
* ផ្អ កលើសន្ន ិសីទចក្ខ ុវិស័យ  ទសកម្ព ុជា  ឆា  ំ២០១០ៈ
ភា ពជា ដគូរវា ងវិទ  សា  ន CDRI និង ធនា គា រ ANZ Royal

“ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  ជា មូលដា  ននកា រអភិវឌ្ឍ  អនា គត  កម្ព ុជា  ។"

 ក David Kerr អគ្គ នា យក ក ុមហុ៊ន Toll កម្ព ុជា 

វិទ  សា  នបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និង   វ   វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា 

សង្ខ បចក្ខ វិុស័យ  ទសកម្ព ជុា *
ឆា  ំ ២០១០  លខ ០៤

កា រព  ងឹវិស័យសំខា ន់ៗដើម្ីបស   ចបា នកំណើនសដ្ឋ កិច្ច ខ្ព ស់ឡើងវិញ កា រអភិវឌ្ឍ  កប
 យចីរភា ព និងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក កី  កម្ព ជុា ៖ ថា មពល និងហដា  រចនា សម្ព ន័្ធ ផ្ល វូដក១

ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ អគ្គ ិសនី៖ អគ្គ ិសនីកម្ព ុជា  
នា ពលបច្ច ុប្បន្ន 
គិតមកដល់បច្ច ុប្បន្ន  អគ្គ ិសនីកម្ព ុជា  (EDC) ដលជា ក ុមហុ៊ន
រដ្ឋ ទទួលបន្ទ ុកលើកា រផលិត បញ្ជ ូន និង ចកចា យអគ្គ ិសនី 

 កម្ព ុជា  បា នដំណើរកា រអស់ជា ងបួនទសវត្សរ៍មកហើយ ។
សមត្ថ ភា ពបរិកា្ខ  រ ដលដា ក់ ដំឡើង បា នកើនឡើងជា លំដា ប់
ដល់ ៥១៦ មហា្គ  វ៉ា ត់ (MW)  ឆា  ំ២០០៩ ធៀបនឹង
៣៨៦ MW  ឆា  ំ២០០៧ ។ ក្ន ុងពលជា មួយគា   ផលិតកម្ម  
អតិបរមា ជា មធ្យម មា នកំរតិ ៩០% នសមត្ថ ភា ពដា ក់ដំឡើង ។
ផលិតកម្ម  ថា មពលក្ន ុង  ុកសរុប កើនឡើង  ហល ២៥% 
ដល់ ១៨១៨ ហ្គ ីហា្គ  វ៉ា ត់ ៉ ង (GWh) (ក  ហ្វ ិក ១) ។
 ថា មពលផ្គ ត់ផ្គ ង់  យ EDC មួយភា គធំ បា នមកពី
ផលិតករ អគ្គ ិសនីឯករា ជ្យ (IPPs) បុ៉ន្ត កា រចូលរួមពី

 ភពនះ កំពុងថយចុះ  យវា មា នចំណក  មា ណ
៥០% នបរិមា ណសរុប  ឆា  ំ២០០៩ ធៀបនឹង ៧៥%  

ឆា  ំ២០០៧ ។ ក្ន ុងពលជា  មួយគា   ថា មពលនា ំចូល ជា ពិសស
ពី  ទសវៀតណា ម បា នកា  យ  ជា  ភពអគ្គ ិសនី ដ៏ចំបង 
មួយរបស់  EDC ។  យសា រថា មពលផលិត  យ EDC
បា នធា  ក់ចុះ ហតុនះ ថា មពលនា ំចូលបា នកើន ឡើងពី
៦៩ GWh ដល់ ៧០៥ GWh  រវា ងឆា  ំ២០០៧ និង
២០០៩ ហើយចំណកន ថា មពលនា ំចូល  ក្ន ុងថា មពល
ផ្គ ត់ផ្គ ង់ សរុប កើនឡើងពី ៥% មកដល់ ៣៩% ។ ទា ក់ទងនឹង
  ភព   ងឥន្ធ នៈ កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ ថា មពលសរុប  ក្ន ុង  ទស 
ភា គ  ើន  ូវបា ន ផលិត  ក្ន ុង  ុក  យ  ើមា៉ សូ៊តធ្ង ន់
(Heavy Fuel Oil) បុ៉ន្ត កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់  ភទនះ បា នធា  ក់ចុះ
ពី ៨៥% ក្ន ុងឆា  ំ ២០០៧ មក  ឹម ៥៤% ក្ន ុងឆា  ំ២០០៩ ។
អគ្គ ិសនីផលិតក្ន ុង  ុក  យ  ើ   ងម៉ា សូ៊ត មា នក  ិត
ទា ប និងបា នថយចុះដូចគា   ពី ៧% មក  ឹម ២% នអគិ្គ សនី

១ សង្ខ បចក្ខ ុវិស័យលខ ៤ ជា កា របូកសរុបបទបងា  ញ និងកា រ
ពិភា ក  ផ្សងៗ  វគ្គ ទី ៣ខ (i) នសន្ន ិសីទស្ត ីពីចក្ខ ុវិស័យ 

