
 ផ្ទ ងំកញ្ច ករ់សូបពនលឺរពះអាទិតយរែលមានអានុភាព ៥០វ៉ាត់ 
ចំននួ ១ផ្ទ ងំ។ 

 ឧបករណ៍រតួតពិនិតយ (តងស់យុង ១២វ ៉ុល ចរនដជាប)់ 
ចំននួ ១ដរគឿង។ 

 អាគុយកំោងំ ៥៥ អារំពរដម៉ាង (តងស់យុង១២វ ៉ុល ចរនដ
ជាប់) ចំននួ ១ដរគឿង។ 

 អំពូលបំភលឺសនេថំាមពល ១២វ ៉ុល អានុភាព ៧វ៉ាត ់ ចរនដ 
ជាប ់ចំននួ ២ដរគឿង និង 

 ឧបករណ៍បនាទ បប់នេ ំ សរមាបក់ារតដមលើងរបពន័ធថាមពល
ពនលឺ រពះអាទិតយាមផទះ។ 

 

 
 

 

 
 

 
 

៣.៣  កម្មវធីិជួយទុនសរាបព់ររីក និរកកលម្អការផគត្ផ់គរ ់
អគ្គិសនីនៅត្បំនជ់នបទ 

ដោលបំណងននកមមវធិើ គឺជយួសរមួលឲ្យអនកផគតផ់គង់អគគិសនើ 
ឯកជនដៅតំបនជ់នបទ រែលមានអាជាា បណ័ណរសបចាប ់ អាចមាន
ទុនសរមាបដ់ធវើការវនិិដោគពរងើក និងរកលមអការផគតផ់គង់អគគិសនើឲ្យ
ដពញរែនអាជាា បណ័ណរចកចាយរបស់ខលួន ដែើមបើឲ្យរបជាពលរែឋរគប់ 
រគសួ្ថរអាចភាជ បច់រនតដរបើរបាសា់មលទធភាពរបស់ខលួន។ លកខណៈ
វនិិចឆយ័សរមាបក់ារអនុវតតកមមវធិើដនះ រចកដចញជា ៣តំបន ់ រផអកដលើ    
ែង់សុើដតរបជាពលរែឋ ែូចខាងដរកាម៖ 

តំបនទ់ើ១-  តំបនម់ានរបជាពលរែឋរសដ់ៅដរចើន រែលមាន
របសិទធភាពដសែឋកិចច  

ម.អ.ជ. នឹងផតលក់ារធានាដលើការខចើរបាកព់ើធនាោរកនុងរសុក
របសអ់នកកានអ់ាជាា បណ័ណដៅតំបនជ់នបទ ដែើមបើយកដៅវនិិដោគដលើ
ការអភិវឌ្ឍដហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគគិសនើឲ្យដពញរែនអាជាា បណ័ណ
រចកចាយរបសខ់លួន។  

តំបនទ់ើ២- តំបនម់ានរបជាពលរែឋរសដ់ៅមធយម រែលការដធវើ  
អាជើវកមមផគតផ់គងអ់គគិសនើអាចពំុចំដណញ របសិនដបើ 
អនកផគតផ់គងអ់គគិសនើ រតវូបងក់ាររបាកដ់លើដែើមទុន
វនិិដោគ 

ម.អ.ជ. ផតលរ់បាកក់មចើដដ្ឋយពំុយកការរបាកស់រមាបវ់និិដោគ 
ដលើដហដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធផគត់ផគងអ់គគិសនើដៅតំបន់ជនបទ។ 

តំបនទ់ើ៣- តំបនម់ានរបជាពលរែឋរសដ់ៅតិចតចួ រែលការដធវើ
អាជើវកមមផគតផ់គងអ់គគិសនើមិនចំដណញ លុះរាមាន 
ការផតលរ់បាកឧ់បតថមាធនមយួរផនកដលើទុនវនិិដោគ 
ដហដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធផគតផ់គងអ់គគសិនើ 

ម.អ.ជ. ផតលរ់បាក់ឧបតថមាធនមយួរផនកបរនថមពើដលើរបាកក់មចើ
ដដ្ឋយពំុយកការរបាក់ សរមាបវ់និិដោគដលើការអភិវឌ្ឍដហដ្ឋឋ រចនា 
សមពន័ធផគត់ផគងអ់គគិសនើដៅតំបន់ជនបទ។  

  

  
 

 

អគ្គិ្នីកមពុជា 
r‰s 

កមមវធិ ី
អភិវឌ្ឍនអ៍គ្គិ្ នីភាវបូនីយកមមជនបទ្
រប្ន់ាយកដ្ឋា នមូលនធិិអគ្គិ្ នភីាវបូ- 

នីយកមមជនបទ្ ននអគ្គិ្ នកីមពុជា 
(ម.អ.ជ.) 

