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REGULATIONS ON GENERAL CONDITION OF SUPPLY OF ELECTRICITY
IN THE KINGDOM OF CAMBODIA
VERSION2

ELECTRICITY AUTHORITY OF CAMBODIA
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- Seen the E lectricity Law of the Kingdom of Cambodia, promulgated by the Royal KRAM No.
NS/RKM/0201/03 of February 2, 2001, first amendm ent of the Electricity Law dated June 22, 2007
and second amendment of the E lectricity Law dated May 18, 2015.
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- Seen the Royal D ecree of Preahbath Samdech Preah Baromneath NOROD OM SIHAMONI, the King
of the Kingdom of Cambodia, No. NS/RKT /0315/200 of March 12, 2015 on the appointment of
Excellency TY N ORIN as a Chairman of Electricity Authority of Cam bodia.
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- Seen the Regulations on General Conditions of Supply of Electricity in the Kingdom of Cambodia,
approved by EAC' Session No. 14 dated 17 January 2003 and promulgated by Prokas No. 04SR-03-EAC
dated 17 January 2003.
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- Seen the decision on Format of Supply Agreement, Conditions for supply without meter and Condition
for supply with not full 24 hours a day, an additional document to the Regulations on General Conditions
of Supply of Electricity in the Kingdom of Cambodia, approved by EAC's Session No. 45 dated 17
December 2004 and issued as an Annexure of the Regulations on General Conditions of Supply of
Electricity in the Kingdom of Cambodia by Prokas No. 84SR-04-EAC dated 30 December 2004.
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- In accordance with the consultation with concerned Ministries and institutions, licensees and public,
made fromJune 30,2015 to July 30,2015.
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- In accordance with the decision ofEAC's session No.290 dated March 15, 2016.
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of Cambodia, approved by EAC' Session No. 14
dated 17 January 2003 and promulgated by Prokas
No. 04SR-03-EAC dated 17 January 2003 and
Format of Supply Agreement, Conditions for supply
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dated 17 December 2004 and issued as an Annexure
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The Ministry of Industry, Mines and Energy
has been reorganized and now the Ministry
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energy sector, and
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of Supply of Electricity in the Kingdom of
Cambodia.
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These Regulations shall apply to all Distribution
Licensees, Retail Licensees, Consolidated Licensees
having distribution license as one of the license of
its consolidated license and all consumers of
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electricity in the Kingdom of Cambodia.
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These Regulations

shall come into force for

implementation from the date of signing until the
new decision.
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ការទរៀបចាំឯរសារ
ARRANGEMENT OF THIS DOCUMENT

លដីមបងាយស
ី យរស្ួលលរបីរបាស្់ នង
ិ យកឯកោរលនះជាលគ្មល For easy use and reference, this document is arranged
ឯកោរលនះរត្ូវបានលរៀបចំលឡង
ី ជាជំពូក
នីមួយៗ

។

ជំពូក in Chapters. Each chapter is numbered by a numeral

នោក់លលខលរៀង និងចំណ្ងលជីងរបស្់ជំពូក and also has a heading, which describes the subject of

ខដលចំណ្ងលជីងលនះ អធិបាយអំពីកមមវត្ថុរបស្់ជំពូក ។ the chapter. The heading of the chapter is written in
ចំណ្ងលជីងរបស្់ជំពូករត្ូវបានស្រលស្រលៅលដីមជំពូក ។

the beginning of the chapter.

បញ្ញ ត្ដិនី មួយ ៗថ្នឯកោរលនះ

Each Regulation in this document is placed in

វាកយខណ្ឌ មួយ

វាកយខណ្ឌនម
ី ួយៗ
លនាះ

រត្ូវ បានលរៀបលរៀងកនុង

លហយ
ី លលខលរៀងខដលោក់ លៅពីមុខ

paragraph and the numeral in the beginning of the

រត្ូវកំណ្ត្់ថាជាលលខលរៀងថ្នបញ្ញត្ដិ paragraph indicates the number of the Regulation by

លលខលរៀងលនះលរបស្
ី រ

ប់ស្ គ ល់អត្ដស្ញ្ញញណ្ which each regulation is identified for reference

របស្់បញ្ញត្ន
ដិ ម
ី ួយៗ នង
ិ ស្រ ប់លោង (ឧទហរណ្៍ ៖ (example: Regulation No.27 means regulation stated
បញ្ញត្លដិ លខ ២៧
លលខ២៧

នន័យថា គឺជាបញ្ញត្ដិខដល

លៅពម
ី ុខវាកយខណ្ឌ)

។

រត្ូវបានោក់លលខលរៀងជាបនដបនាទប់គ្មន

ន in paragraph with the number 27 in the beginning of

បញ្ញត្ទ
ដិ ង
ំ លនះ the paragraph). The Regulations are numbered

លោយចាប់លផដីម continuously from the beginning to the end of the
ពដ
ី ំបូង រហូត្ដល់ចុងបញ្ច ប់ថ្នឯកោរលនះ លហយ
ី មន
ិ
document and are not dependent on the chapter to
ក់ក់ព័នធដល់ជំពូកខដលបញ្ញត្លដិ នាះឋិត្លៅលឡយ
។
ី
which they belong.
ំ ូកមួយ ខដលក់ក់ព័នធជា A group of regulations in a Chapter, dealing with one
ស្ំណ្ុំថ្នបញ្ញត្ម
ដិ ួយរកុមកនុងជព
មួយកមមវត្ថុមួយលោយខឡក រត្ូវបានរបមូលោក់ជារកុម subject, is placed under a group heading. The group
ខដល

នល្មះលៅពីលលី

។

ល្មះរកុមនម
ី ួយៗរត្ូវ headings are numbered chapter wise, the number

ំ ូក
បានោក់លលខលោយលោងតមលលខជព
លៅពីមុខ ចំណ្ុច

លលខខដល before the decimal point indicating the number of the

គឺជា លលខខដលស្ គ ល់ លលខជំពូក

លហីយ លលខខដលលៅពី លរកាយចំ ណ្ុច
ស្ គ ល់រកុមថ្នបញ្ញត្ដិ ។

គឺជា លលខខដល
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Chapter and the number after the decimal point giving
the number of the group heading.

តារាងមាតិកា
TABLE OF CONTENTS
ំ ូកទី ១ ៖
ជព

Chapter 1: Purpose, Title, Jurisdiction and
លគ្មលបំណ្ង ល្មះ យុតដធកា
ិ រ នង
ិ
Definitions
នយ
ិ មន័យ
1.1 Purpose
១.១ លគ្មលបំណ្ង
១.២ ល្មះ

1.2 Title

១.៣ យុតដធិការ

1.3 Jurisdiction

១.៤ និយមន័យ

1.4 Definitions

ំ ូកទី ២ ៖
ជព

Chapter 2: Category of Consumers and System of
Supply
2.1 Category of Consumers as per Voltage of Supply

របលភទអនកលរបរី បាស្់ នង
ធ ត្
គ ផ
់ ង
គ ់
ិ របព័នផ

២.១ របលភទអនកលរបរី បាស្់លៅតមត្ង់ស្យុងផគត្់ផគង់

២.២ របលភទអនកលរបរី បាស្់លៅតមការលរបរី បាស្់អគគស្
ិ នី

2.2 Category of Consumers as per Utilization of
Supply
2.3 System of Supply

២.៣ របព័នធផគត្់ផគង់
ំ ូកទី ៣ ៖
ជព

ការលស្នស្
ំ នដចរនដអគគស្
ី ុប
ិ នស្
ី រ ប់ការផគត្់

Chapter 3: Application for New Supply

ផគង់ងមី

៣.១ ការលស្នីស្ុប
ំ នដចរនដអគគស្
ិ នីស្រ ប់ការផគត្់ផគង់ងមី

3.1 Application for New Supply

៣.២ ការទូទត្់របាក់ជំក់ក់

3.2 Nonpayment Clearance

៣.៣ អនកលរបីរបាស្់ធុនត្ូច

3.3 Small Consumer

៣.៥ អនកលរបីរបាស្់ធុនធំ និង អនកលរបីរបាស្់ដុំ

3.5 Big Consumer and Bulk Consumer

3.4 Medium Consumer

៣.៤ អនកលរបីរបាស្់ធុនមធយម
៣.៦ ថ្ងលភាាប់ចរនដ

3.6 Connection Charges

៣.៧ កាត្ពវកច
ន
ត្់ផង
គ ់របស្់អក
ន ផគត្់ផង
គ ់
ិ ចកុ ងការផគ

3.7 Suppliers Obligation to Supply

ំ ូកទី ៤ ៖ ឧបករណ្៍ នង
ជព
ន ផគត្់ Chapter 4: Supplier’s Equipment and Apparatus
ិ បរកា
ិ ខ រអគគស្
ិ នរី បស្់អក
on Consumer’s Premisses
ផគងខ់ ដលឋិត្កនុងទត
ំ របស្់អក
ន លរបរី បាស្់
ី ង
៤.១ ឧបករណ្៍ និងបរកា
ន ផគត្់ផង
គ ់ខដល 4.1 Supplier’s Equipment and Apparatus on
ិ ខ រអគគិស្នីរបស្់អក
Consumer’s Premises
ឋិត្កនុងទត
ំ របស្់អនកលរបីរបាស្់
ី ង
4.2 Consumer not to Interfere with the Supplier’s
៤.២ អនកលរបីរបាស្់មិនរត្ូវប៉ះក់ល់ដល់ឧបករណ្៍
នង
ិ
Equipment and Apparatus
បរកា
ន ផគត្់ផគង់
ិ ខ ររបស្់អក
៤.៣ ការលចញចូលទីតង
ំ អនកលរបីរបាស្់

4.3 Access to Consumer’s Premises

ំ ូកទី ៥ ៖ បរកា
ជព
ិ ខ រអគគស្
ិ នី

នង
ដ ញផ្ទទល់ Chapter 5: Consumer's Apparatus and
ិ ខខសបណា
Installation
របស្់អក
ន លរបរី បាស្់

៥.១ ការលរៀបចំខខសបណា
ដ ញ
របស្់អនកលរបីរបាស្់

ខដលឋិត្កនុងទីតង
ំ ផ្ទទល់ 5.1 Wiring on Consumer’s Premises
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៥.២ ការខបងខចកបនទុកឲ្យ នត្ុលយភាព

5.2 Balance of Load

៥.៣ ការដំលណ្ីរការភាាប់គ្មនជាមួយរបព័នធអនកផគត្់ផគង់

5.3 Parallel Operation with Suppliers System

ំ ូកទី ៦ ៖ បនទុកកនុងកច
ជព
ច នា កច
ិ ស្
ិ រច ពមលរពៀង នង
ិ

Chapter 6: Contracted Load, Agreement and

៦.១ បនទុកកនុងកិចចស្នា

6.1 Contracted Load

Security Deposit

របាក់កក់ធានា

6.2 Agreement

៦.២ កិចចរពមលរពៀង

6.3 Assignment of Agreement

៦.៣ ការលផទរកច
ិ ចរពមលរពៀង

6.4 Change in the Category of Consumer

៦.៤ ការបដូររបលភទអនកលរបីរបាស្់

6.5 Deemed Termination of Agreement

៦.៥ ការបញ្ច ប់កិចចរពមលរពៀង

6.6 Security Deposit

៦.៦ របាក់កក់ធានា

ំ ូកទី ៧ ៖ ការលស្នស្
់ រនដអគគស្
ជព
ំ ត្
គ ់ផង
គ ច
ី ុផ
ិ នប
ី ខនថម

Chapter 7: Request for Additional Supply

៧.១ ការបខនថម នង
ដ កា
ន
7.1 Addition and Alteration of Consumers Installation
ិ ការផ្ទលស្់បូ របរ
ិ ខ រអគគស្
ិ នរី បស្់អក
លរបរី បាស្់

៧.២ ការលស្នស្
ី ុំផគត្់ផគង់ចរនដអគគិស្នីបខនថម

7.2 Request for Additional Supply

៧.៣ ការលស្នីស្ុប
ំ នថយបនទុកកនុងកិចចស្នា

7.3 Request for Reduction of Contracted Load

ំ ូកទី ៨ ៖ ស្ំណ្ង់ងមី
ជព

Chapter 8: New Construction

៨.១ បទោឋនថ្នការោងស្ង់ និងការខងទំ

8.1 Standard of Construction and Maintenance

៨.២ ស្ំណ្ង់ងមី

8.2 New Construction

ំ ូកទី ៩ ៖ នាឡកា
ជព
ិ ស្ទង់

Chapter 9: Meters

៩.១ ការត្លមលីង នង
ិ ការលធវីលត្ស្ដនាឡកា
ិ ស្ទង់

9.1 Installation and Testing of Meters

៩.២ ការខកត្រមូវវ ិកកយបរត្លោយោរកំហុស្នាឡកា
ិ ស្ទង់

9.2 Adjustment of invoices due to Meter Error

៩.៣ ការកត្់រតលលខអំណាននាឡកា
ិ ស្ទង់

9.3 Meter Reading

ំ ូកទី ១០ ៖ បញ្ា ីថ្ងលលក់អគគស្
ជព
ិ នី នង
ិ ការទរថ្ងល

Chapter 10: Tariff and invoicing

១០.១ បញ្ា ីថ្ងលលក់អគគិស្នី

10.1 Tariff

អគគស្
ិ នី

១០.២ ព័ត្៌

នកនុងការទរថ្ងលអគគិស្នី

10.2 Invoice Information

១០.៣ ការទូទត្់ថ្ងលអគគិស្នី

10.3 Payment of Invoices

ំ ូកទី ១១ ៖ ការលរបរី បាស្់អគគស្
ជព
ិ នលី ោយគ្មមន

Chapter 11: Unathorized Use of Electricity and
Compensation

១១.១ ការហាមឃាត្់

11.1 Prohibition

១១.២ ការស្ងថ្ងលអគគិស្នីខដលបានលរបីរបាស្់

11.2 Compensating the cost of electricity used

ការអនុញ្ញញត្ នង
ិ ស្ំណ្ង

លោយគ្មមនការអនុញ្ញញត្ ឬលោយខកលងបនលំ

unauthorisedly or dishonestly
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11.3 Penalizing for unauthorized or dishonest use of

១១.៣ ការពន
ិ ័យចំលក់ះការលរបរី បាស្់អគគស្
ិ នលី ោយ
គ្មមនការអនុញ្ញញត្ ឬ លោយខកលងបនលំ

electricity

ំ ូកទី ១២ ៖ នរិ នដរភាពថ្នការផគត្់ផង
ជព
គ ់ នង
ិ ករណ្ី

Chapter 12: Continuity of Service and Force

របធានស្កដិ

Majeure

១២.១ និរនដរភាពថ្នការផគត្់ផង
គ ់

12.1 Continuity of Supply
12.2 Force Majeure

១២.២ របធានស្កដិ

ំ ូកទី ១៣ ៖ ស្ទ
ជព
ន លរបរី បាស្់ នង
ិ រធិ បស្់អក
ិ ការការក់រ Chapter 13: Right of Consumer and Consumer
អនកលរបរី បាស្់

Protection

១៣.១ ការហាមឃាត្់កុ ងកាលរលរ
ន
ស្លអ
ី
ីង

13.1 Prohibition of Discrimination

១៣.២ គុណ្ភាពថ្នការផគត្់ផង
គ ់

13.2 Quality of Supply

ំ ឹ ងចំលក់ះការផ្ទដច់ចរនដ
១៣.៣ ការជូនដណ្

13.3 Notice for Disconnection of Supply

១៣.៤ ស្ដង់ោរបត្ប
ិ ត្ដិ

13.4 Standards of Performance

១៣.៥ ស្ទ
ធិ ុ ងការទទួ
ន
លព័ត្៌ ន
ិ ក

13.5 Right to Information

១៣.៦ ស្ទ
ន
ិ ធិរបស្់អនកលរបីរបាស្់កុ ងការត្វា៉

13.6 Right of the Consumer to File a Complaint

១៣.៧ ការត្វា៉ ទក់ទងនង
ឹ ត្ង់ស្យុង

13.7 Complaints on Voltage

១៣.៨ ការត្វា៉ ទក់ទងនង
ឹ ការរអាក់រអួល ឬការោច់

13.8 Complaints on Interruption/Failure of Supply

១៣.៩ ការត្វា៉ ទក់ទងនង
ឹ នាឡកា
ិ ស្ទង់ នង
ិ ការកត្់រត

13.9 Complaints about Meters and Meter Readings

១៣.១០ ការត្វា៉ ទក់ទងនង
ឹ វ ិកកយបរត្ពុំរត្ម
ឹ រត្ូវ

13.10 Complaints about Incorrect Invoices

ចរនដកុ ងការផគ
ន
ត្់ផគង់
លលខអំណាន

១៣.១១ ការត្វា៉ ទក់ទងនឹងការផ្ទដច់ចរនដ ឬការភាាប់

13.11 Complaint on Disconnection or Reconnection

១៣.១២ ការត្វា៉ ទក់ទងនឹងការយត្
ឺ ោ៉វកនុងការភាាប់

13.12 Complaint on Delay in Giving New Connection

១៣.១៣ ការោក់ក់កយបណ្ដឹងមកអាជាាធរអគគស្
ិ នី

13.13 Complaint to EAC

ំ ូកទី ១៤ ៖ ស្ទ
ជព
ធិ ណា
ំ
ចរបស្់អាជាាធរអគគស្
ិ អ
ិ នក
ី មពុជា

Chapter 14: Power of EAC to Remove the

ចរនដលឡង
ី វ ិញ
ចរនដងមី

កមពុជា

កនុងការលោះរោយបញ្ញាលំបាក នង
ិ

Difficulties and Jurisdiction of Courts

យុតដធកា
ិ រថ្នត្ុកាការ

១៤.១ ស្ិទធិអណា
ំ
ចរបស្់អាជាាធរអគគិស្នីកមពុជាកនុងការ

14.1 Power of EAC to Remove Difficulties

១៤.២ ស្ិទធិបង
ដឹ លៅត្ុកាការ

14.2 Right to Appeal

លោះរោយបញ្ញាលំបាក
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ជាំពូរទី ១

CHAPTER 1

ទោលបាំណ្ង ទ្មះ យុតាដធិការ និង

PURPOSE, TITLE, JURISDICTION AND
DEFINITIONS

និយមន័យ
១.១ ទោលបាំណ្ង

1.1 PURPOSE

១.អនុវត្ដតម រត ៧(ខ), ៧(ង) និង៧(ដ) របស្់ 1.In exercise of powers conferred by Article 7(b), 7(e)
ចាប់ស្ដីពីអគគិស្នីថ្នរពះរាជាណាចរកកមពុជា

ខដល

and 7(k) of the Electricity Law promulgated by the

របកាស្ឲ្យលរបីលោយរពះរាជរកមលលខ

នស្/រកម/

អគគស្
ិ នក
ី មពុជាបានលរៀបចំបទបបញ្ញត្លដិ នះ

លដីមបរី គប់

Cambodia hereby make the following Regulations to

នត្
គ ់
ី វិ ិធរី បស្់វា ត្ួនាទី នង
ិ កាត្ពវកច
ិ ចរបស្់អន ផគត្់ផង

procedure thereof, functions and obligations of the

ស្កមមភាពលផសងៗលទៀត្

and matters connected therewith. The aim of these

០២០១/០៣ ចុះថ្ងៃទ២
ំ ០០១ អាជាាធរ
ី ខខកុមភៈ ឆ្ន២
និង ផគ ត្់ផគង់ អគគស្
ិ នី

រគងការផដ ល់ លស្វាកមម ខចកចាយ

Royal

Decree

No.

NS/RKM/0201/03

dated

February 02, 2001, the Electricity Authority of
govern

the

distribution

and

supply

service,

រពមទំងស្ទ
ិ ធិ នង
ិ កាត្ពវកច
ិ រច បស្់អនកលរបរី បាស្់ នង
ិ

supplier and the rights and obligations of consumers

លគ្មលបំណ្ងថ្នបទបបញ្ញត្លិ នះ

គលឺ ដីមបធា
ី នាឲ្យការ

regulations is to ensure the provision of distribution

នង
ិ របកបលោយ

efficiently, qualitatively and in a transparent manner.

ផដល់លស្វាកមមខចកចាយ
លៅលោយរបស្ទ
ិ ធភាព

ទក់ទងនង
ឹ បញ្ញាលនះ

។

នង
គ ់អគគស្
ិ ផគត្់ផង
ិ នរី បរពត្
ឹ ដ

គុ ណ្ភាព

ត្ ល ភាព ។ បទបបញ្ញត្លដិ នះ

and supply of electricity services shall be performed

នវ ិោលភាពលលកា
ី រ

These regulations cover the procedures for new

ការោងស្ង់មលធាបាយ

payment, construction of new facilities and handling

ភាាប់ចរនដងមី ការបខនថមក ល ង
ំ ផគត្់ផគង់ ការទរថ្ងលអគគស្
ិ នី

connection,

លស្វាកមមងមី

of consumer’ complaints.

នង
ិ ការទូទត្់ថ្ងលអគគស្
ិ នី
របាស្់ ។

នង
ិ ការលោះរោយការត្វា៉ របស្់អនកលរបី

additional

supply,

invoicing

and

១.២ ទ្មះ

1.2 TITLE
២.បទបបញ្ញត្លដិ នះ នល្មះថា «លកខខណ្ឌទូលៅកនុងការ 2.These Regulations shall be called “General
Conditions of supply of electricity in the Kingdom
ផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នី លៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា » ។
of Cambodia”.
១.៣ យុតាដធិការ

1.3 JURISDICTION

៣.បទបបញ្ញត្ដិលនះរត្ូវអនុវត្ដចលំ ក់ះអនកកាន់អាជាាបណ្ណ

3.These Regulations shall apply to all Distribution

ខចកចាយ

អនកកាន់អាជាាបណ្ណ លក់រាយ

និងអនក

លរបីរបាស្់អគគស្
ិ នីលៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា ។
កនុងករណ្ីចាំបាច់

បទបញ្ញាលោយខឡក

Kingdom of Cambodia.

អាជាាធរអគគិស្នក
ី មពុជាអាចលចញ

លដីមបប
ី នធូរបនថយលកខខណ្ឌថ្ន

បទបបញ្ញត្ដិលនះ កនុងរយៈលពលណាមួយតមការកំណ្ត្់
កនុងបទបញ្ញា

ចំលក់ះអនកកាន់អាជាាបណ្ណ

Licensees, Retail Licensees and Consumers in the

ឬត្ំបន់

ណាមួយ ។

១.៤ និយមន័យ

Provided that the Electricity Authority of Cambodia,
by specific orders, may exempt a licensee or an area
from such provisions of these regulations and for
such periods as stated therein.
1.4 DEFINITIONS
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៤.កនុងបទបបញ្ញត្លដិ នះ របស្ន
លឹ ោរ 4.In these Regulations, unless the context otherwise
ិ លបព
ី ុំ នការបញ្ញាក់ខម
requires, the following terms shall have the following
លផសងលទ ក់កយខាងលរកាមលនះ រត្ូវ នន័យដូចខាង
meanings:
លរកាម ៖
Active Energy:
ថាមពលអាក់ទវី ៖
Active Energy means the electrical energy produced,
ថាមពលអាក់ទវី
នន័យថា ថាមពលអគគស្
ិ នខី ដល
flowing or supplied by an electric circuit during a time
ផលត្
គ ់ លោយលស្ៀគវអ
ិ ឆលងកាត្់ ឬផគត្់ផង
ី គគស្
ិ នម
ី ួយកនុង
ចលនាលះលពលមួយ
នង
ិ ជាអាំងលត្រកាលថ្នលពលជាមួយ interval, and being the integral with respect to time of

អានុភាពអគគស្
ិ នី ខដលវាស្់ខវងលោយឯកត « វា៉ ត្់ល ៉ ង » the instantaneous power measured in units of wattឬស្ដង់ោពហុគុណ្របស្់វាដូចជា ៖ ១០០០ វា៉ ត្់ល ៉ ង = hours or standard multiples thereof, that is:- 1000 Wh
១គឡ
ី ូវា៉ ត្់ល ៉ ង, ១០០០គឡ
ី ូវា៉ ត្់ល ៉ ង = ១លម៉ហាកវា៉ ត្់ = 1 kWh, 1000kWh = 1MWh.
ល ៉ង។
Active Power:
អានុភាពអាក់ទវី ៖
Active Power means the product of voltage and the
អានុភាពអាក់ទីវ
នន័យថា ផលត្
ិ ផលថ្នត្ង់ស្យុង
ជាមួយនឹងខផនកមួយថ្នចរនដឆ្លស្់

ខដលឋិត្លៅលលហា
ី វ in-phase component of alternating current measured

ខត្មួយ វាស្់ខវងលោយឯកត «វា៉ ត្់» និង ស្ដង់ោថ្នពហុ in units of watts and standard multiples thereof, that
គុណ្របស្់វាដូចជា ៖ ១០០០វា៉ ត្់ = ១គីឡូវា៉ ត្់,
is:- 1000 watts = 1 kW, 1000 kW = 1 MW.
១០០០គីឡូវា៉ ត្់ = ១លម៉ហាកវា៉ ត្់ ។
Ampere:
អាំខពរ ៖
A unit of electric current.
ឯកតថ្នចរនដអគគស្
ន
។
ិ
ី
ត្ំបន់អនុញ្ញញត្ឲ្យផគត្ផ
់ ង
គ ់៖

Authorized Area of Supply:

ជាត្ំបន់អនុញ្ញញត្ឲ្យលធវីលស្វាកមមខចកចាយ

ឬលស្វាកមម The authorised distribution area or the authorised
លក់រាយ ខដល នខចងកនុងអាជាាបណ្ណ របស្់អនកផគត្់ផង
គ ់ retail supply area as stated in the license issued to the
supplier by EAC.
លចញឲ្យលោយអាជាាធរអគគស្
ិ នីកមពុជា ។
ការខបងខចកបនទុកឲ្យ នត្ុលយភាព ៖

Balance of Load:

ការលធវឲ្
ី យបនទុកលរបីរបាស្់លស្មីគ្មនតមហាវនីមួយៗ កនុងរបព័នធ Equalisation of load being drawn in each phase in a
three-phase power supply system.
ផគត្់ផគង់អគគិស្នី ៣ហាវ មួយ ។
Connection Fees:
ថ្ងលភាាប់ចរនដ ៖
ថ្ងលខដលរត្ូវបង់ស្រ ប់ការអនុវត្ដការងាយសរ

រពមទំងការ Fees made for the carrying out of works and
provision and installation of electrical apparatus, and
ផគ ត្់ផគង់ និងត្លមលីងបរកា
ំ
ិ ខ រ និងនាឡកា
ិ ស្ទ ង់អ គគិស្នី ទង
ឡាយខដលរត្ូវោងស្ង់
ឬខកស្រមួលចំណ្ុចត្ភាាប់ meters in constructing or modifying the connection
លលី របព័ នធ ខចកចាយរបស្់ អនកកាន់ អា ជាាបណ្ណ
លដីមបី point on the distribution system of the licensee to give
power supply to a consumer.
ផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នឲ្
ី យអនកលរបរី បាស្់ ។
បរកា
ដ ញផ្ទទល់របស្់អក
ន លរបរី បាស្់ ៖
ិ ខ រ នង
ិ ខខសបណា

Consumer's Installation:
All electrical facility including electric wires, fittings,

មលធាបាយអគគស្
ំ អស្់រាប់បញ្ចូ លទំងខខស
ិ នីទង

motors,
អគគិស្នី ទរម ម៉ូទ័រ រត្ង់ស្ូ វ និងបរកា
ិ ខ រអគគស្
ិ ននា
ី នា
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transformers

and

apparatus

including

portable apparatus erected or wired on behalf of the
លោយគត្
ិ ទំងបរកា
ិ ខ រអគគស្
ិ នត្
ី ូចៗផង ខដលបានត្លមលង
ី
consumer on the consumer's side of the point of
ឬភាាប់ខខសកនុងនាមថ្នអនកលរបរី បាស្់លលខី ផនករបស្់អនកលរបី
supply.
របាស្់បនាទប់ពច
ំ ុ ចត្ភាាប់ ។
ី ណ្
បនទុករបស្់អក
ន លរបរី បាស្់ ៖

Consumer's Load:

អនក លរបី របាស្់ ទង
ំ អស្់ ខដលភាា ប់ លដីមបទ
ី ទួល ការផគត្់ផគ ង់

consumer's premises connected to the supply. This

ផលបូ ក ថ្នអានុ ភាពលដីម បរកា
ំ របស្់
ិ ខ រអគគិស្ នីកុ នងទីតង

Sum of manufacturer's rating of all apparatus in the

អគគិស្ នី ។ បនទុកលនះរត្ូវគិត្ ជាអាំខពរ និង ត្ង់ស្យុង
ផគត្់ផគង់ ឬគឡ
ុ ៉ អាំខពរ ។
ី ូវា៉ ត្់ ឬគឡ
ី ូវល

shall be expressed in amperes and supply voltage or
kW or kVA.

នរិ នដរភាពថ្នការផគត្់ផង
គ ់៖

Continuity of Supply:

ភាពលរស្លអ
ង
់ ង
គ ់៖
ី
ី កនុងការផគត្ផ

Discrimination in Supply:

Quality of being continuous of the power supply
គុណ្ភាពថ្នភាពជាប់កាប់កុ ងការផគ
ន
ត្់ផង
គ ់អគគស្
ិ នី ខដល
measured by the numbers and duration of
វាស្់ ខវងលោយចំ នួន
និងរយៈលពលថ្នការោច់ លស្វា
interruptions in the supply.
ផគត្់ផគង់ ។
ការរបរពឹត្ដិមន
ិ ដូចគ្មន ដូចជាការគិត្ថ្ងលអគគិស្នី និងការ Treatment of two consumers, of the same category
ផគត្់ផគង់អគគិស្នីខុស្ពីគ្មន

ខដលឋិត្លៅកនុងរបលភទដូចគ្មន
ស្រ

ប់ការផគត្់ផគង់ដូចគ្មន ។

ចាប់ស្ព
ដី អ
ី គគស្
ិ នី ៖

ចំលក់ះអនកលរបីរបាស្់២នាក់ and under similar conditions, differently with respect
និង

នលកខខណ្ឌ to tariff and supply of electricity.
Electricity Law:

ចាប់ស្ដីពីអគគិស្នីថ្នរពះរាជាណាចរកកមពុជា

ខដល The Electricity Law of the Kingdom of Cambodia

របកាស្ឲ្យលរបីលោយរពះរាជរកម លលខ នស្/រកម/០២ promulgated

by

the

Royal

Decree

No.

០១/០៣ ចុះថ្ងៃទី២ ខខកុមភៈ ឆ្ន២
ំ ០០១ និងវ ិលោធនកមម NS/RKM/0201/03 dated 2 February 2001 and the
របស្់ចាប់លនះបនតបនាទប់ ។

subsequent amendments

របធានស្កដិ ៖

Force Majeure:

រពត្
ដិ រណ្៍ ឬកាលៈលទស្ៈ ខដលកំណ្ត្់កុ ងបញ្ញ
ន
ត្ដិ ៩៥ An event or occurrence specified in Regulation 95,
ឹ កា

ផលវ ិបាករបស្់រពត្
ដិ រណ្៍ ឬកាលៈលទស្ៈលនះលធវឲ្
ឹ កា
ី យអនក due to which the supplier or consumer is prevented
ផគត្់ផគង់

ឬអនកលរបរី បាស្់មន
ិ អាចលធវរី បត្ប
ិ ត្ដកា
ិ ររបស្់លគ from carrying out normal operations due to reasons

ជាធមមតបាន
បាន។

លោយោរមូលលហត្ុមន
ិ អាចរគប់រគង beyond its control.

អនកកាន់អាជាាបណ្ណ ៖

Licensee:

បុគគល ឬរកុមហ៊ុន ខដល នអាជាាបណ្ណ ខចកចាយ ឬ A person or company, who has a valid distribution or
អាជាាបណ្ណ លក់រាយ នស្ុពលភាពលចញលោយអាជាាធរ
អគគិស្នក
ី មពុជា ។
នាឡកា
ិ ស្ទង់ ៖

ឧបករណ្៍ ខដលលរបី របាស្់ ស្ រ

retail license issued by the EAC.
Meter:

ប់ វាស្់ ខវងបរ ិ ណ្

Equipments used for measuring electrical quantities

ថាមពលអគគិស្នី ដូចជាបរ ិ ណ្ថាមពលអាក់ទីវ គិត្ជា like active energy in kilowatt hours (kWh), maximum
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គឡ
ី ូវា៉ ត្់ល ៉ ង
អត្ប
ិ រ

demand in kilowatts (kW) or kilovolt amperes (kVA),
បរ ិ ណ្លស្ចកដរី ត្ូវការអានុភាពអគគស្
ិ នី

គត្
ិ ជាគឡ
ី ូវា៉ ត្់

បរ ិ ណ្ថាមពលលរអាក់
៉ ទវី
ទវី ល ៉ ង

។ល។

៉ អាំខពរ reactive energy in kilovolt ampere reactive hours
ឬគត្
ិ ជាគឡ
ី ូវុល

គត្
ុ ៉ អាំខពរលរអាក់
៉
ិ ជាគឡ
ី ូវល
(kVArh), etc and includes accessories like current

នង
ិ រួមទំងឧបករណ្៍រួមផសំលផសងលទៀត្

ដូចជា រត្ង់ស្ូ ចរនដ
វ
រត្ង់ស្ូ ត្ង
វ ់ស្យុង នង
ិ ស្

រៈអគគស្
ិ នី

លផសងៗលទៀត្ ដូចជា របោប់លបក
ី បទ
ិ ហវុយស្ុប
ី ខដល
លរបស្
ី រ

ប់ការក់រ នង
ិ លធវលី ត្ស្ដ របអប់ខដលលរបស្
ី រ ប់

ោក់ នង
ិ ត្លមលង
ី នាឡកា
ិ ស្ទង់ ឬ ស្រ
ឧបករណ្៍រួមផសំរបស្់នាឡកា
ិ ស្ទង់ ។

transformers, potential transformers and devices like
switches, fuses used for protection and testing
purposes, any enclosure used for housing and fixing

such meter or its accessories.
ប់ោក់ នង
ិ ត្លមលង
ី

ការកត្់រតលលខអំណាននាឡកា
ិ ស្ទង់ ៖

Meter Reading:

បណា
ដ ញ៖

Network:

ការកត្់រតលលខអំណាននាឡកា
ិ ស្ទង់រត្ូវលធវជា
ី របចាំ ជា Reading of the meter taken periodically, generally
once in a month, to calculate the supply of electrical
ទូលៅ១ដងកនុង១ខខ
លដីមបគ
ី ណ្នាបរ ិ ណ្អគគស្
ិ នី
quantity.
ខដលបានផគត្់ផគង់ ។
របព័នធខដលជាចំបងរួម

នខខសកាបកប់ដី

ខខសបណា
ដ ញ The system consisting mainly of cables, overhead
lines, electrical plant and meters owned or operated by
អាកាស្ បនទប់លភលង
ី នង
ិ នាឡកា
ិ ស្ទង់ ខដលជាកមមស្ទ
ិ ធិ
the licensee.
នង
ិ ដំលណ្ីរការលោយអនកកាន់អាជាាបណ្ណ ។
ថ្ងលពរងក
ដ ញ៖
ី បណា

Network Extension Charges:

ថ្ងលខដលរត្ូវបង់ស្រ ប់ការអនុវត្ដការងាយសរ

ការផគត្់ផង
គ ់ Charges made for the carrying out of works and

ស្

រៈ នង
ិ ការត្លមលង
ី បនទប់លភលីង បរកា
ិ ខ រអគគិស្នី និង ខខស provision and installation of electrical plant, apparatus
បណា
ដ ញអគគិស្នី ខដលរត្ូវលធវីការោងស្ង់ ឬលធវីការ and electric lines in constructing or modifying the
ខកស្រមួលរបព័នធបណា
ដ ញរបស្់អនកកាន់អាជាាបណ្ណ លដីមបី network of the licensee to give power supply to a
consumer.
អាចផដល់ការផគត្់ផង
គ ់អគគស្
ិ នឲ្
ី យអនកលរបរី បាស្់ណាមួយ ។
ដលំ ណ្ីរការភាាប់គ្មន ៖

Parallel Operation:

ដំលណ្ីរការថ្នរបព័នអ
ធ គគិស្ន២
ខដលរបព័នន
ធ ីមួយៗ ន The operation of two systems, each having one or
ី
របភពផលិត្អគគស្
ួ
ឬលរចីន លហយ
ិ នម
ី យ
ី បានភាាប់ជា more sources of generation and connected to each

ខដលអគគិស្នីអាច other, in synchronism such that, depending on the
system condition at a point of time, electricity can
ឆលង កាត្់ ពីរបព័ នធមួយ លៅរបព័ នធ មួយ លទៀត្
លៅតម
flow from one system to the other.
លកខខណ្ឌរបស្់របព័នក
ធ ុ នងខណ្ៈលពលណាមួយ ។
មួយគ្មនកនុងលកខខណ្ឌោំងរកូនមួយ

បណា
ដ ញោធារណ្ៈ ៖

បណា
ដ ញរបស្់ អនកផគ ត្់ផគង់ស្ រ

Public Network:
The network of the supplier for supply of electricity
to the public constructed by using funds of the
licensee.

