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េខត�្ ណេជព�រេខត��សនសមរតេ�ភរារាៃា្រេទសណ�្ររ�ជម� នរីះពបាីភាេរឃ�៣៤០�រ.��ល�ាា�ា�

រតរេលខ�៧�បតោល�្សរណសាល្�ជម� ន�២៥០រ.��ល�ាា�ារតរេលខ៧៣�បតោល�្សរណែា�ង�ារងជម� ន�២២០រ.��

ល�ាា�ាទកណទេា ាេ�រងជៃ� េខត ណេជពមា្រ្រទលោេងេណេតររោាកងេខត��ណ�លរីើល� េងលរជររោាកងេខត�ណរងោដ�

េងេពេងររោាកងេខត�សកងែ្តង�ារងេងត �្ងររោេខតត �្ងនធរ� េខតណរងោវ��ារង្រេទសេានត��ៃ� េខត�្ ណេជព

ែជណេជឃរ� ១្ណរង� ារង� ៥្សរណ� ែញលមា� ៥ស� តោ� ារង� ៤៦ន�� ារង� ២៥៨ភើ�រ� ែញលមាៃាញីដ�ធរតរសើ�រ�

១១.០៩៤� រ.�២� មា្ររពាសើ�រ� ៣៧២.៥៨៩នណោ� េសធេាកង� ៨០.៧៦៧្រ្រើ� ណារងេនព្សី� ១៨៨.៩០៥នណោ�

មាញងោស�ីេត្ររពា��៣៣�នណោ�ណារង១�រ.�២ៃ� ្រររលើញរេ�េខត ណេជពមា្រ្រើ� ៨១,៤%� រណសរណើរកង

ែា �ណទង្សរងេលេា�សមនណសរណ�ធ�ែញលរា�សមនជ�្ងណារងបើ្ទ្ទងោពីាភរើសោេ�ើរសោខាា្ៃ�េ្ររី��ខើរើណសរណ�ធ�

មា្រររលើញរ្ រណរ��ខើរើសររ្ណ�ធ្ រមណ�០,៦%���ខើរើេសវណ�ធ្ រមណ�១៨%ៃ��

េខត�្ ណេជពបាេើនរជែាាបើន�ទ័រគសអភរារាភ២០១៥-២០១៩�ារងណ�ធា�ដីា�ារេយររីឆា ើ�ណរល�២០១៧-

២០១៩� ើរសោខាា្�ល�ើនៈបើររេ្បពេយរលោរ�សនអាណពណោរមាទ័ងអសោ� ែញលែាាបើន�ទ័រគសអភរារាភ� ារង

ណ�ធា�ដីា�ារេយរេាពបាណណតោអរីន�ទ័រគសសេាោណ� ារងសណ�ធភររឣទរភរស្មរោណរជអិភរារាភេសញរណរជ�ិ ារង

សងជ�ណរជេិ�ណារងេខត�ៃ�ែាាបើន�ទ័រគសអភរារាភេាព�រែាាណ�សនៃាែាាបើអភរារាភេខត�្ ណេជពៃ��

េ�ែខឧសភឆា ២០១៤� បើេបពេឆា តេ្ពេសេើលស្ណរ�្រកណឹះពបា�ី េខត�� ្ណរង� ្សរណ� ខណ�� ឣណតរទី២�

បាេដផេេតេង� ្រណរេដនេររពមន� េ្ប�ជ្រោស�ីរីបើេបពេឆា តេ្ពេសេើលស្ណរ�្រកណឹះពបាី� េខត�� ្ណរង� ្សរណ�

ខណ�ៃ�្ណរ�្រកណឹេខត�� ើស�រ�សនរណៈអភរបលេខត��បាអា�ាត�ាើាតសនទី�ភើណរជើិរសោខាា្� េញេ�្ីអភរបលណរជ�ិារង

អភរារេសញរណរជ�ិើលដរ ា� ្សរល�ជ្រោស�ីរីបើ្ររោ្រងេបលាេយបនា��ពបើារងា�សុ�ពបើ� ារងលរខរត

រទដរ ារតរន�ត�រែញលេ�រដើមាៃ�

្ណរ�្រកណឹេខត�្ ណេជពឣណត�រទី២� បាេើនរជែាាបើអភរារាភ្បឆា (២០១៥-២០១៩)ើរសោខាា្� េដន

េយងម្ល�៣៨��ារងម្ល�៣៩�ៃាជ្រោស�ីរីបើ្ររោ្រងើញរបលះពបាី�េខត��្ណរង�្សរណ�ខណ��អា�្ណកតេលខ�

២១៩� អា្ណ.រណ� ជ�ពៃថ �ទី១៤� ែខដា�� ឆា ២០០៩� ស�ីរបីើណរងែាាបើអភរារាភ� ារងណ�ធា�ដីា�ារេយររីឆា ើ�ណរល�����

ះពបាី�េខត��្ណរង�្សរណ�ខណ��ារងអា�្ណកតេលខ១៥២�អា្ណ.រណ�ជ�ពៃថ �ទី០៦�ែខដា��ឆា ២០១០�ស�ីរីបើែណស្�្ល

ម្ល១២� ៃាអា�្ណកតស�ីរីបើណរងែាាបើអភរារាភ� ារងណ�ធា�ដីា�ារេយររីឆា ើ�ណរលះពបា�ី េខត�� ្ណរង� ្សរណ�

ខណ��ៃ�

ណ�ធា�ដីា�ារេយររីឆា ើ�ណរល(២០១៧-២០១៩)� បាេើនរជេតេង្សរល�េសជណ�ីែណនេដនមាបើជើលើស� 

ារងររេ្បពេយរលោរ�សនតង្រររលើញរសុរ�ាភ�ើលដរ ា  ្ណរ�តងាល្រេយពាភ ររេសស្ណរ�ន�ាពា�

�ារងណ�មើ  �ាីើ-អងជភរ  ្ណរ�្រកណឹ ទីវតោបើជណ �ពរលេខត� អង ជបើសងជ�ស�ីា�ល �ា�សមនឯណពា ារង អាណ

ពណោរមាន័ន ណារងែញាស�តមណរជើិរសោេខត�ណារងបើ�ា�ភររម ាភរ សប� ា�រល រ�� ្រប� ារងត្��ាបើននៃ �
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ណ�ធា�ដីា�ារេយររីឆា ើ�ណរល(២០១៧-២០១៩) បាណណតោអរីរេ្មង�ជេសវណ�ធឣទរភរ�ស្មរោដណោពើា�

�ាីើ�អង ជភរ�អងជបើសងជ�ស�ីា�ល� ា�សមនឯណពា�ារងសរ រ្ើសពា�ន្ស្លញលោបើសេ្�ជជរត�ណារងបើេ្រេ្បសោ�

ដាបា ារងសប� ា�រលនន េញេ�្ីអភរារេសញរណរជ ិ ារងេលេណណ�ស្ោរ�ណភរេសវ សេងេែាេនតរត្��ាបើ�

្រររលើញរ  ារងជើលើស�ជែណណបតោរាមនភរ្ណី្ណៃ 

ណ�ធា�ដីា�ារេយររីឆា ើ�ណរលេខត�្ ណេជពមា�រីើពរើណ�ូ��

ជំពូ�ទី១ូ�រម ាភរេសញរណរជ�ិសងជ�ណរជ�ិ

១.១�េសជណីសេង �រទរា ារាមនេសញរណរជ�ិសងជ�ណរជ�ិ

១.២�រម ាភររជ ិររ្ា ា�ារងរ�� ្រប��

១.២.១.�រម ាភរេសញរណរជ ិ 

១.២.២.�រម ាភរសងជ�ណរជ�ិ

១.២.៣.�រម ាភរៃាបើេ្រេ្បសោញីដាី�បើ្ររោ្រងដាបាដ�ធរតរ�ារងរើ�រម ា��

១.២.៤.�រម ាភរៃាបើ្ររោ្រងេ្បព�ុាះន�ារងបើែ្រ្រ្លឣបសបត��

១.២.៥.�រម ាភរៃាបើ្ររោ្រងើញរបល�ារងសារស�ខ�ស រោបា រោរបើណៈ �

ជំពូ�ទី២�ូ�រេ្មងៃាណ�ធា�ដីា�ារេយររីឆា ើ�ណរល 

២.១.�រេ្មងា�ារេយរ�

២.២.��ើលាីដរល�្រភរ�

២.៣.�្ណរខមណ�ជនើនៈេរល�ដ��

២.៤.�ែាាបើសណ�ធភរស្មរោអា�ាតរេ្មង�

ឧរស�ា្ ័មូ...............�

• លះង�១.៣ណ�១.៣ខូ�រេ្មងប្ទេដន្ណសសងរម រមា�ារងភា ណោើពណោរា ័មេាចងេទនត 

• េសជណីសេ្�ជសីរីេបលបើណភែណនែា ាណេបលាេយបនស្មរោណរងែាាបើអភរារាភ� ារងណ�ធ

�ា�ដីា�ារេយររីឆា ើ�ណរលេខត ណេជពៃ 
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The image part with relationship ID rId14 was not found in the file.
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ជំពូ�ទី១៖ សា �ពេសពេ�ដចកសច�រ�ដចក 
១.១. េសច��ីសេច�បទដ�័យេសពេ�ដចក សច�រ�ដចក 

បរ�យ ឯកតា  ឆា ២០១៥ 
ទដ�័យទូេ� � �

ៃា ញីេខត�� រ.�២� 11,094�

ជាសា្ណរង�្សរណ ្ណរង�្សរណ 6�

ជាសាន��ស� តោ ន��ស� តោ 47�

ជាសាភើ�រ ភើ�រ 258�

ជាសា្ររពាសើ�រ នណោ 372,589�

ជាសាគស�ីសើ�រ នណោ 188,905�

ជាសា្រ្រើសើ�រ ្រ្រើ 80,767�

ទុ្រ្រើរ�ដ�� នណោ� 4.61�

ញងោស�ីេត្ររពា� នណោ/រ.�២ 33�

អ្លណេណេា្ររពាសើ�រ� % 0.97�

អ្លេ�្រ្រើរគស ី % 10.19�

�ា�សចឣន��០-១៧ឆា  % 42.56�

�ា�សចឣន��១៨-៦០ឆា  % 50.46�

�ា�សចឣន��៦១ឆា េតេង % 6.98�

ជាសា្រ្រើ្ណណើ�ត១�ជាសា�8062្រ្រើ/72769្រ្រើ�*� %� 11.07�

ជាសា្រ្រើ្ណណើ�ត២�ជាសា�9809្រ្រើ/72769្រ្រើ�*� %� 13.47�

ទដ�័យរផ��េសពេ�ដចក� � �

្រររលើញរឣន�វរោរី�១៨ឆា េតេង�មា��ខើរើេដផេណសរណ�ធរជ�្ង % 81.4�

ណារងេនព�

េដផេែ្ស� % 52.9�

ដញ ើនៈេរលែាង� % 8.0�

ដញ ើនៈេរលខា�ី % 14.2�

ដញ រែា ា� % 2.3�

េារទ� % 1.6�

ជរនិក�សតផ� % 1.9�

អា�ាលៃ្រេបេ� % 0.5�

្រររលើញរឣន�វរោរី�១៨ឆា េតេង�មា��ខើរើជ�្ងេ្ររីណសរណ�ធ % 18.6�
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បរ�យ ឯកតា  ឆា ២០១៥ 
ទដ�័យសច�រ�ដចក  �

ភរើនណ�មើឣន��៣-៥ឆា ជើលេើនា�េតនរល� % 19.9�

អ្លណ�មើឣន��៦ឆា �បាជើលេើនា� %� 70.7�

អ្លណ�មើឣន��៦-១១ឆា �បាជើលេើនាររ�� % 77.6�

អ្លណ�មើឣន��១២-១៤ឆា �បាេាេើនា(ររ��ារងអា�ា�ទ្លមន)� % 83.3�

អ្លអាណ�រាេជពអណចើឣន�រី១៥-២៤ឆា �� % 7.7�

អ្លអាណ�រាេជពអណចើឣន�រី១៥-៤៥ឆា  % 9.87�

អ្លរា រោើរសោមលណារង�១០០០�ណេណេត នណោ 1.6�

អ្លរា រោើរសោទើណណារង�១០០០�ណេណេត នណោ 4.3�

អ្លណ�មើឣន��៩ែខ-១២ែខ�បាវណោាា រ� ្ររោជាសា� %� 93.2�

អ្ល្រ្រើមាទកណរ� តេ្រេ្បសោ % 65.2�

អ្ល្រ្រើមារងជាោអន�មនេ្រេ្បសោ % 38.6�
(ឯណរើរភត៍មារម ាភរេខតឆា ២០១៦)���(ទរា ារាមនអតស�ុណណ�ធ្ រ្រើ្ណី្ណព�ទី�៩�ឆា ២០១៥)�

១.២. សា �ពបចកបប�� ដចបនិងប�រ 

េខត ណេជពសមរតេ�តរាោខង្ោះរៃាភើ�រភរារាើរសោ្រេទសណ�្ររ� ែញលមារម ាភរញីររីើ្រេភទ�

ដណរ �តរាោខង្ោះរ�ារងតរាោទនរៃ�តរាោខង្ោះរលតសា័កងេ�ល�្សរណសាល្�ារងែរមណេងេណេត្សរណសរើើ� ែញល�

រតរាោញី្ណុ�សរើើពីរតរ� ៃ្រភា� សតផៃ្រ� ារងដាបាែើែៃ� តរាោទនររតរាោលរជទកណលតសា័កងល�រេ ន�

ទេា ាេ�រងជបតោ្សរណសរើើ� ្ណរង្ណេជព� ្សរណែ្រណ្រសរផ� ្សរណែា�ង� ារងន��សនជាសាៃា្សរណជរ្តរ�ើល� ែញលសមរតេ�

សងេងទេាាេ�រងជ� ែញលរ្រភរុើនញីល្រោ�ណវណោរេើនងះលោឆា ៃ� ទេា ាេ�រងជរ្រភរដាបាពលាលញ៏

សេាោស្មរោេខត�រើ�ណីនដរ ាេទសជើណភដ�ធរតរ�ារងរាា�ាទកណៃ�

លណ�ណៈភើ�ររគសេងេលេេាព� ា លោសប ា�រលយម ងេា ងញលោ�ា�សមនណសរណ�ធ� ឧសឹុភណ�ធ� រ�នរ�ាភ� ារង�

�ា�សមនេទសជើណភ�ែញលរ្រភរជណ ើលញ៏សេាោស្មរោេខតៃ�

េញេ�្ី្រ�ើលដាបារីា�សមនេងេលេេាព� ត្��ាបើរវបជោាើាដាបា�ា�សច� ារងបើសរណឹែាាបើ្�

បាស�ីពេំ�សេងបនារើា ភរដាបាដ�ធរតរ�ារងរើ�រម ាៃ�

១.២.១. សា �ពេសពេ�ដចក 

សណ�ធភរេសញរណរជជិ�្ងើរសោេខត ណេជពរ �ា�សមនណសរណ�ធ�ណារងេនពមាបើើណសរឧសឹុណ�ធ��ែញលមា

្ណរ�ុហ�ាជាសា� ៤៩� បាអា�ាតណារងេខតៃ� ្រររលើញរណារងេខតមាឣន�រ១ី៨-៦០ឆា ្រណរើរើណសរណ�ធរជរង

ជាសា� ៨១,៤%ៃ� ណល ែញលពើ�ឃ្បើើណសរណ�ធេណេាេតេងើស�មា� ណល សារភរ� ណល ទីាឹើាលរតាល� ណសរណ�ធ
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មារម ាភរល ��ារងណល េុដរ ើជនស�្មារ័�នរ�ាភន្ស្លញលោបើញកណពន��ាាលរតាលណសរណ�ធ�ៃ�សណ�ធភរ

េសញរណរជរិន រោើស�មា� បើើេសវណ�ធរជរងជាសា� ១៨%ៃ� ទងេាពរសណ�ធភរេសញរណរជជិ�្ងស្មរោពសន

្ទ្ទងោពីាភរ្រវៃថ �ើរសោ្ រររលើញរណារងេខត�ៃ�

ស �នភាពមុខុបរព�ុ ងវិសបវងបាក 

បរយិា 2013ភារា 2014ភារា 
2015 

ភារា ចនំនួមនុស្ 

មនុស្សបរបមមុរបរបរេធរសិរមក 82.0 82.2 81.4 138,556 

រ�ុងបនា 

បរេធែសស 53.25 51.80 52.91 90,014 

ដំំ ំំំរារបៈេែលង 7.11 7.98 8.03 13,664 

ដំំ ំំំរារបៈេមលខ 15.68 16.43 14.25 24,238 

ដំំ ំំំបែនល 1.80 1.92 2.28 3,877 

បនស 1.52 1.76 1.56 2,651 

ចិ�� ឹមសតេ 2.47 1.92 1.94 3,308 

អនុផេៃសៈបេធ 0.21 0.35 0.47 804 

ស �នភាពមុខុបរព�ុងេភរុ ងវិសបវងបាក 

រើ�យន� 2013 2014 2015�

%អ�រមនមុមរបរចំបងរ�ុងលស័ិារសិរមក 82.0 82.2 81.4 

សរបុអ�រមនមុមរបរចំបងបស្ៈខលស័ិារសិរមក 29,904 29,557 31,583 

រ�ុងបនា 
អ�រមមុរបរចំបងែផ�រផេិតរមក 1,120.0 888.0 1,003.0 

អ�រមនមុមរបរែផ�របសសរមក 28,784 28,669 30,580 

%អ�រមនមុមរបរចំបងបស្ៈខលស័ិារសិរមក 18.0 17.8 18.6 

(ឯណរើរភត៍មារម ាភរេខតឆា ២០១៦)��� 

សកម�ភាមចមកាងម��ាកផសកេកដករចមរួម 

១.២.១.១.ឣជដប�រ្ម េខត ណេជពមាាឹើណរ�ងោញេណេើបើលណោញើើេ�ឆា ២០១៥េាព� ៧� ណែា ាង� ណារងេនព

្សរណែា�ងជាសា�១� ្សរណែ្រណ្រសរផជាសា�១� ្សរណសរើើជាសា�១� ្សរណសាល្ជាសា�១�ារង្ណរង្ណេជពជាសា�៣� ែញល

្ររោ្រងេដនើញរមាជាសា�២�(ាឹើរ�រជី្ណរង្ណេជព�ារងាឹើអើើជសចី)�ារង្ររោ្រងេដនឯណពា�១ណែាាង��រ �

ាឹថ ធី្ណរង្ណេជពៃ� ាឹើេើនរើនើរសោឯណពា� ជរ ើមម ត� មាជាសា� ៦ណែា ាង� ណារងេនព្ណរង្ណេជពមា� ជាសា� ៤�

ារង្សរណសាល្មាជាសា� ១� ារងាឹើតើជណជាឹើ្ណ�សា� មាជាសា� ២៥� ណារងេនពមា្សរណែា�ងមាជាសា� ៥�

្សរណែ្រណ្រសរផជាសា� ៣� ្សរណសរើើជាសា២� ្សរណសាល្ជាសា� ៤� ្សរណជរ្តរ�ើលជាសា� ៧� ារង្ណរង្ណេជពជាសា� ៥ៃ��

សមរតរឣពីាណ�ធ�ារងេសវណ�ធឆា ២០១៥�ែញល្ររោ្រង�េដន�ាើី�ពណរព �ណ�ធេខតសើ�រ�១.៦១៧ឣពីាណើ��ណារងេនព��

្សរណែា�ង�២៤៤�្សរណែ្រណ្រសរផ�៦៤�្សរណជរ្តរ�ើល�២�្សរណសរើើ�១០៩�្សរណសាល្�៤៣១�ារង្ណរង្ណេជព�៧៦៧�

រម�ែា បើេជឃលរខរតអា��ុត្រណរឣពីាណ�ធពើាអពីាណើណារងឆា ២០១៦បាជាសា�៤៤១�េសធេាកង�២៧,២៧%�ណារងេនព

្ណរង្ណេជព្ណសសងបា�េដផេ្រតីភើណ�ធពើា្ជណេជឃជើលែត�សន�ែញលសមរតរឣពីាណ�ធមាជាសា�៧៦៧�ឣពីាណើ�ែតបើ

េជឃ� លរខរតអា��ុតពើាឣពីាណើបាជាសា៧២� េសធេាកង� ៩,៣៨%ៃ� ពនឃបាជ�ពែណនឣពីាណើ� ណារងាឹើរ�រជី
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្ណរង្ណេជពាររទរា ណៃថ ាេលេ��ខទារឃបាជាសា� ០៦េលេណ� ារងជ�ពល�ដារ្រវបាសុបើរ�សនរេប�

ណ�ង្ត�លជ�ព្ត្តររារតរ�ណភរទារឃេ�ល�ាពៃល ផង� ារងាឹើរ�រជី្ណរង្ណេជព� ្រ�ទងាឹើល�រ ្សរណ�

ទង៥� បាជាសា� ១២េលេណ� េដន្រ�ើលនណេ្រគងរើ�េភរ� ារងេភសពៈែញលុសសបលរើ�េជ រទេ្រេ្បសោ�ណេដផេ�

បើណេ�ជេវល�មាទាងោសើ�រជាសា� ២៤៣� រីត�្ប�� បាននណាលរតាលសប� ា�រលណារងេខត� េាជើលើស�លង�

រររមើណល�រ� ើះពបាី�េខតេាចងណ�បាជាសា�៧េលេណ�ៃ�

រ�� ្រប��ូ��

- រ�មារ ឃបើ�យលមនពណរព �ណ�ធល�រ ្សរណ���ារងខផពឧរណើណ៏្ត្តររារត�រ�ណភរទារឃ

េ���ើលដរ ា��ៃ�

- ជាសាឣពីាណើែញលបាស�ជ្រោអា��ុត្រណរឣពីាណ�ធមាណ្�រតទរ��

- បើលងលណោទារឃ�រាទាោមាដណោរា ណតៃ�ា្ តក�្ត�ាល�បើែណន�

- �បើ្ររោ្រងសុ្បសពណរព �ណ�ធេ�មាណ្�រត� េដនសមរតរេជឃរី្ណសសងពណរព �ណ�ធ� ារងទីលង�

រណោែស�ង�រាស�្សរៃ�

១.២.១.២.�សដ�រ្ម ជេពពរម ាភររើស�ៃាបើើរង�រេង �េាាល្ស�ា� ញ ើស�ាច � ារងញ ណសរ-ឧសឹ

ុណ�ធ� ឆា ២០១៦េាព� េ្ប�បើប្ទឧរតម�្្ ររោ�េដ្បនរីះពើដរ ភរបល� ្ណសសងណសរណ�ធើ�ប� ្រមឃោ� ារង

េារទ� ឣរ� ដើ�ើលដរ ា្ររោរាោាា ណោ� ារងៃញរើអភរារា�៏ រសរាច ាកងបើខរតខ្រកងែ្រងឧសឹុ៏រ្យ�ើរសោ�

ណសរណើ� បាព្�រឃ្ញេណេើបើាលរតណ�ធណសរណ�ធទទសលបាេររពមន� ារងពាពបាាើាបើលបណេាចងណ� េុេន�

ឣជវនតៃ�ាបាារើ�មណាល្ស�ា� ារងញ ើស�ាច �សនជាសាមាបើេណេាេតេងេដនរាកងឆា ណា ាងេាៃ� បើើ�

រង�រេង �េាាលរី�សនឆា េា�សនឆា មាបើា�ារា៏ល �� ារងមាបើវរោឣើ�ធណ៏ខស្ោរីណសរណើ� រររេសសបើែណែ្ររី

បើេដផេណសរណ�ធល�ែរររ�ះណនាាល�ណរណសរណ�ធល�ណ្្ាេា ត្តក�្ត�ា�ារងស�ីពេ្រៃ�េ្ររីេាពែា ាណឯណពា

បាជើលើស�យម ងសេាោណារងញេណេើបើា�ារេយរញ ណសរ-ឧសឹុណ�ធញើជរេរសហើ�ារងញត�ង�ី�ែញលររាាកព�ពសន្

�ា�សមនេាពមាបើើលណជេ្�េាែថ��សនណ្�រតេទនត� ារងបាេដផេ្ពីាភរណសរណើបាោែតមាភរល �្ រេសេើេតេងល�

ើនៈបើាលោបើើរែាម�ញលោណសរណើែញលើសោេ�ព�ា�ឃតរាោា�ារេយរ� ារងា លោជេណពញកងរេជណិេទសថធីណអរបីើដ

ញ�ពល�ណ្្ាេា ត្តក�្ត�ាពើាណសរណើៃ�រណោែសងណារងឆា ២០១៦េាព�េខតសេ្�ជបា�ូ�

�-ពរពំគងសះប ៖ ្ស�ាាសឹអា�ាត� ៣៣.០៧២ុ.ត� េសធេាកង� ១០០,២២%� ៃាែាាបើ� ៣៣.០០០

ុ.ត�េ្របរេដនរឆា �២០១៥�ខស្ោរងជាសា៧៨៦ុ.ត�ៃា ញី្រ�ើលាល�៣៣.០៧២ុ.ត�ទរា ាាល�ដ��២,៧៤៦

េលា/ុ.ត� េ្របរេដនរឆា ២០១៥� េណេាេតេងជាសា� ៧៤រ.្ណ� រើ�មណាលសើ�រ� ៩០.៨២៩េលា� ខស្ោរងជាសា�

៩.៩៩០េលា� ៃ� ្ស�ា្បងអា�ាតបម ាោរធ ា� ១៤.០០០ុ.ត� េសធេាកង១០០%� ៃាែាាបើ១៤.០០០ុ.ត� ទរា ាាល

�ដ��៤,៣៧៥េលា/ុ.ត�រើ�មណាលសើ�រ�៦១.២៥១េលា�ៃ�សើ�រ្ស�ាទើទងឆា អា�ាតបា�៤៧.០៧២ុ.ត�
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េសធេាកង� ១០០,១៥%� ៃាែាាបើ� ៤៧.០០០ុ.ត� ទរា ាាល�ដ�� ៣,២៣១េលា/ុ.ត� � រើ�មណាលសើ�រ�

១៥២.០៨០េលា�ៃ��

បើវនតៃ�ាត�លភរេស្បងពមាទី១�ស្មរោឆា �២០១៧�ូ�រើ�មណាល្ស�ាសើ�រ�១៥២.០៨០េលា�

(េ្របរេដនរឆា � ២០១៥� ខស្ោរងជាសា� ៩.៩៩០េលា)� រន រោរីបតោទ�ណរើព១៣%� ារងបើបតោរងោេរល្រ�ើល

ាល១៩.៧៧០េលា� ្ស�ាជណីេ�សលោសើ�រ� ជាសា� ១៣២.៣១០េលា� េរេររតរអង�ើណារងអ្ល� ៦៤%� េសធេារង�

៨៤.៦៧៨េលាអង�ើ� ៃ� ញើជេាពត�លភរអង�ើេដនរារង្រររលើញរណារងេខត ណេជព� អង�ើេលេស� ៣៣.០៩៤េលា�

(េដនរឆា ២០១៥��ខស្ោរងជាសា៥.៥៦២េលា)ៃ�

ង-ពរពំគពំនំណរផំ៖ំៃា ញីសើ�រជាសា� ១៤៥.២៨១ុ.ត� េ្របរេដនរឆា ២០១៥� ខស្ោរង� ៦០.៧៩៩

ុ.តៃ� រើ�មណាលសើ�រទទសលបា� ២.៦៤២.០៣៩េលា(េដនរឆា ២០១៥េណេាេតេងជាសា១.១៤៤.៧៦៧េលា)ៃ�

ញ ាី�សនណមាញើជតេា� ូ េពតសើ�រ ១០.២៩៧ុ.ត េ្របរេដនរ ឆា ២០១៥ ខស្ោរងជាសា ៧៨៥ុ.ត�

រើ�មណាលសើ�រ�២៥.៧៥២េលា ណារងេនពេពត្ណុ� ៩.៦៨៦ ុ.ត រើ�មណាលសើ�រ ២៤.៧១៩ េលា ៃ 

ញត�ងសើ�រជាសា ១២៣.១៩២ុ.ត េ្របរេដនរឆា  ២០១៥ ខស្ោរង ៦០.៧១៨ ុ.ត រើ�មណាលសើ�រ 

២.៦១៩.២៧៧ េលា ារងញត�ងរផ  ១៩២ ុ.ត រើ�មណាលសើ�រ ១.២៣០ េលាៃ�រែា ា្ ររោ្រេភទ ១.១០៧ 

ុ.ត េ្របរេដនរឆា ២០១៥� ទររង ២៦ ុ.ត រើ�មណាលសើ�រ ៩.០៤២ េលាៃ សែណ�ណបន ៨០៧ 

ហ.តេ្របរេដនរឆា  ២០១៥ ទររង�រើ�មណាលសើ�រ ១.៤៩៨េលា ៃ 

ធ-ពំនឧំសឧហ�រ្យ់េពរងបី៖ ដញ�ពេលេៃា ញីសើ�រ� ៦.៤២១ុ.តេ្របរេដនរឆា ២០១៥� ខស្ោរងជាសា

៤៤ុ.ត�រើ�មណាលសើ�រ�៦៣.១៧១េលា� េ្របរេដនរឆា ២០១៥�ខស្ោរងជាសា� ៥១.២៣០េលាៃ ��ខញ

ាី�សនណមាញើជរ�ូ សែណ�ណញី ៤៤១ុ.ត រើ�មណាលសើ�រ�៣៣២េលាៃ�ល ��១.៧៧៣ុ.ត រើ�មណាលសើ�រ 

១.១៦២េលា ៃ អេ� ១.៨១៣ុត រើ�មណាល� ៥៩.៨៧៩េលា ៃ សែណ�ណេសនង� ១.០៩៤ុ.ត រើ�មណ

ាលសើ�រ ៩៦៣េលា ៃ ាា ពណោ ១.៣០០ុ.ត រើ�មណាលសើ�រ ៨៤៥ េលា ៃ 

ឃ-ពំំនឧំសឧហ�រ្យ់េពររបច ៖ សេ្�ជេលេបើដញ�ពេលេៃា ញីសើ�រ�១០០.៤១៥,០២៥ុ.ត�ណារងេាព

មា�េរសហើមាជាសា�៨៣.៦៣៩,១៦�ុ.ត�រផ នជាី�ជាសា�១៦.០៤៧,៦០ុ.ត�ារងេ្�ជ�ជាសា�៧២៨,៤៩ុ.តៃ��

ច-ពចដិ ក �រសកត ៖ េបសើ�រ ៦៧.៥០០ណ្ល េ្របរ េដនរឆា  ២០១៥ ថនជ�ព៤.៥០០ ណ្លៃ ្ណរីសើ�រ 

២៣.០០០ណ្ល  េដនរាកងឆា  ២០១៥ ថនជ�ព�៥០០ណ្លៃ�្ព�ណសើ�រ�៤៤.០០០ណ្លេ្របរេដនរារងឆា ២០១៥�

េណេា� ៥.០០០ណ្ល� � ារងសតផរា រសើ�រ៤៥៥.០០០ណ្ល� េ្របរេដនរារងឆា ២០១៥� េណេាេតេង� ៥.០០០ណ្លៃ 

ណារងឆា ២០១៦� ្ណរ�បើើេរទសតផបាជ�ពវណោវែ ណោរ ងរើទកណេប-្ណរីសើ�រ� ៣៧.៨៣៦ណ្ល� ,វែ ណោរ ងអហ�ត

ប� �េប-្ណរី�២.៦៥២ណ្ល,�េរមស ព�ណបាជាសាសើ�រ�១៤.៧៨៣ណ្ល�រើទកណ្ព�ណបាជាសា�១៣.១៣៧ណ្ល�

រលោ�មើ្ព�ណបាជាសា១០.៧១៥ណ្ល,�អ�តប �្ព�ណបាជាសា�៥៦៣ណ្ល,�អើេនមសជី្ព�ណបាជាសា៥.៧៣១ណ្ល,�

ឃ�ាបសមាោបាជាសា៣០.២៨០ណ្ល-ឣសាាេះរមាោ� បាជាសា១៧.៩៦២ណ្ល,អ�តមាោ� បាជាសា� ៣.៦៩៦

ណ្លៃ   
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-្ណរ�បើើ្ត្តររារតអន�មនសតផ ារងាលរតាលមាេញេ�ណេណេតរីសតផ���បាជ�ព្ត្តររារតជលមតបើ
េដផេឣពាីណ�ធ សតផ ារងជលនសតផ នេជឃ នជើល ារងនែាងបតោេ�ល�រ� ្សរណ-្ណរង ៃ�

រ�� ្រប�ូ   នេរលរជ ិររ្ា ាបាេាព�ល�បើវនតៃ�ាេនេឃាទរា ាាល្ស�ាែញលណសរណើទទសលបា�

េ�មាណ្�រតទរេ�េតេនេរេេដនរេាាកងេខត�ារង្រេទសពរតេងែញលមាដាបាញី�

ារងឣបសបត�្រមណោ្រែុលបា �ារងរ�ទាោេែាេនតរេាាកងសប ា�រលដាបាែញលេខតមា�រេី្ពពូ��

- ណសរណើ�សនជាសាេ�ារន�ដញ�ពល�ើេរនរនាាល� មាបើរ ាួ ឃរណីល ជៃ្ង� េ្រេ្បសោរើពរ�ស�ទ័

ល �� រើព្រៃរណីមាឣន�បលែាង�ារងា លោទរា ាាលទរ� េដផេែ្សែត�សនញងណារង�សនឆា � េទពរីមាទកណ

្ររោ្បាោយម ងណ៏េដន�

- បើាចរផាឹន�ារងបើទទសលនណើរសោណសរណើជេពពរើព្ស�ាទង�១០��ខ�ែញលាចរផាឹន្េ្រេ្បសោ

ើរសោ្ណសសងណសរណ�ធ�ើ�ណ�្ រមម ឃោ�ារងេារទ�េ�មាណើ�តែញលទ�ទ្ពើ�ឃាចរផាឹនរែាម���

- បើនលោញកងើរសោណសរណើអរបីើេ្រេរេជណិេទសណសរណ�ធ�សម្ើណសរណ�ធ�ារងបើ្ររោ្រងពីរតរញី្បា

ល�ណ្្ាេា ត្តក�្ត�ា�ារងស�ីពេ្រ�រ ររ�� ែញល្ត�ារាេដព្រន��

- េ�មាាតមាសម្ើណសរណ�ធែណាងរាារ�ណភរ�ជះជើ�ារងដណោលងលណោេ�ល��ើលដរ ាននណារងេខត�

- បើាចរផាឹនអរីរើៈ្រេយពាភៃាបើេ្រេ្បសោពលី�ណសតផ� េ�ែតរ្របារទញ៏មារើៈ

សេាោែញល្ត�ារាព្�រឃាចរផាឹន�

- មាទកណពាាោ�ារងេ្បពះងស�ត្េណេតេតេងឃកណឡរោ�

- េសវាចរផាឹនរេជណិេទស� ែញលប្ទរីសណោែា ាណពណោរា ័មទងអសោ� ារងៃញរើអភរារាភ� � េ�មា

ណ្�រតេ�េតេន�ារងទ�ទើរាព្�រឃ�ារងេលេណ�ស្ោទងរើ�មណ�ារងរ�ណភររែាម�េទនត��

- ដាបា�គាីរេជណិេទស�ទងរើ�មណ�ារងរ�ណភរ� េ�ាា ណោេខត� ្សរណ�មាជាសាតរជ� ារងមាណ្�រត�

រ�្សរេាាកងត្��ាបើបើើ�ារងើរតោៃាបើអភរារាភើរសោ្រេទសរតរនេរលជ ិររ្ា ា��

- រ�ណភរ�ារងសងោដើាលរតាល�្ត�ាវនតៃ�ាាេ�មាណ្�រតទរ�ណសរណើេ�មាបើលបណណារងបើ

ែសផងើណទីាឹើលណោ�ារងររបណណារងបើ្រណសត្រែពងទីាឹើណារងរើ�រទ�ៃាេសញរណរជទីិាឹើេសើល��

- ណសរណើះែើណណារងបើជង្ណង� ារងេដផេបើរ្ណរ�� េុេនជេពពណសរណើែញលបាជង្ណងរ្ណរ�� ារងរ

សុរ�ាភើសជ�មណោញើជររ�ទាោញេណេើបើបាល ��ែញលរបើលបណោណារងបើប្ទ��

- ខផពណល ងរលណ�ធរេ្�េណារងបើើាលរតណ�ធ�

- រ�ទាោមាបើា�ារេយររលណ�ណៈាា�ាបើ�ើរសោែា ាណឯណពាេលេបើ្រ�ើលទរឃ្ស�ា�ារងែណៃជ ា្ សរល�

ណ្�រតសងោដើទីាឹើ��

- ថា�បើញរា�ារេយរេលេបើអា�ាតបើើអភរារាភណសរណ�ធើរសោ�ាីើេ�មាណ្�រតទរ� រ�ស�្សរល�

ត្��ាបើបើើេ�េតេន��
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១.២.១.៣ ររសាសក�សដ�រ្ ៖ បះរគសណសរណ�ធែជណេជឃរ២រ បើើ្ររមាេ័្រជ្សរ� ារង� បើើ�

សុរ�ា៏ណសរណើេ្រេ្បសោទកណៃ�

���-បើើ្ររមាេ័្រជ្សរៈ� �ណញលោឆា ២០១៦េាព� េដនមាណរជសិុ្រតររតរបើរៃីញរើអភរារា៏ននល��

ើនៈ្ណសសងដាបាទកណ� ារងណ�ធា�ដីា�ារេយរេខត� បើពសសព�លរ ើេតេង�ា�ឃ្ររមាប័ះរគសបាជាសា� ៦៨� ្ររមា�័

េលេ្ររមាប័ះរគសសើ�រជាសា១៨១្ររមា�័ េដផេ្លទ័ាលេ្រជ្សរេដន្ររមាប័ះរគស� សេ្�ជេលេ� ៃា ញី�

ែ្សាសឹជាសា� ១១.៦៦៦,១២ុត� ារងែ្ស្បង្រេញឃទកណជាសា� ១០.៤៦៦,៨០ុតៃ� រើស�លទ័ភរេ្រជ�

្សរទើទងេខតទងើញើា្បង�ារងាសឹបាជាសា�៤៧,០៩%�េលេ�ៃា ញីជាសា៤៧.០០០ុតៃ�
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By Irrigation, 
22,132.92ha 

=47.09% 
By Natural, 

24,867.08ha 
=52.91% 

By Irrigation By Natural 

PaKry kareRs ac Rs Bed ay RbB ½n ææ eFobEpn kard a Md uHs rubq ña M2 0 16  
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-បើើសុរ�ាណ៏សរណើេ្រេ្ បសោទកណៈ� � � េញេ�្ី្បើេ្រេ្បសោ្ររមាប័ះរគសមាារើា ើភរ� �ាីើដាបាទកណ�

ារងឧត�ារន�េខត�បារេង �េតសុរ�ា៏ណសរណើេ្រេ្បសោទកណស្មរោ្ររោ្រងារងែថទែញលើុើត�ណញលោឆា ២០១៦�

េាព�មាសុរ�ា៏ណសរណើេ្រេ្បសោទកណ�ជាសា៥៣សុរ�ា៏ៃ�

       បនិងប�រ  

       -�គាីរេជណិេទសារងឧរណើណេ៏្រេ្បសោែា ាណសរណឹេ្បងរាងោ�រាទាោមា្ររោ្បាោ្រ�ទង� ថា�បប្ទេ���

មាណ្�រត�រាទាោ្ររោត្��ាបើៃ�

�������-សុរ�ា៏ណសរណើេ្រេ្ បសោទកណ�មាស�តមភរទរ��រាទាោ្ររោ្រង្ររមាើ័បះរគសបាល �ៃ�

�������-បើរង�រេង �េាាលេលេៃា ញីែញលមា្ររមាប័ះរគស�រាអសោលទ័ភរ(ទ�ណញី្េ�ទេាើ)ៃ 

១.២.១.៤.ឧសឧហ�រ្ ដចសដប��រ្ ម  

ឧសឹុណ�ធ� ូ� េខត ណេជពមាេះងជ្ណដ�ាដ� ០១ណែាាង� ារងសុ្បសដ�ាតើជ� ារង�ដ�� ារងសររ្ណ�ធ

ជាសា�១.២១១�ើលដរ ា�ណរ�ងេដផេាលរតណ�ធ-ឣពីាណ�ធ�ណារងេនពែា ាណេស្បងឣមើ�េភសព �ៈ�ារងាា ពណោ�មា�៨៧៤

�ើលដរ ា� ែា ាណឧសឹុណ�ធែណៃជ ា� េលុៈជាសា� ១៨៨�ើលដរ ា� ារងែា ាណឧសឹុណ�ធែើែ�រាែ�ាេលុៈជាសា�

៦៩�ើលដរ ា� ារង�ើលដរ ាឧសឹុណ�ធេាចងណ� ៨០�ើលដរ ា� ែញលបាាលោ្្រររលើញរមាបើើេដផេជាសា�

៤.៤៥៨នណោ�េញេ�ទ�ាសើ�រ៤.៣៣២.៨៥៩ញ�លា ើឣេ�ើ�ណៃ 

េះងជ្ណារងសររ្ណ�ធទងេាព�បាញេណេើបើាលរតាើាាលរតាលរេើល្ ត្��ាបើទីាឹើណារង្សរណែតរម�េ ព�

�រាទាោឣជនេជឃេាេ្រ្រេទសបាេទៃ� រ�� ្រប�រ �រាទាោឣជ្ររោ្រងសុ្បស� ជឣពីាណ�ធបា

េរឃេលឃ� ទងជាសាសុ្បសាលរត� ារងរ�ណភរាលរតាល� ែញលទ�ទើ្មាបើរ្ងកងបើ្ររោ្ រងែថ�

េទនត� ារងមាបើេលេណទកណជរតញលោបើេដផេឣពីាណ�ធទងេនព� េញេ�្ីបន្រ�ណភរាេាេដផេបើ្រណសត្រែពង

ទងទីាឹើណារង្សរណ�ារង�ទីាឹើេ្រ្សរណ�រររេសសរេង �េាបើើេដផេពើា្រររលើញរ�ៃ�

ទកណរ� តូ ទីលងាលរត�ារង�ែជណវនទកណរ� តមា�១២�ណែា ាងែញលទទសលរជ លោេដន្ណសសងឧសឹុណ�ធ�
ារងសររ្ណ�ធ�ណារងេនពមា�ូ�

�-្ណរង្ណេជព�មា�ើលដរ ាាលរត�ារងែជណវនទកណរ� តជាសា�០២ណែាាង�ាលរតទកណរ� តបា�

១.២៨១.០២៣�ែ�ម្តរើរ�ា ជតោា ជងោបា�៤ស� តោ�ារង�២ន��េសធេាកង�៥.៨១៥�ណ�ងទមើ��ៃ�

�-្សរណែា�ង� មាឣពីាណ�ធាលរត� ារងែជណវនទកណរ� តជាសា� ០៣ណែាាង� ាលរតទកណរ� តបា� ២២២.៥៨៤�

ែ�ម្តរើរ�ា ជតោា ជងោបា�៥ន��េសធេាកង�៣.១១៦�ណ�ងទមើ�ៃ�

�-្សរណសរើើ� មាឣពីាណ�ធាលរត� ារងែជណវនទកណរ� តជាសា� ០១ណែាាង� ាលរតទកណរ� តបា� ២៣.១០០�

ែ�ម្តរើរ�ា ជតោា ជងោបា�០១ន��េសធេាកង�២៥៥�ណ�ងទមើ�ៃ�
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�-្សរណែ្រណ្រសរផ� មាឣពីាណ�ធាលរត� ារងែជណវនទកណរ� តជាសា� ០៤� ណែា ាង� ាលរតទកណរ� តបា�

១២៧.៩០០�ែ�ម្តរើរ�ា ជតោា ជងោបា�០៤ន��េសធេាកង�១.៣៦០�ណ�ងទមើ�ៃ�

�-្សរណសាល្�មាឣពីាណ�ធាលរត�ារងែជណវនទកណរ� តជាសា�០១ណែាាង�ាលរតទកណរ� តបា�៧៥.៨៥៩�

�ែ�ម្តរើរ�ា ជតោា ជងោបា�០១ន��េសធេាកង�៥៦៩ណ�ងទមើ�ៃ�

ម្លរគស�ូ�បើើម្លរគសរ របើើ�សនែញលបនភរ្តក�្ត�ាេ�ណារងសងជ��ណារង�បើអា�ាត

ជ្រោសីរីម្តរគសណ�្ររ� ៃ� ណាាង�ណអាណពនឃ� បា្ត្តររារតេា បង  តោ� រម ាីនភេ្រងឥាាៈបា�

២៣ណែាាងេសធេារង១២៣ៃញបឃោេ្រងៃ�

ែណាេ្រងជណ �ព�៥លី្ត�បាជាសា�៣៤�េ្រគង�ារងណើាទ��ាោ�ពន�ីងថ ាកងបា�ជាសា�៩៣�េ្រគង�ៃ�

រ�� ្រប�ូ�

- ឧសចុណើ�សររ្ណើ��សនជាសា�រា្រ�េដផេលរខរតអា��ុតរជ្រោ�

- រ�ណភរាលរតាល�ឧសឹុណ�ធ�ារង�សររ្ណ�ធ�សនជាសា�រាទាោស�្សរល�សងោដ��

- �ើលដរ ាាលរតទកណរ� ត�សនជាសាាលរតទកណរ� ត�រា្ររោ្បាោល�តើើាបើេ្រេ្បសោើរសោ្រររលើញរ

េុេនរ�ណភរទកណ�រាទាោស�្សរល�សងោដើាា ណោរតរៃ�

- បើាចរផាឹនជ្រោសីរីម្លរគស�រាទាោបាទើលទើលន�ឣពីាណើ�សនជាសាេ�មាបើេណងរាា��

១.២.១.៥.រ� ដចករពរ ម�

ដាបាែើែ�ូ េ�េខត ណេជពមាដាបាែើែេ្ជេា្រេភទញើជរ��មស��ដ�ងថ ធ� �ថ ធសណងោ� � �ថ ធមម រ��្ណ្ស��

ខឹជោ....ៃ� លៃ� រជ ិររ្ា ា្ ណរ�ុហ�ាែើែេ�េខត ណេជព� ែញលទទសលបាឣរ� រមណរី្ណសសងែើែ� ារងា�រល� ាកង�ាីើែើែ�

ារងា�រលេខត�េដផេបើសរណឹ្រា្រា�ារងេដផេឣពីាណ�ធដាបាែើែមា�៤១្ណរ�ុហ�ា�ូ��ណារងេនពឣរ� រមណសរណឹ

្រា្រាែើែមា� ៦្ណរ�ុហ�ា� � ឣរ� រមណឧសឹុណ�ធ-ឣពីាណ�ធដាបាែើែ� ០១្ណរ�ុហ�ា�ឣរ� រមណអណ�ងែើែេរេណ�

ារងបើដរ ាវនថធ�១៩�្ណរ�ុហ�ា�(ថធ្ ប�ាីតឣើ�“ថធរារណ”�១១្ណរ�ុហ�ា�មម ស�ីាណរាថ ធ�០១�្ណរ�ុហ�ា�ារង្ណ្សខឹជោ�

៧បើដរ ា�)��ារងឣរ� រមណសររ្ណ�ធ�ដាបាែើែ�១៥�ឣពីាណើ�ៃ�

 អរជរសា�ីូ �ា�សមនអរជរសាីមាបើអភរារា៏េណេាេតេងរសើាណតោសបលោទងទី្ណរង�ទងពារទ�រណោែសងណារង

េខត ណេជព�មាឣរ� រមណើស��ារងឣរ� រមណែជណវនជាសា�៩�ឣរ� រមណែញលណារងេនពមា�ូ�

�-�្ណរង្ណេជព�ូ�មាឣរ� រមណែជណវនជាសា�១�សមរតេ�េ្ប�បើ្ររោ្រងើរសោអរជរសាីណ�្ររ�(អរជសីាី

្ណេជព)� ា�រលអរជរសាីទរឃរី្ រេទសេានត�� អរជរសាីណរងោវ�� អរជរសាីសកងែ្តង� ារង� បមម េញាើសើ�រ��

២៨.៩០៩.៣០០រីត�វែ តោេមម ង� េញេ�្ីា ជតោា ជងោពើាអតរថរពាេ្រេ្បសោណារង្ណរង្ណេជព(ស� តោ្ណេជព� ស� តោអើើជសចី�

ស� តោើបណ ល,� ស� តោ្ណរើ� ារងស� តោេបព្ទងោ)� ្សរណជរ្តរ�ើល(ន�ថ ធែ្ណ� ន�សរ�ណ� ន�េបលរោ)�

្សរណសរើើ(ន�ស ាោ)ារងលណោ្អាណបាោឣរ� រមណែជណវនរាើស�មា�ូ� េសវណើ�រ�ស�ខេខង� ែញលមាឣរ� �

រមណែជណវនែាាណខាពៃា្សរណសរើើ��្ណរ�ុហ�ាេយាស�ភពើ�ទ័េ្តីង�ែញលមាឣរ� រមណ�ែជណវនេ�ែាាណ�ខាពេ��
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្សរណសាល្� ារង្សរណជរ្តរ�ើល� ារងេសវណើ� ភរាា�ភាលែញលមាឣរ� រមណែជណវនែាាណខាពៃា្សរណែា�ងារង្សរណ�

ជរ្តរ�ើលៃ�ែញលមានតរបសងោសើ�រ៨.៤៤២�េ្រគង�ៃ�

�-�្សរណសាល្�ូ�មាឣរ� រមណជាសា�០២�(ឣរ� រមណើស��សន�០១�,�ឣរ� រមណែជណវន�០1�(េដនែតណ�

អរជីសាីរេសាល្សមរត� េ្ប�បើ្ររោ្រងើរសោអរជរសាីណ�្ររ� (អរជរសាី្ណេជព)� ្រភរា�រលអរជរសាីទរឃរី

្រេទសេានត�� អរជរសាី� ណរងោវ�� អរជរសាី្ណេជព� ារងាលរតេដនេ្រេេ្រងមម សហើតសើ�រ�

២៤.៦៥២.០៣២រីត�វែ តោេមម ង�េញេ�្ីា ជតោា ជងោពើា�អតរថរពាេ្រេ្បសោណារង្សរណសាល្�(ន�សាល្�ន�នចក��ន�រផ ន្ពព�

ន�២ដា��ន�ែ្សវើារងន�្រឃ�ងែសាពមន�)�ារង�្សរណជរ្តរ�ើល�(�ន�ណា ត្�ន�ដើ�)�ែញលមានតរបសងោសើ�រជាសា�

៤.២៥២េ្រគង�ៃ�

 - ្សរណែា�ង� ូ�មាឣរ� រមណែជណវនជាសា� ០១�ា�រលអរជរសាទីរឃរីអរជរសាី� ណរងោវ��ារង� អរជរសា�ី

្ណេជពសើ�រ� ៥.០៥៣.៤៩៤រីត�វែ តោេមម ង� េញេ�្ីា ជតោា ជងោពើាអតរថរពាេ្រេ្បសោណារង្សរណែា�ង� (ន�ែា�ង� ន�មាោពមន�

ន�រ្ង� ន�ខឹជោអែណត� ន�ែ្រណរមម ាោ� ន�ណន�ើ� )� ារង្សរណជរ្តរ�ើល� (ន�រ�សលា)� ែញលមានតរបសងោជាសា�

៨.២០៤េ្រគង�ៃ��

�-�្សរណែ្រណ្រសរផ�ូ�មាឣរ� រមណជាសា�០៣�(ឣរ� រមណែជណវន�០២�ឣរ� រមណើស��០១�)��ា�រល

អរជរសាីទរឃរអីរជរសាណីរងោវ��ារងាលរតេដនេ្រេេ្រងមម សហើតសើ�រ�២.៣៤៣.៧២០�រីត�វែ តោេមម ង�េញេ�្ីា ជតោា ជងោ

ពើាអតរថរពាេ្រេ្បសោណារង្សរណែ្រណ្រសរផ�(ន�ែ្រណ្រសរផ�ន�ណរងោរើ�ន�លេរម �ន�ជរណោ�ន�រ �សចីែណា�ន�េររ�

ន�េ្រនរន ន�)�ែញលមានតរបសងោជាសា�៦.៣៤៩េ្រគង�ៃ��

�-� ្សរណសរើើូ� មាឣរ� រមណើស�ជាសា� ២� (ឣរ� រមណែជណវន� ០១� ឣរ� រមណើស�� ០១� )���

្រភរា�រលអរជរសាីទរឃរីអរជរសាី្ណេជព� ារងាលរតេដនេ្រេេ្រងមម សហើតសើ�រ� ៦៥៨.៣១៨រីត�វែ តោេមម ង�

េញេ�្ីា ជតោា ជងោពើាអតរថរពាេ្រេ្បសោណារង្សរណសរើើ� (ន�សរើើ� ន�� ណ្លញើល� ន�អើើេ្របង� )� � ែញលមានតរប

សងោជាសា�១.១៩៥េ្រគង�ៃ�

�េ្រងបត�ូ��រម ាីនភេ្រងឥាា័ៈ� េ�េខត ណេជពមាជាសា�៦៦�រម ាីនភ�មាូ្សរណែា�ង�០៦រម ាីនភ� ្សរណ�

ជរ្តរ�ើល០៦រម ាីនភ� ្សរណសរើើ០៧រម ាីនភ� ្សរណសាល្២៥រម ាីនភ� ្សរណែ្រណ្រសរផ� ០៣រម ាីនភ� ារង

្ណរង្ណេជព១៩រម ាីនភ�ៃ�

-ល�ដាបើអា�ាតរះជើសីរីស�ាតរភរស្មរោរម ាេី្រងឥាា័ៈ� ារង្របសសីរីាីតរា�ដីៃាបើ្ររោ្រង�

រេជណិេទសស�ាតរភររម ាេី្រងឥាា័ៈ� ្រ�ទងព្�រឃេឣនឣពីាណើដណោពណ� េសាេស�លរខរតរ�� ណោ� រេជណិ� េទស�

ស�ាតរភររម ាីេ្រងឥាា័ៈ�ារងឧសធមាឥាា័ៈេា្ណសសងែើែ�ារងា�រលៃ����

-ជ�ព្សងោតៃ�ាេ្រងឥាា័ៈេើនងះលោៃថ �េញេ�្ីេ្របរេដនររ�សនតៃ�ាែញល្ណសសងពណរព �ណ�ធបាដណោេជឃ��������������������������������������������������������������

�រ�� ្រប��ូ�
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�ដាបាែើែ� ូ� ខផពថា�បារងខផព�គា ីណារងបើជ�ពរគ� ររទេល ធេសែើែ(រ�ី�ាីើរអាណជន្ររោរើេរេ)ៃ�

បើេដផេឣពីាណ�ធែើែអនដររេតនររ�� �សនើេសេរ� ារងបារង�បើលបណ្ររោែររយម ងញលោសងជ�� ារងបា

េដផេារមពពលោញលោបើ្ររោ្រងើរសោ�ាីើ្រ�ទងេដផេាបតោរងោជណ ើលើញរេទនតាង�ៃ�

�អរជរសា�ីូ�រ�� ើឣណោើអសលដជោជើា អរជរសាីរ ល�ណរីណល រីើយម ងរ ូ�

ទី១� ណល ដ�ធរតរញើជរូ� ខលោររព� េភាបងើា ព� ើលេញេ�េបេបណោែ�ណ� សង�តោេលេែខចរ ឃ� េដផេ្ែាង�

ជើា អរជរសាីេលត(អើតើើលណា�សមើ)រ ល្មាបើើឣណោើអសលជើា អរជរសាី��ៃ�

ទី២� េងភរីា ជតោា ជងោា�រលអរជរសាី្េខត ណេជព(េានត�� ណរងោវ�� សកងែ្តង)� រជ ិររ្ា ាជើា �

អរជរសាី� មាបើដជោរឃកណឡរោ� េាពរ �ណរី� ១-ណេណេាៃាបើេ្រេ្បសោា�រលអរជរសាី� មាបើេណេាេតេង�

រលដរោេណេាេលេសរារណៃាបើាជតោា ជងោ� ៃ� ២-ជើា� អរជរសាីតភ� រោរីអរជរសាី្សរណតរណារឃ� េខតរហ�ឃេភញណ� ្រេទស�

េានត��ញើជេាព្រសរាេរេមាបើតេ�ាេង�ពសសព�ល�ែថទ�ជ�មារ�� ែាងជើា េ�េង្សរណតរណារឃ�ណ៏ញើជរបើ�

ែាង�ជើា េ�េខត ណេជព�រ មាបើដជោ�ជើា �អរជរសា�ីទងអសោ�ៃ�

េ្រងបត�ូ�រម ានី៏េ្រងឥាា័ៈ�សនភរដ�រាទាោស�្សរល�រទដរ ារេជណិេទសស�ាតមរភរឣជពសរាកង

ឧរទាេុត�ននែញលេណេតមាេតេងរនាេុត�ៃ� ្រររលើញរមាបើសរណ� ារងលណោេ្រងល�ើើរភរតើជណេ�

ល�េរុដរ ា�ណល ទងេាពឣជទទសល�ាើាមារភមនខស្ោ� � ារង� ម្ ងេទនតមាបើលបណណារងបើ្ររោ្រងើរសោ�ាីើ

ែើែ�ារងា�រលេខត�ៃ�

រ�� ណោ�ូ��ខផព�េដ្បន�ខផព�គា ីះពបើ�ារងថា�បស្មរោជ�ពេដផេបើ្ត្តររារតារងល�ដា�បើេដផេឣពីា

ណ�ធេលេា�សមនដាបាែើែ�ា�សមនា�រល�ារងា�សមនេ្រងបត���ៃ�

ែា �ណេលេទរា ាាមនរម ាភរេខតេខត ណេជពឆា ២០១៦�ជាសាភើ�រទទសលបាអរជរសាីេ្រេ្បសោ១៣២ភើ�រ�េសធេាកង�

៥១,១៦%� ៃាជាសាភើ�រសើ�រ២៥៨ភើ�រ� ា ពែញលមារ ឃអរជរសាីេ្រេ្បសោមាជាសា៣៥,២១%� ាពែញលេ្រេ�

្បសោ� អរើលរភា េដនឣរ�នមា� ៤៥,៧០%� ារងា ពរភា េដនរាពសើូ�៥,១២%ៃ� េញេ�្ីាញលោេបលេង�

សេ្�ជបាបើាជតោា ជងោអរជរសាី្បា្ររោ្បាោ្រណរេដនជីើភរ� េសមើភរ� រ�ណភរ� ារងៃថ ាបាោែតទរេនព�

ះពើដរ ភរបលបាដណោេជឃាើាន�ទ័រគសសេាោណជាសា�៥�ើស�មា�

1- ើណឹ្បាត�លភរ�ៃាបើាជតោា ជង�ារងត្��ាបើា�រលអរជរសាី�
2- រ្ងីណទុា�រលភរ�ៃាេសវាជតោា ជងរីរ ឃរតរ��

3- េលេណណ�ស្ោស�ដ�៍ណារងបើទទសលេសវាជតោា ជងេសវអរជរសាីើរសោ្រររលើញរេ�តរាពារទ��
4- រ្ងកងេសមភរ�ារងរ�ណភរៃាេសវាជតោា ជងអរជរសា�ី
5- រាមនអ្ល�ារងរមា តៃថ ាអរជរសាី��

សា �ពេងបើង្សបមធ�ីសីររផីគ 

បរយិា 
2013 2014 2015 

ភរើន� ភរើន� ភរើន� ជាសាា ព�
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ផ�ាបំភលបឺដាប ណំ ាអាអិសនខ 29.10 29.44 35.21 25,552 

ផ�ាបំភលបឺដាយាុា 52.09 51.91 45.70 33,167 

ផ�ាបំភលបឺដាបន�ាសសូ 1.37 3.08 5.12 3,719 

ផ�ាបំភលបឺដាយឡខលវសក័ន 0.02 0.01 0.02 14 

ផ�ាមនសរស្នសបសបធសបស្ 58.49 50.34 55.45 40,241 

          (ឯណរើរមត៍មារម ាភរេខតឆា ២០១៥)�

១.២.១.៦.ធរនធរនម ្ររា័មរ�នរ�ាភភេខតែជណេជឃររីើរ �ា ា�ាេបណ�ារងា ា�ាទកណ��

-� ា ា�ាេបណ� ូ� រ្ររា័មរ�នរ�ាភែញលេដផេជើះជេ្ជេារងេរ� ែញលណារងេនពមាាា�ារតរសេាោញើជរាា�ា�

រតរេលខ�៧� ្រែាង�១៩៨,១�រ.��រី្រ្រទលោេខតណរងោវ�បតោល�្សរណសាល្្សរណជរ្តរ�ើល� ារង្សរណសរើើ� ៃា�

េខត ណេជពើុើតញលោ្រ្រទលោេខតសកងែ្តង�ៃ�ា ា�ារតរេលខ�៧៣�្រែាង�៤៣,១រ.��រី្រ្រទលោេខតណរងោវ��

បតោ្សរណែា�ង� អ�ល�រេ នទេាាេ�រងជ�ណទីើស�េខត ណេជព� ៃ� ា ា�ារតរេលខ ៧៤ ្រែាង� ២១,៦៨រ.�� រី

ន�ែ្សវើ� ្សរណសាល្� ញលោ្ជណទផ ើ្រែញាអា�ើរតរ្តពងែ្ស(ណ�្ររ-េានត�)� ា ា�ារតរេលខ៧៦� ្រែាង�

៤៩រ.�� រីរល្សរណសាល្ញលោ្រ្រទលោេខត�ណ�លរីើល� ារងា ា�ាេខត�សនជាសាេទនតៃ� េ្ររីា ា�ាទងេាពមាាា�ាល

្រ្ស្ណុ�� ារងា ា�ាលញីស� ែាងបតោ្ររោន�-ស� តោ� ែញលបារងសងោេតេងេដន�ាីើអភរារាភពារទេខត� ារង

រេ្មង�ើលារដរន�-ស� តោ� ៃ� ្ររមារ័�នរ�ាភទងេាព� ា លោរើសេាោញលោទនណោទាងរ�សនេខតែញលសមរតេ�

ណារងភើ�រភរារា�ារងភ� រោេាះពបាីភាេរឃ�្រ�ទងេខតែញលសមរតេ�ល�រេ ន្រែញា�ណ�្ររ-េានត�

-ូា�ន្ស្លរ្ងីណា�សមនេសញរណរជ�ិ ា�សមនសងជ�ណរជ�ិ ា�សមនេទសជើណភ� ែញលរណល �សនយម ងសេាោណារងបើើស�

ជែណណបតោរាមនភរ្ណី្ណ្សរល�េបលាេយបនើរសោះពើដរ ភរបលៃ��

្�� ីសាករេពើភណ ័� ផ� នតងសា ន�ក្ោ្ ហក�ព(ទតន�នភយះន�ីាសាាើាា�នតងរហជ�� ផនក្ោ) 

 

ាយៈករល 

សា ន   ( m ) ័� ផ�  ( K m ) 

ក្ងុ ក្កឡ ៏ ែហ�អុ ី កឈេ ក្ងុ ក�ាូ៊ 

DBST 

ក�ាូ៊ 

AC 

ក�ាូ៊ 

Macadam 

្រគា្ហរះ 

1979-1989 65 0 306 383 0 0 0 8 0 

1989-1999 0 135 358 151 0 0 0 32.5 90.5 

1999-2008 1524 1029 306 0 0 133.37 0 45 31.5 

2008-2012 1784 1192 205 578 2.548 326.05 2.375 56.81 198.58 

2012-2013 1784 1197 205 578 3.178 332.1 3,679 49.36 323.89 

2014-2015 1856 1125 205 578 3.178 332.1 3.68 49.36 323.89 

2015-2016 2454 993 428 212 2,874 338,91 3,706 47,637 204,46 

-ាា�ាទកណ� ូ� ា ា�ាទកណទេា ាេ�រងជមា្រែាង� ១៤០រ.�� បតោល�្សរណរសា(្សរណែា�ង� ្សរណែ្រណ្រសរផ�

្ណរង្ណេជព� ្សរណសរើើារងន��សនជាសាៃា្សរណជរ្តរ�ើលេ�ល�ញងទេាា)ៃ� រជ ិររ្ា ាា ា�ាទកណេាព� ា លោរើៈសេាោ

ញលោា�សមនេទសជើណភ�ារងបើញកណពន��ាាលរតាលណសរណ�ធ�ណសរ-ឧសឹុណ�ធើរសោ្រររលើញរេ�ល�ញងទេាាេ�រងជ
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�ណបាោទីាឹើណារង� ារងេ្រេខតៃ� េ�ឆា ២០១៦� បើើញកណពន��ាមា� ញជ�ាង� ១២ណែាាង� មា�ា�សចែាងបតោ

១.២៥៦.៣៧៩នណោ េទជ្ណយានា�� ៥១៤.៩៧០េ្រគង ើថនា�តើជ� ២០.៦៣២េ្រគង ើថនា�ញកណអាណញេណេើ�
១៣.៨០១ េ្រគង ើថនា�ញកណទារឃ ៤.៧០១េ្រគង ណងោ ៧២.៧៣២េ្រគង សតផពុាៈ ១.៩៨៥ណ្ល� ៃ�

ណរងោែាមាបណ ើតណារង្សរណែាងបតោ�៧១៦េ្រគង�អាណញេណេើែាងបតោ�៩.២៥៣�នណោ�ៃ�

-� បើជ�ពរន�យីានា�� ូ� ឆា ២០១៦� បាជ�ពរន�ីើថនា� ១២៨េ្រគង� ា �លោរមណេរេណរើថនា�� ៣៨៥៥�
រណម��ជ�ពរន�ីេទជ្ណយានា��៥៩៨២េ្រគង�្ត្តររារតើថនា�ា រណេលេសទ��ាោ�២៥៤េ្រគងៃ�

រ�� ្រប�ូ� រើ�មណយានាេណេាេតេងរលដរោទា ក�ាកងភរើលណជេើលាេលេា�សមន� េសញរណរជ�ិ ា ា�ា� ារង

រ្ា�សនជាសា�រាទាោ្ត�ាែណល��� ារងរ ើេតេងា�ឃេដនថា�បមាណណតោៃ� � ម្ ងា�ឃេទនតេ្បពាា ណោជះជើេណេា�

េតេង� រ ល�ណរីអាណេ្រេ្ បសោា ា�ា�រាេបើរជ្រោជះជើណភា ា�ាេបរ� ារងរា ណស�ុជះជើណភៃ� ារង� បើើ�េលភ�

ជណីា ា�ារបើណៈេណេតមាររារន រោ�(សណងោើ�ង�ារងវណោញី...)�ររេសស�ល�រ �្សរណររោា ា�ារតរ-េខត�ៃ�

១.២.១.៧.េសវ�រ្េទសចបន ម�េខត�្ ណេជពមាដាបាារ្ដ�៍��ារងដ�ធរតរ��រណោែស�ងមាសតផេាឹត�

ទេា ាេ�រងជ� ែញលរដាបាញ៏ណ្�� � ារងតរាោេទសជើណភញៃទេទនតសើ�រជាសា� ១៧ណែាាង� � ណារងេនពើ�ណីនដរ ា

ារ្ដ�៍�០៦ណែាាង� �ើ�ណនីដរ ាដ�ធរតរជាសា�១០ណែាាងារងែណៃែា០១ណែាាង�េ្ររីេនពេខត�្ ណេជពមាេសវណ�ធ�

រា ណោេ��ារង�ុើរជ�ណសះរោរេរឃាើាេសជណ�ី្ត�ាបើើរសោេភ�បាាងែញើ�ៃ�សមរតរឣពីាណើា ជតោា ជងោេសវណ�ធេទសជើណភ�

ឆា �២០១៦�មាសរ បើ�១៣ណែាាងមា៥៤១�រារោ�ា ពសណោ�៤៣�ណែា ាងមា៣៦០�រារោ�សើ�រ�៩០១រារោ�

េភពាីនដរ ា៣៩�ណែា ាង�េះែ អើេខ�២០�ណែា ាងមា១០២�រារោ�មម សឹ០៨�ណែា ាងមា៥៤�ែ្រ�ៃ��

រ� ដាបា� ារងេសវាជតោា ជងោេទសជើណភណារងេខត�្ ណេជព� បាពើ�ឃរើ�មណេភ�បាេទសជើេណេាេតេងរ�����

លដរោៃ� េភ�បាេទសជើអា�ើរតរជើល�ណេខត�្ ណេជពណារងឆា � ២០១៦�សើ�រ�២១.៩២៩ នណោ� េ្របរេដនរើនៈេរល
ញើជបា ឆា ២០១៥� ជាសា១៩.៦៧៧នណោេណេាេតេងជាសា� ២.២៥២នណោ� េសធេាកង១១,៤៤�%� ៃ� េភ�បាេទសជើណារង្សរណ

