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នាយករដ្ឋតន្តនេ ីននព្រះរាោណាចព្កកតពោុ 
 

អារតភកថា 

 
ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាល ខ្ុុំសូមសម្មែងនូវមននាសនចេតនារីក្រាយម្លែងនូវសារលិខិតជូនជនរួមជាតិទុំងអស់

ជាទីនសនហា អុំពីឆនទៈ ការនតែជាញាចិតែរតស់រាជរដ្ឋាភិបាល គុំទ្ទម្ែនទីចងអុលែែូវ (Roadmap) សែីពី ម្ែនការសាតារ និងនលើក្សទយួ
វិស័យនទសចរណ៍ក្មពុជា ក្នុង និងនទ្កាយវិតតែិជុំងឺក្ូវីដ-១៩។ ម្ែនទីចងអុលែែូវននេះបានតង្ហាញនូវចក្ខុវិស័យចាាស់លាស់
សទ្ាត់ការសាដារ និងនលើក្សទួយវិស័យនទសចរណ៍ក្មពុជានទ្កាយជុំងឺក្ូវីដ-១៩ នដ្យបានតង្ហាញថាក្មពុជាអាចនឹងទទួល
បាននភ្ៀវនទសចរអនែរជាតិទ្តាណ ៧លាននាក្់ យ ាងយូរនៅឆ្ាុំ២០២៥ និងនភ្ៀវនទសចរក្នុងទ្សុក្ទ្តាណ ១១លាននាក្់ 
នៅឆ្ាុំ២០២៣ ន ើងវិញ។ វិស័យនទសចរណ៍ក្មពុជានទ្តៀមនឹងនងើតន ើងវិញអាចនទ្កាមទទ្មង់ជាអក្ាសរ “U” សទ្ាត់
នទសចរណ៍អនែរជាតិ និងទទ្មង់អក្ាសរ “V” សទ្ាត់នទសចរណ៍ក្នុងទ្សុក្។ 

ជុំងឺក្ូវីដ-១៩ បានតងកឱាយានវិតតែិម្ដលមិនធ្លាត់នក្ើតានន ើង និងបានែែល់ការភ្ញាក្់នែអើលយ ាងខលាុំងសទ្ាត់ក្មពុជា 
តុំតន់ និងសក្លនលាក្។ ែលត េះពាល់ននជុំងឺក្ូវីដ-១៩ បាននាុំឱាយនភ្ៀវនទសចរអនែរជាតិមក្ទសាសនាក្មពុជាធ្លាក្់ចុេះ 
៨០,២% និងនភ្ៀវនទសចរក្នុងទ្សុក្ធ្លាក្់ចុេះក្នុងរងវង់ទ្តាណ ២០% ជាមួយនឹងការខតតង់ទ្បាក្់ចុំណូលទ្តាណ  
៣ ត ៊ីលានដុលាលារអានម រិក្ នៅឆ្ាុំ២០២០ ននេះ។ រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុជាដ្ក្់នចញម្ែនទចីងអលុែែវូសដពីមី្ែនការសាតារ នងិនលើក្
សទួយវិស័យនទសចរណ៍ក្មពុជា ក្នុង និងនទ្កាយវិតតែិជុំងឺក្ូវីដ-១៩ នដ្យម្តងម្ចក្ជា ០៣ ដុំណាក្់កាល៖  

១- ដុំណាក្់កាលទី១ (Resilience & Restart) : សុំនៅការទ្រត់ទ្រងវិតតែិក្នុងដុំណាក្់កាលទាលាត់លមី  និង
នរៀតចុំម្ែនការសទ្ាត់ការសាតារនទសចរណ៍ន ើងវិញ (២០២០-២០២១) ពីនទ្ពាេះថាវិតតែិននេះ បានែែល់នូវឱកាសឱាយ
នយើងពិចារណាន ើងវិញ នូវទ្តព័នធសទ្ាត់ែែល់ឱាយវិស័យនទសចរណ៍ក្មពុជាកាន់ម្តឱាយានភ្ពធន់ និងទ្តក្តនដ្យនិរនែរ
ភ្ពសទ្ាត់អនារត។ ក្នុងដុំណាក្់កាលននេះ នយើងទ្តូវរួមគ្ាកាត់តនថយែលត េះពាល់ននជុំងឺឆែងក្ូវីដ-១៩ ឱាយបានជាអតិតរា។ 
ជាក្់ម្សដងរាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុជានទ្កាមក្ិចេសហការជាមួយវិស័យឯក្ជន បានដ្ក្់នចញវិធ្នការជានទ្ចើនសុំនៅ នធវើយ ាង
ណាឱាយអាជីវក្មមនៅរស់រាន និងអាចរក្ាាការង្រក្នុងវិស័យនទសចរណ៍ឱាយានភ្ពធន់ នហើយម្សដងនចញតាមរយៈ ការអនដរា-
រមន៍រតស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាតនដតនាទាត់ចុំនួន ០៧ជុុំ រួចនហើយ និងការជុំរុញចលនានទសចរណ៍ក្នុងទ្សុក្ អមជាមួយការ
ដ្ក្់នចញនូវ “វិធ្នសុវតថិភ្ពនទសចរណ៍”។ 

ក្នុងដុំណាក្់កាលននេះ ភ្ពជានដរូរដឋ-ឯក្ជននដើរតួនាទីយ ាងសុំខន់ក្នុងការចូលរួមដល់យុទធនាការទត់សាកាត់ការ
ឆែងជុំងឺក្ូវីដ-១៩ ពិនសសទ្តូវែដល់នសវាក្មមទ្តក្តនដ្យសុវតថិភ្ព ជាមូលដ្ឋានទ្រឹេះននការសាដារវិស័យនទសចរណ៍ពីនទ្ពាេះថា 
ការតនងកើននូវភ្ពនជឿទុក្ចិតែ និងភ្ពនជឿជាក្់ នលើទ្រត់ម្ខាសសង្វាក្់ននែលិតក្មមក្នុងវិស័យនទសចរណ៍ រឺជាចុំណុចរនែឹេះ
អាទិភ្ពសទ្ាត់ការទក្់ទញនទសចរណ៍។ ភ្ពនជឿជាក្់ និងភ្ពទុក្ចិតែទ្តូវរិតពី នដើមម្ខាស ដល់ចុងម្ខាស រិតចាត់ពី 
ទ្ចក្ទវារអនែរជាតិននទ្តនទសម្ដលនភ្ៀវនទសចរបានចាក្នចញរហូតដល់ទ្ចក្ទវារអនែរជាតិនៅទ្តនទសក្មពុជា និងតនែដល់
នសវាក្មមសា្ាក្់នៅ ហូតចុក្ នធវើដុំនណើរ សក្មមភ្ពក្មាានែនានា រហូតដល់ការទ្ត ត់នៅទ្តនទសខែួនវិញទ្តក្តនដ្យភ្ព
ក្ក្់ន្ដា។ ក្នុងន័យននេះ ទ្រត់តួអងគពាក្់ព័នធទុំងអស់ក្នុងវិស័យនទសចរណ៍ទ្តូវតនែអនុវតែឱាយបានខជាត់ខជួនវិធ្នសុវតថិភ្ព
នទសចរណ៍ និងវិធ្នសុខភិបាលនទ្ពាេះថា “អវីៗ នឹងមិនទ្ត ត់នៅរក្សភ្ពនដើមវិញនទ ដូចននេះនយើងទ្តូវនចេះសទ្មត
ខែួននរៀនរសក់្នងុសភ្ពលមមីយួ នពាលរទឺ្តវូនចេះរក្ាាអនាមយ័ឱាយបានខជាតខ់ជនួ និងានការទ្តយត័នទ្តម្យង ក្ុុំនធវសទ្តម្ហស
ឱាយនសាេះ”។ ទនទឹមននេះ នដើមាបីនទ្តៀមការសាតារន ើងវិញវិស័យនទសចរណ៍ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសនទ្មចវិនិនយរសាធ្រណៈ



ii 

 

ក្នុងការម្ក្លមអនហដ្ឋារចនាសមព័នធែែូវនៅត ូលនទសចរណ៍អាទិភ្ព រួមាន ែែូវ៣៤ម្ខាស នៅទ្ក្ុងទ្ពេះសីហនុ និងរនទ្ាងែែូវ
៣៨ ម្ខាសនៅទ្ក្ុងនសៀមរាត ម្ដលនឹងែដល់ម្ែែផ្កាដល់ការនលើក្ក្មពស់ភ្ពទក្់ទញនទសចរណ៍ចាត់ពីចុងឆ្ាុំ២០២១ ជាពុុំខន។ 

២- ដុំណាក្់កាលទី២ (Recovery) :  នដើមាបីសាតារន ើងវិញននវិស័យនទសចរណ៍ក្មពុជានទ្កាយវិតតែិជុំងឺក្ូវីដ-១៩ 
(ឆ្ាុំ២០២២-២០២៣) និងកាត់តនថយែលត េះពាល់ននវិតតែិជុំងឺក្ូវីដ-១៩ ឱាយបានជាអតិតរា រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងតនែ
ែដល់ការតណ្តេះតណាតាលជុំនាញវិជាជាជីវៈនទសចរណ៍ ជុំនាញឌីជីលល និងជុំនាញលមីៗឱាយទ្សតតាមតទ្មូវការទីែាារនទ្កាយ
វិតតែិជុំងឺក្ូវីដ-១៩ និងការខិតខុំនលើក្ក្មពស់ក្ិតាានភុ្ពក្មពជុាជានគលនៅនទសចរណ៍ទ្តក្តនដ្យសវុតថិភ្ពនទ្កាយវិតតែិ
ជុំងឺក្ូវីដ-១៩។ ក្នុងដុំណាក្់កាលននេះ នដើមាបតីនងកើនឧតែមភ្ពទ្តក្ួតទ្តម្ជងនទសចរណ៍ក្មពុជាក្នុងតុំតន់ និងសក្លនលាក្ 
រាជរដ្ឋាភិបាលក្៏នឹងតនងកើតក្ចេត់មូលនិធិនលើក្សទួយ នដើមាបីគុំទ្ទនលើរនទ្ាងអាទិភ្ព  ដូចជាការអភិវឌាឍែលិតែល
នទសចរណ៍លម ីៗ ការពទ្ងឹងរុណភ្ពនទសចរណ៍ ការតនងក ើតឱាយានសាលាជាតិវិជាជ ាជីវៈនទសចរណ៍នៅតាមត ូល
នទសចរណ៍អាទិភ្ព ការនលើក្ទឹក្ចិតែដលរ់ុំរូអាជវីក្មមនទសចរណល៍មីៗម្ដលានភ្ពនចនទ្តឌតិ និងនវានុវតែន៍ ការនលើក្ក្មពស់
ធុរក្ិចេលមីៗ ក្នុងវិស័យនទសចរណ៍ ការចាត់យក្តនចេក្វិទាាឌីជីលល ការនលើក្ក្មពស់សមតថភ្ពទុំនាក្់ទុំនងសាធ្រណៈ 
និងែាសពវែាាយនទសចរណ៍។ល។ 

៣- ដ ុំណាក្់កាលទី៣ (Relaunch) : ការនរៀតចុំនឆ្ ាេះនៅកាន់អនារតលម ី (ឆ្ ា ុំ២០២៤-២០២៥) ននវិស័យ
នទសចរណ៍ក្មពុជា សុំនៅទញយក្ែលទ្តនយជន៍ពីការអភិវឌាឍវិសយ័នទសចរណក៍្មពជុាឱាយបានជាអតតិរា ទ្តក្តនដ្យ
និរនែរភ្ព និងការទទួលខុសទ្តូវ ឱាយបាននលើសមុននពលវិតតែិ នដ្យចាត់យក្ឱកាសននវិតតែិជុំងឺក្ូវីដ -១៩ ក្សាង
អនារតននវិស័យនទសចរណ៍ក្មពុជាឱាយាននិរនែភ្ព រុណភ្ព និងឆលាតនវ។ 

ជាលមីមដងនទៀត ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុជា ខ្ុុំសូមវាយតនមែខពស់ចុំនពាេះទ្ក្សួងនទសចរណ៍ និងម្ែនក្ឯក្ជន បាន
សហការគ្ានធវើឱាយឯក្សារម្ែនទីចងអុលែែូវននេះ បាននលចនចញជារូតរាង នហើយទ្តូវបានអនុម័តនិងបានកាលាយជាឯក្សារ
ដ៏ានតនមែតុំែុតសទ្ាត់ជាតិនយើង។ នឆែៀតក្នុងឱកាសននេះ ខ្ុុំសូមអុំពាវនាវទ្រត់ទ្ក្សួង-សាថាត័ន អាជាញាធរម្ដនដីទ្រត់លុំដ្ត់
ថា្ាក្់ នដរូអភិវឌាឍ អងគការជាតិ និងអនដរជាតិ វិស័យឯក្ជន ក្៏ដូចជាទ្តជាជនទុំងអស់ សូមចូលរួមគុំទ្ទ និងរួមចុំម្ណក្
ឱាយបានសក្មមក្នុងការអនុវតដ ម្ែនទីចងអុលែែូវសដីពីម្ែនការសាដារ និងនលើក្សទួយវិស័យនទសចរណ៍ ននេះឱាយទទួលបាន
នជារជ័យជាសាថាពរ។ 

ខ្ុុំសូមអុំពាវនាវឱាយទ្រត់ភ្រីពាក្ព់័នធ វិស័យឯក្ជន ទ្តជាពលរដឋរួមគ្ានដើមាបី “ម្ទ្តកាលាយការរុំរាមក្ុំម្ហងពជីុំងកឺ្វូដី-១៩ 
នៅជាឱកាសសទ្ាតក់ារម្ក្ទទ្មងវ់ិសយ័នទសចរណក៍្មពុជា” និងនសនើឱាយវិស័យឯក្ជនទ្តូវពទ្ងឹងខែួននដើមាបីសទ្មតក្នុងតរិតទ
លមី ពិនសសទ្តូវចាត់យក្តនចេក្វិទាាឌីជីលលក្នុងធុរក្ិចេរតស់ខែួនពីនទ្ពាេះថា តនចេក្វិទាាឌីជីលលម្លងជាជនទ្មើសនទៀតនហើយ 
ត ុម្នដរឺជាតទ្មូវការចាុំបាច់សទ្ាត់វិស័យនទសចរណ៍ក្មពុជា។ “ក្នុងកាលៈនទសៈននេះ នយើងទ្តូវនចេះ និងតនងកើនការទក្់
ទញយក្ទ្តនយជន៍ពីតនចេក្វិទាា នដើមាបីជីវភ្ពទ្តចាុំនលៃការដឹក្នាុំ ការសិក្ាា ការតុំនពញការង្រ និងការនធវើអាជីវក្មម”។  

ខ្ុុំសងាឃឹមយ ាងមុតាុំថា ម្ែនទីចងអុលែែូវននេះ កាលាយជាទ្តីវិស័យក្នុងការសាដារ និងនលើក្សទួយវិស័យនទសចរណ៍ក្មពុជា 
ទ្តក្តនដ្យចីរភ្ព រុណភ្ព សុវតថិភ្ព និរនដរភ្ព ការទទួលខុសទ្តូវ និងតរិយតនន និងក្នុងតុពវនហតុនលើក្ក្មពស់ម្លម
នទៀតនូវក្ិតាានុភ្ពក្មពុជា “ក្មពុជា: ទ្ពេះរាជាណាចទ្ក្អចឆរិយៈ - ែដល់ភ្ពក្ក្់ន្ដា” ឱាយកាលាយជានគលនៅនទសចរណ៍
រុណភ្ពលុំដ្ត់ពិភពនលាក្ទ្តក្តនដ្យភ្ពនជឿជាក្់ និងទុំនុក្ចិតែ។  
 

 

 

  

នលៃ                          ម្ខ               ឆ្ាុំជតូ នទសក័្ ព.ស.២៥៦៤  
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1 

 

សេចក្តីស ត្ើម 

១- ស្ថា នភាពសេេចរណ៍េក្ល តំបន់ និងក្មពុជា 

(1). ជំងឺកូវីដ-១៩  បាៃៃឹងកំពុ្ងគំរាម្កំផហងដល់ការរស់លៅ្បចំនថ្ៃ េម្លា ប់ ជីវភាព្ អាយុជីវិត្ លសដឋកិចច 

ៃិងសងគម្ទាងំម្ូលលៅលលើសកលលោក។ ម្កដល់បចចុបបៃន គ្មម ៃៃរណាដឹងថា លព្លណាជំងឺកូវីដ-១៩  លៃ៉ះៃឹងបញ្ចប់

លនា៉ះល ើយ លហើយក៏គ្មម ៃៃរណាអាចេសសៃ៍ទាយ អំពី្ផលប ៉ះពាល់ជំងឺលៃ៉ះម្កលលើេិដឋភាព្នៃជីវភាព្រស់លៅរបស់

សងគម្ជាតិ្ៃីម្ួយៗ ទាំងលសដឋកិចច ៃលោបាយ ៃិងរលបៀបរបបសងគម្បាៃជាក់ោក់លនា៉ះផដរ។ ជំងឺកូវីដ-១៩  លៃ៉ះ

បាៃបងកផលប ៉ះពាល់ោ ងខ្ា ំងដល់វិស័យលេសចរណ៍សកលលោក។ 

 

ក- ក្ម្តិ្សកលលោក 

(2). លោងតាម្ការវាយត្នម្ារបស់អងគការលេសចរណ៍ព្ិភព្លោក (UNWTO) ផលប ៉ះពាល់លេសចរណ៍ 

អៃតរជាតិ្លៅ ន្ ំ២០២០ លៃ៉ះម្លៃការធ្លា ក់ចុ៉ះកនុងអ្តា -៧៤% ខ្ត្បង់្បាក់ចំណូលកនុងវិស័យលេសចរណ៍ ្បម្លណ 

១,៣ ្ េីោៃដោុា រអាលម្ រិក លសមើៃឹងការបាត់្បង់ចំៃួៃលភញៀវលេសចរអៃតរជាតិ្ ១,១២ ប ៊ឺោៃនាក ់លដាយស្តរស្តា ៃភាព្

នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩  ម្លៃការវិវត្តកាៃ់ផត្ធៃៃ់ធៃរផដលបងខំឱ្យ្បលេសទាំងអស់ដាក់លចញវិធ្លៃការ

 រតត្ត្បិត្ការលធវើដំលណើរ (Travel Restrictions)។ លោងតាម្របាយការណ៍ ្បលេសផដលជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍ទាំង

អស់ (១០០%) លលើសកលលោកបាៃដាក់លចញវិធ្លៃការរតត្ត្បិត្ការលធវើដំលណើរ កនុងលនា៉ះ ៩៧ ្ បលេស (លសមើ ៤៥%) 

បាៃបិេទាងំ្សុង ឬម្យួផផនកនៃ្ចក្ពំ្ផដៃរបស់ខ្ាួ ៃ ៦៥ ្បលេស (លសមើ ៣០%) បាៃព្ៃារទាងំ្សុង ឬម្យួផផនកនៃ

លជើងល ៉ះលហើរអៃតរជាតិ្ ៃិង ៣៩ ្បលេស (លសមើ ១៨%) បាៃដាក់លចញវិធ្លៃការរតត្ត្បិត្ការចូលម្កដល់របស់លភញៀវ

លេសចរម្កពី្បណាត ្បលេស ឬតំ្បៃ់ម្ួយចំៃួៃ។ េៃទឹម្ៃឹងលនា៉ះ អងគការលេសចរណ៍ព្ិភព្លោក បាៃលសនើឱ្យ្បលេស

ជាសម្លជិក្តូ្វម្លៃការ្បុង្បយ័ត្នចលូរួម្េប់ស្តក ត់្ ៃិងបង្កក រការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩  លៃ៉ះ ៃិងលសនើឱ្យវិស័យ

ឧសាហកម្មលេសចរណ៍្តូ្វអៃុវត្តតាម្ការផណនំារបស់អងគការសុខ្ភាព្ព្ិភព្លោក (WHO) ឬ្កសួងសុខ្ភិបាលតាម្

្បលេសៃីម្ួយៗឱ្យបាៃខ្ា ប់ខ្ាួៃ ៃិងជា្បចំ។ 

(3). លោងតាម្របាយការណ៍នថ្ៃេី០៦ ផខ្ វិចឆិកា ន្ ំ២០២០ របស់្កុម្្បឹកាភិបាលលធវើដំលណើរ ៃិងលេសចរណ៍

ព្ិភព្លោក (WTTC) ផដលបាៃលធវើការសិកា ៃិងវាយត្នម្ាឥេធ ិព្លនៃការរកីរាលដាលនៃជំងឺកូវដី-១៩  លៃ៉ះបាៃៃឹង

កំពុ្ងលធវើឱ្យម្លៃការបាត់្បង់ការង្ករ្បម្លណ ១៤២,៦ ោៃការង្ករ លសមើៃឹង ៤៣% លៅកនុងឧសាហកម្មលធវើដំលណើរ ៃិង

លេសចរណ៍សកលលោក ៃិងប ៉ះពាល់ដល់ផលតិ្ផលកនុង្សុកសកល សរុប្បម្លណ ៣ ៨១៥ ប ៊ឺោៃដុោា រអាលម្ រកិ។ 

ការបាត់្បង់ការង្ករលៃ៉ះ បាៃលធវើឱ្យម្លៃការជ៉ះឥេធិព្លោ ងខ្ា ំងលៅដល់វិស័យលសដឋកិចច ៃិងសងគម្ជារួម្ តាម្រយៈ

ឥេធ ិព្លដូម្ីណូ (Spillover Effect) ផដលលលើសពី្ឥេធិព្លអវិជាម្លៃលៅកនុងវិស័យលធវើដំលណើរ ៃិងលេសចរណ៍ជាសកល។  

(4). លដាយផ ក លោងតាម្របាយការណ៍របស់ អងគការព្លកម្មអៃតរជាត្ិ (ILO) កាលពី្នថ្ៃេី២៥ ផខ្ម្ករា  

ន្ ំ២០២១ បាៃព្ាករណ៍ពី្ផលប ៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ផដលអាចបណាត លឱ្យបាត់្បង់លម្ល ងការង្ករសរុប្បម្លណ 

៨,៨% លសមើៃឹង្បម្លណ ២៥៥ ោៃការង្ករ (ការង្ករលព្ញលម្ល ង) លៅ ន្ ំ២០២០។ 
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(5). ជារួម្កនុង ន្ ំ២០២០ ចំៃួៃលភញៀវលេសចរសកលលោកបាៃធ្លា ក់ចុ៉ះោ ងគំហុកគួរឱ្យកត់្សម្លគ ល់ ៃិងម្ិៃ

ផដលម្លៃពី្ម្ុៃម្ក។ ្កុម្អនកជំនាញរបស់អងគការលេសចរណព៍្ភិព្លោកបាៃព្ាករណ៍ថាវិស័យលេសចរណ៍អាចៃឹង

្ត្ ប់ម្កដូច ន្ ំ២០១៩  វិញ កនុងចលនាា ៉ះព្ី ២ ន្ ំកៃា៉ះ លៅ ៤ ន្ ំ។ 
 

ខ្- ក្ម្តិ្ត្បំៃ ់(អាសុបីា សុីហវកិ ៃងិអាស្ត ៃ) 

(6). លៅកនុងកំលុងលព្លវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  ្បលេសលៅកនុងតំ្បៃ់អាសុីបា សុីហវិក ៃិងអាសុីភាគខ្ងលកើត្ ក៏

ដូចជាអាស្ត ៃបាៃៃឹងកំពុ្ងរងផលប ៉ះពាល់ោ ងខ្ា ំងលលើវិស័យលេសចរណ៍។ លោងតាម្របាយការណ៍របស់អងគការ

លេសចរណព៍្ិភព្លោក បាៃបញ្ជា ក់ពី្ផលប ៉ះពាល់ផដលបណាត លម្កពី្ជំងឺកូវីដ-១៩ ថា តំ្បៃ់អាសុីបា សុីហវិកេេួល

បាៃចំៃួៃលភញៀវលេសចរ្បម្លណ ៥៧ ោៃនាក់ ថ្យចុ៉ះ -៨៤% ផដលជាតំ្បៃ់េេួលរងឥេធិព្លខ្ា ំងជាងលគ ៃិងជា

តំ្បៃ់ផដលម្លៃការរតត្ត្បិត្ខ្ា ំងជាងលគ។ 

(7). លៅអាស្ត ៃផលប ៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩  បាៃជ៉ះឥេធិព្លោ ងខ្ា ំងជាអវិជាម្លៃដល់ វិស័យលសដឋកិចច

ផាូវការ ៃិង វិស័យលសដឋកិចចល្ៅផាូវការ ជាពិ្លសសដល់ឧសាហកម្មលេសចរណ៍ ៃិងបដិសណាឋ រកិចច។ ជាក់ផសតង ន្ ំ

២០២០ លេសចរអៃតរជាតិ្ម្កេសសនាតំ្បៃ់អាស្ត ៃថ្យច៉ុះរហូត្ដល ់៨០,៥% (េេួលបាៃផត្ ២៥,៩៦ ោៃនាក់) 

ៃិងចំណូលពី្លេសចរណ៍ថ្យចុ៉ះរហូត្ដល់ ៧៥,៨%។ លសទើរផត្ម្ួយភាគបួៃ ឬ ២១,៥% នៃលភញៀវលេសចរម្កេសសនា

អាស្ត ៃ គឺម្កពី្្បលេសចិៃ លហើយការបិេ្បលេស ៃិងការលុបលចលលជើងល ៉ះលហើរបាៃប ៉ះពាល់ោ ងខ្ា ំងដល់

តំ្បៃ់លៃ៉ះ។ បផៃាម្ពី្លៃ៉ះ ការភ័យខ្ា ចនៃការឆ្ាងរីករាលដាល ការរតត្ត្បិត្ការលធវើដំលណើរ្តូ្វបាៃដាក់អៃុវត្តលដាយរដឋ

ជាសម្លជិកអាស្ត ៃបាៃប ៉ះពាល់ ៃិងរារាងំការលធវើដំលណើរបផៃាម្លេៀត្។ 

(8).  វិស័យដឹកជញ្ាូៃតាម្ផាូវអាកាសកំពុ្ងជួបវិបត្តិធំបំផុត្កនុង្បវត្តិស្តស្រសតរបស់ខ្ាួ ៃជាម្ួយៃឹងត្្មូ្វការលធវើ

ដំលណើរបៃតធ្លា ក់ចុ៉ះខ្ា ំងលដាយស្តរការរីករាលដាលោ ងលលឿៃនៃជំងឺកូវីដ-១៩  ការ រតត្ត្បិត្ការលធវើដំលណើរលដាយរដាឋ -

ភិបាលៃីម្ួយៗ ការបិេ្ពំ្ផដៃ ៃិងការធ្លា ក់ចុ៉ះៃូវេំៃុកចិត្តកនុងការលធវើអាជីវកម្ម។ ជាេូលៅ  វិស័យលេសចរណ៍អាស្ត ៃ

ផត្ងផត្លងើបល ើងវិញ ៃិងស្តត រល ើងវិញបនាទ ប់ពី្ម្លៃការប ៉ះេងគិចធៃៃ់ធៃរនាលព្លកៃាងម្ក ដូចជា ការផទុ៉ះល ើងនៃជំងឺស្តរ  

លៅ ន្ ំ២០០៣ ៃិងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ាពិុ្ភព្លោក ន្ ំ២០០៨-២០០៩ ប ុផៃតការរកីរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩  នាលព្លលៃ៉ះ 

គឺម្ិៃធ្លា ប់ម្លៃ ៃិងវិវឌ្ឍៃ៍ោ ងលលឿៃផដលលធវើឱ្យវិស័យលេសចរណ៍លៅផត្្បឈម្ភាព្ម្ិៃចាស់ោស់។ លទា៉ះជា

ោ ងណាក៏លដាយ ្បលេសជាសម្លជិកអាស្ត ៃបាៃដាក់លចញៃវូលគ្មលៃលោបាយ ៃិងវិធ្លៃការម្ួយចំៃួៃលដើម្បីគំ្ម្េ

ដល់វិស័យលេសចរណ៍ ៃិងវិស័យពាក់ព័្ៃធៃឹងលេសចរណ៍ស្ម្លប់ដំណាក់កាលចំលពា៉ះម្ុខ្ក៏ដូចជាផផៃការស្ម្លប់

ដំណាក់កាលស្តត រល ើងវិញ។ ជាម្ួយៃឹងភាព្មិ្ៃ្បាកដ្បជាជំុវិញការផទុ៉ះល ើងនៃជំងឺកូវីដ-១៩  ៃិងការ្ពួ្យបារម្ភ

កាៃ់ផត្ខ្ា ំងល ើងនៃផលប ៉ះពាល់បផៃាម្លេៀត្លលើលសដឋកិចច-សងគម្ ្បលេសសម្លជិកអាស្ត ៃបាៃដាក់លចញកញ្ចប់

ជំរុញលសដឋកិចចជាល្ចើៃចប់តាំងពី្ផខ្កុម្ភៈ ន្ ំ២០២០ លដើម្បីកាត់្បៃាយផលប ៉ះពាល់នៃការផទុ៉ះល ើងនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។  
 

គ- ក្ម្តិ្ថាន កជ់ាត្ ិ(កម្ពុជា) 

(9).  វិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា ន្ ំ២០២០ លៃ៉ះបាៃៃឹងកំពុ្ងជួប្បេ៉ះឥេធិព្លអវិជាម្លៃថ្មីម្ួយលេៀត្ផដល 

បណាត លម្កពី្វិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩  ផដលបាៃកំពុ្ងជ៉ះឥេធិព្លអវិជាម្លៃោ ងខ្ា ំង ជាក់ផសតង លៅកនុង ន្ ំ២០២០ 
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កម្ពុជាេេួលបាៃលភញៀវលេសចរអៃតរជាតិ្ចំៃួៃ ១,៣ ោៃនាក់ ថ្យចុ៉ះ -៨០,២% លធៀបៃឹងរយៈលព្លដូចគ្មន ន្ ំ

២០១៩។ លៅកនុង ន្ ំ២០២០ ការធ្លា ក់លភញៀវលេសចរលៃ៉ះម្លៃផលប ៉ះពាល់ជាល្ចើៃដល់ដំលណើរការអាជីវកម្មលេសចរណ៍។  
 

(10). លទា៉ះបីជាវិស័យលេសចរណ៍អៃតរជាតិ្បាៃៃឹងកំពុ្ងេេួលរងឥេធិព្លោ ងខ្ា ំងពី្វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ 

ក៏លដាយ លយើងសលងកត្ល ើញចំៃៃួលភញៀវលេសចរកនុង្សុកម្លៃផលប ៉ះពាល់តិ្ចតួ្ច លៅកនុង ន្ ំ២០២០ លៃ៉ះ លដាយលភញៀវ

លេសចរកនុង្សុកផដលបាៃលធវើដំលណើរកម្ាៃតេូទាំង្បលេសម្លៃចំៃួៃសរុប ៩,០៤ ោៃនាក់ ថ្យចុ៉ះ -២០% លធៀប

ៃឹងរយៈលព្លដូចគ្មន ន្ ំ២០១៩។  
 

២- ចក្ខុវិេ័យ 

(11). ផផៃេីចងអុលផាូវកំណត់្ៃូវចកខុវិស័យកនុងការផ្បកាា យការគំរាម្កំផហងពី្វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  លៅជាឱ្កាស

ស្ម្លប់ការផកេ្ម្ង់កនុងវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាកាា យជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍គុណភាព្ សុវត្ាិភាព្ ៃិងៃិរៃតរភាព្ 

លដាយយកម្កវិញៃូវចំៃួៃលភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ិ្បម្លណ ៧ោៃនាក់ ោ ងយូរលៅ ន្ ំ២០២៥ ៃិងលភញៀវលេសចរកនុង

្សុកចំៃៃួ ១១ោៃនាក់ លៅ ន្ ំ២០២៣។ 
 

៣- សោលបំណង និងសោលសៅ 

ក- លគ្មលបណំង 

(12). លដើម្បីសល្ម្ចបាៃៃូវចកខុវិស័យខ្ងលលើ ផផៃេីចងអុលផាូវលៃ៉ះកំណត់្ៃូវលគ្មលបណំង ដូចខ្ងល្កាម្៖ 

− ស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាល្កាយជំងឺកូវដី-១៩  

− កាត់្បៃាយផលប ៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ -១៩  លលើឧសាហកម្មលេសចរណ៍កម្ពុជាឱ្យបាៃជាអតិ្បរម្ល 

− ទាញយកផល្បលោជៃ៍ បលងកើត្ការង្ករថ្មីៗពី្ផលិត្ផល ៃិងលសវាកម្មលេសចរណ៍ម្ួយចំៃួៃផដលម្លៃ

សកាត ៃុព្លកនុងដំណាក់កាលនៃការរកីរាលដាលជំងឺកូវដី-១៩  

− ជំរុញឧត្តម្ភាព្្បកួត្្បផជងលេសចរណ៍លលើ្កតំ្បៃ់ ៃិងអៃតរជាតិ្  

− លលើកកម្ពស់កិត្ាៃុភាព្កម្ពុជាជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍្បកបលដាយសុវត្ាិភាព្ល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវដី-១៩។  
 

ខ្- លគ្មលលៅ 

(13). លដើម្បីសល្ម្ចបាៃៃូវលគ្មលបំណងខ្ងលលើ ផផៃេីចងអុលផាូវលៃ៉ះបាៃដាក់លចញជា លគ្មលលៅ ដូចខ្ង

ល្កាម្៖  

− អភិវឌ្ឍៃ៍ផលិត្ផលលេសចរណ៍ ៃិងលសវាកម្មលេសចរណ៍ថ្មីៗ្បកបលដាយភាព្នចន្បឌ្តិ្ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ ៍ 

− ព្្ងឹងគុណភាព្លសវាកម្មលេសចរណ៍ឱ្យ្សបតាម្សតង់ដាថាន ក់ជាតិ្ ៃិងថាន ក់តំ្បៃ់ 

− ជំរុញការបណតុ ៉ះបណាត លជំនាញវិជាា ជីវៈលេសចរណ៍ ជំនាញបផៃាម្ ៃិងជំនាញថ្មីៗឱ្យ្សបតាម្ត្្ម្ូវការ

េីផារល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវដី-១៩  

− ស្មួ្លការលធវើដំលណើរ ៃិងដឹកជញ្ាូៃលេសចរណ៍ឱ្យម្លៃភាព្បត់្ផបៃ ៃិងង្កយ្សួល 
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− ព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្ផសព្វផាយលេសចរណ៍កម្ពុជាលៅកាៃ់េីផារអៃតរជាតិ្ ៃិងតំ្បៃ់ល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  

តាម្រយៈការលរៀបចំ ៃិងលលើកកម្ពស់ការផសព្វផាយ្ពឹ្ត្តិការណ៍លេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗឱ្យកាៃ់ផត្ម្លៃភាព្

ទាក់ទាញ ការវិៃិលោគលលើេីផារលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ ៃិងក៏ដូចជាការផាព្វផាយលេសចរណ៍តាម្ផបប

េំលៃើប្សបតាម្បរិបេបដិវត្តៃ៍ឧសាហកម្មេី៤ 

− ជំរុញការល្បើ្បាស់បលចចកវិេាកនុងវិស័យលេសចរណ៍ 

− ដាក់លចញលគ្មលៃលោបាយពិ្លសសចំបាច់ម្ួយចំៃួៃបល្ម្ើឱ្យការទាក់ទាញវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាកនុង

បរិបេថ្មី  

− ព្្ងឹងយៃតការអភិបាលកិចចលេសចរណ៍ល ើងវិញ្សបតាម្បរិបេនៃរលបៀបការង្ករ ៃិងធុរកិចចកនុងបរិបេថ្មី។  
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ជំពូក្េី១ 

សេណារីយ ូននការអភិវឌ្ឍសេេចរណ៍ក្មពុជា 

សរកាយវិបតតិជំងឺក្ូវីដ-១៩  

 

១- ្លប ៉ះពាល់ននជំងឺកូ្វីដ-១៩  និងការវិភាគ SWOT 

 សលើវិេយ័សេេចរណ៍ក្មពុជា 

២- ជសរមើេសេណារីយ នូនការអភិវឌ្ឍសេេចរណ៍ក្មពុជា

 ក្នុង និងសរកាយវិបតតិជំងឺកូ្វីដ-១៩  
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ជំពូក្េី១: សេណារយី នូនការអភវិឌ្ឍសេេចរណ៍ក្មពុជាសរកាយវិបតតិជំងឺក្ូវីដ-១៩  

១- ្លប ៉ះពាល់ននជំងឺក្ូវីដ-១៩  និងការវិភាគ SWOT សលើ វិេ័យសេេចរណ៍ក្មពុជា  

ក - ផលប ៉ះពាលន់ៃវបិត្តជិងំកឺូវដី-១៩  លលើវសិយ័លេសចរណក៍ម្ពុជា 

(14). ស្តា ៃភាព្នៃវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាលៅ ន្ ំ២០២០ កំពុ្ងសាិត្កនុងដំណាក់កាល “បញ្ជា ្បឈម្ផង 

ៃិងកាោៃុវត្តភាព្ផង”។ ជាក់ផសតង ស្ម្លប ់វិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាកនុង ន្ ំ២០២០ គឺ៖  
 

• លេសចរអនារជាតិ 

(15). កនុង ន្ ំ២០២០ កម្ពុជាេេួលបាៃលភញៀវលេសចរអៃតរជាតិ្ ចំៃួៃ ១,៣១ ោៃនាក់ ថ្យចុ៉ះ -

៨០,២% លធៀបៃឹងរយៈលព្លដូចគ្មន លៅ ន្ ំ២០១៩។ សាិត្កនុងស្តា ៃភាព្មិ្ៃចាស់នៃជំងឺកូវីដ-១៩ កនុង ន្ ំ

២០២០ កម្ពុជាេេួលរងផលប ៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺកូវដី-១៩  ម្លៃដូចជា៖  

(១). ខ្ត្បង់ចំណូលលេសចរណ៍អៃតរជាតិ្្បម្លណ ៣ ប ៊ីោៃដោុា រអាលម្ រកិ (បា ៃ់ស្តម ៃ) 

(២). រួម្ចំផណកកនុងផលតិ្ផលកនុង្សកុសរបុ អាចថ្យច៉ុះជាង ១៣% ម្កល្កាម្ ១០% (បា ៃស់្តម ៃ) 

(៣). ម្ូលដាឋ ៃអាជីវកម្មលេសចរណ៍ ៣ ៤២៩ េីតំាង ្តូ្វបាៃបិេ ៃិងផ្អអ កដំលណើរការ រួម្ម្លៃសណាឋ គ្មរ 

ផទ៉ះលភញៀវ លភាជៃីយដាឋ ៃ ម្ល សា-សា  េីភាន ក់ង្ករលេសចរណ៍ កីឡាលេសចរណ៍ ៃិងអាជីវកម្មខ្រា៉ាអូលខ្  

រងគស្តល ឌ្ីសកូផត្ក លបៀ គ ឌ្ិៃ  

(៤). បុគគលិកបល្ម្ើការង្ករកនុងវិស័យលេសចរណ៍ជាង ៥៤ ២៥៣ នាក់ (លសមើ្បម្លណ ៤៣,៧%) ្ តូ្វបាៃ

បញ្ឈប់ការង្ករ។ 
 

• លេសចរកនុង្សកុ  

 

រូបភាព្េ១ី : សាតិ្លិភញៀវលេសចរកនុង្សកុ  

 

  (្បភព្ : ្កសងួលេសចរណ)៍ 
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(16). លោងតាម្េិៃនៃ័យរបស់្កសួងលេសចរណ៍ បាៃបង្កា ញថាចលនានៃលភញៀវលេសចរកនុង្សុក  កនុង

រយៈលព្ល២ផខ្ដបំងូ នៃ ន្ ំ២០២០ (ផខ្ម្ករា ដល់ផខ្កុម្ភៈ) ស្តា ៃភាព្លេសចរណ៍លៅម្លៃសភាព្ជាធម្មតាលៅ

ល ើយ ខ្ណៈផដលជំងឺកូវីដ-១៩  លៅម្ិៃទាៃ់ម្លៃការលកើៃល ើងលៅកនុង្បលេស កនុងលនា៉ះម្លៃលភញៀវជាតិ្ម្លៃ 

ចំៃួៃ ១ ៦០៣៩៣១នាក់ ថ្យចុ៉ះ -១,៦% ៃិងលភញៀវលេសចរបរលេសផដលរស់លៅកនុង្សុកម្លៃចំៃួៃ ១ ១៦៧ 

៥៥៦នាក់ ថ្យចុ៉ះ -២០,២% លធៀបៃឹងរយៈលព្លដូចគ្មន លៅ ន្ ំ២០១៩។ 

(17). ម្ិៃ្តឹ្ម្ផត្ប ុលណាណ ៉ះ កនុងផខ្លម្ស្ត ន្ ំ២០២០ លភញៀវលេសចរកនុង្សុក ម្លៃការធ្លា ក់ចុ៉ះោ ង

គំហុក លដាយស្តរ វិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩  លៃ៉ះ ផដលម្លៃការលកើៃល ើងនៃករណីនំាចូលម្កកនុង្បលេស លដាយ

ម្លៃលភញៀវលេសចរជាតិ្្តឹ្ម្ចំៃួៃ ១០៦ ៤០៧នាក់ ថ្យចុ៉ះ -៩៣,២% ៃិងលភញៀវលេសចរបរលេសផដលរស់លៅ

កនុង្សុកម្លៃចំៃួៃ ២៤ ៨៥៤នាក់ ថ្យចុ៉ះ -៩៦,២% លធៀបៃឹងរយៈលព្លដូចគ្មន លៅ ន្ ំ២០១៩។ លឆ្ាើយត្ប

ៃឹងការធ្លា ក់ចុ៉ះនៃលភញៀវលេសចរកនុង្សុក  ៃិង្បយុេធ្ប្ំងៃឹងជំងឺកូវីដ-១៩   កនុងវិស័យលេសចរណ៍ ្កសួង

លេសចរណ៍បាៃដាក់លចញៃូវវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ ្បព័្ៃធចុ៉ះបញ្ាីស្តន ក់លៅ ការបណតុ ៉ះបណាត លបុគគលិក

កនុងលសវាកម្មលេសចរណ៍ ៃិងយុេធនាការនានា លដើម្បីជាការផតល់ៃូវេំៃុកចិត្តដល់លភញៀវលេសចរ ៃិងឈាៃដល់

ការកស្តងេំៃុកចិត្តពី្លភញៀវលេសចរអៃតរជាតិ្នាលព្លអនាគត្។ លដាយម្លៃការអៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍

្បកបលដាយ្បសិេធភាព្ ៃិង្សបតាម្វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្របស់្កសួងសុខ្ភិបាល ក៏ដូចជាការដាក់លចញៃូវ

លគ្មលៃលោបាយអៃតរាគម្ៃ៍ ៃិងការអៃុវត្តបាៃោ ងម្លៃ្បសិេធភាព្ លយើងសលងកត្ល ើញថាកំលណើៃលភញៀវ

លេសចរកនុង្សុក ម្លៃការលកើៃល ើងម្ក វិញចបពី់្ផខ្ឧសភា ដល់ផខ្កកកដា ន្ ំ២០២០។  

(18). គិត្្តឹ្ម្ផខ្ឧសភា ន្ ំ២០២០ ស្ម្លប់លភញៀវលេសចរកនុង្សុក កនុងលនា៉ះម្លៃលភញៀវលេសចរជាតិ្

ម្លៃចំៃួៃ  ២ ៥៨៤ ៣១៨នាក់ ថ្យចុ៉ះម្ក្តឹ្ម្ -៥០,១% ៃិងលភញៀវលេសចរបរលេសផដលរស់លៅកនុង្សុក

ម្លៃចំៃួៃ ១ ៥០៦ ០៣០នាក់ ថ្យចុ៉ះ -៦២,២% លធៀបៃឹងរយៈលព្លដូចគ្មន លៅ ន្ ំ២០១៩។ 

(19). ស្ម្លប់រយៈលព្លពី្រសបាត ហ៍លដើម្ផខ្កកកដា ន្ ំ២០២០ លភញៀវលេសចរកនុង្សុកផដលបាៃលធវើ

ដំលណើរកម្ាៃតលៅតាម្លគ្មលលៅលេសចរណ៍នានាេូទាងំ្បលេស ម្លៃចំៃួៃសរុប្បម្លណ  ៣១៣ ៣០០នាក់ 

លកើៃល ើង្បម្លណ ១,៦៧% លធៀបៃឹងរយៈលព្លពី្រសបាត ហ៍ចុងផខ្មិ្ថុ្នាកៃាងម្ក កនុងលនា៉ះ លភញៀវលេសចរ

ជាតិ្ម្លៃចំៃួៃ ៣០៧ ៨០៩នាក់ លកើៃល ើង ២,៥៤% ៃិងលភញៀវលេសចរបរលេសផដលរស់លៅកនុង្សុកម្លៃ

ចំៃួៃ ៥ ៤៩១នាក់ ថ្យចុ៉ះ្បម្លណ -៣០,៨៩%។ ចំៃួៃលភញៀវលេសចរកនុង្សុក ក់បាៃម្កដល់ចំណុច

លថ្រម្ួយផដលលកើៃល ើង ឬថ្យចុ៉ះកនុងរងវង់្បម្លណ ៥% លហើយចំៃួៃលភញៀវលេសចរសរុបសាិត្កនុងរងវង់ ៦០-

៦៥ម្ុឺៃនាក់ កនុងម្ួយផខ្ ឬលសមើៃឹង ៦០%-៦៥% នៃលភញៀវលេសចរកនុង្សុកសរុបម្ុៃស្តា ៃភាព្ម្លៃវិបត្តិកូវីដ-

១៩  ថ្យចុ៉ះ្បម្លណ -៣៥ លៅ -៤០%  ល្បៀបលធៀបម្ុៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។ 

(20). លទា៉ះជាោ ងណាក៏លដាយ លយើងសលងកត្ល ើញថា ការលកើៃល ើងលៃ៉ះម្លៃក្ម្ិត្លថ្រ ផដលបណាត ល

ម្កពី្លខ្ត្តលសៀម្រាបផដលធ្លា ប់ជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ លៅម្ិៃទាៃ់អាចទាក់ទាញលភញៀវលេសចរដូច

ស្តា ៃភាព្លដើម្។ កនុងករណីលៃ៉ះ លបើសិៃលខ្ត្តលសៀម្រាប លងើបល ើង្ប ក់្បផហលៃឹងលខ្ត្តលផសង លនា៉ះចំៃួៃ

លភញៀវលេសចរកនុង្សុកអាចៃឹងហក់ល ើងម្កដលចំណចុ  ៨៥%-៩០%។ 
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(21). ជាក់ផសតង បនាទ ប់ពី្ឈប់ស្ម្លកសងនៃពិ្ធីបុណយចូល ន្ ំ្បនព្ណីផខ្ម រ រយៈលព្លចំៃួៃ ០៥

នថ្ៃ (នថ្ៃេី១៧-២១ ផខ្សី  ន្ ំ២០២០)  លភញៀវលេសចរផដលបាៃលធវើដំលណើរកម្ាៃតលៅតាម្លគ្មលលៅ

លេសចរណ៍នានាេូទាំង្បលេស ម្លៃចំៃួៃសទុ៉ះល ើងគួរឱ្យគត់្សម្លគ ល់្បម្លណ ១,៤៥ោៃនាក់ (លភញៀវ

លេសចរជាតិ្ ១,៤៤ោៃនាក់ ៃិងលភញៀវលេសចរបរលេសផដលរស់លៅកនុង្សុក ១៤ម្ុឺៃនាក់)។ លដាយផ ក 

លបើគិត្្តឹ្ម្រយៈលព្ល៩នថ្ៃ (លៅរ៍-អាេិត្យ ម្ុៃៃិងល្កាយ នៃនថ្ៃសងពិ្ធីបុណយចូល ន្ ំ្បនព្ណីផខ្ម រ) ម្លៃចំៃួៃ

្បម្លណ ២ោៃនាក់។ 

(22). បផៃាម្ពី្លៃ៉ះ តាម្រយៈការចំណាយរបស់លភញៀវលេសចរ លដាយកនុងរយៈលព្ល ០៥នថ្ៃ លៃ៉ះ ការ

ចំណាយសរុបជាម្ធយម្ របស់លភញៀវលេសចរ ម្លៃដូចជាការេិញសំបុ្ត្ ការដឹកជញ្ាូៃ ការស្តន ក់លៅ ការហូបចុក 

ៃិងចំណាយលផសងៗលេៀត្ ម្លៃចំៃួៃ្បម្លណ ១០៣ ោៃដុោា រអាលម្ រិក កនុងលនា៉ះ: ចំលពា៉ះលភញៀវលេសចរជាតិ្

ចំណាយសរុប្បម្លណ ១០០ោៃដុោា រអាលម្ រិក (៧០$/ម្លន ក់),  លភញៀវលេសចរបរលេសផដលរស់លៅកនុង្សុក

ចំណាយសរុប្បម្លណ ២,៨២ោៃដុោា រអាលម្ រិក (២០០$/ម្លន ក់)។ 

(23). លៃ៉ះបញ្ជា ក់ពី្ផលវិជាម្លៃនៃលេសចរណ៍កនុង្សុក ផដលជួយលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា 

កនុងដំណាក់កាលវិបត្តិជំងឺកូវដី-១៩ ។ 

 

• ផលប ៉ះពាលល់លើអាជវីកម្មលេសចរណ ៍

(24). គិត្្តឹ្ម្ផខ្ម្ីនា-ផខ្កញ្ជញ  ន្ ំ២០២០ អាជីវកម្មបិេទាវ រសរុបចំៃួៃ ២ ៨៣៨េីតាំង លសមើៃឹង 

២៩,៦% ៃិងប ៉ះពាល់ការង្ករផ្អទ ល់កនុងវិស័យលេសចរណ៍ចំៃួៃ ៥០ ៩៩៦នាក់ លសមើៃឹង ៤៥,២%។ 

(25). គិត្្តឹ្ម្ផខ្ធនូ ន្ ំ២០២០ លយើងល ើញថាអាជីវកម្មលៅផត្បៃតបិេ/ផ្អអ កដំលណើរសរុបចំៃួៃ ៣ ៤២៩ 

េីតាំង លសមើៃឹង ៣៣,១% ៃិងប ៉ះពាល់ការង្ករផ្អទ ល់កនុងវិស័យលេសចរណ៍សរុបចំៃួៃ ៥៤ ២៥៣នាក់ លសមើៃឹង 

៤៣,៧%។  

(26). កនុងដំណាក់កាលនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  ្កុម្ហ ុៃភាគល្ចើៃមិ្ៃម្លៃលេធភាព្កនុងការបង់ព្ៃធ 

ៃិងម្ួយចំៃួៃលេៀត្ម្លៃលេធភាព្តិ្ចតួ្ច។ លោងតាម្របាយការណ៍ សតីពី្ ការសទង់ម្តិ្ ស្តា ៃភាព្អាជីវកម្ម

លេសចរណ៍លៅកនុងកំលុងលព្លវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩1 ផដលបាៃសិកាលលើផលប ៉ះពាល់នៃអាជីវកម្មកនុងកំលុង

លព្លកូវីដ-១៩  ៃិងផលប ៉ះពាល់លលើហិរញ្ញវត្ា ុ្កុម្ហ ុៃភាគល្ចើៃជួបបញ្ជា លលើលេធភាព្ការចំណាយលលើ

្បាក់ផខ្បុគគលិក (្កុម្ហ ុៃចំៃួៃ ៤៩% ម្ិៃម្លៃលេធភាព្ចំណាយលលើ្បាក់ផខ្បុគគលិក ៃិងផត្ ៨% 

ប ុលណាណ ៉ះផដលម្លៃលេធភាព្ចំណាយលលើ្បាក់ផខ្បុគគលិក) នថ្ាជួលេីតាំង (្កុម្ហ ុៃចំៃួៃ ៤៣% ម្ិៃម្លៃ

លេធភាព្ចំណាយលលើនថ្ាជួលេីតាំង ៃិងផត្ ១៤% ប ុលណាណ ៉ះផដលម្លៃលេធភាព្ចំណាយលលើនថ្ាជួលេីតាំង)    

នថ្ាអគគិសៃី (្កុម្ហ ុៃចំៃៃួ ២៦% ម្ិៃម្លៃលេធភាព្ចំណាយលលើនថ្ាបង់អគគិសៃី, ២២% ផដលម្លៃលេធភាព្

ចំណាយលលើនថ្ាជួលេីតាំង ៃិង៥១% ម្លៃលេធភាព្តិ្ចតួ្ចចំណាយលលើនថ្ាបង់អគគិសៃី)     ៃិងម្ិៃម្លៃលេធភាព្

សង្បាក់កម្ចី (្កុម្ហ ុៃចំៃួៃ ៤៥% ម្ិៃម្លៃលេធភាព្ចំណាយលលើនថ្ាបង់្បាក់កម្ចី, ៧% ផដលម្លៃលេធភាព្

ចំណាយលលើនថ្ាបង់្បាក់កម្ចី ៃិង៤៣% ម្លៃលេធភាព្តិ្ចតួ្ចចំណាយលលើនថ្ាបង់្បាក់កម្ចី)។   

 
1 អាជីវកម្មលេសចរណ៍ផដលចូលរួម្សទង់ម្ត្ិសរុបម្លៃចំៃៃួ ១៥៥អាជីវកម្ម។ 
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រូបភាព្េ២ី : លេធភាព្របស់្ កមុ្ហ ុៃលលើបញ្ជា ហរិញ្ញវត្ាកុនុងដណំាកក់ាលរកីរាលដាលជងំកឺូវដី-១៩ 

 

       (្បភព្ : អគគនាយកដាឋ ៃ្គប់្ គងឧសាហកម្មលេសចរណ)៍ 

 

(27). ម្ូលលហតុ្ចំបងនៃបញ្ជា លៃ៉ះគឺ រំហូរស្តច់្បាក់ ផដល្កុម្ហ ុៃចំៃួៃ ៩៧% បាៃៃឹងកំពុ្ងជួប

្បេ៉ះកនុងដំណាក់កាលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  ផដលបណាត លម្កពី្ការលក់ធ្លា ក់ចុ៉ះោ ងគំហុកនំាឱ្យបាត្់បង់

្បាក់ចំណូល ៃិងបញ្ជា ្បឈម្លផសងលេៀត្ផដល្កុម្ហ ុៃបាៃៃិងកំពុ្ងជួប្បេ៉ះម្លៃដូចជា ការបាត់្បង់

លភញៀវលដាយស្តរការផ្អអ កការលធវើដំលណើរ ឬព្ៃារលព្លលធវើដំលណើរលដាយខ្ា ចឆ្ាងវីរុស (ចំៃួៃ ៦៨%), ការ

ព្ៃារលព្លលបើកដំលណើរការផលិត្ផល ឬលសវាកម្មថ្មី (ចំៃួៃ ៦៦%), ផលិត្ភាព្របស់ៃិលោជិក រងផលប ៉ះ

ពាលអ់វិជាម្លៃ (ចំៃៃួ ៦៣%), ម្ិៃអាចព្ៃារ ឬចរចរល ើងវិញៃូវកាត្ព្វកិចចហិរញ្ញបបទាៃ បំណលុ (ចៃំៃួ 

៥៧%)។  

របូភាព្េ៣ី : បញ្ជា ្បឈម្ម្ខុ្ ៃងិផលប ៉ះពាល ់លដាយស្តរការផទុ៉ះល ើងនៃ រកីរាលដាលជងំកឺូវដី-១៩ 

 

(្បភព្ : អគគនាយកដាឋ ៃ្គប់្ គងឧសាហកម្មលេសចរណ)៍ 
 

(28). ដូចលៃ៉ះ លបើវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  លៅផត្បៃតកនុងរយៈលព្លផវង ្កុម្ហ ុៃរំពឹ្ងថា វិធ្លៃការផដល

ជាអាេិភាព្ម្លៃដូចជា ការចរចរជាម្ួយធនាគ្មរ ៃិងម្លច ស់បំណលុផតល់ជូៃៃូវកាត្ព្វកិចចសងបំណុលលសវាកម្ម 
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(ចំៃួៃ ៨០%), អៃុវត្តកាត់្បៃាយនផា្បតិ្បត្តិការ (ចំៃួៃ ៧០%), លសនើសុំលលើកផលងព្ៃធពី្រាជរដាឋ ភិបាល 

(ចំៃួៃ ៦៥%) ៃិងលសនើសំុកាត់្បៃាយចំណាយនថ្ាលភាើង-េឹកពី្រាជរដាឋ ភិបាល (ចំៃួៃ ៦២%)។ 

 

របូភាព្េ៤ី :  វធិ្លៃការអាេភិាព្ស្ម្លប់្ បត្ិបត្តកិារអាជវីកម្ម 

 

(្បភព្ : អគគនាយកដាឋ ៃ្គប់្ គងឧសាហកម្មលេសចរណ)៍ 
 

(29). កនុងលនា៉ះ បុគគលិកលៅតាម្បណាត លម្ូលដាឋ ៃអាជីវកម្មេេួលរងផលប ៉ះពាល់ពី្្កុម្ហ ុៃ រួម្

ម្លៃផ្អអ កការលរីសបុគគលិកថ្មី (ចំៃួៃ ១៤%), ផ្អអ កការឈប់ស្ម្លកលដាយគ្មម ៃការ្បាក់ឈនួ ល ៃិងផ្អអ កការ

បលងកើៃ្បាក់ផខ្ (ចំៃួៃ ១២%), កាត់្បៃាយ្បាក់ផខ្លដាយម្ិៃម្លៃផផៃការសង្ត្ ប់ (ចំៃួៃ ១១%), ការ

បៃាយ្បាក់រង្កវ ៃ់ (ចំៃួៃ ១០%) ៃិងកាត្់បៃាយបុគគលិក (ចំៃួៃ ៩%)។  
 

រូបភាព្េ៥ី : លេធភាព្របស់្ កមុ្ហ ុៃលលើបញ្ជា ហរិញ្ញវត្ាកុនុងដណំាកក់ាលរកីរាលដាលជងំកឺូវដី-១៩ 

 
(រប្ព : អគគនាយកដ្ឋា នរគប់រគងឧសាហកម្មម្ទសចរណ៍) 

 

(30). ជារួម្ម្លៃផលប ៉ះពាល់ធៃៃ់ធៃរលៅលលើហិរញ្ញវត្ាជុា្បាក់ចំណូលលៃ៉ះលធៀបលៅៃឹង ន្ ំម្ុៃ គឺ

កំលណើៃអវិជាម្លៃដល់លៅជាង ៥០% ម្លៃ (ចំៃួៃ ៨៥%) នៃ្កុម្ហ ុៃ លដាយម្លៃ្កុម្ហ ុៃផត្ (ចំៃួៃ 
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៩%) ផដលម្លៃកំលណើៃអវិជាម្លៃពី្ ២៥%លៅ ៤៩%។ ដចូលៃ៉ះ ្បាក់ចំលណញរបស់្កុម្ហ ុៃធ្លា ក់ចុ៉ះោ ង

ខ្ា ំងផដរ (ចំៃួៃ ៨៤%) នៃ្កុម្ហ ុៃម្លៃកំលណើៃអវិជាម្លៃនៃ្បាក់ចំលណញដល់លៅលលើសពី្ ៥០%។ 
 

 

រូបភាព្េ៦ី : ផលប ៉ះពាលផ់ដលរពំ្ងឹេកុលលើកលំណើៃ្បាក់ចំណូល ៃងិចលំណញរបស់្ កុម្ហ ុៃកនុងដំណាកក់ាលរកីរាលដាលជងំកឺូវដី-១៩ 
 

 
(្បភព្ : អគគនាយកដាឋ ៃ្គប់្ គងឧសាហកម្មលេសចរណ)៍ 

 

 

(31). កនុងករណីលៃ៉ះ  វិធ្លៃការផដល្កុម្ហ ុៃៃឹងកំពុ្ងអៃុវត្ត លដើម្បីលឆ្ាើយត្បលៅៃឹងផលប ៉ះពាល់

ផដលបណាត លម្កពី្ការផទុ៉ះនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  ម្លៃដចូជា ព្្ងឹងអៃុវត្តសុខ្ភាព្ ៃិងសុវត្ាិភាព្ដល់អតិ្ថិ្

ជៃ (ចំៃួៃ ១១%), ការលលើកកម្ពស់ការអៃុវត្ត្ បកបលដាយសុវត្ាិភាព្ ៃិងសុវត្ាិភាព្របស់ៃិលោជិក (ចំៃួៃ 

១៣%), អៃុវត្តយុេធស្តស្រសតកាត់្បៃាយចំណាយ្បតិ្បត្តិការ (ចំៃួៃ ១០%), ចរចជាម្ួយធ្លនាគ្មរ ៃិងអនក

ផតល់បំណលុលលើកាត្ព្វកិចចសងបំណលុ (ចំៃួៃ ១០%)។  

 
 

រូបភាព្េ៧ី :  វធិ្លៃការផដល្កមុ្ហ ុៃកពំ្ងុអៃវុត្ត ៃងិលឆ្ាើយត្បលៅៃងឹការ រកីរាលដាលជងំកឺូវដី-១៩ 

 

(្បភព្ : អគគនាយកដាឋ ៃ្គប់្ គងឧសាហកម្មលេសចរណ)៍ 
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(32). កនុងលនា៉ះវសិយ័ឯកជៃលសនើល ើងៃវូអៃសុ្តសៃម៍្យួចៃំៃួ៖ 

• ចូលរួម្ជាម្ួយរដាឋ ភិបាល ្កសួងលេសចរណ៍ លលើកកម្ពស់វិស័យលេសចរណ៍ ដូចជា ការផសព្វផាយ 

ពិ្ព័្រណ៍ អៃុវត្តកម្មវិធីឌ្ីជីថ្ល ការបណតុ ៉ះបណាត ល ៃិងការសិកា្ស្តវ្ជាវ 

• លរៀបចំៃលោបាយេីផារ្បកបលដាយៃវាៃវុត្តៃ៍ ៃិងេំលៃើបកម្ម 

• លរៀបចំកម្មវិធីជំរុញេំនាក់េំៃងលអជាម្យួអតិ្ថិ្ជៃ ៃិងការលព្ញចិត្តរបស់អតិ្ថិ្ជៃ 

• លរៀបចំៃលោបាយលលើកេឹកចិត្តបុគគលិកលដើម្បីបលងកើៃផលិត្ភាព្ ៃិងរកាបុគគលិក 

• បលងកើៃវិៃិលោគលលើបលចចកវិេាបផៃាម្ លដើម្បីបលងកើៃេីផារ ៃិង្បសិេធភាព្ការង្ករ 

• លេធភាព្អភិវឌ្ឍៃ៍ផលិត្ផល ឬលសវាកម្ម្បកបលដាយៃវាៃុវត្តៃ៍។ 
 

 

ខ្- ការវិភាគចំណុចខ្ា ំង ចំណុចលខ្ាយ កាោៃុវត្តភាព្ ៃិង ៃិភ័យនៃវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា 

កនុងដំណាក់កាលវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ 

 (33). ន្ ំ២០២០ លៃ៉ះបាៃៃឹងកំពុ្ងនំាម្កៃូវបញ្ជា ្បឈម្ោ ងខ្ា ំង ជ៉ះឥេធិព្លអវិជាម្លៃដល់ វិស័យ

លេសចរណ៍កម្ពុជាម្ិៃធ្លា ប់ម្លៃកនុងរយៈលព្ល ៣០ ន្ ំ ចុងល្កាយ។ សកលលោកបាៃៃឹងកំពុ្ងជួប្បេ៉ះឥេធិព្ល

អវិជាម្លៃជាល្ចើៃផដលបណាត លម្កពី្វិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩  ជាពិ្លសសដល់វិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា តំ្បៃ់ ៃិង

សកលលោក។ ប ុផៃតចំណុចលៃ៉ះក៏បាៃឆ្ាុ៉ះបញ្ជច ងំឱ្យល ើញអំពី្តួ្នាេីដ៏ម្លៃស្តរៈសំខ្ៃ់របស់វិស័យលេសចរណ៍កនុង

ការអភិវឌ្ឍលសដឋកិចច-សងគម្ ក៏ដូចជាឥេធិព្លផដលម្លៃលកខណៈ្បទាក់្កឡាគ្មន ជាអៃតរវិស័យជាម្ួយបណាត វិស័យ

លសដឋកិចច-សងគម្សំខ្ៃ់ៗដនេលេៀត្របស់ជាតិ្។ ខ្ងល្កាម្លៃ៉ះគឺជាការវិភាគ ៃិងឆ្ាុ៉ះបញ្ជច ងំ អំពី្ចំណចុខ្ា ំង ចំណចុ

លខ្ាយ កាោៃុវត្តភាព្ ៃិង ៃិភ័យ ស្ម្លប់វិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាកនុងដំណាក់កាលេម្លា ប់ថ្មី (New Normal)៖ 
 

តារាងេី១ : ការវិភាគអពំ្ចីំណុចខ្ា ំង ចំណុចលខ្ាយ កាោៃវុត្តភាព្ ៃងិ ៃភិ័យស្ម្លប់វសិ័យលេសចរណក៍ម្ពុជាកនុងដណំាក់កាល

េម្លា ប់ថ្ម ី 

ចណំចុខ្ា ំង ចណំចុលខ្ាយ  

•  វិស័យរដឋ ៃិងឯកជៃម្លៃការលបតជាញ ចិត្តកនុងការស្តត រឧសាហកម្ម

លេសចរណ៍ល ើងវិញ 

• ការផតល់ជូៃៃូវសកម្មភាព្លេសចរណ៍ ៃិងផលិត្ផលលេសចរណ៍

្បកបលដាយគុណភាព្ ៃិងគុណត្នម្ាខ្ពស់ស្ម្លប់េីផារលេសចរណ៍

អៃតរជាត្ិ 

• ការដាក់អៃុវត្តផផៃការលម្អភិវឌ្ឍលេសចរណ៍លខ្ត្តលសៀម្រាប 

(២០២១-២០៣៥) 

•  វិស័យលអកូលេសចរណ៍ផដលផតល់ជាបេព្ិលស្តធៃ៍ថ្មី កំព្ុង្ត្ូវ

បាៃលរៀបចំល ើង 

• ការចូលរួម្រវាងភាគីពាក់ព្័ៃធកនុងការអៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍

មិ្ៃទាៃ់ខ្ា ំងកាា លៅល ើយ 

• កម្ពុជាម្លៃកងវ៉ះខ្ត្លលើការវិៃិលោគ (ចំណាយ)លលើការលធវើេីផារលបើ

ល្បៀបលធៀបជាម្យួបណាត ្បលេសនានា 

• សម្បទាលេសចរណ៍ភាគល្ចើៃខ្ច ីបំណុលព្ីធនាគ្មរលដើម្បីលបើក ឬព្្ងីក

អាជីវកម្មរបស់ខ្ាួ ៃ  រីឯបុគគលិកបល្ម្ើការង្ករម្លៃមួ្យផផនកក៏ខ្ច ី្បាក់ព្ី 

មី្្កូហិរញ្ញវត្ា ុផដលជាលហត្ុបងកឱ្យផលប ៉ះពាល់ខ្ា ំងកនុងលព្លវិបត្តិលៃ៉ះ 

• ការផគត្់ផគង់ការង្ករលេសចរណ៍លៅម្លៃក្មិ្ត្ ៃិងផលិត្ភាព្ការង្ករ

របស់បុគគលិកលៅលខ្ាយ 

• ការសិកាេីផារ ៃិងផសព្វផាយមិ្ៃទាៃ់ម្លៃដំលណើរការផដលម្លៃលកខណៈ

ផផអកលលើការអៃុវត្តលអបំផុត្លៅ្កអៃតរជាត្ិលៅល ើយ 
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• បេព្ិលស្តធៃ៍តាម្រយៈសកម្មភាព្លេសចរណ៍លៅតាម្ត្ំបៃ់ជៃបេ 

កនុងលកខខ្ណឌ ជាត្ំបៃ់លេសចរណ៍ផបបផសងល្ព្ង ៃិងផលិត្ផល

ផដលបៃសុីលៅៃឹងលកខខ្ណឌ  (Soft Adventure) 

• ្បាងគ្ បាស្តេកនុងត្ំបៃ់អងគរ ផដលម្លៃលករ តិ៍លឈាម ៉ះលបី ៃិងជាប់

ចំណាត្់ថាន ក់លៅកនុង TripAdviser  

• ម្ាូបអា រផខ្ម រ ផដលម្លៃលកខណៈព្ិលសស ៃិងភាព្ទាក់ទាញដ៏

លអបំផុត្  

• ផលិត្ផលលេសចរណ៍ផដល្បកបភាព្េេលួខ្ុស្ត្ូវខ្ពស់  

• រម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍ដ៏្បណិត្លំដាប់ព្ិភព្លោក 

• ត្ំបៃ់លេសចរណ៍រាជធ្លៃីភនំលព្ញ្បកបលដាយភាព្រស់រលវីក  

• ជាត្ំបៃ់លេសចរណ៍ផដលម្លៃការឆ្ាងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩  

កនុងក្មិ្ត្ទាបជាង្បលេសកនុងត្ំបៃ់ ៃិងសកលលោក 

• ការដាក់លចញអៃុវត្តៃូវវិធ្លៃការ្បយុេធ្ប្ំងជំងឺកូ វីដ-១៩ 

ម្លៃភាព្ខ្ា ំងកាា  ៃិងមុ្ត្្សួច  

• ជាត្ំបៃ់លេសចរណ៍្បកបលដាយភាព្កក់លៅត  ៃិង្បជាជៃផខ្ម រ

្បកបលដាយភាព្ស្តវ គម្ៃ៍ (្បលេសត្ូច លប៉ះដូងធំេោូយ) 

• ជាត្ំបៃ់លេសចរណ៍្បកបលដាយគុណត្នម្ា លបើលធៀបលៅៃឹងត្ំបៃ់

លេសចរណ៍នៃ្បលេសជាល្ចើៃ  

• ម្លៃេំនាក់េំៃងដ៏ជិត្សនិេធជាមួ្យ្បលេសចិៃ ៃិង្បលេសកនុង

ត្ំបៃ់អាសុីអាលគនយ៍  

• ម្លៃការត្ភាា ប់កនុងក្មិ្ត្ត្ំបៃ់លអ (្បលេសសិងាបុរី / េី្កុងហុង

កុង ស្ម្លប់េីផារល ៉ះលហើរចម្លៃ យខ្ា ី) 

• អៃុវត្តេិដាឋ ការលអ ិច្ត្ូៃិក ៃិងេិដាឋ ការកនុងលព្លម្កដល់ 

• ជាត្ំបៃ់លេសចរណ៍ផដលម្លៃភាព្ទាក់ទាញលភញៀវលេសចរ្បកប

លដាយភាព្លស្តម ៉ះសម័្គ ៃិងលសចកតី្សឡាញ់ 

• កម្ព ុជាជាប់ចំណាត្់ថាន ក់ជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍ផដលម្លៃ

សុវត្ាិភាព្បំផុត្កនុងចំលណាម្លគ្មលលៅលេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្

បំផុត្កំព្លូទាងំ ១០ លោងតាម្្កុម្ហ ុៃលេសចរណ៍ Toulane 

នៃ្បលេសអាលាឺម្ ង់ 

• ការត្ភាា ប់ផាូ វអាកាសលៅកាៃ់េីផារសំខ្ៃ់ៗ (ព្ិលសសខ្វ ៉ះខ្ត្លជើង

ល ៉ះលហើរ ៃ្ យ) ផដលៃឹងនំាឱ្យការស្តត រល ើងវិញលៅល្កាយការរីក

រាលដាលនៃជំងកឺូវដី-១៩ម្លៃការលំបាក  

• ផលប ៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩  លៅលលើវិស័យលេសចរណ៍លដាយអវត្តម្លៃ

ការគំ្ម្េព្ីផផនកលសដឋកិចចបាៃល្ចើៃក្មិ្ត្ខ្ពស់ដូចបណាត ្បលេសអភិវឌ្ឍ

លផសងៗលេៀត្ 

• កងវ៉ះការអៃុវត្តតាម្សតង់ដាសុវត្ាិភាព្លៅតាម្ត្ំបៃ់លេសចរណ៍មួ្យចំៃួៃ 

(ត្ួោ ងលលើផផនកេូក/កបា ល់លេសចរណ៍) 

• ការយល់ល ើញត្ំបៃ់អភិរកសអងគរជាត្ំបៃ់លេសចរណ៍លលើសចំណ៉ុះ  

• លករ តិ៍លឈាម ៉ះអវិជាម្លៃនៃត្ំបៃ់លេសចរណ៍លខ្ត្ត្ព្៉ះសីហៃុ ៃិងលខ្ត្ត

លសៀម្រាបតាម្រយៈ្បព្័ៃធផសព្វផាយនានាកៃាងម្ក 

• ការផសវងរកព្័ត្៌ម្លៃព្ីលេសចរណ៍ម្លៃភាព្េៃ់លខ្ាយ ៃិងត្ិចត្ួច  

• ការព្ឹងផផអកហួសលហត្ុផត្លលើការេសសនាត្ំបៃ់អងគរស្ម្លប់ការលធវើេីផារ

លេសចរណ៍  

• កម្ពុជា្ត្ូវបាៃចត្់េុកថាជាត្ំបៃ់លេសចរណ៍បនាទ ប់បៃស ំ(លដាយការ

ព្ឹងផផអកផត្លលើត្ំបៃ់អងគរ) 

• ត្នម្ាលលើលសវាអាកាសោៃដាឋ ៃម្លៃត្នម្ាខ្ពស់លបើល្បៀបលធៀបជាម្ួយ

បណាត ្បលេសជិត្ខ្ង 

• ត្នម្ាលជើងល ៉ះលហើរខ្ពស់ស្ម្លប់ការលធវើដំលណើរព្ីេីផារលេសចរណ៍

ចម្លៃ យ ៃ្ យជាល្ចើៃ 

• ការរតត្បៃតឹងលលើការផតល់េិដាឋ ការជាបលណាត ៉ះអាសៃនផដលអាចៃឹងកាត្់

បៃាយការលលើកេឹកចិត្តកនុងការលធវើដំលណើរលៅលព្លខ្ងមុ្ខ្ 

 

កាោៃវុត្តភាព្   ៃភិយ័  

• ទាញយកលម្លរៀៃព្ីវិបត្តិលៃ៉ះ ស្តរៈសំខ្ៃ់នៃវិស័យលេសចរណ៍

ជាវិស័យអាេិភាព្ស្ម្លប់លសដឋកិចច-សងគម្កម្ពុជា 

• ផសព្វផាយ ៃិងជំរុញការលធវើដំលណើរលេសចរណ៍ចម្លៃ យខ្ា ី កនុងត្ំបៃ់

រវាងលគ្មលលៅលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ ព្ិលសសចលនាលេសចរណ៍

កនុង្សុក ៃិងលេសចរណ៍នផទកនុងអាស្ត ៃឱ្យកាៃ់ផត្ខ្ា ំង 

• លភញៀវលេសចរធ្លា ក់ចុ៉ះ ដូចលៃ៉ះ កនុងករណីមិ្ៃម្លៃផផៃការចងអុលផាូ វ 

ៃិងស្តត រល ើងវិញនៃវិស័យលេសចរណ៍ៃឹងចំណាយរយៈលព្លយូរកនុង

ការស្តត រល ើងវិញ 

• ការមិ្ៃចូលរួម្កនុងការសហការអៃុវត្តៃូវវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍

ៃឹងលធវើឱ្យម្លៃ ៃិភ័យលកើៃល ើងខ្ពស់ 
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• បលងក ើត្យុេធនាការថ្ម ីៗ ៃិងលលើកកម្ពស់កិត្ត ិនាម្ម្ល កយីល 

លេសចរណ៍ នៃ្បលេសកម្ពុជា “កម្ពុជា  : ល ្ៅព្ី ្បាស្តេ 

(Cambodia: Beyond the Temples)” 

• ព្លៃាឿៃកិចចការង្ករផដលបាៃៃឹងកំព្ុងអៃុវត្តឱ្យអៃុវត្តកាៃ់ផត្

្បលសើរជាងមុ្ៃ ដូចជាចលនាលេសចរណ៍ផបបផសងល្ព្ង ការលធវើ

ដំលណើរឱ្យកាៃ់ផត្ម្លៃសុវត្ាិភាព្  ៃិងអនាម្័យជាងម្ុៃ 

• បលងកើត្វត្តម្លៃ្បព្័ៃធឌ្ីជីថ្ល ៃិងបលចចកវិេាកនុងវិស័យលេសចរណ៍

លៅ្បលេសកម្ពុជា ដូចជាការចុ៉ះលឈាម ៉ះអៃឡាញ 

• ទាញយកវិបត្តិលៃ៉ះលធវើជាកតាត ជំរុញលដើម្បីព្្ងឹងការលធវើេីផារ ៃិង

ផសព្វផាយលេសចរណ ៍- ល ព្ ៉ះលៅរកអភិ្កម្លដើម្បីព្្ងឹងម្លធាបាយ

ហិរញ្ញវត្ាកុនុងេ្ម្ង់ភាព្ជានដគូរវាងរដឋ-ឯកជៃ 

• ព្្ងឹងម្លធាបាយកនុងការលធវើេីផារ ៃិងផសព្វផាយរួម្គ្មន ជាមួ្យ

ផផនកឯកជៃ : ្ គឹ៉ះស្តា ៃស្តធ្លរណៈរដឋបាលម្លៃលកខណៈលសដឋកិចច 

• ល្បើ្បាស់្បព្័ៃធផសព្វផាយបណាត ញសងគម្ផារភាា ប់ៃឹង “ឯក-

អគគរាជេតូ្សុឆ្ៃទៈលេសចរណ៍” 

• ល្បើ្បាស់វិបត្តិនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ លដើម្បីប្ងួប

ប្ងួម្មូ្លៃិធីអភិវឌ្ឍៃ៍ព្ីនដគូអភិវឌ្ឍអៃតរជាត្ិស្ម្លប់ការស្តត រ

ល ើងវិញនៃវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា 

• ព្ិៃិត្យល ើងវិញៃូវអភិ្កម្សតីព្ីការផតល់មូ្លៃិធិដល់ការអៃុវត្ត

យុេធស្តស្រសតលធវើេីផារ ៃិងផសព្វផាយលេសចរណ៍ 

• ល្បើ្បាស់ “លព្លលវោនៃការធ្លា ក់ចុ៉ះោ ងគំហុក” ជាការអៃុវត្ត

លលើការផកលម្អលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធលេសចរណ៍ ៃិងភាព្ស្តអ ត្ (ឧ.

លហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធផាូ វកនុង្កុងលសៀម្រាប ៃិងផកលម្អសម្បទា

លេសចរណ៍នានា) 

• ផកលម្អបេព្ិលស្តធៃ៍្បាស្តេអងគរវត្ត ឈាៃលៅការអៃុវត្តមិ្ៃ

ល្បើ្បាស់បាា សទិកលៅកនុងត្ំបៃ់អងគរ ល្បើ្បាស់ផត្ផលិត្ផលកនុង

្សុក ៃិងកិចចអៃុវត្តនានាកនុងលកខខ្ណឌ ្បកប លដាយចីរភាព្ឱ្យ

បាៃ្បលសើរជាងមុ្ៃ 

• ជាឱ្កាសកនុងការបញ្ឈប់ការអៃុវត្តកញ្ចប់លេសចរណ៍ “នថ្ាសូៃយ” 

លដាយចប់លផតើម្អៃុវត្តជាមួ្យម្លធាបាយចប់យកេីផារព្ីលគ្មល

លៅលភញៀវលេសចរចិៃលអៗ ៃិង្បកបលដាយគុណភាព្ 

• លរៀបចំបលងកើត្យុេធនាការផសព្វផាយស្ម្លប់លគ្មលលៅេីផារអឺរ៉ាុប 

្បលេសកនុងត្ំបៃ់អាសុីអាលគនយ៍ ៃិងេីផារចិៃ។ 

• ភាព្ធ្លា ក់ចុ៉ះៃូវលភញៀវលេសចរ លធវើឱ្យប ៉ះពាល់ដល់ការវិៃិលោគកនុងវិស័យ

លេសចរណ៍ 

• ការអៃុវត្តគល្ម្លង “ការលធវើដំលណើរ ៃិងលេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្" ៃិង

ម្លៃ ៃិភ័យខ្ពស់្បសិៃលបើមិ្ៃម្លៃការ្គប់្គងឱ្យបាៃ្ត្ឹម្្ត្ូវ 

(្បភព្ : គល្ម្លងព្្ងងឹសម្ត្ាភាព្ TCBP (AFD)-លោក Gavin Bell អនកជនំាញការ្បចំ្កសងួលេសចរណ៍ ៃងិ្កមុ្ការង្ករនៃ

លលខ្ធកិារដាឋ ៃនៃ្កមុ្ការង្ករកូវដី-១៩  កនុងវសិ័យលេសចរណ)៍ 
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២- ជសរមើេសេណារីយ ូននការអភិវឌ្ឍសេេចរណ៍ក្មពុជា ក្នុង និងសរកាយវិបតតិជំងឺក្ូវីដ-១៩  

 (34). លបើលម្ើលពី្ៃិនាន ការលភញៀវលេសចរអៃតរជាតិ្ ៃិងលភញៀវលេសចរកនុង្សុកម្កកម្ពុជាចប់តំាងព្ី ន្ ំ២០១០ 

ដល់ ន្ ំ២០១៩  បង្កា ញថា វិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាម្លៃអ្តាលកើៃល ើងជាលំដាប់ពី្ម្ួយ ន្ ំលៅម្ួយ ន្ ំ កនុងលនា៉ះលភញៀវ

លេសចរអៃតរជាតិ្លកើៃជាម្ធយម្ ១២% ៃិងលភញៀវលេសចរកនុង្សុកលកើៃជាម្ធយម្ ៤,៦%។  

(35). លដាយផ កស្ម្លប់ ន្ ំ២០២០ លេសចរណ៍កម្ពុជាេេួលឥេធិព្លរងផលប ៉ះពាល់ផដលបណាត លម្កពី្

ជំងឺកូវដី-១៩  ផដលបណាត លឱ្យលេសចរធ្លា ក់ចុ៉ះោ ងគំហុក។  

តារាងេ២ី : ៃនិាន ការនៃលភញៀវលេសចរកនុង្សកុ ៃងិលភញៀវលេសចរអៃតរជាត្មិ្កកម្ពុជា (២០១០ ដល ់២០២០): 

ន្ ំ លភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ ិ អ្តាកលំណើៃ លភញៀវលេសចរកនុង្សកុ អ្តាកលំណើៃ សរុប អ្តាកលំណើៃ 

២០១០ ២ ៥០៨ ២៨៩ ១៦,០% ៧ ៥៦២ ៦៩៩ - ១០ ០៧០ ៩៨៨ - 

២០១១ ២ ៨៨១ ៨៦២ ១៤,៩% ៧ ៨១១ ០៦៥ ៣,៣% ១០ ៦៩២ ៩២៧ ៦,២% 

២០១២ ៣ ៥៨៤ ៣០៧ ២៤,៤% ៨ ២៥៣ ៨៦០ ៥,៧% ១១ ៨៣៨ ១៦៧ ១០,៧% 

២០១៣ ៤ ២១០ ១៦៥ ១៧,៥% ៨ ៥១៨ ៧៥៣ ៣,២% ១២ ៧២៨ ៩១៨ ៧,៥% 

២០១៤ ៤ ៥០២ ៧៧៥ ៧,០% ៩ ០០៤ ៤៣៧ ៥,៧% ១៣ ៥០៧ ២១២ ៦,១% 

២០១៥ ៤ ៧៧៥ ២៣១ ៦,១% ៩ ៦៧៨ ៩៩២ ៧,៥% ១៤ ៤៥៤ ២២៣ ៧,០% 

២០១៦ ៥ ០១១ ៧១២ ៥,០% ១០ ៦៤២ ០៨១ ១០,០% ១៥ ៦៥៣ ៧៩៣ ៨,៣% 

២០១៧ ៥ ៦០២ ១៥៧ ១១,៨% ១០ ៨៦៤ ៣៦៨ ២,១% ១៦ ៤៦៦ ៥២៥ ៥,២% 

២០១៨ ៦ ២០១ ០៧៧ ១០,៧% ១១ ០៥៩ ៦៣៣ ១,៨% ១៧ ២៦០ ៧១០ ៤,៨% 

២០១៩ ៦ ៦១០ ៥៩២ ៦,៦% ១១ ៣១៩ ៥២៣ ២,៣% ១៧ ៩៣០ ១១៥ ៣,៩% 

២០២០ ១ ៣០៦ ១៤៣ -៨០,២% ៩ ០៤១ ៥៩៥ -២០,១% ១០ ៣៤៧ ៧៣៨ -៤២,៣% 

(្បភព្ : លសៀវលៅសាតិ្ិលេសចរណ៍, ្កសងួលេសចរណ៍) 

 

(36). លោងតាម្អងគការលេសចរណ៍ព្ិភព្លោក ការលធវើដំលណើរលេសចរណ៍អៃតរជាតិ្បាៃធ្លា ក់ចុ៉ះកនុងអ្តា

្បម្លណ -៧៤% លៅ ន្ ំ២០២០។ លហើយអងគការលេសចរណ៍ព្ិភព្លោក បាៃលធវើការវិភាគ ៃិងព្ាករណ៍ស្តា ៃភាព្

លេសចរណ៍អៃតរជាតិ្ល្កាយ ន្ ំ២០២០ លៃ៉ះ តាម្លសណារីយ ូចំៃួៃ ០៣ លដើម្បីឆ្ាុ៉ះបញ្ជច ងំអនាគត្វិស័យលេសចរណ៍នា

លព្លខ្ងម្ុខ្៖  

លសណារយី ូេី១ : លភញៀវលេសចរអៃតរជាតិ្ៃឹងលងើបល ើងវិញលៅ ន្ ំ២០២១ លហើយបៃតលកើៃល ើង លដាយ    

្ត្ ប់ លៅរកភាព្លដើម្ វិញដូចកាលពី្ ន្ ំ២០១៩  កនុងរយៈលព្ល ២ ន្ ំ កៃា ៉ះ  

(ពាក់កណាា ល ន្ ំ ២០២៣)។ លៃ៉ះលដាយស្តរឥេធិព្លនៃវា៉ា ក់ស្តងំកូវីដ-១៩ បាៃរុញ

លដាលឱ្យកំលណើៃត្្ម្ូវការនៃការលធវើដំលណើរម្លៃការលកើៃល ើងខ្ា ំងោ ងគំហុក ្ព្ម្

ជាម្ួយការដកលគ្មលៃលោបាយរតត្ត្បិត្ពី្្បលេសនានា ៃិងការផាល់េំៃុកចិត្តដល់អនក

ដំលណើរល ើងវិញ ជាលដើម្ លៅពាក់កណាត ល ន្ ំ២០២១។ 
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លសណារីយ ូេី២ :  លភញៀវលេសចរអៃតរជាតិ្ៃឹងលងើបល ើងវិញលៅ ន្ ំ២០២១ ផត្ម្លៃការអូសបនាា យរហូត្

ដល់៣ ន្ ំ លេើប្ត្ ប់លៅក្ម្ិត្ ន្ ំ ២០១៩ (លៅចុង ន្ ំ ២០២៣)។ 

លសណារីយ ូេី៣ :  លភញៀវលេសចរអៃតរជាតិ្ៃឹងលងើបល ើងវិញលៅ ន្ ំ២០២១ ផត្ម្លៃភាព្យឺត្ោ វជាង     

លសណារីយ ូេី១ ៃិងលសណារីយ ូេី២ លដាយការដកលគ្មលៃលោបាយរតត្ត្បិត្នានាលៅ

ម្លៃក្ម្ិត្លៅល ើយ ផដលលធវើឱ្យលសណារីយ ូលៃ៉ះេេួលបាៃលភញៀវលេសចរអៃតរជាតិ្    

្ត្ ប់លៅរកក្ម្ិត្ ន្ ំ២០១៩  វិញលៅកនុងរយៈលព្ល៤ ន្ ំ (លៅចុង ន្ ំ ២០២៤)។ 

 

ក . ការព្ាករលសណារយី នូៃការអភវិឌ្ឍលេសចរណក៍ម្ពុជា កនុង ៃងិល្កាយ វបិត្តជិងំកឺូវដី-១៩  

 (37). លដាយផ ក ស្ម្លប់ការព្ាករលសណារីយ ូនៃការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍កម្ពុជា កនុង ៃិងល្កាយវិបត្តិជំងឺ 

កូវីដ-១៩  ្តូ្វបាៃវាយត្នម្ា (កនុងរយៈលព្ល០៧ ន្ ំ ខ្ងម្ុខ្ចប់ពី្ ន្ ំ២០២០ ដល់ ន្ ំ២០២៧) លដាយផផអកលលើការ

គិត្គូរពី្្បសិេធភាព្របស់អៃតរាគម្ៃ៍ពី្រាជរដាឋ ភិបាលកនុងការ្បយុេធ្ប្ំងៃឹងជំងឺកូវីដ-១៩  ៃិងអៃតរាគម្ៃ៍គំ្មពារវិស័យ

លេសចរណ៍កម្ពុជា ៃិងឥេធិព្លពី្ខ្ងល្ៅនៃលេសចរណ៍តំ្បៃ់ ៃិងពិ្ភព្លោក។ ្កសួងលេសចរណ៍លសនើល ើងៃូវលសណា

 រីយ ូចំៃួៃ៣ កនុងការស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាល ើងវិញ ផដលការព្ាករកំលណើៃលភញៀវលេសចរអៃតរ

ជាត្ិម្លៃេ្ម្ង់ជាអកសរ “U” ៃិងលភញៀវលេសចរកនុង្សុកម្លៃេ្ម្ង់ជាអកសរ “V”។  

 

 

• លេសចរអៃតរជាត្ ិ: (ល្កាម្េ្ម្ងអ់កសរ “U”)  

− លសណារីយ ូេី១ (ល្បើរយៈលព្ល ៣ ន្ ំ) ករណីម្លៃវា៉ា ក់ស្តងំលៅ ន្ ំ២០២០ ៃិងការដាក់លចញ

 វិធ្លៃការលគ្មលៃលោបាយអៃតរាគម្ៃជ៍ាម្ួយអ្តាផ្ប្បួល : -៨០,២% (២០២០), ៩៧,៤% 

(២០២១), ៦០% (២០២២) ៃិង ៧០% (២០២៣) 

− លសណារីយ ូេី២ (ល្បើរយៈលព្ល ៥ ន្ ំ) ករណីម្លៃវា៉ា ក់ស្តងំ ន្ ំ២០២១ ៃិងម្លៃការដាក់លចញ

 វិធ្លៃការលគ្មលៃលោបាយអៃតរាគម្ៃ៍ជាម្ួយអ្តាផ្ប្បួល  : -៨០,២% (២០២០),                 

-២៣,១%(២០២១), ១០០% (២០២២), ១២៥% (២០២៣), ៤០% (២០២៤) ៃិង 

១២% (២០២៥) 

− លសណារីយ ូេី៣ (ល្បើរយៈលព្ល ៧ ន្ ំ) ករណីវា៉ា ក់ស្តងំមិ្ៃចាស់ោស់ ៃិងម្លៃ វិធ្លៃការបិេ

្បលេស ៃិងរបំាងនានាម្ិៃចាស់ោស់ ជាម្ួយអ្តាផ្ប្បួល: -៨០,២% (២០២០),           

-៥៩,៥% (២០២១), ៦០% (២០២២), ៩៥% (២០២៣) ៃិង ៤៤% (២០២៤-២០២៧)។ 
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តារាងេី៣ : លសណារយី អូភវិឌ្ឍៃល៍េសចរណក៍ម្ពុជា កនុង ៃងិល្កាយវបិត្តជិងំកឺូវដី-១៩  

 

លសណារយី ូេ ី១ 

(ម្លៃវា៉ាក់ស្តងំ ន្ ំ២០២០ ៃងិម្លៃ

 វធិ្លៃការលគ្មលៃលោបាយ

អៃតរាគម្ៃ)៍ 

លសណារយី ូេ ី២ 

(ម្លៃវា៉ាក់ស្តងំ ន្ ំ២០២១  ៃងិម្លៃ

 វធិ្លៃការលគ្មលៃលោបាយអៃតរាគម្ៃ)៍ 

លសណារយី ូេ ី៣ 

(វា៉ាក់ស្តងំម្ៃិចាសោ់ស ់ៃងិម្លៃ

 វធិ្លៃការបិេ្បលេស ៃងិរបំាងនានា

ម្ិៃចាសោ់ស)់ 

ន្ ំ លភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ ិ អ្តាកលំណើៃ លភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ ិ អ្តាកលំណើៃ លភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ ិ អ្តាកលំណើៃ 

២០១៩ ៦ ៦១០ ៥៩២ ៦,៦% ៦ ៦១០ ៥៩២ ៦,៦០% ៦ ៦១០ ៥៩២ ៦,៦០% 

២០២០ ១ ៣០៦ ១៤៣ -៨០,២% ១ ៣០៦ ១៤៣ -៨០,២% ១ ៣០៦ ១៤៣ -៨០,២% 

២០២១ ២ ៥៧៨ ១៣១ ៩៧,៤% ១ ០០៤ ៨១០ -២៣,១% ៥២៨ ៨៤៧ -៥៩,៥% 

២០២២ ៤ ១២៥ ០០៩ ៦០,០% ២ ០០៩ ៦២០ ១០០,០% ៨៤៦ ១៥៦ ៦០,០% 

២០២៣ ៧ ០១២ ៥១៦ ៧០,០% ៤ ៥២១ ៦៤៥ ១២៥,០% ១ ៦៥០ ០០៤ ៩៥,០% 

២០២៤ ៧ ៧១៣ ៧៦៨ ១០,០% ៦ ៣៣០ ៣០៣ ៤០,០% ២ ៣៧៦ ០០៥ ៤៤,០% 

២០២៥ ៨ ៤៨៥ ១៤៤ ១០,០% ៧ ០៨៩ ៩៣៩ ១២,០% ៣ ៤២១ ៤៤៨ ៤៤,០% 

២០២៦ ៩ ៣៣៣ ៦៥៩ ១០,០% ៧ ៧៩៨ ៩៣៣ ១០,០% ៤ ៩២៦ ៨៨៥ ៤៤,០% 

២០២៧ ១០ ២៦៧ ០២៥ ១០,០% ៨ ៥៧៨ ៨២៦ ១០,០% ៧ ០៩៤ ៧១៤ ៤៤,០% 

 

  លោងតាម្លសណារីយ ូលលើកល ើងខ្ងលលើបាៃបង្កា ញដចូខ្ងល្កាម្៖ 

១- អ្តាកំលណើៃលភញៀវលេសចរអៃតរជាតិ្ធ្លា ក់ច៉ុះខ្ា ំងកនុង ន្ ំ២០២០ រហូត្ដល់ -៨០,២% ទាំង ៣ 

លសណារីយ ូ លដាយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។  

២- ន្ ំ២០២១ លេសចរណ៍កម្ពុជា្តូ្វបាៃព្ាករណ៍ថាៃឹងម្លៃកំលណើៃល ើងវិញ្បម្លណ ៩៧,៤% 

កនុងលសណារីយ ូេី១ (ម្លៃវា៉ា ក់ស្តងំ ន្ ំ២០២០ ៃិងម្លៃវិធ្លៃការលគ្មលៃលោបាយអៃតរាគម្ៃ៍), 

-២៣,១% កនុងលសណារីយ ូេី២ (ម្លៃវា៉ា ក់ស្តងំ ន្ ំ២០២១ ៃិងម្លៃវិធ្លៃការលគ្មលៃលោបាយ

អៃតរាគម្ៃ៍), ៃិង -៥៩,៥% កនុងលសណារីយ ូេី៣ ករណីអា្កក់បំផុត្ (វា៉ា ក់ស្តងំមិ្ៃចាស់ោស់ 

ៃិងម្លៃវិធ្លៃការបិេ្បលេស ៃិងរបំាងនានាម្ិៃចាស់ោស់)។ 

៣- ន្ ំ២០២២ លេសចរណ៍កម្ពុជា្តូ្វបាៃព្ាករណ៍ថាៃឹងម្លៃកំលណើៃកនុងចលនាា ៉ះពី្ ៦០% (លសណារីយ ូ

េី១), ១០០% (លសណារីយ ូេី២) ៃិង ៦០% (លសណារីយ ូេី៣) លដាយស្តរស្តា ៃភាព្អាច្ត្ ប់

ម្ក្ប្កតី្ភាព្វិញ លភញៀវលេសចរអៃត រជាតិ្បៃត លកើៃល ើងជាង ន្ ំ២០២១ ៃិងករណី 

លសណារីយ ូេី៣ ជាករណីអា្កក់បំផុត្ ផដលអ្តាលភញៀវធ្លា ក់ចុ៉ះរហូត្ដល់លៅ ២ ន្ ំ ជាប់គ្មន  ប ុផៃត

ចប់ពី្ ន្ ំ២០២២ ៃឹងម្លៃកំលណើៃោ ងគំហុកជាបៃតបនាទ ប់។ 

៤- កម្ពុជាលរៀបចំលធវើម្លច ស់ផទ៉ះ្ពឹ្ត្តិការណ៍កីឡា SEA GAME ន្ ំ២០២៣  ផដលលៃ៉ះជា្ពឹ្ត្តិការណ៍

ទាក់ទាញលេសចរោ ងធំ។ ដូលចន៉ះ លេសចរអៃតរជាតិ្្តូ្វបាៃព្ាករណ៍ថាៃឹងរកាៃូវកំលណើៃលអ 

៧០% (លសណារីយ ូេី១), ១២៥% (លសណារីយ ូេី២)  ៃិង ៩៥% (លសណារីយ ូេី៣)។ 
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• លេសចរកនុង្សកុ : (ល្កាម្េ្ម្ងអ់កសរ “V”) 

(38). លេសចរកនុង្សុកបាៃជួយស្មួ្ល ៃិងេប់េល់ឥេធិព្លអវិជាម្លៃពី្វិបត្តិជំងឺកូវដី-១៩  លហើយ

្កសួងលេសចរណ៍បាៃៃឹងកំពុ្ងជំរុញចលនាលេសចរណ៍កនុង្សុកលៃ៉ះបផៃាម្លេៀត្។ អ្តាកំលណើៃរបស់

លេសចរកនុង្សុក : -២០% (២០២០), ១០,២% (២០២១), ១០% (២០២២) ៃិង ៥,៥% (២០២៣-

២០២៥)។ 
 

តារាងេី៤ : ការព្ាករលភញៀវលេសចរកនុង្សកុ (២០២០ ដល ់២០២៥) 

ន្ ំ លភញៀវលេសចរកនុង្សកុ  អ្តាកលំណើៃ 

២០១៩ ១១ ៣១៩ ៥២៣ ២,៣% 

២០២០ ៩ ០៤១ ៥៩៥ -២០,១% 

២០២១ ៩ ៩៦១ ១៨០ ១០,២% 

២០២២ ១០ ៩៥៧ ២៩៨ ១០,០% 

២០២៣* ១១ ៥៥៩ ៩៥០ ៥,៥% 

២០២៤ ១២ ១៩៥ ៧៤៧ ៥,៥% 

២០២៥ ១២ ៨៦៦ ៥១៣ ៥,៥% 

 

*សម្លគ ល់ :  លេសចរកនុង្សុកអាចៃឹងលងើបល ើងវិញោ ង្ប់រហ័សល្កាម្េ្ម្ង់អកសរ “V” ៃិងម្កកាៃ់ស្តា ៃភាព្លដើម្វិញលៅ

ន្ ំ២០២៣ ផដលកនុង ន្ ំលៃ៉ះម្លៃ្ព្ឹត្តិការណ៍ SEA Game (2023) ៃិងបលងកើៃចលនាលេសចរណ៍កនុង្សុកកាៃ់ផត្ខ្ា ំង។ 

(39). លៅ ន្ ំ២០២០ លភញៀវលេសចរកនុង្សុក ធ្លា ក់ចុ៉ះ្បម្លណ -២០%  លដាយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  

ប ុផៃតផផអកលលើការព្ាករខ្ងលលើ លភញៀវលេសចរកនុង្សុកៃឹងម្លៃកំលណើៃម្កវិញជាបៃតបនាទ ប់លដាយម្លៃលគ្មល

ៃលោបាយអៃតរាគម្ៃ៍ចាស់ោស់របស់្កសួងលេសចរណ៍ ៃិងរាជរដាឋ ភិបាល។  

ដូលចន៉ះ លយើងរំពឹ្ងថាការស្តត រវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាល ើងវិញលដាយអាចៃឹងេេួលបាៃលភញៀវលេសចរអៃតរ

ជាត្ិ្បម្លណ  ៧ោៃនាក់ ្ត្លប់ម្កវិញលៅ ន្ ំ២០២៥ (លសណារីយ ូេី២)2 សាិត្ល្កាម្េ្ម្ង់អកសរ “U” 

ៃិង រីឯលភញៀវលេសចរកនុង្សុកអាចរំព្ឹងថាៃឹងេេួលបាៃចំៃួៃ ១១ោៃនាក់  វិញលៅ្ត្ឹម្ ន្ ំ២០២៣ សាិត្

ល្កាម្េ្ម្ង់អកសរ “V” ។ 

 

ខ្ - អភិ្ កម្នៃផផៃេចីងអុលផាូវ 

(40). លដើម្បីស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា ចំបាច់គឺ្តូ្វដាក់លចញជាដំណាក់កាលលឆ្ាើយត្ប

ៃឹងការវិវត្តជាក់ផសតងស្តា ៃភាព្នៃការ្គប់្គងជំងឺកូវដី-១៩  កនុងក្ម្ិត្ថាន ក់ជាតិ្ ថាន ក់តំ្បៃ់ ៃិងសកលលោក។ ផផអក

លលើ វិធ្លៃការលឆ្ាើយត្បៃិងយៃតការជួយវិស័យលេសចរណ៍កនុងដំណាក់កាលវិបត្តិ ជំងឺកូ វីដ-១៩  របស់អងគការ

 
2 លោងតាម្លសចកតី្បកាសរបស់អងគការសុខ្ភាព្ព្ិភព្លោក (WHO) លៅនថ្ៃេី១០ ផខ្វិចឆិកា ន្ ំ២០២០ បាៃ្បកាស : វា៉ាក់ស្តងំកូវីដ-

១៩ ដំបូង អាចៃឹងដាក់ឱ្យល្បើ្បាស់លៅផខ្មី្នា ន្ ំ២០២១។  



19 

 

លេសចរណ៍ពិ្ភព្លោក3 ៃិងអៃុស្តសៃ៍កនុងការលត្ៀម្លកខណៈសម្បត្តិលដើម្បីស្តត រវិស័យលេសចរណ៍ល ើងវិញ ដូចម្លៃ

ផចងកនុងលសចកតីផថ្ាងការណ៍ភនំលព្ញសតីពី្ លេសចរណ៍អាស្ត ៃ្បកបលដាយៃិរៃតរភាព្ បរិោបៃន ៃិងរតងមំ្ល (Phnom 

Penh Declaration on a More Sustainable, Inclusive and Resilient ASEAN Tourism)4 ផផៃការស្តត រ ៃិង

លលើកសទួយ វិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា កនុង ៃិងល្កាយ វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  ម្លៃលគ្មលលៅយុេធស្តស្រសតចំៃួៃ ០៣ ៃិង

សសរសតម្ភចំៃួៃ ០៤  ដូចខ្ងល្កាម្៖ 

• លគ្មលលៅយុេធស្តស្រសតចំៃួៃ ០៣ ស្ម្លប់ការស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា៖ 

− លគ្មលលៅយុេធស្តស្រសតេី១ -លសដឋកិចច ៃិងការង្ករ : សំលៅដល់ការផតល់កិចចគំ្មពារ ស្តត រ ៃិងជំរុញ

្បសិេធភាព្ផផនកលសដឋកិចច ៃិងការង្ករលៅកនុងឧសាហកម្មលេសចរណ៍ ទាំងកនុង ៃិងល្កាយវិបត្តិ

ជំងឺកូវីដ-១៩ ្បកបលដាយភាព្ធៃ់ ៃិងភាព្្បកួត្្បផជងខ្ពស់ 

− លគ្មលលៅយេុធស្តស្រសតេី២ - ការជំរុញេីផារលេសចរណ៍ : សំលៅជំរុញទាក់ទាញេីផារលេសចរណ៍

កនុង្សុក ៃិងអៃតរជាតិ្ ទាងំកនុង ៃិងល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវដី-១៩ 

− លគ្មលលៅយេុធស្តស្រសតេី៣ - ការលរៀបចយំៃតការអភបិាលកចិចលេសចរណល៍ ើងវញិ : សំលៅដល់ការ

ព្្ងឹងយៃតការស្តា ប័ៃ ៃិងភាព្ជានដគូរវាងរដឋ ៃិងឯកជៃ កនុងការស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យ

លេសចរណ៍កម្ពុជា្បកបលដាយភាព្ម្លច ស់ការ។ 
 

(41). សកម្មភាព្យុេធស្តស្រសតផដល្តូ្វដាក់លចញកនុងលគ្មលលៅយុេធស្តស្រសតៃីម្ួយៗ គឺ្តូ្វពឹ្ងផផអកលលើសសរសតម្ភ

ចំៃួៃ ០៤ ផដលជាចំណចុខ្ា ំង ៃិងជាសកាត ៃុព្លលេសចរណ៍របស់កម្ពុជា។ 

 

 
3 អងគការលេសចរណ៍ព្ិភព្លោក បាៃៃឹងកំព្ុងលធវើការោ ងជិត្សនិេធជាមួ្យរដឋជាសម្លជិករបស់ខ្ាួ ៃ អងគការសុខ្ភាព្ព្ិភព្លោក ៃិង

អងគការអៃតរជាត្ិលផសងៗលេៀត្ លដើម្បីធ្លនាឱ្យម្លៃការលឆ្ាើយត្ប ៃិងដាក់លចញយៃតការជួយវិស័យលេសចរណ៍កនុងដំណាក់កាលវិបត្តិជំងឺ 

កូវីដ-១៩ លៃ៉ះ។ កនុងលនា៉ះ អងគការលេសចរណ៍ព្ភិព្លោក បាៃដាក់លចញៃូវអាេិភាព្ចំៃួៃ ៧ ស្ម្លប់ការស្តត រលេសចរណ៍ល ើងវិញ រួម្

ម្លៃ  (េី១).ផតល់ៃូវការធ្លនាៃូវស្តច់្បាក់ (Liquidity) ៃិងធ្លនាបាៃៃូវមុ្ខ្របរ, (េី២).បលងកើៃភាព្លជឿជាក់ល ើងវិញតាម្រយៈសៃតិសុខ្ 

ៃិងសុវត្ាិភាព្, (េី៣).កិចចសហ្បត្ិបត្តិការរវាងវិស័យស្តធ្លរណៈ ៃិងវិស័យឯកជៃស្ម្លប់ការលបើកដំលណើរការល ើងវិញ្បកបលដាយ

្បសិេធភាព្, (េី៤).ការលបើកចំហ្ព្ំផដៃ្បកបលដាយេំៃួលខ្ុស្ត្ូវ, (េី៥).ស្ម្បស្មួ្លលលើព្ិធីស្តរ ៃិងៃីត្ិវិធីនានា (េី៦).បលងកើៃ

ត្នម្ាបផៃាម្លលើការង្ករតាម្រយៈការល្បើបលចចកវិេាថ្មីៗ, ៃិង (េី៧).ការជំរុញៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងការអភិវឌ្ឍ្បកបលដាយចីរភាព្ស្តរជាថ្មី។

ល្ៅព្ីលៃ៉ះ អងគការលេសចរណ៍ព្ិភព្លោក ក៏បាៃដាក់លចញលគ្មលការណ៍ផណនំាជាសកល លៅលលើភាគីពាក់ព្័ៃធកនុងវិស័យលេសចរណ៍ 

ម្លៃដូចជា (េី១).ការ្គប់្គង្ព្ំផដៃ្បកបលដាយសុវត្ាិភាព្ ៃិងេំៃួលខ្ុស្ត្ូវ (ការលធវើដំលណើរតាម្ផាូវអាកាស ផាូវេឹក ៃិងផាូវលគ្មក), 

(េី២).  វិស័យឯកជៃ (Crosscutting), (េី៣). ការលធវើដំលណើរតាម្ផាូវអាកាស្បកបលដាយសុវត្ាិភាព្, (េី៤).ការលធវើបដិសណាឋ រកិចច, 

(េី៥). ការីលេសចរណ៍ ៃិងេីភាន ក់ង្ករលេសចរណ៍, (េី៦).ការ្បជុំ ៃិងការលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍, (េី៧).កផៃាងទាក់ទាញលេសចរណ៍ ៃិង

ឧេាៃកម្ាៃត ៃិង (េី៨).ការលធវើផផៃការ ៃិងការ្គប់្គងលគ្មលលៅលេសចរណ៍។ 

4 អៃុម្័ត្លៅកិចច្បជុំរដឋម្ស្រៃតីលេសចរណ៍អាស្ត ៃលលើកេី២៤ ៃិងកិចច្បជុំពាក់ព្័ៃធតាម្រយៈ្បព្័ៃធវីឌ្ីអូ លៅនថ្ៃេី ៤-៥ ផខ្កុម្ភៈ ន្ ំ២០២១ 

រាជធ្លៃីភនំលព្ញ។ 
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• សសរសតម្ភចំៃួៃ ០៤ ស្ម្លប់ការស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា៖ 

(42). ផផអកលលើសកាត ៃុព្លនៃ្ព្៉ះរាជាណាច្កកម្ពុជា ការលរៀបចំសកម្មភាព្យុេធស្តស្រសតនៃផផៃេី

ចងអុលផាូវលដើម្បីស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា កនុង ៃិងល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  ្តូ្វ

ផផអកលលើសសរសតម្ភអភិវឌ្ឍៃច៍ំៃួៃ ០៤ លដើម្បីល ព្ ៉ះលៅការស្តត រល ើងវិញ្បកបលដាយ្បសិេធភាព្៖ 

សសរសតម្ភេ១ី. លបត្កិភណឌ វបបធម្ ៌(Cultural Heritage) 

សសរសតម្ភេ២ី. លអកលូេសចរណ ៍(Eco-Tourism) 

សសរសតម្ភេ៣ី. លេសចរណល៍ឆ្នរ (Cambodia’s Bay) 

សសរសតម្ភេ៤ី. ភាព្ជាផខ្ម រ (Cambodianess)។ 

 

របូភាព្េ៨ី : លគ្មលលៅយេុធស្តស្រសត ៃងិសសរសតម្ភស្ម្លប់ស្តត រ ៃងិលលើកសទួយវសិយ័លេសចរណក៍ម្ពុជា កនុង ៃងិល្កាយវបិត្តជិងំកឺូវដី-១៩  

 

 

 សសរសតម្ភេ១ី: លបត្កិភណឌ វបបធម្ ៌ 

(43). ្បលេសកម្ពុជាម្លៃ្បាស្តេអងគរវត្តដ៏លបីលាញ ៃិង្បាស្តេបុរាណដនេលេៀត្ជាល្ចើៃ ោត្

សៃធឹងលលើនផទដី ៤០០ គី ូផម្ ្ត្កាលរ៉ា ផដល្តូ្វបាេចុ៉ះកនុងបញ្ាីលបតិ្កភណឌ ពិ្ភព្លោកលដាយអងគការយលូណសកូ 

លៅ ន្ ំ១៩៩២ ្ព្ម្ជាម្ួយៃឹងសម្បត្តិធៃធ្លៃដ៏វិលសស វិស្តលដនេលេៀត្បងកប់លៅលដាយ្បនព្ណីេំលៃៀម្េម្លា ប់

ជាម្ួយៃឹងកំលណើៃនៃម្ូលដាឋ ៃអាជីវកម្មផដលបល្ម្ើឱ្យវិស័យលេសចរណ៍ ដូចជាសណាឋ គ្មរ លភាជៃីយដាឋ ៃ 

 ងលក់េំៃិញ។ 

(44). លដើម្បីអាចលដើរតាម្េសសៃៈវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍ្បកបលដាយចីរភាព្បាៃ ផផៃេីចងអុលផាូ វបាៃ

កំណត់្  វិស្តលភាព្រួម្ គឺរួម្បញ្ចូលទាំងលេសចរណ៍វបបធម្៌ ៃិងលបតិ្កភណឌ ផខ្ម រ តាម្រយៈការសិកា ៃិង

កំណត់្ឱ្យបាៃៃូវយុេធស្តស្រសត ៃិងផផៃការសកម្មភាព្លដើម្បីបលងកើៃភាព្ទាក់ទាញ តាម្រយៈការេសសនា
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្បាស្តេផារភាា ប់ជាម្ួយសកម្មភាព្កម្ាៃតដ៏សម្បូរផបបបផៃាម្ៃូវសកម្មភាព្ ៃិង្ពឹ្ត្តិការណ៍កម្ាៃតនានា 

្សបតាម្លគ្មលការណ៍អភិរកស ៃិងល្បើ្បាស់គុណសម្បត្តិលបតិ្កភណឌ វបបធម្៌ទាំងលៃ៉ះឱ្យបាៃអតិ្បរម្ល 

លដើម្បីបលងកើៃភាព្លព្ញចិត្ត ភាព្ទាក់ទាញដល់លភញៀវលេសចរ ៃិងអាចបលងកើៃរយៈលព្លស្តន ក់លៅកាៃ់ផត្យូរ 

ៃិងបលងកើៃចំណាយរបស់លភញៀវចូលកនុងលសដឋកិចចជាត្ិ។ 

 សសរសតម្ភេ២ី: លអកលូេសចរណ ៍ 

(45). កម្ពុជាសម្បូរលៅលដាយធៃធ្លៃធម្មជាតិ្ ៃិងជីវច្មុ្៉ះដ៏សម្បូរផបប ពិ្លសស្បម្ូលផតុំលៅតាម្តំ្បៃ់

ការពារធម្មជាតិ្ចំៃួៃ ៥៧កផៃាង លសមើៃឹងនផទដី ៧ ៤៣៩ហិកតា (ម្លៃឧេាៃជាតិ្ ផដៃជ្ម្កសត្វន្ព្ តំ្បៃ់

ការពារលេសភាព្ តំ្បៃ់ល្បើ្បាស់ល្ចើៃោ ង ៃិងតំ្បៃ់រា៉ាម្ស្តរ តំ្បៃ់លបតិ្កភណឌ ធម្មជាតិ្ ៃិងរលបៀងអភិ-

រកសជីវៈច្មុ្៉ះ្បព័្ៃធតំ្បៃ់ការពារធម្មជាតិ្), តំ្បៃ់ការពារន្ព្លឈើចំៃួៃ ៩កផៃាង ន្ព្លកាងកាង ន្ព្្តូ្ពិ្ក

ជួរភនំ្កវា៉ាញផដលសម្បូរលៅលដាយព្ពួ្កសត្វក្ម្ចុងល្កាយលៅតំ្បៃ់អាសុី លហើយបចចុបបៃនតំ្បៃ់លៃ៉ះ្តូ្វ

បាៃដាក់បញ្ចូលលៅកនុងតំ្បៃ់លអកូលេសចរណ៍លបីៗទាំង១០ លៅកនុងពិ្ភព្លោក ្ព្ម្ទាំងរុកខជាតិ្ សត្វ   

សមុ្្េ ៃិងជីវៈច្មុ្៉ះជាល្ចើៃ ពិ្លសសន្ព្លកាងកាងធំជាងលគលៅអាសីុអាលគនយ៍ ្គបដណត ប់លលើនផទដី ៥០ ០០០ 

ហិកតា ៃិងផ្អក ថ្ម ៧០ ្បលភេ សាិត្កនុងតំ្បៃ់លឆ្នរសម្ុ្េកម្ពុជា ៃិងលៅតំ្បៃ់ភាគឦស្តៃក៏ម្លៃសកាត ៃុព្ល

ោ ងធំលធងជាម្ួយៃឹងតំ្បៃ់ខ្ព ង់រាប ឧេាៃជាតិ្លេសភាព្េលៃាលម្គងគ សម្ុ្េន្ព្លឈើ េឹកល្ជា៉ះ សត្វ

លផាត្េលៃាលម្គងគ ព្ពួ្កសត្វក្ម្ ៃិងជីវៈច្មុ្៉ះលផសងៗលេៀត្ ពិ្លសសសហគម្ៃ៍ ជៃជាតិ្ភាគតិ្ចផថ្ម្

លេៀត្ផង។ ជារួម្ ការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍ធម្មជាតិ្ ពិ្លសសលអកូលេសចរណ៍ផដលជាេ្ម្ង់ម្ួយនៃ

លេសចរណ៍្បកបលដាយៃិរៃតរភាព្ ៃិងផតល់ផលចំលណញដល់លសដឋកិចច-សងគម្ម្ូលដាឋ ៃ, ចូលរួម្ដល់កិចច

គំ្មពារបរិស្តា ៃ្បកបលដាយ្បសិេធភាព្ ៃិងលដើរតួ្នាេីោ ងសំខ្ៃ់កនុងការលលើកត្លម្កើងឧត្តម្ភាព្្បកួត្

្បផជង នៃវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា។  
 

 សសរសតម្ភេ៣ី: លេសចរណល៍ឆ្នរ  

(46). លឆ្នរសម្ុ្េកម្ពុជាក៏ម្លៃសកាត ៃុព្លធំលធងផងផដរ ផដលោត្សៃធឹងលលើ្បផវង ៤៤០ គី ូផម្ ្ត្ 

ៃិងបាៃចូលជាសម្លជិកកាិបលឆ្នរសម្ុ្េផដលស្តអ ត្បំផុត្លលើសកលលោក ចប់តាំងពី្ ន្ ំ២០១១ម្ក រួម្

ចំផណកកនុងការផសព្វផាយពី្សកាត ៃុព្លលេសចរណ៍តាម្បណាត លខ្ត្តតំ្បៃ់លឆ្នរសម្ុ្េទាំងលនា៉ះ ៃិងគំ្ម្េ

លគ្មលៃលោបាយរបស់រាជរដាឋ ភិបាលកនុងការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍តំ្បៃ់លឆ្នរ្បកបលដាយៃិរៃតរភាព្។  

(47). ភាព្សម្បូរផបបស្ម្លប់ការលំផហកាយលៅតាម្បណាត លឆ្នរសម្ុ្េ ៃិងលកា៉ះនានា គឺជាឧត្តម្ភាព្

្បកួត្្បផជងកនុងការអភិវឌ្ឍវិស័យលេសចរណ៍ ៃិងបាៃលធវើឱ្យតំ្បៃ់លឆ្នរសម្ុ្េកម្ពុជាកំពុ្ងេេួលស្តវ គម្ៃ៍

កំលណើៃលភញៀវលេសចរជាតិ្-អៃតរជាតិ្។ 
 

 

 សសរសតម្ភេ៤ី: ភាព្ជាផខ្ម រ  

(48). ល្ៅពី្សកាត ៃុព្លលេសចរណ៍លបតិ្កភណឌ វបបធម្៌ លអកូលេសចរណ៍ ៃិងលេសចរណ៍តំ្បៃ់លឆ្នរ 

ចំណុចខ្ា ំងនៃភាព្ទាក់ទាញលេសចរណ៍របស់កម្ពុជាម្ួយលេៀត្គឺ ភាព្ជាផខ្ម រ។ កៃាងម្ក កម្ពុជា្តូ្វបាៃ

េេួលស្តគ ល់ជា្បលេសផដលម្លៃ្បជាជៃផាល់បដិសណាឋ រកិចចលអ ៃិងេេួលស្តវ គម្ៃ៍លភញៀវលេសចរអៃតរ

ជាតិ្ជាម្ួយៃឹងស្តន ម្ញញឹម្លពារលព្ញលដាយភាព្កក់លៅា ។ ជាក់ផសតង លៅផខ្កញ្ជញ ថ្មីៗលៃ៉ះ លគហេំព័្ររបស់ 
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My International Movers5 បាៃកំណត់្្បលេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់្ថាន ក់លលខ្១ កនុងចំលណាម្្បលេស

ចំៃួៃ១០ លផសងលេៀត្ ផដលម្លៃបដិសណាឋ រកិចចលអបំផុត្ចំលពា៉ះជៃបរលេស ៃិងលភញៀវលេសចរកនុង ន្ ំ២០២០ 

លៃ៉ះ។ 

 (49).  វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  ក៏បាៃបង្កា ញពី្គុណធម្៌ ៃិងសីលធម្៌ក្ម្ិត្ជាសកលរបស់កម្ពុជាផងផដរ។ 

កាលពី្នថ្ៃេី១៣ ផខ្កុម្ភៈ ន្ ំ២០២០ កម្ពុជាបាៃអៃុញ្ជញ ត្ឱ្យនាវាលេសចរណ៍ MS Westerdam ម្កចុ៉ះ

ចត្លៅកំព្ង់ផផលខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ ខ្ណៈផដលនាវាលេសចរណ៍ខ្ន ត្ធំលៃ៉ះ្តូ្វបាៃបដិលសធកនុងការចលូចត្ពី្ 

បណាត ្បលេសជាល្ចើៃ។ កាយវិការលៃ៉ះ្តូ្វបាៃពិ្ភព្

លោកេេួលស្តគ ល់ ៃិងវាយត្នម្ាថា្បលេសកម្ពុជា  

“្បលេសត្ូច លប៉ះដូងេូោយ - Small Country But 

Big Heart”។ ភាព្កាា  ៃរបស់ េសមតច ហ ៊ុន សេន

នាយក្រដឋមន្រនតីននរព៉ះរាជាណាចរក្ក្មពុជា កនុងការ

េេួលលភញៀវចូលចត្នាវាលៃ៉ះ ្តូ្វេេួលការអរគុណ ៃិង

ការលកាត្សរលសើរពី្លោក្បធ្លនាធិបត្ីរបស់សហរដឋ

អាលម្ រិក Donald Trump ៃិងអងគការអៃតរជាតិ្នានា 

ជាអាេិ៍អងគការសុខ្ភាព្ព្ិភព្លោក (WHO)ៃិងអងគ

ការលេសចរណ៍ព្ិភព្លោក (UNWTO)។ 

រូបភាពទី៩ : កម្ពជុារបម្ទសតូចខតចិតាទូលាយ 

(្បភព្ : F.B Page សលម្តចអគគម្ លសនាបត្ី

លត្លជា ហ ៃុ ផសៃ នាយករដឋម្ស្រៃតនីៃ្ព្៉ះរាជាណា

ច្កកម្ពុជា) 

(50). លដើម្បីចប់យកកាោៃុវត្តភាព្លៃ៉ះ ល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  លដើម្បីស្តា រ ៃិងលលើកសទួយ វិស័យ

លេសចរណ៍កម្ពុជា គឺ្តូ្វផសព្វផាយលេសចរណ៍កម្ពុជា ផដលឈរលលើេសសៃៈ “ភាព្ជាផខ្ម រ & ្បជាជៃលពារ

លព្ញលដាយធម្”៌ ផដលជាសកាត ៃុព្លលេសចរណ៍ ផដលម្ិៃលច៉ះរីងសៃួត្ស្ម្លប់លេសចរណ៍កម្ពុជាកនុងលព្ល

បចចុបបៃន ៃិងលៅអនាគត្។ 

(51). ដូលចន៉ះ ការស្តា រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាល្កាយ វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  ្តូ្វផារភាា ប់

ៃឹងម្ៃុសស (គឺភាព្ជាផខ្ម រ) ្សបៃឹងលគ្មលគំៃិត្ “3Cs”6 ផដលបាៃលលើកល ើង អំពី្លគ្មលគំៃិត្ម្ូលដាឋ ៃ 

ស្ម្លប់អនាគត្កម្ពុជា ផដល្តូ្វត្្ម្ង់េិស

ល ព្ ៉ះលៅរកលជាគវាសនាផត្ម្ួយ រួម្ម្លៃ  (C1)-

ភាព្ជាផខ្ម រ (C2)-្បជាជៃ្បកបលដាយសម្ត្ា-

ភាព្ ៃិង (C3)-្បជាជៃលពារលព្ញលដាយធម្៌ 

ផដលចលនាលៃ៉ះគួរ្តូ្វបៃតបំផុសឱ្យលៅជាចល- 

នាជាត្ិម្ួយ។ 

រូបភាព្េ១ី០ : លគ្មលគៃំតិ្ “3Cs” 

 
5លោងតាម្លវបស្តយអៃតរជាតិ្ My International Movers (https://myinternationalmovers.com) បាៃផតល់ចំណាត់្ថាន ក់្ព្៉ះរាជាណាច្ក

កម្ពុជាជាប់ថាន ក់លលខ្ ០១ កនុងចំលណាម្្បលេសទាងំ ១០ ផដលម្លៃបដិសណាឋ រកិចចលអបំផុត្ចំលពា៉ះជៃបរលេស ៃិងលភញៀវលេសចរកនុង ន្ ំ ២០២០។ 

6 
លគ្មលគំៃិត្ “3Cs” របសឯ់កឧត្តម្  ហ ៃុ ម្ល ៃី  ្បធ្លៃគណៈកម្មការអបរ់ំ យុវជៃ កឡីា ធម្មការ កចិចការស្តសនា វបបធម្ ៌ៃិងលេសចរណ៍នៃរដឋសភា 

ៃងិជា្បធ្លៃសហភាព្សហព្ៃ័ធយវុជៃកម្ពុជា 

https://myinternationalmovers.com/
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ជំពូក្េី២  

ស្នការស្ថត រ និងសលើក្េទួយវិេ័យសេេចរណ៍ក្មពុជា

ក្នុង និងសរកាយវិបតតិជំងកឺ្ូវីដ-១៩ 

១-  ដំណាក្់កាលេី១ : ការរគប់រគងវិបតតិក្នុងដំណាក្់កាលេមាា ប់ថ្មី  

 និងសរៀបចំស្នការេរមាប់ការស្ថត រស ើងវិញ  (២០២០-២០២១)     

 យេុធស្តស្រសតចៃំៃួ ០៣ សកម្មភាព្យេុធស្តស្រសតចៃំៃួ ២៣ ៃងិសកម្មភាព្

យេុធស្តស្រសតលម្អតិ្ចៃំៃួ ៩៧ 

២- ដំណាក្់កាលេី២ : ការស្ថត រស ើងវិញននវិេ័យសេេចរណ៍

 ក្មពុជាសរកាយវិបតតិជំងឺក្ូវីដ-១៩  (២០២២-២០២៣)   

 យេុធស្តស្រសតចៃំៃួ ០៣ សកម្មភាព្យេុធស្តស្រសតចៃំៃួ ១៧ ៃងិសកម្មភាព្

យេុធស្តស្រសតលម្អតិ្ចៃំៃួ ៥៤ 

៣- ដំណាក្់កាលេី៣ : ការសរៀបចំស ព្ ៉ះសៅកាន់អនាគតថ្មីននវិេ័យ 

 សេេចរណ៍ក្មពុជា (២០២៤-២០២៥) 

 យេុធស្តស្រសតចៃំៃួ ០៣ សកម្មភាព្យេុធស្តស្រសតចៃំៃួ ០៩ ៃងិសកម្មភាព្

យេុធស្តស្រសតលម្អតិ្ចៃំៃួ ២៩ 
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ជំពូក្េី២ : ស្នការស្ថត រ និងសលើក្េទួយវេ័ិយសេេចរណ៍ក្មពុជា ក្នុង និងសរកាយវបិតតិ

ជំងឺក្ូវីដ-១៩៖  

 ភាពធន់ (Resilience & Restart) 

 ការសងើបស ើងវិញ (Recovery)  

 និងការដំសណើរការស ើងវិញ (Relaunch)  

 (52). ថ្វីត្បិត្ផត្ស្តា ៃភាព្ជំងឺកូវីដ-១៩  ម្ិៃម្លៃសភាព្ធៃៃ់ធៃរ ៃិងពំុ្ម្លៃការបាត់្បង់ជីវិត្លដាយជំងឺកូវីដ-

១៩ លៃ៉ះលៅកម្ពុជាក៏លដាយ ក៏ផលប ៉ះពាល់អវិជាម្លៃោ ងធៃៃ់ធៃរនៃជំងឺកូវីដ-១៩   លៃ៉ះលធវើឱ្យវិស័យលសដឋកិចច-សងគម្ដាំ

កាលចុ៉ះ ជាពិ្លសស វិស័យលេសចរណ៍បាៃធ្លា ក់ចុ៉ះោ ងគំហុក តាម្រយៈចំៃួៃលភញៀវលេសចរអៃតរជាតិ្បាៃធ្លា ក់ចុ៉ះោ ង

គំហុកលធវើឱ្យចំណូលវិស័យលេសចរណ៍ចក់បញ្ាូលកនុងលសដឋកិចចជាតិ្ធ្លា ក់ចុ៉ះ ៃិងការបាត់្បង់ការង្ករកនុងវិស័យលេសចរណ៍។  

 (53). ដូចលៃ៉ះ ការស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍អា្ស័យលលើ្កបខ្័ណឌ /លព្លលវោនៃការដាក់លចញ

 វិធ្លៃការលគ្មលៃលោបាយអៃតរាគម្ៃ៍ទាៃ់លព្ល ៃិងភាព្្ប់រហ័សនៃការរកល ើញវា៉ា ក់ស្តងំ។ តាម្ការសិកាវិភាគ

លសណារីយ ូ ការស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាកនុង ៃិងល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  រំពឹ្ងថាៃឹងសាិត្កនុង

ជល្ម្ើសលសណារីយ ូេី២។ កនុងៃ័យលៃ៉ះ ផផៃការស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា កនុង ៃិងល្កាយវិបត្តិជំងឺ

កូវីដ-១៩  ្តូ្វលរៀបចំល ើងជា “០៣ ដំណាក់កាល” ្គបដណត ប់លលើថិ្រលវោ (២០២០-២០២៥)៖  

១- ដំណាក់កាលេី១ (ភាព្ធៃ់) : ការ្គប់្គងវិបត្តិកនុងដំណាក់កាលេម្លា ប់ថ្មី ៃិងលរៀបចំផផៃការស្ម្លប់

 ការស្តត រល ើងវិញ  

២- ដណំាកក់ាលេ២ី (ការលងើបល ើងវញិ) : ការជំរុញ ៃិងការស្តត រល ើងវិញនៃវិស័យលេសចរណ៍   

៣- ដណំាកក់ាលេ៣ី (ការដលំណើរការល ើងវញិ) : ការលរៀបចំល ព្ ៉ះលៅកាៃ់អនាគត្ថ្មីនៃវិស័យលេសចរណ៍

 កម្ពុជា។ 
 

(54). ការលរៀបចំផផៃការយុេធស្តស្រសតកនុងដំណាក់កាលៃីម្ួយៗ្តូ្វបាៃផផអកលលើសសរសតម្ភទាំង៤ គឺ លបត្ិក-

ភណឌ វបបធម្៌ លេសចរណ៍លឆ្នរ លអកូលេសចរណ ៍ៃិងភាព្ជាផខ្ម រ លដាយលផ្អត ត្លលើលគ្មលលៅយុេធស្តស្រសតចំៃៃួ (០៣) កនុង

លនា៉ះ (េី១).លសដឋកិចច ៃិងការង្ករកនុងវិស័យលេសចរណ៍ (េី២).ការជំរុញេីផារលេសចរណ៍ ៃិង (េី៣).ការលរៀបចយំៃត

ការអភិបាលកិចចកនុងវិស័យលេសចរណ៍ល ើងវិញ។ 
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ដំណាក្់កាលេ១ី: ការរគបរ់គងវិបតតិក្នុងដំណាក់្កាលេមាា ប់ថ្មី 

និងសរៀបចំស្នការេរមាប់ការស្ថត រស ើងវញិ 

 (២០២០-២០២១) 

 

 យ៊ុេធស្ថន្រេតេ១ី:  ជំនយួស ន្ក្សេដឋក្ិចចចំសពា៉ះវេិ័យឯក្ជន និងការងារ 

 យ៊ុេធស្ថន្រេតេី២: ជរំ៊ុញសេេចរណ៍ក្នងុរេុក្ និងសរតៀមេេលួសភញៀវសេេចរអនតរជាត ិ

 យ៊ុេធស្ថន្រេតេី៣: សរៀបចំយនតការអភិបាលក្ចិចសេេចរណ៍ស ើងវញិ 

 ស្នការេក្មមភាពេរមាប់ដំណាក្់កាលេ១ី: ការរគបរ់គងវបិតតកិ្នុងដំណាក្ក់ាល

េមាា ប់ថ្ម ីនិងសរៀបចំស្នការេរមាបក់ារស្ថត រស ើងវិញ (២០២០-២០២១) 
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១- ដំណាក្់កាលេី១ : ការរគប់រគងវិបតតិក្នុងដំណាក់្កាលេមាា ប់ថ្មី និងសរៀបចំស្នការេរមាប់

ការស្ថត រស ើងវិញ (២០២០-២០២១)     

(55). តាម្បេពិ្លស្តធៃ៍កៃាងម្ក ចំណចុគៃាឹ៉ះសំខ្ៃ់បំផុត្ស្ម្លប់សកលលោកវិល្ត្ ប់លៅរក្ប្កតី្ភាព្

នៃការលធវើដំលណើរលចញល្ៅរបស់លភញៀវលេសចរលនា៉ះគឺ ការរកឱ្យល ើញៃវូវា៉ាកស់្តងំការពារ ៃិង/ឬ ថាន ពំ្ាបាលជងំកឺូវដី-

១៩  លៃ៉ះ។ កនុងៃ័យលៃ៉ះ លយើងអាចវាយត្នម្ាបាៃថា ព្ីលព្លបចចុបបៃនរហតូ្ដលល់ព្លរកល ើញវា៉ាកស់្តងំ គជឺារយៈលព្ល

នៃ “េម្លា ប់ថ្មី” ផដលស្តា ៃភាព្នៃលសដឋកិចច-សងគម្ អាចចប់លផតើម្ វិល្ត្ ប់លៅរកសកម្មភាព្ជាធម្មតាជាបលណត ើរៗកនុង 

ឥរិោបថ្ថ្មី, េម្លា ប់ថ្មី ៃិងការផតល់លសវាកម្មផបបថ្មី។ ដំណាក់កាលេី១ លៃ៉ះគឺជាដំណាក់កាលរកាភាព្ធៃ់ ៃិងការ

ចប់លផតើម្ល ើងវិញ នៃឧសាហកម្មលេសចរណ៍ ្សបតាម្យុេធស្តស្រសត “ម្ួយលព្លរស់សិៃ កុំឱ្យស្តា ប់”7 លពាលគឺរកា

ជីវិត្ឱ្យគង់វងស លដើម្បីម្លៃលព្លស្តត រលសដឋកិចចល ើងវិញតាម្ល្កាយ។  
 

 

ក- យេុធស្តស្រសតេ១ី:   ជៃំយួផផនកលសដឋកចិចចលំពា៉ះវិស័យឯកជន និងការងារ៖ 

(56). គិត្ម្កដល់លព្លបចចុបបៃន រាជរដាឋ ភិបាលកម្ពុជាបាៃលរៀបចំ ៃិងដាក់ឱ្យអៃុវត្តជាបៃតបនាទ ប់ៃូវវិធ្លៃ

ការអៃតរាគម្ៃ៍ (រួម្ទាំងវិស័យលេសចរណ៍ ៃិងលសវាកម្ម) ចំៃួៃ ០៧ជំុ រួចម្កលហើយ លដាយម្លៃវិធ្លៃការគំ្ម្េលគ្មល

សំខ្ៃ់ៗជាសលងខប ដូចជាម្ិៃបង់ព្ៃធ្បចំផខ្ ម្ិៃលធវើសវៃកម្មលព្ញលលញស្ម្លប់ ន្ ំ២០២០ ម្ិៃចំបាច់បង់្បាក់

ភាគទាៃធ្លនារា៉ាប់រងរបប ៃិភ័យការង្ករ ៃិងផថ្ទាំសុខ្ភាព្(ប.ស.ស) ស្ម្បស្ម្ួលជាម្ួយម្លច ស់អគ្មរ 

េីតំាងអាជីវកម្មឱ្យជួយស្មួ្លដល់ភាគីអនកជួល លលើកផលងការបង់នថ្ាបៃតអាជាញ បណណលេសចរណ៍្គប់្បលភេ 

អៃុញ្ជញ ត្ការព្ៃារលព្លនៃការេូទាត់្្បាក់រំលឹក្បាក់បំណាច់អតី្ត្ភាព្ការង្ករ ផាល់្បាក់ឧបត្ាម្ភដល់បុគគលិកកនុង 

 វិស័យលេសចរណ៍ ៃិងលរៀបចំកម្មវិធីបណតុ ៉ះបណាត លព្្ងឹងជំនាញផដលម្លៃ្ស្តប់ (Re-skilling) ៃិងបណតុ ៉ះបណាត ល

ជំនាញថ្មី (Upskilling)។ កនុងលនា៉ះ ្កសួងលេសចរណ៍បាៃដាក់លចញ ៃិងកំព្ុងអៃុវត្ត្ បកបលដាយ្បសិេធភាព្ៃូវ 

(េី១). វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ (េី២).ការជំរុញចលនាលេសចរណ៍កនុង្សុក ៃិង (េី៣).ការបណតុ ៉ះបណាត ល

ជំនាញវិជាា ជីវៈលេសចរណ៍តាម្អៃឡាញ។ 

(57). កនុងជំ ៃេី១ ្កសួងលេសចរណ៍បាៃលរៀបចំវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ ៃិងដាក់ឱ្យអៃុវត្តរួម្ម្លៃ 

១.រម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍ ២. សហគម្ៃ៍លេសចរណ៍ ៣.លភាជៃីយដាឋ ៃ ៃិងអា រដាឋ ៃលេសចរណ៍ ៤.លសវាកម្ម

ស្តន ក់លៅលេសចរណ៍ ៥.ដឹកជញ្ាូៃលេសចរណ៍ផាូវេឹក ៦. ដឹកជញ្ាូៃលេសចរណ៍ផាូវលគ្មក ៧. ការីលេសចរណ៍កនុង្សុក 

ៃិង ៨. ម្គគុលេទសក៍លេសចរណ៍ ៃិងអនកបកផ្បភាស្តបៃត។ លដើម្បីវាយត្នម្ាសល្ម្ចផតល់ឱ្យឡាបិលវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្

លេសចរណ៍ ្កសួងលេសចរណ៍បាៃលរៀបចំលគ្មលការណ៍ផណនំាកំណត់្អំពី្លកខខ្ណឌ អបបបរម្ល។ 

(58).  លដាយផ កកនុងជំ ៃេី២ ្កសួងលេសចរណ៍ល្គ្មងលរៀបចំវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្ម

លេសចរណ៍ រួម្ម្លៃ ១.កីឡាលេសចរណ៍ ២.លសវាកម្មម្ណឌ លកម្ាៃតលេសចរណ៍ម្ៃុសសលព្ញវ័យ (លបៀ គ ឌ្ិៃ ខ្រា៉ាអូ

លខ្ រងគស្តល ៃិងឌ្ីសកូផត្ក) ៣. លសវាកម្មសា  ៃិងម្ល សា ៤.លសវាកម្មម្ល យ (MICE)8 បៃទប់្បជំុ ៥.លសវាកម្ម

្ពឹ្ត្តិការណ៍លេសចរណ៍ ៃិង ៦.ការីលេសចរណ៍នំាលភញៀវចូល។ 

 
7 លសៀវលៅជំៃួយស្តម រត្ី សតីព្ី វិធ្លៃការរាជរដាឋ ភិបាល ៃិងក្ម្ងស្តរស្ម្លប់បស្រញ្ជា បដល់្សទាប់ម្ ជៃលៅតាម្មូ្លដាឋ ៃកនុង

ដំណាក់កាល្បយុេធ្ប្ំងៃឹងជំងកឺូវដី-១៩ របស់គណៈចលនាម្ ជៃនៃគណៈកម្លម ធិការកណាត ល ផខ្សី  ន្ ំ២០២០។ 
8 លេសចរណ៍ម្ល យ (MICE) គឺជា្បលភេលេសចរណ៍ផផអកលលើ្ព្ឹត្តិការណ៍សៃនិសីេ ៃិងកិចច្បជុំនានា។ 
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(59). យៃតការអៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ ម្លៃដូចជា(េី១).យៃតការស្តា ប័ៃថាន ក់ជាតិ្ លដាយការបលងកើត្

អៃុ្កុម្ការង្ករលដើម្បីជំរុញ ៃិងតាម្ដាៃការអៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ (ជំ ៃេី១) ចំណុ៉ះឱ្យ្កុម្ការង្ករ

ជំរុញ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កនុង ៃិងល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  ៃិងថាន ក់ល្កាម្ជាតិ្អៃុវត្តសល្ម្ច 

ផតល់ជូៃៃូវឡាបិល វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ៃីម្ួយៗ្តូ្វបាៃពិ្ៃិត្យ ៃិងផតល់ឱ្យ (េី២). លរៀបចំជា្កម្្បតិ្បត្តិ ៃិង

លគ្មលការណ៍ផណនំា លដាយលផ្អត ត្លលើការផណនំាឱ្យលរៀបចំេីតំាងអាជីវកម្ម្សបតាម្ការផណនំាថ្មីកនុងបរិបេេម្លា ប់ថ្មី 

ៃិងផណនំាលលើការ្បា្ស័យទាក់េងគ្មន កនុងរលបៀបថ្មី រវាងលភញៀវ ៃិងបុគគលិក ៃិង (េី៣). លរៀបចំយៃតការគំ្ម្េតាម្ 

រយៈការល្បើ្បាស់្បព័្ៃធបលចចកវិេា្គប់្គងលភញៀវកនុងដំណាក់កាលជំងឺកូវដី-១៩  គឺ្បព័្ៃធបលចចកវិេាចុ៉ះបញ្ាីវត្តម្លៃ

លភញៀវលេសចរតាម្រយៈ (Telegram  BOT) លដើម្បី្គប់្គងេិៃនៃ័យ ៃិងដំលណើរការរបស់លភញៀវលេសចរ ផដលអាចលឆ្ាើយ

ត្បបាៃទាៃ់លព្លលវោកនុងការ្គប់្គងស្តា ៃភាព្កនុងដំណាក់កាលនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  ៃិង្បព័្ៃធចុ៉ះបញ្ច ីស្តន ក់លៅ

លេសចរណ៍ (www.accommodationregistrar.net) លដើម្បី្គប់្គងរំហូរលភញៀវលេសចរកនុង្សុក ៃិងលភញៀវលេសចរ

អៃតរជាតិ្ ស្ម្ួលដល់ការចុ៉ះបញ្ាីស្តន ក់លៅតាម្្បព័្ៃធអៃឡាញ ៃិងលដើម្បីរកាេិៃនៃ័យរាល់ការស្តន ក់លៅរបស់លភញៀវ

លេសចរតាម្អាជីវកម្មស្តន ក់លៅលេសចរណ៍ៃីម្យួៗ។ 

(60). េៃទឹម្ៃឹងលៃ៉ះ ្កសួងលេសចរណ៍បាៃដាក់លចញកម្មវិធីបណតុ ៉ះបណាត លជំនាញវិជាា ជីវៈលេសចរណ៍តាម្

្បព័្ៃធអៃឡាញកនុងលនា៉ះម្លៃ (េី១).្បព័្ៃធបណតុ ៉ះបណាត លជំនាញវិជាា ជីវៈលេសចរណ៍តាម្្បព័្ៃធអៃឡាញ

(https://www.tptd.org) ម្លៃជំនាញដូចជា សហ្គិៃភាព្កនុងវិស័យលេសចរណ៍ ការអៃុវត្តការង្ករ្បកបលដាយ

្បសិេធភាព្ជាម្ួយសហការីៃិងអតិ្ថិ្ជៃ បដិសណាឋ រកិចចៃិងការគួរសម្លភញៀវ ៃិងការលលើកកម្ពស់គុណភាព្លសវាកម្ម

ស្ម្លប់លសវាកម្មសណាឋ គ្មរ ៃិងលភាជៃីយដាឋ ៃ (េី២).្បព័្ៃធបណតុ ៉ះបណាត លព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្ (Refreshment) ជំនាញ

ម្គគុលេទសក៏លេសចរណ៍តាម្អៃឡាញ (www.cambodia-touristguide.com) ៃិង (េី៣). ្បព័្ៃធ្គប់្គងការ    

បណតុ ៉ះបណាត លជំនាញវិជាា ជីវៈលេសចរណ៍ (E-Certificate) (www.tourismecertificate.org)។ 

(61). ដូលចន៉ះ កនុងយុេធស្តស្រសតេី១ ផដលជាបរិបេនៃេម្លា ប់ថ្មីលៃ៉ះៃឹង្តូ្វអៃុវត្តតាម្សកម្មភាព្យុេធស្តស្រសតចៃំៃួ

១០ ធំៗ រួម្ម្លៃ៖ 

១- ការអៃុវត្តវិធ្លៃ្េ្េង់លសដឋកិចចសំលៅការកាត់្បៃាយផលប ៉ះពាល់លៅលលើឧសាហកម្មលេសចរណ៍ 

២- បៃតតាម្ដាៃផលប ៉ះពាល់ពី្ជំងឺកូវដី-១៩  ម្កលលើលសដឋកិចចលេសចរណ៍កនុង ៃិងល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវដី-១៩  

៣- ការផតល់កិចចគំ្មពារអាជីវកម្មលេសចរណ៍ខ្ន ត្តូ្ច ៃិងខ្ន ត្ម្ធយម្ 

៤- ការស្ម្ួចល ើងវិញៃូវផខ្សចង្កវ ក់ត្នម្ាលេសចរណ៍ ល ព្ ៉ះលៅការអភិវឌ្ឍ្បកបលដាយចីរភាព្ ៃិងលលើក

កម្ពស់លសដឋកិចចម្ូលដាឋ ៃ តាម្រយៈការល្បើ្បាស់ផលិត្ផលកនុង្សុក “បលងកើត្អៃតរសកម្មរវាងវិស័យ

លេសចរណ៍ កសិកម្ម សិបបកម្ម ៃិងវត្ាអុៃុសាវរីយ៍ ៃិងឧសាហកម្មនចន្បឌ្ិត្”   

៥- ជំរុញការអៃុវត្ត ៃិងផសព្វផាយពី្វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ “េម្លា ប់ថ្មីនៃលេសចរណ៍ ៃិងការលធវើដំលណើរ” 

ល្កាម្យុេធនាការ “ការលធវើដំលណើរលេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្ - Safe Travel” 

៦- ជំរុញការល្បើ្បាស់បលចចកវិេាឌ្ីជីថ្លកនុងឧសាហកម្មលេសចរណ៍ លដើម្បីព្្ងឹង្បសិេធភាព្នៃការ្គប់្គង

ព្្ងីកវិស្តលភាព្នៃការផសព្វផាយ ៃិងបលងកើៃផលិត្ភាព្នៃការផតល់លសវាកម្មលេសចរណ៍  

៧- ជំរុញការកាត ប់យកភាព្ជាម្លច ស់ការលលើដំលណើរការស្តត រវិស័យលេសចរណ៍ល ើងវិញ លដាយល្បើ្បាស់លេព្

លកាសលយ ៃិងធៃធ្លៃផដលម្លៃ្ស្តប់លៅកនុងវិស័យលេសចរណ៍ 

៨- លរៀបចំកម្មវិធី្បកួត្្បផជងធុរកិចចថ្មីៗ (Startups) កនុងវិស័យលេសចរណ៍ផដលម្លៃសកាត ៃុព្ល 

http://www.cambodia-touristguide.com/
http://www.tourismecertificate.org/
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៩- ការល្ត្ៀម្លកខណៈសម្បត្តិឱ្យបុគគលិកកនុងឧសាហកម្មលេសចរណ៍ល្ត្ៀម្ខ្ាួ ៃល ព្ ៉ះលៅដំណាក់កាលស្តត រ

ល ើងវិញ (តាម្រយៈការព្្ងឹងជំនាញវិជាា ជីវៈ ៃិងសម្ត្ាភាព្ខ្ាួ ៃ) 

១០-  សិកាលរៀបចំម្លូៃិធិលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា។ 
 

 

ខ្- យុេធស្តស្រសតេ២ី:  ជំរុញលេសចរណក៍នុង្សកុ ៃិងល្ត្ៀម្េេលួលភញៀវលេសចរអៃតរជាត្៖ិ “លេសចរ

ព្ិលសសសាិត្ល្កាម្ការ្គប់្គង” 

(62). ល្ៅពី្ការធ្លនាបាៃលៅភាព្រស់រាៃនៃអាជីវកម្មលេសចរណ៍លហើយៃិងការង្ករ គឺ្តូ្វម្លៃការគិត្អំពី្ការ

ជំរុញឱ្យម្លៃត្្ម្ូវការផដលអាចលធវើលៅលកើត្លៅកនុងដំណាក់កាលលៃ៉ះ។ ដូលចន៉ះ យុេធស្តស្រសតេី២ លៃ៉ះ្តូ្វបាៃផចកលចញ

ជា ០២ចំណុចសំខ្ៃ់ៗ រួម្ម្លៃ៖  

ចណំចុេ១ី). យេុធនាការជរំញុ “លេសចរណក៍នុង្សកុ” 

១-  បលងកើត្យៃតការបងកលកខខ្ណឌ ង្កយ្សួលដល់សកម្មភាព្ដំលណើរកម្ាៃត ៃិងលេសចរណ៍កនុង្សុក (កនុង

ដំណាក់កាលេម្លា ប់ថ្មី ) លដាយលោងលេធផលនៃការអលងកត្របស់ម្ជឈម្ណឌ លកម្ពុជា ៤.០9 “្បជាព្លរដឋ

ភាគល្ចើៃ លៅផត្ម្លៃត្្ម្វូការខ្ពសក់នុងការលធវើដលំណើរកម្ាៃតលៅតាម្លគ្មលលៅរាជធ្លៃី-លខ្ត្តេទូាងំ្បលេស 

ជាព្ិលសសលៅលព្លសភាព្ការណ៍នៃការរកីរាលដាលជំងឆឺ្ាងកូវីដ-១៩  ក់ម្លៃភាព្សៃប់ស្តៃ ត្់។ កនុង

ៃ័យលៃ៉ះ គួរល្ត្ៀម្លរៀបចំកញ្ចប់ដំលណើរកម្ាៃតថ្មីៗ ផបាកៗលៅតាម្ត្ំបៃ់លេសចរណ៍នានា ផដលម្លៃ

្បជា្បិយភាព្ខ្ា ំង លហើយផដលម្លៃភាព្ទាកទ់ាញជាព្ិលសសស្ម្លប់្ កមុ្លេសចរយវុវយ័ ផដលអាចជា

្បលភេេីផារលេសចរណ៍លងើប្ប់រហ័សជាងលគ”។ 

២-  យុេធនាការផសព្វផាយលគ្មលលៅ ៃិងរម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍នានាតាម្្បព័្ៃធឌ្ីជីថ្ល 

៣-  ការអភិវឌ្ឍគល្ម្លងលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធរូបវ័ៃត (ផាូវ ជាអាេិភាព្) ៃិងបញ្ចូលេឹក លភាើង លូ ៃិងការ្គប់្គង

បរិស្តា ៃ (ជាពិ្លសស្ម្លម្) លដើម្បីជំរុញលេសចរណ៍កនុង្សុក ៃិងល្ត្ៀម្ការលងើបល ើងវិញនៃវិស័យ

លេសចរណ៍កម្ពុជា្បកបលដាយៃិរៃតរភាព្។ 
 

ចណំចុេ២ី). ការល្ត្ៀម្លកខណៈសម្បត្តេិេលួស្តវ គម្ៃល៍ភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ ិ(ក្ម្តិ្ត្បំៃ)់ 

១- យុេធនាការេំនាក់េំៃងស្តធ្លរណៈជាស្តរ “កម្ពុជាកំព្ុងរង់ចំអនក - Cambodia is waiting for you” 

ៃិងការផតល់ៃូវព័្ត៌្ម្លៃជាក់ោក់ ៃិង្គប់្គ្មៃ់ពាក់ព័្ៃធលៅៃឹង វិធ្លៃការរតត្ត្បិត្ការលធវើដំលណើរ 

២-  ការផសព្វផាយកម្ពុជាជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍្បកបលដាយសុវត្ាិភាព្ : ការបលងកើត្យុេធស្តស្រសតេំនាក់េំៃង 

ៃិងបលងកើត្យៃតការចាស់ោស់លដើម្បីកស្តងភាព្លជឿេុកចិត្ត ៃិងភាព្លជឿជាក់ពី្លភញៀវលេសចរ (Build 

Trust and Confidence)។ ្ត្ង់ចំណុចលៃ៉ះ យុេធនាការផសព្វផាយលៃ៉ះ ្តូ្វលធវើឱ្យបាៃខ្ា ំងចប់ពី្ចុង

ដំណាក់កាលេី១ ( ន្ ំ២០២១) លដើម្បីចប់យកកាោៃុវត្តភាព្ ្សបលព្លផដលកម្ពុជា្តូ្វបាៃពិ្ភព្លោក

វាយត្នម្ា ៃិងេេួលស្តគ ល់ថាជា្បលេសជាប់ចំណាត់្ថាន ក់លលខ្១ លៅលលើព្ិភព្លោក (កនុងចំលណាម្ 

១៦៦្បលេស) “ជា្បលេសផដល្គប់្គងជំងឺឆ្ាង ៃិងផលប ៉ះពាល់ព្ីជំងកឺូវីដ-១៩ បាៃលអជាងលគ”10។ 

 
9 លេធផលនៃការវិភាគលលើការសទង់ម្តិ្ សតីពី្ “ផលប ៉ះពាលន់ៃការរកីរាលដាលសកលជងំកឺូវដី-១៩ លលើេដិឋភាព្បលចចកវេិា ៃិងវសិយ័លសដឋកចិច

សងគម្”។ 

10 លោងតាម្របាយការណ៍របស់ Le Bureau de Prospective Economique (BPE) du Senegal ចុ៉ះនថ្ៃេី២០ ផខ្ធនូ ន្ ំ២០២០។ 
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៣- លរៀបចំយុេធនាការកម្ពុជាជា “លគ្មលលៅលេសចរណ៍ស្តអ ត្ នបត្ង ៃិងសុវត្ាិភាព្ (Clean, Green and 

Safety)” ៃិងបៃតជំរុញចលនា្ប ង្បណំាង “េី្កុងស្តអ ត្ រម្ណីយដាឋ ៃស្តអ ត្ លសវាលអ ៃិងបដិ-

សណាឋ រកិចចលអ” ព្ីល្ពា៉ះថា “ភាព្ស្តអ ត្” ៃឹងកាា យជាេម្លា ប់ថ្ម ីស្ម្លប់វិស័យលេសចរណ៍ល្កាយវិបត្តិ 

កូ វីដ-១៩  

៤-  សិកា ៃិងលរៀបចំគល្ម្លងលេសចរណ៍្បលភេ “ការលធវើដំលណើរ ៃិងលេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្ - One way 

and Closed-Loop Chartered Planes/Travel Bubble/Safe Travel Pass” ជាម្ួយ្បលេសកនុងតំ្បៃ់