ប់ ផគត្់ ផគង់អ គគិស្នី ឲ្យ

ោធារណ្ជន ខដលបានោងស្ង់លឡង
ី លោយងវ ិកា
របស្់អនកកាន់អាជាាបណ្ណ ។
គុណ្ភាពថ្នការផគត្់ផង
គ ់៖

Quality of Supply:

13

Characteristics or conditions for determination of the

លកខណ្ៈឬលកខខណ្ឌស្រ ប់កំណ្ត្់ភាពលអថ្នការផគត្់

goodness of power supply. The quality of any supply
ផគង់អគគស្
ិ នរី បស្់អនកផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នី ។ គុណ្ភាពថ្នការ
ផគត្់ផគង់ណាមួយរត្ូវវាយត្ថ្មលលោយលកខខណ្ឌ
ដូចខាង shall be evaluated by the following conditions:
លរកាម ៖

ក. ករមត្
ដ ញអនក
ិ ខរបរបួលត្ង់ស្យុងផគត្់ផគង់លលប
ី ណា

a. Variation in the voltage of supply on supplier’s

ខ. ករមត្
គ ់ផគង់
ិ ខរបរបួលល្ហវកង់ផត្

b. Variation in the supply frequency

ផគត្់ផគង់

គ. រយៈលពលកំណ្ត្់ស្រ

network
c. Limitation on the duration of scheduled outage

ប់ការផ្ទដច់ចរនដតម

ខផនការ
ឃ. រយៈលពលកំណ្ត្់ស្រ

ប់ការលធវឲ្
ី យ នចរនដ

d. Time limit within which supply is restored in
case of interruption.

លឡង
ី វ ិញ កនុងករណ្ី នការោច់ចរនដ ។

ថាមពលលរអាក់
៉ ទវី ៖
ថាមពលលរអាក់
៉ ទវី

Reactive Energy:
គជា
ឺ អាំងលត្រកាលថ្នលពល

ជាមួយ Reactive Energy means the integral with respect to

អានុភាពអគគស្
៉ ទវី លៅខណ្ៈលពលលនាះ ។
ិ នលី រអាក់

time of the Reactive Power.

អានុភាពលរអាក់
៉ ទវី ៖

Reactive Power:

អានុភាពលរអាក់
៉ ទីវ

នន័យថា ផលិត្ផលថ្នត្ង់ស្យុង Reactive Power means the product of voltage and

ជាមួយនឹងខផនកមួយថ្នចរនដឆ្លស្់

និងស្ុីនុស្ថ្នមុំរវាង current and the sine of the phase angle between them

ចរនដ និងត្ង់ស្យុង ខដលឋិត្លៅលលីហាវខត្មួយវាស្់ខវង measured in units of volt-amperes reactive and
លោយឯកត

៉ អាំខពរលរអាក់
«វុល
៉ ទីវ» និងស្ដង់ោថ្នពហុ standard multiples thereof, that is

1000 VAr = 1

៉ អាំខពរលរអាក់
គុណ្របស្់វា ដូចជា ៖ ១០០០ វុល
៉ ទីវ = ១ kVAr, 1000kVAr = 1 MVAr.
៉ អាំខពរលរអាក់
៉ អាំខពរលរអាក់
គីឡូវុល
៉ ទីវ, ១០០០ គឡ
៉
ី ូវុល
ទីវ = ១ លម៉ហាកវល
ុ ៉ អាំខពរលរអាក់
៉ ទីវ ។
បញ្ញត្ដិ ៖
បញ្ញត្ដិ

Regulation:
នន័យថា ជាបញ្ញត្ដិនីមួយៗថ្ន «បទបបញ្ញត្ដិ Regulation

ស្ដីពីលកខខណ្ឌទូលៅកនុងការផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នីលៅកនុងរពះរា
ជាណាចរកកមពុជា»
អគគិស្នក
ី មពុជា ។
បទបបញ្ញត្ដិ ៖

គឺជាអត្ថបទទំងមូលថ្ន

means

each

Regulation

of

thess

Regulations on General conditions of Supply of

ខដលបានអនុម័ត្លោយអាជាាធរ Electricity in the Kingdom of Cambodia approved by
EAC.
Regulations:
«បទបបញ្ញត្ស្
ដិ ដីពីលកខខណ្ឌ The entire document of these Regulations on General

ទូលៅកនុងការផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នលី ៅកនុងរពះរាជាណាចរក

Conditions of Supply of Electricity in the Kingdom of

របាក់កក់ធានា ៖

Security Deposit:

Cambodia.

កមពុជា» ។

គឺជារបាក់កក់ខដលអនកលរបីរបាស្់ត្មកលទ
់ ុកឲ្យអនកផគត្់ផគង់

A deposit provided by the consumer to the supplier as

ប់ជាការធានា ចំលក់ះការទូទត្់ថ្ងលអគគិស្នី ខដល a security against the payment of charges for
electricity supplied.
បានផគត្់ផង
គ ់។
ស្រ
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់ របត្ប
ស្ដងោ
ិ ត្ដិ ៖

Standard of Performance:

ស្ដង់ោរបត្ប
ិ ត្ដិចំលក់ះចំណ្ុចលោយខឡកណាមួយ

កនុង Standard of performance for a particular service item
ការផដល់លស្វាអគគិស្នី
នន័យថាជាស្ដង់ោថ្នចំណ្ុច means the Standard relating to that item in quality of
លោយខឡកលនាះ ទក់ទងនង
ឹ គុណ្ភាពថ្នការផគត្់ផគង់ ឬ supply or quality of service, which the supplier is
គុណ្ភាពថ្នលស្វា

ខដលអនកផគត្់ផគង់ជាទូលៅរត្ូវបំលពញ generally expected to achieve. The percent of cases

ឲ្យបាន ។ ចំនួនភាគរយ ខដលអនកផគត្់ផង
គ ់អាចបំលពញ where the supplier has been able to achieve the
តមស្ដង់ោ លនះបាន

គឺជា ខានត្ស្រ
របត្ិបត្ដកា
ន ផគត្់ផង
គ ់។
ិ ររបស្់អក

ប់ វាស្់ ខវងកិចច standard will give a measure of his performance.

អនកផគត្់ផង
គ ់៖

Supplier:

គជា
ឺ អនកកាន់អាជាាបណ្ណ ខដលអនុញ្ញញត្ឲ្យលធវកា
ី រផគត្់ផគង់

A licensee authorised to supply electricity by a

អគគស្
ិ នលី ោយអាជាាបណ្ណ ខចកចាយ ឬអាជាាបណ្ណ លក់រាយ distribution or retail license issued by EAC.
អគគស្
ិ នលី ចញឲ្យលោយអាជាាធរអគគស្
ិ នក
ី មពុជា ។
របព័នរធ បស្់អក
ន ផគត្់ផង
គ ់៖
របព័នធណាមួយខដល
បនទប់រត្ង់ស្ូ វ

នខខសកាប

Supplier's System:

ខខសបណា
ដ ញអាកាស្ Any system consisting mainly of cables, overhead

និងរបព័នធនាឡកា
ិ ស្ទង់

ខដលលរៀបចំកុ ង
ន
lines, electrical plant and meters having design voltage

ករមិត្ត្ង់ស្យុងទប និង/ឬ ត្ង់ស្យុងមធយម ខដលជា of low voltage and/or medium voltage owned and/or
កមមស្ិទធិ នង
ិ /ឬ ដំលណ្ីរការលោយអនកកាន់អាជាាបណ្ណ operated by a Distribution Licensee or Retail Licensee
ខចកចាយ ឬអាជាាបណ្ណលក់រាយអគគស្
ិ នី ស្រ ប់លធវកា
ី រ

for distribution or supply of electricity.

ការផគត្់ផង
គ ់៖

Supply:
Provision of electricity.

កច
គ ់៖
ិ រច ពមលរពៀងផគត្់ផង

Supply Agreement:

់ គគិស្នី ។
ខចកចាយ ឬផគត្់ផង
គ អ
ការផដល់អគគស្
ិ នី ។

កច
គ ់ An agreement entered into by the supplier and the
ិ ចរពមលរពៀងមួយ ខដលចុះហត្ថលលខាលោយអនកផគត្់ផង
consumer under Regulation 41.
នង
ន
ឌ ថ្នបញ្ញត្ដិ ៤១ ។
ិ អនកលរបរី បាស្់កុ ងរកបខណ្
Tariff:
បញ្ា ីថ្ងលលក់ ៖
គឺជាបញ្ា ីថ្នត្ថ្មល ឬបញ្ា ីថ្នថ្ងលលក់ស្ដង់ោ (លៅថាអរត A schedule of standard prices or charges (called tariff
ថ្ងលលក់)

របស្់លស្វាកំណ្ត្់ទង
ំ ឡាយ

ខដលរបលភទ rates) for specified services which are applicable to all

អនកលរបរី បាស្់មួយ ឬលរចន
ន
ី កំណ្ត្់កុ ងបញ្ា
ីថ្ងលលក់ រត្ូវ such specified services provided to the category or
ទូទត្់ឲ្យអនកផគត្់ផគង់ លៅលពលខដលទទួលបានការផដល់ categories of customers specified in the tariff.
លស្វាកំណ្ត្់ទង
ំ លនាះ ។
៉ ៖
វុល

គជា
ំ អគគស្
ឺ ឯកតថ្នក ល ង
ិ នច
ី លករ
អគគិស្នី ។

Volt:
ឬប៉ូត្ង់ខស្យល A unit of electro-motive force or electric potential.

់ យុង ៖
ត្ងស្

Voltage:
The difference of electric potential between any two
conductors between a conductor and earth and
measured in volts or multiples thereof that is:
1000Volts = 1kV.

ផលស្ងប៉ូត្ង់ខស្យលអគគិស្នរី វាងខខសចមលង២ណាមួយ
ឬរវាងខខសចមលងមួយជាមួយដី នង
ិ វាស្់ខវងលោយឯកត
៉ » ឬ ពហុគុណ្របស្់វា ដូចជា ៖ ១០០០វុល
៉ =
« វុល
១គីឡូវល
ុ៉ ។

15

ជាំពូរទី ២

CHAPTER 2
CATEGORY OF CONSUMERS AND
SYSTEM OF SUPPLY

របទភទននអនរទរបើរបាស់ និង របព័នផ
ធ គតផ
់ គង់
២.១ របទភទននអនរទរបើរបាស់ទៅតាមការ

2.1 CATEGORY OF CONSUMERS AS PER
CONNECTION

ភ្ជាប់ចរនត
៥.អនកលរបរី បាស្់អាចខបងខចកជារបលភទដូចខាងលរកាម

5.The consumers can be classified into the following

លៅតមត្ង់ស្យុងថ្នការផគត្់ផង
គ ់ នង
ិ /ឬ លៅតមបនទុក

categories as per the voltage of supply and/or as

ក. អនកលរបរី បាស្់ធុនត្ូច

A. Small Consumer

លរបរី បាស្់របស្់អនកលរបរី បាស្់ ។

អនកលរបរី បាស្់ធុនត្ូច គអ
ំ ឡាយណា
ឺ នកលរបរី បាស្់ទង
ខដលទទួលការផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នត
ី មត្ង់ស្យុងទប១ហាវ
ឬ៣ហាវ

ពប
ត ញត្ង់ស្យុងទបោធារណ្ៈរបស្់
ី ណា

per load of the consumer.

Consumer supplied power at low voltage –in single
phase or in three phases – from the low voltage of
public network of the supplier.

អនកផគត្់ផង
គ ់។

B. Medium Consumer

ខ. អនកលរបរី បាស្់ធុនមធយម
អនកលរបីរបាស្់ធុនមធយម

គអ
ឺ នកលរបីរបាស្់ខដលទទួល

ការផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នត
ី មត្ង់ស្យុងទប ៣ហាវ ពទ
ី វរ
ចរនតត្ង់ស្យុងទបផ្ទទល់ថ្នរត្ង់ស្ូ របស្់
វ
អនកផគត្់ផគង់

រត្ង់ស្ូ វ ។ ខខសបណា
ត ញត្ង់ស្យុងទប ចាប់ពីចណ្
ំ ុច
គឺជាកមមស្ិទធិ

និងរត្ូវរគប់រគងខងទំ

លោយអនកលរបរី បាស្់ ។ បណា
ត ញត្ង់ស្យុងមធយម នង
ិ
រត្ង់ស្ូ វ គឺជាកមមស្ិទធិ និងរត្ូវរគប់រគងខងទំលោយអនក
ផគត្់ផគង់

phases from the transformer of the supplier by
direct LV feeder with meter on the LV side of the

លោយត្លមលង
ី នាឡកា
ិ ស្ទង់ លៅខផនកត្ង់ស្យុងទបរបស្់
នាឡកា
ិ ស្ទង់

Consumer supplied power at low voltage in three

លទះបជា
ី អនកលរបីរបាស្់បានរួមចំខណ្កជួយ

លចញថ្ងលបណា
ត ញត្ង់ស្យុងមធយម និង/ឬ រត្ង់ស្ូ វ លដីមបី
អាចផគត្់ផង
គ ់ឲ្យអនកលរបរី បាស្់លនាះក៏លោយ ។ អាជាាធរ

transformer. The direct LV feeder from the
metering point is owned and maintained by the
consumer. The MV line and transformer are
owned and maintained by the supplier, even
though the consumer contributed towards the cost
of the MV line and/or transformer required to
give supply to the consumer. EAC may decide a

អគគស្
ិ នក
ី មពុជាអាចកំណ្ត្់ថ្ងលអគគស្
ិ នខ
ី ុស្ពថ្ី ងលធមមត

differienct tariff for the consumers, who

ស្រ ប់អនកលរបរី បាស្់ណាខដលបានរួមចំខណ្កជួយ

contribute t owards the cost of the MV line ans

់ យុងមធយម និង/ឬ រត្ង់ស្ូ វ ។
លចញថ្ងលបណា
ត ញត្ងស្

/or transformer.

គ. អនកលរបរី បាស្់ធុនធំ
អនកលរបីរបាស្់ធុនធំ

C. Big Consumer
គឺអនកលរបីរបាស្់ទង
ំ ឡាយណា

ខដលទទួលការផគត្់ផគង់អគគិស្នីតមត្ង់ស្យុងមធយម ។

អនកលរបីរបាស្់ធុនធំ ខបងខចកជា២របលភទ ដូចខាង
លរកាម ៖
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Consumer supplied power at medium voltage
(MV). The Big consumer can be further classified in
two sub-categories.

(១).អនកលរបីរបាស្់ទង
ំ ឡាយណា

ខដលទទួលការ

ផគត្់ផគង់អគគស្
ត ញត្ង់ស្យុងមធយមរបស្់អនក
ិ នព
ី ីបណា
ផគត្់ផគង់

លោយ ននាឡកា
ិ ស្ទង់លៅខផនកត្ង់ស្យុង

មធយម ។ អនកលរបីរបាស្់រត្ូវរគប់រគង និងខងទំខខស

បណា
ត ញត្ង់ស្យុងមធយម និងរត្ង់ស្ូ វ ខដលជាកមមស្ទ
ិ ធិ

(i) Consumer supplied power from the MV
network of the supplier with meter at MV.
The consumer shall maintain the MV line and
transformer owned by the consumer.

របស្់ខួ ន។
ល

(ii) Consumer supplied power at medium

(២).អនកលរបរី បាស្់ខដលទទួលការផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នី

ផ្ទទល់ពអ
តមត្ង់ស្យុងមធយម លោយ ន
ី នុោថនយ
ី

នាឡកា
ិ ស្ទង់លៅខផនកត្ង់ស្យុងមធយមលៅអនុោថនយ
ី ។
អនកលរបរី បាស្់រត្ូវរគប់រគង

នង
ត ញ
ិ ខងទំខខសបណា

ចាប់ពច
ំ ុ ចនាឡកា
ី ណ្
ិ ស្ទង់ត្ង់ស្យុងមធយម រហូត្ដល់
ទត
ំ របស្់ខួ ន
ល ។ អាជាាធរអគគស្
ី ង
ិ នក
ី មពុជានង
ឹ កំណ្ត្់

បនទុកអបបបរ ជាបនតបនាទប់ ស្រ ប់អនកលរបរី បាស្់
់ មត្ង់ស្យុងមធយមផ្ទទល់ពី
ខដលទទួលការផគត្់ផគងត

voltage directly from the grid substation with
meter at MV at the grid substation. The
consumer shall own and maintain MV line
from the metering point to the comsumer
premise. EAC will decide from time to time
the minimum load required for a comsumer
to get connected to the grid substation at
MV.

អនុោថនយ
ី ។

D. Bulk Consumer

ឃ. អនកលរបរី បាស្់ដុំ

អនកលរបីរបាស្់ដុំ គឺអក
ន លរបីរបាស្់ទង
ំ ឡាយណាខដល
ទទួលការផគត្់ផគង់អគគិស្នត
ី មត្ង់ស្យុងខពស្់ពអ
ី នុ

Consumers supplied power at high voltage from
grid substation or from HV line.

ោថនីយត្ង់ស្យុងខពស្់ ឬពីបណា
ត ញត្ង់ស្យុងខពស្់ ។
២.២ របទភទននអនរទរបើរបាស់ទៅតាមការ

2.2 CATEGORY OF CONSUMERS AS PER

ទរបើរបាស់អគ្គស
ិ នី

UTILIZATION OF SUPPLY

៦.អនកលរបីរបាស្់អាចខបងខចកជារបលភទដូចខាងលរកាម

6. The consumers can be classified into the following

លៅតមការលរបីរបាស្់អគគស្
ិ នី ។

categories as per the utilization of supply.

ក) លំលៅោឋន

a) Domestic

លំលៅោឋនអនកលរបីរបាស្់ រត្ូវរាប់បញ្ចូ លអនកលរបីរបាស្់

The Domestic consumers shall include consumers

អគគិស្នស្
ល
ន ក់លៅ ។
ី រ ប់លំលៅោឋនរបស្់ខួ នោ

premises occupied by Cambodian citizens.

ជាជនជាត្ិខខមរទំងឡាយណា ខដលលរបីរបាស្់ថាមពល

who use the power supply for residential

ខ) លំលៅោឋននង
យរបស្់ជនបរលទស្
ិ ការោល័
ិ

b) Residence and Office of Foreigners, NGOs

របលភទអនកលរបីរបាស្់លនះ រាប់បញ្ចូ លលំលៅោឋន នង
ិ

This category includes residential premises and

រោឋភិបាល និងោថនទូត្បរលទស្នានា ។

offices and foreign embassies.

គ) ោថប័នរដឋ

c) Government Institutions

and Embassies

អងគការលរៅរោឋភបា
ិ ល នង
ិ ោថប័នទូត្

ការោល័
យលធវីការងាយសររបស្់ជនបរលទស្
ិ

របលភទអនកលរបរី បាស្់លនះ
ការងាយសរ

ោកាលរៀន

អងគការលរៅ

រាប់បញ្ចូ លការោល័
យលធវី
ិ

នង
ិ ោថប័នទំងអស្់របស្់
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office premises occupied by foreigners, NGO

This category includes all government offices,
schools and institutions where the electricity bills

are paid by government budget.

រោឋភបា
ិ លខដលទូទត្់ថ្ងលអគគស្
ិ នលី ោយងវ ិការដឋ ។
ឃ) អនកលរបរី បាស្់ក់ណ្ិជាកមម

អនក លរបី របាស្់ របលភទលនះរាប់ ប ញ្ចូ លស្ណា
ឋ គ្មរ

d) Commercial Consumer
ផទះ

This category includes hotels, guesthouses,

ស្ំណាក់ កលប
ំ ញ
មជឈមណ្ឌល
ឹ កំោនដ ហាងលក់ទន
ិ

entertainment clubs, shops, shopping stores, banks,

រគះឹ ោថនោធារណ្ៈ

electricity bills are paid by own budget, are also

លក់ទំនញ
ធនាគ្មរ ការោល័
យរកុមហ៊ុន ។ល។
ិ
ិ

offices of companies etc. Public institutions, whose

ងវ ិការបស្់ខួ នផ្ទ
ល ទ ល់ ។

included in this category.

ខដលទូទត្់ថ្ងលអគគស្
ិ នលី ោយ

ង) អនកលរបរី បាស្់ឧស្ាហកមម
អនកលរបីរបាស្់របលភទលនះ

e) Industrial Consumer

រាប់បញ្ចូ លអនកលរបីរបាស្់

This category includes consumers using power

ខដលលរបីរបាស្់អគគិស្នីលៅតមស្ហរគ្មស្

supply in industries for production purpose.

ច) ការបូមទក
ឹ ស្រ ប់កស្ក
ិ មម

f) Agricultural Pumping

ឧស្ាហកមម ស្រ

ប់លគ្មលបំណ្ងផលិត្ ។

អនកលរបរី បាស្់របលភទលនះ

រាប់បញ្ចូ លអនកលរបរី បាស្់

ខដលលរបរី បាស្់អគគស្
ិ នស្
ី រ ប់ការបូមទក
ឹ ស្រ ប់

This category includes consumers using power
supply for pumping water for agricultural purpose.

លគ្មលបំណ្ងកស្ក
ិ មម ។
២.៣ របព័នផ
ធ គត់ផង
គ ់

2.3 SYSTEM OF SUPPLY
7. The declared frequency of supply is 50 Hz.
The declared voltage of supply is as follows:

៧.ល្ហវកង់ផគត្់ផគង់ គឺ ៥០ ខអ៊ក ។

ត្ង់ស្យុងផគត្់ផគង់ នដូចខាងលរកាម ៖

a) Low Voltage:
- Single Phase- 230 volts between phase and
neutral.

ក) ត្ង់ស្យុងទប ៖

៉ រវាងខខសហាវ នង
-១ហាវ ២៣០ វុល
ិ ខខសណ្ឺត្
៉ រវាងខខសហាវ និងខខសហាវ
-៣ហាវ ៤០០ វុល

- Three Phase - 400 volts between phases.

៉ និង
ខ) ត្ង់ស្យុងមធយម ៖ ត្ង់ស្យុង ២២គីឡូវុល

b) Medium Voltage: 22kV and 35kV between
phases.

៉ , ២៣០ គីឡូវល
គ) ត្ង់ស្យុងខពស្់ ៖ ១១៥ គីឡូវុល
ុ៉
៉ រវាងហាវ និងហាវ ។
និង៥០០ គីឡូវុល

c) High Voltage: 115 kV, 230 kV and 500 kV
between phases.

៉ រវាងហាវ នង
៣៥គីឡូវុល
ិ ហាវ ។

៨.ត្ង់ស្យុងផគត្់ផង
គ ់រត្ូវកំណ្ត្់លោយអនកផគត្់ផគង់លៅតម

8. The voltage of supply shall be determined by the

បនទុកលស្នស្
ី ុំចុះកិចចស្នារបស្់អនកលរបីរបាស្់ និងលៅ
តមលកខខណ្ឌថ្នរបព័នធផគត្់ផង
គ ់ ។ ជាធមមតលលីករមត្
ិ

supplier depending upon the contracted load of

តមករមិត្បនទុក ដូចខាងលរកាម ៖

be given up to the following contracted load:

ត្ង់ស្យុងផគត្់ផគង់ខុស្ៗគ្មន

ការផគត្់ផគង់អាចផដល់ឲ្យលៅ

៉ ៖
ក) ត្ង់ស្យុងទប ១ហាវ ២៣០ វុល

the consumer and conditions of supply system.
Normally, at different supply voltage, supply can

a) Low voltage, single phase, 230 volts –
Contracted load up to 63 amperes.

បនទុកជាប់កិចចស្នាអាចផដល់ឲ្យរហូត្ដល់ ៦៣
អាំខពរ ។
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៉ ៖ បនទុកជាប់
ខ) ត្ង់ស្យុងទប ៣ហាវ ៤០០ វុល

b) Low voltage, three phase, 400 volts –

គ) ត្ង់ស្យុងមធយម ៣ហាវ ៖ បនទុកជាប់កិចចស្នាផដល់

c) Medium voltage, three phase – Contracted

Contracted load up to 400 amperes.

កិចចស្នាអាចផដលឲ្
់ យ រហូត្ដល់ ៤០០ អាំខពរ ។
៉ អាំខពរ ។ បនទុក
ឲ្យរហូត្ដល់ ១០,០០០ គីឡូវុល

load up to 10,000 kVA.
The contracted load for the supply at

ជាប់កច
ច នាស្រ ប់ការផគត្់ផគង់លលត្
ិ ស្
ី ង់ស្យុង

medium voltage from grid substation shall be

មធយមលចញពីអនុោថនីយ រត្ូវកំណ្ត្់ជាបនតបនាទប់

as decided by EAC from time to time.

លោយអាជាាធរអគគិស្នក
ី មពុជា ។

ឃ) ត្ង់ស្យុងខពស្់ ៣ហាវ ៖ បនទុកជាប់កិចចស្នាអាច
៉ អាំខពរ លឡង
ផដល់ឲ្យលលស្
ី ពី ១០,០០០ គីឡូវុល
ី

d) High voltage, three phases – Contracted load

កនុងករណ្ីលោយខឡក តមឆនាទនុស្ទ
ល អនក
ិ រធិ បស្់ខួ ន
ផគត្់ផគង់ក៏អាចផគត្់ផគង់តមត្ង់ស្យុងណាមួយលផសង

Provided that the supplier, at its discretion, may

more than 10,000 kVA

លៅ ។

លទៀត្ អារស្័យតមលកខខណ្ឌរបស្់របព័នធ ។

19

also supply a l o a d at any other voltage,
depending on the system condition.

ជាំពូរទី ៣

CHAPTER 3

ការទសនស
ើ ប
ាំ ុ នដចរនដអគ្គស
ិ នីសរមាប់ការ

APPLICATION FOR NEW SUPPLY

ផគត់ផង
គ ់ងមី

៣.១ ការទសនស
ើ ប
ាំ ុ នដចរនដអគ្គស
ិ នីសរមាប់ការ
ផគត់ផង
គ ់ងមី

៩.ក់កយលស្នស្
ំ រ
ី ុស្

3.1 APPLICATION FOR NEW SUPPLY

ប់ការផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នង
ី មី

កនុងត្ំបន់ 9.Application for new supply of power, in the
authorized area of supply of the supplier, shall be
អនុញ្ញញត្ឲ្យផគត្់ផគង់របស្់អក
ន ផគត្់ផគង់រត្ូវលធវជា
ី ២ចាប់
made in the prescribed format in duplicate. Copies
តមគំរក
ូ ណ្
ំ ត្់មួយ ។ ចាប់ចមលងថ្នគំរក់
ូ កយលស្នស្
ី ុំ
of the format of the application may be obtained
អាចស្ុំបានលៅការោល័
យមូលោឋនរបស្់អនកផគត្់ផគង់
ិ
from the local office of the supplier free of charge.
លោយពុំគត្
ថ្ងល
។
ក់កយលស្ន
ស្
ុ
រ
ំ
ត្ូ
វ
នបញ្ញ
ា
ក់
ល
មអ
ត្
ិ
ី
ិ
The application should contain the details of the
អំ ពីឧបករណ្៍លរបី របាស្់ អ គគិស្ នី

និង បនទុកកនុងកិចច

ស្នារបស្់អនកលរបរី បាស្់ ខដលតមទន
ិ នន័យលនះ កច
ិ ច
រពមលរពៀងផគត្់ផគង់ រត្ូវបានចុះហត្ថលលខា ។
១០.លរកាយលពលបំលពញរួច

ក់កយលស្នស្
ី ុំលនះ

consumer’s electrical installation and the contracted
load for which the supply agreement is to be
executed.

រត្ូវចុះ 10.The application, after filling in, shall be signed or

ហត្ថលលខា ឬផដិត្លមថ្ដោដ ំ លោយ ច ស្់ទីតង
ំ ខដល

right fingerprint by the owner of the premises for

ខផនទីទីតង
ំ លស្នីស្ុំ និងឯកោរខដលបញ្ញាក់ពីកមមស្ិទធិ

with a sketch map of the location of the premises

រត្ូវការការផគត្់ផង
គ ់

។

ក់កយលស្នីស្ុជា
ំ មួយនង
ឹ បលង់

ទីតង
ំ (លស្ៀវលៅរគួោរ, វ ិញ្ញញបនបរត្បញ្ញាក់, អត្ដ
ស្ញ្ញញណ្បណ្ណ ស្ញ្ញាត្ិខខមរ ។ល។) រត្ូវយកមកោក់
លៅការោល័
យមូលោឋនរបស្់អនកផគត្់ផគង់ ។ អនកកាន់
ិ

which supply is required. The application along
and documentary evidence of ownership of the
premises (Family book, Certification, Identity card
etc.) shall be submitted at the local office of the
supplier. The occupier of the premises can also sign

កាប់ទត
ំ ក៏អាចចុះហត្ថលលខាលលក់
ី ង
ី កយលស្នស្
ី ុំបាន

the application, provided a consent letter and a

ធានាបំណ្ុលរបស្់ ច ស្់កមមស្ទ
ធិ ត
ំ
។ អនកោក់
ិ ទ
ី ង

is also attached.

ខដរ

របស្ន
ិ ជា នភាាប់នូវលខ
ិ ត្
ិ ផដល់ស្ទ
ិ ធិ

នង
ិ ការ

ក់កយលស្នស្
ំ ចលស្នស្
ី ុអា
ី ុំជំនួយលផសងៗ ឬ ព័ត្៌

ននានា

ខដលរត្ូវការស្រ ប់បំលពញក់កយលស្នស្
ី ុលំ ៅការោ
ិ

baddebt guarantee from the owner of the premises
Any assistance or information required for filling
up the application may be obtained by the applicant
from the local office of the supplier.

ល័យមូលោឋនរបស្់អនកផគត្់ផង
គ ់។

ាំ រ់
៣.២ ការទូទាត់របារ់ជពា

3.2 NONPAYMENT CLEARANCE

១១.របស្ិន លបីអនក លស្នីស្ុំពីមុនជាអត្ិ ងិជនរបស្់ អនក

11.If the applicant had previously been a consumer of

ប៉ុខនដរត្ូវបានកាត្់ផ្ទដច់លោយោរមន
ិ បានទូទត្់ថ្ងល

earlier and the services have been disconnected for

ឬក៏ទត
ំ លនះបានទទួលការផគត្់ផគង់ពម
ី ង
ី ុន

the supplier or supply was given to the premises

លស្វា ការលស្នស្
ំ គត្់ផគង់អាចរត្ូវបានអនុញ្ញញត្លុះរត
ី ុផ

non payment of charges, the application for supply

ផគត្់ផគង់

ខត្បានលធវកា
ី រទូទត្់របាក់ជំក់ក់ជាមុនស្ន
ិ ។ លទះបី
ោ៉ងលនះក៏លោយ លោងតមឆនាទនុស្ទ
ល អនក
ិ រធិ បស្់ខួ ន
ផគ ត្់ ផគ ង់ អា ចផដ ល់ កា រផគ ង់ ផគ ង់ ឲ្យវ ិញ

របស្ិ ន លបី អត្ង
ិ ិ

ជនស្ុខចត្
ិ ដចុះកច
ិ ចរពមលរពៀងទូទត្់ណាមួយ

ខដល
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may not be allowed until the outstanding charges
are paid in full. However, the supplier, at its
discretion, may give supply if an agreement for
payment of arrears is executed to the satisfaction of
the supplier.

អនកផគត្់ផង
គ ់អាចទទួលយកបាន ។
៣.៣ អនរទរបើរបាស់ធន
ុ តូច

3.3 SMALL CONSUMER

១២.ក់កយលស្នស្
ន លរបីរបាស្់
ី ុំផគត្់ផគង់ចរនដអគគស្
ិ នរី បស្់អក

12.An application for supply of power to small

នខខសបណា
ដ ញោធារណ្ៈត្ង់ស្យុងទប នរោប់

exists, shall be filed at least 15 working days before

ធុនត្ូចឲ្យទត
ំ របស្់ខួ នខដលឋិ
ល
ត្លៅកនុងត្ំបន់ខដល
ី ង

consumer premises, where public LV network

រត្ូវោក់លស្នោ
១៥ថ្ងៃលធវកា
ី ៉ ងត្ច
ិ
ី រ មុនថ្ងៃខដលខលួន

the expected date on which supply is required.

រត្ូវការការផគត្់ផង
គ ់ចរនដអគគស្
ិ នី ។

១៣.បនាទប់ពបា
កនុងរយៈលពល 13.Within 3 working days after receipt of the
ី នទទួលក់កយលស្នស្
ី ុំលហយ
ី
application, on intimation to the applicant, the
៣ថ្ងៃលធវកា
់ គង់រត្ូវចុះពន
ំ លដីមបី
ី រ អនកផគត្ផ
ិ ត្
ិ យដល់ទត
ី ង
រត្ួត្ពន
ិ ត្
ិ យបនទុកលមអត្
ិ នម
ី ួយៗ

ខដល

នចុះកនុង

supplier shall inspect the premises to verify the load

និងឧបករណ្៍

requirement and to decide the location of the meter

ក់កយលស្នស្
ំ ៉ ន់ោមនបនទុករួមខដលរត្ូវការ នង
ី ុបា
ិ កំណ្ត្់

details given in the application, to assess the load

លផសងលទៀត្របស្់អនកផគត្់ផគង់ លោយអនកផគត្់ផគង់រត្ូវជូន

and other equipments of the supplier.

ទី ត ង
ំ ខដលរត្ូ វោក់ នាឡកា
ិ ស្ទ ង់
ដំណ្ឹងដល់អនកលស្នស្
ី ុំជាមុន ។

14.Within three working days of inspection, the
១៤.កនុងរយៈលពល៣ថ្ងៃលធវកា
ចាប់ពថ្ី ងៃពន
ំ
ី រ
ិ ត្
ិ យទត
ី ង
supplier shall intimate the amount of connection
ំ ឹ ងដល់អនកលស្នស្
អនកផគត្់ផង
គ ់រត្ូវជូនដណ្
ំ ូវថ្ងលភាាប់
ី ុន
fees, Security deposit charges and other charges to
ចរនដ របាក់កក់ នង
ិ ថ្ងលលផសងៗលទៀត្ ខដលអនកលរបរី បាស្់
be paid by the consumer.
រត្ូវបង់ ។ អនកផគត្់ផគង់រត្ូវផដល់ឲ្យអនកលរបីរបាស្់នូវគំរូ
The supplier shall also give a copy of the Supply
កិចចរពមលរពៀងផគត្់ផគង់ ខដលបានអនុម័ត្លោយអាជាាធរ
Agreement form, approved by EAC, to be signed
អគគស្
ិ នក
ី មពុជា ១ចាប់ លដីមបច
ី ុះហត្ថលលខាលោយអនក
by the applicant and the supplier.
់
លស្នីស្ុំ នង
ិ អនកផគត្់ផគង ។
១៥.កនុងរយៈលពល៥ថ្ងៃ លធវីការ
របាក់រគប់ចន
ំ ួន
ផគង់

ចាប់ ពីថ្ងៃ ខដលបានបង់ 15.Within 5 working days of payment of the required

នង
ិ ខដលបានចុះកិចចរពមលរពៀងផគត្់

អនកផគត្់ផគង់រត្ូវលធវីលត្ស្ដខខសបណា
ដ ញថ្ផទកុ ងរបស្់
ន

អនកលស្នីស្ុំលោយពុំគត្
ិ ថ្ងល

លហយ
ី របស្ិនលបីពន
ិ ិត្យ

លឃញ
ី ថារត្ឹមរត្ូវលហយ
ី លនាះ អនកផគត្់ផគង់រត្ូវភាាប់ចរនដ

amount and execution of the supply agreement, the
supplier shall test the installation of the applicant
free of cost and if found satisfactory shall give the
connection.

