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ការផ្រត់ផ្រង់អគរិសន ីនិងការរញុ្ោះតំនលអគរិសនី 
 

២០ឆ្ន ាំមរោមោរដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលបច្ចុបបន្ន វស័ិយអគ្គិសនី្កមពុជា ររូវបាន្និ្ងកាំពុងជួប
របទះនូ្វបញ្ហា ជាមរច្ើន្ ខដលរដ្ឋា ភិបាលបច្ចុបបន្នមិន្អាច្មដ្ឋះស្រសាយបាន្ ។ រាំថ្លអគ្គិសនី្មៅកមពុជាមៅខរ 
មាន្រាំថ្លែពស់យ៉ងខ្ល ាំង មបើមរបៀបម ៀបមៅនឹ្ងរបមទសជិរខ្ង រឯីលទធភាពផ្គរ់ផ្គង់អគ្គិសនី្ជូន្របជា
ពលរដាមទៀរមសារ មៅខរមាន្កាំររិទាប និ្ងមិន្រគ្ប់រាន់្ ។ ជាងមន្ះមៅមទៀរោរផ្គរ់ផ្គង់អគ្គិសនី្ររូវ
បាន្ោរ់ផ្តត ច់្ជាមរៀងរាល់ថ្ងៃម វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ោរអភិវឌ្ឍមសដាកិច្ចជារិ និ្ងសងគម ខដលមិន្អាច្គ្ណន
បាន្ ។ 

មយើងសមងេរម ើញថាទសសន្ៈវស័ិយរបស់រដ្ឋា ភិបាលបច្ចុបបន្ន គឺ្មិន្បាន្យកចិ្រតទុកដ្ឋក់ដល់ោរ
អភិវឌ្ឍមសដាកិច្ចជារិ និ្ងសងគម ខផ្ែកមលើមសវាផ្គរ់ផ្គង់អគ្គិសនី្ទាល់ខរមសាះ មដ្ឋយទុកឲ្យមសវាផ្គរ់ផ្គង់ 
អគ្គិសនី្មន្ះមៅរយីករមយៀក មដ្ឋយភាា ប់មភលើង (អគ្គិសនី្) ឲ្យអនកមរបើរបាស់មៅមពលរពឹក ម ើយោរ់ផ្តត ច់្    
នមពលរមសៀល ខដលម វើឲ្យបារ់បង់ឱោសម វើអាជីវកមម និ្ងម វើឲ្យែូច្ខ្រឧបករណ៏អគ្គិសនី្របស់អនកមរបើ
របាស់ខងមមទៀរ ។ មិន្ខរបុ៉ម ណ្ ះ ពួកមគ្មិន្បាន្រគ្ប់រគ្ងឲ្យបាន្ដិរដល់មលើោរផ្គរ់ផ្គង់អគ្គិសនី្ម ើយ 
ប ត្ លឲ្យមាន្ោរខកកុងទ័រអគ្គិសនី្មដ្ឋយជន្ែិលែូច្មួយច្ាំនួ្ន្មទៀរផ្ង ។ 

 