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

៤ ៥ 

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


១.  គោលនគោបាយ និងយទុ្ធសាស្ត្រអគ្គិ្នីភាវូប-
នីយកមមជនបទ្រប្រ់ាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា តំណាងដដ្ឋយរកសួងររ ៉ និងថាមពល 
រែលជាស្ថថ បន័ជំនាញបានបដងកើតដោលនដោបាយ ដលើកទឹកចិតដ និង
ជំរុញការអភិវឌ្ឍអគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទ ដែើមបើដឆលើយតបដៅនឹង
ដសចកដើរតូវការដរបើរបាសអ់គគិសនើរបសរ់បជាពលរែឋ និងសងគម។ 
ដោលដៅរបសរ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាល គឺែល់ឆ្ន ២ំ០២០ ភូមិទងំអសទូ់ទងំ
រពះរាជាណាចរកកមពុជា នឹងមានអគគិសនើដរបើរបាសព់ើរបភពដផេងៗ 
និងែលឆ់្ន ២ំ០៣០ ោ៉ងដោច ៧០% ននរគួស្ថរទងំអស់ទូទងំ
រពះរាជាណាចរកកមពុជានឹងមានអគគិសនើ រែលមានគុណភាពែូច
អគគិសនើពើបណាដ ញជាតិដរបើរបាស។់ 

ដែើមបើជាចំរណកជំរុញឲ្យសដរមចដោលដៅដនះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល
បានដចញរពះរាជរកឹតយដលខ នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចុះនថៃទើ៤ 
រខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ សតើពើការបដងកើតស្ថថ ប័នមូលនិធិអគគិសនើភាវូបនើយកមម 
ជនបទ ដែើមបើជំរុញការអភិវឌ្ឍអគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទ ដដ្ឋយ
ដរបើរបាសរ់បភពថវកិាជំនួយរបសធ់នាោរពិភពដោកដរកាមគដរមាង
អគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទ និងរខេបញ្ជូ ន និងថវកិាបែិភាគរបស់
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា។ បនាទ បម់កដៅនថៃទើ២២ រខសើោ ឆ្ន ២ំ០១២ 
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានដចញរពះរាជរកឹតយថមើមយួដទៀតដលខ នស/រកត/
០៨១២/៧៣៤ សតើពើការដធវើវដិស្ថធនកមមមារាខលះ ននរពះរាជរកឹតយ
ចាស ់ ដផទរស្ថថ បន័មូលនិធិអគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទ ឲ្យសថិតដៅ
ដរកាមការរគបរ់គងរបសអ់គគិសនើកមពុជាវញិ។ 

ដោលបំណងននរពះរាជរកឹតយដនះ គឺដែើមបើ ១- ជំរុញឲ្យមាន
សមធម៌កនុងការទទលួដសវាកមមអគគិសនើ ដដ្ឋយជយួឲ្យរបជាជនដៅ
ជនបទ បានទទលួអគគិសនើដរបើរបាសា់មនថល រែលអាចជាវបាន
សរមាបដ់សែឋកិចច សងគម និងលំដៅដ្ឋឋ ន រមួចំរណកកាតប់នថយភាព
រកើរក ២- ជំរុញ និងដលើកទឹកចិតដរផនកឯកជនឲ្យចូលរមួវនិិដោគដធវើ
ដសវាកមមអគគិសនើដៅជនបទរបកបដដ្ឋយចើរភាព ជាពិដសសកនុងការ
អនុវតដបដចចកវទិាថមើ និងថាមពលកដកើតដឡើងវញិ រែលមានលកខណៈ
បដចចកដទស និងពាណិជជកមមសមរសប។ 

បចចុបបនន នាយកដ្ឋឋ នមូលនិធិអគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទ នន 
អគគិសនើកមពុជា បនាទ បព់ើដនះដៅថា "ម.អ.ជ." មានកមមវធិើអភិវឌ្ឍន៍
អគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទចំននួ៣ រមួមាន៖ ១- កមមវធិើផតល់ចរនត  
អគគិសនើែល់រគួស្ថររកើរក ២- កមមវធិើរបព័នធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយ
ាមផទះ និង៣- កមមវធិើជួយទុនសរមាប់ពរងើក និងរកលមអការផគត់ផគង់
អគគិសនើដៅតំបន់ជនបទ។ 

២. ប្បភពមូលនិធិ 

របភពមូលនិធិែល ់ ម.អ.ជ. មានែូចខាងដរកាម៖       

១. កញ្ច បថ់វកិាសងគមកិចច រែលបានដរោងកនុងបញ្ជ ើនថលលក់ 
អគគិសនើរបស់អគគិសនើកមពុជា និងអំដណាយែនទដទៀតរបស់
អគគិសនើកមពុជា របសិនដបើមាន។ 

២. អំដណាយ និងជំនួយឥតសំណង រែលរបភព និងលកខខណឌ  
ននការផដល់ រតូវបានទទួលការឯកភាពពើរកសួងររ ៉  និង   
ថាមពល និងរកសងួដសែឋកិចច និងហរិញ្ញវតថុ។ 

៣. ថវកិាពើរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា។  

៣.  កមមវិធីអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិ្នីភាវូបនីយកមមជនបទ្ 