ឲ្យអនកលស្នស្
ី ុំតមការលស្នីស្ុំ ។

១៦.របស្ន
ិ លបី

ការត្លមលីងរបស្់អនកលរបីរបាស្់រត្ូវបានរក 16.If the consumer’s installation is found to be
unsatisfactory, within one working day after the
លឃញ
ី ថាមិនអាចទទួលយកបាន កនុងរយៈលពល១ថ្ងៃ
testing, the supplier shall intimate the defects to the
ំ ឹ ងលៅអនក
បនាទប់ពីថ្ងៃលធវីលត្ស្ដ អនកផគត្់ផង
គ ់រត្ូវជូនដណ្
applicant in writing for rectification and the fees to
លស្នីស្ុំវ ិញជាកាយលកខណ្៍អកសរអំពីកំហុស្ខដលរក
be paid for subsequent testing. After rectifying the
លឃញ
ី លដីមបឲ្
ី យលគលធវីការខកត្រមូវលឡង
ី វ ិញ លហយ
ី ការ
defects and payment of retesting fees, the applicant
លធវីលត្ស្ដលលក
ី លរកាយរត្ូវបង់ថ្ងល

។

បនាទប់ពបា
ី នខក

ត្រមូវលឡង
ួ អនកលរបី
ី វ ិញ នង
ិ បានទូទត្់ថ្ងលលធវីលត្ស្ដរច
របាស្់ រត្ូវ ជូ នដំណ្ឹងលៅអនកផគ ត្់ផគង់
លពល៣ថ្ងៃលធវីការ

។

កនុងរយៈ

អនកផគត្់ផគង់រត្ូវលធវីលត្ស្ដការត្លមលង
ី
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shall intimate the supplier. Within three working
days, the supplier shall test the installation and if
found satisfactory shall give the connection.

លនះ

នង
ិ របស្ន
ិ លបទ
ី ទួលយកបានលហយ
ី

រត្ូវភាាប់

ចរនដឲ្យអនកលស្នស្
ំ
ី ុ។

១៧.អនក ផគ ត្់ផគង់ រត្ូ វ ដំលណ្ីរការផគ ត្់ផគង់ចរនដអ គគិស្ នីឲ្យ
ទី ត ង
ំ អនក លរបីរបាស្់ ធុន ត្ូ ច
លោយមិន រត្ូ វ

17.The supplier shall process all requests for supply of

តមរគប់ ស្ំ លណ្ីស្ុំ

នការរបកាន់ ប កសពួក

ឬលរស្លអ
ី
ីង

លឡីយ ។

៣.៤ អនរទរបើរបាស់ធុនមធយម

electricity to small consumer’s premises without
undue preference or discrimination.

3.4 MEDIUM CONSUMER

១៨.ក់កយលស្នីស្ុំផគត្់ ផគង់ចរនដអ គគិស្ នីរបស្់ អនក លរបីរបាស្់

18.An application for supply of power to the medium

៤៥ថ្ងៃ មុនថ្ងៃខដលខលួនរត្ូវការការផគត្់ផង
គ ់ចរនដអគគស្
ិ នី ។

before the expected date on which supply is

ធុ នមធយមឲ្យទត
ំ របស្់ខួ ន
ល
ី ង

រត្ូវោក់លស្នោ
ី ៉ ងត្ច
ិ

consumer premises shall be filed at least 45 days
required.

១៩.បនាទប់ពីបានទទួលក់កយលស្នីស្ុំលហយ
កនុងរយៈលពល 19.Within 5 working days of receipt of the application,
ី
on intimation to the applicant to ensure his
៥ថ្ងៃលធវីការ អនកផគត្់ផគង់រត្ូវចុះពិនិត្យដល់ទីតង
ំ លដីមបី
ខដល នចុះកនុង

presence and/or the presence of the wiring

កំណ្ត្់ទីតង
ំ ខដលរត្ូវ

the premises to verify the load details given in the

ផគត្់ផគង់ និងកំណ្ត្់ពីលស្ចកដរី ត្ូវការពរងីក ឬខកលមអ

decide the voltage of supply, location of the meter

រត្ួត្ពិនិត្យបនទុកលមអិត្នីមួយៗ

ក់កយលស្នីស្ុបា
ំ ៉ ន់ោមនបនទុករួមខដលរត្ូវការកំណ្ត្់

contractor on his behalf, the supplier shall inspect

ោក់នាឡកា
ិ ស្ទង់ និងឧបករណ្៍លផសងលទៀត្ របស្់អនក

application, to assess the load requirement, to

ត្ង់ស្យុង

ខដលរត្ូវផគត្់ផគង់

ខខសបណា
ដ ញរបស្់អក
ន ផគត្់ផង
គ ់បខនថមរបស្ិនលបី ន

អនកផគត្់ផគង់រត្ូវជូនដំណ្ឹងដល់អនកលស្នីស្ុំ លដីមបធា
ី នាថា
លគ និង/ឬ អនកល ៉ ការត្ខខសបណា
ដ ញថ្ផទកុ ង
ន ខដលជា
ត្ំណាងរបស្់លគ នវត្ដ

and other equipments of the supplier and the
requirement of network extension or up gradation,
if any.

នលៅលពលលនាះ ។

20.Within 10 working days of inspection, the supplier
២០.កនុងរយៈលពល ១០ថ្ងៃលធវីការចាប់ពីថ្ងៃពិនិត្យទីតង
ំ
shall intimate the amount of connection fees,
ំ ឹ ងដល់អនកលស្នីស្ុន
អនកផគត្់ផង
គ ់រត្ូវជូនដណ្
ំ ូវថ្ងលភាាប់
participation amount in network extension/up
ចរនដ
ចំនួនខដលរត្ូវចូលរួមកនុងការពរងីក/ខកលមអ
gradation cost, security deposit charges and other
ខខសបណា
ដ ញបខនថម របាក់កក់ និងថ្ងលលផសងៗលទៀត្
charges to be paid by the consumer. The supplier
ខដលអនកលរបីរបាស្់រត្ូវបង់ ។ អនកផគត្់ផគង់រត្ូវផដល់ឲ្យ
shall also give a copy of the Supply Agreement
អនក លរបី របាស្់ នូវ គំ រូកិ ចចរពមលរពៀង

អនុ ម័ត្ លោយ

អាជាាធរអគគស្
ិ នីកមពុជា ១ចាប់ លដីមបច
ី ុះហត្ថលលខា

form, approved by EAC, to be signed by the
applicant and the supplier.

លោយអនកលស្នស្
គ ់។
ី ុំ នង
ិ អនកផគត្់ផង

២១.លៅលពល នការខខវងគំនិត្ ឬវ ិវាទលលីចំនួនទឹករបាក់ 21.Where any difference or dispute arises as to the
ខដលរត្ូវចូលរួមកនុងការពរងីកបណា
ដ ញ
ខខសបណា
ដ ញលកី ត្ លឡីង

ឬ

ខកលមអ

វ ិវាទលនាះរត្ូ វ បញ្ាូ នមក

អាជាាធរអគគស្
ិ នីកមពុជា លដីមបលី ោះរោយ ។

២២.បនាទប់ពអ
ួ
ី នកលរបរី បាស្់បានបង់របាក់រច
រត្ូវចាប់លផដីមអនុវត្ដការងាយសរខដលរត្ូវលធវី

participation amount in the cost of extension or up
gradation, the matter shall be referred to EAC for
resolution.

អនកផគត្់ផគង់ 22.After payment of the charges, the supplier shall
លហយ
ី រត្ូវ
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start the required work and shall complete the same
as early as possible.

ខត្
ិ ខំស្លរមចការងាយសរលនះឲ្យបានឆ្ប់តមខដលអាច
លធវលី ៅបាន ។

២៣.លៅលពលខដលការត្ខខសបណា
ដ ញថ្ផទកុ នងរបស្់ អនក
លរបរី បាស្់រត្ូវបានបញ្ច ប់រគប់ខផនក

23.As soon as the consumer’s installation is completed

នង
ិ បានលធវលី ត្ស្ដ

លោយអនកល ៉ ការត្ខខសបណា
ដ ញលហយ
ី ភាលម

អនកលស្នី

ស្ុំរត្ូវផដល់ឲ្យអនកផគត្់ផគង់នូវរបាយការណ្៍ថ្នការត្ខខស
នង
ិ ការលធវលី ត្ស្ដរបស្់អនកល ៉ ការលនាះ ។

២៤.លៅលពលខដលការងាយសររបស្់អនកផគត្់ផគង់បានបញ្ច ប់
លោយ

នចុះហត្ថ លលខាឯកភាព

in all respect and tested by the wiring contractor,
the applicant should submit to the supplier the
wiring contractor’s completion report and test
report.
24.On completion of suppliers work, execution of the

និង យល់ រពម

supply agreement and receipt of the wiring

អនកផគត្់ផគង់រត្ូវលធវី

three days the supplier shall test the installation of

ទទួលយកនូវរបាយការណ្៍លធវលី ត្ស្ដខខសបណា
ដ ញរបស្់

contractor’s test report for the installation, within

លត្ស្ដខខសបណា
ដ ញថ្ផទកុ ងរបស្់
ន
អនកលស្នស្
ី ុំ

លហយ
ី លបី

the applicant and if found satisfactory shall give the

ការត្លមលីងរបស្់ អនក លរបី របាស្់ រត្ូ វបាន

25.If the consumer’s installation is found to be

អនកល ៉ ការ

កនុងរយៈលពល៣ថ្ងៃ

លឃញ
ី ថាទទួលយកបានលហយ
ី
អនកលស្នស្
ី ុំ ។

២៥.របស្ិន លបី

លនាះរត្ូវភាាប់ចរនដឲ្យ

connection.

រកលឃញ
ី ថា មិនអាចទទួលយកបាន កនុងរយៈលពល
ំ ឹង
១ថ្ងៃបនាទប់ពថ្ី ងៃលធវលី ត្ស្ដ
អនកផគត្់ផគង់រត្ូវជូនដណ្

unsatisfactory, within one working day after the

យលកខ ណ្៍ អកសរ លដី មបីឲ្យលគលធវី កា រខកត្រមូ វ លឡីង វ ិញ

be paid for subsequent testing. After rectifying the

អនកលរបីរបាស្់រត្ូវជូនដំណ្ឹងលៅអនកផគត្់ផគង់

shall intimate the supplier. Within three working

អំពីការខវះចលនាលះទំងឡាយលៅអនកលរបីរបាស្់ជាកា
លហយ
ី ការលធវីលត្ស្ដលលីកលរកាយ

រត្ូវបង់ថ្ងលឈួល
ន

។

បនាទប់ពី

ខលួនបានខកត្រមូវ និងបានទូទត្់ថ្ងលឈួលលធវ
ន
ួ ។
ីលត្ស្ដរច
កនុងរយៈលពល៣ថ្ងៃលធវីការ
អនកផគត្់ផគង់រត្ូវលធវីលត្ស្ដ
លឡង
ី វ ិញ

testing, the supplier shall intimate the defects to the
applicant in writing for rectification and the fees to
defects and payment of retesting fees, the applicant
days, the supplier shall test the installation and if
found satisfactory shall give the connection.

លហយ
ី លបីលឃញ
ី ថាទទួលយកបានលហយ
ី

លនាះ រត្ូវភាាប់ចរនដឲ្យអនកលស្នស្
ី ុំ ។

៣.៥ អនរទរបើរបាស់ធុនធាំ និងអនរទរបើរបាស់ដុាំ

3.5 BIG CON S UM ER AND BULK
CONSUMER

២៦.ក់កយលស្នស្
ន លរបរី បាស្់
ី ុំផគត្់ផគង់ចរនដអគគស្
ិ នរី បស្់អក

26. An application for supply of power to big

ធុនធំ នង
ំ មុន លដីមបី
ិ អនកលរបរី បាស្់ដុំរត្ូវោក់លស្នីស្ុជា

consumer

ការលរៀបចំផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នី

time to arrange for the required power. The

ទុ ក លពលលវការគប់ រគ្មន់ ឲ្យអនកកាន់ អា ជាាបណ្ណ កុ នង
ខដលបានលស្នស្
ី ុំលនាះ

។

and

bulk

consumer should be

submitted well in advance to allow the supplier

របស្ន
ិ លបី

power supply shall be allowed only if power is

ថ្ងលពរងីក និង/ឬ ខកលមអខខសបណា
ដ ញតមបញ្ា ីបា៉ន់

network extension and/or up gradation as per the

ការផគត្ផ
់ គង់អគគិស្នីលនះអាចលធវីលៅបាន

អនកលស្នស្
ី ុំរត្ូវបង់របាក់

ក លង
ំ អគគស្
ិ នីលៅ ន

។

ត្ថ្មលរបស្់អនកផគត្់ផគង់

លដីមបឲ្
ី យអនកផគត្់ផគង់ចាប់លផដីម

ការងាយសរ ។

23

available. The applicant shall pay the cost of
quotation given by the supplier and agreed by the
applicant, to allow the supplier to start the work.

3.6 CONNECTION FEES

៣.៦ នងលភ្ជាប់ចរនដ
២៧.ថ្ងលភាាប់ចរនដស្រ ប់អនកលរបរី បាស្់ធុនត្ូច

នង
ិ អនក

លរបរី បាស្់ធុនមធយមរត្ូវអនុម័ត្លោយអាជាាធរអគគស្
ិ នី
កមពុជាជាបនដបនាទប់ ។

២៨.ថ្ងលភាាប់ចរនដស្រ ប់អនកលរបរី បាស្់ធុនធំ

27. The connection fee for small and medium
consumers shall be as approved by EAC from
time to time.

ឬអនកលរបី

28. The connection fee and cost of network

និងឯកភាព

and bulk consumer shall be paid as per quotation

របាស្់ដុំ រពមទំងថ្ងលពរងីកខខសបណា
ដ ញ រត្ូវបង់លៅ

extension and/or up gradation for big consumer

លោយអនកលរបរី បាស្់ ។

given by the supplier and agreed by the consumer.

តមបញ្ា ី បា៉ន់ ត្ ថ្មលរ បស្់ អនក ផគត្់ ផគង់

៣.៧ កាតពវរិចចរបស់អរ
ន ផគតផ
់ គង់រងការ
នុ

3.7 SUPPLIERS OBLIGATION TO SUPPLY

២៩.អនកផគត្់ផគង់រត្ូវខត្បនដចរនដអគគស្
ិ នីឲ្យ របស្ន
ិ លបី ៖

29. The supply of power shall be made, if:

ផគត់ផង
គ ់

ក.ក ល ង
ំ អគគស្
ិ នី

នស្ល់លៅកនុងរបព័នធ

a. The power is available in the system,

ខ.តមបលចចកលទស្អាចលធវីការបនដឲ្យបាន និង

b. The supply is technically feasible, and

គ.បនាទប់ពីអក
ន លស្នីស្ុបា
ំ នចុះកិចចរពមលរពៀងតមគំរូ

c. After the applicant enters into a supply

កិចចរពមលរពៀង ខដលបានអនុម័ត្ ។

agreement in the approved agreement form.

៣០. អនក ផគត្់ ផគង់អា ចបដិ លស្ធមិនរពមផដល់ លស្វាដល់

30. The Supplier may decline to provide service to an

អនកលស្នស្
ី ុំ របស្ន
ិ លបី ៖

applicant if:

ក.មលធាបាយលរបីរបាស្់របស្់អនកលស្នីស្ុំ មិនរត្ម
ឹ រត្ូវ

a. The Applicant’s facilities are inadequate

ខ.អនកលស្នីស្ុំលៅជំក់ក់បំណ្ុល

b. The applicant is indebted or applies for indebted

ខដលលៅ នបំណ្ុល

ឬលស្នីស្ុំលលីទីតង
ំ

premise

គ.មិនរពមបង់របាក់ ខដលអនកលស្នីស្ុំ នកាត្ពវកិចច

c. For refusal to make a payment, which the

ឃ.ឯកោរមិនរគប់រគ្មន់ ឬ មិនរត្ឹមរត្ូវ

d. The document is not completed or inadequate

រត្ូវបង់ ។

applicant is required to make

ង.ទីតង
ំ លស្នីស្ុម
ំ ិនរស្បនឹងលគ្មលការណ្៍ ឬ បទោឋន

e. The applied premise is not compliant with the

កនុងករណ្ីខដលអនកផគត្់ផគង់បដិលស្ធការផដល់លស្វាឲ្យ
អនកលស្នីស្ុំ អនកផគត្់ផគងរ់ ត្ូវផដល់ព័ត្៌ នឲ្យអនកលស្នីស្ុំនូវ

In the event that the Supplier refuses to serve an

បលចចកលទស្ ។

មូលលហត្ុថ្នការបដិលស្ធរបស្់ខួ ន
ល ។ កនុងករណ្ីមន
ិ
យល់រពមនង
ឹ ការស្លរមចរបស្់អនកផគត្់ផគង់ អនកលស្នស្
ី ុំ
អាចោក់ក់កយត្វា៉ លៅអាជាាធរអគគិស្នក
ី មពុជា ។
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operating principles or technical standards.

applicant, the Supplier must inform the applicant
the reason of its refusal. The applicant, if
dissatisfied with the decision of the supplier, may
file a complaint with the EAC.

ជាំពូរទី ៤

CHAPTER 4

ឧបររណ្៍ និងបរ ិកាខរអគ្គិសនីរបស់

SUPPLIER’S EQUIPMENT AND APPARATUS
ON CONSUMER’S PREMISSES

អនរផគត់ផង
គ ក់ ដលឋិតរនងទី
តា ាំងរបស់
ុ
អនរទរបើរបាស់

៤.១ ឧបររណ្៍ និងបរ ិកាខរអគ្គស
ិ នីរបស់អរ
ន

4.1 SUPPLIER’S EQUIPMENT AND

ផគត់ផង
គ ់កដលឋិតរនងទី
តា ាំងរបស់អនរទរបើ
ុ

APPARATUS ON CONSUMER’S
PREMISES

របាស់

៣១.អនកផគត្់ផង
គ ់អាចលស្នឲ្
ដ ់ទីកខនលងស្រ ប់
ី យអនកលស្នីស្ុំផល

31.The supplier may ask the applicant to provide

ត្លមលីងឧបករណ្៍ និងបរកា
គ ់ ខដល
ិ ខ ររបស្់អនកផគត្់ផង

accommodation to install its equipment and

លស្នីស្ុំ ។ អនកលស្នីស្ុំរត្ូវផដល់ទីកខនលងតមត្រមូវការលនាះ

supply to the applicant. The applicant shall provide

ផគ ត្់ផគង់ខដលនិោយខាងលលី

installation shall continue on the consumer’s

ចាំបាច់ ស្ រ

ប់ ផដល់ការផគត្់ ផគង់អ គគិស្នីដ ល់ អនក

លោយមិនគត្
ិ ថ្ងល ។ ឧបករណ្៍ នង
ិ បរកា
ិ ខ ររបស្់អនក
រត្ូ វបនដ ឋិត្ លៅកនុង

ទត
ំ របស្់អនកលរបីរបាស្់កុ ងរកបខណ្
ន
ឌ ថ្នការរគប់រគង
ី ង
លពញលលញរបស្់ អនក ផគ ត្់ផគង់

។

ឧបករណ្៍

បរកា
ំ របស្់អនកលរបី
ិ លៅកនុងទីតង
ិ ខ រលនះអាចបនដឋត្

និ ង

apparatus, which may be necessary for giving power
the required accommodation free of cost. The said
premises with full control vested in the supplier.
The installation may remain in the premises for a
reasonable period not exceeding three months even
after termination of the supply agreement without

របាស្់កុ ងរយៈលពលមួ
ន
យស្មរស្បមិនលលីស្ព៣
ី ខខ

payment of any compensation to the owner of the

បនាទប់ ពីកិ ចច រពមលរពៀងរត្ូ វ បានបញ្ច ប់ លោយពុំ រត្ូ វ
នការទូ ទ ត្់ ឲ្យ ច ស្់ ទី ត ង
ំ លឡីយ ។

៣២.អនក លរបីរបាស្់ រត្ូ វទទួលខុ ស្ រត្ូវ ស្ុ វត្ថិភាពថ្ន

premises.
32.The consumer shall be responsible for the safe

និងបរកា
គ ់ខដលឋិត្លៅ
ិ ខ ររបស្់អនកផគត្់ផង

custody of the supplier’s equipments on its

៤.២ អនរទរបើរបាស់មន
ិ រតូវបះពាល់ឧបររណ្៍

4.2 CONSUMER NOT TO INTERFERE WITH

ឧបករណ្៍

កនុងទីតង
ំ របស្់ខួ ន
ល ។

និងបរ ិកាខររបស់អរ
ន ផគតផ
់ គង់

premises.

THE SUPPLIER’S EQUIPMENT AND
APPARATUS

៣៣.អនកលរបរី បាស្់ ឬបុគល
គ ខដលលធវកា
ី រឲ្យអនកលរបរី បាស្់ 33.The consumer or persons employed by him shall
មិន រត្ូវ ប៉ះក់ល់ ដល់ ឧបករណ្៍
របស្់ អនក ផគ ត្់ផគ ង់លឡីយ

និងបរកា
ិ ខ រអគគិស្ នី

លទះបីតមរូប ភាពណាក៏

លោយ ។ របអប់នាឡកា
ិ ស្ទង់ របោប់កាត្់ផ្ទដច់ចរនដ

និង ឧបករណ្៍ដថ្ទលទៀត្ ។ល។ មិន រត្ូវ ប៉ះក់ល់ ឬ
ដកលចញលោយអនកណា ន ក់

ខដលមិន ខមនជា

បុគគលក
គ ់ខដលបានទទួលការអនុញ្ញញត្
ិ របស្់អនកផគត្់ផង
លឡីយ

។

ខខសបលុមលបស្ គ ល់ ការប៉ះក់ល់ ខដល
ោក់ លលីនា ឡកា
ិ ស្ទ ង់ និងឧបករណ្៍បរកា
ិ ខ ររបស្់ អនក
ផគត្់ផគង់មន
ិ រត្ូវោច់លឡយ
ី ។
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not interfere in any manner with the equipment and
apparatus of the supplier. The meter box, main cutout and other equipment etc. must not be handled
or removed by any one other than the authorized
employee of the supplier. Seals, which are fixed on
the meters and the Supplier’s apparatus, must on
no account be broken.

4.3 ACCESS TO CONSUMER’S PREMISES

៤.៣ ការទចញចូលទីតា ាំងអនរទរបើរបាស់
៣៤.បុ គគ លិ ក របស្់ អន ក ផគ ត្់ ផគ ង់
អនុ ញ្ញញត្

ខដលបានទទួ ល ការ

និ ង

នបណ្ណ ស្ គ ល់ ខួ លនរត្ូ វ នស្ិទិធ
ចូ ល លៅកនុងទត
ំ ខដលបានផគត្់ផគង់ថាមពល
កនុង
ី ង
លគ្មលបំណ្ងរត្ួត្ ពិនិត្យនាឡិកាស្ទង់
និងកនុង
លគ្មលបំណ្ងលផសងលទៀត្ទក់ទងនង
ឹ បរកា
ិ ខ រ ខដលជា
កមមស្ទ
ន ផគត្់ផង
គ ់
ិ រធិ បស្់អក

កនុងលពលស្មរស្ប

ំ ឹ ងដល់អនកកាន់កាប់ ។
លោយបានជូនដណ្

នង
ិ
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34.The authorized employees of the supplier with
identity cards are entitled at all reasonable time and
on informing the occupier to enter the premises, to
which the energy is supplied, for the purpose of
inspecting meters and for other purposes connected
with the apparatus belonging to the Supplier.

ជាំពូរទី ៥

CHAPTER 5

បរ ិកាខរអគ្គស
ិ នី និងកខសបណា
ដ ញផ្ទទល់

CONSUMER’S APPARATUS AND

របស់អរ
ន ទរបើរបាស់

INSTALLATIONS

៥.១ ការទរៀបចាំកខសបណា
ដ ញផ្ទទល់របស់អនរ

5.1 WIRING ON CONSUMER’S PREMISES

ទរបើរបាស់ទៅរនងទី
តា ាំងរបស់
ុ

អនរទរបើរបាស់

៣៥.អនកផគត្់ផគង់រត្ូវទទួលខុស្រត្ូវចំលក់ះការដំលណ្ីរការ

35.The supplier is responsible for the operation and

និងការខងទំបរកា
ល
ត្ដល់ចណ្
ំ ុច
ិ ខ រអគគិស្នីរបស្់ខួ នរហូ

maintenance of its facilities up to the point of

អនកលរបីរបាស្់រត្ូវទទួលខុស្រត្ូវចំលក់ះការដំលណ្ីរការ

consumer is responsible for the operation and

ផដ ល់ថ្នការផគត្់ផគ ង់អ គគិស្នីដល់ អនកលរបី របាស្់
និងការខងទំខខសបណា
ដ ញ
ចាប់ពីចណ្
ំ ុ ចផដល់ ។

។

និងឧបករណ្៍របស្់ខួ ន
ល

៣៦.លដីមបកា
ី រក់រអនកលរបីរបាស្់ និងោធារណ្ជនទូលៅ

delivery of electric supply to the consumer. The
maintenance of its installation from the point of
delivery.
36.For the protection of the consumer and the

ការលរៀបចំខខសបណា
ដ ញផ្ទទល់របស្់អនកលរបរី បាស្់លៅ

public in general, it is necessary that the

កនុងទត
ំ របស្់អក
ន លរបរី បាស្់ រត្ូវខត្លគ្មរពតម
ី ង

ins tallation on the consumer's premises should

លោយរកស្ួងខរ ៉ និងថាមពល ។

b y Ministry of Mines and Energy.

always conform to the Standards p u b l i s h e d

ស្ដង់ោបលចចកលទស្ ខដលរបកាស្ោក់ឲ្យលរបីរបាស្់

ចំលក់ះអនកលរបីរបាស្់លលីត្ង់ស្យុងមធយម និងត្ង់ស្យុង

ខពស្់

រគប់រត្ង់ស្ូ វ របោប់លបីកបិទ

និងឧបករណ្៍

In the case of consumers supplied at medium or
high voltage, all transformers, switchgear and other

អគគិស្នដ
ី ថ្ទលទៀត្ទំងអស្់របស្់អនកលរបីរបាស្់ ខដល

electrical equipment belonging to the consumer and

បានត្ភាាប់ជាមួយរបព័នធរបស្់អនកផគត្់ផង
គ ់ រត្ូវខត្បាន

connected to the Supplier’s system shall be

ទទួលការខងទំ

maintained to the reasonable satisfaction of the

ជួស្ជុលោ៉ងស្មរមយ

ខដលអាច

ទទួលយកបានលោយអនកផគត្់ផគង់ ។ លដីមបធា
ី នាការ

ការក់រលពញលលញនូវឧបករណ្៍បរកា
ដ ញ
ិ ខ រ និងខខសបណា
របស្់អនកផគត្់ផគង់ អនកលរបរី បាស្់រត្ូវលរបរី បោប់ការក់រ
ដ៏ស្មរស្បខដល នការយល់រពមពអ
ី នកផគត្់ផគង់ ។

the Supplier shall be used so as to afford full
protection

to

the

Supplier's

apparatus

and

Network.

់ យអនកលរបរី បាស្់អាចរត្ូវបានកាត្់ផ្ទដច់
៣៧.ការផគត្់ផគងឲ្
របស្ន
ិ លបី

Supplier. Suitable protective devices approved by

37.Supply service to a consumer may be disconnected

ការត្លមលង
ី របស្់អនកលរបរី បាស្់រត្ូវបានរក

if the consumer’s installation is found to be

របស្ិន លបី អនក លរបី របាស្់ លរបីច រនដអ គគិស្ នីតមរលបៀប

electricity in such manner as to endanger the

ឧបករណ្៍របស្់អនកផគត្់ផគង់ឬក៏ប៉ះក់ល់ដល់របស្ទ
ិ ធភាព

efficient supply of energy to other consumers.

លឃញ
ី ថា

នការខវះចលនាលះលៅលពលណាមួយ

មួយ ខដលលធវីឲ្យលរគ្មះថានក់ ដល់ ខខសបណា
ដ ញ

ឬ

និ ង

កនុងការផគ ត្់ផគ ង់ច រនដអ គគិស្ នីឲ្យអន ក លរបី របាស្់ លផសង
លទៀត្ ។
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defective at any time or if the consumer uses
installation of the supplier or interferes with the

៥.២ ការកបងកចរបនទរឲ្យមានតុ
លយភ្ជព
ុ

5.2 BALANCE OF LOAD

៣៨.អនកលរបរី បាស្់ខដលទទួលការផគត្់ផង
គ ់ចរនដ ៣ហាវ រត្ូវ 38.A consumer taking three-phase supply shall
balance its load in such a way that the difference in
ខបងខចកបនទុកលរបីរបាស្់របស្់ខួ នឲ្យ
ល
នត្ុលយភាព
loading of each phase does not exceed 10% of the
តមហាវនម
ួ ៗ លោយរកាភាពខុស្គ្មនថ្នបនទុកតម
ី យ
average loading per phase.
ហាវមន
ិ ឲ្យលលស្
ី ពី
នម
ី ួយៗ ។

១០%

ថ្នបនទុកមធយមតមហាវ

៥.៣ ការដាំទណ្ើរការភ្ជាប់ោនជាមួយរបព័នធ

5.3 PARALLEL OPERATION WITH

អនរផគត់ផង
គ ់

SUPPLIERS SYSTEM

៣៩.អន ក លរបី របាស្់ ខដល
លរាង ៉ ស្ុន
ី

ន ៉ ស្ុី ន លភលី ង រត្ូ វ លរៀបចំ

39.A consumer, having a generating set, shall arrange

៉ ស្ុន
ល
ី នង
ិ បរកា
ិ ខ រ ៉ ស្ុន
ី លភលង
ី របស្់ខួ ន

លដីមបដ
ី ំលណ្ីរការវាោច់លោយខឡក ។ អនកលរបរី បាស្់

រត្ូវត្លមលង
ី ឧបករណ្៍ផ្ទដច់-ភាាប់ ខដល នការឯកភាព
ពអ
ី នក ផគ ត្់ផគង់

លដី មបីលជៀស្វាងការភាាប់ ៉ ស្ុីន លភលីង

របស្់អនកលរបរី បាស្់លៅនង
ឹ របព័នធរបស្់អនកផគត្់ផគង់ ។

របស្ន
ិ លបី អនកលរបរី បាស្់ នបំណ្ងដំលណ្ីរការ ៉ ស្ុន
ី
របស្់ ខួ លនជាប់ ជា មួយ របព័ នធរបស្់ អនកផគ ត្់ផគង់

អនក

its plant, machinery and apparatus to operate in
isolated mode. The consumer shall install suitable
switching arrangement approved by the supplier to
avoid connecting the supply from the consumer’s
generator to the supplier’s system. If a consumer
wants to run his generating set in parallel with the

លរៀបចំ កិ ចច

suppliers system, he shall negotiate with the

បញ្ាូ នកិចចរពមលរពៀងលនះមកអាជាាធរអគគស្
ិ នីកមពុជា
លដីមបអ
ី នុម័ត្ ។ កនុងករណ្ីខដលការដំលណ្ីរការជាប់គ្មន

the agreement to EAC for approval. In cases where

លរបី របាស្់ រត្ូ វចរចាជាមួ យ អន ក ផគ ត្់ ផគ ង់

រពមលរពៀងមួ យស្ដីពីកា រដំ លណ្ីរការលនះ

លហីយ រត្ូ វ

បានទទួលការអនុញ្ញញត្ អនកផគត្់ផគង់មិនទទួលខុស្រត្ូវ
ចំ លក់ះការខូ ច ខាត្ខដលលកីត្ លឡីង លលី លរាង ៉ ស្ុីន
៉ ស្ុី ន

និងបរ កា
ិ ខ ររបស្់ អនកលរបី របាស្់

ដំលណ្ីរការជាប់គ្មនលនះលឡយ
ី ។

ខដលបាន
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supplier an

agreement for the same and submit

parallel operation is permitted, the supplier shall
not be liable for any damage caused to the
consumer’s plant, machinery and apparatus on
account of such parallel operation.

ជាំពូរទី ៦

CHAPTER 6

បនទររន
ងរិ
ចស
ច នា រិចរច ពមទរពៀង និង
ុ
ុ

CONTRACTED LOAD, SUPPLY
AGREEMENT AND SECURITY DEPOSIT

របារ់ររ់ធានា

៦.១ បនទររន
ងរិ
ចស
ច នា
ុ
ុ

6.1 CONTRACTED LOAD

40.Contracted load shall be the maximum load, which
៤០.បនទុកកនុងកិចចស្ នា ជាបនទុកអត្ិប រ ខដលអនក
the supplier has agreed to supply and the consumer
ផគត្់ផគង់យល់រពមផគត្់ផគង់
នង
ិ អនកលស្នស្
ី ុំយល់រពម
has agreed to take. It shall be expressed in amperes
ទទួលយក ។ បនទុកលនះរត្ូវកំណ្ត្់ជាអាំខពរ លលី
at the supply voltage or kilowatts or
៉
ត្ង់ ស្យុ ងខដលរត្ូ វ ផគ ត្់ ផគ ង់ ឬគី ឡូ វា៉ ត្់ ឬគី ឡូ វុ ល
kilovoltamperes.
អាំខពរ ។

៦.២ រិចចរពមទរពៀង

6.2 AGREEMENT

៤១. អនកលស្នស្
ំ នដចរនដងមី ឬលស្នស្
ី ុប
ី ុំខកស្រមួលការផគត្់ផគង់ 41.Every applicant for new supply or modification of
existing supply shall, before taking such supply,
ខដលកំពុងលរបរី បាស្់ រត្ូវចុះហត្ថលលខាលលីកច
ិ ចរពម
លរពៀងជាមុន មុនលពលទទួលបានការផគត្់ផគង់។

៤២.គំរក
ូ ច
គ ់អគគិស្នស្
ិ ចរពមលរពៀងផគត្់ផង
ី រ
របាស្់ធុនត្ូច

execute a supply agreement.

ប់អនកលរបី

នង
ិ អនកលរបរី បាស្់ធុនមធយម

42.The forms of Supply Agreement for small

ខដល

អាជាាធរអគគស្
ិ នក
ី មពុជាអនុម័ត្ឲ្យលរបរី បាស្់ជាទូលៅ

នកនុងឧបស្មព័នធ ក នង
ិ ឧបស្មព័នធ ខ ។ អនកផគត្់ផគង់
អាចលរបរី បាស្់គំរក
ូ ច
ិ ចរពមលរពៀងផគត្់ផគង់លនះ លោយមន
ិ
ចាំបាច់លស្នស្
ី ុំការអនុញ្ញញត្ពអា
ី ជាាធរអគគស្
ិ នក
ី មពុជា ។
ផទុយលៅវ ិញ

លបអ
ន ផគត្់ផគង់ នបំណ្ងចង់លរបរី បាស្់
ី ក

គំរក
ូ ច
ិ ចរពមលរពៀងផគត្់ផគង់ខុស្ពលី នះ

អនកផគត្់ផគង់រត្ូវ

លស្នី ស្ុំកា រអនុ ញ្ញញត្ពីអា ជាាធរអគគិស្ នីក មពុជាជាមុន។
តមស្ំលណ្ីរបស្់ អ គគិស្នីក មពុជា

អាជាាធរអគគស្
ិ នី

កមពុជាបានអនុញ្ញញត្ឲ្យលរបីរបាស្់គំរក
ូ ច
ិ ចរពមលរពៀង
់ រ ប់អក
ផគត្់ផគងស្
ន លរបរី បាស្់ធុនត្ូច
នង
ិ អនកលរបី
របាស្់ធុនមធយមកនុងត្ំបន់ខចកចាយរបស្់អគគស្
ិ នី

កមពុជាលៅរាជធានភ
ត ល ។ គំរូ
ី នំលពញ និងលខត្តកណា
កច
គ ់លនះ
នលៅកនុងឧបស្មព័នធ គ
ិ ចរពមលរពៀងផគត្់ផង
និងឧបស្មព័នធ ឃ ។
៤៣.អាណ្ត្ដិ

នង
ិ លកខខណ្ឌថ្នកច
ិ ចរពមលរពៀងស្រ ប់

អនកលរបីរបាស្់ធុនធំ

និងអនកលរបីរបាស្់ដុំអាចចរចាគ្មន

បាន ។ កិចចរពមលរពៀងអាច នអាណ្ត្ដិ ខដល ន
រយៈលពលអបបបរ

នលកខខណ្ឌទទួលយក

ឬ

លកខខណ្ឌទូទត្់ ឬការកំណ្ត្់រយៈលពលោច់ចរនដកុ ង
ន
១ខខ ឬ១ឆ្ន ំ ។ បញ្ា ីថ្ងលលក់ស្រ

ប់កិចចរពមលរពៀងលនះ
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consumers and medium consumers, approved by
EAC for general use are given in Annexure A and
Annexure B. A supplier can use these supply
Agreement Forms without seeking further approval
from EAC. However, if a supplier proposes to use
a different form, the Supplier shall obtain prior
approval from EAC. On the request of EDC, EAC
approved the forms of Supply Agreement for small
consumers

and

medium

consumers

in

the

authorized area of supply of EDC in Phnom Penh
and Kandal Province. The forms are given in
Annexure C and Annexure D.
43. The terms and conditions of supply agreement
for big consumer and bulk consumer shall be
negotiated. The supply agreement may contain
terms relating to minimum period of agreement,
take or pay provision, limitation of duration of
interruption in a month or year. The tariff for
such supply agreements shall be submitted to the

EAC for approval.