មដ្ឋយសារមិន្បាន្យកចិ្រតទុកដ្ឋក់ដល់ោរអភិវឌ្ឍមសដាកិច្ចជារិ និ្ងសងគម ខផ្ែកមលើមសវាផ្គរ់ផ្គង់
អគ្គិសនី្យ៉ងមន្ះម ើយ គួ្បផ្សាំនឹ្ងកងវះសមរថភាពផ្គរ់ផ្គង់អគ្គិសនី្ជូន្របជាពលរដាផ្ងមនះ បាន្ម វើឲ្យ
របជាពលរដាខែមរ ភាគ្មរច្ើន្ មៅខរែវះអគ្គិសនី្មរបើរបាស់មកទល់បច្ចុបបន្ន ។ សូមរ ាំឮកថាោលពីឆ្ន ាំ១៩៩៥-៩៦ 
ប ត្ របមទសកនុងឥណឌូ ចិ្ន្រមួមាន្ កមពុជា មវៀរ្ម និ្ងឡាវ ។ របជាពលរដាកនុងរបមទសនិ្មួយៗមាន្
អគ្គិសនី្មរបើរបាស់របហាក់របខ លាន  គឹ្របមាណពី១៥ មៅ១៦ភាគ្រយដូច្ាន (សូមមមើលរបូខ្ងមលើ)។ 
លុះជិរ២០ឆ្ន ាំមរោយមក(មៅឆ្ន ាំ២០១២) ឬកនុងរយះមពល៣៤ឆ្ន ាំមរោមោរដឹកនាំរបស់គ្ណបកសរបជាជន្
កមពុជាគិ្រពីថ្ងៃ៧មករា១៩៧៩ លទធភាពមរបើរបាស់អគ្គិសនី្មៅកមពុជាមាន្កាំររិទាបជាងរបមទសកនុងរាំបន់្
ទាាំងមនះខ្ល ាំង្ស់។ មន្ះបញ្ហា ក់យ៉ងច្ាស់ថា រាជរដ្ឋា ភិបាលបច្ចុបបន្ន មិន្បាន្យកចិ្រតទុកដ្ឋក់ដល់
ោរអភិវឌ្ឍមសដាកិច្ចជារិ និ្ងសងគមខផ្ែកមលើមសវាផ្គរ់ផ្គង់អគ្គិសនី្ទាល់ខរមសាះ ។ មកដល់ថ្ងៃមន្ះមាន្
របជាពលរដាខែមររបមាណ៦៥ភាគ្រយ ឬរបមាណ៩លាន្នក់មទៀរ ខដលាម ន្អគ្គិសនី្មរបើរបាស់ ។ របជា
ពលរដាខែមរទាាំងមនះបាន្បារ់បង់ឱោសរកច្ាំណូល ឬម វើអាជីវកមម មដ្ឋយមរបើរបាស់អគ្គិសនី្ ដូច្ជាោរងារ
ជាងោរ់មដរ ជាងអុ៊រសក់ ជាងផ្ាខដក ឬអាជីវកមមមរបើរបាស់អគ្គិសនី្ឯមទៀរ ។ល។និ្ង។ល។ ជាម រុ
ម វើឲ្យជីវភាពរស់មៅរបស់ារ់មិន្បាន្រកីច្ាំមរ ើន្មនះមទ ខរខបរជាដុន្ដ្ឋបមៅវញិ មរពាះាម ន្ច្ាំណូលបខន្ថម
មដ្ឋយសាររាំថ្លទាំនិ្ញមៅទីផ្ារមច្ះខរមកើន្ម ើងជាមរៀងរាល់ថ្ងៃ ។ 

