
១ ការបង្កើតមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ 
មូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ ដំបូងឡ យីបឡងកីតឡ ងីតាម 

ព្រះរាជព្កឹតយឡលខ នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ច ះថ្ងៃទី៤ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ 
ឡដីមបជំីរ ញការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ។ បន្ទា បម់កឡៅ
ថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្ន ២ំ០១២ ព្រះរាជព្កឹតយងមីមយួឡទៀតឡលខ នស/
រកត/០៨១២/៧៣៤ ឡធវីវឡិោធនកមមមាព្តាខលះថ្នព្រះរាជព្កឹតយចាស ់
ឡោយឡទារមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ ឲ្យសថិតឡៅឡព្កាមការ
ព្គ្បព់្គ្ងរបស់អគ្គិសនីកមព ជា។ តាមព្រះរាជព្កឹតយងមីឡនះ អគ្គិសនីកមព ជា 
បានបឡងកីតន្ទយកោា នងមីមយួ ឡៅថាន្ទយកោា នមូលនិធិអគ្គិសនីភា 
វូបនីយកមមជនបទថ្នអគ្គិសនីកមព ជា បន្ទា បរី់ឡនះឡៅថា "ម.អ.ជ."។  

កន ងឆ្ន ២ំ០២០ ម.អ.ជ. មានខទនការបនតអន វតតនក៍មមវធីិរ ញខទលផ្កក
ថ្នការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនីឡឆ្ព ះឡៅព្បជារលរដាឡៅជនបទចំននួ៥ រមួមាន 
១-កមមវធីិទតល់ចរនតអគ្គិសនីដលព់្គួ្ោរព្កីព្ក ២-កមមវធីិព្បរន័ធថាមរល
រនលឺព្រះអាទិតយតាមទាះ ៣-កមមវធីិជយួទ នសព្មាបរ់ព្ងីក និងខកលមអការ
ទគតទ់គងអ់គ្គិសនីឡៅតំបនជ់នបទ ៤-កមមវធីិទតលង់វកិាឧបតថមភធនប ះប ូវ 
បង្គងគបថ់្ងលលក់អគ្គិសនី ដល់អនកកានអ់ាជាា បណ័្ណឡធវីអាជីវកមមអគ្គិសនី 
ខដលបានភាា បព់្បភរអគ្គិសនីជាមយួបណ្តត ញជាតិ ឡដីមបបីនថយថ្ងលលក់ 
អគ្គិសនីដលព់្គួ្ោរព្កីព្កឡៅតំបន់ជនបទ កន ងព្កបខណ្ឌ ថ្នខទនការ
យ ទធោង្គសតបនថយអព្តា និងគ្មាល តថ្ងលលកអ់គ្គិសនីកន ងព្រះរាជាណ្ត
ចព្កកមព ជា សព្មាបឆ់្ន ២ំ០១៥ ដលឆ់្ន ២ំ០២០ តាមបណ្តត ឡខតត និង
រាជធានី និង៥-កមមវធីិទតលក់ារទគត់ទគង់អគ្គិសនីសព្មាបវ់សិយ័កសិកមម។ 
២ ប្បភពមូលនិធិ 

ព្បភរមូលនិធិដល ់ម.អ.ជ. មានដូចខាងឡព្កាម៖       
១. កញ្ចបង់វកិាសងគមកិចចខដលបានឡព្ោងកន ងបញ្ា ីថ្ងលលកអ់គ្គិសនី 

របស់អគ្គិសនីកមព ជា និងអំឡណ្តយដថ្ទឡទៀតរបសអ់គ្គិសនីកមព ជា 
ព្បសិនឡបីមាន។ 

២. អំឡណ្តយ និងជំនយួឥតសំណ្ងខដលព្បភរ និងលកខខណ្ឌ ថ្ន 
ការទដល ់ព្តូវបានទទលួការឯកភាររីព្កសងួខរ   និងថាមរល 
និងព្កសងួឡសដាកិចច និងហរិញ្ញវតថ ។ 

៣. ងវកិារីរាជរោា ភិបាលកមព ជា។  

៣  កមមវិធីរញុផ្លែផ្កក  ននការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនីង ព្ ោះងៅ
ប្បជាពលរដ្ឋងៅជនបទ 

