
១  គោលនគោបាយ និងយទុ្ធសាស្ត្រអគ្គិ្នីភាវូប-
នីយកម្មជនបទ្រប្រ់ាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា តំណាងដដ្ឋយក្កសងួររ ៉ែ និងថាម្ពលបាន 
បដងកើតដោលនដោបាយដលើកទឹកចិតដ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនើភា-
វូបនើយកម្មជនបទ ដ ើម្បើដ ល្ើយតបដៅនឹងដសចកដើក្តូវការដក្បើក្បាស់ 
អគ្គិសនើរបសក់្បជាពលរ ា និងសងគម្។ ដោលដៅរបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល 
គឺ្ លឆ់្ន ២ំ០២០ ភូមិ្ទងំអសទូ់ទងំក្ពះរាជាណាចក្កកម្ពុជានឹងមាន 
អគ្គិសនើដក្បើក្បាសព់ើក្បភពដសេងៗ និង លឆ់្ន ២ំ០៣០ ោ៉ែ ងដោច 
៧០% ននក្គ្ួសារទងំអស់ទូទងំក្ពះរាជាណាចក្កកម្ពុជា នឹងមាន
អគ្គិសនើរ លមានគុ្ណភាព ូចអគ្គិសនើពើបណាដ ញជាតិដក្បើក្បាស។់ 

ដ ើម្បើជយួជំរុញឲ្យសដក្ម្ចដោលដៅដនះ មូ្លនិធិអគ្គិសនើភា-
វូបនើយកម្មជនបទននក្ពះរាជាណាចក្កកម្ពុជា  ំបូងបដងកើតដ ើងតាម្
ក្ពះរាជក្កឹតយដលខ នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចុះនងៃទើ៤ រខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ 
ដ ើម្បើជំរុញការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនើភាវូបនើយកម្មជនបទ។ បន្ទា បម់្កដៅ
នងៃទើ២២ រខសើោ ឆ្ន ២ំ០១២ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានដចញក្ពះរាជក្កឹតយ 
ងមើម្យួដទៀតដលខ នស/រកត/០៨១២/៧៣៤ សតើពើការដធវើវដិសាធនកម្ម 
មាក្តាខលះននក្ពះរាជក្កឹតយចាស់ ដសារសាា បន័មូ្លនិធិអគ្គិសនើភាវូបនើយ- 
កម្មជនបទឲ្យសាិតដៅដក្កាម្ការក្គ្ប់ក្គ្ងរបសអ់គ្គិសនើកម្ពុជាវញិ។ 

ដោលបំណងននក្ពះរាជក្កឹតយដនះ គឺ្ដ ើម្បើ ១- ជំរុញឲ្យមាន
សម្ធម្៌កនុងការទទលួដសវាកម្មអគ្គិសនើ ដដ្ឋយជយួឲ្យក្បជាជនដៅ
ជនបទបានទទលួអគ្គិសនើដក្បើក្បាសត់ាម្នងល រ លអាចជាវបានសក្មាប ់
ដស ាកិចច សងគម្ និងលំដៅដ្ឋា ន រមួ្ចំរណកកាតប់នាយភាពក្កើក្ក ២- 
ជំរុញ និងដលើកទឹកចិតដរសនកឯកជនឲ្យចូលរមួ្វនិិដោគ្ដធវើដសវាកម្ម
អគ្គិសនើដៅជនបទក្បកបដដ្ឋយចើរភាព ជាពិដសសកនុងការអនុវតដបដចចក 
វទិាងមើ និងថាម្ពលកដកើតដ ើងវញិ រ លមានលកខណៈបដចចកដទស 
និងពាណិជជកម្មសម្ក្សប។ 

បចចុបបនន ន្ទយកដ្ឋា នមូ្លនិធិអគ្គិសនើភាវូបនើយកម្មជនបទ នន 
អគ្គិសនើកម្ពុជាបន្ទា បព់ើដនះដៅថា "ម្.អ.ជ." មានកម្មវធិើរុញនសលផ្កក នន 
ការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនើដឆ្ព ះដៅក្បជាពលរ ាដៅជនបទចំននួ៤ រមួ្មាន៖ 

១-កម្មវធិើសតល់ចរនតអគ្គិសនើ លក់្គួ្សារក្កើក្ក ២-កម្មវធិើក្បពន័ធថាម្ពល 
ពនលឺក្ពះអាទិតយតាម្សាះ ៣-កម្មវធិើជួយទុនសក្មាបព់ក្ងើកនិងរកលម្អរ 