ខផ្ែកមលើកមមវ ីិន្មយបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលបច្ចុបបន្ន របជាពលរដាខែមររបមាណ៧០ភាគ្រយនឹ្ង
មាន្អគ្គិសនី្មរបើរបាស់មៅឆ្ន ាំ២០៣០ ។ មន្ះមាន្ន័្យថា មៅ១៧ឆ្ន ាំខ្ងមុែមទៀរ ម ើយក៏អាច្និ្យយបាន្
មយ៉ងមទៀរថា មរោមោរដឹកនាំរបស់គ្ណបកសរបជាជន្កមពុជា ៥១ឆ្ន ាំ គិ្រពីថ្ងៃ៧ មករា ១៩៧៩ រ ូរដល់ 
ឆ្ន ាំ២០៣០ មទើបមាន្របជាពលរដាខែមររបមាណ៧០ភាគ្រយ នឹ្ងមាន្អគ្គិសនី្មរបើរបាស់នឹ្ងមគ្ ។ មន្ះជា
មាលមៅទាបបាំផុ្រ មបើមរបៀបម ៀប នឹ្ងប ត្ របមទសកនុងរាំបន់្ ខដលមគ្កាំណរ់យកឲ្យបាន្១០០ភាគ្រយ
នឆ្ន ាំ២០៣០ ។ សូមបញ្ហា ក់ថា មទាះបីជាមាលមៅរបស់រដ្ឋា ភិបាលបច្ចុបបន្ន មៅទាបជាងមាលមៅថ្ន្   
ប ត្ របមទសកនុងរាំបន់្នឆ្ន ាំ២០៣០កតី មបើមរបៀបម ៀបនឹ្ងសន្ទុះថ្ន្ោរផ្គរ់ផ្គង់អគ្គិសនី្ជូន្របជាពលរដា
បច្ចុបបន្ន មាលមៅមន្ះមិន្អាច្សាំមរច្បាន្ម ើយ ។ កនុងករណីសាំមរច្មាលមៅខមន្មនះ ក៏មៅមាន្របជា
ពលរដាខែមរ៣០ភាគ្រយ ឬរបខ លរបមាណ៤លាន្ ២ខសន្នក់មទៀរ ខដលាម ន្អគ្គិសនី្មរបើរបាស់
មរោយឆ្ន ាំ២០៣០ខដរ ។ មាន្ន័្យថា របជាពលរដាខែមរែលះ នឹ្ងាម ន្ឱោស មរបើរបាស់អគ្គិសនី្កនុងជីវរិ
បច្ចុបបន្នរបស់ារ់ម ើយ ។ 

មបើនិ្យយពីរាំថ្លអគ្គិសនី្វញិ រាំថ្លអគ្គិសនី្មៅរបមទសកមពុជា មាន្រាំថ្លែពស់យ៉ងខ្ល ាំងម ើយ
ែពស់ជាងមគ្បាំផុ្រកនុងរាំបន់្(សូមមមើលរបូខ្ងមរោម) ។ 

 



កត្តត ខដលម វើឲ្យរាំថ្លអគ្គិសនី្មៅកនុងរបមទសកមពុជា មាន្រាំថ្លែពស់យ៉ងមន្ះ មបើមរបៀបម ៀបនឹ្ង 
របមទសជិរខ្ងមនះ គឹ្ប ត្ លមកពី ៖ 

 រដ្ឋា ភិបាល ឬរកមុ ុ៊ន្អគ្គិសនី្កមពុជា បាន្និ្ងកាំពុងទិញមភលើង (អគ្គិសនី្) ពីអនកផ្លិរលក់ដុាំកនុង
ស្រសុកមដ្ឋយមិន្បាន្ដ្ឋក់មដញថ្ងលជាសាធារណៈ និ្ង ុប ិរជាមួយអនកផ្លិរលក់ដុាំទាាំងមនះ
ខច្កកាន មដ្ឋយទុកឲ្យអនកមរបើរបាស់បង់ច្ាំ្យែពស់ ។ 

 មៅមាន្បុគ្គលអនកមាន្អាំ្ច្ សាថ ប័ន្រដា និ្ងគ្ណបកសោន់្អាំ្ច្ (ពិមសសមៅត្តមមែរត និ្ង
ជន្បទ) មិន្បង់របាក់ខងលអគ្គិសនី្មទ មដ្ឋយទុកឲ្យអនកមរបើរបាស់មផ្សងមទៀរ បង់របាក់ខងលអគ្គិសនី្
បខន្ថមជាំនួ្សែលួន្។ 

