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 ខ- កម្មវិធីផ្សេវផ្ាយេត័៌មានជូនអតិថិជនតាម្ម្ូលដ្ឋា ន 

ខ១- ជោលបំណង .............................................................................................................. ៤ 

ខ២- ការងារអនុវតតកាុងឆ្ា ២ំ០១៤ .......................................................................................... ៥ 
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    រដ្ឋា ររទឹរសវយត័ព្រុងភ្នំពរញ 
 

របាយការណ៍ 
ទឹរសាា តសព្ាបទ់ងំអសគ់្នន   

ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៤ 
 

ក-ការងារផ្គត់ផ្ គង ទ់ ឹកស្អា តជូនដល់គ្រួស្អរមានចំណូលទាប 
ក១- គោលនគោបាយផ្គត់ផ្គងទឹ់កស្អា តជូនដល់គ្រសួ្អរមានចណូំលទាប 

ដ ើម្បើរួម្ចំណែកអនុវត្តដោលនដោបាយកាត់្បនថយភាពក្កើក្ក របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា  រដ្ឋា ករទឹកសវយត័្ក្កុង
ភនំដពញបានចាប់ដ្តើម្អនុវត្តដោលនដោបាយ្គត់្្គង់ទឹកស្អា ត្ជូន ល់ក្រួស្អរមានចំែូលទាប ចាប់តងំពើឆ្ន ១ំ៩៩៩។ 

ការ្គត់្្គង់ទឹកស្អា ត្ជូន ល់ក្រួស្អរមានចំែូលទាបដនេះ បានចូលរួម្ចំណែកកាត់្បនថយភាពក្កើក្ក តម្រយៈ ៖ 
១- ត្មៃម្លទឹកដោកជាងឯកជន ពើ៣ ង ដៅ៩ ង (ឧបត្ថម្ភធនកនុងរងវង់អនកដក្បើក្បាស់) 
២- ដោលនដោបាយ្តល់លទធភាពបង់រលំស់មៃ្លសិទធិជាវទឹកជា៣ក្បដភទ រឺរលំស់១២ណែ, ១៧ណែ និង ២២ណែ 
ណ លក្រួស្អរមានចំែូលទាបអាចដក្ជើសដរ ើសបានតម្លទធភាពហិរញ្ញវត្ថុ របស់ែលួន និងដោលនដោបាយ
ចុេះមៃ្លសិទធិជាវទឹក២០% សក្មាប់ក្រួស្អរមានចំែូលទាបរស់ដៅកនុងសហរម្ន៍ត្ំបន់ជាយក្កុង។ ដលើសពើ
ដនេះដោលការែ៍ឧបត្ថម្ភធនជូនក្រួស្អរមានចំែូលទាបចំនួន ៣០%, ៥០% និង៧០% ក្តូ្វបានដ្ឋក់ឱ្យ
អនុវត្តចាប់ពើ ឆ្ន ២ំ០០៥  ដដ្ឋយមានរែៈកម្មការក្តួ្ត្ពិនិត្យវាយត្មៃម្លស្អថ នភាពជាក់ណសតងចំដ េះក្រួស្អរ
មានចំែូលទាបនិងសហការជាម្ួយអាជាា ធរណ ន ើ។  ដដ្ឋយពិនិត្យដ ើញោ ដបើដទាេះបើជាដោលការែ៍
ឧបត្ថម្ភធនរហូត្ ល់៧០%  ដហើយក៏ដដ្ឋយ  ដៅណត្មានក្រួស្អរម្ួយចំនួនពុំមានលទធភាពបង់រលំស់នូវទឹក
ក្បាក់៣០%ណ លសល់  រដ្ឋា ករទឹកសវយត័្ក្កុងភនដំពញបានសដក្ម្ចបណនថម្ដោលការែ៍ឧបត្ថម្ភធន១០០% 

ជូនចំដ េះក្រួស្អរណ លមានចំែូលទាបខ្ល ងំ  ដដ្ឋយចាប់អនុវត្តពើណែកុម្ភៈឆ្ន ២ំ០០៦។ 
៣- បំពង់ទឹក ល់កនុង្ទេះ  ពុំចាបំាច់ចំណាយកមាល ងំនិងដពលដវលាដ ើម្បើ ឹកជញ្ជូ ន 
៤- ទឹកស្អា ត្ធានា ល់សុែភាពអនកដក្បើក្បាស់ (ឧបស្ម្ព័នធ១)។ 

 

ដ ើម្បើសដក្ម្ចបាននូវដោលនដោបាយដនេះ   រដ្ឋា ករទឹកសវយត័្ក្កុងភនំដពញមាន៖  
-  ក្កុម្ការងារក្ស្អវក្ជាវរកទើតងំក្រួស្អរណ លមានចំែូលទាប, វាយត្មៃម្លស្អថ នភាពមានចំែូលទាប និង
្តល់ពិនទុ 

-  ក្កុម្ដោសនា្សពវ្ាយដោលនដោបាយ និងនីតិវធិីផ្តល់បណ្តត ញ 
- ក្កុម្សក្ម្បសក្មួ្លដ្ឋក់ កយសុំសិទធិជាវទឹក និងត្បណាា ញទឹកស្អា ត្ជូនក្រួស្អរមានចំែូលទាប។ 

 

សកម្មភាព្គត់្ គ្ង់ទឹកស្អា ត្ជូនក្រួស្អរមានចំែូលទាបតម្បណាា ឆ្ន នំើមួ្យៗ ចាប់តងំពើ១៩៩៩ ល់
២០១៤មានសដងខបកនុងឧបស្ម្ព័នធ២ និងណបបបទមៃនការក្តួ្ត្ពិនិត្យវាយត្ម្ម្ៃស្អថ នភាពក្រួស្អរណ លមានចំែូលទាប
កនុងឧបស្ម្ព័នធ៣ ។ 
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ក២- សកម្មភាពការងារកនុងឆ្ន  ំ២០១៤ 
ជាម្ួយោន នឹងការបជងកីនស្ម្តាភាព្ផ្លិត (ជរាងចគ្កនិជរាធន៍ ំហានទី១ ស្ម្តាភាព្ផ្លិត១៣០.០០០ម្៣) 

និងការពក្ងើកមៃ្ទដសវាដៅត្ំបន់ជាយក្កុង កនុងែែឌ មានជ័យ,  ដងាោ , ណសនសុែ, ឫសសើណកវ និងដ ធិ៍ណសនជ័យ ក្ពម្ទាងំ
ទើរមួ្ដែត្តកណាា ល  រដ្ឋា ករទឹកសវយត័្ក្កុងភនំដពញបានបនតសកម្មភាព្គត់្្គង់ទឹកស្អា ត្ជូនក្រួស្អរណ លមានចំែូលទាប  
តាម្រយៈ៖ 

១- ការបនតស្អទ បសទង់ម្ត្ិ និងសំែូម្ពររបស់ក្រួស្អរមានចំែូលទាប ណ លដទើបទទួលបានដសវា្ើមៗ 
២- ការជធវីបចចុបបនាភាព្លកខណៈវនិិចឆ័យ្ាល់ដោលការែ៍ឧបត្ថម្ភធន កាលពើណែឧសភាឆ្ន ២ំ០១៤  កនុងដោល
បំែងបនតចូលរួម្ោគំ្ទដោលនដោបាយកាត់្បនថយភាពក្កើក្ករបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល  ជដ្ឋយស្នរតតទឹកគ្បាក់
រជគ្មាង ំនួយឥតស្ំណងរបស្់ធនាោរព្ិភព្ជោក ស្គ្មាប់ឧបតាម្ភធនជលីស្ិទធិជាវទឹក ូនគ្រួស្នរមាន
ចំណូលទាប តដលបានអនុវតតចាប់តាងំពី្តខឧស្ភាឆ្ា ២ំ០០៥  បចចុបបនាគ្តូវបានជគ្បីគ្បាស់្អស់្ជាស្នា ព្រ។ 

៣- ការបនតពក្ងើកដសវាទឹកស្អា ត្ជូនក្រួស្អរមានចំែូលទាបដៅកនុងត្ំបន់ជាយក្កុង ចំនួន១៩សហរម្ន៍  ូច
រាយដ ម្ េះខ្ងដក្កាម្ និងទើរមួ្ដែត្តកណាា ល ក្កុងតដមម  ដដ្ឋយបាន្តល់ការឧបត្ថម្ភធននិងអនុញ្ញញ ត្ឲ្យ
បង់រលំស់នូវមៃ្លសិទធិជាវទឹក។ 

(១)  ស្ហរម្ន៍បូរកីីឡា (ស្ងាក ត់វាលវង ់ខណឌ ៧ម្ករា) 
(២) ស្ហរម្ន៍រកីចំជរនី (ស្ងាក ត់តគ្ព្កគ្បា ខណឌ មាន យ័) 
(៣) ស្ហរម្ន៍ចំជរនីអភិវឌ្ឍន៍ (ស្ងាក ត់តគ្ព្កគ្បា ខណឌ មាន យ័) 
(៤) ស្ហរម្ន៍តគ្ព្កតាជៅ ១  (ស្ងាក ត់តគ្ព្កគ្បា ខណឌ មាន យ័) 
(៥) ស្ហរម្ន៍តគ្ព្កតាជៅ ២  (ស្ងាក ត់តគ្ព្កគ្បា ខណឌ មាន យ័) 
(៦) ស្ហរម្ន៍តាង ូវ (ស្ងាក ត់និជរាធន៍ ខណឌ មាន យ័) 
(៧) ស្ហរម្ន៍ម្គ្ព្នររ ភូមិ្ជោកឃ្លៃ ង២ (ស្ងាក ត់ភាជំព្ញថ្មី ខណឌ តស្នសុ្ខ) 
(៨) ស្ហរម្ន៍ម្គ្ព្នររ ភូមិ្ជោកឃ្លៃ ង៣ (ស្ងាក ត់ភាជំព្ញថ្មី ខណឌ តស្នសុ្ខ) 
(៩) ស្ហរម្ន៍កសិ្ករ (ស្ងាក ត់ភាជំព្ញថ្មី ខណឌ តស្នសុ្ខ) 
(១០) ស្ហរម្ន៍តស្នសុ្ខ (ស្ងាក ត់ឃ្មួញ ខណឌ តស្នសុ្ខ) 
(១១) ស្ហរម្ន៍អណដូ ងថី្ម  (ស្ងាក ត់ជោករកា ខណឌ ដជងាក ) 
(១២) ស្ហរម្ន៍ទលួរកាកុស្  (ស្ងាក ត់ម្គ្ព្ស្ ខណឌ ដជងាក ) 
(១៣) ស្ហរម្ន៍តាឡី (ស្ងាក ត់ដជងាក  ខណឌ ដជងាក ) 
(១៤) ស្ហរម្ន៍បុរសី្នតិភាព្ (ស្ងាក ត់ជចាម្ជៅ ខណឌ ជោធិ៍តស្ន យ័) 
(១៥) ស្ហរម្ន៍វមិានគ្ទង ់ (ស្ងាក ត់គ្កាងំធាង ់ខណឌ ជោធិ៍តស្ន យ័) 
(១៦) ស្ហរម្ន៍ស្បុំកចាប (ស្ងាក ត់គ្តោងំគ្កស្នងំ ខណឌ ជោធិ៍តស្ន យ័) 
 (១៧) ស្ហរម្ន៍ស្នម្រគី  (ស្ងាក ត់គ្តោងំគ្កស្នងំ ខណឌ ជោធិ៍តស្ន យ័) 
(១៨) ស្ហរម្ន៍គ្តោងំស្ំព័្រថ្មី (ស្ងាក ត់ជោករកា ខណឌ ជោធិ៍តស្ន យ័) 
(១៩) ស្ហរម្ន៍តខមរជលី (ស្ងាក ត់ជោករកា ខណឌ ជោធិ៍តស្ន យ័) 
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ជាលទធផ្ល កាុងឆ្ា ២ំ០១៤  រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័គ្កុងភាំជព្ញតបណ្តដ ញ ូនអតិថិ្ នចំណូលទាបបានចំនួន 
១.១៤៩បណ្តត ញ (ដូចមានតារាងស្រុបខាងជគ្កាម្)  ជស្មនឹីង ៥.៨៣% ម្នបណ្តត ញអតិថិ្ នស្រុប (១៩.៧២០បណ្តដ ញ) 
តដលបានតភាា ប់កាុងឆ្ា  ំ ជដ្ឋយកាុងជនាោះ៖ 

 គ្បជភទបង់រលំស់្  : ចំនួន ០២បណ្តដ ញ (បង់រយៈជព្ល១២តខ) 
 គ្បជភទឧបតាម្ភធន : ចំនួន១.១៤៧បណ្តត ញ (កណ្តត លគ្កុង ១៦បណ្តត ញ និងជាយគ្កុង ១.១៣១បណ្តត ញ) 
មានទឹកគ្បាក់ឧបតាម្ភធនស្រុប ២៦៥.៥៧៧.១២០ជរៀល ជស្មនឹីង៦៦.៣៩៤ដុោៃ  តដលជាអំជណ្តយបាន
ម្កពី្៖ 

- មូ្លនិធិបជគ្មី្ផ្លគ្បជយា ន៍ស្ងគម្របស់ រ.ទ.ស.ភ ចំនួន១៨០.៧៩៩.៩២០ដរៀល  ក្តូ្វនឹង
៩០០បណាត ញ 

- ធនាោរពិភពដលាក:  ចំនួន៨៤.៧៧៧.២០០ដរៀល  ក្តូ្វនឹង២៤៧បណាត ញ។ 

បរយិាយ 

ចំនួនបណ្តា ញ 
ស្របុទឹកក្ាក់ 
ឧបតថម្ភធន (៛) 

ដដើមគ្ា កំដណើ នកនុងគ្ា ចុងគ្ា 
កណ្ដា លក្កុង ជាយក្កុង សរបុ កណ្ដា លក្កុង ជាយក្កុង សរបុ កណ្ដា លក្កុង ជាយក្កុង សរបុ 

ក. ឧបតថមភធន ១.៦៤៧ ១៨.១៦៩ ១៩.៨១៦ ១៦ ១.១៣១ ១.១៤៧ ១.៦៦៣ ១៩.៣០០ ២០.៩៦៣ ៥.៣៣៧.៤៩១.៧៦០ 
១០០% ២៨៣ ៨.០៧៤ ៨.៣៥៧ ៣ ២៤៤ ២៤៧ ២៨៦ ៨.៣១៨ ៨.៦០៤ ២.៩១២.៥៦៩.២០០ 

៧០% ៦៧០ ៥.១៧៨ ៥.៨៤៨ ៩ ៣៨៥ ៣៩៤ ៦៧៩  ៥.៥៦៣ ៦.២៤២ ១.៤៨២.០៦០.៧៧០ 
៥០% ៥៥០ ៣.៦៨១ ៤.២៣១ ៣ ៤៥៣ ៤៥៦ ៥៥៣ ៤.១៣៤ ៤.៦៨៧ ៧៩៧.៣៩៧.៣១០ 

៣០% ១៤៤ ១.២៣៦ ១.៣៨០ ១ ៤៩ ៥០ ១៤៥ ១.២៨៥ ១.៤៣០ ១៤៥.៤៦៤.៤៨០ 

ខ. បងរ់លំស់ - - ១០.៧៦១ ០ ២ ២ - - ១០.៧៦៣ បង់រលំស់្ 

សរុបរួម - - ៣០.៥៧៧ ១៦ ១.១៣៣ ១.១៤៩ - - ៣១.៧២៦ - 
 
 
 
 

ជាសរុប រិត្ចាប់ពើឆ្ន ១ំ៩៩៩រហូត្ម្ក ល់ ំណាច់ឆ្ន ២ំ០១៤ដនេះ  រដ្ឋា ករទឹកសវយត័្ក្កុងភនំដពញបាន្គត់្្គង់
ទឹកស្អា ត្ជូនក្រួស្អរមានចំែូលទាបដដ្ឋយផ្ទទ ល់សរុបចំនួន៣១.៧២៦បណាា ញ (ដសមើនឹង១១.៧២% មៃនចំនួនអត្ិ្ិជន
ទាងំអស់របស់ រ.ទ.ស.ភ)  កនុងដនាេះ៖   

