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របាយការណ៍ 

បូកសរុបលទ�ផលការងរេទសចរណ៍ឆា� ២ំ០១៧ និងទិសេ�អនុវត�បន�ឆា� ២ំ០១៨ 

3 
I. េសចក�ីេផ�ើម 

រាជរដា� ភិបាលកម� �ជា េ្រកាមការដ�កនាំ្របកបេដាយគតិបណ� ិ តរបស់ សេម�ចអគ�មហាၸេសនបតីេតេជ 

ហ៊ុន ែសន នយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ រក�បាននូវសន�ិភាព ស�ិ រភាពនេយាបាយ ស�ិ រភាព

សង�ម និងសន�ិសុខជាតិយ៉ាងល�្របេសើរ ្រពមទាំងសេ្រមចបានេជាគជ�យយ៉ាងធំេធងក� �ងការបន�ការអភិវឌ្ឍ

្របេទសជាតិឲ្យមានការរីកចេ្រមើនេលើ្រគប់វ�ស័យ េលើកស� �យនូវកិត្យោនុភាពជាតិ ទាំងេ�ក� �ងតំបន់ និង

ពិភពេលាក។ ទន�ឹមនឹងេនះ ្រកសួងេទសចរណ៍ែដលជាេសនាធិការរបស់រាជរដា� ភិបាល បានរមួចំែណកយ៉ាង

សំខាន់ក� �ងការអនុវត�េគាលនេយាបាយ និងយុទ�សា�ស�ចតុេកាណដ�ណាក់កាលទី៣របស់រាជរដា� ភិបាល និង

បានបំេពញេបសកកម� យ៉ាងសកម� ក� �ងការ្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍កម� �ជា្របកបេដាយ

គុណភាព ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាព។ 

វ�ស័យេទសចរណ៍កម� �ជា ែដលជា េទសចរណ៍វប្បធម៌ នងិធម�ជត ិបាននិងកំពុងេបាះជ�ហានរកីចេ្រមើន 

យ៉ាងខា� ំងជាលំដាប់ េដាយរក�បាននូវកំេណើនេទសចរណ៍ជាេរៀងរាល់ឆា� ំ និងបានរមួចំែណក្របមាណជាង

១២%ៃនផលិតផលក� �ង្រសុកសរបុ (GDP)។ ្រពមជាមួយគា� េនះ វ�ស័យេទសចរណ៍្រតូវបានកំណត់ជាវ�ស័យ

អាទិភាព និងជា មាសៃបតង េដាយសារវ�ស័យេនះ មិន្រតឹមែតបេង�ើតនូវកាលានុវត�ភាពការងារ េលើកកម�ស់

ជ�វភាពរស់េ�របស់្របជាពលរដ� និងបេង�ើន្របាក់ចំណូលជាតិបុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�ែថមទាំងទាក់ទាញការវ�និេយាគ

ផា� ល់ពីបរេទស និងក� �ង្រសុក និង្រពមទាំងលំហូរចូលនូវរបិូយបណ� អន�រជាតិ ែដលជាកតា� រមួចំែណកដល់

ការអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�សង�មកម� �ជា។  

ជាក់ែស�ង េ្រកាមការដ�កនាំរបស់រាជរដា� ភិបាលកម� �ជា និងេដាយមានការចូលរមួ គាំ្រទពីែផ�កឯកជន 

ៃដគូអភិវឌ្ឍ អង�ការជាតិ-អន�រជាតិ និង្រកសួងសា� ប័នពាក់ព័ន� ្រពមទាំងមានការខិតខំ្របឹងែ្របងអនុវត�  

ការងាររបស់ថា� ក់ដ�កនាំ ម�ន�ីរាជការ្រគប់លំដាប់ថា� ក់ៃន្រកសួងេទសចរណ៍ វ�ស័យេទសចរណ៍កម� �ជាកំពុង

មានសន��ះេកើនេឡើងគួរជាទីេមាទនៈ  ទាំងកំេណើនេភ��វេទសចរជាតិ អន�រជាតិ ផលិតផល េសវា សម្បទា

េទសចរណ៍ និងេហដា� រចនាសម�័ន�គាំ្រទ។ ្រពមជាមួយេនះ យុទ�នាការេឃាសនាផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍ “កម��ជៈ 

្រពះរជណច្រកអច�រ�យៈ្របកបេដយភាពកក់េ�� ” និងចលនា្របឡង្របណាងំ “ទី្រក�ងសា� ត រមណីយដ� ន 

សា� ត េសវល� និងបដិសណ� រកិច�ល�” បាននិងកំពុងផ្សព�ផ�យយ៉ាងទូលំទូលាយ និង្រជតួ្រជាបេ�ដល់្រគប់

្រសទាប់មហាជន មជ្ឈដា� នជាតិ និងអន�រជាតិ។ 

II. សភាពការណ៍េទសចរណ៍សកលេលាក
េយាងតាមអង�ការេទសចរណ៍ពិភពេលាក (UNWTO) ចំនួនៃនការេធ�ើដ�េណើរអន�រជាតិេ�ក� �ងក្រមិត

ពិភពេលាកមានកំេណើន្របចំាឆា� ំក� �ងរង�ង�្របមាណ ៤% ក� �ងរយៈេពល ៧ឆា� ំចុងេ្រកាយេនះ។ ឆា� ំ២០១៧ 

ពិភពេលាកទទួលបានេទសចរអន�រជាតិ ១.៣២២ លាននាក់ េកើនេឡើង ៧% េធៀបនឹងឆា� ំ២០១៦ (១.២៣៦លាន
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នាក់) ក� �ងេនាះ តំបន់អឺរបុទទួលបាន  ៦៧១លាននាក់ (េកើន៨%) តំបន់អាសីុប៉ាសីុហ�ិក ៣២៤លាននាក់ (េកើន

៦%) តំបន់អាេមរកិ ២០៧លាននាក់ (េកើន៣%) តំបន់អា�ហ�ិក ៦២លាននាក់ (េកើន៨%) តំបន់មជ្ឈឹមបូពា៌ ៥៨

លាននាក់ (េកើន៥%)។          (ឧបសម�័ន�ទី១) 

ចំនុចេនះែស�ងឲ្យេឃើញពីកាលានុវត�ភាពដ�ធំេធងៃនវ�ស័យេទសចរណ៍ ក� �ងការចូលរមួចំែណកដល់

ការអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�សកលេលាក ៖ 

- វ�ស័យេទសចរណ៍រមួចំែណក្របមាណ ១០% ៃនផលិតផលក� �ង្រសុកសរបុរបស់ពិភពេលាក (Global 

GDP) និងបានបេង�ើតការងារ ១ េលើ ១០ ៃនការងារសកល  (្របមាណជ�ត ៣០០លានការងារ)។ 

-  វ�ស័យេទសចរណ៍គឺជាវ�ស័យនាេំចញធំជាងេគបំផតុទីបីេ�ក� �ងពិភពេលាក បនា� ប់ពីឧស�ហកម� គីមី 

និងេ្របងឥន�នៈ េដាយនាំមុខការនាំេចញយានយន� និងចំណីអាហារ។ វ�ស័យេទសចរណ៍រមួចំែណក

្របមាណ ៧% ៃនការនាេំចញសរបុ និង្របមាណ ៣០% ៃនការនាេំចញេសវាកម�េលើសកលេលាក។ 
 

 ចក��វ�ស័យឆា� ២ំ០៣០ 

ជាចក� �វ�ស័យរបស់អង�ការសហ្របជាជាតិ វ�ស័យេទសចរណ៍្រតូវបានចាត់ទុកថាជាវ�ស័យេសដ�កិច�-

សង�មដ�សំខាន់មួយក� �ងការចូលរមួដល់ការសេ្រមចបាន េគាលេ�ៃនការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាពេ�

ឆា� ំ២០៣០ (SDGs) សំេ�លុបបំបាត់ភាព្រកី្រក ការពារភពែផនដ� ធានាឲ្យបាននូវសមធម៌ និងភាពថ��ំេថ�ើង

ស្រមាប់មនុស្ស្រគប់គា� ។ ជាក់ែស�ង នាឱកាសមហាសន�ិបាតរបស់អង�ការេទសចរណ៍ពិភពេលាក ឆា� ២ំ០១៧ 

(GA-UNWTO) កាលពីៃថ�ទី១១-១៦ ែខក��  ឆា� ំ២០១៧ ែដលបាន្រប្រពឹត�េ�េ�ទី្រកុង Chengdu ្របេទសចិន 

វ�ស័យេទសចរណ៍្រតូវបានចាត់ទុកជាវ�ស័យនាំមុខ ចូលរមួសេ្រមចនូវេគាលេ�សំខាន់ៗរបស់SDGs ក� �ងេនាះ 

មានេគាលេ�៣ ក� �ងចំេណាមេគាលេ�ទាងំ ១៧ចំនុច រមួមាន៖  

- េគាលេ�ទី៨៖ “វ�ស័យេទសចរណ៍ជាវ�ស័យែដលរុញកំេណើនេសដ�កិច� និងការងារសមរម្យ 

(Decent Work and Economic Growth)” សំេ�េលើការេលើកកម�ស់កំេណើនេសដ�កិច�្របកប

េដាយនិរន�រភាព និងបរយិាប័ន� សំបូរេ�េដាយការងារសមរម្យ (Decent Work) និងមុខរបរ 

ែដល្របកបេដាយផលិតភាពស្រមាប់អ�ករាល់គា� ។ 

- េគាលេ�ទី១២៖ “វ�ស័យេទសចរណ៍នឹងរញុផលិតកម�  និងការេ្របើ្របាស់្របកបេដាយនិរន�រភាព  

(Sustainable Consumption and Production)”។ 

- េគាលេ�ទី១៤៖ “វ�ស័យេទសចរណ៍ជយួ្រទ្រទង�ដល់ជ�វ�តេ�េ្រកាមទឹក (Life Below Water)” 

េផា� តេលើការអភិរក្ស និងការេ្របើ្របាស់ៃផ�សមុ្រទ ទឹកសមុ្រទ និងធនធានបាតសមុ្រទស្រមាប់ 

ការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយនិរន�រភាព តាមរយៈវ�ស័យេទសចរណ៍។ 
 

េលើសពីេនះេ�េទៀត េយាងតាមសា� រតីៃនេសចក�ីែថ�ងការណ៍ Chengdu ស�ីពីេទសចរណ៍ និងការ

អភិវឌ្ឍ្របកបេដាយនិរន�រភាពឆា� ំ២០៣០ បានគូសប�� ក់ថា វ�ស័យេទសចរណ៍ពិតជាអាចមានឥទ�ិពល

ចូលរួមដល់ការសេ្រមចបានេគាលេ�ៃនការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាពទាំង១៧ចំនុចែតម� ង ពិេសស

េគាលេ�សមភាពេយនឌ័រ ការកាត់បន�យភាព្រកី្រក ការ្របយុទ�្របឆំាងនឹងបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ  និង

ការកសាងភាពជាៃដគូស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ ជាេដើម។  
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េដើម្បសីេ្រមចបាននូវកំេណើនេភ��វេទសចរចំនួន ១.៨០០លាននាក់ េ�្រតឹមឆា� ំ២០៣០ ខាងមុខ េយើង

ក៏្រតូវេផា� តេលើយន�ការចូលរមួេធ�ើឲ្យពិភពេលាកកា� យជាកែន�ងែដលកាន់ែត្របេសើរេឡើង និងឈានេ�រក 

ការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយនិរន�រភាពេលើ្រគប់សសរ្រគឹះទាំង៥ ែដលរមួមាន៖   

១)េសដ�កិច�៖ ការេធ�ើឲ្យេសដ�កិច�មានការរកីចេ្រមើន    

២)សង�ម៖ នាំមកនូវការងារសមរម្យ និងការផ�ល់អំណាចដល់សហគមន៍   

៣)បរសិា� ន៖ ការអភិរក្ស និងជួយ្រទ្រទង�ដល់បរសិា� ន និងការទប់សា� ត់នូវបំែរបំរលួអាកាសធាតុ  

៤)វប្បធម៌៖ ការអបអរសាទរ និងការអភិរក្សភាពចំរះុ អត�ស�� ណ និងវប្បធម៌របិូយ និងអរបិូយ  

៥)សន�ិភាព៖ ជាត្រមូវការចាបំាច់ជាមូលដា� ន្រគឹះមុនដ�បូងបង�ស់ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ និងការរកីចេ្រមើន។ 
 

III. សភាពការណ៍េទសចរណ៍តំបន់ 
ឆា� ំ២០១៧ អាស៊ានទទួលបានេទសចរអន�រជាតិចំនួន ១២៥លាននាក់ ក� �ងកំេណើន ៨,៤% ក� �ងេនាះ

ការេធ�ើដ�េណើរៃផ�ក� �ងអាស៊ានមាន ៤២% ៃនេទសចរអន�រជាតិសរបុ។ 

- ចំណូលទទួលបានពីវ�ស័យេទសចរណ៍អាស៊ានមាន្របមាណ ៩៣ពាន់លានដុលា� រ 

- វ�ស័យេទសចរណ៍អាស៊ានរមួចំែណក្របមាណជាង ១២% ៃនផលិតផលក� �ង្រសុកសរបុរបស់អាស៊ាន 

និងបានបេង�ើតការងារ្របមាណ  ៣០ លាននាក់ (តំណាងឲ្យ្របមាណ ៩,៧% ៃនការងារសរបុក� �ងអាស៊ាន) 

- វ�ស័យេទសចរណ៍តំណាងឲ្យ្របមាណ ៩% ៃនការនាេំចញសរបុរបស់តំបន់អាស៊ាន។ 
 

េដើម្បីសេ្រមចបាននូវចក� �វ�ស័យេទសចរណ៍អាស៊ាន “្រតឹមឆា� ២ំ០២៥ អាស៊ាននឹងកា� យជាេគាលេ�

េទសចរណ៍ល� ឯក ្របកបេដាយគុណភាព ពិពិធភាព បទពិេសាធន៍ ចីរភាព បរិយាប័ន� និងការអភិវឌ្ឍ

្របកបេដាយការទទួលខុស្រតូវ រមួចំែណកេលើកស� �យេសដ�កិច� សុខុមាលភាពសង�ម្របជាជាតិអាស៊ាន” 

្របេទសសមាជ�កអាស៊ាន បាននិងកំពុងបន�ជ�រញុកិច�សហ្របតិបតិ�ការេទសចរណ៍ក� �ងរង�ង�អាស៊ាន និងកិច�សហ 

្របតិបតិ�ការេទសចរណ៍អាស៊ានបូកបី (ចិន ជបុ៉ន សាធារណរដ�កូេរ)៉ អាស៊ាន-ឥណា�  អាស៊ាន-រសុ្សី និងជ�រញុ

កិច�ពិភាក�ជាមួយៃដគូសន�នាសំខាន់ៗដូចជា អង�ការេទសចរណ៍ពិភពេលាក (UNWTO) ្រកុម្របឹក�េទសចរណ៍ 

និងការេធ�ើដ�េណើរពិភពេលាក (WTTC) សមាគមេទសចរណ៍អាសីុ និងប៉ាសីុហ�ិក (PATA) សមាគមេទសចរណ៍ 

អាស៊ានជាេដើម។ 

េ�េវទិកាេទសចរណ៍អាស៊ានឆា� ំ២០១៨ េ�េខត�េឈៀងៃម៉ ្របេទសៃថ កាលពីៃថ�ទី២៣-២៧ ែខមករា 

ឆា� ំ២០១៨ េ្រកាម្របធានបទ “និរន�រភាពការតភា� ប់អាស៊ាន វ�បុលភាពគា� ន្រពំែដន ASEAN-Sustainable 

Connectivity, Boundless Prosperity” រដ�ម�ន�ីេទសចរណ៍អាស៊ានបាន្របជុ�ពិនិត្យសេ្រមចេលើចំណុច

សំខាន់ៗមួយចំនួន៖ (១) វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត� ែផនការយុទ�សា�ស�េទសចរណ៍អាស៊ាន ២០១៦-២០២៥ 

(២) វាយតៃម�សកម�ភាពយុទ�នាការផ្សព�ផ�យ Visit ASEAN@50 (៣) ការអនុវត�ស�ង�ដាគុណភាពេទសចរណ៍ 

អាស៊ាន (៤) វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�កិច�្រពមេ្រពៀងទទួលសា� ល់គា� េ�វ�ញេ�មកេលើអ�កជ�នាញេទសចរណ៍

អាស៊ាន (ASEAN MRA-TP)។ 

រដ�ម�ន�ីេទសចរណ៍អាស៊ានបានេចញេសចក�ី្របកាសរមួេដាយេផា� តេលើ (១) ការអនុវត�ែផនការយុទ�សា�ស�

េទសចរណ៍អាស៊ាន២០១៦-២០២៥ (២) ការព្រង�កកម� វ�ធីផ្សព�ផ�យេគាលេ�េទសចរណ៍អាស៊ាន បនា� ប់ពី

ភាពេជាគជ�យៃនយុទ�នាការផ្សព�ផ�យ Visit ASEAN@50 េដើម្បីអបអរសាទរខួបទី៥០ឆា� ំៃនការបេង�ើតអាស៊ាន 

(៣) ការអភិវឌ្ឍផលិតផលេទសចរណ៍អាស៊ាន ពិេសសការេរៀបចំែខ្សទស្សនកិច�រមួគា�  (៤) ការជ�រញុវ�និេយាគ 
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េលើេហដា� រចនាសម�័ន�េឆ�ើយតបកំេណើនៃនវ�ស័យេទសចរណ៍ (៥) ការជ�រញុ “េទសចរណ៍ស្រមាប់ទាងំអស់គា� ” 

(Tourism for All) ពិេសសការេរៀបចំេហដា� រចនាសម�័ ន� សម្បទា ផលិតផល និងេសវាេទសចរណ៍ស្រមាប់

ជនពិការ េទសចរវ�យចំណាស់ �ស�ីមានៃផ�េពាះ និងកុមារ (៦) ស�ង�ដាគុណភាពេទសចរណ៍ (៧) ការព្រង�ង

គុណភាពអ�កជ�នាញេទសចរណ៍អាស៊ាន (៨) ព្រង�ងការតភា� ប់ និងការស្រមួលការេធ�ើដ�េណើរ។ បែន�មេលើសេនះ 

រដ�ម�ន�ីេទសចរណ៍អាស៊ានបានដាក់េចញ៖ (១) េសចក�ី ្របកាសរមួស�ី ពីេទសចរណ៍តាមនាវាកម�ន� (ASEAN 

Joint Declaration on Cruise Tourism) សំេ�ការអនុវត�ទទួលខុស្រតូវ ក� �ងធុរៈកិច�េគាលនេយាបាយ 

និងបទប��ត�ិពាក់ព័ន� និង (២) េសចក�ី ្របកាសរមួស�ី ពីេទសចរណ៍ម� �បអាហារ (Joint Declaration on 

Gastronomy Tourism) េដើម្បីជាការគាំ្រទ និងសហការជាមួយែផ�កឯកជនវអភិវឌ្ឍផលិតផលេទសចរណ៍ 

ម� �បអាហារអាស៊ាន និងបេង�ើតជាេវទិកាែចករែំលកចំេណះដ�ង និងបទពិេសាធន៍។   (ឧបសម�័ន�ទី១) 
 

IV. សភាពការណ៍េទសចរណ៍កម��ជ 
េទសចរអន�រជាតិមកទស្សនាកម� �ជាក� �ងឆា� ំ២០១៧ សរបុចំនួន ៥.៦០២.១៥៧ នាក់ (៥.៦ លាននាក់) េកើន

េឡើង ១១,៨% េធៀបនឹងឆា� ំ២០១៦ ក� �ងេនាះ ៖ 

១. ផ��វអាកាស ៣.៣១២.៧៣៨ នាក់ េស� ើនឹង ៥៩,១% ៃនចំនួនសរបុ េកើនេឡើង ២២,៥% 

- អាកាសយានដា� នភ�ំេពញ ១.៤០៩.៨៣៣ នាក់  េស� ើនឹង ២៥.២% ៃនចំនួនសរបុ េកើនេឡើង ២១,១% 

- អាកាសយានដា� នេសៀមរាប១.៨២០.៦៨៧ នាក់  េស� ើនឹង ៣២,៥% ៃនចំនួនសរបុ េកើនេឡើង ២០,៨% 

- អាកាសយានដា� នកងេកង ៨២.២១៨ នាក់  េស� ើនឹង ១,៥% ៃនចំនួនសរបុ   េកើនេឡើង ១៤៨,៥% 

២. ផ��វេគាក ២.១៤៤.០០៩ នាក់ េស� ើនឹង ៣៨,៣% ៃនចំនួនសរបុ ថយចុះ -០,៥% 

៣. ផ��វទឹក ១៤៥.៤១០ នាក់ េស� ើនឹង ២,៦% ៃនចំនួនសរបុ  ថយចុះ -៥,២% 

• ទីផ�រេទសចរណ៍សំខាន់ៗទាងំ១០ មកកម� �ជា 

១. ចិន ១.២១០.៧៨២ នាក់ េស� ើនឹង ២១,៦% ៃនចំនួនសរបុ េកើនេឡើង ៤៥,៩% 

២. េវៀតណាម ៨៣៥.៣៥៥ នាក់ េស� ើនឹង ១៤,៩% ៃនចំនួនសរបុ ថយចុះ -១៣,០% 

៣. ឡាវ ៥០២.២១៩ នាក់ េស� ើនឹង ៩,០% ៃនចំនួនសរបុ េកើនេឡើង ៣៦,០% 

៤. ៃថ ៣៩៤.៩៣៤ នាក់ េស� ើនឹង ៧,០% ៃនចំនួនសរបុ ថយចុះ -០,៨% 

៥. កូេរ ៉ ៣៤៥.០៨១ នាក់ េស� ើនឹង ៦,២% ៃនចំនួនសរបុ ថយចុះ -៣,៤% 

៦. សហរដ�អាេមរកិ ២៥៦.៥៤៤ នាក់  េស� ើនឹង ៤,៦% ៃនចំនួនសរបុ េកើនេឡើង ៧,៥% 

៧. ជបុ៉ន ២០៣.៣៧៣ នាក់ េស� ើនឹង ៣,៦% ៃនចំនួនសរបុ េកើនេឡើង ៦,២% 

៨. ម៉ាេឡសីុ ១៧៩.៣១៦ នាក់ េស� ើនឹង ៣,២% ៃនចំនួនសរបុ េកើនេឡើង ១៧,៣% 

៩. អង�េគ�ស ១៧១.១៦២ នាក់ េស� ើនឹង ៣,១% ៃនចំនួនសរបុ េកើនេឡើង ៧,៣% 

១០. បារំាង ១៦៦.៣៥៦ នាក់  េស� ើនឹង ៣,០% ៃនចំនួនសរបុ េកើនេឡើង ១០,៧% 

• ្របភពទីផ�រេទសចរណ៍ 

- មកពីតំបន់អាសីុប៉ាសីុហ�ិក ៤.៣១៨.៥២៦ នាក់ េស� ើនឹង ៧៧,១% ៃនចំនួនសរបុ េកើនេឡើង ១១,៨% 

ក� �ងេនាះមកពីអាស៊ាន  ២.១៦១.២៥៤នាក់ េស� ើនឹង ៣៨,៦% ៃនចំនួនសរបុ េកើនេឡើង ១,៩% 

- មកពីតំបន់អឺរ៉បុ ៨៥៥.៥៤១ នាក់ េស� ើនឹង ១៥,៣% ៃនចំនួនសរបុ េកើនេឡើង ១១,៣% 

- មកពីតំបន់អាេមរកិ ៣៩៥.០២៩ នាក់ េស� ើនឹង ៧,១% ៃនចំនួនសរបុ េកើនេឡើង ១១,៩% 
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• េទសចរអន�រជាតិបានទស្សនាតំបន់អាទិភាព 

- េសៀមរាបអង�រ ទទួលបានេទសចរអន�រជាតិ ២.៤៥៧.២៨២ នាក់ េស� ើនឹង ៣៨,៣% ៃនចំនួនសរបុ 

េកើនេឡើង ១១,៤% 

- តំបន់ភ�ំេពញ ទទួលបានេទសចរអន�រជាតិ   ៣.១៤៤.៨៧៥ នាក់ េស� ើនឹង ៤៩,០% ៃនចំនួនសរបុ 

េកើនេឡើង ១២,១% 

- តំបន់េឆ�រសមុ្រទ ទទួលបានេទសចរអន�រជាតិ  ៧៣៩.៨៨៤ នាក់ េស� ើនឹង ១១,៥% ៃនចំនួនសរបុ

េកើនេឡើង ១៥,០% 

- តំបន់េអកូេទសចរណ៍ភូមិភាគឦសាន� ទទួលបានេទសចរអន�រជាតិ ៧១.៦៩៧ នាក់ េស� ើនឹង ១,១%  

ៃនចំនួនសរបុ េកើនេឡើង ៨,១% 

• ចំនួនេទសចរកម� �ជាេចញេ�េ្រ�្របេទស (Cambodian Outbound Tourist) 

ឆា� ំ២០១៧េនះ មានេទសចរកម� �ជាេចញេ�េ្រ�្របេទសចំនួន ១.៧៥២.២៦៩នាក់ េកើនេឡើង 

២២,២% េធៀបនឹងឆា� ំ២០១៦។ 

• ចំនួនេទសចរជាតិ (Domestics Tourist) 

ឆា� ំ២០១៧េនះ មានេទសចរជាតិេ�ទស្សនាកំសាន�តាមតំបន់រមណីយដា� ននានាទូទាងំ្របេទសមាន

ចំនួន ១១ លាននាក់ េកើនេឡើង ២,១% េធៀបនឹងឆា� ំ២០១៦។     (ឧបសម�័ន�ទី១) 
 សូចនករេទសចរណ៍សេ្រមចបាន 

- ចំណូលេទសចរណ៍ (អន�រជាតិ) ្របមាណ ៣,៦៦៨លានដុលា� រអាេមរកិ េកើនេឡើង ១៣,៣% 

- វ�ស័យេទសចរណ៍បានរមួចំែណក្របមាណ ១២,៣% ៃនផលិតផលក� �ង្រសុកសរបុរបស់កម� �ជា (GDP)  

និងតំណាងឲ្យ្របមាណ ៣០% ៃនវ�ស័យេសវាកម�េ�កម� �ជា 

- វ�ស័យេទសចរណ៍បេង�ើតការងារេដាយផា� ល់្របមាណជាង ៦០មឺុននាក់ និងការងារេដាយ្របេយាល  

  រាប់មឺុននាក់បែន�មេទៀត។ 

 ចក��វ�ស័យ  

- ឆា� ំ២០១៨េនះ កម� �ជាេ្រគាងនឹងទទួលេទសចរអន�រជាតិ្របមាណ ៦,១០ លាននាក់ 

- ឆា� ំ២០២០ កម� �ជាេ្រគាងនឹងទទួលេទសចរអន�រជាតិ ៧លាននាក់ និងចំណូលេទសចរណ៍្របមាណ ៥ពាន់ 

លានដុលា� រអាេមរកិ និងបេង�ើតការងារេដាយផា� ល់្របមាណជ�ត ១លាននាក់ 

- ឆា� ំ២០២៥ កម� �ជាេ្រគាងនឹងទទួលេទសចរអន�រជាតិ ១០លាននាក់ 

- ឆា� ំ២០៣០ កម� �ជាេ្រគាងនឹងទទួលេទសចរអន�រជាតិ ១២លាននាក់។ 

V. លទ�ផលអនវុត�ការងរេទសចរណ៍ឆា� ២ំ០១៧ 

េដើម្បីព្រង�ងការ្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍េ�កម� �ជា្របកបេដាយគុណភាព ្របសិទ�ភាព 

និងនិរន�រភាព ្រកសួងេទសចរណ៍បានសហការជាមួយ្រកសួង-សា� ប័នពាក់ព័ន� វ�ស័យឯកជន និងៃដគូអភិវឌ្ឍ 

បន�អនុវត�យ៉ាងខា� ប់ខ� �ននូវកម� វ�ធីការងារជាអាទិភាព េដាយេផា� តេលើមំុ៤៖ 
 

• មំុទី១.   ការអភិវឌ្ឍផលិតផលេទសចរណ៍្របកបេដាយភាពទាក់ទាញ និងភាពៃច�្របឌិត 

• មំុទី២.  ការព្រង�ងគុណភាពឧស�ហកម� េទសចរណ៍ តាមរយៈការដាក់េចញ និងការអនុវត�

ស�ង�ដាៃបតងស្រមាប់ផលិតផល និងេសវាេទសចរណ៍ “េសវាមួយ ស�ង�ដាមួយ” 
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ទាំងេ�ក្រមិតថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់តំបន់អាស៊ាន ការព្រង�ងធនធានមនុស្សក� �ងវ�ស័យ 

េទសចរណ៍ “បុគ�លិកមា� ក់ ជ�នាញមួយ” ពិេសសការបណ� �ះបណា� លអ� កជ�នាញ

វ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍្រសបតាមស�ង�ដាអាស៊ាន និងការ្រគប់្រគងតាម្របព័ន� Online 

• មំុទី៣. ការព្រង�ងការផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍តាម្រគប់មេធ្យោបាយ 

• មំុទី៤.  ការេ្របើ្របាស់្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានវ�ទ្យោក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ (Smart Tourism)  

១. ការអភិវឌ្ឍផលិតផលេទសចរណ៍ 

១.១. ការេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនការអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍ថ� ក់ជតិ និងថ� ក់េ្រកាមជតិ  

១.១.១ ការងរែផនការអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍ 

េដាយែផ�កេលើសា� នភាព និនា� ការេទសចរណ៍ ភាពខា� ំង ប�� ្របឈម និងេដើម្បីឈានេ�សេ្រមច 

ចក� �វ�ស័យៃនការអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍ជា “មាសៃបតង” ្រកសួងេទសចរណ៍បានដាក់េចញនូវវ�ធានការ 

េគាលនេយាបាយស្រមាប់ជ�រញុសកម�ភាពេទសចរណ៍ជាបន�បនា� ប់ និងអនុវត�្របកបេដាយការទទួលខុស្រតូវ។ 

ការងារែផនការអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍សេ្រមចបានដូចខាងេ្រកាម៖ 

- បានសិក�្រសាវ្រជាវ េរៀបចំែផនការអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍ថា� ក់ជាតិ ថា� ក់តំបន់ និងថា� ក់េ្រកាមជាតិ 

ជាពិេសស បានសហការជាមួយគណៈកមា� ធិការ្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍រាជធានី-េខត�។  

- បានេបាះពុម�េសៀវេ�ែផនការអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍កំពតថ�� (េខត�កំពត) ២០១៦-២០២០។  

- បានសហការជាមួយអ�កស�័្រគចិត�ជាន់ខ�ស់ជបុ៉ន (JICA) េបាះពុម�ក្រមងេសៀវេ�សហគមន៍េទសចរណ៍ 

និងេអកូេទសចរណ៍ជាភាសាែខ�រ និងភាសាជបុ៉ន េដើម្បីជ�រញុការផ្សព�ផ�យ និងទាក់ទាញេទសចរ

ជបុ៉ន មកទស្សនាកម� �ជាេ�តំបន់សហគមន៍េទសចរណ៍ និងេអកូេទសចរណ៍ចំនួន១៦េខត� -្រកុង។ 

- បានេរៀបចំេសចក�ី្រពាងឯកសារគតិយុត�ស�ី ពី តំបន់និេវសនដា� នេទសចរណ៍ (Second Home)។ 

១.១.២ ការងរបរ�សា� នេទសចរណ៍ 

- បានេរៀបចំែផនការសកម� ភាពែ្រប្របួលអាកាសធាតុ (CCAP) ក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ គាំ្រទេដាយ

មូលនិធិពីសម�័ន�មិត�ែ្រប្របួលអាកាសធាតុៃនទីភា� ក់ងារសហ្របតិបត�ិការអន�រជាតិ សហគមន៍អឺរ៉បុ 

្របេទសសុ៊យែអត អង�ការ SIDA និងអង�ការ UNDP។   

- បាននិងកំពុងអនុវត�គេ្រមាងែ្រប្របួលអាកាសធាតុក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ ២០១៥-២០១៨ េដាយ

្របតិបត�ិតាម “ែផនការយុទ�សា�ស�ែ្រប្របួលអាកាសធាតុកម� �ជា”។ ការអនុវត�គេ្រមាងសាកល្បង

ចំនួន ០៣ រមួមាន៖ ១).គេ្រមាងែកលម�សហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ពាម្រកេសាប ២).គេ្រមាងេលើក

កម� ស់ការយល់ដ�ងសាធារណៈពីទី្រកុងសា� តេ�ភ�ំ េពញ និង ៣).គេ្រមាងេលើកកម� ស់ការយល់ដ�ង     

សាធារណៈពីស�ង�ដាសណា� គារៃបតងេ�កម� �ជា។ 

១.១.៣ ការងរមហាၸអនុតបំន់េមគង� (GMS)  

- បានេរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស�ទីផ�រេទសចរណ៍ស្រមាប់ឆា� ំ២០១៥-២០២០។  

- កម� �ជាទទួលបានគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍េហដា� រចនាសម�័ន�េទសចរណ៍តាម្រចករេបៀងភាគខាងត្ប�ង ែដល 

ជាែផ�កៃនការជ�រញុកំេណើនេទសចរណ៍។  
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- បាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍគេ្រមាងកំពង�ែផេទសចរណ៍េខត�កំពត និងកំណាត់ផ��វតភា� ប់ ការេធ�ើឲ្យ្របេសើរ

េឡើងនូវបរិសា� នេ�ជុ�វ�ញផ�រកា� ម េខត�ែកប ការព្រង�ងសមត�ភាពសា� ប័នក� �ងការគាំ្រទដល់ការ

រីកចំេរើនក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍េ�េខត�ែកប កំពត និងេកាះកុង។  

១.១.៤ កិច�សហ្របតិបត�កិារេទសចរណ៍្រចករេបៀងភាគខាងត្ប�ង (កម��ជ-ៃថ-េវៀតណម) 

- បាននិងកំពុងជ�រញុកិច�សហ្របតិបត�ិការេទសចរណ៍្រចករេបៀងភាគខាងត្ប�ង េដាយេផា� តេ�េលើកិច�ការ 

៤ជាសំខាន់៖ ១). ការអភិវឌ្ឍផលិតផលេទសចរណ៍ ២). ការសិក�ទីផ�រ និងផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍ 

៣). ការស្រមបស្រមួលការេធ�ើដ�េណើរ និង ៤). ការបណ� �ះបណា� ល និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស។  

- បានចុះសិក�្រសាវ្រជាវពីសកា� នុពលេទសចរណ៍ តាម្រចករេបៀងេទសចរណ៍ភាគខាងត្ប�ងកម� �ជា 

រមួមាន េខត�តាែកវ ែកប កំពត ្រពះសីហនុ និងេកាះកុង។  

១.១.៥ កិច�សហ្របតិបត�កិារេទសចរណ៍តំបន់្រតីេកាណ កម��ជ-ឡវ-េវៀតណម 

-   បានអនុវត�តាមែផនការក� �ងការអភិវឌ្ឍ និងការតភា� ប់េសដ�កិច�រវាង្របេទសទាំងបីរហូតដល់ឆា� ២ំ០៣០ 

ក� �ងេគាលេ�ព្រង�ងការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាព  និងេរៀបចំយន�ការ្រគប់្រគងការតភា� ប់ឲ្យមាន

្របសិទ�ភាព ែដលែផនការេនះគឺជាែផនទីបងា� ញផ��វស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់្រតីេកាណ CLV។  

- បានចូលរមួជ�រញុការេរៀបចំែផនការអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍្របេទស CLV ក� �ងតំបន់្រតីេកាណអភិវឌ្ឍ។  

- បានជ�រញុការសិក�្រសាវ្រជាវរមួគា�  េលើវ�ស័យេទសចរណ៍ៃន្របេទសទាំងបី េដើម្បីបេង�ើតលក�ខណ�  

ស្រមាប់ស្រមួលដល់ការេធ�ើដ�េណើររបស់េភ��វេទសចរ។ 

- បានចូលរមួសិក�្រសាវ្រជាវស�ី ពីការអភិវឌ្ឍេហដា� រចនាសម�័ ន�េទសចរណ៍ និងស្រមបស្រមួលក� �ង

ការជ�រញុការអភិវឌ្ឍ និងការេធ�ើពិពិធកម�ផលិតផលេទសចរណ៍ថ��ៗបែន�មេទៀត ការអភិវឌ្ឍធនធាន

មនុស្ស ្រពមទាំងការតភា� ប់ផ��វទស្សនកិច�េ�ដល់េគាលេ�េទសចរណ៍ៃន្របេទសទាំងបី។ 

១.២. ការជំរញុទាក់ទាញការ វ�និេយគេលើវ�សយ័េទសចរណ៍  

- បានេរៀបចំេធ�ើបច��ប្បន�កម�ប��ីគេ្រមាងវ�និេយាគក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ ែដលបានទទួលការអនុម័តពី

រាជរដា� ភិបាល ចាប់ពីៃថ�ទី០១ ែខសីហា ឆា� ១ំ៩៩៤ ដល់ៃថ�ទី៣០ ែខេមសា ឆា� ២ំ០១៧ ែដលក� �ងេនាះ

មាន ១៨៥គេ្រមាងទុនវ�និេយាគ ែដលបានចុះប��ីចំនួន្របមាណជាង ២ពាន់លានដុលា� រ ទុនេលើអចលន 

្រទព្យមាន្របមាណជ�ត ២៣ពាន់លានដុលា� រ និងផ�ល់ការងារេដាយផា� ល់្របមាណជាង ២៥មឺុននាក់។  

- បាននិងកំពុងសិក�េដាយសហការជាមួយតំណាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ្របចាំទី្រកុងភ�ំេពញ និង្រកុម

អ�កពិេ្រគាះេយាបល់របស់ ADB សិក�គេ្រមាងេ�េខត�្រពះសីហនុ។ ការសិក�គេ្រមាងេនះេផា� ត

សំខាន់េលើ៖ ១). ផ��វ ្របព័ន�លូសងខាងទប់ទឹកកខ�ក់កំុឲ្យហូរចូលសមុ្រទតាមបេណា� យេឆ�រអូរេ្រតះ 

និងេឆ�រអូរេឈើទាល ២).ែផេទសចរណ៍េ�្រកុង្រពះសីហនុ និងេ�េកាះ (េកាះរ៉ងុ) ៣). ែផនការ

យុទ�សា�ស�អភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍ និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស។ 

- បាននិងកំពុងេរៀបចំជ�រញុការវ�និេយាគេទសចរណ៍េលើតំបន់កំពតថ��ៃនេខត�កំពត។ 

- បាននិងកំពុងជ�រញុការសិក�្រសាវ្រជាវ និងេរៀបចំតំបន់អភិវឌ្ឍេទសចរណ៍ “គេ្រមាងេទសចរណ៍

នាគរាជ”ក� �ង្រកុង្រពះសីហនុ េដាយអនុវត�តាមការសេ្រមចរបស់រាជរដា� ភិបាល។ 
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- បាននិងកំពុងសហការជាមួយអង�ការមូលនិធិពិភពេលាកេដើម្បីធម�ជាតិ (WWF) និង្រកសួងបរសិា� ន 

ក� �ងការេរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស� និងសកម�ភាពេលើគេ្រមាងសា� រសត�ខា� ធំេឡើងវ�ញ េ�ក� �ងែដន

ជ្រមកសត�ៃ្រពែ្រសពកៃនេខត�មណ� លគិរ។ី  

- បានចូលរមួជាមួយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរ�ិ�វត� � និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ក� �ងការសិក�លទ�ភាព

សាងសង�កំពង�ែផេទសចរណ៍អន�រជាតិេ�េខត�្រពះសីហនុ តាមកិច�សហ្របតិបត�ិការភាពជាៃដគូ

រដ�-ឯកជន (PPP)។  

- បានេរៀបចំគេ្រមាងវ�និេយាគសាធារណៈបីឆា� ំរំកិល ២០១៨-២០២១ ក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ ែដល

ក� �ងេនាះរមួមានគេ្រមាង៖  

  (១) គេ្រមាងែដលបាន និងកំពុងអនុវត�៖ 

 គេ្រមាងេហដា� រចនាសម�័ន�េទសចរណ៍ ស្រមាប់កំេណើន្របកបេដាយបរយិាប័ន�ក� �ងមហាអនុ

តំបន់េមគង� 

 គេ្រមាងសាងសង�សាលាបណ� �ះបណា� លវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍ 

 គេ្រមាងសាកល្បងស�ី ពីបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ 

 (២) គេ្រមាងេស� ើសំុពីៃដគូ និងរាជរដា� ភិបាល៖ 

 គេ្រមាងសាងសង�វ�ទ្យោសា� ន្រសាវ្រជាវេទសចរណ៍ 

 គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍េហដា� រចនាសម�័ន�េទសចរណ៍្រកុងកំពតថ�� 

 គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍រមណីយដា� នេទសចរណ៍្របវត�ិសា�ស�អន�ង�ែវង 

 គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍េហដា� រចនាសម�័ន�េទសចរណ៍តំបន់្រតីេកាណអភិវឌ្ឍ 

 គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍េហដា� រចនាសម�័ន�េទសចរណ៍តំបន់្រតីេកាណមរកត 

 គេ្រមាងជ�នួយបេច�កេទសស្រមាប់េហដា� រចនាសម�័ន�េទសចរណ៍ស្រមាប់កំេណើន្របកប 

េដាយបរយិាប័ន�ក� �ងមហាអនុតំបន់េមគង�  

 គេ្រមាងសា� រសត�ខា� ធំេឡើងវ�ញេ�កម� �ជា។ 

- សហការជាមួយសាជ�វកម� ហិរ��វត� �អន�រជាតិ្របចាំកម� �ជា (IFC) េរៀបចំសិកា� សាលាពិេ្រគាះេយាបល់ 

េលើការអភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍ និងការវ�និេយាគ។ 

- បានចុះពិនិត្យគេ្រមាងេស� ើសំុរបស់្រកុមហុ៊ន RS Invest Resources Natural Co.,Ltd ក� �ងការសា� រ 

និងអភិវឌ្ឍទីតំាងអូរ្រកាំងអំបិលក� �ងភូមិសា�ស�ឃំុវល� ិ៍ និង្រតពាំងគង ្រសុកសំេរាងទង េខត�កំពង�ស�ឺ  

េលើៃផ�ដ�ទំហំ ១៨០ហិចតា េដើម្បីវ�និេយាគបេង�ើតេ�ជាតំបន់រមណីយដា� នេទសចរណ៍លែម�កាយ។ 

១.៣. ការអភិវឌ្ឍផលិតផលេទសចរណ៍  

១.៣.១. ការងរ្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍរមណីយដ� នេទសចរណ៍ 

ក� �ងឆា� ំ២០១៧ រមណីយដា� នេទសចរណ៍រាជធានី-េខត� ្រតូវបានេធ�ើបច��ប្បន�ភាព ក� �ងេនាះរួមមាន

រមណីយដា� នេទសចរណ៍សរបុចំនួន ៣៩៤កែន�ង េដាយមានរមណីយដា� នេកើនេឡើងចំនួន៥៩កែន�ង រមួមាន៖ 

 រមណីយដា� នេទសចរណ៍វប្បធម៌្របវត�ិសា�ស�   ១១៤ កែន�ង 

 រមណីយដា� នេទសចរណ៍វប្បធម៌្របវត�ិសា�ស�ធម�ជាតិ  ២១ កែន�ង   

 រមណីយដា� នធម�ជាតិែកៃច�      ២៤ កែន�ង 

ទំព័រទី 12 

 



 រមណីយដា� នេទសចរណ៍្របវត�ិសា�ស�    ០៦ កែន�ង   

 រមណីយដា� នេទសចរណ៍ែកៃច�     ៣៣ កែន�ង    

 រមណីយដា� នេទសចរណ៍វប្បធម៌ធម�ជាតិ   ២៧ កែន�ង    

 រមណីយដា� នេទសចរណ៍ធម�ជាតិ     ១៦៩ កែន�ង       (ឧបសម�័ន�ទី២) 

- បានេរៀបចំ្របកាសស�ី ពីការ្រគប់្រគងចំណូលពីរមណីយដា� នេទសចរណ៍ក� �ងេខត� តាែកវ េខត�

េពាធិ៍សាត់ និងេខត�ស�ឹងែ្រតង េដាយបាន្របគល់សមត� កិច�ជូនគណៈអភិបាលេខត�ទាំង០៣ជាអ� ក

ចាត់ែចង និង្រគប់្រគងចំណូលេនះ។ ទទ�ឹមនឹងេនាះ េដើម្បីជ�រញុចលនា្របឡង្របណាំងរមណីយដា� ន

សា� ត ឆា� ំ២០១៧្រតូវបានកំណត់ដាក់េចញចលនា្របឡង្របណាំងរមណីយដា� នេទសចរណ៍គំរេូលើកទី១ 

េដាយមានេបក�ភាពចំនួន ៣៣ មកពី ១៧រាជធានី-េខត�។ ជាលទ�ផល រមណីយដា� ន ២២ មកពី១៦   

រាជធានី-េខត� បានទទួលជ�យលាភីជារមណីយដា� នេទសចរណ៍គំរ្ូរបចាំឆា� ំ ២០១៧-២០១៨។ 

១.៣.២. ការងរ្រគប់្រគងរមណីយដ� នេទសចរណ៍្របវត�ិសា�ស�អន�ង់ែវង 

- បានេធ�ើការបណ� �ះបណា� លមគ� �េទ�សក៍សហគមន៍អន�ង�ែវងេលើកទី១បានចំនួន ២០របូ និងបានេរៀបចំ

ប� ង�េគាលអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍តំបន់្របវត�ិសា�ស�អន�ង�ែវង េដាយសហការជាមួយមជ្ឈមណ� ល

ឯកសារកម� �ជា។ 

១.៣.៣.ការងរ្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍េទសចរណ៍ 

- បានេរៀបចំកិច�្របជុ�បូកសរបុលទ�ផលការងារ្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍េទសចរណ៍ េ្រកាម

អធិបតីភាព ឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី្រកសួងេទសចរណ៍ ឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី្រកសួងបរ�សា� ន និង ឯកឧត�ម 

រដ�ម�ន�ី្រកសួងកសិកម� រុកា� ្របមាញ ់និងេនសាទ។ េដាយេយាងសា� រតីៃនកិច�្របជុ�េនះ រាជរដា� ភិបាល

បានសេ្រមចបេង�ើត្រកុមការងារអន�រ្រកសួង េដើម្បី្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍េទសចរណ៍ 

និងេអកូេទសចរណ៍ ែដលមានរដ�ម�ន�ី្រកសួងេទសចរណ៍ជា្របធាន  រដ�ម�ន�ី្រកសួងបរសិា� នជាអនុ្របធាន 

អចិៃ�ន�យ៍ និងរដ�ម�ន�ី្រកសួងកសិកម�  រកុា� ្របមាញ់ និងេនសាទជាអនុ្របធាន។ 

- បានសហការជាមួយ្រកសួងបរសិា� នេរៀបចំេវទិកាេអកូេទសចរណ៍េលើកទី២ កាលពីែខមីនា ឆា� ំ២០១៧ 

េដើម្បីជា្រតីវ�ស័យបងា� ញទិសេ�ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍសកម�ភាពេទសចរណ៍ក� �ងតំបន់ការពារធម�ជាតិ។ 

- គណៈ្របតិភូ្រកសួងេទសចរណ៍ដ�កនាំេដាយ ឯកឧត�មរដ�ម�ន� ីបានចុះទស្សនកិច�ផា� ល់េ�សហគមន៍ 

ចំនួន២៖ គឺសហគមន៍េតទឹកពុះ ក� �ង្រសុកឱរ៉ាល់ េខត�កំពង�ស�ឺ  និងសហគមន៍េអកូេទសចរណ៍អាែរង៉ 

េខត�េកាះកុង។ តាមរយៈលទ�ផលដ�េណើរទស្សនកិច�េ�កាន់តំបន់អាែរង៉េនះ រាជរដា� ភិបាលបានសេ្រមច៖ 

 អនុ�� តឲ្យ្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ចាត់តំាង្រកុមការងារចុះសិក�តំេឡើង 

្របព័ន�ទូរស័ព� និងេសវាអីុនេធើែណតជូន្របជាសហគមន៍។ 

 អនុ�� តឲ្យ្រកសួងសុខាភិបាលចាត់តំាង្រកុមការងារចុះពិនិត្យ និងព្យោបាលជ�ង�្រគុនចាញ់េ�ដល់

្របជាជន ទាំង០៣ឃំុេ�តំបន់អាែរង៉។ 

 អនុ�� តឲ្យមជ្ឈមណ� លកំចាត់មីនកម� �ជាចាត់តំាង្រកុមការងារចុះរាវរក និងបំផា� ញ្រគាប់មីន 

និងសំណល់្រគាប់មិនទាន់ផ��ះក� �ងភូមិសា�ស�តំបន់អាែរង៉។ 

 អនុ�� តឲ្យ្រកសួងបរសិា� នចាត់តំាង្រកុមការងារសិក� និងេរៀបចំ្របព័ន�្រគប់្រគងសំណល់

រងឹ និងរាវ ជូន្របជាសហគមន៍ និងអនុ�� តឲ្យអាជា� ធរអគ�ីសនីកម� �ជាចាត់តំាង្រកុមការងារ 

ទំព័រទី 13 

 



ចុះសិក�ពីលទ�ភាព និងតភា� ប់ចរន�អគ�ីសនី ឬការេ្របើ្របាស់អគ�ីសនីេដាយេ្របើ្របាស់ថាមពល 

្រពះអាទិត្យ េដើម្បីឲ្យ្របជាជនអាចេ្របើ្របាស់បាន។ 

- ថ��ៗេនះ ្រកសួងេទសចរណ៍ក៏បានេបើកវគ�បណ� �ះបណា� លមគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍សហគមន៍ សុវត�ិភាព

ចំណីអាហារ អនាម័យ និងបរសិា� ន ដល់្របជាសហគមន៍បានចំនួន ២៦នាក់ េហើយឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី

្រកសួងេទសចរណ៍ ក៏បានដ�កនាំគណៈ្របតិភូរមួជាមួយែផ�កឯកជន ចុះេ�ទស្សនកិច�តំបន់អាែរង៉

េនះជាេលើកទី២ និងបានសំេណះសំណាលជាមួយ្របជាសហគមន៍្របមាណ ២៥០នាក់ផងែដរ។ 

១.៣.៤.ការងរអភិវឌ្ឍផលិតផលេទសចរណ៍ MICE 

ក� �ងឆា� ំ២០១៧ ស�ង�ដា MICEកម� �ជា ្រតូវបានដាក់េចញ ្រពមទាំងបានដាក់េចញសារាចរែណនាំស�ី ពីការ

េស� ើសំុស�ង�ដា MICE អាស៊ាន ្របេភទបន�ប់្របជុ�េលើកទី១។ ជ�យលាភីស�ង�ដា MICE អាស៊ានេនះ ្រតូវបានទទួល

េ�ទី្រកុងេឈៀងៃម៉ ្របេទសៃថ ក� �ងេនាះ រមួមាន៖ ១. Sokha Siem Reap Resort, ២. Garden City 

Hotel, ៣. Sokhlay Angkor, ៤. Sofitel Hotel Resort និង ៥. Apsara Palace Resort &  Conference 

Center។ 

១.៣.៥.ការងរជរំុញយទុ�នការ “េទសចរមា� ក់ េដើមេឈើមួយេដើម” 

េដើម្បីឲ្យេទសចរណ៍កម� �ជាមានភាពៃបតងសា� ត និង្រសបេ�តាមយុទ�នាការ “េទសចរមា� ក់ េដើមេឈើ 

មួយេដើម” េយើងបាន្របារព�ពិធីដំាេដើមេឈើ េដាយផ�រភា� ប់នឹង្រពឹត�ិការណ៍េទសចរណ៍ចំនួន០៣េលើកធំៗ 