 របភពផ្គរ់ផ្គង់វារអីគ្គិសនី្ ខដលរបជាពលរដាទូមៅយល់ថាមាន្រាំថ្លមថាកមនះ ឥ ូវមន្ះខលង
មាន្រាំខលមថាកមទៀរម ើយ ។ រដ្ឋា ភិបាលបច្ចុបបន្នបាន្មបើកថ្ដឲ្យឈ្មួញមកពីរបមទសចិ្ន្កសាង
ទាំន្ប់វារអីគ្គិសនី្ ទាាំងអស់មដ្ឋយមិន្បាន្ដ្ឋក់មដញថ្ងលជាសាធារណៈមទ ម ើយរាំថ្លអគ្គិសនី្មៅ 
ឯសាថ នី្យ៍វារអីគ្គិសនី្ ទាាំងមនះមទៀរមសារក៏មាន្រាំថ្លែពស់ជាងរាំថ្លអគ្គិសនី្ទិញពីរបមទសជិរ
ខ្ងមៅមទៀរ1។ មិន្ខរបុ៉ម ណ្ ះ សាថ នី្យ៍វារអីគ្គិសនី្ទាាំងមនះ បាន្ម វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាព   
រស់មៅរបស់របជាពលរដាយ៉ង ៃន់្ ៃរខងមមទៀរ ដូច្ជាបាន្ម វើឲ្យលិច្លង់ដី លី ខស្រសច្ាំោរ ផ្ទះ
សខមបង និ្ងប៉ះពាល់ដល់ោររបកបរបរចិ្ញ្ច ឹមជីវរិ ដូច្ជាោរមន្សាទររី។ល។និ្ង។ល។ 

 ងវីមបើរាំថ្លអគ្គិសនី្ ទិញពីរបមទសជិរខ្ងមាន្រាំថ្លទាបខមន្កតី (មបើមរបៀបម ៀបនឹ្ងរាំថ្លអគ្គិសនី្ 
ទិញ ពីអនកផ្លិរលក់ដុាំកនុងស្រសុក) បុ៉ខន្តវាមៅខរថ្ងលជាងរបមទសឯមទៀរ ខដលទិញពីរបមទសខរ
មួយដូច្ាន  (សូមមមើលរបូខ្ងមរោម) ។ មលើសពីមន្ះមៅមទៀររដ្ឋា ភិបាលបច្ចុបបន្នបាន្បខន្ថមពន្ធ
៧% មលើថាមពលអគ្គិសនី្នាំចូ្ល និ្ងពន្ធអាករបខន្ថម១០% មលើរាំថ្លទិញចូ្លទាាំងមនះម វើឲ្យរាំថ្ល
អគ្គិសនី្មាន្រាំថ្លែពស់ដខដល។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 មយងត្តមសាំមណើ រសុាំមៅរដាសភាជារិ និ្ងរាំថ្លទិញពីរបមទសជិរខ្ង ខដលទទួលបាន្មដ្ឋយរកុមោរងាររបស់គ្ណបកស 
សមរងាគ ះជារិ 



 ខែសបញ្ាូ ន្រង់សសុងែពស់ ខដលភាគ្មរច្ើន្ររូវបាន្និ្ងកាំពុងោន់្ោប់ និ្ងម វើអាជីវកមមមដ្ឋយឈ្មួញ
ឯកជន្ ។ ឈ្មួញទាាំងមនះ បាន្ ុប ិរជាមួយរដ្ឋា ភិបាល ឬថាន ក់ដឹកនាំរកមុ ុ៊ន្អគ្គិសនី្កមពុជា
មដ្ឋយកាំណរ់រាំថ្លមសវាបញ្ាូ ន្ច្រន្តរង់សសុងែពស់មន្ះ កនុងរាំថ្លែពស់មលើសលប់ ។ រាំថ្លមសវា
បញ្ាូ ន្ច្រន្តរង់សសុងែពស់មន្ះ ររវូបាន្រកម ើញរបមាណ១២០មរៀលកនុង១គី្ ូវ៉ារ់មម៉ាង ខដលជា     
រាំថ្លែពស់បាំផុ្រមលើមលាក ។ ជាទូមៅមសវាបញ្ាូ ន្ច្រន្តរង់សសុងែពស់មន្ះ មាន្រាំថ្លខរ៤០មរៀលកនុង
១គី្ ូវ៉ារ់មម៉ាងបុ៉ម ណ្ ះ ។ 

