


សារពី
ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភិបាល 

 តាងនាមឲ្យក្រុមក រ្្ឹ សាភិបាល ខ្ញ ុំសូមសុំដែងនូវការកកាតសរកសើរយ៉ា ង

ក ម្ ោះចុំកោោះអគ្សិនើ្ ម្ញជា ដែលបាន្ក ច្េញនូវរបាយការណ៍ក្ចាុំឆុំ្ន ២០១៧។ 

កយើងមានកមាទនភាព  និងការកកាតសរកសើរចុំកោោះលទ្ធផល ដែលអគ្សិនើ្ ម្ញជា

សកកមចបាន្្នញងអុំឡញងឆ្ន ុំ ២០១៧ និងក�ឿជា្់យ៉ា ងមញតមាុំថា អគ្សិនើ្ ម្ញជានរឹង

ឈាន កឆ្ោះកៅកាន់ការសកកមចបាននូវកោលកៅ នងិច្្ញវសិ័យរ្ស់ខ្លួន្្នញងកោល

្ុំណង កែើម្ើក្ាយជាក្រុមហ៊ញនឈានមញខកគកលើវសិ័យថាមពលកៅ្្នញងកពោះរាជាណា-

ចក្្ម្ញជា កោយ្្ងទុំនា្់ទុំនង  និងកសវា្មមល្អ ក្្្កោយទុំនញ្ចិត្ត ្ ្នញងការផ្ត់ផ្ង់អគ្សិនើឲ្យបានកគ្់កោន់

និងតមម្សមរម្យ�ូនអតិថិ�នរ្ស់ខ្លួន។

 ្្នញ ងនាមជាក្ធានក រ្ុមក រ្្ឹ សាភិបាល  ខ្ញ ុំមានកសច ្្តើកពញចិត្តយ៉ា ងខ្្ុំង ចុំកោោះភាពកជាគ�័យ ែ៏ធុំកធង 

ដែលនិកយ�ិត និងថា្ន ្់ែរ្ឹ នាុំអគ្សិនើ្ ម្ញជាសកកមចបាន្្នញងឆ្ន ុ្ំ ន្ងម្។ សមិទ្ធផលដែលក ើ្តមានជា្ន្ត្នាទា ្់

នា្៉ាញនាម នឆ្ន ុ្ំ ន្ងម្កនោះ គឺជាសមិទ្ធផលដែលមិនធ្ា្់មានពើមញនម្។ 

 ្្នញងឱកាសកនោះ ខ្ញ ុំសូមសុំដែងនូវអុំណរគញណអស់ពើែលួងចិត្ត ចុំកោោះថា្ន ្់ែរ្ឹ នាុំ និងនិកយ�តិអគ្សិនើ្ ម្ញជា

ទាុំងអស់  ដែលបាន្ុំកពញការងារអស់ពើ្ ម្ា ុំងកាយ  និង្ញ្ញា ម្ រតើដែលកធវើឲ្យសកកមចបាននូវសមិទ្ធផលជាកកចើន

្ន្ងម្ កែើម្ើឈានែល់ទិសកៅ និងច្្ញវសិ័យរ្ស់ខ្លួន។

ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភិបាល

វិចទ័រ ហ្សូនា





សារពីប្រតិភសូរាជរដ្ឋា ភិបាល្ម្ពុជា 

ទទួល្រន្ពុ្ជា អគ្គនាយ្អគ្គិសនី្ម្ពុជា

ឯ្ឧត្តម ក្វ រតនៈ

អគ្គនាយកអគ្គគិសនកីម្ពុជា    

2 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧



 ខ្ញ ុំមានកមាទនភាព  សូម្ងាហា ញ�ូននូវរបាយការណ៍ 

ក្ចាុំឆ្ន ុំ២០១៧  ដែលអគ្សិនើ្ ម្ញជាទទលួលបាន ដែលជាចុំណញ ច

រ្ត់ថមើមលួយកទៀត  មនការអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យថាមពល ្្នញងកពោះរាជា-

ណាចក្្ម្ញជា។ ច្្ញវសិ័យ រ្ស់អគ្សិនើ្ ម្ញជាគឺកធវើយ៉ា ងណា

ឲ្យក្ាយជាអង្ភាពអគ្សិនើឈានមញខកគកៅ្្នញងកពោះរាជាណាចក្

្ម្ញជា  កោយកតរូវខតិខុំយ៉ា ងខ្្ុំង្្នញងការ ុ្ំកពញតកមរូវការកក្ើ-

កបាស់ថាមពលអគ្សិនើ នរឹងកធើវឲ្យក្កសើរកឡើងនូវគញណភាព និង

ក្សិទ្ធភាពមនការផ្ត់ផ្ង់ ។ កនោះ្៏ជាឆ្ន ុំមនការខិតខុំ ក រ្ឹងដក្ង 

យ៉ា ងខ្្ុំងក្ា    កែើម្ើពកងរឹង្ដនថែមដផ្ន្កសវា្មមរ្ស់កយើង�ូន

អតិថិ�ន។

 ្្នញងឆ្ន ុំ២០១៧ ការល្់ថាមពលអគ្សិនើរ្ស់អគ្-ិ

សនើ ្ ម្ញជា បានក ើ្នកឡើងែល់ ៦.៩៩៤ �ើហ្្វា៉ា ត់ កមា៉ា ង (GWh) 

ឬ ១៤,៤៥% កកចើនជាងឆ្ន ុំមញន ។ ការបាត់្ង់កលើក្ព័ន្ធទាុំងមូល

្្នញ ងឆ្ន ុំ២០១៧ ម្កតរឹម ៨% ។ ចុំណូលក្ចាុំឆ្ន ុំមានការក ើ្ន 

កឡើងែល់ ៤.៦៧៩ ្ ៊ើលានករៀល ឬ ១0,៥% កកចើន ជាងឆ្ន ុំមញន។ 

អគ្សិនើ ្ ម្ញជាមាននិកយ�ិតសរញ្ចុំនលួន ៥.០៨៧ នា្់ សកមា្់ 

្កកមើកសវា្មម�ូនអតិថិ�នចុំនលួន ៩៨៧.៣៤៦។

 មា៉ា សញើនទើ១ អានញភាព ៥០ កមហ្កា វា៉ា ត់ ្្នញងចុំកណាម 

អានញភាព សរញ្ក្មាណ ៤០០ កមហ្កា វា៉ា ត់មនករាងចក្វារ ើអគ្សិនើ 

កស្នកកកាម២  បានោ្់ឲ្យែុំកណើ រការកៅចញងឆ្ន ុំ២០១៧។ 

កស្កពលកនាោះដែរ ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញង ២៣០ kV ពើអនញ ថ្ែ នើយ 

្ុំពង់ចាម  កៅអនញ ថ្ែ នើយក្កចោះ  និងភ្ា្់្ន្តកៅអនញ ថ្ែ នើយ 

សទារឹងដកតង  បានោ្់ឲ្យែុំកណើ រការ  កែើម្ើ្ ្ូ្នថាមពលកោយ    

ផ្ទា ល់ ពើករាងចក្វារ ើអគ្សិនើកស្នកកកាម២   ម្ក្ព័ន្ធ្ណា្ត ញ

ជាតិ  ដែលអនញញ្ញា តឲ្យកខត្តក្កចោះ និងកខត្តសទារឹងដកតង មានលទ្ធភាព 

កគ្់កោន់   ្ ្នញងការកសរូ្ថាមពលកោយផ្ទា ល់   ពើ្ ណា្ត ញជាតិ។ 

 ថាមពល្ក ើ្តកឡើងវញិ បានក្ាយជាមញខកពរួញ្្នញង

ការអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យថាមពលកៅ្ម្ញជា       កោយមានការយ្ចិត្ត-

ទញ្ោ្់ខ្ស់ពើសុំណា្់រា�រោឋា ភិបាល្ម្ញជា   កែើម្ើ�ុំរញញការ

ផលិតថាមពល្ក ើ្តកឡើងវញិ(ថាមពល ្្អ ត) ឲ្យមានភាគរយ

ខ្ស់្្នញងក្ព័ន្ធ ្ ណា្ត ញជាតិ ។ គកកមាង្្ល្ងមនថាមពល

ពន្ឺកពោះអាទិត្យ កៅទើក្រុងបាវតិ កខត្ត វ្ យករៀងបានោ្់ឲ្យែុំកណើ រ-

ការកលើមផទាែើក្មាណ ២១ ហិ្ តា មានអានញភាព ១០ កមហ្កា វា៉ា ត់។ 

គកកមាងកនោះ បានក ើ្្ ស្រា�ថមើ     មនការអភិវឌ្ឍន៍ថាមពល្ក ើ្ត

កឡើងវញិកៅ្ម្ញជា   ្ ៏ែូចជាការចូលរលួមចុំដណ្ កាត់្នថែយឧសម័ន

ផទាោះ្ ច្េ ្់ និងការអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យថាមពលក្្្កោយចើរភាព។

 កករៅពើដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញង ២៣០ គើឡូវ ៉ាញល ភ្ា្់ពើកខត្ត

្ុំពង់ចាម កខត្តក្កចោះ កខត្តសទារឹងដកតង ្៏មានដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញង 

១១៥ គើឡូវា៉ា ត់ មលួយដខសែកទៀតកតរូវបានោ្់ឲ្យែុំកណើ រការ ្្នញងឆ្ន ុំ

២០១៧ កែើម្ើផ្តល់ឲ្យតុំ្ន់មលួយចុំនលួននូវការផ្ត់ផ្ង់អគ្ិសនើ ដែល

ភ្ា្់កចញពើក្ភព្ណា្ត ញជាតិ។ ដខសែ្្ូ្នអគ្ិសនើតង់ស្យញង 

១១៥ គើឡូវ ៉ាញល ដែលមានក្ដវងក្មាណ ៦០ គើឡូដម៉ាកត ដែលភ្ា្់

ពើកពុំដែនឡាវ ម្កខត្តកពោះវហិ្រ  កតរូវបានោ្់ឲ្យែុំកណើ រការកៅ

ឆ្ន ុំ២០១៧ ្្នញងការនាុំយ្ថាមពលអគ្សិនើពើក្កទសឡាវ ម្

ផ្ត់ផ្ង់កៅកខត្តកពោះវហិ្រ កពមទាុំងដផ្ន្មលួយចុំនលួនមនកខត្ត្ុំពង់ធុំ 

និងកខត្តសទារឹងដកតង។ កនោះគឺជាការក្ើ្ ទុំព័រក្វត្តិ្ សស្តថមើមនការ

កធវើោណិ�្្មមថាមពលរវាងក្កទសទាុំងពើរ ្្នញងការនាុំថាមពល

អគ្សិនើ្ ្នញង្កមិតតង់ស្យញងខ្ស់ ១១៥ គើឡូវ ៉ាញល ជាកលើ្ ែុំ្ូងពើ

ក្កទសឡាវ។  ការោ្់ឲ្យែុំកណើ រការដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់ ១១៥

គើឡូវ ៉ាញល ពើអនញ ថ្ែ នើយកសៀមរា្ កៅអនញ ថ្ែ នើយថមើខ្ងក ើ្ត

កសៀមរា្ បាន្កងកាើននូវការផ្ត់ផ្ង់្ដនថែម្្នញងកខត្តកនោះផងដែរ។

ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញង ១១៥  គើឡូវ ៉ាញល ពើអនញ ថ្ែ នើយទើ៧  ្ ្នញងរា�ធានើ

ភ្នុំកពញកៅកខត្តមកពដវង នងិក្រុងបាវតិ្្នញងកខត្ត វ្ យករៀង បានកធវើ

ឲ្យកខត្តទាុំងពើរ មានលទ្ធភាពកគ្់កោន់្្នញងការទទលួលថាមពល

អគ្ិសនើពើ្ណា្ត ញជាតិ។ ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់ ១១៥គើឡូវ ៉ាញល

ពើកខត្តបាត់ែុ្ំ ង កៅកសរុ្រតនមណ្ឌ ល បាន្ ច្េ្់ការ្ងសង់

ជា ថ្ែ ពរ ដែលវាជាដផ្ន្មលួយមនដខសែ្្ូ្នពើកខត្តបាត់ែុំ្ងកៅកខត្ត

ម្៉ាលិន។

 អុំឡញងឆ្ន ុំ២០១៧ ចុំនលួនមនគកកមាងដខសែ្្ូ្នជាកកចើន 

្ុំពញងសថែតិកកកាមការ្ងសង់  ដែលកៅកពលគកកមាងទាុំងអស់

កនាោះ កតរូវបាន្ ច្េ្់ជា ថ្ែ ពរ កយើងនរឹងអាចធានាបាននូវការផ្ត់-

ផ្ង់ថាមពលអគ្សិនើក្្្កោយនិរន្តរភាព និងសថែរិភាព ដែល

អាចទទលួលយ្បានសកមា្់តុំ្ន់ភ្ា្់ថាមពលអគ្សិនើថមើ និង

តុំ្ន់ដែលមានអគ្ិសនើពើ្ណា្ត ញជាតិ។  គកកមាងដខសែ្្ូ្ន្ុំពញង

្ងសង់សុំខ្ន់ៗ រលួមមាន៖ (១) គកកមាងដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់ 

២៣០ គើឡូវ ៉ាញល �ញុំវញិ រ្ឹងទកន្្្ ដែលកគ្ែណ្ត ្់កលើកខត្ត

បាត់ែុំ្ង កខត្តកសៀមរា្ កខត្ត្ុំពង់ធុំ និងកខត្្ត ុំពង់ចាម (២) 

ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់ ១១៥ គើឡូវ ៉ាញលពើ អនញ ថ្ែ នើយ្ុំពង់ធុំ 

កៅអនញ ថ្ែ នើយកខត្តកពោះវហិ្រទើ១ (៣) ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់ 

១១៥ គើឡូវ ៉ាញលពើ អនញ ថ្ែ នើយ្ុំពង់សរឹងហា កៅអនញ ថ្ែ នើយ វ្ យអនទារ 

(៤) ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់ ១១៥ គើឡូវ ៉ាញលពើ អនញ ថ្ែ នើយកខត្ត

កពោះសើហនញ កៅអនញ ថ្ែ នើយរាម (៥) ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់ 

២៣០ គើឡូវ ៉ាញលពើសទារឹងដកតង កៅរតនគិរ ើ(៦) ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញង

ខ្ស់ ២៣០ គើឡូវ ៉ាញលពើក្កចោះ កៅមណ្ឌ លគិរ ើ។ 
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សារពីប្រតិភសូរាជរដ្ឋា ភិបាល្ម្ពុជា 
ទទួល្រន្ពុ្ជា អគ្គនាយ្អគ្គិសនី្ម្ពុជា(ត)

 ហរិ្ញា្្ទានទាុំងកនាោះ កតរូវបានអនញម័តកោយធនាោរ ចិនអាហរណ៍និហរណ៍ សកមា្់ការ្ងសង់

ដខសែ្ណា្ត ញដច្ចាយកលើសពើ ២០៤០គើឡូដម៉ាកត ្្នញងកខត្ត-ក្រុង ចុំនលួន ១៤។

 គិតកតរឹមចញងឆ្ន ុំ២០១៧  ្ ចិចេកពមកកពៀងទិញ-ល្់ថាមពលអគ្សិនើចុំនលួន ២៣៨ កតរូវបានចញោះហតថែកលខ្

រវាងអគ្សិនើ្ ម្ញជា និងសហកោសអគ្សិនើ�ន្ទ(REEs) ឬ កសវា្រ ដែលជាអ្ន្ផ្តល់កសវា្មមដច្ចាយ

អគ្ិសនើ កែើម្ើទទលួលបានការផ្ត់ផ្ង់អគ្ិសនើ កចញពើ្ណា្ត ញជាតិ  ដែលជាកហតញនាុំឲ្យមានការ្ោ្ឈ្់ែុំកណើ រការ

មា៉ា សញើនកភ្ើងតូចៗ ដែលជាក្ភពកក ើ្កបាស់កក្ងមានតមម្ខ្ស់។

 រា�រោឋា ភិបាល្ម្ញជា បានោ្់កចញនូវដផនការយញទ្ធ្សស្ត្នថែយអកតា និងគម្ាតមថ្ល្់អគ្ិសនើ

កៅកពោះរាជាណាចក្្ម្ញជាឆ្ន ុំ ២០១៥-២០២០ កោយមាន ៖ ១-កោលកៅកគ្ែណ្ត ្់ កលើតុំ្ន់ផ្ត់ផ្ង់អគ្ិសនើ

ទាុំងឡាយ   ដែលមានក្ភពអគ្ិសនើពើក្ព័ន្ធ្ណា្ត ញជាតិ  កែើម្ើ្ នថែយអកតាមថ្ល្់អគ្ិសនើទូកៅ ឲ្យមានអកតា

តមម្ក្ហ្្់ក្ដហលោ្ន រវាងទើក្�ញុំ�ន  និង�ន្ទ។ ២-អ្ន្កក ើ្កបាស់មាន�ើវភាពទា្កៅតុំ្ន់�ន្ទកក្ើកបាស់

អគ្សិនើតិចតលួច ។ ៣-ការផ្ត់ផ្ង់អគ្សិនើសកមា្់្ូមទរ្ឹ កធវើ្ សិ្មម  នូវតមម្អនញកកោោះសកមា្់ការកក្ើកបាស់

អគ្ិសនើកៅកពលយ្់ចា្់ពើកមា៉ា ង ៩ យ្់ ែល់កមា៉ា ង ៧ កពរឹ្។ ដផនការយញទ្ធ្សស្ត្នថែយអកតា និងគម្ាតមថ្ល្់

អគ្ិសនើកនោះ ចា្់កផ្តើមអនញវត្តកលើថាមពលអគ្សិនើ ដែលកក្ើកបាស់កៅដខមើនា ឆ្ន ុំ២០១៧។

 ដផនការកាត់្នថែយអកតាមថ្ល្ថ់ាមពលអគិ្សនើ កតរូវបានោ្់ឲ្យអនញវត្តចា្ត់ាុំងពើដខមើនា ឆ្ន ុំ 

២០១៦ ។ អគ្ិសនើ្ម្ញជា បានផ្តល់ថវកិាចុំនលួន ៥២ លានែញល្ារអាកមរ ិ្   និងធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាល្ឺម៉ាង់(KfW)

ចុំនលួន ២,៦  លានែញល្ារអាកមរ ិ្  (សរញ្ចុំនលួន ៥៤,៦ លានែញល្ារអាកមរ ិ្ )  សកមា្់ក្តិ្ត្តកិាររ្ស់មូលនិធិ

អគ្សិនើភាវូ្នើយ្មម�ន្ទ (ម.អ.�) កែើម្ើអនញវត្តន៍ដផនការយញទ្ធ្សស្ត្នថែយអកតា  និងគម្ាតមថ្ល្់

អគ្សិនើកៅកពោះរាជាណាចក្្ម្ញជាពើឆ្ន ុំ ២០១៥-២០២០  កែើម្ើ្ ន្តការ�ុំរញញ និងអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យអគ្សិនើ

ភាវូ្នើយ្មម�ន្កៅទូទាុំងក្កទស។

 អគ្សិនើ្ ម្ញជា  បាន្កងកាើតនូវក្ព័ន្ធទូរស័ពទាទុំនា្់ទុំនង ២៤កមា៉ា ង Hotline (២៤កមា៉ា ង / ៧មថងៃ) និង្ណា្ត ញសង្មកហវស្៊ញ្

ផ្ូវការ "  អគ្គិសនី្ម្ពុជា-EDC "  ្ ្នញងការផ្តល់និងទទលួលព័ត៌មានសុំខ្ន់ៗ កែើម្ើ្ កងកាើនក្សិទ្ធភាព ្ ្នញងការ្កកមើកសវាអតិថិ�ន កពម

ទាុំងផ្តល់ព័ត៌មានសុំខ្ន់ៗ និងកសច្្តើ�ូនែុំណរឹ ងទាន់កហតញការណ៍�ូនអតិថិ�ន។  

 លទ្ធផលមន្ិចចេខុំក រ្ឹងដក្ងខ្ងកលើ បានផ្តល់នូវក្កយ�ន៍កោយផ្ទា ល់  និងកោយក្កយលជាកកចើន�ូនែល់ក្ជា�នរា្់

លានកគរួ្រ   និងក្រុមហ៊ញនោណិ�្្មមទូទាុំងក្កទស  ដែលក្ការទាុំងកនោះ បានឆ្ញោះ្ញ្ចេ ុំងឲ្យក�ើញពើភាពរ រឹងមាុំ   និងការរ ើ្ ចកកមើនយ៉ា ង

ពតិកបា្ែ្្នញងការរលួមចុំដណ្ការអភិវឌ្ឍន៍ក្កទស្ម្ញជា  កែើម្ើ្ ថែ ្នាបាននូវកគរឹោះែ៏រ រឹងមាុំសកមា្់្ិចចេអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យមាននិរន្តរភាពកសែឋា-

្ិចចេ និងសង្មជាតិ។ 

 កឆ្ៀត្្នញងឱកាសកនោះ កយើងខ្ញ ុំសូមកធវើការ្ត់សម្ាល់ពើការចូលរលួមចុំដណ្ និងការក្្តជ្ាចិត្តែ៏កមាោះមញត រ្ស់និកយ�ិតកយើង

ទាុំងអស់ោ្ន  ដែលបានកែើរតលួនាទើែ៏សុំខ្ន់ និងមិនអាចខវោះបាន្្នញងការសកកមចបានកជាគ�័យ�ូនអង្ភាព ។  កយើងខ្ញ ុំសូមសដម្តងនូវ

្ត្ត្ញាូែ៏កជាលកករៅ ចុំកោោះការដណនាុំែ៏មាន្រៈសុំខ្ន់ក្្្កោយគតិ្ណ្ឌិ តរ្ស់    សមម្តចអគ្គមហាមសនា្រតីមតមជា  

ហ៊ពុន កសន នាយ្រដឋាមនន្តី ននបពរះរាជាណាចប្្ម្ពុជា   ដែលសកម្តចដតងផ្តល់ការោុំកទជាគន្រឹោះៗ កៅកគ្់រ្ត់សុំខ្ន់ៗ 

ទាុំងអស់។

 កយើងខ្ញ ុំសូមសដម្តងនូវការែរឹងគញណ ចុំកោោះក្សលួង ដរ ៉ា និង ថាមពល និងក្សលួងកសែឋា្ិចចេ និងហរិ្ញាវតថែញ ដែលបាន្ន្តចង្អញល

្ងាហា ញទសិកៅ និងោុំកទយ៉ា ងខ្្ុំងក្ា។ កយើងខ្ញ ុំសូមសុំដែងនូវកសច្្តើក្មនសសែរ ើ្ រាយ  ជាពិកសស�ូនែល់អាជ្ាធរអគ្សិនើ្ ម្ញជា
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និងចុំកោោះសមា�ិ្ក្រុមក រ្្ឹ សាភិបាលអគ្សិនើ្ ម្ញជា សកមា្់ការចូលរលួមចុំដណ្ ការោុំកទ និងការដណនាុ្ំ ន្ងម្ ។ កយើងខ្ញ ុំសូមវាយ

តមម្យ៉ា ងខ្ស់ផងដែរ  ចុំកោោះការោុំកទពើសុំណា្់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទរ្ស់អគ្ិសនើ្ម្ញជា។ ជាងកនោះកៅកទៀត កយើងខ្ញ ុំសូមសដម្តងនូវការ

កកាតសរកសើរ ចុំកោោះមែគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ជាពិកសសធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័រ្ស់្ធារណៈរែឋាក្ជាមានិតចិន  និងមែគូផលិត្រ

ថាមពលឯ្រា�្យទាុំងអស់។ ជាមលួយការរ ើ្ ចកកមើនកនោះ អគ្សិនើ្ ម្ញជា្ុំពញងកបាោះ�ុំហ្នកៅមញខ ក្្្កោយសញទិែឋាិនិយម្្នញងក្ស្-

្មមរ្ស់ខ្លួនែ៏ក្កសើរ កែើម្ើ�លួយអភិវឌ្ឍវសិ័យថាមពល្្នញងកពោះរាជាណាចក្្ម្ញជា។

                                                                                                                        ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ទទួល្រន្ពុកជា អគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជា

                                                                                                                               ក្វ រតនៈ
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ការវិវឌ្ឍន៍រ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា

 ការកក្ើកបាស់អគ្សិនើ     មានវត្តមានកៅក្កទស្ម្ញជា 

្្នញងឆ្ន ុំ១៩០៦ ។  មញនដខ តញលា ឆ្ន ុំ១៩៥៨ ថាមពលអគ្សិនើ និង

ការកក្ើកបាស់សកមា្់្ុំភ្កឺផសែងៗកៅក្កទស្ម្ញជា  កតរូវបានផ្ត់-

ផ្ង់កោយក្រុមហ៊ញនឯ្�នចុំនលួន ០៣ ៖

        - ក្រុមហ៊ញនទរ្ឹ  និងអគ្សិនើ កៅកាត់ថា CEE

        - សហព័ន្ធអគិ្សនើឥណ្ឌូ ចិន កៅកាត់ថា UNEDI

        - ក្រុមហ៊ញនអគ្សិនើបារា ុំង-ដខមរ កៅកាត់ថា CFKE

 

 

 

 

 

  

ក្រុមហ៊ញនទរ្ឹ  និងអគ្សិនើ  (CEE)  បាន្កកមើកសវាអគិ្សនើយ៉ា ង

ធុំកៅតុំ្ន់ទើក្រុងភ្នុំកពញ។ សហព័ន្ធអគ្សិនើឥណ្ឌូ ចិន  (UNEDI) 

ទទលួលខញសកតរូវកគ្់្ណា្ត កខត្តកផសែងៗទាុំងអស់កលើ្ ដលង ដតកខត្ត

បាត់ែុំ្ង  ដែលកតរូវបានផ្ត់ផ្ង់អគ្សិនើកោយក្រុមហ៊ញនអគ្សិនើ

បារា ុំង-ដខមរ(CFKE)។

 កយងតាមក រ្ឹត្យកលខ ៦៦៥-NS  ចញោះមថងៃទើ១០ ដខតញលា    

ឆ្ន ុំ១៩៥៨ ក្រុមហ៊ញនចុំនលួនពើរគកឺ្រុមហ៊ញនទរ្ឹ  និង អគ្សិនើ (CEE) 

និងសហព័ន្ធអគ្សិនើឥណ្ឌូ ចិន  (UNEDI)  បានោ្់្ ច្េូ លោ្ន  

កោយោ្់កឈាម ោះថា  អគ្គិសនីកម្ពុជា ។

 អុំឡញងឆ្ន ុំ១៩៧០  ែល់ឆ្ន ុំ១៩៧៩  វសិ័យ ថាមពល

 អគ្សិនើកៅ្្នញងក្កទសបានឆ្ងកាត់កពរឹត្តកិារណ៍ចុំនលួនពើរ ដែល 

ទទលួលរងកកោោះថា្ន ្់កោយ្រ ៖ សសង្ាមសញើវលិ (ពើឆ្ន ុំ១៩៧០ - 

១៩៧៥) និងមានភាពចលាចល ជាក្វត្តិ្ សស្ត អុំឡញងរ្្ដខមរ

ក្ហម (ពើឆ្ន ុំ១៩៧៥ - ១៩៧៩)។ អុំឡញងកពលកនាោះ មកធយោបាយ

មនការផលិត   ការ្្ូ្ន និងការដច្ចាយ កគ្់ក្កភទទាុំងអស់

កតរូវបាន្ុំផ្្ញ មិនកតរឹមដតកៅរា�ធានើភ្នុំកពញកទ ្៉ាញដន្តដថមទាុំង

កៅតុំ្ន់ែមទៗកទៀតទូទាុំងក្កទសផងដែរ។

 

 