ក� �ងេនាះរមួមាន៖ 

- េលើកទី០១ បានេរៀបចំកម� វ�ធីដំាេដើមេឈើអនុស�វរយ៍ីអបអរសាទរពិធីបុណ្យទេន�េលើកទី៣ កាលពី 

ៃថ�ទី២៤ ែខមីនា ឆា� ំ២០១៧ េ�េខត�ស�ឹងែ្រតង េដាយមានការចូលរមួពីេភ� �វជាតិ អន�រជាតិ បងប� �ន 

្របជាពលរដ� និងគូអាពាហ៍ពិពាហ៍្របមាណ ៣០០នាក់។ 

- េលើកទី០២ បានេរៀបចំកម� វ�ធីដំាេដើមេឈើជូនគណៈ្របតិភូអន�រជាតិែដលបានអេ��ើញចូលរមួកិច�្របជុ� 

ៃនកិច�សន�នាកិច�សហ្របតិបត�ិការអាសីុ (ACD) និងសន�ិសីទអន�រជាតិស�ី ពីការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយ 

និរន�រភាព និងទី្រកុងេបតិកភណ�  កាលពីៃថ�ទី១៥ ែខមិថុនា ឆា� ំ២០១៧ េ�េខត�េសៀមរាប។ 

- េលើកទី០៣ បានេរៀបចំកម� វ�ធីដាំេដើមេឈើអនុស�វរីយ៍អបអរសាទពិធីបុណ្យសមុ្រទេលើកទី០៦ 

េ�េខត�ែកប េដាយមានការចូលរមួពីេភ� �វជាតិ អន�រជាតិ បងប� �ន្របជាពលរដ�  និងសិស�នុសិស្ស 

្របមាណ ៣០០នាក់។ 

១.៣.៦.ការងរ្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍតំបន់េឆ�រសមុ្រទកម��ជ 

 ការងរ្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍតំបន់េឆ�រសមុ្រទទូេ� 

- បានចុះ្រតួតពិនិត្យ និងតាមដានការអនុវត�គេ្រមាងនានា ទាំងការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍ េ�តាមបណា�

េខត�ទាំងបួនក� �ងតំបន់េឆ�រសមុ្រទកម� �ជា។ 

- បានចុះស្រមបស្រមួលជាមួយអាជា� ធរេខត� និងអាជ�វករេទសចរណ៍តាមបណា� េឆ�រ និងែ្រពកជាប់

សមុ្រទ េដើម្បីេដាះ្រសាយនូវប�� ្របឈមនានា ពិេសសេលើែផនការេរៀបចំែកលម�  អភិរក្ស និង

អភិវឌ្ឍ។ 
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- បានចុះតាមដាន្រតួតពិនិត្យ និងផ�ល់អនុសាសន៍ដល់ថា� ក់មូលដា� នក� �ងការ្រគប់្រគងគុណភាពេសវាកម�  

និងផលិតផលេទសចរណ៍េ�តាមេគាលេ�េទសចរណ៍ៃនេខត�តំបន់េឆ�រសមុ្រទទាំងបួន។ 

- បានចុះតាមដាន្រតួតពិនិត្យ និងចាត់វ�ធានការដល់មូលដា� នអាជ�វកម�តាមតំបន់េឆ�រសមុ្រទ និងែ្រពក

ែដលពំុបាន្រគប់្រគងសំណល់រងឹរាវបានល�។ 

- បានចុះតាមដាន្រតួតពិនិត្យ និងមានវ�ធានការដល់សំណង�ខុសបេច�កេទស និងគា� នច្បោប់ ពិេសសេ�

តាមមូលដា� នអាជ�វកម�េទសចរណ៍េ�តាមេឆ�រ និងែ្រពកក� �ងេខត�្រពះសីហនុ កំពត និងេកាះកុង។ 

 ការងរ្រគប់្រគង និងែកលម�េឆ�រខ្សោច់កម្សោន�ក��ងេខត�ទាងំបួនៃនតំបន់េឆ�រសមុ្រទកម��ជ 

- បានេរៀបចំ និងទទួលបានការអនុម័តដាក់ឲ្យេ្របើ្របាស់េគាលការណ៍ែណនំាស�ី ពីការ្រគប់្រគងេឆ�រ

ខ�ច់កម�ន� ែដលជាបទដា� នគតិយុត� មួយដ�សំខាន់ក� �ងការបងា� ញផ��វដល់ភាគីពាក់ព័ន�ក� �ងការ

្រគប់្រគង និងេរៀបចំែកលម� េឆ�រខ�ច់កម�ន�្របកបេដាយនិរន�រភាព និង្របសិទ�ភាពខ�ស់។ 

- បានេរៀបចំ និងផ្សព�ផ�យ្របកាសអន�រ្រកសួងស�ី ពីការដាក់ឲ្យេ្របើ្របាស់េគាលការណ៍ែណនាំស�ី ពី 

“ការ្រគប់្រគងេឆ�រខ�ច់កម�ន�” ដល់រដ�បាលេខត�- ្រកុង ្រសុកៃនតំបន់េឆ�រសមុ្រទកម� �ជា។ 

- បានចុះវាយតៃម�បឋមេឆ�រខ�ច់កម�ន�ក� �ងេខត�តំបន់េឆ�រសមុ្រទទាំងបួន និងទទួលបានការគាំ្រទឲ្យ

មាននូវ ចលនា្របឡង្របណំាងេឆ�រខ�ច់កម�ន�សា� ត ែដលជាយន�ការមួយជួយជ�រញុ និងេលើកទឹកចិត�  

ដល់រដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ ពិេសសតំបន់ែដលមានេឆ�រកម�ន� បន�្របឹងែ្របងបែន�មេទៀត ក� �ងការ

េរៀបចំែកលម�េឆ�រកម�ន� ក៏ដូចជាអភិរក្សតំបន់សកា� នុពលនានាបេ្រមើដល់វ�ស័យេទសចរណ៍។ 

 ្រក�មការងរអចិៃ�ន�យ៍ េដើម្ីបេដះ្រសាយ ជំរញុ និងតាមដនការអភិវឌ្ឍេលើេកាះរ�ុង 

- បានជ�រញុដល់ការ្រគប់្រគងមូលដា� នអាជ�វកម�េទសចរណ៍េ�េលើេកាះរ៉ងុ និងេកាះរ៉ងុសន�ឹម ក៏ដូចជា 

មេធ្យោបាយដ�កជ���នេទសចរណ៍ ក� �ងេនាះរមួមានកា្រគប់្រគងអាជា� បណ�  គុណភាពេសវាកម�  និង

ការបណ� �ះបណា� លដល់បុគ�លិកជាេដើម។ 

- បានសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន�ក� �ងការព្រង�ងសណា� ប់ធា� ប់ និងអនាម័យ េ�តាមមូលដា� នអាជ�វកម�

េទសចរណ៍ទាំងអស់េ�េលើេកាះរ៉ងុ និងេកាះរ៉ងុសន�ឹម ពិេសសតាមេឆ�រសមុ្រទែដលមានសកម�ភាព 

េទសចរណ៍។ 

- បានសហការជាមួយនគរបាលេទសចរណ៍ និងអាជា� ធរមូលដា� ន េដើម្បីេរៀបចំែផនការ្រគប់្រគងសន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពជូនេទសចរេ�កម�ន�េ�េលើេកាះរ៉ងុ េកាះរ៉ងុសន�ឹម និងតំបន់ជុ�វ�ញ។ 

- បានសហការជាមួយមន�ីរបរសិា� ន និងអង�ភាពពាក់ព័ន�ក� �ងការជ�រញុដល់មូលដា� នអាជ�វកម�េ�េលើេកាះ 

បំពាក់្របព័ន�ចេ្រមាះទឹកកខ�ក់ Septic Tanks និងព្រង�ងការទប់សា� ត់ការកាប់រានៃ្រព េដើម្បីសាងសង� 

បឹងហា� ឡ� និងផ�ះសំណាក់។  

១.៣.៧. ការងរេរៀបចំ្រពឹត�ិការណ៍េទសចរណ៍ 

- បានសហការជាមួយសាលាេខត�ស�ឹងែ្រតង និង្រកសួងសា� ប័នពាក់ព័ន� េរៀបចំបុណ្យទេន�េលើកទី៣ 

ឆា� ំ២០១៧ ែដលមានសកម�ភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា សកម�ភាពកីទ្បោជាេ្រចើន មេហា្រសពម� �ប

អាហារ េភសជ�ៈ ការតំាងពិព័រណ៍ផលិតផលកសិេទសចរណ៍ និងផលិតផលែខ�រ ការ្របគំុត�ន�ី និង

សែម� ងទស្សនីយភាពសិល្បៈ។ ្រពឹត�ិ ការណ៍េនះបានទាក់ទាញេភ��វជាតិ និងអន�ជាតិ្របមាណ 

ទំព័រទី 15 

 



១៤មឺុននាក់។ ទទ�ឹមនឹងេនាះ បានេរៀបចំដ�េណើរទស្សនកិច� FAM Trip េដើម្បីផ្សព�ផ�យក��ប់ទស្សនកិច� 

ក� �ងពិធីបុណ្យទេន�េលើកទី០៣ េ�េខត�ប៉ាក់េស ្របេទសឡាវ េ�េខត�ស�ឹងែ្រតង ្របេទសកម� �ជា។ 

- បានចូលរមួេរៀបចំពិធីបួងសួងេ�តំបន់្របាសាទសំបូរៃ្រពគុក េខត�កំពង�ធំ េ្រកាមអធិបតីភាពដ�ខ�ង�ខ�ស់ 

សេម�ចកិត�ិ្រពឹទ�បណ� ិត បុ៊ន រ� នី ហ៊ុន ែសន ពីៃថ�ទី០៦-០៧ ែខសីហា ឆា� ២ំ០១៧ េដើម្បអីបអរសាទរ 

និងផ្សព�ផ�យ “តំបន់្របាសាទសំបូរៃ្រពគុក” ែដល្រតូវបានចុះក� �ងប��ីេបតិកភណ� ពិភពេលាក។ 

- បានចូលរួមេរៀបចំពិធីបួងសួងចេ្រមើនេសក�ី សុខជូនដល់្រពះរាជាណាច្រកកម� �ជា និងផ្សព�ផ�យពី

សកា� នុពលេទសចរណ៍កម� �ជាេ�មុខ្របាសាទអង�រវត�  េខត�េសៀមរាប ពីៃថ�ទី០១-០៤ ែខធ�� ឆា� ២ំ០១៧។ 

- បានសហការជាមួយសាលាេខត�ែកប ្រកសួងវប្បធម៌និងវ�ចិ្រតសិល្បៈ គណៈកមា� ធិការជាតិអូឡាំពិក 

កម� �ជា និងសា� ប័នពាក់ព័ន�េរៀបចំពិធីបុណ្យសមុ្រទេលើកទី៦ ជុ�ទី២ េ�េខត�ែកប ពីៃថ�ទី២២-២៤ ែខធ�� 

ឆា� ំ២០១៧ េ្រកាម្របធានបទ “េឆ�រសមុ្រទៃបតង៖អនាគតគឺបច��ប្បន�” ែដលរមួមាន្រពឹត�ិការណ៍

កម�ន�ជាេ្រចើន ដូចជាកម�វ�ធីកីឡាេលើទឹក េលើេឆ�រ និងេលើអាកាស ទស្សនីយភាពសិល្បៈជាតិ និង

អន�រជាតិ ការ្របគំត្រនី� ការតំាងពិព័រណ៍ផលិតផលក� �ង្រសុក និងផលិតផលបរេទស និងមេហា្រសព

ម� �បអាហារជាតិ អន�រជាតិ និងេភសជ�ៈ។ ពិធីេបើកជាផ��វការបាន្រប្រពឹត�េ�េ្រកាមអធិបតីភាពដ�

ខ�ង�ខ�ស់ សេម�ចអគ�មហាၸេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ�ម�ន�ៃីន្រពះរជណច្រកកម��ជ 

នារា្រតីៃថ�ទី២៣ ែខធ�� ឆា� ំ២០១៧។ ពិធីបុណ្យសមុ្រទឆា� ំ២០១៧រយៈេពល៣ៃថ�េនះ្រតូវបាន្រប្រពឹត�

េ�្របកបេដាយបរយិាកាសសប្បោយរកីរាយ សន�ិសុខ សុវត�ិភាព សណា� ប់ធា� ប់ល�្របេសើរ េដាយមាន 

ការចូលរមួកម�ន�សប្បោយពីសំណាក់េភ��វជាតិ អន�រជាតិ សរបុ្របមាណជាង ៥០មឺុននាក់។  

- បានេរៀបចំេវទិកាេដាយែឡកស្រមាប់ទទួលេភ��វេទសចរបរេទសចូលទស្សនាការ្របណាំងទូក និង

បែណ� ត្របទីបេ�មុខ្រពះបរមរាជវំាង។ េ�ក� �ងកំឡ�ងេពល្រពះរាជពិធីបុណ្យរយៈេពលបីៃថ�េនះែដរ 

េយើងបានទទួលសា� គមន៍ និងែចកខិត�បណ� ផ្សព�ផ�យអំពីេទសចរណ៍ និង្រពះរាជពិធីបុណ្យអំុទូក បែណ� ត 

្របទីប និងសំពះ្រពះែខ អកអំបុក ជូនដល់េភ��វេទសចរអន�រជាតិ្របមាណជាង ១មឺុននាក់។ ជាងេនះ

េ�េទៀត ្រកុមការងារក៏បានេធ�ើការេរៀបចំទទួលបដ�សណា� រកិច�បវរក�� ពិភពេលាក (Miss Global) 

២០១៧ ចំនួន ៩០របូ ែដលមកទស្សនាការ្របណាំងទូក និងែស�ងយល់ពីវប្បធម៌ និង្របៃពណីរបស់

្របេទសកម� �ជាេ�ក� �ង្រពះរាជពិធីខាងេលើេនះផងែដរ។ 

២. ការព្រងឹងគុណភាពឧស្សោហកម�េទសចរណ៍ តាមទស្សនទាន “េសវមួយ ស�ង់ដមួយ” 

២.១. ការដក់េចញ និងអនុវត�ស�ង់ដ 

េដើម្បីជ�រញុការព្រង�ងគុណភាពឧស�ហកម� េទសចរណ៍តាមទស្សនទាន “េសវាមួយ ស�ង�ដាមួយ” 

េយើងបានដាក់េចញស�ង�ដាគុណភាពេទសចរណ៍ជាេ្រចើន ទាំងក� �ងក្រមិតថា� ក់តំបន់ និងថា� ក់ជាតិ៖  

 ស�ង�ដាគុណភាពេទសចរណ៍ថា� ក់តំបន់អាស៊ាន៖ 

១. ស�ង�ដាសណា� គារៃបតងអាស៊ាន (ASEAN Green Hotel Standard) 

២. ស�ង�ដាផ�ះសា� ក់អាស៊ាន (ASEAN Homestay Standard) 

៣. ស�ង�ដាបង�ន់សាធារណៈអាស៊ាន (ASEAN Public Toilet Standard) 

៤. ស�ង�ដាស្៉បោអាស៊ាន (ASEAN Spa Services Standard) 

៥. ស�ង�ដាេទសចរណ៍សហគមន៍អាស៊ាន (ASEAN Community-Based Tourism Standard) 
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៦. ស�ង�ដាទី្រកុងេទសចរណ៍សា� តអាស៊ាន (ASEAN Clean Tourist City Standard) 

៧. ស�ង�ដាបន�ប់្របជុ�អាស៊ាន (ASEAN MICE Venue Standard) 

 ស�ង�ដាគុណភាពេទសចរណ៍ថា� ក់ជាតិ៖ 

១. ស�ង�ដាសណា� គារៃបតងកម� �ជា (Cambodia Green Hotel Standard) 

២. ស�ង�ដាផ�ះសា� ក់កម� �ជា (Cambodia Homestay Standard) 

៣. ស�ង�ដាបន�ប់្របជុ�កម� �ជា (Cambodia MICE Venue Standard) 

៤. ស�ង�ដាបង�ន់សាធារណៈកម� �ជា  (Cambodia Public Toilet Standard) 

៥. ស�ង�ដាេទសចរណ៍សហគមន៍កម� �ជា (Cambodia CBT Standard) 

៦. ស�ង�ដាទី្រកុងសា� តកម� �ជា (Cambodia Clean City Standard) 

៧. ស�ង�ដាេភាជនីយដា� នសា� តកម� �ជា ( Cambodia Clean Restaurant Standard) 

៨. ស�ង�ដាមណ� លព័ត៌មានេទសចរណ៍កម� �ជា  (Tourist Information Center Standard) 

៩. ស�ង�ដាមណ� លកម�ន�មនុស្សេពញវ�យ ( Adult Entertainment Center Standard) 

- បានចុះផ្សព�ផ�យច្បោប់ស�ី ពីេទសចរណ៍ និងបទដា� នគតិយុត�នានាដល់មូលដា� នអាជ�វកម�  និងេសវាកម�  

េទសចរណ៍ឲ្យមកសំុច្បោប់្របកបអាជ�វកម�ឲ្យបាន្រតឹម្រតូវ។ 

- បានអនុវត�្របកាសស�ី ពីការផ�ល់អាជា� បណ� េទសចរណ៍ថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់តំបន់ និងេធ�ើការផ្សព�ផ�យ

ពីឯកសណា� នមគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍ថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់តំបន់ និងបានអនុវត�ការចុះ្រតួតពិនិត្យ េដើម្បី

ធានាគុណភាព េសវាកម�មគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍កម� �ជា។ 

- បានអនុ�� តឲ្យមានអ�កបកែ្របបន�មគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍ភាសាកូេរ ៉េដើម្បីទាក់ទាញេភ��វេទសចរកូេរ។៉  

- បានសហការជាមួយមន�ីរេទសចរណ៍ និងសមាគមមគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍ជ�រញុការចូលរមួរបស់

មគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍ក� �ងសកម�ភាពេផ្សងៗរបស់្រកសួងេទសចរណ៍ និងវគ�បណ� �ះបណា� លព្រង�ង

គុណភាពេសវាកម� មគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍  ពិេសសការបណ� �ះបណា� លបដ�សណា� រកិច�។  

- បានេចញ្របកាសេលខ ១០៧ ្របក ស�ី ពីការអនុវត�ស�ង�ដាចំណាត់ថា� ក់មណ� លកម�ន�េទសចរណ៍

មនុស្សេពញវ�យ។ 

- បានជ�រញុសណា� គារ និងេសវាកម� សា� ក់េ�េទសចរណ៍ឲ្យដាក់ពាក្យេស� ើសំុចំណាត់ថា� ក់ថ�� និងបន�

សរបុចំនួន ៥១អាជ�វកម�  បានវាយតៃម�  េស� ើនឹងចំណូល១៥១លានេរៀល ក� �ងេនាះេសវាកម�សា� ក់េ�

េទសចរណ៍ ែដលបានដាក់ពាក្យេស� ើសំុថ��មានចំនួន ១១អាជ�វកម�  (េខត� េសៀមរាបចំនួន៨អាជ�វកម�  

េខត�បាត់ដ�បងចំនួន ១អាជ�វកម�  េខត�កណា� លចំនួន ១អាជ�វកម�  និងរាជធានីភ�ំេពញចំនួន១អាជ�វកម� )។ 

- បានដាក់េចញឲ្យអនុវត�នូវស�ង�ដាគុណភាពេសវាកម�ផ�ះសា� ក់កម� �ជាចំនួន ៣បែន�មេទៀត៖  

ទី១)  ស�ង�ដា “ផ�ះសា� ក់កម� �ជា” (្របកាសេលខ១៣៣  ្របក. ចុះៃថ�ទី៣០ ែខមិថុនា ឆា� ំ២០១៥  

  ស�ីពីការអនុវត�ស�ង�ដាផ�ះសា� ក់កម� �ជាៃន្រពះរាជាណាច្រកកម� �ជា) ែដលគិត្រតឹមឆា� ំ២០១៧េនះ 

មានផ�ះសា� ក់ចំនួន ០៥កែន�ង ទទួលបានការប�� ក់ស�ង�ដាគុណភាពជាផ�ះសា� ក់កម� �ជា 

(រាជធានីភ�ំេពញចំនួន  ៣អាជ�វកម�  និងេខត�ែកបចំនួន  ២អាជ�វកម� )  

ទី២)  ស�ង�ដា “សណា� គារៃបតងកម� �ជា” (្របកាស េលខ០៧២ ្របក. ចុះៃថ�ទី២៤ ែខមីនា 

ឆា� ំ២០១៦ ស�ី ពីការអនុវត� ស�ង�ដាសណា� គារៃបតងកម� �ជាៃន្រពះរាជាណាច្រកកម� �ជា) 
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គិត្រតឹមឆា� ំ២០១៧េនះ មានសណា� គារចំនួន ០៩ទីតំាង (េខត�ែកប ០៤ទីតំាង េខត� កំពត 

០១ទីតំាង េខត�េសៀមរាប០៣ទីតំាង និងរាជធានីភ�ំេពញ ០១ទីតំាង)  

ទី៣)  ្របព័ន�វាយតៃម� របស់កម� �ជាស្រមាប់េសវាកម�េទសចរណ៍េ្រតៀមទទួលេភ��វេទសចរចិន 

(China Ready Accreditation) រួមមានចំនួន ៧គឺ េសវាកម� ម� �បអាហារ និងេភសជ�ៈ 

េសវាកម�សា� ក់េ�េទសចរណ៍ េសវាកម�ដ�កជ���នេភ� �វេទសចរ រមណីយដា� នេទសចរណ៍ 

ហាងលក់ទំនិញ អាជ�វកម� េសវាកម�ន�េទសចរណ៍ និងអាជ�វកម� ការីេទសចរណ៍ និង

ភា� ក់ងារេទសចរណ៍។ 

- ស្រមាប់េសវាកម�ម� �បអាហារេទសចរណ៍ បានសេ្រមចដាក់ឲ្យអនុវត�  ្របកាសេលខ ១០៩្របក. ចុះ

ៃថ�ទី១២ ែខកក�ដា ឆា� ំ២០១៦ ស�ី ពីការអនុវត� ្របព័ន�ចំណាត់ថា� ក់េភាជនីយដា� ន និងអាហារដា� ន

េទសចរណ៍។ គិត្រតឹមឆា� ំ២០១៧ មានអាជ�វកម� េភាជនីយដា� ន និងអាហារដា� នេទសចរណ៍ចំនួន 

៣ទីតំាង ែដលមានចំណាត់ថា� ក់រមួមាន ផា� យ៣ (ចំនួន ២ទីតំាង) និងផា� យ៥ (ចំនួន ១ទីតំាង)។ 

- បានដាក់េចញឲ្យអនុវត�ផងែដរនូវ្របព័ន�វាយតៃម� របស់កម� �ជា ស្រមាប់េសវាកម�េទសចរណ៍េ្រតៀម

ទទួលេភ��វេទសចរចិន (China Ready Accreditation) ែដលេសវាកម�ម� �បអាហារ និងេភសជ�ៈ បាន

េធ�ើការប�� ក់គុណភាពចំនួន ១ទីតំាង និងេសវាកម�សា� ក់េ�េទសចរណ៍ បានេធ�ើការប�� ក់គុណភាព

ចំនួន ៤ទីតំាង។                                              (ឧបសម�័ន�ទី៣) 

២.២. ការងរ China-Ready 

២.២.១. ្របព័ន�វយតៃម�ប�� ក់គុណភាពេសវកម�េទសចរណ៍ស្រមាប់ទីផ្សោរចិន (China-Ready 

Accreditation)  

- បានេរៀបចំវគ�បណ� �ះបណា� លអ�កវាយតៃម�បេងា� ល្របព័ន�វាយតៃម�  ប�� ក់ក្រមិតគុណភាពេសវាកម�  

េទសចរណ៍ទទួលេទសចរចិន (China-Ready Accreditation System Master Assessor)។ 

- ្រកុមហុ៊នែដលទទួលបាន China-Ready Accreditation System មានចំនួន ២៩ ក� �ងេនាះមានេសវាកម�  

ម� �បអាហារនិងេភសជ�ៈចំនួន ១ទីតំាង េសវាកម�សា� ក់េ�េទសចរណ៍ចំនួន ៤ទីតំាង និងការេីទសចរណ៍ 

ភា� ក់ងារេទសចរណ៍មានចំនួន  ២៧ទីតំាង េ�រាជធានីភ�ំេពញ និងេខត�េសៀមរាប។ 

- បានេចញេសចក�ី ជូនដ�ណឹងដល់ការេីទសចរណ៍ែដលទទួលយកទីផ�រចិនទាំង៣៥ ឲ្យមកេធ�ើការដាក់

ពាក្យេស� ើសំុ្របព័ន�វាយតៃម�  China-Ready។ 

២.២.២. ការផ្សព�ផ្សោយ អប់រ� និងប��� បការយលដ់ឹង (China-Ready) 

- បានេរៀបចំសិកា� សាលាផ្សព�ផ�យ្របព័ន�វាយតៃម�ប�� ក់ក្រមិតគុណភាពេទសចរណ៍ទទួលេទសចរ

ចិន (China Ready Accreditation System) ចំនួន ០៣េលើក។  

- បានេរៀបចំសិកា� សាលាពិេ្រគាះេយាបល់ស�ី ពីនីតិវ�ធីចលនា្របឡង្របណាំង China-Ready េ�េខត�

េសៀមរាប ៃថ�ទី១១ ែខក��  ឆា� ំ២០១៧។ 

- បានេរៀបចំេវទិកាថា� ក់ជាតិេលើកទី២ស�ី ពី “ទីផ�រេទសចរណ៍ចិន និងការេ្រតៀមលក�ណៈសម្បត�ិ

ទទួលេភ��វេទសចរចិន (China-Ready) ស្រមាប់េទសចរណ៍កម� �ជា” េ�ៃថ�ទី៣១ ែខតុលា ដល់ៃថ�ទី០១ 

ែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០១៧ េ�សណា� គារសុខាេរសីុ៉ដង�ភ�ំេពញ។ 
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២.២.៣. កិច�សហ្របតិបត�កិារ (China-Ready) 

- បានចុះអនុស�រណៈេយាគយល់ជាមួយ្រកុមហុ៊ន េ� អីុស� េអស៊ា េធលីខម (េខមបូឌា) ស�ីពីកិច�

សហ្របតិបត�ិការជាយុទ�សា�ស�ក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ តាមរយៈការផ�ល់្របព័ន�ព័ត៌មានវ�ទ្យោក� �ង

ការអភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍កម� �ជា និងជាមួយ្រកុមហុ៊ន China Ready & Accredited Pty Ltd ស�ី ពី 

កិច�សហ្របតិបត�ិការជាយុទ�សា�ស� និងការ្របព័ន�វាយតៃម� គុណភាពេសវាកម�េទសចរណ៍កម� �ជា 

China-Ready។ 

២.៣. ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមទស្សនទាន “បុគ�លិកមា� ក់ ជំនញមួយ”  

២.៣.១. ការបណ�� ះបណ� លអ�កជំនញវ�ជ� ជីវៈេទសចរណ៍្រសបតាមស�ង់ដឣស៊ាន  

 ភាពេជឿនេលឿនេលើការព្រងឹងគុណភាពបណ�� ះបណ� លជំនញេទសចរណ៍ឣស៊ាន 

- បានេរៀបចំស�ង�ដាកម� វ�ធីសិក�ជាតិ េដាយបន្ស�នឹីងស�ង�ដាអាស៊ាន េហើយបានដាក់ឲ្យេ្របើ្របាស់តាម

សាលាបណ� �ះបណា� លវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍នានា េលើមុខជ�នាញចំនួន ៣២ៃនេសវាកម�សណា� គារ និង

េសវាកម� េធ�ើដ�េណើរ ែដលមានេសៀវេ�សិក�ចំនួន ៩៦៨ក្បោល។ ជាលទ�ផល ស�ង�ដាកម� វ�ធីសិក�

ថ��េនះផ�ល់ដល់យុវជននូវការបណ� �ះបណា� លមួយរងឹមំា េផា� តេលើចំេណះដ�ង ជ�នាញ និងឥរយិាបថខ�ស់ 

េឆ�ើយតបតាមយន�ការអាស៊ាន េហើយយុវជន្របមាណជាង ២០០០នាក់រចួេហើយ ែដលបានឆ�ងកាត់

តាមកម�វ�ធីសិក�អាស៊ានថ��េនះ ្រពមទាងំបានការទទួលសា� ល់េដាយេលខាធិការដា� នអាស៊ាន និងបានចុះ 

េឈា� ះក� �ង្របព័ន�ចុះប��ីអ�កជ�នាញេទសចរណ៍អាស៊ាន (ATPRS)។ រឯីសាលាបណ� �ះបណា� លជ�នាញ 

វ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍ក៏បានែកលម� រចនាសម�័ ន�ទន់ និងរឹងរបស់ខ��ន្រសបតាមត្រមូវការៃនការ

បណ� �ះបណា� លស�ង�ដាអាស៊ានខាងេលើផងែដរ។ 

- បានប���នអ� កជ�នាញជាម�ន�ីរាជការ ្រគូបណ� �ះបណា� ល អ� ក្រគប់្រគងតាមសណា� គារ និង្រកុមហុ៊ន

េទសចរណ៍េ�ទទួលការបណ� �ះបណា� លជា្រគូបេងា� ល និងអ�កវាយៃម�បេងា� លអាស៊ាន បានចំនួន

៣០របូ។ អ�កជ�នាញបេងា� លអាស៊ានទាំងេនះបានបណ� �ះបណា� លបន�ដល់្រគូបេងា� ល និងអ�កវាយតៃម�  

បេងា� លជាតិចំនួន ៦១៧របូ ែដលបច��ប្បន� កំពុងចូលរមួបណ� �ះបណា� ល បំពាក់បំប៉នដល់អ�កកំពុងេធ�ើការ 

និងយុវជនតាមសា� ប័នេរៀងៗខ��ន។ 

- បានអនុវត�្រកបខណ� គុណវឌុ្ឍិជាតិ និងអាស៊ាន េដាយដាក់េចញនូវ “វ�ថ�អភិវឌ្ឍន៍ជ�នាញេទសចរណ៍ 

(Tourism Skills Pathway)” ដល់យុវជន េពាលគឺយុវជនែដលចាប់យកជ�នាញវ�ជា� ជ�វៈណាមួយក� �ង

ែផ�កេទសចរណ៍អាចយល់ច្បោស់អំពីវ�ធីសា�ស�ក� �ងការអភិវឌ្ឍខ� �នបែន�មេទៀត េដើម្បឈីានដល់ក្រមិត 

មួយេទៀតខ�ស់ជាងមុន (ក� �ងជ�នាញេទសចរណ៍អាស៊ានមាន៥ក្រមិត ែដលក្រមិតទី៥មានតៃម�

សមមូលនឹងបរ�ិ� ប្រតរងែផ�កឧត�មសិក�)។ វ�ថ�អភិវឌ្ឍន៍ជ�នាញេទសចរណ៍ផ�ល់ឱកាសដល់យុវជន

ែដលេបាះបង�ការសិក�ក្រមិតបឋមសិក� ថា� ក់ទី៩ ធា� ក់ឬជាប់ស�� ប្រតមធម្យមសិក�ទុតិយភូមិ 

អាចចូលេរៀនបាន និងអភិវឌ្ឍជ�នាញរបស់ខ��នជាលំដាប់តាមរយៈបទពិេសាធន៍ តាមក្រមិតទាំង៥ខាង

េលើ។ ឆា� ២ំ០១៧ ្រកសួងេទសចរណ៍បានផ�ល់ស�� ប្រតវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍អាស៊ាន ែផ�កការយិាល័យ

ជួរមុខ េសវាកម�ម� �បអាហារ និងេភសជ�ៈ េគហកិច� និងែផ�កចំអិនម� �បអាហារក្រមិត២ ដល់យុវជនចំនួន

៣៣៣របូ  េ�សាលាសណា� គារ និងបដ�សណា� រកិច� បូ៉ល ឌុយ្របូ៊ល េខត�េសៀមរាប េហើយនឹងផ�ល់

ស�� ប្រតវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍អាស៊ានដូចគា� េនះែដរ (ក្រមិត២ និងក្រមិត៣) ដល់យុវជន្រកី្រក
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ែដលមួយចំនួនរស់តាមគំនរសំរាមស�ឹងមានជ�យចំនួន៣៦០របូ េ�វ�ទ្យោសា� នបដ�សណា� រកិច� និង

េទសចរណ៍ េប៉ េអស អឺ ផងែដរ។ 

- បានេរៀបចំដាក់ឲ្យអនុវត�យន�ការវាយតៃម�បទពិេសាធន៍ពីមុន (Recognition of Prior Learning) 

េពាលគឺផ�ល់វ��� បនប្រត ឬស�� ប្រតទទួលសា� ល់គុណវឌុ្ឍិរបស់ពួកគាត់។ ្រកសួងេទសចរណ៍ក៏

បានេធ�ើការវាយតៃម�សាកល្បងយន�ការេនះដ�បូងេគេ�កម� �ជា េលើជ�នាញការយិាល័យជួរមុខ (Front 

Office) និងជ�នាញេសវាកម� ម� �បអាហារ និងេភសជ�ៈ (Food and Beverage Services) បាន

ចំនួន ៩៨របូ។ ជាការអនុវត�បន� ្រកសួងកំពុងព្រង�ងសមត�ភាពសាលាសណា� គារ និងេទសចរណ៍ បូ៉ល

ឌុយ្របូ៊ល េ�េខត�េសៀមរាប និងសាលាសណា� គារ និងេទសចរណ៍ៃនវ�ទ្យោសា� ន េប៉ េអស អឺ េ�

ភ�ំេពញ ឲ្យកា� យជាមជ្ឈមណ� លវាយតៃម�  (Assessment Center) េដើម្បទីទួលអនុវត�យន�ការខាងេលើ។  

- បានសហការជាមួយ្រកុមហុ៊ន Kofi េរៀបចំកម� វ�ធីវាយតៃម�សមត�ភាពអ�កជ�នាញឆុងកាេហ� (Barista) 

ដល់យុវជន យុវនារ ី ែដលកំពុងបេ្រមើការងារតាមេភាជនីយដា� ន ហាងកាេហ� ឬសណា� គារ ែដល

មានជ�នាញឆុងកាេហ�ចំនួន ៤០របូ េលើវ��� សាចំនួន២គឺ វ��� សារសរេសរ និងវ��� សាអនុវត�  េដើម្បី

ទទួលបានវ��� បនប្រតប�� ក់សមត�ភាព (Certificate of Competency)  ្រសបតាមសា� រតីៃនការ

អនុវត�កិច�្រពមេ្រពៀង MRA។ 

- បានសហការជាមួយអង�ការ SwissContact េដើម្បីវាយតៃម� លទ�ផលៃនកិច�សហការកន�ងមក

ដូចជា៖ ១.កម� វ�ធីអភិវឌ្ឍន៍ជ�នាញ (Skills Development Programme) ២.កម� វ�ធីផា� ស់ប� �រអ�កជ�នាញ 

(Senior Expert Corp) ៣.កម� វ�ធី Mekong Sub-region Inclusive Growth ែដលគេ្រមាងទាំងេនះ 

ទាក់ទងនឹងការព្រង�ងគុណភាពេសវាកម�  េដើម្បីជួយ្រទ្រទង�ការអនុវត�  MRA េ�េខត�្រកេចះ ស�ឹងែ្រតង 

និង្រពះវ�ហារ ែដលជាតំបន់េគាលេ�កំណត់េដាយមា� ស់គេ្រមាង។ ្រកុមការងារបានឯកភាពេលើ

គេ្រមាងសកម�ភាពចំនួន៤រមួមាន ការជ�រញុ In-House Training កម� វ�ធីហ�ឹកហាត់ការងារ ការអនុវត�  

ការវាយតៃម� ពីមុន និងការអនុវត�កម� វ�ធីបណ� �ះបណា� លេពញវគ�  (Full Program)។ អង�ការ 

SwissContact នឹងេរៀបចំែផនការបន�របស់ខ��នស្រមាប់រយៈេពល៣ឆា� ំ (២០១៨-២០២០) ្រសបតាម 

ែផនការយុទ�សា�ស�អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍កម� �ជា ២០១៧-២០២៥ ឲ្យកាន់ែត 

រងឹមំាែថមមួយក្រមិតេទៀត។ 

 កម��ជនមំុខសមាជិកឣស៊ានក��ងការបណ�� ះបណ� លតាមកម�វ�ធីសិក្សោឣស៊ាន  

- បាន្របកាសដាក់ឲ្យេ្របើ្របាស់ែផនការយុទ�សា�ស�អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍

កម� �ជា ២០១៧-២០២៥។ 

- បានសហការជាមួយ្រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា េដាយបេង�ើតគណៈកម� ការច្រមុះមួយេរៀបចំ

ដាក់ប���លកម� វ�ធីបណ� �ះបណា� លជ�នាញេទសចរណ៍អាស៊ាន តាមវ�ទ្យោល័យចំេណះទូេ� និង

បេច�កេទស ស្រមាប់បណ� �ះបណា� លយុវជនែដលេរៀនចប់ថា� ក់ទី៩ ឲ្យបន�ការសិក�របស់ខ��នក� �ងវ�ថ�

អភិវឌ្ឍន៍ជ�នាញេទសចរណ៍រយៈេពល ០៣ឆា� ំ េដើម្បទីទួលបានស�� ប្រតវ�ជា� ជ�វៈ៣ ែដលមានតៃម�

សមមូលនឹងស�� ប្រតមធ្យមសិក�ទុតិយភូមិ។ េនះជាគេ្រមាងសាកល្បងដ�បូងេគក� �ង្របព័ន�

បណ� �ះបណា� លវ�ជា� ជ�វៈកម� �ជា សំេ�ផ�ល់ឱកាសដល់យុវជនចាប់យកវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍ បនា� ប់ពី

េរៀនចប់ថា� ក់ទី៩។ គេ្រមាងេនះនឹងអាចចាប់េផ�ើមសាកល្បងេ�ឆា� ំ២០១៨ ជាមួយ្រគឹះសា� នចំនួន ៣គឺ 
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មជ្ឈមណ� លអប់របំេច�កេទសមិត�ភាពកម� �ជា-ជបុ៉ន េខត�េសៀមរាប វ�ទ្យោសា� នបេច�កវ�ទ្យោកំពង�

េឈើទាល (ស�ិតែក្បរតំបន់្របាសាទសំបូរៃ្រពគុក) េខត� កំពង�ធំ និងវ�ទ្យោល័យចំេណះទូេ� និង

បេច�កេទសឯកជនសន��ហ�ង�ស�័រ េខត�តាែកវ េលើជ�នាញអាទិភាពរមួមាន េសវាកម�ម� �បអាហារ និង

េភសជ�ៈ (Food and Beverage Services) ការិយាល័យជួរមុខ (Front Office) ជ�នាញចុងេ� 

និងេធ�ើនំ (Cookery andBakery) េគហកិច� (Housekeeping) និងជ�នាញនាំេភ��វេទសចរ (Guiding)។ 

ក� �ងការអនុវត�គេ្រមាងេនះ កម� �ជា្រតូវបានអាស៊ានេស� ើឲ្យែចករែំលកបទពិេសាធន៍ដល់្របេទសជា

សមាជ�កេផ្សងៗេទៀតផងែដរ។  

- បានទទួលសា� ល់កម� វ�ធីសិក�្រសបតាមស�ង�ដាអាស៊ាន េ�តាមសាលាបណ� �ះបណា� លវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍ 

និងកម� វ�ធីបណ� �ះបណា� លជ�នាញវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍ចំនួន១៧ េ�តាមតំបន់េគាលេ�េទសចរណ៍

មានដូចជា រាជធានីភ�ំេពញ េសៀមរាប ្រកុង្រពះសីហនុ និងេខត�្រកេចះ ក� �ងេនាះមានសាលាចំនួន៣ 

ែដលបានអនុវត�កម� វ�ធីសិក�ស�ង�ដាអាស៊ានេពញេលញដូចជា សាលាបដ�សណា� រកិច� និងេទសចរណ៍ 

េប៉ េអស អឺ សាលាសណា� គារ និងេទសចរណ៍ បូ៉ល ឌុយ្របូ៊ល និងសាលាបាយ។ 

- ្របេទសជាសមាជ�កអាស៊ានបានគាំ្រទឲ្យកម� �ជាដ�កនា ំេរៀបចំស�ង�ដាបណ� �ះបណា� លអាស៊ានែផ�កស្៉បោ 

និងសុខុមាលភាព េហើយែដល្រកុមម�ន�ីជ�នាញកំពុងយកចិត�ទុកដាក់អនុវត�។ ម�ន�ី្រកសួងេទសចរណ៍ 

បានការពារព្រងាងស�ង�ដាេនះក� �ងកិច�្របជុ� ពិេសសគណៈកម�ការ្រតួតពិនិត្យអ�កជ�នាញេទសចរណ៍ 

អាស៊ាន (Special ATPMC Meeting) េ�្របេទសមីយ៉ាន់ម៉ា េហើយេសចក�ី្រពាងស�ង�ដាេនះបានទទួល

ការគាំ្រទពី្របេទសជាសមាជ�កអាស៊ានេផ្សងៗេទៀតផងែដរ។ 

- កម� �ជាក៏ជា្របេទសទី១ ែដលបានយកស�ង�ដាបណ� �ះបណា� លជ�នាញេទសចរណ៍អាស៊ានេ�អនុវត�  

េ�មូលដា� នអាជ�វកម�េទសចរណ៍ផា� ល់ក� �ងទ្រមង�ជាការបណ� �ះបណា� លខាងក� �ង  (In-House Training) 

េដាយ្រគូែដលបានទទួលការបណ� �ះបណា� លគរេុកាសល្យរចួេហើយ។ មកដល់បច��ប្បន� មានយុវជន 

កំពុងបេ្រមើការងារជាង ១០០០នាក់ ែដលបានទទួលការបណ� �ះបណា� លក� �ងទ្រមង�េនះរយៈេពលខ�ី។ 

- បាន និងកំពុងសហការជាមួយវ�ទ្យោសា� ន េប៉ េអស អឺ ដាក់ចុះអនុវត�កម� វ�ធី “ហ�ឹកហាត់ការងារ 

(Apprenticeship Program)” េលើកដ�បូងេគេលើមុខជ�នាញេទសចរណ៍អាស៊ានែផ�កទទួល និង 

្រគប់្រគងេភ��វតាមសណា� គារ។  

- កម� �ជាជា្របេទសទី១ ែដលបានេរៀបចំយន�ការវាយតៃម�អ�កកំពុងបេ្រមើការងារែដលមានបទពិេសាធន៍ 

េ្រចើន ែតពំុមានវ��� បនប្រត ឬស�� ប្រតទទួលសា� ល់គុណវឌុ្ឍិ។ យន�ការវាយតៃម�េនះទទួលបាន 

ការគាំ្រទយ៉ាងខា� ំងពីយុវជនកំពុងបេ្រមើការងារ និងភាគីពាក់ព័ន� ្រតូវបានអាស៊ានយកជាមូលដា� នក� �ង 

ការបេង�ើតយន�ការរមួរបស់អាស៊ានផងែដរ។ បទពិេសាធន៍របស់កម� �ជាក៏្រតូវបានទទួលសា� ល់េដាយ 

អង�ការពលកម� អន�ជាតិ (ILO) េហើយ្រកសួងេទសចរណ៍ក៏បានឯកភាពតាមការអេ��ើញរបស់ ILO 

្របចាំ្របេទសអា�ហ�ិកខាងត្ប�ង េដាយបានប���នម�ន�ីជាន់ខ�ស់េ�ចូលរមួែចករែំលកបទពិេសាធន៍

របស់កម� �ជាអំពីការវាយតៃម� េនះដល់្របេទសេផ្សងៗេទៀតេ�ទ�ីបអា�ហ�ិកក� �ងឱកាសសិកា� សិលា

អន�រជាតិ េរៀបចំេដាយ ILO នាអំឡ�ងែខក��  ឆា� ំ២០១៧។ 

ទំព័រទី 21 

 



- បានប���នម�ន�ីជាន់ខ�ស់ទទួលបន��កអភិវឌ្ឍជ�នាញេទសចរណ៍អាស៊ានេនះឲ្យចូលរួមែចករំែលក

បទពិេសាធន៍ស�ី ពីភាពេជាគជ�យក� �ងការអនុវត� កិច�្រពមេ្រពៀង MRAរបស់កម� �ជាដល់ភាគីឡាវ េ�

ចុងែខសីហា ឆា� ំ២០១៧ ្រសបតាមការអេ��ើញរបស់្រកសួងពត៌មាន វប្បធម៌ និងេទសចរណ៍ឡាវ។ 

 ការបណ�� ះបណ� លមគ��េទ�សក៍េទសចរណ៍ 

- បានបណ� �ះបណា� លមគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍ថា� ក់សហគមន៍ អមជាមួយសិកា� សាលាផ្សព�ផ�យស�ី ពី

កម� វ�ធីបណ� �ះបណា� ល និងការ្រគប់្រគងមគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍សហគមន៍ ែដលមានអ� កចូលរួម

្របមាណ ៣០០របូ េ�វ�ទ្យោសា� នបេច�កវ�ទ្យោកំពង�េឈើទាល។ េឆ�ើយតបនឹងកំេណើនេភ��វេទសចរ 

និងត្រមូវការមគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍បែន�មឆា� ំ២០១៧ េយើងបានសហការជាមួយសាកលវ�ទ្យោល័យ

ៃដគូបានេធ�ើការបណ� �ះបណា� លមគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍ថា� ក់តំបន់ចំនួន ៥០១នាក់ (ថា� ក់ជាតិ ៣៨នាក់ 

តំបន់ភ�ំេពញ ៧៦នាក់ តំបន់េសៀមរាប ៣៤៣នាក់ និងតំបន់េឆ�រ ៥៨នាក់) បែន�មេលើចំនួនមគ� �េទ�សក៍

េទសចរណ៍បច��ប្បន�ែដលមានអាជា� បណ� ចំនួន ៥២៩១នាក់ (មគ� �េទ�សក៍ថា� ក់ជាតិចំនួន ៨៦នាក់) 

្រសបតាមវ�ធាន និងយន�ការរបស់គណៈកមា� ច្រមុះទទួលបន��កការ្របឡងេ្រជើសេរើស និងបណ� �ះប

ណា� ល មគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍។ 

- បានជូនដ�ណឹងស�ី ពីការេ្រជើសេរើសេបក�ជន្របឡងចូលេរៀនវគ�មគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍ថា� ក់ជាតិ ជ�នាន់

ទី៤ និងថា� ក់តំបន់េសៀមរាប ជ�នាន់ទី២៥ េ�សាកលវ�ទ្យោល័យេ�ស៍អីុសថ�េអយេសៀ េខត�េសៀមរាប 

ស្រមាប់្រតីមាសទី១ ឆា� ំ២០១៨ ែដលគណៈកមា� ការច្រមុះទទួលបន��កការ្របឡងេ្រជើសេរើស និង 

បណ� �ះបណា� លមគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍បានេរៀបចំ។  

២.៣.២. ការបណ�� ះបណ� លែផ�កឯកជនក��ងឧស្សហកម� និងេសវកម�េទសចរណ៍ 

 ការងរបណ�� ះបណ� លក��ង្របេទស 

- ឆា� ំ២០១៧កន�ងេ�េនះ បានសហការជាមួយសា� ប័ន អង�ភាពពាក់ព័ន� អង�ការ ៃដគូអភិវឌ្ឍ េបើក

វគ�បណ� �ះបណា� ល និងការងារេផ្សងៗរួមមាន វគ�បណ� �ះបណា� លជ�នាញបដ�សណា� រកិច� និង

េទសចរណ៍ វគ�បណ� �ះបណា� លស�ង�ដាអាស៊ានេលើសមត�ភាព “ការេធ�ើការ្របកបេដាយ្របសិទ�ភាព

ជាមួយសហការ ី និងអតិថ�ជន” វគ� បំប៉នជ�នាញម៉ាស� ស្៉បោ វគ�បដ�សណា� រកិច�សុវត�ិភាពចំណី

អាហារ និងេភសជ�ៈ វគ�បដ�សណា� រកិច�ែផ�កេសវាកម� េភ� �វេទសចរតាម្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិ 

និង្រចកទា� រអន�រជាតិ វគ� បណ� �ះបណា� លេសវាកម� មណ� លកម�ន�េទសចរណ៍មនុស្សេពញវ�យ 

វគ�បណ� �ះបណា� ល្រគូឮបេងា� លបដ�សណា� រកិច� និងេសវាកម� េទសចរណ៍ វគ� ្រគូបេងា� លជ�នាញ

េសវាកម�ទទួលេភ��វេទសចរ និងវគ�សុវត�ិភាពកុមារក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ វគ�បណ� �ះបណា� លមគ� �េទ�សក៍ 

េទសចរណ៍ថា� ក់តំបន់ និងសហគមន៍ និងវគ� ្របឡងេ្រជើសេរើសអ� កនិយាយភាសាចិនេឆ�ើមថា� ក់ជាតិ

ក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍្របចាំឆា� ំ២០១៧ ែដលមានអ�កចូលរមួសរបុ ៣៤៨៧នាក់ (្រសី ២០៧៨នាក់)។ 

- េរៀបចំឯកសារចង្រកងបណា� ញសា�សា� ចារ្យ អ�កជ�នាញ និងអ�ក្រសាវ្រជាវក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍។ 

- េរៀបចំចង្រកងបណា� ញ្រគឹះសា� នហិរ��វត� �ផ�ល់្របាក់កម�ី ដល់សិស្ស-និស្សិតក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍។ 

 ពិព័រណ៍ការងរក��ងវ�សយ័េទសចរណ៍ 

- បានសហការេរៀបចំ្រពឹត�ិការណ៍េវទិកាជាតិេទសចរណ៍េលើកទី១ អមេដាយពិព័រណ៍ការងារក� �ងវ�ស័យ 
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េទសចរណ៍ និងេរៀបចំការ្របកួតជ�នាញេលើវ��� សាេដើរ្របណាំងេលើកេភសជ�ៈ វ��� សា្រកឡ�ក

្រសា និងេភសជ�ៈ និងវ��� សាេរៀបចំែ្រគ ែដលមានអ�កចូលរមួសរបុចំនួន ១.០២៤នាក់ (្រសី៤៩៤នាក់)។ 

២.៤. ចលន្របឡង្របណងំ “ទី្រក�ងសា� ត និងបដិសណ� រកិច�ល�” 

២.៤.១. ចលន្របឡង្របណងំទី្រក�ងេទសចរណ៍សា� តឣស៊ាន 

អាស៊ានបាន្របគល់រងា� ន់ទី្រកុងេទសចរណ៍សា� តអាស៊ានេលើកទី១ ដល់ទី្រកុងេទសចរណ៍ ២៣ ក� �ងតំបន់។ 

- ជាេមាទនភាពជាតិមួយេទៀតស្រមាប់កម� �ជា េដាយទី្រកុងេទសចរណ៍របស់កម� �ជាចំនួន ៣ រមួមាន 

ទី្រកុងបាត់ដ�បង ទី្រកុងែកប ទី្រកុងេសៀមរាប បានទទួលជ�យលាភីទី្រកុងេទសចរណ៍សា� តអាស៊ាន 

េ�ក� �ងពិធីែចកជ�យលាភីរងា� ន់េទសចរណ៍អាស៊ាន ែដលបាន្រប្រពឹត� េ�កាលពីរេសៀលៃថ�ទី២៦ 

ែខមករា ឆា� ំ២០១៨េនះ នាឱកាសេវទិកាេទសចរណ៍អាស៊ាន ឆា� ំ២០១៨ េ�ទី្រកុងេឈៀងៃម៉ 

្របេទសៃថ។ រដ�ម�ន�ីេទសចរណ៍អាស៊ាន បាន្របគល់រងា� ន់ទី្រកុងេទសចរណ៍សា� តអាស៊ានដល់ទី្រកុង 

េទសចរណ៍ចំនួន ២៣ េ�ក� �ងតំបន់ ែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់េឆ�ើយតបេ�នឹងសូចនាករ

