
គោលនគោបាយ និងការអភិវឌ្ឍន៍
ថាមពលរបកបគោយនិរត្តរភាព 

(វសិ័យថាមពលអគគិសនី) 

បណ្ឌិ ត ខូវ មករា 
វទិ្យាស្ថា នបច្ចកវទិ្យាកមពុជា (វបក) 

សិក្ខា ស្ថលា ថ្ងៃទី្យ១៨ ដល់ ២១ ខខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
នៅរាជធានីភនាំនពញ រពះរាជាណាច្រកកមពុជា 
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មាត្ិកា 

១. គាំនិតច្ាប ់និងនោលននោបាយ 
២. វសិ័យថាមពលកនុងតាំបន៖់ កិច្ចសហរបតិបតតិក្ខរ និង
ពាណិ្ជជកមមនលីថាមពលអគគិសនី 

៣. ទិ្យដឋភាពទូ្យនៅថ្នវសិ័យថាមពលកនុងរបនទ្យសកមពុជា 
៤. នោលននោបាយថាមពលកនុងរបនទ្យសកមពុជា 
៥. ក្ខរពិភាកា 
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១. គំនិត្ច្បាប់ និងគោលនគោបាយ 
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១.១ ឋានានុរកម និងនិយមន័យរបស់បទោា នគមនន
ច្បាប់កមពុជា៖ 

• រដឋធមមនុញ្ញ៖ ជាបទ្យដ្ឋឋ នកាំពូលថ្នឋានានុរកមច្ាប់កមពុជា។ រដឋធមមនុញ្ញរតូវបាន
អនុម័តនដ្ឋយសភាធមមនុញ្ញ និងរតូវបានរបក្ខសឱ្យនរបីនដ្ឋយរពះមហាកសរត។ 

• ច្ាបរ់ដឋធមមនុញ្ញ៖ ក្ខរពិនិតយនឡងីវញិ ឬវនិស្ថធនកមមថ្នរដឋធមមនុញ្ញខដលបាន
នបាះនឆ្ន តនដ្ឋយរដឋសភា នដ្ឋយមានសាំនឡងភាគនរចី្នពីរភាគបីថ្នសមាជិកទាំង
អស់។ 

• ច្ាប៖់ នបាះនឆ្ន តនដ្ឋយរដឋសភា នដ្ឋយមានសាំនឡងភាគនរចី្នដ្ឋច្់ខាតថ្ន
សមាជិកទាំងអស់។ 

• រពះរាជរកម៖ សាំនៅនលី លិខិតបទ្យដ្ឋឋ នថ្នក្ខររបក្ខសឱ្យនរបីច្ាប់មយួនដ្ឋយរពះ
មហាកសរត។ រពះរាជរកមរតូវចុ្ះហតានលខានដ្ឋយរពះមហាកសរត ឬនៅកនុងក្ខរ
ណី្អវតតមានរបស់រទ្យង់ របមុខរដឋសតីទី្យចុ្ះហតានលខាជាំនសួ។ 
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• រពះរាជរកឹតយ៖ ជាលិខិតបទ្យដ្ឋឋ នច្ាប់ខពស់បាំផុតខដលរតូវបានអនុម័តនដ្ឋយ
អាំណាច្និតិរបតិបតត កនុងរកបខណ្ឌ ថ្នអាំណាច្បទ្យបបញ្ញតតិរបស់ខលួន ។ រពះរាជ
រកឹតយរតូវចុ្ះហតានលខានដ្ឋយរពះមហាកសរត ឬនៅកនុងក្ខរណី្អវតតមានរបស់រទ្យង់ 
របមុខរដឋសតីទី្យចុ្ះហតានលខាជាំនសួ។ 

• អនុរកឹតយ៖  បទ្យបបញ្ញតតអិនុម័តនដ្ឋយនាយករដឋមន្រនតី ។ 
• របក្ខស៖  បទ្យបបញ្ញតតិអនុម័តនដ្ឋយរដឋមន្រនតី ។ 
• ស្ថរាច្រ៖  វធិានក្ខររបស់រកសួង ។ 
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១.២ គំនិត្ច្បាប់ និងគោលនគោបាយ៖ 
• នោលននោបាយ គឺជាក្ខរសនរមច្ចិ្តត ដាំនណាះរស្ថយ និងក្ខរនលីកទឹ្យកចិ្តតនឆ្ព ះ
នៅរកវតាុបាំណ្ងខដលមានកនុងនោលននោបាយននាះ នដីមបសីនរមច្បាននូវ
នោលនៅជាក់លាក់មយួច្ាំននួ ។ 