 កៅឆ្ន ុំ១៩៧៩ អគ្ិសនើ្ម្ញជាកតរូវបាន្កងកាើតកឡើងវញិ

 កោយរចនាសម្័ន្ធរែឋាបាល សថែតិកកកាមការកគ្់កគង រ្ស់ក្សលួង

ឧសសាហ្មម។ កៅឆ្ន ុំ ១៩៩១ អគ្សិនើ្ ម្ញជា កតរូវបានកផទារឲ្យសថែតិ

កកកាមការកគ្់កគងរ្ស់្លារា�ធានើភ្នុំកពញ  កោយោ្់កឈាម ោះ

ថា  អគិ្គសនីភនែំមពញ កហើយមានភារ្ិចចេផ្ត់ផ្ង់អគ្ិសនើកៅ

រា�ធានើភ្នុំកពញ    ទនទារឹមនរឹងកនាោះការផ្ត់ផ្ង់អគ្ិសនើ  កៅតាម្ណា្ត

កខត្តទាុំងអស់ កតរូវបានកគ្់កគងកោយមនទាើរឧសសាហ្មមកខត្ត។

 កៅឆ្ន ុំ ១៩៩២  អគ្ិសនើភ្នុំកពញ  កតរូវបានកផទារឲ្យសថែតិ

កកកាមការកគ្់កគងរ្ស់ក្សលួងឧសសាហ្មម  កោយ្្តូរកឈាម ោះជា

ថមើកៅជា អគ្គិសនី្ម្ពុជា វញិ ។ កកកាយការកបាោះកឆ្ន តជាស្ល

កៅឆ្ន ុំ១៩៩៣  អគ្សិនើ្ ម្ញជា   កតរូវបានកធវើ្ ុំដណទកមង់ឲ្យសថែតិ

កកកាមការកគ្់កគងរ្ស់ក្សលួងឧសសាហ្មម ដរ ៉ា និងថាមពល  កហើយ

ទទលួលខញសកតរូវសកមា្់ការផ្ត់ផ្ង់ថាមពលអគ្សិនើកៅរា� ធានើ

ភ្នុំកពញ។ ចុំដណ្ឯ អង្ភាព្កកមើកសវា្មមថាមពលអគ្សិនើកៅ

តាម្ណា្ត កខត្តមលួយចុំនលួន កៅដតសថែិតកកកាមការកគ្់កគងរ្ស់

អាជ្ាធរកខត្ត  ្ ៉ាញដន្តទទលួលការឧ្តថែម្ភថវកិាតាមរយៈក្សលួងឧសសា-

ហ្មម ដរ ៉ា និងថាមពល។ 

 កៅដខមើនា ឆ្ន ុំ១៩៩៦ តាមកពោះរា�ក រ្ឹត្យកលខ

០៣៩៦/១០  អគ្សិនើ្ ម្ញជាបានក្ាយជាក្រុមហ៊ញនសវយត័ ទទលួល

ខញសកតរូវមាន្ុំណត់មលួយ ជា្មមសិទិ្ធរ្ស់រែឋាទាុំងកសរុង ដែល មាន

កាតពវ្ិចចេ្្នញងការផលិត  ្ ្ូ្ន  និងដច្ចាយថាមពលអគ្ិសនើ

ទូទាុំងកពោះរាជាណាចក្្ម្ញជា ។  អគ្សិនើ្ ម្ញជាជា ថ្ែ ្័នមលួយ

កស្ចបា្់ កោយមានសវ័យភាពមនការកគ្់កគងរែឋាបាល   និង

ហរិ្ញាវតថែញ។  អគ្សិនើ្ ម្ញជា  ទទលួលខញសកតរូវចុំកោោះកបា្់ចុំកណញ

កបា្់ខ្ត្ង់ និងទទលួលសង្ុំណញ លកៅតាមទុំហុំមនតមម្កទព្យ

សម្តិ្តរ្ស់ខ្លួន។ 

ការវិវឌ្ឍន៍រ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា

8 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧



ក្រុមក្រឹរាភិបាល
ឯរឧត្តម វិចទ័រ ហ្សូនា  

អគ្គនាយរ
ឯរឧត្តម ករវ រត្នៈ

ទីក្រឹរាអគ្គិសនីរមពជុា

ការិ. អធិការរិច ច
ជួង ហហ្ង

ការិ. មូលនិធិសងគម ន ិងអាហារូរររណ៍
លឹម ជំន ិត្

ការិ. រដ្ ឋបាល
សានត ស ុខររា
ការិ. ពិធីការ
ចាន់ វិរុល្លា

ការិ. សំណង់
ម៉ា  សំអាល់

ការិ. វិវាទ
ជា មុនីនរ័ត្នន៍

អង្គភាព អគ្គិសន ីខេត្ត

អគ្គិសនី ហសៀមរារ 
   គ្ង់ ពុទ ្ី

អគ្ គិសនី ហខត្តក្ពះសីហ្នុ
 ហហ្ង ពិសិដ្ឋ 

អគ្គិសនី រំពង់ចាម 
ហចង សុផល 

អគ្គិសនី តាករវ
ផាន់ រុសល

អគ្គិសនី បាត្់ដំ្រង
សុខ ហ្ួត្

អគ្គិសនី រំពត្
ហសា លីម 

អគ្គិសនី ព្ក្ពកវង
ជា សំអុល

អគ្គិសនី រនាា យមនជ័យ
ជាវ ណារ ិន 

អគ្គិសនី សា ឹងកក្ត្ង
សា៊ា  បា៉ា ច 

   អគ្គិសនី រត្នគិ្រី
សា៊ា ង ហៅរ៍ឌីន

អគ្គិសនី សាា យហរៀង
ហសង រ៊ាុណាា ត្

អង្គភាព សវយ័ត្

ហរាងចក្រ អគ្គិសនីទី ៣
ឈិត្ សុវងស

ហរាងចក្រ អគ្គិសនីទី ៥-៦
ឆយ ផល្លា

អង្គការខេេ និង្រចនាសម្ព័នធគ្គ្ប់គ្គ្ង្ អគ្គិសនីីម្ព្ពុជា

អគ្គិសនី មណឌ លគិ្រី
ក្បាជញ វុតាា

អគ្ គិសនី រំពង់សព ឺ
ពុត្ សុភ័គ្

អគ្គិសនី ក្រហចះ
គឹ្ម ចាន់រញ្ញា

ការិ. ព័ត៌្មន និងហសវាអតិ្ថិជន
ហ្៊ាន វឌឍនា

ការិ.រហច ចរវិទាព័ត្៌មន
រន ព្ថ

ហលខាធិការដ្ឋឋ ន ក្រ ុមក្រឹរាភិបាល

ការិ. រុគ្ គល ិរ
ហ្ួត្ វីរៈ

ការិ. ហរៀវត្សរ៍
រី សីុរ៊ាុនណា

អគ្គនាយីរង្  រដ្ឋេ
ឯរឧត្តម ហអង គ្ន្ា

ការិ. រដ្ ឋបាល និងគ្ណហនយយ
ហ្ុង ហខមរ័ត្ន

ការិ.ធានាគុ្ណភាពព្ផារនុង ន ិងក្សាវក្ជាវ
ឡាយ ហម៉ាងហ្៊ាត្

វិទ្យាស្ថា ន វិទ្យាស្ថស្ត្រអគ្គិ្នី
អ៊ាុ៊ុំ ពិស ិដ្ឋ

ការិ. រណតុ ះរណាត លរហចចរហទស
សូ សុធីរ

ហដ្បា៉ា តឺ្ម ៉ាង់ អគ្គិសនី
  សុខ បា៉ា ល់

ការិ. ក្គ្រ់ក្គ្ងសាច់ក្បារ់ និងការទូទាត់្
ជា រ៊ាុនថន

ការិ. គ្ណហនយយ
ហលឿង សារា៉ាត្

ការិ.ក្គ្រ់ក្គ្ងរិច ចការអគ្គិសនីហខត្ត
យឹុរ ហសាភា

ការិ. ព្ថាហដ្ើម និងពាររណ៍ហ្ិរ ាិវត្ ា ុ

នាយកដ្ឋា ន អាជីវកម្មចែកចាយ
ណុរ សុភា

អងគភាព រណាត ញ
ហ្ង់ ទូច

មជឈមណឌ លរញ្ញា
ហខង សំហអឿន

អងគភាព រ រិធាន
អ៊ាុរ សុភាព

អងគភាព ហរាងជាងជួសជុល
ឈុន ទី

ការិ. កផនការផគត់្ផ គង់សមា រ
ជា ក្ទី

ការិ. រហច ចរហទសកចរចាយ
  អ៊ាុរ ចិត្រ្តាត

 ការិ. ក្គ្រ់ក្គ្ងការបាត់្រង់ថាមពលអគ្គិសនី
 អ៊ាុរ វុទី្ 

ការិ. អតិ្ថ ិជន
កសម រិទ ្ី

ការិ. ម៉ា កែត្ទីង
សារុន សកាា រានុជ

ការ ិ. ក្គ្រ់ក្គ្ង និងក្តួ្ត្ពិនិត្យអាជីវរមមសាខាអគ្គិសនី
ទិត្យ សារាមុនី

ការ ិ. ក្គ្រ់ក្គ្ង និងក្តួ្ត្ពិនិត្យអាជីវរមមអគ្គិសនីហខត្ត
ែឹម សុថា

សាខា អូរករររអម
អឹុម សុផាន់

សាខា វត្តភនំ
គ្ង ់ ផល្លា

សាខា ចារ់អកក្ងហក្កាម
កាន ឈុនទី

កផនររដ្ឋបាល នា.អាជីវរមមកចរចាយ
កញ៉ាម ហភឿន

  ការិ. ក្គ្រ់ក្គ្ងទិននន ័យ និងហបាះពុមព វិរាយ រក្ត្
ពាង គ្ន្ា

អគ្គនាយីរង្ ផែនការ និង្បខចេីខេស
រណឌ ិត្ ក្បាំង ជលសា

នាយកដ្ឋា ន
ចែនការយុទ្យធស្ថស្ត្រ និងគម្រោងការ

ជុន ព ិសិដ្ឋ

ការិ.កផនការផលិត្រម ម
ម៉ា រ សុរុម៉ា

ការិ. ក្រតិ្រត្តិការផលិត្ររអគ្គិសនីឯររាជយ
ហអៀង ច ័នាធី

ហលខាធិការដ្ឋឋ ន
សំ ផារី

នាយកដ្ឋា ន ែលិតកម្ ម
អូន ហហ្មរិទ ្

អងគភាព រណាត ញរ ាិូន
ធួរ មុនី

អងគភាព ក្រព័ន្ SCADA និងទូរគ្មនាគ្មន៍រ ាិូ នអគ្គិសនី
កហ្ម រត្នា

ខណឌ  រដ្ ឋបាល
សុខ ចំណារ់

អងគភាព មជឈមណឌ លជាតិ្រ ាិូ ន
លឹម សីុសុភ័ណឌ

នាយកដ្ឋា នបញ្ជូ នអគ្គិ្នី
អុឹង ក្រសិទ្

ការ ិ. កផនកា រក្គ្រ់ក្គ្ងក្រព័ន្ព័ត្៌ម ន និងរំណត្់ព្ថ ា 
តឹ្រ សូរយជាត្ិ

ការិ. រហច ចរហទស
ម៉ាុរ ភ ូមី

ការិ.ក្គ្រ់ក្គ្ងគ្ហក្មងទី ១
ហសា ហរ៉ាងែី

ការិ.ក្គ្រក្គ្ងគ្ហក្មងទី ២
ភឹង ត្ ុល្លនី

ការិ. ក្គ្រ់ក្គ្ងគ្ហក្មងឯរជន
ហអៀវ រិត្ទូច

ការិ. សងគមររិសាា ន និងទំ.ទំសាធារណៈ
   ហ ៉៉ា  វិសាល

ការិ. វិភាគ្ក្រព័ន្រ ាិូ ន និង GIS
  ថាច់ សុវណារាសី

ហលខាធិការដ្ឋឋ ន
សមបត្តិ សត្ា

ការិ. សហ្ក្រតិ្រត្ តិការអនតរជាត្ិ
ផល សមបត្តិ

ការិ. រហច ចរហទសកផនការក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្ព្មា
 ថាច់ ហរៀងមុនី

ការិ. រដ្ ឋបាល-ហ្ិរិ ាវត្ ាុ
ហឆើម សុភ័ត្រ្រត

នាយកដ្ឋា ន 
ម្លូនិធិអគ្គ ិ្នីភាវបូនីយកម្ មជនបទ្យ

ហលឿង ករវសិល្ល

នាយកដ្ឋា ន ្វនកម្មផ្ែៃកនុង
ហអៀម វណាថា

ការិ. រដ្ ឋបាល និងរហចចរវិទាព័ត៌្មន
នឹម រូរិទ ្

ការិ. សវនរម មអាជីវរមម
ក្ពំ យ៉ា រិទ្

អគ្គនាយីរង្ ហិរញ្ញីិចេ-អាជីវីម្ម
ហល្លរ ឆឹង អុឹង

អគ្គនាយីរង្ មូ្េនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយីម្មជនបេ
ហល្លរ ករវ វីរៈ

នាយកដ្ឋា នរតួតព ិនិតយគណម្នយយផ្ែ ៃ
កនុងពយរួភារកិែច

នាយកដ្ឋា ន រដ្ ាបា ល
លី ទ ីឃា

នាយកដ្ឋា ន ហិរញ្ញកិែច-គណម្នយយ
សិុន សុវណានី

ការិ. រហច ចរហទសវារីអគ្ គិសនី
ជា ពិសិដ្ឋ

ការិ. សិរាធិការ
ទឹម ចាន់ម៉ា ហ្ុង

ហលខាធិការដ្ឋឋ ន អគ្គនាយរ
ក្ស៊ាុន វាសនា

គិ្ល្លនដ្ឋឋ ន
ហហ្ង សុមុននី

ហរាងចក្រ អគ្គិសនីទី ២
ហ្ុរ ហេង

ការិ. រហច ចរហទសហរាងចក្រហដ្ើរហដ្ឋយរហ ត៉
ែុត្ សំអាត្

ហដ្បា៉ា តឺ្ម ៉ាង ឆ្ន ំសិរាមូលដ្ឋឋ ន
ហម៉ាង សុតាា

ការិ.ក្គ្រ់ក្គ្ងឥណទានររហទស
ហលឿង រ៊ាុនថន

ហលខាធិការដ្ឋឋ ន
ហសង សុខា ការិ. សវនរម ម ហ្ិរ ាិវត្ ាុ ន ិងគ្ណហនយយ

ម៉ា  សុភា

ការិ. ក្រព័នរ្ុ៉ឺហេការពារ
ែី សុខន

នាយកដ្ឋា ន លទ្យធកម្ម
កង៉ាត្ សុខន

ការិ. លទរ្មមគ្ហក្មង
ហជត្ ច័ន ាក្រហសើរ

ការិ. លទរ្មមអគ្ គិសនីរមពុជា
សូវ សុធីតា

ការិ. ផ គត់្ផ គង់សមា រ ន ិងដឹ្រជ ាិូ ន
ទិត្យ ហរៀម

កផនរ រដ្ឋបាល
ហទព ណារា៉ា ន់

ការិ. ក្គ្រ់ក្គ្ងអចលនក្ទពយ
ហៅ អង្គគ វី

កផនរហលខាធិការ  

សាខា ទួលពក្ង
ក្សី រត្នមិត្ត

សាខា អូរដឹ្ម
ញឹម វងសហារ់

ការិ.ក្គ្រ់ក្គ្ងរហចចរហទសភូមិភាគ្ទី១
អ៊ាុង សុភណឌ តារា

ការិ.ក្គ្រ់ក្គ្ងរហចចរហទសភូមិភាគ្ទី២
សុខ ហហ្ង

ការិ.ក្គ្រ់ក្គ្ងរហចចរហទសភូមិភាគ្ទី៣
ឈឹម ហសឿន

ការិ.ក្គ្រ់ក្គ្ងរហចចរហទសភូមិភាគ្ទី៤
សឹុម សីុធរ

ការិ.ក្គ្រ់ក្គ្ងរហចចរហទសភូមិភាគ្ទី៥
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១

២

៣

ច្្ពុវិសយ័

មសច្្តីសមង្្រ

ទស្នវិសយ័

តួនាទី និងការទទួលខពុសបតរូវ

 ច្្ញវស័ិយរ្ស់អគ្ិសនើ្ ម្ញជា គឺកធវើយ៉ា ងណាឲ្យ 

ក្ាយជាអង្ភាពអគិ្សនើឈានមញខកគ កៅ ្្នញងកពោះរាជាណា-

ចក្្ម្ញជា កោយកតរូវខតិខុំយ៉ា ងខ្្ុំង ្្នញងការ្ុំកពញតកមរូវការ

កក ើ្ កបាស់ថាមពលអគ្ិសនើ   នរឹងកធើវឲ្យក្កសើរកឡើងនូវគញណភាព 

និងក្សទិ្ធភាពមនការផត់្ផង្ថ់ាមពលអគ្សិនើ�ូនអតិថិ�ន។

 ផ្តល់ការផ្ត់ផ្ង់អគ្ិសនើឲ្យបានកគ្់កោ  ន់  ក្្្

កោយសថែរិភាព គញណភាព ក្សិទ្ធភាព  �ូនអតិថិ�នកៅ្្នញង

តុំ្ន់ ដែលមានអាជ្ា្ណ្ណរ្ស់ខ្លួន កោយតមម្ក្្លួតក្ដ�ង

្កងកាើនក្តិ្ត្តិការអា�ើវ្មមឲ្យបានក្កសើរ្ុំផញត  និងក្្្

កោយក្សិទ្ធភាព  និងឧត្តមភាព   នរឹងចូលរលួមអនញវត្តកោលនកយ-

បាយរ្ស់រា�រោឋា ភិបាល្ម្ញជា កែើម្ើកាត់្នថែយភាពក ើ្ក្ 

ការោរ្រ ិ្ ថែ ន និងអភិវឌ្ឍន៍កសែឋា្ិចចេសង្មជាតិ។

 អគ្សិនើ្ ម្ញជាមានសិទ្ធ ិ  និងការទទលួលខញសកតរូវ

ចុំកោោះការ ផលិត ្ ្ូ្ន និងដច្ចាយថាមពលអគ្សិនើទូទាុំង

កពោះរាជាណាចក្្ម្ញជា កោយអនញកលាមតាមកាតពវ្ិចចេមនការ

កធវើោណិ�្្មមរ្ស់ខ្លួន ដែលមានដចងកៅ ្្នញងចបា្់ល្្ន្តិ្ ៈ 

អាជ្ា្ណ្ណ  និង្ទ្្ញាត្តែិមទកទៀតរ្ស់រា�រោឋា ភិបាល្ម្ញជា។

 អគ្សិនើ្ ម្ញជា ក្តិ្តិ្តជាសហកោសោណិ�្្មម 

មលួយ មានឯ្រា�្យភាព ្ ្នញងការករៀ្ចុំអា�ើវ្មម រ្ស់ខ្លួនកលើការ

ផលិត្្ូ្ន និងដច្ចាយថាមពលអគ្សិនើ កពមទាុំង្កងកាើតទញន

វនិិកយគ កែើម្ើកឆ្ើយត្កៅនរឹងតកមរូវការទើផសារ និងមានការ

ទទលួលខញសកតរូវកលើចុំណូលចុំណាយ។

 អគ្ិសនើ្ម្ញជាកតរូវអនញវត្តន៍តាមល្្ខណ្ឌ រ្ស់អាជ្ា-

្ណ្ណកចញកោយអាជ្ាធរអគ្សិនើ្ ម្ញជា កែើម្ើផ្តល់កសវា្មម

អគ្សិនើ។  អគ្សិនើ្ ម្ញជា កតរូវអនញវត្តន៍ នរឹងកធវើឲ្យសកកមចនូវ  

ដផនការអា�ើវ្មមរ្ស់ខ្លួន ដែលបានអនញម័តកោយក រ្ុមក រ្្ឹ សា-

ភិបាលអគ្សិនើ្ ម្ញជា  និងអនញកលាមតាមកោលនកយបាយ 

ថាមពលអគ្សិនើជាតិ និងដផនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ។

 អគ្សិនើ្ ម្ញជា កតរូវ្ុំណត់ស្មមភាពអា�ើវ្មម

ដែលមានដចងកៅ ្្នញងល្្ន្តិ្ ៈ នងិអាជ្ា្ណ្ណ ដែលបានអនញម័ត

កោយអាជ្ាធរអគ្ិសនើ្ ម្ញជា។

 អគ្សិនើ្ ម្ញជា កតរូវបានអនញញ្ញា តកលើការទទលួលខញសកតរូវ

ចុំកោោះ ៖

១- ការផលិត ការ្្ូ្ន និងការដ្ងដច្ថាមពលអគិ្សនើ ្្នញង 

កោល្ុំណង កែើម្ើកឆ្ើយត្តាមតកមរូវការថាមពលរ្ស់អ្ន្ជាវ

កគ្់ក្កភទ។

២-  នាុំចូល  និងនាុំកចញថាមពលអគ្ិសនើជាមលួយក្កទស�ិតខ្ង។

៣- ការ្ងសង់ និងោ្់ឲ្យែុំកណើ រការ្ណា្ត ញជាតិ្្ូ្នអគ្-ិ

សនើ កែើម្ើធានានូវការផ្ត់ផ្ង់អគ្សិនើឲ្យបានកគ្់កោន់ និងមាន

គញណភាព។
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៤-ការ្ងសង់ និងោ្់ឲ្យែុំកណើ រការ្ណា្ត ញ្្ូ្នរង ្្នញង 

កោល្ុំណង ដច្ចាយអគ្សិនើ និងផ្ត់ផ្ង់ែល់តុំ្ន់កគ្់កគង

កោយអគ្សិនើ្ ម្ញជា និងតុំ្ន់ែមទកទៀត។

៥-ល្់ថាមពលអគ្សិនើ និងការ្កកមើកសវា្មមដែលោ្់ព័ន្ធ ។

៦-ទិញថាមពល ការ្្ូ្នថាមពល និងការទិញ-ល្់ថាមពល 

រវាងអគ្សិនើ្ ម្ញជា នងិមែគូអ្ន្ផលិត ថាមពលឯ្រា�្យកផសែងៗ។

 អគ្សិនើ្ ម្ញជា បានក្ភពទញនម្ពើ ៖

១- ការផ្តល់�ុំនលួយពើរា�រោឋា ភិបាល្ម្ញជា ។

២- អចលនកទព្យ  និងែើធ្ើទាុំងឡាយ  ដែលកតរូវបានកផទារ�ូន 

អគ្ិសនើ្ម្ញជា កោយរា�រោឋា ភិបាល្ម្ញជា ែូចមានកៅ្្នញងមាកតា 

៧ មនអនញក្រឹត្យកលខ ២៣។

៣- កបា្់ចុំណូល កោយកយងតាមកោលការណ៍គណកនយ្យ

រ្ស់អគ្សិនើ្ ម្ញជា ។ 

៤- ការផ្តល់ហរិ្ញា្្ទានឥតសុំណង និងហរិ្ញា្្ទានឥណទាន 

កផសែងៗ ដែលអគ្សិនើ្ ម្ញជាទទលួលបាន កោយមានការអនញម័តពើ

រា�រោឋា ភិបាល្ម្ញជា ។ 

៥- ការផ្តល់ឥណទានែល់អគ្សិនើ្ ម្ញជាពើក្ភពហរិ្ញាវតថែញកផសែងៗ 

ដែលកតរូវអនញម័តកោយរា�រោឋា ភិបាល្ម្ញជា។
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្រណិ្ត បបាងំ ជលសា
អគ្នាយករង

ខផនការ	និងបណចចេកណទស

ឯ្ឧត្តម ចាន់ សពុធី
សមាជិក

តំណាង	តកសួងណសដ្ឋកិចចេនិងហិរញ្ញវតថាពុ

ឯ្ឧត្តម ក្វ រតនៈ
សមាជិក	

តបតិភរូរាជរដ្ឋាភិរាលកម្ពុជា	
ទទួលបន្ពុកជា	

អគ្នាយកអគ្ិសនីកម្ពុជា

ឯ្ឧត្តម កហម បកាញ ់តសូនី
សមាជិក

តំណាង	ទីស្ីការគណៈរដ្ឋមតន្ី

មោ្ ឆរឹង អពុរឹង
អគ្នាយករង

ហិរញ្ញកិចចេ-អាជីវកម្ម

ឯ្ឧត្តម វិចទ័រ ហ្សូនា
តបធាន

តំណាង	តកសួងខរែ	និងថាមពល

មោ្ ជពុន ពិសដិឋា
នាយក	ខផនការយុទ្ធសាតស្	

និងគណតមាងការ

មោ្ ណពុ ្រ សពុភា
នាយក	អាជីវកម្ម-

ខចកចាយ

្ញ្្ញ  សពុនិ សពុវណ្ណ នី
នាយិកា	ហិរញ្ញកិចចេ-

គណណនយ្យ

មោ្ អសូន មហមរទិ្ធ
នាយក	ផលិតកម្ម

មោ្ អពុរឹង ប្រសទិ្ធ
នាយក	បញ្ជូនអគ្ិសនី

      ១

រចនាសម្័ន្ធបគ្រ់បគង

ប្រុមប្ររឹ្សាភិបាល

      ២ រចនាសម្័នរ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា
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មោ្ ហង់ ទសូច
សមាជិក

តំណាងនិណោជិតកម្មករអគ្ិសនីកម្ពុជា

មោ្ គី មខមលនី
សមាជិក

តំណាង	តកសួងយុត្ិធម៌

មោ្បស ីសពុខ សពុធាវី
សមាជិក

តំណាង	សភាពាណិជ្កម្មកម្ពុជា

មោ្ អ៊ពុំ ពិសដិឋា
នាយក	វិទយាសាថាន
វិទយាសាតស្អគ្ិសនី

មោ្ ល ីទីឃា
នាយក	រដ្ឋរាល

មោ្ មលឿង ក្វសោិ
នាយក	មរូលនិធិអគ្ិសនី
ភាវរូបនីយកម្មជនបទ

មោ្ កងែត សពុខន
នាយក	លទ្ធកម្ម

មោ្ មអៀម វណ្ណ ថា
នាយក	សវនកម្មនផ្ក្ពុង

ឯ្ឧត្តម មអង គនា្ធ
អគ្នាយករង

រដ្ឋរាល

មោ្ ក្វ វីរៈ
អគ្នាយករង

មរូលនិធិអគ្ិសនីភាវរូប-
នីយកម្មជនបទ

 ្្នញងនាមរា�រោឋា ភិបាល្ម្ញជា ក្សលួង ដរ ៉ា និងថាមពល និងក្សលួងកសែឋា្ិចចេ និងហរិ្ញាវតថែញគឺជាមាចេ ស់សហ្មមសិទ្ធកិលើក្រុមហ៊ញន

អគ្សិនើ្ ម្ញជា។ អគ្សិនើ្ ម្ញជា កតរូវបានែរឹ្នាុំកោយក្តភូិរា�រោឋា ភបិាល្ម្ញជា ទទលួល្នទាញ្ជា អគ្នាយ្អគ្សិនើ្ ម្ញជា កោយមាន

ឋានៈ កសមើនរឹងរែឋាកលខ្ធិការ ្្នញង�លួររា�រោឋា ភិបាល ដែលជាអ្ន្រាយការណ៍�ូនក្រុមក រ្្ឹ សាភិបាល នងិទទលួលរបាយការណ៍កតឡ្់ម្វញិ កែើម្ើ

 រាយការណ៍�ូនកៅរែឋាមសន្តើក្សលួងអាណាពយោបាលទាុំងពើរ។ ក្តភូិរា�រោឋា ភិបាល្ម្ញជាទទលួល្នទាញ្ជាអគ្នាយ្អគ្សិនើ្ ម្ញជា កតរូវបាន       

�លួយការងារ កោយអគ្នាយ្រងចុំនលួន ០៤ រូ្ និងនាយ្ ចុំនលួន ១០ រូ្ ។ ឆ្ន ុំ២០១៧ ថា្ន ្់កគ្់កគងរ្ស់អគ្សិនើ្ ម្ញជា រលួមមាន៖

13របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧



២០១៧ ២០១៦

ោន់ករៀល ោន់ករៀល

បទព្យស្ម្ម

បទព្យស្ម្មរយៈមពលកវង

កទព្យ ករាងចក្ និង្រក្ិារ  ៥.៣០៣.២២០.៩៩០  ៤.១៥៦.៩៦២.៤០៤ 

កទព្យស្មមអរូ្ិយ  ១.៦១៩.៣៤៥ ៧៥០.៩៣៩

កទព្យស្មមរយៈកពលដវងកផសែងៗ - -

 ៥.៣០៤.៨៤០.៣៣៥  ៤.១៥៧.៧១៣.៣៤៣ 

បទព្យស្ម្មចរន្ត 

្ច់កបា្់ និង្ច់កបា្់សមមូល  ១.២៦២.៥០៩.៨៨១  ១.១១៩.៥៦៧.០៧៥ 

គណនើអតិថិ�ន និងគណនើកតរូវទទលួលកផសែងៗ  ៦៦៥.១០៣.៤៥២  ៦០៨.៦៦៥.៧៥៣ 

សន្និធិ  ៣៩៨.៨១១.៧៨៣  ៣២៦.៣២៣.២៦៨ 

 ២.៣២៦.៤២៥.១១៦  ២.០៥៤.៥៥៦.០៩៦ 

បទព្យស្ម្មសរ ពុ្រ  ៧.៦៣១.២៦៥.៤៥១  ៦.២១២.២៦៩.៤៣៩ 

មសូលធន

កែើមទញន  ៨៣៣.៦៩១.៤៦១  ៧៧២.៩០៦.៤៤១ 

កបា្់ចុំកណញរ្សាទញ្  ២.៣៦៨.២៧៤.៧៩០  ១.៩២៧.៥២០.២០៨ 

 ៣.២០១.៩៦៦.២៥១  ២.៧០០.៤២៦.៦៤៩ 

បទព្យអ្ម្ម

្រំណពុ លរយៈមពលកវង

កបា្់្មចេើ  ៣.០៤៤.០១៧.៥៣៣  ២.៤៣៣.៧១៣.៣១៤ 

កបា្់្្់រ្ស់អតិថិ�ន  ២៤៦.១០៧.២៥២  ២១៤.៩១៣.១៧២ 

សុំវធិានធនសកមា្់ក្ធននិវត្តន៍  ៣.៣៩៨.២៦៤  ៣.៣៤៩.៩៤៧ 

្ុំណញ លពន្ធពនយោរ, សញទ្ធ  ៤០.៣៥០.៩៥២  ៣២.៩៩២.២៦៧ 

 ៣.៣៣៣.៨៧៤.០០១  ២.៦៨៤.៩៦៨.៧០០ 

្រំណពុ លចរន្ត

គណនើអ្ន្ផ្ត់ផ្ង់ និងគណនើកតរូវទូទាត់កផសែងៗ  ៨៦២.៨៩៣.៤៣៧  ៦៣៤.០២៧.៦៥២ 

កបា្់្មចេើ  ១៧២.១៣៨.៣៦០  ១០៩.៦៩៣.៥៥៩ 

ពន្ធកលើកបា្់ចុំកណញក្ចាុំឆ្ន ុំកតរូវទូទាត់  ៦០.៣៩៣.៤០២  ៨៣.១៥២.៨៧៩ 

 ១.០៩៥.៤២៥.១៩៩  ៨២៦.៨៧៤.០៩០ 

្រំណពុ ល និងមសូលធនសរ ពុ្រ  ៧.៦៣១.២៦៥.៤៥១  ៦.២១២.២៦៩.៤៣៩ 

ទិននែន័យហរិញ្ញវត្ពុ

តារាងតពុល្យការហរិញ្ញវត្ពុ រ្រសអ់គិ្គសនី្ម្ពុជា សបរា្រ់ចពុងឆ្នែ ២ំ០១៧
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២០១៧ ២០១៦

ោន់ករៀល ោន់ករៀល

ចំណសូ ល

ចុំណូលពើការល្់ថាមពលអគ្ិសនើ  ៤.៦២១.៤១៧.៣២២  ៤.១៨៦.៩៨៦.៧៤៦ 

ចុំណូលពើការតភ្ា្់្ណា្ត ញអគ្ិសនើ  ៣៥.២៨៤.១៩៩  ៣១.១១០.៤៧៣ 

ចុំណូលកផសែងៗ  ២៣.១១៥.៥៣១  ១៧.៨៣៦.៩៥៧ 

 ៤.៦៧៩.៨១៧.០៥២  ៤.២៣៥.៩៣៤.១៧៦ 

ចំណាយប្រតិ្រត្តិការ

ការទិញថាមពល  (៣.៣១៤.០៦៣.៩១០)  (២.៩៤៩.៤២១.៦៨៧) 

ចុំណាយមថ្កក្ង  (៥.២៧៧.៣៨៣)  (១៨.៣៣២.៨០៨)

ចុំណាយកលើពន្ធនាុំចូល  (២៥.៥០០.៣៨៧)  (២៨.០០៥.៣៤២)

ចុំណាយកលើកបា្ក់្ៀវតសែរ ៍និងអតថែក្កយ�នក៍ផសែង  (២២៧.២៦៨.៤៧១)  (១៨៥.៤៤១.១០៩) 

ចុំណាយក្តិ្ ត្តកិារកផសែងៗ  (៣២៧.៦៧១.៧៩១)  (២៧២.៥៤១.២៨៦) 

រ ុំលស់កលើកទព្យករាងចក្ នងិ្រក្ិារ  (១៣៧.៤០៩.៤៧៧)  (១៤១.៣៧៩.០៨១)

រ ុំលស់កលើកទព្យស្មមអរូ្ិយ (៣៧៩.២០៧) (២៣៣.០៧៧)

ចុំកណញក្តិ្ត្តិការ  ៦៤២.២៤៦.៤២៦  ៦៤០.៥៧៩.៧៨៦ 

ចុំណាយហរិ្ញាវតថែញ-សញទ្ធ  (៧៦.៣៩២.៥៦៨)  (៤៦.២៩៣.៧៦៥)

កបា្់ចុំកណញមញនែ្ពន្ធ  ៥៦៥.៨៥៣.៨៥៨  ៥៩៤.២៨៦.០២១

ពន្ធកលើកបា្់ចុំកណញ  (១០១.៣៣៥.៦៦២)  (១១៩.០១២.១៨៤)

បបា្់ចំមណញសពុទ្ធ

សបរា្រ់ការយិ្ររមិចឆេទ/ចំណសូ លរមួសរ ពុ្រ  ៤៦៤.៥១៨.១៩៦  ៤៧៥.២៧៣.៨៣៧ 

របាយការណ៍លទ្ធ្ល រ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា សបរា្រ់ចពុងឆ្នែ ២ំ០១៧
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២០១៧ ២០១៦

ោន់ករៀល ោន់ករៀល

លហំសូរទរឹ្បបា្់ពីស្ម្មភាពប្រតិ្រត្តិការ

បបា្់ចំមណញប្រចាឆំ្នែ ំ  ៤៦៤.៥១៨.១៩៦  ៤៧៥.២៣៧.៨៣៧ 

និយត័្មមកលើៈ

ចុំណាយរ ុំលស់  ១៣៧.៧៨៨.៦៨៤  ១៤១.៦១២.១៥៨ 

ចុំកណញ ឬខ្តពើការ្្តូររូ្ិយ្័ណ្ណ្រកទស  ៣២.៦១៧.៣៦៥  (២៥.៨០៩.០៨២)

ខ្តកលើការល្់កទព្យ ករាងចក្ និង្រក្ិារ ២៥.២៥៦  ១១.៨១៨.៣៦៧ 

ចុំណាយការកបា្់  ៩២.០៧៣.១៦៥  ៦២.៨៦៣.៨៩៧ 

ចុំណាយកលើពន្ធកបា្់ចុំកណញ  ១០១.៣៣៥.៦៦២  ១១៩.០១២.១៨៤ 

សុំវធិានធនសកមា្់

្ដនថែមកលើគណនើអាក្្់ និងជា្់សងសែយ័  (១.៧០១.៣១១)  ៣.១៨០.៨៥២ 

អតថែក្កយ�ន៍ចូលនិវត្តន៍ ៤៨.៣១៧ ១៩៩.៧៥៦

សន្និធិខូច  ៦.០៨១.៦៧៣  ៤.៣៤២.៣០៥ 

 ៨៣២.៧៨៧.០០៧  ៧៩២.៤៩៤.២៧៤ 

ដក្ក្រួលមនៈ

   គណនើអតិថិ�ន និងគណនើកតរូវទទលួលកផសែងៗ  (៦៥.០២៥.៧៤៣)  (៨៥.០៤៤.៥៥០)

   សន្និធិ  (១៩២.៣៧៥.៣៩៣)  (២១៧.១៣៥.០៣៣)

   គណនើអ្ន្ផ្ត់ផ្ង់ និងគណនើកតរូវទូទាត់កផសែងៗ  ២០៨.៩៤៨.២៩៦  ៣.៤៩៩.០៩៧ 

   កបា្់្្់រ្ស់អតិថិ�ន  ៣១.១៩៤.០៨០  ៣៦.០៤១.៤៩៧ 

្ច់កបា្់សញទ្ធទទលួលបានពើក្តិ្ត្តិការ  ៨១៥.៥២៨.២៤៧  ៥២៩.៨៥៥.២៨៥ 

   ការកបា្់បាន្ង់  (៧២.១៥៥.៦៧៦)  (៥៩.៩៧១.៧០៩)

   ពន្ធបាន្ង់  (១១៦.៧៣៦.៤៥៤)  (៩៧.៤០៧.៣១៣)

សាច់បបា្់សពុទ្ធទទួលបានពីស្ម្មភាពប្រតិ្រត្តិការ  ៦២៦.៦៣៦.១១៧  ៣៧២.៤៧៦.២៦៣ 

លុំហូរទរឹ្កបា្់ពើស្មមភាពវនិិកយគ

ការទិញ កទព្យ ករាងចក្ និង្រក្ិារ  (៤០៩.៥១៤.៦៧១)  (២២៩.០២៣.៦១៥)

ការទិញ កទព្យអរូ ើ្ (៥៤៩.៤៨៥) (៤៦៣.៥០៨)

្ច់កបា្់ទទលួលបានពើការល្់កទព្យ ករាងចក្ និង្រក្ិារ ៣៧.១៥៦ ៤៦.២៥៥

កបា្់្ក្ញាើរមានការ្ុំណត់  ១៤.៩១២.០៦២  (១២៦.៦៣០.២៦០)

កែើមទញនរ្សាទញ្  (៩.០០៨.៤៨៩)  (៦.០៥៨.៦៦៤)