៣.១ កម្មវធីិផតល់ចរនតអគ្គិសនីដល់រគ្សួាររកីរកជនបទ  

ដោលបំណងននកមមវធិើ គឺជយួែល់រគួស្ថររកើរករសដ់ៅតំបន់
ជនបទ ដែើមបើឲ្យរគួស្ថរទងំដនះអាចទទួលបានការតភាជ ប់ចរនតអគគិសនើ 
ពើរបពន័ធផគតផ់គងអ់គគិសនើ ដដ្ឋយការផតលរ់បាកក់មចើអនុដរោះោម នការ
របាកឲ់្យរគួស្ថរជនបទខចើយកដៅ៖ ១- បង់នថលភាជ បច់រនតឲ្យអនកផគតផ់គង់ 
២- បង់នថលរបាកក់កឲ់្យអនកផគតផ់គង់ ៣- ចំណាយដលើការទិញ និងរាយ
រខេពើចំណុចភាជ ប់ចរនតមកែល់ផទះរបស់ខលួន និង៤- ចំណាយដលើការ
ដរៀបចំរខេបណាត ញ និងឧបករណ៍អគគិសនើកនុងផទះ ដែើមបើតភាជ ប់ចរនត 
អគគិសនើចូលផទះ។ របាក់កមចើដនះនឹងទូទតា់មរយៈអនកផគតផ់គង់អគគិសនើ 
រែលជាអនកទទលួខុសរតូវកនុងការបងស់ងរតឡប់មក  ម.អ.ជ. វញិ 
ដដ្ឋយបានមកពើការរបមូលពើអនកខចើ រែលរតូវបងស់ងរលំស១់រខមតង
មក  ម.អ.ជ. កនុងរយៈដពល ៣៦រខ។ ចំនួនទឹករបាក់កមចើអនុដរោះដនះ 

គឺមិនដលើសពើ 480,000 ដរៀល កនុង១រគួស្ថរ។ សមាា រៈ និងឧបករណ៍
ទងំអសរ់ែលបានតដមលើង កនុងរយៈដពលរែលអនកខចើពំុទន់បង់សង
អស ់ គឺជាកមមសិទធិរបស់អនកផគតផ់គងអ់គគិសនើ។ បនាទ ប់ពើអនកខចើបានសង 
របាកក់មចើអនុដរោះដនះរគបចំ់ននួមក ម.អ.ជ. រចួមក របាកក់ក ់ និង 
សមាា រៈទងំអស ់រែលបានតដមលើងនឹងកាល យជាកមមសិទធិរបស់អនកខចើ។ 

  
 

៣.២ កម្មវធីិរបព័នធថាម្ពលពនលឺរពះអាទិត្យតាម្ផទះ 

ដោលបំណងននកមមវធិើ  គឺជយួសរមួលឲ្យរគួស្ថរជនបទរសដ់ៅ
តំបន់ដ្ឋចរ់សោលរែលរខេបណាដ ញអគគិសនើមិនទនអ់ាចពរងើកដៅ
ែលក់នុងរយៈដពលយូរ អាចទទួលបានអគគិសនើដរបើរបាសា់មរយៈ
របពន័ធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយាមផទះ។ ម.អ.ជ. នឹងជួយផតល់របាក់
ឧបតថមាធនចំនួន ១០០ ែុោល រអាដមរកិ កនុង១របពន័ធ ែល់រគួស្ថរ
ជនបទ ដែើមបើជយួកាត់បនថយការទូទតន់ថលទិញរបពន័ធមួយរផនក ដហើយ
អនកទិញរតូវបងន់ថលសល់ពើការឧបតថមាធនមក ម.អ.ជ. វញិ។ ម.អ.ជ. 
នឹងតដមលើងរបពន័ធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយែលផ់ទះអនកទិញ ដហើយអនក
ទិញអាចដរជើសដរ ើសជដរមើសបង់តនមលសល ់ នននថលរបពន័ធកនុងចំដណាម
ជដរមើសចំននួ៣ គឺ៖ ជដរមើសទើ១- បងរ់គបចំ់ននួរតមដងននតនមលសល ់
ឬជដរមើសទើ២- បងស់ងរលំសត់នមលសល់ដរៀងរាល ់ ៦រខមដង រហូត
ែល់រគបចំ់ននួសរមាប់រយៈដពល ៤ឆ្ន  ំ ឬជដរមើសទើ៣- បងស់ង
រលំសត់នមលសលដ់រៀងរាល់រខរហូតែលរ់គបចំ់នួន សរមាប់រយៈដពល 
៤ឆ្ន ។ំ ដរកាយដពលបងរ់លំស់អសជ់ាស្ថថ ពរ របពន័ធដនះនឹងកាល យជា
កមមសិទធិរបស់អនកទិញ។ 

បរកិាខ របពន័ធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយាមផទះ រែលរតូវតដមលើង
ឲ្យអនកទិញមាន ែូចខាងដរកាម៖ 

១ ២ ៣ 



១.  គោលនគោបាយ និងយទុ្ធសាស្ត្រអគ្គិ្នីភាវូប-
នីយកមមជនបទ្រប្រ់ាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា តំណាងដដ្ឋយរកសួងររ ៉ និងថាមពល 
រែលជាស្ថថ បន័ជំនាញបានបដងកើតដោលនដោបាយ ដលើកទឹកចិតដ និង
ជំរុញការអភិវឌ្ឍអគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទ ដែើមបើដឆលើយតបដៅនឹង
ដសចកដើរតូវការដរបើរបាសអ់គគិសនើរបសរ់បជាពលរែឋ និងសងគម។ 
ដោលដៅរបសរ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាល គឺែល់ឆ្ន ២ំ០២០ ភូមិទងំអសទូ់ទងំ
រពះរាជាណាចរកកមពុជា នឹងមានអគគិសនើដរបើរបាសព់ើរបភពដផេងៗ 
និងែលឆ់្ន ២ំ០៣០ ោ៉ងដោច ៧០% ននរគួស្ថរទងំអស់ទូទងំ
រពះរាជាណាចរកកមពុជានឹងមានអគគិសនើ រែលមានគុណភាពែូច
អគគិសនើពើបណាដ ញជាតិដរបើរបាស។់ 

