ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ

3
រដ្ឋាករទឹកស្វយត
័ ក្កុងភ្នំពេញ

របាយការណ៍
ស្្េ
ត ្ ការងារផ្គតផ្
់ គងទ
់ ឹកស្អាតជូនក្រជាជនក្ក្ក្ក
ខែ វិច្កា
ឆ
ឆ្ន ំ ២០១១
ដ ើ ម្បី ចូលរួម្ចំ ណែកអនុ វត្ត ដោលនដោបាយ "កាត្់ បនថយភាពក្កី ក្ក" របស់ រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពុជា

រដ្ឋា ករទឹ ក សវយ័ ត្ ក្កុ ង ភនំ ដពញ បានខិ ត្ ខំ ក្បឹ ង ណក្បងផ្គ ត្់ ផ្គ ង់ ទឹ ក ស្អា ត្ជូ ន ល់ ក្បជាពលរ ា ក្កី ក្កទំ ង កនុ ង

កណ្ត
ត លទី ក្កុង និ ងជាយទី ក្កុងភំ នដពញ ដដ្ឋយបានចាប់ ដផ្ើ តម្អនុ វត្តដោលនដោបាយ "ផ្គត្់ផ្ង
គ ់ទឹកស្អាត្ជូ ន
ក្បជាជនក្កី ក្ក" ចាប់ ពីឆ្នំ១៩៩៩ ម្ក។
ដ ើម្បីសំដរចបាននូ វដោលនដោបាយដនេះ
បង់រ ំដ

េះថៃ្លសិទធជាវទឹកជា៣ក្បដភទគឺរ ំដ

រដ្ឋាករទឹ កសវយ័ត្ក្កុងភំ នដពញបានកំ ែត្់ ដោលការែ៍

េះ១០ណខ, ១៥ណខ, និ ង ២០ណខ ណ លក្បជាជនក្កី ក្កអាចដក្ជើ ស

ដរ ើសបានតាម្លទធភាពហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ខួន
ល ។ ដលើសពីដនេះដៅដទៀត្គឺដោលការែ៍ចុ េះថៃ្លសិទធជាវទឹក ចំនួន
២០ភាគរយសំរាប់ក្បជាជនក្កី ក្កណ លរស់ដៅកនុងសហគម្ន៍ ត្ំបន់ជាយក្កុង ។
ចាប់ តាំងពី ណខឧសភា

ឆ្នំ២០០៥

រដ្ឋាករទឹកសវយ័ត្ក្កុងភំ នដពញបានចាប់ដផ្ើម្
ត អនុ វត្តដោលការែ៍

ឧបត្ថម្ធ
ភ ន សំរាប់ក្បជាជនទី ទល់ក្ក (ក្កី ក្កខ្លំង) ដដ្ឋយឧបត្ថម្ច
ភ ំនួន ៣០%, ៥០%, ៧០% និង១០០% ដលើ
ថៃ្លសិទធជាវទឹ កដៅតាម្ស្អថនភាពក្កី ក្កពិ ត្ក្បាក របស់ពួកដគ ។
ិ ិ ឆកា ឆ្នំ២០១១ កនលងដៅដនេះ រដ្ឋាករទឹ កសវយ័ត្ក្កុងភំ នដពញ សំ ដរចបានការ
ជាលទធផ្លកនុងណខ វច

ផ្គត្់ផ្គង់ទឹកស្អាត្ជូ នក្បជាពលរ ាក្កី ក្ក សរុបចំ នួន ២៣៤ បណ្ត
ា ញ ដដ្ឋយបានចំ ណ្តយទឹ កក្បាក់ ឧបត្ថម្ភ ធ ន
សរុ ប ៧១,៤០២,៤០០ ដរៀល ក្ត្ូវជា ១៧,៤១៥

ុ

ល អាដម្រ ិក(៤,១០០៛/$) ។ ដដ្ឋយកនុងដ

េះ ០៥ បណ្ត
ត ញ

ជូ នក្បជាជនក្កី ក្ករស់ដៅកណ្ត
ា លក្កុង (លំអិត្កនុងចំែុច "ក" ខ្ងដក្កាម្) និង ២២៩ បណ្ត
ត ញ ជូ នក្បជាជន
ក្កី ក្ករស់ដៅជាយក្កុង(លំអិត្កនុងចំ ែុច "ខ" ខ្ងដក្កាម្) ។
ក-កណ្ត
ា លក្កុង