សាច់បបា្់សពុទ្ធមប្រើបបាស់្ នែពុងស្ម្មភាពវិនិមោគ  ៤០៤.១២៣.៤២៧  (៣៦២.១២៩.៧៩២)

ទិននែន័យហរិញ្ញវត្ពុ

របាយការណ៍លហំសូរសាច់បបា្់ រ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា សបរា្រ់ចពុងឆ្នែ ២ំ០១៧

16 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧



  
២០១៧ ២០១៦

ោន់ករៀល ោន់ករៀល

លហំសូរទរឹ្បបា្់ពីស្ម្មភាពហរិញ្ញ្រ្បទាន

្ច់កបា្់ទទលួលបានពើកបា្់្មចេើ  ៩.២៤៩.៣១២  ១៤.៧២៤.៣២៦ 

ការទូទាត់សងកបា្់្មចេើ  (១០៩.៦៦២.១១៩)  (៨៦.៧២៥.៨៧៤)

�ុំនលួយដែលទទលួលបាន  ៣៥.៧៥៤.៩៨៥  ២.៦៤៣.៣៨៨ 

សាច់បបា្់សពុទ្ធមប្រើបបាស់្ នែពុងស្ម្មភាពហរិញ្ញ្រ្បទាន  (៦៤.៦៥៧.៨២២)  (៦៩.៣៥៨.១៦០)

ការម្ើនម�ើងសពុទ្ធននសាច់បបា្់ និងសាច់បបា្់សមមសូល  ១៥៧.៨៥៤.៨៦៨  (៥៩.០១១.៦៨៩)

សាច់បបា្់ និងសាច់បបា្់សមមសូលនាមដើមការយិ្ររមិចឆេទ  ៩៩២.៩៣៦.៨១៥  ១.០៥១.៩៤៨.៥០៤ 

សាច់បបា្់ និងសាច់បបា្់សមមសូលនាចពុងការយិ្ររមិចឆេទ  ១.១៥០.៧៩១.៦៨៣  ៩៩២.៩៣៦.៨១៥ 

របាយការណ៍លហំសូរសាច់បបា្់ រ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា សបរា្រ់ចពុងឆ្នែ ២ំ០១៧(ត)
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ការអភិវឌ្ឍន៍
ធនធានមនពុស្
រ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា

«ចំណណុះដឹងថ្មីៗ		អាចបណងកើតឱ្យមានការផ្ាស់ប្ជូរណពញ
មួយជីវិត	។	អស់រយៈណពលបែុនា្មនឆ្្ំថ្មីៗណនុះ	អគ្ិសនី
កម្ពុជា	រានណរៀបចំនិងផ្ល់ជរូននរូវកម្មវិធីអប់រំវគ្បណ្ពុុះ-
បណ្ាលជាណតចើន	សតមាប់	បុគ្លិករបស់ណយើងទាំងក្ពុង
តបណទស	និងណតរៅតបណទស។»

19របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧



ការអភិវឌ្ឍន៍ ធនធានមនពុស្  រ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា

ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនពុស្

 ខណៈកពលដែលកសែឋា្ិចចេ្ម្ញជា្ុំពញងដតរ ើ្ ចកកមើន តកមរូវការធនធានមនញសសែកៅ្ម្ញជា ជាអាទិភាពចម្ង ្ ្នញងការ�កមរុញឲ្យ

មានការអភិវឌ្ឍន៍កលើកគ្់វសិ័យ។ កែើម្ើចូលរលួមអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យអគ្សិនើ និងវសិ័យែមទកទៀត កៅ្ម្ញជា  អគ្សិនើ្ ម្ញជា បាន្ន្តរលួមចុំដណ្

្្នញងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនញសសែកៅ ្្នញងក្កទស្ម្ញជា ជាពិកសសកៅអគិ្សនើ្ ម្ញជាផ្ទា ល់តាមរយៈការផ្ដល់ឱកាស និងធនធានែល់និ- 

កយ�ិតរ្ស់ខ្លួន្្នញងការអភិវឌ្ឍន៍ចុំកណោះែរឹង ទាុំងដផ្ន្្កចចេ្កទស �ុំនាញ និងដផ្ន្ែរឹ្នាុំ តាមរយៈគកកមាងថវកិា្ណ្ដញ ោះ្ណា្ដ លធន-

ធានមនញសសែអគិ្សនើ និង�ុំនលួយពើក រ្ុមហ៊ញនដែលមាន្ិចចេសហក្តិ្ត្តកិារជាមលួយអគិ្សនើ្ ម្ញជា្៏ែូចជា�ុំនលួយអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនញសសែ

ពើក្កទសកផសែងៗកលើការផ្ដល់អាហ្រូ្្រណ៍សិ្សាកៅកករៅក្កទស។

 ច្្ញវសិ័យរ្ស់អគ្សិនើ្ ម្ញជា សកមា្់និកយ�ិតរ្ស់ខ្លួន គឺមានែូចខ្ងកកកាម ៖

•  ផ្តល់ឲ្យនិកយ�ិតរ្ស់ខ្លួន មានឱកាស កែើម្ើពកងរឹងសមតថែភាពវជ្ិា�ើវៈ កោយកផ្្ត តកលើសមតថែភាព ការងារ ភាពសញចរតិ និងភាពក ម្ ោះ

    កតង់ចុំកោោះអគ្សិនើ្ ម្ញជា។

•  ផ្តល់ឲ្យនិកយ�ិតរ្ស់ខ្លួន នូវ ថ្ែ នភាព�ើវភាពរស់កៅបានល្អ នងិសមរម្យ។

•  ធានានូវភាពកតរឹមកតរូវ កសមើភាព និងផ្តល់ឱកាសែល់និកយ�ិតទាុំងឡាយ កែើម្ើទទលួលបាននូវការចូលរលួមចុំដណ្្្នញងការអភិវឌ្ឍន៍

    អគ្សិនើ្ ម្ញជា។

•  ផ្តល់�ូននូវល្្ខណ្ឌ ការងារល្អសមរម្យ កោយក ើ្្ទូលាយ្្នញងការកបាកស័យទា្់ទងព័ត៌មាន ក្្្ កោយភាពក ម្ ោះកតង់្្នញងចុំកណាម

និកយ�ិតទាុំងអស់  និង�លួយ�ុំរញញកលើការចូលរលួមកធវើការជាក្រុម ្ ្នញងកោល្ុំណង្កងកាើនក្សិទ្ធភាពការងារ កោយកផ្្ត តកលើទិសកៅ ថ្ែ ្នា

ក្រុមហ៊ញនឲ្យមានការរ ើ្ ចកកមើន។ 

 កែើម្ើ្ ុំកពញការងារឲ្យមានក្សិទ្ធភាពខ្ស់ ការកក�ើសករ ើសធនធានមនញសសែមានតលួនាទើយ៉ា ងសុំខ្ន់ កែើម្ើកឆ្ើយត្កៅនរឹង

តកមរូវការធនធានមនញសសែ អគ្សិនើ្ ម្ញជា កធវើការកក�ើសករ ើសនិកយ�ិតរ្ស់ខ្លួនក្្្កោយគញណភាព តម្ាភាព និងយញត្តធិម៌។
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 ១ វិទ្យាស្ថ្នវិទ្យាសស្ត្អគ្គិសនី

ការ្រណ្តពុ រះ្រណា្ត ល្នែពុងប្រមទស

 យ៉ា ងណាមិញ កែើម្ើ្ ន្តអភិវឌ្ឍន៍សមតថែភាពរ្ស់និកយ�ិត អគ្សិនើ្ ម្ញជាបាន្ណ្តញ ោះ្ណា្ត លនិកយ�ិតរ្ស់ខ្លួន្ដនថែម

តាមរយៈការចូលរលួមវគ្្ណ្តញ ោះ្ណា្ត លរយៈកពលខ្ើ-រយៈកពលដវងទាុំង្្នញង និងកករៅក្កទសែូចខ្ងកកកាម៖

 វទិយោ ថ្ែ នវទិយោ្សស្តអគិ្សនើ ជាថា្ន ល្ណ្តញ ោះ្ណា្ត ល 

ែ៏សុំខ្ន់សកមា្់និកយ�ិតអគ្ិសនើ្ម្ញជា កៅរា�ធានើភ្នុំកពញ

្៏ែូចជាកៅតាម្ណា្ត អង្ភាពអគិ្សនើកខត្តចុំណញ ោះ ឲ្យអគ្សិនើ

្ម្ញជា។ កែើម្ើ�ុំរញញ និងកលើ្ ្ម្ស់ចុំកណោះែរឹង និកយ�ិតកគ្់រូ្  

អាចកធវើការកស្នើសញុំសិ្សា្ដនថែមកលើ�ុំនាញ  កែើម្ើ្ ដនថែមកលើចុំកណោះ-

ែរឹង ដែលខ្លួនមានកៅវទិយោ ថ្ែ នវទិយោ្សស្តអគិ្សនើ  ដែលបាន

កលើ្ កឡើងជាករៀងរាល់ឆ្ន ុំ។  កោល្ុំណងចុំ្ងគឺកែើម្ើអភិវឌ្ឍន៍  

និងកសរូ្យ្ចុំកណោះែរឹងថមើ   ្ ្នញងការ្កងកាើនក្សិទ្ធភាពការងាររ្ស់

ខ្លួន ឲ្យអស់លទ្ធភាព។ 

  កៅឆ្ន ុំ ២០១៧  វទិយោ ថ្ែ នវទិយោ្សស្តអគ្សិនើ បាន

្ណ្តញ ោះ្ណា្ត លែល់សិក្ាកាមជានិកយ�ិតម្ពើកគ្់នាយ្ោឋា ន 

និងអង្ភាព អគ្សិនើកខត្ត-ក រ្ុងចុំនលួន ១.២៦៦ នា្់ កលើវគ្�ុំនាញ

ចុំនលួន ១៣៧ វគ្ និង ៧៩ មញខវជ្ិា។ សក្ិាកាមទាុំងកនាោះ កតរូវបាន

្ណ្តញ ោះ ្ ណា្ត លកលើ�ុំនាញកផសែងៗោ្ន   ្ ្នញងកនាោះរលួមមាន៖  សិក្ាកាម 

៣៩២ នា្់ ខ្ងដផ្ន្្ណា្ត ញដច្ចាយអគ្សិនើ សក្ិាកាម១៦៥ 

នា្់ ខ្ង ដផ្ន្្រធិានការោរ សិក្ាកាម ២១៧ នា្់ ខ្ងដផ្ន្

នាឡកិាសទាង់ សិក្ាកាម   ២១៥  នា្់     ខ្ងដផ្ន្សញវតថែភិាពពល្មម 

សិក្ាកាម  ៦៣ នា្់  ខ្ងដផ្ន្ផលិតថាមពល  សិក្ាកាម ៩៩ នា្់   ខ្ងដផ្ន្្ណា្ត ញ្្ូ្ន តង់ស្យញងខ្ស់   សិក្ាកាម  ៤៧ នា្់  

ខ្ងដផ្ន្្មមវធិើ្ ញ ុំព្ូយទ័រ និងសិក្ាកាម ៦៨ នា្់ ខ្ងដផ្ន្ភា្អង់កគ្ស្កចចេ្កទស ។

 ២ មជ្ឈមណ្ឌលអូស្្តាលី សម្្ប់ការបណ្តុះបណ្ត្ល

 កៅមថងៃទើ ២៣ ដខវចិិ្ឆកា ឆ្ន ុំ២០១៧ អគ្សិនើ្ ម្ញជា ្៏បានផ្តល់នូវវគ្ភា្អង់កគ្សរយៈកពលខ្ើ  កោយសហការណ៍ជាមលួយ

ម�្ឈមណ្ឌ លអូស ្្ត លើសកមា្់ការ្ណ្តញ ោះ្ណា្ត លកៅកាត់  ACE កែើម្ើផ្តល់ឲ្យនិកយ�ិតនូវវគ្សិ្សា្ដនថែមកលើភា្អង់កគ្សកករៅកមា៉ា ង

ការងាររ្ស់ខ្លួន កោយម្ទល់កពលកនោះ និកយ�ិតចុំនលួន ៣៦៣ រូ្  បានសិ្សាវគ្ភា្អង់កគ្សកនោះ។ កករៅពើវគ្សិ្សាភា្អង់កគ្ស 

អគ្ិសនើ្ម្ញជា ្ ៏កលើ្ទរឹ្ចិត្តឲ្យនិកយ�ិត  ដែលមាន្ុំណងចង់្ដនថែមចុំកណោះែរឹងកលើដផ្ន្្មមវធិើ ញ្ ុំព្ូយទ័រកផសែងៗ សកមា្់កក្ើកបាស់

្្នញងការងារឲ្យកាន់ដតមានក្សិទ្ធភាព។
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 អគ្សិនើ្ ម្ញជា ្ ៏បាន្ន្ត្ិចចេខិតខុំក រ្ឹងដក្ង្្នញងការសហការជាមលួយ ថ្ែ ្័នជាតិ នងិអន្តរជាតិែមទកទៀត កែើម្ើក្ៀរគររ្ 

អាហ្រូ្្រណ៍ និងវគ្្ណ្តញ ោះ្ណា្ត លរយៈកពលខ្ើនានាកលើ�ុំនាញអគិ្សនើ  �ុំនាញ ញ្ុំព្ូយទ័រ  និងភា្្រកទស កែើម្ើ្ កងកាើនចុំកណោះ

ែរឹងឲ្យទូលុំទូលាយ   និងដសវងយល់្ដនថែមពើ្ កចចេ្វទិយោថមើៗ  ែល់និកយ�ិតរ្ស់ខ្លួន ។  គិតកតរឹមឆ្ន ុំ២០១៧ អគ្សិនើ្ ម្ញជាបាន្កងកាើត

នូវឱកាសសិ្សាកករៅក្កទសែល់និកយ�ិតកគ្់លុំោ្់ថា្ន ្់្្នញងការដសវងរ្ ចុំកណោះែរឹង្ដនថែមតាមរយៈអាហ្រូ្្រណ៍ នានាែូចជា៖

 - អាហ្រូ្្រណ៍ «អ្ន្ឯ្កទសវយ័ក្មងអគ្សិនើ្ ម្ញជា» ជាអាហ្រូ្្រណ៍ ដែលអគ្សិនើ្ ម្ញជា ជាអ្ន្រា៉ា ្់រងកលើរាល់ការ 

ចុំណាយមថ្ សកមា្់សិ្សាថា្ន ្់្រញិ្ញា ្កតជាន់ខ្ស់ កោយឲ្យនកិយ�ិតកធវើការសិ្ សាកៅ្ណា្ត ក្កទសជាសមា�ិ្អា្៊ន។ អាហ្-

រូ្្រណ៍  «អ្ន្ឯ្កទសវយ័ក្មងអគ្សិនើ្ ម្ញជា»  បាន្កងកាើតកឡើងកៅមថងៃទើ ១៧ ដខ្ញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០១៥  ្ ្នញងកោល្ុំណង កែើម្ើ�ុំរញញ 

និងកលើ្ ទរ្ឹ ចិត្តែល់និកយ�ិត ដែលមាន ុ្ំណងចង់្កងកាើនចុំកណោះែរឹងខ្លួន កហើយយ្ចុំកណោះែរឹងកនោះ ម្អភិវឌ្ឍក្កទស្ម្ញជា។ 

ម្កតរឹមកពលកនោះ អគ្សិនើ្ ម្ញជា បាន្្ូ្ននិកយ�ិតចុំនលួន ០៦ រូ្ កៅសិ្ សាថា្ន ្់្រញិ្ញា ្កតជាន់ខ្ស់កៅក្កទសមថឡង់ែ៏ និង 

ក្កទសសរឹងហា ញ្រ ើ។

 -  តាមរយៈរា�រោឋា ភិបាល្ម្ញជា �ុំនលួយឥតសុំណងរ្ស់ក្កទស�្៉ាញនសកមា្់អាហ្រូ្្រណ៍មនការអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន

មនញសសែ កៅកាត់ (JDS) ដែលក្កទស្ម្ញជា ជាក្កទសមលួយ្្នញងចុំកណាមក្កទសទាុំង ១២ ្ ្នញងតុំ្ន់ ដែលទទលួលបានដផ្ផ្កា ពើអាហ្-

រូ្្រណ៍កនោះ។  អគ្សិនើ្ ម្ញជា  បាន្្ូ្ននិកយ�ិតខ្លួនចុំនលួន  ១៨ រូ្  កៅសិ្សាកៅក្កទស�្៉ាញន  ថា្ន ្់្រញិ្ញា ្កតជាន់ខ្ស់កលើ

�ុំនាញជាកកចើន។

ការ្រណ្តពុ រះ្រណា្ត លចំមណរះដរឹងមបរៅប្រមទស

ការអភិវឌ្ឍន៍ ធនធានមនពុស្  រ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជា
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តារាងទី ១ : ្បមិតវ្រ្បធម៌រ្រសន់ិមោជិត-្ម្ម្រ អគ្គិសនី្ម្ពុជាពីឆ្នែ  ំ២០១២ - ២០១៧

ប្រមភទ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

្ណ្ឌិ ត ៣ ៤ ៤ ៤ ៥ ៦

អនញ្ណ្ឌិ ត ១៤២ ១៤១ ១៥១ ១៦៥ ១៧៩ ១៩៣

វសិវ្រ និង្រញិ្ញា ្័កតកផសែងៗ ៨២២ ៩៣៤ ១.០៧៨ ១.២៤០ ១.៣៨៣ ១៦៥១

្កចចេ្កទស�ុំនាញ ៤៩៣ ៥៧០ ៧៣៦ ៩១៧ ១.១៧៥ ១៣៧៣

្មម្រ�ុំនាញ ១៨៨ ១៨០ ១៧៨ ១៧៣ ១៦៨ ១៣៣៦

ទញតិយភូមិ និង ោម ន�ុំនាញ ១.២៨៧ ១.៣៩៨ ១.៤៣៨ ១.៥២៧ ១.៦៨៧ ៥២៨

សរពុ្រ ២.៩៣៥ ៣.២២៧ ៣.៥៨៥ ៤.០២៦ ៤.៥៩៧ ៥០៨៧

 - អគ្សិនើ្ ម្ញជា បានចញោះអនញសសែរណៈកយគយល់ោ្ន ជាមលួយក្រុមហ៊ញន CHMC (China National Heavy Machinery 

Corporation)  ដែលជាក រ្ុមហ៊ញនមែគូអភិវឌ្ឍន៍  កែើម្ើផ្តល់អាហ្រូ្ ្រណ៍កៅសិ្សា ថា្ន ្់្រញិ្ញា ្កតជាន់ខ្ស់កៅក្កទសចិន 

រហូតម្ែល់កពលកនោះ អគិ្សនើ្ ម្ញជា បាន្្ូ្ននកិយ�ិតចុំនលួន ២ រូ្  កៅសិ្សាកៅក្កទសចនិ កលើថា្ន ្់្រញិ្ញា ្កតជាន់ខ្ស់ 

ដផ្ន្្កចចេ្កទសអគ្សិនើ។

 - ក្សលួង ដរ ៉ា និងថាមពល បានចញោះអនញសសែរណៈកយគយល់ជាមលួយក្រុមហ៊ញន China Southern Power Grid Co., Ltd 

(CSG) កែើម្ើផ្តល់អាហ្រូ្្រណ៍ែល់មសន្តើ និងនិកយ�ិតអគ្សិនើ្ ម្ញជា ្្នញងការ្ន្តការសិ្សាថា្ន ្់្រញិ្ញា ្កតជាន់ខ្ស់កៅក្កទស

ចិន កោយបានផ្តល់អាហ្រូ្្រណ៍ចុំនលួន ០៦ ្ដន្ងម្អគ្សិនើ្ ម្ញជា។

 កករៅពើអាហ្រូ្្រណ៍ទាុំងកនោះ និកយ�ិតអគ្សិនើ្ ម្ញជា ្៏អាចដសវងរ្អាហ្រូ្្រណ៍កោយខ្លួនឯង កែើម្ើកៅ្ន្តការ

សិ្សាទាុំងថា្ន ្់្រញិ្ញា ្កតជាន់ខ្ស់  និងថា្ន ្់្ណ្ឌិ ត កៅតាមស្លវទិយោល័យនានាកៅកករៅក្កទស ។  រហូតម្ែល់កពលកនោះ 

មាននិកយ�ិត ដែល្ុំពញងសិ្សា និង្ ច្េ្់ការសិ្សាចុំនលួន ០៨ រូ្ កៅក្កទសមថឡង់ែ៏ និងក្កទសចិន ។ 
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មមធយោបាយ
្លតិថាមពល 
និងការ្្គត់្្គង់
ថាមពលអគ្គិសនី
 ផលិតកម្ម	ថាមពលអគ្ិសនី	សតមាប់បំណពញ
តតមរូវការណតបើតរាស់ណៅក្ពុង	តបព័ន្ធអគ្ិសនីជាតិទាំងមរូល	
នាណពលបចចេពុប្បន្			តតរូវរានណផ្ោតសំខាន់ណៅណលើតបភព
ថាមពលសាអាត។
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មមធយោបាយ្លតិថាមពល និងការ្្គត់្្គង់ថាមពលអគ្គិសនី

ប្រភព្លតិ្ម្ម

 តបមរូវការថាមពល និងការ្្គត់្្គង់អគ្គិសនី មៅ្នែពុង្រណា្ត ញជាតិ

  ្្នញងឆ្ន ុំ២០១៧ អានញភាពតកម្ើងសរញ្ក្មាណ ២.៥២០ MW ដែល ្្នញងកនាោះរលួមមាន វារ ើអគ្សិនើក្មាណ 

១.៣៣០ MW  ធ្ូយងថមក្មាណ ៥៣៥ MW  កក្ងឥន្ធនៈក្មាណ  ២៤៨ MW  �ើវមា៉ា សក្មាណ ៦ MW 

ពន្កឺពោះអាទិត្យ ១០ MW និងនាុំចូលពើក្កទស�ិតខ្ងែូចជាក្កទសមថឡង់ែ៏ ក្កទសកវៀតណាម និងក្កទសឡាវ 

សរញ្ក្មាណ ៣៨៨ MW ។  ថាមពលផលិតសរញ្ក្មាណ ៧.៦៦៥ GWh  ្្នញងកនាោះក្ភពពើវារ ើអគ្សិនើមាន 

៣៥% ក្ភពធ្ូយងថម ៤៦,៥% ក្ភពកក្ងឥន្ធនៈ ៣% ក្ភព�ើវមា៉ា ស់ ០,៥%  ថាមពលពន្កឺពោះអាទិត្យ ០,១% 

និង ការនាុំចូលពើក្កទស�ិតខ្ង ១៥% ។ ជាលទ្ធផលមនការអភិវឌ្ឍន៍ក្ភពអគ្សិនើ្ ្នញងកសរុ្ បានកធវើឲ្យការនាុំចូល 

ថាមពលពើក្កទស�ិតខ្ង ថយចញោះគលួរ្ត់សុំោល់ពើ៦២% កៅឆ្ន ុំ២០១០ ម្កតរឹម ១៥% កៅឆ្ន ុំ២០១៧ និង ការ 

កក្ើកបាស់កក្ងឥន្ធនៈថយចញោះយ៉ា ងគុំហញ្ពើ ៣៤% ម្កតរឹម ៣% និងមាន្ុំកណើ នផលិត្មមសរញ្ក្ចាុំឆ្ន ុំក្មាណ 

១៦% ក ើ្កធៀ្នរឹងឆ្ន ុំ២០១៦។

  កៅចញងឆ្ន ុំ២០១៧ កនោះ «្ណា្ត ញជាតិ» ្ម្ញជា កកកាយពើបានភ្ា្់ជាមលួយក្ព័ន្ធអគ្សិនើតង់ស្យញងខ្ស់ 

ក្កទសកវៀតណាម  ភ្ា្់ជាមលួយក្ព័ន្ធអគ្សិនើតង់ស្យញងខ្ស់ក្កទសមថឡង់ែ៏   និងភ្ា្់ជាមលួយក្ភពវារ ើអគ្សិនើ 

កៅតុំ្ន់្ុំពង់ស្ ឺកកាោះ ញ្ង និងកោធិ៍្ត់ ក្ភពវារ ើអគ្សិនើកៅតុំ្ន់�លួរភ្នុំគិរ ើរម្យ និង�លួរភ្នុំ្ុំចាយ កពមទាុំងភ្ា្់ជា

មលួយក្ភពអគ្សិនើផលិត កោយធ្ូយងថមនាុំចូលកៅកខត្តកពោះសើហនញ ការផ្ត់ផ្ង់អគ្សិនើរ្ស់ «្ណា្ត ញជាតិ»កនោះ 

បានកគ្ែណ្ត ្់ផ្ទា ល់កលើរា�ធានើ / កខត្តចុំនលួន ១៤ គឺ៖  ភ្នុំកពញ ្ណា្ត ល ្ុំពង់ស្ ឺតាដ្វ  ្ុំពត ដ្្ កពោះសើហនញ 

្ុំពង់ឆ្ន ុំង កោធិ៍្ត់ បាត់ែុំ្ង ្នាទា យមាន�័យ កសៀមរា្ ្ុំពង់ចាម និងកកាោះ ញ្ង រលួចកហើយ និងបាន្្ូ្នកៅ

ផ្ត់ផ្ង់កខត្តចុំនលួន ៤ កទៀតគឺ៖ ត្ូង�មញ ុំ មកពដវង ្ុំពង់ធុំ និងម្៉ាលិន ដែលមានអានញភាពតកមរូវការអតិ្ រមាក្មាណ 

១.២៦៩ MW និងថាមពលផលិត ៧.៦៦៥ GWh កហើយតុំ្ន់កគ្ែណ្ត ្់ទាុំងកនាោះមានែូចខ្ងកកកាម៖

26 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ឋាំ២០១៧26 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧



អគ្គិសនីភនែំមពញ (ប្រព័ន្ធភនែំមពញ) ភ្នុំកពញ គឺជារា�ធានើមន

កពោះរាជាណាចក្្ម្ញជា។ ក្ព័ន្ធអគ្ិសនើភ្នុំកពញ   ផ្ត់ផ្ង់ពើ្ណា្ត ញ

ជាតិ  តាមរយៈអនញ ថ្ែ នើយតង់ស្យញង ២៣០ kV  ែូចជា៖ អនញ ថ្ែ នើយ

ទើ៤  អនញ ថ្ែ នើយទើ៦  និង អនញ ថ្ែ នើយទើ៧  ជាមលួយនរឹងអានញភាពសរញ្

ក្មាណ ៩០០ MW  កពមទាុំង ផលិត្មមកោយកក្ងមានក្មាណ 

១៩៤ MW  កោយ្ ច្េញ ោះម្្្នញងក្ព័ន្ធភ្នុំកពញ តាមអនញ ថ្ែ នើយ

តង់ស្យញង ១១៥ kV ដែលរលួមមាន៖ អនញ ថ្ែ នើយទើ១ អនញ ថ្ែ នើយទើ២

អនញ ថ្ែ នើយទើ៣ អនញ ថ្ែ នើយទើ៤ អនញ ថ្ែ នើយទើ៥ អនញ ថ្ែ នើយទើ៦ 

និងអនញ ថ្ែ នើយទើ៧។ តុំ្ន់សថែិត្្នញង ការកគ្់កគងរ្ស់អគ្ិសនើ

ភ្នុំកពញរលួមមាន រា�ធានើភ្នុំកពញ តុ្ំ ន់ ជាយក រ្ុង�ញុំវញិក រ្ុងភ្នុំកពញ 

និងទើក្�ញុំ�នក្រុងតាក ម្  កខត្ត្ណា្ត ល។

 កៅឆ្ន ុំ២០១៧ តកមរូវការអានញភាពអតិ្រមារ្ស់ក្ព័ន្ធ

ភ្នុំកពញក្មាណ  ៧៧៧ MW  ផ្ត់ផង់្�ូនអតិថិ�នកគ្់ក្កភទ 

ចុំនលួន ៦៥២.៨៥៨ ។ ក្ព័ន្ធភ្នុំកពញបានទាញថាមពលពើក្ភព

្ណា្ត ញជាតិក្មាណ ៤.៧៥៦ GWh ្ ្នញងឆ្ន ុំ២០១៧ និងមានកតរឹម 

៤.៥៩៦ GWh ្្នញងឆ្ន ុំ២០១៦ ។

អគ្គិសនីមសៀមរា្រ កសៀមរា្ គឺជាតុំ្ន់ទា្់ទាញកភ្ៀវកទស-

ចរណ៍  និងមានទើតាុំងសថែតិកៅ  ភាគោយព័្យមនក្កទស្ម្ញជា។ 

អគិ្សនើកសៀមរា្  កតរូវបានកផទារម្កៅកកកាម  ការកគ្់កគងរ្ស់ 

អគ្សិនើ្ ម្ញជាកៅមថងៃទើ៣០ ដខធ្នូ ឆ្ន ុំ ១៩៩៥។ ការផ្ត់ផ្ង់អគ្សិនើ 

កៅកខត្តកសៀមរា្   បានម្ពើការផលិត   កោយករាងចក្អគ្សិនើ

្ម្ញជាផ្ទា ល់ខ្លួន  និងពើអនញ ថ្ែ នើយអគ្សិនើកសរុ្ពលួ្   ដែលបាននាុំ

ចូលថាមពលពើក្កទសមថឡង់ែ៏តាមដខសែ្្ូ្ន ១១៥ kV តាុំងពើឆ្ន ុំ 

២០០៧។ ក្ព័ន្ធអគ្សិនើកសៀមរា្ បានភ្ា្់ជាមលួយ្ណា្ត ញជាតិ 

កៅឆ្ន ុំ ២០១៣។

 ចុំណញ ចសុំខ្ន់ៗមនក្តិ្ត្តិការរ្ស់ក្ព័ន្ធអគ្ិសនើ

កសៀមរា្  សកមា្់ឆ្ន ុំ២០១៧ មានែូចជា  ៖  សមតថែភាពផ្ត់ផ្ង់ 

ក្មាណ ៩០ MW បានម្ពើ្ ណា្ត ញជាតិ និង ១១ MW បានម្ពើ

ផលិត្មមកោយករាងចក្ផ្ទា ល់ខ្លួន។  តកមរូវការកក្ើកបាស់អានញភាពជា

អតិ្រមា ៨៩ MW ។ ក្ភពថាមពលផលិតកៅ្្នញងក្ព័ន្ធទាុំងអស់

27របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧



មមធយោបាយ្លតិថាមពល និងការ្្គត់្្គង់ថាមពលអគ្គិសនី

សរញ្ ក្មាណ ៥៣០ GWh ។ ក្ដវងដខសែ្ណា្ត ញ 

ដច្ចាយតង់ស្យញងមធ្យម ២២ kV និងក្ដវង្ណា្ត ញ 

តង់ ស្យញងទា្  ០,៤ kV   មានក្ដវងសរញ្   ចុំនលួន

២.៣៥៦ km ដែលបានផ្ត់ផ្ង់�ូនអតិថិ�នកគ្់

ក្កភទចុំនលួន ៦១.៧៤៥។

អគ្គិសនីមខត្តបពរះសហីនពុ  កខត្តកពោះសើហនញ គឺជា

តុំ្ន់ កទសចរណ៍  ដែលមានកឆ្នរសមញកទ ្្អ តជា្់

ចុំណាត់  ថា្ន ្់កលខ១  សថែិតកៅភាគនិរតើមនក្កទស

្ម្ញជា។ អគ្សិនើកខត្តកពោះសើហនញ កតរូវបានកផទារម្ កៅ

កកកាមការកគ្់កគងរ្ស់អគ្សិនើ្ ម្ញជាកៅមថងៃទើ១១ ដខមិថញនា ឆ្ន ុំ១៩៩៦។ ្ន្ងម្ក្ព័ន្ធអគ្សិនើក្រុងកពោះសើហនញ ជាក្ព័ន្ធោច់ 

កោយ ដឡ្ពើកគ និងទទលួលការផ្ត់ផ្ង់ពើករាងចក្ផលិតអគ្សិនើ្ ្នញងកខត្ត ដែលមានអានញភាពតកម្ើងសរញ្ ២០ MW ។ កៅចញង ឆ្ន ុំ ២០១១  

ក្ព័ន្ធ កនោះ  បានតភ្ា្់ជាមលួយក្ព័ន្ធអគ្សិនើ្ ុំពត  ដែលទទលួលថាមពលពើ្ ណា្ត ញជាតិ   កពមទាុំងថាមពលនាុំចូលពើ ក្កទសកវៀត-

ណាម។ ចញងឆ្ន ុំ ២០១២ និងកែើមឆ្ន ុំ ២០១៣ ក្ព័ន្ធអគ្សិនើកខត្តកពោះសើហនញ កតរូវបានផ្ត់ផ្ង់កោយផ្ទា ល់ពើ្ ណា្ត ញជាតិតាមរយៈដខសែ

្្ូ្ន ២៣០ kV ពើអនញ ថ្ែ នើយ្ុំពត កៅអនញ ថ្ែ នើយសទារឹងហ្វ និងដខសែ្្ូ្ន ១១៥ kV ពើអនញ ថ្ែ នើយសទារឹងហ្វ កៅអនញ ថ្ែ នើយក្រុង