ដែើមបើជាចំរណកជំរុញឲ្យសដរមចដោលដៅដនះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល
បានដចញរពះរាជរកឹតយដលខ នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចុះនថៃទើ៤ 
រខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ សតើពើការបដងកើតស្ថថ ប័នមូលនិធិអគគិសនើភាវូបនើយកមម 
ជនបទ ដែើមបើជំរុញការអភិវឌ្ឍអគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទ ដដ្ឋយ
ដរបើរបាសរ់បភពថវកិាជំនួយរបសធ់នាោរពិភពដោកដរកាមគដរមាង
អគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទ និងរខេបញ្ជូ ន និងថវកិាបែិភាគរបស់
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា។ បនាទ បម់កដៅនថៃទើ២២ រខសើោ ឆ្ន ២ំ០១២ 
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានដចញរពះរាជរកឹតយថមើមយួដទៀតដលខ នស/រកត/
០៨១២/៧៣៤ សតើពើការដធវើវដិស្ថធនកមមមារាខលះ ននរពះរាជរកឹតយ
ចាស ់ ដផទរស្ថថ បន័មូលនិធិអគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទ ឲ្យសថិតដៅ
ដរកាមការរគបរ់គងរបសអ់គគិសនើកមពុជាវញិ។ 

ដោលបំណងននរពះរាជរកឹតយដនះ គឺដែើមបើ ១- ជំរុញឲ្យមាន
សមធម៌កនុងការទទលួដសវាកមមអគគិសនើ ដដ្ឋយជយួឲ្យរបជាជនដៅ
ជនបទ បានទទលួអគគិសនើដរបើរបាសា់មនថល រែលអាចជាវបាន
សរមាបដ់សែឋកិចច សងគម និងលំដៅដ្ឋឋ ន រមួចំរណកកាតប់នថយភាព
រកើរក ២- ជំរុញ និងដលើកទឹកចិតដរផនកឯកជនឲ្យចូលរមួវនិិដោគដធវើ
ដសវាកមមអគគិសនើដៅជនបទរបកបដដ្ឋយចើរភាព ជាពិដសសកនុងការ
អនុវតដបដចចកវទិាថមើ និងថាមពលកដកើតដឡើងវញិ រែលមានលកខណៈ
បដចចកដទស និងពាណិជជកមមសមរសប។ 

បចចុបបនន នាយកដ្ឋឋ នមូលនិធិអគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទ នន 
អគគិសនើកមពុជា បនាទ បព់ើដនះដៅថា "ម.អ.ជ." មានកមមវធិើអភិវឌ្ឍន៍
អគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទចំននួ៣ រមួមាន៖ ១- កមមវធិើផតល់ចរនត  
អគគិសនើែល់រគួស្ថររកើរក ២- កមមវធិើរបព័នធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយ
ាមផទះ និង៣- កមមវធិើជួយទុនសរមាប់ពរងើក និងរកលមអការផគត់ផគង់
អគគិសនើដៅតំបន់ជនបទ។ 

២. ប្បភពមូលនិធិ 

របភពមូលនិធិែល ់ ម.អ.ជ. មានែូចខាងដរកាម៖       

១. កញ្ច បថ់វកិាសងគមកិចច រែលបានដរោងកនុងបញ្ជ ើនថលលក់ 
អគគិសនើរបស់អគគិសនើកមពុជា និងអំដណាយែនទដទៀតរបស់
អគគិសនើកមពុជា របសិនដបើមាន។ 

២. អំដណាយ និងជំនួយឥតសំណង រែលរបភព និងលកខខណឌ  
ននការផដល់ រតូវបានទទួលការឯកភាពពើរកសួងររ ៉  និង   
ថាមពល និងរកសងួដសែឋកិចច និងហរិញ្ញវតថុ។ 

៣. ថវកិាពើរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា។  

៣.  កមមវិធីអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិ្នីភាវូបនីយកមមជនបទ្ 

៣.១ កម្មវធីិផតល់ចរនតអគ្គិសនីដល់រគ្សួាររកីរកជនបទ  

ដោលបំណងននកមមវធិើ គឺជយួែល់រគួស្ថររកើរករសដ់ៅតំបន់
ជនបទ ដែើមបើឲ្យរគួស្ថរទងំដនះអាចទទួលបានការតភាជ ប់ចរនតអគគិសនើ 
ពើរបពន័ធផគតផ់គងអ់គគិសនើ ដដ្ឋយការផតលរ់បាកក់មចើអនុដរោះោម នការ
របាកឲ់្យរគួស្ថរជនបទខចើយកដៅ៖ ១- បង់នថលភាជ បច់រនតឲ្យអនកផគតផ់គង់ 
២- បង់នថលរបាកក់កឲ់្យអនកផគតផ់គង់ ៣- ចំណាយដលើការទិញ និងរាយ
រខេពើចំណុចភាជ ប់ចរនតមកែល់ផទះរបស់ខលួន និង៤- ចំណាយដលើការ
ដរៀបចំរខេបណាត ញ និងឧបករណ៍អគគិសនើកនុងផទះ ដែើមបើតភាជ ប់ចរនត 
អគគិសនើចូលផទះ។ របាក់កមចើដនះនឹងទូទតា់មរយៈអនកផគតផ់គង់អគគិសនើ 
រែលជាអនកទទលួខុសរតូវកនុងការបងស់ងរតឡប់មក  ម.អ.ជ. វញិ 
ដដ្ឋយបានមកពើការរបមូលពើអនកខចើ រែលរតូវបងស់ងរលំស១់រខមតង
មក  ម.អ.ជ. កនុងរយៈដពល ៣៦រខ។ ចំនួនទឹករបាក់កមចើអនុដរោះដនះ 

