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Overviews of Energy Sector

 Cambodia's energy structure remains simple

 Fossil fuels, such as coal and petroleum products are imported

 Biomass is mostly produced domestically

 Electricity production depends on hydro and coal with some import 

from Viet Nam, Thailand and Lao PDR

 The total primary energy supply (TPES) of Cambodia increased from 

3,350 kilotons of oil equivalent (ktoe) in 2010 to 4,761 ktoe in 2015 

at an average annual growth of 7.3 percent

 In total, the energy imports of Cambodia increased from 1,713 ktoe

to 2,549 ktoe over 2010–2015 at an average rate of 8.3 percent per 

year
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Years 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuel oil 229 230 227 227 218 218 218 218 10.69%

Hydro 11 11 223 512 927 927 927 927 45.46%

Coal 8 8 8 108 233 358 358 483 23.69%

Solar 10 0.49%

Import via High voltage 200 215 250 270 320 320 320 320 15.69%

Import  via distribution line 39 49 78 81 81 81 81 81 3.97%

Total 480 517 785 1198 1779 1904 1904 2039 100%

Power Generation Capacity



Structure of Energy Sector

REE IPP PEC EDC

Cambodia’s Electricity Businesses

Electricity Authority of 
Cambodia (EAC)

Royal Government of Cambodia

Regulation Policy Maker Owner

Ownership of EDC

Policy, Strategy, Planning, Technical Standard

Tariff, License, Financial Performance, Enforce the regulations,  Rule and Standard.  

Ministry of Mines Energy 
(MME)

Ministry of Economic 
and Finance (MEF)



Role of Energy Statistics Office

Assistance to the Energy Development Department which is 

responsible for:

 Collecting and analyzing all kind of energy data for preparing 

energy balance and forecasting

 Establishing a comprehensive national energy database to 

provide and support for National Energy Planning

 Coordinating, compiling and publishing energy statistics

 Undertaking appropriate studies on collaboration with other 

energy centers 



Energy Data Collection Flow

2- Data Collection System

1- Legal Frameworks 
 Electricity Law of the Kingdom of Cambodia, 2001
 Sub-Degree on the organization and function of Ministry of Mines and Energy 

dated 24 December 2013

Internet

EAC

EDC

IPP

GDP

GDE

Oil Companies

Custom Office

Computer Center



3- Procedures in the building of Energy Statistics 

Energy Data Collection Flow

IAEA Format
(Excel)

Energy Balance 

Table (excel) & 
Energy Statistics

Interface

Energy 
Database

Supplemental Data 
(Excel) such as 

conversion factors

Interface



4- Data Categories 
 Industry sector
 Commercial sector
 Residential sector
 Transport sector 
 Non-energy

5- Data Collection Schedule 
 Annually

6- Dissemination and Publications 
 Cambodia’s policy purposes, private sector, NGOs and appropriate 

government agencies 
 Regional energy cooperation with other ASEAN member countries 
 Regional and international bodies such as ASEAN Centre for Energy (ACE), 

International Energy Agency (IEA) and Economic Research Institute for 
ASEAN and East Asia (ERIA



Challenges in national data collection

 Develop staff with expertise 

 Lack of information and inadequate capacity

 Lack of legislation/regulation

 insufficient funding

 No commitment from stakeholders 
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