កពោះសើហនញ។ ្ ្នញងឆ្ន ុំ២០១៧ អគ្សិនើកខត្តកពោះសើហនញ បានទទលួលការផ្ត់ផ្ង់ពើ្ ណា្ត ញជាតិក្មាណ ៩០ MW និងពើផលិត្មមកោយ 

ករាងចក្ផលិតអគ្សិនើ្ ្នញងកខត្ត  ២០ MW  ដែលនាុំឲ្យមានការក ើ្នកឡើងនូវលទ្ធភាពផ្ត់ផ្ង់រ្ស់ក្ព័ន្ធកៅតុំ្ន់កផសែងកទៀត និង

កសវា្រ ជាកកចើនកៅ ្្នញងកខត្តកពោះសើហនញ ។ ចុំណញ ចសុំខ្ន់ៗមនក្តិ្ ត្តកិាររ្ស់ក្ព័ន្ធអគ្សិនើកខត្តកពោះសើហនញ សកមា្់ឆ្ន ុំ២០១៧ 

មានែូចតកៅ  ៖  ផលិត្មមថាមពលក្ចាុំឆ្ន ុំមាន ៣១៧ GWh  តកមរូវការកក្ើកបាស់អានញភាពជាអតិ្រមា ៦៨ MW ជាមលួយក្ដវង

ដខសែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យញងមធ្យម ២២ kV និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យញងទា្ ០,៤ kV មានក្ដវងសរញ្ចុំនលួន ៩៨៤ km ដែល

បានផ្ត់ផ្ង់�ូនអតិថិ�នកគ្់ក្កភទចុំនលួន ២០.១៥៧។ 

អគ្គិសនីកំពង់ចាម ្ ុំពង់ចាម ជាកខត្តដែលក្្្កោយ

ែើមាន�ើវជាតិសកមា្់ចមាកា រករៅសូ៊  មានទើតាុំងសថែតិកៅភាគ

ខ្ងក ើ្តមនក្កទស្ម្ញជា។ អគ្សិនើ្ ុំពង់ចាម កតរូវបានកផទារ

ម្កៅកកកាមការកគ្់កគងរ្ស់អគ្សិនើ្ ម្ញជា កៅមថងៃទើ២៣ 

ដខមើនា ឆ្ន ុំ១៩៩៨។ ្ ្នញងឆ្ន ុំ ១៩៩៦ ក្ព័ន្ធអគ្សិនើ្ ុំពង់ចាម 

កតរូវបានផ្ត់ផ្ង់ កោយករាងចក្ផលិតអគ្សិនើ្ ្នញងកខត្ត។ លញោះ 

ែល់ឆ្ន ុំ ២០១១ ដផ្ន្មលួយចុំនលួនមនក្ព័ន្ធកនោះ បានទទលួលថាម

ពល ដែលនាុំចូលពើក្កទសកវៀតណាម។ អគ្សិនើ្ ុំពង់ចាម 

បានភ្ា្់ម្្ណា្ត ញជាតិ្្ូ្នកៅឆ្ន ុំ២០១៣។ ចុំណញ ចសុំខ្ន់ៗមនក្តិ្ត្តកិាររ្ស់ក្ព័ន្ធអគ្សិនើ្ ុំពង់ចាម សកមា្់ឆ្ន ុំ២០១៧

មានែូចតកៅ៖ សមតថែភាពផ្ត់ផ្ង់ក្មាណ ៩០ MW បានម្ពើ្ ណា្ត ញជាតិ និង ៨ MW បានម្ពើផលិត្មមកោយករាងចក្ផលិត 

អគ្សិនើ្ ្នញងកខត្ត។ ផលិត្មមថាមពលក្ចាុំឆ្ន ុំសរញ្ក្មាណ ១០៣ GWh  និងតកមរូវការកក្ើកបាស់អានញភាពជាអតិ្រមា ៣៦ MW ។ 

ក្ដវងដខសែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យញងមធ្យម ២២ kV និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យញងទា្ ០,៤ kV មានក្ដវងសរញ្ចុំនលួន ១.០២៤ km 

ដែលបានផ្ត់ផ្ង់ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចុំនលួន ២១.៣៤១។ 

សាខាមមមត់ និងពញាកប្្  ក្ព័ន្ធផ្ត់ផ្ង់អគ្សិនើសកមា្់កសរុ្កមមត់ និងពញាដក្្ មានទើតាុំងសថែតិកៅកខត្ត្ុំពង់ចាម និង

កក្ើកបាស់ក្ព័ន្ធ្ណា្ត ញតង់ស្យញងមធ្យម ២២ kV ។  ការផ្ត់ផ្ង់ថាមពលអគ្សិនើ  កៅតុំ្ន់ទាុំងពើរកនោះ  កតរូវបាននាុំចូលពើក្កទស

កវៀតណាម ចា្់ពើឆ្ន ុំ២០០២ ដែលមានអានញភាពផ្ត់ផ្ង់តាម្ិចចេសនយោ ១០ MW។ ្្នញងឆ្ន ុំ ២០១៧ ថាមពលនាុំចូលមានចុំនលួន ៤៩

28 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧



GWh កពមទាុំងក្ដវងដខសែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យញងមធ្យម ២២ kV និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យញងទា្ ០,៤ kV មានក្ដវងសរញ្ចុំនលួន 

៤២០ km  ដែលតកមរូវការកក្ើកបាស់អានញភាពជាអតិ្រមា ១៣ MW  និងបានផ្ត់ផ្ង់ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចុំនលួន ២៣.៥៣៩ ។

អគ្គិសនីបាត់ដំ្រង   បាត់ែុ្ំ ង ជាកខត្តដែលឈានមញខកគ  និងមានសកា្ត នញពលកសែឋា្ិចចេដផ្ន្្សិ្មម ជាពិកសសគឺផលិត្មម

 កសរូវអងការ ។  កខត្តកនោះមានទើតាុំងសថែតិកៅភាគោយព័្យមនក្កទស្ម្ញជា ។  អគ្សិនើបាត់ែុំ្ង  កតរូវបានកផទារម្កៅកកកាមការកគ្់កគង

រ្ស់អគិ្សនើ្ ម្ញជាកៅមថងៃទើ២៨ ដខមិថញនា ឆ្ន ុំ២០០០។ អគិ្សនើបាត់ែុ្ំ ង បានកគ្ែណ្ត ្ក់លើដខសែ្្ូ្នរង ្្នញងកខត្តកោធិ្៍ ត់។ 

ដខសែ្្ូ្ន ១១៥ kV សកមា្់នាុំចូលថាមពលអគ្សិនើពើក្កទសមថឡង់ែ៏ កតរូវបានតភ្ា្់ជាមលួយក្ព័ន្ធ្្ូ្នអគ្សិនើកសៀមរា្ និង 

្នាទា យមាន�័យ្្នញងឆ្ន ុំ ២០០៧  កពមទាុំងភ្ា្់្ន្តកៅ្ណា្ត ញជាតិ្្ូ្ន្្នញងឆ្ន ុំ២០១២ ។   ការផ្ត់ផ្ង់ថាមពលអគ្សិនើ្ ្នញងកខត្ត

បាត់ែុំ្ង បានពើ្ ណា្ត ញជាតិ តាមរយៈអនញ ថ្ែ នើយបាត់ែុំ្ង (CPG) និងអនញ ថ្ែ នើយបាត់ែុំ្ង (CPTL) កោយមានសមតថែភាពសរញ្ 

១៨៥ MW  ពើករាងចក្អគ្សិនើ្ ម្ញជាផ្ទា ល់ក្ដហល�ិត   ២ MW ។ ្្នញងឆ្ន ុំ ២០១៧  ក្ព័ន្ធអគ្សិនើបាត់ែុំ្ងមានថាមពលផលិត

សរញ្ក្មាណ ៣៦៤ GWh កពមទាុំងតកមរូវការកក្ើកបាស់អានញភាពជា  អតិ្រមា ៧១ MW ។ ក្ដវងដខសែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យញង 

មធ្យម  ២២ kV  និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យញងទា្  ០,៤ kV  មានក្ដវងសរញ្ចុំនលួន ២.៤៦៥ km  ដែលបានផ្ត់ផ្ង់ែល់អតិថិ�ន

កគ្់ក្កភទចុំនលួន ៥០.០៩៣ ។ 

អគ្គិសនី្រន្ាយរានជ័យ និងសាខាមង្គល្រសូរ ី  ្នាទា យមាន�័យ  មានទើតាុំងសថែតិកៅភាគោយព័្យ មនក្កទស្ម្ញជា ។ 

អគ្សិនើ្ នាទា យមាន�័យ កតរូវបានកផទារម្កៅកកកាមការកគ្់កគងរ្ស់អគ្សិនើ្ ម្ញជាកៅមថងៃទើ១៤ ដខសើហ្ ឆ្ន ុំ២០០៣។ ការផ្ត់ផ្ង់ 

ថាមពលអគ្សិនើ្ ្នញងកខត្ត្នាទា យមាន�័យ   បានពើការនាុំចូលពើក្កទសមថឡង់ែ៏   និងការផលិតថាមពលពើករាងចក្អគ្សិនើ្ ម្ញជា

ផ្ទា ល់ ្្នញងឆ្ន ុំ២០០៧។ ្នាទា ្់ម្ក្ព័ន្ធ   អគ្សិនើរ្ស់កខត្តកនោះ បានតភ្ា្់ថាមពលពើ្ ណា្ត ញជាតិ្្ូ្នកៅឆ្ន ុំ២០១៣ ។ កៅឆ្ន ុំ 

២០១៧ ការផ្ត់ផ្ង់ ៦៨ MW បានម្ពើ្ ណា្ត ញជាតិ្្ូ្ន (ពើអនញ ថ្ែ នើយ្នាទា យមាន�័យ និងអនញ ថ្ែ នើយ IE) នងិ ៣ MW កទៀត 

បានពើករាងចក្អគ្សិនើ្ ម្ញជាផ្ទា ល់។  ថាមពលនាុំចូលសរញ្គឺ ១៣៣ GWh  ដែលតកមរូវការកក្ើកបាស់អានញភាព  អតិ្រមា ២៦ MW ។ 

ក្ដវងដខសែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យញងមធ្យម ២២ kV និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យញងទា្ ០,៤ kV មានក្ដវងសរញ្ចុំនលួន ៣៤០ km 

និងបានផ្ត់ផ្ង់ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចុំនលួន ២៣.៥៦៨។

អគ្គិសនីស្រឹងកបតង  សទារឹងដកតង  គឺជាកខត្តោច់កសយលមលួយ  និងមានក្ជា�នរស់កៅរកងវើលៗ ឃ្្តៗ ពើោ្ន ដែលសថែតិកៅភាគ

ឦ្នមនក្កទស្ម្ញជា ។ អគ្សិនើសទារឹងដកតង កតរូវបានកផទារម្កៅកកកាមការកគ្់កគងរ្ស់អគ្សិនើ្ ម្ញជាកៅមថងៃទើ១៤ ដខសើហ្ ឆ្ន ុំ 

២០០៣។ ក្ព័ន្ធអគ្សិនើក្រុងសទារឹងដកតង បានតភ្ា្់កៅក្ព័ន្ធ អគិ្សនើក្កទសឡាវ តាមរយៈតង់ស្យញង ២២ kV តាុំងពើឆ្ន ុំ ២០១០។ 

្្នញងឆ្ន ុំ២០១៧ សមតថែភាពផ្ត់ផ្ង់សរញ្គឺ ៦ MW (ដែលក្ដហល�ិត ២ MW ផ្ត់ផ្ង់កោយករាងចក្អគ្សិនើ្ ម្ញជាផ្ទា ល់ និង ៤ 

MW នាុំចូលពើក្កទសឡាវ)។ តកមរូវការកក្ើកបាស់អានញភាពជាអតិ្រមា ១២ MW និងថាមពលផលិតសរញ្ ៤៩ GWh។ ក្ដវងដខសែ 

្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យញងមធ្យម ២២ kV និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យញងទា្ ០,៤ kV មានក្ដវងសរញ្ចុំនលួន ៧៦៩ km ដែលបាន

ផ្ត់ផ្ង់ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចុំនលួន ៩.៥០៣។

អគ្គសិនីរតនគិរ ី   រតនគិរ ើ សថែតិកៅជា្ក់ពុំដែនខ្ង់

រា្្ណា្ត ល មនក្កទសកវៀតណាម និងក្កទសឡាវ។  

អគិ្សនើរតនគិរ ើ កតរូវបានកផទារម្កៅកកកាមការកគ្់កគង 

រ្ស់អគ្សិនើ្ ម្ញជាកៅមថងៃទើ១៤ ដខសើហ្ ឆ្ន ុំ ២០០៣។ 

្្នញងឆ្ន ុំ ២០១៧ ក្ព័ន្ធអគ្សិនើរតនគិរ ើ មានអានញភាពតកម្ើង 

៤ MW ពើករាងចក្វារ ើអគិ្សនើ រ្ស់អគិ្សនើ្ ម្ញជាផ្ទា ល់ 

និងករាងចក្ផលិតថាមពល ្្នញងកខត្តក្មាណ ៨ MW  

បាននាុំចូលពើក្កទសកវៀតណាម តាមរយៈដខសែ្្ូ្នរងតង់ស្យញង ៣៥ kV ។ កៅឆ្ន ុំ ២០១៧ តកមរូវការកក្ើកបាស់អានញភាពជាអតិ្រមា 

១៩ MW ថាមពលផលិត និងនាុំចូលសរញ្ក្ចាុំឆ្ន ុំក្មាណ ៥០ GWh ។ ក្ដវងដខសែ្ណា្ត ញដច្ចាយ ០,៤ kV មានក្ដវងសរញ្ចុំនលួន 

29របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧



ចុំនលួន ៥៩២ km ដែលបានផ្ត់ផ្ង់ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចុំនលួន ៨.០៧៥។ 

អគ្គិសនីតាកកវ និងសាខាអង្គតាសសាម តាដ្វ មានទើតាុំងសថែតិកៅតុ្ំ ន់វាលរា្ភាគខ្ងត្ូងមនក្កទស្ម្ញជា។អគិ្សនើ

តាដ្វ កតរូវបានកផទារម្កៅកកកាមការកគ្់កគងរ្ស់អគ្សិនើ្ ម្ញជាកៅមថងៃទើ២៦ ដខមិថញនា ឆ្ន ុំ ២០០០។ ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញង ២៣០kV 

កចញពើក្កទសកវៀតណាម និងអនញ ថ្ែ នើយតាដ្វ កតរូវបានោ្់ឲ្យែុំកណើ រការកៅមថងៃទើ ៣១ ដខ មើនា ឆ្ន ុំ ២០០៩ កែើម្ើនាុំចូលថាមពល 

ពើក្កទសកវៀតណាម។ កៅឆ្ន ុំ២០១៧ ការផ្ត់ផ្ង់ពើ្ ណា្ត ញជាតិមានក្មាណ  ៤៥ MW កហើយពើករាងចក្ផលិតអគ្សិនើកក្ើកក្ង

ក្មាណ �ិត ២ MW ។ កៅឆ្ន ុំ២០១៧ តកមរូវការកក្ើកបាស់អានញភាពជាអតិ្រមា ២១ MW ដែលក្ដវងដខសែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យញង

មធ្យម ២២ kV និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យញងទា្ ០,៤ kV មានក្ដវងសរញ្ចុំនលួន ៧៨៦ km ថាមពលផលិត កោយករាងចក្អគ្សិនើ

្ម្ញជាផ្ទា ល់ ការនាុំចូល និងទិញពើ្ ណា្ត ញជាតិ្្ូ្នសរញ្ក្ចាុំឆ្ន ុំ ៩០ GWh ដែលបានផ្ត់ផ្ង់ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចុំនលួន 

២៣.៧៣២ ។

អគ្គិសនី្ំពត   ្ុំពត មានទើតាុំងសថែតិកៅ

ភាគខ្ងត្ូង មនក្កទស្ម្ញជា ។  អគ្សិនើ

ុ្ំពត កតរូវបានកផទារម្កៅកកកាមការកគ្់កគង 

រ្ស់អគ្សិនើ្ ម្ញជាកៅមថងៃទើ១៤ ដខសើហ្ ឆ្ន ុំ

២០០៣។ ផលិត្មមពើករាងចក្កក ើ្កក្ងរ្ស់

អគ្សិនើ្ ុំពត និងការនាុំចូលថាមពលពើក្-

កទសកវៀតណាម តាមរយៈដខសែ្ណា្ត ញតង់-

ស្យញង២២ kV ឆ្ងកាត់កសរុ្ ុ្ំពង់កតាច កតរូវ 

បានកក្ើសកមា្់ផ្ត់ផ្ង់ឲ្យក រ្ុង្ុំពត ។ ្ ្នញងឆ្ន ុំ 

២០១១ ការផ្ត់ផ្ង់ពើ្ ណា្ត ញជាតិមានក្មាណ ៤៥ MW។ កៅឆ្ន ុំ ២០១៧ ថាមពលផលិត ដែលផ្ត់ផ្ង់កោយករាងចក្អគ្សិនើ

្ម្ញជាផ្ទា ល់ ការនាុំចូល ការទិញពើ្ ណា្ត ញជាតិ្្ូ្នមានសរញ្ ១១៦ GWh កហើយតកមរូវការកក្ើកបាស់អានញភាពជាអតិ្រមា ១៦ MW 

ក្ដវងដខសែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យញងមធ្យម ២២ kV និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យញងទា្ ០,៤ kV មានក្ដវងសរញ្ចុំនលួន ៦៧៣ km 

ដែលបានផ្ត់ផ្ង់ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចុំនលួន ៤.៨២៩។

សាខា្ំពង់បតាច ក្ព័ន្ធអគ្សិនើ្ ុំពង់កតាច សថែតិកៅ្្នញងកខត្ត្ុំពត និងនាុំចូលអគិ្សនើពើក្កទសកវៀតណាម តាុំងពើឆ្ន ុំ២០០២ ។ 

្្នញងឆ្ន ុំ២០១៤ ក្ព័ន្ធអគ្សិនើ្ ុំពង់កតាច កតរូវបានភ្ា្់ជាមលួយ្ណា្ត ញជាតិ្្ូ្ន។ កៅឆ្ន ុំ២០១៦ អានញភាពជាវតាម្ិចចេសនយោគឺ ១០ 

MW កហើយក្ដវងដខសែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យញងមធ្យម ២២ kV និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យញងទា្ ០,៤ kV មានក្ដវងសរញ្ចុំនលួន 

១៤៤ km មានថាមពលផលិតសរញ្ ១៤ GWh និងតកមរូវការកក្ើកបាស់អានញភាពជាអតិ្រមា ៣ MW ដែលបានផ្ត់ផ្ង់ែល់អតិថិ-

�នកគ្់ក្កភទចុំនលួន ៦.៦៥១។

អគ្គិសនីនបពកវង មកពដវង  មានទើតាុំងសថែតិកៅភាគអាកគ្នយ ៍មនក្កទស្ម្ញជា ។  អគ្សិនើមកពដវង   កតរូវបានកផទារម្កៅកកកាមការ

កគ្់កគង រ្ស់អគ្សិនើ្ ម្ញជាកៅមថងៃទើ១៤ ដខសើហ្ ឆ្ន ុំ២០០៣។ ក្ព័ន្ធអគ្សិនើមកពដវង មានក្ភពពើករាងចក្អគ្សិនើផ្ទា ល់ខ្លួន ដែល 

មានអានញភាពតកម្ើងក្មាណ�ិត ១ MW (្្នញងឆ្ន ុំ ២០០៣) និងអានញភាពនាុំចូលពើកវៀតណាម (្្នញងឆ្ន ុំ ២០០៩)។ កកកាយពើោ្់

ឲ្យែុំកណើ រការ្ណា្ត ញអគ្សិនើ្ ្នញងគកកមាង�ន្ទ កខត្តមកពដវងទទលួលបានការផ្ត់ផ្ង់ពើក្ព័ន្ធអគ្សិនើ្ ុំពង់ចាម ( ្្នញងឆ្ន ុំ ២០១៣) 

ក្ព័ន្ធអគិ្សនើភ្នុំកពញសកមា្់ផត់្ផ្ង់តុ្ំ ន់តាម្កណា្ត យផូ្វជាតិកលខ ៨ ( ្្នញងឆ្ន ុំ ២០១៤) និងករាងចក្អគិ្សនើកែើរកោយធ្ូយងថម 

សញវណ្ណភូមិ (្្នញងឆ្ន ុំ ២០១៥)។ ្ ្នញងឆ្ន ុំ២០១៧ ក្ដវងដខសែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យញងមធ្យម ២២ kV និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យញងទា្ 

០,៤ kV មានក្ដវងសរញ្ចុំនលួន ៨៦៧ km  និងតកមរូវការអានញភាពអតិ្រមា ២១ MW កពមទាុំងថាមពលផលិត និងនាុំចូលក្មាណ 

៨៨ GWh ដែលបានផ្ត់ផ្ង់ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចុំនលួន ៧.១២៩ ។

មមធយោបាយ្លតិថាមពល និងការ្្គត់្្គង់ថាមពលអគ្គិសនី

30 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧



អគ្គិសនីសាវា យមរៀង វ្ យករៀង មានទើតាុំងសថែតិកៅភាគអាកគ្នយម៍នក្កទស្ម្ញជា។ អគ្សិនើ្ វ យករៀង កតរូវបានកផទារម្កៅកកកាម 

ការកគ្់កគងរ្ស់អគ្សិនើ្ ម្ញជាកៅមថងៃទើ១៤ ដខសើហ្ ឆ្ន ុំ ២០០៣។ អគ្សិនើ្ វ យករៀង កតរូវបានផ្ត់ផ្ង់កោយការនាុំចូលថាមពល

ពើក្កទសកវៀតណាម  (្្នញងឆ្ន ុំ២០០៣)  ពើករាងចក្អគ្សិនើ្ ម្ញជាផ្ទា ល់អានញភាពផលិតសរញ្ក្មាណ ៨ MW  (្្នញងឆ្ន ុំ ២០០៦) 

និង ពើករាងចក្អគ្សិនើកែើរកោយធ្ូយងថម សញវណ្ណភូមិ (្្នញងឆ្ន ុំ ២០១៥) ។   កៅឆ្ន ុំ ២០១៧  ថាមពលនាុំចូល  និងផលិតកោយករាង

ចក្អគ្សិនើ្ ម្ញជាផ្ទា ល់គឺ ១៩៤ GWh ដែលមានតកមរូវការកក្ើកបាស់អានញភាពជាអតិ្រមា ១៩ MW ។ ក្ដវងដខសែ្ណា្ត ញដច្ចាយ     

តង់ស្យញងមធ្យម  ២២ kV  និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យញងទា្ ០,៤ kV មានក្ដវងសរញ្ចុំនលួន  ៦៦៣ km  កពមទាុំងបានផ្ត់ផ្ង់ែល់

អតិថិ�ន កគ្់ក្កភទចុំនលួន ២៧.៨១១។

សាខាបាវិត              ក្ព័ន្ធអគ្សិនើបាវតិ  សថែតិកៅកខត្ត វ្ យករៀង    នងិទទលួលការផ្ត់ផ្ង់ថាមពលតាមរយៈ          ការនាុំចូលពើក្កទសកវៀត-

ណាម។ កៅឆ្ន ុំ២០១៧ អានញភាពនាុំចូលពើក្កទសកវៀតណាមក្មាណ ១៦ MW នងិមានតកមរូវការកក ើ្កបាសអ់ានញភាពជាអតិ្រមា 

២៧ MW ដែលបានផ្ត់ផ្ង់ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចុំនលួន ៥.០៤៣ ។

អគ្គសិនីមណ្លគិរ ីអគិ្សនើមណ្ឌ លគិរ ើ កតរូវបានកផទារម្កៅកកកាមការកគ្់កគងរ្ស់អគ្សិនើ្ ម្ញជាកៅមថងៃទើ១០ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ 

២០១០។ អានញភាពតកម្ើង ៣៧០ kW ផលិតកោយករាងចក្វារ ើអគ្សិនើអានញភាពផលិត កោយមា៉ា សញើនឌើកយ៉ា្យដសល ៣០០ kW និង 

អានញភាពនាុំចូលពើក្កទសកវៀតណាមក្មាណ ១ MW ។  កកកាមការកគ្ក់គងរ្សអ់គ្សិនើ្ ម្ញជាកៅឆ្ន ុំ២០១៧  ថាមពលផលតិ 

និងនាុំចូលសរញ្  ១១ GWh  និងតកមរូវការកក្ើកបាស់អានញភាពជាអតិ្រមាជាង  ៣ MW ។   ក្ដវងដខសែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យញង

មធ្យម ២២ kV និងក្ដវង  ្ណា្ត ញតង់ស្យញងទា្ ០,៤ kV មានក្ដវងសរញ្ចុំនលួន ២៩៥ km ដែលបានផ្ត់ផ្ង់ែល់អតិថិ�នកគ្់

ក្កភទចុំនលួន ៣.៧៣៥។

សាខាក្វសរីា អគ្សិនើដ្វសើមា ជា្ខ្អគ្សិនើសថែតិកៅ្្នញងកសរុ្ដ្វសើមា កខត្តមណ្ឌ លគិរ ើ។ ការផ្ត់ផ្ង់ថាមពល គឺតាមរយៈ 

ការនាុំចូលពើក្កទសកវៀតណាម ដែលអានញភាព្ក ច្េញតាម្ិចចេសនយោ ០,៤ MW ។ ថាមពលនាុំចូលគឺ ៦ GWh និងតកមរូវការកក្ើកបាស់ 

អានញភាពជាអតិ្រមា�ិត ១ MW ។ ក្ដវងដខសែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យញងមធ្យម ២២ kV និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យញងទា្ ០,៤ kV 

មានក្ដវងសរញ្ចុំនលួន ១៣១ km ដែលបានផ្ត់ផ្ង់ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចុំនលួន ៣.៨២៥។

អគ្គសិនីប្មចរះ អគិ្សនើក្កចោះ កតរូវបានកផទារម្កៅកកកាមការកគ្់កគងរ្ស់អគិ្សនើ្ ម្ញជាកៅមថងៃទើ២០ ដខកម្ ឆ្ន ុំ២០១១។  

ក្ព័ន្ធអគ្សិនើក្កចោះ ជាក្ព័ន្ធកៅោច់កោយដឡ្ ដែលផ្ត់ផ្ង់កោយករាងចក្ ផលិតថាមពលអគ្សិនើផ្ទា ល់ខ្លួន ដែលមាន អានញភាព 

តកម្ើង�ិត ១ MW (្្នញងឆ្ន ុំ ២០១១) និងពើក្ព័ន្ធអគ្សិនើ្ ុំពង់ចាម (្្នញងឆ្ន ុំ ២០១៥)។ កកកាមការកគ្់កគងកោយអគ្សិនើ្ ម្ញជា

កៅឆ្ន ុំ២០១៧ ថាមពលទិញ និងនាុំចូលក្ចាុំឆ្ន ុំក្មាណ ៣៦ GWh និងតកមរូវការកក្ើកបាស់អានញភាពជាអតិ្រមាក្ដហល ៩ MW 

ក្ដវងដខសែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យញងមធ្យម ២២ kV និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យញងទា្ ០,៤ kV មានក្ដវងសរញ្ចុំនលួន ៥៥២km 

ដែលបានផ្ត់ផ្ង់ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចុំនលួន ១០.១១៥។

សាខាសនែលួ ក្ព័ន្ធអគ្សិនើស្នលួល សិថែតកៅកសរុ្ស្នលួល កខត្តក្កចោះ ។  ក្ព័ន្ធកនោះ បានផ្ត់ផ្ង់កោយការនាុំចូលថាមពលពើក្កទស

កវៀតណាមក្មាណ ៥ MW កោយមានថាមពលផលិតក្ចាុំឆ្ន ុំ ១២ GWh និងតកមរូវការកក្ើកបាស់អានញភាពជាអតិ្រមា ២ MW ។ 

ក្ដវងដខសែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យញងមធ្យម ២២ kV និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យញងទា្ ០,៤ kV មានក្ដវងសរញ្ចុំនលួន ១០១ km 

ដែលបានផ្ត់ផ្ង់ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចុំនលួន ២.៥៧៦។

អគ្គិសនី្ំពង់ស្ពឺ កៅមថងៃទើ១៤ ដខមើនា ឆ្ន ុំ២០១២ ្ខ្្ុំពង់ស្ ឺកតរូវបាន្កងកាើតជាអង្ភាពកខត្ត ខណៈដែល្ខ្កនោះ កាលពើ

កពល្ន្ងម្ សថែតិកកកាមក្ព័ន្ធកគ្់កគងអគ្សិនើភ្នុំកពញ ។ អង្ភាពកនោះទទលួល្នទាញ្កគ្់កគងក្ព័ន្ធអគិ្សនើ្ ្នញងកខត្ត្ុំពង់ស្ ឺ និង

តុំ្ន់តាម្កណា្ត យផ្ូវជាតកិលខ៤ ដែលដច្ចាយថាមពល ែល់អនញ ថ្ែ នើយ្ុំពង់ស្។ឺ ្្នញងឆ្ន ុំ២០១៧ សមតថែភាពផ្ត់ផ្ង់ក្មាណ 

៤៥ MW បានម្ពើ្ ណា្ត ញជាតិ ដែលថាមពលផលិតក្ចាុំឆ្ន ុំគឺ ១២០ GWh និងតកមរូវការកក្ើកបាស់អានញភាពជាអតិ្រមា ៤៦ MW 

ជាមលួយក្ដវងដខសែ្ណា្ត ញដច្ចាយតង់ស្យញងមធ្យម ២២ kV និងក្ដវង្ណា្ត ញតង់ស្យញងទា្ ០,៤ kV មានក្ដវងសរញ្ ចុំនលួន 

៧៧៥km ដែលបានផ្ត់ផ្ង់ែល់អតិថិ�នកគ្់ក្កភទចុំនលួន ១៦.៤១០។ 
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ឆ្នែ ំ
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ទីតាងំ អានពុភាព

្រណា្ត ញជាតិ
តមមលើង  ៨៣៩  ១.៤២៦  ១.៩៧២  ១.៩៥៩  ២.០៩៤  ២.៥០៩

្រមញ្ចញ  ៧៦៨  ១.១៦៨  ១.៧៦៨  ១.៨៨៨  ២.០១៤  ២.០៨០

ភ្នុំកពញ
តកម្ើង  ៦៣៤  ១.២២០  ១.៧២៨  ១.៨៤២  ១.៩៧៧  ២.៣៨៧ 

្ក ច្េញ  ៥៧១  ៩៦៨  ១.៥៣១  ១.៧៧៨  ១.៩០៥  ១.៩៦៥ 

អគ្ិសនើ្ម្ញជា ឯ្�ន កក្ង
តកម្ើង  ៤៤  ៤៤  ៤៤  ៨១  ៨១  ៨១ 

្ក ច្េញ  ៤១  ៤១  ៤១  ៧៥  ៧៥  ៧៥ 

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

្ក ច្េញ  ៣២  ៣២  ៣២   -      -      -    

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

្ក ច្េញ  ៤៣  ៤៣  ៤៣  ៤៣  ៤៣  ៤៣ 

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

្ក ច្េញ  -  ៧   -      -      -      -    

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

្ក ច្េញ  ៤៥  ៤៥  ៤៥  ៤៥  ៤៥  ៤៥ 

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

្ក ច្េញ  ១០  ១០  ១០  ១០  ១០  ១០ 

គិរ ើរម្យ ១ ឯ្�ន វារ ើ
តកម្ើង  ១២  ១២  ១២  ១២  ១២  ១២ 

្ក ច្េញ  ១១  ១១  ១១  ១១  ១១  ១១ 

គិរ ើរម្យ ៣ ឯ្�ន វារ ើ
តកម្ើង  ១៨  ១៨  ១៨  ១៨  ១៨  ១៨ 

្ក ច្េញ  ១៨  ១៨  ១៨  ១៨  ១៨  ១៨ 

្ុំចាយ ឯ្�ន វារ ើ
តកម្ើង  ១៩៤  ១៩៤  ១៩៤  ១៩៤  ១៩៤  ១៩៤ 

្ក ច្េញ  ១៩៤  ១៩៤  ១៩៤  ១៩៤  ១៩៤  ១៩៤ 

អាមត ឯ្�ន វារ ើ
តកម្ើង  -  ១២០  ១២០  ១២០  ១២០  ១២០ 

្ក ច្េញ  -  ១២០  ១២០  ១២០  ១២០  ១២០ 

ឫសសែើក�រុុំកកកាម ឯ្�ន វារ ើ
តកម្ើង  -  ៣៣៨  ៣៣៨  ៣៣៨  ៣៣៨  ៣៣៨ 

្ក ច្េញ  -  ១៦៩  ៣៣៨  ៣៣៨  ៣៣៨  ៣៣៨ 

តាមត ឯ្�ន វារ ើ
តកម្ើង  -  -  ២៤៦  ២៤៦  ២៤៦  ២៤៦ 

្ក ច្េញ  -  -  ២៤៦  ២៤៦  ២៤៦  ២៤៦ 

CEL ឯ្�ន ធ្ូយងថម
តកម្ើង  -  ១២០  ១២០  ១២០  ១២០  ១២០ 

្ក ច្េញ  -  ១០០  ១០០  ១០០  ១០០  ១០០ 

កស្ន២ ឯ្�ន វារ ើ
តកម្ើង   -      -      -      -      -     ៤០០ 

្ក ច្េញ   -      -      -      -      -     ៥០ 

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

្ក ច្េញ   -      -      -      -      -     ១០ 

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

្ក ច្េញ  -  -  ១២៥  ២៥១  ៣៧៧  ៣៧៧ 

តារាងទី ២ : អានពុភាពតមមលើង និងអានពុភាព្រមញ្ចញពីប្រភពមរាងចប្ និងការនាចំសូល (MW)