 គ្បជភទបង់រលំស់្ : ចំនួន១០.៧៦៣បណ្តដ ញ 
 គ្បជភទឧបតាម្ភធន  : ចំនួន២០.៩៦៣បណ្តត ញ (កណ្តត លគ្កុង ១.៦៦៣បណ្តត ញ និងជាយគ្កុង ១៩.៣០០
បណ្តត ញ) មានទឹកគ្បាក់ឧបតាម្ភធនស្រុប ៥.៣៣៧.៤៩១.៧៦០ជរៀល  ជស្មីនឹង ១.៣៣៤.៣៧៣ ុលាល  
តដលជាអំជណ្តយបានម្កព្ី៖ 

- មូ្លនិធិបជគ្ម្ីផ្លគ្បជយា ន៍ស្ងគម្របស់ រ.ទ.ស.ភ : ចំនួន ២១៤.៥៣៨.៤០០ដរៀល ក្តូ្វនឹង 
១.០៦៥បណាត ញ 

- ធនាោរពិភពដលាក ទើក្កុងបា៉ា រ ើស និងស្បបុរស្ នជផ្េងៗ :  ចំនួន៥.១២២.៩៥៣.៣៦០ដរៀល   
ក្តូ្វនឹង ១៩.៨៩៨បែត ញ។ 
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កំពណើ នបណ្តា ញក្រួស្អរដដលមានចំណូលទាប េីឆ្ន ១ំ៩៩៩ ដល២់០១៤ 

 
 

 
ក៣- សននិដ្ឋា ន 

កម្មវធិើដនេះ ពិត្ជាបានចូលរួម្កាត់្បនថយភាពក្កើក្ករបស់ក្បជាពលរ ាកនុងរាជធានើភនំដពញ និងបានដ្លើយត្បដៅនឹង
ដោលនដោបាយកាត់្បនថយភាពក្កើក្ករបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ពិត្ក្បាក ណម្ន។   

ទឹកណ លក្បជាជនដក្បើក្បាស់ជាទឹកស្អា ត្អាចទទួលទានពើកាលមា៉ា សុើនដដ្ឋយផ្ទទ ល់បាន។  ដសវា២៤ដមា៉ា ងដលើ២៤ 
ដមា៉ា ងក្រប់ដពលដវលាណ លោត់្ក្តូ្វការ និងមានសមាព ធក្រប់ក្ោន់។  ោត់្ម្ិនចាបំាច់រង់ចាកំ្ត្ង និង ឹកជញ្ជូ នពើទើឆ្ា យ 
ដទៀត្ដ ើយ   ក្ពម្ទាងំចំណាយត្ិចពើ៣ដៅ៩ ង ទាបជាងត្មៃម្លណ លោត់្ធាល ប់ចំណាយពើមុ្ន។  ោត់្សល់ដពលដវលា 
សក្មាប់ក្បកបរបរដ្សងៗ ដ ើម្បើបណនថម្ចំែូលជូនក្រួស្អរ។  ដកមងៗណ លមានភារៈកិចចជួយ ឹកជញ្ជូ នទឹកជាដរៀង 
រាល់មៃ្ាពើទើឆ្ា យ  ឥ ូវដនេះក៏បានក្ស្អកក្ស្អនតមានដពលដវលាដលងកម្ានតសក្មាប់បដងោើនកាយសម្បទា និងដរៀន 
សូក្ត្បដងោើនបញ្ញញ របស់ដរណ្ម្ដទៀត្្ង។  សុែភាពដទៀត្ដស្អតក៏ក្បដសើរជាងមុ្នដដ្ឋយ ស្អរទឹកស្អា ត្។ 

ណ្ាកដលើលទធ្ល ៏សកម្មដនេះ  រដ្ឋា ករទឹកសវយត័្ក្កុងភនំដពញបានទទួលដជារជ័យ និងការោកំ្ទោ៉ា ងខ្ល ងំ
ពើរាជរដ្ឋា ភិបាល បណាា មៃ រូ អភិវឌ្ឍន៍ដ ើម្បើក្ទក្ទង់ ល់ការែិត្ែំរបស់ែលួន និងពើសំណាក់ក្រួស្អរណ លមានចំែូលទាប
ផ្ទទ ល់ ក្ពម្ទាងំអងគការដក្ៅរដ្ឋា ភិបាល  ក៏ ូចជាអនក្តល់ជំនួយ និងអនក្តល់ឥែទានកនុងការឧបត្ថម្ភធន ជាពិដសស
ធនាោរពិភពដលាក, ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុើ និងទើក្កុងបា៉ា រ ើស។  

ខ- កម្មវិធីផ្សព្វផ្ាយព្ត៌មានជូនអតិថិជនតាម្ម្ូលដ្ឋា ន 
ខ១- គោលបណំង 

ដ ើម្បើដ្លើយត្បដៅនឹងត្ំរូវការយល់ ឹងពើរាល់ការងារ្គត់្្គង់ទឹកស្អា ត្របស់អត្ិ្ិជន និងពក្ងឹងកិចចសហការជា 
ម្ួយអត្ិ្ិជនឲ្យកាន់ណត្លាក្បដសើរដ ើង  រដ្ឋា ករទឹកសវយត័្ក្កុងភនំដពញបានបដងើោត្ក្កុម្ការងារ្សពវ្ាយម្ួយកាលពើណែម្ើនា 

ឆ្ន ២ំ០០៣  ណ លមានភារៈកិចចអនុវត្តកម្មវធិើ្សពវ្ាយព័ត៌្មានជូនអត្ិ្ិជនតម្មូ្លដ្ឋា ននានាទូទាងំរាជធានើភនំដពញ និង 
ទើក្កុងតដមម  ដែត្តកណាា ល ដដ្ឋយសហការជាម្ួយអាជាា ធរមូ្លដ្ឋា នកនុងដោលបំែងដធើវោ៉ា ងណាឲ្យក្បជាពលរ ា
បានយល់ ឹងក្រប់ៗោន  ជាពិដសសក្រួស្អរណ លមានចំែូលទាប។ 

 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

474 

2,134

1,257 

2,540

2,806 

2,059

2,800

1,343

2,076 

1,272

2,690

6,155

1,429

1,441
1,149
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ម្ូលពេតុនៃការផ្គត់ផ្គងទ់ឹរសាា តជៃូព្បជាជៃព្រីព្រ 
 
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា មានព្រជារលរដ្ឋព្រមាណជាង១៤លាននារ់ ដោយរនុងដនាះព្រមាណជា
ជាង១លាននារ់រំរុងរស់ដៅរនុងទីព្រុងភ្នំដរញ ជារិដសសរនុងខ័ណឌ ទំង៤ននរណាា លទីព្រុង។ ដូ្ចគ្នន នឹង
ព្រដទសរំរុងអភិ្វឌ្ឍន៍ដ្នទដទៀតព្រជារលរដ្ឋព្រីព្ររស់ដៅរនុងរាជធានីភ្នំដរញ ជាលរខណៈព្រមូ្លផ្ុំ ឬជា
សហគម្ន៍ និងខលះដទៀតជាលរខណៈរាយប៉ាយ។ 

មុ្ខរររររស់ព្រជារលរដ្ឋព្រីព្រទំងដនាះមានរ៉ាះរង់-ម្៉ាូតូ, រត់ម្៉ាូតូឌុ្រ, ធារ់សីុរលូ, រម្មររសំណង់, រម្មររ
លាងរថយន-្ម្៉ាូតូ។ល។ ចំណូលម្ធ្យម្ព្រចំនថងររស់ដគគឺរី ៣.៥០០ ដៅ ១០.០០០ដរៀល (០,៨៥-២,៥០ដុ្លាល )។ 
ជាចំបច់ និងជាដរៀងរាល់នថង ដគព្តូវបរងបចងចំណូលដ៏្ស្ួចដស្ង្ដនះ សព្មារ់អាហារររដិោគរនុងព្គួសារ, 
រញ្ជូ នរូនដៅសាលាដរៀន អគិគសនីសព្មារ់រំភ្លឺ, ទឹរសព្មារ់ដព្រ្ព្បស់ ។ល។ 

ចំដ ះព្រជារលរដ្ឋព្រីព្រ បដ្លរំុមានរណាា ញទឹរតផ្ទា ល់រីរោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញព្តូវទិញទឹរ
រីអនរលរ់ទឹររនុងតនម្លដ៏្ខពស់រី ១.៥០០ ដៅ ៣.៥០០ ដរៀល/បម្៉ាព្តគូរបដ្លតនម្លដនះបព្រព្រួលដៅតាម្តំរន់។ 
ការចំណាយជាថវកិាដនះដៅរំុទន់ព្គរ់ព្គ្នន់ដៅដ ្យដទ ដគព្តូវចំណាយរមាល ំងកាយ និងដរលដវលារបនថម្
រីដល្ដនះដទៀត  ដដ្្ម្បបីររ ឬអូសរដទះដឹ្រជញ្ជូ នទឹររីរបនលងលរ់ដៅផាះររស់ដគ បដ្លមានចមាង យរារ់រយបម្៉ាព្ត
ដទៀតផង។  តនម្លទឹរដនះរិតជាបនដរ្នដ ្ងបថម្មួ្យកម្រិតដទៀត។  

ជាទូទៅ ការដឹកជញ្ជូ នទឹកជាបនទុករបស់កុមារ ដដលជា 
ទេតុទ្វើឲ្យទេលទរៀនសូម្ត ឬសម្មាប់ទលងករានតទដើរបីបទងកើននូវ 
ស្មា រតី និង កាយសរបទារបស់កុមារម្តវូបានកាត់បនថយ។ ទលើស 
េីទនេះទៅទទៀត ទឹកដដលទេបានទិញយកទៅទម្បើក៏េិតជាេុុំធានា 
នូវេុណភាេជាទឹកស្មា តដដរទទ េីទម្រេះទឹកលក់ខ្លេះមានម្បភេេី 
បឹង ឬអណដូ ងដដលេុុំបានសមាា តនិងគ្មា នការម្តតួេិនិតយ។ រយ៉ាង 
វញិទទៀត ទបើទទាេះបីជាទឹកទនាេះមានម្បភេទេញេីម្បេ័នធដេកចាយរបស់ 
រដ្ឋា ករទឹកសវយ័តម្កុងភនុំទេញក៏ទដ្ឋយ (ករណីលក់ទឹកបនត)  ក៏េុណ 
ភាេទឹកេុុំម្តូវបានធានាដដរ ទដ្ឋយស្មរការទទទរេុេះទ ើងទដើរបីដឹក 
ជញ្ជូ នករណីដូេជា្ុងដង ឬ្ុងដឹកដដលរិនស្មា ត។        

ចំដ ះព្រជារលរដ្ឋបដ្ល មានរណាា ញទឹរតផ្ទា ល់រីរោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញវញិដគរំុចំបច់ដឹ្រ
ជញ្ជូ នទឹរដ ្យ ដព្ ះដគមានទឹរដព្រ្ដោយ 
ស្សួលដៅរនុងផាះបតម្្ង។ មិ្នព្តឹម្បតរ៉ាុដណាណ ះ 
ដគព្តូវចំណាយដល្ នថលទឹរបត៥៥០ដរៀល/ម្៣ 
រនុងររណីដព្រ្ព្បស់អស់ ៧ម្៣/បខ (ឬតិចជាង 
ព្រមាណ ២៣០លីព្ត/នថង) និងបត ៧៧០ 
ដរៀល/ម្៣ រនុងររណីដព្រ្ព្បស់អស់រី ៨ ដៅ 
១៥ម្៣/បខ។ ដូ្ដចនះអនរបដ្លគ្នម នរណាា ញទឹរ 
តផ្ទា ល់ រីរោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំ ដរញ 
បដ្លជាទូដៅព្រជាជនព្រីព្រព្តវូចំណាយនថល
ដល្សដគេី ៣ ដៅ ៩ដ្ង។ 

0-7m3 8-15m3 16-50m3 >50m3  

550 
770 

1,010 

1,270 

Riels 
Riels 

Riels 

Riels 
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PPWSA's Water Tariff for Domestic Connections 

ឧបសម្ព័ៃធ ១ 
       

ការដឹ្រជញ្ជូ នទឹរជារនាុរររស់រុមារ 
Children’s Transport Water 
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ការងារផ្គត់ផ្គង់ទឹរសាា តជូៃព្បជាជៃព្រីព្រ ម្ុៃឆ្ន ២ំ០១៤ 
 

ក្រោយរបបប ៉ុលពត   ដហោឋ រចនាសម្ព័នធទីព្រុងភ្នំដរញទំងមូ្លបនរំផិលចរំផ្ទល ញទំងស្សុង។
សមាព ធ្ទឹររនុងរណាា ញបចរចយមានរព្មិ្តទរ ដោយសារបតការធ្លុះធាល យរំរង់ដម្ចស់ៗ និងការលាត 
សនធឹងននរណាា ញផគត់ផគង់ រ៏ដៅមានរព្មិ្ត។ 

ដសវារម្មផគត់ផគង់ទឹរបដ្លមានព្ទងុព្ទយតូចៗ បនចរ់ដផ្ម្្ដ ្ងតាម្រយៈការរូម្ទឹរទដនល រឹង ឬ
អណាូ ង និងលរ់ដៅអតិថិជនតាម្លទធោរបដ្លអាចដធ្្វបន ចរ់តំាងរីរដទះរញុរហូតដ្ល់ការដរៀរចំជាព្ររ័នធ
រំរង់ខ្នន តតូច។  អនរលរ់ទឹរមួ្យចំនួន បនម្រជាវទឹររីរោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញ និងដធ្្វអាជីវរម្ម
លរ់ទឹររន។្ 

គុណវរិតិធំ្្ៗ ននការផ្ល់ដសវាតាម្រយៈអនរលរ់ទឹររន្មាន២គឺ៖ 
១. នថលទឹរដរ្នដ ្ងខពស់ ចំដ ះអនរដព្រ្ព្បស់។ 
២. អនរលរ់ទឹរោគដព្ច្ន បនលួចទឹររីរណាា ញផគត់ផគង់ររស់ រ.ទ.ស.ភ្ តាម្លបចិដផសងៗ។  ដដ្្ម្បី

កាត់រនថយនូវចរតិអសរម្មដនះ  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញបនខិតខំសហការជាមួ្យអងគការ
មិ្នបម្នរោឋ ភិ្បលនានា ដូ្ចជាអងគការ PADEK ដដ្្ម្បផីគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនអតិថិជនព្រីព្រតាម្រយៈ
តំណាងររស់រួរដគ។ 

ដោយមានការគំ្នព្ទរីសាលាព្រងុភ្នំដរញ រ.ទ.ស.ភ្ បនដសន្ឲ្យព្គួសារព្រីព្របដ្លរស់ដៅជិតគ្នន ចង
ព្រងគ្នន ជាសហគម្ន៍អនរព្រីព្រដ ្ង។  សហគម្ន៍ទំងដនាះបនដព្ជ្សដរស្តំណាងររស់ខលួន ដដ្្ម្បីទទួល
ទឹរសាា តរីរោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញ និងបចរចយរន្ដោយអនុវតនូ្វនថលលរ់សម្រម្យដ្ល់អនរដព្រ្ព្បស់
រនុងសហគម្ន៍ការដរៀរចំរំរង់បចរចយទឹររនុងសហគម្ន៍ោគដព្ច្ន ព្តូវបនទទួលការឧរតថម្ភរីអងគការមិ្ន
បម្នរោឋ ភិ្បល។ 

ក្ន៉ុងដំណាចឆ់្ន ំ១៩៩៨   រ.ទ.ស.ភ្ មានអតិថិជនចំនួន ៥៣នារ់ ជាតំណាងសហគម្ន៍បដ្លបនដព្រ្
ព្បស់ទឹរជាម្ធ្យម្១៥.៥០០ម្៣ រនុងមួ្យបខគឺព្រមាណ ១,១% ននររមិាណទឹរលរ់សរុរររស់រោឋ ររទឹរ
សវយ័តព្រុងភ្នំដរញ។ 

រ៏រ៉ាុបន្  ជារនរ្នាា រ់  តំណាងសហគម្ន៍បនកាល យខលួនជាអនរលរ់ទឹររន ្ និង រដង្កនចំដណញរី
សហគម្ន៍ និងដរងព្រវញ័្ច រីរោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញ។ 

រនុងបខមិ្នា ឆ្ន ំ១៩៩៨ រ.ទ.ស.ភ្បនទទួលឥណទនអភិ្វឌ្ឍន៍រីធ្នាគ្នររិភ្រដលារ ដោយរនុងដនាះ
មានថវកិា មួ្យបផនរតូចសព្មារ់រំដរក្ារងារផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្រជាជនព្រីព្រ។  ដោយបផារដល្លទធោរដនះ 
និង ដដ្្ម្បចូីលរមួ្ចំបណររនុងការអនុវត្ដគ្នលនដោបយររស់រាជរោឋ ភិ្បល រនុងការកាត់រនថយោរព្រីព្រ 
រ.ទ.ស.ភ្ បនដល្រដ ្ងនូវដគ្នលនដោបយ "ផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្រជាជនព្រីព្រ" រនុងររណីបដ្លដគ ៖ 