ជើល�ណេខត�្ ណេជពណារងឆា ២០១៦� សើ�រ� ២៦៥.០៧៥� នណោ េ្របរេដនរាកងើនៈេរលញើជបា ឆា ២០១៥� ជាសា

៤១៨.៣៨៣� នណោ មាបើថនជ�ពជាសា ១៥៣.៣០៨� នណោ េសធេាកង ៣៦,៦៤%� េដនរ� ឆា ២០១៥� េខត�

្ណេជព្បើរររដីរ�ណទេា ាទទសលបាេភ�បាេទសជើណភ្រមណរ២០០.០០០នណោៃ� ើ�ណីនដរ ាេទសជើណភសេាោ�

ណ�ែញលទណោទឃេណ�បាេទសជើរតរ�អាើរតរេ្ជេារងេរើស�មា�ូ�ើ�ណីនដរ ាបរី(ងើតទកណ)�ើ�ណីនដរ ាអាាងោ�

េាឹត�ារងា�មើសសើ�១០០�ៃ��

- រ�� ្រប�� ូ� ទាក�ាកងភរើលណជេើលាៃាា�សមនេទសជើណភ� េដនមាណេណេារើ�មណេភ�បាេទសជើរ

េើនងះលោឆា �ត្��ាបើរវបជោាើាេុដរ ើជនស�្មាេ័ទសជើណភេា តតើជ�ារង�ដ�ៃ�ថ ផីត រ្តែតមាតរាោេទសជើណភ

េ្ជេាណែា ាងស្មរោទណោទឃេភ�បាណេ៏ដន� រម�ែា �ើ�ណនីដរ ាសេាោណ�សនជាសារ�ទាោេើនរជ� ារងអភរារាភា្សរ

ល�ស�ងោដើអរ្រើមើរសោ្ណសសងេទសជើណភេ�េតេន� េុេន� ម្ ងេទនតបើអភរារាភាតមរអា�សឹាើលនភ� ារងសណ�ធ

ភរេទសជើណភេ�មាណ្�រត� រររេសស�រាមាបើាចរផាឹន្រកត�របើណភេទសជើណភសេាោណៃ� ភរទណោទឃ�

ារងបើាចរផាឹនរីសប� ា�រលេទសជើណភទងអសោ�រាទាោ្ររោ្បាោាើាត្��ាបើេទសជើណភេនពេទទ�ទើាមា
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បើរ្ងកងរ�ណភរ� ារងេសវណ�ធរែា ម�េទនតេាេលេេសវណ�ធ� ឧសឹុណ�ធេទសជើណភ� ញើជរ� េសវណ�ធរា ណោេ��

ុើរជ�ណ� ារងេសវណ�ធណរា�ននៃ� េញេ�្ីាបើអភរារាភា�សមនេទសជើណភមាបើើលណជេើលា� ារង្រណរេដន

ារើា �ើភរេនព� ្ត�ាេដផេបើាចរផាឹនារងអា�ាត�ាេាែតបាាើាជ្រោស�ីរេីទសជើណភ� ារងលរខរតរទដរ ាននេ្ប�

ជ្រោេាពៃ 

១.២.១.៧.ពកដេនធម ឆា ២០១៦្ណរ�ុហ�ាា�ារេយរញីស�្ទាេសញរណរជមិាជាសា�៤៩្ណរ�ុហ�ា�ណារងេាព

េ្ប�បើ្ររោ្រងេដន្ណសសងណសរណ�ធមាញីស�្ទាេសញរណរជេិ្ប��១.០០០�ុ.ត�មាជាសា�១០្ណរ�ុហ�ា�ារង

ញីស�្ទាេសញរណរជេិលេ� ១.០០០�ុ.ត�មាជាសា� ៣៩្ណរ�ុហ�ា� បាទទសលេបលបើណភអា�េល�រាា�ាបើរើីះព��

ើដរ ភរបលេញេ�្ីដញ ណសរ-ឧសឹុណ�ធសេាោណញើជរ េរសហើ ៃ�មរណោ ឣបស្ ារងញ ណសរ-ឧសឹុណ�ធ

េាចងណេទនត េ�ណារង្សរណជរ្តរ�ើល ែា�ង ែ្រណ្រសរផ សរើើ ារង្សរណសាល្ េលេៃា ញីសើ�រ�២៧៥.៥១៩�ុ.តៃ��

ររត្តក�ឆា ២០១៦សមរតរញ ឧសឹុណ�ធអា�ាតបាញើជេងេ្ប�ូ�

ណ-�ញ េរសហើ្ណរ�ុហ�ាា�ារេយរស�្ទាញីេសញរណរជមិាជាសា�៦០.១៤៦,៦២�ុ.ត�

ខ-�ញ ៃ�មរណោ្ណរ�ុហ�ាា�ារេយរស�្ទាញីេសញរណរជមិាជាសា�៦៥១�ុ.ត�

រ-�ញ អេ�្ណរ�ុហ�ាា�ារេយរស�្ទាញីេសញរណរជមិាជាសា�៥៥២�ុ.ត��

ន-�ញ ញត�ង�ី្ណរ�ុហ�ាា�ារេយរស�្ទាញីេសញរណរជមិាជាសា�៤២៥៦�ុ.ត��

រ�� ្រប�� ូ� ញេណេើបើា�ារេយរ�រាទាោើលើាេដន� ្ណរ�ុហ�ាា�ារេយរ�សនជាសា រ�បាអា�ាត�ល�

ណរជសិា្ ារងែាាបើេ��ារងរ�� ទនសោញីដាីរ�សន្រររលើញរែញលើសោេ�ព�ា�ឃតរាោា�ារេយរើរសោ្ណរ�ុហ�ា�ៃ�

១.២.១.៨. �ដចកសហងបគបកកដពមករគម បើ្ររោ្រង្ជណទផ ើ្រែញាអា�ើរតរ្តពងែ្ស� (្ណេជព-វែ ល 

រហ�ឃេភញណ)�បាល �្ រេសេើ ើណឹសា�រស�ខ ស� រោបា រោ ស�ាតមរភរ េ�ព�ា�ឃទីរា ណោបើបារតោ�តោ បនេឣនរម រមា

ពនឃ្រតររត�របើេដនើលើា រណោែស�ងបើេដផេញេណេើែាងបតោ មា្រររលើញរេដផេញេណេើជើល ៦៧.៦៤១នណោ� ្សី�

៤៧.៩៨៤នណោ  ារង�េដផេញេណេើេជឃ ៦៨.០៩៣នណោ�្សី៤៧.៩៨៤នណោ�មាើថនា�េជឃ-ជើល២.៧៣២េ្រគង�ៃ�

បាាលោទរដរ បើពើាេភ�បាT(Tourist)ជាសា�២៩៥នណោ�ារងទរដរ បើដ�ធលE(Ordinary)ជាសា៣៤២នណោ�បា

ាលោទរដរ បើពើាេភ�បាអាើរតរសើ�រជាសា� ៦៤៦នណោ� ៃ� បារងឣណើជើលថា�បរតរណារងទរដរ បើ្រេភទ� T=$30�

្រេភទ�E=$35�ជណ ើលទរដរ បើសើ�រជាសា�២០.៨២០ញ�លា ើ�ៃ�

ណារងឆា ២០១៦� ទារឃនជើលល�្ជណទផ ើអារតរ្តពែ្ស� ្សរណសាល្� រសម្ើៈេ្រេ្បសោ� ារងេ្រគង

ឧរេភររើ�េភរមាទកណ្បណោសើ�រជាសា� ២៣៥.៨២៦.១៣១.៥២០៛� េ្របរេដនរេាាកងឆា � ២០១៥� េនេឃា

មាបើេណេាេតេង� ១១៥.៧៧៣.៩០៧.៥២០៛� ៃ� បើនេជឃើស�មាញត�ង�ី� េ្�ជ� ពមើទកណ� ារងពមើេរសហើ�

មាទកណ្បណោសើ�រជាសា�១២.៩៤០.៥០០.០០០៛�េរេេ្របរេដនរារងឆា �២០១៥�មាបើថនជ�ពសើ�រ�រទកណ្បណោ�

ជាសា�១១៥.៦៦២.៦៧៨.០០០៛ៃ�

ណរជសិុ្រតររត�របើរ�សនេខត�រហ�ឃេភញណ ើណឹសា�រស�ខ ស� រោបា រោល�រេ� ន្រែញាបាល �្ រេសេើ 

រង�លណ�ណៈន្ស្លពើា្រររលើញរ ពណរព �ណើ ឣពាីណើេជឃ-ជើល្រណរឣពីាណ�ធ រ្បលពង  សសើស�ខទ�ណ��

រងរ��ាៃ  



 

ណច�វ�ធីវ�និេយគីឆា រ�ណិល ( ២០១៧-២០១៩) េខតក្ណេជព ទរ័រ  20 

 

១.២.២. សា �ពសច�រ�ដចក 

បើើសងជ�ណរជរិែា ាណ�សនែញល្ត�ាសរណឹា�ភររីេសវរបើណៈ� ារងស�ាតមរភរសងជ�ញើជរ� រម ាភរ

អរោើ�� ស�ខ�មលភរ� េនាមើ� ភរ្ណី្ណ� អេរេុរងឹ� បើពសឃញើើ�ា�សច� គស�ីារងណ�មើ� បើេលេណណ�ស្ោសរទ័រ�ា�សច

ារងរម ាភររសនរេញេ�ៃ�

១.២.២.១. សា �ពមបបីម 

ណ-បើអរោើ�ណ្�រត�េតនសរណឹ �

-� ជាសារល�េត�នសរណឹ� ារងណ�ធា�ដីអរោើ�ណ�មើតើជណ� ្ររោណ�ធា�ដីទងអសោមាជាសា៣៥១ណែាាងមា

ណ�មើសើ�រ�១១.២២៥នណោ� /្សី៥.៦៣២នណោ� េដនរារងេញេ�ឆា សរណឹណ�មើេណេាេនពេតេងជាសា�១.០៨៦នណោ� /្សី

៥០៩នណោ� េសធេ១០,៨៨%ៃ� រល�េតនើញ រមាជាសា� ៧៤ណែាាង� ណ�មើេណេា៣៧៩នណោ� /្សី១២២នណោ� េសធេ

១២,៩៦%ៃ� �េតនសរណឹឯណពាមា� ០៣ណែាាង� ណ�មើថន� ៨នណោ� /្សី៤នណោ� េសធេ៤,៧៩%,�េតនសរណឹ

សុរ�ាភមាជាសា� ៨៩ណែាាង� ារងណ�ធា�ដីអរោើ�ណ�មើល�ាពមាជាសា� ១៨៥ភើ�រ� ន�ជាសា� ៣៩� � ្សរណជាសា� ៥��

ជាសា្របា្ណរ�ែ�ម�៤៨៨០�ារង�ណ�មើសើ�រ៥.៧៤៨នណោ�ៃ���

-�្រ��េតនសរណឹើញរ�ារង�េត�នសរណឹសុរ�ាភមាជាសា២១៩នណោ/្សី២១៩នណោៃ��

ស �នភបពកុមារុុល�បងាងតាុត�ស្វងបក 

បរយិា 2013 2014 2015�

សរបុរុមរយាុ៣-៥ឆ�  ំ 25.159 25.565 26.064 

ចំនួនរុមរយាុ៣-៥ឆ� បំនចសេបរេន 3.299 6.863 4.503 

%រុមរយាុ៣-៥ឆ� បំនចសេបរេន 21,21 18 20,48 

�������������������������������������������������ល�បើអេង �តរ�ណភរណ�មើែញលបាែាងបតោ�េតនសរណឹ� ល �្ រេសេើរងណ�មើែញល�រាបា

ែាងបតោ�េតនសរណឹៃ�

ខ.ណ្�រតររ�សរណឹ  

រលររ�សរណឹមា ២៧១ រល េណេា ០៩ រល ាា ណោេើនា ២.០៤៩ ាា ណោ រលររ�សរណឹ�រា
្ររោណ្�រតមាជាសា�៤០រល�េណេា�១�ៃ សរសចសើ�រ ៦១.២៥៤នណោ/្សី ២៩.៧៩០នណោ េណេា ១.៣២៦នណោ�
េសធេ២,២១% ្សីេណេា� ២៦៧� នណោ� េសធេ០,៩០% ។រ�រជលរណ ១.៦៣៨នណោ /្សី ១០០៣នណោ� េណេា៦៧នណោ�
្សី៦៦នណោ�ណារងេនព្រ�រេ្ងបាមាជាសា�១.៤៤២នណោ/្សី៩៣៦នណោ�េសធេ៨៨,០៣%ៃ��

ស �នភបពកុមារុុល�ុៀខេាវងបក 

បរយិា 2013 2014 2015�

សរបុរុមរយាុ៦ឆ�  ំ 15,490 15,428 16,019 

ចំនួនរុមរយាុ៦ឆ� មំនិបនចសេបរេន 2,945 3,407 3,519 

%រុមរយាុ៦ឆ� មំនិបនចសេបរេន 19.0 22.1 22.0 

ចំនួនរុមរយាុ៦ឆ� បំនចសេបរេនបឋម 11,090 10,662 11,322 

%រុមរយាុ៦ឆ� បំនចសេបរេនបឋម 71.6 69.1 70.7 

ចំនួនរុមរយាុ៦ឆ� បំនចសេបរេនបនមបតណាយ 1,455 1,359 1,178 
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%សរបុរុមរយាុ៦ឆ� បំនចសេបរេន 81.0 77.9 78.0 

នាុសបពកុាសព៦ឆរ �ាង�ន�មារុុល� 

 

ស �នភវងបកុខវោបពកុាសពា៦-១១ឆរ � 

បរយិា 2013 2014 2015�

សរបុរុមរយាុ៦-១១ឆ�  ំ 50,411 51,894 52,220 

%រុមរយាុ៦-១១ឆ� មំនិបនចសេបរេន 19.1 20.4 20.1 

សបបសយាុ៦-១១ឆ� មំនិបនបនបរេន 4,647 5,212 5,065 

សសខយាុ៦-១១ឆ� មំនិបនបនបរេន 4,986 5,353 5,451 

សរបុរុមរយាុ៦-១១ឆ� បំនចសេបរេនបឋម 39,323 39,970 40,526 

%រុមរយាុ៦-១១ឆ� បំនបនបរេនបឋម 78.0 77.0 77.6 

 

នាុសបពកុាសពា៦-១១ឆរ �ាង�ន�មារុុល� 

 

ម��ួ�ងខបវ�ង�ងវរាសព៦-១១ឆរ �ាង�ន�ុនុុល� 

 
(ឯណរើរមត៍មារម ាភរេខតឆា ២០១៥)�
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្តបរ6-11មនិកុៀន ្ររ6-11មនិកុៀន 
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រ.ណ្�រត�ដ�សរណឹ�

�១.ណ្�រត�ដ�សរណឹររ�ភើ�រូ  ណារងឆា ២០១៦� រល�ដ�សរណឹររ�ភើ�រ មា 
៤១រលមា២៩០រារោ ជាសា ាា ណោេើនាមា២៦៩ ាា ណោ� េណេាេតេង១៨រារោៃ សរសចសើ�រ៩.១៨៨ នណោ ្សី 
៤.៩៨០ នណោ� េណេាសើ�រ៣៦៨នណោ� េសធេាកង៤,១៧%�ណារងេនព្សី២៩១នណោេសធេាកង៣,២៩%��រ�រជលរណសើ�រ ៦០៩ 
នណោ ្សី ៣០៦ នណោណារងេនព្រ�រេ្ងបា៥៣១នណោ្សី២៨៤នណោៃ��

លទ័ាល្រតងស�ុរម្ត�ដ�សរណឹររ�ភើ�រ� ឆា ២០១៥� � ២០១៦� � លទ័ាលទទសលបាេរណ�ពាបា

្រតងររោជាសា�២.១៦៤នណោេសធេាកង៩២,៨៣�%��ណារងេនព�្សីជាសា�១.១៣៨នណោ�េសធេារង�៩៤,៥៩�%�ៃ 
 

កុមារុុល�ុខវោបពកុាសព១២-១៤ឆរ � 

បរយិា 2013 2014 2015�

សរបុរុមរយាុ១២-១៤ឆ�  ំ 27,601 26,443 26,421 

%រុមរយាុ១២-១៤ឆ� មំនិបនចសេបរេន 17.4 17.3 16.7 

សបបសយាុ១២-១៤ឆ� មំនិបនបនបរេន 2,329 2,409 2,065 

សសខយាុ១២-១៤ឆ� មំនិបនបនបរេន 2,484 2,163 2,339 

ចំនួនរុមរយាុ១២-១៤ឆ� បំរេនបនអនុលិិេ័ា 6,421 6,547 7,298 

%រុមរយាុ១២-១៤ឆ� បំរេនបនអនុលិិេ័ា 23.3 24.8 27.6 

ចំនួនរុមរយាុ១២-១៤ឆ� បំរេនបនបឋមសិរិ 16,367 15,324 14,719 

%រុមរយាុ១២-១៤ឆ� បំរេនបនបឋមសិរិ 59.30 57.95 55.71 

%សរបុរុមរយាុ១២-១៤ឆ� បំនបរេន(បឋមនិងអនុល.ិ) 82.6 82.7 83.3 

នាុសបពកុាសព១២-១៤ឆរ �ាង�ន�មារុុល� 

 

ម��ួ�ងខបវ�ង�ងវរាសព១២-១៤ឆរ �ាង�ន�ុនុុល� 

 
(ឯណរើរមត៍មារម ាភរេខតឆា ២០១៥)�
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ឆ�ូង ចិ្រតបុ រ ែ្រព្តររស រំតូុ រ�ួល ្ពកចច 

្តបរ12-14មនិកុៀន ្ររ12-14មនិកុៀន 
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២.ណ្�រត�ដ�សរណឹទ�តរនភើ�រូ � រលេើនាមា ១០រល១២៩រារោ� ជាសារលេើនា�រាែ្រ្រ្ល�

េដនរារងេញេ�ឆា សរណឹ ាា ណោេើនា ១១១ ាា ណោ សរសចសើ�រ ៨.២៥២នណោ/្សី ៤.២៨៦នណោេណេា៤៩៨នណោ�េសធេ�ាកង�

៦,៤២% ្សី�២៩១�នណោេសធេាកង�៣,៧៥% រ�រជលរណ៤៩៥ នណោ ្សី ២១៤ នណោៃ �
លទ័ាលទទសលបាេរណ�ពាបា្រតងររោជាសា៩៥៦នណោ�េសធេាកង៦៨,៩៨%�ណារងេនព្សីជាសា៥៣២នណោ�

េសធេារង៧៣,៥៨%�ៃ�

ន.ាា ណោអណ�ើណ�ធ�ារងណ�ធា�ដីអណ�ើណ�ធ��

ណារងឆា ២០១៦� សរសចអណ�ើណ�ធសើ�រ ៥៧០នណោ ្សី៣៣៩នណោ� ាា ណោេើនាមា២៥ាា ណោៃ ្រ�អណ�ើណ�ធ
សើ�រ ២៥នណោ ្សី០៨ នណោ ៃ 

ស �នភារបាង�ុមេាបអុ 

បរយិា 2013 2014 2015�

ចំនួនអ�រមនិបចាអរ្រយាុ១៥-២៤ឆ�  ំ 7,216.00 7,080.00 5,564.00 

%អ�រមនិបចាអរ្រយាុ១៥-២៤ឆ�  ំ 10.0 9.7 7.7 

ចំនួនអ�រមនិបចាអរ្រយាុ២៥-៤៥ឆ�  ំ 13,127 13,577 11,425 

%អ�រមនិបចាអរ្រយាុ២៥-៤៥ឆ�  ំ 13.4 13.9 11.5 

សរបុមនុស្យាុ១៥-៤៥ឆ�  ំ 170,023 170,595 172,100 

%អ�រមនិបចាអរ្រយាុ១៥-៤៥ឆ�  ំ 11.96 12.11 9.87 

ភារាអ�រមនិបចាអរ្រយាុ១៥-២៤ឆ�  ំ

 

ភារាអ�រមនិបចាអរ្រយាុ២៥-៤៥ឆ�  ំ

 
(ឯណរើរមត៍មារម ាភរេខតឆា ២០១៥)�
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ង.ណ្�រតសណលា�ទ្លមន��

រលណ្�រតឧត�សរណឹឯណពាមាជាសា� ២� ណែា ាង� រ � សណលា�ទ្លមន្ររោ្រង� ារងេសញរណរជរិេ

េខត ណេជព��១�ណែា ាង��ារងា�ទ្រម ាឣស�ី�ណ�្ររ�១ណែាាង�ៃ��

  រ�� ្រប�ូ��

- បើជើលេើនា�ើរសោណ�មើឣន�រី�៣-៥�ឆា េ�មាណ្�រតទរ�

- អ្លៃាបើជើលេើនាើរសោណ�មើណ្�រត�ដ�សរណឹេ�មាណើ�តទរ�(១២-១៤ឆា )�

- រលេើនាេ�ល�ពារទ��សនជាសា�រាទាោមា�រងជាោអន�មន្ររោ្បាោរ�� សេាោស្មរោណ�មើល�

- អ្លេណធងពទងោឣន�រី�១៥-១៧ឆា ��រាជើលេើនាមាបើេណេាេតេង��

១ .២.២. ២.កស័យពរ ដចបប�ប គបន� រករ� ជីប់ 

�ាីើបើើ ារងរណ�រ ពរ� លា�រ� ពីាៈេខត�្ ណេជព រអងជភរ�សនរេើលេសវ ពសន្រររលើញរ្ មាពនឃ�

ារងា�ររ ពីាៈេញេ�្ីមា��ខើរើរេរឃជណ ើលញលោ្រ្រើ� ែញលើស�ជែណណបតោរាមនភរ្ណី្ណើរសោ្រររលើញរ ល�

ន�ទ័រគស�ជត�េបណើរសោះពើដរ ភរបលៃ�

ណ.ែា ាណបើើ�ូ� េសជណ�ីពើាញណកង�ជ�ព្សងោសមរតរ��ារងេដផេអដរបើណរជបិើើេ�ល�្ណរ�ុហ�ាសុ្បស�

្រកពរម ា� � ឯណពាបាជាសា ១៨៨ណែាាង ណារងេនព្ណរ�ុហ�ាា�ារេយរដញ ណសរឧសឹុណ�ធជាសា� ២៩ារង ដនបើ

ជាសា ៨ មាណ�ធណើ ារេយពរត សើ�រ ៧.៦៨៩នណោ/្សី ២.៧៣១នណោ ៃ 

 ខ.ែា ាណរណ�រ ពរ� លរេជេិទសារងា�រ� ពីាៈ  វរោលរីឆា ២០០១ ើុើតញលោរជ ិររ្ា ាេាព  បាេដផេបើរណ�រ ព�
រ� ល រេជណិេទសពនឃា�រ� ពីាៈរេ្ជេាញើជរ� ូ� ពសលព�ល�មើតើ�មម ស�ីា�មម េឃម� ទើើទសចាភ�រងេបេ�រងណេបើ��

ាឹែញណ  បតោេញើ  សឣងបើ ណ�រ�ទម rជរនិក�សតផ ដញ�ព ារងេដផេបើុ ផកណមតោណើារងល�រ� ្ណរ�ុហ�ាសុ្បស�m���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�សនជាសាែញលមាសរសចសរប� ប�ជើលើស�ះរោពាោនណោៃ រណោែស�ងណារងឆា � ២០១៦� ណាាង�ណ� បើ�យលមនរណ�រ ព

រ� ល  ារង��ព�ណ�លរណ�រ ពរ� លា�រ� ពាីៈេខត�បាេដផេបើរណ�រ ពរ� លពើា្រររលើញរបាជាសា ២.៤៤៨នណោ  

ណារងេនព្សី  ១.៣៥១នណោ ៃ   

រ�� ្រប� ូ��

- បើាចរផាឹនជ្រោបើើញលោ្រររលើញរ�ារងារេយពណ�េ�មាណើ�តៃ 

- បើនលោញកងរីជ្រោបើើើរសោ្រររលើញរ�េ�មាណ្�រតៃ 

ស �នភកុខរព េខ រុ រុ ង�ល វរុ ា 

បរយិា 2013 2014 2015�

សរបុអ�រមនយាុ១៨-៣៥ឆ�  ំ 98,557.0 100,413.0 100,323.0 

សរបុអ�របនបរេនសសបលណុ ាប ណំ េល�ិល ឡខលរ(យាុ១៨-៣៥ឆ� )ំ 1,583 1,532 1,441 

ផេបរេបអ�របនបរេនសសបលណុ ាប ណំ េល�ិល ឡខលរនិងអ�រ 

មនយាុ១៨-៣៥ឆ� ំំ រ�ុង1000នរ ្
16.1 15.3 14.4 

ចំនួនអ�របនបលណុ ាប ណំ េល�ិល ឡខលររារបៈេមលខ 2,474.0 357.0 534.0 
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ផេបរេបអ�របនបលណុ ាប ណំ េល�ិល ឡខលររារបៈេមលខនិងអ�រ 

មនយាុ១៨-៣៥ឆ� ំំ រ�ុង1000នរ ្
25.1 3.6 5.3 

 

ផេបរេបអ�របនបរេនសសបលណុ ាប ណំ េល�ិល ឡខលរនិងអ�រមនយាុ១៨-៣៥ឆ� រំ�ុង១០០០នរ ្

 

ផេបរេបអ�របនបលណុ ាប ណំ េល�ិល ឡខលររារបៈេមលខនិងអ�រមនយាុ១៨-៣៥ឆ� រំ�ុង១០០០នរ ្

 
 (ឯណរើរមត៍មារម ាភរេខតឆា ២០១៥)�

១ .២.២. ៣. សា �ពសពមដ្ រ 

ណ.� េសវ្ររញណ�រោស�េភរបល� ូ� រជ ិររ្ា ា�ា ីើស�េភរបលេខត ណេជព� មាបើ�យលមនស�េភរបល�

្សរណ្រតររតរជាសា�០២ណែាាង��ាីើេរទរែង �ណជាសា�០៣ណែាាង���ណ�លស�ខភរជាសា�៣០ណែាាង�ារងរម�សរស�ខភរ�

ជាសា�១៤ណែាាង�ៃ�ជេពព�ាីើេរទរែង �ណទង�៣�ណែា ាងេាពមាូ��ាីើេរទរែង �ណេខត ណេជព�ា �លោេសវសណ �

សណ�ធភររគង ជរោណើ�ត�៣,��ាីើេរទរែង �ណែា�ង�ា �លោេសវសណ �សណ�ធភររគង ជរោណើ�ត�២�ារង�ាីើេរទរែង �ណសាល្�

ា �លោេសវសណ �សណ�ធភររគង ជរោណើ�ត�១�ៃ�ជាសាែ្រសើ�រៃា�ាើីេរទទអសោរ �៣០០ែ្រ�ណារងេនពមាែ្រើេរង�

ជាសា�៦៣ែ្រ��ររតរ�ដ�ែ្រ�សនស្មរោ្ររពា�១.៤៧៥នណោ�ៃ��ាីើេរទរែង �ណេខត ណេជព�ារង�ាីើេរទ

រែង �ណែា�ង�មាស�តមភរាលោេសវស�រ្សេគជ ពរន ាោ�ារងបើែថទទើណេរឃេលឃ�ៃ�

ខ.�រម ាភរ�គា�-ីរ�រជលរណស�េភរបល�ូ�ររត្តក�ញជោែខដា��ឆា � ២០១៦��គា ី-រ�រជលរណណរ�ងរេើលបើើ

េ្ប�បើ្ររោ្រងើរសោ�ាីើស�េភរបលេខត ណេជព� មាជាសា� ៦៩៨នណោ� ណារងេាពមាេាព �រណ� រត� ៣៣នណោ� ្រ�

េរទ�ដ��១៨នណោ�ទា រណ� រត�០៣នណោ�ទា េរទ�០១នណោ�ាសថបើល�ឧត���០៩នណោ��ាសថបើល�ដ��០១នណោ�

ររលា�រ្ដរ ណ�ដ�� ១៨៩នណោ� ររលា�រ្ដរ ណររ�� ១៥៧នណោ� � ែធរ�ដ�� ១០២នណោ� � ែធរររ�� ១៣៨នណោ��

អាណរេជណិេទស�ាីើររេរដាភ�ដ��១០នណោ�ារងេាចងណ�៣៧នណោ�ៃ�
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រ.� េសវស�េភរបលឯណពា� ារងាសថរម ា ូ ណារងឆា � ២០១៦� ណែា ាងលណោាសថសើ�រមាជាសា� ៣៤ណែាាង�

ណារងេនពមាជ្រោអា��ុតជាសា� ៣៤ណែាាងរ េសធេាកង� ១០០%� ារងេសវស�េភរបលឯណពាសើ�រមាជាសា�

៥២៣ណែាាង�ណារងេនពមជ្រោអា��ុតជាសា�៤២៨ណែាាងរ េសធេាកង�៨២%��ៃ 

ន. លទ័ាលសេើជបាេ�ឆា  ២០១៦� ូ េញេ�្ីរាេលេណណ�ស្ោបើជើលើស�អា�ាតាភន�ទ័រគសជត�េបណ

ញណោបលទី៣� ើរសោះពើដរ ភរបល� ល�ើនៈបើអា�ាតាភែាាបើន�ទ័រគសស�េភរបលរតរ� ២០០៨-២០១៥�

ារងែាាបើ្រតររតរឆា �២០១៦�េដនេ  តេលេសណ�ធភរឣទរភរៃាណ�ធា�ដីជ�្ងទងរសាើរសោា�សមនស�េភរបល�

បាទសលលទ័ាលញើជេងេ្ប�ូ�

ណ�ធា�ដីស�ខភររារើព�មល�ទើណ� ារងណ�មើ� គសីមាែា េពពជាសា� ៨.២៤៦នណោ� េសធេាកង� ៧០%� ៃាគសី

មាៃា េពពើ�រកងទ�ណបាទទសល្បរោាា រតរែញណ-ឣស�ីតុ ផ�លីណជាសា�៩០្បរោៃ�គសីេ្បនស្មលជាសា�៧.៤៣៦

នណោ�េសធេាកង�៦៣%�ៃាគសីមាៃា េពពើ�រកងទ�ណបាទទសល្បរោាា រតរែញណ-ឣស�ីតុ ផ�លីណជាសា�៤២្បរោ�ៃ�អ្ល

េ្រេ្បសោ�េដ្បនរា្ណេណេតទេាេរ�២៨%��ៃ�គសីជាសា�៧.៧៤៩នណោ�េសធេាកង�៦៦%�ៃាគសីមាៃា េពពើ�រកង

ទ�ណបា�ណស្មលណើាេ��ើលដរ ាស�េភរបល� ណារងេនពមាគសី� ៣៤៤នណោ� េសធេាកង� ៣%� ៃាគសីមាៃា េពព

ើ�រកងទ�ណបាស្មលណើាេដនាពបតោ�ារងមាម នរា រោែញលបាះនបើណភជាសា�០១នណោ�ៃ�ណ�មើ�ឣន�េ្ប�

១ឆា �ជាសា�៥.៧៩៨នណោ�េសធេាកង�៦៧%�ៃាណ�មើឣន�េ្ប�១ឆា ើ�រកងទ�ណបាទសលាា រ� ើេរឃេលឃ�ៃ�

ណ�ធា�ដី្រន�ទ័ាកងព�� ែាង� ូ� អាណព�� េអញសភសណ�ធសើ�រជាសា� ៤៥១នណោ� េសធេាកង� ៩៥%បាទទសលបើ

រ្បលេដនាសថ្រឆងេ�េះរេអញសភេ្ជេា��ខ� ៃ� អាណព�� ើេរងសសតេរបា�ព �មាើណេនេឃថ ធជីាសា� ១៦៦នណោ�

េសធេាកង� ២៣%� ណារងេនព� ៨៦%� បារ្បលរសេស េ្ន� ៃ� អាណព�� ្ររាវឃោរ្បលេ��ើលដា ាស�េភរបល

មាជាសា� ១.៧៦៧ណើណី� អ្លឣងស�ីញងោព�� ្ររាវឃោេសធេាកង� ០,៤៣ភរពាោ� ណារងេនពមាអាណរា រោេដនរើ

ព�� ្ររាវឃោជាសា� ០នណោ� ៃ� ជ�ពែជណាា ស�ីស�ឆា ២០១៦�បា៣១� ភើ�រជាសា្ររពាបាេលរាា ២២.០០០នណោ� ៃ�

ជ�ពដណោឣែរតបាជាសា១៥០ភើ�រ�៤៤.៦៣០ខាងា ព�១២២.៨៤២ពង�អសោឣែរតជាសា�៩.៩៩៣រីត�្ប��ៃ��

ណ�ធា�ដី្រន�ទ័ាកងព�� �រាែាង� ូ� � អាណព�� ទកណេន�ែា��បាររារតរ្បលជាសា� ១៤៧េលេណ� ារងស្មណ

រ្បលជាសា៧៨នណោ�ៃ�អាណព�� េរពញើងេលេស�បាររារតារងរ្បលជាសា�២៣៤េលេណ�ៃ�អាណព�� ា ា�ាជរត��ណ

ររេ្បពបាជាសា� ១០៥េលេណ� ៃ� អាណព�� ែភាណបាររារតរ្បលជាសា� ១.៥៩៦នណោ� សះណរ្បលេ��ាីើេរទ�

២៧៦នណោ� ារងាពបតោែភាណបាជាសា� ១៩៨នណោ� ៃ� ្ណរ�្រ�េរទសធម្ណជរត�ណរី្រេទសអើគរ លីបាេដផេបើររារត

រ្បលែភាណពើា្ររពាេដនឥតររតៃថ ាេ��ាីើេរទេខត ណេជព� េដនររារតអាណព�� ែភាណបាជាសា� ២.៦៧៤

នណោ�ារងាពបតោែភាណបាជាសា�៣២៧នណោ�ៃ�ររារតរ្បលមតោេដធឃបាជាសា�១០៣នណោ�ៃ�ៃ��

ណ�ធា�ដីរ្ងកង្ររមាស័�េភរបល� ូ� ឣបើរារោើងោវស្មលជាសា� ០២ខាងេ��ណ�លស�ខភរ�រផ ន្ពព�

ារង�ណ�លស�ខភរនចក�� ារងឣបើស�រ្� ១ខាងេ�ណារង�ាីើេរទេខត ត�ាបារងសងោើើជះលោៃ� អាណព�� ជើល

ស្មណេរទជាសា� ១៦.៦០៨នណោ� អាណព�� រសពេស េ្នេជឃរី�ាីើេរទជាសា� ១៤.៧៨០នណោ� ារងអាណព�� រា រោ

ជាសា�២០២នណោៃ�ររេ្បពព�� េ��ណ�លស�ខភរ�ារងរម�សរស�ខភរបាជាសា�១០៥.៩១៨ណើណី�ៃ�រេ្មង�ើលារដរ
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ស�ដ�៍បាអា�ាតេ�ណារង�ាីើេរទរែង �ណជាសា�៣ណែាាង�ារង�ណ�លស�ខភរជាសា�២៩�ណែា ាង�បារងោៃថ ាេសវពើា

អាណព�� ្ ណី្ណជាសា�៣១.៧៤០នណោ ។ 

បរយិា 2013 2014 2015�

ចំនួន�សណខបនសំំេរសនរ�ុងឆ�  ំ 5,038 5,346 5,611 

ចំនួន�សណខសល បប្ស្ាៈខសំំេ(០-១ែម) 20 27 9 

អសរសល បរ្បស្មររ�ុង1000រំបលធ ត 4.0 5.1 1.6 

ម��ួ��វររន�សស ខោុ ងកសុភរវ�ពរ(០-១ែម) 

 

ស �នភវពមនភបពកុ 

បរយិា 2013 2014 2015�

ចំនួនទររបនបរធតរ�ុងឆក  ំ 5,060 5,408 5,625 

ចំនួនទររបនសល បប្ស្ាបៈេបរធត០-១ែម 60 34 24 

អសរសល បរ្បស្ទរររ�ុង1000រំបលធ ត 11.9 6.3 4.3 

ចំនួនរុមរសល បយ្ាុបស្ម៥ឆ�  ំ 48 54 33 

ផេបរេបរុមរសល បយ្ាុបស្ម៥ឆ� នំិងទររបរធត 

រ�ុង1000រំបលធ ត 
9.5 10.0 5.9 

ម��ួ�ទុបន�សស ខោុ ងកសុភរុបេតា០-១ែម 

 

ម��ួ�បពកុន�សស ខោាសពុងកា៥ឆរ � 

 
 

្រររក្� បំ�ំរ 

បរយិា 2013 2014 2015�

ចំនួនរុមរយាុចបនល ាៈខ៩ែម-១២ែម 2,971 2,331 2,079 

រុមរយាុៈខ៩ែម-១២ែមបនររក្� បំ�ំរសាបច្ំនួន 2,681 2,071 1,937 
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%រុមរយាុៈខ៩-១២ែមបនររក្� បំ�ំរសាបច្ំនួន 90.2 88.8 93.2 

ចំ�ាមរយមៈខភសមបិនមល េសុមភៈ(ា.ម) 6.8 11.4 9.8 

      (ឯណរើរមត៍មារម ាភរេខតឆា ២០១៥)  
គ�� ្គបចចមខររចមន ៖  

1- អ្ល�ើណៈមល ទើណ ារងណ�មើេ�ខស្ោេដនរាកងេបលេងសុសាតច�

2- បើរ� ារងាសថរ្បលពង ្ររាវឃោ ើេរង ារងបើារពេតេងាើាពង ែាងញៃទេទនត�

3- បើ្ររញណ�រោៃាេសវពង �រាែាង ារងមាបើេដព្រនរ�� ស�ខភររបើណៈេ�ទរ� 

4- បើេ្រេ្បសោេសវស�េភរបលរបើណៈេ�ទរៃ 

១ .២.២. ៤ ទ��សា កជបទ 

�ាីើអភរារាភពារទបារេង �េាបើើាជតោា ជងោទកណពារទ� ល�ើនៈបើរងសងោឣង្តងទកណេភាបង�

ជណ �ព�៤.០០០�លី្ត�បា�០៧ឣង�ណារងន�ណា ត្� ្សរណជរ្តរ�ើល�ៃ�ពសសព�លអណ��ងសារោបា�១២៥អណ��ង� េ�្សរណ

ជរ្តរ�ើល�សរើើ�ារងសាល្�ារងពសសព�លអណ�ងលើ�២០អណ�ង�េ�ន��ថ ធី�ជាសា�០៦ណ�ង�ារងន�ថ ធែ្រ�ជាសា�១៤អណ�ងៃ�

ខសងអណ�ងសារោថ ធីបា�១២អណ�ង��ៃ�រ ើ្សពសុរ�ាភបា�០១�េ�ន�ស ាោ�្សរណសរើើ�ៃ��

ជ�ព្ត្តររារតល�ដាសណ�ធភរារងេដផេរជ ិររ្ា ាភរសមសភរ�រ�.អ.�ភ�បាជាសា��៣្សរណ�១១�ន��

៧៧�ភើ�រ� �្សរណសាល្មាជាសា៥ន��ន�រផ ន្ពព�ខចក��សាល្�ែ្សវើារង២ដា�� �្សរណជរ្តរ�ើលមាជាសា៤ន��ន�ណា ត្�

ដើ�រ�សលាារងថ ធី��្សរណែា�ងមា២ន�រ ន�ណន�ើារងន�ែ្រណរមម ាោៃ�

ជ�ពែជណរើព្ណ�ជថ ារងែា ��ជាសា១៦០េញេ�ញលោ្រ្រើជាសា៨០្រ្រើ�េ�ន�ណរងោវ��្សរណសរើើ�ៃ��

� �រ�� ្រប�ូ� េយងឯណរើរមតម៍ាសីរីរម ាភរេខតឆា ២០១៦� េនេឃាជាសាអណ�ង្ររោ្រេភទេណេា�

េតេង� ារងជាសា្រ្រើទទសលទាទកណរ� តេ�ើញើា្បងណ៏េណេាេតេងែញើ� រម�ែា ណេណេាេនព�រាទាោរេរឃត្��ាបើ�

ស្មរោ្រ្រើេ�តរាោដជោ្ សយលេនពេទ� រ មា្រ្រើជាសា� ៧.៤៤៩្រ្រើ� េសធេ� ៩,២%� េ្រេ្បសោ�

ទកណអណ�ងពណីបធ ាបើបើពើែញលអណ�ង្រេភទេាពមាជាសា�១.៨៣៧អណ�ង�ៃ�ជេពពរងជាោអន�មន�្រ្រើេ�

ល�រ ្សរណ� ារងន�ឆ� ន� �រាទាោមារងជាោអន�មនេ្រេ្បសោ្ររោ្បាោ� ររតទើទងេខត� មារងជាោេ្រេ្ បសោ�

៣១.១៣៧្រ្រើ�េសធេើ�៣៨,៦%ៃ�

ស �នភា�កុុងខេងនវោ រ្ប 

បរយិា 2013 2014 2015�

សរបុសាគសរមនឹរសឹតបសបធសបស្ 47,114 50,132 52,641 

រ�ុងបនា 

ឹរែំេឆលង្តស្បៈន័ប័រេធឹរឹយសឹត 17,643 19,179 21,766 

ឹរអលណស ងស�បឬ្អលណស ងចំរាុ 21,738 22,239 22,848 

ឹរអលណស ងឡខរមន្រ្រករ 6,449 6,925 6,931 

ឹរបភល�ងែំេមន្រ្រករ 1,284 1,789 1,096 

%សាគសរមនឹរសឹតបសបធសបស្ 61.5 63.7 65.2 
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ភារាសាគសរមនឹរសឹតបសបធសបស្ 

 
 

ានាសិកុ្្ួរទ� រ្ប 

បរយិា 2013 2014 2015�

សរបុសាគសរែំេមនំសប្ួេទនឹរសឹត 61,286 62,620 66,168 

រ�ុងបនា 

ឹរមា សុខនឬឹរបរសុិ័ 16,182 20,141 22,598 

បសបធវបររលស ចបសមាឹរ 15,301 12,959 14,185 

បរេធឹរឹយសឹតបដាដរ្សរ�តិរលរ ័ 2,556 2,435 2,081 

ឹរសំសបប្មបំាបដាៈនលឺសៈាយិតយ 278 369 312 

បដាដំឹរឹយៈុា 27,012 26,524 26,628 

%ភារាសាគសរំសប្ួេទនឹរសឹត 80.0 79.6 81.9 

 

កុុងខេងនវោខ�ស�ោានាសិ 

បរយិា 2013 2014 2015�

ចំនួនសាគសរមនបងអនអ្នមា័បសបធសបស្ 23,832 26,789 31,137 

ចំនួនសាគសរបសបធសបស្បងអនម្នបបច�របស 18,368 20,453 24,707 

%សាគសរបសបធសបស្បងអនម្នបបច�របស 24.0 26.0 30.6 

%សរបុសាគសរមនបងអនអ្នម័ាបសបធសបស្ 31.1 34.0 38.6 

ចំនួនសាគសរមនសបភៈឹរឡិត�ង១៥០ែមាសតៈខផ�ា 30,521 28,575 32,151 

%សាគសរមនសបភៈឹរឡិត�ង១៥០ែមាសតៈខផ�ា 39.8 36.3 39.8 

 

ភារាសាគសរបសបធសបស្បងអនម្នបបច�របស 
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(ឯណរើរមត៍មារម ាភរេខតឆា ២០១៥) 

១ .២.២. ៥ សា �ពេយេ័ម រម ាភរេនាមើបាោែតមាលណ�ណៈល �្ រេសេើ� ឣ្សមនេដនបើនណជរត��

ទ�ណដណោរី្ររោែា ាណ�ារងរី�ា ីើ�អង ជភរ�រម រមាទងអសោៃ� គស�ី្ត�ាបានណជរត�ទ�ណដណោ� ារងេលេណទកណជរត�ាបាជើល�

ើស�្ររោសណ�ធភរសងជ�� ាេយបន� ញើជរបើរេ្�េបើើេ�ល�រម រមាននទងើញរ� ារងា�សមនឯណពា� រ�

ររេសសគស�ី្ត�ាបាែតងលងាជើលបាោតែណងរអភរបលើងេខត�� ១ើើរ� អភរបលើង្ណរង-្សរណ� េដន�សន្ណរង-

្សរណ�០១ើើរាងែញើ�ារង្របា�ាីើជាសា�២ើើរ�អា�្របា�ាីើព�ា�ឃេខត�ជាសា�១៣ើើរ�ាា ណោទីវតោបើ�បើ�យលមន

ណារងើជនស�្មារ័លេខត��រល្ណរង-្សរណ�ារងាា ណោបើ�យលមនេ�ល��ាីើ�អង ជភរព�ា�ឃេខត��សនជាសាេទនតៃ�

េ្ររីេាពណេ៏�មាគស�ីរេ្ជេាើើរេទនត្ត�ាបាេលេណទកណជរត�ជើលើស�ណារងបើើាេយបនេ�ល�ើញរបល

ាា ណោេ្ប�រតរេដនបាទទសល��ខតែណងរសមពរប្ណរ�្រកណឹេខត��២ើើរ�្ណរ�្រកណឹ្ណរង�្សរណ�១៣ើើរ�្ណរ��

្រកណឹន��ស� តោ�៦២ើើរ�ារងរ្របា្ណរ�្រកណឹស� តោ�១ើើរ�ារងគសី�សនជាសារាា ណោញកណនភើ�រៃ���

រ�� ្រប�ូ�ែា �ណេលេឯណរើរមតម៍ារម ាភរេខតេ�ណារងឆា ២០១៦�អេរេុ កងឹេណេតេតេងណារងឆា ២០១៥�

មាជាសា ៦៧៦្រ្រើ េរេេដនរឆា ២០១៤� មាបើថនជ�ព� ៨៤� ែតជាសាអាណើងេ្បពថនជ�ពរី� ២៩០នណោ�

ណារងឆា ២០១៤��ណ�២៥៤នណោ�ណារងឆា ២០១៥�ារងរង�ើ្មាអាណរា រោជាសា�១៨នណោ�ៃ�ជេពពណើណីើ�េលភាា�ាេភទ

បាេណេាេទ េ្ង� រី� ១០នណោណារងឆា � ២០១៤� េា� ១១នណោ� ណារងឆា ២០១៥� ារងបើពសឃញើើ� �រាមាបើ� ែ្រ្រ្ល�

េរេេដនរាកងឆា ២០១៤� មា� ២នណោ� ៃ� ល�ទរា ាាមនេាពរ�� ណោា បើា�លោេសវបើពើទរោរ� តោអេរេ� ុកងឹណារង�

្រ្រើ បើើ�េលភាា�ាេភទ បើពសឃញើើ�ា�សចេ�មាណើ�ត�ែញល្ត�ារានណជរត�ទ�ណដណោខស្ោរែា ម�េទនតៃ��

អបំៈធហឹងិររ�ុងសាគសរ 

បរយិា 2013 2014 2015�

ចំនួនសាគសរមនអំបៈធហឹងិរ�ុងសាគសរ 764 760 676 

ផេបរេបចំនួនសាគសរមនអំបៈធហឹងិរ�ុង1000សាគសរ 10.0 9.7 8.4 

ចំនួនររលខ អំបៈធហឹងិរ�ុងសាគសរករៈ្ន័័ំេ្យ�ដ ររ 438 435 438 

ផេបរេបររលខ អំបៈធហឹងិរ�ុងសាគសរករៈ្ន័័ំេ្យ�ដ ររ 

រ�ុង1000សាគសរ 
5.7 5.5 5.4 

 

ផេបរេបចនំនួសាគសរមនអបំៈធហឹងិរ�ុង១០០០សាគសរ 
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បរយិា 2013 2014 2015�

ចំនួនឡនរងបសរាបដាអំបៈធហឹងិរ�ុងសាគសរ 267 290 254 

ចំនួនអ�រសល បប្ដាអំបៈធហឹងិរ�ុងសាគសរ 14 17 18 

ផេបរេបឡនរងបសរានិងសល បប្ដាអំបៈធហឹងិរ�ុងសាគសរ 

រ�ុង1000សាគសរ 
3.7 3.9 3.4 

                                                                                               ្ររបរ្បំសភនងិឡាួ សំរ 

បរយិា 2013 2014 2015�

សរបុចំនួនឡនរងបសរាបដា្ររបរ្បំសភ 31 10 11 

ផេបរេបឡនរងបសរាបដារប្របំសភរ�ុងសប�ឡន10មុនឺនរ ្ 8.4 2.7 3.0 

សរបុចំនួនឡនរងបសរាបដា្រឡួា សំរ 29 2 2 

ផេបរេបឡនរងបសរាបដា្រឡួា សំររ�ុងសប�ឡន10មុនឺនរ ្ 7.9 0.5 0.5 

                                         ផេបរេបឡនរងបសរាបដារបរ្បំសភរ�ុងសប�ឡន 10មុនឺនរ្  

 
�(ឯណរើរមត៍មារម ាភរេខតឆា ២០១៥)�
១ .២.២. ៦.សា �ពភ�ពង�ីង�ម េយងឯណរើអតស�ុណណ�ធ្ រ្រើ្ណី្ណឆា ២០១៥ ែញលបាេដផេ�

អេង �ត្រ្រើ្ណី្ណជាសា� ២៥២ភើ�រ/២៥៣ភើ�រ� ែញលេើនរជេដន�ាីើែាាបើេខត�  បារ� ឃា� � ណារងជេ� 

៧២.៧៦៩ ្រ្រើ មា្រ្រើ្ណី្ណណើ�ត១ ជាសា ៨០៦២្រ្រើ េសធេាកង ១១,០៧% ្រ្រើ្ណី្ណណើ�ត២ 

មាជាសា ៩៨០៩្រ្រើ េសធេ ាកង១៣,៤៧%  សើ�រ្រ្រើ្ណី្ណទងរីើណើ�ត�២៤,៥៥%ៃ� 

ភរ្ណី្ណភរេ្ជេារពារតរេញេ�ភរតរជារង្ររពាែញលើសោេ�ល�ទី្រព�េបព�ជពារទដជោ្សយល�

ែញល្រណរ��ខើរើណសរណ�ធល�ទលរោ ែញលែតងែត្រប�ាកងេ្បពះងស�ត្ េ្បពទកណពាាោ ារង េ្បព�ុា�ះន�

េាចងណ ្រររលើញរែញលខផពញី្រណរើរើណសរណ�ធ� ្រររលើញរែញលេដផេជណ្សរណមា��ខើរើ�រាជ្សោលសោ�

ារង្រ្រើែញលមាពានើងេ្បពសមរតណារងរារណ�ៃ  

ណើញ� ្សរណ�

cMnYnRKÜsar 

RkkMritTI1 

cMnYnRKÜsar 

RkkMritTI2 

RKÜsar 

RkkMritTI1 

¬°¦ 

RKÜsar 

RkkMritTI2 

¬°¦ 

srubRKÜsar 

RkkMritTI1 

nigTI2 ¬°¦ 

cMnYnRKYsar 

srubkñúgXuM 

1001 ែា�ង� 1692 1775 13.8% 14.4% 28.2 % 12288 

1002 ្ណេជព� 362 743 6% 12.3% 18.3% 6025 
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1003 ែ្រណ្រសរផ� 1861 1832 13 % 12.8% 25.7% 14367 

1004 សរើើ� 1634 1836 13.40% 15% 28.40% 12207 

1005 សាល្� 1303 1513 10.20% 11.80% 22% 12795 

1006 ជរ្តរ�ើល� 1210 2110 8% 14% 22% 15087 

10 សើ�រ� 8062 9809 11.07% 13.47% 24.55% 72769 

១ .២.២. ៧.សា �ពសសនម ្រររលើញរេខត ណេជពភរេ្ជេាបាោ្រពរ�ទ័រសនែញលររសនើរសោ

ើញ រ�ារងមារសនរីើេទនត�ែញលណរ�ងមាសណ�ធភរេ�ណារងេខត�រ រសនឥរា ��ារងរសន្រកសៃ 

-�រសន្រពរ�ទ័� ូ�មាាតជាសា ១៦៤ាត� ណារងេនពមាាត�ដ�ធន�ត�រណារបន�៨ាត� �ណ�លា�រសចនដ�ើៈ�

០៦ណែាាង ឣ្ស�� ០១ណែាាង រលែទា� ៤៤ណែាាង� េណេា� ៥ណែា ាង មា្រពសងះសើ�រ� ១៤១២អងជ េណេា 

៥០៧អងជ ណារងេនពមាភរណ�រ� ៣៤៧អងជ រ�េណើ� ១០៦៥អងជ ឣវើ� ៣៩៤ើើរ រណៈណ�ធបើ� ៧២៥ើើរ លព�ី

៥៤ើើរ យនពី១៥០ើើរ េណធងាត�� ២១៨នណោៃ រលដ�ធា�ាមនមា� ២០ណែាាង មាស�ណសរសច ៤៧៣អងជ 

រលរ�ទ័រណររ�សរណឹមា ១៧ណែាាង មាស�ណសរសច ៤០០អងជ ែជណេជឃរ៣ាា ណោរ ាា ណោឆា ទី១ មាស�ណ

សរសច ២៣០អងជ ាា ណោឆា ទី ២ មាស�ណសរសច ៦៨អងជ ារងាា ណោឆា ទី ៣ មាស�ណសរសច ១០២អងជ ៃ 

រលរ�ទ័រណអា�ា�ទ្លមន ររារេឆ� ១ណែាាង មាស�ណសរសច ៤៣អងជ ែជណេជឃរ៣ាា ណោ រកាា ណោឆា ទី ១ 

មាស�ណសរសច ១៦អងជ ាា ណោឆា ទី២ មាស�ណសរសច ១៤អងជ ារងាា ណោឆា ទី៣ មាស�ណសរសច ១៣ អងជ ៃ  

ណ�លរ�្តរសសររ�េណើមា ៧២អងជ រេរឃភរណ�រ ២៤អងជៃ បាេដផេបើែណនណារងបើេើនរជរ�ណបាោររណ�

ភ�រ ររណ� � រ�ណណររាទា រ�ណជើលឆា ថ ធី្រៃរណីែខធើល�រ� ាត�េឣនអា�ាត�ល�ទេាន�ទមា រោ្រពរ�ទររសន 

ារងេបលបើណភណណតោបាល �្ រេសេើៃ  

-� រសនឥរា �� ូ� មា្រពា�មើ� ៥២ សហើះែ ា ១៨� សើ�រ� ៧០ណែាាង� ារងមារសារណសើ�រជាសា�

៣៩.១០៣នណោ�្សី�១៩.៧៧០នណោ�េសធេាកង�៨.៩៥៥្រ្រើៃ   

-� ្រកសរសនមា មារា ណោបើាផ នរងជ� ៧ណែា ាង� ា�មើាផ នរងជ� ១២ណែាាង� សើ�រ១៩� ណែា ាង�

ារងមារើ�សមទសើ�រ�៨២៤នណោ�្សី�៤៩៥នណោ ៃ�

-� រសន�មយា� មា្រពា�មើ� �សនណែាាងេ�ស� តោេបព្ទងោ� ្ណរង្ណេជព� មារើ�សមទសើ�រជាសា�

៣៦្រ្រើ�េសធេាកង�១២៥នណោ�្សី�៥៨នណោៃ  

រ�� ្រប�ូ� បើខរតខរ្ងកងរ�ណភរៃាបើេលេណណ�ស្ោបើេបើរ្រតររតរែា ាណពេាញរសន្ត�ាបា

នណជរតទ�ណដណោរ្រវ� រម�ែា ណ៏េ�មារ�� ្រប�ញើជរ� ាតខាព្រពសងះ� ារងឣវើរណៈណ�ធបើាត�រាទ�ណជរត

បា �ារង�រាអា�ាតល�តសនទី�ារងភើណរជេិើនងណខាា្� េុេនេ�អដរបើាត�សន�ជាសា�រាបា�អា�ាតល��ខាក�រើអា��

សាជ រើៈ�មសាារបត�គាីសងទើទង្រេទស� រេើនងះលោឆា ៃ� ្រពេ�អដរបើាត�សនជាសាមាបើនលោ� ញកងណារង�

�ា�សមន្រពរ�ទ័រសន�រររេសសណារង្រពា�ាមនេ�មាណ្�រតៃ�
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១.២.៣. សា �ពភពេងបើង្សបពីរបី ពងធបបងធចររររ្រគ បធសា  ពងធបបងធចេងរគរហ�

រយ ដចពរងបងប្រឣពសបរក 

េខត ណេជពមាដាបាដ�ធរតរសរើើែររេលេៃា ញី�១១.០៩៤�រ.�២�ែញលញងោស�ីេត្រររលើញរមា្តក�ែត�

៣៣នណោ/រ.�២ៃ� ញើេវា ពរ� ឃ្េនេឃា� េខតមាៃាញីទេាើេ្ជេាែញលាលោសប ា�រលស្មរោបើា�ារេយរញី

ស�្ទាេសញរណរជាិរងបើែរងែជណញីែា ាណសងជ�ណរជ�ិ រម�ែា បើា�ារេយរែតងពសរ្រទពរ�� ទនសោញីដាីៃ� បើបរោ�

រ ាួ ឃោ� ៃ្រេញេ�្ីទគន ានណញីរណ�ធសរទ័រ� េណេតេតេងេ្ជេាណែា ាងៃ� េញេ�្ីេដព្រនរន�េនពទ�ទបើសរណឹ�

រីែាាបើេ្រេ្បសោញីដាី�ារងដាបាដ�ធរតរ្ជ្សោលសោ្រ�ទងបើជើលយម ងសណ�ធ�រីអាណពណោរមាទ័ងអសោៃ�

១.២.៣.១.ពេងបើង្សបពីរបីម ែាាបើេ្រេ្បសោញីេ�េខត�្ ណេជពរ� ឃាញីណសរណ�ធមាជាសា ៦៧.៩១៦,៧៦ 

ុ.ត ណារងេនពមាញីែ្ស ជបើ ារងញីលរជទកណ ៃ� ញីៃ្រមា្រមណ ៧១៧.៩២៩,៥៦ ុ.ត ណារងេនពមាញីៃ្រ����

�ើ�ជើ�ល ារងញីែញលអសោសប ា�រលៃ្រេបេ្រមណ ៤៩០.០៦០,៦៩ ុ.ត បាា�លោាឣរ� ដើេខត�វតោែជងអា�ាត�

រេ្មងែរងែជណញីណារងេបលេងស�្ទាេសញរណរជ�ិា �លោា្ណរ�ុហ�ាេដផេបើា�ារេយរដញ ណសរ-ឧសឹណ�ធ ារងបា�

ជ�ពរន�ីរញីឯណពាើរសោើញ រសះរោអភរារាភតរាោឧសឹុណ�ធរេញេ�ៃ��

េដនអា�ាតល�រទរ�� � ០០១� ររ� ើរសោះពើដរ ភរបល�វរោរៃីថ �ទី០៣� ែខណណ�ដ�ឆា ២០១២� ញលោៃថ �

ទី២៥�ែខដា��ឆា ២០១២�ទើទងេខត ណេជពមាៃាញីពណោរា ័មជាសា�១២៨.៥៣៩ុ.ត�ណារង្សរណ�០៥�េសធេ�៣៦ន��ជាសា

្រររលើញរពណោរមាជ័ាសា� ៤៣.២២៣្រ្រើៃ� �ណទលោៃថ �ទី១២� ែខដា�� ឆា ២០១៣� ែជណ�ា��ុរារ្តសបលោមិសោ

អជាាតមរសើ�រទើទងេខតបា� ២២ញង� បាេជឃរមណសើ�រ� ៤០.៥៦៦� រមណ� � េសធេ� ១០៩.១៤០,២៤� ុរណល� េសធេ�

២៦.១៥១�្រ្រើ��(១៧ន��៤៩ភើ�រ)ៃ�

ជេពពញីលេ�ដរ ាេ�ណារងេខត�្ ណេជពសើ�រ ៥.៦៤៣,១៣ ុ.ត ណារងេនព ញីលេ�ដរ ាទី្រព�ពា ២៦៤,៧៨ ុ.ត  

ារង លេ�ដរ ាភើ�រ ៥៣៧៨,៣៥ ុ.ត ែញលមាលេ�ដរ ា្រររលើញរជាសា ៦៥.៩៥៧ាពៃ េរេររារតាបា
ល �រតល �ាោ ររេសសេ�ទី្រព�ពាណារង្សរណ ្ណរង ើរសោេខត�មាសណងោរេ� ពឣសាាតរជតសជៃ   

្ររពាេ�េខត�្ ណេជពភរេ្ជេា្រមណ ៩១ ភរើន មាលេ�ដរ ាអរេីបេ ៃ ្រមណរង ៩ ភរើន 

វរោេា �េ�រងសងោា ពថ ធ ៃ េយងល�រម ាភររណោែស�ង ្រររលើញរែញលរងសងោា ពថ ធ្ ត�ាមារមណសបលោ

សរទ័រេលេអជលា្ទរ េុត�េាព�ណទលោរជ ិររ្ា ា �ាីើេើនរជែញាញី�ារើើរាីនណ�ធសណងោ�ារងស�ើ�េយញីេខតបាេជឃ���

រមណសបលោសរទ័រេលេអជលា្ទរ ជាសា ៥៩១៥ ណ្លញី (ើស�ទងញីលេ�ដរ ា ារងញីណសរណ�ធ)ៃ �

�������-�ា��ុរារម្តសមជ លោមិសោអជលាាតមរឆា ២០១៦��ជាសា��៦២១�រមណ����

-រមណសមជ លោសរទ័របាោបរោអជលាាតមរឆា ២០១៦��ជាសា��៩១�រមណ��

១.២.៣.២.ររររ្រគម 

បើើៃ្រេបេ� ូ ើជនស�្មាខ័ណ� ើញ របលៃ្រេបេ្ណេជពែជណេជឃរ ៣ ែា ាណើញ របលៃ្រេបេ ារង 

១៣ស� តោ�ើញ របលៃ្រេបេ មា�គា�ីសើ�រ�៦៥នណោ ណារងេនពមាគស�ី០១នណោ (អា�រណ� រត០៤នណោ, រើ��ុ�៣៥នណោ 
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�ដ�១១នណោ ររ�០៥នណោ� បធ ាពនឃ១០នណោ) ារងមាែញា្រតររត�របើេលេេខត�ទង�ើលេលេៃា ញីសើ�រ 

១.១៩៧.៣០៥ ុរណល (ែាាទីរ្�រៃ្រេបេឆា �២០១០)�ណារងេនពើស�មាូ� 

១- ៃា ញីៃ្រមាជាសា��៩០២.៥៧៣�ុរណល�េសធេាកង�៧៥,៤%�ែញលមា�

�- �ៃ្រេ្រង�� ២៤៧.៦២៨ុរណល�� េសធេាកង�២០,៧%��������

�- �ៃ្រពណោណ� លេ្រង� ១៣៧.៩៣០ុរណល� េសធេាកង�១១,៥%�

�- �ៃ្រេល្ព� ៤៧៨.៨១២ុរណល� េសធេាកង�៤០%�

�- �ៃ្រេាចងណ�� ៣៨.២០៣ុរណល� េសធេាកង�៣,២%�

� ២-�ៃា ញី�រាែ�ាៃ្រ�២៩៤.៧៣២.៤០២ុរណល�េសធេាកង�២៤,៦%�� �

� ណារងឆា ២០១៦�ើញ របលៃ្រេបេ�បាាចរផាឹន  លោជាសា�៣៤េលេណ��អាណជើលើស�ជាសា�១,៣១៤នណោ�

ែជណ�ារងររទាឹន(លរខរតរទដរ ានន)�ជាសា�២.៦៥៩�សាាកណ�វណោាឹនល��មើតើជាសា�

០២េលេណ(េសជណ�ីពើាញណកងបើពើេភាេងេែពៃ្រ)�ារងវនរា ណស�ុ(ម�បរោះាញីៃ្រេបេ,�

ម�រើបឃោ.....)ជាសា�១៥៥រា ណ�ារងសុបើរ�សនស�តមណរជពិណោរមា ររគ� ររទេល ធេសៃ្រេបេ�

ារងសតផៃ្របាជាសា�២៧៤ណើណី��(េបេសើ�រជាសា�៦០២៧�៣៣៨៦)�ារងញណុើតសម្ើៈឧរណើណ៏�សនជាសា�

េដនយតោខាា្ពា�េល ធេស�២៤នណោៃ��

� ខណ�ើញ របលៃ្រ្ណេជព�មាាា លរណ�រ ពណើាេបេជាសា�១៥ាា ល�ណារងេនពមាូ�

�-រណរ ពណើាេបេ្ររោ្រេភទបាជាសា�៨.៧៤៥�េញេ��ៃ�

��-ែជណវនណើាេបេ្ររោ្រេភទបាជាសា�១៧.៧៩០�េញេ���ៃ�

��-ណើាេបេេ�សលោសរណ្ររោ្ រេភទជាសា�១៦.៧០៧�េញេ��ៃ�

រ�� ្រប�ូ េដនែា�ណេលេ

លទ័ាលៃាបើអា�ាតណា ាង�ណខណ�ើញ របលៃ្រេបេ្ណេជពបាពសររន�្ រប�ញើជេងេ្ប�ូ 

- បើបរោះាៃ្រេបេនណញីេដផេរណ�ធសរទ័�ារងបរោេបេខ�សជ្រោ 

- បើាចរផាឹន�ារងបើអា�ាតជ្រោេ�មាណ្�រត 

- បើណណតោ្រ្រទលោៃ្រេបេរ្�រងទ�ណអជរៃគា ន៏�រាទាោជ្សោលសោ 

- ញីស�្ទាេសញរណរជ�ិារងញីស�្ទាសងជ�ណរជ ិ

- េភាេងេែពៃ្រ�បើរើបឃោសតផ�ារងវរោសេតផៃ្រ 

- បើរណ�រ ពណើាេបេ�ារងដញ�ពេបេេតេងា�ឃ 

- បើ្ររោ្រងសុរ�ា៏ៃ្រេបេេ�មាភរទាោេខឹន 

- ខផព�េដ្បន�សម្ើៈ�ថា�ប�ារង�គា ីរររើើេើលណណបើើ 
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បើើពលាល�ូ� េខត ណេជពមាទេាាេ�រងជុ ើើបតោ្រែាង១៤០រ.��ារងសរើើេារកងរសើ�សកង�អើើ� ែ្រណ�

ែញលរទីណែាាងស្មរោ្តីេ�រើពារង�វរ ្ររោ្រេភទរង�ណេណេតៃ�ល�ើនៈបើពសនប្ទថា�បើដរ ភរបល�ររេសស

រីរណៈណមធ ដរបើអភរារាភពារទេខត� ខណ�ពលាលរេង �េតសុរ�ាភេារទបាជាសា� ៦៦សុរ�ាភ� ណារងេនពជ�ព

រន�ីា ា�ាបើបា�៤៨សុរ�ាភ�ៃ��

ឆា ២០១៦�សមរតរាល្តីជរនិក�សើ�រ�៥៧០េលា�រ្រេភទ្តី្បណារងេនព�្តីជរនិក�ល�្សព៤២៥េលា��ារង�

ជរនិក�ល�ែរ�១៤៥�េលាៃ�

��គា ីពលាលបាជ�ពពសរណសរណើ� ែណនេឣនេើនរជ្សព� េ្តប�ជរនិក�្តីរា � ារង� រណ�រ ពរ� លល�

�ើលដរ ាភើ�រ� -ន�� ារងល�ដាបើែថទបើររមា្តីេ�រើព� �ារងេដផេបើាចរផាឹនញលោណសរណើ�ជេពពបើើវើលារ្

ណ�ធ�ៃ�រារ្ងកង្សពព្�ណ្តី�ជាសា�០៦�ន��ណា ត្០១�ន��ជគង �ងោ០១�ន�សរ�ណ០១�ន�េបលរោ០២�្សរណជរ្តរ�ើល�

ារង�ន�ែា�ង០១�ៃ�បាែណនាណសរណើ�េើនរជ្សព�្េដផេអន�មន្សព�េញេ�្ីជរនិក�្តីនេរល�េង��ខៃ�រ្ងកងា

ណសរណើ� ាលរតរើព� ជ�ពររារតសម្ើៈរេជណិេទសស្មរោេ្តប�ភ� សោ� ារងេ្តប�ែថររមា� ្តីេ�រើពទ�ណស្មរោភ� សោ

រ� តោ�ៃ�ទាក�ាកងេាព�បាជ�ព្ត្តររារត�ារង�រគ� ររទេល ធេសេារទល�ញងទេាាេ�រងជ�ល�ែ្រណ-រកងរសើ�ជាសា�

៤៧១េលេណ� ារងបា្រ�ើលាតមរលងទងអសោេនព្ត�ាបាស�តមណរជជិ្�រព� ារងឣរ� ដើែញាញី� សេ្�ជញ�តរ ាួ ឃ

េវលេ�ាកងណែា ាង��ជែណណឧរណើណភៃស្��ង�ើណឹទ�ណល�រ �ើលដរ ាេញេ�្ីេ្រេ្បសោរុ�្រេយពាភញលោ�ា�សមន

