ព្ពះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្ពះម្ហារសព្រ

3

រដ្ឋក
ា រទឹកស្វយត
័ ក្កុងភ្នជំ ព្ញ

ទីស្នាក់ការ : ខាងជ ើងស្ថានីយ៍រាជាយស្ម័យយាន

Head Office : North of Royal Railway Station, Phnom Penh

ទូរស្័ព្ទ : ០២៣ ៧២៤ ០៤៦ ទូរស្រៈ ០២៣ ៤២៨ ៩៦៩
Tel : 023 724 046 Fax & Phone : 023 428 969

ក-

ក

គ

ក១ក២ក៣-

ង ក
ក

កង

គ

ច

......................................... ១

២០១៣............................................................................................. ២

............................................................................................................................... ៤

ខ- ក
ខ១ខ២ខ៣-

ង......................................................................................................................... ៤
កង

២០១៣.................................................................................................... ៥

............................................................................................................................... ៥

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3
រដ្ឋាររទឹរសវយត
័ ព្រុងភ្នំពរញ

របាយការណ៍

ទឹរសាាតសព្ាប់ទ ំងអស់គ្នន
ព្បច ំឆ្ន ំ២០១៣

ក-

ក

់ ឹកស្អាតជូ នដល់ គ្គួស្អរមានចំណូលទាប
ក១- គោលនគោបាយផគត់ផង
គ ទ

ដដើ មផី រួ ម ចំ ណែកអនុ វត្ថ ដោលនដោបាយកាត្់ បនទ យ ភាពរកី រក

របស់ រា ជរដ្ឋឌ ភិ បាលកមពុ ជា

រដ្ឋឌករទឹ ក សវយ័ត្រកុងភបំ ដពញបានចាប់ ដផថើមអនុ វត្ថដោលនដោបាយផគ ត្់ផគង់ទឹក ស្អាត្ជូ នដល់ ររួស្អរមាន
ចំ ែូលទាប ចាប់ តំងពី ឆ្បំ១៩៩៩។

ការផគត្់ផង
គ ់ ទឹកស្អាត្ជូនដល់ររួស្អរមានចំ ែូលទាបដនេះ បានចូ លរួមចំណែកកាត្់បនទយភាពរកី រក
តមរយៈ ៖
១- ត្មៃមលទឹកដោកជាងឯកជន ពី ៣ដង ដៅ៩ដង (ឧបត្ទមធ
ភ នកបុងរងវង់អបកដរបើរបាស់)
២- ដោលនដោបាយផថល់លទនភាពបង់រ ំលស់មៃ្លសិទិ ជា
ន វទឹកជា៣របដភទ
១៧ណែ និ ង ២២ណែ
ហិរញ្ដ វត្ទុរបស់ែួន
ល

រឺរ ំលស់១២ណែ,

ណដលររួស្អរមានចំ ែូលទាបអាចដរជើ សដរស
ើ បានតមលទន ភាព
និ ងដោលនដោបាយចុ េះមៃ្លសិទិ ជា
ន វទឹ ក២០%

សរមាប់ ររួស្អរមាន

ចំ ែូលទាបរស់ដៅកបុងសហរមន៍ ត្ំបន់ជាយរកុង។ ដលើសពីដនេះដោលការែ៍ឧបត្ទមធ
ភ ន
ជូ នររួស្អរមានចំ ែូលទាបចំ នួន ៣០%, ៥០% និ ង៧០% រត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ថចាប់ ពី
ឆ្បំ២០០៥ ដដ្ឋយមានរែៈកមមការរត្ួត្ពិនិត្យវាយត្មៃមលស្អទនភាពជាក់ ណសថងចំ ដ
មានចំ ែូលទាបនិងសហការជាមួ យអាជាញធរណដនដី។ ដដ្ឋយពិ និត្យដ

េះររួស្អរ

ើញោ ដបើ ដទាេះបី

ជាដោលការែ៍ឧបត្ទមធ
ភ នរហូត្ដល់៧០% ដហើយក៏ដដ្ឋយ ដៅណត្មានររួស្អរមួ យចំនួន
ពុំមានលទនភាពបង់រ ំលស់នូវទឹ ករបាក់៣០%ណដលសល់
បានសដរមចបណនទមដោលការែ៍ឧបត្ទមធ
ភ ន១០០% ជូ នចំ ដ

រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញ
េះររួស្អរណដលមានចំ ែូល

ទាបខ្លំង ដដ្ឋយចាប់អនុវត្ថពីណែកុ មភៈឆ្បំ២០០៦។
៣- បំ ពង់ ទឹកដល់កុងផធ
ប
េះ ពុំ ចាំបាច់ ចំណាយកមាលំងនិងដពលដវលាដដើ មផីដឹកជញ្ូជ ន
៤- ទឹ កស្អាត្ធានាដល់សុែភាពអបកដរបើ របាស់ (ឧ

១)។

ដដើមផីសដរមចបាននូ វដោលនដោបាយដនេះ រដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញមាន៖
-

រកុមការងារស្រស្អវរជាវរកទីតំងររួស្អរណដលមានចំែូលទាប,
ចំ ែូលទាប និងផថល់ពិនុធ

រកុមដោសនាផសពវផាយដោលនដោបាយ

ង

រកុមសរមបសរមួលដ្ឋក់

និ ង

កយសុំសិទិ ជា
ន វទឹ ក

ចំ ែូលទាប។
ចងក្រងដោយ : ដលខាធការោ
ាន
ិ
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វាយត្មៃមលស្អទនភាពមាន

ត្បណា
ឋ ញទឹ កស្អាត្ជូ នររួស្អរមាន

សកមមភាពផគត្់ផង
គ ់ ទឹកស្អាត្ជូ នររួស្អរមានចំែូលទាបតមបណា
ឋ ឆ្បំនីមួយៗ ចាប់ តំងពី ១៩៩៩ដល់
២០១៣មានសដងខបកបុងឧ
ទាបកបុងឧ

២ និ ងណបបបទមៃនការរត្ួត្ពិ និត្យវាយត្

ស្អទនភាពររួស្អរណដលមានចំ ែូល

៣។

ក២- សកម្មភាពការងារកនុងឆ្ន ំ ២០១៣
និ ងដ

ជាមួ យោបនឹងការពរងីកមៃផធដសវាដៅត្ំ បន់ ជាយរកុង កបុងែែឍមានជ័ យ, ដដងាោ, ណសនសុែ, ឫសសីណកវ
ធិ៍ណសនជ័ យ រពមទាំ ងទី រួមដែត្ថកណា
ឋ ល រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបានបនថសកមម ភាពផគ ត្់ផគង់

ទឹ កស្អាត្ជូនររួស្អរណដលមានចំ ែូលទាប

៖

១-

បនថស្អធបសធង់មត្ិ និ ងសំែូមពររបស់ររួស្អរមានចំ ែូលទាប ណដលដទើ បទទួ លបានដសវា្ីៗ
ម

២-

បនថពរងីកដសវាទឹ កស្អាត្ជូ នររួស្អរមានចំ ែូលទាបដៅកបុងត្ំបន់ ជាយរកុងចំនួន១៦ សហរមន៍

ដូ ចរាយដ្មេះខ្ងដរកាម និ ងទី រម
ួ ដែត្ថកណា
ឋ ល រកុងតដមម ដដ្ឋយបានផថល់ការឧបត្ទមធ
ភ ននិ ង
អនុ ញ្ញដត្ឲ្យបង់ រ ំលស់នូវមៃ្លសិទិ ជា
ន វទឹក។
(១)

គ

(៣)

គ
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គ

(៤)

គ
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ក
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ច
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ង
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គ
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គ
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គ

២
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ក

គ
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១

គ

ក

ក

គ

ងខ
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គ

(៧)
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ខ
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ខ
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ក

ក
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ខ
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ឃ

(
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(
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ង

គ
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ខ
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ខ

ខ)

ក

ខ
ខ

ខ
ខ

(

ង ងខ

(

ងក

(

ង

)

ខ

(

(

)
)

ខ

ង៣ (

ខ

៧ ក )

ខ)
ខ)
)

ងក

ងខ

ងក

ងខ

)

ងខ

)
)

)
)
)

ជាលទនផល រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញសដរមចបានការផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ជូនររួស្អរមានចំែូលទាប
សរុបចំ នួន ១.៤៤១បណា
ឋ ញ( ច

ង



:ច

០២



:ច

១.៤៣៩

)

ក

កឧ

ង
(ក

) កង

៖

កង ៤១

៣៧១.២២៤.៨០០

ង

កង ១.៣៩៨

ង៩២.៨០៦

ក ៖
ង របស់ រ.ទ.ស.ភ (ដទើ បអនុ វត្ថចាប់ ពីណែវ ិចឆិកាឆ្បំ២០១៣)

-

ចំនួន៣៣.៧៣៨.៤៨០ដរៀល រត្ូវនឹង១៦៣បណា
ថ ញ
- ធនាោរពិភពដលាក និងទីរកុងបា៉ា រ ីស : ចំ នួន៣៣៧.៤៨៦.៣២០ដរៀល រត្ូវនឹង១.២៧៦
បណា
ថ ញ។
ចងក្រងដោយ : ដលខាធការោ
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ិ
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ក

ក.

ក

ក

ក
(៛)

១.៦០៦

១៦.៧៧១ ១៨.៣៧៧

៤១

១.៣៩៨

១.៤៣៩

១.៦៤៧

១៨.១៦៩

១៩.៨១៦

៥.០៦៩.២៦៥.៨៤០

១០០%

២៧៥

៧.៥៥៧ ៧.៨៣២

៨

៥១៧

៥២៥

២៨៣

៨.០៧៤

៨.៣៥៧

២.៨២៨.០០៨.៨០០

៧០%

៦៤៦

៤.៥៩៦

៥.២៤២

២៤

៥៨២

៦០៦

៦៧០

៥.១៧៨

៥.៨៤៨

១.៣៨៥.២៧៤.២៤០

៥០%

៥៤២

៣.៤១២

៣.៩៥៤

៨

២៦៩

២៧៧

៥៥០

៣.៦៨១

៤.២៣១

៧១៥.៨៨៥.២០០

៣០%

១៤៣

១.២០៦

១.៣៤៩

១

៣០

៣១

១៤៤

១.២៣៦

១.៣៨០

១៤០.០៩៧.៦០០

-

-

១០.៧៥៩

-

-

២

-

-

-

៣០.៣៥១

-

-

១.៤៤១

-

ខ.

