 

23,784,728 

026អ 
េលក ចងំ ប៊ុណា� េរត៉ 
(កំពងច់ម) 

សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី 
ស�ន់-ចំករេលី 

14.22 19.59   3,486,251  3,203,073 3,448 

027អ 
សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុ
ធី សងួ (ត្ូបងឃ�ុ)ំ 

សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី 
ត្ូបងឃ�ុ ំ

42.05 101.74   8,616,058  7,714,529 7,812 

028អ 
សហ្រគាស សំរទិ� សុទ�ី 
ខូអិលធីឌី (េកះកុង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រពះសីហនុ) 79.77 70.61   4,330,310  4,027,527 4,411 

029អ 
េលក សុខ ធី 
(្រពះសីហនុ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រពះសីហនុ)  26.50   12,347,079  11,851,581 4,858 

030អ 
េលក លី ប៊ុនធី          
(្រពះសីហនុ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រពះសីហនុ)  18.55   2,371,586  2,208,647 1,839 

031អ 
្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី      
្រពះវហិរ (្រពះវហិរ) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័          
ឌីេវឡុបេមន 

7.85 63.78   8,856,573  7,634,010 5,379 
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032អ 

សហ្រគាស គង់ ហក ់េអ
ឡកិ្រទិក េផវរ័ 
(កំពងធំ់) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័          
ឌីេវឡុបេមន 

20.00 111.75   3,528,369  3,266,015 5,407 

033អ 
សហ្រគាស ឈួ ងនួ េអ
ឡកិ្រទីសីុធី (េពធិ៍សត)់ 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 50.73 138.45   6,562,653  6,045,759 5,928 

034អ 

សហ្រគាស េយន យូ 
ឡាយ េអឡកិ្រទីសីុធី 
(េពធិ៍សត)់ 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 101.89 262.48   8,676,143  7,785,007 
         

10,385  
 

035អ 
្រក�មហុ៊ន វន ់វរីៈ សឹវសី 
(េសៀមរប) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(េសៀមរប) 198.60 176.16   16,991,870 1,087,868 14,215,144   7,207 

036អ 
េលក្រសី េពជ គីម       
(ៃ្រពែវង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា 

34.27 19.48 

  49,407  

2,357,959 
           

3,314  
 

្រក�មហុ៊ន ែញ៉ម ហ៊ន           
េអឡកិ្រទីខល 

  2,893,816  

037អ 

្រក�មហុ៊ន េសងហុ ី
ហុ៊យេគៀន ប៊ុនេធៀម 
(កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម         
េអឡកិ្រទីសីុធី 

28.02 47.69   6,510,979  6,182,553 
           

5,143  
 

038អ 

សហ្រគាស ថ�លែ់បក 
ចំករេលី េអឡកិ្រទីសីុធី 
(កំពងច់ម) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ចម) 

41.06 71.44   

42,763 

 4,227,247 
           

4,151  
 

សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី 
ស�ន-់ចំករេលី 

4,362,496 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័         
ឌីេវឡុបេមន 

312,981 

039អ 
េលក គឹម ចន័�តរ 
(កំពងធំ់) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័         
ឌីេវឡុបេមន 

21.50 53.11   1,940,841  1,756,774 
           

2,790  
 



របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនីឆ្នាំ២០១៨

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជ

81

040អ 
សហ្រគាស អិម អិច  េអ
ឡកិ្រទីសីុធី (កំពងឆ់ា� ងំ) 

្រក�មហុ៊ន អូ េអស វ ីអ េ្រតឌីង 23.08 71.61   2,862,551  2,616,338 
           

4,021  
 

041អ 
ទី សុគន� (ធី េអស េខ) 
េអឡកិ្រទីសីុធី ខូអិលធីឌី 

្រក�មហុ៊ន អូ េអស វ ីអ េ្រតឌីង 82.09 124.66   8,892,222  8,216,041 8,278 

042អ 

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី 
្រតពងំរេព (កំពត និង
្រពះសីហនុ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពត)  
 58.30 91.60   8,265,803  7,811,289 

           
5,178  

 អគ�ិសនីកម�ុជា (្រពះសីហនុ) 

043អ 
្រក�មហុ៊ន េអសវ ីេអឡកិ
្រទីសីុធី (បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 23.32 58.37   20,959,200  19,955,703 
           

5,797  
 

044អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី      
ទឹកឈូ (កំពត) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពត) 

430.38 649.15   28,256,532  25,609,928 
         

34,142  
 

អគ�ិសនីកម�ុជា (តែកវ)  

អនុស� នីយ 

045អ 
េលក សុខ សម្ូបរណ៍ 
(កណា� ល និង ៃ្រពែវង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ៃ្រពែវង) 

31.90 161.79   

3,253,980 

 6,204,394 
         

11,045  
 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 

្រក�មហុ៊ន អិុនេធី ប៊ភីី          
សឹលូសិន ខបេភីេរសិន 

3,456,246 

046អ 
សហ្រគាស សុគន�       
េអឡកិ្រទីខល(ៃ្រពែវង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ៃ្រពែវង) 

55.39 186.30   

14,495,568 

 16,067,583 
           

8,584  
 

្រក�មហុ៊ន អិុនេធី ប៊ភីី          
សឹលូសិន 

3,260,257 

047អ 

សហ្រគាស សរ ម៉ាលីស 
េអឡកិ្រទីសីុធី 
(កំពងច់ម) 

សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី 
ស�ន់-ចំករេលី 

36.40 48.57   12,667,638  11,654,737 
           

8,324  
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048អ 
េលក េឆាម សុៃផ 
(េសៀមរប) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប) 

106.80 151.25   

3,824,712 

 7,654,409       8,521 ្រក�មហុ៊ន េកះកុង យូធីលីធី  
ខូអិលធីឌី 

4,906,649 

049អ 

សហ្រគាស អីុសេធីន 
េផវរ័ សឹបផា� យ 
េអនេធី្របាយ (កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី េកៀនស� យ 155.09 226.72   16,230,430  13,754,908 
         

20,222  
 

050អ 
សហ្រគាស រកូី  
(ភ�ំេពញ, កណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(ភ�ំេពញ) 
6.40 16.96   

5,979,440 
3,698,950 2,882,170 

           
2,130  

 
្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី េកៀនស� យ 834,870 

051អ 

្រក�មហុ៊ន អ៊ុង សុវណ�នី 
េអឡកិ្រទីសីុធី ឌីេវឡុប 
េមន (កំពងឆ់ា� ងំ) 

្រក�មហុ៊ន អូ េអស វ ីអ េ្រតឌីង 139.25 197.70   16,425,145  14,576,656 
         

13,910  
 

052អ 

សហ្រគាស ណាេរត៉ លីមី
ធីត អភិវឌ្ឍន៍អគ�ិសនី 
(េពធិ៍សត)់ 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 
80.56 154.02   32,193,272  27,245,292 

         
15,290  

 អនុស� នីយ 

053អ 
េលក ែងត៉ ហុង 
(កណា� ល និងកំពងស់�ឺ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(កំពង់ស�ឺ) 

13.18 33.69   

299,428 

 16,784,562 
           

2,725  
 

អគ�ិសនីកម�ុជា(ភ�ំេពញ) 

្រក�មហុ៊ន េមង៉ សុខេឡង ខន
�ស� កសិ់ន េអឡចិ្រទីក 

16,155,750 

្រក�មហុ៊ន សុខ េអឡកិ្រទីសីុធី 1,285,350 

054អ 
េលក្រសី អ៊ូច េប៉ា 
(តែកវ) 

្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 26.50 59.70   3,443,227  3,093,207 
           

4,897  
 

055អ េលក ម៉ាក ់ខុម (តែកវ) 

អនុស� នីយ 

201.16 109.31  

 34,494,220 

28,125,336 6,707,104 
           

4,498 
 

បណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យម       
ពីេវៀតណាម 

3,138,998  
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057អ 
េលក ជីន សុហុនី 
(កំពងច់ម) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ចម) 24.19 69.05   5,009,533  4,745,516 
           

6,141  
 

058អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី 
កន�ួត (កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 7.45 10.02   4,740,688  4,266,287 
           

2,431  
 

060អ 

 

េលក្រសី អ៊ម េ្រសង 
(កំពងច់ម) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ចម) 

16.00 45.27   

762,585 

 2,517,807 
           

4,130  
 

សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី 
ស�ន-់ចំករេលី 

1,935,538 

061អ 
សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុ
ធី អង�ស�ួល(កណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 

41.56 58.36   

5,189,271 

 17,054,194 
           

4,125  
 

្រក�មហុ៊ន េមង៉ សុខេឡង ខន
�ស� កសិ់ន េអឡចិ្រទីក 

13,407,482 

062អ 
េលក ឯ ឡុង 
(កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម េអឡកិ
្រទីសីុធី 

17.10 27.25   1,528,005  1,398,058 
           

1,617  
 

063អ 
េលក អ៊ុង ហុកសីុន 
(េសៀមរប) 

្រក�មហុ៊ន ប៊វីសីុីេផវរ័             
ឌីេវឡុបេមន 

42.00 113.00   5,338,645  4,763,627 
           

7,206  
 

066អ 
្រក�មហុ៊ន ពន អ ធី       
េថកណឡូជី (កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម        
េអឡកិ្រទីសីុធី 19.03 29.50   

3,423,414 
 9,209,871 

           
2,676  

 អគ�ិសនីកម�ុជា(ភ�ំេពញ) 8,590,883 

067អ 
េលក សុខ ហូ៊យ 
(កំពងស់�ឺ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពងស់�ឺ) 25.68 42.72   7,447,461  7,135,829 
           

2,718  
 

068អ 
េលក្រសី ទូច មនា�  
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 5.49 22.88   1,605,380  1,486,205 1,682 
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069អ 
េលក ណុប ប៊និ         
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 53.12 146.46   3,835,659  3,577,988 4,015 

071អ 
្រក�មហុ៊ន ធី អិន ឌី អិន 
េអឡកិ្រទីសីុធី ស� ង 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កណា� ល) 35.87 34.00   13,062,560  11,237,531 4,543 

072អ 
េលក យ៉ា សម្បត�ិ 
(េពធិ៍សត)់ 

អគ�ិសនីកម�ុជា(បាតដំ់បង) 2.10 24.27   955,871  849,733 1,292 

073អ 
សហ្រគាស ្រតឹង សន
(កំពងធំ់) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័         
ឌីេវឡុបេមន 

191.37 193.52   10,648,461  9,135,590 7,266 

074អ 
េលក មាន វណា�  
(កំពងច់ម) 

សហ្រគាស ឡកិ្រទីសីុធី   
ស�ន់-ចំករេលី 

 23.50   1,219,831  1,124,195 1,726 

075អ 
េលក ឆាយ គឹមហួរ 
(កំពងច់ម) 

សហ្រគាស ឡកិ្រទីសីុធី   
ស�ន-់ចំករេលី 

24.25 63.53   4,085,024  3,767,897 4,589 

076អ 

សហ្រគាស ឧដុង� េផវរ័ 
សឹបផា� យ (កណា� ល និង 
កំពងស់�ឺ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ស�ឺ) 

148.34 188.20   

319,068 

 34,976,632 
         

17,548  
 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម 
េអឡកិ្រទីសីុធី 

44,634,540 

078អ 
េលក ប៉ាក ់ស៊ុនេហង 
(បនា� យមានជយ័) 

្រក�មហុ៊ន អនកូ 

50.50 86.15   

1,520,640 

 3,631,261 
           

6,370  
 

អគ�ិសនីកម�ុជា          
(បនា� យមានជយ័) 

2,484,239 

081អ 
េលក មនួ ហន 
(បនា� យមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា 
(បនា� យមានជយ័) 

24.00 62.50   1,911,916  1,732,283      2,915 

082អ 

សហ្រគាស អគ�ិសនី 
េព្រជនិល អិល េអស េខ 
(កំពងស់�ឺ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពងស់�ឺ) 110.80 222.75   14,931,998  13,093,701 
           

4,539  
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083អ 
េលក យមឹ រទិ�ី
(េសៀមរប) 

្រក�មហុ៊ន េកះកុង យូធីលីធី   
ខូអិល ធីឌី 

25.06 64.61   

1,620,990 

 2,582,544 
       

2,378  
 អគ�ិសនីកម�ុជា(េសៀមរប) 1,187,763 

085អ 
សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុ
ធី ត្ូបងឃ�ុ ំ(ត្ូបងឃ�ុ)ំ 

អនុស� នីយ 208.36 168.52   48,535,310 13,390,633 31,660,473 11,118 

086អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី 
ស� ង (កណា� ល) 

អនុស� នីយ 19.46 20.70   44,812,350  39,535,370 3,506 

088អ 
្រក�មហុ៊ន ឃុន សុផល 
(ត្ូបងឃ�ុ,ំ ៃ្រពែវង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(កំពងច់ម) 
59.85 101.71   

4,695,766 
 10,911,961 7,010 

អគ�ិសនីកម�ុជា(ៃ្រពែវង) 7,349,690 

089អ 
្រក�មហុ៊ន វណ�ៈភាព 
(ៃបលិ៉ន) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 

64.51 78.92   

9,753,130 

 9,500,900 
           

5,274  
 

្រក�មហុ៊ន អឹម េអស ភី ឌីែវល៉
ឡុបមិន កូអិលធីឌី 

572,280 

090អ 

្រក�មហុ៊ន វសនា ញូែលន 
េផវរ័ (ភ�ំេពញ និង
កណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 

89.62 108.51   

8,669,871 

 12,963,402 
           

6,864  
 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម េអឡកិ
្រទីសីុធី 

5,159,299 

091អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី    
ឯកភ�ំ (បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(បាតដំ់បង) 20.50 39.61   3,459,302  3,049,654 3,808 

093អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី        
ទូកមាស 

បណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យម       
ពីេវៀតណាម 

488.87 606.91  

28,007,100  

6,052,539 21,208,832 
         

38,878  
 

អគ�ិសនីកម�ុជា(កំពត) 
 4,490,991 

អគ�ិសនីកម�ុជា(តែកវ) 
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095អ 
េលក្រសី ចន ់សីុម៉ូលី 
(កំពងឆ់ា� ងំ) 

្រក�មហុ៊ន អូ េអស វ ីអ េ្រតឌីង 39.50 53.30   2,424,989  2,211,571 2,921 

096អ 
េលក អ៊ុន សុផល 
(កំពងឆ់ា� ងំ) 

្រក�មហុ៊ន អូ េអស វ ីអ េ្រតឌីង 28.50 65.03   1,866,297  1,664,646 2,110 

097អ េលក យុនិ អិុច (កំពត) សហ្រគាស អគ�ិសនី ទូកមាស 31.13 41.00   2,413,799  2,184,968 2,495 

098អ 
េលក សន េក          
(្រពះសីហនុ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រពះសីហនុ) 1.67 20.50   2,338,900  2,222,939 1,493 

099អ 

្រក�មហុ៊ន លីម ម៉ូវ 
ខូអិលធីឌី (កំពងស់�ឺ និង
កណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ស�ឺ)  

62.65 118.97   
12,005,588 

1,295,700 9,419,064 
           

6,561  
 

អនុស� នីយ 

្រក�មហុ៊ន េមង៉ សុខេឡង ខន
�ស� កសិ់ន េអឡចិ្រទីក 

129,798 

101អ 

្រក�មហុ៊ន តូវ ឈនិេសង 
ខូអិលធីឌី(តែកវ និង 
កំពងស់�ឺ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(តែកវ) 
125.32 96.90   67,067,790  60,495,763 

         
25,142  

 អនុស� នីយ 

102អ 
េលក ្រពប វណា� េរត៉ 
(េពធិ៍សត)់ 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 42.70 93.00   2,427,626  2,201,805 4,350 

103អ 

សហ្រគាស អិន ភី េអ
ឡចិ្រទីក សឹបផា� យអឺរ 
(ភ�ំេពញ) 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម        
េអឡកិ្រទីសីុធី 

11.70 30.02   5,979,790  5,016,196 1,760 

105អ 
្រក�មហុ៊ន ធី អិន អិន ធី 
េអឡកិ្រទីសីុធី 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 
100.81 126.26   31,526,863  30,024,229 16,914 

អនុស� នីយ 

106អ 
េលក្រសី អន ់សំឡាន 
(េកះកុង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា             
(្រក�ង្រពះសីហនុ) 

 13.20   1,890,377  1,668,626 646 

108អ 
េលក្រសី សីុន សវនួ 
(បនា� យមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា          
(បនា� យមានជយ័) 

34.21 55.63   6,326,511  5,933,095 
           

6,067  
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109អ 

សហ្រគាស េមាងឫស្ស ី
ឌីេវឡុបេមន អិុនេធី្របាយ 
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 41.87 84.43   6,560,023  6,235,940 
           

4,996  
 

110អ 

សហ្រគាស េហង ៃណ    
អគ�ិសនី េមាងឫស្ស ី
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(បាតដំ់បង) 24.43 50.03   4,729,491  4,198,121 
           

4,372  
 

111អ 
េលក គង ់វុន
(េសៀមរប) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(េសៀមរប) 

154.60 238.81   

2,095,564 

 8,446,905 
           

9,255  
 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័         
ឌីេវឡុបេមន 

4,465,245 

្រក�មហុ៊ន េកះកុង យូធីលីធី  
ខូអិលធីឌី 

2,687,108 

112អ 
េលក លី កង
(េសៀមរប) 

្រក�មហុ៊ន េកះកុង យូធីលីធី  
ខូអិលធីឌី 10.50 12.88   

491,820 
 772,597 1,105 

អគ�ិសនីកម�ុជា(េសៀមរប) 373,558 

113អ 
េលក្រសី សីុម ដរ ី
(តែកវ) 

្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 21.50 46.10   2,652,381  2,347,154 3,401 

117អ 
េលក ឌុង លី 
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(បាតដំ់បង) 1.00 13.70   346,886  289,757 833 

118អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី បាទី 
(តែកវ) 

្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 32.32 70.88   5,023,493  4,591,053 5,121 

119អ 
េលក អ៊ុន សុធា 
(កំពងឆ់ា� ងំ) 

្រក�មហុ៊ន អូ េអស វ ីអ េ្រតឌីង 95.00 119.50   3,476,550  2,988,283 4,454 

120អ 
េលក ចន ់គាត 
(្រពះសីហនុ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រពះសីហនុ) 1.20 20.10   1,467,471  1,408,789 677 

121អ 
េលក ែងត៉ សូដ 
(តែកវ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(តែកវ) 9.50 11.50   1,703,451  1,501,154 1,422 
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122អ 
្រក�មហុ៊ន អីុ ឌី ខុន 
(ៃ្រពែវង និងត្ូបងឃ�ុ)ំ 

បណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យម       
ពីេវៀតណាម 640.65 508.51  17,613,400 

 
 35,192,574 34,790  

អនុស� នីយ 23,288,224 

124អ 

សហ្រគាស អ៊ ៃឡស៊ន
្រកវញ េអឡកិ្រទីសីុ 
(េពធិ៍សត)់ 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 33.10 57.50   3,905,375  3,566,992 4,141 

125អ 

្រក�មហុ៊ម េអស វ ីវ ីធី       
េអឡកិ្រទីសីុធី ខូអិលធីឌី 
(េពធិ៍សត)់ 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 27.24 162.15   14,847,751  14,178,154 10,984 

127អ 
េលក ហូ៊វ សវ ី
(េសៀមរប) 

្រក�មហុ៊ន េកះកុង យូធីលីធី  
ខូអិលធីឌី 2.81 13.05   

449,912 
 725,207 1,246 

អគ�ិសនីកម�ុជា(េសៀមរប) 355,178 

128អ 

សហ្រគាស េអៀង ខន េអ
ឡកិ្រទីសីុធី អនុភាព 
តំបនភ់�ំលកេ់ករ 

្រក�មហុ៊ន ប៊វីសីុី េផវរ័           
ឌីេវឡុបមិន 

14.00 70.00   1,639,855  1,589,100 3,129 

129អ 
េលក ចន ់សុខ 
(េសៀមរប) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប) 

42.68 65.07   

799,324 

 1,702,977 
           

3,401  
 

្រក�មហុ៊ន េកះកុង យូធីលីធី   
ខូអិលធីឌី 

1,057,405 

130អ 
េលក ្រទី េឡង 
(កំពងច់ម) 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម េអឡកិ
្រទីសីុធី 