 ទសកម្ព ុជា ឆា  ំ២០១០ ។ វា គ្ម ិនក្ន ុងវគ្គ នះ មា នដូចត  ៖ 
ឯកឧត្ត ម ហា វ រតនៈ ជា ម ្ត  ី  ួតពិនិត្យរដ្ឋ អម EDC និង  ក 
David Kerr អគ្គ នា យកក ុមហុ៊ន Toll កម្ព ុជា  ។ អត្ថ បទ
សង្ខ បនះ ក៏មា នបញ្ច ូលផ្ន កទា ក់ទងមួយចំនួន ដលជា 
បទបងា  ញរបស់ បណ ិត ហង់ ជួន ណា រ៉ុន  វគ្គ ទី ១ ។

"ប    ឈមស   ប់កា រអភិវឌ្ឍហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ អគ្គ ិសនី រួមមា ន កា រអនុវត្ត ឱ្យទា ន់ពល  នូវ ផនកា រអភិវឌ្ឍន៍ឆា  ំ២០១០-

២០១៣ កា រស្វ ងរកមូលនិធិមា នលក្ខ ខណ សម្បទា នថម ទៀត ស   ប់កា រព  ីកខ្សបញ្ជ ូន និងចកចា យ កា របង្ក ើនសមត្ថ ភា ព

បណា្ខ  ញអគ្គ ិសនី  ទូទា ំង  ទស ដើម្បី  ូបយកអគ្គ ិសនី ផ្គ ត់ផ្គ ង់ និងកា រដា ក់អនុវត្ត  វិធា នកា រ  ប់  ងហា និភ័យ ។"

ឯកឧត្ត ម ហា វ  រតនៈ ម ្ត  ី  ួតពិនិត្យរដ្ឋ អមអគ្គ ិសនីកម្ព ុជា  នក សួងសដ្ឋ កិច្ច 

និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងជា អគ្គ លខា ធិកា ររងនឧត្ដ មក ុម  ឹក  សដ្ឋ កិច្ច ជា តិ

ក  ហ្វ ិក ១៖ ផលិតកម្ម អគ្គ ិសនីរបស់ EDC តា ម  ភព គិតជា  GWh
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 ភព៖ EDC



ផ្គ ត់ផ្គ ង់ សរុប ។ បុ៉ន្ត កា រធា  ក់ចុះទា ំងនះ  ូវបា នប៉ះបូ៉វ
មកវិញ  យសា រអគ្គ ិសនីនា ំចូលដលកើនឡើង ។ វា រី
អគ្គ ិសនី  តជា   ភពថា មពលដ៏តូចមួយ  យបា ន
ចូលរួមចំណក ៣% ក្ន ុងរយៈពលបីឆា  ំ កន្ល ង  នះ ។
  កម្ព ុជា  អគ្គ ិសនីថ្ល ខា  ំងណា ស់ ។ ចំណា យ
ផលិតកម្ម  ភ្ន ំពញឡើងដល់ ០,១៨ដុលា  រអា មរិកក្ន ុងមួយ
គីឡូវ៉ា ត់ ៉ ង (kWh) ក្ន ុងនះមា ន ០,១២ដុលា  រអា មរិក
ជា  ចំណា យផលិតកម្ម  ហើយចំណក  សល់ គឺជា ចំណា យ
សវា កម្ម  ។  ះមា នឧបត្ថ ម្ភ ធនពី រដា  ភិបា លក្ត ី ក៏ថ្ល លក់
អគ្គ ិសនី  តមា នក  ិតខ្ព ស់ខា  ំងដដល ។ សំរា ប់និវា សជន

  ភ្ន ពំញ ថ្ល លក់មា នឧបត្ថ ម្ភ ធនគឺ ៦១០ រៀល/kWh ស   ប់
កា រ  ើ   ស់  មឹ ៥០kWh ក្ន ងុមួយខ និង ៧២០រៀល
ស   ប់កា រ  ើ   ស់  ឹម ១០០kWh ។ ថ្ល លក់ស   ប់កា រ

 ើ   ស់លក្ខ ណៈពា ណិជ្ជ កម្ម  និងឧស  ហកម្ម     ួល
ខុសៗគា   ។ គ  ូវបូកបន្ថ ម  លើចំណា យមធ្យមនផលិត
កម្ម ច  ុះ នូវកា រគិតថ្ល ដូចត  ៖ ១១៤រៀល/kWh ស   ប់
អតិថិជន  ើ   ស់តិច ១១២រៀល/kWh ស   ប់អតិថិជន

 ើ   ស់មធ្យម និង ៩៦រៀល/kWh ស   ប់អតិថិជន
 ើ   ស់  ើន ។  យសា រ   ងឥន្ធ នៈ  និងថា មពល នា ំចូល