អាស្ត ៃ ៃិងអាស្ត ៃបូកបី  (ចិៃ ជប ុៃ កលូរ៉ា នថ្ លវៀត្ណាម្ សិងាបុរី) 

៥- សិកា ៃិងលរៀបចំយៃតការលធវើដំលណើរលដាយខ្ាួ ៃឯង (Self-driving Tour) ជាម្យួ្បលេសជិត្ខ្ង 

៦- ព្្ងឹងកិចចសហ្បតិ្បត្តិការអៃតរជាតិ្ ល ព្ ៉ះលៅការស្តត រវិស័យលេសចរណ៍ល ើងវិញ ៃិងជំរុញទាក់ទាញ្បលភេ

លេសចរពិ្លសស (លេសចរគុណភាព្) សាិត្ល្កាម្ការ្គប់្គង លដាយបលងកើត្ឱ្យម្លៃេិដាឋ ការពិ្លសស

(Special Tourist Visa) ឬលគ្មលៃលោបាយនានាស្ម្លប់លេសចរបរលេសផដលលធវើដំលណើរម្កេសសនា

កម្ពុជារយៈលព្លយូរ 

៧- កំណត់្ ៃិងសិកាអភិវឌ្ឍផលិត្ផលលេសចរណ៍ថ្មី  ៗផដលកម្ពុជាម្លៃសកាត ៃុព្លល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវដី-១៩។ 
 

 

គ. យេុធស្តស្រសតេ៣ី:  លរៀបចំយៃតការអភបិាលកចិចលេសចរណល៍ ើងវញិ៖  

(63). កនុងយុេធស្តស្រសតេី៣លៃ៉ះ ផផៃេីចងអុលផាូវលសនើដាក់លចញៃូវសកម្មភាព្សំខ្ៃ់ៗចំៃួៃ ៣ចំណុច លដើម្បី

លរៀបចំអភិបាលកិចចលេសចរណ៍ល ើងវិញ រួម្ម្លៃ៖  

ចណំចុេ១ី). សិកា ៃងិលរៀបចយំៃតការអភបិាលកចិចលេសចរណ ៍(ថាន កជ់ាត្)ិ 

-  ព្្ងឹងរចនាសម្ព័ៃធលឆ្ាើយត្បដំណាក់កាលល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវដី-១៩ ។ 

ចណំចុេ២ី). ព្្ងងឹយៃតការអភបិាលកចិចលេសចរណក៍នុងក្ម្ិត្ថាន ករ់ាជធ្លៃ-ីលខ្ត្ត  

-  ការលរៀបចំបលងកើត្អងគភាព្្គប់្គងលគ្មលលៅលេសចរណ៍ (DMOs) តាម្រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត ៃិងលគ្មលលៅ

លេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ។ 

ចណំចុេ៣ី). ព្្ងឹងអភបិាលកចិចលេសចរណក៍នុងក្ម្តិ្្បត្បិត្តកិរលេសចរណ ៍ 

-  ការលរៀបចំផផៃការព្្ងឹងគុណភាព្ផលិត្ផលលេសចរណ៍លអៗផារភាា ប់ៃឹងសុវត្ាិភាព្ ៃិងបលងកើៃបេ

ពិ្លស្តធៃ៍លអៗលៅតាម្រម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍នានា លដាយលោងតាម្ស្តម រតី្របស់កិចច្បជុំរដឋម្ស្រៃតី

លេសចរណ៍អាស្ត ៃលលើកេី២៤ ៃិងកិចច្បជុំពាក់ព្័ៃធតាម្រយៈ្បព័្ៃធវីឌ្ីអូ លៅនថ្ៃេី ៤-៥ ផខ្កុម្ភៈ ន្ ំ

២០២១ លៅសណាឋ គ្មរសូហវីផត្លភនំលព្ញ រដឋម្ស្រៃតីលេសចរណ៍អាស្ត ៃបាៃឯកភាព្ ៃិងបាៃលលើកេឹកចិត្ត

ឱ្យម្លៃការចូលរួម្កាៃ់ផត្សកម្មផថ្ម្លេៀត្លលើភាគីពាក់ព័្ៃធលៅក្ម្ិត្ម្ូលដាឋ ៃ ពិ្លសសវិស័យឯកជៃ

លៅក្ម្ិត្សហគម្ៃ៍ ៃិងរម្ណីយដាឋ ៃផត្ម្តងកនុងការអភិវឌ្ឍវិស័យលេសចរណ៍11។

 
11 លោងលសចកតី្បកាសព័្ត៌្ម្លៃរួម្ របស់កិចច្បជុំរដឋម្ស្រៃតីលេសចរណ៍អាស្ត ៃលលើកេី២៤ ៃិងកិចច្បជុំពាក់ព័្ៃធតាម្រយៈ្បព័្ៃធវីឌី្អូ លៅនថ្ៃេី ៤-៥ ផខ្កុម្ភៈ 

ន្ ំ២០២១ រាជធ្លៃីភនំលព្ញ (េំព័្រេី៤ កថាខ្ណឌ េី១៩) 
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ស្នការេក្មមភាពអន៊ុវតតេសងខបននដំណាក់្កាលេី១ : ការរគប់រគងវិបតតិក្នុងដំណាក់្កាលេមាា ប់ថ្មី និងសរៀបចំស្នការេរមាប់ការស្ថត រ 

ស ើងវិញ (២០២០-២០២១) 

យ៊ុេធស្ថន្រេត ១.១- ជំនួយស ន្ក្សេដឋក្ិចចចំសពា៉ះវេ័ិយឯក្ជន និងការងារ 
១.២- ជរំ៊ុញសេេចរណ៍ក្នុងរេុក្ និងសរតៀមេេួលសភញៀវសេេចរអនតរជាតិ 

“សេេចរពិសេេេាិតសរកាមការរគប់រគង” 
១.៣- សរៀបចំយនតការអភិបាលក្ិចចសេេចរណ៍ស ើងវិញ 
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១.១.១- ការអៃុវត្តវិធ្លៃ្េ្េង់លសដឋកិចចសំលៅការកាត្់បៃាយផលប ៉ះពាល់លៅលលើ

ឧសាហកម្មលេសចរណ៍ 
១.២.១ យេុធនាការជរំញុ “លេសចរណក៍នុង្សកុ” ១.៣.១- សកិា ៃងិលរៀបចយំៃតការអភបិាលកចិចលេសចរណ ៍(ថាន កជ់ាត្)ិ 

១.១.២- បៃតតាម្ដាៃផលប ៉ះពាល់ពី្ជំងកឺូវដី-១៩  ម្កលលើលសដឋកិចចលេសចរណ៍កនុង ៃិង

ល្កាយវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ 

១.២.១.១- បលងកើត្យៃតការបងកលកខខ្ណឌ ង្កយ្សួលដល់សកម្មភាព្ដំលណើរកម្ាៃត ៃិងលេសចរណ៍កនុង្សុក (កនុង

ដំណាក់កាលេម្លា ប់ថ្មី ) 
១.៣.១.១- ព្្ងឹងរចនាសម្ព័ៃធលឆ្ាើយត្បដំណាក់កាលល្កាយវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ 

១.១.៣- ការផតល់កិចចគំ្មពារអាជីវកម្មលេសចរណ៍ខ្ន ត្ត្ចូ ៃិងខ្ន ត្ម្ធយម្ ១.២.១.២- យុេធនាការផសព្វផាយលគ្មលលៅ ៃិងរម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍នានាតាម្្បព័្ៃធឌី្ជីថ្ល ១.៣.២- អភបិាលកចិចលេសចរណក៍នុងក្ម្តិ្ថាន ករ់ាជធ្លៃី -លខ្ត្ត 

១.១.៤- ការស្ម្ួចល ើងវិញៃូវផខ្សចង្កវ ក់ត្នម្ាលេសចរណ៍ ល ព្ ៉ះលៅការអភិវឌ្ឍ

្បកបលដាយចីរភាព្ ៃិងលលើកកម្ពស់លសដឋកិចចម្ូលដាឋ ៃ តាម្រយៈការល្បើ្បាស់ផលិត្ផល

កនុង្សុក “បលងកើត្អៃតរសកម្មរវាងវិស័យលេសចរណ៍ កសិកម្ម សិបបកម្ម ៃិងវត្ាអុៃុសាវរីយ៍ 

ៃិងឧសាហកម្មនចន្ បឌិ្ត្”  

១.២.១.៣- ការអភិវឌ្ឍគល្ម្លងលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធរូបវ័ៃត (ផាូវ ជាអាេិភាព្) ៃិងបញ្ចូលេឹក លភាើង លូ ៃិងការ

្គប់្គងបរិស្តា ៃ (ជាពិ្លសស្ម្លម្) លដើម្បីជំរុញលេសចរណ៍កនុង្សុក ៃិងល្ត្ៀម្ការលងើបល ើងវិញនៃវិស័យ

លេសចរណ៍កម្ពុជា្បកបលដាយៃិរៃតរភាព្ 

១.៣.២.១- ការលរៀបចំបលងកើត្អងគភាព្្គប់្គងលគ្មលលៅលេសចរណ៍ តាម្រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត ៃិង

លគ្មលលៅលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ 

១.១.៥- ជំរុញការអៃុវត្ត ៃិងផសព្វផាយពី្វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ “េម្លា ប់ថ្មីនៃ

លេសចរណ៍ ៃិងការលធវើដំលណើរ” ល្កាម្យុេធនាការ “ការលធវើដំលណើរលេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្” 
១.២.២- ការល្ត្ៀម្លកខណៈសម្បត្តេិេលួស្តវ គម្ៃល៍ភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ិ (ក្ម្តិ្ត្បំៃ)់ ១.៣.៣- ព្្ងងឹអភបិាលកចិចលេសចរណក៍នុងក្ម្តិ្្បត្បិត្តកិរលេសចរណ ៍ 

១.១.៦- ជំរុញការល្បើ្បាស់បលចចកវិេាឌី្ជីថ្លកនុងឧសាហកម្មលេសចរណ៍ លដើម្បីព្្ងឹង

្បសិេធភាព្នៃការ្គប់្គងព្្ងកីវិស្តលភាព្នៃការផសព្វផាយ ៃិងបលងកើៃផលិត្ភាព្នៃ

ការផតល់លសវាកម្មលេសចរណ៍ 

១.២.២.១- យុេធនាការេំនាក់េំៃងស្តធ្លរណៈជាស្តរ “កម្ពុជាកំពុ្ងរង់ចំអនក - Cambodia is waiting for 

you” ៃិងការផតល់ៃូវព័្ត្៌ម្លៃជាក់ោក់ ៃិង្គប់្គ្មៃ់ពាក់ព័្ៃធលៅៃឹងវិធ្លៃការរតត្ត្បិត្ការលធវើដំលណើរ 

១.៣.៣.១- ការលរៀបចំផផៃការព្្ងឹងគុណភាព្ផលិត្ផលលេសចរណ៍លអៗផារភាា ប់ៃឹងសុវត្ាិភាព្ 

ៃិងបលងកើៃបេពិ្លស្តធៃ៍លអៗលៅតាម្រម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍នានា។ 

១.១.៧- ជំរុញការកាត ប់យកភាព្ជាម្លច ស់ការលលើដំលណើរការស្តត រវិស័យលេសចរណ៍ល ើងវិញ 

លដាយល្បើ្បាស់លេព្លកាសលយ ៃិងធៃធ្លៃផដលម្លៃ្ស្តប់លៅកនុងវិស័យលេសចរណ៍ 

១.២.២.២- ការផសព្វផាយកម្ពុជាជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍្បកបលដាយសុវត្ាិភាព្: ការបលងកើត្យុេធស្តស្រសតេំនាក់

េំៃង ៃិងបលងកើត្យៃតការចាស់ោស់លដើម្បីកស្តងភាព្លជឿេុកចិត្ត ៃិងភាព្លជឿជាក់ពី្លភញៀវលេសចរ 
 

១.១.៨- លរៀបចំកម្មវិធី្បកួត្្បផជងធុរកិចចថ្មីៗ (Startups) កនុងវិស័យលេសចរណ៍ផដល

ម្លៃសកាត ៃុព្ល 

១.២.២.៣- លរៀបចំយុេធនាការកម្ពុជាជា “លគ្មលលៅលេសចរណ៍ស្តអ ត្ នបត្ង ៃិងសុវត្ាិភាព្” ៃិងបៃតជំរុញចលនា

្ប ង្បណំាង “េី្កុងស្តអ ត្ រម្ណីយដាឋ ៃស្តអ ត្ លសវាលអ ៃិងបដិសណាឋ រកិចចលអ” ពី្ល្ពា៉ះថា “ភាព្ស្តអ ត្” ៃឹង

កាា យជាេម្លា ប់ថ្មីស្ម្លប់វិស័យលេសចរណ៍ល្កាយវិបត្តិកូវីដ-១៩  

 

១.១.៩- ការល្ត្ៀម្លកខណៈសម្បត្តិឱ្យបុគគលិកកនុងឧសាហកម្មលេសចរណ៍ល្ត្ៀម្ខ្ាួ ៃល ព្ ៉ះ

លៅដំណាក់កាលស្តត រល ើងវិញ (តាម្រយៈការព្្ងឹងជំនាញវិជាា ជីវៈ ៃិងសម្ត្ាភាព្ខ្ាួ ៃ) 

១.២.២.៤- សិកា ៃិងលរៀបចំគល្ម្លងលេសចរណ៍្បលភេ “ការលធវើដំលណើរ ៃិងលេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្ - One way 

and Closed-Loop Chartered Planes/Travel Bubble/Safe Travel Pass” ជាម្ួយ្បលេសកនុងត្ំបៃ់អាស្ត ៃ ៃិង

អាស្ត ៃបូកបី (ចិៃ ជប ុៃ កូលរ៉ា នថ្ លវៀត្ណាម្ សិងាបុរី) 

 

១.១.១០- សិកាលរៀបចំម្ូលៃិធិលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា ១.២ .២.៥- សិកា ៃិងលរៀបចំយៃតការលធវើដំលណើរលដាយខ្ាួ ៃឯង (Self-driving Tour) ជាម្យួ្បលេសជិត្ខ្ង  

 

១.២ .២.៦- ព្្ងឹងកិចចសហ្បត្ិបត្តិការអៃតរជាត្ិ ល ព្ ៉ះលៅការស្តត រវិស័យលេសចរណ៍ល ើងវិញ ៃិងជំរុញទាក់ទាញ

្បលភេលេសចរព្ិលសស (លេសចរគុណភាព្) សាិត្ល្កាម្ការ្គប់្គង លដាយបលងកើត្ឱ្យម្លៃេិដាឋ ការពិ្លសស ឬ

លគ្មលៃលោបាយនានាស្ម្លប់លេសចរបរលេសផដលលធវើដំលណើរម្កេសសនាកម្ពុជារយៈលព្លយូរ 

 

 ១.២ .២ .៧- កណំត្់ ៃិងសិកាអភិវឌ្ឍផលិត្ផលលេសចរណ៍ថ្មី  ៗផដលកម្ពុជាម្លៃសកាត ៃុព្លល្កាយវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩  
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ស្នការេក្មមភាពអន៊ុវតតលមអិតេរមាប់ដំណាក្់កាលេី១ : ការរគប់រគងវិបតតិក្នុងដំណាក់្កាលេមាា ប់ថ្មី និងសរៀបចំស្នការេរមាប់ការស្ថត រ

ស ើងវិញ ( ន្ ២ំ០២០-២០២១) 

 

ស្នការេក្មមភាពស្ថត រ និងសលើក្េទួយវិេ័យសេេចរណ៍ក្មពុជា ក្នុង និងសរកាយវិបតតិជំងឺក្ូវីដ-១៩  

ល.រ. សកម្មភាព្យេុធស្តស្រសត សកម្មភាព្យេុធស្តស្រសតលម្អតិ្ េ ហកីរណ ៍ អងគភាព្េេលួខ្សុ្ត្វូ 

ដំណាក្់កាលេី១ : ការរគប់រគងវិបតតិក្នុងដំណាក្់កាលេមាា ប់ថ្មី និងសរៀបចំស្នការេរមាប់ការស្ថត រស ើងវិញ ( ន្ ២ំ០២០-២០២១) 

១.១- ជៃំួយផផនកលសដឋកិចចចលំពា៉ះវសិ័យឯកជៃ ៃងិការង្ករ 

១.១.១- ការអៃុវត្តវិធ្លៃ្េ្េង់លសដឋកិចចសំលៅការ

កាត្់បៃាយផលប ៉ះពាល់លៅលលើឧសាហកម្ម

លេសចរណ៍ 

• សិកា ៃិងលរៀបចំវិធ្លៃការ្េ្េង់លសដឋកិចច លដើម្បី

គំ្ម្េដល់វិស័យលេសចរណ៍កនុងដំណាក់កាលនៃ

 វិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ 

• បចចុបបៃនភាព្កញ្ចប់ថ្វិកាសលស្រង្កគ ៉ះរបស់រាជរដាឋ ភិបាល

ឱ្យ្សបលៅតាម្ស្តា ៃភាព្ជាក់ផសតងលដើម្បីការពារ

ឧសាហកម្មលេសចរណ៍កម្ពុជា ៃិងការង្ករកនុងវិស័យ

លេសចរណ៍ 

• លរៀបចំកញ្ចប់ថ្វិកាអៃតរាគម្ៃ៍ព្ិលសស  

(Intervention Package) ស្ម្លប់ត្ំបៃ់ផដលរង

ល្គ្ម៉ះខ្ា ំងជាងលគ ដូចជាលខ្ត្តលសៀម្រាប 

រាជរដាឋ ភិបាលកម្ពុជាបាៃដាក់លចញវិធ្លៃការ

្េ្េង់លសដឋកិចចលដើម្បីគំ្ម្េដល់ឧសាហកម្មលេសចរណ៍ 

ៃិងការង្ករកនុងវិស័យលេសចរណ៍ល្កាម្ស្តា ៃភាព្នៃ

 វិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ (បាៃ ០៧ជុំ រួចលហើយ)។ ជាព្ិលសស 

លខ្ត្តលសៀម្រាប ផដលកំព្ុងរងល្គ្ម៉ះោ ងខ្ា ំង លដាយ

្បជាជៃ្បម្លណជា ៨០% ផដលេេលួលសដឋកិចចព្ីវិស័យ

លេសចរណ៍។ បណាត អាជីវកម្មកនុងវិស័យលេសចរណ៍

មួ្យចំៃួៃ្ត្ូវបាៃបិេទាវ រ លហើយអ្តាគ្មម ៃការង្ករបស់

បុគគលិកបល្ម្ើការង្ករកនុង វិស័យលៃ៉ះក៏ម្លៃការលកើៃ

ល ើងផងផដរ។ វាចំបាច់្ត្ូវម្លៃវិធ្លៃការដាក់លចញ

ផផនកលសដឋកិចចសំខ្ៃ់មួ្យចំៃួៃ ផដលផតល់ការគំ្ម្េដល់

ធុរកិចច ៃិងអាជីវកម្មលេសចរណ៍ផដលេេួលផលព្ី

លសដឋកិចចលេសចរណ៍។ 

ការីលេសចរណ៍ ម្ិៃរំព្ឹងថាៃឹងម្លៃចលនា

ណានៃការកក់សំបុ្ត្ ណាម្យួរហតូ្ដល់រដូវកាលលភញៀវ

លេសចរល្ចើៃលៅ ន្ ំ២០២១។ ការកក់សំបុ្ត្លៃ៉ះរំព្ឹង

- ្កសួងលសដឋកិចច  ៃិង

ហិរញ្ញវត្ា ុ

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងការង្ករ ៃិងបណតុ ៉ះ

បណាត លវិជាា ជីវៈ 
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ថាមិ្ៃលលើសព្ី ៣០% លៅ៤០% លធៀបលៅៃឹងរដូវកាល

លភញៀវលេសចរល្ចើៃកនុងរយៈលព្លមុ្ៃវិបត្តិជំងឺកូ វីដ-១៩ 

នាលព្លកៃាងម្ក។ ការលលើកផលងព្ៃធស្ម្លប់អាជីវកម្ម

លេសចរណ៍ (Tax Holiday) គួរផត្្ត្ូវបាៃព្ៃារ

លព្លោ ងល ចណាស់រហូត្ដល់ពាក់កណាត ល ន្ ំ

២០២១ ។ 

 រីឯលសដឋកិចចលេសចរណ៍ល្ៅផាូវការ ៃិងបុគគលិក

ផដលម្លៃ្បាក់ផខ្ទាបក៏អាចរងល្គ្ម៉ះខ្ា ំងផងផដរ 

្បសិៃលបើវិបត្តិជំងឺកូ វីដ-១៩លៃ៉ះលៅបៃតរយៈលព្លត្

លៅលេៀត្។ ករណីលៃ៉ះកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ាគំុ្ម្េ គួរសិកា

លរៀបចំអៃុវត្តលដើម្បីជំៃួយដល់អនកផដលង្កយរងល្គ្ម៉ះ

ខ្ា ំងបំផុត្ (ជាក់ផសតងបចចុបបៃនលៃ៉ះ រាជរដាឋ ភិបាលកម្ពុជា

បាៃដាក់លចញរួចលហើយៃូវ កម្ម វិធីឧបត្ាម្ភស្តច់្បាក់

ជូៃ្គសួ្តរ្កី្ ក ៃិងង្កយរងល្គ្ម៉ះ កនុងកលំងុលព្លជងំឺ

កូវីដ-១៩ ដល់្បជាព្លរដឋ្កី្កផដលម្លៃបណណសម្ធម៌្ 

(្ក-១ ៃិង្ក-២) ចំៃួៃ ៥៦មឺុ្ៃ្គួស្តរ រួចលហើយផដរ)។  

១.១.២- បៃតតាម្ដាៃផលប ៉ះពាល់ព្ីជំងឺកូ វីដ-១៩ 

ម្កលលើលសដឋកិចចលេសចរណ៍ កនុង ៃិងល្កាយ

 វិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ 

• ការ្បមូ្លព្័ត្៌ម្លៃជាក់ោក់អំព្ី ផលប ៉ះពាល់

ម្កលលើលសដឋកិចចលេសចរណ៍កម្ពុជា៖ 

 លធវើការសទង់ម្ត្ិនានា ៃិង្ត្ូវសិកា សតីព្ី

ផលប ៉ះពាល់ផផនកហិរញ្ញវត្ាមុ្កលលើឧសា

ហកម្មលេសចរណ៍ ៃិងផខ្សចង្កវ ក់ត្នម្ាកនុង  

 វិស័យលេសចរណ៍ 

 លរៀបចំឱ្យម្លៃការសិកាបផៃាម្ផដលចំបាច់

ពាក់ព្័ៃធៃឹងេំនាក់េំៃងរវាងវិស័យលេស -

លដើម្បីដាក់លចញៃូវវិធ្លៃការសម្្សបបំផុត្ 

េិៃនៃ័យដ៏្ត្ឹម្្ត្ូវគឺម្លៃស្តរៈសំខ្ៃ់ណាស់។ អងគការ

ជាល្ចើៃទាំងផផនករដាឋ ភិបាល  ៃិងកនុងចំលណាម្សហ-

គម្ៃ៍អៃតរជាត្ិ បាៃលធវើការសទង់ម្ត្ិលដាយព្ិៃិត្យលម្ើល

ផលប ៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ម្កលលើវិស័យលផសងៗគ្មន

នៃលសដឋកិចចជាត្ិទាងំមូ្ល។ ទាងំលៃ៉ះគរួផត្្ត្ូវបាៃយក

ម្កវិភាគោ ងសុីជល្ៅលដាយអនកវិភាគលសដឋកិចច ៃិង

លេសចរណ៍ស្ម្លប់្កសួងលេសចរណ៍។ 

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- សម្លគម្កនុ ងឧសាហ

កម្មលេសចរណ៍ 
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ចរណ ៍  ៃិងវិបត្តិជំងកឺូវីដ-១៩ 

 ្ត្ូវម្លៃរបាយការណ៍ព្ីផលប ៉ះពាល់ព្ីជំង ឺ

កូ  វីដ-១៩ លៅលលើលសដឋកិចច លេសចរណ៍

(្បចំផខ្) 

 លរៀបចំ្បព្័ៃធ្បមូ្លេិៃនៃ័យតាម្្បព្័ៃធ

អៃឡាញ ឬផបប្បនព្ណី ជា្បចំ ៃិង

្បព្័ៃធផតល់របាយការណ៍ផលប ៉ះពាល់លលើ

ផផនកផគត្់ផគង់  ៃិងត្្ មូ្ វការកនុ ង វិស័យ

លេសចរណ៍) 

• បលងកើត្ឱ្យម្លៃគណៃីរណបលេសចរណ៍ 

(Tourism Satellite Account) 

លដាយស្តរស្តា ៃភាព្ ៃិងឥេធិព្លនៃជំងកឺូវីដ-

១៩ ម្លៃការវិវត្តគួរឱ្យកត្់សម្លគ ល់ ៃិងរហូត្ម្កដល់

បចចុបបៃនលៃ៉ះមិ្ៃទាៃ់ម្លៃស្តា ប័ៃ ឬភាគីណាមួ្យអាច

វាយត្នម្ាដឹងព្ីជំងឺកូ វីដ-១៩ លៃ៉ះអាចបញ្ចប់បាៃលៅ

លព្លណាលនា៉ះលេ ផដលចំណុចលៃ៉ះត្្មូ្វឱ្យកិចចចូលរួម្

សហការគ្មន រវាងសម្លគម្ឧសាហកម្មលេសចរណ៍ ៃិង

្កសួង-ស្តា ប័ៃពាក់ព្័ៃធ  ្ត្ូវតាម្ដាៃ ៃិងសិកាឱ្យ

បាៃជា្បចំអំព្ីផលប ៉ះពាល់ ៃិងឥេធិព្លនៃជំងឺកូវីដ-

១៩ លលើវិស័យលេសចរណ៍។ 

 កនុងរយៈលព្លផវង ចំបាច់្ត្ូវបំពាក់ៃូវលហដាឋ -

រចនាសម្ព័ៃធ ៃិងម្លធាបាយដល់្កសួងលេសចរណ៍ 

លដើម្បី្បមូ្លេិៃនៃ័យ្ត្ឹម្្ត្ូវ ៃិងអាចវាយត្នម្ាអំព្ីផល

ប ៉ះពាល់លសដឋកិចចសងគម្កនុងវិស័យលេសចរណ៍។ ដូលចន៉ះ 

គរួផត្ព្ិចរណាបលងកើត្គណៃីរណបលេសចរណ៍ស្ម្លប់

ការ្គប់្គងៃិងវិភាគេិៃនៃ័យផដលទាក់េងៃឹង វិស័យ

លេសចរណ៍ឱ្យបាៃ្ប់រហ័សជាេីបំផុត្។ 

១.១.៣- ការផតល់កិចចគំ្មពារអាជីវកម្មលេសចរណ៍ខ្ន ត្

ត្ូច ៃិងខ្ន ត្ម្ធយម្ 

• លផទរសម្ត្ាកិចចជូៃ្កសួងស្តធ្លរណការ ៃិងដឹក

ជញ្ាូៃ ផដលជាស្តា ប័ៃផត្មួ្យកនុងការផតល់អាជាញ បណណ

ដឹកជញ្ាូៃលភញៀវលេសចរ 

• សហការជាមួ្យ្កសួងសុខ្ភិបាលកនុងការដាក់

បញ្ចូលការផតល់អាជាញ បណណអាជីវកម្មលភាជៃីយដាឋ ៃ 

ៃិងវិញ្ជញ បៃប្ត្បញ្ជា ក់អនាម័្យលភាជៃីយដាឋ ៃ 

ៃិងអា រដាឋ ៃ លៅកនុងថាន លអៃឡាញ CamDX 

• ស្មួ្លការផតល់អាជាញ បណណលេសចរណ៍ល្ចើៃ្បលភេ 

សហ្គ្មសខ្ន ត្ត្ូច ៃិងខ្ន ត្ម្ធយម្កនុងវិស័យ

លេសចរណ៍ ជាផផនកខ្ា ំងមួ្យនៃលសដឋកិចចលេសចរណ៍

កនុង្បលេសកម្ពុជា ប ុផៃតវាក៏ជាផផនកមួ្យ ផដលង្កយរង

ល្គ្ម៉ះបំផុត្លដាយស្តរវិបត្តិ។ លៃ៉ះរួម្បញ្ចូលទាងំសហ្គ្មស 

សងគម្ផដលគំ្ម្េសហ្គ្មសសហគម្ៃ៍ខ្ន ត្ត្ូចជាល្ចើៃ។ 

 វិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ លៃ៉ះបាៃបង្កា ញៃូវស្តរៈសំខ្ៃ់ ៃិង

ត្ួនាេីនៃវិស័យលេសចរណ៍ កនុងលសដឋកិចចកម្ពុជាោ ង

ចាស់ ផដលទាម្ទារឱ្យម្លៃការគិត្គូរបផៃាម្លេៀត្លលើ

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- គណៈកម្លម ធិការជាត្ិ

អភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍ 

- ្កសួងឧសាហកម្ម 

 វិេាស្តស្រសត បលចចកវិេា 

ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ 
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ចំលពា៉ះបុគគលលសនើសុំផត្ម្លន ក់លចញព្ីេីតាំងផត្មួ្យ

តាម្រយៈថាន លអៃឡាញ CamDX 

• លធវើ វិ លស្តធៃកម្មចាប់ ៃិងបេបបញ្ញត្តិពាក់ព្័ៃធ

លដើម្ បី ផកស្ មួ្ល្បព្័ៃធ ចំណាត្់ថាន ក់ធុ រ កិ ចច

លេសចរណ៍ផដលជាអាជីវកម្មលេសចរណ៍ធុៃត្ូច 

ៃិងម្ធយម្ ព្ីលកខខ្ណឌ ត្្មូ្វម្កជាលកខខ្ណឌ សម័្គ

ចិត្ត 

• ្ត្ូវលធវើការ្ត្ួត្ព្ិៃិត្យល ើងវិញឱ្យចាស់ោស់ លលើ

ត្្មូ្វការ ៃិងេំហំនៃសហ្គ្មសខ្ន ត្ត្ូច ៃិងខ្ន ត្

ម្ធយម្កនុងវិស័យលេសចរណ៍ ្ព្ម្ទាំងសហ្គ្មស

ដ៏នេលេៀត្ផដលពាក់ព្័ៃធលៅកនុងផខ្សចង្កវ ក់ត្នម្ាកនុង

 វិស័យលេសចរណ៍ ។ 

• ផតល់កិចចគំ្ម្េដល់អាជីវកម្មលេសចរណ៍ធុៃត្ូច ៃិង

ម្ធយម្កនុងវិស័យលេសចរណ៍េេួលបាៃៃូវការគំ្ម្េ

ព្ីកញ្ចប់ថ្វិកា/មូ្លៃិធិរបស់រាជរដាឋ ភិបាលផដល 

បចចុបបៃន។ រាជរដាឋ ភិបាលម្លៃកញ្ចប់ថ្វិកាសរុប

ចំៃួៃ ៥០០ោៃដុោា រ កនុងលនា៉ះ៖ 

 មូ្លៃិធិធ្លនាឥណទាៃ (Credit Guarantee  

Fund)៖ ម្លៃចំៃួៃ ២០០ោៃដុោា រ ផដល

រាជរដាឋ ភិបាលៃឹងបលងកើត្អងគភាព្មួ្យ ផដល

ម្លៃការចូលរួម្ព្ីធនាគ្មរជានដគូលដើម្បីបលងកើត្

ជាស្តរជីវកម្មធ្លនាឥណទាៃដល់ម្លច ស់សហ-

្គ្មសធុៃត្ូច ៃិងម្ធយម្ ផដលគ្មម ៃ្េព្យ

ធ្លនាលដើម្បីខ្ច ីលុយព្ីធនាគ្មរ លហើយស្តា ប័ៃ

ផខ្សចង្កវ ក់ត្នម្ាបផៃាម្កនុង វិស័យលេសចរណ៍។  

ការសិកាអំព្ីផខ្សចង្កវ ក់ត្នម្ានៃកម្មវិធីព្្ងឹង

សម្ត្ាភាព្កនុងវិស័យលេសចរណ៍ល្កាម្គល្ម្លងហិរញ្ញ-

បបទាៃនៃគល្ម្លងព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្របស់េីភាន ក់ង្ករ 

បារាំងសំរាប់ការអភិវឌ្ឍៃ៍ (AFD) អាចផតល់ការយល់

ដឹងបផៃាម្ព្ីអៃតរសកម្មរវាងវិស័យកសិកម្ម សិបបកម្ម 

ៃិងវិស័យលេសចរណ៍ ៃិងក៏ដូចជាព្្ងឹងរចនាសម្ព័ៃធ

នៃឧសាហកម្មលេសចរណ៍កម្ពុជាល ើងវិញលឆ្ាើយត្បៃឹង

ជំងកឺូវដី-១៩។ សហ្គ្មសខ្ន ត្ត្ូច ៃិងខ្ន ត្ម្ធយម្កនុង

 វិស័យលេសចរណ៍ម្លៃចំផណកធំកនុងផខ្សចង្កវ ក់ផលិត្កម្ម

លេសចរណ៍។ អាជីវកម្មធុៃត្ចូ ៃិងម្ធយម្ម្លៃសកាត ៃុព្ល

ខ្ពស់កនុងការផសព្វផាយកម្ពុជា ៃិងអាចផតល់ការស្តវ គម្ៃ៍

ោ ងកក់លៅត  ្បកបលដាយស្តន ម្ញញឹម្ព្ិត្្បាកដល់

លភញៀវលេសចរ្សបតាម្ពាកយលស្តា ក “កម្ពុជា្បលេសត្ចូ 

លប៉ះដូងេូោយ”។ 
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ធ្លនាឥណទាៃលនា៉ះ ជាអនកធ្លនាជំៃួសឱ្យ

ម្លច ស់អាជីវកម្មផដលខ្ច ី។ 

 កិចចគំ្ម្េហិរញ្ញបបទាៃ (Financial Facility)៖ 

ជំ ៃបនាទ ប់ផដលរាជរដាឋ ភិបាលបាៃគិត្គូរ

កនុងវិធ្លៃការជុំេី៤ ផដលៃឹងផាល់ថ្វិកាចំៃួៃ 

៣០០ោៃដុោា រលេៀត្ លដើម្បីផាល់ឥណទាៃ

ដល់ម្លច ស់សហ្គ្មសធុៃត្ូច ៃិងម្ធយម្កនុង

 វ ិស័យនានា រួម្ម្លៃវិស័យលេសចរណ៍ផង

ផដរផដល្ត្ូវការឥណទាៃយកលៅល្បើ្បាស់

លដើម្បីចូលរួម្ស្តា រលសដឋកិចច ឱ្យបាៃលងើបឈរ

ល ើង វិញ លហើយបៃាដំលណើរលៅមុ្ខ្លេៀត្

ល្កាយវិបត្តិជំងឺកូ វីដ-១៩។ ការង្ករលៃ៉ះ

្កសួងលសដឋកិចច ៃិងហិរញ្ញវត្ាកុំព្ុងលរៀបយៃត

ការ ៃិងដាក់ឱ្យអៃុវត្ត្ ប់ៗខ្ងមុ្ខ្។ 

• ការផតល់កិចចគំ្ម្េផផនកលសដឋកិចច លដើម្បីធ្លនារកាឱ្យ

បាៃ្បលភេអាជីវកម្ម ឬគល្ម្លងលេសចរណ៍កនុង

្សុកម្លៃលកខណៈ (Flagship tourism) : ្ កសួង

លេសចរណ៍្ត្ូវលធវើការជាមួ្យ្កសួង-ស្តា ប័ៃពាក់ព្័ៃធ 

លដើម្បីផតល់ៃូវអៃតរាគម្ៃ៍ផផនកលសដឋកិចចកនុងករណី

ចំបាច់ លដើម្បីការពារ ៃិងរកាឱ្យបាៃៃូវ្បលភេ

អាជីវកម្ម ឬគល្ម្លងលេសចរណ៍កនុង្សុកម្លៃលកខណៈ 

(Flagship Tourism) មិ្ៃឱ្យដួលរលំកនុងដំណាក់

កាលនៃជំងឺកូ វីដ-១៩ (ដូចជា កាត្់បៃាយ ៃិង

លលើកផលងព្ៃធ នថ្ាលភាើង េឹក ការជួលេីតាំង ឬ    

អ្តាការ្បាក់)។ 

រូបភាព្លេសចរណ៍ របស់កម្ពុជា បាៃម្កព្ី

លភញៀវលេសចរ ៃិង្បព្័ៃធផសព្វផាយ ផដលព្ួកលគបាៃ

េេួលបេព្ិលស្តធៃ៍លផសងៗគ្មន  ៃិងលធវើការផចករំផលកលៅ

កាៃ់ព្ិភព្លោក។ បេព្ិលស្តធៃ៍ម្យួចំៃួៃ េេលួបាៃព្ី

ផលិត្ផលលេសចរណ៍កនុង្សុកផងផដរ។ ជាឧទាហរណ៍

ដ៏សំខ្ៃ់មួ្យ គឺសិបបករអងគរ - Artisans d‘Angkor 

ផដលជាសហ្គ្មសសងគម្ឈាៃមុ្ខ្លគ ៃិងជាផផនកមួ្យ

ដ៏សំខ្ៃ់នៃការផតល់លសវាកម្មជូៃលភញៀវលេសចរលៅកនុង

លខ្ត្តលសៀម្រាប។  Artisans d‘Angkor គឺជាសហ-

្គ្មសកនុង្សុកធំមួ្យលៅកនុងលខ្ត្តលសៀម្រាប លហើយការ
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បិេទាវ ររបស់សហ្គ្មសលៃ៉ះៃឹងប ៉ះពាល់ដល់សហគម្ៃ៍

ជាល្ចើៃ។ Artisans d‘Angkor គឺជាកផៃាងទាក់ទាញ

មួ្យ ៃិងលបីលាញស្ម្លប់លភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ិ។ 

ដូលចន៉ះ កនុងករណីចំបាច់្ត្ូវគំ្មពារ្បលភេគល្ម្លង ឬ

សហ្គ្មសផដលម្លៃលកខណៈ (Flagship Tourism) 

លៃ៉ះឱ្យឆ្ាងផុត្ព្ីដំណាក់កាលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ៃិង

ល្ត្ៀម្ខ្ាូ ៃលៅរកការលងើបល ើងវិញ។ 

១.១.៤- ការស្មួ្ចល ើងវិញៃូវផខ្សចង្កវ ក់ត្នម្ាលេស-

ចរណ៍ ល ព្ ៉ះលៅការអភិវឌ្ឍ្បកបលដាយចីរភាព្ 

ៃិងលលើកកម្ពស់លសដឋកិចចមូ្លដាឋ ៃ តាម្រយៈ

ការល្បើ្បាស់ផលិត្ផលកនុង្សុក “បលងកើត្

អៃតរសកម្មរវាងវិស័យលេសចរណ៍ កសិកម្ម 

សិបបកម្ម ៃិងវត្ាអុៃុសាវរីយ៍ ៃិងឧសាហ

កម្មនចន្ បឌ្ិត្” 

• កំណត្់អត្តសញ្ជញ ណនដគូសកាត ៃុព្លផដលជាត្ួ

អងគសំខ្ៃ់ៗកនុងគល្ម្លងលៃ៉ះ (សហគម្ៃ៍ជៃបេ 

អងគការល្ៅរដាឋ ភិបាល។ ល។ ) 

• បលងកើត្អៃតរការីស្ម្បស្មួ្ល ៃិងផគូ រផគងរវាង

្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ ៃិងផលិត្ករកនុង្សុក 

• បលងកើត្បណាត ញសិបបករ ៃិងកសិករផដលម្លៃ

ស្តន នដលឆ្នើម្េេួលបាៃស្តា កសញ្ជញ លេសចរណ៍

នបត្ង ៃិងនចន្ បឌ្ិត្ 

• បលងកើត្ស្តា កសញ្ជញ ល្បើ្បាស់ផលិត្ផលកនុង្សុក 

(លករ តិ៍)  ផដលេេួលស្តគ ល់គុណភាព្ព្ី  បណាត

ស្តា ប័ៃជាត្ិ ៃិងអៃតរជាត្ិ ្ព្ម្ទាំងផសព្វផាយ

ស្តា កយីល  (លករ តិ៍) លៃ៉ះឱ្យកាៃ់ផត្ខ្ា ំង 

• ព្្ងឹងគល្ម្លងផខ្ស្កវាត្់នបត្ងកនុងលខ្ត្តលគ្មល

លៅលេសចរណ៍ធំៗ (រាជធ្លៃីភនំ លព្ញ លខ្ត្ត

លសៀម្រាប ៃិងលខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ)  

 វិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាបាៃកំព្ុងលដើរត្ួោ ង

សំខ្ៃ់កនុងការលលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍលសដឋកិចចមូ្ល-

ដាឋ ៃកាត្់បៃាយភាព្្កី្ក្បកបលដាយ្បសិេធភាព្។ 

េៃទឹម្ៃឹងលៃ៉ះ ការទាញយកផល្បលោជៃ៍លសដឋកិចច

សងគម្ព្ីឧសាហកម្មលេសចរណ៍លៅលខ្ត្តលសៀម្រាប លៅ

ម្លៃក្មិ្ត្ កនុងលនា៉ះលសដឋកិចច្បជាព្លរដឋម្លៃភាព្ធាុ៉ះ

ធ្លា យលសដឋកិចចកនុងរងវង់្បម្លណ (២៥%-៣០%)លៅ

ល ើយ។ ផទុយលៅវិញកម្ពុជាម្លៃសកាត ៃុព្លខ្ពស់កនុង វិស័យ

កសិកម្មផដលអាចផគត្់ផគង់ដល់ឧសាហកម្មលេសចរណ៍

បាៃខ្ពស់ ប ុផៃតទាម្ទារឱ្យម្លៃការលគ្មរព្សតង់ដាគុណភាព្ 

ៃិងៃិោម្របស់ឧសាហកម្មលេសចរណ៍។ល។  

 

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងកសិកម្មរុកាខ -

្បម្លញ់ ៃិងលៃស្តេ 

- ្កសួងឧសាហកម្ម 

 វិេាស្តស្រសត បលចចកវិេា 

ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ 

- នដគូអភិវឌ្ឍ 
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• បលងកើត្ថាន ល លដើម្បីផគូ រផគងរវាងត្្មូ្វការកនុង

ឧសាហកម្មលេសចរណ៍ ៃិងការផគត្់ផគង់ផលិត្

ផលកនុង្សុក 

• លលើកេឹកចិត្ត្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ឱ្យល្បើ្បាស់

ផលិត្ផលកនុង្សុកតាម្រយៈ ចលនា្ប ង

្បណំាងរង្កវ ៃ់ េសមតចសតសជានាយក្រដឋមន្រនតី 

“ស្ម្លប់ធុរកិចចនបត្ងកនុងវិស័យលេសចរណ៍” 

(រង្កវ ៃ់ព្ិលសស) ដល់្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍

ផដលម្លៃស្តន នដលឆ្នើម្កនុងការល្បើ្បាស់ផលិត្ 

ផលកនុង្សុក 

១.១.៥- ជំរុញការអៃុវត្ត ៃិងផសព្វផាយព្ីវិធ្លៃសុវត្ាិ-

ភាព្លេសចរណ៍ “េម្លា ប់ថ្មីនៃលេសចរណ ៍ៃិង

ការលធវើដំលណើរ” ល្កាម្យុេធនាការ “ការលធវើ

ដំលណើរលេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្” 

• ជំរុញការអៃុវត្ត៖ 

- ជំរុញការអៃុវត្ត វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍  

(ជំ ៃេី១)៖ 

❖ រម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍ 

❖ សហគម្ៃ៍លេសចរណ៍ 

❖ លភាជៃីយដាឋ ៃ ៃិងអា រដាឋ ៃលេសចរណ៍ 

❖ សណាឋ គ្មរ ៃិងលសវាកម្មស្តន ក់លៅលេសចរណ ៍

❖ ដឹកជញ្ាូៃលេសចរណ៍ផាូវេឹក 

❖ ដឹកជញ្ាូៃលេសចរណ៍ផាូវលគ្មក 

❖ ការលីេសចរណ៍កនុង្សុក 

❖ ម្គគុលេទសក៏លេសចរណ៍ ៃិងអនកបកផ្បភាស្ត

បៃត 

- បៃតលរៀបចំវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ (ជំ ៃេី២)៖ 

ធ្លនាឱ្យម្លៃការអៃុវត្ត វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្ឱ្យ

បាៃជាប់ោប់ស្ម្លប់ឧសាហកម្មលេសចរណ៍ លដើម្បី

រកាអនាម័្យ ៃិងកស្តងេំៃុកចិត្តលភញៀវលេសចរ លដាយ

ទាម្ទារការអៃុវត្ត្ គប់ផផនកទាងំអស់្សបតាម្ការផណនំា

សុវត្ាិភាព្របស់្កសួងសុខ្ភិបាល។ 

ការលធវើដំលណើរកនុងេម្លា ប់ថ្មី គឺលភញៀវលេសចរលផ្អត ត្

សំខ្ៃ់លលើការវាយត្នម្ាអំព្ីសុវត្ាិភាព្នៃលគ្មលលៅ

លេសចរណ៍លនា៉ះ។ ការដាក់ឱ្យអៃុវត្តៃូវវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្

លេសចរណ៍ថាន ក់ជាត្ិ ៃឹងកាា យជាកតាត ដ៏រ តងម្លំកន ុងការ

ស្តត រេំៃុកចិត្តរបស់លភញៀវលេសចរល ើងវិញ ៃិងក៏ដូចជា

ធ្លនាៃូវសុវត្ាិភាព្ស្ម្លប់លភញៀវលេសចរ ៃិងភាគីពាក់ព្័ៃធ

ទាំងអស់ ្សបតាម្ពាកយលស្តា ក “សុវត្ាិភាព្របស់អនក គឺ

ជាសុវត្ាិភាព្របស់លយើងខ្ញុ ំ” “សុវត្ាិភាព្របស់អនកគឺជា

- ្កសួងលេសចរណ៍  

- គណៈកម្លម ធិការជាត្ិ

វាយត្នម្ាេី្កុងស្តអ ត្ 

- ្កសួងសុខ្ភិបាល 

- រដឋបាលរាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

-  វិស័យឯកជៃ 
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❖ កីឡាលេសចរណ៍ 

❖ លសវាកម្មកម្ាៃតលេសចរណ៍ម្ៃុសសលព្ញវ័យ 

❖ លសវាកម្មសា  ៃិងម្ល សា 

❖ លសវាកម្មម្ល យ បៃទប់្បជុំ 

❖ លសវាកម្ម្ព្ឹត្តិការណ៍លេសចរណ៍ 

❖ ការីលេសចរណ៍នំាលភញៀវចូល 

ការេេួលខ្ុស្ត្ូវរបស់លយើងខ្ញុ ំ” 

 លរៀបចំវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍លៅត្ំបៃ់រម្- 

ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍ធំៗ ៃិងត្ំបៃ់លបត្ិកភណឌ

ព្ិភព្លោក ព្ិលសសត្ំបៃ់អងគរ លដាយផារភាា ប់

ៃឹងការ្គប់្គងរំហូរលភញៀវលេសចរ ការបំពាក់

ឧបករណ៍ ឬម្លធាបាយសុវត្ាិភាព្ចំបាច់មួ្យ

ចំៃួៃ ៃិងការបណតុ ៉ះបណាត លម្ស្រៃតីបុគគលិក ៃិង

ភាន ក់ង្ករលេសចរណ៍ លឆ្ាើយត្បៃឹង វិធ្លៃការ 

លដើម្បីេប់ស្តក ត្់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ 

កនុងត្ំបៃ់អងគរ 

 

 

ការគិត្គូរលរៀបចំវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លៅត្ំបៃ់

អងគរគឺជាសកម្មភាព្អាេិភាព្ស្ម្លប់វិស័យលេសចរណ៍

កម្ពុជា លដាយស្តរផត្ត្ំបៃ់អងគរ គឺជាលគ្មលលេសចរណ៍

អាេិភាព្ចម្បងរបស់កម្ពុជា។ ដូលចន៉ះ លយើងគួរគិត្គូរ

លរៀបចំលគ្មលការណ៍្បត្ិបត្តិសតង់ដា  វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្កនុង

ត្ំបៃ់អងគរមួ្យ អម្ជាមួ្យការស្មួ្លការ្គប់្គង

រំហូរលភញៀវលេសចរ ការបំពាក់ឧបករណ៍ ឬម្លធាបាយ

សុវត្ាិភាព្ចំបាច់មួ្យចំៃួៃ (េឹកអាល់កុល ្បដាប់

វាស់កំលៅ ។ល។) ៃិងការបណតុ ៉ះបណាត លម្ស្រៃតីបុគគលិក 

ៃិងភាន ក់ង្ករលេសចរណ៍ លឆ្ាើយត្បៃឹងវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្

លេសចរណ៍ លដើម្បីេប់ស្តក ត្់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-

១៩ កនុងត្ំបៃ់អងគរ។ 

- អាជាញ ធរជាត្ិអបសរា 

- ្គឹ៉ះស្តា ៃអងគរ 

- ្កសួងសុខ្ភិបាល 

 

 បៃតជំរុញការអៃុវត្ត វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លៅថាន ក់

ល្កាម្ជាត្ិ ្កុង/ខ្ណឌ /សង្កក ត្់/ ំុ លៅតាម្  

រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

 

ការសល្ម្ចបាៃលជាគជ័យនៃការអៃុវត្តវិធ្លៃ

សុត្ាិភាព្លេសចរណ៍ទាម្ទារឱ្យម្លៃការចូលរួម្ព្ីរដឋបាល

ថាន ក់ល្កាម្ជាត្ិ ៃិង្កសួង-ស្តា ប័ៃពាក់ព្័ៃធផងផដរ។ 

ដូលចន៉ះ ្ត្ូវម្លៃការលរៀបចំយុេធនាការ្ប ង្បណំាង

រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត ផដលម្លៃស្តន នដលឆ្នើម្កនុងការអៃុវត្តវិធ្លៃ

សុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ ឬ ្កុង/ខ្ណឌ /សង្កក ត្់ ផដលម្លៃ

 

- ្កសួងលេសចរណ៍  

- គណៈកម្លម ធិកា រជាត្ិ

វាយត្នម្ាេី្កុងស្តអ ត្ 

- រដឋបាលរាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 
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ស្តន នដលឆ្នើម្កនុងការអៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍។ 

 ព្្ងឹង្បសិេធភាព្នៃការអៃុវត្តយុេធនាការ “ការ

លធវើដំលណើរលេសចរណ៍សវុត្ាភិាព្ -Safe Travel” 

 

ការល្បើ្បាស់បលចចកវិេាតាម្រយៈ “្បព្័ៃធ

ចុ៉ះបញ្ាីស្តន ក់លៅលេសចរណ៍” ផដលម្លៃលគហេំព្័រ

www.accommodationregistrar.net ៃិងការ្គប់្គង

េិៃនៃ័យលភញៀវលេសចរតាម្្បព្័ៃធ Telegram BOT កនុង

ឧសាហកម្ម លេសចរណ៍ៃឹងចូលរួម្ដល់ការផាល់

ព្័ត្៌ម្លៃព្ីការស្តន ក់លៅរបស់លភញៀវលេសចរ ឬវត្តម្លៃលភញៀវ

លៅតាម្មូ្លដាឋ ៃអាជីវកម្មលេសចរណ៍ ព្័ត្៌ម្លៃលៃ៉ះៃឹង

ផតល់លកខណៈង្កយ្សួលដល់អាជាញ ធរម្លៃសម្ត្ាកិចច

កនុងវិធ្លៃការេប់ស្តក ត្់វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ (ការផសវងរក 

ៃិងកំណត្់អត្តសញ្ជញ ណលភញៀវផដលសងស័យជាលដើម្)។ 

- ្កសួងលេសចរណ៍  

- រដឋបាលរាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

-  វិស័យឯកជៃ 

 

• ជរំញុការផសព្វផាយ៖ 

 លរៀបចំកម្មវិធីផសព្វផាយបស្រញ្ជា បការយល់ដឹងព្ី 

 វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍លៅលលើ្បព្័ៃធផសព្វ-

ផាយបណាត ញស្តរព្័ត្៌ម្លៃ Fresh News ៃិង

បណាត ញសងគម្។ល។ 

 ជំរុញការអៃុវត្ត ៃិងបស្រញ្ជា បការយល់ដឹងព្ី  

 វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្ ៃិងអនាម័្យ ដល់បុគគលិកលៅតាម្

បណាត កផៃាងលធវើការ លដើម្បីឱ្យលច៉ះការពារខ្ាួ ៃព្ី

ការឆ្ាងជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដូចជាេប់ស្តក ត្់ការចម្ាង

ដល់សហគម្ៃ៍៖ 

❖ បលងកើត្យុេធនាការផសព្វផាយការយល់ដឹងព្ី 

 វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្  ៃិងអនាម័្យលៅកនុងកផៃាង

កនុងរយៈលព្លដំបូងនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ 

្កសួងសុខ្ភិបាល ៃិង្កសួងលេសចរណ៍បាៃបលងកើត្

យុេធនាការ ៃិងស្តរអប់រំការយល់ដឹងជាស្តធ្លរណ:ជា

ល្ចើៃដល់្បជាព្លរដឋ លភញៀវលេសចរ ៃិងស្តធ្លរណ: 

ជៃ។ ប ុផៃតលដើម្បីធ្លនាបាៃៃូវ្បសិេធិភាព្យូរអផងវង្ត្ូវ

ម្លៃការបណតុ ៉ះបណាត ល ៃិងបលងកើត្ឱ្យម្លៃជៃបលង្កគ ល

ព្ីយុេធនាការលៃ៉ះ “ម្ូលដាឋ ៃអាជវីកម្មម្យួ ជៃបលង្កគ ល

ោ ងល ចណាស់ម្ួយ”  រីឯស្ម្លប់លភញៀវលេសចរ្ត្ូវ

អៃុវត្តតាម្្កម្្បត្ិបត្តិសតីព្ី  “ វិធ្លៃការសុវត្ាិភាព្

លេសចរណ៍” លៅតាម្មូ្លដាឋ ៃអាជីវកម្ម។  

- ្កសួងលេសចរណ៍  

- ្កសួងព្័ត្៌ម្លៃ 

- រដឋបាលរាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

-  វិស័យឯកជៃ 

- សហភាព្សហព្័ៃធយុវ-

ជៃកម្ពុជា  

 

http://www.accommodationregistrar.net/
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ការង្ករលេសចរណ៍ (ជាភាស្តផខ្ម រ ៃិងភាស្ត

អង់លគាស) 

❖ បលងកើត្យុេធនាការផសព្វផាយការយល់ដឹងព្ី 

 វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្  ៃិងអនាម័្យដល់លភញៀវ

លេសចរអំព្ីឥរិោបថ្សុវត្ាិភាព្ (Do’s and 

Don’ts) អម្ជាមួ្យការបលងកើត្ឱ្យម្លៃ្កម្

្បត្ិបត្តិ សតីព្ី “ វិធ្លៃការសវុត្ាភិាព្លេសចរណ”៍ 

ស្ម្លប់អាជីវកម្មលេសចរណ៍ៃីមួ្យៗ។ 

❖ បលងកើត្យុេធនាការផសព្វផាយផលិត្ផល/រម្-

ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍ថ្មី ផៗដលម្លៃៃវាៃុវត្តៃ៍ 

១.១.៦- ជំរុញការល្បើ្បាស់បលចចកវិេាឌ្ីជីថ្លកនុង

ឧសាហកម្មលេសចរណ៍ លដើម្បីព្្ងឹង្បសិេធ

ភាព្នៃការ្គប់្គងព្្ងីកវិស្តលភាព្នៃការ

ផសព្វផាយ ៃិងបលងកើៃផលិត្ភាព្នៃការផតល់

លសវាកម្មលេសចរណ ៍

• ល្បើ្បាស់បលចចកវិេាកនុងការផសព្វផាយផលិត្-

ផល ៃិងលសវាកម្មលេសចរណ៍ 

• ជំរុញការល្បើ្បាស់ការេូទាត្់្បាក់តាម្្បព្័ៃធ

បាគង ៃិង Alipay លៅកនុងឧសាហកម្មលេស- 

ចរណ។៍ល។ 

• ជំរុញការល្បើ្បាស់បលចចកវិេា ៃិងការបលងកើត្ថ្មីៗ 

(ភាព្នចន្ បឌ្ិត្ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ភាព្) 

• ជំរុញការបណតុ ៉ះបណាត លអកខរកម្មឌ្ីជីថ្ល ដល់

បុគគលិកកនុងវិស័យលេសចរណ៍លដើម្បីបលងកើៃផលិត្

ភាព្កនុងឧសាហកម្មលេសចរណ៍ 

កនុងបរិបេនៃលសដឋកិចចឌ្ីជីថ្ល ត្ួនាេី

របស់បលចចកវិេាឌ្ីជីថ្លកនុងវិស័យលេសចរណ៍ ផដល

ស្តគ ល់ថាជា “លេសចរណ៍ ា្ ត្នវ” បំលព្ញៃូវការលព្ញ

ចិត្តភាា ម្ៗ ៃិង្សបលៅតាម្បុគគលិកលកខណៈព្ិលសស

លរៀងៗខ្ាួ ៃ ៃិងបល្ម្ើលសវាឱ្យទាៃ់សភាព្ការណ៍ ផដល

ៃឹងជំរុញឱ្យការផសព្វផាយផលិត្ផល ៃិងលសវាកម្ម

លេសចរណ៍ដល់លគ្មលលៅេីផារ្ប់រហ័ស ៃិងបាៃ

ដល់្គប់្សទាប់កនុងត្នម្ាសម្រម្យ ក៏ដូចជាបលងកើៃផលិត្

ភាព្ការង្ករខ្ពស់ជាងមុ្ៃតាម្រយៈការល្បើ្បាស់បលចចក-

 វិេា ឬការល្បើ្បាស់ផលិត្ផលលេសចរណ៍្បកប 

លដាយភាព្នចន្ បឌ្ិត្ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍។ 

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងន្បសណីយ៍ ៃិង

េរូគម្នាគម្ៃ៍ 

- ្ កសួ ង ឧសាហកម្ម  

 វិេាស្តស្រសត បលចចកវិេា 

ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ 

- ម្ជឈម្ណឌ លលត្លជាធុរ

កិចចថ្មី 

- ម្ជឈម្ណឌ លកម្ពុជា ៤.០ 

១.១.៧- ជំ រុញការកាត ប់យកភាព្ជាម្លច ស់កា រ លលើ

ដំលណើរការស្តត រវិស័យលេសចរណ៍ល ើងវិញ 

• បលងកើត្ការ្បកួត្្បផជង ៃិងយុេធនាការថាន ក់ជាត្ិ

លដើម្បីលលើកកម្ពស់ការនចន្បឌ្ិត្ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ 

លដើម្បីគំ្ម្េការស្តត រល ើងវិញនៃវិស័យលេសចរណ ៍

កនុងកំលុងលព្លវិបត្តិជំងឺកូ វីដ-១៩ អនក

ផដលម្លៃលេព្លកាសលយ ៃិងបញ្ជញ វ័ៃតផខ្ម រអាចល្បើ្បាស់

ចំលណ៉ះដឹង ៃិងបេព្ិលស្តធៃ៍កនុងការបលងកើត្សកម្មភាព្/

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ម្ជឈម្ណឌ លកម្ពុជា ៤.០ 
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លដាយល្បើ្បាស់លេព្លកាសលយ ៃិងធៃធ្លៃ

ផដលម្លៃ្ស្តប់លៅកនុងវិស័យលេសចរណ៍ 

កម្មវិធីផដលម្លៃភាព្នចន្បឌ្ិត្ ៃិង្បកបលដាយៃវាៃុ-

វត្តៃ៍្េ្េង់ដល់ការស្តត រល ើងវិញនៃវិស័យលេសចរណ៍។ 

ធៃធ្លៃលៃ៉ះអាច្ត្ូវបាៃល្បើ្បាស់លដើម្បីជួយបលងកើត្

សកម្មភាព្ពាក់ព្័ៃធនានាលដើម្បីគំ្ម្េដល់ការស្តត រវិស័យ

លេសចរណ៍ ៃិងការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍កម្ពុជាកនុងរយៈ

លព្លផវង។ 

ការ្បកួត្្បផជងថាន ក់ជាត្ិមួ្យគួរបលងកើត្

ល ើង (អាចយកគំរូនៃកម្ម វិធីរបស់អងគការលេសចរណ៍

ព្ិភព្លោក-UNWTO/Healing Solutions for Tourism) 

ៃិងផតល់ឱ្កាសកនុងការល្បើ្បាស់ធៃធ្លៃលៃ៉ះលដើម្បីផតល់

ៃូវយៃតការចូលរួម្ជាវិជាម្លៃរបស់អនកផដលម្លៃលេព្-

លកាសលយផខ្ម រកនុងការផសវងរកដំលណា៉ះ្ស្តយស្ម្លប់

ការស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា។ 

- ម្ជឈម្ណឌ លលត្លជាធុរ

កិចចថ្មី 

- សហ្គិៃផខ្ម រ 

 

១.១.៨- ល រ ៀបចំកម្ម វិធី ្បកួត្្បផជងធុ រកិចច ថ្មី ៗ 

(Startups) កនុងវិស័យលេសចរណ៍ផដលម្លៃ

សកាត ៃុព្ល 

• លលើកេឹកចិត្តដល់បុគគលផដលម្លៃសម្ត្ាភាព្ 

ៃិងគំៃិត្នចន្បឌ្ិត្កនុងការស្តត រវិស័យលេសចរណ៍

កម្ពុជាល ើងវិញល្កាយវិបត្តិកូ វីដ-១៩។ បលងកើត្

ការ្បកួត្្បផជង ៃិងយុេធនាការថាន ក់ជាត្ិលដើម្បី

លលើកកម្ពស់ការនចន្បឌ្ិត្ កនុងការស្តត រល ើងវិញ 

កនុងលនា៉ះរួម្ម្លៃ ៖ 

− ការ្បកួត្្បផជង “ធុរកិចចថ្មី” កនុងផផនក

ម្ាូបអា រផខ្ម រ 

− ការ្បកួត្្បផជង “ធុរកិចចថ្មី” កនុងផផនក

សហគម្ៃ៍លេសចរណ៍/លអកូលេសចរណ៍/

លេសចរណ៍ជៃបេ 

កនុងកំលុងលព្លនៃវិបត្តិជំងឺកូ វីដ-១៩ ផដល

បាៃលធវើឱ្យប ៉ះពាល់ោ ងខ្ា ំងដល់ផខ្សចង្កវ ក់អាជីវកម្មកនុង

 វិស័យលេសចរណ៍ជាលហត្ុលធវើឱ្យម្លៃភាព្ចំបាច់កនុង

ការបលងកើត្ឱ្យម្លៃភាព្នចន្ បឌ្ិត្ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍តាម្រយៈ

ការបលងកើត្ ៃិងបណតុ ៉ះឱ្យម្លៃធុរកិចចថ្មីៗកនុងវិស័យលេស-

ចរណ ៍ឬផផនកសំខ្ៃ់ៗនៃវិស័យលេសចរណក៍ម្ពុជា។ 

- រកសួងលេសចរណ៍ 
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− ការ្បកួត្្បផជង “ធុរកិចចថ្មី” កនុងផផនក 

បដិសណាធ រកិចចលអ។ល។ 

១.១.៩- ការល្ត្ៀម្លកខណៈសម្បត្តិឱ្យបុគគលិកកនុង

ឧសាហកម្មលេសចរណ៍ល្ត្ៀម្ខ្ាួ ៃល ព្ ៉ះលៅ

ដំណាក់កាលស្តត រល ើងវិញ (តាម្រយៈការ

ព្្ងឹងជំនាញវិជាា ជីវៈ ៃិងសម្ត្ាភាព្ខ្ាួ ៃ) 

• លរៀបចំកម្មវិធីបណតុ ៉ះបណាត លដល់កម្មករ-បុគគលិក 

ផដលបាត្់បង់ការង្ករលៅកនុងវិស័យលេសចរណ៍ 

(បុគគលិកបល្ម្ើការលៅតាម្សណាឋ គ្មរ ផទ៉ះសំណាក់ 

ៃិងេីភាន ក់ង្ករលេសចរណ៍) តាម្រយៈការលរៀបចំឱ្យ

ម្លៃៃវូវគគបណតុ ៉ះបណាត លព្្ងឹងជំនាញផដលម្លៃ

្ស្តប់ ៃិងបណតុ ៉ះបណាត លជំនាញថ្មី។ 

• បលងកើៃជំនាញដល់បុគគលិកផដលម្លៃ្ស្តប់លដើម្បី

លលើកកម្ពស់គុណភាព្លសវាកម្ម ៃិងល្ត្ៀម្លកខណៈ

សម្បត្តិលលើកសទួយ្បលេសកម្ពុជាជាលគ្មលលៅ

លេសចរណ៍ផដលម្លៃគុណភាព្ខ្ពស់កនុងដំណាក់

កាលល្កាយវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩។ 

• ព្្ងឹងយៃតការផគត្់ផគង់េីផារការង្ករកនុង វិស័យ 

លេសចរណ៍ ព្ិលសសព្្ងឹងការ្សង់េិៃនៃ័យ ៃិង

ចុ៉ះបញ្ច ីកម្លា ំងព្លកម្មបល្ម្ើការលៅឧសាហកម្ម

លេសចរណ៍ 

 

ផលប ៉ះពាល់ខ្ងលសដឋកិចចបាៃបណាត ល

ឱ្យម្លៃការបិេអាជីវកម្មលេសចរណ៍មួ្យចំៃួៃ។ សូម្បី

ផត្អាជីវកម្មលេសចរណ៍ផដលបិេទាវ រជាបលណាត ៉ះអាសៃនក៏

បាៃបញ្ឈប់ការង្ករបុគគលិករបស់ខ្ាួ ៃផងផដរ។ ការ

បាត្់បង់ធៃធ្លៃម្ៃុសសផដលម្លៃសម្ត្ាភាព្កនុងជំនាញ

លេសចរណ៍ ៃិងបដិសណាឋ រកិចចគឺជា ៃិភ័យដ៏ធំមួ្យ

លៅលព្លផដលលេសចរណ៍ចប់លផតើម្លបើកម្តងលេៀត្។  

រដាឋ ភិបាល ៃិលោជិក ៃិងអងគការល្ៅរដាឋ ភិបាល បាៃ

 វិៃិលោគោ ងល្ចើៃកនុងការបណតុ ៉ះបណាត លមុ្ៃលព្ល

ម្លៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ លៃ៉ះ ។ សូម្បីផត្បុគគលិកផដល

ម្លៃជំនាញខ្ងលសវាកម្មអត្ិថិ្ជៃ ៃិងភាស្តអៃតរជាត្ិ

ៃឹងអាចបតូ រ លៅវិស័យការង្ករលផសងលេៀត្ (ល្ៅព្ី

លេសចរណ៍) លហើយ្បសិៃលៅលព្លផដលបុគគលិកទាំង

លនា៉ះម្លៃការង្ករលអ លនា៉ះព្ួកលគៃឹងអាចមិ្ៃ្ត្លប់ម្ក

លធវើការង្ករកនុងវិស័យលេសចរណ៍វិញលេ។ 

ការធ្លនាថាឱ្យម្លៃធៃធ្លៃម្ៃុសសគឺម្លៃស្តរៈ

សំខ្ៃ់ណាស់ ដូលចន៉ះវិធ្លៃការបណតុ ៉ះបណាត ល ៃិងព្្ងឹង

សម្ត្ាភាព្ជំនាញវិជាា ជីវៈលេសចរណ៍្ត្ូវបាៃលលើកល ើង

ជាបៃតបនាទ ប់កនុងវិធ្លៃការសលស្រង្កគ ៉ះរបស់រាជរដាឋ ភិបាល

កម្ពុជា (ទាំង  ០៧ជុំ )  រួ ចម្កលហើយ ៃិង ្កសួង

លេសចរណ៍ក៏បាៃដាក់លចញកម្មវិធីបណតុ ៉ះបណាត លជំនាញ

 វិជាា ជីវៈលេសចរណ៍តាម្អៃឡាញ (E-Learning) ផងផដរ។ 

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងការង្ករ ៃិង 

បណតុ ៉ះបណាត  វជិាជ ជីវៈ 
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១.១.១០- សិកាល រ ៀបចំម្ូលៃិធិ លលើកសទួ យ វិស័យ

លេសចរណ៍កម្ពុជា 

• បលងកើត្ៃូវមូ្លៃិធិ ្េ្េង់ស្ម្លប់លលើកសទួយ 

 វិស័យលេសចរណ៍ល្កាយវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ 

ៃិងលកៀរគរការចូលរួម្ព្ីបណាត នដគូនានា 

 

ដំលណើរការនៃការជំរុញសកម្មភាព្ស្តត រល ើង

 វិញនៃ វិស័យលេសចរណ៍ៃឹង្ត្ូវការការ វិៃិលោគ

ស្តធ្លរណៈ/ឯកជៃ កនុងក្មិ្ត្គួរឱ្យកត្់សម្លគ ល់។ ការ

ចូលរួម្ព្ីផផនកឯកជៃលៅកម្ពុជាលៅម្លៃក្មិ្ត្។ រយៈ

លព្លនៃការស្តត រល ើងវិញៃឹងត្្មូ្វឱ្យម្លៃធៃធ្លៃ

ស្ម្លប់គំ្ម្េដល់សកម្មភាព្លធវើការសិកាេីផារ ៃិង

ផសព្វផាយលេសចរណ៍  លលើកកម្ពស់ការអភិ វឌ្ ឍ

ផលិត្ផល ការគំ្ម្េកម្មវិធីបណតុ ៉ះបណាត លនានាផដល

ចំបាច់ ៃិងការដាក់ឱ្យដំលណើរការយុេធនាការ សំលៅ

បលងកើៃេំៃុកចិត្តព្ីសំណាក់លភញៀវលេសចរចំលពា៉ះសុវត្ាិ -

ភាព្លគ្មលលៅលេសចរណ៍កម្ពុជា ការលរៀបចំ ៃិងចូល

រួម្្ព្ឹត្តិការណ៍លេសចរណ៍ជាត្ិ ៃិងអៃតរជាត្ិ ការលលើក

េឹកចិត្តកនុងការលធវើដំលណើរលេសចរណ៍កនុង្សុក។ ដូលចន៉ះ

្ត្ូវការសិកាបលងកើត្ឱ្យម្លៃមូ្លៃិធិលលើកសទួយវិស័យ

លេសចរណ៍កម្ពុជា មួ្យស្ម្លប់ដំណាក់កាលេី២ ៃិងេី៣

នៃផផៃេីចងអុលផាូវលៃ៉ះ ឬល្បើ្បាស់មូ្លៃិធិផដលម្លៃ

្ស្តប់ស្ម្លប់ វិស័យលេសចរណ៍ ចត្់ផចងលដាយ

្កសួងលសដឋកិចច ៃិងហិរញ្ញវត្ា។ុ 

 វិធ្លៃការលៃ៉ះក៏្សបលៅៃឹងវិធ្លៃការលគ្មល

ៃលោបាយរបស់្បលេសលផសងៗផដលបាៃយកម្កអៃុវត្ត

ផងផដរ។ ឧទាហរណ៍ ្កុងហុងកុង បាៃផតល់ជំៃួយ

មូ្លៃិធិហិរញ្ញវត្ាចំុៃួៃ ៥១ោៃដុោា រអាលម្ រិក លដើម្បី

គំ្ម្េដល់សកម្មភាព្េីផារ ៃិងផសព្វផាយលេសចរណ៍ 

្បលេសជប ុៃក៏បាៃលបតជាញ ចិត្តបលងកើត្មូ្លៃិធិវត្ ាចំុៃួៃ 

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងលសដឋកិចច  ៃិង

ហិរញ្ញវត្ា ុ

- គណៈកម្លម ធិកា រជាត្ិ

អភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍ 

- នដគូអភិវឌ្ឍ 
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១២ប ៊ីោៃដុោា រ លដើម្បីជំរុញវិស័យលេសចរណ៍កនុង្សុក។ 

្បលេសលអហសុីប ក៏បាៃ្បកាសកញ្ចប់ថ្វិកាស្ម្លប់

សកម្មភាព្ជំរុញកនុងការស្តត រល ើងវិញកនុងេឹក្បាក់ចំៃួៃ 

៨ប ៊ីោៃដុោា រ ៃិងថ្វិកាចំៃួៃ ៣,៨ប ៊ីោៃដុោា រ 

្ត្ូវបាៃប្មុ្ងេុកស្ម្លប់ឧសាហកម្មលេសចរណ៍

លដាយផ្អទ ល់លហើយៃឹង្ត្ូវបាៃល្បើ្បាស់លដើម្បីសលស្រង្កគ ៉ះ 

ៃិងរកាឧសាហកម្មផផនកសណាឋ គ្មរ ៃិងលភាជៃីយដាឋ ៃ

ឱ្យម្លៃដំលណើរការកនុងលព្លជួបវិបត្តិកនុងដំណាក់កាល

ស្តត រល ើងវិញផងផដរ។ 

១.២- ជរំញុលេសចរណក៍នុង្សកុ ៃងិល្ត្ៀម្េេលួលភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ ិ“លេសចរព្លិសសសាតិ្ល្កាម្ការ្គប់្ គង” 

១.២.១- យុេធនាការជរំញុ “លេសចរណក៍នុង្សកុ” 

១.២.១.១- បលងកើត្យៃតការបងកលកខខ្ណឌ ង្កយ្សួលដល់

សកម្មភាព្ដំលណើរកម្ាៃត ៃិងលេសចរណ៍កនុង

្សុក (កនុងដំណាក់កាលេម្លា ប់ថ្មី ) 

• លរៀបចំរម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍ ៃិងលគ្មលលៅ

លេសចរណ៍ឱ្យម្លៃសុវត្ាិភាព្ស្ម្លប់េេួលលភញៀវ

លេសចរកនុង្សុក 

• គល្ម្លងលលើកេឹកចិត្តជំរុញសកម្មភាព្លេសចរណ៍

កនុង្សុក ដូចជាកម្មវិធីបញ្ចុ៉ះត្នម្ា ៃិងបណណបញ្ចុ៉ះ

ត្នម្ា (បណណដំលណើរកម្ាៃតផដលម្លៃត្នម្ាសម្រម្យ 

ស្ម្លប់ស្តស្រស្តត ចរយ សិសស ៃិសសិត្ កម្មករ កម្មកា រិៃី 

ផារភាា ប់ៃឹង្បលភេកញ្ចប់េសសៃកិចចសិកា  

• សិកាបលងកើត្កម្ម វិធីលលើកេឹកចិត្តដំលណើរកម្ាៃត

ដល់បុគគលិកម្ស្រៃតីរាជការ (ឧទាហរណ៍  Cheque 

de Vacances, Cheque-Restaurant) 

• បលងកើត្ៃូវលិខ្ិត្បណណសរលសើរក្មិ្ត្ថាន ក់ជាត្ិដល់

មូ្លដាឋ ៃអាជីវកម្មលេសចរណ៍ ផដលបាៃចូលរួម្

លៅកនុងរយៈលព្លនៃការស្តត រល ើងវិញនៃវិស័យ

លេសចរណ៍ចលនាលេសចរណ៍នផទកនុង ៃិងលេសចរណ៍កនុង

្សុកៃឹងម្លៃឥេធិព្លខ្ា ំងកនុងការគំ្ម្េដល់លសដឋកិចច

សងគម្កម្ពុជា។ លភញៀវលេសចរកនុង្សុក ៃិងអៃតរជាត្ិ

ផដលរស់លៅកនុង្បលេសកម្ពុជា ្ត្ូវបាៃរំព្ឹងថាជា

្បភព្េីផារលេសចរណ៍ដំបូងលគផដលលធវើដំលណើរម្តង

លេៀត្ ៃិងបលងកើៃៃូវត្្មូ្វការ។ 

្កសួងលេសចរណ៍ម្លៃផផៃការផសព្វផាយ

ស្ម្លប់េីផារលេសចរណ៍លៃ៉ះ ៃិងលរៀបចំៃូវការលលើក

េឹកចិត្តនានាផដលៃឹងជំរុញដល់ការលធវើដំលណើរកនុង្សុក 

ៃិងលេសចរណ៍នផទកនុង ្ព្ម្ទាំងលលើកេឹកចិត្តឱ្យម្លៃ

ការស្តន ក់លៅកាៃ់ផត្យូរ។ ផផៃការដាក់លចញអាចរួម្

ម្លៃ យុេធស្តស្រសតត្នម្ាឱ្យម្លៃភាព្្បកួត្្បផជង ការ

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងការង្ករ ៃិងបណតុ ៉ះ

បណាត លវិជាា ជីវៈ 

-  វិស័យឯកជៃ 
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អៃុវត្តយៃតការបញ្ចុ៉ះត្នម្ា ឬលលើកេឹកចិត្តដល់ការ