រត្ូវោក់លស្នស្
ី ុំអនុម័ត្ពអា
ី ជាាធរអគគស្
ិ នក
ី មពុជា។

៦.៣ ការទផទររិចចរពមទរពៀង

6.3 ASSIGNMENT OF SUPPLY AGREEMENT

៤៤.អនកលរបរី បាស្់មន
គ
ិ អាចលផទរកច
ិ ចរពមលរពៀងឲ្យបុគល

44.The consumer shall not assign the supply

ណាមួយ លផសងលទៀត្

លោយគ្មមនការយល់ រពមជា

កាយលកខណ្៍អកសរពអ
ន ផគត្់ផគង់លឡយ
ី ក
ី ។

agreement in favour of any other person without
the written consent of the supplier.

៤៥.កនុ ងករណ្ី

នការត្រមូ វ ឲ្យបដូ រល្មះរបស្់ អន ក លរបី

បចចុបបនន

និង អនក លរបី របាស្់ ខដលរត្ូវ លផទ រ ល្មះឲ្យ

present consumer and the person, in whose name

អនកផគត្់ផគង់រត្ូវលចញលខ
ិ ត្
ិ យល់រពម

supplier. After examining the case, the supplier shall

45.In case a change in the name of the consumer is

របាស្់ លោយោរការលក់ ឬលផទរទត
ំ អនកលរបីរបាស្់
ី ង

required due to sale or transfer of premises, the

រត្ូវោក់ក់កយលស្នស្
ន ផគត្់ផង
គ ់
ី ុំអក

the transfer is to take place, shall apply to the

ក់កយលស្នស្
ួ
ី ុរំ ច

។

បនាទប់ពព
ី ន
ិ ត្
ិ យ

ជាកាយលកខណ្៍អកសរចំ លក់ះការលស្នី ស្ុំលនះ ។ អន ក
លរបី របាស្់ ងមី រត្ូ វបង់របាក់ ក ក់ ធា នា
លរពៀងងមី

។

និង ចុះ កិចច រពម

អនក លរបីរបាស្់ ចា ស្់ រត្ូវ ទូ ទត្់ របាក់

បំណ្ុលខដល នរហូត្ដល់ថ្ងៃលផទរ ។ កច
ិ ចរពមលរពៀង

ចាស្់រត្ូវបញ្ឈប់ លហយ
ី របាក់កក់ធានារត្ូវលធវកា
ី រទូទត្់

issue written consent for the change. The future
consumer shall pay the security deposit and execute
a fresh supply agreement. The existing consumer
shall pay all dues up to the date of transfer. The old
supply agreement shall be terminated and security
deposit refunded after adjustments, if any.

របស្ន
ិ លបី ន ។

៤៦.អនកផគត្់ផគង់អាចបដិលស្ធមន
ិ យល់រពមឲ្យ នការលផទរ
ល្មះលៅបុគល
គ ណា ខដល នជាប់បណ្
ំ ុ លលរចីន ។

46.The supplier may withhold the consent to the
transfer on grounds of indebtedness of the person
in whose name the transfer is to take place.

៦.៤ ការបដររបទភទអន
រទរបើរបាស់
ូ

6.4 CHANGE IN THE CATEGORY OF
CONSUMER

៤៧.របស្ន
ិ លបី អនកលរបរី បាស្់ នបំណ្ងលរបច
ី រនដអគគស្
ិ នី 47.If the consumer intends to use electricity for a
purpose other than the purpose stated in the supply
កនុងលគ្មលបំណ្ងលផសង លរៅពលី គ្មលបំណ្ងខដល ន
agreement and such change results in the change of
ខចងកនុងកច
លហយ
ដ
ឲ្
ិ ចរពមលរពៀង
ី ការផ្ទលស្់បូ រលនះលធវ
ី យ
category of consumer, the consumer must inform
នការផ្ទលស្់បូ ររបលភទអន
ដ
កលរបរី បាស្់ អនកលរបរី បាស្់
the supplier of such change including the date from
រត្ូវជូនដំណ្ឹងដល់អក
ន ផគត្់ផង
គ ់អំពកា
រផ្ទ
ល
ស្់
ប
ដ
រលនះ
ី
ូ
which such change is to take place, at least 7 days in
រួមទំងកាលបរលចេ
ិ ទខដលរត្ូវផ្ទលស្់បូ រដ

ោ៉ងត្ច
ិ ៧ថ្ងៃ

មុន ។ អនកលរបរី បាស្់ នង
ិ អនកផគត្់ផគង់រត្ូវចុះហត្ថលលខា
លលក
ដ
ណ្ងលរបរី បាស្់
ី ច
ិ ចរពមលរពៀងលដីមបផ្ទ
ី ល ស្់បូ រលគ្មលបំ

advance. The consumer and supplier shall sign the
supply agreement for the required change of
purpose of use of electricity.

អគគស្
ិ នខា
ី ងលលី ។

៦.៥ ការបញ្ច ប់រច
ិ ចរពមទរពៀងតាមការចា ាំបាច់

6.5 DEEMED TERMINATION OF SUPPLY
AGREEMENT

លស្វាផគត្់ផង
គ ់ចរនដឲ្យអនកលរបរី បាស្់ណា

48.If Supply service to any consumer remains

មូលលហត្ុមន
ិ ទូទត្់ថ្ងលលស្វា ឬយត្
ឺ ោ៉វកនុងការទូទត្់

payment of charges or dues or non-compliance

៤៨.របស្ន
ិ លបី
មួយ

រត្ូវបានកាត្់ផ្ទដច់អស្់រយៈលពល៣ខខ

ឬមិនលគ្មរពតមលស្ចកដីខណ្នាំណាមួយ

លោយ

ថ្នបទ
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disconnected for a period of 3 months for nonof any direction under these regulations and no
effective steps are taken by the consumer for

បបញ្ញត្លដិ នះ

លហយ
ី អនកលរបរី បាស្់មន
ិ បានចាត្់ការ

removing the cause of disconnection and for

កច
ិ ចរពមលរពៀងផគត្់ផគង់ចរនដរវាង

between the supplier and consumer for supply

លដីមបប
ី នដចរនដ

restoration of the service, the supply agreement

និង អន ក លរបី របាស្់ រត្ូវចាត្់ ទុកថាបាន

service shall be deemed to have been terminated

លោះរោយមូលលហត្ុថ្នការផ្ទដច់ចនដ
លឡង
ី វ ិញលទលនាះ
អនក ផគត្់ ផគង់

បញ្ច ប់លរកាយរយៈលពល៣ខខខាងលលី

ជាស្វ័យរបវត្ដិ

ំ ឹ ងលឡយ
លោយពុំចាបា
ំ ច់លធវកា
។
ី រជូនដណ្
ី

ចំលក់ះ

អនកលរបរី បាស្់ធុនធំ នង
ិ អនកលរបរី បាស្់ដុំ របស្ន
ិ លបី
ំ ូងថ្នកច
រយៈលពលដប
ិ ចរពមលរពៀងមន
ិ ទន់ហួស្
រពមលរពៀងផគត្់ផគង់រត្ូវបានចាត្់ទុកថា

បានបញ្ច ប់

លៅលពលផុត្អាណ្ត្តិដំបូងលនះ ។

៤៩.លៅលពលកច
ិ ចរពមលរពៀងរត្ូវបានបញ្ច ប់
អាចរុះលរស្
ី ភ រៈ

កច
ិ ច

អនកផគត្់ផគង់

នង
ដ ញផគត្់ផគង់របស្់ខួ ន
ល
ិ ខខសបណា

លចញពទ
ំ របស្់អក
ន លរបរី បាស្់
ី ត
ី ង

រួចអនកលរបរី បាស្់

អាចលោះខខសបណា
ដ ញរបស្់ខួ នលចញព
ល
ទ
ំ បាន ។
ី ត
ី ង

៦.៦ របារ់ររ់ធានា

on the expiry of the said period of 3 months,
without notice. Provided that, where the initial
period of the agreement is not yet over for big
consumer and bulk consumer, the supply
agreement shall be deemed to be terminated on
expiry of the initial period of the agreement.
49.On termination of the supply agreement, the
supplier can remove its equipment and lines for
supply from the premises of the consumer and
the consumer can remove its lines from its
installation.
6.6 SECURITY DEPOSIT

៥០.ខលម
ឹ ោរបញ្ញត្ដិ ៥១ ដល់ ៥៥ ស្ដព
ី រី បាក់កក់ធានា 50.The provisions of the regulations 51 to 55 on
security deposit shall be applicable for suppliers in
រត្ូវអនុវត្តស្រ ប់អនកផគត្់ផង
គ ់ជាទូលៅ ។ លោយខឡក

general . However, EAC may issue orders making

អាជាាធរអគគស្
ិ នក
ី មពុជាអាចលចញបទបញ្ញាពិលស្ស្
លោយខឡក

ស្រ ប់អនុវត្តចំលក់ះខត្អនកផគត្់ផគង់

ពិលស្ស្ណាមួយ ដូច

នខចងកនុងបទបញ្ញាលនាះ។

other specific provisions applicable to certain
suppliers as specified in the order.

៥១.បុ គគលណាមួយខដលបានចុះកិចចរពមលរពៀងផគត្់ផគង់

51.Any person entering into a supply agreement with

លស្មីនឹងត្ថ្មលថ្នអគគស្
ិ នីខដលលរបីរបាស្់ជាមធយមរបចាំ

security deposit equal to the value of average

ចរនដអគគស្
គ ់
ិ នីជាមួយអនកផគត្់ផង
ខខស្រ

រត្ូវកក់របាក់ធានា

ប់ទត
ំ លនាះ ។ ការបលងកីត្របាក់កក់ធានាលនះ
ី ង

មិនអាចបនធូរបនថយចំលក់ះអនកលរបីរបាស្់ កនុងការលគ្មរព
តមបញ្ញត្ស្
ិ ដីពីការទូទត្់វ ិកកយបរត្ឲ្យទន់លពល

monthly consumption of electricity reasonably
expected

in

the

relevant

premises.

The

establishment of the security deposit shall not
relieve the consumer from complying with the

លវកាលឡយ
ី ។
៥២.របស្ន
ិ លបី

the supplier for supply of power shall give a

regulation on timely payment of invoices.
ចំនួនរបាក់កក់ធានាខដលគណ្នាលលី 52.If the amount of security deposit calculated on the

មូ ល ោឋនថ្នការលរបីរបាស្់ ជាក់ ខស្ដ ង

នចំ នួន លរចីន

basis of actual consumption is more than 125% of

ជាង ១២៥% ថ្នចំនួនទឹករបាក់កក់ធានាខដលកក់

the security deposit given, the supplier may give a

កនុងរយៈលពល ១៥ថ្ងៃ ។ របស្ិនលបី របាក់កក់បខនថម
ពុំរត្ូវបានបង់លទលនាះ
អនកផគត្់ផគង់អាចផ្ទដច់ការផដល់

within fifteen days. If the additional security deposit

អនកផគត្់ផង
គ ់អាចទមទរឲ្យបង់របាក់កក់ធានាបខនថម

លស្វាកនុងរកបខណ្ឌថ្ននីត្ិវ ិធផ្ទ
ី ដ ច់លស្វា ។
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notice to furnish the additional security deposit
is not made, the supplier may disconnect the service
as per the disconnection procedure.

៥៣.អនកលរបរី បាស្់ធុនត្ូច

រត្ូវផដល់របាក់កក់ធានាជា 53.The small consumer shall give the security deposit

ោច់របាក់ ។ ចំលក់ះអនកលរបីរបាស្់ដថ្ទលទៀត្ រត្ូវ

in cash. Other consumers can give the security

ធនាគ្មរខដលអនកផគត្់ផគង់ទទួលោគល់ ។ លខ
ិ ត្
ិ ធានា

favour of the supplier. The bank guarantee should

មុនលពលអស្់ស្ុពលភាព ។ របស្ន
ិ លបី លខ
ិ ត្
ិ ធានា

of the validity. If the bank guarantee is not renewed

ផដ ល់របាក់ ក ក់ ធា នាជាោច់ របាក់

ឬលិខិត្ធានាពី

ពធ
ី នាគ្មររត្ូវលធវង
ី មីលឡង
ី វ ិញោ៉ងត្ច
ិ រយៈលពល

១ខខ

ពីធ នាគ្មរមិនបានលធវីងមី លឡង
ី វ ិញទន់ លពលលទ

អនក

ផគត្់ផគង់អាចផ្ទដច់ការផដល់លស្វាកនុងរកបខណ្ឌថ្ននត្
ី វិ ិធី

deposit in cash or in form of bank guarantee in
be renewed at least one month prior to the expiry
in time, the supplier may disconnect the service
under the disconnection procedure.

ផ្ទដច់លស្វា ។

៥៤.អនកផគត្់ផគង់រត្ូវរបគល់របាក់កក់ធានាឲ្យអនកលរបរី បាស្់

វ ិញកនុងរយៈលពល១៥ថ្ងៃបនាទប់ពប
ី ញ្ច ប់កច
ិ ចរពមលរពៀង
នង
ិ បនាទប់ពបា
ី នទូទត្់របាក់បំណ្ុលរួច
ន។

របស្ន
ិ លបី

៥៥.អនកផគត្់ផគង់រត្ូវលធវីការកត្់រតឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវនូវ៖

54.The security deposit shall be returned to the
consumer within 15 days after the termination of
the supply agreement and after adjustment of
outstanding dues, if any.
55.The Supplier should keep proper records to show:

ក. ល្មះ នង
ិ អាស្យោឋនថ្នអនកកក់នីមួយៗ

a. The name and address of each depositor,

ខ. ចំ នួន និង ថ្ងៃ ថ្នការកក់ របាក់ ធា នា ឬរបាក់ កក់

b. The amount and date of security deposit or

គ. របត្ិបត្តិកា រណ្៍នីមួយៗទក់ ទងលៅនឹង របាក់

c. Each transaction concerning the security deposit.

ធានាបខនថម នង
ិ
កក់ ធានា ។
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additional security deposits,

ជាំពូរទី ៧

CHAPTER 7

ការទសនស
ើ ផ
ាំ ុ គត់ផង
គ ់ចរនដអគ្គិសនីបកនែម

REQUEST FOR ADDITIONAL SUPPLY

៧.១ ការបកនែម

និងផ្ទលស់បរបរ
ដូ
ិកាខរអគ្គិសនី 7.1 ADDITION AND ALTERATION OF
CONSUMERS INSTALLATION
របស់អនរទរបើរបាស់

៥៦.អនកលរបរី បាស្់រត្ូវលស្នស្
ី ុំ

នង
ិ ទទួលការអនុញ្ញញត្ពី 56.The Consumer shall apply and take prior approval

អនកផគត្់ផង
គ ់ជាមុន ចំលក់ះការបខនថម ឬផ្ទលស្់បូ របរ
ដ កា
ិ ខរ
អគគស្
ិ នី

នង
ដ ញផ្ទទល់របស្់ខួ ន
ល
ិ ខខសបណា

ខដលលធវី

of the supplier for addition or alteration to its
installation resulting in increase in contracted load.

ឲ្យបនទុកលរបរី បាស្់លកន
ំ ួនកំណ្ត្់កុ ង
ន
ី លឡង
ី លលស្
ី ពច
ី ន
កច
ិ ចស្នា ។

៧.២ ការទសនស
ើ ផ
ាំ ុ គត់ផង
គ ច
់ រនដអគ្គស
ិ នីបកនែម

7.2 REQUEST FOR ADDITIONAL SUPPLY

៥៧.ក់កយលស្នស្
ួ បនទុកកនុងកច
ច នា រត្ូវោក់ 57.Application for increase in contracted load shall be
ី ចំនន
ី ុំបលងកន
ិ ស្
លស្នលី ោយអនកលរបរី បាស្់លៅទោ
ី ន ក់ការមូលោឋនរបស្់

made to the local office of the supplier by the

លមអត្
ិ ខដល

additional installation and the new contracted load.

អនកផគត្់ផង
គ ់ លោយភាាប់ជាមួយនូវបញ្ា ីបនទុកលរបរី បាស្់
នរោប់

នង
ិ ខដលរត្ូវលស្នស្
ី ុំបខនថមងមី

consumer giving details of existing connection,

កនុងកច
ិ ចស្នា ។
៥៨.អនកផគត្់ផគង់រត្ូវពន
លទធភាពខដល 58.The supplier shall examine the load details,
ិ ត្
ិ យនូវបនទុកលមអត្
ិ
feasibility of giving the increased supply, voltage at
អាចផគត្់ផង
គ ់ចរនដបខនថម
ត្ង់ស្យុងខដលរត្ូវផគត្់ផគង់
which supply can be given, modification required in
ការខកស្រមួលរបព័នត្
ធ ភាាប់ខដលរត្ូវលធវី និងត្រមូវការ
the connection and the requirement of network
កនុងការពរងក
ដ ញរបស្់អនកផគត្់ផគង់
ី ឬខកលមអខខសបណា
extension or up gradation, if any. Connection fees
របស្ិនលបី ន ។ របស្ិនលបីគ្មមនការផ្ទលស្់បូ ររបព័
ដ
នធ
are not payable if no changes in the connection are
ត្ភាាប់លទលនាះ ពុំរត្ូវទមទរថ្ងលភាាប់ចរនដលទៀត្លឡយ
ី ។

required. Within fifteen days of receipt of the

កនុងរយៈលពល១៥ថ្ងៃ បនាទប់ពីទទួលក់កយលស្នស្
ី ុ ំ អនក
ំ ឹ ងដល់អក
ផគត្់ផគង់រត្ូវជូនដណ្
ន លស្នីស្ុំនូវថ្ងលភាាប់ចរនដ

application, the supplier shall intimate the amount

បខនថម

security deposit charges and other charges to be

ថ្ងលខដលរត្ូវចូលរួមកនុងការពរងីក/ខកលមអ ខខសបណា
ដ ញ
របាក់កក់ធានាបខនថម

ខដលអនកលរបីរបាស្់រត្ូវបង់ ។

និងថ្ងលលផសងៗលទៀត្

៥៩.អនកលរបីរបាស្់រត្ូវបង់ថ្ងលតមការកំណ្ត្់ខាងលលី

លលីកិចចរពមលរពៀងស្រ ប់បនទុកខដលរត្ូវបខនថមកនុង

កិចចស្នា ។ ការងាយសរបនាទប់មកលទៀត្ គឺរត្ូវអនុវត្ដតម

ប់ផដល់ការផគត្់ផគង់ងមី លហយ
ី ចុងលរកាយ

់ ខនថម ។
រត្ូវផដល់ការផគត្់ផគងប

មិន

របស្ិនលបក
ំ អគគស្
ី លង
ិ នីខដលស្ុំបខនថមលនាះ

នស្ល់កុ ងរបព័
ន
នធ

ឬលបីអនកលរបរី បាស្់មិនរពម

ផ្ទលស្់បូ រការបនដ
ដ
ចរនដលៅត្ង់ស្យុងមួយខពស្់ជាងមុន

paid by the consumer.

charges and the supplier and consumer shall sign
the supply agreement for the increased contracted
load. Thereafter, the procedure outlined for giving
new supply shall be followed and the additional
supply shall be given.
60.An application for enhancement of load may not

៦០.ការលស្នស្
ី ុំបខនថមបនទុកអាចមិនរត្ូវបានអនុញ្ញញត្ឲ្យ
លឡយ
ី

network extension/up gradation cost, additional

59.The consumer shall make payment of the above

លហយ
ី អនកផគត្់ផគង់ នង
ិ អនកលរបីរបាស្់រត្ូវចុះហត្ថលលខា

នីត្ិវ ិធី ស្រ

of connection fees, participation amount in
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be allowed if the additional power is not available
in the system or the consumer is not willing to avail
the power at higher voltage at which the supplier is

ខដលអនកផគត្់ផគង់អាច នលទធភាពផគត្់ផង
គ ់ឲ្យបាន ។

able to supply.

៧.៣ ការទសនស
ើ ប
ាំ ុ នែយបនទររន
ងរិ
ចចសនា
ុ
ុ
៦១.របស្ន
ិ លបី

កនុងកច
ច នា
ិ ស្

អនកលរបរី បាស្់

7.3

នបំណ្ងបនថយបនទុក

លោយោរ នការកាត្់បនថយបរកា
ិ ខរ

អគគស្
ល អនកលរបរី បាស្់រត្ូវលស្នស្
ំ នកផគត្់ផគង់
ិ នរី បស្់ខួ ន
ី ុអ
លោយភាាប់មកជាមួយនូវតរាងលមអត្
ិ ស្ដអ
ី ំពកា
ី រផ្ទលស្់

បដូរបរកា
ល នង
ិ ខ ររបស្់ខួ ន
ិ លហត្ុផលថ្នការបនថយបនទុក ។

អនកលរបរី បាស្់ធុនមធយម អនកលរបីរបាស្់ធុនធំ នង
ិ អនក

REQUEST

FOR

REDUCTION

OF

CONTRACTED LOAD
61.If a consumer wants to reduce the contracted
load due to reduction in his installation, he shall
apply to the supplier with the details of alteration
made in the installation and justification for
reduction of load. The Medium Consumer, Big or

លរបរី បាស្់ដុំ អាចរត្ូវបានអនុញ្ញញត្ឲ្យបនថយបនទុកកនុង

Bulk Consumers may be allowed to reduce the

ឆនាទនុស្ទ
ិ រធិ បស្់អនកផគត្់ផគង់

supply agreement, at the discretion of the

កច
ច នាកនុងអាណ្ត្ដដ
ិ ស្
ិ ំបូងថ្នកច
ិ ចរពមលរពៀង លៅតម

contracted load during the initial period of the

ការលស្នស្
ន លរបរី បាស្់រត្ូវលធវក
ន
ី ុំបនថយបនទុករបស្់អក
ី ុង

supplier. Decision on a consumer’s application

រយៈលពល៣០ថ្ងៃ

។

ការស្លរមចចំលក់ះ

បនាទប់ពទ
ី ទួលក់កយលស្នស្
ី ុំលោយ

នឯកោររគប់រគ្មន់ ។ អនកផគត្់ផគង់ នង
ិ អនកលរបី

របាស្់រត្ូវចុះហត្ថលលខាលលក
ី ច
ិ ចរពមលរពៀង

ស្រ ប់

ការបនថយបនទុកលនះ ។ របស្ន
ិ លបរី បាក់កក់ធានាលលស្
ី
ពកា
ី រកំណ្ត្់

អនកផគត្់ផគង់រត្ូវរបគល់ចន
ំ ួនលលស្
ី លនះ

ឲ្យអនកលរបីរបាស្់វ ិញកនុងរយៈលពល ១៥ថ្ងៃ បនាទប់ពី
លពលបនថយបនទុកកនុងកច
ិ ចស្នា ។

for reduction of load shall be taken within 30
days of receipt of the application in complete
shape. The supplier and consumer shall sign the
agreement for the reduced contracted load.
Excess security deposit, if any, shall be refunded
to the consumer within 15 days of reduction of
the contracted load.
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CHAPTER 8

សាំណ្ង់ងមី

NEW CONSTRUCTION

៨.១ បទោឋនសាងសង់ និងកងទា ាំ

8.1 STANDARD OF CONSTRUCTION &
MAINTENANCE

៦២.អនកផគត្់ផគង់រត្ូវោងស្ង់ ត្លមលីង ដំលណ្ីរការ និងខង
ទំជួស្ជុលបនទប់រត្ង់ស្ូ វ
បរកា
ិ ខរ

រចនាស្មព័នធ

និងខខសបណា
ដ ញរបស្់ខួ ន
ល

តមស្ដង់ោ

ឧបករណ្៍

maintain its plant, structures, equipment and lines

លោយអនុលកាម

in accordance with the standards published by the

ខដលរបកាស្ោក់ឲ្យលរបីរបាស្់លោយ

រកស្ួង ខរ ៉ នង
ិ ថាមពល ។

៨.២ សាំណ្ង់ងមី

Ministry of Mines and Energy.
8.2 NEW CONSTRUCTION

៦៣.រាល់ថ្ងៃទ៣
ំ ីមយ
ួ ៗ អនកផគត្់ផគង់
ី ០ ខខវ ិចេិកា ថ្នឆ្នន

រត្ូវោក់លស្នស្
ី ុំការអនុម័ត្ពីអាជាាធរអគគិស្នីកមពុជា នូវ
គលរ

62.The Supplier shall construct, install, operate and

ងោង់ស្ ង់ស្ំណ្ ង់ងីម

និងគលរ

63.Each year by 30th November, the Supplier shall
apply

to

EAC

seeking

approval

of

new

ងខកលមអ

construction work and up gradation of existing

របព័នធចាស្់ ខដលលរគ្មងស្រ ប់អនុវត្ដលៅឆ្នប
ំ នាទប់ ។

network proposed to be taken up during the

អនកផគត្់ផគងរ់ ត្ូវផដល់នូវគលរ ងលមអិត្ថ្នការងាយសរនីមួយៗ

ខដលលស្នីស្ុំ ខដលរួម នចំណ្ុចលផដីម នង
ិ ចំណ្ុចបញ្ច ប់
គនលងខដលរត្ូវឆលងកាត្់

នង
ិ របលភទខខសខដលរត្ូវលរបី

របាស្់ អានុភាព និងទត
ំ បនទប់រត្ង់ស្ូ វ ។ លៅកនុង
ី ង
គលរ ងលមអិត្រត្ូវ នបញ្ញាក់ផងខដរនូវការ
បា៉ន់ោមនចំណាយស្រ ប់ការងាយសរនម
ី ួយៗ

និងមូល

លហត្ុស្មរស្បថ្នការអនុវត្ដការងាយសរលនះ ។ ការងាយសរអាច
ចាប់លផដីមខត្លៅលពលណាបានទទួលការអនុញ្ញញត្

ensuing year. The supplier shall submit details
of each proposed work including originating and
terminating points, path to be traversed and type of
conductor of the proposed line, capacity and
location of the transformer substation. The details
should also contain the estimated expenditure for
each work and the justification for taking the work.

ជាកាយលកខណ្៍អកសរពីអាជាាធរអគគិស្នីកមពុជា ។

The work should be started only after getting

មួយខដលពុំ នកនុងស្ំលណ្ីរបចាំឆ្ន ំ អនកផគត្់ផគង់អាច

to take up any work not included in the annual

របស្ិន លបីអនកផគត្់ ផគង់ស្ំណ្ូមពរអនុ វត្ដកា រងាយសរណា

លធវស្
ី ំ លណ្ីមកអាជាាធរអគគិស្នីក មពុជា
អនុម័ត្ស្ំលណ្ីលនះរត្ូវលធវីោ៉ងត្ច
ិ

written approval of EAC. If the supplier proposes

លដី មបីស្ុំការ

៣០ថ្ងៃ

មុនថ្ងៃ

លស្នស្
ី ុំចាប់លផដីមការងាយសរោងស្ង់ ។ ស្ំណ្ង់លនះអាច

ចាប់លផដីមបាន បនាទប់ពទ
ី ទួលបានការអនុម័ត្ពអា
ី ជាាធរ
អគគស្
ិ នក
ី មពុជា ។

៦៤.លៅរាល់ចុងខខកុមភៈថ្នឆ្នកា
ំ រយបរ
លចេ
ិ
ិ ទនម
ី ួយៗ

proposal, it may apply to EAC for approval of the
same at least 30 days prior to the proposed date of
starting the work. The work should be started only
after getting the approval of EAC.
64.Each year by end of February, the Supplier

អនកផគត្់ផង
គ ់រត្ូវផដល់នូវបញ្ា ីការងាយសរោងស្ង់ងមី

should give details of the new works or up

ឬបញ្ា ីការងាយសរខកលមអខខសបណា
ដ ញចាស្់ខដលបាន

gradation of existing network taken up during the

លធវក
ន នក
ំ នលងមក ។
ី ុ ងឆ្

previous year.
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CHAPTER 9

នាឡិកាសទង់

METERS

៩.១ ការតទមលង
ើ និងការទធវើទតសដនាឡិកាសទង់

9.1 INSTALLATION AND TESTING OF

៦៥.អនកផគត្់ផគង់មន
ិ រត្ូវលធវកា
ី រផគត្់ផដង់ លោយគ្មមននាឡកា
ិ
ស្ទង់រត្ម
ឹ រត្ូវលឡយ
ី

អនកផគត្់ផគង់អាចត្លមលង
ី

។

នាឡកា
ិ ស្ទង់លដីមបក
ី ត្់រតបរ ិ ណ្ថាមពលលរបរី បាស្់
ដូចជា

ថាមពលគត្
ិ ជា

អាំខពរល ៉ ង

គឡ
ី ូវា៉ ត្់ល ៉ ង

នង
៉ ទវី
ិ ថាមពលលរអាក់

៉
ឬគឡ
ី ូវុល

៉
គត្
ិ ជាគឡ
ី ូវុល

METERS
65.The supplier shall not give supply without a
proper meter.
The supplier may install meters to record the
consumption of electrical quantities like energy in

អាំខពរលរអាក់
៉ ទវី ល ៉ ង នង
ិ ត្រមូវការថាមពល គត្
ិ ជា

kWh, kVAh, reactive energy in kVArh and demand

ធុនមធយម អនកលរបរី បាស្់ធុនធំ នង
ិ អនកលរបរី បាស្់ដុំ ។

consumers. The meter and associated equipment

រត្ូវត្លមលង
ី លៅកខនលងស្មរស្ប ដូចជាលៅលលប
ី លងាយសគល

pole, supplier’s substation or consumer’s premises.

គឡ
ី ូវា៉ ត្់

ប់អនកលរបរី បាស្់

in kW or kVA for medium, big, and bulk

នង
ិ ឧបករណ្៍រួមផសំរបស្់នាឡកា
ិ ស្ទង់

may be installed at a suitable location on the

៉ អាំខពរ
ឬគឡ
ី ូវុល

នាឡកា
ិ ស្ទង់

ស្រ

កនុងបនទប់លភលង
គ ់ ឬកនុងទត
ំ របស្់អនក
ី របស្់អនកផគត្់ផង
ី ង
លរបរី បាស្់។

៦៦.នាឡកា
ិ ស្ទង់ នង
ិ ឧបករណ្៍រួមផសំ រត្ូវបលុមលបការក់រ 66.The meter and associated equipment shall be
properly sealed by the supplier and consumer’s
ោ៉ងរត្ម
គ ់
នង
ឹ រត្ូវលោយអនកផគត្់ផង
ិ រត្ូវបានទទួល
ោគល់ ឬដឹងឮពីអនកលរបីរបាស្់ ។ អនកលរបរី បាស្់មន
ិ

acknowledgement obtained. The seals, nameplates,

ស្ គ ល់ការប៉ះក់ល់ ផ្ទលកល្មះ លលខស្ គ ល់ នានា

equipment and apparatus shall not be interfered

រត្ូវប៉ះក់ល់ វាយបំខបក រុះលរ ី ឬលកាស្លុប ខខសបលុមលប

distinguishing numbers or marks affixed on the said

ឬផ្ទលកស្ គ ល់ លៅលលីឧបករណ្៍ និងបរកា
ិ ខ រខដលបាន

with, broken, removed or erased by the consumer.

និោយខាងលលីលឡយ
ី ។

៦៧.របស្ន
ិ លបីនាឡកា
ិ ស្ទង់ នលកខណ្ៈមិនរបរកត្ី

អនកផគត្់ផគង់រត្ូវផ្ទលស្់បូ រដ

លោយលកខណ្ៈបលចចកលទស្
នាឡកា
ិ ស្ទង់លនះ

67.If the meter becomes defective in service by

លោយនាឡកា
ួ លផសងលទៀត្
ិ ស្ទង់មយ

ខដលបានលធវីលត្ស្ដរច
ួ លោយពុំគិត្ថ្ងលពីអនកលរបីរបាស្់

technical manner, the same shall be replaced by
another tested meter without any cost to the
consumer.

លឡយ
ី ។

៦៨.អនក ផគ ត្់ផគ ង់

នស្ិទធិ លធវីលត្ស្ដ

ដូ រ

និង លធវី ឲ្យទន់

ស្ម័ យឧបករណ្៍នាឡកា
ិ ស្ទង់ ។ រាល់ ការចំណាយ
ស្រ

ប់កច
ច រខាងលលី គជា
ិ កា
ឺ បនទុករបស្់អនកផគត្់ផគង់ ។

៦៩.លៅលពលខដលអនកលរបីរបាស្់លស្នីស្ុអ
ំ នកផគត្់ផគង់ឲ្យលធវី
លត្ស្ដនា ឡិកាស្ទង់រ បស្់ លគ

68.The supplier shall have the right to test, replace
and modernize metering equipment. The cost for
the same shall be borne by the supplier.
69.The supplier shall, upon request of the consumer

អនក ផគត្់ ផគង់រត្ូ វ លធវីលត្ស្ដ

and on payment of prescribed fees, test the

លស្វាលធវីលត្ស្ដ រួច ។ របស្ិន លបីរត្ូវ ការលោះនាឡិកា

be removed for testing, a temporary meter shall

ជូនអនកលរបីរបាស្់ បនាទប់ពីអក
ន លរបីរបាស្់បានបង់កថ្រម

meter serving the consumer. If the meter is to

ស្ទង់លចញ លដីមបយ
ី កលៅលធវលី ត្ស្ដ រត្ូវត្លមលង
ី នាឡកា
ិ

be installed.
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ស្ទង់បលណា
ដ ះអាស្ននមួយជំនស្
ួ វ ិញ ។ អនកផគត្់ផង
គ ់រត្ូវ

The supplier shall serve due notice on the

ការលធវលី ត្ស្ដ នង
ិ អនុញ្ញញត្ឲ្យអនកលរបរី បាស្់ ឬត្ំណាង

permit

អនក ផគត្់ ផគង់រត្ូ វបញ្ញាក់ ពីល ទធផលថ្នការលធវី លត្ស្ដជា

shall intimate the test results in writing to the

ំ ឹ ងដល់អនកលរបរី បាស្់ពលី ពលលវកា ទក
ជូនដណ្
ី ខនលងថ្ន

consumer of the time and place of test and

របស្់លគ

representative to witness the test. The supplier

នវត្ដ នជាោកសក
ន
លី ត្ស្ដលនះ
ី ុ ងការលធវ

។

កាយលកខណ្៍អកសរដល់ អនក លរបី របាស្់ ។ របស្ន
ិ លបី
លទធផលថ្នការលធវលី ត្ស្ដបងាយសាញថា

នាឡកា
ិ ស្ទង់លនះ
អនកផគត្់ផគង់

នករមត្
ំ ន
ួ កំណ្ត្់
ិ លលអៀងលលស្
ី ពច
ី ន

រត្ូវលធវកា
ដ
កា
ី រផ្ទលស្់បូ រនាឡ
ិ ស្ទង់ជូនអនកលរបរី បាស្់

consumer

or

his

authorized

consumer. On test, if the error of the meter is
found to be beyond the permissible limits, the
meter shall be replaced by the supplier free of
charge and the fees paid by the consumer for
test of the meter shall be refunded. The invoices

លោយមន
ិ កថ្រមលស្វាលធវលី ត្ស្ដ
ិ គត្
ិ ថ្ងល លហយ
ី រត្ូវបងវល
ជូនលៅអនកលរបរី បាស្់វ ិញ ។ វ ិកកយបរត្អគគស្
ិ នស្
ី រ

the

ប់

for the period the meter was defective shall be
revised as per regulations 72, 73 and 74.