៣.១ កម្មវធីិផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនី្ដល់គ្គ្សួារគ្កីគ្ក  
៣.១.១ កមមវធីិទតលច់រនតអគ្គសិនីដលព់្គ្ោួរព្កីព្កឡោយទតលព់្បាកក់មចី
ោម នការព្បាក៖់ ឡោលបំណ្ងថ្នកមមវធីិឡនះ គឺ្ជយួដលព់្គួ្ោរព្កីព្ករស់
ឡៅតំបនជ់នបទ ឡដីមបឲី្យរកួោតអ់ាចទទលួបានការតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនី 
រីព្បរន័ធទគត់ទគងអ់គ្គិសនី ឡោយការទតលព់្បាកក់មចីអន ឡព្ោះោម នការព្បាក ់
ឲ្យព្គ្ួោរជនបទខចីយកឡៅបង់ថ្ងលភាា បច់រនត ថ្ងលព្បាក់កក ់ ចំណ្តយឡលី 
ការទិញ និងរាយខខែរីចំណ្ ចភាា បច់រនតមកដល់ទាះរបស់ខលួន និងចំណ្តយ 
ឡលីការឡរៀបចំខខែបណ្តត ញ និងឧបករណ៍្អគ្គិសនីកន ងទាះ ឡដីមបតីភាា ប់
ចរនតអគ្គិសនីចូលទាះ។ ព្បាកក់មចីឡនះ គឺ្មិនឡលីសរី 480,000ឡរៀល
កន ង១ព្គ្ួោរ។ ព្បាកក់មចីឡនះនឹងទូទាតត់ាមរយៈអនកទគតទ់គងអ់គ្គិសនី 
ខដលជាអនកទទលួខ សព្តូវកន ងការសងព្ត បម់ក ម.អ.ជ. វញិ រីការ
សងរលំស១់ខខមតង រីអនកខចីកន ងរយៈឡរល ៣៦ខខ។  
៣.១.២  កមមវធីិទតលច់រនតអគ្គិសនីដលព់្គ្ោួរព្កីព្ក ឡោយទតលព់្បាក ់
ឧបតថមភធនចំននួ ៥០ដ ល្លល រអាឡមរកិ កន ង១ព្គ្ោួរ៖ ឡោលបំណ្ងថ្ន
កមមវធីិឡនះ គឺ្ជយួដលព់្គួ្ោរព្កីព្កឡៅតំបន់ជនបទរ ំមានលទធភារ
អន វតតន ៍"កមមវធីិទតល់ចរនតអគ្គិសនីដលព់្គ្ួោរព្កីព្ក ឡោយទតលព់្បាកក់មចី 
ោម នការព្បាក់"  អាចទទួលបានការតភាា បច់រនតអគ្គិសនីរីព្បរន័ធទគត់ទគង ់
អគ្គិសនី ឡោយការទតល់ងវកិាឧបតថមភធនចំននួ ៥០ដ ល្លល រអាឡមរកិ កន ង 
១ព្គ្ួោរ តាមរយៈអនកកានអ់ាជាា បណ្ណ ឡដីមបជីយួកាត់បនថយការចំណ្តយ 
មយួខទនកឡលីការទិញ និងរាយខខែរីចំណ្ ចភាា បច់រនតមកដលទ់ាះរបស់
ខលួន និងចំណ្តយឡលីការឡរៀបចំខខែបណ្តត ញ និងឧបករណ៍្អគ្គិសនី
កន ងទាះ ឡដីមបតីភាា បច់រនតអគ្គិសនីចូលទាះ។ 
៣.១.៣ កមមវធីិទតលច់រនតអគ្គិសនីដលព់្គ្ោួរព្កីព្ក មានបណ័្ណសមធម៖៌ 
ឡោលបំណ្ងថ្នកមមវធីិឡនះ គឺ្ជួយដលព់្គួ្ោរព្កីព្កមានបណ័្ណសមធម៌
ឡៅជនបទ អាចទទលួបានការតភាា បច់រនតអគ្គិសនី រីព្បរន័ធទគត់ទគង់
អគ្គិសនី ឡោយការទតលង់វកិាឧបតថមភធនចំននួ ១០០ ដ ល្លល រអាឡមរកិ កន ង
១ព្គ្ួោរ តាមរយៈអនកកានអ់ាជាា បណ្ណសព្មាបចំ់ណ្តយឡលីការទិញ 
និងរាយខខែរីចំណ្ ចភាា បច់រនតមកដលទ់ាះរបស់ខលួន និងចំណ្តយឡលី
ការឡរៀបចំខខែបណ្តត ញ និងឧបករណ៍្អគ្គិសនីកន ងទាះ ឡដីមបតីភាា ប់
ចរនតអគ្គិសនីចូលទាះ។ 