គឺមិនដលើសពើ 480,000 ដរៀល កនុង១រគួស្ថរ។ សមាា រៈ និងឧបករណ៍
ទងំអសរ់ែលបានតដមលើង កនុងរយៈដពលរែលអនកខចើពំុទន់បង់សង
អស ់ គឺជាកមមសិទធិរបស់អនកផគតផ់គងអ់គគិសនើ។ បនាទ ប់ពើអនកខចើបានសង 
របាកក់មចើអនុដរោះដនះរគបចំ់ននួមក ម.អ.ជ. រចួមក របាកក់ក ់ និង 
សមាា រៈទងំអស ់រែលបានតដមលើងនឹងកាល យជាកមមសិទធិរបស់អនកខចើ។ 

  
 

៣.២ កម្មវធីិរបព័នធថាម្ពលពនលឺរពះអាទិត្យតាម្ផទះ 

ដោលបំណងននកមមវធិើ  គឺជយួសរមួលឲ្យរគួស្ថរជនបទរសដ់ៅ
តំបន់ដ្ឋចរ់សោលរែលរខេបណាដ ញអគគិសនើមិនទនអ់ាចពរងើកដៅ
ែលក់នុងរយៈដពលយូរ អាចទទួលបានអគគិសនើដរបើរបាសា់មរយៈ
របពន័ធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយាមផទះ។ ម.អ.ជ. នឹងជួយផតល់របាក់
ឧបតថមាធនចំនួន ១០០ ែុោល រអាដមរកិ កនុង១របពន័ធ ែល់រគួស្ថរ
ជនបទ ដែើមបើជយួកាត់បនថយការទូទតន់ថលទិញរបពន័ធមួយរផនក ដហើយ
អនកទិញរតូវបងន់ថលសល់ពើការឧបតថមាធនមក ម.អ.ជ. វញិ។ ម.អ.ជ. 
នឹងតដមលើងរបពន័ធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយែលផ់ទះអនកទិញ ដហើយអនក
ទិញអាចដរជើសដរ ើសជដរមើសបង់តនមលសល ់ នននថលរបពន័ធកនុងចំដណាម
ជដរមើសចំននួ៣ គឺ៖ ជដរមើសទើ១- បងរ់គបចំ់ននួរតមដងននតនមលសល ់
ឬជដរមើសទើ២- បងស់ងរលំសត់នមលសល់ដរៀងរាល ់ ៦រខមដង រហូត
ែល់រគបចំ់ននួសរមាប់រយៈដពល ៤ឆ្ន  ំ ឬជដរមើសទើ៣- បងស់ង
រលំសត់នមលសលដ់រៀងរាល់រខរហូតែលរ់គបចំ់នួន សរមាប់រយៈដពល 
៤ឆ្ន ។ំ ដរកាយដពលបងរ់លំស់អសជ់ាស្ថថ ពរ របពន័ធដនះនឹងកាល យជា
កមមសិទធិរបស់អនកទិញ។ 

បរកិាខ របពន័ធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយាមផទះ រែលរតូវតដមលើង
ឲ្យអនកទិញមាន ែូចខាងដរកាម៖ 

១ ២ ៣ 



១.  គោលនគោបាយ និងយទុ្ធសាស្ត្រអគ្គិ្នីភាវូប-
នីយកមមជនបទ្រប្រ់ាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា តំណាងដដ្ឋយរកសួងររ ៉ និងថាមពល 
រែលជាស្ថថ បន័ជំនាញបានបដងកើតដោលនដោបាយ ដលើកទឹកចិតដ និង
ជំរុញការអភិវឌ្ឍអគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទ ដែើមបើដឆលើយតបដៅនឹង
ដសចកដើរតូវការដរបើរបាសអ់គគិសនើរបសរ់បជាពលរែឋ និងសងគម។ 
ដោលដៅរបសរ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាល គឺែល់ឆ្ន ២ំ០២០ ភូមិទងំអស់ទូទងំ
រពះរាជាណាចរកកមពុជា នឹងមានអគគិសនើដរបើរបាសព់ើរបភពដផេងៗ 
និងែលឆ់្ន ២ំ០៣០ ោ៉ងដោច ៧០% ននរគួស្ថរទងំអស់ទូទងំ
រពះរាជាណាចរកកមពុជានឹងមានអគគិសនើ រែលមានគុណភាពែូច
អគគិសនើពើបណាដ ញជាតិដរបើរបាស។់ 