១. មានទីសាន រ់ដៅចាស់លាស់ និងមានការទទួលសាគ ល់រីសាលារាជធានីភ្នំដរញ 
២. យល់ព្រម្រង់ព្បរ់១០% នននថលតរណ្ាញទឹរសររុ រមួ្ទំងព្បរ់ររ់ដៅដរលោរ់ រយដសន្សំុ

រណ្ាញរង់ជាដរៀងរាល់បខ នូវទឹរព្បរ់បដ្លដៅសល់រនុងរយៈដរល ០៩បខ ដោយរូររបនថម្
ការព្បរ់ធ្នាគ្នរ ៨,៥%។ 

 

ឧបសម្ព័ៃធ ២ 
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ព្រមុ្ការងារសព្មារ់អនុវតដ្គ្នលនដោបយផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនអនរព្រីព្រដនះ ព្តូវបនរដងក្តដ ្ង
ដោយមានោរៈរិចចរិនិតយបរររទសំុជាវទឹរតាម្ការរង់រលំស់ររស់អនរព្រីព្រ។  ដោយប ររំុមានការផសរវ 
ផាយដគ្នលការណ៍ជាទូលំទូលាយដទ។ 

ក្ន៉ុងឆ្ន ំ១៩៩៩  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនអនុវត្តរណ្ាញជូនអនរព្រីព្ររស់ដៅដព្ៅ
សហគម្ន៍រនុងខ័ណឌ ទំង៤ ននរណ្ាលព្រងុភ្នំដរញបនចំនួន១០១ព្គួសារ។  ដនាះជាររមិាណតិចតួច (៨%) 
ដរ្ដព្រៀរដធ្ៀរដៅនឹងចំនួនរណ្ាញចូលផាះសររុ (១២.០៥៩) បដ្លបនោរ់ដៅរនុងឆ្ន ំដនាះ ។ 

ជាមួ្យនឹងការរព្ងីរដសវាផគត់ផគង់ទឹរសាា ត ក្ន៉ុងឆ្ន ំ២០០០ ទនាឹម្នឹងការថយចុះននររមិាណទឹរបត់ 
រង់និងសមាព ធ្ទឹរផគត់ផគង់ដរ្នដ ្ងជាទូដៅ  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនសទម្រចចិត្រដងក្នសរម្មោរ 
ផ្ល់ដសវាទឹរសាា តដោយផ្ទា ល់ជូនអនរព្រីព្រ  រនុងររណីបដ្លអនរព្រីព្រទំងដនាះ ៖ 

១.  មិ្នព្តូវផ្ទល ស់រ្ូ រទីលំដៅ 
២. រាយការណ៍ជូន រ.ទ.ស.ភ្ ររណីមានទឹរធាល យ និងរណ្ាបតុោរអសរម្មដផសងៗបដ្ល រ់រ័នធ

នឹងរណ្ាញទឹរសាា ត 
៣. មិ្នដ្លៀតឱកាសយរទឹរដៅលរ់រន្យរចំដណញ។ 

 

រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនរំណត់ការរង់រលំស់នថលសិទធិជាវទឹរព្រចំបខជូនអនរព្រីព្រ (នា ិកា
ទឹរ ១៥ ម្.ម្ និងព្របវងរណ្ាញអតិររមា ១០បម្៉ាព្ត)  ដូ្ចខ្នងដព្កាម្ ៖ 

- រង់ដល្រទី១ : មានទឹរព្បរ់ចំនួន ១០៩.០៨០ ដរៀល  (ដរលោរ់ រយតរណ្ាញ) 
- រង់ដល្រទី២ : មានទឹរព្បរ់ចំនួន ៣៦.០៤០ ដរៀល  
- រង់ដល្រទី៣ : មានទឹរព្បរ់ចំនួន ៣៥.៨៤០ ដរៀល  
- រង់ដល្រទី៤ : មានទឹរព្បរ់ចំនួន ៣៥.៥៤០ ដរៀល 
- រង់ដល្រទី៥ : មានទឹរព្បរ់ចំនួន ៣៥.៣៤០ ដរៀល 
- រង់ដល្រទី៦ : មានទឹរព្បរ់ចំនួន ៣៥.០៤០ ដរៀល 
- រង់ដល្រទី៧ : មានទឹរព្បរ់ចំនួន ៣៤.៨៤០ ដរៀល 
- រង់ដល្រទី៨ : មានទឹរព្បរ់ចំនួន ៣៤.៦៤០ ដរៀល 
- រង់ដល្រទី៩ : មានទឹរព្បរ់ចំនួន ៣៤.៣៤០ ដរៀល 
- រង់ដល្រចុងដព្កាយ : មានទឹរព្បរ់ចំនួន ៣៤.១៤០ ដរៀល 

 

 ទឹរព្បរ់រង់សររុមានចំនួន ៤២៤.៨៤០ដរៀល ដោយរមួ្រញ្ចូ លទំងព្បរ់ររ់ចំនួន ៤១.៤០០ដរៀល 
និងអាររដល្តនម្លរបនថម្ ១០%។ 

ព្រុម្ការងារចំនួន២ ព្តូវបនរដងក្តដ ្ងដោយមានោរៈរិចចចុះផសរវផាយ និង រនយល់បណនំាអុំរី
ដគ្នលការណ៍ផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនអនរព្រីព្រដ្ល់ទីរបនលង  ដដ្្ម្បីឲ្យដគបនយល់ចាស់រីផលព្រដោជន៍ 
ដ៏្ដព្ច្ន បដ្លដគនឹងទទួលបនជារិដសសបផនរហិរញ្ញវតថុ។  រនាា រ់រីការផសរវផាយ  ព្រុម្ដនះមានោរៈរិចច 
អនុវត្ការងារផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនអនរព្រីព្រ ដោយគិតចរ់រីការដរៀរចំឯរសាររហូតដ្ល់ការតរណ្ាញ 
ចូលផាះ។ 

រនងុឆ្ន ២ំ០០០  រំដណ្នរណ្ាញអនរព្រីព្រមានចំនួន៤៧៤រណ្ាញ  រនុងដនាះ៣៨រណ្ាញ សថិត
ដៅដព្ៅសហគម្ន៍ និង ៤៣៦រណ្ាញ សថិតរនុងសហគម្ន៍ចំនួន៦។ 
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ក្ន៉ុងឆ្ន ២ំ០០១  ដដ្្ម្បរីន្រព្ងឹង និង រព្ងីរដសវាទឹរសាា តផ្ទា ល់ជូនព្រជាជនព្រីព្ររនុងខណឌ ទំង៤ 
រនុងរណ្ាលរាជធានីភ្នំដរញ     រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញបនដធ្វ្ការសាា រសាង់ម្តិ និង សំណូម្ររររស់
ព្រជាជន ព្រីព្របដ្លដទ្រនឹងបនទទួលដសវាថមីៗ និងដធ្វ្ការអដងកតរនុងខ័ណឌ ទំង៤ ដដ្្ម្បីររព្រជាជនព្រីព្រ
ដ្នទដទៀតបដ្លមិ្នទន់បនទទួលដសវាដោយផ្ទា ល់រីរោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញ។ ជាលទធផលបន រងាា ញ
ឲ្យដ ្ញថារនុងសហគម្ន៍ទំងអស់បដ្លបនទទួលដសវាដហ្យដៅមានព្រជាជនព្រីព្រចំនួន៦៩១ព្គសួារ
បដ្លរំុទន់មានរណ្ាញដៅ ដ ្យ (របយការណ៍្មាសទី១ ឆ្ន ំ២០០១ ឯរសារទី៣ -Vol3)។  មូ្លដហតុ
សំខ្នន់បដ្លរណ្ាលឲ្យដគរំុទន់មានរណ្ាញផ្ទា ល់ខលួនគឺ៖ 

  -រំុយល់រីផលចំដណញបដ្លដគនឹងទទួលបនរីការដព្រ្ព្បស់រណ្ាញផ្ទា ល់ខលួន ឬ  
  -រំុមានលទធោររង់រលំស់រនុងរយៈដរល១០បខ។ 

 បផារដល្លទធផលនិងមូ្លដហតុដនះ រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញបនរិនិតយសិរាដគ្នលការណ៍រង់
រលំស់ដ ្ងវញិ ។ រនុងបខមិ្ថុនា រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនោរ់ដចញនូវដគ្នលការណ៍ រង់រលំស់ថីម 
ចំនួន២(សំរារ់ព្រជាជនរស់ដៅរនុងព្រុង និងសំរារ់ព្រជាជនរស់ដៅសហគម្ន៍ដព្ៅព្រុង) បដ្លផ្ល់ 
លទធោរជូនអនរព្រីព្រនូវជំដរស្រនុងការរង់នថលតរណាា ញ សព្មារ់រយៈដរល ១០បខ ឬ ១៥បខ ឬ ២០បខ 
តាម្លទធោរបដ្លមាន និងរញ្ចុ ះតម្រលសព្មារ់អនរព្រីព្របដ្លរស់ដៅរនុងសហគម្ន៍ តំរន់ជាយព្រុង 
(ដព្ៅខណឌ រណាា លព្រងុទំង៤) ម្រដៅព្តឹម្៨០% ននតនម្លរនុងព្រុង។ 

ជាមួ្យគ្នន ដនះគ្នន បដ្រ រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនខិតខំរព្ងីរ របនថម្នូវ ព្ររ័នធផគត់ ផគង់ទឹរ 
សាា តដៅតំរន់ជាយព្រុងភ្នំ ដរញបនខិតខំផសរវផាយ និង សហការដដ្្ម្បីដស្នសំុឲ្យអងគការមិ្នបម្ន 
រោឋ ភិ្បល ជួយឧរតថម្ភព្គំ្នព្ទដ្ល់ការងារដនះ ។ 

ជាលទធផល រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញបនអនុវត្តរណាា ញចូលផាះជូនព្រជារលរដ្ឋព្រីព្រទំង 
រនុង និងដព្ៅព្រុងសររុចំនួន ២.១៣៤ (ព្រមាណ៧៨% ននរណាា ញព្រជាជនព្រីព្រសររុចំនួន ២.៧០៩ 
បដ្លបនដំ្ដ ្ងចរ់តំាងរីរម្មវធីិ្ផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនអនរព្រីព្រររស់ខលួនដល្ឆ្រអន្រជាតិ តាម្រយៈ ការ 
អដញ្ជ ្ញររស់ធ្នាគ្នររិភ្រដលារ រនុងសិកាខ សាលាអនរ្ជាតិមួ្យសីរី្រំបណទំរង់ការងារផគត់ផគង់ទឹរសាា ត 
និងអនាម័្យរនុង រររិទននសវ័យោរតំរន់ (International Seminar on Water Supply and Sanitation 
Sector Reform in the Context of Regional Autonomy ) បដ្លបនព្រព្រឹតិដ្ៅនាព្រុងហា៉ាកាតា ព្រដទស
ឥណឌូ ដនសីុ រនុងបខឧសោ ឆ្ន ុំ២០០១។  រទរិដសាធ្ន៍បដ្លបនដល្រដ ្ងព្តូវបនទទួលនូវការគំ្នព្ទរីព្គរ់
សំណារ់សិកាខ កាម្អន្រជាតិបដ្លបនចូលរមួ្ ។ 

គួររត់សមាគ ល់ផងបដ្រថា ទនាឹម្នឹងការងាររ្ូររណាា ញដម្ (កាត់រណាា ញចស់ដចល ោរ់រណាា ញថីម)
រ.ទ.ស.ភ្បនរំបត់អនរលរ់ទឹរនិងតំណាងអនរបចរចយទឹរជារន្រនាា រ់ ដោយការតរណាា ញដព្រ្ព្បស់ 
ផ្ទា ល់ជូនព្រជារលរដ្ឋព្គរ់ផាះ រនុងតំរន់បដ្លបនរ្ូរតរណាា ញដម្ រហូតម្រដ្ល់ដំ្ណាច់ឆ្ន ំ២០០១ អនរលរ់
ទឹរនិងតំណាងបចរចយទឹររនចំ្នួន ១៥៤នារ់ ព្តូវបនរញ្ឈរ់ជាសាថ ររ។ 
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ឆ្ន ំ២០០២  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញបនរន្ចុះសាា រ់សាង់ម្តិ និងសំណូម្ររជារ់បសាងររស់
ព្រជារលរដ្ឋព្រីព្របដ្លដទ្របនទទួលដសវា និង ស្សាវព្ជាវររព្គួសារព្រីព្ររនុងខ័ណឌ ទំងរួនរណ្ាលព្រុង 
បដ្លមិ្នទន់ទទួលបនដសវាទឹរសាា ត ដោយផ្ទា ល់រីរោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញ។ 

ជាលទធផល រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញ បនអនុវត្តរណ្ាញចូលផាះជូនព្រជារលរដ្ឋព្រីព្រ ទំងរនុង 
និងដព្ៅព្រុងសររុចំនួន ១.២៥៧ (ព្រមាណ ៣២% ននរណាា ញព្រជាជនព្រីព្រសររុចំនួន ៣.៩៦៦ បដ្ល
បនដំ្ដ ្ងចរ់តំាងរីរម្មវធីិ្ផគត់ផគង់ទឹរសាា តចរ់ដផ្្ម្អនុវត)្ ដោយរនុងដនាះ៤៣៣រណាា ញ រនុងសហគម្ន៍
(៣៤៨ រនុងព្រុង និង៨៥ ជាយព្រុង) និងដៅរនុងតំរន់ទំងដនាះ និងបនរញ្ច រ់ ការសាា រដ ្ងវញិ នូវដរាង
ចព្រផលិតទឹរសាា តដព្ជាយចងាវ រ បដ្លមានសតថម្ោរផលិត ៦៥.០០០ម្៣/នថង និងដំ្ដណ្ការផលិតផលិត 
រីនថងទី២៦ បខមិ្នា ឆ្ន ំ២០០២ ដដ្្ម្បីរដង្កនររមិាណទឹរសាា តជំរញុការផគត់ផគង់ដៅតំរន់ជាយព្រុង ។ 

 

 ក្ោងចរក្ក្រោយចង្វា រ សមតថភាពផលិត ៦៥.០០០ ម៣ / ថៃ្ង 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 

ដព្ៅរីដនះដដ្្ម្បីដ្្លយតរដៅនឹងសំណូម្ររររស់ឯរឧតម្្ព្រតិភូ្រាជរោឋ ភិ្បល ទទួលរនាុរអភិ្បល
រាជធានីភ្នំដរញដដ្្ម្បីដោះស្សាយសំណូម្ររជារនាា ន់ររស់ព្រជារលរដ្ឋរងដព្គ្នះដោយអគគិសភ័្យកាលរីនថង 
ទី២៦ និង ២៧ បខវចិិឆកា ឆ្ន ំ២០០១ចំនួន ៥.១២៧ព្គួសារ បដ្លព្តូវដរៀរចំទីលំដៅោឋ នថីម រនុងសហគម្ន៍ភូ្មិ្
សាម្គីគ និងភូ្មិ្ អនលង់កាង ន រនុងខ័ណឌ ដ្ដងាក  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញ បនចុះរិនិតយទីតំាង, សិរា
ព្រភ្រទឹរ និងសាងសង់ព្ររ័នធព្រព្រឹត្ិរម្មទឹរមួ្យ បដ្លមានសតថម្ោរផលិត១៦ម្៣ /ដមា៉ាង និងបនោរ់
ឲ្យដំ្ដណ្រការរំដរដ្សចរីព្្តូវការររស់ព្រជារលរដ្ឋរនុងភូ្មិ្សាម្គីគ រីនថងទី១ បខ ម្ររា ឆ្ន ំ២០០២ ។ ថវកិាបដ្ល
បនចំណាយមានចំនួនសររុ ១៩៥.៤៦៥.៧៨៧ ដរៀល និងព្តូវបនអនុម័្តផ្ល់ជូន ជាអំដណាយដ្ល់ព្រជារល
រដ្ឋរងដព្គ្នះ ដោយព្រមុ្ព្រឹរាភិ្បលននរោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភំ្នដរញ នាសម័្យព្រជំុដល្រទី៩ នថងទី១៧ ដខ្មិ្ថុនា 
ឆ្ន ុំ២០០២។ 
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សាា ៃយីព៍្បព្រតឹិតរម្មទរឹសាា ត-ភ្មូ្ិសាម្គីីគ 
Water Treatment Facility- Samarki Village 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ដព្ៅរីដនះដៅដទៀត រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនដធ្្វសនិនសិទធមួ្យកាលរីនថងទី១៩ ររកោ 
២០០២ ជាមួ្យតំណាងអងគការដព្ៅរោឋ ភិ្បល និងតំណាងសហគម្ន៍នានា ទំងរនុង និងដព្ៅរាជធានី
ភ្នំដរញ ដដ្្ម្បផីសរវផាយរី ដគ្នលនដោបយរិនិតយ និងដោះស្សាយដដ្្ម្បីរដង្កនគុណោរររស់ខលួន។ 