• នោលននោបាយ គឺជាខផនក្ខរសកមមភាពមយួ ខដលរាជរដ្ឋឋ ភិបាល ឬគណ្បកស
ននោបាយ ឬសហរោសអាជីវកមម នរបីរបាស់កនុងនោលបាំណ្ងបនងកតីឥទ្យធិពល
និងកាំណ្ត់នលីក្ខរសនរមច្ចិ្តតសកមមភាពនិងបញ្ហា នផសងនទ្យៀត ។ 

6 



១.៣ ដំគ ើ រការននការរគប់រគងគោលនគោបាយ៖ 
• ក្ខរសិកានោលននោបាយ៖ 
 ជាលកាណ្ៈរទឹ្យសតី 
 ជាក្ខរអនុវតតន៍ 
 ជាលកាណ្ៈនរបៀបនធៀប 
• ក្ខរនធវីនោលននោបាយ 
 កាំណ្ត់វតាុបាំណ្ងខដលនឹងបានទ្យទ្យលួអតារបនោជន៍ពីនោលននោបាយ 
 នលីកទឹ្យកចិ្តត ឬករមិតវតាុបាំណ្ង 
 ក្ខរសនរមច្ចិ្តត និងដាំនណាះរស្ថយ 
 កាំណ្ត់នូវនោលបាំណ្ងថ្ននោលននោបាយ 
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១.៤  របកាសឱ្យគរបើគោលនគោបាយ៖ 
• ក្ខរទ្យសសទយរបតិកមមសងគម 
• លកាខណ្ឌ ចាំបាច្់ និងរគប់រោន់នដីមបអីនុវតតនោលននោបាយ 
• នរជីសនពលនវលាសមរមយនដីមបរីបក្ខសឱ្យនរបីនោលននោបាយននះ 
 

១.៥ ការវិភាគគោលនគោបាយនិងការវាយត្នមល៖ 
• ក្ខរវភិាគឡូសីុក 
• ក្ខរវភិាគខបបវទិ្យាស្ថន្រសត 
• គុណ្សមបតត ិ 
• គុណ្វបិតត ិ 
• នសនដីាំនណាះរស្ថយ 
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១.៦  ច្បំណាត្់ថាា ក់គោលនគោបាយ៖ 
• នោលននោបាយជាកល់ាក ់ 
 នោលននោបាយ ស្ថរាច្រ រពះរាជរកឹតយ និងអនុរកឹតយរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល ក្ខរ
សនរមច្របស់នាយករដឋមន្រនតី ដាំនណាះរស្ថយ។ 

• នោលននោបាយទូ្យនៅ  
 អតាបទ្យផលូវក្ខរពីរដ្ឋឋ ភិបាលខដលរគប់ដណ្ត ប់នលីវស័ិយណាមយួ នៅកនុងរយៈ
នពលមយួ 

• នោលននោបាយខដលមាននពលនវលាកាំណ្ត ់
 នោលននោបាយរយៈនពលខលី:តិច្ជាង 3ឆ្ន ាំ  
 នោលននោបាយរយៈនពលមធយម:តិច្ជាង 10ឆ្ន ាំ  
 នោលននោបាយរយៈនពលខវង: នរចី្នជាង 10ឆ្ន ាំ 
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១.៧  រច្បនាសមព័នធមូលោា នននគោលនគោបាយ៖ 
• នសច្កតីខងលងក្ខរណ៍្  
• តរមូវក្ខរបនាា ន ់
• ក្ខរវភិាគស្ថា នភាព  
• ក្ខរអភិវឌឍ -និនាន ក្ខរពិភពនលាក -តរមូវក្ខរថ្នរបនទ្យសកមពុជា  
• ទិ្យដឋភាពទូ្យនៅ 
• នោលបាំណ្ង /នោលនៅ  
• អាទិ្យភាព  
• ដាំនណាះរស្ថយ៖ហរិញ្ញវតាុ -សមាភ រៈបរកិ្ខា រ -ធនធានមនុសស -ដាំនណាះរស្ថយ
ពិនសស  