មា នតម្ល ទា បជា ងមុន ហតុនះ ថ្ល អគ្គ ិសនីក្ន ុងឆា  ំ២០០៩
មា ន ក  ិត  កជា ងឆា  ំ២០០៨ ។
 កំណើនអតិថិជន និងកា រថយចុះ កា របា ត់បង់
ថា មពល បា នបង្ក ើនបរិមា ណលក់  ១០០%  ច   ះឆា  ំ
២០០៥ និង ២០០៩ ។ បើគិតជា ភា គរយនផលិតកម្ម សរុប 
អគ្គ ិសនីលក់បា នសរុបកើនបា ន  ហល ២ឯកតា ភា គរយ
(2 percentage points) ។ ក្ន ុងពលជា មួយគា   ចំនួនអ្ន ក

 ើ   ស់ របស់ EDC កើនឡើងជា ង ៥០%  យសា រ
កំណើនអ្ន ក  ើ   ស់អគ្គ ិសនីជា និវា សជន និងជា សហ   ស 
ពា ណិជ្ជ កម្ម  ។ ទន្ទ ឹមគា   ះ កា របា ត់បង់ថា មពលអា ច
ទប់សា្ក  ត់បា ន  យ  គជ័យ  ក្ន ុងរយៈពលបុ៉នា  នឆា  ំ
កន្ល ង   ។ កា របា ត់បង់ថា មពលផលិតបា ន  ឆា  ំ២០០០
មា នក  ិតខ្ព ស់ដល់ ១៦% នថា មពលផលិតសរុប ។ បុ៉ន្ត 
វា ថយចុះជា លំដា ប់មក  ឹម ១២%  ឆា  ំ២០០៥ និង ១០% 

 ឆា  ំ២០០៩ (ក  ហ្វ ិក ២) ។
 កំណទ  ង់ក្ន ុងសវា កម្ម អតិថិជន និងកា រអភិវឌ្ឍ
ធនធា នមនុស្ស បា នជួយព  ីកមូលដា  នអតិថិជន និងលើក
កម្ព ស់  សិទ្ធ ភា ព  តិបត្ត ិកា ររបស់ EDC ។ ខ្សទូរស័ព្ទ  
ទំនា ក់ទំនង  ២៤ ៉ ង បា នដា ក់ដំឡើង  តា ម  ព័ន្ធ ទា ំង 
អស់របស់ EDC  ឆា  ំ២០០៩ ។  ឆា  ំដដល គអា ចធ្វ ើ 
កា រទូទា ត់បបអឡិច  ូនិក តា មម៉ា សីុន ATM និងអីុនថឺណិត
នូវវិក្ក យប័  អគ្គ ិសនីបា ន ។ កា រអភិវឌ្ឍធនធា នមនុស្សរបស់
EDC គឺមា នទា ំងកា របន្ថ មបុគ្គ លិក និងកា រកសា ង
សមត្ថ ភា ព ។ ចំនួនបុគ្គ លិករបស់  EDC បា នកើន ៧% 

 ឆា  ំ២០០៩ បើធៀបនឹងឆា  ំ២០០៧ ។ ក ុមហុ៊នក៏បា ន
 បញ្ជ ូនម ្ត  ីជា  ើន  បរទស ដើម្បីសិក   និងទទួលកា រ 

ក  ហ្វ ិក ២៖ បំរបំរួលជា ភា គរយនកា រលក់ថា មពល ចំនួន 
អតិថិជន និងកា របា ត់បង់ថា មពល ផលិតបា ន របស់ EDC 

ក្ន ុងឆា  ំ២០០៩ ធៀបនឹងឆា  ំ២០០៥
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 ភព៖ EDC

បណ្ណ ុះបណា្ខ  លបន្ថ ម  មទា ំងបា នឱ្យ បុគ្គ លិករបស់ខ្ល ួន
ចូលរៀន  តា មសា កលវិទ  ល័យ  កម្ព ុជា  ដើម្បីបំពញ 
កា រសិក  ក  ិត បរិ ្ញ  ប   ។

ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ អគ្គ ិសនី៖ អនា គតរបស់ EDC
រដា  ភិបា ល មា នទិស  កលំអបណា្ខ  ញអគ្គ ិសនី  ក្ន ុង