-

១០.៧៦១

៣០.៥៧៧

-

-

ជាសរុប រិ ត្ចាប់ ពីឆ្បំ១៩៩៩រហូត្មកដល់ដំណាច់ឆ្បំ២០១៣ដនេះ រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបាន
ផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ជូ នររួស្អរមានចំែូលទាបដដ្ឋយផ្ទធល់សរុបចំ នួន៣០.៥៧៧បណា
ឋ ញ (ដសមើនឹង១៣.៤២%
មៃនចំ នួនអត្ិ ្ិជនទាំងអស់របស់ រ.ទ.ស.ភ) កបុងដនាេះ ៖


:ច

១០.៧៦១



:ច

១៩.៨១៦

)

ក

(ក

កឧ
ក

កង១.៦៤៧

ង

៥.០៦៩.២៦៥.៨៤០

កង១៨.១៦៩

ង ១.២៦៧.៣១៦ដុ លាល

៖

-

ង របស់ រ.ទ.ស.ភ : ចំនួន ៣៣.៧៣៨.៤៨០ដរៀល រត្ូវនឹ ង
១៦៣បណា
ថ ញ

- ធនាោរពិភពដលាក ទី រកុងបា៉ា រ ីស ង
ដរៀល រត្ូវនឹ ង ១៩.៦៥៣បែថ
ក

ង

: ចំ នួន៥.០៣៥.៥២៧.៣៦០

។

គ

១៩៩៩

២០១៣

1,429

1,441

6,155

1,343

2,076

1,272

2,690

2,800
2,059
2,806

474

2,134

1,257

2,540

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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ក៣- សននិដ្ឋាន
កមមវ ិធី ដនេះ ពិ ត្ជាបានចូលរួមកាត្់បនទយភាពរកី រករបស់របជាពលរដឌកុងរាជធានី
ប
ភំ ដប ពញ និ ងបាន

ដឆលើយត្បដៅនឹងដោលនដោបាយកាត្់ បនទយភាពរកី រករបស់រាជរដ្ឋឌភិ បាល ពិ ត្របាកដណមន។

ទឹ កណដលរបជាជនដរបើ របាស់ជាទឹ កស្អាត្អាចទទួ លទានពី កាលមា៉ា សុីនដដ្ឋយផ្ទធល់បាន។ ដសវា ២៤
ដមា៉ា ងដលើ២៤ដមា៉ា ងររប់ ដពលដវលាណដលោត្់ រត្ូវការ និងមានស
ដឹ កជញ្ូជ នពីទីឆ្ាយដទៀត្ដឡើយ

ធររប់ រោន់។ ោត្់ មិនចាំបាច់រង់ ចារំ ត្ង និ ង

រពមទាំងចំ ណាយត្ិ ចពី៣ដៅ៩ដង ទាបជាងត្មៃមលណដលោត្់ធាលប់ចំណាយ

ពី មុន។ ោត្់ សល់ដពលដវលាសរមាប់ របកបរបរដផសងៗ ដដើមផីបណនទមចំ ែូលជូនររួស្អរ។ ដកមងៗណដលមាន
ភារៈកិ ចជ
ច ួ យដឹ កជញ្ូជ នទឹ កជាដរៀងរាល់មៃ្ាពីទីឆ្ាយ ឥឡូវដនេះក៏ បានស្រស្អកស្រស្អនថមានដពលដវលាដលងកមានថ
សរមាប់បដងោើនកាយសមផទា និ ងដរៀនសូរត្បដងោើនបញ្ញដរបស់ដរណ្មដទៀត្ផង។
សុែភាពដទៀត្ដស្អ ក៏
របដសើរជាងមុ ន ដដ្ឋយស្អរទឹកស្អាត្ ។
ណផាកដលើលទនផលដ៏ សកមមដនេះ រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបានទទួ លដជារជ័យ និ ង ការោំរទោ៉ា ង
ខ្លំងពី រាជរដ្ឋឌភិ បាល បណា
ឋ មៃដរូ អភិ វឌ្ណន៍ ដដើ មផីរទរទង់ដល់ការែិ ត្ែំ របស់ែួន
ល និ ងពីសំណាក់ ររួស្អរណដល
មានចំ ែូលទាបផ្ទធល់ រពមទាំងអងគការដរៅរដ្ឋឌភិ បាល

ក៏ ដូចជាអបកផថល់ជំនួយ និ ងអបកផថល់ឥែទានកបុង

ការឧបត្ទមធ
ភ ន ជាពិ ដសសធនាោរពិ ភពដលាក, ធនាោរអភិវឌ្ណន៍ អាសុី និងទី រកុងបា៉ា រ ីស។

ខ - កម្ម វិ ធី ផ្សព្វ ផ្ាយព្ត៌ មា នជូ ន អតិ ថិ ជនតាម្ម្ូ ល ដ្ឋា ន
ខ១- គោលបំណង

ដដើមផីដឆលើយត្បដៅនឹ ងត្ំ រវូ ការយល់ដឹងពីរាល់ការងារផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្របស់អត្ិ្ិជន
សហការជាមួយអត្ិ្ិជនឲ្យកាន់ ណត្លារបដសើរដឡើង

និ ងពរងឹ ងកិចច

រដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញបានបដងើត្
ោ រកុមការងារផសពវ

ផាយមួ យកាលពី ណែមី នា ឆ្បំ២០០៣ ណដលមានភារៈកិ ចអ
ច នុ វត្ថកមមវ ិធីផសពវផាយព័ ត្៌មានជូនអត្ិ្ិជនតមមូល
ដ្ឋឌននានាទូ ទាំងរាជធានី ភំ ដប ពញ

ងទី រកុងតដមម ដែត្ថកណា
ឋ ល ដដ្ឋយសហការជាមួ យអាជាញធរមូ លដ្ឋឌនកបុង

ដោលបំ ែងដធើោ
វ ៉ា ងណាឲ្យរបជាពលរដឌបានយល់ដឹងររប់ៗោប ជាពិ ដសសររួស្អរណដលមានចំ ែូលទាប។
របធានបទមៃនការផសពវផាយមានជាអាទិ៍៖
-

ងគ

-

ក

-

ក
. .

ង

ង
.

ច

កង

ខ

គ

ច

ក

-

បដចចក ដទសមៃនការផគត្់ផគង់ទឹក ស្អាត្

-

ការររប់ ររង និ ងការធានារុ ែភាពទឹ ក ស្អាត្ ណដលផគ ត្់ផគង់ជូនតមរបព័ ននណចកចាយ

-

ដោលការែ៍មៃនការផថ ល់ដសវាទឹ ក ស្អាត្ជូ នអត្ិ ្ិជន

-

ិ ី រែនាមៃ្ល ទឹក និ ង ការដចញវក
ិ ័ យប័ រត្មៃ្លទឹកជូ នអត្ិ ្ិជន
វធ

-

រពមទាំ ង របការដផសងៗ ណដលរត្ូវ របុងរបយ័ ត្ប ឬដចៀសវាង
អត្ិ ្ិជន ដូ ចជាការលិ ចធាលយទឹ កកបុងផធេះដដ្ឋយពុំ ដឹង។ល។
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ដដើ មផី ដរចផុ ត្ពី ការខ្ត្បង់ ដ ល់
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ឧបសម្ព័ៃធ ១

ម្ូលពេតុនៃការផ្គត់ផ្ង
គ ទ
់ ឹរសាាតជូៃព្បជាជៃព្រីព្រ
រពេះរាជាណាចរកកមពុជា មានរបជាពលរដឌរបមាែជាង១៤លាននាក់ ដដ្ឋយកបុងដនាេះរបមាែជា
ជាង១លាននាក់ កំពុងរស់ដៅកបុងទី រកុងភបំដពញ ជាពិ ដសសកបុងែ័ ែឍទាំង៤មៃនកណា
ឋ លទី រកុង។ ដូ ចោបនឹ ង
របដទសកំពុងអភិ វឌ្ណន៍ដមៃទដទៀត្របជាពលរដឌរកី រករស់ដៅកបុងរាជធានី ភំ ដប ពញ
សហរមន៍ និ ងែលេះដទៀត្ជាលកខែៈរាយបា៉ា យ។

ជាលកខែៈរបមូ លផថំុ

ឬជា

មុ ែរបររបស់របជាពលរដឌរកីរកទាំងដនាេះមានប៉ា េះកង់-ម៉ាូត្ូ, រត្់ម៉ាូត្ូឌ្ុប, ធាក់ សុីកូ,ល កមមករសំែង់, កមមករ

លាងរ្យនថ-ម៉ាូ ត្ូ។ល។ ចំ ែូលមធយមរបចាំមៃ្ារបស់ដររឺ ពី ៣.៥០០ ដៅ ១០.០០០ដរៀល (០,៨៥-២,៥០ដុ លាល)។
ជាចាំបាច់ និ ងជាដរៀងរាល់មៃ្ា ដររត្ូវណបងណចងចំែូលដ៏ សចដសើ
ង
ថ ដនេះ សរមាប់ អាហារបរ ិដភារកបុងររួស្អរ,
ួថ
បញ្ូជ នកូ នដៅស្អលាដរៀន អរិ គសនីសរមាប់បំភឺ,ល ទឹកសរមាប់ដរបើរបាស់ ។ល។
ចំ ដ េះរបជាពលរដឌរកី រក ណដលពុំ មានបណា
ឋ ញទឹ កត្ផ្ទធល់ពីរដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញរត្ូវទិ ញទឹ ក
ពី អបកលក់ ទឹកកបុងត្មៃមលដ៏ែស
ព ់ពី ១.៥០០ ដៅ ៣.៥០០ ដរៀល/ណម៉ា រត្រូ បណដលត្មៃមលដនេះណរបរបួលដៅតមត្ំ បន់។

ការចំណាយជា្វ ិកាដនេះដៅពុំ ទាន់ ររប់ រោន់ដៅដឡើយដទ ដររត្ូវចំណាយកមាលំងកាយ និ ងដពលដវលាបណនទម
ពី ដលើដនេះដទៀត្ ដដើមផីណរក ឬអូ សរដទេះដឹ កជញ្ូជ នទឹ កពីកណនលងលក់ ដៅផធេះរបស់ដរ ណដលមានចមាាយរាប់រយណម៉ារត្
ដទៀត្ផង។ ត្មៃមលទឹកដនេះពិ ត្ជាបានដកើនដឡើងណ្មមួ យក
ក

ក

ក

ត្ដទៀត្។

ក

ងក
ង

ក
ក

គ

។

គ

ក

ក

ង

កង

។
ច

ក

(ក

ក
ចំ ដ

ច

កខ

ង
ក

ក ក

ក
ក

ង

ក

ង

ង ង

ង ក

ង

ចក
ក ក

)

ច

ង

កគ

ការដឹកជញ្ូជ នទឹកជាបនធុករបស់កុមារ
Children’s Transport Water

ក

។

េះរបជាពលរដឌណដល មានបណា
ឋ ញទឹ កត្ផ្ទធល់ពីរដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញវ ិញដរពុំចាំបាច់ ដឹក

ជញ្ូជ នទឹកដឡើយ ដរ េះដរមានទឹកដរបើ ដដ្ឋយ
ស្រសួលដៅកបុងផធេះណត្មថង។ មិនរត្ឹ មណត្ប៉ាុដណាតេះ
ដររត្ូវចំ ណាយដលើ មៃ្លទឹកណត្៥៥០ដរៀល/ម៣

éføTwks¥atrbs; r>T>s>P sMrab;CIvPaB
PPWSA's Water Tariff for Domestic Connections

កបុងករែីដរបើ របាស់អស់ ៧ម៣/ណែ (ឬត្ិចជាង
របមាែ ២៣០លីរត្/មៃ្ា) និ ងណត្ ៧៧០
៣

ដរៀល/ម កបុងករែីដរបើរបាស់អស់ពី ៨ ដៅ
១៥ម៣/ណែ។ ដូ ដចបេះអបកណដលោមនបណា
ឋ ញទឹក
ត្ផ្ទធល់

550
Riels

ពី រ ដ្ឋឌករទឹ ក សវ យ័ ត្ រកុ ង ភបំ ដពញ

ណដលជាទូ ដៅរបជាជនរកី រករត្ូវចំណាយមៃ្ល
ដលើសដរ

0-7m3

៣ ដៅ ៩ដង។
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770
Riels

1,010
Riels

1,270
Riels

8-15m3 16-50m3 >50m3

ឧបសម្ព័ៃធ ២

ការងារផ្គ ត់ ផ្គ ង់ ទឹ រ សាា តជូ ៃ ព្បជាជៃព្រី ព្រ ម្ុៃ ឆ្ន ំ២០១៣
ក្ព្ោយរបបបុល ពរ ដហដ្ឋឌរចនាសមព័ នន ទី រកុ ង ភបំ ដពញទាំ ង មូ លបានបំ ផិល ច បំ ផ្ទលញទាំ ង ស្រសុង ។
សមាពធទឹកកបុងបណា
ឋ ញណចកចាយមានករមិ ត្ទាប ដដ្ឋយស្អរណត្ការធលុេះធាលយបំ ពង់ ដមចាស់ៗ និ ងការលាត្
សននឹងមៃនបណា
ឋ ញផគត្់ផង
គ ់ ក៏ ដៅមានករមិត្។
ដសវាកមមផគត្់ផង
គ ់ ទឹកណដលមានរទុងរទាយត្ូ ចៗ បានចាប់ ដផើម
ថ ដឡើងតមរយៈការបូមទឹកទដនល បឹ ង ឬ
អែូឋ ង និ ងលក់ ដៅអត្ិ្ិជនតមលទនភាពណដលអាចដធើ វបាន ចាប់ តំងពី រដទេះរុញរហូត្ដល់ការដរៀបចំ ជារបព័ នន
បំ ព ង់ ខ្បត្ត្ូ ច ។ អប ក លក់ ទឹ ក មួ យចំ នួ ន បានមកជាវទឹ ក ពី រ ដ្ឋឌករទឹ ក សវយ័ត្ រកុ ង ភបំ ដពញ និ ង ដធើ វ អាជី វ កមម
លក់ ទឹ ក បនថ។
រុ ែវ ិបត្ិធ
ថ ំៗ មៃនការផថល់ដសវាតមរយៈអបកលក់ទឹកបនថមាន២រឺ៖
១. មៃ្លទឹកដកើនដឡើងែពស់ ចំ ដ

