
១  គោលនគោបាយ និងយទុ្ធសាស្ត្តអគ្គិ្នីភាវូប-
នីយកមមជនបទ្រប្រ់ាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា តំណាងដដ្ឋយរកសងួររ ៉ និងថាមពលបាន 
បដងកើតដោលនដោបាយដលើកទឹកចិតដ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍអគគិសនើភា-
វូបនើយកមមជនបទ ដ ើមបើដឆលើយតបដៅនឹងដសចកដើរតូវការដរបើរបាស់ 
អគគិសនើរបសរ់បជាពលរ ឋ និងសងគម។ ដោលដៅរបសរ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
គឺ លឆ់្ន ២ំ០២០ ភូមិទងំអសទូ់ទងំរពះរាជាណាចរកកមពុជានឹងមាន 
អគគិសនើដរបើរបាសព់ើរបភពដផេងៗ និង លឆ់្ន ២ំ០៣០ ោ៉ងដោច 
៧០% ននរគួសារទងំអស់ទូទងំរពះរាជាណាចរកកមពុជា នឹងមាន
អគគិសនើរ លមានគុណភាព ូចអគគិសនើពើបណាដ ញជាតិដរបើរបាស។់ 

ដ ើមបើជយួជំរុញឲ្យសដរមចដោលដៅដនះ មូលនិធិអគគិសនើភា-
វូបនើយកមមជនបទននរពះរាជាណាចរកកមពុជា  ំបូងបដងកើតដឡើងតាម
រពះរាជរកឹតយដលខ នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចុះនថៃទើ៤ រខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ 
ដ ើមបើជំរុញការអភិវឌ្ឍអគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទ។ បន្ទទ បម់កដៅ
នថៃទើ២២ រខសើោ ឆ្ន ២ំ០១២ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានដចញរពះរាជរកឹតយ 
ថមើមយួដទៀតដលខ នស/រកត/០៨១២/៧៣៤ សតើពើការដធវើវដិសាធនកមម 
មារតាខលះននរពះរាជរកឹតយចាស់ ដផទរសាថ បន័មូលនិធិអគគិសនើភាវូបនើយ- 
កមមជនបទឲ្យសថិតដៅដរកាមការរគប់រគងរបសអ់គគិសនើកមពុជាវញិ។ 

ដោលបំណងននរពះរាជរកឹតយដនះ គឺដ ើមបើ ១- ជំរុញឲ្យមាន
សមធម៌កនុងការទទលួដសវាកមមអគគិសនើ ដដ្ឋយជយួឲ្យរបជាជនដៅ
ជនបទបានទទលួអគគិសនើដរបើរបាសត់ាមនថល រ លអាចជាវបានសរមាប ់
ដស ឋកិចច សងគម និងលំដៅដ្ឋឋ ន រមួចំរណកកាតប់នថយភាពរកើរក ២- 
ជំរុញ និងដលើកទឹកចិតដរផនកឯកជនឲ្យចូលរមួវនិិដោគដធវើដសវាកមម
អគគិសនើដៅជនបទរបកបដដ្ឋយចើរភាព ជាពិដសសកនុងការអនុវតដបដចចក 
វទិាថមើ និងថាមពលកដកើតដឡើងវញិ រ លមានលកខណៈបដចចកដទស 
និងពាណិជជកមមសមរសប។ 

បចចុបបនន ន្ទយកដ្ឋឋ នមូលនិធិអគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទ នន 
អគគិសនើកមពុជា បន្ទទ បព់ើដនះដៅថា "ម.អ.ជ." មានកមមវធិើអភិវឌ្ឍន៍
អគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទចំននួ៤ រមួមាន៖ ១- កមមវធិើផតល់ចរនត  
អគគិសនើ ល់រគួសាររកើរក ២- កមមវធិើរបព័នធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយ
តាមផទះ ៣-កមមវធិើជយួទុនសរមាបព់រងើកនិងរកលមអការផគតផ់គងអ់គគិសនើ 