របស់ស�ង�ដាទី្រកុងេទសចរណ៍សា� តអាស៊ាន។ 

- ការ្របគល់រងា� ន់េនះេធ�ើេឡើង េដើម្បីព្រង�ងភាពទាក់ទាញ និងបេង�ើនភាព្របកួត្របែជងរបស់ទី្រកុង

េទសចរណ៍អាស៊ាន ក៏ដូចជាព្រង�ងគុណភាពផលិតផល និងេសវាកម�េទសចរណ៍េ�ក� �ងតាមបណា�

ទី្រកុងរបស់អាស៊ាន ្រសបតាមែផនការយុទ�សា�ស�េទសចរណ៍អាស៊ាន២០១៦-២០២៥ សំេ�េធ�ើឲ្យ

អាស៊ានកា� យជាេគាលេ�េទសចរណ៍្របកបេដាយគុណភាព និងភាពទាក់ទាញ ផ�ល់ភាពកក់េ��

ដល់េភ��វេទសចរ។ 

- គួរប�� ក់ថា ស�ង�ដាទី្រកុងេទសចរណ៍សា� តអាស៊ាន្រតូវបានដ�កនាំេរៀបចំេដាយ្រកសួងេទសចរណ៍

កម� �ជា តំាងពីឆា� ំ២០១១ េឆ�ើយតបតាមសំណូមពររបស់រដ�ម�ន�ីេទសចរណ៍អាស៊ាន នាឱកាសេវទិកា

េទសចរណ៍អាស៊ាន ឆា� ំ២០១១ េ�រាជធានីភ�ំេពញ។ ស�ង�ដាេនះ្រតូវបានអនុម័ត និងដាក់ឲ្យអនុវត�ជា

ផ��វការេដាយកិច�្របជុ�រដ�ម�ន�ីេទសចរណ៍អាស៊ាន នាឱកាសេវទិកាេទសចរណ៍អាស៊ានឆា� ំ២០១៥។ 

េនះគឺជាការខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្រកុមការងារគណៈកមា� ធិការជាតិវាយតៃម� ទី្រកុងសា� តកម� �ជា 

េ្រកាមការចង��លបងា� ញរបស់ ឯកឧត�ម េថង ខុន រដ�ម�ន�ី្រកសួងេទសចរណ៍ និងជា្របធានគណៈ

កមា� ធិការជាតិវាយតៃម� ទី្រកុងសា� ត។ េនះឆ��ះប�� ំងពីតួនាទី និងការចូលរមួរបស់កម� �ជាក� �ងតំបន់ 

េ្រកាមការដ�កនាំដ�ឈា� សៃវរបស់ សេម�ចអគ�មហាၸេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន  នយករដ�ម�ន�ី

ៃន្រពះរជណ្រកកម��ជ និងជ្របធានកិតិ�យសៃនគណៈកមា� ធិការជតិវយតៃម�ទី្រក�ងសា� ត។ 

២.៤.២. ចលន្របឡង្របណងំទី្រក�ងសា� តសេលើកទី២ 

-  បានេរៀបចំេដាយេជាគជ�យទិវាជាតិទី្រកុងសា� តេលើកទី៥ េ្រកាម្របធានបទ “ទី្រកុងសា� តជាទី្រកុង 

ែដលផ�ល់ភាពកក់េ�� ដល់្របជាពលរដ� និងេភ��វេទសចរ” កាលពីៃថ�ទី២៧ ែខកុម� ៈ ឆា� ំ២០១៧ េ� 

វ�មានសន�ិភាព េ្រកាមអធិបតីភាពដ�ខ�ង�ខ�ស់បំផុតរបស់ សេម�ចេតេជ ហ៊នុ ែសន នយករដ�ម�ន�ី

ៃន្រពះរជណ្រកកម��ជ និងជ្របធានកិត�ិយសៃនគណៈកមា� ធិការជតិវយតៃម�ទី្រក�ងសា� ត។ 

- ស្រមាប់ចលនា្របឡង្របណាំងទី្រកុងសា� តេលើកទី២េនះ មានេបក�ភាពសរបុចំនួន ៣៨ ្រកុង-ខណ�  

េបក�ភាព ែដលបានដាក់ពាក្យសំុចូលរមួ្របឡង្របណាំងេលើកទី២េនះ (ខុសែប�កពីការ្របឡង្របណាងំ 
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េលើកទី១ែដលមាន ៣៥ ្រកុង-ខណ� េបក�ភាព)។ ្រកុមការងារអគ�េលខាធិការដា� នៃនគណៈកមា� ធិការ

ជាតិវាយតៃម� ទី្រកុងសា� តបានទទួល និងពិនិត្យពាក្យសំុចូលរមួ្របឡង្របណាំងទី្រកុងសា� តេលើកទី២

របស់្រកុង-ខណ� េបក�ភាព េហើយបានចុះេផ��ងផា� ត់ និងវាយតៃម� ្រកុង-ខណ� េបក�ភាព ែដលចូលរមួ

ការ្របឡង្របណាងំទី្រកុងសា� តេលើកទី២ ទាំង ៣៨្រកុង/ខណ� ។ ជាលទ�ផលៃនការវាយតៃម� ទី្រកុង

សា� តេលើកទី២េនះ មានដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ស្រមាប់ចំណាត់ថា� ក់ផា� រដួំល៣ទង មានចំនួន ០៧ (០៦្រកុង និង០១ខណ� ) 

 ស្រមាប់ចំណាត់ថា� ក់ផា� រដួំល២ទង មានចំនួន ១៧ (១៤្រកុង និង៣ខណ� ) 

 ស្រមាប់ចំណាត់ថា� ក់ផា� រដួំល១ទង មានចំនួន ១៤ (០៦្រកុង និង០៨ខណ� ) 

- ការ្របកាសជ�យលាភីជាផ��វការ និងពិធីែចកជ�យលាភីទី្រកុងសា� តនឹង្រប្រពឹត�េ�នាពិធីអបអរសាទរ 

ទិវាជាតិទី្រកុងសា� តេលើកទី៦ េ្រកាម្របធានបទ “ទី្រកុងសា� តេដើម្បទីាងំអស់គា� ”  េ�ៃថ�ទី២៨ ែខកុម� ៈ 

ឆា� ំ២០១៨ េ្រកាមអធិបតីភាពដ�ខ�ង�ខ�ស់បំផុតរបស់ សេម�ចអគ�មហាၸេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 

នយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ និងជ្របធានកិត�ិយសៃនគណៈកមា� ធិការជតិវយ

តៃម�ទី្រក�ងសា� ត។ 

- បានេរៀបចំ្របព័ន�ស�ង�មតិ (Survey Online) ៃនការេពញចិត�របស់្របជាពលរដ� និងេភ��វេទសចរតាម

្របព័ន�អនឡាញក� �ងចលនា្របឡង្របណាំងទី្រកុងសា� តេលើកទី២ (២០១៨-២០២១)។ 

- បានេរៀបចំ Spot ផ្សព�ផ�យអំពីរេបៀបចូលរួមផ�ល់នូវមតិតាម្របព័ន�អនឡាញេលើេគហទំព័រ 

www.cambodiacleancity.org និងសមា� រៈផ្សព�ផ�យ Poster និង Banner ផ្សព�ផ�យអំពីរេបៀប

ការចូលរមួ Survey Clean City អនឡាញ េដើម្ីបផ្សព�ផ�យេ�តាម្រកុង/ខណ� េបក�ភាពដល់

្របជាពលរដ� េភ� �វេទសចរ និងអាជា� ធរមូលដា� ន។  

- បានសហការជាមួយរដ�បាលរាជធានី-េខត�ទាំង២៥ និង្រកុង-ខណ� ទាំង៣៨ េរៀបចំកម� វ�ធីស�ង�មតិ និង

ផ្សព�ផ�យប��� បការយល់ដ�ងអំពីទី្រកុងសា� តដល់សិស្ស-និស្សិត េ�តាមបណា� សាកលវ�ទ្យោល័យ 

វ�ទ្យោល័យរដ� និងឯកជន េដើម្បីេ្រតៀមេឆា� ះេ�ការែចកជ�យលាភីទី្រកុងសា� តេលើកទី២េ�ៃថ�ទី២៧-២៨ 

ែខកុម� ៈ ឆា� ំ២០១៨។ 

- បានេរៀបចំវគ�បណ� �ះបណា� លអំពី “នីតិវ�ធី និងការដាក់ពាក្យចូលរួម្របឡង្របណំាងទី្រកុងសា� ត

េលើកទី២ តាមរយៈ្របព័ន�អនឡាញ” ចំនួន ០២េលើក ដល់ម�ន�ីបេងា� លទី្រកុងសា� តរបស់្រកុង-ខណ�

េបក�ភាពទាំង៣៨ ចំនួន ៩២របូ។ 

- បានេរៀបចំបេង�ើត Account ជូន្រកុង-ខណ� េបក�ភាពទាំង៣៨ េដើម្បីេ្របើ្របាស់ក� �ងការដាក់ពាក្យ និង

ប���នឯកសារេយាងនានាស្រមាប់ការ្របឡង្របណាំងទី្រកុងសា� តេលើកទី២ តាមរយៈ្របព័ន�អនឡាញ 

េលើេគហទំព័រ www.cambodiacleancity.org។  

- បច��ប្បន� មានេបក�ភាពចំនួន០៦ អាចេ្របើ្របាស់ និងបំេពញពាក្យេស� ើសំុ្របឡង្របណាំងទី្រកុងសា� ត 

តាមរយៈ្របព័ន� Online (ខណ� េ្រជាយចងា� រ ្រកុងែកប ្រកុងស�ឹងែសន ្រកុងេសៀមរាប ្រកុងសំេរាង 

និង្រកុងតាេ�� )។ 
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- បានេរៀបចំកម� វ�ធី Pre-Event េឆា� ះេ�អបអរសាទរទិវាជាតិទី្រកុងសា� តេលើកទី៦ េ្រកាម្របធានបទ     

“ទី្រកុងសា� ត េដើម្បទីាងំអស់គា� ” រមួមានដូចខាងេ្រកាម៖  

 េរៀបចំសារលិខិត សេម�ចេតេជនយករដ�ម�ន�ី អបអរសាទរទិវាជាតិទី្រកុងសា� ត េ្រកាម

្របធានបទ “ទី្រកុងសា� ត េដើម្បទីាងំអស់គា� ”។  

 េរៀបចំេធ�ើការ Survey េ�តាមវ�ទ្យោល័យ ឬសាកលវ�ទ្យោល័យេ�តាម្រកុង-ខណ� េបក�ភាព 

(៣៨ ្រកុង-ខណ� េបក�ភាព) ៃនចលនា្របឡង្របណាំងទី្រកុងសា� ត េ�តាម្រកុង-ខណ�

នីមួយៗ ចាប់ពីៃថ�ទី១៨ ែខមករា ដល់ៃថ�ទី១៥ ែខកុម� ៈ ឆា� ២ំ០១៨។  

- បានេរៀបចំ្របព័ន�ស�ង�មតិ (Survey) ចលនា្របឡង្របណាំងទី្រកុងសា� តេលើកទី២ (២០១៨-២០២១)។ 

ជាលទ�ផល មាន្របជាពលរដ� និងេភ��វេទសចរចំនួន ៨.២៣៣នាក់បានផ�ល់មតិេយាបល់តាមរយៈ

ការេឆ�ើយនឹងក្រមងសំណួរវាស់ស�ង�ក្រមិតេពញចិត�ដូចខាងេ្រកាម៖  

ទី១៖ េហដា� រចនាសម�័ន�   ទី២៖ អនាម័យបរសិា� ន 

ទី៣៖ ការផ�ល់េសវាសាធារណៈ  ទី៤៖ បង�ន់អនាម័យសាធារណៈ 

ទី៥៖ សាលាេរៀន   ទី៦៖ ថ�ល់សាធារណៈ 

ទី៧៖ កែន�ងលែម�កាយ  ទី៨៖ េសាភណ� ភាពក� �ង្រកុង-ខណ� ។ 

         (ឧបសម�័ន�ទី៤) 

២.៤.៣. យុទ�នការកម��ជសា� ត (Cambodia Cleanup Campaign)  

- បានសហការជាមួយអង�ការ Fondazione ACRA ចុះបណ� �ះបណា� លសិស្ស និង្រគូបេ្រងៀនក្រមិត

បឋមសិក� អនុវ�ទ្យោល័យ និងវ�ទ្យោល័យ (សរបុ ២០្រគឹះសា� ន) េ�រាជធានីភ�ំេពញ េខត�្រពះសីហនុ 

េខត�េសៀមរាប និងេខត�កំពង�ធំ អំពីការ្រគប់្រគងសំណល់ យុទ�នាការកម� �ជាសា� ត និងការបេង�ើតេអកូក�ឹប 

អមជាមួយសកម�ភាពសមា� តេ�តាមទីតំាងសាលាេរៀនទាំងេនាះ។ ក� �ងេនាះ ្រកុមការងារបានេរៀបចំ

សិកា� សាលាផ្សព�ផ�យអំពីការ្រគប់្រគងសំណល់ យុទ�នាការកម� �ជាសា� ត និងការបេង�ើតេអកូក�ឹបចំនួន 

០២េលើក (េខត�្រពះសីហនុ និងេខត�េសៀមរាប)។  

- បានសហការជាមួយអង�ការ JICA និងការគាំ្រទពីផ�រទំេនើប អីុអនម៉ល េរៀបចំដាក់តំាងបងា� ញរបូ

គំនូរស�ី ពីបរិសា� នែដលគូរេដាយសិស្សក� �ងេពលចុះបណ� �ះបណា� ល ក� �ងេគាលបំណងប��� ប 

ការយល់ដ�ងពីការទុកដាក់សំណល់ ការែថរក�អនាម័យ ភាពសា� តេ�តាមទី្រកុង សហគមន៍ 

រមណីយដា� ន ែដលជាយន�ការគាំ្រទដល់យុទ�នាការកម� �ជាសា� ត េ�ផ�រទំេនើបអីុអនម៉ល។  

- បានសហការជាមួយអង�ការ Fondazione ACRA និងគាំ្រទេដាយ្រកុមហុ៊ន Smart Mobile ្រពមទាំង

មានការចូលរមួពីសាលាបឋមសិក� និងអនុវ�ទ្យោល័យ េរៀបចំសកម�ភាពសមា� តបរសិា� នេ�្រកុង

េសៀមរាប ែដលមានអ� កចូលរមួចំនួន ៤៥០នាក់។ 

- បានេរៀបចំេគហទំព័រ “កម� �ជាសា� ត” ែដល្រតូវបានដាក់្របកាសឲ្យេ្របើ្របាស់ជាផ��វការេ�ក� �ងពិធី

ផ្សព�ផ�យស�ង�ដា “បង�ន់សាធារណៈកម� �ជា” អមជាមួយពិធី្របកាសយុទ�នាការ “កម� �ជាសា� ត” 

នាៃថ�ទី២៤ ែខសីហា ឆា� ំ២០១៧ េ�សណា� គារសុខាេរ៉សីុដង�ភ�ំ េពញ។ េគហទំព័រេនះ្រតូវបាន

េរៀបចំេឡើងជាយន�ការគាំ្រទេ�ដល់យុទ�នាការ “កម� �ជាសា� ត” និងជាទ្រមង�មួយក� �ងការផ�ល់ព័ត៌មាន 

ចំេណះដ�ងអំពីបរសិា� ន និងការងារទី្រកុងសា� ត។  
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- បាន្របកាសដាក់ឲ្យដ�េណើការចលនា្របឡង្របណំាងបុគ�លេឆ�ើម និងអង�ភាពេឆ�ើមក� �ងយុទ�នាការ 

“កម� �ជាសា� ត” ្របចាំឆា� ំ២០១៧ ្រពមទាំងបាន្របកាសជ�យលាភី្របចាំឆា� ២ំ០១៧ េ�ក� �ងកម� វ�ធីេវទិកា 

ជាតិេទសចរណ៍ េ្រកាម្របធានបទ “យុវជន និងេទសចរណ៍” អមជាមួយពិព័រណ៍ការងារ

េទសចរណ៍ នាៃថ�ទី១០-១១ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៧ និងការចុះហត�េលខារវាងរដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ 

្រកសួងសា� ប័នពាក់ព័ន� អង�ការេ្រ�រដា� ភិបាល និងសា� ប័នឯកជនេលើេសចក�ី ែថ�ងការណ៍រួមស�ី ពី

ការគាំ្រទក� �ងយុទ�នាការ “កម� �ជាសា� ត”។  

- បានេរៀបចំបណ� �ះបណា� លជនបេងា� ល និងប��� បការយល់ដ�ងស�ី ពីយុទ�នាការ “កម� �ជាសា� ត” េ�

រាជធានីភ�ំ េពញ េខត�ែកប និងេខត�្រពះសីហនុ ែដលមានអ� កចូលរមួជាសិស្ស-និស្សិត ម�ន�ីរាជការ 

យុវជនសហភាពសហព័ន�យុវជនកម� �ជា បុគ�លិក្រកុមហុ៊នឯកជន ្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ និង

្របជាពលរដ�្របមាណជាង ៥០០នាក់។ 

- បានសហការជាមួយសហភាពសហព័ន�យុវជនកម� �ជា សាលា្រកុងែកប និងមន�ីរពាក់ព័ន�េរៀបចំកម� វ�ធី

សមា� ត និងប��� បការយល់ដ�ងស�ី ពី ការែថទាំភាពសា� ត អនាម័យ និងបរិសា� នេ�តាមស�ង�

ពិព័រណ៍ និងផ្សព�ផ�យពីយុទ�នាការ “កម� �ជាសា� ត” េ�តាមស�ង�ពិព័រណ៍ ក� �ងពិធីបុណ្យសមុ្រទ េលើកទី៦ 

ក� �ងេខត�ែកប។ 

២.៤.៤. ចលន្របឡង្របណងំសាលាសា� ត និងផ្សោរសា� ត 

- បានចុះវាយតៃម�ស�ង�ដាផ�រសា� តក� �ងរាជធានីភ�ំេពញចំនួន ០៣ផ�រ (ផ�រធំថ�� ផ�រអូរឫស្ស ីនិងផ�រ 

ទួលទំពូង) ក� �ងេនាះមានចំនួន ០២ផ�រ (ផ�រធំថ�� និងផ�រអូរឫស្ស)ី ជាប់ចំណាត់ថា� ក់ស�ង�ដាផ�រសា� ត 

ទទួលបានជ�យលាភីក� �ងចលនា្របឡង្របណាំងផ�រសា� តេលើកទី១ ឆា� ២ំ០១៧។  

-  បានេរៀបចំសិកា� សាលាផ្សព�ផ�យចលនា្របឡង្របណាំងសាលាសា� ត េ�តាមសាលាេរៀនមួយចំនួន 

េ�េខត�េសៀមរាប និងេខត� ្រពះសីហនុ េដាយមានការចូលរមួពីនាយកសាលា េលាក្រគូ អ� ក្រគូ 

និងសិស�នុសិស្ស្របមាណ ៥៧០នាក់។  

២.៤.៥. ចលន្របឡង្របណងំបដិសណ� រកិច�ល� 

 បដិសណ� រកិច�ល�ក��ងេសវសាធារណៈរបស់្រក�ង/ខណ� េបក�ភាពក��ងចលន្របឡង្របណងំទី្រក�ង

សា� ត េលើកទ១ី 

ចលនា្របឡង្របណាងំបដ�សណា� រកិច�ល�េធ�ើេឡើង េដាយែផ�កេលើស�ង�ដាវាយតៃម� របស់្របជាពលរដ� 

េលើរដ�បាលខណ� /្រកុងេបក�ភាពចលនា្របឡង្របណាំងទី្រកុងសា� តទាំង ៣៨។ េដើម្បឲី្យចលនា្របឡង្របណាំង 

ទទួលបានភាពេជាគជ�យ និងទទួលបានការគាំ្រទពី្របជាពលរដ� ្រកសួងេទសចរណ៍ និងគណៈកមា� ធិការជាតិ

វាយតៃម� ទី្រកុងសា� តបានអនុវត�ដូចខាងេ្រកាម៖ 

- បានបេង�ើត្របព័ន�វាយតៃម�  “បដ�សណា� រកិច�ល�” អនឡាញ (www.cambodiabesthospitality.org) 

ស្រមាប់ឲ្យ្របជាពលរដ�អាចេធ�ើការផ�ល់មតិេយាបល់េលើការផ�ល់េសវា្រកុង/ខណ�  និង្របជាពលរដ� 

ផ�ល់មតិេយាបល់េលើ្របសិទ�ភាពខណ� /្រកុងក� �ងការផ�ល់េសវា្រពមទាំងវ�ភាគ និងផ�ល់អនុសាសន៍

ស្រមាប់ែកលម� ឲ្យកាន់ែតល� ្របេសើរដល់្របសិទ�ភាពៃនការផ�ល់េសវាឲ្យកាន់ែតខ�ស់ ្រសបតាម 

អភិ្រកម “េធ�ើឲ្យបាន េធ�ើឲ្យេលឿន េធ�ើឲ្យមានតមា� ភាព”។  
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- បានបេង�ើត QR Code វាយតៃម�បដ�សណា� រកិច�ល�ស្រមាប់្រកុង/ខណ� េបក�ភាព្របឡង្របណាំងទាំង ៣៨ 

េដើម្ីបបេង�ើនភាពងាយ្រសួលដល់្របជាពលរដ�វាយតៃម� បដ�សណា� រកិច�ល� របស់្រកុង/ខណ� ែដល

ពួកគាត់រស់េ�។ 

- បានផ្សព�ផ�យវ�េដអូស�ី ពី ចលនា្របឡង្របណាំង និងនីតិវ�ធីក� �ងការវាយតៃម� របស់្របជាពលរដ�េលើ

បណា� ញសង�មេហ�សបុ៊ក និងប��� បការយល់ដ�ងដល់្របជាពលរដ�ចូលរមួចលនាេនះឲ្យបានផុសផុល។ 

- ជាលទ�ផល តាមរយៈការេចញេសចក�ីជូនដ�ណឹង សារាចរែណនាំ ការចុះពិនិត្យវាយតៃម�  និងការចង្រកង 

ជារបាយការណ៍រចួមក គណៈកមា� ធិការជាតិវាយតៃម� ទី្រកុងសា� តបាន្របកាសលទ�ផលជ�យលាភី 

ែចកវ��� បនប្រត និងឡាបិលជ�យលាភីេដាយេជាគជ�យកាលពីៃថ�ទី២៧-២៨ ែខកុម� ៈ ឆា� ំ២០១៧ 

េ្រកាមអធិបតីភាព សេម�ចអគ�មហាၸេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជណច

្រកកម��ជ ែដលមានេបក�ភាពទទួលជ�យលាភីដូចខាងេ្រកាម៖  

• សា� មញញមឹ៣ មានចំនួន ០៣ ្រកុង/ខណ� េបក�ភាព 

• សា� មញញមឹ២ មានចំនួន ២៧្រកុង/ខណ� េបក�ភាព 

• សា� មញញមឹ១ មានចំនួន ០៨្រកុង/ខណ� េបក�ភាព    (ឧបសម�័ន�ទី៤) 

-  បានេរៀបចំសារាចរស�ី ពីការេ្របើ្របាស់សា� កជ�យលាភីបដ�សណា� រកិច�ល�ក� �ងេសវាសាធារណៈរបស់  

្រកុង/ខណ� េបក�ភាព ស្រមាប់តំាងបងា� ញសា� កជ�យលាភីេនះឲ្យបាន្រតឹម្រតូវ។ 

- េដើម្បីជ�រញុកម� វ�ធី “េសវាខ��ំ សា� មញញមឹអ�ក” ែដលជាកម�វ�ធីផ�ល់្របឹក�េយាបល់ស�ី ពីបដ�សណា� រកិច�

ល� ដល់លទ�ភាពក� �ងការេរៀបចំលក�ណៈសម្បត�ិក� �ងការ្របឡង្របណាំងបដ�សណា� រកិច�ល�  ្រកសួង 

េទសចរណ៍ និងគណៈកមា� ធិការជាតិវាយតៃម� ទី្រកុងសា� តបានេរៀបចំកម� វ�ធីផ្សព�ផ�យដូចខាងេ្រកាម៖ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុ�ស�ី ពី ការផ្សព�ផ�យចលនា្របឡង្របណាំងបដ�សណា� រកិច�ល� ក� �ងវ�ស័យ

េទសចរណ៍ និងការបណ� �ះបណា� លបដ�សណា� រកិច�ល�ជាមួយ្រកុមហុ៊ន្រសាេបៀរកម� �ជាេខម្របូ៊វ 

និង្រសាេបៀរលីអូ។ 

• បានេរៀបចំវគ�បណ� �ះបណា� ល “បដ�សណា� រកិច�ល�” ដល់បុគ�លិកបេ្រមើ្រសាេបៀរ្រកុមហុ៊ន្រសាេបៀរ 

លីអូចំនួន ២៤នាក់។  

 បដិសណ� រកិច�ល�របស្់រចកទា� រអន�រជតិេលើកទី១ 

- បច��ប្បន� ្រពះរាជាណាច្រកកម� �ជាមាន្រចកទា� រអន�រជាតិ និង្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិសរបុចំនួន ២៤ 

ក� �ងេនាះរមួមាន៖ ្រចកទា� រអាកាសយានដា� នអន�រជាតិចំនួន ០៣ ្រចកទា� រកំពង�ែផអន�រជាតិចំនួន ០៤ 

្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិចំនួន ១៧។ បុ៉ែន� ស្រមាប់ចលនា្របឡង្របណាំងបដ�សណា� រកិច�ល�របស់ 

្រចកទា� រអន�រជាតិេលើកទី១ ឆា� ំ២០១៦េនះ េយើងេធ�ើ្រតឹមែត្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិចំនួន ៥បុ៉េណា� ះគឺ៖ 

្រចកទា� រអាកាសយានដា� នអន�រជាតិភ�ំេពញ  ្រចកទា� រអាកាសយានដា� នអន�រជាតិេសៀមរាប និង្រចកទា� រ 

អាកាសយានដា� នអន�រជាតិកងេកង ្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិេប៉ាយែប៉ត និង្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិបាវ�ត។  

- បាន្របកាសលទ�ផលជ�យលាភីែចកវ��� បនប្រត និងឡាបិលជ�យលាភីេដាយេជាគជ�យកាលពីៃថ�ទី

២៧-២៨ ែខកុម� ៈ ឆា� ំ២០១៧ េ្រកាមអធិបតីភាព សេម�ចអគ�មហាၸេសនបតេីតេជ ហ៊ុន ែសន 

នយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ ែដលមានេបក�ភាពទទួលជ�យលាភីដូចខាងេ្រកាម៖  
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• សា� មញញមឹ៣ មានចំនួន ២េបក�ភាព  

• សា� មញញមឹ១ មានចំនួន ២េបក�ភាព      (ឧបសម�័ន�ទី៤) 

 បដិសណ� រកិច�ល�ក��ងវ�សយ័េទសចរណ៍េលើកទី១ 

- បានេរៀបចំចង្រកងជាេគាលការណ៍ែណនំាបដ�សណា� រកិច�ល�ក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ ែដល្របកាស

ផ្សព�ផ�យជាផ��វការេ�ៃថ�ទី២២ ែខមិថុនា ឆា� ំ២០១៦ េ្រកាមអធិបតីភាពដ�ខ�ង�ខ�ស់ សេម�ចេតេជ

ហ៊ុន ែសន នយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ េ�វ�មានសន�ិភាព។  

- បានបេង�ើត្របព័ន�វាយតៃម�  “បដ�សណា� រកិច�ល�” អនឡាញ (www.cambodiabesthospitality.org) 

ស្រមាប់ឲ្យេទសចរអាចេធ�ើការផ�ល់មតិេយាបល់េលើការផ�ល់េសវារបស់មូលដា� នអាជ�វកម�េទសចរណ៍ 

្រពមទាំងវ�ភាគ និងផ�ល់អនុសាសន៍ស្រមាប់ែកលម�ឲ្យកាន់ែតល�្របេសើរដល់្របសិទ�ភាពៃនការផ�ល់

េសវាឲ្យកាន់ែតខ�ស់ ្រសបតាមអភិ្រកម “េធ�ើឲ្យបាន េធ�ើឲ្យេលឿន េធ�ើឲ្យមានតមា� ភាព”។  

- បានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពក្រមងសំណួរវាយតៃម�បដ�សណា� រកិច�ល� ចំនួន ០៥ភាសា (ែខ�រ អង�េគ�ស បារំាង 

ចិន និងជបុ៉ន)។  

- បានេចញេសចក�ីជូនដ�ណឹងស�ី ពីចលនា្របឡង្របណាំងបដ�សណា� រកិច�ល� ក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ 

និងទ្រមង�ចុះេឈា� ះចូលរួមស្រមាប់្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ចុះេឈា� ះចូលរមួ។ បានេរៀបចំ្របព័ន� 

ចុះេឈា� ះតាម្របព័ន�អនឡាញ េដើម្បីផ�ល់ភាពងាយ្រសួលដល់្របតិបត�ិករចុះេឈា� ះ និងអាចពិនិត្យ 

េមើលរបាយការណ៍ៃនការវ�ភាគេដាយខ��នឯងផា� ល់។ 

- បានេរៀបចំេបាះពុម�បទប��ត�ិ ្របឡង្របណាំងបដ�សណា� រកិច�ល�ក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ និងឯកសារ

ផ្សព�ផ�យមួយចំនួន និងបានបេង�ើតវ�េដអូផ្សព�ផ�យស�ី ពីចលនា្របឡង្របណាំងបដ�សណា� រកិច�ល�  

ក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍។ 

២.៥.ការងរប��� បការយល់ដឹងជសាធារណៈ  

- បានេរៀបចំផលិតស�តផ្សព�ផ�យពីធីបុណ្យសមុ្រទ។ 

- បានចុះថតវ�េដអូេ�រមណីយដា� នវ�គិររីម្យ (V-Kirirom) ក� �ងេគាលបំណងផ្សព�ផ�យផលិតផល 

េទសចរណ៍េ�តំបន់េនាះ និងបងា� ញពីសម្បទាេទសចរណ៍សំខាន់ៗ ែដលេទើបបេង�ើតថ��។ 

- បានេរៀបចំការ្របឡង្របណាំងវ�េដអូស�ី ពី “កម� �ជាមាតុភូមិខ� �ំ”។  

- បានេរៀបចំស�ត (Spot) អប់រសំ�ី ពីការហាមេចាល្រកដាសេ្រកាមតុេ�តាមេភាជនីយដា� ន និង

អាហារដា� ន និងយុទ�នាការេភាជនីយដា� នសា� តជាេភាជនីយដា� នែដលគា� នស្រមាមេ្រកាមតុ។ 

៣. ការព្រងឹងការេឃាសនផ្សព�ផ្សោយេទសចរណ៍ 

៣.១. ការផ្សព�ផ្សោយេទសចរណ៍េ្រ�្របេទស 

 ក� �ងឆា� ំ២០១៧ មានសកម�ភាពផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍កម� �ជាជាេ្រចើន េ�េលើទីផ�រអន�រជាតិទាំងការ 

េ្របើ្របាស់វ�ធីសា�ស�េឃាសនាតាមវ�ធីសា�ស�សាម�� និងវ�ធីសា�ស�េឃាសនាតាមែបបបេច�កវ�ទ្យោទំេនើប។ 

៣.១.១.ការផ្សព�ផ្សោយតាមវ�ធីសា�ស�សាម��  

(១.) ការចូលរមួ្រពឹត�ិការណ៍ពិព័រណ៍េទសចរណ៍អន�រជាតិេផ្សងៗសរបុចំនួន ២៦េលើក៖  

       ឆា� ំ២០១៧ បានចូលរមួ្រពឹត�ិការណ៍តំាងពិព័រណ៍េទសចរណ៍អន�រជាតិេ�េលើទីផ�រេគាលេ� 
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 េទសចរណ៍អាទិភាពរបស់កម� �ជាដូចខាងេ្រកាម៖ 

- ទីផ�រអាស៊ានចំនួន  ៨េលើក  - ទីផ�រចិនចំនួន  ៨េលើក  

- ទីផ�រអឺរ៉បុចំនួន ៥េលើក  - ទីផ�រជបុ៉នចំនួន  ១េលើក  

- ទីផ�ររសុ្សីចំនួន  ១េលើក   - ទីផ�រអាេមរកិចំនួន ១េលើក  

- ទីផ�រឥណា� ចំនួន  ១េលើក   - ទីផ�រអារ៉ាប់ចំនួន  ១េលើក 

 េដើម្បីេលើកតេម� ើងឧត�មភាព្របកួត្របែជងរបស់កម� �ជាជាមួយបណា� ្របេទសក� �ងតំបន់ និងពិភពេលាក 

កម� �ជា បានេរៀបចំ្រពឹត�ិការណ៍តំាងពិព័រណ៍េទសចរណ៍កម� �ជាអន�រជាតិេលើកទី១  Cambodia Travel 

Mart 2017 េ�េខត�េសៀមរាប កាលពីៃថ�ទី១៧-១៨-១៩ ែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០១៧។ ្រពឹត�ិការណ៍េនះ 

បានទទួលេជាគជ�យយ៉ាងល�  េដាយមាន្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍ជាតិ និងអន�រជាតិចូលរមួតំាងពិព័រណ៍ 

ទិញ-លក់កពា� ប់ទស្សនកិច� ែដលមាន្រកុមហុ៊ន អ� កលក់  អ� កទិញ  និងភា� ក់ងារសារព័ត៌មានសរបុ

ចំនួន ៦០្របេទស មកពីក� �ងតំបន់ និងពិភពេលាក។ 

(២.) ការចូលរមួ្រពឹត�ិការណ៍េទសចរណ៍នានា៖ 

េដើម្បីបេង�ើន្របសិទ�ភាពការងារផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍កម� �ជាឲ្យកាន់ែតទូលំទូលាយ និងទទួលបាន

េជាគជ�យ សកម� ភាពផ្សព�ផ�យមួយចំនួន្រតូវបានេរៀបចំេឡើងមានដូចជា សន�ិសីទផ្សព�ផ�យ 

េទសចរណ៍កម� �ជា ( Cambodia Tourism Road Show) និងពិធីបុណ្យកម� �ជា (Cambodia Festival)

េឆា� ះេ�កាន់ទីផ�រអាទិភាព ដូចខាងេ្រកាម៖ 

- បានេរៀបចំកម� វ�ធីសន�ិសីទផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍កម� �ជា (Cambodia Tourism Road Show) េ�

កាន់ទីផ�រចិនចំនួន ១េលើក េដាយមាន្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍ចិន កម� �ជា និងអ� កសារព័ត៌មានចិន 

សរបុ្របមាណ ៣០០នាក់ េ�ទី្រកុងសីុអាន។ 

- បានេរៀបចំកម� វ�ធីសន�ិសីទផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍កម� �ជា (Cambodia Tourism Road Show)  េ�

ទី្រកុងតូក្យ� ្របេទសជបុ៉នចំនួន ១េលើក េដាយមានការចូលរមួពី្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍ជបុ៉ន-កម� �ជា 

និងអ�កវ�និេយាគ ្រពមទាំងអ�កសារព័ត៌មានសរបុ្របមាណ ២៧០នាក់។ 

- បានសហការជាមួយសា� នទូតកម� �ជា និងសមាគមែខ�រេ�្របេទសជបុ៉នេរៀបចំពិធីបុណ្យកម� �ជា 

(Cambodia Festival) េដើម្បីបេង�ើនការផ្សព�ផ�យពីវប្បធម៌ ្របៃពណីកម� �ជា ដល់្របជាជនជបុ៉ន 

និងេភ��វអន�រជាតិេ�ទី្រកុងតូក្យ� ែដលមានអ�កចូលរមួសរបុ្របមាណ ១១មឺុននាក់។ 

(៣.) ការងារេរៀបចំទស្សនកិច�សិក�ែស�ងយល់េគាលេ�េទសចរណ៍កម� �ជាជនូ្របតិភូអន�រជាតិ៖ 

   ការផ្សព�ផ�យតាមរយៈការេរៀបចំទស្សនកិច�សិក�ែស�ងយល់ ្រតូវបានេរៀបចំជូនដល់្របតិភូ

អ�កសារព័ត៌មាន ្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍ សា� ប័នេទសចរណ៍ជាតិ ្រកុមនិស្សិត សា�សា� ចារ្យ បវរក��  

និងអ�កជ�នាញេទសចរណ៍អន�រជាតិនានាមកពីជុ�វ�ញពិភពេលាកបានចូលរមួចំែណកដ�សំខាន់ ក� �ងការ 

ព្រង�កការផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍កម� �ជា ឲ្យកាន់ែតទទួលបាន្របសិទ�ភាពខ�ស់បែន�មេទៀត េដាយក� �ង

ឆា� ំ២០១៧ េយើងបានទទួល្របតិភូ FAM Trip ចំនួន ១៥េលើក សរបុ ២៩០របូ ក� �ងេនាះ ្របតិភូមកពី 

្របភពទីផ�រមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

- ទីផ�រចិន៖ ្រកុមទូរទស្សន៍ Beijing TV មកពី្របេទសចិនចំនួន៩របូ មកទស្សនា និងផ��តយករបូភាព 

េគាលេ�េទសចរណ៍កម� �ជា េដើម្បីផ្សព�ផ�យក� �ងកម� វ�ធីផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍ ចិន-អាស៊ាន។ 
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- ទីផ�រជបុ៉ន៖ ទទួលអ�កសារព័ត៌មាន Freeland ចំនួន ១របូ ្រកុមទូរទស្សន៍ APS ចំនួន ៣របូ និងនិស្សិត 

ជបុ៉នចំនួន ៤៣របូ។ 

- ទីផ�រកូេរ៖៉ ទទួល្រកុមទូរទស្សន៍ Media Gil ចំនួន ៦របូ និង្រកុមទូរទស្សន៍ EBS ចំនួន ៤របូ មកទស្សនា 

និងថតផ្សព�ផ�យេគាលេ�េទសចរណ៍កម� �ជា េដើម្បីផ�យក� �ងកម� វ�ធីទូរទស្សន៍ក� �ង្របេទសកូេរ។៉ 

- ទីផ�រអាស៊ាន៖ ្រកុមទូរទស្សន៍ CNN ចំនួន ៥របូ មកពីសិង�បុរ ី្រកុមទូរទស្សន៍ Al Jazeera English 

មកពីម៉ាេឡសីុចំនួន ២របូ សា� ប័នេទសចរណ៍ជាតិរបស់្របេទសមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន ១២របូ សា�សា� ចារ្យ 

និងនិស្ិសតមកពីសាកលវ�ទ្យោល័យេសដ�កិច�ជាតិ្របេទសេវៀតណាមចំនួន ១៥របូ មកទស្សនា និង

ថតយករបូភាព ្រពមទាំងសិក�ែស�ងយល់អំពីសកា� នុពលេទសចរណ៍កម� �ជា។ 

- ទីផ�រអឺរ៉បុ៖ ទទួល្របតិភូ្រកុមហុ៊ន និងទីភា� ក់ងារេទសចរណ៍មកពី្របេទសហុង្រគីចំនួន ៦០របូ និង

អ�កសារព័ត៌មាន Bloggers មកពី្របេទសេអស៉្បោញចំនួន ២របូ មកទស្សនា និងេរៀបចំកម� វ�ធីជួប

ពិភាក�ជាមួយ្រកុមហុ៊នទីភា� ក់ងារេទសចរណ៍កម� �ជា និងថតេគាលេ�េទសចរណ៍កម� �ជា េដើម្បីផ�យ 

ក� �ង YouTube។ 

- ទទួលបវរក�� ពិភពេលាកចំនួន ១៥របូ ទទួលបវរក�� សាកលវ�ទ្យោល័យពិភពេលាកចំនួន ៨៤របូ 

មកពី៨២្របេទស ក� �ងពិភពេលាក មកទស្សនាេគាលេ�េទសចរណ៍កម� �ជា និងេធ�ើការ្របឡងេ�កម� �ជា។ 

- ទីផ�រអាេមរិក៖ ទទួល្រកុមសារព័ត៌មាន World Guild មកពីអាេមរិក និងអឺរ៉ុបចំនួន ១១រូប 

្រកុមទូរទស្សន៍ CNN ចំនួន៣របូ ្រកុមនិស្សិតមកពីសាកលវ�ទ្យោល័យ California និងសាកលវ�ទ្យោល័យ 

Long Beach ចំនួន ១៥របូ មកទស្សនា និងថតយកេគាលេ�េទសចរណ៍កម� �ជា។ 

៣.១.២.ការផ្សព�ផ្សោយតាមវ�ធីសា�ស�ែបប្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោទំេនើប  

បច��ប្បន� ការរកីចំេរើនៃន្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានកាន់ែតទំេនើប េធ�ើឲ្យការផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍

តាមរយៈការេ្របើ្របាស់្របព័ន�េនះកាន់ែតមានភាពងាយ្រសួល និងផ�ល់ព័ត៌មានបានយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត�  និង 

ចំណាយតិច។  

- បានអភិវឌ្ឍេគហទំព័រផ្សព�ផ�យផ��វការរបស់្រកសួង។  

- បានសហការជាមួយ្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍ជាតិចិន CITS េដើម្បីផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍កម� �ជាតាម   

េគហទំព័រផ្សព�ផ�យជាភាសាចិន េ�ក� �ងទីផ�រចិន។  

- បានេរៀបចំ E-Banner និងវ�េដអូផ្សព�ផ�យេគាលេ�េទសចរណ៍កម� �ជាេផ្សងៗស�ី ពីការេរៀបចំ

្រពឹត�ិការណ៍េទសចរណ៍ក� �ង្រសុក ផ្សព�ផ�យតាម្របព័ន�ផ្សព�ផ�យព័ត៌មានសង�មផ��វការ (Website 

និង Facebook)។  

- បានសហការជាមួយ្រកុម Bloggers របស់្រកុមហុ៊ន HeyASEAN ផលិតវ�េដអូេទសចរណ៍កម� �ជា      

“7 Must see in Cambodia” េដើម្បីផ�យក� �ង្របព័ន�  YouTube ។  

- បានសហការជាមួយ្រកុមហុ៊ន Time Looper មកពីសហរដ�អាេមរកិេរៀបចំ្រគប់្រគងផលិតកម� វ�ធី 

Digitalជ�នួយដល់ការទស្សនារបស់េភ��វចូល្របាសាទអង�រវត�  Visual Reality (VR) ែដលអាចេមើល

េឃើញរបូភាព ៣៦០ដ�េ្រក។  
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៣.១.៣. កិច�សហការជមយួៃដគូសារព័ត៌មានអន�រជតិ 

- បានបន�កិច�សហការជាមួយបណា� ញទូរទស្សន៍អន�រជាតិ CNN បានេរៀបចំផលិតវ�េដអូស្ប៉តផ្សព�ផ�យ 

េទសចរណ៍កម� �ជាថ�� និងចាក់ផ�យ្រពឹត�ិការណ៍អង�ស�ងា� ន�តាមបណា� ញទូរទស្សន៍ CNN និងេ្របើ្របាស់ 

ក� �ងសកម�ភាពផ្សព�ផ�យនានា ទាំងក� �ង និងេ្រ�្របេទស។  

- បានសហការជាមួយ្រកុមហុ៊ន Project 24 របស់្របេទសអង�េគ�ស េដាយបានេរៀបចំផលិតជាវ�េដអូ

ផ្សព�ផ�យេគាលេ�េទសចរណ៍កម� �ជា េ�ក� �ងផា� ំងផ្សព�ផ�យរបស់កម� វ�ធី្របកួតបាល់ទាត់ English 

Premier League 2017។   

៣.១.៤. ការផលិត និងេបាះពុម�ឯកសារផ្សព�ផ្សោយ 

- បានេធ�ើការផលិត និងេបាះពុម�ឯកសារផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍កម� �ជាជាេ្រចើន្របេភទតាមភាសាេផ្សងៗ

ពីគា� ៃនទីផ�រអាទិភាពដូចជា ៖ Magazine Handbook, Tourist Guide, Map, Leaflet, DVD Spot 

Tourism, Eco-bag ជាភាសាអង�េគ�ស បារំាង អាល�ឺ ម៉ង� ចិន រស្ស�ី និងជបុ៉ន។ 

- បានសហការជាមួយ្រកសួងេទសចរណ៍ និងសណា� គារមីយ៉ាន់ម៉ា ផលិតBooklet ផ្សព�ផ�យេគាលេ�

េទសចរណ៍កម� �ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា។ 

៣.១.៥. ការព្រងឹង និង្រគប់្រគងសា� នតំណង្រកសួងេទសចរណ៍េ�េ្រ�្របេទស 

ឆា� ំ២០១៧ សា� នតំណាងេទសចរណ៍កម� �ជាស�័ ្រគចិត�េ�េ្រ�្របេទស ចំនួន ១១្រកុមហុ៊ន ្រតូវបាន

បេង�ើតេឡើងេ�េលើទីផ�រអាទិភាពចំនួន ១២្របេទសដូចជា៖ 

- ទីផ�រចិនចំនួន ២្រកុមហុ៊ន េ�ទី្រកុងេប៉កាំង  ទី្រកុងកា� ងចូវ និងទី្រកុងសិុនជ�ន 

- ទីផ�រជបុ៉នចំនួន ១្រកុមហុ៊ន   - ទីផ�ររសុ្សីចំនួន ១្រកុមហុ៊ន 

- ទីផ�រឥណា�  និង្រសីលងា� ចំនួន ១្រកុមហុ៊ន - ទីផ�រអាេមរកិចំនួន ១្រកុមហុ៊ន 

- ទីផ�រមជ្ឈឹមបូពា៌ចំនួន ១្រកុមហុ៊ន  - ទីផ�រកូេរចំ៉នួន ១្រកុមហុ៊ន 

- ទីផ�រអឺរ៉បុ ហុង្រគី បូ៉ឡ�ញ អូ្រទីស ១្រកុមហុ៊ន - ទីផ�រអឺរ៉បុ អីុតាលីចំនួន ១្រកុមហុ៊ន 
 

   កន�ងមក សា� នតំណាងទាំងអស់មានភារកិច�សហការជាមួយសា� នទូត សា� នឯកអគ�កុងសុលកម� �ជា្របចាំ

េ�េ្រ�្របេទស េដើម្បីជួយផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍កម� �ជាេ�េលើទីផ�រអាទិភាពខាងេលើ ក� �ងេគាលបំណង 

ទាក់ទាញអ�កវ�និេយាគិនឲ្យកាន់ែតេ្រចើនបែន�មេទៀត មកកម� �ជា។ 

៣.១.៦. កិច�សហការផ្សព�ផ្សោយជមួយឣស៊ាន 

ឆា� ំ២០១៧ ជាយុទ�នាការផ្សព�ផ�យឆា� ំទស្សនាអាស៊ាន Visit ASEAN@50 Campaign ក� �ងសា� រតី

សហ្របតិបត�ិការផ្សព�ផ�យេនះ កម� �ជាទទួលបានេជាគជ�យ៖  

- បានេរៀបចំផ្សព�ផ�យយុទ�នាការឆា� ំទស្សនាអាស៊ានេលើកទី៥០ (Visit Asean@50 Campaign) 

ពិព័រណ៍េទសចរណ៍អន�រជាតិ ITB ្របេទសអាល�ឺ ម៉ង� េ�ស�ង�ពិព័រណ៍កម� �ជា េដាយមានការេរៀបចំ

សែម�ងសិល្បៈរមួគា� ជាមួយបណា� ្របេទសអាស៊ាន។ 

- បានផ្សព�ផ�យយុទ�នាការឆា� ំទស្សនាអាស៊ានក� �ងពិធីបុណ្យសមុ្រទ និងពិធីបុណ្យទេន� េដាយបានេរៀបចំ 

ជាស�ង�ពិព័រណ៍ និងែចកឯកសារផ្សព�ផ�យេគាលេ�េទសចរណ៍របស់បណា� ្របេទសអាស៊ាន។ 
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- បានសហការជាមួយ្រកសួងេទសចរណ៍េវៀតណាម េរៀបចំកម� វ�ធីសន�ិសីទផ្សព�ផ�យេគាលេ�

េទសចរណ៍កម� �ជា-េវៀតណាម េដាយមានការចូលរមួពី្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍េវៀតណាម និងកម� �ជា

្រពមទាំងអ�កសារព័ត៌មានេវៀតណាមសរបុចំនួន ៥៦០នាក់។ 

- បានចូលរមួផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍កម� �ជា និងផ�ល់ការគាំ្រទដល់ការេរៀបចំយុទ�នាការឆា� ំទស្សនាឡាវ 

(Visit Lao Year 2018) េ�្របេទសឡាវ។ 

៣.១.៧. កិច�សហការផ្សព�ផ្សោយេទសចរណ៍កម��ជជមួយឥណ�  

-  បានសហការជាមួយសា� នទូតឥណា� េ�កម� �ជាេរៀបចំកម� វ�ធីកីឡាេទសចរណ៍េធ�ើេយាហា�  េដើម្បីសុខភាព 

រាងកាយេយើងទាំងអស់គា�  (International Day of Yoga) េ�រាជធានីភ�ំ េពញ េខត�េសៀមរាប 

និងេខត�្រពះសីហនុ ែដលមានការចូលរមួពីេភ��វេទសចរជាតិ និងអន�រជាតិជាេ្រចើនពាន់នាក់។ 

- បានសហការជាមួយសា� នទូតឥណា� េ�កម� �ជាេរៀបចំកម� វ�ធីផា� ស់ប� �រ និងផ្សព�ផ�យវប្បធម៌រវាង 

្របេទសទាំងពីរ េដាយមានការសែម�ងសិល្បៈ Ramayana េ�រាជធានីភ�ំេពញ េខត�េសៀមរាប និង 

េខត�បាត់ដ�បង ែដលមានការចូលរមួទស្សនាពីសំណាក់េភ��វេទសចរជាតិ និងអន�រជាតិជាេ្រចើនពាន់នាក់។ 

៣.២. ការផ្សព�ផ្សោយេទសចរណ៍ក��ង្របេទស  

- បានសហការជាមួយទូរទស្សន៍អប្សរា េដើម្បីផលិតកម� វ�ធី “ទី្រកុងសា� ត និងេទសចរណ៍ក� �ង្រសុក” 

ែដលបាន និងកំពុងចាក់ផ�យតាមទូរទស្សន៍អប្សរា េរៀងរាល់្រពឹកៃថ�អាទិត្យេវលាេម៉ាង៨.៣០នាទី។ 

- បានចុះផ្សព�ផ�យ និងប��� បការយល់ដ�ងស�ី ពីភាពសា� ត និងៃបតង ដល់្របតិបត�ិករ អាជ�វករេទសចរណ៍ 

និង្រគឹះសា� នសិក�នានា េ�េខត�ែកប និងែចកធុងស្រមាម។  

- បានសហការជាមួយ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យព័ត៌មានក� �ង្រសុករមួមាន ទូរទស្សន៍ស�ឹងែសន PNN និង BLUE 

MEDIA េដើម្បីេរៀបចំយុទ�សា�ស�ថ��ៗជុ�វ�ញការផ្សព�ផ�យពីេទសចរណ៍េ�កម� �ជា។  

- បានេរៀបចំការ្របឡងស្រមាប់វគ� សំណួរចេម� ើយស�ី ពីច្បោប់េទសចរណ៍ និងលិខិតបទដា� ននានា

ពាក់ព័ន�នឹងេយនឌ័រ។  

- បានសហការជាមួយ្រពលានយន�េហាះអន�រជាតិភ�ំេពញ (Cambodia Airport) និងសម�័ន�េទសចរណ៍ 

កម� �ជា (CTF) េដើម្បីព្រង�ងការ្រគប់្រគងមណ� លព័ត៌មានេទសចរណ៍ េ�អាកាសយានដា� នអន�រជាតិ

ភ�ំេពញ ្រពមទាងំបានសេមា� ធដាក់ឲ្យដ�េណើរការ នាេពលថ��ៗេនះ។  

- បានចុះ្រសង�ស�ិ តិរមណីយដា� នតាមេខត�តំបន់ភូមិភាគឥសាន� េដើម្បីបេង�ើតក��ប់ទស្សនកិច�ថ��ៗ។  