ណសរណ�ធ�ៃ�

រ�� ្រប�� ូ� ណារងឆា ២០១៦�មាសតផេាឹតរា រោជាសា� ០៤ណ្ល� ៃ្រររលើញរនលោញកងរីជ្រោសីរី

ពលាលេ�មាណើ�ត� ែញលរេុត�ន ្រររលើញរ�សនជាសាេ�រាបើេារទេដនេ្រេឧរណើណភខ�សជ្រោ� ារង

រេជណិេទសវើលារ្ណ�ធេ�មាណើ�តៃ� ទាក�ាកងេាព� មាបើែ្រ្រ្លឣបបត�បាេដផេ្ើររោទកណទេា ាេ�រងជែ្រ

្រ្លែញលន រមពពលោញលោើញើា្តីរងៃ��

ដាបាែើែូ �េ�ណារងេខតសរើើដាបាែើែញើជរែើែ�មស�សណើ�ថ ធសណងោ�ថ ធមម រ�្ណ្សារងខឹជោរេញេ�ៃ�ើុើត

�ណញលោរជ ិររ្ា ា្ ណសសងែើែ� ារងា�រលបាអា��ុតា្ណរ�ុហ�ាសរណឹ្រា្រា� ារងេដផេឣពីាណ�ធដាបាែើែមា�

៤២្ណរ�ុហ�ា�េសធេាកង�៤៧�ឣរ� រមណៃ��េលេសរីេាព�មាដាបាែើែមាតៃ�ាណរ�ង្រប�ារង្រររលើញរណារងេខត�

ារង� េ្រេខតបាជើលពណីណបននណែើែមសយម ងឣដររេតនេ�ណារងភើ�ររគស�្ សរណសរើើ� ្សរណសាល្�

ារង្សរណជរ្តរ�ើលៃ�

១.២.៣.៣.បធសា ម ទរញ រភរទីើស�េខត ណេជពសមរតេ�ល�ញងទេាា្ រណរេដន�េនើ�ស្មរោអាណេទសជើ�

ារងអាណេដផេលមតោ្បណ្ស�រនណខលោទេា ា� ារងបើទសចនៃថ �េើនរលរជៃ� េដនមាបើប្ទថា�បររីណៈណមធ

ដរបើអភរារាភពារទេខត� ស្មរោ�ាីើរើ�រម ាេខត� បារងសងោទីលាវណោសះ�ជាសា� ៣ណែាាង� (្សរណែា�ង�

្សរណសាល្�ារង្សរណសរើើ�)ៃ�បាាចរផាឹនរីបើ្ររោ្រងសណលោសះ��េ�ទីើស�េខត ណេជព�ែញលមាអាណជើលើស�

រ�គាីះពបើ� េលណ្រ�� អាណ្រ�� ារងសរសឹា�សរសចសើ�រជាសា� ៥០០នណោ/្សី� ៣២០នណោ� ៃ� បាពសសព�លទីលា

វណោសះ��១ណែាាង� េ�ន�ដើ� ្សរណជរ្តរ�ើលមាទុ� ៥�ុ.ត�ស្មរោេដពសះ�េជឃរី� ណារង្ណរង្ណេជព� ៃ�ឆា �

២០១៦� មាអា�្ណរត� ស�រីបីើេា ើៃ្របើពើតរាោអភរើណចៃ្រេបេ� តរាោៃ្រា �លោាល� ារងញីស�្ទាញីេសញរណរជ�ិ
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ើវង្ណសសងណសរណ�ធ� ើ�ប� ្រមម ឃោ� ារងេារទ� ារង្ណសសងរើ�រម ា� ណារងេនពភើ�ររគសេខត ណេជព� មាែញាព្�ណ

សតផ�០២ណែាាង�ញើជរូ�

១.ែញាព្�ណសតផៃ្រែណាសីម�មាៃាញីសើ�រជាសា�៥៩.៧២៦ុរណល�

២.�ែញាព្�ណសតផៃ្រ�ៃ្រតងោ�មាៃាញីសើ�រជាសា�១០៥.១១៦�ុរណល�

រ�� ្រប��

����������-�្ររពាជណ ើលថ ធី�ជើលទគន ាញីៃ្រនណេដផេរណ�ធសរទ័ៃ 

១.២.៣.៤. សា �ពភពងធបបងធចេងរគរហ�រយដចពរងបងប្រឣពសរក 

េ្បព�ុាះន�ារងបើរែ្�រ្�្លឣបសបត��ររ�� សណល�សនញ៏សេាោែញលររភរេលណណរ�ងនណ�

ជរតទ�ណដណោៃ� ្រេទសណ�្ររណ៏ណរ�ងេ  តបើនណជរតទ�ណដណោរ� ទរោរ តោ� ារងេដផេារែ្�រ្�្លឣបសបត��

្រេសេើេតេងៃ 

១.២.៤.១.េងរគរហ�រយម េ�េខត ណេជព��ខស�ុេ្បព�ុាះនែញលបា រោពសរ្រទពមា� ទកណពាាោ�

ះងស�ត្�ព�� ះតត្ត�ខលោររព�បណោញី�អរជីភមន�បើែ្រ្រ្លឣបសបត��ារងេ្បពាា ណោេាចងណៃ���ខស�ុែញល

បា រោពសរឃកណឡរោរងេរ�រ េ្បពទកណពាាោ�ារងេ្បពះងស�ត្ៃ��

ក្រពទរហជឹននំ�ន�ឆា ២០១៦�ទកណទេា ាេ�រងជេតេងញលោណ្�រតណ�ស្ោ�១៩�៩៨�រ�រង �ាលរមពពលោដ�ាោអផីេតេន�

ែតរាលល �ស្មរោ្ររណសរណើ�ៃ��

ក្រពអរះតពភយ ន�េ្បពាា ណោអរជរភមនេណេតេតេង១៦េលេណេលេ�១៥�េលេណ�េដនរឆា ២០១៥�េណេាេតេង០១�េលេណ�

រ� លរា រោ២នណោណារងេនព្សី១នណោ� ើរសស០២នណោ្ ររស� េែពា ព� ២៩ខាងណារងេនពមាណ�ញេលណ០១ារងរល

ឆាោ០១� � េែពើថនា០១េ្រគង� �ៃ� េែព្បណោេើនលជាសា១៩.៥១០.០០០៛� ្បណោញ�លា ើជាសា�៧.៥៤០ញ�លា ើ� ��មើតើ

០៩៦េ្រគង� ណងោ០៣េ្រគង� �មម ស�ីាបតោេធ ១េ្រគង�មម ស�ីបឃោេធ ០៣េ្រគង� � ារងសភើៈេ្រេ្បសោ�សនជាសា

េទនត� សើ�ររទកណ្បណោ២៣.១០០.០០០៛ៃ�ើលេុត�រ ល�ណរេីភាេងជគ� ា០៣េលេណ� មិសោា ព�រាេ�០២េលេណ�

េភាេងញ�តេជណ�រាបារាាតោ០១េលេណ�េែ�េើាអាច�០១េលេណារងេភាេងេទនាាសឹ០១េលេណៃ�

ះលោណើណីអរជីភមនេងេលេើថនាសេគជ ពបាជាសា១០េលេណ� ជែណណ៦េលេណេទនតើថនា�រាឣជជើលេា

សេគជ ពញលោេ�តរាោដជោ្សយលៃ�

១.២.៤.២.ពរងបងប្រឣពសរកម បើែ្រ្រ្លឣបសបត�� រង �េតេងេដនណល �ា�សច� ារងដ�ធរតរ�

ែញលរង�្ មាាលរមពពលោយម ងេា ងញលោបើើសោេ�� រររេសសបើរង�រេង �េាាលៃ� េដនមាបើប្ទថា�បរី

�ើលារដរអង ជបើសុ្រររតរ�UNDP�ារង�ើលារដររើ�រម ាររភរេលណ�GEF� េខត ណេជពណរ�ងអា�ាតរេ្មងរា

ាកងបើែ្រ្រ្លឣបសបត�ស្មរោបើេលេណណ�ស្ោដាបាទកណារង្រណរើរើណសរណ�ធ� (NAPA)� ែញលាកង្ត�រនរិោ�

ណារងឆា ២០១៥� ៃ� រេ្មងេាព� អា�ាតេដន�ាីើរីើស�បា � (�ាីើណសរណ�ធ� �ាីើដាបាទកណារងឧត�ារន�� ារង

�ាីើណរជបិើនើល)�េលេន�េបលេងេ�ណារង្សរណជរ្តរ�ើល�សេងេលេបើរណរ ពរ ល្ររណសរណើ្េជពេ្ពេសេើលសរើព�

ារងបើ្ររោ្រងដាបាទកណស្មរោបើរង�រេង �េាាល្ស្�រេាាកងបើែ្រ្រ្លឣបសបត��ៃ��
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ល�ើនៈបើប្ទរី្ណសសងដាបាទកណ� ារងឧត�ារន�� �ាើីដាបាទកណ� ារងឧត�ារន�េខត� បាពសសព�លែណ

ល��រម ាីន៏ឧត�ារន�� េញេ�្ី្បើល�ដាររារតសេង �តែា ាណឧត�ារន�មាភរន្ស្ល� ារងេបើរេាល�

រទដរ ារេជណិេទសៃ� ជេពពបើើពលរគស� បារពណោឧរណើណវ៏សោណ�ស្ោទកណទេា ាេ�រងជសផមន្រាតរថ ធីេ�

រម ាីន៏ពលរគសេខតស្មរោស្�្លបើវសោែាង� ារងា លោរមត៍មាែា ាណពលរគសេាាា ណោរតរណ៏ញើជរណារងតរាោ

បាទាោេរលេាលៃ�

១.២.៤. សា �ពភពងធបបងធចពេ្រដចស�ដសងសន� បបរ� បបសរប់ 

១.២.៥.១.មមដ្រ�ដចកម អភរបលណរជលិ ��រសា�លៃាន�ទ័រគសជត�េបណើរសោះពើដរ ភរបលៃ�អភរបលណរជ�ិ

ល �� តើើាេឣនមាបើជើលើស�យម ងទើលទើលនមាបើេលេណណរសោែជណើ�ែលណរតម៍ា មារណេានភរ ារង

តមា ភរ�មាលណ�ណៈេសធេភរ ារងមាបើ្រតររត�រល�ា�បាៃាជ្រោៃ� េខត ណេជពបាជើលើស�យម ងសណ�ធណារងបើ

រ្ងកងអភរបលណរជណិារង្ណរខមណ�ទើទងេខតៃ� ើជនស�្មារ័លេខត� ្ណរង� ្សរណ� ្ត�ាបាែណល��� ពើ�ឃារងរេា ាគា

បើាលោេសវរបើណៈៃ�បើរ្ងកងស�តមភរារង ាួ សោរ�ើឥើ�យរទ�គាីះពបើ្ត�ាបើនណជរតទ�ណដណោរសេាោ�

-� េសវើញរបលូ� � េខត ណេជព�មារល្ណរង្ណេជព ែញលណរ�ងអា�ាត�បើើបើ�យលមន្ជណេជឃជើល

ែត�សន� ែញលបារង�រតតសនទីៃាបើា�លោេសវរបើណៈ�ណបាោែតពរត្រររលើញរបាឆរោើុមស ារងមា្រសរទ័
ភរៃ េសវរបើណៈែញលាលោពើា្រររលើញរញើជរ� បើា�លោេសវែា ាណរបើណបើ� ពណរព �ណ�ធ� ារ្ដ�៍�

សណងោ�ាីត្ា�ណើលណ�ធ�ៃ�ណារងឆា ២០១៦េាព�បាាលោេសវពើា្រររលើញរបាជាសា�៤.៩៣៨េសវ�ារងទទសលបា

ជណ ើលសើ�រជាសា��១៣៣.៣២១.៦០០៛  េដនបើើេាពេទេររេង �េតថ ធី�្រររលើញរ�សនជាសារ�ទាោនលោញកងេ�
រា�អា�ាត�ទមា រោវសោ� រ េសាេស�េសវល�ើនៈ�ាីើា�សមន ារងមាខាព�រាស�បើអា��ុតជ្រោឣពីាណ�ធ ែញលត្��ា
េឣនមាណរជសិុបើាចរផាឹន ារងេ្រេា�បាជ្រោរដើមា ៃ�

-� បើើរណេានភរេខត � េ្ប�បើញកណនើរសោរណៈណមធ ដរបើរតរអភរារាភល�ែររ្ររដររ����

េតនេ�ាា ណោេ្ប�រតរ�េខត ណេជពបារេង �េត្ណរ�បើើរណេានភរ�ើលារដីន�-ស� តោ�ើុើតញលោឆា ២០០៩�

បាែណស្�្ល�ណរ្ណរ�បើើរណេានភរេខតៃ�តសនទី្ណរ�បើើរណេានភរេខតមាស�តមណរជរិរារត�

ារងេដព្រនពណរណ កង� ែញលពណោរា័ម� ារងបើេ្រេ្បសថា�បើញរបលាា ណោេ្ប�រតរ� (ណ�ធា�ដី� រ.ព.អ.រ)�

ារងបើអា�ាត��ខើ� ារងបើទទសលខ�ស្ត�ាើរសោើញ របលាា ណោេ្ប�រតរ� ែញលបាណណតោេដនជ្រោ្ររោ្រង

ើញរបលាា ណោេ្ប�រតរៃ�្រអរោសរ�្តរណេានភរមាជាសា�១០០្រអរោ�ទទសលពណរណ កង�ជាសា�១៦ជ្រោ�

ែតពណរណ កង�រាសមរតេ�េ្ប�ស�តមណរជើិរសោ្ណរ�បើើរណេានភរេខតេទ� ្ត�ាបារន��ារាេារម រាម

ពណោរា ័មេញេ�្ីរភា � ារងេដព្រនពើា� ៃ� ែាងបតោបើអា�ាតើនៈេរលណាាង�ណ� េនេឃាមារ�� ្រប��សន

ជាសាញើជរ� ្រររលើញរេ�ល�តរាោឆ� នរ�ទាោនលោររីណេានភរ�ថា�បប្ទមាជាសាតរជ� ារងាីតរា�ដីអា�ាត

�រាទាោជ្សោលសោ�ៃ�
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-� ណែណទ្�ងើញរបលូ� េខត ណេជពបាវរោេា េ�អា�ាតបើើណែណទ្�ងា��ពបើ� ារងា�សុ�ពបើ�

ល�ើនៈបើអា�ាតណ�ធា�ដីសរលឆា ២០០២� ែញលបាេ  តសេាោេលេបើើ្ររោ្រងើញរបលន�-ស� តោៃ� រជ ិររ្ា ា

េាព� ល�ើនៈបើអា�ាតណ�ធា�ដីាអ៣� ញណោបលទី២� បារាប្ទញលោ្ណរ�្រកណឹន�� ស� តោបានលោញកងេ្ជេា

េលេបើើ្ររោ្រងើញរបលន��ស� តោ�ារងណរជបិើអភរារាភ�ើលដរ ា�ៃ��

េ�ែខ�ឧសភ ឆា ២០១៤ បើេបពេឆា តេ្ពេសេើលស្ណរ�្រកណឹះពបា ីេខត� ្ណរង ្សរណ ខណ�  បាេដផេេតេង 

្រណរេដនេររពមន េ្ប�ជ្រោស�ីរីបើ្ររោ្រងើញរបលះពបាី េខត� ្ណរង ្សរណ ខណ�ៃ ្ណរ�្រកណឹេខត�

មាសមពរណជាសា ១៥ើើរ ្សី ២ើើរ ្ណរ�្រកណឹ្ណរង-្សរណ ៃាេខត�្ ណេជពមាសមពរណ ៧៦ើើរ ្សី ១១ើើរៃ
ណារងឆា ២០១៦ ្ណរ�្រកណឹេខត�បាញេណេើបើណរជ ិ្ រព�រ�ន ុ១២ េលេណ ារង្រព�ា�រ�ន�ុ៧�េលេណៃ ណរជញិេណេើ
បើើរសោ្ណរ�្រកណឹ្ណរង-្សរណណារងេខត� ណ៏សេ្�ជភើណរជបិា្រមណោ្រែុលារង្ណរ�្រកណឹេខត�ែញើៃ លទ័ាល
ៃាណរជ ិ្ រព�ើរសោ្ណរ�្រកណឹ បាអា��មត្រតរទរាៃាណរជ ិ្ រព�ើរសោខាា្ េលេខាក�រើេសជណ�ី្ពងណណតោេុត�ណរជ ិ្ រព�

រ�ន ុ �ា�រ�ន�ុ ណ�ធា�ដីា�ារេយររីឆា ើ�ណរលេខត� ២០១៥-២០១៧� ែាាបើសណ�ធភរើនៈេរល៣ែខដណោេឣន

រណៈអភរបលអា�ាត�ជើលើស�េយរលោែណលអើបនបើណភ� ើរសោរណៈអភរបលេខត� ារងពើ�ឃេឣនរណៈអភរបល
នណជរត�ទ�ណដណោយម ង�� ងមម តោេលេបើើសា�រស�ខស� រោ� បា រោរបើណៈ បើើណសរណ�ធ បើើស�េភរបល 
អរោើ� របើណបើ បើើរើ�រម ា បើទរោរ� តោរទេល ធេសៃ្រេបេ-ពលាល បើើា�ារេយរ បើេដផេឣពីាណ�ធ
្ណ្ស-ខឹជោ បើើេទសជើណភ បើើណរជបិើនើលៃលៃ េញេ�្ីសេ្�ជាើាេបលាេយបនន�ទ័រគស�ជត�េបណ

ញណោបលទី២ ើរសោះពើដរ ភរបល ារងេបលាេយបន�ភើ�រ-ន�មាស�ាតមរភរ ៃ�
រណៈអភរបលេខត�មាជាសា�០៧� ើើរ� ្សី�០១� ើើរ�ារងរណៈអភរបល្ណរង-្សរណ�២៤� ើើរ� ្សី០៦� ើើរ�ៃ�

រណៈអភរបលេខត�� ្ណរង-្សរណ� បាខរតខនណជរត�ទ�ណដណោអា�ាត�ភើណរជ�ិ យម ងសណ�ធ� េដនទទសលខ�ស្ត�ាជេពព

្ណរ�្រកណឹើរសោខាា្�ារងះពើដរ ភរបល��ៃ�

េទពរីណរ�ងែាងបតោណែណទ្�ងោើញ របលាា ណោេ្ប�រតរ សមរតេ្ប�ជ្រោស�ីរីបើ្ររោ្រងើញរបលះពបា ី
េខត� ្ណរង ្សរណ ខមណ� ែញលបាពសរ្រទពបើលបណខាពណ៏េដនណណ៏រជញិេណេើបើើញ របល្រ្រកត�េារ្រ្ណតបីន�
ញលោណរជញិេណេើបើ្រព�ើរសោ្ណរ�្រកណឹបើញកណនារងរេរឃភើណរជើិរសោរណៈអភរបល�ារងបើា�លោេសវរបើណៈ�

បាទាោេរលេាលៃ�

-បើើ��ខើរបើណពូ� ឆា ២០១៦�គា�ីះពបើសើ�រជាសា� ៤.៦៣៥នណោ/្សី២.៣២១នណោ្ ណរខណ�

្រេភទ(ណ)ជាសា៦៣៤នណោ/គសី១៧០នណោ� ្ណរខណ�្រេភទ(ខ)� ជាសា១៧៤៧នណោ/គសី៧៧៦នណោ� ្ណរខណ�

្រេភទ(រ)ជាសា២២៥៤នណោ/គសី១៣៧៥នណោ� ណារងេនពរើបើើជាសា� ៥៤នណោ �គា�ីដណោជើលារាតជាសា� ៣៥នណោ�
�គា ីណរជសិា្ជាសា៣៨០នណោណារងេនព្សី១៨៧នណោៃ ណែណទ្�ងោើញ របលាា ណោេ្ប�រតរបាទទសលបើប្ទរី

�ពដរ ា�គា �ីះពបើ ារង្រររលើញរ រម�ែា �បើនលោញកងរីើរតោ ារងាីតរា�ដីេាពេ�មាណើ�ត ែញលទ�ទើ

េឣនមាបើាចរផាឹនទើលទើលនែថ�េទនត ទាក�ាកងត្��ាេឣនមាលរខរតរទដរ ាេ្ប�ជ្រោរេ្ជេាដណោ
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េឣនអា�ាត� េុេន�គា�ះីពបើ្ររោើើរ្ត�ានណជរត�ទ�ណដណោ្រា្រា� ល�ដា ារងជើលើស�អា�ាត�យម ងេរឃ

េលឃៃ  
ណារងឆា ២០១៦េាព� េ�ណារងេខត ណេជពបាទទសលបើាចរផាឹនអា�្ណរត� សីរីបើ្ររោ្រងរន�ីាតមា�

�គា ីះពបើស�ីា�ល� � អា�្ណរតសីរីបើេ្រេ្បសោ�គា ីររោណរជសិា្� ារងទទសលបាបើាចរផាឹនសីរីជ្រោើញ របល�

ាា ណោេ្ប�រតរៃ�

១.២.៥.២.ពងធបបងធចរពពីម េខត�្ ណេជពមាៃាញីសើ�រ ១១.០៩៤រ.�២ ែជណេជឃរ្ណរង១ ្សរណ៥ មា 
៤២ន� ៥ស� តោ េសធេាកង ២៥៨ភើ�រៃ �ាីើេើនរជែញាញី� ារើើរាីនភណ�ធសណងោារងសើើ�េយញីេខត� ណរ�ងញេណេើបើ

េើនរជរាងោេបល្ណរង� ្សរណ�ជាសា៣�ណារងេនពមា�្ណរង្ណេជពសេ្�ជ�១០០%�(ើងវបើឯណភររី្ ណសសងេើនរជ

ែញាញី)� ្សរណែា�ងសេ្�ជបា�៦០%�្សរណសាល្�៥៥%ៃ�េ្ប�ពាសន�ើលារដី�DANIDA�ើរសោ្រេទសដណ មម ណ�

�ាីើបាេើនរជែាាបើេ្រេ្បសោញីដាីាា ណោន�បាជាសា� ១៤ន�� ើស�មា� ្សរណជរ្តរ�ើល� ៤ន�� ្សរណសរើើ� ៣� ន��

្សរណសាល្�៣ន�� ារង្សរណែ្រណ្រសរផ� � ៤ន�� ៃ� � � � េដនេខតសរើើភើ�រឧរស�ា្ ័មែញលមាជាសា្រ្រើេណេាេតេង

វបជោ្ ត�ារេង �េតរែា ម�ន��ារង�ភើ�រថ ធីា ា�ាបើេញេ�្ីស្�្លញលោបើ្ររោ្រងៃ� 
១.២.៥.៣.ពងធបបងធចសាដគម េខត�្ណរង�្សរណ�វបជោ្ត�ាមាែាាបើជ្សោលសោៃ�បើេើនរជែាាបើជ្សោ

លសោ្ត�ាែតមាសមរតរ(ទរា ាាមន)ជ្សោលសោ�ៃ��

-បើើែាាបើសមរតរូ � ែាងបតោបើអា�ាតណ�ធា�ដីសីលរីឆា ២០០២� ើុើត�ណញលោណ�ធា�ដីរណៈណមធ ដរបើ

រតរអភរារា៏ល�ែររ្ររដររេតនេ�ាា ណោេ្ប�រតរ� ឆា ២០១៦� េដនមាថា�បប្ទរី� ាអ៣� (ែាាបើ

អា�ាតើនៈេរល� ៣ឆា )� �ាីើែាាបើេខត� បាេដផេបើរណរ ពរ លរីបើ្រ�ើលទរា ាាមន្រវឆា ញលោ�គា ីភើ�រ� ន��

ស� តោ� ្ណរង-្សរណ� េើនរជាលរតារងាចរផាឹនេសនាេ�រម ាភរេខត� ្ណរង� ្សរណ� ារងន��ស� តោ� � រណរ ពរ ល

ារងស្�រស្�្លបើណរងែាាបើអភរារាភ� ារងណ�ធា�ដីា�ារេយរន�� ស� តោ� េើនរជណ�ធា�ដីា�ារេយររីឆា ើ�ណរល

េខត�ៃ�ែាងបតោបើអា�ាតេងេលេេាព�សរ�� ណោ្េនេឃា�ន��ស� តោ�ភរេ្ជេាមាបើនលោញកងរអីតម្ រេយពាភ�

ៃាបើ្រ�ើលទរា ាាមន�(ទរា ាាមនជ្សោលសោ)�េដនែតណេ�មាន��ស� តោ�សនភរតរជ�េ�រាបើពើ�ឃ�ារងើ�លកណ

រេ្ជេាញង� ៃ� ទរា ាាមនជ្សោលសោ� ន បើេើនរជែាាបើជ្សោលសោ� ែាាបើជ្សោលសោ� ន បើអភរារាភជ

េបលេង�(ត្��ាបើ)�ៃ�

-អ្លា�ណើលដរ ាូ� 

កុមពេខបលរវ�ខពងតប�ុ េ តា 

បរយិា 2013 2014 2015�

ចំនួនរុមរបនបរធតរ�ុងឆ�  ំ 5,000 5,374 5,601 

%រុមរបនមរចុាប�ល ខសំបុសតរំបលធ ត(បស្ាបរធត៣០ៃថ�) 52.6 51.3 65.7 

ចំនួនរុមរយាុៈខំ០-៥ឆ�  ំ 53,181 53,025 53,074 

%រុមរយាុៈខំ០-៥ឆ� មំនសំបុសតរំបលធ ត 11.7 16.7 23.5 
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ភារារុមរបនចុាប�ល ខសំបសុតរបំលធ ត )បស្ាបរធត៣០ៃថ�(  

 
ភារារុមរយាុៈខំ០ -៥ ឆ� មំនសំបុសតរំបលធ ត  

 
(ឯណរើរមត៍មារម ាភរេខតឆា ២០១៥)�

១.២.៥.៤.ពរស�ដសងដចសន� បបរ� បបសរប់ម ឆា ២០១៦�េាព��រទេល ធេស្រុ ធទណ�េណេតេតេង�៣៦�

េលេណ� េលេ�៣៧េលេណ� � េដនរឆា �២០១៥�មាបើថនជ�ពជាសា�១េលេណេសធេាកង�៣%�ណារងេនពរទឧ្ណរញ រ�២៦� េលេណ�

រគ� របា� ១៩េលេណ� � ារង�ពក�� ១០េលេណៃ� រទេល ធេសេងេលេរ� លារា រោ�ា�សច� ០៨នណោ� ្សី� ០៣នណោ�

ើរសស�១៣នណោណារងេនព្សី�០១នណោ� � ើងេ្បព១០នណោបតោរងោ្បណោេើនល�៩៦លាេើនល្បណោញ�លា៣.៧០០ញ�លា

ទើើសមរៃញ២េ្រគង��មើតើ២េ្រគង� េប៣ណ្ល(រគ� រ�មើតើ១េ្រគង� េប៣ណ្ល)ៃ�រគ� របើែជណវន� � ារងេ្រេ

្បសោេ្រគងេឃបា� ៦៤េលេណ� េណេាេតេង� ០១េលេណេសធេ� ២%� យតោខាា្��ខស�ុជាសា� ១១៨នណោ� ្សី� ២២នណោ�

ញណុើតាតមរលងេ�តេុ ផល�ីាជាសា� ៣០៩.៤៩្ប�� ទើើសរមៃញ� ៥៧េ្រគង� ើថនា� ០២េ្រគង� �មើតើ� ២០េ្រគង�

បេភាេងេ្រេខលោ�០២េញេ��ដា�០៥�បររត�០៤�្រ�ទងថា�ប�ារងសភ្ើៈ�សនជាសាេទនតៃ�

បើពសឃញើើ� រគ� របា�៥១េលេណ� េលេ៣៨�បើរគ� រេណេា�១៣េលេណ� េសធេាកង�៣៤%�យតោខាា្��ខស�ុ�

៦៨�្សី�១៥នណោៃ�

បើេ្រេ្បសោ� រគ� របា�១៣េលេណ� េលេ� ២៥�ថនជ�ព�១២េលេណ� េសធេាកង� ៤៨%�យតោខាា្��ខស�ុ�៥០

នណោ្សី�០៧នណោៃ������

បើើជះជើណភ� មាេ្បពាា ណោេណេតេតេងជាសា� ១៥០េលេណ� ែញលរ ល្�ា�សចរា រោ� ៧២នណោេលេ

១១៣� នណោ� ើរសសដ�ាោ១៥១នណោេលេ១៦៤នណោថនជ�ព១៣នណោេសធេាកង៨%� ារង� ខើជើថនា� ៧៦េ្រគង� �មើតើ១៥៥

េ្រគង�ណងោ�៤េ្រគង��ើលេុត��រាេបើរសរទ័ឣទរភរ�៣០,៣៦%�េលេសេល្គាណណតោ៥៦,៦៦%�េរេណរើេដន

េ្រគង្សា�ង�០,១៣%�្រែពង០,៤%�រតោេ្បពាា ណោ�៦,៦៦%ារងងង�នេញណ០,០៦%ៃ�
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បុរ ឃតបាកាខស�ោា ខោវ�ុ រតា្�នវោុសអ�ផ 

បរយិា 2013 2014 2015�

ចំនួនសាគសរមនសមឡិរបសបធសបស្បសាបងបា�ន 45 86 168 

ផេបរេបសាគសរមនសមឡិរបសបធសបស្បសាបងបា�ន 

រ�ុង1000សាគសរ 
0.6 1.1 2.1 

ចំនួនររលខ ឃតរមកំបលន្ំ របឡ្ំរតឹ 3 6 166 

ផេបរេបររលខ ឃតរមកំបលន្ំរបឡ្ំរតឹរ�ុងសប�ឡន10មុនឺនរ ្ 0.8 1.6 44.6 

ចំនួនររលខ េួច 339 407 360 

ផេបរេបររលខ េួចរ�ុងសប�ឡន10មុនឺនរ ្ 92.1 110.3 96.6 

  

ផេបរេបសាគសរមនសមឡរិបសបធសបស្បសាបងបា�នរ�ុង១០០០សាគសរ 

 
ផេបរេបររលខ ឃតរមកំបលន្ំ របឡ្ំរតឹរ�ុងសប�ឡន 10មុនឺនរ្  

 
ផេបរេបររលខ េួចរ�ុងសប�ឡន 10មុនឺនរ្  
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នំស្បផ្ងស 

បរយិា 2013 2014 2015�

ចំនួនររលខ ំនស្រំរតឹសៈហក័ល  382 353 361 

ផេបរេបររលខ ំនស្រំរតឹសៈហកល័ រ�ុងសប�ឡន10មុនឺនរ ្ 103.7 95.7 96.9 

ចំនួនររលខ ំនស្រំរតឹរំដបបបលលខ  339 405 438 

ផេបរេបររលខ ំនស្រំរតឹរំដបបបលលខ រ�ុងសប�ឡន10មុនឺនរ ្ 92.1 109.8 117.6 

ផេបរេបររលខ ំនស្បផ្ងស )រំរតឹសៈហកល័(រ�ុងសប�ឡ១០មុនឺនរ្  

 
ផេបរេបររលខ ំនស្រំរតឹរំដបបបលលខ រ�ុងសប�ឡន 10មុនឺនរ្  

 
១.២.៥.៥.សា �ពងពរំពម េខត ណេជពរេខត�សនៃា្រពះរជ្ណណ�្ររមា្រែញាររោេខតរហ�ឃ

េភញណ� ៃារបើណើញរសងជ�ារន�េានត�ៃ� ្សរណសាល្� េខត ណេជពមា្រ រទលោររោ្សរណតរណារឃ� េខត�

រហ�ឃេភញណ� ែញលមា្រែញាររោបា លតសា័កង្រមណ� ៧៤,៥រ.�ៃ� សភរបើណ៏សារស�ខស រោបា រោល�

រេ ន្រែញាើណឹបាេសមើភរល �្ រេសេើ� ារងើណឹបារម ាភរញែញលៃ� បើ្ររោ្រង្ជណទផ ើ្រែញា� ៃាេខត

ទងរីើ�បាល �្ រេសេើៃ�
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45.1 
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ឆ�ូង ចិ្រតបុ រ ែ្រព្តររស រំតូុ រ�ួល ្ពកចច 
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ឆ�ូង ចិ្រតបុ រ ែ្រព្តររស រំតូុ រ�ួល ្ពកចច 
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ជំពូ�ទី២៖ ធេងរច�រ្ករីកដេនធបីា� ំី�ដរេងកក 

២.១ ធេងរចកដេនធ 

 ២.១� ធេងរចកដេនធ�ំពចពំេបើព 
 

ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ្្ពរ 

ះូលនតធត 

ភ� ហំកា 

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

១.ែង័ទេសក�ទសច� 

១.១.���ាភយអពត�ឌ្ននជន្ទ                               

01 
វណោរ្ងីណាា�ាបរីរា សរណ

ជរ្តរ�ើល�

រេង �េាបើអភរារាភា�សម

នរបើណបើ�

ន�សរ�ណ� ពសនសើសលញលោបើ

េដផេញេណេើ�
�� 600m� ថា�បេខត� រលេខត� 4ែខ� 8477� 4280� 806�     806 

02 
ពសសព�លាា�ា្សរណជរ្តរ�ើល្ប

ល្រ្ស្ណុ��

រេង�េាបើអភរារាភា�សម

នរបើណបើ�

រ�សលា���

ថ ធអេណ េណ�

ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 7000m� ថា�បេខត� រលេខត� 4ែខ� 7589� 3846� 950�     950 

03 
ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្ស

្សរណែា�ង�

រេង �េាបើអភរារាភា�សម

នរបើណបើ�

ន�ញើលា�ង� ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 5000m� ថា�បេខត� រលេខត� 3ែខ� 1687� 829� 543�     543 

04 
ពសសព�លាា�ារ្ាលើ�

ល្បលញី្រ្ស�

រេង�េាបើអភរារាភា�សម

នរបើណបើ�

ន�ើលសសមាពម

ន�

ាា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
ណែា ាង� 1� ថា�បេខត� រលេខត� ២ែខ� 1809� 830� 60�     60 

05 
វណោរ្ ងីណា ា�ាមតោទេាាស� តោ

្ណេជព�ើបណ ល�

រេង�េាបើអភរារាភា�សម

នរបើណបើ�

្ណរង្ណេជព� បើពើបណោ្សរត�
�� 300� ថា�បេខត� រលេខត� ២ែខ� 6585� 3409� 150�     150 

   ាាុ្ាង        2,509     2,509 

២. ែង័ទសម�មទសច� 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ្្ពរ 

ះូលនតធត 

ភ� ហំកា 

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

៣. ែង័ទដិេ្កង្ើសក�ស�យដិ្គក ្គមួ់ួមងធនយកិធ រ្ ួ េ្ាគមះ ហួន្យួសមដិែ្ក្ក្របដស់  

៣.១ ���ាភយ្ា�សា ន                              

06 
បើើ្រ�រើលសះ�្ណរង

្ណេជព�

្ររោ្រង�ារងែណល�

អេរភណ� មភររើ�រម ា��

្ណរង្ណេជព� េដផេេឣនមាេរ

ភណ� មភររើ�រម ា�
ែខ� 12� ថា�បេខត� រលេខត� ១២ែខ� 14449� 7397� 25�     25 

  ាាុ្ាង         25    25 

៤. ែង័ទិក�ើរ ួសមស ហួសសខសណហ ក ់័ក ្់ិុា 

៤.១ ា�បលសលក្ោ                               

07 
សងោ្វងទេាា្ ណរង្ណេជព� ែណល��េរភណ� មភរ�

េខត�

្ណរង្ណេជព� បើពើបណោ្សរត�
�� 168� ថា�បេខត� រលេខត� 6ែខ� 6585� 3409� 1,000� 0 0 1,000 

08 

ពសសព�លរ ឃេភាេងណារងឣ

បើរលេខតារង  ងលអើ

បតោោទទកងល�ាា�ារបើណៈ�

ែណល��េរភណ� មភរ�

េខត�

្ណរង្ណេជព� េដផេេឣនមាេរ

ភណ� មភររើ�រម ា� រេជ ល� �� ថា�បេខត� រលេខត� 6ែខ� 14449� 7397� 450� 0 0 450 

09 
ពសសព�លឣបើទីវតោបើដា

បា�ា�សច�

ែណល��េរភណ� មភរ�

េខត�

្ណរង្ណេជព� េដផេេឣនមាេរ�

ភណ� មភរ� �២� 85� ថា�បេខត� រលេខត� ២ែខ� 14449� 7397� 100� 0 0 100 

10 
េើនរសសាជ្ើ��ខអបើ

ើញរបល�

ែណល��េរភណ� មភរ�

េខត�

្ណរង្ណេជព� េដផេេឣនមាេរ�

ភណ� មភរ�
�២� 49� ថា�បេខត� រលេខត� ២ែខ� 14449� 7397� 150� 0 0 150 

11 
រងសងោឣបើរា ណោេ��

យា ង�ារងឣបើ�ើញរបល�

ែណល��េរភណ� មភរ�

េខត�

្ណរង្ណេជព� សះរោ�គាីរា ណោេ��
�២� 200� ថា�បេខត� រលេខត� ២ែខ� 90� 20� 300� 0 0 300 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ្្ពរ 

ះូលនតធត 

ភ� ហំកា 

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

12 
ែា�ារងេពងរែណតទកណ� ែណល��េរភណ� មភរ�

េខត�

្ណរង្ណេជព� េដផេេឣនមាេរ

ភណ� មភររើ�រម ា�
រេជ ល� �� ថា�បេខត� រលេខត� ២ែខ� 14449� 7397� 300� 0 0 300 

13 
េើនរបើែើូាលូល�រ

េ ន្វងទេាា�

ែណល��េរភណ� មភរ�

េខត�

្ណរង្ណេជព� េដផេេឣនមាេរ�

ភណ� មភរ�
�២� �� េខត� រលេខត� 4ែខ� 14449� 7397� 1,045� 0 0 1,045 

   ាាុ្ាង  3,345 0  0 3,345 

សរបុរមួ 5,879   5,879�
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២.១ង ធេងរចកដេនធរពសារងំទ 

ល.ា កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  
លទ�័ ល ្្ពរ 

ះូលនតធត 

ភ� ហំកា 

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

១.ែង័ទេសក�ទសច� 

១.១.���ាភយអពត�ឌ្ននជន្ទ                               

01 
វណោរ្ងីណាា�ាបរី� រេង �េាបើអភរារាភា�

សមនរបើណបើ�

្សរណជរ្តរ�ើល� ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 1000m�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 71861� 36425� 0� 700 700 1,400 

02 
ពសសព�លាា�ា្សរណជរ្តរ�ើល� រេង �េាបើអភរារាភា�

សមនរបើណបើ�

្សរណជរ្តរ�ើល� ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 8000m�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 71861� 35871� 850� 500 500 1,850 

03 
ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្ស� រេង�េាបើអភរារាភា�

សមនរបើណបើ�

្សរណែា�ង� ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 5000m�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 59526� 30097� 200� 400 400 1,000 

04 
ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្ស� រេង�េាបើអភរារាភា�

សមនរបើណបើ�

្សរណសរើើ� ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 5000m�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 67908� 34148� 300� 300 300 900 

05 
ពសសព�លាា�ាសរ�ណមាោ្ណរង

្ណេជព�

រេង �េាបើអភរារាភា�

សមនរបើណបើ�

្ណរង្ណេជព� ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 3000�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 31364� 16191� 100� 100 100 300 

06 
ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្ស

្សរណែ្រណ្រសរផ�

រេង �េាបើអភរារាភា�

សមនរបើណបើ�

្សរណសរើើ� ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 7000�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 68719� 35122� 500� 500 500 1,500 

07 
ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្ស

្សរណសាល្�

រេង �េាបើអភរារាភា�

សមនរបើណបើ�

្សរណសាល្� ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 7000�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 73211� 36922� 600� 500 500 1,600 
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ល.ា កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  
លទ�័ ល ្្ពរ 

ះូលនតធត 

ភ� ហំកា 

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

08 
ពសសព�លារងវណោេរសើ�

DST�

រេង �េាបើអភរារាភា�

សមនរបើណបើ�

្ណរង្ណេជព� ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 3000�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 31364� 16191� 0� 800 800 1,600 

09 
ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្ស

រល��������េតន�

រេង �េាបើអភរារាភា�

សមនរបើណបើ�

្ណរង្ណេជព� ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 50�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 31364� 16191� 30� 0 0 30 

10 

ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្ស

េងេពេងសណលា�ទ្លមនណ

សរណ�ធ�

រេង �េាបើអភរារាភា�

សមនរបើណបើ�

្ណរង្ណេជព� ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង� �� 300�
ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 31364� 16191� 150� 0 0 150 

11 
ែថទារងពសសព�លរ ឃ

េភាេងទីរបើណព�

�គាីះពបើន្ស្

លេដផេញេណេើ�

្ណរង្ណេជព� រ ឃេភាេង្ត�ាបា

ពសសព�ល�
�� 3000�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 31364� 16191� 250� 100� 100� 450 

       �    ាាុ្ាង 2,980� 3,900� 3,900� 10,980�

២. ែង័ទសម�មទសច� 

៣. ែង័ទដិេ្កង្ើសក�ស�យដិ្គក ្គមួ់ួមងធនយកិធ រ្ ួ េ្ាគមះ ហួន្យួសមដិែ្ក្ក្របដស់  

៣.១ ���ាភយ្ា�សា ន              
�

              

12 
បើើ្រ�រើលសះ�្ណរង

្ណេជព�

្ររោ្រង�ារងែណលអ�

េរភណ� មភររើ�រម ា�
្ណរង្ណេជព�

េដផេេឣនមាេរភ

ណ� មភររើ�រម ា�
ែខ� 12�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 31364� 16191� 30.00� 30 30 90.00 

              
�

   ាាុ្ាង 30� 30� 30� 90�

៤. ែង័ទិក�ើរយួសមស ហួសសខសណហ ក ់័ក ្់ិុា 

៤.១ ា�បលសលក្ោ                
�
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ល.ា កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  
លទ�័ ល ្្ពរ 

ះូលនតធត 

ភ� ហំកា 

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

13 
សងោ្វងទេាា្ ណរង្ណេជព� ែណល��េរភណ� មភរ

េខត�

្ណរង្ណេជព� បើពើបណោ្សរត�
�� 500�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 31364� 16191� 2000� 1000 1000 4000 

14 

ពសសព�លរ ឃេភាេងណារងឣប

ើរលេខតារង  ងលអើបតោោ

ទទកងល�ាា�ារបើណព�

ែណល��េរភណ� មភរ

េខត�

្ណរង្ណេជព� េដផេេឣនមាេរ�

ភណ� មភររើ�រម ា� �� 3000�
ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 31364� 16191� 100� 100 100 300 

15 
ពសសព�លឣបើ្ណរ�្រកណឹ

េខត�

ែណល��េរភណ� មភរ

េខត�

្ណរង្ណេជព� េដផេេឣនមាេរ�

ភណ� មភររើ�រម ា�
�២� 85�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 15� 4� 0� 200 0 200 

16 
េើនរសសាជ្ើើង ផងោ�ើល្ព

រស�

ែណល��េរភណ� មភរ

េខត�

្ណរង្ណេជព� េដផេេឣនមាេរ�

ភណ� មភររើ�រម ា�
�២� 70�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 31364� 16191� 70� 0 0 70 

17 
េើនរសសាជ្ើរកងបត�សសាើើ

រញើល�

ែណល��េរភណ� មភរ

េខត�

្ណរង្ណេជព� េដផេេឣនមាេរ�

ភណ� មភររើ�រម ា�
�២� 250�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 31364� 16191� 250� 0 0 250 

18 
េើនរថ ធមម រជរេនិេ�ាា�ា��ខ

រលេខត�

ែណល��េរភណ� មភរ

េខត�

្ណរង្ណេជព� េដផេេឣនមាេរ�

ភណ� មភររើ�រម ា�
�២� 350�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 31364� 16191� 100� 0 0 100 

19 
េើនរបើែើូាលូល�រ

េ ន្វងទេាា�

ែណល��េរភណ� មភរ

េខត�

្ណរង្ណេជព� េដផេេឣនមាេរ�

ភណ� មភររើ�រម ា�
�២� 400�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� ១២ែខ� 31364� 16191� 150� 150 150 450 

20 

រងសងោឣបើើញរបលថធី

រលេខត�

រ្ងកង្រសរទ័រភរបើ

ើ�

្ណរង្ណេជព� ែណលអាើារ ជណ �

ជអា�ព �មាល�រ

�ាីើអងជភរ�

�២� 780�
ថា�ប�

េខត�
រលេខត� 36ែខ� 31364� 16191� 1,309� 1,000 1,000 3,309 
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ល.ា កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  
លទ�័ ល ្្ពរ 

ះូលនតធត 

ភ� ហំកា 

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

21 
រងសងោឣបើ្ជណទផ ើអ

ាើរតរសាល្�

រ្ងកង្រសរទ័រភរ�

បើើ�

្ណរង្ណេជព� ល�ដាបើអា�ាត

ជ្រោ�
�២� 672�

ថា�ប�

េខត�
រលេខត� 36ែខ� 31364� 16191� 260� 200 200 690 

22 

រងសងោរលន�� ពសនស្�្លទណោទងាា�ា�

ជ្រោញលោ្រររលើញរ�

ជ�ពេដព្រនពើា្ររ�

រលើញ រ�

្ររោ�ពដរ ា

ណារងេខត�

ល�ដាបើអា�ាត

ជ្រោ� �២� 160�
ថា�ប�

េខត�
រលេខត� 36ែខ� 31364� 16191� 290� 200� 200� 660 

        �   ាាុ្ាង 4,529 2,850 2,650 10,029 

ាាុ្ាួះ 7,539� 6,780� 6,580� 20,899 
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២.១ធ ធេងរចកដេនធរដរពសារងំទ  

ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

១.ែង័ទេសក�ទសច�                         

១.១.���ាភយហាតហះា                 
      

01 

រណរ ពរ លរេជណិេទសដញ�ពញ

 ើស�ាច (េពត�សែណណ�េសនង�

សែណណបន)�

ទរា ាាលញ ើស�ាច �

ាកងញ ណសឧសឹុ

ណ�ធមាបើេណេាេតេង�

្សរណទង៥�

ណសរណើរី២០នណោេា�២៥�

នណោ�្ត�ាបារណរ ពរ ល�

រីរេជណិេទសណសរណ�ធ�ៃ�

ារជ� 20 2ឆា � 500 150 6.00 �� ��
�����������

6.00��

02 
រណរ ពរ លរេជណិេទសដញ�ព�

ញត�ង�ី�

ទរា ាាលញ ើស�ាច �ាកង�

ញ ណសឧសឹុណ�ធ

មាបើេណេាេតេង�

្សរណទង៥�

ណសរណើរ២ី០នណោេា�២៥�

នណោ�្ត�ាបារណរ ពរ ល�

រីរេជណិេទសណសរណ�ធ�ៃ�

ារជ� 36 2ឆា � 1,030 309 32.85 �� ��
���������

32.85��

03 

រណរ ពរ លរេជណិេទសសរណទ�ណ

្បរោដនរុតរេ្បនបើ្រ�ើល�

ាល�

ទរា ាាលញ ើស�ាច ាកង�

ញ ណសឧសឹុណ�ធ

មាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ណសរណើរ២ី០នណោេា�២៥�

នណោ�្ត�ាបារណរ ពរ ល�

រីរេជណិេទសណសរណ�ធ�ៃ�

ារជ� 42 2ឆា � 1,050 315 27.77 �� ��
���������

27.77��

04 
រណរ ពរ លរេជណិេទសដញ�ពេរ

សហើ�ារងរេជណិេទសេជនើពមើេរសហើ�

ទរា ាាលញ ើស�ាច ាកង�

ញ ណសឧសឹុណ�ធ

មាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ណសរណើរ២ី០នណោេា�២៥�

នណោ�្ត�ាបារណរ ពរ ល�

រីរេជណិេទសណសរណ�ធ�ៃ�

ារជ� 30 2ឆា � 800 240 25.424 �� ��
���������

25.42��

05 
រណរ ពរ លរេជណិេទសស��ត្េ�េ

�ញត�ង�ី��

ទរា ាាលញ ើស�ាច �ាកង�

ញ ណសឧសឹុណ�ធ

មាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ណសរណើរ២ី០នណោេា�២៥�

នណោ�្ត�ាបារណរ ពរ ល�

រីរេជណិេទសណសរណ�ធ�ៃ�

ារជ� 45 2ឆា � 1,300 393 40.05 �� ��
���������

40.05��
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

06 
រណរ ពរ លរេជណិេទសដញ�ពញ

 េ្�ជ�

ទរា ាាលញ ើស�ាច �

ាកងញ ណសឧសឹុ

ណ�ធមាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើមាជ

េាពញកងារងពនឃេលេរេជណិ�

េទសដញ�ពញ េ្�ជ�

ារជ� 6 3ឆា � 180 54 6.30 �� ��
�����������

6.30��

07 
រណរ ពរ លរេជណិេទសដញ�ពញ

 រផ នជាី��

ទរា ាាលញ ើស�ាច �

ាកងញ ណសឧសឹុ

ណ�ធមាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើមាជ

េាពញកងារងពនឃេលេរេជណិ�

េទសដញ�ពញ រផ នជាី�

ារជ� 30 3ឆា � 900 270 24.65 �� ��
���������

24.65��

08 េដផេរ� ឃញ ញត�ង�ី��

ទរា ាាលញ ើស�ាច �

ាកងញ ណសឧសឹុ

ណ�ធមាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើទទសល�

បារទររេរដាភរេជណិេទ

សដញ�ពញ ញត�ង�ី�

្រ្រើ� 5 2ឆា � 10 3 32.25 �� ��
���������

32.25��

09 

រណ�រ ពរ� លណសរណើារងរ� ឃ�

បើជរនិក�សតផរលណ�ណៈ�្រ្រើ

ល�េបលបើណភពីា�ស�ាតមរ�ភរ�

ទរា ាាលញ ើស�ាច �

ាកងញ ណសឧសឹុ

ណ�ធមាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

រេង�េាជេណពញកងញលោណសរណើ

ជរនិក�សតផល�រេជណិេទស�

េដនអា�ាតល�េបលបើ

ណភពីាស�ាតមរភរ�២.រ� ើ�

ារងទរោរ� តោពង ែាង�

េញេ�្ីរេង �េាាលរតភរសតផ�

ារងជណ ើល្រ្រើ�

ារជ� 18 2ឆា �     532.00 �� �� ��532.00��

10 
អេង�តសងោទរា ាាល្ស�ា� )ាសឹ�

ារង្ស�ា្បង( �

ទរា ាាល្ស�ារ�ដ�

មាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីេដផេ្បើ្រ�ើលទរា ាាម

នណារងបើអេង�តសងោទរា ាាល

្ស�ា�បាោែត្រេសេើេតេង��

សណ� 492 3ឆា � 236 71 27.00 �� ��
���������

27.00��



 

ណច�វ�ធីវ�និេយគីឆា រ�ណិល ( ២០១៧-២០១៩) េខតក្ណេជព ទរ័រ  52 

 

ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

11 
អេង�តសងោទរា ាាលញ � )េពត�

ារងញត�ង�ី( �

ទរា ាាល្ស�ារ�ដ�

មាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីេដផេ្បើ្រ�ើលទរា ាាម

នណារងបើអេង�តសងោទរា ាាល

ញ េពត�ារងញត�ង�ី�

បាោែត្រេសេើេតេង��

សណ� 140 3ឆា � 140 42 20.00 �� ��
���������

20.00��

12 

ទសចាៈណរជសិរណឹរីជបើជ្ើរើព�

េ�ា�ទ្រម ា្រា្រាេរសហើ

ណ�្ររ�

ទរា ាាលញ ើស�ាច �

ាកងញ ណសឧសឹុ

ណ�ធមាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើេបល

េងទទសលបាជេណពញកងរីរ

េជណិេទសេជនើពមើេរសហើ�

្តក�្ត�ា�

េលេណ� 2 2ឆា � 10 3 102.00 �� ��
�������

102.00��

13 

រណរ ពរ លរីរើៈ្រេយពាភៃា

បើេ្រេ្បសោពីល�ណសតផ�

ារងពីណរម�សិ�

ទរា ាាល្ស�ារ�ដ�

មាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីរេង �េាបើនលោញកង

ើរសោណសរណើេបលេង�អរី

រើៈ្រេយពាភៃាបើេ្រេ

្បសោពីល�ណសតផ�ារងពី

ណរម�ស�ិ

ារជ� 12 2ឆា � 300 90 10,670.00 �� �� ���10,670.00��

14 រ� ឃេះងសាច ពីណរម�សិ�
ទរា ាាល្ស�ារ�ដ�

មាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើេបល

េង�ាកងទទសលបាជេណព

ញកងរីបើេដផេ�ារងេ្រេ្បសោ

ពីណរម�សរ�

េះង� 12 0� 12.00 4.00 12,488.00 �� �� ���12,488.00��
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

15 

េដផេរ� ឃរីញ  ស�ា�

េដនេ្រេឧរណើណភរេ្ព����

្បរោរើព�

ទរា ាាល្ស�ារ�ដ�

មាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើេបល

េងបតោរាមនបើជន

ណមា ងរលណ�ធ�ល�ើនៈបើ

េ្រេ្បសោឧរណើណភរេ្ព

្បរោ្ស�ា��

្រ្រើ� 16 2ឆា � 16.00 6.00 13,068.00 �� �� ���13,068.00��

16 

េដផេរ� ឃញ  ស�ា�

ែញលមាភរស�្សរ�

ារងដាោ្ទល�តរាោ�

ទរា ាាល្ស�ារ�ដ�

មាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ី្ណសរណើេបលេងើ

ជាសា�១,២០០នណោ�នលោញកង

អរី្រេភទរើព្ស�ាែញលម

ាលណ�ណៈស�្សរល�

រម ាភរស្មរោតរាោើរសោ

រសណបតោ�ារងមាណសរណើ

ជាសា�២៤្រ្រើ�េដផេរ� ឃ

អរីញ  ស�ាែញលមា

លណ�ណៈស�្សរៃ�

្រ្រើ� 24 2ឆា � 48 15 15.60 �� �� ���������15.60��

17 

រណរ ពរ លរេជណិេទសស��ត្ 

ារងសរណទ�ណ្បរោរផ នជាីេ្បន

េរល្រ�ើលាល��

ទរា ាាលញ ើស�ាច �

ាកងញ ណសឧសឹុ

ណ�ធមាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើមាជ

េណពញកង�ារងពនឃេលេ

រេជណិេទស��ត្�ារងសរណ

ទ�ណ្បរោរផ នជាី�េ្បន

េរល្រ�ើលាល����

ារជ� 36 3ឆា � 1,080 324 30.80 �� ��
���������

30.80��



 

ណច�វ�ធីវ�និេយគីឆា រ�ណិល ( ២០១៧-២០១៩) េខតក្ណេជព ទរ័រ  54 

 

ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

18 
រណរ ពរ លរេជណិេទសដញ�ពញ

 រផ នជាី��

ទរា ាាលញ ើស�ាច �

ាកងញ ណសឧសឹុ

ណ�ធមាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើមាជ

េាពញកង�ារងពនឃេលេរេជណិ

េទសដញ�ពញ រផ នជាី�

ារជ� 30 3ឆា � 900 270 24.65 �� ��
���������

24.65��

19 
រណរ ពរ លរេជណិេទសស��ត្េ�េ

�ញត�ង�ី��

ទរា ាាលញ ើស�ាច �

ាកងញ ណសឧសឹុ

ណ�ធមាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើមាជ

េាពញកង�ារងពនឃេលេរេជណិ

េទសស��ត្េ�េ�ញត�ង�ី�

ារជ� 27 3ឆា � 810 243 29.65 �� ��
���������

29.65��

20 
រណរ ពរ លរេជណិេទសដញ�ពញ

 េ្�ជ�

ទរា ាាលញ ើស�ាច �

ាកងញ ណសឧសឹុ

ណ�ធមាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើមាជ

េាពញកង�ារងពនឃេលេរេជណិ

េទសដញ�ពញ េ្�ជ�

ារជ� 6 3ឆា � 180 54 6.30 �� ��
�����������

6.30��

21 
រណរ ពរ លរេជណិេទសដញ�ពញ

 ញត�ង�ី��

ទរា ាាលញ ើស�ាច �

ាកងញ ណសឧសឹុ

ណ�ធមាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើមាជ

េាពញកង�ារងពនឃេលេរេជណិ

េទសដញ�ពញ ញត�ង�ី�

ារជ� 26 3ឆា � 780 234 27.65 �� �� ���������27.65��

22 េដផេរ� ឃញ ញត�ង�ី��

ទរា ាាលញ ើស�ាច �

ាកងញ ណសឧសឹុ

ណ�ធមាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើទទសលប

ារទររេរដាភរេជណិេទស

ដញ�ពញ ញត�ង�ី�

្រ្រើ� 5 2ឆា � 10 3 32.25 �� �� ���������32.25��

23 

ទសចាៈណរជសិរណឹេលេរេជណិេទសដ

ញ�ព�ារងែថទញ េ្�ជ�

េ�េខតណរត��

ទរា ាាលញ ើស�ាច �

ាកងញ ណសឧសឹុ

ណ�ធមាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីេឣន�គាីពណោរមា�័

ារងណសរណើបា ាួ សោរ�ើរទររ

េរដាភេលេរេជណិេទសដញ�ព

ញ �

្រ្រើ� 12 2ឆា � 24 7 23.22 �� �� ���������23.22��
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

24 

ារជាចរផាឹនសីអរីបើាលរមពព

លោរ ល�ណរីបើេ្រេ្បសោសម្

ើៈណសរណ�ធបធ ារើ�មណីន្តក�្ត�ា��

រេង �េាបើ្ររោ្រងបើ�

េដផេជះជើបើដណោលង�

លណោារងេ្រេ្បសោស

ម្ើ:ណសរណ�ធ�(ាា រ�ល

ណសរណ�ធ�ពីរី�ី�រស�

ឳសថជណីសតផ�រើព

ញ �

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

រេង�េាជេណពញកង�

ញលោណសរណើអរីាលរមពពលោ

ននរ ល�ណរីបើេ្រេ

្បសោសម្ើណសរណ�ធ�

�រាមារមណីន្តក�្ត�ា��

ារជ� 20 2ឆា � 600 180 16.00 �� �� ���������16.00��

25 
ារជាចរផាឹនអរីជ្រោសីរីបើ្ររោ

្រង�ាា ណសរណ�ធ�ារងពីណសរណ�ធ��

រេង �េាបើ្ររោ្រងបើ�

េដផេជះជើបើដណោលង�

លណោារងេ្រេ្បសោ�

សម្ើ:ណសរណ�ធ�ាា រ�ល�

ណសរណ�ធ�ពីរី�ី�រស�ឳសថ�

ជណីសតផ�រើពញ �

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

រេង�េាជេណពញកងញលោណសរណើ�

ឣរ� ដើភើ�រ�ន��

អរីជ្រោសីរីបើ្ររោាា ណសរ

ណ�ធ�ារងពីណសរណ�ធ��

ារជ� 26 2ឆា � 780 234 30.00 �� �� ���������30.00��

        សរបុ           37,338.41� -� -� 37,338.41�

១.២.���ាភយធនានទរហ           
            

01 
ពសសព�លទារោេបណ�ា� -ើលេ�ា �

ារងសណងោសរល្ៈបើ��

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ  ស�ា�

�្សរណ

ែ្រណ្រសរផ�

ទារោ្ រែាង៤៨០០�្ត�ា

បាពសសព�លែណល��ើ�
�� 4800� 8ែខ� 5958� 3270� 7000� �� �� 7000�

02 
ពសសព�លទារោ្តេសណ្ពរ�

ារងសណងោសរល្ៈបើ��

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ  ស�ា�

�្សរណ

ែ្រណ្រសរផ�

ទារោ្ រែាង១៣០០�្ត�ា

បាពសសព�លែណល��ើ�
�� 1350� 6ែខ� 680� 347� 1000� �� �� 1000�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

03 
ពសសព�លទារោ្ទាើលឆា ង�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ  ស�ា�
�្សរណជរ្តរ�ើល�

ទារោ្ រែាង២៣០០�្ត�ា

បាពសសព�លែណល��ើ�
�� 2300� 8ែខ� 2100� 1250� 3200� �� �� 3200�

04 
ពសសព�លទារោណ្លទេាឹង�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ  ស�ា�
្ណរង្ណេជព�

ទារោ្ រែាង១២០០�្ត�ាប

ាពសសព�លែណល��ើ�
�� 1200� 6ែខ� 320� 192� 2000� �� �� 2000�

05 
ពសសព�លទារោរកង្ប�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ  ស�ា�
�្សរណែា�ង�

ទារោ្ រែាង៩០០�្ត�ាបា

ពសសព�លែណល��ើ�
�� 900� 3ែខ� 1448� 795� 200� �� �� 200�

06 
ពសសព�លទារោ្តពងៃ្ព�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ  ស�ា�
�្សរណសរើើ�

ទារោ្ រែាង៤០០�្ត�ាបា

ពសសព�លែណល��ើ�
�� 400� 3ែខ� 410� 225� 150� �� �� 150�

07 
ពសសព�ល្រូនេ��ងអើើរផ ន�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ  ស�ា�
�្សរណសាល្�

្រូន្រែាង២៩០០�្ត�

ាបាពសសព�លែណល��ើ�
�� 2900� 4ែខ� 1605� 885� 200� �� �� 200�

08 
ពសសព�លទារោេពដ៏�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ  ស�ា�
្សរណជរ្តរ�ើល�

ទារោ្ រែាង៤០០�្ត�ាបា

ពសសព�លែណល��ើ�
�� 400� 6ែខ� 2075� 1058� 2136� �� �� 2136�

09 
ពសសព�លទារោអើើល �ណោ�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ  ស�ា�
�្សរណជរ្តរ�ើល�

ទារោ្ រែាង៨៥០�្ត�ាបា

ពសសព�លែណល��ើ�
�� 850� 6ែខ� 2124� 1084� 3200� �� �� 3200�

10 
ពសសព�លទារោែ្សឆា រ�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ  ស�ា�

្សរណែ្រណ្រ

សរផ�

ទារោ្ រែាង៦៥០�្ត�ាបា

ពសសព�លែណល��ើ�
�� 650� 6ែខ� 400� 240� 1200� �� �� 1200�

11 
ពសសព�លទារោអើើេ្ល�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ  ស�ា�
�្សរណែា�ង�

ទារោ្ រែាង៥៥០�្ត�ាបា

ពសសព�លែណល��ើ�
�� 550� 6ែខ� 225� 124� 320� �� �� 320�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

12 
ពសសព�លទារោសកងដ�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ  ស�ា�

�្សរណ

ែ្រណ្រសរផ�

ទារោ្ រែាង១០០០�្ត�ាប

ាពសសព�លែណល��ើ�
�� 1000� 6ែខ� 580� 345� 2000� �� �� 2000�

13 
ពសសព�លទារោ្តពងៃ្រ�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ  ស�ា�
�្សរណសរើើ�

ទារោ្ រែាង៨០០�្ត�ាបា

ពសសព�លែណល��ើ�
�� 800� 6ែខ� 492� 270� 1850� �� �� 1850�

14 
ពសសព�លទារោ្វរ�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ  ស�ា�
�្សរណសាល្�

ទារោ្ រែាង៣០០�្ត�ាបា

ពសសព�លែណល��ើ�
�� 300� ៤ែខ� 235� 128� 800� �� �� 800�

15 រ ើែ្រណួតោលែរង�
រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ  ស�ា�

ន�ែា�ង��

មាោពមន�

ទារោ្ រែាង្ត�ាបាពសសព�

លែណល��ើ�
�� 2500� ១ែខ� 250� 117� 80� �� �� 80�

16 
រ ើ្រូនទកណេ្ប�ទារោរកង

លជ�

រេង�េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ  ស�ា�

ស� តោ�

ើបណ ល�

រ ើ្រូន្ណវតោេង�

េណេត�េងលរជ�ារង្រូន�

េដពទកណ�

�� 5500� ២ែខ� 1980� 1010� 1200� �� �� 1200�

 
              ាាុ្  26,536� -� -� 26,536�

.៣.���ាភយកទា�ាើន             
            

01 រងសងោ�ាីើេទសជើណ៏�
រេង �េាបើអភរារា៏េទ

សជើណ�៏
្ណរង្ណេជព� ឣបើថធ�ី �២� 500� 1ឆា � 26� 15� 600� �� �� 600�

02 
េើនរជតរាោអភរារា៏េទសជើណ៏ភា

សរ�ណ�

រេង �េាបើអភរារា៏េទ

សជើណ�៏
ន�សរ�ណ� ើ�ណីនដរ ាេទសជើណ៏� ណែាាង� 1� 1ឆា � �� �� 200� �� �� 200�

03 
េើនរជតរាោអភរារា៏េទសជើណ៏

ភាស�រណបត�ី

រេង�េាបើអភរារា៏េទ

សជើណ�៏
ន�ជរណោ� ើ�ណីនដរ ាេទសជើណ៏� ណែាាង� 1� 1ឆា � �� �� 300� �� �� 300�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

04 
េើនរជតរាោអភរារា៏េទសជើណ៏

ណារងេខត�

រេង �េាបើអភរារា៏េទ

សជើណ�៏
េបព្ទងោ� ើ�ណីនដរ ាេទសជើណ៏� ណែាាង� 1� 1ឆា � �� �� 300� �� �� 300�

05 
រណរ ពរ លរញរសរ ើណរជាិរង

េនាមើ�

រេង �េាេសវណ�ធណារងា�សម

នេទសជើណ៏�
ណារងេខត�

រេង �េាេសវណ�ធណារងា�សមនេទ

សជើណ�៏
ារជ� 5� 1ឆា � 200� 150� 15� �� �� 15�

  
      ាាុ្       

    
1415� � � 1415�

១.៤.���ាភយពើតជ�ហះា           
            

01 ាចរផាឹនជ្រោពណរព �ណ�ធ�
ឣពីាណើនលោជ្រោព

ណរព �ណ�ធ�

�ាីើពណរ

ព �ណ�ធ�
ឣពីាណើបានលោជ្រោ� េលេណ� 1� ៤ៃថ �� 200 120         16  �� �� �������16.00��

02 

ាចរផាឹនរីើេរនរេ�េលបរើ�េជ រទ

ាលរតារងា�តណណតោេ្រេពើា្រររ

លើញរ�

ទារឃមារ�ណភរល ��

ែញលដណោលណោណារងទី

ាឹើ�

្ណរង្សរណ�

ទង៦�

ឣពីាណើនលោរីរ�ណភរេលេ

សរណា�ជេ� រោទារឃ�
េលេណ� 5� ៥ៃថ �� 500 340 8     8 

  
      ាាុ្       

    
����24.00�� �� �� �����24.00��

១.៥.���ាភយែា� នតងថះរល           
            

01 រ្ងកងបើ្ររោ្រងដាបា��ែើែ�

រ្ងកងបើ្ររោ្រងដា

បាែើែារងទរោរ� តោបើ

េដផេឣពរាណ�ធខ�សជ្រោ�

៦្ណរង -្សរណ �

ជ�ពរគ� រឣពីាណ�ធែើែខ�ស

ជ្រោ�

ារងល�ដាបើេដផេឣពីាណ�ធ�

ារង្រា្រាែើែ��

េលេណ� 162� ៣ឆា � 4000� 1500� 20� 20� 20� 60.00�

02 
ជ�ពររារត�ារងល�ដា�

បើរ្ងីណរ ឃ�អរជរសាីល�ភើ�រ�

រេង �េាា�រលអរជរសាី

េ�ល�ភើ�រ�
៦្ណរង -្សរណ �

ា្រ្រើណារងភើ�រមាអរជរស

ាីេ្រេ្បសោ�
េលេណ� 108� ៣ឆា � 63723� 32195� 10� 10� 10� 30.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

03 
ជ�ពររារតារងល�ដាស�ាតមរភររ

េជណិេទសរម ាីន៏េ្រងឥាា័ៈ�

រ្ងកងបើ្ររោ្រង�

រម ាីន៏េ្រងឥាា័ៈ�
៦្ណរង -្សរណ �

ររារតារងល�ដាស�ាតមរភរ�

រេជណិេទសរម ាីន៏េ្រងឥា័

ាៈ�

េលេណ� 45� ៣ឆា � 250� 90� 4� 4� 4� 12.00�

  
      សរបុ        34� 34� 34� 102.00�

១.៦.���ាភយឧាឹរហះា នតងាត្្ហះា            
            

១�
វណោររណារងទីបា �ាីើឧសឹុណ�ធ�

ារងសររ្ណ�ធេខត ណេជព�
ស្មរោរេើលបើើ� ស� តោ្ណេជព� �ាីើមាេរភមណភរល �� �២� 80� ០១ែខ� 19� 2� 20.00� � � 20.00�

២�
ាចរផាឹនជ្រោសីរីបើ្ររោ្រង

េះងជ្ណារងសររ្ណ�ធ�

រ្ងកងបើ្ររោ្រងឧ

សឹណ�ធតើជ�ារង

សររ្ណ�ធ�

៤៦�

ន� /ស� តោ �

មិសោេះងជ្ណសុ្បស�

ដ�ាតើជ�ដ��ារងសររ្ណ�ធ�

បានលោញកងអរីជ្រោ�សីរី

បើ្ររោ្រងេះងជ្ណារង

សររ្ណ�ធ�

�ើលដរ ា� 1211� ០៣ឆា � ១២១១� 604� 90.00� 90.00� 90.00� 270.00�

៣�
រ្ងកងបើ្ររោ្រងរ�ណភរាលរត

ាល�ឧសឹុណ�ធារងសររ្ណ�ធ�

បនស�ាតមរភរ�ារង

រ�ណភរាលរតាល�

៤៦�

ន� /ស� តោ �

មិសោេះងជ្ណ�សុ្បស�

ដ�ាតើជ��ដ��ារង�សររ្�

ណ�ធ�បានលោញកងអរីជ្រោ�

សីរីបើ្ររោ្រងេះងជ្ណារ

ងសររ្ណ�ធ�

េលេណ� 48� ០៣ឆា � 300000� 160000� 200.00� 200.00� 200.00� 600.00�

៤� ាចរផាឹនជ្រោសីរីម្លរគស�
រ្ងកងបើអា�ាតជ្រោ

ម្លរគសណ�្ររ�

៤៦�

ន�/ស� តោ�

បនភរ្តក�្ត�ា�ារងន�តរ

ដ�ើ៍វងអាណេ្រេ្ បសោារងលណោ�
ភរើន� ១០០� ០៣ឆា � 320000� 170000� 95.00� 95.00� 95.00� 285.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

  
      ាាុ្       

    
405.00� 385.00� 385.00� 1,175.00�

១.៧.���ាភយៃ្្ាើីយភ         
  

  
   

01 
�ពសសព�ល�ារងរ្ងកណៃាឣបើ

ើញរបល�ារងរល្រព��ពមហ ាទី២�

រេង �េា្រសរទ័រភរ

បើើ�
្ណរង្ណេជព� រ្ងីណៃាអបើ� ខាង� 1� ៦ែខ� 14� 4� 930.00� � � 930.00�

02 
�ទារងពសសព�លើរងេ��ាីើៃ្រស

ណីនភ��ារង�ទើើរ�នរ�ាភ��

រេង �េា្រសរទ័រភរ

បើើ�
្ណរង្ណេជព� ពសសព�លើរងថធ�� �� 200� ៦ែខ� 14� 4� 30.00� 30.00� � 60.00�

03 
�ែថទារងពសសព�លើរងេ�រម ាីន៏

ទើើសរម�

រេង �េា្រសរទ័រភរបើើ

្ររោ្រង្ទរស�្តរើញ រ�
្ណរង្ណេជព�

ែថទារងពសសព�លើរងេ�

រម ាីន៏ទើើសរម�
�� 350� ៦ែខ� 14� 4� 30.00� 30.00� � 60.00�

  
      ាាុ្       

    
��990.00�� �����60.00�� ����������-���� �1,050.00��

១.៨.���ាភយរះ䇰រះនន             
            

01 ែថទ្រវា ា�ារតរ - េខត�-្ណរង 

បតោរាមនបើជន

ារងេ្បពាា ណោជះជើ 

ភើ�ររគស�េខ

ត�្ ណេជព 

បើែថទ្ត�ាបាអា�ាត�រ

្រវ 
 Km   1,857.0  ៣ឆា � �369,017���86,216�� ���141,888���141,888�� ���141,888��������425,664��

02 ពសសព�ល ខសរាា�ារតរេលខ ៧ 

េដផេេឣន្រេសេើទីលង

ែញលខើជ 

ាា�ាណារងទកណញី

េខត�្ ណេជព 

ាា�ា្ត�ាបាពសសព�ល  Km        50.0  ៣ឆា � �369,017����86,216����23,333.3���23,333.3�� ��23,333.3���������70,000��

03 រងសងោោោា ា�ារតរេលខ ៧៤ 

រី្ណ្ស្ណុ�េារ

ាា�ាេរសហើ 
ែ្សវើ- ២ ដា� ាា�ា្ត�ាបារងសងោថ ធី  Km        10.1  ៣ឆា � ���55,274����28,163����6,691.0�� ���6,691.0�� ���6,691.0���������20,073��

04 ពសសព�លខសរាា�ារតរេលខ ៧៣ 

េដផេេឣន្រេសេើទី 

លងែញលខើជ 

ាា�ាណារងទកណញី

េខត�្ ណេជព 

ាា�ា្ត�ាបាពសសព�ល  Km        15.0  ៣ឆា � �369,017��186,216� ��14,700.0��������4,900��
�������

4,900��
�������24,500��
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

05 រងសងោោោា ា�ាេលខ  ៣៧៤ 

រី្ណ្ស្ណុ�េារ

ាា�ាេរសហើ 

នចក� - 

ាា�ារតរ ៧៦ 

ាា�ា្ត�ាបារងសងោថ ធី  Km        18.6  ៣ឆា �    55,274      28,163    25,389.0        4,863          4,863  �������35,115��

06 រងសងោា ា�ាេខត�េលខ ៣៧៧ េរ 

រី្ណ្ស្ណុ�េារ

ាា�ាេរសហើ 
សរើើ-ជង�រ ាា�ា្ត�ាបារងសងោថ ធី  Km        28.9  ៣ឆា �    54,939      27,740      3,034.0     3,034.0      3,034.0  ���������9,102��

07 រងសងោោោា ា�ាេខត�េលខ ២៧៩ 

រី្ណ្ស្ណុ�េារ

ាា�ាេរសហើ 

ន�ឫសចីែណា-

លេរម  
ាា�ា្ត�ាបារងសងោថ ធី  Km        20.0  ៣ឆា �    65,495     32,747      9,100.0     9,100.0      9,100.0  �������27,300��

08 រងសងោរ្ាេរត�ង 

បនញលោបើញកណ 

ពន��ាទារឃ 

ាា�ារតរ-

ាា�ាេខត� 
រ្ា្ត�ាបារងសងោថ ធី  m      316.0  ៣ឆា �    55,274      28,163      4,100.0     4,100.0      4,100.0  �������12,300��

           ដណោលើេដពទកណ 

េើនរជ្ររា័មើ�េដព 

ទកណបាល � 

ែា�ង ារង 

្ណរង្ណេជព 

លើ្ត�ាបារងសងោថ ធី  m   6,400.0  ៣ឆា �    31,856     16,200      1,336.0     1,336.0      1,336.0  ���������4,008��

10 រ្ងីណាា�ាេខត�េលខ  ៣៧៧ 

សើសលជះជើ-បតោ

រាមនេ្បពាា ណោ 
ជរ្ តរ�ើល ាា�ាើ្ត�ាបារងសងោថ ធី  km        15.5  ៣ឆា �    63,872     31,358      3,900.0  �� �� ���������3,900��

11 ពសសព�លាា�ាេរសហើ��
េដផេេឣន្រេសេើទីលង

ែញលខើជេត�
មាោពមន� ាា�ា្ត�ាបាពសសព�ល  km          4.0  ៤ែខ�      8,436       4,336         380.0  �� �� ������������380��

12 សងោរ្ាេរេតត៏�
បនញលោបើញកណ 

ពន��ាទារឃ 

ស� តោអើើ

ជសចី�

សងោរ្ាេរេតត៏្តងោជា�ជ

ទកណរ� ត្ណរង្ណេជព�
 m        40.0  ៣ែខ�      4,458        2,318         150.0  �� �� ������������150��

13 សងោរ្ាេរេតត៏�
បនញលោបើញកណ 

ពន��ាទារឃ 

ស� តោ

ើបណ ល�

សងោរ្ាេរេតត៏្តងោជា�ជ

្រូនះង�
 m        

20.0  ៥ែខ�      1,389        1,453           60.0  �� �� ��������������60��

  
      ាាុ្       

    
����233,851�� ���199,245�� ����199,245�� ������632,552��
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

១.៩.���ាភយអពត�ឌ្ននជន្ទ           
            

01 ពសសព�លាា�ា្បល្ណ្ស្ណុ��
េដផេេឣន្រេសេើទីលង

ែញលខើជេត�

្សរណែ្រណ�

្រសរផ,�ែា�ង�

ជរ្ តរ�ើល�សាល្

្ណរង្ណេជព�

ពសសព�លាា�ា្បល្ណ្ស

្ណុ��
គម 85 5   

���

17,340.00��
�� �� ���17,340.00��

02 �ែថទា ា�ារលណ�ណៈខសរ�
េដផេេឣន្រេសេើទីលង

ែញលខើជេត�

្សរណែ្រណ

្រសរផ,�ែា�ង�

ជរ្ តរ�ើល�សាល្

្ណរង្ណេជព�

ែថទា ា�ារលណ�ណៈខសរ�� គម 210 5   
���

36,540.00��
�� �� ���36,540.00��

03 ែថទា ា�ារលណ�ណៈ្រវ� 
េដផេេឣន្រេសេើទីលង

ែញលខើជេត�

្សរណែា�ង,�

ជរ្តរ�ើល�ារង

្សរណសាល្ 

ែថទា ា�ារលណ�ណៈ្រវ� គម 315 5   
�����

6,615.00��
�� �� �����6,615.00��

04 ាា�ាពសសព�លរន ាោ�
េដផេេឣន្រេសេើទីលង

ែញលខើជេត�

្សរណែ្រណ

្រសរផ,្សរណ

ជរ្ តរ�ើល�

ពសសព�លរន ាោ� គម 70 5   
�����

9,450.00��
�� �� �����9,450.00��

05 ពសសព�លាា�ាេដនណែាាងណ�
េដផេេឣន្រេសេើទីលង

ែញលខើជេត�

្សរណែ្រណ

្រសរផ�ជរ្តរ�ើល

ារង្សរណសរើើ�

បើពសសព�លាា�ាេដន

ណែាាងណ�
គម 85 5          

17,340.00  �� �� ���17,340.00��
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

06 ាា�ា្បលណ្មលេរសហើ�DBST�
េដផេេឣន្រេសេើទីលង

ែញលខើជេត�

្សរណសរើើ�ែា�ង�

្សរណជរ្តរ�ើល�

បើ្បលណ្មលេរ�

DBST�
គម 75 5   �109,800.00�� �� �� �109,800.00��

07 ាា�ា្បលណ្មលេរត�ង�
េដផេេឣន្រេសេើទីលង

ែញលខើជេត�

្សរណជរ្តរ�ើល

្ណរង្ណេជព�
ា ា�ា្បលណ្មលេរត�ង� គម 25 5   ���73,200.00�� �� �� ���73,200.00��

08 ព�សព�លាា�ាលញី្ណ្សដ�ធរតរ�
េដផេេឣន្រេសេើទីលង

ែញលខើជេត�
ន�ណរងោវ��

ព�សព�លាា�ាលញី្ណ្ស

ដ�ធរតរ�
រ�� 10� 1ឆា � 4017 2027 �������250.00�� �� �� �������250.00��

09 ព�សព�លរ្ាែ្រណរកងលផ �
េដផេេឣន្រេសេើទីលង

ែញលខើជេត�

ន�សរើើ

-ន�េបពែខ�ើ �
រ្ាេបេ្ត�ាបាពសសព�ល� �� 47� 1ឆា � 13936 7042 �������100.00�� �� �� �������100.00��

10 ព�សព�លាា�ាលញី្ណ្សដ�ធរតរ�
េដផេេឣន្រេសេើទីលង

ែញលខើជេត�

�ន�សរើើ�

�ន�េបពែខ�ើ�

�ន�ណ្លញើល�

ព�សព�លាា�ាលញី្ណ្ស

ដ�ធរតរ�
រ�� 18� 1ឆា � 2067 1286 �������400.00�� �� �� �������400.00��

11 ព�សព�លាា�ាលញី្ណ្សដ�ធរតរ�
េដផេេឣន្រេសេើទីលង

ែញលខើជេត�

ន�២ដា��ារង�

ន�នចក�����

ព�សព�លាា�ាលញី្ណ្សដ�ធរ

តរ�
រ�� 21� ១ឆា � 5916 3109 �������840.00�� �� �� �������840.00��

12 រងសងោរ្ាែញណ�
េដផេេឣន្រេសេើណារង

បើេដផេញេណេើ�
ន�នចក�� រ្ា្ត�ាបារងសងោ� �� 15� ១ឆា � 857 417 �������125.00�� �� �� �������125.00��

13 ព�សព�លាា�ាលញី្ណ្សដ�ធរតរ�
េដផេេឣន្រេសេើទីលង

ែញលខើជេត�

រនី�ថ ធអេណ េណភើ

�រពសើ្ ណ�ជេាន�

ណា ត្ភើ�រ្ ជវែ �

ព�សព�លាា�ាលញី្ណ្សដ�ធ

រតរ�
រ�� 7.2� ១ឆា � 5230 2656 224 �� �� �������224.00��
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

14 ព�សព�លាា�ាលញី្ណ្សដ�ធរតរ�
េដផេេឣន្រេសេើទីលង

ែញលខើជេត�

រនី�ភើ�រណា ត្

េាន�ថ ធភីើ�រេា ជ�

ព�សព�លាា�ាលញី្ណ្សដ�ធ

រតរ�
រ�� 1.2� ១ឆា � 1610 809 288 �� �� �������288.00��

15 រងសងោរ្ាេបេ�
េដផេេឣន្រេសេើណារង

បើេដផេញេណេើ�

ន�ណា ត្�ថ ធី�

សរ�ណ�ជគង �ងោ�
រ្ា្ត�ាបារងសងោ� ណែាាង� 03� ១ឆា  48392 24082 �������191.00�� �� �� �������191.00��

  
      ាាុ្       

    
272,703.�� ���������-���� ���������-���� 272,703.��

២.ែង័ទសម�មទសច�                          

២.១.���ាភយអ្ំា�           
            

01 
ពសសព�លអបើថធា�ទ្លមន្រព�ម

ណច្តរយាីណ�ស��ៈ�

រលេើនាមារារោ

សរណឹ្ររោ្បាោ�ារង

មាស�ាតរភរ�

្ណរង្ណេជព�

អបើថធជាសា�2ខាង�េសធេារង�

10រារោ្ត�ាបាពសសព�ល

េតេងា�ឃ�

បន�ប ្ 38 6ែម 1,406 679             320  �� �� �������320.00��

02 
រងសងោអបើថធី�

អា�ា�ទ្លមនស�ីុហើុហ�នញីញ�ព�

រលេើនាមាញេណេើ

បើើលើា�មារារោ

សរណឹ្ររោ្បាោ�

្សរណ

ែ្រណ្រសរផ�

អបើថធជាសា�1ខាង�េសធេារង�

6រារោ�្ត�ាបារងសងោថ ធី�

ស្មរោសរណឹ�

បន�ប ្ 6 6ែម 181 93             324  �� �� �������324.00��

03 
រងសងោអបើថធី�

ររ�សរណឹែ្រណ្បង�

រលេើនាមាញេណេើ

បើើលើា�មារារោ

សរណឹ្ររោ្បាោ�

្សរណ

ែ្រណ្រសរផ�

អបើថធជាសា�1ខាង�េសធេារង�

5រារោ�្ត�ាបារងសងោថ ធី�

ស្មរោសរណឹ�

បន�ប ្ 5 6ែម 156 74             270  �� �� �������270.00��

04 
រងសងោអបើថធី�

ររ�សរណឹវលខង�

រលេើនាមាញេណេើ

បើើលើា�មារារោ
្សរណសរើើ�

អបើថធជាសា�1ខាង�េសធេារង�

5រារោ�្ត�ាបារងសងោថ ធី�
បន�ប ្ 5 6ែម 194 114             270  �� �� �������270.00��
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

សរណឹ្ររោ្បាោ� ស្មរោសរណឹ�

05 
រងសងោអបើថធី�

ររ�សរណឹមាោពមនេលេ�

រលេើនាមាញេណេើ

បើើលើា�មារារោ

សរណឹ្ររោ្បាោ�

្សរណែា�ង�

អបើថធជាសា�1ខាង�េសធេារង�

6រារោ�្ត�ាបារងសងោថ ធី�

ស្មរោសរណឹ�

បន�ប ្ 6 6ែម 675 344             324  �� �� �������324.00��

06 
រងសងោអបើថធី�

ររ�សរណឹ២៤ណ�ុ�

រលេើនាមាញេណេើ

បើើលើា�មារារោ

សរណឹ្ររោ្បាោ�

្ណរង្ណេជព�

អបើថធជាសា�1ខាង�េសធេារង�

4រារោ�្ត�ាបារងសងោថ ធី�

ស្មរោសរណឹ�

បន�ប ្ 4 6ែម 627 295             216  �� �� �������216.00��

07 រងសងោអបើថធី�ររ�សរណឹសកងដ�

រលេើនាមាញេណេើ

បើើលើា�មារារោ

សរណឹ្ររោ្បាោ�

្សរណែ្រណ

្រសរផ�

អបើថធជាសា�1ខាង�េសធេារង�

4រារោ�្ត�ាបារងសងោថ ធី�

ស្មរោសរណឹ�

បន�ប ្ 4 6ែម 226 126             216  �� �� �������216.00��

08 រងសងោអបើថធី�ររ�សរណឹ�ញែើែ�

រលេើនាមាញេណេើ

បើើលើា�មារារោ

សរណឹ្ររោ្បាោ�

្សរណសរើើ�

អបើថធជាសា�1ខាង�េសធេារង�

4រារោ�្ត�ាបារងសងោថ ធី�

ស្មរោសរណឹ�

បន�ប ្ 4 6ែម 368 194             216  �� �� �������216.00��

09 
រងសងោអបើថធី�

ររ�សរណឹរ�សលា�

រលេើនាមាញេណេើ

បើើលើា�មារារោ

សរណឹ្ររោ្បាោ�

្សរណជរ្តរ�ើល�

អបើថធជាសា�1ខាង�េសធេារង�

6រារោ�្ត�ាបារងសងោថ ធី�

ស្មរោសរណឹ�

បន�ប ្ 6 6ែម 253 118             324  �� �� �������324.00��

10 
រងសងោអបើថធី�

ររ�សរណឹែ្រណលឣ�

រលេើនាមាញេណេើ

បើើលើា�មារារោ

សរណឹ្ររោ្បាោ�

្សរណជរ្តរ�ើល�

អបើថធជាសា�1ខាង�េសធេារង�

4រារោ�្ត�ាបារងសងោថ ធី�

ស្មរោសរណឹ�

បន�ប ្ 4 6ែម 282 144             216  �� �� �������216.00��
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

11 
រងសងោអបើថធី�

អា�ា�ទ្លមនែ្សពរព�

រលេើនាមាញេណេើ

បើើលើា�មារារោ

សរណឹ្ររោ្បាោ�

ន�ែ្សពរព�

អបើថធជាសា�1ខាង�េសធេារង�

4រារោ�្ត�ាបារងសងោថ ធី�

ស្មរោសរណឹ�

បន�ប ្ ៨ ១ឆ�  ំ 7,621 40,742             300  �� �� �������300.00��

12 សងោរល�េតនើញរ�

រលេើនាមាញេណេើ

បើើលើាមារារោ

សរណឹ្ររោ្បាោ�

្ររោន�ណារង

្សរណ�

អបើថធជាសា�1ខាង�េសធេារង�

2រារោ��
បន�ប ្ ១៦ ៦ែម 613 249             320  �� �� �������320.00��

13 សងោអា�ា�ទ្លមន�

រលេើនាមាញេណេើ

បើើលើា�មារារោ

សរណឹ្ររោ្បាោ�

ស� តោេបព

្ទងោ�្ណរើ�
អបើ២ខាង�១០រារោ� បន�ប ្ ១០ ៦ែម 271 164             480  �� �� �������480.00��

14 សងោអបើររ�សរណឹ២៤ណ�ុ�

រលេើនាមាញេណេើ

បើើលើា�មារារោ

សរណឹ្ររោ្បាោ�

ស� តោអើើ

ជសចី�
អបើ២ខាងរីើរាោ�៨រារោ� បន�ប ្ ៨ ៦ែម 487 328             384  �� �� �������384.00��

  
      ាាុ្       

    
�4,180.00�� �����������-���� ����������-���� �4,180.00��

២.២.���ាភយាុខពតបល           
            

១ សងោ�ណ�លស�ខភរសរ�ណ� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល� ន�សរ�ណ�
�ណ�លស�ខភរជាសា�១៥�

ណែាាង�

��

��

��

ណែា ាង� 1� ១�ឆា � ៨៣៩៣ ៤៣២២ 
�360.00� 

�� �� �������360.00��

២ សងោ�ណ�លស�ខភរណរងោរ� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល� ន�ណរងោរ� ណែា ាង� 1� ១�ឆា � ៦៥៨៣ ៣២៣៩ �360.00� �� �� �������360.00��

៣ សងោ�ណ�លស�ខភរអើើឫសចី� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល�
ស� តោអើើ

ឫសចី�
ណែា ាង� 1� ១�ឆា �

១៣៥០
៥ 

៧១៥៥ 
�360.00� 

�� �� �������360.00��
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

៤ សងោ�ណ�លស�ខភរើបើណ ល� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល�
ស� តោ

ើបណ ល�

��

��

��

��

��

ណែា ាង� 1� ១�ឆា �
១៣៨៥

៩ 
៦៧៨៦ �360.00� �� �� �������360.00��

៥ សងោ�ណ�លស�ខភរែ្រណរមម ាោ� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល�
ន�ែ្រណ

រមម ាោ�
ណែា ាង� 1� ១�ឆា � ៨៦៤២ ៤៤៦៧ �360.00� �� �� �������360.00��

៦ សងោ�ណ�លស�ខភរមាោពមន� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល� ន�មាោពមន� ណែា ាង� 1� ១�ឆា � ៨៣៩០ ៤៣៤៩ �360.00� �� �� �������360.00��

៧ សងោ�ណ�លស�ខភរថធអេណ េណ� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល� ន�ថ ធអេណ េណ� ណែា ាង� 1� ១�ឆា � ៤៩៥៣ ២៥២៦ �360.00� �� �� �������360.00��

៨ 
សងោ�ណ�លស�ខភរ្ណឃ�ងែសាពម

ន�
រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល�

ភើ�រ្ណឃ�ងែស

ាពមន�
ណែា ាង� 1� ១�ឆា � ៨២៣៥ ៤១២៩ �360.00� �� �� �������360.00��

៩ ពសសព�ល�ណ�លស�ខភររ�សលា� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល� ន�រ�សលា� ណែា ាង� 1� ១�ឆា �
១១៣៥

៨ 
៥៨៤០ �360.00� �� �� �������360.00��

១០ ពសសព�ល�ណ�លស�ខភរែ្សពរព� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល� ន�ែ្សពរព�
��

��

��

�

��

��

��

ណែា ាង� 1� ១�ឆា � ៤៩៧៦ ២៤១៧ �360.00� �� �� �������360.00��

១១ សងោ�ណ�លស�ខភរណរងោញើល� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល�
ភើ�រ្រមម ,ន�

ណរងោញើល�
ណែា ាង� 1� ១�ឆា � ៤៩៨៩ ២៤១៧ �360.00� �� �� �������360.00��

១
២ 

ពសសព�ល�ណ�លស�ខភរារាៈ� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល�

ភើ�រអាាងោ្រព

េប,�

ន�ារាៈ�

ណែា ាង� 1� ១�ឆា � ៤៧៣៥ ២៤១៥ �360.00� �� �� �������360.00��

១
៣ 

សងោ�ណ�លស�ខភរេបពែខ�ើ� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល�
ភើ�រេបពជ្ើ,�

ន�េបពែខ�ើ�
ណែា ាង� 1� ១�ឆា � ៥០៤៨ ២៥៣៩ �360.00� �� �� �������360.00��
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

១៤ សងោ�ណ�លស�ខភរណ្លញើល� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល� ន�ណ្លញើល� ណែា ាង� 1� ១�ឆា � ៥៨៧០ ៣០០៤ �360.00� �� �� �������360.00��

១៥ សងោ�ណ�លស�ខភរេបលរោ� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល� ន�េបលរោ� ណែា ាង� 1� ១�ឆា � ៤៧១៣ ២៣៧៦ �360.00� �� �� �������360.00��

១៦ សងោរម�សិស�ខភរអើើ្រព� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល� ន�អើើេ្របង�

រម�សិស�ខភរជាសា៣ណែាាង�

ណែា ាង� 1� ១�ឆា � ៩៤៩៩ ៤៦៩៤ �������160.00�� �� �� �������160.00��

១
៧ 

ពសសព�លរម�សិស�ខភរេបព្ទងោ� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល� ន�េបព្ទងោ� ណែា ាង� 1� ១�ឆា � ១៨៥១ ៩៣២ �������160.00�� �� �� �������160.00��

១៨ សងោរម�សិស�ខភរេបពែ្ជង� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល� ន�េបពែ្ជង� ណែា ាង� 1� ១�ឆា � ២៥១៥ ១២៦៦ �������160.00�� �� �� �������160.00��

១៩ សងោអបើស�រ្� រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល� ្សរណ�សាល្� អបើស�រ្ជាសា១ណែាាង� ណែា ាង� 2� ១ឆា � ៧០៥៨៨ ៣៥២៦៥ �������160.00�� �� �� �������160.00��

២
០ 

សងោអបើាពើងោវស្មរោគសីមា

ៃាេពព�
រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល�

�ស�

ខឹជោអែណត� អបើាពើងវស្មលជាសា

២ណែាាង�

កែន�ង ១ ១ឆា � ៧៣១៨ ៣៧៦៥ �������160.00�� �� �� �������160.00��

២
១ 

សងោអបើាពើងោវស្មរោគសីមា

ៃាេពព�
រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល�

�.ស�ខភរ�

ឫសចីែណា�
កែន�ង ១ ១ឆា � ៧៣១៨ ៣៧៦៥ �������160.00�� �� �� �������160.00��

  
      ាាុ្       

    
�6,840.00�� �����������-���� ����������-���� �6,840.00��

២.៣.���ាភយ�្្ធះម ����ត្ាតល្ៈ           
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

01 សរណឹ្រាេរតរណភណ� ម� ែថើណឹេរតរណភណ� ម�
�ាីើារ្ដ�៍

េខត ណេជព�
រា� េលេណ� 2� 1ឆា � ១០ ៤ 40� �� �� ���������40.00��

02 
ជង្ណង្រាតរសរល្ពារងទសចាីន

ភរ�

ាចរផាឹនារងែថើណឹ

្រាតររគស�

ណារងេខត�

្ណេជព�
រា� េលេណ� 1� 1ឆា � 37� 15� ���������12.00�� �� �� ���������12.00��

03 ជង្ណង្រាតរារងអភរាះា៏ារ្ដ�� ែថើណឹារ្ដ�� េខត�្ ណេជព� រា� េលេណ� 1� 1ឆា � 3� 1�               40.00  �����������-���� �������������-���� ���������40.00��

04 
ជង្ណង្រាតរភរនាារងាចរផ

ាឹនារ្ដ��
ែថើណឹារ្ដ�� េខត�្ ណេជព� រា� េលេណ� 2� 1ឆា � 3� 0� ���������40.00�� �����������-���� �� ���������40.00��

05 
ាចរផាឹនសើាើើរារងសរល្ពសររ្

ណ�ធ�

េលេណ�រសោពីាភរ

្រររលើញរ�
េខត�្ ណេជព� ្រររលើញរមាពនឃ� េលេណ� 1� 1ឆា � 2� 1� ���������40.00�� �� �������������-���� ���������40.00��

06 ែថទារងេើនរជរើ�ាីើ� មាារើា ភរ�� េខត ណេជព� �� េលេណ� 1� 1ឆា � 2� 2� ���������40.00�� �� ��������15.00�� ���������55.00��

  
      ាាុ្       

    
����212.00�� ������-���� ����15.00�� ����227.00��

២.៤.���ាភយអ䇰ះភយជន្ទ           
            

1� ពសសព�លអណ�ងសារោ�

ា លោេសវទកណរ� តញលោ

សុរ�ាភពារទ�

ារងរេង�េាបើនលញកង

អរីអន�មនពារទ�

ជរ្ តរ�ើល,សាល្,

សរើើ,ែ្រណ

្រសរផ�

្រ្រើមាទកណរ� តេ្រេ្ប

សោ�្រ្រើមារងជាោ

អន�មនេ្រេ្បសោ�

អណ�ង�

� � � � � � � �
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

2� រងសងោអណ�ងសារោថ ធី�

ា លោេសវទកណរ� តញលោ

សុរ�ាភពារទ�

ារងរេង�េាបើនលញកង

អរីអន�មនពារទ�

ជរ្ តរ�ើល,សាល្,

សរើើ,ែ្រណ

្រសរផ�

� អណ�ង� 650 5ែខ 28,750 17,250 975.00   975 

3� សងោឣង្តងទកណេភាបង�៤�៣�

ាលោេសវទកណរ� តញលោ

សុរ�ាភពារទ�

ារងរេង�េាបើនលញកង

អរីអន�មនពារទ�

ជរ្ តរ�ើល,សាល្,

សរើើ,ែ្រណ

្រសរផ�

� ឣង� 75 5ែខ 3,000 1,800 222.00   222 

4� រ ើ្សពសុរ�ាភ� �

ជរ្ តរ�ើល,សាល្,

សរើើ,ែ្រណ

្រសរផ�

� ្សព� 50 5ែខ 70 42 20.00   20 

5� សងោ្ររា័មែជណវនទកណ� �
សាល្,សរើើ,

ែ្រណ្រសរផ�
� ្ររា័ម� 5 5ែខ 500 300 11,820.00� � � 11820 

6� ា លោសម្ើៈរងជាោ� �
សាល្,សរើើ,

ែ្រណ្រសរផ�
� រងជាោ� 5 5ែខ 2,500 1,500 

525,000.0

0�
� � 525000 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

7�
ពីណអណ�ងល�រលអា�ា�ទ្លមន

ារងររ�សរណឹ�

ាលោេសវទកណរ� តញលោ

រល�

ន�ញើលា�ង�ណ�

រងោញើល�ែ្រណ�

រមម ាោ�

សរសឹា�សរសចមាទកណរ� ត

េ្រេ្បសោ�
អណ�ង�

     

1,750  
5ែខ 1750 8,750 525.00� � � 525 

8�
សងោរងជាោអន�មនល�រលអា�ា�

ទ្លមនារងររ�សរណឹ�

រេង�េាបើនលញកងអរី

អន�មនពារទ�

ន�ញើលា�ង�

ណរងោញើល�

មាទកណរ� តេ្រេ្បសោ�

្រ្រើមារងជាោអន�មន

េ្រេ្បសោ�

រងជាោ�
           

6  
3ែខ 717 664 48.00� � � 48 

9� ពសសព�លអណ�ង� ា លោេសវទកណរ� ត�
�ណ�លស�ខភ

រែ្រណ្រសរផ�
មាទកណរ� តេ្រេ្បសោ� អណ�ង�

           

5  
2ែខ 484 242 30.00� � � 30 

10� សងោអណ�ងេ�ល�រលេើនា� ា លោេសវទកណរ� ត�

សកងដ�រកង

លជ�ែ្រណរើ�

ែ្រ្បង�

ញីញ�ពេលេ��

មាទកណរ� តេ្រេ្បសោ� អណ�ង�
           

1  
១ឆា � 14287 7,340 2.00� � � 2 

11� ពសសព�លអណ�ងល�រលេើនា� ា លោេសវទកណរ� ត�

ភើ�រេ្រន

រន ន�

ែ្រណ្រលើង�

្ណុ�ណេលេ��

ខឹតោសកង្ទ��

មាទកណរ� តេ្រេ្បសោ� អណ�ង�
           

6  
១ឆា � 3600 6,000 3,240.00� � 4.00� 3244 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

12�
សងោឣងជេះពទកណេ�ល�រល

េើនា�ារង�ណ�លស�ខភរ�
ាលោេសវទកណរ� ត�

�ណ�លស�ខភ

រ5�រល�

៤៤�

មាទកណរ� តេ្រេ្បសោ� ឣង�
           

6  
៣ឆា � 3600 1,930 4.00� 4.00� 4.00� 12 

  
      ាាុ្       

    
�537,345� ����657.00�� ������661�� �543,857��

២.៦.���ាភយាងះះហត��            
            

01 

អភរារស�ខ�មលភរស្មរោពា

ើងេ្បពារងនើងេ្បព�ារង

ណរជបិើ្រ្រើ�

េលេណណរសោស�ខ�មល

ភរ្រ្រើ�
េខត�

្បើរទ័រវអាើរតរ�ស�ីរី�

�្រ្រើ�១៥�ឧសភ�
នណោ� 1050� 3ឆា � 1050� 540� 45.00� � � 45.00�

02 
អភរារស�ខ�មលភរណ�មើ�ារង�

ន�ាារតរស�្ទ�

េលេណណរសោបើអភរារ

ា៏សរទររណ�មើ�
េខត�

្បើរទ័រវណ�មើអាើរតរ�

១��រថ�ន�
នណោ� 600� 3ឆា � 600� 320� � 21.00� � 21.00�

  
      សរបុ         45.00� 21.00� -� 66.00�

២.៧.���ាភយរភមេន           
            

01 ពសសព�លឣបើ�ាីើរមត៍មាេខត�
ែណល��េុដរ ើជន

ស�ា្័ម�ាីើ�
្ណរង្ណេជព�� �ាីើ្ត�ាបាពសសព�ល� ឣបើ� 1� ៤qñaM 30 10 400 �� �� 400�

02 តេ�ាេណល ងមម ស�ីាាឹនា�ទរេខត� រ្ងីស�តមភរាឹន� �ាីើ� ណល ងាឹនបាតេ�ាេង� Kw� 5� 1qñaM 
ទើទង

េខត�
�� 50 �� �� 50�

  
      សរបុ       

    
450� 0� 0� 450�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

២.៨.���ាភយកយនឌភា           
            

1 រណរ ពរ លសុ្ររាភរ�� បតោរាមនភរ្ណី្ណ� �ាីើ� រេង �េា្បណោជណ ើល� ារជ� 5.00� 3ៃថ �� 125.00� 100� 15� �� �� 15�

2 
សងោឣបើបើ�យលមនណរជបិើនើល

្សរណ�
មាឣបើេដផេបើ� ្សរណែា�ង�

ណរជបិើនើល្សរណែា�ងទទសល

បាឣបើ�
ខាង� 1.00� 1ឆា � 500.00� 400� �� 200� �� 200�

  
      ាាុ្       

    
���������15�� ����200�� ���������-���� �������215��

៣. ែង័ទដិេ្កង្ើសក�ស�យដិ្គក ្គមួ់ួមងធន កិធ រ្ ួយេ្ាគមះ ហួន្យួសមដិែ្ក្ក្របដស់                    

៣.១.���ាភយកាេ្�ឹីធ�ី            
            

01 
េើនរជរាងោេបលេ្រេ្បសោញីាា ណោ

្សរណ�

រេង �េាជ�ពរន�ីញីដាី�ារង

រ្ងកងបើេដផេែាា

បើេ្រេ្បសោញី�

្សរណជរ្តរ�ើល�
្ណរង�្សរណ�មាែាាបើ

េ្រេ្បសោញី�ជ្សោលសោ�
្សរណ� 1� ០១ឆា � 5000� 1500� 50.00�

� �
50.00�

02 

បើជ�ពរន�ីញីឯណពាើរសោើញរ�(ស�្

ទា�េសញរណរជ�ិឧសឹុណ�ធ�ារង

សងជ�ណរជ)ិ�

រេង �េាជ�ពរន�ីញីដាី�

ារងរ្ងកងបើេដផេែាា

បើេ្រេ្បសោញី�

្សរណសាល្ារង

សរើើ�

ញីឯណពាើរសោើញរ្ ត�ាបា

ជ�ពរន�ី�
ុ .ត � 15000� ០១ឆា � 1500� 500�   ����200.00�� ��

�������

200.00��

  
      ាាុ្       

    
����65.00�� ����400.00�� ���������-��������465.00��

៣.១.១.���ាភយៃ្រកឈេ            
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

01 ាចរផាឹនជ្រោសីរីៃ្រេបេ�
អភរើណចារងអភរារាភដា

បាៃ្រេបេារងសតផៃ្រ�
្ររោ្សរណ�

អាណជើលើស�មាបើនលោញកង

អរីជ្រោសីរីៃ្រេបេ�
េលេណ� ៣� ០៣ៃថ �� ៣០០� ១២០� 36.00�

� �
36.00�

02 រណរ ពណើាេបេ�
អភរើណចារងអភរារាភដា

បាៃ្រេបេារងសតផៃ្រ�
ស� តោ�

មាណើាេបេែជណពើា្ រររល

ើញរ�
ណែា ាង� ១៤� ១២ៃថ �� ៧០០� ៣០០� 120.00�

� �
120.00�

03 ដេញេ�េបេ�
អភរើណចារងអភរារាភដា

បាៃ្រេបេារងសតផៃ្រ�
្សរណសាល្�

ដាបាៃ្រេបេមាបើ�

េណេាេតេង�
េលេណ� ១� ១ៃថ �� ៦០០� ២៥០� 12.00 

� �
12.00�

04 
រ្ងកងសុរ�ាភៃ្រេបេារងរេង�េាពីា

ភរ�

អភរើណចារងអភរារាភដា

បាៃ្រេបេារងសតផៃ្រ�
២០ទីលង�

សុរ�ាភៃ្រេបេ២០�

បារ្ងកង�
េលេណ� ២០� ១២ៃថ �� ៦៥០� ៣០០� 13.00 

� �
13.00�

05 
ណណតោ្រ្រទលោ�ារងជ�ពរន�ីបស�្តរ�

ៃ្រេបេ�

អភរើណចារងអភរារាភដា

បាៃ្រេបេារងសតផៃ្រ�
៦០០��រេជ ល�

ណណតោ្រ្រទលោៃ្រេបេ�

អជរៃគានភ�្ រែាង១០០��រ��
រេជ ល� ៦០០� ១២ែខ� ២០០� ៨០� 108.00�

� �
108.00�

06 
បើអភរើណចដាបាពីាជ្ �រព�

ារងសតផៃ្រ�

អភរើណចារងអភរារាភដា

បាៃ្រេបេារងសតផៃ្រ�
០៧ណែាាង�

ដាបាៃ្រេបេ�សតផៃ្រ�ារង

ពីាៈជ្ �រពបាបើពើ�ែថើណ �ឹ
ណែា ាង� ៧� ១២ែខ� ១៤០០� ៧០០� 480.00�

� �
480.00�

07 
រ្ងកងបើអា�ាតជ្រោសីរីៃ្រេបេ�

ារងអភរបលណរជលិ ��

អភរើណចារងអភរារាភដា

បាៃ្រេបេារងសតផៃ្រ�

ខណ�ើញរបល

ៃ្រេបេ្ណេជព�

ដាបាៃ្រេបេ�សតផៃ្រ�ារង

ពីាៈជ្ �រពបាបើពើ�ែថើណ �ឹ
ារជ� ១� ១២ែខ� ៧៤� ១� 320.00�

� �
320.00�

    ាាុ  ្      1,089.00� -� -� 1,089.00�

៣.១.២.���ាភយជល័ល      
  

  
   01 ាចរផាឹនជ្រោសីរីពលាល� ្ររពាេបើរជ្រោ� ទើទងេខត� ាចរផាឹនជ្រោពលាល� េលេណ� ៣�ឆា � 25000� 4000� 90.00� 90� �� �� 90�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

02 រ្ងកងសុរ�ាភេារទ� សុរ�ាភើ�ងម�

្សរណសរើើ,ែា�ង

,្ ណេជព,ែ្រណ

្រសរផ,ជរ្តរ�ើល�

រ្ងកងសុរ�ាភ� ស /ុ� ៣�ឆា � 610� 50� 72.00� 72� �� �� 72�

03 េើនរជសុរ�ាភជ�ពរន�ីេ�្ណសសង� សុរ�ាភ្សរជ្រោ�
្សរណសរើើ�

្ណេជព�
េើនរជសុរ�ាភជ�ពរន�ី� ស /ុ� ៣�ឆា � 2000� 600� 72.00� 72� �� �� 72�

04 
ារជរណរ ពរ លរេជណិេទសជរនិក�្តី�

ារងាលោរើព្ តី�
្ររពាេជពជរនិក�្តី� ទើទងេខត�

ារជរណរ ពរ លរេជណិេទស�

ជរនិក�្តី�ារងាលោរើព្ តី�
្រ្រើ� ៣�ឆា � 750� 300�

�
�� 45� �� 45�

05 រ្ងកងណសរណើាលរតរើព្ ត�ី
មាណើា្ តី្ររោ្បាោ�

ល�ត្��ាបើអាណជរនិក��
ទើទងេខត� រ្ងកងណសរណើាលរតរើព្ ត�ី ្រ្រើ� ៣�ឆា �

� � �
�� 8� �� 8�

06 េបពរេជ ល្រៃ្រលរជទកណ� បើពើព្ �ណ្ត�ី
្សរណែា�ង�

ែ្រណ្ រសរផ�
េបពរេជ ល្រៃ្រលរជទកណ� ណែា ាង� ៣�ឆា � 3000� 1200�

�
�� 120� �� 120�

07 ្បើរទរវ�ជ ររតរ� រេង �េាាល្តីណារងដ�ធរតរ� ្សរណជរ្តរ�ើល� ្បើរទរវ�ជ ររតរ� េលេណ� ៣�ឆា � 900� 400�
�

�� 36� �� 36�

08 ជ�ព្ ត្តររារតរទេល ធេសេារទ�
បតោរាមនបេារទខ�ស

ជ្រោ�
ទើទងេខត� ជ�ពល្ត� េលេណ� ៣�ឆា � 120� 0�

�
�� 720� �� 720�

    សរបុ      
234� 929� 0� 1,163�

៣.២.៣ ាាកា្ ា�សា ន         

01 
អរោើ�ាចរផាឹនជេណពញកងរើ�រម ា�

ជ្រោរើ�រម ា�

រេង �េាបើនលោញកងែា ាណរ

�ើ�រម ាញលោ្រររលើញរ�

្ណរង�្ សរណ

ទង៦�

្រររលើញរជើលើស�បើពើរើ�

រម ា�
េលេណ� 36� 3ឆា � 8640� 5100� 26.67� 26.67� 26.67� �



 

ណច�វ�ធីវ�និេយគីឆា រ�ណិល ( ២០១៧-២០១៩) េខតក្ណេជព ទរ័រ  76 

 

ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

02 
្ត្តររារតេលេ្រតររតរបើ្ ររោ្រងស

ណលោើ�ងទី្រព�ពា�

បើ្ ររោ្រងដាបាដ�ធ

រតរ�ារងែណល��ើ

េរភណ្ភររើ�រម ា�

្ណរង

្សរណទង៦�
រ្ងកងបើ្ ររោ្រងសណលោ� េលេណ� 18� 3ឆា � 128627� 86216� 5.53� 5.53� 5.53� �

03 

ាចរផាឹនរី�ើលេុត�ាលរមព�ពលោ����

បើរា រឹ េាាកងបើែ្រ្រ្លឣបស���

បត�ញលោ្រររលើញរ�

រេង �េាបើនលោរីបើែ្រ

្រ្លឣបសបត�ញលោ�

្រររលើញរ�

្ណរង

្សរណទង៦�

ាចរផាឹនរីបើែ្រ្រ្លឣប

សបត�ញលោ្ររ�

រលើញរ្ ណរង្ សរណទង៦�

េលេណ� 18� 3ឆា � 23100� 12630� 9.30� 9.30� 9.30� 27.90�

04 
រ្ងកងសុរ�ា៏តរាោបើពើដ�ធ

រតរ�

រេង �េាបើ្ររោ្រងដា

បាដ�ធរតរ�
��

សុបើរ�សនសុរ�ា៏�

បើបើពើដាបាដ�ធរតរ�
េលេណ� 72� 3ឆា � 128627� 86216� 14.80� 14.80� 14.80� 44.40�

  
      ាាុ្       

    

�����

56.30��

����56.30�� ����56.30�� �����168.89��

៤. ែង័ទិក�ើរយួសមស ហួសសខសណហ ក ់័ក ្់ិុា                       

៤.១ សលក្ោ           
    

��
      

01 វណោរ្ងីណាា�ាបរី�
រេង �េាបើអភរារាភា�សមន

របើណបើ�
្សរណជរ្តរ�ើល� ា ា�ា្ ត�ាបារម រនេតេង� �� 1000� ១២ែខ� 71861� 36425� ��������������-���� 1000 1000        2,000.00  

02 ពសសព�លាា�ា្ សរណជរ្តរ�ើល�
រេង �េាបើអភរារាភា�សមន

របើណបើ�
្សរណជរ្តរ�ើល� ា ា�ា្ ត�ាបារម រនេតេង� �� 8000� ១២ែខ� 71861� 35871� �������850.00�� 500 500        1,850.00  

03 ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្ស�
រេង�េាបើអភរារាភា�សមន

របើណបើ�
្សរណែា�ង� ា ា�ា្ ត�ាបារម រនេតេង� �� 5000� ១២ែខ� 59526� 30097� �������200.00�� 400 400        1,000.00  
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

04 ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្ស�
រេង�េាបើអភរារាភា�សមន

របើណបើ�
្សរណសរើើ� ា ា�ា្ ត�ាបារម រនេតេង� �� 5000� ១២ែខ� 67908� 34148� �������300.00�� 300 300            900.00  

05 ពសសព�លាា�ាសរ�ណមាោ្ណរង្ ណេជព�
រេង �េាបើអភរារាភា�សមន

របើណបើ�
្ណរង្ ណេជព� ា ា�ា្ ត�ាបារម រនេតេង� �� 3000� ១២ែខ� 31364� 16191� �������100.00�� 100 100            300.00  

06 
ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្ស្សរណែ្រណ

្រសរផ�

រេង �េាបើអភរារាភា�សមន

របើណបើ�

្សរណែ្រណ្រ

សរផ�
ា ា�ា្ ត�ាបារម រនេតេង� �� 7000� ១២ែខ� 68719� 35122� �������500.00�� 500 500        1,500.00  

07 ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្ស្សរណសាល្�
រេង �េាបើអភរារាភា�សមន

របើណបើ�
្សរណសាល្� ា ា�ា្ ត�ាបារម រនេតេង� �� 7000� ១២ែខ� 73211� 36922� �������800.00�� 500 500        1,800.00  

08 ពសសព�លារងវណោេរសើ�DST�
រេង �េាបើអភរារាភា�សមន

របើណបើ�
្ណរង្ ណេជព� ា ា�ា្ ត�ាបារម រនេតេង� �� 3000� ១២ែខ� 31364� 16191� ��������������-���� 800 800        1,600.00  

09 
ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្សរល�������

�េតន�

រេង �េាបើអភរារាភា�សមន

របើណបើ�
្ណរង្ ណេជព� ា ា�ា្ ត�ាបារម រនេតេង� �� 50� ១២ែខ� 31364� 16191� ���������30.00�� 0 0              30.00  

10 
ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្សេងេពេងស

ណលា�ទ្លមនណសរណ�ធ�

រេង �េាបើអភរារាភា�សមន

របើណបើ�
្ណរង្ ណេជព� ា ា�ា្ ត�ាបារម រនេតេង� �� 300� ១២ែខ� 31364� 16191� �������150.00�� 0 0            150.00  

11 
ែថទារងពសសព�លរ ឃេភាេងទីរប

ើណព�

�គាីះពបើន្ស្ល

េដផេញេណេើ�
្ណរង្ ណេជព� រ ឃេភាេង្ ត�ាបាពសសព�ល� �� 3000� ១២ែខ� 31364� 16191� �������250.00�� ����100.00�� ������100.00��            450.00  
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

12 បើើ្ រ�រើលសះ�្ណរង្ ណេជព�

្ររោ្រង�

ារងែណលអេរភណ� មភរ

រើ�រម ា�

្ណរង្ ណេជព�
េដផេេឣនមាេរភណ� មភររើ�������

រម ា�
ែខ� 12� ១២ែខ� 31364� 16191� ���������30.00�� 30 30              90.00  

13 សងោ្វងទេាា្ ណរង្ ណេជព� ែណល��េរភណ� មភរេខត� ្ណរង្ ណេជព� បើពើបណោ្ សរត� �� 500� ១២ែខ� 31364� 16191� �������150.00�� 300 0            450.00  

14 

ពសសព�លរ ឃេភាេងណារងឣបើរល

េខតារងួ  ងលអើបតោោទទកងល�ាា�ារ

បើណៈ�

ែណល��េរភណ� មភរេខត� ្ណរង្ ណេជព�
េដផេេឣនមាេរភណ� មភរ�

រើ�រម ា�
�� 3000� ១២ែខ� 31364� 16191� �������100.00�� 100 100            300.00  

15 ពសសព�លឣបើ្ ណរ�្រកណ េឹខត� ែណល��េរភណ� មភរេខត� ្ណរង្ ណេជព�
េដផេេឣនមាេរភណ� មភរ�

រើ�រម ា�
�២� 85� ១២ែខ� 15� 4� ��������������-���� 200 0            200.00  

16 េើនរសសាជ ើ្ើង ផងោ�ើល្ពរស� ែណល��េរភណ� មភរេខត� ្ណរង្ ណេជព�
េដផេេឣនមាេរភណ� មភរ�

រើ�រម ា�
�២� 70� ១២ែខ� 31364� 16191� ���������70.00�� 0 0              70.00  

17 េើនរសសាជ ើ្រកងបត�សសាើើរញើល� ែណល��េរភណ� មភរេខត� ្ណរង្ ណេជព�
េដផេេឣនមាេរភណ� មភរ�

រើ�រម ា�
�២� 250� ១២ែខ� 31364� 16191� �������250.00�� 0 0            250.00  

18 េើនរថ ធមម រជរេនិេ�ាា�ា��ខរលេខត� ែណល��េរភណ� មភរេខត� ្ណរង្ ណេជព�
េដផេេឣនមាេរភណ� មភរ�

រើ�រម ា�
�២� 350� ១២ែខ� 31364� 16191� �������100.00�� 0 0            100.00  



 

ណច�វ�ធីវ�និេយគីឆា រ�ណិល ( ២០១៧-២០១៩) េខតក្ណេជព ទរ័រ  79 

 

ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

19 
េើនរបើែើូាលូល�រេ ន្វង

ទេាា�
ែណល��េរភណ� មភរេខត� ្ណរង្ ណេជព�

េដផេេឣនមាេរភណ� មភរ�

រើ�រម ា�
�២� 400� ១២ែខ� 31364� 16191� �������150.00�� 150 150            450.00  

20 រងសងោឣបើើញរបលថធីរលេខត� រ្ងកង្ រសរទ័រភរបើើ� ្ណរង្ ណេជព�
ែណលអាើារ ជណ �ជអា�ព �ម

ាល�រ �ាីើអងជភរ�
�២� 780� 36ែខ� 31364� 16191�

�����

1,200.00��
1000 1000        3,200.00  

21 រងសងោឣបើ្ ជណទផ ើអាើរតរសាល្� រ្ងកង្ រសរទ័រភរបើើ� ្ណរង្ ណេជព� ល�ដាបើអា�ាតជ្រោ� �២� 672� 36ែខ� 31364� 16191� �������260.00�� 200 200            660.00  

22 រងសងោរលន��

ពសនស្�្លទណោទងាា�ាជ្

រោញលោ្រររលើញរ�ជ�ព

េដព្ រនពើា្ រររលើញរ�

្ររោ�ពដរ ា

ណារងេខត�
ល�ដាបើអា�ាតជ្រោ� �២� 160� 36ែខ� 31364� 16191� �������260.00�� ����200.00�� ������200.00��            660.00  

  
      សរបុ       

    
�����5,750�� ��6,380�� ���5,880� ���18,010��

៤.២.���ាភយទឹ䇰ហំទឹនងា�ាភ ្ រពទ�ាភ�នតងអធតាាហត��    
  

    
            

01 ាចរផាឹនជ្រោ�

រេង �េាបើនលោញកងញលោ

�គាី�្ រររលើញរសរសឹ

ា�សរសច�

្សរណែា�ង�

ែ្រណ្ រសរផ�

ជរ្តរ�ើល�សាល្�

្ណរង្ ណេជព្ សរ

ណសរើើ�

ាចរផាឹនជ្រោ� េលេណ� 9� 25ៃថ �� 633� 285� ���������40.00�� ������40.00�� ��������40.00�� �������120.00��
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

02 ល�ដាបើអា�ាតជ្រោ� រ្ងកង្ រសរទ័រភរបើើ�

្សរណែា�ង�

ែ្រណ្ រសរផ�

ជរ្តរ�ើល�សាល្�

្ណរង្ ណេជព្ សរណ

សរើើ�

ជ�ពល�ដាបើអា�ាតជ្រោ� េលេណ� 12� 60ៃថ �� 108� 54� ���������40.00�� ������40.00�� ��������40.00�� �������120.00��

03 
ទទសលពណរណ កង�

ារងជ�ពអេង �ត្រា្ រាពណរណ កង�

ពសនស្�ល្ទណោទងាា�ាជ្

រោញលោ្រររលើញរ�ជ�ពេដព

្រនពើា្ រររលើញរ�

្ររោ�ពដរ ា

ណារងេខត�
រេង �េាបើទទសលពណរណ កង� %� ១០០� 210ៃថ �� 108� 54� ���������10.00�� ������10.00�� ��������10.00�� ���������30.00��

04 ជ�ពេដផេអដរបើណរជ�ិ

រ្ ងកងបើ្ ររោ្រងជណ ើលជ

នថា�បើញ ររ្ងកងបើ្ រ

រោ្រងរើេរេភមណ�្ទរស

� ត្រើញ រ�

ល�អងជភរន

នព�ា�ឃេខត

្ណរង�

ែណលអាើាជណ �ជ

អា�ព �មាល��ាីើអងជភរ�
េលេណ� 25� 125ៃថ �� 150� 75� 54�� 54� ��������54� ���������162�

 
   សរបុ    

  
144.00� 144.00� 144.00� 432.00�

៤.៣.���ាភយះុ្កាសាានព�

01 

ជ�ពររារត�ារងល�ដាបើេ្រេោ

្បសោ�គាីះពបើស�ីា�ល�

ារង�គាីររោណរជសិា្�ល��ាីើ�

អង ជភរព�ា�ឃេខត�

រ្ងកងបើ្ររោ្រង�

ារង

េ្រេ្បសោ�គាីះពប

ើ�

ារង�គាីររោណរជសិ

ា្េឣនបា្តក�

្ររោ�ាីើ�

អង ជភរណារង

េខត��

ល�ររបតោ�គាីះពបើអ

សណ�ធ�

ណារងបើរេរឃបើើ�

េលេណ� 108 ៣ឆា �� 540� 216� 43.34� 43.34� 43.34� 130.02�



 

ណច�វ�ធីវ�និេយគីឆា រ�ណិល ( ២០១៧-២០១៩) េខតក្ណេជព ទរ័រ  81 

 

ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

្ត�ា��

02 

ាចរផាឹនជ្រោ�

ារងលរខរតរទដរ ារតរន�ត�

�ា�សមន��ខើរបើណៈ�

អភរារស�តមភរ�

គាីះពបើែា ាណជ្រោ

េលេា�សមន��ខើរ

បណៈ��

្ររោ�ាីើអង ជ

ភរណារងេខត��

�គាីះពបើស�ីា�លទទសល

បា�ជេពញកងរែាម��
ារជ� 12� ៣ឆា �� 360� 144� 17� 19� 20� 56�

03 

្ត្តររារតរម ាភរើញរបល�

រម ាភរ្រ្រើ�

ារងែាងលះងទើទតោ

េរនាតច�គាីះពបើស�ីា�ល�

បាញកងរីបើែ្រ្រ្

លរម ាភរើញរបល�

ារងរម ាភរ្រ្រើ�

្ររោ�ាីើ�

អង ជភរណារង

េខត��

�គាីះពបើទទសលបាា

ល្រេយពាភ�
េលេណ� 72� ៣ឆា �� 3,100�

1,39

5�
34.5� 34.5� 34.5� 103.5�

04 

ព�ា�ឃបើអា�ាតេបលាេយរ

បនសរីីបើា លោេសវរបើ

ណព�

បនភរន្ស្ល

បើទទសលនណេសវ

េាេ្រេ្បសោ�

ា លោេសវែញល����

េ  ត�

េាេលេេសជណី្ត�ាប

ើរណោែសងើរសោអាណ

េ្រេ្បសោ�

្ររោ�ាីើ�

អង ជភរណារង

េខត��

្រររលើញ�ារងរម រាម�

ារងទទសលបាេសវរប

ើណពន្សល្ឆរោើុម

សតៃលស�ើ�ឣជទទស

លនណបា�

េលេណ� 3� 3ឆា � 195� 80� 1� 1� 1� 3�

05 ពើ�ឃ� ជងោេឣន�គាីះពប ្ររោ�ាីើ� បើអា�ាតបើើើរសោ� េលេណ� 6� 3ឆា � 390� 178� 2� 2� 2� 6�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល  ទីតងឹ  

លទ�័ ល ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

ារងអា�ាតបើេលេណរសោរ�ណភរ

បើើារងបើទទសលខ�ស្ត�ាេ�

ាា ណោេ្ប�រតរ�

ើល�រ �ាីើ�

ារងអងជភរមាែាព

ណារងបើរេរឃបើ

ើេុេនទទសលបារ�

ណាលបើើបាោ

ែត្រេសេើ�

អង ជភរណារង

េខត��

គា ះីពបើល�រ �ាីើ�

ារងអងជភរទទសលបាល

ទរាលល �ណារងបើរេរឃប

ើើល�ទសនទីារងភើណរ

ជេិើនងណខាា្�

01 

ជ�ពររារត�ារងល�ដាបើេ្រេោ

្បសោ�គាីះពបើស�ីា�ល�

ារង�គាីររោណរជសិា្�ល��ាីើ�

អង ជភរព�ា�ឃេខត�

រ្ងកងបើ្ររោ្រង�

ារង

េ្រេ្បសោ�គាីះពប

ើ�

ារង�គាីររោណរជសិ

ា្េឣនបា្តក�

្ត�ា��

្ររោ�ាីើ�

អង ជភរណារង

េខត��

ល�ររបតោ�គាីះពបើអ

សណ�ធ�

ណារងបើរេរឃបើើ�

េលេណ� 108 ៣ឆា �� 360� 144� 17� 19� 20� 56�

សរបុ� 97.84� 99.84� 100.84� 298.52�
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២.២ ង�បងបណ ័ចំនយយ់េពរររលរ  

តះ២.៣ ៖ ្ណគខ័ ណ័ ជណរណរេរលចធកច 
 

េសជណីែណនល��រតស្មរោេើនរជ្ណរខមណ�ជនើនៈេរល�ដ�ាកងេដផេបើែណនរេ្បន�ៃ�
 

២.៣ រូរដរដរងំទររងបមព  

ល.ា ្្ពរះូលនតធត 
�ឹនួនះូលនតធត 

(លនកាេល) 
�ឹនួនរក្េង 

ទីភ� ហំកាអនុ�ុ 

អងះភរ�

ឬទីភ� ហកំា 
�ឹនួនរក្េង 

ៃះ��

(លនកាេល) 

១� ថា�បេខត� 7,539� 19� រលេខត� 19� 7,539�

សរុប 7,539 19     
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២.៤ រផពស�រ្�ពសងរបបមបកកធេងរចេងកក  
ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល 

ទីតងឹ  

រក្េង 

លទ�័ លក្រង ភ� ហំកា

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

ាល្ា�ក�េទអនុ�ោ អ�ហទទួល័ល ហឹា�ទុន��នតកយរ  

(លនកាេល) ្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ច្ំក័ោេះ ្��្ំ ាាុ្ ្ាី 

01 ពសសព�លាា�ា្សរណជរ្តរ�ើល�
រេង �េាបើអភរារាភា�

សមនរបើណបើ�
្សរណជរ្តរ�ើល�

ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 8000m� រលេខត� ១២ែខ�   71861� 35871� 850�

02 ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្ស�
រេង�េាបើអភរារាភា�

សមនរបើណបើ�
្សរណែា�ង�

ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 5000m� រលេខត� ១២ែខ�   59526� 30097� 200�

03 ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្ស�
រេង�េាបើអភរារាភា�

សមនរបើណបើ�
្សរណសរើើ�

ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 5000m� រលេខត� ១២ែខ�   67908� 34148� 300�

04 
ពសសព�លាា�ាសរ�ណមាោ្ណរង

្ណេជព�

រេង �េាបើអភរារាភា�

សមនរបើណបើ�
្ណរង្ណេជព�

ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 3000� រលេខត� ១២ែខ�   31364� 16191� 100�

05 
ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្ស

្សរណែ្រណ្រសរផ�

រេង �េាបើអភរារាភា�

សមនរបើណបើ�
្សរណសរើើ�

ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 7000� រលេខត� ១២ែខ�   68719� 35122� 500�

06 
ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្ស

្សរណសាល្�

រេង �េាបើអភរារាភា�

សមនរបើណបើ�
្សរណសាល្�

ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 7000� រលេខត� ១២ែខ�   73211� 36922� 600�

07 
ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្ស

រល�េតន�

រេង �េាបើអភរារាភ

�ា�សមនរបើណបើ�
្ណរង្ណេជព�

ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 50� រលេខត� ១២ែខ�   31364� 16191� 30�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល 

ទីតងឹ  

រក្េង 

លទ�័ លក្រង ភ� ហំកា

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

ាល្ា�ក�េទអនុ�ោ អ�ហទទួល័ល ហឹា�ទុន��នតកយរ  

(លនកាេល) ្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ច្ំក័ោេះ ្��្ំ ាាុ្ ្ាី 

08 

ពសសព�លាា�ាល្បលញី្រ្ស

េងេពេងសណលា�ទ្លមន

ណសរណ�ធ�

រេង �េាបើអភរារាភា�

សមនរបើណបើ�
្ណរង្ណេជព�

ា ា�ា្ត�ាបារម រន

េតេង�
�� 300� រលេខត� ១២ែខ�   31364� 16191� 150�

09 
ែថទារងពសសព�លរ ឃ

េភាេងទីរបើណៈ�

�គាីះពបើន

្ស្លេដផេញេណេើ�
្ណរង្ណេជព�

រ ឃេភាេង្ត�ាបា

ពសសព�ល�
�� 3000� រលេខត� ១២ែខ�   31364� 16191� 250�

10 
បើើ្រ�រើលសះ�្ណរង

្ណេជព�

្ររោ្រង�ារងែណលអ

េរភណ� មភររើ�រម ា�
្ណរង្ណេជព�

េដផេេឣនមាេរភ

ណ� មភររើ��រម ា�
ែខ� 12� រលេខត� ១២ែខ�   31364� 16191� 30 

11 សងោ្វងទេាា្ ណរង្ណេជព�
ែណល��េរភណ� ម

ភរេខត�
្ណរង្ណេជព� បើពើបណោ្សរត� �� 500� រលេខត� ១២ែខ�   31364� 16191� 2000�

12 

ពសសព�លរ ឃេភាេងណារងឣ

បើរលេខតារង  ងលអើ

បតោោទទកងល�ាា�ារបើណព�

ែណល��េរភណ� ម

ភរេខត�
្ណរង្ណេជព�

េដផេេឣនមាេរភ

ណ� មភររើ�������រម ា�
�� 3000� រលេខត� ១២ែខ�   31364� 16191� 100�

13 
េើនរសសាជ្ើើង ផងោ�ើល្ពរ

ស�

ែណល��េរភណ� មភរ

េខត�
្ណរង្ណេជព�

េដផេេឣនមាេរភ

ណ� មភររើ�រម ា�
�២� 70� រលេខត� ១២ែខ�   31364� 16191� 70�

14 
េើនរសសាជ្ើរកងបត�សសាើើ

រញើល�

ែណល��េរភណ� មភរ

េខត�
្ណរង្ណេជព�

េដផេេឣនមាេរភ

ណ� មភររើ�រម ា�
�២� 250� រលេខត� ១២ែខ�   31364� 16191� 250�



 

ណច�វ�ធីវ�និេយគីឆា រ�ណិល ( ២០១៧-២០១៩) េខតក្ណេជព ទរ័រ  86 

 

ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល 

ទីតងឹ  

រក្េង 

លទ�័ លក្រង ភ� ហំកា

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

ាល្ា�ក�េទអនុ�ោ អ�ហទទួល័ល ហឹា�ទុន��នតកយរ  

(លនកាេល) ្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ច្ំក័ោេះ ្��្ំ ាាុ្ ្ាី 

15 
េើនរថ ធមម រជរេនិេ�ាា�ា��ខរ

លេខត�

ែណល��េរភណ� មភរ

េខត�
្ណរង្ណេជព�

េដផេេឣនមាេរភ

ណ� មភររើ��រម ា�
�២� 350� រលេខត� ១២ែខ�   31364� 16191� 100�

16 
េើនរបើែើូាលូល�រេ

ន្វងទេាា�

ែណល��េរភណ� ម�

ភរេខត�
្ណរង្ណេជព�

េដផេេឣនមាេរភ

ណ� មភររើ�រម ា�
�២� 400� រលេខត� ១២ែខ�   31364� 16191� 150�

17 
រងសងោឣបើើញរបលថធី

រលេខត�

រ្ងកង្រសរទ័រភរ�

បើើ�
្ណរង្ណេជព�

ែណលអាើារ ជណ �ជ

អា�ព �មាល�រ �ាី

ើអង ជភរ�

�២� 780� រលេខត� 36ែខ�   31364� 16191� 1,309�

18 
រងសងោឣបើ្ជណទផ ើអាើ

រតរសាល្�

រ្ងកង្រសរទ័រភរ�

បើើ�
្សរណសាល្�

ល�ដាបើអា�ាត

ជ្រោ�
�២� 672� រលេខត� 36ែខ�   31364� 16191� 260�

19 រងសងោរលន��

ពសនស្�្លទណោទងាា�ា

ជ្រោញលោ្រររលើញរ�

ជ�ពេដព្រន

ពើា្រររលើញរ�

្ររោ�ពដរ

ាណារងេខត�

ល�ដាបើអា�ាត

ជ្រោ�
�២� 160� រលេខត� 36ែខ�   31364� 16191� 290�

ាាុ្ 7,539 



 

ណច�វ�ធីវ�និេយគីឆា រ�ណិល ( ២០១៧-២០១៩) េខតក្ណេជព ទរ័រ  87 

 

ឧបសរ�័�  
ឯកសបសសម�័នររសម័៖ 

• រមតម៍ារេ្មងណរ�ងញេណេើបើ�ារងរេ្មងមាបើសា្ប្ទ�ើរសោ្ណសើង�រម រមា�អងជបើសងជ�ស�ីា�ល

(លះង�១.៣ណ�១.៣ខ)��

• េសជណីសេ្�ជសីរីេបលបើណភែណនែា ាណេបលាេយបនស្មរោណរងែាាបើអភរារាភ� ារងណ�ធា�ដី�

�ា�ារេយររីឆា ើ�ណរលើរសោេខត ណេជពៃ 
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គេ្រមា គេំ្្ទសដមយ រ្ កសួយួសមគ�ប័ទ និងទ ភ �ួសេងមេគៀ់ 

១.៣ទយ៖យគេ្រមាួសេនគទភមកេុងដិ 
ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

១.ែង័ទេសក�ទសច� 

១.១.���ាភយហាតហះា                     �� �� �� ��

1�
បើអរោើ�ាចរផាឹនររីើ

:្រេយពាភរបីើេ្រេ �្ បសោ

ពីល�ណ�ារងពីណរម�សិ�

រេង �េាបើ្ ររោ្ រង�បើេដផេជះជើ

បើដណោ�លងលណោ�ារងេ្រេ្បសោ

សម្ើ:ណសរណ�ធ�(�ាា រ�លណសរណ�ធ�

ពីរី�ី�រស�ឳសថ�ជណីសតផ�

រើពញ )�

្ណរង/្ សរណទ

ង៦�

ណសរណើជាសា�១១ារជ�បា

ទទសលបើរណរ ពរ ល

ររីជណិេទសណសរណ�ធ��

ារជ� 11� RGC� PDA� ២ៃថ �� 275 82            3.30   -   -                3.30  

2 
រណរ ពរ លរេជណិេទសេ្រេ

្បសោពីរី�ី�ារង�ាា ណសរណ�ធ�

ទរា ាាលរ�ដ�មាបើេណេា

េតេង�

្ណរង/្ សរណទ

ង៦�

ណសរណើជាសា�១០ារជ�បា

ទទសលបើរណរ ពរ ល

ររីជណិេទសណសរណ�ធ��

ារជ� 10� RGC� PDA� ២ៃថ �� 180 54                
3.00   -   -                

3.00  

3 
រណរ ពរ លរេជណិេទសដញ�ព

ញ រែា ា�

ទរា ាាលរ�ដ�មាបើេណេា

េតេង�

្ណរង/្ សរណទ

ង៦�

ណសរណើជាសា�១១ារជ�បា

ទទសលបើរណរ ពរ ល

ររីជណិេទស��

ារជ� 11� RGC� PDA� ២ៃថ �� 275 82                
3.30   -   -                

3.30  

4 
រណរ ពរ លរេជណិេទសដញ�ព

ញ ើស�ាច ����

ទរា ាាលរ�ដ�មាបើេណេា

េតេង�

្ណរង/្ សរណទ

ង៦�

ណសរណើជាសា�១១ារជ�បា

ទទសលបើរណរ ពរ ល

ររីជណិេទសណសរណ�ធ��

ារជ� 7� RGC� PDA� ២ៃថ �� 275 82                
3.30   -   -                

3.30  

5 េដផេែ្សរ� ឃ�
ទរា ាាលរ�ដ�មាបើេណេា

េតេង�

្ណរង/្ សរណទ

ង៦�

ណសរណើជាសា�៧០្ រ្រើ�

បាេ្ពេសេើលសស្មរោ

េដផេរ� ឃល�្ រ្រើ�

រ� ឃ� 70 RGC� PDA� ១ៃថ �� 70 20              
24.00   -   -             

24.00  

6 សរប� រលសរីបីើរែើរើសល បតោរា មនាើាេ្បពភមនរ�ី ្ណរង/្ សរណទ ឣរ� ដើន�ជាសា�២៥នណោ� ារជ� 25 RGC� PDA� ១ៃថ �� 25 15              
35.00   -   -             