រយៈលពលនាឡកា
ិ មន
ិ របរកត្លី នះ រត្ូវលធវកា
ី រខកស្រមួល

The permissible limit of error of a meter for a

ករមិ ត្ លលអៀ ងរបស្់ នា ឡិកា ស្ទ ង់

published by the Ministry of Mines and Energy

លឡង
តិ ២, ៧៣ នង
ី វ ិញតមបញ្ញត្៧
ិ ៧៤ ។
កំ ណ្ ត្់ កុ ន ងស្ដ ង់ ោ អគគិ ស្ នី

រត្ូ វ យកតមការ

consumer shall be as given in the standards

ខដលរបកាស្ោក់ ឲ្យ

លរបរី បាស្់លោយរកស្ួង ខរ ៉ នង
ិ ថាមពល ។
៧០.រាល់ថ្ងៃទ៣
ី ០

ខខមករាថ្នឆ្នន
ំ ីមួយៗ

អនកផគត្់ផគង់ 70.By 30th January each year, the supplier shall

រត្ូវលផាីជូនអាជាាធរអគគិស្នីកមពុជានូវព័ត្៌ នលមអត្
ិ

intimate the EAC the details of the facility for

អគគិស្នប
ី នាទប់បនសំខដលរត្ូវយកមកលធវីលត្ស្ដ ។ អនក

going to use for testing of the meters. The supplier

អគគិស្ នីក មពុជា

authorized representative to inspect the testing

ថ្នឧបករណ្៍ស្រ ប់លធវីលត្ស្ដនាឡកា
ិ ស្ទង់ និងបរកា
ិ ខរ

testing of the meter and associated equipment, it is

ផគ ត្់ផគ ង់រត្ូ វផដល់ នូវរាល់ ត្ រមូវការចាំបា ច់ ឲ្យអាជាាធរ

shall give all necessary assistance to the EAC or its

ឬអន កត្ំណាងរស្បចាប់ របស្់ លគ

លដី មបីរត្ួត្ ពិនិត្យបរកា
ិ ខ រស្រ
ផគង់ ។

ប់ លធវីលត្ស្ដរ បស្់ អនក ផគ ត្់

facility.

៧១.កថ្រមលស្វាលធវលី ត្ស្ដនាឡកា
71.The fees for testing of different types of meter and
ិ ស្ទង់របលភទលផសងៗ នង
ិ
associated equipment shall be as approved by EAC.
ឧបករណ្៍រួមផសំរបស្់នាឡកា
ិ ដថ្ទលទៀត្ រត្ូវអនុម័ត្
លោយអាជាាធរអគគស្
ិ នក
ី មពុជា ។

៩.២ ការករតរមូវវិរយ
ក បរត

ទោយសារ

រាំហុសនាឡិកាសទង់

9.2 ADJUSTMENT OF INVOICES DUE TO
METER ERROR

៧២.បរ ិ ណ្អគគស្
គ ់កុ ងអំ
ន ឡុងលពល 72.The quantity of electricity supplied during the
ិ នី ខដលបានផគត្់ផង
period in which the meter ceased to function or
ខដលនាឡកា
ិ ស្ទ ង់មិនបានដំ លណ្ីរការ ឬ នបញ្ញា
became defective, shall be determined by taking
រត្ូ វកំណ្ត្់ លោយយកតមមធយមភាគថ្នបរ ិ ណ្
average of the electricity supplied during the
អគគស្
គ ់កុ ងរយៈលពល
ន
២ខខ មុនខខ
ិ នី ខដលបានផគត្់ផង
preceding two months of the month in which the
់
ំ
ខដលនាឡកា
ស្ទ
ង
ម
ន
ដ
ល
ណ្
រការ
ឬ
នបញ្ញ
ា
របស្
ន
ិ
ិ
ី
ិ
said meter ceased to function or became defective
លបី លកខខណ្ឌថ្នការលរបីរបាស្់អគគស្
ន
ក
ន
ងរយៈលពល
ិ
ី ុ
provided that condition in regard to use of
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២ខខមុនខាងលលលី នះ

មន
នអវខ
ិ
ី ុស្គ្មនពល
ី កខខណ្ឌ

ថ្នការលរបរី បាស្់អគគស្
ន
ិ នី ខដលបានលរបក
ី ុ ងរយៈលពល
ខដលនាឡកា
ិ ស្ទង់មន
ិ ដំលណ្ីរការ ឬ

នបញ្ញាលនាះ ។

electricity during the said two months were not
different from those which prevailed during the
period in which the meter ceased to function or
became defective.

៧៣.របស្ិន លបីល កខ ខណ្ឌថ្នការលរបីរបាស្់ អគគិស្ នី កនុង 73.If the conditions in regard to use of electricity
during the periods as mentioned above were
រយៈលពលខដលបានលលីកលឡង
នស្ភាព
ី ខាងលលី
different, assessment shall be made on the basis of
ខុស្គ្មន ការបា៉ន់ោមនបរ ិ ណ្លរបីរបាស្់អគគិស្នីរត្ូវ
any consecutive two months during the preceding
ខផអកលលីមូលោឋនថ្នរយៈលពល២ខខណាមួយ
កនុង
12 months when the conditions of working were
អំឡុងលពល ១២ខខមុន របស្ន
ិ លបីលកខខណ្ឌលរបីរបាស្់
នលកខណ្ៈរស្លដៀងគ្មន ។

similar.

៧៤.របស្ន
ខដល 74.Where it is not possible to select a set of two
ិ លបី មន
ិ អាចលរជីស្លរស្រយៈលពល២ខខ
ី
months as indicated above or the meter became
បានកំណ្ត្់ខាងលលី ឬក៏នាឡកា
ិ ស្ទង់ខូច មុនលពល
លធវកា
ី រកត្់រតលលខអំណានស្រ

defective before reading for two months are

ប់រយៈលពល២ខខ

ខាងលលី បរ ិ ណ្ថាមពលអគគស្
ិ នខី ដលបានផគ ត្់ផគង់
រត្ូ វកំណ្ត្់ យកតមមធយមភាគថ្នថាមពល

ខដល

បានផគត្់ផង
គ ់កុ ងរយៈលព២ខខជាប់
ន
គ្មន បនាទប់ពនា
ី ឡកា
ិ
ស្ទង់ងខមី ដលដំលណ្ីរការរត្ម
ឹ រត្ូវបានត្លមលង
ី រួច។

៩.៣ ការរត់រតាទលខអាំណាននាឡិកាសទង់

លោយបុគល
គ ិករបស្់អនក

នស្ិទធិ ចូល លៅកាន់ ទីតង
ំ របស្់ អនក លរបី

របាស្់រគប់លពលស្មរស្ប លដីមបក
ី ត្់រតលលខអំណាន
នាឡកា
ិ ស្ទង់ ។ អនកកត្់រតរត្ូវ
និងលិខត្
ិ អនុញ្ញញត្រត្ឹមរត្ូវ ។

នប័ណ្ណស្ គ ល់ខួ ន
ល

៧៦.កនុងករណ្ីខដលនាឡកា
ំ
ិ ស្ទង់មិនបានត្លមលីងកនុងទីតង
របស្់អនកលរបីរបាស្់

លហយ
ី អនកលរបីរបាស្់

ចង់ចូល រួម ជាោកសីកុ នងការកត្់ រត

នបំណ្ង

អនក លរបីរបាស្់

អាចលធវីលិ ខិត្ លស្នីស្ុំជាកាយលកខណ្៍អកសរលៅអន ក
ផគ ត្់ផគង់ ។

និង រយៈលពល

supplied during the succeeding two months after a
working meter is installed.

75.Reading of the meters shall be taken by qualified

ផគ ត្់ផគង់ ខដលបានទទួលការអនុ ញ្ញញត្ ។ កនុងករណ្ី
នាឡិកាស្ទ ង់ត្ លមលីងកនុងទីតង
ំ របស្់ អនក លរបី របាស្់
អនក កត្់ រត

determined by taking average of the electricity

9.3 METER READING

៧៥.ការកត្់រតលលខអំណាននាឡកា
ិ ស្ទង់រត្ូវលធវីលឡង
ី
ោ៉ងលហាចជាលរៀងរាល់ខខ

available, quantity of electricity supplied shall be

ំ ឹ ងអំពីលពលលវកា
អនកផគត្់ផគង់រត្ូវជូនដណ្
ខដលរត្ូ វ លធវីកា រកត្់ រតលលខអំណាន

លនះ នង
ន
ិ អនុញ្ញញត្ឲ្យអនកលរបីរបាស្់ចូលរួមជាោកសក
ី ុង
ការកត្់រតលនះ។
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persons authorized by the supplier at least every
month. Where meter is installed on the consumer’s
premises, the meter readers shall have access to the
consumer’s premises at all reasonable time for the
purpose of meter reading. The meter reader should
carry the identity card and proof of the
authorization.
76.Where a meter is not installed on the consumer’s
premises and the consumer desires to witness the
meter reading, he may apply in writing to the
Supplier for the same. The supplier shall intimate
the date and probable duration of time, during
which meter reading is to be taken and allow the
consumer to witness the meter reading.

ជាំពូរទី ១០

CHAPTER 10

បញ្ា នី ងលលរ់អគ្គស
ិ នី និង ការទារនងលអគ្គស
ិ នី

TARIFF AND INVOICING

១០.១ បញ្ា នី ងលលរ់អគ្គស
ិ នី

10.1 TARIFF

៧៧.អនក ផគ ត្់ផគង់ រត្ូ វធានាថា បញ្ា ី ថ្ងលល ក់ អ គគិស្នី ខដល
អនុវត្ដចំលក់ះអនកលរបរី បាស្់របស្់ខួ នគ
ល ជា
ឺ បញ្ា ីថ្ងលលក់

77.The supplier shall ensure that tariffs approved by
the EAC only are applied to its consumers.

ខដលអនុម័ត្លោយអាជាាធរអគគិស្នក
ី មពុជា ។

៧៨.អាជាាធរអគគិស្នីក មពុជាអាចចុះ ពិនិត្យបក់ាីថ្ងលលក់

78.EAC may review the tariff of the supplier, applied

របស្់អនកផគត្់ផគង់ ខដលកំពុងអនុវត្ដចំលក់ះអនកលរបរី បាស្់
របស្់ខួ នលឡ
ល
ង
ី វ ិញ រស្បតម រត ៤៦ របស្់ចាប់

ស្ដព
គ ់
ី អ
ី គគស្
ិ នថ្ី នរពះរាជាណាចរកកមពុជា ។ អនកផគត្់ផង
រត្ូ វ ខត្ផដ ល់ នូ វរាល់ ព័ ត្៌
កមពុជារត្ូវការស្រ
លនះ

ន

ខដលអាជាា ធរអគគិ ស្ នី

ប់ការពន
ិ ត្
ិ យបញ្ា ីថ្ងលលក់លឡង
ី វ ិញ

កនុងរយៈលពលខដលកំណ្ ត្់ លោយអាជាាធរ

to its consumers, as per the provisions of Article 46
of Electricity Law of the Kingdom of Cambodia.
The supplier shall furnish all informations required
for review of the tariff and within the time period
as directed by EAC.

អគគស្
ិ នក
ី មពុជា ។

៧៩.លៅកខនលងណាខដលអនកផគត្់ផគង់យល់ថា បញ្ា ីថ្ងលលក់ 79.Where the supplier considers that the existing tariff
ខដលកំពុងអនុ វ ត្ដ មិនអនុ លរគ្មះដល់ របស្ិទធភាព

do not encourage its efficient operation, it may

របត្ិបត្ដិការរបស្់ខួ ន
ល អនកផគត្់ផគង់អាចលស្នីមកអាជាាធរ
អគគិស្នក
ល
ី មពុជាលដីមបខី កស្រមួលបញ្ា ីថ្ងលលក់របស្់ខួ ន

submit a request to EAC to revise its tariff. The

ន

supplier shall furnish all informations required for

ស្ំណ្ូមពរលនះ ។ លពលលវកាខដលអាជាាធរអគគស្
ិ នី

considers as the date of receiving the request to

លឡីង វ ិញ

។

អន កផគ ត្់ផគង់រត្ូ វ ផដ ល់នូវ រាល់ ព័ ត្៌

ខដលអាជាាធរអគគិស្ នីកមពុជារត្ូ វការស្រ

ប់ ពិនិត្យ

កមពុជាចាត្់ទុកថា ជាថ្ងៃទទួលក់កយលស្នស្
ី ុំខកស្រមួល
បញ្ា ីថ្ងលលក់លឡង
ី វ ិញ គលឺ ពលខដលអាជាាធរបានទទួល
ព័ ត្៌

នរគប់ រគ្មន់ ខដលចាំបាច់ ស្ រ

ប់ ពិនិត្យ

ស្ំណ្ូមពរលនះ ។ កនុងរយៈលពល៩០ថ្ងៃ បនាទប់ពីថ្ងៃ
ទទួល ក់កយលស្នីស្ុំខកស្រមួលបញ្ា ី ថ្ងលល ក់ ខាងលលី
អាជាាធរអគគិស្នីក មពុជារត្ូវ ស្លរមចខកស្រមួល

ឬ

រកាទុ ក បញ្ា ី ថ្ងលល ក់ ខដលកំ ពុងអនុ វ ត្ដ ។ អាជាាធរ
អគគិស្ នីក មពុជារត្ូវ កំណ្ ត្់ ថ្ងៃចូល ជាធរ

នថ្នបក់ាី

review of this proposal. The date, which EAC

revise the tariff, is the date when EAC has received
all information in complete shape necessary for this
review. Within 90 days from the above date of
receiving the request, EAC shall decide to modify
or retain the existing tariff. EAC shall determine the
effective date for the new or revised tariff.

ថ្ងៃលក់ងមីខដលបានខកត្រមូវ ។

១០.២ ព័តមា
៌ នរនងវិ
រយ
ក បរតនងលអគ្គស
ិ នី
ុ

10.2 INVOICE INFORMATION

៨០.ជាធមមតវ ិកកយបរត្ថ្ងលអគគិស្នីរត្ូវលចញឲ្យអនកលរបី

80.Preferably, the invoice should be issued at least

របាស្់ោ៉ងលហាចជាលរៀងរាល់ខខកនុងអំឡុង ៧ថ្ងៃ ចាប់
ពីថ្ងៃរស្ង់លលខអំណាននាឡកា
ិ ស្ទង់

។

វ ិកកយបរត្
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monthly and within 7 days of the date of meter
reading. The invoice should be in Khmer language

រត្ូវស្រលស្រជាភាោខខមរ
ខាងលរកាម ៖

នង
ិ រត្ូវ នព័ត្៌

ន

ដូច

and contain the following information.

ក. លលខស្ គ ល់ ល្មះ និងអាស្យោឋនរបស្់ អក
ន

a. Consumer Number, Name and address

ខ. របលភទអនកលរបីរបាស្់ និងអារតថ្ងលលក់អគគិស្នី

b. Category of consumer and the applicable rate

លរបីរបាស្់

គ. រយៈលពលខដលគិត្ថ្ងលអគគស្
ិ នី

c. Period for which invoice is issued

ឃ.លលខអំណានលដីមរគ្ម នង
ិ ចុងរគ្ម ស្រ

ប់រយៈ

d. Initial and final meter reading for the period

លពលលធវីវ ិកកយបរត្

ង. ចំនួន នង
ិ របលភទឯកតខដលគិត្របាក់
ច. កាលបរលចេ
ិ ទរបស្់វ ិកកយបរត្
លរកាយថ្នការទូទត្់

e. Quantity and kind of electricity invoiced

និងកាលបរលចេ
ិ ទចុង

ឆ. ចំនួនទឹករបាក់តមរបលភទនីមួយៗលោយខឡក

f. Date of the invoice and Due date of payment.
g. Amount of the invoice against each item of
charge separately

ជ. ចំនួនទឹករបាក់ខដលបានទូទត្់មុន និងលរកាយថ្ងៃ

កំណ្ត្់បង់របាក់ និងចំនួនបញ្ចុ ះទឹករបាក់ របស្ិន
លបី

នការទូទត្់ឆ្ប់ ។

ំ ឹ ងចំលក់ះការផ្ទដច់ចរនដ កនុងករណ្ីមន
ឈ.ការជូនដណ្
ិ
បានទូទត្់តមលពលកំណ្ត្់ ។

វ ិកកយបរត្អាច

នព័ត្៌

នបខនថមលទៀត្

ការចាំបាច់ ។

របស្ិនលបី ន

h. Amount payable before and after due date and
discount if any for prompt payment.
i. Notice of disconnection if payment is not made
within due date.
The invoice may contain additional information as
required.

១០.៣ ការទូរទាត់វរ
ិ យ
ក បរតនងលអគ្គស
ិ នី

10.3 PAYMENT OF INVOICE

៨១.អនកផគត្់ផគង់រត្ូវទុកលពលោ៉ងត្ច
ិ ១២ថ្ងៃ គត្
ិ ចាប់ពី 81.The due date for payment stated in the invoice
ថ្ងៃលចញវ ិកកយបរត្ ស្រ ប់អក
ន លរបរី បាស្់លធវកា
ី រទូទត្់

shall be at least 12 days from the date of the

អនកលរបរី បាស្់ឲ្យបានោ៉ងត្ច
ិ ៧ថ្ងៃ មុនថ្ងៃកំណ្ត្់បង់

address of the consumer at least 7 days before

រត្ូវចំថ្ងៃឈប់ស្រ

which the supplier’s offices are not open, the next

ថ្ងលអគគស្
ិ នី ។ វ ិកកយបរត្រត្ូវលផាីដល់អាស្យោឋនរបស្់

invoice. The invoice should be delivered at the

របាក់ចុងលរកាយ ។ របស្ន
ិ លបី ថ្ងៃកំណ្ត្់ចុងលរកាយ

the due date. If the due date falls on a holiday on

ំ ស្
របស្់អនកផគត្់ផគង់ពុំលធវកា
ួ
ី រ ថ្ងៃលធវកា
ី របនាទប់នង
ឹ រត្ូវជន

working day after the due date shall be taken as

កខដលលៅលពលលនាះការោល័
យ
ិ

ថ្ងៃកំណ្ត្់ចុងលរកាយខាងលលី ។

the due date.

់ទន់លពល
៨២.ការបញ្ចុ ះថ្ងលកុ ងការបង
ន
នង
ិ /ឬការផ្ទក 82.Discount for payment within due date and/or
penalty for delayed payment shall be as provided in
ពន
ិ ័យលោយោរការបងរ់ បាក់យត្
ឺ ោ៉វរត្ូវកំណ្ត្់
the tariff approved by EAC.
កនុងបញ្ា ីថ្ងលលក់ ខដលអនុម័ត្លោយអាជាាធរអគគស្
ិ នី
កមពុជា ។

៨៣.ការត្វា៉ ណាមួយទក់ទងលៅនឹងភាពមិនរត្ម
ឹ រត្ូវថ្ន
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83.Any complaints with regard to the accuracy of the

វ ិកកយបរត្ រត្ូវលធវជា
ី កាយលកខណ្៍អកសរលៅអនកផគត្់ផគង់

កនុងរយៈលពល ១ឆ្ន ំ បនាទប់ពីថ្ងៃលចញវ ិកកយបរត្ ប៉ុខនត
ចំនួនទក
ន ិកកយបរត្លនះរត្ូវទូទត្់កុ ងរយៈ
ន
ឹ របាក់កុ ងវ
លពលកំណ្ត្់ខាងលលី

លទះបជា
ី ស្ថត្
ិ កនុងលកខខណ្ឌ

ត្វា៉ ក៏លោយ ។ ចំនន
ួ ទក
ន ិកកយបរត្ ខដល
ឹ របាក់កុ ងវ

invoice shall be made in writing, within one
year of the date of the invoice, to the Supplier;
however the amount of such invoice shall be paid
under protest within the due date. The amount of

ជាការ

invoice paid under protest will be regarded as

ទូទត្់មុនលៅកនុងគណ្នរី បស្់អនកលរបរី បាស្់រហូត្ដល់

advance to the credit of the consumer's account

បានទូទត្់កុ ងលកខ
ន
ខណ្ឌត្វា៉ រត្ូវចាត្់ទុកថា
លពលណា

ខដលវ ិវាទវ ិកកយបរត្រត្ូវបានលោះរោយ

until such time as the complaint is disposed.

ចប់ស្ពវរគប់ ។
៨៤.របស្ន
ិ លបី

អនកលរបីរបាស្់មិនបានទូទត្់វ ិកកយបរត្

ខដលលចញលោយអនកផគ ត្់ផគង់កុ នងរយៈលពលកំណ្ត្់
ខាងលលី

ផគត្់ផគង់ ។

អន កផគត្់ ផគង់

the supplier within the due date, the Supplier shall

នស្ិ ទិធលធវីការកាត្់ ផ្ទដច់ ការ

៨៥.ការផគត្់ផគង់លស្វានឹងរត្ូវភាាប់លឡង
ី វ ិញ

84.If the consumer fails to pay any invoice issued by

ខត្លៅលពល

be at liberty to disconnect the supply.
85.The supply shall be reconnected only on

ណាខដលអនក លរបីរបាស្់ បានទូ ទ ត្់ របាក់ ជំក់ក់ រួច

payment of outstanding dues together with any

អាជាាធរអគគស្
ិ នីកមពុជា ។ របស្ិនលបីរបាក់ជំក់ក់មន
ិ

dues are not paid within 3

រួមទំងថ្ងលភាាប់លស្វាលឡង
ី វ ិញខដលបានអនុម័ត្លោយ

reconnection charges approved by EAC. If the

រត្ូវបានទូទត្់កុ ងរយៈលពល៣ខខ
ន
បនាទប់ពីលពលផ្ទដច់

disconnection, the supply agreement shall be

លស្វាលទ

កិចច រពមលរពៀងផគត្់ ផគង់អាចរត្ូ វចាត្់ ទុកថា

បញ្ច ប់រស្បតមបញ្ញត្ដិ ៤៨ ។
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months of

deemed to be terminated as provided in the
regulation 48.
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CHAPTER 11

ការទរបើរបាស់អគ្គិសនីទោយោននការអនុញ្ញ
ញ ត

UNAUTHORIZED USE OF ELECTRICITY

និង សាំណ្ង

AND COMPENSATION

១១.១ ការហាមឃាត់

11.1 PROHIBITION

៨៦.អនកលរបីរបាស្់មន
ិ រត្ូវលក់
អគគិស្នឲ្
គ
ី យលៅបុគល

ឬលផទរ

ឬបខងវរថាមពល 86.No consumer shall sell or transfer or divert power

ឬទត
ំ ណាមួយលផសងលទៀត្
ី ង

to any other person or premises unless the supply

លោយមិន នខចងកនុងកិចចរពមលរពៀងលឡយ
ី ។

agreement provides for it.

របព័នធរបស្់អនកផគត្់ផគង់

system unauthorizedly.

៨៧.គ្មមនបុគគលណា

ខដលអាចយកថាមពលអគគិស្នីពី 87.No person shall take power from the supplier’
លោយគ្មមនការអនុញ្ញញត្បាន

លឡយ
ី ។

៨៨.អនកលរបីរបាស្់មន
ិ រត្ូវលរបប
ី នទុកអគគស្
ិ នីលលីស្ពប
ី នទុក
កនុងកិចស្
ច នាលឡយ
ី ។

៨៩.អនកលរបីរបាស្់មន
ិ រត្ូវយកថាមពលអគគិស្នី
ខកលងបនលំ

ឬលោយលធវឲ្
ី យនាឡកា
ិ ស្ទង់

នាឡកា
ិ ស្ទង់ដំលណ្ីរការមិនរបរកត្ី
លផសងៗលទៀត្លឡយ
ី ។

88.No consumer shall use load in excess of the
contracted load.

លោយ 89.No consumer shall take power supply dishonestly

ឬឧបករណ្៍
ឬលោយវ ិធី

១១.២ ការសងនងលអគ្គស
ិ នីកដលបានទរបើ

by tampering or damaging the meter or metering
equipment or by other methods.

11.2 COMPENSATING THE COST OF
ELECTRICITY USED UNAUTHORIZEDLY

របាស់ ទោយោមនការអនុញ្ញ
ញ ត

OR DISHONESTLY

ឬទោយករលងបនលាំ

៩០.របស្ិន លបីអនក ផគ ត្់ផគង់រ កលឃីញថា បុ គគលណាមួ យ 90.If the supplier finds out that any person is taking
កំពុងយកអគគិស្នីរបស្់លគ លោយពុំ
ឬលោយខកលងបនលំ

នការអនុញ្ញញត្

ំ យបុគគលលនាះ
អនកផគត្់ផង
គ ់អាចបងខឲ្

ស្ងថ្ងលអគគិស្ នីខដលបានលរបីរបាស្់ លោយពុំ

នការ

អនុញ្ញញត្ ឬលោយខកលងបនលំលនាះ ។ អនកផគត្់ផង
គ ់រត្ូវលធវី

ការកំណ្ត្់ ប រ ិ ណ្អគគិស្ នីខដលបានលរបីរបាស្់
លោយពុំ

នការអនុញ្ញញត្ ឬលោយខកលងបនលំលនាះ លលី

supply unauthorizedly or dishonestly, the supplier
may impose to this person to compensate the cost
of electricity used unauthorizedly or dishonestly.
The supplier shall determine the quantity of
electricity used unauthorizedly or dishonestly based

មូ ល ោឋនមធយមភាគថ្នការលរបី របាស្់ អ គគិស្ នីចំនួន

on average consumption of three months prior to

ករណ្ីខដលពុំអាចកំណ្ត្់បានតមមូលោឋនខាងលលី

make the determination in the above method, the

៣ខខ មុនលពលលរបរី បាស្់គ្មមនការអនុញ្ញញត្ ។ កនុង

such unauthorized use. Where it is not possible to

ការកំណ្ត្់បរ ិ ណ្អគគិស្នីរត្ូវលធវីតមមូលោឋនថ្ន

determination shall be done on the basis of

ឧបករណ្៍អគគិស្នី ខដលបានភាាប់ចរនដលរបរី បាស្់ ។
រយៈលពលថ្នការលរបី របាស្់ លោយគ្មមនការអនុ ញ្ញញត្

unauthorized use shall be taken as not more than

មិនរត្ូវគិត្លលីស្ព១
ឬក៏គិត្ចាប់ពីថ្ងៃ
ី ២ខខ លឡយ
ី
ផគ ត្់ផគង់ ដំបូង

connected electrical equipment. The period of

របស្ិន លបី រហូ ត្ ដល់ លពលរកលឃញ
ី

វា នរយៈលពលត្ច
ិ ជាង ១២ខខ ។ របស្ន
ិ លបអ
ី នក
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12 months prior to the date of detection or the
date of initial supply if the initial date of supply is

លរបរី បាស្់អាចផដល់ភស្ដុតងពត្
ិ របាកដថា រយៈលពល

less than 12 months from the date of detection. If

ពត្
ិ ជាត្ច
ិ ជាង១២ខខ ខមនលនាះ រយៈលពលខាងលលី

that the period of unauthorized use is less than 12

ថ្នការលរបរី បាស្់អគគស្
ិ នលី ោយមន
ិ

នការអនុញ្ញញត្

អាចផ្ទលស្់បូ រយកតមរយៈលពលជាក់
ដ
ខស្ដង

។

អនក

ផគត្់ផគង់រត្ូវលចញវ ិកកយបរត្ចំលក់ះបរ ិ ណ្អគគស្
ិ នី

អរតថ្ងល ធ មម ត លហីយ អន ក លរបី របាស្់ រត្ូ វ ទូ ទ ត្់ វ ិកកយ
១៥ថ្ងៃ

months, the period may be changed accordingly.
The

ខដលបានលរបរី បាស្់លោយពុំ នការអនុញ្ញញត្តម
បរត្លនះកនុងរយៈលពល

the consumer gives satisfactory proof to the effect

បនាទប់ពបា
ី នទទួល

supplier

shall

issue

invoice

for

the

unauthorized use of electricity at normal tariff rate
and the consumer shall pay the invoice within 15

វ ិកកយបរត្ កនុងករណ្ីអនកលរបរី បាស្់ពុរំ ពមទូទត្់ អនក
ផគត្់ផគង់អាចផ្ទដច់ចរនដអគគស្
ិ នបា
ី ន ។ ការទូទត្់លនះ

days after receipt of the invoice failing which the

ផ្ទកពន
។ របស្ន
ិ ័យចំលក់ះកំហុស្ខាងលលលី ឡយ
ី
ិ លបី

damages and penalty for the offence. If the

លៅពុំទន់គត្
ំ ងថ្នការខូចខាត្លផសងៗ នង
ិ ពស្
ី ណ្
ិ ការ
អនកលរបរី បាស្់មន
ិ យល់រពមតមចំនួនកនុងវ ិកកយបរត្
លនះលទ

អគគិស្ នីក មពុជា

supply can be disconnected. This payment shall be
without prejudice to the compensation for other

consumer disputes the invoice, he may file a

អនក លរបីរបាស្់ អាចបដឹងត្វា៉ មកអាជាាធរ
លោយបញ្ញាក់ ពីមូល លហត្ុ ចាស្់

កាស្់ ចំ លក់ះការមិនយល់ រពមលលីវ ិកកយ បរត្លនះ ។
១១.៣ ការពិនយ
័ ចាំទពាះការទរបើរបាស់

complaint with the EAC giving full reasons of
disputing the invoice.

11.3 PENALIZING FOR UNAUTHORIZED

អគ្គស
ិ នីទោយោមនការអនុញ្ញ
ញ ត

OR DISHONEST USE OF ELECTRICITY

ឬ ទោយករលងបនលាំ
៩១.របស្ន
ន ផគត្់ផង
គ ់រកលឃញ
ិ លបីអក
ី ថា

កំពុងយកអគគិស្នរី បស្់លគ លោយពុំ
ឬលោយខកលងបនលំ

បុគគលណាមួយ 91.If the supplier finds out that any person is taking
នការអនុញ្ញញត្

អនកផគត្់ផគង់អាចលស្នស្
ី ុំឲ្យអាជាាធរ

អគគស្
ិ នក
ី មពុជាោក់ពន
ិ ័យជារបាក់រស្បតម រត៦៨
របស្់ចាប់ស្ព
ដី អ
ី គគស្
ិ នថ្ី នរពះរាជាណាចរកកមពុជា
លោយផដល់នូវភស្ដុតងរគប់រគ្មន់ស្រ

supply unauthorizedly or dishonestly, the supplier
may also represent to EAC for imposing monetary
penalty under article 68 of the Electricity Law of
the Kingdom of Cambodia, giving full justification

ប់ការោក់

for the same.

ពន
ិ ័យលនះ ។
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CHAPTER 12

និរនដរភ្ជពននការផកតផ
់ ង
គ ់ និង ររណ្ី

CONTINUITY OF SERVICE AND FORCE

របធានសរដិ

MAJEURE

១២.១ និរនដរភ្ជពននការផគត់ផង
គ ់

12.1 CONTINUITY OF SUPPLY

៩២.ជាទូលៅ អនកផគត្់ផង
គ ់រត្ូវផគត្់ផគង់អគគិស្នី ២៤ល ៉ ងកនុង

92.Generally the supplier shall supply electricity

១ថ្ងៃ ។ របស្ិនលបលី ោយោរត្រមូវការថាមពលត្ិចត្ួច

for 24 hours a day. If due to lack of adequate

ត្រមូវឲ្យ នការកាត្់បនថយល ៉ ងផគត្់ផគង់ លនាះអនកផគត្់ផគង់

a supplier may propose to supply for reduced

កមពុជា ។ តមធមមត រយៈលពលផគ ត្់ផគ ង់ថ្នថ្ងៃ នី មួយ ៗ

same for each day of the week or different for

លពក

នង
ិ លដីមបអា
ី ចឲ្យអាជីវកមមអាចលធវបា
ី នបនតលទៀត្

demand, supply round the clock is not viable,

រត្ូវលស្នស្
ី ុំកាត្់បនថយល ៉ ងផគត្់ផគង់មកអាជាាធរអគគិស្នី

hours. The normal hours of supply can be

កនុងមួយស្បាតហ៍ ៗអាចដូចគ្មន នង
ិ អាចខុស្គ្មន ។ អនក
ផគត្់ផគងរ់ ត្ូវលស្នស្
ី ុំមកអាជាាធរអគគស្
ិ នក
ី មពុជា ចំលក់ះការ

different days of the week. The supplier shall

់
ផគត្់ផគងណា
ខដល នរយៈលពលត្ច
ិ ជាង២៤ល ៉ ង កនុង
់
មួយថ្ងៃ ឬចំលក់ះការផ្ទលស្់បូ ររយៈលពលផគ
ត
ត្់ផគងណា
មួយ
លនាះ

។

អាជាាធរអគគស្
ិ នក
ី មពុជាអាចពន
ិ ត្
ិ យលឡង
ី វ ិញ

ចំ លក់ះលស្ចកតីស្ លរមចណាមួយ តមស្ំ លណ្ីរបស្់ អនក

seek prior approval of the EAC for the
“Supply less than 24 hours a Day” proposed
or any change in the normal hours of supply.
The EAC may review the decision allowing
"Supply less than 24 hours a day" on an
application by the supplier, a consumer or

ផគត្់ផគង់ អនកលរបរី បាស្់ អាជាាធរមូលោឋន ឬតមការយល់

local authority or on its own cognizance. The

លឃញ
ល ទ ល់ ។ លស្ចកតស្
ី របស្់ខួ នផ្ទ
ី លរមចរបស្់អាជាាធរ

decision of EAC shall be binding on the

អាជាាធរអគគស្
ិ នក
ី មពុជាអាចពន
ិ ត្
ិ យលឡង
ី វ ិញ ចំលក់ះផល

full 24 hours a day or any change to it, EAC

ស្លរមចឲ្យផគត្់ផគង់ នរយៈលពលត្ច
ិ ជាង២៤ល ៉ ង កនុង
មួយថ្ងៃ ឬចំលក់ះការផ្ទលស្់បូ ររយៈលពលផគ
ត
ត្់ផគង់ណាមួយ

approve any modification to the tariff also.

អគគស្
ិ នក
ី មពុជាគជា
ឺ ចំណ្ងផលូវចាប់ចំលក់ះអនកផគត្់ផគង់ ។

supplier. While approving the supply with not

ប៉ះក់ល់ ខដលរត្ូវ ខកស្រមួល លលីប ញ្ា ី ថ្ងលល ក់ លៅលពល

may also review its effect on the tariff and

លនាះ ។ អនកផគត្់ផគង់រត្ូវលរបរី បាស្់រគប់មលធាបាយស្ម
រស្បលធវោ
ី ៉ ងណាផតល់ការផគត្់ផគត្់មួយ

ខដលរគប់រគ្មន់

នស្ុវត្ថភា
ិ ព នង
ិ មន
ិ រអាក់រអួលដល់អនកលរបរី បាស្់

លៅលពល

នការោច់ចរនត

។

អនកផគត្់ផង
គ ់រត្ូវលោះរោយ

កំហូចឲ្យបានឆ្ប់ បំ ផុត្តមខដលអាចលធវីបាន

រស្បតមលគ្មលការណ្៍ខដលបានអនុ វត្ត ជា ទូ លៅ ។

និ ង

៩៣.អនកផគត្់ផគង់ នស្ិទធិផ្ទដច់ការផគត្់ផគង់អគគិស្នីជាបលណា
ដ ះ

The supplier shall use all reasonable diligence
to provide adequate, safe and continuous
supply during its normal hours of supply.
When interruption does occur, the Supplier
shall seek to reestablish the service within the
shortest possible time consistent with prudent
operating principles.