- បានេរៀបចំប��� បការយល់ដ�ងពី ភាពសា� ត និងអនាម័យេ�េខត�ែកប។  

- បានសហការជាមួយតំណាងសមាគម BNI (Business Network International) ក� �ងការេរៀបចំ

ដ�េណើរទស្សនកិច�របស់សមាជ�កសមាគម BNI កាលពីៃថ�ទី២០ ែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០១៧ ចំនួន្របមាណ 

១៨០នាក់ េ�កាន់េខត�មណ� លគិរ ីនាឱកាសឆ�ងឆា� ំសកល២០១៧-២០១៨។ 

៤.ការព្រងឹងកិច�សហ្របតបិត�ិការេទសចរណ៍ក��ងតំបន់ និងពិភពេលាក 

៤.១. កិច�សហ្របតិបត�ិការេទសចរណ៍ជមយួអង�ការេទសចរណ៍ពិភពេលាក  

- បានចូលរមួសន�ិសីទពិភពេលាកស�ី ពីេទសចរណ៍ និងវប្បធម៌េលើកទី២ ពីៃថ�ទី១១-១២ ែខធ�� ឆា� ំ២០១៧ 

េ�ទី្រកុង Muscat ៃន្របេទសអូម៉ង�។ សន�ិសីទពិភពេលាកេលើកទី២ បានបន�ពិភាក�េលើរេបៀបវារៈ 
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ឆា� ំ២០៣០ ស្រមាប់េទសចរណ៍្របកបេដាយចីរភាព េដាយឈរេលើមូលដា� នេសចក�ី្របកាសេសៀមរាប 

កាលពីឆា� ២ំ០១៥កន�ងេ� េ្រកាម្របធានបទ “េធ�ើរបូបដ�វត�ន៍ពិភពេលាកេយើង៖ រេបៀបវារៈឆា� ២ំ០៣០ 

េដើម្ីបេទសចរណ៍្របកបេដាយចីរភាព” េដាយឈរេលើ៥Ps “្របជាពលរដ� (People) ភពែផនដ� 

(Planet) វ�បុលភាព (Prosperity) សន�ិភាព (Peace) និងភាពជាៃដគូ (Partnership)”។ 

- ឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី្រកសួងេទសចរណ៍ បានដ�កនាំគណៈ្របតិភូចូលរួមមហាសន�ិបាតរបស់អង�ការ

េទសចរណ៍ពិភពេលាកេលើកទី២២ កាលពីៃថ�ទី១១-១៦ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៧ េ្រកាម្របធានបទ “េទសចរណ៍ 

និងេគាលេ�អភិវឌ្ឍ្របកបេដាយនិរន�រភាព ដ�េណើរេឆា� ះេ�ឆា� ំ២០៣០” អមជាមួយកិច�្របជុ� 

“តុមូលរដ�ម�ន�ីេទសចរណ៍ៃនកិច�សហ្របតិបត�ិការេទសចរណ៍ែខ្ស្រកវា� ត់ និងវ�ថ� (Belt and Road 

Tourism Ministers Roundtable)”៖ 

១.គំនិតផ��ចេផ�ើមែខ្ស្រកវា� ត់ និងវ�ថ� េដើម្បីជ�រញុកិច�សហ្របតិបត�ិការ និងការផា� ស់េទសចរអន�រជាតិ 

េដាយេផា� តេលើ ០៦ចំណុចសំខាន់ៗ៖ ១. ព្រង�ងយន�ការកិច�សហ្របតិបត�ិការែខ្ស្រកវាត់និង

វ�ថ� ២. ជ�រញុការផា� ស់ប� �រ និងទំនាក់ទំនងអំពីេគាលនេយាបាយ និងបង�លក�ណៈដល់ការស្រមប

ស្រមួលវ�ស័យេទសចរណ៍ឲ្យល�្របេសើរេឡើង ៣. បេង�ើតយន�ការកិច�សហ្របតិបត�ិការេទសចរណ៍ 

េដើម្បីបង�លក�ណៈដល់ការផា� ស់ប� �រ   និងការទំនាក់ទំនង្របកបេដាយគុណភាព  ៤. អនុវត�ការេធ�ើ

ទីផ�ររមួគា�  និងបេង�ើនគុណភាពៃនកិច�សហ្របតិបត�ិការេទសចរណ៍ ៥. ព្រង�ងការផា� ស់ប� �រ និង

អប់រអំំពីេទសចរណ៍ និងផ�ល់ការគាំ្រទែផ�កចំេណះដ�ងរមួចំែណកដល់ការអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍ 

៦. េដាះ្រសាយប�� ្របឈមរមួគា�  និងកសាងសមត�ភាពេដើម្បីទប់សា� ត់ហានិភ័យក� �ងវ�ស័យ

េទសចរណ៍។ 

២.មហាសន�ិបាតអង�ការេទសចរណ៍ពិភពេលាកេលើកទី២២ បានអនុម័តគំនិតផ��ចេផ�ើម Chengdu 

ស�ីពីែខ្ស្រកវា� ត់ និងវ�ថ� ស្រមាប់កិច�សហ្របតិបត�ិការវ�ស័យេទសចរណ៍ (Chengdu Initiative 

for Belt and Road Tourism Cooperation) និងអនុម័តេសចក�ី្របកាស Chengdu ស�ីពី

េទសចរណ៍ និងេគាលេ�អភិវឌ្ឍន៍្របកបេដាយនិរន�រភាព (Declaration on Tourism and 

Sustainable Development Goals) ែដលក� �ងេនាះបានរេំលចអំពីក��ប់បេង�ើនហិរ��ប្បទាន 

ទាំងរដ�-ឯកជន អង�ការអន�រជាតិ និងមូលនិធិសប្ប�រស ស្រមាប់គេ្រមាងអភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍។ 

មហាសន�ិបាតេនះក៏បានអនុម័ត្រកមសីលធម៌េទសចរណ៍ (Convention on Tourism Ethics) 

ផងែដរ។ 

៣. េវទិកា Global Tourism Economy Forum េលើកទី៦ េ្រកាម្របធានបទ “កិច�សហ្របតិបត�ិការតំបន់

េឆា� ះេ�កាន់អនាគតដ�្របេសើរ” េដាយបានពិភាក�ស�ី ពី េសដ�កិច�េទសចរណ៍ផ�រភា� ប់េ�នឹង

នេយាបាយែខ្ស្រកវា� ត់ និងវ�ថ� (Belt and Road) គាំ្រទដល់្របេទសក� �ង្រកបខណ� ែខ្ស្រកវា� ត់ 

និងវ�ថ�ក� �ងការអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍។ េវទិកា Global Tourism Economy Forum ្រតូវបានេមើល

េឃើញថាជាេវទិកាដ�មានឥទ�ិពល និង្របសិទ�ភាពស្រមាប់ការតភា� ប់ពាណិជ�កម�  និងការជួបជុ�

រវាងធុរកិច� ែដលអាចឲ្យ្របតិភូពី្របេទសចិន និងទូទាំងពិភពេលាកបេង�ើតភាពជាៃដគូ និង

សម�័ន�ភាពនាេពលអនាគត។ 
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៤.២.កិច�សហ្របតិបត�ិការក��ង្រកបខណ� ឣស៊ាន 

- ្រកសួងេទសចរណ៍កម� �ជា្រតូវបានផ�ល់កិត�ិយសេដាយ្របេទសសមាជ�កអាស៊ានឲ្យដ�កនាំស្រមប

ស្រមួលេរៀបចំស�ង�ដាសហគមន៍េទសចរណ៍អាស៊ាន (ASEAN Community-based Tourism 

Standard) និងស�ង�ដាទី្រកុងេទសចរណ៍សា� តអាស៊ាន (ASEAN Clean Tourist City Standard) 

េហើយ្របេទសសមាជ�កអាស៊ានដៃទេទៀតជា្របេទសនាំមុខេលើែផ�កស�ង�ដាផ�ះសា� ក់អាស៊ាន ស�ង�ដា

សណា� គារៃបតងអាស៊ាន ស�ង�ដាបង�ន់សាធារណៈអាស៊ាន ស�ង�ដាស្៉បោ និងសុខុមាលភាពអាស៊ាន។ 

- រដ�ម�ន�ីេទសចរណ៍អាស៊ានបានកត់សមា� ល់អំពីដ�េណើរការវឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�ែផនការយុទ�សា�ស�  

េទសចរណ៍អាស៊ាន ២០១៦-២០២៥ (ATSP 2016-2025) ែដលបានអនុវត�ក� �ងឆា� ២ំ០១៧ និងបាន

អនុម័តែផនការការងាររយៈេពល២ ឆា� ំ២០១៨-២០១៩ ដូចបានកំណត់ក� �ងែផនការយុទ�សា�ស�

េទសចរណ៍អាស៊ាន ២០១៦-២០២៥ ្រពមទាំងបានេកាតសរេសើរចំេពាះ្របេទសអាស៊ាននាំមុខ 

ក� �ងការេរៀបចំអភិវឌ្ឍស�ង�ដាេទសចរណ៍អាស៊ាន។ 

- រដ�ម�ន�ីេទសចរណ៍អាស៊ាន បានេចញេសចក�ី្របកាសរមួេដាយេផា� តេលើ៖ 

១. ការអនុវត�ែផនការយុទ�សា�ស�េទសចរណ៍អាស៊ាន ២០១៦-២០២៥ 

២. ការព្រង�កកម� វ�ធីផ្សព�ផ�យេគាលេ�េទសចរណ៍អាស៊ាន (បនា� ប់ពីេជាគជ�យៃនយុទ�នាការ

ផ្សព�ផ�យឆា� ំទស្សនាអាស៊ានអបអរសាទរខួបទី៥០ឆា� ំៃនការបេង�ើតអាស៊ាន  Visit 

ASEAN@50) 

៣. េសចក�ី្របកាសរមួស�ី ពីេទសចរណ៍តាមនាវា (Joint Declaration on Cruise Tourism) 

៤. ការអភិវឌ្ឍផលិតផលេទសចរណ៍អាស៊ាន ពិេសសការេរៀបចំែខ្សទស្សនកិច�រមួគា�  និងការដាក់

េចញ េសចក�ី្របកាសរមួស�ី ពីេទសចរណ៍ម� �បអាហារ (Joint Declaration on Gastronomy 

Tourism) 

៥. ការជ�រញុវ�និេយាគេលើេហដា� រចនាសម�័ន�េឆ�ើយតបកំេណើនៃនវ�ស័យេទសចរណ៍ 

៦. ការជ�រញុ “េទសចរណ៍ស្រមាប់ទាងំអស់គា� ” (Tourism for All) ពិេសសការេរៀបចំេហដា� រចនា

សម�័ន� សម្បទា ផលិតផល និងេសវាេទសចរណ៍ស្រមាប់ជនពិការ េទសចរវ�យចំណាស់ �ស�ី

មានៃផ�េពាះ  និងកុមារ  

៧. ស�ង�ដាគុណភាពេទសចរណ៍ 

៨. ការព្រង�ងគុណភាពអ�កជ�នាញេទសចរណ៍អាស៊ាន 

៩. ការព្រង�ងការតភា� ប់ និងការស្រមួលការេធ�ើដ�េណើរ 

- ក� �ងឱកាសេវទិកាេទសចរណ៍អាស៊ានឆា� ំ២០១៨ េ�ទី្រកុងេឈៀងៃម៉ ្របេទសៃថ រដ�ម�ន�ីេទសចរណ៍  

អាស៊ានបាន្របគល់រងា� ន់ទី្រកុងេទសចរណ៍សា� តអាស៊ានចំនួន ២៣រងា� ន់ សណា� គារៃបតងអាស៊ាន 

ចំនួន ៤៧រងា� ន់ បន�ប់្របជុ�អាស៊ានចំនួន ៤៧រងា� ន់ និងរងា� ន់េទសចរណ៍្របកបេដាយនិរន�រភាពអាស៊ាន 

ចំនួន ១៧រងា� ន់ ក� �ងេនាះ កម� �ជាទទួលបានរងា� ន់ទី្រកុងេទសចរណ៍សា� តអាស៊ានចំនួន ៣រងា� ន់ សណា� គារ 

ៃបតងអាស៊ានចំនួន ៥រងា� ន់ បន�ប់្របជុ�អាស៊ានចំនួន ៥រងា� ន់ និងេទសចរណ៍្របកបេដាយនិរន�រភាព

អាស៊ាន ចំនួន ២រងា� ន់។ 

ទំព័រទី 34 

 



៤.៣. កិច�សហ្របតិបត�ិការ្រកបខណ� េទសចរណ៍ឣស៊ានបូក៣  

- ចំនួនេទសចរអន�រជាតិមកកាន់តំបន់អាស៊ានបូកបីក� �ងឆា� ំ២០១៧ មានចំនួន ១៧៥លាននាក់ េកើន

៦,៧%។ េទសចរមកពី្របេទសចិន ជបុ៉ន កូេរ ៉មកទស្សនាតំបន់អាស៊ានមាន្របមាណ ៣១,៥លាននាក់ 

េដាយែឡក េទសចរ្របេទសសមាជ�កអាស៊ាន ក៏បានទស្សនា្របេទសចិន ជបុ៉ន កូេរ ៉ មានចំនួនជាង 

១៥លាននាក់ ផងែដរ។ 

- រដ�ម�ន�ី បានវាយតៃម� ខ�ស់ចំេពាះវឌ្ឍនភាព ែដលបានអនុវត� ែផនការសកម� ភាពសហ្របតិបត�ិការ

េទសចរណ៍អាស៊ានបូកបីឆា� ំ២០១៣-២០១៧ និងអនុម័តែផនការសកម�ភាពស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៨-២០២០ 

ជាការបន�ទិសេ�បេង�ើនកិច�សហ្របតិបត�ិការអាស៊ានបូកបី ក� �ងការស្រមបស្រមួលការេធ�ើដ�េណើរ 

និងេទសចរណ៍ ការជ�រញុការអភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍្របកបេដាយគុណភាព ការបេង�ើនចំេណះ

ដ�ងេទសចរណ៍ ការអភិវឌ្ឍជ�នាញ ក៏ដូចជាការែចករែំលក និងផា� ស់ប� �រព័ត៌មាន ឱកាសវ�និេយាគ និង

ទីផ�រេទសចរណ៍ និងការផ្សព�ផ�យ។ 

៤.៤. កិច�សហ្របតិបត�ិការ្រកបខណ� េទសចរណ៍ឣស៊ាន-ឥណ�   

- កំេណើនេទសចរឥណា� មកកាន់តំបន់អាស៊ានក� �ងឆា� ំ២០១៧ មានចំនួន ៣,៥លាននាក់ េកើនេឡើង៦,១% 

េដាយែឡក េទសចរអាស៊ានេ�ទស្សនាឥណា� មាន្របមាណ ៧៥មឺុននាក់ េកើនេឡើង ៦,៥%។  រដ�ម�ន�ី

េទសចរណ៍អាស៊ាន-ឥណា� បានយកចិត�ទុកដាក់េលើការបន�ជ�រញុអនុវត�អនុស�រណៈៃនការេយាគយល់គា�  

េដាយសហការែចករែំលកបទពិេសាធន៍ ក� �ងការអនុវត�្របកបេដាយនិរន�រភាព និងការទទួលខុស្រតូវ 

េហើយ្រតូវបេង�ើត្រកុមការងារទំទាក់ទំនងវ�បត�ិ េទសចរណ៍អាស៊ាន-ឥណា� ។ េលើសពីេនះ បានជ�រញុ

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក� �ង្រកបខណ� អាស៊ាន-ឥណា�  និងជ�រញុេលើកទឹកចិត�ែផ�កសាធារណៈ និង

ឯកជន សំេ�តភា� ប់ និងផ្សព�ផ�យអាស៊ាន-ឥណា�  ឲ្យកាន់ែត្របេសើរេឡើងែថមេទៀត។ 

៤.៥. កិច�សហ្របតិបត�ិការ្រកបខណ� េទសចរណ៍ឣស៊ាន-រុស្ីស 

- អនុេលាមតាមកិច�្រពមេ្រពៀងរវាងរដា� ភិបាលអាស៊ាន និងរដា� ភិបាលសហព័ន�រសុ្សី េ្រកាមគេ្រមាង

មូលនិធិៃដគូពិភាក�អាស៊ាន-រសុ្សី ្រកសួងេទសចរណ៍កម� �ជាបានសហការជាមួយេលខាធិការដា� ន

អាស៊ាន និងសាកលវ�ទ្យោល័យរដ�េទសចរណ៍ និងេសវារុស្សី េរៀបចំវគ�បណ� �ះបណា� លភាសារុស្សី

ស្រមាប់្របតិបត�ិករ និងមគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍អាស៊ានេលើកទី២។ កម� �ជាបន�ទទួលជា្របេទសនាំមុខ 

ក� �ងការជ�រញុការបណ� �ះបណា� លភាសារសុ្សី ក� �ង្រកបខណ� អាស៊ាន-រសុ្សី។ 

-  ភាគីរសុ្សី បានេធ�ើការបណ� �ះបណា� លភាសារសុ្សកី្រមិតខ�ស់ ស្រមាប់្របតិបត�ិករេទសចរណ៍អាស៊ាន 

“Advanced Russian Language Training for ASEAN Tour Operators”  រយៈេពលពីរែខកន�ះ 

េ�សហព័ន�រុស្សី ចាប់េផ�ើមតំាងពីៃថ�ទី១៥ ែខសីហា ឆា� ំ២០១៧ និងប��ប់េ�ៃថ�ទី០១ ែខវ�ច�ិកា 

ឆា� ំ២០១៧ េ�ទី្រកុងមូ៉ស� � សហព័ន�រសុ្សី ែដលមានសិកា� កាមចូលរមួសរបុចំនួន ២០របូ េដាយកម� �ជា

ជា្របេទសេរៀបចំនាំមុខ (Project Proponent)។ 

- អាស៊ាន-រសុ្សី បានពិភាក�េលើគេ្រមាងកសាងវ�ទ្យោសា� នេទសចរណ៍ស្រមាប់តំបន់អាស៊ានេ�កម� �ជា

ដូចជា៖ ១). កម� វ�ធីបណ� �ះបណា� ល្របចំាឆា� ំ ២). គេ្រមាងសិក�្រសាវ្រជាវ ៣). រចនាសម�័ ន�

្រគប់្រគងគេ្រមាង (េពលដ�េណើរការសាងសង�) និង ៤). រចនាសម�័ ន�រដ�បាលដ�កនាំ និង្រកុម្របឹក�
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នាយក្របតិបត�ិ  (េពលវ�ទ្យោសា� នដាក់ឲ្យដ�េណើរការ) េដាយមានភាគីសហព័ន�រសុ្សី និងតំណាង

េលខាធិការដា� នអាស៊ានចូលរមួ។ 

៤.៦.កិច�សហ្របតិបត�ិការេទ�ភាគី 

៤.៦.១.កិច�សហ្របតិបត�ិការេលើវ�សយ័េទសចរណ៍កម��ជ-ចិន 
 

- បានចុះអនុស�រណៈេយាគយល់គា� ស�ី ពីកិច�សហ្របតិបត�ិការេលើវ�ស័យេទសចរណ៍ សំេ�បេង�ើត

លក�ខណ� អនុេ្រគាះ និងទទួលការគំា្រទការអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍្របកបេដាយនិរន�ភាពបរសិា� ន និង

ការទទួលខុស្រតូវសង�មស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍសង�ម េសដ�កិច� និងជ�វភាព្របកបេដាយនិរន�ភាពៃន

្របជាពលរដ�្របេទសទាំងពីរ ក� �ងយុទ�សា�ស�្របកបេដាយភាពេស� ើគា�  កិច�សហ្របតិបត�ិការយូរ

អែង�ងេ្រកាមមិត�ភាពជា្របវត�ិសា�ស�ជ�តស�ិទ�។ ភាគីទាំងពីរឯកភាពគាំ្រទដល់្រកុមហុ៊នអាកាសចរណ៍

ៃន្របេទសទាំងពីរឲ្យេបើក្របតិបត�ិការេជើងេហាះេហើរ្រតង�បែន�មេទៀត សំេ�ស្រមបស្រមួលដល់

ការេធ�ើដ�េណើរេ�មកៃន្របេទសទាំងពីរ។ 

- ្រកសួងេទសចរណ៍កម� �ជា និងរដ�បាលេទសចរណ៍ជាតិចិន បានចុះហត�េលខាេលើែផនការអនុវត�

អនុស�រណៈេយាគយល់គា� ស�ី ពីកិច�សហ្របតិបត�ិការេទសចរណ៍ ស្រមាប់ឆា� ំ២០១៧-២០២០។ 

 កិច�សហ្របតិបត�កិារជមយួតំបន់រដ�បាលពិេសសម៉ាកាវ 

- ្រកសួងេទសចរណ៍ និង្រកសួងសង�មកិច� និងវប្បធម៌ម៉ាកាវ បានចុះហត�េលខាេលើអនុស�រណៈ

េយាគយល់គា� ស�ី ពីកិច�សហ្របតិបត�ិការេលើវ�ស័យេទសចរណ៍ សំេ�ជ�រញុកិច�សហ្របតិបត�ិការក� �ង

ការផ្សព�ផ�យ និងអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍្របកបេដាយនិរន�រភាព និងទទួលខុស្រតូវ ព្រង�ងការអភិវឌ្ឍ

ធនធានមនុស្ស និងបេង�ើតកិច�សហ្របតិបត�ិការេលើការងារអប់រ ំនិងបណ� �ះបណា� លមុខជ�នាញេទសចរណ៍។ 

 កិច�សហ្របតិបត�កិារេទសចរណ៍ក��ង្រកបខណ�  Mekong-Lancang 

- ្រកបខណ� កិច�សហ្របតិបត�ិការសម�័ន�ភាពទី្រកុងេទសចរណ៍ Mekong -Lancang បានេផា� តជាសំខាន់

េលើការផ��ចេផ�ើមបេង�ើតកិច�សហ្របតិបត�ិការេទសចរណ៍ និងេសដ�កិច�របស់ទី្រកុងតាមបណា� ្របេទស 

តាមដងទេន�េមគង� និងទី្រកុងេផ្សងៗេទៀតេ�តំបន់អាសីុ សំេ�ធានានិរន�រភាពេទសចរណ៍៖ 

១- បេង�ើតឲ្យមានេលខាធិការដា� នៃនសម�័ន�ភាពកិច�សហ្របតិបត�ិការទី្រកុងេទសចរណ៍ Mekong-

Lancang ែដលមានសា� ក់ការេ�ទី្រកុងគុនមីង េខត�យូណាន ្របេទសចិន។  

២- េលើកកម� ស់កិច�សហ្របតិបត�ិការរវាងទី្រកុងទំាងអស់ តាមរយៈការបេង�ើតសកម� ភាព្របជុ� 

សិកា� សាលាទស្សនកិច� ការផា� ស់ប� �រ និងែចករែំលកបទពិេសាធន៍របស់ម�ន�ីេទសចរណ៍ ។ 

៣- បេង�ើតេវទិកាពិភាក� បេង�ើនគុណភាពផលិតផល និងេសវាកម�េទសចរណ៍រមួគា� េដាះ្រសាយ

ប�� ្របឈម ក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់នានា ែដលអាចេកើតមានេឡើងពីសកម�ភាពេទសចរណ៍។ 

៤- គេ្រមាង Mekong–Lancang Training of Trainer Workshop on ASEAN Community- 

Based Tourism Standards របស់្រកសួងេទសចរណ៍្រតូវបានឯកភាពយល់្រពមរចួេហើយ។  

គេ្រមាងេនះ្រតូវបានចុះហត� េលខា និងេ្រតៀមអនុវត� ចុងឆមាសទី០១ ឬេដើមឆមាសទី០២ 

ឆា� ំ២០១៨។ 
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៤.៦.២.កិច�សហ្របតិបត�កិារេទសចរណ៍កម��ជ-រុស្ីស 

- បានចុះកិច�្រពមេ្រពៀងស�ី ពីកិច�សហ្របតិបត�ិការេទសចរណ៍រវាងកម� �ជា-រសុ្សីេ�ទី្រកុងមូ៉ស� �។ 

- កិច�សហ្របតិបត�ិការេទសចរណ៍កម� �ជា-រសុ្ស ី បានវាយតៃម�ខ�ស់េលើការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពរមួ 

ស�ីពីកិច�សហ្របតិបត�ិការេទសចរណ៍ឆា� ំ២០១៥-២០១៧។ ភាគីរសុ្សីបានយល់្រពមបន�ផ�ល់ការឧបត�ម�  

កម� វ�ធីបណ� �ះបណា� លភាសារសុ្សីស្រមាប់្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ និងមគ� �េទ�សក៍តំបន់អាស៊ាន ែដល

កម� �ជាជា្របេទសស្រមបស្រមួលគេ្រមាងនាំមុខ (Project Proponent)។ 

- ភាគីរសុ្សីនឹងពិចារណាេលើគេ្រមាងេស� ើសំុរបស់កម� �ជាក� �ងការបេង�ើតវ�ទ្យោសា� ន ASEAN Regional 

College for Russian Culture, Language and Tourism Skill Training and Education 

េដើម្បីព្រង�ង និងព្រង�កការេយាគយល់គា�  និងកិច�សហ្របតិបត�ិការរវាងអាស៊ាន-រសុ្សី។ 
 

៤.៦.៣.កិច�សហ្របតិបត�ិការេទសចរណ៍ជមយួសមាគមទីភា� ក់ងរេទសចរណ៍ឣសុីប៉ាសុីហ�ិក (PATA) 

- សមាគមPATA បានជួយជ�រញុដល់ការងារេឃាសនាផ្សព�ផ�យវ�ស័យេទសចរណ៍កម� �ជា សកា� នុពល

េទសចរណ៍ ពិេសសេគាលេ�េទសចរណ៍កម� �ជាេ�េលើឆាកអន�រជាតិ។ ជាក់ែស�ង PATA Trip Advisor 

បានេធ�ើការេបាះេឆា� តេ្រជើសេរើសេគាលេ�េទសចរណ៍ េខត�េសៀមរាប ជាេគាលេ�េទសចរណ៍ដ�

ទាក់ទាញបំផុតេលខ១ េ�ក� �ងតំបន់អាសីុ និងេលខ២ េ�ក� �ងពិភពេលាក និងេ្រជើសេរើស្របាសាទ 

អង�រវត�  ជាេគាលេ�េទសចរណ៍ដ�ទាក់ទាញបំផុតេលខ១ េ�ក� �ងពិភពេលាក។  

៤.៦.៤.កិច�សហ្របតិបត�កិារេទ�ភាគីកម��ជ-ឥណ�  

- បានចុះហត�េលខាជាមួយ្រកសួងេទសចរណ៍ឥណា� កាលពីៃថ�ទី១៦ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៥ េដាយេផា� តេលើ៖ 

១. ការស្រមួលការេធ�ើដ�េណើរេទសចរស្រមាប់្របេទសទាំងពីរ ២. ការផា� ស់ប� �របទពិេសាធន៍េលើការ

ផ្សព�ផ�យការអភិវឌ្ឍ និងការ្រគប់្រគងវ�ស័យេទសចរណ៍្របកបេដាយនិរន�រភាព ៣. ការជ�រញុកិច�

សហ្របតិបត�ិការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ៤. ការផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍វប្បធម៌ េទសចរណ៍សាសនា 

និង ៥. ការតភា� ប់េហាះេហើរ្រតង�រវាងកម� �ជា-ឥណា�  និងការជ�រញុការវ�និេយាគេលើវ�ស័យេទសចរណ៍ 

រវាង្របេទសទាំងពីរ។ 

- ឯកឧត�មបណ� ិ តរដ�ម�ន�ី្រកសួងេទសចរណ៍បានដ�កនាំ្របតិភូ្រកសួងេទសចរណ៍ និងែផ�កឯកជន

េទសចរណ៍េ�ចូលរមួកិច�្របជុ�កំពូលវ�និេយាគិនសាកល (Global Investors Summit 2018) េលើកទី១ 

េ�រដ�អាសាមៃនសាធារណរដ�ឥណា�  ចាប់ពីៃថ�ទី០២-០៥ ែខកុម� ៈ ឆា� ំ២០១៨ េ្រកាមអធិបតីភាព 

ឯកឧត�ម ណរ�ន្រតា ម៉ូឌី (Narendra Modi) នយករដ�ម�ន�ៃីនសាធារណរដ�ឥណ�  និងនយករដ�ម�ន� ី
្របេទសបូ៊តាន់ ្រពមទាំងមានការអេ��ើញចូលរមួពីឥស្សរជនជាន់ខ�ស់នានា មកពីក� �ងតំបន់ និងជុ�វ�ញ 

ពិភពេលាកចំនួន ១៧្របេទស មាន្របតិភូចូលរមួចំនួន្របមាណ ៤.៥០០នាក់ និងអ�កសារព័ត៌មានជាតិ-

អន�រជាតិជាេ្រចើននាក់ផងែដរ។ ្រពឹត�ិការណ៍េ្រកាម្របធានបទ “គុណសម្បត�ិអាសាមជាផ��វេល្ប�ន

េលឿនតភា� ប់មកកាន់តំបន់អាស៊ាន” េនះគឺជាគំនិតផ��ចេផ�ើមក� �ងការេលើកកម� ស់វ�និេយាគទុន និង

ស្រមបស្រមួលដ�ធំបំផុតមួយែដលមិនធា� ប់្រតូវបានេរៀបចំេឡើងេដាយរដ�អាសាម។ កិច�្របជុ�កំពូលេនះ

មានេគាលបំណងេលើកពីគុណសម្បត�ិ  និងលក�ណៈភូមិសា�ស�របស់រដ�អាសាមក� �ងការផ�ល់នូវកាលា

នុវត�ភាពដល់វ�និេយាគិនក៏ដូចជាការបងា� ញសមត�ភាពផលិតកម�  និងជាឱកាសនាំេចញផលិតផល 
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និងេសវាកម� េ�្របេទសអាស៊ាន (ASEAN) និង្របេទសជ�តខាងអាសាម (បង�កា� េដស បូ៊តាន និង

េនប៉ាល់- BBN Countries)។  

៤.៦.៥.កិច�សហ្របតិបត�េិទសចរណ៍ជមួយមជ្ឍមណ� លឣស៊ាន-កូេរ� 

- បានេរៀបចំសិកា� សាលាស�ី ពី ការកសាងសមត�ភាពធនធានមនុស្សេទសចរណ៍ េ្រកាម្របធានបទ 

“ត្រមង�ទិសេ�កាន់េទសចរណ៍េបតិកភ័ណ� ”។ សិកា� សាលាបានេឆ�ើយតបេ�នឹងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង

របស់រាជរដា� ភិបាលកម� �ជា ជាពិេសស្រកសួងេទសចរណ៍ ្រកសួងវប្បធម៌ និងវ�ចិ្រតសិល្បៈ និង

អង�ការយូេណស� �េ�កម� �ជា ្រពមទាំងអាជា� ធរពាក់ព័ន� សំេ�ទាក់ទាញវ�និេយាគទុន និងេទសចរជាតិ

អន�រជាតិ េដើម្បីអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍េ�េខត�បាត់ដ�បង ្របកបេដាយនិរន�រភាព និងជាការសិក�បែន�ម 

េដើម្បីេ្រតៀមេស� ើសំុចុះប��ីទី្រកុងបាត់ដ�បងជាទី្រកុងេបតិកភ័ណ� របស់អង�ការយូេណស� �។ 

៤.៦.៦.កិច�សហ្របតិបត�កិារេទសចរណ៍ជមយួមជ្ឍមណ� លឣស៊ាន-ជបុ៉ន 

- កិច�សហ្របតិបត�ិការជាមួយមជ្ឈមណ� លអាស៊ាន-ជបុ៉នបាននាំមកគេ្រមាងមាន្របេយាជន៍ដល់

ការរមួចំែណកក� �ងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍មកពីសា� ប័ន អង�ភាពពាក់ព័ន� និង

ែផ�កឯកជន ែដលជាអ�ក្របកបអាជ�វកម�ជួរមុខក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ ឲ្យយល់ដ�ងពីភាសា ្របវត�ិសា�ស�  

វប្បធម៌ រេបៀបរស់េ�្របៃពណី ចរតិលក�ណៈ និនា� ការកំេណើនេទសចរជបុ៉ន និងបទពិេសាធន៍ល�ៗ

ស�ី ពីត្រមូវការជាក់ែស�ងរបស់ទីផ�រេទសចរណ៍ជបុ៉ន ការបេង�ើតយុទ�សា�ស�  ្របកបេដាយ្របសិទ�ភាព 

ក� �ងការអនុវត�ជាក់ែស�ង និងធានាបាននូវគុណភាពេសវាដល់េភ��វេទសចរ។ កម� �ជា និងជបុ៉នមាន

ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា្របៃពណី និងកិច�សហ្របតិបត�ិការដ�ល�។ ទំនាក់ទំនងដ�ល�េនះបាន

រួមចំែណកដល់ការព្រង�ងសន�ិភាព ស�ិ រភាព និងការអភិវឌ្ឍស្រមាប់កម� �ជា និងតំបន់ទាំងមូល 

ជាពិេសសការលូតលាស់ែផ�កពាណិជ�កម�  និងវ�និេយាគបាននាំមកនូវលំហូរេទសចរ និងវ�និេយាគិន

ជបុ៉នជាេ្រចើនមកកម� �ជា។ 

៤.៦.៧.កិច�សហ្របតិបត�កិារេទសចរណ៍ជមយួមជ្ឍមណ� លឣស៊ាន-ចិន 

- កិច�សហការជាមួយមជ្ឈមណ� លអាស៊ាន-ចិនជួយជ�រញុការផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍ េដើម្បីរមួចំែណក

េលើកកម�ស់សន�ិភាព ស�ិរភាព និងការអភិវឌ្ឍក� �ងតំបន់ទាំងមូល ជាពិេសសកិច�សហ្របតិបត�ិការល�

េលើវ�ស័យេទសចរណ៍ ពាណិជ�កម�  និងវ�និេយាគ ែដលនាំមកនូវលំហូរេទសចរ និងវ�និេយាគិនចិន 

ជាេ្រចើនមកកម� �ជា និងអាស៊ាន។ េវទិកាេទសចរណ៍វប្បធម៌អាស៊ាន-ចិន (ASEAN-China Cultural 

Tourism Forum) ្រតូវបាន្របារព�េឡើង េដើម្បីេធ�ើកិច�ពិភាក�េលើ្របធានបទចំនួនបួនមាន៖ ១. ការ

អភិវឌ្ឍេទសចរណ៍វប្បធម៌ និងកំេណើននិរន�រភាព  ២. ការអនុវត�ដ�្របេសើរបំផុត និងេគាលនេយាបាយ 

អភិរក្សេបតិកភ័ណ�  ៣. តួនាទីរបស់ែផ�កពាក់ព័ន�ក� �ងកិច�ការពារ និងផ្សព�ផ�យតំបន់េបតិកភ័ណ�

វប្បធម៌ និង ៤. ចរតិលក�ណៈរបស់េទសចរចិន េដើម្បីទាក់ទាញេទសចរចិនមកទស្សនាកម� �ជា  ឲ្យ 

បានកាន់ែតេ្រចើនែថមេទៀត។ 

៤.៧.កិច�សហ្របតិបត�ិការេទសចរណ៍ក��ង្រកបខណ� អនុតំបន់  

៤.៧.១.កិច�សហ្របតិបត�កិារេទសចរណ៍កម��ជ-ឡវ-េវៀតណម (CLV)    

កិច�សហ្របតិបត�ិការេទសចរណ៍កម� �ជា-ឡាវ-េវៀតណាម (CLV) បានេផា� តសំខាន់េលើ៖  
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- ការជ�រញុការផា� ស់ប� �រព័ត៌មាន និងបទពិេសាធន៍ក� �ងែផនការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលេទសចរណ៍ និង

ជ�រញុវ�និេយាគ។ 

- ការបន�ជ�រញុការបណ� �ះបណា� លធនធានមនុស្ស ការេធ�ើដ�េណើរ និងការស្រមួលការេធ�ើដ�េណើរក� �ង

្របេទសកម� �ជា-ឡាវ-េវៀតណាម (CLV) ែដលផ�រភា� ប់ជាមួយរមណីយដា� នេបតិកភណ� ។ 

- ការជ�រញុផ្សព�ផ�យកម� វ�ធី “្របេទសបី-េគាលេ�េទសចរណ៍ែតមួយ” ក� �ងភាពជាៃដគូរវាងវ�ស័យ       

សាធារណៈ និងឯកជន។ 

- េ្រកាមគេ្រមាង្រតីេកាណអភិវឌ្ឍន៍ បាននិងកំពុងេរៀបចំែផនការេម ពិេសសេផា� តសំខាន់េលើកិច�

សហ្របតិបត�ិការឆ�ងែដន និងកិច�អភិវឌ្ឍតាម្រពំែដន។ 

៤.៧.២.កិច�សហ្របតិបត�ិការេទសចរណ៍ កម��ជ-ឡវ-មីយ៉ន់ម៉ា-េវៀតណម (CLMV) 

្របេទស CLMV បានខិតខំជ�រុញអភិវឌ្ឍន៍ ផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍តំបន់ និងបានអនុម័តេសចក�ី

ែថ�ងការណ៍រមួរបស់រដ�ម�ន�ីេទសចរណ៍ CLMV កាលពីៃថ�ទី៧ ែខក��  ឆា� ំ២០១៧ េដាយេផា� តសំខាន់េលើ៖ 

- ការស្រមួលការេធ�ើដ�េណើរ ការជ�រញុអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍ៃផ�ក� �ងតំបន់ េដាយបន�ជ�រញុការេហាះេហើរ 

្រតង� និងការេធ�ើដ�េណើរតាមផ��វេគាក និងនាវា ក� �ងតំបន់ឲ្យកាន់ែតេ្រចើន។ 

- គា្ំរទគា� េ�វ�ញេ�មកក� �ងការអនុវត�កម�វ�ធី MRA-TP េដើម្បីស្រមបស្រមួលសមាហរណកម�អាស៊ាន

េដាយបេង�ើតវគ�បណ� �ះបណា� ល សិកា� សាលា និងការេរៀបចំសន�ិសីទនានា ែដលបានទទួលការគាំ្រទពី

មជ្ឈមណ� លអាស៊ាន-កូេរ៉ មជ្ឈមណ� លអាស៊ាន-ជបុ៉ន មជ្ឈមណ� លអាស៊ាន-ចិន GMS ភា� ក់ងារ

សហ្របតិបត�ិការអាល�ឺ ម៉ង� GIZ និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍េផ្សងេទៀត។  

- ការចូលរមួពីែផ�កឯកជនក� �ងការជ�រញុអភិវឌ្ឍការេធ�ើដ�េណើរេទសចរណ៍ៃផ�ក� �ងតំបន់ េដាយឈរេលើ

សារៈសំខាន់ៃនពាក្យេសា� កជាអន�រជាតិ “រមួេគាលេ�៤្របេទស” និងសហការជាមួយៃដគូអភិវឌ្ឍ

នានាដូចជា ធគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ (ADB) ក� �ងគេ្រមាងអភិវឌ្ឍេហដា� រចនាសម�័ន�ជាេដើម។  

- សកម�ភាពផ្សព�ផ�យទីផ�រេទសចរណ៍ េដើម្ីបជ�រញុការេធ�ើដ�េណើរេទសចរណ៍ៃផ�ក� �ងតំបន់ ក៏ដូចជា

ទាក់ទាញេភ��វេទសចរមកពី្របេទសទីបី តាមរយៈកម� វ�ធីផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍ Road Shows 

និងពិព័រណ៍េទសចរណ៍ ្រពមទាំងជ�រញុេទសចរណ៍្រចករេបៀងរមួមាន ្រចករេបៀងភាគខាងត្ប�ងតាម 

បេណា� យេឆ�រសមុ្រទៃថ កម� �ជា េវៀតណាមជាេដើម។ 

៤.៧.៣.កិច�សហ្របតិបត�កិារក��ង្រកបខណ�  ACMECS  

្របេទសសមាជ�ក ACMECS បានសហការគា�  េដាយេផា� តសំខាន់េលើការងារមួយចំនួនរមួមាន៖ 

- ជ�រញុការេធ�ើដ�េណើរឆ�ងកាត់្រពំែដន និងបេង�ើតសកម�ភាពេទសចរណ៍រមួគា�  េដើម្បផី្សព�ផ�យទីផ�រ 

“្របេទស្របា-ំេគាលេ�េទសចរណ៍ែតមួយ”។ 

- ជ�រញុការេធ�ើដ�េណើរដ�កជ���នរវាង្របេទសសមាជ�ក ACMECS និងកត់សមា� ល់ការអនុវត�ទិដា� ការេទាល 

រវាងកម� �ជា និងៃថ។ 

- ជ�រញុការផ្សព�ផ�យរមួគា�  “្របេទស្របា ំ-េគាលេ�េទសចរណ៍ែតមួយ”។ 

- បន�អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលេទសចរណ៍ វប្បធម៌ ្របវត�ិសា�ស�  និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សជាមួយ

គេ្រមាងអាទិភាព េដើម្បីជ�នាញេទសចរណ៍មគ� �េទ�សក៍សហគមន៍ ទីផ�រ ែផនការ ការ្រគប់្រគង និង  
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ការផ្សព�ផ�យស�ី ពី សុវត�ិភាពេគាលេ�េទសចរណ៍ ACMECS។ 

- ជ�រញុការចូលរមួឲ្យកាន់ែតេ្រចើនពីវ�ស័យឯកជន  ៃដគូអភិវឌ្ឍ េដើម្បីសហ្របតិបត�ិការ និងអភិវឌ្ឍ 

េទសចរណ៍។ 

- ជ�រញុេលើកទឹកចិត�ែផ�កឯកជនបេង�ើតក��ប់ទស្សនកិច�តភា� ប់េគាលេ�តាម្រចករេបៀងខាងត្ប�ង ពី

្របេទសៃថ (Bangkok, Chanthaburi និង Trat)–កម� �ជា (Koh Kong, Kep, Preah Sihanouk, 

Takeo  និង Siem Reap)-េវៀតណាម (Kien Giang, Can Tho, Ho Chi Minh City, Ba Ria, 

Vung Tau និង An Giang)។ 

៥. ការស្រម�លការេធ�ើដំេណើរ និងដឹកជ��� នេទសចរ  

៥.១.ការងរស្រម�លការេធ�ើដេំណើរ  និងដឹកជ��� នេភ��វេទសចរ និងអ�កដំេណើរេ�តំបន់្រចកទា� រ្រពំែដន

អន�រជត ិនិង្រចកទា� រអន�រជតិទូទាងំ្របេទស 

- ការស្រមួលការេធ�ើដ�េណើរជាយុទ�សា�ស�គន�ឹះមួយដ�សំខាន់ ក� �ងការជ�រញុេភ��វេទសចរឲ្យមកទស្សនា

្រពះរាជាណាច្រកកម� �ជាឲ្យបានេ្រចើន  និងជាការកាត់បន�យរបាំងៃនការេធ�ើដ�េណើរែដលមិនចាំបាច់។ 

- ឈរេលើទស្សនៈេនះ រាជរដា� ភិបាលកម� �ជាបានេចញេសចក�ីសេ្រមចេលខ៣៦សសរ ចុះៃថ�ទី២២ 

ែខឧសភា ឆា� ំ២០១៥  ស�ី ពីការែតងតំាងសមាសភាពគណៈកម�ការអន�រ្រកសួង េដើម្បីស្រមួលការ

េធ�ើដ�េណើរ និងដ�កជ���នេភ� �វេទសចរ និងអ�កដ�េណើរេ�តំបន់្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិេប៉ាយែប៉ត 

និង្រចកទា� រអន�រជាតិទូទាំង្របេទស ែដលមានតួនាទី និងភារកិច�ស� �លក� �ងការស្រមួលការេធ�ើដ�េណើរ   

និងដ�កជ���នេភ� �វេទសចរ និងអ�កដ�េណើរេ�តាម្រចកទា� រអន�រជាតិ លុបបំបាត់ និងេបាសសមា� ត

ភាពអសកម� ទាំងឡាយ និងភាពអនាធិបេតយ្យ្រគប់ែបបយ៉ាង ែដលនាំឲ្យប៉ះពាល់ និងរខំានដល់

ការេធ�ើដ�េណើរ និងការដ�កជ���នអ� កដ�េណើរ និងេភ��វេទសចរ ្រពមទំាងេធ�ើការបណ� �ះបណា� លមុខ

ជ�នាញបដ�សណា� រកិច�ែផ�កេសវាកម�េភ� �វេទសចរ ជូនដល់្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ និងសមត�កិច�តាម

្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិ និង្រចកទា� រអន�រជាតិ។   

- ក� �ងឆា� ំ២០១៧កន�ងេ�េនះ គណៈកម�ការអន�រ្រកសួងសេ្រមចបានលទ�ផល ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានេរៀបចំ្របកាសអន�រ្រកសួងស�ី ពី ការផ�ល់ទិដា� ការចូល-េចញេ្រចើនដងរយៈេពលែវងដល់

េទសចរ និងវ�និេយាគិនជនជាតិចិន និងកូេរ ៉ែដលកាន់លិខិតឆ�ងែដនធម� តា។ 

 បានេរៀបចំពិធីប���ះបឋមសិលាសាងសង�អគារទីសា� ក់ការ្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិ េប៉ាយែប៉ត 

េខត�បនា� យមានជ�យ ែដលមានកម�ស់ ០៣ជាន់ មានបន�ប់េធ�ើការស្រមាប់សមត�កិច�្រគប់ែផ�ក

ពាក់ព័ន� ែដលបេ្រមើការងារេ�្រចកទា� រ និងមានបន�ប់រង�ចាំធំទូលាយ ្រពមទាងំបំពាក់េដាយ

េ្រគឿងបរកិា� រទំេនើប និងជេណ� ើរយន�េទៀតផង។ 

 បាន្របជុ�េពញអង�េលើកទី៣ កាលពីៃថ�ទី២៧ ែខមីនា ឆា� ំ២០១៧ និងេលើកទី៤ កាលពីៃថ�ទី១១ 

ែខធ�� ឆា� ំ២០១៧ េដើម្បីេដាះ្រសាយនូវប�� ែដលទាក់ទងនឹងការស្រមួលការេធ�ើដ�េណើរ

េចញ-ចូលរបស់េភ��វេទសចរតាម្រចកទា� រអន�រជាតិ។ 

 បានេរៀបចំវគ�បណ� �ះបណា� លមុខជ�នាញ “បដ�សណា� រកិច� ែផ�កេសវាកម�េភ��វេទសចរ” ដល់

ម�ន�ីសមត� កិច� និងែផ�កឯកជន ែដលកំពុងបេ្រមើការងារេ�្រចកទា� រអាកាសយានដា� ន

អន�រជាតិ េខត�េសៀមរាប ពីៃថ�ទី១៣-១៦ ែខក��  ឆា� ំ២០១៧ ចំនួន ០៤វគ�  សរបុចំនួន ២៤០នាក់។ 
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 បានេរៀបចំពិធី្របគល់វ��� បនប័្រត វគ�បណ� �ះបណា� លបដ�សណា� រកិច�ែផ�កេសវាកម� េភ��វ

េទសចរ ជូនដល់ម�ន�ីសមត� កិច�  និងែផ�កឯកជន ែដលកំពុងបេ្រមើការងារេ�្រចកទា� រ

អាកាសយានដា� នអន�រជាតិេខត�េសៀមរាបចំនួន ២៤០នាក់ កាលពីៃថ�ទី០៦ ែខតុលា ឆា� ២ំ០១៧ 

េ�សណា� គារអង�រេមរ៉ាខល េខត�េសៀមរាប។ 

៥.២.ការងរព្រងឹង និងផ្សព�ផ្សោយសន�ិសុខ សុវត�ិភាពេទសចរ 

- ការងារសន�ិសុខ សុវត�ិភាពេទសចរជាការងារស� �លចាំបាច់បំផុតស្រមាប់េភ��វេទសចរ ែដលមក

ទស្សនកិច�េ�េលើទឹកដ�ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម� �ជា។  

- បានសហការជាមួយបណា� ្រកសួង សា� ប័នពាក់ព័ន� ពិេសសជាមួយអគ�ស�ងការដា� ន នគរបាលជាតិ

េរៀបចំសិកា� សាលាផ្សព�ផ�យស�ី ពី “ការព្រង�ងសន�ិសុខ និងសុវត�ិភាពេទសចរ” េដើម្បី៖ 

 ព្រង�ងឲ្យមានការយកចិត�ទុកដាក់ខ�ស់េលើការេធ�ើបដ�សណា� រកិច� ភាពរសួរាយរាក់ទាក់ សា� គមន៍ 

េភ� �វេទសចរជាតិ និងអន�រជាតិ។ 

 ធានាឲ្យមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ក� �ងការរក�សន�ិសុខ និងសុវត�ិភាពជូនេភ��វេទសចរទាំង ២៥

រាជធានី-េខត�។ 

 ផ្សព�ផ�យ និងព្រង�ងការយល់ដ�ងឲ្យបានកាន់ែតល�្របេសើរដល់មូលដា� នអាជ�វកម�  េសវាកម�  

េទសចរណ៍ស�ី ពី សន�ិសុខ និងសុវត�ិភាពេទសចរ។ 

 បងា� រ និងទប់សា� ត់រាល់ប�� អសកម� មួយចំនួន ែដលែតងេកើតមានេលើេភ� �វេទសចរ ដូចជា 

ការឆក់ប� ន់ ការឆេបាក ការបន�ំ ប�� េ្រគឿងេញ�ន ការជួញដូរផ��វេភទេលើកុមារ និងេ្រគាះថា� ក់ 

េផ្សងៗ ែដលរខំានដល់េភ��វេទសចរ។ 

- បានសហការជាមួយ្រកសួងមហាៃផ� និងរដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតំិ េរៀបចំសិកា� សាលាផ្សព�ផ�យស�ី ពី 

“ការព្រង�ងសន�ិសុខ សុវត�ិភាពេទសចរ” បានចំនួន ៥រាជធានី-េខត�  (តាែកវ  សា� យេរៀង  េសៀមរាប  

ភ�ំេពញ និងែកប) ែដលមានចំនួនសរបុ ៣១៦នាក់ (្រសី៩១នាក់)។  

- បានេធ�ើេសចក�ីជូនដ�ណឹងអំពីបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ  េដើម្បីផ្សព�ផ�យែណនាំដល់មា� ស់មូលដា� ន

អាជ�វកម�  េសវាកម�េទសចរណ៍ឲ្យ្របុង្របយ័ត�ពីសន�ិសុខ សុវត�ិភាពេភ��វេទសចរចំនួន២េលើក និង

បានេធ�ើេសចក�ីជូនដ�ណឹង េដើម្បីបងា� រ និងធានាសន�ិសុខ សុវត�ិភាពេភ��វេទសចរ ក� �ងឱកាស្រពះរាជ

ពិធីបុណ្យអំុទូក បែណ� ត្របទីប សំពះ្រពះែខ និងអកអំបុក ចំនួន១េលើក។ 

- គណៈកម�ការអន�រ្រកសួង េដើម្បីស្រមួលការេធ�ើដ�េណើរ   និងដ�កជ���នេភ� �វេទសចរ និងអ�កដ�េណើរ

អន�រជាតិទូទាំង្របេទស េ�តំបន់្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិបានជួយេធ�ើលិខិតយានយន� (មូ៉តូ ឡាន 

នាវាេទសចរណ៍) ផា� ល់ខ� �ន ឬលក�ណៈ្រគួសារ តាមការេស� ើសំុរបស់េទសចរអន�រជាតិ ែដលមាន

បំណងចង�ចូលទស្សនាក� �ង្រពះរាជាណាច្រកកម� �ជា ក� �ងេនាះ រថយន� ៣៧៣េ្រគឿង មូ៉តូ ១៩១េ្រគឿង 

និងនាវាេទសចរណ៍តូចៗ ០៧េ្រគឿង។  

៦. ការព្រងឹងការអនុវត�ច្បោប់ និងបទដ� នគតិយុត�  

- បានេចញ្របកាសេលខ ០៧៤ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៨ ែខមិថុនា ឆា� ំ២០១៧ ស�ី ពីការដាក់អនុវត�ការ