មមធយោបាយ្លតិថាមពល និងការ្្គត់្្គង់ថាមពលអគ្គិសនី
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ឆ្នែ ំ
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ទីតាងំ អានពុភាព

សញវណ្ណភូមិ ឯ្�ន ធ្ូយងថម
តកម្ើង  ១០  ១០  ១០  ១០  ១០  ១០ 

្ក ច្េញ  ៧  ៨  ៨  ៨  ៨  ៨ 

មថឡង់ែ៏ នាុំចូល
កពមកកពៀង  -  -  ១២០  ១២០  ១២០  ១២០ 

្ក ច្េញ  -  -  ១២០  ១២០  ១២០  ១២០ 

កវៀតណាម នាុំចូល
កពមកកពៀង  ២០០  ២០០  ២០០  ២០០  ២០០  ២០០ 

្ក ច្េញ  ១៧០  ១៧០  ២០០  ២០០  ២០០  ២០០ 

អគ្គិសនី មខត្ត-ប្រុង
តមមលើង  ២០៥  ២០៧  ២៤៤  ១១៧  ១១៧  ១២៣ 

្រមញ្ចញ  ១៩៧  ១៩៩  ២៣៦  ១០៩  ១០៩  ១១៥

អគ្ិសនើ
កសៀមរា្

អ.្ កក្ង
តកម្ើង  ១១  ១១  ១១  ១១  ១១  ១១ 

្ក ច្េញ  ១១  ១១  ១១  ១១  ១១  ១១ 

នាុំចូល
កពមកកពៀង  ៤០  ៤០  ៨០   -      -      -    

្ក ច្េញ  ៤០  ៤០  ៨០   -      -      -    

អគ្ិសនើ
្ុំពង់ចាម

ឯ្�ន កក្ង
តកម្ើង  ៨  ៨  ៨  ៨  ៨  ៨ 

្ក ច្េញ  ៧  ៧  ៥  ៥  ៥  ៥ 

្ណា្ត ញជាតិ
តកម្ើង  ២  ២  ២  ២  ២  ២ 

្ក ច្េញ  ២  ២  ២  ២  ២  ២ 

អគ្ិសនើ
កខត្តកពោះសើហនញ

អ.្ កក្ង
តកម្ើង  ៦  ៦  ៦  ៦  ៦  ៦ 

្ក ច្េញ  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥ 

ឯ្�ន កក្ង
តកម្ើង  ១៤  ១៤  ១៤  ១៤  ១៤  ១៤ 

្ក ច្េញ  ១០  ១០  ១០  ១០  ១០  ១០ 

អគ្ិសនើ
តាដ្វ

អ.្ កក្ង
តកម្ើង  ២  ២  ២  ២  ២  ២ 

្ក ច្េញ  ២  ២  ២  ២  ២  ២ 

្ណា្ត ញជាតិ
តកម្ើង  ១៦  ១៦  ១៦   -     -   -    

្ក ច្េញ  ១៦  ១៦  ១៦   -     -   -    

អគ្ិសនើ
បាត់ែុំ្ង

អ.្ កក្ង
តកម្ើង  ៣  ២  ២  ២  ២  ២ 

្ក ច្េញ  ២  ២  ២  ២  ២  ២ 

្ណា្ត ញជាតិ
តកម្ើង  ២០  ២០  ២០  -  -  - 

្ក ច្េញ  ២០  ២០  ២០  -  -  - 

អគ្ិសនើ
្នាទា យមាន�័យ

អ.្ កក្ង
តកម្ើង  ៣  ៣  ៣  ៣  ៣  ៣ 

្ក ច្េញ  ៣  ៣  ៣  ៣  ៣  ៣ 

នាុំចូល
កពមកកពៀង  ២០  ២០  ២០   -     -   -    

្ក ច្េញ  ២០  ២០  ២០   -     -   -    

អគ្ិសនើ
្ុំពត

អ.្ កក្ង
តកម្ើង  ៣  ៣  ៣  ៣  ៣  ៣ 

្ក ច្េញ  ៣  ៣  ៣  ៣  ៣  ៣ 

្ុំពង់ស្ឺ ឯ្�ន �ើវមា៉ា ស់
តកម្ើង  -  -  -  ៦  ៦  ៦ 

្ក ច្េញ  -  -  -  ៦  ៦  ៦ 

តារាងទី ២ : អានពុភាពតមមលើង និងអានពុភាព្រមញ្ចញពីប្រភពមរាងចប្ និងការនាចំសូល (MW)
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ឆ្នែ ំ
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ទីតាងំ អានពុភាព

្ខ្
ពញាដក្្

នាុំចូល
កពមកកពៀង  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥ 

្ក ច្េញ  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥ 

្ខ្
កមមត់

នាុំចូល
កពមកកពៀង  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥ 

្ក ច្េញ  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥ 

្ខ្
្ុំពង់កតាច

នាុំចូល
កពមកកពៀង  ១០  ១០  ១០  ១០  ១០  ១០ 

្ក ច្េញ  ១០  ១០  ១០  ១០  ១០  ១០ 

អគ្ិសនើ
មកពដវង

អ.្ កក្ង
តកម្ើង  ២  ២  ២  ២  ២  ២ 

្ក ច្េញ  ២  ២  ២  ២  ២  ២ 

នាុំចូល
កពមកកពៀង  ១  ៣  ៣  ៣  ៣  ៣ 

្ក ច្េញ  ១  ៣  ៣  ៣  ៣  ៣ 

អគ្ិសនើ
សទារឹងដកតង

អ.្ កក្ង
តកម្ើង  ២  ២  ២  ២  ២  ២ 

្ក ច្េញ  ២  ២  ២  ២  ២  ២ 

នាុំចូល
កពមកកពៀង  ៤  ៤  ៤  ៦  ៦  ១១,៦៤

្ក ច្េញ  ៤  ៤  ៤  ៦  ៦  ១១,៥០ 

អគ្សិនើ
វ្ យករៀង

អ.្ កក្ង
តកម្ើង  ១  ១  ១  ១  ១  ១ 

្ក ច្េញ  ១  ១  ១  ១  ១  ១ 

នាុំចូល
កពមកកពៀង  ៧  ៨  ៨  ៨  ៨  ៨ 

្ក ច្េញ  ៧  ៨  ៨  ៨  ៨  ៨ 

្ខ្បាវតិ នាុំចូល
កពមកកពៀង  ១៦  ១៦  ១៦  ១៦  ១៦  ១៦ 

្ក ច្េញ  ១៦  ១៦  ១៦  ១៦  ១៦  ១៦ 

អគ្ិសនើ
ក្កចោះ

អ.្ កក្ង
តកម្ើង - ១ ១ ១ ១  ១ 

្ក ច្េញ - ១ ១ ១ ១  ១

ឯ្�ន កក្ង
តកម្ើង ៣ ៣ - - -  -   

្ក ច្េញ ១ ១ - - -  -   

្ខ្ស្នលួល នាុំចូល
កពមកកពៀង ៤ ៤ ៤ ៥ ៥ ៥

្ក ច្េញ ៤ ៤ ៤ ៥ ៥ ៥

មបរៅ្រណា្ត ញជាតិ
តមមលើង  ១០  ១០  ១៣  ១៣  ១៣  ១១

្រមញ្ចញ  ១០  ១០  ១២  ១២  ១២  ១១ 

អគ្ិសនើ
រតនគិរ ើ

ឯ្�ន កក្ង
កពមកកពៀង  -  -  ៣  ៣  ៣  ០ 

្ក ច្េញ  -  -  ១  ១  ១  ០ 

អ.្ វារ ើ
តកម្ើង  ១  ១  ១  ១  ១  ១ 

្ក ច្េញ  ១  ១  ១  ១  ១  ១ 

នាុំចូល
កពមកកពៀង  ៧  ៨  ៨  ៨  ៨  ៨ 

្ក ច្េញ  ៧  ៨  ៨  ៨  ៨  ៨ 

មមធយោបាយ្លតិថាមពល និងការ្្គត់្្គង់ថាមពលអគ្គិសនី

តារាងទី ២ : អានពុភាពតមមលើង និងអានពុភាព្រមញ្ចញពីប្រភពមរាងចប្ និងការនាចំសូល (MW)
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ឆ្នែ ំ
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ទីតាងំ អានពុភាព

អគ្ិសនើ
មណ្ឌ លគិរ ើ

អ.្ កក្ង/
វារ ើ

តកម្ើង  ១ ១  ១  ១ ១ ១

្ក ច្េញ ១ ១  ១ ១ ១  ១

នាុំចូល
កពមកកពៀង ១  ១ ១  ១ ១  ១ 

្ក ច្េញ  ១  ១  ១  ១ ១  ១ 

្ខ្
ដ្វសើមា

នាុំចូល
កពមកកពៀង 0.៤ 0.៤ 0.៤ 0.៤ 0.៤ 0.៤

្ក ច្េញ 0.៤ 0.៤ 0.៤ 0.៤ 0.៤ 0.៤

សរ ពុ្រ
តមមលើង  ៨៤៩  ១.៤៣៧  ១.៩៨៥  ១.៩៧២ ២.១០៧ ២.៥២០

្រមញ្ចញ  ៧៧៨  ១.១៧៨  ១.៧៧៩  ១.៨៩៩ ២.០២៦ ២.០៩០

ជាភាគរយ , % ៩២% ៨២% ៩០% ៩៦% ៩៦% ៨៣%

តារាងទី ២ : អានពុភាពតមមលើង និងអានពុភាព្រមញ្ចញពីប្រភពមរាងចប្ និងការនាចំសូល (MW)

រ សូ្រភាពទី ១ : អានពុភាពតមមលើងតាមប្រមភទមៅឆ្នែ  ំ២០១២ - ២០១៧

០

៥០០

១,០០០

១,៥០០

២,០០០

២,៥០០

៣,០០០

២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ពន�ឺ�ពះ�ទិត�� ជីវ���ស់ េ�បងឥន�នៈ �ំចូល ធ���ងថ� �រ�អគ�ិសនី

���ំ

េម������ត់
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មមធយោបាយ្លតិថាមពល និងការ្្គត់្្គង់ថាមពលអគ្គិសនី

តារាងទី ៣ : ថាមពល្លតិពីប្រភពមរាងចប្ និងការនាចំសូល (GWh) 

ឆ្នែ ំ
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ទីតាងំ

្រណា្ត ញជាតិ  ៣.២៨៥  ៣.៦៦០  ៤.៤៧៧  ៥.៦៥៨       ៦.៥៦៦ ៧៦០៣

អគ្ិសនើ្ម្ញជា  ៥៨  ៣៦  ២៦  ៩              ៧២ ៣៥

CUPL  ១៣២  ៧៣  ៣៥  ៥                   -   -

គិរ ើរម្យ ១  ២៩  ៤៥  ៣៩  ៣៥               ៤២ ៤៣

្ុំចាយ  ៣៩៦  ៤៦៣  ៤២៤  ៣៦៣            ៤៣៨ ៤០៦

គិរ ើរម្យ ៣  ៨៦  ៩០  ៨០  ៧៩               ៨២ ៨៧

អាមត  -    ២៦៧  ៣២៧  ១០៦             ២១៤ ២៤៣

ឫសសែើក�រុុំកកកាម  -    ១៣៨  ៨៦៦  ៨៣១            ៩២៣ ៩៩៤

តាមត  -    -    ១០៤  ៧៣៦             ៨៥៩ ៨៩៩

KEP  ១៩៧  ១៤០  ៨០  ៥១             ១១៥ ១១៤

CITY POWER  ១៦  ១៣  -    -                     -   -

CEP  ២០៩  ១៤៤  ៩៦  ៦៦             ១៦០ ១០៣

COLBEN  ៣១  ១៩  ១១  ៤                ១៦ ៨

S.L Garment  ១០  ៦  ១  ៤                 ៧ ៥

Sunseap  -    -                     -    -                     -   ៥

សញវណ្ណភូមិ  ៣៧  ៣០  ៤៣  ៣៤ ៥២ ៣៨

CEL  -    ១៣៩  ៦៥៤  ៦២០ ៥៧៤ ៦៥៥

CIIDG  -    -    ១៦៧  ១.៤៧៤ ១.៧៦៦ ២.៨៧៧

មថឡង់ែ៏  ៧៦  ៤១៧  ៣៥០  ១៣៩ ១៤៧ ៨៧

កវៀតណាម  ១.១៩៩  ១.៣២៩  ៨៧៩  ៨០៤          ៧៣៧ ៧១០

PP Sugar  ១  ១  ១០  ២៣ ២៣ ៣៨

កសៀមរា្  ២៦៨  ៤  ៥  ៤ ៨ ២

កពោះសើហនញ  ៩០  ២៥  ៩  ៣ ១១ ០

្ុំពង់ចាម  ៥៧  ៣២  ៨  ០,២ ២ ០

តាដ្វ  ២៦  ០,០៣  ០,០២  ០,០២ ០,០១ ០,០១

បាត់ែុំ្ង  ១០៦  ០,០១  ០,០១  ០,០១ ០,០១ ០,០១ 

្ុំពត  ១៤  ១២  ១៥  ១២ ២៣ ០,០៨

្នាទា យមាន�័យ  ៤០  ០,១៦  ០,០៤  ០,០៤ ០,១ ០,០៨

ពញាដក្្  ៤០  ៣៩  ៣០  ២២ ២៣ ២៦

កមមត់  ១៤  ១៦  ១៦  ១៩ ២២ ២៥

្ុំពង់កតាច  ១៧  ១៧  ១៣  ៧ ១៤ ១៧

មកពដវង  ១២  ១៥  ១៣  ៩ ៥ ២

សទារឹងដកតង  ៩  ១១  ១៤  ១៨ ៣៥ ៥៤

វ្ យករៀង  ២៧  ៣៣  ១៣៧  ១៥៥ ១៦៤ ១១០

បាវតិ  ៧៤  ៨៧  -    -   - ០

ក្កចោះ  ៧  ១០  ១៥  ១៥ ២០ ១៣,៨

ស្នលួល  ៧  ៩  ១០  ១១ ១២ ៧
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ទីតាងំ មប្រងឥន្ធនៈ វារអីគ្គិសនី ជីវរាែ ស់ ធ្យសូងថ្ម ពនលពឺបពរះអាទិត្យ នាចំសូល សរ ពុ្រ

្រណា្ត ញជាតិ  ២៣៩  ២.៦៩៨  ៤២  ៣.៥៦៩ ៥  ១.០៥០  ៧.៦០៣

ភ្នុំកពញ
អ.្  ៣៥  -    -    -    -    -    ៣៥ 

ផ.ឯ  ២០២  ២.៦៩៨  ៤២  ៣.៥៦៩ ៥  ៧៩៦  ៧.៣១២ 

្ុំពង់ស្ឺ  -    -    -    -    -    -    -   

កសៀមរា្  ២  -    -    -    -    -    ២ 

កពោះសើហនញ  ០  -    -    -    -    -    ០ 

្ុំពង់ចាម  -    -    -    -    -    -    -   

តាដ្វ  ០,០១  -    -    -    -    -    ០,០១ 

បាត់ែុំ្ង  ០,០១  -    -    -    -    -    ០,០១ 

្ុំពត  ០,០៨  -    -    -    -    ១៧  ១៧,០៨ 

្នាទា យមាន�័យ  ០,០៨  -    -    -    -    -    ០,០៨ 

ពញាដក្្  -    -    -    -    -    ២៦  ២៦ 

កមមត់  -    -    -    -    -    ២៤,៣  ២៤,៣

្ុំពង់កតាច  -    -    -    -    -    ១៧  ១៧ 

មកពដវង  ០,០៥  -    -    -    -    ០,០៥  ២,០៥

សទារឹងដកតង  ០,០៥  -    -    -    -    ៥៤  ៥៤,០៥

វ្ យករៀង  ០,០២  -    -    -    -    ១១០  ១១០,០២

ក្កចោះ  ០,០១  -    -    -    -    ១៣,៨២  ១៣,៨៣ 

ស្នលួល  -    -    -    -    -    ៧  ៧ 

មបរៅ្រណា្ត ញ  ០,០៦  ៦  -    -    -    ៥៦,១៧ ៦២,២៣

មណ្ឌ លគិរ ើ  ០,០៦  ២  -    -    -   ៥  ៧,០៦

ដ្វសើមា  -    -    -    -    -    ៤,១៧  ៤,១៧

រតនគិរ ើ  -    ៤  -    -    -    ៤៧  ៥១ 

សរ ពុ្រ  ២៣៩  ២.៧០៤  ៤២  ៣.៥៦៩ ៥  ១.១០៦  ៧.៦៦៥ 

តារាងទី ៣ : ថាមពល្លតិពីប្រភពមរាងចប្ និងការនាចំសូល (GWh) (ត)

តារាងទី ៤ : ការ្លតិថាមពលតាមប្រមភទ្នែពុងឆ្នែ  ំ២០១៧ (GWh)

ឆ្នែ ំ
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ទីតាងំ

មបរៅ្រណា្ត ញជាតិ  ២១  ២៨  ៣៥  ៤២ ៤៧ ៦២

មណ្ឌ លគិរ ើ  ៣  ៣  ៤  ៥ ៦ ៧

ដ្វសើមា  ១  ២  ៣  ៤ ៤ ៤,២

រតនគិរ ើ  ១៧  ២៣  ២៨  ៣៣ ៣៧ ៥១

សរ ពុ្រ  ៣.៣០៦  ៣.៦៨៨  ៤.៥១២  ៥.៧០០ ៦.៦១៣ ៧.៦៦៥
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ទីតាងំ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

្ណា្ត ញជាតិ ៥០៨ ៦២៥ ៧៨៤ ៩៥១ ១.០៦៨  ១.២៦៩ 

ភ្នុំកពញ ៤១០ ៤៩៣ ៥៦៣ ៦៧៤ ៧៥៧  ៧៧៧ 

កសៀមរា្ ៤៧ ៥៧ ៥៩ ៦៨ ៨៣  ៨៩ 

កពោះសើហនញ ១៩ ២៥ ៣០ ៤០ ៤៦  ៦៨ 

្ុំពង់ចាម ១០ ១៧ ១៤ ២២ ៣២  ៣៦ 

ពញាដក្្ ៧ ៧ ៦ ៤ ៤  ៧ 

កមមត់ ៤ ៥ ៤ ៧ ៧  ៦ 

តាដ្វ ៧ ៩ ១៨ ២០ ២៣  ២១ 

បាត់ែុំ្ង ២១ ២៣ ២៦ ៤៧ ៦៥  ៧១ 

្ុំពត ៥ ៦ ១៣ ១៨ ១៦  ១៥ 

្ុំពង់កតាច ៣ ៣ ៣ ៥ ៣  ៣ 

មកពដវង ៣ ៣ ៨ ១៤ ១៥  ២១ 

្នាទា យមាន�័យ ៩ ១១ ១៩ ២៣ ២៤  ២៦ 

សទារឹងដកតង ៣ ៤ ៥ ៣ ៨  ១២ 

រតនគិរ ើ ៤ ៤ ៥ ៦ ៧  ១៣ 

វ្ យករៀង ៥ ៧ ៨ ១២ ៣០  ១៩ 

បាវតិ ១៥ ១៦ ១៧ ១៧ ១៦  ២៧ 

មណ្ឌ លគិរ ើ ១ ១ ១ ១ ២  ៤

ដ្វសើមា ០,៤ ០,៥ ១ ១ ១  ១ 

ក្កចោះ ១ ២ ៣ ៣ ៨  ៩ 

ស្នលួល ១ ១ ២ ២ ៣  ២ 

្ុំពង់ស្ឺ - - - ៣៨ ៤២  ៤៦ 

មមធយោបាយ្លតិថាមពល និងការ្្គត់្្គង់ថាមពលអគ្គិសនី

តារាងទី ៥ : អានពុភាពអតិ្រររាតាមមខត្ត-ប្រុង (MW)

រ សូ្រភាពទី២ :  ការ្លតិថាមពលតាមប្រមភទ មៅឆ្នែ ២ំ០១៧

េ�បងឥន�នៈ ៣%

�រ�អគ�ិសន ី៣៥%

ជីវ���ស់ ០,៥%

ធ���ងថ� ៤៦.៥%

ពន�ឺ�ពះ�ទិត��

០,១%

�ំចូល ១៥%
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ទីតាងំ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ភ្នុំកពញ ២.២៦៦ ២.៥៣១ ២.៩៥៦ ៣.៧៤៨  ៤.២៨៩ ៤.៨០៧

កសៀមរា្ ២៣៧ ២៧០ ៣១៩ ៣៧៦  ៤៤៧ ៥១១

កពោះសើហនញ ៨០ ៩៦ ១៤១ ១៨៦  ២៣២ ៣០៩

្ុំពង់ចាម ៥២ ៤៤ ៤៣ ៦៨  ៧៥ ៩៤

ពញាដក្្ ៣៨ ៣៧ ២៩ ២៣  ២៣ ២៦

កមមត់ ១៣ ១៥ ១៥ ១៩  ២៣ ២៣

តាដ្វ ២៤ ៣៧ ៥៤ ៩០  ៩៤ ៨៨

បាត់ែុំ្ង ៩៩ ១២៧ ១៦១ ២២២  ២៧៨ ៣៤៦

្ុំពត ៤៩ ២៩ ៤៤ ៨១  ៩៧ ១១០

្ុំពង់កតាច ១៧ ១៦ ១៣ -  -   -

មកពដវង ១១ ១៤ ២០ ៤២  ៤៥ ៧៤

្នាទា យមាន�័យ ៣៦ ៤៧ ៧១ ១០៦  ១១០ ១១៨

សទារឹងដកតង ៨ ១០ ១២ ១៦  ៣៥ ៤៤

រតនគិរ ើ ១៦ ២១ ២៦ ៣១  ៣៥ ៤៥

វ្ យករៀង ២៤ ២៦ ១២៩ ១៥៩  ១៨៦ ២២៩

បាវតិ ៧១ ៨៧ - -  -   -

មណ្ឌ លគិរ ើ ៣ ៣ ៤ ៥  ៦ ៨

ដ្វសើមា ១ ២ ៣ ៣  ៤ ៤

ក្កចោះ ៦ ១០ ១៥ ១៨  ២៨ ៣៦

ស្នលួល ៦ ៨ ១១ ១០  ៩ ១០

្ុំពង់ស្ឺ ៤២ ៥២ ៨៤ ១៣៧  ៩៤ ១១១

សរ ពុ្រ ៣.០៩៨ ៣.៤៨៤ ៤.១៥២ ៥.៣៤១ ៦.១១០ ៦.៩៩៤

តារាងទី ៦ : ថាមពលល្់តាមមខត្ត-ប្រុង (GWh)

រ សូ្រភាពទី៣ :  ថាមពលល្់តាមប្រមភទអតិថិជនសបរា្រ់ប្រព័ន្ធអគិ្គសនី្ម្ពុជាមៅឆ្នែ  ំ២០១៧

លំេនដ� ន

 ២២,១%

ពណិជ�កម�

២៦,៨%
ឧស្សោហកម�

១៨%

បុព�េហតុរដ�បាល

៣%

េសករជាវដុំ

៣០%

េផ្សងៗ

០,១%
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មមធយោបាយ្លតិថាមពល និងការ្្គត់្្គង់ថាមពលអគ្គិសនី

៦ ៦
៦ ៤

៥

៦

៧
៦

៤ ៤

៣

៤

០.០០

១.០០

២ .០០

៣.០០

៤.០០

៥.០០

៦.០០

៧.០០

៨.០០

២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ភ�ំេពញ មធ្យមភាគតមបណា� េខត�

ឆា� ំ

ថាមពលបាតប់ង(់%)

រ សូ្រភាពទី៤ :  កខ្មកាង្រន្ពុ្មប្រើបបាសអ់តិ្រររាពីឆ្នែ  ំ២០១២-២០១៧ ្នែពុង្រណា្ត ញជាតិ

រ សូ្រភាពទី៥ :  ថាមពលបាត់្រង់មលើប្រព័ន្ធ្រណា្ត ញកច្ចាយពីឆ្នែ  ំ២០១២-២០១៧

០

២០០

៤០០

៦០០

៨០០

១០០០

១២០០

១៤០០

MW

២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧
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ទីតាងំ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ភ្នុំកពញ ២៧៦.៣០៧ ២៩៩.៧៧៤ ៣១៩.៤២៣ ៥២២.៥១៧ ៦១០.៥៨២  ៦៥២.៨៥៨ 

កសៀមរា្ ២៨.៧៩១ ៣២.៧២៥ ៣៦.៦៩៤ ៤០.៩៤៩ ៤៨.៤៨២  ៦១.៧៤៥ 

កពោះសើហនញ ១២.២៤៦ ១៣.១៤៦ ១៤.២៣៨ ១៥.៩៧៥ ១៧.៩៣០  ២០.១៥៧ 

្ុំពង់ចាម ១២.២៣៩ ១៣.០០៣ ១៤.៨៧៦ ១៦.៩៩៩ ១៩.៤៣៦  ២១.៣៤១ 

ពញាដក្្ ២.៦៩៤ ២.៨៤៩ ២.៩៩៦ ៣.៩៥៨ ៦.៦៤៤  ៧.៤០១ 

កមមត់ ៤.៩៩២ ៥.៣២១ ៥.៥៩១ ៧.៦០៨ ៨.៦៥២ ១១.៣២៩ 

តាដ្វ ១១.២០១ ១៣.០៨១ ១៥.៦៣៦ ២០.២០៣ ២១.៨៩៩  ២៣.៧៣២ 

បាត់ែុំ្ង ៣៨.៤៩៨ ៤០.៧៣៥ ៤២.៣៣៦ ៤៥.២១៦ ៤៧.៨៩៩  ៥០.០៩៣ 

្ុំពត ៩.៣៣២ ១០.៥៥៩ ១១.២៣៤ ១១.៩៨៩ ១៣.១២៨  ១៤.២៤៩ 

្ុំពង់កតាច ២.៨៣១ ៣.៤៩៩ ៣.៦៧០ ៤.១៧៦ ៥.៧៥៩  ៦.៦៥១ 

មកពដវង ៥.៥៣៨ ៥.៧៩០ ៦.១១០ ៦.៤៩៧ ៦.៧៤២  ៧.១២៩ 

្នាទា យមាន�័យ ១៧.២១៣ ១៨.០២២ ១៩.២១៧ ២១.១៨៦ ២២.៣៤៨  ២៣.៥៦៨ 

សទារឹងដកតង ៣.៥៦៣ ៤.៦៦៨ ៥.៧៨២ ៦.២៨០ ៧.៤៤៨  ៩.៥០៣ 

រតនគិរ ើ ៣.៥៣៨ ៤.២៣៣ ៤.៧២២ ៥.២៣៥ ៦.៥០៣  ៨.០៧៥ 

វ្ យករៀង ១០.២៩៨ ១២.៤៧៤ ១៣.៨៩២ ១៣.៩៦៨ ១៩.៩៦២  ២៧.៨១១ 

បាវតិ ៤.៥១៨ ៣.១៧៤ ៣.៨០២ ៦.៧៤២ ៤.៤៦៥  ៥.០៤៣ 

មណ្ឌ លគិរ ើ ១.៧១៩ ២.០៧០ ២.១៩៥ ២.៣៤៨ ២.៦៩២  ៣.៧៣៥ 

ដ្វសើមា ១.២០២ ១.៣៣៧ ១.៥៥៤ ១.៧៥៣ ១.៩២៦  ៣.៨២៥ 

ក្កចោះ ៣.៦៣២ ៤.៤០៤ ៤.៧៧៦ ៦.៧០៧ ៨.៤៤២  ១០.១១៥ 

ស្នលួល ១.០៩៤ ១.១៦៧ ១.២៣៨ ១.៣១១ ១.៨២៧  ២.៥៧៦ 

្ុំពង់ស្ឺ ៩.៥៤៧ ១០.៨២៨ ១១.១៥៩ ១២.៩៩៦ ១៤.៤០៩  ១៦.៤១០ 

សរ ពុ្រ ៤៦០.៩៩៣ ៥០២.៨៥៩ ៥៤១.១៤១ ៧៧៤.៦១៣ ៨៩៧.១៧៥ ៩៨៧.៣៤៦ 

តារាងទី ៧ : ចំនួនអតិថិជនតាមមខត្ត-ប្រុងពីឆ្នែ  ំ២០១២ - ២០១៧

រ សូ្រភាពទី ៦ : ប្រមភទអតិថិជនមៅឆ្នែ  ំ២០១៧

លំេ����ន

៩២,៥៥%
�ណិជ�កម� ៦,៥៣%

ឧស��ហកម�

០,២១%

េស�ករ�វដុំ

០,៤៣%
បុព�េហតុរដ��ល

០,២៥%
េផ��ងៗ

០,០៣%
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កខ្្រណា្ត ញ្រញ្សូន

 ខខ្សបណ្ាញបញ្ជូន	គឺជាសរនសឈា	ម	ខដល	
មានតួនាទីោែងសំខាន់	ក្ពុងការបញ្ជូនថាមពលពីណរាង-
ចតកអគ្ិសនី	ណៅកាន់អនុសាថានីយនានា	។	ខខ្សបណ្ាញ
បញ្ជូនរបស់អគ្ិសនីកម្ពុជា		តតរូវរានខបងខចកជាពីរ
តបណភទគឺ	៖	២៣០	គីឡជូវែុល	និង	១១៥	គីឡជូវែុល។
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កខ្្រណា្ត ញ្រញ្សូន 

កខ្្រណា្ត ញ្រញ្សូន

 ដខសែ្្ូ្ន ១១៥ kV កលើ្ ទើមលួយមានក្ដវង ២៣ km ដែលតភ្ា្់ពើអនញ ថ្ែ នើយ 

ចុំនលួន ្ ើ (អនញ ថ្ែ នើយទើ១ អនញ ថ្ែ នើយទើ២ និងអនញ ថ្ែ នើយទើ៣) កៅ្្នញងក្ព័ន្ធ្ណា្ត ញ

រា�ធានើភ្នុំកពញ បានផ្ត់ផ្ង់ថាមពល្្នញងឆ្ន ុំ ១៩៩៩។ កៅឆ្ន ុំ២០០២ មានដខសែ្្ូ្ន 

១១៥ kV ្ដនថែមមលួយកទៀត ដែលមានក្ដវង ១១១ km កតរូវបាន្ងសង់ កែើម្ើតភ្ា្់ពើ

ករាងចក្វារ ើអគ្ិសនើគិរ ើរម្យ ១  ម្កាន់អនញ ថ្ែ នើយទើ១។ កោល្ុំណងែ៏ចម្ងមនដខសែ្្ូ្ន 

ដែលមានតង់ស្យញង ១១៥ kV ព័ទ្ធ�ញុំវញិរា�ធានើភ្នុំកពញ គឺកែើម្ើផ្ត់ផ្ង់អគ្សិនើឲ្យតុំ្ន់ 

រា�ធានើភ្នុំកពញ និង្កងកាើនសថែិរភាពកលើក្ព័ន្ធផ្ត់ផ្ង់ថាមពល្្នញងរា�ធានើភ្នុំកពញកនោះ 

កោយតភ្ា្់កៅវញិកៅម្រវាងអនញ ថ្ែ នើយចុំនលួន ើ្។

 កខត្តចុំនលួន ើ្ សថែតិកៅភាគោយព័្យមនក្កទស្ម្ញជា មានកខត្តបាត់ែុំ្ង កខត្ត 

្នាទា យមាន�័យ និងកខត្តកសៀមរា្ បានផ្ត់ផ្ង់ថាមពលកោយដខសែ្្ូ្ន ១១៥ kV មាន 

ក្ដវង ១៨៥ km កោយនាុំចូលថាមពលពើក្កទសមថឡង់ែ៏ និងបានោ្់ឲ្យែុំកណើ រការ

កៅចញងឆ្ន ុំ២០០៧។

 កៅឆ្ន ុំ ២០០៩ ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញង ២៣០ kV ជាកលើ្ ែុំ្ូង្្នញងក្វត្តិ្ សស្ត 

រ្ស់ក្កទស្ម្ញជា  ដែលមានក្ដវង ៩៧ km  បានោ្់ឲ្យ្កកមើកសវា្មមផ្ត់ផ្ង់ ដែល 

នាុំថាមពលពើក្កទសកវៀតណាម  កែើម្ើផ្ត់ផ្ង់ថាមពលកៅអនញ ថ្ែ នើយតាដ្វ នងិអនញ-

ថ្ែ នើយខ្ងលិចភ្នុំកពញ (អនញ ថ្ែ នើយទើ៤)។ ក្ព័ន្ធដខសែ្្ូ្ន ១១៥ kV ដែលតភ្ា្់អនញ-

ថ្ែ នើយខ្ងលិចភ្នុំកពញ (អនញ ថ្ែ នើយទើ៤) កៅភ្ា្់អនញ ថ្ែ នើយទើ១ និងអនញ ថ្ែ នើយទើ២ 

កៅរា�ធានើភ្នុំកពញ កតរូវបាន្ងសង់រលួច និងោ្់ឲ្យែុំកណើ រការ្្នញងឆ្ន ុំ២០០៩។

 កៅឆ្ន ុំ២០១១ ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញង ២៣០ kV ដែលមានក្ដវង ៧៣ km  កតរូវ