 ត្តមរាំបន់្ែលះរកមុ ុ៊ន្អគ្គិសនី្កមពុជា មិន្បាន្ពរងីកប ត្ ញខច្កចាយឲ្យដល់ផ្ទះរបជាពលរដាមទ
មដ្ឋយទុកឲ្យរកមុ ុ៊ន្ឯកជន្ ខដលភាគ្មរច្ើន្ររូវបាន្មគ្ដឹងថា ជាសាច់្ញារតិរបស់មរន្តីរកមុ ុ៊ន្
អគ្គិសនី្កមពុជា ឬគូ្កន្របស់មរន្តីរកមុ ុ៊ន្អគ្គិសនី្កមពុជាបន្តខច្កចាយឲ្យដល់ផ្ទះរបជាពលរដា
ជាំនួ្ស មដ្ឋយទុកកាំថ្រឲ្យរកុម ុ៊ន្ឯកជន្ទាាំងមនះយ៉ងសន្ធឹកសនធ ប់ (១គុ្ណនឹ្ង២ឬមទវដង) ។
រកមុ ុ៊ន្ឯកជន្បាន្ទិញពីរកុម ុ៊ន្អគ្គិសនី្កមពុជាកនុងរាំថ្ល៦០០មរៀល-៦២០មរៀលកនុង១គី្ ូវ៉ារ់
មម៉ាង ម ើយលក់បន្តឲ្យរបជាពលរដាវញិកនុងរាំថ្ល១១០០មរៀល-១៨០០មរៀលកនុង១គី្ ូវ៉ារ់មម៉ាង ។
ោរម វើយ៉ងមន្ះម វើឲ្យរដាបារ់ច្ាំណូលរបមាណ១២០លាន្ដុលាល រអាមមរកិកនុង១ឆ្ន ាំ2។ 

មរោយពីបាន្សិកាយ៉ងលាំអិរមលើបញ្ហា ផ្គរ់ផ្គង់អគ្គិសនី្ និ្ងរាំថ្លអគ្គិសនី្បច្ចុបបន្ន មាន្ជាអាទិ៍3៖ 
រាំថ្លមដើមសរបុ 

(US cent/kWh) 
រាំថ្លទិញកនុងស្រសុក និ្ងបរមទស 

(US cent/kWh) 
រាំថ្លសាំរាប់បញ្ាូ ន្ខច្កចាយនិ្ងបារ់បង់ 
(US cent/kWh) 

9.00    = 

ឬ៣៦០មរៀល 
6.00  + 

ឬ២៤០មរៀល 

3.00 

ឬ១២០មរៀល 
មដើមបីមរៀបច្ាំោរអភិវឌ្ឍមសដាកិច្ចជារិ និ្ងសងគមខផ្ែកមលើមសវាផ្គរ់ផ្គង់អគ្គិសនី្ និ្ងជាំរញុឲ្យមាន្ោរ

របកួររបខជងមសដាកិច្ចជាមួយប ត្ របមទសកនុងរាំបន់្អាស៊ាន្ ខដលមសដាកិច្ចអាស៊ាន្នឹ្ងម វើសមា រណ
កមមនឆ្ន ាំ២០១៥ខ្ងមុែ ក៏ដូច្ជាម វើោរខកលាំអមសវាផ្គរ់ផ្គង់អគ្គិសនី្ឲ្យបាន្របមសើរជាងបច្ចុបបន្ន ម ើយ
មាន្បាំណងផ្គរ់ផ្គង់អគ្គិសនី្ឲ្យបាន្១០០ភាគ្រយ ដូច្ប ត្ របមទសកនុងរាំបន់្នឆ្ន ាំ២០៣០ គ្ណបកស
សមរងាគ ះជារិ បាន្កាំណរ់ទសសន្ៈទាន្ដូច្ខ្ងមរោម៖ 