93.The supplier will be entitled for the purpose of
maintenance of its supply system to temporarily
អាស្ននមួយ រយៈខដលចាំបាច់ ស្មរស្ប ចំ លក់ះត្ំប ន់
discontinue supply of power to any area for such
ណាមួយកនុងលគ្មលបំណ្ងជួស្ជុលខងទំរបព័នផ
ធ គត្់ផង
គ ់
period as may be reasonably necessary subject to
ំ
របស្់ខួ ន
ល
លោយលធវីការជូនដណ្ឹងដល់អនកលរបីរបាស្់ជា
such advance notice as may be feasible. The
ំ ឹ ងជាមុន អាច
advance notice can be in the form of
មុន តមខដលអាចលធវីបាន ។ ការជូនដណ្
information over the media of radio, TV,
លធវីតមរូបភាពជូនព័ត្៌ នតមរយៈការផសពវផាយ តម
newspapers or public address system.
វ ិទយុ ទូរទស្សន៍ កាខស្ត្ ឬរបព័នធលឃាស្នាោធារណ្ៈ ។
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៩៤.អនកផគត្់ផគង់រត្ូវរកាកំណ្ត្់រតរាល់ការោច់ចរនដ

94.The Supplier shall keep a proper record of all

អគគស្
ិ នព
ី ប
ី នទប់លភលង
ី អនុោថនយ
ី ឬោថនយ
ី ផលត្
ិ ខដល

interruptions from manned or automatically

របវត្ដិ ។ កំណ្ត្់លហត្ុលនះរត្ូវ នបញ្ញាក់ពម
ី ូលលហត្ុ

This record should show the cause of

ទំងព័ត្៌ នលមអត្
ដ ញ
ិ អំពខី ខសបណា

lines and equipments affected.

រត្ូវ នអនកោមរបចាំការ

ឬ

នរបព័នធកត្់រតស្វ័យ

ថ្នការោច់ចរនដ ថ្ងៃខខឆ្ន ំ នង
ិ រយៈលពលោច់ចរនដ រពម
អគគស្
ិ នខី ដលបានទទួលរងការខូចខាត្ ។

នង
ិ ឧបករណ្៍

១២.២ របធានសរដិ
៩៥.អនក ផគ ត្់ផគ ង់

recorded substations and generating stations.
interruption, date and time and details of supply

12.2 FORCE MAJEURE

ឬអនក លរបី របាស្់ មិន រត្ូ វទទួល ខុ ស្ រត្ូវ

95.The supplier or the consumer shall not be liable

ខដលបងកលឡង
ី ពកា
ី រោច់ចរនដអគគស្
ិ នី របស្ន
ិ លបីការោច់

whatsoever arising out of failure of supply when

របធានស្កដិ

force majeure conditions such as war, mutiny,

ចំលក់ះការត្វា៉ ឬការបាត្់បង់ ការខូ ចខាត្ ឬស្ំណ្ង

for any claim or loss, damage or compensation

ចរនដលនាះលកត្
ី លឡង
ី លោយផ្ទទល់ ឬមន
ិ ផ្ទទល់លោយករណ្ី

such failure is due either directly or indirectly to

បាត្ុកមម ការហ៊ុព
៊ុំ ័ទធ ទក
ឹ ជំនន់ រនទះបាញ់ រញ្ាួ ញខផនដី

riot, strike, lockout, fire, flood, lightning,

ខដលលគមន
ិ អាចរគប់រគងបាន ។

control.

របស្់អនកលរបីរបាស្់រត្ូវបានបំផ្ទលញ ឬខូចខាត្លោយោរ

consumer, the plant or premises of the

លរាងចរក

majeure conditions referred to in regulation 95,

ដូចជា

ឬលរគ្មះអគគភ
ី ័យ

ស្្ងាយសគម

ឬលរគ្មះថានក់

ការបះលបារ

កូដកមម

ឬមូ លលហត្ុណា

earthquake or accident or cause beyond its

៩៦.របស្ន
ិ លបី កនុងរយៈលពលស្ុពលភាពថ្នកច
ិ ចរពមលរពៀង 96.If at any time during the continuance of the
supply agreement between the supplier and the
រវាងអនកផគត្់ផគង់ នង
ំ
ិ អនកលរបីរបាស្់ លរាងចរក ឬទីតង
លកខខណ្ឌរបធានស្កដដ
ិ ូច នខចងកនុងបញ្ញត្ដិ ៩៥ លធវឲ្
ី យ
ឬទីតង
ំ ទំង មូ ល

ឬមួយ ខផន កមិនអាច

ដំ លណ្ីរការ ឬលរបីរបាស្់ បានកនុ ងរយៈលពល៧ថ្ងៃ អនក
ំ ឹ ងជាកាយលកខណ្៍អកសរ លៅអនក
លរបីរបាស្់អាចជូនដណ្
ផគត្់ផគង់អព
ំ ីការខូចខាត្

ឬមិនអាចលរបីរបាស្់បានលនះ

consumer is destroyed or damaged due to force
resulting in break-down or rendering the plant
or the premises wholly or substantially unfit for
occupation or use, the consumer may on giving
seven days notice in writing to the supplier of

និងអាចលស្នីស្ុប
ំ នថយជាបលណា
ដ ះអាស្នននូវបនទុកកនុងកិចច

such break-down or unfitness can apply for

ខដល

may be necessary and feasible. In such a

ស្នាខដលចាំបាច់

និងស្មរស្ប ។

នការផ្ទលស្់បូ រលនះ
ដ

កនុងរយៈលពល

អនកលរបីរបាស្់មិនរត្ូវទទួល

ខុស្រត្ូវបង់ថ្ងលលស្វាតមខលឹមោរថ្នកិចចរពមលរពៀងមុន

លឡយ
ី ប៉ុខនដរត្ូវបង់ថ្ងលលស្វាលោយអនុលកាមលៅតមបនទុក
ខដលបានកាត្់បនថយរួច ។ រយៈលពលកាត្់បនថយបនទុក

កនុងកិចស្
ច នាខដលខចងខាងលលី មិនរត្ូវគិត្បញ្ចូ លកនុង
ំ ូងខដលកំណ្ត្់កុ ងក
រយៈលពលដប
ន ិចចរពមលរពៀងលឡយ
ី
លហយ
ី រយៈលពលថ្នកិចចរពមលរពៀងរត្ូវពនាររយៈលពល
មួ យ បខនថ ម លទៀត្
បនថយបនទុក ។

លស្មី នឹ ង រយៈលពលខដលបានកាត្់
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temporary reduction of the contracted load as
contingency, he shall not be liable to pay the
charges

in

accordance

with

the

supply

agreement, but he shall pay charges as per the
reduced contracted load. The aforesaid period of
reduced contracted load shall not count towards
the initial period specified in the supply
agreement and the period of the agreement shall
be extended for a further period equal to the
period of reduced contracted load.

ជាំពូរទី ១៣

CHAPTER 13

សិទធិរបស់អរ
ន ទរបើរបាស់ និង ការការពារ

RIGHT OF CONSUMER AND CONSUMER

អនរទរបើរបាស់

PROTECTION

១៣.១ ការហាមឃាត់រងការទរ
នុ
ើសទអើង

13.1 PROHIBITION OF DISCRIMINATION

៩៧.ចំលក់ះអនកលរបរី បាស្់ធុនត្ូច នង
ិ អនកលរបរី បាស្់ធុនមធយម 97.In the case of Small and Medium consumers,
អនកផគត្់ផគង់មិនរត្ូវបងាយសាញលកខខណ្ឌរជុលហួស្លហត្ុ ចំលក់ះ

the supplier shall not show undue preference to

បុគគលណាមួយ

any person or exercise discrimination between

ឬរបកាន់នូវភាពលរស្លអ
ី
ីងរវាងអនកលរបី

របាស្់ ខដលស្ថិត្កនុងរបលភទដូចគ្មនលឡយ
ី ។

consumers in the same category.

១៣.២ គ្ុណ្ភ្ជពននការផគត់ផង
គ ់

13.2 QUALITY OF SUPPLY

៩៨.អនកផគត្់ផគង់រត្ូវរកាគុណ្ភាពថ្នការផគត្់ផគង់ រស្បតម

98.The Supplier shall maintain the quality of

ស្ដង់ោបលចចកលទស្

ខដលរបកាស្ោក់ឲ្យលរបរី បាស្់លោយ

រកស្ួងខរ ៉ នង
ិ ថាមពល

ឬបទោឋនខដលកំណ្ត្់ លោយ

អាជាាធរអគគិស្នី កមពុជា ចំលក់ះចំណ្ុចដូចខាងលរកាម ៖

supply as per standards published by Ministry
of Mines and Energy or norms fixed by EAC
in respect of the following:

ក. ករមត្
ិ ខរបរបួលត្ង់ស្យុងផគត្់ផគង់

a. Variation in the voltage of supply

ខ. ករមត្
គ ់ផគង់
ិ ខរបរបួលល្ហវកង់ផត្

b. Variation in the supply frequency

គ. រយៈលពលកំណ្ត្់ស្រ

c. Limitation on the duration of scheduled

ឃ. រយៈលពលកំណ្ត្់ស្រ

ប់ការផ្ទដច់ចរនដតមខផនការ

outage

ប់ការភាាប់ចរនដលឡង
ី វ ិញ

d. Time limit within which to restore supply in

កនុងករណ្ី នោច់ចរនដ ។

case of interruption.

១៣.៣ ការជូនដាំណ្ឹងចាំទពាះការផ្ទដច់ចរនដ

13.3 NOTICE FOR DISCONNECTION OF
SUPPLY

ំ ឹ ងដល់អក
99.The supply to a consumer shall not be
៩៩.មុនលធវកា
ន
ី រផ្ទដច់ចរនដ អនកផគត្់ផគង់រត្ូវជូនដណ្

disconnected without proper notice as given

លរបរី បាស្់តមរយៈលពល ខដលកំណ្ត្់ដូចខាងលរកាម ៖

bellow:

ំ ឹ ងរយៈលពល ២៤ល ៉ ង មុនលធវកា
(i) រត្ូវជូនដណ្
ី រផ្ទដច់
ចរនដ

លៅលពលអនកលរបរី បាស្់បដិលស្ធមន
ិ អនុញ្ញញត្

ឲ្យចូលទីតង
ំ

ឬមន
ិ អនុញ្ញញត្ឲ្យអនកផគត្់ផគង់

ឬ

ត្ំណាងរបស្់លគអនុវត្ដនូវស្កមមភាពណាមួយរស្ប

(i) 24 Hours Notice Before Disconnection
When the consumer refuses to allow entry to
the premises or refuses to allow the supplier or
his authorized representative to perform any act
authorized under these regulations;

តមបទបបញ្ញត្ដិលនះ ។
ំ ឹ ងរយៈលពល ៤៨ល ៉ ង មុនលធវកា
(ii) រត្ូវជូនដណ្
ី រផ្ទដច់
ចរនដ

លដីមបកា
ី រក់រស្ុវត្ថិភាពកនុងការលរបីរបាស្់ចរនដ

អគគិស្នី

លៅលពលខដលអុីស្ូឡង់ការក់រលៅទីតង
ំ

របស្់អនកលរបីរបាស្់អន់គុណ្ភាព ។
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(ii) 48 Hours Notice Before Disconnection
When the insulation resistance at the consumer's
installation is so low as to prevent safe use of
energy.

ំ ឹ ងរយៈលពល ៧ថ្ងៃ មុនលធវកា
(iii) រត្ូវជូនដណ្
ី រផ្ទដច់ចរនដ
(ក) លៅលពលខដលអនកលរបរី បាស្់ពុបា
ំ នទូទត្់នូវ
ចំនួនទក
ន ិកកយបរត្តមកាលកំណ្ត្់
ឹ របាក់កុ ងវ
ដូច

នខចងកនុងវ ិកកយបរត្

ការជូនដំណ្ឹង

អំពីការផ្ទដច់ចរនដលលីវ ិកកយបរត្ រត្ូវចាត្់ទុកថា

(iii) Seven Clear Days Notice Before
Disconnection
(a) When the consumer fails to make payment
of the amount in the electricity invoice within
the due date, a notice to this effect on the
invoice shall be considered sufficient notice
for this purpose.

រគប់រគ្មន់ស្រ ប់លធវកា
ី រផ្ទដច់ចរនដបាន ។
(ខ) លៅលពលខដលអនកលរបរី បាស្់ពុំរពមបង់របាក់កក់
ធានាបខនថម រស្បតមខលឹមោរបញ្ញត្ិ៥
ដ ២ ឬ
របាក់ ណាមួយលផសងលទៀត្

លរៅពីថ្ងលថាមពល

ខដលអនកលរបីរបាស្់ជំក់ក់អនកផគត្់ផគង់កុ ងការ
ន

(b) When the consumer neglects to pay the
additional security deposit as per regulation
52 or any sum other than a charge for energy
due from him to the supplier in respect of
supply of energy;

ផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នី ។

(គ) លៅលពលខដលអនក ផគ ត្់ផគ ង់បានពិនិត្យលឃញ
ី ថា
អនកលរបីរបាស្់ប៉ះក់ល់នាឡកា
ិ ស្ទង់
ករណ្៍នាឡកា
ិ ស្ទង់

ឬឧប

ឬលៅលពលខដលអនកលរបី

របាស្់រងទទ
ង
ឹ
ឹ មន
ិ រពមឲ្យអនកផគត្់ផគង់ផ្ទលស្់បូ រដ

(c) When the supplier had inspected that the
meter or metering equipment is tampered by
the consumer or when the replacement of
obsolete or defective meter by the supplier is
resisted by the consumer;

នាឡកា
ិ ស្ទង់ចាស្់ ឬនាឡកា
ិ ស្ទង់ខូច ។
(ឃ) លៅលពលខដលអនកលរបីរបាស្់

លរបីរបាស្់ឧប

(d) When the consumer adopts any electrical

ករណ្៍អគគិស្នីណាមួយ ឬលរបីរបាស្់អគគិស្នី

appliances or uses energy supplied to him

ខដលផគត្់ផគង់ឲ្យខលួនហួស្កំណ្ត្់ ឬមិនរត្ឹមរត្ូវ
លធវឲ្
ី យប៉ះក់ល់ដល់របព័នធ

ឬដល់របស្ទ
ិ ធភាព

ដំលណ្ីរការរបស្់របព័នធអនកផគត្់ផគង់

ឬបានលធវី

ការផគត្់ផគង់ថាមពលឲ្យបុគល
គ ណាមួយលផសង

unduly or improperly which interferes with
the system or efficient working of the
supplier's system or to the supply of energy to
any other person;

លទៀត្ ។
(ង) លៅលពលខដលអនកលរបីរបាស្់លផទរកិចចរពមលរពៀង

(e) When a consumer assigns the supply

ឲ្យលៅបុ គគលណាមួយ លផសងលទៀត្លោយគ្មមន

agreement to any other person without

ការអនុញ្ញញត្ជាកាយលកខណ្៍អកសរពីអនក

written permission of the supplier.

ផគត្់ផគង់ ។
១០០.អនកផគត្់ផគង់អាចមិនបាច់លធវីការជូនដំណ្ឹងរស្បតម
បទបបញ្ញត្ដិលនះលឡយ
ី

កនុងការផ្ទដច់ចរនដរបស្់អក
ន លរបី

របាស្់ របស្ិនលបីឧបករណ្៍ និងខខសបណា
ដ ញរបស្់អនក
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100.The supplier may not give a notice as per
above

Regulation,

where

the

consumer's

installation poses a danger to the health or safety

ឬ

of the consumer’s or supplier's employees or the

ឬបុ គគលិករបស្់ អនកកាន់

public. Provided that in such a case, the supplier

អាជាាបណ្ណ ឬោធារណ្ជន ។ កនុងករណ្ីលនះអនកផគត្់ផគង់

shall inform the consumer in writing within

លរបរី បាស្់អាចបងកឲ្យ នលរគ្មះថានក់ដល់ស្ុខភាព
ស្ុ វត្ថិភាពអនក លរបីរបាស្់

ំ ឹ ងជាកាយលកខណ្៍អកសរដល់អក
រត្ូវជូនដណ្
ន លរបីរបាស្់

twenty-four hours of such disconnection.

កនុងរយៈលពល ២៤ល ៉ ង បនាទប់ពផ្ទ
ី ដ ច់ចរនដលហយ
ី ។

១០១.ការផ្ទដច់ចរនដលោយមូលលហត្ុណាមួយខាងលលី អាច 101.Supply disconnected for any of the above
រត្ូវបានភាាប់លឡង
ី វ ិញ លុះរតណាខត្មូលលហត្ុថ្នការ

reasons shall not be restored till the cause of

ផ្ទដ ច់ ចរនដ លនះ

disconnection has been removed or remedied.

រត្ូវបានខកស្រមួល រួច

ឬរត្ូវ បាន

លោះរោយលហយ
ី ។
១៣.៤ សដង់ោរបតិបតដិ

13.4 STANDARDS OF PERFORMANCE

១០២.អនកផគត្់ផគង់រត្ូវលគ្មរពតមស្ដង់ោរបត្ិបត្ដិអបបបរ

102.The supplier is required to maintain minimum

ខដលកំណ្ត្់លោយអាជាាធរអគគិស្នីកមពុជាស្រ ប់អនក

លរបី របាស្់ ទង
ំ អស្់ ។ អាជាាធរអគគិស្នីក មពុជាអាច

Standard of Performance for all consumers as
fixed by EAC. EAC may fix Standards of

កំណ្ត្់ស្ដង់ោរបត្ប
ិ ត្ដជា
ិ បនដបនាទប់ នង
ិ អាចកំណ្ត្់

Performance from time to time and may fix

ស្ដង់ោ របត្ិបត្ដខ
ិ ុស្ៗគ្មនស្រ

different Standards of Performance for different

ប់អនកផគត្់ផគង់លផសងគ្មន

និង ត្ំប ន់ ខុស្ ៗគ្មន ។ ស្ដ ង់ោ របត្ិប ត្ដិខដលកំណ្ត្់
លោយអាជាាធរអគគិស្ នីកមពុជា

រត្ូវ

នោ៉ងលហាច

ណាស្់ នូវស្ដ ង់ោ ទក់ ទងលៅនឹងលកខខណ្ឌគនលះឹ
ក. ទក់ទងលៅនង
ឹ ការត្វា៉ លលត្
ី ង់ស្យុងផគត្់ផគង់

a. Attending to complaints on supply voltage.

បនាទប់ពកា
ី រោច់

លស្វា លោយោរការខូចខាត្
គ. ទក់ទងលៅនឹងការត្វា៉ លលីនាឡកា
ិ ស្ទង់

Performance fixed by EAC shall atleast include
standards on the following key service areas.

ស្ំខាន់ៗ កនុងការផដល់លស្វាដូចខាងលរកាម ៖
ខ. ការភាាប់លស្វាផគត្់ផគង់លឡង
ី វ ិញ

suppliers and different areas. The Standards of

និងការ

កត្់រតលលខអំណាននាឡកា
ិ ស្ទង់

b. Restoration of power supply after
interruptions due to fault.
c. Attending to complaints on meters and
meter reading.

ឃ.ទក់ទងលៅនង
ឹ ការត្វា៉ លលវី ិកកយបរត្

d. Attending to complaints on invoices.

ង. ទក់ទងលៅនឹងការត្វា៉ លលីការផ្ទដច់លស្វាផគត្់ផគង់ នង
ិ

e. Attending to complaints on disconnection

ការភាាប់លស្វាផគត្់ផគង់លឡង
ី វ ិញ
ច. ការបនដចរនដងស្
មី រ ប់អនកលរបីរបាស្់ធុនត្ូច

and reconnection of the supply.
f. Giving new connections for small and
medium consumers.

នង
ិ អនកលរបរី បាស្់ធុនមធយម។

១០៣.អនកផគត្់ផគង់រត្ូវរការបាយការណ្៍ ថ្នកំណ្ត្់រតអំពី 103.The supplier shall keep proper records about
its performance in the service areas for which
ការអនុវត្ដរបស្់ខួ ន
ល
តមស្ដង់ោរបត្ប
ិ ត្ដិខដលបាន
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កំណ្ត្់កុ ងត្ំ
ន បន់ខដលខលួនលធវលី ស្វាកមមឲ្យបានរត្ម
ឹ រត្ូវ។

អនកផគត្់ផគង់រត្ូវលផាីព័ត្៌ នស្ដីពរី បាយការណ្៍អនុវត្ដតម
ស្ដង់ោរបត្ប
ល
ឆ្នឲ្
ំ យអាជាាធរអគគិស្នី
ិ ត្ដិរបស្់ខួ នរបចាំ
កមពុជា លៅថ្ងៃទ៣
ំ នាទប់ ។
ី ១ ខខមីនា ថ្នឆ្នប

Standards of Performance within 31st March of

ដូចបានលរៀបរាប់ខាង 104.The supplier shall post in a conspicuous place

ប់ជូនអនកលរបីរបាស្់ ោធារណ្ជន អាជាាធរ

អគគស្
ិ នក
ី មពុជា

performance during a year with reference to the

13.5 RIGHT TO INFORMATION

លរកាម លៅទីកខនលងស្មរស្បមួយកនុងទីោនក់ការលធវីលស្វាកមម
របស្់ខួ នស្រ
ល

supplier shall submit the information on its

the following year.

១៣.៥ សិទធិរងការទទួ
នុ
លព័ត៌មាន
១០៤.អនកផគត្់ផគង់រត្ូវត្មកលឯ
់ កោរ

Standards of Performance have been fixed. The

នង
ំ លោយអាជាាធរ
ិ ភានក់ងាយសរខដលចាត្់តង

in its business

offices that the following

documents are available in its office for
inspection by the consumers, public, EAC and
delegated agent of EAC.

អគគស្
ិ នក
ី មពុជាងាយសយរស្ួលពន
ិ ត្
ិ យ។
ក. ស្ំណ្ុំខផនទី

ខដលបងាយសាញពីទីតង
ំ ជាក់ខស្ដងថ្ន

មលធាបាយលធវីអាជីវកមមរបស្់ខួ ន
ល

a. A current set of maps showing the physical
locations of its facilities.

ខ. អរតថ្ងលលក់ទង
ំ អស្់

b. All tariff schedules.

គ. ចាប់ចមលងឯកោរអាជាាបណ្ណ លចញលោយអាជាាធរ

c. A copy of the License document issued by

អគគស្
ិ នីកមពុជា

the EAC.

ឃ. ចាប់ចមលងបទបបញ្ញត្ស្
ដិ ព
ដី ល
ី កខខណ្ឌថ្នការផគត្់ផគង់

d. A copy of these Regulations on conditions

ង. ល្មះម្នដី

e. The in charge Officer and the Next higher

និងម្នដីថានក់ខស្
ព ់បនាទប់

ខដលទទួល

ខុស្រត្ូវកនុងការលោះរោយក់កយត្វា៉
ច. លពលលវកា នង
ិ ទីកខនលងស្រ

of Supply
officer with whom different complaints are to
be lodged.

ប់លធវីការទូទត្់

f. The hours and place for payment of invoice.

វ ិកកយបរត្
១៣.៦ សិទធិរបស់អនរទរបើរបាស់រងការតវ
នុ
១០៥.អនកលរបីរបាស្់

A COMPLAINT

ខដលមិនលពញចិត្ដចំលក់ះការផដល់ 105.A consumer, not satisfied with the services

លស្វារបស្់អនកផគត្់ផង
គ ់
របស្់អនកផគត្់ផគង់

13.6 RIGHT OF THE CONSUMER TO FILE

នស្ទ
ិ ធិលធវីក់កយត្វា៉ លៅម្នដី

provided by the

supplier, has the right to file

ខដលទទួលបនទុកលោះរោយក់កយ

a complaint to the in Charge Officer of the

ត្វា៉ ។ ក់កយត្វា៉ រត្ូវ នបញ្ញាក់ល្មះ អាស្យោឋន

supplier. The complaint should contain the

រពមទំងអត្ដលលខអត្ិងជ
ិ នរបស្់អនកលរបីរបាស្់ លហយ
ី

name, address and consumer number of the

អនកផគត្់ផគង់រត្ូវ

consumer and description of the complaint.

និង ចុះ លលខក់កយត្វា៉ លៅតមករណ្ី

The supplier shall register the complaint and

រត្ូវលរៀបរាប់អំពីការត្វា៉ របស្់ខួ ន
ល
កត្់ រត

នី មួយៗ

។

លហយ
ី រត្ូ វផដ ល់ឲ្យអនកត្វា៉ វ ិញនូ វ បងាយសក ន់ ថ្ដ
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intimate a complaint number in each case. The
supplier shall try to resolve the complaint

ទទួលក់កយត្វា៉

។

អនកផគត្់ផគង់រត្ូវពាោមលោះ

រោយក់កយត្វា៉ ខាងលលី
កំណ្ត្់កុ ងស្ដ
ន
ង់ោរបត្ិបត្ដិ ។

លៅកនុងរយៈលពលខដល

within the time allowed in the standards of
performance.

១០៦.របស្ិនលបីអនកលរបីរបាស្់មិនលពញចត្
ិ ដចំលក់ះស្កមមភាព

106.If the consumer is not satisfied with action

លោះរោយក់កយត្វា៉ របស្់ម្នដីទទួលបនទុកលោះរោយ

taken on his complaint by the in charge officer,

ក់កយត្វា៉ លនះ

អនកលរបីរបាស្់អាចលធវីក់កយត្វា៉ ជាងមីលៅ

he may file a complaint to the Next Higher

ម្នដីថានក់ខស្
ព ់បនាទប់របស្់អនកផគត្់ផគង់

លោយភាាប់ជា

Officer of the supplier giving copy of the earlier

មួយនូវចាប់ចមលងថ្នក់កយត្វា៉ លដីម

លលខក់កយត្វា៉

complaint, complaint number and description

នង
ព ់បនាទប់
ឹ រត្ូវលរៀបរាប់ពកា
ី រត្វា៉ លនាះ ។ ម្នដថា
ី ន ក់ខស្

of the complaint. The Next Higher Officer shall

រូបលនះរត្ូវកត្់រត នង
ិ ចុះលលខក់កយត្វា៉ លៅតមករណ្ី

register the complaint and intimate a complaint

នីមួយៗ

លហយ
ី រត្ូវផដល់ឲ្យអនកត្វា៉ វ ិញនូវបងាយសកន់ថ្ដ

number in each case. The higher officer shall

ទទួលក់កយត្វា៉ ។ ម្នដីថានក់ខពស្់បនាទប់រត្ូវពាោម

try to resolve the complaint within the time

លោះរោយក់កយត្វា៉ ខាងលលីលៅកនុងរយៈលពល ខដល

allowed in the standards of performance.

កំណ្ត្់កុ ងស្ដ
ន
ង់ោរបត្ប
ិ ត្ដិ ។

១០៧.អនកផគត្់ផគង់នម
ី ួយៗរត្ូវខណ្នាំម្នដីទទួលបនទុក និង 107.The supplier shall notify the In Charge Officer
and the Next Higher Officer to resolve the
ម្នដីថានក់ខស្
ព ់បនាទប់របស្់ខួ ន
ល
ឲ្យលធវីការលោះរោយ
complaint given in the following Regulations
ក់កយត្វា៉ ទំងឡាយខដល នខចងលៅកនុងបញ្ញត្ដិ
108 to 113.
១០៨ ដល់ ១១៣ ខាងលរកាម ។

13.7 COMPLAINTS ON VOLTAGE

១៣.៧ ការតវទារ់ទងនឹងតង់សយង
ុ

108.The complaint on over voltage, under voltage
១០៨.ការត្វា៉ ទក់ទងលៅនឹងត្ង់ស្យុងលឡង
ី ខពស្់ ត្ង់ស្យុង
or fluctuations in voltage can be made either in
ធាល ក់ ចុះ
ឬការខរបរបួល ត្ង់ ស្យុងអាចលធវីជាកាយ
writing or by phone.
លកខណ្៍អកសរ ឬលោយទូរស្័ពទ ។
១៣.៨ ការតវទារ់ទងនឹងការរអារ់រអួល
ការោច់ចរនដរងការផគ
នុ
ត់ផគង់

ឬ 13.8 COMPLAINTS ON INTERRUPTION/
FAILURE OF SUPPLY

ឬការោច់ចរនដ 109.The complaint on interruption of supply or
failure of supply can be made either in writing
កនុងការផគត្់ផគង់អាចលធវជា
ី កាយលកខណ្៍អកសរ ឬលោយ
or by phone.
ទូរស្័ពទ ។

១០៩.ការត្វា៉ ទក់ទងនឹងការរអាក់រអួល

១៣.៩ ការតវទារ់ទងទៅនឹងនាឡិកាសទង់

13.9 COMPLAINTS ABOUT METERS AND
METER READINGS

និងការរត់រតាទលខអាំណាននាឡិកា
សទង់
១១០.ការត្វា៉ ទក់ទងលៅនង
ឹ នាឡកា
ិ ស្ទង់

110.The complaint about meters such as meter not
ដូចជានាឡកា
ិ
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ស្ទង់មន
ិ ដំលណ្ីការ នាឡកា
ិ ស្ទង់លដីរយត្
ឺ ឬលលឿន នង
ិ

working, meter being slow or fast and

ការត្វា៉ ទក់ទងនឹងការរស្ង់លលខអំណានខុស្

complaints about incorrect meter reading shall

រត្ូវលធវីជាកាយលកខណ្៍អកសរ ។

be made in writing.

១៣.១០ ការតវទារ់ទងនឹងវិរយ
ក បរតពុាំ

13.10 COMPLAINTS ABOUT INCORRECT
INVOICE

រតឹមរតូវ
១១១.ការត្វា៉ កនុងករណ្ីមិនបានទទួលវ ិកកយបរត្
វ ិកកយបរត្ខដលពុំ រត្ឹម រត្ូវ

ឬទទួល 111.Complaint in respect of non-receipt of energy

រត្ូ វ លធវីលឡង
ី លោយអនក

លរបរី បាស្់ជាកាយលកខណ្៍អកសរ ។ លៅកនុងរយៈលពល
ត្វា៉ ចំនួនទឹករបាក់ខដលត្វា៉ លនាះ រត្ូវបង់តមការកំណ្ត្់

invoice or receipt of incorrect invoice shall be
made by the consumer in writing. The amount
of such invoice shall be paid under protest
within the due date. The amount of invoice

ថ្នវ ិកកយបរត្ ។ ចំ នួនទឹករបាក់ ខដលបានបង់តម

paid under protest will be regarded as advance

វ ិកកយបរត្ រត្ូវចាត្់ទុកថាជាទក
ឹ របាក់ ខដលអនកលរបី

to the credit of the consumer’s account until

របាស្់បានបង់ជាមុនលៅកនុងគណ្នរី បស្់អនកលរបរី បាស្់

រហូត្ដល់លពលការត្វា៉ រត្ូវបានលោះរោយចប់ ។ អនក

such time as the complaint is disposed. The
action taken by the supplier on the complaint
shall be intimated to the consumer in writing.

ំ ឹ ងដល់អក
ផគត្់ផគង់រត្ូវជូនដណ្
ន លរបីរបាស្់ពីការស្លរមច
របស្់ខួ ន
ល លលីក់កយត្វា៉ ជាកាយលកខណ្៍អកសរ បាន ។

១៣.១១ ការតវទារ់ទងនឹងការផ្ទដច់ចរនដ ឬ

OR RECONNECTION

ការភ្ជាប់ចរនដទឡើងវិញ
១១២.របស្ិនលបកា
គ ់ចរនដរត្ូវបានកាត្់ផ្ទដច់
ី រផគត្់ផង
គ្មមនការជូនដំណ្ឹងជាមុនតមការកំណ្ត្់
ខចងកនុងបទបបញ្ញត្លដិ នះ

លោយ 112.If the supply is disconnected without giving a

ខដល ន

ឬគ្មមនលហត្ុផលរគប់រគ្មន់

អនក លរបី របាស្់ អា ចលធវីកា រត្វា៉ ជាកាយលកខណ្៍អកសរ
ចំ លក់ះអនក ផគ ត្់ផគង់បាន ។ បនាទប់ ពីមូល លហត្ុ កុ នងការ

ផ្ទដ ច់ ចរនដ រត្ូវបានលោះរោយរួច

13.11 COMPLAINT ON DISCONNECTION

របស្ិន លបីអនក

ផគត្់ផគង់ នការខកខានកនុងការភាាប់ចរនដលឡង
ី វ ិញ

លៅកនុងរយៈលពល ខដលបានកំណ្ត្់កុ ងស្ដ
ន
ង់ោរបត្ប
ិ ត្ដិ

notice required to be given as per the
provisions in these Regulations, or without
adequate reason the consumer can make a
complaint in writing.
If, the supplier, after receipt of the information
about removal of the cause of disconnection,
fails to reconnect the supply within the time
given in the standards of performance, the
consumer can make a complaint in writing.

អនកលរបីរបាស្់អាចលធវីការត្វា៉ ជាកាយលកខណ្៍អកសរ
បាន ។

១៣.១២ ការតវទារ់ទងនឹងការយឺតយវរនង
ុ

13.12 COMPLAINT ON DELAY IN GIVING

១១៣.កនុងដំណាក់កាលណាមួយថ្នការភាាប់ចរនដងដ
មី ល់អក
ន

113.If at any stage in giving a new service

ការភ្ជាប់ចរនដងមី

NEW CONNECTION

connection to small and medium consumers,
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លរបរី បាស្់ធុនត្ូច នង
ិ អនកលរបរី បាស្់ធុនមធយម របស្ន
ិ
លបី អនកផគ ត្់ផគង់ពុំបានចាត្់ វ ិធានការ
ខដលបានកំណ្ត្់កុ ងបទបបញ្ញ
ន
ត្ដិលនះ

កនុ ងរយៈលពល

អនកោក់ក់កយ

លស្នស្
ី ុំ អាចលធវីការត្វា៉ ជាកាយលកខណ្៍អកសរបាន ។
១៣.១៣ ការោរ់ពារយបណ្ដឹងមរអាជាាធរ

the supplier has not been able to take action
within the time period stated in these
regulations,

the

applicant

can

make

a

complaint in writing.
13.13 COMPLAINT TO EAC

អគ្គស
ិ នីរមពជា
ុ

១១៤.របស្ិន លបីការត្វា៉ របស្់ អនក លរបី របាស្់ មិន រត្ូវ បាន
លោះរោយកនុ ងរយៈលពល
ស្ដ ង់ោ របត្ិប ត្ដិ

114.If the complaint of the consumer is not

ខដលបានកំ ណ្ ត្់ កុ ន ង

resolved within the time specified in the

អនក លរបីរបាស្់ អាចលធវីក់ កយបណ្ឹដ ង

Standard of Performance, the consumer can

មកអាជាាធរអគគស្
ិ នក
ី មពុជា លោយភាាប់ជាមួយនូវចាប់

make a complaint to EAC giving copies of all

ចមលងថ្នរគប់ក់កយត្វា៉ លដីមទំងអស្់
លៅអនកផគត្់ផគង់

ខដលបានត្វា៉

រួមទំងព័ត្៌ នលមអត្
ិ លផសងៗ

។

អាជាាធរអគគស្
ិ នក
ី មពុជា រត្ូវចាត្់វ ិធានការលោះរោយ
ក់កយបណ្ដឹងលនាះ

លៅតមនត្
ី វិ ិធលី ោះរោយក់កយ

បណ្ឹដ ងរបស្់អាជាាធរអគគស្
ិ នក
ី មពុជា ។
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complaints made to the supplier and other
details. EAC shall take action on the complaint
as per complaint handling procedures of EAC.