្របកួត្របែជងេ្រជើសេរើស និងេលើកទឹកចិត�ដល់ការេីទសចរណ៍ និងភា� ក់ងារេទសចរណ៍េឆ�ើម។ 
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- បានេចញ្របកាសេលខ  ១៦០ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៥ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៧ ស�ី ពី ការដាក់ឲ្យអនុវត�្រកម

្របតិបត�ិ វ�ជា� ជ�វៈ និង្រកមសីលធម៌វ�ជា� ជ�វៈស្រមាប់ការីេទសចរណ៍ និងភា� ក់ងារេទសចរណ៍ៃន

្រពះរាជាណាច្រកកម� �ជា។ 

- បានេចញ្របកាសេលខ ០៧៥ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខមិថុនា ឆា� ំ២០១៧ ស�ី ពី ឯកសណា� នមគ� �េទ�សក៍

េទសចរណ៍ ថា� ក់សហគមន៍។ 

- បានេចញ្របកាសេលខ ១១៨ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៥ ែខសីហា ឆា� ំ២០១៧ ស�ី ពីការ្រគប់្រគងអ�កបកែ្រប

ភាសាកូេរប៉ន�ពីមគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍ភាសាកូេរ។៉ 

- បានេចញេសចក�ី ជូនដ�ណឹងេលខ ៣៦៨ សជណ.អគឧ ចុះៃថ�ទី០៦ ែខក��  ឆា� ំ២០១៧ ស�ី ពីការ

កំណត់ អ�កបកែ្របភាសាកូេរប៉ន�ពីមគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍ភាសាកូេរ ៉ក� �ង្រពះរាជាណាច្រកកម� �ជា។ 

- បានេចញេសចក�ីែថ�ងការណ៍រមួស�ី ពីការគាំ្រទការទប់សា� ត់សកម�ភាពលក់ក��ប់ទស្សនកិច�កម�ន� 

“ៃថ�សូន្យ (Zero Cost Tours)”។ 

- បានេចញ្របកាសស�ី ពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េ�របស់នាយកដា� ន្រគប់្រគងេសវាកម�ន� និង

កីឡាេទសចរណ៍។  

- បានេចញេសចក�ីែណនាេំលខ ០២០ សណន ស�ី ពីការអនុវត�្របកាសេលខ០៦៩ ្របក ការេធ�ើ្របតិភូកម�  

មុខងារ  “ការ្រគប់្រគងមណ� លកម�ន�េទសចរណ៍មនុស្សេពញវ�យ”។ 

- បានេចញេសចក�ីែណនាំេលខ០១៨សណនស�ី ពី ការដាក់ពាក្យេស� ើសំុវាយតៃម� ចំណាត់ថា� ក់មណ� ល

កម�ន�េទសចរណ៍មនុស្សេពញវ�យ។ 

- បានេចញ្របកាសរមួេលខ ២៦២ សហវ.្របក. ចុះៃថ�ទី១០ ែខមីនា ឆា� ំ២០១៧ ស�ីពីការពិន័យអន�រការជា

្របាក់ចំេពាះអ�ក្រប្រពឹត�េល� ើសនឹងច្បោប់និងលិខិតបទដា� នគតិយុត�ស�ី ពីេទសចរណ៍ ែដលេធ�ើការពិន័យ

ចំេពាះអាជ�វកម� េសវាកម� េទសចរណ៍ែដល្របកបអាជ�វកម� គា� នអាជា� បណ� ។ អនុវត�តាមសា� រតី 

្របកាសេនះ បានេរៀបចំេសចក�ី ជូនដ�ណឹងដល់រាល់្របតិបត�ិ ករែដលេ្របើ្របាស់ អាជា� បណ� ហួស

សុពលភាពឲ្យបង�្របាក់ពិន័យតាមការកំណត់។ 

- បានជ�រញុអាជ�វកម�ឲ្យែដលពំុមានអាជា� បណ� េទសចរណ៍ ឲ្យដាក់ពាក្យេស� ើសំុអាជា� បណ� េទសចរណ៍ 

(តាមរយៈលិខិតបងា� ប់ការេលខ ០៦៤ លបក. ចុះៃថ�ទី២១ ែខសីហា ឆា� ំ២០១៧ ស�ី ពីការបេង�ើត

្រកុមការងារចុះជ�រញុយុទ�នាការ “ព្រង�ងការ្រគប់្រគងមូលដា� នអាជ�វកម�  េសវាកម�េទសចរណ៍” េ�

តាមបណា� មូលដា� នអាជ�វកម� េសវាកម� េទសចរណ៍រាជធានី-េខត�)។ 

- បានេចញេសចក�ីែណនាំស�ី ពីការអនុវត�យុទ�នាការ “េភាជនីយដា� នសា� ត៖ េភាជនីយដា� នគា� នស្រមាម

ជា្រកដាស” េដាយបានែណនាំឲ្យអាជ�វកម� េភាជនីយដា� ន្រតូវមានក�ន�ក ឬធុងស្រមាមស្រមាប់តុ 

អាហារនីមួយៗ និង្រតូវេលើកទឹកចិត�ដល់េភ��វេទសចរក� �ងការផ�ល់ជូនកែន្សងស្រមាប់ជូត ឬកែន្សង

្រតជាក់ជ�នួសឲ្យការផ�ល់ជូននូវ្រកដាសអនាម័យ។ 

៧. ការងរវ�ទ្យោសា� នជតិេទសចរណ៍ 

វ�ទ្យោសា� នជាតិេទសចរណ៍្រតូវបានបេង�ើតេឡើង ែដលជាមណ� លសិក� ្រសាវ្រជាវ ្របមូលផ��ំនូវធនធាន 

ប�� ញាណ បទពិេសាធន៍ ចំេណះដ�ងេទសចរណ៍ ក� �ងេគាលបំណងបេង�ើតេគាលនេយាបាយ យុទ�សា�ស�  
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ែផនការអភិវឌ្ឍន៍វ�ស័យេទសចរណ៍្របកបេដាយ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាព។ វ�ទ្យោសា� នជាតិេទសចរណ៍បាន 

ែស�ងរកកិច�សហការជាមួយរាជបណ� ិ តសភា បណា� ្រគឹះសា� នេទសចរណ៍ជាតិ និងអន�រជាតិ ែដលលទ�ផល

ជាក់ែស�ងមានដូចជា៖ 

- បានចុះអនុស�រណៈេយាគយល់គា� ជាមួយវ�ទ្យោសា� នេទសចរណ៍ និងវ�ជា� ជ�វៈេខត�យូណានៃនសាធារ

ណៈរដ�្របជាមានិតចិន េដើម្បីេស� ើសំុឲ្យមានការជួយបណ� �ះបណា� លជ�នាញវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍ 

អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស សាងសងវ�ទ្យោសា� នជាតិេទសចរណ៍កម� �ជា និងជ�នួយគាំ្រទដល់កិច�ដ�េណើរ

ការសិក�្រសាវ្រជាវក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍។ 

- បាន្របមូល និងចង្រកងទិន�ន័យេទសចរណ៍ បានវាយតៃម�សា� នភាព និងនិន�នាការេទសចរណ៍កម� �ជា 

េដើម្បីកំណត់បាននូវសូចនាករេទសចរណ៍ជាក់ែស�ង េហើយទិន�ន័យស�ិ តិេទសចរណ៍្រតូវបានផ្សព�ផ�យ 

យ៉ាងទូលំទូលាយែដលបេ្រមើឲ្យអ�កេ្របើ្របាស់េលើឆាកជាតិ និងអន�រជាតិ។ 

- បានសហការជាមួយអគ�នាយកដា� នអេនា� ្របេវសន៍ៃន្រកសួងមហាៃផ� ក� �ងការ្របមូលទិន�ន័យេទសចរ 

អន�រជាតិតាម្រគប់បណា� ្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិ ធនាគារជាតិៃនកម� �ជា វ�ទ្យោសា� នជាតិស�ិ តិ ៃន

្រកសួងែផនការ និងអេង�តេទសចរណ៍អន�រជាតិែដលជាការ្របមូលទិន�ន័យ និងព័ត៌មានតាមែបប

វ�ទ្យោសា�ស�បែន�មេទៀតេលើនិនា� ការេទសចរណ៍ ជាលទ�ផល សូចនាករេទសចរណ៍ដូចជា ការមកដល់

េទសចរអន�រជាតិ េទសចរជាតិ េទសចរកម� �ជាេចញេ្រ�្របេទស ចំណូលេទសចរអន�រជាតិ 

ការរមួចំែណកក� �ងផលិតផលក� �ង្រសុកសរបុ (GDP) និងការព្យោករណ៍េទសចរណ៍រយៈេពលខ�ី មធ្យម 

និងែវង្រតូវបានកំណត់។ 

- បានចូលរមួវាយតៃម� និន�នាការេទសចរណ៍កម� �ជា ក� �ងេវទិកាអ�កជ�នាញស�ិតិេទសចរណ៍របស់អង�ការ

េទសចរណ៍ពិភពេលាកជា្របចាំ េដាយេគារពតាមស�ង�ដាស�ិ តិ UNWTO 

- បាន្របឹក�េយាបល់ និងផ�ល់ទិន�ន័យេទសចរណ៍ជាមួយអង�ការរបិូយវត� �អន�រជាតិ (IMF) និង PATA ជា្របចាំ 

- បានេរៀបចំេបាះពុម�េសៀវេ�ស�ិ តិេទសចរណ៍ ឆា� ំ២០១៧។ 

៨.េសវគា្ំរទដំេណើការទូេ�ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងវ�ស័យេទសចរណ៍ 

៨.១.ការងរកំែណទ្រមង់រដ�បាលសាធារណៈ  

៨.១.១  សា� នភាពម�ន�ីរជការ 

- ម�ន�ីរាជការសរបុចំនួន ១.១៥៤របូ ្រសី ៤១៨របូ (ម�ន�ីរាជការជាជនពិការ  ២០របូ ្រសី ០៨របូ) 

 ទីស�ីការ្រកសួងចំនួន ៦២១របូ ្រសី ២១៩របូ (ម�ន�ីរាជការគា� ន្រកបខណ�  ១៧របូ) 

 មន�ីរេទសចរណ៍រាជធានី-េខត�  ចំនួន៥៣៣របូ ្រសី១៩៩របូ 

- ម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោសរបុចំនួន ៥២៩របូ ្រសី ២៤៥របូ   

 ថា� ក់ជាតិ៖  ១៧៤ របូ   ្រសី ៧៨ របូ  

 ថា� ក់េ្រកាមជាតិ៖  ៣៥៥ របូ   ្រសី ១៦៧របូ ។ 
 

៨.១.២.លទ�ផលៃនការអនវុត�ការងរកំែណទ្រមង់រដ�បាលសាធារណៈ 

 ការងរ្រគប់្រគង ្រកបខណ�  េបៀវត្ស និងអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាពម�ន�ីរជការ 

- បានេបើក្របាក់េបៀវត្សជូនម�ន�ីរាជការ និងម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោេ�ថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកាមជាតិ តាម 

ទំព័រទី 43 

 



្របព័ន�ធនាគារសេ្រមចបាន ១០០% និងេបើក្របាក់េបៀវត្សេ�េរៀងរាល់សបា� ហ៍ទី ៤ៃនែខនីមួយៗ។  

- បានេស� ើសំុដ�េឡើងថា� ក់ ឋានន�រស័ក�ិជូនថា� ក់ដ�កនាំ និងម�ន�ីរាជការ ស្រមាប់ឆា� ំ២០១៧ ចំនួន ៤៧០របូ 

ក� �ងេនាះ ទីស�ីការ្រកសួងចំនួន ២៥១របូ និងមន�ីរេទសចរណ៍រាជធានី-េខត�ចំនួន ២១៩របូ និងតាម

ក្រមិតស�� ប្រតចំនួន ៦៣រូប និងមន�ីរេទសចរណ៍រាជធានី-េខត� ចំនួន ២៩រូប និងកំពុងេរៀបចំ

សំេណើសំុដ�េឡើងថា� ក់ ឋានន�រស័ក�ិ  ជូនថា� ក់ដ�កនាំ និងម�ន�ីរាជការ្របចាំឆា� ំ២០១៨។   

- បានប���ល្រកបខណ� ម�ន�ីរាជការឆា� ២ំ០១៦ ចំនួន ១០១របូ េដាយែបងែចកេ�អង�ភាពៃនទីស�ីការ

្រកសួង និងមន�ីរេទសចរណ៍រាជធានី-េខត�  និងប���ល្រកបខណ� ពិេសសចំនួន ១០របូ េដាយេធ�ើការ

ែបងែចកេ�មន�ីរេទសចរណ៍េខត�្រពះសីហនុ េដើម្បីឲ្យេ�បេ្រមើការងារជាឆា� េំឆ�រសមុ្រទ្របចាំេ�

េឆ�រអូរេឈើទាល េឆ�រអូរេ្រតស និងេឆ�រឯករាជ្យៃនេខត�្រពះសីហនុ។ 

- បានសហការជាមួយ្រកសួងមុខងារសាធារណៈេរៀបចំការ្របឡងេ្រជើសេរើសេបក�ជន សិស្ស–និស្សិត 

និងម�ន�ីរាជការសីុវ�លឲ្យចូលបេ្រមើការងារក� �ង្រកបខណ� ្រកសួងេទសចរណ៍ស្រមាប់ឆា� ំ២០១៧។ 

ជាលទ�ផល ្រកសួងទទួលបានេបក�ជន្របឡងជាប់ជាសា� ពរចំនួន ៥០របូ ក� �ងេនាះ ទីស�ីការ្រកសួង

ចំនួន ២២របូ  និងមន�ីរេទសចរណ៍រាជធានី-េខត�ចំនួន  ២៨របូ។ 

- បានេស� ើសំុេ្រគឿងឥស្សរយិយសឆា� ំ២០១៧ ជូនម�ន�ីរាជការែដលមានសា� ៃដ និងសកម�ការងារចំនួន 

១៣៨របូ ទីស�ីការ្រកសួងចំនួន ៧៧របូ និងមន�ីរេទសចរណ៍រាជធានី-េខត�ចំនួន ៦១របូ។ 

- បានេរៀបចំវគ�បណ� �ះបណា� លត្រមង�ទិស ជូនម�ន�ីរាជការ្រកបខណ� ថ��សរបុចំនួន ១២៤របូ ក� �ងេនាះ

ទីស�ីការ្រកសួងចំនួន ៣៦របូ និងមន�ីរេទសចរណ៍ចំនួន ៨៨របូ។ 

- បានេរៀបចំវគ�បណ� �ះបណា� លស�ី ពី “ ការ្រគប់្រគងម�ន�ីរាជការ និងកិច�ការរដ�បាលទូេ� ” ែដលមាន

សិកា� កាមចូលរមួសរបុ ចំនួន ១៩២របូ ក� �ងេនាះទីស�ីការ្រកសួង ៧៣របូ និងមន�ីរេទសចរណ៍ ១១៩របូ។ 

- បានប���នម�ន�ីចូលរមួវគ�បណ� �ះបណា� លក� �ង្របេទសសរបុចំនួន ៥៣របូ ្រសី�  ២២របូ (វគ�បណ� �ះបណា� ល 

ដ�បូង និងវគ� វ�្រកឹត្យការេ�សាលាភូមិន�រដ�បាល និងវគ�បណ� �ះបណា� លេផ្សងៗេទៀត)។  

- បានប���នម�ន�ីចូលរមួវគ�បណ� �ះបណា� លេ្រ�្របេទសសរបុចំនួន ៦២របូ ្រសី�  ២២របូ (េ�្របេទស 

ឥណា�  ៃថ ជបុ៉ន សិង�បុរ ីចិន) និងមានម�ន�ី ០៤របូ ែដលបានជាប់អាហារបូករណណ៍ថា� ក់បរ�ិ� ប័្រត 

ជាន់ខ�ស់ េ�សិក�េ�សាធារណរដ�កូេរ ៉ចិន និងសហរដ�អាេមរកិ។ 

- បានេរៀបចំឯកសារ្របកាស្រទព្យសម្បត�ិ  និងបំណុលតាមរបប ០២ឆា�  ំរបស់ថា� ក់ដ�កនា ំនិងម�ន�ីរាជការ 

្រកសួងេទសចរណ៍ ឆា� ំ២០១៧ ចំនួន ៣០របូ និងឆា� ំ២០១៨ ចំនួន ២៨របូ ជូនអង�ភាព្របឆាំងអំេពើពុករលួយ។ 

 ការងរេរៀបចំរចនសម�័ន�្រគប់្រគង និងមុខតំែណងក��ងរចនសម�័ន�ម�ន�ីរជការ 

- បានេរៀបចំ ពិនិត្យ និងែកស្រមួល្របកាសស�ី ពី “ការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េ�របស់អគា� ធិការដា� ន 

និងនាយកដា� នចំណុះ្រកសួងេទសចរណ៍ ្រសបតាមសា� រតីៃនអនុ្រកឹត្យេលខ ២៥៨ អន្រក.បក ចុះ

ៃថ�ទី១៦ ែខធ�� ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េ�របស់្រកសួងេទសចរណ៍”។ 

- បានេរៀបចំ្របកាសស�ី ពី ការបេង�ើតការយិាល័យ្រគប់្រគងេឆ�រ និង្របកាសស�ី ពី “ការេរៀបចំ និងការ

្រប្រពឹត�េ�របស់ការយិាល័យ្រគប់្រគងេឆ�រ ចំណុះឲ្យមន�ីរេទសចរណ៍េខត�្រពះសីហនុ”។ 
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- បានេធ�ើ្របកាសែតងតំាង្របធានមន�ីរេទសចរណ៍ចំនួន ០៥របូ រមួមានមន�ីរេទសចរណ៍េខត�ៃ្រពែវង 

កណា� ល កំពង�ស�ឺ  បនា� យមានជ�យ និងៃប៉លិន។ 

- បានពិនិត្យនីត្យោនុកូលដ�កាែតងតំាង ផា� ស់ប� �រ និងប��ប់ភារកិច�ម�ន�ីរាជការ េ�មន�ីរេទសចរណ៍

រាជធានីភ�ំេពញ េខត�្រពះវ�ហារ ែកប ្រពះសីហនុ ត្ប�ងឃ� �ំ  ឧត�រមានជ�យ កំពង�ឆា� ំង េពាធិ៍សាត់ កំពង�ធំ 

បនា� យមានជ�យ កំពង�ចាម េសៀមរាប សា� យេរៀង និងបាត់ដ�បង សរបុចំនួន ៥៥របូ ក� �ងមុខតំែណង

អនុ្របធានមន�ីរ ០៦របូ ្របធានការយិាល័យ ១៥របូ និងអនុ្របធានការយិាល័យ ៣៤របូ។ 

- បានេរៀបចំការពិពណ៌នាមុខតំែណង ក� �ងរចនាសម�័ន�្រគប់្រគងរបស់្រកសួងេទសចរណ៍ ទាំងថា� ក់ជាតិ 

និងថា� ក់េ្រកាមជាតិ ែផ�កតាមសា� រតីអនុ្រកឹត្យេលខ ២៥៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខធ�� ឆា� ំ២០១៦ ស�ីពី

ការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េ�របស់្រកសួងេទសចរណ៍។ 

 ការងរអនុវត�វ�ន័យម�ន�រីជការ 

- បានេរៀបចំកិច�្របជុ�ស�ី ពីការព្រង�ងវ�ន័យម�ន�ីរាជការ ម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ និងផ្សព�ផ�យលិខិតបទដា� ន 

គតិយុត�ថ��ៗរបស់រាជរដា� ភិបាលដល់្រគប់អង�ភាពេ�ទីស�ីការ្រកសួង និងមន�ីរេទសចរណ៍រាជធានី-េខត�។ 

- បានេរៀបចំរបាយការណ៍្របចាំែខ ស�ី ពីការ្រតួតពិនិត្យប��ីវត�មានម�ន�ីរាជការ និងម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ

េ�ទីស�ីការ្រកសួង និងមន�ីរេទសចរណ៍ ជូនថា� ក់ដ�កនាំ និង្រកសួងមុខងារសាធារណៈ។ 

- បានលុប្រកបខណ� ម�ន�ីរាជការសរបុមានចំនួន ១៣រូ ទីស�ីការ្រកសួង ០៥របូ និងមន�ីរេទសចរណ៍

រាជធានី-េខត�ចំនួន ០៨របូ៖ 

េដាយប��ត�ិ ចំនួន ០៥របូ េ�មន�ីរេទសចរណ៍រាជធានីភ�ំេពញ េសៀមរាប និងៃប៉លិន េដាយមូលេហតុ

អវត�មានគា� នច្បោប់ ០៣របូ និងហួសរយៈេពលស�ិតក� �ងភាពទំេនរគា� នេបៀវត្ស ០២របូ។ 

 េដាយស�័្រគចិត� ចំនួន ០៨របូ (ទីស�ីការ្រកសួង ០៥របូ និងមន�ីរេទសចរណ៍រាជធានី-េខត�  ០៣របូ)។ 

៨.២. ការងររដ�បាល និងកិច�ការទូេ� 

- បានខិតខំេធ�ើការ្រគប់្រគង  និងព្រង�ងរេបៀបរបបការងារ េគាចរលិខិតតាមែបបបទ ៃននីតិវ�ធីរដ�បាល 

ការងារពិធីការ េធ�ើរបាយការណ៍ និងកំណត់េហតុអង�្របជុ�ការងារបូកសរបុ ការងារតម� ល់ឯកសារ 

ការងារ្រគប់្រគងសន�ិសុខ សុវត�ិភាព សណា� ប់ធា� ប់េ�ទីស�ីការ្រកសួងឲ្យកាន់ែតល�្របេសើរ ្រពមទាំង 

ស្រមបស្រមួលការងារេរៀបចំរាល់កិច�្របជុ�នានារបស់ថា� ក់ដ�កនាំទាំងក� �ង្រកសួង និងេ្រ�្រកសួង។ 

- បាននិងកំពុងេរៀបចំ្របព័ន� Online េដើម្បីេធ�ើការ្រគប់្រគង និងរក�ទុកឯកសារទាំងចាស់ និងឯកសារ

ថ��របស់្រកសួងេទសចរណ៍។ 

- បានែកស្រមួលនិងសរេសរមាតិកាលិខិតេចញ្រគប់្របេភទៃនឆា� ំចាស់របស់្រកសួង េដើម្បីប���នេ� 

ការយិាល័យតម�ល់ឯកសារបានមួយចំនួន។ 

- េរៀបចំពិធីការេធ�ើបដ�សណា� រកិច�រាល់កិច�្របជុ� និងបានេរៀបចំសាល្របជុ� េធ�ើរបាយការណ៍ និង

កំណត់េហតុរាល់កិច�្របជុ�ថា� ក់ដ�កនាំ្រកសួង ្របជុ�្របចាំសបា� ហ៍ និងកិច�្របជុ�វ�សាម��នានា។ 

៨.៣. ការងរគណេនយ្យ និងហិរ��វត��  

- ឆា� ំ២០១៧ជាឆា� ំទី២ ែដល្រកសួងេទសចរណ៍បានអនុវត�ថវ�កាកម� វ�ធី។ ការអនុវត�ថវ�កាកម� វ�ធីេនះ

មានភាពល�្របេសើរជាងឆា� ំដ�បូង ែដលេយើងអនុវត�តាមេគាលនេយាបាយចំនួន១ កម�វ�ធី២ អនុកម� វ�ធី
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១៤ និងមានចេងា� មសកម�ភាពជាេ្រចើនេទៀត ក� �ងេនាះេយើងបេង�ើតបែន�មអង�ភាពថវ�កាចំនួន ១េទៀត 

គឺ្រគឹះសា� នអង�រ។ 

- ស្រមាប់ឆា� ំ២០១៨េនះ េយាងតាមរចនាសម�័ ន�ថ��របស់្រកសួង េយើងបានបែន�មកម� វ�ធី ០១េទៀត 

ែដលសរបុមាន ០៣កម�វ�ធី ១៤អនុកម�វ�ធី និង ៣០ចេងា� មសកម�ភាព។  

- ែផ�កេលើកម� វ�ធីែកទ្រមង�ការ្រគប់្រគងហិរ��វត� �សាធារណៈដ�ណាក់កាលទី៣ ្រកសួងបានអនុវត�ល�

្របេសើរដូចជា៖ 

 បានេរៀបចំ្របាក់េបសកកម�ក� �ង្របេទសជូនថា� ក់ដ�កនំា និងម�ន�ីរាជការ េដាយបែង�រចូលគណនី

េបៀវត្សរបស់ថា� ក់ដ�កនាំ និងម�ន�ីេរៀងៗខ��ន។ 

 ្របាក់េបសកកម�េ្រ�្របេទស គឺបានទូទាត់ជូនសាមីេបសកកម�  បុ៉ែន�មានការយឺតយ៉ាវបន�ិចបន��ច។ 

 បានេរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស�ថវ�កាស្រមាប់ឆា� ំ២០១៨-២០២០។ 

 បានេរៀបចំែផនការថវ�កា្រមាប់ឆា� ំ២០១៨។ 

 បានេរៀបចំបេង�ើតអង�ភាពថវ�កាតាមអគ�នាយកដា� នៃនកម� វ�ធីទាំងបី។ 

 បានេរៀបចំវគ�បណ� �ះបណា� លដល់ម�ន�ី្រកសួង និងមន�ីរេទសចរណ៍រាជធានី-េខត� ស�ី ពីការេរៀបចំ

ែផនការលទ�កម�  និងការេរៀបចំប��ីសារេពើភ័ណ� ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�។ 

 បានចាត់ប���នម�ន�ីេ�ក� �ងនាយកដា� នគណេនយ្យ និងហិរ��វត� �ចុះេ�តាមបណា� រាជធានី-េខត�

េដើម្បីែណនាំនីតិវ�ធី្របមូលចំណូល និងេរៀបចំរបាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយ ឲ្យបាន្រតឹម្រតូវ។ 

 បានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពែផនការសកម�ភាព និងនីតិវ�ធីកំែណទ្រមង�ហិរ��វត� �សាធារណៈដ�ណាក់កាល

ទី៣ (MAP3) ២០១៨-២០២០ របស់្រកសួងេទសចរណ៍។  

 បានេរៀបចំការយិាល័យ និងអង�ភាពមួយចំនួនឲ្យមានកែន�ងេធ�ើការក� �ង  OSCO ចំនួន ០៦ េ្រគឿង 

 បានសាងសង� និង្របគល់ទទួលមន�ីរេទសចរណ៍ចំនួន០៤ (កំពង�ធំ សា� យេរៀង េពាធិ៍សាត់ និង្រកេចះ)។ 

៨.៤. ការងរ្រគឹះសា� នអង�រ  

៨.៤.១.ការអនុវត� និងការ្រគប់្រគង 

-  ្រគឹះសា� នបានេធ�ើការព្រង�ងការ្រគប់្រគង និងស្រមួលការលក់បណ� ជូនេភ��វេទសចរអន�រជាតិ េដាយ 

បានេរៀបចំការងារ និងវ�ធានការថ��មួយចំនួនដូចជា៖ បានដាក់ឲ្យដ�េណើរការ្របព័ន�ព័ត៌មានវ�ទ្យោក� �ងការ

្រគប់្រគងការលក់បណ�  បានបែន�មេគាលេ�្រតួតពិនិត្យថ��ចំនួន ០៣កែន�ង ព្រង�ងការផ�ល់េសវា

បង�ន់អនាម័យ េដាយសមា� តបន�ប់ទឹកទាំងអស់េ�តាមបណា� ្របាសាទឲ្យបានសា� ត និងេធ�ើការ

ជួសជុលជា្របចាំ និងព្រង�ងការ្រតួតពិនិត្យេ�តាមេគាលេ�ជា្របចាំ។ 

៨.៤.២.លទ�ផល្របមូលចណំលូពីការលក់បណ�  

- ក� �ងឆា� ំ២០១៧ ្រគឹះសា� នបានលក់ប័ណ� ជូនដល់េភ��វេទសចរចំនួនជាង ២,៤៥លាននាក់ និងមាន

កំេណើន ១១,៨% រឯីចំណូលទទួលបានចំនួន ១០៨លានដុលា� រ មានកំេណើន ៧២,៨៥% ែដលក� �ងេនាះ 

េភ��វេទសចរទិញប័ណ� ស្រមាប់រយៈេពល ១ៃថ�េស� ើនឹង ៦៣,៦៨% រយៈេពល៣ៃថ�េស� ើនឹង ៣៥,៣៨% 

និងរយៈេពល ៧ៃថ�េស� ើនឹង ០,៩៥% និង សរបុរយៈេពល ១១ែខ ឆា� ២ំ០១៧ បានឧបត�ម� មូលនិធិមន�ីរ

េពទ្យគន�បុបា� ចំនួន  ៤.៣៣៩.៩៦៤ ដុលា� រអាេមរកិ។ 
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៨.៤.៣.ការចំណយ្របតបិត�ិការ 

- ្រគឹះសា� ន បានទទួលឧបត�ម�ធនទាំង្រសុងពីថវ�ការដ�មានទឹក្របាក់ចំនួន ១៧,០៨០លានេរៀល និងបាន

ចំណាយ្របតិបត�ិរបស់្រគឹះសា� នក� �ងឆា� ំ២០១៧ សរបុចំនួន ១៦.៧៦៣,២លានេរៀល េស� ើនឹង ៩៨,១%

ៃនច្បោប់ថវ�កាែដលក� �ងេនាះ ចំណាយេ្រ�បន��កបុគ�លិកមានចំនួន ១០.០១៦,៧លានេរៀល និងបន��ក 

បុគ�លិកមានចំនួន ៦.៧៤៦,៥លានេរៀល។ 

៨.៥. ការងរវ�មជ្ឈការ នងិវ�សហមជ្ឈការក��ងវ�សយ័េទសចរណ៍ 

៨.៥.១.ការងរេផ�រមុខងរ និងធនធានឲ្យេ�រដ�បាលថ� ក់េ្រកាមជតិ   

ឆា� ំ២០១៧ជាឆា� ំទី៣ៃនការអនុវត�ែផនការ៣ឆា� បំន� និងប��ប់ដ�ណាកកាលទី២ (ផអ៣-២) ២០១៥-២០១៧ 

ក� �ងកិច�ដ�េណើរការេផ�រមុខងារ និងធនធានេ�ឲ្យរដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ។  

- បានេរៀបចំកម� វ�ធី ែផនការសកម�ភាពការងារអនុវត�ឆា� ំ២០១៧ ក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ េដាយមានការ     

គាំ្រទពីេលខាធិការដា� ន គ.ជ.អ.ប។ 

- បានែបងែចក្រកុមការងារបេច�កេទសវ�មជ្ឈការ វ�សហមជ្ឈការ ចុះេ�តាមេខត�េគាលេ�ទាំង ៤   

រមួមាន្រពះសីហនុ េសៀមរាប េពាធិ៍សាត់ កំពង�ចាម និងេខត�េ្រ�េគាលេ�មួយចំនួន េដើម្បីគាំ្រទ

ែផ�កបេច�កេទសក� �ងការអនុវត�ការងារេធ�ើ្របតិភូកម�  ការ្រគប់្រគងមណ� លកម�ន�េទសចរណ៍មនុស្ស 

េពញវ�យ តាម្របកាសេលខ ០៦៩ ្របក និងេសចក�ីែណនាំេលខ ០២០  សណន ចុះៃថ�ទី២៨ ែខវ�ច�ិកា 

ឆា� ំ២០១៦ របស់្រកសួងេទសចរណ៍។ 

- េរៀបចំសិកា� សាលាស�ីពី ការអនុវត�ែផនការអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាព និងវគ�បណ� �ះបណា� ល េដើម្បពី្រង�ងការ

អនុវត�មុខងារែដលបានេផ�រដល់ម�ន�ីរដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ និងម�ន�ីជ�នាញេ�េខត�េគាលេ�ទាងំ៤ ។ 

-  េរៀបចំសិកា� សាលា េដើម្បីផ្សព�ផ�យលទ�ផល និងបទពិេសាធន៍ៃនការអនុវត� មុខងារែដលបានេផ�រ

េ�ឲ្យរដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ ចូលរមួពីេខត�េគាលេ� និងេ្រ�េគាលេ� នឹងបានេឆ��តផ្សព�ផ�យ

អនុ្រកឹត្យេលខ ១៨អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី០៨ ែខកុម� ៈ ឆា� ំ២០១៧ ស�ី ពីការបេង�ើតយន�ការ្រចកេចញ

ចូលែតមួយស្រមាប់ផ�ល់េសវារដ�បាលេ�រដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ និង្របកាសេលខ ៣៨៧១ ្របក 

ចុះៃថ�ទី០៨ ែខសីហា ឆា� ២ំ០១៧ របស់្រកសួងមហាៃផ� ស�ីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េ�ៃនអង�ភាព 

្រចកេចញចូលែតមួយរាជធានី-េខត�  ជូនដល់មន�ីរជ�នាញ។ 

- តាមការវាយតៃម� ក� �ងការអនុវត� រយៈេពល ០១ឆា� ំ កន�ងមកេនះ េដាយមានមន�ីរេទសចរណ៍ជា

េសនាធិការ រដ�បាលរាជធានី-េខត�  បានយកចិត�ទុកដាក់្រគប់្រគង ចាត់ែចង និងបានេចញអាជា� បណ�

េទសចរណ៍មួយចំនួន និងមួយចំនួនេទៀតេចញេដាយមន�ីរេទសចរណ៍រាជធានី-េខត�។ ចំេពាះការអនុវត�

ជាក់ែស�ងរបស់អង�ភាព្រចកេចញចូលែតមួយរាជធានី-េខត�  េ�ពំុទាន់អនុវត�បានល�ទាងំ្រសុងេ�េឡើយ  

េដាយរដ�បាលរាជធានី-េខត�  រង�ចាំការផ្សព�ផ�យលិខិតបទដា� នគតិយុត�មួយចំនួនពី្រកសួងមហាៃផ� 

ក� �ងេនាះអនុ្រកឹត្យេលខ ១៨ អន្រក.បក ស�ី ពីការបេង�ើតយន�ការ្រចកេចញចូលែតមួយស្រមាប់ផ�ល់

េសវារដ�បាលេ�រដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ និង្របកាសេលខ ៣៨៧១ ្របក របស់្រកសួងមហាៃផ� 

ស�ី ពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េ�ៃនអង�ភាព្រចកេចញចូលែតមួយរាជធានី-េខត�។ 

- បានែណនាំ និងបានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពទិន�ន័យ អំពីសមត�កិច�្រគប់្រគងមណ� លកម�ន�េទសចរណ៍ 

មនុស្សេពញវ�យ។ តាមស�ិតិេធ�ើបច��ប្បន�ភាព មណ� លកម�ន�េទសចរណ៍មនុស្សេពញវ�យមានចំនួន 
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១១៤០ ក� �ងេនាះ្រគប់្រគង េដាយថា� ក់ជាតិមានចំនួន ០៨ េដាយរដ�បាលរាជធានី-េខត�ចំនួន៨៦៦ និង

្រកុង ្រសុក ខ័ណ� េគាលេ�ចំនួន ២៦៦ និងបានជ�រញុ អនុវត�្រសបតាមអនុ្រកឹត្យ ្របកាសរបស់

្រកសួង ស�ី ពីការ្រគប់្រគងមណ� លកម�ន� េទសចរណ៍មនុស្សេពញវ�យ។     

- បានេរៀបចំលិខិតជ្រមាបជូនេ�អភិបាល ៃនគណៈអភិបាលរាជធានី-េខត�  ឲ្យបន�ជួយជ�រញុការអនុវត�  

មុខងារក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ែដលបានេធ�ើ្របតិភូកម� រួចេហើយ ឲ្យមានដ�េណើរការល� ស្រមាប់ជា

មូលដា� នក� �ងការអនុវត� មុខងារ ែដល្រកសួងនឹងេធ�ើការេផ�រជាបេណ� ើរៗ េ�េពលខាងមុខ។ 

- េរៀបចំកម� វ�ធី ែផនការសកម�ភាព និងថវ�កាឆា� ២ំ០១៨ េផ�ើេ�េលខាធិការដា� ន គ.ជ.អ.ប។ 
 

៨.៥.២.ការងរ្របតិភូកម�ជូនដល់្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ែដលមានការ�យលយ័្រចកេចញចលូែតមួយ 

-  តាមេគាលការណ៍របស់រាជរដា� ភិបាល ចាប់តំាងពី ឆា� ំ២០០៤ មកដល់ឆា� ំ២០១៧ ្រកសួងេទសចរណ៍ 

បានេចញ្របកាស្របតិភូកម�ជូនដល់្រកុង ្រសុក ខណ� េគាលេ�បានចំនួន ៥២ ក� �ងេនាះមាន្រកុង

ចំនួន ២៦ ្រសុកចំនួន ១៤ ខណ� ចំនួន ១២។ 

-  បានេរៀបចំយន�ការេដើម្បីជួយដល់ការិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ េទាះបីមន�ីរេទសចរណ៍

រាជធានី-េខត�  ជួបលំបាកេដាយកង�ះម�ន�ីក៏េដាយ បានចាត់ម�ន�ី ០១របូ េ�បេ្រមើការងារេ�ែផ�ក

ជួយេ្រកាយ និង្រកុង ្រសុក ខណ� មួយចំនួនែដលមានការយិាល័យេទសចរណ៍ េដើម្បីស្រមបស្រមួល  

ការងារ្រចកេចញចូលែតមួយ និងជួយការងារដល់មន�ីរេទសចរណ៍ េ�ក� �ងែដនសមត�កិច�ខ� �ន។  

-  បានចុះព្រង�ងការងារេ�ការយិាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយៃន្រកុង្រសុកេគាលេ� ចំនួន១៦។ 

-  ចំេពាះការផ�ល់េសវាេលើមុខងារែដលបានេធ�ើ្របតិភូកម�  ្របជាពលរដ�មានការសប្បោយចិត� មានភាព 

េជឿជាក់ និងមានទំនុកចិត�។ 

៨.៦. ការងរសវនកម�ៃផ�ក��ង 

- បានអនុវត�ការចុះេធ�ើសវនកម�  េ�សវនដា� នមន�ីរេទសចរណ៍រាជធានី-េខត� ចំនួន ១៤ ៖ រាជធានី

ភ�ំេពញ   ត្ប�ងឃ� �ំ   ្រកេចះ កំពង�ស�ឺ  មណ� លគិរ ី ្រពះវ�ហារ េសៀមរាប ឧត�រមានជ�យ បាត់ដ�បង េពាធិ៍សាត់ 

កំពត កំពង�ធំ ៃ្រពែវង និងសា� យេរៀង។ 

- បានសរបុរបាយការណ៍លទ�ផលចុះេធ�ើសវនកម�  និងេធ�ើលិខិតជ្រមាបជូនេ�មន�ីរេទសចរណ៍រាជធានី-េខត�  

ទាំង១៤ ឲ្យែកលម� ចំណុចខ�ះខាត ែដលសវនករបានរកេឃើញ និងបានេធ�ើរបាយការណ៍សេង�បជូន

ឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី អាជា� ធរសវនកម�ជាតិ អគ�នាយកដា� នសវនកម�ៃផ�ក� �ង ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត� � 

និងមន�ីរេទសចរណ៍ទាំង ១៤។ 

- បានេរៀបចំកិច�្របជុ� និងបូកសរបុរបាយការណ៍ លទ�ផលៃនកិច�្របជុ�ស�ី ពីការែណនាំឲ្យលម�េលើការ

អនុវត� នីតិវ�ធីហិរ��វត� � ែដល្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត� �បានរកេឃើញក� �ងការ្រគប់្រគងចំណូល

មិនែមនសារេពើពន�ការ្រគប់្រគងកិច�លទ�កម�សាធារណៈការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�ក� �ងការយិបរេិច�ទ 

២០១៥ និងបណា� ឆា� ំពាក់ព័ន�របស់មន�ីេទសចរណ៍ចំនួន ១១មន�ីរ មានមន�ីរេទសចរណ៍េខត�េសៀមរាប 

ែកប កំពង�ចាម ៃប៉លិន កំពង�ឆា� ំង ស�ឹងែ្រតង ្រពះវ�ហារ ៃ្រពែវង កំពង�ស�ឺ  និងេខត�េកាះកុង ជូន

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត� � និងអង�ភាពពាក់ព័ន�។ 
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- បានេរៀបចំកិច�្របជុ�ស�ី ពី ការចាត់វ�ធានការសម្រសប និងការែកលម� េលើកំហុសឆ�ងរបស់មន�ីរ

េទសចរណ៍ ចំនួន ០៩ (េខត�្រពះវ�ហារ កំពង�ចាម តាែកវ ្រកេចះ េកាះកុង រតនគិរី មណ� លគិរី 

សា� យេរៀង និងេខត�កំពង�ឆា� ងំ) េលើការ្រគប់្រគងរដ�បាល និងហិរ��វត� � និងការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

ស្រមាប់ការយិបរេិច�ទ២០១៦ និងបណា� ឆា� ំពាក់ព័ន� េដើម្បីេឆ�ើយតបេ�នឹង្រកសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ

រដ�សភា-្រពឹទ�សភា និងអធិការកិច� េ�ៃថ�ទី២០ ែខមករា ឆា� ំ២០១៧ ។  

- បានបូកសរុបរបាយការណ៍ េឆ�ើយតបេ�នឹង្រកសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ�សភា ្រពឹទ�សភា និង

អធិការកិច� ក� �ងការេឆ�ើយបំភ�ឺ  និងការែកលម� ចំណុចខ�ះខាត េលើការ្រគប់្រគងរដ�បាល ហិរ��វត� � និង

ការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�ក� �ងការយិបរេិច�ទ ២០១៥ និងបណា� ឆា� ពំាក់ព័ន�របស់មន�ីរេទសចរណ៍

េខត�ទាំង ០៩ (េខត�្រពះវ�ហារ កំពង�ចាម តាែកវ ្រកេចះ េកាះកុង រតនគិរ ីមណ� លគិរ ីសា� យេរៀង និង

េខត�កំពង�ឆា� ំង) េយាងរបាយការណ៍េលខ០១១/១៧ ផសក ចុះៃថ�ទី០៦ ែខកុម� ៈ ២០១៧ និងបាន

ប���នេ�ែផ�កពាក់ព័ន�នានា។  

៨.៧. ការងរអធិការកិច� 

- បានេដាះ្រសាយបណ� ឹ ងចំនួន ០៧ករណី ក� �ងេនាះជាករណីបណ� ឹ ងរដ�ប្បេវណី។ 

- បានចុះេធ�ើអធិការកិច�តាមមន�ីរេទសចរណ៍ និងអាជ�វកម�  េសវាកម�ែដលគា� នច្បោប់ ឬហួសសុពលភាព

េ�េខត�មណ� លគីរ ីែកប រតនគីរ ីេកាះកុង  កំពង�ឆា� ំង តាែកវ បាត់ដ�បង និងេខត�កំពង�ធំ។ 

- បានេចញ្របកាសេលខ ១៥៣ ្របក ចុះៃថ�ទី ១១ ែខ តុលា ឆា� ២ំ០១៧ ស�ីពីតួនាទីភារកិច� និងរចនាសម�័ន�

របស់អគា� ធិការដា� ន។ 

- បានេចញ្របកាសេលខ ៧៧ ្របក.កយ.កទច/១៧ ចុះៃថ�ទី២០ ែខកុម� ៈ ឆា� ំ២០១៧ ស�ី ពីការផ�ល់

នីតិសម្បទាជាម�ន�ីនគរបាលយុត�ិធម៌ របស់ម�ន�ីអធិការកិច�េទសចរណ៍។ 

- បានេចញ្របកាសេលខ ២៦២ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី១០ ែខមីនា ឆា� ំ២០១៧  ស�ី ពីការពិន័យអន�រការ 

ជា្របាក់ចំេពាះអ�ក្រប្រពឹត�េល� ើសច្បោប់ និងបទដា� នគតិយុត�ស�ី ពីេទសចរណ៍។ 

៨.៨. ការងរ្របយទុ�្របឆាងំេ្រគ�ងេញ�នក��ងវ�ស័យេទសចរណ៍ 

  វ�ធានការផ្សព�ផ្សោយអប់រ� 

- បានេធ�ើការប��� បការយល់ដ�ងស�ី ពីេ្រគឿងេញ�ន ផលប៉ះពាល់ និងការចូលរមួទប់សា� ត់េ្រគឿងេញ�ន 

ក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ ជូនដល់្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ បុគ�លិកបេ្រមើការេ�តាមមូលដា� នអាជ�វកម�

េសវាកម� េទសចរណ៍ េ�តាមវគ�ផ្សព�ផ�យអប់រ ំតាមសិកា� សាលា តាមេវទិកាសាធារណៈ និងអង�

្របជុ�តូចធំ បានចំនួន ៣២៩េលើក សរបុអ�កចូលរមួចំនួន ១៣.៣៧៨នាក់។  

- បានចុះផ្សព�ផ�យអប់រេំដាយផា� ល់តាមមូលដា� នអាជ�វកម�  េសវាកម� េទសចរណ៍ចំនួន ៧៩០េលើក 

សរបុអ�កចូលរមួ ៩.២៩៣នាក់ និងែចក-បិទខិតបណ� ខា� តតូចធំបានចំនួន ៣.៧៨៣សន�ឹក  ្រពមជាមួយេនះ 

បានតេម� ើងប៉ាណូធំៗ ចំនួន ២១ប៉ាណូ (េកាះកុង និងរតនគីរ)ី ែដលមានខ�ឹមសារផ្សព�ផ�យស�ី ពីផល

ប៉ះពាល់ៃនការេ្របើ្របាស់េ្រគឿងេញ�នដាក់តាមេគាលេ�េទសចរណ៍   និងសហគមន៍េទសចរណ៍ 

រមួចំែណក ដល់ការយល់ដ�ងពីេ្រគឿងេញ�ន។ 
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- បានចូលរួមជាវាគ�ិនេវទិកាតុមូលេ្រកាម្របធានបទ “ការលុបបំបាត់េ្រគឿងេញ�ន គឺេផ�ើមេចញពី

េយើងទាងំអស់គា� ” េ�សា� នីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័ន និងបានសហការជាមួយរដ�បាលសាលាេខត�កំពង�ឆា� ំង 

េពាធិ៍សាត់ និងកំពង�ធំ េរៀបចំេវទិកាជួបជាមួយវ�ស័យឯកជន ែដលមានអ�កចូលរមួសរបុចំនួន ៦២៦នាក់។ 

  វ�ធានការរដ�បាល 

- បានអេ��ើញមា� ស់ទីតាំងអាជ�វកម� -េសវាកម� េទសចរណ៍មកេធ�ើការែណនាំអប់រំ និងេធ�ើកិច�សន្យោ

សហការបងា� រ ទប់សា� ត់មិនឲ្យមានការជួញដូរ និងការេ្របើ្របាស់េ្រគឿងេញ�នក� �ងទីតំាងរបស់ខ��ន

បានចំនួន ៧៥េលើក មានអ�កចូលរមួចំនួន ២០៦នាក់ (្រសី ៧១នាក់)។ េដាយែឡក មន�ីរេទសចរណ៍

េខត� កំពង�ធំ បានចាត់វ�ធានការបិទអាជ�វកម�  ខារ៉ាអូេខ ០១ទីតំាង េ្រកាយេពលពិនិត្យេឃើញមាន

សកម� ភាពជួញដូរ និងការេ្របើ្របាស់េ្រគឿងេញ�នក� �ងទីតំាងអាជ�វកម�។  

៨.៩. ការងរេយនឌ័រក��ងវ�ស័យេទសចរណ៍ 

៨.៩.១. ការងរអប់រ� បណ�� ះបណ� ល និងផ្សព�ផ្សោយ 

-  បានេរៀបចំវគ�បណ� �ះបណា� ល សិកា� សាលា និងកិច�្របជុ�ផ្សព�ផ�យស�ី ពី ការប��� បេយនឌ័រអនុស��

ស�ី ពី “ការលុបបំបាត់រាល់ទ្រមង�ៃនការេរើសេអើង្របឆំាងនារីេភទ  (CEDAW)” ការេលើកកម� ស់

សីលធម៌សង�ម តៃម� �ស�ី និង្រគួសារែខ�រ   អនុសាសន៍១១ចំណុចរបស់ សេម�ចអគ�មហាេសនាបតី

េតេជា ហុ៊ន ែសន នាយករដ�ម�ន�ី ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម� �ជា និងជាអនុ្របធានកិត�ិយស្រកុម្របឹក�ជាតិ 

កម� �ជាេដើម្ីប�ស�ី  អនុសាសន៍ ០៤ចំណុចរបស់ សេម�ចកិត�ិ ្រពឹទ�បណ� ិ ត បុ៊ន រ៉ានី ហុ៊ន ែសន ្របធាន

កិត�ិយសគណៈកមា� ធិការជាតិេលើកកម�ស់សីលធម៌សង�ម តៃម� �ស�ី និង្រគួសារែខ�រ អំេពើហិង�េលើ

�ស�ី  និងការអភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍ បានចំនួន ១៣េលើក េ�ថា� ក់្រកសួងចំនួន ០៣េលើក និងថា� ក់

េខត� ចំនួន ១០េលើក (កំពង�ស�ឺ  តាែកវ ៃ្រពែវង ឧត�រមានជ�យ ្រពះសីហនុ េកាះកុង បាត់ដ�បង 

េពាធិ៍សាត់ មណ� លគីរ ី និងរតនគីរ)ី ែដលមានអ�កចូលរមួសរបុមកពី្រកសួង សា� ប័ន មន�ីរអង�ភាព

ពាក់ព័ន� តំណាងអាជា� ធរែដនដ�ថា� ក់ ្រកុង ្រសុក តំណាងយុវជន ្របតិបត�ិករ េសវាករេទសចរណ៍ 

ចំនួន ១១៧៥នាក់ (្រសី ១០០៧នាក់) ។ 

៨.៩.២. ការងរចង្រកង្រក�មនរ�ឯកជន 

-  បានេធ�ើបច��ប្បន�ភាព និងចង្រកង្រកុមនារឯីកជន បានចំនួន ១៤៦៦្រកុម េលើ២៥រាជធានី-េខត�  បុ៉ែន�

ចំនួនេនះេ�មានក្រមិតេ�េឡើយ េដាយសារមួយចំនួនចង្រកងបានតិច មួយចំនួនខិតខំចង្រកង

បានេ្រចើន និងអា្រស័យេ�តាមេខត� តូច ធំផងែដរ។ េដាយែឡកចំេពាះរាជធានីភ�ំ េពញ បានេធ�ើការ

ចង្រកង ្រកុមនារឯីកជនក� �ងចំនួនតិចតួច គឺមានែត ១២្រកុមែតបុ៉េណា� ះ។ 

៨.៩.៣. ការងរេ្រជើសេរ�សនរ�េឆ�ើមែផ�កឯកជនក��ងឧស្សោហកម�េទសចរណ៍ 

-  បានេ្រជើសេរើស “នារេីឆ�ើមែផ�កឯកជនក� �ងឧស�ហកម�េទសចរណ៍ ” ចំនួន ៧៨នាក់ េលើ ១៥រាជធានី-

េខត�  (មួយរាជធានី-េខត� ចំនួន ០៥នាក់) និងមួយសមាគម (រមួមាន កណា� ល ែកបឧត�រមានជ�យ បាត់ដ�បង 

បនា� យមានជ�យ កំពង�ស�ឺ  កំពង�ធំ ៃ្រពែវង េពាធិ៍សាត់ ្រកេចះ កំពង�ស�ឺ  បនា� យមានជ�យ សា� យេរៀង 

តាែកវ និងត្ប�ងឃ� �ំ ) ក� �ងេនាះ ក៏មាននារេីឆ�ើមែផ�កឯកជនមកពីសមាគមទីភា� ក់ងារេទសចរណ៍កម� �ជា

ចំនួន ០១របូផងែដរ ។ 
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៨.៩.៤. ការងរអប់រ�សតិឣរម�ណ៍  និងចូលរួមទប់សា� ត់ផលប៉ះពាល់អវ�ជ�មានេលើ�ស�ីក��ងវ�ស័យ