29.12 42.00   4,368,840  4,032,937 2,831 

133អ 
េលក ហក ់លីេសង   
(តែកវ) 

េលក ម៉ាក ់ខុម 17.82 23.83   1,577,542  1,376,824 2,421 

136អ 
េលក ែមន៉ គនា�  
(កំពងស់�ឺ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពងស់�ឺ) 43.30 76.81   2,705,181  2,490,288 3,093 
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137អ 

្រក�មហុ៊ន េមង៉ សុខេឡង 
ខន�ស� កសិ់ន េអឡចិ្រទីក
(កំពងស់�ឺ និងកណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ស�ឺ) 
361.76 195.78   110,337,114 45,884,330 55,637,893 

 
13,166 

 អនុស� នីយ 

138អ 
្រក�មហុ៊ន េហ� លវ៉នឡុ់ង 
(ភ�ំេពញ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ)  15.43 112,339  2,262,132  2,237,936 
           

4,655  
 

139អ 
េលក ដងួ ណារនិ 
(េសៀមរប) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប) 
40.65 55.27   

2,222,213 
 2,260,459 3,279 

េលក អឹុង ប៊ុនធី 252,497 

141អ 
េលក តងំ េចងអង័ 
(តែកវ) 

្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 46.15 102.81   4,716,415  4,213,968 6,329 

143អ 
េលក្រសី លង ឈុននី 
(ភ�ំេពញ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 9.50 32.70   2,176,541  1,947,454 2,354 

144អ 
្រក�មហុ៊ន េខមរៈ េអជីនារងី 
& ឌីេវឡុបេមន (កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 14.05 36.60   4,195,407  3,851,393 
           

3,064  
 

150អ 
្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី 
េកៀនស� យ (កណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 

217.38 169.09   
61,725,270 

32,102,262 29,268,766 
         

15,554  
 

អនុស� នីយ 

សហ្រគាស រកូី 3,698,950 

151អ 
្រក�មហុ៊ន ែខ�រ េអឡកិ្រទី
សីុធី សឺវសី (កណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 135.71 93.02   39,079,670 978,867 33,782,454 
           

3,533  
 

153អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី 
បឹងខ្យោង (កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 14.00 50.50   3,897,010  3,245,629 4,259 

154អ 
េលក អ៊ុយ សុផាត     
(កំពងស់�ឺ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 4.65 12.00   3,289,459  3,073,895 1,313 
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155អ 

សហ្រគាស អភិវឌ្ឍន ៍     
អគ�ិសនី សំរទិ�គិរ ី     
(កំពងស់�ឺ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ស�ឺ) 

47.70 203.77   

7,864,957 

 7,342,405 
 

11,584 
 

្រក�មហុ៊ន េមង៉ សុខេឡង ខន
�ស� កសិ់ន េអឡចិ្រទីក 

269,558 

156អ 
េលក ែមន៉ សម្បត�ិ       
(កំពងស់�ឺ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ស�ឺ) 

5.88 13.40   

184,558 

 3,506,396 
           

1,012  
 

្រក�មហុ៊ន េមង៉ សុខេឡង       
ខន�ស� កសិ់ន េអឡចិ្រទីក 

3,523,841 

159អ 
្រក�មហុ៊ន ឃុន សុភាព 
ឯ.ក (កំពងច់ម) 

សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី 
ស�ន់-ចំករេលី 

21.50 38.31   3,253,108  3,188,831 3,402 

160អ 
្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ែ្រពក
េពធិ៍ (កំពងច់ម) 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម         
េអឡកិ្រទីសីុធី 

21.50 69.17   3,483,565  3,155,328 5,464 

161អ 
េលក អង៊ តងំៃឡ 
(េសៀមរប) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប) 

8.80 21.15   

609,063 

 1,219,560 
           

3,185  
 

្រក�មហុ៊ន េកះកុង យូធីលីធី 
ខូ អិលធីឌី 

775,265 

162អ 
េលក្រសី លភ ្រសីអង័ 
(្រពះវហិរ) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ី វ សីុី  េផវរ័  ឌី
េវឡុបេមន 

10.00 30.76   1,210,103  1,092,989 
           

1,710  
 

163អ 

្រក�មហុ៊ន អិម អិល ភី េអ
ឡកិ្រទីសីុធី ្រតពងំ
្របាសទ(ឧត�រមានជយ័ 
និង្រពះវហិរ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប) 71.50 79.80   2,514,160  2,222,548 
           

2,678  
 

164អ 

្រក�មហុ៊ន វឌ្ឍនៈ អិន ធី 
អង�រ (េសៀមរប និង 
បនា� យមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា 
(បនា� យមានជយ័) 93.90 145.56   10,158,284  8,982,109 

         
10,363  

 អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប) 
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165អ 
សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុ
ធី កងមាស(កំពងច់ម) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(កំពងច់ម) 

175.04 205.59   

2,922,498 

 11,841,262 
         

18,634  
 

សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី 
ស�ន់-ចំករេលី 

10,370,083 

169អ 
េលក ប៊ុន ហុ៊យ 
(កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី េកៀនស� យ  4.00   577,935  520,975 630 

170អ 
េលក ឈុន លី 
(កណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 8.20 37.93   1,933,858  1,869,360 2,056 

171អ 
េលក្រសី ភងួ េសភា 
(កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី េកៀនស� យ 

1.70 9.40   

23,939 

 1,651,379 
           

1,161 
 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម         
េអឡកិ្រទីសីុធី 

1,845,244 

174អ 
សហ្រគាសអគ�ិសនីពតស់រ 
(តែកវ និងកណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 35.00 68.00   5,287,756  4,770,282 4,272 

176អ 

្រក�មហុ៊ន ទិត្យ មានជយ័ 
េអឡកិ្រទីសីុធី សឹបផា� យ 
(ភ�ំេពញ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(ភ�ំេពញ) 11.05 26.10   6,451,990  5,238,135 1,797 

178អ 
សហ្រគាស េសង វុទ�ី 
 េអឡកិ្រទីសីុធី(តែកវ) 

្រក�មហុ៊ន អិល.អឹម.េខ 37.65 78.95   5,692,628  5,252,851 5,919 

179អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី ញឹក 
មីុ(កណា� ល និងតែកវ) 

្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 40.52 54.20   4,425,844  3,992,254 5,478 

180អ 
្រក�មហុ៊ន ែកប េផវរ័     
សឹបផា� យ(កំពត និង
ែកប) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពត) 128.85 163.22   23,686,050  21,378,105 
           

8,327  
 

181អ េលក គឹម េមង៉(ត្ូបងឃ�ុ)ំ អគ�ិសនីកម�ុជា )កំពង់ចម(   16.85   1,423,260  1,321,125 1,668 

182អ 
េលក ឃុន េសង 
ប៊ុនហក ់(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 36.00 75.00   7,629,215  7,041,965 6,293 
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183អ 
េលក្រសី មាស គាវ 
(េសៀមរប) 

្រក�មហុ៊ន េកះកុង យូធីលីធី  
ខូអិលធីឌី 

56.53 83.39   

1,112,008 

 1,980,928 3,824 

អគ�ិសនីកម�ុជា(េសៀមរប) 956,262 

184អ 
េលក្រសី ជា គឹមថាត 
(្រពះសីហនុ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា               
(្រពះសីហនុ) 

3.75 74.35   4,594,740  4,240,846 4,031 

185អ 
េលក េបា� ក វណ�ៈ 
(េសៀមរប) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប) 

35.50 41.61   

2,156,150 

 4,371,368 
           

3,295  
 

្រក�មហុ៊ន េកះកុង យូធីលីធី  
ខូអិលធីឌី 

2,743,616 

186អ 
េលក្រសី ស៊ុន អូន 
(កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម         
េអឡកិ្រទីសីុធី 

14.80 59.90   4,186,574  3,765,026   4,431 

187អ េលក ខឹម រ៉នី (ៃ្រពែវង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ៃ្រពែវង) 

5.75 26.82   

339,125 

 1,271,415 
           

1,737  
 

្រក�មហុ៊ន ែញ៉ម ហ៊ន           
េអឡកិ្រទីខល 

995,400 

188អ 
េលក លឹម សីុសុភណ័� 
(តែកវ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (តែកវ) 
33.20 94.42   

5,653,965 
 6,806,862 5,066 

្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 2,217,087 

189អ 
្រក�មហុ៊ន ភូមិ និមិត� 
(បនា� យមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា 
(បនា� យមានជយ័) 

113.98 136.22   8,173,893  7,063,927 13,361 

190អ 
េលក មក៉ ់វ៉ន ់
(បនា� យមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា 
(បនា� យមានជយ័) 

0.50 10.40   1,067,123  1,029,747 1,263 

191អ 
េលក្រសី ភិន វភិាវ ី  
(ត្ូបងឃ�ុ ំនិង្រកេចះ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពងចម)  
54.40 92.29   7,117,117  6,529,640 9,345 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រកេចះ) 

192អ 
សហ្រគាស ហុ៊ន េឡង      
េផវរ័ សឹបបា� យ(ត្ូបងឃ�ុ)ំ 

អគ�ិសនីកម�ុជា )កំពង់ចម(  47.00 60.00   5,814,577  5,130,770 10,302 

194អ េលក រ ៉ូវ ្រទហួ៊ត(តែកវ) េលក ម៉ាក ់ខុម 19.30 14.15   1,846,754  1,790,434 633 
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195អ េលក អ៊ូច គា(តែកវ) ្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 14.30 22.80   1,700,714  1,487,050 2,763 

196អ 
សហ្រគាស េអឡកិ្រទី  
សីុធី កណ�ឹ ង (តែកវ) 

្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 17.00 60.50   3,234,272  2,860,948 3,389 

197អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី អង� 
រក (តែកវ និងកំពត) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពត) 
28.40 56.88   6,485,579  5,569,940 8,714 

អគ�ិសនីកម�ុជា (តែកវ) 

199អ 
សហ្រគាស សឹុម ៃឡអីុ 
េអឡកិ្រទីសីុធី(កំពងធំ់) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ីវ សីុី េផវរ័ ឌី
េវឡុបេមន 

43.65 72.19 75,959  1,026,780  987,577 3,534 

201អ 
េលក អ៊ូ ចនរ់ត័� 
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 15.40 95.65   4,823,971  4,636,445 3,400 

202អ 
េលក្រសី គង ់សម៉ុន 
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 11.65 38.26   4,231,542  4,015,710 2,458 

203អ 
េលក តន ់កង
(េសៀមរប) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប) 

8.90 25.90   

421,274 

 921,755 
           

1,199  
 

្រក�មហុ៊ន េកះកុង យូធីលីធី  
ខូអិលធីឌី 

615,900 

204អ 
្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី 
្រពះ្របសប ់(កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម         
េអឡកិ្រទីសីុធី 

19.99 37.86   8,992,620  8,733,506 4,226 

206អ 

្រក�មហុ៊ន ភី េអស ភី សីុ     
អីុនេវសមិន ខូអិលធីឌី       
(ៃ្រពែវង) 

បណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យម        
ពីេវៀតណាម 304.65 446.49 

 8,248,400  
1,244,860 29,323,247 

         
22,980  

 អនុស� នីយ   25,142,370 

207អ 
េលក ឡាយ េវង៉ឃាង 
(កំពងច់ម) 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម         
េអឡកិ្រទីសីុធី 

22.20 17.00   2,772,740  2,455,089 5,470 

208អ 
េលក ែកវ ចំេរនី 
(ៃ្រពែវង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(ៃ្រពែវង) 15.50 70.45   2,753,775  2,628,943 4,945 

209អ 
េលក សុខ ពីន 
(កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម         
េអឡកិ្រទីសីុធី 

12.00 56.00   3,730,110  3,318,401 4,665 
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211អ 
េលក្រសី អីុវ ម៉ាឡា 
(កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន ែខ�រ េអឡកិ្រទីសីុធី 
សឺវសី 

14.77 17.21   978,867  872,340 1,152 

212អ េលក ែងត៉ េមង៉(តែកវ) ្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 32.77 50.82   1,851,881  1,587,151 3,482 

215អ 

្រក�មហុ៊ន ខូលប៊ីន េអេនីជី 
(េខមបូឌ) ភី ភី េអស  
អីុេហ្សត លីមីធីត 
(កណា� ល និងភ�ំេពញ) 

្រក�មហុ៊ន េ្រតនស�ូ េអនេនីជី 
(េខមបូឌ) 43.00  42,960  60,117,685 

 

 
58,669,611 75 

216អ 
្រក�មហុ៊ន សំបូរ េអឡកិ្រទី 
សីុធី ឯ .ក (កំពងច់ម) 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម         
េអឡកិ្រទីសីុធី 

19.03 39.65   1,844,857  1,680,756 2,277 

217អ 
សហ្រគាស  ហ៊ង េព 
(្រកេចះ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រកេចះ) 10.26 44.23   1,604,852  1,479,318 3,979 

219អ 
េលក េភឿន សេរឿន 
(កណា� ល និងកំពងស់�ឺ) 

េមង៉ សុខ េឡង ខន�់ស� ក់ 
ស្យនិ & េអឡកិ្រទិសីុធី 23.98 23.20   

962,431 
 3,366,547 

           
2,284  

 ្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 2,645,864 

220អ 

សហ្រគាស េអឡកិ្រទី  
សីុធី ស�ន់-ចំករេលី 
(កំពងច់ម) 

អនុស� នីយ 270.77 13.91   108,444,252 57,496,433 43,784,359 1,082 

222អ 
្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ដេង�  
(ភ�ំេពញ និងកណា� ល) 

អនុស� នីយ 123.95 109.47   71,603,490  61,716,319 11,984 

223អ 
្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 
(ភ�ំេពញ) 

អនុស� នីយ 300.12 90.12   184,394,520 73,544,700 92,544,517 6,456 

224អ 

្រក�មហុ៊ន សុខ េអឡកិ្រទី
សីុធី(កំពង់ស�ឺ និង 
កណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ស�ឺ) 

437.59 292.67   79,730,930 19,413,030 50,445,635 
         

22,918  
 

អគ�ិសនីកម�ុជា(ភ�ំេពញ) 

អនុស� នីយ 

225អ 
េលក្រសី ចន ់សុគីម 
(កំពត) 

សហ្រគាស អគ�ិសនី ទូកមាស 112.83 141.64   3,638,740  2,732,071 6,167 
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226អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី 
សំេរងធំ(កណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(ភ�ំេពញ) 34.70 41.61   5,636,240  5,193,702 
           

3,537  
 

227អ 
េលក េយាន ប�� រត័� 
(្រកេចះ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(កំពង់ចម) 
21.00 56.71   1,479,207  1,366,366 2,742 

អគ�ិសនីកម�ុជា(្រកេចះ) 

228អ 
សហ្រគាស ធី េខ ធី ឌី     
េអឡកិ្រទីសីុធី(កំពងធំ់) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័         
ឌីេវឡុបេមន 

18.00 82.70   1,929,021  1,755,562 3,082 

229អ 
េលក ឃាន ែកវ 
(េសៀមរប) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប) 8.20 32.45   708,152  616,333 861 

230អ 
េលក្រសី ថូយ វរុន 
(កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម         
េអឡកិ្រទីសីុធី 

14.70 23.50   5,469,770  5,006,174 2,473 

234អ 
សហ្រគាស សូហ�េថក 
(កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម          
េអឡកិ្រទីសីុធី 

15.50 50.50   17,564,736  16,200,794 4,496 

235អ 
េលក េចង សុផល 
(កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី េកៀនស� យ 

2.27 23.01   

38,475 

 1,851,559 
           

1,738  
 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម         
េអឡកិ្រទីសីុធី 

2,014,116 

237អ 
្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនីៃ្រព
រដំលួ ឯ.ក(កំពងស់�ឺ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពងស់�ឺ) 59.34 53.57   11,527,894  11,213,778 2,868 

238អ េលក ហូ៊ វស�  (តែកវ) ្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 8.00 12.25   760,365  717,919 1,314 

239អ 
េលក ចន ់សុធា 
(ៃ្រពែវង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ៃ្រពែវង) 11.50 79.50   2,742,172  2,549,483 3,762 

240អ 
េលក្រសី ឡុង គឹមេហង
(េសៀមរប) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(េសៀមរប) 65.00 114.72   4,308,291  4,128,378 2,748 

241អ 
េលក អ៊ុង គឹមស៊ន 
(កំពងច់ម) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័         
ឌីេវឡុបេមន 

8.22 25.89   970,450  920,242 1,717 
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242អ 
េលក្រសី សន ់ឆាន ់        
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បនា� យមាន
ជយ័) 

8.55 16.90   3,359,742  3,220,080 2,229 

244អ 
្រក�មហុ៊ន េខ អ វ៉យ 
 េ្រតឌីង (បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 72.00 35.95   4,590,310  4,079,332 7,022 

245អ 
េលក ឈ សុខុម 
(កំពងធំ់) 

្រក�មហុ៊ន  ប៊ី  វ  ី សីុ  េផវ រ័ ឌី
េវឡុបេមន  

17.33 37.20   1,110,234  1,004,357 2,080 

246អ 
េលក សំណាង  សត្យោ 
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 
51.94 109.24   

6,964,525 
 6,589,832 7,218 

េលក ែសម វុទ�ី 34,652 

247អ 

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី       
េ្រកលេគា ឯ.ក 
(ស� យេរៀង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ស� យេរៀង) 71.22 99.88   2,690,800  2,368,571 
           

3,997  
 

249អ 
េលក វ៉ន ់រ៉ម៉ុន 
(កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី េកៀនស� យ 

20.80 62.67   

734,649 

 8,435,055 
           

6,005  
 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម         
េអឡកិ្រទីសីុធី 

8,179,239 

250អ 
េលក្រសី ស៊ុយ ចំណាន 
(កណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កណា� ល)  12.20   963,617  878,441 1,131 

252អ 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម       
េអឡកិ្រទីសីុធី(ភ�ំេពញ,        
កណា� ល និងៃ្រពែវង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 80.00    160,034,430 139,059,948 13,096,414 24 

253អ 
្រក�មហុ៊ន ឈទីីមិុច ្រគ�ប 
(តែកវ) 

បណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យម      
ពីេវៀតណាម 3.11  

 319,062 
 
 

 
364,346 1 

េលក ម៉ាក ់ខុម   77,305  

254អ 
េលក្រសី េផង សុផាត 
(កំពងច់ម) 

សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី 
ស�ន់-ចំករេលី 

28.50 50.00   3,489,203  3,231,699 3,601 
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255អ 
េលក្រសី េសម សុខ 
លីន (កំពងច់ម) 

សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី 
ស�ន់-ចំករេលី 

17.30 14.60   759,614  682,884 1,172 

256អ 
េលក ែត គឹមសុង 
(កំពងធំ់) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័         
ឌីេវឡុបេមន 

9.48 16.16   806,551  731,181 1,104 

257អ 
េលក មូល ទិត្យ 
(បនា� យមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា 
(បនា� យមានជយ័) 

27.42 39.48   1,562,093  1,303,716 3,122 

258អ 
េលក ស�ួន សរន៉ 
(តែកវ) 

េលក ម៉ាក ់ខុម  15.00   636,928  580,856 1,332 

259អ 

្រក�មហុ៊ន អិុនេធី ប៊ភីី        
សឹលូសិន ខបេភីេរសិន 
(ៃ្រពែវង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ៃ្រពែវង) 
181.91 406.67   28,188,873 13,903,779 12,022,536 

         
23,951  

 
អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 
 

260អ 
្រក�មហុ៊ន េ្រតនស�ូ 
 េអនេនីជី (េខមបូឌ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 39.00    70,432,497 60,117,685 8,884,541 3 

261អ 

សហ្រគាស អភិវឌ្ឍន ៍
អគ�ិសនីជនបទ 
(កណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 36.54 47.13   3,760,812  3,415,788 3,683 

262អ 
េលក្រសី ទិន តុង 
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 33.03 45.20   2,151,454  1,898,384 3,860 

263អ 
េលក េព្រជ ឧត�ម
(្រកេចះ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រកេចះ)  13.50   926,267  873,721 1,250 

264អ 
េលក ែអ េហងហួត 
(កណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 9.00 29.50   5,923,920  5,791,744 1,589 

265អ 
េលក ែកវ សរ៉េដ 
(តែកវ) 