 ទស ជា ពិសស  តា មតំបន់ ជនបទ ។ ទិស  នះ
សំខា ន់បំផុត ដើម្បីអនុវត្ត  ល   អភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍
របស់កម្ព ុជា ឲ្យបា នសំរច ។ ដើម្បីបំរីទិស  នះ រដា  ភិបា ល
មា ន  ល  អភិវឌ្ឍន៍វិស័យថា មពលសំខា ន់ពីរ  ស   ប់ឆា  ំ 
២០០៩-២០១៣ គឺកា រកា ត់បន្ថ យបន្ទ ុក ចំណា យផលិតកម្ម 
និងកា របង្ក ើនវិសា លភា ពន កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ ដល  ូវសំរច
ឲ្យបា ន  យ  ើយុទ្ធ សា ្ត  ដូចត  ៖ កា របង្ក ើនកា រនា ំចូល
ថា មពល ពី  ទសជិតខា ង កា រសា ងសង់និងធ្វ ើ  តិបត្ត ិកា រ
  ភពអគ្គ ិសនីសំខា ន់ៗ កា រតភា  ប់តំបន់ទីក ុង សំខា ន់ៗ  
នឹង បណា្ខ  ញអគ្គ ិសនីទូទា ំង  ទស និងកា រកសា ងខ្សបញ្ជ ូន
និងចកចា យ  ទូទា ំង  ទស ។ ផ្អ កលើផនកា រ  ល 
របស់ ក សួងឧស  ហកម្ម  រ៉ និងថា មពល រា ជធា នីភ្ន ំពញ 
និងខត្ត ទា ំង ២៣ របស់កម្ព ុជា   នឹង  ូវ តភា  ប់  នឹង
បណា្ខ  ញអគ្គ ិសនីទូទា ងំ  ទស   ឹមឆា  ២ំ០១៨ ។  ផ្អ កលើ
ផនកា រអភិវឌ្ឍន៍ បណា្ខ  ញអគ្គ ិសនីទូទា ំង  ទសឆា  ំ ២០០៩-
២០១៣ បណា្ខ  ញតភា  ប់ អគ្គ ិសនីពី  ទស វៀតណា មមក 
រា ជធា នីភ្ន ំពញ និងពីរា ជធា នីភ្ន ំពញ  កា ន់ ខត្ត នា នា    
កម្ព ុជា   ូវបា ន សា ងសង់រួចហើយ ។
 កា រផលិតថា មពលសរុប រំពឹងថា នឹងបន្ត កើនឡើង 
ហើយពីឆា  ំ២០១០ ដល់ ២០១៥ រំពឹងថា នឹងកើនពី ២០០០
 MW ដល់ជា ង ៤៥០០ MW (ក  ហ្វ ិក ៣) ។ ផ្អ កតា ម
ផនកា រអភិវឌ្ឍន៍បណា្ខ  ញអគ្គ ិសនីទូទា ំង  ទសឆា  ំ២០០៩-
២០១៣ អគ្គ ិសនី  មា ណ ២០០ MW នឹង  ូវនា ំចូលពី 

 ទសវៀតណា មជា រៀង រា ល់ឆា   ំពីឆា  ២ំ០១០ ដល់ ២០១៣ ។
អគ្គ ិសនីនា ំចូលពី  ទសថ មា ន  មា ណ  ៦០ MW  ឆា  ំ
២០១២ និង ២០១៣ ។ ទា ក់ទងនឹង  ភទឥន្ធ នៈ គ  មើល
ឃើញថា   វា រីអគ្គ ិសនីនឹងកា  យជា   ភព អគ្គ ិសនីដ៏សំខា ន់  



 ភព៖ EDC

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

GW
h

2009          2010        2011  2012  2013       2014         2015

ឥន្ធនៈ�ភ្នំ#$ញ វារី នាំចូល ធ$្ូយងថ្ម

ក  ហ្វ កិ ៣៖ កា រព  ករណ៍ពីផលិតកម្ម អគ្គ សិនីរបស់ EDC គិតជា  GWh

ឆា  ំ២០១៥  យជួយកា ត់បន្ថ យត  ូវកា រអគ្គ ិសនីនា ំចូល
និងអគ្គ ិសនីផលិត  យមា៉ សូ៊តធ្ង ន់ (Heavy Fuel Oil) ។
កា រ ផលិតអគ្គ ិសនី  យ  ើធ្យូងថ្ម  ក៏រំពឹងថា  នឹងកា ន់ត
ព  ីកបន្ថ មដរ ។ កិច្ច សន   ជា មួយ IPPs ភា គ  ើន នឹង  ូវ
បញ្ច ប់អស់  ឆា  ំ២០១៣ ហើយកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់អគ្គ ិសនីដល   
មា ន សុពលភា ព នឹង  ូវកំណត់ ថ្ល  ឹមក  ិតអប្បបរមា  ។
 វិនិ  គក្ន ុងកា រផលិតអគ្គ ិសនី រំពឹងថា នឹងពឹងផ្អ ក 
ជា សំខា ន់លើហិរញ្ញ ប្បទា នពីវិស័យ ឯកជន  តា មរយៈយន្ដ កា រ 
សា ងសង់-អា ជីវកម្ម -ផ្ទ រ (build-operate-transfer: BOT) ។
ស   ប់ឆា  ំ២០០៩-២០១៣ វិនិ  គបបនះ រំពឹងថា មា ន
តម្ល ដល់ជា ង ១,៩ពា ន់លា នដុលា  រអា មរិក ដលបា នពី
វិស័យឯកជន និងមា  ស់ជំនួយ ហើយផ្ត ល់នូវសមត្ថ ភា ពដា ក់ 
ដំឡើងចំនួន ១.៣២០MW និងសមត្ថ ភា ព  ើកា របា ន 
១.០៧០ MW ។ វិនិ  គលើ បណា្ខ  ញអគ្គ ិសនីទូទា ំង  ទស
រំពឹងថា នឹងទទួលបា នហិរញ្ញ ប្បទា នមួយផ្ន កតា មរបៀប BOT 
និងមួយផ្ន កតា មកា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ ប្បទា នពី ធនា គា របរទស ។
ស   ប់ឆា  ំ២០០៩-២០១៣ វិនិ  គដូចលើកឡើងនះ