សហគម្ន៍ បូរ ីកីឡា

០២ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ៧០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ៤៧៣,៧៦០៛

ខែឌ ៧ម្ករា

០១ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ១០០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ៣៣៨,៤០០៛

ខែឌ ចំការម្ន

០១ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ៧០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ២៣៦,៨៨០៛

ដៅសល់បង់រ ំលស់១២ណខ

ខែឌ ទួលដោក

០១ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ៧០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ២៣៦,៨៨០៛

ដៅសល់បង់រ ំលស់១២ណខ

ខ-ជាយក្កុង
១-កនុងសហគម្ន៍



០៥ បណ្ត
ត ញ

សហគម្ន៍ ថៃក្ពនគរ ២D៥

ដៅសល់បង់រ ំលស់១២ណខ

២២៩ បណ្ត
ត ញ
១៣០ បណ្ត
ា ញ
០១ បណ្ត
ត ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ១០០%

ដសើទ
ម ឹកក្បាក់ ៣៣៨,៤០០៛

០៣ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ៧០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ៧១០,៦៤០៛
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ដៅសល់បង់រ ំលស់១២ណខ



សហគម្ន៍ ថៃក្ពនគរ ៣D៥

០២ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ១០០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ៦៧៦,៨០០៛



សហគម្ន៍ ណសន សុខ

០២ បណ្ត
ត ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ១០០%

ដសើទ
ម ឹកក្បាក់ ៦៧៦,៨០០៛

០១ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ៧០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ២៣៦,៨៨០

០៣ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ១០០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ១,០១៥,២០០៛



សហគម្ន៍ រ ីកចំដរ ើន



សហគម្ន៍ និដរាធន៍និងបឹងឈូកមានជ័យ ០១ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ភធន ១០០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ៣៣៨,៤០០៛



សហគម្ន៍ ណក្ពកតាដៅ

១១ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ១០០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ៣,៧២២,៤០០៛



សហគម្ន៍ អែូា ង្ីម

០៥ បណ្ត
ត ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ១០០%

ដសើទ
ម ឹកក្បាក់ ១,៦៩២,០០០៛



សហគម្ន៍ ក្កាំងអង្រងគង

០១ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ១០០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ៣៣៨,៤០០៛

០១ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ៧០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ២៣៦,៨៨០៛



សហគម្ន៍ក្ត្ពំងអញ្ច
ា ញ(សំបុកចាប) ៨៧ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ១០០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ២៩,៤៤០,៨០០៛



សហគម្ន៍ បុរ ីសនិតភាព

១១ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ១០០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ៣,៧២២,៤០០៛

០១ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ៧០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ២៣៦,៨៨០៛

២-ដក្ៅសហគម្ន៍










ខែឌ ឬសសីណកវ

ខែឌ ណសនសុខ

ខែឌមានជ័យ

ខែឌ

ដកោ

ស្សុកតាដ្ម

ដៅសល់បង់រ ំលស់១២ណខ

ដៅសល់បង់រ ំលស់១២ណខ

ដៅសល់បង់រ ំលស់១២ណខ

៩៩ បណ្ត
ត ញ
០៤ បណ្ត
ត ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ១០០%

ដសើទ
ម ឹកក្បាក់ ១,៣៥៣,៦០០៛

០៥ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ៧០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ១,១៨៤,៤០០៛

០៣ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ១០០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ១,០១៥,២០០៛

០៣ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ៧០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ៧១០,៦៤០៛

០២ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ៥០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ៣៣៨,៤០០៛

០៥ បណ្ត
ត ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ១០០%

ដសើទ
ម ឹកក្បាក់ ១,៦៩២,០០០៛

១២ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ៧០%

ដសើទ
ម ឹកក្បាក់ ២,៨៤២,៥៦០៛

ដៅសល់បង់រ ំលស់១២ណខ

០៤ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ៥០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ៦៧៦,៨០០៛

ដៅសល់បង់រ ំលស់១២ណខ

១៩ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ១០០%

ដសើទ
ម ឹកក្បាក់ ៦,៤២៩,៦០០៛

២២ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ៧០%

ដសើទ
ម ឹកក្បាក់ ៥,២១១,៣៦០៛

ដៅសល់បង់រ ំលស់១២ណខ

០២ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ៥០%

ដសើទ
ម ឹកក្បាក់ ៣៣៨,៤០០៛

ដៅសល់បង់រ ំលស់១២ណខ

០៨ បណ្ត
ត ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ១០០%

ដសើទ
ម ឹកក្បាក់ ២,៧០៧,២០០៛

០៨ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ៧០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ១,៨៩៥,០៤០៛

