ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ

3

រដ្ឋាករទឹកស្វយត
័ ក្កុងភ្នំពេញ

ទីស្នាក់ការ : ខាងជ ីងស្នានីយរា
៍ ជាយស្ម័យយាន

Head Office : North of Royal Railway Station, Phnom Penh

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

មាតិកា
ក- ការងារផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជូនដល់ក្រួស្អរមានចំណូលទាប
ក១- ជោលនជយាបាយផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្នាត ូ នដល់គ្រួស្នរមានចំណូលទាប .......................................១
ក២- ស្កម្មភាព្ការងារកាុងឆ្ា២
ំ ០១៤ ................................................................................... ២
ក៣- ស្នាិដ្ឋាន....................................................................................................................៤
ខ- កម្មវិធីផ្សេវផ្ាយេ័ត៌មានជូនអតិថិជនតាម្ម្ូលដ្ឋាន
ខ១- ជោលបំណង ..............................................................................................................៤
ខ២- ការងារអនុវតតកុ ងឆ្
ា ា២
ំ ០១៤ ..........................................................................................៥
ខ៣- ស្នាដ្ឋ
ិ ា ន....................................................................................................................៥
ឧបស្ម្ព័នធ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3
រដ្ឋាររទឹរសវយត
័ ព្រុងភ្នំពរញ

របាយការណ៍

ទឹរសាាតសព្ាប់ទ ំងអស់គ្នន
ព្បច ំឆ្ន ំ២០១៤

ក-ការងារផ្គ ត ់ ផ្ គ ង ទ
់ ឹ ក ស្អា តជូ ន ដល់ គ្ រួ ស្អ រមានចំ ណូ លទាប

់ ឹកស្អាតជូ នដល់ គ្រួស្អរមានចំណូលទាប
ក១- គោលនគោបាយផ្គត់ផ្ង
គ ទ

ដ ើម្បរើ ួម្ចំណែកអនុវត្តដោលនដោបាយកាត្់បនថយភាពក្កើក្ក របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រដ្ឋាករទឹកសវយត្
័ ក្កុង

ភនំដពញបានចាប់ដ្តើម្អនុវត្តដោលនដោបាយ្គត្់្គង់ទឹកស្អាត្ជូ ន ល់ក្រួស្អរមានចំែូលទាប ចាប់តង
ំ ពើឆ្ន១
ំ ៩៩៩។
ការ្គត្់្គង់ទឹកស្អាត្ជូ ន ល់ក្រួស្អរមានចំែូលទាបដនេះ បានចូ លរួម្ចំណ ែកកាត្់បនថយភាពក្កើក្ក តម្រយៈ ៖

១- ត្មៃម្លទឹកដោកជាងឯកជន ពើ៣ ង ដៅ៩ ង (ឧបត្ថម្ភធនកនុងរងវង់អនកដក្បើក្បាស់)

២- ដោលនដោបាយ្តល់លទធភាពបង់រ ំលស់មៃ្លសិទធិជាវទឹកជា៣ក្បដភទ រឺរ ំលស់១២ណែ, ១៧ណែ និង ២២ណែ

ណ លក្រួ ស្អ រមានចំ ែូ លទាបអាចដក្ជើ ស ដរ សបានតម្លទធ
ភា ពហ ិរ ញ្ញវ ត្ថុ របស់ ែួ ល ន និ ង ដោលនដោបាយ
ើ

ចុេះមៃ្លសិទធិជាវទឹក២០% សក្មាប់ក្រួស្អរមានចំែូលទាបរស់ដៅកនុងសហរម្ន៍ត្ំបន់ជាយក្កុង។ ដលើសពើ
ដនេះដោលការែ៍ឧបត្ថម្ភធនជូ នក្រួស្អរមានចំែូលទាបចំនួន ៣០%, ៥០% និង៧០% ក្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យ
អនុវត្តចាប់ពើ ឆ្ន២
ំ ០០៥

ដដ្ឋយមានរែៈកម្មការក្ត្ួត្ពិនិត្យវាយត្មៃម្លស្អថនភាពជាក់ណសតងចំដ

មានចំែូលទាបនិងសហការជាម្ួយអាជាាធរណ ន ើ។

ដដ្ឋយពិនិត្យដ

េះក្រួស្អរ

ញ
ើ ោ ដបដើ ទាេះបើជាដោលការែ៍

ឧបត្ថម្ភធនរហូ ត្ ល់៧០% ដហយ
ើ ក៏ដដ្ឋយ ដៅណត្មានក្រួស្អរម្ួយចំនួនពុំមានលទធភាពបង់រ ំលស់នូវទក
ឹ

ក្បាក់៣០%ណ លសល់ រដ្ឋាករទឹកសវយត្
័ ក្កុងភនដំ ពញបានសដក្ម្ចបណនថម្ដោលការែ៍ឧបត្ថម្ភធន១០០%
ជូ នចំដ

េះក្រួស្អរណ លមានចំែូលទាបខ្លង
ំ ដដ្ឋយចាប់ អនុវត្តពណើ ែកុម្ភៈឆ្ន២
ំ ០០៦។

៣- បំពង់ទឹក ល់កុ នង្ទេះ ពុំចាបា
ំ ច់ចំណាយកមាលង
ំ និងដពលដវលាដ ើម្បើ ឹកជញ្ជូ ន
៤- ទឹកស្អាត្ធានា ល់សុែភាពអនកដក្បើក្បាស់ (ឧបស្ម្ព័នធ១)។
ដ ើម្បើសដក្ម្ចបាននូវដោលនដោបាយដនេះ រដ្ឋាករទឹកសវយត្
័ ក្កុងភនំដពញមាន៖

-

ក្កុ ម្ ការងារក្ស្អវក្ជាវរកទើ ត ង
ំ ក្រួ ស្អ រណ លមានចំ ែូ លទាប, វាយត្មៃម្ល ស្អថ នភាពមានចំ ែូ លទាប និ ង

-

ក្កុម្ដោសនា្សពវ្ាយដោលនដោបាយ និងនីតវិ ិធីផ្តល់បណ្ត
ត ញ

-

្ត ល់ ពិ នុ ទ

ក្កុម្សក្ម្បសក្ម្ួលដ្ឋក់

កយសុំសិទធិជាវទឹក និងត្បណា
ា ញទឹកស្អាត្ជូ នក្រួស្អរមានចំែូលទាប។

សកម្ម ភា ព្គ ត្់ ្គ ង់ ទឹ ក ស្អា ត្ជូ នក្រួ ស្អ រមានចំ ែូ លទាបតម្បណា
ា ឆ្ន ន
ំ ើ ម្ួ យ ៗ

២០១៤មានសដងខបកនុងឧបស្ម្ព័នធ២
កនុងឧបស្ម្ព័ន៣
ធ ។

ចងក្រងដោយ : ដេខាធការោ
ាន
ិ

ចាប់ ត ង
ំ ពើ ១ ៩៩៩ ល់

និងណបបបទមៃនការក្ត្ួត្ពិនិត្យវាយត្ម្ម្ៃស្អថនភាពក្រួស្អរណ លមានចំែូលទាប

-1-

ក២- សកម្មភាពការងារកនុងឆ្ន ំ ២០១៤

ជាម្ួយោននឹងការបជងកីនស្ម្តាភាព្ផ្លិត (ជរាងចគ្កនិជរាធន៍ ំហានទី១ ស្ម្តាភាព្ផ្លិត១៣០.០០០ម្៣)

និងការពក្ងើកមៃ្ទដសវាដៅត្ំបន់ជាយក្កុង កនុងែែឌមានជ័យ, ដងាោ, ណសនសុ ែ, ឫសសណើ កវ និងដ ធិ៍ណសនជ័យ ក្ពម្ទាំង
ទរើ ម្
ួ ដែត្តកណា
ា ល រដ្ឋាករទឹកសវយត្
័ ក្កុងភនំដពញបានបនតសកម្មភាព្គត្់្គង់ទឹកស្អាត្ជូ នក្រួស្អរណ លមានចំែូលទាប
តាម្រយៈ៖

១- ការបនតស្អទបសទង់ម្ត្ិ និងសំែូម្ពររបស់ក្រួស្អរមានចំែូលទាប ណ លដទើបទទួលបានដសវា្ើមៗ

២- ការជធវីបចចុបបនាភាព្លកខណៈវ ិនិច័ឆយ្ាល់ដោលការែ៍ឧបត្ថម្ភធន កាលពើណែឧសភាឆ្ន២
ំ ០១៤ កនុងដោល
បំែងបនតចូលរួម្ោំគ្ទដោលនដោបាយកាត្់បនថយភាពក្កើក្ករបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជដ្ឋយស្នរតតទឹកគ្បាក់
រជគ្មាង ំនួយ ឥតស្ំ ណងរបស្់ ធ នាោរព្ ិភព្ជោក ស្គ្មាប់ ឧបតាម្ភធនជល ីស្ ិទធិជាវទឹក ូ នគ្រួ ស្នរមាន

ចំណូលទាប តដលបានអនុ វតតចាប់ តាង
ំ ព្ីតខឧស្ភាឆ្ា២
ំ ០០៥ បចចុបបនាគ្តូវបានជគ្បគ្ី បាស្់ អស្់ជាស្នាព្រ។
៣- ការបនតពក្ងើកដសវាទឹកស្អាត្ជូ នក្រួស្អរមានចំែូលទាបដៅកនុងត្ំបន់ជាយក្កុង ចំនួន១៩សហរម្ន៍ ូ ច
រាយដ្មេះខ្ងដក្កាម្ និងទើរម្
ួ ដែត្តកណា
ា ល ក្កុងតដមម ដដ្ឋយបាន្តល់ការឧបត្ថម្ភធននិងអនុ ញ្ញញត្ឲ្យ
បង់រ ំលស់នូវមៃ្លសិទធិជាវទឹក។

(១)

ស្ហរម្ន៍បូរក
ី ី ឡា

(ស្ងាកត់វាលវង់ ខណឌ៧ម្ករា)

(២)

ស្ហរម្ន៍រកចំ
ី ជរន
ី

័ )
(ស្ងាកត់តគ្ព្កគ្បា ខណឌមាន យ

(៣)

ស្ហរម្ន៍ចំជរនអភ
ី
ិ វឌ្ឍន៍

័ )
(ស្ងាកត់តគ្ព្កគ្បា ខណឌមាន យ

(៤)

ស្ហរម្ន៍តគ្ព្កតាជៅ ១

័ )
(ស្ងាកត់តគ្ព្កគ្បា ខណឌមាន យ

(៥)

ស្ហរម្ន៍តគ្ព្កតាជៅ ២

័ )
(ស្ងាកត់តគ្ព្កគ្បា ខណឌមាន យ

(៦)

ស្ហរម្ន៍តាងូវ

័ )
(ស្ងាកត់និជរាធន៍ ខណឌមាន យ

(៧)

ស្ហរម្ន៍ម្គ្ព្នររ ភូម្ិជោកឃ្លៃង២

(ស្ងាកត់ភជាំ ព្ញថ្មី ខណឌតស្នស្ុខ)

(៨)

ស្ហរម្ន៍ម្គ្ព្នររ ភូម្ិជោកឃ្លៃង៣

(ស្ងាកត់ភជាំ ព្ញថ្មី ខណឌតស្នស្ុខ)

(៩)

ស្ហរម្ន៍កស្ិករ

(ស្ងាកត់ភជាំ ព្ញថ្មី ខណឌតស្នស្ុខ)

(១០) ស្ហរម្ន៍តស្នស្ុខ

(ស្ងាកត់ឃ្ួ ញ
ម ខណឌតស្នស្ុខ)