ការសគតស់គងអ់គ្គិសនើដៅតំបនជ់នបទ និង៤-កម្មវធិើសតលង់វកិាឧបតាម្ភធន 
ប៉ែះប៉ែូវបង្គងគបន់ងលលក់អគ្គិសនើ និងសតល់ការសគតស់គងអ់គ្គិសនើសក្មាប់បូម្ទឹក 
ដធវើកសិកម្ម លអ់នកកាន់អាជាា បណ័ណ រ លបានភាជ បក់្បភពអគ្គិសនើជាម្យួ 
បណាត ញជាតិដ ើម្បើបនាយនងលលក់អគ្គិសនើ តាម្បណាត ដខតតនិងរាជធានើ។ 

២ ប្បភពម្ូលនិធិ 

ក្បភពមូ្លនិធិ ល ់ម្.អ.ជ. មាន ូចខាងដក្កាម្៖       

១. កញ្ចបង់វកិាសងគម្កិចច រ លបានដក្ោងកនុងបញ្ជ ើនងលលក ់
អគ្គិសនើរបសអ់គ្គិសនើកម្ពុជា និងអំដណាយ នទដទៀតរបស់
អគ្គិសនើកម្ពុជា ក្បសិនដបើមាន។ 

២. អំដណាយ និងជំនួយឥតសំណង រ លក្បភព និងលកខខណឌ  
ននការសដល់ ក្តូវបានទទួលការឯកភាពពើក្កសួងររ ៉ែ  និង   
ថាម្ពល និងក្កសងួដស ាកិចច និងហរិញ្ញវតាុ។ 

៣. ងវកិាពើរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា។  

៣  កម្មវិធរីញុផ្លៃផ្កា  ផ្នការអភវិឌ្ឍអគ្គិ្នីគ ព្ ោះគៅ
ប្បជាពលរដ្ាគៅជនបទ្ 

៣.១ កម្មវធីិផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនី្ដល់គ្គ្សួារគ្កីគ្កជន្បទ  
ដោលបំណងននកម្មវធិើ គឺ្ជួយ ល់ក្គួ្សារក្កើក្ករសដ់ៅតំបន់

ជនបទ ដ ើម្បើឲ្យក្គួ្សារទងំដនះអាចទទួលបានការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនើ 
ពើក្បពន័ធសគត់សគងអ់គ្គិសនើ ដដ្ឋយការសតលក់្បាកក់ម្ចើអនុដក្ោះោម នការក្បាក់ 
ឲ្យក្គ្ួសារជនបទខចើយកដៅ៖ ១-បង់នងលភាជ បច់រនតឲ្យអនកសគតស់គង់ ២-បង់
នងលក្បាកក់កឲ់្យអនកសគតស់គង ់៣-ចំណាយដលើការទិញនិងរាយរខេពើចំណុច 
ភាជ បច់រនតម្ក ល់សាះរបសខ់លួន និង៤-ចំណាយដលើការដរៀបចំរខេបណាត ញ 
និងឧបករណ៍អគ្គិសនើកនុងសាះ ដ ើម្បើតភាជ បច់រនតអគ្គិសនើចូលសាះ។ ក្បាក ់
កម្ចើដនះនឹងទូទតត់ាម្រយៈអនកសគតស់គងអ់គ្គិសនើ រ លជាអនកទទលួខុស
ក្តូវកនុងការសងក្ត ប់ម្ក ម្.អ.ជ. វញិ ដដ្ឋយបានម្កពើការក្បមូ្លពើ
អនកខចើរ លក្តូវសងរលំស១់រខម្តងម្ក ម្.អ.ជ. កនុងរយៈដពល ៣៦រខ។ 
ចំននួទឹកក្បាកក់ម្ចើអនុដក្ោះដនះ គឺ្មិ្នដលើសពើ 480,000ដរៀលកនុង១
ក្គ្ួសារ។ សមាភ រៈនិងឧបករណ៍ទងំអស ់រ លបានតដម្លើងកនុងរយៈដពល 
រ លអនកខចើពំុទនស់ងអស ់ គឺ្ជាកម្មសិទធិរបសអ់នកសគតស់គងអ់គ្គិសនើ។ 
បន្ទា បព់ើអនកខចើបានសងក្បាកក់ម្ចើអនុដក្ោះដនះក្គ្បចំ់ននួម្ក ម្.អ.ជ. 

រចួម្ក ក្បាកក់ក ់ និងសមាភ រៈទងំអស ់ រ លបានតដម្លើងនឹងកាល យជា
កម្មសិទធិរបស់អនកខចើ។ 

 

 

 

៣.២ កម្មវធីិគ្បព័ន្ធថាម្ពលពន្លឺគ្ពះអាទិត្យតាម្ផ្ទះ 
ដោលបំណងននកម្មវធិើ  គឺ្ជយួសក្ម្ួលឲ្យក្គ្ួសារជនបទរសដ់ៅ