• គនលងផលូវសរមាប់អនុវតតន៍សកមមភាព 
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១.៨ វិធីសាស្រសតការអភិវឌ្ឍគោលនគោបាយ៖ 

11 

តរមូវក្ខរ 
(នសដឋកិច្ច សងគម ននោបាយ) 

ខផនទី្យវស័ិយ 
(ក្ខរនធវីគរមូនលីវស័ិយ៖ គរម ូតួអងគ ខខសទ្យាំនាក់ទ្យាំនង) 

ក្ខរនធវនីរាគវនិិច្ឆយ័ 
(ស្ថា នភាពបច្ចុបបននរបស់វស័ិយ ផលប៉ះពាល់ និនាន ក្ខរ 

ក្ខរវភិាគនលី SWOT) 

បទ្យពិនស្ថធន៍ពីអតីតក្ខល 
(នមនរៀនបទ្យពិនស្ថធន៍ក្ខរអភិវឌឍថ្នបណាត របនទ្យសនផសង

នទ្យៀត) 
លទ្យធផល 

(នសនីនឡងីនូវរកបខ័ណ្ឌ នោលននោបាយមួយ ឬ
នោលននោបាយជាក់លាក់មួយ) 

វ ិ
ធី
ស្ថ
ន្រសត 

ច្ាំនុច្
ចប់
នផតីម 

ច្ាំនុច្ 
បញ្ច ប់ 



២. វិសយ័ថាមពលកាងុត្ំបន៖់  
កិច្បចសហរបត្ិបត្តិការ និងពា ិជ្ជកមម

គលើថាមពលអគគិសន ី
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២.១ ទិដាភាពទូគៅគលើវិសយ័ថាមពលរបសអ់ាសា៊ា ន៖ 
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របភព៖ OEDC/IEA 2013 
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នោលននោបាយថាមពល នោលនៅ និងនោលបាំណ្ងកនុងអាស៊្ថន 

របភព៖ OEDC/IEA 2013 
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នោលននោបាយថាមពល នោលនៅ និងនោលបាំណ្ងកនុងអាស៊្ថន (ត) 

របភព៖ OEDC/IEA 2013 



២.២ ត្រមូវការថាមពលកាងុអាសា៊ា ន៖ 
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 តរមូវក្ខរថាមពលកនុងអាស៊្ថននកនីនឡងីច្ាំនួនបួនភាគរបាាំកនុងរយៈនពលពីឆ្ន ាំ២០០០ ដល់
ឆ្ន ាំ២០៣៥ឬជាងក្ខរនរបីរបាស់បច្ចុបបននថ្នរបនទ្យសជបុ៉ន 

របភព៖ OEDC/IEA 2013 
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Source: OECD/IEA 2013 

តរមូវក្ខរអគគិសនី និងរបាក់ច្ាំណូ្លរបស់របជាជនមាន ក់ កនុងអាស៊្ថន ឆ្ន ាំ២០១១ 
២.៣ ត្រមូវការថាមពលអគគិសនីកាងុអាសា៊ា ន៖ 
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Source: OECD/IEA 2013 

ក្ខរនរបីរបាស់អគគិសនីតាមវស័ិយកនុងអាស៊្ថន 



២.៤ សមត្ថភាពផលតិ្ថាមពលអគគិសនីរបសអ់ាសា៊ា ន៖ 
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Source: OECD/IEA 2013 



២.៥ បណាត ញថាមពលអគគិសនីអាសា៊ា ន៖ 
• សនតិសុខថាមពល និងនិរនតរភាព => ទី្យផារថាមពលកនុងតាំបន់ 
• Heads Asean Power Utilities Authorities (HAPUA) រតូវបានកស្ថងនឡងី
នៅឆ្ន ាំ ១៩៨១។ 

• ខផនក្ខរសកមមភាពអាស៊្ថនសរមាប់សហរបតិបតតិក្ខរថាមពល(APAEC) ឆ្ន ាំ
១៩៩៩-២០០៤ រគប់ដណ្ត ប់នលីកិច្ចសហរបតិបតតកិ្ខរថាមពលនានា។ 