35.00  
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

ឣបសបត���ញលោឣរ� ដើន�

េបលេងជាសា�២៥ន���

បត�ភើតរដី�ធរតររ ល�

ណរបីើរែើរ្ �ល្ឣបសបត��

ង៦� បាទទសលាើាជេណពញកង�

ារងបើរែើ��រើសលឣ

បសបត��

7 

រណរ ពរ លរេជណិេទសណសរណ

�ធ�(ាលរតណ�ធញ  ស�ា�ញ

រែា ា�ពីណរម�សិ�ារងបើ្ ររោ្រង����

សតផល �រតេលេញ  ស�ា�

ទរា ាាលរ�ដ�មាបើេណេា

េតេង�

្ណរង/្ សរណទ

ង៦�

ណសរណើជាសា៩ារជ�បា

ទទសលបើរណរ ពរ ល�

ររីជណិេទសណសរណ�ធ��

ារជ� 225 RIAPIP� PDA� ២ៃថ �� 225 68              
28.80   -   -             

28.80  

8 
ជង្ ណង្ ណរ�ណសរណើែណល��

្ររមាណ័សរណ�ធជាសា������

ទរា ាាលរ�ដ�មាបើេណេា

េតេង�

្ណរង/្ សរណទ

ង៦�

ណសរណើជាសា៩ារជ�បា

ទទសលបើរណរ ពរ ល�

ររីជណិេទសណសរណ�ធ��

្ណរ�� 75 RIAPIP� PDA� ១ៃថ �� 75 49                
2.16   -   -                

2.16  

9 
េដផេរ� ឃជាសា�១២រ� ឃ�

)្ស�ា�ារងរែា ា( �

ទរា ាាលរ�ដ�មាបើេណេា

េតេង�

្ណរង/្ សរណទ

ង៦�

ណសរណើជាសា១២្ណរ��បា

ទទសលបើរណរ ពរ ល

ារងេដផេរ� ឃ�

រ� ឃ� 12 RIAPIP� PDA� ១ៃថ �� 12 4              
22.08   -   -             

22.08  

10 
រណរ ពរ លរលេើនាែ្សណ

សរណើ�

ទរា ាាលរ�ដ�មាបើេណេា

េតេង�

្ណរង/្ សរណទ

ង៦�

ណសរណើជាសា៣្ណរ��បា

ទទសលបើរណរ ពរ ល

រលេើនា��ែ្សណសរណើ�

រល� 3 RIAPIP� PDA�

២១����

សប

ុភ�

75 49              
17.04   -   -             

17.04  

11 េដផេរ� ឃ� )្ស�ា�ារងរែា ា( �
ទរា ាាលរ�ដ�មាបើេណេា

េតេង�

្ណរង/្ សរណទ

ង៦�

ណសរណើជាសា១៩នណោ�បា

ទទសលបើរណរ ពរ ល

ារងេដផេរ� ឃ�

រ� ឃ� 19 RULIP� PDA� ៣ែខ� 19 4 19  -   -             
19.00  

  �� �� �� �� �� �� �� សរបុ �� �� �� 160.98� 0.00� 0.00� 160.98�

១.២.���ាភយធនានទរហ                     �� �� �� ��
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

01�

េើនរជស រុ�ា៏ណសរណើេ្រេ្ប

សោទកណ�្ ររមាប័ះរគស�

អើើបណ�ត��

បើេ្រេ្បសោទកណេដនមាបើ�

ជើលើស�ែថទ�ារងរ្ ងកងបើ�

្ររោ្រងទកណបាល ��

ន�ស ាោ្សរ

ណសរើើ�

រណៈណមធ ដរបើស រុ�

ា៏ណសរណើេ្រេ្ បសោទកណ�

្ររមាប័ះរគសអើើប

ណ�ត�១្ត�ាបា�រេង �េត�

េតេង�

ស
រុ�
ា�៏

1� ថា�បើញ រ�

�ា ីើ�ដាបា

ទកណ�ារង

ឧត�ារន��

១ែខ� 385� 212� 5� �� �� 5�

02�

េើនរជស រុ�ា៏ណសរណើេ្រេ

្បសោទកណ�្ ររមាប័ះរគស

រកង្ បឃោ�

បើេ្រេ្បសោទកណេដនមាបើ

ជើលើស�ែថទ�ារងរ្ ងកងបើ្ ររោ

្រងទកណបាល ��

ន�េររ�

្សរណែ្រណ្ រ

សរផ�

រណៈណមធ ដរបើស រុ�

ា៏ណសរណើេ្រេ្ បសោទកណ�

្ររមាប័ះរគសរកង

្បឃោ�១្ត�ាបា�

រេង �េតេតេង�

ស
រុ�
ា�៏

1� ថា�បើញ រ�

�ា ីើ�ដាបា

ទកណ�ារង

ឧត�ារន��

១ែខ� 140� 77� 5� �� �� 5�

03�

េើនរជស រុ�ា៏ណសរណើេ្រេ

្បសោទកណ�្ ររមាប័ះរគស�

្ជុ ើតេបាេង�

បើេ្រេ្បសោទកណេដនមាបើ

ជើលើស�ែថទ�ារងរ្ ងកងបើ្ ររោ

្រងទកណបាល ��

ន�េររ�

្សរណែ្រណ្ រ

សរផ�

រណៈណមធ ដរបើស រុ�

ា៏ណសរណើេ្រេ្ បសោទកណ�

្ររមាប័ះរគស ជុ ើត

េបាេង�១្ត�ាបា�

រេង �េតេតេង�

ស
រុ�
ា�៏

1� ថា�បើញ រ�

�ា ីើ�ដាបា

ទកណ�ារង

ឧត�ារន��

១ែខ� 250� 128� 5� �� �� 5�

        ាាុ  ្    15.00� 0.00� 0.00� 15.00�

១.៣.���ាភយកទា�ាើន         
  � � � �01 េបពរ��េ្សនាេ�ាាតោ�ារងែាា

ទេីទសជើណ៏ស្មរោាចរផាឹន

សប ា�រលេទសជើណ៏េខត�

រេង �េាេភ�បាេទសជើ� ណារងេខត�
េទសជើណ៏នលោញកងរីតរ

ាោេទសជើណ៏សណេាោណ�
សាាកណ� 2,500 ថា�ប�ាីើ�

�ា ីើេទសជើ

ណ៏�
១ឆា � 2500� 1300� 20.00� �� �� 20.00�

02 រណរ ពរណលរញរសរ ើណរជ�ិ រ្ ងីណេសវេទសជើណ�៏ ណារងេខត� េសវណ�ធល �� នណោ� 90� ថា�ប�ាីើ�
�ា ីើេទសជើ

ណ៏�
១ឆា � 90� 65� 10� � � 10�

                ាាុ  ្       30.00� 0.00� 0.00� 30.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

១.៤.���ាភយពើតជ�ហះា         
  � � �

��

01 ្សងោសមរតរឣពីាណ�ធ�េសវណ�ធ� សមរតរឣពីាណើជ្សោលសោ� ្សរណទង៥� ទរា ាាមន្តក�្ត�ា� េលេណ� 5 ថា�បើញ រ� ពណរព �ណ�ធ� ២៥ៃថ �� 500� 230� 4.00� �� �� 4.00�

02 
េជឃលរខរតអា��ុត្ ររណឣពីា

ណ�ធ�

ឣពីាណើ្ រណរឣពីាណ�ធ្ សរ

ជ រ្ោ�
្សរណទង៥� ឣពីាណើមាជ រ្ោ� េលេណ� 5 ថា�បើញ រ� ពណរព �ណ�ធ� ១២ែខ� 500� 230� 4.00� �� �� 4.00�

03 
េជឃលរខរតអា��ុតត �្ងថ ធ�

េ្រគងឣល� ើ�

ឣពីាណើ្ រណរឣពីាណ�ធ្ សរ

ជ រ្ោ�
្សរណទង៥� ឣពីាណើមាជ រ្ោ� េលេណ� 6 ថា�បើញ រ� ពណរព �ណ�ធ� ១២ែខ� 500� 230� 4.00� �� �� 4.00�

04 
សុបើេើនរជែរររទជ�ពរន�ី

ពណរព �ណ�ធ�
ពណរព �ណើ�មាភរ្ សរជ រ្ោ� ទើទងេខត� ពណរព �ណើនលោជ រ្ោ� នណោ� 5 ថា�បើញ រ� ពណរព �ណ�ធ� ១២ែខ� 13� 3� 1.00� �� �� ��

05 
ជើលើស�លងរររមើណព៍ណរព �ណ�ធ

ណារង្ រេទស�
ាចរផាឹនណសរាលទើលទើលន�

ល�រ �

េខត�
ណសរាលមាបើប្ទ� េលេណ� 5 ថា�បើញ រ� ពណរព �ណ�ធ� ១២ែខ� 430� 209� 5.00� �� �� ��

                ាាុ  ្       26.00� 0.00� 0.00� 20.00�

១.៥.���ាភយែា��នតងថះរល         
  � � �

��

1 ពសសព�លើរង�ាីើែើែ�ារងា�រល� បើពើ្ ទរស� ត្រ� ស� តោ� រណស�រ� ែ�ម្ត� 71 ថា�បើញ រ�� �ា ីើ� ១ឆា � 16� 4� 47� �� �� 47�

2 រ្ ងីណរ ឃអរជរសា�ី រេង �េាា�រលអរជរាីេ�ល�ភើ�រ� ន�សាល្�
ា រររលើញរមាអរជរស

ាីេ្រេ្បសោ្ររោភើ�រ�
រ .��                 6  ឯណពា�

្ណរ�ុហ�ា

េយាស�ភើ�

ទ័េ្តីង�

1ឆា � 5054� 2594� 548� �� �� 548�

3 រ្ ងីណរ ឃអរជរសា�ី រេង �េាា�រលអរជរាីេ�ល�ភើ�រ� រផ ន្ពព�
ា រររលើញរមាអរជរស

ាីេ្រេ្បសោ្ររោភើ�រ�
រ .��                 

8,51  ឯណពា�

្ណរ�ុហ�ា

េយាស�ភើ�

ទ័េ្តីង�

១ឆា � 15199� 7780� 950� �� �� 950�

4 រ្ ងីណរ ឃអរជរសា�ី រេង �េាា�រលអរជរាីេ�ល�ភើ�រ� ន�ណ្លញើល�
ា រររលើញរមាអរជរស

ាីេ្រេ្បសោ្ររោភើ�រ�
រ .��                 

LV=12  ឯណពា�
េសវណើ�រ�

ស�ខ�
១ឆា � 5680� 2875� 394� �� �� 394�

5 រ្ ងីណរ ឃ�អរជរសា�ី រេង �េាា�រលអរជរាីេ�ល�ភើ�រ� ្សរណែា�ង�
ា រររលើញរមាអរជរស

ាីេ្រេ្បសោ្ររោភើ�រ�
រ .�� 7,36 ឯណពា� ភរាា�ភាល� 1ឆា � 6081� 3134� 330� �� �� 330�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

6 រ្ ងីណរ ឃអរជរសា�ី រេង �េាា�រលអរជរាីេ�ល�ភើ�រ� ណា ត្��ថ ធ�ី
ា រររលើញរមាអរជរស

ាីេ្រេ្បសោ្ររោភើ�រ�
រ .�� 10,76 ឯណពា�

្ណរ�ុហ�ា

េយាស�ភើ�

ទ័េ្តីង�

១ឆា � 19522� 9764� 1201� �� �� 1201�

7 រ្ ងកងបើ្ ររោ្រងដាបាែើែ�

រ្ ងកងបើ្ ររោ្រងដាបាែើែារង

ទរោរ� តោបើេដផេឣពរាណ�ធខ�ស

ជ រ្ោ�

6្ ណរង -្សរណ �

ជ�ពរគ� រឣពីាណ�ធែើែខ�

សជ រ្ោ�ារងល�ដាបើ�

េដផេឣពីាណ�ធ�ារង�

្រា្ រាែើែ��

េលេណ� 54 
�ាីើ�

ារងៃញរើើ�

�ា ីើែើែ�

ារងា�រល�
1ឆា � 4000� 150� 20� �� �� 20�

8 

ជ�ពររារត�ារង�ល�ដា�បើ�

រ្ ងីណរ ឃ��អរជរសាី�ល�

ភើ�រ�

រេង �េាា�រលអរជរសាីេ�ល�

ភើ�រ�
6្ ណរង -្សរណ �

ា រ្រើណារងភើ�រមាអ

រជរសាីេ្រេ្ បសោ�
េលេណ� 36 

�ាីើ�

ារងៃញរើើ�

�ា ីើែើែ�

ារងា�រល�
1ឆា � 63723� 32195� 10� �� �� 10�

9 

ជ�ពររារតារងល�ដាស�ាតមរ

ភររេជណិេទសរម ាីន៏

េ្រងឥាា័ៈ�

រ្ ងកងបើ្ ររោ្រងរម ាីន៏�

េ្រងឥាា័ៈ�
6្ ណរង -្សរណ �

ររារតារងល�ដាស�ាតមរ

ភរ�រេជណិេទសរម ាន៏ី

េ្រងឥាា័ៈ�

េលេណ� 15 
�ាីើ�

ារងៃញរើើ�

�ា ីើែើែ�

ារងា�រល�
1ឆា � 200� 90� 4� �� �� 4�

10 
ពសសព�លេើនរឥញរេខញាារង្ បល

បើែើ �ូ

េញេ�្ីរេង �េាេរភមណ�ភរណែា ាង

េដផេបើ�
ស� តោ្ណេជព�

េើនរជែណល�ឃអេឣន

មាេរភមណ�ភរណែា ាង

េដផេបើ�

�២� 223,55 ថា�បើញ រ�
�ា ីើែើែ�

ារងា�រល�
1ឆា � 16� 4� 31� �� �� 31�

                ាាុ  ្       3742.00� 0.00� 0.00� 3742.00�

១.៦.���ាភយឧាឹរហះា�នតងាត្ ហ្ះា                      �� �� �� ��

១� េដផេេះងដណោើថនា� បើពើ្ ទរស� ត្រ� ស� តោ្ណេជព�

បនស�ាតមរភរ�េដ្ប

នញកណពន��ាើរសោើញ រារងើ

រសោ�គា ីះពបើណារង�ា ីើ�

������២� ៦០� ថា�បើញ រ� �ា ីើ� ៣ែខ� 15� 2� 20.00� �� �� 20.00�

                ាាុ  ្       20.00� 0.00� 0.00� 20.00�

១.៧.���ាភយៃ្្ាើីយភ                       �� �� �� ��
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

01 
ពើសព�លរ្ ងីណអបើើញ របល�

ារងរល្រព�ព�មហ ាទី១�
រ្ ងកង្ រសរទ័ភរបើើ� ្ណរង្ ណេជព� អបើ្ ត�ាបាែណល��� ខ ាង� 1 ថា�បើញ រ� �ា ីើ� ៦ែខ� 14� 4� 199.00� �� �� 199.00�

                ាាុ  ្       199.00� 0.00� 0.00� 199.00�

១.៨.���ាភយរះ䇰រះនន         
  � � �

��

01 ែថទ្រវា ា�ារតរ�េខត�
បតោរា នជន�

ារងេ្បពាា ណោជះជើណ ៏

េខត ណេជព ែថទរា អា�ាតរ្រវ �Km�� 503.34� ថា�បើញ រ� �ា ីើ� 1.0� 369,017� 186,216� 6,184� � � 6183.73�

02� ពសសព�លាា�ារតរេលខ៧�
េដផេេឣន្រេសេើទីលងែញល�

ខើជេត 

ាា�ាណារងទកណញីេខ

ត ណេជព 
ាា�ា្ ត�ាបាពសសព�ល  Km          7.77  ថា�បើញ រ� �ា ីើ�

��������������

1.00��
������369,017��

�����

186,216��
��������8,511�� �� �� 8511.00�

03 រងសងោរ្ាែ្រណបង បនបើញកណពន��ា 
ាា�ាេខតេលខ២

៧៩ 
រ្ា្ ត�ាបារងសងោថ ធ ី  m             80  ថា�បើញ រ� �ា ីើ�

��������������

1.00��
��������31,856��

��������

16,200��
��������4,899�� �� �� 4899.00�

04 ដណោលើេដពទកណ េើនរជ្ររា ័មេដពទកណ 
ាា�ារតរេលខ៧

៦ 
លើ្ត�ាបារងសងោថ ធ ី  m        1,800  ថា�បើញ រ� �ា ីើ�

��������������

1.00��
��������63,872��

��������

31,358��
��������1,420�� �� �� 1420.00�

                សរបុ       21013.73� 0.00� 0.00� 21013.73�

១.៩.���ាភយអពត�ឌ្ននជន្ទ         
  � � � �

01 
ពសសព�លាា�ា្បល្ណ្ស

្ណុ��

រេង �េាបើែថទ�ពសសព�លាា�ា�

រ្ា�ារងលើ�ពារទ�

ជរ្តរ�ើល�

,្ណរង្ណេជព�

ពសសព�លាា�ា្បល្ណ្ស

្ណុ��
រ�� 6.10� ថា�បរតរ�

�ា ីើអភរា

រាភ�
1� N/A� N/A� 518� �� ��

����������

518��

02 �ែថទា ា�ារលណ�ណៈខសរ�
រេង �េាបើែថទ�ពសសព�លាា�ា�

រ្ា�ារងលើ�ពារទ�

្សរណែា�ង,្សរ

ណជរ្តរ�ើល�

្សរណសាល្�

្សរណសាល្�

ែថទា ា�ារលណ�ណៈ

ខសរ��
រ�� 38.80�

ថា�បរតរ�

&��KFW�

�ាីើអភរា

រាភ�
1� N/A� N/A� 998� �� ��

����������

998��

03 ែថទា ា�ារលណ�ណៈ្រវ��
រេង �េាបើែថទ�ពសសព�លាា�ា�

រ្ា�ារងលើ�ពារទ�

្សរណែ្រណ្រ

សរផ,្សរណ�

ជរ្តរ�ើល�

ែថទា ា�ារលណ�ណៈ

្រវ�
រ�� 51.00� ថា�បរតរ�

្ណសសងអភរ

ារាភ�
1� N/A� N/A� 362� �� �� �362����������
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

04 ាា�ាពសសព�លរន ាោ�
រេង �េាបើែថទ�ពសសព�លាា�ា�

រ្ា�ារងលើ�ពារទ�

្សរណែ្រណ្រ

សរផ,្សរណជរ

្តរ�ើល,្សរណ

សរើើ�

ពសសព�លរន ាោ� រ�� 9.20� ថា�បរតរ�
្ណសសងអភរ

ារាភ�
1� N/A� N/A� 300� �� ��

����������

300��

                ាាុ  ្       2178� � � 2178�

២.ែង័ទសម�មទសច� 

២.១.���ាភយអ្ំា�                     �� �� �� ��

01�

�

អភរារបើអរោើ�ណ�មើតើជា

មាសងោដើ�

ា លោាើាេសវអរោើ�ញលោណ�មើ

តើជ្រណរេដនរ�ណភរស

្មរោេ្តប�ជើលេើនា

ាា ណោទី១�

ទើទងេខត�

េរេណារជររមាញលោ្ រ��

េតនសរណឹររីេជណិ

េទសណារងបើរេ្ងបា�

នណោ� 138� ថា�បើញ រ�
បើ��

ណ�មើតើជ�
12ែខ� 138� 89� 44.20� 98.00� 81.50� 223.70�

02�
បើា លោថា�បញេណេើ�

បើរលររ�សរណឹ�

ា លោាើាេសវអរោើ�ញលោណ�មើ

្រណរេដនរ�ណភរ�
ទើទងេខត�

រលេើនាររ�សរ

ណឹមាញេណេើបើ�
រល� 262� ថា�បើញ រ�

បើ��ររ��

សរណឹ�
12ែខ� 59,918� 29,359� 962.40� 924.20� 932.20� 2818.80�

03�
ា លោឣមើើរណើណភសរសចាា

ណោទ៤ី -៦ �

បតោរា មនបើេបពរងោបើសរ

ណឹើរសោសរសច�
ទើទងេខត�

សរសច្ណី្ណមាថា�ប

ស្មរោទរឃសម្ើសរ

ណឹ�

នណោ� 3,588� ថា�បើញ រ�
បើ��ររ��

សរណឹ�
9ែខ� 3,588� 1,966� 861.10�

1,020.0

0�

1,120.0

0�
3001.10�

04�
បើរ្ងកងរ�ណភររេ្ងបា�

ារងេើនាេ�ររ�សរណឹ�

អ្ល្ត្តាា ណោ្ត�ា�

បាបតោរា មន�
ទើទងេខត�

បើររមាស�តមភរ�

បើ្រព�រេជណិេទស�

្ត�ាបាេើនរជ�

ារងអា�ាត�

រល� 314� ថា�បើញ រ�
បើ��ររ��

សរណឹ�
10ែខ� 59,918� 29,359� 563.60� 531.40� 559.50� 1654.50�

05�
ា លោថា�បញេណេើបើ�

រល�ដ�សរណឹ�

ា លោាើាេសវអរោើ�ញលោណ�មើ

្រណរេដនរ�ណភរ�
ទើទងេខត�

រលេើនាររ�សរ

ណឹមាញេណេើបើ�
រល� 51� ថា�បើញ រ�

បើ��ររ��

សរណឹ�
12ែខ� 16,574� 8,784� 436.30� 439.80� 462.60� 1338.70�

06� ា លោឣមើើរណើណភសរសច� បតោរា មនបើេបពរងោបើសរ ទើទងេខត� សរសច្ណី្ណមាថា�ប នណោ� 2,004� ថា�បើញ រ� បើ���ដ� 9ែខ� 2,004� 1,214� 538.00� 743.90� 867.70� 2149.60�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

ដ�សរណឹ� ណឹើរសោសរសច� ស្មរោទរឃសម្ើសរ

ណឹ�

សរណឹ�

07�

បើរ្ងកងស�តមភរ្ររោ

្រងារងរេ្ងបា�េ��ដ�

សរណឹ�

ភរើនសរសចរនរិោណ្�រត�ើ

ល�ដរ ា�

ារង្រតងររោ�ដ�សរណឹ

ត�តរនភើ�រខស្ោ�

ទើទងេខត�

បើររមាស�តមភរ�

បើ្រព�រេជណិេទស�

្ត�ាបាេើនរជ�

ារងអា�ាត�

រល� 51� ថា�បើញ រ�
បើ���ដ�

សរណឹ�
10ែខ� 16,574� 8,784� 92.50� 256.20� 200.00� 548.70�

08�
បើ្រតងស្មរោសរសច�

ដ�សរណឹ�

បើ្រតងមាញេណេើបើ

្ររកតេាយម ងើលើាេែាេន

តរបាេា�ា ងណែណទ្�ងោ�

ទើទងេខត�

ា លោ្បណោឧរតម��្

រណៈេ�្រេយរ�

ារងសម្ើញេណេើបើ

្រតង�

រល� 51� ថា�បើញ រ�
បើ���ដ�

សរណឹ�

1ញង

�/ឆា  �
16,574� 8,784� 135.00� 162.00� 172.00� 469.00�

09�
បើរ្ងកងស�តមភរ�គា ី

អរោើ�េ្រ្ររមា�័

ាា ណោអណ�ើណ�ធាកងមាញេណេើ

បើល ��
ទើទងេខត�

េរេណារជររមាស�តមភ

រ�គា ីអរោើ�េ្រ្ររមា ័

ាា ណោ្ណរង /្សរណ �

ារងន�ស� តោ�

នណោ� 59� ថា�បើញ រ�
បើ��េ្រ�

្ររមា�័
3ៃថ �� 59� 1� 26.70� 45.00� 47.20� 118.90�

10�
រ្ងីណណ�ធា�ដីអណ�ើណ�ធ�ា�រ�

ពីាៈ�
បតោរា មនអ្លអាណ�ើពា� ទើទងេខត�

េរេណារជររមាស�តម

ភរ្រ�អណ�ើណ�ធ�
នណោ� 25� ថា�បើញ រ�

បើ��េ្រ�

្ររមា�័

10

ៃថ ��
25� 8� 118.70� 135.00� 164.00� 417.70�

11�
បើរ្ងកង�ារងរ្ងីណ�ព�

�ណ�លសរណឹសុរ�ាភ�

ជាសា�ព�ណ�លសរណឹសុរ

�ាភាកងេណេាេតេង�
ទើទងេខត�

�ព�ណ�លសរណឹស

ុរ�ាភ្ ត�ាបាេរេណរ

ែា ម��

ណែា ាង� 10� ថា�បើញ រ�
បើ��េ្រ�

្ររមា�័
6ែខ� 171� 143� 62.00� 140.00� 165.00� 367.00�

12� ណ�ធា�ដីជើលេើនាេតេងា�ឃ�

ណ�មើេ្ររលាកងទទសលប

ាាើាេសវអរោើ�្រណរេដន

រ�ណភរ�

3្សរណ�

ាា ណោជើលេើនាេតេងា�ឃ

្ត�ាបាេរេណញេណេើប

ើ�

ាា ណោ� 15� ថា�បើញ រ�
បើ��េ្រ�

្ររមា�័
2ែខ� 243� 100� 47.10� 22.80� 23.40� 93.30�

13�
បើអភរាះណ�ធា�ដេីលេណណ�្

សោស�ខភរសរណឹ�

្ររោបា នលោញកងរីស�ខភរអ

ន�មន )រីរ� ត( �
�ា ីើអរោើ��

ររមាននណ/ននរប

រល�សីរីស�ខភរ�
នណោ� 43� ថា�បើញ រ�

ែា ាណស�ភរ

សរណឹ�

1ស

ប �
43� 8� 14.80� 29.30� 31.90� 76.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

អន�មន�េញេ�្ីរសណ

បតោបាាចរផាឹនរា�

14�
បើអភរារសម្ើ�ារង�

ឯណរើស�ខភរសរណឹ�

រលេើនាមាសម្ើស

េគជ ព

ររ�េ្រេ្បសោ្ររោ្បាោ�

ទើទងេខត�

រលេើនា្ត�ាបារ

ពណោ�សម្ើ�ារងា លោ

ាា ទលណោ្រ�ា្ររោបា �

រល� 85� ថា�បើញ រ�
ែា ាណស�ភរ

សរណឹ�

1ញង

�/ឆា  �
19,440� 9,525� 6.00� 7.00� 7.50� 20.50�

15�
ញេណេើបើរលរើ�េបស

ល�

ា លោាើាេសវអរោើ�ញលោរើ�សរ

សច្រណរេដនរ�ណភរ�
ទើទងេខត�

រលរើ�េបសលម

ាសម្ើេ្រេ្បសោ្ររោ

្បាោ�

រល� 1� ថា�បើញ រ�
រលរើ��

េបសល�
12ែខ� 164� 124� 52.80� 52.80� 62.00� 167.60�

16�
បើអភរារណ�ធា�ដីសរណឹ�

សម្ើសរណឹ�ារងរ លមន�

សរសឹា�សរសចមាេសនាេ�

សរណឹេបលេ្រេ្បសោ្ររោ

្បាោ�

ទើទងេខត�

េរេណារជររមាសរីបីើ

ើ្ររោ្រងេសនាេ�

សរណឹេបល�ារងេលេណ

រេ្មងត្��ាបើ�

នណោ� 31� ថា�បើញ រ�
រលរើ��

េបសល�
2ៃថ �� 31� 5� 9.80� 12.70� 12.80� 35.30�

17�
ប្ទបើ្រណសតណីូ�ម

ពា�

េ្ពេសេើលស្ណរ�ែញលេា ងេញេ

�្ីជើលើស�បើ្រណសតាា ណោរតរ�

ារងអា ើរតរ�

េខត ណេជព�

ឧរតម�ប្ើុើរជ�ណរា

ណោេ�ើរសោណីូណើ�

សម្ើញេណេើប្រណសត�

ារងពមនលភ�ី

្ណរ�� 42� ថា�បើញ រ� បើ��ណីូ� 7ៃថ �� 92� 46� 306.80� 450.00� 500.00� 1256.80�

18�
ប្ទបើ្រណសតណីូសរសច-

ារសរតច�

សរសច�ារសរតច�មាស�ខភរល ��

រេង �េតរ�រជ�ី�រតភរ�បើ

ទទសលខ�ស្ត�ាមិសោបើ�

េពនសឆ� នរីេ្រគងេឃបា�

េខត ណេជព�

ឧរតម�ប្ើុើរជ�ណរា

ណោេ�ើរសោណីូណើ�

សម្ើញេណេើប្រណសត�

ារងពមនលភ�ី

្ណរ�� 42� ថា�បើញ រ� បើ��ណីូ�
14

ៃថ ��
92� 46� 481.00� 750.00� 800.00� 2031.00�

19�
បើនលោញកងរីពង េអញសភេ្រ

រល�

បតោរា មនអ្លែាងពង េអញ

សភល�ើនៈន�ាពាេ្រ

រល�

4ន�ណារង្សរណ

សរើើ�

េរេណារជររមាសរីបីើអ

រោើ�ពង េអញសភញលោន�ា

ពាេ្ររល�

នណោ� 50� ថា�បើញ រ�
បើ��

ន�ាពា�
1ៃថ �� 50� 20� 3.90� 40.20� 45.30� 89.40�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

20�
រ្ងកង�ារងញេណេើបើ្ណរ�

្រកណឹន�ាពា�ារងណ�មើ�

អភរាររលេើនាល�ើនៈ

្ណរ�្រកណឹណ�មើ�ន�ាពា�
ទើទងេខត�

ររមា�ទសចាណរជសិរណឹ�

េបពពើ���

ារង្រតង្រ៣ល ��

នណោ� 125� ថា�បើញ រ�
បើ��

ន�ាពា�
1ែខ� 125� 45� 75.40� 105.20� 110.20� 290.80�

21�
បើណរងស�តមភរ�

ពនឃា�រ� ពីាៈ�

ន�ាពា�មាពនឃា�រ� ពីាៈ

ឣជើណ��ខើរើជរនិរ�ពីា�ត

បាេរលរនរិោបើសរណឹ�

្សរណែា�ង�

េរេណារជររមាសរីីជ្រោ

បនើ�ទ័�ារងរពណោ

ណែាចងញលោន�ាពា�

សធ្ រម��

នណោ� 200� ថា�បើញ រ�
បើ��

ន�ាពា�
1ៃថ �� 200� 100� 4.80� 15.50� 17.60� 37.90�

22�
អភរារស�តមភរ�ារងេើនរជ

្ររមា �ណរងែាាបើ�

ននណរលមាលទ័ភរ

្ររោ្រងទរា ាាមនសមរតរ�ាលរត

េជឃរសើជនណើ�េញេ�្ី

េ្រេ្បសោ�ល�ត្��ាបើ�

ទើទងេខត�

េរេណារជររមាស�ីរីបើ

្ររោ្រង�ទរា ាាមនសមរតរ�

ារងបើរណន�សើជន

ណើញលោ�ននណននរប

រល�

នណោ� 45� ថា�បើញ រ�
បើ��

ែាាបើ�
3ៃថ �� 45� 5� 28.30� 27.80� 27.80� 83.90�

23� ណ�ធា�ដីប្ទបើរ្ន្រ��
រលែញលខពិ្រ�មាញេណេើ

បើសរណឹ្រ្ណត�ី
ទើទងេខត�

រ�រជលរណសរណឹ្ត�ាបា

រ្នេាតរាោខ ផព្រ��
នណោ� 5� ថា�បើញ រ�

បើ��

រ�រជលរណ�

1ញង

/ឆា  �
� � 6.00� 10.00� 15.00� 31.00�

24�

ណ�ធា�ដីប្ទបើឧរតម�ឣ្ពី

រ្រ�រេ្ងបាេ�តរាោដជោ�

្សយល�ារងពសរបើលបណ�

រលេើនាេ�តរាោពសរបើ

លបណមា្រ�រេ្ងបាេទនង

ទតោ�ារងមាពីាភរស�ើ��

្សរណែា�ង,ែ្រ

ណ្រសរផ,សរើ

ើ,សាល្�

ារងជរ្តរ�ើល�

្រ�រេ្ងបាេ�តរាោពស

របើលបណ្ត�ាបាា

លោ្បណោឧរតម�ពី្ាភរ�

នណោ� 561� ថា�បើញ រ�
បើ��

រ�រជលរណ�
12ែខ� 561� 251� 583.00� 652.80� 600.00� 1835.80�

25�
ប្ទញេណេើបើអងជភរ្ររោ

្រងថា�ប�

អងជភរ្ររោ្រងថា�បមាញ

េណេើបើ�
ទើទងេខត�

អង ជភរ្ររោ្រងថា�

បេខត�ារង្ណរង�

្សរណ្ត�ាបាាលោថា�

បប្ទ�

អង ជភរ� 7� ថា�បើញ រ�

�ា ីើអរោើ��

ារងបើ��

្ណរង/្សរណ�

12ែខ� 32� 4� 231.60� 1,360.00� 1,485.00� 3076.60�

26� បើវនតៃ�ាលទ័ាលសរណឹ�
ាចរផាឹនើបនបើណភអដរ

បើណរជ�ិ
ទើទងេខត�

្រព�សរីីបើរើណសើ�រើ

បនបើណភអដរបើណរ
នណោ� 45� ថា�បើញ រ�

បើ��

អដរបើណរជ�ិ
1ៃថ �� 45� 7� 3.00� 21.70� 22.00� 46.70�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

ជរិលេើនា�

27� អដរបើណរជរិ�ណភរអរោើ��
រ�ណភរអរោើ�ាកងបា្រេសេើ

េតេង�
ទើទងេខត�

ជ�ពវនតៃ�ាននណ�

្រ�រេ្ងបា�សរសច�

ារងសុរ�ាភ�

រល� 67� ថា�បើញ រ�
បើ��

អដរបើណរជ�ិ
12ែខ� 469� 61� 21.30� 45.00� 45.00� 111.30�

28�
បើរងសងោ�ារងពសសព�ល�

អបើ�

រលេើនាមាអបើសរណឹ

្ររោ្បាោ�ារងមាស�ាតមរភរ�
ាា ណោេខត�

ពសសព�លអបើសរណឹែញ

លវសោ្ទរេ្ទ��
រារោ� 203� ថា�បើញ រ�

បើ��

ែាាបើ�
12ែខ� 4,368� 2,181� 2,612.00� 3,350.00� 3,500.00� 9462.00�

29�

បើអភរារស�តមភរេលេបើ

ើ្ររោ្រងសម្ើ្ទរ

ស�្តរើញ រ�

សម្ើ្ទរស�្តរើញ រទង

ជលាាតមរ�ារងអជលាាតមរ្ ត�ា

បា្ររោ្រងបាល ��ារងេដផេ

រជ ិររ្ា ាភរះលោឆា �

ាា ណោេខត�

េរេណារជររមាស�តមភ

រញលោននណ�ននរប�

ារងុរើនុកណរលេើនា�

នណោ� 63� ថា�បើញ រ�
បើ��

រណេាន�
2ៃថ �� 63� 12� 13.70� 15.80� 13.70� 43.20�

                ាាុ្ 
   

5211.03 0.00 0.00 5211.03 

២.២.���ាភយាុខពតបល           � � � �

01 
សងោអបើាពើងវស្មរោ

គសមីាៃា េពព�
រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល� ណ្ល្លជ� �� ណែា ាង� ១ 

Samarita
ns’ Purs 

  ១ឆា � 18282� 9182� 160� �� �� 160.00�

02 
សងោអបើាពើងវស្មរោ

គសីមាៃា េពព�
រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល� ែ្រណ្រសរផ� �� ណែា ាង� ១ 

Samarita
ns' Purs 

  ១ឆា � 17008� 8728� 160� �� �� 160.00�

03 សងោអបើ្រពសងះ រ្ងីណ្ររមាស័�េភរបល�
េពទ្យែងងក
េខត�្កេេច 

  កែន�ង ១ 
សយ ប្ុសស
ន 

  ២ឆា � �� �� 1200� �� �� 1200.00�

04 
ាលោរតរែញណ /ឣស�ីតុ ផ�លីណ

៩០្បរោញលោគសីមាៃា េពព �

ស�ខភររារើពន�ាាវន�មល�

ទើណ�ណ�មើារង�ឣមើ

ើើរតម��្

ទើទងេខត�

គសីមាៃា េពពបាទ

ទសលរតរែញណ�ឣស�ីត

ុ ផ�លីណ៩០្បរោ�

ភរើន� 66.00 ថា�ប�ាីើ�
�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 12234.00� 12234.00� 6.00� �� �� 6.00�

05 
ាលោពីារតរឣ�២ញើសញលោ�

ណ�មើឣន��៦ែខ�ញលោ៥៩ែខ�

ស�ខភររារើពន�ាាវន�មល�

ទើណ�ណ�មើារង�ឣមើ

ើើរតម��្

ទើទងេខត�

ណ�មើឣន��៦ែខ�ញលោ

៥៩ែខបា�ទទសល

ពីារតរឣ�២ញើស�

ភរើន� 98.00 ថា�ប�ាីើ�
�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 41127.00� 20876.00� 3.00� �� �� 3.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

06 
ាលោេសវរា្ណេណេតទេាេរ

ដល�់ស�ីកាបងវយ័យន�ពូស�

ស�ខភររារើពន�ាាវន�មល�

ទើណ�ណ�មើារង�ឣមើ

ើើរតម��្

ទើទងេខត�

គសីណារងាវនរារើពបទ

ទសលេសវរា្ណេណេត

ទេាេរ�

ភរើន� 28.00 ថា�ប�ាីើ�
�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 53861.00� 53861.00� 9.00� �� �� 9.00�

07 ាលោេសវររារតៃា េពព�

ស�ខភររារើពន�ាាវន�មល�

ទើណ�ណ�មើារង�ឣមើ

ើើរតម��្

ទើទងេខត�

គសីបាររារតៃា េពព

េលេសរី�២ញង�

��ាស្មល�

ភរើន� 63.00 ថា�ប�ាីើ�
�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 12234.00� 12234.00� 450.00� �� �� 450.00�

08 
ាលោបើស្មលណើាេ��ើល�

ដរ ាស�េភរបលរបើណៈ�

ស�ខភររារើពន�ាាវន�មល�

ទើណ�ណ�មើារង�ឣមើ

ើើរតម��្

ទើទងេខត�

គសីបាស្មលណើា

េ��ើលដរ ាស�េភរប

លរបើណៈ�

ភរើន� 70.00 ថា�ប�ាីើ�
�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 12234.00� 12234.00� 17.00� �� �� 17.00�

09 
ាលោាា រ� ើព�� ណគន�រល�

ញលោណ�មើឣន�េ្ប��១ឆា �

ស�ខភររារើពន�ាាវន�មល�

ទើណ�ណ�មើារង�ឣមើ

ើើរតម��្

ទើទងេខត�

ណ�មើឣន�េ្ប��១

ឆា បាទទសលាា រ� ើ

ព�� ណគន�រល�

ភរើន� 93.00 ថា�ប�ាីើ�
�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 9426.00� 4784.00� 282.00� �� �� 282.00�

10 
ាលោាា រ� ើ�DTC�HepB3 

ដលក់បមុរយបេ្េ្រ១ឆា ��

ស�ខភររារើពន�ាាវន�មល�

ទើណ�ណ�មើារង�ឣមើ

ើើរតម��្

ទើទងេខត�

ណ�មើឣន�េ្ប��១

ឆា បាទទសលាា រ� ើ�

DTC�HepB3�

ភរើន� 92.00 ថា�ប�ាីើ�
�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 9426.00� 4784.00� 76.00� �� �� 76.00�

11 

ាលោាសថ្រឆងេ�េះរេអ

ញសភញលោអាណា រណេ�េះរ

េអញសភ�

្រន�ទ័ាកងព�� ែាង� ទើទងេខត�

អាណា រណេ�េះរេអញសភ

បាេ្រេាសថ្រឆង

េ�េះរេអញសភេ�ើសោ

េ្បន១២ែខ�

ភរើន� 94.00 ថា�ប�ាីើ�
�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 384725.00�

195284.0

0�
6.00� �� �� 6.00�

12 

ាលោាសថ្រឆងេ�េះរ

េអញភេ្ជេា��ខញលោអាណា រណេ�

េះរេអញសភណ្�រតសណ�ធ�

្រន�ទ័ាកងព�� ែាង� ទើទងេខត�

អាណា រណេ�េះរេអញសភ

ណ្�រតសណ�ធបាទទសល

ាសថ្រឆងេ�េះរ

េអញភេ្ជេា��ខ�

ភរើន� 94.00 ថា�ប�ាីើ�
�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 384725.00�

195284.0

0�
6.00� �� �� 6.00�

13 ្រា្រាើណណើណីើេរង ្រន�ទ័ាកងព�� ែាង� ទើទងេខត� ើណណើណីើេរងសសតថ ធី� ភរើន� 34.00 ថា�ប�ាីើ� �ា ីើស�េ ១�ឆា � 384725.00� 195284.0 7.00� �� �� 7.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

សសតថ ធី� បាើណេនេឃ� ភរបល� 0�

14 
ាលោបើរ្បលព�� ើេរង

សសត�
្រន�ទ័ាកងព�� ែាង� ទើទងេខត�

អាណព�� ើេរងសសតបា

រសពេស េ្ន�
ភរើន� >85 ថា�ប�ាីើ�

�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 384725.00�

195284.0

0�
7.00� �� �� 7.00�

15 
ាលោបើរ្បលព�� ្ររា

វឃោ�
្រន�ទ័ាកងព�� ែាង� ទើទងេខត�

ណើណីព�� ្ររាវឃោណារង

ជេ�្ររពា១០

០០នណោ�

ភរពាោ� 0.80 ថា�ប�ាីើ�
�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 384725.00�

195284.0

0�
13.00� �� �� 13.00�

16 
ាលោបើរ្បលព�� ្ររា

��
្រន�ទ័ាកងព�� ែាង� ទើទងេខត�

អាណរា រោេដនរើព

�� ្ររា��
ភរើន� <0.3 ថា�ប�ាីើ�

�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 384725.00�

195284.0

0�
6.00� �� �� 6.00�

17 
េដផេបើេែាេនតរេាាកងព�� ែា

ងះតត្ត�
្រន�ទ័ាកងព�� ែាង� ទើទងេខត�

្រកតបើណភព�� ែាងះត

ត្តបាេដផេបើេែាេន

តរទាោេរល�

ភរើន� 100.00 ថា�ប�ាីើ�
�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 384725.00�

195284.0

0�
14.00� �� �� 14.00�

18 ាលោបើាពបតោអាណព�� ែភាណ�

្រន�ទ័ាកងព�� �រាែាង -ះ� ៃើែ�

ារងរ�� ស�ខភរ�របើណៈ�

ញៃទេទនត�

ទើទងេខត�
អាណព�� ែភាណបាទទសល

បើាពបតោ�
នណោ� 450.00 ថា�ប�ាីើ�

�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 384725.00�

195284.0

0�
2.00� �� �� 2.00�

19 
ាលោេសវែថទរ្បលញលោ

អាណព�� ា ា�ាជរត�

្រន�ទ័ាកងព�� �រាែាង -ះ� ៃើែ�

ារងរ�� ស�ខភរ�របើណៈ�

ញៃទេទនត�

ទើទងេខត�
អាណព�� ា ា�ាជរតបាទទស

លេសវែថទរ្បល�
នណោ� 60.00 ថា�ប�ាីើ�

�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 384725.00�

195284.0

0�
2.00� �� �� 2.00�

20 
ាលោេសវែថទស�ខភរមតោ

េដធឃញលោណ�មើ��

្រន�ទ័ាកងព�� �រាែាង -ះ� ៃើែ�

ារងរ�� ស�ខភរ�របើណៈ�

ញៃទេទនត�

ទើទងេខត�

ណ�មើបាទទសលេសវ

ែថទស�ខភរមតោេដធ

ឃ�

នណោ� 120.00 ថា�ប�ាីើ�
�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 384725.00�

195284.0

0�
2.00� �� �� 2.00�

21 

ាលោបើែថទ

រ្បលញលោអាណព�� ទកណេន

�ែា ���

្រន�ទ័ាកងព�� �រាែាង -ះ� ៃើែ�

ារងរ�� ស�ខភរ�របើណៈ�

ញៃទេទនត�

ទើទងេខត�

អាណព�� ទកណេន�ែា ��

បាទទសលបើែថទ

រ្បល�

នណោ� 1500.0
0 ថា�ប�ាីើ�

�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 384725.00�

195284.0

0�
2.00� �� �� 2.00�

22 េដផេអា ះរ�ាេ៍្បព�ុាះ ្រន�ទ័ាកងព�� �រាែាង -ះ� ៃើែ� ទើទងេខត� េ្បព�ុាះនបា ភរើន� 100.00 ថា�ប�ាីើ� �ា ីើស�េ ១�ឆា � 384725.00� 195284.0 28.00� �� �� 28.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

នបាទាោេរល� ារងរ�� ស�ខភរ�របើណៈ�

ញៃទេទនត�

េដផេអា ះរ�ា៍ទាោេរ

ល�

ភរបល� 0�

23 ាលោេសវស្មណេរទ� រ្ងកង្ររមាស័�េ� ទើទងេខត� បើេ្រេ្បសោែ្រ� ភរើន� 75.00 ថា�ប�ាីើ�
�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 384725.00�

195284.0

0�
1200.00� �� �� 1200.00�

24 ាលោេសវររេ្បពព�� � រ្ងកង្ររមាស័�េ� ទើទងេខត�
ណើណីថ ធីេលេ្ររពាមា

ណោណារង១ឆា �
នណោ /ឆា  � 0.40 ថា�ប�ាីើ�

�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 384725.00�

195284.0

0�
932.00� �� �� 932.00�

25 អា�ាត�ើលារដរស�ដ��៍ រ្ងកង្ររមាស័�េភរបល� ទើទងេខត�

�ើលដរ ាស�េភរបល

្ររញណរោេដន�

�ើលារដរស�ដ��៍

ភរើន� 100.00 ថា�ប�ាីើ�
�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 384725.00�

195284.0

0�
402.00� �� �� 402.00�

26 រ្នែធរ�ដ�� រ្ងកង្ររមាស័�េភរបល� ទើទងេខត�
�ណ�លស�ខភរមាែធ

រ�ដ�យម ងតរជមា ណោ�
ភរើន� 100.00 ថា�ប�ាីើ�

�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 384725.00�

195284.0

0�
4697.00� �� �� 4697.00�

27 
ាលោើបនបើណ៍សីរHីMIS

េា �េេា្ណសសង�
រ្ងកង្ររមាស័�េភរបល� ទើទងេខត�

ើបនបើណ៍សីរ�ី

HMISេា �េេា្ណសសង�

ទាោេរល�

ភរើន� 100.00 ថា�ប�ាីើ�
�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 384725.00�

195284.0

0�
11.00� �� �� 11.00�

28 

ាលោជ្រោអា��ុតរញលោេសវ

ស�េភរបលឯណពា្ររោ្រ

េភទ�

រ្ងកង្ររមាស័�េភរបល� ទើទងេខត�

េសវស�េភរបលឯណ�

ពា្ររោ្រេភទមា

ជ្រោអា��ុត�

ភរើន� 100.00 ថា�ប�ាីើ�
�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 384725.00�

195284.0

0�
9.00� �� �� 9.00�

29 
ាលោជ្រោអា��ុតរញលោណែា ាង

លណោាសថ�
រ្ងកង្ររមាស័�េភរបល� ទើទងេខត�

ណែា ាងលណោាសថមា

ជ្រោអា��ុត�
ភរើន� 100.00 ថា�ប�ាីើ�

�ា ីើស�េ

ភរបល�
១�ឆា � 384725.00�

195284.0

0�
12.00� �� �� 12.00�

                ាាុ្       9721.00� 0.00� 0.00� 9721.00�

២.៣.���ាភយ�្្ធះម ����ត្ាតល្ៈ        
  � � � �

01 សរណឹ្រាេរតរណភណ� ម� ែថើណឹេរតរណភណ� ម�
�ា ីើារ្ដ�៍

េខត ណេជព�

្រររលើញរពសនែថើ

ណឹបើពើស�្តររតរ�
េលេណ� 2� ើញ រ�

�ា ើីារ្�

ដ��៍
៣ឆា � ១០ ៤ 90.00� 100.00� 100.00� 1506.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

02 
ជង្ណង្រាតរសរល្ពារងទ

សចាីនភរ�

ាចរផាឹនារងែថើណឹ្រាតរ

រគស�

ណារងេខត��

្ណេជព�
រា ែថើណឹារ្ដ�� េលេណ� 1� ើញ រ�

�ា ើីារ្�

ដ��៍
៣ឆា � 37� 15� 30.00� 40.00� 40.00� 110.00�

03 
ជង្ណង្រាតរារងអភរាះាា៏

រ្ដ��

េឣន្រររលើញរនលោញកង�

អរីតៃ�ាៃាស�្តរេរតរណភ

ណ�ារ្ដ��៍

ណារងេខត��

្ណេជព�
ែថើណឹារ្ដ�� េលេណ� 1� ើញ រ�

�ា ើីារ្�

ដ��៍
៣ឆា � 3� 1� 30.00� 40.00� 40.00� 110.00�

04 
ជង្ណង្រាតរភរនាារងាច

រផាឹនារ្ដ��

េឣន្រររលើញរនលោញកង�

អរីតៃ�ាៃាស�្តរេរតរណភ

ណ�ារ្ដ��៍

ណារងេខត��

្ណេជព�
ែថើណឹារ្ដ�� េលេណ� 2� ើញ រ�

�ា ើីារ្�

ដ��៍
៣ឆា � 3� 0� 30.00� 40.00� 40.00� 110.00�

05 
ាចរផាឹនសើាើើរារងសរល្ព

សររ្ណ�ធ�

េលេណ�រសោពីាភរ្ររ�

រលើញរ�

ណារងេខត��

្ណេជព�

្រររលើញរមា�

ពនឃ�
េលេណ� 1� ើញ រ�

�ា ើីារ្�

ដ��៍
៣ឆា � 2� 1� 30.00� 40.00� 40.00� 110.00�

06 ែថទារងេើនជ្រជរើ�ាីើ� មាារើា ភរ�� េខត ណេជព�
េុដរ ើជនស�្មា ័្ ត�ា

បាែថទ�
េលេណ� 1� ើញ រ�

�ា ើីារ្�

ដ��៍
៣ឆា � 2� 2� 30.00� 40.00� 40.00� 110.00�

                ាាុ្       240.00� 300.00� 300.00� 2056.00�

២.៤.���ាភយសា䇰         
  � � � �

1�

រ្ងកងរ�ណភរបើសរណឹែា ា

ណដ�៍ា�ាមនរេង �េារលរ�ទ័រ�

ណសរណឹ្ររោរ្�រតសុបើ�

រ�សន�ាីើអរោើ�េញេ�្ីរ្ងកង

រ�ណភររ�ទ័រណ�ដ�សរណឹ�

ារងើណ្រ�រែា ម��

រ្ងកងរ�ណភររល្រព�

ដ�៍ា�ាមន�
១៧រល�

រេង �េាបើនលោញកងារង

បើទទសលខ�ស្ត�ា�
ណែា ាង� ៤៥� ើញ រ�

�ា ីើដ�ណ

�ធបើ�
៣ឆា � 400� 0� 43.00� 44.00� 45.00� 132.00�

2�

រេង �េាបើាចរផាឹនេា ាណរ�ទ័

រសនេឣនបាទើលទើល

នល�បើសែញងដ�៍េទស

េញេ�្ីេឣន្រររលើញរមា

បើនលោញកង�
ទើទងេខត�

េញេ�្ីេឣននលោញកង

្ររោបា �
េលេណ� ៣៧៨� ើញ រ�

�ា ីើដ�ណ

�ធបើ�
៣ឆា � �� �� 44.00� 45.00� 46.00� 135.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

នល�ា�ទរារងទើើទសចា�៏

3�

រេង �េានទីាចរផាឹនែាាណរ�

ទ័រសនាឹើភ� រោារងសងជ�

ល�ាតឣះ�ារងទី្រព�ពា�

ល�ើនពបើសែញងដ�៍េទស

នេដនាឹើភ� រោបើអរោើ�អ

ររី�� េអញស៏�ារងេ្រគង�

េឃបា�

េញេ�្ីេឣន្រររលើញរមា

បើនលោញកង�
៦្ណរង�្សរណ�

េញេ�្ីេឣននលោញកង

្ររោបា �
េលេណ� ១០៥� ើញ រ�

�ា ីើដ�ណ

�ធបើ�
៣ឆា � 36619� 19780� 43.00� 44.00� 45.00� 132.00�

4�

សរប� រលាចរផាឹនេសជ

ណីែណន�េសជណីសេើជ��

រះជើណ៏ញលោេ�ញកណនពុរ

ើរសន�ារងបើអា�ាត�

េបលបើណ៏ើរសោ្ណសសង�

ដ�ធបើ�ារងរសន�ាលោ�

ណរជសិុបើល �រ�សន�ាីើព

នឃ�ារងឣរ� ដើ�ើលដរ ា��

ពើ�ឃេ�ញកណនពុរើរសន

េញេ�្ីជ�ពរន�ីរសនរីាា ណោ

្ណសសង�

៦្ណរង�្សរណ�
េញេ�្ីេឣនេ�រស

ននលោញកងរីជ្រោ�
ារជ� ៤៨� ើញ រ�

�ា ីើដ�ណ

�ធបើ�
៣ឆា � 36619� 19780� 43.00� 44.00� 45.00� 132.00�

ាាុ  ្ 173.00� 177.00� 181.00� 531.00�

២.៥.���ាភយ័ះំ័ះងទរហសា  នតងអ䇰ះភយជន្ទ �
�

01 ពសសព�លអណ�ងសារោ� ា លោេសវទកណរ� តារងរេង �េា

បើនលោញកងអរីអន�មនញលោ

សុរ�ាភពារទ�

ជរ្តរ�ើល,សាល្

,សរើើ,ែ្រណ

្រសរផ�

្រ្រើមាទកណរ� ត

េ្រេ្បសោ្រ្រើមា�

រង ជាោអន�មនេ្រេ�

្បសោ�

អណ�ង� 115 រកា 
�ាីើអភរារាភ

ពារទ�
1 14375 8625 150 �� �� 150.00�

02 រងសងោអណ�ងសារោថ ធ�ី
សរើើ,សាល្,ជរ

្តរ�ើល,ែ្រណ
អណ�ង� 12 រកា 

�ាីើអភរារាភ

ពារទ�
1 1500 900 111 �� �� 111.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

្រសរផ�

03 
សងោឣង្តងទកណេភាបង�

(4ែ�ម្តរើរ)�
ា លោេសវទកណរ� តារងរេង �េា

បើនលោញកងអរីអន�មនញលោ

សុរ�ាភពារទ�

ជរ្តរ�ើល� � ឣង� 7 រកា 
�ាីើអភរារាភ

ពារទ�
1 245 147 23.8 �� �� 23.80�

04 រ ើ្សពសុរ�ាភ� សរើើ� � ្សព� 1 រកា 
�ាីើអភរារាភ

ពារទ�
1 250 150 39 �� �� 39.00�

05 ាលោសម្ើៈរង ជាោ�
េបពែខ�ើារងា

រាៈ�
� រង ជាោ� 350 រកា 

�ាីើអភរារាភ

ពារទ�
1 1750 820 105 �� �� 105.00�

                ាាុ្       428.80� �� �� 428.80�

២.៦.���ាភយាាកា នតង្ើោក ព្ណោ ល��ជ� ជី�ៈ       
  � � � �

01 ពសសព�លឣបើ�ាីើ�
ែណល��េុដរ ើជន��

ស�ា្ម�័ា ីើ�

ភើ�រអើើជសច�

២�

ឣបើ្ត�ាបើែណល

ល���
ឣបើ� 1� ថា�បើញ រ� �ា ើី� ១ឆា � 66� 12� 710� � � 710�

                ាាុ្       710� � � 710�

២.៧.���ាភយាងះះហត��          
  � � � �

01 

អភរាះស�ខ�មលភរស្ម

រោពាើងេ្បពារងនើង

េ្បព�ារងណរជបិើ្រ្រើ�

�រេង �េាបើពសនសេគជ ពញលោ

ពាើងេ្បព�ារងនើងេ្បព

េដន�ើលេុត�េ្បព�

�ុាះន�

្ណរង�្សរណ�

ទង៦�

ា �លោពាសនសេគជ ពរន ាោ

ញលោ�ពាើងេ្បព�ារង

នើងេ្បព�

្រ្រើ� 3584� ើញ រ� �ា ើី� ៣ឆា � 17486� 8471� 349.40� 350.00� 350.00� 1049.40�

02 រ� ើាីតរស�្ទ�ពាើងេ្បព�
អភរាះស�ខ�មលភរពា

ររបើ�

ទង៦្ណរង�

្សរណ�

ា �លោពាសនសេគជ ពរន ាោ

ញលោ�ពាើងេ្បព�ារង

នើងេ្បព�

នណោ� 14� ើញ រ� �ា ើី� ៣ឆា � 14� 14� 3.00� 4.00� 4.00� 11.00�

03 

ា�លោេសវរ ើលទ័ភររល

ណ�ធបនស�្ទ�ារងា �លោ

សម្ើៈឧរណើណភសររ្ារ�ធរត�

អភរាះស�ខ�មលភរពា

ររបើ�

ទង៦្ណរង�

្សរណ�

ា �លោពាសនសេគជ ពរន ាោ

ញលោ�ពាើងេ្បព�ារង

នើងេ្បព�

នណោ� 2250� �ើលាីដរ� �ណ�ល�� ៣ឆា � 2250� 544� 640.70� 641.00� 641.00� 1922.70�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

04 
ា�លោសម្ើៈសរសចញលោណ�មើ

ណើា�ពាររបើ�ារងណ�មើររបើ�

អភរាះស�ខ�មលភរពា

ររបើ�

ទង៦្ណរង�

្សរណ�

ា �លោសភើពសរណឹញលោណ�

មើររបើារង្រ្រើ�
នណោ� 93� �ើលាីដរ� �ណ�ល�� ៣ឆា � 93� 45� 31.00� 31.00� 31.00� 93.00�

05 រណ�រ ពរ លារងា �លោទ�ា�
អភរាះស�ខ�មលភរពា

ររបើ�

ទង៦្ណរង�

្សរណ�

�ា លោទ�ារេង �េា��ខើរើពើ

ាពាររបើារង្រ្រើ�
នណោ� 24� �ើលាីដរ� �ណ�ល�� ៣ឆា � 24� 2� 8.30� 8.70� 8.70� 25.70�

06 

ាចរផាឹនជ្រោស�ីរីណរជបិើ

ពើ�ារងេលេណណរសោសរទ័រ

ពាររបើ�

អភរាះស�ខ�មលភរពា

ររបើ�

ទង៦្ណរង�

្សរណ�

រេង �េាបើនលោញកងញលោ

សុរ�ា៏សរីីណរជបិើ

ពើារងេលេណណ�ស្ោ�

សរទររពាររបើ�

េលេណ� 6� �ើលាីដរ� �ណ�ល�� ៣ឆា � 858� 489� 2.00� 2.00� 2.00� 6.00�

07 

ាចរផាឹនអរី�សរទ័រណ�មើ��

ារង�ទរោរ� តោអេរេពសឃញើើ�

�ា�សចើ�េលភរពាារងេដផេ

ឣពីាណ�ធ�

�រេង �េាបើ

នលោញកងញលោសុរ�ា�៏

ទង៦្ណរង�

្សរណ�

�រេង �េាបើនលោញកងសី

រីសរទររណ�មើ�ទរោរ� តោ�

អេរេពសឃញើើ�ា�សចារង

េដផេឣពីាណ�ធ�

េលេណ� 110� ើញ រ� �ា ើី� ៣ឆា � 3800� 2090� 9.00� 36.00� 80.00� 125.00�

08 

្ត្តររារតបើែថទពាសស

ជេពពណ�មើល��ណ�ល�

ារងសុរ�ភ�

រេង �េានាបើអាះរ�ាភ

ជេពពអេរេុ រងឹ�ណារង្រ្រើ

ារងបើើ��េលភសរទ័រគសាីរង

ណ�មើ�ារងបើ�ែថទណ�មើ�

ទង៦្ណរង�

្សរណ�
�� ណែា ាង� 4� អង ជបើ� �ា ើី� ៣ឆា � 1443� 699� 2.00� 2.50� 2.50� 7.00�

                សរបុ       1045.4� 1075.2� 1119.2� 3239.8�

២.៨.���ាភយរភមេន  
          � � �

��

01 
ជ�ពថតនណរមត៍មា�ណាឹន

ល�ា�ទរេខត�ារង�ទើើទសចាភ�
រ្ងីស�តមភរាឹន�

្ណរង�្សរណ�

ទង៦�

បាាចរផាឹនណារង�

១ៃថ ��១៨េមម ង��
េលេណ� ៣� ថា�ប�ាីើ�

�ា ីើរមត៍ម

ា�
៣ឆា � 150000 80000 50.00� �� �� 50.00�

                ាាុ្       50.00� 0.00� 0.00� 50.00�

២.៩.���ាភយកយនឌភា        
  � � �

��

1 កុៀតចំកវទិកនិងងផរសង�ផ តកង�នភររបុខបមុមម្ ្ពកចច, កវទិក +ងផរសង�ផ  កលព 5 ្ពរួង មន�រុពិច� 1 ឆ�  ំ 400 280 10.00� �� �� 10.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

កុកលពពមមរសររលលធមរ

ង�មរៃម��រ�រនិង្រគ�ុែ ែុុ  

ព�បង្រគ�ុនិងរងរមនធ

មនភរ្តករុ 

ឃបំចំតពស,�ស

ផ្រច,ពន�ួរ

,ឃផសម 

កុ្ុ រ 

2 
តណ�ប ចតណ� លរ�រររកុែព

ៃឆ�នំចំណរ អុ 

តកង�នមបុុតុខលស�រ�រមនររ
វភរ្តករុ 

កគាតស,�ស

ផ្រច,មរ្ម

ណ� ល 

តណ�ប ចតណ� ល កលព 3 ្ពរួង 

ក
.

ុអិ/វ រ/ព
 

1 ឆ�  ំ 45 45 12.00� �� �� 12.00�

3 
តណ�ប ចតណ� លរួនតែន�ុ

្រគ�ុ 

្ពបមពរិពុងូតចបពកេផ

មនអុរបវរុភរ 

េបលរោ,�ដើ,�

ថ ធអេណ េណ,�

�ស ាោ 

រណរ ពរ ល កលព 4 ្ពរួង 

ក
.ុអិ

/វ 
រ

/ព
 

1 ឆ�  ំ 80 55 8.00� �� �� 8.00�

04 
រណរ ពរ ល�ឣមើើរ

ឧរតម��្
ណ�មើមាស�ខភរល ��

ណរងោញើល�ញើលា�ង�

ណ្លញើល�
រណរ ពរ ល� ារជ� 9 ្ណសសង�

ប
,�ើ�ស

�ខភ
រ�

1ឆា � 235 195 5.00� �� �� 5.00�

05 

ាចរផាឹនជ្រោទរោរ� តោបើ

ពសឃញើើ�ា�សចេរង្រាវឃ

+ជណ្សរណ �

អេរេពសឃញើើារងជណ្សរណថ

នជ�ព�

ជគង �ងោ��ែា�ង��

ើលសសមាពម�ន�

លេរម �

ាចរផាឹន� េលេណ� 8 ្ណសសង�

ប
.

�ើ�ា
ា�ា�ជ
្រ
ោ�

1ឆា � 720� 700� 5.00� �� �� 5.00�

06 

ាចរផាឹន�ជ្រោទរោរ� តោ

អេរេុ រងឹណារង្រ្រើារងណរជ ិ

បើពើពាើងេ្បព�

អេរេុ រងឹ្ត�ាបាបតោរា មន�
សរើើ�ជសចីែណា�

រីើដា��លេរម �
ាចរផាឹន� េលេណ� 8 ្ណសសង�

ប
.

�ើ�ា
ា�ា�ជ
្រ
ោ�

1ឆា � 720� 500� 5.50� �� �� 5.50�

07 

ាចរផាឹនជេណពញកងេនាមើ

េបលរារតេនាមើារងបើ

េលេណណរសោែាាបើ្រ្រើ�

ណា�ង្រ្រើមាបើររភណឹ

េើនរជែាាបើណារង្រ្រើ�

្ណរង�

្សរណទង៦�
ាចរផាឹន� េលេណ� 11 ្ណសសង�

ប
.