្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 22.53 50.75   1,609,398  1,440,013 2,761 

266អ 
េលក្រសី េស សអ៊ុន 
(កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 12.00 38.00   2,119,999  1,885,912 2,274 
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267អ 
េលក្រសី េន សុភា 
(ៃ្រពែវង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ៃ្រពែវង) 

44.57 46.36   

2,558,820 

 3,471,311 
           

3,897  
 

្រក�មហុ៊ន ភី េអស ភី សីុ        
អិុនេវសេមន 

1,244,860 

268អ 
េលក ខន ់សីុែដន 
(ស� យេរៀង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ស� យេរៀង) 73.50 117.70   4,010,423  3,674,250 7,011 

269អ 
េលក គង ់េយាន 
(ៃ្រពែវង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ៃ្រពែវង)  82.00   1,995,813  1,881,019 4,557 

270អ 

្រក�មហុ៊ន េអឡចិ្រទិចខល  
អូតគី េ្រតឌីង(អីុ.អូ.ធី) 
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង)  
103.43 97.40   15,651,590  15,206,978 6,128 

អនុស� នីយ 

271អ 
េលក ហុ៊ង ហុ៊យ 
(្រពះសីហនុ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រពះសីហនុ)  50.40   2,081,805  1,918,174 2,385 

272អ 

សហ្រគាស អគ�ិសនី 
កំពងច់ម�ង បាកដ់វ 
 (កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម         
េអឡកិ្រទីសីុធី 

30.00 63.00   3,228,826  2,788,428 5,591 

273អ 
េលក ជា សុវណា� រ៉ 
(តែកវ) 

្រក�មហុ៊ន អិល អឹម េខ 8.50 9.87   574,432  511,125 1,192 

275អ 
េលក កុយ ម៉ាច 
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 21.98 40.65   1,457,394  1,363,489 2,223 

276អ 
េលក ជុន រទិ�ី 
(បនា� យមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា            
(បនា� យមានជយ័) 

50.50 96.20   2,001,447  1,849,384 1,885 

277អ 
េលក ស៊ន សីុផាន 
(ត្ូបងឃ�ុ)ំ 

អគ�ិសនីកម�ុជា (េមមត៉)់ 10.50 42.60   1,103,898  1,048,797 1,633 

278អ 

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី       
ៃ្រជលស ់ឯ.ក(កណា� ល 
និងកំពង់ស�ឺ) 

្រក�មហុ៊ន លីម ម៉ូវ ខូអិលធីឌី 

57.94 142.56   

1,295,700 

 8,334,446 
           

6,363  
 

្រក�មហុ៊ន េមង៉ សុខេឡង    
ខន�ស� កសិ់ន & េអឡចិ្រទីក 

7,604,560 
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279អ 
េលក ឃុន ចនធ់ារទិ�ិ 
(េកះកុង និង្រពះសីហនុ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រពះសីហនុ) 29.97 17.80   3,049,694  2,971,240 1,729 

281អ 
េលក វង្ស សំបូរ 
(េពធិ៍សត)់ 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 26.56 78.05   2,999,539  2,820,361 1,998 

282អ 
េលក្រសី េសឿន សុភណ័�
ណារ៉ (បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 18.00 34.00   5,265,981  5,004,150 3,287 

283អ 
េលក ្រសី អូន 
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 20.40 54.40   2,177,299  2,044,140 2,722 

284អ 
េលក ឡុង ៃហ 
(ៃ្រពែវង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ៃ្រពែវង) 9.60 64.05   1,049,395  972,524 2,025 

286អ 
េលក្រសី ស៊ូ រ ៉ុង         
(កំពងច់ម) 

សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី 
ស�ន់-ចំករេលី 

80.57 99.87   4,601,018  4,286,278 6,430 

287អ 
េលក អឹុង ប៊ុនធី 
(េសៀមរប) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប) 

64.01 59.60  

 935,626 

252,497 2,453,402 4,714 ្រក�មហុ៊ន វន ់វរីៈ សឺវសី  1,087,868 

្រក�មហុ៊ន អយ អីុ ឌី អិុនេវស 1,060,801  

288អ 
េលក យនិ គឹមលី 
(កំពងច់ម) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ចម) 20.32 26.35 16,857  661,533  627,496 2,275 

289អ 

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី    
េប៉ាយចរ ខូអិលធីឌី 
(បនា� យមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា 
(បនា� យមានជយ័) 

1.75 34.18   898,058  834,054 1,820 

291អ 
េលក សំរទិ� ហន 
(រតនគិរ)ី 

អគ�ិសនីកម�ុជា (រតនគិរ)ី 38.29 64.65   4,377,845  3,806,625 2,283 

292អ 
េលក េសង ្រគី 
(កំពងច់ម) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ចម) 3.09 26.30   2,373,047  2,238,846 2,226 

294អ 
េលក ជី ប៊ុនអូន 
(ៃ្រពែវង) 

្រក�មហុ៊ន អិុនេធី ប៊ភីី          
សឹលូសិន ខបេភីេរសិន 

18.70 42.80   1,316,595  1,155,658 2,785 
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295អ 
សខ្រក�មហុ៊ន សន់ -អីុអីុ
អីុ ភីធីអីុ អិលធីឌី 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ចម)  
3.25 135.50   5,485,437  5,076,029 12,285 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ៃ្រពែវង) 

296អ 
េលក្រសី ហុ៊យ េចង
(ស�ឹងែ្រតង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ស�ឹងែ្រតង)  9.00   873,902  795,986 633 

297អ 
េលក្រសី សយ េសភា 
(កំពងច់ម និងត្ូបងឃ�ុ)ំ 

អគ�ិសនីកម�ុជា(កំពង់ចម) 

8.66 54.90   

1,577,242 

 2,930,343 
           

4,909  
 

សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី 
ត្ូបងឃ�ុ ំ

1,574,378 

298អ 
េលក ែក សេរឿន 
(កំពងឆ់ា� ងំ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 5.50 33.15   850,838  797,342 2,414 

299អ 
េលក ឯ លីហួរ 
(ៃ្រពែវង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(ៃ្រពែវង) 

16.00 32.20   

1,921,266 

 2,184,389 
           

3,554  
 

្រក�មហុ៊ន អិុនេធី ប៊ភីី         
សឹលូសិន ខបេភីេរសិន 

489,533 

300អ 
្រក�មហុ៊ន អូ េអស វ ីអ 
េ្រតឌីង (កំពងឆ់ា� ងំ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 
331.05 133.34   128,391,324 72,112,935 48,556,605 1,100 

អនុស� នីយ 

301អ 
េលក ហក ់េសៀកេវង 
(កំពងច់ម) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពងច់ម)  15.10   351,507  331,938 920 

302អ 
េលក ែសម វុទ�ី 
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 59.00 33.80   2,665,998 34,652 2,375,544 3,584 

303អ 

សហ្រគាស េអស វ ីអ េអ 
េអឡកិ្រទីសីុធី សឺវសី 
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 52.30 185.10   7,163,546  6,764,101 10,446 

304អ 
្រក�មហុ៊ន ម៉ុងឫទ�ី ្រគ�ប 
(្រពះសីហនុ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រពះសីហនុ) 12.85 18.90 30,700  7,243,750  6,857,798 1,235 

306អ 
េលក្រសី អឹុង ហ�ចិេឆង 
(្រពះសីហនុ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រពះសីហនុ) 3.70 20.46   3,706,950  3,432,490 896 
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307អ 
េលក ែកវ ងនួ 
(្រពះវហិរ) 

្រក�មហុ៊ន ប៊វីសីុី េផវរ័ 
ឌីេវឡុបេមន 

3.65 59.50   2,286,607  2,083,784 1,235 

308អ 
េលក្រសី ភិន ៃថ  
(ត្ូបងឃ�)ំ 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ចម) 45.20 63.00   2,291,506  2,053,960 4,498 

309អ 
េលក ង៉ូវ លីហួ 
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(បាតដំ់បង) 18.00 40.00   2,145,053  2,017,141 2,658 

310អ 
េលក ្រស�ិន ឈន
(ត្ូបងឃ�ុ)ំ 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពងច់ម) 

66.85 190.52   

280,822 

 3,796,016 
           

8,958  
 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ត្ូបងឃ�ុ)ំ 334,864 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ៃ្រពែវង) 340,635 

សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី   
ត្ូបងឃ�ុ ំ

3,200,197 

311អ 
េលក្រសី េហង សីុមុយ 

)េសៀមរប(  
អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប) 65.00 47.70   2,368,366  2,263,223 5,566 

312អ 
េលក ផំុ ភ្័រក 
(ឧត�រមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(េសៀមរប) 16.50 33.50 37,363  577,256  547,218 949 

313អ 
េលក ឈមឹ សេរទិ៍ 
(ឧត�រមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(េសៀមរប) 1.00 28.90   1,115,666  1,004,914 1,700 

315អ 
្រក�មហុ៊ន ប៊វីសីុី េផវរ័ 
ឌីេវឡុបមិន (កំពងច់ម, 
កំពងធំ់ និង្រពះវហិរ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ស�ឹងែ្រតង) 

363.43   

 52,125,076 

123,733,756 9,708,852 
                

23  
 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពងច់ម)  893,392 

្រក�មហុ៊ន េសម៉ា េអេនីជី 401,490  

អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប) 
 

12,944,010 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 70,272,410 

316អ 
សហ្រគាស ក�មសណរ  
ឌីេវឡុបេមន(កណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 62.73 63.61   6,884,180  6,109,455 
           

6,059  
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319អ 

្រក�មហុ៊ន ែខ�រ យូធីឡធីី   
េ្រតឌីង (េខ យូ ធី)     
ខមេភនី (ស� យេរៀង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ស� យេរៀង) 76.17 158.97  
 
 
 

5,056,700  4,822,619 
           

7,425  
 

320អ 
េលក ធូ សមាន 
(ៃ្រពែវង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ៃ្រពែវង) 5.00 87.00   1,714,696  1,500,177 
           

2,421  
 

321អ 
េលក សូ ថាវនិ 
(ត្ូបងឃ�ុ ំនិង្រកេចះ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពងច់ម)  
29.20 145.09   4,492,185  4,046,052 5,268 

អគ�ិសនីកម�ុជា (េមមត៉)់ 

323អ 

្រក�មហុ៊ន សូហ� េអេនីជី 
ខូអិលធីឌី           
(បនា� យមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា 
(បនា� យមានជយ័) 

1.60 12.15   1,153,067  1,063,487 
           

1,521  
 

324អ 
េលក្រសី េខៀវ សុខ 
(បនា� យមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា 
(បនា� យមានជយ័) 

 51.45   3,438,107  3,208,832 3,570 

325អ 
្រក�មហុ៊ន វឌ្ឍនៈ ្របបេភីធី 
អិលធីឌី (ភ�ំេពញ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 8.60 0.10   11,342,820  9,641,397 15 

326អ 
សហ្រគាស វណា�  ៃឡហុី
ម េអឡកិ្រទីសីុធី 

្រក�មហុ៊ន ប៊វីសីុី េផវរ័ ឌីេវឡុ
បេមន 

45.26 94.73 53,683  1,402,700  1,233,914 5,483 

327អ 
េលក េកីត ចន�ី 
(កំពងធំ់) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័           
ឌីេវឡុបេមន 

 24.67   941,767  894,447 1,351 

329អ 
េលក្រសី េទៀង បូនីក 
(្រពះវហិរ) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័ 
ឌីេវឡុបេមន 

 109.15   2,326,409  2,143,828 3,214 

330អ 
េលក ឡុញ សុវណ� 
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 29.00 36.96   783,563  747,760 1,043 

331អ 
េលក លឹម ប៉ាក ់
(េពធិ៍សត)់ 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 0.10 118.91   1,592,514  1,483,442 3,184 

332អ 
េលក ញាណ វឌ្ឍនា 
(េពធិ៍សត)់ 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង)  76.55   1,371,431  1,307,061 2,432 
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333អ 
េលក ឈមឹ គឹមឈន 
(រតនគិរ)ី 

អគ�ិសនីកម�ុជា (រតនគិរ)ី 16.90 56.57   2,716,796  2,550,636 2,371 

334អ 
េលក ចក ់ស៊ន 
(្រពះវហិរ) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័ 
ឌីេវឡុបេមន 

10.00 85.25   730,697  661,555 1,396 

335អ 
េលក្រសី ឃុន ៃណគាង 
(កណា� លនិងកំពងច់ម) 

្រក�មហុ៊ន កំពងេ់សម 
េអឡកិ្រទីសីុធី 

96.00 153.00   4,142,684  3,441,760 6,827 

336អ 
េលក ហ៊ង ផល�ី 
(ៃ្រពែវង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ៃ្រពែវង) 20.75 247.92   2,956,183  2,537,203 7,786 

337អ 
េលក អិុន េព 
(បនា� យមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា 
(បនា� យមានជយ័) 

9.35 75.51   1,496,731  1,397,818 3,564 

338អ 
្រក�មហុ៊ន ភ�ំេពញ ស៊ូេហ�រី
(កំពងស់�ឺ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(កំពង់ស�ឺ) 
32.70 49.64 51,472,840  1,392,782 47,971,410 1,246,470 1,572 

អគ�ិសនីកម�ុជា(ភ�ំេពញ) 

339អ េលក ថូវ នី (ត្ូបងឃ�ុ)ំ 
អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពងច់ម) 

 106.90   2,798,783  2,661,299 4,643 
អគ�ិសនីកម�ុជា (ត្ូបងឃ�ុ)ំ 

340អ 
េលក លនួ សុភាព 
(កំពងច់ម) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពងច់ម) 15.80 17.10   718,195  710,127 1,590 

342អ 
្រក�មហុ៊ន េយាន សុភៈរទិ� 
េ្រតឌីង (្រកេចះ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រកេចះ) 22.70 85.50   23,570,274  22,312,288 2,148 

343អ 
្រក�មហុ៊ន ែញ៉ម ហ៊ន 
េអឡកិ្រទីខល (ៃ្រពែវង) 

បណា� ញតង់ស្ុយងមធ្យម 
ពីេវៀតណាម 115.50 345.61 

 4,472,900  
3,889,216 4,682,360 

         
10,497  

 អគ�ិសនីកម�ុជា (ៃ្រពែវង)   4,589,093 

346អ 
េលក្រសី ជា សុខេខង 
(្រកេចះ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រកេចះ) 6.80 59.50   1,084,384  1,049,165 1,000 

347អ 
្រក�មហុ៊ន ៧ អិនជី ្រគ�ប 
(កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី េកៀនស� យ 47.06 59.98   12,021,470  11,587,972 831 
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348អ 
្រក�មហុ៊ន េកះកុង យូធីលី
ធី ខូអិលធីឌី (េសៀមរប) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប) 321.00    20,539,220 16,460,673 1,641,482 3 

350អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី      
ល� ឯម (កណា� ល) 

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី េកៀនស� យ 21.29 26.20   1,640,494  1,496,172 2,718 

351អ 
េលក េទព មករ 
(បនា� យមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា 
(បនា� យមានជយ័) 

58.71 51.54   2,252,688  2,097,724 4,263 

352អ 
េលក លន ់ភារុ ំ
(្រកេចះ) អគ�ិសនីកម�ុជា (្រកេចះ) 8.80 10.00 549,819  273,990  755,352 723 

353អ េលក សុខ េហងស៊ង អគ�ិសនីកម�ុជា (្រកេចះ) 26.00 28.00   857,459  773,226 1,985 

354អ 
េលក្រសី ឃុន ៃណ   
េហៀក 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័ 
ឌីេវឡុបេមន 

18.00 108.00   999,393  927,061 2,993 

355អ 
េលក ឈរ ែវងងនួ       
(ៃ្រពែវង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ៃ្រពែវង) 84.70 98.75   3,503,839  3,062,646 7,456 

356អ 
េលក្រសី េអង កល្យោន 
(កំពងច់ម) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ចម)  34.74   751,986  693,255 1,412 

357អ 
េលក េញ៉ប េសង 
(កំពងច់ម) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ចម)  45.01   890,044  845,544 1,889 

358អ 
េលក្រសី ភាវ ឆាយសូរ ី
(្រពះសីហនុ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រពះសីហនុ) 49.44 29.77   1,830,075  1,687,536 780 

359អ 
្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី វ៉រនិ 
អង�រ ឯ.ក 

អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប) 40.00 39.40   1,101,687  978,866 1,615 

363អ 
េលក លង ផល�  
(កំពងច់ម) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពងច់ម) 13.50 34.75   904,570  838,925 2,341 

364អ 
េលក្រសី េតង គឹមេ្រសៀង 
(្រពះវហិរ) 

្រក�មហុ៊ន ប៊វីសីុី េផវរ័ 
ឌីេវឡុបេមន 

1.00 5.30 16,770  31,339  42,619 184 
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367អ 
េលក េសឿន សុផល 
(កំពងធំ់) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័ 
ឌីេវឡុបេមន 

37.00 100.00   2,443,544  2,167,189 4,119 

368អ 
ក��  តន ់គឹមបយួ 
(កំពងធំ់) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័ 
ឌីេវឡុបេមន 

45.40 127.00   735,593  658,150 3,262 

369អ 
េលក ឌី ពិសិដ� 
(កំពងច់ម) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ចម) 6.00 6.50   1,608,461  1,521,033 3,178 

370អ 

្រក�មហុ៊ន េកះកុង ឌី�ស�ីក 
េអឡកិ្រទីសីុធី 
(េកះកុង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រពះសីហនុ) 3.00 27.40 23,910  677,729  701,000 701 

371អ 
េលក េហង ហុយ 
(េកះកុង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រពះសីហនុ)  65.26   3,192,387  2,729,496 4,063 

372អ 
េលក ស៊វ ពិសិដ� 
(រតនគិរ)ី 

អគ�ិសនីកម�ុជា (រតនគិរ)ី  8.10   560,184  512,563 484 

373អ េលក ជនួ តំុ (តែកវ) េលក ម៉ាក ់ខុម 28.00 9.00   485,499  460,485 937 

374អ 
្រក�មហុ៊ន លឹម េហង ្រគ�ប 
(ឧត�រមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា  
(បនា� យមានជយ័)  129.09   4,095,074  3,833,904 

           
6,754  

 អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប) 

375អ 

្រក�មហុ៊ន ឡុង េ្រសង         
អិុនេធីេណសិនណល 
(កំពងច់ម) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ចម) 2.80 5.55   2,728,984  2,463,833 
              

451  
 

376អ 
េលក ឡាយ ប៊ុនេធឿន 
(កំពងច់ម) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ចម) 

20.25 23.65   

627 

 385,255 
              

847  
 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័ 
ឌីេវឡុបេមន 

415,685 

377អ 
េលក គចួ ចំណាន 
(រជធានីភ�ំេពញ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ)  4.32   162,660  131,545 370 

378អ 
េលក ទ ហងំេសង 
(រជធានីភ�ំេពញ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ)  3.00   4,071,340  3,867,752 112 
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379អ 
េលក្រសី ែកវ ឆវ ី
(បនា� យមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា 
(បនា� យមានជយ័) 

5.00 46.79   2,124,735  2,060,485 1,841 

380អ 
េលក្រសី េសឿគីម ណាេរ ៉
ត(រតនគិរ)ី 

អគ�ិសនីកម�ុជា (រតនគិរ)ី 11.33 31.66   826,682  780,179 710 

381អ 
្រក�មហុ៊ន ឈុន ហុង ្រគ�ប 
(កណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 0.50    6,103,870  6,076,421 5 

382អ 
េលក្រសី គឹម សីុផល 
(េពធិ៍សត)់ 

អគ�ិសនីកម�ុជា(បាតដំ់បង) 152.16 134.08   2,287,822  2,200,000 6,282 

383អ 
េលក្រសី ឃមឹ េហៀង 
(េពធិ៍សត)់ 

អគ�ិសនីកម�ុជា(បាតដំ់បង) 51.50 205.31   3,993,177  3,860,402 3,692 

385អ 
េលក្រសី ចន ់គឹមេអង 
(កំពងស់�ឺ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(កំពងស់�ឺ) 
72.30 93.33   

312,226 
 2,067,258 

           
5,061  

 
្រក�មហុ៊ន សុខ េអឡកិ្រទីសីុធី 1,993,427 

386អ 
្រក�មហុ៊ន ឃុនវឌ្ឍនៈ    
េអឡកិ្រទីសីុធី ឯ.ក 
(កំពងស់�ឺ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(កំពងស់�ឺ) 
225.98 357.30   