ឆ្ន ំ២០០៣  ដព្ៅរីការងារសាា រសាង់ម្តិ-សំណូម្ររររស់ព្រជារលរដ្ឋព្រីព្របដ្លដទ្របនទទួល
ដសវា និងស្សាវព្ជាវររទីតំាងព្គសួារព្រីព្ររនុងខ័ណឌ ទំងរួនរណាា លព្រុង បដ្លមិ្នទន់ទទួលបនដសវាទឹរ
សាា តដោយផ្ទា ល់ដៅដ ្យ រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនរព្ងីរការផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្រជារលរដ្ឋ
ព្រីព្រតាម្ជាយព្រុង (ខ័ណឌ មានជ័យ, ដ្ដងាក រ, ឫសសីបរវ)។ 

ជាលទធផលរណាា ញទឹរសាា តបដ្លបនតជូនព្រជារលរដ្ឋព្រីព្រទំងរនុង និងដព្ៅព្រងុ សររុចំនួន
២,៥៤០ រណាា ញដោយរនុងដនាះ៧១៦រណាា ញដៅរនុងរណាា លព្រុង(៦០០ រណាា ញ រនុងសហគម្ន៍ និង  
១១៦ រណាា ញ ដព្ៅសហគម្ន៍ ) និង១.៨២៤ រណាា ញ ដៅរនុងជាយព្រងុ (៧៨៣ រណាា ញ រនុងសហគម្ន៍ 
និង១.០៤១ រណាា ញដព្ៅសហគម្ន៍)។ 

គិតតំាងរីចរ់ដផ្្ម្អនុវត្នូវរម្មវធីិ្ “ផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្រជាជនព្រីព្រ” រហូតដ្ល់ដំ្ណាច់ឆ្ន ំ 
២០០៣ដនះ  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្រជាជនព្រីព្រដោយផ្ទា ល់ បនចំនួន
សររុ ៦,៥០៦ រណាា ញដោយរនុងដនាះ ៖ 

- រណាា លព្រងុភ្នំដរញ ចំនួន៣.២៧០រណាា ញ រនុង៤៤សហគម្ន៍ និង ៧៦៤រណាា ញ ដព្ៅសហគម្ន៍ 

- ជាយព្រុងភ្នំដរញចំនួន ៩៥១រណាា ញ រនុង១៧ សហគម្ន៍ និង ១.៥២១ រណាា ញ ដព្ៅសហគម្ន៍។ 

ជាងដនះដៅដទៀត  ថាន រ់ដឹ្រនំារោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញបនផសរវផាយរទរិដសាធ្ន៍ននការផគត់
ផគង់ទឹរសាា តជូនព្រជារលរដ្ឋព្រីព្រី ដៅដល្ឆ្រអន្រជាតិ តាម្រយៈការចូលរមួ្ ៖ 

i . ដវទិកាទឹររិភ្រដលារដល្រទី៣ បដ្លព្រព្រឹតដ្ៅ រីនថងទី ១៦ដ្ល់២៣ បខមិ្នា ឆ្ន ំ២០០៣ 
ដៅទីព្រុង Kyoto , Osaka និងShiga ព្រដទសជរ៉ាុន តាម្រយៈការអញ្ជ ីញររស់JICA និង ADB  
ដោយដៅរនុងដនាះមានការរញ្ច ំងបខសោរយន ្ បដ្លមានខឹលម្សារស្ីរីរទរិដសាធ្ន៍ននការ
ផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្រជារលរដ្ឋព្រីព្របដ្លបនដរៀរចំដោយធ្នាគ្នរអភិ្វឌ្ឍន៍អាសីុផងបដ្រ។ 

ꗬÁ
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i i . សិកាខ សាលាតំរន់ស្ីរី ការងារផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្រជារលរដ្ឋព្រីព្របដ្លព្រព្រឹត្ដៅដៅ
ទីព្រុងប៉ាតាោ៉ា  ព្រដទសនថ រីនថងទី៩ ដ្ល់១១ ដខ្រញ្ញ  ២០០៣ តាម្រយៈការអញ្ជ ីញររស់អងគការ 
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)។ 

ដោយប រ  កាលរីនថងទី១២ ដខ្ធ្នូ ឆ្ន ំ២០០៣  ឯរឧត្ម្អគគនាយររោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញ 
បនឧរតថម្ភទឹរព្បរ់ចំនួន៧០ដុ្លាល អាដម្ររិ ជូនអនរស្សី មា  ផ្ទនី  ផាះដលខ៣៣៨អឺ១  ផលូវ២៨២  សងាក ត់
រឹងដរងរង១  ខណឌ ចំការម្ន  បដ្លមានជីវោរទីទ័លព្រខ្នល ំង សំរារ់ទូទត់រំណុលនថលតរណាា ញទឹររលំស់
១០បខ និងរំណុលនថលទឹរដព្រ្ព្បស់ទឹរបដ្លអនរស្សីបនជំ រ់រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញរនលងម្រ។ 

រនុងឆ្ន ំ២០០៣ ដនះបដ្រ រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញរ៏បនលុររំបត់អនរលរ់ទឹរ និងតំណាងបចរ
ចយជារន្រនាា រ់ សរុរចំនួន៦០នារ់ ដោយបនបព្រកាល យអតិថិជនររស់អនរលរ់ទឹរ និងតំណាងបចរ
ចយទំងដនះឲ្យដៅជាអតិថិជនផ្ទា ល់ររស់រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញ។ 

 

  ឆ្ន ២ំ០០៤  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញបន ៖ 
១. រន្សាា រ់សាង់ម្តិ និងសំណូម្ររររស់ព្រជាជនព្រីព្រ បដ្លដទ្រទទួលបនដសវាថីមៗ  
២. រន្ស្សាវព្ជាវររទីតំាងព្គួសារព្រីព្ររនុងខ័ណឌ ទំងរួនរណាា លព្រុង(៧ម្ររា, 

ដូ្នដរញ,ទួលដគ្នរ,ចំការម្ន)បដ្លអាចមិ្នទន់បនទទួលដសវាផ្ទា ល់ 
រីរោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញ 

៣. រនរ្ព្ងីរដសវាទឹរសាា តជូនព្រជារលរដ្ឋព្រីព្រដៅរនុងតំរន់ជាយព្រងុ (ខណឌ មានជ័យ, ដ្ដងាក រ, 
ឫសសីបរវ) 

៤. រន្លុររំបត់អនរលរ់ទឹររន្បនចំនួន២៦របនលង និងផ្ល់ដសវាជូនអនរដព្រ្ព្បស់ដោយផ្ទា ល់ 
៥. ដរៀរចំដគ្នលការណ៍ផ្ល់សិទធិជាវទឹរជូនព្រជាជនបដ្លព្រខសត់ខ្នល ំង  ដោយឥតនថល 
៦. រដង្កននិងធានានិរន្រោរននគុណោរទឹរសាា ត បដ្លអាចទទួលទនបនដោយផ្ទា ល់ (រំុចំណាយ

ោំរុះ) 
៧. ដរៀរចំគដព្មាងផគត់ផគង់ទឹរសាា តដៅទីព្រុងតាដ ម្  រនុងដខត្រណាា ល 
៨. ផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្រជារលរដ្ឋព្រីព្របដ្លរស់ដៅរនុងសហគម្ន៍ទំង១០៧ រនុងរាជធានីភ្នំដរញ 

តាម្ដគ្នលនដោបយររស់សាលាព្រងុភ្នំដរញ។ 
 

ជាលទធផល  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញសទម្រចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្រជាជនព្រីព្រសររុ
ចំនួន២.៨០៦រណ្ាញ  រនុងដនាះ ៨៧១រណ្ាញ ជូនព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅរនុងរណ្ាលព្រុង (៤៤៨រណ្ាញ 
រនុងសហគម្ន៍ និង ៤២៣រណ្ាញ ដព្ៅសហគម្ន៍) និង១.៩៣៥រណ្ាញ ជូនព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅជាយព្រុង 
(៤៣៨រណ្ាញ រនុងសហគម្ន៍ និង ១.៤៩៧រណ្ាញ ដៅដព្ៅសហគម្ន៍)។ 

គួររត់សមាគ ល់ថា  រនុងចំនួនព្រជាជនព្រីព្របដ្លបនទទួលដសវាខ្នងដល្ដនះ  មានព្រជាជនព្រីព្រ 
៥៩៦នារ់ (១២៣ព្គួសារ) បដ្លរស់ដៅរនុងសហគម្ន៍ដតាន តព្ជុំ៥ រនុងសងាក ត់រឹងទំរន់ ខណឌ មានជ័យមាន
ជីវោរព្រលំបរោ៉ាងខ្នល ំង  ដោយោគដព្ច្នជាអនរដរស្ដអតចយដល្គំនរសព្មាម្សាឹងមានជ័យ។ 

ដោយរិនិតយដ ្ញនូវោរជារ់បសង្ដនះ រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូន
សហគម្ន៍ដនះ ដោយរញ្ចុ ះនថលតរណ្ាញ រ់រណ្ាល និងអនុញ្ញ តឲ្យរង់រលំស់រយៈដរល២០បខ ព្រម្ទំង
បនឧរតថម្ភទំងស្សុងដល្នថលតរណ្ាញទឹរចំដ ះព្គសួារព្រខសត់ចំនួន១៤ បដ្លរំុមានលទធផលរង់នថលត
រណ្ាញ ។ 
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សក្មមភាពក្រើសក្េតចាយក្លើគំនរសំោមសទឹងមានជយ័ 
 

បផារដល្លទធផលដ៏្សរម្មដនះ រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនទទួលការអរអរសាទរ និងការគំ្នព្ទ
ជាខ្នល ំងរីសំណារ់ព្រជាជនព្រីព្រផ្ទា ល់  ព្រម្ទំងអងគការដព្ៅរោឋ ភិ្បល រ៏ដូ្ចជា
អនរផ្ល់ជំនួយ និងអនរផល់្ឥណទនជារិដសស ធ្នាគ្នររិភ្រដលារ និងធ្នាគ្នរ
អភិ្វឌ្ឍន៍អាសីុ ។ 

កាលេីម្ ង្ទី២៧ ដខ្រករា ឆ្ន ុំ២០០៤ ្នាគ្មរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុបានសទម្រេ
ជូនរនរង្វវ ន់េុំណាត់ថ្នន ក់ទលខ្១ ដដលមានទ ា្ េះថ្នថ្នរង្វវ ន់ទឹកឆ្ន ុំ២០០៤
(2004 ADB’s Water Prize) ជូនដ្ល់រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញបនចូល
រមួ្ចំបណរោ៉ាងសរម្មោររនុងការគំ្នព្ទដគ្នលនបយ  “ទឹកស្អា តសគ្មាប់
ម្នុសសទូគៅ” (Water for All)។ 

ឆ្ន ២ំ០០៥  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញបន ៖ 
១. រន្សាា រសាង់ម្តិ និងសំណូម្ររររស់ព្រជាជនព្រីព្រ បដ្លដទ្រទទួលបនដសវាថមីៗ ។ 
២. រនរ្ព្ងីរដសវាទឹរសាា តជូនព្រជារលរដ្ឋព្រីព្រដៅរនុងតំរន់ជាយព្រងុ (ខណឌ មានជ័យ, ដ្ដងាក រ, 

ឫសសីបរវ) និងទីរមួ្ដខតរ្ណ្ាល ដោយអនុញ្ញ តឲ្យរង់រលំស់នូវសិទធិជាវទឹរ។ 
៣. អនុវត្ដគ្នលការណ៍ឧរតថម្ភធ្នជូនព្រជាជនទល់ព្រ ដល្សិទធិជាវទឹរ ៣០%, ៥០% និង ៧០%  
ដោយបផារតាម្ការវាយតនម្លសាថ នោរព្រីព្រររស់គណៈរម្មការ សហការជាមួ្យអាជាា ធ្របដ្នដី្ជា

លទធផលរនុងឆ្ន ំ២០០៥  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញសំដរចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្រជាជនព្រីព្រ សររុ
ចំនួន២.០៥៩រណ្ាញ។  រនុងដនាះ ២៣១រណ្ាញ ជូនព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅរនុងព្រងុ៨៧៦រណ្ាញ ជូន
ព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅជាយព្រុង និង៩៥២រណ្ាញ ជូនព្រជាជនព្រីព្របដ្លទទួលគដព្មាងឧរតថម្ភធ្ន រនុង
ដនាះ៣៣៨ព្គួសារ ឧរតថម្ភធ្ន៣០%, ៤៧៨ព្គួសារ ឧរតថម្ភធ្ន៥០% និង ១៣៦ព្គួសារ ឧរតថម្ភធ្ន៧០%។  
ទឹរព្បរ់ឧរតថម្ភធ្នសរុររហូតម្រដ្ល់ដំ្ណាច់ឆ្ន ំ២០០៥ មានចំនួន១៤០.៥០៣.៦៨០ដរៀល ដសម្នឹង 
៣៤.១៣៩.២៦ដុ្លាល រ ។ 
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សរម្មភារផ្គតផ់្គងទ់ឹរសាា តជៃូព្បជាជៃព្រីព្ររនងុឆ្ន ២ំ០០៥ 
Clean Water Supply to the Poor in 2005 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
ឆ្ន  ំ២០០៦  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញបន៖ 
១.  រន្សាា រសាង់ម្តិ និង សំណូម្ររររស់ព្រជាជនព្រីព្របដ្លដទ្រទទួលបនដសវាថមីៗ 
២. រនរ្ព្ងីរដសវាទឹរសាា តជូនព្រជារលរដ្ឋព្រីព្រដៅតំរន់ជាយព្រងុ (ខ័ណឌ មានជ័យ, ដ្ដងាក រ, ឬសសីបរវ) 

និងទីរមួ្ដខតរ្ណ្ាលដោយផ្ល់ការឧរតថម្ភធ្ននិង អនុញ្ញ តឲ្យរង់រដំលាះនូវនថលសិទធិជាវទឹរ។ 
 

ជាលទធផល  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញសដព្ម្ចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្រជាជនព្រីព្រសររុ
ចំនួន២.៨០០រណ្ាញ  ដោយបនចំណាយទឹរព្បរ់ឧរតថម្ភធ្នសររុ ៦១៨.១៥៥.២៨០ដរៀល ព្តវូជា 
១៥០.៥៨៨,៣០ដុ្លាល អាដម្ររិ។  រនុងដនាះ ៨៥៤រណ្ាញ ជូនព្រជាជនព្រីព្ររនុងសហគម្ន៍ចំនួន១៤ និង 
១.៩២០រណ្ាញ ជូនព្រជាជនព្រីព្រដព្ៅសហគម្ន៍។  

 

 ឆ្ន ២ំ០០៧  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញបន ៖ 
១.  រន្សាា រសាង់ម្តិ និង សំណូម្ររររស់ព្រជាជនព្រីព្របដ្លដទ្រទទួលបនដសវាថមីៗ 
២. រនរ្ព្ងីរដសវាទឹរសាា តជូនព្រជារលរដ្ឋព្រីព្រដៅរនុងតំរន់ជាយព្រងុ (សាម្គគី១, ភូ្មិ្រំដបរ, 

ភូ្មិ្បព្ររទ័ល, ភូ្មិ្តាដៅ) និងទីរមួ្ដខត្រណ្ាលដោយផ្ល់ការឧរតថម្ភធ្ន និង អនុញ្ញ តឲ្យរង់
រលំស់នូវសិទធិនថលជាវទឹរ។ 

៣. អនុវត្ដគ្នលការណ៍ឧរតថម្ភធ្នជូនព្រជារលរដ្ឋទីទ័លព្រ ដល្សិទធជាវទឹរ ៣០%, ៥០%, ៧០% 
និង ១០០%  ដោយបផារតាម្ការវាយតនម្លសាថ នោរព្រីព្រររស់គណៈរម្មការ សហការជាមួ្យ
អាជាា ធ្របដ្នដី្។ 