• បញ្ចុ ះរាំថ្លអគ្គិសនី្មកមៅររឹម ៥០០ដរៀល ឬ ៦០០ដរៀល កនុង១គី្ ូវ៉ារ់មម៉ាង ។ ម ើយកសិករ
អាច្បូមទឹក ឬមរបើរបាស់អគ្គិសនី្ មៅមពលយប់កនុងរាំថ្ល ៣៦០ដរៀល ឬ ៤០០ដរៀល កនុង១គី្ ូវ៉ារ់
មម៉ាង (រាំថ្លមដើម) ។ 

• ធានផ្តល់មសវាផ្គរ់ផ្គង់អគ្គិសនី្ឲ្យបាន្រគ្ប់ៗាន   ឬ១០០ភាគ្រយមៅឆ្ន ាំ២០៣០ មដ្ឋយផ្តល់ឲ្យរកុម
 ុ៊ន្អគ្គិសនី្កមពុជា ឬសាថ ប័ន្មដ្ឋយខ កពរងីកប ត្ ញខច្កចាយឲ្យដល់ផ្ទះរបជាពលរដាមដ្ឋយ
ផ្តទ ល់ និ្ងមិន្អនុ្ញ្ហា រឲ្យរកុម ុ៊ន្ឯកជន្កសាងខែសខច្កចាយច្រន្ត ជូន្របជាពលរដា      ម ើយ។ 
ម វើដូមច្នះមទើបរបជាពលរដាមាន្លទធភាពមរបើរបាស់អគ្គិសនី្ និ្ងកនុងរាំថ្លមថាករគ្ប់ៗាន  ។ 

• ពិនិ្រយរាំថ្លភាា ប់ច្រន្តអគ្គិសនី្ម ើងវញិ ឲ្យស្រសបនឹ្ងលទធភាពរបស់របជាពលរដា ។ របជាពលរដា   
រកីរកក៏អាច្ភាា ប់ច្រន្តអគ្គិសនី្មរបើរបាស់បាន្ខដរ មដ្ឋយបង់រ ាំមលាះរាំថ្លភាា ប់ច្រន្តរបចាាំខែ ឬរដាមិន្
យករាំថ្លភាា ប់ច្រន្តអគ្គិសនី្ម ើយ មដ្ឋយពិនិ្រយត្តមសភាពជាក់ខសតង ។ 

• ពិនិ្រយ និ្ងច្ចារម ើងវញិរាល់កិច្ចសន្យទិញមភលើង (អគ្គិសនី្) ពីអនកផ្លិរលក់ដុាំកនុងស្រសុក រមួទាាំង
រកមុ ុ៊ន្របមទសចិ្ន្ ខដលបាន្និ្ងកសាងទាំន្ប់វារអីគ្គិសនី្ទាាំងអស់ មដើមបបីញ្ចុ ះរាំថ្លទិញដុាំពីអនក
ទាាំងមនះ។ 

                                                 
2 មយងត្តមរបាយោរណ៍របស់អាជាា  រអគ្គិសនី្ឆ្ន ាំ២០១១ 
3 មិន្យកពន្ធ៧%មលើថាមពលអគ្គិសនី្នាំចូ្ល និ្ងពន្ធអាករបខន្ថម១០%មនះមទ 



• រដានឹ្ងច្ចារម ើងវញិ ជាមួយរកមុ ុ៊ន្ខដលោន់្ោប់ និ្ងម វើអាជីវកមមមលើខែសបញ្ាូ ន្រង់សសុងែពស់
មដើមបធីានសុវរថិភាពោរផ្គរ់ផ្គង់អគ្គិសនី្ មដ្ឋយរដានិ្ងកនុងរាំថ្លទាប ។ មបើចាាំបាច់្រដានឹ្ងទិញមកវញិ
នូ្វខែសបញ្ាូ ន្រង់សសុងែពស់ទាាំងមនះ ឬកសាងខែសងមីជាំនួ្ស ។ 