�ើ�េ
ន
ា
មើ�

1ឆា � 660� 500� 10.00� �� �� 10.00�

08 
ាចរផាឹន�ជេណពញកង�

េនាមើ�ារងសរទររគស�ី
គសីរ�ើសទទសលបាសរទ័រេសធេបា �

សរ�ណ,ណាត្,ើ

បើណ ល,ថ ធ,ី

សា�ល,ជសចីែណា,

ាចរផាឹន� េលេណ� 8 ្ណសសង� �ា ើី� 1ឆា � 480� 400� 10.00� �� �� 10.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

ែ្សពរៈ�

09 

ារជរណរ ពរ លភររអាណ

ញកណនស្�រស្�ល្�រ�ណ�ា�

ណ�ារងបើ��ណរជបិើើល្សរណ�

រេង �េាស�តមភរអាណទទសល

រារណ�ណរជបិើនើលន��
�ា ើី� រណរ ពរ ល� ារជ�

      4     
(3ៃថ�( ្ណសសង� �ា ើី� 1ឆា � 27� 27� 10.00� �� �� 10.00�

10 

េាទរបររេ្បពេយរលោ�សរីី

បើអា�ាតសណ�ធភរើរសោ�

រណាណ�្សរណ�្ណរង�

អាណទទសលរារណ�ណរជបិើនើល

មាស�តមភរ�េជពើណ្រភរ

ៃារ�� �

�� េាទរប� េលេណ� 2 ្ណសសង� �ា ើី� 1ឆា � 53� 53� 0.00� �� �� 0.00�

11 េើនរជទរវអាើរតរ�៨��ីន�
ើ�លកណខសរទ�ទើសរទ័រនើលអា

ើរតរ��

្ណេជព,សាល្,

ែា�ង,�
�ីទរឃ� េលេណ� 3 ្ណសសង� �ា ើី� 1ឆា � 600� 450� 9.00� �� �� 9.00�

12 

រេង �េតារងរ្ងកង្ណរ�គសីណារង

បើេលេណណរសោស�ភរ

េនាមើ�

គសីទទសលជេណពញកង�
ណារង្សរណ៥

ារង្ណរង១�
រណរ ពរ ល� ារជ� 18 ្ណសសង� �ា ើី� 1ឆា � 180� 180� 8.00� �� �� 8.00�

13 
្រព�រើណសើ�រលទរាលារងេលេ

ណទរសេងរា�

អង ជភរទទសលបាើបនបើ

ណភារងេលេណែាាបើអា�ាត

រា �

�ា ើី� ្រព�� ឆា � 1 ្ណសសង� �ា ើី� 1ឆា � �� �� 0.00� �� �� 0.00�

14 
ប្ទញលោបើអា�ាតែាាបើ

ន�ទររគស រវឆា �

�ា ីើអា�ាតសណ�ធភរល�ែា

ាបើេ្បងទ�ណ�ើស�ទង

េរនាតច�

�ា ើី�
ញេណេបើ�ាីើមា្រ

សរទរភរ�
េលេណ� " ្ណសសង� �ា ើី� 1ឆា � 32� 30� 548.00� �� �� 548.00�

15 

ប្ទញលោញេណេបើពសនគសីើ

ងេ្បពេដនអេរេុ រងឹារង

្រ្រើគសី្ណី្ណេ�ល�ស

ុរ�ាភ�

ប្ទញលោញេណេើបើពសនគសីើង

េ្បពេដន�អេរេើុ កង �ឹារង

្រ្រើគសី្រី្ណេ�ល��

ស រុ�ា�៏

សុរ�ាភ�
ជ�ពសសើស�ខទ�ណ�ារងើណញ

េព្រន�
្រ្រើ� 80 ្ណសសង� �ា ើី� 1ឆា � 400� 200� 6.00� �� �� 6.00�

16 សងោើរង�ព�ណ�ល� ស�ាតរភរសម្ើៈ� ស� តោអើើ ើរង្ត�ាបារងសងោ �� 150 �ាើី� �ា ើី� 1ឆា � 200� 190� 300.00� �� �� 300.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

អភរារាភគស�ី� ជសចី� ើសជ��

                សរបុ       946.50� 0.00� 0.00� 946.50�

៣. ែង័ទដិេ្កង្ើសក�ស�យដិ្គក ្គមួ់ួមងធនយកិធ រ្ ួ េ្ាគមះ ហួន្យួសមដិែ្ក្ក្របដស់             �� �� �� ��

៣.១.���ាភយកាេ្ែននរាួ្នីយហះា ាឹើងំ�នតងាុ��កយ        
  � � �

��

1 
ាចរផាឹនជ្រោ�ារងរទដរ ា

រតរន�តពណោរមាា័កងា�សមនញីដាី�

រេង �េាបើជ�ពរន�ីារងរ្ងកង

បើេដផេែាាបើេ្រេ្ បសោញី�

្ណរង/្សរណទ

ង៦�

្រររលើញរាកងទទសល

បាជេណពញកងរីារជាច

រផាឹន 

េលក                          
4  �ថា�បើញ រ�� ��ា ើីែញាញី�� �១ឆា ��                     

70  
                    
25  

                  
5.5      

         

5.50  

2 បើជ�ពរន�ីlេលេណញរើង�
រេង �េាបើជ�ពរន�ាីរងរ្ងកងប

ើេដផេែាាបើេ្រេ្បសោញី�

្ណរង/្សរណទ

ង៦ 

ញី្រររលើញរេសាេស��

្ត�ាបាជ�ពរន��ី
រមណ� 300� ថា�បើញ រ� �ា ើីែញាញី�

០១

ឆា �
700� 300� 13.5� � � 13.50�

3 បើជ�ពរន�ីរា �
រេង �េាបើជ�ពរន�ីារងរ្ងកងប

ើេដផេែាាបើេ្រេ្បសោញី�

្ណរង/្សរណទ

ង៦ 

ញី្រររលើញរេសាេស��

្ត�ាបាជ�ពរន��ី
រមណ� 100� ថា�បើញ រ� �ា ើីែញាញី�

០១

ឆា �
300� 100� 8.0� � � 8.00�

4 
បើជ�ពរន�ីញីលណ�ណៈរ្ររម

ា�័

រេង �េាបើជ�ពរន�ីារងរ្ងកងប

ើេដផេែាាបើេ្រេ្បសោញី�
្ណរង្ណេជព� ញីើញ រារងញីឯណពា្ត�ាប

ាជ�ពរន��ី

ភើ�រ� 5� ថា�បើញ រ� �ា ើីែញាញី� ១ឆា � 7,000� 3,000� 200.0� � � 200.00�

5 
បើើេដព្រនទនសោញី

ដាី�
ល�ររបតោទនសោញីដា�ី

្ណរង/្សរណទ

ង៦�

ទនសោញីដាី្ត�ាបា

េដព្រនពើា្រររ

លើញរ�

ណើណី� 10� ថា�បើញ រ� �ា ើីែញាញី� ១ឆា � 50� 20� 7.0� � � 7.00�

6 
្សងោទរា ាាមន�

េញេ�្ីេដផេរ ាងោេបលាា ណោ្សរណ�

រេង �េាបើជ�ពរន�ីារងរ្ងកងប

ើេដផេែាាបើេ្រេ្បសោញី�
្សរណជរ្តរ�ើល�

រ ាងោេបល្សរណ�

្ត�ាបាេើនរជ�
្សរណ� 1� ថា�បើញ រ� �ា ើីែញាញី� ១ឆា � 6,500� 2,000� 7.0� � � 7.00�

7 
េដផេរជ ិររ្ា ាភរាា�ាល�្ណរង

/្សរណ �

រេង �េាបើជ�ពរន�ីារងរ្ងកងប

ើេដផេែាាបើេ្រេ្បសោញី�

្ណរង/្សរណទ

ង៦�

ែាាទីា ា�ា្ណរង /្សរណ �

្ត�ាបាេើនរជ�

្ណរង�

្សរណ�
6� ថា�បើញ រ� �ា ើីែញាញី� ១ឆា � 3,000� 1,500� 4.0� � � 4.00�



 

ណច�វ�ធីវ�និេយគីឆា រ�ណិល ( ២០១៧-២០១៩) េខតក្ណេជព ទរ័រ  109 

 

ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

8 
ប្ទញេណេើបើើញ របលស�្

ទាញីសងជ�ណរជ�ិ

ស�្ទាសងជ�ណរជពិើា�

្រ្រើ្ណី្ណ�

្សរណែា�ង�

្សរណសាល្�

្រររលើញរ្ ណី្ណ�

ទទសលបាញីស�្ទា

សងជ�ណរជ�ិ

ន�� 2� ថា�បើញ រ� �ា ើីែញាញី� ១ឆា � 1,500� 500� 16.5� � � 16.50�

9 

ជ�ព្ត្តររារតបើដរ ា�េជឃ

លរខរតេរេណ�ររទារង �ួ ណបើ

ើដរ ាសណងោ�

បតោរា មនសណងោអតោ�

ជ្រោ�

្ណរង/្សរណទ

ង៦ 

សណងោមារទដរ ា�

រេជណិេទសារងរ�ណភ

រ�

្ណរង�

្សរណ�
6� ថា�បើញ រ� �ា ើីែញាញី� ១ឆា � 250� 100� 12.0� � � 12.00�

10 

បើើាចរផាឹនរទដរ ា

រតរន�តពណោរមាា័កង�ា�សមន

សណងោ�

បតោរា មនសណងោឣដររ

េតន�

្ណរង/្សរណទ

ង៦ 

ឣរ� ដើែញាញីារង្រ

ររលើញរទទសលបាជ

េណពញកង�

្ណរង�

្សរណ�
6� ថា�បើញ រ� �ា ើីែញាញី� ១ឆា � 250� 100� 6.5� � � 6.50�

11 
ជង្ណងទរា ាាមនអរីរម ាភរ

រជ ិររ្ា ាៃាលេ��ឋា�

ែសផងនលោអរីត្��ាបើ�

លេ�ឋា�

្ណរង/្សរណទ

ង៦ 

ទរា ាាមនត្��ាបើល

េ�ឋា្រ្រើ�

្ណី្ណជ្សោលសោ�

្ណរង�

្សរណ�
6� ថា�បើញ រ� �ា ើីែញាញី� ១ឆា � 10,000� 4,500� 7.0� � � 7.00�

12 

ជង្ណងទរា ាាមនទលីងលេ�

ឋាេលេញីើញ រេដនខ�សជ្រោ�

ារងើណញេព្រន�

េើនរជែាាបើអា�ាតបើើ

លេ�ឋា�

្ណរង/្សរណទ

ង៦ 

សេ្�ជបាែាាបើ�

អា�ាតបើើលេ��

ឋា�

្ណរង�

្សរណ�
6� ថា�បើញ រ� �ា ើីែញាញី� ១ឆា � 500� 150� 7.0� � � 7.00�

13 
ពសសព�លអបើើញ របល�ាីើ�

)1ពមាទី១( �
ែណល��េរភមណ�ភរ�ាីើ� �ា ើី� អបើ្ត�ាបាែណល�� ខាង                          

1  �ថា�បើញ រ�� ��ា ើីែញាញី�� �១ឆា ��                     
96  

                    
15  

             
200.0      

     

200.00  

                សរបុ       494.00� 0.00� 0.00� 494.00�

៣.២.���ាភយៃ្រកឈេ                    �� �� �� ��

01 ាចរផាឹនជ្រោសីរីៃ្រេបេ�
អភរើណចារងអភរារាភដាបា

ៃ្រេបេារងសតផៃ្រ�
្ររោ្សរណ�

អាណជើលើស�មាបើន

លោញកងអរីជ្រោៃ្រ

េបេ�

េលេណ� 3 ថា�ប�រតរ�

ើញ របល

ៃ្រេបេ

្ណេជព�

០៣

ៃថ ��
300� 120� 36.00� �� �� 36.00�

02 រណរ ពណើាេបេ� អភរើណចារងអភរារាភដាបា ស� តោ មាណើាេបេែជណពើា��������ណែា ាង� 14 ថា�ប�រតរ� ើញ របល ១២ 700� 300� 120.00� �� �� 120.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

ៃ្រេបេារងសតផៃ្រ� ្រររលើញរ� ៃ្រេបេ

្ណេជព�

ែខ�

03 ដេញេ�េបេ�
អភរើណចារងអភរារាភដាបា

ៃ្រេបេារងសតផៃ្រ�
្សរណសាល្�

ដាបាៃ្រេបេមា

បើេណេាេតេង�
េលេណ� 1 ថា�ប�រតរ�

ៃ្រេបេ

្ណេជព�
១ៃថ �� 600� 250� �� 12� �� 12�

04 
រ្ងកងសុរ�ាភៃ្រេបេារង�

រេង �េាពីាភរ�

អភរើណចារងអភរារាភដាបា

ៃ្រេបេារងសតផៃ្រ�
២០ទីលង�

សុរ�ាភៃ្រេបេ២០�

បារ្ងកង�
េលេណ� 20 ថា�ប�រតរ�

ៃ្រេបេ

្ណេជព�

១២

ែខ�
650� 300� �� 13� �� 13�

05 
ណណតោ្រ្រទលោ�ារងជ�ព����

រន�ីបស�្តរៃ្រេបេ�

អភរើណចារងអភរារាភដាបា

ៃ្រេបេារងសតផៃ្រ�

៦០០��

រេជ ល�

្រ្រទលោៃ្រេបេអជរ

ៃ្ានភ�្រែាង១០០

រ��ណតោ�

រេជ ល� 600 ថា�ប�រតរ�
ៃ្រេបេ

្ណេជព�

១២

ែខ�
200� 80� �� 108� �� 108�

06 
បើអភរើណចដាបាពីាជ្�រព�����

ារងសតផៃ្រ�

អភរើណចារងអភរារាភដាបា

ៃ្រេបេារងសតផៃ្រ�
០៧ណែា ាង�

ដាបាៃ្រេបេ�សតផ

ៃ្រ�ារង�ពីាៈជ្�រព

បា�បើពើែថើណឹ�

ណែា ាង� 7 ថា�ប�រតរ�
ៃ្រេបេ

្ណេជព�

១២

ែខ�
1400� 700� �� �� 480� 480�

07 
រ្ងកងបើអា�ាតជ្រោសរីី�

ៃ្រេបេ�ារងអភរបលណរជលិ ��

អភរើណចារងអភរារាភដាបា

ៃ្រេបេារងសតផៃ្រ�

ខណ�ើញ រ���

បលៃ្រេបេ

្ណេជព�

ដាបាៃ្រេបេ�សតផ

ៃ្រារង�ពីាៈជ្�រព

បាបើពើ�ែថើណឹ�

ារជ� 1 ថា�ប�រតរ�
ៃ្រេបេ

្ណេជព�

១២

ែខ�
74� 1� �� �� 320� 320�

                សរបុ       156� 133� 800� 1783�

៣.២.���ាភយជល័ល                     �� �� ��

01 ាចរផាឹនជ្រោសីរីពលាល� ្ររពាេបើរជ្រោ� ទើទងេខត�
ាចរផាឹនជ្រោពល

ាល�
េលេណ� 57�

ើញ របលព

លាល�
ពលាល� 1� 2750� 790� 32.00� �� �� 32.00�

02 រ្ងកងសុរ�ាភេារទ� សុរ�ាភើ�ងម� ្ណរង្ណេជព� រ្ងកងសុរ�ាភ� ស /ុ � 1 
ើញ របលព

លាល�
ពលាល� 1� 62� 9� 5.00� �� �� 5.00�

03 
េើនរជសុរ�ាភជ�ពរន�ីេ�

្ណសសង�
សុរ�ាភ្សរជ្រោ�

្សរណសរើើ,

្ណេជព�

េើនរជសុរ�ាភជ�ព

រន�ី�
ស /ុ � 1 

ើញ របលព

លាល�
ពលាល� 1� 760� 380� 104.00� �� �� 104.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

04 រ្ងកងណសរណើាលរតរើព្ត�ី
មាណើា្តី្ររោ្បាោល��

ត្��ាបើអាណជរនិក��

្សរណជរ្តរ�ើល�

,្ណេជព�

រ្ងកងណសរណើាលរត

រើព្ត�ី
្រ្រើ� 2 

ើញ របលព

លាល�
ពលាល� 1� �� �� 5.00� �� �� 5.00�

05 េបពរេជ ល្រៃ្រលរជទកណ� បើពើព្�ណ្តី� ្សរណសរើើ�
េបពរេជ ល្រៃ្រ

លរជទកណ�
ណែា ាង� 1 

ើញ របលព

លាល�
ពលាល� 1� 3680� 1320� 40.00� �� �� 40.00�

06 
្បើរទរវ�ជ ររតរ�

ារងដៃ្រលរជទកណ�
រេង �េាាល្តីណារងដ�ធរតរ� ្សរណែា�ង� ្បើរទរវ�ជ ររតរ� េលេណ� 1 

ើញ របលព

លាល�
ពលាល� 1� 200� 78� 5.00� �� �� 5.00�

07 
ជ�ព្ត្តររារតរទេល ធេស

េារទ�

បតោរា មនបេារទខ�ស

ជ្រោ�
ទើទងេខត� ជ�ពល្ត� េលេណ� 414 

FiA�WWF�

EU��

ពលាល,

ឆធ ទេា ា�
1� 120� 0� 88.00� �� �� 88.00�

                សរបុ       435.00� 0.00� 0.00� 2983.00�

៣.៣.���ាភយ្ា�សា ន        
  � � �

��

01 េដផេដ�ងសះ�េរសហើណងោូា�
្ររោ្រងារងែណល��េរភណ�

ភររើ�រម ា�

្ណរង្សរណ

ទង៦�

ដ�ងសះ�េរសហើណងោ

ូា�
ដ�ង� ៣៦៥�

ថា�បអន

�មន្ណរង�
�� ១ឆា � 369017� 186216� 58.40� �� �� 58.40�

02 ពសសព�លទីលាវណោសះ��
្ររោ្រងារងែណល��េរភណ�

ភររើ�រម ា�

ែា�ងារងែ្រណ

្រសរផ�
ទីលាវណោសះ�� ណែា ាង� ២� ថា�បើញ រ�

�ា ីរើ�រម

ា�
១ឆា � 128628� 65199� �� 480.00� �� 480.00�

03 
រងសងោឣង្រ្រកតណ�ធទកណ

ណខផណោ�

្ររោ្រងារងែណល��េរភណ�

ភររើ�រម ា�
្ណរង្ណេជព� សងោឣង្រ្រកតណ�ធ� ណែា ាង� ១� ថា�បើញ រ�

�ា ីរើ�រម

ា�
១ឆា � 31673� 16387� �� 410.00� �� 410.00�

04 រេង �េតេសវ្រ�ើលសះ��
្ររោ្រងារងែណល��េរភណ�

ភររើ�រម ា�
ែា�ងារងសរើើ�

មា្ណរ�ុហ�ា្រ�ើល

សះ��
្ណរ�ុហ�ា� ២� �� ្ណរ�ុហ�ា� ១ឆា � 31673� 16387� �� �� 45.00� 45.00�

                សរបុ       581.40� 890.00� 45.00� 4064.40�

៤. ែង័ទិក�ើរយួសមស ហួសសខសណហ ក ់័ក ្់ិុា                �� �� �� ��

៤.១.���ាភយទឹ䇰ហំទឹនងា�ាភ ្រពទ�ាភ�នតងអធតាាហត��       
    � � �

��

01 ាចរផាឹនជ្រោ�
រេង �េាបើនលោញកងញលោ�គា ី�

្រររលើញរសរសឹា�សរសច�

្សរណែា�ង�

ែ្រណ្រសរផ�
ាចរផាឹនជ្រោ� េលេណ� 5 ើញ រ�

�ា ីើទ�ើ�រ�

អ�

25

ៃថ ��
633� 285� 40.00� �� �� 40.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

ជរ្តរ�ើល�សាល្�

្ណរង្ណេជព�

02 ល�ដាបើអា�ាតជ្រោ� រ្ងកង្រសរទ័រភរបើើ� ្សរណែា�ង� ជ�ពល�ដា� េលេណ� 12 ើញ រ�
�ា ីើទ�ើ�រ�

អ�

60

ៃថ ��
108� 54� 10.00� �� �� 10.00�

03 

ទទសលពណរណ កងារងជ�ព

អេង �ត្រា្រាពណ

រណ កង�

ពសនស្�្លទណោទងាា�ាជ្រោ

ញលោ្រររលើញរជ�ពេដព្រ

នពើា្រររលើញរ�

្ររោ�ពដរ ា

ណារងេខត�

រេង �េាបើទទសលពណ

រណ កង�
%� 100 ើញ រ�

�ា ីើទ�ើ�រ�

អ�

210

ៃថ ��
108� 54� 10.00� �� �� 10.00�

04 ជ�ពេដផេអដរបើណរជ�ិ

រ្ងកងបើ្ររោ្រងជណ ើល

ជនថា�បើញ ររ្ងកងបើ្រ

រោ្រងរើេរេភមណ�្ទរ

ស�្តរើញ រ�

ល�អងជភរ

នន

ព�ា�ឃេខត�

ែណលអាើាជណ �ជអា�ព �

មាល��ាីើអង ជភរ�
េលេណ� 25 ើញ រ�

�ា ើីទ�ើ�រ�

អ�

125

ៃថ ��
150� 75� 54.00� �� �� 54.00�

                សរបុ       114.00� 0.00� 0.00� 114.00�

៤.២.���ាភយះុ្កាសាាើៈ          
  � � � �

01 

ជ�ពររារត�ារងល�ដាបើេ្រេោ

្បសោ�គា ីះពបើស�ីា�ល�ារង

�គា ីររោណរជសិា្ល�រ

�ាីើ�អង ជភរព�ា�ឃេខត��

រ្ងកងបើ្ររោ្រង�ារងេ្រេ

្បសោ�គា ីះពបើ�ារង�គា ី

ររោណរជសិា្េឣនបា្តក�

្ត�ា�

្ររោ�ា ីើ�

អង ជភរណារង

េខត��

ល�ររបតោ�គា ីះពបើ

អសណ�ធ�ណារងបើ

រេរឃបើើ�

េលេណ� 36 �ាើី�

�ា ីើ��ខ

ើ�

របើណៈ�

1ឆា �� 192� 58�

43.34�

�

�

�� �� 43.34�

02 

ាចរផាឹនជ្រោ�ារងលរខរត

រទដរ ារតរន�ត��ា�សមន

��ខើរបើណៈ�

អភរារស�តមភរ�គា ីះព

បើែា ាណជ្រោេលេា�សមន

��ខើរបណៈ��

្ររោ�ា ីើអង ជ

ភរណារងេខត��

�គា ីះពបើស�ីា�លទទស

លបា�ជេពញកង

រែា ម��

ារជ� 4 �ាើី�

�ា ីើ��ខ

ើ�

របើណៈ�

1ឆា �� 192� 58� 17.00� �� �� 17.00�

03 

្ត្តររារតរម ាភរើញ របល�

រម ាភរ្រ្រើ�ារងែាង

លះងទើទតោេរនាតច

បាញកងរីបើែ្រ្រល្រម ា

ភរើញ របល�ារងរម ាភរ

្រ្រើ�

្ររោ�ា ីើ�

អង ជភរណារង

េខត��

�គា ីះពបើទទសលបា

ាល្រេយពាភ�
េលេណ� 24 �ាើី�

�ា ីើ��ខ

ើ�

របើណៈ�

1ឆា �� 2500� 765� 34.50� �� �� 34.50�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

�គា ីះពបើស�ីា�ល�

                សរបុ       94.84� 0.00� 0.00� 94.84�

៤.២.���ាភយែ័នាាាាតត          
  � � � �01 ប្ទើញ របលះពបាី�េខត

ណារងបើ្រ�ើល�ារងេើនរជ

ទរា ាាមន�ើលដរ ាន��

ទរា ាាមន�ើលដរ ាមារ�ណភរ�

ារង្រសរទ័ភរ�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

�គា ី្ណរង�្សរណ�េ�ន��

េ�ស� តោ�េសធបា�េ�

ភើ�របារណរ ពរ ល��

ារជ� ១៦� �ាអ៣� �ាើីែាា

បើ�

១៨

ៃថ ��

360� 160� 9.27� �� �� 9.27�

02 សរប� រលាា ណោេខត�ារងារជ�

ើ�លកណ�េតេងា�ឃ�សីរទីរា ាាមន

�ើលដរ ា�ារង�ឧរណើណភនន

ស្មរោបើណរង�ណ�ធ�ា�ដី

�ា�ារេយរេខត��

រ្ងកងបើា�ភររមត៍មារម ា

ភរ�េខត�្ណរង�្សរណ��

�ា ើីែាាបើ� ្ណរ�បើើែាាបើេខ

ត�ទទសលបារមត៍មា�

រម ាភរ�ារងបើា�ភរ��

ារជ� ១� �ាអ៣� �ាើីែាា

បើ�

១ៃថ �� 80� 30� 1.45� �� �� 1.45�

03 សរប� រលាា ណោ្ណរង�្សរណ�

ារងារជើ�លកណេតេងា�ឃសរីទីរា ា

ាមន�ើលដរ ា�ារងឧរណើណភ

ននស្មរោបើណរងណ�ធ

�ា�ដីា�ារេយរេខត��

រ្ងកងបើា�ភររមត៍មារម ា

ភរ�េខត�្ណរង�្សរណ��

្ណរង�

្សរណទង៦�

សមពរណជើលើស�បា

ទទសលជេណពញកង�

របីើា�ភររមត៍មា�

ារជ� ៦� ថា�ប�ាើី� �ា ើីែាា

បើ�

៦ៃថ �� 300� 98� 4.00� �� �� 4.00�

  េើនរជទរា ាាមនារងឯណរើនន

ស្មរោប្ទបើេើនរជេាទរប

ណរងែាាបើាា ណោេខត�

មាសងជតរភរ�ៃាណ�ធ

�ា�ដីា�ារេយរ្ររោាា ណោ�

រលេខត� រេ្មងឣទរភរ�្ររោ

ាា ណ�រាមាបើរាោ

រេ្មងបា ��

សរប� រ

ល�

១� �ាអ៣� �ាើីែាា

បើ�

១ៃថ �� 95� 25� 0.36� �� �� 0.36�

04 ប្ទបើេើនរជននស្មរោ

ណរជញិេណេើបើសរប� រលស

មុើណណ�ធាា ណោ្ណរង�្សរណ��

េណនរើថា�បប្ទ�

េ��ើលដរ ា��

�ា ើីែាាបើ� រេ្មងឣទរភរន��

ស� តោ្រវឆា �

បាទទសលបើប្ទ�

្ណរង�

្សរណ��

៦� �ា ើី�

�ាអ៣�

�ាើីែាា

បើ�

៦ៃថ �� 520� 211� 3.60� �� �� 3.60�

05 ប្ទបើេើនរជ�ារងបើ រេ្មងមម ្ទីជ� ្ណរង� រេ្មងឣទរភរន�� ន�� 46� �ា ើី� �ា ើីែាា �� 90� 40� 0.92� �� �� 0.92�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2016 2017 2018 ាាុ្ 

ាលរតទរា ាាមនរេ្មង

អភរារាភាា ណោេ្ប�រតរ�

្សរណទង៦� ស� តោ្រវឆា �បា�

េបពរ���្ារងែជណពើា�

ស� តោ� �ាអ៣� បើ�

07 ញេណេើបើអតស�ុណណ�ធ

្រ្រើ្ណី្ណពទ៩ី�

ណណតោអតស�ុណ្រ្រើ្ណី

្ណ��

២៥២ភើ�រ� ្រ្រើ្ណី្ណររត្បណញ

ទទសលបារណម��

្រ្រើ� 17622� ្ណសសងែា

ាបើ��

�ា ើីែាា

បើ�

៥ែខ�� 70488� 35244� 378.00� �� �� 378.00�

                ាាុ្       397.60� 0.00� 0.00� 397.60�
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១.៣ង ៖ ធេងរមរួដិសួរា គ 
ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

១.ែង័ទេសក�ទសច� 

១.១.���ាភយហាតហះា                 �� �� �� ��

01 

រណរ ពរ លរេជណិេទសស

្�រតស្មងរើព្ស�ាទង�

១០��ខ��

ទរា ាាល្ស�ារ�ដ�មាបើ

េណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ណសរណើ�រ�ី២០នណោ�េា�

២៥នណោ�

្ត�ាបារណរ ពរ លររីេជណិ

េទសណសរណ�ធ�ៃ�

ារជ� 49 RGC�� PDA� 3ឆា � 1,225 367 0.30 7.00 7.00 14.30 

02 

េ្ពេសេើលស�ារងេដផេរ� ឃរ�ី

រេជណិេទសស្�រតស្មងរើ

ព្ស�ា�ែសារីេដ�អីែអើ៦៦�

�ួ ើញសល�ារងនងអ�

-� ្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ណសរណើរី�២០នណោ�េា�

២៥នណោ�

្ត�ាបារណរ ពរ លររីេជណិ

េទសណសរណ�ធ�ៃ�

រ�

ឃ�
245 -� -� 3ឆា � 245 74 0.70 7.00 7.00 14.70 

03 

េ្ពេសេើលសទីលងេដផេរ� ឃរ�ី

ាលរតាល�ារងាចរផាឹន�

រើព្ស�ាទង�១០��

-� ្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ណសរណើែញលបាេ្ពេសេើលសស

្មរោេដផេរ� ឃទទសលបើ�ែណ�

នអា�ាត  លោ�ារងាចរផាឹន�

រាណារង�ើលដរ ា�

ណែា ាង� 19 -� -� 3ឆា � 2,300 690 53.00 45.00 45.00 143.00 

04 

រណរ ពរ លរីរើៈ្រេយ

ពាភបើេ្រេ្បសោ�

ពីល�ណសតផ�ារងពីណរម�សី�

-� ្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ណសរណើរ២ី០នណោ�េា�២៥នណោ�

្ត�ាបារណរ ពរ លររីេជណិ

េទសណសរណ�ធ�ៃ�
ារជ� 30 -� -� 3ឆា � 1,150 345 1.50 6.00 6.00 13.50 

05 

េដផេរ� ឃេះងសាច ពីល�ណ

សតផ�ារងពីណរម�សរ�

-� ្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ណសរណើែញលបាេ្ពេសេើលសស

្មរោេដផេរ� ឃទទសលបើ�ែណ�

នអា�ាត  លោ�ារងាចរផាឹន�

រាណារង�ើលដរ ា�

រ�

ឃ�
94 -� -� 3ឆា � 170 51 15.00 18.00 18.00 51.00 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

06 

រណរ ពរ លរេជណិេទស្រ

រលារ្ណ�ធ�

ញ  ស�ាល�េបលបើណភ

ដ�ធរតរ�(រាស(�

-� ្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ណសរណើរី�២០នណោ�េា�

២៥នណោ�

្ត�ាបារណរ ពរ លររីេជណិ

េទសណសរណ�ធ�ៃ�

ារជ� 49� -� -� 3ឆា � 1,525 457 5.00 7.00 7.00 19.00 

07 

េដផេរ� ឃល�រេជណិេទស្រ

រលារ្ណ�ធញ  ស�ាល�

េបលបើណភដ�ធរតរ�

)រាស( �

-� ្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ណសរណើែញលបាេ្ពេសេើលសស

្មរោេដផេរ� ឃទទសលបើែណ

ន�អា�ាត  លោ�ារងាចរផាឹន

រាណារង�ើលដរ ា�

រ�

ឃ�
291� -� -� 3ឆា � 291 87 34.00 34.00 34.00 102.00 

08 

ពើ�ឃបើេដផេែ្សេ�តរាោម

ាទកណ្ររោ្បាោ�

-� ្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ណសរណើែញលបាេ្ពេសេើលសស

្មរោេដផេរ� ឃទទសលបើ

ែណន�អា�ាត  លោ�

តរាោែញលមាទកណ្ររោ្បាោ�

រ�

ឃ�
140� -� -� 3ឆា � 200 60 15.00 15.00 15.00 45.00 

09 

ពសនពាើងេ្បពេដនេ្បព

ដ�ធរតរ�

-� ្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីអា ះរ�ាភាលរតណ�ធញ

 ���

ណសរណើេបលេងែញលទទសលើង

េ្បព�ុាះនដ�ធរតរ��

្រ្រ

ើ�
7,200 -� -� 3ឆា � 7,200 2,160 289.55 289.55 289.55 868.65 

10 
ពសនពាើងេ្បពេដនេ្បព

ដ�ធរតរ�

-� ្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីា លោពាសនសេ្ពែា ាណ

សងជ�េាចងណ��

្រ្រ

ើ�
6,000 -� -� 3ឆា � 6,000 1,800 165.00 165.00 165.00 495.00 

11 

អេង �តសងោទរា ាាល្ស�ា�

)ាសឹ�ារង្ស�ា្បង( �

-� ្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ីេដផេ្បើ្រ�ើលទរា ាាមន

ណារងបើអេង �តសងោទរា ាាល្ស�ា�

បាោែត្រេសេើេតេង��

ស

ណ�
492 -� -� 3ឆា � 236 71 4.00 8.00 15.00 27.00 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

12 

អេង �តសងោទរា ាាលញ�

េពត�ារងញត�ង�ី�

-� ្ណរង /្សរណ ���

ទង៦�

េញេ�្ីេដផេ្បើ្រ�ើលទរា ាាមន

ណារងបើអេង �តសងោទរា ាាលញ

េពត�ារងញត�ង�ីបាោែត�្រេសេើ

េតេង��

ស

ណ�
140 -� -� 3ឆា � 140 42 4.00 8.00 8.00 20.00 

13 

ជ�ព្រ�ើលទរា ាាមនសមរតរណសរណ

�ធ�

-� ្ណរង /្សរណ ���

ទង៦�

េញេ�្ី្រ�ើលទរា ាាមនសមរតរណសរណ

�ធ��ល��ើលដរ ា្សរណ�្ណរង�ន��

ភើ�រ���្បាជ្សោលសោ�

ន�

/ស�

តោ�

32 -� -� 2ឆា � - - - 23.516 23.516 47.03 

14 

រណរ ពរ លែាាបើ��ខ�

ពាសឃ�ភររអាណញកណន�

បើជ�ព�

រន�ីរណាីនសុរ�ាភញលោ�

ាា ណោញកណ

នសុរ�ាភណសរណ�ធថ ធ�ី�

N/A� ្ណរង /្សរណ ���

ទង៦�

េញេ�្ី្ាា ណោញកណនសុរ�ាភ

ណសរណ�ធេជពេើនរជែាាបើពាស

ឃឣពីាណ�ធ,ភររអាណញកណន�

ារង�

្ររោ្រងរន�ីរា �បាជ្សោ�

លសោ�ៃ�

ស
ុ
រ�
ាភ�

3 -� -� 3ឆា � 24 4 3.170 3.170 3.183 9.52 

15 

ជ�ព្សងោសរតមរេ្រគងនាណសរណ

�ធេ�ល�ពារទ��

N/A� ្ណរង /្សរណ ���

ទង៦�

េញេ�្ី្រ�ើលទរា ាាមនេ្រគងន

ាណសរណ�ធេ�ល�្សរណ�្ណរង���

ន�

/ស�

តោ�

46 -� -� 3ឆា � -� -� 4.00 4.00 4.00 12.00 

16 

ល�ដាបើអា�ាតណរជសិា្

ើរសោ្ណរ�ុហ�ាស�្ទាញីេស

ញរ�ណរជ�ិ

-� ្សរណទង៥� �គា ីពនឃរេជណិេទសេើនរជ�

ឯណរើើរសោ្ណរ�ុហ�ា�

េញេ�្ីជ�ព�

្ត្តររារតញេណេើបើអា�ាតើ

រសោ្ណរ�ុហ�ា�

ញង� 6� -� -� 3ឆា � -� -� 14.08 22.17 22.17 58.42 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

17 

ល�ដា�ារងពើ�ឃបើដញ�ព�

ញ �ណសរឧសឹុណ�ធល�

តរាោែញលមាសប ា�រល�

-� ្ណរង /្សរណ ���

ទង៦�

ណសរណើល�រ ្ណរង�្សរណ���

ទទសលបាបើរណរ ពរ ល�

រេជណិទសដញ�ព�ាចរផាឹន�

រើពថ ធី�ារងទសចាណរជសិរណឹ�

ញង� 7� -� -� ១ឆា � 175 52 3.64 - - 3.64 

18 

ារជាចរផាឹនសីអរបីើាល

រមពពលោរ ល�ណរីបើ

េ្រេ្បសោសម្ើៈណសរណ�ធបធ

ារើ�មណីន្តក�្ត�ា��

រេង �េាបើ្ររោ្រងបើេដផេ�ជះជើ

បើដណោលងលណោ�ារងេ្រេ្បសោ�

សម្ើ:ណសរណ�ធ�(�ាា រ�លណសរណ�ធ�

ពីរី�ី�រស�ឳសថ�ជណីសតផ�រើព

ញ )�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

រេង �េាជេណពញកង�

ញលោណសរណើអរី�

ាលរមពពលោននរ ល�ណ

របីើេ្រេ្ បសោសម្ើណសរណ�ធ�

�រាមារមណីន្តក�្ត�ា��

ារជ� 20 -� -� 2ឆា � 600 180 - 8.00 8.00 16.00 

19 

ជ�ពេដផេរជ ិររ្ា ាភរាា ណសរណ�ធ�

ារងពីណសរណ�ធ���

រេង �េាបើ្ររោ្រងបើេដផេ�ជះជើ

បើដណោលងលណោ�ារងេ្រេ្បសោ�

សម្ើ:ណសរណ�ធ�(ាា រ�លណសរណ�ធ�

ពីរី�ី�រស�ឳសថ�ជណីសតផ�

រើពញ )�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

េញេ�្ី្រ�ើលទរា ាាមន�ឣពីាណ�ធ�

លណោសម្ើណសរណ�ធ្ រវឆា �ារង�

ញកងអរី្ រេភទសម្ើណសរណ�ធ�អផី

ខ ាព�ណរ�ងដណោលងលណោណារង�េខត�

ន្ស្លណារងបើ្ររោ្រង�

ល�ជ្រោសីាា ារងពី�ណសរណ�ធៃ�

សងោ

/េញរមើ �
180 -� -� 2ឆា � 120 36 - 7.00 7.00 14.00 

20 

�

ារជរណរ ពរ លណរជ ិ្ រតររតរ

លងលណោល ���

-� ្ណរង�្សរណ

ទង៦�

រេង �េាជេណពញលោឣពីាណើលណោ

សម្ើណសរណ�ធ�ានលោញកងអរី

រេជណិេទស

ណារងបើលលណោសម្ើណសរណ�ធ�បា

ស�្សរ�េាល�ជ្រោសីរាីា

ណសរណ�ធ�ារងពីណសរណ�ធៃ��

ារជ� 30 -� -� 3ឆា � 120 36 7.00 7.00 7.00 21.00 

21 

រណរ ពរ លរេជណិេទសប

ើេ្រេ្បសោពីរី�ី�

ារងាា ណសរណ�ធ�

-� ្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ណសរណើជាសារី�២០នណោ�េា�

២៥នណោ�

្ត�ាបារណរ ពរ ល

ររីេជណិេទសណសរណ�ធ�ៃ�

ារជ� 50 -� -� 3ឆា � 1,385 415 8.43 8.43 8.43 25.29 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

22 

រណរ ពរ លរេជណិេទសដ

ញ�ពញ រែា ា�

ទរា ាាលញើស�ាច �ាកង

ញ ណសរឧសឹុណ�ធ�

មាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ណសរណើជាសារី�២០នណោ�េា�

២៥នណោ�

្ត�ាបារណរ ពរ លរី

រេជណិេទសណសរណ�ធ�ៃ�

ារជ� 22� -� -� 1ឆា � 660 250 10 - - 10.00 

23 

េដផេរ� ឃសសារែា ា្ រ្រើ� -� ្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ណសរណើែញលបាេ្ពេសេើលសស

្មរោេដផេរ� ឃទទសលបើ

ែណន�អា�ាត  លោ�

ារងេដផេសសារលណ�ណព្រ្រើៃ�

រ�

ឃ�
22� -� -� 1ឆា � 660 250 26.00 - - 26.00 

24 

រណរ ពរ លរេជណិេទសដ

ញ�ពញ ើស�ាច �

-� ្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ណសរណើជាសារី�២០នណោ�េា�

២៥នណោ�

្ត�ាបារណរ ពរ ល

ររីេជណិេទសណសរណ�ធ�ៃ�

ារជ� 22� -� -� 1ឆា � 660 250 10.00 - - 10.00 

25 

ជង្ណងសុរ�ាភអភរារាភ

ណសរណ�ធមម ស�ីាណរា្ស�ា�

N/A� ្ណរង�្សរណ

ទង៦�

សុរ�ាភអភរារាភែញលមា

្ររោ�្ត�ាបាេ្ពេសេើលសជង

្ណងថ ធី�ល�លណ�ា រណៈ�ារងបើ

េបពេឆា ត��

ស
ុ
រ�
ាភ�

9� -� -� 3ឆា � 280 100 18.00 18.00 18.00 54.00 

26 

ាចរផាឹន�រីា�បាបើ�

បើពើារងណវតោព�� �

សតផល �រតេលេញ ញត�ង�ី�

ល�ើនៈបើរ�ិងាលេញអើខាករ�

ារង  ងរម�សមើ�ាចរផាឹនេ�ល�

ភើ�រែញលមាដញ ញត�ង�ី�

ទរា ាាលញើស�ាច �ាកង

ញ ណសរឧសឹុណ�ធ�

មាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ណសរណើជាសា�៦៦០នណោ�ទទសល

បាជេណពញកង�រទររេរដាភ�

ណារងបើបើពើព�� �

ារងសតផល �រត�េលេញ ញត�ង�ី�
េលេណ� 25 -� -� 2ឆា � 2,000 600 - 34.36 34.36 34.36 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

27 

ជង្ណងសុរ�ាភណសរណ�ធថ ធី

រែា ម���

N/A� ្ណរង /្សរណ ���

ទង៦�

េញេ�្ីេើនរជសុរ�ាភណសរណ�ធ្

មារើជនស�្មាណ័ារងបើ

្ររោ្រង�ជ្សោលសោ�ារងន

្ស្លណារងបើរណរ ពរ លរេជណិ

េទសណសរណ�ធ�ារង�ពើ�ឃបើ

ន ស�ាអង �ើេជឃ�

ស
ុ
រ�
ាភ�

4 -� -� 2ឆា � 120 36 - 35.288 35.288 70.58 

28 

រ្ងកងសុរ�ាភណសរណ�ធែញ

លមា្ររោល�ើនៈបើជើ

លើស�្រព�្រវែខ��

N/A� ្ណរង /្សរណ ���

ទង៦�

េញេ�្ីររារតរន�ីរា រោបើអា�ា

តជ្សោើរសោសុរ�ាភ�ារងេដផេ

បើែណនាើាជា�ជខផពេតញលោ

ាា ណោញកណនសុរ�ាភណសរណ�ធ

ជាសា៤៣សុរ�ាភ�

ស
ុ
រ�
ាភ�

43 -� -� 3ឆា � 258 86 18.39 18.39 18.388 55.17 

29 

រណរ ពរ លភា ណោើស�ខភ

រសតផភើ�រ�

្បា នរភា ណោើ

ាចរផាឹនណសរណ�ធភើ�រ�

េលេណណ�ស្ោណេណេាជរនិក�សតផរ

�ដ�៣%�ណារង�សនឆា ល�ើន:បើ

េដផេ្្រេសេើ�េតេងាើាស�ខភរសតផ�

ារងាលរតណ�ធសតផ�(លណ�ណ:្រ្រើ�

ារងលណ�ណ:ពណរព �ណ�ធ)�ៃ�

បើា ជតោា ជងោសតផ�ារង

ាលរតាលសតផបនាើា

អន�មនស�ាតមរភរ�ារង្រសរទ័រភរ�

េសញរណរជ�ិៃ�

្ណរង /្សរណ ���

ទង៦�

ណសរណើជាសារី�២០នណោ�េា�

២៥នណោ�

្ត�ាបារណរ ពរ លណសរណ�ធ�

បា នរភា ណោើាចរផាឹន

ណសរណ�ធភើ�រ�
ារជ� 4� -� -� 3ឆា � 150 60 10.00 10.00 10.00 30.00 

30 

រណរ ពរ លរេជណិេទសជរនិក

�េប�្ណរី�រលណ�ណៈ្រ្រើ�

ារងែណល��រើព�

-� ្ណេជព�ជរ្តរ�ើល�

សរើើ�សាល្�

ែ្រណ្រសរផ�

ណសរណើជាសារី�២០នណោ�េា�

២៥នណោ�

្ត�ាបារណរ ពរ លរី

រេជណិេទសណសរណ�ធ�ៃ�

ារជ� 18� -� -� 3ឆា � 450 135 6.00 6.00 6.00 18.00 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

31 

រណរ ពរ លរេជណិេទសជរ

និក�្ព�ណ�រលណ�ណៈ្រ្រើ�

ារងែណល��រើព�

-� ្ណេជព�ជរ្តរ�ើល�

សរើើ�សាល្�

ែ្រណ្រសរផ�

ណសរណើជាសារី�២០នណោ�េា�

២៥នណោ�

្ត�ាបារណរ ពរ លរី

រេជណិេទសណសរណ�ធ�ៃ�

ារជ� 18� -� -� 3ឆា � 450 135 6.00 6.00 6.00 18.00 

32 

រណរ ពរ លរេជណិេទសជរ

និក�មាោ�រលណ�ណៈ្រ្រើ�

ារងែណល��រើព�

-� ្ណេជព�ជរ្តរ�ើល�

សរើើ�សាល្�

ែ្រណ្រសរផ�

ណសរណើជាសារី�២០នណោ�េា�

២៥នណោ�

្ត�ាបារណរ ពរ លរី

រេជណិេទសណសរណ�ធ�ៃ�

ារជ� 18� -� -� 3ឆា � 450 135 6.00 6.00 6.00 18.00 

33 

រណរ ពរ លភា ណោើស�ខភ

រសតផភើ�រថ ធី�រេរឃភើ�រន��

ែញល

ភា ណោើស�ខភរសតផភើ�រវ

សោអាតមា�ជអសណ�ធ�

-� ្ណេជព�ជរ្តរ�ើល�

សរើើ�សាល្�

ែ្រណ្រសរផ�

ណសរណើជាសារី�២០នណោ�េា�

២៥នណោ�

្ត�ាបារណរ ពរ លរី

រេជណិេទសណសរណ�ធ�ៃ�

ារជ� 3� -� -� 3ឆា � 75 15 45.00 45.00 45.00 135.00 

34 

រណរ ពរ លើ�លកណ�ជសរប�

រលរ្ងកងស�តមភរ

រែា ម�ញលោភា ណោើ

ស�ខភរសតផភើ�រវសោ�

-� ្ណេជព�ជរ្តរ�ើល�

សរើើ�សាល្�

ែ្រណ្រសរផ�

ណសរណើជាសារី�២០នណោ�េា�

២៥នណោ�

្ត�ាបារណរ ពរ លរី

រេជណិេទសណសរណ�ធ�ៃ�

ារជ� 15� -� -� 3ឆា � 375 105 50.00 50.00 50.00 150.00 

35 

ណ�ធា�ដី្រព�ភា ណោើស�ខភរ

សតផភើ�រ្រវ តីមស�

-� ្ណេជព�

ជរ្តរ�ើល�

សរើើ�សាល្�

ែ្រណ្រសរផ�

ភា ណោើស�ខភរសតផភើ�រ��

បាជើលើស�្រព�េទនងទតោ�

ល�ណ�ធា�ដីែញលបាេ្បងទ�

ណ�្រវ តីមសារ�សនណ�

ញង� 60� -� -� 3ឆា � 1,500 225 20.00 20.00 20.00 60.00 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

36 

រ� ឃរីបើជរនិក�េបរើពរ

ាោល�

)រើពេបរជោេើនត�( �

ារងរើពមាោរ� តោ�

-� ្ណេជព�

ជរ្តរ�ើល�សរើើ�

សាល្�

ែ្រណ្រសរផ�

ណសរណើែញលជរនិក�សតផ�

្ត�ាបា

ទទសលបើែណនរីរេជណិេទស

ថធី�ជរនិក�រើពនជើល�

ារងមាោរ� តោ��

ណែា ាង� 1� -� -� 3ឆា � 75 15 50.00 50.00 50.00 150.00 

37 

រេង �េតរម ាីនាចរផាឹនរើព

ញ ជណីសតផ�

-� ្សរណជរ្ត

រ�ើល�

រម ាីនាចរផាឹនរើពញ ជ

ណីសតផ�១ណែា ាង�

្ត�ាបាររារតទីលង�

េញេ�្ីេដផេរ� ឃរើពជណសីតផ�

ណែា ាង� 1� -� -� 3ឆា � 1,500 450 100.00 100.00 100.00 300.00 

38 

េ្ពេសេើលសណសរណើេញេ�្ីរ�

ឃរីបើជរនិក�េប�្ណរី�

ដណោេ្បល�ារងវណោវែ ណោរ ង�

-� ្ណេជព�

ជរ្តរ�ើល�សរើើ�

សាល្�

ែ្រណ្រសរផ�

ណសរណើែញលបាេ្ពេសេើលសស

្មរោេដផេរ� ឃ�ទទសលបើ

ែណនរេជណិេទសជរនិក��ារង

បើវណោវែ ណោរ ង�ៃ�

ណែា ាង� 36� -� -� 3ឆា � 180 45 24.00 24.00 24.00 72.00 

39 

េ្ពេសេើលសណសរណើេញេ�្ីរ�

ឃរីបើជរនិក�្ព�ណ�ដណោ្ទរង�

ារងវណោវែ ណោរ ង�

-� ្ណេជព�

ជរ្តរ�ើល�សរើើ�

សាល្�

ែ្រណ្រសរផ�

ណសរណើែញលបាេ្ពេសេើលសស

្មរោេដផេរ� ឃ�ទទសលបើ

ែណនរេជណិ�េទសជរនិក��

ារងបើវណោវែ ណោរ ង�ៃ�

ណែា ាង� 90� -� -� 3ឆា � 450 135 30.00 30.00 30.00 90.00 

40 

េ្ពេសេើលសណសរណើេញេ�្ីរ�

ឃរីបើជរនិក�មាោ�ដណោ្ទរង�

ារងវណោវែ ណោរ ង�

-� ្ណេជព�

ជរ្តរ�ើល�សរើើ�

សាល្�

ែ្រណ្រសរផ�

ណសរណើែញលបាេ្ពេសេើលសស

្មរោេដផេរ� ឃ�ទទសលបើ

ែណនរេជណិ�េទសជរនិក��

ារងបើវណោវែ ណោរ ង�ៃ�

ណែា ាង� 90� -� -� 3ឆា � 450 135 30.00 30.00 30.00 90.00 

41 
េ្ពេសេើលសណសរណើែញលជរនិក�

សតផដណោ្ទរង�

-� ្ណេជព�

ជរ្តរ�ើល�សរើើ�

ណសរណើែញលមាសតផជរនិក�ដ

ណោ្ទរង�្ត�ាបាេ្ពេសេើលស� ណែា ាង� 29� -� -� 3ឆា � 180 45 47.187 16.406 16.407 80.00 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

េញេ�្ីរ� ឃរីបើេដផេតពីាឧ

សធមាល�្រ្រើ�

សាល្�

ែ្រណ្រសរផ�

េញេ�្ី

រ� ឃរីបើេដផេតពីាឧសធមាល

�្រ្រើៃ�

42 

ពេើញាសមរតរសតផ្ ររោ្រេភទ�

សមរតរណសរដរ ា�

ជណែា ាងជរនិក�សតផ�

-� ្ណេជព�

ជរ្តរ�ើល�សរើើ�

សាល្�

ែ្រណ្រសរផ�

សមរតរសតផ្ ររោ្រេភទ�សមរតរណសរ

ដរ ា�ជណែា ាងជរនិក�សតផ�្ត�ា

បាជ�ពេដផេពេើញា�េញេ�្ីេ្របរ

េដនរអ្លេណេាជថនជ�ព�

ញង� 3� -� -� 3ឆា � 112,500 33,750 50.00 50.00 50.00 150.00 

43 

រេង �េតសតយតដរ ាេ�ល�

រ ្សរណ�្ណរង�

-� ្ណេជព�

ជរ្តរ�ើល�សរើើ�

សាល្�

ែ្រណ្រសរផ�

សតយតដរ ាជាសា�៣�

េ�ល�រ ្សរណ��្ត�ាបា�

រេង �េត�

រងសងោល�បើេ្បងទ�ណ�ៃ��

ណែា ាង� 4� -� -� 3ឆា � 88 20 260.00 270.00 270.00 800.00 

44 

ន�ទ័នបើវណោាា រ� ើពង ែា

ងេប�្ណរី�

(រើទកណអ�តប� �)�

-� ្ណរង /្សរណ ���

ទង៦�

េញេ�្ីជើលើស�បតោរា មនអ្លប 

រោារងរេង �េាាលរតភរេប្ណរ�ី ណ្ល� 35,000 -� -� 3ឆា �   200.00 300.00 300.00 800.00 

45 

រងសងោេះងរងពសសព�ល� N/A� �ា ីើណសរ

ណ�ធេខត�

ឣបើេះងរងពសសព�ល្ត�ា

បារងសងោើសជះលោ�

ារងរពណោឧរ

ណើណភសម្ើព្ររោ្បាោ�

ារងទាោេរលៃ�
យ
ា�
��ដ
រា
�

1� -� -� 3ឆា �   120.00 120.00 120.00 360.00 

46 

រងសងោយា ងសរណរើព្សរ

ល�លណ�ណៈរេជណិេទស�

N/A� �ា ីើណសរណ�ធ

េខត�

យា ងសរណរើព�១ណែា ាង�

្ត�ាបារងសងោថ ធី�

ារងមាលណ�ណៈរេជណិ

េទស្តក�្ត�ា�ៃ�

យា ង� 1� -� -� 3ឆា �   200.00 200.00 200.00 600.00 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

47 

រណរ ពរ លរីរើៈ្រេយ

ពាភៃាបើេ្រេ្បសោពីល�ណ

សតផ�ារងពីណរម�សិ�

ទរា ាាល្ស�ារ�ដ�មាបើ

េណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីរេង �េាបើនលោញកងើរសោ

ណសរណើេបលេង�អររីើៈ្រ�

េយពាភៃាបើេ្រេ្ បសោពីល�

�ណសតផ�ារងពីណរម�ស�ិ

ារជ� 12 IFAD���� PDA� 2ឆា � 300 90 - 5.335 5.335 10.67 

48 

រ� ឃេះងសាច ពីណរម�សិ� -� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើេបលេង�

ាកង�ទទសលបាជេណពញកងរីបើ

េដផេារងេ្រេ្បសោពីណរម�សរ�

េះង� 12 -� -� 2ឆា � 12 4 - 6.244 6.244 12.488 

49 

អរោើ�ាចរផាឹនរើព្ស�ា�

១០��ខ�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើេបលេងម

ា

បើនលោញកងរី្ រេភទ្ស�ារើពថ ធ�ី�

ែញលមាទរា ាាលខស្ោដាោ្ទាកង

បើែ្រ្រ្ល�ឣបសបត���

ារជ� 24 -� -� 2ឆា � 600 180 - 10.030 10.030 20.060 

50 

េដផេរ� ឃរីញ  ស�ា�េដន

េ្រេឧរណើណភរេ្ព្បរោរើ

ព�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើេបលេង�

បតោរា មនបើជនណមា ងរ

លណ�ធ�ល�ើនៈបើេ្រេ្បសោ

ឧរណើណភរេ្ព្បរោ្ ស�ា��

្រ្រ

ើ�
16 -� -� 2ឆា � 16 6 - 6.534 6.534 13.068 

51 

េដផេរ� ឃ�

ស្�រតស្មងរើព្ស�ា�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើេបលេង�

ាកងមាជេណពញកងណារងបើ

ស្�រតស្មង�ារងមា្ស�ា

ស�ទ័ល �េ្រេ្ បសោ�

្រ្រ

ើ�
12 -� -� 2ឆា � 12 4 - 7.246 7.246 14.492 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

52 

រណរ ពរ លរេជណិេទសររី

េជណិេទសស្�រតស្មងរើព

្ស�ា�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើេបលេង

ទទសលបាជេណពញកងរីរេជណិ

េទសស្�រតស្មងរើព្ស�ា�

ារងមារើព្ស�ាស�ទល័ ��

ស្មរោបើដញ�ព�

ារជ� 12 -� -� 2ឆា � 300 90 - 5.565 5.565 11.130 

53 

រ� ឃរេជណិេទសញរែា ា�

េដនេ្រេ្ររមាញ័ណណោទកណ�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើេបលេង�

មាបើនលោញកងរីបើដញ�ព

ញ រែា ាេដនេ្រេ្ររមា ័

ញណណោទកណ��

្រ្រ

ើ�
24 -� -� 2ឆា � 24 7 - 9.442 9.442 18.884 

54 

រណរ ពរ លរេជណិេទសដ

ញ�ពញ េរសហើ�

ទរា ាាលញើស�ាច �ាកង

ញ ណសរឧសឹុណ�ធ�

មាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើេបលេង

ទទសលបាជេណពញកងរីរេជណិ

េទសដញ�ពញ េរសហើ�ារងបើ

ែថទណើាេរសហើេ្បនដញ�ព�

ារជ� 20 -� -� 2ឆា � 500 150 - 9.592 9.592 19.184 

55 

រណរ ពរ លរេជណិេទស

េជនើពមើេរសហើ�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើេបលេងទ

ទសលបាជេណពញកងររីេជណិេទ

សេជនើពមើេរសហើ�្តក�្ត�ា�

ារជ� 20 -� -� 2ឆា � 500 150 - 5.842 5.842 11.684 

56 

ាចរផាឹនបើនលោញកងរ�ីើល

េុត��

ារងាលរមពពលោៃាបើែ្រ

្រល្ឣបសបត���

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ី្្ណរ�្រកណឹន��េ�ភើ�រ�

ារងណសរណើ�ជាសា�៤៥០នណោ�

បានលោញកងរ�ីើលេុត��ារង

ាលរមពពលោៃាបើែ្រ្រល្

ឣបសបត��ារងឣជេើនរជ

ែាាា�ារេយរ�ារងែាាបើបើ

អភរារាភន�ើរសោខ ាា្�េដន

្រ្រ

ើ�
900 -� -� 2ឆា � 900 340 - 2.146 2.146 4.292 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

ររត

រើញលោបើែ្រ្រល្ឣបសប

ត��

57 

រណរ ពរ លរលេើនា

ែ្សណសរណើអរី្ររមាណ័សរណ

�ធជើ�ព�ារងេដផេរ� ឃ

្ររមាណ័សរណ�ធជើ�ព�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ី្ណសរណើេបលេងើជាស

ា៣,០០០នណោ�

ទទសលបាជេណព

ញកងអរី្ររមាណ័សរណ�ធជ្�រព�

ារងមាណសរណើជាសា�

១២០្រ្រើ�

េដផេរ� ឃរីបើអា�ាតរេជណិ

េទស្ររមាណ័សរណ�ធជ្�រព�

ររើើញលោណសរណើញ៏ៃទេទនតណារង

ភើ�រ�

្រ្រ

ើ�
240 -� -� 2ឆា � 240 72 - 20.00 20.00 40.00 

58 

ាចរផាឹនអតមរទរេជណិេទ

សណសរណ�ធ�

ារងណ�ធា�ដីពសររ�សន

អាណរេជណិេទសណសរណ�ធល�

�ា�ទរេខត�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

ា លោជេណពញកង�

ារងរទររេរដាភ

រេជណិេទសណសរណ�ធ�ញលោ្ររ

រលើញរទើទងេខត�

ររេសសរេជណិេទសណសរណ�ធ�

ែញលរា រឹ ាកងបើ

ែ្រ្រ្លឣបសបត�ៃ�ា លោ

ាបស្ណសរណើបាររភណឹ

រ�សនអាណរេជណិេទស�

ស្មរោ

េដព្រនរ�� ពណោរមាប័ើ

ញង� 80 -� -� 2ឆា � 80 24 - 3.60 3.60 7.20 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

ើណសរណ�ធ�

59 

ាចរផាឹនរីា�បាបើបើពើ�

ារងណវតោព�� សតផល �រត�េលេ

ញ ញត�ង�ី�

ល�ើនៈបើរ�ិង�ាលេញអើខ ាករ�

ារង  ងរម�សមើ�ាចរផាឹន

េ�ល�ភើ�រែញលមាដ

ញ ញត�ង�ី�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

ណសរណើជាសា�៦៦០នណោ�ទទសល

បាជេណពញកង�រទររេរដាភ�

ណារងបើបើពើព�� �

ារងសតផល �រត�េលេញ ញត�ង�ី� េលេណ� 25 -� -� 2ឆា � 1,320 396 - 61.880 61.880 123.76 

60 

រេង �េាបើនលោញកងរបីើរា រឹ

ាកងបើែ្រ្រល្ឣណសបត��

ារងេបពរ���្អតមរទអរោើ���

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ី្្ណរ�្រកណឹន�េ�ភើ�រារង

ណសរណើជាសា១០០០នណោបា

នលោញកងរីា�បាបើារងែាាបើ

ស្មរោបើដញ�ពញ ារងជរនិក�

សតផ�

ជ្រោ� 500 -� -� 2ឆា � 2,000 600 - 34.360 34.360 68.72 

61 

េដផេរ� ឃញ ស�ា�

ែញលមាភរស�្សរ�

ារងដាោ្ ទល�តរាោ�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ី្ណសរណើេបលេងើជាស

ា�១២០០នណោនលោញកងអរី្រ

េភទរើព្ស�ាែញលមាលណ�ណៈ

ស�

្សរល�រម ាភរស្មរោ

តរាោើរសោរសណបតោ�ារងមា

ណសរណើជាសា�២៤្រ្រើ�

េដផេរ� ឃអរី

្រ្រ

ើ�
24 -� -� 2ឆា � 48 15 - 8 8 15.60 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

ញ ស�ាែញលមាលណ�ណៈ

ស�្សរៃ�

62 

រណរ ពរ លើ�លកណសរីែីាាប

ើ

��ខពាសឃភររអាណញកណនបើ

ជ�ពរន�ីរណាីនញលោាា ណោញកណ

នសុរ�ាភណសរណ�ធ� )វសោ( �

N/A� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ី្ាា ណោញកណនសុរ�ាភណ

សរណ�ធេជពេើនរជែាាបើពាសឃ

ឣពីាណ�ធ,ភររអាណញកណនារង�

បើជ�ពរន�ីរណេាន�

សុ

រ�ាភ�
43 -� -� 2ឆា � 258 86 - 45.38 45.38 90.760 

63 

រណរ ពរ លរេជណិេទស

ស��ត្ 

ារងសរណទ�ណ្បរោរផ នជាី

េ្បនេរល្រ�ើលាល��

ទរា ាាលញើស�ាច ាកងញ

ណសរឧសឹុណ�ធ�មា

បើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើមាជេណព

ញកង�ារងពនឃេលេរេជណិេទស

ស��ត្�ារងសរណទ�ណ្បរោរផ ន

ជាី�េ្បនេរល្រ�ើលាល����

ារជ� 36 -� -� 3ឆា � 1,080 324 - 15.40 15.40 30.80 

64 

រណរ ពរ លរេជណិេទសដ

ញ�ពញ រផ នជាី��

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើមាជេាពញក

ង�

ារងពនឃេលេរេជណិេទសដញ�ព

ញ រផ នជាី�

ារជ� 30 -� -� 3ឆា � 900 270 - 12.325.0
0 12.325.00 24.65 

65 

រណរ ពរ លរេជណិេទស

ស��ត្េ�េ�ញត�ង��ី�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើមាជេាពញក

ង�

ារងពនឃេលេរេជណិេទសស��្

តេ�េ�ញត�ង��ី

ារជ� 27 -� -� 3ឆា � 810 243 - 14.825.0
0 14.825.00 29.65 

66 

រណរ ពរ លរេជណិេទសដ

ញ�ពញ េ្�ជ�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើមាជេាពញក

ង�

ារងពនឃេលេរេជណិេទសដញ�ព

ារជ� 6 -� -� 3ឆា � 180 54  3.15.00 3.15.00 6.30 



 

ណច�វ�ធីវ�និេយគីឆា រ�ណិល ( ២០១៧-២០១៩) េខតក្ណេជព ទរ័រ  130 

 

ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

ញេ្�ជ�

67 

រណរ ពរ លរេជណិេទសដ

ញ�ពញ ញត�ង�ី��

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើមាជេាពញក

ង�

ារងពនឃេលេរេជណិេទសដញ�ព

ញ ញត�ង�ី�

ារជ� 26 -� -� 3ឆា � 780 234  13.825.0
0 13.825.00 27.65 

68 

េដផេរ� ឃញញត�ង�ី�� -� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើទទសលបា

រទររេរដាភរេជណិេទសដញ�ព

ញ ញត�ង�ី�

្រ្រ

ើ�
5 -� -� 2ឆា � 10 3  16.125.0

0 16.125.00 32.25 

69 

ទសចាៈណរជសិរណឹេលេរេជណិ

េទសដញ�ព�

ារងែថទញ េ្�ជ�

េ�េខតណរត��

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣន�គា ីពណោរមា�័ារង

ណសរណើបា ាួ សោរ �ើរទររេរ

ដាភេលេរេជណិេទសដញ�ពញ

េ្�ជ�

្រ្រ

ើ�
12 -� -� 2ឆា � 24 7  11.61.00 11.61.00 23.22 

70 

ារជាចរផាឹនសីអរបីើាល

រមពពលោរ ល�ណរីបើ

េ្រេ

្បសោសម្ើៈណសរណ�ធបធ ា

រើ�មណី្តក�្ត�ា��

រេង �េាបើ្ររោ្រងបើេដផេ

ជះជើបើដណោលងលណោ�

ារងេ្រេ្ បសោសម្ើ:ណសរណ�ធ�

ាា រ�លណសរណ�ធ�ពីរី�ី�

រស�ឳសថ�ជណីសតផ�រើពញ �

្ណរង /្សរណ ���

ទង៦�

រេង �េាជេណពញកង�ញលោណសរណើ

អរីាលរមពពលោននរ ល

�ណរបីើេ្រេ្ បសោសម្ើណសរ

ណ�ធ�រាមារមណីន្តក�្ត�

ា�

ារជ� 10 -� -� 2ឆា � 600 180  8.00 8.00 16.00 

71 

ារជាចរផាឹនអរីជ្រោសរីី

បើ្ររោ្រង�ាា ណសរណ�ធ�

ារងពីណសរណ�ធ��

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

រេង �េាជេណពញកងញលោណសរណើ�

ឣរ� ដើភើ�រ�ន��អរីជ្រោសីរី

បើ្ររោាា ណសរណ�ធ�ារងពីណសរ

ណ�ធ��

ារជ� 26 -� -� 2ឆា � 780 234  15.00 15.00 30.00 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

72 

េ្ពេសេើលសណសរណើែញលជរនិក�

សតផដណោ្ទរង�

េញេ�្ីរ� ឃរីបើេដផេតពីាឧ

សធមា ាល�្រ្រើ�

េលេណណ�ស្ោណេណេាជរនិក�សតផ

រ�ដ��៣%�ណារង�សនឆា �

ល�ើន:បើេដផេ្ ្រេសេើ�

េតេងាើាស�ខភរសតផ�

ារងាលរតណ�ធសតផ�

(លណ�ណ:្រ្រើ�ារង

លណ�ណ:ពណរព �ណ�ធ)�ៃ�

បើា ជតោា ជងោសតផ�ារងាលរត

ាលសតផ�បន�ាើាអន�មន

ស�ាតមរភរ�ារង្រសរទ័រ

ភរេសញរណរជ�ិៃ�

ែ្រណ្រសរផ�

សាល្�ជរ្តរ�ើល��

រេង �េាជេណពញកងញលោណសរណើរី

បើ្ររោ្រងបណសណលោល�

ណសតផ�េញេ�្ីជើលើស�ជែណណបើ

ពើ�ែថើណឹ�រើ�រម ា�ណារងបើ

ជរនិក�សតផៃ�

ត� 7 IFAD���� PDA� 2ឆា � 120 50 - 101.12 101.12 202.23 

73 

រណរ ពរ លរេជណិេទសជរនិក

�មាោ�រលណ�ណៈ្រ្រើ�ល�

េបលបើណភពីាស�ាតមរភរ�

-� ្ណេជព�សាល្

ជរ្តរ�ើល�សរើើ�

ែា�ង�

ែ្រណ្រសរផ�

១.រេង �េាជេណពញកងញលោណសរណើ

ជរនិក�សតផល�រេជណិេទស�

េដនអា�ាតល�េបលបើណភ

ពីាស�ាតមរភរ��

ារជ� 12 -� -� 2ឆា � 720 550 - 12.00 12.00 24.00 

74 

រណរ ពរ លរេជណិេទសជរ

និក�េប�្ណរី�

រលណ�ណៈ្រ្រើ�

ល�េបលបើណភពីាស�ាតមរភ

រ�

-� ្ណេជព�សាល្

ជរ្តរ�ើល�សរើើ�

ែា�ង�

ែ្រណ្រសរផ�

១.រេង �េាជេណពញកងញលោណសរណើ

ជរនិក�សតផល�រេជណិេទស�

េដនអា�ាតល�េបលបើណភ

ពីាស�ាតមរភរ��

ារជ� 12 -� -� 2ឆា � 720 550 - 12.00 12.00 24.00 

75 

រណរ ពរ លរេជណិេទសជរ

និក�្ព�ណ�រលណ�ណៈ្រ្រើ�

ល�េបលបើណភពីាស�ាតមរភ

-� ្ណេជព�សាល្

ជរ្តរ�ើល�សរើើ�

ែា�ង�

១.រេង �េាជេណពញកងញលោណសរណើ

ជរនិក�សតផល�រេជណិេទស�

េដនអា�ាតល�េបលបើណភ

ារជ� 12 -� -� 2ឆា � 720 550 - 12.00 12.00 24.00 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

រ� ែ្រណ្រសរផ� ពីាស�ាតមរភរ��

76 

េ្ពេសេើលសណសរណើជរនិក�េប�

្ណរី�េញេ�្ីរ� ឃរីបើជរនិក�

សតផល�

េបលបើណភពីាស�ាតមរភរ�ដណោ

េ្បល�ារងវណោវែ ណោរ ង�

-� ្ណេជព�សាល្

ជរ្តរ�ើល�សរើើ�

ែា�ង�

ែ្រណ្រសរផ�

១.រេង �េាជេណពញកងញលោណសរណើ

ជរនិក�សតផល�រេជណិេទស�

េដនអា�ាតល�េបលបើណភ

ពីាស�ាតមរភរ��

ណែា ាង� 60 -� -� 2ឆា � 180 90 - 60.00 60.00 120.00 

77 

េ្ពេសេើលសណសរណើជរនិក�្ព�ណ�

េញេ�្ីរ� ឃរីបើជរនិក�សតផ

ល�េបលបើណភពីាស�ាតមរភ

រ�ដណោ្ទរង�ារងវណោវែ ណោរ ង�

-� ្ណេជព�សាល្

ជរ្តរ�ើល�សរើើ�

ែា�ង�

ែ្រណ្រសរផ�

១.រេង �េាជេណពញកងញលោណសរណើ

ជរនិក�សតផល�រេជណិេទស�

េដនអា�ាតល�េបលបើណភ

ពីាស�ាតមរភរ��

ណែា ាង� 60 -� -� 2ឆា � 180 90 - 60.00 60.00 120.00 

78 

េ្ពេសេើលសណសរណើជរនិក�មាោ�

េញេ�្ីរ� ឃរីបើជរនិក�សតផ

ល�េបលបើណភពីាស�ាតមរភ

រ�ដណោ្ទរង�ារងវណោវែ ណោរ ង�

-� ្ណេជព�សាល្

ជរ្តរ�ើល�សរើើ�

ែា�ង�

ែ្រណ្រសរផ�

១.រេង �េាជេណពញកងញលោណសរណើ

ជរនិក�សតផល�រេជណិេទស�

េដនអា�ាតល�េបលបើណភ

ពីាស�ាតមរភរ��

ណែា ាង� 60 -� -� 2ឆា � 180 90 - 60.00 60.00 120.00 

79 
ន�ទ័នបើវណោវែ ណោរ ងេប�

្ណរី�រើទកណ,�អ�តប� ��

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីជើលើស�បតោរា មនអ្លប 

រោារងរេង �េាាលរតភរេប្ណរ�ី ញង� 2 -� -� 2ឆា � 30000 7500 - 181.50 125.00 306.50 

80 

រណរ ពរ លរេជណិេទសស��្

ត 

ារងសរណទ�ណ្បរោរផ នជាីេ្ប

នេរល្រ�ើលាល��

ទរា ាាលញើស�ាច �ាកងញ

ណសរឧសឹុណ�ធ�មា

បើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើមាជេណព

ញកង�ារងពនឃេលេរេជណិេទស

ស��ត្�ារងសរណទ�ណ្បរោរផ ន

ជាី�េ្បនេរល្រ�ើលាល����

ារជ� 12 -� -� 2ឆា � 360 108 - 12.00 13.80 25.80 

81 

ជ�ព្សងោសមរតរៃា ញីញ េរសហើ

្រវឆា �

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ី្រ�ើលទរា ាាមនៃា ញីដញ�ពញ

 េរសហើ្រ្រើេ�ល�រ

ន��

ន�

ស�

តោ�

46� -� -� 2ឆា �   - 4.247 4.247 8.49 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