  
៣.២ កម្មវធីិគ្រព័ន្ធថាម្ពលពន្លឺគ្ពះអាទិត្យតាម្ផ្ទះ 

ឡោលបំណ្ងថ្នកមមវធីិឡនះ គឺ្ជយួសព្មួលឲ្យព្គ្ួោរជនបទឡៅ
តំបនោ់ចព់្សយាល ខដលខខែបណ្តដ ញអគ្គិសនីមិនទានអ់ាចរព្ងីកឡៅ
ដលក់ន ងរយៈឡរលយូរ អាចទទលួបានអគ្គិសនីឡព្បីព្បាស់ តាមរយៈ
ព្បរន័ធថាមរលរនលឺព្រះអាទិតយតាមទាះ។ ម.អ.ជ. ទតលព់្បាកឧ់បតថមភធន 
រមួមានចំនួន ១០០ ដ ល្លល រអាឡមរកិ សព្មាបព់្បរន័ធអាន ភារ ៨០វ ត,់ 
ចំននួ ២០០ ដ ល្លល រអាឡមរកិ សព្មាបព់្បរន័ធ អាន ភារ ២០០វ ត ់ និង
ចំននួ ២០០ ដ ល្លល រអាឡមរកិ សព្មាប់ព្បរន័ធអាន ភារ ៣២៥វ ត ់មាន
ឆ្ន ងំោបំាយអគ្គិសនី AC ចំណ្ ះ ៤លីព្ត កន ង១ព្បរន័ធ ដល់ព្គ្ួោរ
ជនបទខដលបានទិញ ឡដីមបជីយួកាតប់នថយការទូទាតថ់្ងលទិញព្បរន័ធ
មយួខទនក។ ម.អ.ជ. នឹងតឡមលីងព្បរន័ធដលទ់ាះអនកទិញ ឡហយីអនកទិញ
ព្តូវបងថ់្ងលសលរី់ការឧបតថមភធនឡនះ រលំសឡ់ោយោម នការព្បាកម់ក 
ម.អ.ជ. វញិ កន ងរយៈឡរល ៤ឆ្ន ។ំ ម.អ.ជ. នឹងតឡមលីងព្បរន័ធដលទ់ាះ
អនកទិញ ឡហយីអនកទិញអាចឡព្ជីសឡរសី ជឡព្មីសបងត់ថ្មលសលថ់្នថ្ងល 
ព្បរន័ធកន ងចំឡណ្តមជឡព្មីសចំនួន៣ គឺ្៖ ជឡព្មីសទី១-បងព់្គ្បចំ់ននួខត
មដងថ្នតថ្មលសល ់ឬជឡព្មីសទី២-សងរលំស ់តថ្មលសល់ឡរៀងរាល ់៦ខខមដង 
រហូតដល់ព្គ្បចំ់ននួសព្មាបរ់យៈឡរល ៤ឆ្ន  ំ ឬជឡព្មីសទី៣-សងរលំស់
តថ្មលសលឡ់រៀងរាល ់២ខខរហូតដលព់្គ្បចំ់នួន សព្មាប់រយៈឡរល ៤ឆ្ន ។ំ 
ឡព្កាយឡរលសងរលំស់អសជ់ាោថ ររ ព្បរន័ធឡនះនឹងកាល យជាកមមសិទធិ
របសអ់នកទិញ។ 

  
 

៣ ១ ២ 



៣.៣  កម្មវធីិជួយទុន្សគ្ារព់គ្រីក និ្រកកលម្អការផ្គត្ផ់្គរ ់
អគ្គិសនី្នៅត្រំន្ជ់ន្រទ 
ឡោលបំណ្ងថ្នកមមវធីិឡនះ គឺ្ជយួសព្មួលដលអ់នកទគតទ់គង់