ដៅតំបនជ់នបទ និង៤- កមមវធិើអនុវតតយនតការឧបតថមភធន លអ់នក
កានអ់ាជាា បណ័ណ រ លបានភាជ បរ់បភពអគគិសនើជាមយួបណាត ញជាតិ 
ដ ើមបើបនថយនថលលក់អគគិសនើតាមបណាត ដខតត និងរាជធានើ។ 

២ ប្បភពមូលនិធិ 

របភពមូលនិធិ ល ់ ម.អ.ជ. មាន ូចខាងដរកាម៖       

១. កញ្ចបថ់វកិាសងគមកិចច រ លបានដរោងកនុងបញ្ជ ើនថលលក ់
អគគិសនើរបសអ់គគិសនើកមពុជា និងអំដណាយ នទដទៀតរបស់
អគគិសនើកមពុជា របសិនដបើមាន។ 

២. អំដណាយ និងជំនួយឥតសំណង រ លរបភព និងលកខខណឌ  
ននការផដល់ រតូវបានទទួលការឯកភាពពើរកសួងររ ៉  និង   
ថាមពល និងរកសងួដស ឋកិចច និងហរិញ្ញវតថុ។ 

៣. ថវកិាពើរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា។  

៣  កមមវិធីអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិ្នីភាវូបនីយកមមជនបទ្ 

៣.១ កម្មវធីិផតល់ចរនតអគ្គិសនីដល់រគ្សួាររកីរកជនបទ  
ដោលបំណងននកមមវធិើ គឺជួយ ល់រគួសាររកើរករសដ់ៅតំបន់

ជនបទ ដ ើមបើឲ្យរគួសារទងំដនះអាចទទួលបានការតភាជ ប់ចរនតអគគិសនើ 
ពើរបពន័ធផគតផ់គង់អគគិសនើ ដដ្ឋយការផតលរ់បាកក់មចើអនុដរោះោម នការ
របាកឲ់្យរគួសារជនបទខចើយកដៅ៖ ១- បង់នថលភាជ បច់រនតឲ្យអនកផគតផ់គង់ 
២- បងន់ថលរបាកក់កឲ់្យអនកផគតផ់គង ់៣- ចំណាយដលើការទិញ និងរាយ
រខេពើចំណុចភាជ បច់រនតមក ល់ផទះរបស់ខលួន និង៤- ចំណាយដលើការ
ដរៀបចំរខេបណាត ញ និងឧបករណ៍អគគិសនើកនុងផទះ ដ ើមបើតភាជ បច់រនត 
អគគិសនើចូលផទះ។ របាក់កមចើដនះនឹងទូទតត់ាមរយៈអនកផគតផ់គងអ់គគិសនើ 
រ លជាអនកទទួលខុសរតូវកនុងការសងរតឡបម់ក ម.អ.ជ. វញិ ដដ្ឋយ 
បានមកពើការរបមូលពើអនកខចើរ លរតូវសងរលំស១់រខមតងមក ម.អ.ជ. 
កនុងរយៈដពល ៣៦រខ។ ចំននួទឹករបាកក់មចើអនុដរោះដនះ គឺមិនដលើស
ពើ 480,000ដរៀលកនុង១រគួសារ។ សមាភ រៈ និងឧបករណ៍ទងំអស់ រ ល 
បានតដមលើង កនុងរយៈដពលរ លអនកខចើពំុទនស់ងអស ់គឺជាកមមសិទធិរបស ់
អនកផគត់ផគង់អគគិសនើ។ បន្ទទ បព់ើអនកខចើបានសងរបាកក់មចើអនុដរោះដនះ
រគបចំ់ននួមក ម.អ.ជ. រចួមក របាកក់ក ់ និងសមាភ រៈទងំអស ់ រ ល
បានតដមលើងនឹងកាល យជាកមមសិទធិរបស់អនកខចើ។ 

  
 

៣.២ កម្មវធីិរបព័នធថាម្ពលពនលឺរពះអាទិត្យតាម្ផទះ 
ដោលបំណងននកមមវធិើ  គឺជយួសរមួលឲ្យរគួសារជនបទរសដ់ៅ