លធវើដំលណើរលេសចរណ៍កនុង្សុក 

ផសព្វផាយព្ិលសស ឬការលលើកេឹកចិត្តការលធវើដំលណើរជា

លដើម្។ 

បណាត ្បលេសលផសងលេៀត្បាៃលឆ្ាើយត្បលៅៃឹង

ត្្មូ្វការលៃ៉ះ លដាយការផណនំាៃូវបណណលេសចរណ៍ផដល

ឧបត្ាម្ភធៃលដាយរដឋ។ ឧទាហរណ៍លៅ្បលេសរ៉ាូម្ល ៃី

បាៃផតល់បណណលេសចរណ៍ដល់បុគគលិកផផនកអប់រំ ៃិង

្គូលព្េយរដឋទាំងអស់។ ការចំណាយបផៃាម្តាម្រយៈ    

បណណលេសចរណ៍លៃ៉ះ បាៃចក់បញ្ាូលចំណូលោ ងខ្ា ំង

លៅកនុងចរៃតលសដឋកិចចជាត្ិ។ 

្បលេសជប ុៃបាៃលបតជាញ ចិត្តអៃុវត្តចំលពា៉ះវិធី

ស្តស្រសតលៃ៉ះ លដាយផតល់ការបញ្ចុ៉ះត្នម្ា ៃិងបណណគូប ុង

ស្ម្លប់ល្បើ្បាស់កនុងការេិញលសវាកម្មលេសចរណ៍/

សកម្មភាព្លេសចរណ៍នានាកនុង្សុក។ 

លៅកនុងរយៈលព្លនៃការស្តត រល ើងវិញនៃវិស័យ

លេសចរណ៍ ចលនាលេសចរណ៍នផទកនុង ៃិងលេសចរណក៍នុង

្សុកៃឹងម្លៃឥេធិព្លខ្ា ំងកនុងការគំ្ម្េដល់លសដឋកិចច-

សងគម្កម្ពុជា។ លភញៀវលេសចរជាត្ិ ៃិងអៃតរជាត្ិផដល

រស់លៅកនុង្បលេសកម្ពុជា ្ត្ូវបាៃរំព្ឹងថាជា្បភព្

េីផារលេសចរណ៍ដំបូងលគផដលលធវើដំលណើរម្តងលេៀត្ៃិង

បលងកើៃៃូវត្្មូ្វការ។ 

ស្ម្លប់កម្ពុជាកនុង ដំណាក់កាលវិបត្តិជំងឺ 

កូ វីដ-១៩ ្កសួងលេសចរណ៍សហការជាមួ្យស្តា ប័ៃ

ពាក់ព្័ៃធនានា ៃិងវិស័យឯកជៃ លរៀបចំបណណលលើកេឹក

ចិត្ត ៃិង/ឬ បលងកើត្ជាកម្មវិធីេសសៃកិចចសិកានានា ឬបណណ
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ដំលណើរកម្ាៃតផដលម្លៃត្នម្ាសម្រម្យ  ល្កាម្ពាកយ

លស្តា ក  “ទាំងអស់គ្មន អាចលធវើ ដំ លណើ រកម្ាៃតបាៃ 

Everyone Can Go” លពាលគឺលដើរកម្ាៃតឱ្យបាៃោ ង

ល ចណាស់បាៃម្តងកនុង១ ន្ ំ។ 

១.២.១.២- យុេធនាការផសព្វផាយលគ្មលលៅ ៃិងរម្ណីយ-

ដាឋ ៃលេសចរណ៍នានាតាម្្បព្័ៃធឌ្ីជីថ្ល 

• ព្្ងឹងការផតល់ព្័ត្៌ម្លៃលៅតាម្ម្ណឌ លព្័ត្៌ម្លៃ

លេសចរណ៍រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

• ្បកួត្្បផជងរូបភាព្លេសចរណ៍លឆ្នើម្លៅតាម្ 

រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

• ្បកួត្្បផជងរម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍ផដល

េេួលបាៃការលព្ញៃិយម្ ៃិងលព្ញចិត្តជាងលគ

លដាយលភញៀវលេសចរកនុង្សុក 

កនុងលព្លបចចុបបៃន លៃ៉ះ ការ រីកចល្ម្ើៃនៃ 

បលចចក វិេាបាៃផ្អា ស់បតូ រោ ងរហ័សៃូវេ្ម្ង់ការ    

ផសព្វផាយលេសចរណ៍លៅលលើព្ិភព្លោក។ ្សបតាម្

ការ វិ វត្ត នៃបដិវត្តៃ៍ឧសាហកម្ម៤.០ សកម្មភាព្

ផសព្វផាយលេសចរណ៍តាម្ផបបេំលៃើបម្លៃលកខណៈ

កាៃ់ផត្េូលំេូោយ ៃិងរហ័សជាងមុ្ៃទាម្ទារឱ្យការ

ផសព្វផាយលេសចរណ៍កនុង្សុក្ត្ូ វចប់យកការ

ផសព្វផាយតាម្្បព្័ៃធឌ្ីជីថ្លអាចតាម្រយៈ្បព្័ៃធ

ផសព្វផាយសងគម្ ជាអាេិ៍ Facebook របស់្កសួង

លេសចរណ៍ ៃិង្ត្ូវបលងកើៃផសព្វផាយលេសចរណ៍កនុង

្សុកកនុង្បព្័ៃធផសព្វ-ផាយឌ្ីជីថ្ល តាម្រយៈ Visit 

Cambodia។  លលើសព្ីលៃ៉ះលេៀត្លដាយ្ត្ូវបលងកើៃ

សកម្មភាព្ផបបការអប់រំការយល់ដឹង ៃិងេំនាក់េំៃង

ស្តធ្លរណៈ ឱ្យកាៃ់ផត្ខ្ា ំងផថ្ម្លេៀត្។ 

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងន្បសណីយ៍ ៃិង

េរូគម្នាគម្ៃ៍ 

- ្កសួងព្័ត្៌ម្លៃ 

- ្កុម្្បឹកាភិបាលសិកា

េីផារ ៃិងផសព្វផាយ

លេសចរណ៍ 

១.២.១.៣- ការអភិវឌ្ឍគល្ម្លងលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធរូបវ័ៃត 

(ផាូវ ជាអាេិភាព្) ៃិងបញ្ចូលេឹក លភាើង ល ូៃិង

ការ្គប់្គងបរិស្តា ៃ (ជាព្ិលសស្ម្លម្) 

លដើម្បីជំរុញលេសចរណ៍កនុង្សុក ៃិងល្ត្ៀម្

ការលងើបល ើងវិញនៃវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា

្បកបលដាយៃិរៃតរភាព្ 

• កំណត្់គល្ម្លងលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធរូបវ័ៃតទាក់េង

ៃឹងវិស័យលេសចរណ៍ភាា ប់លៅៃឹងរម្ណីយដាឋ ៃ

លេសចរណ៍អាេិភាព្ ៃិងថ្មីៗ 

• ជំរុញការស្តា បនាលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធផាូ វថ្នល់ េឹក 

លភាើង បណាត ញេូរគម្នាគម្ៃ៍ចូលដល់លគ្មលលៅ

លេសចរណ៍មូ្លដាឋ ៃ (លដាយបចចុបបៃនរាជរដាឋ ភិបាល

្សបលព្លផដលលសដឋកិចចជាត្ិកំព្ុងេេួលរង

ល្គ្ម៉ះព្ីជំងឺកូវីដ-១៩ ការវិៃិលោគអភិវឌ្ឍៃ៍ស្តា ៃភាព្

លហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធរូបវ័ៃតៃឹងគំ្ម្េដល់ការផកលម្អភាព្

ទាក់ទាញនៃលគ្មលលៅលេសចរណ៍ លហើយកនុងលព្លផត្

មួ្យក៏អាចជួយដល់វិស័យលផសងលេៀត្ផដលរងផល   

ប ៉ះពាល់ដូចជាវិស័យសំណង់ លដាយម្លៃការផគត្់ផគង់

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងស្តធ្លរណការ 

ៃិងដឹកជញ្ាូៃ 

- ្កសងួលរៀបចំផដៃដី ៃគ-

រូបៃីយកម្ម ៃិងសំណង់ 
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កំព្ុងអៃុវត្តគល្ម្លងលៃ៉ះ្ស្តប់រួចលៅលហើយ 

លដាយកនុងលៃ៉ះការស្តង់សង់ផាូវ្កុងចំៃៃួ ៣៤ផខ្ស 

លៅលខ្ត្ត្ព្៉ះសីហៃុ ៃិងគល្ម្លងស្តងសង់ផាូ វ 

៣៨ផខ្ស លៅកនុង្កុងលសៀម្រាប លខ្ត្តលសៀម្រាប 

ផដល្បកាសជាផាូវការលដាយ េសមតចសតសជា ហ ៊ុន 

សេន នាយក្រដឋមន្រនតីននរព៉ះរាជាណាចរក្ក្មពុជា 

កនុងកិចច្បជុំលព្ញអងគគណៈរដឋម្ស្រៃតីកាលព្ីនថ្ៃេី០៤ 

ផខ្កញ្ជញ  ន្ ំ២០២០។ គល្ម្លងស្តងសង់លៃ៉ះៃឹង

ចប់លផតើម្ស្តងសង់លៅ ន្ ំ២០២០លៃ៉ះ ៃិងអាច

បញ្ចប់លៅចុង ន្ ំ២០២១ 

• បលងកើៃការ វិៃិ លោគលេសចរណ៍លលើសម្បទា

លេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗមួ្យចំៃួៃផដលម្លៃលកខណៈ

ទាក់ទាញបល្ម្ើឱ្យលេសចរណ៍កនុង្សុក ៃិងអៃតរ

ជាត្ិ (ឧទាហរណ៍ កំព្ុងផផលេសចរណ៍ចុងឃ្នន ស 

ការផកលម្អរម្ណីយដាឋ ៃគូផលៃ លកា៉ះរ៉ាុង) 

• កស្តងលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធផាូវត្ភាា ប់លៅកាៃ់រម្ណីយ-

ដាឋ ៃលេសចរណ៍វបបធម៌្ ឬធម្មជាត្ិទាក់ទាញនានា 

ៃិង្ត្ូ វជួសជុលផកលម្អផាូ វត្ភាា ប់ លគ្មលលៅ

លេសចរណ៍ (ករណីខ្ូចខ្ត្លដាយស្តរេឹកជំៃៃ់

ន្ ំ២០២០) 

 

សម្លភ រ:ដឹកជញ្ាូៃ ៃិងការលធវើការង្ករធម្មតា។ល។ លៃ៉ះ

ៃឹងគំ្ម្េដល់ការលងើបល ើងវិញនៃវិស័យទាំងលនា៉ះ ៃឹង

ផតល់អត្ា-្បលោជៃ៍នៃឥេធិព្លហិរញ្ញវត្ាជុាវិជាម្លៃលៅ

កនុងលសដឋកិចចជាត្ិ។ ឧទាហរណ៍ កនុង វិបត្តិលសដឋកិចច

សកលលោក  លៅ ន្ ំ 1930s ម្លៃការ  វិ ៃិ លោគ

លេសចរណ៍លលើការបលងកើត្ឧេាៃជាត្ិរបស់សហរដឋ

អាលម្ រិក (លដាយល្បើកម្ម វិធីផតល់ជាអា រស្ម្លប់

កម្លា ំងព្លកម្មដល់យុវជៃផដលគ្មម ៃការង្ករលធវើកនុង

គល្ម្លងលៃ៉ះ)។ 

លៅកនុងត្ំបៃ់លេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ ដូចជាលខ្ត្ត

លសៀម្រាបផដលវាគឺជាលព្លលវោដ៏លអលដើម្បីលធវើការ វិៃិ-

លោគលលើការផកលម្អត្ំបៃ់េី្កុង ៃិងជាព្ិលសសផាូ វ

ថ្នល់ផដលបចចុបបៃនសាិត្លៅកនុងស្តា ៃភាព្ខ្ូចខ្ត្ផដល

លៃ៉ះៃឹងផតល់ៃូវឱ្កាសកនុងការល្ត្ៀម្េេួលស្តវ គម្ៃ៍

លេសចរលៅល្កាយវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩។ 

- ្កសួងន្បសណីយ៍ ៃិង

េរូគម្នាគម្ៃ៍ 

- គណៈកម្លម ធិការ្គ ប់  

្គង ៃិងអភិវឌ្ឍត្ំបៃ់

លឆ្នរកម្ពុជា 

- គណៈកម្មការអៃតរ្កសួង

លដើម្បីសិកា ៃិងអៃុវត្ត

គល្ម្លងស្តា បនាលហដាឋ

រចនាសម្ព័ៃធផាូវចំៃួៃ៣៨

ផខ្ស លៅ្កុងលសៀម្រាប 

លខ្ត្តលសៀម្រាប 

- រដាឋ ករេឹកសវយ័ត្  

- អគគិសៃីកម្ពុជា 

-  វិស័យឯកជៃ 

១.២.២- ល្ត្ៀម្លកខណៈសម្បត្តេិេលួស្តវ គម្ៃ៍លភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ ិ(ក្ម្តិ្ត្បំៃ)់ 

១.២.២.១- យុេធនាការេំនាក់េំៃងស្តធ្លរណៈជាស្តរ 

“កម្ពុជាកពំ្ងុរងចំ់អនក -Cambodia is waiting 

• បលងកើត្យុេធនាការ “ស្តរ”  ស្ម្លប់ល្បើលៅលលើ

្បព្័ៃធផសព្វផាយសងគម្លដើម្បីផសព្វផាយស្តរកម្ពុជា

ជំងឺកូ វីដ -១៩ បាៃផ្អា ស់បតូ រគំ រូ នៃការលធវើ

ដំលណើរជាសកល។ េំៃុកចិត្តកនុងការលធវើដំលណើរៃឹងម្លៃ

- ្កសួងលេសចរណ៍  
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for you” ៃិងការផតល់ៃូវព្័ត្៌ម្លៃជាក់ោក់ 

ៃិង្គប់្គ្មៃ់ពាក់ព្័ៃធលៅៃឹងវិធ្លៃការរតត្

ត្បិត្ការលធវើដំលណើរ  

កំព្ុងរង់ចំអនក  

• បលងកើត្ស្តរ ៃិងព្័ត្៌ម្លៃចាស់ោស់ ៃិងលជឿជាក់

អំព្ី វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្ ការរតត្បៃតឹង ៃិងអំព្ីស្តា ៃ

ភាព្បចចុបបៃនលលើការលធវើដំលណើរម្កកាៃ់្បលេស

កម្ពុជារបស់លភញៀវលេសចរ ផដលម្លៃភាព្ង្កយ

្សួលរក ៃិងអាចលជឿេុកចិត្ត (ល្បើ ្បាស់ លគ

ហេំព្័រ ៃិងកម្ម វិធីេូ រសព្ទរបស់  Kingdom of 

Wonder)  

ក្មិ្ត្ទាបកនុងរយៈលព្លនៃវិបត្តិលៃ៉ះ។ 

ខ្ណៈលព្លផដលការរតត្ត្បិត្ការលធវើដំលណើរកនុង

បណាត ្បលេសម្ួយចំៃួៃ្ត្ូវបាៃដាក់លចញផដលបាៃនំា

ម្កៃូវឥេធិព្លជាអវិជាម្លៃដល់ការទាក់េង្បភព្េីផារ

លេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ។ ការលរៀបចំយុេធនាការ “ស្តរ” 

ៃិងយុេធនាការ លៃ៉ះម្លៃស្តរៈសំខ្ៃ់កនុងការស្តត រវិស័យ

លេសចរណ៍កនុងរយៈលព្លខ្ា ី ល្ពា៉ះម្លៃជៃជាត្ិអាលម្ រិក 

អាលាឺម្ ង់ បារាំង លអសា ញ ៃិងអុីតាលី/អឺរ៉ាុប ផដលរស់

លៅកនុងត្ំបៃ់ជាល្ចើៃ ក៏ដូចជាហុងកុង សិងាបុ រី ៃិង

បាងកកផដលអាចជួយដល់ការស្តត រវិស័យលេសចរណ៍

ល ើងវិញតាម្រយៈការលធវើដំលណើរម្កកម្ាៃត្បលេសកម្ពុជា

លៅនថ្ៃឈប់ស្ម្លក។ េៃទឹម្ៃឹងលៃ៉ះ ការល្ត្ៀម្ចប់

យកេីផារលេសចរណ៍អាស្ត ៃបូកបី ក៏ចំបាច់្ត្ូវម្លៃ

ស្តរ “កម្ពុជាកំព្ុងរង់ចំអនក - Cambodia is waiting 

for you” ផងផដរ។ 

ការរតត្បៃតឹង ៃិងត្្មូ្វការកនុងការលធវើដំលណើរ

្បកបលដាយសុវត្ាិភាព្គួរផត្អៃុវត្តចំលពា៉ះអនកលធវើដំលណើរ

ចូលទាំងអស់លដាយមិ្ៃគិត្ព្ី្បភព្លដើម្ (លគ្មរព្តាម្

លគ្មលការណ៍គ្មម ៃការលរីសលអើង)។ កនុងការជំរុញការ

លងើបល ើងវិញ ភាព្ចាស់ោស់ ៃិងភាព្ង្កយ្សួល

កនុងការេេួលបាៃព្័ត្៌ម្លៃៃឹងម្លៃស្តរៈសំខ្ៃ់កនុងការ

ជ៉ះឥេធិព្លលលើការសល្ម្ចចិត្តរបស់លភញៀវលេសចរនា

លព្លអនាគត្។ ធ្លនាថាព្័ត្៌ម្លៃនៃការរតត្ត្បិត្ការលធវើ

ដំលណើរ លដាយអាចចូលលម្ើលបាៃព្័ត្៌ម្លៃចាស់ោស់ 

- ្កុម្្បឹកាភិបាលសិកា 

ៃិងផសព្វផាយលេសចរណ ៍
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ៃិងអាចេុកចិត្តបាៃ។ ព្័ត្៌ម្លៃលៃ៉ះគួរផត្្ត្ូវបាៃផចក

រំផលកជាមួ្យវិស័យឯកជៃ ៃិងអនកល្បើ្បាស់តាម្រយៈ 

បណាត ញេំនាក់េំៃងលផសងៗលេៀត្។ 

១.២.២.២- ការផសព្វផាយកម្ពុជាជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍

្បកបលដាយសុវត្ាិភាព្ ការបលងកើត្យុេធស្តស្រសត

េំនាក់េំៃង ៃិងបលងកើត្យៃតការចាស់ោស់

លដើម្បីកស្តងភាព្លជឿេុកចិត្ត ៃិងភាព្លជឿ

ជាក់ព្ីលភញៀវលេសចរ 

• បលងកើត្យុេធស្តស្រសតេំនាក់េំៃងលដើម្បីផសព្វផាយ

្បលេសកម្ពុជាជាមួ្យស្តរវិជាម្លៃ “កម្ពុជាជា

លគ្មលលៅលេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្ឈាៃម្ុខ្លគ”។ 

កនុងលនា៉ះ កម្ពុជាដឹកនំាអាស្ត ៃកនុងការង្ករលរៀបចំ

សតង់ដា “សុវត្ាភិាព្លេសចរណ៍អាស្ត ៃ” ជាលដើម្។ 

• បលងកើត្្កុម្េំនាក់េំៃងលេសចរណ៍មួ្យ្បកបលដាយ 

ជំនាញកនុង្កសួងលេសចរណ៍។ 

• ផសព្វផាយស្តរអំព្ីការលឆ្ាើយត្បលៅៃឹងការ្បយុេធ

្ប្ំងជំងឺកូ វីដ-១៩ ៃិងស្តា ៃភាព្ទាក់េងៃឹង

លេសចរណ៍ជាត្ិ ៃិងអៃតរជាត្ិ (ឧទាហរណ៍ ការ

អៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្)។ 

• បលងកើត្វីលដអូផសព្វផាយេីផារខ្ា ីស្ម្លប់្បព្័ៃធ

ផសព្វផាយសងគម្អៃតរជាត្ិផដលបង្កា ញថា្បលេស

កម្ពុជាេេួលបាៃលជាគជ័យោ ងខ្ា ំ ងកនុងការ

្បយុេធ្ប្ំងៃឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ផដលម្លៃករណី

ទាប ៃិងមិ្ៃម្លៃអនកស្តា ប់ ផដលលៃ៉ះជាស្តរ

បញ្ជា ក់ថាកម្ពុជា ជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍ផដល

ម្លៃសុវត្ាិភាព្។ 

បចចុបបៃន ការផសព្វផាយជាស្តធ្លរណៈ 

របស់រាជរដាឋ ភិបាលកម្ពុជាទាក់េងៃឹងជំងឺកូវីដ-១៩ គឺ

្ត្ូវបាៃលធវើល ើងជាលកខណៈនផទកនុង (ភាគល្ចើៃម្លៃផត្

ជាភាស្តផខ្ម រប ុលណាណ ៉ះ) ផដលលៃ៉ះគឺជាភាព្េៃ់លខ្ាយ

មួ្យកនុងការផសព្វផាយលៅកាៃ់អៃតរជាត្ិ។ ដូលចន៉ះជាការ

លឆ្ាើយត្បលៅៃឹងវិបត្តិលៃ៉ះ  ្ត្ូវគិត្គូរបលងកើត្យៃតការ 

Proactive ស្ម្លប់ការផចករំផលកលរឿងរា៉ាវវិជាម្លៃជា

ល្ចើៃលៅកនុង្បលេសកម្ពុជា លរឿងរា៉ាវផដលអាចឆ្ាុ៉ះបញ្ជច ងំ

ព្ីភាព្ខ្ា ំងនៃ្ព្៉ះរាជាណាច្កអចឆរិយៈ ៃិងបលងកើៃ

ភាព្ទាក់ទាញលេសចរណ៍កម្ពុជា។ 

កនុងៃ័យលៃ៉ះ កម្ពុជា េេួលបាៃលេធផល

លអ្បលសើរលដាយម្លៃចំៃួៃអនកឆ្ាងកូវីដ-១៩ ទាប លហើយ

ម្កដល់លព្លលៃ៉ះ ្បលេសកម្ពុជាលៅមិ្ៃទាៃ់ម្លៃអនក

ស្តា ប់លដាយស្តរជំងលឺៃ៉ះ គជឺាលរឿងវិជាម្លៃ។ កតាត វិជាម្លៃ

ទាំងលៃ៉ះ្ត្ូវផត្បលងកើៃការផសព្វផាយលៅកាៃ់អៃតរជាត្ិ 

ល ដើ ម្ បី ផ ្ បកាា យរូ បភាព្ “កម្ពុ ជាគឺជាលគ្មលលៅ

លេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្”។ ព្ិត្្បាកដណាស់ ព្ិភព្លោក

កំព្ុងរស់លៅជាមួ្យៃឹងការគំរាម្កំផហងនៃជំងឺកូ វីដ-

១៩ ៃិង ៃិភ័យនៃការឆ្ាងលម្លរាគផដលអាចលកើត្ម្លៃ

្គប់លព្ល លនា៉ះលគ្មលលៅលេសចរណ៍ផដលម្លៃ ៃិ-

ភ័យទាប ៃិងកាា យជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍កាៃ់ផត្ទាក់

- ្កសួងលេសចរណ៍  

- ្កុម្្បឹកាភិបាលសិកា 

េីផារ ៃិងផសព្វផាយ

លេសចរណ៍  
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ទាញ។ ដូលចន៉ះ ការផតល់ “ព្័ត្៌ម្លៃព្តិ្ ៃិងជាក់ផសតង” ព្ិត្

ជាម្លៃស្តរៈសំខ្ៃ់ណាស់ ដល់លភញៀវលេសចរ ្សបតាម្

េសសៃៈ “កស្តងការេុកចិត្តង្កយៃឹងបាត្់បង់  ប ុផៃត

ព្ិបាកកនុងការកស្តងជំលៃឿេុកចិត្តល ើងវិញ”។ 

េៃទឹម្ៃឹងលៃ៉ះ ្ត្ូវបលងកើត្្កុម្េំនាក់េំៃង

ស្តធ្លរណៈ ផដលម្លៃជំនាញចាស់ោស់ កនុងការ

្គប់្គង ៃិងផសព្វផាយស្តរតាម្បណាត ញស្តរព្័ត្៌ម្លៃ 

ទាងំថាន ក់ជាត្ិ ៃិងអៃតរជាត្ិ។ 

១.២.២.៣- លរៀបចំយុេធនាការកម្ពុជាជា “លគ្មលលៅលេស-

ចរណ៍ស្តអ ត្ នបត្ង ៃិងសុវត្ាិភាព្” ៃិងបៃត

ជំរុញចលនា្ប ង្បណំាង “េី្កុងស្តអ ត្ 

រម្ណីយដាឋ ៃស្តអ ត្ លសវាលអ ៃិងបដិសណាឋ រ 

កិចចលអ” ព្ីល្ពា៉ះថា “ភាព្ស្តអ ត្” ៃឹងកាា យជា

េម្លា ប់ថ្មីស្ម្លប់វិស័យលេសចរណ៍ល្កាយ

 វិបត្តិកូវីដ-១៩  

 

• លធវើការកំណត្់អាេិភាព្កម្ម វិធីសម្លអ ត្លៅតាម្

ត្ំបៃ់រម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ ៃិង

បលងកើត្យុេធនាការ “ រម្ណីយដាឋ ៃស្តអ ត្ គ្មម ៃ

សំណល់ថ្ង់បាា សទិក” ៃិង “រម្ណីយដាឋ ៃស្តអ ត្ 

បៃទប់េឹកស្តអ ត្” 

• អៃុវត្តលគ្មលការណ៍មិ្ៃល្បើ្បាស់ថ្ង់បាា សទិកលៅ

រម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍ធំៗ (ត្ំបៃ់លបត្ិកភណឌ

អងគរ លកា៉ះរ៉ាុង។ល។) 

• ការព្្ងឹងការ្គប់្គងស្ម្លម្សំណល់រតងលៅ

ត្ំបៃ់េី្បជុំជៃធ្លនាបាៃៃូវផាូវលដើរស្តអ ត្ 

• លរៀបចំយុេធនាការ “្សុកស្តអ ត្” ព្ិលសស្សុក

ផដលសាិត្លៅកនុងផាូវេសសនាលេសចរណ៍ធំៗរបស់

្ព្៉ះរាជាណាច្កកម្ពុជា។ 

• ព្ិៃិត្យល ើងវិញព្ីគំៃិត្ផតួចលផតើម្េី្កុងស្តអ ត្លៅ

កនុងបរិបេថ្មីមួ្យលេៀត្ 

• ដាក់លចញយុេធនាការ “កម្ពុជាស្តអ ត្”  (លខ្ត្តមួ្យ 

្ត្ូវផត្បៃតផកលម្អការ្គប់្គងស្ម្លម្

សំណល់រតងលៅេូទាងំ្បលេស ផដលជាត្្មូ្វការចំបាច់

ស្ម្លប់ការយល់ល ើញ ៃិងការព្ិត្របស់្បលេសកម្ពុជា

ជាេិសលៅម្លៃសុវត្ាិភាព្ ៃិងស្តអ ត្រួម្ជាមួ្យការគំ្ម្េ

សុខ្ម្លលភាព្របស់្បជាជៃ។  

ការរិ៉ះគៃ់ព្ីមុ្ៃម្កលលើ្បលេសកម្ពុជាផដល

បាៃបលងកើត្ការយល់ល ើញអវិជាម្លៃគឺក្មិ្ត្នៃសំរាម្

លៅតាម្េីតាំងសំខ្ៃ់ៗជាព្ិលសសការលចលបាា សទិកលៅ

មុ្ខ្្បាស្តេអងគរវត្ត។ ការធ្លា ក់ចុ៉ះនៃចំៃួៃលភញៀវលេសចរ

ម្កេសសនា ៃិងកម្ាៃតនាលព្លបចចុបបៃន គឺជាឱ្កាសកនុង

ការសម្លអ ត្េីតាំងកផៃាងកម្ាៃតឱ្យបាៃស្តអ ត្ ៃិងការផក

លម្អេីតាំងឱ្យស្តអ ត្ជាងមុ្ៃ។ 

រាជធ្លៃីភនំលព្ញ កំព្ុងលធវើឱ្យ្បលសើរល ើង

ៃូវការ្បមូ្លសំរាម្បនាទ ប់ព្ីម្លៃការផ្អា ស់បតូ រលគ្មល

ៃលោបាយកាលព្ី ន្ ំម្ ុៃ (ការ្គប់្គងស្ម្លម្

លដាយរដាឋ ករសវយ័ត្សំរាម្រាជធ្លៃីភនំលព្ញ) ការវិៃិលោគ

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងបរិស្តា ៃ 

- គណៈកម្លម ធិកា រជាត្ិ

វាយត្នម្ាេី្កុងស្តអ ត្ 

- ្កសួង-ស្តា ប័ៃពាក់ព្័ៃធ 

- រដឋបាលរាជធ្លៃី -លខ្ត្ត 
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្ត្ូវម្លៃកាត្ព្វកិចចអៃុវត្តយុេធនាការសម្លអ ត្ឱ្យ

បាៃោ ងត្ិច១ដង កនុង១ផខ្) 

• បៃតអៃុវត្តយុេធនាការ “លេសចរម្លន ក់ លដើម្លឈើ

ម្ួយលដើម្” 

• ព្្ងឹងយុេធនាការអនាម័្យស្តអ ត្លៅតាម្មូ្លដាឋ ៃ

អាជីវកម្មលេសចរណ៍ ៃិងសតង់ដានបត្ង 

• ព្្ងឹងយុេធនាការ “សុវត្ាិភាព្ម្ាូបអា រ” លៅតាម្

សណាឋ គ្មរ លភាជៃីយដាឋ ៃ អា រដាឋ ៃលេសចរណ៍ 

ៃិងរម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍ 

• ព្្ងឹងការផតល់លសវាកម្ម្បកបលដាយបដិសណាឋ រ

កិចចលអ ៃិងផតល់ភាព្កក់លៅត ដល់លភញៀវលេសចរ 

• ភាព្ស្តអ ត្កាា យជាេម្លា ប់ថ្មីល្កាយកូវីដ-១៩ ដូលចន៉ះ 

លសនើបៃតបំផុសចលនា្ប ង្បណំាង “េី្កុងស្តអ ត្ 

រម្ណីដាឋ ៃស្តអ ត្ លសវាលអ ៃិងបដិសណាឋ រកិចចលអ” 

• ជំរុញ ៃិងលលើកេឹកចិត្តកនុងការអៃុវត្តបរិស្តា ៃគ្មម ៃ

ផផសងបារីកនុងវិស័យលេសចរណ៍ “លេសចរណ៍គ្មម ៃ

ផផសងបារ ីផតល់ផលចលំណញដលល់យើងទាំងអស់គ្មន ” 

− លលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំព្ី    បរិស្តា ៃ

គ្មម ៃផផសងបារីកនុងវិស័យលេសចរណ៍លៅ

តាម្បណាត មូ្លដាឋ ៃអាជីវកម្មលសវាកម្ម

លេសចរណ៍រាជធ្លៃីលខ្ត្ត  

− លលើកេឹកចិត្តឱ្យម្លៃការអៃុវត្ត បរិស្តា ៃ

គ្មម ៃផផសងបារីកនុងវិស័យលេសចរណ៍ ៃិង

្បគល់ពាៃ “បរិស្តា ៃគ្មម ៃផផសងបារីកនុង 

បផៃាម្គួរផត្្ត្ូវបាៃលធវើ ល ើងរួម្ទាំងការបំពាក់ធុង

សំរាម្លដើម្បីកាត្់បៃាយការលបា៉ះលចលស្ម្លម្លៅតាម្

ចិលញ្ច ើម្ថ្នល់ ព្្ងឹងយៃតការសម្លអ ត្។ ល។ 

ការដាក់ឱ្យអៃុវត្តយៃតការមិ្ៃល្បើ្បាស់

បាា សទិកលៅកនុងត្ំបៃ់អងគរ ៃិងត្ំបៃ់លេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ

ដនេលេៀត្គួរផត្្ត្ូវបាៃបៃត ប ុផៃត្ត្ូវយកចិត្តេុកដាក់

លដើម្បីធ្លនាថាដំលណា៉ះ្ស្តយ្សបតាម្ត្្មូ្វការនៃការ

បលងកើៃក្មិ្ត្អនាម័្យ ៃិងភាព្សម្្សបលដើម្បីេេួល

បាៃេំៃុកចិត្តព្ីលភញៀវលេសចរ។ 

គំៃិត្ផតួចលផតើម្របស់េី្កុងស្តអ ត្នៃ្កសួង

លេសចរណ៍ អាច្ត្ូវរួម្គ្មន ព្្ងឹងអៃុវត្ត លដើម្បីបលងកើៃ

្បសិេធភាព្ ៃិងកាត្់បៃាយផលប ៉ះពាល់ជាអវិជាម្លៃ

ផផនកបរិស្តា ៃ។ 

បៃតជំរុញចលនា្ប ង្បណំាងេី្កុង

ស្តអ ត្លលើកេី៣ ចលនា្ប ង្បណំាងបដិសណាឋ រកិចច

លអកនុង វិស័យលេសចរណ៍លលើកេី២ ចលនា្ប ង

្បណំាងបងគៃ់ស្តអ ត្លលើកេី៣ ៃិង្ប ង្បណំាងធុរ-

កិចចនបត្ងកនុងវិស័យលេសចរណ៍លលើកេី៤។ 

បរិស្តា ៃគ្មម ៃផផសងបារីគឺជាបរិបេមួ្យ

ផដលព្ិភព្លោកៃិងត្ំបៃ់យកចិត្តេុកដាក់កនុងការចូល

រួម្ចំផណកការពារសុខ្ភាព្្បជាព្លរដឋៃិងលភញៀវ

លេសចរកនុងការអៃុវត្តចាប់ ៃិងេប់ស្តក ត្់ការខ្ត្បង់

លសដឋកិចច។ តាម្ការ្ស្តវ្ជាវរបស់អងគការ UNDP ៃិង

លលខ្ធិការដាឋ ៃ FCTC (Framework Convention 
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 វិស័យលេសចរណ៍” ដល់ម្លច ស់មូ្លដាឋ ៃ

អាជីវកម្មលសវាកម្មលេសចរណ៍ផដលម្លៃ

ស្តន នដលឆ្នើម្ 

− ផតួចលផតើម្ ៃិងជំរុញឱ្យរដឋបាលថាន ក់ល្កាម្

ជាត្ិចូលរួម្បលងកើត្េី្កុងលេសចរណ៍គ្មម ៃ

ផផសងបារីតាម្បណាត រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

• គំ្ម្េកម្មវិធីចក់វា៉ា ក់ស្តងំស្ម្លប់បុគគលិកបល្ម្ើ

ការង្ករកនុងវិស័យលេសចរណ៍ ព្ិលសសបុគគលិក

បល្ម្ើការង្ករជួរមុ្ខ្ ផដល្ត្ូវជួប្បា្ស័យ

ទាក់េងផ្អទ ល់ជាមួ្យលភញៀវ 

on Tobacco Control) របស់អងគការសុខ្ភាព្ព្ិភព្

លោក (WHO) បាៃឱ្យដឹងថា ការល្បើ្បាស់ថាន ជំក់លៅ

កម្ពុជាកនុង ន្ ំ២០១៩ កៃាងលៅលៃ៉ះ បាៃលធវើឱ្យខ្ត្បង់

ផលិត្ភាព្លសដឋកិចច្បម្លណ ៣% នៃផលិត្ផលកនុង

្សុកសរុប។ លេសចរណ៍គ្មម ៃផផសងបារីជួយសហគម្ៃ៍

ចំលណញផផនកលសដឋកិចចលដាយកាត្់បៃាយបៃទុកចំណាយ

លលើសុខ្ភាព្ផដលរងផលប ៉ះពាល់ព្ីផផសងបារី ៃិង

 ៃិភ័យនៃការឆ្ាងជំងឺកូវីដ១៩ (ការជក់បារីបលងកើត្

ឱ្កាសនៃការយកនដមិ្ៃស្តអ ត្ប ៉ះម្លត្់ ៃិង្ចមុ្៉ះ ្ព្ម្

ទាំងលធវើឱ្យខ្ូចសួត្ ៃិងផផនកលផសងលេៀត្នៃរាងកាយ)។ 

ការបលងកើ ត្ប រិស្តា ៃគ្មម ៃ ផផ សងបា រី លៅកនុ ង វិស័យ

លេសចរណ៍ៃឹងជួយបលងកើៃភាព្ទាក់ទាញ ៃិងផ្អសុកភាព្

ដល់្បជាព្លរដឋៃិងលភញៀវលេសចរ សំលៅបលងកើៃ

ចំណូល ៃិងព្្ងឹងភាព្ខ្ា ំងនៃម្ូលដាឋ ៃអាជីវកម្ម

លសវាកម្មលេសចរណ៍។ 

១.២.២.៤- សិកា ៃិងលរៀបចំគល្ម្លងលេសចរណ៍្បលភេ 

“ការលធវើដំលណើរ ៃិងលេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្” 

ជាម្យួ្បលេសកនុងត្ំបៃ់អាស្ត ៃ ៃិងអាស្ត ៃ

បូកបី (ចិៃ ជប ុៃ កូលរ៉ា នថ្ លវៀត្ណាម្ សិងា

បុរី) 

• លរៀបចំឯកស្តរលគ្មលការណ៍្បត្ិបត្តិសតង់ដា  

កញ្ចប់គល្ម្លងលេសចរណ៍្បលភេ “ការលធវើដំលណើរ 

ៃិងលេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្” 

• បលងកើត្្កុម្ការង្ករអៃតរ្កសងួ លដើម្បីអៃុវត្តគល្ម្លង

លៃ៉ះ 

• លរៀបចំកិចច្ព្ម្ល្ព្ៀងរវាងភាគីកម្ពុជា ៃិងបណាត

្បលេសលផសងៗកនុងត្ំបៃ់ 

• លរៀបចំជា Fast Track Lane លៅតាម្្ព្ោៃ

យៃតល ៉ះ ៃិង្ចកទាវ រអៃតរជាត្ិ 

គល្ម្លងលេសចរណ៍្បលភេ “ការលធវើ

ដំលណើរ ៃិងលេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្” (One way and 

Closed-Loop Chartered Planes/Travel Bubble

/Safe Travel Pass) គឺជាេ្ម្ង់នៃការលធវើដំលណើរផដល

្កុម្លេសចរ្ត្ូវបាៃល្ជើសលរីសព្ី្បលេសណាមួ្យ

ផដលគ្មម ៃករណីឆ្ាងកូ វីដ-១៩ ឬ្បលេសផដលអាច

្គប់្គងស្តា ៃភាព្វីរុសលៃ៉ះបាៃ អាចលធវើដំលណើរលដាយ

លសរីលៅ្បលេសម្ួយលេៀត្ផដលម្លៃស្តា ៃភាព្ដូចគ្មន ។ 

បណាត ្បលេសផដលយល់្ព្ម្អៃុវត្តគល្ម្លងទាំងលៃ៉ះ 

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងការបរលេស ៃិង

សហ្បត្ិបត្តិការអៃតរ

ជាត្ិ 

- ្កសួងសុខ្ភិបាល  

- អគគនាយកដាឋ ៃអ លនាត

្បលវសៃ៍ 

-  វិស័យឯកជៃ 
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• លរៀបចំបលងកើត្ ៃិងកំណ់ត្ឱ្យម្លៃត្ំបៃ់ ស្ម្លប់

កញ្ច ប់េសសនាចរ្បលភេ “ការលធវើដំលណើរ ៃិង

លេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្” 

• បលងកើត្្បព្័ៃធ្គប់្គងកញ្ចប់េសសនាចរ “ការលធវើ

ដំលណើរ ៃិងលេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្” 

•  បលងកើត្លគហេំព្័ រ  ៃិងកម្ម វិធីេូ រសព្ទស្ម្លប់

គល្ម្លង “ការលធវើដំលណើរ ៃិងលេសចរណ៍សុវត្ាិ-

ភាព្” លដើម្បីជួយស្មួ្លអនកលធវើដំលណើរបរលេស 

(លភញៀវកនុងត្ំបៃ់ ៃិង អាស្ត ៃបូកបី) កនុងការចុ៉ះ

លឈាម ៉ះ ៃិងេេួលបាៃព្័ត្៌ម្លៃលកខខ្ណឌ សតីអំព្ី

ត្្មូ្វការមុ្ៃលព្លម្កដល់្បលេសកម្ពុជា 

• ត្្មូ្វរាល់ការលធវើដំលណើររបស់លភញៀវលេសចរ្ត្ូវ

ម្លៃការបញ្ជា ក់ថាគ្មម ៃកូវីដ-១៩ ៃិងបាៃចក់វា៉ាក់- 

ស្តងំ (Vaccination Passport)  

(អាចជាេ្ម្ង់លេវភាគី ឬ្ត្ីភាគី) ្ត្ូវលបើកចំហរ្ព្ំផដៃ

របស់ខ្ាួ ៃលៅកាៃ់្បលេសមួ្យលេៀត្លដាយរកាការបិេ

្ព្ំផដៃ ឬការកំណត្់លកខខ្ណឌ ត្្មូ្វ ចំលពា៉ះ្បលេស

លផសងលេៀត្ផដលសាិត្លៅល្ៅគល្ម្លង។ កិចច្ព្ម្ល្ព្ៀង

នៃគល្ម្លងលៃ៉ះ ្ ត្ូវបាៃលរៀបចំល ើងរវាង្បលេសជាប់

្ព្ំផដៃ ឬ្បលេសផដលលៅជិត្ៗកនុងត្ំបៃ់ លដាយបញ្ជា ក់

ព្ីភាព្រតងមំ្លរបស់រដាឋ ភិបាល្បលេសៃីមួ្យៗកនុងការ

្គប់្គង ៃិង្ប្ំងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ 

តាម្្ព្ំផដៃនៃ្បលេសៃីមួ្យៗ  

 

១.២.២.៥- សិកា ៃិងលរៀបចំយៃតការលធវើដំលណើរលដាយ

ខ្ាួ ៃឯង (Self-driving Tour) ជាមួ្យ្បលេស

ជិត្ខ្ង 

• លរៀបចំឯកស្តរលគ្មលការណ៍្បត្ិបត្តិសតង់ដា  

លេសចរណ៍្បលភេការលធវើដំលណើរលដាយខ្ាួ ៃឯង  

• សិកាលរៀបចំម្ណឌ លជំៃួយលេសចរណ៍ លៅ្ចក

ទាវ រអៃតរជាត្ិផាូវលគ្មក 

បចចុប បៃន  លភញៀ វ លេសចរៃិយម្ការលធវើ

ដំលណើរតាម្ដងផាូ វផារភាច ប់ជាមួ្យៃឹងការកម្ាៃត

លេសចរណ៍លៅតាម្ដងផាូវ លដាយលភញៀវលេសចរអាចថ្ត្

រូប លលងកម្ាៃត  ៃិងអាចឈាៃចូលលលងត្ំ បៃ់

រម្ណីយដាឋ ៃលៅតាម្ត្ំបៃ់ លគ្មលលៅបាៃោ ង

សបាយរីករាយ ដូចលៃ៉ះផផៃេីចងអុលផាូវលសនើឱ្យជំរុញ

ការស្មួ្លឱ្យម្លៃការលធវើដំលណើរស្ម្លប់លភញៀវលេសចរ

ម្កព្ី្បលេសជិត្ខ្ង ព្ិលសសតាម្ផាូវលគ្មគដល់លភញៀវ

លេសចរម្កព្ី្បលេសអាស្ត ៃលដាយស្មួ្លឱ្យល្បើ

្បាស់រថ្យៃត លចញ-ចូល ្ព្៉ះរាជាណាច្កកម្ពុជាឱ្យ

- គណៈកម្មការស្មួ្ល

ការលធវើដំលណើរដឹកជញ្ាួៃ

លេសចរណ៍ 

- ្កសួងការបរលេស ៃិង

សហ្បត្ិបត្តិការអៃតរ

ជាត្ិ 

- អគគនាយកដាឋ ៃអ លនាត

្បលវសៃ៍ 
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បាៃកាៃ់ផត្ង្កយ្សួលអម្ជាមួ្យការស្មួ្លដល់

េិដាឋ ការនៃការលធវើដំលណើរលដាយអាចល្បើ្បាស់បណណឆ្ាង

កាត្់្ព្ំផដៃ ៃិងអាចលបើកបររថ្យៃតលដាយខ្ាួ ៃឯងបាៃ។ 

១.២.២.៦- ព្្ងឹងកិចចសហ្បត្ិបត្តិការអៃតរជាត្ិ ល ព្ ៉ះ

លៅការស្តត រវិស័យលេសចរណ៍ល ើងវិញ ជំរុញ

ទាក់ទាញ្បលភេលេសចរព្ិលសស (លេសចរ

គុណភាព្) សាិត្ល្កាម្ការ្គប់្គង លដាយ

បលងកើត្ឱ្យម្លៃេិដាឋ ការព្ិលសស ឬលគ្មលៃលោ-

បាយនានាស្ម្លប់លេសចរបរលេសផដលលធវើ

ដំលណើរម្កេសសនាកម្ពុជារយៈលព្លយូរ 

• លដើម្បីលឆ្ាើយត្បៃឹងការលដា៉ះ្ស្តយផលប ៉ះពាល់

 វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ នាយកដាឋ ៃសហ្បត្ិបត្តិការ

អៃតរជាត្ិ ៃិងអាស្ត ៃម្លៃមំុ្យុេធស្តស្រសតចំៃួៃ ០៤៖ 

(១). សល្ម្ចការង្ករជាការេេួលខ្ុស្ត្ូវរបស់

កម្ពុជាចំលពា៉ះអាស្ត ៃ (២). សល្ម្ចការង្ករអៃុ

ត្ំបៃ់ (AMECS, CLV, CLMV,..) ជាការេេួល

ខ្ុស្ត្ូវរបស់កម្ពុជា (៣).ព្្ងឹងកិចចសហ្បត្ិបត្តិ

ការលេវភាគី ៃិង (៤). ព្្ងឹងកិចចសហ្បត្ិបត្តិការ

ជាមួ្យអងគការលេសចរណ៍ព្ិភព្លោក លដើម្បីស្តត រ

លេសចរណ៍ល ើងវិញ។ 

• បលងកើត្យៃតការស្ម្បស្មួ្លមួ្យដល់អនកលធវើ

ដំលណើរបរលេសម្កកម្ពុជារយៈលព្លយូរ 

• ផសព្វផាយេិដាឋ ការព្ិលសសលៃ៉ះឱ្យបាៃេូលំេូោយ

លៅកាៃ់អៃតរជាត្ិ 

• ល្បើ្បាស់បលចចកវិេាឌ្ីជីថ្លកនុងការតាម្ដាៃ   

េីតាំងរបស់លភញៀវលេសចរ (ឧទាហរណ៍ កម្ម វិធី

តាម្ដាៃការលធវើដំលណើររបស់លភញៀវលេសចរ Track 

App) 

លៅ ន្ ំ២០២១ ល្ត្ៀម្លរៀបចំជាម្លច ស់ផទ៉ះ

លវេិកាលេសចរណ៍អាស្ត ៃ ន្ ំ២០២២ លហើយកម្ពុជាក៏

ជា្បធ្លៃកិចច្បជុំនានាកំលុង ន្ ំ២០២១ (ថាន ក់ស្តា ប័ៃ

លេសចរណ៍ជាត្ិ - NTOs) លឆ្ាើយត្បៃឹងការគំ្ម្េរបស់ 

UNWTO ផដលលផញើស្តរជូៃេសមតចសតសជា ករណី MS 

Westerdam ៃិងភាព្លជាគជ័យនៃការលបើកល ើងវិញ

នៃលេសចរណ៍កនុង្សុក ្កសួងលេសចរណ៍ៃឹងសហការ

ជាមួ្យ្បលេសសម្លជិក UNWTO លផសងលេៀត្អៃុវត្ត

ៃូវលគ្មលការណ៍នានាផដលដាក់ចុ៉ះលដាយ UNWTO 

លដើម្បីស្តត រវិស័យលេសចរណ៍ល ើងវិញ ៃិងលធវើឱ្យ វិស័យ

លេសចរណ៍កាៃ់ផត្រតងមំ្លនានថ្ៃអនាគត្ កនុងលនា៉ះ UNWTO 

ជួយកម្ពុជាកនុងការលដា៉ះ្ស្តយផលប ៉ះពាល់កូ វីដ-១៩ 

ជំរុញការអភិវឌ្ឍធៃធ្លៃម្ៃុសស ជំរុញសហ្គិៃវ័យ

លកមង ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ ជំរុញលេសចរណ៍ម្ាូបអា រជាលដើម្។ 

កនុង្កបខ្័ណឌ អៃុត្ំបៃ់ កម្ពុជាៃឹងជា្បធ្លៃកិចច្បជុំរដឋ

ម្ស្រៃតីលេសចរណ៍ ACMECS ៃិងកិចច្បជុំម្ស្រៃតីជាៃ់ខ្ពស់ 

លដើម្បីលរៀបចំផផៃការស្តត រ     វិស័យលេសចរណ៍ត្ំបៃ់ 

ACMECS ្សបតាម្ការចងអុលបង្កា ញនៃកិចច ្បជុំ

កំព្ូល ACMECS កាលព្ីនថ្ៃេី០៨ ផខ្ធនូ ន្ ំ២០២០។ 

កិចចសហ្បត្ិបត្តិការអៃុត្ំបៃ់លផសងៗលេៀត្ (CLMV, 

CLV, MLV) ៃិងកិចចសហ្បត្ិបត្តិការលេវភាគីដនេលេៀត្

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួង លសដឋកិចច  ៃិង

ហិរញ្ញវត្ា ុ

- ្កសួងការបរលេស ៃិង

សហ្បត្ិបត្តិការអៃតរ-

ជាត្ិ 

- ្កសួងសុខ្ភិបាល  
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្ត្ូវបាៃលផ្អត ត្លលើការស្តត រ វិស័យលេសចរណ៍ល ើង វិញ 

ៃិងភាព្រតងមំ្លនៃវិស័យលេសចរណ៍នានថ្ៃអនាគត្។ 

ការផតល់េិដាឋ ការព្ិ លសស ៃឹងផតល់ភាព្

ង្កយ្សួលដល់អនកដំលណើរបរលេសទាំងអស់ផដលបាៃ

ល្គ្មងលធវើដំលណើរម្កកាៃ់្បលេសកម្ពុជារយៈលព្លយូរ។ 

ជាក់ផសតង ្បលេសនថ្បាៃដាក់លចញៃូវលគ្មលៃលោបាយ

េិដាឋ ការព្ិលសសស្ម្លប់ស្មួ្លដល់លភញៀវលេសចរផដល

ម្លៃបំណងស្តន ក់លៅយូរស្ម្លប់រយៈលព្លនៃវិបត្តិជំងឺ

កូវីដ-១៩ លៃ៉ះរហូត្ដល់នថ្ៃ៣០ ផខ្កញ្ជញ  ន្ ំ២០២១។ 

ការដាក់លចញ្បលភេេិដាឋ ការលៃ៉ះកនុងលគ្មលបំណងទាក់

ទាញលភញៀវលេសចរគុណភាព្ (ចំណាយខ្ពស់) ៃិងស្តន ក់

លៅយូរ ៃិងការដាក់លចញ្បលភេេិដាឋ ការលៃ៉ះសងឃឹម្ថា

ៃឹងអាចចក់បញ្ចូលកនុងចរៃតលសដឋកិចចនថ្្បម្លណ ៣៨០

ោៃដុោា រ កនុងមួ្យ ន្ ំ។  

១.២.២.៧- កំណត្់ ៃិងសិកាអភិវឌ្ឍៃ៍ផលិត្ផលលេស-

ចរណ៍ថ្មី ៗ  ផដលកម្ពុជាម្លៃសកាត ៃុ ព្ល

ល្កាយ វិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ 

• សិកាលេធភាព្គល្ម្លងលរៀបចំវិថី្ម្ាូបអា រលៅ

លខ្ត្តកំព្ត្ លខ្ត្តផកប លខ្ត្តបាត្់ដំបង លខ្ត្តកំព្ង់ធំ 

លខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ ៃិងរាជធ្លៃីភនំលព្ញ 

• សិកាបាង់ស្តា បត្យកម្មសួៃលេសចរណ៍ Westerdam 

លៅលខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ 

• កំណត្់្បលភេផលិត្ផលលេសចរណ៍ថ្មីៗផដល

កម្ពុជាម្លៃសកាត ៃុព្លស្ម្លប់ល្ត្ៀម្េេួលលភញៀវ

លេសចរល្កាយវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ 

• សិកាលេធភាព្ហិរញ្ញបបទាៃគំ្ម្េអាចល្កាម្េ្ម្ង់ 

PPP ឬ មូ្លៃិធិលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍

ល្កាយវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ 

កិចចការសំខ្ៃ់ស្ម្លប់កម្ពុជាកនុងដំណាក់

កាលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ លនា៉ះ គឺការ

កំណត្់អត្តសញ្ជញ ណវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា “កម្ពុជា : 

ល្ៅព្ី្បាស្តេ”។ 

កិត្តិនាម្ម្ល កយីល ថ្មី របស់កម្ពុជាផដល

ម្លៃភាព្ខ្ា ំងកាា  ៃិងម្លៃភាព្ច្មុ្៉ះលនា៉ះ គឺ្ត្ូវលផ្អត ត្

លលើការអភិវឌ្ឍលលើសសរសតម្ភចំៃួៃ ០៤ គឺ ភាព្ជាផខ្ម រ 

លបត្ិកភណឌ វបបធម៌្ លេសចរណ៍លឆ្នរ ៃិងលអកូលេសចរណ៍។  

្បលេសកម្ពុជាម្លៃសកាត ៃុព្លធំលធងលលើសសរទាំងបួៃ

លៃ៉ះ យុេធនាការផសព្វផាយលៃ៉ះៃឹងលផ្អត ត្លលើ្បភព្     

- ្កសួងលេសចរណ៍ 
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• ្ត្ូវដាក់លសនើបញ្ាូល្កុងបាត្់ដំបងជាេី្កុងលបត្ិក-

ភណឌ ព្ិភព្លោករបស់អងគការ UNESCO 

េីផារលេសចរណ៍ខ្ុសៗគ្មន ស្ម្លប់េីផារលេសចរណ៍

លោកខ្ងលិច ៃិងេីផារលេសចរណ៍អាសុី។ 

ភាគល្ចើៃនៃផលិត្ផលផដលម្លៃសកាត ៃុ-

ព្លកម្ពុជាម្លៃរួច្ស្តប់លៅលហើយ ៃិងបាៃកំព្ុងយក

លៅល្បើ្បាស់ ៃិងផសព្វផាយលដាយវិស័យឯកជៃ។ ជា

ការសំខ្ៃ់ គួរម្លៃការព្ិៃិត្យល ើងវិញៃូវផលិត្ផល

លេសចរណ៍្សបតាម្សសរសតម្ភទាំងបួៃ ៃិងបញ្ចូល

ខ្ា ឹម្ស្តរលៃ៉ះលៅកនុងយុេធស្តស្រសតផសព្វផាយលេសចរណ៍

ល្កាយវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩។ 

 រីឯការអភិវឌ្ឍផលិត្ផលលេសចរណ៍ថ្មីៗ 

ម្លៃស្តរៈសំខ្ៃ់កនុងការស្តត រវិស័យលេសចរណ៍ល ើង

 វិញ ដូលចន៉ះ គួរព្ិចរណាលលើយៃតការគំ្ម្េលដាយមូ្លៃិធិ

លលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-

១៩ ព្ិលសសវិស័យលអកូលេសចរណ៍ ផដលម្លៃស្តរៈ-

សំខ្ៃ់ណាស់កនុងការបលងកើៃឱ្កាសដល់ផលិត្ផល

ក្មិ្ត្ខ្ពស់/គុណភាព្ខ្ពស់។ លយើងបាៃរំព្ឹងេុកថាកនុង

រយៈលព្លម្ធយម្ ៃិងផវង ៃិងម្លៃត្្មូ្វការកាៃ់ផត្

ល្ចើៃស្ម្លប់ផលិត្ផលលេសចរណ៍្បលភេលៃ៉ះកនុង

ចំលណាម្្បភព្េីផារលេសចរណ៍ថ្មីៗ ជាជាង្បលភេ

េីផារលេសចរណ៍ ផបបស្តកាដូផដលម្លៃការចំណាយ

ទាប។ 

ខ្ណៈផដលលភញៀវលេសចរក្មិ្ត្ខ្ពស់គឺលៅ

ម្លៃចំៃួៃទាប រីឯការចំណាយរបស់ព្ួកលគគឺកាៃ់ផត្

ល្ចើៃ លហើយម្លៃឥេធិព្លខ្ពស់ដល់លសដឋកិចចកនុងត្ំបៃ់ 
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ៃិង្គប់ផខ្សចង្កវ ក់ផលិត្កម្មលេសចរណ៍។ 

ការលផ្អត ត្ដ៏សំខ្ៃ់ស្ម្លប់វិស័យលេសចរណ៍

កម្ពុជាលនា៉ះ គឺការអភិវឌ្ឍផលិត្ផល ៃិងលសវាកម្ម

លេសចរណ៍ផដលម្លៃគុណភាព្/ម្លៃត្នម្ាខ្ពស់ ដូលចន៉ះ 

គួរព្ិចរណាលលើការលលើកេឹកចិត្តផផនកហិរញ្ញវត្ាសុ្ម្លប់

ការអភិវឌ្ឍផលិត្ផលលេសចរណ៍ផដលបាៃអៃុវត្ត

្សបតាម្សតង់ដាគុណភាព្ ឬសតង់ដានបត្ងនានា។ 

១.៣- លរៀបចំយៃតការអភបិាលកចិចលេសចរណល៍ ើងវិញ 

១.៣.១- សកិា ៃងិលរៀបចយំៃតការអភបិាលកចិចលេសចរណ ៍(ថាន កជ់ាត្)ិ 

១.៣.១.១- ព្្ងឹងរចនាសម្ព័ៃធ លឆ្ាើយត្បដំណាក់កាល

ល្កាយវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ 

• ព្្ងឹងភាព្ជានដគូរវាងរដឋ- វិស័យឯកជៃ (PPP) 

កនុងការអភិវឌ្ឍ ៃិងផសព្វផាយលេសចរណ៍ ៃិង

ព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្នៃ្កុម្្បឹកាភិបាលសិកា       

េីផារ ៃិងផសព្វផាយលេសចរណ៍កម្ពុជា  

• ព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្នៃគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍៃ៍លេស- 

ចរណ៍រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

• លធវើបចចុបបៃនភាព្ ចាប់ សតពី្ី “លេសចរណ”៍ 

• លធវើបចចុបបៃនភាព្ ផផៃការយុេធស្តស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍

លេសចរណ៍ (២០១២-២០២០)  លៅជាផផៃការ

យុេធស្តស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍ លេសចរណ៍ (២០២១-

២០៣៥) 

• លរៀបចំផផៃការយុេធស្តស្រសតផសព្វផាយលេសចរណ៍

កម្ពុជា (២០២១-២០២៥) ល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវដី-

១៩ 

• សិកា ៃិងលរៀបចំលគ្មលៃលោបាយព្ិលសសស្ម្លប់

្កសួងលេសចរណ៍ គួរព្ិៃិត្យល ើងវិញសតីព្ី

ការលធវើបចចុបបៃនភាព្ចាប់ ៃិងផផៃការអភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍

កម្ពុជា រួម្ម្លៃដូចខ្ងល្កាម្៖ 

េី១. លសនើឱ្ យលធវើបចចុបបៃនភាព្ចាប់ សតីព្ី

“លេសចរណ៍” ផដលលចញលដាយ្ព្៉ះរាជ្កម្ លលខ្ 

ៃស/រកម្/០៦០៩/០០៧ ចុ៉ះនថ្ៃេី១០ ផខ្មិ្ថុ្នា ន្ ំ

២០០៩ ្ត្ូវម្លៃចំណុចបផៃាម្មួ្យចំៃួៃ ដូចជា លអកូ

លេសចរណ៍ សហគម្ៃ៍លេសចរណ៍ លេសចរណ៍សមុ្្េ 

ការអភិវឌ្ឍធៃធ្លៃម្ៃុសសកនុងវិស័យលេសចរណ៍ ការ

ផសព្វផាយលេសចរណ៍ល្កាម្េ្ម្ង់ភាព្ជានដគូ។ល។ 

េី២.លធវើបចចុបបៃនភាព្ ផផៃការយុេធស្តស្រសត

អភិវឌ្ឍៃ៍ លេសចរណ៍ (២០១២-២០២០) លៅជា

ផផៃការយុេធស្តស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍ (២០២១-

២០៣៥)។ េៃទឹម្ៃឹងលៃ៉ះ្ត្ូវដាក់លចញ ផផៃការលម្

អភិវឌ្ឍៃ៍ត្ំបៃ់លេសចរណ៍លៅត្ំបៃ់ ឬប ូលលេសចរណ៍

- ្កសួងលេសចរណ៍ 
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ការលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាល្កាយ

 វិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ ។ 

• លធវើ វិលស្តធកម្មចាប់សតីព្ីស្តរលព្ើព្ៃធលលើការលក់

េំៃិញ Duty-Free ជូៃលភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ិ 

• លរៀបចំផផៃការលម្អភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍រាជធ្លៃី

ភនំលព្ញ (២០២១-២០៣៥) 

• លរៀបចំផផៃការលម្អភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍ត្ំបៃ់លឆ្នរ

សម្ុ្េកម្ពុជា 

• សិកាលេធភាព្នៃគល្ម្លងបលងកើត្ស្តោជាត្ិវិជាា ជីវៈ

លេសចរណ៍លៅលខ្ត្តលសៀម្រាប ៃិងលខ្ត្តម្ណឌ លគិរី 

សំខ្ៃ់ៗ។  

េី៣.ព្្ងឹងលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធ ៃិងសម្ត្ា-

ភាព្ហិរញ្ញវត្ានុៃ្កុម្្បឹកាភិបាលសិកាេីផារ ៃិង

ផសព្វផាយលេសចរណ៍កម្ពុជាល្កាម្េ្ម្ង់ភាព្ជានដគូ។ 

េី៤.លរៀបចំផផៃការយុេធស្តស្រសតផសព្វផាយ 

ៃិងសិកាេីផារលេសចរណ៍កម្ពុជា ( ២០២១-២០២៥)

ល្កាយកូវីដ-១៩: វាព្ិត្ជាម្លៃស្តរៈសំខ្ៃ់ខ្ា ំងកនុង

ការ ល រ ៀបចំយុេធស្តស្រសតេី ផារ លេសចរណ៍កម្ពុជា  

(២០២១-២០២៥) ផដលទាម្ទារឱ្យម្លៃការលរៀបចំៃូវ

យុេធស្តស្រសតេីផារលេសចរណ៍មួ្យដ៏ម្លៃ្បសិេធភាព្

សម្្សបលៅៃឹងសកលភាវូបៃីយកម្ម ៃិងៃិនាន ការថ្មីៗ

របស់ព្ិភព្លោក លដើម្បី លធវើឱ្យកម្ពុជាជាលគ្មលលៅ

លេសចរណ៍វបបធម៌្ ៃិងធម្មជាត្ិលំដាប់ព្ិភព្លោក 

ផដលម្លៃឧត្តម្ភាព្្បកួត្្បផជង ទាក់ទាញកនុងត្ំបៃ់ 

ៃិងសកលលោក។ 

េី៥.លរៀបចំផផៃការលម្អភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍

តាម្ត្ំបៃ់លគ្មលលៅអាេិភាព្:  រាជរដាឋ ភិបាលកម្ពុជា

បាៃកំណត្់លគ្មលលៅលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗរបស់កម្ពុជា

្ត្ូវផត្អភិវឌ្ឍៃ៍ឱ្យ្សបតាម្េិសលៅយុេធស្តស្រសតអត្ត-

សញ្ជញ ណ ៃិងសកាត ៃុព្លនៃត្ំបៃ់របស់ខ្ាួ ៃម្លៃដូច

ខ្ងល្កាម្៖ 

(១) ត្ំបៃ់លសៀម្រាប ៃិងត្ំបៃ់ជុំ វិញ: គឺ

ជា “លគ្មលលៅលេសចរណ៍លបត្ិកភណឌ វបបធម៌្្បវត្តិ- 

ស្តស្រសត ៃិងជាបណតុ ំ ស្ម្លប់ត្ំបៃ់ភាគពាយ័ព្យ”  

(២) ត្ំបៃ់ភនំលព្ញ ៃិងជុំវិញ: គឺជា “លគ្មល
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លៅលេសចរណ៍ច្មុ្៉ះលំដាប់ខ្ពស់ ៃិង្បណិត្ ”  

(៣) ត្ំបៃ់លឆ្នរសមុ្្េកម្ពុជា គឺ “ជាលគ្មល

លៅលេសចរណ៍ត្ំបៃ់លឆ្នរ ៃិងលអកូលេសចរណ៍”   

(៤) ត្ំបៃ់ឦស្តៃ គឺជា “ លគ្មលលៅលអកូ

លេសចរណ៍ ៃិងលេសចរណ៍ផបបផសងល្ព្ង ”  

ដូលចន៉ះរាជរដាឋ ភិបាលបាៃ្បគល់ឱ្យ្កសួង

លេសចរណ៍ដឹកនំាគណៈកម្មការអៃតរ្កសួង លរៀបចំ 

កស្តងផផៃការលម្ចំៃួៃ  (០៣) គឺ ផផៃការលម្ស្ម្លប់

អភិវឌ្ឍៃ៍ លេសចរណ៍លខ្ត្ត លសៀម្រាប  (២០២១ -

២០៣៥) ផផៃការលម្អភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍លខ្ត្តផកប 

(២០២១-២០៣៥),ផផៃការលម្អភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍

លខ្ត្តម្ណឌ លគិរី (២០២១-២០៣៥)។ 

េី៦.្ត្ូវលរៀបចំលគ្មលៃលោបាយលេសចរណ៍

ព្ិ លសសអម្ជាមួ្យសិកា ៃិងលរៀបចំបលងកើត្ ត្ំបៃ់

លេសចរណ៍ព្ិលសស លដើម្បីលរៀបចំខ្ាួ ៃចូលរួម្ស្តត រវិស័យ

លេសចរណ៍ល្កាយវិបត្តិជំងកឺូវីដ-១៩ ត្ំបៃ់លេសចរណ៍

ព្ិលសសគួរសិកា ៃិងលរៀបចំល ើងតាម្រយៈការផតល់ៃូវ

ការលលើកេឹកចិត្តដល់ការទាក់ទាញវិៃិលោគលេសចរណ៍ 

ការទាក់ទាញលេសចរណ៍ផទ៉ះេី២ ផដលជាលេសចរណ៍

ស្តន ក់លៅយូរ ៃិង្បលភេជាលគ្មលៃលោបាយទាក់ទាញ

លភញៀវលេសចរ (ឧទាហរណ៍ ការបលងកើត្ឱ្យម្លៃេិដាឋ ការ

ព្ិលសសស្ម្លប់ការស្តន ក់លៅយូររបស់លភញៀវលេសចរម្ក

កម្ាៃតកនុងត្ំបៃ់លៃ៉ះ។ ត្ំបៃ់លេសចរណ៍ព្ិលសសលៃ៉ះ

ៃឹងលលើកកម្ពស់ឧត្តម្ភាព្្បកួត្្បផជងលេសចរណ៍កម្ពុជា

ចប់យកឱ្កាស ៃិងចំផណកេីផារលេសចរណ៍គុណភាព្ 
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ល្កាយជំងឺកូ វីដ-១៩។ កនុងដំណាក់កាលលៃ៉ះ ្កសួង

លេសចរណ៍្ត្ូវលរៀបចំលគ្មលៃលោបាយស្ម្លប់ទាក់

ទាញ្បលភេលភញៀវលេសចរម្កកាៃ់ត្ំបៃ់លេសចរណ៍

ព្ិ លសសលៃ៉ះអម្ជាមួ្យការបលងកើ ត្ចា ប់  ឬ ្ព្៉ះ            

រាជ្កឹត្យ។ 

េី៧.លធវើ វិលស្តធកម្មចាប់សតីព្ីស្តរលព្ើព្ៃធ

លដើម្បីស្មួ្លដល់ការេិញេំៃិញ (Duty-Free) របស់

លភញៀវលេសចរលៅកម្ពុជា ្សបតាម្ស្តម រត្ីនៃកិចច្បជុំ

លព្ញអងគនៃគណៈរដឋម្ស្រៃតី លៅនថ្ៃេី២៣ ត្ុោ ន្ ំ

២០២០។ 

១.៣.២- អភបិាលកចិចលេសចរណ៍កនុងក្ម្តិ្ថាន ករ់ាជធ្លៃី -លខ្ត្ត 

១.៣.២.១- ការលរៀបចំបលងកើត្អងគភាព្្គប់្គងលគ្មលលៅ

លេសចរណ៍ តាម្រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត ៃិងលគ្មល

លៅលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ 

• ព្្ងឹងរចនាសម្ព័ៃធគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍៃ៍លេស- 

ចរណ៍រាជធ្លៃី-លខ្ត្តឱ្យកាា យជាអងគភាព្្គប់្គង

លេសចរណ៍លៅតាម្រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត (លលើកផលង

ផត្រាជធ្លៃី-លខ្ត្តផដលជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍

ផដលម្លៃលកខណៈព្ិលសស) 

• លរៀបចំយៃតការអងគភាព្្គប់្គងលគ្មលលៅ

លេស-ចរណ៍លសៀម្រាប ផកប ៃិងម្ណឌ លគិ រី  

្សបតាម្ផផៃការលម្អភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍លរៀងៗ

ខ្ាួ ៃ 

លដើម្បី “បលងកើៃភាព្្បកួត្្បផជង ៃិងធ្លនា

ៃិរៃតរភាព្” ទាញលចញព្ីការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍លៅ

ត្ំបៃ់លេសចរណ៍អាេិភាព្ៃីមួ្យៗ។ ការបលងកើត្អងគភាព្

្គប់្គងលគ្មលលៅលេសចរណ៍ គឺ្ត្ូវផផអកលលើអភិ្កម្ 

សិកា្ត្ឹម្្ត្ូវ ៃិងចាស់ោស់។ 

អងគភាព្្គប់្គងលគ្មលលៅលេសចរណ៍ 

បលងកើត្ល ើងលដើម្បីផ្បកាា យឱ្យលគ្មលលៅលេសចរណ៍មួ្យ

ផដលអាចផតល់លសវាកម្ម ការកម្ាៃត្បកបលដាយការ

លព្ញចិត្តផដលម្លៃការចងចំដល់លភញៀវលេសចរ ៃិង

ធ្លនាបាៃៃូវៃិរៃតរភាព្ គឺត្្មូ្វឱ្យម្លៃការគិត្គូរដល់

ការអភិវឌ្ឍមួ្យផដលម្លៃការចូលរួម្ព្ី្គប់ភាគីពាក់

ព្័ៃធ (រដឋ- វិស័យឯកជៃ ៃិងសហគម្ៃ៍មូ្លដាឋ ៃ ឬនដ

គូអភិវឌ្ឍ)។ 

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

១.៣.៣- ព្្ងងឹអភបិាលកចិចលេសចរណក៍នុងក្ម្តិ្្បត្ិបត្តកិរលេសចរណ ៍
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១.៣.៣.១- ការលរៀបចំផផៃការព្្ងឹងគុណភាព្ផលិត្

ផលលេសចរណ៍លអៗផារភាា ប់ៃឹងសុវត្ាិភាព្ 

ៃិងបលងកើៃបេព្ិលស្តធៃ៍លអៗលៅតាម្រម្ណីយ-

ដាឋ ៃលេសចរណ៍នានា។ 

• ការព្ិៃិត្យល ើងវិញនៃការ្គប់្គងលភញៀវលេសចរ

លៅរម្ណីយដាឋ ៃសំខ្ៃ់ៗលដើម្បីអៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិ-

ភាព្ លេសចរណ៍ផារភាា ប់ៃឹ ងការបលងកើ ៃបេ

ព្ិលស្តធៃ៍លអៗ 

• អភិវឌ្ឍៃ៍ការបណតុ ៉ះបណាត ល ៃិងសម្ត្ាភាព្កនុង

ការបលងកើៃគុណភាព្នៃបេព្ិលស្តធៃ៍លអៗដល់

លភញៀវលេសចរលៅតាម្រម្ណីយដាឋ ៃនានា 

• ល្បើលព្លលវោផដលគ្មម ៃលភញៀវលៃ៉ះជាឱ្កាសលដើម្បី

លធវើការផកលម្អសម្បទាលេសចរណ៍លៅរម្ណីយដាឋ ៃ

លេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៃីម្ួយៗឱ្យ្បលសើរល ើង 

• ្ត្ូវលរៀបចំឱ្យម្លៃបៃទប់េឹកស្តអ ត្លៅតាម្រម្ណីយ-

ដាឋ ៃលេសចរណ៍ 

• ្ត្ូវធ្លនាឱ្យម្លៃកផៃាងោងនដ ៃិងអនាម្័យជា

អចិនស្រៃតយ៍ លៅតាម្លគ្មលលៅលបត្ិកភណឌ  ៃិង

ត្ំបៃ់លេសចរណ៍ដនេលេៀត្ 

ការបលងកើត្ឱ្យម្លៃការអៃុវត្តគម្លា ត្សងគម្ 

ទាម្ទារឱ្យម្លៃការព្ិៃិត្យល ើងវិញៃូវវិធ្លៃការកនុងការ

្គប់្គងលភញៀវលេសចរលៅកនុងលគ្មលលៅលេសចរណ៍/

រម្ណីយដាឋ ៃ ព្ិលសសត្ំបៃ់លបត្ិកភណឌ លេសចរណ៍ 

ផដលម្លៃលភញៀវេសសនាល្ចើៃ។ លៃ៉ះអាចរាប់បញ្ចូលទាំង

ការកំណត្់ចំៃួៃអនកេសសនា ការកំណត្់លព្លលវោ

ស្ម្លប់ការចូលជា្កុម្ធំៗ ការផកផ្បត្នម្ាការលក់

សំបុ្ត្លដើម្បីព្្ងឹងការ្គប់្គងការផទុកចំៃួៃលភញៀវ 

លេសចរ។  

្ត្ូវបលងកើៃការបណតុ ៉ះបណាត លថ្មីៗ លដើម្បី

លលើកកម្ពស់សតង់ដាគុណភាព្លសវាកម្មជាព្ិលសសការ

លធវើវិ្កឹត្យការម្គគលុេទសក៏លេសចរណ៍។ 

កនុងកំលុងលព្លលៃ៉ះ គឺព្ិត្ជាម្លៃស្តរៈ

សំខ្ៃ់ ស្ម្លប់ឧសាហកម្មលេសចរណ៍កនុងការអភិវឌ្ឍ

ជំនាញវិជាា ជីវៈបផៃាម្លេៀត្ដល់បុគគលិក (ដូចជាការ

បលងកើៃសម្ត្ាភាព្ភាស្តបផៃាម្ស្ម្លប់េីផារលគ្មលលៅ

លេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ។ល។ 

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងបរិស្តា ៃ 

- រដឋបាលរាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 
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ដំណាក់្កាលេ២ី :  ការស្ថត រស ើងវញិននវិេ័យសេេចរណ៍

ក្មពុជាសរកាយវបិតតិជំងឺកូ្វីដ-១៩  (២០២២-២០២៣)     

 

 យ៊ុេធស្ថន្រេតេី១: ការស្ថត រស ើងវិញស ន្ក្សេដឋក្ិចច និងការងារក្នងុវិេ័យសេេចរណ ៍

 យ៊ុេធស្ថន្រេតេ២ី: ការស្ថត រស ើងវញិេី្ារសេេចរណ៍អនតរជាតិ (តំបន់) និងបនត

ជំរ៊ុញសេេចរណ៍ក្នុងរេុក្ 

 យ៊ុេធស្ថន្រេតេី៣: ដាក្ឱ់្យអន៊ុវតតយនតការអភបិាលក្ិចចសេេចរណ៍ថ្មី 

 ស្នការេក្មមភាពក្នងុដំណាក្ក់ាលេី២: ការស្ថត រ និងសលើក្េទួយវិេ័យ

សេេចរណស៍រកាយវបិតតិជំងឺក្ូវីដ-១៩ (២០២២ - ២០២៣)  
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២- ដំណាក្់កាលេី២ : ការស្ថត រស ើងវិញននវិេ័យសេេចរណ៍ក្មពុជាសរកាយវិបតតិជំងឺក្ូវីដ-

១៩  (២០២២-២០២៣)     

(64). លោងតាម្ការព្ាករលសណារីយ ូេី២ លៅ ន្ ំ២០២៥ ចំៃួៃលភញៀវលេសចរៃឹងលកើៃល ើងលៅរកភាព្លដើម្វិញ។ 

កនុងៃ័យលៃ៉ះ ផផៃេីចងអុលផាូវបាៃដាក់លចញៃូវយុេធស្តស្រសតដូចខ្ងល្កាម្៖  
 

ក- យេុធស្តស្រសតេ១ី:  ការស្តត រល ើងវញិផផនកលសដឋកចិច ៃងិការង្ករកនុងវសិយ័លេសចរណ៖៍  

(65). កនុងដំណាក់កាលេី២លៃ៉ះ សកម្មភាព្យេុធស្តស្រសតរបសយ់េុធស្តស្រសតេី១ ម្លៃចំៃួៃ ០៤ ចំណុច ្តូ្វបាៃ

លលើកល ើង រួម្ម្លៃ៖ 

១-  បៃតអៃុវត្តកម្មវិធីគំ្មពារអាជីវកម្មលេសចរណ៍ខ្ន ត្តូ្ច ៃិងខ្ន ត្ម្ធយម្  

២-  លលើកកម្ពស់ផលិត្ភាព្កនុងឧសាហកម្មលេសចរណ៍ (តាម្រយៈព្្ងឹងជំនាញថ្មីៗ ៃិងបលចចកវិេា) 

៣- ព្្ងឹងការអភិវឌ្ឍជំនាញលេសចរណ៍កនុងបរិកាណ៍ថ្មី (ល្កាយវិបត្តិកូវដី-១៩) 