េះអបកដរបើរបាស់។

២. អបកលក់ទឹកភារដរចើ ន បានលួចទឹ កពី បណា
ឋ ញផគត្់ផង
គ ់ របស់ រ.ទ.ស.ភ តមលផិចដផសងៗ។ ដដើ មផី
កាត្់ បនទយនូវចរ ិត្អសកមមដនេះ

រដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញបានែិត្ែំ សហការជាមួ យអងគការ

មិ នណមនរដ្ឋឌភិ បាលនានា ដូ ចជាអងគការ PADEK ដដើ មផីផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ជូ នអត្ិ្ិជនរកី រកតមរយៈ
ត្ំ ណាងរបស់ពួកដរ។
ដដ្ឋយមានការោំរទពីស្អលារកុងភបំដពញ រ.ទ.ស.ភ បានដសបើឲ្យររួស្អររកី រកណដលរស់ដៅជិ ត្ោបចង
រកងោបជាសហរមន៍អបករកី រកដឡើង។

សហរមន៍ទាំងដនាេះបានដរជើ សដរ ើសត្ំណាងរបស់ែួន
ល ដដើ មផីទទួល

ទឹ កស្អាត្ពីរដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញ និងណចកចាយបនថដដ្ឋយអនុ វត្ថនូវមៃ្លលក់ សមរមយដល់អក
ប ដរបើ របាស់

កបុងសហរមន៍ ការដរៀបចំបំពង់ណចកចាយទឹកកបុងសហរមន៍ ភារដរចើ ន រត្ូវបានទទួ លការឧបត្ទមព
ភ ី អងគការមិន
ណមនរដ្ឋឌភិ បាល។
រនងដំ
ណាច់ឆ្នំ១៩៩៨ រ.ទ.ស.ភ មានអត្ិ ្ិជនចំនួន ៥៣នាក់ ជាត្ំ ណាងសហរមន៍ ណដលបានដរបើ
ុ

របាស់ ទឹ ក ជាមធយម១៥.៥០០ម ៣ កបុ ងមួ យណែរឺ របមាែ ១,១% មៃនបរ មា
ិ ែទឹ ក លក់ សរុប របស់ រ ដ្ឋឌករទឹ ក
សវយ័ ត្ រកុងភបំដពញ។
ក៏ ប៉ាុណនថ

ជាបនថបនាធប់

ត្ំ ណាងសហរមន៍ បានកាលយែលួនជាអបកលក់ ទឹកបនថ និ ង បដងើន
ោ ចំដែញពី

សហរមន៍ និ ងដកងរបវ ័ញ្ចពី រដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញ។

កបុងណែមិ នា ឆ្បំ១៩៩៨ រ.ទ.ស.ភបានទទួ លឥែទានអភិវឌ្ណន៍ពីធនាោរពិភពដលាក ដដ្ឋយកបុងដនាេះ
មាន្វ ិកា មួ យណផបកត្ូចសរមាប់បំដរ ើការងារផគត្់ផង
គ ់ ទឹកស្អាត្ជូ នរបជាជនរកី រក។ ដដ្ឋយណផាកដលើលទនភាពដនេះ
និ ង ដដើមផីចូលរួមចំណែកកបុងការអនុ វត្ថដោលនដោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌភិ បាល កបុងការកាត្់បនទយភាពរកី រក
រ.ទ.ស.ភ បានដលើកដឡើងនូ វដោលនដោបាយ "ផគត្់ផង
គ ់ទឹកស្អាត្ជូនរបជាជនរកីរក" កបុងករែីណដលដរ ៖
១. មានទី ស្អបក់ ដៅចាស់លាស់ និ ងមានការទទួ លស្អគល់ពីស្អលារាជធានី ភំដប ពញ
២. យល់រពមបង់ របាក់ ១០%

មៃនមៃ្លត្បណា
ថ ញទឹ កសរុប

រួមទាំងរបាក់ កក់ដៅដពលដ្ឋក់

កយដសបើសុំ

បណា
ថ ញបង់ ជាដរៀងរាល់ណែ នូវទឹករបាក់ ណដលដៅសល់កុងរយៈដពល
ប
០៩ណែ ដដ្ឋយបូ កបណនទម
ការរបាក់ធនាោរ ៨,៥%។

រោាន

- 1 / 10 -

រកុមការងារសរមាប់ អនុ វត្ថដោលនដោបាយផគត្់ផង
គ ់ទឹកស្អាត្ជូ នអបករកីរកដនេះ រត្ូវបានបដងោើត្ដឡើង
ដដ្ឋយមានភារៈកិ ចព
ច ិ និត្យណបបបទសុំជាវទឹកតមការបង់រ ំលស់របស់អបករកីរក។ ដដ្ឋយណឡកពុំ មានការផសពវ
ផាយដោលការែ៍ជាទូលំទូលាយដទ។
រនុងឆ្នំ១ ៩៩៩

រដ្ឋឌករទឹ ក សវយ័ត្ រកុង ភបំដពញបានអនុ វ ត្ថត្បណា
ថ ញជូ នអបករកី រករស់ ដៅដរៅ

សហរមន៍កុងែ័
ប
ែឍទាំង៤ មៃនកណា
ថ លរកុងភបំដពញបានចំនួន១០១ររួស្អរ។ ដនាេះជាបរ ិមាែត្ិ ចត្ួច (៨%)
ដបើ ដរបៀបដធៀបដៅនឹ ងចំនួនបណា
ថ ញចូ លផធេះសរុប (១២.០៥៩) ណដលបានដ្ឋក់ដៅកបុងឆ្បំដនាេះ ។

ជាមួ យនឹ ងការពរងីកដសវាផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ រនងឆ្
ន ំ២០០០ ទនធឹមនឹ ងការ្យចុ េះមៃនបរ ិមាែទឹ កបាត្់
ុ

បង់និងសមាពធទឹកផគត្់ផង
គ ់ ដកើ នដឡើងជាទូ ដៅ រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបានស

ចចិត្ថបដងោើនសកមមភាព

ផថល់ដសវាទឹកស្អាត្ដដ្ឋយផ្ទធល់ជូនអបករកីរក កបុងករែីណដលអបករកីរកទាំងដនាេះ ៖

១. មិ នរត្ូវផ្ទលស់បូ រទី
ថ លំដៅ

២. រាយការែ៍ជូ ន រ.ទ.ស.ភ ករែីមានទឹកធាលយ និ ងបណា
ថ បាត្ុ ភាពអសកមមដផសងៗណដល

ក់ព័នន

នឹ ងបណា
ថ ញទឹកស្អាត្
៣. មិ នដឆលៀត្ឱ្កាសយកទឹ កដៅលក់ បនថយកចំ ដែញ។
រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបានកំ ែត្់ ការបង់ រ ំលស់មៃ្លសិទិ ជា
ន វទឹ ករបចាំណែជូ នអបករកីរក (នាឡិកា
ទឹ ក ១៥ ម.ម និ ងរបណវងបណា
ថ ញអត្ិ បរមា ១០ណម៉ា រត្) ដូ ចខ្ងដរកាម ៖
- បង់ដលើកទី ១

:

មានទឹករបាក់ ចំនួន ១០៩.០៨០ ដរៀល (ដពលដ្ឋក់

- បង់ដលើកទី ២

:

មានទឹករបាក់ ចំនួន ៣៦.០៤០ ដរៀល

- បង់ដលើកទី ៣

:

មានទឹករបាក់ ចំនួន ៣៥.៨៤០ ដរៀល

- បង់ដលើកទី ៤

:

មានទឹករបាក់ ចំនួន ៣៥.៥៤០ ដរៀល

- បង់ដលើកទី ៥

:

មានទឹករបាក់ ចំនួន ៣៥.៣៤០ ដរៀល

- បង់ដលើកទី ៦

:

មានទឹករបាក់ ចំនួន ៣៥.០៤០ ដរៀល

- បង់ដលើកទី ៧

:

មានទឹករបាក់ ចំនួន ៣៤.៨៤០ ដរៀល

- បង់ដលើកទី ៨

:

មានទឹករបាក់ ចំនួន ៣៤.៦៤០ ដរៀល

- បង់ដលើកទី ៩

:

មានទឹករបាក់ ចំនួន ៣៤.៣៤០ ដរៀល

- បង់ដលើកចុ ងដរកាយ :

មានទឹករបាក់ ចំនួន ៣៤.១៤០ ដរៀល

កយត្បណា
ថ ញ)

ទឹ ករបាក់បង់ សរុបមានចំនួន ៤២៤.៨៤០ដរៀល ដដ្ឋយរួមបញ្ូច លទាំងរបាក់ កក់ចំនួន ៤១.៤០០ដរៀល

និ ងអាករដលើត្មៃមលបណនទម ១០%។

រកុមការងារចំ នួន ២ រត្ូវបានបដងោើត្ដឡើ ង ដដ្ឋយមានភារៈកិ ចចចុេះផសពវផាយ និ ង ពនយល់ ណែនាំ ពី
ដោលការែ៍ ផគ ត្់ ផគ ង់ ទឹ ក ស្អា ត្ជូ ន អប ក រកី រកដល់ ទី ក ណនល ង

ដដើ មផី ឲ្យដរបានយល់ ចាស់ ពី ផ លរបដោជន៍

ដ៏ ដរចើ ន ណដលដរនឹ ងទទួ លបានជាពិ ដសសណផបកហិរញ្ដវត្ទុ។

បនាធប់ពីការផសពវផាយ

អនុវត្ថការងារផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ជូនអបករកីរក

រកុមដនេះមានភារៈកិ ចច

ដដ្ឋយរិ ត្ចាប់ ពីការដរៀបចំឯកស្អររហូត្ដល់ការត្បណា
ថ ញ

ចូ លផធេះ។
កបុងឆ្បំ២០០០ កំ ដែើនបណា
ថ ញអបករកី រកមានចំ នួន៤៧៤បណា
ថ ញ កបុងដនាេះ៣៨បណា
ថ ញ សទិត្ដៅ
ដរៅសហរមន៍ និង ៤៣៦បណា
ថ ញ សទិត្កបុងសហរមន៍ចំនួន៦។
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រនងឆ្
ន ំ២០០១ ដដើមផីបនថពរងឹង និ ង ពរងីកដសវាទឹ កស្អាត្ផ្ទធល់ជូនរបជាជនរកី រកកបុងែែឍទាំង៤
ុ

កបុងកណា
ថ លរាជធានីភំ ដប ពញ

រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបានដធវើការស្អធបសធង់មត្ិ និង សំែូមពររបស់

របជាជន រកីរកណដលដទើ បនឹ ងបានទទួ លដសវា្មីៗ និ ងដធវើការអដងោត្កបុងែ័ែឍទាំង៤ ដដើមផីរករបជាជនរកី រក
ដមៃទដទៀត្ណដលមិនទាន់ បានទទួ លដសវាដដ្ឋយផ្ទធល់ពីរដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញ។ ជាលទនផលបាន បងាា ញ
ឲ្យដ

ើ ញោកបុងសហរមន៍ ទាំងអស់ ណដលបានទទួ លដសវាដហើ យដៅមានរបជាជនរកី រកចំ នួន៦៩១ររួស្អរ

ណដលពុំទាន់ មានបណា
ថ ញដៅ ដឡើយ (របាយការែ៍ឆមាសទី ១ ឆ្បំ២០០១ ឯកស្អរទី ៣ -Vol3)។ មូ លដហត្ុ
សំខ្ន់ ណដលបណា
ថ លឲ្យដរពុំ ទាន់ មានបណា
ថ ញផ្ទធល់ែួនរឺ
ល
៖