តំបន់ដ្ឋចរ់សោលរ លរខេបណាដ ញអគគិសនើមិនទនអ់ាចពរងើកដៅ
 លក់នុងរយៈដពលយូរ អាចទទលួបានអគគិសនើដរបើរបាស់តាមរយៈ
របពន័ធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយតាមផទះ។ ម.អ.ជ. ផតលរ់បាកឧ់បតថមភធន 
ចំននួ ១០០ ុល្លល រអាដមរកិ កនុង១របពន័ធ  លរ់គួសារជនបទ ដ ើមបើជយួ 
កាត់បនថយការទូទត់នថលទិញរបពន័ធមួយរផនក ដហើយអនកទិញរតូវបងន់ថល
សល់ពើការឧបតថមភធនមក ម.អ.ជ. វញិ។ ម.អ.ជ. នឹងតដមលើងរបពន័ធ
ថាមពលពនលរឺពះអាទិតយ លផ់ទះអនកទិញ ដហើយអនកទិញអាចដរជើសដរ ើស 
ជដរមើសបង់តនមលសល់ នននថលរបពន័ធកនុងចំដណាមជដរមើសចំននួ៣ គឺ៖ 
ជដរមើសទើ១- បងរ់គបចំ់ននួរតមដងននតនមលសល ់ឬ ជដរមើសទើ២- សង
រលំសត់នមលសល់ដរៀងរាល ់ ៦រខមដង រហូត ល់រគបចំ់ននួសរមាបរ់យៈ
ដពល ៤ឆ្ន  ំ ឬជដរមើសទើ៣- សងរលំសត់នមលសលដ់រៀងរាល់រខរហូត
 លរ់គបចំ់នួន សរមាប់រយៈដពល ៤ឆ្ន ។ំ ដរកាយដពលសងរលំស់
អស់ជាសាថ ពរ របពន័ធដនះនឹងកាល យជាកមមសិទធិរបសអ់នកទិញ។ 

បរកិាខ របពន័ធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយតាមផទះ រ លរតូវតដមលើង
ឲ្យអនកទិញមាន  ូចខាងដរកាម៖ 

 ផ្ទ ងំកញ្ចករ់សូបពនលឺរពះអាទិតយរ លមានអានុភាព ៥០វ៉ាត់ 
ចំននួ ១ផ្ទ ងំ។ 

 ឧបករណ៍រតួតពិនិតយចំននួ ១ដរគឿង។ 
 អាគុយកំល្លងំ ៥៥ អារំពរដម៉ាង ចំននួ ១ដរគឿង។ 
 អំពូលបំភលឺសនេថំាមពល ១២វ ៉ុល ចំននួ ២ដរគឿង និង 
 ឧបករណ៍បន្ទទ បប់នេ ំ សរមាបក់ារតដមលើងរបពន័ធថាមពល

ពនលឺរពះអាទិតយតាមផទះ។ 
 

១ ២ ៣ 



 
 

 

 
 

 
 

៣.៣  កម្មវធីិជួយទុនសរាបព់ររីក និរកកលម្អការផគត្ផ់គរ ់
អគ្គិសនីនៅត្បំនជ់នបទ 

ដោលបំណងននកមមវធិើ គឺជយួសរមួលឲ្យអនកផគតផ់គង់អគគិសនើ 
ឯកជនដៅតំបនជ់នបទរ លមានអាជាា បណ័ណរសបចាប ់ អាចមានទុន 
សរមាបដ់ធវើការវនិិដោគពរងើក និងរកលមអការផគតផ់គងអ់គគិសនើឲ្យដពញ 
រ នអាជាា បណ័ណរចកចាយរបស់ខលួន  ដ ើមបើឲ្យរបជាពលរ ឋរគប់រគួសារ
អាចតភាជ បច់រនតដរបើរបាសត់ាមលទធភាពរបសខ់លួន។ លកខណៈវនិិចឆយ័
សរមាបក់ារអនុវតតកមមវធិើដនះរចកដចញជា ៣តំបន ់រផអកដលើ ង់សុើដត 
របជាពលរ ឋ  ូចខាងដរកាម៖ 