អគ្គិសនីឡៅជនបទខដលមានអាជាា បណ័្ណព្សបចាប ់អាចមានទ នសព្មាប ់
ឡធវីការវនិិឡយាគ្រព្ងីក និងខកលមអការទគតទ់គង់អគ្គិសនី ឲ្យឡរញខដន
អាជាា បណ័្ណខចកចាយរបសខ់លួន ឡដីមបឲី្យព្បជារលរដាព្គ្ប់ព្គ្ោួរអាច
តភាា បច់រនតឡព្បីព្បាសត់ាមលទធភាររបសខ់លួន។ លកខណ្ៈវនិិចឆយ័សព្មាប់
ការអន វតតកមមវធីិឡនះខចកឡចញជា ៣តំបន ់ ខទអកឡលីដងស់ ីឡតព្បជារល 
រដា ដូចខាងឡព្កាម៖ 

តំបនទី់១-  តំបនម់ានព្បជារលរដារសឡ់ៅឡព្ចីន ខដលមាន
ព្បសិទធភារឡសដាកិចច  

ម.អ.ជ. ទតលក់ារធាន្ទឡលីការខចីព្បាករី់ធន្ទោរកន ងព្សុករបសអ់នក 
កានអ់ាជាា បណ័្ណឡៅតំបនជ់នបទ ឡដីមបយីកឡៅវនិិឡយាគ្ឡលីការអភិវឌ្ឍ
ឡហោា រចន្ទសមព័នធទគត់ទគងអ់គ្គិសនី ឲ្យឡរញខដនអាជាា បណ័្ណខចកចាយ
របសខ់លួន។  

តំបនទី់២- តំបនម់ានព្បជារលរដារសឡ់ៅមធយម ខដលការឡធវ ី 
អាជីវកមមទគតទ់គងអ់គ្គសិនីអាចរ ចំំឡណ្ញ ព្បសិនឡបី 
អនកទគតទ់គងអ់គ្គសិនី ព្តវូបងក់ារព្បាកឡ់លីឡដីមទ ន
វនិិឡយាគ្ 

ម.អ.ជ. ទតលព់្បាកក់មចីឡោយរ ំយកការព្បាកស់ព្មាបវ់និិឡយាគ្ 
ឡលីឡហោា រចន្ទសមពន័ធទគត់ទគងអ់គ្គិសនីឡៅតំបន់ជនបទ។ 

តំបនទី់៣- តំបនម់ានព្បជារលរដារសឡ់ៅតិចតចួ ខដលការឡធវី
អាជីវកមមទគតទ់គងអ់គ្គិសនីមិនចំឡណ្ញ ល ះព្តាមាន 
ការទតលព់្បាកឧ់បតថមភធនមយួខទនកឡលីទ នវនិិឡយាគ្ 
ឡហោា រចន្ទសមពន័ធទគតទ់គងអ់គ្គសិនី 

ម.អ.ជ. ទតលព់្បាក់ឧបតថមភធនមយួខទនកបខនថមរីឡលីព្បាកក់មចីឡោយ 
រ ំយកការព្បាក ់ សព្មាបវ់និិឡយាគ្ឡលីការអភិវឌ្ឍឡហោា រចន្ទសមពន័ធ
ទគតទ់គងអ់គ្គិសនីឡៅតំបន់ជនបទ។  

  
៣.៤ កម្មវធីិផ្តល់ថវកិាឧរត្ថម្ភធន្រ ះរ ៉ូវរង្គរគរថ់្ថលលកអ់គ្គិសនី្

ដល់អនកកាន្អ់ាជ្ញា រណ័្ណនធវើអាជីវកម្មអគ្គិសនី្ កដលបាន្
ភ្ជា រគ់្រភពអគ្គិសនី្ជ្ញមួ្យរណ្តត ញជ្ញតិ្ នដើម្បរីន្ថយ
ថ្ថលលកអ់គ្គិសនី្ដល់គ្គ្សួារគ្កីគ្កនៅត្រំន្ជ់ន្រទ កនុរ
គ្ករខណ្ឌ ថ្ន្កផ្ន្ការយុទធសាង្គសតរន្ថយអគ្តា និ្រគ្ាល ត្
ថ្ថលលកអ់គ្គិសនី្កនុរគ្ពះរាជ្ញណ្តចគ្កកម្ពុជ្ញ សគ្ារឆ់្ន ំ
២០១៥ ដល់ឆ្ន ២ំ០២០ តាម្រណ្តត នខត្ត និ្ររាជធានី្ 
ឡោលបំណ្ងថ្នកមមវធីិឡនះ គឺ្ទតលង់វកិាឧបតថមភធនប ះប ូវបង្គងគប់