-ពុំ យល់ពីផលចំ ដែញណដលដរនឹងទទួ លបានពី ការដរបើ របាស់បណា
ថ ញផ្ទធល់ែួ ន
ល ឬ
-ពុំ មានលទនភាពបង់ រ ំលស់កុ ងរយៈដពល១០ណែ។
ប

ណផាកដលើលទនផលនិងមូ លដហត្ុ ដនេះ រដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញបានពិនិត្យសិកាដោលការែ៍បង់
រ ំលស់ដឡើងវ ិញ ។ កបុងណែមិ ្ុនា រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបានដ្ឋក់ ដចញនូ វដោលការែ៍ បង់រ ំលស់្ីម
ចំ នួន២(សំរាប់ របជាជនរស់ ដៅកបុ ងរកុ ង

និ ង សំ រា ប់ របជាជនរស់ ដៅសហរមន៍ ដរៅរកុ ង )

ណដលផថ ល់

លទន ភា ពជូ ន អប ក រកី រកនូ វ ជំ ដរ ើសកបុងការបង់ មៃ្លត្បណា
ឋ ញ សរមាប់ រយៈដពល ១០ណែ ឬ ១៥ណែ ឬ ២០ណែ
តមលទនភាពណដលមាន

និ ងបញ្ុច េះត្

សរមាប់ អក
ប រកី រកណដលរស់ដៅកបុងសហរមន៍

ត្ំ បន់ ជាយរកុង

(ដរៅែែឍកណា
ឋ លរកុងទាំង៤) មកដៅរត្ឹម៨០% មៃនត្មៃមលកុងរកុ
ប
ង។

ជាមួ យោបដនេះោបណដរ រដ្ឋឌ ករទឹ ក សវយ័ត្ រកុ ងភបំ ដពញបានែិ ត្ ែំ ព រងី ក បណនទ មនូ វ របព័ ននផគ ត្់ ផគ ង់ទឹ ក

ស្អា ត្ដៅត្ំ ប ន់ ជា យរកុ ង ភបំ ដពញបានែិ ត្ ែំ ផសពវ ផាយ

និ ង

សហការដដើ មផី ដសើ ប សុំ ឲ្យអងគ កា រមិ ន ណមន

រដ្ឋឌ ភិ បាល ជួ យឧបត្ទ មភ រោំរទដល់ការងារដនេះ ។
ជាលទនផល

រដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញបានអនុ វត្ថត្បណា
ឋ ញចូ លផធេះជូនរបជាពលរដឌរកីរកទាំង

កបុង និ ងដរៅរកុងសរុបចំនួន ២.១៣៤ (របមាែ៧៨% មៃនបណា
ឋ ញរបជាជនរកី រកសរុបចំ នួន ២.៧០៩
ណដលបានដំ ដឡើងចាប់ តំងពី កមមវ ិធី ផត្
គ ់ផគង់ទឹកស្អាត្ជូនអបករកី រករបស់ែួនដលើ
ល
ឆ្កអនថរជាត្ិ តមរយៈ ការ
អដញ្ជើញរបស់ធនាោរពិភពដលាក

កបុងសិកាខស្អលាអនថរជាត្ិមួយសីព
ថ ីកំណែទំ រង់ ការងារផគត្់ផង
គ ់ ទឹកស្អាត្

និ ងអនាម័ យកបុង បរ ិបទមៃនសវ័យភាពត្ំ បន់ (International Seminar on Water Supply and Sanitation

Sector Reform in the Context of Regional Autonomy ) ណដលបានរបរពឹ ត្ិដថ ៅនារកុងហា៉ា កាត របដទស
ឥែូឍ ដនសុី កបុងណែឧសភា

២០០១។ បទពិ ដស្អធន៍ ណដលបានដលើកដឡើងរត្ូវបានទទួ លនូ វការោំរទពីររប់

សំណាក់ សិកាខកាមអនថរជាត្ិណដលបានចូ លរួម ។
រួ រកត្់សមាគល់ផងណដរោ ទនធឹមនឹងការងារបថូរបណា
ឋ ញដម (កាត្់ បណា
ឋ ញចាស់ដចាល ដ្ឋក់បណា
ឋ ញ្ី)ម

រ.ទ.ស.ភបានបំ បាត្់ អបកលក់ ទឹកនិ ងត្ំ ណាងអបកណចកចាយទឹ កជាបនថបនាធប់ ដដ្ឋយការត្បណា
ឋ ញដរបើ របាស់
ផ្ទធល់ជូនរបជាពលរដឌររប់ផធេះ កបុងត្ំបន់ណដលបានបថូរត្បណា
ឋ ញដម រហូត្មកដល់ដំណាច់ ឆ្បំ២០០១ អបកលក់
ទឹ កនិ ងត្ំណាងណចកចាយទឹ កបនថចំនួន ១៥៤នាក់ រត្ូវបានបញ្ឈប់ ជាស្អទពរ។
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ឆ្នំ២០០២ រដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញបានបនថចុេះស្អធប់ សង
ធ ់មត្ិ និ ងសំែូមពរជាក់ ណសឋងរបស់
របជាពលរដឌរកីរកណដលដទើបបានទទួ លដសវា និង ស្រស្អវរជាវរកររួស្អររកីរកកបុងែ័ ែឍទាំងបួ នកណា
ថ លរកុង
ណដលមិ នទាន់ទទួ លបានដសវាទឹកស្អាត្ ដដ្ឋយផ្ទធល់ពីរដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញ។

ជាលទនផល រដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញ បានអនុ វត្ថត្បណា
ថ ញចូលផធេះជូនរបជាពលរដឌរកី រក ទាំងកបុង

និ ងដរៅរកុងសរុបចំ នួន ១.២៥៧ (របមាែ ៣២% មៃនបណា
ឋ ញរបជាជនរកី រកសរុបចំនួន ៣.៩៦៦ ណដល
បានដំ ដឡើងចាប់ តំងពី កមមវ ិធី ផត្
គ ់ ផង
គ ់ទឹកស្អាត្ចាប់ ដផថើមអនុ វត្ថ)

ដដ្ឋយកបុងដនាេះ៤៣៣បណា
ឋ ញ កបុងសហរមន៍
(៣៤៨ កបុងរកុង និ ង៨៥ ជាយរកុង) និ ងដៅកបុងត្ំបន់ ទាំងដនាេះ និងបានបញ្ចប់ ការស្អឋរដឡើងវ ិញ នូ វដរាង

ចរកផលិត្ទឹ កស្អាត្ដរជាយចងាវរ ណដលមានសត្ទមភាពផលិត្ ៦៥.០០០ម៣/មៃ្ា និងដំ ដែើការផលិត្ផលិត្
ពី មៃ្ាទី២៦ ណែមិ នា ឆ្បំ២០០២ ដដើ មផីបដងើន
ោ បរ ិមាែទឹ កស្អាត្ជំ រញ
ុ ការផគត្់ផង
គ ់ ដៅត្ំ បន់ ជាយរកុង ។
ក្រាងចព្រក្ព្ជាយចង្វារ សម្រថភាពផលិរ ៦៥.០០០ ម្៣ / ថៃ្ង

ដរៅពីដនេះដដើ មផីដឆើ លយត្បដៅនឹងសំែូមពររបស់ឯកឧត្ថមរបត្ិភូរាជរដ្ឋឌភិ បាល ទទួលបនធុកអភិ បាល

រាជធានី ភំដប ពញដដើមផីដដ្ឋេះស្រស្អយសំែូមពរជាបនាធន់របស់របជាពលរដឌរងដរោេះដដ្ឋយ រគិសភ័ យកាលពី មៃ្ា

ទី ២៦ និ ង ២៧ ណែវ ិចិ ឆកា ឆ្បំ២០០១ចំ នួន ៥.១២៧ររួស្អរ ណដលរត្ូវដរៀបចំ ទីលំដៅដ្ឋឌន្ី ម កបុងសហរមន៍ភូមិ
ស្អមរី គ និ ងភូមិ អនលង់កាាន កបុងែ័ ែឍដដងាោ រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញ បានចុ េះពិ និត្យទី តំង, សិកា
របភពទឹ ក និ ងស្អងសង់របព័នរន បរពឹ ត្ិក
ថ មមទឹកមួ យ ណដលមានសត្ទមភាពផលិត្១៦ម៣ /ដមា៉ា ង និ ងបានដ្ឋក់

ឲ្យដំ ដែើរការបំដរ ើដសចកីរថ ត្ូវការរបស់របជាពលរដឌកុងភូ
ប មិស្អមរី គ ពី មៃ្ាទី១ ណែ មករា ឆ្បំ២០០២ ។ ្វ ិកាណដល
បានចំ ណាយមានចំ នួនសរុប ១៩៥.៤៦៥.៧៨៧ ដរៀល និងរត្ូវបានអនុម័ត្ផថល់ជូន ជាអំដណាយដល់របជាពល
រដឌរងដរោេះ ដដ្ឋយរកុមរបឹ កាភិ បាលមៃនរដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភំដប ពញ នាសម័ យរបជុំ ដលើកទី ៩ មៃ្ាទី១៧ ខមិ្ុនា
២០០២។
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សាាៃីយព្៍ បព្រឹតិតរម្មទរ
ឹ សាាត-ភ្ូម្ិសាម្គីីគ
Water Treatment Facility- Samarki Village
ꗬÁ

ដរៅពី ដនេះដៅដទៀត្ រដ្ឋឌ ករទឹ ក សវយ័ ត្ រកុ ង ភបំ ដពញបានដធើ វ ស និ ប សិទន មួ យ កាលពី មៃ្ា ទី ១៩ កកោ ដ្ឋ
២០០២ ជាមួ យត្ំ ណា ងអងគ ការដរៅរដ្ឋឌភិ បាល និ ង ត្ំ ណា ងសហរមន៍ នានា ទាំ ង កបុ ង និ ង ដរៅរាជធានី
ភបំដពញ ដដើ មផីផសពវផាយពី ដោលនដោបាយពិនិត្យ និ ងដដ្ឋេះស្រស្អយដដើ មផីបដងើន
ោ រុ ែភាពរបស់ែួន។
ល
ឆ្នំ២០០៣

ដរៅពី ការងារស្អធបសធង់មត្ិ-សំែូមពររបស់របជាពលរដឌរកី រកណដលដទើ បបានទទួ ល

ដសវា និ ងស្រស្អវរជាវរកទីតំងររួស្អររកី រកកបុងែ័ ែឍទាំងបួនកណា
ឋ លរកុង ណដលមិ នទាន់ ទទួ លបានដសវាទឹ ក
ស្អាត្ដដ្ឋយផ្ទធល់ដៅដឡើយ

រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបានពរងី កការផគត្់ផង
គ ់ ទឹកស្អាត្ជូ នរបជាពលរដឌ

រកី រកតមជាយរកុង (ែ័ែឍមានជ័ យ, ដដងាោរ, ឫសសីណកវ)។
ជាលទនផលបណា
ឋ ញទឹ កស្អាត្ណដលបានត្ជូនរបជាពលរដឌរកីរកទាំងកបុង និ ងដរៅរកុង សរុបចំនួន

២,៥៤០ បណា
ឋ ញដដ្ឋយកបុងដនាេះ៧១៦បណា
ឋ ញដៅកបុងកណា
ឋ លរកុង(៦០០ បណា
ឋ ញ កបុងសហរមន៍ និ ង
១១៦ បណា
ឋ ញ ដរៅសហរមន៍ ) និ ង១.៨២៤ បណា
ឋ ញ ដៅកបុងជាយរកុង (៧៨៣ បណា
ឋ ញ កបុងសហរមន៍
និ ង១.០៤១ បណា
ឋ ញដរៅសហរមន៍)។