ជាំពូរទី ១៤

CHAPTER 14

សិទអ
ធិ ាំណាចរបស់អាជាាធរអគ្គស
ិ នីរមពជា
ុ

POWER OF EAC TO REMOVE

រនងការទោះរសាយបញ្ញ
ា លាំបារ និង
ុ

DIFFICULTIES AND JURISDICTION OF

យុតាដធិការននតុលាការ

COURTS

១៤.១ សិទអ
ធិ ាំណាចរបស់អាជាាធរអគ្គស
ិ នី

14.1 POWER OF EAC TO REMOVE

រមពជារន
ងការទោះរសាយបញ្ញ
ា លាំបារ
ុ
ុ

DIFFICULTIES

១១៥.របស្ិនលបី នបញ្ញាលំបាកណាមួយលកីត្ នលឡង
ី
លហយ
នផលប៉ះក់ល់ដល់ខលឹមោរណាមួយ
ី

ខដល

the provisions of these Regulations, the Electricity

នខចងលៅកនុងបទបបញ្ញ ត្ិដលនះ អាជាាធរ

Authority of Cambodia may issue general or

អគគិស្នី កមពុជា អាចលចញនូវបទបញ្ញាទូលៅ ឬ

special order, consistent with the Electricity Law,

ពិលស្ស្ណាមួយ រស្បតមចាប់ស្ដីពីអគគិស្នថ្ី ន
រពះរាជាណាចរកកមពុជា ខដលចាំបាច់ នង
ិ

115.If any difficulty arises in giving effect to any of

ន

which appears to it to be necessary or expedient

របលោជន៍ កនុងលគ្មលបំណ្ងលោះរោយបញ្ញា

for the purpose of removing the difficulties.

លំបាកខដលលកីត្លឡង
ី ។

១៤.២ សិទធិបដឹងទៅតុលាការ

14.2 RIGHT TO APPEAL

១១៦.អនុលកាមតម

116.As per the provision of Article 24 of the

រត ២៤ របស្់ចាប់ស្ព
ដី អ
ី គគស្
ិ នី

ថ្នរពះរាជាណាចរកកមពុជា ភាគី ឬោថប័នក់ក់ព័នធ

Electricity Law, any affected party or institution

ខដលមិន លពញចិត្ដចំ លក់ះលស្ចកដីស្ លរមចរបស្់
អាជាាធរអគគស្
ិ នីកមពុជា

aggrieved by the decision of the Electricity

នស្ិទធិបដឹងត្វា៉ លៅត្ុកា

Authority of Cambodia has the right to appeal to

ការ នស្មត្ថកិចចថ្នរពះរាជាណាចរកកមពុជា កនុង
រយៈលពល ៣ខខ ចាប់ពីថ្ងៃលចញលស្ចកដស្
ី លរមច

the Courts of the Kingdom of Cambodia within

ខាងលលី ។

three months of the decision.
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អត្តលលខអត្ិងិជន :.........................

ID No. of Consumer:…….

ឧបសមព័នធ “ រ”

ANNEXURE “A”

គ្ាំរ ូ

FORM OF

រិចចរពមទរពៀងផគត់ផង
គ ់អគ្គិសនីសរមាប់អរ
ន

SUPPLY AGREEMENT FOR

ទរបើរបាស់ធុនតូច

SMALL CONSUMERS

រិចចរពមទរពៀងទនះ លធវីលឡង
ី លៅថ្ងៃ
ឆ្ន ំ

ខខ THIS AGREEMENT made on this _______ day of
ខដល ន ___, Two thousand and ________, between
_______________ with its office located at

រវាង

ទត
ំ លៅ
ី ង

(បនាទប់ពលី នះលៅលៅថា”
អនរផគត់ផង
គ ់ “)

___________________________
(Hereinafter called the “Supplier”)

និង

AND
___________________________ having address

នអាស្យោឋនផទះលលខ
ផលូវ

ភូមិ

លខត្ត

រស្ុក

អត្តស្ញ្ញញណ្បណ្ណ ស្ញ្ញាត្ិខខមរ/លស្ៀវលៅ

រគួោរលលខ
ចុះថ្ងៃ

ខខ

ឆ្ន ំ

(

បនាទប់ពីលនះលៅលៅថា “ អនរទរបើរបាស់” ) ។
ទោយទហតុថា

ឃុ ំ

រស្ុក

ស្រ

Province ___________________ Identity
Card/Family Book No.________________________
Dated __________ (Hereinafter called the

អនកលរបរី បាស្់បានលស្នស្
ន ផគត្់ផង
គ ់ WHEREAS the consumer has requested the Supplier
ី ុំអក
ផលូវ

ប់លគ្មលបំណ្ង

លខត្ត

ន to Supply electricity to the premises of the consumer
ភូមិ having address House No. _______, Street ______
village _________ District ________Province

នង
ិ អនកផគត្់ផគង់បាន

យល់រពមផគត្់ផគង់តមស្ំលណ្ីតមអាណ្ត្តិ នង
ិ លកខខណ្ឌ
ខដល

___________village ________ District _______

“Supplier”).

ឲ្យផគ ត្់ ផគ ង់ អ គគិ ស្ នី ដ ល់ ទី ត ង
ំ របស្់ អន ក លរបី របាស្់
អាស្យោឋនផទះលលខ

House No.______, _______ Street

នខចងកនុងកិចចរពមលរពៀងលនះ ។

អនរផគត់ផង
គ ់ និង អនរទរបើរបាស់

________ for the purpose of ________ and the
supplier has agreed to supply the same on terms and
conditions stipulated hereunder.
The Supplier and Consumer hereby agree as follows:

បានរពមលរពៀងគ្មនដូចខាងលរកាម ៖
១. អនក ផគត្់ ផគង់រត្ូ វ ផគ ត្់ផគង់ និងអនក លរបី របាស្់ រត្ូ វទទួល
នង
ិ លរបរី បាស្់ថាមពលអគគស្
ិ នម
ី ន
ិ ឲ្យលលស្
ី ពប
ី នទុក

1. The Supplier shall supply and the Consumer
shall receive and use electricity up to and not
exceeding the contracted load of
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កនុងកច
ច នា ខដល នក ល ង
ំ
ិ ស្

អាំខពរ/គឡ
ី ូ

វា៉ ត្់ របលភទ ហាវ និងត្ង់ស្យុង

៉
វុល

ពីចំណ្ុចផគត្់ផគង់ស្រ ប់ឲ្យអនកលរបីរបាស្់លរបីរបាស្់
ជារបលភទ
២. *ក

។

_______Amperes/kw at ________ phase
and _______volts at the point of delivery for
__________ purpose.

។
បរ ិ ណ្អគគស្
ិ នខី ដលផគត្់ផគង់រត្ូវវាស្់ខវង

លោយនាឡកា
ិ ស្ទង់រត្ឹមរត្ូវ
រស្បកំណ្ត្់លោយអនកផគត្់ផគង់

ត្លមលីងលៅទត
ំ ស្ម
ី ង
។

នាឡកា
ិ ស្ទង់

រត្ូវខងទំលោយអនកផគត្់ផគង់ ។
*ខ ។ បរ ិ ណ្អគគស្
ិ នខី ដលរត្ូវផគត្់ផគង់រត្ូវ

2. *A. The quantity of electricity supplied shall
be measured by a proper meter placed at a
suitable location decided by the Supplier. The
meter shall be maintained by the Supplier.
*B. The quantity of electricity supplied shall
be estimated as per the procedure approved
by EAC.

បា៉ន់ោមនតមនត្
ី វិ ិធី ខដលអនុម័ត្លោយអាជាាធរ
អគគិស្នក
ី មពុជា ។

*ដកចំណ្ុច “ក” លចញរបស្ន
ិ លបីការផគត្់ផគង់លោយ

គ្មមននាឡកា
ិ ស្ទង់ ឬដកចំនុច ”ខ” លចញរបស្ន
ិ

*Strike out A if supply is without meter or
strike out B if supply is through meter.

លបកា
គ ់លោយ ននាឡកា
ី រផគត្់ផង
ិ ស្ទង់ ។
៣. ឧបករណ្៍ខដលត្លមលីងរហូត្ដល់ចណ្
ំ ុ ចផគត្់ផគង់រត្ូវ

3. The installation up to the point of delivery

កាន់កាប់ នង
ិ ខងទំ លោយអនកផគត្់ផគង់ និងឧបករណ្៍
បនាទប់ពីចណ្
ំ ុ ចផគត្់ផង
គ ់រត្ូវកាន់កាប់ នង
ិ ខងទំលោយ

shall be owned and maintained by the
Supplier and the installation after the point of
delivery shall be owned and maintained by

អនកលរបរី បាស្់ ។ អនកលរបរី បាស្់ពុំរត្ូវដំលណ្ីរការ ឬ

the consumer. The consumer shall not

ប៉ះក់ល់ឧបករណ្៍ ខដលជាកមមស្ិទធិរបស្់អនកផគត្់ផគង់

operate or temper with the installation owned

លឡយ
ី ។

4. The consumer shall pay connection charges

៤. អនកលរបីរបាស្់រត្ូវទូទត្់ថ្ងលភាាប់ចរនតដូចបានកំណ្ត្់
កនុង “ បទបបញ្ញត្ស្
តិ ព
តី ល
ី កខខណ្ឌទូលៅកនុងការផគត្់ផគង់
អគគស្
ិ នលី ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា” ។

Conditions of Supply of Electricity in the
5. The Consumer shall pay the charges for
electricity at the tariff approved by Electricity
Authority of

ខដលបានអនុម័ត្លោយអាជាាធរអគគិស្នីកមពុជា
នខចងកនុងចាប់អគគស្
ិ នី ។

Cambodia from time to time as provided in
the Electricity Law. The tariff now applicable
is given below:
“__________________________________
__ ’’.

អរតថ្ងលលក់អគគស្
ិ នខី ដលអាចអនុវត្តបចចុបបនន
នដូចខាងលរកាម :

“

as provided in the Regulations on General
Kingdom of Cambodia.

៥. អនកលរបីរបាស្់រត្ូវទូទត្់ថ្ងលអគគស្
ិ នីតមអរតថ្ងលលក់
ជាបនតបនាទប់ ដូច

by the Supplier.

”

៦. អនកផគត្់ផង
គ ់ និងអនកលរបីរបាស្់ស្នាលគ្មរពចាប់

6. The supplier and Consumer undertake to
abide by the Electricity Law and Regulations
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on General conditions of Supply of

អគគស្
តិ ព
តី ល
ិ នី នង
ិ “ បទបបញ្ញត្ស្
ី កខខណ្ឌទូលៅកនុង

Electricity in the Kingdom of Cambodia

ការផគត្់ផគង់អគគិស្នលី ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា”

approved by EAC.

ខដលអនុម័ត្លោយអាជាាធរអគគិស្នីកមពុជា ។
៧. អនកលរបីរបាស្់ស្នា៖

7. The Consumer undertake to

ក. ទទួលខុស្រត្ូវលលដ
ី ំលណ្ីរការ នង
ិ ខងទំស្ ភ រៈ

a.

maintenance of the electrical installation

អគគស្
ន
ិ នី នង
ិ លលរា
ី ល់បាត្ុភាព ខដលលកត្
ី

of the consumer and the consequences

លឡង
ល
ំ ុច
ី លលីខខសរបស្់ខួ នខដលត្លចញព
ីចណ្

thereof.

ផគត្់ផគង់ ។

ខ. មន
ិ លរបច
ី រនតអគគស្
ិ នលី រៅនាឡកា
ិ ស្ទង់ មន
ិ ប៉ះ
ក់ល់ នង
ំ បលុំលបនាឡកា
ិ មន
ិ លធវឲ្
ី យោច់ស្ណ្
ិ ស្ទង់ ។

គ. មិនលរបីចរនតអគគិស្នី លលីស្ពីក ល ង
ំ អគគស្
ិ នី

in Article 1, as this can cause interruption
in the supply, damage to meter and

ដល់របព័នផ
ធ គត្់ផគង់ ខូចនាឡកា
ិ ស្ទង់ និង

equipment.

ឧបករណ្៍ដថ្ទលទៀត្ ។
ឃ. រាយការណ្៍ឲ្យអនកផគត្់ផគង់អគគិស្នី ពីដំលណ្ីរមិន

d. Report to the Supply any observed
malfunctions of the facilities of the

របរកត្ីណាមួយ ខដលបានស្លងកត្លឃញ
ី លលី

Supplier.

លហោឋរចនាស្ម័ពនរធ បស្់អនកផគត្់ផគង់ ។
៨. កនុងករណ្ីខដលអនកលរបរី បាស្់ខកខានពុបា
ំ នទូទត្់

8. If the consumer fail to pay the electricity

ថ្ងលអគគស្
ន ិកកយបរត្ អនកផគត្់ផង
គ ់
ិ នត
ី មការកំណ្ត្់កុ ងវ
អាស្នន

អាចផ្ទតច់ ការផគត្់ផគ ង់អគគិស្ នីជា បលណា
ត ះ

រស្បតមការកំណ្ត្់កុ ង
ន

“

បទបបញ្ញត្តិ

ស្តព
ី ល
ី កខខណ្ឌទូលៅកនុងការផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នលី ៅកនុង
រពះរាជាណាចរកកមពុជា”

b. Not to use electricity by bypassing the
meter and not to handle the meter or
break the seals fixed on the meter.
c. Not to use electricity over the limit stated

កំណ្ត្់កុ ងរបការ១
ន
លោយបណា
ត លឲ្យរអាក់រអួល

អគគិស្ នី

Be responsible for the operation and

charges within the due date, The Supplier can
disconnect the supply as provided in
Regulation on General Conditions of Supply
of Electricity in the Kingdom of Cambodia
and may not reconnect the supply till the

នង
ិ មន
ិ រត្ូវបានភាាប់

outstanding charges are paid in full.

លឡង
ី វ ិញរហូត្ដល់របាក់ជំក់ក់រត្ូវបានទូទត្់ ។
៩. អនកលរបីរបាស្់អាចបញ្ច ប់កិចចរពមលរពៀងបានរគប់លពល
ំ ឹ ងដល់អនកផគត្់ផគង់ ោ៉ងលហាចណាស្់
លោយជូនដណ្
៧ថ្ងៃ មុនថ្ងៃកណ្
ំ ត្់ ។ អនកលរបរី បាស្់រត្ូវទូទត្់

9. The Consumer can terminate the agreement
at any time by giving at least seven days
notice to the Supplier. The consumer shall
pay all outstanding charges.

បំណ្ុលទំងអស្់ឲ្យអនកផគត្់ផង
គ ់អគគិស្នី របស្ិនលបី
ន។
១0. អនកលរបរី បាស្់មន
ិ អាចលផទរកច
ិ ចរពមលរពៀងលនះឲ្យលៅ

10. The Consumer shall not assign this
agreement to any other person without the
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បុគគលណាមួយ លផសងលទៀត្ លោយគ្មមនការយល់រពម

written approval of the Supplier.

កាយលកខណ្៍អកសរពីអក
ន ផគត្់ផគង់ អគគិស្នីលឡយ
ី ។
១១.កិចចរពមលរពៀងលនះលធវីជា២ចាប់លដីម ១ចាប់
លដីមស្រ
លទៀត្ស្រ

11. This Agreement is made in two copies, one

ប់អនកផគត្់ផគង់ អគគស្
ិ នី និង១ចាប់លដីម

copy for the Supplier and the second copy for
the consumer.

ប់អនកលរបរី បាស្់ ។

ហតែទលខា ឬ សានមទមនដ ហតែទលខា ឬ សានមទមនដ

ទ្មះអនរទរបើរបាស់

លខា ឬ សានមទមនដ
Signedហតែ
andទsealed
Signed and sealed
for and on behalf of
for and on behalf of
consumer
supplier

Consumer
ទ្មះអនរផគត់ផគងSupplier
់
By:
By:

ទ្មះអនរផគត់ផគង់



{{{Y|||
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D No. of Consumer:…….

អត្តលលខអត្ិងិជន :.........................

ANNEXURE “B”

ឧបសមព័នធ “ ខ ”

FORM OF

គ្ាំរ ូ
រិចចរពមទរពៀងផគត់ផង
គ ់អគ្គិសនីសរមាប់

SUPPLY AGREEMENT FOR MEDIUM
CONSUMERS

អនរទរបើរបាស់ធន
ុ មធយម

ខខ THIS AGREEMENT made on this _______ day of

រិចចរពមទរពៀងទនះ លធវីលឡង
ី លៅថ្ងៃទី
ឆ្ន ំ

រវាង

ខដល ន ___, Two thousand and ______, between ________

ទត
ំ លៅ
ី ង

with its office located at ___ (Hereinafter called the

(បនាទប់ពីលនះលៅ លៅថា” អនរផគត់ផង
គ ់“)

“Supplier”)

និង

AND

(ល្មះអនកលរបីរបាស្់)
នអាស្យោឋនផទះលលខ

ផលូវ

រស្ុក

ភូមិ
លខត្ត

អត្តស្ញ្ញញណ្បណ្ណស្ញ្ញាត្ខិ ខមរ/លស្ៀវលៅរគួោរលលខ
ចុះថ្ងៃ

ខខ

__________________ (name of the consumer)
having address House No.______, _______ Street
___________village ________ District _______
Province

___________________

Identity

ឆ្ន ំ Card/Family Book No.__________________ Dated

( បនាទប់ពីលនះលៅលៅថា “ អនរទរបើរបាស់” ) ។

__________ (Hereinafter called the “Consumer”).

ទោយទហតុថា អនកលរបីរបាស្់បានលស្នីស្ុំអក
ន ផគត្់ផង
គ ់

WHEREAS the consumer has requested the Supplier

ឲ្យផគត្់ផគង់អគគិស្នីដល់ទីតង
ំ របស្់អនកលរបីរបាស្់ ន

to supply electricity to the premises of the consumer

អាស្យោឋនផទះលលខ
ឃុ ំ

រស្ុក

ផលូវ

ភូមិ having address House No.______, _______ Street
លខត្ត

___________village ________ District _______

និង អនក ផគ ត្់ផគង់បានយល់ រពមផគ ត្់ផគ ង់តមស្ំ លណ្ី តម Province _______________ and the supplier has
នខចងកនុងកិចចរពមលរពៀង

agreed to supply the same on terms and conditions

ផគង់អគគស្
ិ នលី ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា ខដលអនុម័ត្

General Conditions of supply approved by Electricity

អាណ្ត្តិ និ ងលកខខណ្ឌ ខដល
លនះ

និង កនុងបទបបញ្ញត្តិស្ព
តី ីលកខខណ្ឌទូលៅកនុងការផគត្់ stipulated hereunder and in the Regulations on

លោយអាជាាធរអគគិស្នក
ី មពុជា (អ.អ.ក) ។

Authority of Cambodia (EAC).

អនរផគត់ផង
គ ់ និងអនរទរបើរបាស់ បានរពមលរពៀងគ្មន The Supplier and Consumer hereby agree as follows:
ដូចខាងលរកាម ៖
១. អនកផគត្់ផង
គ ់រត្ូវផគត្់ផគង់

នង
ិ អនកលរបរី បាស្់រត្ូវទទួល

1. The Supplier shall supply and the Consumer

នង
ិ លរបរី បាស្់ថាមពលអគគស្
ិ នម
ី ន
ិ ឲ្យលលស្
ី ពប
ី នទុក

shall receive and use electricity up to and not
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exceeding the contracted load of _____

កនុងកច
ច នាខដល នក ល ង
ំ
ិ ស្
អាំខពរ/គីឡូវា៉ ត្់

របលភទ

ហាវ

និងត្ង់ស្យុងណ្ូមូណាល់

៉
វុល

ពីលៅ

ចំណ្ុចផគត្់ផង
គ ់ស្រ ប់លគ្មលបំណ្ង
២. អនកលរបីរបាស្់រត្ូវទូទត្់ថ្ងលភាាប់ចរនត
ធានាដូចបានកំណ្ត្់កុ ង
ន

“

Amperes/kw at ________ phase and a
nominal voltage of _____ volts at the point
of delivery for the purpose __________.

។
និងរបាក់កក់
បទបបញ្ញត្តិស្តីពី

លកខខណ្ឌទូលៅកនុងការផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នលី ៅកនុង

2. The consumer shall pay connection charges
and deposit security deposit as provided in
the Regulation on General Conditions of
Supply of Electricity in the Kingdom of
Cambodia.

រពះរាជាណាចរកកមពុជា” ។
៣. បរ ិ ណ្អគគស្
ិ នី

ខដលផគត្់ផគង់រត្ូវវាស្់ខវងលោយ

3. The quantity of electricity supplied shall be

ត្លមលង
ំ ស្មរស្ប
ី លៅទត
ី ង

measured by a proper meter placed at a

នាឡកា
ិ ស្ទង់រត្ម
ឹ រត្ូវ

កំណ្ត្់លោយអនកផគត្់ផង
គ ់ ។ ចំណ្ុចផគត្់ផគង់រត្ូវ
ទីតង
ំ នាឡកា
ិ ស្ទង់

។

និងចំណ្ុចផគត្់ផគង់ នបងាយសាញ

កនុងគំនូស្បំរពួញភាាប់ ។

នាឡកា
គ ់
ិ ស្ទង់រត្ូវកាន់កាប់ និងខងទំលោយអនកផគត្់ផង
ឧបករណ្៍បនាទប់ពច
ំ ុ ចផគត្់ផគង់រត្ូវកាន់កាប់
ី ណ្

និងខងទំលោយអនកលរបរី បាស្់
ពុំរត្ូវដំលណ្ីរការ

point of delivery shall be _____. The location
of the meter and point of delivery are shown
in the attached drawing.

៤. ឧបករណ្៍ខដលត្លមលីងរហូត្ដល់ចំណ្ុចផគត្់ផគង់ នង
ិ
។

suitable location decided by the Supplier. The

។

អនកលរបីរបាស្់

ឬប៉ះក់ល់ឧបករណ្៍

ខដលជា

កមមស្ិទធិរបស្់អក
ន ផគត្់ផង
គ ់លឡយ
ី ។

បនតបនាទប់ ។ អរតថ្ងលលក់អគគស្
ិ នអា
ី ចអនុវត្ត

and the meter shall be owned and maintained
by the Supplier. The installation after the
point of delivery shall be owned and
maintained by the consumer. The consumer
shall not operate or temper with the
installation owned by the Supplier.

៥. អនកលរបីរបាស្់រត្ូវទូទត្់ថ្ងលអគគស្
ិ នីតមអរតថ្ងលលក់
ខដលបានអនុម័ត្លោយអាជាាធរអគគិស្នីកមពុជាជា

4. The installation up to the point of delivery

5. The Consumer shall pay the charges for
electricity at the tariff approved by Electricity

ន

ដូចបានកំណ្ត្់កុ ងឧបស្មព
ន
័នទ
ធ ១
ខាងលរកាមថ្នកច
ី
ិ ច
រពមលរពៀងលនះ ។

Authority of Cambodia from time to time.
The tariffs now applicable are given in the
Annexure 1 which forms a part of this
Agreement.

៦. វ ិកកយបរត្ស្រ ប់ការផគត្់ផគង់ទង
ំ អស្់ ខដលកំណ្ត្់
កនុងកិចរច ពមលរពៀងលនះ និងរត្ូវផតល់ឲ្យរបចាំខខ និង
រត្ូវកំណ្ត្់ពីថ្ងៃផុត្កំណ្ត្់ខដលរត្ូវបង់របាក់លៅកនុង

វ ិកកយបរត្ ។ ថ្ងៃផុត្កំណ្ត្់ខដលរត្ូវបង់របាក់មិន
ត្ច
ិ ជាង ១២ថ្ងៃ គត្
ិ ចាប់ពថ្ី ងៃលចញវ ិកកយបរត្លទ ។
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6. All invoices for the supply hereunder will be
rendered monthly and are due and payable
within the due date shown in the invoices.
The due date shall not be earlier than 12 days
from the date of the invoices.

៧. អនកផគត្់ផគង់

នង
ិ អនកលរបរី បាស្់ស្នាលគ្មរពតមចាប់

អគគិស្នី និង ”បទបបញ្ញត្តិស្ព
តី ីលកខខណ្ឌទូលៅកនុងការ
ផគត្ផ
់ គង់អគគិស្នលី ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា”

7. The Supplier and Consumer undertake to
abide by the Electricity Law and Regulations
on

General

Conditions

of

Supply

of

Electricity in the Kingdom of Cambodia

ខដលអនុម័ត្លោយអាជាាធរអគគស្
ិ នីកមពុជា ។

approved by EAC.

៨. អនកលរបរី បាស្់រត្ូវទទួលខុស្រត្ូវចំលក់ះការបាត្់បង់

8. The consumer shall be responsible for any

ឬការខូចខាត្ឧបករណ្៍បរកា
មួយ
ិ ខ រអគគស្
ិ នណា
ី

loss or damage to EDC’s property resulting

ខដលជាកមមស្ិទរិធ បស្់អគគិស្នីកមពុជាលោយ

from (i) abuse of supply or damage to

មូ លលហត្ុ

៖

ផគត្់ផគង់

(១)-ការបងកឲ្យលរគ្មះថានក់កុ នងការ

ឬការលធវីឲ្យខូ ចខាត្ឧបករណ្៍អគគិស្នី

លោយអនកលរបរី បាស្់

equipment by the consumer and (ii) creations
of demand in excess of the contracted load.

នង
ិ (២)-លរបរី បាស្់លលស្
ី ពី

បនទុកជាប់កិចចស្នា ។
៩. អនក លរបី របាស្់ រត្ូ វ លរៀបចំ ខខសបណា
ត ញកនុងទី តង
ំ

9. The consumer shall maintain its electrical

របស្់ ខួ លនរស្បតមស្ត ង់ោ ខដលអាចអនុ វត្តបាន ។

installation in accordance with the applicable

ោគ ល់ កា រត្លមលីង ខខសបណា
ត ញកនុងទីតង
ំ របស្់ អនក

permit approving the consumer’s installation,

វ ិញ្ញញបនបរត្ រត្ួត្ពិនត្
ិ យ ឬលិខិត្អនុញ្ញញត្ទទួល
លរបី របាស្់

ខដលត្រមូវតមចាប់ អ គគិស្ នី

បទបបញ្ញ ត្ិតណា មួ យ
លរបីរបាស្់

។

ការដំលណ្ីការ

ឬ

ជាបនទុកចំណាយរបស្់ អនក

អនកលរបីរបាស្់រត្ូវទទួលខុស្រត្ូវកនុង

និងការខងទំខខសបណា
ត ញកនុងទីតង
ំ

របស្់ខួ ន
ល
និងរត្ូវទទួលខុស្រត្ូវ ចំលក់ះផលវ ិបាក

standards. Any inspection certificate or

required under the provisions of any Law or
Regulations, shall be obtained by the
consumer at its expense. The consumer shall
be responsible for

the operation and

maintenance of the electrical installation of
the consumer and the consequences thereof.

ទំងអស្់ខដលអាចលកត្
ន ។ តមការពត្
អនក
ី
ិ

The fact that the supplier has established the

់ នផគត្់ផគង់ដល់ខខសបណា
ផគត្់ផគងបា
ត ញអនកលរបីរបាស្់

supply to the consumer’s installation shall not

ពុំរត្ូវទមទរឲ្យ នលិខិត្បញ្ញចក់ទទួលោគល់ខខស

imply approval of the installation and shall

បណា
ត ញកនុងទីតង
ំ របស្់អនកលរបីរបាស្់លឡយ
និងអនក
ី

not make the supplier responsible for any lost

បាត្់បង់ណាមួយខដលបណា
ត លមកពក
ី ំហុស្ថ្នការ

installation.

ផគត្់ផគង់ពុំរត្ូវទទួលខុស្រត្ូវចំលក់ះ

រខូចខាត្

ឬ

or damage resulting from any defective

ត្លមលីងខខសបណា
ត ញកនុងទីតង
ំ របស្់អនកលរបីរបាស្់
លនាះលឡយ
ី ។

១០.អនកលរបរី បាស្់ស្នា៖

10. The consumer undertakes to

ក. មន
ិ លរបច
ី រនតអគគស្
ិ នលី រៅនាឡកា
ិ ស្ទង់មន
ិ ប៉ះក់ល់
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a.

Not to use electricity by bypassing
the meter and not to handle the

នង
ំ បលុំលបនាឡកា
ិ មន
ិ លធវឲ្
ី យោច់ស្ណ្
ិ ស្ទង់ ។

meter or break the seals fixed on the
meter.

ខ. រាយការណ្៍ឲ្យអនកផគត្់ផង
គ ់អគគិស្នី ពីដំលណ្ីរមិន
របរកត្ណា
មួយ
ី

b. Report to the Supply any observed
malfunctions of the facilities of the

ខដលបានស្លងកត្លឃញ
ី លលី

Supplier.

លហោឋរចនាស្ម័ពនរបស្់អនកផគត្់ផគង់ ។
១១.របស្ិនលបីអក
ន លរបីរបាស្់ខកខានពុំបានទូទត្់ថ្ងល

11. If the consumer fails to pay the electricity

អគគិស្នី តមការកំណ្ត្់កុ ងវ
ន ិកកយបរត្ អនកផគត្់ផគង់
អគគស្
គ ់អគគស្
ត ះ
ិ នអា
ី ចផ្ទតច់ការផគត្់ផង
ិ នី ជាបលណា
អាស្នន

រស្បតមការកំណ្ត្់ កុ ង
ន

”បទបបញ្ញត្ស្
តិ តី

charges within the due date, the Supplier can
disconnect the supply in accordance with the
provisions in the Regulation on General
Conditions of Supply of Electricity in the

ពីលកខខណ្ឌទូលៅកនុងការផគត្់ផង
គ ់អគគិស្នីលៅកនុង

Kingdom

វ ិញរហូត្ដល់របាក់ជំក់ក់រត្ូវបានទូទត្់ ។

charges are paid in full.

of

Cambodia and may not

រពះរាជាណាចរកកមពុជា” និងមិនរត្ូវបានភាាប់លឡង
ី

reconnect the supply till the outstanding

ំ ឹ ងឲ្យអនកផគត្់ផគង់ ពលី គ្មល
១២.អនកលរបរី បាស្់រត្ូវជូនដណ្

12. The consumer shall intimate the Supplier of

បំណ្ងលរបរី បាស្់អគគស្
ល
ិ នីរបស្់ខួ ន

ស្រ ប់លគ្មល

បំណ្ងលផសងលរៅពបា
ី នខចងកនុងរបការ១
លហាចណាស្់

៧ថ្ងៃ មុន

ោ៉ង

រស្បតមការកំណ្ត្់កុ ង
ន

”បទបបញ្ញត្ស្
តិ ព
តី ល
ី កខខណ្ឌទូ លៅកនុងការផគត្់ផគង់

១៣.អនកលរបរី បាស្់មន
ិ អាចលផទរកច
ិ ចរពមលរពៀងលនះឲ្យលៅ
កាយលកខណ្៍អកសរពីអក
ន ផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នី លឡយ
ី ។
១៤.កិចចរពមលរពៀងលនះនង
ឹ រត្ូវចងជាចំណ្ងផលូវចាប់

នរបស្ទ
ិ ធភាពស្រ ប់រយៈលពល ២ឆ្ន ំ
និងបនាទប់មកអាចបនតរហូ ត្ដល់ កិចចរពម

លរពៀងលនះរត្ូវបានបញ្ច ប់ លោយភាគីណាមួយ
អនកលរបីរបាស្់អាចលផទរកិចរច ពមលរពៀងលនះ
បញ្ច ប់ អាណ្ត្តិ

២ឆ្នដ
ំ ំ បូង

General Conditions of Supply of Electricity in

Consumer

shall

not

assign

this

agreement to any other person without the
written approval of the Supplier.

14. This agreement shall bind the Supplier and

រវាងអនកផគ ត្់ ផគ ង់ ដំ បូ ង ។ កិ ចច រពមលរពៀងលនះ រត្ូ វ
ដំបូង

days in advance as provided in Regulations on

13. The

បុគល
គ ណាមួយលផសងលទៀត្ លោយគ្មមនការយល់រពម

និ ង

other that stated in Clause 1 at least seven

the Kingdom of Cambodia.

អគគិស្នីលៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា” ។

បនត

its intention to use electricity for a purpose

the Consumer from the date on which supply
is first made available. This agreement shall
continue to be in force for an initial period of
two years and thereafter shall so continue

។

until the same is determined by either party.

បនាទប់ ពី

The consumer may determine the agreement,

លោយលធវី ការជូ ន

ដំ ណ្ឹ ងជាកាយលកខ ណ្៍ អកសរដល់ អន ក ផគ ត្់ ផគ ង់

after the initial period of two years, on giving
not less than three months notice in writing
to the Supplier. If the supply remains

របស្ិនលបីការផគត្់ផគង់ឲ្យអនក

disconnected for a period of three months for

លរបីរបាស្់ណាមួយ រត្ូវបានកាត្់ផ្ទតច់ អស្់រយៈលពល

non-payment of charges or non-compliance

ោ៉ងត្ិច ៣ខខ ។
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of the directions issued under the Regulations

៣ខខ លោយមូលលហត្ុពុំបានទូ ទត្់ ថ្ងលអ គគិស្នី ឬ
មិន លគ្មរពតមលស្ចកតី ខណ្នាំ

ខដលបានលចញ

រស្បតមបទបបញ្ញត្ស្
តិ តីពីលកខខណ្ឌទូលៅ

កនុងការ

ផគត្់ផគង់អគគិស្នលី ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជាខដល
អនុ ម័ត្ លោយអគគិស្ នីក មពុជា

General

Conditions

of

Supply

of

Electricity in the Kingdom of Cambodia
approved by EAC, and no effective steps are
taken by the consumer for removing the
cause of disconnection and for restoration of

លហយ
ី អនក លរបី របាស្់

ពុំបា នចាត្់ កា រលោះរោយមូ ល លហត្ុ ថ្នការផ្ទត ច់
ចរនត លដី មបីបនត ចរនតលឡង
ី វ ិញលទលនាះ

on

កិចចរពមលរពៀង

the supply, this agreement shall be deemed to
have been terminated on expiry of the three
months

period

disconnection

from

the

without

date

further

of

notice.

លនះនឹងរត្ូវចាត្់ទុកថាបានបញ្ច ប់ លរកាយរយៈលពល

Provided that where the initial period of the

៣ខខ ចាប់ពថ្ី ងៃផ្ទតច់ចរនត លោយស្វ័យរបវត្តិ លោយ

agreement is not over, this agreement shall be

ពុំចាបា
ំ ច់លធវកា
ី រជូនដំណ្ឹងលឡយ
ី

។

របស្ិ ន លបី

រយៈលពលដំ បូ ង ថ្នកិ ចច រពមលរពៀងមិ ន ទន់ បញ្ច ប់
កិចចរពមលរពៀងផគត្ផ
់ គង់លនះ
បញ្ច ប់

deemed to have been terminated on expiry of
the initial period of this agreement.

រត្ូវបានចាត្់ទុកថាបាន

The termination of the agreement shall be

លៅលពលអាណ្ត្តិដំបូងផុត្កំណ្ត្់ ។ ការ

without prejudice to any claim or right which

បញ្ច ប់កច
ិ ចរពមលរពៀងពុំរត្ូវរបកាន់ចំលក់ះការត្វា៉
ស្ិទខធិ ដលអាចបណា
ត លមកពីភាគីខដល
កិចចរពមលរពៀងលនះ ។
១៥.កិចចរពមលរពៀងលនះលធវីជា២ចាប់លដីម

ឬ

may have accrued to the parties hereunder.

នខចងកនុង
១ចាប់លដីម

15. This Agreement is made in two copies, one

ស្រ

ប់ អន ក ផគ ត្់ ផគ ង់ អ គគិ ស្ នី និ ង ១ចាប់ លដី ម លទៀត្

copy for the Supplier and the second copy of

ស្រ

ប់ អន ក លរបីរបាស្់ ។

ហតែទលខា ឬ សានមទមនដ

ទ្មះអនរទរបើរបាស់

ហតែទលខា ឬ សានមទមនដ

the Consumer.

ទលខា ឬ សានមទមនដ
Signed andហតែ
sealed

Signed and sealed

for and on behalf of

for and on behalf o

consumer

supplier

Consumer
ទ្មះអនរផគត់ផគង់
By:

ទ្មះអនរផគត់ផគង់
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Supplier
By:

អត្តលលខអត្ិងិជន :.........................

ID No. of Consumer:…….