តំបនទ់ើ១-  តំបនម់ានរបជាពលរ ឋរសដ់ៅដរចើន រ លមាន
របសិទធភាពដស ឋកិចច  

ម.អ.ជ. ផតលក់ារធាន្ទដលើការខចើរបាកព់ើធន្ទោរកនុងរសុករបស់
អនកកានអ់ាជាា បណ័ណដៅតំបន់ជនបទ ដ ើមបើយកដៅវនិិដោគដលើការ
អភិវឌ្ឍដហដ្ឋឋ រចន្ទសមពន័ធផគត់ផគងអ់គគិសនើ ឲ្យដពញរ នអាជាា បណ័ណ
រចកចាយរបសខ់លួន។  

តំបនទ់ើ២- តំបនម់ានរបជាពលរ ឋរសដ់ៅមធយម រ លការដធវើ  
អាជើវកមមផគតផ់គងអ់គគសិនើអាចពំុចំដណញ របសិនដបើ 
អនកផគតផ់គងអ់គគសិនើ រតវូបងក់ាររបាកដ់លើដ ើមទុន
វនិិដោគ 

ម.អ.ជ. ផតលរ់បាក់កមចើដដ្ឋយពំុយកការរបាកស់រមាបវ់និិដោគ 
ដលើដហដ្ឋឋ រចន្ទសមពន័ធផគត់ផគងអ់គគិសនើដៅតំបន់ជនបទ។ 

តំបនទ់ើ៣- តំបនម់ានរបជាពលរ ឋរសដ់ៅតិចតចួ រ លការដធវើ
អាជើវកមមផគតផ់គងអ់គគិសនើមិនចំដណញ លុះរតាមាន 
ការផតលរ់បាកឧ់បតថមភធនមយួរផនកដលើទុនវនិិដោគ 
ដហដ្ឋឋ រចន្ទសមពន័ធផគតផ់គងអ់គគសិនើ 

ម.អ.ជ. ផតលរ់បាកឧ់បតថមភធនមយួរផនកបរនថមពើដលើរបាកក់មចើ
ដដ្ឋយពំុយកការរបាក់ សរមាបវ់និិដោគដលើការអភិវឌ្ឍដហដ្ឋឋ រចន្ទ 
សមពន័ធផគត់ផគងអ់គគិសនើដៅតំបន់ជនបទ។  

  

  

៤ កមមវិធីអនុវត្តយនតការឧបត្ថមភធនដលអ់នកកាន់
អាជាា ប័ណ្ណ  ដដលបានភាា ប់ប្បភពអគ្គិ្នីជាមួយ
បណ្តត ញជាត្ិ គដើមបបីនថយថ្លៃលកអ់គ្គិ្នី តាម   
បណ្តត គេត្តនិងរាជធានី 

ដោលបំណងននកមមវធិើ គឺផតលថ់វកិាឧបតថមភធន ល់អនកកាន់ 
អាជាា បណ័ណដធវើអាជើវកមមអគគិសនើ រ លបានភាជ បរ់បភពអគគិសនើជាមយួ
បណាត ញជាតិ ដ ើមបើបនថយនថលលកអ់គគិសនើ លរ់គួសាររកើរកដៅតំបន់
ជនបទ កនុងរកបខណឌ ននរផនការយុទធសាស្តសតបនថយអរតា និងគមាល ត
នថលលកអ់គគិសនើដៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា សរមាបឆ់្ន ២ំ០១៥ 
 លឆ់្ន ២ំ០២០។ 

 

 

 

 

អគ្គិ្នីកមពុជា 
r‰s 

រញុថ្ផៃផ្កា ថ្នការអភិវឌ្ឍអគ្គិ្ន ី
គ ព្ ោះគៅប្បជាពលរដាគៅជនបទ្ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អាសយដ្ឋឋ នន្ទយកដ្ឋឋ ន ម.អ.ជ.៖  
អោរដលខ២០៥ ផលូវជាតិដលខ៥ សង្កក តគ់ើឡូរមរ៉តដលខ៦ ខណ័ឌ    
បាសេើរកវ រាជធានើភនំដពញ។  
ទូរសព័ទៈ (៨៥៥) ៩៩៧ ៦០០ ទូរសារៈ (៨៥៥) ៩៩៧ ៦០១  
ដគហទំពរ័ៈ www.ref.gov.kh  

៤ ៥ 
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