ិ ី “ផគ ត្់ ផគ ង់ ទឹ ក ស្អាត្ជូ ន របជាជនរកី រក” រហូ ត្ ដល់ ដំ ណា ច់ ឆ្បំ
រិ ត្ តំ ង ពី ចា ប់ ដផើ ថ ម អនុ វ ត្ថ នូ វ កមម វ ធ
២០០៣ដនេះ រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបានផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ជូ នរបជាជនរកី រកដដ្ឋយផ្ទធល់ បានចំ នួន
សរុប ៦,៥០៦ បណា
ឋ ញដដ្ឋយកបុងដនាេះ ៖
- កណា
ឋ លរកុងភបំដពញ ចំ នួន៣.២៧០បណា
ឋ ញ កបុង៤៤សហរមន៍ និ ង ៧៦៤បណា
ឋ ញ ដរៅសហរមន៍
- ជាយរកុងភបំដពញចំនួន ៩៥១បណា
ឋ ញ កបុង១៧ សហរមន៍ និ ង ១.៥២១ បណា
ឋ ញ ដរៅសហរមន៍។
ជាងដនេះដៅដទៀត្ ោបក់ ដឹកនាំរដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញបានផសពវផាយបទពិ ដស្អធន៍មៃនការផគត្់
ផគង់ទឹកស្អាត្ជូនរបជាពលរដឌរកី រកី ដៅដលើឆ្កអនថរជាត្ិ តមរយៈការចូ លរួម ៖
i. ដវទិ កាទឹ កពិ ភពដលាកដលើកទី ៣

ណដលរបរពឹ ត្ដថ ៅ

ពី មៃ្ាទី

១៦ដល់២៣

ណែមិ នា

ឆ្បំ២០០៣

ដៅទី រកុង Kyoto , Osaka និ ងShiga របដទសជប៉ាុន តមរយៈការអញ្ជីញរបស់JICA និ ង ADB
ដដ្ឋយដៅកបុងដនាេះមានការបញ្ញ
ច ំងណែសភាពយនថ
ណដលមានែឹ លមស្អរសថីពីបទពិដស្អធន៍ មៃនការ
ផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ជូនរបជាពលរដឌរកីរកណដលបានដរៀបចំដដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ណន៍ អាសុីផងណដរ។
រោាន
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ii. សិ កាខ ស្អលាត្ំ ប ន់ សថី ពី ការងារផគ ត្់ ផគ ង់ ទឹ ក ស្អា ត្ជូ ន របជាពលរដឌ រកី រកណដលរបរពឹ ត្ថ ដៅដៅ
ទីរកុងបា៉ា តោ៉ា របដទសមៃ្ ពី មៃ្ាទី៩ ដល់១១ ខកញ្ញដ ២០០៣ តមរយៈការអញ្ជីញរបស់អងគការ
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)។
ដដ្ឋយណឡក កាលពី មៃ្ាទី១២ ខធបូ ឆ្បំ២០០៣ ឯកឧត្ថមអរគនាយករដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញ
បានឧបត្ទមទ
ភ ឹ ករបាក់ចំនួន៧០ដុ លាលអាដមរ ិក ជូ នអបកស្រសី មា ផ្ទនី ផធេះដលែ៣៣៨អឺ ១ ផលូវ២៨២ សងាោត្់

បឹ ងដកងកង១ ែែឍចំ ការមន ណដលមានជី វភាពទី ទ័លរកខ្លំង សំរាប់ទូទាត្់បំែុលមៃ្លត្បណា
ឋ ញទឹ ករ ំលស់
១០ណែ និងបំ ែុលមៃ្លទឹកដរបើ របាស់ទឹកណដលអបកស្រសីបានជំ

ក់ រដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញកនលងមក។

កបុងឆ្បំ២០០៣ ដនេះណដរ រដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញក៏ បានលុបបំ បាត្់ អក
ប លក់ ទឹក និ ងត្ំ ណាងណចក
ចាយជាបនថ ប នាធប់ សរុប ចំ នួ ន ៦០នាក់ ដដ្ឋយបានណរបកាលយអត្ិ ្ិ ជនរបស់ អបក លក់ ទឹ ក និ ង ត្ំ ណា ងណចក
ចាយទាំងដនេះឲ្យដៅជាអត្ិ្ិជនផ្ទធល់របស់រដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញ។
ឆ្ន ំ២០០៤ រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបាន ៖
១. បនថស្អធប់ សង
ធ ់ មត្ិ និ ងសំែូមពររបស់របជាជនរកី រក ណដលដទើ បទទួ លបានដសវា្ីៗ
ម
២. បនថ ស្រស្អវរជាវរកទី តំង ររួស្អររកី រកកបុ ងែ័ ែឍទាំ ង បួ ន កណា
ឋ លរកុ ង (៧មករា,
ដូ ន ដពញ,ទួ លដោក,ចំ ការមន)ណដលអាចមិ នទាន់ បានទទួ លដសវាផ្ទធល់
ពី រដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញ
៣. បនថពរងី កដសវាទឹ កស្អាត្ជូនរបជាពលរដឌរកី រកដៅកបុងត្ំបន់ ជាយរកុង (ែែឍមានជ័ យ, ដដងាោរ,
ឫសសីណកវ)

៤. បនថលុបបំ បាត្់អបកលក់ ទឹកបនថបានចំនួន២៦កណនលង និ ងផថល់ដសវាជូ នអបកដរបើ របាស់ដដ្ឋយផ្ទធល់
៥. ដរៀបចំ ដោលការែ៍ ផថ ល់ សិ ទិ ន ជាវទឹ ក ជូ ន របជាជនណដលរកែសត្់ ខ្លំ ង ដដ្ឋយឥត្មៃ្ល
៦. បដងើន
ោ និងធានានិ រនថរភាពមៃនរុ ែភាពទឹកស្អាត្ ណដលអាចទទួ លទានបានដដ្ឋយផ្ទធល់ (ពុំចំណាយ
ដ្ឋំពុេះ)
៧. ដរៀបចំរដរមាងផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ដៅទី រកុងតដមម កបុងដែត្ថកណា
ឋ ល

៨. ផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ជូ នរបជាពលរដឌរកី រកណដលរស់ដៅកបុងសហរមន៍ ទាំង១០៧ កបុងរាជធានីភំ ដប ពញ
តមដោលនដោបាយរបស់ស្អលារកុងភបំដពញ។
ជាលទនផល រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញស

ចបានការផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ជូនរបជាជនរកី រកសរុប

ចំ នួន២.៨០៦បណា
ថ ញ កបុងដនាេះ ៨៧១បណា
ថ ញ ជូ នរបជាជនរកីរករស់ដៅកបុងកណា
ថ លរកុង (៤៤៨បណា
ថ ញ
កបុងសហរមន៍ និ ង ៤២៣បណា
ថ ញ ដរៅសហរមន៍ ) និ ង១.៩៣៥បណា
ថ ញ ជូ នរបជាជនរកី រករស់ដៅជាយរកុង
(៤៣៨បណា
ថ ញ កបុងសហរមន៍ និ ង ១.៤៩៧បណា
ថ ញ ដៅដរៅសហរមន៍)។
រួ រកត្់ សមាគល់ោ

កបុងចំនួនរបជាជនរកីរកណដលបានទទួ លដសវាខ្ងដលើដនេះ មានរបជាជនរកី រក
៥៩៦នាក់ (១២៣ររួស្អរ) ណដលរស់ដៅកបុងសហរមន៍ដតបត្រជុំ៥ កបុងសងាោត្់បឹងទំ ពន់ ែែឍមានជ័ យមាន
ជី វភាពរកលំបាកោ៉ា ងខ្លំង ដដ្ឋយភារដរចើ នជាអបកដរ ើសដអត្ចាយដលើរំនរសរមាមសធឹងមានជ័ យ។
ដដ្ឋយពិ និត្យដ

ើញនូ វភាពជាក់ ណសថងដនេះ

រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបានផគត្់ផង
គ ់ ទឹកស្អាត្ជូ ន

សហរមន៍ដនេះ ដដ្ឋយបញ្ុច េះមៃ្លត្បណា
ថ ញ ក់កណា
ថ ល និ ងអនុ ញ្ញដត្ឲ្យបង់ រ ំលស់រយៈដពល២០ណែ រពមទាំង
បានឧបត្ទមទា
ភ ំងស្រសុងដលើមៃ្លត្បណា
ថ ញទឹកចំ ដ េះររួស្អររកែសត្់ចំនួន១៤
ណដលពុំ មានលទនផលបង់មៃ្លត្
បណា
ថ ញ។
រោាន
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សរម្មភាពក្រើសក្េរចាយក្លើគំនរសំរាម្សទឹង មានជ័យ
ណផាកដលើលទនផលដ៏ សកមមដនេះ រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបានទទួ លការអបអរស្អទរ និ ងការោំរទ
ជាខ្លំងពី សំណាក់ របជាជនរកី រកផ្ទធល់ រពមទាំងអងគការដរៅរដ្ឋឌភិ បាល ក៏ ដូចជា
អបកផថល់ជំនួយ និ ងអបកផថល់ឥែទានជាពិ ដសស ធនាោរពិភពដលាក និងធនាោរ
អភិវឌ្ណន៍អាសុី ។
២៧ ខ ក
ច

ក

២០០៤

ច

ខ១

ក

២០០៤

(2004 ADB’s Water Prize) ជូ ន ដល់ រ ដ្ឋឌ ករទឹ ក សវយ័ ត្ រកុ ង ភបំ ដពញបាន
ចូ លរួមចំ ណែកោ៉ា ងសកមមភាព កបុងការោំរទដោលនបាយ “ទឹកស្អាតសគ្មាប់
ម្នុ សសទូគៅ” (Water for All)។

ឆ្ន ំ២០០៥ រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបាន ៖
១. បនថស្អធបសធង់មត្ិ និ ងសំែូមពររបស់របជាជនរកី រក ណដលដទើ បទទួ លបានដសវា្មីៗ ។
២. បនថពរងី កដសវាទឹ កស្អាត្ជូនរបជាពលរដឌរកី រកដៅកបុងត្ំបន់ ជាយរកុង (ែែឍមានជ័ យ, ដដងាោរ,
ឫសសីណកវ) និ ងទី រម
ួ ដែត្ថកណា
ថ ល ដដ្ឋយអនុ ញ្ញដត្ឲ្យបង់រ ំលស់នូវសិទិ ជា
ន វទឹ ក។

៣. អនុវត្ថដោលការែ៍ឧបត្ទមភធនជូនរបជាជនទាល់រក ដលើសិទិ ជា
ន វទឹ ក ៣០%, ៥០% និង ៧០%
ដដ្ឋយណផាកតមការវាយត្មៃមលស្អទនភាពរកី រករបស់រែៈកមមការ

សហការជាមួ យអាជាញធរណដនដី

ជាលទនផលកបុងឆ្បំ២០០៥ រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញសំដរចបានការផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ជូ នរបជាជនរកី រក
សរុបចំ នួន២.០៥៩បណា
ថ ញ។

កបុងដនាេះ ២៣១បណា
ថ ញ ជូ នរបជាជនរកី រករស់ដៅកបុងរកុង៨៧៦បណា
ថ ញ
ជូ នរបជាជនរកីរករស់ដៅជាយរកុង និ ង៩៥២បណា
ថ ញ ជូ នរបជាជនរកីរកណដលទទួ លរដរមាងឧបត្ទមធ
ភ ន
កបុងដនាេះ៣៣៨ររួស្អរ ឧបត្ទមភធន៣០%, ៤៧៨ររួស្អរ ឧបត្ទមភធន៥០% និង ១៣៦ររួស្អរ ឧបត្ទមធ
ភ ន
៧០%។ ទឹ ក របាក់ ឧ បត្ទ មភ ធ នសរុប រហូ ត្ មកដល់ ដំ ណា ច់ ឆ្បំ ២ ០០៥ មានចំ នួ ន ១៤០.៥០៣.៦៨០ដរៀល
ដសមើនឹ ង ៣៤.១៣៩.២៦ដុលាលរ ។

រោាន
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សរម្មភារផ្គតផ្
់ គងទ
់ ឹរសាាតជូៃព្បជាជៃព្រីព្ររនងឆ្
ន ំ២០០៥
ុ
Clean Water Supply to the Poor in 2005