បាន ពកងើ្កចញពើអនញ ថ្ែ នើយតាដ្វ  កៅអនញ ថ្ែ នើយ្ុំពត  

និងតភ្ា្់កៅករាងចក្វារ ើអគិ្សនើ្ ុំចាយ តាមដខសែ្្ូ្ន 

២៣០ kV មលួយកទៀត ដែលមានក្ដវង ១១ km ្ ៏កតរូវបាន 

ោ្់ឲ្យែុំកណើ រការផងដែរកៅចញងឆ្ន ុំ ២០១១។ 

 ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់ ២៣០ kV ពើរា�ធានើ 

ភ្នុំកពញកៅកខត្តបាត់ែុំ្ង កតរូវបានចា្់កផ្តើមោ្់ឲ្យែុំកណើ រ -

ការ ្្នញងដខកម្ ឆ្ន ុំ ២០១២ ដែលមានក្ដវង ៣០០ km

និងដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់  ២៣០ kV  មលួយដខសែកទៀត ពើ

អនញ ថ្ែ នើយអូរក្ម (កខត្តកកាោះ ញ្ង) កៅអនញ ថ្ែ នើយកខត្ត

កោធិ៍្ត់  សថែតិកកកាមគកកមាង្ងសង់ែុំកណើ រការ នងិ

កផទារ (BOT) ដែលមានក្ដវង ១៣០ km ្ ុំពញង្ងសង់ ។  

ការ្ងសង់ដខសែ្ណា្ត ញ ១១៥ kV កចញពើអនញ ថ្ែ នើយ 

២៣០/១១៥/២២ kV រ្ស់ក្រុមហ៊ញន CPG កៅភ្ា្់ជាមលួយ

អនញ ថ្ែ នើយ ១១៥ kV រ្ស់ក្រុមហ៊ញន CPTL បានោ្់ឲ្យ

កក្ើកបាស់កៅមថងៃទើ ០១ ដខ ្ញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០១២  ដែលផ្តល់

លទ្ធភាពឲ្យ្ណា្ត ញជាតិ្្ូ្នមានសមតថែភាពពកងើ្
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វ ិ្ លភាព  កគ្ែណ្ត ្់ពើដផ្ន្មលួយមន្ណា្ត ញភាគខ្ងត្ូង (រា�ធានើ

ភ្នុំកពញ កខត្ត្ណា្ត ល កខត្ត្ុំពង់ស្ ឺកខត្តតាដ្វ កខត្ត្ុំពត និងកខត្តដ្្) 

កៅកាន់្ណា្ត ញភាគខ្ងក�ើងកឆៀងខ្ងលិច ( កខត្តបាត់ែុ្ំ ង កខត្ត

្នាទា យមាន�័យ និងកខត្តកសៀមរា្) កាត់តាមកខត្្ត ុំពង់ឆ្ន ុំង និងកខត្ត 

កោធិ៍្ត់។

 កៅឆ្ន ុំ ២០១៣  ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់ ២៣០ kV  ពើកខត្ត្ុំពត 

កៅកខត្តកពោះសើហនញ សថែតិកកកាមកបា្់្មចេើធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសញើ (ADB) 

និងភា្ន ្់ងារសហក្តិ្ត្តិការអន្តរជាតិ�្៉ាញន(JICA) មានក្ដវង ៨៨ km 

និងដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់ ២៣០ kV មលួយដខសែកទៀតពើភ្នុំកពញកៅកខត្ត

ុ្ំពង់ចាម ដែលមានក្ដវង ១១០ km កតរូវបានោ្់ឲ្យែុំកណើ រការ។ 

គកកមាងទាុំងកនោះ បានកធវើឲ្យ្ណា្ត ញជាតិកគ្ែណ្ត ្ក់លើកខត្តចុំនលួន ២ 

្ដនថែមកទៀតរលួមមាន កខត្តកពោះសើហនញ និងកខត្ត្ុំពង់ចាម។

 កៅឆ្ន ុំ ២០១៤ ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់ ១១៥ kV ពើអនញ-

ថ្ែ នើយសទារឹងហ្វ កៅអនញ ថ្ែ នើយកខត្តកពោះសើហនញ សថែតិកកកាមកបា្់្មចេើ
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រ្ស់ទើភា្ន ្់ងារសហក្តិ្ត្តកិារអន្តរជាតិ�្៉ាញន (JICA) មានក្ដវង ១១ km  និងដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់ ១១៥ kV ពើអនញ ថ្ែ នើយឈូ្ 

កៅអនញ ថ្ែ នើយ្នាទា យមាស កកកាមថវកិារ្ស់អគ្សិនើ្ ម្ញជា ដែលមានក្ដវង ១២ km  កពមទាុំងដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់ ២៣០ kV 

្្នញងគកកមាងដខសែ្្ូ្ន្ង�ញុំវញិរា�ធានើភ្នុំកពញ ដែលភ្ា្់ពើអនញ ថ្ែ នើយទើ៦ កៅអនញ ថ្ែ នើយទើ៥ ដែលមានក្ដវង ៤៨ km សថែតិកកកាម

កបា្់្មចេើរ្ស់ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័ កតរូវបានោ្់ឲ្យែុំកណើ រការជា ថ្ែ ពរ។

 កៅឆ្ន ុំ២០១៥ ដខសែ្្ូ្ន ១១៥ kV  ពើអនញ ថ្ែ នើយទើ៧ ម្អនញ ថ្ែ នើយទើ២ ្ ្នញងគកកមាងដខសែ្្ូ្ន្ងតង់ស្យញងខ្ស់�ញុំវញិ

រា�ធានើភ្នុំកពញសថែតិកកកាមកបា្់្មចេើធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័ កតរូវបាន្ ច្េ្់ការ្ងសង់ និងោ្់ឲ្យែុំកណើ រការ កែើម្ើធានា

ឲ្យបាននូវការ្កងកាើនភាពក�ឿជា្់ខ្ស់កលើក្ភពថាមពលកៅតុំ្ន់ភាគខ្ងត្ូងមនរា�ធានើភ្នុំកពញ ។ ដខសែ្្ូ្នតភ្ា្់ថមើពើ អនញ ថ្ែ នើយ

បានហ្ត កខត្តចមបា៉្ា ្់ ក្កទសឡាវ កៅកសរុ្្ុំពង់កសកៅ កខត្តកពោះវហិ្រ ក្កទស្ម្ញជា កតរូវបានករៀ្ចុំ និង្ងសង់សកមា្់

ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញង ១១៥ kV ្៉ាញដន្ត្្ូ្នថាមពលអគ្សិនើកៅ្កមតិតង់ស្យញង ២២ kV សកមា្់ែុំណា្់កាលែុ្ំ ូង រហូតែល់ដខសែ

្្ូ្នពើកពុំក្ទល់ឡាវ កៅអនញ ថ្ែ នើយ�័យដសន ្ងសង់រលួចរាល់។

 កៅឆ្ន ុំ២០១៦  ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់ពើរា�ធានើភ្នុំកពញ  កៅក្រុងបាវតិ  កខត្ត វ្ យករៀង  នងិពើកខត្ត្ុំពង់ចាម  កៅកខត្ត

ក្កចោះ កខត្តសទារឹងដកតង និងភ្ា្់្ន្តកៅករាងចក្វារ ើអគ្សិនើកស្នកកកាម២ ដែលមានក្ដវងសរញ្ក្មាណ ៤២៦ km បាននរឹង្ុំពញង

សថែតិកកកាមការ្ងសង់។ គកកមាងទាុំងកនាោះ រ ុំពរឹងថានរឹងកតរូវបាន្ងសង់រលួចរាល់ជា ថ្ែ ពរកៅចញងឆ្ន ុំ ២០១៧។

 គកកមាងដខសែ្្ូ្ន�ញុំវញិ រ្ឹងទកន្្្ ដែលតភ្ា្់កខត្តបាត់ែុំ្ង កខត្តកសៀមរា្ កខត្ត្ុំពង់ធុំ ុ្ំពង់ចាមនិងគកកមាងដខសែ

្្ូ្ន្ង�ញុំវញិរា�ធានើភ្នុំកពញ�ុំហ្នទើ២ (ខ្ងក�ើងភ្នុំកពញ - កកជាយចងាវ រ - ខ្ងក ើ្តភ្នុំកពញ - ខ្ងត្ូងភ្នុំកពញ) និងគកកមាងដខសែ្្ូ្ន

មលួយកទៀត ដែលតភ្ា្់កខត្ត្ុំពង់ធុំ កខត្តកពោះវហិ្រ នងិកពុំក្ទល់ក្កទសឡាវ ្ ុំពញងសថែតិកកកាមការសិ្ សា។ គកកមាងទាុំងកនោះ ទទលួលបាន 

មូលនិធិពើធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័ ។

 គកកមាងពកងើ្ដខសែ្ណា្ត ញ្្ូ្ន ្ ្នញងកខត្តកកាោះ ញ្ង និងពើកខត្ត្ុំពង់ចាម និងកខត្តក្កចោះ ដែលផ្តល់ហរិ្ញា្្ទានឥណទាន 

កោយទើភា្ន ្់ងារបារា ុំងសកមា្់ការអភិវឌ្ឍន៍កៅកាត់ថា AFD កតរូវបានកធវើការសិ្ សាសមិទ្ធលទ្ធភាព និងករៀ្ចុំកែញមថ្ ។ ការចា្់កផ្តើម

សិ្សាគកកមាង និងចរចាកលើដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់ ១១៥ kV ពើអនញ ថ្ែ នើយ្ុំពង់សរឹងហា កៅអនញ ថ្ែ នើយថមើ វ្ យអនទារ និងពើអនញ ថ្ែ នើយ

កពោះសើហនញ កៅអនញ ថ្ែ នើយថមើរាម ដែលមានក្ដវងសរញ្ ក្មាណ ៦២ km និងគកកមាងដខសែ្្ូ្នអគិ្សនើតង់ស្យញងខ្ស់ ២៣០ kV 

ជា្ង កៅភាគខ្ងក ើ្តមនក្ព័ន្ធ្ណា្ត ញជាតិ ដផ្ន្ទើ១ ដែលកកោងនរឹង្ងសង់ពើកខត្តសទារឹងដកតងកៅកខត្តរតនគិរ ើ នងិពើកខត្តក្កចោះ 

កៅកខត្តមណ្ឌ លគិរ ើ មានក្ដវងសរញ្ក្មាណ  ២៧៥ km។

 កៅឆ្ន ុំ២០១៧ ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់ ២៣០ kV ដែលភ្ា្់ពើករាងចក្ផលិតអគ្សិនើកស្នកកកាម២ ម្អនញ ថ្ែ នើយ

សទារឹងដកតង និងភ្ា្់្ន្តកៅអនញ ថ្ែ នើយក្កចោះ និងអនញ ថ្ែ នើយ្ុំពង់ចាម កតរូវបានោ្់ឲ្យែុំកណើ រការ កែើម្ើ្ ្ូ្នថាមពលកអាយអស់ពើ

លទ្ធភាពកៅកាន់ក្ព័ន្ធ្ណា្ត ញជាតិ  ដែលអនញញ្ញា តឲ្យកខត្តក្កចោះ និងសទារឹងដកតងមានលទ្ធភាពកគ្់កោន់្្នញងការកសរូ្យ្ថាមពល

កោយផ្ទា ល់ពើក្ព័ន្ធ្ណា្ត ញជាតិ  ជាពកិសសតាមរយៈដខសែ្្ូ្នកនោះ ្ ៏បាន្្ូ្នថាមពលមលួយភាគធុំម្កាន់រា�ធានើភ្នុំកពញ ដែល

ជាទើតាុំងសុំខ្ន់មន្ណ្តញ ុំ ោណិ�្្មម  ឧសសាហ្មម  និងការអភិវឌ្ឍន៍  ដែល្ុំពញងកតរូវការថាមពលអគ្សិនើែ៏កកចើនកលើសល្់នាកពល

្ចចេញ្្ន្ន្៏ែូចជាកៅកពលអនាគត។

 ការោ្់ឲ្យែុំកណើ រការដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់ ១១៥ kV ក្ដវងជាង ១៤៥ km ដែលភ្ា្់ពើអនញ ថ្ែ នើយទើ៧ កៅអនញ ថ្ែ -

នើយ្ុំពង់សរឹងហា រលួច្ន្តភ្ា្់កៅអនញ ថ្ែ នើយកច្កមទាស បានកធវើឲ្យកខត្តមកពដវង នងិកខត្ត វ្ យករៀង អាចកសរូ្យ្ថាមពលកោយផ្ទា ល់

ពើក្ព័ន្ធ្ណា្ត ញជាតិ ដែលកធវើឲ្យកខត្តទាុំងពើរមានឯ្រា�្យភាព ្្នញងការផ្ត់ផ្ង់អគ្សិនើ កពមទាុំអាចកាត់្នថែយការនាុំចូលក្ភពថាម-

ពលពើក្កទសកវៀតណាមបានមលួយភាគធុំ ។ 

កខ្្រណា្ត ញ្រញ្សូន 
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II កខ្្រញ្សូនតង់ស្យពុងខ្ស ់២៣០kV ចនំនួមសៀគវាី
មពុខកាត់កខ្

(mm2)
ប្រកវងកខ្

(km)
ឆ្នែ ដំមំណើ រការ ប្រភពទពុន

១ កពុំដែនកវៀតណាម - អនញ្ ថែ នើយតាដ្វ ២ ៤០០ ៥០ ២០០៩ ADB - NDF

២ អនញ្ ថែ នើយតាដ្វ - អនញ្ ថែ នើយទើ៤ ២ ៦៣០ ៤៧ ២០០៩ ADB - NDF

៣ អនញ្ ថែ នើយតាដ្វ - អនញ្ ថែ នើយ្ុំពត ២ ៤៥០ ៧៣ ២០១១ KFW

៤ អនញ្ ថែ នើយ្ុំពត - ករាងចក្វារ ើអគ្សិនើ្ ុំចាយ ២ ៤០០ ១១ ២០១២ BOT

៥
អនញ្ ថែ នើយទើ៤  -  អនញ្ ថែ នើយទើ៦  -  
អនញ្ ថែ នើយ្ុំពង់ឆ្ន ុំង - អនញ្ ថែ នើយកោធិ្៍ ត់ 
អនញ្ ថែ នើយបាត់ែុ្ំ ង

២ ២x៦៣០ ២៩៧ ២០១២ BOT

៦ អនញ្ ថែ នើយកោធិ្៍ ត់ - អនញ្ ថែ នើយអូរក្ម ២ ២x៦៣០ ១៣២ ២០១២ BOT

៧ អនញ្ ថែ នើយ្ុំពត - អនញ្ ថែ នើយសទារឹងហ្វ ២ ៦៣០ ៨២ ២០១៣ ADB - JICA

៨
អនញ្ ថែ នើយទើ៦(ខ្ងក�ើងភ្នុំកពញ) - 
អនញ្ ថែ នើយ ុ្ំពង់ចាម

២ ២x៤០០ ៩៧ ២០១៣ BOT

៩
អនញ្ ថែ នើយអូរក្ម - ករាងចក្វារ ើអគ្សិនើសទារឹង 
ឫសសែើ�ញុំកកកាម

២ ២x៤០០ ៤២ ២០១៣ BOT

តារាងទី ៨ : កខ្្រញ្សូនតង់ស្យពុងខ្ស ់១១៥ kV

តារាងទី ៩ : កខ្្រញ្សូនតង់ស្យពុងខ្ស ់២៣០ kV

I កខ្្រញ្សូនតង់ស្យពុងខ្ស ់១១៥ kV ចនំនួមសៀគវាី
មពុខកាត់កខ្

(mm2)
ប្រកវងកខ្

(km)
ឆ្នែ ំ

ដមំណើ រការ ប្រភពទពុន

១ អនញ្ ថែ នើយទើ ១ - អនញ្ ថែ នើយទើ ៣ ១ ២x២៥០ ១២ ១៩៩៩ ធនាោរពិភពកលា្

២ អនញ្ ថែ នើយទើ ៣ - អនញ្ ថែ នើយទើ ២ ១ ២x២៥០ ១២ ១៩៩៩ ធនាោរពិភពកលា្

៣ អនញ្ ថែ នើយទើ១ - អនញ្ ថែ នើយ្ុំពង់ស្ឺ ១ ១៥០ ៤១ ២០០២ BOT

៤ អនញ្ ថែ នើយ្ុំពង់ស្ឺ - គិរ ើរម្យ ១ ១ ១៥០ ៦៥ ២០០២ BOT

៥ កពុំដែនមថ -  អនញ្ ថែ នើយ IE ២ ៤០០ ៤ ២០០៧ BOT

៦ អនញ្ ថែ នើយ IE - អនញ្ ថែ នើយ្នាទា យមាន�យ័ ២ ៤០០ ៤៣ ២០០៧ BOT

៧ អនញ្ ថែ នើយ្នាទា យមាន�យ័-អនញ្ ថែ នើយកសៀមរា្ ១ ៤០០ ៨៥ ២០០៧ BOT

៨ អនញ្ ថែ នើយ្នាទា យមាន�យ័ - អនញ្ ថែ នើយ បាតែ់ុ្ំ ង ១ ៤០០ ៥៣ ២០០៧ BOT

៩ អនញ្ ថែ នើយទើ៤ - អនញ្ ថែ នើយទើ១ ១ ២x២៥០ ៣០ ២០០៩ ធនាោរពិភពកលា្

១០ អនញ្ ថែ នើយទើ៤ - KEP ១ ២x២៥០ ២៣ ២០០៩ ធនាោរពិភពកលា្

១១ KEP - អនញ្ ថែ នើយទើ ២ ១ ២x២៥០ ៧ ២០០៩ ធនាោរពិភពកលា្

១២ គរិ ើរម្យ ១ - គិរ ើរម្យ ៣ ១ ១៥០ ៣២ ២០១២ BOT

១៣ ករាងចក្វារ ើអគ្សិនើសទារឹងអាមត - អនញ្ ថែ នើយអូរក្ម ២ ៦៣០ ១៨ ២០១៣ BOT

១៤ អនញ្ ថែ នើយសទារឹងហ្វ - អនញ្ ថែ នើយកខត្តកពោះសើហនញ ២ ៤០០ ១១ ២០១៤ JICA

១៥ អនញ្ ថែ នើយឈូ្ - អនញ្ ថែ នើយ្នាទា យមាស ១ ៤០០ ១២ ២០១៤ អគ្សិនើ្ ម្ញជា

១៦ ដខសែ្្ូ្ន្ង�ញុំវញិរា�ធានើភ្នុំកពញ ២ ២ x ២៥០ ៤៥ ២០១៥ ធនាោរចិន
អាហរណ័នើហរណ័

១៧ អនញ្ ថែ នើយកសៀមរា្ - អនញ្ ថែ នើយកសៀមរា្ថមើខ្ងក្ើត ១ ៤០០ ២៥ ២០១៦ BOT

១៨ កពុំក្ទលឡ់ាវ - អនញ្ ថែ នើយកពោះវហិ្រទើ១ ២ ២៤០ ៦០ ២០១៧ ADB

១៩
អនញ្ ថែ នើយទើ៧ (ខ្ងត្ូងភ្នុំកពញ) - 
អនញ្ ថែ នើយ្ុំពង់សរឹង - អនញ្ ថែ នើយកច្កមទាស

២ ២  x ២៤០ ១៦០ ២០១៧ ធនាោរចិន
អាហរណ័នើហរណ័

២០ អនញ្ ថែ នើយបាត់ែុ្ំ ង-អនញ្ ថែ នើយរតនមណ្ឌ ល ២ ៤០០ ៣៥ ២០១៧ អគ្សិនើ្ ម្ញជា
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កខ្្រណា្ត ញ្រញ្សូន 

II កខ្្រញ្សូនតង់ស្យពុងខ្ស ់២៣០kV ចនំនួមសៀគវាី
មពុខកាត់កខ្

(mm2)
ប្រកវងកខ្

(km)
ឆ្នែ ដំមំណើ រការ ប្រភពទពុន

១០ �ញុំវញិរា�ធានើភ្នុំកពញ (ខ្ងលិច -ខ្ងត្ូងភ្នុំកពញ) ២ ២x៦៣០ ២៤ ២០១៤ ធនាោរចិន
អាហរណ័នើហរណ័

១១
ករាងចក្វារ ើអគ្សិនើសទារឹងឫសសែើ�ញុំកកលើកកកាម -  
ករាងចក្វារ ើអគ្សិនើសទារឹងតាមត

២ ២x៤០០ ៣៨ ២០១៤ BOT

១២ អនញ្ ថែ នើយ្ុំពង់ចាម - អនញ្ ថែ នើយក្កចោះ ១ ២x៦៣០ ១២៥ ២០១៧ BOT

១៣ អនញ្ ថែ នើយក្កចោះ - អនញ្ ថែ នើយសទារឹងដកតង ១ ២x៦៣០ ១១៧ ២០១៧ BOT

១៤
អនញ្ ថែ នើយសទារឹងដកតង - 
ករាងចក្វារ ើអគ្សិនើកស្នកកកាម២

២ ២x៤០០ ៦០ ២០១៧ BOT

ប្រកវងកខ្សរ ពុ្រ       ១.១៩៥ kM

តារាងទី ៩ : កខ្្រញ្សូនតង់ស្យពុងខ្ស ់២៣០kV(ត)
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ល.រ អនពុស្ានីយ តង់ស្យពុង(kV)
ចំនសូន

បតង់សវាសូររាែ ទ័រ
អានពុភាពសរ ពុ្រ

(MVA) ឆ្នែ ដំំមណើ រការ

១ អនញ ថ្ែ នើយទើ១ ១១៥/២២ ២ x ៧៥ ១៥០ ១៩៩៩

២ អនញ ថ្ែ នើយទើ២ ១១៥/២២ ៣ x ៥០ ១៥០
១៩៩៩

(្ដនថែម ១កកគឿងឆ្ន ុំ ២០១៣)

៣ អនញ ថ្ែ នើយទើ៣
១១៥/២២ ២ x ៥០ ១០០ ១៩៩៩

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

៤ អនញ ថ្ែ នើយ្ុំពង់ស្ឺ ១១៥/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០០២

៥ អនញ ថ្ែ នើយបាត់ែុំ្ង(CPTL) ១១៥/២២ ១ x ២៥ ២៥ ២០០៧

៦ អនញ ថ្ែ នើយ្នាទា យមាន�័យ ១១៥/២២ ១ x ២៥ ២៥ ២០០៧

៧ អនញ ថ្ែ នើយកសៀមរា្ ១១៥/២២ ២ x ៥០ ១០០
២០០៧

(្ដនថែម ១កកគឿងឆ្ន ុំ ២០១៤)

៨ អនញ ថ្ែ នើយទើ៤ (ខ្ងលិចភ្នុំកពញ)
២៣០/១១៥ ២ x ២០០ ៤០០

២០០៩
១១៥/២២ ២ x ៥០ ១០០

៩ អនញ ថ្ែ នើយតាដ្វ ២៣០/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០០៩

១០ អនញ ថ្ែ នើយ្ុំពត ២៣០/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១១

១១ អនញ ថ្ែ នើយ្ុំពង់ឆ្ន ុំង ២៣០/២២ ១ x ២៥ ២៥ ២០១២

១២ អនញ ថ្ែ នើយកោធិ៍្ត់ ២៣០/២២ ១ x ២៥ ២៥ ២០១២

១៣ អនញ ថ្ែ នើយបាត់ែុំ្ង(CPG) ២៣០/១១៥/២២ ២ x ៩០ ១៨០
២០១២

(្ដនថែម ១កកគឿងឆ្ន ុំ ២០១៥)

១៤ អនញ ថ្ែ នើយទើ៥ ១១៥/២២ ២ x ៥០ ១០០ ២០១៣

១៥ អនញ ថ្ែ នើយសទារឹងហ្វ ២៣០/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១៣

១៦ អនញ ថ្ែ នើយទើ៦ (ខ្ងក�ើងភ្នុំកពញ)
១១៥/២២ ១ x ៥០ ៥០

២០១៣
២៣០/១១៥ ២ x ២០០ ៤០០

១៧ អនញ ថ្ែ នើយអូរក្ម ២៣០/១១៥/២២ ១ x ១៥០ ១៥០ ២០១៣

១៨ អនញ ថ្ែ នើយ្ុំពង់ចាម
១១៥/២២ ២ x ៥០ ១០០

២០១៣
(្ដនថែម ១កកគឿងឆ្ន ុំ ២០១៥)

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

១៩ អនញ ថ្ែ នើយឈូ្ ២៣០/១១៥ ១ x ១០០ ១០០ ២០១៤

២០ អនញ ថ្ែ នើយកខត្តកពោះសើហនញ ១១៥/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១៤

២១ អនញ ថ្ែ នើយ្នាទា យមាស (SWS) ១១៥ - - ២០១៤

២២ អនញ ថ្ែ នើយទើ៧ (ខ្ងត្ូងភ្នុំកពញ)
២៣០/១១៥ ១ x ២០០ ២០០

២០១៥
១១៥/២២ ១ x ៥០ ៥០

២៣ អនញ ថ្ែ នើយសទារឹងតាមត ២៣០/៣៥/២២ ១ x ៦០ ៦០/៦០/៤០ ២០១៥

២៤ អនញ ថ្ែ នើយ IE ១១៥/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១៥

២៥ អនញ ថ្ែ នើយថមើខ្ងក្ើតកសៀមរា្ ១១៥/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១៦

២៦ អនញ ថ្ែ នើយ្ុំពង់សរឹងហា ១១៥/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១៧

២៧ អនញ ថ្ែ នើយទើ៨ ១១៥/២២ ១ x ៧៥ ៧៥ ២០១៧

២៨ អនញ ថ្ែ នើយកច្កមទាស ១១៥/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១៧

២៩ អនញ ថ្ែ នើយក្កចោះ ២៣០/២២ ១ x ៥០ ៥០ ២០១៧

តារាងទី ១០ : អនពុស្ានីយអគ្គិសនីតង់ស្យពុងខ្ស់
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កខ្្រណា្ត ញ 
កច្ចាយ
 ខខ្សបណ្ាញខចកចាយ		មានតួនាទីោែង
សំខាន់		ក្ពុងការផ្ត់ផ្ង់ថាមពលណតបើតរាស់ណៅកាន់
អ្កណតបើតរាស់	ថាមពលអគ្ិសនីចុងណតកាយខដលតគប	
ដណ្ប់ណស្ើរតគប់ណខត្	តកុង។	ខខ្សបណ្ាញខចកចាយ		
និងបណ្ាញបញ្ជូន	រងរបស់អគ្ិសនីកម្ពុជា	តតរូវរាន
ខបងខចកជាពីរតបណភទគឺ	៖	
	 ១.	បណ្ាញតង់ស្យពុងមធ្យម	៣៥	គីឡជូវែុល				
							និង	២២	គីឡជូវែុល។
	 ២.	បណ្ាញតង់ស្យពុងទាប	0,៤	គីឡជូវ់ែុល	
							និង	០,២៣	គីឡជូវែុល។
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ទីតាំង ប្រមភទ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ភនែំមពញ និង 

 ្ណាដា ល

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ២.៥៧៣  ៣.៥៨៦  ៣.៧៧៩  ៤.១៨៧ ៤.៤២១  ៤.៦៤៧ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ១.២៨៧  ២.២០៤  ២.៣២៥  ២.៦៤១ ២.៧៥៩  ២.៨៩៧ 

តង់ស្យញងទា្  ១.២៨៥  ១.៣៨២  ១.៤៥៣  ១.៥៤៦ ១.៦៦២  ១.៧៥០ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ២.១៧០  ២.៣៨៥  ២.៦៦៥  ២.៩៩៤ ៣.៣៦៧  ៣.៨៧៩ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    ១.០៧៦  ១.២១៨ ១.៣៥៦  ១.៥៤៩ 

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ១.៥៨៩  ១.៧៧៦ ២.០១១  ២.៣៣០ 

្ំពង់ស្ពឺ

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ១៥២  ៨០៦  ៨២៥  ៤០១ ៦១៤  ៧៧៥ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ៩៦  ៦៧៣  ៦៨៣  ២៤២ ៤០៩  ៥៤០ 

តង់ស្យញងទា្  ៥៦  ១៣២  ១៤២  ១៦០ ២០៥  ២៣៥ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ៧១  ៨៧  ៩៥  ១០២ ២៣១  ២៦៣ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -    ៣ ៣  ៣ 

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ៩៥  ៩៩ ២២៨  ២៦០ 

មសៀមរា្រ

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ៦៥៨  ៧៣៦  ៨០៨  ១.១២៩ ១.៣០៩  ២.៣៥៦ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ៣៦៨  ៤១៤  ៤៦២  ៧៤៩  ៨៦១  ១.២៧៩ 

តង់ស្យញងទា្  ២៩០  ៣២២  ៣៤៦  ៣៨០ ៤៤៨  ១.០៧៧ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ១៨៤  ១៩៦  ២៣០  ៣០៨ ៣៨០  ៣៨៣ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    ១៣២  ១៤១ ១៤៧  ៩៤ 

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ៩៨  ១៦៧ ២៣៣  ២៨៩ 

 បពរះសហីនពុ

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ២៩៨  ៣០៤  ៣៦២  ៥០៣ ៨៨៩  ៩៨៤ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ២០៤  ២០៨  ២៦៦  ៤០១       ៧៧៣  ៨៦៤ 

តង់ស្យញងទា្  ៩៤  ៩៦  ៩៦  ១០៣         ១១៦  ១២០ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ១៧៨  ១៨៧  ២៨១  ៣១២        ៣៥៥  ៤៧៩ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    ៥១  ៥៤           ៦២  ៨៧ 

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ២៣០  ២៥៨        ២៩៣  ៣៩២ 

្ំពង់ចាម

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ១៤៥  ១៥០  ៦៦៧  ៧៣២        ៨៤៥  ១.០២៤ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ៥១  ៥២  ៥៤៨  ៦០៧        ៦៧៩  ៨២៣ 

តង់ស្យញងទា្  ៩៤  ៩៨  ១១៩  ១២៥         ១៦៥  ២០១ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ៥៩  ៦៤  ១៤១  ២០១        ២២១  ២៤៥ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    ៦  ៦              ៦  ៨ 

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ១៣៥  ១៩៥        ២១៥  ២៣៧ 

ពញាកប្្

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ៤៥  ៤៥  ៦៤  ៧៥        ១២២  ១៣៧ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ២៧  ២៧  ៤៦  ៥០           ៧១  ៦៩ 

តង់ស្យញងទា្  ១៨  ១៨  ១៨  ២៥           ៥១  ៦៨ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ៣១  ២១  ៣៣  ៤៣           ៤៧  ៤៣ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -    -               -    -   

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ៣៣  ៤៣           ៤៧  ៤៣ 

 ្ណា្ត ញដច្ចាយ និង្ណា្ត ញ្្ូ្នរងរ្សអ់គិ្សនើ្ ម្ញជា ជាទូកៅ គឺមានតង់ស្យញង ២២ kV និងតង់ស្យញង ទា្ 

០,៤/០,២៣ kV ។ អុំឡញងឆ្ន ុំ២០០៩ និង ២០១០ ្ណា្ត ញដច្ចាយកៅរា�ធានើភ្នុំកពញ កខត្ត្ុំពង់ស្ ឺកខត្តមកពដវង កសរុ្បានលញង 

(កខត្តរតនគិរ ើ) កខត្តសទារឹងដកតង និងកខត្តកពោះសើហនញ កតរូវបាន្ងសង់្ដនថែម កែើម្ើ្ កងកាើនក្សិទ្ធភាពមនការផ្ត់ផ្ង់ ។ ចុំកោោះទិន្នន័យ

លម្អតិរ្ស់ដខសែ្ណា្ត ញក្កភទតង់ស្យញងខញសៗោ្ន ែូចមាន្ងាហា ញ ្្នញងតារាង្នាទា ្់។

តារាងទី ១១ : ទិននែន័យសមង្្រននប្រព័ន្ធកច្ចាយ និង្រញ្សូនរង

កខ្្រណា្ត ញកច្ចាយ 
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មមមត់

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ៤៦  ៤៨  ២១៦  ២៤៦        ២៨១  ២៨៣ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ២៣  ២៣  ១៨៩  ១៨៩         ២០៦  ២០៦ 

តង់ស្យញងទា្  ២៣  ២៥  ២៦  ៥៦           ៧៥  ៧៧ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ៣៧  ២៤  ២៥  ៧៧          ៨៧  ៩៣ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -    -               -    -   

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ២៥  ៧៧          ៨៧  ៩៣ 

 តាក្វ

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ២៨០  ៣៦៨  ៥៦៧  ៧៤៦        ៧៨៦  ៧៨៣ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ១៥៨  ១៥៨  ៣១៦  ៣៥៣        ៣៥៦  ៣៤៥ 