េទសចរណ៍ 

-  បានចុះសួរសុខទុក�ដល់�ស�ី ែដលបេ្រមើការតាមមូលដា� នអាជ�វកម�  េសវាកម� េទសចរណ៍ ្រពមទាំង

មា� ស់ ឬអ�ក្រគប់្រគងដល់មូលដា� នអាជ�វកម�ផា� ល់បានចំនួន ៤១កែន�ង េលើ១០  (រមួមានកំពង�ស�ឺ  ០២

កែន�ង តាែកវ ០៤កែន�ង ៃ្រពែវង ០៤កែន�ង ឧត�រមានជ�យ ០៤កែន�ង ្រពះសីហនុ ០៤កែន�ង េកាះកុង 

០៤កែន�ង បាត់ដ�បង ០៦ែន�ង េពាធិ៍សាត់ ០៥កែន�ង មណ� លគីរ ី០៣កែន�ង និងរតនគីរ ី០៥កែន�ង) ក� �ង

 េគាលបំណងេដើម្ីបពាំនំាការសួរសុខទុក�  និងយកចិត� ទុកដាក់របស់ថា� ក់ដ�កនំា្រកសួង ជាពិេសស

ឯកឧត�ម េថង ខុន រដ�ម�ន�ី្រកសួងេទសចរណ៍ ចំេពាះបងប� �ននារែីដលបេ្រមើការក� �ងវ�ស័យេនះ 

ែដលបានរមួចំែណកេធ�ើឲ្យេសដ�កិច�ជាតិមានការរកីចេ្រមើន និងេដើម្បីសា� ប់នូវកង�ល់ ប�� លំបាក 

ភាពងាយ្រសួលរបស់ពួកគាត់េ�កែន�ងបំេពញការងារ សំេ�ជួយេដាះ្រសាយ ផ�ល់នូវការ្របឹក� 

និងបងា� ញអង�ភាពអន�រាគមន៍ ក� �ងករណីែដលពួកគាត់ជួបប��  ។ ជាងេនះេ�េទៀត បានជ�រញុ

េលើកទឹកចិត�ឲ្យពួកគាត់មានភាពកា� ហានក� �ងការេធ�ើេសចក�ីសេ្រមច បេង�ើនភាពអង�អាចែផ�កេសដ�កិច� 

និងេលើកទឹកចិត�ឲ្យពួកគាត់េ�ពិនិត្យសុខភាព អនាម័យខ��ន្របាណ  អនាម័យបរសិា� ន ការងារ រមួគា�

ព្រង�ងភាពសា� ត ភាពៃបតង និងេធ�ើេសវាកម�ឲ្យកាន់ែតល�្របេសើរេឡើង ក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍។ 

៨.៩.៥. ការងរសង�ម 

-  បានដ�កនំាម�ន�ីរាជការជា�ស�ី េ�ក� �ង្រកសួង និងម�ន�ីមន�ីរេទសចរណ៍ែកប សរបុចំនួន  ៣០៥នាក់ 

េដាយមានកិច�សហការពីអាជា� ធរ េដើរេរើសសំរាមេ�តាមេឆ�រសមុ្រទ ក� �ងឱកាសទស្សនកិច� ០៨មីនា  

េ�េឆ�រសមុ្រទែកប។   

-  បានសហការជាមួយរដ�បាលេខត�េកាះកុង និងគណៈ្របតិភូេខត�ឈុនបូរី ្របេទសៃថ រួមគា� ដំា

កូនេដើមេកាងកាងចំនួន ១០០េដើម េ�សហគមន៍េទសចរណ៍ បាងកាយ៉ាក េដើម្ីបចូលរមួសា� រ និង

បេង�ើនៃ្រពលិចទឹក ពិេសសៃ្រពេកាងកាង េដាយមានការចូលរមួពី្របជាពលរដ�ក� �ងសហគមន៍ផងែដរ។ 

-  បានសួរសុខទុក�  និងឧបត�ម�ថវ�កាមួយចំនួន ជូនេលាក្រសី វា� ត សាវា� ង នាយរងការយិាល័យតម� ល់

ឯកសារៃននាយកដា� នរដ�បាល និងកិច�ការទូេ�ែដលកំពុងមានជ�ង� និងសួរសុខទុក�ឪពុកបេង�ើតរបស់ 

េលាក្រសី េដាក សីុណារ៉ា នាយករងវ�ទ្យោសា� នជាតិេទសចរណ៍ ែដលកំពុងស្រមាកព្យោបាលជ�ង�។

 បានេរៀបចំកម� វ�ធីសំេណះសំណាល េលើកទឹកចិត�នារីពិការ ែដលបានខិតខំបំេពញការងារដូចជា

ម�ន�ីធម� តាទូេ�ែដរ ចំនួន ០៣នាក់ និងមានឧបត�ម� ថវ�កាមួយចំនួនផងែដរ។  

៨.១០. ការងរសុវត�ភិាពកុមារក��ងវ�ស័យេទសចរណ៍ 

- េដាយ្របកាន់ខា� ប់នូវេគាលនេយាបាយរបស់រាជរដា� ភិបាល ក� �ងការអភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍ជា 

“េទសចរណ៍វប្បធម៌ និងធម�ជាតិ” គា� នការេលើកទឹកចិត�ចំេពាះេទសចរណ៍ផ��វេភទ និង្របឆាំងដាច់ខាត

ចំេពាះេទសចរណ៍ផ��វេភទេលើកុមារ គណៈកមា� ធិការសុវត�ិភាពក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍បានសហការ

ជាមួយសា� ប័នពាក់ព័ន� ៃដគូអភិវឌ្ឍ េដើម្បីចូលរមួទប់សា� ត់ផលប៉ះពាល់អវ�ជ�មានៃនវ�ស័យេទសចរណ៍ 

ជាពិេសសគឺការរេំលាភ និងការេកង្របវ���ផ��វេភទេលើកុមារក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍និងបានេរៀបចំ

សិកា� សាលាស�ី ពី “សុវត�ិភាពកុមារក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍” ជូនែផ�កឯកជនៃនវ�ស័យេទសចរណ៍ចំនួន

០៦វគ�  េ�តាមបណា� ចំនួន ០៦ ែដលមានសិកា� កាមចូលរមួសរបុចំនួន ៣៨១នាក់ (្រសី១៩០នាក់)។ 
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៨.១១. ការងរ្របយុទ�្របឆាងំជំងឺេអដស៏ក��ងវ�ស័យេទសចរណ៍ 

- រាជរដា� ភិបាលកម� �ជាបានបេង�ើតយន�ការ និងដាក់េចញនូវេគាលនេយាបាយ ៧ចំណុច េដើម្បី្របយុទ�នឹង

ជ�ង�េអដស៍ និងេគាលេ�បីសូន្យ “គា� នការឆ�ងជ�ង�េអដស៍ថ��” “គា� នការេរើសេអើងេ�េលើអ�កផ��កេម

េរាគេអដស៍ និងអ�កជ�ង�េអដស៍” និង “គា� នការសា� ប់េដាយសារជ�ង�េអដស៍” េ�្រតឹមឆា� ២ំ០២៥ េដាយ

េ្រតៀមេគាលេ� ៩០-៩០-៩០ េ�ឆា� ំ២០២០ និងេគាលេ� ៩៥-៩៥-៩៥ េ�ឆា� ំ២០២៥ េ�កម� �ជា។  

- ្រកសួងេទសចរណ៍ ែដលជាសមាជ�ករបស់អាជា� ធរជាតិ្របយុទ�នឹងជ�ង�េអដស៍បានចូលរមួយ៉ាងសកម�  

ក� �ងការអនុវត�េគាលនេយាបាយរបស់រាជរដា� ភិបាល េដើម្បីេធ�ើឲ្យសេ្រមចបាននូវេគាលេ�ខាងេលើ 

ក� �ងឆា� ំ២០១៧កន�ងេ�  ែដលមានលទ�ផលដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានេរៀបចំសិកា� សាលាបណ� �ះបណា� ល ស�ី ពីការបងា� រទប់សា� ត់ ការរកីរាលដាលៃនេមេរាគ 

េអដស៍/ជ�ង�េអដស៍ក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ដល់្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ចំនួន ០៤េលើក មាន

សិកា� កាម ចូលរមួចំនួន ២៨៣នាក់ (�ស�ី  ១៣៧នាក់) េ�េគាលេ�ចំនួន ០៤ (្រកេចះ សា� យេរៀង 

បាត់ដ�បង និងកំពត)។ 

 បានេរៀបចំែផនការថវ�កាកម� វ�ធី និងែផនការសកម� ភាពការងារការ្របយុទ�នឹងជ�ង�េអដស៍ 

ឆា� ំ២០១៧ ។ 

 បានចូលរមួ្របជុ�្រកុមការងារបេច�កេទស េ�អគ�េលខាធិការដា� នអាជា� ធរជាតិ្របយុទ�នឹង

ជ�ង�េអដស៍ចំនួន ០៨េលើក េ�អាជា� ធរជាតិ្របយុទ�នឹងជ�ង�េអដស៍។ 

 បានែចក Sticker ចំនួន ៥០០០សន�ឹក ស្រមាប់ផ្សព�ផ�យសារស�ី ពី សុវត�ិភាពផ��វេភទ គឺការ

េ្របើេ្រសាមអនាម័យ ១០០% ជូនដល់មា� ស់េសវាកម�សា� ក់េ� ម៉ាស� និងខារ៉ាអូេខ។ 

 បានចូលរមួសិកា� សាលាផ្សព�ផ�យរបាយការណ៍ ការអេង�តថា� ក់ជាតិស�ី ពី ការចំណាយក� �ង

ការ្របយុទ�នឹងជ�ង�េអដស៍ស្រមាប់ឆា� ំ២០១៤-២០១៥ កាលពីៃថ�ទី០៩ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៧ 

េ� CICJ។ 

 បានចូលរួម្របជុ�េពញអង�អាជា� ធរជាតិ្របយុទ�នឹងជ�ង�េអដស៍េលើកទី១ កាលពីៃថ�ទី០៦ 

ែខកក�ដា ឆា� ំ២០១៧ េ�កំពង�ធំ។ 

 បានចូលរមួ្របជុ�េពញអង�អាជា� ធរជាតិ្របយុទ�នឹងជ�ង�េអដស៍េលើកទី២ ឆា� ំ២០១៧ និងសន�ិបាត 

បូកសរបុលទ�ផលការងារឆា� ំ២០១៧ និងេលើកទិសេ�ែផនការសកម�ភាពឆា� ំ២០១៨ កាលពី

ៃថ�ទី០៦ ែខកក�ដា ឆា� ំ២០១៧ េ�ទីស�ីការគណៈរដ�ម�ន�ី។ 

៨.១២. ការងរបរ�សា� នគា� នែផ្សងបារ�ក��ងវ�ស័យេទសចរណ៍ 

- េ្រកាមការដ�កនាំរបស់រាជរដា� ភិបាលកម� �ជា ែដលមាន សេម�ចអគ�មហាၸេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 

នយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ ប�� សុខភាពរបស់្របជាពលរដ� និងសុខភាពរបស់

េភ��វេទសចរ្រតូវបានយកចិត� ទុកដាក់ខ�ស់។  បរសិា� នគា� នែផ្សងបារ ី“Smoke-Free” ជាបរបិទមួយ

ែដលពិភពេលាក និងតំបន់បាន និងកំពុងយកចិត� ទុកដាក់ខ�ស់ក� �ងការ្រតួតពិនិត្យផលិតផលថា� ំជក់ 

ែដលអាចប៉ះពាល់ដល់បរសិា� ន និងការរស់េ�របស់្របជាពលរដ�ទូទាងំពិភពេលាក។ 

- ្រកសួងេទសចរណ៍ែដលជាេសនាធិការរបស់រាជរដា� ភិបាលបានចូលរួមសហការជាមួយ្រកសួង 

សា� ប័នពាក់ព័ន� េដាយេរៀបចំបេង�ើត្រកុមការងារស�ី ពីបរសិា� នគា� នែផ្សងបារ ីេដើម្បីចូលរមួទប់សា� ត់
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នូវផលប៉ះពាល់អវ�ជ�មានែដលបង�េដាយែផ្សងបារីក� �ងឧស�ហកម� េទសចរណ៍ េដាយបានេរៀបចំ

សិកា� សាលាផ្សព�ផ�យស�ី ពី “ការអនុវត�បរសិា� នគា� នែផ្សងបារដីល់មា� ស់មូលដា� នអាជ�វកម�  េសវាកម�

េទសចរណ៍ជូនែផ�កឯកជនៃនវ�ស័យក� �ងេទសចរណ៍” ចំនួន០៥វគ� ែដលមានសិកា� កាមចូលរមួសរបុ

ចំនួន៣៩១នាក់ (្រសី ១៤៨នាក់)។ 

៨.១៣. ការងរសកម�ភាពជនពិការ 

េ្រកាមការដ�កនាំដ�្រតឹម្រតូវ និង្របកបេដាយគតិបណ� ិ តរបស់សេម�ចអគ�មហាၸេសនបតីេតេជ 

ហ៊ុន ែសន នយករដ�ម�ន�ៃីន្រពះរជណច្រកកម��ជ វ�ស័យពិការភាពមានការអភិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សមា� ល់។ 

ជាក់ែស�ង វ�ស័យេទសចរណ៍ក៏បានរមួចំែណកក� �ងការងារវ�ស័យពិការភាព  េដើម្បីចូលរួមគាំ្រទការអនុវត�

េគាលនេយាបាយជាតិចំេពាះជនពិការ តាមរយៈ្រកុមការងារសកម�ភាពជនពិការ្រកសួងេទសចរណ៍ ក� �ងេនាះ៖ 

- បានេរៀបចំសិកា� សាលាផ្សព�ផ�យែផនការយុទ�សា�ស�ជាតិស�ី ពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨ របស់

រាជរដា� ភិបាលកម� �ជា េដើម្បីបេង�ើនការយល់ដ�ង និងេលើកកម�ស់ជនពិការក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ តាមរយៈ 

ការផ្សព�ផ�យច្បោប់ស�ី ពីកិច�ការពារ និងេលើកកម� ស់សិទ�ិជនពិការ អនុស�� ស�ី ពីសិទ�ិជនពិការ 

យុទ�សា�ស�អីុនឈាន់ (េធ�ើឲ្យសិទ�ិកា� យជាការពិត) និងអនុ្រកឹត្យស�ី ពីការកំណត់អ្រតានិងែបបបទៃន

ការេ្រជើសេរើសជនពិការចូលបេ្រមើការងារដល់វ�ស័យសាធារណៈរបស់រដ� និងវ�ស័យឯកជន ក� �ងវ�ស័យ

េទសចរណ៍ចំនួន០៦  (កំពង�ធំ បាត់ដ�បង េកាះកុង មណ� ល់គីរ ីបនា� យមានជ�យ និងេពាធិ៍សាត់) ែដល

មានសិកា� កាមសរបុចំនួន៤៣៩នាក់ (្រសី ១៨៣នាក់)។ 

- បានេរៀបចំប��ីបច��ប្បន�ភាពម�ន�ីពិការភាពែដលកំពុងបំេរើការងារេ�ទីស�ីការ្រកសួង មន�ីរ េផ�ើេ�

អគ�េលខាធិការដា� ន្រកុម្របឹក�សកម�ភាពជនពិការ។ បច��ប្បន� ្រកសួងេទសចរណ៍មានម�ន�ីពិការភាព 

សរបុចំនួន២១នាក់ េស� ើនឹង១,៨%ៃនអ្រតា២%។ 

- បានបន�ការេរៀបចំ និងការចុះសហការជាមួយមន�ីរចុះដាក់ហិបមូលនិធិស្រមាប់ជនពិការ េ�តាម

មូលដា� នអាជ�វកម�សម្រសបមួយបានចំនួន៦៥ទីតំាង។ 

VI. ប�� ្របឈម 

១. ការអភិវឌ្ឍផលិតផលេទសចរណ៍ 

១.១. ការេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនការអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍ថ� ក់ជតិ និងថ� ក់េ្រកាមជតិ  

- ការចូលរមួេ�មានក្រមិតពី្រគប់ភាគីពាក់ព័ន�េលើវ�ស័យេទសចរណ៍។ 

- ការយល់ដ�ងពីវ�ស័យេទសចរណ៍េ�ពំុទាន់្រគប់្រជុងេ្រជាយ និងទូលំទូលាយ។ 

១.២. ការជំរញុទាក់ទាញការវ�និេយគេលើវ�សយ័េទសចរណ៍  

- ព័ត៌មាន និងទិន�ន័យអំពីគេ្រមាងវ�និេយាគេទសចរណ៍េ�មានក្រមិត។ 

- ការចូលរមួពីវ�ស័យឯកជន និងកិច�សហ្របតិបត�ិការជាមួយៃដគូអភិវឌ្ឍនានាេ�មានក្រមិត។ 

- គេ្រមាងវ�និេយាគឯកជនមួយចំនួន ពិេសសគេ្រមាងេ�តាមបណា� េកាះ មិនមានសកម�ភាពៃនការ

អនុវត�។ 

១.៣. ការ្រគប់្រគង និងការអភិវឌ្ឍរមណីយដ� នេទសចរណ៍ 

- រមណីយដា� នេទសចរណ៍ភាគេ្រចើនេ�មានការអភិវឌ្ឍយឺត។   
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- សម្បទារមណីយដា� នេទសចរណ៍ភាគេ្រចើនមិនទាន់អាចេឆ�ើយតបេ�នឹងស� ង�ដាអប្បបរមា

រមណីយដា� នេទសចរណ៍។  

- រមណីយដា� នេទសចរណ៍មួយចំនួនពំុទាន់មានការវ�េយាគឲ្យបានេពញេលញេ�េឡើយ ជាពិេសស

រមណីយដា� នែដលបានទទួលសិទ�ិវ�និេយាគពីរាជរដា� ភិបាល ែដលទាមទារឲ្យមានការវ�និេយាគឯកជន

បែន�ម ្រពមជាមួយនឹងការប���លគំនិតថ��ៗក� �ងការអភិវឌ្ឍរមណីយដា� នេទសចរណ៍។ 

- ការែស�ងយល់ពីការអភិវឌ្ឍផលិតផលេទសចរណ៍េ�មានក្រមិត។ 

- សហគមន៍េទសចរណ៍្រតូវទាមទារឲ្យមានការព្រង�ងសមត�ភាពបែន�មេទៀត ទាំងការេរៀបចំផលិតផល 

និងេសវាកម�េទសចរណ៍។   

- ការចូលរួមរបស់វ�ស័យឯកជនក� �ងការផ្សព�ផ�យ និងនាំេភ� �វេ�កាន់សហគមន៍ក៏េ�ពំុទាន់មាន

ភាពទូលំទូលាយេ�េឡើយ។ 

- ការេរៀបចំសា� កស�� រមណីយដា� នេទសចរណ៍ និងសា� កស�� បងា� ញទិសមិនបានច្បោស់លាស់។ 

- បង�ន់អនាម័យមិនទាន់មានស�ង�ដា។ 

២.ការព្រងឹងគុណភាពឧស្សោហកម�េទសចរណ៍ 

២.១.ការ្រគប់្រគងឧស្សោហកម�េទសចរណ៍្រសបតាមទស្សនទាន “េសវមួយ ស�ង់ដមួយ” 

- មានការ្របកបអាជ�វកម�លក់ក��ប់ទស្សនកិច�កម�ន� “ៃថ�សូន្យ” (Zero Cost Tours) ែដល្រតូវេធ�ើ

ការសិក�លម�ិតបែន�មេទៀត។ 

- កាណូតេទសចរណ៍េ�រាជធានីភ�ំ េពញ េសៀមរាប កំពង�ឆា� ំង និងេខត� ្រពះសីហនុ មិនទាន់មាន

សណា� ប់ធា� ប់ និងេ�មានភាពច្រមូងច្រមាសគា� េ្រចើន េដាយសារប�� កំពង�ែផ ការចូលរមួរបស់

អាជ�វកម�កាណូត និងការកំណត់េវន។ 

- ការដ�កជ���នេទសចរណ៍ផ��វេគាក កាណូតេទសចរណ៍ និងេសវាកម� ការីេទសចរណ៍ និងភា� ក់ងារ

េទសចរណ៍េ�មិនទាន់ព្រង�ងបាននូវគុណភាពសម្រសបតាមត្រមូវការរបស់េទសចរេ�េទ្បើយ។ 

- ការចូលរមួរបស់អាជ�វកម�េសវាកម�េទសចរណ៍ក� �ងការអនុវត�ច្បោប់ពីេទសចរណ៍ និងបទដា� នគតិយុត�

េផ្សងៗេ�មានការក្រមិត ពិេសសការដាក់ទណ� កម�ជាពិន័យអន�រការេ�មិនទាន់អនុវត�បានតឹងរងឹ

េ�េទ្បើយ។ 

- អាជ�វកម�េទសចរណ៍មួយចំនួនពំុទាន់មានអាជា� បណ� ្របកបអាជ�វកម�។ 

- េសចក�ី ែណនាំ ០២០ សណន ស�ី ពីការអនុវត� ្របកាសេលខ០៦៩ ្របក ការេធ�ើ្របតិភូកម� មុខងារ 

“ការ្រគប់្រគងមណ� លកម�ន�េទសចរណ៍មនុស្សេពញវ�យ” ពំុទាន់អនុវត�បានេពញេលញ។ 

- កិច�សហការពីមា� ស់ឬអ� ក្រគប់្រគងអាជ�វកម� មណ� លកម�ន�េទសចរណ៍មនុស្សេពញវ�យេ�មាន  

ក្រមិត។ 

- ការអនុវត�មិនទាន់បាន្រតឹម្រតូវទាំង្រសុងរបស់ម�ន�ីការយិាល័យេទសចរណ៍្របចាំការេ�្រចកេចញ

ចូលែតមួយេ�ថា� ក់្រកុង ខណ�  មួយចំនួន។ 
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២.២.ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមទស្សនទាន “បុគ�លិកមា� ក់ ជំនញមួយ” 

- យុវជនភាគេ្រចើនេ�ពំុទាន់យល់ច្បោស់អំពីសារៈ្របេយាជន៍ៃនការសិក�ជ�នាញវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍ 

និងបេច�កេទសសីុជេ្រ�េ�េឡើយ រមួទាំងជ�នាញវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍ផងែដរ ថ��ត្បិតែតការសិក�

ជ�នាញវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍មានរយៈេពលខ�ី ទទួលបានការងារ១០០% និង្របាក់ចំណូលសមរម្យ។ 

-  សាលាបណ� �ះបណា� លជ�នាញវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍េ�មានក្រមិត។ 

- ការចូលរួមរបស់ភាគីឯកជនក� �ងការបណ� �ះបណា� លជ�នាញវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍េ�មានក្រមិត។

្របតិបត�ិករេទសចរមួយចំនួនេធ�ើការបណ� �ះបណា� លដល់បុគ�លិករបស់ខ��នក� �ងេគាលបំណងផ�ល់

ជ�នាញក� �ងក្រមិតមូលដា� ន េដាយមិនបានផ�ល់ការត្រមង�ទិសវ�ជា� ជ�វៈ និងទស្សនវ�ស័យែវងឆា� យអំពី

អាជ�ពការងារក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍។ 

- ធនធានមនុស្ស្រទ្រទង�ការបណ� �ះបណា� លជ�នាញវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍ េ�មានក្រមិតេដាយមិនទាន់

េឆ�ើយតបេ�នឹងការអភិវឌ្ឍ និងព្រង�ងសមត�ភាពអ�កជ�នាញវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍េ�ទូទាំង្របេទស

ជាពិេសសតំបន់េអកូេទសចរណ៍ និងសហគមន៍េទសចរណ៍។ 

- វគ�បណ� �ះបណា� លជ�នាញវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍េ�មានចំនួនតិចតួចេ�េឡើយ មិនទាន់េឆ�ើយតបនឹង

ត្រមូវការធនធានមនុស្សស្រមាប់បេ្រមើទីផ�រេទសចរណ៍។ 

- ្រគូឧេទ�ស ្រគូបេងា� ល អ�កវាយតៃម�បេងា� លេលើជ�នាញវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍េ�តាមបណា� រាជធានី-

េខត�មានចំនួនមិនទាន់្រគប់្រគាន់ និងេ�មានក្រមិតេលើជ�នាញភាសាបរេទស និងជ�នាញគរេុកាសល្យ។ 

- កិច�សហការរវាង្រកសួង-សា� ប័ន ភាគីពាក់ព័ន� និងែផ�កឯកជនេ�មានក្រមិត។ 

២.៣.ការងរចលន្របឡង្របណងំទី្រក�ងសា� ត 

- ការយល់ដ�ងអំពីនីតិវ�ធីៃនចលនា្របឡង្របណាំងទី្រកុងសា� តរបស់ម�ន�ីបេងា� លៃន្រកុង-ខណ� េបក�ភាព

េ�មានក្រមិត។ 

- ម�ន�ីបេងា� លរបស់្រកុង-ខណ� េបក�ភាពមួយចំនួនមានការផា� ស់ប� �រ េហើយម�ន�ីបេងា� លថ��ែដលមក

ជ�នួសមិនទាន់យល់ច្បោស់ពីនីតិវ�ធីៃនចលនា្របឡង្របណាំងទី្រកុងសា� ត។ 

- ការចូលរមួចលនា្របឡង្របណាំងទី្រកុងសា� តរបស់្រកុង-ខណ� េបក�ភាពមួយចំនួនេ�មានក្រមិត។ 

- ការបំេពញនូវតារាងឧបសម�ន�ទាំង៤៧្រសបតាមេសៀវេ�េគាលការណ៍ែណនាំស្រមាប់្រកុង-ខណ�

េបក�ភាពេ�មានក្រមិតេ�េឡើយ េនះប�� ក់ពីការ្រគប់្រគងទិន�ន័យ ស�ិ តិនិងការរក�ឯកសាររដ�បាល

េ�ថា� ក់មូលដា� នេ�មានក្រមិតេ�េឡើយ។ 

- ការចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� អាជ�វករ សិស្ស និស្សិតក� �ងការផ្សព�ផ�យ និងប��� បការយល់ដ�ង

អំពីការ្រគប់្រគងសំណល់ និងយុទ�នាការសា� តេ�តាម្រកុង-ខណ� ទាំង៣៨ េ�មានក្រមិតពំុទាន់មាន

ស្ប៉តអប់រំអំពីភាពសា� ត និងៃបតង ្រគប់្រគាន់ ស្រមាប់ផ្សព�ផ�យដល់្របជាពលរដ� អាជ�វករ និង

សិស�នុសិស្ស។ 

- លទ�ភាពៃនការេ្របើ្របាស់កំុព្យ�ទ័រ និងេធ�ើទំនាក់ទំនងតាម្របព័ន� Online ឬរក�ឯកសារទិន�ន័យេ�

េលើ្របព័ន� Online េ�មានក្រមិតេ�េឡើយ។ 
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៣. ការព្រងឹងការេឃាសនផ្សព�ផ្សោយេទសចរណ៍ 

៣.១. ការផ្សព�ផ្សោយេទសចរណ៍េ្រ�្របេទស  

- ការចូលរមួ និងគាំ្រទពីែផ�កឯកជនេ�មានក្រមិត។ 

- ្រកុម្របឹក�ភិបាលសិក�ទីផ�រ និងផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍ពំុទាន់បានបេង�ើតេ�េឡើយ។  

- សកម� ភាពរបស់សា� នតំណាងេទសចរណ៍េ�េ្រ�្របេទសេ�មានក្រមិត។  

- ធនធានមនុស្សេ�មានក្រមិត។  

- ការសិក� និងវ�ភាគទីផ�រេទសចរណ៍សំខាន់ៗស្រមាប់កម� �ជាេ�មានក្រមិត។  

៣.២. ការផ្សព�ផ្សោយេទសចរណ៍ក��ង្របេទស 

- ការផ�ល់ព័ត៌មានេទសចរណ៍មិនបានទូលំទូលាយ ទាងំេទសចរជាតិ និងអន�រជាតិ។  

- ការ្រគប់្រគងមណ� លព័ត៌មានេទសចរណ៍េ�មានក្រមិត។ 

- ការប��� បការយល់ដ�ងជាសាធារណៈពីវ�ស័យេទសចរណ៍េ�មានក្រមិត។ 

- ធនធានមនុស្ស និងម�ន�ីជ�នាញេ�មានក្រមិត។ 

៤. ការងរសន�ិសុខ និងសវុត�ិភាពេទសចរ និងការស្រម�លការេធ�ើដំេណើរ និងដឹកជ��� នេទសចរ  

៤.១. សន�ិសុខសុវត�ភិាពេទសចរ  

- េ�មានករណីលួច ឆក់េភ��វេទសចរេ�តាមរាជធានី-េខត� និងេគាលេ�េទសចរណ៍មួយចំនួន។ 

- សា� ក់ការនគរបាលេទសចរណ៍ចល័តេ�ទី្របជុ�ជន ពិេសសផ�ររា្រតីេ�មានក្រមិត។ 

- នគរបាលេទសចរណ៍ពំុទាន់មានកមា� ំង្រគប់្រគាន់ េដើម្បដីាក់ព្រងាយេ�តាមតំបន់េទសចរណ៍។  

៤.២. ការស្រម�លការេធ�ើដំេណើរ និងដឹកជ��� នេទសចរ  

- ពំុទាន់មានសា� នីយ៍ចំណតលក�ណៈស�ង�ដា្រគប់្រគាន់េ�តាម្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិ។ 

- ្រចកទា� របាវ�តពំុទាន់មានផ��វេថ�ើរេជើងស្រមាប់េភ��វរាយពីបុ៉ស� ិ៍្រតួតពិនិត្យខាងេវៀតណាមមកកម� �ជា។ 

- េភ��វមានការលំបាក់ក� �ងការយករថយន�ផា� ល់ខ� �ន ឬ្រគួសារចូលក� �ង្របេទសកម� �ជា េដាយេភ��វចាំបាច់

្រតូវមកសំុច្បោប់អនុ�� តពីអគ�នាយកដា� ន និងរដា� ករតាមរយៈ្រកសួងេទសចរណ៍។  

- ម�ន�ីបំេពញការងារេ�តាម្រចកទា� រពំុទាន់េចះភាសាបរេទស្រគប់្រគាន់ក� �ងការទាក់ទងជាមួយេភ��វ 

- រថយន�ដ�ក្រតង�្រចក្រតពាំងេ្រកៀលមានសភាពចាស់និងពំុទាន់មានអាជា� បណ� ដ�កេភ��វេទសចរេ�េឡើយ។ 

៥. ការព្រងឹងការអនវុត�ច្បោប់ និងបទដ� នគតិយុត�  

- លិខិតបទដា� នគតិយុត�ពាក់ព័ន�នឹងេទសចរណ៍មួយចំនួនពំុទាន់េឆ�ើយតបេ�នឹងសា� នភាពជាក់ែស�ងៃន

ការ្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍។ 

- ធនធានមនុស្សែផ�កច្បោប់េ�មានក្រមិត។  

- ការចូលរមួរបស់្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ និងម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ក� �ងការព្រង�ងការអនុវត�ច្បោប់េទសចរណ៍ 

និងលិខិតគតិយុត�េទសចរណ៍េ�មានក្រមិត។ 
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៦. ការងរវ�ទ្យោសា� នជតិេទសចរណ៍ 

- េដាយវ�ទ្យោសា� នេទើបបេង�ើតថ�� សមត�ភាព និងបទពិេសាធន៍ការងាររបស់ម�ន�ីេ�មានក្រមិត។  

៧. ការងរ្រគប់្រគងម�ន�ីរជការ 

-  បរមិាណម�ន�ីរាជការពំុទាន់េឆ�ើយតបេ�នឹងេបសកកម�  ទំហំការងារ និងរចនាសម�័ន�ការងារនាេពល

បច��ប្បន� ពិេសសេ�មន�ីរេទសចរណ៍រាជធានី-េខត�។ 

- សមត�ភាពម�ន�ីរាជការមួយចំនួនេ�មានក្រមិតក� �ងការេឆ�ើយតបេ�នឹងការងារអាទិភាពនានា ក� �ងវ�ស័យ 

េទសចរណ៍ ពិេសសេ�មន�ីរេទសចរណ៍រាជធានី-េខត�។ 

- ការែបងែចក និងកំណត់មុខងារភារកិច�ដល់ម�ន�ីរាជការក� �ងមុខតំែណង្រគប់្រគង និងម�ន�ីរាជការ

ែដលបំេពញការងារេ�ក� �ងអង�ភាព ពំុទាន់បានេរៀបចំឲ្យបាន្រតឹម្រតូវ ច្បោស់លាស់ ជនូដល់ម�ន�ីរាជការ

្រគប់របូេ�េឡើយ។ 

- ការ្រគប់្រគងវត�មានម�ន�ីរាជការ ម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ ពំុទាន់បានមឺុងម៉ាត់ និងហ�ត់ចត់ ឲ្យ្រសបតាម

ខ�ឹមសារៃនអនុ្រកឹត្យេលខ ៥៦ អន្រក បក និងអនុ្រកឹត្យេលខ២១៧ អន្រក បក  

- ការអភិវឌ្ឍសមត�ភាពរបស់ម�ន�ីរាជការពំុទាន់បានេពញេលញ ពិេសសការជ�រុញម�ន�ីរាជការឲ្យ

ចូលរមួក� �ងវគ�បណ� �ះបណា� លក� �ង និងេ្រ�្របេទស។ 

៨. ការងរសវនកម�ៃផ�ក��ង 

- មិនទាន់បានអនុវត�េពញេលញតាមសារាចរែណនាំស�ី ពី ស�ង�ដារបាយការណ៍សវនកម� ៃផ�ក� �ងរបស់

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត� �។  

- ធនធានមនុស្ស និងសមត�ភាពម�ន�ីេ�មានក្រមិត។ 

- កង�ះខាតឯកសារ បទដា� នគតិយុត�នានាស្រមាប់ជាមូលដា� ន្រគឹះក� �ងការអនុវត�ការងារសវកម�។ 

- េ្រកាយពីបានផ�ល់អនុសាសន៍េ�ឆា� ំកន�ងមក ប�� មួយចំនួនេ�ែតបន�េកើតមានតាមទីសវនដា� ន។ 

៩. ការងរអធិការកិច� 

- ធនធានមនុស្ស និងម�ន�ីែផ�កច្បោប់ និងជ�នាញអធិការកិច�េ�មានក្រមិត។ 

-  កិច�សហការេ�ថា� ក់េ្រកាមជាតិេ�មានក្រមិត។ 

- ការអនុវត�្របកាសអន�រ្រកសួងរវាង្រកសួងេសដ�កិច�ហិរ��វត� � និង្រកសួងេទសចរណ៍េ�មានក្រមិត។ 

១០. ការងរ្របយទុ�្របឆាងំេ្រគ�ងេញ�នក��ងវ�ស័យេទសចរណ៍ 

- ការព្រង�ងការអនុវត�ច្បោប់ស�ី ពីេទសចរណ៍េ�មានក្រមិត។ 

- ការចូលរមួរបស់្របតិបត�ិករ និងអ�កបេ្រមើការក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍េ�រាជធានី-េខត�  េ�តាមវគ�

អប់របំ��� បការយល់ដ�ងមិនទាន់បានល�េ�េឡើយ។ 

១១. ការងរេយនឌ័រក��ងវ�ស័យេទសចរណ៍ 

- ការយល់ដ�ងរបស់មា� ស់អាជ�វកម�េ�មានក្រមិត ជាេហតុេធ�ើឲ្យការចូលរមួសហការេ�មានក្រមិត។ 

- ម�ន�ីបំេពញការងារ/ជនបេងា� លេយនឌ័រ េ�មានចំនួនតិចតួច។ 

- ការយល់ដ�ងពីប�� េយនឌ័រេ�មានក្រមិត។  
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១២. ការងរ្របយុទ�្របឆាងំជំងឺេអដស៍ និងបរ�សា� នគា� នែផ្សងបារ�ក��ងវ�ស័យេទសចរណ៍ 

- កិច�សហការជាមួយរដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ និងែផ�កឯកជន េ�មានក្រមិត 

- កង�ះខាត្រគូឧេទ�សែដលមានជ�នាញខាងេអដស៍ និងែផ្សងបារ។ី 
 

VII. ទិសេ�អនុវត�បន� 

១. ការអភិវឌ្ឍផលិតផលេទសចរណ៍ 

១.១. ការេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនការអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍ថ� ក់ជតិ និងថ� ក់េ្រកាមជត ិ

- បន�សិក�្រសាវ្រជាវេរៀបចំអនុ្រកឹត្យស�ី ពី និេវសនដា� នេទសចរណ៍ (Second Home)។ 

- សិក�្រសាវ្រជាវេរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស�អភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍ ២០២១-២០៣០។ 

- បន�េរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស�អភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍តំបន់ភូមិភាគឦសាន�ឆា� ២ំ០១៨-២០២៥។ 

- បន�សិក�្រសាវ្រជាវេរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស�អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលេទសចរណ៍្រចករេបៀងេទសចរណ៍

ភាគខាងត្ប�ង កម� �ជា-ៃថ-េវៀតណាម។ 

- បន�េរៀបចំែផនការ និងអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍្រកុងេសៀមរាប និងតំបន់ជុ�វ�ញ។ 

- ជ�រញុឲ្យ្រគប់រាជធានី-េខត�មានែផនការអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍។  

១.២. ការជំរញុទាក់ទាញការវ�និេយគេលើវ�សយ័េទសចរណ៍  

- សិក�្រសាវ្រជាវេរៀបចំគេ្រមាងវ�និេយាគេទសចរណ៍រយៈេពល ៥ឆា� ។ំ 

- សិក�្រសាវ្រជាវធនធាន និងសកា� នុពលេទសចរណ៍ស្រមាប់ការវ�និេយាគ។ 

- ្របមូលទិន�ន័យ និងេរៀបចំចង្រកងប��ីវ�និេយាគិនក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍។  

- ្របមូល និងចង្រកងលិខិតបទដា� នគតិយុត�  និងបទប្ប��តិ�ទាក់ទងនឹងវ�និេយាគេទសចរណ៍។ 

- េរៀបចំែផនការេទសចរណ៍សត�ខា� ធំជាមួយ្រកសួងបរសិា� ន និងអង�ការ WWF។ 

- បន�កិច�សហការជាមួយ្រកុមការងារអន�រ្រកសួង ស�ីពីភាពៃដគូរវាងរដ� និងឯកជន (PPP) ក� �ង្រកបខណ�  

េទសចរណ៍ សហ្របតិបត�ិការជាមួយសាជ�វកម�ហិរ��វត� �អន�រជាតិ (IFC) និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ

(ADB) ក� �ងកាេរៀបចំគេ្រមាងតាមយន�ការ PPP។  

- ជ�រញុការវ�និេយាគេទសចរណ៍េ�តំបន់កំពតថ�� េខត�កំពត។ 

- បន�សិក�្រសាវ្រជាវ និងេរៀបចំតំបន់អភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍ “គេ្រមាងេទសចរណ៍នាគរាជ” េខត�

្រពះសីហនុ និងបន�អនុវត� ែផនការសកម� ភាពៃនគេ្រមាងេហដា� រចនាសម�័ ន�េទសចរណ៍ស្រមាប់

កំេណើន្របកបេដាយបរយិាប័ន�ក� �ងមហាអនុតំបន់េមគង� ។ 

១.៣. ការអភិវឌ្ឍន៍រមណីយដ� នេទសចរណ៍ និងសហគមន៍េទសចរណ៍  

- េរៀបចំយកឆា� ំ២០១៨ ជាឆា� ំ្របឡង្របណាំងរមណីយដា� នសា� ត េដាយដាក់េចញចលនា្របឡង

្របណាំងរមណីយដា� នគំរេូលើកទី០២។ 
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- េរៀបចំពិព័រណ៍េលើកទី០១ ស�ី ពីរមណីយដា� នេទសចរណ៍ េដើម្បីបងា� ញពីតំបន់ែដលមានសកា� នុពល

រមណីយដា� នេទសចរណ៍ េដាយមានការចូលរមួពីអាជា� ធររាជធានី -េខត�  ្រកុមហុ៊នវ�និេយាគេលើវ�ស័យ 

េទសចរណ៍ ទីភា� ក់ងារេទសចរណ៍ ្រកុមហុ៊ន  Design ្រកុមហុ៊នេរៀបចំ្រពឹត�ការណ៍ (Event Planer)។ 

- េរៀបចំដាក់េចញនូវយុទ�នាការ “្រសុកខ��ំជ�រុំេទសចរណ៍” េដើម្បីដ�េណើរកម�ន�របស់េភ��វេទសចរ 

េ�កាន់ទូទាំង្របេទស ជាពិេសសឲ្យមានចលនា្របឡង្របណាំងរបូថត ្របឡង្របណាំងវ�េដអូ ្របឡង

្របណាំងសំណួរ-ចេម� ើយ ្របឡង្របណាំងការរចនាក� �ងរមណីយដា� ន និងការ្របឡង្របណាំងនានា 

ស�ី ពីរមណីយដា� នេទសចរណ៍េ�កម� �ជា។ 

- ជ�រញុការអនុវត�ការងាររបស់្រកុមការងារអន�រ្រកសួង្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍េទសចរណ៍  

និងេអកូេទសចរណ៍ និងដាក់េចញចលនា្របឡង្របណាំងសហគមន៍េទសចរណ៍ និងេអកូេទសចរណ៍ 

េលើកទី១។ 

- ជ�រញុឲ្យ្រគប់រមណីយដា� នេទសចរណ៍ទាំងអស់មានែផនការេម និងអ�ក្រគប់្រគងឲ្យបានច្បោស់លាស់ 

និងអភិវឌ្ឍន៍ស�ង�ដាផលិផលេទសចរណ៍សំខាន់ៗនានា ដូចជា កសិេទសចរណ៍ េទសចរណ៍ជនបទ 

េទសចរណ៍សាសនា េទសចរណ៍យុវជន េទសចរណ៍ែកៃច�...។ 

- បន�សហការជាមួយមជ្ឈមណ� លឯកសារកម� �ជាេចញប�ង�េគាលស�ី ពីការអភិវឌ្ឍតំបន់អន�ង�ែវង។ 

១.៤. ការ្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍតំបន់េឆ�រសមុ្រទកម��ជ  

- បន�ចុះ្រតួតពិនិត្យ តាមដាន និងផ�ល់អនុសាសន៍ចាត់វ�ធានការដល់រដ�បាលមូលដា� ន េលើការ្រគប់្រគង

គុណភាពេសវាកម�េទសចរណ៍ ការ្រគប់្រគងបរសិា� ន និងការសាងសង�េ�តាមមូលដា� នៃនេឆ�រខ�ច់ 

កម�ន� និងែ្រពកនានា ក� �ងតំបន់េឆ�រទាំងបួន។ 

- េរៀបចំែផនការអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍ េឆ�រ ែ្រពក និងតំបន់េទសចរណ៍េផ្សងៗេទៀតេ�តាមមូល

ដា� នឃំុ ្រសុក ក� �ងតំបន់េឆ�រសមុ្រទកម� �ជា េដាយឈរេលើេគាលគំនិត និងយុទ�សា�ស�អភិវឌ្ឍេគាល

េ�េទសចរណ៍ (Destination Development Strategies) និងេដាយែផ�កេលើទិដ�ភាពេទសចរណ៍ ប

រសិា� ន នគរបូនីយកម�  និងសំណង� វប្បធម៌ ្របៃពណី សា� នភាពភូមិសា�ស� ្របជាពលរដ�មូលដា� ន 

និងការចូលរមួរបស់ភាគីពាក់ព័ន�។ 

- ជ�រញុ្របសិទ�ភាពក� �ងការ្រគប់្រគង និងែកលម�េឆ�រខ�ច់កម�ន�ក� �ងតំបន់េឆ�រសមុ្រទកម� �ជា តាមរយៈ 

ចលនា្របឡង្របណាំងេឆ�រខ�ច់កម�ន�សា� ត២០១៨ និងចុះ្រតួតពិនិត្យជា្របចាំេដាយ្រកុមការងារ

ទទួលបន��កតាមដាន និងវាយតៃម�េឆ�រខ�ច់កម�ន�របស់អគ�េលខាធិការដា� នៃនគណៈកមា� ធិការជាតិ 

្រគប់្រគងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់េឆ�រសមុ្រទកម� �ជា។ 

- េរៀបចំែផនការអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍ និងេគាលេ�េទសចរណ៍ ស្រមាប់េកាះរ៉ងុ េកាះរ៉ងុសន�ឹម 

និងបណា� េកាះេផ្សងៗេទៀតក� �ងទាំងបួនក� �ងតំបន់េឆ�រសមុ្រទកម� �ជា។ 

- បន�សហការជាមួយនឹងអាជា� ធរមូលដា� ន ពិេសសអង�ភាពជ�នាញ េដើម្ីបេរៀបចំែផនការរក�

សណា� ប់ធា� ប់ សន�ិសុខ និងសុវត�ិភាពជូនេភ��វេទសចរ និង្របជាពលរដ�េ�តាមេគាលេ�េទសចរណ៍ 

ក៏ដូចក� �ង្រកបខណ� តំបន់េឆ�រសមុ្រទកម� �ជា។ 
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២. ការព្រងឹងគុណភាពឧស្សោហកម�េទសចរណ៍ 

២.១. ការព្រងឹងគុណភាពឧស្សោហកម�េទសចរណ៍តាមទស្សនទាន “េសវមួយ ស�ង់ដមួយ” 

- បន�ចូលរមួផ្សព�ផ�យច្បោប់ស�ី ពីេទសចរណ៍ និង្របកាសរបស់្រកសួងស�ី ពីការផ�ល់អាជា� បណ� េទសចរណ៍។ 

- បន�េធ�ើបច��ប្បន�ភាព បទដា� នគតិយុត�េផ្សងៗ េដើម្បីឲ្យ្រសបតាមសភាពការណ៍តំបន់ ពិភពេលាក និង

ឲ្យេឆ�ើយតបតាមត្រមូវការទីផ�រ។ 

- បន�គុណភាពេសវាកម�ដ�កជ���នេទសចរណ៍តាមរយៈការដាក់េចញស�ង�ដាអប្បរមា ស្រមាប់កាណូត 

េទសចរណ៍ និងរថយន�េទសចរណ៍។ 

- បន�ការេដាះ្រសាយប�� សណា� ប់ធា� ប់ទូកកាណូតក� �ង្រពះរាជាណាច្រកកម� �ជា េដាយឲ្យមានការបេង�ើត 

សមាគមកាណូតេទសចរណ៍ យន�ការអន�រ្រកសួង និងយន�ការអប់រ ំ(បដ�សណា� រកិច�...)។ 

- បន�ឲ្យមានការ្របកួត្របែជងេដាយេស� ើភាព និងបន�ការសិក�លម�ិ តអំពីែខ្សទស្សនកិច�តៃម� សូន្យ 

(Zero Cost Tours)។ 

- ព្រង�ងយន�ការឲ្យការេីទសចរណ៍ និងភា� ក់ងារេទសចរណ៍អនុវត�ឲ្យបាននូវ្រកមសីលធម៌វ�ជា� ជ�វៈ និង

្រកម្របតិបត�ិវ�ជា� ជ�វៈការេីទសចរណ៍ និងភា� ក់ងារេទសចរណ៍។ 

- បេង�ើត្រកុមការងារអចិៃ�ន�យ៍ េដើម្ីបចុះ្រតួតពិនិត្យមគ� �េទ�សក៍ែដលគា� នអាជា� បណ� េទសចរណ៍ ឬ

ហួសសុពលភាព និងអ�កបកែ្របបន�ែដលគា� នបណ� អនុ�� ត ឬហួសសុពលភាព។ 

- បេង�ើតឲ្យមានយន�ការជួបជុ�គា� រវាងការីេទសចរណ៍ មគ� �េទ�សក៍េទសចរណ៍ និងអាជា� ធរមូលដា� ន 

េដើម្បីជាេវទិកាផ្សព�ផ�យ និងបងា� ញពីតំបន់េទសចរណ៍ថ��ៗក� �ងរាជធានី- ងាយ្រសួលដល់ការដាក់

ប���លក� �ងក��ប់ទស្សនកិច�របស់ការេីទសចរណ៍។ 

- េរៀបចំែកស្រមួល្របកាសស�ង�ដាចំណាត់ថា� ក់មណ� លកម�ន�េទសចរណ៍មនុស្សេពញវ�យ ពីេកសរកូល 

េ�ជាចំណាត់ថា� ក់ផា� យវ�ញ (ចាប់ពីផា� យ១ - ផា� យ៥ )។  

- េរៀបចំ្របកាសត្រមូវឲ្យអាជ�វកម�មណ� លកម�ន�េទសចរណ៍មនុស្សេពញវ�យទាំងអស់្រតូវែតមាន  

ចំណាត់ថា� ក់មណ� លកម�ន�មុនេពលែដលសាលារាជធានី-េខត�ផ�ល់អាជា� របណ� េទសចរណ៍ឲ្យមណ� ល

កម�ន�មនុស្សេពញវ�យ្របកបអាជ�វកម�  េដើម្បីធានាគុណភាពេសវាកម�  និងសុវត�ិភាពេភ��វ។ 

- ផ្សព�ផ�យែណនំាបណា� មូលដា� នអាជ�វកម�មណ� លកម�ន�េទសចរណ៍មនុស្សេពញវ�យ ឲ្យមកដាក់

ពាក្យេស� ើសំុស�ង�ដាចំណាត់ថា� ក់មណ� លកម�ន�េទសចរណ៍មនុស្សេពញវ�យ។ 

- េរៀបចំព្រងាង្របកាសស�ី ពីការផ�ល់អាជា� បណ� េទសចរណ៍ដល់្រកុមហុ៊នេរៀបចំ្រពឹត�ិការណ៍កីឡា      

េទសចរណ៍។                 

- េរៀបចំព្រងាង្របកាសស�ី ពីការផ�ល់អាជា� បណ� េទសចរណ៍ដល់អាជ�វកម�៖ 

 កីឡាេទសចរណ៍េលើេគាក និងេលើអាកាស 

 កីឡាេទសចរណ៍ក� �ងទឹក និងេលើទឹក 

 កីឡាេទសចរណ៍ែបបបេច�កវ�ទ្យោ  

- េរៀបចំេធ�ើបច��ប្បន�កម�ស�ិ តិអាជ�វកម� កីឡាេទសចរណ៍តាមបណា� រាជធានី-េខត�។ 

- ជ�រញុអាជ�វកម� កីឡាេទសចរណ៍ឲ្យមកេស� ើសំុអាជា� បណ� េទសចរណ៍ពី្រកសួងេទសចរណ៍។ 
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- សិក�េរៀបចំ និងដាក់េចញនូវ្របកាសស� ង�ដាេសវាកម� ម៉ាស�និងស្៉បោ េដើម្បីេ្រតៀមលក� ណៈ

េ្រជើសេរើស អាជ�វកម�ម៉ាស� និងស្៉បោស�ង�ដាអាស៊ានស្រមប់ទទួលរងា� ន់ជ�យលាភីឆា� ំ២០១៩។ 

- ជ�រញុ និងព្រង�ងការអនុវត�កាតព�កិច�ដាក់ពាក្យេស� ើសំុចំណាត់ថា� ក់សណា� គារ និងេសវាកម�សា� ក់េ�

េទសចរណ៍ ឲ្យមានកំេណើនដល់្របមាណ ៤០% េធៀបនឹងចំនួនអាជ�វកម�សណា� គារែដលបានដាក់ពាក្យ

េស� ើសំុអាជា� បណ� េ�្រកសួងេទសចរណ៍។ 

- ជ�រញុការដាក់ពាក្យេស� ើសំុចំណាត់ថា� ក់េភាជនីយដា� ន និងអាហារដា� នេទសចរណ៍។ 

- ជ�រញុការដាក់ពាក្យេស� ើសំុស�ង�ដាសណា� គារៃបតងកម� �ជា។ 

- បន�ជ�រញុកំេណើនការដាក់េស� ើសំុអាជា� បណ� េទសចរណ៍ថ�� និងអនុវត�ការពិន័យេដាយមានមឺុងម៉ាត់។ 