របជុំផសពវផាយដោលការែ៍
Policy broadcasting meeting

សហរមន៏ អបករកី រក
Poor Community

សកមមភាពត្បណា
ឋ ញចូ លផធេះ
House connection installation

ការសមាភសន៍អត្ិ្ិជនរកី រក
Interview with the Poor

សកមមភាពដ្ឋក់បណា
ឋ ញដម
Mains installation

ទសសនកិចចរបស់ ឯ.ឧ រដឌមរនីថ សុយ ណសម
Site Visit by H.E. Suy Sem

ឆ្ន ំ ២០០៦ រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបាន៖
១. បនថស្អធបសធង់មត្ិ និ ង សំែូមពររបស់របជាជនរកី រកណដលដទើបទទួ លបានដសវា្មីៗ
២. បនថពរងីកដសវាទឹ កស្អាត្ជូនរបជាពលរដឌរកី រកដៅកបុងត្ំ បន់ ជាយរកុង

(ែ័ ែឍមានជ័យ,

ដដងាោរ,

ឬសសីណកវ) និ ងទី រម
ួ ដែត្ថកណា
ថ លដដ្ឋយផថល់ការឧបត្ទមធ
ភ ននិង អនុ ញ្ញដត្ឲ្យបង់រ ំដលាេះនូ វមៃ្លសិទិ ន
ជាវទឹ ក។

ជាលទនផល រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញសដរមចបានការផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ជូនរបជាជនរកី រកសរុប
ចំ នួន២.៨០០បណា
ថ ញ

ដដ្ឋយបានចំ ណាយទឹ ករបាក់ ឧបត្ទមធ
ភ នសរុប ៦១៨.១៥៥.២៨០ដរៀល រត្ូវជា

១៥០.៥៨៨,៣០ដុ លាលអាដមរ ិក។

កបុងដនាេះ ៨៥៤បណា
ថ ញ ជូ នរបជាជនរកី រកកបុងសហរមន៍ ចំនួន១៤ និង
១.៩២០បណា
ថ ញ ជូ នរបជាជនរកី រកដរៅសហរមន៍ ។
ឆ្ន ំ២០០៧ រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបាន ៖
១. បនថស្អធបសធង់មត្ិ និ ង សំែូមពររបស់របជាជនរកី រកណដលដទើបទទួ លបានដសវា្មីៗ
២. បនថពរងី កដសវាទឹ កស្អាត្ជូនរបជាពលរដឌរកី រកដៅកបុងត្ំបន់ ជាយរកុង

(ស្អមរគី១,

ភូ មិកំដបារ,

ភូ មិណរពកទ័ ល, ភូ មិតដៅ) និងទីរម
ួ ដែត្ថកណា
ថ លដដ្ឋយផថល់ការឧបត្ទមធ
ភ ន និ ង អនុ ញ្ញដត្ឲ្យបង់
រ ំលស់នូវសិទិមៃន ្លជាវទឹ ក។

៣. អនុវត្ថដោលការែ៍ឧបត្ទមភធនជូនរបជាពលរដឌទីទ័លរក ដលើសិទនជាវទឹ ក ៣០%, ៥០%, ៧០%
និ ង ១០០%

ដដ្ឋយណផាកតមការវាយត្មៃមលស្អទនភាពរកី រករបស់រែៈកមមការ សហការជាមួ យ

អាជាញធរណដនដី។

រោាន
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ជាលទនផលរដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញ សំដរចបានការផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ជូនរបជាជនរកី រក សរុប
ចំ នួន ១.៣៤៣បណា
ថ ញ

ដដ្ឋយបានចំ ណាយទឹ ករបាក់ ឧបត្ទមធ
ភ នសរុប ២៨៩,៣៦៥,៨៤១ដរៀល រត្ូវជា

៧១.៣៥៨,២៥ដុ លាលអាដមរ ិក។

កបុងដនាេះ ៤១៩បណា
ឋ ញ ជូ នរបជាជនរកី រករស់ដៅកបុងរកុង និ ង ៩២៤
បណា
ឋ ញ ជូ នរបជាជនរកី រករស់ដៅជាយរកុង ។
ឆ្ន ំ២០០៨ រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបាន ៖
១. បនថស្អធបសធង់មត្ិ និ ង សំែូមពររបស់របជាជនរកី រក ណដលដទើ បទទួ លបានដសវា្ីៗ
ម
២. បនថពរងី កដសវាទឹ កស្អាត្ជូនរបជាពលរដឌរកី រកដៅកបុងត្ំបន់ ជាយរកុង (ទួ លណសនជ័ យ, រត្

ំង

រាំង្ី,ម ណសនសុែ, មៃរពនររ) និ ងទី រម
ួ ដែត្ថកណា
ឋ ល ដដ្ឋយផឋល់ការឧបត្ទមភធន និងអនុ ញ្ញដត្ឱ្យ
បង់រ ំលស់នូវសិទមៃន ្លទឹក។

៣. អនុវត្ថដោលការែ៍ឧបត្ទមភធនជូនរបជាពលរដឌទីទ័លរក ដលើសិទនជាវទឹ ក ៣០%, ៥០%, ៧០%
និ ង១០០%

ដដ្ឋយណផាកតមការវាយត្ំ មៃលស្អទនភាពរកី រករបស់រែៈកមមការសហការជាមួ យ

អាជាញធរណដនដី។
ជាលទនផល រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញសដរមចបានការផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ជូនរបជាជនរកី រកសរុប
ចំ នួន ២.០៧៦បណា
ឋ ញ

ដដ្ឋយបានចំ ណាយទឹ ករបាក់ ឧបត្ទមធ
ភ នសរុប ៥១៩.១៧៣.២៨០ដរៀល រត្ូវជា

១២១.៩២៦,៩៨ដុ លាលអាដមរ ិក។

កបុងដនាេះ ១៦៥បណា
ឋ ញ ជូ នរបជាជនរកី រករស់ដៅកបុងរកុង និង ១.៩១១
បណា
ឋ ញ ជូ នរបជាជនរកីរករស់ដៅជាយរកុង។
ឆ្ន ំ២០០៩ រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបាន ៖
១. បនថស្អធបសធង់មត្ិ និ ង សំែូមពររបស់របជាជនរកី រក ណដលដទើ បទួ លបានដសវា្ីៗ
ម
២. បនថពរងី ក ដសវាទឹ ក ស្អាត្ជូ នរបជាពលរដឌ រកី រកដៅកបុងត្ំ បន់ ជាយរកុង
សហរមន៍មៃរពនររ, សហរមន៍ ណសនសុែ, រត្
សហរមន៍ ២៧១

រកាំងធបុង់,

គ

(សហរមន៍ បូរក
ី ី ឡា,

ំងរាំង្ី,ម ទួ លណសនជ័ យ, រត្

មៃរពនររ ភូ មិដោកោលង2D5,

ំងរកស្អំង,

គ

មៃរពនររ

ភូ មិដោកោលង3D5) និ ងទីរម
ួ ដែត្ថកណា
ឋ ល ដដ្ឋយផថល់ការឧបត្ទមធ
ភ ន និងអនុញ្ញដត្ឲ្យបង់ រ ំលស់
នូ វសិទិមៃន ្លទឹក ។
ជាលទនផល រដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញសដរមចបានការផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ជូនរបជាជនរកី រកសរុប
ចំ នួន ១.២៧២បណា
ឋ ញ

ដដ្ឋយបានចំ ណាយទឹ ករបាក់ ឧបត្ទមធ
ភ នសរុប ២៦៤.៥២៧.២៨០ដរៀល រត្ូវជា

៦៣.៥៧៣,៥៦ដុ លាលអាដមរ ិក។

កបុងដនាេះ ៣៤ បណា
ឋ ញ ជូ នរបជាជនរកី រករស់ដៅកបុងរកុង និ ង ១.២៣៨
បណា
ឋ ញ ជូ នរបជាជនរកី រករស់ដៅដរៅជាយរកុង។
ឆ្ន ំ២០១០ រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបាន ៖
១. បនថស្អធបសធង់មត្ិ និ ង សំែូមពររបស់របជាជនរកី រក ណដលដទើ បទួ លបានដសវា្ីៗ
ម
២. បនថ ព រងី ក ដសវាទឹ ក ស្អាត្ជូ ន របជាពលរដឌ រកី រកដៅកបុ ងត្ំ បន់ ជាយរកុ ង (សហរមន៍ បូ រ ក
ី ី ឡា,
សហរមន៍មៃរពនររ, សហរមន៍ ណសនសុែ,
សហរមន៍ ២៧១

រកាំងធបង់,

ភូ មិដោកោលង3D5,

គ

គ

គ

រត្

ំងរាំង្ី,ម

គ

មៃរពនររ ភូ មិដោកោលង2D5,

ទួ លណសនជ័ យ,
គ

មៃរពនររ

និ រមរពេះនដរាត្ថមសីហមុ នី, សហរមន៍ ោលំងរ ំដសវ, សហរមន៍

ស្អមរី គ១+២+៣, សហរមន៍ សំបុកចាប, សហរមន៍ ភូមិ២២ វត្ថនារវ ័នថ) និងទី រម
ួ ដែត្ថកណា
ឋ ល
ដដ្ឋយផថល់ការឧបត្ទមធ
ភ ន និ ងអនុញ្ញដត្ឲ្យបង់រ ំលស់នូវសិទិមៃន ្លទឹក។
រោាន
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ជាលទនផល រដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញសដរមចបានការផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ជូនរបជាជនរកី រកសរុប
ចំ នួន ២.៦៩០បណា
ឋ ញ

ដដ្ឋយបានចំ ណាយទឹ ករបាក់ ឧបត្ទមធ
ភ នសរុប ៥០៤.៦៥៥.៩២០ដរៀល រត្ូវជា

១២១.០២២,៤៥ ដុ លាលអាដមរ ិក។ កបុងដនាេះ ១១១បណា
ឋ ញ ជូ នរបជាជនរកីរករស់ដៅកបុងរកុង និ ង ២.៥៧៩
បណា
ឋ ញ ជូ នរបជាជនរកី រករស់ដៅជាយរកុង។
ង
“
ក

ច

ង

ក

ក

ក

ក

ក

កង

២០១០”

ក របស់វ ិទាស្អទនទឹ កអនថរជាត្ិ សកហូ
ម មៃនរបដទស
ុថ

សុយណអត្ កាលពី មៃ្ាទី០១ ណែកុមភៈ ឆ្បំ២០១០ សរមាប់ ការផឋល់ដសវាផគត្់ផង
គ ់ទឹក
ស្អាត្ជូ នរបជាពលរដឌររប់ ស្រសទាប់ វែត ៈដៅកបុងរាជធានី ភំដប ពញ។
ឆ្ន ំ២០១១ រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញបាន ៖

នរងាវន់ឧសាហកមម ទឹកស្អាត្

១. បនថស្អធបសធង់មត្ិ និងសំែូមពររបស់ររួស្អរមានចំែូលទាបណដល

សថកហូ
មឆ្ប២
ំ ០១០
ុ

ដទើបទទួ លបានដសវា្ី មៗ

២. បនថពរងី កដសវាទឹ កស្អាត្ជូនររួស្អរមានចំ ែូលទាបដៅកបុងត្ំបន់ ជាយរកុងចំ នួន១៩សហរមន៍
និ ងទី រម
ួ ដែត្ថកណា
ឋ ល ដដ្ឋយបានផថល់ការឧបត្ទមធ
ភ ននិ ងអនុ ញ្ញដត្ឲ្យបង់រ ំលស់នូវមៃ្លសិទិជា
ន វទឹ ក។

ជាលទនផល

រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញសដរមចបានការផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ជូ នររួស្អរមានចំ ែូល

ទាបសរុបចំនួន ៦.១៥៥ បណា
ឋ ញ កង


៦.១៥០

(ក

ឧ


កង ២៤៤
ក

០៥

៖
ក

ង

កង ៥.៩០៦

១.៩៧១.៨៥៦.៨០០

កង

ង

)

៤៨៦.៨៧៨,២២

១២ ខ។

ឆ្ន ំ២០១២ រដ្ឋឌករទឹកសវយ័ត្រកុងភបំដពញបាន ៖
១. បនថស្អធបសធង់មត្ិ និ ងសំែូមពររបស់ររួស្អរមានចំែូលទាបណដលដទើ បទទួ លបានដសវា្ីៗ
ម
២. បនថពរងី កដសវាទឹ កស្អាត្ជូនររួស្អរមានចំ ែូលទាបដៅកបុងត្ំបន់ ជាយរកុង ចំនួន១៧សហរមន៍