• APAEC ២០០៤-២០០៩ មានរបាាំមយួកមមវធីិ រមួមាន៖ Asean Power Grid 
(APG), Trans-Asean Gas Pipeline, Coal Utilization, Energy 
Efficiency and conservation, Renewable energy utilization, and 
regional energy policy and planning. 
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• APAEC ២០១០-២០១៥ មានរបាាំពីរកមមវធីិ រមួមាន៖ ក្ខរបនតនូវកមមវធីិទាំង
របាាំមយួកនុង PAEC ២០០៤-២០០៩ និងកមមវធីិថាមពលនុយនកលខអ៊រសីុវលិ។ 

• រហូតមកដល់នពលននះក្ខរអនុវតតបណាត ញថាមពលអគគសិនីអាស៊្ថន សាិតនៅ
នរក្ខមទ្យរមង់ថ្នក្ខរចត់ខច្ងនទ្យវភាគីកនុងច្ាំនណាមរបនទ្យសជាសមាជិក។ 

• ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១៖ គនរមាងច្ាំននួ១៦រតូវបាននសនីនឡងីសរមាប់ក្ខរតភាជ ប់ប
ណាត ញតាមរពាំខដនជានទ្យវភាគី។ 
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ស្ថា នភាពថ្នក្ខរអនុវតតគនរមាងតភាជ ប់បណាត ញកនុងAPG 
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ក្ខរតភាជ ប់បណាត ញថាមពលអគគិសនីកនុងអាស៊្ថន 



២.៤  អនុត្ំបន់ទគនលគមគងគ៖ 
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• កិច្ចរពមនរពៀងពាណិ្ជជកមមថាមពលនៅ
ខខនមស្ថ ឆ្ន ាំ២០០៥ នដ្ឋយរបនទ្យស
សមាជិក GMS ទាំងអស់។ 

• កិច្ចរពមនរពៀងពាណិ្ជជកមមវស័ិយ 
ថាមពល៖ 

 កមពុជា - នវៀតណាម ឆ្ន ាំ១៩៩៩ 
 កមពុជា - ឡាវ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ 
  កមពុជា - ឡាវ ឆ្ន ាំ២០០០ 
 => ក្ខរតភាជ ប់បណាត ញតង់សយុងមធយម 
និងតង់សយុងខពស់។ 



៣.ទិដាភាពទូគៅននវិសយ័ថាមពល
កាងុរបគទសកមពុជា 
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៣.១ ត្នមលថាមពលកាងុរបគទសកមពុជា៖ 
• តថ្មលនរបង និងឧស្ថម ន់៖ 
 នរបង និងឧស្ថម ន់រតូវបាននាាំចូ្លទាំងរសុង នហយីវាអារស័យនៅនឹងទី្យផារនរបង
នៅអនតរជាតិ។ 

• តថ្មលអគគសិនី៖ 
 ៩-២៥ នសនដុលាល រ កនុងមយួគីឡូវ៉ាត់សរមាប់បណាត ញអគគិសនីកមពុជា 
 ៤០-៨០ នសនដុលាល រ កនុងមយួគីឡូវ៉ាត់សរមាប់បណាត ញជនបទ្យ 
• អាទិ្យភាពថ្នក្ខរវនិិនោគនៅកនុងអគគសិនី : 
 បណាត ញតង់សយុងខពស ់ ក្ខរតភាជ ប់បញ្ជូ នអគគសិនី ទ្យាំនប់វារអីគគិសនីខាន តធាំ និង
នរាងច្រកអគគិសនីធយូងងម។ 

 
ក្ខរវនិិនោគនលីវស័ិយអគគិសនីនៅមិនទន់រគប់រោន់ 
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តថ្មលអគគិសនីកនុងរបនទ្យសរបជាជាតិអាស៊្ថន (Cent US/KWh) 

តថ្មលអគគិសនីខពស់កនុ ងរបនទ្យសអាស៊្ថន 



28 

៣.២ ត្រមូវការអគគិសនីកាងុរបជាជ្នមាា ក់៖ 

- កាំនណី្នតរមវូក្ខរអគគសិនី៖  ១៦% 
- ក្ខរនរបីរបាស់របចាំឆ្ន ាំកនុងរបជាជនមាន ក់៖ ១៩០ kWh 
- ក្ខរតភាជ ប់អគគសិនី៖   ៣៥% 
- សមតាភាពផគត់ផគង់៖   ៦៣៥ MW 