២.២. ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមទស្សនទាន “បុគ�លិកមា� ក់ ជំនញមួយ” 

្រកសួងេទសចរណ៍បានដាក់េចញនូវចក� �វ�ស័យអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស េដាយកំណត់យក៖ 

- ឆា� ២ំ០២០៖ ្រតូវរមួគា� បេង�ើតការងារផា� ល់ឲ្យបាន្របមាណ ០១លាននាក់ េហើយ្រតូវជ�រញុឲ្យអ�ក

ជ�នាញយ៉ាងតិច ៥០% ្រតូវមានវ��� បនប្រត ឬស�� ប្រតប�� ក់សមត�ភាព្រសបតាមស�ង�ដាជាតិ 

និងអាស៊ានតាមរយៈការបណ� �ះបណា� ល និងការវាយតៃម�សមត�ភាព។ 

- ឆា� ២ំ០២៥៖ ្រតូវរមួគា� បេង�ើតការងារផា� ល់ឲ្យបាន្របមាណ ១,២លាននាក់ និង្រតូវសេ្រមចឲ្យបាន

យុទ�នាការ “បុគ�លិកមា� ក់ ជ�នាញមួយ” េពាលគឺជ�រញុឲ្យអ�កជ�នាញេទសចរណ៍ទាំងអស់ (១០០%) 

ឲ្យមានវ��� បនប្រត ឬស�� ប្រតប�� ក់សមត�ភាព្រសបតាមស�ង�ដាជាតិ និងអាស៊ាន។ 

- ឆា� ២ំ០៣០៖ ្រតូវរមួគា� សេ្រមចឲ្យបានេគាលេ�អភិវឌ្ឍ្របកបេដាយនិរន�រភាព  (េគាលេ�ទី៤ និង

ទី៨) េដាយ “ធានាឲ្យបាននូវការអប់របំណ� �ះបណា� ល្របកបេដាយគុណភាព សមធម៌ និងបរយិាបន� 

្រពមទាងំេលើកកម�ស់ឱកាសសិក�េពញមួយជ�វ�តដល់ជន្រគប់របូ” និង “ជ�រញុកំេណើនេសដ�កិច� និង

ការងារសមរម្យដល់ជន្រគប់របូ” ក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍កម� �ជា តាមរយៈការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្ស

ទាំងក� �ងបរបិទជាតិ និងតំបន់។ 

២.២.១. ការបណ�� ះបណ� លអ�កជំនញេទសចរណ៍្រសបតាមស�ង់ដឣស៊ាន 

- បន�ខិតខំផ្សព�ផ�យត្រមង�ទិសយុវជន និងអ� កកំពុងបេ្រមើការងារឲ្យចាប់យក និងអភិវឌ្ឍជ�នាញ

េទសចរណ៍របស់ខ��នតាម “វ�ថ�អភិវឌ្ឍន៍ជ�នាញេទសចរណ៍” ែដល្រកសួងេទសចរណ៍បានដាក់ចុះ។ 

- បន�ព្រង�កវ�សាលភាពៃនការវាយតៃម�ទទួលសា� ល់បទពិេសាធន៍ពីមុន (RPL) របស់អ� កកំពុងបេ្រមើ

ការងារ េដើម្បីបងា� ញពីការយកចិត�ទុកដាក់របស់រាជរដា� ភិបាល ក៏ដូចជាចូលរមួឲ្យអ�កជ�នាញទាំងេនះ

ខិតខំអភិវឌ្ឍខ� �នបែន�មេទៀត។ 

- ព្រង�កវ�សាលភាពៃនកម� វ�ធី “ហ�ឹកហាត់ការងារ” េ�ជ�នាញវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍េផ្សងៗេទៀត ជាពិេសស 

ការទទួលយកពលករែដល្រតឡប់ពីបរេទសវ�ញមកទទួលការបណ� �ះបណា� លជ�នាញេទសចរណ៍ 

ចូលក� �ងកម� វ�ធីខាងេលើេដាយសហការជាមួយអង�ភាពពាក់ព័ន�។ 

- េ្រតៀមេរៀបចំចូលរមួ្របកួតជ�នាញអាស៊ាន េលើកទី១២ េ�ែខក��  ឆា� ំ២០១៨ េ�្របេទសៃថ។ 

- បន�កិច�សហ្របតិបត�ិការជាមួយៃដគូរអភិវឌ្ឍ ( ILO, GIZ, SwissContact, IOM, SDC) េលើការអភិវឌ្ឍ 

ជ�នាញវ�ជា� ជ�វៈេទសចរណ៍ឲ្យកាន់ែត្របេសើរេឡើងែថមេទៀត។ 
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- េ្រតៀមេរៀបចំេធ�ើជាមា� ស់ផ�ះេរៀបចំសន�ិសីទអន�រជាតិស�ី ពី “ការអនុវត�កិច�្រពមេ្រពៀង MRA ឆា� ២ំ០១៨” 

េដាយមានការចូលរមួពីរដ�ម�ន�ីេទសចរណ៍អាស៊ាន សហគមន៍ជាតិ និងអន�រជាតិ េ្រកាមធិបតីភាព

ដ�ខ�ង�ខ�ស់បំផុតរបស់ សេម�ចេតេជនយករដ�ម�ន�ី េដើម្បីបងា� ញអំពីការយកចិត� ទុកដាក់របស់

រាជរដា� ភិបាលកម� �ជាដល់ការអភិវឌ្ឍជ�នាញដល់យុវជន។ 

- បន�កិច�សហ្របតិបត�ិការេរៀបចំកម� វ�ធីសិក�លំអិតស�ង�ដាអាស៊ាន ស្រមាប់សិស្សចំេណះទូេ� និង

បេច�កេទសេដាយសហការជាមួយ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា។ 

- េរៀបចំស�ង�ដាកម� វ�ធីសិក�អាស៊ាន ែផ�កស្៉បោ និងសុខុមាលភាព និងបណ� �ះបណា� ល្រគូបេងា� ល។ 

- េ្រតៀមេរៀបចំបណ� �ះបណា� ល្រគូបេងា� ល និងអ�កវាយតៃម�បេងា� លជាតិ ែផ�កការេីទសចរណ៍ (Tour 

Operator) និងែផ�កទីភា� ក់ងារេទសចរណ៍ (Travel Agencies) ៃនេសវាកម�េធ�ើដ�េណើរ។ 

- ជ�រញុឲ្យសណា� គារ េភាជនីយដា� ន ទីភា� ក់ងារេទសចរណ៍ េធ�ើការបណ� �ះបណា� លខាងក� �ង (In-house 

Training) តាមស�ង�ដាជាតិ និងអាស៊ាន ក� �ងក្រមិតអប្បរមា។ 

២.២.២ ការបណ�� ះបណ� លែផ�កឯកជនក��ងឧស្សោហកម� និងេសវកម�េទសចរណ៍ 

- បន�េរៀបចំ និងសហការជាមួយ្រកសួង សា� ប័ន ភាគីពាក់ព័ន� េបើកវគ�បណ� �ះបណា� ល ស�ី ពីជ�នាញបដ�-

សណា� រកិច� និងេសវាកម�េទសចរណ៍ េ�តាមបណា� រាជធានី-េខត�។ 

- េ្រតៀមសហការេរៀបចំេបើកវគ�បណ� �ះបណា� លមគ� �េទសក៍េទសចរណ៍ ជាពិេសសលមគ� �េទសក៍

េទសចរណ៍សហគមន៍។ 

- េ្រតៀមេរៀបចំ្របឡងេ្រជើសេរើសអ� កនិយាយភាសាចិនេឆ�ើមក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍្របចាំឆា� ំ២០១៨ 

េ�តាមបណា� រាជធានី-េខត�។ 

- េ្រតៀមេរៀបចំវគ�បណ� �ះបណា� លបដ�សណា� រកិច� និងេសវាកម�ទទួលេភ��វ ស្រមាប់ទីផ�រចិន។ 

- េ្រតៀមេរៀបចំចង្រកង និងអនុវត�ចលនា្របឡង្របណាំងបដ�សណា� រកិច�ល�ែផ�កេសវាកម�។ 

- េ្រតៀមេរៀបចំពិព័រណ៍ការងារក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ ក្រមិតមូលដា� ន និងក្រមិតជាតិ។ 

- េ្រតៀមេរៀបចំការ្របកួតជ�នាញេទសចរណ៍ ក្រមិតមូលដា� ន និងក្រមិតជាតិ។ 

- សិក�កមា� ំងពលកម�ជ�នាញែដលបេ្រមើការក� �ងឧស�ហកម�េទសចរណ៍។ 

- ជ�រញុេបើកវគ�បណ� �ះបណា� ល ជ�នាញបដ�សណា� រកិច� និងេសវាកម�េទសចរណ៍ និងវគ�បណ� �ះបណា� ល

េផ្សងៗេទៀតពាក់ព័ន� នឹងវ�ស័យេទសចរណ៍ េ�រាជធានី-េខត�។ 

- េ្រតៀមេរៀបចំផ្សព�ផ�យគេ្រមាងកម�ីស្រមាប់និស្សិតក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍។ 

- បន�េរៀបចំអនុស�រណៈេយាគយល់គា� រវាង្រកសួងេទសចរណ៍ និងសាកលវ�ទ្យោល័យកូឡាឡាំពួរ 

ៃនសាធារណរដ�ម៉ាេឡសីុ។ 

- បន�សហការជាមួយ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាក� �ងការេរៀបចំែកស្រមួលខ�ឹមសារេមេរៀនេទសចរណ៍ 

ថា� ក់ទី១២ និងេ្រតៀមេរៀបចំសិកា� សាលាពិេ្រគាះេយាបល់។ 

២.៣. ចលន្របឡង្របណងំ “ទី្រក�ងសា� ត រមណីយដ� នសា� ត េសវល� បដសិណ� រកិច�ល�” 

- េ្រតៀមេរៀបចំទិវាជាតិទី្រកុងសា� តេលើកទី៦ និងពិធី្របគល់ជ�យលាភីទី្រកុងសា� តេលើកទី២ ដល់្រកុង- 
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ខណ� េបក�ភាពជ�យលាភី។ 

- ស្រមាប់ការ្របឡង្របណាំងទី្រកុងសា� តេលើកទី៣ នឹងរពឹំងទុកថា៖ 

 លទ�ភាពែដលទទួលបានផា� រដួំល៣ទង នឹងមានចំនួនយ៉ាងតិច ៥០% 

 លទ�ភាពែដលទទួលបានផា� រដួំល២ទង នឹងមានចំនួនយ៉ាងតិច ៥០% 

 នឹងមិនមាន្រកុង-ខណ� េបក�ភាពណាមួយទទួលបានផា� រដួំល១ទង េនាះេទ។  

- េរៀបចំកម� វ�ធី Post-Assessments េលើ្រកុង-ខណ� េបក�ភាព េដើម្បីពិនិត្យ និងតាមដានការអនុវត�របស់

ទី្រកុងជ�យលាភីេលើកទី២ និងេធ�ើការដកហូតសា� កស�� ពីទី្រកុងជ�យលាភីទាំងឡាយណាែដល

បាត់បង� ឬមិនេគារតាមលក�ណវ�និច�័យៃនស�ង�ដាទី្រកុងសា� ត (្រសបតាមមា្រតាទី៣ៃន្រពះរាជ្រកឹត្យ

េលខ នស/រកត/០៦១១/៦១៤ ចុះៃថ�ទី២៥ មិថុនា ឆា� ២ំ០១១ ស�ីពីការបេង�ើតគណៈកមា� ធិការជាតិ

វាយតៃម�្រកុងសា� ត) េដើម្បជីាការេ្រកើនរឮំក និងបេង�ើនការយកចិត� ទុកដាក់បែន�មេលើការចូលរួម

ក� �ងចលនា្របឡង្របណាំងទី្រកុងសា� តរបស់្រកុង-ខណ� េបក�ភាពទាំងអស់។ 

- បន�តាមដានព័ត៌មានរបស់្រកុង-ខណ� េបក�ភាពទាំង៣៨ េដើម្បីេ្រតៀមលក�ណៈសម្បតិ�ក� �ងការវាយតៃម�  

្រកុង-ខណ� េបក�ភាពស្រមាប់ចលនា្របឡង្របណាំងទី្រកុងសា� តេលើកទី៣ (២០២១-២០២៤)។ 

- បន�េរៀបចំ និងែកស្រមួលបច��ប្បន�ភាពៃនស�ង�ដាទី្រកុងសា� ត។ 

- បន�េរៀបចំវគ�បណ� �ះបណា� លដល់ម�ន�ីបេងា� លរបស់្រកុង/ខណ� េបក�ភាពអំពីស�ង�ដាទី្រកុងសា� ត និង

“នីតិវ�ធី និងការដាក់ពាក្យចូលរមួ្របឡង្របណំាងទី្រកុងសា� តេលើកទី៣ តាមរយៈ្របព័ន�អនឡាញ”ក� �ង

ការប���ល និងរក�ទុកទិន�ន័យឯកសារេលើ្របព័ន� Online។ 

- ្របកាសដាក់ឲ្យដ�េណើរការចលនា្របឡង្របណាំងរងា� ន់សេម�ចេតេជានាយករដ�ម�ន�ីស្រមាប់ធុរកិច� 

ៃបតងក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍េលើកទី៣  និងឈានេ�្របគល់ជ�យលាភីនាឱកាសទិវាេទសចរណ៍

ពិភពេលាក ក� �ងែខក��  ឆា� ២ំ០១៨ ខាងមុខ។ 

- បន�ជ�រញុការចូលរមួក� �ងចលនា្របឡង្របណាំងរងា� ន់ធុរកិច�ៃបតងក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ ឲ្យបាន្រគប់ 

រាជធានី/េខត� យ៉ាងេហាចណាស់មាន១០េបក�ភាពក� �ងមួយេខត�។ 

- ចង្រកងបណា� ញធុរកិច�ៃបតងក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ េដើម្បជីាយន�ការ (Platform) េដាះដូរ និងែចក

រែំលកបទពិេសាធន៍ ល�រវាង្របតិបត�ិករេទសចរណ៍។  

- បន�េរៀបចំេវទិកាជាតិធុរកិច�ៃបតងក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ ក� �ងេគាលបំណងែចករែំលក និងេដាះដូរ

ព័ត៌មាន និងបទពិេសាធន៍ៃនការអនុវត�ល�ៗេ�ែខតុលា។  

- បន�ជ�រញុការចូលរមួក� �ងយុទ�នាការកម� �ជាសា� តដល់សា� ប័នពាក់ព័ន� េដាយសហការជាមួយ ស.ស.យ.ក.

រាជធានី/េខត� េដាយេរៀបចំជាែផនការសកម�ភាព និង្រកុមការងារអនុវត�ជា្របចាសំបា� ហ៍ ្របចាំែខ 

- បន�េរៀបចំសិកា� សាលាផ្សព�ផ�យ និងប��� បការយល់ដ�ងស�ី ពី “បដ�សណា� រកិច�ល�” និងជ�រញុការដាក់

ប�្ឈរ QR code េ�តាម្រគប់្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ ។  

- បន�េរៀបចំប�្ឈរ QR Code ខា� តធំ និងប�្ឈរ QR Code ស្រមាប់ដាក់េលើតុេ�តាម្រកុង/ខណ�

េបក�ភាព្របឡង្របណាំងទី្រកុងសា� ត។ 

- បន�ជ�រញុការចូលរមួក� �ងចលនា្របឡង្របណាំងបង�ន់សាធារណៈពី្រគប់រាជធានី/េខត�។ 
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- ជ�រញុការសាងសងបង�ន់សាធារណៈឲ្យបានយ៉ាងេហាចចំនួន២េ�តាមរាជធានី /េខត�នីមួយៗ។ 

- បង�ន់សាធារណៈទាំងអស់េ�កម� �ជានឹងកា� យជាបង�ន់សា� ត និងមានអនាម័យ។ 

២.៤. ការងរ China Ready 

- បន�ឲ្យ្របតិបត�ិករេទសចរណ៍េធ�ើការដាក់ពាក្យេស� ើសំុ្របព័ន�វាយតៃម�  China-Ready។ 

- េរៀបចំបេង�ើតគណនី Wechat េដើម្បីេធ�ើការផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍កម� �ជាេ�កាន់្របេទសចិន។ 

- េរៀបចំេធ�ើកម� វ�ធី្របឡង្របណំាង China-Ready (China-Ready Contest) េដើម្បីេលើកទឹកចិត�

បែន�ម ដល់អាជ�វកម�េទសចរណ៍ែដលេឆ�ើម។ 

- េរៀបចំេធ�ើសិកា� សាលាពិេ្រគាះេយាបល់អំពី ការេរៀបចំបណ�  China-Ready (China-Ready Pass) 

េ�ែខកុម� ៈ។ 

- េរៀបចំេធ�ើបណ�  China-Ready (China-Ready Pass) ស្រមាប់ទី្រកុងភ�ំេពញ និងតំបន់ជុ�វ�ញ។ 

- េរៀបចំេធ�ើ Travel Guides Market System។ 

- េរៀបចំបេង�ើតទស្សនាវត�ីេទសចរណ៍កម� �ជា ជាភាសាចិន។ 

- េធ�ើការសហការជាមួយវ�ទ្យោសា� នភាសាចិនេ�ភ�ំេពញ ្រពះសីហនុ និងេសៀមរាប េដើម្បីេធ�ើការបណ� �ះ 

បណា� លភាសាចិនដល់អ�កផ�ត់ផ�ង�េសវាកម�ក� �ងឧស�ហកម�េទសចរណ៍។ 

- េរៀបចំសិកា� សាលាអំពីនិនា� ការ និងបច��ប្បន�ភាព China-Ready េ�ក� �ងែខសីហា។ 

- េរៀបចំេវទិកាកំពូលេទសចរណ៍កម� �ជា-ចិនែដលមានការសហការជាមួយ CNTA េ�ក� �ងែខមីនា។ 

- បន�េរៀបចំេវទិកាជាតិេលើកទី៣ ស�ី ពី ទីផ�រេទសចរណ៍ចិន និងការេ្រតៀមលក�ណៈសម្បត�ិ ទទួល

េទសចរចិន (China-Ready) េដើម្បីដល់ការផ្សព�ផ�យឲ្យមានការចូលរមួពី្របតិបត�ិករេទសចរណ៍

កាន់ែតេ្រចើនក� �ងការអនុវត�្របព័ន� China-Ready េនះ េ�ក� �ងែខវ�ច�ិកា។ 

៣. ការព្រងឹងការេឃាសនផ្សព�ផ្សោយេទសចរណ៍ 

៣.១ ការេឃាសនផ្សព�ផ្សោយេទសចរណ៍េ្រ�្របេទស 

- សហការជាមួយអង�ភាពពាក់ព័ន� និងែផ�កឯកជន េរៀបចំការងារសិក�ទីផ�រេលើទីផ�រអាទិភាព

សំខាន់របស់កម� �ជា។ 

- ជ�រញុប��ប់ការេរៀបចំអនុ្រកឹត្យស�ី ពី ការបេង�ើត្រកុម្របឹក�ភិបាលផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍កម� �ជា។ 

- បន�អនុវត�យុទ�នាការផ្សព�ផ�យ “កម� �ជា៖ ្រពះរាជាណាច្រកអច�រយិៈ ផ�ល់ភាពកក់េ��  - Cambodia: 

Kingdom of Wonder Feel the Warmth” េដើម្បីេធ�ើឲ្យកម� �ជាកា� យជាេគាលេ�េទសចរណ៍

្របកបេដាយភាពទាក់ទាញ និងផ�ល់ភាពកក់េ�� ជនូេភ� �វេទសចរណ៍។ 

- បន�អនុវត�សកម�ភាពផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍កម� �ជាេ�កាន់ទីផ�រអន�រជាតិតាម្រគប់របូភាព។ 

- ចូលរមួពិព័រណ៍ និងេរៀបចំ្រពឹត�ិការណ៍េទសចរណ៍នានា ដូចជាសន�ិសីទផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍កម� �ជា 

(Cambodia Tourism Road Show) និងពិធីបុណ្យកម� �ជា (Cambodia Festival) ផ្សព�ផ�យអំពី

េទសចរណ៍កម� �ជាេលើទីផ�រអាទិភាពសំខាន់ៗរបស់កម� �ជា ទីផ�រអាស៊ាន ទីផ�រចិន ទីផ�រជបុ៉ន កូេរ ៉

ឥណា�  ទីផ�រអឺរ៉បុ ទីផ�រអាេមរកិ និងទីផ�រេងើបេឡើងថ��ៗមួយចំនួនេទៀត។  
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- បន�ផ្សព�ផ�យេគាលេ�េទសចរណ៍កម� �ជាតាមរយៈការេរៀបចំទទួល្របតិភូ FAM Trip េដើម្បីែស�ងយល់ 

សកា� នុពលេទសចរណ៍ ្របមូលព័ត៌មាន ផ��តយករបូភាពេគាលេ�េទសចរណ៍កម� �ជាេ�ផ្សព�ផ�យ

េលើទីផ�រអន�រជាតិ។ 

- េរៀបចំ Caravan Trip េដើម្បីបេង�ើនកិច�សហការផ្សព�ផ�យ និងេរៀបចំែខ្សទស្សនកិច�រមួគា� ជាមួយ

បណា� ្របេទសជ�តខាងកម� �ជា។ 

- បន�កិច�សហការជាមួយៃដគូ បណា� ញសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍អន�រជាតិនានា ផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍

កម� �ជា។ 

- ជ�រញុកិច�សហការផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍កម� �ជាតាមបណា� ញទូរទស្សន៍ជាតិចិន និងទស្សនាវដ��េទសចរណ៍ 

នានាមួយចំនួន្របចាំទី្រកុងហុងកុងដូចជា៖ CTV, TVB, Website TravelShare in Hong Kong, 

National Geographic Magazine, បណា� ញ Online “Smart Travel Asia”។  

- បេង�ើនការផ្សព�ផ�យតាម្របព័ន�ព័ត៌មានវ�ទ្យោ Digital Marketing ដូចជា េគហទំព័រផ្សព�ផ�យ 

YouTube, Twitter, WeChat, INK, LINE, WhatsApp, Instagram,  Telegram។ 

- សហការជាមួយ្រកុម្របឹក�េយាបល់េលើការេធ�ើដ�េណើរ TripAdvisor េរៀបចំផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍

កម� �ជាតាម្របព័ន� Digital របស់ TripAdvisor។ 

- សហការជាមួយ្រកុមហុ៊ន SciCom របស់្របេទសម៉ាេឡសីុេរៀបចំបេង�ើតេគហទំំព័រផ្សព�ផ�យ

េទសចរណ៍កម� �ជា (visitcambodia.gov.kh)។ 

- បន�យកចិត�ទុកដាក់េលើការងារផលិត និងេបាះពុម�ឯកសារផ្សព�ផ�យនានាឲ្យបានេ្រចើន្របេភទតាម

ភាសាេ�តាមទីផ�រអាទិភាព ឲ្យមានចំនួន្រគប់្រគាន់ េដើម្បីេ្របើ្របាស់ក� �ងសកម�ភាពផ្សព�ផ�យ។ 

- ជ�រញុកិច�សហការជាមួយ្រកុមហុ៊នឯកជនេទសចរណ៍ក� �ង្រសុកផលិតវ�េដអូស�ី ពីឯកសារផ្សព�ផ�យ

េគាលេ�េទសចរណ៍កម� �ជាឲ្យបានេ្រចើន្របេភទ។  

- សហការជាមួយអ�កជ�នាញអន�រជាតិ សរេសរ និងេបាះពុម� េសៀវេ�ក្រមងអនុស្សវរយ៍ីកម� �ជា (The 

Best of Cambodia)។ 

- បន�សហការជាមួយ្រកុមហុ៊នទស្សនាវដ��ជបុ៉ន ញញឹម េរៀបចំទស្សនាវដ��ផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍

ជាភាសាជបុ៉ន។ 

៣.២ ការេឃាសនផ្សព�ផ្សោយេទសចរណ៍ក��ង្របេទស 

- បន�េរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស�ប��� បការយល់ដ�ងអំពីវ�ស័យេទសចរណ៍។ 

- បន�េរៀបចំែផនការយុទ�សាអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍ក� �ង្រសុក ២០១៧-២០២៥ ។ 

- បន�េរៀបចំែផនការ និងអនុវត�កម� វ�ធី្របកួត្របែជងថតវ�េដអូ “កម� �ជាមាតុភូមិខ� �ំ”។ 

- បន�េរៀបចំកម� វ�ធី្របកួតការថតរបូអង�រអឆ�រយិៈ េ�េសៀមរាប( Angkor Equinox Selfie Contest)  

- បន�េរៀបចំសិក�្រសាវ្រជាវ និងបេង�ើតក��ប់ទស្សនកិច�ថ��ៗេដើម្បីជ�រញុចលនាេទសចរណ៍ក� �ង្រសុក។ 

- បន�យន�ការព្រង�ង និងបេង�ើត្របព័ន�្រតួតពិនិត្យ និង្រគប់្រគងការផ្សព�ផ�យតាមមណ� លពត៌មាន

េទសចរណ៍កម� �ជា។ 
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- បន�េរៀបចំកម� វ�ធីអប់របំ��� បការយល់ដ�ង និងយន�ការអភិវឌ្ឍអំពីកសិេទសចរណ៍ដល់មា� ស់កសិដា� ន 

និងសហគមន៍េទសចរណ៍។ 

- បន�ការេរៀបចំកម� វ�ធីប��� បការយល់ដ�ង និងអប់រពីំេទសចរណ៍ និងប�� េយនឌ័រ ស�ី ពី “កំេណើន

េទសចរណ៍ បែន�មការងារល�”។ 

- េ្រគាងផលិតែខ្សវ�េដអូភាគលក�ណៈអប់រ ំនិងកំសាន� េដើម្បីេធ�ើការផ្សព�ផ�យតាមទូរទស្សន៍។  

- េ្រគាងផលិតឯកសាររូបភាព និងឯកសារអប់រំផ្សព�ផ�យស្រមាប់ការប��� បការយល់ដ�ងជា

សាធារណៈអំពីវ�ស័យេទសចរណ៍។  

- បន�ចូលរមួេរៀបចំ្រពឹត�ិការណ៍ផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍ (ពិធីបុណ្យសមុ្រទ ពិធីបុណ្យទេន� ្រពះរាជពិធី

បុណ្យអុ៊� ទូក បែណ� ត្របទីប សំពះ្រពះែខ និងអកអំបុក ្រពឹត�ិការណ៍េទសចរណ៍ និងពិព័រណ៍េផ្សងៗ)។ 

៤. ការបេង�ើនកិច�សហ្របតបិត�ិការេទសចរណ៍ក��ងតំបន់ និងសកលេលាក   

- ជ�រញុអនុវត�អនុស�រណៈេយាគយល់គា� ស�ី ពី កិច�សហ្របតិបត�ិការេលើវ�ស័យេទសចរណ៍រវាងកម� �ជា-

ចិន និងជ�រញុអនុវត�ែផនការអនុវត�អនុស�រណៈេយាគយល់គា� ស�ី ពី កិច�សហ្របតិបត�ិការេទសចរណ៍

ស្រមាប់រយៈេពលពីឆា� ២ំ០១៧-២០២០ ។  

-  ជ�រញុអនុវត�សា� រតីគំនិតផ��ចេផ�ើម “ែខ្ស្រកវា� ត់ និងវ�ថ�” ែដលជា្រកបខណ� េគាលនេយាបាយឈ� ះឈ� ះ

របស់រដា� ភិបាលចិនក� �ងការជ�រញុការអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� និងេទសចរណ៍ពហុជាតិ េ�្របេទសតាមផ��វ

សូ្រត (Silk Road)។ 

-  េ្រតៀមេរៀបចំសិកា� សាលាេ្រកាមគេ្រមាង Mekong -Lancang Training of Trainer Workshop on 

ASEAN Community Base Tourism (CBT) Standards។ 

-  ជ�រុញអនុវត� ែផនការសកម� ភាពរួម ស�ី ពីកិច�សហ្របតិបត�ិការេលើវ�ស័យេទសចរណ៍ស្រមាប់ឆា� ំ

២០១៨-២០២០។  

- បន�ទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីរសុ្សកី� �ងការជួយបេង�ើត ASEAN Regional College for Russian Culture, 

Language and Tourism Skill Training and Education េ�េខត�េសៀមរាបស្រមាប់តំបន់អាស៊ាន។ 

-  េស� ើសំុសមាគម PATA ផ�ល់អ�កជ�នាញការពី TripAdvisor ក� �ងការេរៀបចំឯកសារបំេពញែបបបទដាក់

ពាក្យសំុស្រមាប់េខត� បាត់ដ�បង និងេគាលេ�េទសចរណ៍សំខាន់ៗេផ្សងៗេទៀតេធ�ើជាេបក� ភាព

្របកួត្របែជងេគាលេ�េទសចរណ៍ល�ជាងេគ (PATA CEO Challenge 2018) តាមរយៈ TripAdvisor 

PATA។ 

-  បន�កិច�សហ្របតិបត�ិការជាមួយមជ្ឈមណ� លអាស៊ាន-ចិន អាស៊ាន-ជបុ៉ន និងអាស៊ាន-កូេរ ៉េដើម្បីបន�

ជ�រញុេលើផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍ ផា� ស់ប� �រវប្បធម៌ និងេទសចរណ៍ ការកសាងសមត�ភាពអ� កបេ្រមើ

េសវាកម�េទសចរណ៍ជួរមុខ ែចករែំលកព័ត៌មាន និងវ�ភាគេលើនិនា� ការេទសចរណ៍។  

-  បន�កិច�សហការជាមួយឥណា�  េដើម្ីបេ្រតៀមេរៀបចំកិច�្របជុ�្រកុមការងារេទសចរណ៍េលើក០២ និង

សិកា� សាលាអន�រជាតិស�ី ពីការអភិរក្សេអកូេទសចរណ៍ និងអភិរក្សសត�ខា� េ�កម� �ជា និងកិច�្របជុ�

េទ�ភាគីថា� ក់រដ�ម�ន�ីេទសចរណ៍ រដ�ម�ន�ីបរសិា� នេលើកទី១។ 

-  បន�ព្រង�ងកិច�សហ្របតិបត�ិការក� �ង្រកបខណ�  CLMV និង ACMECS។ 
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-  េ្រតៀមេធ�ើជាមា� ស់ផ�ះកិច�្របជុ�្រកុមការងារេទសចរណ៍កម� �ជា-ៃថ េលើកទី៤ និងកិច�្របជុ�រដ�ម�ន�ី

េទសចរណ៍ កម� �ជា-ៃថ េលើកទី២។ 

៥. ការងរសន�ិសុខ សុវត�ភិាពេទសចរណ៍ និងការស្រម�លការេធ�ើដំេណើរ និងដឹកជ��� នេទសចរ   

៥.១. ការងរព្រងឹង និងផ្សព�ផ្សោយសន�ិសុខ សុវត�ិភាពេទសចរ 

- បន�កិច�សហការជាមួយនគរបាលេទសចរណ៍ក� �ងការេរៀបចំសន�ិសុខឯកជនតាមេគាលេ�

េទសចរណ៍សំខាន់ៗ។  

- បន�ចុះផ្សព�ផ�យនិងព្រង�ងការងារសន�ិសុខ សុវត�ិភាពេទសចរទូទាំង្របេទស។  

៥.២. ការស្រម�លការេធ�ើដំេណើរ និងដឹកជ��� នេទសចរ 

- បន�ចុះ្រតួតពិនិ្យតាម្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិេដាយសហការជាមួយអគ�នាយកដា� នអេនា� ្របេវសន៍ 

- បន�េរៀបចំវគ�បណ� �ះបណា� លបដ�សណា� រកិច�េ�្រពលានភ�ំេពញ និង្រកុង្រពះសីហនុ។ 

- ចុះ្របជុ�ជាមួយរដ�បាលស�ឹងែ្រតង និង្រចកទា� រ្រតពាំងេ្រកៀលេលើការស្រមួលការេធ�ើដ�េណើរតាម្រចក 

- បន�េធ�ើការេរៀបចំវគ�បណ� �ះបណា� លមុខជ�នាញ ”បដ�សណា� រកិច�ែផ�កេសវាកម� េភ��វេទសចរ” ដល់

ម�ន�ីសមត� កិច�ពាក់ព័ន�នានា ែដលកំពុងបេ្រមើការងារេ�តាមបណា� ្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិ និង

្រចកទា� រអន�រជាតិទូទាំង្របេទស។ 

- សហការជាមួយសា� ប័ន និងអាជា� ធរពាក់ព័ន� េដើម្ីបបេង�ើន និងព្រង�ង្របព័ន�សេ�ងា� ះេទសចរបឋម 

និងបនា� ន់ ្រពមទាងំ្របព័ន�សុវត�ិភាពេទសចរណ៍េផ្សងៗេទៀត ។ 

- សហការតាមដាន និងជុ�រញុឲ្យមា� ស់មូលដា� នអាជ�វកម�  េសវាកម�េទសចរណ៍ េដើម្បីបេង�ើនការការពារ 

សុវត�ិភាពេទសចរណ៍ និងបន�េរៀបចំេសៀវេ� ស�ី ពីការសុវត�ិភាពេភ��វេទសចរ និងកម� វ�ធីផ្សព�ផ�យ

េផ្សងៗ និងការអប់រយំល់ដ�ងជាសាធារណៈេលើការងារសន�ិសុខ និងសុវត�ិភាពេទសចរ។ 

៦. ការព្រងឹងការអនុវត�ច្បោប់ និងបទដ� នគតិយុត� 

- បន�េរៀបចំសិកា� សាលាផ្សព�ផ�យច្បោប់ និងលិខិតបទដា� នគតិយុត�ជូន្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ និង

ម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ េ�តំបន់េគាលេ�ចំនួន ០៤ (កណា� ល េកាះកុង ឧត�រមានជ�យ និងកំពង�ធំ)។ 

- បន�សហការេរៀបចំលិខិតបទដា� នគតិយុត�  រមួមាន៖ 

 អនុ្រកឹត្យ  

 ការបេង�ើតការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េ�ៃនវ�ទ្យោសា� នជាតិេទសចរណ៍ 

 ការបេង�ើតសាកលវ�ទ្យោល័យេទសចរណ៍ និងបដ�សណា� រកិច� 

 ការបេង�ើត្រកុម្របឹក�ភិបាលសិក�ទីផ�រ និងផ្សព�ផ�យេទសចរណ៍កម� �ជា 

 ចំណាត់ថា� ក់សណា� គារ និងេសវាកម�សា� ក់េ�េទសចរណ៍ 

 ្របកាស 

 នីតិវ�ធីៃនការេដាះ្រសាយវ�វាទេទសចរណ៍ 

 ស�ង�ដាអប្បបរមាេសវាកម�េទសចរណ៍នានា 

 ការ្រគប់្រគង្រពឹត�ិការណ៍ និងពិព័រណ៍េទសចរណ៍ 

 ការ្រគប់្រគង និង្រតួតពិនិត្យព័ត៌មានេទសចរណ៍ 
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 នីតិវ�ធីៃនការលុបេចាល ការព្យ�រ ឬប���ះថា� ក់អាជា� បណ� េទសចរណ៍ 

 នីតិវ�ធីៃនការប�្ឈប់ បិទអាជ�វកម�េទសចរណ៍  

 ចំណាត់ថា� ក់េសវាកម�េភាជនីយដា� នេទសចរណ៍ 

 ប�� ក់គុណភាពេសវាកម�  និងផលិតផលេទសចរណ៍ 

 ្របកាសអន�រ្រកសួង 

 ការ្រគប់្រគងអាហារដា� ន និងេភាជនីយដា� នេភ��វក� �ង្រសុក 

 ការ្រគប់្រគងតំបន់េអកូេទសចរណ៍ 

 ការ្រគប់្រគងេសវាកម�លក់វត� �អនុស�វរយ៍ី 

 ការ្រគប់្រគង្រពឹត�ិការណ៍ សន�ិសីទ ពិព័រណ៍ និងបុណ្យជាតិ អន�រជាតិ 

 ការ្រគប់្រគងចំណូល និងចំណាយរបស់គណៈកម�ការេដាះ្រសាយ វ�វាទេទសចរណ៍ 

 ការ្រគប់្រគងសមាគមឧស�ហកម�េទសចរណ៍ 

 ការ្រគប់្រគងសហគមន៍េទសចរណ៍មូលដា� ន 

 អនាម័យ និងសុវត�ិភាពចំណីអាហារ 

 សន�ិសុខ និងសុវត�ិភាពេទសចរណ៍ 

 ការែបងែចកសមត�កិច�រវាងម�ន�ីអធិការកិច�េទសចរណ៍ និងនគរបាលេទសចរណ៍ 

 នីតិវ�ធីៃនការពិន័យអន�រការ 

 ្រកមសីលធម៌េទសចរ និងអ�កេធ�ើដ�េណើរកម�ន� 

៧. ការងរវ�ទ្យោសា� នជតិេទសចរណ៍ 

- េរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស�េទសចរណ៍េខត�្រពះសីហនុ និងតំបន់េឆ�រ រយៈេពលមធ្យម និងែវង។ 

- ការសិក�្រសាវ្រជាវនិនា� ការេទសចរណ៍ក� �ងេខត�្រពះសីហនុ។ 

- សិក�្រសាវ្រជាវនិនា� ការេទសចរណ៍េ�តាមេគាលេ�េទសចរណ៍អាទិភាព ដូចជាតំបន់េសៀមរាប 

ភូមិភាគីឦសាន� តំបន់េឆ�រ។ល។ 

- សិក�េរៀបចំេគាលនេយាបាយេទសចរណ៍ ស្រមាប់្រកុងកំពត ្រកុងបាត់ដ�បង និង្រកុង្រកេចះ។ 

៨. េសវគា្ំរទដំេណើការទេូ�ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងវ�ស័យេទសចរណ៍ 

៨.១. ការងរកំែណទ្រមង់រដ�បាលសាធារណៈ  

- េរៀបចំែផនការអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាពម�ន�ីរាជការ្រកសួងេទសចរណ៍ ។ 

- បន�ជ�រញុការអនុវត�កម� វ�ធីជាតិកំែណទ្រមង�រដ�បាលសាធារណៈ របស់រាជរដា� ភិបាលនីតិកាលទី៥។  

- បន�េរៀបចំែកស្រមួលរចនាសម�័ន�្រគប់្រគងរបស់មន�ីរេទសចរណ៍រាជធានី-េខត�  ឲ្យ្រសបតាមសា� រតី

អនុ្រកឹត្យេលខ ២៥៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខធ�� ឆា� ំ២០១៦ ស�ី ពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត� េ�

របស់្រកសួងេទសចរណ៍ េដើម្បីេឆ�ើយតបសំណូមពរចាំបាច់ ក� �ងកិច�អភិវឌ្ឍន៍វ�ស័យេទសចរណ៍។ 

- បន�េរៀបចំេធ�ើពិពណ៌នាមុខតំែណងម�ន�ីរាជការក� �ងមុខតំែណង្រគប់្រគង មុខតំែណងវ�ជា� ជ�វៈ និងការ

ែបងែចកតួនាទី ភារកិច�ម�ន�ីរាជការឲ្យ្រសបតាមសា� រតីៃន្រពះរាជ្រកឹត្យ ស�ី ពីេគាលការណ៍រមួៃនការ

េរៀបចំមុខងារសាធារណៈ និងលិខិតបទដា� នគតិយុត�ជាធរមាន។ 
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- បន�ពិនិត្យ និងវាយតៃម� លក�ណៈសម្បត�ិម�ន�ីរាជការ េដើម្បីទទួលបានការដ�េឡើងថា� ក់ ឋានន�រស័ក�ិ

្របចាំឆា� ំ  តាមក្រមិតស�� ប្រត េ្រគឿងឥស្សរិយយស និងការេលើកទឹកចិត� នានា្រសបតាម

េគាលការណ៍របស់រាជរដា� ភិបាល។  

- បន�ព្រង�ងការ្រគប់្រគងម�ន�ីរាជការ ម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ និងផ្សព�ផ�យលិខិតបទដា� នគតិយុត�ថ��ៗ

របស់រាជរដា� ភិបាល េ�្រគប់អង�ភាពេ�ទីស�ីការ្រកសួង និងមន�ីរេទសចរណ៍រាជធានី-េខត�។ 

- េរៀបចំេបើកវគ�បណ� �ះបណា� លរយៈេពលខ�ី និងមធ្យម ជូនម�ន�ីរាជការ្រកសួងេទសចរណ៍ េដាយ

សហការជាមួយ្រកសួង សា� ប័ន និងអង�ភាពពាក់ព័ន�។ 

- េរៀបចំវគ�បណ� �ះបណា� លជូនម�ន�ីរាជការ្រកសួងេទសចរណ៍ ឲ្យេឆ�ើយតបេ�នឹងស�ង�ដាជាតិ និង

អាស៊ាន េដាយក� �ងេនាះឲ្យសេ្រមចបាន២០%ក� �ងឆា� ំ២០២០ និងឲ្យបាន១០០%ក� �ងឆា� ២ំ០២៥។  

- បន�ទំនាក់ទំនងជាមួយ្រកសួង សា� ប័ន និងអង�ភាពពាក់ព័ន� េដើម្បីពិនិត្យេ្រជើសេរើសម�ន�ីរាជការែដល

មានលក�ណៈសម្បត�ិ  ប���នេ�បណ� �ះបណា� ល និងវគ�សិក�អាហារបូករណ៍នានាេ�ក� �ង និងេ្រ�

្របេទស។ 

៨.២. ការងររដ�បាល និងកិច�ការទូេ� 

- បន�ចូលរមួេធ�ើរបាយការណ៍  និងកំណត់េហតុរាល់អង�្របជុ�នានារបស់ថា� ក់ដ�កនា្ំរកសួង។  

- ព្រង�ងេលើការងារ្រគប់្រគងសន�ិសុខសុវត�ិភាព សណា� ប់ធា� ប់រេបៀបេរៀបរយ អនាម័យឲ្យកាន់ែតល�   

និងស្រមបស្រមួលការងារេរៀបចំរាល់កិច�្របជុ�នានា របស់ថា� ក់ដ�កនាំ ទាំងក� �ង និងេ្រ�្រកសួង។  

- បន�េ្រតៀមសហការរាល់ការេរៀបចំ្រពឹត�ិការណ៍េទសចរណ៍សំខាន់ៗ បែន�មេទៀតក� �ងឆា� ំ២០១៨។ 

៨.៣. ការងរគណេនយ្យ និងហិរ��វត��  

- េ្រគាងេរៀបចំវគ�បណ� �ះបណា� លស�ី ពី ថវ�កាកម� វ�ធី ការេរៀបចំែផនការថវ�កា និតីវ�ធីអនុវត�រជ�េទយ្យ 

បុេរ្របទានដល់ម�ន�ី្រកសួង និងម�ន�ីរាជធានី-េខត�។ 

- េរៀបចំឯកសារសំុេ�្រកសួងេសដ�កិច� ហិរ��វត� � េដើម្បីទិញរថយន� ២ េ្រគឿង។ 

- បន�ចុះែណនាំដល់ម�ន�ីរាជធានី-េខត�ពីការេរៀបចំប��ីចំណូល ចំណាយឲ្យបាន្រតឹម្រតូវ។ 

- េរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស�ថវ�កាស្រមាប់ឆា� ំ២០១៩-២០២១។ 

- េរៀបចំែផនការថវ�កាតាមកម�វ�ធី អនុកម� វ�ធី និងចេងា� មសកម�ភាព ស្រមាប់ឆា� ំ២០១៩។ 

- េ្រតៀមចូលរមួអនុវត�គេ្រមាងបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន្រគប់្រគងហិរ��វត� �សាធារណៈ (FMIS) ឆា� ំ២០១៨។  

៨.៤. ការងរ្រគឹះសា� នអង�រ  

- បន�េធ�ើទំេនើបកម�ៃន្របព័ន�្រតួតពិនិត្យ ។ 

- បន�េធ�ើទំេនើបកម�ៃន្របព័ន�លក់បណ� បន�ព្រង�ងនិងបេង�ើន្របសិទ�ភាពៃនការផ�ល់េសវាលក់បណ�  ។ 

- បន�បេង�ើន្របសិទ�ភាពៃនការផ�ល់េសវាបង�ន់អនាម័យ។ 

- ដាក់ឲ្យដ�េណើរការៃនការលក់បណ� តាម្របព័ន� Online េ�ក� �ងឆមាសទី២ឆា� ំ២០១៨។ 

៨.៥. ការងរវ�មជ្ឈការ នងិវ�សហមជ្ឈការក��ងវ�សយ័េទសចរណ៍ 

-  បន�ជ�រុញការអនុវត� មុខងារ្រគប់្រគងមណ� លកម�ន�េទសចរណ៍មនុស្សេពញវ�យ ែដលបានេធ�ើ 
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្របតិភូកម� រចួេហើយេនាះឲ្យមានដ�េណើរការល�ស្រមាប់ជាមូលដា� នក� �ងការេផ�រមុខងារជាបេណ� ើរៗ

េ�ឲ្យរដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ និងបន�អនុវត�  ផអ៣-៣ របស់រាជរដា� ភិបាល។ 

-  ជ�រញុការេចញ្របកាស េសចក�ីែណនាំ និងអនុវត�ការេធ�ើ្របតិភូកម� មុខងារ្រគប់្រគងេសវាសា� ក់េ� 

និងម� �បអាហារ េ�ឲ្យរដ�បាលរាជធានី េខត�ស្រមាប់ឆា� ំ២០១៨េនះ  េដាយមានការស្រមបស្រមួល

ពីេលខាធិការដា� ន គ.ជ.អ.ប និង្រកសួងមហាៃផ�។ 

- ចុះពិនិត្យ និងផ�ល់ការគាំ្រទែផ�កបេច�កេទសដល់រដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ  និងមន�ីរជ�នាញ នឹងបន�ចុះ

េ�ជួយព្រង�ង និងកា� ប់សភាពការណ៍ការងារេ�ការយិាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយៃន្រកុង ្រសុក

េគាលេ� េដើម្បីឈានេ�ព្រង�ក្រកុង ្រសុកបែន�មេទៀត ្រសបតាមេគាលការណ៍របស់្រកសួង

មហាៃផ�។ 

- ចុះព្រង�ងការ្រគប់្រគងអាជ�វកម�េ�សងា� ត់េកាះរ៉ងុ េខត�្រពះសីហនុ និងេខត�ែកប ែដល្រកសួងបាន

េធ�ើ្របកាស្របតិភូកម� រចួេហើយ។ 

- ពិនិត្យែកស្រមួល្របកាស្របតិភូកម�ជូនដល់្រកុង ្រសុក១ចំនួន ឲ្យ្រសបតាមសភាពការណ៍ជាក់ែស�ង 

និងតាមភូមិសា�ស�។  

- ជ�រុញការប���នម�ន�ីេ�េ�ការិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយថា� ក់រាជធានី េខត�  ែដល្រកសួង 

មហាៃផ�បានកំណត់ឲ្យដ�េណើរការចាប់ពីែខមករា ឆា� ២ំ០១៨េនះតេ� និងេ�្រកុង ្រសុក ខណ� ។  

៨.៦. ការងរសវនកម�ៃផ�ក��ង 

- បន�អនុវត�ែផនការយុទ�សា�ស�សវនកម�ៃផ�ក� �ង បីឆា� ំ២០១៦-២០១៨។ 

- បន�ចុះេធ�ើសវនកម�តាមែផនការសវនកម�ៃផ�ក� �ង្របចាំឆា� ២ំ០១៨ ។  

-  េធ�ើការ្រតួតពិនិត្យ តាមដានការអនុវត�អនុសាសន៍របស់សវនដា� នេ្រកាយពីបានេធ�ើសវនកម� រចួ។ 

- េរៀបចំេធ�ើែផនការយុទ�សា�ស�សវនកម� ្របចាំឆា� ំ និងបីឆា�  ំេដាយែផ�កេលើកតា� ហានិភ័យ។ 

- េ្រតៀមេធ�ើការសាកល្បងេធ�ើសវនកម� េលើសមិទ�កម�  តាមការែណនាំរបស់អគ�នាយកដា� នសវនកម�

ៃផ�ក� �ង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត� �។ 

- បន�បូកសរបុរបាយការណ៍្រសាយបំភ�ឺ របស់មន�ីរេទសចរណ៍  េឆ�ើយតបេ�នឹង្រកសួងទំនាក់ទំនង 

ជាមួយរដ�សភា ្រពឹទ�សភា  និងអធិការកិច�  ស�ី ពីការចាត់វ�ធានការសម្រសប  និងការែកលម� េលើ

កំហុសឆ�ងរបស់មន�ីរេទសចរណ៍ េលើការ្រគប់្រគងរដ�បាល និងហិរ��វត� � និងការ្រគប់្រគង្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�។  

- បេង�ើនចំេណះដ�ងតាមរយៈការ្រសាវ្រជាវ  និងចូលរមួវគ�បណ� �ះបណា� លជ�នាញសំខាន់ៗ ែដលេរៀបចំ 

េដាយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត� � និងអាជា� ធរសវនកម�ជាតិដល់ម�ន�ីសវនកម�។  

៨.៧. ការងរអធិការកិច� 

- បន�ែកស្រមួលេសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យស�ី ពីឯកសណា� ន ស�� សមា� ល់ ស�� សក�ិរបស់ម�ន�ីអធិការ

កិច�េទសចរណ៍។  

- បន�េរៀបចំ និងែកស្រមួលេសចក�ី្រពាង្របកាសអន�រ្រកសួងស�ី ពីម�ន�ីអធិការកិច�្រកសួងេទសចរណ៍ 

ែដល្រតូវបំេពញនីតិសម្បទាជានគរបាលយុត�ិធម៌។ 
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-  បន�េដាះ្រសាយបណ� ឹ ង និងវ�វាទក� �ងអាជ�វកម�  និងេសវាកម� េទសចរណ៍ (សណា� គារ ទីភា� ក់ងារ

េទសចរណ៍ ហាងលក់វត� �អនុស�វរយ៍ី មណ� លកម�ន�េទសចរណ៍ ...)។ 

- បន�ចុះ្រតួតពិនិត្យមូលដា� នអាជ�វកម�  និងេសវាកម�េទសចរណ៍ ែដលគា� នច្បោប់ ឬហួសសុពលភាព។ 

- េ្រតៀមឆ�ងេសចក�ី្រពាង្របកាសស�ី ពីនីតិវ�ធីពិន័យអន�រការ។ 

- េ្រតៀមេធ�ើសិកា� សាលាស�ីពីការបូកសរបុការងារអធិការកិច�របស់អគា� ធិការដា� ន។ 

៨.៨. ការងរ្របយទុ�្របឆាងំេ្រគ�ងេញ�នក��ងវ�ស័យេទសចរណ៍ 

- បន�ចុះប��� បការយល់ដ�ងស�ី ពីេ្រគឿងេញ�នផលប៉ះពាល់និងការចូលរមួទប់សា� ត់េ្រគឿងេញ�នក� �ងវ�

ស័យេទសចរណ៍ ក� �ងេនាះរមួទាំងការចុះែចកខិតបណ� ផ្សព�ផ�យអប់រេំ�តាមមូលដា� នអាជ�វកម� -

េសវាកម�េទសចរណ៍។ 

- បន�ការេធ�ើបច��ប្បន�ភាពស�ិ តិមូលដា� នអាជ�វកម� -េសវាកម� េទសចរណ៍ ពិេសសមូលដា� នែដលងាយ

រងេ្រគាះេដាយសារេ្រគឿងេញ�ន ក៏ដូចជាការអនុវត�វ�ធានការរដ�បាលចំេពាះមូលដា� នអាជ�វកម�ណា

ែដលអនុវត�ផ��យពីច្បោប់ស�ី ពីេទសចរណ៍ និងច្បោប់ស�ី ពីការ្រតួតពិនិត្យេ្រគឿងេញ�ន។ 

៨.៩. ការងរេយនឌ័រក��ងវ�ស័យេទសចរណ៍ 

- បន�ចុះបណ� �ះបណា� ល និងផ្សព�ផ�យការយល់ដ�ងអំពីេយនឌ័រ អនុស�� ស�ី ពី ( CEDAW ) សីលធម៌ 