(១១) ស្ហរម្ន៍អណូ ដ ងថ្ីម

(ស្ងាកត់ជោករកា ខណឌដជងាក)

(១២) ស្ហរម្ន៍ទល
ួ រកាកុ ស្

(ស្ងាកត់ម្គ្ព្ស្ ខណឌដជងាក)

(១៣) ស្ហរម្ន៍តាឡី

(ស្ងាកត់ដជងាក ខណឌដជងាក)

(១៤) ស្ហរម្ន៍បុរស្នត
ី ិ ភាព្

័ )
(ស្ងាកត់ជចាម្ជៅ ខណឌជោធិ៍តស្ន យ

(១៥) ស្ហរម្ន៍វ ិមានគ្ទង់

័ )
(ស្ងាកត់គ្កាំងធាង់ ខណឌជោធិ៍តស្ន យ

(១៦) ស្ហរម្ន៍ស្ប
ំ ុកចាប

័ )
(ស្ងាកត់គ្តោំងគ្កស្នំង ខណឌជោធិ៍តស្ន យ

(១៧) ស្ហរម្ន៍ស្នម្រគី

័ )
(ស្ងាកត់គ្តោំងគ្កស្នំង ខណឌជោធិ៍តស្ន យ

(១៨) ស្ហរម្ន៍គ្តោំងស្ំព្័រថ្មី

័ )
(ស្ងាកត់ជោករកា ខណឌជោធិ៍តស្ន យ

(១៩) ស្ហរម្ន៍តខមរជលី

័ )
(ស្ងាកត់ជោករកា ខណឌជោធិ៍តស្ន យ

ចងក្រងដោយ : ដេខាធការោ
ាន
ិ
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ជាលទធផ្ល កាុងឆ្ា២
ំ ០១៤

រដ្ឋាករទឹកស្វយត
័ គ្កុងភាំជព្ញតបណ្ត
ដ ញ ូនអតិថ្ិ នចំណូលទាបបានចំនួន

១.១៤៩បណ្ត
ត ញ (ដូចមានតារាងស្រុបខាងជគ្កាម្) ជស្មន
ត ញអតថ្
ដ ញ)
ី ឹង ៥.៨៣% ម្នបណ្ត
ិ ិ នស្រុប (១៩.៧២០បណ្ត
តដលបានតភាាប់កុ ាងឆ្ា ំ ជដ្ឋយកាុងជនាោះ៖
 គ្បជភទបង់រ ំលស្់

: ចំនួន ០២បណ្ត
ដ ញ (បង់រយៈជព្ល១២តខ)

 គ្បជភទឧបតាម្ភធន : ចំនួន១.១៤៧បណ្ត
ត ញ (កណ្ត
ត លគ្កុង១៦បណ្ត
ត ញ និងជាយគ្កុង១.១៣១បណ្ត
ត ញ)
មានទឹកគ្បាក់ឧបតាម្ភធនស្រុប ២៦៥.៥៧៧.១២០ជរៀល ជស្មន
ី ឹង៦៦.៣៩៤ដុ ោៃ តដលជាអំជណ្តយបាន
ម្កព្៖
ី
- ម្ូ លនិធិបជគ្ម្ីផ្លគ្បជយា ន៍ស្ងគម្របស់ រ.ទ.ស.ភ ចំនួន១៨០.៧៩៩.៩២០ដរៀល

ក្ត្ូវនឹង

៩០០បណា
ត ញ
- ធនាោរពិភពដលាក: ចំនួន៨៤.៧៧៧.២០០ដរៀល ក្ត្ូវនឹង២៤៧បណា
ត ញ។
ចំនួនបណ្ត
ា ញ
ដដើមគ្ា

បរិយាយ

កណ្ដ
ា លក្កង
ុ
ជាយក្កុង

សរុប

កំដណើនកនងគ្ា
ុ

ស្រ ុបទឹកក្ាក់

ចុងគ្ា

កណ្ដ
ា លក្កង
ុ ជាយក្កុង

សរុប

កណ្ដ
ា លក្កង
ុ

ជាយក្កុង

សរុប

ឧបតថម្ភធន (៛)

ក. ឧបតថមភធន

១.៦៤៧

១៨.១៦៩ ១៩.៨១៦

១៦

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

-

១០.៧៦៣

១.១៣១ ១.១៤៧

១.៦៦៣

ខ. បង រ់ ល
ំ ស់

-

-

១០.៧៦១

០

២

២

-

សរុ បរួ ម

-

-

៣០.៥៧៧

១៦

១.១៣៣

១.១៤៩

-

១៩.៣០០ ២០.៩៦៣

-

៣១.៧២៦

៥.៣៣៧.៤៩១.៧៦០

បង់រ ំលស្់
-

ជាសរុប រិត្ចាប់ពើឆ្ន១
ំ ៩៩៩រហូ ត្ម្ក ល់ ំណាច់ឆ្ន២
ំ ០១៤ដនេះ រដ្ឋាករទឹកសវយត្
័ ក្កុងភនំដពញបាន្គត្់្គង់
ទឹកស្អាត្ជូ នក្រួ ស្អរមានចំែូលទាបដដ្ឋយផ្ទទល់ សរុបចំនួន៣១.៧២៦បណា
ា ញ (ដសមើនឹង១១.៧២% មៃនចំនួនអត្ិ្ិជន
ទាំងអស់របស់ រ.ទ.ស.ភ) កនុងដនាេះ៖

 គ្បជភទបង់រ ំលស្់ : ចំនួន១០.៧៦៣បណ្ត
ដ ញ
 គ្បជភទឧបតាម្ភធន : ចំនួន២០.៩៦៣បណ្ត
ត ញ (កណ្ត
ត លគ្កុង១.៦៦៣បណ្ត
ត ញ និងជាយគ្កុង ១៩.៣០០
បណ្ត
ត ញ) មានទឹកគ្បាក់ឧបតាម្ភធនស្រុប ៥.៣៣៧.៤៩១.៧៦០ជរៀល ជស្មីនឹង ១.៣៣៤.៣៧៣ ុ លាល
តដលជាអំជណ្តយបានម្កព្ី៖
- ម្ូ លនិធិបជគ្ម្ីផ្លគ្បជយា ន៍ ស្ងគម្របស់ រ.ទ.ស.ភ : ចំនួន ២១៤.៥៣៨.៤០០ដរៀល ក្ត្ូវនឹង
១.០៦៥បណា
ត ញ
- ធនាោរពិភពដលាក ទក្ើ កុងបា៉ារស
ើ នង
ិ ស្បបុរស្ នជផ្េងៗ :
ក្ត្ូវនឹង ១៩.៨៩៨បែតញ។

ចងក្រងដោយ : ដេខាធការោ
ាន
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ចំនួន៥.១២២.៩៥៣.៣៦០ដរៀល

កំពណើនបណ្ត
ា ញក្រួស្អរដដលមានចំណូលទាប េីឆ្ន ំ១៩៩៩ ដល់២០១៤

1,429

1,441

1,149

6,155

2,800

1,343

2,076

1,272

2,690

2,059
2,806
2,134

474

2,540

1,257

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

ក៣- សននិដ្ឋាន

កម្មវ ិធដើ នេះ ពិត្ជាបានចូ លរួម្កាត្់បនថយភាពក្កក្ើ ករបស់ក្បជាពលរ ាកុ នងរាជធានើភនំដពញ និងបានដ្លើយត្បដៅនឹង

ដោលនដោបាយកាត្់បនថយភាពក្កើក្ករបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ពិត្ក្បាក ណម្ន។

ទឹកណ លក្បជាជនដក្បើក្បាស់ជាទឹកស្អាត្អាចទទួលទានពើកាលមា៉ាសុើនដដ្ឋយផ្ទទល់ បាន។
ដមា៉ាងក្រប់ដពលដវលាណ លោត្់ក្ត្ូវការ និងមានសមាពធក្រប់ក្ោន់។
ដទៀត្ដ

យ
ើ

ដសវា២៤ដមា៉ាងដលើ២៤

ោត្់ម្ិនចាំបាច់រង់ចាក្ំ ត្ង និង ក
ឹ ជញ្ជូ នពើទើឆ្ាយ

ក្ពម្ទាំងចំណាយត្ិចពើ៣ដៅ៩ ង ទាបជាងត្មៃម្លណ លោត្់ធាលប់ចំណាយពើម្ុន។ ោត្់សល់ដពលដវលា

សក្មាប់ក្បកបរបរដ្សងៗ
រាល់មៃ្ាពើទើឆ្ាយ

ដ ើម្បប
ើ ណនថម្ចំែូលជូ នក្រួស្អរ។

ដកមងៗណ លមានភារៈកិចចជួយ ឹកជញ្ជូ នទឹកជាដរៀង

ឥ ូវដនេះក៏បានក្ស្អកក្ស្អនត មានដពលដវលាដលងកម្ានតសក្មាប់បដងោើនកាយសម្បទា

និងដរៀន

សូក្ត្បដងោើនបញ្ញញរបស់ដរណ្ម្ដទៀត្្ង។ សុ ែភាពដទៀត្ដស្អតក៏ក្បដសើរជាងម្ុនដដ្ឋយ ស្អរទឹកស្អាត្។
ណ្ាកដលើលទធ្ល ៏សកម្មដនេះ

រដ្ឋាករទឹកសវយត្
័ ក្កុងភនំដពញបានទទួលដជារជ័យ

និងការោំក្ទោ៉ាងខ្លង
ំ

ពើរាជរដ្ឋាភិបាល បណា
ា មៃ រូ អភិវឌ្ឍន៍ដ ើម្បក្ើ ទក្ទង់ ល់ការែិត្ែំរបស់ែួ លន និងពើសំណាក់ក្រួស្អរណ លមានចំែូលទាប
ផ្ទទល់ ក្ពម្ទាំងអងគការដក្ៅរដ្ឋាភិបាល

ក៏ ូ ចជាអនក្តល់ជំនួយ និងអនក្តល់ឥែទានកនុងការឧបត្ថម្ភធន ជាពដិ សស

ធនាោរពិភពដលាក, ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុើ និងទើក្កុងបា៉ារស។
ើ

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

ដ ើម្បដើ ្លើយត្បដៅនឹងត្ំរូវការយល់ ឹងពើរាល់ការងារ្គត្់្គង់ទឹកស្អាត្របស់អត្ិ្ិជន និងពក្ងឹងកិចចសហការជា
ម្ួយអត្ិ្ិជនឲ្យកាន់ណត្លាក្បដសរើ ដ

ង
័ ក្កុងភនំដពញបានបដងើោត្ក្កុម្ការងារ្សពវ្ាយម្ួយកាលពណើ ែម្ើនា
ើ រដ្ឋាករទឹកសវយត្

ឆ្ន២
ំ ០០៣ ណ លមានភារៈកិចចអនុវត្តកម្មវ ិធើ្សពវ្ាយព័ត្៌មានជូ នអត្ិ្ិជនតម្ម្ូ លដ្ឋាននានាទូ ទាង
ំ រាជធានើភនំដពញ និង
ទើក្កុ ងតដមម ដែត្តក ណា
ា ល

ដដ្ឋយសហការជាម្ួយ អាជាា ធរម្ូ ល ដ្ឋា នកនុ ងដោលបំែងដធើវ ោ៉ាងណាឲ្យក្បជាពលរ ា

បានយល់ ឹងក្រប់ៗោន ជាពដិ សសក្រួស្អរណ លមានចំែូលទាប។

ចងក្រងដោយ : ដេខាធការោ
ាន
ិ
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ឧបស្ម្ព័នធ