 
 
 
 

ព្រជំុផសរវផាយដគ្នលការណ៍ 
Policy broadcasting meeting 

សហគម្ន៏អនរព្រីព្រ 
Poor Community 

សរម្មោរោរ់រណាា ញដម្ 
Mains installation 

ការសមាភ សន៍អតិថិជនព្រីព្រ 
Interview with the Poor 

  សរម្មោរតរណាា ញចូលផាះ 
  House connection installation 

ទសសនរិចចររស់ ឯ.ឧ រដ្ឋម្ព្នី្ ស ុយ បសម្ 
Site Visit by H.E. Suy Sem 
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ជាលទធផលរោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញ សំដរចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្រជាជនព្រីព្រ សររុ
ចំនួន ១.៣៤៣រណ្ាញ  ដោយបនចំណាយទឹរព្បរ់ឧរតថម្ភធ្នសររុ ២៨៩,៣៦៥,៨៤១ដរៀល ព្តវូជា 
៧១.៣៥៨,២៥ដុ្លាល អាដម្ររិ។  រនុងដនាះ ៤១៩រណាា ញ ជូនព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅរនុងព្រងុ និង ៩២៤
រណាា ញ ជូនព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅជាយព្រុង ។ 

ឆ្ន ២ំ០០៨  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញបន ៖ 

១.  រន្សាា រសាង់ម្តិ និង សំណូម្ររររស់ព្រជាជនព្រីព្រ បដ្លដទ្រទទួលបនដសវាថីមៗ  

២. រនរ្ព្ងីរដសវាទឹរសាា តជូនព្រជារលរដ្ឋព្រីព្រដៅរនុងតំរន់ជាយព្រងុ (ទួលបសនជ័យ, ព្ត ំង
រាងំថីម, បសនសុខ, នព្រនគរ) និងទីរមួ្ដខត្រណាា ល  ដោយផាល់ការឧរតថម្ភធ្ន និងអនុញ្ញ តឱយ
រង់រលំស់នូវសិទធនថលទឹរ។ 

៣. អនុវត្ដគ្នលការណ៍ឧរតថម្ភធ្នជូនព្រជារលរដ្ឋទីទ័លព្រ ដល្សិទធជាវទឹរ ៣០%, ៥០%, ៧០% 
និង១០០% ដោយបផារតាម្ការវាយតំនលសាថ នោរព្រីព្រររស់គណៈរម្មការសហការជាមួ្យ
អាជាា ធ្របដ្នដី្។ 

 ជាលទធផល  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញសដព្ម្ចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្រជាជនព្រីព្រសររុ
ចំនួន ២.០៧៦រណាា ញ  ដោយបនចំណាយទឹរព្បរ់ឧរតថម្ភធ្នសររុ ៥១៩.១៧៣.២៨០ដរៀល ព្តវូជា 
១២១.៩២៦,៩៨ដុ្លាល អាដម្ររិ។  រនុងដនាះ ១៦៥រណាា ញ ជូនព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅរនុងព្រុង និង ១.៩១១ 
រណាា ញ ជូនព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅជាយព្រុង។ 

  ឆ្ន ២ំ០០៩  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញបន ៖ 

១. រន្សាា រសាង់ម្តិ និង សំណូម្ររររស់ព្រជាជនព្រីព្រ បដ្លដទ្រទួលបនដសវាថីមៗ  

២.  រន្រព្ងីរដសវាទឹរសាា តជូនព្រជារលរដ្ឋព្រីព្រដៅរនុងតំរន់ជាយព្រុង (សហគម្ន៍រូររីីឡា, 
សហគម្ន៍នព្រនគរ, សហគម្ន៍បសនសុខ, ព្ត ំងរាងំថីម, ទួលបសនជ័យ, ព្ត ំងព្រសំាង, 
សហគម្ន៍២៧១ សង្វក ត់ព្កំាងធ្នុង់, សេេរន៍នព្រនគរ ភូ្មិ្ដគ្នរឃ្លល ង2D5, សេេរន៍នព្រនគរ 
ភូ្មិ្ដគ្នរឃ្លល ង3D5) និងទីរមួ្ដខតរ្ណាា ល ដោយផល់្ការឧរតថម្ភធ្ន និងអនុញ្ញ តឲ្យរង់រលំស់
នូវសិទធិនថលទឹរ ។  

ជាលទធផល  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញសដព្ម្ចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្រជាជនព្រីព្រសររុ 

ចំនួន ១.២៧២រណាា ញ  ដោយបនចំណាយទឹរព្បរ់ឧរតថម្ភធ្នសររុ ២៦៤.៥២៧.២៨០ដរៀល ព្តូវជា
៦៣.៥៧៣,៥៦ដុ្លាល អាដម្ររិ។  រនុងដនាះ ៣៤ រណាា ញ ជូនព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅរនុងព្រុង និង ១.២៣៨ 
រណាា ញ ជូនព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅដព្ៅជាយព្រងុ។ 

ឆ្ន ២ំ០១០  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញបន ៖ 

១. រន្សាា រសាង់ម្តិ និង សំណូម្ររររស់ព្រជាជនព្រីព្រ បដ្លដទ្រទួលបនដសវាថីមៗ  

២. រន្រព្ងីរដសវាទឹរសាា តជូនព្រជារលរដ្ឋព្រីព្រដៅរនុងតំរន់ជាយព្រុង (សហគម្ន៍រូររីីឡា, 
សហគម្ន៍នព្រនគរ, សហគម្ន៍បសនសុខ, សេេរន៍ព្ត ំងរាងំថីម, សេេរន៍ទួលបសនជ័យ, 
សហគម្ន៍ ២៧១ សង្វក ត់ព្កំាងធ្នង់, សេេរន៍នព្រនគរ ភូ្មិ្ដគ្នរឃ្លល ង2D5, សេេរន៍នព្រនគរ 
ភូ្មិ្ដគ្នរឃ្លល ង3D5, សេេរន៍និគម្ព្រះនដរាត្ម្សីហមុ្នី, សហគម្ន៍ឃ្លល ំងរដំសវ, សហគម្ន៍
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រនរង្វវ ន់ឧសាេករា ទឹកស្មា ត 
សតកុេូរឆ្ន ុំ២០១០ 

សាម្គីគ១+២+៣, សហគម្ន៍សំរុរចរ, សហគម្ន៍ភូ្មិ្២២ វត្នាគវន័្) និងទីរមួ្ដខត្រណាា ល  
ដោយផ្ល់ការឧរតថម្ភធ្ន និងអនុញ្ញ តឲ្យរង់រលំស់នូវសិទធិនថលទឹរ។ 

ជាលទធផល  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញសដព្ម្ចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្រជាជនព្រីព្រសររុ 
ចំនួន ២.៦៩០រណាា ញ  ដោយបនចំណាយទឹរព្បរ់ឧរតថម្ភធ្នសររុ ៥០៤.៦៥៥.៩២០ដរៀល ព្តូវជា 
១២១.០២២,៤៥ ដុ្លាល អាដម្ររិ។  រនុងដនាះ ១១១រណាា ញ ជូនព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅរនុងព្រុង និង ២.៥៧៩
រណាា ញ ជូនព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅជាយព្រុង។ 

ជារួយនឹងលទធទលជាទម្េើនខាងទលើទនេះ  រដ្ឋា ករទឹកសវ័យ័ត 
ម្កុងភនុំទេញបានទទួល “ពានរងាវ ន់ឧស្ាហកម្មទឹកស្អា តស្ាកុហូម្ 
ឆ្ន ២ំ០១០” ដដលជារនរង្វវ ន់លុំដ្ឋប់ថ្នន ក់េិភេទោក ររស់វទិាសាថ ន
ទឹរអន្រជាតិស្ុរហូម្ ននព្រដទស ស ុយបអត កាលរីនថងទី០១ បខរុម្ភៈ 
ឆ្ន ំ២០១០ សព្មារ់ការផាល់ដសវាផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្រជារលរដ្ឋព្គរ់
ស្សទរ់វណណៈដៅរនុងរាជធានីភ្នំដរញ។ 
 

ឆ្ន ២ំ០១១  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញបន ៖ 
១. រន្សាា រសាង់ម្តិ  និងសំណូម្ររររស់ព្គសួារមានចំណូល

ទរបដ្ល ដទ្រទទួលបនដសវាថីមៗ  
២. រនរ្ព្ងីរដសវាទឹរសាា តជូនព្គួសារមានចំណូលទរដៅរនុងតំរន់ជាយព្រងុចំនួន១៩សហគម្ន៍ 

និងទីរមួ្ដខតរ្ណាា ល  ដោយបនផ្ល់ការឧរតថម្ភធ្ននិងអនុញ្ញ តឲ្យរង់រលំស់នូវនថលសិទធិជាវទឹរ។ 
 

ជាលទធផល រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញសដព្ម្ចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្គួសារមានចំណូល
ទរសររុចំនួន ៦.១៥៥ រណាា ញ  កនុងទនាេះ ៖  

 ៦.១៥០បណាត ញ (កណាត លម្កុង ២៤៤បណាត ញ និងជាយម្កុង ៥.៩០៦បណាត ញ) ទទួលបានការ 
ឧបតថរភ្ន ដដលមានទឹកម្បាក់សរុប ១.៩៧១.៨៥៦.៨០០ទរៀល ម្តូវជា ៤៨៦.៨៧៨,២២ដុោល   

 ០៥បណាត ញជាយម្កុង ម្តូវបានអនុញ្ញា តឱ្យបង់រ ុំលស់១២ដខ្។ 
 

ឆ្ន ២ំ០១២  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញបន ៖ 
១. រន្សាា រសាង់ម្តិ និងសំណូម្ររររស់ព្គួសារមានចំណូលទរបដ្លដទ្រទទួលបនដសវាថីមៗ 
២. រន្រព្ងីរដសវាទឹរសាា តជូនព្គួសារមានចំណូលទរដៅរនុងតំរន់ជាយព្រងុ ចំនួន១៧សហគម្ន៍  

និងទីរមួ្ដខតរ្ណាា ល (ព្រុងតាដ ម្ ) ដោយបនផល់្ការឧរតថម្ភធ្ននិងអនុញ្ញ តឲ្យរង់រលំស់នូវ
នថលសិទធិជាវទឹរ។ 

 

ជាលទធផល  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញសដព្ម្ចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្គួសារបដ្លមាន
ចំណូលទរសររុចំនួន១.៤២៩រណាា ញ (កណាត លម្កងុ ១៣៨បណាត ញ និងជាយម្កុង ១.២៩១បណាត ញ) 
ទទួលបានការឧបតថរភ្ នដដលមានទឹកម្បាក់សរបុ ៣៨៩.៨៧០.៦៤០ទរៀល ម្តវូជា ៩៧.៤៦៨ដុោល ។ 
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ឆ្ន ២ំ០១៣  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រងុភ្នំដរញបន ៖ 
១. រន្សាា រសាង់ម្តិ និងសំណូម្ររររស់ព្គួសារមានចំណូលទរបដ្លដទ្រទទួលបនដសវាថីមៗ 
២. រន្រព្ងីរដសវាទឹរសាា តជូនព្គួសារមានចំណូលទរដៅរនុងតំរន់ជាយព្រងុ ចំនួន១៦សហគម្ន៍  

និងទីរមួ្ដខតរ្ណាា ល (ព្រុងតាដ ម្ ) ដោយបនផល់្ការឧរតថម្ភធ្ននិងអនុញ្ញ តឲ្យរង់រលំស់នូវ
នថលសិទធិជាវទឹរ។ 

 ជាលទធផល  រោឋ ររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញសដព្ម្ចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាា តជូនព្គួសារមានចំណូលទរ
សររុចំនួន ១.៤៤១រណាា ញ  កនុងទនាេះ៖  

 ក្បភេទបងរ់លំស់  : េុំនួន ០២បណាដ ញ 
 ក្បភេទឧបត្ថម្ភធន : េុំនួន១.៤៣៩បណាត ញ (កណាត លម្កងុ ៤១បណាត ញ និងជាយម្កងុ ១.៣៩៨
បណាត ញ) មានទឹកម្បាក់ឧបតថរភ្នសរបុ ៣៧១.២២៤.៨០០ទរៀល ទសាើនឹង៩២.៨០៦ដុោល ។ 



 

 
          

ឧបសម្ព័ៃធ ៣ 
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ការងារផ្សរវផ្ាយរត៌ាៃជូៃអតិថិជៃតាម្ម្ូលដ្ឋា ៃ 
ម្ុៃឆ្ន ២ំ០១៤ ៃិងរនងុឆ្ន ២ំ០១៤ 

 
 

រម្មវធីិ្ផសរវផាយរត៌មានជូនអតិថិជនបដ្លព្រព្រឹត្ដៅចរ់រីឆ្ន ំ២០០៣ ដ្ល់ឆ្ន ំ២០១៤  រនលងម្រដោយ
មានការទទួលដភ្សជជៈ នំចំណី មានចំនួន៨៣ដល្រ អនរចូលរមួ្សររុចំនួន ៨.៥៣១នារ់គឺ៖ 