1,835,369 
 14,253,434 

         
21,697  

 
្រក�មហុ៊ន សុខ េអឡកិ្រទីសីុធី 14,191,941 

387អ 
េលក្រសី ែបន៉ ចនណ់ា
(កំពងធំ់) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័ 
ឌីេវឡុបេមន 

18.00 83.30   1,267,396  1,101,633 
           

2,649  
 

388អ 
េលក្រសី េខៀវ សុផល    
(ឧត�រមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បនា� យមាន
ជយ័)  38.50   995,736  995,000 

           
2,070  

 អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប) 

389អ 
េលក្រសី ែម៉ន ចនសុ់
កុល (បនា� យមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា 
(បនា� យមានជយ័) 

 71.70   3,852,694  3,612,510 
           

8,299 
 

390អ 
េលក្រសី ជុង សុខលីម 
(ភ�ំេពញ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ)  0.80   149,622  148,162 
              

500  
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391អ 
េលក្រសី ហុ៊យ ដនីន 
(្រពះវហិរ) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័ 
ឌីេវឡុបេមន 

 75.00   495,926  490,000 1,118 

392អ 
្រក�មហុ៊ន េអ េអស ឌី វ ី
អិម ខូអិលធីឌី 
(បាតដំ់បង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 63.10 18.28   3,689,930  3,375,960 3,947 

393អ 
េលក ទូច កក�ដ       
(កំពងស់�ឺ និងកំពងឆ់ា� ងំ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ស�ឺ)  60.10   1,121,576  906,874 2,443 

394អ 
េលក វ៉ត ណារុណ 
(កំពងច់ម) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ចម) 7.10 20.07   1,037,454  974,731 1,448 

395អ 
េលក្រសី ឃុន សុខហ�ចិ 
(្រកេចះ និងស�ឹងែ្រតង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រកេចះ)  
87.00 101.00   3,452,708  3,373,174 2,310 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ស�ឹងែ្រតង) 

396អ 
េលក្រសី ៃប ៉សុប��
(េពធិ៍សត)់ 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង)  21.00   278,466  253,628 153 

397អ 
េលក ប៉ាវ វុទ�
(េពធិ៍សត)់ 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 3.60 29.00   397,361  374,598 361 

398អ 
្រក�មហុ៊ន សំេរងធំ េអស   
អីុេហ្សត (កណា� ល) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ភ�ំេពញ) 1.81    8,780,150  8,765,838 7 

399អ 
េលក ប៊ាន ឌីណា 
(្រពះវហិរ) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័ 
ឌីេវឡុបេមន 

37.00 19.70   702,400  656,333 520 

400អ 
េលក ហុង េសង្រគី
(កំពងឆ់ា� ងំ និង       
កំពងច់ម) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(ភ�ំេពញ) 10.18 35.10   665,893  624,948 1,934 

401អ 
េលក តន ់លងេ្រសង 
(បនា� យមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា 
(បនា� យមានជយ័) 

 37.40   706,834  677,347 1,847 
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403អ 

្រក�មហុ៊ន េអស េខ ភី អិន 
េខ អិុនេវសមិុន(កំេរៀង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង)  30.00   469,850  424,245 
              

658  
 

្រក�មហុ៊ន េអស េខ ភី អិន 
េខ អិុនេវសមិុន(ភ�ំ្រពឹក) 

តងស់្ុយងមធ្យមពីៃថ 

44.20 134.30  

4,475,440  

 5,694,361 
           

5,446 
 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង)  3,498,562 

្រក�មហុ៊ន េអស េខ ភី អិន 
េខ អិុនេវសមិុន(ម៉ាៃឡ,
េប៉ាយែបត៉ និងបនា� យ
មានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង) 

52.80 145.90  

 250,757 

 5,026,582 
           

2,838  
 តងស់្ុយងមធ្យមពីៃថ 5,463,000  

្រក�មហុ៊ន េអស.េខ.ភី.អិន
.េខ អិុនេវសមិុន (សំេព
លូន និងបាត់ដំបង) 

តងស់្ុយងមធ្យមពីៃថ 

77.57 128.47  

7,176,480  

 

7,574,038 

4,762 អគ�ិសនីកម�ុជា 
(បាតដំ់បង) 

 1,159,600  

404អ 
េលក េហង ចនា� វ ី(បាត់
ដំបង និងេពធិ៍សត)់ 

អគ�ិសនីកម�ុជា (បាតដំ់បង)  59.00   335,760  335,000 
              

343  
 

405អ 
េលក្រសី ែកវ សុវណ�នី 
(្រពះវហិរ) 

្រក�មហុ៊ន ប៊វីសីុី េផវរ័ 
ឌីេវឡុបេមន 

9.50 22.50   749,016  645,114 285 

407អ 
្រក�មហុ៊ន សីហនុវលី 
េស�សល អីុខនេនីមី ហ្ូសន 
(្រពះសីហនុ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រពះសីហនុ) 
និងអនុស� នីយ 

46.57 2.23   48,842,500  40,589,659 
              

321 
 

409អ 
េលក េអង សុធាវឌ្ឍនា 
(្រពះវហិរ) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័ 
ឌីេវឡុបេមន 

 31.20   858,195  820,535 1,269 

410អ 
េលក្រសី ហក ់សីុថាត 
(្រពះវហិរ) 

្រក�មហុ៊ន ប៊ ីវ ីសីុ េផវរ័ 
ឌីេវឡុបេមន 

 18.55   438,070  411,462 669 
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411អ 
េលក អ៊ុង ឃុនវឌ្ឍនា 
(កំពងស់�ឺ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(កំពងស់�ឺ) 

40.09 124.22   

784,236 

 6,023,766 
           

8,326  
 

្រក�មហុ៊ន េមង៉ សុខេឡង 
ខន�ស� កសិ់ន េអឡចិ្រទីក 

3,830,910 

្រក�មហុ៊ន សុខ េអឡកិ្រទីសីុធី 1,942,312 

412អ 
េលក្រសី លឹម សុខ    
(តែកវ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (តែកវ) 0.11 1.50   373,430  305,757 626 

414អ 
្រក�មហុ៊ន សនកូ េខមបូ 
អិុនេវសមិន ្រគ�ប          
(បនា� យមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា 
(បនា� យមានជយ័) 

13.00    1,300,000  1,245,804 4 

415អ 
េលក្រសី ែក វ៉រនិ         
(កំពងឆ់ា� ងំ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា(កំពង់ស�ឺ) 

39.60 32.94   

5,861 

 20,210,743 
         

10,411  
 

្រក�មហុ៊ន អូ េអស វ ីអរ  
េ្រតឌីង 

21,695,773 

416អ 
េលក ឱ ហ្ូសលី 
(កំពងឆ់ា� ងំ) 

្រក�មហុ៊ន អូ េអស វ ីអរ 
 េ្រតឌីង 

35.24 112.79   7,515,128  6,728,694 12,047 

417អ 
េលក្រសី េអង លក�ិណា           
(ៃ្រពែវង) 

្រក�មហុ៊ន អិុនេធី ប៊ភីី         
សឹលូសិន ខបេភីេរសិន 

8.00 11.53   749,997  682,198 1,330 

418អ 
េលក្រសី េឆង ទូច 
(េកះកុង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រពះសីហនុ) 8.40 13.05   454,285  438,251 523 

419អ 
េលក្រសី ធា សុភារនី 
(ៃ្រពែវង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ៃ្រពែវង)  66.90   1,419,819  1,314,293 2,896 

420អ េលក អិុត អ៊ន(ៃ្រពែវង) អគ�ិសនីកម�ុជា (ៃ្រពែវង) 13.70 29.85   1,708,517  1,595,566 1,964 

421អ 
េលក្រសី លីវ សុខហួង 
(កំពងឆ់ា� ងំ) 

្រក�មហុ៊ន អូ េអស វ ីអរ     
េ្រតឌីង 

39.30 56.12   1,828,861  1,721,882 3,606 

423អ 
្រក�មហុ៊ន យៈិេចៀ ធូរហី្សមឹ 
ឌីេវឡុបមិន(្រពះសីហនុ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (្រពះសីហនុ) 46.35    578,500  541,846 12 

425អ េលក ហូ៊ ថន(កំពងធំ់) 
្រក�មហុ៊ន ប៊វីសីុី េផវរ័ ឌីេវឡុ
បេមន 

10.00 14.00 34,755  180,695  184,174 758 
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426អ េលក ឡាងំ នាង អគ�ិសនីកម�ុជា (េសៀមរប) 6.86 38.34 51,459  353,704  356,401 853 

428អ 
្រក�មហុ៊ន តយ េសង 
បាវតិ េអស អីុ េហ្សត 
ខូអិលធីឌី(ស� យេរៀង) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ស� យេរៀង) 140.00    16,201,340  15,746,00 27 

429អ 
េលក្រសី េអន ចនា�
(កំពងឆ់ា� ងំ) 

្រក�មហុ៊ន អូ េអស វ ីអ េ្រតឌីង 77.76 176.51   2,880,113  2,636,974 5,198 

431អ 
្រក�មហុ៊ន េប៉ាយែបត៉ ភីភី
េអសអីុហ្សតិ 
(បនា� យមានជយ័) 

អគ�ិសនីកម�ុជា 
(បនា� យមានជយ័) 

10.00    25,491  24,720 2 

435អ 
េលក្រសី ែកវ េសដ 
(កំពងស់�ឺ,េកះកុង និង
្រពះសីហនុ) 

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់ស�ឺ)  23.34   1,113,060  1,078,195 
           

1,201  
 

436អ េលក្រសី សីុវ សីុណា 
អគ�ិសនីកម�ុជា 
(បនា� យមានជយ័) 

 21.30   1,532,373  1,433,896 1,941 

437អ 
្រក�មហុ៊ន េមនហតេធន 
អិុនេធីេណសិនណល 
ខូអិលធីឌី 

អគ�ិសនីកម�ុជា (ស� យេរៀង) 8.20    16,387,530  16,243,555 27 

438អ េលក រុន សុវណ� អគ�ិសនីកម�ុជា (ៃ្រពែវង)  66.00   733,372  641,392 2,485 

439អ 
្រក�មហុ៊ន ជូ េណង អិុនេធី
េណសិនណល ( េខមបូឌ) 
ឯ.ក 

អគ�ិសនីកម�ុជា 
(្រក�ង្រពះសីហនុ) 

20.00    5,244,240  4,730,000 4 

440អ េលក េថង សំរទិ� (កំពងធំ់) ្រក�មហុ៊ន ប៊វីសីុី េផវរ័ ឌីេវឡុបេមន 20.00 5.00   33,555  32,192 219 

 សរបុ  32,530 32,691 123,845,537 9,612,529,512 3,331,875,833 3,341,132,717 8,647,679,024 2,703,375 
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ឧបសម�័ន�ទី ៥(ខ) 

ព័ត៌មានសេង�បរបសអ់�កកនអ់ជា� បណ� រមួ ែដលមានផលតិកម� នងិែចកចយ 

(ែចកចយថាមពលបេ��ញពីម៉ាសុនីេភ�ងផា� ល)់ 

េលខ 

អជា� បណ� 
េឈ� ះអ�កកន់អជា� បណ� តបំន់ផ�ត់ផ�ង់ 

្របែវងែខ្សMV, 

គឡូីែម៉្រត 

្របែវងែខ្សLV, 

គឡូីែម៉្រត 

អនុភាពតេម�ងី, 

គឡូីវ៉ត់ 

ថាមពលផលិត, 

គ.វ.៉ម៉ 

ថាមពលលក់ 

ឲ្យអ�កេ្រប,ី 

គ.វ.៉ម៉ 

ចនំនួអ�ក 

េ្រប្ីរបាស់ 

172អ េលក្រសី អូ៊ គឹមេសៀង ែផ�កខ�ះៃន្រស�កគូែលន េខត�្រពះវហិរ  18.10 105 428,069 383,658 805 

328អ េលក េសៀង ទី ឃុទំំរងី ្រស�កសណា� ន់ េខត�កំពង់ធំ 10.50 16.70 460 251,226 237,372 560 

365អ េលក្រសី ៃថ ធីត ឃុមំានរទិ� ្រស�កសណា� ន់ េខត�កំពង់ធំ 10.00 9.00 70 134,568 109,368 345 

406អ េលក ចន់ សិុនមានិត ែផ�កខ�ះៃនឃុកំន�ួត ្រស�កស� យេលី េខត�េសៀមរប 7.50 6.50 258 16,968 14,144 102 

424អ េលក សួន សុផានិត ឃុពំមេឆា� ក ្រស�កជលគិរ ីេខត�កំពង់ឆា� ងំ  8.00 160 91,667 74,604 318 

 សរុប  28.00 58.30 1,053 922,498 819,146 2,130 
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ឧបសម�័ន�ទី ៥(គ) 

អ�កកន់អជា� បណ� ផលតិស្រមាបផ់�ត់ផ�ង់េទេរងច្រក 

េលខ 
អជា� បណ� 

េឈ� ះអ�កកន់អជា� បណ� ទតីងំេរងច្រកផលតិ អ�កទញិថាមពល 
អនុភាពតេម�ងី, 

គឡូីវ៉ត់ 
ថាមពលប��ូ ន, 
គឡូីវ៉ត់េម៉ាង 

193អ ្រក�មហុ៊ន អង�រ បាយអូ ខូេជន ្រស�កអង�ស�ួល េខត�កណា� ល ្រក�មហុ៊ន អង�រ កសិកម� រុងេរឿង 2,000 1,483,911 

សរុប  2,000 1,483,911 
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ឧបសម�័ន�ទី ៦ 
ពត័ម៌ានស�ពីីអជា� បណ� ែដលអសស់ពុលភាពរហូតដលច់ងុឆា� ២ំ០១៨ 

េលខ 

អជា� បណ� េឈ� ះអ�កកន់អជា� បណ� ្របេភទអជា� បណ� ឆា� អំស់សុពលភាព 
010អ ្រក�មហុ៊ន វ៉ន់ ឡុង ផលិតកម� 2003 
005អ េលក ជា សុផា ផលិតកម� 2004 
025អ ្រក�មហុ៊ន សន�ិភាព ផលិតកម� 2004 
070អ េលក បូ៊ េបឿន អជា� បណ�រមួ (ផលិត និងែចកចយ) 2005 
003អ ្រក�មហុ៊ន ជូពីធ័រ ខបូំឌ ផលិតកម� 2006 
024អ ្រក�មហុ៊ន គ�ូបុល េផេវ ីសីុែស�ម ភីធីអុី អុិលធីឌី ផលិតកម� 2006 
092អ េលក េសម វសិល (េខត�ឧត�រមានជ័យ) អជា� បណ�រមួ (ផលិត និងែចកចយ) 2006 
100អ ជី.ភី.អុិន ខបូំឌ ផលិតកម� 2006 
094អ ្រក�មហុ៊ន ែអ៊តេវុតី េអែនរជី សប់ផា� យ ផលិតកម� 2007 
104អ េលក សួន សនី អជា� បណ�រមួ (ផលិត និងែចកចយ) 2007

131អ េលក្រសី ញឹុក សុគន� អជា� បណ�រមួ (ផលិត និងែចកចយ) 2007

107អ ្រក�មហុ៊ន ញូញិុន វុកិទ័ររ េអស៊ ផលិតកម� 2007

065អ េលក ជូ ្រសន់ អជា� បណ�រមួ (ផលិត និងែចកចយ) 2008 
084អ េលក មុ៉ក ជិន អជា� បណ�រមួ (ផលិត និងែចកចយ) 2008

087អ េលក្រសី សុខ គង�  អជា� បណ�រមួ (ផលិត និងែចកចយ) 2008
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135អ េលក្រសី ឌឹក រនិ អជា� បណ�រមួ (ផលិត និងែចកចយ) 2008

004អ ្រក�មហុ៊ន គ�ូបុល តិកណូឡូសីុកល សប់ផត ផលិតកម� 2009 
147អ ្រក�មហុ៊ន អូអុីមអូ េអែនរជី ផលិតកម� 2009 
210អ េលក សុខ េសរ ី ផលិតកម� 2010 

145អ ្រក�មហុ៊ន សូ៊ជីង េអឡកិ្រត�និក អជា� បណ�ែចកចយ 2010

114អ េលក្រសី ជា តងំ អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2010

173អ េលក្រសី ែក វ៉រនិ អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2010

175អ េលក ទឹង សមូ៉វ អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2010

158អ អង�ភាពអគ�ិសនី េខត�មណ� លគិរ ី អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2010

126អ ្រក�មហុ៊ន េអស េអច សីុ (េខមបូឌ) ផលិតកម� 2011 

157អ ្រក�មហុ៊ន េអស អូ េខ ផលិតកម� 2011

232អ ្រក�មហុ៊ន ្រកេចះ សីុធី េផវរ័ ផលិតកម� 2011

221អ ្រក�មហុ៊ន តយ េសង អហ័រណ នីហ័រណ និង សំណង់ ផលិតកម� 2011

166អ េលក ឱ រតនា អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2011

167អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីក រលេប��រ អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2011

148អ សហ្រគាស េពធិ៍សត់ េផវរ័ សប់ផា� យ ផលិតកម� 2011 

017អ េលក្រសី បុ៊ន លីវ អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2012

059អ អង�ភាព អគ�ិសនី េខត�្រកេចះ អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2012

168អ េលក្រសី អូ៊ គឹមេហង អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2012
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198អ េលក្រសី េន សុភា អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2012

248អ េលក្រសី អូ៊ន នាង អជា� បណ�ែចកចយ 2012

116អ ្រក�មហុ៊ន សីុ ធី េផវរ័ ្រគ�ប ផលិតកម� 2013 

214អ ្រក�មហុ៊ន េអសបី៊ភីភីសឹលូសិន(LYP) អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2013

218អ េលក ស៊ង សវុធ អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2013

231អ េលក មុី សីុណា អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2013

341អ េលក េសង សំណាង អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2013

360អ េលកទីវ សីុណាន អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2014 

064អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី្រតខំ� រ អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2015 

080អ េលក សុខ វទិិត អជា� បណ�ែចកចយ 2015

077អ េលក្រសី េច នុយ អជា� បណ�ែចកចយ 2015

079អ េលក ធន់ េធឿន អជា� បណ�ែចកចយ 2015

314អ េលក ៃថ សុធន អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2015

056អ េលក្រសី ញឹក ធារ ី អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2015

140អ េលក ជា ចន់ណាេរឿន អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2015

002អ ្រក�មហុ៊ន កម�ុជាយូធីលលីធី អជា� បណ�ផលិត 2015

285អ េលក្រសី េយៀប មុី អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2015

344អ េលក្រសី េស សុរយិា អជា� បណ�ែចកចយ 2016 

345អ េលក្រសី កន សុជាត អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2016 
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251អ េលក្រសី អូ៊ច សុផល�  អជា� បណ�ែចកចយ 2016 

233អ េលក ្រស៊�ន សុគន� អជា� បណ�ែចកចយ 2016 

149អ ្រក�មហុ៊ន សីុន ឃមី អុីមផត អិចផត អជា� បណ�ែចកចយ 2017 

243អ ្រក�មហុ៊ន េអស វ ីសីុ េផវរ័ ឌីេវឡុីបេមន អជា� បណ�ែចកចយ 2017 

134អ េលក ្រទី េឃា� ក អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2017 

205អ េលក េម៉ ៃផ អជា� បណ�រមួ (ផលិតកម� និងែចកចយ) 2017 

322អ េលក្រសី មុ៉ង សុភាព អជា� បណ�ែចកចយ 2017 

142អ ្រក�មហុ៊ន កំពត េផវរ័ េផ�ន អជា� បណ�ផលិត 2018 

200អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី ជីពងំ អជា� បណ�ែចកចយ 2018 

213អ ្រក�មហុ៊ន សុវណ�ភូមិ អុិនេវសេមន អជា� បណ�ផលិត 2018 

280អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី ដូនរត័� អជា� បណ�ែចកចយ 2018 
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ឧបសម�័ន�ទី ៧ (ក) 
ប�� ៃីថ�លកអ់គ�សិនីរបសអ់�កកនអ់ជា� បណ�  (េ្រកពីអគ�សិនកីម�ជុា) ែដលតភា� ប់្របភពបណា� ញជាតេិនឆា� ២ំ០១៨ 