ដៅសល់បង់រ ំលស់១២ណខ

០២ បណ្ត
ា ញ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ៥០%

ដសមើទឹកក្បាក់ ៣៣៨,៤០០៛

ដៅសល់បង់រ ំលស់១២ណខ

ដៅសល់បង់រ ំលស់១២ណខ

ដៅសល់បង់រ ំលស់១២ណខ

ជាម្ួ យោននឹ ង ការពក្ងី ក ថៃផ្ទ ដសវាដៅកាន់ ត្ំ ប ន់ ជាយក្កុ ង កនុ ងខែឌមានជ័ យ ,
ដកោ, ឬសសីណកវ,
ណសនសុ ខ , ក្កុ ង តាដ្ម ក្ពម្ទំ ង ទី រួ ម្ ដខត្ត ក ណ្ត
ា ល រដ្ឋា ករទឹ ក សវយ័ ត្ ក្កុ ង ភនំ ដពញបានបនត ស កម្ម ភា ព
ផ្គ ត្់ ផ្គង់ទឹកស្អាត្ជូ នក្បជាពលរ ាក្កី ក្ក
សំ ែង របស់ទីក្កុងបា៉ា រ ីស និ ងធ

ិ ឧត្ថម្ភធន
ដដ្ឋយបានដក្បើ ក្បាស់្វកា

ោរពិ ភពដ

ណ លបានម្កពី ជំនួយឥត្

ក។

ិ ិ ឆ កា ឆ្នំ ២ ០១១ដនេះ តាម្រយៈកម្ម វ ធ
ិ ី “ការករផ្គត្់
ដបើ គិ ត្ ចាប់ ពី ឆ្នំ ១ ៩៩៩ រហូ ត្ ម្ក ល់ បំ ដ្ឋ ច់ ណខវ ច
ផ្គង់ទឹកស្អាត្ជូ នក្បជាជនក្កី ក្ក”

រដ្ឋាករទឹ ក សវយ័ត្ ក្កុង ភនំដពញបានផ្គត្់ផ្គង់ទឹក ស្អាត្ជូ ន ក្បជាជនក្កី ក្ក

ដដ្ឋយផ្ទទល់បានចំ នួនសរុប ២៦,៧៧៨ បណ្ត
ា ញ ដសមើនឹង១៤% ថៃនចំនួនអត្ិ្ិជនទំងអស់របស់រដ្ឋាករទឹ ក
សវយ័ត្ក្កុងភនំដពញ ។
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26,778
21,552
17,590
14,171
9,312
6,506

2,709
101

575
474

2,134

3,966
1,257

11,371

15,514
1,343

2,076

18,862

5,226

2,690

1,272

2,800

2,059

2,806

2,540

កនុងបណ្ត
ា ញក្បជាជនក្កីក្កទំង ២៦,៧៧៨ បណ្ត
ា ញ មានបណ្ត
ា ញចំ នួន១៦,០១៩ (កណ្ត
ា លក្កុង
១,៤៥៧ និងជាយក្កុង ១៤,៥៦២) ណ លបានទទួ លជាទឹ កក្បាក់ឧបត្ថម្ធ
ភ នសរុប ៤,០០០,៩០៣,២០០ដរៀល
ដសមើនឹង ៩៧៥,៨៣០ ុ

ល (៤,១០០៛/$) រ ីឯបណ្ត
ា ញដៅសល់បានអនុ ញ្ចញត្ឲ្យបង់ រ ំលស់ ។

ឧរតថម្ធ
ភ ន

កណា្
ដ លក្កុង

ជាយក្កុង

ស្រ ុរ

ទឹកក្បាក់ឧរតថម្ភធន

១០០%

២៣២

៦.០៦៧

៦.២៩៩

២,១៣១,៥៨១,៦០០៛

៧០%

៥៩២

៤.០៦១

៤.៦៥៣

១,១០២,២០២,៦៤០៛

៥០%

៤៩០

៣.២៤៤

៣.៧៣៤

៦៣១,៧៩២,៨០០៛

៣០%

១៤៣

១.១៩០

១.៣៣៣

១៣៥,៣២៦,១៦០៛

សរុប

១.៤៥៧

១៤.៥៦២

១៦.០១៩

៤,០០០,៩០៣,២០០៛
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Kingdom of Cambodia
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Phnom Penh Water Supply Authority