និ ងទីរម
ួ ដែត្ថកណា
ឋ ល (រកុងតដមម) ដដ្ឋយបានផថល់ការឧបត្ទមធ
ភ ននិ ងអនុញ្ញដត្ឲ្យបង់ រ ំលស់នូវ
មៃ្លសិទិជា
ន វទឹ ក។

ជាលទនផល

រដ្ឋឌករទឹ កសវយ័ត្រកុងភបំដពញសដរមចបានការផគត្់ផគង់ទឹកស្អាត្ជូ នររួស្អរណដលមាន

ចំែូលទាបសរុបចំ នួន១.៤២៩បណា
ឋ
ឧ

រោាន

ក

(ក
ក

កង ១៣៨
៣៨៩.៨៧០.៦៤០
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ង

កង ១.២៩១
៩៧.៤៦៨

)
។

ឧបសម្ព័ៃធ ៣

រោាន

-1/6-

រោាន

-2/6-

រោាន

-3/6-

រោាន

-4/6-

រោាន

-5/6-

រោាន

-6/6-

ការងារផ្សរវផ្ាយរត៌ាៃជូៃអតិថិជៃតាម្ម្ូលដ្ឋាៃ

ឧបសម្ព័ៃធ ៤

ម្ុៃឆ្ន ំ ២០១៣ ៃិងរនងឆ្
ន ំ២០១៣
ុ

កមមវ ិធីផសពវផាយពត្៌ មានជូ នអត្ិ្ិជនណដលរបរពឹត្ថដៅចាប់ ពីឆ្បំ២០០៣ ដល់ឆ្បំ២០១៣ កនលងមកដដ្ឋយ
មានការទទួ លដភសជជៈ នំចំែី មានចំ នួន៨០ដលើក អបកចូ លរួមសរុបចំនួន ៨.១០៦នាក់ រឺ៖
ល-រ