ល-រ ថៃ្ង-ខែ-ឆ្នាំ ទីកខលែង ចាំលួលប្រជាពលរដ្ឋ 
១ ១៧-មិ្នា-២០០៣ ភូ្មិ្ទួលដគ្នរ សងាក ត់ទួលសបងក ខណឌ ឫសសីបរវ ១០៩ នារ់ 
២ ១៩-មិ្នា-២០០៣ ភូ្មិ្ទួលដគ្នរ សងាក ត់ទួលសបងក ខណឌ ឫសសីបរវ ១៣០ នារ់ 
៣ ២៣-មិ្នា-២០០៣ ភូ្មិ្ផារតូច សងាក ត់ទួលសបងក ខណឌ ឫសសីបរវ ១២១ នារ់ 
៤ ២៥-មិ្នា-២០០៣ ភូ្មិ្ទួលសបងក សងាក ត់ទួលសបងក ខណឌ ឫសសីបរវ ១០១ នារ់ 
៥ ២៦-មិ្នា-២០០៣ ភូ្មិ្មិ្ត្ោរ សងាក ត់ឫសសីបរវ ខណឌ ឫសសីបរវ ១៧៨ នារ់ 
៦ ២៨-មិ្នា-២០០៣ ភូ្មិ្ឃ្លល ំងសាំង សងាក ត់ឫសសីបរវ ខណឌ ឫសសីបរវ ៩០ នារ់ 
៧ ២៩-មិ្នា-២០០៣ ភូ្មិ្សាម្គីគ សងាក ត់ឫសសីបរវ ខណឌ ឬសសីបរវ ១០២ នារ់ 
៨ ០៣-ដម្សា-២០០៣ ភូ្មិ្រឹងសាឡាង សងាក ត់ឫសសីបរវ ខណឌ ឫសសីបរវ ៩៦ នារ់ 
៩ ០៤-ឧសោ-២០០៣ ភូ្មិ្បសនងរដល្ង សងាក ត់ទឹរថាល  ខណឌ ឫសសីបរវ ៧២ នារ់ 
១០ ០៧-ឧសោ-២០០៣ ភូ្មិ្ព្ត ំងឈូរ សងាក ត់ទឹរថាល  ខណឌ ឫសសីបរវ ១០២ នារ់ 
១១ ២០-ម្ររា-២០០៤ ភូ្មិ្ ២ សងាក ត់ដព្ជាយចងាវ រ ខណឌ ឫសសីបរវ ១០៥ នារ់ 
១២ ០៤-រុម្ភៈ-២០០៤ ភូ្មិ្មានជ័យ សងាក ត់សាឹងមានជ័យ ខណឌ មានជ័យ ១០៣ នារ់ 
១៣ ០៦-រុម្ភៈ-២០០៤ ភូ្មិ្ថីម សងាក ត់សឹាងមានជ័យ ខណឌ មានជ័យ ៩៧ នារ់ 
១៤ ១០-រុម្ភៈ-២០០៤ ភូ្មិ្ព្ទ សងាក ត់សាឹងមានជ័យ ខណឌ មានជ័យ ១០៥ នារ់ 
១៥ ១២-រុម្ភៈ-២០០៤ ភូ្មិ្ឬសសី សងាក ត់សឹាងមានជ័យ ខណឌ មានជ័យ ៣២៥ នារ់ 
១៦ ១៨-រុម្ភៈ-២០០៤ ភូ្មិ្ដំ្ណារ់ធំ្ សងាក ត់សឹាងមានជ័យ ខណឌ មានជ័យ ១៩២ នារ់ 
១៧ ២៤-រុម្ភៈ-២០០៤ ភូ្មិ្ោន ត សងាក ត់សឹាងមានជ័យ ខណឌ មានជ័យ ៨៧ នារ់ 
១៨ ២៦-រុម្ភៈ-២០០៤ ភូ្មិ្បព្ររទល់ សងាក ត់សាឹងមានជ័យ ខណឌ មានជ័យ ២១២ នារ់ 
១៩ ០២-មិ្នា-២០០៤ ភូ្មិ្សនសំរុសល សងាក ត់រឹងទំរន់ ខណឌ មានជ័យ ១៤២ នារ់ 
២០ ១១-មិ្នា-២០០៤ ភូ្មិ្ចំដរន្ផល សងាក ត់រឹងទំរន់ ខណឌ មានជ័យ ៧៥ នារ់ 
២១ ១៨-មិ្នា-២០០៤ ភូ្មិ្បព្ររតា ុង សងាក ត់ចរ់អបព្ងដព្កាម្ ខណឌ មានជ័យ ៤៥ នារ់ 
២២ ២៣-មិ្នា-២០០៤ ភូ្មិ្បព្ររតា ុង សងាក ត់ចរ់អបព្ងដព្កាម្ ខណឌ មានជ័យ ៩០ នារ់ 
២៣ ៣០-មិ្នា-២០០៤ ភូ្មិ្ទួលរការ សងាក ត់ចរ់អបព្ងដព្កាម្ ខណឌ មានជ័យ ៨៧ នារ់ 
២៤ ២២-ដម្សា-២០០៤ វត្ចរ់អបព្ងដល្ សងាក ត់ចរ់អបព្ងដល្ ខណឌ មានជ័យ ១១០ នារ់ 
២៥ ១១-ឧសោ-២០០៤ វត្ចរ់អបព្ងដល្ សងាក ត់ចារអំដៅ២ ខណឌ មានជ័យ ៩៨ នារ់ 
២៦ ១៨-ឧសោ-២០០៤ វត្ដ ធិ្ព្រះបព្ត សងាក ត់ចារអំដៅ១ ខណឌ មានជ័យ ១២៥ នារ់ 
២៧ ០៣-មិ្ថុនា-២០០៤ ភូ្មិ្ដី្ថីម សងាក ត់ភ្នំដរញថីម ខណឌ មានជ័យ ១២០ នារ់ 
២៨ ១៧-តុលា-២០០៤ រលុរ SKD សងាក ត់គី ូបម្៉ាព្ត៦ ខណឌ ឫសសីបរវ ៩៦ នារ់ 
២៩ ០៩-ធ្នូ-២០០៤ ភូ្មិ្ ខ-១ សងាក ត់ព្ចំងចំដរះ ២ ខណឌ ឫសសីបរវ ១១៥ នារ់ 
៣០  ១៥-ធ្នូ-២០០៤ ភូ្មិ្ ខ-២ សងាក ត់ព្ចំងចំដរះ២ ខណឌ ឫសសីបរវ ៥០ នារ់ 
៣១ ១៣-ម្ររា-២០០៥ ភូ្មិ្៤ សងាក ត់ព្ចំងចំដរះ ខណឌ ឫសសីបរវ ៨៨ នារ់ 
៣២ ១៨-ម្ររា-២០០៥ ភូ្មិ្ដដ្្ម្ដម្ៀន  ំុដដ្្ម្ដម្ៀន ស្សុរតាដ ម្  ៥០ នារ់ 
៣៣ ២៧-ម្ររា-២០០៥ ភូ្មិ្សាឹងដព្ៅ  ំុដដ្្ម្ដម្ៀន ស្សុរតាដ ម្  ៦០ នារ់ 
៣៤ ១៥-រុម្ភៈ-២០០៥ ភូ្មិ្សាឹងដព្ៅ សងាក ត់ព្ចំងចំដរះ១ ខណឌ ឫសសីបរវ ២៥ នារ់ 
៣៥ ០១-មិ្នា-២០០៥ ភូ្មិ្តាដ ម្   ំុតាដ ម្  ស្សុរតាដ ម្  ៨០ នារ់ 
៣៦ ០៩-មិ្នា-២០០៥ ភូ្មិ្បចងបម្ង  ំុសំដរាងដព្កាម្ ស្សុរតាដ ម្  ៣៥ នារ់ 
៣៧ ២២-មិ្នា-២០០៥ ភូ្មិ្តាដ ម្   ំុតាដ ម្  ម្នាីរវរបធ្ម៌្ដខត្ ៦៥ នារ់ 
៣៨ ០៣-ដម្សា-២០០៥ ភូ្មិ្សាវ យប៉ារ  ំុសាវ យប៉ារ ខណឌ ឫសសីបរវ ៣២ នារ់ 
៣៩ ២៣-មិ្ថុនា-២០០៥ ភូ្មិ្បសារ់ សងាក ត់បព្ររព្ប ខណឌ មានជ័យ ៣៥ នារ់ 

ឧបសម្ព័ៃធ ៤ 
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ល-រ ថៃ្ង-ខែ-ឆ្នាំ ទីកខលែង ចាំលួលប្រជាពលរដ្ឋ 
៤០ ១៤-ររកោ-២០០៥ ភូ្មិ្តាងូវ សងាក ត់និដរាធ្ ខណឌ មានជ័យ ៩២ នារ់ 
៤១ ២៥-តុលា-២០០៥ ភូ្មិ្ដូ្នអុរ សងាក ត់ព្ត ំងព្រសាំង ខណឌ ដ្ដងាក  ១៩៤ នារ់ 
៤២ ០៧-រុម្ភៈ-២០០៦ ភូ្មិ្សាម្គីគ៤ សងាក ត់ព្ត ំងព្រសាំង ខណឌ ដ្ដងាក  ១៧៣ នារ់ 
៤៣ ២៧-មិ្ថុនា-២០០៦ វត្នាគវន័្ សងាក ត់រឹងររ់២ ខណឌ ទួលដគ្នរ ១៥១ នារ់ 
៤៤ ២២-សីហា-២០០៦ ស្សុរតាដ ម្   ំុរំរុងសំណាញ ដខត្រណាា ល ៥១ នារ់ 
៤៥ ៣០-រញ្ញ -២០០៦ ភូ្មិ្អូរបរររាម្ សងាក ត់ទឹរថាល  ខណឌ ឫសសីបរវ ៥៦ នារ់ 
៤៦ ១៣-តុលា-២០០៦ អាគ្នររូររីីឡា សងាក ត់វាលវង់ ខណឌ ៧ម្ររា ១១៤ នារ់ 
៤៧ ២១-វចិិឆកា-២០០៦ ភូ្មិ្បព្ររសំដរាង  ំុតាដ ម្  ដខត្រណាា ល ៩៤ នារ់ 
៤៨ ២៣-រុម្ភៈ-២០០៧ ភូ្មិ្សាម្គគី១ សងាក ត់ទឹរថាល  ខណឌ ឫសសីបរវ ៥២ នារ់ 
៤៩ ១៩-ររកោ-២០០៧ ភូ្មិ្ រំបរ សងាក ត់សាវ យប៉ារ ខណឌ ឫសសីបរវ ៥៤ នារ់ 
៥០  ១៨-តុលា-២០០៧ ភូ្មិ្បព្ររទ័ល សងាក ត់មានជ័យ ខណឌ មានជ័យ ១១៧ នារ់ 
៥១ ១៥-ឧសោ-២០០៧ ភូ្មិ្តាដៅ សងាក ត់និដរាធ្ ខណឌ មានជ័យ ៣២ នារ់ 
៥២ ២៨-រុម្ភៈ-២០០៨ ភូ្មិ្ដតាន តព្ជុំ សងាក ត់រឹងទំរន់ ខណឌ មានជ័យ ៤៨ នារ់ 
៥៣ ២០-ឧសោ-២០០៨ ភូ្មិ្តាងូវ សងាក ត់និដរាធ្ ខណឌ មានជ័យ ៦៧ នារ់ 
៥៤ ២២-ឧសោ-២០០៨ ភូ្មិ្ព្រះរនាល  សងាក ត់បព្ររប ខណឌ មានជ័យ ៦៣នារ់ 
៥៥ ២៦-ឧសោ-២០០៨ ភូ្មិ្បព្ររតាដៅ សងាក ត់បព្ររប ខណឌ មានជ័យ ៣៤ នារ់ 
៥៦ ២៩-ឧសោ-២០០៨ ភូ្មិ្ទី៥,៦,៧ សងាក ត់ មួញ ខណឌ ឫសសីបរវ ១៤៧ នារ់ 
៥៧ ០៣-មិ្ថុនា-២០០៨ ភូ្មិ្ទី១,២,៣,៤ សងាក ត់ មួាញ ខណឌ ឫសសីបរវ ១៥២ នារ់ 
៥៨ ០៥-សីហា-២០០៨ ភូ្មិ្ព្ត ំងរាងំថីម សងាក ត់ មួញ ខណឌ ឫសសីបរវ ១៣៣ នារ់ 
៥៩ ១៧-មិ្នា-២០០៩ ភូ្មិ្ព្កំាងអង្កងកង សងាក ត់ព្កំាងធ្មង់ ខណឌ ដ្ដងាក  ១២២ នារ់ 
៦០ ២៤-មិ្នា-២០០៩ ភូ្មិ្ដដ្្ម្គរ សងាក ត់ដព្ជាយចងាវ  ខណឌ ឫសសីបរវ ១០៧ នារ់ 
៦១ ០៣-ដម្សា-២០០៩ សហគម្ន៍ដគ្នរឃ្លល ងទី៣ សងាក ត់ភ្នំដរញថីម ខណឌ បសនសុខ ១៥៦ នារ់ 
៦២ ២១-ឧសោ-២០០៩ ភូ្មិ្រូររីម្មររនិងភូ្មិ្ដជ្ងឯរ សងាក ត់ដជ្ងឯរ ខណឌ ដ្ដងាក  ៦៦ នារ់ 
៦៣ ០៤-រញ្ញ -២០០៩ ភូ្មិ្អូរដឹ្ម្ សងាក ត់ដចម្ដៅ ខណឌ ដ្ដងាក  ១៤៧ នារ់ 
៦៤ ១៣-ម្ររា-២០១០ សហគម្ន៍រូររីីឡា សងាក ត់ វាលវង់ ខណឌ ៧ម្ររា ៩៥ នារ់ 
៦៥ ២៤-មី្នា-២០១០ ភូ្មិ្អនលង់កាង ន សងាក ត់ មួញ ខណខ បសនសុខ ៩៤ នារ់ 
៦៦ ២៦-មី្នា-២០១០ ភូ្មិ្នព្រលាវ  សងាក ត់ដចម្ដៅ ខណខ ដ្ដងាក  ៨៦ នារ់ 
៦៧ មិ្ថុនា-២០១០ ភូ្មិ្នព្ររឹង  ំុរដនាា រ ស្សុរអងគសនួល ៣៧នារ់ 
៦៨ សីហា-២០១០ ភូ្មិ្ផាររំរូល  ំុរំរូល ស្សុរអងគសនួល ៥២ នារ់ 
៦៩ តុលា-២០១០ ភូ្មិ្ព្ត ំង អញ្ច ញ សងាក ត់ព្រសាំង ខណឌ  ដ្ដងាក  ៧៧ នារ់ 
៧០ វចិិឆកា-២០១០ ដល្រទី១ សហគម្ន៍ ដតាន តព្ជុំ៤ សងាក ត់រឹងទំរុន ខណខ មានជ័យ ២២៣ នារ់ 
៧១ វចិឆិកា-២០១០ដល្រទី២ សហគម្ន៍ អណូ្ងថីម សងាក ត់ដគ្នរកា ខណឌ ដ្ដងាក  
៧២ ធ្នូ-២០១០ សហគម្ន៍ អណូ្ងថីមទី១+២ សងាក ត់ដគ្នរកា ខណឌ ដ្ងាក  ៦២ នារ់ 
៧៣ ១៤-០២-២០១១ សហគម្ន៍ ព្កំាងអង្កងគង២ សងាក ត់ព្កំាងធ្នង់ ខណឌ ដ្ដងាក  ១០៤ នារ់ 
៧៤ ០៩-០៣-២០១១ សហគម្ន៍ សំរ័រថីម សងាក ត់ដគ្នររកា ខណឌ ដ្ដងាក  ៦៩ នារ់ 
៧៥ ១៤-០៣-២០១១ សហគម្ន៍ អនលង់គងថីម សងាក ត់នព្រស ខណឌ ដ្ដងាក   ៩៨ នារ់ 
៧៦ ២៩-០៣-២០១១ សហគម្ន៍ រូរសីនាិោរ២ សងាក ត់ដចម្ដៅ ខណឌ ដ្ដងាក  ១៧៩ នារ់ 
៧៧ ២៩-០៨-២០១២ សេេរន៍កសិករ ភូរិទម្េេះ សង្វក ត់ភនុំទេញ្ាី ខ្ណឌ ដសនសុខ្ ១៧៨ នាក់ 
៧៨ ២៩-០៨-២០១២ ភូរិ្ាទគ្មល សង្វក ត់ទចារទៅ ខ្ណឌ ដទង្វក  
៧៩ ០៤-១២-២០១៣ ភូរិសុំទរាង១ សង្វក ត់តាទមា  ម្កុងតាទមា  ៣០០នាក់ 
៨០ ១១-១២-២០១៣ ភូរិបនាល សាិត សង្វក ត់ឃ្ាួញ ខ្ណឌ ដសនសុខ្ ៨០នាក់ 
៨១ ៣០-១០-២០១៤ ភូរិដម្េកេូរ សង្វក ត់ដម្េកេូរ ម្កុងតាទមា  ៣០០នាក់ 
៨២ ១៨-១១-២០១៤ ភូរិផ្ល ុំងនិងភូរិេម្ងរ សង្វក ត់ទស្មន រ ខ្ណឌ ទរ ិ្៍ដសនជ័យ ៧០នាក់ 
៨៣ ២៣-១២-២០១៤ ភូរិដម្េកោប សង្វក ត់ដម្េកោប ខ្ណឌ ទម្ជាយេង្វវ រ ៥៥នាក់ 
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 Supply Authority  

REPORT  

ON CLEAN WATER FOR ALL 

YEAR 2014 
 
 

A. CLEAN WATER FOR THE POOR 

A1. Policy of Clean Water for the Poor 

 

In contribution to implementing the Government's Poverty Reduction Policy, PPWSA has 

started to carry out the policy "Clean Water for Low-Income Families" since 1999. 

 

The clean water supply to the poor has contributed to poverty reduction via the following factors: 

1- PPWSA’s water tariff is 3 to 9 times cheaper than that of the private water providers 

(Cross-subsidy amid consumers). 

2- Installment payment policy: 12 months, 17 months and 22 months which can be 

chosen by the poor based on their financial capacity, and in addition a policy of 20% 

discount of connection fee for the poor living in suburban communities. Furthermore, 

PPWSA has applied the subsidy: 30%, 50% and 70% of the total connection fee 

since 2005 based on the result of evaluation over the real poverty made by 

committee in cooperation with local authorities. Indicating that even the subsidy is 

up to 70%, some poorest families still cannot afford to make the installment payment 

for the remaining 30%. PPWSA, therefore, has to apply an additional category of 

100% subsidy for the poorest families since February 2006. 

3- Water pipe is connected indoor without additional expense and time for transport from 

the selling point. 

4- Clean water, according to WHO guideline, assures the consumer’s health. (Annex1) 

 

To achieve this policy, PPWSA has: 

1. a team to identify location of the poor, poverty evaluation and scoring 

2. a team to broadcast the policy and the connection procedure 

3. a team to facilitate application forms for the poor on-site  

 

The activities of clean water supply for low-income families from 1999 to 2014 are 

summarized in Annex 2 and Project for Subsidizing Domestic Connections to Low Income 

Residents in Annex 3. 

 

A2. Activities in 2014 
 

In parallel with an additional production capacity of 130,000m3/day through the construction of 

Niroth Water Treatment Plant – Phase 1, and the expansion of service coverage to suburban 
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areas in Meanchey, Dangkor, Sen Sok, Russey Koe and Por Senchey districts as well as the 

provincial town of Kandal, PPWSA has pursued clean water for low-income families, through: 

1. Continuing the survey of consensus and suggestion of the poor who have just 

received services; 

2. Updating the subsidy criteria in May 2014 in order to continue the support towards 

the Government’s Poverty Reduction Policy since the World Bank Grant Aid project 

for subsidy on the low-income’s connections launched in May 2005 has been 

completed so far. 