ដែើមបើជាចំរណកជំរុញឲ្យសដរមចដោលដៅដនះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល
បានដចញរពះរាជរកឹតយដលខ នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចុះនថៃទើ៤ 
រខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ សតើពើការបដងកើតស្ថថ ប័នមូលនិធិអគគិសនើភាវូបនើយកមម 
ជនបទ ដែើមបើជំរុញការអភិវឌ្ឍអគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទ ដដ្ឋយ
ដរបើរបាសរ់បភពថវកិាជំនួយរបសធ់នាោរពិភពដោកដរកាមគដរមាង
អគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទ និងរខេបញ្ជូ ន និងថវកិាបែិភាគរបស់
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា។ បនាទ បម់កដៅនថៃទើ២២ រខសើោ ឆ្ន ២ំ០១២ 
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានដចញរពះរាជរកឹតយថមើមយួដទៀតដលខ នស/រកត/
០៨១២/៧៣៤ សតើពើការដធវើវដិស្ថធនកមមមារាខលះ ននរពះរាជរកឹតយ
ចាស ់ ដផទរស្ថថ បន័មូលនិធិអគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទ ឲ្យសថិតដៅ
ដរកាមការរគបរ់គងរបសអ់គគិសនើកមពុជាវញិ។ 

ដោលបំណងននរពះរាជរកឹតយដនះ គឺដែើមបើ ១- ជំរុញឲ្យមាន
សមធម៌កនុងការទទលួដសវាកមមអគគិសនើ ដដ្ឋយជយួឲ្យរបជាជនដៅ
ជនបទ បានទទលួអគគិសនើដរបើរបាសា់មនថល រែលអាចជាវបាន
សរមាបដ់សែឋកិចច សងគម និងលំដៅដ្ឋឋ ន រមួចំរណកកាតប់នថយភាព
រកើរក ២- ជំរុញ និងដលើកទឹកចិតដរផនកឯកជនឲ្យចូលរមួវនិិដោគដធវើ
ដសវាកមមអគគិសនើដៅជនបទរបកបដដ្ឋយចើរភាព ជាពិដសសកនុងការ
អនុវតដបដចចកវទិាថមើ និងថាមពលកដកើតដឡើងវញិ រែលមានលកខណៈ
បដចចកដទស និងពាណិជជកមមសមរសប។ 

បចចុបបនន នាយកដ្ឋឋ នមូលនិធិអគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទ នន 
អគគិសនើកមពុជា បនាទ បព់ើដនះដៅថា "ម.អ.ជ." មានកមមវធិើអភិវឌ្ឍន៍
អគគិសនើភាវូបនើយកមមជនបទចំននួ៣ រមួមាន៖ ១- កមមវធិើផតល់ចរនត  
អគគិសនើែល់រគួស្ថររកើរក ២- កមមវធិើរបព័នធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយ
ាមផទះ និង៣- កមមវធិើជួយទុនសរមាប់ពរងើក និងរកលមអការផគត់ផគង់
អគគិសនើដៅតំបន់ជនបទ។ 

២. ប្បភពមូលនិធិ 

របភពមូលនិធិែល ់ ម.អ.ជ. មានែូចខាងដរកាម៖       

១. កញ្ច បថ់វកិាសងគមកិចច រែលបានដរោងកនុងបញ្ជ ើនថលលក់ 
អគគិសនើរបស់អគគិសនើកមពុជា និងអំដណាយែនទដទៀតរបស់
អគគិសនើកមពុជា របសិនដបើមាន។ 

២. អំដណាយ និងជំនួយឥតសំណង រែលរបភព និងលកខខណឌ  
ននការផដល់ រតូវបានទទួលការឯកភាពពើរកសួងររ ៉  និង   
ថាមពល និងរកសងួដសែឋកិចច និងហរិញ្ញវតថុ។ 

៣. ថវកិាពើរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា។  

៣.  កមមវិធីអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិ្នីភាវូបនីយកមមជនបទ្ 

៣.១ កម្មវធីិផតល់ចរនតអគ្គិសនីដល់រគ្សួាររកីរកជនបទ  

ដោលបំណងននកមមវធិើ គឺជយួែល់រគួស្ថររកើរករសដ់ៅតំបន់
ជនបទ ដែើមបើឲ្យរគួស្ថរទងំដនះអាចទទួលបានការតភាជ ប់ចរនតអគគិសនើ 
ពើរបពន័ធផគតផ់គងអ់គគិសនើ ដដ្ឋយការផតលរ់បាកក់មចើអនុដរោះោម នការ
របាកឲ់្យរគួស្ថរជនបទខចើយកដៅ៖ ១- បង់នថលភាជ បច់រនតឲ្យអនកផគតផ់គង់ 
២- បង់នថលរបាកក់កឲ់្យអនកផគតផ់គង់ ៣- ចំណាយដលើការទិញ និងរាយ
រខេពើចំណុចភាជ ប់ចរនតមកែល់ផទះរបស់ខលួន និង៤- ចំណាយដលើការ
ដរៀបចំរខេបណាត ញ និងឧបករណ៍អគគិសនើកនុងផទះ ដែើមបើតភាជ ប់ចរនត 
អគគិសនើចូលផទះ។ របាក់កមចើដនះនឹងទូទតា់មរយៈអនកផគតផ់គង់អគគិសនើ 
រែលជាអនកទទលួខុសរតូវកនុងការបងស់ងរតឡប់មក  ម.អ.ជ. វញិ 
ដដ្ឋយបានមកពើការរបមូលពើអនកខចើ រែលរតូវបងស់ងរលំស១់រខមតង
មក  ម.អ.ជ. កនុងរយៈដពល ៣៦រខ។ ចំនួនទឹករបាក់កមចើអនុដរោះដនះ 