 
អ្រតៃថ�លក ់

មករ កុម�ៈ មីនា េមស ឧសភា មិថុនា កក�ដ សីហ ក��  តុល វចិ�ិក ធ�ូ 

១- លំេនដ� នេ្របី្របាស ់

េ្របី្របាសមិ់នេលីស ១០គីឡូវ៉តេ់ម៉ាង/១ែខ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 

េ្របី្របាសេ់លីសពី ១០គីឡូវ៉តេ់ម៉ាង 
និងរហូតដល ់៥០គីឡូវ៉តេ់ម៉ាង/១ែខ 

610 ៛ 610 ៛ 610 ៛ 610 ៛ 610 ៛ 610 ៛ 610 ៛ 610 ៛ 610 ៛ 610 ៛ 610 ៛ 610 ៛ 

េ្របី្របាសេ់លីសពី ៥០គីឡូវ៉តេ់ម៉ាងក�ុង១ែខ 790 ៛ 790 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 

២. អតិថិជនពណិជ�កម�/ឧស្សោហកម�តងស់្ុយងទបទិញតមបណា� ញសធារណៈ 

េ្របី្របាសរ់ហូតដល២់,០០០ គីឡូវ៉តេ់ម៉ាង/១ែខ 790 ៛ 790 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 

េ្របី្របាសេ់លីសពី២,០០០ គីឡូវ៉តេ់ម៉ាង/១ែខ 790 ៛ 790 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 770 ៛ 

៣. អតិថិជនតងស់្ុយងមធ្យមពណិជ�កម�/ ឧស្សោហកម� 

ទិញពីនាឡកិស�ង់តងស់្ុយងមធ្យម 0.165 $ 0.165 $ 0.164 $ 0.164 $ 0.164 $ 0.164 $ 0.164 $ 0.164 $ 0.164 $ 0.164 $ 0.164 $ 0.164 $ 

អ�កេ្របី្របាសត់ងស់្ុយងទប វនិិេយាគ្រតងស់�ូ និង
នាឡកិស�ង ់េដយខ�ួនឯង 

0.1719 $ 0.1719 $ 0.1706 $ 0.1706 $ 0.1706 $ 0.1706 $ 0.1706 $ 0.1706 $ 0.1706 $ 0.1706 $ 0.1706 $ 0.1706 $ 

អ�កេ្របី្របាសត់ងស់្ុយងទប វនិិេយាគ្រតងស់�ូ និង
នាឡកិស�ង់ េដយអ�កផ�តផ់�ង់ 

0.1819 $ 0.1819 $ 0.1786 $ 0.1786 $ 0.1786 $ 0.1786 $ 0.1786 $ 0.1786 $ 0.1786 $ 0.1786 $ 0.1786 $ 0.1786 $ 

៤. ករបូមទឹកពីធារស�ស�េលីតងស់្ុយងមធ្យម 

ករបូមទឹកពីធារស�ស�េលីតងស់្ុយងមធ្យម 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 480 ៛ 
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ឧបសម�័ន�ទី ៧ (ខ) 

អ្រតៃថ�េនក�ងុឧបសម�័ន�ទី ៧ (ក) អចអនវុត�ស្រមាបអ់ជា� បណ� ែដលមានេនក�ងុឧបសម�័ន�ទី ៧ (ខ) ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៨ 
េលខ 

អជា� បណ� 
េឈ� ះអ�កកនអ់ជា� បណ� 

េលខ 
អជា� បណ� 

េឈ� ះអ�កកនអ់ជា� បណ� 
េលខ 

អជា� បណ� 
េឈ� ះអ�កកនអ់ជា� បណ� 

េលខ 
អជា� បណ័� 

េឈ� ះអ�កកនអ់ជា� បណ� 

1. េខត�បនា� យមានជយ័ 

078អ េលក ប៉ាក ់ស៊ុនេហង 081អ េលក មនួ ហន 105អ ្រក�មហុ៊ន ធី.អិន.អិន.ធី េអឡកិ្រទីសីុធី 108អ េលក្រសី សីុន សវនួ 

164អ ្រក�មហុ៊ន វឌ្ឍនៈ អិនធី អង�រ 189អ ្រក�មហុ៊ន ភូមិ និមិត� 190អ េលក មក៉ ់វ៉ន់ 257អ េលក មូល ទិត្យ 

276អ េលក ជុន រទិ�ី 289អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី េប៉ាយចរ ខូ អិលធីឌី 323អ ្រក�មហុ៊ន សូហ� េអេនីជី ខូ អិលធីឌី 324អ េលក្រសី េខៀវ សុខ 

337អ េលក អិុន េព 351អ េលក េទព មករ 379អ េលក្រសី ែកវ ឆវ ី 389អ េលក្រសី ែមន៉ ចនសុ់កុល 

401អ េលក តន ់លងេ្រសង 436អ េលក្រសី សីុវ សីុណា     

2. េខត�បាតដំ់បង 

043អ ្រក�មហុ៊ន េអសវ ីេអឡកិ្រទីសីុធី 068អ េលក្រសី ទូច មនា�  069អ េលក ណុប ប៊និ 072អ េលក យ៉ា សម្បត�ិ 

078អ េលក ប៉ាក ់ស៊ុនេហង 091អ សហ្រគាស អគ�ិសនី ឯកភ�ំ 105អ ្រក�មហុ៊ន ធី.អិន.អិន.ធី េអឡកិ្រទីសីុធី 109អ 
សហ្រគាស េមាងឬស្ស ីឌីេវឡុបមិន    
េអនេធី្របាយ 

110អ សហ្រគាស េហង ៃណ អគ�ិសនីេមាងឫស្ស ី 117អ េលក ឌុង លី 182អ េលក ឃុនេសង ប៊ុនហក់ 

201អ េលក អ៊ូ ចនរ់ត័� 202អ េលក្រសី គង ់សម៉ុន 242អ េលក្រសី សន ់ឆាន់ 244អ ្រក�មហុ៊ន េខ អ វ៉យ េ្រតឌីង ខូអិលធីឌី 

246អ េលក សំណាង សត្យោ 262អ េលក ទិន តុង 270អ ្រក�មហុ៊ន េអឡចិ្រទិចខល អូតគីេ្រតឌីង(អីុ.អូ.ធី) 

275អ  េលក កុយ ម៉ាច 282អ េលក្រសី េសឿន សុភណ័� ណារ៉ 283អ េលក ្រសី អូន 302អ េលក ែសម វុទ�ី 

303អ សហ្រគាស េអស វ ីអ េអ េអឡចិ្រទីសីុធី សឺវសី 309អ េលក ង៉ូវ លីហួរ 324អ េលក្រសី េខៀវ សុខ 

330អ េលក ឡុញ សុវណ� 392អ ្រក�មហុ៊ន េអ េអស ឌី វ ីអិម ខូអិលធីឌី 403អ ្រក�មហុ៊ន េអស េខ ភី អិន េខ អិុនេវសមិុន 

404អ េលក េហង ចនា� វ ី     

3. េខត�កំពងច់ម 

023អ ្រក�មហុ៊ន េមគង�ស� ត េផវរ័ 026អ េលក ចងំ ប៊ុណា� េរត៉ 032អ 
សហ្រគាស គង ់ហក ់េអឡកិ្រទិក   
េផវរ័ 

038អ 
សហ្រគាស ថ�លែ់បក ចំករេលី េអឡកិ
្រទីសីុធី 
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047អ សហ្រគាស សរ ម៉ាលីស េអឡកិ្រទីសីុធី 057អ េលក ជីន សុហុនី 060អ េលក្រសី អ៊ម េ្រសង 074អ េលក មាន វណា�  

075អ េលក ឆាយ គឹមហួរ 090អ ្រក�មហុ៊ន វសនា ញូែលន េផវរ័ 130អ េលក ្រទី េឡង 159អ ្រក�មហុ៊ន ឃុន សុភាព ឯ.ក 

160អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ែ្រពកេពធិ៍ 164អ ្រក�មហុ៊ន វឌ្ឍនៈ អិន ធី អង�រ 207អ េលក ឡាយ ែវងឃាង 216អ ្រក�មហុ៊ន សំបូរ េអឡកិ្រទីសីុធី ឯ.ក 

220អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី ស�ន់-ចំករេលី 241អ េលក អ៊ុង គឹមស៊ន 254អ េលក្រសី េផង សុផាត 255អ េលក្រសី េសម សុខលីន 

256អ េលក ែត គឹមសុង 286អ េលក្រសី ស៊ូ រ ៉ុង 288អ េលក យនិ គឹមលី 292អ េលក េសង ្រគី 

295អ 
សខ្រក�មហុ៊ន សន់-អីុអីុអីុ ភីធីអីុ         
អិលធីឌី 

297អ េលក្រសី សយ េសភា 301អ េលក ហក ់េសៀកេវង 335អ េលក្រសី ឃុន ៃណគាង 

340អ េលក លនួ សុភាព 356អ េលក្រសី េអង កល្យោន 357អ េលក េញ៉ប េសង 363អ េលក លង ផល�  

369អ េលក ឌី ពិសិដ� 375អ 
្រក�មហុ៊ន ឡុង េ្រសង អិុនេធីេណសិន
ណល 

376អ េលក ឡាយ ប៊ុនេធឿន 394អ េលក វ៉ត ណារុណ 

400អ េលក ហុង េសង្រគី       

4. េខត�កំពងឆ់ា� ងំ 

040អ សហ្រគាស អិម េអច េអឡកិ្រទីសីុធី 041អ 
ទី សុគន� (ធី.េអស.េខ) េអឡកិ្រទីសីុធី 
ខូអិលធីឌី 

051អ 
្រក�មហុ៊ន អ៊ុង សុវណ�នី េអឡកិ្រទីសីុធី 
ឌីេវឡុបេមន ខូអិលធីឌី 

298អ េលក ែក សេរឿន 

095អ េលក្រសី ចន ់សីុម៉ូលី 096អ េលក អ៊ុន សុផល 119អ េលក អ៊ុន សុធា 415អ េលក្រសី ែក វ៉រនិ 

300អ 
្រក�មហុ៊ន អូ េអស វ ីអ េ្រតឌីង ខូអិលធី
ឌី 

393អ េលក ទូច កក�ដ 400អ េលក ហុង េសង្រគី   

416អ េលក ឱ ហ្ូសលី 421អ េលក្រសី លីវ សុខហួង 429អ េលក្រសី េអន ចនា�    

5. េខត�កំពងស់� ឺ

053អ េលក ែងត៉ ហុង 067អ េលក សុខ ហូ៊យ 076អ សហ្រគាស ឧដុង� េផវរ័ សឹបផា� យ 082អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី េព្រជនិល អិល   
េអស េខ 

099អ ្រក�មហុ៊ន លីម ម៉ូវ ខូ អិលធីឌី 101អ ្រក�មហុ៊ន តូវ ឈនិេសង ខូអិលធីឌី 136អ េលក ែមន៉ គនា�  137អ 
្រក�មហុ៊ន េមង៉ សុខេឡង ខន�ស� ក់សិន 
& េអឡកិ្រទីក 

154អ េលក អ៊ុយ សុផាត 155អ សហ្រគាស អភិវឌ្ឍនអ៍គ�ិសនី សំរទិ�គីរ ី 156អ េលក ែមន៉ សម្បត�ិ 

219អ េលក េភឿន សេរឿន 224អ ្រក�មហុ៊ន សុខ េអឡកិ្រទីសីុធី 237អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ៃ្រពរដំលួ ឯ.ក 278អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ៃ្រជលស ់ឯ.ក 

338អ ្រក�មហុ៊ន ភ�ំេពញ ស៊ូេហ�រី ខូអិលធីឌី 385អ 
្រក�មហុ៊ន ចន ់គឹមេអង េអឡកិ្រទីសីុធី 
ឯ.ក 

386អ 
្រក�មហុ៊ន ឃុនវឌ្ឍនៈ េអឡកិ្រទីសីុធី   
ឯ.ក 

393អ េលក ទូច កក�ដ 
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411អ ្រក�មហុ៊ន ឃុនវឌ្ឍនា េអឡកិ្រទីសីុធី ឯ.ក 435អ េលក្រសី ែកវ េសដ     

6. េខត�កំពងធំ់ 

006អ ្រក�មហុ៊ន េផង េគៀង េអឡកិ្រទីសីុធី 012អ ្រក�មហុ៊ន េខម ជីលបូ េអឡកិ្រទីក េផវរ័ 019អ េលក ែត កុកេអង 023អ ្រក�មហុ៊ន េមគង� ស� ត េផវរ័ ខូអិលធីឌី 

032អ សហ្រគាស គង ់ហក ់េអឡកិ្រទិក េផវរ័ 039អ េលក គឹម ចន័�តរ 063អ េលក អុង ហុកសីុន 073អ សហ្រគាស ្រតឹង សន 

111អ េលក គង ់វុន 199អ សហ្រគាស សឹុម ៃឡអីុ េអឡកិ្រទីសីុធី 228អ សហ្រគាស ធី េខ ធី ឌី េអឡកិ្រទីសីុធី 245អ េលក ឈ សុខុម 

326អ សហ្រគាស វណា�  ៃឡហុមី េអឡកិ្រទីសីុធី 327អ េលក េកីត ចន�ី 354អ េលក្រសី ឃុន ៃណេហៀក 367អ េលក េសឿន សុផល 

368អ ក��  តន ់គឹមបយួ 387អ េលក្រសី ែបន៉ ចនណ់ា 425អ េលក ហូ៊ ថន   

7. េខត�កំពត 

042អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ្រតពងំរេព 044អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ទឹក ឈូ ខូអិលធីឌី 082អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី េព្រជនិល អិល  
េអស េខ 

093អ សហ្រគាស អគ�ិសនី ទូកមាស 

097អ េលក យុនិ អិុច 180អ ្រក�មហុ៊ន ែកប េផវរ័ សឹបផា� យ 197អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី អង�រក 225អ េលក្រសី ចន ់សុគីម 

8. េខត�កណា� ល 

021អ េលក្រសី េន ្រសីេព្រជ 037អ ្រក�មហុ៊ន េសងហុ ីហុ៊យេគៀន ប៊ុនេធៀម 045អ េលក សុខ សម្ូបរណ៏ 

049អ 
សហ្រគាស អីុសេធីន េផវរ័ សឹបផា� យ 
េអនេធី្របាយ(អីុប៉ូស) 

050អ សហ្រគាស រកូី 053អ េលក ែងត៉ ហុង 058អ សហ្រគាស អគ�ិសនី កន�ួត 

061អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី អង�ស�ួល 062អ េលក ឯ ឡុង 066អ ្រក�មហុ៊ន ពន អ ធី េថកណឡជី 071អ ្រក�មហុ៊ន ធី អិន ឌី អិន េអឡកិ្រទីសីុធី ស� ង 

076អ សហ្រគាស ឧដុង� េផវរ័ សឹបផា� យ 086អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី ស� ង 090អ ្រក�មហុ៊ន វសនា ញូែលន េផវរ័ 

099អ ្រក�មហុ៊ន លីម ម៉ូវ ខូ អិលធីឌី ខូអិលធីឌី 101អ 
្រក�មហុ៊ន តូវ ឈនិេសង ខូ អិលធីឌី     
ខូអិលធីឌី 

137អ 
្រក�មហុ៊ន េមង៉ សុខេឡង ខន�ស� ក់
សិន & េអឡកិ្រទីក ខូអិលធីឌី 

144អ 
្រក�មហុ៊ន េខមរៈ េអនជីនារងី &          
ឌីេវឡុបេមន ខូអិលធីឌី 

150អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី េកៀនស� យ ខូអិលធីឌី 151អ ្រក�មហុ៊ន ែខ�រ េអឡកិ្រទីសីុធី សឺវសី 153អ សហ្រគាស អគ�ិសនី បឹងខ្យោង 154អ េលក អ៊ុយ សុផាត 

169អ េលក ប៊ុន ហុ៊យ 170អ េលក ឈុន លី 171អ េលក្រសី ភងួ េសភា 174អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី ពតស់រ 

176អ ្រក�មហុ៊ន ទិត្យ មានជយ័ េអឡកិ្រទីសីុធី សឹបផា� យ ខូអិលធីឌី 179អ សហ្រគាស អគ�ិសនី ញឹុក មីុ 186អ េលក្រសី ស៊ុន អូន 

204អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ្រពះ្របសប ់ 209អ េលក សុខ ពីន 211អ េលក្រសី អីុវ ម៉ាឡា 219អ េលក េភឿន សេរឿន 

222អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ដេង�  223អ ្រក�មហុ៊ន អិល អិម េខ 224អ ្រក�មហុ៊ន សុខ េអឡកិ្រទីសីុធី  226អ សហ្រគាស អគ�ិសនី សំេរងធំ 

230អ េលក្រសី ថូយ វរុន 234អ សហ្រគាស សូហ�េថក 235អ េលក េចង សុផល 249អ េលក វ៉ន ់រ៉ម៉ុន 

250អ េលក្រសី ស៊ុយ ចំណាន 261អ សហ្រគាស អភិវឌ្ឍនអ៍គ�ិសនីជនបទ 264អ េលក ែអ េហងហួត 
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266អ េលក្រសី េស សអ៊ុន 272អ សហ្រគាស អគ�ិសនី កំពង់ចម�ងបាកដ់វ 278អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ៃ្រជលស ់ឯ.ក 

316អ សហ្រគាស ក�មសណរ ឌីេវឡុបេមន 335អ េលក្រសី ឃុន ៃណគាង 347អ ្រក�មហុ៊ន ៧ អិនជី ្រគ�ប 350អ សហ្រគាស អគ�ិសនី ល� ឯម 

355អ េលក ឈរ ែវងងនួ 411អ ្រក�មហុ៊ន ឃុនវឌ្ឍនា េអឡកិ្រទីសីុធី ឯ.ក 415អ េលក្រសី ែក វ៉រនិ   

9. េខត�េកះកុង 

028អ សហ្រគាស សំរទិ� សុទ�ី ខូអិលធីឌី 106អ េលក្រសី អន ់សំឡាន 358អ េលក្រសី ភាវ ឆាយសូរ ី

370អ ្រក�មហុ៊ន េកះកុង ឌី�ស�ីក េអឡកិ្រទីសីុធី ខូអិលធីឌី 371អ េលក េហង ហុ៊យ 418អ េលក្រសី េឆង ទូច 

435អ េលក្រសី ែកវ េសដ     

10. េខត�្រកេចះ 

191អ េលក្រសី ភិន វភិាវ ី 217អ សហ្រគាស ហ៊ង េព 227អ េលក េយាន ប�� រត័� 263អ េលក េព្រជ ឧត�ម 

321អ េលក សូ ថាវនិ 342អ ្រក�មហុ៊ន េយានសុភរទិ� េ្រតឌីង 346អ េលក្រសី ជា សុខេខង 353អ េលក សុខ េហងស៊ង 

395អ េលក្រសី ឃុន សុខហ�ចិ       

11. រជធានីភ�ំេពញ 

050អ សហ្រគាស រកូី 066អ ្រក�មហុ៊ន ពន អ.ធី េថកណឡជី 090អ ្រក�មហុ៊ន វសនា ញូែលន េផវរ័ ខូអិលធីឌី 

103អ 
សហ្រគាស អិន ភី េអឡចិ្រទីក            
សឹបផា� យអឺរ 

143អ េលក្រសី លង ឈុននី 176អ ្រក�មហុ៊ន ទិត្យ មានជយ័ េអឡកិ្រទីសីុធី សឹបផា� យ 

222អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ដេង�  223អ ្រក�មហុ៊ន អិល អិម េខ 261អ សហ្រគាស អភិវឌ្ឍនអ៍គ�ិសនីជនបទ 

278អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ៃ្រជលស ់ឯ.ក       

12. េខត�ៃ្រពែវង 

018អ េលក គី សុភា 036អ េលក្រសី េពជ គីម 045អ េលក សុខ សម្ូបរណ៏ 046អ សហ្រគាស សុគន� េអឡកិ្រទីខល 

088អ ្រក�មហុ៊ន ឃុន សុផល 122អ ្រក�មហុ៊ន អីុ ឌី ខន ខូអិលធីឌី 187អ េលក ខឹម រ៉នី 

206អ ្រក�មហុ៊ន ភី េអស ភី សីុ អិុនេវសេមន 208អ េលក ែកវ ចំេរនី 239អ េលក ចន ់សុធា 247អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនីេ្រកលេគា ឯ.ក 