ឧបសម្ព័ៃធ ១

ម្ូលពេតុនៃការផ្គត់ផ្ង
គ ទ
់ ឹរសាាតជូៃព្បជាជៃព្រីព្រ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា មានព្រជារលរដ្ឋព្រមាណជាង១៤លាននារ់ ដោយរនុងដនាះព្រមាណជា
ជាង១លាននារ់ រំរុងរស់ដៅរនុងទី ព្រុងភ្នំដរញ ជារិ ដសសរនុងខ័ ណឌទំង៤ននរណា
ា លទី ព្រុង។ ដ្ូ ចគ្នននឹ ង
ព្រដទសរំរុងអភ្ិ វឌ្ឍន៍ ដ្នទដទៀតព្រជារលរដ្ឋព្រី ព្ររស់ដៅរនុងរាជធានី ភ្ំដន រញ
សហគម្ន៍ និងខលះដទៀតជាលរខណៈរាយប៉ា យ។

ជាលរខណៈព្រម្ូ លផ្ំុ

ឬជា

ម្ុ ខរររររស់ព្រជារលរដ្ឋព្រីព្រទំងដនាះមានរ៉ា ះរង់ -ម្៉ាូតូ, រត់ម្៉ាូតូឌ្ុរ, ធារ់ សុីរូ,ល រម្មររសំណង់, រម្មររ

លាងរថយន្-ម្៉ាូតូ។ល។ ចំណូលម្ធ្យម្ព្រចំនថងររស់ដគគឺ រី ៣.៥០០ ដៅ ១០.០០០ដរៀល (០,៨៥-២,៥០ដ្ុ លាល)។
ជាចំបច់ និ ងជាដរៀងរាល់នថង ដគព្តូវបរងបចងចំណូលដ្៏ សចដស្
ង
្ ដនះ សព្មារ់ អាហារររ ិដោគរនុងព្គួសារ,
ួ្
រញ្ូជ នរូនដៅសាលាដរៀន អគិ គសនីសព្មារ់រំភ្ឺ,ល ទឹរសព្មារ់ដព្រ្ ព្បស់ ។ល។
ចំ ដ ះព្រជារលរដ្ឋព្រី ព្រ បដ្លរុំ មានរណា
ា ញទឹ រតផ្ទាល់រីរោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញព្តូវទិ ញទឹ រ
រី អនរលរ់ទឹររនុងតនម្លដ្៏ខស
ព ់រី ១.៥០០ ដៅ ៣.៥០០ ដរៀល/បម្៉ា ព្តគូ របដ្លតនម្លដនះបព្រព្រួលដៅតាម្តំ រន់។
ការចំ ណាយជាថវ ិកាដនះដៅរុំ ទន់ ព្គរ់ ព្គ្នន់ដៅដ

្យដទ ដគព្តូវចំណាយរមាលំងកាយ និ ងដរលដវលារបនថម្

រី ដល្ដនះដទៀត ដដ្្ម្បីបររ ឬអូ សរដទះដ្ឹ រជញ្ូជ នទឹ ររីរបនលងលរ់ដៅផាះររស់ដគ បដ្លមានចមាងយរារ់ រយបម្៉ា ព្ត
ដទៀតផង។ តនម្លទឹរដនះរិតជាបនដរ្នដ
ជាទូ ទៅ

្ងបថម្ម្ួយកម្រិ តដទៀត។

ការដឹ កជញ្ូជ នទឹកជាបនទុករបស់កុមារ

ដដលជា

ទេតុ ទ្វើឲ្យទេលទរៀនសូម្ត ឬសម្មាប់ ទលងករានតទដើ របីបទងកើននូវ
ស្មារតី និង កាយសរបទារបស់កុមារម្តូវបានកាត់ បនថយ។ ទលើស
េី ទនេះទៅទទៀត

ទឹកដដលទេបានទិ ញយកទៅទម្បើក៏េិតជាេុុំ ធានា

នូ វេុ ណភាេជាទឹ កស្មាតដដរទទ

េីទម្រេះទឹកលក់ ខ្េះ
ល មានម្បភេេី

បឹ ង ឬអណូដ ងដដលេុុំ បានសមាាតនិងគ្មានការម្តួតេិនិតយ។ រយ៉ា ង
វិញទទៀត ទបើ ទទាេះបី ជាទឹ កទនាេះមានម្បភេទេញេី ម្បេ័នធដេកចាយរបស់
រដ្ឋាករទឹ កសវយ័តម្កុងភនុំទេញក៏ ទដ្ឋយ (ករណីលក់ទឹកបនត)
ភាេទឹ កេុុំម្តូវបានធានាដដរ

ទដ្ឋយស្មរការទទទរេុ េះទ

ក៏េុណ

ការដ្ឹរជញ្ូជ នទឹរជារនាុរររស់រុមារ
Children’s Transport Water

ើងទដើ របីដឹក

ជញ្ូជ នករណីដូេជា្ុងដង ឬ្ុងដឹ កដដលរិ នស្មាត។
ចំ ដ

ះព្រជារលរដ្ឋបដ្ល មានរណា
ា ញទឹ រតផ្ទាល់រីរោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញវ ិញដគរុំ ចំបច់ដ្ឹរ

ជញ្ូជ នទឹរដ ្យ ដព្ ះដគមានទឹរដព្រ្ ដោយ
ស្សួលដៅរនុងផាះបតម្្ង។ ម្ិនព្តឹ ម្បតរ៉ាុដណាណះ
ដគព្តូវចំ ណាយដល្ នថលទឹរបត៥៥០ដរៀល/ម្៣

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

រនុងររណីដព្រ្ ព្បស់អស់ ៧ម្៣/បខ (ឬតិចជាង
ព្រមាណ ២៣០លីព្ត/នថង) និ ងបត ៧៧០
ដរៀល/ម្៣ រនុងររណីដព្រ្ព្បស់អស់រី ៨ ដៅ
១៥ម្៣/បខ។ ដ្ូ ដចនះអនរបដ្លគ្នមនរណា
ា ញទឹរ
តផ្ទាល់

550
Riels

រី រ ោឋររទឹ រ សវ យ័ ត ព្រុ ង ភ្នំ ដរញ

បដ្លជាទូ ដៅព្រជាជនព្រី ព្រព្តូវចំណាយនថល

0-7m3

ដល្សដគេី ៣ ដៅ ៩ដ្ង។

ចងក្រងដោយ : ដេខាធការោ
ាន
ិ

-1/1-

770
Riels

1,010
Riels

1,270
Riels

8-15m3 16-50m3 >50m3

ការងារផ្គ ត់ ផ្គ ង់ ទឹ រ សាា តជូ ៃ ព្បជាជៃព្រី ព្រ ម្ុៃ ឆ្ន ំ២០១៤

ឧបសម្ព័ៃធ ២

ក្រោយរបបប៉ុល ពត ដហោឋរចនាសម្ព័ នធ ទី ព្រុ ង ភ្នំ ដរញទំ ង ម្ូ លបនរំ ផិល ច រំ ផ្ទលញទំ ង ស្សុង ។
សមាពធ្ទឹររនុងរណា
ា ញបចរចយមានរព្ម្ិ តទរ ដោយសារបតការធ្លុះធាលយរំ រង់ ដម្ចស់ៗ និ ងការលាត
សនធឹងននរណា
ា ញផគត់ផង
គ ់ រ៏ ដៅមានរព្ម្ិត។
ដសវារម្មផគត់ផង
គ ់ ទឹរបដ្លមានព្ទុងព្ទយតូ ចៗ បនចរ់ ដផ្ម្
្ ដ

្ងតាម្រយៈការរូម្ទឹរទដនល រឹ ង ឬ

អណូា ង និងលរ់ ដៅអតិថិជនតាម្លទធោរបដ្លអាចដធ្្ វបន ចរ់ តាំងរី រដទះរុញរហូតដ្ល់ការដរៀរចំ ជាព្ររ័ នធ
រំ រ ង់ ខ្ននតតូ ច។ អន រ លរ់ ទឹ រ ម្ួ យចំ នួ ន បនម្រជាវទឹ រ រី រ ោឋររទឹ រ សវយ័ត ព្រុ ង ភ្នំ ដរញ និ ង ដធ្្ វ អាជី វ រម្ម
លរ់ ទឹ រ រន្។
គុ ណវ ិរតិធ្
្ ំៗ ននការផ្ល់ដសវាតាម្រយៈអនរលរ់ទឹររន្មាន២គឺ ៖
១. នថលទឹរដរ្នដ

្ងខពស់ ចំ ដ

ះអនរដព្រ្ព្បស់។

២. អនរលរ់ទឹរោគដព្ច្ ន បនលួចទឹ ររី រណា
ា ញផគត់ផង
គ ់ ររស់ រ.ទ.ស.ភ្ តាម្លបិចដផសងៗ។ ដដ្្ ម្បី
កាត់ រនថយនូវចរ ិតអសរម្មដនះ

រោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនខិតខំ សហការជាម្ួ យអងគការ

ម្ិ នបម្នរោឋភ្ិ បលនានា ដ្ូ ចជាអងគការ PADEK ដដ្្ ម្បីផគត់ផគង់ទឹរសាាតជូ នអតិថិជនព្រី ព្រតាម្រយៈ
តំ ណាងររស់រួរដគ។
ដោយមានការគ្នំព្ទរីសាលាព្រុងភ្នំដរញ រ.ទ.ស.ភ្ បនដសន្ឲ្យព្គួសារព្រី ព្របដ្លរស់ដៅជិ តគ្ននចង
ព្រងគ្ននជាសហគម្ន៍អនរព្រី ព្រដ

្ង។

សហគម្ន៍ទំងដនាះបនដព្ជ្ សដរ ្សតំណាងររស់ខួន
ល ដដ្្ ម្បីទទួល

ទឹ រសាាតរី រោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញ និងបចរចយរន្ដោយអនុ វត្នូវនថលលរ់ សម្រម្យដ្ល់អរ
ន ដព្រ្ ព្បស់

រនុងសហគម្ន៍ ការដរៀរចំរំរង់បចរចយទឹររនុងសហគម្ន៍ ោគដព្ច្ ន ព្តូវបនទទួ លការឧរតថម្រ
ភ ី អងគការម្ិន
បម្នរោឋភ្ិ បល។
ក្នងដំ
ណាច់ឆ្នំ១៩៩៨ រ.ទ.ស.ភ្ មានអតិ ថិជនចំនួន ៥៣នារ់ ជាតំ ណាងសហគម្ន៍ បដ្លបនដព្រ្
៉ុ

ព្បស់ ទឹ រ ជាម្ធ្យម្១៥.៥០០ម្ ៣ រនុ ងម្ួ យបខគឺ ព្រមាណ ១,១% ននររ មា
ិ ណទឹ រ លរ់ សរុរ ររស់ រ ោឋររទឹ រ
សវយ័ត ព្រុងភ្នំដរញ។
រ៏ រ៉ាុបន្

ជារន្រនាារ់

តំណាងសហគម្ន៍ បនកាលយខលួនជាអនរលរ់ ទឹររន្ និ ង រដង្ន
ក ចំដណញរី

សហគម្ន៍ និងដរងព្រវ ័ញ្ចរី រោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញ។