គឺមិនដលើសពើ 480,000 ដរៀល កនុង១រគួស្ថរ។ សមាា រៈ និងឧបករណ៍
ទងំអសរ់ែលបានតដមលើង កនុងរយៈដពលរែលអនកខចើពំុទន់បង់សង
អស ់ គឺជាកមមសិទធិរបស់អនកផគតផ់គងអ់គគិសនើ។ បនាទ ប់ពើអនកខចើបានសង 
របាកក់មចើអនុដរោះដនះរគបចំ់ននួមក ម.អ.ជ. រចួមក របាកក់ក ់ និង 
សមាា រៈទងំអស ់រែលបានតដមលើងនឹងកាល យជាកមមសិទធិរបស់អនកខចើ។ 

  
 

៣.២ កម្មវធីិរបព័នធថាម្ពលពនលឺរពះអាទិត្យតាម្ផទះ 

ដោលបំណងននកមមវធិើ  គឺជយួសរមួលឲ្យរគួស្ថរជនបទរសដ់ៅ
តំបន់ដ្ឋចរ់សោលរែលរខេបណាដ ញអគគិសនើមិនទនអ់ាចពរងើកដៅ
ែលក់នុងរយៈដពលយូរ អាចទទួលបានអគគិសនើដរបើរបាសា់មរយៈ
របពន័ធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយាមផទះ។ ម.អ.ជ. នឹងជួយផតល់របាក់
ឧបតថមាធនចំនួន ១០០ ែុោល រអាដមរកិ កនុង១របពន័ធ ែល់រគួស្ថរ
ជនបទ ដែើមបើជយួកាត់បនថយការទូទតន់ថលទិញរបពន័ធមួយរផនក ដហើយ
អនកទិញរតូវបងន់ថលសល់ពើការឧបតថមាធនមក ម.អ.ជ. វញិ។ ម.អ.ជ. 
នឹងតដមលើងរបពន័ធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយែលផ់ទះអនកទិញ ដហើយអនក
ទិញអាចដរជើសដរ ើសជដរមើសបង់តនមលសល ់ នននថលរបពន័ធកនុងចំដណាម
ជដរមើសចំននួ៣ គឺ៖ ជដរមើសទើ១- បងរ់គបចំ់ននួរតមដងននតនមលសល ់
ឬជដរមើសទើ២- បងស់ងរលំសត់នមលសល់ដរៀងរាល ់ ៦រខមដង រហូត
ែល់រគបចំ់ននួសរមាប់រយៈដពល ៤ឆ្ន  ំ ឬជដរមើសទើ៣- បងស់ង
រលំសត់នមលសលដ់រៀងរាល់រខរហូតែលរ់គបចំ់នួន សរមាប់រយៈដពល 
៤ឆ្ន ។ំ ដរកាយដពលបងរ់លំស់អសជ់ាស្ថថ ពរ របពន័ធដនះនឹងកាល យជា
កមមសិទធិរបស់អនកទិញ។ 

បរកិាខ របពន័ធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយាមផទះ រែលរតូវតដមលើង
ឲ្យអនកទិញមាន ែូចខាងដរកាម៖ 

១ ២ ៣ 



 ផ្ទ ងំកញ្ច ករ់សូបពនលឺរពះអាទិតយរែលមានអានុភាព ៥០វ៉ាត់ 
ចំននួ ១ផ្ទ ងំ។ 

 ឧបករណ៍រតួតពិនិតយ (តងស់យុង ១២វ ៉ុល ចរនដជាប)់ 
ចំននួ ១ដរគឿង។ 

 អាគុយកំោងំ ៥៥ អារំពរដម៉ាង (តងស់យុង១២វ ៉ុល ចរនដ
ជាប់) ចំននួ ១ដរគឿង។ 

 អំពូលបំភលឺសនេថំាមពល ១២វ ៉ុល អានុភាព ៧វ៉ាត ់ ចរនដ 
ជាប ់ចំននួ ២ដរគឿង និង 

 ឧបករណ៍បនាទ បប់នេ ំ សរមាបក់ារតដមលើងរបពន័ធថាមពល
ពនលឺ រពះអាទិតយាមផទះ។ 

 

 
 

 

 
 

 
 

៣.៣  កម្មវធីិជួយទុនសរាបព់ររីក និរកកលម្អការផគត្ផ់គរ ់
អគ្គិសនីនៅត្បំនជ់នបទ 

ដោលបំណងននកមមវធិើ គឺជយួសរមួលឲ្យអនកផគតផ់គង់អគគិសនើ 
ឯកជនដៅតំបនជ់នបទ រែលមានអាជាា បណ័ណរសបចាប ់ អាចមាន
ទុនសរមាបដ់ធវើការវនិិដោគពរងើក និងរកលមអការផគតផ់គង់អគគិសនើឲ្យ
ដពញរែនអាជាា បណ័ណរចកចាយរបស់ខលួន ដែើមបើឲ្យរបជាពលរែឋរគប់ 
រគសួ្ថរអាចភាជ បច់រនតដរបើរបាសា់មលទធភាពរបស់ខលួន។ លកខណៈ
វនិិចឆយ័សរមាបក់ារអនុវតតកមមវធិើដនះ រចកដចញជា ៣តំបន ់ រផអកដលើ    
ែង់សុើដតរបជាពលរែឋ ែូចខាងដរកាម៖ 