- ក្ខរផគត់ផគង់អគគសិនី៖   ២៦៧៥ GWh  



៣.៣ របភពថាមពល និងការផលតិ្៖ 
• នរបង និងឧស្ថម ន់៖ នាាំចូ្លទាំងរសុវនូវ នរបងស្ថាំង ម៉ាស៊ូត និងផលិតផនលនរបង
នផសងៗនទ្យៀត 

• វារអីគគសិនី៖ មានសកកដ្ឋនុពលរបមាណ្ ១០,០០០ MW នដ្ឋយមិនរាប់បញ្ចូ ល
បណាត ញទឹ្យកតូច្ៗ. 

• ថាមពលកនកីតនឡងីវញិ៖ ថាមពលរពះអាទិ្យតយ ជីវម៉ាស និងជីវឧស្ថម ន់ ថាមពល
ខយល ់

• ថាមពលរបថ្ពណី្៖ ធយូងងម និងន  ី
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30 

និនាន ក្ខរថ្នក្ខរផគតផ់គងអ់គគសិនីនដ្ឋយនរបងឥនធនៈច្រមុះនៅកនុងរបនទ្យសកមពុជា 

=> រតូវក្ខរក្ខរវនិិនោគបខនាមកនុងវស័ិយអគគសិនី 
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ច្ាំខណ្កនរបងឥនធនៈកនុងក្ខរផលតិអគគសិនីកនុងឆ្ន ាំ២០១១ 



ខផនក្ខរនមផលិតថាមពលអគគិសន ី២០០៨-២០១៣ 

32 

៣.៤ ផផនការអភិវឌ្ឍន៍គហោា រច្បនាសមពន័ធថាមពល៖ 



ខផនក្ខរនមផលិតថាមពលអគគិសន ី២០១៤-២០២១ 
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ខផនក្ខរនមបណាត ញបញ្ជូ ន ២០០៨-២០១៣ 
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ខផនក្ខរនមបណាត ញបញ្ជូ ន ២០១៤-២០២១ 
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៣.៥ រកបខ័ ឌសាថ ប័នកាងុវិសយ័ថាមពល៖ 
ស្ថា ប័នសាំខាន់ៗខដលរគប់រគងវស័ិយថាមពល៖ 
 - រកសួងឧសាហកមមខរនិ៉ងថាមពល (រកសួងងម)ី:អាជាា ធរនរបងក្ខតជាតិកមពុជា 
អគគនាយកដ្ឋឋ នថាមពល អាជាា ធរអគគិសនីកមពុជា អគគិសនីកមពុជា អគគសិនីនៅ
តាមបណាត នខតត និងរកុមហុ៊នអគគិសនីឯកជន។  

 -រកសួងកសិកមមរុក្ខា របមាញ់និងននស្ថទ្យ  
 -រកសួងបរសិ្ថា ន  
 -រកសួងនសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតាុ 
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ឯកស្ថរច្ាប់សាំខាន់ៗនៅកនុងវស័ិយអគគិសន ី
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ឯកស្ថរច្ាប់សាំខាន់ៗនៅកនុងវស័ិយអគគិសន ី(ត) 



រច្នាសមព័នធថាមពលអគគិសន ី
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អនកនធវី
នោល
ននោបាយ 

បញ្ញតិករ 
អនកផតល់នស
វាផគត់ផគង់
អគគិសន ី

អនកនរបរីបាស់ • អនកនធវនីោលននោបាយ៖ 

 នាយកដ្ឋឋ នអភិវឌឍន៍ថាមពលថ្នអគគនាយក
ដ្ឋឋ នថាមពលកនុងរកសួងឧសាហកមមខរន៉ិង
ថាមពល ជាទ្យីភាន ក់ងាររដ្ឋឋ ភិបាលដ៏សាំខាន់
សរមាប់នធវីខផនក្ខរនលីវស័ិយថាមពល និងក្ខរ
របមូលទ្យិននន័យនលីក្ខរនរបីរបាស់។ 