រនុងបខម្ិ នា ឆ្នំ១៩៩៨ រ.ទ.ស.ភ្បនទទួ លឥណទនអភ្ិវឌ្ឍន៍រីធ្នាគ្នររិភ្រដលារ ដោយរនុងដនាះ
មានថវ ិកា ម្ួ យបផនរតូចសព្មារ់រំដរ ្ការងារផគត់ផង
គ ់ ទឹរសាាតជូ នព្រជាជនព្រី ព្រ។ ដោយបផារដល្លទធោរដនះ
និ ង ដដ្្ម្បីចូលរួម្ចំបណររនុងការអនុ វត្ដគ្នលនដោបយររស់រាជរោឋភ្ិ បល រនុងការកាត់រនថយោរព្រី ព្រ
រ.ទ.ស.ភ្ បនដល្រដ ្ងនូ វដគ្នលនដោបយ "ផគត់ផង
គ ់ទឹរសាាតជូនព្រជាជនព្រីព្រ" រនុងររណីបដ្លដគ ៖
១. មានទី សានរ់ ដៅចាស់លាស់ និ ងមានការទទួ លសាគល់រីសាលារាជធានី ភ្ំដន រញ
២. យល់ព្រម្រង់ ព្បរ់ ១០%

នននថលតរណា
្ ញទឹ រសរុរ

រួម្ទំងព្បរ់ ររ់ដៅដរលោរ់

រយដសន្សុំ

រណា
្ ញរង់ ជាដរៀងរាល់បខ នូវទឹរព្បរ់ បដ្លដៅសល់រុងរយៈដរល
ន
០៩បខ ដោយរូ ររបនថម្
ការព្បរ់ធ្នាគ្នរ ៨,៥%។
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ព្រុម្ការងារសព្មារ់ អនុ វត្ដគ្នលនដោបយផគត់ផង
គ ់ទឹរសាាតជូ នអនរព្រីព្រដនះ ព្តូវបនរដងក្តដ
ដោយមានោរៈរិ ចរ
ច ិ និតយបរររទសុំជាវទឹរតាម្ការរង់រ ំលស់ររស់អនរព្រីព្រ។ ដោយប

្ង

ររុំ មានការផសរវ

ផាយដគ្នលការណ៍ជាទូលំទូលាយដទ។
ក្ន៉ុងឆ្នំ១ ៩៩៩

រោឋររទឹ រ សវយ័ត ព្រុង ភ្នំដរញបនអនុ វ ត្តរណា
្ ញជូ នអនរព្រី ព្ររស់ ដៅដព្ៅ

សហគម្ន៍ រុងខ័
ន
ណឌទំង៤ ននរណា
្ លព្រុងភ្នំដរញបនចំនួន១០១ព្គួសារ។ ដនាះជាររ ិមាណតិ ចតួច (៨%)
ដរ្ ដព្រៀរដធ្ៀរដៅនឹ ងចំនួនរណា
្ ញចូ លផាះសរុរ (១២.០៥៩) បដ្លបនោរ់ដៅរនុងឆ្នំដនាះ ។

ជាម្ួ យនឹ ងការរព្ងីរដសវាផគត់ផគង់ទឹរសាាត ក្នងឆ្
ន ំ២០០០ ទនាឹម្នឹ ងការថយចុ ះននររ ិមាណទឹរបត់
៉ុ

រង់និងសមាពធ្ទឹរផគត់ផង
គ ់ ដរ្ នដ

្ងជាទូ ដៅ រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនសទម្រចចិត្រដងក្នសរម្មោរ

ផ្ល់ដសវាទឹរសាាតដោយផ្ទាល់ជូនអនរព្រីព្រ រនុងររណីបដ្លអនរព្រីព្រទំងដនាះ ៖

១. ម្ិ នព្តូវផ្ទលស់រូ រទី
្ លំដៅ

២. រាយការណ៍ជូ ន រ.ទ.ស.ភ្ ររណីមានទឹរធាលយ និងរណា
្ បតុ ោរអសរម្មដផសងៗបដ្ល

រ់ រ័នធ

នឹ ងរណា
្ ញទឹរសាាត
៣. ម្ិ នដ្លៀតឱកាសយរទឹ រដៅលរ់ រន្យរចំ ដណញ។
រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនរំ ណត់ ការរង់ រ ំលស់នថលសិទិ ជា
ធ វទឹ រព្រចំបខជូ នអនរព្រីព្រ (នា

ិកា

ទឹ រ ១៥ ម្.ម្ និងព្របវងរណា
្ ញអតិ ររមា ១០បម្៉ា ព្ត) ដ្ូចខ្នងដព្កាម្ ៖
- រង់ដល្រទី ១

:

មានទឹរព្បរ់ ចំនួន ១០៩.០៨០ ដរៀល (ដរលោរ់

- រង់ដល្រទី ២

:

មានទឹរព្បរ់ ចំនួន ៣៦.០៤០ ដរៀល

- រង់ដល្រទី ៣

:

មានទឹរព្បរ់ ចំនួន ៣៥.៨៤០ ដរៀល

- រង់ដល្រទី ៤

:

មានទឹរព្បរ់ ចំនួន ៣៥.៥៤០ ដរៀល

- រង់ដល្រទី ៥

:

មានទឹរព្បរ់ ចំនួន ៣៥.៣៤០ ដរៀល

- រង់ដល្រទី ៦

:

មានទឹរព្បរ់ ចំនួន ៣៥.០៤០ ដរៀល

- រង់ដល្រទី ៧

:

មានទឹរព្បរ់ ចំនួន ៣៤.៨៤០ ដរៀល

- រង់ដល្រទី ៨

:

មានទឹរព្បរ់ ចំនួន ៣៤.៦៤០ ដរៀល

- រង់ដល្រទី ៩

:

មានទឹរព្បរ់ ចំនួន ៣៤.៣៤០ ដរៀល

- រង់ដល្រចុ ងដព្កាយ :

មានទឹរព្បរ់ ចំនួន ៣៤.១៤០ ដរៀល

រយតរណា
្ ញ)

ទឹ រព្បរ់រង់ សរុរមានចំនួន ៤២៤.៨៤០ដរៀល ដោយរួម្រញ្ូច លទំងព្បរ់ ររ់ចំនួន ៤១.៤០០ដរៀល

និ ងអាររដល្តនម្លរបនថម្ ១០%។

ព្រុម្ការងារចំ នួន ២ ព្តូវបនរដងក្តដ

្ ង ដោយមានោរៈរិ ចចចុះផសរវផាយ និ ង រនយល់ បណនាំ អុំ រី

ដគ្នលការណ៍ ផគ ត់ ផគ ង់ ទឹ រ សាា តជូ ន អន រ ព្រី ព្រដ្ល់ ទី រ បនល ង

ដដ្្ ម្បី ឲ្យដគបនយល់ ចាស់ រី ផ លព្រដោជន៍

ដ្៏ ដព្ច្ ន បដ្លដគនឹ ងទទួ លបនជារិ ដសសបផនរហិរញ្ញវតថុ។

រនាារ់រីការផសរវផាយ

អនុវត្ការងារផគត់ផង
គ ់ទឹរសាាតជូនអនរព្រីព្រ

ព្រុម្ដនះមានោរៈរិ ចច

ដោយគិ តចរ់ រីការដរៀរចំឯរសាររហូតដ្ល់ការតរណា
្ ញ

ចូ លផាះ។
រនងឆ្
ន ំ២០០០
ុ

រំ ដណ្នរណា
្ ញអនរព្រីព្រមានចំនួន៤៧៤រណា
្ ញ

ដៅដព្ៅសហគម្ន៍ និង ៤៣៦រណា
្ ញ សថិតរនុងសហគម្ន៍ ចំនួន៦។
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រនុងដនាះ៣៨រណា
្ ញ សថិត

ក្នងឆ្
ន ំ២០០១
៉ុ

ដដ្្ម្បីរន្រព្ងឹង និង រព្ងីរដសវាទឹ រសាាតផ្ទាល់ជូនព្រជាជនព្រី ព្ររនុងខណឌទំង៤

រនុងរណា
្ លរាជធានីភ្ំ ដន រញ

រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនដធ្វ្ការសាារសាង់ម្តិ និង សំណូម្ររររស់

ព្រជាជន ព្រី ព្របដ្លដទ្ រនឹ ងបនទទួ លដសវាថមីៗ និ ងដធ្វ្ការអដងកតរនុងខ័ណឌទំង៤ ដដ្្ម្បីររព្រជាជនព្រី ព្រ
ដ្នទដទៀតបដ្លម្ិនទន់ បនទទួ លដសវាដោយផ្ទាល់រីរោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញ។ ជាលទធផលបន រងាា ញ
ឲ្យដ

្ ញថារនុងសហគម្ន៍ ទំងអស់ បដ្លបនទទួ លដសវាដហ្ យដៅមានព្រជាជនព្រី ព្រចំ នួន ៦៩១ព្គួសារ

បដ្លរុំ ទន់ មានរណា
្ ញដៅ ដ

្យ (របយការណ៍្មាសទី ១ ឆ្នំ២០០១ ឯរសារទី ៣ -Vol3)។ ម្ូ លដហតុ

សំខ្នន់ បដ្លរណា
្ លឲ្យដគរុំ ទន់ មានរណា
្ ញផ្ទាល់ខួនគឺ
ល
៖

-រុំ យល់រីផលចំ ដណញបដ្លដគនឹងទទួ លបនរី ការដព្រ្ ព្បស់រណា
្ ញផ្ទាល់ខួ ន
ល ឬ
-រុំ មានលទធោររង់ រ ំលស់រុ ងរយៈដរល១០បខ។
ន

បផារដល្លទធផលនិងម្ូ លដហតុ ដនះ រោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនរិនិតយសិរាដគ្នលការណ៍រង់
រ ំលស់ដ

្ងវ ិញ ។ រនុងបខម្ិ ថុនា រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនោរ់ ដចញនូ វដគ្នលការណ៍ រង់រ ំលស់ថីម

ចំ នួន២(សំរារ់ ព្រជាជនរស់ ដៅរនុ ងព្រុ ង

និ ង សំ រា រ់ ព្រជាជនរស់ ដៅសហគម្ន៍ ដព្ៅព្រុ ង )

បដ្លផ្ ល់

លទធ ោ រជូ ន អន រ ព្រី ព្រនូ វ ជំ ដរ ្សរនុងការរង់ នថលតរណា
ា ញ សព្មារ់ រយៈដរល ១០បខ ឬ ១៥បខ ឬ ២០បខ
តាម្លទធោរបដ្លមាន

និងរញ្ុច ះតម្រលសព្មារ់ អរ
ន ព្រី ព្របដ្លរស់ដៅរនុងសហគម្ន៍

តំរន់ ជាយព្រុង

(ដព្ៅខណឌរណា
ា លព្រុងទំង៤) ម្រដៅព្តឹម្៨០% ននតនម្លរុងព្រុ
ន
ង។

ជាម្ួ យគ្ននដនះគ្ននបដ្រ រោឋ ររទឹ រ សវយ័ត ព្រុ ងភ្នំ ដរញបនខិ ត ខំ រ ព្ងី រ របនថ ម្នូ វ ព្ររ័ នធផគ ត់ ផគ ង់ទឹ រ

សាា តដៅតំ រ ន់ ជា យព្រុ ង ភ្នំ ដរញបនខិ ត ខំ ផសរវ ផាយ

និ ង

សហការដដ្្ ម្បី ដស្ ន សុំ ឲ្យអងគ កា រម្ិ ន បម្ន

រោឋ ភ្ិ បល ជួ យឧរតថ ម្ភ ព្គ្នំព្ទដ្ល់ការងារដនះ ។
ជាលទធផល

រោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនអនុ វត្តរណា
ា ញចូ លផាះជូនព្រជារលរដ្ឋព្រីព្រទំង