សង�ម តៃម� �ស�ី  និង្រគួសារែខ�រ អនុសាសន៍១១ចំណុចរបស់ សេម�ចអគ�មហាၸេសនបតីេតេជ  

ហ៊ុន ែសន នយករដ�ម�ន�ី ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ និងជាអនុ្របធានកិត�ិយស្រកុម្របឹក�ជាតិ

កម� �ជាេដើម្បី�ស�ី  អនុសាសន៍០៤ចំណុចរបស់ សេម�ចកិត�ិ្រពឹទ�បណ� ិត បុ៊ន រ� នី ហ៊នុ ែសន ្របធាន

កិត�ិយសគណ់់ៈកមា� ធិការេលើកកម�ស់សីលធម៌សង�ម តៃម� �ស�ី  និង្រគួសារែខ�រ អំេពើហិង�េលើ�ស�ី  

និងការអភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍េ�ឆា� ំ២០១៨ បែន�មេទៀត។  

- បន�ចុះសហការ និងជ�រញុការងារចង្រកង្រកុមនារឯីកជន េ�តាមរាជធានី-េខត�  បែន�មេទៀត។ 

- បន�ជ�រញុេ្រជើសេរើសនារេីឆ�ើមែផ�កឯកជនក� �ងឧស�ហកម�េទសចរណ៍ចំេពាះែដលេ�សល់។ 

-  បន�យកចិត�ទុកដាក់េលើកកម�ស់សិទ�ិ តួនាទីតៃម� �ស�ីទាំងែផ�ករដ� និងឯកជនក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍។ 

-  បន�េរៀបចំេវទិកា“ែចករែំលកបទពិេសាធន៍នារេីឆ�ើមែផ�កឯកជនក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ឆា� ២ំ០១៨ ”។ 

៨.១០. ការងរសុវត�ភិាពកុមារក��ងវ�ស័យេទសចរណ៍ 

- េ្រតៀមេរៀបចំសិកា� សាលាស�ី ពី សុវត�ិភាពកុមារក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ ជូនែផ�កឯកជនៃនវ�ស័យ

េទសចរណ៍ចំនួន ០៥វគ� េ�តាមបណា� េខត�ចំនួន ០៥ ។ 

- េ្រតៀមចុះអនុស�រណៈេយាគយល់គា�  (MOU) ស�ីពីការអនុវត�គេ្រមាងកុមារជាមួយអង�ការ Friend 

International។ 

៨.១១. ការងរ្របយុទ�្របឆាងំជំងឺេអដស៍ក��ងវ�ស័យេទសចរណ៍ 

- េរៀបចំសិកា� សាលាបណ� �ះបណា� លស�ី ពីការបងា� រទប់សា� ត់ការរីកដុះដាលៃនេមេរាគេអដស៍/ ជ�ង�

េអដស៍ក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ ដល់្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ចំនួន ០៣េលើក។  
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- បន�េរៀបចំេបាះពុម�  និងែចកចាយ Sticker ចំនួន ៥ពាន់សន�ឹក ស្រមាប់ផ្សព�ផ�យសារស�ី ពីសុវត�ិភាព 

ផ��វេភទ គឺការេ្របើេ្រសាមអនាម័យ ១០០% ជូនដល់មា� ស់េសវាកម�សា� ក់េ� ម៉ាស� និងខារ៉ាអូេខ។ 

- បន�ចូលរមួ្រគប់សកម�ភាពនានាជាមួយអាជា� ធរជាតិ្របយុទ�ជ�ង�េអដស៍។ 

៨.១២. ការងរបរ�សា� នគា� នែផ្សងបារ�ក��ងវ�ស័យេទសចរណ៍ 

- បន�កិច�សហការជាមួយ្រកសួងសុខាភិបាល និងៃដគូអភិវឌ្ឍេដើម្បីេរៀបចំសិកា� សាលាផ្សព�ផ�យស�ី

ពីបរសិា� នគា� នែផ្សងបារ ីដល់អាជ�វកម�ដា� នេទសចរណ៍ និងកាសីុណូ។ 

- បន�ការផ្សព�ផ�យស�ី ពីហានិភ័យដល់ជ�វ�តែដលបណា� លមកពីែផ្សងផលិតផលថា� ំជក់ តាមរយៈ្របព័ន� 

ផ្សព�ផ�យ និងសមា� រៈផ្សព�ផ�យ។ 

៨.១៣. ការងរសកម�ភាពជនពិការ 

- បន�ផ្សព�ផ�យែផនការយុទ�សា�ស�ជាតិស�ី ពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨ របស់រាជរដា� ភិបាលកម� �ជា

េដើម្បីបេង�ើនការយល់ដ�ង និងេលើកកម�ស់ជនពិការក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍េ�ដល់វ�ស័យសាធារណៈ

របស់រដ� និងវ�ស័យឯកជនក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ចំនួន០៥រាជធានី-េខត�។ 

- បន�ការេរៀបចំ និងការចុះដាក់ហិបមូលនិធិស្រមាប់ជនពិការ េ�តាមមូលដា� នអាជ�វកម�សម្រសប

មួយចំនួនេដាយសហការជាមួយមន�ីរេទសចរណ៍។ 
 

VIII. ការវ�ភាគ និងសន�ិដ� ន 
 វ�ស័យេទសចរណ៍កម� �ជាបាននិងកំពុងមានសន��ះរីកចេ្រមើនគួរកត់សមា� ល់ក� �ងរយេពលបុ៉នា� នឆា� ំ

ចុងេ្រកាយេនះ េ�េ្រកាមពន�ឺៃនសន�ិភាព ស�ិ រភាពនេយាបាយ និងការអភិវឌ្ឍេលើ្រគប់វ�ស័យ េ្រកាមការដ�កនាំ

របស់រាជរដា� ភិបាល។ វ�ស័យេទសចរណ៍្រតូវបានចាត់ទុកជាវ�ស័យអាទិភាពមួយេ�ក� �ងចំេណាមវ�ស័យសំខាន់  ៗ

របស់ជាតិ ស្រមាប់រមួចំែណកការអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�-សង�មកម� �ជា និងការអភិវឌ្ឍៃនវ�ស័យពាក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត។ 

វ�ស័យេទសចរណ៍កម� �ជាបានបងា� ញនូវឧត�មភាពេ្របៀបេធៀបសំខាន់  ៗពិេសស សកា� នុពល វប្បធម៌ និងធម�ជាតិ 

ទីតំាងភូមិសា�ស�ជាេបះដូងៃនតំបន់អាសីុ សន�ិភាព សន�ិសុខ ស�ិរភាពនេយាបាយ។ កម� �ជា្រពះរាជាណាច្រក

អច�រយិៈបានេធ�ើសមាហរណ័កម�ក� �ងតំបន់ និងអន�រជាតិ ជាពិេសស គឺកម� �ជាបានបងា� ញនូវការអភិវឌ្ឍែដល

មាននិរន�រភាព ជ�រញុការចាប់អារម�ណ៍ពីេភ� �វេទសចរជាតិ និងអន�រជាតិ អំពីកម� �ជាជាេគាលេ�េទសចរណ៍

លំដាប់ពិភពេលាក្របកបេដាយភាពកក់េ��  គួបផ្សំនឹងការរកីលូតលាស់ៃនវ�ស័យនានា ក� �ងេនាះមានេហដា�

រចនាសម�័ន� សម្បទា និងែផ�កពាក់ព័ន�ទាំងឡាយ បានជ�រញុឲ្យវ�ស័យេទសចរណ៍បងា� ញនូវការរកីចេ្រមើន និង

បន�ការរកីលូតលាស់ស្រមាប់អនាគតេ�មុខេទៀត ។  

េយាងតាមទិន�ន័យបងា� ញពីកំេណើនេភ��វៃនបណា� ឆា� ំកន�ងមក ជាពិេសសឆា� ២ំ០១៧ កម� �ជាសេ្រមច

បានេទសចរអន�រជាតិមកទស្សនាជាង៥,៦លានែសននាក់ ក� �ងអ្រតាកំេណើនជ�ត ១២%បែន�មេទៀត គឺឆ��ះប�� ំង 

ឲ្យេឃើញអំពីការរកីលូតលាស់ និងជាស�� ៃនការប�� ក់ការរកីចេ្រមើនេ�អនាគត ែដលេយើងេ្រគាងថា 

េ�ឆា� ំ២០២០ កម� �ជានឹងអាចសេ្រមចបានេទសចរអន�រជាតិ្របមាណ ៧លាននាក់ និងេទសចរក� �ង្រសុក

្របមាណ ១៣លាននាក់។ ដូេច�ះសរបុចំនួនេទសចរជាតិ អន�រជាតិ្របមាណ ២០លាននាក់េ�ឆា� ំ២០២០ នឹង

អាចរកចំណូលពីវ�ស័យេទសចរណ៍្របមាណជាង ៦០០០លានដុលា� រ ចាក់ប���ល្រតង�េ�ក� �ងចរន�េសដ�កិច�

កម� �ជា ជ�រញុបេង�ើនឱកាសការងារ ្របាក់ចំណូល ការអភិវឌ្ឍែផ�កេហដា� រចនាសម�័ន�ពាក់ព័ន� និងការអភិវឌ្ឍ
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្របកបេដាយបរយិាបន� ក� �ងេនាះឱកាសការងារ្របមាណជាង១លាននាក់្រតូវបានបេង�ើតេឡើងក� �ងរយៈេពល

បុ៉នា� នឆា� ំខាងមុខេទៀតេនះ ។  

េបើេទាះបីជាេយើងេ�មានប�� ្របឈមមួយចំនួនែដល្រតូវេដាះ្រសាយ ក៏េយើងសេ្រមចបាននូវ

ចក� �វ�ស័យែដលបានេ្រគាងទុក េហើយឈានេ�សេ្រមចនូវចក� �វ�ស័យថ��ៗបែន�មេទៀត ស្រមាប់អនាគតៃន

ការអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍កម� �ជា។ េយើង្រតូវែ្របកា� យប�� ្របឈមែដលបានេកើត ឬអាចនឹងេកើតមាន េ�ជា

កាលានុវត�ភាពៃនការអភិវឌ្ឍរបស់កម� �ជាេ�ៃថ�អនាគត។ កម� �ជាេ�មានក្រមិតែផ�កធនធានមនុស្ស ពិេសស 

ែផ�កជ�នាញែដល្រតូវទាមទារេលើកកម�ស់ការបណ� �ះបណា� ល និងព្រង�ងគុណភាពែផ�កេសវាកម�  និងផលិតផល 

េទសចរណ៍។ េយើង្រតូវបេង�ើនការបណ� �ះបណា� លតាម្រគប់របូភាព ្រគប់ក្រមិត និងមេធ្យោបាយ េដើម្បីេឆ�ើយ

តបេ�ត្រមូវការេ�អនាគតៃនកំេណើនេទសចរ។ េយើង្រតូវជ�រញុអប់របំេង�ើនការយល់ដ�ងជាសាធារណៈៃន

សកម�ភាពសំខាន់ៗេ�តាមេគាលេ�េទសចរណ៍។ េយើង្រតូវខិតខំជ�រញុបែន�មេទៀតចលនា្របឡង្របណាំង 

ទី្រកុងសា� ត រមណីយដា� នសា� ត េសវាល�  និងបដ�សណា� រកិច�ល�  និងចលនានានាេទៀត ជាពិេសសចលនា

ជ�រញុបំផុសគំនិតេ�រកភាពសា� ត ៃបតង បដ�សណា� រកិច�ទទួលរាក់ទាក់េភ��វ េ្រកាមពាក្យេសា� ក “ទស្សនា

កម� �ជា្របកបេដាយភាពកក់េ��  កម� �ជាជាេគាលេ�េទសចរណ៍ៃបតង  កម� �ជាជាេគាលេ�េទសចរណ៍សា� ត 

មានសុវត�ិភាព” ។ល។ ទាំងអស់េនះសុទ�ែតជាទស្សនទាន និងការបំផុសគំនិតក� �ងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការទាក់ទាញ

ការចូលរមួពី្រគប់ភាគីពាក់ព័ន�ទាំងឡាយ េដើម្បីសេ្រមចនូវេគាលេ�អភិវឌ្ឍេទសចរណ៍ែដលមាននិរន�រភាព 

េ�ៃថ�អនាគត។ េយើងទទួលសា� ល់នូវភាពមានក្រមិតេ�េឡើយែផ�កេហដា� រចនាសម�័ ន�គាំ្រទេទសចរណ៍ 

បុ៉ែន� គេ្រមាងជាេ្រចើនបាន និងកំពុងអនុវត�  និងជ�រញុការអភិវឌ្ឍ ដូចជា ផ��វតភា� ប់េ�កាន់េគាលេ�េទសចរណ៍ 

គេ្រមាងបណា� ញផ��វ សា� ន ្រពលានយន�េហាះ កំពង�ែផ ្របព័ន�ទឹកសា� ត ្របព័ន�សមា� តទឹកកខ�ក់ និងគេ្រមាង

ផ�ត់ផ�ង�ថាមពលអគ�ីសនី ។ល។ ែដលទាំងអស់េនះបាននិងកំពុងជ�រញុយ៉ាងសកម�េ�េ្រកាមរបូភាពេផ្សងៗគា�

ៃនគេ្រមាងជ�នួយអភិវឌ្ឍ ការវ�និេយាគជាសាធារណៈ ឬការវ�និេយាគឯកជន ជ�រញុឲ្យមានការអភិវឌ្ឍវ�ស័យ 

េទសចរណ៍ និងែផ�កពាក់ព័ន�ទាំងឡាយ។ េយើងកំពុងអនុវត�គេ្រមាងធំៗេ�តំបន់េឆ�រ ែដលជាេគាលេ�

េទសចរណ៍ បនា� ប់ពីេគាលេ�េទសចរណ៍ដ�ល្បីល្បោញេ�េខត�េសៀមរាប-អង�រ និងភ�ំ េពញ។ គេ្រមាង

អភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍េ�តំបន់េឆ�របាននិងកំពុងជ�រញុយ៉ាងសកម�  ្រសបជាមួយនឹងកម� �ជាជាសមាជ�កក�ឹបៃន

េឆ�រសមុ្រទែដលសា� តបំផុតក� �ងពិភពេលាក និងមានគេ្រមាងជាេ្រចើនែដលពាក់ព័ន�េ�នឹងការគំា្រទ និង

ការអភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍េ�តំបន់េឆ�រ។ គេ្រមាងសំខាន់ៗរមួមាន គេ្រមាងកំពង�ែផេទសចរណ៍េ�េខត�

កំពត គេ្រមាង្របព័ន�សមា� តបរសិា� នៃនទី្រកុងែកប គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍េ�េខត�្រពះសីហនុ ក� �ងេនាះ 

មានគេ្រមាងតភា� ប់ផ��វពី្រពលានយន�េហាះេ�កាន់ទី្រកុង្រពះសីហនុ ការបេង�ើត និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់េទសចរណ៍ 

ពិេសស “គេ្រមាងេទសចរណ៍នាគរាជ” ការកសាងកំពង�ែផេទសចរណ៍េ�្រកុង្រពះសីហនុ និងេ�េលើេកាះរ៉ងុ 

ការេរៀបចំគ្រមាងអភិវឌ្ឍជាេ្រចើនេទៀតរបស់ែផ�កឯកជន ែដលសុទ�សឹងែតជាការបេ្រមើឲ្យផល្របេយាជន៍

ៃនការអភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍េ�កម� �ជា ជាពិេសសេ�ក� �ងតំបន់េឆ�រែដលេយើងេឃើញថាកំេណើនេទសចរ

េ�កាន់តំបន់េឆ�រមានសន��ះខា� ំង។ 

ចំេពាះេខត�្រពះសីហនុជាេខត�មួយែដលសកា� នុពលក� �ងការអភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍ធម�ជាតិ េអកូ

េទសចរណ៍ េទសចរណ៍ែបបកម�ន� និងេទសចរណ៍េឆ�រសមុ្រទ្របកបេដាយសកា� នុពល េទាះបីជាមាន

ប�� ្របឈមខ�ះៗអំពីកំេណើនដ�ឆាប់រហ័សៃនេទសចរេ�កាន់េខត�េនះក�ី។ េយើងបានកំពុងជ�រញុការអភិវឌ្ឍ

ជាេ្រចើនេ�តំបន់េនាះ ការអប់រកំារយល់ដ�ងក� �ងចំេណាម្របជាពលរដ� ក៏ដូចជាេទសចរ ការេធ�ើឲ្យមានភាព
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្រសុះ្រសួល ឬសុខដុមនីយកម�រវាងេទសចរ និងមា� ស់្រសុក (្របជាពលរដ�) គឺជាកតា� ដ�សំខាន់ែដលមានការ

យល់គា� េ�វ�ញេ�មក គឺការទទួលយកនូវកំេណើនេទសចរែថមេទៀតផង និងេដាះ្រសាយបានប�� ្របឈម

នានាផង។ ទន�ឹងនឹងកំេណើនេទសចរអន�រជាតិ ក៏មានការថយចុះៃនេទសចរក� �ង្រសុកេ�កាន់េគាលេ�

េទសចរក� �ងេខត�្រពះសីហនុ ជាពិេសសត្រមូវការេទសចរអន�រជាតិេកើនរហ័សេពក បណា� លឲ្យែផ�កផ�ត់ផ�ង�

េទសចរណ៍បំេពញមិនទាន់ត្រមូវការេ្រចើនជាងការផ�ត់ផ�ង� ដូេច�ះេហើយេទើបេធ�ើឲ្យមានការេកើនេឡើងៃនៃថ� 

(្រកឹត្យ្រកមតៃម� )។ េយើងបានខិតខំេដាះ្រសាយប�� េនះ េដាយជ�រុញឲ្យមានការវ�និេយាគបែន�មេទៀត 

ក� �ងការកសាងផលិតផលេទសចរណ៍ សម្បទាេទសចរណ៍ រមណីយដា� ន មណ� លកម�ន�េទសចរណ៍។ល។ 

េដើម្ីបជ�រុញបេង�ើនការផ�ត់ផ�ង�ឲ្យបានេ្រចើន ក� �ងេនាះេដាះ្រសាយែផ�កត្រមូវការឲ្យទាន់ េហើយទទួលយកនូវ

ចំនួនេទសចរបែន�មេទៀត។ េយើងមានេគាលេ�ថា េខត�េ�តំបន់េឆ�រអាចនឹងទទួលបានេទសចរអន�រជាតិ

្របមាណ ២លាននាក់ េ�ឆា� ំ២០២០ និងេទសចរក� �ង្រសុក្របមាណ ៤លាននាក់ បែន�មេទៀត។ ដូេច�ះ តំបន់

េឆ�រអាចនឹងេកើនេឡើងរហូតេ�ដល់ ៦លាននាក់ ក� �ងមួយឆា� ំ ក� �ងបុ៉នា� នឆា� ំខាងមុខេនះ េដាយែផ�កតាមនិនា� ការ 

ការរកីចេ្រមើនក� �ងវ�ស័យេទសចរណ៍ និងឧត�មភាពេ្របៀបេធៀបរបស់កម� �ជា។ បុ៉ែន� េទាះជាយ៉ាងណាក៏េដាយ 

ក៏េយើង្រតូវគិតគូរដូចបានប�� ក់េ�ខាងេដើមអំពីការផ�ត់ផ�ង� និងគុណភាពេសវា បដ�សណា� រកិច� គុណភាព

ផលិតផល ធនធានមនុស្សេឆ�ើយតបេ�នឹងត្រមូវការរបស់ទីផ�រ និងធានាការអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍កម� �ជា

្របកបេដាយនិរន�រភាព។  

សូមប�� ក់ជូនែដរថា និនា� ការៃនត្រមូវការេទសចរមកពីខាងេ្រ�មកកាន់កម� �ជាមានកំេណើនខ�ស់ 

និងមានសន��ះខា� ំង។ េទសចរអន�រជាតិជាង ១២% េ�ឆា� ំកន�ងេ� េហើយេ�បុ៉នា� នឆា� ំខាងមុខេនះ េយើងក៏

រពឹំងេ�ក� �ងកំេណើនេលខពីរខ�ង�ជាង ១០%្របចំាឆា� ំេទៀត រហូតេ�ឆា� ំ២០២០ ឬអាចរហូតដល់ឆា� ំ២០៣០។ 

ស�ិតេ�ក� �ងអ្រតាែបបេនះ កម� �ជានឹងអាចសេ្រមចបានរហូតេ�ដល់្របមាណជា១២េ�១៣លាននាក់ៃន

េទសចរអន�រជាតិេ�ឆា� ំ២០៣០។ ្រសបជាមួយេនះ េដាយសារ្របជាពលរដ�កម� �ជាមានចំណូល មានកំេណើន 

ែផ�កេសដ�កិច� ែដលជ�រញុឲ្យមានត្រមូវការែផ�កេទសចរៃផ�ក� �ងេកើនេឡើង េដាយេ្រគាងថា េទសចរក� �ង

្រសុកអាចេកើនេឡើងេ�ដល់្របមាណជាង១៨លាននាក់េ�ឆា� ២ំ០៣០។ សរបុមកេ�ឆា� ំ២០៣០ េយើងមាន 

្របមាណ ៣០លាននាក់ ទាំងេទសចរជាតិ និងអន�រជាតិ។ ចំនួនេនះគឺជាចំនួនដ�ធំមួយ េបើេធៀបេ�នឹងចំនួន

្របជាពលរដ�េយើងែដលមាន្របមាណ ១៨លាននាក់េ�ឆា� ំ២០៣០។ េយើងមានឱកាសេ្រចើនេ�ក� �ងការ

អភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍ ែដលជាវ�ស័យមានលក�ណៈជា្របព័ន� បុ៉ែន� េយើងក៏េមើលេឃើញអំពីប�� ្របឈម 

ៃនការផ�ត់ផ�ង�េទសចរណ៍ េដាយសារចំនួនេទសចរមានេ្រចើន េហើយចំនួន្របជាជន និងការផ�ត់ផ�ង�េ�មាន

ក្រមិត។ េយើង្រតូវចាប់យកនូវកាលានុវត�ភាពេនះេដាយេដាះ្រសាយប�� ្របឈមផង និងជ�រុញការអភិវឌ្ឍ

ផង េដើម្បីសេ្រមចបាននូវចក� �វ�ស័យែដលបានេ្រគាងទុក។ េដើម្បីេ្រតៀមទទួលេទសចរ ៣០លាននាក់ េ�

ក� �ងឆា� ំ២០៣០ ទាមទារឲ្យមានការគិតគូរជាយុទ�សា�ស�  និងការជ�រញុការអភិវឌ្ឍេដាយរួបរួមគា� ្រគប់ែផ�ក

ពាក់ព័ន� ក� �ងេនាះ មានកតា� សំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

១. ការបេង�ើនការទាក់ទាញេទសចរអន�រជាតិ និងជ�រញុេទសចរក� �ង្រសុកក� �ងទិសេ�យុទ�សា�ស�ៃន

ការអភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍។ េយើង្រតូវបេង�ើនកំេណើនេទសចរណ៍ និងព្រង�កសកា� នុពលៃន

ការអភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍របស់កម� �ជាេ�ទូទាំង្រពះរាជាណាច្រកកម� �ជា។ 

២. េយើង្រតូវជ�រុញព្រង�ងគុណភាពផលិតផល េសវា ការផ�ត់ផ�ង� និង្របព័ន�ៃនការែថរក�ឲ្យមាន

សុវត�ិភាព រក�ឲ្យមានស�ិរភាព និងការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយនិរន�រភាពេ�កម� �ជា ។ 
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៣. ជ�រញុការអភិវឌ្ឍែផ�កផលិតផលេទសចរណ៍ េដាយទាក់ទាញឲ្យមានការវ�និេយាគទាំងក� �ង្រសុក 

និងអន�រជាតិមកកម� �ជា េលើការអភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍ ការកសាងេហដា� រចនាសម�័ន�ពាក់ព័ន�

នានា ការកសាងរមណីយដា� នេទសចរណ៍ សណា� គារ េភាជនីយដា� ន អាហារដា� ន ជ�រញុការដ�ក

ជ���ន ការប���ល្របព័ន�បេច�កវ�ជា� ថ��ៗេ�ក� �ងការអភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍។ 

៤. ការគិតគូរអំពីការទទួលផល្របេយាជន៍ៃនការអភិវឌ្ឍស្រមាប់្របជាពលរដ�កម� �ជា។ េនះជាែផ�ក

ដ�សំខាន់មួយ ែដលេធ�ើឲ្យការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយនិរន�រភាព។ មានន័យថា ផល្របេយាជន៍ែដល

បានមកជាវ�ជ�មានពីេទសចរណ៍ គឺមានទំហំធំជាអតិបរមិា េហើយផលប៉ះពាល់ជាអវ�ជ�មាន្រតូវបាន

កាត់បន�យក� �ងក្រមិតអតិបរមា េនាះនឹងេធ�ើឲ្យមាននិរន�រភាពៃនការអភិវឌ្ឍយូរអែង�ង។ ចំនុច

សំខាន់មួយេទៀតគឺការ ចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� របស់ភាគីពាក់ព័ន�រមួមាន រដ� ឯកជន ៃដគូអភិវឌ្ឍ 

េ�ក� �ងការអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍។ 

៥. ធានាការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយបរិយាបន� និងនិរន�រភាពស្រមាប់ជ�នាន់េយើង ក៏ដូចជាជ�នាន់

បន�ៗេទៀត។ ការេ្របើ្របាស់ការអភិវឌ្ឍវ�ស័យេទសចរណ៍ េដើម្បីរមួចំែណកដល់ការអភិរក្សវប្បធម៌ 

ការែថរក�ធនធានធម�ជាតិ និងការេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងែផ�កបរសិា� ន។ ដូេច�ះ េទសចរណ៍គឺការ

ចូលរមួអភិវឌ្ឍ និងការអភិរក្សធនធានទាំងវប្បធម៌ និងបរសិា� នធម�ជាតិ េដើម្បីធានាឲ្យ្រគប់ជ�នាន់ 

បានទទួលផលពីការអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍។ ជាយុទ�សា�ស�  គឺេយើង្រតូវសំឡឹងេមើលអំពីកមា� ំងៃន

ការអភិវឌ្ឍ និងនិនា� ការេទសចរណ៍ពីខាងេ្រ� គួបផ្សំនឹងឧត�មភាពេ្របៀបេធៀប និងសកា� នុពល

ែដលេយើងមាន េដើម្បីផ�រភា� ប់ និងចាប់យកកាលានុវត�ភាពៃនការអភិវឌ្ឍ។ េយើង្រតូវេធ�ើឲ្យបាន

តាមែផនការយុទ�សា�ស�  និងចក� �វ�ស័យែដលបានេ្រគាងទុក។ េ�ឆា� ំ២០៣០ វ�ស័យេទសចរណ៍
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International Visitor Arrivals to ASEAN in 2001 ‐ 2017

Source: ASEAN Secretariat (by ASEAN Member States)

International Visitor Arrivals to ASEAN by Member States in 2014 ‐ 2017

Destinations Change (%)

Countries 16/15 2017*/16

Southeast Asia (ASEAN) 101,415,820 108,681,526 115,385,942 119,814,721 6.2 3.8

Brunei Darussalam 200,989 218,213 218,809 133,703 0.3 ‐38.9 Jan‐Jun

Cambodia 4,502,775 4,775,231 5,011,712 5,602,157 5.0 11.8

Indonesia 9,435,411 10,406,759 11,519,275 14,039,799 10.7 21.9

Lao PDR 4,158,719 4,684,429 4,239,047 2,885,061 ‐9.5 ‐31.9 Jan‐Sep

Malaysia 27,437,315 25,721,251 26,767,392 21,504,390 4.1 ‐19.7 Jan‐Oct

Myanmar 3,271,624 4,681,020 2,907,207 3,443,127 ‐37.9 18.4

Philippines 4,625,464 5,148,819 5,776,582 6,480,297 12.2 12.2

Singapore 15,086,827 15,221,062 16,403,595 17,422,826 7.8 6.2

Thailand 24,809,683 29,881,091 32,529,588 35,381,210 8.9 8.8

Vietnam 7,887,013 7,943,651 10,012,735 12,922,151 26.0 29.1

Source: ASEAN Secretariat (by ASEAN Member States)
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Top Twenty ASEAN Source Markets 2016

No. Country Arrivals Share (%)

1 20,339,261 17.6

2 16,528,806 14.3

3 7,021,226 6.1

4 6,690,735 5.8

5 6,464,721 5.6

6 5,424,253 4.7

7 4,781,782 4.1

8 4,314,008 3.7

9 3,787,942 3.3

10 3,655,285 3.2

11 2,891,191 2.5

12 2,787,141 2.4

13 2,354,525 2.0

14 2,001,093 1.7

15 1,974,291 1.7

16 1,953,681 1.7

17 1,829,830 1.6

18 1,814,220 1.6

19 1,512,409 1.3

20

China

Singapore

Malaysia

Indonesia

Korea (ROK)

Thailand

Japan

Australia

U.S.A

Vietnam

United Kingdom

India

Taiwan, China

Philippines

Germany

Lao PDR

Russian Federation

France

Brunei Darussalam

Hong Kong, Sar 1,498,656 1.3

Source: ASEAN Secretariat (by ASEAN Member States)



Tourism Highlights
Int'l Tourist Arrivals, Average Length of Stays, Hotel Occupancy & Int'l Tourism Receipts 1993 - 2017

Average Length Hotel Occupancy Int'l Tourism Receipts
Number Change (%) of Stays (Days) (%) (Million US$)

1993 118,183 - N/A N/A N/A
1994 176,617 49.4 N/A N/A N/A
1995 219,680 24.4 8.00 37.0 100
1996 260,489 18.6 7.50 40.0 118
1997 218,843 -16.0 6.40 30.0 103
1998 286,524 30.9 5.20 40.0 166
1999 367,743 28.3 5.50 44.0 190
2000 466,365 26.8 5.50 45.0 228
2001 604,919 29.7 5.50 48.0 304
2002 786,524 30.0 5.80 50.0 379
2003 701,014 -10.9 5.50 50.0 347
2004 1,055,202 50.5 6.30 52.0 578
2005 1,421,615 34.7 6.30 52.0 832
2006 1,700,041 19.6 6.50 54.8 1,049
2007 2,015,128 18.5 6.50 54.8 1,400
2008 2,125,465 5.5 6.65 62.7 1,595
2009 2,161,577 1.7 6.45 63.6 1,561
2010 2,508,289 16.0 6.45 65.7 1,786
2011 2,881,862 14.9 6.50 66.2 1,912
2012 3,584,307 24.4 6.30 68.5 2,210
2013 4,210,165 17.5 6.75 69.5 2,547
2014 4,502,775 7.0 6.50 67.6 2,736
2015 4,775,231 6.1 6.80 70.2 3,012
2016 5,011,712 5.0 6.30 68.9 3,212
2017 5,602,157 11.8 6.60 71.3 3,638

Years
Int'l Tourist Arrivals

International Tourist Arrivals to Cambodia
Change (%)

13/12 14/13 15/14 16/15 17*/16

Q1 995,210 1,172,072 1,267,922 1,307,836 1,342,477 1,502,896 17.8 8.2 3.1 2.6 11.9

January 350,257 404,106 442,045 460,577 466,086 532,206 15.4 9.4 4.2 1.2 14.2

February 321,870 385,760 425,801 430,207 448,468 493,316 19.8 10.4 1.0 4.2 10.0

March 323,083 382,206 400,076 417,052 427,923 477,374 18.3 4.7 4.2 2.6 11.6

Q2 761,442 920,527 933,446 994,154 1,018,455 1,159,783 20.9 1.4 6.5 2.4 13.9

April 277,304 327,000 332,690 361,139 367,684 412,925 17.9 1.7 8.6 1.8 12.3

May 233,220 292,115 300,302 314,748 320,601 368,809 25.3 2.8 4.8 1.9 15.0

June 250,918 301,412 300,454 318,267 330,170 378,049 20.1 -0.3 5.9 3.7 14.5

Q3 820,888 964,612 998,690 1,044,880 1,147,483 1,250,082 17.5 3.5 4.6 9.8 8.9

July 284,282 338,761 340,091 364,325 395,761 446,627 19.2 0.4 7.1 8.6 12.9

August 293,859 342,064 347,211 366,096 406,214 427,224 16.4 1.5 5.4 11.0 5.2

September 242,747 283,787 311,388 314,459 345,508 376,231 16.9 9.7 1.0 9.9 8.9

Q4 1,006,767 1,152,954 1,302,717 1,428,361 1,503,297 1,689,396 14.5 13.0 9.6 5.2 12.4

October 290,959 334,410 390,637 408,922 414,077 417,039 14.9 16.8 4.7 1.3 0.7

November 333,482 386,737 411,501 444,640 477,686 570,471 16.0 6.4 8.1 7.4 19.4

December 382,326 431,807 500,579 574,799 611,534 701,886 12.9 15.9 14.8 6.4 14.8

Total 3,584,307 4,210,165 4,502,775 4,775,231 5,011,712 5,602,157 17.5 7.0 6.1 5.0 11.8
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CAMBODIA: TOURISM STATISTICS REPORT IN 2017

I. INBOUND TOURISM

1. International tourist arrivals in January - December 2017
Inbound tourism Share (%) Change (%)

2016 2017 2016 2017 2017*/16
Air 2,704,367 3,312,738 54.0 59.1 22.5

Phnom Penh Int'l Airport (PNH) 1,164,240 1,409,833 23.2 25.2 21.1
Siem Reap Int'l Airport (REP) 1,507,039 1,820,687 30.1 32.5 20.8
Kong Keng (KOS) 33,088 82,218 0.7 1.5 148.5

Land and Waterways 2,307,345 2,289,419 46.0 40.9 -0.8
Land 2,153,932 2,144,009 43.0 38.3 -0.5
Waterways 153,413 145,410 3.1 2.6 -5.2

Total 5,011,712 5,602,157 100.0 100.0 11.8

2. Top ten markets arrivals in January - December 2017

II. OUTBOUND TOURISM

Outbound tourism in January - December 2017
Outbound tourism Change (%)

2016 2017 2017*/16
Cambodian Outbound Tourists 1,434,030 1,752,269 22.2
International Tourists Departure 4,473,314 5,059,010 13.1

III. INTERNAL TOURISM

Foreign visitor arrivals to the regions in January - December 2017
Arrivals Share (%) Change (%)

2016 2017 2016 2017 2017*/16
Phnom Penh & Surrounding 2,806,438 3,144,875 49.1 49.0 12.1
Siem Reap Angkor 2,205,274 2,457,282 38.5 38.3 11.4
Coastal Areas 643,289 739,884 11.2 11.5 15.0
Eco-tourism Areas 66,349 71,697 1.2 1.1 8.1

Total 5,721,350 6,413,738 100.0 100.0 12.1

China
(RPC)

Vietnam Lao PDR Thailand
Korea
(ROK)

U.S.A Japan Malaysia U.K France

2017 1,210,782 835,355 502,219 394,934 345,081 256,544 203,373 179,316 171,162 166,356

2016 830,003 959,663 369,335 398,081 357,194 238,658 191,577 152,843 159,489 150,294

Share (%) 21.6 14.9 9.0 7.0 6.2 4.6 3.6 3.2 3.1 3.0

Change (%) 45.9 ‐13.0 36.0 ‐0.8 ‐3.4 7.5 6.2 17.3 7.3 10.7
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International Tourist Arrivals to Cambodia by Country of Residence in January - December 2017
(by all means of transportation)
Regions 2016 2017 Share Change
Country of Residence Purposes of Visit Total Female (%) (%)

Holiday Business Others 2017* 2017*/16
Grand Total 5,011,712 4,993,191 373,223 235,743 5,602,157 2,404,563 100.0 11.8
Asia and the Pacific 3,861,505 3,832,252 331,360 154,914 4,318,526 1,833,635 77.1 11.8
ASEAN (Southeast Asia) 2,121,220 1,957,862 103,631 99,761 2,161,254 905,991 38.6 1.9
Brunei Darussalam 1,120 865 24 120 1,009 434 0.0 -9.9
Indonesia 48,771 32,436 12,490 4,952 49,878 13,005 0.9 2.3
Lao PDR 369,335 485,477 498 16,244 502,219 271,335 9.0 36.0
Malaysia 152,843 161,061 11,480 6,775 179,316 59,847 3.2 17.3
Myanmar 12,819 15,612 1,031 2,338 18,981 7,454 0.3 48.1
Philippines 108,032 79,894 10,054 8,551 98,499 47,205 1.8 -8.8
Singapore 70,556 73,242 3,531 4,290 81,063 24,875 1.4 14.9
Thailand 398,081 347,862 22,380 24,692 394,934 123,670 7.0 -0.8
Vietnam 959,663 761,413 42,143 31,799 835,355 358,166 14.9 -13.0
Northeast Asia 1,500,401 1,649,492 214,545 30,875 1,894,912 823,052 33.8 26.3
China 830,003 1,038,444 159,588 12,750 1,210,782 550,723 21.6 45.9
Hong Kong (China) 15,980 12,963 220 278 13,461 5,400 0.2 -15.8
Japan 191,577 175,021 21,741 6,611 203,373 73,720 3.6 6.2
Korea (ROK) 357,194 321,379 15,510 8,192 345,081 145,110 6.2 -3.4
Macau (China) 404 455 26 58 539 137 0.0 33.4
Mongolia 478 559 42 52 653 314 0.0 36.6
Taiwan (China) 104,765 100,671 17,418 2,934 121,023 47,648 2.2 15.5
Southern Asia 54,910 61,844 5,798 2,047 69,689 21,341 1.2 26.9
Afghanistan 158 143 23 54 220 45 0.0 39.2
Bangladesh 1,851 1,611 325 291 2,227 455 0.0 20.3
Bhutan 226 141 13 50 204 52 0.0 -9.7
India 46,131 54,225 4,023 1,323 59,571 19,091 1.1 29.1
Nepal 2,505 2,349 331 143 2,823 788 0.1 12.7
Pakistan 1,627 1,498 424 97 2,019 349 0.0 24.1
Srilanka 2,412 1,877 659 89 2,625 561 0.0 8.8
Oceania 171,833 151,138 5,951 17,104 174,193 75,537 3.1 1.4
Australia 146,806 125,185 5,020 13,647 143,852 62,796 2.6 -2.0
Fiji 230 291 54 48 393 127 0.0 70.9
New Zealand 24,797 25,662 877 3,409 29,948 12,614 0.5 20.8
Other Asia & the Pacific 13,141 11,916 1,435 5,127 18,478 7,714 0.3 40.6
Europe 768,495 795,568 25,528 34,445 855,541 379,727 15.3 11.3
Northern Europe 217,692 224,284 7,709 3,978 235,971 98,934 4.2 8.4
Denmark 11,462 13,306 318 286 13,910 5,898 0.2 21.4
Finland 6,639 6,995 225 245 7,465 2,962 0.1 12.4
Iceland 815 877 18 43 938 332 0.0 15.1
Ireland 11,943 12,317 321 191 12,829 5,764 0.2 7.4
Norway 9,666 10,974 192 325 11,491 4,880 0.2 18.9
Sweden 17,678 17,164 550 462 18,176 7,435 0.3 2.8
United Kingdom 159,489 162,651 6,085 2,426 171,162 71,663 3.1 7.3
Western Europe 346,732 339,273 12,405 23,359 375,037 167,401 6.7 8.2
Austria 11,203 10,917 178 305 11,400 5,054 0.2 1.8
Belgium 18,047 20,138 640 734 21,512 9,302 0.4 19.2
France 150,294 140,528 7,347 18,481 166,356 74,935 3.0 10.7
Germany 108,784 113,935 2,337 1,993 118,265 53,185 2.1 8.7
Luxembourg 859 1,028 23 28 1,079 385 0.0 25.6
Monaco 78 60 13 19 92 25 0.0 17.9
Netherlands 30,885 30,710 1,100 647 32,457 14,214 0.6 5.1
Switzerland 26,582 21,957 767 1,152 23,876 10,301 0.4 -10.2
Central / Eastern Europe 99,691 121,131 2,390 1,648 125,169 60,742 2.2 25.6
Bulgaria 1,837 2,670 35 49 2,754 1,316 0.0 49.9
Czech Republic 5,761 8,112 69 171 8,352 3,732 0.1 45.0
Estonia 1,889 2,796 34 34 2,864 1,208 0.1 51.6
Hungary 4,682 5,535 104 243 5,882 2,720 0.1 25.6
Kazakhstan 1,772 1,933 211 37 2,181 1,078 0.0 23.1
Kyrgyzstan 175 170 29 31 230 93 0.0 31.4
Latvia 1,023 1,448 31 26 1,505 628 0.0 47.1
Lithuania 2,211 2,662 70 47 2,779 1,265 0.0 25.7
Poland 15,912 19,066 240 120 19,426 9,546 0.3 22.1
Romania 2,620 3,499 71 67 3,637 1,790 0.1 38.8
Russian Federation 53,164 63,517 1,232 526 65,275 32,497 1.2 22.8
Slovakia 2,740 3,476 50 61 3,587 1,607 0.1 30.9
Ukraine 5,414 5,744 175 206 6,125 3,043 0.1 13.1
Uzbekistan 491 503 39 30 572 219 0.0 16.5
Southern Europe 96,061 104,340 2,293 1,691 108,324 47,870 1.9 12.8
Croatia 1,213 1,779 36 75 1,890 910 0.0 55.8
Greece 1,652 1,856 55 45 1,956 815 0.0 18.4

Source: Tourism Statistics Department, MOT.



International Tourist Arrivals to Cambodia by Country of Residence in January - December 2017
(by all means of transportation)
Regions 2016 2017 Share Change
Country of Residence Purposes of Visit Total Female (%) (%)

Holiday Business Others 2017* 2017*/16
Grand Total 5,011,712 4,993,191 373,223 235,743 5,602,157 2,404,563 100.0 11.8
Italy 35,794 38,813 1,062 454 40,329 17,094 0.7 12.7
Malta 512 445 16 31 492 204 0.0 -3.9
Portugal 7,526 7,815 133 143 8,091 3,791 0.1 7.5
Serbia 1,052 1,048 30 113 1,191 546 0.0 13.2
Slovenia 1,218 1,588 65 33 1,686 705 0.0 38.4
Spain 40,471 43,387 528 352 44,267 20,434 0.8 9.4
Turkey 6,623 7,609 368 445 8,422 3,371 0.2 27.2
Other Europe 8,319 6,540 731 3,769 11,040 4,780 0.2 32.7
Americas 353,042 336,245 14,492 44,292 395,029 178,215 7.1 11.9
North America 307,674 280,257 13,803 41,192 335,252 149,939 6.0 9.0
Canada 60,715 61,284 2,301 5,492 69,077 31,551 1.2 13.8
Mexico 8,301 9,371 62 198 9,631 4,499 0.2 16.0
United States 238,658 209,602 11,440 35,502 256,544 113,889 4.6 7.5
Central America 880 1,262 49 82 1,393 569 0.0 58.3
Costa Rica 581 1,002 14 30 1,046 446 0.0 80.0
Honduras 191 127 20 27 174 59 0.0 -8.9
Jamaica 108 133 15 25 173 64 0.0 60.2
South America 39,667 51,174 380 789 52,343 25,242 0.9 32.0
Argentina 13,497 17,372 50 204 17,626 8,592 0.3 30.6
Brazil 12,526 17,223 137 203 17,563 8,305 0.3 40.2
Chile 6,208 6,558 44 106 6,708 3,216 0.1 8.1
Colombia 3,510 4,961 86 116 5,163 2,591 0.1 47.1
Ecuador 612 884 17 28 929 418 0.0 51.8
Peru 1,679 1,715 14 65 1,794 881 0.0 6.8
Uruguay 1,166 1,769 11 36 1,816 877 0.0 55.7
Venezuela 469 692 21 31 744 362 0.0 58.6
Other America 4,821 3,552 260 2,229 6,041 2,465 0.1 25.3
Africa 11,133 10,367 1,284 1,101 12,752 4,980 0.2 14.5
North Africa 1,024 1,141 61 99 1,301 485 0.0 27.1
Morocco 509 780 32 34 846 329 0.0 66.2
Sudan 123 98 15 34 147 35 0.0 19.5
Tunisia 392 263 14 31 308 121 0.0 -21.4
Subsaharan Africa 8,881 8,011 1,155 520 9,686 3,920 0.2 9.1
Cameroon 120 130 21 27 178 45 0.0 48.3
Congo 110 56 11 23 90 28 0.0 -18.2
Ghana 190 244 15 22 281 129 0.0 47.9
Kenya 417 328 28 47 403 204 0.0 -3.4
Liberia 46 32 12 17 61 12 0.0 32.6
Nigeria 1,507 558 611 37 1,206 118 0.0 -20.0
South Africa 5,743 6,295 406 255 6,956 3,198 0.1 21.1
Tanzania 423 154 18 44 216 72 0.0 -48.9
Uganda 135 101 18 21 140 55 0.0 3.7
Zimbabwe 190 113 15 27 155 59 0.0 -18.4
Other Africa 1,228 1,215 68 482 1,765 575 0.0 43.7
Middle East 17,537 18,759 559 991 20,309 8,006 0.4 15.8
Egypt 696 673 70 66 809 230 0.0 16.2
Iran 600 765 52 44 861 281 0.0 43.5
Iraq 203 213 28 48 289 41 0.0 42.4
Israel 11,180 13,308 149 171 13,628 6,343 0.2 21.9
Jordan 1,030 480 62 104 646 171 0.0 -37.3
Kuwait 728 475 15 29 519 55 0.0 -28.7
Oman 212 225 13 23 261 53 0.0 23.1
Palestine 103 83 14 20 117 24 0.0 13.6
Qatar 87 68 11 21 100 29 0.0 14.9
Saudi Arabia 349 215 17 28 260 36 0.0 -25.5
Syria 629 499 14 35 548 117 0.0 -12.9
United Arab Emirates 333 190 29 32 251 46 0.0 -24.6
Yemen 312 569 14 27 610 176 0.0 95.5
Other Middle East 1,075 996 71 343 1,410 404 0.0 31.2

Source: Tourism Statistics Department, MOT.



Domestic Tourism Statistics  Report in 2013 - 2017
Share (%) Change (%)

KHM INT KHM INT KHM INT KHM INT KHM INT 2017* 2017*/16

KHM INT KHM INT
I 1 Phnom Penh 2,204,573 1,972,879 2,257,498 2,151,838 2,273,150 2,650,368 2,538,157 2,806,438 2,656,869 3,144,875 24.5 46.7 4.7 12.1
II Cultural Zone 2,345,567 2,290,778 2,865,457 2,414,737 3,106,482 2,198,107 3,253,955 2,296,096 3,313,958 2,554,258 30.5 37.9 1.8 11.2

2 Kampong Thom 71,538 27,179 83,389 23,765 86,296 27,235 73,825 31,313 87,114 32,136 0.8 0.5 18.0 2.6
3 Oddar Meanchey 34,272 1,763 48,331 2,360 47,633 3,851 62,496 2,702 37,125 3,508 0.3 0.1 -40.6 29.8
4 Preah Vihear 46,757 24,550 60,787 37,675 86,100 42,158 109,260 56,807 103,567 61,332 1.0 0.9 -5.2 8.0
5 Siem Reap 2,193,000 2,237,286 2,672,950 2,350,937 2,886,453 2,124,863 3,008,374 2,205,274 3,086,152 2,457,282 28.4 36.5 2.6 11.4

III Coastal Zone 2,080,790 513,891 2,115,489 600,367 2,403,570 610,458 3,044,451 643,289 3,139,447 739,884 28.9 11.0 3.1 15.0
6 Kampong Som 731,604 302,325 969,109 358,639 1,156,813 362,061 1,648,099 404,939 1,525,286 469,918 14.0 7.0 -7.5 16.0
7 Kampot 614,610 117,280 679,933 131,468 683,027 176,435 717,178 156,596 94,223 162,171 0.9 2.4 -86.9 3.6
8 Kep 638,496 46,840 300,599 61,982 428,485 51,008 516,442 53,733 1,266,197 50,619 11.7 0.8 145.2 -5.8
9 Koh Kong 96,080 47,446 165,848 48,278 135,245 20,954 162,732 28,021 253,741 57,176 2.3 0.8 55.9 104.0

IV Eco-tourism 407,551 60,501 444,918 60,031 720,463 63,261 510,381 66,349 497,651 71,697 4.6 1.1 -2.5 8.1
10 Kratie 46,546 22,766 67,757 23,662 316,482 24,304 67,669 24,350 70,194 24,947 0.6 0.4 3.7 2.5
11 Mondul Kiri 95,059 5,215 108,716 6,498 129,712 7,253 142,104 8,679 102,590 11,759 0.9 0.2 -27.8 35.5
12 Rattanak Kiri 145,633 20,280 153,978 21,126 156,716 22,596 165,977 23,692 179,274 22,844 1.7 0.3 8.0 -3.6
13 Stung Treng 120,313 12,240 114,467 8,745 117,553 9,108 134,631 9,628 145,593 12,147 1.3 0.2 8.1 26.2

V Battambang Zone 687,848 191,899 772,769 171,156 646,003 162,893 777,635 119,964 688,051 109,925 6.3 1.6 -11.5 -8.4
14 Banteay Meanchey 79,604 1,902 97,888 2,303 92,943 4,533 106,007 4,116 117,813 3,187 1.1 0.0 11.1 -22.6
15 Battambang 392,583 83,403 437,345 89,152 501,260 94,448 513,300 96,460 519,835 98,304 4.8 1.5 1.3 1.9
16 Pailin 197,225 101,919 201,998 73,410 21,913 55,279 129,477 12,749 10,684 1,415 0.1 0.0 -91.7 -88.9
17 Pursat 18,436 4,675 35,538 6,291 29,887 8,633 28,851 6,639 39,719 7,019 0.4 0.1 37.7 5.7

VI Others 792,424 97,619 548,306 214,138 529,324 114,340 517,502 93,607 568,392 116,849 5.2 1.7 9.8 24.8
18 Kampong Cham 403,684 54,865 347,869 31,554 264,064 28,794 232,620 25,615 278,400 14,819 2.6 0.2 19.7 -42.1
19 Kampong Chhnang 24,162 3,417 26,459 3,622 22,158 3,394 36,339 4,959 64,048 4,477 0.6 0.1 76.3 -9.7
20 Kampong Speu 22,632 12,545 23,391 12,628 22,600 11,937 27,284 13,019 31,443 14,336 0.3 0.2 15.2 10.1
21 Kandal 253,784 12,564 54,266 9,536 49,116 10,307 35,573 8,251 28,401 10,619 0.3 0.2 -20.2 28.7
22 Prey Veng 8,634 2,730 7,783 2,208 8,019 2,175 15,115 1,617 20,532 2,567 0.2 0.0 35.8 58.8
23 Svay Rieng 22,830 1,711 30,381 585 42,742 614 42,955 891 50,845 1,583 0.5 0.0 18.4 77.7
24 Takeo 56,698 9,787 42,706 9,224 38,994 10,949 58,627 13,932 36,338 13,466 0.3 0.2 -38.0 -3.3
25 Thbong Khmum 15,451 144,781 81,631 46,170 68,989 25,323 58,385 54,982 0.5 0.8 -15.4 117.1

TOTAL 8,518,753 5,127,567 9,004,437 5,612,267 9,678,992 5,799,427 10,642,081 6,025,743 10,864,368 6,737,488 100.0 100.0 2.1 11.8
Note:

KHM: Cambodian Visitors
INT: Foreign Visitors

No.
2016

Destinations
20172013 2014 2015

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cambodian 6.73 M 7.02 M 7.65 M 7.81 M 8.20 M 8.52 M 9.00 M 9.68 M 10.64 M 10.86 M

Foreigner 2.31 M 2.58 M 2.93 M 3.38 M 4.24 M 5.13 M 5.61 M 5.80 M 6.03 M 6.73 M
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