Report on Clean Water Supply to the Poor
As of November 2011
In contribution to implement the Government's Poverty Reduction Policy, PPWSA
has made effort in serving the poor within city center and suburban areas of Phnom Penh
with clean water under the policy "Clean Water for the Poor" since 1999.
To achieve this policy, PPWSA has set up 3 categories of installment payment:
10 months, 15 months and 20 months which can be chosen by the poor, based on their
financial affordability. There is also a discount of 20% of connection fees for the poor who
live in suburban communities.
In additional, PPWSA has applied subsidy policy for the poorest since May, 2005:
30%, 50%, 70% and 100% of the total connections fee based on the real poverty.
An evaluation committee has been created and working closely with the local authority.
As at the end of November 2011, PPWSA has provided 234 connections to the poor
with the total subsidy worth 71,402,400 Riels or USD 17,415 (4,100R), 05 connection for urban
poor (detail in paragraph A) and 229 connections for the suburban (detail in paragraph B):
A. In the City Center

05 connections

. Borey Kailar

02 connections

Discount 70%

473,760 Riels

. 7 Makara District

01 connections

Discount 100%

338,400 Riels

. Chamkar Morn District

01 connections

Discount 70%

236,880 Riels

30%paid 12-months Installment

. Toul Kork District

01 connections

Discount 70%

236,880 Riels

30%paid 12-months Installment

B. In the Suburb

229 connections

1. In communities

130 connections

. Prey Nokor 2D5

01 connections

Discount 100%

338,400 Riels

03 connections

Discount 70%

710,640 Riels

. Prey Nokor 3D5

02 connections

Discount 100%

676,800 Riels

. Sen Sok Community

02 connections

Discount 100%

676,800 Riels

01 connection

Discount 70%

236,880 Riels
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30%paid 12-months Installment

30%paid 12-months Installment

30%paid 12-months Installment

. Rek Chamrouen

03 connections

Discount 100%

1,015,200 Riels

. Nirot Boeung

01 connections

Discount 100%

338,400 Riels

. Prek Tapove

11 connections

Discount 100%

3,722,400 Riels

. Andong Thmey

05 connections

Discount 100%

1,692,000 Riels

.

01 connections

Discount 100%

338,400 Riels

01connection

Discount 70%

236,880 Riels

87 connections

Discount 100%

29,440,800 Riels

11 connections

Discount 100%

3,722,400 Riels

01 connections

Discount 70%

236,880 Riels

.

Chhouk

Kraing Akrong

TraPang Anhchanh

. Borey Sontepheab

30% paid12-months Installment

30% paid12-months Installment

2. Outside communities 99 connections
. Russey Keo District
. Sen Sok

. Mean Chey District

. Dang kor District

. Takmao District

04 connections

Discount 100%

1,353,600 Riels

05 connection

Discount 70%

1,184,400 Riels

03 connection

Discount 100%

1,015,200 Riels

03 connection

Discount 70%

710,640 Riels

30% paid12-months Installment

02 connection

Discount 50%

338,400 Riels

50% paid12-months Installment

05 connection

Discount 100%

1,692,000 Riels

12 connection

Discount 70%

2,842,560 Riels

30% paid12-months Installment

04 connection

Discount 50%

676,800 Riels

50% paid12-months Installment

19 connection

Discount 100%

6,429,600 Riels

22 connection

Discount 70%

5,211,360 Riels

30% paid12-months Installment

02 connection

Discount 50%

338,400 Riels

50% paid12-months Installment

08 connection

Discount 100%

2,707,200 Riels

08 connection

Discount 70%

1,895,040 Riels

30% paid12-months Installment

02 connection

Discount 50%

338,400 Riels

50% paid12-months Installment

30% paid12-months Installment

With the expansion of service coverage to suburban areas in Meanchey, Dangkor and
Russey Koe districts as well as the provincial town of Kandal, PPWSA has pursued clean
water supply to the poor, using grant from Mairie de Paris and World Bank.
From 1999 till the end of November 2011, PPWSA has installed 26,778 connections for
the poor families. It is14% of total connections. Of the 26,778 poor connections, 16,019
connections (1,457 urban and 14,562 suburban) are subsidized with the total amount of
4,000,903,200 Riels or USD 975,830 (4,100R).
Subsidy

Connections in City
Center/Suburban

Total

Subsidy Amount

100%

232

6.067

6.299

2,131,581,600 riels

70%

592

4.061

4.653

1,102,202,640 riels

50%

490

3.244

3.734

631,792,800 riels

30%

143

1.190

1.333

135,326,160 riels

Total

1.457

14.562

16.019

4,000,903,200 riels

The remaing10,759 connections are paying installment.
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