ឧបសមព័នធ “ គ្”

ANNEXURE “C”

គ្ាំរ ូ

FORM OF

រិចចរពមទរពៀងផគត់ផង
គ ់អគ្គិសនីសរមាប់អរ
ន

SUPPLY AGREEMENT FOR SMALL
CONSUMERS OF EDC IN PHNOM PENH
AND KANDAL PROVINCE

ទរបើរបាស់ធុនតូច របស់អគ្គស
ិ នីរមពជាទៅ
ុ
រាជធានីភនាំទពញ និងទៅទខតតរណា
ត ល

រិចចរពមទរពៀងទនះ

លធវីលឡង
ី លៅថ្ងៃ

ខខ THIS AGREEMENT made on this ____ day of
_______,
two
thousand
and
______,
between________________ with its office located at
________________
(Hereinafter
called
the
“Supplier”)

ឆ្ន ំ
លៅការោល័
យរបស្់ខួ នខដល
ល
ិ

នទីតង
ំ លៅ

(បនាទប់ពលី នះលៅលៅថា” អនរផគតផ
់ គង់ “)
និង

AND

នអាស្យោឋនផទះលលខ
ផលូវ

ភូមិ

__________________

address

House

រស្ុក No.______, _______ Street ________ Village

លខត្ត

_______

អត្តស្ញ្ញញណ្បណ្ណស្ញ្ញាត្ខិ ខមរ/លស្ៀវលៅរគួោរលលខ

___________

ថ្ងៃ
ឆ្ន ំ

having

ខខ

( បនាទប់ពីលនះលៅលៅថា “

អនរទរបើរបាស់” ) ។

District
Identity

___________Province
Card/Family

Book

No._____________ Dated__________ (Hereinafter
called the “Consumer”).

ទោយទហតុថា អនកលរបីរបាស្់បានលស្នីស្ុំអក
ន ផគត្់ផង
គ ់

WHEREAS the consumer has requested the Supplier

ឲ្យផគត្់ផគង់អគគិស្នី ដល់ទីតង
ំ របស្់អនកលរបីរបាស្់

to supply electricity to the premises of the consumer

អាស្យោឋនផទះលលខ
ឃុ ំ
ស្រ

រស្ុក

ន

ភូមិ having address House No. _____, Street _____
លខត្ត

Village

ប់លគ្មលបំណ្ង

_______

District

_________

Province

________ for the purpose of _______ and the

និងអនកផគត្់ផគង់បានយល់រពមផគត្់ផគង់តមស្ំលណ្ីតមអា

supplier has agreed to supply the same on terms and

ណ្ត្តិ នង
ិ លកខខណ្ឌ ខដល នខចងកនុងកច
ិ ចរពមលរពៀង

conditions stipulated hereunder.

លនះ ។
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The Supplier and Consumer hereby agree as follows:

អនរផគតផ
់ គង់ នង
ិ អនរទរបើរបាស់
បានរពមលរពៀងគ្មនដូចខាងលរកាម ៖
១. អនកផគត្់ផង
គ ់រត្ូវផគត្់ផគង់

និងអនកលរបីរបាស្់រត្ូវទទួល

និងលរបីរបាស្់ថាម ពលអគគស្
ិ នីមិនឲ្យលលីស្ពីបនទុក
កនុងកច
ច នា ខដល
ិ ស្

នក ល ង
ំ

ហាវ និងត្ង់ស្យុង

របលភទ

៉ ពីចណ្
់ រ
វុល
ំ ុ ចផគត្់ផគងស្
ស្់ជារបលភទ

អាំខពរ

ប់ឲ្យអនកលរបីរបាស្់លរបីរបា

shall receive and use electricity up to and not
exceeding the contracted load of
_______Amperes/kw at ________ phase
and _______ volts at the point of delivery for
__________ purpose.

។
ខដលផគត្់ផគង់រត្ូវវាស្់ខវងលោយ

២. បរ ិ ណ្អគគស្
ិ នី
នាឡកា
ិ ស្ទង់រត្ម
ឹ រត្ូវ

ត្លមលង
ំ ស្មរស្ប
ី លៅទត
ី ង

កំណ្ត្់លោយអនកផគត្់ផង
គ ់ ។ ចាប់ពីឧបករណ្៍ត្លមលីង
រហូត្ដល់

1. The Supplier shall supply and the Consumer

និងរួមបញ្ចូ លទំងនាឡកា
ិ ស្ទង់រត្ូវកាន់

កាប់ នង
ិ ខងទំលោយអនកលរបរី បាស្់ ។ អនកលរបរី បាស្់
ពុំរត្ូវដំលណ្ីរការ

ឬប៉ះក់ល់ឧបករណ្៍របស្់អក
ន

2. The quantity of electricity supplied shall be
measured by a suitable meter placed at a
suitable location decided by the Supplier. The
installation up to and including the meter
shall be owned and maintained by the
Supplier and the installation after the meter
shall be owned and maintained the consumer.
The consumer shall not operate or temper
with the installation owned by the Supplier.

ផគត្់ផគងល់ ឡយ
ី ។
៣. អនកលរបីរបាស្់រត្ូវទូទត្់ថ្ងលភាាប់ចរនត
ធានាដូចបានកំណ្ត្់កុ ង
ន

និងរបាក់កក់

“

បទបបញ្ញត្តិស្តីពី

លកខខណ្ឌទូលៅកនុងការផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នលី ៅកនុង

4. The Consumer shall pay the charges for
electricity at the tariff approved by Electricity

ខដលបានអនុម័ត្ លោយអាជាាធរអគគស្
ិ នក
ី មពុជា

ជាបនតបនាទប់ តមការកំណ្ត្់របស្់ចាប់អគគិស្នី ។

របស្ិនលបអ
ី នកលរបីរបាស្់ពុំទន់ទូទត្់វ ិកកយបរត្
ំ ក់តម
ទូទត្់ការរបាក់លលច
ួ ទក
ី ំនន
ឹ របាក់ខដលជក់

អរតមួយខដលអនុម័ត្លោយអាជាាធរអគគិស្នីកមពុជា ។
អនកលរបីរបាស្់រត្ូវទូទត្់ផងខដរនូវថ្ងលលរបីរបាស្់អគគិស្
ខដលបានអនុម័ត្លោយអាជាាធរ

អគគិស្នីរម
ួ ទំងអរតការរបាក់
ខដលធានាអបបរ

។

Authority of Cambodia from time to time as
provided in the Electricity Law. If consumer
fails to pay the energy invoice within due

អគគស្
ិ នី កនុងរយៈលពលកំណ្ត្់លទ អនកលរបរី បាស្់រត្ូវ

របស្ន
ិ លបី ន

the Regulation on General Conditions of
Cambodia.

៤. អនកលរបរី បាស្់រត្ូវទូទត្់ថ្ងលអគគស្
ិ នត
ី មអរតថ្ងលលក់

អគគស្
ិ នក
ី មពុជា

and deposit security deposit as provided in
Supply of Electricity in the Kingdom of

រពះរាជាណាចរកកមពុជា”

នធា
ី នាអបបរ

3. The consumer shall pay connection charges

date, he shall pay an interest on the unpaid
amount at the rate approved by EAC. The
consumer shall also pay the charges for
minimum guaranteed consumption, if any,
approved by EAC. The tariff including the
rate of interest and minimum guaranteed

អរតថ្ងលលក់

និងការលរបីរបាស្់

អាចអនុវត្តបានដូចខដលបាន
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consumption now applicable is given in the
annexure A which forms a part of this
Agreement.

កំណ្ត្់កុ ងឧបស្មព
ន
័នធ “ក” ថ្នកច
ិ ចរពមលរពៀងលនះ ។

៥. អនកផគត្់ផង
គ ់ និងអនកលរបីរបាស្់ស្នាលគ្មរពចាប់

5. The supplier and Consumer undertake to
abide by the Electricity Law and Regulations

អគគិស្នី និង “ បទបបញ្ញត្ស្
តិ ព
តី ីលកខខណ្ឌទូលៅកនុង

on General Conditions of Supply of

ការផគត្់ផគង់អគគិស្នលី ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា”

Electricity in the Kingdom of Cambodia

ខដលអនុម័ត្លោយអាជាាធរអគគស្
ិ នីកមពុជា ។

approved by EAC.

៦. អនកលរបីរបាស្់ស្នា៖

6. The Consumer undertake to

ក. ទួលខុស្រត្ូវលលីដំលណ្ីរការ និងខងទំស្ ភ រៈ

a.

អគគិស្នី និងលលីរាល់បាត្ុភាព ខដលលកីត្ ន

Be responsible for the operation and
maintenance of the electrical
installation of the consumer and the

លឡង
ល
ច
ំ ុច
ី លលខី ខសរបស្់ខួ នខដលត្លចញព
ី ណ្

consequences thereof.

ផគត្់ផគង់ ។

ខ. មិនលរបីចរនតអគគិស្នីលរៅនាឡកា
ិ ស្ទង់ មិនប៉ះ

b. Not to use electricity by bypassing
the meter and not to handle the
meter or break the seals fixed on the
meter.

ក់ល់និងមិនលធវីឲ្យោច់ស្ណ្
ំ បលុំលបនាឡកា
ិ ស្ទង់ ។
គ. មិនលរបីចរនតអគគិស្នី លលីស្ពីក ល ង
ំ អគគិស្នី

c. Not to use electricity over the limit

កំណ្ត្់កុ ងរបការ១
ន
លោយបណា
ត លឲ្យរអាក់រអួល
ដល់របព័នផ
ធ គត្់ផគង់ ខូចនាឡកា
ិ ស្ទង់ នង
ិ

stated in Article 1, as this can cause
interruption in the supply, damage to
meter and equipment.

ឧបករណ្៍ដថ្ទលទៀត្ ។
ឃ. រាយការណ្៍ឲ្យអនកផគត្់ផគង់អគគិស្នី ពីដំលណ្ីរមិន

d. Report to the Supply any observed

របរកត្ីណាមួយ ខដលបានស្លងកត្លឃញ
ី

malfunctions of the facilities of the

លលីលហោឋរចនាស្ម័ពនរធ បស្់អក
ន ផគត្់ផគង់ ។

Supplier.

៧. កនុងករណ្ីខដលអនកលរបរី បាស្់ខកខានពុំបានទូទត្់

7. If the consumer fails to pay the electricity
charges within the due date, the Supplier can

ថ្ងលអគគស្
ន ិកកយបរត្អនកផគត្់
ិ នត
ី មការកំណ្ត្់កុ ងវ

disconnect the supply as provided in

ផគង់អគគស្
ត ះអាស្នន
ិ នីអាចផ្ទតច់អគគិស្នជា
ី បលណា

Regulation on General Conditions of Supply

រស្បតមការកំណ្ត្់កុ ង
ន “ បទបបញ្ញត្តិស្ព
តី ី

of Electricity in the Kingdom of Cambodia

លកខខណ្ឌទូលៅកនុងការផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នលី ៅកនុង

and may not reconnect the supply till the

រពះរាជាណាចរកកមពុជា” រហូត្ដករបាក់ជំក់ក់រត្ូវ

outstanding charges are paid in full.

បានទូទត្់ ។

៨. អនកលរបីរបាស្់អាចបញ្ច ប់កច
ិ ចរពមលរពៀងបានរគប់លពល
ំ ឹ ង ដល់អនកផគត្់ផគង់ ោ៉ងលហាចណាស្់
លោយជូនដណ្
៧ថ្ងៃ មុនថ្ងៃកណ្
ំ ត្់ ។ អនកលរបរី បាស្់រត្ូវទូទត្់បណ្
ំ ុល
ទំងអស្់ឲ្យអនកផគត្់ផគង់អគគិស្នី របស្ិនលបី

ន។
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8. The consumer can terminate the agreement at
any time by giving at least seven days notice
to the Supplier. The consumer shall pay all
outstanding charges.

ំ ឹ ងឲ្យអនកផគត្់ផគង់ ពលី គ្មល
៩. អនកលរបរី បាស្់រត្ូវជូនដណ្

9. The consumer shall intimate the Supplier of
its intention to use electricity for a purpose

បំណ្ងលរបីរបាស្់អគគិស្នីរបស្់ខួ ន
ល ស្រ ប់លគ្មល

other that stated in Clause 1 at least seven

បំណ្ងលរៅពីបានខចងកនុងរបការ១ ោ៉ងលហាច

days in advance as provided in Regulations on

ណាស្់ ៧ថ្ងៃមុន រស្បតមការកំណ្ត្់កុ ង
ន

General Conditions of Supply of Electricity

”បទបបញ្ញត្ស្
តិ ព
តី ី លកខខណ្ឌទូលៅកនុងការផគត្់ផគង់

in the Kingdom of Cambodia.

អគគិស្នីលៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា” ។

១០.អនកលរបីរបាស្់មន
ិ អាចលផទរកិចចរពមលរពៀងលនះឲ្យ
លៅបុគគលណាមួយលផសងលទៀត្

10. The Consumer shall not assign this
agreement to any other person without the

លោយគ្មមនការ

written approval of the Supplier.

យល់រពមកាយលកខណ្៍អកសរពអ
ី នកផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នី
លឡយ
ី ។
១១.កិចរច ពមលរពៀងលនះលធវីជា២ចាប់លដីម ១ចាប់លដីម
ស្រ

ប់អនកផគត្់ផង
គ ់ អគគិស្នី និង១ចាប់លដីមលទៀត្

ស្រ

ប់អនកលរបរី បាស្់ ។

ហតែទលខា ឬ សានមទមនដ

ទ្មះអនរទរបើរបាស់

11. This Agreement is made in two copies, one
copy for the Supplier and the second copy for
the Consumer.

ហតែទលខា ឬ សានមទមនដ

ហតែand
ទលខា
ឬ សានមទមនដ
Signed
sealed

Signed and sealed

for and on behalf of

for and on behalf of

consumer

supplier

Consumer
ទ្
ម ះអនរផគត់ផគង់

ទ្មះអនរផគត់ផង
គ ់

By:

By:



{{{Y|||
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Supplier

អត្តលលខអត្ិងិជន :.........................

ID No. of Consumer…...

ឧបសមព័នធ “ ឃ”

ANNEXURE “D”

គ្ាំរ ូ

FORM OF

រិចចរពមទរពៀងផគត់ផង
គ ់អគ្គិសនីសរមាប់អរ
ន

SUPPLY AGREEMENT FOR MEDIUM
CONSUMERS IN PHNOM PENH AND
KANDAL PROVINCE FOR EDC

ទរបើរបាស់ធុនមធយមទៅរាជធានីភនាំទពញ
និងទខតតរណា
ត ល សរមាប់អគ្គស
ិ នីរមពជា
ុ
រិចចរពមទរពៀងទនះ លធវលី ឡង
ី លៅថ្ងៃ

ខខ THIS AGREEMENT make on this ________day
of________, Two thousand and________, between
រវាង
Electricité du Cambodge with its office located at

ឆ្ន ំ
អគគិស្នក
ី មពុជាខដល

នទីតង
ំ លៅ

________

(បនាទប់ពីលនះលៅលៅថា” អនរផគត់ផង
គ ់ “)

(Hereinafter called the

“Supplier”)
AND

និង

name of the consumer) having address

(ល្មះអនកលរបរី បាស្់)
នអាស្យោឋនផទះលលខ

ផលូវ

រស្ុក

ភូមិ
លខត្ត

ខខ

ឆ្ន ំ Card/Family Book No.

( បនាទប់ពីលនះលៅលៅថា “ អនរទរបើរបាស់” ) ។

ទោយទហតុថា
ស្យោឋនផទះលលខ
ឃុ ំ
ស្រ

Dated

អនកលរបីរបាស្់បានលស្នស្
ន ផគត្់ផង
គ ់
ី ុំអក

ឲ្យផគត្់ផគង់អគគិស្នីដល់ ទីតង
ំ របស្់អក
ន លរបីរបាស្់
រស្ុក
ប់លគ្មលបំណ្ង

ផលូវ

(Hereinafter called the “Consumer”).

WHEREAS the consumer has requested the Supplier

នអា to supply electricity to the premises of the consumer
ភូមិ having address House No.

លខត្ត

នង
ិ អនកផគត្់ផគង់បានយល់

រពមផគត្់ផង
គ ់តមស្ំលណ្ីតមអាណ្ត្តិ និងលកខខណ្ឌ ខដល
នខចងកនុងកិចរច ពមលរពៀងលនះ

___________village ________ District _______
Province ___________________ Identity

អត្តស្ញ្ញញណ្បណ្ណស្ញ្ញាត្ិខខមរ/លស្ៀវលៅរគួោរលលខ
ថ្ងៃ

House No.______, _______ Street

និងកនុងបទបបញ្ញត្តិស្ព
តី ី

លកខខ ណ្ឌទូ លៅកនុងការផគ ត្់ផគង់អ គគិស្នី លៅកនុងរពះរាជា
ណាចរកកមពុជា ខដលអនុ ម័ត្លោយអាជាាធរអគគិស្ នី
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District

Province

Street
and the Supplier has

agreed to supply the same on terms and conditions
stipulated hereunder and in the Regulations on
General Conditions of supply approved by Electricity

Authority of Cambodia (EAC).

កមពុជា (អ.អ.ក) ។

អនរផគត់ផង
គ ់ និង អនរទរបើរបាស់

The Supplier and Consumer hereby agree as
follows:

បានរពមលរពៀងគ្មនដូចខាងលរកាម ៖
១. អនកផគត្់ផង
គ ់រត្ូវផគត្់ផគង់

នង
ិ អនកលរបរី បាស្់រត្ូវទទួល

shall receive and use electricity up to and not

និងលរបីរបាស្់ថាមពលអគគស្
ិ នីមិនឲ្យលលីស្ពប
ី នទុក
កនុងកិចស្
ច នា ខដល
របលភទ

នក ល ង
ំ

អាំខពរ/គីឡូវា៉ ត្់

ហាវ នង
ល់
ិ ត្ង់ស្យុងណ្ូមណា
ី

៉ លៅចំណ្ុចផគត្់ផគង់ស្រ ប់លគ្មលបំណ្ង......។
វុល

មន
ិ ត្ច
ិ

exceeding the contracted load of
Amperes/Kilowatts at
nominal voltage of

phase and a
volts at the point

of delivery for the purpose

២. អនកលរបីរបាស្់រត្ូវធានាទទួលលរបីរបាស្់ថាមពល
អាក់ទវី របចាំខខ

1. The supplier shall supply and the Consumer

.

2. The Consumer agrees to take Active Energy

ជាង_________

គីឡូវា៉ ត្់ល ៉ ង និងរបស្ិនលបខ
ី កខានពុំបានលរបីរបាស្់

តមការធានា រត្ូវទូទត្់តមការកំណ្ត្់កុ ងបញ្ា
ន
ីថ្ងល

per month not less than

kWh and on

failure to do so to pay charges as provided in
the tariff.

លក់អគគស្
ិ នី ។

៣. អនកលរបីរបាស្់រត្ូវទូទត្់ថ្ងលភាាប់ចរនត
ធានាដូចបានកំណ្ត្់កុ ង
ន

“

និងរបាក់កក់
បទបបញ្ញត្តិស្តីពី

លកខខណ្ឌទូលៅកនុងការផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នលី ៅកនុង

នាឡកា
ំ ស្មរស្បរត្ូវ
ិ ស្ទង់រត្ឹមរត្ូវ ត្លមលីងលៅទីតង
ទត
ំ នាឡកា
ី ង
ិ ស្ទង់

the Regulations on General Conditions of
Cambodia.

ខដលផគត្់ផគង់រត្ូវវាស្់ខវងលោយ

កំណ្ត្់លោយអនកផគត្់ផង
គ ់ ។ ចំណ្ុចផគត្់ផគង់រត្ូវ

and deposit security deposit as provided in
Supply of Electricity in the Kingdom of

រពះរាជាណាចរកកមពុជា” ។

៤. បរ ិ ណ្អគគិស្នី

3. The consumer shall pay connection charges

។

នង
ិ ចំណ្ុចផគត្់ផគង់ នបងាយសាញ

កនុងគំនូស្បំរពួញភាាប់ ។

4. The quantity of electricity supplied shall be
measured by a proper meter placed at a
suitable location decided by the Supplier. The
point of delivery shall be

. The

location of the meter and point of delivery
are shown in the attached drawing.

៥. ឧបករណ្៍ខដលត្លមលង
ំ ុ ចផគត្់ផគង់ នង
ី រហូត្ដល់ចណ្
ិ

5. The installation up to the point of delivery

នាឡកា
គ ់
ិ ស្ទង់រត្ូវកាន់កាប់ និងខងទំលោយអនកផគត្់ផង
។ ឧបករណ្៍បនាទប់ពីចណ្
ំ ុ ចផគត្់ផគង់ រត្ូវកាន់កាប់

and the meter shall be owned and maintained
by the Supplier. The installation after the
point of delivery shall be owned and

និងខងទំលោយអនកលរបីរបាស្់ ។ អនកលរបីរបាស្់ពុំរត្ូវ

maintained by the consumer. The consumer

ដំលណ្ីរការ ឬប៉ះក់ល់ឧបករណ្៍ ខដលជាកមមស្ទ
ិ ធិ

shall not operate or temper with the
installation owned by the Supplier.

របស្់អនកផគត្់ផគង់លឡយ
ី ។

6. The consumer shall pay the charge for

៦. អនកលរបីរបាស្់រត្ូវទូទត្់ថ្ងលអគគស្
ិ នីតមអរតថ្ងលលក់
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ខដលបានអនុម័ត្ លោយអាជាាធរអគគស្
ិ នក
ី មពុជាជាបនត
បនាទប់ ។ អនកលរបីរបាស្់រត្ូវទូទត្់ផងខដរនូវថ្ងលលរបី
របាស្់អគគស្
ិ នីធានាអបបរ

Authority of Cambodia from time to time.
The consumer shall also pay, at the rate

និងថ្ងលលផសងៗលទៀត្

approved by EAC form time to time , other

ខដលបានអនុម័ត្ លោយអាជាាធរអគគិស្នីកមពុជា ជា

charges such as the charges for failure to take
minimum guaranteed consumption, the

បនតបនាទប់ ថ្ងលថាមពលលរអាក់ទវី ខដលបានលរបរី បាស្់

charges for the reactive energy drawn in

លលីស្ពីការកំណ្ត្់របស្ន
ិ លបអ
ី នកលរបីរបាស្់ពុំបាន

excess of the limit and if the bills are not paid

ទូទត្់ការរបាក់លលីចំនន
ួ ទឹករបាក់ ខដលជំក់ក់តម

within the due date, and interest on the

អរតមួយ ខដលអនុម័ត្លោយអាជាាធរអគគស្
ិ នីកមពុជា

unpaid amount. The tariff including the
charges for minimum guaranteed

។ ថ្ងលលក់អគគស្
ួ
ន ថ្ងលស្រ ប់ការធានាការ
ិ នរី ម
លរបរី បាស្់អបបរ

electricity at the tariff approved by Electricity

consumption, rate for reactive energy and rate

ថ្ងលលរបរី បាស្់ថាមពលលរអាក់
៉ ទវី

of interest now applicable are given in the

និងអរតការរបាក់ អាចអនុវត្តបានដូចខដលបាន

Annexure 1, which forms a part of this

កំណ្ត្់កុ ងឧបស្មព
ន
័នធទ១
ី ថ្នកិចចរពមលរពៀងលនះ ។

Agreement.

៧. វ ិកកយបរត្ស្រ ប់ការផគត្់ផគង់ទង
ំ អស្់ ខដលកំណ្ត្់

7. All bills for the supply hereunder will be
rendered monthly and are due and payable

កនុងកិចចរពមលរពៀងលនះនឹងរត្ូវផតល់ឲ្យរបចាំខខ និង

within the due date shown in the bill. The due

រត្ូវកំណ្ត្់ពថ្ី ងៃផុត្កំណ្ត្់ខដលរត្ូវបង់របាក់លៅកនុង

date shall not be earlier than 12 days from the

វ ិកកយបរត្ ។ ថ្ងៃផុត្កំណ្ត្់ខដលរត្ូវបង់របាក់មន
ិ ត្ច
ិ

date of the bill.

ជាង១២ថ្ងៃ គិត្ចាប់ពីថ្ងៃលចញវ ិកកយបរត្លទ ។
៨. អនកផគត្់ផង
គ ់ និងអនកលរបីរបាស្់ស្នាលគ្មរចាប់

8. The Supplier and Consumer undertake to
abide by the Electricity Law and Regulations

អគគិស្នី និង “ បទបបញ្ញត្ស្
តិ ព
តី ីលកខខណ្ឌទូលៅកនុង

on General Conditions of Supply of

ការផគត្់ផគង់អគគស្
ិ នលី ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា”

Electricity in the kingdom of Cambodia

ខដលអនុម័ត្លោយអាជាាធរអគគស្
ិ នក
ី មពុជា ។

approved by EAC.

៩. អនកលរបីរបាស្់រត្ូវទទួលខុស្រត្ូវចំលក់ះការបាត្់បង់

9. The consumer shall be responsible for any
loss or damage to EDC’s property resulting

ឬការខូចខាត្ឧបករណ្៍បរកា
មួយខដល
ិ ខ រអគគស្
ិ នណា
ី

from

ជាកមមស្ទ
ិ ធរិ បស្់អគគស្
ិ នក
ី មពុជាលោយមូលលហត្ុ៖

(១)-ការបងកឲ្យលរគ្មះថានក់កុ ងការផគ
ន
ត្់ផគង់ ឬការលធវីឲ្យ
ខូចខាត្ឧបករណ្៍អគគិស្នីលោយអនកលរបីរបាស្់

និង

(២)-លរបរី បាស្់លលស្
ច នា ។
ី ពប
ី នទុកជាប់កច
ិ ស្

(i)

abuse of supply or damage to
equipment by the consumer and

(ii)

creations of demand in excess of the
contracted load.

១០.អនកលរបីរបាស្់រត្ូវលរៀបចំខខសបណា
ត ញកនុងទីតង
ំ

10. The consumers shall maintain its electrical

របស្់ខួ ន
ល
រស្បតមស្តង់ោខដលអាចអនុវត្តបាន ។
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installation in accordance with the applicable

វ ិញ្ញញបនបរត្រត្ួត្ ពិនិត្យ

ឬលិខិត្អនុ ញ្ញញត្ទទួល

ោគល់ការត្លមលីងខខសបណា
ត ញកនុងទីតង
ំ របស្់អក
ន លរបី
របាស្់

ខដលត្រមូវតមចាប់អគគិស្នី

ឬបទបបញ្ញត្តិ

ណាមួយជាបនទុកចំណាយរបស្់អនកលរបីរបាស្់ ។ អនក

លរបរី បាស្់រត្ូវទទួលខុស្រត្ូវកនុងការដំលណ្ីការ នង
ិ ការ
ខងទំខខសបណា
ត ញកនុងទីតង
ំ របស្់ខួ ន
ល
ខុស្រត្ូវចំលក់ះផលវ ិបាកទំងអស្់

និងរត្ូវទទួល

ខដលអាចលកីត្

ន ។ តមការពិត្អនកផគត្់ផគង់បានផគត្់ផគង់ដល់ខខស

standards. Any inspection certificate or
permit approving the consumer’s installation,
required under the provisions of any Law or
Regulations, shall be obtained by the
consumer at its expense. The consumer shall
be responsible for the operation and
maintenance of the electrical installation of
the consumer and the consequences thereof.
The fact that the supplier has established the

បណា
ត ញអនកលរបរី បាស្់ពុំរត្ូវទមទរឲ្យ នលខ
ិ ត្
ិ

supply to the consumer’s installation shall not

បញ្ញចក់ទទួលោគល់ខខសបណា
ត ញកនុងទត
ំ របស្់អនក
ី ង

imply approval of the installation and shall

លរបីរបាស្់លឡយ
ី

និងអនកផគត្់ផគង់ពុំរត្ូវទទួលខុស្រត្ូវ

ចំលក់ះខូចខាត្ ឬបាត្់បង់ណាមួយខដលបណា
ត លមក
ពក
ត ញកនុងទត
ំ របស្់អនក
ី ំហុស្ថ្នការត្លមលង
ី ខខសបណា
ី ង

not make the supplier responsible for any loss
or damage resulting from any defective
installation.

លរបរី បាស្់លនាះលឡយ
ី ។
១១.អនកលរបីរបាស្់ស្នា៖

11. The Consumer undertakes to

ក. មិនលរបីចរនតអគគិស្នីលរៅនាឡកា
ិ ស្ទង់

a. Not to use electricity by bypassing
the meter and not to handle the
meter or break the seals fixed on the
meter.

មិនប៉ះក់ល់ និងមិនលធវីឲ្យោច់ស្ណ្
ំ
បលុំលបនាឡកា
ិ ស្ទង់ ។

ខ. រាយការណ្៍ឲ្យអនកផគត្់ផគង់អគគិស្នី ពី

b. Report to the Supplier any observed
malfunctions of the facilities of the

ដំលណ្ីរមន
មួយខដលបាន
ិ របរកត្ណា
ី

supplier.

ស្លងកត្លឃញ
ី លលីលហោឋរចនាស្ម័ពនរធ បស្់
អនកផគត្់ផង
គ ់។
១២.កនុងករណ្ីខដលអនកលរបីរបាស្់ខកខានពុំបានទូទត្់

12. If the consumer fails to pay the electricity

ថ្ងលអគគស្
ន ិកកយបរត្ អនកផគត្់ផង
គ ់
ិ នត
ី មការកំណ្ត្់កុ ងវ
អគគស្
ិ នី

អាចផ្ទតច់អគគស្
ត ះអាស្ននរស្ប
ិ នជា
ី បលណា

តមការកំណ្ត្់កុ ង
ន “ បទបបញ្ញត្តិស្តីពល
ី កខខណ្ឌទូលៅ
កនុងការផគត្់ផគង់អគគិស្នលី ៅកនុងរពះរាជាណាចរក

charges within the due date, the Supplier can
disconnect the supply in accordance with the
provision in the Regulations on General
Conditions of Supply of Electricity in the
Kingdom of Cambodia and may not

កមពុជា” រហូត្ដល់របាក់ជំក់ក់រត្ូវបានទូទត្់ ។

reconnect the supply till the outstanding

ំ ឹ ងឲ្យអនកផគត្់ផគង់ ពីលគ្មល
១៣.អនកលរបីរបាស្់រត្ូវជូនដណ្

13. The consumer shall intimate the Supplier of

បំណ្ងលរបរី បាស្់អគគិស្នីរបស្់ខួ ន
ល

charges are paid in full.

ស្រ ប់លគ្មល
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its intention to use electricity for a purpose

បំណ្ងលរៅពបា
ី នខចងកនុងរបការ១

ោ៉ងលហាច

ណាស្់ ៧ថ្ងៃមុន រស្បតមការកំណ្ត្់កុ ង
ន
”បទ
បបញ្ញត្ស្
តិ តីពីលកខខណ្ឌទូលៅកនុងការផគត្់ផង
គ ់

other that stated in Clause 1 at least seven
days in advance as provided in Regulation on
General Conditions of Supply of Electricity
in the Kingdom of Cambodia.

អគគិស្នីលៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា” ។

១៤.អនកលរបរី បាស្់មន
ិ អាចលផទរកច
ិ ចរពមលរពៀងលនះឲ្យ
លៅបុគគលណាមួយលផសងលទៀត្

14. The Consumer shall not assign this

លោយគ្មមនការយល់

រពមកាយលកខណ្៍អកសរពីអនកផគត្់ផគង់អគគិស្នីលឡយ
ី
១៥.កិចចរពមលរពៀងលនះនង
ឹ រត្ូវចងជាចំណ្ងផលូវចាប់

agreement to any other person without the
written approval of the Supplier.
15. This agreement shall bind the Supplier and

រវាងអនកផគត្់ផង
គ ់ នង
គ ់
ិ អនកលរបរី បាស្់ចាប់ពថ្ី ងៃផគត្់ផង

the Consumer from the date on which supply

ដំបូង ។ កច
ិ ចរពមលរពៀងលនះរត្ូវបនត នង
ិ

is first made available. This agreement shall

ភាពស្រ

នរបស្ទ
ិ ធ

ប់រយៈលពល ២ឆ្នដ
ំ ំបូង និងបនាទប់មក

អាចបនតរហូត្ដល់កិចចរពមលរពៀងលនះ

រត្ូវបាន

បញ្ច ប់លោយភាគណា
មួយ ។ អនកលរបរី បាស្់អាច
ី
លផទរកច
ិ ចរពមលរពៀងលនះ បនាទប់ពប
ី ញ្ច ប់អាណ្ត្តិ ២ឆ្ន ំ
ដំបូង

លោយលធវីការជូនដំណ្ឹងជាកាយលកខណ្៍

់ ៉ ងត្ិច ៣ខខ ។ របស្ិនលបី
អកសរដល់អនកផគត្់ផគងោ

continue to be in force for an initial period of
two years and thereafter shall so continue
until the same is determined by either party.
The Consumer may determine the agreement,
after the initial period of two years, on giving
no less than three months notice in writing to
the Supplier. If the supply remains

ការផគត្់ផគង់ឲ្យអនកលរបីរបាស្់ណាមួយរត្ូវបានកាត្់

disconnected for a period of three months for

ផ្ទតច់អស្់រយៈលពល ៣ខខ លោយមូលលហត្ុពុំបាន

non-payment of charges or non-compliance

ទូទត្់ថ្ងលអគគិស្នី

of the directions issued under the Regulations

ឬមន
ិ លគ្មរពតមលស្ចកតីខណ្នាំ

ខដលបានលចញ រស្បតមបទបបញ្ញត្តិស្តីពល
ី កខខណ្ឌ
ទូលៅកនុងការផគត្់ផគង់អគគិស្នីលៅកនុងរពះរាជាណា
ចរកកមពុជា

ខដលអនុម័ត្លោយអាជាាធរអគគស្
ិ នី

កមពុជា លហីយអនកលរបី របាស្់ ពុំបានចាត្់ កា រលោះ

on General Conditions of Supply of
Electricity in the Kingdom of Cambodia
approved by EAC, and no effective steps are
taken by the consumer for removing the
cause of disconnection and for restoration of

រោយមូលលហត្ុថ្នការផ្ទតច់ចរនតលដីមបប
ី នតចរនត

លឡង
ី វ ិញលទលនាះ កិចចរពមលរពៀងលនះនង
ឹ រត្ូវចាត្់ទុក

the supply, this agreement shall be deemed to
have been terminated on expiry of the three

ថាបានបញ្ច ប់លរកាយរយៈលពល ៣ខខ ចាប់ពថ្ី ងៃផ្ទតច់

months period from the date of

ចរនត លោយស្វ័យរបវត្តិ លោយពុំចាបា
ំ ច់លធវកា
ី រជូន

disconnection without further notice.

ំ ូងថ្នកច
ដំណ្ឹងលឡយ
។ របស្ន
ី
ិ លបរី យៈលពលដប
ិ ច

Provided that where the initial period of the

រពមលរពៀងមន
ិ ទន់បញ្ច ប់កិចចរពមលរពៀងផគត្់ផគង់លនះ

agreement is not over, this agreement shall be

រត្ូវបានចាត្់ទុកថាបានបញ្ច ប់លៅលរកាយលពល

deemed to have been terminated on expiry of

អាណ្ត្តដ
ិ ំបូងផុត្កំណ្ត្់

the initial period of this agreement. The

។

ការបញ្ច ប់កច
ិ ចរពម
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លរពៀងពុំរត្ូវរបកាន់ចំលក់ះការត្វា៉

ឬស្ទ
ិ ខធិ ដលអាច

បណា
ត លមកពីភាគីខដល នខចងកនុងកច
ិ ចរពម

១៦.កិចរច ពមលរពៀងលនះលធវីជា២ចាប់លដីម ១ចាប់លដីម
ប់អនកផគត្់ផង
គ ់អគគស្
ិ នី នង
ិ ១ចាប់លដីមលទៀត្

ស្រ

ប់អនកលរបរី បាស្់ ។

ហតែទលខា ឬ សានមទមនដ

ទ្មះអនរទរបើរបាស់

prejudice to any claim or right which may
have accrued to the parties hereunder.

លរពៀងលនះ ។

ស្រ

termination of the agreement shall be without

16. This Agreement is made in two copies, one
copy for the supplier and the second copy for
the consumer.

ហតែទលខា ឬ សានមទមនដ

Signed andហតែ
sealed
ទលខា ឬ សានមទមនដ

Signed and sealed

for and on behalf of

for and on behalf o

consumer

supplier

Consumer
ទ្មះអនរផគត់ផគង់

ទ្មះអនរផគត់ផង
គ ់

By:

{{{Y|||

By:
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Supplier