រនុង និ ងដព្ៅព្រុងសរុរចំនួន ២.១៣៤ (ព្រមាណ៧៨% ននរណា
ា ញព្រជាជនព្រី ព្រសរុរចំ នួន ២.៧០៩
បដ្លបនដ្ំ ដ

្ងចរ់ តាំងរី រម្មវ ិធ្ី ផត
គ ់ផគង់ទឹរសាាតជូនអនរព្រី ព្រររស់ខួនដល្
ល
ឆ្រអន្រជាតិ តាម្រយៈ ការ

អដញ្ជ្ញររស់ធ្នាគ្នររិភ្រដលារ

រនុងសិកាខសាលាអន្រជាតិម្ួយសីរ
្ ីរំបណទំ រង់ ការងារផគត់ផង
គ ់ ទឹរសាាត

និ ងអនាម្័ យរនុង ររ ិរទននសវ័យោរតំ រន់ (International Seminar on Water Supply and Sanitation

Sector Reform in the Context of Regional Autonomy ) បដ្លបនព្រព្រឹ តិដ្ ៅនាព្រុងហា៉ា កាតា ព្រដទស
ឥណូឌ ដនសុី រនុងបខឧសោ ឆ្នុំ២០០១។ រទរិ ដសាធ្ន៍ បដ្លបនដល្រដ

្ងព្តូវបនទទួ លនូ វការគ្នំព្ទរី ព្គរ់

សំណារ់ សិកាខកាម្អន្រជាតិ បដ្លបនចូ លរួម្ ។

គួ ររត់សមាគល់ផងបដ្រថា ទនាឹម្នឹងការងាររ្ូររណា
ា ញដម្ (កាត់រណា
ា ញចស់ដចល ោរ់រណា
ា ញថី)ម

រ.ទ.ស.ភ្បនរំ បត់ អនរលរ់ ទឹរនិ ងតំ ណាងអនរបចរចយទឹ រជារន្រនាារ់ ដោយការតរណា
ា ញដព្រ្ ព្បស់
ផ្ទាល់ជូនព្រជារលរដ្ឋព្គរ់ផាះ រនុងតំរន់បដ្លបនរ្ូរតរណា
ា ញដម្ រហូតម្រដ្ល់ដ្ំណាច់ ឆ្នំ២០០១ អនរលរ់
ទឹ រនិ ងតំណាងបចរចយទឹ ររន្ចំនួន ១៥៤នារ់ ព្តូវបនរញ្ឈរ់ ជាសាថររ។
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ឆ្នំ២០០២ រោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនរន្ចុះសាារ់ សង
ា ់ ម្តិ និ ងសំណូម្ររជារ់បសាងររស់
ព្រជារលរដ្ឋព្រីព្របដ្លដទ្របនទទួ លដសវា និង ស្សាវព្ជាវររព្គួសារព្រីព្ររនុងខ័ ណឌទំងរួ នរណា
្ លព្រុង
បដ្លម្ិនទន់ ទទួ លបនដសវាទឹរសាាត ដោយផ្ទាល់រីរោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញ។

ជាលទធផល រោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញ បនអនុ វត្តរណា
្ ញចូលផាះជូនព្រជារលរដ្ឋព្រី ព្រ ទំងរនុង

និ ងដព្ៅព្រុងសរុរចំ នួន ១.២៥៧ (ព្រមាណ ៣២% ននរណា
ា ញព្រជាជនព្រី ព្រសរុរចំនួន ៣.៩៦៦ បដ្ល
បនដ្ំ ដ

្ងចរ់ តាំងរី រម្មវ ិធ្ី ផត
គ ់ ផង
គ ់ទឹរសាាតចរ់ ដផ្្ម្អនុ វត្)

ដោយរនុងដនាះ៤៣៣រណា
ា ញ រនុងសហគម្ន៍
(៣៤៨ រនុងព្រុង និ ង៨៥ ជាយព្រុង) និងដៅរនុងតំរន់ ទំងដនាះ និងបនរញ្ចរ់ ការសាារដ ្ងវ ិញ នូ វដរាង

ចព្រផលិតទឹរសាាតដព្ជាយចងាវរ បដ្លមានសតថម្ោរផលិត ៦៥.០០០ម្៣/នថង និងដ្ំ ដណ្ការផលិតផលិត
រី នថងទី២៦ បខម្ិ នា ឆ្នំ២០០២ ដដ្្ ម្បីរដង្ន
ក ររ ិមាណទឹ រសាាតជំ រញ
ុ ការផគត់ផង
គ ់ ដៅតំ រន់ ជាយព្រុង ។
ក្ោងចរក្ក្រោយចង្វារ សមតថភាពផលិត ៦៥.០០០ ម៣ / ថៃ្ង

ដព្ៅរីដនះដដ្្ ម្បីដ្្ លយតរដៅនឹងសំណូម្ររររស់ឯរឧត្ម្ព្រតិភ្ូរាជរោឋភ្ិ បល ទទួលរនាុរអភ្ិ បល

រាជធានី ភ្ំដន រញដដ្្ម្បីដោះស្សាយសំណូម្ររជារនាាន់ររស់ព្រជារលរដ្ឋរងដព្គ្នះដោយអគគិសភ្័ យកាលរីនថង

ទី ២៦ និង ២៧ បខវ ិចិ ឆកា ឆ្នំ២០០១ចំ នួន ៥.១២៧ព្គួសារ បដ្លព្តូវដរៀរចំទីលំដៅោឋនថី ម រនុងសហគម្ន៍ ភ្ូម្ិ
សាម្គី គ និ ងភ្ូម្ិ អនលង់កាងន រនុងខ័ ណឌដ្ដងាក រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញ បនចុ ះរិ និតយទី តាំង, សិរា
ព្រភ្រទឹ រ និងសាងសង់ ព្ររ័នធព្រព្រឹ តិរ
្ ម្មទឹរម្ួ យ បដ្លមានសតថម្ោរផលិត១៦ម្៣ /ដមា៉ា ង និងបនោរ់

ឲ្យដ្ំ ដណ្រការរំដរ ្ដសចរីព្្ តូវការររស់ព្រជារលរដ្ឋរុងភ្ូ
ន ម្ិសាម្គី គ រី នថងទី១ បខ ម្ររា ឆ្នំ២០០២ ។ ថវ ិកាបដ្ល
បនចំណាយមានចំ នួនសរុរ ១៩៥.៤៦៥.៧៨៧ ដរៀល និងព្តូវបនអនុម្័តផ្ល់ជូន ជាអំ ដណាយដ្ល់ព្រជារល
រដ្ឋរងដព្គ្នះ ដោយព្រុម្ព្រឹ រាភ្ិ បលននរោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្ំដន រញ នាសម្័ យព្រជុំ ដល្រទី ៩ នថងទី១៧ ដខ្ម្ិថុនា
ឆ្នុំ២០០២។
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សាាៃីយព្៍ បព្រឹតិតរម្មទរ
ឹ សាាត-ភ្ូម្ិសាម្គីីគ
Water Treatment Facility- Samarki Village
ꗬ
Á

ដព្ៅរី ដនះដៅដទៀត រោឋ ររទឹ រ សវយ័ ត ព្រុ ង ភ្នំ ដរញបនដធ្្ វ ស និ ន សិទធ ម្ួ យ កាលរី នថង ទី ១៩ ររក ោ
២០០២ ជាម្ួ យតំ ណា ងអងគ ការដព្ៅរោឋភ្ិ បល និ ង តំ ណា ងសហគម្ន៍ នានា ទំ ង រនុ ង និ ង ដព្ៅរាជធានី
ភ្នំដរញ ដដ្្ ម្បីផសរវផាយរី ដគ្នលនដោបយរិនិតយ និ ងដោះស្សាយដដ្្ ម្បីរដង្ន
ក គុ ណោរររស់ខួន។
ល
ឆ្នំ២០០៣

ដព្ៅរី ការងារសាារសាង់ម្តិ -សំណូម្ររររស់ព្រជារលរដ្ឋព្រី ព្របដ្លដទ្ របនទទួ ល

ដសវា និ ងស្សាវព្ជាវររទីតាំងព្គួសារព្រី ព្ររនុងខ័ ណឌទំងរួនរណា
ា លព្រុង បដ្លម្ិ នទន់ ទទួ លបនដសវាទឹ រ
សាាតដោយផ្ទាល់ដៅដ

្យ

រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនរព្ងី រការផគត់ផង
គ ់ ទឹរសាាតជូ នព្រជារលរដ្ឋ

ព្រី ព្រតាម្ជាយព្រុង (ខ័ណឌមានជ័ យ, ដ្ដងាករ, ឫសសីបរវ)។
ជាលទធផលរណា
ា ញទឹ រសាាតបដ្លបនតជូនព្រជារលរដ្ឋព្រីព្រទំងរនុង និ ងដព្ៅព្រុង សរុរចំនួន

២,៥៤០ រណា
ា ញដោយរនុងដនាះ៧១៦រណា
ា ញដៅរនុងរណា
ា លព្រុង(៦០០ រណា
ា ញ រនុងសហគម្ន៍ និ ង
១១៦ រណា
ា ញ ដព្ៅសហគម្ន៍ ) និង១.៨២៤ រណា
ា ញ ដៅរនុងជាយព្រុង (៧៨៣ រណា
ា ញ រនុងសហគម្ន៍
និ ង១.០៤១ រណា
ា ញដព្ៅសហគម្ន៍ )។

ិ ី “ផគ ត់ ផគ ង់ ទឹ រ សាាតជូ ន ព្រជាជនព្រី ព្រ” រហូ ត ដ្ល់ ដ្ំ ណា ច់ ឆ្នំ
គិ ត តាំ ង រី ច រ់ ដផ្ ្ ម្ អនុ វ ត្ នូ វ រម្ម វ ធ្
២០០៣ដនះ រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនផគត់ផគង់ទឹរសាាតជូ នព្រជាជនព្រី ព្រដោយផ្ទាល់ បនចំ នួន
សរុរ ៦,៥០៦ រណា
ា ញដោយរនុងដនាះ ៖
- រណា
ា លព្រុងភ្នំដរញ ចំ នួន៣.២៧០រណា
ា ញ រនុង៤៤សហគម្ន៍ និង ៧៦៤រណា
ា ញ ដព្ៅសហគម្ន៍
- ជាយព្រុងភ្នំដរញចំនួន ៩៥១រណា
ា ញ រនុង១៧ សហគម្ន៍ និ ង ១.៥២១ រណា
ា ញ ដព្ៅសហគម្ន៍ ។
ជាងដនះដៅដទៀត ថានរ់ដ្ឹរនាំរោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនផសរវផាយរទរិ ដសាធ្ន៍ននការផគត់
ផគង់ទឹរសាាតជូនព្រជារលរដ្ឋព្រី ព្រី ដៅដល្ឆ្រអន្រជាតិ តាម្រយៈការចូ លរួម្ ៖
i. ដវទិ កាទឹ ររិ ភ្រដលារដល្រទី ៣