តំបនទ់ើ១-  តំបនម់ានរបជាពលរែឋរសដ់ៅដរចើន រែលមាន
របសិទធភាពដសែឋកិចច  

ម.អ.ជ. នឹងផតលក់ារធានាដលើការខចើរបាកព់ើធនាោរកនុងរសុក
របសអ់នកកានអ់ាជាា បណ័ណដៅតំបនជ់នបទ ដែើមបើយកដៅវនិិដោគដលើ
ការអភិវឌ្ឍដហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគគិសនើឲ្យដពញរែនអាជាា បណ័ណ
រចកចាយរបសខ់លួន។  

តំបនទ់ើ២- តំបនម់ានរបជាពលរែឋរសដ់ៅមធយម រែលការដធវើ  
អាជើវកមមផគតផ់គងអ់គគិសនើអាចពំុចំដណញ របសិនដបើ 
អនកផគតផ់គងអ់គគិសនើ រតវូបងក់ាររបាកដ់លើដែើមទុន
វនិិដោគ 

ម.អ.ជ. ផតលរ់បាកក់មចើដដ្ឋយពំុយកការរបាកស់រមាបវ់និិដោគ 
ដលើដហដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធផគត់ផគងអ់គគិសនើដៅតំបន់ជនបទ។ 

តំបនទ់ើ៣- តំបនម់ានរបជាពលរែឋរសដ់ៅតិចតចួ រែលការដធវើ
អាជើវកមមផគតផ់គងអ់គគិសនើមិនចំដណញ លុះរាមាន 
ការផតលរ់បាកឧ់បតថមាធនមយួរផនកដលើទុនវនិិដោគ 
ដហដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធផគតផ់គងអ់គគសិនើ 

ម.អ.ជ. ផតលរ់បាក់ឧបតថមាធនមយួរផនកបរនថមពើដលើរបាកក់មចើ
ដដ្ឋយពំុយកការរបាក់ សរមាបវ់និិដោគដលើការអភិវឌ្ឍដហដ្ឋឋ រចនា 
សមពន័ធផគត់ផគងអ់គគិសនើដៅតំបន់ជនបទ។  

  

  
 

 

អគ្គិ្នីកមពុជា 
r‰s 

កមមវធិ ី
អភិវឌ្ឍនអ៍គ្គិ្ នីភាវបូនីយកមមជនបទ្
រប្ន់ាយកដ្ឋា នមូលនធិិអគ្គិ្ នភីាវបូ- 

នីយកមមជនបទ្ ននអគ្គិ្ នកីមពុជា 
(ម.អ.ជ.) 

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

៤ ៥ 

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


 ផ្ទ ងំកញ្ច ករ់សូបពនលឺរពះអាទិតយរែលមានអានុភាព ៥០វ៉ាត់ 
ចំននួ ១ផ្ទ ងំ។ 

 ឧបករណ៍រតួតពិនិតយ (តងស់យុង ១២វ ៉ុល ចរនដជាប)់ 
ចំននួ ១ដរគឿង។ 

 អាគុយកំោងំ ៥៥ អារំពរដម៉ាង (តងស់យុង១២វ ៉ុល ចរនដ
ជាប់) ចំននួ ១ដរគឿង។ 

 អំពូលបំភលឺសនេថំាមពល ១២វ ៉ុល អានុភាព ៧វ៉ាត ់ ចរនដ 
ជាប ់ចំននួ ២ដរគឿង និង 

 ឧបករណ៍បនាទ បប់នេ ំ សរមាបក់ារតដមលើងរបពន័ធថាមពល
ពនលឺ រពះអាទិតយាមផទះ។ 

 

 
 

 

 
 

 
 

៣.៣  កម្មវធីិជួយទុនសរាបព់ររីក និរកកលម្អការផគត្ផ់គរ ់
អគ្គិសនីនៅត្បំនជ់នបទ 

ដោលបំណងននកមមវធិើ គឺជយួសរមួលឲ្យអនកផគតផ់គង់អគគិសនើ 
ឯកជនដៅតំបនជ់នបទ រែលមានអាជាា បណ័ណរសបចាប ់ អាចមាន
ទុនសរមាបដ់ធវើការវនិិដោគពរងើក និងរកលមអការផគតផ់គង់អគគិសនើឲ្យ
ដពញរែនអាជាា បណ័ណរចកចាយរបស់ខលួន ដែើមបើឲ្យរបជាពលរែឋរគប់ 
រគសួ្ថរអាចភាជ បច់រនតដរបើរបាសា់មលទធភាពរបស់ខលួន។ លកខណៈ
វនិិចឆយ័សរមាបក់ារអនុវតតកមមវធិើដនះ រចកដចញជា ៣តំបន ់ រផអកដលើ    
ែង់សុើដតរបជាពលរែឋ ែូចខាងដរកាម៖ 
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