តង់ស្យញងទា្  ១២២  ២១០  ២៥១  ៣៩៤        ៤៣១  ៤៣៧ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ១០៤  ១១៣  ១៦៧  ១៨៨        ១៨៨  ១៦៩ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    ១៧  ២៥           ២៦  ៦ 

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ១៥០  ១៦៣         ១៦២  ១៦៣ 

បាត់ដំ្រង

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ៦៤៣  ៦៩២  ៦៩១  ៦៩៦    ២.២៧៦  ២.៤៦៥ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ៤០១  ៤៤៤  ៤៤៤  ៤៤៧ ១.៩៧៧  ២.១១០ 

តង់ស្យញងទា្  ២៤២  ២៤៧  ២៤៧  ២៤៩        ២៩៩  ៣៥៥ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ២២៨  ២៤០  ២៤០  ២៥២         ៦៩៦  ៧៤៣ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -    ១             ៧  ៨ 

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ២៤០  ២៥១        ៦៨៩  ៧៣៥ 

្ំពត

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ៣៣៩  ៣៣៩  ៣៣៩  ៤៣៦        ៦៥៨  ៦៧៣ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ២២៧  ២២៧  ២២៧  ៣១១        ៥៣៤  ៥៤៥ 

តង់ស្យញងទា្  ១១២  ១១២  ១១២  ១២៥        ១២៥  ១២៧ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ៩០  ១០៥  ១០៥  ១៨៧        ២២៩  ២៤៥ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -    -               ៧  ៧ 

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ១០៥  ១៨៧        ២២២  ២៣៨ 

្ំពង់បតាច

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ៦០  ៧៦  ៧៦  ១០០         ១២១  ១៤៤ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ៣៩  ៤៧  ៤៧  ៤៨           ៥៦  ៦៥ 

តង់ស្យញងទា្  ២១  ២៩  ២៩  ៥២           ៦៥  ៧៨ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ៣៦  ៤៤  ៤៤  ៤៧          ៥៣  ៦៣ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    ១  ១             ២  ២ 

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ៤៣  ៤៦           ៥១  ៦១ 

 នបពកវង

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ១១២  ៤៧៤  ៧៩០  ៧៩៤        ៨២៤  ៨៦៧ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ៥៦  ៤១៧  ៧៣១  ៧៣១         ៧៦០  ៨០៤ 

តង់ស្យញងទា្  ៥៧  ៥៧  ៥៩  ៦៣           ៦៥  ៦៣ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ២០  ២១  ១៩៤  ២០២        ២៤៧  ២៩០ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -    ៤             ៨  ៨ 

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ១៩៤  ១៩៨        ២៣៩  ២៨២ 

្រន្ាយ
រានជ័យ

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ១៧១  ១៧៤  ១៨១  ២២៩        ២២៩  ២៤៧ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ៤៦  ៤៩  ៥១  ៦៥           ៦៥  ៦៥ 

តង់ស្យញងទា្  ១២៥  ១២៥  ១៣០  ១៦៤         ១៦៤  ១៨២ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ៥០  ៥៥  ៦០  ៨៦           ៥៦  ៦៦ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -    ៨             ៨  ៨ 

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ៦០  ៧៨           ៤៨  ៥៨ 
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មង្គល្រសូរ ី

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ៨២  ៨២  ៨២  ៨៩           ៨៩  ៩៣ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ៤៥  ៤៥  ៤៥  ៤៦           ៤៦  ៤៧ 

តង់ស្យញងទា្  ៣៧  ៣៧  ៣៧  ៤៤           ៤៤  ៤៦ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ៣៥  ៣៥  ៣៩  ៤២          ២២  ២៣ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -    -               -    -   

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ៣៩  ៤២          ២២  ២៣ 

ស្រឹងកបតង

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ១៣៣  ២០២  ២៤០  ២៤០       ៣២៧  ៧៦៩ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ៩២  ១៣២  ១៥១  ១៥១        ២២៧  ៦០០ 

តង់ស្យញងទា្  ៤១  ៧០  ៨៩  ៨៩          ១០០  ១៦៩ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ២៣  ៣៧  ៤៨  ៥៣           ៦៣  ៧៩ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -    ៤             ៩  ៥ 

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ៤៨  ៤៩           ៥៤  ៧៤ 

រតនគិរ ី

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ១៣០  ១៣៩  ១៤១  ១៦៧        ៥៩២  ៧៣០ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ៩០  ៩២  ៩២  ១០៣        ៤៩២  ៥៨៦ 

តង់ស្យញងទា្  ៤០  ៤៧  ៤៩  ៦៣          ១០០  ១៤៥ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ៥០  ៧២  ៨៥  ១០៣          ៧២  ១៤៥ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    ១  ៥             ៤  ៤ 

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ៨៤  ៩៨           ៦៨  ១៤១ 

សាវា យមរៀង

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ៤១៨  ៤១៩  ៦០៥  ៣៦៩        ៨៨៧  ៦៦៣ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ៣២៥  ៣២៥  ៤៦៦  ១៥៤         ៦៧០  ៤៣៣ 

តង់ស្យញងទា្  ៩២  ៩៤  ១៣៩  ២១៥        ២១៧  ២៣០ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ៧១  ៥៤  ៧៦  ១១៤        ២៨៤  ១៦៨ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -    ៥             ៥  ៥ 

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ៧៦  ១០៩        ២៧៩  ១៦៣ 

បាវិត

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ១៧៤  ១៨៦  -    -               -    ១២០ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ១៤១  ១៤១  -    -               -    ៧៧ 

តង់ស្យញងទា្  ៣៣  ៤៤  -    -               -    ៤៣ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ៥០  ២១  -    -               -    ៤១ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -    -               -    -   

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    -    -               -    ៤១ 

មណ្លគីរ ី

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ១០៩  ១២០  ១២៥  ១៣៣         ៣០០  ២៩៥ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ៦៩  ៧៣  ៧៧  ៨៥        ២៤៣  ២២៥ 

តង់ស្យញងទា្  ៤០  ៤៧  ៤៧  ៤៨           ៥៦  ៧០ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ៤៩  ៥៤  ៥៥  ៧៦         ១០៧  ១០០ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -    -               -    -   

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ៥៥  ៧៦         ១០៧  ១០០ 

កខ្្រណា្ត ញកច្ចាយ 

 គកកមាងអគិ្សនើភាវូ្ នើយ្មម�ន្ទ ដែលសថែតិកកកាមកបា្់្មចេើរ្ស់ធនាោរចនិអាហរណ័នើហរណ័  (China Exim 

Bank) ្ ុំពញងែុំកណើ រការ្ងសង់ក្ព័ន្ធដច្ចាយតង់ស្យញងមធ្យម    ដែលកគ្ែណ្ត ្់កខត្តចុំនលួន ០៤ រលួមមាន កខត្ត្ុំពង់ចាម កខត្ត

មកពដវង កខត្ត្ុំពង់ស្ ឺនិងកខត្តកពោះសើហនញ ដែលមានក្ដវងសរញ្ ២.០០០ km ។ ្ ដនថែមពើកនោះ គកកមាងអគ្សិនើភាវូ្នើយ្មម�ន្ទ

ែុំណា្់កាលទើ២ សថែតិកកកាមមូលនិធិរ្ស់រា�រោឋា ភិបាល្ម្ញជា ដែលកគ្ែណ្ត ្់ កខត្តចុំនលួន ៦ រលួមមាន  កខត្តក្កចោះ កខត្តសទារឹងដកតង 

កខត្តរតនគិរ ើ  កខត្តមណ្ឌ លគិរ ើ  កខត្តឧត្តរមាន�័យ នងិកខត្តកសៀមរា្   ដែលមានក្ដវងសរញ្ក្មាណ ១.២០០ km កតរូវបាន្ងសង់
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ក្វសរីា

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ៦៤  ៧៨  ៨៩  ៩០           ៩០  ១៣១ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ៣៣  ៤៦  ៤៨  ៤៨           ៤៨  ៨៣ 

តង់ស្យញងទា្  ៣១  ៣២  ៤១  ៤២          ៤៣  ៤៨ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ២២  ២២  ២៦  ៣០           ៣០  ៣០ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -    -               -    -   

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ២៦  ៣០           ៣០  ៣០ 

ប្មចរះ

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ១៣៦  ១៦០  ១៦០  ២២៥        ៣៨០  ៥៥២ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ១១៧  ១២៣  ១២៣  ១៣៩        ២៧៩  ៤៣៤ 

តង់ស្យញងទា្  ១៩  ៣៨  ៣៨  ៨៥         ១០១  ១១៨ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ៤៤  ៤៩  ៥៣  ៧១         ១០១  ១២៣ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -    -               -    -   

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ៥៣  ៧១         ១០១  ១២៣ 

សនែលួ

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ៣៣  ៣៣  ៣៣  ៣៧           ៨៤  ១០១ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ១៩  ១៩  ២០  ២៤           ២៥  ៤០ 

តង់ស្យញងទា្  ១៤  ១៤  ១៤  ១៤            ៦០  ៦១ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ២៥  ២៨  ៣២  ៤០           ៥១  ៣៣ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    -    -               -    -   

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ៣២  ៤០           ៥១  ៣៣ 

សរ ពុ្រ

ក្ដវងដខសែ,cct-km  ៦.៨០០  ៩.២១៦  ១០.៨៣៨  ១១.៦២២ ១៦.១២៧  ១៩.៥៥០ 

តង់ស្យញងមធ្យម  ៣.៩១៥  ៥.៩៣៩  ៧.៣៥៦  ៧.៥៨៣ ១១.៥៣៦  ១៣.៦២៤ 

តង់ស្យញងទា្  ២.៨៨៥  ៣.២៧៧  ៣.៤៨២  ៤.០៤០ ៤.៥៩១  ៥.៩២៦ 

្នទា្់កភ្ើងសរញ្  ៣.៦២៧  ៣.៩១៤  ៤.៦៩៤  ៥.៥២៨ ៦.៨៨៧  ៧.៨៤៩ 

្នទា្់កភ្ើង  -    -    ១.២៨៤  ១.៤៧៥ ១.៦៥០  ១.៧៩៤ 

្៉ាញស្តិ៍កលើ្កង្ាល  -    -    ៣.៤១០  ៤.០៥៣ ៥.២៣៧  ៦.០៥៥ 

រលួចរាល់ជា ថ្ែ ពរ និងោ្់ឲ្យែុំកណើ រការកៅឆ្ន ុំ ២០១៦។ 

គកកមាងពកងើ្ដខសែ្្ូ្នរងអគ្សិនើតង់ស្យញង

មធ្យម  កកកាមគកកមាងហរិ្ញា្្ទានឥណទាន   រ្ស់ធនា

ោរអភវិឌ្ឍន៍អាសញើ (ADB) ដែល្ុំពញងកធវើការ្ងសង់

្្នញងកខត្តចុំនលួន ៥ រលួមមាន ៖ កខត្តកសៀមរា្ កខត្ត្ុំពង់ធុំ 

កខត្ត្ុំពង់ចាម កខត្ត្ណា្ត ល កខត្ត្នាទា យមាន�័យ  ដែល

 មានក្ដវងសរញ្ក្មាណ  ២.១៥៨ km ។  ្នាទា ្់ម្

គកកមាងអគ្សិនើភាវូ្នើយ្មម�ន្ទ  កខត្ត វ្ យករៀង 

ដែលកក្ើកបាស់ថវកិា ហរិ្ញា្្ទានឥតសុំណងរ្ស់ទើ-

ភា្ន ្់ងារអន្តរជាតិ (AusAid) តាមរយៈធនាោរអភិវឌ្ឍន៍

អាសញើ(ADB) ជាមលួយថវកិា្្នញងកសរុ្  ដែលមានក្ដវងដខសែ្ណា្ត ញ MV និង LV ក្មាណ៦២០ km ។  គកកមាងពកងើ្ដខសែ្ណា្ត ញ

ដច្ចាយ្្នញង កខត្តកកាោះ ញ្ង ្ុំពង់ចាម និងក្កចោះ ដែលផ្តល់ហរិ្ញា្្ទានឥណទាន កោយទើភា្ន ្់ងារបារា ុំងសកមា្់ការអភិវឌ្ឍន៍កៅ

កាត់ថា AFD កតរូវបានកធវើការសិ្ សាសមិទ្ធលទ្ធភាព និងករៀ្ចុំកែញមថ្។

គកកមាងពកងើ្្ណា្ត ញអគ្សិនើភាវូ្នើយ្មម�ន្ទ �ុំហ្នទើ៥  និងទើ៦ បានចា្់កផ្តើម សិ្សា និងកធវើការចរចា កែើម្ើពកងើ្

្ដនថែមនូវ្ណា្ត ញអគ្សិនើភាវូ្នើយ្មម�ន្ទ្្នញងកខត្តចុំនលួន ១៣ ដែលមានក្ដវងសរញ្ក្មាណ ២.៥២៥ km។ 
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មសូលនិធិអគ្គិសនី
ភាវសូ្រនីយ្ម្ម
ជន្រទ ននអគ្គិសនី
្ម្ពុជា (ម.អ.ជ)

 នាយកដ្ឋានមរូលនិធិអគ្ិសនីភាវរូបនីយកម្ម	
ជនបទ(ម.អ.ជ.)	ជានាយកដ្ឋានមួយរបស់អគ្ិសនី
កម្ពុជា	ខដលរានបណងកើតណឡើងណៅឆ្្ំ២០១២	ណដើម្បីរុញ
	ខផ្ផកាននការអភិវឌ្ឍន៍អគ្ិសនីណឆ្្ុះណៅតបជាពលរដ្ឋ
ណៅជនបទណៅក្ពុងតពុះរាជាណាចតកកម្ពុជា។
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១

មសូលនិធិអគ្គិសនីភាវសូ្រនីយ្ម្មជន្រទ ននអគ្គិសនី្ម្ពុជា (ម.អ.ជ)

ការប េង្ីតអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ

សកម្មភាពការងារដ្ល ម.អ.ជ សម្្ចបានក្នុងឆ្ន្ំ២០១៧

្ម្មវិធី្្តលច់រន្តអគ្គិសនីដលប់គរួសារប្ីប្

្ម្មវិធីប្រព័ន្ធថាមពលពនលពឺបពរះអាទិត្យតាម្្រះ

 រា�រោឋា ភិបាលបានកចញកពោះរា�ក រ្ឹត្យកលខ នស/រ្ត/១២០៤/០៤៨ ចញោះមថងៃទើ ៤ ដខ ធ្នូ ឆ្ន ុំ ២០០៤ ស្តើពើការ្កងកាើត ថ្ែ ្័ន 

មូលនិធិអគ្សិនើភាវូ្នើយ្មម�ន្ទមនកពោះរាជាណាចក្្ម្ញជា កែើម្ើ�ុំរញញការអភវិឌ្ឍន៍អគិ្សនើភាវូ្នើយ្មម�ន្ទ។ ្នាទា ្់ម្

កៅមថងៃទើ ២២ ដខ សើហ្ ឆ្ន ុំ ២០១២ រា�រោឋា ភិបាល្ម្ញជា បានកចញកពោះរា�ក្រឹត្យថមើមលួយកទៀតកលខ នស/រ្ត/០៨១២/៧៣៤ កោយ

កធវើវកិ្ធន្មមមាកតាខ្ោះមនកពោះរា�ក រ្ឹត្យចាស់ កោយកផទារ ថ្ែ ្័នមូលនិធិអគ្សិនើភាវូ្នើយ្មម�ន្ទ ឲ្យសថែតិកៅកកកាមការកគ្់កគង

រ្ស់អគិ្សនើ្ ម្ញជាវញិ កែើម្ើឲ្យ្ម្ញជាខ្លួនឯងអាចមាចេ ស់ការ្ន្តក្តិ្ត្តកិារការងាររ្ស់មូលនិធិអគិ្សនើភាវូ្ នើយ្មម�ន្ទផង 

និង្៏កៅដតអាចទទលួលនូវអុំកណាយ និង�ុំនលួយនានាពើខ្ងកករៅម្�លួយអភិវឌ្ឍន៍អគិ្សនើភាវូ្នើយ្មម�ន្ទ្ម្ញជាបានផង។

 ្្នញងឆ្ន ុំ២០១៧ ថវកិារ្ស់ ម.អ.� ទទលួលបានពើអគ្ិសនើ្ម្ញជា និងធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាល្ឺម៉ាង (KfW)។ ្្នញងឆ្ន ុំកនោះ

ម.អ.� ទទលួលបានថវកិាពើអគ្សិនើ្ ម្ញជា ៥២ លានែញល្ារអាកមរ ិ្   និងពើធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាល្មឺ៉ាងបានផ្តល់ថវកិាចុំនលួន ២,៦ លាន

ែញល្ារអាកមរ ិ្  ដែលថវកិាសរញ្ទាុំងអស់មានចុំនលួន ៥៤,៦ លានែញល្ារអាកមរ ិ្ សកមា្់យ្កៅអនញវត្ត្មមវធិើរញញដផ្ផ្កា មនការអភិវឌ្ឍន៍

អគ្សិនើកឆ្ោះកៅក្ជាពលរែឋាកៅ�ន្ទ។ ថវកិាទាុំងកនោះសកមា្់ចុំណាយក្តិ្ត្តកិាររ្ស់ ម.អ.� ដែល្មមវធិើទាុំង៦កនោះរលួមមាន៖ 

 កោល្ុំណងមន្មមវធិើកនោះ គឺ�លួយែល់កគរួ្រក ើ្ក្រស់កៅតុំ្ន់�ន្ទ កែើម្ើឲ្យពលួ្ោត់អាចទទលួលបានការតភ្ា្់ចរន្ត

អគ្សិនើពើក្ព័ន្ធផ្ត់ផ្ង់អគ្សិនើ  កោយការផ្តល់កបា្់្មចេើអនញកកោោះោម នការកបា្់ឲ្យពលួ្ោត់ខចេើយ្កៅ ៖  ១-្ង់មថ្ភ្ា្់ចរន្តឲ្យអ្ន្

ផ្ត់ផ្ង់ ២-្ង់មថ្កបា្់្្់ឲ្យអ្ន្ផ្ត់ផ្ង់ ៣-ចុំណាយកលើការទញិ  និងរាយដខសែពើចុំណញ ចភ្ា្់ចរន្តម្ែល់ផទាោះរ្ស់ខ្លួន ៤-ចុំណាយ

កលើការករៀ្ចុំដខសែ្ណា្ត ញ និងឧ្្រណ៍អគ្សិនើ្ ្នញងផទាោះ កែើម្ើតភ្ា្់ចរន្តអគ្សិនើចូលផទាោះ។  ្ ្នញងឆ្ន ុំ២០១៧ កនោះ មានកគរួ្រ�ន្ទ

ចុំនលួន ១៣៤  កគរួ្រ កសមើនរឹង ៦១៦ នា្់ ដែលបានទទលួលផលកោយផ្ទា ល់កកកាម្មមវធិើកនោះ។

 កោល្ុំណងមន្មមវធិើកនោះ  គឺ�លួយសកមរួលឲ្យកគរួ្រ

�ន្ទរស់កៅតុំ្ន់ោច់កសយល  ដែលដខសែ្ណា្ដ ញអគ្សិនើ មនិ

ទាន់អាចពកងើ្កៅែល់្្នញងរយៈកពលយូរ   អាចទទលួលបានអគ្សិនើ

កក្ើកបាស់  តាមរយៈក្ព័ន្ធថាមពលពន្កឺពោះអាទិត្យតាមផទាោះ ។  

ម.អ.�.�លួយផ្តល់កបា្់ឧ្តថែម្ភធនចុំនលួន ១០០ ែញល្ារអាកមរ ិ្ ្្នញង ១ 

ក្ព័ន្ធ ែល់កគរួ្រ�ន្ទ កែើម្ើ�លួយកាត់្នថែយការទូទាត់មថ្ទិញ

ក្ព័ន្ធ កហើយអ្ន្ទិញកតរូវ្ង់មថ្សល់ពើការឧ្តថែម្ភធនកនោះ រ ុំលស់

ក្ចាុំដខកោយោម នការកបា្់ម្ ម.អ.�. វញិ្្នញងរយៈកពល ៤ឆ្ន ុំ។ 

កកកាយកពល្ង់រ ុំលស់អស់ជា ថ្ែ ពរ  ក្ព័ន្ធកនោះនរឹងក្ាយជា្មម-

សិទ្ធរិ្ស់អ្ន្ទិញ ។  ្្នញងឆ្ន ុំ  ២០១៧  មានកគរួ្រ�ន្ទចុំនលួន 

២០.៣០០ កគរួ្រ កសមើនរឹង ៩៣.៣៨០នា្់ បានទទលួលផលកោយ

ផ្ទា ល់កកកាម្មមវធិើកនោះ។

២
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្ម្មវិធីជួយទពុនសបរា្រ់ពបងី្ និងក្លម្អការ្្គត់្្គង់អគ្គិសនី មៅតំ្រន់ជន្រទ

្ម្មវិធី្្តលថ់វិកាឧ្រត្ម្ភធន្រែរះ្រែសូវ្រនង្គ្រ់នថលល្់អគ្គិសនី   ដលអ់នែ្កាន់អាជាញា ្រណ្ណ មធវាើអាជីវ្ម្ម
អគ្គិសនី កដលបានភ្ា្រ់ប្រភពអគ្គិសនីជាមួយ្រណា្ត ញជាតិ មដើម្ប្ីរន្យនថលល្់អគ្គិសនីដលប់គរួសារ
ប្ីប្មៅតំ្រន់ជន្រទ្នែពុងប្្រខណ្ននក្នការយពុទ្ធសានស្ត្រន្យអបតានថលល្់អគ្គិសនី្នែពុងបពរះរាជា-
ណាចប្្ម្ពុជា សបរា្រ់ឆ្នែ ២ំ០១៥ ដលឆ់្នែ ២ំ០២០ តាម្រណា្ត មខត្ត និងរាជធានី

្ម្មវិធី្្តលក់ារ្្គត់្្គង់អគ្គិសនីសបរា្រ់្រសូមទរឹ្មធវាើ្សិ្ ម្ម

្ម្មវិធី្្តលច់រន្តអគ្គិសនីដលប់គរួសារប្ីប្រាន្រណ្ណ សមធម៌ 
មបកាមជំនួយក្្អ្មលើទិននែ្ល

 កោល្ុំណងមន្មមវធិើកនោះ   គឺ�លួយសកមរួលឲ្យអ្ន្ផ្ត់ផ្ង់ អគ្សិនើកៅតុំ្ន់�ន្ទ ដែលមានអាជ្ា្័ណ្ណកស្ចបា្់ អាច 

មាន ទញន សកមា្់វនិិកយគពកងើ្   នងិដ្លម្អការផ្ត់ផ្ង់អគ្សិនើ  ឲ្យកពញដែនអាជ្ា្័ណ្ណដច្ចាយរ្ស់ខ្លួន  កែើម្ើឲ្យក្ជាពលរែឋា

កគ្់កគរួ្រអាចភ្ា្់ចរន្តកក ើ្កបាស់តាមលទ្ធភាពរ្ស់ខ្លួន ។ ្្នញងឆ្ន ុំ២០១៧ ម.អ.� បានផ្តល់ថវកិា�លួយទញនសកមា្់ពកងើ្  និងដ្

លម្អការផ្ត់ផ្ង់អគ្សិនើែល់កសវា្រផ្ត់ផ្ង់អគ្សិនើ្ ងសង់ដខសែ្ណា្ត ញ MV និង LV សរញ្ចុំនលួន ១.២៤២ km។

 កោល្ុំណងមន្មមវធិើកនោះ គឺ�លួយសកមរួលែល់កគរួ្រក ើ្ក្ រស់កៅតុំ្ន់�ន្ទទទលួលបានការផ្ត់ផ្ង់អគ្សិនើពើក្ព័ន្ធ

្ណា្ត ញជាតិផ្ទា ល់   សកមា្់ការ្ូមទរ្ឹ កធវើ្ សិ្មម កៅតមម្អនញកកោោះ សកមា្់ការកក្ើកបាស់អគ្សិនើកៅកពលយ្់ចា្់ពើកមា៉ា ង ៩:០០

យ្់ ែល់កមា៉ា ង ៧:០០ កពរ្ឹ  និងកៅតមម្ធមមតាសកមា្់ការកក ើ្កបាស់អគ្សិនើកៅកពលមថងៃចា្់ពើកមា៉ា ង ៧:០០  កពរ្ឹ  ែល់កមា៉ា ង ៩:០០ 

យ្់។ ្្នញងឆ្ន ុំ២០១៧ អគ្សិនើ្ ម្ញជា្ុំពញងែុំកណើ រការលទ្ធ្មម ១)-កក�ើសករ ើសក្រុមហ៊ញនផ្ត់ផ្ង់ និង្ងសង់កហោឋា រចនាសម្័នផ្ត់

ផ្ង់អគ្សិនើ និង ២)-កក�ើសករ ើសក្រុមហ៊ញនផ្ត់ផ្ង់នាឡកិាសទាង់ Prepaid TOU Meter ។

 កោល្ុំណងមន្មមវធិើកនោះ   គឺ�លួយសកមរួលែល់កគរួ្រក ើ្ក្មាន្ណ្ណ

សមធម៌កៅតុំ្ន់�ន្ទ កោយ�លួយកគរួ្រមានចុំណូលទា្ និងងាយរងផល្៉ាោះោល់ 

អាចទទលួលបានការតភ្ា្់ចរន្តអគ្សិនើពើក្ព័ន្ធផ្ត់ផ្ង់អគ្សិនើ   កោយការផ្តល់ថវកិា

ឧ្តថែម្ភធនចុំនលួន ១០០ ែញល្ារអាកមរ ិ្  ្ ្នញងមលួយកគរួ្រក្ើក្ តាមរយៈអ្ន្កាន់អាជ្ា្ណ្ណ

សកមា្់ ១-ចុំណាយកលើសមា្ភ រ នងិពល្មមរាយដខសែ្ណា្ត ញកសវា្មមពើចុំណញ ចភ្ា្់

ចរន្តម្ែល់ផទាោះ (នាឡកិាសទាង់កលើ្ កង្ាល)និង ២-ចុំណាយកលើសមា្ភ រ  នងិពល្មម

តកម្ើងសមា្ភ រអគ្សិនើ្ ្នញងផទាោះ កែើម្ើតភ្ា្់ចរន្តអគ្សិនើចូលផទាោះ។

 ្មមវធិើកនោះទទលួលបានថវកិា�ុំនលួយពើធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសញើ (ADB) ចុំនលួន 

១លានែញល្ា សកមា្់អនញវត្តន៍្្នញងកខត្តកោលកៅចុំនលួន៦ រលួមមានកខត្ត្នាទា យមាន�័យ 

្ុំពង់ចាម ្ុំពង់ធុំ ្ណា្ត ល កសៀមរា្ និងកខត្តត្ូង�មញ ុំ កហើយចុំនលួនកោលកៅកគរួ្រ

ក្ើក្មាន្ណ្ណសមធម៌   កកោងទទលួលផលកកកាម្មមវធិើកនោះមានចុំនលួន    ១០.០០០ 

កគរួ្រ។

 កោល្ុំណងមន្មមវធិើកនោះ គឺផ្តល់ថវកិាឧ្តថែម្ភធន្៉ាោះ្៉ាូវ្សង្្់មថ្ល្់អគ្សិនើ ែល់អ្ន្កាន់អាជ្ា្ណ្ណកធវើអា�ើវ្មមអគ្-ិ

សនើ ដែលបានភ្ា្់ក្ភពអគ្សិនើជាមលួយក្ព័ន្ធ្ណា្ត ញជាតិ កែើម្ើ្ នថែយមថ្ល្់អគ្សិនើែល់កគរួ្រក ើ្ក្កៅតុំ្ន់�ន្ទ្្នញងក្្

ខណ្ឌ មនដផនការយញទ្ធ្សស្ត្នថែយអកតា និងគម្ាតមថ្ល្់អគ្សិនើ្ ្នញងកពោះរាជាណាចក្្ម្ញជាសកមា្់ឆ្ន ុំ ២០១៥ ែល់ឆ្ន ុំ ២០២០ 

តាម្ណា្ត កខត្ត និងរា�ធានើ។ កៅឆ្ន ុំ ២០១៧ ម.អ.� បានផ្តល់ថវកិាឧ្តថែម្ភធន្៉ាោះ្៉ាូវ្សង្្់មថ្ល្់អគ្សិនើែល់អ្ន្កាន់អាជ្ា្ណ្ណ

ចុំនលួន ២៨៥ អាជ្ា្ណ្ណ ដែល្្នញងកនាោះ ២៨១ អាជ្ា្ណ្ណ បានទទលួលថវកិាឧ្តថែម្ភធន និង ០៤ អាជ្ា្ណ្ណពញុំទាន់កស្នើសញុំថវកិាកៅកឡើយ។

៣

៥

៦

៤

59របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧



ក្នការ
អភិវឌ្ឍន៍
វិសយ័ថាមពល
អគ្គិសនីមៅ
បពរះរាជាណាចប្
្ម្ពុជា
 ខផនការសតមាប់វិស័យថាមពលអគ្ិសនី
តតរូវរានយកចិត្ទុកដាក់	ជាវិស័យអាទិភាពក្ពុងការ
សតមបខ្លួនណៅនឹងកំណណើនននការណតបើតរាស់ថាមពល		
ោែងឆ្ប់រហ័សនាណពលអនាគត។
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្រណីមសូលដ្ឋា ន ខានែ ត ២០១៧ ២០២០ ២០២៥

អានញភាពអតិ្រមា្្នញង្ណា្ត ញជាតិ (MW) MW ១.៣៥៦* ១.៦៨១ ២.៦៧៨

អានញភាពអតិ្រមា្្នញងក្កទស (MW) MW ១.៥៣០

ថាមពល្្នញង្ណា្ត ញជាតិ (GWh) GWh   ៧.៥៨៦* ៩.៤០៦ ១៤.៩៥១

ថាមពល្្នញងក្កទស (GWh) GWh ៨.៥៦៦**

ក្នការអភិវឌ្ឍន៍វិសយ័ថាមពលអគ្គិសនីមៅបពរះរាជាណាចប្្ម្ពុជា

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យថាមពល

ការព្យាករណ៍តម្ូវការថាមពល

ផ្នការម្ន្ការផលិតថាមពល

១

២

៣

 រា�រោឋា ភបិាល្ម្ញជា បានោ្់កចញនូវកោលនកយបាយអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាមពលអគិ្សនើកៅ ដខតញលា ឆ្ន ុំ១៩៩៤ 

ដែលមានទិសកៅែូចខ្ងកកកាម៖

      • ផ្តល់នូវការផ្ត់ផ្ង់ថាមពលអគ្សិនើឲ្យបានកគ្់កោន់ទូទាុំងក្កទស្ម្ញជា ្្នញងតមម្សមរម្យ។

    • ធានានូវការផ្ត់ផ្ង់ថាមពលអគ្សិនើឲ្យមាននិរន្តភាព និងសញវតថែភិាព ដែលកធវើឲ្យមានភាពងាយកសរួលែល់ការវនិិកយគ្្នញង

       ក្កទស្ម្ញជា និងការអភិវឌ្ឍន៍កសែឋា្ិចចេជាតិ។

    • �លួយ�ុំរញញនូវរ្្គុំកហើញថមើៗ និងការអភិវឌ្ឍន៍មនក្ភពផលិតថាមពលដែលមិន្៉ាោះោល់ែល់្រ ិ្ ថែ ន និងសង្ម ដែលជា

       តកមរូវការចាុំបាច់សកមា្់ផ្ត់ផ្ង់ថាមពលែល់កគ្់វសិ័យទាុំងអស់មនកសែឋា្ិចចេជាតិ។ 

   • កលើ្ ទរ្ឹ ចិត្តនូវការកក្ើកបាស់ថាមពលអគ្សិនើឲ្យមានក្សិទ្ធភាព និងកាត់្នថែយផល្៉ាោះោល់្រ ិ្ ថែ ននូវ្កមិតអ្្្រមាពើ

      ក្ភពផ្ត់ផ្ង់ និងការកក្ើកបាស់ ។

 កោយដផ្អ្កៅកលើឯ្្រស្តើពើដផនការកម មនការអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យថាមពលអគ្សិនើ កៅកពោះរាជាណាចក្្ម្ញជា ដែលបាន 

ករៀ្ចុំកឡើងកៅឆ្ន ុំ ២០១៥ បាន្ត់សម្ាល់ថា តកមរូវការថាមពលអគ្សិនើ នរឹងមាន្ុំកណើ នែ៏គលួរឲ្យ្ត់សម្ាល់មលួយ្្នញងរយៈកពល ១៥ 

ឆ្ន ុំខ្ងមញខកនោះ។ តកមរូវការសកមា្់ផលិតថាមពលកៅកពោះរាជាណាចក្្ម្ញជា នរឹងមាន្ុំកណើ នពើ ២.២៤២ GWh និង ៤០៩ MW 

កៅឆ្ន ុំ ២០១០ កៅ ១៤.៩៥១ GWh និង ២.៦៧៨ MW កៅឆ្ន ុំ ២០២៥។ កែើម្ើ្ ុំកពញតកមរូវការនាកពលអនាគត រា�រោឋា ភិបាល

្ម្ញជា បាន្កងកាើតដផនការអភិវឌ្ឍន៍ថាមពលរហូតែល់ឆ្ន ុំ២០៣០ ។

 មលួយភាគធុំមន្ុំកណើ នតកមរូវការកក្ើកបាស់ថាមពលសថែតិកៅភាគខ្ងត្ូងមនក្កទស ដែលរលួម្ ច្េូ លទាុំងរា�ធានើភ្នុំកពញ