ថ្ងលលកអ់គ្គិសនីដលអ់នកកានអ់ាជាា ប័ណ្ណឡធវីអាជីវកមមអគ្គិសនី ខដលបាន
ភាា បព់្បភរអគ្គិសនីជាមយួបណ្តត ញជាតិ ឡដីមបបីនថយថ្ងលលកអ់គ្គិសនី
ដលព់្គួ្ោរព្កីព្កឡៅតំបនជ់នបទ កន ងព្កបខណ្ឌ ថ្នខទនការយ ទធោង្គសត
បនថយអព្តា និងគ្មាល តថ្ងលលកអ់គ្គិសនីកន ងព្រះរាជាណ្តចព្កកមព ជា
សព្មាបឆ់្ន ២ំ០១៥ ដលឆ់្ន ២ំ០២០ តាមបណ្តត ឡខតត និងរាជធានី។ 

៣.៥ កម្មវធីិផ្តល់ការផ្គត្ផ់្គរអ់គ្គិសនី្សគ្ារវ់ស័ិយកសិកម្ម 
ឡោលបំណ្ងថ្នកមមវធីិឡនះ គឺ្ជយួឲ្យមានការទគតទ់គងអ់គ្គិសនីរី

ព្បរន័ធបណ្តត ញជាតិផ្កា ល ់ សព្មាបឡ់ព្បីព្បាសក់ន ងវសិ័យកសិកមមឡៅតថ្មល 
អន ឡព្ោះព្តឹមខត ៤៨០ឡរៀលកន ង១គី្ ូវ តឡ់មា ង សព្មាបក់ារឡព្បីព្បាស់
អគ្គិសនីបូមទឹកឡធវីកសិកមមឡៅឡរលយបរី់ឡមា ង ៩:០០យប ់ដលឡ់មា ង 
៧:០០ព្រឹក និងឡៅតថ្មលធមមតាឡៅឡរលថ្ងៃរីឡមា ង ៧:០០ព្រឹក ដលឡ់មា ង 
៩:០០យប។់   

អនកឡព្បីព្បាស់អគ្គិសនីកន ងវសិយ័កសិកមម សំឡៅឡលីទីតាងំទាងំ 
ឡាយណ្តខដល៖ ១- ឡធវីសកមមភារោដំ ះ ចិញ្ច ឹមសតវ និងឡនោទ 
២- ឡធវីសកមមភារបឡព្មីឲ្យសកមមភារទី១ ដូចជាការបូមទឹក ការសមៃួត 
ការបងកក ការទលិតជីរកសិកមម។ល។ និង ៣- ឡធវីសកមមភារខកថ្ចន
ទលិតទលឡចញរីសកមមភារទី១ ដូចជាមា ស ីនកិនព្សូវ ឡរាងចព្កខក
ថ្ចនជាឡព្គ្ឿងកំប  ង ឡរាងចព្កទលិតចំណី្សតវ។ល។ 

 

 

អគ្គិសនីកមពុជា 
r‰s 

ការរញុផ្លែផ្កក ននការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនី
ង ព្ ោះងៅប្បជាពលរដ្ឋងៅជនបទ 

 

 
អាសយោា នន្ទយកោា នមូលនិធិអគ្គសិនីភាវបូនីយកមមជនបទ៖  
អោរឡលខ២០៥ ទលូវជាតិឡលខ៥ សង្កក តគី់្ ូខម ព្តឡលខ៦ ខណ័្ឌ បាសែី
ខកវ រាជធានីភនំឡរញ 
ទូរសរ័ាបន្ទា ន៖់ ០១៥ (០៨៩) ៧៧៦-៧៧០ 
ទូរសរ័ា៖ (៨៥៥) ៩៩៧ ៦០០ ទូរោរ៖ (៨៥៥) ៩៩៧ ៦០១  
ឡគ្ហទំររ័៖ www.ref.gov.kh  

៤ ៥ 

http://www.ref.gov.kh/