82 

រណរ ពរ លរេជណិេទសដ

ញ�ពេរសហើ�

ារងរេជណិេទសេជនើពមើេរសហើ�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

ណសរណើជាសារី�២០នណោ�េា�

២៥នណោ�

្ត�ាបារណរ ពរ លរី

រេជណិេទសណសរណ�ធ�ៃ�

ារជ� 10� -� -� 2ឆា � 300 90 - 3.12 3.12 6.24 

83 

ទសចាៈណរជសិរណឹរីជបើជ្ើ

រើព�េ�ា�ទ្រម ា្រា្រា

េរសហើណ�្ររ�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើេបលេងទ

ទសលបាជេណពញកងររីេជណិេទ

សេជនើពមើេរសហើ�្តក�្ត�ា�

េលេណ� 2 -� -� 2ឆា � 10 3 - 50.00 50.02 100.020 

84 

រណរ ពរ លរេជណិេទសដ

ញ�ពញ េរសហើ�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើេបលេងទ

ទសលបាជេណពញកងររីេជណិេទ

សដញ�ពញ េរសហើ�

ារងបើែថទណើាេរសហើ

េ្បនដញ�ព�

ារជ� 10� -� -� 2ឆា � 250 75 - 4.831 4.831 9.662 

85 

រណរ ពរ លរេជណិេទសដ

ញ�ពញ រផ នជាី��

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើមាជេាពញក

ង�

ារងពនឃេលេរេជណិេទសដញ�ព

ញ រផ នជាី�

ារជ� 30 -� -� 3ឆា � 900 270 8.216 8.216 8.216 24.65 

86 

រណរ ពរ លរេជណិេទសស

��ត្េ�េ�ញត�ង��ី�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើមាជេាពញក

ង�

ារងពនឃេលេរេជណិេទសស��្

តេ�េ�ញត�ង��ី

ារជ� 27 -� -� 3ឆា � 810 243 9.883 9.883 9.884 29.65 

87 

រណរ ពរ លរេជណិេទសដ

ញ�ពញ េ្�ជ�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើមាជេាពញក

ង�

ារងពនឃេលេរេជណិេទសដញ�ព

ារជ� 6 -� -� 3ឆា � 180 54 2.10 2.10 2.10 6.30 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

ញេ្�ជ�

88 

រណរ ពរ លរេជណិេទសដ

ញ�ពញ ញត�ង�ី��

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើមាជេាពញក

ង�

ារងពនឃេលេរេជណិេទសដញ�ព

ញ ញត�ង�ី�

ារជ� 26 -� -� 3ឆា � 780 234 9.216 9.216 9.216 27.65 

89 

េដផេរ� ឃញញត�ង�ី�� -� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ីេឣនណសរណើទទសលបា

រទររេរដាភរេជណិេទសដញ�ព

ញ ញត�ង�ី�

្រ្រ

ើ�
5 -� -� 2ឆា � 10 3 - 16.13 16.13 32.25 

90 

រណរ ពរ លើ�លកណសរីែីាាប

ើ��ខពាសឃភររអាណញកណន�

បើជ�ពរន�ីរណាីនញលោាា ណោ

ញកណនសុរ�ាភណសរណ�ធ�

)វសោ( �

N/A� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ី្ាា ណោញកណនសុរ�ាភ

ណសរណ�ធេជពេើនរជែាាបើពាស

ឃឣពីាណ�ធ,ភររអាណញកណន,

ារង�បើជ�ពរន�ីរណាីន�

សុ

រ�ាភ�
43 -� -� 2ឆា � 258 86 - - 90.760 90.760 

91 

ារជាចរផាឹនសីអរបីើាល

រមពពលោរ ល�ណរីបើ

េ្រេ្បសោសម្ើៈណសរណ�ធបធ

ារើ�មណីន្តក�្ត�ា��

រេង �េាបើ្ររោ្រងបើេដផេ

ជះជើបើដណោលងលណោ�

ារងេ្រេ្ បសោសម្ើ:ណសរណ�ធ�

ាា រ�លណសរណ�ធ�ពីរី�ី�

រស�ឳសថ�ជណីសតផ�

្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

រេង �េាជេណពញកង�ញលោណសរណើ

អរី

ាលរមពពលោននរ ល�ណ

របីើេ្រេ្ បសោសម្ើណសរណ�ធ�

�រាមារមណីន្តក�្ត�ា��

ារជ� 20 -� -� 2ឆា � 600 180 - 8.00 8.00 16.00 

92 

�ារជាចរផាឹនអរីជ្រោសរីី

បើ្ររោ្រង�ាា ណសរណ�ធ�

ារងពីណសរណ�ធ��

-� សរើើ�ជរ្តរ�ើល�

ែ្រណ្រសរផ�

ណសរណើជាសារី�២០នណោ�េា�

២៥នណោ�

្ត�ាបារណរ ពរ លរី
ារជ� 10 -� -� 2ឆា � 300 90 - 15.00 16.10 31.10 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

រេជណិេទសណសរណ�ធ�ៃ�

93 

ាចរផាឹនបើនលោញកងរ�ីើល

េុត��ារងាលរមពពលោៃាបើ

ែ្រ្រ្លឣបសបត���

ទរា ាាលញើស�ាច �ាកង

ញ ណសរឧសឹុណ�ធ�

មាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ី្្ណរ�្រកណឹន��េ�ភើ�រ�

ារងណសរណើ�ជាសា�៤៥០នណោ�បា

នលោញកងរី�ើលេុត��ារងាលរមព

ពលោៃាបើែ្រ្រល្ឣបស

បត��ារងឣជេើនរជែាា�ា�ារ

េយរ�ារង

ែាាបើបើអភរារាភន�ើរសោខ ាា្�

េដនររតរើញលោបើែ្រ្រល្

ឣបសបត��

្រ្រ

ើ�
900 -� -� 2ឆា � 900 340 - 2.146 2.146 4.292 

94 

រណរ ពរ លរលេើនា

ែ្សណសរណើអរី្ររមាណ័សរណ

�ធជើ�ព�ារងេដផេរ� ឃ

្ររមាណ័សរណ�ធជើ�ព�

ទរា ាាលញើស�ាច �ាកង

ញ ណសរឧសឹុណ�ធ�

មាបើេណេាេតេង�

្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ី្ណសរណើេបលេងើជាស

ា៣០០០នណោ�

ទទសលបាជេណពញកង

អរី្ររមាណ័សរណ�ធជ្�រព�ារង

មាណសរណើជាសា�១២០្រ្រើ�

េដផេរ� ឃរីបើអា�ាតរេជណិ

េទស្ររមាណ័សរណ�ធជ្�រព�

ររើើញលោណសរណើញ៏ៃទេទនត

ណារងភើ�រ�

្រ្រ

ើ�
240 -� -� 2ឆា � 240 72 - 20.00 20.00 40.00 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

95 

ាចរផាឹនអតមរទរេជណិេទ

សណសរណ�ធ�

ារងណ�ធា�ដីពសររ�សនអាណ

រេជណិេទសណសរណ�ធល�

�ា�ទរេខត�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

-ាលោជេណពញកង�ារងរទររ

េរដាភរេជណិេទសណសរណ�ធ�

ញលោ្រររលើញរទើទងេខត�

ររេសសរេជណិេទសណសរណ�ធ�

ែញលរា រឹ ាកងបើ

ែ្រ្រ្លឣបសបត�ៃ�����

-ាលោាបស្ណសរណើបាររភ

ណឹរ�សនអាណរេជណិេទស�

ស្មរោេដព្រនរ�� ពណោ

រមាប័ើើណសរណ�ធ�

ញង� 80 -� -� 2ឆា � 80 24 - 3.60 3.60 7.20 

96 

រេង �េាបើនលោញកងរបីើរា រឹ

ាកងបើែ្រ្រល្ឣណសបត��

ារងេបពរ���្អតមរទអរោើ���

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ី្្ណរ�្រកណឹន�េ�ភើ�រ�

ារងណសរណើជាសា១.០០០នណោបា

នលោញកងរីា�បាបើារងែាាបើ

ស្មរោបើដញ�ពញ �

ារងជរនិក�សតផ�

ជ្រោ� 500 -� -� 2ឆា � 48 15 -            
34.36             37.56  71.92 

97 

េដផេរ� ឃញ ស�ា�

ែញលមាភរស�្សរ�

ារងដាោ្ ទល�តរាោ�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

េញេ�្ី្ណសរណើេបលេង�

នលោញកងអរី្រេភទរើព្ស�ា

ែញលមា

លណ�ណៈស�្សរល�រម ាភ

រស្មរោតរាោើរសោរសណបតោ��

្រ្រ

ើ�
24 -� -� 2ឆា � 48 15 -              

7.80               7.80  15.60 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

98 

ាចរផាឹន�រីា�បាបើ�

បើពើ�ារងណវតោ�ព�� �

សតផល �រត�េលេញ ញត�ង�ី�

ល�ើនៈបើ

រ�ិងាលេញអើខ ាករ�

ារង  ងរម�សមើ�

ាចរផាឹនេ�ល�ភើ�រែញល

មាដញ ញត�ង�ី�

-� ្ណរង�្សរណ���

ទង៦�

ណសរណើជាសា�៦៦០នណោទទសល

បា

ជេណពញកងរទររេរដាភណារង

បើបើពើព�� �

ារងសតផល �រតេលេញ ញត�ង�ី�
េលេណ� 25 -� -� 2ឆា � 1,320 396 -     123.76 

99 

រណរ ពរ លរេជណិេទសញ

លោ្ណរ�ណសរណើអរ�ី

រើើសសាញ រែា ាទ�ណុើរណារង�

្រ្រើ�

ទរា ាាលញើស�ាច �ាកងញ

ណសរឧសឹុណ�ធ�មា

បើេណេាេតេង�

្សរណ�៤�

្ណរង�១�

ណសរណើេបលេង�ាកងមាបើ

នលោញកង�ារងមាស�តមភរ

ដញ�ពរែា ា�ែត្រេសេើេតេង�
ារជ� 62� SWISS� PDA� 3ឆា � 1,240� 372� 73.41� 91.76� 123.87� 289.04�

100 

អា�ាតរណល្ងញលោ្ណរ�ណ

សរណើអរី�

រើើសសាញ រែា ាទ�ណ

ុើរណារង្រ្រើ�

-� ្សរណ�៤�

្ណរង�១�

្ណរ�ណសរណើេបលេង�

ាកងទទសលបា�ាើាបើប្ទរើព�

ារងសម្ើៈស្មរោ�

អា�ាតញេណេើបើដរែា ា

រណល្ង�

រ�

ឃ�
79� -� -� 3ឆា � 79� 24� 281.98� 352.47� 475.83� 1,110.28�

101 

េើនរជទសចាណរជសិរណឹញណ

្សងោរទររេរដាភ�រណីសរណើ

ដរែា ារើើេ�តរាោ�

អា�ាតរណល្ង�

-� ្សរណ�៤�

្ណរង�១�

្ណរ�ណសរណើេបលេងាកងទទស

លបាាើារទររេរដាភដរែា ា�

ស្មរោ�នណេាអា�ាតរា �
េលេណ� 5� -� -� 3ឆា � 186� 56� 7.59� 9.48� 12.79� 29.86�

102 

រណរ ពរ លររីេជណិេទស

ដញ�ពញ រែា ា�ញលោ្ណរ�

-� ្សរណ�៤�

ារង្ណរង�១�

្ណរ�ណសរណើេបលេង�ាកងមា

បើ� ារជ� 62� -� -� 3ឆា � 1,240� 372� 70.92� 88.65� 119.67� 279.24�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

ណសរណើឣពីរ� នលោញកងារងមាស�តមភរ

ដញ�ព�រែា ាែត្រេសេើេតេង�

103 

អា�ាតរណល្ងញលោ្ណរ�ណ

សរណើដរែា ាឣពីរ�

-� ្សរណ�៤�

ារង្ណរង�១�

្ណរ�ណសរណើេបលេង�ាកងទទសល

បាបើល�ដាាលោេសវ

រេជណិេទស�ារងសម្ើៈាលរត

ណ�ធ�

រ�

ឃ�
62� -� -� 3ឆា � 62� 19� 223.2� 279.00� 376.65� 878.85�

104 

េើនរជទសចាណរជសិរណឹញណ

្សងោរទររេរដាភ�ញលោ្ណរ�

ណសរណើដរែា ាឣពីរ�

េ�តរាោអា�ាតរណល្ង�

-� ្សរណ�៤�

ារង្ណរង�១�

្ណរ�ណសរណើេបលេង�

ាកងទទសលបា�

ាើារទររេរដាភដរែា ា�

ស្មរោនណ�េាអា�ាតរា

បាោែតមាភរ្រេសេើេតេង�

េលេណ� 5� -� -� 3ឆា � 186� 56� 11.06� 13.82� 18.65� 43.53�

105 

រណពរ លរេជណិេទសណ

សរណ�ធញលោសមពរណ្ណរ��FSI�

ទរា ាាល្ស�ារ�ដ�

មាបើេណេាេតេង�

្សរណ

ជរ្តរ�ើល�

សមពរណណសរណើ្ណរ��FSIាកង

មា�ស�តមភរជេណពញកងរេជណិ

េទស�ដញ�ពញ  បាោែតទើល

ទើលន�

ារជ� 20�

IMF/���

Worl��

Band�

PDA� 1ឆា � 75� 23� 64.00� - - 64.00�

106 

េដផេែ្សរ�� ឃេ្របរេដនររើ

ព្ស�ា�

-� ្សរណ

ជរ្តរ�ើល�

សមពរណណសរណើ្ណរ��FSIាកង

មា�ស�តមភរជេណពញកងរេជណិ

េទស�ដញ�ពញ  បាោែតទើល

ទើលន�

រ�

ឃ�
15� -� -� 1ឆា � 15� 4� 27.6.00� - - 27.6.00�

107 

េដផេែ្សរ� ឃរេជណិេទសដ

ញ�ពញ រែា ា�

-� ្សរណ

ជរ្តរ�ើល�

សមពរណណសរណើ្ណរ��FSIាកង

មា�ស�តមភរជេណពញកងរេជណិ

េទស�ដញ�ពញ  បាោែតទើល

ទើលន�

រ�

ឃ�
12� -� -� 1ឆា � 12� 3� 22.00� - - 22.00�



 

ណច�វ�ធីវ�និេយគីឆា រ�ណិល ( ២០១៧-២០១៩) េខតក្ណេជព ទរ័រ  139 

 

ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

108 

ញេណេើបើរលេើនាែ្ស

ណសរណើសីរី�ា�បាបើជ្�រព

ែថទញ  ស�ា�

-� ្សរណ

ជរ្តរ�ើល�

សមពរណណសរណើ្ណរ��FSIាកង

មា�ស�តមភរជេណពញកងរេជណិ

េទស�ដញ�ពញ  បាោែតទើល

ទើលន�

រ

ល�
3� -� -� 1ឆា � 75� 23� 17.00� - - 17.00�

 
�� �� �� �� �� �� �� សរបុ �� �� �� 1993.36� 3055.18� 3099.37� 8257.27�

១.២.���ាភយធនានទរហ                 �� �� �� ��

01 
ពសសព�លទារោណា ាពមន�ារង

សណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�េ្រជ

្សរញ ស�ា�

�ន�ខឹជោ������

អែណត���

ទារោ�ារងសណងោសរល្ៈបើ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
�� 5000� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

4ែខ� 1,675� 922� 300� �� �� 300�

02 
រ ើ្រូនទារោ�ពីេា�លា�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�ែ្សវើ�

្សរណសាល្�

្រូន�ារងសណងោសរល្ៈបើ�

្ត�ាបារ ើារងពសសព�លែណ

ល��ើ�

�� 4000� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

4ែខ� 805� 442� 300� �� �� 300�

03 
ពសសព�លទារោទារោអើើសកង

ខឹជោ�ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�ែ្រណ្រ

សរផ��

ទារោ្ រែាង១២០០�ារង

សណងោសរល្ៈបើ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�

�� 1200� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

4ែខ� 195� 106� 250� �� �� 250�

04 
ពសសព�លែថទសណងោទផ ើទកណ�

ទារោរផ ន្ពរ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�ថ ធី�្សរណ

ជរ្តរ�ើល�

សណងោទផ ើទកណ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 3� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

1ែខ� 1,845� 1,014� 8� �� �� 8�

05 
ពសសព�លែថទសណងោទផ ើទកណ�

ទារោអើើដើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�ដើ�

្សរណែ្រណជរ

្តរ�ើល�

សណងោទផ ើទកណ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 4� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

1ែខ� 825� 453� 10� �� �� 10�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

06 
ពសសព�លែថទសណងោទផ ើទកណ�

ទារោេល�ណ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�ញើលា�ង�

្សរណែ្រណជរ

្តរ�ើល�

សណងោទផ ើទកណ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 6� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

1ែខ� 645� 354� 10� �� �� 10�

07 
ពសសព�លែថទសណងោទផ ើទកណ�

ទារោអើើបម ណោ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�សរើើ�

្សរណសរើើ�

សណងោទផ ើទកណ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 3� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

1ែខ� 1,575� 866� 8� �� �� 8�

08 
ពសសព�លែថទសណងោទផ ើទកណ�

ទារោ្ តពងបើណ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�ជរណោ�

្សរណែ្រណ

្រសរផ�

សណងោទផ ើទកណ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 2� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

1ែខ� 415� 228� 4� �� �� 4�

09 
ពសសព�លរល្រព��

ារងលរាា ឣបើ�ាីើ�
ស្�្លបើើ�្រព�េ��ាីើ�

ស� តោ្ណ

េជព�

្ណរង្ណេជព�

ឣបើរល្រព��

ារងឣបើ�ាីើ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�

�2� 55� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

2ែខ� 14� 3� 50� �� �� 50�

10 
ពសសព�លែថទរម ាីន៏វសោទកណ

េភាបងសរើើ�

្រ�ើល�ារងជង្ណងទរា ាាមន�

ស្មរោាចរផាឹនរ៏តមា

េ្បពះងស�ត្�

្សរណសរើើ�
រម ាីន៏តើងទកណេភាបង១�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� 17,935� 9,864� 2� �� �� 2�

11 
ពសសព�លែថទរម ាីន៏វសោទកណ

េភាបងសាល្�

្រ�ើល�ារងជង្ណងទរា ាាមន�

ស្មរោាចរផាឹនរ៏តមា

េ្បពះងស�ត្�

ន�សាល្�

្សរណសាល្�

រម ាីន៏តើងទកណេភាបង១�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� 19,022� 10,462� 2� �� �� 2�

12 
ពសសព�លែថទរម ាីន៏វសោទកណ

េភាបងែា�ង�

្រ�ើល�ារងជង្ណងទរា ាាមន�

ស្មរោាចរផាឹនរ៏តមា

េ្បពះងស�ត្�

ន�មាោពមន�

្សរណែា�ង�

រម ាីន៏តើងទកណេភាបង១�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� 25,925� 14,260� 2� �� �� 2�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

13 
រ ើ្រូនអើើសេតងារង

សណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�ែ្សវើ�

្សរណសាល្�

្រូន្រែាង១៧០០��

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�

�� 1700� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

4ែខ� 425� 232� �� 140� �� 140�

14 
ពសសព�លទារោរកង្បឃោ�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�េររ�

្សរណ�

ែ្រណ្រសរផ�

ពសសព�លទារោ្រែាង៨០០��

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�

�� 800� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

2ែខ� 225� 124� �� 100� �� 100�

15 
ពសសព�លទារោៃញេា �

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�ារាៈ�

្សរណ�សរើើ�

ពសសព�លទារោ្រែាង៦៥០��

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�

�� 650� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

2ែខ� 448� 246� �� 100� �� 100�

16 រ ើ្រូនអើើលូាោ�
រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�ែ្រណ្រ

សរផ�្សរណ�

ែ្រណ្រសរផ�

្រូន្រែាង១០០០���

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
�� 1000� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

2ែខ� 246� 135� �� 100� �� 100�

17 
ពសសព�លែថទសណងោទផ ើទកណ�

ទារោអើើ្រុើត�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�ណរងោរើ�

្សរណ�

ែ្រណ្រសរផ�

សណងោទផ ើទកណ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

1ែខ� 493� 270� �� 8� �� 8�

18 
ពសសព�លែថទសណងោទផ ើទកណ�

ទារោរកងះង�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�ជគង �ងោ�

្សរណ�

ជរ្តរ�ើល�

សណងោទផ ើទកណ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

1ែខ� 378� 205� �� 6� �� 6�

19 
ពសសព�លែថទសណងោទផ ើទកណ�

ទារោភា្ស្ជ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�ណ្លញើល�

្សរណសរើើ�

សណងោទផ ើទកណ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 2� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

1ែខ� 1,306� 720� �� 10� �� 10�

20 
ពសសព�លែថទសណងោទផ ើទកណ�

ទារោអើើណា ត្�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�ណា ត្�

្សរណ�

សណងោទផ ើទកណ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 3� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�
1ែខ� 428� 235� �� 10� �� 10�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

ជរ្តរ�ើល� ារន��

21 
ពសសព�លែថទសណងោទផ ើទកណ�

ទារោរ�សាល�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�េបលរោ�

្សរណ�

ជរ្តរ�ើល�

សណងោទផ ើទកណ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 2� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

1ែខ� 408� 224� �� 8� �� 8�

22 
សងោរម ាីន៏វសោណ�ស្ោទកណទ

េា ាេ�រង ជ�សរើើ�

្រ�ើល�ារងជង្ណងទរា ាាមន�

ស្មរោាចរផាឹនរ៏តមា

េ្បព�ុាះនេដនទកណពា

ាោទេា ាេ�រង ជ�

ន�សរើើ�

្សរណសរើើ�

រម ាីន៏វសោណ�ស្ោទកណ១�

្ត�ាបាសងោើសជ�
ណែា ាង� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

3ែខ� 17,935� 9,864� �� 48� �� 48�

23 
ពសសព�លែថទរម ាីន៏វសោទកណ

េភាបង�រផ ន្ពព�

្រ�ើល�ារងជង្ណងទរា ាាមន�

ស្មរោាចរផាឹនរ៏តមា

េ្បពះងស�ត្�

ន�រផ ន្ពព

្សរណសាល្�

រម ាីន៏តើងទកណេភាបង១�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� 20,568� 11,310� �� 2� �� 2�

24 
ពសសព�លែថទរម ាីន៏វសោទកណ

េភាបង�ែ្រណ្រសរផ�

្រ�ើល�ារងជង្ណងទរា ាាមន�

ស្មរោាចរផាឹនរ៏តមា

េ្បពះងស�ត្�

ន�ែ្រណ្រ

សរផ្ សរណ

ែ្រណ្រសរផ�

រម ាីន៏តើងទកណេភាបង១�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� 21,852� 12,020� �� 2� �� 2�

25 
ពសសព�លែថទរម ាីន៏វសោទកណ

េភាបង�ណា ត្�

្រ�ើល�ារងជង្ណងទរា ាាមន�

ស្មរោាចរផាឹនរ៏តមា

េ្បពះងស�ត្�

ន�ណា ត្្រ

ស្សរណជរ្ត

រ�ើល�

រម ាីន៏តើងទកណេភាបង១�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� 18,255� 10,050� �� 2� �� 2�

26 
ពសសព�លទារោ្តេសណ្ពរ�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�េររ�

្សរណ�

ែ្រណ្រសរផ�

ពសសព�លទារោ្រែាង១៣០០��

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�

�� 1300� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

3ែខ� �� �� �� �� 160� 160�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

27 
ពសសព�លទារោែ្សៃ្ព�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�អើើេ្របង�

្សរណ�សរើើ�

ពសសព�លទារោ្រែាង៤០០��

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�

�� 400� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

3ែខ� �� �� �� �� 100� 100�

28 
ពសសព�លទារោអើើល ធ�ត�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�២ដា��

្សរណ�សាល្�

ពសសព�លទារោ្រែាង៤០០��

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

,្រូន្ត�ាបាពសសព�លែណ

ល��ើ�

�� 400� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

3ែខ� �� �� �� �� 100� 100�

29 
ពសសព�លទារោទសលរៃា ា�

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ស� តោ្ណរើ�

្ណរង្ណេជព�

ពសសព�លទារោ្រែាង៤០០��

ារងសណងោសរល្ៈបើ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�

�� 400� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

3ែខ� �� �� �� �� 100� 100�

30 
ពសសព�លែថទសណងោទផ ើទកណ�

ទារោបណ�ត�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�ស ាោ�

្សរណ�ែា�ង�

សណងោទផ ើទកណ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

1ែខ� �� �� �� �� 10� 10�

31 
ពសសព�លែថទសណងោលើ�

ទារោែ្សើន��

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�នចក��

្សរណ�សាល្�

សណងោលើ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

1ែខ� �� �� �� �� 5� 5�

32 
ពសសព�លែថទសណងោលើ�

ទារោេពេងេនា�

រេង �េា្រភរទកណ�

េ្រជ្សរញ ស�ា�

ន�២ដា��

្សរណ�សាល្�

សណងោលើ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 2� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

1ែខ� �� �� �� �� 8� 8�

33 
ពសសព�លែថទសណងោទផ ើទកណ�

ទារោរៃា ា�

រេង �េា្រភរទកណ�េ្រជ

្សរញ ស�ា�

ន�ែ្រណរ

មម ាោ�្សរណ�

ែា�ង�

សណងោលើ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

1ែខ� �� �� �� �� 8� 8�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

34 
ពសសព�លែថទសណងោទផ ើទកណ�

ទារោរកង្ប�

រេង �េា្រភរទកណ�េ្រជ

្សរញ ស�ា�

ន�ែ្រណរ

មម ាោ�្សរណ�

ែា�ង�

សណងោទផ ើទកណ�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

1ែខ� �� �� �� �� 8� 8�

35 
សងោរម ាីន៏វសោណ�ស្ោទកណទ

េា ាេ�រង ជែ្រណ្រសរផ�

្រ�ើលារងជង្ណងទរា ាាមន

ស្មរោាចរផាឹនរមតម៍ា

េ្បព�ុាះនេដនទកណពាាោ

ទេា ាេ�រង ជ�

ន�ែ្រណ្រ

សរផ�

្សរណែ្រណ

្រសរផ�

រម ាីន៏វសោណ�ស្ោទកណ១�

្ត�ាបាសងោើសជ�
ណែា ាង� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

3ែខ� 21,852� 12,020� �� �� 48� 48�

36 
ពសសព�លែថទរម ាីន៏វសោទកណ

េភាបង�្ណេជព�

្រ�ើល�ារងជង្ណងទរា ាាមន�

ស្មរោាចរផាឹន

រមត៍មាេ្បពះងស�ត្�

ទីើស�េខត�
រម ាីន៏តើងទកណេភាបង១�

្ត�ាបាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� 20,568� 11,310� �� �� 1� 1�

37 
ពសសព�លែថទរម ាីន៏វសោទកណ

េភាបង�អើើេ្របង�

្រ�ើល�ារងជង្ណងទរា ា

ាមនស្មរោាចរផាឹន

រមត៍មាេ្បពះងស�ត្�

ន�អើើេ្របង��
រម ាីន៏តើងទកណេភាបង១�្ត�ា

បាពសសព�លែណល��ើ�
ណែា ាង� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� 20,568� 11,310� �� �� 1� 1�

38 

េើនរជសុរ�ា៏ណសរណើេ្រេ

្បសោទកណ�្ររមាប័ះរគស�

អើើសេតង�

បើេ្រេ្បសោទកណេដនមាប

ើជើលើស�ែថទ�ារង

រ្ងកងបើ្ររោ្រងទកណបាល ��

ន�ែ្សវើ�

្សរណសាល្�

រណៈណមធ ដរបើសុរ�ា៏ណសរណ

ើេ្រេ្បសោទកណ្ត�ាបារេង �េត

េតេង� ស
ុ
រ�
ា៏�

1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� 398� 218� 5� �� �� 5�

39 

េើនរជសុរ�ា៏ណសរណើេ្រេ

្បសោទកណ�្ររមាប័ះរគស�

ណើាអណ�

បើេ្រេ្បសោទកណេដនមាប

ើជើលើស�ែថទ�ារង

រ្ងកងបើ្ររោ្រងទកណបាល ��

ន�ណន�ើ�

្សរណែា�ង�

រណៈណមធ ដរបើសុរ�ា៏ណសរណ

ើេ្រេ្បសោទកណ្ត�ាបារេង �េត

េតេង� ស
ុ
រ�
ា៏�

1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� 425� 233� 5� �� �� 5�

40 

េើនរជសុរ�ា៏ណសរណើេ្រេ

្បសោទកណ�្ររមាប័ះរគស�

រៃា ា�

បើេ្រេ្បសោទកណេដនមាប

ើជើលើស�ែថទ�ារង

រ្ងកងបើ្ររោ្រងទកណបាល ��

ន�ែ្រណរ

មម ាោ��

រណៈណមធ ដរបើសុរ�ា៏ណសរណ

ើេ្រេ្បសោទកណ្ត�ាបារេង �េត

េតេង� ស
ុ
រ�
ា៏�

1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� 355� 182� 5� �� �� 5�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

41 

េើនរជសុរ�ា៏ណសរណើេ្រេ

្បសោទកណ�្ររមាប័ះរគស�

អើើអណ�ង�

បើេ្រេ្បសោទកណេដនមា

បើជើលើស�ែថទ�ារងរ្ងកង

បើ្ររោ្រងទកណបាល ��

ន�េររ��

រណៈណមធ ដរបើសុរ�ា៏ណសរណ

ើេ្រេ្បសោទកណ្ត�ាបារេង �េត

េតេង� ស
ុ
រ�
ា៏� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� 102� 57� 5� �� �� 5�

42 

េើនរជសុរ�ា៏ណសរណើេ្រេ

្បសោទកណ�្ររមាប័ះរគស�

្ជវែ �

បើេ្រេ្បសោទកណេដនមា

បើជើលើស�ែថទ�ារងរ្ងកង

បើ្ររោ្រងទកណបាល ��

ន�ណា ត្្សរ

ណជរ្តរ�ើល�

រណៈណមធ ដរបើសុរ�ា៏ណសរណ

ើេ្រេ្បសោទកណ្ត�ាបារេង �េត

េតេង�

ស
ុ
រ�
ា៏� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� 780� 425� �� 5� �� 5�

43 

េើនរជសុរ�ា៏ណសរណើេ្រេ

្បសោទកណ�្ររមាប័ះរគស�

អើើសកងខឹជោ�

បើេ្រេ្បសោទកណេដនមាបើ

ជើលើស�ែថទ�ារងរ្ងកង

បើ្ររោ្រងទកណបាល ��

ន�ែ្រណ្រ

សរផ�

្សរណែ្រណ

្រសរផ�

រណៈណមធ ដរបើសុរ�ា៏ណសរណ

ើេ្រេ្បសោទកណ្ត�ាបារេង �េត

េតេង�

ស
ុ
រ�
ា៏� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� 195� 106� �� 5� �� 5�

44 

េើនរជសុរ�ា៏ណសរណើេ្រេ

្បសោទកណ�្ររមាប័ះរគស�

ែ្សឣង�

បើេ្រេ្បសោទកណេដនមាបើ

ជើលើស�ែថទ�ារងរ្ងកង

បើ្ររោ្រងទកណបាល ��

ន�ែ្រណ�

រមម ាោ�

្សរណែា�ង�

រណៈណមធ ដរបើសុរ�ា៏ណសរណ

ើេ្រេ្បសោទកណ្ត�ាបារេង �េត

េតេង�

ស
ុ
រ�
ា៏� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� 476� 261� �� 5� �� 5�

45 

េើនរជសុរ�ា៏ណសរណើេ្រេ

្បសោទកណ�្ររមាប័ះរគស�

ែ្សើន��

បើេ្រេ្បសោទកណេដនមាបើ

ជើលើស�ែថទ�ារងរ្ងកង

បើ្ររោ្រងទកណបាល ��

ន�នចក��

្សរណសាល្�

រណៈណមធ ដរបើសុរ�ា៏ណសរណ

ើេ្រេ្បសោទកណ្ត�ាបារេង �េត

េតេង� ស
ុ
រ�
ា៏� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� 176� 97� �� 5� �� 5�

46 

រ្ងកងសុរ�ា៏ណសរណើេ្រេ

្បសោទកណ�្ររមាប័ះរគស�

ណា ាោៃព�

បើេ្រេ្បសោទកណេដនមាបើ

ជើលើស�ែថទ�ារងរ្ងកង

បើ្ររោ្រងទកណបាល ��

ន�ខឹជោអ

ែណត�

្សរណែា�ង�

រណៈណមធ ដរបើសុរ�ា៏ណសរណ

ើេ្រេ្បសោទកណ្ត�ាបារេង �េត

េតេង� ស
ុ
រ�
ា៏� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� �� �� �� �� 3� 3�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

47 

រ្ងកងសុរ�ា៏ណសរណើេ្រេ

្បសោទកណ�្ររមាប័ះរគស�

អើើសរ�ង�

បើេ្រេ្បសោទកណេដនមាបើ

ជើលើស�ែថទ�ារងរ្ងកង

បើ្ររោ្រងទកណបាល ��

ន�ែ្រណ្រ

សរផ�

្សរណែ្រណ

្រសរផ�

រណៈណមធ ដរបើសុរ�ា៏ណសរណ

ើេ្រេ្បសោទកណ្ត�ាបារេង �េត

េតេង�

ស
ុ
រ�
ា៏� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� �� �� �� �� 3� 3�

48 

រ្ងកងសុរ�ា៏ណសរណើេ្រេ

្បសោទកណ�្ររមាប័ះរគស�

សកងដ�

បើេ្រេ្បសោទកណេដនមាបើ

ជើលើស�ែថទ�ារងរ្ងកង

បើ្ររោ្រងទកណបាល ��

ន�ជរណោ�

្សរណែ្រណ

្រសរផ�

រណៈណមធ ដរបើសុរ�ា៏ណសរណ

ើេ្រេ្បសោទកណ្ត�ាបារេង �េត

េតេង�

ស
ុ
រ�
ា៏� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� �� �� �� �� 3� 3�

49 

រ្ងកងសុរ�ា៏ណសរណើេ្រេ

្បសោទកណ�្ររមាប័ះរគស�

អើើថ ធ�

បើេ្រេ្បសោទកណេដនមាបើ

ជើលើស�ែថទ�ារងរ្ងកង

បើ្ររោ្រងទកណបាល ��

ន�ណរងោរើ�

្សរណែ្រណ

្រសរផ�

រណៈណមធ ដរបើសុរ�ា៏ណសរណ

ើេ្រេ្បសោទកណ្ត�ាបារេង �េត

េតេង�

ស
ុ
រ�
ា៏� 1� ថា�បើញ រ�

�ា ើីដាបា

ទកណ�ារងឧត�

ារន��

១ែខ� �� �� �� �� 3� 3�

                ាាុ្       966.00� 556.00� 561.00� 2083.00�

១.៣.���ាភយកទា�ាើន       
  

� � � ��

01 

េបពរ��េ្សនាេ�ាាតោ�

ារងែាា

ទីេទសជើណ៏ស្មរោាចរផាឹ

នសប ា�រលេទសជើណ៏េខត�

រេង �េាេភ�បាេទសជើ� ណារងេខត�
េទសជើណ៏នលោញកងរីតរាោេទ

សជើណ៏សណេាោណ�
សាាកណ� 2,500 

ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ើីេទស

ជើណ៏�
១ឆា � 2,500� 1,300� 20.00� 20.00� 20.00� 60.00�

                សរបុ       20.00� 20.00� 20.00� 60.00�

១.៤.���ាភយពើតជ�ហះា       
  

� � � ��

01 
្សងោសមរតរឣពីាណ�ធ�េសវណ�ធ� សមរតរឣពីាណើជ្សោលសោ�

្សរណទង៥� ទរា ាាមន្តក�្ត�ា� េលេណ� 5� ថា�បើញ រ�
ពណរព �ណ

�ធ�
២ែខ� 512� 356� 4� 4� 4� 12�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

02 
េជឃលរខរតអា��ុត្ររណ

ឣពីាណ�ធ�

ឣពីាណើ្រណរឣពីាណ�ធ្ សរ

ជ្រោ�
្សរណទង៥� ឣពីាណើមាជ្រោ� េលេណ� 5� ថា�បើញ រ�

ពណរព �ណ

�ធ�
៦ែខ� 512� 356� 5� 5� 5� 15�

03 
េជឃលរខរតអា��ុតត �្ងថ ធ�

េ្រគងឣល� ើ�

ឣពីាណើ្រណរឣពីាណ�ធ្ សរ

ជ្រោ�
្សរណទង៥� ឣពីាណើមាជ្រោ� េលេណ� 6� ថា�បើញ រ�

ពណរព �ណ

�ធ�
៦ែខ� 512� 356� 3� 3� 3� 9�

04 
ជ�ពពើ�ឃបើេលេណរា ណនីេម

្ណរ�ុហ�ា�

ពណរព �ណើ�មាភរ្សរជ្រោ�
ទើទងេខត� ពណរព �ណើនលោជ្រោ� េលេណ� 6� ថា�បើញ រ�

ពណរព �

ណ�ធ�

១២

ែខ�
98� 12� 2� 3� 3� 8�

05 
ជើលើស�លងរររមើណ៍ពណរព �ណ

�ធណារង្រេទស�

ាចរផាឹនណសរាលទើលទើល

ន�
ល�រ

េខត�
ណសរាលមាបើប្ទ� េលេណ� 8� ថា�បើញ រ�

ពណរព �

ណ�ធ�
៦ែខ� 430� 209� 25� 30� 30� 85�

06 

េើនរជរេង �េតសមរ�ឣពីា

ណ�ធ�

ទាីឹើណសរាលមាភរ្រេសេ

េតេង� ្សរណទង៥� សមរ�្ត�ារេង �េត�

ស
ម
រ�
�

3� ថា�បើញ រ�
ពណរព �

ណ�ធ�

០៦

ែខ�
369� 196� 3� 3� 3� 9�

07 
សុបើជ�ព្តត្ររារតរ�ណ

ភរទារឃ�

ទារឃេលេទីាឹើមារ�ណភរ

ល ��
្សរណទង៥� ស�ខភរ្រព .្រេសេើ � េលេណ� 12� ថា�បើញ រ�

ពណរព �

ណ�ធ�

១២

ែខ�
369� 186� 5� 5� 5� 15�

                ាាុ្       47� 53� 53� 153�

១.៥.���ាភយែា� នតងថះរល       
  

� � � ��

01 រ្ងីណរ ឃអរជរសាី�
រេង �េាា�រលអរជរាេី�ល�ភើ

�រ�
ន�នចក���

ា្រររលើញរមាអរជរសាី

េ្រេ្បសោ្ររោភើ�រ�
រ .� � 4,31  ឯណពា�

្ណរ�ុហ�ា

េយាស�ភើ�

ទ័េ្តីង�

1ឆា � 10061� 5025� 1589� �� �� 1589�

02 រ្ងីណរ ឃអរជរសាី�
រេង �េាា�រលអរជរាេី�ល�ភើ

�រ�

ណា ត្�

ថ ធអេណ េណ�

ា្រររលើញរមាអរជរសាី

េ្រេ្បសោ្ររោភើ�រ�
រ .� �      9,50  ឯណពា�

្ណរ�ុហ�ា

េយាស�ភើ�

ទ័េ្តីង�

១ឆា � 12,493� 6,267� �� 1229� �� 1229�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

03 រ្ងីណរ ឃអរជរសាី�
រេង �េាា�រលអរជរាេី�ល�ភើ

�រ�

ើលសស

មាពមន�

ា្រររលើញរមាអរជរសាី

េ្រេ្បសោ្ររោភើ�រ�
រ .� �  LV=8 

MV=7 
ឯណពា�

េសវណើ�

រ�ស�ខ�
១ឆា � 5,866� 2,923� 638� �� �� 638�

04 រ្ងីណរ ឃ�អរជរសាី�
រេង �េាា�រលអរជរាេី�ល�ភើ

�រ�

ែ្សពរព្សរណ

សរើើ�

ា្រររលើញរមាអរជរសាី

េ្រេ្បសោ្ររោភើ�រ�
រ .� �

LV=11�

MV=1

5�

ឯណពា�
េសវណើ�

រ�ស�ខេខង�
១ឆា � 5,026� 2,438� �� 1154� �� 1154�

05 រ្ងកងបើ្ររោ្រងដាបាែើែ�

រ្ងកងបើ្ររោ្រងដាបាែើែារ

ងទរោរ� តោបើេដផេឣពរាណ�ធខ�ស

ជ្រោ�

្ណរង�្សរណ�

ទង៦�

ជ�ពរគ� រឣពីាណ�ធែើែខ�សជ្

រោ�ារងល�ដាបើ�

េដផេឣពីាណ�ធ�ារង�្រា្រាែើែ��

េលេណ� 162�
�ា ីើ�ារង

ៃញរើើ�

�ា ីើែើែ�ារង

ា�រល�
៣ឆា � 4,000� 1,500� 20� 20� 20� 60�

06 

ជ�ពររារត�ារងល�ដាបើ

រ្ងីណរ ឃអរជរសាីល�ភើ

�រ�

រេង �េាា�រលអរជរសាេី�ល�

ភើ�រ�

្ណរង�្សរណ�

ទង៦�

ា្រ្រើណារងភើ�រមាអរជរសាី

េ្រេ្បសោ�
េលេណ� 108�

�ា ើី�

ារងៃញរើើ�

�ា ីើែើែ�ារង

ា�រល�
៣ឆា � 63,723� 32,195� 10� 10� 10� 30�

07 

ជ�ពររារតារងល�ដាស�ាតមរ

ភររេជណិេទសរម ាន៏ី

េ្រងឥាា័ៈ�

រ្ងកងបើ្ររោ្រងរម ាីន៏�

េ្រងឥាា័ៈ�

្ណរង�្សរណ�

ទង៦�

ររារតារងល�ដាស�ាតមរភរ�

រេជណិេទសរម ាន៏ីេ្រងឥាា័ៈ�
េលេណ� 45�

�ា ើី�

ារងៃញរើើ�

�ា ីើែើែ�ារង

ា�រល�
៣ឆា � 250� 90� 4� 4� 4� 12�

08 
រងសងោ�ា ីើែើែ�

ារងា�រលេខត ណេជព�
ស្មរោរេ្�េបើើ� ស� តោ� �គា ីមាណែា ាងេដផេបើស�ើ�� ខាង� 1� ថា�បើញ រ�� ្ណសសង�

១

ឆា �
16� 4� 1000.00� 0� 0� 1000�

                ាាុ្       3,261� 2,417� 34� 5,712�

១.៦.���ាភយឧាឹរហះា នតងាត្្ហះា              
    

�� �� �� ��

១� ពសសព�ល�ាីើ� បើពើសភើ :ណារង�ា ើី �
ស� តោ្ណ

េជព�

បនស�ាតមភរ�

េរភណ� មភរារងបើពើសភ

ើព�ារងឯណរើ�ាីើ�

ខ ាង� ១� ថា�បើញ រ� �ា ើី�
១២

ែខ�
19� 2� 166� �� �� 166�

                ាាុ្       166� �� �� 166�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

១.៧.���ាភយៃ្្ាើីយភ               
    

�� �� �� ��

01 

�ពសសព�ល�ារងរ្ងកណៃា ឣបើ

ើញ របលារងរល្រព�ពមា

ទ២ី�

រេង �េា្រសរទ័រភរបើើ� ្ណរង្ណេជព� រ្ងីណៃា អបើ� ខាង� 1�

ថា�បើញ រ�

៦ែខ� ១ឆា � 14� 4� 199� 731� �� 930�

02 

ែថទារងពសសព�លើរងេ�

�ាើីៃ្រសណីនភ��

ារងទើើរ�នរ�ាភ�

ារងេើនរបើ ជរេនិេ�ា ា�ា�

រេង �េា្រសរទ័រភរបើើ� ្ណរង្ណេជព� ពសសព�លើរងថ ធ�� �� 200�

ថា�បើញ រ�

៦ែខ� ១ឆា � 14� 4� 0� 30� 30� 60�

03 

ែថទារងពសសព�លើរងេ�រម

ាីន៏ទើើសរមារងេើនរបើូ

ជរេនិេ�ា ា�ា�

រេង �េា្រសរទ័រភរបើើ�

្ររោ្រង្ទរស�្តរើញ រ�
្ណរង្ណេជព�

ែថទារងពសសព�លើរងេ�រម

ាីន៏ទើើសរម�
�� 350�

ថា�បើញ រ�

៦ែខ� ១ឆា � 14� 4� 0� 30� 30� 60�

                ាាុ្       199� 791� 60� 1,050�

១.៨.���ាភយរះ䇰រះនន       
  

� � � ��

1 ែថទ្រវា ា�ារតរ - េខត� 
បតោរា មនបើជនារង

េ្បព ាា ណោជះជើ 

ភើ�ររគស�

េខត�្ ណេជព 
បើែថទ្ត�ាបាអា�ាត�រ្រ

វ 
 Km  

���

620.00��

ថា�បរ

តរ 
�ាើី 1.0� 369,017� 186,216� 14,188� � � 14188.00�

2 ពសសព�ល ខសរា ា�ារតរេលខ ៧ 
េដផេេឣន្រេសេើទលីងែញលខើ

ជ 

ាា�ាណារងទកណញី

េខត�្ ណេជព ាា�ា្ត�ាបាពសសព�ល 
 Km  

��������

20.0��

ថា�បរ

តរ �ាើី 
1.00� 369,017� 186,216� 28,000� � � 28000.00�

3 
ពសសព�ល ខសរា ា�ារតរេលខ 

៧៤ 

េដផេេឣន្រេសេើទលីងែញលខើ

ជ 

ាា�ាណារងទកណញី

េខត� ាា�ា្ត�ាបាពសសព�ល 
 Km  

����������

2.0��

ថា�បរ

តរ �ាើី 
1.00� 369,017� 186,216� 1,960� � � 1960.00�

4 រងសងោលើា ា�ារតរេលខ៧៦ 
េញេ�្ីើ�េដពទកណេជឃរីា ា�ា 

ាា�ាណារងទកណញី

្សរណសាល្ លើ្ត�ាបារងសងោថ ធ ី
 m  

��

2,000.0��

ថា�បរ

តរ �ាើី 
1.00� 55,274� 28,163� 1,680� � � ,680�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

5 
រ្ាេរត�ងា ា�ាេខត�េលខ២៧

៩ បនញលោបើញកណពព� ឹើាទារឃ 

្សរណែ្រណ

្រសរផ រ្ា្ត�ាបារងសងោថ ធ ី
 m  

��������

40.0��
ថា�បរ

តរ �ាើី 
1.00� 65,495� 32,747� 3,040� � � 3040.00�

6 ពសសព�លាា�ាេខត�េលខ៣៧៧ 
សើសលជះជើ-

បតោរា មនេ្បពាា ណោ ជរ្តរ�ើល ាា�ា្ត�ាបារងសងោថ ធ ី
 km  

��������

1.70��
ថា�បេខ

ត� �ាើី 
1.00� 63,872� 31,358� 1,666.0� � � 1666.00�

                ាាុ្ �� �� �� 50534.00� � �� 48854.00�

១.៩.���ាភយអពត�ឌ្ននជន្ទ       
  

� � � ��

01�
ពសសព�លាា�ា្បល្ណ្ស្ណុ

��

រេង �េាបើែថទពសសព�ល�ា ា�ា�

រ្ា�ារងលើពារទ�

ែ្រណ្រសរផ�

ែា�ង�ជរ្តរ�ើល�

សាល្�្ណេជព�

ពសសព�លាា�ា្បល្ណ្ស្ណុ�� រ�� 85�
ថា�បរ

តរ�

�ា ើី

អភរារាភ�
3� N/A� N/A� 5,780� 5,780� 5,780� 17,340�

02� ែថទា ា�ារលណ�ណៈខសរ�
រេង �េាបើែថទ�ពសសព�លាា�ា�

រ្ា�ារងលើពារទ�

ែ្រណ្រសរផ�

ែា�ង�ជរ្តរ�ើល�

សាល្�

ែថទា ា�ារលណ�ណៈខសរ� រ�� 210�

ថា�បរ

តរ�&��

KFW�

�ាើី

អភរារាភ 3� N/A� N/A� 12,180� 12,180� 12,180� 36,540�

03� ែថទា ា�ារលណ�ណៈ្រវ�
រេង �េាបើែថទ�ពសសព�លាា�ា�

រ្ា�ារងលើពារទ�

ែា�ង�ជរ្តរ�ើល��

សាល្�
ែថទា ា�ារលណ�ណៈ្រវ� រ�� 315�

ថា�បរ

តរ�

�ា ើី

អភរារាភ 3� N/A� N/A� 2,205� 2,205� 2,205� 6,615�

04� ា ា�ាពសសព�លរន ាោ�
រេង �េាបើែថទ�ពសសព�លាា�ា�

រ្ា�ារងលើពារទ�

ែ្រណ្រសរផ

ជរ្តរ�ើល�
ពសសព�លរន ាោ� រ�� 70�

ថា�បរ

តរ�

�ា ើី

អភរារាភ 3� N/A� N/A� 3,150� 3,150� 3,150� 9,450�

05�
ា ា�ា្បលណ្មលេរសហើ�

DBST�
�

សរើើ�

ជរ្តរ�ើល�
បើ្បលណ្មលេរ�DBST� រ�� 30�

ថា�បរ

តរ�&�

WB�&�

�ា ើី

អភរារាភ�
3� N/A� N/A� -� 6,832� 7,808� 14,640�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

KFW�

06� ា ា�ា្បលណ្មលេរត�ង�
រេង �េាបើែថទ�ពសសព�លាា�ា�

រ្ា�ារងលើ�ពារទ�

្សរណជរ្តរ�ើល

្ណរង្ណេជព�
ា ា�ា្បលណ្មលេរត�ង� រ�� 25�

ថា�បរ

តរ�

�ា ីើអភរា

រាភ�
3� N/A� N/A� � 24,400� 24,400� 73,200�

                សរបុ       23315� 54547� 55523� 157785�

២.រផ��សច�រ�ដចក 

២.១.���ាភយអ្ំា�                 �� �� �� ��

1 
អភរារបើអរោើ�ណ�មើតើជា

មាសងោដើ�

ា លោាើាេសវអរោើ�ញលោណ�មើតើជ

្រណរេដនរ�ណភរស្មរោ

េ្តប��ជើលេើនាាា ណោទ១ី�

ទើទងេខត�

េរេណារជររមាញលោ្ រ��េតនសរ

ណឹរីរេជណិេទសណារងបើរ

េ្ងបា�

នណោ� 138� ថា�បើញ រ�
បើ�

.ណ�មើតើជ �

12

ែខ�
138 89 

��������

38.80��

��������

81.50��

��������

81.50��
201.80�

2 
បើអភរាររល�េតន�

សរណឹដាបាល�សងោដើ�

រើ�យបសសរណឹ�

ស�្សរល�សងោដើតរាោ�
ទើទងេខត�

រពណោសម្ើស្មរោរល�

�តន�សរណឹ�
ាា ណោ� 6� ថា�បើញ រ�

បើ�

.ណ�មើតើជ �

1ញង

/ឆា  �
125 60 

����������

1.20��

����������

3.00��

����������

3.00��
7.20�

3 
បើាលោថា�បញេណេើ�

បើរលររ�សរណឹ�

ា លោាើាេសវអរោើ�ញលោណ�មើ្រ

ណរេដនរ�ណភរ�
ទើទងេខត�

រលេើនាររ�សរណឹមាញ

េណេើបើ�

រ

ល�
262� ថា�បើញ រ�

បើ�

.ររ�សរ

ណឹ�

12

ែខ�

59 

,918 

29,35

9 

������

118.50��

������

932.20��

������

932.20��
1982.90�

4 
ាលោឣមើើរណើណភសរសចាា

ណោទី៤ -៦ �

បតោរា មនបើេបពរងោបើសរ

ណឹើរសោសរសច�
ទើទងេខត�

សរសច្ណី្ណមាថា�បស្មរោ

ទរឃសម្ើសរណឹ�
នណោ� 3588� ថា�បើញ រ�

បើ�

.ររ�សរ

ណឹ�

9ែខ� 3,588 1,966 
������

893.00��

���

1,120.0

0��

���

1,120.00��
3133.00�

5 
បើរ្ងកងរ�ណភររេ្ងបា�

ារងេើនាេ�ររ�សរណឹ�

អ្ល្ត្តាា ណោ្ត�ា�

បាបតោរា មន�
ទើទងេខត�

បើររមាស�តមភរ�

បើ្រព�រេជណិេទស�

រ

ល�
314� ថា�បើញ រ�

បើ�

.ររ�សរ

10

ែខ�

59,91

8 

29,35

9 

������

426.00��

������

559.50��

������

559.50��
1545.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

្ត�ាបាេើនរជ�ារងអា�ាត� ណឹ�

6 
ាលោថា�បញេណេើបើ�

រល�ដ�សរណឹ�

ា លោាើាេសវអរោើ�ញលោណ�មើ្រ

ណរេដនរ�ណភរ�
ទើទងេខត�

រលេើនាររ�សរណឹមាញ

េណេើបើ�

រ

ល�
51� ថា�បើញ រ�

បើ�

.ររ�សរ

ណឹ�

12

ែខ�

16,57

4 
8,784 521.80� 462.60� 462.60� 1447.00�

7 
ាលោឣមើើរណើណភសរសច�

ដ�សរណឹ�

បតោរា មនបើេបពរងោបើសរ

ណឹើរសោសរសច�
ទើទងេខត�

សរសច្ណី្ណមាថា�បស្មរោ

ទរឃសម្ើសរណឹ�
នណោ� 2004� ថា�បើញ រ�

បើ�

.�ដ�សរ

ណឹ�

9ែខ� 2,004 1,214 790.00� 867.70� 867.70� 2525.40�

8 

បើរ្ងកងស�តមភរ្ររោ្ រ

ងារងរេ្ងបា�

េ��ដ�សរណឹ�

ភរើនសរសចរនរិោណ្�រត�ើល�

ដរ ា�

ារង្រតងររោ�ដ�សរណឹត�

តរនភើ�រខស្ោ�

ទើទងេខត�

បើររមាស�តមភរ�

បើ្រព�រេជណិេទស�

្ត�ាបាេើនរជ�ារងអា�ាត�

រ

ល�
51� ថា�បើញ រ�

បើ�

.�ដ�សរ

ណឹ�

10

ែខ�

16,57

4 
8,784 64.60� 200.00� 200.00� 464.60�

9 
បើ្រតងស្មរោសរសច�

ដ�សរណឹ�

បើ្រតងមាញេណេើបើ្ររក

តេាយម ងើលើា�

េែាេនតរបាេា�

ា ងណែណទ្�ងោ�

ទើទងេខត�

ា លោ្បណោឧរតម��្

រណៈេ�្រេយរ�

ារងសម្ើញេណេើបើ្រតង�

រ

ល�
51� ថា�បើញ រ�

បើ�

.�ដ�សរ

ណឹ�

1ញង

�/ឆា  �

16,57

4 
8,784 150.00� 172.00� 172.00� 494.00�

10 បើរ្ងីណ��ខា�រ� STEM�
្រ��ដ�សរណឹមាស�តមភរ�

ល�ើនៈបើ្រា្រា�
ាា ណោេខត�

េរេណារជររមា�សី�របីើ្រា�

្រាា�ទ្រគស�

ពើា្រ�រេ្ងបា�

��ខា�រ� ា�ទ្រគស�

នណោ� 250� ថា�បើញ រ�

បើ�

.�ដ�សរ

ណឹ�

3ៃថ �� 250 75 4.00� 112.00� 112.00� 228.00�

11 
រលពនាោថ ធី�ារងសម្ើ�

ររេរដាភ�

រលា�ទ្លមនេបលេង្ត�ា

បាែណែ្រររលពនាោថ ធ�ី
្ណេជព្ណរង� រពណោសម្ើររេរដាភ�

រ

ល�
1� ថា�បើញ រ�

បើ�

.�ដ�សរ

ណឹ�

12

ែខ�
496 252 16.40� 800.00� 800.00� 1616.40�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

12 
បើរ្ងកងស�តមភរ�គា ីអរោ

ើ�េ្រ្ររមា�័

ាា ណោអណ�ើណ�ធាកងមាញេណេើប

ើល ��
ទើទងេខត�

េរេណារជររមាស�តមភរ�គា ីអ

រោើ�េ្រ្ររមាា័ា ណោ្ណរង /្សរណ �

ារងន�ស� តោ�

នណោ� 59� ថា�បើញ រ�

បើ�

.េ្រ្ររម

ា�័

3ៃថ �� 59 1 17.10� 47.20� 47.20� 111.50�

13 
រ្ងីណណ�ធា�ដីអណ�ើណ�ធ�

�ា�រ� ពីាៈ�
បតោរា មនអ្លអាណ�ើពា� ទើទងេខត�

េរេណារជររមាស�តមភរ្រ�អណ�

ើណ�ធ�
នណោ� 25� ថា�បើញ រ�

បើ�

.េ្រ្ររម

ា�័

10

ៃថ ��
25 8 22.60� 164.00� 164.00� 350.60�

14 
បើរ្ងកង�ារងរ្ងីណ�ព�

�ណ�លសរណឹសុរ�ាភ�

ជាសា�ព�ណ�លសរណឹសុរ

�ាភាកងេណេាេតេង�
ទើទងេខត�

�ព�ណ�លសរណឹសុរ�ាភ

្ត�ាបាេរេណរែា ម��
ណែា ាង� 10� ថា�បើញ រ�

បើ�

.េ្រ្ររម

ា�័

6ែខ� 171 143 90.70� 165.00� 165.00� 420.70�

15 ណ�ធា�ដីជើលេើនាេតេងា�ឃ�

ណ�មើេ្ររលាកងទទសលបា

ាើាេសវអរោើ�្រណរេដនរ�ណ

ភរ�

3្សរណ�
ាា ណោជើលេើនាេតេងា�ឃ្ត�ាប

ាេរេណញេណេើបើ�
ាា ណោ� 15� ថា�បើញ រ�

បើ�

.េ្រ្ររម

ា�័

2ែខ� 243 100 16.40� 23.40� 23.40� 63.20�

16 
បើអភរាះណ�ធា�ដេីលេណណ�្

សោស�ខភរសរណឹ�

្ររោបា នលោញកងរីស�ខភរអន

�មន )រីរ� ត( �
�ា ីើអរោើ��

ររមាននណ /ននរបរល�

សីរីស�ខភរ�អន�មន�

េញេ�្ីរសណបតោបាាចរផាឹនរ

ា�

នណោ� 43� ថា�បើញ រ�

ែា ាណស�ខ

ភរសរ

ណឹ�

1ស

ប �
43 8 13.70� 31.90� 31.90� 77.50�

17 
បើអភរារសម្ើ�ារង�

ឯណរើស�ខភរសរណឹ�

រលេើនាមាសម្ើសេគជ ព

ររ�េ្រេ្បសោ្ររោ្បាោ�
ទើទងេខត�

រលេើនា្ត�ាបារពណោ�

សម្ើ�

ារងា លោាា ទលណោ្រ�ា្ររោបា �

រ

ល�
66� ថា�បើញ រ�

ែា ាណស�ខ

ភរសរ

ណឹ�

1ញង

�/ឆា  �

19,44

0 
9,525 6.00� 7.50� 7.50� 21.00�

18 

បើរងសងោ�

ារងពសសព�លរងជាោអន�មន�

ារង�ទកណរ� ត�

រលេើនាមារងជាោអន�មន�

ារងទកណរ� តេ្រេ្បសោ្ររោ្ប

ាោ�

��
រងសងោរង ជាោអន�មន�

ារង្ររមាទ័កណរ� ត�

រ

ល�
13� ថា�បើញ រ�

ែា ាណស�ខ

ភរសរ

ណឹ�

6ែខ� 3,475 1,668 96.60� 174.60� 174.60� 445.80�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

19 

បើរ្ងីណេសវែ ត្�ងោទរស�

រណរាពីា�ត�ារង្រកណឹ�

ឣពីរ�

�� ��
េរេណារជររមាសី�រីរណរាពីា�ត�

ារង្រកណឹឣពីរ�
នណោ� 200� ថា�បើញ រ�

បើ�

.�ដ�សរ

ណឹ�

5ៃថ �� 200 130 235.00� 259.00� 270.00� 764.00�

20 
ញេណេើបើរលរើ�េបស

ល�

ា លោាើាេសវអរោើ�ញលោរើ�សរសច

្រណរេដនរ�ណភរ�
ទើទងេខត�

រលរើ�េបសលមាសម្ើ

េ្រេ្បសោ្ររោ្ បាោ�

រ

ល�
1� ថា�បើញ រ�

រលរើ��

េបសល�

12

ែខ�
164 124 53.20� 62.00� 62.00� 177.20�

21 
បើអភរារណ�ធា�ដីសរណឹ�

សម្ើសរណឹ�ារងរ លមន�

សរសឹា�សរសចមាេសនាេ�សរ

ណឹេបលេ្រេ្បសោ្ររោ្បាោ�
ទើទងេខត�

េរេណារជររមាសរីបីើើ្ររោ

្រងេសនាេ�សរណឹេបល�

ារងេលេណរេ្មងត្��ាបើ�

នណោ� 31� ថា�បើញ រ�
រលរើ��

េបសល�
2ៃថ �� 31 5 11.60� 12.80� 12.80� 37.20�

22 
ប្ទបើ្រណសតណីូ�មព

ា�

េ្ពេសេើលស្ណរ�ែញលេា ងេញេ�្ី

ជើលើស�បើ្រណសតាា ណោរតរ�

ារងអា ើរតរ�

េខត ណេជព�

ឧរតម�ប្ើុើរជ�ណរា ណោេ�ើរ

សោណីូណើ�

សម្ើញេណេើប្រណសត�

ារងពមនលភ�ី

្ណរ�� 42� ថ�ា�បើញ រ� បើ� .ណីូ � 7ៃថ �� 92 46 295.40� 500.00� 500.00� 1295.40�

23 
ែណល��េុដរ ើជនស�្មារ័ុ�

ណីូដរ ាេខត�

រុ�ណីូដរ ាមាលណ�ណៈសងោ

ដើស្មរោបើ្រណសត្ររោា�

�ុរ�

េខត ណេជព� ពសសព�ល�ារងរងសងោទីលា� ណែា ាង� 1� ថា�បើញ រ� បើ� .ណីូ � 6ែខ�     10.00� 53.70� 53.70� 117.40�

24 
ប្ទបើ្រណសតណីូសរសច-

ារសរតច�

សរសច -ារសរតច�មាស�ខភរល ��

រេង �េតរ�រជីភរ��រតភរ�

បើទទសលខ�ស្ត�ា�មិសោបើ�

េពនសឆ� នរីេ្រគងេឃបា�

េខត ណេជព�

ឧរតម�ប្ើុើរជ�ណរា ណោេ�ើរ

សោណីូណើ�

សម្ើញេណេើប្រណសត�

ារងពមនលភ�ី

្ណរ�� 42� ថា�បើញ រ� បើ� .ណីូ �
14

ៃថ ��
92 46 473.00� 800.00� 800.00� 2073.00�

25 

ែណល��េុដរ ើជនស�្មាទ័ី

លាណីូល�្រកពរម ា�

សរណឹ�

�ា�ទ្លមន�

ារងអា�ា�ទ្លមនេបលេង�

មាទលីាណីូ�

ស�ើ�្ស្មរោ�សរសចមតោ�

ទើទងេខត�

ពសសព�ល�បើសឆន�

ទីលាវសោ�

ារងទីលាថ ធីណារងែាាបើ�

ណែា ាង� 6� ថា�បើញ រ� បើ� .ណីូ � 6ែខ� 1,356 754 17.00� 150.00� 150.00� 317.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

26 
អភរារស�តមភរ្រ�អរោើ��

បនល�្រកពរម ាសរណឹ�

្រ�អរោើ�បនល�រលេើនា

មាស�តមភរ្ររោ្ បាោ�
ាា ណោេខត�

េរេណារជររមាស�តមភរ្រ�អរោ

ើ�បន�ដ�សរណឹ�
នណោ� 51� ថា�បើញ រ� បើ� .ណីូ � 3ៃថ �� 51 10 10.00� 65.00� 65.00� 140.00�

27 
បើនលោញកងរីពង េអញសភេ្រ

រល�

បតោរា មនអ្លែាងពង េអញសភ

ល�ើនៈន�ាពាេ្ររល�

4ន�ណារង្សរ

ណសរើើ�

េរេណារជររមាសរីបីើអរោើ�ពង 

េអញសភញលោន�ាពាេ្ររល�
នណោ� 50� ថា�បើញ រ�

បើ�

.ន�ាពា �
1ៃថ �� 50 20 3.10� 45.30� 45.30� 93.70�

28 

រ្ងកង�

ារងញេណេើបើ្ណរ�្រកណឹន�ា

ពា�ារងណ�មើ�

អភរាររលេើនាល�ើនៈ

្ណរ�្រកណឹណ�មើ -ន�ាពា �
ទើទងេខត�

ររមា�ទសចាណរជសិរណឹ�

េបពពើ���

ារង្រតង្រ៣ល ��

នណោ� 125� ថា�បើញ រ�
បើ�

.ន�ាពា �
1ែខ� 125 45 22.60� 110.20� 110.20� 243.00�

29 
បើនលោញកងអរីសុ្ររា�

ភរ�
�� ទើទងេខត� �� នណោ� 25� ថា�បើញ រ�

បើ�

.ន�ាពា �
�� 25 15 4.20� 10.40� 10.40� 25.00�

30 
បើណរងស�តមភរ�

ពនឃា�រ� ពីាៈ�

ន�ាពា�

មាពនឃា�រ� ពីាៈឣជើណ��ខ

ើរើជរនិរ�ពីា�តបាេរលរនរិោ

បើសរណឹ�

្សរណែា�ង�

េរេណារជររមាសរីីជ្រោបនើ�ទ័�

ារងរពណោណែាចង�ញលោន�ាពា�

សធ្ រម��

នណោ� 200� ថា�បើញ រ�
បើ�

.ន�ាពា �
1ៃថ �� 200 100 5.70� 17.60� 17.60� 40.90�

31 

អភរារស�តមភរ�

ារងេើនរជ្ររមា �ណរងែាា

បើ�

ននណរលមាលទ័ភរ្រ

រោ្រងទរា ាាមន�សមរតរ�

ារងាលរតេជឃរសើជនណើ�

េញេ�្ីេ្រេ្បសោ�ល�ត្��ាបើ�

ទើទងេខត�

េរេណារជររមាសី�រីបើ្ររោ្ រង�

ទរា ាាមនសមរតរ�ារងបើរណន�

សើជនណើញលោ�

ននណ /ននរបរល �

នណោ� 45� ថា�បើញ រ�
បើ�

.ែាាបើ �
3ៃថ �� 45 5 23.40� 27.80� 27.80� 79.00�

32 ណ�ធា�ដីប្ទបើរ្ន្រ��
រលែញលខពិ្រ�មាញេណេើ

បើសរណឹ្រ្ណត�ី
ទើទងេខត�

រ�រជលរណសរណឹ្ត�ាបារ្ន

េាតរាោខ ផព្រ��
នណោ� 5� ថា�បើញ រ�

បើ�

.រ�រជលរណ �

1ញង

/ឆា  �
    8.00� 15.00� 15.00� 38.00�

33 

ណ�ធា�ដីប្ទបើឧរតម�ឣ្ពី

រ្រ�រេ្ងបាេ�តរាោដជោ�

្សយល�ារងពសរបើលបណ�

រលេើនាេ�តរាោពសរបើល

បណមា្រ�រេ្ងបាេទនងទតោ�

ារងមាពីាភរស�ើ��

្សរណែា�ង,

ែ្រណ្រសរផ

,សរើើ,សាល្�

្រ�រេ្ងបាេ�តរាោពសរបើល

បណ្ត�ាបាាលោ្បណោឧរតម�្

ពីាភរ�

នណោ� 561� ថា�បើញ រ�
បើ�

.រ�រជលរណ �

12

ែខ�
561 251 652.00� 600.00� 600.00� 1852.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

ារងជរ្តរ�ើល�

34 
បើរ្ងកងស�តមភរដា�

បា�ា�សច�
�� �� �� នណោ� �� ថា�បើញ រ�

បើ�

.រ�រជលរណ �
��     14.00� 30.00� 30.00� 74.00�

35 
ប្ទញេណេើបើអងជភរ្ររោ

្រងថា�ប�

អងជភរ្ររោ្រងថា�បមាញ

េណេើបើ�
ទើទងេខត�

អង ជភរ្ររោ្រងថា�បេខត�

ារង្ណរង

/្សរណ្ត�ាបាាលោថា�បប្ទ �

អង ជ

ភរ�
7� ថា�បើញ រ�

�ា ីើអរោើ��

ារងបើ�

.្ណរង/្សរ

ណ�

12

ែខ�
32 4 268.80� 500.00� 500.00� 1268.80�

36 បើវនតៃ�ាលទ័ាលសរណឹ�
ាចរផាឹនើបនបើណភអដរប

ើណរជ�ិ
ទើទងេខត�

្រព�សរីីបើរើណសើ�រើបនប

ើណភអដរបើណរជរិលេើនា�
នណោ� 45� ថា�បើញ រ�

បើ�

.អដរបើណរ

ជ�ិ

1ៃថ �� 45 7 9.80� 22.00� 22.00� 53.80�

37 អដរបើណរជរិ�ណភរអរោើ��
រ�ណភរអរោើ�ាកងបា្រេសេើ

េតេង�
ទើទងេខត�

ជ�ពវនតៃ�ាននណ

/្រ�រេ្ងបា�សរសច�

ារងសុរ�ាភ�

រ

ល�
67� ថា�បើញ រ�

បើ�

.អដរបើណរ

ជ�ិ

12

ែខ�
469 61 37.10 45.00 45.00 127.10 

38 
បើរងសងោ�

ារងពសសព�លអបើ�

រលេើនាមាអបើសរណឹ្រ

រោ្បាោ�ារងមាស�ាតមរភរ�
ាា ណោេខត�

ពសសព�លអបើសរណឹែញលវសោ

្ទរេ្ទ��
រារោ� 203� ថា�បើញ រ�

បើ�

.ែាាបើ �

12

ែខ�
4,368 2,181 2,580.00 3,500.00 3,500.00 9580.00 

39 

បើអភរារស�តមភរេលេបើ

ើ្ររោ្រងសម្ើ�

្ទរស�្តរើញ រ�

សម្ើ្ទរស�្តរើញ រទងជល

ាាតមរ�

ារងអជលាាតមរ្ត�ាបា្ររោ្រ

ងបាល ��

ារងេដផេរជ ិររ្ា ាភរះលោឆា �

ាា ណោេខត�

េរេណារជររមាស�តមភរញលោន

នណ�ននរប�

ារងុរើនុកណរលេើនា�

នណោ� 63� ថា�បើញ រ�

បើ�

.រណេា

ន�

2ៃថ �� 63 12 8.70 13.70 13.70 36.10 

40 
បើរពណោសភើពរើ�ប� រេជ ិ

ណេទស�

រ្ងីណបើ្ររោ្រងើញ របល្រ�

រលេើនា�
ាា ណោេខត�

ទរឃណ�រ�ទម�្រាីដមើ�

មម សីាថតជលង�ត��ទើ�

េ្រគ

ង�
2378� ថា�បើញ រ�

បើ�

.រណេា

12

ែខ�
5,221 2,280 2,008.50 2,100.00 2,100.00 6208.50 



 

ណច�វ�ធីវ�និេយគីឆា រ�ណិល ( ២០១៧-២០១៩) េខតក្ណេជព ទរ័រ  157 

 

ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

ារងស� ើ��ល�រលេើនា�

ារងបើ�យលមន្ណរង្សរណ�

ារង�ា ីើ�

បើ�យលមនអរោើ�្ណរង�្សរណ�

ារង�ា ីើ�

រពណោពើារលេើនា�

បើ�យលមន្ណរង�្សរណ�

ារង�ា ីើ�

ន�

41 
បើប្ទេសវេើនរជររដីស

្មរោា�សមនអរោើ��

្របា�ងា�្របា�ាីើ�

្របា�

អា�្របាបើ�យលមន�

បើ�យលមន្ណរង�្សរណ��គា �ី

ាា ណោេខត�
េើនរជសា ារបតរើណសើ�របើ

ើ្រវ២០១៧�
នណោ� 350� ថា�បើញ រ�

បើ��.