ទីកខនែង

ថៃ្ង-ខែ-ឆនាំ

ចំនួនក្រជាព្លរដ្ឋ

១

១៧-មិនា-២០០៣

ភូមិទួលដោក

សងាោត្់ទួលសណងោ

ែែឍឫសសីណកវ

១០៩ នាក់

២

១៩-មិនា-២០០៣

ភូមិទួលដោក

សងាោត្់ទួលសណងោ

ែែឍឫសសីណកវ

១៣០ នាក់

៣

២៣-មិនា-២០០៣

ភូមិផារត្ូច

សងាោត្់ទួលសណងោ

ែែឍឫសសីណកវ

១២១ នាក់

៤

២៥-មិនា-២០០៣

ភូមិទួលសណងោ

សងាោត្់ទួលសណងោ

ែែឍឫសសីណកវ

១០១ នាក់

៥

២៦-មិនា-២០០៣

ភូមិមិត្ថភាព

សងាោត្់ឫសសីណកវ

ែែឍឫសសីណកវ

១៧៨ នាក់

៦

២៨-មិនា-២០០៣

ភូមិោលំងស្អំង

សងាោត្់ឫសសីណកវ

ែែឍឫសសីណកវ

៩០ នាក់

៧

២៩-មិនា-២០០៣

ភូមិស្អមរីគ

សងាោត្់ឫសសីណកវ

ែែឍឬសសីណកវ

១០២ នាក់

៨

០៣-ដមស្អ-២០០៣

ភូមិបឹងស្អឡាង

សងាោត្់ឫសសីណកវ

ែែឍឫសសីណកវ

៩៦ នាក់

៩

០៤-ឧសភា-២០០៣

ភូមិណសបងរដលើង

សងាោត្់ទឹកោល

ែែឍឫសសីណកវ

៧២ នាក់

១០

០៧-ឧសភា-២០០៣

ភូមិរត្

សងាោត្់ទឹកោល

ែែឍឫសសីណកវ

១០២ នាក់

១១

២០-មករា-២០០៤

ភូមិ ២

សងាោត្់ដរជាយចងាវរ

ែែឍឫសសីណកវ

១០៥ នាក់

១២

០៤-កុមភៈ-២០០៤

ភូមិមានជ័យ

សងាោត្់សឹង
ធ មានជ័យ

ែែឍមានជ័យ

១០៣ នាក់

១៣

០៦-កុមភៈ-២០០៤

ភូមិ្ីម

សងាោត្់សឹង
ធ មានជ័យ

ែែឍមានជ័យ

៩៧ នាក់

១៤

១០-កុមភៈ-២០០៤

ភូមិរទា

សងាោត្់សឹង
ធ មានជ័យ

ែែឍមានជ័យ

១០៥ នាក់

១៥

១២-កុមភៈ-២០០៤

ភូមិឬសសី

សងាោត្់សឹង
ធ មានជ័យ

ែែឍមានជ័យ

៣២៥ នាក់

១៦

១៨-កុមភៈ-២០០៤

ភូមិដំណាក់ធំ

សងាោត្់សឹង
ធ មានជ័យ

ែែឍមានជ័យ

១៩២ នាក់

១៧

២៤-កុមភៈ-២០០៤

ភូមិភាបត្

សងាោត្់សឹង
ធ មានជ័យ

ែែឍមានជ័យ

៨៧ នាក់

១៨

២៦-កុមភៈ-២០០៤

ភូមិណរពកទាល់

សងាោត្់សឹង
ធ មានជ័យ

ែែឍមានជ័យ

២១២ នាក់

១៩

០២-មិនា-២០០៤

ភូមិសនសំកុសល

សងាោត្់បឹងទំពន់

ែែឍមានជ័យ

១៤២ នាក់

២០

១១-មិនា-២០០៤

ភូមិចំដរ ើនផល

សងាោត្់បឹងទំពន់

ែែឍមានជ័យ

៧៥ នាក់

២១

១៨-មិនា-២០០៤

សងាោត្់ចាក់អណរងដរកាម

ែែឍមានជ័យ

៤៥ នាក់

២២

២៣-មិនា-២០០៤

ភូមិណរពកតឡុង

សងាោត្់ចាក់អណរងដរកាម

ែែឍមានជ័យ

៩០ នាក់

២៣

៣០-មិនា-២០០៤

ភូមិណរពកតឡុង
ភូមិទួលរការ

សងាោត្់ចាក់អណរងដរកាម

ែែឍមានជ័យ

៨៧ នាក់

២៤

២២-ដមស្អ-២០០៤

វត្ថចាក់អណរងដលើ

សងាោត្់ចាក់អណរងដលើ

ែែឍមានជ័យ

១១០ នាក់

២៥

១១-ឧសភា-២០០៤

វត្ថចាក់អណរងដលើ

សងាោត្់ចារអំដៅ២

ែែឍមានជ័យ

៩៨ នាក់

២៦

១៨-ឧសភា-២០០៤

វត្ថដ

សងាោត្់ចារអំដៅ១

ែែឍមានជ័យ

១២៥ នាក់

២៧

០៣-មិ្ុនា-២០០៤

ភូមិដី្ីម

សងាោត្់ភំបដពញ្ីម

ែែឍមានជ័យ

១២០ នាក់

២៨

១៧-ត្ុលា-២០០៤

៩៦ នាក់

០៩-ធបូ-២០០៤

សងាោត្់រីឡូណម៉ារត្៦

ែែឍឫសសីណកវ

២៩

បលុក SKD

សងាោត្់រចាំងចំដរេះ ២

ែែឍឫសសីណកវ

១១៥ នាក់

១៥-ធបូ-២០០៤

ភូមិ ែ-២

សងាោត្់រចាំងចំដរេះ២

ែែឍឫសសីណកវ

៥០ នាក់

១៣-មករា-២០០៥

ភូមិ៤

សងាោត្់រចាំងចំដរេះ

ែែឍឫសសីណកវ

៨៨ នាក់

៣២

១៨-មករា-២០០៥

ភូមិដដើមដមៀន

ុំដដើមដមៀន

ស្រសុកតដមម

៥០ នាក់

៣៣

២៧-មករា-២០០៥

ភូមិសឹង
ធ ដរៅ

ុំដដើមដមៀន

ស្រសុកតដមម

៦០ នាក់

៣៤

១៥-កុមភៈ-២០០៥

ភូមិសឹង
ធ ដរៅ

ែែឍឫសសីណកវ

២៥ នាក់

៣៥

០១-មិនា-២០០៥

ភូមិតដមម

ុំតដមម

ស្រសុកតដមម

៨០ នាក់

៣៦

០៩-មិនា-២០០៥

ភូមិណចងណមង

ុំសំដរាងដរកាម

ស្រសុកតដមម

៣៥ នាក់

៣៧

២២-មិនា-២០០៥

ភូមិតដមម

ុំតដមម

មនធីរវបផធម៌ដែត្ថ

៦៥ នាក់

៣០
៣១

ំងឈូក

ធិរពេះបារត្

ភូមិ ែ-១

សងាោត្់រចាំងចំដរេះ១
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៣៨

០៣-ដមស្អ-២០០៥

ភូមិស្អវយបា៉ា ក

ុំស្អវយបា៉ា ក

ែែឍឫសសីណកវ

៣២ នាក់

៣៩

២៣-មិ្ុនា-២០០៥

ភូមិបាស្អក់

សងាោត្់ណរពករបា

ែែឍមានជ័យ

៣៥ នាក់

៤០

១៤-កកោដ្ឋ-២០០៥

ភូមិតងូវ

សងាោត្់និដរាធ

ែែឍមានជ័យ

៩២ នាក់

៤១

២៥-ត្ុលា-២០០៥

ភូមិដូនអុក

សងាោត្់រត្

ំងរកស្អំង

ែែឍដដងាោ

១៩៤ នាក់

៤២

០៧-កុមភៈ-២០០៦

ភូមិស្អមរី៤
គ

សងាោត្់រត្

ំងរកស្អំង

ែែឍដដងាោ

១៧៣ នាក់

៤៣

២៧-មិ្ុនា-២០០៦

វត្ថនារវ ័នថ

សងាោត្់បឹងកក់ ២

៤៤

២២-សីហា-២០០៦

ស្រសុកតដមម

៤៥

៣០-កញ្ញដ-២០០៦

ភូមិអូរណបកកាម

៤៦

១៣-ត្ុលា-២០០៦

អាោរបូរ ីកីឡា

៤៧

២១-វ ិចិឆកា-២០០៦

ភូមិណរពកសំដរាង

៤៨

២៣-កុមភៈ-២០០៧

ភូមិស្អមរគី១

៤៩

១៩-កកោដ្ឋ-២០០៧

៥០

១៥១ នាក់

ដែត្ថកណា
ឋ ល

៥១ នាក់

សងាោត្់ទឹកោល

ែែឍឫសសីណកវ

៥៦ នាក់

សងាោត្់វាលវង់

ែែឍ៧មករា

១១៤ នាក់

ដែត្ថកណា
ឋ ល

៩៤ នាក់

សងាោត្់ទឹកោល

ែែឍឫសសីណកវ

៥២ នាក់

ភូមិឡកំបារ

សងាោត្់ស្អវយបា៉ា ក

ែែឍឫសសីណកវ

៥៤ នាក់

១៨-ត្ុលា-២០០៧

ភូមិណរពកទ័ល

សងាោត្់មានជ័យ

ែែឍមានជ័យ

១១៧ នាក់

៥១

១៥-ឧសភា-២០០៧

ភូមិតដៅ

សងាោត្់និដរាធ

ែែឍមានជ័យ

៣២ នាក់

៥២

២៨-កុមភៈ-២០០៨

ភូមិដតបត្រជុំ

សងាោត្់បឹងទំពន់

ែែឍមានជ័យ

៤៨ នាក់

៥៣

២០-ឧសភា-២០០៨

ភូមិតងូវ

សងាោត្់និដរាធ

ែែឍមានជ័យ

៦៧ នាក់

៥៤

២២-ឧសភា-២០០៨

ភូមិរពេះពនាល

សងាោត្់ណរពកបា

ែែឍមានជ័យ

៦៣នាក់

៥៥

២៦-ឧសភា-២០០៨

ភូមិណរពកតដៅ

សងាោត្់ណរពកបា

ែែឍមានជ័យ

៣៤ នាក់

៥៦

២៩-ឧសភា-២០០៨

ភូមិទី៥,៦,៧

សងាោត្់

ែែឍឫសសីណកវ

១៤៧ នាក់

៥៧

០៣-មិ្ុនា-២០០៨

ភូមិទី១,២,៣,៤

សងាោត្់

ម
ួញ

ែែឍឫសសីណកវ

១៥២ នាក់

៥៨

០៥-សីហា-២០០៨

ភូមិរត្

សងាោត្់

ែែឍឫសសីណកវ

១៣៣ នាក់

៥៩

១៧-មិនា-២០០៩

ភូមិរកាំងអង្កងោង

ម
ួញ

សងាោត្់រកាំងធមង់

ែែឍដដងាោ

១២២ នាក់

៦០

២៤-មិនា-២០០៩

ភូមិដដើមររ

សងាោត្់ដរជាយចងាវ

ែែឍឫសសីណកវ

១០៧ នាក់

៦១

០៣-ដមស្អ-២០០៩

សហរមន៍ដោកោលងទី ៣

សងាោត្់ភំបដពញ្ីម

ែែឍណសនសុែ

១៥៦ នាក់

៦២

២១-ឧសភា-២០០៩

ភូមិបូរ ីកមមករនិងភូមិដជើងឯក

សងាោត្់ដជើងឯក

ែែឍដដងាោ

៦៦ នាក់

៦៣

០៤-កញ្ញដ-២០០៩

ភូមិអូរដឹម

សងាោត្់ដចាមដៅ

ែែឍដដងាោ

១៤៧ នាក់

៦៤

១៣-មករា-២០១០

សហរមន៍បូរ ីកីឡា

សងាោត្់ វាលវង់

ែែឍ៧មករា

៩៥ នាក់

៦៥

២៤-មីនា-២០១០

ភូមិអនលង់កាាន

សងាោត្់

ែែខណសនសុែ

៩៤ នាក់

៦៦

២៦-មីនា-២០១០

ភូមិមៃរពលាវ

សងាោត្់ដចាមដៅ

ែែខដដងាោ

៨៦ នាក់

៦៧

មិ្ុនា-២០១០

ភូមិមៃរពបឹង

ុំកដនាធក

៣៧នាក់

៦៨

សីហា-២០១០

ភូមិផារកំបូល

ុំកំបូល

ស្រសុកអងគសួល
ប

៦៩

ត្ុលា-២០១០

ភូមិរត្

ែែឍ ដដងាោ

៧៧ នាក់

៧០

វ ិចិឆកា-២០១០ ដលើកទី១

សហរមន៍ ដតបត្រជុំ៤

សងាោត្់បឹងទំពុន

ែែខមានជ័យ

៧១

វ ិចឆិកា-២០១០ដលើកទី២

សងាោត្់ដោរកា

ែែឍដដងាោ

៧២

ធបូ-២០១០

សហរមន៍ អែូថ ង្ីម

សហរមន៍ អែូថ ង្ីមទី១+២

សងាោត្់ដោរកា

ែែឍដងាោ

សហរមន៍ រកាំងអង្កងគង២

សងាោត្់ រកាំងធបង់

ែែឍដដងាោ

១០៤ នាក់

៧៣

១៤-០២-២០១១

ុំកំពុងសំណាញ
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ប

៥២ នាក់

២២៣ នាក់
៦២ នាក់

៧៤

០៩-០៣-២០១១

សហរមន៍ សំព័រ្ីម

សងាោត្់ ដោករកា

ែែឍដដងាោ

៦៩ នាក់
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សងាោត្់ មៃរពស
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៩៨ នាក់
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២៩-០៣-២០១១

សហរមន៍ បូរ ីសនឋិភាព២
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៧៩

០៤-១២-២០១៣

៨០

១១-១២-២០១៣

គ

ក

ក

ច

ខ

ខ

ខ
ង១

កង
ឃ
[

-2/2-

ខ

ខ

១៧៨

ក

៣០០

ក

៨០

ក

KINGDOM OF CAMBODIA
NATION RELIGION KING

3
Phnom Penh Water
Supply Authority

Head Office : North of Royal Railway Station, Phnom Penh Tel : 023 724 046 Fax & Phone : 023 428 969

Content

A. CLEAN WATER FOR THE LOW-INCOME FAMILIES ....................................................... 1
A1. Policy of Clean Water for the Low-Income Families ................................................ 1
A2. Activities in 2013 .......................................................................................................... 1
A3. Conclusion.................................................................................................................... 3
B. CUSTOMER INFORMATION PROGRAM ........................................................................... 4
B1. Goals ............................................................................................................................. 4
B2. Implementation in 2013 ............................................................................................... 4
B3. Conclusion.................................................................................................................... 4
ANNEX

Kingdom of Cambodia
Nation Region Kingdom

4
Phnom Penh Water
Supply Authority

REPORT
ON CLEAN WATER FOR ALL
YEAR 2013
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 2013 are
summarized in Annex 2 and Project for Subsidizing Domestic Connections to Low Income
Residents in Annex 3.
A2. Activities in 2013
In parallel with the expansion of service coverage to suburban 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:
Compiled by the SECRETARIAT
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1. Continuing the survey of consensus and suggestion of the poor who have just
received services;
2. Extending the clean water supply to the poor living in the following 16 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)

Prey Nokor Community, Kok Kleang 2 Village
(Phnom Penh Thmey Commune, Sen Sok District)

(7)

Prey Nokor Community, Kok Kleang 3 Village
(Phnom Penh Thmey Commune, Sen Sok District)

(8)

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

(9)

Sen Sok Community
(Khmuonh Commune, Sen Sok District)

(10) Andoung Thmey Community
(Kok Rorka Commune, Dangkor District)
(11) Toul Rorkakos Community
(Prey Sar Commune, Dangkor District)
(12) Borey Santepheap Community
(Chom Chao Commune, Por Senchey District)
(13) Vimean Trung Community
(Kraing Thnung Commune, Por Senchey District)
(14) Sambok Chab Community
(Trapaing Krasaing Commune, Por Senchey District)
(15) Trapaing Anhchanh Community
(Trapaing Krasaing Commune, Por Senchey District)
(16) Samaki Community
(Trapaing Krasaing Commune, Por Senchey District)
As a result, PPWSA has provided 1,441 connections to the low-income families, where:
 02 connections were paid in installments.
 1,439 connections (41 urban and 1,398 suburban) were subsidized worth 371,224,800
Riels, equivalent to USD 92,806. The fund for the subsidy comes from the donation of :
- PPWSA Social Fund (providing subsidy since November 2013): 33,738,480Riels,
equivalent to 163 connections
- WB and Maire de Paris: 337,486,320 Riels, equivalent to 1,276 connections
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Number of Connections
Description

A. Subsidy

Beginning

Total Subsidy

Increase in 2013

Urban Outskirt

Total

Urban Outskirt Total

1,606 16,771

18,377

41

1,398

Ending

(Riels)

Urban

Outskirt

Total

1,439

1,647

18,169

19,816

5,069,265,840

100%

275

7,557

7,832

8

517

525

283

8,074

8,357

2,828,008,800

70%

646

4,596

5,242

24

582

606

670

5,178

5,848

1,385,274,240

50%

542

3,412

3,954

8

269

277

550

3,681

4,231

715,885,200

30%

143

1,206

1,349

1

30

31

144

1,236

1,380

140,097,600

B. Instalment
Payment

-

-

10,759

-

-

2

-

-

10,761

Instalment
Payment

SumTotal

-

-

30,351

-

-

1,441

-

-

30,577

-

From 1999 till the end of 2013, through the program “Clean Water for Low-Income Families”,
PPWSA has installed a total of 30,577 direct connections (equivalent to 13.42% of total
connections), where:
 10,761 connections were paid in installments.
 19,816 connections (1,647 urban and 18,169 suburban) were subsidized worth
5,069,265,840 Riels, equivalent to USD 1,267,316. The fund for the subsidy comes
from the donation of :
- PPWSA Social Fund: 33,738,480Riels, equivalent to 163 connections
- WB and Maire de Paris and other donors: 5,035,527,360 Riels, equivalent to 19,653
connections
Water Connections for Low-Income Families Since 1999 to 2013

1,429

1,441

6,155

1,343

2,076

1,272

2,690

2,800
2,059
2,806

474

2,134

1,257

2,540

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

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
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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 2013
In 2013, the taskforce conducted the “Customer Information Program” providing the following 2
rounds in Takmao town and Dangkor district with a total of 380 participants.

Samrong 1 Village, Takmao Commune,
Takmao Town

Banla Sa-it Village, Khmuonh Commune,
Sen Sok District

B3. Conclusion
By the end of 2013, PPWSA has held “Local Customer Information Program” 80 times with
8,106 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.
Compiled by the SECRETARIAT
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Annex

Annex 1

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.
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Annex 2

Clean Water Supply to the Poor before 2013
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 15,500m 3
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.
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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.
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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.
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.
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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:
 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).
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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”.
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.
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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
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 selfsufficiency.
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.
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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.
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Annex 3

SUBSIDIZING DOMESTIC WATER
CONNECTIONS LOW INCOME RESIDENTS
SCORRING OF LOW INCOME RESIDENTS
I- CRITERIA TO INDENTIFY POOR
Description
A
Householder Status

Score
40

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9

Widow without regular career (large numbers of children with old mother or father)
Widow is employee (large numbers of children with old mother or father)
Retired employee with large numbers of children in School
Disabled (Ex-soldier), no regular career
Elderly without supporter and large numbers of children with ages unemployable
Householder is only mother or father with large numbers of children
Chronic disease who cannot work
Householder with large number of school age children
Elder orphan acts as Householder

6
5
4
5
4
4
4
4
4

B
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9

Housing Condition
House column made of small wood or house sitting on the ground
Walls of house made of bamboo or palm leaf or plastic tent
Roof of house made of palm leaf or plastic tent or deteriorated galvanized sheets
Many families live in one house as relative or others
House built on roof "terrace", wall made of bamboo or palm leaf or plastic tent
Poor sanitary conditions around house/no latrine
No water source or water source is far away
Very small house comparing to numbers of family members
No electricity or using battery

30
4
4
4
4
4
2
2
4
2

C
Assets
C-1 No transportation to do business (no cart, motorcycle, bicycle etc.)
C-2 No livestock (buffaloes, cows, pigs etc.)

10
2
1

C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8

1
1
1
2
1
1

No television, tape and radio or no any items among these
No mosquito net or have insufficient numbers for the household
No bed, table, cupboard, chair or has the improved item
No/little land or no land for cropping
No water well
No cash saving for emergency

D
Lack of access to economic assets
10
D-1 No regular job
1
D-2 Household income about 1US$/day (asking the number of working person and sum
Up the total)
2
D-3 Under-16years-old Children can't attend school (check reason)
3
D-4 In debt to others for buying food and necessaries (check reason)
4
E
E-1
E-2
E-3
E-4

Lack of access to social assets
Householder is illiterate
Adult members are illiterate
Children can't attend school or not regular attendance (check reason)
No job due to chronic disease
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10
1
2
3
4

II- PAYMENT SCHEME
The poor resident groups will receive different discounts and payment scheme as
follows:
Group A :

Discount water supply connection fee by 30% with the balance of 70%
to be paid by the customer along with their monthly water bill over a
number of months (10,15 or 20 months) The discounted portion (30%) is
funded by the Social Account within PPWSA.

Group B :

Discount the water supply connection fee by 50% with the balance of
50% to be paid by the customer along with their monthly water bill over
a number of months (10,15 or 20 months) The discount portion (50%) is
funded by the Social Account within PPWSA.

Group C :

Discount the water supply connection fee by 70% with the balance of
30% to be paid by the customer along with their monthly water bill over
a number of months (10,15 or 20 months) The discount portion (70%) is
funded by the Social Account within PPWSA.

Group D :

Connect free of charge with 100% of the connection fee funded by the
Social Account within PPWSA.
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Annex 4

“Customer Information Program” held in 78 rounds with a total of 7,726 participants
since 2003, serving cookies and drinks
No

Date

Place

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

-

-
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39

23-Jun-2005

Phum Bassac

Prek Pra Commune

Meanchey District

35

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

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

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
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223

178