3. Extending the clean water supply to the poor living in the following 19 suburban 

communities and provincial town of Kandal, Takmao, with subsidy and allowing for 

installment payment on connection fees. 
 

(1) Borey Keila Community (Veal Vong Commune, 7 Makara District) 

(2) Rik Chamroeun Community (Prek Pra Commune, Meanchey District) 

(3) Chamroeun  Akphivat Community (Prek Pra Commune, Meanchey District) 

(4) Prek Tapov 1 Community (Prek Pra Commune, Meanchey District) 

(5) Prek Tapov 2 Community (Prek Pra Commune, Meanchey District) 

(6) Ta Ngov Community (Niroth Commune, Meanchey District) 

(7) Prey Nokor Community, Kok Kleang 2 Village  

(Phnom Penh Thmey Commune, Sen Sok District) 

(8) Prey Nokor Community, Kok Kleang 3 Village  

(Phnom Penh Thmey Commune, Sen Sok District) 

(9) Kaksekar Community (Phnom Penh Thmey Commune, Sen Sok District) 

(10) Sen Sok Community (Khmuonh Commune, Sen Sok District) 

(11) Andoung Thmey Community (Kok Rorka Commune, Dangkor District) 

(12) Tuol Rorkakos Community (Prey Sar Commune, Dangkor District) 

(13) Borey Santepheap Community 

 (Chom Chao Commune, Por Senchey District) 

(14) Ta Ley Community (Dangkor Commune, Dangkor District) 

(15) Vimean Trung Community (Kraing Thnung Commune, Por Senchey District) 

(16) Sambok Chab Community 

(Trapaing Krasaing Commune, Por Senchey District) 

(17) Samaky Community (Trapaing Krasaing Commune, Por Senchey District) 

(18) Taing Sampor Thmey Community 

(Kok Roka Commune, Por Senchey District) 

(19) Khmer Leu Community (Kok Roka Commune, Por Senchey District) 

  

As a result, in 2014, PPWSA has provided a total of 1,149 connections or 5.83% of the total 

(19,720) connections installed in the year, which includes: 

 02 connections were paid in 12-month installments. 

 1,147 connections (17 urban and 1,131 suburban) were subsidized worth 265,577,120 

Riels, equivalent to USD 66,394. The fund for the subsidy comes from the donation of : 

- PPWSA Social Fund: 180,799,920Riels, equivalent to 900 connections 

- WB: 84,777,200 Riels, equivalent to 247 connections 
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Description 

Number of Connections 
Total Subsidy 

(Riels) 
Beginning Increase in 2014 Ending 

Urban Outskirt Total Urban Outskirt Total Urban Outskirt Total 

A. Subsidy 1,647 18,169 19,816 16 1,131 1,147 1,663 19,300 20,963 5,337,491,760 

100% 283 8,074 8,357 3 244 247 286 8,318 8,604 2,912,569,200 

70% 670 5,178 5,848 9 385 394 679 5,563 6,242 1,482,060,770 

50% 550 3,681 4,231 3 453 456 553 4,134 4,687 797,397,310 

30% 144 1,236 1,380 1 49 50 145 1,285 1,430 145,464,480 

B. Instalment 
Payment 

- - 10,761 0 2 2 - - 10,763 
Instalment 
Payment 

SumTotal - - 30,577 16 1.133 1,149 - - 31,726 - 

 

From 1999 till the end of 2014, through the program “Clean Water for Low-Income Families”, 

PPWSA has installed a total of 31,726 direct connections (equivalent to 11.72% of total 

connections), where: 

 10,763 connections were paid in installments. 

 20,963 connections (1,663 urban and 19,300 suburban) were subsidized worth 

5,337,491,760 Riels, equivalent to USD 1,334,373. The fund for the subsidy comes 

from the donation of : 

- PPWSA Social Fund: 214,538,400 Riels, equivalent to 1,065 connections 

- WB and Maire de Paris and other donors: 5,122,953,360 Riels, equivalent to 19,898 

connections. 

 

Water Connections for Low-Income Families Since 1999 to 2014 
 

 
 

 

A3. Conclusion 
 

This program does contribute to eradicating the poverty of Phnom Penh habitants and meet 

the goals of Poverty Reduction Policy of the Government. 
 

The water people are using is clean and drinkable from tap directly. The service is available 

24/7 whenever they need with sufficient pressure. They no longer need to wait to collect and 

transport water over distance as well as spend 3 to 9 times less than before. They have time 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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to engage other jobs to make more income for their families. Now, the children who used to 

help transport water every day over distance can relax and have time to play and study for 

their body and mind improvement. In addition, health has been better improved due to clean 

water. 

Pursuant to the dynamic result, PPWSA has been extremely enthused and supported by the 

Government, development partners for self-reliance, and the poor as well as NGOs, donors and 

loan providers, in particular, the World Bank, the Asian Development Bank and the Mairie de Paris. 
 

B. CUSTOMER INFORMATION PROGRAM 

B1. Goals 
 

To response to the requirements of customer’s awareness of clean water supply and to 

strengthen the collaboration with its customers, PPWSA created a broadcast team in Mach 

2003 to carry out “Customer Information Program” at local levels, communities, villages as 

well as communes throughout Phnom Penh City in collaboration with the local authorities, 

aimed at making the customers, especially the poor, understand. 
 

Topics of the broadcast include: 

- Clean water supply techniques 

- Managing and ensuring the quality of clean water supplied by distribution network 

- Water service policy 

- Billed amount determining method and billing process 

- As well as other caution and void cases to avoid customer’s loss, such as ignored indoor 

leakage, etc. 
 

B2. Implementation in 2014 
 

In 2014, the taskforce conducted the 

“Customer Information Program” providing the 

following 3 rounds in Takmao town and Chroy 

Changwar district with a total of 425 participants. 
 

 
 

B3. Conclusion 
 

By the end of 2014, PPWSA has held “Local 

Customer Information Program” 83 times with 

8,531 participants since March 2003 (Annex4). 
 

Through this program, local people have 

gained a lot of knowledge about PPWSA’s clean water supply as well as relevant policies and 

enthusiastically welcomed PPWSA, with closer collaboration.  

 
Prek Ho Village, Prek Ho Commune,  

Takmao Twon 
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Reason of Clean Water Supply to the Poor 
 
 

The Kingdom of Cambodia has a total population of about 13 millions. Almost one million 

Cambodians are residing in Phnom Penh, mostly in the four central districts. Like other developing 

countries, the poor are living in Phnom Penh City in communities and some are scattered. 

 

Their jobs are motorbike taxi drivers, cyclo-drivers, laborers, inner-tube pitchers, cars and motorbike 

cleaners, etc. with an average daily income between 3,500 to 10,000Riels (USD0.85-USD2.50) per 

household. Every day, they have to allocate the tiny the tiny income for basic like food, electricity, 

water, etc.  

 

The poor without direct connections from PPWSA have to purchase water from sellers at a high price 

of 1,500 to 3,500 Riels per cubic meter, which geographically varies. In addition to the high price, 

they have to sacrifice their manpower and time to bring water to their homes in the distance of 

hundreds of meters. The cost is therefore increased. 

 

In general, water transport is the children’s workload reducing the school and play time for improving 

their own spirits and bodies. 

 

Moreover, the water they purchase is safe because of its sources- lakes or wells without any 

protection. Even water from PPWSA’s distribution networks (in case of re-sales) is not ensured due 

to the unsafe transport facilities like unclean buckets and pushcarts. 

 

Quite the reverse, the people having direct connections from PPWSA do not need to transport water 

because they have indoor water for easy use. 

 

They also have to pay only 550 Riels/m3 for a monthly consumption up to 7m3 (approximately 230 

l/day) and only 770 Riels/m3 for a monthly consumption between 8 to 15 m3. 

 

With regard to this, those who do not have direct connections from PPWSA, mostly the poor, have to 

pay 3 to 9 times for water. 

 
 

 Annex 1 
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Clean Water Supply to the Poor before 2014 

 

After the Khmer Rouge period, almost all the urban infrastructures were destroyed. The water 

pressure in the PPWSA supply network was very low due to high leakage of the deteriorated 

pipelines. The coverage of supply network was also limited. 

 

Small-scale services came about by pumping water from rivers, lakes or wells and were provided to 

customers in various ways, from pushcart to piped system. Some of the retailers purchased water 

from PPWSA for subsequent selling to consumers. This retailing practice, however had some 

disadvantages foremost of which are as follows: 

 Monopoly of service by one supplier resulted to higher cost to final consumers  

 Stealing by retailers from PPWSA supply network had been rampant and took various 

forms 

 

To eradicate these problems, PPWSA sought cooperation with NGOs such as PADEK to supply 

clean water to the poor families through their representatives. And, with the support of the Phnom 

Penh Municipality, PPWSA suggested the poor to create "Communities of the poor". Those 

communities elected their representatives to distribute water in their respective community. A 

"reasonable" tariff was drafted for end-users. The installation of community water pipes was mostly 

funded by NGOs. 

 

At the end of 1998, there were 53 community representatives, consuming an average of 15,500m3 

per month. It makes up to about 1.1% of the total sales volume of PPWSA. However, from time to 

time, there were cases where the community representatives also acted as the water retailers and 

started selling water themselves. 

 

In March 1998 PPWSA received a Development from Credit the World Bank. A part of the soft loan 

was intended to establish clean water supply service to the poor families of Phnom Penh. 

In support of the Royal Government’s commitment to reduce poverty, and to comply with the loan 

covenant with the World Bank, PPWSA waged a committed stance to the policy of “supplying clean 

water to the poor”. Provision of direct water service to the poor, however, is subject to some 

conditions. 

 

The poor community would:  

1- Need to register at the Municipality and have clear and definite address 

2- Need to pay 10% of the total connection fee and make a refundable water deposit at the 

application  

3- Pay the remaining connection fee through monthly-installment for a period of 9 months 

at an annual interest rate of 8.5%. 

 

A working team was created to implement the policy on water supply to the poor. In addition to 

responsibility of processing and approving the applications for water service connection, this working 

team is also responsible for the implementation of the installment-payment scheme. 

Unfortunately, the information on this installment-payment policy was not extensively disseminated 

and not many poor families knew about it and responded. 

 

 Annex 2 
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In 1999, PPWSA made only 101 house connections for the poor communities in the 4 districts 

around Phnom Penh City Center. This was a negligible number compared to the total house 

connections of 12,059 done by PPWSA that year. 

 

With the improvement of water supply service in year 2000, i.e. decrease in water loss, and the 

general increase in the water pressure, PPWSA decided to speed up the activity giving direct water 

service to the poor communities. This commitment was made in conditions that the poor 

communities: 

1- Shall not resettle 

2- Report to PPWSA the water leakage in their areas and adequacies concerning the clean water 

network 

3- Do not take an opportunity to benefit from reselling water. 
 

A new monthly-installment payment schedule for connection fees was established. For a 15mm 

water meter and maximum pipe length of 10m, the payment structure was as follows: 

 1st payment : 109,080 Riels (around USD28) 

 2nd payment  : 36,040 Riels (around USD9.30) 

 3rd payment : 35,840 Riels 

 4th payment : 35,540 Riels 

 5th payment : 35,340 Riels 

 6th payment : 35,040 Riels 

 7th payment : 34,840 Riels 

 8th payment : 34,640 Riels 

 9th payment : 34,340 Riels 

 Last payment  : 34,140 Riels 
 

The total amount was 424,840Riels including refundable deposit of 41,400Riels and 10% VAT (Value 

Added Tax). 

In addition, two work teams were formed with the tasks of disseminating information regarding this 

“Water Supply to the Poor” program. The objective is to build awareness and understanding to a 

wider group of poor people of Phnom Penh about this project, including the benefits of receiving 

clean water supply service from PPWSA. These teams were also responsible to carry out the whole 

process of water supply to the poor, from the application processing, gathering of required document 

and approval of applications to actual installation of house connections. 

 

In the year 2000, the total connections increased to 474 connections, 38 from outside communities 

and 436 from the 6 communities with Phnom Penh City Center. 
 

In 2001, to strengthen and extend clean water service to the poor of the four central districts, PPWSA 

has conducted survey the poor newly received direct services and investigated any poor who do still 

not have access to PPWSA’s direct services. As a result, there were 691 families remaining without 

direct service (1st Quarter Report 2001-Vol.3). The main reasons were: 

 Lack of awareness on the project and its advantages  

 Financial difficulty to make 10-months installment payment. 

 

Based on the results, PPWSA has reviewed the policy of installment payment. In June 2001, PPWSA 

released 2 new installment payment policies, which enable the poor to choose installment payment 

method for 10,15 or 20 months, and reduced the connection fee 20% for the suburban poor. 
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In parallel, PPWSA struggled to extend clean water supply system to suburban areas in order to 

supply clean water to the inhabitants in those areas, including the poor. In addition, PPWSA 

continuously seeks assistance and collaborative undertaking with NGOs as sponsor on the project. 

During the year 2001, PPWSA executed house connections for the poor in total 2,134 (approx. 78% 

of 2,709 poor connections installed from 1999 to 2001). Among these are 1,915 connections in 

communities (1,832 connections in urban and 83 connections in suburban area) and 219 connections 

outside communities (204 connections in urban and 15 connections in suburban area). 

Through the invitation of World Bank, PPWSA was able to present its experience in providing Water 

supply service to the poor in the international seminar on Water Supply and Sanitation Sector Reform 

in the Context of Regional Autonomy, which occurred in May 2001 in Jakarta, Indonesia. The 

experience gained praise and supports from the seminar participants. 

In line with the installation of new pipeline networks (removing old pipes and replaced by the new), 

PPWSA has terminated the operations of retailers and community representatives, and installed 

individual connections for every home in the area where the mains have been changed. Up to date, 

154 retailers and representatives operations have been terminated. 

 

In 2002, PPWSA continued to survey the consensus and suggestions of the poor Just obtaining 

services and to search for poor locations in the 4 central districts without access to direct services. 

As a result, PPWSA installed 1,257 connection for both urban and suburban poor (approximately 32% of 

3,966 poor connections in total installed since the start of “Clean Water Supply program” in 1999): 

433 connections in 16 communities (348 in 10 urban communities and 85 in 6 suburban 

communities) and 824 connections outside communities (339 urban and 485 suburban). 

Meanwhile, PPWSA continued to expand its clean water supply services to the poor who are living in 

the suburban areas (Meanchey, Dangkor and Russey keo districts), along with the extention of 

distribution networks. The Chroy Changwar Treatment Plant – 65,000 m3 /day has been rehabilitated 

and put in operation on March 26, 2002 in order to increase the supply volume of clean water, 

enhancing the suburban supply.   
 

Furthermore, in response to the request of the Governor of Phnom Penh to urgently serve 5,127 

families who suffered fire on November 26-27, 2001 and relocated to Samarky and Anlong Kaguan 

villages in Dangkor district, PPWSA investigated the location and studied the water resource and 

constructed a water treatment system with a production capacity of 16m3/hour which was placed into 

process on January 1, 2002. The Board of Directors of PPWSA has approved at the ninth session, 

on June 17, 2002, a total expenditure of 195,465,787 Riels of the facility as donation for the 

relocated. 
 

Besides, PPWSA held a meeting on 19, 2002 with representatives from NGOs and from both urban 

and suburban poor communities to broadcast its policy “Water Supply to the Poor” and to collect 

attendant suggestions and to improve its work quality.     
 

On the other hand, in 2003, apart from surveying the consensus and suggestions of the poor who 

have Just received services and investigating poor families in the four central districts, who may not 

yet have access to direct services, PPWSA extended clean water supply to suburban poor in 

Meanchey, Dangkor and Russey Keo districts. 
 

As a result, 2,540 connections were installed for both urban and suburban poor is, of which 716 

connections were in the city center (600 in communities and 116 outside communities) and 1,824 

connections in the suburb (783 in communities and 1,041 outside communities). 

From the start of implementing the program “Clean Water for the Poor” to the end of 2003 PPWSA 

installed 6,506 connections including: 
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 City Center : 3.270 in 44 communities and 764 outside communities 

 Outskirts :  951 in 17 communities and 1,521 outside communities 
 

Furthermore, PPWSA’s managers have presented the experience of clean water supply to the poor 

on the international arena by the following participations: 

1- Third World Water Forum, held in Japan: Kyoto, Osaka and Shiga on March 16-23, 2003 

following the invitation of JICA and ADB, where a movie about “Experience of Clean 

Water Supply to the Poor” created by ADB was shown. 