259អ 
្រក�មហុ៊ន អិុនេធី ប៊ភីី សឹលូសិន             
ខបេភីេរសិន ខូអិលធីឌី 

267អ េលក្រសី េន សុភា 269អ េលក គង ់េយាន 

272អ សហ្រគាស អគ�ិសនី កំពង់ចម�ងបាកដ់វ 284អ េលក ឡុង ៃហ 294អ េលក ជី ប៊ុនអូន 

295អ 
សខ្រក�មហុ៊ន សន់-អីុអីុអីុ ភីធីអីុ         
ខូអិលធីឌី 

299អ េលក ែអ លីហួរ 310អ េលក ្រស�ិន ឈន 320អ េលក ធកួ សមាន 

336អ េលក ហ៊ង ផល�ី 343អ ្រក�មហុ៊ន ែញ៉ម ហ៊ន េអឡកិ្រទីខល 355អ េលក ឈរ ែវងងនួ 417អ េលក្រសី េអង លក�ិណា 
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419អ េលក្រសី ធា សុភារនី 420អ េលក អិុត អ៊ន 438អ េលក រុន សុវណ�   

13. េខត�េពធិ៍សត ់

033អ សហ្រគាស ឈួ ងនួ េអឡកិ្រទីសីុធី 034អ សហ្រគាសេយន យូឡាយ េអឡកិ្រទី សីុធី 052អ 
សហ្រគាស ណាេរត៉ លីមីតធីត   
អភិវឌ្ឍនអ៍គ�ិសនី 

072អ េលក យ៉ា សម្បត�ិ 

102អ េលក ្រពប វណា� េរត៉ 124អ សហ្រគាស អ៊ ៃឡស៊ន្រកវញ េអឡកិ្រទីសីុធី 125អ ្រក�មហុ៊ន េអស វ ីវ ីធី េអឡកិ្រទីសីុធី  

281អ េលក វង្ស សំបូរ 331អ េលក លឹម ប៉ាក់ 332អ េលក ញាណ វឌ្ឍនា 382អ េលក្រសី គឹម សីុផល 

383អ េលក្រសី ឃមឹ េហៀង 396អ េលក្រសី ៃប ៉សុប��  397អ េលក ប៉ាវ វុទ�  404អ េលក េហង ចនា� វ ី

14. េខត�េសៀមរប 

035អ ្រក�មហុ៊ន វន ់វរីៈ សឺវសី 048អ េលក េឆាម សុៃផ 083អ េលក យមឹ រទិ�ី 111អ េលក គង ់វុន 

112អ េលក លី កង 127អ េលក ហូ៊វ សវ ី 129អ េលក ចន ់សុខ 139អ េលក ដងួ ណារនិ 

161អ េលក អង៊ តងំៃឡ 164អ ្រក�មហុ៊ន វឌ្ឍនៈ អិន.ធី.អង�រ ខូអិលធីឌី 183អ េលក្រសី មាស គាវ 185អ េលក េបា� ក វណ�ៈ 

203អ េលក តន ់កង 229អ េលក ឃាន ែកវ 240អ េលក្រសី ឡុង គឹមេហង 287អ អឹុង ប៊ុន ធី 

311អ េលក្រសី េហង សីុមុយ 359អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី វ៉រនិ អង�រ ឯ.ក 426អ េលក ឡា ំនាង   

15. េខត�្រពះសីហនុ 

029អ េលក សុខ ធី 030អ េលក លី ប៊ុនធី 042អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ្រតពងំរេព 

082អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី េព្រជនិល អិល     
េអស េខ 

098អ េលក សន េក 120អ េលក ចន ់គាត 184អ េលក្រសី ជា គឹមថាត 

271អ េលក ហុ៊ង ហុ៊យ 279អ េលក ឃុន ចនធ់ារទិ� 304អ ្រក�មហុ៊ន ម៉ុង ឫទ�ី ្រគ�ប ខូអិលធីឌី 306អ េលក្រសី អឹុង ហ�ចិេឆង 

358អ េលក្រសី ភាវ ឆាយសូរ ី 435អ េលក្រសី ែកវ េសដ     

16. េខត�តែកវ 

013អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី គិរវីង់ 015អ 
សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី សំេរង   
េយ៉ាង 

016អ េលក ែក គុយហូយ 020អ 
សហ្រគាស អគ�ិសនី សីុ អិល 
ៃ្រពកប្បោស 

022អ េលក គង ់ផាត 054អ េលក្រសី អ៊ូច េប៉ា 055អ េលក ម៉ាក ់ខុម 093អ សហ្រគាស អគ�ិសនី ទូកមាស 

101អ ្រក�មហុ៊ន តូវ ឈនិេសង ខូ អិលធីឌី 113អ េលក្រសី សីុម ដរ ី 118អ សហ្រគាស អគ�ិសនី បាទី 121អ េលក ែងត៉ សូដ 

133អ េលក ហក ់លីេសង 141អ េលក តងំ េចងអង័ 174អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី ពតស់រ 178អ សហ្រគាស េសង វុទ� ីេអឡកិ្រទីសីុធី 

179អ សហ្រគាស អគ�ិសនី ញឹុក មីុ 188អ េលក លឹម សីុសុភណ័�  194អ េលក រ ៉ូវ ្រទហួ៊ត 195អ េលក អ៊ូច គា 

196អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី កណ�ឹ ង 197អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី អង�រក 212អ េលក ែងត៉ េមង៉ 224អ ្រក�មហុ៊ន សុខ េអឡកិ្រទីសីុធី 
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238អ េលក ហូ៊ វស�  258អ េលក ស�ួន សរន៉ 265អ េលក ែកវ សរ៉េដ 273អ េលក ជា សុវណា� រ៉ 

373 េលក ជនួ តំុ 412អ េលក្រសី លឹម សុខ     

17. េខត�ឧត�រមានជយ័ 

163អ ្រក�មហុ៊ន អិម អិល ភី េអឡកិ្រទីសីុធី ្រតពងំ្របាសទ 240អ េលក្រសី ឡុង គឹមេហង 312អ េលក ផំុ ភ្័រក 

313អ េលក ឈមឹ សេរទិ៍ 374អ ្រក�មហុ៊ន លឹម េហង ្រគ�ប 388អ េលក្រសី េខៀវ សុផល   

18. េខត�ែកប 

180អ ្រក�មហុ៊ន ែកប េផវរ័ សឹបផា� យ       

19. េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ

027អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី សងួ 085អ សហ្រគាស េអឡកិ្រទីសីុធី ត្ូបងឃ�ុ ំ 088អ ្រក�មហុ៊ន ឃុន សុផល   

122អ ្រក�មហុ៊ន អីុ ឌី ខន 181អ េលក គឹម េមង៉ 191អ េលក្រសី ភិន វភិាវ ី

192អ សហ្រគាស ហុ៊ន េឡង េផវរ័សឹបបា� យ 277អ េលក ស៊ន សីុផាន 297អ េលក្រសី សយ េសភា 308អ េលក្រសី ភិន ៃថ 

310អ េលក ្រស�ិន ឈន 321អ េលក សូ ថាវនិ 339អ េលក ថូវ នី   

20. េខត�រតនគិរ ី

291អ េលក សំរទិ� ហន 333អ េលក ឈមឹ គឹមឈន 372អ េលក ស៊វ ពិសិដ� 380អ េលក្រសី េសឿគីម ណាេរត៉ 

21. េខត�ស�ងឹែ្រតង 

296អ េលក្រសី ហុ៊យ េចង 395អ េលក្រសី ឃុន សុខហ�ចិ     

22. េខត�ស� យេរៀង 

247អ ្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនីេ្រកលេគា ឯ.ក 268អ េលក ខន ់សីុែដន 319អ ្រក�មហុ៊ន ែខ�រ យូធីឡធីឹ េ្រតឌីង (េខ យូ ធី) ខូអិលធីឌី  
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ឧបសម�័ន�ទី ៧ (គ) 

ប�� �ៃថ�លកអ់��សន�របសអ់�កកានអ់ាជា� បណ� ែដលម�នតភា� ប់្របភពបណា� ញជាត ិ
េឈ� ះអ�កកន ់

អជា� បណ� 
េលខ 

អជា� បណ� 
លក�ខណ�  ប�� ីៃថ�លកអ់គ�ិសនី 

   មករ - 18 កុម�ៈ - 18 មីនា - 18 េមស - 18 ឧសភា– 18 មិថុនា - 18 កក�ដ - 18 សីហ - 18 ក��  - 18 តុល - 18 វចិ�ិក - 18 ធ�ូ – 18 

1. េខត�បនា� យមានជ័យ 

្រក�មហុ៊ន អនកូ     
ខូអិលធីឌី 

011អ 

អតិថិជនធុនតូច 
និង  លំេនដ� ន 

6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 

អតិថិជនធុន
មធ្យម និង   
ស� បន័រដ� 

5 បាត 5 បាត 5 បាត 5 បាត 5 បាត 5 បាត 5 បាត 5 បាត 5 បាត 5 បាត 5 បាត 5 បាត 

តងស់្ុយងមធ្យម
និងកសីុណូ 

4.3 បាត 4.3 បាត 4.3 បាត 4.3 បាត 4.3 បាត 4.3 បាត 4.3 បាត 4.3 បាត 4.3 បាត 4.3 បាត 4.3 បាត 4.3 បាត 

្រក�មហុ៊ន សនកូ   
េខមបូ អិុនេវសេមន 
្រគ�ប ខូអិលធីឌី 

414អ តងស់្ុយងមធ្យម 0.160 $ 0.160 $ 0.160 $ 0.160 $ 0.160 $ 0.160 $ 0.160 $ 0.160 $ 0.160 $ 0.160 $ 0.160 $ 0.160 $ 

្រក�មហុ៊ន េអស េខ ភី 
អិន េខ អិុនេវសមិុន 
ខូអិលធីឌី (ម៉ាៃឡ) 

403អ 

លំេនដ� ន 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 

តងស់្ុយងមធ្យម
និងទិញពី

នាឡកិស�ង់     

តង់ស្ុយងទប 

7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 

តងស់្ុយងមធ្យម 6.5 បាត 6.5 បាត 6.5 បាត 6.5 បាត 6.5 បាត 6.5 បាត 6.5 បាត 6.5 បាត 6.5 បាត 6.5 បាត 6.5 បាត 6.5 បាត 
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2. េខត�បាត់ដបំង 

្រក�មហុ៊ន �ហ� ណាសីុ 
ខូអិលធីឌី(កំេរៀង) 

008អ 

កសីុណូ 0.151 $ 0.151 $ 0.151 $ 0.151 $ 0.151 $ 0.151 $ 0.151 $ 0.151 $ 0.151 $ 0.151 $ 0.151 $ 0.151 $ 
តង់ស្ុយងមធ្យម 
(ពណិជ�កម�) 

5.9 បាត 5.9 បាត 5.9 បាត 5.9 បាត 5.9 បាត 5.9 បាត 5.9 បាត 5.9 បាត 5.9 បាត 5.9 បាត 5.9 បាត 5.9 បាត 

ស� បន័រដ� 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 

លំេនដ� ន 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 

្រក�មហុ៊ន េអស េខ ភី 
អិន េខ អិុនេវសមិុន 
ខូអិលធីឌី(ម៉ាៃឡ) 

403អ ទូេទ 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 

្រក�មហុ៊ន េអស េខ ភី 
អិន េខ អិុនេវសមិុន 
ខូអិលធីឌី(ភ�ំ្រពឹក) 

403អ 

ទូេទ 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 

ស� បន័រដ� 7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 7 បាត 

អជីវកម�ធុន  
តូច 

8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 

តងស់្ុយងមធ្យម
និងទិញពី

នាឡកិស�ង់ 

តង់ស្ុយងទប 

7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 

អតិថិជនធុនតូច
(តងស់្ុយង 
មធ្យម) 

6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 6 បាត 

អតិថិជនធុនធំ
(តងស់្ុយង 
មធ្យម) 

5.5 បាត 5.5 បាត 5.5 បាត 5.5 បាត 5.5 បាត 5.5 បាត 5.5 បាត 5.5 បាត 5.5 បាត 5.5 បាត 5.5 បាត 5.5 បាត 
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្រក�មហុ៊ន េអស េខ ភី 
អិន េខ អិុនេវសមិុន 
ខូអិលធីឌី(សំេពលូន) 

403អ 

ទូេទ 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 

ស� បន័រដ� 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 

អជីវកម�ធុនតូច 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 

តងស់្ុយងមធ្យម
និងទិញពី

នាឡកិស�ង់ 
តង់ស្ុយងទប 

7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 7.5 បាត 

តងស់្ុយងមធ្យម 7 បាត 7បាត 7 បាត 7 បាត 7បាត 7 បាត 7 បាត 7បាត 7 បាត 7 បាត 7បាត 7 បាត 

3. េខត�កពំង់ឆា� ងំ 

េលក សនួ សុផានិត 424អ ទូេទ 2,500 ៛ 2,500 ៛ 2,500 ៛ 2,500 ៛ 2,500 ៛ 2,500 ៛ 2,500 ៛ 2,500 ៛ 2,500 ៛ 2,500 ៛ 2,500 ៛ 2,500 ៛ 

4. េខត�កពំង់ធ ំ

េលក េសៀង ទី 328អ ទូេទ 2,150 ៛ 2,150 ៛ 2,150 ៛ 2,350 ៛ 2,350 ៛ 2,350 ៛ 2,350 ៛ 2,350 ៛ 2,350 ៛ 2,350 ៛ 2,350 ៛ 2,250 ៛

េលក្រសី ៃថ ធីត 365អ ទូេទ 3,000 ៛ 3,000 ៛ 3,100 ៛ 3,100 ៛ 3,200 ៛ 3,200 ៛ 3,200 ៛ 3,200 ៛ 3,200 ៛ 3,200 ៛ 3,200 ៛ 3,100 ៛ 

5. េខត�កណា� ល 

្រក�មហុ៊ន អនកូ      
ខូអិលធីឌី 

011អ 
ទូេទ 750  ៛ 750  ៛ 750  ៛ 750  ៛ 750  ៛ 750  ៛ 750  ៛ 750  ៛ 750  ៛ 750  ៛ 750  ៛ 750  ៛ 

តងស់្ុយងមធ្យម 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 

្រក�មហុ៊ន ឈុន ហុង 
្រគ�ប ខូអិលធីឌី 

381អ តងស់្ុយងមធ្យម 0.181 $ 0.181 $ 0.178 $ 0.178 $ 0.178 $ 0.178 $ 0.178 $ 0.178 $ 0.178 $ 0.178 $ 0.178 $ 0.178 $ 

្រក�មហុ៊ន សំេរងធំ 
េអស អីុ េហ្សត       
ខូអិលធីឌី 

398អ តងស់្ុយងមធ្យម 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 
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6. េខត�េកះកុង 

្រក�មហុ៊ន អិល វ៉យ  
ភី ្រគ�ប ខូអិលធីឌី
(េកះកុង) 

014អ 
លំេនដ� ន 6  បាត 6  បាត 6  បាត 6  បាត 6  បាត 6  បាត 6  បាត 6  បាត 6  បាត 6  បាត 6  បាត 6  បាត 

តងស់្ុយងមធ្យម 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 

7.  េខត�្រកេចះ 

េលក លន ់ភារុ ំ 352អ ទូេទ 2,100 ៛ 2,100 ៛ 2,200 ៛ 2,200 ៛ 2,300 ៛ 2,300 ៛ 2,300 ៛ 2,300 ៛ 1,500 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 

8. រជធានភី�េំពញ 

្រក�មហុ៊ន េហ� ល    
វ៉នឡុ់ង ខូអិលធីឌី 

138អ ទូេទ 1,200 ៛ 1,200 ៛ 1,200 ៛ 1,200 ៛ 1,200 ៛ 1,200 ៛ 1,200 ៛ 1,200 ៛ 1,200 ៛ 1,200 ៛ 1,200 ៛ 1,200 ៛ 

្រក�មហុ៊ន ខូលប៊ីន  
េអេនីជី (េខមបូឌ) 
ភី ភី េអស អីុ េហ្សត   
លីមីធីត ខូអិលធីឌី 

215អ េរងច្រក 0.1868 $ 0.1868 $ 0.1868 $ 0.1868 $ 0.1868 $ 0.1868 $ 0.1868 $ 0.1868 $ 0.1868 $ 0.1868 $ 0.1868 $ 0.1868 $ 

្រក�មហុ៊ន វឌ្ឍនៈ  
្របបេភីធី ខូអិលធីឌី 

325អ តងស់្ុយងមធ្យម 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 

េលក គចួ ចំណាន 377អ ទូេទ 1,600 ៛ 1,600 ៛ 1,600 ៛ 1,600 ៛ 1,600 ៛ 1,600 ៛ 1,600 ៛ 1,600 ៛ 1,600 ៛ 1,600 ៛ 1,600 ៛ 1,600 ៛ 

េលក ទ ហងំេសង 378អ ទូេទ 808 ៛ 835 ៛ 808 ៛ 828 ៛ 828 ៛ 828 ៛ 808 ៛ 808 ៛ 808 ៛ 808 ៛ 808 ៛ 808 ៛ 

េលក្រសី ជុង  សុខ
លីម 

390អ ទូេទ 1,500 ៛ 1,500 ៛ 1,500 ៛ 1,500 ៛ 1,500 ៛ 1,500 ៛ 1,500 ៛ 1,500 ៛ 1,500 ៛ 1,500 ៛ 1,500 ៛ 1,500 ៛ 

9. េខត�្រពះវហិរ 

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី 
្រពះវហិរ ខូអិលធីឌី 

031អ ទូេទ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 
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សហ្រគាស េអៀង 
ខន េអឡកិ្រទីសីុធី 
អនុភាពតំបនភ់�ំ
លកេ់ករ 

128អ ទូេទ 1,400 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 

េលក្រសី លភ ្រសីអង័ 162អ ទូេទ 1,800 ៛ 1,800 ៛ 1,800 ៛ 1,800 ៛ 1,800 ៛ 1,800 ៛ 1,800 ៛ 1,800 ៛ 1,800 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 

្រក�មហុ៊ន អិម អិល ភី 
េអឡកិ្រទីសីុធី្រតពងំ 
្របាសទ ខូអិលធីឌី 

163អ ទូេទ 2,050 ៛ 2,050 ៛ 2,050 ៛ 2,050 ៛ 2,050 ៛ 2,050 ៛ 2,050 ៛ 2,050 ៛ 2,050 ៛ 2,050 ៛ 2,050 ៛ 1,950 ៛ 

េលក្រសី អ៊ូ គឹមេសៀង 172អ ទូេទ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 

េលក ែកវ ងនួ 307អ ទូេទ 1,600 ៛ 1,600 ៛ 1,700 ៛ 1,700 ៛ 1,700 ៛ 1,700 ៛ 1,700 ៛ 1,700 ៛ 1,700 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 

េលក្រសី េទៀង បូនីក 329អ ទូេទ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 

េលក ចក ់ស៊ន 334អ ទូេទ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 

េលក្រសី េតង គឹម
េ្រសៀង 

364អ ទូេទ 3,100 ៛ 3,100 ៛ 3,100 ៛ 3,100 ៛ 3,100 ៛ 3,100 ៛ 3,100 ៛ 3,100 ៛ 3,100 ៛ 3,100 ៛ 3,100 ៛ 3,100 ៛ 

េលក្រសី ហុ៊យ ដនីន 391អ ទូេទ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,300 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 

េលក ប៊ាន ឌីណា 399អ ទូេទ 1,800 ៛ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 1,900 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 

េលក្រសី ែកវ 
សុវណ�នី 

405អ ទូេទ 3,000 ៛ 3,000 ៛ 3,000 ៛ 3,000 ៛ 3,000 ៛ 3,000 ៛ 3,000 ៛ 3,000 ៛ 3,000 ៛ 3,000 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 

េលក េអង សុធា     
វឌ្ឍនា 

409អ ទូេទ 1,400 ៛ 1,400 ៛ 1,400 ៛ 1,400 ៛ 1,400 ៛ 1,400 ៛ 1,400 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 
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េលក្រសី ហក ់    
សីុថាត 

410អ ទូេទ 1,400 ៛ 1,400 ៛ 1,400 ៛ 1,400 ៛ 1,400 ៛ 1,400 ៛ 1,300 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 1,100 ៛ 