តំបន់ដ្ឋចក់្សោលរ លរខេបណាដ ញអគ្គិសនើមិ្នទនអ់ាចពក្ងើកដៅ
 លក់នុងរយៈដពលយូរ អាចទទួលបានអគ្គិសនើដក្បើក្បាសត់ាម្រយៈក្បពន័ធ 
ថាម្ពលពនលឺក្ពះអាទិតយតាម្សាះ។ ម្.អ.ជ. សតលក់្បាក់ឧបតាម្ភធនចំននួ 
១០០ ុល្លល រអាដម្រកិ កនុង១ក្បពន័ធ  លក់្គ្ួសារជនបទ ដ ើម្បើជយួកាត់
បនាយការទូទត់នងលទិញក្បពន័ធម្ួយរសនក ដហើយអនកទិញក្តូវបងន់ងលសល ់
ពើការឧបតាម្ភធនម្ក ម្.អ.ជ. វញិ។ ម្.អ.ជ. នឹងតដម្លើងក្បពន័ធថាម្ពល
ពនលកឺ្ពះអាទិតយ លស់ាះអនកទិញ ដហើយអនកទិញអាចដក្ជើសដរ ើសជដក្ម្ើស
បងត់នម្លសល ់នននងលក្បពន័ធកនុងចំដណាម្ជដក្ម្ើសចំននួ៣ គឺ្៖ ជដក្ម្ើស
ទើ១-បងក់្គ្បចំ់ននួរតម្ដងននតនម្លសល ់ ឬជដក្ម្ើសទើ២-សងរលំស់តនម្ល 
សលដ់រៀងរាល ់៦រខម្ដង រហូត ល់ក្គ្ប់ចំននួសក្មាប់រយៈដពល ៤ឆ្ន  ំ
ឬជដក្ម្ើសទើ៣-សងរលំស់តនម្លសលដ់រៀងរាល់ ២រខរហូត លក់្គ្បចំ់នួន 
សក្មាប់រយៈដពល ៤ឆ្ន ។ំ ដក្កាយដពលសងរលំសអ់ស់ជាសាា ពរ ក្បពន័ធ 
ដនះនឹងកាល យជាកម្មសិទធិរបស់អនកទិញ។ 

បរកិាខ ក្បពន័ធថាម្ពលពនលឺក្ពះអាទិតយតាម្សាះ រ លក្តូវតដម្លើង
ឲ្យអនកទិញមាន  ូចខាងដក្កាម្៖ 

 ផ្កា ងំកញ្ចកក់្សូបពនលឺក្ពះអាទិតយរ លមានអានុភាព ៨០វា៉ែត់ 
ចំននួ ១ផ្កា ងំ។ 

 ឧបករណ៍ក្តួតពិនិតយចំននួ ១ដក្គ្ឿង។ 
 អាគុ្យកំល្លងំ ៧០ អារំពរដមា៉ែ ង ចំននួ ១ដក្គ្ឿង។ 
 អំពូលបំភលឺ LED ៣វា៉ែត ់ចំននួ ៤ដក្គ្ឿង និង 

៣ ១ ២ 



 ឧបករណ៍បន្ទា បប់នេ ំ សក្មាបក់ារតដម្លើងក្បពន័ធថាម្ពល
ពនលឺក្ពះអាទិតយតាម្សាះ។ 

 
 

 
 

៣.៣  កម្មវធីិជួយទុន្សគ្ាបព់គ្រីក និ្រកកលម្អរការផ្គត្ផ់្គរ ់
អគ្គិសនី្នៅត្បំន្ជ់ន្បទ 
ដោលបំណងននកម្មវធិើ គឺ្ជយួសក្មួ្លឲ្យអនកសគតស់គង់អគ្គិសនើ 

ឯកជនដៅតំបនជ់នបទរ លមានអាជាា បណ័ណក្សបចាប ់ អាចមានទុន 
សក្មាបដ់ធវើការវនិិដោគ្ពក្ងើក និងរកលម្អរការសគតស់គងអ់គ្គិសនើឲ្យដពញ 
រ នអាជាា បណ័ណរចកចាយរបស់ខលួន  ដ ើម្បើឲ្យក្បជាពលរ ាក្គ្ប់ក្គ្សួារ
អាចតភាជ បច់រនតដក្បើក្បាសត់ាម្លទធភាពរបសខ់លួន។ លកខណៈវនិិចឆយ័
សក្មាបក់ារអនុវតតកម្មវធិើដនះរចកដចញជា ៣តំបន ់រសអកដលើ ង់សុើដត 
ក្បជាពលរ ា  ូចខាងដក្កាម្៖ 

តំបនទ់ើ១-  តំបនម់ានក្បជាពលរ ារសដ់ៅដក្ចើន រ លមាន
ក្បសិទធភាពដស ាកិចច  

ម្.អ.ជ. សតលក់ារធាន្ទដលើការខចើក្បាកព់ើធន្ទោរកនុងក្សុករបស់
អនកកានអ់ាជាា បណ័ណដៅតំបន់ជនបទ ដ ើម្បើយកដៅវនិិដោគ្ដលើការ
អភិវឌ្ឍដហដ្ឋា រចន្ទសម្ពន័ធសគត់សគងអ់គ្គិសនើ ឲ្យដពញរ នអាជាា បណ័ណ
រចកចាយរបសខ់លួន។  