  ងមា នដល់ ៥៧០លា ន ដុលា  រអា មរិក ។ ម ៉ ងទៀត មា  ស់
ជំនួយនិងកម្ច ីធនា គា រឯកជន រំពឹងថា នឹង ផ្ដ ល់ ហិរញ្ញ ប្បទា ន
សំរា ប់កា រព  ីកហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ អគ្គ ិសនី  តំបន់ជនបទ ។
នា បច្ច ុប្បន្ន  សា  ប័ន ដលកំពុងចូលរួមក្ន ុងគំនិតផ្ដ ួចផ្ដ ើមនះ
រួមមា ន ទីភា  ក់ងា រអូ    លីស   ប់កា រអភិវឌ្ឍ អន្ត រជា តិ 
(AusAID) ធនា គា រពិភព  ក (World Bank)  ធនា គា រ 
KfW និង ធនា គា រ China EXIM ។
 អគ្គ ិសនីកម្ព ុជា   មា នសកម្ម ភា ព  ូវធ្វ ើជា  ើន
ដើម្បីសំរច  ល  របស់ខ្ល ួន ។ ប    ឈមសំខា ន់ៗ 
ស   ប់សហ   សសា ធា រណៈ  មា នដូចជា   កា រអនុវត្ត ឱ្យបា ន
ទា ន់ពល នូវ ផនកា រអភិវឌ្ឍន៍ឆា  ំ២០១០-២០១៣ កា រស្វ ង 
រកមូលនិធិមា នលក្ខ ខណ សម្បទា នថមទៀត  ស   ប់ កា រ
សា ងសង់ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  កា រកសា ងសមត្ថ ភា ព បណា្ខ  ញ 
អគ្គ ិសនីទូទា ំង  ទស ដើម្បី  ូបយកថា មពល ផ្គ ត់ផ្គ ង់ និង 
កា រលើកកម្ព ស់កា រអនុវត្ត  របៀបរបប  ប់  ងហា និភ័យ ។
 ស   ប់ផ្ន កនីមួយៗ នហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ អគ្គ ិសនី

 ូវ អនុវត្ត សកម្ម ភា ពជា អា ទិភា ព មួយចំនួន ។ ទា ក់ទងនឹង 

កា រផលិត កា រសា ងសង់វា រីអគ្គ ិសនី និង  ងចក អគ្គ ិសនី 
ដើរ  យធ្យូងថ្ម   ូវអនុវត្ត  ជា បន្ត  ។  ូវផ្ដ ល់អា ទិភា ពដល់
គំ  ងវិនិ  គមា នចំណា យទា ប ដលជួយធ្វ ើឱ្យចំណា យ 
ផលិតកម្ម  ធា  ក់ចុះ ។ ស   ប់កា របញ្ជ ូនអគ្គ ិសនី ខ្សបញ្ជ ូន
សំខា ន់ៗដលតភា  ប់ពីភ្ន ំពញ  ខត្ត  នា នា   ូវតធ្វ ើឲ្យ 
រួចរា ល់ជា   ច ។ គំ  ងខ្សបញ្ជ ូនជា រង្វ ង់ដល  បដណ្ណ ប់
លើរា ជធា នី ភ្ន ំពញ ខត្ត កំពង់ស្ព ឺ និងកណា្ខ  ល នឹងជួយឲ្យ 
តំបន់ទា ំងនះ កា ន់តទា ក់ទា ញខា  ំងឡើងស   ប់ សហ   ស 
ពា ណិជ្ជ កម្ម  ។ កា រសា ងសង់មជ្ឈមណ លបញ្ជ ូនអគ្គ ិសនីទូទា ំង

 ទស ក៏ជា អា ទិភា ព មួយដរ ។ ទា ក់ទិននឹងកា រចកចា យ
EDC ដូចជា ចា ំបា ច់  ូវទទួលចា ត់ចង និងសា  រឡើងវិញនូវ 

 ព័ន្ធ ចកចា យ  តា មខត្ត មួយចំនួន និងកា ត់បន្ថ យកា រ
ជា វដុំអគ្គ ិសនី ។  ព័ន្ធ ចកចា យ   រា ជធា នីភ្ន ំពញ ក៏  ូវ 
ពិនិត្យឡើងវិញដរ ដើម្បីបង្ក ើនកា រយល់ដឹងពីវិធីលើកកម្ព ស់
គុណភា ព  និងស្ថ ិរភា ពនកា រផ្គ ត់ ផ្គ ង់អគ្គ ិសនី ។ កិច្ច  ឹង   ង
សំ  កា ត់បន្ថ យកា របា ត់បង់អគ្គ ិសនី  ូវតបន្ត   មុខ  និង
ព  ឹងបន្ថ ម ។ ស   ប់ EDC ខ្ល ួនឯង  ូវបង្ក ើន  សិទ្ធ ភា ព
កា រងា រ   ប់សា ខា  ទា ំងអស់  យសើរីរៀបចំមុខងា រ 
ឡើងវិញ និងធ្វ ើកំណទំរង់សវា អតិថិជនថមទៀត ។

ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ផ្ល ូវដក៖ សា  នភា ពបច្ច ុប្បន្ន 
រដា  ភិបា លកម្ព ុជា  បា នចុះកិច្ច សន  ៉ កា រ  តិបត្ត ិកា រផ្ល ូវដក
របស់ខ្ល ួន ។  នា បច្ច ុប្បន្ន  រដា  ភិបា ល  ូវពឹងផ្អ កលើមា  ស់
ជំនួយ និងវិស័យឯកជន ដើម្បីអភិវឌ្ឍហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ 
ផ្ល ូវដក ដលមា នតំរូវកា រជា ខា  ំង  កម្ព ុជា  ។  ព័ន្ធ ដឹក 
ជញ្ជ ូន  កម្ព ុជា  ជា ទូ  មា នលក្ខ ណៈ ក្ម ងខ្ច ី ដា ច់  យដំុ
និងទា មទា រកា រសា  រ រៀបចំយា៉ ង  ើន ។ កម្ព ុជា  ស្ថ ិតក្ន ុង
ចំ  ម  ទសមា នកំណើន លឿនបំផុត  អា សីុ និង
កំពុងអនុវត្ត  កំណទ  ង់សដ្ឋ កិច្ច សំខា ន់ៗ ដើម្បីជំរុញកា រ
អភិវឌ្ឍ ។ សា  នភា ពនះ បា នទា ក់ទា ញវិស័យ ឯកជនឲ្យ
ចា ប់អា រម្ម ណ៍ធ្វ ើវនិិ  គ  លើកា រអភិវឌ្ឍ ហដា   រចនា សម្ព ័ន្ធ  

 កម្ព ុជា  ។
  ឆា  ំ២០០៩ រដា  ភិបា លបា នផ្ត ល់សម្បទា នផា  ច់ 
មុខ រយៈពល ៣០ឆា  ំ  ស   ប់កា រធ្វ ើ  តិបត្ត ិកា រអា ជីវកម្ម លើ 
បណា្ខ  ញផ្ល ូវដកកម្ព ុជា   ឱ្យក ុមហុ៊នផ្ល ូវដក Toll Royal
Railway ដល ជា ក ុមហុ៊នច  ុះរវា ងក ុមហុ៊នអូ    លី  Toll
Holdings និងក ុមហុ៊នកម្ព ុជា  Royal Group ។ ទន្ទ ឹម  ះ
ADB និង AusAID បា នផ្ដ ល់មូលនិធិសំរា ប់កា រសា  រហដា  រចនា 
សម្ព ័ន្ធ  ផ្ល ូវដកឡើងវិញ ជា ពិសសខ្សផ្ល ូវដកដូចត  ៖ ខ្ស
ខា ងត្ូបង  វង ២៥៤គីឡូម៉   តភា  ប់ពីភ្ន ំពញ  កំពង់ផ 
ខត្ត  ះសីហនុ ខ្សខា ងជើង  វង៣៤០គីឡូម៉   ពីភ្ន ំពញ

 សិរី  ភ័ណ និងកំណា ត់បា ត់ផ្ល ូវដក  វង ៤៨គីឡូម៉  
ពីសិរី  ភ័ណ  ៉ យប៉ត ។ មូលនិធិមួយចំនួន ក៏បា ន
បងចក ទុកសា ងសង់ចំណតថ្ម ី ស   ប់ផ្ទ ុកទំនិញដឹកតា ម 
មធ  បា យ  ើនបប  ជា យក ុងភ្ន ំពញ ។



វិទ  សា  នបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និង   វ   វដើម្ីបអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា  (វបសអ/CDRI) 

 អគា រលខ ៥៦ ផ្ល ូវ ៣១៥ ទួល  ក ភ្ន ំពញ្ញ  កម្ព ុជា            អប់សំបុ  លខ ៦២២ ភ្ន ំពញ្ញ  កម្ព ុជា 

℡ (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣, ០១២ ៨៦៧ ២៧៨    (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤
e-mail: cdri@wicam.com.kh, website: htt p://www.cdri.org.kh

 មា  ស់ជំនួយជា អ្ន កផ្ដ ល់ហិរញ្ញ ប្បទា នសំរា ប់កា រសា  រ
ផ្ល ូវដកឡើងវញិ                                              ហើយសម្បទា និក  ូវថទា ហំដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ 
និងបើកដំណើរកា ររថភ្ល ើង ។ Toll Royal Railway   ង
បង្ក ើតជា  វិធីដឹកជញ្ជ ូនឆ្ល ងកា ត់តំបន់មគង្គ  ហើយ ដឹងច  ស់
ថា  កម្ព ុជា  និងបណា្ខ  ញផ្ល ូវដក  កម្ព ុជា  មា នសា រៈសំខា ន់
បំផុត ស   ប់គំ  ងផ្ល ូវដកសិង្ហ បូរី-គុនមីញ ។ ទិស  សំខា ន់
គឺរចនា រៀបចំ និងដំណើរកា រអា ជីវកម្ម ដឹកជញ្ជ ូនទំនិញតា ម
ផ្ល ូវដកមួយ  ដលសម  ប មា នសុវត្ថ ិភា ពល្អ  ជួយសន្ំស
សំច និងអា ចបត់បនបា ន ហើយមា នសមត្ថ ភា ពអា ចផ្ដ ល់ 
ទុន  យ ខ្ល ួនឯងក្ន ុងរយៈពលមធ្យម  រយៈពលវង ។
គមា នទំនុកចិត្ត ខ្ព ស់ថា  គំ  ងនះ អា ចអនុវត្ត បា នសំរច
តា មពលវលា  និងថវិកា   ងទុក ។ រថភ្ល ើងទីមួយ នឹងចា ប់
ដំណើរកា ររត់លើ ខ្សផ្ល ូវដកជួសជុលថ្ម ី   ីមា សទី៤ 
ឆា  ំ២០១០ ។   ល  មួយទៀត គឺកា របង្ក ើត កា រតភា  ប់
ផ្ល ូវដក កំពង់ផ និង ចំណតផ្ទ ុកទំនិញ ដឹកតា មមធ  បា យ 