• ច្ាំមពាះរកុម ុ៊ន្ខច្កចាយឯកជន្ ខដលភាគ្មរច្ើន្មគ្សាគ ល់ថាជាសាច់្ញារតិ ឬគូ្កន្របស់មរន្តី 
រកមុ ុ៊ន្អគ្គិសនី្កមពុជាមនះ ខដលបាន្ភាា ប់ប ត្ ញរបស់ែលួន្មៅនឹ្ងប ត្ ញជារិ រចួ្ម ើយនឹ្ង
អនុ្ញ្ហា រឲ្យម វើអាជីវកមមរមៅមទៀរ មដ្ឋយមិន្អនុ្ញ្ហា រឲ្យយករាំថ្លមលើសរដាកាំណរ់ម ើយគឺ្ររឹម
៥០០ដរៀល ឬ ៦០០ដរៀល កនុង១គី្ ូវ៉ារ់មម៉ាង ។ កនុងករណីខដលរកុម ុ៊ន្ខច្កចាយឯកជន្ទាាំង
មនះមិន្មាន្បាំណងបន្តអាជីវកមមមទៀរមទ រដាអាច្ទិញមកវញិនូ្វប ត្ ញខច្កចាយទាាំងមនះ ឬ    
កសាងខែសងមីជាំនួ្ស ។ 

• ជាំរញុោរផ្លិរ និ្ងផ្គរ់ផ្គង់អគ្គិសនី្កមកើរម ើងវញិសាំរាប់កខន្លង្ ខដលមិន្អាច្កសាងខែស
បញ្ាូ ន្ខច្កចាយមៅដល់ (ថាមពលពន្លឺរពះអាទិរយ ថាមពលផ្លិរមដ្ឋយកាំលាាំងែយល់ និ្ងថាម 
ពលផ្លិរមដ្ឋយោកសាំណល់កសិកមម ដូច្ជាោរដុរអងាេ ម។ល។និ្ង។ល។) 

• ពរងឹងនិ្ងខកលាំអរមសវាផ្គរ់ផ្គង់អគ្គិសនី្របស់រកមុ ុ៊ន្អគ្គិសនី្កមពុជាម ើងវញិ ។ មលើកទឹកចិ្រតដល់
មរន្តីរកមុ ុ៊ន្អគ្គិសនី្ ខដលមាន្សាន ថ្ដបាំមរ ើរបជាពលរដាបាន្លែមដ្ឋយរាំមលើងឋាន្ៈ ឬរបាក់
បាំ្ច់្មផ្សង  ៗ។ លប់បាំបារ់ោរងារបកសកនុងរកមុ ុ៊ន្អគ្គិសនី្ទាាំងស្រសុង ខដលផ្ទុយពីស លកខន្តិកៈ 
មរន្តីឬរាជោរបច្ចុបបន្ន ។ ដ្ឋក់ពិន័្យរដាបាល ឬបញ្ឈប់ពីោរងារច្ាំមពាះបុគ្គលិក មៅត្តមកាំររិ
កាំ ុសរបស់ែលួន្ ។ 

អាស្រស័យដូច្បាន្មរៀបរាប់មកខ្ងមលើ និ្ងមដ្ឋយបាន្ម ើញយ៉ងច្ាស់ ពីអាំមពើទុច្ចររិរបស់ពួក
ែិលែូច្មួយច្ាំនួ្ន្មៅកនុងរាជរដ្ឋា ភិបាលបច្ចុបបន្ន ខដលមាន្មច្រនមរបើរបាស់រួនទីរដា មដើមបីជារបមយជន៍្
របស់ែលួន្ម វើឲ្យមសដាកិច្ចរបមទសជារិចុ្ះមែាយ ម ើយមិន្អាច្របកួររបខជងមសដាកិច្ច ជាមួយប ត្
របមទសកនុងរាំបន់្បាន្ មដ្ឋយសារខរអគ្គិសនី្មាន្រាំថ្លែពស់យ៉ងខ្ល ាំង ម ើយែពស់ជាងមគ្បាំផុ្រកនុងរាំបន់្ 
គ្ណបកសសមរងាគ ះជារិ បាន្មររៀម និ្ងមបតជាា ចិ្រតរចួ្ជាមស្រសច្ កនុងោរមលើកសទួយកាំររិជីវភាពរបស់របជា
ពលរដា ត្តមរយៈោររាំមលើងរបាក់មបៀវរសជូន្បុគ្គលិក មរន្តីរាជោរ កមមករ កមមោរនី្ ឧបរថមភរបជាពលរដា
មាន្វយ័ច្ាំ្ស់ ជាពិមសសោរ់បន្ថយច្ាំ្យរបចាាំថ្ងៃរបស់របជាពលរដា ខដលកនុងមនះរមួមាន្ទាាំង
ច្ាំ្យមលើអគ្គិសនី្ ខដលជាច្ាំ្យែពស់បាំផុ្រថ្ន្ជីវភាពរស់មៅរបចាាំថ្ងៃរបស់របជាពលរដាខែមរមយើង ។ 