៤-  លរៀបចំ្បព័្ៃធលអកូ ូសុីបលចចកវិេាស្ម្លប់ការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍ ា្ ត្នវ។ 
 

ខ្- យេុធស្តស្រសតេ២ី: ការស្តត រល ើងវញិេផីារលេសចរណអ៍ៃតរជាត្ ិ(ត្បំៃ)់ ៃងិបៃតជរំញុ 

  លេសចរណក៍នុង្សកុ៖   

(66). កនុងយុេធស្តស្រសតេី២លៃ៉ះ សកម្មភាព្យេុធស្តស្រសតចៃំៃួ០៩ ្តូ្វបាៃលលើកល ើង រួម្ម្លៃ៖ 

១-  េំលៃើបកម្មកិត្តិនាម្ម្ល កយីល  (Branding)  វិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា “កម្ពុជា: ល្ៅព្ី្បាស្តេ” ល្កាម្

យុេធនាការផសព្វផាយលេសចរណ៍ “កម្ពុជា: ្ព្៉ះរាជាណាច្កអចឆរិយៈ” 

២- ការលធវើពិ្ពិ្ធកម្មផលិត្ផលលេសចរណ៍្បកបលដាយៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងនចន្បឌ្ិត្ផារភាា ប់ជាម្ួយៃឹងសសរសតម្ភ 

“ភាព្ជាផខ្ម រ” ្សបៃឹងលគ្មលគំៃិត្ “3Cs” 

៣- ការលធវើឱ្យ្បលសើរល ើងៃូវការត្ភាា ប់តាម្ផាូវអាកាសនៃ្បលេសកម្ពុជា 

៤-  ការសិកាពី្ៃិនាន ការេីផារលេសចរណ៍ថ្មីៗ ៃិងអាកបបកិរិោលេសចរណ៍ល្កាយវិបត្តិកូវីដ-១៩  

៥- បលងកើត្ភាព្ទាក់ទាញកម្ពុជាជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍ម្ល យ: លេសចរណ៍ម្ាូបអា រ លអកូលេសចរណ៍ ៃិង

លេសចរណ៍ផសងល្ព្ង  

៦-  លរៀបចំយុេធស្តស្រសតេីផារ ៃិងផសព្វផាយលេសចរណ៍លៅកាៃ់េីផារលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗតាម្្បព័្ៃធឌ្ីជីថ្ល 

(E-Reputation) 

៧-  បៃតសហការជាម្ួយេីផារលេសចរណ៍កនុងតំ្បៃ់ ៃិងកនុងបណាត ្បលេសអាស្ត ៃ  ៃិងអាស្ត ៃបូកបី  កនុង

ការលរៀបចំយៃតការ “ការលធវើដំលណើរ ៃិងលេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្” កនុងតំ្បៃ់ ៃិងការលធវើដំលណើរលេសចរណ៍

លដាយខ្ាួ ៃឯង  

៨- បៃតជំរុញចលនាលេសចរណ៍កនុង្សុក  

៩- បលងកើៃភាព្ទាក់ទាញ ៃិងផសព្វផាយ “កម្ពុជាជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍កីឡា” តាម្រយៈ្ពឹ្ត្តិការណ៍ SEA 

Game 2023។ 
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គ- យេុធស្តស្រសតេ៣ី:  ដាកឱ់្យអៃវុត្តយៃតការអភបិាលកចិចលេសចរណថ៍្ម៖ី   

(67). កនុងយុេធស្តស្រសតេី៣ លៃ៉ះ សកម្មភាព្យេុធស្តស្រសតចៃំៃួ០៤ ្តូ្វបាៃលលើកល ើង រួម្ម្លៃ៖ 

១- ព្្ងឹងយៃាការនដគរូវាងរដឋ- វិស័យឯកជៃ (PPP) កនុងការសិកាេីផារ ៃិង ផសព្វផាយលេសចរណ៍កម្ពុជា 

២-  ព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្ស្ម្លប់រដឋបាលេំលៃើបកនុងការ្គប់្គង ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍ 

៣- អៃុវត្តផផៃការយុេធស្តស្រសតជាតិ្អភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍កម្ពុជា (២០២១-២០៣៥) ៃិងផផៃការលម្អភិវឌ្ឍៃ៍

លេសចរណ៍លខ្ត្តលសៀម្រាប ម្ណឌ លគិរី ៃិងផកប 

៤-  ព្្ងឹងកិចចសហ្បតិ្បត្ាិការអៃារជាតិ្លេសចរណ៍។
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ស្នការេក្មមភាពអន៊ុវតតេសងខបននដំណាក់្កាលេី២ : ការស្ថត រ និងសលើក្េទួយវិេ័យសេេចរណ៍សរកាយវិបតតិជំងឺកូ្វីដ-១៩ (២០២២ - ២០២៣) 

យ៊ុេធស្ថន្រេត 
២.១- ការស្ថត រស ើងវិញស ន្ក្សេដឋក្ិចច និងការងារក្នុងវិេ័យ

សេេចរណ៍ 

២.២- ការស្ថត រស ើងវិញេី្ារសេេចរណ៍អនតរជាតិ (តំបន់) និង

បនតជំរ៊ុញសេេចរណ៍ក្នុងរេុក្ 
២.៣- ដាក្់ឱ្យអន៊ុវតតយនតការអភិបាលក្ិចចសេេចរណ៍ថ្មី 
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២.១.១- បៃតអៃុវត្តកម្មវិធីគ្មំពារអាជវីកម្មលេសចរណ៍ខ្ន ត្តូ្ច ៃិងខ្ន ត្

ម្ធយម្ 

២.២.១- េំលៃើបកម្មកិត្តិនាម្ម្ល កយលី  (Branding)  វសិ័យលេសចរណ៍កម្ពុជា 

“កម្ពុជា: ល្ៅព្ី្បាស្តេ” ល្កាម្យុេធនាការផសព្វផាយលេសចរណ៍ “កម្ពុជា : 

្ព្៉ះរាជាណាច្កអចឆរយិៈ” 

២.៣.១- ព្្ងឹងយៃាការនដគូរវាងរដឋ- វិស័យឯកជៃ (PPP) កនុងការសិកាេីផារ 

ៃិង ផសព្វផាយលេសចរណ៍កម្ពុជា 

២.១.២- លលើកកម្ពស់ផលិត្ភាព្កនុងឧសាហកម្មលេសចរណ៍ (តាម្រយៈ

ព្្ងឹងជំនាញថ្មីៗ ៃិងបលចចកវិេា) 

២.២.២- ការលធវើព្ិព្ិធកម្មផលិត្ផលលេសចរណ៍្បកបលដាយៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងនចន

្បឌ្ិត្ផារភាា ប់ជាមួ្យៃឹងសសរសតម្ភ “ភាព្ជាផខ្ម រ” ្សបៃឹងលគ្មលគំៃិត្ 

“3Cs” 

២.៣.២- ព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្ស្ម្លប់រដឋបាលេំលៃើបកនុងការ្គប់្គង ៃិងអភវិឌ្ឍៃ៍

លេសចរណ ៍

២.១.៣- ព្្ងឹងការអភិវឌ្ឍជំនាញលេសចរណ៍កនុងបរិកាណ៍ថ្មី (ល្កាយ

 វិបត្តិកូវីដ-១៩) 
២.២.៣- ការលធវើឱ្យ្បលសើរល ើងៃូវការត្ភាា ប់តាម្ផាូវអាកាសនៃ្បលេសកម្ពុជា 

២.៣.៣- អៃុវត្តផផៃការយុេធស្តស្រសតជាតិ្អភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍កម្ពុជា (២០២១-

២០៣៥) ៃងិផផៃការលម្អភវិឌ្ឍៃល៍េសចរណ៍លខ្ត្តលសៀម្រាប ម្ណឌ លគិរី ៃិងផកប 

២.១.៤- លរៀបចំ្បព្័ៃធលអកូ ូសុីបលចចកវិេាស្ម្លប់ការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍

ា្ ត្នវ 

២.២.៤- ការសិកាព្ីៃិនាន ការេីផារលេសចរណ៍ថ្មីៗ ៃិងអាកបបកិរិោ

លេសចរណ៍ល្កាយវិបត្តិកូវីដ-១៩ 
២.៣.៤- ព្្ងឹងកិចចសហ្បតិ្បត្ាកិារអៃារជាតិ្លេសចរណ៍ 

 
២.២.៥- បលងកើត្ភាព្ទាក់ទាញកម្ពុជាជាលគ្មលលៅលេសចរណម៍្ល យ លេសចរណ៍

ម្ាូបអា រ លអកលូេសចរណ៍ ៃិងលេសចរណ៍ផសងល្ព្ង 
 

 
២.២.៦- លរៀបចយំុេធស្តស្រសតេីផារ ៃិងផសព្វផាយលេសចរណ៍លៅកាៃ់េីផារ

លេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗតាម្្បព្័ៃធឌី្ជីថ្ល (E-Reputation) 
 

 

២.២.៧- បៃតសហការជាមួ្យេីផារលេសចរណ៍កនុងតំ្បៃ់ ៃិងកនុងបណាត ្បលេស

អាស្ត ៃ  ៃិងអាស្ត ៃបូកបី  កនុងការលរៀបចំយៃតការ “ការលធវើដលំណើរ ៃងិ

លេសចរណស៍វុត្ ាភិាព្” កនុងតំ្បៃ់ ៃិងការលធវើដំលណើរលេសចរណល៍ដាយខ្ាួ ៃឯង 

 

 ២.២.៨- បៃតជំរុញចលនាលេសចរណ៍កនុង្សុក  

 
២.២.៩- បលងកើៃភាព្ទាក់ទាញ ៃិងផសព្វផាយ “កម្ពុជាជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍

កឡីា” តាម្រយៈ្ព្ឹត្តិការណ៍ SEA-Game 2023 
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ស្នការេក្មមភាពអន៊ុវតតលមអិតននដំណាក់្កាលេី២ : ការស្ថត រ និងសលើក្េទួយវិេ័យសេេចរណ៍សរកាយវិបតតិជំងឺកូ្វីដ-១៩ (២០២២ - ២០២៣) 

ស្នការេក្មមភាពស្ថត រ និងសលើក្េទួយ វិេ័យសេេចរណ៍ក្មពុជា ក្នុង និងសរកាយវិបតតិជំងឺក្ូវីដ-១៩  

ល.រ. សកម្មភាព្យេុធស្តស្រសត សកម្មភាព្យេុធស្តស្រសតលម្អតិ្ េ ហកីរណ ៍ អងគភាព្េេលួខ្សុ្ត្វូ 

ដំណាក្់កាលេី២: ការស្ថត រ និងសលើក្េទួយស ើងវិញននវិេ័យសេេចរណ៍ក្មពុជាសរកាយវិបតតិជំងឺក្ូវីដ-១៩ (២០២២-២០២៣)  

២.១- ការស្តត រល ើងវញិផផនកលសដឋកិចច ៃងិការង្ករកនុងវសិយ័លេសចរណ៍ 

២.១.១- បៃតអៃុវត្តកម្មវិធីគំ្មពារអាជីវកម្មលេសចរណ៍ខ្ន ត្

ត្ូច ៃិងខ្ន ត្ម្ធយម្ 

• បៃតគំ្ម្េលលើកម្ម វិធីគំ្មពារផផនកលសដឋកិចច ដូចជា 

បៃតគំ្ម្េហិរញ្ញបបទាៃលលើកេឹកចិត្តដល់អាជីវកម្ម

លេសចរណ៍ធុៃត្ូច ៃិងម្ធយម្ កនុង វិស័យលេសចរណ៍

កនុងករណីចំបាច់ 

• បៃតការព្ិៃិត្យ ៃិងលលើកេឹកចិត្តផផនកព្ៃធដារ ៃិង

ការលលើកេឹកចិត្តនានាផដលបល្ម្ើឱ្យម្លៃការរស់

រាៃនៃអាជីវកម្ម លេសចរណ៍ធុៃត្ូច ៃិងម្ធយម្ 

ល្កាយវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ លៃ៉ះភាា ម្  ៗ។ 

លោងតាម្ការវិភាគលលើការសទង់ម្ត្ិសត ីព្ ី 

“ផលប ៉ះពាល់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ លលើ 

 វិស័យលេសចរណ៍លៅកម្ពុជា” បង្កា ញថា អាជីវកម្មផដល

ទាក់េងៃឹងវិស័យលសវាកម្មលេសចរណ៍្ត្ូវបាៃលម្ើល

ល ើញថាេេលួរងផលប ៉ះពាល់លសទើរផត្ (១០០%)។ 

តាម្ការរំព្ឹងេុក វិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា

អាចៃឹង្ត្ូវការរយៈលព្ល្បផហលចលនាា ៉ះព្ី ០៤ -០៥ 

ន្ ំ លដើម្បីវិល្ត្ ប់ម្ករកសភាព្លដើម្វិញល្កាយព្ីវិបត្តិ

ជំងឺកូវីដ-១៩ លៃ៉ះ។ ដូលចន៉ះ លដើម្បីធ្លនាភាព្រស់រាៃរបស់

 វ ិស័យឯកជៃទាំងអស់ ៃិងរកាៃូវភាព្ធៃ់ កនុងចរៃត

លសដឋកិចច គួរដាក់លចញវិធ្លៃការគំ្ម្េបៃតដល់អាជីវកម្ម

លេសចរណ៍ធុៃត្ូច ៃិងម្ធយម្កនុងវិស័យលេសចរណ៍ ៃិង

ការលលើកេឹកចិត្តនានាដូចជាអៃតរាគម្ៃ៍ជាបៃតបនាទ ប់របស់

រាជរដាឋ ភិបាលកម្ពុជា។ 

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្ កសួ ង លសដឋ កិ ចច  ៃិ ង 

ហិរញ្ញវត្ា ុ

- ្កសួងឧសាហកម្ម វិេា-

ស្តស្រសត បលចចក វិេា ៃិង 

ៃវាៃុវត្តៃ៍ 

-  វិស័យឯកជៃ 

 

 

 

២.១.២- លលើកកម្ពស់ផលិត្ភាព្កនុងឧសាហកម្មលេសចរណ៍ 

(តាម្រយៈព្្ងឹងជំនាញថ្មីៗ ៃិងបលចចក វិេា) 

• ស្មួ្លដល់ការលផទរបលចចក វិេាគំ្ម្េដល់ការ

លលើកកម្ពស់ផលិត្ភាព្អាជីវកម្មលេសចរណ៍ 

• លលើកេឹកចិត្តដល់ការសិកា្ស្តវ្ជាវ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ 

(R&D) ៃិងការល្បើ្បាស់បលចចកវិេាថ្មីៗបល្ម្ើឱ្យ 

   ដំលណើរការនៃការជំរុញវិស័យលេសចរណ៍

ឱ្យល ព្ ៉ះលៅរកបរិបេថ្មី  ៃឹង្ត្ូវការការវិៃិលោគកនុង

ក្មិ្ត្គួរឱ្យកត្់សម្លគ ល់ព្ីស្តា ប័ៃរដឋ វិស័យឯកជៃ ៃិង

នដគូអភិវឌ្ឍនានា។ រាជរដាឋ ភិបាលកម្ពុជាបាៃកំណត្់លៅ

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងន្បសណីយ៍ ៃិង

េរូគម្នាគម្ៃ ៍
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 វិស័យ លេសចរណ៍ 

• ព្្ងឹងការបណតុ ៉ះបណាត លអកខរកម្មឌ្ីជីថ្ល ៃិង

ជំនាញឌ្ីជីថ្ល  កនុងឧសាហកម្មលេសចរណ៍ 

 

កនុងយុេធស្តស្រសតចត្ុលកាណដំណាក់កាលេី៤ នៃរដឋសភា

អាណត្តិេី៦លៃ៉ះ កនុងការល្ត្ៀម្លកខណៈសម្បត្ិតស្ម្ប

ខ្ាួ ៃ ៃឹងបដិវត្តៃ៍ឧសាហកម្មេី៤ ខ្ណៈផដលបដិវត្តៃ៍

ឧសាហកម្មេី៤ កំព្ុងបង្កា ញព្ីការរីកចល្ម្ើៃនៃបលចចក-

 វិេាលៅកនុងព្ិភព្លោក ផដលជ៉ះឥេធិព្លោ ងខ្ា ំងលលើ

ការកំណត្់ល ើងវិញៃូវកតាត ផលិត្កម្ម ឥរិោបថ្ការល្បើ

្បាស់ ព្ិលសសការល្បើ្បាស់បលចចកវិេាទាំងលៃ៉ះ ៃឹងចូល

រួម្បលងកើៃភាព្្បកួត្្បផជង ៃិងផលិត្ភាព្កនុងឧសាហ-

កម្មលេសចរណ៍។  

េៃទឹម្ៃឹងការរកាភាព្ធៃ់របស់វិស័យឯកជៃ 

សហ្គិៃ/ៃិលោជកគួរគិត្គូរអំព្ីគំរូអាជីវកម្ម្បលភេថ្មី 

លដើម្បីស្ម្បលៅតាម្ស្តា ៃភាព្លសដឋកិចច-សងគម្ជាក់ផសតង 

លដាយកនុងលនា៉ះ៖ 

េី១)-អាជីវកម្មគរួអៃុវត្តដំលណា៉ះស្តយឌ្ីជីថ្ល 

តាម្រយៈការល្បើ្បាស់បលចចកវិេាជាជំៃួយ។ 

េី២)-្ត្ូវព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្ ៃិងគុណភាព្ 

ព្ិលសសការបលងកើៃផលិត្ភាព្ លដើម្បីល្ត្ៀម្ខ្ាួ ៃរួចជាល្សច

ស្ម្លប់ការ្បកួត្្បផជង្សួច្ស្តល េីផារកាៃ់ផត្រួម្

ចលងអៀត្ លហើយផខ្សចង្កវ ក់ផគត្់ផគង់កាៃ់ផត្ប្ងួម្ខ្ា ី។ 

ការគិត្គូ រ ល ្បើ ្បាស់បលចចក វិេាថ្មីៗកនុ ង

្បត្ិបត្តិការអាជីវកម្មលេសចរណ៍បាៃលុ៉ះ្តាផត្ម្លច ស់

អាជីវកម្មលនា៉ះយល់ដឹងចាស់ោស់ អំព្ីបលចចកវិេា ៃិង

អកខរកម្មឌ្ីជីថ្លម្លៃក្មិ្ត្សម្រម្យ។ ដូលចន៉ះ ទាម្ទារ

ៃូវការបណតុ ៉ះបណាត លជំនាញឌ្ីជីថ្លដល់ម្លច ស់អាជីវកម្ម 

- ្កសួងឧសាហកម្ម វិេា

ស្តស្រសត បលចចក វិេា ៃិង 

ៃវាៃុវត្តៃ៍ 

-  វិស័យឯកជៃ 

- ម្ជឈម្ណឌ លកម្ពុជា៤.០ 
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ៃិងជៃបលង្កគ លកនុងវិស័យលេសចរណ៍លនា៉ះ។ ជាដំណាក់

កាលដំបូង ្កសួងលេសចរណ៍ៃឹងសហការជាមួ្យស្តា ប័ៃ

ជំនាញកនុងការលរៀបចំវគគបណតុ ៉ះបណាត ល្គប់្គងអាជីវកម្ម

លេសចរណ៍តាម្ផបបឌ្ីជីថ្លនានា ដូចជា ការបណតុ ៉ះ-

បណាត លអចល័ត្ ការបណតុ ៉ះបណាត លចល័ត្ ការបណតុ ៉ះ-

បណាត លកនុង្កុម្ហ ុៃ ការបណតុ ៉ះបណាត លលៅកផៃាងលធវើការ 

ជាលដើម្។ 

ដូលចន៉ះ វិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាទាម្ទារៃូវ

មូ្លៃិធិសិកា្ស្តវ្ជាវ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ លលើការល្បើ្បាស់

បលចចកវិេាថ្មីៗកនុងវិស័យលេសចរណ៍ ក៏ដូចជាម្លធា-

បាយស្ម្បស្មួ្លផគត្់ផគង់ល ព្ ៉ះលៅអភិវឌ្ឍៃ៍ពាណិជា-

កម្មលអ ិច្ត្ូៃិក ។ 

២.១.៣- ព្្ងឹងការអភិវឌ្ឍជំនាញលេសចរណ៍កនុងបរិកាណ៍

ថ្មី (ល្កាយវិបត្តិកូវីដ-១៩) 

• បៃសុីជំនាញឌ្ីជីថ្ល ជាមួ្យៃឹងការបណតុ ៉ះបណាត ល 

ជំនាញវិជាា ជីវៈលេសចរណ៍ 

• ព្្ងឹងការអភិវឌ្ឍជំនាញលេសចរណ៍្សបតាម្ចកខ ុ

 វិស័យ “បុគគលិកម្លន ក់ ជំនាញម្ួយ” 

ជំនាញឌ្ីជីថ្លម្លៃ ៣ ក្មិ្ត្ រមួ្ម្លៃ៖  

- ក្ម្ិត្េី១. ជំនាញឌ្ីជីថ្លមូ្លដាឋ ៃ: ជាជំនាញ

ផដលម្លៃត្្មូ្វការលសទើរផត្្គប់់ការង្ករទាំងអស់ 

ជាជំនាញ្ត្ូវការៃូវការលច៉ះល្បើ្បាស់បលចចកវិេា

អបបបរម្ល ស្ម្លប់ជី វិត្ ៃិងការង្ករ្បចំនថ្ៃ។ 

ឧទាហរណ៍ លច៉ះល្បើ្បាស់េូរសព្ទនដ ា្ ត្ ៃិងកម្មវិធី

េូ រ ស ព្ទ មួ្ យ ចំ ៃួ ៃ  ដូ ចជា  Google Maps, 

Telegram, Facebook។ល។ 

- ក្ម្ិត្េី២. ជំនាញឌ្ីជីថ្លក្មិ្ត្ម្ធយម្ : ជា

ជំនាញទាម្ទារចំលណ៉ះដឹងផផនកបលចចកវិេាស្ម្លប់

បំលព្ញការង្ករ ឬ្បត្ិបត្តិការអាជីវកម្ម។ ឧទាហរណ៍

ល្បើ្បាស់កម្មវិធី Design ផសព្វផាយអាជីវកម្មកនុង

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- សហភាព្សហព្័ៃធយុវជៃ

កម្ពុជា 

- ្កសួងន្បសណីយ៍ ៃិង

េរូគម្នាគម្ៃ ៍

- ម្ជឈម្ណឌ លកម្ពុជា ៤.០ 

 

 



69 

 

លគហេំព្័រ ឬ FaceBook, ជំនាញលធវើេីផារឌ្ីជីថ្ល 

កនុងវិស័យលេសចរណ៍ជាលដើម្។ 

- ក្ម្ិត្េី៣. ជំនាញឌ្ីជីថ្លក្មិ្ត្ខ្ពស់: ជាជំនាញ

ស្ម្លប់បុគគលជំនាញ ផដលព្ួកលគជាអនកបលងកើត្ 

្គប់្គង លធវើលត្សត ៃិងវិភាគលលើបលចចកវិេាលនា៉ះ 

ដូចជា ការសរលសរកូដ ការបលងកើត្លគហេំព្័រ ការ

បលងកើ ត្កម្ម វិ ធី េូ រសព្ទ  អនក ្គ ប់ ្គង ្បព្័ ៃធ  

(Networking) អនកវិភាគេិៃនៃ័យម្ ស្តល អនក

្គប់្គង់បលចចកវិេាសុវត្ាិភាព្តាម្អុីៃធឺណិត្ 

(Cyber security) ។ល។ ស្ម្លប់អនកជំនាញជាៃ់

ខ្ពស់។ 

ដូលចន៉ះ ល្កាយវិបត្តិជំងឺកូ វីដ-១៩ លៃ៉ះ ៃឹង

ម្លៃដាក់លចញយុេធនាការព្ីរ្ព្ម្គ្មន  លដើម្បីគំ្ម្េដល់វិស័យ 

ឯកជៃរបស់លយើងកនុងការចប់យកឱ្កាសនៃបលចចកវិេា

ឌ្ីជីថ្លកនុងការបលងកើៃផលិត្ភាព្របស់ខ្ាួ ៃ ៃិងភាព្

្បកួត្្បផជង គឺការដាក់យុេធនាការ “ជំនាញឌ្ជីថី្លកនុង

 វិស័យលេសចរណ៍” លដាយលផ្អត ត្លលើក្មិ្ត្េី២ ៃិងេី៣។ 

 រីឯ ក្មិ្ត្េី១ ម្លៃស្តរៈសំខ្ៃ់ស្ម្លប់លភញៀវលេសចរ 

ៃិងម្ស្រៃតី ផដល្ត្ូវលច៉ះជំនាញឌ្ីជីថ្ល ៃិងឌ្ីជីថ្លមូ្ល-

ដាឋ ៃ គឺ្ត្ូវដាក់លចញយុេធនាការ “អកខរកម្មឌ្ីជីថ្លកនុង

 វិស័យលេសចរណ៍”។  

កនុងដំណាក់កាលលៃ៉ះ ការអភិវឌ្ឍជំនាញវិជាា

ជីវៈលេសចរណ៍ម្លៃស្តរៈសំខ្ៃ់ចំបាច់ ៃិងលដើម្បីឱ្យ

្សបតាម្ចកខុ វិស័យ “បុគគលិកម្លន ក់ ជំនាញម្ួយ” លនា៉ះ
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ការបណតុ ៉ះបណាត លជំនាញវិជាា ជីវៈអាចសាិត្ល្កាម្េ្ម្ង់ 

ការបណតុ ៉ះបណាត លផ្អទ ល់ ៃិងការបណតុ ៉ះបណាត លតាម្ 

អៃឡាញ (E-Learning)។ ដូលចន៉ះ ការបលងកើត្ស្តោជាត្ិ

 វិជាា ជីវៈលេសចរណ៍លៅប ូលលេសចរណ៍អាេិភាព្ទាំង ៤ 

គឺជាការចំបាច់ (រាជធ្លៃីភនំ លព្ញ លខ្ត្ត្ព្៉ះសីហៃុ 

លសៀម្រាប ៃិងម្ណឌ លគិរី)។ 

២.១.៤- លរៀបចំ្បព្័ៃធលអកូ ូសុីបលចចកវិេាស្ម្លប់ការ

អភិវឌ្ឍលេសចរណ៍ ា្ ត្នវ 

• សិកាលលើគល្ម្លងវិៃិលោគសម្្សបនានាផដលគំ្ម

្េដល់ការចប់យកបលចចកវិេាជាក់ផសតង្សបតាម្

េសសៃទាៃលេសចរណ៍ ា្ ត្នវ  

• ដាក់លចញៃវូកម្មវិធីឌ្ីជីថ្លនានាផដលគំ្ម្េដល់ការ

អភិវឌ្ឍលេសចរណ៍កម្ពុជា (ឧ.ផតលក់ម្មវិធីេូរសព្ទម្លៃ

ម្គគលុេទសក៏ល្ចើៃភាស្ត ៃិងង្កយ្សួល លសវាកម្មលធវើ

ដំលណើរ ការេូទាត្់្បាក់លលើ្បព្័ៃធអុីៃធឺណិត្។ល។  

• លរៀបចំបណាត ញ ៃិង្បព្័ៃធឌ្ីជីថ្លគំ្ម្េ ផដលម្លៃ

ដូចជា ការផតល់លសវាកម្ម Free Wi-Fi ស្ម្លប់លភញៀវ

លេសចរលៅតាម្លគ្មលលៅលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ ៃិង

ការចុ៉ះអាជាញ បណណអាជីវកម្មលេសចរណ៍តាម្្បព្័ៃធ

អៃឡាញ។ល។ 

• ផតល់្បព្័ៃធសុវត្ាិភាព្ខ្ពស់លលើបណាត ញអុីៃធឺណិត្ 

ទាំងសុវត្ាិភាព្តាម្្បព្័ៃធបលចចកវិេាព្័ត្៌ម្លៃ ឯកជៃ

ភាព្។ល។ 

 

 

 

ការសល្ម្ចចិត្តផដលម្លៃេិៃនៃ័យចាស់ោស់ 

ៃិងការដាក់លចញយុេធស្តស្រសត គឺម្លៃស្តរៈសំខ្ៃ់ណាស់ ជា

ព្ិលសសលៅលព្លម្លៃវិបត្តិលៃ៉ះ។ ដូលចន៉ះ ្ត្ូវចប់យកការ

ផ្អា ស់បតូ រឌ្ីជីថ្ល ៃិងជំរុញការលរៀបចំ្បព្័ៃធ លអកូ ូសុី    

បលចចកវិេា (Ecosystem) គំ្ម្េដល់ដំលណើរការឌ្ីជីថ្ល

រូបៃីយកម្ម ទាំងកនុងស្តា ប័ៃ រដឋ ៃិងឯកជៃ ដូចជាការ   

 វិៃិលោគលលើេិៃនៃ័យ ការវិភាគេិៃនៃ័យ ៃិងការសហការ

ជាមួ្យនដគូកនុងការលផទរបលចចកវិេា (Transformation 

Technology) បល្ម្ើឱ្យការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍ល្កាយ

 វិបត្តិកូវីដ-១៩ ។ 

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងឧសាហកម្ម វិេា

ស្តស្រសត បលចចក វិេា ៃិង 

ៃវាៃុវត្តៃ៍ 

- ្កសួងន្បសណីយ៍ ៃិង

េរូគម្នាគម្ៃ ៍

- ម្ជឈម្ណឌ លកម្ពុជា ៤.០ 

-  វិស័យឯកជៃ 

- នដគូអភិវឌ្ឍ 
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២.២- ការស្តត រល ើងវញិេផីារលេសចរណអ៍ៃតរជាត្ ិ(ត្ំបៃ)់ ៃងិបៃតជរំញុលេសចរណ៍កនុង្សកុ 

២.២.១- េំលៃើបកម្មកិត្តិនាម្ម្ល កយីល   វិស័យលេសចរណ៍

កម្ពុជា “កម្ពុជា: ល្ៅព្ី្បាស្តេ” ល្កាម្យុេធនាការ

ផសព្វផាយលេសចរណ៍ “កម្ពុជា: ្ ព្៉ះរាជាណាច្ក 

អចឆរិយៈ” 

• បលងកើត្ម្ល កយីល លេសចរណ៍ថ្មី ម្លៃលកខណៈ

ទាក់ទាញ ៃិងម្លៃភាព្ច្មុ្៉ះ លដាយផផអកលលើ    

សសសរសតម្ភចំៃួៃ ០៤គឺ ភាព្ជាផខ្ម រ លបត្ិកភណឌ

វបបធម៌្ លេសចរណ៍លឆ្នរ ៃិងលអកូលេសចរណ៍។ 

• លរៀបចំការ្ត្ួត្ព្ិៃិត្យល ើងវិញលលើកិត្តិនាម្ម្ល ក 

យីល  លេសចរណ៍កម្ពុជា លដាយលធវើការជាមួ្យ

អនកជំនាញការជាត្ិ អៃតរជាត្ិ ៃិង វិស័យឯកជៃ

លដើម្បីលធវើេំលៃើបកម្មកិត្តិនាម្ម្ល កយីល លេសចរណ៍

កម្ពុជា លដាយ្ត្ូវរំលលចជាសំខ្ៃ់ៃូវសសរសតម្ភ 

“ភាព្ជាផខ្ម រ” ផដលជាសកាត ៃុព្លដ៏ធំស្ម្លប់

កម្ពុជា  

 

កិត្តិនាម្ម្ល កយីល ថ្មីរបស់កម្ពុជាផដលម្លៃ

ភាព្ខ្ា ំងកាា  ៃិងម្លៃភាព្ច្មុ្៉ះលនា៉ះ គឺ្ត្ូវលផ្អត ត្លលើការ

អ ភិ វឌ្ ឍ លលើសសរសតម្ភ ចំៃួ ៃ  ០៤  គឺ  ភាព្ជាផខ្ម រ 

លបត្ិកភណឌ វបបធម៌្ លេសចរណ៍លឆ្នរ ៃិងលអកូលេសចរណ៍។ 

្បលេសកម្ពុជាម្លៃសកាត ៃុព្លធំលធងលលើសសរសតម្ភទាំង 

៤ លៃ៉ះ លហើយ្ត្ូវបាៃេេួលស្តគ ល់ព្ិត្្បាកដព្ីវិស័យ

ឯកជៃកនុង វិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា។  យុេធនាការ

ផសព្វផាយលៃ៉ះៃឹង្ត្ូវលផ្អត ត្លលើ្បភព្េីផារលេសចរណ៍

ខ្ុសៗគ្មន  (ទាងំស្ម្លប់េីផារលេសចរណ៍លោកខ្ងលិច 

ៃិងេីផារលេសចរណ៍ត្ំបៃ់អាសុី)។ ដំបូងយុេធនាការលៃ៉ះ 

គួ រ ្ត្ូ វបាៃបលងកើ ត្ ល ើ ងជាបឋម្ស្ម្លប់ : េី ផា រ

លេសចរណ៍ចិៃ េីផារលេសចរណ៍កនុងត្ំបៃ់អាស្ត ៃ ៃិង

េីផារលេសចរណ៍្បលេសផដលល្បើ្បាស់ភាស្តអង់លគាស។ 

ចំលពា៉ះកាលរៀបចំ កិត្តិនាម្ម្ល កយីល លៃ៉ះ គួរ

សិកា ៃិងលរៀបចំល ើងលដាយ្កុម្ហ ុៃលសវាេី្បឹកា

ជំនាញ ផដលម្លៃឯកលេសខ្ពស់លលើការលរៀបចំយុេធនាការ

ម្ល កយីល លេសចរណ៍ ៃិងម្លៃបេព្ិលស្តធៃ៍លលើកិចច

ការង្ករលៃ៉ះ ៃិងឧបត្ាម្ភហិរញ្ញបបទាៃលដាយគល្ម្លងព្្ងឹង

សម្ត្ាភាព្លេសចរណ៍ (TCBP) របស់េីភាន ក់ង្ករបារាំង

សំរាប់ការអភិវឌ្ឍៃ៍ (AFD)។ 

- រកសួងលេសចរណ៍  

២.២.២- កា រ ល ធវើ ព្ិ ព្ិ ធ ក ម្ម ផលិ ត្ ផល ល េស ច រណ៍

្បកបលដាយៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងនចន្បឌ្ិត្ ផារភាា ប់

• អភិវឌ្ឍៃ៍ផលិត្ផលលេសចរណ៍ថ្មីៗ ទាក់ទាញ ៃិង

គុណភាព្លៅលខ្ត្តលសៀម្រាប ៃិងត្ំបៃ់ជុំវិញ រួម្ម្លៃ៖ 

− ដាក់អៃុវត្តផផៃការសកម្មភាព្ចំលពា៉ះមុ្ខ្

 វិស័យលេសចរណ៍កនុងបរិបេថ្មីល្កាយវិបត្តិ 

កូវីដ-១៩ លៃ៉ះៃឹងផតល់ឱ្កាសឱ្យកម្ពុជាកាា យជាលគ្មល

លៅលេសចរណ៍ ផដលអាចផតល់ៃូវផលិត្ផលលេសចរណ៍

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្ កសួ ង លសដឋ កិ ចច  ៃិ ង

ហិរញ្ញវត្ា ុ 
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ជាមួ្យៃឹងសសរសតម្ភ “ភាព្ជាផខ្ម រ” ្សបៃឹង

លគ្មលគំៃិត្ “3Cs” 

អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យលេសចរណ៍ 

− ព្្ងឹងការ្គប់្គងគុណភាព្វត្ាអុៃុសាវរីយ៍ 

− លេសចរណ៍ម្ាូ បអា រ “បលងកើត្ភូម្ិម្ាូ ប

អា រ លៅត្ំបៃ់បុរីវបបធម្៌” 

− ត្នម្ាសំបុ្ត្អងគរម្លៃ ៣្បលភេ (ស្ម្លប់

លភញៀវព្ីអាយុ១២ ន្ ំល ើង) គួរសិកាព្ិៃិត្យ

ល ើងវិញលលើលគ្មលៃលោបាយត្នម្ាសំបុ្ត្

អងគរដំណាក់កាលល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ 

(សំបុ្ត្ ៣៧ដុោា រ ឱ្យចូលបាៃល្ចើៃនថ្ៃ 

ស្ម្លប់ ន្ ំ២០២០) 

• អភិវឌ្ឍៃ៍ផលិត្ផលលេសចរណ៍ថ្មីៗ ទាក់ទាញ ៃិង

គុណភាព្លៅរាជធ្លៃីភនំលព្ញ ៃិងត្ំបៃ់ជុំ វិញ រួម្

ម្លៃ៖ 

− បលងកើៃការផសព្វផាយលគ្មលលៅលេសចរណ៍

ថ្មីៗផដលលេើបបលងកើត្ល ើង (Prince Minor, 

Grand Waterpark..។ល។) 

− ជំរុញភាា ប់រាជធ្លៃីភនំលព្ញលៅត្ំបៃ់ជុំវិញ ដូច

ជារម្ណីយដាឋ ៃឧដុងគ លកា៉ះដាច់ ភូមិ្ចម្លា ក់

្បាក់លៅកំព្ង់ហាួង 

− ល្ត្ៀម្លរៀបចំ្ព្ឹត្តិការលេសចរណ៍លផសងៗ 

ទាងំជាត្ិ ៃិងអៃតរជាត្ិ 

− ផ្អទ ងំេសសៃីយភាព្សិលបៈ វបបធម៌្ក្មិ្ត្

ខ្ពស់្បចំសបាត ហ៍ ៃិងការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍

កម្ាៃតតាម្ដងេលៃា 

សកាត ៃុព្លសំខ្ៃ់ៗ (Niche Products)។ ឧទាហរណ៍ 

លេសចរណ៍ផបបសុខ្ភាព្ សុខ្ុម្លលភាព្ សកម្មភាព្យ ូ ក  

ៃិងសុវត្ាិភាព្។ កនុងលនា៉ះ  លេសចរណ៍ផបបស្តសនា ៃិង

ជំលៃឿ ក៏អាចកាា យជាផលិត្ផលមួ្យផដលអាចផតល់បេ

ព្ិលស្តធៃ៍លេសចរណ៍ផងផដរ។ 

លៃ៉ះលបើកឱ្កាសស្ម្លប់្បលេសកម្ពុជាកនុង

ការអភិវឌ្ឍផលិត្ផលព្ិលសសបផៃាម្លេៀត្ផដលលឆ្ាើយត្ប

ៃឹងត្្មូ្វការទាំងលៃ៉ះផដលកម្ពុជាម្លៃផលិត្ផលលេស-

ចរណ៍ជាល្ចើៃរួច្ស្តប់លៅលហើយ ដូចជា សា  សកម្មភាព្

យ ូ ក  លេសចរណ៍ផបបសុខ្ភាព្ ៃិង្ព្ឹត្តិការណ៍ស្តសនា។  

លដើម្បីកស្តង្បលេសកម្ពុជាលៅជាលគ្មលលៅ

លេសចរណ៍្បកបលដាយភាព្ច្មុ្៉ះ ៃិងលលើកេឹកចិត្តកម្ពុជា

ឱ្យកាា យជាលៅលលៅលេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញមួ្យកនុងត្ំបៃ់ 

គឺមិ្ៃអាចលម្ើលរំលងព្ីការអភិវឌ្ឍវិស័យលេសចរណ៍លៅ

ប ូលលេសចរណ៍អាេិភាព្ទាំង ៤ គឺ លសៀម្រាប ៃិងត្ំបៃ់

ជុំ វិញ ្ព្៉ះសីហៃុ ៃិងត្ំបៃ់ជុំ វិញ ត្ំបៃ់ឦស្តៃ ៃិង

ត្ំបៃ់ជុំវិញ ៃិងភនំលព្ញ ៃិងត្ំបៃ់ជុំវិញ។  

ត្ំបៃ់លឆ្នរសមុ្្េកម្ពុជា: ជាចំណុចដ៏ទាក់

ទាញដល់លភញៀវលេសចរក្មិ្ត្ខ្ពស់កនុងត្ំបៃ់ ៃិងេីផារ

លេសចរណ៍លោកខ្ងលិច។ ការ្បកាស “លខ្ត្តផកបជា

លគ្មលលៅលេសចរណ៍លំដាប់ខ្ពស់” ឬ ការកំណត្់ ៃិង

ល្ជើសលរីសេីតាំងលេសចរណ៍កនុងត្ំបៃ់លឆ្នរណាមួ្យ ឬ

លកា៉ះណាមួ្យ (ឧទាហរណ៍ លកា៉ះរ៉ាុង) លៅតាម្ចំណុច

ចប់លផតើម្អាេិភាព្ គឺជាការគួរលដើម្បីលលើកេឹកចិត្តឱ្យម្លៃ

- ្កសួងវបបធម៌្ ៃិងវិចិ្ត្

សិលបៈ  

- ្កសួងបរិស្តា ៃ   

- រដឋបាលលខ្ត្តលសៀម្រាប  

- រដឋបាលរាជធ្លៃីភនំលព្ញ  

- គណៈកម្មការស្មួ្លការ-

លធវើដំលណើរ ៃិងដឹកជញ្ាូៃ

លេសចរណ ៍ 

- គណៈកម្លម ធិការជាត្ិ

្គប់្គង ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍

ត្ំបៃ់លឆ្នរសម្ុ្េកម្ពុជា 

- អាជាញ ធរជាត្ិអបសរា 

- ្គឹ៉ះស្តា ៃអងគរ 
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− លរៀបចំឱ្យម្លៃត្ំបៃ់លេសចរណ៍លថ្មើរលជើង 

− ដាក់លចញេីផារលេសចរណ៍ម្ល យស្ម្លប់

េីផារអៃតរជាត្ិ 

• អភិវឌ្ឍៃ៍ផលិត្ផលលេសចរណ៍ថ្មីៗ ទាក់ទាញ ៃិង

គុណភាព្លៅលខ្ត្ត្ព្៉ះសីហៃុ ៃិងត្ំបៃ់ជុំ វិញ រួម្

ម្លៃ៖ 

− បលងកើត្្ព្ឹត្តិការណ៍លេសចរណ៍ ៃិងបលងកើៃ

ភាព្ទាក់ទាញលេសចរណ៍លៅលខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ  

− បលងកើត្ “សួៃលេសចរណ៍ លត្លជា  Westerdam” 

លៅលខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ 

− ព្្ងឹងម្លធាបាយដឹកជញ្ាូៃលេសចរណ៍ផាូ វ

េឹកកនុងលខ្ត្តត្ំបៃ់លឆ្នរ  

− ជំរុញការកស្តងកំព្ង់ផផលេសចរណ៍លៅលខ្ត្ត

កំព្ត្ 

− ជំរុញកិចចសហការលេសចរណ៍្ចករលបៀង

ខ្ងត្បូង  

− ជំរុញលរៀបចំផសព្វផាយការទាក់ទាញលេស- 

ចរណ៍នាវា  

− សិកាត្នម្ាេិដាឋ ការជូៃលភញៀវលេសចរម្កតាម្

នាវា  

• អភិវឌ្ឍៃ៍ផលិត្ផលលេសចរណ៍ថ្មីៗ ទាក់ទាញ ៃិង

គុណភាព្លៅត្ំបៃ់ភូមិ្ភាគឥស្តៃត ៃិងត្ំបៃ់ជុំវិញ 

រួម្ម្លៃ៖ 

− បលងកើត្កញ្ច ប់េសសៃកិចចត្ភាា ប់កម្ពុជា-នថ្-

ការបលងកើៃភាព្ទាក់ទាញ ៃិងភាព្្បកួត្្បផជងលេសចរណ៍

កម្ពុជាជារួម្។ 

ផលប ៉ះពាល់ព្ីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូ វីដ-

១៩ បាៃបង្កា ញឱ្យល ើញថាស្តរៈសំខ្ៃ់ នៃ វិស័យ

លេសចរណ៍ស្ម្លប់ការអភិវឌ្ឍ្បកបលដាយចីរភាព្ ៃិង

ត្្មូ្វការេប់ស្តក ត្់ផលប ៉ះពាល់អវិជាម្លៃនៃរំហូរលភញៀវ

លេសចរហួសក្មិ្ត្ ៃិងផលប ៉ះពាល់បរិស្តា ៃជាលដើម្។ 

ដូលចន៉ះ កនុងការស្តត រ វិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាល ើងវិញ កតាត

ៃិរៃតរភាព្ ៃិងការគិត្គូរអំព្ីលគ្មលលៅអភិវឌ្ឍៃ៍្បកប

លដាយចីរភាព្សកល (SDGs) ្ត្ូវផត្ជាលគ្មលគំៃិត្្គឹ៉ះ

កនុងការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍ លដើម្បីធ្លនាថាលេសចរណ៍ៃឹង

ម្លៃដំលណើរការ្បកបលដាយៃិរៃតរភាព្នាលព្លអនាគត្

ស្ម្លប់យុវជៃជំនាៃ់ល្កាយផងផដរ។ 
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ឡាវ (កាត្់តាម្ភូមិ្ភាគឦស្តៃ) 

− ព្្ងឹងការអភិវឌ្ឍលអកលូេសចរណ៍ ៃិងសហ-

គម្ៃ៍លេសចរណ៍ 

• ជំរុញអភិវឌ្ឍៃ៍ផលិត្ផលលេសចរណ៍គំ្ម្េកនុងលនា៉ះ

រួម្ម្លៃ៖ 

− លរៀបចំអភិវឌ្ឍៃ៍ផលិត្ផលកសិ-លេសចរណ៍ 

លដាយកំណត្់ជាផខ្សេសសៃកិចច លៅតាម្ភូមិ្

្សុកផដលម្លៃសកាត ៃុព្ល 

− ជំរុញអភិវឌ្ឍៃ៍សហគម្ៃ៍លេសចរណ៍/លអកូ-

លេសចរណ៍/លេសចរណ៍ស្តសនា ៃិងជំលៃឿ/

សកម្មភាព្យ ូ ក   

− ជំរុញអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងផសព្វផាយព្ីសកាត ៃុព្ល

្កុង Secondary Cities  (បាត្់ដំបង ្កលច៉ះ 

ផកប កំព្ត្ ម្ណឌ លគិរី) 

− បលងកើៃផលិត្ផល ៃិង្ព្ឹត្តិការណ៍កីឡា វបបធម៌្ 

លៅតាម្បណាត រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

− លរៀបចំស្ម្លប់េីផារលេសចរណ៍ថ្មីៗ ជា

ព្ិ លសសលេសចរណ៍ ផបបសុខ្ភាព្ ៃិង

សុខ្ុម្លលភាព្ 

− សិកា ៃិងការបលងកើត្ត្ំបៃ់ លេសចរណ៍

ព្ិលសសលៅតាម្ប ូលលេសចរណ៍អាេិភាព្ 

• សហការជាមួ្យ្កុម្ហ ុៃជំនាញលដើម្បីសិកា ៃិង

ផសព្វផាយព្ីរម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍សកាត ៃុព្ល

បផៃាម្  រួ ម្ទាំងសហការបលងកើ ត្ រម្ណីយដាឋ ៃ
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លេសចរណ៍ផកនចនផងផដរ លដើម្បីបលងកើៃភាព្ទាក់ទាញ

ដល់លភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ិឱ្យស្តន ក់លៅកម្ពុជាបាៃ

យូរជាងម្ុៃ 

២.២.៣- ការលធវើឱ្ យ ្បលសើ រ ល ើងៃូ វការត្ភាា ប់តាម្ផាូ វ

អាកាសនៃ្បលេសកម្ពុជា 

• បលងកើត្ភាព្ជានដគូអាជីវកម្មជាមួ្យ្កុម្ហ ុៃអាកាស

ចរណ៍លដើម្បីស្តត រល ើងវិញលជើងល ៉ះលហើរតាម្ផាូ វ

អាកាស ផដលម្លៃ្ស្តប់ឱ្យដំលណើរការល ើងវិញ ៃិង

បលងកើត្ឱ្យម្លៃផាូវអាកាសថ្មីបផៃាម្ 

• បលងកើត្កញ្ចប់លលើកេឹកចិត្តស្ម្លប់ត្នម្ាចុ៉ះចត្តាម្

្ព្ោៃយៃតល ៉ះនៃ្បលេសកម្ពុជា ។ល។ 

• បៃតព្្ងឹងយៃតការសុវត្ាិភាព្សុខ្ភិបាលលៅតាម្

្កុម្ហ ុៃអាកាសចរ ៃិងលៅតាម្្ព្ោៃយៃតល ៉ះ 

(ភនំលព្ញ លសៀម្រាប ៃិងលខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ)  

• ផតល់ភាព្ង្កយ្សួល ៃិង្ប់រហ័សដល់ការម្ក

ដល់លភញៀវជាត្ិ ៃិងអៃតរជាត្ិ 

• ធ្លនាលលើសុវត្ាិភាព្ដល់លភញៀវលេសចរផដលៃឹងម្ក

ដល់កម្ពុជា ជាព្ិលសសកនុងលព្លវិបត្តិកូវីដ-១៩ 

• ធ្លនាត្ម្លា ភាព្នថ្ានៃលសវាកម្មដឹកជញ្ាូៃលភញៀវដូច

ជាតាក់សុី ម្ ូត្ូរុ៉ឺម្ កជាលដើម្ តាម្រយៈសម្លគម្ 

• ភាព្រួសរាយរាក់ទាក់ ជួយយកអាស្តរ ផដលជាផផនក

មួ្យទាក់ទាញលភញៀវលេសចរ្បកបលដាយបដិសណាឋ រ-

កិចចលអលៅតាម្្ចកទាវ រអៃតរជាត្ិ។ 

មុ្ៃលព្លនៃការរកីរាលដាលនៃជំងកឺូវីដ-១៩ 

រាជរដាឋ ភិបាលកម្ពុជា ៃិង្កុម្ហ ុៃសម្បទាៃ្ព្ោៃ

យៃតល ៉ះកម្ពុជាបាៃទាក់ទាញជាបៃតបនាទ ប់ឱ្យម្លៃការ

ត្ភាា ប់្ត្ង់ម្កកាៃ់្ព្៉ះរាជាណាច្កកម្ពុជា (ឧទាហរណ៍ 

ការល ៉ះលហើរ្ត្ង់ព្ីកាតា ម្កកាៃ់លខ្ត្តលសៀម្រាប)។   

ភាព្ង្កយ្សួលកនុងការលធវើដំលណើរ គឺជាកតាត

សំលរចចិត្តដ៏សំខ្ៃ់មួ្យស្ម្លប់លភញៀវលេសចរផដលលធវើ

ដំលណើរចម្លៃ យ ៃ្ យ  លៅល្កាយការរីករាលដាលនៃជំងឺ

កូវីដ-១៩។ សូម្បីផត្លភញៀវលេសចរថ្មីៗ ផដលចប់លផតើម្លធវើ

ដំលណើរដំបូង ព្ួកលគក៏ៃឹងកាត្់បៃាយ ៃិភ័យលដាយ

លជៀសវាងការលធវើដំលណើរផដលម្លៃការឆ្ាងកាត្់ល្ចើៃ

កផៃាងលដើម្បីកាត្់បៃាយផលប ៉ះពាល់ ម្លៃៃ័យថា ការលធវើ

ដំលណើរឆ្ាងកាត្់ អាចថ្យចុ៉ះ។ 

្កុម្ហ ុៃអាកាសចរជាល្ចើៃកំព្ុងជួបបញ្ជា

កស័យធៃផផនកហិរញ្ញវត្ានុាលព្លបចចុបបៃនលហើយព្ួកលគ

កំព្ុងផសវងរកគំរូអាជីវកម្មរតងមំ្ល  ស្ម្លប់ការលបើកលជើង

ល ៉ះលហើរល ើងវិញ។ 

រាជរដាឋ ភិបាលកម្ពុជា ៃិង្កុម្ហ ុៃសម្បទាៃ

្ព្ោៃយៃតល ៉ះ គួរបលងកើត្យុេធស្តស្រសតរួម្គ្មន  ៃិងភាា ប់

េំនាក់េំៃងជាមួ្យ្កុម្ហ ុៃអាកាសចរសំខ្ៃ់ៗលដើម្បី

លបើកការត្ភាា ប់ល ៉ះលហើរ្ត្ង់ម្កកាៃ់្ព្៉ះរាជាណាច្ក

- រ ដ្ា ល ល ខ្ ធិ កា រ ដាឋ ៃ

អាកាសចរសុីវិលកម្ពុជា 

- ្កុម្ហ ុៃអាកាសចរណ៍ 

ៃិង ្កុម្ហ ុ ៃសម្បទាៃ

្ព្ោៃយៃតល ៉ះ 
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កម្ពុជា ទាំងរាជធ្លៃីភនំលព្ញ លខ្ត្តលសៀម្រាប ៃិងលខ្ត្ត្ព្៉ះ

សីហៃុ។ 

ដូលចន៉ះ ្ត្ូវបលងកើត្កញ្ចប់លលើកេឹកចិត្តដ៏គួរឱ្យ

ទាក់ទាញ (ទាក់េងៃឹងនថ្ាលដើម្ចុ៉ះចត្)។ េៃទឹម្ៃឹងលៃ៉ះ 

គួរព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្្កុម្ហ ុៃអាកាសចរជាត្ិ  លដើម្បី

ល្ត្ៀម្ខ្ាួ ៃេេេួលលភញៀវលេសចរឱ្យកាៃ់ល្ចើៃល្កាយវិបត្តិ

ជំងកឺូវដី-១៩។ 

២.២.៤- ការសិកាព្ីៃិនាន ការេីផារលេសចរណ៍ថ្មីៗ ៃិង

អាកបបកិរិោលេសចរណ៍ល្កាយវិបត្តិកូវីដ-១៩ 

• លធវើការវិៃិលោគលៅលលើសកម្មភាព្្បមូ្លេិៃនៃ័យ 

ៃិង្បព្័ៃធតាម្ដាៃលេសចរណ៍្ បកបលដាយភាព្ ា្ ត្

នវលដើម្បីតាម្ដាៃៃូវអាកបបកិរិោ ៃិងៃិនាន ការផដល

អាចវាយត្នម្ា ៃិងព្ាករលេសចរណ៍ ្ព្ម្ទាំងអាច

ផកត្្មូ្វការលរៀបចំផលិត្ផលលេសចរណ៍ល ើងវិញ 

ៃិងយុេធស្តស្រសតេីផារឱ្យបាៃសម្្សប។ 

• លរៀបចំបញ្ចូលបលចចកវិេាថ្មីៗពាក់ព្័ៃធៃឹងការ្បមូ្ល 

ៃិងវិភាគេិៃនៃ័យេីផារលេសចរណ៍ ដូចជា Big 

Data, AI, Cloud System ជាលដើម្។  

• សហការជាមួ្យស្តា ប័ៃរដឋ  ៃិងឯកជៃ អងគការ

ជំនាញនានា លដា៉ះដូរចំលណ៉ះដឹង ៃិងបេព្ិលស្តធៃ៍

ដល់ម្ស្រៃតី បុគគលិក (រដឋ ៃិងឯកជៃ) កនុងការង្ករេីផារ 

ៃិងផសព្វផាយលេសចរណ៍ 

ផលប ៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ លលើវិស័យ

លេសចរណ៍ ៃិងការលធវើដំលណើរព្ិភព្លោក គឺម្លៃេំហំធំ

បំផុត្ផដលមិ្ៃធ្លា ប់ម្លៃកនុងរយៈលព្ល ៣០ ន្ ំ ចុងល្កាយ។ 

ផលប ៉ះពាល់លៃ៉ះបាៃលធវើឱ្យការលធវើដំលណើរបញ្ឈប់លសទើរផត្

ទាំង្សុង ៃិងឥេធិព្លលលើផនត្់គំៃិត្ ៃិងកតាត ចិត្តស្តស្រសត

របស់លភញៀវលេសចរផដលមិ្ៃធ្លា ប់ម្លៃព្ីមុ្ៃផងផដរ។ 

លៅលព្លវិស័យលេសចរណ៍ ៃិងការលធវើដំលណើរ

ចប់លផតើម្ស្តត រល ើងវិញ ៃិងម្លៃការផ្អា ស់បតូរៃូវអាកបបកិរិោ

របស់េីផារលេសចរណ៍ ៃិងផនត្់គំៃិត្របស់លភញៀវលេសចរ

ស្ម្លប់ព្ិចរណាកនុងការលធវើដំលណើរកនុងេម្លា ប់ថ្មី។ ស្តា ៃ-

ការណ៍បាៃវិវត្តោ ង្ប់រហ័ស ព្ិលសសវិស័យលេសចរណ៍ 

ផដលការសិកា ៃិងការយល់ដឹងព្ីេីផារលេសចរណ៍

ព្ីមុ្ៃលសទើរផត្ផលងល្បើការបាៃ។ 

        ការសិកាយល់ដឹងអំព្ី “ វិស័យលេសចរណ៍កនុង

ដំណាក់កាលេម្លា ប់ថ្មី” ៃិងសិកាអំព្ីចំណង់ចំណូលចិត្ត 

ឬអាកបបកិ រិោរបស់លភញៀវលេសចរជាត្ិ ៃិងអៃតរជាត្ិ

ល្កាយលព្លម្លៃវិបត្តិ គឺម្លៃស្តរៈសំខ្ៃ់ស្ម្លប់ការ

- ្កសួងលេសចរណ៍  
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ល រ ៀប ចំដាក់ លចញៃូ វយុ េធស្តស្រសតអ ភិ វឌ្ ឍ ៃ៍ វិ ស័យ

លេសចរណ៍ ៃិងផសព្វផាយលេសចរណ៍ឱ្យចំលគ្មលលៅ

េីផារអាេិភាព្នានា។  

២.២.៥- បលងកើត្ភាព្ទាក់ទាញកម្ពុជាជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍

ម្ល យ លេសចរណ៍ម្ាូបអា រ លអកូលេសចរណ៍ 

ៃិងលេសចរណ៍ផសងល្ព្ង 

• បលងកើត្យុេធស្តស្រសតស្ម្លប់ព្្ងឹងវិស័យលេសចរណ៍

ម្ល យ លេសចរណ៍ម្ាូបអា រ លអកូលេសចរណ៍ ៃិង

លេសចរណ៍ផសងល្ព្ង  លៅកម្ពុជា 

• លរៀបចំយុេធស្តស្រសតសិកាេីផារ ៃិងផសព្វផាយស្ម្លប់

លេសចរណ៍ទាំងលៃ៉ះ ផដលបល្ម្ើឱ្យទាំងេីផារកនុង

្សុក ៃិងអៃតរជាត្ិ 

• លរៀបចំផផៃការលលើកេឹកចិត្ត/ឧបត្ាម្ភធៃលដើម្បីបលងកើៃ

ភាព្ទាក់ទាញដល់្បលេសកម្ពុជាជាលគ្មលលៅ

លេសចរណ៍ម្ល យ  

• យុេធនាការ “េិញេំៃិញ Duty-Free” លៅកម្ពុជា

ស្ម្លប់លភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ិ 

គួរផត្ជំរុញការេេួលការលរៀបចំការ្បជុំ  

សៃនិសីេ ៃិងការតាំងព្ិព្័រណ៍ / ការ្បជុំជាអៃតរជាត្ិ

ទាក់េងៃឹងឧសាហកម្មលេសចរណ៍ ផដលម្លៃឥេធិព្ល

ស្ម្លប់លលើកកម្ពស់្ព្៉ះរាជាណាច្ក។ 

សកម្មភាព្នៃការលរៀបចំការ្បជុំ គឺជាធ្លត្ុ

សំខ្ៃ់លៅកនុងកំលណើៃលសដឋកិចចព្ិភព្លោកនាលព្ល

អនាគត្ ៃិងជាព្ិលសសលដាយស្តរផត្កិចច្បជុំផត្ងផត្

បាៃនំាម្កៃូវ្បលភេលភញៀវលេសចរធុរកិចចជៃ ផដលផត្ង

ផត្ចំណាយល្ចើៃជាងលភញៀវលេសចរេលូៅ។  

រាជធ្លៃីភនំលព្ញ ៃិងលខ្ត្តលសៀម្រាប ម្លៃលេធ-

ភាព្ដ៏លអឥត្លខ្ច ៉ះស្ម្លប់ភាព្ជាម្លច ស់ផទ៉ះលរៀបចំ្ព្ឹត្តិ

ការណ៍អៃតរជាត្ិធំៗ ជាកម្មវិធីដាច់លដាយផ ក ឬកម្មវិធី

សហការរួម្គ្មន ។ លគ្មលលៅលេសចរណ៍ទាំងព្ីរ គឺម្លៃ

សម្ត្ាភាព្្គប់្គ្មៃ់ លបើគិត្កនុងផផនកសណាឋ គ្មរកនុង

កំលុងផខ្លភញៀវត្ិច ចប់ព្ីផខ្លម្ស្ត ដល់ផខ្ត្ុោ ៃិងជា

កផៃាងផដលសម្ៃឹងត្្មូ្វការលេសចរណ៍ផបបម្ល យ លៃ៉ះ។ 

េៃទឹម្ៃឹងលៃ៉ះ កម្ពុជាក៏បាៃល្ត្ៀម្លរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍ធំៗ

លៅ ន្ ំ  ២០២២ ដូចជា ASEAN Summit ការលរៀបចំ

លវេិកាលេសចរណ៍អាស្ត ៃ (ATF)   ការលរៀបចំសៃនិបាត្

កាិបលឆ្នរសមុ្្េផដលស្តអ ត្ជាងលគបំផុត្លលើសកលលោក 

ៃិងការលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍្បណំាងកង់ត្ំបៃ់លឆ្នរជាលដើម្។ 

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងការបរលេស ៃិង

សហ្បត្ិបត្តិការអៃតរជាត្ិ 

- ្កសួងស្តា ប័ៃពាក់ព្័ៃធ 

- រដឋបាលថាន ក់ល្កាម្ជាត្ិ 
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្ព្ឹត្តិការណ៍លេសចរណ៍ម្ល យៃឹងផតល់ៃូ វ

សកាត ៃុ ព្លខ្ា ំ ង ផដលដល់កា រអ ភិ វឌ្ ឍ លសដឋ កិ ចច

លេសចរណ៍ (ម្ុៃ ៃិងល្កាយ) ្ព្ឹត្តិការណ៍។  

ប ុផៃត្បលភេលេសចរណ៍ម្ល យ លៃ៉ះ្ត្ូវការ

ម្លៃការលលើកេឹកចិត្តស្ម្លប់ការទាក់ទាញ្កុម្ហ ុៃ

លរៀបចំកិចច្បជុំ/សៃនិសីេអៃតរជាត្ិនានា ផដលម្លៃសកាត -

ៃុព្ល តាម្រយៈការឧបត្ាម្ភធៃ ឬកញ្ចប់បញ្ចុ៉ះត្នម្ាផដល

ទាក់ទាញនានាស្ម្លប់ការលរៀបចំកម្ម វិធីលលៀងស្តយ

លភាជៃ៍ លៅជាប់ត្ំបៃ់វបបធម៌្លបត្ិកភណឌ ជាលដើម្ តាម្រយៈ

ការគំ្ម្េ ៃិងស្ម្បស្មួ្លព្ីអងគភាព្្គប់្គងលគ្មលលៅ

លេសចរណ៍។ រីឯលភញៀវលេសចរផដលម្កេសសនាអាចម្លៃ

ការលលើកេឹកចិត្ត (ព្ិលសសកនុងដំណាក់កាលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-

១៩ លៃ៉ះគួរម្លៃការលរៀបចំជាេិដាឋ ការព្ិលសសផដលបាៃ

លសនើកនុងដំណាក់កាលេី១)។ 

២.២.៦- ល រ ៀ ប ចំយុ េធស្ត ស្រសតេី ផ ា រ  ៃិ ង ផ ស ព្វ ផ ាយ

លេសចរណ៍លៅកាៃ់េីផារលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ

តាម្្បព្័ៃធឌ្ីជីថ្ល (E-Reputation) 

• បលងកើត្យុេធនាការេីផារលេសចរណ៍ឌ្ីជីថ្ល្បកប

លដាយភាព្នចន្បឌ្ិត្ ៃិងេំលៃើបស្ម្លប់េីផារលគ្មល

លៅបល្ម្ើឱ្យការស្តត រល ើងវិញស្ម្លប់រយៈលព្ល

ម្ធយម្ ៃិងផវង 

• ព្្ងឹង ៃិងផសព្វផាយលគហេំព្័រ ៃិងកម្មវិធីេូរសព្ទ

របស ់Visit Cambodia ឱ្យកាៃ់ផត្លអ្បលសើរ 

ការលធវើេីផារ ៃិងផសព្វផាយលេសចរណ៍

តាម្្បព្័ៃធឌ្ីជីថ្លលដាយល្បើ្បាស់បលចចកវិេាឌ្ីជីថ្ល

ផដលអាចតាម្ដាៃលលើការ ចុចចូលលម្ើល (Track 

Clicks) ៃិងឈាៃលៅដល់ការកក់។ លដើម្បីគំ្ម្េៃូវកិចច

ការង្ករលៃ៉ះ គល្ម្លងព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្លេសចរណ៍ 

(TCBP) របស់េីភាន ក់ង្ករបារាំងសំរាប់ការអភិវឌ្ឍៃ៍  

(AFD) ៃឹងជួយលរៀបចំបលចចកលេសបលងកើត្យុេធនាការ

លេសចរណ៍ឌ្ីជីថ្លលៃ៉ះ។ 

យុេធនាការឌ្ីជីថ្ល ផដល្ត្ូវបាៃរចនា

ោ ងលអលដាយល្បើលវេិកាេំនាក់េំៃងឌ្ីជីថ្លជាល្ចើៃ  គឺ

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងន្បសណីយ៍ ៃិង

េរូគម្នាគម្ៃ ៍

- ្កសួងព្័ត្៌ម្លៃ 

- ្កុម្្បឹកាភិបាលសិកា

េីផារ ៃិងផសព្វផាយេី-

ផារលេសចរណ៍កម្ពុជា 
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ម្លៃ្បសិេធភាព្ស្ម្លប់ទាក់ទាញឱ្យម្លៃការចូលរួម្។ 

េៃទឹម្ៃឹងលៃ៉ះ គួរបលងកើត្ឱ្យម្លៃ “ឯករដឋេូត្លេសចរណ៍” 

ជាត្ិ ៃិងអៃតរជាត្ិផដលម្លៃលសចកតី្សឡាញ់ចំលពា៉ះកម្ពុជា 

ៃិងវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា ៃិងលលើកេឹកចិត្តព្ួកលគឱ្យ

ផចករំផលកៃូវលរឿងរា៉ាវ រូបភាព្ ៃិងវីលដអូផសព្វផាយតាម្

្បព្័ៃធឌ្ីជីថ្លទាំងអស់លនា៉ះ។ ចំណុចសំខ្ៃ់ គឺម្ត្ិ-

លោបល់របស់លភញៀវលេសចរ ផដលផាល់ស្តរវិជាម្លៃ្ត្ ប់

ម្កវិញៃឹងកាា យលៅជា ឧបករណ៍ផដលម្លៃឥេធិព្លខ្ពស់

កនុងការលលើកកម្ពស់ភាព្លជឿេុកចិត្ត ៃិងភាព្លជឿជាក់ 

របស់លភញៀវលេសចរកនុងការសល្ម្ចចិត្តម្កេសសនាកម្ពុជា។ 

ដូ ល ចន ៉ះ  គួ រ ក៏ស្តងៃូ វ កិ ត្តិនាម្ លអ ិ ច ្ត្ូ ៃិ ក  (E-

Reputation) ស្ម្លប់លេសចរណ៍កម្ពុជាផដលជាអាេិភាព្

ស្ម្លប់ល្កាយ វិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩។ 

២.២.៧- បៃតសហការជាមួ្យេីផារលេសចរណ៍កនុងត្ំបៃ់ 

ៃិងកនុងបណាត ្បលេសអាស្ត ៃ  ៃិងអាស្ត ៃបូកបី  

កនុ ងការអៃុ វត្តយៃតការ “ការលធវើដំ លណើរ  ៃិង

លេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្” កនុងត្ំបៃ់  ៃិងការលធវើ

ដំលណើរលេសចរណ៍លដាយខ្ាួ ៃឯង 

• បៃតសហការជាមួ្យនដគូអាស្ត ៃ ៃិងអាស្ត ៃ +៣ 

លលើយៃតការ្គប់្គងសុវត្ាិភាព្ (គល្ម្លង “ការលធវើ

ដំលណើរ ៃិងលេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្”) 

• លរៀបចំបលងកើត្យុេធនាការេីផារលគ្មលលៅលេសចរណ៍ 

ស្ម្លប់េីផារអាស្ត ៃ ៃិងអាស្ត ៃ +៣  

• លរៀបចំ ៃិងផកស្មួ្លយុេធស្តស្រសតស្ម្លប់ការចប់

យកេីផារលេសចរណ៍ចិៃ 

• ការជំរុញការលធវើដំលណើរលេសចរណ៍លដាយខ្ាួ ៃឯង 

ជាមួ្យ្បលេសជិត្ខ្ង (នថ្ លវៀត្ណាម្ ៃិងឡាវ) 

ត្ំបៃ់លធវើដំលណើររួម្គ្មន មួ្យ (Joint Travel 

Zone) គួរផត្្ត្ូវបាៃដាក់ឱ្យដំលណើរការលៅលព្លផដល

អាចធ្លនាបាៃៃូវសុវត្ាិភាព្ ៃិងម្លៃការអៃុវត្ត វិធ្លៃ

សុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ ការដឹកជញ្ាូៃលេសចរណ៍ ៃិង

 វិធ្លៃលផសងលេៀត្្ត្ូវបាៃបលងកើត្ ៃិងលឆ្ាើយត្បលដើម្បីធ្លនា

ការការពារសុខ្ភាព្ស្តធ្លរណៈ។ 

្បលេសកម្ពុជាគួរផត្លផ្អត ត្លលើការព្្ងឹង

ជំហររបស់ខ្ាួ ៃចំលពា៉ះេីផារលេសចរណ៍ជាលគ្មលលៅ

ចម្លៃ យខ្ា ី/ម្ធយម្ រួម្ម្លៃ ចិៃ ជប ុៃ កូលរ៉ា សិងាបុរី ៃិង

ហុងកុង។ល។ ជាមួ្យៃឹងការផតល់ជូៃផដលម្លៃលកខណៈ

ព្ិព្ិធកម្មលដាយផផអកលលើសសរសតម្ភទាំងបួៃ ៃិងលផ្អា ត្លលើ

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងការបរលេស ៃិង

សហ្បត្ិបត្តិការអៃតរជាត្ិ 

- ្កុម្្បឹកាភិបាលសិកា

េីផារៃិងផសព្វផាយេីផារ

លេសចរណ៍កម្ពុជា 
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ការលធវើឱ្យ្បលសើរល ើងៃូវការត្ភាា ប់ផាូ វអាកាសជាមួ្យ

លគ្មលលៅទាំងលនា៉ះ។ ្បលេសកម្ពុជាអាចកាា យជាលគ្មល

លៅលេសចរណ៍ស្ម្លករយៈលព្លខ្ា ីស្ម្លប់លេសចរទាំង

លនា៉ះ។ 

                   បចចុបបៃន ្កសួងស្តធ្លរណការ ៃិងដឹក

ជញ្ចូ ៃបាៃៃឹងកំព្ុងលរៀបចំសំលណើគល្ម្លង "ការលធវើឱ្យ

្បលសើរល ើងៃូវ្ចកទាវ រ្ព្ំផដៃអៃតរជាត្ិ បាវិត្-ម្ ុកនប

លបា យផប ត្-អារញ្ញ្បាលថ្ត្ សទឹងបត្់-បាណងលអៀៃ ៃិង

ន្ព្វលាិ៍-ប ៊ិញលហៀប" លដើម្បីស្មួ្លបញ្ជា កកសទ៉ះចរាចរណ៍

លៅ្ចក្ព្ំផដៃកម្ពុជា-លវៀត្ណាម្ ៃិងកម្ពុជា-នថ្ ទាំង

ផផនករតង ៃិងផផនកេៃ់។ គល្ម្លងលៃ៉ះ ៃឹងជួយជំរុញចលនា

នៃការលធវើ ដំ លណើរលេសចរណ៍លដាយខ្ាួ ៃឯង ជាមួ្យ

្បលេសជិត្ខ្ង។ 

២.២.៨- បៃតជំរុញចលនាលេសចរណ៍កនុង្សុក • ចលនាឱ្យម្លៃការលរៀបចំ្បជុំ ៃិងសៃនិសីេនានា

របស់្កសួង-ស្តា ប័ៃពាក់ព្័ៃធ លៅតាម្រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត។ 

• លរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍លេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗឱ្យកាៃ់ផត្

ម្លៃភាព្ទាក់ទាញ ដូចជា្ព្ឹត្តិការណ៍អងគរសស្រង្កក ៃត 

ព្ិធីបុណយសមុ្្េ,បុណយេលៃា។ល។ 

ព្ិៃិត្យលេធភាព្កនុងការលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍

នានា ផដលបាៃល្គ្មងេុកកនុងផផៃការកាលព្ីលដើម្ ន្ ំ

២០២០ ជាអាេិ៍្ព្ឹត្តិការណ៍កីឡាម្ល រា៉ាត្ុង អងគរសស្រង្កក ៃត 

្ព្ឹត្តិការណ៍ Mozart....... ។  

 

- រកសួងលេសចរណ៍ 

២.២.៩- បលងកើៃភាព្ទាក់ទាញ ៃិងផសព្វផាយ “កម្ពុជាជា

លគ្មលលៅលេសចរណ៍កឡីា” តាម្រយៈ្ព្ឹត្តិការណ៍ 

SEA Game 2023 

• លលើកកម្ពស់ការផសព្វផាយ្ព្ឹត្តិការណ៍សុីលហគម្ (SEA 

Game 2023) 

• លលើកកម្ពស់ការផសព្វផាយកីឡាលផសងៗលេៀត្ 

 

លៅ ន្ ំ២០២៣ ក៏ៃឹងម្លៃៃូវការល្ត្ៀម្

លរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍ដ៏សំខ្ៃ់បំផុត្មួ្យស្ម្លប់កម្ពុជា គឺ

ការេេួលជាម្លច ស់ផទ៉ះលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍សុីលហគម្លលើកេី

៣២ ផដលៃឹងអាចទាក់ទាញអនកេសសនាបាៃជាល្ចើៃ

ផងផដរ។ ដូលចន៉ះគួរម្លៃការផសព្វ ផាយលេសចរណ៍កម្ពុជា

្គប់ម្លធាបាយ ៃិង្គប់រូបភាព្ ព្ិលសសការផសព្វផាយ

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងការបរលេស ៃិង

សហ្បត្ិបត្តិការអៃតរជាត្ិ 

- ស្តា ប័ៃពាក់ព្័ៃធ 

- គណៈកម្លម ធិការជាត្ិអូឡា-ំ

ព្ិកកម្ពុជា 
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តាម្ផបបេំលៃើប ដូចជាការលរៀបចំវីឌ្ីអូផសព្វផាយ ៃិងឯកស្តរ

ផសព្វផាយលេសចរណ៍កម្ពុជា ៃិងសហការជាមួ្យ្កុម្

ហ ុៃអាកាសចរណ៍កនុង្សុក ៃិងអៃតរជាត្ិផដលលធវើ

ដំលណើរម្កកម្ពុជា លដើម្បីដាក់បញ្ចូលវីឌ្ីអូផសព្វផាយ 

អំព្ីលគ្មលលៅលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗលៅកម្ពុជា លដាយ

ផារភាា ប់ជាម្យួ្ព្ឹត្តិការណ៍សុីលហគម្។ 

 

២.៣- ដាកឱ់្យអៃវុត្តយៃតការអភបិាលកិចចលេសចរណថ៍្មី 

២.៣.១- ព្្ងឹងយៃាការនដគូរវាងរដឋ- វិស័យឯកជៃ (PPP) 

កនុងការសិកាេីផារ ៃិង ផសព្វផាយលេសចរណ៍

កម្ពុជា 

• ព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្ផសព្វផាយេីផារកម្ពុជា កនុងបរិបេល្កាយវិបត្ាិជំងឺកូវីដ-១៩ វិស័យ

លេសចរណ៍្ត្ូវការយៃាការស្ម្លប់ការសិកាេីផារ ៃិង

ផសព្វផាយផដលម្លៃេ្ម្ង់ខ្ា ីជាងម្ុៃល្កាម្េ្ម្ង់ជា

អងគភាព្្គប់្គង ៃិងផសព្វផាយលគ្មលលៅលេសចរណ៍ 

ល្កាម្កិចចសហការភាព្ជានដគូ ផដលម្លៃត្ួនាេី ៃិងភារ-

ក ិច ចជាចម្បងស្ម្លប់ការលធវ ើេ ីផារ  ៃ ិងផសព្ វផាយ

លេសចរណ៍។ លដើម្បីលឆ្ាើយត្បៃឹងវិបត្តិ ៃិងលដើម្បីគិត្គូរ

ស្ម្លប់រយៈលព្លផវង ្ត្ូវបៃាព្្ងឹង្កុម្្បឹកាភិបាល

សិកាេីផារ ៃិងផសព្វផាយលេសចរណ៍កម្ពុជា អម្

ជាមួ្យការបលងកើត្ឱ្យម្លៃយៃាការ្កុម្្បឹកាភិបាល

សិកាេីផារ ៃិងផសព្វផាយលេសចរណ៍កម្ពុជា ស្តោ

រាជធ្លៃីភនំលព្ញ លខ្ត្តលសៀម្រាប ៃិងលខ្ត្ត្ព្៉ះសីហៃុ 

ផដលទាម្ទារឱ្យម្លៃការចូលរួម្ទាំងផផនកបលចចកលេស 

ៃិងហិរញ្ញវត្ា ុព្ីផផនកឯកជៃសំខ្ៃ់ៗឱ្យបាៃខ្ា ំងជាងមុ្ៃ។ 

- ្កសួងលេសចរណ៍  

- ្កុម្្បឹកាភិបាលសិកា

េីផារ ៃិងផសព្វផាយេី-

ផារលេសចរណ៍កម្ពុជា 

២.៣.២- ព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្ស្ម្លប់រដឋបាលេំលៃើបកនុងការ