ើញ របល�
2ៃថ �� 350 90 25.00 25.00 25.00 75.00 

42 
អភរារ្ររមារ័មត៍មា្ររោ�

្រងអរោើ��

ននណ�ននរបរលេើនា�

ារង�គា ទីទសលរារណ�

មាស�តមភរបាោែត្រេសេើ

េលេបើ្ររោ្រងសមរតរអរោើ��

ាា ណោេខត�
េរេណារជររមាស�តមភរសរីី្ រ

រា ័មរមតមាអរោើ��
នណោ� 26� ថា�បើញ រ�

បើ�

.ែាាបើ �
3ៃថ �� 26 8 15.80 16.50 16.50 48.80 

  

 

           
ាាុ្ 

      
10079.30 

14905.1

0 
14916.10 39900.50 

២.២.���ាភយាុខពតបល       
  

    

01 

ាលោរតរែញណ/ឣស�ីតុ ផ�លីណ

៩០្បរោ�ញលោ�

គសីមាៃា េពព�

ស�ខភររារើពន�ាាវនមល�

ទើណ�ណ�មើារងឣមើើើរតម��្

ទើទងេខត� គសីមាៃា េពពបាទទសលរតរ

ែញណ/ឣស�ីតុ ផ�លីណ៩០្បរោ�

ភរើ

ន�

66 
ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា � 12,234 
6500 

 
6.00 6.30 6.62 18.92 

02 
ាលោពីារតរឣ�២ញើសញលោ�

ណ�មើឣន��៦ែខ�ញលោ៥៩ែខ�

ស�ខភររារើពន�ាាវនមល�

ទើណ�ណ�មើារងឣមើើើរតម��្

ទើទងេខត� ណ�មើឣន��៦ែខ�ញលោ៥៩ែខ

បា�ទទសលពីារតរឣ�២ញើស�

ភរើ

ន�

98 ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា �
41127 20876 3.00 3.15 3.31 9.46 

03 
ាលោេសវរា្ណេណេតទេាេរ

ញលោគសីណារងាវនរារើព�

ស�ខភររារើពន�ាាវនមល�

ទើណ�ណ�មើារងឣមើើើរតម��្

ទើទងេខត� គសីណារងាវនរារើពបទទសលេស

វរា្ណេណេតទេាេរ�

ភរើ

ន�

28 ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា �
53861 53861 9.00 9.45 9.92 28.37 

04 
ាលោេសវររារតៃា េពព� ស�ខភររារើពន�ាាវនមល�

ទើណ�ណ�មើារងឣមើើើរតម��្

ទើទងេខត� គសីបាររារតៃា េពពេលេសរី�

២ញង���ាស្មល�

ភរើ

ន�

63 ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា �
12,234 

7101 

 
450.00 472.50 496.13 1418.63 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

05 
ាលោបើស្មលណើាេ��ើល�

ដរ ាស�េភរបលរបើណៈ�

ស�ខភររារើពន�ាាវនមល�

ទើណ�ណ�មើារងឣមើើើរតម��្

ទើទងេខត� គសីបាស្មលណើាេ��ើលដរ

ាស�េភរបលរបើណៈ�

ភរើន� 70 ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣ឆា �
12234 12234 17.00 17.85 18.74 53.59 

06 
ាលោាា រ� ើព�� ណគន�រល�

ញលោណ�មើ�ឣន�េ្ប��១ឆា �

ស�ខភររារើពន�ាាវនមល�

ទើណ�ណ�មើារងឣមើើើរតម��្

ទើទងេខត� ណ�មើឣន�េ្ប��១ឆា បា�

ទទសល�ាា រ� ើព�� ណគន�រល�

ភរើន� 93 ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣ឆា �
9426 4784 282.00 296.10 310.91 889.01 

07 
ាលោាា រ� ើ�DTC�HepB3 

ដលក់បមុរយបេ្េ្រ១ឆា ��

ស�ខភររារើពន�ាាវនមល�

ទើណ�ណ�មើារងឣមើើើរតម��្
ទើទងេខត�

ណ�មើឣន�េ្ប��១ឆា បា

ទទសលាា រ� ើ�DTC�HepB3�
ភរើន� 92 

ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�
៣ឆា � 9426 4784 76.00 79.80 83.79 239.59 

08 

ាលោាសថ្រឆងេ�េះរេអ

ញសភញលោអាណា រណេ�េះរេអញ

សភ�

្រន�ទ័ាកងព�� ែាង� ទើទងេខត� អាណា រណេ�េះរេអញសភបាេ្រេ

ាសថ្រឆងេ�េះរេអញសភ

េ�ើសោេ្បន១២ែខ�

ភរើន� 94 
ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣ឆា �

384725 195284 6.00 6.30 6.62 18.92 

09 

ាលោាសថ្រឆងេ�េះរេអ

ញភេ្ជេា

��ខញលោអាណា រណេ�េះរ

េអញសភណ្�រតសណ�ធ�

្រន�ទ័ាកងព�� ែាង� ទើទងេខត� អាណា រណេ�េះរេអញសភណ្�រត

សណ�ធបាទទសលាសថ្រឆង

េ�េះរេអញភេ្ជេា��ខ�

ភរើន� 94 

ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣ឆា �

384725 195284 6.00 6.30 6.62 18.92 

10 
្រា្រាើណណើណីើេរងសសត

ថ ធី�

្រន�ទ័ាកងព�� ែាង� ទើទងេខត� ើណណើណីើេរងសសតថ ធី�បាើណ

េនេឃ�

ភរើន� 34 ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣ឆា �
384725 195284 7.00 7.35 7.72 22.07 

11 
ាលោបើរ្បលព�� ើេរងសស

ត�

្រន�ទ័ាកងព�� ែាង� ទើទងេខត� អាណព�� ើេរងសសតបារសព

េស េ្ន�

ភរើន� >85 ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣ឆា �
384725 195284 7.00 7.35 7.72 22.07 

12 
ាលោបើរ្បលព�� ្ររាវ

ឃោ�

្រន�ទ័ាកងព�� ែាង� ទើទងេខត� ណើណីព�� ្ររាវឃោណារងជេ

�្ររពា១០០០នណោ�

ភរព

ាោ�

0.8 ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា �
384725 195284 13.00 13.65 14.33 40.98 

13 
ាលោបើរ្បលព�� ្ររា

��

្រន�ទ័ាកងព�� ែាង� ទើទងេខត� អាណរា រោេដនរើព�� ្ររា

��

ភរើន� <0.3 ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា �
384725 195284 6.00 6.30 6.62 18.92 

14 
េដផេបើេែាេនតរេាាកងព�� ែា

ងះតត្ត�

្រន�ទ័ាកងព�� ែាង� ទើទងេខត� ្រកតបើណភព�� ែាងះតត្ត

បាេដផេបើេែាេនតរទាោេរល�

ភរើន� 100 ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា �
384725 195284 14.00 14.70 15.44 44.14 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

15 ាលោបើាពបតោអាណព�� ែភាណ�

្រន�ទ័ាកងព�� �រាែាង�ះ� ៃើែ�

ារងរ�� ស�ខភររបើណៈ�

ញៃទេទនត�

ទើទងេខត�
អាណព�� ែភាណបាទទសលបើាព

បតោ�
នណោ� 450 

ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា �
384725 195284 2.00 2.10 2.21 6.31 

16 
ាលោេសវែថទរ្បលញលោ

អាណព�� ា ា�ាជរត�

្រន�ទ័ាកងព�� �រាែាង�ះ� ៃើែ�

ារងរ�� ស�ខភររបើណៈ�

ញៃទេទនត�

ទើទងេខត�
អាណព�� ា ា�ាជរតបាទទសលេសវ

ែថទរ្បល�
នណោ� 60 

ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា �
384725 195284 2.00 2.10 2.21 6.31 

17 
ាលោេសវែថទស�ខភរមតោ

េដធឃ�ញលោណ�មើ�

្រន�ទ័ាកងព�� �រាែាង�ះ� ៃើែ�

ារងរ�� ស�ខភររបើណៈ�

ញៃទេទនត�

ទើទងេខត�
ណ�មើបាទទសលេសវែថទស�

ខភរមតោេដធឃ�
នណោ� 120 

ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា �
384725 195284 2.00 2.10 2.21 6.31 

18 

ាលោបើែថទ

រ្បលញលោអាណ

ព�� ទកណេន�ែា ���

្រន�ទ័ាកងព�� �រាែាង�ះ� ៃើែ�

ារងរ�� ស�ខភររបើណៈ�

ញៃទេទនត�

ទើទងេខត�
អាណព�� ទកណេន�ែា ��បាទទស

លបើែថទរ្បល�
នណោ� 1,500 

ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា �
384725 195284 2.00 2.10 2.21 6.31 

19 
េដផេអា ះរ�ាេ៍្បព�ុាះ

នបាទាោេរល�

្រន�ទ័ាកងព�� �រាែាង�ះ� ៃើែ�

ារងរ�� ស�ខភររបើណៈ�

ញៃទេទនត�

ទើទងេខត�
េ្បព�ុាះនបាេដផេអា ះ

រ�ា៍ទាោេរល�

ភរើ

ន�
100 

ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា �
384725 195284 28.00 29.40 30.87 88.27 

20 ាលោេសវស្មណេរទ� រ្ងកង្ររមាស័�េភរបល� ទើទងេខត� បើេ្រេ្បសោែ្រ�
ភរើ

ន�
75 

ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា �
384725 195284 1200.00 1260.00 1323.00 3783.00 

21 ាលោេសវររេ្បពព�� � រ្ងកង្ររមាស័�េភរបល� ទើទងេខត�
ណើណីថ ធីេលេ្ររពាមា ណោណារង�

១ឆា �

នណោ/

ឆា �
0.4 

ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា �
384725 195284 932.00 978.60 1027.53 2938.13 

22 អា�ាត�ើលារដរស�ដ��៍ រ្ងកង្ររមាស័�េភរបល� ទើទងេខត�
�ើលដរ ាស�េភរបល្ររញណ

រោេដន��ើលារដរស�ដ��៍

ភរើ

ន�
100 

ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា �
384725 195284 402.00 422.10 443.21 1267.31 

23 
រ្នែធរ�ដ�� រ្ងកង្ររមាស័�េភរបល� ទើទងេខត� �ណ�លស�ខភរមាែធរ�

�ដ�យម ងតរជមា ណោ 

ភរើ

ន�

100 ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា �
384725 195284 4697.00 4931.85 5178.44 14807.29 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

24 
ាលោើបនបើណ៍សីរHីMIS

េា �េេា្ណសសង�

រ្ងកង្ររមាស័�េ�

ភរបល�

ទើទងេខត� ើបនបើណ៍សីរHីMISេា �េេា

្ណសសងទាោេរល�

ភរើ

ន�

100 ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា �
384725 195284 11.00 11.55 12.13 34.68 

25 

ាលោជ្រោអា��ុតរញលោេសវ

ស�េភរបលឯណពា្ររោ្រេភ

ទ�

រ្ងកង្ររមាស័�េភរបល� ទើទងេខត� េសវស�េភរបលឯណពា្ររោ

្រេភទមាជ្រោអា��ុត�

ភរើ

ន�

100 
ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា � 384725 195284 9.00 9.45 9.92 28.37 

26 
ាលោជ្រោអា��ុតរញលោណែា ាង

លណោ�ាសថ�

រ្ងកង្ររមាស័�េភរបល� ទើទងេខត� ណែា ាងលណោាសថមាជ្រោអា�

�ុត�

ភរើ

ន�

100 ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ីើស�េ�

ភរបល�

៣�

ឆា �
384725 195284 12.00 12.60 13.23 37.83 

              
 

ាាុ្       8201.00 8611.05 9041.60 25853.65 

២.៣.���ាភយ�្្ធះម ����ត្ាតល្ៈ       
  

� � � ��

01 
ររតរណភណ�� សរណឹ្រា្រា� ណារងេខត� រា � េលេណ� 2 ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ើី

ារ្ដ��៍

៣ឆា � 2� 0� 100� 100� 100�� 300�

02 
សរល្ព�ារងទសចានីភរ� ជង្ណង្រាតរ� ណារងេខត��

�

រា � េលេណ� 1� ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ើី

ារ្ដ��៍

៣ឆា � 10� 4� 40� 40� 40� 120�

03 
អភរាះា៏ារ្ដ�៍រតរ� ជង្ណង្រាតរ� ណារងេខត��

�

រា � េលេណ� 1� ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ើី

ារ្ដ��៍

៣ឆា � 3� 1� 40� 40� 40� 120�

04 
ភរនាារងាចរផាឹនារ្ដ

�៍�
ជង្ណង្រាតរ� ណារងេខត�� រា � េលេណ� 1 

ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ើី

ារ្ដ��៍
៣ឆា � 3� 0� 40� 40� 40� 120�

05 សើាើើរារងសរល្ពសររ្ណ�ធ� ាចរផាឹន� ណារងេខត�� រា � េលេណ� 1 
ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ើី

ារ្ដ��៍
៣ឆា � 2� 1� 40� 40� 40� 120�

06 រើ�ាីើ� ែថទ�ារងេើនរជ� ណារងេខត� រា � េលេណ� 1 
ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ើី

ារ្ដ��៍
៣ឆា � 2� 2� 40� 40� 40� 120�

07 ើញ របលរ�រជលរណ� តមា ភរែរងែជណ� ណារងេខត�� ណរជបិើទើេាណារងេខត� េលេណ� 10 ថា�ប�ាី �ា ើី ៣ឆា � 19� 10� 1427,3� 1455,2� 1631,0� 4587,2�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

្ណសសង� ារងទាណោទាងសងជ�� ើ� ារ្ដ��៍

 
            

 
ាាុ្   

  
1727.3 1755.2 1931 5413.5 

២.៤.���ាភយសា䇰       
  

� � � ��

01 

រេង �េារលដ�ធា�ាមន�រ�ទ័រណ

សរណឹ្រងោណើ�ត�ារងរេង �េត

រ លមនល�ាត��

រ្ងកងរ�ណភរសរណឹែា ាណ

ដ�៍ា�ាមន��

១៧រលរ�

ទ័រណសរណឹ�

រេង �េាបើនលោញកង�ារងទទសល

ខ�ស្ត�ា��

ណែា ាង� 45 
ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ើី�

ដ�ធបើ�

៣ឆា �

400� 0� 44.00� 45.00� 46.00� 135.00�

02 

រេង �េាបើាចរផាឹនែាាណរ�ទ័

រសនសែ�ង�ដ�៍េទសន

ល��ា�ទរ�ទើើទសចាភ�

េញេ�្ី្រររលើញរបានលោញកង� ទើទងេខត�
្រររលើញរបានលោញកង

្ររោបា ��
េលេណ� 378 

ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ើី�

ដ�ធបើ�
៣ឆា � 384725� 195284� 45.00� 46.00� 47.00� 138.00�

03 

រេង �េតនទីាចរផាឹនែាាណរ�

ទ័រសនេដនាឹើភ� រោ�

ាកងសងជ�ល�ទាីតឣះ��

រល�ា�ទ្លមន��

េញេ�្ី្រររលើញរបានលោញកង�� ៦្ណរង�្សរណ�� ្រររលើញរបានលោញកង្ររោ

បា ��

េលេណ� 105 

ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ើី�

ដ�ធបើ�

៣ឆា �

45000� 2500� 53.00� 54.00� 55.00� 162.00�

04 

ាចរផាឹនេសជណីសេ្�ជរទ

រ�� ញលោេ�ញកណនពុរើ

រសន�ារងអា�ាត

េបលបើណភើរសោ

្ណសសងដ�ធបើ�ារងរសន

ាលោណរជសិុបើល �រ

�សនអងជភរពនឃ�ារងអរ�

ដើ�ើលដរ ា�

ន្ស្លបើ្ររោ្រង� ៦្ណរង�្សរណ�
េញេ�្ីេឣនេ�រសននលោ�

ញកងរីជ្រោើរសោើញ រ�
ារជ� 48 

ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ើី

ដ�ធបើ�
៣ឆា �

3661

9�

1978

0�
44.00� 45.00� 46.00� 135.00�

              
 

ាាុ្       186� 190� 194� 570�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

២.៥.���ាភយ័ះំ័ះងទរហសា  នតងអ䇰ះភយជន្ទ        
  

� � � ��

 1 ពសសព�លអណ�ងសារោ�
ា លោេសវទកណរ� តញលោសុរ�

ាភពារទ�

ជរ្តរ�ើល�សាល្�

សរើើ�

ែ្រណ្រសរផ�

្រ្រើមាទកណរ� តេ្រេ្បសោ�
អណ�

ង�
350�

ថា
� ប
រ
តរ� �ា ីើអភរា

រាភ�
3�

1437

5�
8625� 150� 150� 225� 525�

 2 រងសងោអណ�ងសារោថ ធ�ី �

ជរ្តរ�ើល�សាល្�

សរើើ�

ែ្រណ្រសរផ�

�
អណ�

ង�
36�

ថា
� ប
រ
តរ� �ា ីើអភរា

រាភ�
3� 1500� 900� 114� 114� 114� 342�

3 
សងោឣង្តងទកណេភាបង�

4ែ�ម្តរើរ�
�

ជរ្តរ�ើល�សាល្�

សរើើ�

ែ្រណ្រសរផ�

� ឣង� 21�

ថា
� ប
រ
តរ� �ា ីើអភរា

រាភ�
3� 245� 147� 28� 28� 28� 84�

 4 រ ើ្សពសុរ�ាភ� �

ជរ្តរ�ើល�សាល្�

សរើើ�

ែ្រណ្រសរផ�

� ្សព� 3�

ថា
� ប
រ
តរ� �ា ីើអភរា

រាភ�
3� 250� 150� 39.50� 39.50� 39.50� 119�

 5 
ាលោសម្ើៈរង ជាោ� �

សាល្�សរើើ�

ែ្រណ្រសរផ�
� រង ជាោ� 1050� ថា

� ប

រ
តរ� �ា ីើអភរា

រាភ�
3� 1750� 820� 105� 105� 105� 315�

                ាាុ្       437� 437� 512� 1385�

២.៦.���ាភយាាកា នតង្ើោក ព្ណោ ល��ជ� ជី�ៈ     

 

  
  

� � � ��

01 រណរ ពរ លពនឃា�រ� ពីាៈ

ញលោ្រររលើញរ�

បតោរា មនបើេដផេជណោ្សរណើ

រសោ្រររលើញរ�

�ព�ណ�លរ

ណរ ពរ ល

េខត�

្រររលើញរបាទទសលជេណព

ញកងរេជណិេទស��

ារជ� 250�

ថា
� ប
�ា
ើី� �ណ�ល�� ៣ឆា �� 2615

4�

13530� 176.00� 309.00� 309.00� 794.00�

                ាាុ្       176.00� 309.00� 309.00� 794.00�

២.៧.���ាភយាងះះហត��        
  

� � � ��
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

01 

អភរាះស�ខ�មលភរស្ម

រោពាើងេ្បពារងន

ើងេ្បព�ារងណរជបិើ្រ្រើ�

រេង �េាបើពសនសេគជ ព�ញលោ

ពាើងេ្បព�ារងនើងេ្បព

េដន�ើលេុត�េ្បព�

�ុាះន�

្ណរង�្សរណ�

ទង៦�

ា �លោពាសនសេគជ ពរន ាោញលោ�

�ពាើងេ្បព�

ារងនើងេ្បព�

្រ្រ

ើ�
3584� ើញ រ� �ា ើី� ៣ឆា � 17,486� 7,985� 350.00� 350.00� 350.00� 1050.00�

02 
អភរាះស�ខ�មលភរពាររប

ើ�

រេង �េាបើា េលេេសវរល

ណ�ធពើាពាររបើារង្រ្រើ�

ទង៦្ណរង�

្សរណ�

ា លោោេសវលទរភររលណ�ធប

នស�្ទារងា លោសភើ�

ឧរណើណ៏

សររ្ារ�ធរតពើាពាររបើ�

នណោ� 2250� �ើលារដរ� �ណ�ល�� ៣ឆា � 2,250� 544� 640.70� 641.00� 641.00� 1922.70�

03 
អភរាះស�ខ�មលភរពាររប

ើ�

រេង �េាបើា េលេេសវ�រល

ណ�ធពើាពាររបើារង្រ្រើ�

ទង៦្ណរង�

្សរណ�

ា លោសភើសរណឹញលោណ�មើណើា

ពាររបើ�
នណោ� 93� �ើលាីដរ� �ណ�ល�� ៣ឆា � 93� 45� 31� 31� 31� 93�

04 
អភរាះស�ខ�មលភរពាររប

ើ�

រេង �េាបើា េលេេសវ�រល

ណ�ធពើាពាររបើារង្រ្រើ�

ទង៦្ណរង�

្សរណ�

ា លោពនឃារងា លោទាោពើាពាររ

បើើងេ្បព�
នណោ� 24� �ើលាីដរ� �ណ�ល�� ៣ឆា � 24� 2� 8.3� 8.7� 8.7� 25.7�

05 
អភរាះស�ខ�មលភរពាររប

ើ�

េលេណរសោបើនលោញកងញលោ

សុរ�ា៏ណរជបិើពើារង

េលេណណរសោពាររបើ�

ទង៦្ណរង�

្សរណ�

ាចរផាឹនជ្រោសីណរជបិើពើ

ារងេលេណណរសោពាសរទររពាររប

ើ�

នណោ� 6� �ើលាីដរ� �ណ�ល�� ៣ឆា � 858� 489� 3� 3� 3� 9�

06 
អភរាះស�ខ�មលភរណ�មើារ

ងន�ាារតរស�្ទ�

រេង �េានាបើអាះរ�ាភ

ជេពពអេរេុ រងឹណារង្រ្រើ

ារងបើើ�េលភសរទ័រគសីារង

ណ�មើ��

ទង៦្ណរង�

្សរណ�

ាចរផាឹនអរីើសរទររណ�មើ�ារង

ាលរមពពលោអរបីើេ្រេ្បសោ

េ្រគងេឃបា�

េលេណ� 45� �ើលាីដរ� �ណ�ល�� ៣ឆា � 2,257� 1,237� 9� 9� 9� 27�

07 
អភរាះស�ខ�មលភរណ�មើារ

ងន�ាារតរស�្ទ�

រេង �េានាបើអាះរ�ាភ

ជេពពអេរេុ រងឹណារង្រ្រើ

ារងបើើ�េលភសរទ័រគសីារង

ណ�មើ��

ទង៦្ណរង�

្សរណ�

្ត្តររារតបើែថទពាសសជ

េពពណ�មើល��ណ�លារងស

ុរ�ា�៏

ណែា ាង� 4� អង ជបើ� �ា ើី� ៣ឆា � 1,443� 699� 2� 2.5� 2.5� 7�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

08 
អភរាះស�ខ�មលភរណ�មើារ

ងន�ាារតរស�្ទា�

រេង �េានាបើអាះរ�ាភ

ជេពពអេរេុ រងឹណារង្រ្រើ

ារងបើើ�េលភសរទ័រគសីារង

ណ�មើ��

ទង៦្ណរង�

្សរណ�

រ ើារតរស�្ទពសនញលោពាើង

េ្បពេដនអេរេើ�េលររពា

ារងឣពីាណ�ធញលោសុរ�ា�៏

េលេណ� 90� ើញ រ� �ា ើី� ៣ឆា � 4,500� 2,520� 18� 18� 18� 54�

09 
អភរាះស�ខ�មលភរ�ា�សច

វសោ�

រ្ងកងរ្ងីណសណ�ធភរ�ា�សច

វសោេ�ល�ន�ស� តោ�
ន�េបលេង�

ព្�រឃបើរេង �េតសុរ�ា៏�

ា�សចវសោ�
ន�� 36� ើញ រ� �ា ើី� ៣ឆា � �� �� 12� 12� 12� 36�

10 
អភរាះស�ខ�មលភរ�ា�សច

វសោ�

រ្ងកងរ្ងីណសណ�ធភរ�ា�សច

វសោេ�ល�ន�ស� តោ�
ន�េបលេង�

្បើរទរវ�ា�សចវសោ០១�

ត�ល�
េលេណ� 3� ើញ រ� �ា ើី� ៣ឆា � 900� 450� 15� 15� 15� 45�

11 
អភរាះស�ខ�មលភរអតីត

ន�ទរ�

ព្�រឃបើើសុរ�ា៏អតីត

ន�ទរពាសេងពសនញលោបើណ៏រ

ងពីាភរអតីតន�ទរ�ពា�

ារង្រ្រើ�

��
្បើរផទីវអតីតន�ទរពាណ�្ររ

២១��រថ�ន�
េលេណ� 3� ើញ រ� �ា ើី� ៣ឆា � 800� 350� 15� 15.1� 16� 46.1�

12 
អភរាះស�ខ�មលភរអតីត

ន�ទរពា�

ព្�រឃបើើសុរ�ា៏អតីត

ន�ទរពាសេងពសនញលោបើណ៏រ

ងពីាភរអតីតន�ទរ�ពា�

ារង្រ្រើ�

��
រណរ ពរ លា�រ� ពីាពពនឃ�

ញលោអតីតន�ទរពា�ារង្រ្រើ�
នណោ� 10� ើញ រ� �ា ើី� 2ឆា � 10� 0� 0� 15� 15� 30�

                ាាុ្       1104� 1120� 1121� 3345�

២.៨.���ាភយរភមេន  
        

� � � ��

01 
ជ�ពថតនណរមត៍មា�ណាឹន

ល�ា�ទរេខត�ារងទើើទសចាភ�

រ្ងីស�តមភរាឹន�

ា លោរមតមា�

្ណរង�្សរណ�

ទង៦�

បាាចរផាឹនណារង�១ៃថ ��

១៨េមម ង��
េមម ង� 18� ថា�ប�ាីើ�

�ា ីើរមត៍

មា�
៣ឆា � 150 80 20 50 60 130�

                ាាុ្       20 50 60 130�

២.៩.���ាភយកយនឌភា       
  

� � � ��
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

01�
េាទរបេលេណណ�ស្ោសីលដ៏�ស

ងជ��តៃ�ាគសី�ារង្រ្រើែខធើ�

រេង �េាភរស�ខញ��ើ�ន

ណារង្រ្រើារងសងជ��

្ណេជព�ែា�ង�

េបលរោ�
េាទរប� េលេណ� 3� ្ណសសង� �ា ើី� ១ឆា � 900� 600� 10.00� �� �� 10.00�

02�
រណរ ពរ លសរីបីើែណៃែា

ាជណីឣមើ�
រេង �េា��ខើរើ�ពីាភរ្រេសេើ�

េបលរោ�

ថ ធអេណ េណ

នចក��

រផ ន្ពព

ខឹជោអែណត�

រណរ ពរ ល� ារជ� 5� ្ណសសង�
ប,�ើ�អ /ា�

ស/ណ �
1ឆា � 75� 75� 20.00� �� �� 20.00�

03�
រណរ ពរ លសសារែា ាើ្រ្

រើ�
មាឣមើស�ាតមភរ�

េបលរោ�ដើ

ស ាោ�

ថ ធអេណ េណ

ារាៈ

េបពែខ�ើ

ណ្លញើល

អើើជសចី�

រណរ ពរ ល� ារជ� 9� ្ណសសង�
ប,�ើ�អ /ា�

ស/ណ �
1ឆា � 150� 150� 20.00� �� �� 20.00�

4�
រណរ ពរ ល�ឣមើើើរ

ឧរតម��្�
ណ�មើមាស�ខភរល ��

ណា ត្�

ណ្លញើល�

ថ ធអេណ េណ

ណរងោញើល

ស ាោ

ញើលា�ង�

ាចរផាឹន� េលេណ� 6� ្ណសសង�

ប

.�ើ�ស�ខភ

រ�

1�ឆា � 235� 195� 5.00� �� �� 5.00�

5�

ាចរផាឹនជ្រោ្រឆងទរោ

រ� តោបើពសឃញើើ�ា�សចេរង

្រាវន�ិជណ្សរណ�

អេរេពសឃញើើារងជណ្សរណថ

នជ�ព�

ជ្ងងោ�

ែា�ង,សរើើ,

២ដា�,េបពែខ�

ាចរផាឹន� េលេណ� 5� ្ណសសង�
ប

.�ើ�ា ា�ាជ្រោ �
1�ឆា � 250� 187� 6.00� �� �� 6.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

ើ�

6�

ាចរផាឹនជ្រោទរោរ� តោអ

េរេុ រងឹណារង្រ្រើារងណរជបិ

ើពើពាើងេ្បព�

អេរេុ រងឹ្ត�ាបាបតោរា មន�

សាល្,ែ្សវ

ើ,ណន�ើ,្ណរ

ើ,អើើជសចី�

ាចរផាឹន� េលេណ� 5� ្ណសសង�

ប

.�ើ�ស�ខភ

រ�

1�ឆា � 235� 195� 6.00� �� �� 6.00�

7�

ាចរផាឹនជេណពញកងេនាមើ

ារងបើេលេណណរសោែាាបើ

្រ្រើ�

ជេណពញកងទសចាៈេនាមើារង

បើេើនរជែាាបើ្រ្រើារង

សុរ�ា៏មាភរ្រេសេើេតេ

ង�

សាល្,ណរងោ

វ�,ជសចី

ែណា,លេរម

.រផ ន្ពព �

ាចរផាឹន� េលេណ� 5� ្ណសសង�
ប

.�ើ�េនាមើ �
1�ឆា � 250� 170� 3.00� �� �� 3.00�

8�
ាចរផាឹនជេណពញកងេនាមើ

ារងសរទ័រ�គស�ី
គសីរ�ើសទទសលបាសរទ័រេសធេបា �

ណ្ញើល,ណាត្,អើ

េ្ណគង,ថ ធអេណ េ

ណ,ណន�ើ,ណរងោរ

ើ�

ាចរផាឹន� េលេណ� 6� ្ណសសង� �ា ើី� 1�ឆា � 300� 265� 6.00� �� �� 6.00�

9�

ារជរណរ ពរ លភររអាណ

ញកណន�ស្�រស្�ល្�រ

.ណ.ា.ណ�

ារងប.�ើ�ណរជបិើនើល្សរណ �

រេង �េាស�តមភរណារងបើអា�ាតម

ា៏��ខើមាភរ្រេសេើេតេង�
�ា ើី� ារជ� ារជ�

1��

(3ៃថ �(�
្ណសសង� �ា ើី� 1�ឆា � 46� 46� 6.00� �� �� 6.00�

10� េើនរជទរវអាើរតរ�៨��ីន�
រេង �េាបើនលោញកងរីសរទ័េសធេបា

ើវងរ�ើសារងគសី�
្ណេជព,�� �ីទរឃ� េលេណ� 1� ្ណសសង� �ា ើី� 1�ឆា � 250� 235� 6.00� �� �� 6.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

11�

រេង �េតារងរ្ងកង្ណរ�គសីណារង

បើេលេណណរសោស�តមភរេន

ាមើ�

គសីទទសលជេណពញកង� ណារង្សរណ5� រណរ ពរ ល� េលេណ� 4� ្ណសសង� �ា ើី� 1�ឆា � 180� 180� 5.00� �� �� 5.00�

12�

ប្ទញលោញេណេបើពសនគសីើ

ងេ្បពេដនអេរេុ រងឹារង

្រ្រើគសី្ណី្ណេ�ល�សុ

រ�ាភ�

ែារពរ�ិងរីស�រទ័រាលារងេដព

្រនះលោរ�� ែញលេណេតមា�
សុរ�ាភ�

ជ�ពសសើស�ខទ�ណ�ារងើណញេដព

្រន�

្រ្រ

ើ�
20� ្ណសសង� �ា ើី� 1�ឆា � 20� 20� 10.00� �� �� 10.00�

13�
វណោញី�េដផេើរង�

ារងេបា ងទផ ើ�ព�ណ�ល�
�ព�ណ�លមាស�ាតមភរ�� អើើជសចី�

េែាេនតរស�ាតមភរារង�������

េរភមណ�

ភរើរសោ�ព�ណ�ល�

�� 2� ្ណសសង� �ា ើី� 1�ឆា � 1ឆា � 1ឆា � 285.00� �� �� 285.00�

                សរបុ       388.00� 0.00� 0.00� 388.00�

៣. រផ��ពេងបើង្សពីរបី ពងធបបងធចររររ្រគ បធសា  េងរគរហករយ ដចពរងបងប្រឣពសរក 

៣.១.���ាភយកាេ្ែននរាួ្នីយហះា ាឹើងំ�នតងាុ��កយ      
  

� � � ��

1�
ាចរផាឹនជ្រោ��ារងរទដរ ា

រតរន�តពណោរមាា័កងា�សមនញីដាី�

រេង �េាបើជ�ពរន�ីារងរ្ងកងបើ

េដផេែាាបើេ្រេ្បសោញី�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

្រររលើញរាកងទទសលបា

ជេណពញកងរីារជាចរផាឹន�
េលេណ�

�������������

4��
�ថា�បើញ រ��

��ា ើី

ែញាញី��
�3ឆា �� 250� 100�

�������������

10.0��

�������������

10.0��

�������������

10.0��

�������

30.00��

2� បើជ�ពរន�ីេលេណញរើង�
រេង �េាបើជ�ពរន�ីារងរ្ងកងបើ

េដផេែាាបើេ្រេ្បសោញី�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ញី្រររលើញរេសាេស�្ត�ាបា

ជ�ពរន�ី�
រមណ�

���������

300��
�ថា�បើញ រ��

��ា ើី

ែញាញី��
�3ឆា �� 700� 300�

�������������

15.0��

�������������

15.0��

�������������

15.0��

�������

45.00��

3� បើជ�ពរន�ីរា �
រេង �េាបើជ�ពរន�ីារងរ្ងកងបើ

េដផេែាាបើេ្រេ្បសោញី�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ញី្រររលើញរេសាេស��

្ត�ាបាជ�ពរន��ី
រមណ�

���������

100��
�ថា�បើញ រ��

��ា ើី

ែញាញី��
�3ឆា �� 300� 100�

����������������

9.0��

����������������

9.0��

����������������

9.0��

�������

27.00��

4�
បើជ�ពរន�ីញីលណ�ណៈរ្ររម

ា�័

រេង �េាបើជ�ពរន�ីារងរ្ងកងបើ

េដផេែាាបើេ្រេ្បសោញី�
្ណរង្ណេជព�

ញីើញ រារងញីឯណពា្ត�ាបាជ�ពរ
ភើ�រ�

�������������

5��
�ថា�បើញ រ��

��ា ើី

ែញាញី��
�3ឆា �� 7,000� 3,000�

�����������

200.0��

�����������

200.0��

�����������

200.0��

�����

600.00��
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

ន�ី�

5�
បើើេដព្រនទនសោញី

ដាី�
ល�ររបតោទនសោញីដា�ី

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ទនសោញីដាី្ត�ាបាេដព្រន

ពើា្រររលើញរ�
ណើណី� 10� �ថា�បើញ រ��

��ា ើី

ែញាញី��
�3ឆា �� 50� 20� 12.0� 12.0� 12.0� 36.00�

6�
្សងោទរា ាាមន�

េញេ�្ីេដផេរ ាងោេបលាា ណោ្សរណ�

រេង �េាបើជ�ពរន�ីារងរ្ងកងបើ

េដផេែាាបើេ្រេ្បសោញី�

្សរណជរ្តរ�

�ើល�
រ ាងោេបល្សរណ្ត�ាបាេើនរជ� ្សរណ�

�������������

1��
�ថា�បើញ រ��

��ា ើី

ែញាញី��
�3ឆា �� 6,500� 2,000�

�������������

10.0��

�������������

10.0��

�������������

10.0��

�������

30.00��

7�
េដផេរជ ិររ្ា ាភរាា�ាល�្ណរង

/្សរណ �

រេង �េាបើជ�ពរន�ីារងរ្ងកងបើ

េដផេែាាបើេ្រេ្បសោញី�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ែាាទីា ា�ា្ណរង�្សរណ្ត�ាបា

េើនរជ�

្ណរង�

្សរណ�

�������������

6��
�ថា�បើញ រ��

��ា ើី

ែញាញី��
�3ឆា �� 3,000� 1,500�

����������������

7.0��

����������������

7.0��

����������������

7.0��

�������

21.00��

8�
ប្ទញេណេើបើើញ របលស�្

ទាញីសងជ�ណរជ�ិ

ស�្ទាសងជ�ណរជពិើា�

្រ្រើ្ណី្ណ�

្សរណែា�ង�

្សរណសាល្�

្រររលើញរ្ ណី្ណទទសលបា

ញីស�្ទាសងជ�ណរជ�ិ
ន��

�������������

2��
�ថា�បើញ រ��

��ា ើី

ែញាញី��
�3ឆា �� 1,500� 500�

�������������

20.0��

�������������

20.0��

�������������

20.0��

�������

60.00��

9�

ជ�ព្ត្តររារតបើដរ ាេជឃ

លរខរតេរេណ�ររទារង �ួ ណបើ

ដរ ាសណងោ�

បតោរា មនសណងោអតោ�

ជ្រោ�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

សណងោមារទដរ ារេជណិ

េទសារងរ�ណភរ�

្ណរង�

្សរណ�

�������������

6��
�ថា�បើញ រ��

��ា ើី

ែញាញី��
�3ឆា �� 250� 100� 15.0� 15.0� 15.0� 45.00�

10�

បើើាចរផាឹនរទដរ ារ

តរន�តពណោរមាា័កង�

�ា�សមនសណងោ�

បតោរា មនសណងោឣដររេត

ន�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ឣរ� ដើែញាញីារង្រររលើញរ

ទទសលបាជេណពញកង�

្ណរង�

្សរណ�

�������������

6��
�ថា�បើញ រ��

��ា ើី

ែញាញី��
�3ឆា �� 250� 100� 9.0� 9.0� 9.0� 27.00�

11�
ជង្ណងទរា ាាមនអរីរម ាភរ

រជ ិររ្ា ាៃាលេ�ឋា�

ែសផងនលោអរីត្��ាបើ�

លេ�ឋា�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

ទរា ាាមនត្��ាបើលេ�ឋា

្រ្រើ្ណី្ណជ្សោលសោ�

្ណរង�

្សរណ�

�������������

6��
�ថា�បើញ រ��

��ា ើី

ែញាញី��
�3ឆា �� 10,000� 4,500� 10.0� 10.0� 10.0� 30.00�

12�

ជង្ណងទរា ាាមនទលីងលេ�

ឋាេលេញីើញ រេដនខ�សជ្រោ�

ារងើណញេព្រន�

េើនរជែាាបើអា�ាត�

បើើលេ�ឋា�

្ណរង�្សរណ

ទង៦�

សេ្�ជបាែាាបើអា�ាត

បើើលេ�ឋា�

្ណរង�

្សរណ�

�������������

6��
�ថា�បើញ រ��

�

�ា ើីែញា

ញី��

�

០3

ឆា ��

500� 150� 10.0� 10.0� 10.0� 30.00�

13�
ពសសព�លអបើើញ របល�ាីើ�

ពមាទី2�
ែណល��េរភមណ�ភរ�ាីើ� �ា ើី� អបើ្ត�ាបាែណល��� ខ ាង�

�������������

1��
�ថា�បើញ រ��

��ា ើី

ែញាញី��
�3ឆា �� 96� 15� 200� 800.0� 800.0� 1800�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

                ាាុ្       1127.00� 1127.00� 1127.00� 3381.00�

៣.២.���ាភយៃ្រកឈេ              
    

�� �� �� ��

01�
ៃញរើេលេា�សមនៃ្រេបេ��

ារងពលាលេ�ណ�្ររ�

សុរ�ាភ�ើលដរ ាមា្បណោជ

ណ ើលេណេាេតេងល�ើនៈបើ

េ្រេ្បសោដាបាដ�ធរតរែញល

រសណេររកងឣ្សមន្រណរេដ

នារើា ើភរ�

្សរណសរើើ,��

ជរ្តរ�ើល�

ារង្សរណែា�ង�

បើេដផេាីនមតណ�ធសុរ�ាភៃ្រ

េបេជាសា�១០�ារងបើេើនរជ

ែាាបើ្ររោ្រងញលោសុរ�

ាភទងេនព�

សុ

រ�ាភ�
10�

ទីភា ណោអភរា

រាភ��

ារងសុ្រ

តររតរបើើ

រសោ្រេទ

សសផរស�

RECOFT

C,�WWF,��

NTFP-EP,�

CEPA�

៣ឆា � 1,587� 1,546� 114.00� 114.00� 114.00� 342.00�

02�

រេង �េាជេណពញកងពារតរេញេ�

ភរតរជណារងបើជើលើស��

អា�ាត�REDD+����

រណណ�ធបើ្ររោ្រងសុរ�

ាភៃ្រេបេ�

អើើេ្របង�

ន�ណ្លញើល�

រណណ�ធបើ្ររោ្រងសុរ�

ាភៃ្រេបេ�

សុ

រ�ាភ�
10�

UNDP(

GEF-

SGP)�

CED� ៣ឆា �
6024�

�

3261�

�
35.00� 142.00� 12.00� 189.00�

03�

្ររោ្រងៃ្រេបេេឣនមា

ារើា �ើភរេញេ�្ីែណលអពីាភ

រសុរ�ា�៏

ា �លោអជញលោសុរ�ា៏ណារងប

ើ្ររោ្រងៃ្រេបេេឣនមាារើ

ា �ើភរល�ើនៈបើ

រ្ងកងស�តមភរារងអភរាចា៏ែា ា

ណពីាភរជើ�ពសុរ�ា�៏

សុរ�ា៏្ប

រទទកណេកធ ,

ភើ�រទេាឹង

បា ណោ,ន�ណរងោ

វ�,្សរណស

រើើ�

បាាចរផាឹនទើេាស�រីបីើ

ែ្រ្រ្លឣបសបត�,រើ�រម ា

,បើ្ររោ្រងៃ្រេបេ,ជ្រោសី

រីៃ្រេបេារងរទរ�� ើរសោស

ុរ�ា៏ៃ្រេបេេ�ភើ�រទេាឹ

ងបា ណោារងជណ �ជរ្ាប� ើ�

៣ារជ� ៣ៃថ �� USAID�� FLO� ១ឆា � 78� 141� � 4.00� � 4.00�

04�

្ររោ្រងៃ្រេបេេឣនមា

ារើា �ើភរេញេ�្ីែណលអពីាភ

រសុរ�ា�៏

ា �លោអជញលោសុរ�ា៏ណារង

បើ្ររោ្រងៃ្រេបេ�

សុរ�ា�៏

ភើ�រទេាឹង

បា ណោ,ន�ណរងោ

វ�,្សរណស

រើើ�

បាវណោរ�ិ ងាលេញអើេា តដស�ីរី

រើ្រេយពា៏ៃាបើបើពើៃ្រ

េបេារងមាើើរភរឯណរើែញល

ទណោទងាកងបើបើពើៃ្រេបេ�

េ�េរលនរោ�

ារជ� 2� USAID�� FLO`� ១ឆា � 120� 185� � 2.00� � 2.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

05�

្ររោ្រងៃ្រេបេេឣនមា

ារើា �ើភរេញេ�្ីែណលអពីាភ

រសុរ�ា�៏

ា �លោអជញលោសុរ�ា៏ណារង

បើ្ររោ្រងៃ្រេបេ�
ន�ណរងោវ��

អងជបើFLO�េបពរ���្418

ឣាន ត,�2110�posters�

and�4signboards�

រ�សនាកងរើ

បើបើពើៃ្រេបេាងែញើ�

�� �� USAID�� FLO� ១ឆា � � � � 12.00� � 12.00�

06�

្ររោ្រងៃ្រេបេេឣនមា

ារើា �ើភរេញេ�្ីែណលអពីាភ

រសុរ�ា�៏

ា �លោអជញលោសុរ�ា៏ណារង

បើ្ររោ្រងៃ្រេបេ�
ន�ណរងោវ��

បាា�លោារជរណ�រ ពរ� លស�រីី

ជ្រោសីរីៃ្រេបេារងារងបើ

្ររោ្រងៃ្រេបេ�

១ារជ� ២ៃថ �� USAID�� FLO� ១ឆា � 12� 30� � 4.00� � 4.00�

07�

្ររោ្រងៃ្រេបេេឣនមា

ារើា �ើភរេញេ�្ីែណលអពីាភ

រសុរ�ា�៏

ា �លោអជញលោសុរ�ា៏ណារងបើ

្ររោ្រងៃ្រេបេេឣនមាារើា �ើ

ភរល�ើនៈបើរ្ងកងស�តមភរ

ារងអភរាចា៏ែា ាណពីាភរជើ�ពសុ

រ�ា៏�

ន��ណរងោវ��

បាា�លោារជរណ�រ ពរ� លស�រីី

បើ្រ�ើលរតម៏ា,បើសើេស

ើើបនបើណ៏ារងបើេើនរជ

ទ�ណដណោឯណរើ�

ារជ� 1� USAID�� FLO� ១ឆា � 8� 7� � 2.80� � 2.80�

08�

្ររោ្រងៃ្រេបេេឣនមា

ារើា �ើភរេញេ�្ីែណលអពីាភ

រសុរ�ា�៏

ា �លោអជញលោសុរ�ា៏ណារង

បើ្ររោ្រងៃ្រេបេ�
ន�ណរងោវ��

បាា�លោារជរណ�រ ពរ� លស�រីី

ជ្រោៃ្រេបេារងជ្រោភើ�រប

ល�

១ារជ� ២ៃថ �� USAID�� FLO� 1�ឆា � 13� 6� �� 2.00� �� 2.00�

09�

បើប្ទញលោញេណេើបើណរ

ងែាាបើ្ររោ្រងសុរ�

ាភៃ្រេបេអង ជើឥា �

្ររោ្រង�េ្រេ្បសោបើពើ�

ែថើណឹ�អភរើណចពីាជ្�រព�

ារងអភរារាភៃ្រសុរ�ាភ្

មាារើា ើភរ�

ភើ�ររកងវើ�

ន�រកងវើ�

្សរណសរើើ�

េខត ណេជព�

េើនរជែាាបើ្ររោ្រង�
សុ

រ�ាភ�
1� USAID�

RECOFT

ារង��FA��
៣ឆា � 317� 143� 6.00� 12.00� 6.00� 24.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

10�

បើប្ទញលោញេណេើបើណរ

ងែាាបើ្ររោ្រងសុរ�

ាភៃ្រេបេណរងោញើល�

្ររោ្រង�េ្រេ្បសោបើពើ�

ែថើណឹ�អភរើណចពីាជ្�រព�

ារងអភរារាភៃ្រសុរ�ាភ្

មាារើា ើភរ�

ភើ�រណរងោញើល�

ន�រកងវើ�

្សរណសរើើ��

េើនរជែាាបើ្ររោ្រង�
សុ

រ�ាភ�
1� USAID�

RECOFT

ារង��FA��
៣ឆា � 360� 186� 6.00� 12.00� 6.00� 24.00�

11�

បើប្ទញលោញេណេើបើណរ

ងែាា�

បើ្ររោ្រងសុរ�ាភ

ៃ្រេបេ្បរទ ណេកធ �

្ររោ្រងេ្រេ្ បសោបើពើ

ែថើណឹអភរើណចពីាជ្�រព�ារង

អភរារាភៃ្រសុរ�ាភ្

មាារើា ើភរ�

ន�ណរងោវ��� េើនរជែាាបើ្ររោ្រង�
សុ

រ�ាភ�
1� USAID�

RECOFT

ារង��FA��
2�ឆា � 2,055� 1,107� 5.00� 11.00� 5.00� 21.00�

                ាាុ្       166.00� 317.80� 143.00� 626.80�

៣.៣.���ាភយជល័ល             
    

�� �� �� ��

01 ាចរផាឹនជ្រោសីរីពលាល� ្ររពាេបើរជ្រោ� ទើទងេខត� ាចរផាឹនជ្រោពលាល�

េលេណ� 150 EU,NRD

,CED,W

WF,FiA�

ពលាល� 3ឆា �

25000� 400� 30.00� 30.00� 30.00� 90.00�

02 រ្ងកងសុរ�ាភេារទ� សុរ�ាភើ�ងម�

្ណរង្ណេជព,

សរើើ,ែា�ង�

ជរ្តរ�ើល,�

ែ្រណ្រសរផ�

រ្ងកងសុរ�ាភ�

ស/ុ� 60 EU,NRD

,CED,W

WF,FiA�

ពលាល� 3ឆា �

610� 120� 24.00� 24.00� 24.00� 72.00�

03 
េើនរជសុរ�ាភជ�ពរន�ីេ��

្ណសសង�
សុរ�ាភ្សរជ្រោ� ្សរណសរើើ� េើនរជសុរ�ាភជ�ពរន��ី

ស/ុ� 6 EU,NRD

,CED,W

WF,FiA�

ពលាល� 3ឆា �

2000� 600� 16.00� 16.00� 16.00� 48.00�

04 រ្ងកងណសរណើាលរតរើព្ត�ី
មាណើា្តី្ររោ្បាោល��

ត្��ាបើអាណជរនិក��

្សរណជរ្តរ�ើល�

្ណេជព,សរើើ�
រ្ងកងណសរណើាលរតរើព្ត�ី

្រ្រ

ើ�

4 �FiA� ពលាល� 3ឆា �
4� 1� 3.00� 3.00� 2.00� 8.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

05 ្បើរទរវ�ជ ររតរ� រេង �េាាល្តីណារងដ�ធរតរ�

្សរណសរើើ

ែ្រណ្រសរផ�

,ជរ្តរ�ើល�

្បើរទរវ�ជ ររតរ�

េលេណ� 3 �FiA� ពលាល� 3ឆា �

900� 400� 12.00� 12.00� 12.00� 36.00�

06 
ជ�ព្ត្តររារតរទេល ធេសេារ

ទ�

បតោរា មនបេារទខ�ស�

ជ្រោ�
ទើទងេខត� ជ�ពល្ត�

េលេណ� 3,600 FiA,WW

F,EU

រលេខ

ត ណេជព�

ពលាល,

ឆធ ទេា ា�

3ឆា �

120� 0� 315.00� 315.00� 315.00� 945.00�

                ាាុ្   
  

� � � �

៣.១.២.���ាភយ្ា�សា ន         

  

� � �

1 
ន�ទ័នបើអរោើ�រើ�រម ាារង�

ដាបាដ�ធរតរ�

រេង �េាបើនលោញកងររីើ�រម ាារ

ងបើអភរើណចដាបាដ�ធរតរ�

្ណរង្សរណទ

ង៦�

�ា ីើាកងេើនរជេដផេន�ដន័បើអ

រោើ�រើ�រម ារងដាបាដ�ធរតរញ

លោ្រររលើញរ�

េលេណ� ១៨� ថា�ប�ើញ រ� រើ�រម ា� ៣ឆា �
369,0

17�

186,2

16�
17.00� 18.50� 18.50� 54.00�

2 
អរោើ�រីាលរមពពលោៃាបើររ�

លទកណខលោ�សេលង�ារងើ�ឃមើ�

រេង �េាបើនលោញកងរីាលរមពព

លោេដនបើររ�លទកណ�ខលោ�

សេលង�ារងើ�ឃមើ�

្ណរង្សរណទ

ង៦�

�ា ីើាកងេើនរជេដផេបើាចរផាឹ

នញលោ្រររលើញរ�
េលេណ� ១៨� ថា�ប�ើញ រ� រើ�រម ា� ៣ឆា �

369,0

17�

186,2

16�
6.72� 6.00� 7.44� 20.16�

                ាាុ្       23.72� 24.50� 25.94� 74.16�

៤. រផ��ពេ្រ ដចសកដសងសនក បបរ� បបសរប់ 
៤.១.���ាភយទឹ䇰ហំទឹនងា�ាភ ្រពទ�ាភ�នតងអធតាាហត��     

    

� � � ��

1 ាចរផាឹនជ្រោ�
រេង �េាបើនលោញកងញលោ�គា ី�

្រររលើញរសរសឹា�សរសច�

្សរណែា�ង�

ែ្រណ្រសរផ�

ជរ្ តរ�ើល�សាល្�

្ណរង្ណេជព�

ាចរផាឹនជ្រោ� េលេណ� 9 ើញ រ�
�ា ីើទ�ើ�

រ�អ�

25

ៃថ ��
633� 285� 40.00� 40.00� 40.00� 120.00�

2 ល�ដាបើអា�ាតជ្រោ� រ្ងកង្រសរទ័រភរបើើ� ្សរណែា�ង� ជ�ពល�ដា� េលេណ� 12 ើញ រ� �ា ើី� 60 108� 54� 40.00� 40.00� 40.00� 120.0�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

ៃថ ��

3 

ទទសលពណរណ កង�ារងជ�ព�

អេង �ត�

្រា្រាពណរណ កង�

ពសនស្�្លទណោទងាា�ាជ្រោញ

លោ្រររលើញរជ�ពេដព្រន

ពើា្រររលើញរ�

្ររោ�ពដរ

ាណារងេខត�
រេង �េាបើទទសលពណរណ កង� %� 100 ើញ រ�

�ា ីើទ�ើ�

រ�អ�

210

ៃថ ��
108� 54� 10.00� 10.00� 10.00� 30.00�

4 ជ�ពេដផេអដរបើណរជ�ិ

រ្ងកងបើ្ររោ្រងជណ ើលជ

នថា�បើញ ររ្ងកងបើ្ររោ

្រងរើេរេភមណ�្ទរស�្តរើ

ញ រ�

ល�អងជភ

រននព�ា�ឃ

េខត ណរង�

ែណលអាើាជណ �ជអា�ព �មាល��

�ាីើអង ជភរ�
េលេណ� 25 ើញ រ�

�ា ីើទ�ើ�

រ�អ�

125

ៃថ ��
150� 75� 54.00� 54.00� 54.00� 162.00�

                ាាុ្       144.00� 144.00� 144.00� 432.00�

៤.២.���ាភយះុ្កាសាាើៈ         
  

� � � ��

1 

ជ�ពររារត�

ារងល�ដាបើេ្រេោ្ បសោ

�គា ីះពបើស�ីា�ល�ារង�

�គា ីររោណរជសិា្�ល��ាីើ�

អង ជភរព�ា�ឃេខត�

រ្ងកងបើ្ររោ្រង�ារងេ្រេ�

្បសោ�គា ីះពបើារង�គា រីរោ�

ណរជសិា្េឣនបា្តក�្ត�ា��

្ររោ�ា ីើ�

អង ជភរណារង

េខត��

ល�ររបតោ�គា ីះពបើអសណ�ធ�

ណារងបើរេរឃបើើ�
េលេណ� 108 �ាើី�

�ា ីើ��ខើ�

របើណៈ�
៣ឆា �� 540� 216� 43.34� 43.34� 43.34� 130.02�

2 

ាចរផាឹនជ្រោ�

ារងលរខរតរទដរ ារតរន�ត�

�ា�សមន��ខើរបើណៈ�

អភរារស�តមភរ�គា ីះពបើ

ែា ាណជ្រោេលេា�សមន��ខើរ

បណៈ��

្ររោ�ា ីើ�

អង ជភរណារង�

េខត��

�គា ីះពបើស�ីា�លទទសលបា�

ជេពញកងរែា ម��
ារជ� 12� �ា ើី�

�ា ីើ��ខើ�

របើណៈ�
៣ឆា �� 360� 144� 17� 19� 20� 56�

3 

្ត្តររារតរម ាភរើញ របលរម

ា�ភរ្រ្រើ�

ារងែាងលះងទើទតោ

េរនាតច�គា ីះពបើ�ស�ីា�ល�

បាញកងរីបើែ្រ្រល្រម ាភ

រើញ របល�ារងរម ាភរ�

្រ្រើ�

្ររោ�ា ីើ�

អង ជភរណារង

េខត��

�គា ីះពបើទទសលបាាល្រ

េយពាភ�
េលេណ� 72� �ា ើី�

�ា ីើ��ខើ�

របើណៈ�
៣ឆា �� 3,100 1,395 34.5 34.5 34.5 103.5 
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

4 

ពើ�ឃបើអា�ាតេបលាេយ�

បនសីរីបើា លោេសវរប�

ើណៈ�

បនភរន្ស្លបើទទសល

នណេសវេាេ្រេ្បសោ�

ា លោេសវែញលេ  តេាេលេ

េសជណី្ត�ាបើរណោែសងើរសោ

អាណេ្រេ្បសោ�

្ររោ�ា ីើ�

អង ជភរណារង

េខត��

្រររលើញ�ារងរម រាមារង

ទទសល

បាេសវរបើណពន្ស្

លឆរោើុមសតៃលស�ើ�ឣ

ជទទសលនណបា�

េលេណ� 3� �ា ើី�
�ា ីើ��ខើ�

របើណៈ�
3ឆា � 195� 80� 1� 1� 1� 3�

5 

ពើ�ឃ�ារងអា�ាតបើេលេណរសោ�

រ�ណ�

ភរបើើារងបើទទសល�

ខ�ស្ត�ាេ�ាា ណោេ្ប�រតរ�

ជងោេឣន�គា ីះពបើល��

រ �ាីើ�ារងអង ជភរមា�

ែាពណារងបើរេរឃបើើេុេ

នទទសលបារ�ណាល�

បើើបាោែត្រេសេើ�

្ររោ�ា ើី�

អង ជភរណារង

េខត��

បើអា�ាតបើើើរសោ�គា ីះ

ពបើល�រ �ាីើ�

ារងអង ជភរ�

ទទសលបាលទរាលល �ណារងបើរ

េរឃបើើល�ទសនទីារងភើ�

ណរជេិើនងណខាា្�

េលេណ� 6� �ា ជី�
�ា ីើ��ខើ�

របើណៈ�
3ឆា � 390 178 2 2 2 6 

                ាាុ្       97.84 99.84 100.84 298.52 

៤.២.���ាភយែ័នាាាាតត         
  

� � � �

1 

ារជរណរ ពរ លសរីីណ្�ង

សាសើទរា ាាមន�ើលដរ ា�ារងបើ

្រ�ើល�

ទរា ាាមន�ើលដរ ាមារ�ណភរ�

ារង្រសរទ័ភរ�

១៦�ណ�ល

េ�ន��

ស� តោ�

�គា ី្ណរង�្សរណ�េ�ន��េ��

ស� តោ�េសធបា�េ�ភើ�រ�បា�

រណរ ពរ ល�

ារជ� 16�
�ា ើី�

ាអ៣�

�ាើី

ែាាបើ�
៣ឆា � 360 160 10.00 10.00 10.00 30.00 

2 
េបពរ��េ្សនាេ�រមត៍មារម

ាភរ�ារងរមត៍មាររា រា�សមន�

ទរា ាាមន�ើលដរ ាមារ�ណភរ�

ារង្រសរទ័ភរ�

�ាើី�

ែាាបើ�

េសនាេ�រមត៍មារម ាភរ�

300�ារងរមត៍មាររា រា�សមន�

300�

ណ្ល� 600�
�ា ើី�

ាអ៣�

�ាើី

ែាាបើ�
៣ឆា � 360 160 6.00� 6.00� 6.00� 18.00�

3 

ារជរណរ ពរ ល្រ�រេជ លសី

រីញេណេើបើណរងែាាបើអភរ

ារាភ�ារងណ�ធា�ដីា�ារេយរន��

រ្ងកងបើា�ភររមត៍មារម ា

ភរ�េខត�្ណរង�្សរណ�

�ា ើី

ែាាបើ�

�គា ី�ា ីើ�ារង��គា ីបើ��

ែាាបើសមរតរ្ណរង�្សរណ�20ើើរ�

ជើលើស��

ារជ� 1� �ា ើី�
�ា ើី

ែាាបើ�
៣ឆា � 80 30 2.00� 2.00� 2.00� 2.00�
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ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�

ះូលនតធី 

ភ� ហំកា  

អនុ�ោ 

ាយៈ 

ករល 

អ�ហទទួល័ល ៃះ�រក្េង�(លនកាេល) 

្ា�យយាកងង្  ឯហត �ឹនួន ាាុ្ ្ាី 2017 2018 2019 ាាុ្ 

ស� តោ��

4 

ារជរណរ ពរ លសរីីញេណេើប

ើណរងែាាបើអភរារាភារងណ

�ធា�ដីា�ារេយរន��

ស� តោេ�ល�រល្ណរង�

្សរណ��

រ្ងកងបើា�ភររមត៍មារម ា

ភរ�េខត�្ណរង�្សរណ�

្ណរង�

្សរណទង៦�

្ណរ�្រកណឹ�េសធបា�ន��ស� តោ�

ារង�គា ីរល្ណរង�្សរណ�

ជើលើស��

ារជ� 6� �ា ើី�
�ា ើី

ែាាបើ�
៣ឆា � 300 98 12.00� 12.00� 12.00� 12.00�

5 

ស្�រស្�ល្ញេណេើបើណ

រងែាាបើអភរារាភ�

ារងណ�ធា�ដ�ីា�ារេយរន��

ស� តោ�

រ្ងកងបើា�ភររមត៍មារម ា

ភរ�េខត�្ណរង�្សរណ�

៤៧ន��

ស� តោ�

ែាាបើអភរារាភ�ារងណ�ធា�ដី

�ា�ារេយរន��ស� តោ�ទង�៤៧�

បាេើនរជើសជ��

ន��

ស�

តោ�

47� �ា ើី�
�ា ើី

ែាាបើ�
៣ឆា � 95� 25� 20.00� 20.00� 20.00� 60.00�

6 

ស្�រស្�ល្ញេណេើបើ

ណរង�ណ�ធា�ដី�ា�ារេយរ

រីឆា ើ�ណរល្ណរង�្សរណ�

រ្ងកងបើា�ភររមត៍មារម ា

ភរ�េខត�្ណរង�្សរណ�

�ា ើី�

ែាាបើ�

ណ�ធា�ដ�ីា�ារេយររឆីា ើ�ណរល�

្ណរង�្សរណ�ទង�៦�

បាេើនរជើសជ�

្ណរង�

្សរណ�
6� �ា ើី�

�ា ើី

ែាាបើ�
៣ឆា � 520 211 6.00� 6.00� 6.00� 18.00�

7 

ស្�រស្�ល្ញេណេើបើ

ណរង�ណ�ធា�ដី�ា�ារេយររី

ឆា ើ�ណរលេខត�

រ្ងកងបើា�ភររមត៍មារម ា

ភរ�េខត�្ណរង�្សរណ�

�ា ើី�

ែាាបើ�

ណ�ធា�ដ�ីា�ារេយររឆីា ើ�ណរល�

េខត�បាេើនរជើសជ�
េខត� ១�

ាអ៣��

េខត�

�ា ើី

ែាាបើ�
៣ឆា � 34 10 4.00� 4.00� 4.00� 4.00�

8 

ប្ទបើេើនរជ�

ារងបើាលរតទរា ាាមន

រេ្មងអភរារាភាា ណោេ្ប�

រតរ�មម ្ទីជ�

រ្ងកងបើា�ភររមត៍មារម ា

ភរ�េខត�្ណរង�្សរណ�

�ា ើី�

ែាាបើ�

រេ្មងឣទរភរន��ស� តោ�

្រវឆា �បាេបពរ���្ារង�

ែជណពើា�ា ីើ�អង ជបើ��

ណ្ល� 80�
�ា ើី�

�ាអ៣�

�ាើី

ែាាបើ�
៣ឆា � 90 40 2.00� 2.00� 2.00� 2.00�



 

ណច�វ�ធីវ�និេយគីឆា រ�ណិល ( ២០១៧-២០១៩) េខតក្ណេជព ទរ័រ  176 

 

ល.

ា 
កឈា ពរក្េង ករលកល ទីតងឹ 

លទ�័ ល ្្ពរ�
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ល�ដាបើអា�ាតណរជ ិ្ រ�

េ្របរេ ពឣសាា�ើរសោន��

ស� តោ�្ណរង�្សរណ�ារងេខត�

្ររា ័ម�ល�ដាណ�ធា�ដី�

�ា�ារេយរមាភរ្បណញ�

្ណរង�

្សរណទង៦�

ើបនបើណភើលណជេើលា្រវ តី

មស�

្តី�

មស�
4�

ថា�ប�ាី

ើ�

�ា ើី

ែាាបើ�
៣ឆា � 360 95 ����16.00� 16.00� 16.00� 36.00�
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្រ�ើលទរា ាាមនរមត៍មាស្ម

រោេើនរជតសេលខាលរតាលសើ�

រណារង្សរណ�

ទរា ាាមន�ើលដរ ាមារ�ណភរ�

ារង្រសរទ័ភរ�

�ាើី

ែាាបើ�

តសេលខាលរតាលសើ�រណារង្សរ

ណ�បាាលរតើសជ��

ើបន

បើ

ណភ�

80� �ា ើី�

�ា ើី�

ារង្ណសសង

ែាាបើ�

៣ឆា � 27 6 5.00� 5.00� 5.00� 15.00�

                ាាុ្       83.00� 83.00� 83.00� 249.00�
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