10. េខត�េសៀមរប 

េលក ចន ់សិុន 
មានិត 

406អ ទូេទ 2,900 ៛ 2,900 ៛ 2,900 ៛ 2,900 ៛ 2,900 ៛ 2,900 ៛ 2,900 ៛ 2,900 ៛ 2,900 ៛ 2,900 ៛ 2,900 ៛ 2,900 ៛ 

11. េខត�្រពះសីហនុ 

្រក�មហុ៊ន យៈិេចៀ ធរួ ី
ហ្សមឹ ឌីេវឡុបេមន  
ខូអិលធីឌី 

423អ ទូេទ 0.210 $ 0.210 $ 0.210 $ 0.210 $ 0.210 $ 0.210 $ 0.210 $ 0.210 $ 0.210 $ 0.210 $ 0.210 $ 0.210 $ 

12. េខត�ស� យេរៀង 

្រក�មហុ៊ន តយ េសង 
បាវតិ េអស អីុ េហ្សត 
ខូអិលធីឌី 

428អ តងស់្ុយងមធ្យម 0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 

13. េខត�តែកវ 
្រក�មហុ៊ន អនកូ     
ខូអិលធីឌី 

011អ 
ទូេទ 750 ៛ 750 ៛ 750 ៛ 750 ៛ 750 ៛ 750 ៛ 750 ៛ 750 ៛ 750 ៛ 750 ៛ 750 ៛ 750 ៛ 

តងស់្ុយងមធ្យម 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 0.1675 $ 

្រក�មហុ៊ន ឈវីទីមិុច 
្រគ�ប ខូអិលធីឌី 

253អ តងស់្ុយងមធ្យម 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 $ 

14. េខត�ឧត�រមានជ័យ 

្រក�មហុ៊ន អិល វ៉យ 
ភី ្រគ�ប ខូអិលធីឌី
(អូរ ស� ច)់ 

 
 

014អ 

ទូេទ 5.75 បាត 5.75 បាត 5.75បាត 5.75 បាត 5.75 បាត 5.75 បាត 5.75 បាត 5.75 បាត 5.75បាត 5.75 បាត 5.75 បាត 5.75បាត 

តងស់្ុយងមធ្យម 4 បាត 4 បាត 4 បាត 4 បាត 4 បាត 4 បាត 4 បាត 4 បាត 4 បាត 4 បាត 4 បាត 4 បាត 

ទី្រក�ង សំេរង  ទូេទ 6.25 បាត 6.25 បាត 6.25បាត 6.25 បាត 6.25 បាត 6.25 បាត 6.25 បាត 6.25 បាត 6.25 បាត 6.25 បាត 6.25 បាត 6.25បាត

អន�ងែ់វង  ទូេទ 10.5 បាត 10.5 បាត 10.5បាត 10.5 បាត 10.5 បាត 10.5 បាត 10.5 បាត 10.5 បាត 10.5 បាត 10.5 បាត 10.5 បាត 10.5បាត
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15. េខត�ៃប៉លិន 

្រក�មហុ៊ន អឹម េអស  
 ភី ឌីែវល៉ឡុបមិន   
ខូអិលធីឌី 
 

009អ 

ផ្សោរ្រព�ំ 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 8 បាត 

សលេ្រក 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 

្រក�មហុ៊ន និងក
សីុណូ 

5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 5.8 បាត 

្រក�មហុ៊ន វណ�ៈភាព 
ខូអិលធីឌី 

089អ 
ទូេទ 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 8.5 បាត 

តងស់្ុយងមធ្យម   0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 0.165 $ 
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ឧបសម�័ន�ទី ៨ 
 សរបុចនំួនភូមិែដលស�តិេ្រកមករផ�ត់ផ�ង់អគ�សិនីរបសអ់�កកន់អជា� បណ�  

តមបណា� េខត�នមីយួៗេធៀបេទនឹងចំននួភមូសិរបុ  
 

េលខកូដ េឈ� ះេខត� 
ចនំនួ 

ភូមសិរុប 

ចនំនួភូមសិ�តិេ្រកមករ 

ផ�ត់ផ�ង់អគ�សិន ី

គតិជាភាគរយ 

% 

១ បនា� យមានជ័យ 665 630 94.74 

២ បាត់ដំបង 805 702 86.99 

៣ កំពង់ចម 920 846 91.89 

៤ កំពង់ឆា� ងំ 568 474 82.85 

៥ កំពង់ស�ឺ 1,362 1,202 88.25 

៦ កំពង់ធំ 742 598 79.80 

៧ កំពត 488 478 97.95 

៨ កណា� ល 918 911 99.24 

៩ េកះកុង 117 84 71.30 

១០ ្រកេចះ 253 170 67.19 

១១ មណ� លគិរ ី 92 56 60.87 

១២ ភ�ំេពញ 916 914 99.78 

១៣ ្រពះវហិរ 232 147 62.22 

១៤ ៃ្រពែវង 1,137 924 81.20 

១៥ េពធិ៍សត់ 507 489 96.44 

១៦ រតនគិរ ី 243 136 55.97 

១៧ េសៀមរប 927 804 86.66 

១៨ ្រពះសីហនុ 115 107 92.79 

១៩ ស�ឹងែ្រតង 128 50 39.06 

២០ ស� យេរៀង 690 435 63.04 

២១ តែកវ 1,121 1,077 96.07 

២២ ឧត�រមានជ័យ 260 181 69.62 

២៣ ែកប 18 18 100.00 

២៤ ៃប៉លិន 79 65 82.28 

២៥ ត្ូបងឃ�ុ ំ 865 807 93.28 

សរុប 14,168 12,305 86.85 
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េខត�បនា� យមនជ័យ ២០១៨ 
េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

២៣

០០១ អ

០១១ អ

០៧៨ អ

០៨១ អ

១០៥ អ

១០៨ អ

១៦៤ អ

១៨៩ អ

១៩០ អ

២៥៧ អ

២៧៦ អ

២៨៩ អ

៣២៣ អ

៣២៤ អ

៣៣៧ អ

៣៥១ អ

៣៧៩ អ

៣៨៩ អ

៤០១ អ

403 អ

៤១៤ អ

៤៣១ អ

៤៣៦ អ

អគ�ិសនីកម�ុជា (េខត�បនា� យមនជ័យ)

្រក�មហុ៊ន  អានកូ

េលក ប៉ក់ សុ៊នេហង

េលក មួន ហាន

្រក�មហុ៊ន ធី.អិន.អិន.ធី េអឡិក្រទីសីុធី

េលក�សី សីុន សាវនួ

្រក�មហុ៊ន វឌ្ឍនៈ អិន.ធី.អង�រ

្រក�មហុ៊ន ភូមិ និមិត�

េលក ម៉ក់ វ៉ាន់

េលក មូល ទិត្យ

េលក ជុន រទិ�ី

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី េប៉យចរ ខូ អិលធីឌី

្រក�មហុ៊ន សូហ� េអេនើជី ខូ អុលធីឌី

េលក�សី េខៀវ សុខ

េលក អិុន េព

េលក េទព មករ

េលក�សី ែកវ ឆវ ី

េលក�សី ែម៉ន ចន់សុកុល

េលក តាន់ លងេ�សង

្រក�មហុ៊ន េអស.េខ.ភី.អិន.េខ អិុនេវសមិុន

្រក�មហុ៊ន សានកូ េខមបូ អិុនេវសេមន ្រគ�ប

្រក�មហុ៊ន េប៉យែប៉ត ភីភីេអសអីុហ្សិត

េលក�សី សីុវ សីុណ
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�
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៤

៥
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៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

២៣

២៤

២៥

២៦

២៧

២៨

២៩

៣០

៣១

០០១ អ

០០៨ អ

០៤៣ អ

០៦៨ អ

០៦៩ អ

០៧២ អ

០៩១ អ

១០៥ អ

១០៩ អ

១១០ អ

១១៧ អ

១៦៤ អ

១៨២ អ

២០១ អ

២០២ អ

២៤២ អ

២៤៤ អ

២៤៦ អ

២៦២ អ

២៧០ អ

២៧៥ អ

២៨២ អ

២៨៣ អ

៣០២ អ

៣០៣ អ

៣០៩ អ

៣២៤ អ

៣៣០ អ

៣៩២ អ

៤០៣ អ

៤០៤ អ

អគ�ិសនីកម�ុជា (េខត�បត់ដំបង)

្រក�មហុ៊ន �ហា� ណសីុ

្រក�មហុ៊ន េអសវ ីេអឡិក្រទីសីុធី

េលក�សី ទូច មនា�

េលក ណុប បិ៊ន

េលក យ៉ សម្បត�ិ

សហ្រគស អគ�ិសនី ឯកភ�ំ

្រក�មហុ៊ន ធី.អិន.អិន.ធី េអឡិក្រទីសីុធី

សហ្រគស េមងឬស្សី ឌីេវឡុបេមន េអនេធើ្របយ

សហ្រគស េហង ៃណ អគ�ិសនីេមងឫស្សី

េលក ឌុង លី

្រក�មហុ៊ន វឌ្ឍនៈ អិន.ធី.អង�រ

េលក ឃុនេសង បុ៊នហាក់

េលក អូ៊ ចន់រត័�

េលក�សី គង់ សាមុ៉ន

ក��  សាន់ ឆាន់

្រក�មហុ៊ន េខ អ វ៉ាយ េ្រតឌីង

េលក សំណង សត្យោ

េលក ទិន តុង

្រក�មហុ៊ន េអឡិច្រទិចខល អូតាគីេ្រតឌីង(អីុ.អូ.ធី)

េលក កុយ ម៉ច

េលក�សី េសឿន សុភ័ណ� ណរ៉

េលក �សី អូន

េលក ែសម វទុ�ី

សហ្រគស េអស វ ីអ េអ េអឡិក្រទីសីុធី សឺវសី

េលក  ងូ៉វ លីហួ

េលក�សី េខៀវ សុខ

េលក ឡុញ សុវណ�

្រក�មហុ៊ន េអេអសឌីវអិីម ខូ អិលធីឌី

្រក�មហុ៊ន េអស.េខ.ភី.អិន.េខ អិុនេវសមិុន

េលក េហង ចនា� វ ី

េខត�បត់ដំបង ២០១៨
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េខត�កំពង់ចម ២០១៨
េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�
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៣៣

៣៤

៣៥

៣៦

៣៧

៣៨

០០១ អ

០២៣ អ

០២៦ អ

០៣២ អ

០៣៨ អ

០៤៧ អ

០៥៧ អ

០៦០ អ

០៧៤ អ

០៧៥ អ

០៩០ អ

១៣០ អ

១៥៩ អ

១៦០ អ

១៦៥ អ

២០៧ អ

២១៦ អ

២២០ អ

២៤១ អ

២៥៤ អ

២៥៥ អ

២៥៦ អ

២៨៦ អ

២៨៨ អ

២៩២ អ

២៩៥ អ

២៩៧ អ

៣០១ អ

៣៣៥ អ

៣៤០ អ

៣៥៦ អ

៣៥៧ អ

៣៦៣ អ

៣៦៩ អ

៣៧៥ អ

៣៧៦ អ

៣៩៤ អ

៤០០ អ

អគ�ិសនីកម�ុជា (េខត�កំពង់ចម)

្រក�មហុ៊ន េមគង�សា� ត េផវរ័

េលក ចំង បុ៊ណ� េរត៉

េលក ងិន គង់

សហ្រគស ថ�ល់ែបក ចំការេលើ េអឡិក្រទីសីុធី

សហ្រគស សរ ម៉លីស េអឡិក្រទីសីុធី

េលក ជីន សុហីុន

េលក�សី អ៊ាម េ�សង

េលក មន វណ�

េលក ឆាយ គឹមហួរ

្រក�មហុ៊ន វាសនា  ញូែលន េផវរ័

េលក ្រទី េឡង

េលក ឃុន សុភាព

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ែ្រពកេពធិ៍

សហ្រគស េអឡិក្រទីសីុធី កងមស

េលក ឡាយ េវង៉ឃង

្រក�មហុ៊ន សំបូរ េអឡិក្រទីសីុធី ឯ.ក

សហ្រគស េអឡិក្រទីសីុធី ស�ន់-ចំការេលើ

េលក អុ៊ង គឹមស៊ាន

េលក�សី េផង សុផាត

េលក�សី េសាម សុខលីន

េលក ែត គឹមសុង

េលក�សី សូ៊ រ ៉ងុ

េលក យិន គឹមលី

េលក េសង ្រគី

សាខ្រក�មហុ៊ន សាន់-អីុអីុអីុ ភីធីអីុ អិលធីឌី

េលក�សី សាយ េសាភា

េលក ហាក់ េសៀកេវង

េលក�សី ឃុន ៃណគង

េលក លួន សុភាព

េលក�សី េអង កល្យោន

េលក េញ៉ប េសង

េលក លង  ផល�

េលក ឌី ពិសិដ�

្រក�មហុ៊ន ឡុង េ�សង អិុនេធើេណសិនណល

េលក ឡាយ បុ៊នេធឿន

េលក វ៉ាត ណរណុ

េលក ហុង េសង្រគី
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�
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៥
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៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

០៤០ អ

០៤១ អ

០៥១ អ

០៩៥ អ

០៩៦ អ

១១៩ អ

២៩៨ អ

៣០០ អ

៣៩៣ អ

៤០០ អ

៤១៥ អ

៤១៦ អ

៤២១ អ

៤២៤ អ

៤២៩ អ

សហ្រគស អិម.េអច េអឡិក្រទីសីុធី

្រក�មហុ៊ន ទី សុគន� (ធី.េអស.េខ) េអឡិក្រទីសីុធី ខូអិលធីឌី

្រក�មហុ៊ន អុ៊ង សុវណ�នី េអឡិក្រទីសីុធី ឌីេវឡុបេមន

េលក�សី ចន់ សីុមូ៉លី

េលក  អុ៊ន សុផល

េលក អុ៊ន សុធា

េលក ែក សាេរឿន

្រក�មហុ៊ន អូ េអស វ ីអ េ្រតឌីង

េលក ទូច កក�ដា

េលក ហុង េសង្រគី

េលក�សី ែក វ៉ារនិ

េលក ឱ ហ្ូសលី

េលក�សី លីវ សុខហួង

េលក សួន សុផានិត

េលក�សី េអន ចនា�

េខត�កំពង់ឆា� ងំ ២០១៨
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�
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១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

០០១ អ

០៥៣ អ

០៦៧ អ

០៧៦ អ

០៨២ អ

០៩៩ អ

១០១ អ

១៣៦ អ

១៣៧ អ

១៥៤ អ

១៥៥ អ

១៥៦ អ

២១៩ អ

២២៤ អ

២៣៧ អ

២៧៨ អ

៣៣៨ អ

៣៨៥ អ

៣៨៦ អ

៣៩៣ អ

៤១១ អ

៤៣៥ អ

អគ�ិសនីកម�ុជា

េលក ែង៉ត ហុង

េលក សុខ ហូ៊យ

សហ្រគស ឧដុង� េផវរ័ សឹបផា� យ

សហ្រគស អគ�ិសនី េព្រជនិល អិល.េអស.េខ

្រក�មហុ៊ន លីម មូ៉វ ខូ អិលធីឌី

្រក�មហុ៊ន តូវ ឈិនេសង ខូ អិលធី

េលក ែម៉ន គនា�

្រក�មហុ៊ន េម៉ង សុខេឡង ខន�សា� ក់សិន េអឡិច្រទីក

េលក អុ៊យ សុផាត

សហ្រគស អភិវឌ្ឍន៍អគ�ិសនី សំរទិ�គីរ ី

េលក ែម៉ន សម្បត�ិ

េលក េភឿន សាេរឿន

្រក�មហុ៊ន សុខ េអឡិក្រទីសីុធី

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនីៃ្រពរដួំល ឯ.ក

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ៃ្រជលស់ ឯ.ក

្រក�មហុ៊ន ភ�ំេពញ សូ៊េហ�ើរ

្រក�មហុ៊ន ចន់ គឹមេអង េអឡិក្រទីសីុធី ឯ.ក

្រក�មហុ៊ន ឃុនវឌ្ឍនៈ េអឡិក្រទីសីុធី ឯ.ក

េលក ទូច កក�ដា

្រក�មហុ៊ន ឃុនវឌ្ឍនា េអឡិក្រទីសីុធី ឯ.ក

េលក�សី ែកវ េសដា

េខត�កំពង់ស� ឺ២០១៨
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�
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១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

០០៦ អ

០១២ អ

០១៩ អ

០៣២ អ

០៣៩ អ

០៦៣ អ

០៧៣ អ

១១១ អ

១៩៩ អ

២២៨ អ

២៤៥ អ

៣២៦ អ

៣២៧ អ

៣២៨ អ

៣៥៤ អ

៣៦៥ អ

៣៦៧ អ

៣៦៨ អ

៣៨៧ អ

៤២៥ អ

៤៤០ អ

្រក�មហុ៊ន  េផង េគៀង េអឡិក្រទីសីុធី

្រក�មហុ៊ន េខម ជីលបូ េអឡិក្រទីក េផវរ័

េលក ែត កុកេអង

សហ្រគស គង់ ហាក់ េអឡិក្រទិក េផវរ៍

េលក គឹម ច័ន�តារ

េលក អុង ហុកសីុន

េលក ្រតឹង សាន

េលក គង់ វនុ

សហ្រគស សឹុម ៃឡអីុ េអឡិក្រទីសីុធី

សហ្រគស ធី.េខ.ធី.ឌី េអឡិក្រទីសីុធី

េលក ឈា សុខុម

សហ្រគស វណ�  ៃឡហីុម េអឡិក្រទីសីុធី

េលក េកើត ចន�ី

េលក េសៀង ទី

េលក�សី ឃុន ៃណេហៀក

េលក�សី ៃថ ធីតា

េលក េសឿន សុផល

ក��  តាន់ គឹមបួយ

េលក�សី  ែប៉ន ចន់ណ

េលក ហូ៊ ថន

េលក េថង សំរទិ�

េខត�កំពង់ធំ ២០១៨
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

០០១ អ

០០១ អ

០៤២ អ

០៤៤ អ

០៨២ អ

០៩៣ អ

០៩៧ អ

១៨០ អ

១៩៧ អ

២២៥ អ

អគ�ិសនីកម�ុជា(កំពត)

អគ�ិសនីកម�ុជា (កំពង់្រតាច)

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ្រតពំងរេព

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ទឹក ឈូ

សហ្រគស អគ�ិសនី េព្រជនិល អិល.េអស.េខ

សហ្រគស អគ�ិសនី ទូកមស

េលក យិុន អិុច

្រក�មហុ៊ន ែកប េផវរ័ សឹបផា� យ

សហ្រគស េអឡិក្រទីសីុធី អង�រកា

េលក�សី ចន់ សុគីម

េខត�កំពត ២០១៨
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

២៣

២៤

២៥

២៦

២៧

២៨

២៩

៣០

៣១

៣២

៣៣

៣៤

៣៥

៣៦

៣៧

៣៨

៣៩

៤០

៤១

៤២

៤៣

៤៤

៤៥

៤៦

៤៧

៤៨

៤៩

៥០

៥១

៥២

៥៣

៥៤

៥៥

៥៦

៥៧

៥៨

៥៩

៦០

៦១

៦២

៦៣

០០១ អ

០១១ អ

០១៤ អ

០២១ អ

០៣៧ អ

០៤៥ អ

០៤៩ អ

០៥០ អ

០៥៣ អ

០៥៨ អ

០៦១ អ

០៦២ អ

០៦៦ អ

០៧១ អ

០៧៦ អ

០៨៦ អ

០៩០ អ

០៩៩ អ

១០៣ អ

១៣០ អ

១៣៧ អ

១៤៣ អ

១៤៤ អ

១៥០ អ

១៥១ អ

១៥៣ អ

១៥៤ អ

១៦៩ អ

១៧០ អ

១៧១ អ

១៧៤ អ

១៧៦ អ

១៧៩ អ

១៨៦ អ

២០៤ អ

២០៩ អ

២១១ អ

២១៥ អ

២១៩ អ

២២២ អ

២២៣ អ

២២៤ អ

២២៦ អ

២៣០ អ

២៣៤ អ

២៣៥ អ

២៤៩ អ

២៥០ អ

២៦១ អ

២៦៤ អ

២៦៦ អ

២៧២ អ

២៧៨ អ

៣១៦ អ

៣២៥ អ

៣៣៥ អ

៣៤៧ អ

៣៥០ អ

៣៥៥ អ

៣៨១ អ

៣៩៨ អ

៤១១ អ

៤១៥ អ

អគ�ិសនីកម�ុជា

្រក�មហុ៊ន  អានកូ

្រក�មហុ៊ន អិល.វ៉ាយ.ភី ្រគ�ប

េលក�សី េន �សីេព្រជ

្រក�មហុ៊ន េសងហីុ ហុ៊យេគៀន បុ៊នេធៀម

េលក សុខ  សម្ូបរណ៏

សហ្រគស អីុសេធើន េផវរ័ សឹបផា� យ េអនេធើ្របយ (អីុបូ៉ស)