បដ្លព្រព្រឹ តដ្ ៅ

រី នថងទី

១៦ដ្ល់២៣

បខម្ិ នា

ឆ្នំ២០០៣

ដៅទី ព្រុង Kyoto , Osaka និងShiga ព្រដទសជរ៉ាុន តាម្រយៈការអញ្ជីញររស់JICA និ ង ADB
ដោយដៅរនុងដនាះមានការរញ្
ច ំងបខសោរយន្
បដ្លមានខឹ លម្សារស្ីរីរទរិដសាធ្ន៍ ននការ
ផគត់ផគង់ទឹរសាាតជូនព្រជារលរដ្ឋព្រីព្របដ្លបនដរៀរចំដោយធ្នាគ្នរអភ្ិវឌ្ឍន៍ អាសុីផងបដ្រ។
ចងក្រងដោយ : ដេខាធការោ
ាន
ិ
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ii. សិ កាខ សាលាតំ រ ន់ ស្ី រី ការងារផគ ត់ ផគ ង់ ទឹ រ សាា តជូ ន ព្រជារលរដ្ឋ ព្រី ព្របដ្លព្រព្រឹ ត្ ដៅដៅ
ទី ព្រុងប៉ា តាោ៉ា ព្រដទសនថ រី នថងទី៩ ដ្ល់១១ ដខ្រញ្ញ ២០០៣ តាម្រយៈការអញ្ជីញររស់អងគការ
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)។
ដោយប

រ កាលរី នថងទី១២ ដខ្ធ្នូ ឆ្នំ២០០៣ ឯរឧត្ម្អគគនាយររោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញ
បនឧរតថម្ទ
ភ ឹ រព្បរ់ចំនួន៧០ដ្ុ លាលអាដម្រ ិរ ជូ នអនរស្សី មា ផ្ទនី ផាះដលខ៣៣៨អឺ ១ ផលូវ២៨២ សងាកត់

រឹ ងដរងរង១ ខណឌចំ ការម្ន បដ្លមានជី វោរទី ទ័លព្រខ្នលំង សំរារ់ទូទត់រំណុលនថលតរណា
ា ញទឹ ររ ំលស់
១០បខ និងរំ ណុលនថលទឹរដព្រ្ ព្បស់ទឹរបដ្លអនរស្សីបនជំ

រ់ រោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញរនលងម្រ។

រនុងឆ្នំ២០០៣ ដនះបដ្រ រោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញរ៏ បនលុររំ បត់ អរ
ន លរ់ ទឹរ និ ងតំ ណាងបចរ
ចយជារន្ រ នាារ់ សរុរ ចំ នួ ន ៦០នារ់ ដោយបនបព្រកាលយអតិ ថិ ជនររស់ អនរ លរ់ ទឹ រ និ ងតំ ណា ងបចរ
ចយទំងដនះឲ្យដៅជាអតិថិជនផ្ទាល់ររស់រោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញ។
ឆ្ន ំ២០០៤ រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបន ៖
១. រន្សាារ់ សង
ា ់ ម្តិ និ ងសំណូម្ររររស់ព្រជាជនព្រី ព្រ បដ្លដទ្ រទទួ លបនដសវាថីៗ
ម
២. រន្ ស្សាវព្ជាវររទី តាំង ព្គួសារព្រី ព្ររនុ ងខ័ ណឌទំ ង រួ ន រណា
ា លព្រុ ង (៧ម្ររា,
ដ្ូ ន ដរញ,ទួ លដគ្នរ,ចំ ការម្ន)បដ្លអាចម្ិ នទន់ បនទទួ លដសវាផ្ទាល់
រី រោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញ
៣. រន្រព្ងី រដសវាទឹ រសាាតជូនព្រជារលរដ្ឋព្រី ព្រដៅរនុងតំរន់ ជាយព្រុង (ខណឌមានជ័ យ, ដ្ដងាករ,
ឫសសីបរវ)

៤. រន្លុររំ បត់អនរលរ់ ទឹររន្បនចំនួន២៦របនលង និងផ្ល់ដសវាជូ នអនរដព្រ្ ព្បស់ដោយផ្ទាល់
៥. ដរៀរចំ ដគ្នលការណ៍ ផ្ ល់ សិ ទិ ធ ជាវទឹ រ ជូ ន ព្រជាជនបដ្លព្រខសត់ ខ្នលំ ង ដោយឥតនថល
៦. រដង្ន
ក និងធានានិ រន្រោរននគុ ណោរទឹរសាាត បដ្លអាចទទួ លទនបនដោយផ្ទាល់ (រុំ ចំណាយ
ោំរុះ)
៧. ដរៀរចំគដព្មាងផគត់ផគង់ទឹរសាាតដៅទី ព្រុងតាដ្ម រនុងដខត្រណា
ា ល

៨. ផគត់ផគង់ទឹរសាាតជូ នព្រជារលរដ្ឋព្រី ព្របដ្លរស់ដៅរនុងសហគម្ន៍ ទំង១០៧ រនុងរាជធានីភ្ំ ដន រញ
តាម្ដគ្នលនដោបយររស់សាលាព្រុងភ្នំដរញ។
ជាលទធផល រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញសទម្រចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាាតជូនព្រជាជនព្រី ព្រសរុរ
ចំ នួន២.៨០៦រណា
្ ញ រនុងដនាះ ៨៧១រណា
្ ញ ជូ នព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅរនុងរណា
្ លព្រុង (៤៤៨រណា
្ ញ
រនុងសហគម្ន៍ និ ង ៤២៣រណា
្ ញ ដព្ៅសហគម្ន៍ ) និ ង១.៩៣៥រណា
្ ញ ជូនព្រជាជនព្រី ព្ររស់ដៅជាយព្រុង
(៤៣៨រណា
្ ញ រនុងសហគម្ន៍ និ ង ១.៤៩៧រណា
្ ញ ដៅដព្ៅសហគម្ន៍ )។
គួ ររត់ សមាគល់ថា

រនុងចំនួនព្រជាជនព្រីព្របដ្លបនទទួ លដសវាខ្នងដល្ដនះ មានព្រជាជនព្រី ព្រ
៥៩៦នារ់ (១២៣ព្គួសារ) បដ្លរស់ដៅរនុងសហគម្ន៍ដតានតព្ជុំ៥ រនុងសងាកត់រឹងទំ រន់ ខណឌមានជ័ យមាន
ជី វោរព្រលំបរោ៉ា ងខ្នលំង ដោយោគដព្ច្ នជាអនរដរ ្សដអតចយដល្គំនរសព្មាម្សាឹងមានជ័ យ។
ដោយរិ និតយដ

្ញនូ វោរជារ់ បស្ងដនះ

រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនផគត់ផង
គ ់ ទឹរសាាតជូ ន

សហគម្ន៍ ដនះ ដោយរញ្ុច ះនថលតរណា
្ ញ រ់រណា
្ ល និ ងអនុ ញ្ញតឲ្យរង់ រ ំលស់រយៈដរល២០បខ ព្រម្ទំង
បនឧរតថម្ភទំងស្សុងដល្នថលតរណា
្ ញទឹរចំ ដ ះព្គួសារព្រខសត់ចំនួន១៤
បដ្លរុំ មានលទធផលរង់នថលត
រណា
្ ញ។
ចងក្រងដោយ : ដេខាធការោ
ាន
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សក្មមភាពក្រើសក្េតចាយក្លើគំនរសំោមសទឹង មានជ័យ
បផារដល្លទធផលដ្៏ សរម្មដនះ រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនទទួ លការអរអរសាទរ និ ងការគ្នំព្ទ
ជាខ្នលំងរី សំណារ់ ព្រជាជនព្រី ព្រផ្ទាល់

ព្រម្ទំងអងគការដព្ៅរោឋភ្ិ បល រ៏ ដ្ូចជា

អនរផ្ល់ជំនួយ និ ងអនរផ្ល់ឥណទនជារិ ដសស ធ្នាគ្នររិភ្រដលារ និ ងធ្នាគ្នរ
អភ្ិ វឌ្ឍន៍ អាសុី ។
កាលេី ម្្ងទី២៧ ដខ្រករា ឆ្នុំ២០០៤ ្នាគ្មរអភិ វឌ្ឍន៍ អាសុីបានសទម្រេ
ជូ នរនរង្វវន់ េុំណាត់ ថ្ននក់ទលខ្១

ដដលមានទ្ាេះថ្នថ្នរង្វវន់ទឹកឆ្នុំ២០០៤

(2004 ADB’s Water Prize) ជូ នដ្ល់រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបនចូល
រួម្ចំបណរោ៉ា ងសរម្មោររនុងការគ្នំព្ទដគ្នលនបយ
ម្នុ សសទូគៅ” (Water for All)។

“ទកស្អ
ា តសគ្មាប់
ឹ

ឆ្ន ំ២០០៥ រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបន ៖
១. រន្សាារសាង់ម្តិ និ ងសំណូម្ររររស់ព្រជាជនព្រី ព្រ បដ្លដទ្ រទទួ លបនដសវាថមីៗ ។
២. រន្រព្ងី រដសវាទឹ រសាាតជូនព្រជារលរដ្ឋព្រី ព្រដៅរនុងតំរន់ ជាយព្រុង (ខណឌមានជ័ យ, ដ្ដងាករ,
ឫសសីបរវ) និងទី រម្
ួ ដខត្រណា
្ ល ដោយអនុ ញ្ញតឲ្យរង់រ ំលស់នូវសិទិ ជា
ធ វទឹ រ។

៣. អនុវត្ដគ្នលការណ៍ឧរតថម្ភធ្នជូនព្រជាជនទល់ព្រ ដល្សិទិ ជា
ធ វទឹ រ ៣០%, ៥០% និង ៧០%
ដោយបផារតាម្ការវាយតនម្លសាថនោរព្រី ព្រររស់គណៈរម្មការ

សហការជាម្ួ យអាជាាធ្របដ្នដ្ីជា

លទធផលរនុងឆ្នំ២០០៥ រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញសំដរចបនការផគត់ផង
គ ់ទឹរសាាតជូនព្រជាជនព្រីព្រ សរុរ
ចំ នួន២.០៥៩រណា
្ ញ។

រនុងដនាះ ២៣១រណា
្ ញ ជូ នព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅរនុងព្រុង៨៧៦រណា
្ ញ ជូ ន
ព្រជាជនព្រី ព្ររស់ដៅជាយព្រុង និ ង៩៥២រណា
្ ញ ជូនព្រជាជនព្រី ព្របដ្លទទួ លគដព្មាងឧរតថម្ធ្
ភ ន រនុង
ដនាះ៣៣៨ព្គួសារ ឧរតថម្ធ្
ភ ន៣០%, ៤៧៨ព្គួសារ ឧរតថម្ធ្
ភ ន៥០% និង ១៣៦ព្គួសារ ឧរតថម្ភធ្ន៧០%។
ទឹ រ ព្បរ់ ឧ រតថ ម្ភ ធ្ នសរុរ រហូ ត ម្រដ្ល់ ដ្ំ ណា ច់ ឆ្នំ ២ ០០៥ មានចំ នួ ន ១៤០.៥០៣.៦៨០ដរៀល ដសម្នឹ ង
៣៤.១៣៩.២៦ដ្ុ លាលរ ។
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សរម្មភារផ្គតផ្
់ គងទ
់ ឹរសាាតជូៃព្បជាជៃព្រីព្ររនងឆ្
ន ំ២០០៥
ុ
Clean Water Supply to the Poor in 2005