គ្ណបកសសមរងាគ ះជារិ សូមរបោសជាឧឡារកិថានឹ្ងមដ្ឋះស្រសាយបញ្ហា ទាក់ទងនឹ្ងវស័ិយអគ្គិសនី្ 
ខដលរាជរដ្ឋា ភិបាលបច្ចុបបន្នមិន្អាច្មដ្ឋះស្រសាយបាន្កាំ ុងមពល២០ឆ្ន ាំកន្លងមកមន្ះ ឲ្យបាន្ជាដ្ឋច់្ខ្រ 
ដូច្ជាោរបញ្ចុ ះរាំថ្លអគ្គិសនី្មកមៅររឹម៥០០មរៀល ឬ៦០០មរៀល កនុង១គី្ ូវ៉ារ់មម៉ាង និ្ងផ្តល់មសវាផ្គរ់ផ្គង់ 
អគ្គិសនី្រគ្ប់រាន់្ និ្ងឲ្យបាន្រគ្ប់ៗាន ដូច្មយើងបាន្ដឹងស្រសាប់ ។ 

មបើច្ង់ឲ្យរាំថ្លអគ្គិសនី្ចុ្ះមកមៅររឹម៥០០ដរៀល ឬ ៦០០ដរៀល កនុង១គី្ ូវ៉ារ់មម៉ាង ម ើយមបើ
កសិករច្ង់បូមទឹក ឬមរបើរបាស់អគ្គិសនី្មៅមពលយប់កនុងរាំថ្ល៣៦០ដរៀល ឬ ៤០០ដរៀល កនុង១គី្ ូវ៉ារ់
មម៉ាង (រាំថ្លមដើម) ជាពិមសសមបើច្ង់មាន្អគ្គិសនី្មរបើបាន្រគ្ប់រាន់្ និ្ងឲ្យបាន្រគ្ប់ៗាន នមពលដ៏ែលីខ្ង
មុែមន្ះ សូមបងបែូន្ជន្រមួជារិមមត្តត ផ្តល់មសច្កតីទុកចិ្រតដល់គ្ណបកសសមរងាគ ះជារិ និ្ងមបាះមឆ្ន រជូន្
គ្ណបកសសមរងាគ ះជារិឲ្យបាន្រគ្ប់ៗាន  ។ កនុងនមគ្ណបកសសមរងាគ ះជារិ និ្ងកនុងនមែលួន្ែាុាំផ្តទ ល់ ែាុាំ
សូមអាំពាវនវដល់បងបែូន្ជន្រមួជារិទាាំងអស់ ចូ្លរមួាាំរទកមមវ ីិន្មយបាយមន្ះមដើមបីរមួច្ាំខណក 
ម វើឲ្យរបមសើរម ើង នូ្វជីវភាពរស់មៅរបស់របជាពលរដាមយើង ។ ឳោសសរមាប់ោរផ្តល ស់បតូរបាន្
មកដល់ម ើយ ។ “ នថៃរោះដ ើយ ខ្មែរដប្កាកដ ើង រមួគ្នន សដគ រ្ ោះជាតិដយើង ” ៕ 