 ើនបប ដើម្បីមា នខ្សរយៈផ្គ ត់ផ្គ ង់ភ័ស្ត ុភា រ ដ៏រលូនមួយ ។
កា រងា រនះ នឹងជួយកា ត់បន្ថ យចំណា យរបស់រដា  ភិបា ល លើ
កា រសា ងសង់ផ្ល ូវថ្ន ល់ ។  ល   មួយផ្សងទៀត គឺកា របើក
ដំណើរកា រតំបន់ពា ណិជ្ជ កម្ម  ឆ្ល ងកា ត់  ំដនសរី ដលជួយ
ឱ្យកុងតឺនឺអា ចដឹកបា ន លឿន  កប  យសុវត្ថ ិភា ព និង
សន្ំសសំច រវា ង  ទសជា  ើន  អា សីុ ។

ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ផ្ល ូវដក ៖ ត  ូវកា ររបស់ 
វិស័យឯកជន
ត  ូវកា រមួយចំនួនគួរត  ះ   យឲ្យបា ន ដើម្បីឱ្យកា រចូល
រួមរបស់វិស័យឯកជន ក្ន ុងកា រ អភិវឌ្ឍហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ 
ផ្ល ូវដក អា ចទទួលបា ន  គជ័យ ។ ត  ូវកា រធំបំផុត គឺផ្ល ូវដក

 ូវចូល ដល់ កំពង់ផផា  ល់ ។ រដា  ភិបា ល  ូវយល់  មឲ្យមា ន
ផ្ល ូវដក ចូល  ដល់ចំណតដា ក់កុងតឺនឺ  កំពង់ផក ុង  ះ
សីហនុ ។ ត  ូវកា រមួយទៀត គឺកា រដា ក់អនុវត្ត នូវស្ដ ង់ដា រ
សា យភា យ  ភទទី ២ (Tier 2 emission standards)
ក  ម ISO 8178 ។ ម ៉ ងទៀត វិស័យឯកជន ក៏  ូវកា រទូទា ត់ 
ពន្ធ គយដលមា ន  សិទ្ធ ភា ព និងឆា ប់រហ័ស ។ កុងតឺនឺ  ូវ
អា ចដឹកជញ្ជ ូនតា មផ្ល ូវដក ក  ម   ប   ក់ពីគយបា ន
(under-bond) ។ ស   ប់  តិបត្ត ិករដឹកជញ្ជ ូនតា មផ្ល ូវថ្ន ល់
គួរពិចា រណា ធ្វ ើកា រចុះបញ្ជ ីយា នយន្ត   យផ្អ កលើមូលដា  ន
"អ្ន ក  ើ   ស់  ូវទូទា ត់បង់" ។ ឧបត្ថ ម្ភ ធនលើ   ង ឥន្ធ នៈ
ស   ប់សម្បទា និក ក៏ជា សំណើមួយដរ ។ សព្វ ថ្ង  ក៏  ូវមា ន

 ព័ន្ធ ច  ប់ ដ៏រឹងមា ំមួយដរ ។ វិធា នស្ត ីពីកា រចុះបញ្ជ ីរថយន្ត 
កា មីញ៉ុងធំៗ និងកា រសា យភា យ   ងឥន្ធ នៈ ក៏  ូវកំណត់ ឱ្យ
បា នច  ស់លា ស់ ។ ម  ៉ងទៀត  វូដា ក់អនុវត្ត ស្ត ង់ដា រសុវត្ថ ភិា ព

ផ្ល ូវដ៏តឹងរុឹង និង  ូវធ្វ ើកា រ  ួត ពិនិត្យ និងព  ងឹអនុវត្ត  ។  វូ
អនុម័ត  ើស្ដ ង់ដា រអន្ត រជា តិ   ស   ប់លក្ខ ណៈអា ចបើកបរ
យា នយន្ត លើផ្ល ូវបា ន ។ រា ល់  តិបត្ត ិកា រដលមិន  បច  ប់