ព្រជុំផសរវផាយដគ្នលការណ៍
Policy broadcasting meeting

សហគម្ន៏ អនរព្រី ព្រ
Poor Community

សរម្មោរតរណា
ា ញចូលផាះ
House connection installation

ការសមាភសន៍អតិថិជនព្រី ព្រ
Interview with the Poor

សរម្មោរោរ់រណា
ា ញដម្
Mains installation

ទសសនរិចចររស់ ឯ.ឧ រដ្ឋម្ព្នី្ សុយ បសម្
Site Visit by H.E. Suy Sem

ឆ្ន ំ ២០០៦ រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបន៖
១. រន្សាារសាង់ម្តិ និ ង សំណូម្ររររស់ព្រជាជនព្រី ព្របដ្លដទ្រទទួ លបនដសវាថមីៗ
២. រន្រព្ងីរដសវាទឹ រសាាតជូនព្រជារលរដ្ឋព្រី ព្រដៅតំរន់ ជាយព្រុង (ខ័ ណឌមានជ័ យ, ដ្ដងាករ, ឬសសីបរវ)
និ ងទី រម្
ួ ដខត្រណា
្ លដោយផ្ល់ការឧរតថម្ធ្
ភ ននិង អនុ ញ្ញតឲ្យរង់រ ំដលាះនូ វនថលសិទិ ធជាវទឹរ។
ជាលទធផល រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញសដព្ម្ចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាាតជូនព្រជាជនព្រី ព្រសរុរ
ចំ នួន២.៨០០រណា
្ ញ

ដោយបនចំ ណាយទឹ រព្បរ់ ឧរតថម្ធ្
ភ នសរុរ ៦១៨.១៥៥.២៨០ដរៀល ព្តូវជា

១៥០.៥៨៨,៣០ដ្ុ លាលអាដម្រ ិរ។

រនុងដនាះ ៨៥៤រណា
្ ញ ជូនព្រជាជនព្រី ព្ររនុងសហគម្ន៍ ចំនួន១៤ និង
១.៩២០រណា
្ ញ ជូនព្រជាជនព្រី ព្រដព្ៅសហគម្ន៍ ។
ឆ្ន ំ២០០៧ រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបន ៖
១. រន្សាារសាង់ម្តិ និ ង សំណូម្ររររស់ព្រជាជនព្រី ព្របដ្លដទ្រទទួ លបនដសវាថមីៗ
២. រន្រព្ងី រដសវាទឹ រសាាតជូនព្រជារលរដ្ឋព្រី ព្រដៅរនុងតំរន់ ជាយព្រុង

(សាម្គគី១,

ភ្ូម្ិរំដបរ,

ភ្ូ ម្ិបព្ររទ័ ល, ភ្ូម្ិតាដៅ) និងទីរម្
ួ ដខត្រណា
្ លដោយផ្ល់ការឧរតថម្ធ្
ភ ន និ ង អនុ ញ្ញតឲ្យរង់
រ ំលស់នូវសិទិ ធនថលជាវទឹរ។

៣. អនុវត្ដគ្នលការណ៍ឧរតថម្ភធ្នជូនព្រជារលរដ្ឋទីទ័លព្រ ដល្សិទធជាវទឹ រ ៣០%, ៥០%, ៧០%
និ ង ១០០%

ដោយបផារតាម្ការវាយតនម្លសាថនោរព្រី ព្រររស់គណៈរម្មការ សហការជាម្ួ យ

អាជាាធ្របដ្នដ្ី។

ចងក្រងដោយ : ដេខាធការោ
ាន
ិ
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ជាលទធផលរោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញ សំដរចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាាតជូនព្រជាជនព្រី ព្រ សរុរ
ចំ នួន ១.៣៤៣រណា
្ ញ

ដោយបនចំ ណាយទឹ រព្បរ់ ឧរតថម្ធ្
ភ នសរុរ ២៨៩,៣៦៥,៨៤១ដរៀល ព្តូវជា

៧១.៣៥៨,២៥ដ្ុ លាលអាដម្រ ិរ។

រនុងដនាះ ៤១៩រណា
ា ញ ជូនព្រជាជនព្រី ព្ររស់ដៅរនុងព្រុង និ ង ៩២៤
រណា
ា ញ ជូ នព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅជាយព្រុង ។
ឆ្ន ំ២០០៨ រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបន ៖
១. រន្សាារសាង់ម្តិ និ ង សំណូម្ររររស់ព្រជាជនព្រី ព្រ បដ្លដទ្ រទទួ លបនដសវាថីៗ
ម
២. រន្រព្ងី រដសវាទឹ រសាាតជូនព្រជារលរដ្ឋព្រី ព្រដៅរនុងតំរន់ ជាយព្រុង (ទួ លបសនជ័ យ, ព្ត

ំង

រាំងថី ម, បសនសុខ, នព្រនគរ) និ ងទី រម្
ួ ដខត្រណា
ា ល ដោយផាល់ការឧរតថម្ភធ្ន និងអនុ ញ្ញតឱយ
រង់រ ំលស់នូវសិទធនថលទឹរ។

៣. អនុវត្ដគ្នលការណ៍ឧរតថម្ភធ្នជូនព្រជារលរដ្ឋទីទ័លព្រ ដល្សិទធជាវទឹ រ ៣០%, ៥០%, ៧០%
និ ង១០០%

ដោយបផារតាម្ការវាយតំ នលសាថនោរព្រី ព្រររស់គណៈរម្មការសហការជាម្ួ យ

អាជាាធ្របដ្នដ្ី។
ជាលទធផល រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញសដព្ម្ចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាាតជូនព្រជាជនព្រី ព្រសរុរ
ចំ នួន ២.០៧៦រណា
ា ញ

ដោយបនចំ ណាយទឹ រព្បរ់ ឧរតថម្ធ្
ភ នសរុរ ៥១៩.១៧៣.២៨០ដរៀល ព្តូវជា

១២១.៩២៦,៩៨ដ្ុ លាលអាដម្រ ិរ។

រនុងដនាះ ១៦៥រណា
ា ញ ជូនព្រជាជនព្រី ព្ររស់ដៅរនុងព្រុង និង ១.៩១១
រណា
ា ញ ជូ នព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅជាយព្រុង។
ឆ្ន ំ២០០៩ រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបន ៖
១. រន្សាារសាង់ម្តិ និ ង សំណូម្ររររស់ព្រជាជនព្រី ព្រ បដ្លដទ្ រទួ លបនដសវាថីៗ
ម
២. រន្រព្ងី រ ដសវាទឹ រ សាាតជូ នព្រជារលរដ្ឋ ព្រី ព្រដៅរនុងតំ រន់ ជាយព្រុង
សហគម្ន៍ នព្រនគរ, សហគម្ន៍ បសនសុខ, ព្ត

(សហគម្ន៍ រូររ
ី ី ឡា ,

ំងរាំងថី,ម ទួ លបសនជ័ យ, ព្ត

ំងព្រសាំង,

សហគម្ន៍ ២៧១ សង្វកត់ ព្កាំងធ្នុង់ , សេេរន៍ នព្រនគរ ភ្ូម្ិដគ្នរឃ្លលង2D5, សេេរន៍ នព្រនគរ
ភ្ូ ម្ិដគ្នរឃ្លលង3D5) និ ងទីរម្
ួ ដខត្រណា
ា ល ដោយផ្ល់ការឧរតថម្ភធ្ន និងអនុញ្ញតឲ្យរង់ រ ំលស់
នូ វសិទិនធ ថលទឹរ ។
ជាលទធផល រោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញសដព្ម្ចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាាតជូនព្រជាជនព្រី ព្រសរុរ
ចំ នួន ១.២៧២រណា
ា ញ

ដោយបនចំ ណាយទឹ រព្បរ់ ឧរតថម្ធ្
ភ នសរុរ ២៦៤.៥២៧.២៨០ដរៀល ព្តូវជា

៦៣.៥៧៣,៥៦ដ្ុ លាលអាដម្រ ិរ។

រនុងដនាះ ៣៤ រណា
ា ញ ជូ នព្រជាជនព្រី ព្ររស់ដៅរនុងព្រុង និ ង ១.២៣៨
រណា
ា ញ ជូ នព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅដព្ៅជាយព្រុង។
ឆ្ន ំ២០១០ រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបន ៖
១. រន្សាារសាង់ម្តិ និ ង សំណូម្ររររស់ព្រជាជនព្រី ព្រ បដ្លដទ្ រទួ លបនដសវាថីៗ
ម
២. រន្ រ ព្ងី រ ដសវាទឹ រ សាាតជូ ន ព្រជារលរដ្ឋ ព្រី ព្រដៅរនុ ងតំ រន់ ជាយព្រុ ង (សហគម្ន៍ រូ រ រ
ី ី ឡា ,
សហគម្ន៍ នព្រនគរ, សហគម្ន៍ បសនសុខ, សេេរន៍ ព្ត

ំងរាំងថី ម, សេេរន៍ ទួលបសនជ័ យ,

សហគម្ន៍ ២៧១ សង្វកត់ព្កាំងធ្នង់, សេេរន៍ នព្រនគរ ភ្ូ ម្ិដគ្នរឃ្លលង2D5, សេេរន៍ នព្រនគរ
ភ្ូ ម្ិដគ្នរឃ្លលង3D5, សេេរន៍ និគម្ព្រះនដរាត្ម្សីហម្ុ នី, សហគម្ន៍ ឃ្លលំងរ ំដសវ, សហគម្ន៍
ចងក្រងដោយ : ដេខាធការោ
ាន
ិ
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សាម្គី គ១+២+៣, សហគម្ន៍ សំរុរចរ, សហគម្ន៍ ភ្ូម្ិ២២ វត្នាគវ ័ន្) និងទី រម្
ួ ដខត្រណា
ា ល
ដោយផ្ល់ការឧរតថម្ធ្
ភ ន និ ងអនុញ្ញតឲ្យរង់រ ំលស់នូវសិទិនធ ថលទឹរ។
ជាលទធផល រោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញសដព្ម្ចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាាតជូនព្រជាជនព្រី ព្រសរុរ
ចំ នួន ២.៦៩០រណា
ា ញ

ដោយបនចំ ណាយទឹ រព្បរ់ ឧរតថម្ធ្
ភ នសរុរ ៥០៤.៦៥៥.៩២០ដរៀល ព្តូវជា

១២១.០២២,៤៥ ដ្ុ លាលអាដម្រ ិរ។ រនុងដនាះ ១១១រណា
ា ញ ជូ នព្រជាជនព្រីព្ររស់ដៅរនុងព្រុង និ ង ២.៥៧៩
រណា
ា ញ ជូ នព្រជាជនព្រី ព្ររស់ដៅជាយព្រុង។
ជារួ យ នឹ ង លទធ ទ លជាទម្េើ ន ខាងទលើ ទនេះ រដ្ឋា ករទឹ ក សវ័ យ ័ ត
ម្កុងភនុំទេញបានទទួ ល “ពានរងាវន់ឧស្ាហកម្មទឹកស្អាតស្ាកហូ
ម្
ុ

ឆ្ន ំ២០១០” ដដលជារនរង្វវន់ លុំដ្ឋប់ ថ្ននក់ េិភេទោក ររស់វ ិទាសាថន
ទឹរអន្រជាតិ សុរហូ
្
ម្ ននព្រដទស សុយបអត កាលរី នថងទី០១ បខរុ ម្ភៈ
ឆ្នំ២០១០ សព្មារ់ ការផាល់ដសវាផគត់ផគង់ទឹរសាាតជូនព្រជារលរដ្ឋព្គរ់
ស្សទរ់ វណណ ៈដៅរនុងរាជធានីភ្ំនដរញ។
ឆ្ន ំ២០១១ រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបន ៖
១. រន្សាារសាង់ម្តិ

និងសំណូម្ររររស់ព្គួសារមានចំ ណូល

ទរបដ្ល ដទ្រទទួ លបនដសវាថីៗ
ម

រនរង្វវន់ឧសាេករា ទឹកស្មាត
សតកេូ
រឆ្នុំ២០១០
ុ

២. រន្រព្ងី រដសវាទឹ រសាាតជូនព្គួសារមានចំ ណូលទរដៅរនុងតំរន់ ជាយព្រុងចំនួន១៩សហគម្ន៍
និ ងទី រម្
ួ ដខត្រណា
ា ល ដោយបនផ្ល់ការឧរតថម្ធ្
ភ ននិ ងអនុ ញ្ញតឲ្យរង់រ ំលស់នូវនថលសិទិ ធជាវទឹរ។