្គប់្គង ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍ 

• សហការជាមួ្យ្កសួងស្តា ប័ៃពាក់ព្័ៃធ លដើម្បីផ្អា ស់

បតូរេិៃនៃ័យស្មួ្លដល់ការវិៃិលោគ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ 

• ព្្ងឹងការផាល់លសវាស្តធ្លរណៈតាម្អៃឡាញ 

បចចុបបៃន  ការផសព្វផាយជាស្តធ្លរណៈ 

របស់រាជរដាឋ ភិបាលកម្ពុជាទាក់េងៃឹងជំងឺកូវីដ-១៩ គឺ

្ត្ូវបាៃលធវើល ើងជាលកខណៈនផទកនុង (ភាគល្ចើៃម្លៃផត្ជា

- រកសួងលេសចរណ៍ 

- គណៈកម្លម ធិការជាត្ិអភិ-  

វឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍ 
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• លរៀបចំ្បព្័ៃធ្គប់្គងរដឋបាលតាម្ផបបឌ្ីជីថ្ល

ស្ម្លប់្គប់្គងលេសចរណ ៍

• បណតុ ៉ះបណាត លម្ស្រៃតី សតីព្ី រដឋបាលឌ្ីជីថ្ល 

ភាស្តផខ្ម រប ុលណាណ ៉ះ) ផដលលៃ៉ះគឺជាភាព្េៃ់លខ្ាយមួ្យ

កនុងការផសព្វផាយលៅកាៃ់អៃតរជាត្ិ។ ដូលចន៉ះជាការលឆ្ាើយ

ត្បលៅៃឹង វិបត្តិ លៃ៉ះ   ្ត្ូ វគិត្គូ រប លងកើ ត្យៃតការ 

(Proactive) ស្ម្លប់ការផចករំផលកលរឿងរា៉ាវវិជាម្លៃជា

ល្ចើៃលៅកនុង្បលេសកម្ពុជា លរឿងរា៉ាវផដលអាចឆ្ាុ៉ះបញ្ជច ងំ

ព្ីភាព្ខ្ា ំងនៃ្ព្៉ះរាជាណាច្កអចឆរិយៈ ៃិងបលងកើៃភាព្

ទាក់ទាញលេសចរណ៍កម្ពុជា។ 

កនុងៃ័យលៃ៉ះ កម្ពុជា េេួលបាៃលេធផលលអ

្បលសើរលដាយម្លៃចំៃួៃអនកឆ្ាងកូវីដ-១៩ ទាប លហើយម្ក

ដល់លព្លលៃ៉ះ ្បលេសកម្ពុជាលៅមិ្ៃទាៃ់ម្លៃអនកស្តា ប់

លដាយស្តរជំងឺលៃ៉ះ គឺជាលរឿងវិជាម្លៃ។ កតាត វិជាម្លៃទាំង

លៃ៉ះ្ត្ូវផត្បលងកើៃការផសព្វផាយលៅកាៃ់អៃតរជាត្ិ លដើម្បី

្បកាា យរូបភាព្ “កម្ពុជាគឺជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍សុវត្ាិ

ភាព្”។ ព្ិត្្បាកដណាស់ ព្ិភព្លោកកំព្ុងរស់លៅ

ជាមួ្យៃឹងការគំរាម្កំផហងនៃជំងឺកូ វីដ-១៩ ៃិង ៃិ

ភ័យនៃការឆ្ាងលម្លរាគផដលអាចលកើត្ម្លៃ្គប់លព្ល 

លនា៉ះលគ្មលលៅលេសចរណ៍ផដលម្លៃ ៃិភ័យទាប ៃិង

ងកាា យជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍កាៃ់ផត្ទាក់ទាញ។ ដូលចន៉ះ 

ការផតល់ “ព្័ត្៌ម្លៃព្ិត្ ៃិងជាក់ផសតង” ព្ិត្ជាម្លៃស្តរៈ

សំខ្ៃ់ណាស់ ដល់លភញៀវលេសចរ ្សបតាម្េសសៃៈ “ក

ស្តងការេុកចិត្តង្កយៃឹងបាត្់បង់ - ប ុផៃតព្ិបាកកនុងការក

ស្តងជំលៃឿេុកចិត្តល ើងវិញ”។ 

េៃទឹម្ៃឹងលៃ៉ះ ្ត្ូវបលងកើត្្កុម្េំនាក់េំៃង

ស្តធ្លរណៈ ផដលម្លៃជំនាញចាស់ោស់  កនុងការ

- ្កសួងន្បសណីយ៍ ៃិង

េរូគម្នាគម្ៃ ៍



83 

 

្គប់្គង ៃិងផសព្វផាយស្តរតាម្បណាត ញស្តរព្័ត្៌ម្លៃ 

ទាងំថាន ក់ជាត្ិ ៃិងអៃតរជាត្ិ។ 

២.៣.៣- អៃុ វ ត្ត ផ ផៃការយុ េធស្តស្រសតជាត្ិ អ ភិ វ ឌ្ ឍ ៃ៍

លេសចរណ៍កម្ពុជា (២០២១-២០៣៥) ៃិង

ផផៃការលម្អភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍លខ្ត្តលសៀម្រាប 

ម្ណឌ លគិរី ៃិងផកប 

• បលងកើៃកិចចសហការជាមួ្យ្កសួង-ស្តា ប័ៃពាក់ព្័ៃធ

ទាំងអស់: រដឋ វិស័យឯកជៃ អងគការជាត្ិ ៃិងអៃតរ

ជាត្ិ ៃិងនដគូអភិវឌ្ឍលដើម្បីជំរុញការអៃុវត្តផផៃការ

យុេធស្តស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍ជាត្ិ (២០២១-

២០៣៥) 

• បលងកើៃការសហការជាមួ្យមូ្លដាឋ ៃអាជីវកម្មឯកជៃ 

ៃិងអៃុវត្តផផៃការលម្អភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍លខ្ត្ត

លសៀម្រាប ម្ណឌ លគិរី ៃិងផកប។ 

• បលងកើត្ស្តោជាត្ិវិជាា ជីវៈលេសចរណ៍លៅភនំលព្ញ 

លខ្ត្ត្ព្៉ះសីហៃុ ៃិងលខ្ត្តលសៀម្រាប លដើម្បីលឆ្ាើយត្ប

ៃឹងការអៃុវត្ាផផៃការយុេធស្តស្រសាជាត្ិអភិវឌ្ឍៃ៍

លេសចរណ៍កម្ពុជា (២០២១-២០៣៥) ៃិងផផៃការ-

លម្អភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍លខ្ត្តលសៀម្រាប។ 

ផផៃការយុេធស្តស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍

ជាត្ិ (២០២១-២០៣៥) ៃិងផផៃការលម្អភិវឌ្ឍៃ៍

លេសចរណ៍លខ្ត្ត គឺជាឯកស្តរ្កបខ្័ណឌ ផផៃការយុេធស្តស្រសត

រួម្ ផដលកំណត្់អំព្ីចកខុវិស័យ លគ្មលការណ៍ លគ្មលលៅ

ជាយុេធស្តស្រសត វិធ្លៃការ ៃិងផផៃការសំខ្ៃ់ៗស្ម្លប់

្គប់ ្គង ៃិងអ ភិ វឌ្ ឍៃ៍ វិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា

្បកបលដាយៃិរៃតរភាព្ ៃិងការេេលួខុ្ស្ត្ូវ។  

េៃទឹម្ៃឹងលៃ៉ះ កិចចការដ៏សំខ្ៃ់ផងផដរលនា៉ះ

គឺការបលងកើត្ស្តោជាត្ិវិជាា ជីវៈលេសចរណ៍លៅតាម្លខ្ត្ត

លសៀម្រាប រាជធ្លៃីភនំលព្ញ ៃិងលខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ។ 

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

២.៣.៤- ព្្ងឹងកិចចសហ្បត្ិបត្ាិការអៃារជាត្ិលេសចរណ៍ • ព្្ងឹងកិចចសហការលេសចរណ៍លេវភាគី ៃិងព្ហុភាគ ី

• ព្្ងឹងកិចចសហការជាមួ្យអៃារជាត្ិ 

• ព្្ងឹងកិចចសហ្បត្ិបត្តិការលេសចរណ៍ជាមួ្យនដគូ

អភិវឌ្ឍនានា។ 

លដើម្បីលឆ្ាើយត្បៃិងលដា៉ះ្ស្តយវិបត្តិជំងឺ 

កូវីដ-១៩ ចំបាច់្ត្ូវព្្ងឹង ៃិងបលងកើៃ្បសិេធភាព្នៃកិចច

សហ្បត្ិបត្ាិការក្មិ្ត្លេវរភាគី ព្ហុភាគី ក្មិ្ត្ត្ំបៃ់ 

អាស្ត ៃ, អាស្ត ៃ +៣ អងគការអៃារជាត្ិ ៃិងនដគូអភិវឌ្ឍ

នានា។ 

- ្កសួងលេសចរណ៍ 

- ្កសួងការបរលេស ៃិង

សហ្បត្ិបត្តិការអៃតរជាត្ិ 
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ដំណាក់្កាលេ៣ី:  ការសរៀបចំស ព្ ៉ះសៅកានអ់នាគតថ្មីននវេិយ័

សេេចរណ៍ក្មពុជា (២០២៤-២០២៥) 

 

 យ៊ុេធស្ថន្រេតេ១ី: ជរំ៊ុញក្ំសណើនសេដឋក្ិចច និងការងារេមរមយក្នុងវេ័ិយសេេចរណ៍ 

 យ៊ុេធស្ថន្រេតេ២ី: ភាពរឹងមានំនសេេចរណ៍ក្នុងរេុក្ និងពរងីក្សេេចរណ៍ក្មពុជា

 សៅកាន់េី្ារអនតរជាតិ 

 យ៊ុេធស្ថន្រេតេី៣: អភបិាលក្ិចចសេេចរណ៍សៅសពលអនាគត 

 ស្នការេក្មមភាពេរមាប់ដណំាក្ក់ាលេី៣: ការសរៀបចំស ព្ ៉ះសៅអនាគតថ្មីននវិេ័យ

សេេចរណក៍្មពុជា (២០២៤-២០២៥) 
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៣- ដំណាក្់កាលេី៣ : ការសរៀបចំស ព្ ៉ះសៅកាន់អនាគតថ្មី ននវិេ័យសេេចរណ៍ក្មពុជា 

(២០២៤-២០២៥) 

(68). ស្តា ៃភាព្វិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាអាចៃឹង្ត្ ប់ម្កភាព្លដើម្វិញលៅល្កាយ ន្ ំ២០២៣ ផដលជា

ដំណាក់កាលវិស័យលេសចរណ៍គួរចប់លផតើម្កស្តងលៅអនាគត្ថ្មីផដលបាៃដាក់កនុងចកខុវិស័យ  “ផ្បកាា យបញ្ជា ្បឈម្

លៅជាឱ្កាស” ឱ្យកាៃ់ផត្ម្លៃគុណភាព្ ៃិងៃិរៃតរភាព្ជាងមុ្ៃ ៃិងឱ្យកាៃ់ផត្ម្លៃសុវត្ាិភាព្ខ្ពស់ជាងម្ុៃ លដាយ្តូ្វ

ព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្ គុណភាព្ ៃិងបលងកើៃផលិត្ភាព្កនុង្សុកតាម្រយៈការជំរុញការបណតុ ៉ះបណាត លជំនាញថ្មីៗ ៃិងការ

ចប់យកបលចចកវិេាឌ្ីជីថ្ល។ល។ 

(69). លេសចរណ៍កម្ពុជាៃឹង្តូ្វលរៀបចំខ្ាួ ៃលបើកទាវ រេេួលលភញៀវលេសចរកនុង្សុក ៃិងអៃតរជាតិ្ពិ្លសសគឺការផ្ប

កាា យលគ្មលលៅលេសចរណ៍កម្ពុជាជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍្បកបលដាយគុណភាព្។  

កនុងៃ័យលៃ៉ះ ផផៃេីចងអុលផាូវបាៃលសនើឱ្យដាក់លចញៃូវយេុធស្តស្រសត ចំៃួៃ ០៣ចណំចុ រួម្ម្លៃ៖  
 

ក. យេុធស្តស្រសតេ១ី: ជំរុញកំលណើៃលសដឋកិចច ៃិងការង្ករសម្រម្យកនុងវិស័យលេសចរណ៍៖  

(70). កនុងយុេធស្តស្រសតេ១ី លៃ៉ះ សកម្មភាព្យេុធស្តស្រសតចៃំៃួ០៣ ្តូ្វបាៃលលើកល ើង រួម្ម្លៃ៖ 

១- ជំរុញ ៃិងលលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍ ា្ ត្នវ លឆ្ាើយត្បៃឹងបរិបេបដិវត្តៃ៍ឧសាហកម្មេី៤ ខ្ណៈ

ផដលការសទង់ម្តិ្ម្ួយនាលព្លថ្មីៗលៃ៉ះ បាៃបង្កា ញថា៖ “៩៤% យល់្សបព្ីម្លច ស់អាជវិកម្មកនុងវិស័យ

លេសចរណ៍, ៩១% បុគគលិកឯកជៃ ៃិង ៩៧% បុគគលិករដឋ យល់្សបចំលពា៉ះ េសសៃៈវិស័យរបស់

អនាគត្បលចចកវេិាលៅកម្ពុជា ជាព្ិលសសលៅលព្លផដលវបិត្តនិៃជងំកឺូវដី-១៩ ផុត្រលត្ល់ៅបលចចកវេិាៃងឹ

ម្លៃភាព្រីកចល្ម្ើៃ ៃិងត្្ម្ូវការកាៃ់ផត្ខ្ា ំងផថ្ម្ម្ួយក្ម្ិត្លេៀត្”12។  

២-  ការលធវើពិ្ពិ្ធកម្មផលិត្ផលលេសចរណ៍ថ្មីៗ្បកបលដាយភាព្ទាក់ទាញ ៃិងគុណភាព្ 

៣- ការអៃុវត្តបៃតៃូវការបណតុ ៉ះបណាត លធៃធ្លៃម្ៃុសសកនុងវិស័យលេសចរណ៍ឱ្យ្សបតាម្េិសលៅផផៃការ

យុេធស្តស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍ធៃធ្លៃម្ៃុសសកនុងវិស័យលេសចរណ៍។ 
 

ខ្. យេុធស្តស្រសតេ២ី: ភាព្ រតងមំ្លនៃលេសចរណក៍នុង្សកុ ៃងិព្្ងកីលេសចរណក៍ម្ពុជាលៅកាៃេ់ផីារ

 អៃតរជាត្៖ិ 

(71). កនុងយេុធស្តស្រសតេ២ី លៃ៉ះ សកម្មភាព្យេុធស្តស្រសតចៃំៃួ០៤ ្តូ្វបាៃលលើកល ើង រួម្ម្លៃ៖ 

១- ការវិៃិលោគបៃតលលើយុេធនាការផសព្វផាយលេសចរណ៍នានា  

២- ជំរុញេីផារលេសចរណ៍ផាូវ ៃ្ យ (Long-haul) ម្កកាៃ់កម្ពុជា 

៣- ការលរៀបចំ ៃិងលលើកកម្ពស់ការផសព្វផាយ្ពឹ្ត្តិការណ៍អៃតរជាតិ្ធំៗ  (្ពឹ្ត្តិការណ៍កីឡាលេសចរណ៍នបត្ង 

្ព្ម្ទាងំ្ពឹ្ត្តិការណ៍វបបធម្៌) 

 
12 លោងលេធផលនៃការវិភាគលលើការសទង់ម្តិ្ សតីពី្ “ផលប ៉ះពាលន់ៃការរកីរាលដាលសកលជងំកឺូវដី-១៩ លលើេដិឋភាព្បលចចកវេិា ៃងិវសិ័យលសដឋកចិច

សងគម្” របសម់្ជឈម្ណឌ លកម្ពុជា ៤.០។ 



86 

 

៤- ការព្្ងឹងចលនាលេសចរណ៍កនុង្សុក ឱ្យម្លៃៃិរៃតរភាព្។ 

 

គ. យេុធស្តស្រសតេ៣ី: អភបិាលកចិចលេសចរណល៍ៅលព្លអនាគត្៖ 

(72). កនុងយេុធស្តស្រសតេ៣ី លៃ៉ះ សកម្មភាព្យេុធស្តស្រសតចៃំៃួ០២ ្តូ្វបាៃលលើកល ើង រួម្ម្លៃ៖ 

១- ការព្្ងឹងអភិបាលកិចចស្ម្លប់្េ្េង់វិស័យលេសចរណ៍្គប់ក្មិ្ត្ លដាយបៃតៃូវយៃតការអភិបាលកិចច

ថាន ក់ជាតិ្ ថាន ក់ល្កាម្ជាតិ្ (ល ព្ ៉ះលៅរដាឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល) អម្ជាម្ួយព្្ងឹងយៃតការអងគភាព្្គប់្គង

លគ្មលលៅលេសចរណ៍ លៅតាម្លគ្មលលៅលេសចរណ៍អាេិភាព្ឱ្យម្លៃៃិរៃតរភាព្ 

២-  ការលរៀបចំយៃតការកស្តងភាព្ធៃ់ ៃិងលឆ្ាើយត្បបនាទ ៃ់លៅៃឹងវិបត្តិលផសងៗកនុង វិស័យលេសចរណ៍ លដាយ

លរៀបចំ្តួ្ត្ពិ្ៃិត្យវាយត្នម្ាល ើងវិញនៃដំលណើរការអៃុវត្តនានាកនុងការលឆ្ាើយត្បលៅៃឹងជំងឺកូវដី-១៩  ៃិង

បលងកើត្ឱ្យម្លៃផផៃការស្ម្លប់ការលឆ្ាើយត្ប (Crisis Management) ឱ្យកាៃ់ផត្្បលសើរល ើងលៅលព្ល

ជួប្បេ៉ះៃឹងវិបត្តិលៅនថ្ៃអនាគត្។ 
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ស្នការេក្មមភាពអន៊ុវតតេសងខបននដំណាក់្កាលេី៣ (Relaunch): ការសរៀបចំស ព្ ៉ះសៅអនាគតថ្មី (២០២៤-២០២៥) 

យុេធស្តស្រសត 
៣.១- ជំរុញកំលណើៃលសដឋកិចច ៃិងការង្ករសម្រម្យកនុង

 វិសយ័លេសចរណ ៍

៣.២- ភាព្រតងមំ្លនៃលេសចរណក៍នុង្សកុ ៃងិព្្ងកី

លេសចរណក៍ម្ពុជាលៅកាៃេ់ីផារអៃតរជាត្ិ (Beyond 

2023) 

៣.៣- អភបិាលកចិចលេសចរណល៍ៅលព្លអនាគត្ 
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៣.១.១- ជំរុញ ៃិងលលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍ 

ា្ ត្នវ លឆ្ាើយត្បៃឹងបរិបេបដិវត្តៃ៍ឧសាហកម្មេី៤ 

៣.២.១-ការវិៃិលោគបៃតលលើយុេធនាការផសព្វផាយ

លេសចរណ៍នានា 

៣.៣.១- ការព្្ងឹងអភិបាលកិចចស្ម្លប់្េ្េង់វិស័យលេសចរណ៍

្គប់ក្មិ្ត្ លដាយបៃតៃូវយៃតការអភិបាលកិចចថាន ក់ជាត្ិ ថាន ក់

ល្កាម្ជាត្ិ (ល ព្ ៉ះលៅរដាឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល) អម្ជាមួ្យព្្ងឹងយៃតការ

អងគភាព្្គប់្គងលគ្មលលៅលេសចរណ៍ លៅតាម្លគ្មលលៅ

លេសចរណ៍អាេិភាព្ឱ្យម្លៃៃិរៃតរភាព្ 

៣.១.២- ការលធវើព្ិព្ិធកម្មផលិត្ផលលេសចរណ៍ថ្មីៗ

្បកបលដាយភាព្ទាក់ទាញ ៃិងគុណភាព្ 

៣.២.២- ជំរុញេីផារលេសចរណ៍ផាូវ ៃ្ យ (Long-haul) 

ម្កកាៃ់កម្ពុជា 

៣.៣.២- ការលរៀបចំយៃតការកស្តងភាព្ធៃ់ ៃិងលឆ្ាើយត្បបនាទ ៃ់

លៅៃឹងវិបត្តិលផសងៗកនុង វិស័យលេសចរណ៍ លដាយលរៀបចំ្ត្ួត្ព្ិៃិត្យ

វាយត្នម្ាល ើងវិញនៃដំលណើរការអៃុវត្តនានាកនុងការលឆ្ាើយត្បលៅ

ៃឹងជំងកឺូវដី-១៩  ៃិងបលងកើត្ឱ្យម្លៃផផៃការស្ម្លប់ការលឆ្ាើយត្ប 

(Crisis Management) ឱ្យកាៃ់ផត្្បលសើរល ើងលៅលព្លជួប

្បេ៉ះៃឹងវិបត្តិលៅនថ្ៃអនាគត្ 

៣.១.៣- ការអៃុវត្តបៃតៃូវការបណតុ ៉ះបណាត លធៃធ្លៃ

ម្ៃុសសកនុងវិស័យលេសចរណ៍ឱ្យ្សបតាម្េិសលៅ

ផផៃការយុេធស្តស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍ធៃធ្លៃម្ៃុសសកនុងវិស័យ

លេសចរណ៍ 

៣.២.៣- ការលរៀបចំ ៃិងលលើកកម្ពស់ការផសព្វផាយ

្ព្ឹត្តិការណ៍អៃតរជាត្ិធំៗ  (្ព្ឹត្តិការណ៍កីឡាលេសចរណ៍

នបត្ង ្ព្ម្ទាងំ្ព្ឹត្តិការណ៍វបបធម៌្) 

 

 

៣.២.៤- ការព្្ងឹងចលនាលេសចរណ៍កនុង្សុក ឱ្យម្លៃ

ៃិរៃតរភាព្ 
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ស្នការេក្មមភាពអន៊ុវតតលមអិតននដំណាក់្កាលេី៣: ការសរៀបចំស ព្ ៉ះសៅអនាគតថ្មីននវិេ័យសេេចរណ៍ក្មពុជា (២០២៤-២០២៥) 
 

ស្នការេក្មមភាពស្ថត រ និងសលើក្េទួយវិេ័យសេេចរណ៍ក្មពុជា ក្នុង និងសរកាយវិបតតិជំងឺក្ូវីដ-១៩  

ល.រ. សកម្មភាព្យេុធស្តស្រសត សកម្មភាព្យេុធស្តស្រសតលម្អតិ្ េ ហកីរណ ៍ អងគភាព្េេលួខ្សុ្ត្វូ 

ដំណាក្់កាលេី៣ : ការសរៀបចំស ព្ ៉ះសៅកាន់អនាគតថ្មីននវិេ័យសេេចរណ៍ក្មពុជា (២០២៤ - ២០២៥) 

៣.១- ជរំញុកលំណើៃលសដឋកិចច ៃងិការង្ករសម្រម្យកនុងវសិ័យលេសចរណក៍ម្ពុជា 

៣.១.១- ជំរុញ ៃិងលលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍ ា្ ត្នវ 

លឆ្ាើយត្បៃឹងបរិបេបដិវត្តៃ៍ឧសាហកម្មេី៤ 

• លធវើេំលៃើបកម្ម វិធីស្តស្រសតកនុងការចង្កង្បមូ្លេិៃន

ៃ័យលដើម្បីឱ្យការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍ផារភាា ប់ៃឹង

លគ្មលលៅអភិវឌ្ឍៃ៍្បកបលដាយៃិរៃតភាព្ 

•  លរៀបចំលគ្មលលៅលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ (ជាអាេិ៍ 

ត្ំបៃ់អងគរ ត្ំបៃ់ភនំលព្ញ ត្ំបៃ់្កុង្ព្៉ះសីហៃុជា

លគ្មលលៅលេសចរណ៍ ា្ ត្នវ 

• ជំរុញការលធវើឌ្ីជីថ្លរូបៃីយកម្ម ស្ម្លប់សហ្គ្មស

លេសចរណ៍ 

ការលធវើសម្លហរណកម្ម នៃបលចចក វិ េា

េំ លៃើបម្លៃស្តរៈសំខ្ៃ់ណាស់កនុងការគំ្ម្េដល់ការ

អភិវឌ្ឍវិស័យលេសចរណ៍លៅកនុងគំរូថ្មី។ ការល្បើ្បាស់

េសសៃទាៃ “លេសចរណ៍ ៤.០” ៃឹងផាល់ឱ្យៃូវដំលណា៉ះ

្ស្តយជាល្ចើៃគំ្ម្េដល់ការអៃុវត្តៃូវវិធ្លៃការស្តត រវិស័យ

លេសចរណ៍ល ើងវិញ។ 

លេសចរណ៍ ៤.០ ៃឹងផតល់ៃូវដំលណា៉ះ្ស្តយ

បលចចកវិេា លដើម្បីផ្បកាា យឧសាហកម្មលេសចរណ៍ឱ្យ

ម្លៃការនចន្ បឌ្ិត្ជាងមុ្ៃ បលងកើៃបេព្ិលស្តធៃ៍លអៗតាម្

រយៈការល្បើ្បាស់បលចចកវិេា។ 

ពាកយថាលេសចរណ៍ ៤.០ ម្លៃ្បភព្លចញ

ព្ីយុគសម័្យេំលៃើបកម្មលៅកនុងបរិបេឧសាហកម្ម ៤.០ 

ៃិងម្លៃលគ្មលបំណងលធវើឱ្យ្បលសើរល ើងៃូវត្នម្ាបផៃាម្

ដល់វិស័យលេសចរណ៍តាម្រយៈការនចន្បឌ្ិត្ ចំលណ៉ះ-

ដឹង បលចចកវិេា ៃិងការបលងកើត្ថ្មី។ វិធីស្តស្រសតលៃ៉ះអាច

ជ៉ះឥេធិព្លលលើ្គប់វិស័យ។ ចំលណ៉ះដឹង ការរំព្ឹងេុក 

ៃិងបេព្ិលស្តធៃ៍លអៗអាចផាល់ឱ្យរបស់លភញៀវលេសចរ

តាម្រយៈការបក្ស្តយព្ៃយល់លដាយល្បើ្បាស់បលចចក-

 ្ កសួងលេសចរណ៍ 

 ្ កសួងន្បសណីយ៍ ៃិង

េរូគម្នាគម្ៃ៍ 

 ្ កសួងឧសាហកម្មវិេា

ស្តស្រសត បលចចកវិេា ៃិងៃវា

ៃុវត្តៃ៍ 

 ម្ជឈម្ណឌ លកម្ពុជា ៤.០ 
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 វិេា។ ដូលចន៉ះបលចចកវិេាអាចបលងកើៃៃូវលសវាកម្មលេសចរណ៍

ថ្មី  ៃិងផលិត្ផលលេសចរណ៍ថ្មីផដលអាចបលងកើៃការ

លព្ញចិត្តដល់លភញៀវលេសចរ។  

៣.១.២- ការលធវើព្ិព្ិធកម្មផលិត្ផលលេសចរណ៍ថ្មីៗ្បកប

លដាយភាព្ទាក់ទាញ ៃិងគុណភាព្ 

• ព្្ងឹង ៃិងព្្ងីកផលិត្ផលលេសចរណ៍លដើម្បីផគត្់ផគង់

តាម្ត្្មូ្វការេីផារសម្្សប តាម្រយៈការលធវើ

ព្ិព្ិធកម្មផលិត្ផលលេសចរណ៍ 

• អភិវឌ្ឍៃ៍ផលិត្ផលលេសចរណ៍តាម្ត្ំបៃ់អាេិភាព្

ៃីមួ្យៗ លដាយកំណត្់្បលភេសកាត ៃុព្លផលិត្

ផលលេសចរណ៍ ៃិងតាម្្ចករលបៀងលេសចរណ៍

្បកបលដាយភាព្ទាក់ទាញ 

• បលងកើត្ឱ្យម្លៃត្ំបៃ់លេសចរណ៍ព្ិលសសលៅប ូល

លេសចរណ៍អាេិភាព្ 

• លរៀបចំអភិវឌ្ឍៃ៍ផលិត្ផលកសិលេសចរណ៍ លដាយ

កំណត្់ជាផខ្សដំលណើរេសសៃកិចច លៅតាម្ភូមិ្្សុក

ផដលម្លៃសកាត ៃុព្ល 

• ជំរុញអភិវឌ្ឍៃ៍សហគម្ៃ៍លេសចរណ៍ / លអកូលេស-

ចរណ ៍

• បៃតជំរុញអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងផសព្វផាយព្ីសកាត ៃុព្ល្កុង 

Secondary Cities បផៃាម្  (សទឹងផ្ត្ង ៃិងរត្ៃៈ

គិរី) 

• បលងកើៃផលិត្ផល ៃិង្ព្ឹត្តិការណ៍កីឡា វបបធម្៌ លៅ

តាម្បណាត រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

ការបលងកើត្ផលិត្ផលថ្មីៗ គឺជាកតាត ចំបាច់

លដើម្បីផតល់ជល្ម្ើសស្ម្លប់ការេសសនារបស់ លភញៀវ

លេសចរឱ្យបាៃល្ចើៃ ៃិងក៏ដូចជាចូលរួម្ដល់ការព្ៃារ

លព្លស្តន ក់លៅ ការចំណាយរបស់លភញៀវលេសចរឱ្យបាៃ

ល្ចើៃចូលរួម្ជំរុញកំលណើៃការង្ករ ៃិងលសដឋកិចចកម្ពុជា។  

 ្ កសួងលេសចរណ៍ 

៣.១.៣- ការអៃុវត្តបៃតៃូវការបណតុ ៉ះបណាត លធៃធ្លៃ

ម្ៃុសសកនុងវិស័យលេសចរណ៍ឱ្យ្សបតាម្េិសលៅ

• ដាក់ឱ្យដំលណើរការស្តោជាត្ិ វិជាា ជី វៈលៅប ូល

លេសចរណ៍អាេិភាព្ 

• សហការជាមួ្យស្តកលវិេាល័យ ស្តោវិជាា ជីវៈ

្កសួងលេសចរណ៍បាៃលរៀបចំផផៃការយុេធ-

ស្តស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍ធៃធ្លៃម្ៃុសសកនុងវិស័យលេសចរណ៍ 

(២០១៧-២០២៥) លដើម្បីជាផផៃេីត្្ម្ង់េិសកនុងការ

 ្ កសួងលេសចរណ៍ 
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ផផៃការយុេធស្តស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍ធៃធ្លៃម្ៃុសសកនុង

 វិស័យលេសចរណ៍ 

លេសចរណ៍ ម្ជឈម្ណឌ លបណតុ ៉ះបណាត ល ៃិងវិស័យ

ឯកជៃបៃតព្្ងឹងការបណាុ ៉ះបណាា លជំនាញវិជាា ជីវៈ

តាម្្គប់របូភាព្ 

• ព្្ងឹងការល្បើ្បាស់មូ្លៃិធិបណាុ ៉ះបណាា ល ស្ម្លប់

ការបណាុ ៉ះបណាា លជំនាញវិជាា ជីវៈលេសចរណ៍។ 

អភិវឌ្ឍ ជំនាញ ៃិងមូ្លធៃម្ៃុសសកនុងវិស័យលេសចរណ៍

លដាយបាៃកំណត្់ចកខុវិស័យចាស់ោស់ ្ព្ម្ទាំងដាក់

លចញេិសលៅ ៃិងសកម្មភាព្ជាយុេធស្តស្រសត សំលៅចូល

រួម្បលងកើត្ការង្ករយូរអផងវងដល់យុវជៃបញ្ចប់ការសិកា  

ផតល់ការអភិវឌ្ឍជំនាញបផៃាម្ដល់អនកកំព្ុងបល្ម្ើការង្ករ 

បលងកើៃកាោៃុវត្តភាព្ការង្ករកនុង ៃិងល្ៅ្បលេសឱ្យ

្សបតាម្កម្មវិធិបណាុ ៉ះបណាា លជំនាញវិជាា ជីវៈលេសចរណ៍

អាស្ត ៃ (ASEAN MRA)។ 

៣.២- ភាព្រតងមំ្លនៃលេសចរណក៍នុង្សកុ ៃងិព្្ងកីលេសចរណក៍ម្ពុជាលៅកាៃេ់ីផារអៃតរជាត្ ិ

៣.២.១- បៃត វិៃិ លោគលលើយុេធនាការនានាផសព្វផាយ

លេសចរណ៍ 

• ្កសួងលេសចរណ៍ /្កុម្្បឹកាភិបាលសិកាេីផារ 

ៃិងផសព្វផាយលេសចរណ៍្ត្ូវបៃតលធវើការវិៃិលោគ

លៅកនុងយុេធនាការសិកាេីផារ ៃិងផសព្វផាយលេស-

ចរណ៍។  

• ចូលរួម្ព្ិព្ណ៌លេសចរណ៍អៃតរជាត្ិរបស់េីផារ

លេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗលដើម្បីលធវើការសហការលដាយ

ផ្អទ ល់ជាមួ្យ្កុម្ហ ុៃលធវើដំលណើរអៃតរជាត្ិធំៗ 

• លរៀបចំសកម្មភាព្ផសព្វផាយ Roadshows ស្ម្លប់

េីផារលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ 

លៅលព្លផដលម្លៃការលបើកដំលណើរការៃូវ

្ចកអៃតរជាត្ិល ើង វិញ ការសិកា ៃិងផសព្វផាយ

លេសចរណ៍លដើរត្ួនាេីសំខ្ៃ់កនុងការបលងកើៃភាព្្បកួត្

្បផជងវិស័យលេសចរណ៍។ ដូលចន៉ះ្ត្ូវព្្ងឹងត្ួនាេីនៃ

្កុម្្បឹកាភិបាល សិកា ៃិងផសព្វផាយលេសចរណ៍ 

ៃិងស្តា ៃត្ំណាងលេសចរណ៍លៅល្ៅ្បលេសឱ្យម្លៃ

្បសិេធភាព្ខ្ពស់។ 

 រីឯការចូលរួម្ផសព្វផាយលៅព្ិព្័រណ៍លៅ

ព្ិព្័រណ៍ធំៗជាអាេិ៍ ( ITB, WTM,.......) គួរផត្្ត្ូវបាៃ

លគយកចិត្តេុកដាក់ ៃិងបលងកើត្យុេធស្តស្រសតថ្មី បលងកើត្ៃូវ

រូបភាព្ថ្មីផដលលអ ៃិងទាក់ទាញជាងមុ្ៃ។ យុេធស្តស្រសតថ្មី

លៃ៉ះគរួលផ្អត ត្សំខ្ៃ់លលើវបបធម៌្ សកម្មភាព្នានាទាក់េង

ៃឹងម្ាូបអា រ ត្ស្រៃតី ៃិង្បនព្ណីជាលដើម្។  

 ្ កសួងលេសចរណ៍ 

 ្ កសួងការបរលេស ៃិងកិចច

សហ្បត្ិបត្តិការអៃតរជាត្ិ 

៣.២.២- ជំរុញេីផារលេសចរណ៍ផាូ វ ៃ្ យ (Long-haul) 

ម្កកាៃ់កម្ពុជា 

 

• ការលធវើឱ្យ្បលសើរល ើងៃូវការម្កដល់តាម្ផាូវអាកាស

នៃ្បលេសកម្ពុជា៖ 

 បលងកើៃលេធភាព្នៃ្កុម្ហ ុៃអាកាសចរណ៍ជាត្ិ

ភាព្ង្កយ្សួលកន ុងការលធវ ើដំលណើរ គឺជា

ការសំលរចចិត្តដ៏សំខ្ៃ់មួ្យស្ម្លប់លភញៀវលេសចរផដល

លធវើ ដំលណើររយៈចម្លៃ យ ៃ្ យ។ ល្កាយជំងឺកូ វីដ-១៩ 

 ្ កសួងលេសចរណ៍ 

 ្ កុម្ហ ុៃអាកាសចរណ៍ 
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កនុងការត្ភាា ប់ការល ៉ះលហើរលៅកាៃ់េីផារលគ្មល

លៅម្យួចំៃួៃ 

 ព្្ងឹងលេធភាព្នៃការល ៉ះលហើរអាកាសចរកនុង

្សុក  ការល ៉ះកនុង្សុក ៃិងភាា ប់លៅេីផារកនុង

ត្ំបៃ់ 

 ព្្ងឹង ៃិងព្្ងីកការល ៉ះលហើរ្ត្ង់លៅកាៃ់ 

េីផារលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ លៅកនុងត្ំបៃ់ ៃិង

ផាល់លេធភាព្កនុងការលបើកលជើងល ៉ះលហើរជាមួ្យ

្កុម្ហ ុៃអាកាសចរ ត្ភាា ប់ត្ំបៃ់លសៀម្រាប ៃិង

លខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ។ 

( ល ្កាយ ន្ ំ ២០២៣)  ្ ត្ូ វ ប លងកើ ៃភាព្ទាក់ទាញ

លេសចរណ៍ម្កព្ីផាូវ ៃ្ យ (បផៃាម្ព្ីលលើភាព្ទាក់ទាញ

លភញៀវលេសចរត្ំបៃ់អាស្ត ៃ ៃិងអាស្ត ៃបកូបី)។ 

 

៣.២.៣- ការលរៀបចំ ៃិងលលើកកម្ពស់ការផសព្វផាយ្ព្ឹត្តិ 

ការណ៍ អៃត រជាត្ិ ធំ ៗ   ( ្ ព្ឹ ត្តិ កា រណ៍ កីឡា

លេសចរណន៍បត្ង ្ព្ម្ទាងំ្ព្ឹត្តិការណ៍វបបធម្៌) 

 

• បលងកើត្្ព្ឹត្តិការណ៍កីឡាលេសចរណ៍ ៃិងលេសចរណ៍

វបបធម៌្ 

• ផសព្វផាយ្ព្ឹត្តិការណ៍ ៃិងលធវើេីផារឱ្យកាៃ់ផត្េូលំ-

េោូយដល់េីផារអៃតរជាត្ិ 

• ផតល់ការលលើកេឹកចិត្តលដើម្បីបលងកើៃភាព្ទាក់ទាញដល់

្បលេសកម្ពុជាជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍ស្ម្លប់

្ព្ឹត្តិការណ៍ម្ល យ 

កនុងរយៈលព្លប ុនាម ៃ ន្ ំ ចុងល្កាយលៃ៉ះ

្បលេសកម្ពុជាបាៃៃិងកំព្ុងបលងកើៃសម្ត្ាភាព្ ៃិង

កំណត្់្តារបស់ខ្ាួ ៃកនុងការលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍អៃតរជាត្ិ 

ៃិង្ព្ឹត្តិការណ៍វបបធម៌្សំខ្ៃ់ៗ ដូចជា្ព្ឹត្តិការណ៍រត្់

ម្ល រា៉ាត្ុងអងគរ ្ព្ឹត្តិការណ៍្បណំាងកង់ ្ព្ឹត្តិការណ៍ 

Ultra-trails ៃិងការ្បគំត្ស្រៃតីនានា។ លដាយស្តរវិបត្តិជំងឺ

កូវីដ-១៩បាៃផទុ៉ះល ើង ការលធវើេីផារ ៃិងការផសព្វផាយ

លេសចរណ៍នានា្ត្ូវបាៃផ្អអ ក ការផសព្វផាយលៅកាៃ់

្បលេសជិត្ខ្ង ៃិងមិ្ៃ្ត្ូវបាៃព្្ងីកលៅជាការ-

ផសព្វផាយជាលកខណៈអៃតរជាត្ិ។ 

ការលផ្អត ត្សំខ្ៃ់លៅលលើ្ព្ឹត្តិការណ៍នា

លព្លអនាគត្គួរផត្ម្លៃៃិរៃតរភាព្ - ្បលេសកម្ពុជាម្លៃ

សកាត ៃុព្លផដលមិ្ៃគួ រឱ្យលជឿស្ម្លប់ការ្បារព្ធ

្ព្ឹត្តិការណ៍កីឡាផបបលអកូ ៃិងសកម្មភាព្វបបធម៌្នានា

លៅកនុង្បលេស។ 

 ្ កសួងការបរលេស ៃិងកិចច 

សហ្បត្ិបត្តិការអៃតរជាត្ិ 

 គណៈកម្លម ធិការជាត្ិអូឡា-ំ

ព្ិក 

  វិស័យឯកជៃ 
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លទា៉ះបីជាម្លៃការរតត្ត្បិត្ៃូវការលធវើដំលណើរ

តាម្ផាូ វអាកាសព្ី បណាត ល ភញ ៀ វ ល េសច រអៃត រជាត្ិ

លដាយស្តរបញ្ជា វិបត្តិជំងឺកូ វីដ-១៩ ប ុផៃតការចូលរួម្ព្ី   

បណាត លភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ិកាៃ់ផត្ល្ចើៃៃឹងនំាម្កៃូវ 

ឱ្កាសដល់្បព្័ៃធផសព្វផាយអៃតរជាត្ិលដើម្បីផសព្វផាយ 

ៃិងលលើកកម្ពស់រូបភាព្វិជាម្លៃរបស់្បលេសកម្ពុជាបាៃ

កាៃ់ផត្្បលសើរ។ 

៣.២.៤- ការព្្ងឹងចលនាលេសចរណ៍កនុង្សុក ឱ្យម្លៃ

ៃិរៃតរភាព្ 

• បៃតជំរុញការលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍លេសចរណ៍កនុង្សុក 

ៃិងលេសចរណ៍នផទកនុង 

• លរៀបចំកញ្ច ប់េសសៃកិចចកនុង្សុក ម្លៃការលរៀបចំ

េុកជាម្ុៃ ៃិងម្លៃត្នម្ាសម្រម្យ  

• បណណលធវើដំលណើរកម្ាៃតកនុង្សុក 

• លលើកកម្ពស់លេសចរណ៍កនុង្សុក ៃិងលេសចរណ៍នផទ

កនុងក្មិ្ត្ខ្ពស់ 

 

 វិស័យលេសចរណ៍កនុង្សុក ៃិងលេសចរណ៍

នផទកនុងរំព្ឹងថាៃឹងចូលរួម្បលងកើត្ចំណូលចក់បញ្ចូលកនុង

លសដឋកិចចជាត្ិ តាម្រយៈលភញៀវលេសចរជាត្ិម្កកម្ាៃត

ត្ំបៃ់ លគ្មលលៅលេសចរណ៍ជៃបេ ផដលមិ្ៃទាៃ់

អភិវឌ្ឍៃ៍្គប់្ជុងល្ជាយ ឬមិ្ៃទាៃ់បាៃផសព្វផាយ

េូលំេូោយ។ េៃទឹម្ៃឹងលៃ៉ះ ចលនាលេសចរណ៍កនុង

្សុកបាៃជួយលលើកកម្ពស់ការអប់រំដល់ស្តធ្លរណៈជៃ

ឱ្យម្លៃម្ៃសិការ្សេាញ់ជាត្ិ ្សបតាម្េសសៃទាៃ 

“្សឡាញ់ជាត្ិ ្ត្ូវស្តគ ល់េឹកដី”។  ចលនាលេសចរកនុង

្សុកក៏អាចបណតុ ៉ះ ៃិងបលងកើៃស្តម្គគីភាព្ ៃិងការលច៉ះ

យកធុរៈគ្មន លៅវិញលៅម្ក ្សបតាម្េសសៃទាៃនៃ

ចលនាស្តម្គគីសងគម្។ វិស័យលេសចរណ៍កនុង្សុក ព្ិត្

ជាម្លៃសកាត ៃុព្លខ្ា ំងកនុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យ

លេសចរណ៍កម្ពុជា។ 

 ្ កសួងលេសចរណ៍ 

 រដឋបាលរាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

៣.៣- អភបិាលកចិចលេសចរណល៍ៅលព្លអនាគត្ 

៣.៣.១- ការព្្ងឹងអភិបាលកិចចស្ម្លប់្េ្េង់ វិស័យ

លេសចរណ៍្គប់ក្មិ្ត្ លដាយបៃតៃូវយៃតការ

អភិបាលកិចចថាន ក់ជាត្ិ ថាន ក់ល្កាម្ជាត្ិ (ល ព្ ៉ះលៅ

• បៃតព្្ងឹងយៃតការអភិបាលកិចចថាន ក់ជាត្ិ ថាន ក់ល្កាម្

ជាត្ិ (ល ព្ ៉ះលៅរដាឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល)  

• ព្្ងឹងយៃតការអងគភាព្្គប់្គងលគ្មលលៅលេសចរណ៍ 

យៃតការអភិបាលកិចចគឺជាេិសលៅយុេធស្តស្រសត

ដ៏សំខ្ៃ់ស្ម្លប់ធ្លនាៃិរៃតរភាព្នៃការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍។ 

កម្ពុជាម្លៃយៃតការលេសចរណ៍ជាល្ចើៃលៅថាន ក់ជាត្ិ 

 ្ កសួងលេសចរណ៍ 
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រដាឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល) អម្ជាមួ្យព្្ងឹងយៃតការ

អងគភាព្្គប់្គងលគ្មលលៅលេសចរណ៍ លៅតាម្

លគ្មលលៅលេសចរណ៍អាេិភាព្ឱ្យម្លៃៃិរៃតរភាព្ 

 

លៅតាម្លគ្មលលៅលេសចរណ៍អាេិភាព្ឱ្យម្លៃៃិរៃត

ភាព្ 

• ព្្ងីកសម្ត្ាភាព្សហគម្ៃ៍កនុងឧសាហកម្មលេស-

ចរណឱ៍្យម្លៃ្បសិេធភាព្ 

• ព្្ងឹងភាព្ជានដគ ូ(រដឋ-ឯកជៃ) កនុងវិស័យលេសចរណ៍

កម្ពុជា 

ថាន ក់ត្ំបៃ់ ៃិងរដឋបាលថាន ក់ល្កាម្ជាត្ិ ប ុផៃតរដឋបាលថាន ក់

ល្កាម្ជាត្ិមិ្ៃទាៃ់ម្លៃសកម្មភាព្ខ្ា ំងកាា លៅល ើយ។ 

េំនាក់េំៃងរវាងថាន ក់ជាត្ិ ថាន ក់ល្កាម្ជាត្ិ ព្ិលសស

ជាមួ្យផផនកឯកជៃ ៃិងសម្លគម្កនុងវិស័យលេសចរណ៍ 

លៅលលើសកម្មភាព្មួ្យចំៃួៃ គឺខ្ា ៉ះម្លៃសកម្មភាព្ ខ្ា ៉ះ

គ្មម ៃសកម្មភាព្ រីឯខ្ា ៉ះលេៀត្មិ្ៃរលូៃៃិងមិ្ៃទាៃ់សុី

ចង្កវ ក់គ្មន  ផដលចំបាច់្ត្ូវព្្ងឹងភាព្ជិត្សនិត្ជាមួ្យ

អនកពាក់ព្័ៃធទាំងឡាញ លៅល្កាម្ឆ្្ត្នៃកិចចសហ -

្បត្ិបត្តិការចត្ុភាគី។ 

េៃទឹម្ៃឹងលៃ៉ះ កនុងដំណាក់កាលលៃ៉ះ អងគភាព្

្គប់្គងលគ្មលលៅលេសចរណ៍ លៅតាម្ត្ំបៃ់លេសចរណ៍

សំខ្ៃ់ៗ ផដលលដើរត្ួនាេីោ ងសំខ្ៃ់កនុងការ្គប់្គង 

ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍លៅត្ំបៃ់លនា៉ះ ្ត្ូវការព្្ងឹង

ឱ្យកាៃ់ផត្សកម្ម ៃិង្បកបលដាយ្បសិេធភាព្ខ្ព ស់  

លដើម្បីធ្លនាឱ្យបាៃការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍្បកបលដាយ

ៃិរៃតភាព្ បរិោបៃនលៅតាម្ត្ំបៃ់លេសចរណ៍អេិភាព្ៗ។ 

៣.៣.២- ការលរៀបចំយៃតការកស្តងភាព្ធៃ់ ៃិងលឆ្ាើយត្ប

បនាទ ៃ់លៅៃឹងវិបត្តិលផសងៗកនុង វិស័យលេសចរណ៍ 

លដាយលរៀបចំ្ត្ួត្ព្ិៃិត្យវាយត្នម្ាល ើងវិញនៃ

ដំលណើរការអៃុវត្តនានាកនុងការលឆ្ាើយត្បលៅៃឹង

ជំងកឺូវដី-១៩  ៃិងបលងកើត្ឱ្យម្លៃផផៃការស្ម្លប់

ការលឆ្ាើយត្ប ៃិង្គប់្គងវិបត្តិ ឱ្យកាៃ់ផត្្បលសើរ

ល ើងលៅលព្លជួប្បេ៉ះៃឹងវិបត្តិលៅនថ្ៃអនាគត្ 

• លរៀបចំ្ត្ួត្ព្ិៃិត្យវាយត្នម្ាល ើងវិញនៃដំលណើរការ

អៃុវត្តនានាកនុងការលឆ្ាើយត្បលៅៃឹងជំងឺកូ វីដ-១៩ 

ៃិងបនាទ ប់ម្ក្ត្ូវបលងកើត្ឱ្យម្លៃផផៃការស្ម្លប់ការ

លឆ្ាើយត្ប ៃិង្គប់្គងវិបត្តិ ឱ្យកាៃ់ផត្្បលសើរល ើង

លៅលព្លជួប្បេ៉ះៃឹងវិបត្តិលៅនថ្ៃអនាគត្ 

លម្លរៀៃជាល្ចើៃព្ីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ លៃ៉ះព្ិត្ជាម្លៃ

ស្តរៈសំខ្ៃ់ ផដលវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា្ត្ូវចប់យក

ឱ្កាសលៃ៉ះលរៀបចំឱ្យម្លៃជាផផៃការការ្គប់្គងវិបត្តិ

ដ៏ម្លៃ្បសិេធភាព្ស្ម្លប់លដា៉ះ្ស្តយវិបត្តិលផសងៗលេៀត្

នាលព្លអនាគត្។ 

 ្ កសួងលេសចរណ៍ 

 គណៈកម្លម ជាត្ិអភិវឌ្ឍៃ៍

លេសចរណ៍ 
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ជំពូក្េី៣ 

យនតការស្ថា ប័ន និងគសរមាងក្មមវិធីអាេិភាព 

(២០២០-២០២៥) 

១-  រចនាេមព័នធននយនតការស្ថា ប័ន 

២-  កាតពវកិ្ចច និងភារកិ្ចចរបេ់ភាគីពាក្់ព័នធ 

៣-  គសរមាងក្មមវធិីអាេិភាព (២០២០-២០២៥) 

៤-  ហិរញ្ញបបទានរេរេង់ 

៥-  យនតការតាមដាន និងរតួតពិនិតយ (M&E) 
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ជំពូក្េី៣ : យនតការស្ថា ប័ន និងគសរមាងក្មមវិធីអាេភិាព (២០២០-២០២៥) 

(73). លោងស្តម រតី្នៃកិចច្បជំុរបស់្កសួងលេសចរណ៍ ៃិងគណៈកម្មការអប់រំ យវុជៃ កីឡា ធម្មការ កិចចការ

ស្តសនា វបបធម្៌ ៃិងលេសចរណ៍ នៃរដឋសភា កាលពី្នថ្ៃេ១ី៣ ផខ្ស ី ន្ ំ២០២០ ផដលបាៃលលើកល ើងលដាយ ឯកឧត្តម្ 

ហ ៃុ ម្ល ៃ ី ្បធ្លៃគណៈកម្មការេ៧ី នៃរដឋសភា “ការ្បយុេធ្ប្ំងៃងឹជំងឺកូវដី-១៩  ក៏ដូចជាការស្តត រល ើងវិញវិសយ័

លេសចរណ៍កម្ពុជាកនុង ៃិងល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវដី-១៩  គឺត្្ម្ូវឱ្យម្លៃការចលូរួម្ ៃិងកិចចសហ្បតិ្បត្តកិារទាងំក្ម្ិត្ថាន ក់

ជាតិ្ ៃិងអៃតរជាតិ្ ល្កាម្េ្ម្ង់ជាអៃតរវិស័យ អៃតរស្តា បៃ័ ៃិងភាព្ជានដគូរវាងរដឋ ៃងិឯកជៃ [...]” ការអៃវុត្តផផៃេី

ចងអុលផាូវលៃ៉ះ ទាម្ទារល្បើ្បាស់អភិ្ កម្នៃការចលូរមួ្ (Participatory Approach) ត្្ម្ូវឱ្យម្លៃការ “រមួ្គតិ្ រមួ្លធវើ រមួ្

េេលួខ្សុ្ត្វូ” ពី្្គបភ់ាគពីាក់ព័្ៃធ “ចត្ភុាគ ី(4Ps): រដឋ-ឯកជៃ-្បជាព្លរដឋ-នដគអូភវិឌ្ឍ”។  

 

របូភាព្េ១ី១: អភិ្ កម្នៃការចលូរមួ្ (Participatory Approach): រដឋ-ឯកជៃ-្បជាព្លរដឋ-នដគអូភវិឌ្ឍ” 

 

្បភព្ : កចិច្បជុំ្ កសងួលេសចរណ៍ (ដកឹនំាលដាយ ឯក្ឧតតម សោង ខ៊ុន រដឋមន្រនតីរក្េួងសេេចរណ៍) ៃងិគណៈកម្មការេ៧ី នៃរដឋ

សភា (ដកឹនំាលដាយ ឯក្ឧតតម ហ ៊ុន មា នី របធានគណៈក្មមការេី៧ ននរដឋេភា) កាលព្នីថ្ៃេី១៣ ផខ្សី  ន្ ំ២០២០ 
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១- រចនាេមព័នធននយនតការស្ថា ប័ន 

(74). លដើម្បីអៃុវត្ត ៃិងតាម្ដាៃផផៃការស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាកនុង ៃិងល្កាយវិបត្តិ

ជំងឺកូវដី-១៩  ផផៃេីចងអុលផាូវ លសនើឱ្យម្លៃរចនាសម្ព័ៃធម្យួជា្កុម្ការង្ករអៃតរស្តា ប័ៃ ល្កាម្េ្ម្ង់ភាព្ជានដគ ូ(4P) 

ម្ួយ ផដលម្លៃលឈាម ៉ះថា្កុម្ការង្កររាជរដាឋ ភិបាល ៃិងឯកជៃលដើម្បីស្តត រ  ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា

កនុង ៃិងល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  ដឹកនំាលដាយរដឋម្ស្រៃតី្កសួងលេសចរណ៍ (ដូចម្លៃកនុងរូបភាព្ខ្ងល្កាម្)។ ្កុម្

ការង្ករលៃ៉ះសាិត្ល្កាម្ឆ្្ត្របស់គណៈកម្លម ធកិារជាត្ិអភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ ៍ៃិង្តូ្វបលងកើត្ល ើងលដាយលសចកាីសល្ម្ច

របស់រាជរដាឋ ភិបាលកម្ពុជា។  ្កុម្ការង្ករលៃ៉ះម្លៃអៃុ្កុម្ការង្ករចំៃួៃ០៣ រួម្ម្លៃ៖ 

(១). អៃុ្កុម្ការង្ករគំ្មពារសហ្គ្មស ៃិងការង្ករកនុងវិស័យលេសចរណ៍ 

(២). អៃុ្កុម្ការង្ករជំរុញ ៃិងលលើកកម្ពស់េីផារលេសចរណ៍កនុង្សុក ៃិងអៃតរជាតិ្ 

(៣). អៃុ្កុម្ការង្ករព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្ ៃិងអភិបាលកិចចលេសចរណ៍។ 

 

រូបភាព្េ១ី២: រចនាសម្ពៃ័ធនៃយៃតការស្តា បៃ័៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២- កាតពវកិ្ចច និងភារក្ិចចរបេ់ភាគីពាក្់ព័នធ 

(75). លដើម្បីស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យកម្ពុជាល្កាយកូវីដ-១៩  ការធ្លនាបាៃៃូវេំៃុកចិត្ត ៃិងភាព្លជឿជាក់

កនុង្គប់ផខ្សសង្កវ ក់នៃផលិត្កម្មកនុងវិស័យលេសចរណ៍ គឺជាចំណចុគៃាឹ៉ះអាេិភាព្លដាយ្តូ្វគិត្ព្ីលដើម្ផខ្សដល់ចុងផខ្ស 

ៃិងលដាយរាប់គិត្ចប់ពី្លចញ្ព្ោៃយៃតល ៉ះនៃ្បលេសផដលលភញៀវលេសចរបាៃចកលចញរហូត្ដល់្ព្ោៃយៃត

ល ៉ះរបស់្បលេសកម្ពុជា ៃិងបៃតដល់លសវាកម្មស្តន ក់លៅ ហូបចុក លធវើដំលណើរ ៃិង្ត្ ប់លៅ្បលេសខ្ាួ ៃវិញ។ សូម្

រកុម្ការងាររាជរដ្ឋា ្ិបា  និងឯកជន ម្ដ្ើម្បសី្តា រ និងម្ ើកសទយួ 

វស័ិយម្ទសចរណ៍កម្ពជុាកនងុ និងម្រកាយវបិតាិជំងឺកូវដី្-១៩  

(ដឹ្កនាាំម្ដ្ឋយរដ្ាម្ន្រនាីរកសួងម្ទសចរណ៍) 

គ្ណៈកោម ធិការោតិអភិវឌ្ឍន៍ម្ទសចរណ ៍

អនុរកុម្ការងារគាំពារសហរគស 

និងការងារកនងុ 

វស័ិយម្ទសចរណ៍ 

អនុរកុម្ការងារជំរញុ និង

ម្ ើកកម្ពស់ទីផ្សារ

ម្ទសចរណ៍កនងុរសុក និង

អនារជាតិ 

អនុរកុម្ការងារពរងឹងសម្តថភាព 

និង អ្ិបា កិចចម្ទសចរណ៍ 
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បញ្ជា ក់ថា កនុងផខ្សចង្កវ ក់ផលិត្កម្មកនុងវិស័យលេសចរណ៍ម្លៃផបងផចកជាផខ្សចង្កវ ក់៣ កនុងលនា៉ះ ផខ្សចង្កវ ក់េី១. ការ

្គប់្គង្ចកទាវ រអៃតរជាតិ្្បកបលដាយសុវត្ាិភាព្ ៃិងង្កយ្សួល (្កុម្ហ ុៃយៃតល ៉ះ ៃិងអាកាសោៃដាឋ ៃ) ផខ្ស

ចង្កវ ក់េី២. ការផតល់លសវាលេសចរណ៍្បកបលដាយសុវត្ាិភាព្របស់វិស័យឯកជៃ (ការីលេសចរណ៍ សណាឋ គ្មរ 

លភាជៃីយដាឋ ៃ សម្បទាលេសចរណ៍ ៃិងការលធវើដំលណើរ) ៃិងផខ្សចង្កវ ក់េ៣ី. ការអៃុវត្ត្ កម្្បតិ្បត្តិ ៃិង្កម្សីលធម្៌

កនុងវិស័យលេសចរណ៍ដំណាក់កាលកូវីដ-១៩។  

(76). េៃទឹម្ៃឹងលៃ៉ះ ស្តា ប័ៃរដឋ ឯកជៃ (បុគគលិក ៃិងលភញៀវលេសចរទាងំអស់្តូ្វម្លៃការចូលរួម្្បកបលដាយ

ការេេួលខ្ុស្ត្ូវលៅលលើការអៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្ផដលដាក់លចញលដាយ្កសួងសុខ្ភិបាល ក៏ដូចជាអងគការសុខ្

ភាព្ពិ្ភព្លោក។ 

 

រូបភាព្េ១ី៣: ការស្តងេៃំកុចតិ្ត ៃងិភាព្លជឿជាក ់(Trust & Confidence) 

 
 

ក- ផខ្សចង្កវ ក់េី១.ការ្គប់្គង្ចកទាវ រអៃតរជាត្ិ្បកបលដាយសុវត្ាិភាព្ ៃិងភាព្ង្កយ្សួល  

(១.) ្ចកទាវ រអៃតរជាត្ផិាូវអាកាស្បកបលដាយសវុត្ាភិាព្ 

• កាត្ព្វកចិចនៃ្កមុ្ហ ៃុអាកាសចរណ ៍

- អៃុវត្តៃីតិ្វិធី្តួ្ត្ពិ្ៃិត្យសុខ្ភាព្្សបតាម្ការវាយត្នម្ាក្ម្ិត្នៃ ៃិភ័យ។ 

- ផាល់ៃូវតារាងកក់សំបុ្ត្យៃតល ៉ះ កម្មវិធីល ៉ះលហើរ ៃិងបញ្ាីអនកដំលណើរជិ៉ះយៃតល ៉ះ

ជាម្ុៃជូៃអាជាញ ធរ សុខ្ភិបាល ៃិងម្លៃការផបងផចកភារកិចច ៃិងការេេួលខ្ុស្តូ្វ

កនុងការ្បយុេធៃឹងជំងឺកូវីដ-១៩  លៅលលើយៃតល ៉ះ លដាយអៃុវត្តលៅតាម្លគ្មលការណ៍

្បតិ្បត្តិសតង់ដា (SOP) ស្ម្លប់្គប់្គង ៃិងអៃុវត្តការង្ករលៅកនុងម្ណឌ ល្តួ្ត្ពិ្ៃិត្យ

សុខ្ភាព្លៅតាម្្ពំ្ផដៃអាកាសចុ៉ះនថ្ៃេី៤ ផខ្ឧសភា ន្ ំ២០២០ លៅតាម្្ព្ោៃយៃត
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ល ៉ះអៃតរជាតិ្ ៃិងេីកផៃាងពាក់ព័្ៃធៃឹង្តូ្វលធវើការផសព្វផាយលគ្មលការណ៍្បតិ្បត្តិសាង់

ដាលៃ៉ះផងផដរ។ 

- ព្្ងីក ៃិងបលងកើៃការសម្លអ ត្យៃតល ៉ះ ៃិងកាប ៊ីៃ ឱ្យបាៃញឹកញាប់។ 

- ផតល់របំាងមុ្ខ្ស្ម្លប់អនកដំលណើរ ៃិងនាវិក លហើយ្តូ្វរកាសុវត្ាិភាព្ ៃិងអនាម្័យជាប់

ជាៃិចច កនុងកំលងុលព្លល ៉ះលហើរទាងំ្សុង។ 

- អៃុវត្តការល ើង ៃិងចុ៉ះពី្យៃតល ៉ះតាម្វិធីផដលកាត់្បៃាយការប ៉ះពាល់ជាម្ួយៃឹងអនក

ដំលណើរ ឬនាវិក (ល្បើទាវ រខ្ងម្ុខ្  ៃិងខ្ងល្កាយ) លដាយលគ្មរព្តាម្លគ្មលការណ៍

រកាគម្លា ត្សងគម្។ 

- ដាក់ក្ម្ិត្ការលធវើចលនារបស់អនកដំលណើរ ៃិងបុគគលិកលៅលលើយៃតល ៉ះកនុងលព្លល ៉ះ

លហើរ។ 

- ស្ម្ួលដល់ការផតល់ម្ាូបអា រ ៃិងៃីតិ្វិធីនានាផដលអាចកាត់្បៃាយការបម្លា ស់េី

របស់បុគគលិក ៃិងេំនាក់េំៃងជាម្ួយអនកដំលណើរ។ 

- ជួយស្មួ្លដល់អនកដំលណើរកំុឱ្យអងគយុលៅផកបរគ្មន  តាម្លេធភាព្ផដលអាចលធវើលៅបាៃ។ 

- ផតល់ៃូវ្កដាសអនាម្័យកនុងលជើងល ៉ះលហើរដល់អនកដំលណើរ ៃិងបុគគលិក។ 

- កាត់្បៃាយចំៃួៃសម្លភ រៈលៅកនុងកាប ៊ីៃ (សម្លភ រៈលបា៉ះព្ុម្ព ៃិងវត្ាអុៃុសាវរីយ៍នានា) ៃិង

កំណត់្កាបូបយួរនដជាលដើម្។ 

• អាកាសោៃដាឋ ៃ (អាកាសោៃដាឋ ៃ្បលេសលដើម្របស់លភញៀវលេសចរ ៃងិអាកាសោៃដាឋ ៃ

កម្ពុជា)៖ 

- ការ្គប់្ គង្ចកទាវ រផាូវអាកាស្បកបលដាយសវុត្ាភិាព្ ៃងិភាព្ង្កយ្សលួ 

 លធវើការរតត្បៃាឹងការ្តួ្ត្ពិ្ៃិត្យសុខ្ភាព្លៅតាម្្ចកលចញចូលអៃតរជាតិ្ លដាយលរៀៃ

សូ្ត្ពី្បេពិ្លស្តធៃ៍ការង្ករចត់្ផចង្គប់្គងអនកដំលណើរ ៃិងដាក់លចញៃូវ

ដំលណា៉ះ្ស្តយលលើបញ្ជា ម្ួយចំៃួៃដូចជាការរកេីកផៃាងស្ម្លប់ដាក់លធវើចតាត  ីស័ក 

ការបង់នថ្ាស្តន ក់លៅ ៃិងចំណីអា រលដាយស្តម្ីអនកដំលណើរ កនុងកំលុងលព្លស្តន ក់

លៅលធវើចតាត  ីស័ក ត្្ម្ូវការឱ្យម្លៃវិញ្ជញ បៃប្ត្សុខ្ភាព្បញ្ជា ក់ពី្ភាព្គ្មម ៃកូវីដ-

១៩  ចំៃួៃ៧២លម្ល ង ម្ុៃនថ្ៃលចញដំលណើរ ៃិងការធ្លនា រា៉ាប់រងសុខ្ភាព្កនុងចំៃួៃ

េឹក្បាក់លៅតាម្ការកំណត់្ (ស្ម្លប់ជៃបរលេស)។ 

 ្តូ្វព្្ងឹងការង្ករគៃាឹ៉ះព្ីរោ ង:  ម្ុៃលព្លអនកដំលណើរល ើងយៃតល ៉ះ ៃិងលព្ល

អនកដំលណើរម្កដល់្ព្ោៃយៃតល ៉ះជាចំបាច់ លដាយម្លៃការចូលរួម្ពី្្កសួង

ជំនាញដូចជា (១). ការអៃុវត្តៃូវលកខខ្ណឌ ខ្ងលលើស្ម្លប់អនកដំលណើរ (២). លរៀបចំ

យៃតការ្គប់្គងអនកដំលណើរចូលលៅតាម្្ព្ោៃយៃតល ៉ះឱ្យបាៃហមត់្ចត់្។ 
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 ពិ្ៃិត្យល ើងវិញៃូវការដាក់ការរតត្បៃតឹង ៃិងពិ្ធីស្តរលធវើដំលណើរជា្បចំលដាយល្បើ

ព័្ត៌្ម្លៃលអៗ ពី្អាជាញ ធរសុខ្ភាព្អៃតរជាតិ្ លដើម្បីធ្លនា ៃិងកាត់្បៃាយការគំរាម្

កំផហងលលើសុខ្ភាព្ស្តធ្លរណៈ ៃិង ៃិភ័យកនុង្សុក។ 

 បលងកើៃការល្បើ្បាស់បលចចកវិេាស្ម្លប់ការលធវើដំលណើរ្បកបលដាយសុវត្ាិភាព្ រលូៃ 

ៃិងគ្មម ៃការប ៉ះពាល់។ 

 ផតល់ព័្ត៌្ម្លៃរហ័ស ង្កយ្សួលផសវងរក ៃិងជា្បចំ អំពី្ ព័្ត៌្ម្លៃនៃការរតត្បៃតឹង

ការលធវើដំលណើរ ៃិងៃិោម្ការ ( វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ ៃិងវិធ្លៃសុខ្ភិបាល) 

ដល់វិស័យឯកជៃ ៃិងអនកដំលណើរ។ 

 ស្ម្បស្ម្ួលលលើលគ្មលៃលោបាយ ៃិងវិធ្លៃការពាក់ព័្ៃធរវាង្កសួងលេសចរណ៍ 

្កសួងសុខ្ភិបាល ្កសួងម្ នផទ ៃិង្កសួងស្តធ្លរណការ ៃិងដឹកជញ្ាូៃ។ 

 លធវើការរួម្បញ្ចូលៃូវលកខខ្ណឌ ត្្ម្ូវ ៃិងវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍កនុងវិស័យលេស-

ចរណ៍ ៃិងការលធវើដំលណើរ ឱ្យ្សបៃឹងក្ម្ិត្អៃតរជាតិ្ ៃិងលធវើការល ព្ ៉ះលៅរកការ

បលងកើត្កម្មវិធីតាម្ដាៃរបស់លភញៀវ។ 

 កាត់្បៃាយ ៃិភយ័នានាលៅលព្លចកលចញ ៃិង /ឬ លព្លចូលកនុង្បលេស។ 

(២.) ្ចកទាវ រអៃតរជាត្ ិផាូវលគ្មក ៃងិផាូវេកឹ្បកបលដាយសវុត្ាភិាព្ 

• អនកផតលល់សវាដឹកជញ្ាូៃលេសចរណត៍ាម្ផាូវលគ្មក្ត្ូវអៃវុត្តតាម្វធិ្លៃសវុត្ាិភាព្លេសចរណ៍

ស្ម្លប់ម្លធាបាយផាូវលគ្មក ដូចជា សុវត្ាិភាព្អនាម្័យ លៅេីតាំងចំណត្ សុវត្ាិភាព្អ

នាម្័យកនុងរថ្យៃតលេសចរណ៍ សុវត្ាិភាព្លេសចរ ៃិងអនកដំលណើរ ៃិងសុវត្ាិភាព្ស្ម្លប់

បុគគលិកផតល់លសវាកម្ម។ 

• អនកផតល់លសវាដឹកជញ្ាូៃលេសចរណ៍តាម្ផាូវេឹក្តូ្វអៃុវត្តតាម្វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍

ស្ម្លប់ម្លធាយបាយដឹកជញ្ាូៃផាូវេឹក ដូចជា សុវត្ាភិាព្អនាម្យ័លៅេតំីាងចណំត្ សវុត្ាភិាព្

អនាម្័យកនុងកាណូត្លេសចរណ៍ សុវត្ាិភាព្លេសចរ ៃិងអនកដំលណើរៃិងសុវត្ាិភាព្ស្ម្លប់

បុគគលិកផតល់លសវាកម្ម។ 

•  រីឯការ្គប់្គង្ចកទាវ រអៃតរជាតិ្តាម្ផាូវេឹក ៃិងផាូវលគ្មកម្លៃលកខខ្ណឌ ត្្ម្ូវនៃការ្គប់្គង

ដូចគ្មន ៃឹង្ចកទាវ រអៃតរជាតិ្ផាូវអាកាសផដរ។ 
 

ខ្- ផខ្សចង្កវ កេ់២ី . ការផតល់លសវាលេសចរណ៍្បកបលដាយសុវត្ាិភាព្ គឺជាកតាត ចំបាច់បំផុត្។  

(77). កនុងដំណាក់កាលេម្លា ប់ថ្មី ្កសួងលេសចរណ៍បាៃបលងកើត្ វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍សំលៅធ្លនាឱ្យ

បាៃៃូវត្ុលយភាព្នៃ្ប្កត្ីភាព្នៃសកម្មភាព្អាជីវកម្មលេសចរណ៍ ៃិងការធ្លនាបាៃៃវូសុវត្ាិភាព្ជូៃលភញៀវលេសចរ

បុគគលិក ៃិង្បជាព្លរដឋ។ 

(78).  វិធីស្តស្រសតកនុងការលរៀបចំវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍លៃ៉ះ ្កសួងលេសចរណ៍បាៃបលងកើត្ៃូវឯកស្តរជា

ម្ូលដាឋ ៃចំៃួៃ (០២) គឺ (១). ្កម្្បតិ្បត្តិ ៃិង (២). លគ្មលការណ៍ផណនំាកំណត់្ពី្លកខខ្ណឌ អបបបរម្ល។ 



100 

 

រូបភាព្េ១ី៤:  វធិ្លៃសវុត្ាិភាព្លេសចរណ ៍

 
(្បភព្ : អគគនាយកដាឋ ៃ្គប់្ គងឧសាហកម្មលេសចរណ)៍ 

 

 (79). ្កសួងលេសចរណ៍បាៃអៃុវត្តតាម្ស្តម រតី្នៃម្ល្តាេី៤៨ នៃចាប់សតីពី្លេសចរណ៍ផចងថា “្បត្ិបត្តិករ

លេសចរណ៍ រួម្ទាំងភាន ក់ង្ករ ៃិលោជិក ៃិងអនកជាប់កិចចសៃាទាំងអស់ ្ត្ូវម្លៃកាត្ព្វកិចចអៃុវត្តតាម្ចាប់ ៃិងបេ

បញ្ជញ ត្ិជាធរម្លៃ ផដលពាក់ព្័ៃធៃឹងសតង់ដា្កម្្បត្ិបត្តិវិជាា ជីវៈ ៃិងលកខខ្ណឌ នានានៃអាជាញ បណណលេសចរណ៍” ៃិង

ម្ល្តាេី៥០ នៃចាប់សតីពី្លេសចរណ៍ផចងថា “លេសចរ ឫអនកលធវើដំលណើរកម្ាៃត្ត្ូវម្លៃកាត្ព្វកិចចលគ្មរព្ចាប់ វិធ្លៃ

សុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍របស់្កសួងលេសចរណ៍ ៃិងបេបញ្ញត្ិតជាធរម្លៃរបស់្ព្៉ះរាជាណាច្កកម្ពុជា”។  តាម្ការ

ល្គ្មងេុកវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍លៃ៉ះ ៃឹងដាក់ឱ្យអៃុវត្តជា ២ជំ ៃ ដូចខ្ងល្កាម្៖ 
 

➢  វធិ្លៃសវុត្ាភិាព្លេសចរណក៍នុងជ ំៃេ១ី 

(80). កនុងលនា៉ះ លសវាកម្មផដលបាៃសល្ម្ចដាក់អៃុវត្តកនុងជំ ៃេី១ រួម្ម្លៃ ១.រម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍ 

២. សហគម្ៃ៍លេសចរណ៍ ៣.លភាជៃីយដាឋ ៃ ៃិងអា រដាឋ ៃលេសចរណ៍ ៤.លសវាកម្មស្តន ក់លៅលេសចរណ៍ ៥.ដឹក

ជញ្ាូៃលេសចរណ៍ផាូវេឹក ៦. ដឹកជញ្ាូៃលេសចរណ៍ផាូវលគ្មក ៧. ការីលេសចរណ៍កនុង្សុក ៃិង ៨.ម្គគុលេទសក៏

លេសចរណ៍ ៃិងអនកបកផ្បភាស្តបៃត។  
 

រូបភាព្េ១ី៥: ឡាបលិសម្លគ លអ់ាជវីកម្មលេសចរណ ៍កនុងជ ំៃេ១ី៖ 

 

(្បភព្ : ្កសងួលេសចរណ)៍ 
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(81). លដើម្បីវាយត្នម្ាសល្ម្ចផតល់ឱ្យឡាបិលវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ខ្ងលលើ ្កសួងលេសចរណ៍បាៃ

លរៀបចំលគ្មលការណ៍ផណនំាកំណត់្អំពី្លកខខ្ណឌ អបបបរម្លផដលម្លៃដូចខ្ងល្កាម្៖ 

លគ្មលការណ៍ផណនំាវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ជំ ៃេី១ រួម្ម្លៃ៖  

o លគ្មលការណផ៍ណនំាសតីព្ី វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណស៍្ម្លប់អាជីវកម្មរម្ណយីដាឋ ៃលេសចរណ ៍

លដើម្បី្បយុេធ្ប្ំងៃឹងជំងកឺូវដី-១៩              (លកខខ្ណឌ ត្្ម្ូវ =១៦) 

o លគ្មលការណ៍ផណនំាសតីព្ី វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណស៍្ម្លប់អាជីវកម្មដឹកជញ្ាូៃលេសចរណ៍ផាូវ

លគ្មក កនុងដំណាក់កាលកូវីដ-១៩   (លកខខ្ណឌ ត្្ម្ូវ =១៦) 

o លគ្មលការណ៍ផណនំាសតីព្ី  វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណស៍្ម្លប់អាជីវកម្មដឹកជញ្ាូៃលេសចរណ៍ផាូវ

េឹក កនុងដំណាក់កាលកូវីដ-១៩   (លកខខ្ណឌ ត្្ម្ូវ =១៦) 

o លគ្មលការណផ៍ណនំាសតីព្ី វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណស៍្ម្លប់អាជីវកម្មលសវាកម្មស្តន ក់លៅលេស-

ចរណ៍ លដើម្បី្បយុេធ្ប្ំងៃឹងជំងកឺូវដី-១៩    (លកខខ្ណឌ ត្្ម្ូវ =៣០) 

o លគ្មលការណផ៍ណនំាសតពី្ ីវិធ្លៃសវុត្ាភិាព្លេសចរណស៍្ម្លបអ់ាជីវកម្មលភាជៃយីដាឋ ៃ ៃងិអា រ-

ដាឋ ៃលេសចរណ៍ លដើម្បី្បយុេធ្ប្ំងៃឹងជំងកឺូវដី-១៩   (លកខខ្ណឌ ត្្ម្ូវ =៣០) 

o លគ្មលការណផ៍ណនំាសតីព្ីវិធ្លៃសវុត្ាិភាព្លេសចរណស៍្ម្លប់អាជីវកម្មលេសចរណក៍ារលីេសចរណ ៍