• បញ្ញតកិរ៖ 
 អាជាា ធរអគគិសនីកមពុជា 

• អនកផតល់នសវាផគត់ផគង់អគគសិនី៖ 
 អគគិសនីកមពុជា និងរកុមហុ៊នឯកជននានា 



៤.គោលនគោបាយថាមពលកាងុ
របគទសកមពុជា 
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 នដីមបនី ល្ីយតបនៅនឺងតរមូវក្ខរថាមពលអគគសិនី រដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាបានរបក្ខស
ឱ្យនរបីនោលននោបាយនានានដីមប៖ី 

 
  - នធវីនអាយរបនសីរនឡងីនូវរច្នាសមពន័ធវស័ិយថាមពល 
  - អភិវឌឍន៍របភពថាមពលបឋម 
  - អភិវឌឍន៍របភពថាមពលកនកីតនឡងីវញិ 
  - បនងកីនរបសិទ្យធិភាពថាមពល 
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៤.១ គោលនគោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិសយ័ថាមពល 
  (ផខត្ុលា ឆ្ា ១ំ៩៩៤) 
• ផតល់ក្ខរផគត់ផគង់ថាមពលរគប់រោន់ និងតថ្មលសមរមយនៅទូ្យទាំងរបនទ្យសកមពុជា 
• ធានាបាននូវក្ខរផគត់ផគង់អគគិសនីមយួខដលអាច្ទុ្យកចិ្តតបាន មានសនតិសុខ និងកនុង
តថ្មលសមរមយ ខដលសរមួលដលក់្ខរវនិិនោគនៅកនុងរបនទ្យសកមពុជានិងក្ខរអភិវឌឍ
នសដឋកិច្ចជាតិ  

• នលីកទឹ្យកចិ្តតដល់ក្ខររុករក និងក្ខរអភិវឌឍរបភពថាមពល(នដ្ឋយគិតពីបរសិ្ថា ន 
និងសងគម) ខដលរតូវក្ខរសរមាប់ផគត់ផគង់ដល់រគប់វស័ិយថ្ននសដឋកិច្ចកមពុជា  

• នលីកទឹ្យកចិ្តតដល់ក្ខរនរបីរបាស់ថាមពលរបកបនដ្ឋយរបសិទ្យធភាពនដីមបកី្ខត់បនាយ
ក្ខរប៉ះពាល់ដល់បរសិ្ថា នខដលបណាត លមកពីក្ខរផគត់ផគង់និងក្ខរនរបីរបាស់ថាមពល 

42 



នោលនៅថ្ននោលននោបាយ៖ 
• ១០០% ថ្នភូមិរបជាជនអាច្ទ្យទួ្យលបាននសវាអគគិសនីនៅឆ្ន ាំ២០២០ 
• ៧០% រគួស្ថរនៅជនបទ្យអាច្ទ្យទួ្យលបាននសវាអគគិសនីខដលមានគុណ្
ភាពនៅឆ្ន ាំ២០២០។ 

 
៤.២ ច្បាប់អគគិសនី៖ 

 រតូវបានអនុម័តនដ្ឋយរដឋសភានៅថ្ងៃទី្យ០៦ខខវចិ្ឆិក្ខ ឆ្ន ាំ២០០០និងរបក្ខសឱ្យ
នរបីនដ្ឋយរពះរាជរកឹតយនលខ នស/រកម/០២០១/០៣ ចុ្ះថ្ងៃទី្យ០២ខខកុមភៈ ឆ្ន ាំ
២០០១  

 - ធានាក្ខរក្ខរពារសិទ្យធិរបស់អតិងិជននដីមបីទ្យទ្យលួបាននសវាផគត់ផគង់ថាមពល
អគគិសនីខដលអាច្ទុ្យកចិ្តតបាន រគប់រោន ់និងកនុងតថ្មលសមរមយ។ 
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 - ជរុញភាពជាមាច សរ់បស់ឯកជននលីមូលដ្ឋឋ នសមាភ រៈសរមាប់ក្ខរផតល់នសវាកមម
អគគិសនី។ 

 - បនងកីតក្ខររបកតួរបខជងកនុងវស័ិយននះនៅទី្យកខនលងណាខដលអាច្នធវីនៅបាន 
 - បនងកតីអាជាា ធរអគគសិនីកមពុជា៖ 
 សរមាប់នធវកី្ខររគប់រគងនសវាថាមពលអគគសិនី ក្ខរផតល់សិទ្យធនិិងក្ខតពវកិច្ចដល់
រកុមហុ៊នផគត់ផគង់អគគិសនី និងអតិងិជន ទក់ទ្យងនៅនឹងក្ខរផគត់ផគង់និងផលិត
ថាមពលអគគិសនី។ 