ជាលទធផល

រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញសដព្ម្ចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាាតជូ នព្គួសារមានចំ ណូល

ទរសរុរចំនួន ៦.១៥៥ រណា
ា ញ កនុងទនាេះ ៖
 ៦.១៥០បណា
ត ញ (កណា
ត លម្កុង ២៤៤បណា
ត ញ និ ងជាយម្កុង ៥.៩០៦បណា
ត ញ) ទទួ លបានការ
ឧបតថរភ្ន ដដលមានទឹ កម្បាក់ សរុប ១.៩៧១.៨៥៦.៨០០ទរៀល ម្តូវជា ៤៨៦.៨៧៨,២២ដុ ោល


០៥បណា
ត ញជាយម្កុង ម្តូវបានអនុ ញ្ញាតឱ្យបង់ រ ុំលស់១២ដខ្។

ឆ្ន ំ២០១២ រោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបន ៖
១. រន្សាារសាង់ម្តិ និ ងសំណូម្ររររស់ព្គួសារមានចំណូលទរបដ្លដទ្ រទទួ លបនដសវាថី មៗ
២. រន្រព្ងី រដសវាទឹ រសាាតជូនព្គួសារមានចំ ណូលទរដៅរនុងតំរន់ ជាយព្រុង ចំនួន១៧សហគម្ន៍

និ ងទី រម្
ួ ដខត្រណា
ា ល (ព្រុងតាដ្ម) ដោយបនផ្ល់ការឧរតថម្ធ្
ភ ននិងអនុញ្ញតឲ្យរង់ រ ំលស់នូវ
នថលសិទិ ធជាវទឹរ។

ជាលទធផល

រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញសដព្ម្ចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាាតជូ នព្គួសារបដ្លមាន

ចំ ណូលទរសរុរចំ នួន១.៤២៩រណា
ា ញ (កណា
ត លម្កុង ១៣៨បណា
ត ញ និងជាយម្កុង ១.២៩១បណា
ត ញ)
ទទួ លបានការឧបតថរ្
ភ នដដលមានទឹ កម្បាក់ សរុប ៣៨៩.៨៧០.៦៤០ទរៀល ម្តូវជា ៩៧.៤៦៨ដុ ោល។

ចងក្រងដោយ : ដេខាធការោ
ាន
ិ
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ឆ្ន ំ២០១៣ រោឋររទឹរសវយ័តព្រុងភ្នំដរញបន ៖
១. រន្សាារសាង់ម្តិ និ ងសំណូម្ររររស់ព្គួសារមានចំណូលទរបដ្លដទ្ រទទួ លបនដសវាថី មៗ
២. រន្រព្ងី រដសវាទឹ រសាាតជូនព្គួសារមានចំ ណូលទរដៅរនុងតំរន់ ជាយព្រុង ចំនួន១៦សហគម្ន៍

និ ងទី រម្
ួ ដខត្រណា
ា ល (ព្រុងតាដ្ម) ដោយបនផ្ល់ការឧរតថម្ធ្
ភ ននិងអនុញ្ញតឲ្យរង់ រ ំលស់នូវ
នថលសិទិ ធជាវទឹរ។

ជាលទធផល រោឋររទឹ រសវយ័តព្រុងភ្នំដរញសដព្ម្ចបនការផគត់ផគង់ទឹរសាាតជូនព្គួសារមានចំ ណូលទរ
សរុរចំនួន ១.៤៤១រណា
ា ញ កនុងទនាេះ៖
 ក្បភេទបង់រ ំលស់ : េុំ នួន ០២បណា
ដ ញ
 ក្បភេទឧបត្ថម្ភធន : េុំ នួន១.៤៣៩បណា
ត ញ (កណា
ត លម្កុង ៤១បណា
ត ញ និ ងជាយម្កុង ១.៣៩៨
បណា
ត ញ) មានទឹ កម្បាក់ឧបតថរភ្នសរុប ៣៧១.២២៤.៨០០ទរៀល ទសាើនឹង៩២.៨០៦ដុោល។

ចងក្រងដោយ : ដេខាធការោ
ាន
ិ
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ឧបសម្ព័ៃធ ៣

ការងារផ្សរវផ្ាយរត៌ាៃជូៃអតិថិជៃតាម្ម្ូលដ្ឋាៃ

ឧបសម្ព័ៃធ ៤

ម្ុៃឆ្ន ំ២០១៤ ៃិងរនងឆ្
ន ំ២០១៤
ុ
រម្មវ ិធ្ីផសរវផាយរត៌ មានជូ នអតិថិជនបដ្លព្រព្រឹត្ដៅចរ់ រីឆ្នំ២០០៣ ដ្ល់ឆ្នំ២០១៤ រនលងម្រដោយ
មានការទទួ លដភ្សជជៈ នំចំណី មានចំ នួន៨៣ដល្រ អនរចូ លរួម្សរុរចំនួន ៨.៥៣១នារ់ គឺ៖
ល-រ

ថៃ្ង-ខែ-ឆ្នាំ

ទីកខលែង

ចាំលួលប្រជាពលរដ្ឋ

១

១៧-ម្ិនា-២០០៣

ភ្ូម្ិទួលដគ្នរ

សងាកត់ទួលសបងក

ខណឌឫសសីបរវ

១០៩ នារ់

២

១៩-ម្ិនា-២០០៣

ភ្ូម្ិទួលដគ្នរ

សងាកត់ទួលសបងក

ខណឌឫសសីបរវ

១៣០ នារ់

៣

២៣-ម្ិនា-២០០៣

ភ្ូម្ិផារតូច

សងាកត់ទួលសបងក

ខណឌឫសសីបរវ

១២១ នារ់

៤

២៥-ម្ិនា-២០០៣

ភ្ូម្ិទួលសបងក

សងាកត់ទួលសបងក

ខណឌឫសសីបរវ

១០១ នារ់

៥

២៦-ម្ិនា-២០០៣

ភ្ូម្ិម្ិត្ោរ

សងាកត់ឫសសីបរវ

ខណឌឫសសីបរវ

១៧៨ នារ់

៦

២៨-ម្ិនា-២០០៣

ភ្ូម្ិឃ្លលំងសាំង

សងាកត់ឫសសីបរវ

ខណឌឫសសីបរវ

៩០ នារ់

៧

២៩-ម្ិនា-២០០៣

ភ្ូម្ិសាម្គីគ

សងាកត់ឫសសីបរវ

ខណឌឬសសីបរវ

១០២ នារ់

៨

០៣-ដម្សា-២០០៣

ភ្ូម្ិរឹងសាឡាង

សងាកត់ឫសសីបរវ

ខណឌឫសសីបរវ

៩៦ នារ់

៩

០៤-ឧសោ-២០០៣

ភ្ូម្ិបសនងរដល្ង

សងាកត់ទឹរថាល

ខណឌឫសសីបរវ

៧២ នារ់

១០

០៧-ឧសោ-២០០៣

ភ្ូម្ិព្ត

សងាកត់ទឹរថាល

ខណឌឫសសីបរវ

១០២ នារ់

១១

២០-ម្ររា-២០០៤

ភ្ូម្ិ ២

សងាកត់ដព្ជាយចងាវរ

ខណឌឫសសីបរវ

១០៥ នារ់

១២

០៤-រុម្ភៈ-២០០៤

ភ្ូម្ិមានជ័យ

សងាកត់សឹង
ា មានជ័យ

ខណឌមានជ័យ

១០៣ នារ់

១៣

០៦-រុម្ភៈ-២០០៤

ភ្ូម្ិថីម

សងាកត់សឹង
ា មានជ័យ

ខណឌមានជ័យ

៩៧ នារ់

១៤

១០-រុម្ភៈ-២០០៤

ភ្ូម្ិព្ទ

សងាកត់សឹង
ា មានជ័យ

ខណឌមានជ័យ

១០៥ នារ់

១៥

១២-រុម្ភៈ-២០០៤

ភ្ូម្ិឬសសី

សងាកត់សឹង
ា មានជ័យ

ខណឌមានជ័យ

៣២៥ នារ់

១៦

១៨-រុម្ភៈ-២០០៤

ភ្ូម្ិដ្ំណារ់ធ្ំ

សងាកត់សឹង
ា មានជ័យ

ខណឌមានជ័យ

១៩២ នារ់

១៧

២៤-រុម្ភៈ-២០០៤

ភ្ូម្ិោនត

សងាកត់សឹង
ា មានជ័យ

ខណឌមានជ័យ

៨៧ នារ់

១៨

២៦-រុម្ភៈ-២០០៤

ភ្ូម្ិបព្ររទល់

សងាកត់សឹង
ា មានជ័យ

ខណឌមានជ័យ

២១២ នារ់

ំងឈូរ

១៩

០២-ម្ិនា-២០០៤

ភ្ូម្ិសនសំរុសល

សងាកត់រឹងទំរន់

ខណឌមានជ័យ

១៤២ នារ់

២០

១១-ម្ិនា-២០០៤

ភ្ូម្ិចំដរ ្នផល

សងាកត់រឹងទំរន់

ខណឌមានជ័យ

៧៥ នារ់

២១

១៨-ម្ិនា-២០០៤

ភ្ូម្ិបព្ររតា

សងាកត់ចរ់អបព្ងដព្កាម្

ខណឌមានជ័យ

៤៥ នារ់

២២

២៣-ម្ិនា-២០០៤

ភ្ូម្ិបព្ររតា

សងាកត់ចរ់អបព្ងដព្កាម្

ខណឌមានជ័យ

៩០ នារ់

២៣

៣០-ម្ិនា-២០០៤

ភ្ូម្ិទួលរការ

សងាកត់ចរ់អបព្ងដព្កាម្

ខណឌមានជ័យ

៨៧ នារ់

២៤

២២-ដម្សា-២០០៤

វត្ចរ់អបព្ងដល្

សងាកត់ចរ់អបព្ងដល្

ខណឌមានជ័យ

១១០ នារ់

២៥

១១-ឧសោ-២០០៤

វត្ចរ់អបព្ងដល្

សងាកត់ចារអំដៅ២

ខណឌមានជ័យ

៩៨ នារ់

២៦

១៨-ឧសោ-២០០៤

វត្ដ

សងាកត់ចារអំដៅ១

ខណឌមានជ័យ

១២៥ នារ់

២៧

០៣-ម្ិថុនា-២០០៤

ភ្ូម្ិដ្ីថីម

សងាកត់ភ្ំនដរញថីម
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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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Number of Connections
Description

A. Subsidy

Beginning

Increase in 2014

Urban Outskirt

Total

Urban Outskirt Total

1,647 18,169

19,816

16

1,131

Total Subsidy
Ending

(Riels)

Urban

Outskirt

Total

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

-

-

31,726

-

1.133 1,149

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

1,429

1,441

1,149

6,155

2,800

1,343

2,076

1,272

2,690

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 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
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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).
Prek Ho Village, Prek Ho Commune,
Through this program, local people have
Takmao Twon
gained a lot of knowledge about PPWSA’s clean water supply as well as relevant policies and
enthusiastically welcomed PPWSA, with closer collaboration.
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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 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.
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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 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.
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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Annex 4

“Customer Information Program” held in 83 rounds with a total of 8,531 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

39

23-Jun-2005

Phum Bassac

Prek Pra Commune

Meanchey District

35

-

-
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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

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

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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