កនុង្សុក   (លកខខ្ណឌ ត្្ម្ូវ =១៧) 

o លគ្មលការណផ៍ណនំាសតពី្ីវធិ្លៃសវុត្ាភិាព្លេសចរណស៍្ម្លប់ម្គគលុេទសកល៍េសចរណ ៍ៃិងអនកបកផ្ប

ភាស្តបៃត   (កាត្ព្វកិចចអៃុវត្ត =៧) 
 

➢  វធិ្លៃសវុត្ាភិាព្លេសចរណ ៍ )កនុងជ ំៃេ២ី( ៖ 

(82). កនុងជំ ៃេី២ ្កសួងលេសចរណ៍ល្គ្មងលរៀបចំ វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្ម

លេសចរណ៍ រួម្ម្លៃ ១.កីឡាលេសចរណ៍ ២. លសវាម្ណឌ លកម្ាៃតលេសចរណ៍ម្ៃុសសលព្ញវ័យ (លបៀ គ ឌ្ិៃ 

ខ្រា៉ាអូលខ្ រងគស្តល ៃិងឌ្ីសកូផត្ក) ៣. លសវាកម្មសា  ៃិងម្ល សា ៤.លសវាកម្មម្ល យ បៃទប់្បជុំ ៥. លសវាកម្ម

្ព្ឹត្តិការណ៍លេសចរណ៍ ៃិង ៦.ការីលេសចរណ៍នំាលភញៀវចូល។ 
 

រូបភាព្េ១ី៦: ឡាបលិសម្លគ លអ់ាជវីកម្មលេសចរណ ៍កនុងជ ំៃេ២ី 

 

 

  

 

  

 

(្បភព្ : ្កសងួលេសចរណ)៍ 
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គ. ផខ្សចង្កវ កេ់៣ី . ការអៃុវត្ត្ កម្្បត្ិបត្ត ិ្កម្សីលធម្៌កនុងវិស័យលេសចរណ៍ដំណាក់កាលកូវីដ-១៩។ 

(83). លដើម្បីបលងកើៃ្បសិេធភាព្នៃការអៃុវត្តយុេធស្តស្រសតបង្កក រ ៃិងេប់ស្តក ត្់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ

កូវីដ-១៩  កនុងវិស័យលេសចរណ៍ ផខ្សចង្កវ ក់ចុងល្កាយលៃ៉ះគឺជាការលសនើឱ្យភាគីពាក់ព័្ៃធទាំងអស់្តូ្វចូលរួម្

្បកបលដាយការេេួលខ្ុស្តូ្វ លពាល្តូ្វអៃុវត្ត្ កម្្បត្ិបត្តិ ៃិង្កម្សីលធម្៌វិជាា ជីវៈ លរៀងៗខ្ាួ ៃ។ 

១). លភញៀវលេសចរ: ្តូ្វអៃុវត្តតាម្្កម្្បតិ្បត្តិ ៃិង្កម្សីលធម្៌កនុងវិស័យលេសចរណ៍។ 

ឧទារហណ៖៍ 

- ្តូ្វសហការផតល់ព័្ត៌្ម្លៃដល់ម្លូដាឋ ៃអាជីវកម្មលេសចរណ៍លដើម្បីចុ៉ះលឈាម ៉ះតាម្្បព្័ៃធ

បលចចកវេិាច៉ុះបញ្ាវីត្តម្លៃលភញៀវលេសចរតាម្រយៈ (Telegram  BOT) លដើម្បីផតល់េិៃនៃយ័ 

ៃិងដំលណើររបស់ខ្ាួ ៃផដលអាចលឆ្ាើយត្បទាៃ់លព្លលវោកនុងការ្គប់្គងស្តា ៃភាព្កនុង

ដំណាក់កាលនៃវិបត្តិជំងឺកូវដី-១៩  

- ្តូ្វចុ៉ះលឈាម ៉ះលលើ្បព្ៃ័ធច៉ុះបញ្ចសី្តន កល់ៅលេសចរណ ៍

(www.accommodationrgistrat.net) ស្ម្លប់លភញៀវលេសចរកនុង្សុក ៃិងលភញៀវ

លេសចរអៃតរជាតិ្ លដើម្បីរកាេិៃនៃ័យរាល់ការស្តន ក់លៅរបស់ខ្ាួ ៃតាម្អាជីវកម្មស្តន ក់លៅ

លេសចរណ៍ៃីម្ួយៗ ៃិងកនុងបញ្ាី្បព័្ៃធ Telegram BOT ស្ម្លប់លសវាកម្មលផសងៗលេៀត្។ 

- ្តូ្វចូលរួម្អៃុវត្តតាម្ការផណនំារបស់្កសួងសុខ្ភិបាល ៃិង្កសួងលេសចរណ៍ៃូវ

្បការគួរលធវើ ៃិងម្ិៃគួរលធវើ (Dos & Don’ts) 

- ្តូ្វចលូរួម្ចក់វា៉ា ក់ស្តងំកូវដី-១៩ (Vaccination Passport)។  

២). បុគគលិកបល្ម្ើការង្ករកនុងវិស័យលេសចរណ៍: ្តូ្វចូលរួម្អៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍

ផដល្កសួងបាៃដាក់លចញ ៃិង្តូ្វអៃុវត្តតាម្វិធ្លៃការលផសងៗលេៀត្របស់រាជរដាឋ ភិបាល។ 

េៃទឹម្លៃ៉ះ បុគគលិកបល្ម្ើការង្ករកនុងវិស័យលេសចរណ៍ ពិ្លសសបុគគលិកបល្ម្ើការង្ករជួរម្ុខ្

្តូ្វេេួលបាៃការចក់វា៉ា ក់ស្តងំកូវីដ-១៩ បង្កក រការឆ្ាងជំងឺកូវដី-១៩។  

៣). វិស័យឯកជៃ: អៃុវត្ត្ កម្្បតិ្បត្តិ ៃិង្កម្សីលធម៌្វិជាា ជីវៈ លដាយអៃុវត្តតាម្វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្

លេសចរណ៍ ៃិងវិធ្លៃការលផសងៗលេៀត្ផដលរាជរដាឋ ភិបាលបាៃដាក់លចញ។ 

៤). នដគូអភិវឌ្ឍ: លដើម្បីចូលរួម្ស្តា រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យកម្ពុជា ្តូ្វការចំបាច់ៃូវការគំ្ម្េពី្នដគូ

អភិវឌ្ឍនានាស្ម្លប់ការអៃុវត្តគល្ម្លងស្តា រ ៃិងលលើកសទួយល ើងវិញនៃវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា 

ជាអាេិ៍ UNWTO, PATA, WTTC, AFD, ADB, World Bank, JICA,..។ល។ 

៥). កិចចសហ្បត្ិបត្តិការ: ការព្្ងឹងកិចចសហ្បតិ្បត្តិការ្គប់ក្មិ្ត្ ទាងំលេវភាគី ៃិងព្ហុភាគីកនុង

 វិស័យលេសចរណ៍រវាងកម្ពុជា ៃិងបណាា ្បលេសនានាកនុងតំ្បៃ់ ៃិងសកលលោក្ព្ម្ជាម្ួយ

អងគការជាតិ្ ៃិងអៃតរជាតិ្។ 

http://www.accommodationrgistrat.net/
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៣- គសរមាងក្មមវិធីអាេិភាព (២០២០-២០២៥)  

ក. គំ្មពារ ៃងិលលើកកម្ពសផ់ផនកលសដឋកចិច ៃងិការង្ករកនុងវសិយ័លេសចរណក៍ម្ពុជា 

គល្ម្លងេ១ី: “លេសចរណ៍្បលភេ ការលធវើដលំណើរ ៃងិលេសចរណស៍វុត្ាភិាព្ - Travel Bubble ៃិង One 

way/Two way Closed-loop Chartered Plane”  

គល្ម្លងេ២ី: “យុេធនាការកម្ពុជា៖ កម្មវិធីអៃុវត្តយុេធនាការ “វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍” ស្ម្លប់ ន្ ំ 

(២០២០-២០២៣)” 

គល្ម្លងេ៣ី: “យុេធនាការអកខរកម្មឌ្ីជីថ្ល ៃិងជំនាញឌ្ីជីថ្លកនុងវិស័យលេសចរណ៍” 

គល្ម្លងេ៤ី: “គល្ម្លងកាត្់បៃាយភាព្ធាុ៉ះធ្លា យនៃលសដឋកិចចពី្វិស័យលេសចរណ៍” 

គល្ម្លងេ៥ី: “គល្ម្លងបលងកើត្ស្តោជាតិ្វិជាា ជីវៈលេសចរណ៍ (លខ្ត្តលសៀម្រាប ៃិងម្ណឌ លគិ រី)” 

គល្ម្លងេ៦ី: “គល្ម្លងលរៀបចំបលងកើត្គណៃីលេសចរណ៍រណប (TSA)” 
 

ខ្. លលើកកម្ពសេ់ផីារលេសចរណក៍ម្ពុជា 

គល្ម្លងេ៧ី:  “សិកាលេធភាព្លរៀបចំតំ្បៃ់លបតិ្កភណឌ អងគរ: លគ្មលលៅលេសចរណ៍ផបប ា្ ត្នវ-Smart 

 Destination” 

គល្ម្លងេ៨ី:  “គល្ម្លងផកលម្អកំព្ង់ផផលេសចរណ៍ចុងឃ្នន ស” 

គល្ម្លងេី៩:  “គល្ម្លងលរៀបចំតំ្បៃ់លថ្មើរលជើងលៅលខ្ត្តលសៀម្រាប រាជធ្លៃីភនំលព្ញ ៃិងលខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ” 

គល្ម្លងេី១០:   “គល្ម្លងបលងកើត្បណណលេសចរណ៍កម្ពុជា (Cambodia Pass)” 

គល្ម្លងេី១១:  “គល្ម្លងព្្ងឹងលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធរូបវ័ៃត (ផាូវជាអាេិភាព្) ៃិងបញ្ចូលេឹក លភាើង លូ ៃិងការ

 ្គប់្គងបរិស្តា ៃ (ជាពិ្លសសស្ម្លម្) លដើម្បីជំរុញដល់់ចលនាលេសចរណ៍កនុង្សុកលៅ

 កាៃ់រម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍សំខ្ៃ់”  

គល្ម្លងេី១២:   “ការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍ផដលលធវើដំំលណើរលដាយខ្ាួ ៃឯង (Self-driving Tourism)” 

គល្ម្លងេ១ី៣: “យុេធនាការកម្ពុជាស្តអ ត្: ល ព្ ៉ះលៅស្តវ គម្ៃ៍្ពឹ្ត្តិការណ៍ SEA Game-2023” 

គល្ម្លងេី១៤:   “ព្្ងឹងការផសព្វផាយព័្ត៌្ម្លៃលេសចរណ៍កនុង្សុក ៃិងការបលងកើត្ម្ណឌ លព័្ត៌្ម្លៃ

 លេសចរណ៍លៅតាម្រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត” 

គល្ម្លងេី១៥:  “ ន្ ំេសសនាលេសចរណ៍កម្ពុជា (Visit Cambodia Years ២០២២-២០២៣)” 

គល្ម្លងេី១៦:  “គល្ម្លងទាក់ទាញលេសចរណ៍ម្ល យ: កម្ពុជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍ម្ល យ” 
 

គ. លលើកកម្ពសអ់ភបិាលកចិចលេសចរណ៍ 

គល្ម្លងេ១ី៧: គល្ម្លងសតីពី្ “គល្ម្លងកម្មវិធីព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្កនុងវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា (២០២០-

២០២៣)” 
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៤- ហិរញ្ញបបទានរេរេង់ 

(84). លយើងៃឹងលសនើល ើងៃូវកញ្ចប់ថ្វិកាសលស្រង្កគ ៉ះស្ម្លប់អៃុវត្តគល្ម្លង ៃិងសកម្មភាព្កនុងការស្តត រល ើងវិញ

ៃូវវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា ផដល្បភព្ថ្វិការួម្ម្លៃ៖ 

ក. កញ្ចបថ់្វកិាសលស្រង្កគ ៉ះ (Stimulus Packages) 

• គល្ម្លងសហហរិញ្ញបបទាៃ្េ្េងស់ហ្គ្មសធៃ់ត្ូច ៃិងម្ធយម្ (SME’s Fund): គល្ម្លង ហិរញ្ញ

បបទាៃ្េ្េងស់ហ្គ្មសធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្ ្ តូ្វបាៃបលងកើត្ល ើងលដាយ្កសួងលសដឋកិចច ៃិងហិរញ្ញ

វត្ា ុកាលពី្លដើម្ផខ្លម្ស្ត កនុងលគ្មលបំណងផតល់ឥណទាៃម្លៃការ្បាក់ទាប លដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍ

សហ្គ្មសធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្កនុងវិស័យអាេិភាព្។ ម្ូលៃិធិល្កាម្គល្ម្លង ហិរញ្ញបបទាៃលៃ៉ះ ម្លៃ

េំហំេឹក្បាក់ ១០០ោៃដុោា រអាលម្ រិក ៃិងម្លៃនដគូសហការបលញ្ចញ្បាក់កម្ច ី គឺ្គឹ៉ះស្តា ៃ

ធនាគ្មរ ៃិងម្ី្កូហិរញ្ញវត្ាចុំៃួៃ៣៣ កនុងលនា៉ះរួម្ម្លៃ ធនាគ្មរពាណិជាចំៃួៃ២៣ ធនាគ្មរឯកលេស

ចំៃួៃ៣ ្គឹ៉ះស្តា ៃម្ី្កូហិរញ្ញវត្ាេុេួល្បាក់បលញ្ញើ ចំៃួៃ៥ ៃិង្គឹ៉ះស្តា ៃម្ី្កូហិរញ្ញវត្ាចុំៃួៃ២។ 

• ម្ូលៃិធិឥណទាៃ (Credit Guarantee Fund): ្កសួងលសដឋកិចច ៃិង ហិរញ្ញវត្ា ុៃឹងលរៀបចំបលងកើត្ 

ម្ូលៃិធិធ្លនាឥណទាៃ (Credit Guarantee Fund) ជាម្ួយថ្វិកា ២០០ោៃដុោា រអាលម្ រិក។ 

ម្ូលៃិធិលៃ៉ះ អាចធ្លនាឥណទាៃកម្ចី តាម្រយៈធនាគ្មរ ៃិងម្ី្កូហិរញ្ញវត្ា ុលដាយល្បើលគ្មលការណ៍

េីផារ លដើម្បីជួយស្ម្លលសម្លព ធ រំហូរស្តច់្បាក់ ៃិងេុៃបងវិលរបស់អាជីវកម្ម-ធុរកិចចកនុង្គប់វិ

ស័យ បាៃោ ងតិ្ចចំៃួៃ ២០០ោៃដុោា រអាលម្ រិក។ 

• កិចចគំ្ម្េហិរញ្ញបបទាៃ (Financing Facility): ្កសួងលសដឋកិចច ៃិង ហិរញ្ញវត្ា ុៃឹងល្ត្ៀម្ថ្វិកា

ស្ម្លប់ហិរញ្ញបបទាៃបផៃាម្ចំៃួៃ ៣០០ោៃដោុា រអាលម្ រកិ លដើម្បីគំ្ម្េ ៃិង លដើរតួ្ជាកាតាលីករ

ជំរុញកំលណើៃតាម្វិស័យសំខ្ៃ់ៗ កនុងកំលុងលព្លវិបត្តិ ៃិងល្កាយលព្លវិបត្តិ។ 
 

ែ. កញ្ចប់ងវកិាម្ ើកសទយួសរោប់វស័ិយម្ទសចរណ៍ (១៧ គម្រោង) 

(85). ងវកិាខដ្ រតូវអនុវតាគម្រោងអាទិភាពទាំងអស់រសបតាម្ការចាាំបាច់ថ្នគម្រោងនីមួ្យៗ។ 

 

៥- យនតការតាមដាន និងរតួតពិនិតយ   

(86). លដើម្បីតាម្ដាៃ ្ត្ួត្ព្ិៃិត្យ ៃិងវាយត្នម្ាបាៃ លយើង្តូ្វលរៀបចំយៃតការតាម្ដាៃ ្ត្ួត្ព្ិៃិត្យ ៃិងវាយ

ត្នម្ាផដលម្លៃស្តរៈសំខ្ៃ់ដល់ការធ្លនា្បសិេធភាព្ គណលៃយយភាព្ ៃិងសកាិសិេធភាព្នៃការអៃុវត្តគល្ម្លងកម្មវិធី

ៃីម្ួយៗ ឱ្យ្សបតាម្កាលកំណត់្ៃីម្ួយៗ។ ការអៃុវត្តផផៃេីចងអុលផាូវលៃ៉ះ ្តូ្វតាម្ដាៃ្តួ្ត្ពិ្ៃិត្យ ៃិងវាយត្នម្ា

លដាយគណៈកម្លម ធិការជាត្ិអភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍។ 
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(87). ឥេធិព្លឬផលប ៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  លៃ៉ះ គឺពិ្ត្ជាពិ្បាកកនុងការលធវើការវាយត្នម្ា ឱ្យ្បាកដ

្បជាណាស់។ កម្ពុជាក៏ដូចជាបណាត ្បលេសដនេលេៀត្លលើសកលលោក បាៃេេួលរងផលប ៉ះពាល់ោ ងខ្ា ំងពី្ជំងឺកូវដី-

១៩ លៃ៉ះចប់តាំងពី្លដើម្ ន្ ំ២០២០ ម្កលម្ា ៉ះ កនុងលនា៉ះ វិស័យលេសចរណប៍ាៃេេួលរងផលប ៉ះពាលជ់ាអវជិាម្លៃោ ង

ដំណំព្ីវិបត្តិលៃ៉ះ ផដល្តូ្វបាៃសៃនិដាឋ ៃថា ន្ ំ២០២០ ពិ្ត្ជានំាម្កៃូវបញ្ជា ្បឈម្ោ ងខ្ា ំង ដល់វិស័យលេសចរណ៍

កម្ពុជាម្ិៃធ្លា ប់ម្លៃកនុងរយៈលព្ល ៣០ ន្ ំចុងល្កាយលៃ៉ះ។ ប ុផៃតចំណចុលៃ៉ះក៏បាៃឆ្ាុ៉ះបញ្ជច ងំឱ្យល ើញអំពី្តួ្នាេីដ៏ម្លៃ

ស្តរៈសំខ្ៃ់របស់វិស័យលេសចរណ៍កនុងការរួម្ចំផណកអភិវឌ្ឍៃ៍លសដឋកិចច-សងគម្ ក៏ដូចជាឥេធិព្លផដលម្លៃលកខណៈ

្បទាក់្កឡាគ្មន ជាអៃតរវិស័យ ជាម្ួយបណាត វិស័យលសដឋកិចចសងគម្សំខ្ៃ់ៗដនេលេៀត្របស់ជាត្ិ។  

(88). ដូលចន៉ះ ការលរៀបចំផផៃេីចងអុលផាូវ  សតីពី្ផផៃការស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាកនុង ៃិង

ល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩  គឺជា្តី្វិស័យម្ួយដ៏ម្លៃស្តរៈសំខ្ៃ់ ៃិងជាយុេធស្តស្រសតលកៀរគរឱ្យ្គប់ភាគីពាក់ព័្ៃធ្សប

តាម្ពាកយលស្តា ក “ទាំងអស់គ្មន  រួម្គ្មន  លយើងៃឹងឆ្ាងផុត្្គ្មលំបាកលៃ៉ះជាម្ួយគ្មន ” លដើម្បីចូលរួម្កនុងការស្តត រ ៃិងលលើក

សទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាល ើងវិញ ៃិងជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យលេសចរណ៍ល ព្ ៉ះលៅរកអនាគត្ថ្មី “េម្លា ប់ថ្មីនៃ

លេសចរណ៍”។  

(89). ផផៃេីចងអុលផាូវលៃ៉ះៃឹងបៃតជំរុញការអៃុវត្តលគ្មលៃលោបាយរបស់រាជរដាឋ ភិបាលកម្ពុជាកនុងការ

អភិវឌ្ឍលេសចរណ៍ឱ្យម្លៃគុណភាព្ សុវត្ាិភាព្ ៃិងៃិរៃតរភាព្ ៃិងផ្បកាា យការគំរាម្កំផហងពី្ជំងឺកូវីដ-១៩  លៅជា

ឱ្កាសស្ម្លប់ការផកេ្ម្ង់រចនាសម្ព័ៃធ កនុងឧសាហកម្មលេសចរណ៍ ល ព្ ៉ះលៅយៃតការស្តា ប័ៃរតងមំ្ល ា្ ត្នវ ៃិង

កាៃ់ផត្ម្លៃ្បសិេធភាព្ជាងមុ្ៃ អម្ជាម្ួយការដាក់លចញៃូវកម្មវិធីៃលោបាយដ៏ម្ុត្្សួចកនុងការស្តត រ ៃិងលលើកសទួយ

 វិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា។ លដើម្បីចប់យកឱ្កាសនៃវិបត្តិលៃ៉ះ រាជរដាឋ ភិបាលកម្ពុជាៃឹងយក ន្ ំ២០២១ ជា ន្ ំលគ្មល

កនុងការផកផ្បកម្ពុជាឱ្យកាា យលៅជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍ផដលម្លៃគុណភាព្ ស្តអ ត្ នបត្ង សុវត្ាិភាព្ ៃិងៃិរៃារភាព្ 

ផដលជាបចច័យគំ្ម្េដល់ការលលើកកម្ពស់ភាព្្បកួត្្បផជងនៃវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាកនុងបរិបេថ្មី្ព្ម្ទាំងលលើកសទួយ

កិត្ាៃុភាព្ “កម្ពុជា: ្ព្៉ះរាជាណាច្កអចឆរិយៈ” លលើ្កអៃតរជាតិ្។  
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១- តារាងគសរមាងក្មមវិធីអាេិភាពេរមាប់ស្ថត រ និងសលើក្េទួយវិេ័យសេេចរណ៍ក្មពុជា (២០២០-២០២៥) 

១.១- ោពំារ និងសលើក្ក្មពេ់សេដឋកិ្ចច និងការងារក្នុងវិេ័យសេេចរណ៍ក្មពុជា 

គសរមាងេី១: គសរមាង “សេេចរណ៍របសភេ ការសធវើដំសណើរ និងសេេចរណ៍េ៊ុវតាិភាព - Travel Bubble និង One way/Two way Closed-loop Chartered Plane”  

តារាងេសងខបននគសរមាង 

ផផនក: គំ្មពារ ៃងិលលើកកម្ពសល់សដឋកចិច ៃងិការង្ករកនុងវសិ័យលេសចរណក៍ម្ពុជា 

ល.រ. ចណំងលជើងគល្ម្លង ភាគពីាកព់្ៃ័ធ ្បភព្ថ្វិកា អាេិភាព្នៃលព្លលវោ 

គ.១ 

 

 “លេសចរណ៍្បលភេ ការលធវើដលំណើរ ៃងិលេសចរណស៍វុត្ាិភាព្ - 

Travel Bubble ៃិង One way/Two way Closed-loop 

Chartered Plane”  

លភញៀវលេសចរ ្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ លសវាកម្មលេសចរណ៍ 

 

រដឋ ៃិងឯកជៃ អាេិភាព្១  

េតំីាងគល្ម្លង ភាន កង់្ករអៃវុត្តគល្ម្លង  វិធសី្តស្រសតនៃការអៃវុត្ត៖ 

១- លរៀបចំកិចច្ព្ម្ល្ព្ៀងរវាងកម្ពុជា ៃិង្បលេសលគ្មលលៅលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ ដូចជាចិៃ ជប ុៃ កូលរ៉ា នថ្ លវៀត្ណាម្ ៃិងឡាវ  

២- ការលរៀបច ំFast Tracking Entry តាម្្ព្ោៃយៃតល ៉ះ 

៣- ការល្ជើសលរសីការលីេសចរណ៍កនុង្សុកជានដគូជាម្យួការលីេសចរណ៍េីផារលគ្មលលៅ។ល។  
រាជធ្លៃីភនំលព្ញ លខ្ត្តលសៀម្រាប 

តារាស្តគរ ៃិងលខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ 

• ្កសួងលេសចរណ៍ 

• ្កសួងន្បសណីយ៍ៃិង

េរូគម្នាគម្ៃ៍ 

• ្កសួង-ស្តា ប័ៃពាក់ព្័ៃធ 

•  វិស័យឯកជៃ 

ស្តវតារ៖   

គល្ម្លង “ការលធវើដំលណើរ ៃិងលេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្ - Travel Bubble ៃិង One 

way/Two way Closed-loop Chartered Plane”  

គឺជាេ្ម្ង់នៃការលធវើដំលណើរផដល្កុម្លេសចរម្កពី្្បលេសណាម្ួយផដលអាច

្គប់្គងស្តា ៃភាព្វិបត្តិជំងកូឺវដី-១៩  បាៃ។ 

សម្លសភាព្អៃវុត្តគល្ម្លង៖  

១- លរៀបចំលគ្មលការណ៍្បត្ិបត្តិសតង់ដា នៃ្បលភេកញ្ចប់លេសចរណ៍ម្កតាម្ Travel Bubble ៃិង One Way/Two Way 

Closed-loop Chartered Plane ៃិងបលងកើត្ត្ំបៃ់លេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្ 

២- ការអៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្សុខ្ភិបាល ៃិងសុវត្ាិភាព្លេសចរណ ៍

៣- ការលរៀបចំឱ្យម្លៃភាព្លជឿេុកចិត្ត ៃិងភាព្លជឿជាក់ ព្ីលដើម្ផខ្ស រហូត្ដល់ចុងផខ្ស ព្ិលសសម្លៃដូចជាកម្មវិធីេូរសព្ទ ៃិង្បព្័ៃធ   

បលចចកវិេាស្ម្លប់្គប់្គងលភញៀវលេសចរ (Tracking System)។ 
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លគ្មលបណំង៖  

ការបលងកើត្ គល្ម្លង “ការលធវើដំលណើរ ៃិងលេសចរណ៍សុវត្ាិភាព្” ម្លៃលគ្មល

បំណងទាក់ទាញលភញៀវលេសចរលដាយផ្អទ ល់ព្ីបណាត ្បលេសលគ្មលលៅសុវត្ាិភាព្ 

លដើម្បីស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍លដាយឈរលលើលគ្មលការណ៍ កិចច

្ព្ម្ល្ព្ៀងលេវភាគី ឬ ្ត្ីភាគី។  

លេធផលរពំ្ងឹេកុនៃគល្ម្លង៖  

១- ចូលរួម្ស្តត រវិស័យលេសចរណ៍ ៃិងលសដឋកិចចកនុង ៃិងល្កាយកូវីដ-១៩  

២- រកាការង្ករ ៃិង្បាក់ចំណូលរបស់បុគគលិកកនុងវិស័យលេសចរណ៍លៅត្ំបៃ់លគ្មលលៅលេសចរណ៍។ 

ផលប ៉ះពាលផ់ផនកបរសិ្តា ៃ ៃងិសងគម្៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះ ម្ិៃម្លៃផតល់ៃូវផលប ៉ះពាល់ជាអវិជាម្លៃដល់សងគម្ ៃិង បរិស្តា ៃ

្បសិៃលបើអៃុវត្តបាៃលដាយខ្ា ប់ខ្ាួៃតាម្ (លគ្មលការណ៍្បត្ិបត្តិសតង់ដា) នៃកញ្ចប់

េសសៃៈកិចចម្កតាម្ Travel Bubble។ 

រយៈលព្ល៖ 

គល្ម្លងអៃុវត្តកនុងរយៈលព្លខ្ា ី (២០២១-២០២២) 

លដាយ្កសងួលេសចរណ៍សហការជាម្យួ្កុម្ហ ុៃ

អាកាសចរណ៍ ្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ ៃិងស្តា ប័ៃ

ពាក់ព្័ៃធ។ 

ថ្វិកានៃគល្ម្លង៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះល្បើ្បាស់ថ្វិកាសរុប្បម្លណ ២០ម្ុៃឺដោុា រអាលម្ រកិ។  
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គសរមាងេី២: គសរមាងអន៊ុវតតយ៊ុេធនាការ “វិធានេ៊ុវតាិភាពសេេចរណ៍” េរមាប់ ន្  ំ(២០២០-២០២៣) 

តារាងសលងខបនៃគល្ម្លង 

ផផនក : គំ្មពារ ៃងិលលើកកម្ពសល់សដឋកចិច ៃងិការង្ករកនុងវសិ័យលេសចរណក៍ម្ពុជា 

 

ល.រ ចណំងលជើងគល្ម្លង ភាគពីាកព់្ៃ័ធ ្បភព្ថ្វិកា អាេិភាព្នៃលព្លលវោ 

គ.២ 
គល្ម្លងកម្មវិធីអៃុវត្តយុេធនាការ “ វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍” 

ស្ម្លប់ ន្ ំ (២០២០-២០២៣) 

 វិស័យឯកជៃកនុងវិស័យលេសចរណ៍ សហ្គ្មសធុៃត្ូច ៃិង

ម្ធយម្ សហគម្ៃ៍លេសចរណ៍ ្កសួងលេសចរណ៍ ៃិង 

្បជាព្លរដឋម្ូលដាឋ ៃ 

រដឋ ៃិងនដគូអភិវឌ្ឍ អាេិភាព្១ ៃិង ២ 

េតំីាងគល្ម្លង ភាន កង់្ករអៃវុត្តគល្ម្លង  វិធសី្តស្រសតនៃការអៃវុត្ត៖ 

ឯកស្តរ្េ្េង់ដល់ការអៃុវត្ត រួម្ម្លៃ៖ 

១- ចាប់សាីព្ីលេសចរណ៍ 

២- ស្តរាចរផណនំាលលខ្ ០០៤ សរណៃ. ចុ៉ះនថ្ៃេី០៤ ផខ្ម្ិថ្ុនា ន្ ំ២០២០ សាីព្ីការអៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍កនុង

ដំណាក់កាលេប់ស្តក ត់្ការរីករាលដាលនៃជំងកូឺវដី-១៩ 

៣- ស្តរាចរផណនំាលលខ្ ០១៣ សរណៃ. ចុ៉ះនថ្ៃេី០៤ ផខ្ម្ិថ្ុនា ន្ ំ២០២០ សាីព្ីការអៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍

ស្ម្លប់សហគម្ៃ៍លេសចរណ៍ ៃិងលអកូលេសចរណ៍លដើម្បី្បយុេធ្ប្ំងៃឹងជំងកូឺវដី-១៩ 

៤- ្បកាសលលខ្ ០៨១ ្បក.ចុ៉ះនថ្ៃេី០៤ ផខ្ម្ិថ្ុនា ន្ ំ២០២០ សាីព្កីារដាក់ឱ្យអៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ស្ម្លប់

អាជីវកម្មលសវាកម្មស្តន ក់លៅលេសចរណ៍  

៥- ្បកាសលលខ្ ០៨២ ្បក.ចុ៉ះនថ្ៃេី០៤ ផខ្ម្ិថ្ុនា ន្ ំ២០២០ សាីព្កីារដាក់ឱ្យអៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ដល់

អាជីវកម្មដឹកជញ្ាូៃលេសចរណ៍តាម្ផាូវេឹក 

៦- ្បកាសលលខ្ ០៨៣ ្បក.ចុ៉ះនថ្ៃេី០៤ ផខ្ម្ិថ្ុនា ន្ ំ២០២០ សាីព្កីារដាក់ឱ្យអៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ដល់

អាជីវកម្មដឹកជញ្ាូៃលេសចរណ៍តាម្ផាូវលគ្មក 

៧- ្បកាសលលខ្ ០៨៤ ្បក.ចុ៉ះនថ្ៃេី០៤ ផខ្ម្ិថ្ុនា ន្ ំ២០២០ សាីព្កីារដាក់ឱ្យអៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ដល់

អាជីវកម្មរម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍ 

៨- ្បកាសលលខ្ ០៨៥ ្បក.ចុ៉ះនថ្ៃេី០៤ ផខ្ម្ិថ្ុនា ន្ ំ២០២០ សាីព្កីារដាក់ឱ្យអៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ស្ម្លប់

អាជីវកម្មលភាជៃីយដាឋ ៃ អា រដាឋ ៃលេសចរណ៍។ 

រាជធ្លៃីភនំលព្ញ លខ្ត្តលសៀម្រាប ៃិង

លខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ 
្កសួងលេសចរណ៍ 

ស្តវតារ៖ 
 

កនុងស្តា ៃភាព្នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩លៃ៉ះ ជៃ្គប់រូប្ត្ូវបាៃផណនំា

ឱ្យអៃុវត្តខ្ា ប់ខ្ាួៃៃូវវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្ចំបាច់ម្ួយចំៃួៃ ទាំងលៅកនុងជីវភាព្្បចំនថ្ៃ 

ៃិងសកម្មភាព្លសដឋកិចច -សងគម្ ដូចជាការរកាអនាម្័យ ៃិងភាព្ស្តអ ត្ រកាសុវត្ាិភាព្

ម្ាូបអា រ ៃិងការរកាគម្លា ត្សុវត្ាិភាព្ ។  

 

្កសួងលេសចរណ៍បាៃលរៀបចំ “លគ្មលការណ៍ផណនំាថ្មី - New Norms/Protocols” 

ម្លៃលឈាម ៉ះថា “ វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍” ទាំងស្ម្លប់ម្លូដាឋ ៃអាជវីកម្ម ផដល

កំព្ុងដំលណើរការ ៃិងម្ូលដាឋ ៃអាជីវកម្មផដលបាៃផ្អអ ក ឬបិេទាវ រ លៅលព្លម្លៃ

ការអៃុញ្ជញ ត្ឱ្យលបើកដំលណើរការល ើង វិញ លទា៉ះបីជាអាច្បឈម្ៃឹងកតាត ម្ិៃ

អំលណាយផលម្ួយចំៃួៃ ដូចជា លេធភាព្េេួលលភញៀវបាៃចំៃួៃត្ិចជាងម្ុៃ ៃិង

ចំណាយ្បត្ិបត្តិការខ្ពស់ជាងម្ុៃក៏លដាយ ក៏លៅផត្្ត្ូវអៃុវត្ត លដើម្បីធ្លនាបាៃៃូវ

សុវត្ាិភាព្ស្ម្លប់្គប់ភាគីពាក់ព្័ៃធ ទាងំលភញៀវ ៃិងបុគគលិក។ 
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៩- ្បកាសលលខ្ ០៩៥ ្បក.ចុ៉ះនថ្ៃេី០១ ផខ្កកកដា ន្ ំ២០២០ សាីព្ីការដាក់ឱ្យអៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ដល់អាជិវកម្ម

ការលីេសចរណ៍កនុង្សុក (Domestic Tour Operator) 

១០- ្បកាសលលខ្ ១២៨ ្បក.ចុ៉ះនថ្ៃេី០២ ផខ្ វិចឆិកា ន្ ំ២០២០ សាីព្ីការដាក់ឱ្យអៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ស្ម្លប់

ម្គគលុេទសក៍លេសចរណ៍ ៃិងអនកបកផ្បភាស្តបៃត 

លគ្មលបណំង៖ 

គល្ម្លងលៃ៉ះ ម្លៃលគ្មលបំណង ០២ រួម្ម្លៃ៖ 

១- ចលូរមួ្េប់ស្តក ត់្ផលប ៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងកូឺវដី-១៩ លលើវិស័យលេសចរណ៍  

២- ចលូរមួ្បលងកើៃចលនាលសដឋកិចច តាម្រយៈការរកាឱ្យអាជីវកម្មលេសចរណ៍លៅផត្

អាចដំលណើរការបាៃផង ៃិងក៏ដូចជាការបៃតចូលរួម្េប់ស្តក ត្់ ៃិងកាត្់បៃាយ

 ៃិភ័យនៃការចម្ាងកនុងម្លូដាឋ ៃអាជីវកម្មលេសចរណ៍ផង។ 

       

        

សម្លសភាព្អៃវុត្តគល្ម្លង៖  

សម្លសភាគេ១ី : បេដាឋ ៃគត្យិុត្តគំ្ម្េការអៃវុត្ត 

១- ការលរៀបចបំលងកើត្វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ស្ម្លប់លសវាកម្មៃីម្ួយៗ  

២- ការលរៀបចផំកស្ម្ួល្បកាស សតីព្ី ការ្គប់្គង ៃិងផតល់អាជាញ បណណលេសចរណ៍ស្ម្លប់លសវាកម្មៃីម្ួយៗលដាយម្លៃ

គិត្បញ្ចូលៃូវអត្ា្ បលោជៃ៍បផៃាម្ស្ម្លប់អាជីវកម្មលេសចរណ៍ជា្បលភេសហ្គ្មសធុៃត្ូច ៃិងម្ធយម្ 

៣- ការលរៀបចំបលងកើត្ៃីត្ិវិធីអៃុវត្ត ការព្ិៃិត្យ ៃិងផតល់ឡាបិលបញ្ជា ក់ការអៃុវត្ត្ សបតាម្វិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍ 

៤- ការលរៀបចំ្កុម្ការង្ករ្តួ្ត្ពិ្ៃិត្យ ៃិងផតល់ឡាបិល បញ្ជា ក់ថាន ក់រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

៥- ការអៃុវត្ត្ ត្ូវព្ិៃិត្យ តាម្ដាៃ ៃិងវាយត្នម្ាលេធផលសល្ម្ចបាៃជាលរៀងរាល់ផខ្។ 

សម្លសភាគេ២ី : ការបណតុ ៉ះបណាត ល ការផសព្វផាយ ៃងិបស្រញ្ជា បការយលដ់ងឹជាស្តធ្លរណៈ 

៦- ការកស្តងសម្ត្ាភាព្ស្ម្លប់ម្ស្រៃតីបលចចកលេស ស្ម្លប់ការអៃុវត្តជាក់ផសតងលៅថាន ក់ជាតិ្ ៃិងថាន ក់ល្កាម្ជាត្ិ 

៧- ការផសព្វផាយអំព្ី “វធិ្លៃសវុត្ាភិាព្លេសចរណ”៍ កនុងេ្ម្ង់ជា វីលដអូខ្ា ី (១៤  វីលដអូ ា ីប) អត្ាបេផសព្វផាយ ឬកិចច

សម្លភ សខ្ា ីៗ តាម្េូរេសសៃ៍ ៃិងបណាត ញសងគម្ បេយកការណ៍ ផដលឆ្ាុ៉ះបញ្ជា ងំៃូវឧទាហរណ៍អំព្ីការអៃុវត្តជាក់ផសតង  

បណណផសព្វផាយ ៃិងផលិត្ Spot អប់រំនានា 

សម្លសភាគេ៣ី : ការព្ៃិតិ្យ ៃងិផតលឡ់ាបលិបញ្ជា ក ់ 

៨. ការ្តួ្ត្ពិ្ៃិត្យអាជីវកម្មលេសចរណ៍ទាងំអស់លៅរាជធ្លៃីភនំលព្ញ លខ្ត្តលសៀម្រាប ៃិងលខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ 

សម្លសភាគេ៤ី : ការគំ្ម្េលដាយបលចចកវេិា 

៩. ការលរៀបចំបលងកើត្្បព្័ៃធ្គប់្គងេិៃនៃ័យលភញៀវតាម្្បព្័ៃធអៃឡាញស្ម្លប់លសវាកម្មស្តន ក់លៅលេសចរណ៍ 

www.accommodationregistrat.net 

១០. ការលរៀបចបំលងកើត្្បព្័ៃធ្គប់្គងេិៃនៃ័យលភញៀវតាម្្បព្័ៃធ Telegram BOT លៅតាម្អាជីវកម្មលេសចរណ៍។  

ផលប ៉ះពាលផ់ផនកបរសិ្តា ៃ ៃងិសងគម្៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះ ម្ិៃម្លៃផតល់ៃូវផលប ៉ះពាល់ដល់សងគម្ ៃិងបរិស្តា ៃ។ 

លេធផលរពំ្ងឹេកុនៃគល្ម្លង៖ 

គល្ម្លងលៃ៉ះៃឹងជំរុញឱ្យ្គប់ម្លូដាឋ ៃអាជីវកម្មលេសចរណ៍ទាងំអស់អៃុវត្តវិធ្លៃសុវត្ាិភាព្លេសចរណ៍។ 

http://www.accommodationregistrat.net/
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រយៈលព្ល៖ 

អៃុវត្តគល្ម្លងរយៈលព្លខ្ា ី  ៃិងម្ធយម្ (២០២០-

២០២៣) លដាយអគគនាយកដាឋ ៃ្គប់្គងឧសាហកម្ម

លេសចរណ៍។ 

ថ្វិកានៃគល្ម្លង៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះល្បើ្បាស់ថ្វិកាសរុប្បម្លណ ៤០ម្ុៃឺដោុា រអាលម្ រកិ។ 
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គសរមាងេី៣: គសរមាង “យ៊ុេធនាការអក្ខរក្មមឌ្ីជីថ្ល និងជំនាញឌ្ីជីថ្លក្នុងវិេ័យសេេចរណ៍ (២០២១-២០២៥)” 

តារាងសលងខបនៃគល្ម្លង 

ផផនក: គំ្មពារ ៃងិលលើកកម្ពសល់សដឋកចិច ៃងិការង្ករកនុងវសិ័យលេសចរណក៍ម្ពុជា 

ល.រ. ចណំងលជើងគល្ម្លង ភាគពីាកព់្ៃ័ធ ្បភព្ថ្វិកា អាេិភាព្នៃលព្លលវោ 

គ.៣ 
យុេធនាការអកខរកម្មឌី្ជីថ្ល ៃិងជំនាញឌី្ជីថ្លកនុងវិស័យលេសចរណ៍

(២០២១-២០២៥) 

្បជាព្លរដឋ ម្ស្រៃតីរាជការ បុគគលិកបល្ម្ើការង្ករ

កនុង វិស័យលេសចរណ៍ យុវជៃ សិសស-ៃិសិសត្  

ស្តស្រស្តត ចរយ អនកជំនាញ  ៃិងសហគម្ៃ៍

លេសចរណ៍ 

រដឋ ៃិងឯកជៃ អាេិភាព្១ ២ ៃិង ៣ 

េតំីាងគល្ម្លង ភាន កង់្ករអៃវុត្តគល្ម្លង 
 វិធសី្តស្រសតនៃការអៃវុត្ត៖ 

លធវើយុេធនាការអកខរកម្មឌី្ជីថ្ល ៃិងជំនាញឌី្ជីថ្លកនុងវិស័យលេសចរណ៍ រមួ្ម្លៃ៖  

១- កម្មវិធីបណតុ ៉ះបណាត ល ម្លៃដូចជាការបណតុ ៉ះបណាត លអចល័ត្ បណតុ ៉ះបណាត លចល័ត្ បណតុ ៉ះបណាត លកនុង្កុម្ហ ុៃ    បណតុ ៉ះ-

បណាត លលៅកផៃាងលធវើការ  អម្ជាម្យួៃឹងកម្មវិធីេសសៃកិចចសិកា ៃិងកម្មសិកាតាម្្កុម្ហ ុៃ 

២- ព្្ងឹងលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធលសវាេរូគម្នាគម្ៃ៍ ៃិងលសវាអុីៃធឺណិត្ឱ្យម្លៃលៅេីតាំងស្តធ្លរណៈ េី្បជុំជៃ េីតាំងបណតុ ៉ះ-

បណាត ល ៃិងលៅតាម្ប ូលលេសចរណ៍ 

៣- ព្្ងីកការផតល់លសវាកម្មអុីៃធឺណិត្លលបឿៃលលឿៃ (Broadband)  លៅតាម្លគ្មលលៅលេសចរណ៍អាេិភាព្ 

៤- បលងកើត្កម្មវិធីបណតុ ៉ះបណាត ល E-Learning តាម្លគហេំព្័រ ៃិងកម្មវិធីេូរសព្ទ។ល។ 

៥- សហការជាម្យួស្តា ប័ៃបណតុ ៉ះបណាត លជំនាញឌី្ជីថ្ល ៃិងនដគូពាក់ព័្ៃធលផសងលេៀត្។  

រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

• ្កសួងលេសចរណ៍ 

• ្កសួងឧសាហកម្ម វិេាស្តស្រសត  

បលចចកវិេា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ 

• ្កសួងន្បសណីយ៍ៃិងេូរគម្នាគម្ៃ៍ 

• ម្ជឈម្ណឌ លម្ពុជា ៤.០ 

• រដឋបាលរាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

•  វិស័យឯកជៃ 

• សហភាព្សហព្័ៃធយុវជៃកម្ពុជា  

ស្តវតា៖  
 

រាជរដាឋ ភិបាលកម្ពុជាបាៃកំណត្់លៅកនុងយុេធស្តស្រសតចត្ុលកាណដំណាក់កាលេី៤ នៃរដឋសភា 

អណត្តិេី៦ លៃ៉ះ កនុងការល្ត្ៀម្លកខណៈសម្បតិ្តស្ម្បខ្ាួ ៃៃឹងបដិវត្តៃ៍ឧសាហកម្មេី៤ 

ខ្ណៈផដលបដិវត្តៃ៍ឧសាហកម្មេី៤ កំពុ្ងបង្កា ញពី្ការរីកចល្ម្ើៃនៃបលចចកវិេាលៅ

កនុងព្ិភព្លោក ផដលជ៉ះឥេធិព្លោ ងខ្ា ំងលលើការកំណត្់ល ើងវិញៃូវកតាត ផលិត្កម្ម 

ឥរិោបថ្ការល្បើ្បាស់ ៃិងរចនាសម្ព័ៃធលសដឋកិចច ដូចជាការល្បើ្បាស់បលចចក វិេា បញ្ជញ -

សិបបៃិម្ិត្ត (AI)  ល្បើ្បាស់ម្ៃុសសយៃត (Robot) ការលបា៉ះព្ុម្ភ 3D។ល។ ផដលបលចចកវិេា

សម្លសភាព្អៃវុត្តគល្ម្លង៖  

១- បណតុ ៉ះបណាត ល្គូបលង្កគ ល ៃិងជៃបលង្កគ លលលើកម្មវិធី ៃិងជំនាញឌី្ជីថ្ល 

២- ត្្ម្ូវការរថ្យៃតស្ម្លប់អៃុវត្តការបណតុ ៉ះបណាត លចល័ត្តាម្រាជធ្លៃី-លខ្ត្តលគ្មលលៅ 

៣- ការបណតុ ៉ះបណាត លអាចលធវើល ើងលៅតាម្្បលភេ ឬ្កុម្អនកសិកា ដូចជាកម្មវិធីអកខរកម្មឌ្ីជីថ្លស្ម្លប់្បជាព្លរដឋ 

ម្ស្រៃតីរាជការ បុគគលិក្កុម្ហ ុៃ ៃិងអងគការ អាជីវករ ៃិសិសត្ សិសស ៃិងព្្ងឹងជំនាញឌី្ជីថ្លស្ម្លប់អនកជំនាញ    បលចចក វិេា 

ស្តស្រស្តត ចរយ ្គូបល្ងៀៃ ៃិងអនក្ស្តវ្ជាវ។ល។ 
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ទាំងលៃ៉ះ បាៃលធវើឱ្យម្លៃការផ្អា ស់បាូរោ ងលលឿៃកនុងលលបឿៃម្ួយ ផដលម្ិៃធ្លា ប់ម្លៃព្ី

ម្ុៃម្កកនុងវិស័យលេសចរណ៍។ 

 

លដាយផ ក លៅកនុងវិស័យលេសចរណ៍លយើង្ត្ូវគិត្គូរអំព្ីគំរូអាជីវកម្ម្បលភេថ្មី លដើម្បី

ស្ម្បលៅតាម្ស្តា ៃភាព្លសដឋកិចច-សងគម្ ជាក់ផសតង លដាយកនុងលនា៉ះ េី១)-អាជីវកម្ម

អាចអៃុវត្តដំលណា៉ះ្ស្តយឌ្ីជីថ្ល តាម្រយៈការល្បើ្បាស់បលចចកវិេាជាជំៃួយ ៃិង

េី២)-្ត្ូវព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្ ៃិងគុណភាព្ ព្ិលសសការបលងកើៃផលិត្ភាព្ លដើម្បីល្ត្ៀម្

ខ្ាួ ៃរួចជាល្សចស្ម្លប់ការ្បកួត្្បផជងកាៃ់ផត្្សួច្ស្តល់ េីផារកាៃ់ផត្រួម្ចលងអៀត្ 

លហើយផខ្សចង្កវ ក់ផគត្់ផគង់កាៃ់ផត្ប្ងួម្ខ្ា ី។  

 

លដើម្បីជំរុញ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កនុងការស្តត រល ើងវិញ ៃិងការលរៀបចំល ព្ ៉ះ

លៅអនាគត្ថ្មី ្កសួងលេសចរណ៍ៃឹងដាក់លចញៃូវយុេធនាការអកខរកម្មឌី្ជីថ្ល ៃិង

យុេធនាការជំនាញឌី្ជីថ្ល (២០២១-២០២៥)។ 

៤- សិកាខ ស្តោ លវេិកា ឬ កម្មវិធី្បឹកាលោបល់ពាក់ព័្ៃធបលចចកវិេាឌី្ជីថ្ល ក៏ៃឹង្ត្ូវលរៀបចំល ើង លដើម្បីជំរុញការផចក

រផំលកចំលណ៉ះដឹង បេពិ្លស្តធៃ៍ពាក់ព័្ៃធៃឹងការល្បើ្បាស់កម្មវិធីឌី្ជីថ្ល ៃិងការវិវត្តនៃបលចចកវិេាឌី្ជីថ្ល 

៥- កម្មវិធីបស្រញ្ជា បការយល់ដឹង ៃិងផសព្វផាយអំពី្បលចចកវិេាឌី្ជីថ្លលផសងៗតាម្្គប់ម្លធាបាយ ដូចជា Facebook, 

Twitter, Youtube ឬ ការបង្កា ញកនុងពិ្ព្ណ៌អប់រ ំតាម្េរូេសសៃ៍ ឬបណាត ញឌី្ជីថ្លលផសងៗ  

៦- លរៀបចំកម្មវិធី្បកួត្្បផជងធុរកិចចថ្មីៗ (Startups) កនុងវិស័យលេសចរណ៍ ៃិងការផតល់ម្លូៃិធិកនុងការចប់លផតើម្អាជីវកម្មថ្មី 

៧- លរៀបចំ្បព្័ៃធសិកា ៃិងសវ័យសិកាអកខរកម្មឌី្ជីថ្ល ៃិងជំនាញឌី្ជីថ្លអៃឡាញ ៃិង្បព័្ៃធ្គប់្គងការបណតុ ៉ះ 

បណាត លអកខរកម្មឌី្ជីថ្ល 

៨- ដាក់លចញយុេធនាការអកខរកម្មឌី្ជីថ្ល ៃិងជំនាញឌី្ជីថ្លកនុងវិស័យលេសចរណ៍។   

លគ្មលបណំង៖ 

• លលើកកម្ពស់សម្ត្ាភាព្ឌី្ជីថ្លរបស់្បជាព្លរដឋ បុគគលិក ម្ស្រៃត ីសហ្គិៃ អាជីវករ 

កម្មករ សិសស-ៃិសិសត្ ៃិងយុវជៃកម្ពុជា ចូលរួម្អភិវឌ្ឍៃ៍កម្ពុជាល ព្ ៉ះ លៅលសដឋកិចច

ឌី្ជីថ្ល ៃិងគំ្ម្េការអៃុវត្តរលបៀបវារៈនៃលគ្មលលៅអភិវឌ្ឍៃ៍្បកបលដាយចីរភាព្ 

(SDGs) ន្ ំ២០៣០  ៃិងយុេធស្តស្រសតចត្ុលកាណដំណាក់កាលេី៤  នៃរដឋសភា 

• បលងកើៃសម្ត្ាភាព្ ៃិងផលិត្ភាព្ស្ម្លប់អាជីវកម្មលេសចរណ៍ លដើម្បី្បកួត្្បផជង

កនុងបរិបេថ្មី (ល្កាយកូវីដ-១៩)។ 

លេធផលរពំ្ងឹេកុនៃគល្ម្លង៖  

១- បលងកើៃភាព្្បកួត្្បផជងកនុងវិស័យលេសចរណ៍ 

២- សម្លហរណកម្មវិស័យលេសចរណ៍កនុងបរិបេនៃឧសាហកម្ម ៤.០ 

៣- បលងកើៃសម្ត្ាភាព្ឌី្ជីថ្លរបស់្បជាព្លរដឋ ម្ស្រៃតីរាជការ បុគគលិកបល្ម្ើការង្ករកនុងវិស័យលេសចរណ៍ យុវជៃ-សិសសៃិសិសត្ 

ស្តស្រស្តត ចរយ អនកជំនាញ  ៃិងសហគម្ៃ៍លេសចរណ ៍

៤- “ល ព្ ៉ះលៅ ន្ ំ ២០២៥ : បុគគលិកកនុងឧសាហកម្មលេសចរណ៍ចំៃួៃ្បម្លណ ៤០ម្ុឺៃនាក់ (៥០% នៃកម្លា ំងព្លកម្មកនុង

ឧសាហកម្មលេសចរណ៍) ៃិងេេួលបាៃការបណតុ ៉ះបណាត ល ជំនាញឌី្ជីថ្លោ ងល ចណាស់ក្ម្ិត្ម្លូដាឋ ៃ” កនុងលនា៉ះ៖ 

• ២ម្ុឺៃនាក់ ន្ ំ២០២១ 

• ៨ម្ុឺៃនាក់ ន្ ំ២០២២ 

• ១០ម្ុឺៃនាក់ ន្ ំ២០២៣ 

• ១០ម្ុឺៃនាក់ ន្ ំ២០២៤ 

• ១០ម្ុឺៃនាក់ ន្ ំ២០២៥។ 

ផលប ៉ះពាលផ់ផនកបរសិ្តា ៃ ៃងិសងគម្៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះជួយកាត្់បៃាយផលប ៉ះពាល ់វិជាម្លៃដល់ផផនកបរិស្តា ៃ ៃិងសងគម្តាម្ 

រយៈលព្ល៖  ថ្វិកានៃគល្ម្លង៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះល្បើ្បាស់ថ្វិកា្បម្លណ ៖  
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រយៈបលងកើៃការយល់ដឹងពី្បរិស្តា ៃលដាយល្បើ្បាស់្បព័្ៃធឌី្ជីថ្ល។ អៃុវត្តរយៈលព្លខ្ា ី  ម្ធយម្ ៃិងផវង (២០២១-

២០២៥)  លដាយ្កសួង លេសចរណ៍  ្កសួង

ឧសាហកម្ម  វិេាស្តស្រសត បលចចកវិេា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ 

្កសួងន្បសណីយ៍ៃិងេូរគម្នាគម្ៃ៍ រដឋបាលរាជ

ធ្លៃី-លខ្ត្ត ម្ជឈម្ណឌ លកម្ពុជា ៤.០ សហភាព្សហ

ព្័ៃធយុវជៃកម្ពុជា ៃិងផផនកឯកជៃ។ 

• ៣០ម្ុៃឺដោុា រអាលម្ រកិលៅ ន្ ំ២០២១   

• ១ោៃដោុា រអាលម្ រកិលៅ ន្ ំ២០២២   

• ១,៥ោៃដោុា រអាលម្ រកិលៅ ន្ ំ២០២៣  

• ១,៥ោៃដោុា រអាលម្ រកិលៅ ន្ ំ២០២៤ 

• ១,៥ោៃដោុា រអាលម្ រកិលៅ ន្ ំ២០២៥ 

)បណតុ ៉ះបណាត លបុគគលិកម្ួយនាក់ចំណាយ ១៥ដុោា រ(  
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គ្ម្ព្ោងទី៤: “គ្ម្ព្ោងកាត់់បនាយភារធ្ុះធ្្លយម្សដ្ឋកិចចរីវិស័យម្ទសចរណ៍” 

តារាងសលងខបនៃគល្ម្លង 

ផផនក: គំ្មពារ ៃងិលលើកកម្ពសល់សដឋកិចច ៃងិការង្ករកនុងវសិយ័លេសចរណ៍កម្ពុជា 

 

ល.រ. ចណំងលជើងគល្ម្លង ភាគពីាកព់្ៃ័ធ ្បភព្ថ្វិកា អាេិភាព្នៃលព្លលវោ 

គ.៤ គល្ម្លងកាត់្បៃាយភាព្ធាុ៉ះធ្លា យលសដឋកិចចព្ីវិស័យលេសចរណ៍ 
្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ ៃិង្បជាព្លរដឋ 

ម្ូលដាឋ ៃ 
រដឋ ៃិងនដគូអភិវឌ្ឍ អាេិភាព្១ ,២ ៃិង ៣ 

េតំីាងគល្ម្លង ភាន កង់្ករអៃវុត្តគល្ម្លង  វិធសី្តស្រសតនៃការអៃវុត្ត៖ 

១- បលងកើត្អៃតរការីស្ម្បស្ម្ួល ៃិងផគូរផគងរវាង្បតិ្បត្តិករលេសចរណ៍ ៃិងអនកផលិត្កនុង្សុក 

២- បលងកើត្បណាត ញសិបបករ ៃិងកសិករផដលម្លៃស្តន នដលឆ្នើម្េេួលបាៃស្តា កសញ្ជញ លេសចរណ៍នបត្ង ៃិងនចន

្បឌ្ិត្ 

៣- បលងកើត្ឡាបិលល្បើ្បាស់ផលិត្ផលកនុង្សុក )លករ តិ៍ (  

៤- កំណត្់អត្តសញ្ជញ ណនដគូសកាត ៃុព្លផដលជាតួ្អងគសំខ្ៃ់ៗកនុងគល្ម្លងលៃ៉ះ (សហគម្ៃ៍ជៃបេ អងគការ

ល្ៅរដាឋ ភិបាល។ល។ ) 

៥- ព្្ងឹងគល្ម្លងផខ្ស្កវាត្់នបត្ង កនុងបណាត ្សុកលផសងៗលេៀត្ 

៦- បលងកើត្ថាន លឌី្ជីថ្លលដើម្បីត្ភាា ប់រវាងត្្ម្ូវការ ៃិងការផគត់្ផគង់ផលិត្ផលកនុង្សុក 

៧- ពិ្ៃិត្យតាម្ដាៃេីផារតាម្រយៈថាន លឌី្ជីថ្ល  

៨- ផសព្វផាយ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ល កផលិត្ផល តាម្រយៈការបណតុ ៉ះបណាត ល ការលផទរបលចចកវិេា ការផតល់លោបល់ 

ការគំ្ម្េកសិករ ៃិងសិបបករកនុងសកម្មភាព្របស់ព្ួកលគ ធ្លនាៃូវគុណភាព្នៃផលិត្ផល ៃិងសកម្មភាព្ 

ជួយកនុងការដលំ ើង ៃិងលលើកកម្ពស់ម្ល កផលិត្ផលកនុង្សុក។ល។ 

៩- សកម្មភាព្េំនាក់េំៃងលៅថាន ក់ជាត្ិ ៃិងអៃតរជាត្ិ លដើម្បីអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ល កផលិត្ផល កនុងលនា៉ះ្ត្ូវជំរុញចលនា

្ប ង្បណំាងរង្កវ ៃ់ េសមតចសតសជានាយក្រដឋមន្រនតី ស្ម្លប់ធុរកិចចនបត្ងកនុងវិស័យលេសចរណ៍ ផដល

ម្លៃសតង់ដាលឆ្នើម្ល្បើ្បាស់ផលិត្ផលកនុង្សុក។ 

រាជធ្លៃីភនំលព្ញ លខ្ត្តលសៀម្រាប  

ៃិងលខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ  

 

• ្កសួងលេសចរណ៍, 

• ្កសួងកសិកម្ម រុកាខ ្បម្លញ់ ៃិងលៃស្តេ,  

• ្កសួងឧសាហកម្ម វិេាស្តស្រសត បលចចកវិេា 

ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍,  

• ្កសួងន្បសណីយ៍ ៃិងេូរគម្នាគម្ៃ៍ 

• រដឋបាលរាជធ្លៃីភនំលព្ញ លខ្ត្តលសៀម្រាប ៃិង

លខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ 

• សិបបករ ៃិងកសិករ, 

• នដគូអភិវឌ្ឍ, 

• ្បត្ិបត្តិករលេសចរណ ៍(សណាឋ គ្មរ លភាជៃីយដាឋ ៃ 

ម្គគលុេទសក៏លេសចរណ៍ ... ) 
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ស្តវតារ៖  
 

ផផអកតាម្លគ្មលៃលោបាយរបស់់រាជរដាធ ភិបាលកម្ពុជាកនុងការកាត្់បៃាយភាព្្កី្ក  វិស័យលេសចរណ៍

កម្ពុជា្ត្ូវបាៃចត្់េុកថាបាៃកំព្ុងលដើរត្ួោ ងសំខ្ៃ់កនុងការលលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍលសដឋកិចចម្ូលដាឋ ៃ 

ៃិងការកាត្់បៃាយភាព្្កី្ក្បកបលដាយ្បសិេធភាព្។ េៃទឹម្ៃឹងលៃ៉ះ ការទាញយកផល្បលោជៃ៍

លសដឋកិចច-សងគម្ព្ីវិស័យលេសចរណ៍ លៅម្លៃក្ម្ិត្លៅល ើយ កនុងលនា៉ះភាព្ធាុ៉ះធ្លា យលសដធកិចចម្លៃកនុង

រងវង់្បម្លណ (៣០%-៣៥%) លៅល ើយ។ ផទុយលៅវិញ លខ្ត្តលសៀម្រាប លខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ ៃិងរាជធ្លៃី

ភនំលព្ញម្លៃសកាត ៃុព្លជាល្ចើៃ ផដលអាចលរៀបចំ ឬ អភិវឌ្ឍៃ៍ល ើង លដើម្បីទាញយកផល្បលោជៃ៍

លសដឋកិចច ៃិងសងគម្ព្ីវិស័យលេសចរណ៍ តាម្រយៈការបលងកើត្អៃតរសកម្មរវាងវិស័យលេសចរណ៍ 

កសិកម្ម សិបបកម្ម ៃិងវត្ាអុៃុសាវរីយ៍ ៃិងឧសាហកម្មនចន្បឌ្ិត្។ 

សម្លសភាព្អៃវុត្តគល្ម្លង៖  

១- ជំរុញការល្បើ្បាស់ផលិត្ផលកសិកម្មកនុង្សុកបល្ម្ើឱ្យឧសាហកម្មលេសចរណ៍កម្ពុជា តាម្រយៈការធ្លនាឱ្យ

ម្លៃការផគត់្ផគង់កនុង្សុក ្បកបលដាយគុណភាព្ លជឿជាក់ ៃិងចីរភាព្ 

២- លលើកកម្ពស់សិបបកម្មផកនចន ៃិងឧសាហកម្មនចន្បឌ្ិត្ )យព្ិលសសវត្ាអុៃុសាវរីី៍ (បល្ម្ើឱ្យវិស័យលេសចរណ៍  

៣- លលើកកម្ពស់វិស័យឧសាហកម្មម្ាូបអា ររបស់្បជាព្លរដឋម្ូលដាឋ ៃបល្ម្ើឱ្យលភញៀវលេសចរ  

៤- លលើកកម្ពស់ការផតល់ការស្តន ក់លៅតាម្ផទ៉ះ្បជាព្លរដឋ ៃិងផទ៉ះសហគម្ៃ៍  

៥- បលងកើត្ឡាបិលគុណភាព្ស្ម្លប់ផលិត្ផលកនុង្សុក (លករ តិ៍) 

៦- ជំរុញចលនា្ប ង្បណំាងរង្កវ ៃ់ េសមតចសតសជានាយក្រដឋមន្រនតី ស្ម្លប់ធុរកិចចនបត្ងកនុងវិស័យលេសចរណ៍ 

ផដលម្លៃស្តន នដលឆ្នើម្កនុងការជំរុញផលិត្ផលកនុង្សុក។ 

លគ្មលបណំង៖ 

គល្ម្លងលៃ៉ះៃឹងបលងកើៃអត្ា្ បលោជៃ៍លសដឋកិចច-សងគម្ព្ីវិស័យលេសចរណ៍ឱ្យបាៃជាអត្ិបរម្ល៖ 

• ការបលងកើត្ផខ្ស្កវាត្់នបត្ង 

• ការផតល់ផល្បលោជៃ៍ដល់្បជាជៃលៅត្ំបៃ់ជៃបេតាម្រយៈឥេធិព្លលសដឋកិចចព្ី វិស័យ

លេសចរណ៍ 

• បលងកើត្អៃតរសកម្មរវាងវិស័យលេសចរណ៍ កសិកម្ម សិបបកម្ម ៃិងវត្ាអុៃុសាវរីយ៍ ៃិងឧសាហកម្ម

នចន្បឌ្ិត្។ 

លេធផលរពំ្ងឹេកុនៃគល្ម្លង៖  

១- បលងកើៃ្បាក់ចំណូលដល់្បជាព្លរដឋម្ូលដាឋ ៃ តាម្រយៈការ្បកបរបរបល្ម្ើឱ្យលភញៀវលេសចរ 

២- បលងកើៃការលព្ញចិត្តរបស់លភញៀវលេសចរបផៃាម្លេៀត្ តាម្រយៈការល្បើ្បាស់ផលិត្ផលកនុង្សុក 

៣- លលើកកម្ពស់ភាព្នចន្បឌ្ិត្ ៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងឧសាហកម្មនចន្បឌ្ិត្  

៤- អភិវឌ្ឍៃ៍លសដឋកិចចម្ូលដាឋ ៃ ផដលចូលរួម្បលងកើៃចំផណកនៃឧសាហកម្មលេសចរណ៍លៅលខ្ត្តលសៀម្រាប លខ្ត្ត

្ព្៉ះសីហៃុ ៃិងរាជធ្លៃីភនំលព្ញ។  

ផលប ៉ះពាលផ់ផនកបរសិ្តា ៃ ៃងិសងគម្៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះ ម្ិៃម្លៃផតល់ៃូវផលប ៉ះពាល់ជាអវិជាម្លៃដល់សងគម្ ៃិងបរិស្តា ៃ។ 
 

រយៈលព្ល៖ 

អៃុវត្តរយៈលព្លខ្ា  ីម្ធយម្ ៃងិផវង (២០២១-២០២៥) 

លដាយសហការជាម្ួយ្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ សហគម្ៃ៍

ជៃបេ ៃិងនដគូអភិវឌ្ឍ។ 

ថ្វិកានៃគល្ម្លង៖ 

គល្ម្លងលៃ៉ះល្បើ្បាស់ថ្វិកាសរុប្បម្លណ ១,៥ 

ោៃដុោា ររអាលម្ រិក។ គល្ម្លងពាកព់្ៃ័ធលផសងលេៀត្៖ 

១- ចលនា្ប ង្បណំាងរង្កវ ៃ់ សលម្តចលត្លជានាយករដឋម្ស្រៃតី ស្ម្លប់ធុរកិចចនបត្ងកនុងវិស័យ

លេសចរណ៍ផដលម្លៃស្តន នដលឆ្នើម្ កនងុការល្បើ្បាស់ផលិត្ផលកនុង្សុក 

២- គល្ម្លងផខ្ស្កវាត់្នបត្ងកនុង្សុកបនាទ យ្ស ីត្ំបៃ់អងគរ GIZ។ល។ 
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គសរមាងេី៥: “គសរមាងបសងកើតស្ថលាជាតិវិជាា ជីវៈសេេចរណ៍ (សខតតសេៀមរាប និងសខតតមណឌ លគិរី)” 

តារាងសលងខបនៃគល្ម្លង 

ផផនក: គំ្មពារ ៃងិលលើកកម្ពសល់សដឋកចិច ៃងិការង្ករកនុងវសិ័យលេសចរណក៍ម្ពុជា 

ល.រ. ចណំងលជើងគល្ម្លង ភាគពីាកព់្ៃ័ធ ្បភព្ថ្វិកា អាេិភាព្នៃលព្លលវោ 

គ.៥ គល្ម្លងបលងកើត្ស្តោជាតិ្វិជាា ជីវៈលេសចរណ៍ (លខ្ត្តលសៀម្រាប ៃិងលខ្ត្តម្ណឌ លគិរី) 
្បជាព្លរដឋ លភញៀវលេសចរ ៃិង

្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ 
រដឋ អាេិភាព្២ ៃិង៣ 

េតំីាងគល្ម្លង ភាន កង់្ករអៃវុត្តគល្ម្លង 
 វិធសី្តស្រសតនៃការអៃវុត្ត៖ 

១- បលងកើត្ស្តោជាតិ្បណតុ ៉ះបណាត លសម្ត្ាភាព្ជំនាញវិជាា ជីវៈ្បកបលដាយគុណភាព្ខ្ពស់លៅលខ្ត្តលសៀម្រាប 

ៃិងម្ណឌ លគិរី 

២- កំណត់្អត្តសញ្ជញ ណតួ្អងគនដគូសកាត ៃុព្លស្ម្លប់ដំលណើរការស្តោជាតិ្វិជាា ជីវៈលេសចរណ៍ 

៣- បា ៃ់្បម្លណត្នម្ា ៃិងលេធភាព្្បតិ្បត្តិការរបស់ស្តោជាតិ្វិជាា ជីវៈលេសចរណ៍ 

៤- ផសវងរកនដគូសហការលលើដំលណើរការស្តោជាត្ិ វិជាា ជីវៈលេសចរណ៍ (ទាងំបលចចកលេស ៃិងហិរញ្ញវត្ា)ុ។ 

 

ត្ំបៃ់បុរីលេសចរណ៍វបបធម្៌ (េី្កុង

លសៀម្រាប) ៃិងលខ្ត្តម្ណឌ លគិរី 

 

• ្កសួងលេសចរណ៍ 

• ្កសួងលសដឋកិចច ៃិងហិរញ្ញវត្ា ុ

• ស្តោជាតិ្វិជាា ជីវៈលេសចរណ៍ 

ស្តវតារ៖  

បចចុបបៃនម្លៃស្តោវិជាា ជីវៈលេសចរណ៍ពាក់ព័្ៃធ ដចូជា៖ 

• អងគការបណតុ ៉ះបណាត លបដិសណាឋ រកិចច ៃិងលេសចរណ៍ លអកបក់ (EGBOK) 

•  វិេាស្តា ៃព្ហុបលចចកលេសភូម្ិភាគលត្លជាផសៃលសៀម្រាប 

• សកលវិេាល័យ Southeast Asia លខ្ត្តលសៀម្រាប 

• ស្តោសណាឋ គ្មរ ស្តោបាយ 

• ស្តោសណាឋ គ្មរ ៃិងលេសចរណ៍ ប ូល ឌ្ុយ ្ប ូល 

• ម្ជឈម្ណឌ លបណតុ ៉ះបណាត ល ្ឌី្ម្  

• អងគការលដើម្បីភាព្ញញឹម្នៃកុម្លរ (PSE) 

ប ុផៃតការផាល់ការបណាុ ៉ះបណាា លលដាយម្ជឈម្ណឌ ល/ស្តោបណាុ ៉ះបណាា លខ្ងលលើម្ិៃទាៃ់លឆ្ាើយត្បៃឹង

ត្្ម្ូវការេីផារការង្ករកនុងវិស័យលេសចរណ៍លៅលខ្ត្តលសៀម្រាបលៅល ើយ ៃិងព្ិលសសលៅលខ្ត្តម្ណឌ លគិរី 

គឺលៅខ្វ៉ះខ្ត្ស្តោបណតុ ៉ះបណាត លជំនាញវិជាា ជីវៈលេសចរណ៍លៅល ើយ។ 

សម្លសភាព្អៃវុត្តគល្ម្លង៖  

អៃុវត្តតាម្ស្តម រត្ីនៃអៃុ្ កឹត្យលលខ្ ១៤៨ អៃ្ក  .បក  ច៉ុះនថ្ៃេ២ី២ ផខ្ត្ោុ ្ ន ំ២០១៥ សតពី្ ីការលរៀបច ំៃងិ

ការ្ប្ព្តឹ្តលៅនៃស្តោជាត្ ិវជិាា ជវីៈលេសចរណ៍៖ 

១- លរៀបចំលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធផផនកេៃ់ លលើការលរៀបចំស្តោជាតិ្វិជាា ជីវៈលេសចរណ៍៖ 

• លរៀបចំកម្មវិធីបណតុ ៉ះបណាត លថាន ក់ជាតិ្ ៃិងអាស្ត ៃផដលលឆ្ាើយត្បលៅៃឹងត្្ម្ូវការ 

• កំណត្់គំរូលសដឋកិចចរបស់ស្តោ (នថ្ាស្តោតាម្ក្ម្ិត្ ថ្វិកាស្តធ្លរណៈ សកម្មភាព្បលងកើត្

ចំណូល រំហូរ្បចំ ន្ ំនៃៃិសសិត្ ចំៃួៃ្គូបណតុ ៉ះបណាត លផដល្ត្ូវល្ជើសលរីស។ល។) ៃិងកំណត្់

ត្្ម្ូវការថ្វិកាបៃតបនាទ ប់  

• លរៀបចំអភិបាលកិចចរបស់ស្តោ 

• ការលរៀបចំរចនាអគ្មរ ៃិងបញ្ាីឧបករណ៍លដើម្បីលឆ្ាើយត្បៃឹងត្្ម្ូវការបណតុ ៉ះបណាត ល 

២- លរៀបចំលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធផផនករតង (ស្តងសង់ស្តោ) លដាយ្ត្ូវការអៃុលោម្តាម្បាង់ស្តា បត្យកម្ម។ 
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លគ្មលបណំង៖  

ការបលងកើត្ស្តោជាតិ្វិជាា ជីវៈលេសចរណ៍ម្លៃលគ្មលបំណង៖ 

− ស្តោជាតិ្វិជាា ជីវៈលេសចរណ៍ លដើរត្ួនាេីសំខ្ៃ់ស្ម្លប់លឆ្ាើយត្បលៅៃឹងកំលណើៃត្្ម្ូវការធៃធ្លៃ

ម្ៃុសសលៅកនុងវិស័យលេសចរណ៍ ជាពិ្លសសបណតុ ៉ះបណាត ល ៃិងព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្យុវជៃកម្ពុជា ៃិងផតល់

ឱ្កាសដល់យុវជៃកម្ពុជា (ព្ិលសសយុវជៃ្កី្ក) ស្ម្លប់កស្តងអនាគត្របស់ខ្ាួ ៃ តាម្រយៈការចប់

យកអាជីព្ជាអនកជំនាញវិជាា ជីវៈលេសចរណ៍ទាំងកនុង្បលេស ៃិងការបម្លា ស់េីលៅកនុងត្ំបៃ់អាស្ត ៃ 

ផដលជាកតាត ម្ួយចូលរួម្ដល់ការកាត់្បៃាយភាព្្កី្ក 

− ស្តោជាតិ្វិជាា ជីវៈលេសចរណ៍្តូ្វផតល់ការបណតុ ៉ះបណាត ល្បកបលដាយគុណភាព្ ្សបតាម្សតង់ដាកម្ម

 វិធីសិកា ៃិង្កបខ័្ណឌ គុណវឌ្ឍិថាន ក់ជាតិ្ ៃិងអាស្ត ៃ 

− ផតល់ឱ្កាសឱ្យម្លៃការបណតុ ៉ះបណាត លជំនាញវិជាា ជីវៈលេសចរណ៍ផដលម្លៃត្នម្ាសម្រម្យដល់យុវជៃ 

សិសសៃិសសិត្្កី្កេេួលបាៃការបណតុ ៉ះបណាត លជំនាញវិជាា ជីវៈ្សបតាម្េសសៃៈ “ការអប់រំ

ស្ម្លប់ទាំងអស់គ្មន ” 

− ព្្ងឹងការផគត់្ផគង់ៃូវការបណតុ ៉ះបណាត លបចចុបបៃនទាក់េងៃឹងសម្ត្ាភាព្  

− បលងកើត្វគគបណតុ ៉ះបណាត លថ្មីៗ្សបតាម្វិជាា ជីវៈលេសចរណ៍កនុងបរិបេថ្មី 

− អភិវឌ្ឍៃ៍ជំនាញកនុងវិស័យលេសចរណ៍ 

− ព្្ងឹងគុណភាព្លសវាកម្មលេសចរណ៍កនុងលគ្មលបំណងផកលម្អការលព្ញចិត្តរបស់លភញៀវលេសចរ។ 

លេធផលរពំ្ងឹេកុនៃគល្ម្លង៖ 

១- ផតល់ការបណតុ ៉ះបណាត ល្បកបលដាយគុណភាព្្សបតាម្សតង់ដាកម្មវិធីសិកា ៃិង្កបខ័្ណឌ គុណវឌ្ឍិ

ថាន ក់ជាត្ិ ៃិងអាស្ត ៃ ៃិងបលងកើត្ឱ្យបាៃធៃធ្លៃ្បកបលដាយសម្ត្ាភាព្ជំនាញវិជាា ជីវៈលេសចរណ៍

លឆ្ាើយត្បៃឹងត្្ម្ូវការលភញៀវលេសចរលៅ ន្ ំ ២០៣៥ )លេសចរណ៍គុណភាព្ (  

២- អាចផតល់ឱ្កាសឱ្យយុវជៃ សិសស ៃិសសិត្ ្គប់្សទាប់ (រួម្ទាងំយុវជៃ្កី្កអាចេេួលបាៃការបណតុ ៉ះ

បណាត លកនុងត្នម្ាសម្រម្យ)។ 

 

 

 