 ូវតបញ្ឈប់ ។ ទា ក់ទងនឹងកា រយកពន្ធ  និងបបបទគយលើ
ទំនិញដឹកតា មផ្ល ូវដកឆ្ល ងកា ត់  ំដន  ូវមា នកិច្ច  ម  ៀង
ជា មួយ  ទសជិតខា ង ដល  ូវកា រចរចា គា   តា ំងពីពល នះ
ដរ ។ ស   ប់ទំនា ក់ទំនងសា ធា រណៈ រដា  ភិបា ល  វូពា ក់ព័ន្ធ 
ជា មួយសា ធា រណជនតា មក មុផ្សងៗ ជា ពិសសក ុមនា នា 
ដលនឹងទទួលផលប៉ះពា ល់ផា  ល់ ដើម្បីស្វ ងយល់ពីផល
ចំណញនគំ  ងផ្ល ូវដក ។ ក្ន ុងសា  នភា ព បច្ច ុប្បន្ន  កិច្ច សន  
សម្បទា នជា មួយក ុមហុ៊ន Toll Royal Railway   ត  
លើកា រដឹកជញ្ជ ូនតា ម ផ្ល ូវដក មិនមនអ្ន កដំណើរទ ។ ដូច្ន ះ

 ូវមា នកិច្ច សន  មួយលើសវា កម្ម ដឹកអ្ន កដំណើរ ។
កា រអភិវឌ្ឍធនធា ន មនុស្ស ជា កតា  សំខា ន់បំផុត ។

កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ផ្អ កលើសមត្ថ ភា ពអភិវឌ្ឍ  ូវមា ន
ផ្ដ ល់ឱ្យ ដូចជា  កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លជំរុញឱ្យមា នកា រ  តិបត្ត ិ
តា មរបៀបរបបអនុវត្ត ល្អ  ខា ងបរិសា  នជា ដើម ។ សុវត្ថ ិភា ព
ពលករ ក៏ជា អា ទិភា ពមួយដរ ។ វិធា នទា ក់ទងនឹងបទបញ្ញ ត្ត ិ 
និងកា រ  ើ   ស់សមា  រៈកា រពា របុគ្គ ល ក៏  ូវមា នកា រណនា ំ 
បងា  ញ ដា ក់អនុវត្ត  និងព  ឹងអនុវត្ត  ក្ន ុងពលជា មួយគា   ះ 
ក៏  ូវមា នកា រពិនិត្យសុខភា ពមុនពលឲ្យចូលធ្វ ើកា រ និងតា ម 
ពលកំណត់ ដើម្បីពិនិត្យពីសា  នភា ពសុខភា ពរបស់កម្ម ករ 
និ  ជិត ។
 ស   ប់រថភ្ល ើងដលដា ក់  ើ   ស់ និងដំណើរកា រ 

 កប  យ  សិទ្ធ ភា ព វា អា ចជំនួសឱ្យកា រដឹក ជញ្ជ ូនតា ម
ផ្ល ូវថ្ន ល់តា មរថយន្ត កា មីញ៉ុងធំៗ ចំនួន ១០០ជើង ។ ទូររថភ្ល ើង
នីមួយៗ អា ចដឹក ទំនិញបា ន ៦៤  ន តា មខ្សផ្ល ូវដកខា ង 
ត្បូង និង ៤៤  ន តា មខ្ស ខា ងជើង ។ ដូច្ន ះ  កា រអភិវឌ្ឍ ផ្ល ូវ
ដក  កម្ព ុជា  ផ្ត ល់ផលចំណញយា៉ ងសំខា ន់ និងធំធង 
ណា ស់ ។  ពលនះ រដា  ភិបា លបា ន ផ្ទ របន្ទ ុកនកា រអភិវឌ្ឍ
ផ្ល ូវដក  ឱ្យវិស័យឯកជនរួចហើយ បុ៉ន្ត  មា នកិច្ច កា រ  ូវ 

 ះ   យនូវប   ខា ង  លន  បា យផ្សងៗ ដលរា រា ំង
វិស័យឯកជនក្ន ុងកា រអនុវត្ត ចំណកកា រងា ររបស់គ និងមា  ស់
ជំនួយ ក្ន ុងកា រមើលឃើញពីផ្ល ផា្ក  នជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់គ
ដរ ។ រដា  ភិបា លកម្ព ុជា  ូវចា ត់ វិធា នកា រ ជា បនា  ន់  ដើម្បី

 ះ   យប    លន  បា យ   ពលនះតម្ត ង បើពំុ
 ះទ ធនា គា រ អភិវឌ្ឍន៍អា សីុ AusAID និងវិស័យឯកជន

នឹង  ូវ ចំណា យអស់ជា ង ២០០លា ន ដុលា  រ ដើម្បីសា  រ កសា ង
ឡើងវិញនូវបណា្ខ  ញផ្ល ូវដកមួយ ដលមិនអា ចធ្វ ើអា ជីវកម្ម 
ដឹកជញ្ជ ូនទំនិញ ឲ្យរស់រា ន  និង មា នចីរភា ពជា លក្ខ ណៈ
ពា ណិជ្ជ កម្ម បា ន ។ ដូច្ន ះ  ូវចា ត់វិធា នកា រជា បនា  ន់ ។