2- Regional Workshop on “Water Supply to the Poor”, held in Pattya, Thailand on 

September 9-11, 2003, following the invitation of United Economic and social 

Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). 
 

Separately, on December 12, 2003, PPWSA’s General Director donated USD 70 to a very poor lady, 

Mrs. Meak Dany, living at House # 338E1, St. 282, Sangkat Beong Keng Kang 1, Khan Chamcar 

Morn to pay the debt of 10-month installment connection fee and of the recent water consumption. 
 

Also, in 2003, PPWSA has eliminated 60 water vendors and representatives, and transformed into 

direct customers. 
 

In 2004, Phnom Penh Water Supply Authority has: 

1- Continued the survey of consensus and suggestions of the poor who have just received 

services; 

2- Continued to investigate poor locations in the four central districts (7 Makara, Daun Penh, 

Toul Kork, Chamcar Morn) where many not yet have access to direct services from 

PPWSA; 

3- Proceeded to extend clean water supply to the poor in suburban areas (Meanchey, 

Dangkor and Russey Keo districts); 

4- Continued to eliminate 26 water vendors and provide direct services to consumers; 

5- Prepared a policy to subsidy an connection free for the poorest; 

6- Improved and ensured quality of supply water as drinking water (drinkable without 

boiling); 

7- Extents the supply of clean water to Takmao town of Kandal province, include the poor 

8- Supplied clean water to the poor living in the 107 urban communities based on the policy 

of Phnom Penh Municipality.  
 

As a result, PPWSA has supplied 2,806 connections of clean water for the poor: 871 connections in 

the city center (448 in communities and 423 outside communities) and 1,935 connections in the 

suburb (438 in communities and 1,497 outside communities). 
 

Notably, in Tnaut Chrom 5 community, Sangkat Boeng Tompun, Khan Meanchey, there are 596 poor 

poorest people (123 families), most of which are waste-pickers on stung Meanchey garbage hill. 
 

According to this reality, PPWSA has supplied clean water of this community with 50% discount and 

20-month installment payment, and donated the total connection fees to 14 of the poorest families 

who are unable to pay. 
 

Pursuant to the dynamic result PPWSA has been extremely enthused and supported by the poor and 

NGOs as well as donors and loan providers, in particular, the World Bank, and the Asian Development 

Bank. 
 

On January 27, 2004, PPWSA was awarded the ADB’s 2004 Water Prize due to actively supporting 

the policy “Water for All”. 
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In 2005, Phnom Penh Water Supply Authority has: 

1- Continued the survey of consensus and suggestion of the poor who have just received 

services; 

2- Extended the clean water supply to poor living in suburban areas (Meanchey, Dangkor 

and Russey Keo districts) and provincial town of Kandal, allowing to make installment 

payment for the connections fees. 

3- Set up and implement the donation policy for the poor: 30%, 50% and 70% of the total 

connection fee based on the result of evaluation over the real poverty made by committee 

and local authority. 
 

As a result in 2005, PPWSA has supplied 2.059 connections of clean water for the poor: 231 

connections in the city center, 876 connections in the suburb and 952 connections with subsidy (338 

connections – 30%, 478 connections – 50% and 136 connections – 70%). The total subsidy amount 

is 147,407,040 Riels or USD 35,953 (USD 1=4,100 Riels). 
 

In 2006, Phnom Penh Water Supply Authority has: 

1- Continued the survey of consensus and suggestion of the poor who have just received 

services;  

2- Extended the clean water supply to the poor living in suburban areas (Meanchey, 

Dangkor, Russey Keo districts) and provincial town of Kandal by providing subsidy and 

allowing to make installment payment for the connections fees. 

 

In 2006, PPWSA has provided 2,800 connections to the poor, 854 within 14 communities and 1,920 

outside communities, with the total subsidy worth 648,036,000 Riel or USD 158,058 (4,100 Riel/USD1). 

 

In 2007, Phnom Penh Water Supply Authority has: 

1- Continued the survey of consensus and suggestion of the poor who have just received 

services; 

2- Extended the clean water supply to the poor living in suburban areas (Meanchey, 

Dangkor, Russey Keo districts) and provincial town of Kandal, by providing subsidy and 

allowing to make installment payment for the connections fees. 
 

In 2007, PPWSA has provided 1,343 connections to the poor, 419 urban and 924 suburban, with the 

total subsidy worth 289,365,841 Riels or USD 71,358.25.  
 

In 2008, Phnom Penh Water Supply Authority has: 

1- Continued the survey of consensus and suggestion of the poor who have just received 

services; 

2- Extended the clean water supply to the poor living in suburban areas (Toul Senchey, 

Trapaing Raing Thmey, Sen Sok and Prey Nokor communities) and provincial town of 

Kandal by providing subsidy and allowing to make installment payment for the 

connections fees. 
 

In 2008, PPWSA has provided 2,076 connections to the poor, 165 urban and 1,911 suburban, with 

the total subsidy worth 519,173,280 Riels or USD 121,926.98. 
  

  In 2009, Phnom Penh Water Supply Authority has: 

1- Continued the survey of consensus and suggestion of the poor who have just received 

services; 

2- Extended the clean water supply to the poor living in suburban areas (Borey Kailar, Prey 

Nokor, Sen Sok, Trapaing Raing Thmey, Toul Senchey, Prey Nokor 2D5 and Prey Nokor 
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3D5 communities) and provincial town of Kandal by providing subsidy and allowing to make 

installment payment for the connections fees. 
 

In 2009, PPWSA has provided 1,272 connections to the poor, 34 urban and 1,238 suburban, with the 

total subsidy worth 264,527,280 Riels or USD 63,573.56. 
 

 In 2010, Phnom Penh Water Supply Authority has: 

1- Continued the survey of consensus and suggestion of the poor who have just received 

services; 

2- Extended the clean water supply to the poor living in suburban areas (Borey Kailar, Prey 

Nokor , Sen Sok, Trapaing Raing Thmey, Toul Senchey, Prey Nokor 2D5, Prey Nokor 

3D5 and Nikum Preah Siha Mony, Klaing Romsev, Samaki 1-2-3, Sombok Chab, and 

Village 22 – Neakavoan Pagoda communities) and provincial town of Kandal by providing 

subsidy and allowing to make installment payment for the connections fees. 
 

In 2010, PPWSA has provided 2,690 connections to the poor, 111 urban and 2,579 suburban, with 

the total subsidy worth 504,655,920 Riels or USD 121,022.45. 
 

With the above result, on 2 June 2010, Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA) under the 

leadership of General Director Ek Sonn Chan has been named the winner of the “Stockholm 

Industry Water Award 2010”, one of the world prestigious awards of the Stockholm International 

Water Institute (SIWI), Sweden, in recognition of its world class performance in water supply and self-

sufficiency. 
 

In 2011, Phnom Penh Water Supply Authority has: 

1- Continued the survey of consensus and suggestion of the poor who have just received 

services; 

2- Extended the clean water supply to the poor living in 19 suburban communities and 

provincial town of Kandal by providing subsidy and allowing to make installment payment 

for the connections fees. 
 

In 2011, PPWSA has provided 6,155 connections to the poor, where: 

 6,150 connections (244 urban and 5,906 suburban) were subsidized with the total amount 

worth 1,971,856,800 Riels or USD 486,878.22. 

 5 suburban connections were allowed for 12-month installment payment on connection fees.  
 

In 2012, Phnom Penh Water Supply Authority has: 

1- Continued the survey of consensus and suggestion of the poor who have just received 

services; 

2- Extended the clean water supply to the poor living in 17 suburban communities and 

provincial town of Kandal by providing subsidy and allowing to make installment payment 

on the connection fees. 
 

In 2012, PPWSA has provided 1,429 connections to the poor, 138 urban and 1,291 suburban, with 

the total subsidy worth 389,870,640 Riels or USD 97,468. 
 

In 2013, Phnom Penh Water Supply Authority has: 

1- Continued the survey of consensus and suggestion of the poor who have just received 

services; 

2- Extended the clean water supply to the poor living in 18 suburban communities and 

provincial town of Kandal by providing subsidy and allowing to make installment payment 

on the connection fees. 

In 2013, PPWSA has provided 1,441 connections to the poor, 41 urban and 1,400 suburban, with 

the total subsidy worth 371,224,800 Riels or USD 92,806. 
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“Customer Information Program” held in 83 rounds with a total of 8,531 participants 
since 2003, serving cookies and drinks 

 

No Date Place Participants 
1 17-Mar-2003 Tuol Kork Village Tuol Sangke Commune Russey Keo District 109 
2 19-Mar-2003 Tuol Kork Village Tuol Sangke Commune Russey Keo District 130 
3 23-Mar-2003 Psa Toch Village Tuol Sangke Commune Russey Keo District 121 
4 25-Mar-2003 Tuol Sangke Village Tuol Sangke Commune Russey Keo District 101 
5 26-Mar-2003 Mittapheap Village Russey Keo Commune Russey Keo District 178 
6 28-Mar-2003 Klaing Saing Village Russey Keo Commune Russey Keo District 90 
7 29-Mar-2003 Samaki Village Russey Keo Commune Russey Keo District 102 
8 03-Apr-2003 Boeng Salang Village Russey Keo Commune Russey Keo District 96 
9 04-Mar-2003 Sleng Raleung Village Toek Thla Commune Russey Keo District 72 
10 07-Mar-2003 Trapaing Chhouk Village Toek Thla Commune Russey Keo District 102 
11 20-Jan-2004 Village 2 Chroy Changwar Commune Russey Keo District 105 
12 04-Feb-2004 Meanchey Village Stung Meanchey Commune Meanchey District 103 
13 06-Feb-2004 Thmei Village Stung Meanchey Commune Meanchey District 97 
14 10-Feb-2004 Trea Village Stung Meanchey Commune Meanchey District 105 
15 12-Feb-2004 Russey Village Stung Meanchey Commune Meanchey District 325 
16 18-Feb-2004 Damnak Thom Village Stung Meanchey Commune Meanchey District 192 
17 24-Feb-2004 Pneat Village Stung Meanchey Commune Meanchey Ditrict 87 
18 26-Feb-2004 Prek Toil Village Stung Meanchey Commune Meanchey District 212 
19 02-Mar-2004 Sansam Kosal Village Boeng Tompun Commune Meanchey District 142 
20 11-Mar-2004 Chamroeun Phal Village Boeng Tompun Commune Meanchey District 75 
21 18-Mar-2004 Prek Talong Village Chak Angre Krom Commune Meanchey District 45 
22 23-Mar-2004 Prek Talong Village Chak Angre Krom Commune Meanchey District 90 
23 30-Mar-2004 Tuol Rorka Village Chak Angre Krom Commune Meanchey District 87 
24 22-Apr-2004 Chak Angre Leu Pagoda Chak Angre Leu Commune Meanchey Ditrict 110 
25 11-May-2004 - Chbar Ampov 2 Commune Meanchey District 98 
26 18-May-2004 Po Preah Bat Pagoda Chbar Ampov 1 Commune Meanchey District 125 
27 03-Jun-2004 Dei Thmei Village Phnom Penh Thmey Commune Russey  Keo District 120 
28 17-Oct-2004 SKD Block KM6 Commune Russey Keo District 96 
29 09-Dec-2004 B1 Village Chraing Chamres 2 Commune Russey Keo District 115 
30 15-Dec-2004 B2 Village Chraing Chamres 2 Commune Russey Keo District 50 
31 13-Jan-2005 Phum 4 Chraing Chamres1 Commune Russey Keo District 88 
32 18-Jan-2005 Phum Deum Mean Deum Mean Commune Takmao District 50 
33 27-Jan-2005 Phum Steoug Chrov Deum Mean Commune Takmao District 60 
34 15-Feb-2005 - Chraing Chamres1 Commune Russey Keo District 25 
35 01-Mar-2005 Takmao Village Takmao Commune Takmao District 80 
36 09-Mar-2005 Cheng Meng Village Samrong Krom Commune Takmao District 35 
37 22-Mar-2005 Takmao Village Takmao Commune (Culture Building) 65 
38 03-Apr-2005 Svay Pak Village Svay Pak Commune Russey Keo District 32 
39 23-Jun-2005 Phum Bassac Prek Pra Commune Meanchey District 35 

 Annex 4 
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40 14-Jul-2005 Phum Ta Ngov Niroth Commune Meanchey Ditrict 92 
41 25-Oct-2005 Phum Daun ouk Trapaing Krasaing Commune Dangkor District 194 
42 07-Feb-2006 Phum Samaki 4 Trapaing Krasaing Commune Dangkor District 173 
43 27-Jun-2006 Neak Vngao Pagoda Boeng Kok 2 Commune Toul Kork District 151 
44 22-Aug-2006 Takmaov Village Kompong Samnanh Commune Kandal Province 51 
45 30-Sep-2006 Obek Orm Village Toek Thla Commune Russey Keo District 56 
46 13-Oct-2006 Borey Kailar Building Veal Vong Commune 7 Makara District 114 
47 21-Nov-2007 Prek Samroung Village Takmao Commune Kandal Provine 94 
48 23-Feb-2007 Phum Samaki 1 Toek Thla Commune Russey Keo District 52 
49 19-Jul-2007 Lorkambor Village Svya Pak Commune Russey Keo District 54 
50 18-Oct-2007 Prek Toal Village Meanchey Commune Mean Chey District 117 
51 15-Nov-2007 Ta Dao Village Niroth Commune Mean Chey District 32 
52 28-Feb-2008 Phum Tanut Chrom Beong Tompun Commune Mean Chey District 48 
53 20-May-2008 TaNgove Village Prek Pra Commune Mean Chey District 67 
54 22-May-2008 Prais Ponlea Village Prek Pra Commune Mean Chey District 63 
55 26-May-2008 Prek Tapove Village Prek Par Commune Mean Chey District 34 
56 29-May-2008 Phum 5,6,7 Khmuonh Commune Russey Keo District 147 
57 03-Jun-2008 Phum 1,2,3,4 Khmuonh Commune Russey Keo District 152 
58 05-Aug-2008 Tra Pang Rang Thmey Khmuonh Commune Russey Keo District 133 
59 17-March-2009 Kraing Akrong Village Kraing Thnung Commune Dangkor District 122 
60 24-March-2009 Doem Kor Village Chruoy Chang War Commune Russey Keo District 107 
61 03-April-2009 Kok Kleang 3 Commuity Phnom Penh Thmey Commune Sen Sok District 156 
62 21-May-2009 Bory Kamkor & Choeng Ek Choeng Ek Commune Dangkor District 66 
63 04-Sept-2009 O Doem Village Chom Chao Commune Dangkor District 87 
64 13-Janu-2010 Bory Keila Commuity Veal Vong Commune 7 Makra District 95 
65 24-Mar-2010 Anlong Kngan Khmuonh Commune Sen Sok District 94 
66 26-Mar-2010 Prey Lavear Chom Chao Commune Dangkor District 86 
67 June-2010 Prey Boeung Village Kantouk Commune Angsnoul 37 
68 Aug-2010 Kombol Market Village Komboul Commune Angsnoul 52 
69 Oct-2010 Trapaing Krasaning Commune Dangkor District 77 
70 Nov-2010 Tanaut4 Beong Tompun Commune Mean Chey District 

223 
71 Nov-2010 Andoung Thamey Koar Rorka Commune Dangkor District 
72 Dec-2010 Andoung Thamey 1+2 Koar Rorka Commune Dangkor District 62 
73 14-Feb-2011 Kraing Angkrang Kraing Thnung Commune Dangkor District 104 
74 09-Mar-2011 Sampor Thmei Kok Rorka Commune Dangkor District 69 
75 14-Mar-2011 Anlong Korng Thmei Prey Sar Commune Dangkor District 98 
76 29-Mar-2011 Borei Santepheap Chom Chao Commune Dangkor District 179 
77 29-Aug-2012 Kaksekar Phnom Penh Thmey Commune Sen Sok District 

178 
78 29-Aug-2012 Thmor Kaul Chom Chao Commune Dangkor District 
79 04-Dec-2013 Samrong 1 Village Takmao Commune Takmao Town 300 
80 11-Dec-2013 Banla Sa-it Khmuonh Commune Sen Sok District 80 
81 30-Oct-2014 Prek Ho Village Prek Ho Commune Takmao Twon 300 
82 18-Nov-2014 Porng Village Snor Commune Por Senchey District 70 
83 23-Dec-2015 Prek Leat Village Prek Leb Commune Chroy Changwar 55 
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