 - បនងកីតលកាខណ្ឌ អនុនរោះសរមាប់ក្ខរវនិិនោគ និងក្ខររបតិបតដិក្ខរពាណិ្ជជ
កមមកនុងឧសាហកមមថាមពលអគគិសនី 
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៤.៣ គោលនគោបាយអគគិសនីជ្នបទ៖ 
• អគគិសនីជនបទ្យជាខផនកដ៏សាំខាន់មយួថ្នរនបៀបវារៈរបសរ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាលនលីក្ខរ
ពរងីកក្ខរអភិវឌឍ និងក្ខរក្ខត់បនាយភាពរកីរកនៅជនបទ្យ។  

• អគគិសនីជនបទ្យរមួច្ាំខណ្កដល់ក្ខរអភិវឌឍជនបទ្យតាមរយៈក្ខរោាំរទ្យជីវភាពរស់
នៅ ឱ្ក្ខសរករបាកច់្ាំណូ្ល និងក្ខរនធវីឱ្យរបនសីរនឡងីថ្នក្ខរសុខុមាលភាព
សងគម ក្ខរអប់រ ាំ និងសុខភាព។  

• អគគិសនីជនបទ្យ គខួតផតល់នូវនសវាកមមអគគិសនីមូលដ្ឋឋ ននដីមបីបាំនពញតរមូវក្ខរ
សរមាប់ក្ខរបាំភលឺ និងផលិតភាព ដល់សហគមន៍ទាំងអស់។  

• កនុងតាំបន់ខដលខលួនផគត់ផគង់អគគសិនី អគគិសនីជនបទ្យគខួតតភាជ បន់ៅរគួស្ថររបជា
ជនឱ្យបានច្ាំននួនរចី្នដូច្ខដលអាច្នធវីនៅបាន។ 
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៤.៤ គោលនគោបាយរបសទិធភាពថាមពល៖ 
• នោលននោបាយជាតិ យុទ្យធស្ថន្រសត ខផនក្ខរសកមមភាពនលីរបសិទ្យធភាពថាមពល 
ថ្ងៃទី្យ១៥ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

• មាននោលនៅនលីកកាំពស់របសិទ្យធភាពថាមពលកនុងឧសាហកមម ផលិតផលនរបី
របាស ់អាោរ អគគិសនីជនបទ្យ និងជីវម៉ាស់។ 
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៤.៥ ការនាចំ្បូលថាមពលអគគិសន៖ី 

 ជាមយួនឹងសមតាភាពមានករមឹតកនុងក្ខរផលិតថាមពលអគគិសនីកនុងរសុក របនទ្យស
កមពុជារតូវក្ខរនធវសីហរបតិបតតិក្ខរជាមយួរបនទ្យសជិតខាងនដីមបបីាំនពញនូវច្ននាល ះ 
ថាមពល។ នានពលបច្ចុបបននននះកមពុជានាាំចូ្លអគគិសនីពី៖ 

• របនទ្យសឡាវតាមបណាត ញតង់សយុង ២២KV មកក្ខន់នខតតសាឹងខរតង 
• របនទ្យសថ្ងតាមបណាត ញតង់សយុង ២២KV ជានរចី្ន និងបណាត ញ ១១៥KV មក
ក្ខន់នខតតបនាា យមានជ័យ បាត់តាំបង នសៀមរាប។ 

• របនទ្យសនវៀតណាមតាមបណាត ញតង់សយុង ២២KV ជានរចី្ន និងបណាត ញ ១១៥
KV មកក្ខន់នខតតតាខកវ និងរាជធានីភនាំនពញ។ 
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៥.ការពិភាកា 
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នតីនោលនៅនោលននោបាយអភិវឌឍន៍វស័ិយថាមពលអាច្សនរមច្បានខដរ
ឬនទ្យ? 

នតីនោលននោបាយកនុងវស័ិយថាមពលអវីខលះជាកតាត គនលឹះសរមាប់ក្ខរអភិវឌឍ
របកបនដ្ឋយនិរនតរភាពនៅកនុងរបនទ្យសកមពុជា? 