តំបនទ់ើ២- តំបនម់ានក្បជាពលរ ារសដ់ៅម្ធយម្ រ លការដធវើ  
អាជើវកម្មសគតស់គងអ់គ្គសិនើអាចពំុចំដណញ ក្បសិនដបើ 
អនកសគតស់គងអ់គ្គសិនើ ក្តវូបងក់ារក្បាកដ់លើដ ើម្ទុន
វនិិដោគ្ 

ម្.អ.ជ. សតលក់្បាកក់ម្ចើដដ្ឋយពំុយកការក្បាកស់ក្មាបវ់និិដោគ្ 
ដលើដហដ្ឋា រចន្ទសម្ពន័ធសគត់សគងអ់គ្គិសនើដៅតំបន់ជនបទ។ 

តំបនទ់ើ៣- តំបនម់ានក្បជាពលរ ារសដ់ៅតិចតចួ រ លការដធវើ
អាជើវកម្មសគតស់គងអ់គ្គិសនើមិ្នចំដណញ លុះក្តាមាន 
ការសតលក់្បាកឧ់បតាម្ភធនម្យួរសនកដលើទុនវនិិដោគ្ 
ដហដ្ឋា រចន្ទសម្ពន័ធសគតស់គងអ់គ្គសិនើ 

ម្.អ.ជ. សតលក់្បាកឧ់បតាម្ភធនម្យួរសនកបរនាម្ពើដលើក្បាកក់ម្ចើ
ដដ្ឋយពំុយកការក្បាក់ សក្មាបវ់និិដោគ្ដលើការអភិវឌ្ឍដហដ្ឋា រចន្ទ 
សម្ពន័ធសគត់សគងអ់គ្គិសនើដៅតំបន់ជនបទ។  

  
 

 

៤ កម្មវិធីលរលថ់វិកាឧបត្ថម្ភធនប ោះប ូវបស្តងគប់ផ្ថៃលក់ 
អគ្គិ្ន ីនិងលរលក់ារលគត្់លគងអ់គ្គិ្នី ប្្ាប់បូម្ទ្កឹ 
គធវើក្កិម្មដ្លអ់នកកាន់អាជាា ប័ណ្ណ  ដដ្លបានភាា ប់ 
ប្បភពអគ្គិ្នី ជាម្ួយបណ្តរ ញជាត្ិគដ្ើម្បបីនថយ
ផ្ថៃលក់អគ្គិ្នី តាម្បណ្តរ គេត្រនិងរាជធានី 

ដោលបំណងននកម្មវធិើ គឺ្សតលង់វកិាឧបតាម្ភធនប៉ែះប៉ែូវបង្គងគបន់ងល
លកអ់គ្គិសនើ និងសតលក់ារសគតស់គងអ់គ្គិសនើសក្មាបបូ់ម្ទឹកដធវើកសិកម្ម 
 លអ់នកកាន់អាជាា បណ័ណដធវើអាជើវកម្មអគ្គិសនើ រ លបានភាជ បក់្បភព
អគ្គិសនើជាម្ួយបណាត ញជាតិ ដ ើម្បើបនាយនងលលកអ់គ្គិសនើ លក់្គួ្សារ
ក្កើក្កដៅតំបនជ់នបទ កនុងក្កបខណឌ ននរសនការយុទធសាង្គសតបនាយ
អក្តា និងគ្មាល តនងលលកអ់គ្គិសនើកនុងក្ពះរាជាណាចក្កកម្ពុជា សក្មាប់
ឆ្ន ២ំ០១៥  លឆ់្ន ២ំ០២០។ 

 

 

 

អគ្គិ្នីកម្ពុជា 
r‰s 

រញុផ្លៃផ្កា ផ្នការអភិវឌ្ឍអគ្គិ្នី
គ ព្ ោះគៅប្បជាពលរដ្ាគៅជនបទ្ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អាសយដ្ឋា នន្ទយកដ្ឋា ន ម្.អ.ជ.៖  
អោរដលខ២០៥ សលូវជាតិដលខ៥ សង្កក តគ់្ើ ូរម្៉ែក្តដលខ៦ ខណ័ឌ    
បាសេើរកវ រាជធានើភនំដពញ។  
ទូរសព័ាៈ (៨៥៥) ៩៩៧ ៦០០ ទូរសារៈ (៨៥៥) ៩៩៧ ៦០១  
ដគ្ហទំពរ័ៈ www.ref.gov.kh  

៤ ៥ 
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