សហ្រគស រកូី

េលក ែង៉ត ហុង

សហ្រគស អគ�ិសនី កន�ួត

សហ្រគស េអឡិក្រទីសីុធី អង�ស�ួល

េលក ឯ ឡុង

្រក�មហុ៊ន ពន អ.ធី េថកណឡជី

្រក�មហុ៊ន ធី អិន ឌី អិល េអឡិក្រទីសីុធី សា� ង

សហ្រគស ឧដុង� េផវរ័ សឹបផា� យ

សហ្រគស េអឡិក្រទីសីុធី សា� ង

្រក�មហុ៊ន វាសនា  ញូែលន េផវរ័

្រក�មហុ៊ន លីម មូ៉វ ខូ អិលធីឌី

សហ្រគស អិន ភី េអឡិច្រទីក សឹបផា� យអឺរ

េលក ្រទី េឡង

្រក�មហុ៊ន េម៉ង សុខេឡង ខន�សា� ក់សិន េអឡិច្រទីក

េលក�សី លង ឈុននី

្រក�មហុ៊ន េខមរៈ េអនជីនារងី & ឌីេវឡុបេមន

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី េកៀនសា� យ

្រក�មហុ៊ន ែខ�រ េអឡិក្រទីសីុធី សឺវសី

សហ្រគស អគ�ិសនី បឹងខ្យោង

េលក អុ៊យ សុផាត

េលក បុ៊ន ហុ៊យ

េលក ឈុន លី

េលក�សី ភួង េសាភា

សហ្រគស េអឡិក្រទីសីុធី ពត់សរ

្រក�មហុ៊ន ទិត្យ មនជ័យ េអឡិក្រទីសីុធី សឹបផា� យ

សហ្រគស អគ�ិសនី ញឹុក មីុ

េលក�សី សុ៊ន អូន

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ្រពះ្របសប់

េលក សុខ ពីន

េលក�សី អីុវ ម៉ឡា

្រក�មហុ៊ន ខូលបី៊ន េអេនើជី

េលក េភឿន សាេរឿន

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ដេងា�

្រក�មហុ៊ន អិល អិម េខ

្រក�មហុ៊ន សុខ េអឡិក្រទីសីុធី

សហ្រគស អគ�ិសនី សំេរងធំ

េលក�សី ថូយ វរនុ

សហ្រគស សូហ�េថក

េលក េចង សុផល

េលក វ៉ាន់ រ៉មុ៉ន

េលក�សី សុ៊យ ចំណន

សហ្រគស អភិវឌ្ឍន៍អគ�ិសនីជនបទ

េលក ែអ េហងហួត

េលក�សី េសា សាអុ៊ន

សហ្រគស អគ�ិសនី កំពង់ចម�ងបក់ដាវ

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ៃ្រជលស់ ឯ.ក

សហ្រគស ក�មសណរ ឌីេវឡុបេមន

្រក�មហុ៊ន វឌ្ឍនៈ ្របបេភើធី អិលធីឌី

េលក�សី ឃុន ៃណគង

្រក�មហុ៊ន ៧ អិនជី ្រគ�ប

សហ្រគស អគ�ិសនី ល� ឯម

េលក ឈរ ែវងងួន

្រក�មហុ៊ន  ឈុន ហុង ្រគ�ប

្រក�មហុ៊ន សំេរងធំ េអស  អីុ េហ្សត

្រក�មហុ៊ន ឃុនវឌ្ឍនា េអឡិក្រទីសីុធី ឯ.ក

េលក�សី ែក វ៉ារនិ
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

០១៤ អ

០២៨ អ

១០៦ អ

២៧៩ អ

៣០៤ អ

៣៥៨ អ

៣៧០ អ

៣៧១ អ

៤១៨ អ

៤៣៣ អ

៤៣៥ អ

៤៣៩ អ

្រក�មហុ៊ន អិល.វ៉ាយ.ភី ្រគ�ប

សហ្រគស សំរទិ� សុទ�ី ខូ អិលធីឌី

េលក�សី អាន់ សំឡាន់

េលក ឃុន ចន់ធារទិ�ិ

្រក�មហុ៊ន មុ៉ង ឫទ�ី ្រគ�ប

េលក�សី ភាវ ឆាយសូរ ី

្រក�មហុ៊ន េកាះកុង ឌី�ស�ីក េអឡិក្រទីសីុធី

េលក  េហង ហុ៊យ

េលក�សី េឆង ទូច

េលក�សី ែម៉ន ែកវ ភីរម្យ

េលក�សី ែកវ េសដា

្រក�មហុ៊ន ជូ េណង អិុនេធើេណសិនណល 

( េខមបូឌា ) ឯ.ក

េខត�េកាះកងុ ២០១៨ 
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

០០១ អ

១៩១ អ

២១៧ អ

២២៧ អ

២៦៣ អ

៣២១ អ

៣៤២ អ

៣៤៦ អ

៣៥២ អ

៣៥៣ អ

៣៩៥ អ

អគ�ិសនីកម�ុជា

េលក�សី ភិន វភិាវ ី

សហ្រគស ហ៊ាង េព

េលក េយន ប�� រត័�

េលក េព្រជ ឧត�ម

េលក សូ ថវនិ

្រក�មហុ៊ន េយនសុភរទិ� េ្រតឌីង

េលក�សី ជា សុខេខង

េលក លន់ ភារុ ំ

េលក សុខ េហងស៊ាង

េលក�សី ឃុន សុខហ�ិច

េខត�្រកេចះ  ២០១៨ 
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

១ ០០១ អ អគ�ិសនីកម�ុជា  (មណ� លគិរ)ី

េខត�មណ� លគិរ ី ២០១៨ 
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

០០១ អ

០៣១ អ

អគ�ិសនីកម�ុជា

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ្រពះវហិារ

"សហ្រគស េអៀង ខន េអឡិក្រទីសីុធី 

អានុភាពតំបន់ភ�ំលក់េករ"

េលក�សី លភ �សីអ័ង

"្រក�មហុ៊ន អិម អិល ភី េអឡិក្រទីសីុធី 

្រតពំង្របសាទ"

េលក�សី អូ៊ គឹមេសៀង

េលក ែកវ ងួន

េលក�សី  េទៀង បូនីកា

េលក ចក់ ស៊ាន

េលក�សី េតង គឹមេ�សៀង

េលក�សី ហុ៊យ ដានីន

េលក ប៊ន ឌីណ

េលក�សី ែកវ សុវណ�នី

េលក េអង សុធាវឌ្ឍនា

េលក�សី ហាក់ សីុថត

១២៨ អ

១៦២ អ

១៦៣ អ

១៧២ អ

៣០៧ អ

៣២៩ អ

៣៣៤ អ

៣៦៤ អ

៣៩១ អ

៣៩៩ អ

៤០៥ អ

៤០៩ អ

៤១០ អ

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

េខត�្រពះវិហារ  ២០១៨ 
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

០០១ អ

០១៨ អ

០៣៦ អ

០៤៥ អ

០៤៦ អ

០៨៨ អ

១២២ អ

១៨៧ អ

២០៦ អ

២០៨ អ

២៣៩ អ

២៤៧ អ

២៥៩ អ

២៦៧ អ

២៦៩ អ

២៧២ អ

២៨៤ អ

២៩៤ អ

២៩៥ អ

២៩៩ អ

៣១០ អ

៣២០ អ

៣២២ អ

៣៣៦ អ

៣៤៣ អ

៣៥៥ អ

៤១៧ អ

៤១៩ អ

៤២០ អ

៤៣៨ អ

អគ�ិសនីកម�ុជា (េខត�ៃ្រពែវង)

េលក គី សុភា

េលក�សី េពជ គីម

េលក សុខ  សម្ូបរណ៏

សហ្រគស សុគន� េអឡិក្រទីខល

្រក�មហុ៊ន ឃុន សុផល

្រក�មហុ៊ន អីុ ឌី ខន

េលក ខឹម រ៉នី

្រក�មហុ៊ន ភី េអស ភី សីុ អិុនេវសេមន

េលក ែកវ ចំេរ ើន

េលក ចន់ សុធា

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនីេ្រកាលេគ ឯ.ក

្រក�មហុ៊ន អិុនេធើ បី៊ភី សឹលូសិន ខបេភើេរសិន

េលក�សី េន សុភា

េលក គង់ េយន

សហ្រគស អគ�ិសនី កំពង់ចម�ងបក់ដាវ

េលក ឡុង ៃហ

េលក ជី បុ៊នអូន

សាខ្រក�មហុ៊ន សាន់-អីុអីុអីុ ភីធីអីុ អិលធីឌី

េលក ែអ លីហួរ

េលក សិុ្រន ឈន

េលក ធួក សាមន

េលក�សី មុ៉ង សុភាព

េលក ហ៊ាង ផល�ី

្រក�មហុ៊ន ែញ៉ម ហ៊ន េអឡិក្រទីខល

េលក ឈរ ែវងងួន

េលក�សី េអង លក�ិណ

 េលក�សី ធា សុភារនី

េលក អិុត អ៊ាន

េលក រនុ សុវណ�

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

២៣

២៤

២៥

២៦

២៧

២៨

២៩

៣០

េខត�ៃ្រពែវង  ២០១៨ េខត�ៃ្រពែវង  ២០១៨ 
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

០៣៣ អ

០៣៤ អ

០៥២ អ

០៧២ អ

១០២ អ

១២៤ អ

១២៥ អ

២៨១ អ

៣០៣ អ

៣៣១ អ

៣៣២ អ

៣៨២ អ

៣៨៣ អ

៣៩៦ អ

៣៩៧ អ

៤០៤ អ

សហ្រគស ឈួងួន េអឡិក្រទីសីុធី

សហ្រគស េយន យូឡាយ េអឡិក្រទីសីុធី

សហ្រគស ណេរត៉ លីមីធីត អភិវឌ្ឍន៍អគ�ិសនី

េលក យ៉ សម្បត�ិ

េលក ្រពប វណ� េរត៉

សហ្រគស អ៊ា ៃឡស៊ាន្រកវាញ េអឡិក្រទីសីុធី

្រក�មហុ៊ម េអស វ ីវ ីធី េអឡិក្រទីសីុធី ខូអិលធីឌី

េលក វង្ស សំបូរ

សហ្រគស េអស វ ីអ េអ េអឡិក្រទីសីុធី សឺវសី

េលក លឹម ប៉ក់

េលក ញាណ វឌ្ឍនា

េលក�សី គឹម សីុផល

េលក�សី ឃឹម  េហៀង

េលក�សី ៃប៉ សុប��

េលក ប៉វ វទុ�

េលក េហង ចនា� វ ី

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

េខត�េពធិ៍សាត់  ២០១៨ 
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

០០១ អ

២៩១ អ

៣៣៣ អ

៣៧២ អ

៣៨០ អ

អគ�ិសនីកម�ុជា (េខត�រតនគិរ)ី

េលក សំរទិ� ហន

េលក ឈឹម គឹមឈន

េលក ស៊ាវ ពិសិដ�

េលក�សី េសឿគីម ណេរត៉

១

២

៣

៤

៥

េខត�រតនគិរ ី២០១៨ 
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

០០១ អ

០៣៥ អ

០៤៨ អ

០៨៣ អ

១១១ អ

១១២ អ

១២៧ អ

១២៩ អ

១៣៩ អ

១៦១ អ

១៦៤ អ

១៨៣ អ

១៨៥ អ

២០៣ អ

២២៩ អ

២៤០ អ

២៨៧ អ

៣១១ អ

៣៥៩ អ

៤០៦ អ

៤២៦ អ

អគ�ិសនីកម�ុជា  (េខត�េសៀមរប)

្រក�មហុ៊ន វន់ វរីៈ សឺវសី

េលក េឆាម សុៃផ

េលក យឹម រទិ�ី

េលក គង់ វនុ

េលក លី កង

េលក ហូ៊វ សាវ ី

េលក ចន់ សុខ

េលក ដួង ណរនិ

េលក អ៊ង តំាងៃឡ

្រក�មហុ៊ន វឌ្ឍនៈ អិន.ធី.អង�រ

េលក�សី មស គវ

េលក េប� ក វណ�ៈ

េលក តាន់ កង

េលក ឃន ែកវ

េលក�សី ឡុង គឹមេហង

េលក អឹុង បុ៊នធី

េលក�សី េហង សីុមុយ

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី វ៉ារនិ អង�រ ឯ.ក

េលក ចន់ សិុនមនិត

េលក ឡាំង នាង

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

េខត�េសៀមរប ២០១៨ 
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

០០១ អ

០២៩ អ

០៣០ អ

០៤២ អ

០៨២ អ

០៩៨ អ

១២០ អ

១៨៤ អ

២៧១ អ

២៧៩ អ

៣០៤ អ

៣០៦ អ

៣៥៨ អ

៤០៧ អ

៤២៣ អ

៤៣៥ អ

អគ�ិសនីកម�ុជា (េខត�្រពះសីហនុ)

េលក សុខ ធី

េលក លី បុ៊នធី

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនី ្រតពំងរេព

សហ្រគស អគ�ិសនី េព្រជនិល អិល.េអស.េខ

េលក សាន េក

េលក ចន់ គត

េលក�សី ជា គឹមថត

េលក ហុ៊ង ហុ៊យ

េលក ឃុន ចន់ធារទិ�ិ

្រក�មហុ៊ន មុ៉ង ឫទ�ី ្រគ�ប

េលក�សី អឹុង ហ�ិចេឆង

េលក�សី ភាវ ឆាយសូរ ី

្រក�មហុ៊ន សីហនុវលី េស�សល អីុខនេនើមី ហ្ូសន

្រក�មហុ៊ន យិៈេចៀ ធួរហី្សឹម ឌីេវឡុបេមន ខមេភនី

េលក�សី ែកវ េសដា

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

េខត�្រពះសហីនុ ២០១៨ 
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

០០១ អ

២៩៦ អ

៣៩៥ អ

អគ�ិសនីកម�ុជា (េខត�ស�ឹងែ្រតង)

េលក�សី ហុ៊យ េចង

េលក�សី ឃុន សុខហ�ិច

១

២

៣

េខត�ស�ងឹែ្រតង ២០១៨ 
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

០០១ អ

២៤៧ អ

២៦៨ អ

៣១៩ អ

៤២៨ អ

៤៣៧ អ

អគ�ិសនីកម�ុជា (េខត�សា� យេរៀង)

្រក�មហុ៊ន អគ�ិសនីេ្រកាលេគ ឯ.ក

េលក ខន់ សីុែដន

្រក�មហុ៊ន ែខ�រ យូធីឡឹធី េ្រតឌីង (េខ យូ ធី) ខមេភនី

្រក�មហុ៊ន តាយ េសង បវតិ េអស អីុ េហ្សត ខូអិលធីឌី

្រក�មហុ៊ន េមនហាតេធន អិុនេធើេណសិនណល ខូ អិលធីឌី

១

២

៣

៤

៥

៦

េខត�សា� យេរៀង ២០១៨ 
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

០០១ អ

០១១ អ

០១៣ អ

០១៥ អ

០១៦ អ

០២០ អ

០២២ អ

០៥៤ អ

០៥៥ អ

០៩៣ អ

១០១ អ

១១៣ អ

១១៨ អ

១២១ អ

១៣៣ អ

១៤១ អ

១៧៤ អ

១៧៨ អ

១៧៩ អ

១៨៨ អ

១៩៤ អ

១៩៥ អ

១៩៦ អ

១៩៧ អ

២១២ អ

២២៤ អ

២៣៨ អ

២៥៣ អ

២៥៨ អ

២៦៥ អ

២៧៣ អ

៣៧៣ អ

៤១២ អ

អគ�ិសនីកម�ុជា (េខត�តាែកវ)

្រក�មហុ៊ន  អានកូ

សហ្រគស េអឡិក្រទីសីុធី គីរវីង់

សហ្រគស េអឡិក្រទីសីុធី សំេរងេយ៉ង

េលក ែក គុយហួ៊យ

សហ្រគស អគ�ិសនី សីុ.អិល ៃ្រពកប្បោស

េលក គង់ ផាត

េលក�សី អូ៊ច េប៉

េលក ម៉ក់ ខុម

សហ្រគស អគ�ិសនី ទូកមស

្រក�មហុ៊ន តូវ ឈិនេសង ខូ អិលធី

េលក�សី សីុម ដារ ី

សហ្រគស អគ�ិសនី បទី

េលក ែង៉ត សូដា

េលក ហាក់ លីេសង

េលក តំាង េចងអ័ង

សហ្រគស េអឡិក្រទីសីុធី ពត់សរ

សហ្រគស េសង វទុ�ី េអឡិក្រទីសីុធី

សហ្រគស អគ�ិសនី ញឹុក មីុ

េលក លឹម សីុសុភ័ណ�

េលក រ ៉វូ ្រទហួ៊ត

េលក អូ៊ច គ

សហ្រគស េអឡិក្រទីសីុធី  កណ�ឹ ង

សហ្រគស េអឡិក្រទីសីុធី អង�រកា

េលក ែង៉ត េម៉ង

្រក�មហុ៊ន សុខ េអឡិក្រទីសីុធី

េលក ហូ៊ វាសា�

្រក�មហុ៊ន ឈីវទីមិុច ្រគ�ប

េលក ស�ួន សារន៉

េលក ែកវ សារ៉េដ

េលក ជា សុវណ� រ៉

េលក ជួន តំុ

េលក�សី លឹម សុខ

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

២៣

២៤

២៥

២៦

២៧

២៨

២៩

៣០

៣១

៣២

៣៣

េខត�តាែកវ ២០១៨ 
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

០០១ អ

០១៤ អ

១៦៣ អ

២៤០ អ

៣១២ អ

៣១១ អ

៣១៣ អ

៣៧៤ អ

៣៨៨ អ

អគ�ិសនីកម�ុជា (ឧត�រមនជ័យ)

្រក�មហុ៊ន អិល.វ៉ាយ.ភី ្រគ�ប

េលក កង ឈី

េលក�សី ឡុង គឹមេហង

េលក  ផំុ  ភ័្រក

េលក�សី េហង សីុមុយ

េលក  ឈឹម  សាេរទិ៍

្រក�មហុ៊ន លឹម េហង ្រគ�ប

េលក�សី េខៀវ សុផល

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

េខត�ឧត�រមនជ័យ ២០១៨ 
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

១៨០ អ ្រក�មហុ៊ន ែកប េផវរ័ សឹបផា� យ១

េខត�ែកប ២០១៨ 
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

០០៩ អ

០៨៩ អ

្រក�មហុ៊ន អឹម េអស ភី ឌីែវល៉ឡុបមិន កូអិលធីឌី

្រក�មហុ៊ន វណ�ៈភាព

១

២

េខត�ៃប៉លនិ ២០១៨ 
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េលខអាជា� បណ�ល.រ េឈា� ះអ�កកាន់អាជា� បណ�

០០១ អ

០២៧ អ

០៨៥ អ

០៨៨ អ

១២២ អ

១៨១ អ

១៩១ អ

១៩២ អ

២៧៧ អ

២៩៧ អ

៣០៨ អ

៣១០ អ

៣២១ អ

៣៣៩ អ

អគ�ិសនីកម�ុជា

សហ្រគស េអឡិក្រទីសីុធី សួង

សហ្រគស េអឡិក្រទីសីុធី ត្ូបងឃ�ុំ

្រក�មហុ៊ន ឃុន សុផល

្រក�មហុ៊ន អីុ ឌី ខន

េលក គឹម េម៉ង

េលក�សី ភិន វភិាវ ី

សហ្រគស ហុ៊ន េឡង េផវរ័សឹបប� យ

េលក ស៊ាន សីុផាន

េលក�សី សាយ េសាភា

េលក�សី ភិន ៃថ

េលក សិុ្រន ឈន

េលក សូ ថវនិ

េលក ថូវ នី

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

េខត�ត្បងូឃ�ុ ំ២០១៨ 