ផងដែរ ។ តារាងខ្ងកកកាមពណ៌នាពើការពយោ្រណ៍អានញភាពអតិ្រមា និងថាមពល្ក ច្េញ សកមា្់កពោះរាជាណាចក្្ម្ញជា។

 ដផនការកមមនការផលិតថាមពល កតរូវបានអភិវឌ្ឍកោយដផ្អ្កលើល្្ណៈវនិិច្ឆ័យែូចខ្ងកកកាម ៖

    • ការផលិតថាមពលកែើរកោយករាងចក្អគ្សិនើដែលមានក្្់ សកមា្់ក្ព័ន្ធភ្នុំកពញកៅកពល្នទាញ្ អតិ្រមា។

    • កក្ើកបាស់មា៉ា សញើនឌើកយ៉ាដស្យលធញនតូច  និងមធ្យម  កែើម្ើ�លួយ្្នញងការផលិតថាមពល សកមា្់ដច្រ ុំដល្្្នញង្នទាញ្ធមមតា និង

   មាន្នទាញ្អតិ្រមាកៅតាម្ណា្ត កខត្ត-ក្រុង (សកមា្់រយៈកពលខ្ើ)។

    • ពកងើ្ការអភិវឌ្ឍន៍ដផ្ន្វារ ើអគ្សិនើ កោយមូលោឋា នមនការអភិវឌ្ឍន៍កលើករាងចក្វារ ើអគ្សិនើធញនតូច ដែល មានភាពងាយកសរួល

   ្ ្នញងការចូលអភិវឌ្ឍែូចជាៈ ករាងចក្វារ ើអគ្ិសនើគិរ ើរម្យ១ និង ៣ និងគកកមាងករាងចក្វារ ើអគ្ិសនើធញនមធ្យម និងធុំ ជា្ន្ត្នាទា ្់ែូចជាៈ  

  ករាងចក្វារ ើអគ្សិនើកស្នកកកាម២  ករាងចក្វារ ើអគ្ិសនើបាត់ែុំ្ង  ករាងចក្វារ ើអគ្សិនើដកសព្កកកាម២ ។ 

 * ថាមពល និងអានញភាពអតិ្រមា្្នញង្ណា្ត ញជាតិ គឺជាទិន្នន័យជា្់ដស្តង្្នញងឆ្ន ុំ ២០១៧។
 * * ថាមពល្្នញងក្កទស គឺជាទិន្នន័យរ្ស់អាជ្ាធរអគ្សិនើ្ ម្ញជា។

តារាងទី ១២ : ការពយោ្រណ៍តបមរូវការថាមពលអគ្គិសនី មៅបពរះរាជាណាចប្្ម្ពុជា
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ល.រ ម ្្ម រះគមបរាង ប្រមភទ អានពុភាព 
(MW)

ឆ្នែ ដំំមណើ ការ

១ ករាងចក្វារ ើអគ្សិនើកស្នកកកាម២(មា៉ា សញើនទើ២-មា៉ា សញើនទើ៨) វារ ើអគ្សិនើ ៣៥០ ២០១៨

២ ករាងចក្អគ្សិនើែញតធ្ូយងថម CEL II ធ្ូយងថម ១៣៥ ២០១៩

៣ ករាងចក្អគិ្សនើកែើរកោយថាមពលពនឺ្កពោះអាទិត្យ ពនឺ្កពោះអាទិត្យ ៦០
២០២០

៤ ករាងចក្អគិ្សនើកែើរកោយថាមពលពនឺ្កពោះអាទិត្យ ពនឺ្កពោះអាទិត្យ ៦០

៥ ករាងចក្អគ្សិនើែញតធ្ូយងថម CIIDG ធ្ូយងថម ៣៥០
២០២៣

៦ ករាងចក្វារ ើអគ្សិនើសទារឹងកោធិ្៍ ត១់   វារ ើអគ្សិនើ ៨០

៧ ករាងចក្អគ្សិនើែញតធ្ូយងថម CIIDG ធ្ូយងថម ៣៥០ ២០២៤

៨ ករាងចក្វារ ើអគ្សិនើកស្នកកកាម៣ វារ ើអគ្សិនើ ២៦០ ២០២៥

៩ ករាងចក្អគិ្សនើែញតធ្ូយងថមទើ១ ធ្ូយងថម ២០០ ២០២៧

១០ ករាងចក្អគិ្សនើែញតធ្ូយងថមទើ២ ធ្ូយងថម ៣៥០ ២០២៨

១១ ករាងចក្អគិ្សនើែញតធ្ូយងថមទើ៣ ធ្ូយងថម ៣៥០ ២០២៩

១២ ករាងចក្អគិ្សនើែញតធ្ូយងថមទើ៤ ធ្ូយងថម ៣៥០ ២០៣០

សរពុ្រ    ២.៨៩៥ MW

ល.រ កខ្្រញ្សូនអគ្គសិនតីងស់្យពុងខស្ ់១១៥ kV ប្រកវងកខ្ ឆ្នែ ដំំមណើ ការ នដគសូអភវិឌ ្ឍន៍

១ អនញ្ ថែ នើយទើ២ - អនញ្ ថែ នើយ សលួនចបារសកម្តច ហ៊ញន ដសន ៥

២០១៩

្ងសង់ កផទារ (BT)

២ អនញ្ ថែ នើយរតនៈមណ្ឌ ល - អនញ្ ថែ នើយម្៉ាលនិ ៤៥ អគ្សិនើ្ ម្ញជា

៣ អនញ្ ថែ នើយទើ៣ - អនញ្ ថែ នើយទលួលកោ្ ៥ អគ្សិនើ្ ម្ញជា

៤ អនញ្ ថែ នើយទើ៥ - អនញ្ ថែ នើយកកជាយចងាវ រ ១៨
សល់ពើគកកមាង�ញុំវញិរា�ធានើ
ភ្នុំកពញ(ធនាោរចិន) 

៥ អនញ្ ថែ នើយ្ុំពង់ចាម - អនញ្ ថែ នើយដកព្ក្ស្(់ក្កចោះ) ៩១ ទើភា្ន ្ង់ារ អភិវឌ្ឍនប៍ារា ុំង

៦ អនញ្ ថែ នើយ វ្ យអនទារ - អនញ្ ថែ នើយ្ុំពង់សរឹងហា ៤៦ ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័

៧ អនញ្ ថែ នើយកខត្តកពោះសើហនញ - អនញ្ ថែ នើយរាម ១២ ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័ 

៨ អនញ្ ថែ នើយរាម - អនញ្ ថែ នើយចុំការលលួង ៦០ ទើភា្ន ្់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារា ុំង

៩ អនញ្ ថែ នើយ្ុំពង់ធុំ - អនញ្ ថែ នើយកពោះវហិ្រ ១៤០ ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័ 

១០ អនញ្ ថែ នើយដកព្ក្ស្់ - អនញ្ ថែ នើយក្កចោះ ៣០ ២០២១ ទើភា្ន ្់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារា ុំង

១១
ដខសែ្្ូ្ន្្ែ់ើពើអនញ្ ថែ នើយទើ១ - អគ្សិនើ្ ម្ញជា(វត្តភ្នុំ)  - សលួនចបារ
សកម្តច ហ៊ញន ដសន - អនញ្ ថែ នើយអូឡាុំពិ្  - 
អងភ្ាពម�្ឈមណ្ឌ លជាតិ្្ូ្ន - អនញ្ ថែ នើយទើ៣

១៤ ២០២០ JICA �ុំហ្នទើ១

១២ អនញ្ ថែ នើយក្ឡាញ់ - អនញ្ ថែ នើយឧត្តរមាន�យ័ ៨០ ២០២២ BOT

១៣ អនញ្ ថែ នើយចុំការលលួង - ករាងចក្វារ ើអគ្សិនើគរិ ើរម្យ៣ ៣០
២០២៤

ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័ 

១៤ អនញ្ ថែ នើយ្ុំពត - អនញ្ ថែ នើយ�ើ្ ម៉ាញង ៤៦ ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័

១៥ អនញ្ ថែ នើយកច្កមទាស - អនញ្ ថែ នើយពញាដក្្ ៧៥

២០២៥

ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័

១៦ អនញ្ ថែ នើយសលួង - អនញ្ ថែ នើយពញាដក្្ ៤៥ ធនាោរឥណា្ឌ  អាហរណ័នើហរណ័

១៧ អនញ្ ថែ នើយទើ៧ - អនញ្ ថែ នើយកកាោះធុំ ៤០ ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័

១៨ អនញ្ ថែ នើយតាដ្វ - អនញ្ ថែ នើយកកាោះធុំ ៤៥ ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័

ប្រកវងកខ្សរ ពុ្រ         ៨២៧ km

តារាងទី ១៣ : ក្នការអភិវឌ្ឍន៍ក្នែ្្លតិ្ម្មសបរា្រ់ឆ្នែ  ំ២០១៨ - ២០២៥

តារាងទី ១៤ : ក្នការមមននប្រព័ន្ធកខ្្រញ្សូន  115kV

63របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧



តារាងទី ១៥ : ក្នការមមននប្រព័ន្ធកខ្្រញ្សូន  230kV សបរា្រ់ឆ្នែ  ំ២០១៨ - ២០២៥

ល.រ កខ្្រញ្សូនអគ្គសិនីតង់ស្យពុងខស្ ់២៣០ ប្រកវងកខ្ ឆ្នែ ដំំមណើ ការ នដគសូអភវិឌ ្ឍន៍

១ អនញ្ ថែ នើយបាតែ់ុ្ំ ង - កសៀមរា្ - ្ុំពង់ធុំ - ្ុំពង់ចាម ៣៥០

២០១៩

ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័

២
�ញុំវញិរា�ធានើភ្នុំកពញ�ុំហ្នទើ២ (ខ្ងក�ើង - កកជាយចងាវ រ - 
ខ្ងក្ើត - ខ្ងក�ើង)

៩៦ ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័

៣ ករាងចក្វារ ើអគ្សិនើតាមត - ភ្នុំកពញ ១៨២ BOT

៤ អនញ្ ថែ នើយកកាោះ ញ្ង - អនញ្ ថែ នើយក្រុងកកាោះ ញ្ង ២០
ទើភា្ន ្់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារា ុំង

៥ អនញ្ ថែ នើយចុំការលលួង - អនញ្ ថែ នើយ ញ្ទញម្គរ ៥៤

៦ អនញ្ ថែ នើយ ញ្ទញម្គរ - ករាងចក្វារ ើអគ្សិនើតាមត ៧០ BOT

៧ អនញ្ ថែ នើយក្កចោះ - អនញ្ ថែ នើមណ្ឌ លគិរ ើ ១៧០ ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័

៨ អនញ្ ថែ នើយរតនគិរ ើ - អនញ្ ថែ នើយសទារឹងដកតង ១២០ ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័

៩
អនញ្ ថែ នើយដ្្ចាន - អនញ្ ថែ នើយទើ៥ -
 អងភ្ាពម�្ឈមណ្ឌ ល ជាតិ្្ូ្ន

២០

២០២១

JICA �ុំហ្នទើ២

១០ អនញ្ ថែ នើយទើ៤ - អនញ្ ថែ នើយ្ុំពង់ស្ថឺមើ - អនញ្ ថែ នើយ្ុំពង់ស្ឺ ៤៨ ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័

១១ អនញ្ ថែ នើយសទារឹងហ្វ - អនញ្ ថែ នើយអូរកកតោះ ១៦ អគ្សិនើ្ ម្ញជា

១២ អនញ្ ថែ នើយសលួង - អនញ្ ថែ នើយ វ្ យអនទារ ៤៥ ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័

១៣ អនញ្ ថែ នើយទុំកនើ្ ទើ២ - អនញ្ ថែ នើយដកព្ហូរ ១៥ ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័

១៤ អនញ្ ថែ នើយទុំកនើ្ ទើ៥ - អនញ្ ថែ នើយដសនសញខ ៦ ២០២២ អគ្សិនើ្ ម្ញជា

១៥ អនញ្ ថែ នើយសទារឹងដកតង - អនញ្ ថែ នើយខ្ងក�ើងកសៀមរា្ ២០០ ២០២៥ ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័

១៦ អនញ្ ថែ នើយខ្ងក�ើងកសៀមរា្ - អនញ្ ថែ នើយខ្ងក្ើតកសៀមរា្ ៤៤ ២០២៥ ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័

ប្រកវងកខ្សរ ពុ្រ ១.៤៥៦ km

ល.រ កខ្្រញ្សូនអគ្គសិនីតង់ស្យពុងខស្ ់៥០០kV ប្រកវងកខ្ ឆ្នែ ដំំមណើ ការ នដគសូអភវិឌ ្ឍន៍

១ អនញ្ ថែ នើយចុំការលលួង - អនញ្ ថែ នើយដ្្ចាន ១៩៨ ២០១៩ BOT

២ អនញ្ ថែ នើយសទារឹងដកតង - កពុំក្ទលឡ់ាវ ៥៥
២០២១

ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័

៣ អនញ្ ថែ នើយដ្្ចាន - អនញ្ ថែ នើយខ្ងក្ើតភ្នុំកពញ ៤៥ ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័

៤ អនញ្ ថែ នើយខ្ងក្ើតភ្នុំកពញ - អនញ្ ថែ នើយសលួង ៩០ ២០២២ ធនាោរចិនអាហរណ័នើហរណ័

ប្រកវងកខ្សរ ពុ្រ ៣៨៨ km

តារាងទី ១៦ : ក្នការមមននប្រព័ន្ធកខ្្រញ្សូន  ៥០០kV សបរា្រ់ឆ្នែ  ំ២០១៨ - ២០២៥

ក្នការអភិវឌ្ឍន៍វិសយ័ថាមពលអគ្គិសនីមៅបពរះរាជាណាចប្្ម្ពុជា
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ក្នការអភិវឌ្ឍន៍វិសយ័ថាមពលអគ្គិសនីមៅបពរះរាជាណាចប្្ម្ពុជា
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១

ការភ្ា្រ់្រណា្ត ញអគ្គិសនីជាមួយប្រមទសជិតខាង

ការភា្ជ្ប់បណ្ត្ញអគ្គិសនីជាមួយប្ទ្សថ្ឡង់ដ៏

 ្ិចចេកពមកកពៀងសហក្តិ្ត្តិការថាមពលជាមលួយក្កទសមថឡង់ែ៏   កតរូវបានចញោះហតថែកលខ្កៅមថងៃទើ០៣ ដខ ញ្ម្ភៈ ឆ្ន ុំ២០០០។

្ិចចេកពមកកពៀងកនោះ  បានផ្តល់នូវក្្ខណ្ឌ ការងារសកមា្់ ការកធវើោណិ�្្មមថាមពល  និង�ុំនលួយ្កចចេ្កទសរវាងក្កទសទាុំងពើរកនោះ

និងក ើ្្ ឲ្យថាមពលអគ្សិនើចូលកៅក្កទសទើ្ ើ ។  ្ិចចេកពមកកពៀងទិញ-ល្់ថាមពល បានចញោះហតថែកលខ្កៅឆ្ន ុំ ២០០២ និងបានដ្

សកមរួលកៅឆ្ន ុំ២០០៧ ។ ្ចិចេកពមកកពៀងកនោះ បាន�ុំរញញឲ្យកក្ើកបាស់រលួមោ្ន  នូវធនធានធមមជាតិដែលមានក្្់រ្ស់ក្កទស ទាុំងពើរ។

កៅកពលដែលក្ភព្ ច្េូ លោ្ន នរឹងកតរូវ្កងកាើតកឡើងក្កទសទាុំងពើរ  អាចចូលរលួមកោយទូលាយកលើការផ្ត់ផ្ង់ថាមពល និង ការទទលួល

ថាមពល ។

 ដខសែ្្ូ្ន ១១៥ kV  កចញពើអនញ ថ្ែ នើយអារ្ញាកបាកថត ក្កទស មថឡង់ែ៏ ភ្ា្់កៅកខត្ត្នាទា យមាន�័យ  កខត្តបាត់ែុំ្ង  

និងកខត្តកសៀមរា្  បានោ្់ឲ្យែុំកណើ រការ្្នញងឆ្ន ុំ ២០០៧។ ថាមពលអគ្សិនើរវាងក្កទស្ម្ញជា នងិក្កទសមថឡង់ែ៏កតរូវបាន្្ូ្ន 

កោយតង់ស្យញង ២២ kV និង ១១៥ kV ។ ្ិចចេកពមកកពៀងមលួយ បានចញោះហតថែកលខ្ជាមលួយកខត្តកតាតមនក្កទសមថឡង់ែ៏ កែើម្ើផ្ត់ផ្ង់ 

ថាមពលឲ្យកខត្តកកាោះ ញ្ង  និងក្រុងកបា៉ា យដ្៉ាត មនក្កទស្ម្ញជាកោយកក្ើ្ ណា្ត ញ ២២ kV ។  តុំ្ន់ខ្ងកលើបានភ្ា្់ថាមពលតាុំងពើ

ឆ្ន ុំ ២០០១ ។ 

២ ការភា្ជ្ប់បណ្ត្ញអគ្គិសនីជាមួយប្ទ្សឡាវ  

 ្ិចចេសហក្តិ្ត្តកិារថាមពល ជាមលួយក្កទសឡាវ កតរូវបានចញោះហតថែកលខ្កៅមថងៃទើ២១   ដខតញលា ឆ្ន ុំ១៩៩៩ ។  ្ ចិចេកពមកកពៀង

កនោះ មានកោល ុ្ំណងសហក្តិ្តិ្តការ  ្ ្នញងវសិ័យថាមពលរវាងក្កទសទាុំងពើរ។  ការផ្ត់ផ្ង់ថាមពលែល់តុំ្ន់តាម្កណា្ត យកពុំដែន 

កោយ្ណា្ត ញតង់ស្យញងមធ្យម  ២២ kV  និងការតភ្ា្់្ណា្ត ញជាមលួយ្ណា្ត ញតង់ស្យញងខ្ស់ កតរូវបាន�ុំរញញ ។ការតភ្ា្់្ណា្ត ញ

តង់ស្យញង ២២ kV ពើកខត្តចម៉ាបា្្់ ក្កទសឡាវ ម្កខត្តសទារឹងដកតង កតរូវបានោ្់ឲ្យែុំកណើ រការកៅឆ្ន ុំ២០១០។  កៅឆ្ន ុំ២០១៥  ដខសែ

្្ូ្នតភ្ា្់ថមើពើអនញ ថ្ែ នើយបានហ្ត កខត្តចមបា៉្ា ្់ ក្កទសឡាវ  កៅកសរុ្្ុំពង់កសកៅ  កខត្តកពោះវហិ្រ ក្កទស្ម្ញជា  កតរូវបានករៀ្ចុំ  

និង្ងសង់សកមា្់ដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញង  ១១៥ kV  ្ ៉ាញដន្ត្្ូ្នថាមពលអគ្សិនើកៅ្កមតិតង់ស្យញង ២២  kV សកមា្់ែុំណា្់កាលែុំ្ូង 

រហូតែល់ដខសែ្្ូ្នពើកពុំក្ទល់ឡាវ កៅអនញ ថ្ែ នើយ�័យដសន ្ងសង់រលួចរាល់។
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ការតភា្ជ្ប់បណ្ត្ញអនុតំបន់

 ្ិចចេសហក្តិ្ត្តិការថាមពលជាមលួយក្កទសកវៀតណាម បានចញោះហតថែកលខ្កៅមថងៃទើ១០ ដខមិថញនា ឆ្ន ុំ១៩៩៩។ ្ិចចេកពមកកពៀង

កនោះ មាន្ុំណងសហក្តិ្ត្តកិារ ្្នញងវសិ័យថាមពល រវាងក្កទសទាុំងពើរ។ ការផ្ត់ផ្ង់ថាមពលឲ្យតុំ្ន់តាម្កណា្ត យ កពុំដែន កោយ

ដខសែ្ណា្ត ញតង់ស្យញងមធ្យម និងការតភ្ា្់កៅវញិកៅម្រវាងដខសែ្្ូ្នតង់ស្យញងខ្ស់កតរូវបាន�ុំរញញ។

 អគ្សិនើ្ ម្ញជាបាននាុំចូលថាមពលពើក្កទសកវៀតណាមតាមដខសែ្្ូ្ន ២៣០ kV ផ្តត់ផ្ង់កៅភ្នុំែិន្្នញងកខត្តតាដ្វ ្្នញង ឆ្ន ុំ

២០០៩។  អគ្សិនើ្ ម្ញជាបានភ្ា្់ដខសែ្្ូ្ន ២៣០ kV  សកមា្់នាុំចូលថាមពលពើក្កទសកវៀតណាម  ម្ភ្នុំកពញនិងបានោ្់ឲ្យ

 ែុំកណើ រការកៅដខមើនា ឆ្ន ុំ២០០៩ ។  អគ្សិនើ្ ម្ញជា  បាននាុំថាមពលពើ  PC2  កែើម្ើផ្ត់ផ្ង់កៅកសរុ្កមមត់   និងកសរុ្ពញាដក្្ 

កខត្ត្ុំពង់ចាម បាវតិ កៅកខត្ត វ្ យករៀង ្ុំពង់កតាច កៅកខត្ត្ុំពត កកាោះធុំ និងមក�ធុំកៅកខត្ត្ណា្ត ល កសរុ្ស្នលួលកៅកខត្តក្កចោះ កសរុ្ 

ដ្វសើមា កៅកខត្តមណ្ឌ លគិរ ើ កសរុ្្ុំពង់ករាទិ៍ កៅកខត្ត វ្ យករៀងកៅឆ្ន ុំ២០០២។

 ការសិ្សាតភ្ា្់រវាង្ណា្ត ញ ដែលកៅោច់កោយដឡ្ពើក្កទសមលួយកៅក្កទសមលួយកៅ ្្នញងអនញតុ្ំ ន់អាងទកន្កមគង្ 

(្ម្ញជា  ឡាវ  មថឡង់ែ៏ កវៀតណាម យូណាន - ក្កទសចិន និងក្កទសភូមា)  និងសូម្ើដត្ណា្ត ញក្កទសមា៉ា កឡសញើ   និងសរឹងហា ញ្រ ើ 

្៏កតរូវបានយ្ម្កធវើការសិ្ សាផងដែរ កោយមានកោល្ុំណងកធើវឲ្យក្កសើរកឡើងនូវការកក្ើកបាស់ក្ភពថាមពល។ របាយការណ៍ស្តើពើ 

ដផនការកម មនការតភ្ា្់្ណា្ត ញរ្ស់អា្៊នកតរូវបានសិ្សា្ ច្េ្់កៅឆ្ន ុំ ២០០២ ដែល្ងាហា ញពើការសិ្ សាមលួយយ៉ា ងចបាស់ ស្តើពើការ 

តភ្ា្់្ណា្ត ញរ្ស់អា្៊ន។  ្ ចចេញ្្ន្នមានការពិនិត្យកឡើងវញិ  អុំពើដផនការកមមនការតភ្ា្់្ណា្ត ញរ្ស់អា្៊នកនោះ  កោយក្រុម

សិ្សាមន្ណា្ត ក្កទសអា្៊ន។

 ការសិ្ សាផ្តល់ភាគកកចើន កលើការវាយតមម្កលើអាទិភាព និងលទ្ធភាពកជាគ�័យមនការតភ្ា្់ដខសែ្ណា្ត ញកៅវញិកៅម្កៅ

្្នញង តុំ្ន់ កោយដផ្អ្កលើការសិ្ សា ញ្ករសមិទ្ធលទ្ធភាព។ ការសិ្សាបានកស្នើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍្ណា្ត ញថាមពលអា្៊ន (APG) កោយ 

បាន្កងកាើតគណៈ្មាម ធិការទើក្រ្ឹ សា្ណា្ត ញថាមពលអា្៊ន។ យ៉ា ងណា ្៏កោយ ្្នញងចុំកណាមការសិ្សាតភ្ា្់្ណា្ត ញចុំនលួន ១០ 

រ្ស់អា្៊ន ការតភ្ា្់្ណា្ត ញរវាងក្កទស្ម្ញជា និងក្កទសកវៀតណាម ជា្់លុំោ្់ទើ៤ នងិបានចាត់ថា្ន ្់ថាជាគកកមាង ដែលមាន 

សកា្ត នញពលពើរយៈកពលខ្ើកៅរយៈកពលមធ្យម ដែលគលួរ្ ច្េ ្់គកកមាងកនោះមញនឆ្ន ុំ២០១០ ។

៣

៤

ការភា្ជ្ប់បណ្ត្ញអគ្គិសនីជាមួយប្ទ្សវៀតណម
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ទំនួលខពុសបតរូវរ្រសអ់គ្គិសនី្ម្ពុជាចំមោរះសង្គម

 កករៅពើការក្្្ស្មមភាពអា�ើវ្មមស្នូល អគ្ិសនើ្ម្ញជា បានចូលរលួមចុំដណ្្្នញងការងារសង្ម មនញសសែធម៌ ្ណ្តញ ោះ្ណា្ត ល

ធនធានមនញសសែ និងការការោរ្រ ិ្ ថែ នជាកកចើនតាមរយៈការផ្តល់ជាសមា្ភ រ ថវកិា និងការចូលរលួមជាស្មមភាពកផសែងៗែូចខ្ងកកកាម៖

 អគ្សិនើ្ ម្ញជា បានចញោះអនញសសែរណៈជាមលួយ

្ងពលតូចកថមើរក�ើងកលខ៤២ និងនគរបាលវរៈកសនា

តូចកលខ៧០២ ្ងទ័ពមន្ងពលតូចអន្តរាគមន៍

កលខ១៤  ចា្់តាុំងពើឆ្ន ុំ២០០៥ម្។ ្៉ាញដន្តចា្់ពើឆ្ន ុំ

២០១០ ជាករៀងរាល់២ដខម្តង ថា្ន ្់ែរឹ្នាុំអគ្ិសនើ្ម្ញជា

រលួមទាុំងសហការ ើ  ដតងដតចញោះសលួរសញខទញ្្្ងទ័ពដែល

បានលោះ្ង់្ុំលាុំងកាយចិត្តការោរ្ូរណភាពទរ្ឹ ែើ

កៅកច្កពុំដែន កោយោុំនាុំជាមលួយនូវសមា្ភ រកក្ើ-

កបាស់កផសែងៗ ្ ្នញងកនាោះដែររលួមមានផ្ទា ុំងសូឡាសកមា្់

ផលិតថាមពលអគ្សិនើ  កស្ៀងអាហ្រ  រលួមទាុំងករៀ្ចុំ

ពិធើ�្់កលៀង អមជាមលួយថវកិាមលួយចុំនលួនផងដែរ្្នញងការ្ងសង់កលណោឋា ន និងផទាោះ�ូន្ងទ័ព។ 

  កែើម្ើចូលរលួមចុំដណ្្្នញងការ�លួយែល់ក្ជា�ន

ក្ើក្�លួ្ទញ្្លុំបា្នានា អគ្សិនើ្ ម្ញជា បានឧ្តថែម្ភថវកិា

ែល់កា្បាទក្ហម្ម្ញជា ្្ន ្់ការ្ណា្ត ល  និងតាម

្ណា្ត កខត្តជាករៀងរាល់ឆ្ន ុំ។ ្ដនថែមពើកនោះ ្្នញងឆ្ន ុំ២០១៧  

អគ្ិសនើ្ម្ញជាបានចញោះ�លួយក្ជាពលរែឋា ដែលរងកកោោះ

កោយទរ្ឹ �ុំនន់កៅកខត្តក្កចោះ កោយបានោុំនាុំនូវកស្ៀង

អាហ្រ និងសមា្ភ រចាុំបាច់មលួយចុំនលួន និងបានចូលរលួមឧ្តថែម្ភ

ថវកិាសកមា្់ការ្ងសង់ផសារ  ដែលកតរូវឆ្កឆោះកោយ

អគ្ើភ័យកៅកខត្តសទារឹងដកតងផងដែរ។  �ុំនលួយទាុំងកនោះជា

�ុំនលួយសកមា្់ការសកសង្ាោះ្នាទា ន់កៅកាន់ក្រុម�នងាយរងកកោោះ។  កលើសពើកនោះ  អគ្សិនើ្ ម្ញជាបានចូលរលួមចុំដណ្្ងសង់ផ្ូវថ្នល់ 

កែើម្ើ�លួយសកមរួលែល់ការកធវើែុំកណើ ររ្ស់ក្ជាពលរែឋាកៅតាមទើ�ន្ទកទៀតផង។  

 ចា្់តាុំងពើឆ្ន ុំ២០១៦ម្ អគ្សិនើ្ ម្ញជាបាននាុំយ្

ថវកិាឧ្តថែម្ភែល់មនទាើរកពទ្យគន្ធ ញ្បាផា   ដែលជាទរ្ឹ ចិត្ត្រសិញទ្ធ

រ្ស់និកយ�ិតអគ្សិនើ្ ម្ញជា កែើម្ើសកសង្ាោះ ញ្មារ្ម្ញជា និង

ថវកិាមលួយចុំដណ្តូចជាថវកិារ្ស់អតិថិ�នអគ្សិនើ្ ម្ញជា

ផងដែរ។្្នញងឆ្ន ុំ២០១៧  អគ្ិសនើ្ម្ញជា ឧ្តថែម្ភថវកិាសរញ្ចុំនលួន 

៣២,៥៥០ ែញល្ារអាកមរ ិ្ ផងដែរ។

១-ការចពុរះជួយឧ្រត្ម្ភ្ងទ័ព

២-ការងារមនពុស្ធម៌
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 អគ្សិនើ្ ម្ញជា យ្ចិត្តទញ្ោ្់កលើការចូលរលួមចុំដណ្អភិវឌ្ឍន៍វសិ័យធនធានមនញសសែកៅ្ម្ញជា ជាពិកសសយញវ�ន  ដែលជា

សសរកទរូងរ្ស់ក្កទសជាតិ។ ជា្់ដស្តង ្ ្នញងឆ្ន ុំ២០១៧កនោះ អគ្សិនើ្ ម្ញជា បានចញោះអនញសសែរណៈជាមលួយ្្លវទិយោល័យភូមិនទាភ្នុំកពញ 

កែើម្ើផ្តល់អាហ្រូ្ ្រណ៍ែល់សិសសែនិសសែតិ ដែលមាន�ើវភាពលុំបា្ កែើម្ើមានលទ្ធភាពចូលករៀនថា្ន ្់ឧត្តមសិ្សា្ន្តកលើ�ុំនាញជាកកចើន 

ដែល�ុំនាញទាុំងកនាោះជា�ុំនាញសុំខ្ន់សកមា្់ការអភិវឌ្ឍកសែឋា្ិចចេ និងសង្មជាតិ។ កលើសពើកនោះ សិសសែនិសសែតិរា្់រយនា្់កៅវទិយោ ថ្ែ ន

វទិយោ្សស្តអគិ្សនើ ្៏បាន

ទទលួលអាហ្រូ្្រណ៍កកកាម

ការឧ្តថែម្ភរ្ស់អគ្សិនើ-

្ម្ញជា កលើ�ុំនាញអគិ្សនើ 

ដែលជាតកមរូវការចាុំបាច់

កែើម្ើ ចូលរលួមចុំដណ្អភិវ-

ឌ្ឍន៍វសិ័យអគ្ិសនើនាកពល

្ចចេញ្្ន្ន នងិកៅអនាគត។  

ជាមលួយោ្ន កនោះដែរ អគ្សិនើ

្ម្ញជា  បានឧ្តថែម្ភថវកិា

សកមា្់កបាោះពញម្ភកសៀវកៅ 

ភិរម្យអ៊ូកៅង៉ាញយចុំនលួន ៦,000

្បាល និងដ្សកមរួល្មមវធិើ

កអឡចិកតរូនិចវចនានញក្មសកម្ដចសង្ឃរា��លួនណាតកោយសហការជាមលួយក្សលួងកសែឋា្ិចចេ និងហរិ្ញាវតថែញ។ ជាងកនោះកៅកទៀត អគ្ិសនើ

្ម្ញជាដតងដតចូលរលួមដច្រ ុំដល្ និងផ្្ស់ ្្តូរ្ទពិក្ធន៍ការសិ្សា និងឧ្តថែម្ភថវកិាមលួយចុំនលួនែល់យញវ�ន-យញវនារ ើ ដែលនរឹងកតរូវចូលរលួម

កលើកវទកិាអន្តរជាតិកផសែងៗផងដែរ។  

 អគ្សិនើ្ ម្ញជាបាន

ចូលរលួមចុំដណ្្្នញងការដថរ្សា

មកពកឈើមិនកអាយបាត់្ង់ កោយ

បានចូលរលួមសហការជាមលួយ

ថ្ែ នើយវ៍ទិ្យញ ABC ្ ្នញងការោុ្ំ ូន

កឈើរា្់រយកែើម្ដនថែមកៅកខត្ត

កោធិ៍្ត់្្នញងឆ្ន ុំ២០១៧។ 

៣-ការចសូលរមួមលើ្ ្ម្សវ់ិសយ័អ្រ់រ ំនិង្រណ្តពុ រះ្រណា្ត លធនធានមនពុស្

៤-ការការោរ្ររស្ិាន
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