ផលប ៉ះពាលផ់ផនកបរសិ្តា ៃ ៃងិសងគម្៖ 

គល្ម្លងលៃ៉ះ ម្ិៃម្លៃផតល់ៃូវផលប ៉ះពាល់ជាអវិជាម្លៃដល់សងគម្ ៃិងបរិស្តា ៃ។ 

រយៈលព្ល៖ 

អ ៃុ វ ត្ត រយ ៈ ល ព្លម្ធ យម្  ៃិ ង ផ វ ង 

(២០២៣-២០២៥) លដាយ្កសួង

លេសចរណ៍  ៃិងស្តោជាតិ្វិជាា ជី វ ៈ

លេសចរណ៍។ 

 

ថ្វិកានៃគល្ម្លង៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះល្បើ្បាស់ថ្វិកាសរុប្បម្លណ ១២ោៃដុោា រ

អាលម្ រកិ។ លហត្ផុល៖ 

ត្្ម្ូវការបលងកើត្ស្តោជាតិ្វិជាា ជីវៈលេសចរណ៍លៅលខ្ត្តលសៀម្រាប ៃិងលខ្ត្តម្ណឌ លគិរីលៃ៉ះ គឺអៃុលោម្

តាម្ផផៃការលម្អភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍លខ្ត្តលសៀម្រាប (២០២១-២០៣៥) ៃិងផផៃការលម្អភិវឌ្ឍៃ៍

លេសចរណ៍លខ្ត្តម្ណឌ លគិរី (២០២១-២០៣៥)។ 
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គសរមាងេី៦: “គសរមាងសរៀបចំបសងកើតគណនីសេេចរណ៍រណប (TSA)” 

តារាងសលងខបនៃគល្ម្លង 

ផផនក: គំ្មពារ ៃងិលលើកកម្ពសល់សដឋកចិច ៃងិការង្ករកនុងវសិ័យលេសចរណក៍ម្ពុជា 

ល.រ. ចំណងលជើងគល្ម្លង ភាគពីាកព់្ៃ័ធ ្បភព្ថ្វកិា អាេភិាព្នៃលព្លលវោ 

គ.៦ គល្ម្លងលរៀបចបំលងកើត្គណៃីលេសចរណរ៍ណប (TSA) 

លភញៀវលេសចរ ្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ លសវាកម្ម

លេសចរណ៍ ្កសួងលេសចរណ៍ រដឋបាលរាជធ្លៃី-លខ្ត្ត ៃិង

អងគការនដគូ 

រដឋ អាេិភាព្១ ២ ៃិង ៣ 

េតំីាងគល្ម្លង ភាន កង់្ករអៃវុត្តគល្ម្លង  វធិីស្តស្រសតនៃការអៃវុត្ត៖ 

១- ្កសួងលេសចរណ៍េេលួខ្ុស្ត្ូវកនុងការអៃុវត្តគល្ម្លងលដាយសហការជាមួ្យស្តា ប័ៃពាក់ព្័ៃធ  

២- បលងកើត្រចនាសម្ព័ៃធ្គប់្គងគណៃីលេសចរណ៍រណប  

៣- លរៀបចំវិធីស្តស្រសត ៃិងៃិត្ីវិធីអៃុវត្តគណៃីលេសចរណ៍រណប 

៤- ដាក់ឱ្យអៃុវត្តសកម្មភាព្នានានៃគណៃីលេសចរណ៍រណប 

៥- លរៀបចំយៃតការគំ្ម្េ ៃិងតាម្ដាៃ ្ត្ួត្ព្ិៃិត្យ។ 

រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

 

• ្កសួងលេសចរណ៍ 

• សម្លគម្លេសចរណ៍ 

• ្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ 

• ្កសួងន្បសណីយ៍ ៃិងេូរគម្នាគម្ៃ៍ 

ស្តវតារ៖  

បចចុបបៃនម្លៃការ្បមូ្លេិៃនៃ័យ សាិត្ិលេសចរណ៍អៃតរជាត្ិ តាម្្ចកទាវ រអៃតរ

ជាត្ិ អៃុវត្តលដាយអគគនាយកដាឋ ៃអលនាត ្បលវសៃ៍ ប ុផៃតស្ម្លប់លេសចរណ៍កនុង

្សុក ៃិងលេសចរណ៍នផទកនុង មិ្ៃទាៃ់ម្លៃការ្បមូ្លចាស់ោស់លៅល ើយ។ 

ការ្បមូ្លេិៃនៃ័យលធវើ ល ើងម្ាងម្លក លលព្លបុណយទាៃម្ាងៗ  លដាយម្ៃទី រ

លេសចរណ៍រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត ដូចលៃ៉ះលដើម្បី្បមូ្លេិៃនៃ័យចាស់ោស់ ្ត្ូវលរៀបចំ

ឱ្យម្លៃការ្គប់្គង ៃិង្បមូ្លេិៃនៃ័យ លដាយម្លៃរចនាសម្ព័ៃធចាស់ោស់ ឱ្យ

បាៃលេៀងទាត្់ៃិង្ត្ឹម្្ត្ូវ អំព្ីៃិនាន ការលេសចរណ៍ េិៃនៃ័យលេសចរណ៍ លដើម្បី

លរៀបចំផផៃការយុេធស្តស្រសត ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍កនុងវិស័យលេសចរណ៍។ 

សម្លសភាព្អៃវុត្តគល្ម្លង៖  

១- ផតល់ការបណតុ ៉ះបណាត ល ៃិងជំៃួយបលចចកលេសកនុងការបលងកើត្ ៃិងអៃុវត្តការង្កររបស់គណៃីលេសចរណ៍រណប 

២- លធវើការព្ិល្គ្ម៉ះលោបល់លម្អិត្ជាម្យួអនកជំនាញការ ៃិងស្តា ប័ៃពាក់ព្័ៃធលដាយផ្អទ ល់លដើម្បីព្ិៃិត្យល ើងវិញៃូវស្តា ៃ

ភាព្លេសចរណ៍ ៃិងេិៃនៃ័យទាក់េងៃឹងលេសចរណ៍នាលព្លបចចុបបៃនផដលអាចរកបាៃស្ម្លប់ការចង្កង្បព្័ៃធ  

៣- ផតល់ការបណតុ ៉ះបណាត ល ៃិងជំៃួយបលចចកលេសកនុងការបលងកើត្ ៃិងអៃុវត្តការសទង់ម្ត្ិលផសងៗ ផដលចំបាច់្ត្ូវ

លធវើ លដើម្បីេេួលបាៃេិៃនៃ័យបឋម្ផដលលឆ្ាើយត្បៃឹងចលនាា ៉ះ្បល ងេិៃនៃ័យផដលបាៃកំណត្់ 

៤- ផតល់ការបណតុ ៉ះបណាត លោ ងយកចិត្តេុកដាក់ដល់អនកពាក់ព្័ៃធ ៃិងម្ស្រៃតី កនុងការចង្កង្បព្័ៃធេិៃនៃ័យ ទាំង

លៃ៉ះអាចរួម្បញ្ចូលសិកាខ ស្តោបណតុ ៉ះបណាត លសតីព្ីការលរៀបចំ្បព្័ៃធគណៃីលេសចរណ៍រណប 

៥- លរៀបចំវិធីស្តស្រសតផសព្វផាយេិៃនៃ័យសាិត្ិតាម្រយៈ ្ព្ឹត្តិប្ត្ព្័ត្៌ម្លៃ្បចំផខ្  របាយការណ៍សាិត្ិ  ្កាហវិក 

ៃិង ព្័ត្៌ម្លៃតាម្អុីៃធឺណិត្លដើម្បីជួយទាំងវិស័យស្តធ្លរណៈ ៃិងឯកជៃឱ្យយល់អំព្ីស្តា ៃភាព្នៃវិស័យលេសចរណ៍។ 
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េសសៃៈលៃ៉ះបង្កា ញថា ការយល់ដឹងព្ីលេសចរណ៍ ៃិងសកម្មភាព្លេសចរណ៍កាៃ់ផត្ល្ចើៃ ការគំ្ម្េផដលអាច

េេួលបាៃព្ីរដាឋ ភិបាលៃិងវិស័យឯកជៃៃឹងលកើៃល ើងលដើម្បីផតល់មូ្លៃិធិស្ម្លប់លគ្មលបំណងសាិត្ិលេសចរណ៍។ 

លគ្មលបណំង៖  

ការលរៀបបលងកើត្គណៃីលេសចរណ៍រណប ម្លៃលគ្មលបំណង  ផតល់ព្័ត្៌ម្លៃ

លេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ ៃិងចំបាច់ព្ីលភញៀវលេសចរ ផលិត្ផលលេសចរណ៍ លសវា

កម្មលេសចរណ៍ បេព្ិលស្តធៃ៍ ៃិងព្ិលសសការវិភាគេិៃនៃ័យលេសចរណ៍ លដើម្បី

បលងកើត្យុេធស្តស្រសត ផផៃការយុេធស្តស្រសតអភិវឌ្ឍវិស័យលេសចរណ៍ ៃិងក៏ដូចជាការ

ផតល់ជាមូ្លដាឋ ៃដល់ការសល្ម្ចចិត្តជល្ម្ើសជាយុេធស្តស្រសត្គប់្គងវិស័យ

លេសចរណ៍កម្ពុជាឱ្យម្លៃ្បសិេធភាព្។ 

លេធផលរពំ្ងឹេកុនៃគល្ម្លង៖  

១- សម្ត្ាភាព្របស់ម្ស្រៃតី ៃិងបុគគលិករបស់គណៃីលេសចរណ៍រណប ៃិងអនកបលចចកលេសព្ីស្តា ប័ៃលផសងៗស្ម្លប់

េេួលខ្ុស្ត្ូវកនុងការ្បមូ្ល វិភាគ ៃិងចង្កងេិៃនៃ័យបឋម្ទាំងផផនកត្្មូ្វការ ៃិងផផនកផគត្់ផគង់កនុងវិស័យ

លេសចរណ៍លដើម្បីផកលម្អ ៃិងព្្ងឹង្បព្័ៃធសាិត្ិលេសចរណ៍ជាត្ិ 

២- េេួលបាៃេិៃនៃ័យសាិត្ិលេសចរណ៍តាម្លគ្មលលៅលេសចរណ៍ជា្បព្័ៃធ ៃិងជា្បចំ ស្ម្លប់តាម្ដាៃការវិវត្តិនៃ 

 វិស័យលេសចរណ៍លគ្មលលៅ 

៣- ចូលរួម្ដល់ការសល្ម្ចចិត្តដាក់លចញៃូវយុេធស្តស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍ក្មិ្ត្ថាន ក់ជាត្ិកនុងវិស័យលេសចរណ៍។ 

ផលប ៉ះពាលផ់ផនកបរិស្តា ៃ ៃងិសងគម្៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះ មិ្ៃម្លៃផតល់ៃូវផលប ៉ះពាល់ជាអវិជាម្លៃដល់សងគម្ ៃិងបរិស្តា ៃ។ 

រយៈលព្ល៖ 

អៃុ វត្ត រយៈលព្លខ្ា ី  ម្ធយម្ ៃិងផវង (២០២១-

២០២៤) លដាយ្កសួងលេសចរណ៍សហការជាមួ្យ 

ស្តា ប័ៃ-្កសួងពាក់ព្័ៃធ។ 

ថ្វកិានៃគល្ម្លង៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះល្បើ្បាស់ថ្វិកាសរុប្បម្លណ ១ោៃដោុា រ 

អាលម្ រកិ។  
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១.២- សលើក្ក្មពេ់េី្ារសេេចរណ៍ក្មពុជា 

គ្ម្ព្ោងទី៧: “សិកា ទធភារសរៀបចំតំបន់់ម្បតិកភណឌ អងគរ: ម្ោ ម្ៅម្ទសចរណ៍សបបឆ្្តនវ-Smart Destination” 

  តារាងសលងខបនៃគល្ម្លង 

ផផនក: លលើកកម្ពសេ់ផីារលេសចរណ៍កម្ពុជា 

ល.រ. ចំណងលជើងគល្ម្លង ភាគពីាកព់្ៃ័ធ ្បភព្ថ្វកិា អាេភិាព្នៃលព្លលវោ 

គ.៧ 
សិកាលេធភាព្លរៀបចំត្ំបៃ់លបត្ិកភណឌ អងគរ : លគ្មលលៅលេសចរណ៍ផបប ា្ ត្នវ -

Smart Destination 
លភញៀវលេសចរ បុគគលិក្គប់្គងលៅត្ំបៃ់អងគរ រដឋ អាេិភាព្១ ៃិង ២ 

េតំីាងគល្ម្លង ភាន កង់្ករអៃវុត្តគល្ម្លង  វធិីស្តស្រសតនៃការអៃវុត្ត៖ 

១- សិកាលរៀបចំសម្បទា្េ្េង់បណាត ញ ៃិង្បព្័ៃធេរូគម្នាគម្ៃ៍លៅត្ំបៃ់អងគរវត្ត 

២- ល្ជើសលរីសអនកផគត្់ផគង់លសវាកម្មបលចចកវិេាេំលៃើបលៃ៉ះ 

៣- ដាក់ឱ្យដំលណើរការគល្ម្លងបលចចកវិេាលផសងៗ ៃិងជំរុញការ្គប់្គង ៃិងផតល់លសវាដល់លភញៀវលេសចរ 

ជាក់ផសតង ដូចជាការល្បើ្បាស់បលចចកវិេាលដើម្បីស្មួ្លរំហរូលភញៀវ ៃិង្គប់្គងសម្ត្ាភាព្ផទុកលភញៀវ

លេសចរម្កកាៃ់្បាស្តេៃីមួ្យៗ ផដលម្លៃសកម្មភាព្អៃុវត្តរួម្ម្លៃ៖ 

• េិញ ឬជួលល្គឿងបរិកាខ រ (E-Gate) ស្ម្លប់្គប់្គងរំហរូលភញៀវលៅតាម្្បាស្តេៃីមួ្យៗ 

• ការបំពាក់ម្គគលុេទសក៏សំល ងតាម្េរូសព្ទនដ ា្ ត្ ឬ TABLET ជាភាស្តផខ្ម រ ៃិងភាស្តបរលេស

លៅតាម្្បាស្តេមួ្យចំៃួៃ (លដាយល្បើ្បាស់បលចចកវិេាឌ្ីជីថ្ល AR/VR;...) 

ត្ំបៃ់អងគរ )លខ្ត្តលសៀម្រាប(  

• អាជាញ ធរជាត្ិអបសរា  

• ្គឹ៉ះស្តា ៃអងគរ 

• ្កសួងលេសចរណ៍ 

• ្កសួងន្បសណីយ៍ ៃិងេរូគម្នាគម្ៃ៍ 

ស្តវតារ៖  

លដើម្បីឱ្យត្ំបៃ់អងគរកាា យជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍ផបប ា្ ត្នវគឺ្ត្ូវលច៉ះផកនចនផលិត្ផល

លេសចរណ៍តាម្រយៈបលចចកវិេា ៃិងលដើម្បីទាក់ទាញលេសចរណ៍ថ្មីៗ ជាព្ិលសសទាក់ទាញ

លេសចរណ៍ផដលម្លៃ្ស្តប់ ឱ្យ្ត្ ប់ម្កជាលលើកេី២ ៃិងបៃតបនាទ ប់លេៀត្គឺជាការសំខ្ៃ់។ 

ជាម្យួការវិវត្តោ ងលលឿៃផផនកបលចចកវិេា បាៃផតល់ឱ្កាសដល់លភញៀវលេសចរ ផដលជាអនក

ល្បើ្បាស់លសវាកម្មលេសចរណ៍អាចផាល់ៃូវការលព្ញចិត្តភាា ម្ៗ ៃិង្សបលៅតាម្បុគគលិក

លកខណៈព្ិលសសលរៀងៗខ្ាួ ៃ លដើម្បីបល្ម្ើលសវាឱ្យទាៃ់សភាព្ការណ៍ ល្ពា៉ះថាការរីកលតូ្ោស់

សម្លសភាព្អៃវុត្តគល្ម្លង៖  

១- ការលរៀបចំដាក់ផ្អទ ងំបង្កា ញចំៃួៃលភញៀវលេសចរ (Outdoor Eco-meter LED Display) លៅបរិលវណ

មុ្ខ្្បាស្តេអងគរវត្ត ្បាស្តេបាយ័ៃ ៃិង្បាស្តេតា្ព្ហម ៃិងកម្មវិធីេរូសព្ទ ស្ម្លប់លភញៀវលេសចរ 

២- ការលរៀបចំសម្បទាបលចចកវិេា ដូចជាការលរៀបចំម្ណឌ លព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍ (Parvis) ស្ម្លប់លគ្មល

លៅលេសចរណ៍វបបធម៌្ ព្ិលសស្បាស្តេអងគរវត្ត ៃិងការស្តា បនាស្តរម្ៃទីរេំលៃើបម្លៃ (Virtual 

Reality Theatre) លៅម្ណឌ លព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍ ឬេីតាំងមុ្ៃចូលេសសនា្បាស្តេ 



121 

 

នៃបលចចកវិេាបាៃជំរុញឱ្យម្លៃការផ្ប្បួលលៅកនុងគំរូពាណិជាកម្មកនុងវិស័យលេសចរណ៍ ៃិង

ការផ្ប្បួលត្្មូ្វការរបស់លភញៀវលេសចរ។ 

៣- ្ត្ូវបំពាក់ឱ្យម្លៃ (Free Wi-Fi) លៅេីតាំងស្តធ្លរណៈមួ្យចំៃួៃកនុង្កុងលសៀម្រាប ៃិងត្ំបៃ់

លេសចរណ៍លបត្ិកភណឌ អងគរ ៃិងតាម្រម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗកនុងលខ្ត្តលសៀម្រាប (កនុងរយៈ

លព្លខ្ា ី) 

៤- ផតល់ម្លធាបាយលអ ិច្ត្ូៃិចតាម្ត្្មូ្វការចំបាច់។ 

លគ្មលបណំង៖ 

• លធវើព្ិព្ិធកម្ម ផលិត្ផល ៃិងលសវាកម្មលៅលខ្ត្តលសៀម្រាប តាម្រយៈបលចចកវិេាេំលៃើបៗ 

• ផតល់បេព្ិលស្តធៃ៍ព្ិលសសផបាកៗ ៃិងថ្មីៗដល់លភញៀវលេសចរតាម្រយៈការព្្ងឹងបលចចក-

 វិេា។ 

លេធផលរពំ្ងឹេកុនៃគល្ម្លង  

១- បលងកើៃភាព្្បកួត្្បផជងលេសចរណ៍លខ្ត្តលសៀម្រាប 

២- សម្លហរណកម្មលេសចរណ៍លខ្ត្តលសៀម្រាបកនុងបរិបេនៃឧសាហកម្ម ៤.០ កនុងត្ំបៃ់អងគរ 

៣- បលងកើៃសម្ត្ាភាព្នៃការផសព្វផាយលេសចរណ៍ផបបឌ្ីជីថ្ល។ 

ផលប ៉ះពាលផ់ផនកបរិស្តា ៃ ៃងិសងគម្៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះ មិ្ៃម្លៃផតល់ៃូវផលប ៉ះពាល់ដល់សងគម្ ៃិងបរិស្តា ៃ។ 

រយៈលព្ល៖ 

អៃុ វត្ត រយៈលព្លខ្ា ី  ៃិងម្ធយម្ (២០២១-

២០២៣) លដាយអាជាញ ធរអបសរា ្គឹ៉ះស្តា ៃ

អងគរ ្កសួងលេសចរណ៍ ្កសួងន្បសណីយ៍ 

ៃិងេរូគម្នាគម្ៃ ៍ៃិងផផនកឯកជៃ។ 

ថ្វកិានៃគល្ម្លង៖  

ថ្វិកានៃគល្ម្លងលៃ៉ះៃឹងកំណត្់នាលព្លល្កាយ។ 

លផសងៗ៖ 

អាជាញ ធរអបារាកំព្ុងលរៀបចំឱ្យម្លៃអង់ផត្ៃេរូសព្ទលៅកនុងត្ំបៃ់លេសចរណ៍លបត្ិកភណឌ  

លសៀម្រាប-អងគរ។ 
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គសរមាងេី៨: “គសរមាងសក្លមអក្ំពង់ស្សេេចរណ៍ច៊ុងឃ្នន េ” 

តារាងសលងខបនៃគល្ម្លង 

ផផនក: លលើកកម្ពសេ់ផីារលេសចរណ៍កម្ពុជា 

ល.រ. ចំណងលជើងគល្ម្លង ភាគពីាកព់្ៃ័ធ ្បភព្ថ្វកិា អាេភិាព្នៃលព្លលវោ 

គ.៨ គល្ម្លងផកលម្អកំព្ង់ផផលេសចរណ៍ចុងឃ្នន ស 
សហគម្ៃ៍លេសចរណ៍ ្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ 

ៃិងលភញៀវលេសចរ 
រដឋ ៃិងឯកជៃ អាេិភាព្១ ៃិង ២ 

េតំីាងគល្ម្លង ភាន កង់្ករអៃវុត្តគល្ម្លង  វធិីស្តស្រសតនៃការអៃវុត្ត៖ 

១- លរៀបចំកំព្ង់ផផលេសចរណ៍ចុងឃ្នន សឱ្យ្សបតាម្សតង់ដាកំព្ង់ផផលេសចរណ៍ (ការអភិវឌ្ឍកំព្ង់ផផលេសចរណ៍លៃ៉ះ្ត្ូវ

ម្លៃបាង់លម្អភិវឌ្ឍអម្ជាម្ួយបាង់ស្តា បត្យកម្មលម្អិត្) 

២- បំពាក់ឱ្យម្លៃសម្បទាលេសចរណ៍គំ្ម្េដល់កំព្ង់ផផលេសចរណ៍លៃ៉ះ ព្ិលសសលរៀបចំឱ្យម្លៃការស្ម្លកលំផហលភញៀវ 

ៃិងហបូចុក។ល។ 

៣- បផៃាម្ៃូវលសវាកម្មលេសចរណ៍ ្ត្ូវម្លៃផលិត្ផលលេសចរណ៍ថ្មីៗ (កនុងលនា៉ះ្ត្ូវការបលងកើត្ឱ្យម្លៃស្តរម្ៃទីរបឹង

េលៃាស្តប) 

ត្ំបៃ់បឹងេលៃាស្តប 

(លខ្ត្តលសៀម្រាប) 

− គណៈកម្លម ធិការជាត្ិអភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍ 

− រដឋបាលលខ្ត្តលសៀម្រាប  

− ្កសួងលេសចរណ៍ 

ស្តវតារ៖  

បឹងេលៃាស្តប ជាបឹងមួ្យកនុងចំលណាម្បឹងេឹកស្តបដ៏ធំបំផុត្លៅលលើព្ិភព្លោក

ផដលចំណាយលព្លលធវើដំលណើរ្បម្លណ ២៥នាេី (ចម្លៃ យ ១៥គ.ម្.) លៅភាគខ្ង

ត្បូងនៃលខ្ត្តលសៀម្រាប។ លៅបឹងេលៃាស្តប ម្លៃលសវាេូកដឹកលភញៀវលេសចរខ្ន ត្ត្ូច

ផដលលធវើសកម្មភាព្លដាយ្បជាព្លរដឋផដលរស់លៅកនុងត្ំបៃ់ ៃិងេសសនាភូមិ្

លៃស្តេបផណត ត្េឹក។ ត្ំបៃ់បឹងេលៃាស្តបលៃ៉ះម្លៃសកាត ៃុព្លលអកូលេសចរណ៍ធម្មជាត្ិ 

ៃិងលអកូលេសចរណ៍ក្មិ្ត្ខ្ពស់។ លបើគិត្តាម្េសសៃៈ “លអកូលេសចរណ៍” ត្ំបៃ់លៃ៉ះ

អាចម្លៃមូ្លដាឋ ៃអភិវឌ្ឍៃ៍ “ភូម្ិលេសចរណ៍ធម្មជាត្ិ”។ ចំណុចដ៏លអមួ្យស្ម្លប់ការ

េសសនាលេសភាព្បឹងេលៃាស្តប ៃិងត្ំបៃ់ជុំ វិញ គឺចំណុចកំព្ូលនៃភនំល្កាម្។  

លលើសព្ីលៃ៉ះលៅលេៀត្ លលើកំព្ូលភនំល្កាម្ ម្លៃ្បាស្តេបុរាណដ៏ទាក់ទាញមួ្យ គឺ

ជាត្ំបៃ់ផដលម្លៃ្បវត្តិនៃការស្តងសង់េីតាំង ៃិងរចនាបេលអឯក លដើម្បីលលើកកម្ពស់

លស្តភណភាព្ ៃិងបលងកើៃភាព្ទាក់ទាញបផៃាម្។ 

សម្លសភាព្អៃវុត្តគល្ម្លង៖  

១- ផកលម្អផផេកូលេសចរណ៍ឱ្យម្លៃភាព្ង្កយ្សួលស្ម្លប់លភញៀវលេសចរ ៃិងលរៀបចំសណាត ប់ធ្លន ប់នៃេូក្សបតាម្សតង់ដា 

២- បលងកើត្សួៃចារ (ត្ំបៃ់នបត្ង) លៅកំព្ង់ផផចុងឃ្នន ស 

៣- លរៀបចំអគ្មររដឋបាលស្ម្លប់លធវើការង្ករ ៃិង្គប់្គងត្ំបៃ់ផផលេសចរណ៍ 

៤- បលងកើត្លភាជៃីយដាឋ ៃបល្ម្ើឱ្យលភញៀវលេសចរ (ក្មិ្ត្ខ្ពស់្បណិត្) 

៥- បលងកើត្ផទ៉ះលំផហក្មិ្ត្ខ្ពស់ 

៦- បលងកើត្ផារសហគម្ៃ៍ (លដើម្បីលក់ផលិត្ផលកនុង្សុក ៃិងផាររា្ត្ី) 

៧- បលងកើត្ស្តា ៃីយល្បងឥៃធៃៈ 

៨- បលងកើត្ស្តរម្ៃទីរេលៃាស្តបល្បើ្បាស់បលចចកវិេាេំលៃើបឌ្ីជីថ្លផដលបញ្ចូលៃូវខ្ា ឹម្ស្តរស្តរម្ៃទីរលៃស្តេ : លដាយការ

លៃស្តេ គឺជាសកម្មភាព្្បនព្ណីរបស់្បជាជៃផខ្ម រតាំងព្ីសម័្យយូរលង់ណាស់ម្កលហើយ លពាលគឺម្លៃៃ័យថា្ត្ីជា
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្បភព្អា រចម្បង។ កនុងៃ័យលៃ៉ះ ការបង្កា ញអំព្ីបលចចកលេសលៃស្តេលផសងៗ គ្មន  អាចផតល់បេព្ិលស្តធៃ៍ថ្មីៗស្ម្លប់លភញៀវ

លេសចរអៃតរជាត្ិ។ល។ 

៩- បលងកើត្ម្ណឌ លព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍ 

១០- បលងកើត្ ងកាលហវ 

១១- បលងកើត្ចំណត្រុ៉ឺម្ កកង់បី ម្ ូត្ ូកង់ ចំណត្រថ្យៃតលកខណៈ្គួស្តរ ៃិងចំណត្រថ្យៃត្កុង។ 

១២- ព្្ងឹងលសវាកម្មេូកលេសចរណ៍ឱ្យ្សបតាម្សតង់ដាេូកលេសចរណ៍។ល។ 

លគ្មលបណំង៖  

ការផកលម្អកំព្ង់ផផលេសចរណ៍ភនំល្កាម្ (ចុងឃ្នន ស) ម្លៃលគ្មលបំណង៖ 

− លធវើព្ិព្ិធកម្មផលិត្ផលលេសចរណ៍លដើម្បីបលងកើៃរយៈលព្លស្តន ក់លៅយូរជាងមុ្ៃ 

(ោ ងល ចបផៃាម្ឱ្យបាៃ ១ នថ្ៃ លធៀបកនុងលព្លបចចុបបៃន) 

− លលើកកម្ពស់េលៃាស្តបជាត្ំបៃ់លេសចរណ៍ធម្មជាត្ិដ៏ទាក់ទាញ  

− ្គប់្គងរំហូរលេសចរណ៍កនុងត្ំបៃ់េលៃាស្តបលដាយផ្បកាា យជាលម្ផដក ទាញលៅ

កាៃ់លគ្មលលៅលេសចរណ៍/សហគម្ៃ៍លេសចរណ៍លផសងៗលេៀត្លៅកនុងត្ំបៃ់បឹង

េលៃាស្តប  

− អភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍្បកបលដាយការេេួលខុ្ស្ត្ូវ។ 

លេធផលរពំ្ងឹេកុនៃគល្ម្លង៖  

១- អាចព្ៃារការស្តន ក់លៅរបស់លភញៀវលេសចរ តាម្រយៈការបលងកើត្ផខ្សេសសនាចរផាូវេឹក លដាយល្បើ្បាស់បឹងេលៃាស្តប 

(កំព្ង់ផផលេសចរណ៍ចុងឃ្នន ស) ជាផខ្សត្ភាា ប់ត្ំបៃ់លេសចរណ៍កនុងត្ំបៃ់េលៃាស្តប 

២- បលងកើៃ្បាក់ចំណូលដល់្បជាព្លរដឋមូ្លដាឋ ៃ តាម្រយៈការ្បកបមុ្ខ្របរបល្ម្ើឱ្យលភញៀវលេសចរ 

៣- តាម្រយៈព្ិព្ិធកម្មលេសចរណ៍ថ្មីៗទាងំលៃ៉ះៃឹងអាចទាក់ទាញលភញៀវលេសចរម្កកម្ាៃតកាៃ់ផត្ល្ចើៃ 

៤- ផ្បកាា យត្ំបៃ់លៃ៉ះជាត្ំបៃ់លេសចរណ៍្បកបលដាយៃិរៃតរភាព្ 

៥- ចូលរមួ្ចំផណកកនុងការអភិរកសជីវៈច្មុ្៉ះ្បព្័ៃធលអក ូូសុីបឹងេលៃាស្តប 

៦- ធ្លនាបាៃៃូវភាព្ស្តអ ត្ អនាម័្យ កាត្់បៃាយការបំព្ុលេឹក 

៧- េេួលបាៃការលរៀបចំផផលេសចរណ៍ផដលម្លៃរចនាបេ ៃិងភាព្គង់វងសយូរអផងវង 

៨- ភាព្ច្មុ្៉ះនៃសកម្មភាព្លេសចរណ៍។ 

ផលប ៉ះពាលផ់ផនកបរិស្តា ៃ ៃងិសងគម្៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះ មិ្ៃម្លៃផលប ៉ះពាល់ដល់ផផនកបរិស្តា ៃ ៃិងសងគម្  

រយៈលព្ល៖  

អៃុវត្តរយៈលព្លខ្ា ី ៃិងម្ធយម្ (២០២១-២០២៣) 

លដាយគណៈកម្លម ធិការជាត្ិអភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍ ៃិង

រដឋបាលលខ្ត្តលសៀម្រាប ៃិងវិៃិលោគិៃឯកជៃ។ 

ថ្វកិានៃគល្ម្លង៖  

ថ្វិកានៃគល្ម្លងលៃ៉ះៃឹងកំណត្់នាលព្លល្កាយ។  

លហត្ុផល៖  

លខ្ត្តលសៀម្រាបម្លៃចំណចុព្ិលសសចំបាច់្ត្ូវលធវើការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍ថ្មី្បកប លដាយ

គុណភាព្ លដើម្បីបំលព្ញលសចកតី្ត្ូវការរបស់លភញៀវលេសចរលៅនថ្ៃអនាគត្។  

ត្ំបៃ់ភនំល្កាម្ (ចុងឃ្នន ស) ជាចំណចុគៃាឹ៉ះ (្ចកចូល) កនុងការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍

្បកបលដាយៃិរៃតរភាព្លៅកនុងត្ំបៃ់េលៃាស្តប។ 

គល្ម្លងពាកព់្ៃ័ធលផសងលេៀត្៖  

បចចុបបៃន្កុម្ហ ុៃ ស  ូជីង បាៃេេួលសិេធិវិៃិលោគត្ំបៃ់ចុងឃ្នន ស។ 
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គសរមាងេី៩: “គសរមាងសរៀបចំតំបន់សថ្មើរសជើងសៅសខតតសេៀមរាប រាជធានីភនំសពញ និងសខតតរព៉ះេីហន៊ុ” 

តារាងសលងខបនៃគល្ម្លង 

ផផនក: លលើកកម្ពសេ់ផីារលេសចរណ៍កម្ពុជា 

ល.រ. ចំណងលជើងគល្ម្លង ភាគពីាកព់្ៃ័ធ ្បភព្ថ្វកិា អាេភិាព្នៃលព្លលវោ 

គ.៩ 
គល្ម្លងលរៀបចំត្ំបៃ់លថ្មើរលជើងលៅលខ្ត្តលសៀម្រាប រាជធ្លៃីភនំលព្ញ ៃិងលខ្ត្ត 

្ព្៉ះសីហៃុ 

លភញៀវលេសចរ វិស័យឯកជៃ ្បជាជៃមូ្ល

ដាឋ ៃ 

រដឋ វិស័យឯកជៃ ៃិងនដគូ

អភិវឌ្ឍ 
អាេិភាព្១ ៃិង ២ 

េតំីាងគល្ម្លង ភាន កង់្ករអៃវុត្តគល្ម្លង  វធិីស្តស្រសតនៃការអៃវុត្ត៖ 

កំណត្់្បលភេេីតាំងផាូវអាេិភាព្ ៃិងលធវើការសិកាផកលម្អ ៃិងលរៀបចំលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធៃិងអៃុវត្ត /ដាក់ ឱ្យដំលណើរការ

លដាយគិត្គូរដល់ការបលងកើត្ឱ្យម្លៃសម្បទាលេសចរណ៍្េ្េង់ដល់ការបលងកើត្ត្ំបៃ់លថ្មើរលជើង។  
លខ្ត្តលសៀម្រាប រាជធ្លៃីភនំលព្ញ ៃិង

លខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ 

• រដឋបាលរាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

• ្កសួងលេសចរណ៍ 

ស្តវតារ៖  

ការលរៀបចំត្ំបៃ់លេសចរណ៍លថ្មើរលជើង ផដលបចចុបបៃន សកម្មភាព្លេសចរណ៍លថ្មើរលជើងេី

្កុងម្លៃភាព្ទាក់ទាញខ្ា ំង ស្ម្លប់លភញៀវលេសចរកនុង្សុក ៃិងអៃារជាត្ិ ផត្អវីផដល

ជាបញ្ជា  ចំលពា៉ះ ការលរៀបចំត្ំបៃ់លេសចរណ៍លថ្មើរលជើងលៃ៉ះគឺលៅខ្វ ៉ះខ្ត្លៅល ើយ

ផដលរួម្ម្លៃ េំហំផាូវត្ូច ការរលំោភដីចំណីផាូវព្ី្បជាព្លរដឋមូ្លដាឋ ៃ ម្លច ស់អាជីវកម្ម

ៃិងការលរៀបចំសំណង់អគ្មរចស់ៗ ្បព្័ៃធលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធផាូវថ្នល់ ការលរៀបចំេិសលៅ

ចរាចរណ៍្ត្ូវផកលម្អៃិងលរៀបចំជាថ្មី។ល។ អវីផដលកាៃ់ផត្ព្ិលសស ស្ម្លប់លធវើឱ្យ

េី្កុងកាៃ់ផត្ម្លៃភាព្ទាក់ទាញ ៃិងផតល់ៃូវភាព្កក់លៅត  លព្ញចិត្តព្ីសំណាក់លភញៀវ

លេសចរគឺ ម្ាូបអា រ ការស្តន ក់លៅ ្ព្ឹត្តិការណ៍កម្ាៃត សិលបៈ ៃិងការេិញេំៃិញ

...្ត្ូវបាៃ្បមូ្លផតុំកនុងត្ំបៃ់មួ្យ។  

សម្លសភាព្អៃវុត្តគល្ម្លង៖  

បលងកើត្ត្បំៃល់ថ្មើរលជើងលេសចរណម៍្យួលៅរាជធ្លៃភីនលំព្ញ ម្ួយលៅលខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃ ុៃងិម្ួយលៅលខ្ត្តលសៀម្រាប។ 

លដើម្បឱី្យម្លៃត្បំៃល់ថ្មើរលជើង្ត្វូគតិ្គរូ៖ 

• ផកលម្អលស្តភណភាព្តាម្ដងផាូវ 

• បលងកើត្សម្បទាលេសចរណ៍តាម្ដងផាូវ 

• ស្មួ្លការលធវើដំលណើររបស់លភញៀវលេសចរលថ្មើរលជើង 

• បលងកើត្សកម្មភាព្លេសចរណ៍ ៃិងពាណិជាកម្មលៅតាម្ដងផាូវលគ្មលលៅ 

• លរៀបចំសណាត ប់ធ្លន ប់តាម្ដងផាូវលេសចរណ៍ 

• ធ្លនារកាសុវត្ាិភាព្ចរាចរណ៍ស្ម្លប់លេសចរណ៍េី្កុង 

• ផតល់ៃូវបេព្ិលស្តធៃ៍ស្ម្លប់លេសចរលថ្មើរលជើង 

• ម្លៃឱ្កាសកនុងការផសព្វផាយព្ីលេសចរណ៍វបបធម្៌របស់កម្ពុជា 

• បលងកើត្ជាត្ំបៃ់លេសចរណ៍លថ្មើរលជើងគំរូលៅកម្ពុជា 

• ជួយស្មួ្លដល់ការលក់ដូរអាជីវកម្មរបស់្បជាព្លរដឋលៅ្គប់្ចកលាកនៃផាូវកនុងត្ំបៃ់លៃ៉ះ 

• បលងកើត្បាៃត្ំបៃ់លេសចរណ៍ផដលម្លៃៃិមិ្ត្តសញ្ជញ ចាស់ោស់។ 
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លគ្មលបណំង៖ 

បលងកើត្ផលិត្ផលលេសចរណ៍េី្កុង ដ៏ទាក់ទាញស្ម្លប់រាជធ្លៃីភនំលព្ញ លខ្ត្ត

លសៀម្រាប ៃិងលខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ។ 

លេធផលរពំ្ងឹេកុនៃគល្ម្លង៖  

១- អាចព្ៃារការស្តន ក់លៅរបស់លភញៀវលេសចរ 

២- បលងកើៃភាព្ទាក់ទាញបផៃាម្លេៀត្ស្ម្លប់លេសចរណ៍េី្កុង ព្ិលសសលៅលព្លរា្ត្ី 

៣- ផ្បកាា យត្ំបៃ់លៃ៉ះជាត្ំបៃ់លេសចរណ៍្បកបលដាយៃិរៃតរភាព្ 

៤- េេួលបាៃការលរៀបចំលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធកនុង្កុងកាៃ់ផត្ម្លៃរលបៀបរាបរយម្លៃលស្តភណភាព្លអកនុងត្ំបៃ់េី្កុង 

៥- ជាត្ំបៃ់ផដលម្លៃអត្តសញ្ជញ ណលេសចរណ៍ផបបេី្កុងចាស់ោស់។ 

ផលប ៉ះពាលផ់ផនកបរិស្តា ៃ ៃងិសងគម្៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះៃឹងផតល់ៃូវផលប ៉ះពាល់ជាអវិជាម្លៃត្ិចត្ូចបំផុត្ដល់សងគម្ ៃិងបរិស្តា ៃ។ 

រយៈលព្ល៖  

អៃុវត្តរយៈលព្លខ្ា ី ៃិងម្ធយម្ (២០២១ -

០២២ ៣) លដាយគណៈកម្លម ធិការជាត្ិ

អភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍ ្ កសួងលេសចរណ៍ 

រដឋបាលរាជធ្លៃី-លខ្ត្ត ៃិងវិៃិលោគិៃ

ឯកជៃ។ 

ថ្វកិានៃគល្ម្លង៖ 

គល្ម្លងនៃការបលងកើត្ត្ំបៃ់លថ្មើរលជើងកនុងរាជធ្លៃីភនំលព្ញ លខ្ត្តលសៀម្រាប 

ៃិងលខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុលៃ៉ះៃឹងកំណត្់នាលព្លល្កាយ។    
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គសរមាងេី១០: “គសរមាងបសងកើតបណណ សេេចរណ៍ក្មពុជា (Cambodia Pass)” 

តារាងសលងខបនៃគល្ម្លង 

ផផនក: លលើកកម្ពសេ់ផីារលេសចរណ៍កម្ពុជា 

ល.រ. ចំណងលជើងគល្ម្លង ភាគពីាកព់្ៃ័ធ ្បភព្ថ្វកិា អាេភិាព្នៃលព្លលវោ 

គ.១០ គល្ម្លងបលងកើត្បណណលេសចរណ៍កម្ពុជា (Cambodia Pass)  
លភញៀវលេសចរ វិស័យឯកជៃ សិសសៃិសិសត្  

ស្តស្រស្តត ចរយ ៃិងម្ស្រៃតីរាជការ 
រដឋ ៃិងឯកជៃ អាេិភាព្១  

េតំីាងគល្ម្លង ភាន កង់្ករអៃវុត្តគល្ម្លង  វធិីស្តស្រសតនៃការអៃវុត្ត៖ 

១- បលងកើត្ភាព្ជានដគូស្ម្លប់ត្ួអងគសំខ្ៃ់ៗកនុងការដាក់ឱ្យដំលណើរការគល្ម្លងបណណលេសចរណ៍កម្ពុជាលៃ៉ះ។ 

២- ដំលណើរការ ៃិងបលងកើត្្បព្័ៃធបលចចកវិេាស្ម្លប់្គប់្គង ៃិងផគត្់ផគង់បណណលេសចរណ៍កម្ពុជា ៃិងការល្បើ្បាស់ QR-Code 

៣- ការេេលួបាៃបណណ  

• េិញលៅតាម្្កុម្ហ ុៃលេសចរណ៍ ឬេីភាន ក់ង្ករលេសចរណ៍ 

• លៅអាកាសោៃដាឋ ៃ 

• បញ្ារព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍ 

• លៅតាម្សណាឋ គ្មរជានដគូ ៃិងតាម្រយៈអៃឡាញ 

៤- ដំលណើរការបណណ   

• បង្កា ញបណណលៅម្លធាបាយដឹកជញ្ាូៃជានដគូ លៅតាម្រម្ណីយដាឋ ៃ ឬលគ្មលលៅលេសចរណ៍ផដលអនកបាៃលៅដល់។ 

រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

• ្កសួងលេសចរណ៍  

• ្គឹ៉ះស្តា ៃអងគរ 

• រដឋបាលថាន ក់ល្កាម្ជាត្ិ  

•  វិស័យឯកជៃ 

ស្តវតារ៖  

បណណលេសចរណ៍កម្ពុជា ជាបណណឌ្ីជីថ្ល្បមូ្លផតុំលគ្មលលៅលេសចរណ៍  ៃិង   

សម្បទាលេសចរណ៍ផដលផតល់ជាម្លធាបាយ មួ្យដ៏លអ្បលសើរម្លៃភាព្ង្កយ្សួល 

ៃិងទាក់ទាញលេសចរណ៍លដើរកម្ាៃត។ បណណលៃ៉ះ ៃឹងជួយដល់ការ្ គប់្គងចលនារំហូរ

របស់លភញៀវលេសចរផងផដរ។ លដើម្បីទាក់ទាញលភញៀវលេសចរឱ្យល្បើ្បាស់បណណលៃ៉ះ គឺ្ត្ូវ

ម្លៃការបញ្ចុ៉ះត្នម្ា  ស្មួ្លការេិញសំបុ្ត្ ចូលេសសនាតាម្រម្ណីយដាឋ ៃលផសងៗ 

បញ្ចូលសំបុ្ត្លធវើដំលណើរ  ៃិងការបញ្ចុ៉ះត្នម្ាលលើលសវាលេសចរណ៍លផសងៗ។    បណណ

សម្លសភាព្អៃវុត្តគល្ម្លង៖  
 

រចនាសម្ព័ៃធបណណលេសចរណ៍កម្ពុជា៖ 

• ្កសួងលេសចរណ៍ 

• រម្ណីយដាឋ ៃ 

• កផៃាងកម្ាៃត 

• ្កុម្ហ ុៃដឹកជញ្ាូៃ 

• លសវាលេសចរណ៍/សម្បទាលេសចរណ៍ 
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លេសចរណ៍កម្ពុជា  ជាបណណកញ្ចប់េសសៃៈកិចចកនុងេី្កុង តាម្រម្ណីយដាឋ ៃ ៃិងកផៃាង

កម្ាៃតនានាលៅកនុង្ព្៉ះរាជាណាច្កកម្ពុជាផដលផតល់ឱ្យលភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ិ

ព្ិលសសលេសចរម្កលកខណៈជាបុគគល ៃូវកម្មវិធីេសសៃៈកិចច្គប់្ជុងល្ជាយ ផដល

ជួយសៃសសំំនចលព្លលវោ ថ្វិកា ៃិងភាព្តាៃត្ឹង លឆ្ាើយត្បលៅៃឹងត្្មូ្វការលដើរ

កម្ាៃត្បកបលដាយបេព្ិលស្តធៃ៍។ 

• លភញៀវលេសចរ 

• ្គប់្គង ៃិងលរៀបចំជាដំលណើរកម្ាៃតថ្មីៗមួ្យចំៃួៃតាម្រយៈនដគូសហការជាមួ្យវិស័យឯកជៃ។ 

• ល្បើបលចចកលេសឌ្ីជីថ្លកនុងការលរៀបចំកញ្ចប់េសសៃៈកិចច្ បកបលដាយៃវាៃុវត្តៃ៍ផដលផតល់ភាព្ង្កយ្សួលដល់លភញៀវ

លេសចរលដាយមិ្ៃចំបាច់ចំណាយលព្លឈររង់ចំេិញសំបុ្ត្ ឬលធវើដំលណើរលៅកាៃ់លគ្មលលៅលេសចរណ៍ផ្អទ ល់ 

លគ្មលបណំង៖ 

• ជំរុញចលនាលេសចរណ៍នផទកនុងលៅតាម្លគ្មលលៅនានាកនុង្ព្៉ះរាជាណាច្ក

កម្ពុជា 

• ផតល់ភាព្ង្កយ្សួលដល់លភញៀវលេសចរម្កលកខណៈជាបុគគលអាចល្ជើសលរីស

ដំលណើរកម្ាៃតបាៃ 

• បលងកើៃការផសព្វផាយផលិត្ផលលេសចរណ៍កម្ពុជា។ 

 

លេធផលរពំ្កឹេកុនៃគល្ម្លង៖  

បណណលេសចរណ៍កម្ពុជាលៃ៉ះៃឹងផតល់ផលវិជាម្លៃនាលព្លអនាគត្ រួម្ម្លៃ៖  

១- ជួយដល់ការ្ គប់្គង  ៃិ រំង ហរូរបស់លភញៀវលេសចរលៅេទូាងំ្បលេសកម្ពុជា (លពាលគឺជំរុញចលនាលេសចរណ៍នផទកនុង) 

២- ជួយរម្ណីយដាឋ ៃ កផៃាងកម្ាៃត ្កុម្ហ ុៃដឹកជញ្ាូៃ ឬអនកផាល់លសវាកម្មដនេលេៀត្ផដលលៅកម្ពុជាឱ្យេេួលបាៃ 

អត្ា្ បលោជៃ៍ព្ីចលនាលេសចរណ៍នផទកនុងលៃ៉ះ 

៣- បលងកើៃចំណូលលេសចរណ៍ ជាព្ិលសសស្ម្លប់្បត្ិបត្តិករកនុង្សុកផដលជានដគកូនុងបណណលេសចរណ៍កម្ពុជា 

៤- ្គប់្គងឱ្យកាៃ់ផត្្បលសើរល ើងៃូវរំហូរលភញៀវលេសចរផដលម្លៃ លដាយការផចករំផលកលភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ិលៅកាៃ់េី

តាំងលេសចរណ៍នានាលៅេូទាងំ្បលេស។  

ផលប ៉ះពាលផ់ផនកបរិស្តា ៃ ៃងិសងគម្៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះ មិ្ៃម្លៃផតល់ៃូវផលប ៉ះពាល់ជាអវិជាម្លៃដល់សងគម្ ៃិងបរិស្តា ៃ។ 

រយៈលព្ល៖  

អៃុវត្តកនុងរយៈលព្លខ្ា ី  (២០២១-២០២២) 

លដាយ្កសួងលេសចរណ៍ ៃិងវិស័យឯកជៃ។ 

ថ្វកិានៃគល្ម្លង៖ 

គល្ម្លងលៃ៉ះល្បើ្បាស់ថ្វិកាសរុប្បម្លណ ៣០ម្ុៃឺដោុា រអាលម្ រកិ។ 

    

  

លហត្ផុល៖ 

លដើម្បីរិ៉ះរកវិធីជួយស្មួ្លដល់ការលធវើដំលណើរកម្ាៃតរបស់លភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ិ

លៅលខ្ត្តលសៀម្រាប ភនំលព្ញ លខ្ត្ត្ព្៉ះសីហៃុ  ៃិងត្ំបៃ់លផសងៗលេៀត្នៃ្បលេស

កម្ពុជា ៃិងការអៃុវត្តតាម្ផផៃការសកម្មភាព្ជំរុញវិស័យលេសចរណ៍លដើម្បីទាក់

ទាញ លភញៀវលេសចរ ព្ិលសសជំរុញចលនាលេសចរណ៍នផទកនុង  ៃិង ក៏ដូចជាទាក់ទាញលភញៀវ

លេសចរអៃតរជាត្ិលកខណៈជាបុគគល។  
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គសរមាងេី១១: “ពរងឹងសហដាឋ រចនាេមព័នធរបូវ័នត ( ា្ូវជាអាេិភាព) និងបញ្ចូលេឹក្ សភាើង លូ និងការរគប់រគងបរិស្ថា ន (ជាពិសេេេំរាម) សដើមបីជំរ៊ុញដល់ចលនាសេេចរណ៍ក្នុងរេុក្សៅ

កាន់រមណីយដាឋ នសេេចរណ៍េំខាន់ៗ” 

តារាងសលងខបនៃគល្ម្លង 

    ផផនក៖លលើកកម្ពសេ់ីផារលេសចរណក៍ម្ពុជា 

ល.រ. ចំណងលជើងគល្ម្លង ភាគពីាកព់្ៃ័ធ ្បភព្ថ្វកិា អាេភិាព្នៃលព្លលវោ 

គ.១១ 
 

ព្្ងឹងលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធរូបវៃត (ផាូវជាអាេិភាព្) ៃិងបញ្ចូលេឹក លភាើង លូ 

ៃិងការ្គប់្គងបរិស្តា ៃ (ជាព្ិលសសសំរាម្) លដើម្បីជំរុញដល់់ចលនា

លេសចរណ៍កនុង្សុកលៅកាៃ់រម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ 

្បជាជៃ លភញៀវលេសចរ ្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ 

 វិស័យរដឋ ៃិងវិស័យឯកជៃ 
រដឋ ៃិងនដគូអភិវឌ្ឍ អាេិភាព្ ១ ២ ៃិង ៣ 

េតំីាងគល្ម្លង ភាន កង់្ករអៃវុត្តគល្ម្លង 

 វធិីស្តស្រសតនៃការអៃវុត្ត៖ 

១- កំណត្់្បលភេ េីតាំងផាូវ អាេិភាព្ ៃិងលធវើការសិកាផកលម្អ ៃិងលរៀបចំលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធៃិងអៃុវត្ត  /ដាក់ ឱ្យ

ដំលណើរការលដាយគិត្គូរដល់ផាូវលេសចរណ៍លថ្មើរលជើង ផាូវស្ម្លប់ការផបងផចកការលធវើដំលណើរ    របសរ់ថ្យៃត ផាូវ

ស្ម្លប់ម្ ូត្ូ ផាូវស្ម្លប់ជិ៉ះកង់ ផាូវស្ម្លប់ជៃព្ិការ សួៃលេសចរណ៍ ការបំពាក់សម្បទាលេសចរណ៍  ៃិងសម្បទា

មួ្យចំៃួៃផដលបល្ម្ើឱ្យ វិស័យលេសចរណ៍។ លដាយបំលព្ញបផៃាម្ ៃិងបៃសុជីាមួ្យផផៃការ ៃិងបាង់បលចចកលេស 

របស់អាជាញ ធរលខ្ត្ត ្កសងួផដៃដីៃគរបូៃីយកម្មៃិងសំណង់ ៃិងស្តា ប័ៃពាក់ព្័ៃធ។ 

២- ផកលម្អស្តា ៃភាព្ផាូវជាត្ិកនុង្កុងលសៀម្រាប ្ព្៉ះសីហៃុ ៃិងភនំលព្ញ 

៣- លធវើការសិកាព្ីផលប ៉ះពាល់ៃិងសកាត ៃុព្លនៃលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធៃីម្ួយៗ លដើម្បីង្កយ្សួលកនុងការវាយ

ត្នម្ា ៃិងដាក់លចញៃូវសតង់ដាបលចចកលេសសម្លម្ល្ត្ៃឹងការល្បើ្បាស់។ 

៤- កំណត្់េំហំការង្ករៃិងការល្បើ្បាស់ថ្វិកា 

រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 
 

• រដឋបាលរាជធ្លៃី -លខ្ត្ត 

• ្កសួងស្តធ្លរណការ ៃិងដឹកជញ្ាូៃ  

• ្កសួងលេសចរណ៍ 

• ្កសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ 

• ្កសួងបរិស្តា ៃ 

• ្កសួងន្បសណីយ៍ ៃិងេរូគម្នាគម្ៃ៍ 

• ្កសួងកសិកម្ម រុកាខ ្បម្លញ់ ៃិងលៃស្តេ 

ស្តវតារ៖  

 លហដាឋ រចនាសម្ពៃធ័លៅកាៃ់រម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍្ត្ូវបាៃលលើកល ើងជាញឹកញាប់

លដាយ្បជាជៃ លភញៀវលេសចរ ្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ ៃិងភាគីពាក់ព្័ៃធ  ព្ីបញ្ជា ផាូវ 

ព្ិលសសផាូវជៃបេត្ភាា ប់លៅកាៃ់រម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ (ត្ំបៃ់លអកូ

លេសចរណ៍)។  

សម្លសភាព្អៃវុត្តគល្ម្លង៖  

១- ផកលម្អ ៃិងលរៀបចំផាូវត្ភាា ប់លៅកាៃ់ត្ំបៃ់លេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗ (ព្ិលសសរម្ណីយដាឋ ៃលអកូលេសចរណ៍)។ 

២- ផកលម្អស្តា ៃភាព្លហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធកនុងេី្កុងលេសចរណ៍ព្ិលសសលៅកនុងេី្កុងលសៀម្រាប ្ ព្៉ះសីហៃុ ៃិងលខ្ត្ត

ផដលជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍េី្កុងេីព្ីរ (Secondary city) ជាអាេិ៍ បាត្់ដំបង ្កលច៉ះ កំព្ត្ ផកប។ល។ 
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លគ្មលបណំង៖ 

• បលងកើៃភាព្ទាក់ទាញលេសចរណ៍លៅកាៃ់រម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍ផដលម្លៃ

សកាត ៃុព្ល 

• បលងកើៃភាព្ទាក់ទាញលេសចរណ៍េី្កុង។ 

លេធផលរពំ្កឹេកុនៃគល្ម្លង៖  

១- បងកលកខណៈង្កយ្សួលកនុងការលធវើដំលណើរចូលលៅកាៃ់រម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍ 

២- ម្លៃលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធផាូវស្តអ ត្ ៃិងទាក់ទាញកនុង្កុងជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍អាេិភាព្ 

ផលប ៉ះពាលផ់ផនកបរិស្តា ៃ ៃងិសងគម្៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះ ម្លៃផលប ៉ះពាល់ដល់បរិស្តា ៃ ៃិងសងគម្ត្ិចត្ួចបំផុត្ លហើយគល្ម្លងលៃ៉ះ

ៃឹងផតល់ផលចំលណញដល់បរិស្តា ៃ សងគម្ ៃិងលសដឋកិចចល្កាយបញ្ចប់គល្ម្លង។ 

រយៈលព្ល៖ 

អៃុវត្តកនុងរយៈលព្លខ្ា ី ម្ធយម្ ៃិងផវង (២០២១-២០២៥) 

លដាយ្កសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ គណៈកម្លម ធិការជាត្ិ

អភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍ រដឋបាលរាជធ្លៃី-លខ្ត្ត ៃិង្កសួង-

ស្តា ប័ៃពាក់ព្័ៃធ។ 

ថ្វកិានៃគល្ម្លង៖  

ថ្វិកានៃគល្ម្លងលៃ៉ះៃឹងកំណត្់នាលព្លល្កាយ 

លហត្ផុល៖ 

ការផកលម្អលហដាឋ រចនាសម្ព័ៃធ្កុងលសៀម្រាប ្ព្៉ះសីហៃុ ៃិងភនំលព្ញ គឺជាកតាត

សំខ្ៃ់មួ្យលដើម្បីកស្តងៃូវលករ តិ៍លឈាម ៉ះបផៃាម្ ៃិងលធវើព្ិព្ិធកម្មផលិត្ផលលេសចរណ៍ 

(លេសចរណ៍េី្កុង) ស្ម្លប់ផសព្វផាយលលើេីផារជាត្ិ អៃតរជាត្ិ ៃិង្សបជាមួ្យ

ពាកយលស្តា ក ៃិងយុេធនាការនានាៗផដល្កសួងលេសចរណ៍បាៃៃឹងកំព្ុងដាក់លចញ 

ៃិងលដើម្បីលដា៉ះ្ស្តយបញ្ជា ្បឈម្ផដលលលើកល ើងលដាយ្បជាព្លរដឋ លភញៀវលេសចរ  

្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ ៃិងភាគីពាក់ព្័ៃធ។ 
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គសរមាងេី១២: “គសរមាងការអភិវឌ្ឍសេេចរណ៍សដលសធវើដំំសណើរសដាយខានួឯង (Self-driving Tourism) ” 

តារាងសលងខបនៃគល្ម្លង 

ផផនក: លលើកកម្ពសេ់ផីារលេសចរណ៍កម្ពុជា 

ល.រ. ចំណងលជើងគល្ម្លង ភាគពីាកព់្ៃ័ធ ្បភព្ថ្វកិា អាេភិាព្នៃលព្លលវោ 

គ.១២ 
គល្ម្លងការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍ផដលលធវើដំលណើរលដាយខ្ាួ ៃឯង  

(Self-Driving Tourism) 
្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ រដឋ ៃិងឯកជៃ អាេិភាព្ ១ ៃិង ២ 

េតំីាងគល្ម្លង ភាន កង់្ករអៃវុត្តគល្ម្លង  វធិីស្តស្រសតនៃការអៃវុត្ត៖ 

១- បលងកើត្ម្ជឈម្ណឌ លជំៃួយលេសចរណ៍ លៅ្ចកទាវ រអៃតរជាត្ិផាូវលគ្មក (ព្ិលសសលៅ្ចកទាវ រអៃតរជាត្ិជាម្យួ្បលេសនថ្ លវៀត្ណាម្ 

ៃិងឡាវ)។ 

២- ស្មួ្លការលធវើដំលណើររថ្យៃតលេសចរណ៍ឆ្ាង្ព្ំផដៃលៅ្ចកទាវ អៃតរជាត្ិម្កកាៃ់្ព្៉ះរាជាណាច្កកម្ពុជា 

៣- បលងកើត្កម្មវិធីេរូសព្ទ បង្កា ញព្័ត្៌ម្លៃនៃការលធវើដំលណើរស្ម្លប់លភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ិម្កកាៃ់្ព្៉ះរាជាណាច្កកម្ពុជាភាា ប់លៅៃឹង

លគ្មលលៅលេសចរណ៍សំខ្ៃ់ៗលផសងលេៀត្កនុង្បលេសផារភាា ប់ៃឹង្បព្័ៃធ (GPS) ឬ (Google Map) 

៤- បំពាក់ស្តា កសញ្ជញ បង្កា ញផាូវ ស្ម្លប់លភញៀវលេសចរកនុង្សុក ៃិងអៃតរជាត្ិ 

៥- ផកលម្អផាូវត្ភាា ប់លៅកាៃ់លគ្មលលៅលេសចរណ៍នានា 

៦- ផសព្វផាយ ៃិងលធវើេីផារលេសចរណ៍លធវើដំលណើរលដាយខ្ាួ ៃឯង ស្ម្លប់ទាងំលភញៀវលេសចរកនុង្សុក ៃិងលភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ិម្កព្ី

បណាត ្បលេសកនុងត្ំបៃ់អាស្ត ៃ។ 

រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

• ្កសួងលេសចរណ៍ 

• ្កសួងស្តធ្លរណការ ៃិង 

ដឹកជញ្ាូៃ  

• ្កសួងន្បសណីយ៍ ៃិង

េូរគម្នាគម្ៃ៍ 

• រដឋបាលរាជធ្លៃី-លខ្ត្ត  

• អគគនាយកដាឋ ៃអលនាត ្បលវសៃ៍ 

ស្តវតារ៖  

បចចុបបៃន លភញៀវលេសចរៃិយម្ការលធវើដំលណើរតាម្ដងផាូវផារភាច ប់ជាមួ្យៃឹង

ការកម្ាៃតលេសចរណ៍លៅតាម្ដងផាូវ លដាយលភញៀវលេសចរអាចថ្ត្រូបលលង

កម្ាៃត ៃិងអាចឈាៃចូលលលងត្ំបៃ់រម្ណីយដាឋ ៃលៅតាម្ត្ំបៃ់លគ្មល

លៅបាៃោ ងសបាយរីករាយ ដូចលៃ៉ះផផៃេីចងអុលផាូ វលសនើឱ្យជំរុញការ

ស្មួ្លឱ្យម្លៃការលធវើដំលណើរស្ម្លប់លភញៀវលេសចរម្កព្ី្បលេសជិត្ខ្ង 

ព្ិលសសតាម្ផាូវលគ្មគដល់លភញៀវលេសចរម្កព្ី្បលេសអាស្ត ៃលដាយស្មួ្ល

ឱ្យល្បើ្បាស់រថ្យៃត លចញ-ចូល ្ព្៉ះរាជាណាច្កកម្ពុជាឱ្យបាៃកាៃ់ផត្

សម្លសភាព្អៃវុត្តគល្ម្លង៖  

១- បញ្ចូលការផសព្វផាយព្ីផលិត្ផលលេសចរណ៍ ៃិងលគ្មលលៅលេសចរណ៍លៅតាម្បលណាត យផាូវលេសចរណ៍ដល់លភញៀវលេសចរ 

២- ្ត្ូវលរៀចំឱ្យម្លៃស្តា ៃីយ៍ចំណត្ តាម្បលណាត យផាូវលេសចរណ៍ ៃិងផាូវជាល្ចើៃលេៀត្ ព្ិលសសការភាា ប់ព្ី (ភនំលព្ញ-លសៀម្រាប) ៃិង/

ឬ (ភនំលព្ញ-្ព្៉ះសីហៃុ) ៃិង/ឬ  (លសៀម្រាប-បាត្់ដំបង)  ឬ (លសៀម្រាប-លបា យផប ត្) ៃិង/ឬ (លសៀម្រាប-្ព្៉ះវិ រ-សទឹងផ្ត្ង)

។ល។ 

៣- បៃតព្្ងឹងសុវត្ាិភាព្ចរាចរណ៍ តាម្រយៈការ្ត្ួត្ព្ិៃិត្យបលចចកលេស លគ្មរព្តាម្សតង់ដាដឹកជញ្ាូៃ ៃិងផាូវថ្នល់ម្លៃសតង់ដាសុវត្ាិភាព្ 

៤- ផតល់ការស្មួ្លដល់ការលធវើដំលណើរលេសចរណ៍: ផាូវត្ភាា ប់លគ្មលលៅលេសចរណ៍ទាងំអស់្ត្ូវម្លៃផ្អា កសញ្ជញ  ៃិងសញ្ជញ ្បាប់េិស 

៥- ព្្ងឹងផផៃការ្គប់្គងចរាចរណ៍លៅតាម្លគ្មលលៅលេសចរណ៍លដាយ្ត្ូវ៖ 
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ង្កយ្សួលអម្ជាម្ួយការស្ម្ួលដល់េិដាឋ ការនៃការលធវើដំលណើរលដាយ

អាចល្បើ្បាស់បណណឆ្ាងកាត្់្ព្ំផដៃ ៃិងអាចលបើកបររថ្យៃតលដាយខ្ាួ ៃឯង

បាៃ។ 

 

• ព្្ងឹងការអៃុវត្តចាប់ចរាចរណ៍ឱ្យបាៃ្ត្ឹម្្ត្ូវ ៃិង្ត្ូវម្លៃការផតល់ព្័ត្៌ម្លៃពាក់ព្័ៃធៃឹងខ្ា ឹម្ស្តរនៃការអៃុវត្តចាប់

ចរាចរណ៍ដល់លភញៀវលេសចរ។ 

• ព្្ងឹងផកលម្អចំណត្រថ្យៃតតាម្បណាត រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

៦- ស្មួ្លៃីត្ិវិធីកនុងការលចញ-ចូលរថ្យៃតលេសចរណ៍ម្កកាៃ់លខ្ត្តលសៀម្រាបឱ្យកាៃ់ផត្ង្កយ្សួល 

៧- គួរស្មួ្លឱ្យម្លៃ (បណណលចញ-ចូល) លដើម្បីស្មួ្លការលធវើដំលណើរដល់លភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ិ។ 

លគ្មលបណំង៖ 

• លដើម្បីបលងកើៃភាព្ទាក់ទាញៃូវផាូវលេសចរណ៍ខ្ងលលើលៃ៉ះ ឱ្យម្លៃភាព្-

ទាក់ទាញ ៃិងក៏ដូចជាលដើម្បីទាក់ទាញ្បលភេលភញៀវលេសចរផដលលបើកបរ

រថ្យៃតលដាយខ្ាួ ៃឯងផដលជាផផនកមួ្យនៃយុេធនាការ “ASEAN for 

ASEAN” ចំបាច់្ត្ូវផត្បងកលកខណៈង្កយ្សួល ៃិងបលងកើៃភាព្ទាក់

ទាញផផនកលេសចរណ៍ 

• ជំរុញចលនាលេសចរណ៍នផទកនុងត្ំបៃ់។ 

លេធផលរពំ្កឹេកុនៃគល្ម្លង៖  

១- ការត្ភាា ប់បណាត ញផាូវថ្នល់លៃ៉ះៃឹងបល្ម្ើឱ្យយុេធស្តស្រសតគំ្ម្េលភញៀវលេសចរ ផដលលបើកបររថ្យៃតលដាយខ្ាួ ៃឯង  ព្ីបណាត ្បលេស

កនុងត្ំបៃ់អាស្ត ៃ ផដលម្លៃបំណងលធវើលដើរកម្ាៃតតាម្ផាូវផដលម្លៃលេសភាព្លអៗ លដើម្បីភាព្រីករាយ ៃិងេសសនាតាម្ដងផាូវ 

ព្ិលសសព្ីលភញៀវលេសចរម្កព្ី្បលេសនថ្ លវៀត្ណាម្ ៃិងឡាវ។  

២- ការត្ភាា ប់នផទកនុងបាៃលអ្បលសើរ ៃិងជំរុញចលនាលេសចរណ៍កនុង្សុកឱ្យកាៃ់ផត្ខ្ា ំង ៃិងក៏ដូចជាជំរុញចលនាលេសចរណ៍នផទកនុង

ឱ្យកាៃ់ផត្ខ្ា ំង ផដលជាការគំ្ម្េដល់ចលនាលសដឋកិចចនផទកនុងកាៃ់ផត្ខ្ា ំងផថ្ម្លេៀត្។ 

ផលប ៉ះពាលផ់ផនកបរិស្តា ៃ ៃងិសងគម្៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះ មិ្ៃម្លៃផតល់ៃូវផលប ៉ះពាល់ជាអវិជាម្លៃដល់សងគម្ ៃិង 

បរិស្តា ៃ។ 

រយៈលព្ល៖ 

អៃុវត្តកនុងរយៈលព្លខ្ា ី ៃិងម្ធយម្ (២០២១-

២០២៣) លដាយគណៈកម្លម ធិការជាត្ិអភិវឌ្ឍ

ៃ៍លេសចរណ៍ ្កសួងលេសចរណ៍ ៃិង្កសួង-

ស្តា ប័ៃពាក់ព្័ៃធ។ 

ថ្វកិានៃគល្ម្លង៖ 

ថ្វិកានៃគល្ម្លងលៃ៉ះ ៃឹងកំណត្់នាលព្លល្កាយ។  

លហត្ផុល៖ 

បចចុបបៃនកម្ពុជាម្លៃការត្ភាា ប់ផាូវថ្នល់នានាលៅកាៃ់លគ្មលលៅលេសចរណ៍

បាៃលអរួចលហើយ ផដលជាសកាត ៃុព្លកនុងការអភិវឌ្ឍលេសចរណ៍លធវើដំលណើរ

លដាយខ្ាួ ៃឯង បាៃកាៃ់ផត្្បលសើរ ៃិងអាចទាក់ទាញលភញៀវលេសចរព្ី

្បលេសជិត្ខ្ងកនុងបណាត ្បលេសផដលជាសម្លជិកអាស្ត ៃ (ព្ិលសសព្ី

្បលេសនថ្ លវៀត្ណាម្ ៃិងឡាវ) ម្កេសសនារាជធ្លៃី-លខ្ត្តនានាកាៃ់ផត្

ល្ចើៃផថ្ម្លេៀត្។ 

 



132 

 

គសរមាងេី១៣: យ៊ុេធនាការ “ក្មពុជាស្ថអ ត ស ព្ ៉ះសៅស្ថវ គមន៍រពឹតតិការណ៍ SEA Game 2023 ” 

តារាងសលងខបនៃគល្ម្លង 

    ផផនក: លលើកកម្ពសេ់ីផារលេសចរណក៍ម្ពុជា 

ល.រ. ចំណងលជើងគល្ម្លង ភាគពីាកព់្ៃ័ធ ្បភព្ថ្វកិា អាេភិាព្នៃលព្លលវោ 

គ.១៣ កម្ពុជាស្តអ ត្ ល ព្ ៉ះលៅស្តវ គម្ៃ៍្ព្ឹត្តិការណ៍ SEA Game 2023 
្បជាព្លរដឋ លភញៀវលេសចរ ្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ 

 វិស័យរដឋ ៃិងវិស័យឯកជៃ 
រដឋ-នដគូអភិវឌ្ឍ អាេិភាព្ ១ ៃិង ២ 

េតំីាងគល្ម្លង ភាន កង់្ករអៃវុត្តគល្ម្លង  វធិីស្តស្រសតនៃការអៃវុត្ត៖ 

១. បលងកើត្យុេធនាការ “គ្មម ៃថ្ងប់ាា សទកិ-Free Plastic Zone” លៅត្បំៃ់អងគរ ៃិងលកា៉ះរ៉ាុង 

២. បលងកើត្យុេធនាការអភិវឌ្ឍៃ៍ “កម្ពុជាស្តអ ត្” លៅតាម្រាជធ្លៃី-លខ្ត្តជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍អាេិភាព្ (រាជធ្លៃីភនំលព្ញ លខ្ត្ត

្ព្៉ះសីហៃុ លខ្ត្តលសៀម្រាប ៃិងលខ្ត្តលគ្មលលៅនៃការលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍ SEA Game 2023)  

៣. បលងកើត្ឱ្យម្លៃសួៃលេសចរណ៍។ 

រាជធ្លៃីភនំលព្ញ លខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ 

(លកា៉ះរ៉ាុង)  លខ្ត្តលសៀម្រាប (ត្ំបៃ់

អងគរ) ៃិងលខ្ត្តលគ្មលលៅនៃការ

លរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍ SEA Game 

2023) 

• ្កសួងលេសចរណ៍ 

• ្កសួងបរិស្តា ៃ 

• រដឋបាលរាជធ្លៃី-លខ្ត្តពាក់

ព្័ៃធ 

ស្តវតារ៖  

ការ្គប់្គងសំណល់ គឺជាបញ្ជា សមុគស្តម ញ ផដលពាក់ព្័ៃធៃឹងការេុកដាក់ 

្បមូ្លដឹកជញ្ាូៃ ៃិងការ្គប់្គងជារួម្។ កំលណើៃ្បជាជៃៃិងការអភិវឌ្ឍ 

 វិស័យលេសចរណ៍បណាត លឱ្យម្លៃកំលណើៃនៃការល្បើ្បាស់ស្ម្លប់ការរស់

លៅរបស់្បជាព្លរដឋៃិងលភញៀវលេសចរ ផត្ស្តា ៃភាព្នៃការ្គប់្គង

សំណល់មិ្ៃទាៃ់សម្្សបជាមួ្យៃឹងការរីកចល្ម្ើៃទាំងលនា៉ះលេ ផដលអាច

បងកការប ៉ះពាល់លដាយស្តរផត្ការបលញ្ចញលចលសំណល់មិ្ៃបាៃ្ត្ឹម្្ត្ូវ។ 

លលើសព្ីលៃ៉ះ ការ្បមូ្ល ការសម្លអ ត្ ការដឹកជញ្ាូៃ ៃិងេុកដាក់្គប់្គង

សំណល់ គឺម្លៃសភាព្េៃ់លខ្ាយមិ្ៃទាៃ់សម្្សបជាមួ្យលខ្ត្តផដលម្លៃ

សកាត ៃុព្លលេសចរណ៍លៅល ើយលេ។ កតាត ទាំងលៃ៉ះលធវើឱ្យធ្លា ក់ចុ៉ះៃូវស្តា ៃ

ភាព្បរិស្តា ៃ អនាម័្យ លស្តភណភាព្ ៃិងេិដឋភាព្លេសភាព្ ផដលជាផផនក

សម្លសភាព្អៃវុត្តគល្ម្លង៖  

១- យុេធនាការេប់ស្តក ត្់ការលបា៉ះសំណល់លចលពាសវាលពាសកាល ៃិងការ្បមូ្ល្ត្ ប់ម្កវិញៃូវសំណល់ផដលលៅរាយបា យលៅ

តាម្ដងផាូវស្តធ្លរណៈ ល ូសទឹង រម្ណីយដាឋ ៃលេសចរណ៍ លៅតាម្រាជធ្លៃី-លខ្ត្តលគ្មលលៅលេសចរណ៍អាេិភាព្ 

២- លរៀបចំយុេធនាការអភិវឌ្ឍៃ៍ “កម្ពុជាស្តអ ត្”  

៣- លរៀបចំយុេធនាការ “គ្មម ៃថ្ងប់ាា សទកិ” លៅត្ំបៃ់អងគរ ៃិងលកា៉ះរ៉ាុង 

៤- បលងកើត្ឱ្យម្លៃ “សៃួលេសចរណ”៍ លៅតាម្រាជធ្លៃ-ីលខ្ត្តជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍អាេិភាព្។ 
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ដ៏សំខ្ៃ់ស្ម្លប់បរិោកាសលេសចរណ៍។ ដូលចន៉ះការគិត្គូរឱ្យម្លៃភាព្

ស្តអ ត្ ៃិងនបត្ង ជាគៃាឹ៉ះស្ម្លប់ភាព្ទាក់ទាញលេសចរណ៍នាលព្លបចចុបបៃន 

ៃិងអនាគត្។ 

លគ្មលបណំង៖ 

លដើម្បីបលងកើៃភាព្ទាក់ទាញលេសចរណ៍កម្ពុជាជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍ “ស្តអ ត្  

ៃិងនបត្ង” ៃិងជាេម្លា ប់ថ្មីល្កាយជំងកឺូវដី-១៩។ 

លេធផលរពំ្កឹេកុនៃគល្ម្លង៖  

១- ត្ំបៃ់អងគរ ៃិងលកា៉ះរ៉ាុងម្លៃភាព្ទាក់ទាញលភញៀវលេសចរកាៃ់ផត្ខ្ពស់ 

២- ភាព្ស្តអ ត្ ៃិងនបត្ង បលងកើត្បាៃជាេម្លា ប់ថ្មី ស្ម្លប់វិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាល្កាយជំងកឺូវដី-១៩។ 

ផលប ៉ះពាលផ់ផនកបរិស្តា ៃ ៃងិសងគម្៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះ ផតល់ផលជាវិជាម្លៃដល់សងគម្ ៃិងបរិស្តា ៃ។ 

រយៈលព្ល៖ 

គល្ម្លងលៃ៉ះអៃុ វត្តកនុង រយៈលព្លខ្ា ី  ៃិងម្ធយម្ 

(២០២១-២០២៣) លដាយ្កសួងលេសចរណ៍ អាជាញ ធរ

ជាត្ិអបសរា ្កសួងបរិស្តា ៃ ៃិងនដគូអភិវឌ្ឍ។ 

ថ្វកិានៃគល្ម្លង៖ 

គល្ម្លងលៃ៉ះល្បើ្បាស់ថ្វិកាសរុប្បម្លណ ១០ម្ុៃឺដោុា រអាលម្ រកិ។ 
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គសរមាងេី១៤: “ពរងឹងការ្សពវ្ាយព័ត៌មានសេេចរណ៍ក្នុងរេុក្ និងការបសងកើតមណឌ លព័ត៌មានសេេចរណ៍សៅតាមរាជធានី-សខតត”  

តារាងសលងខបនៃគល្ម្លង 

ផផនក: លលើកកម្ពសេ់ផីារលេសចរណ៍កម្ពុជា 

ល.រ. ចំណងលជើងគល្ម្លង ភាគពីាកព់្ៃ័ធ ្បភព្ថ្វកិា អាេភិាព្នៃលព្លលវោ 

គ.១៤ 
ព្្ងឹងការផសព្វផាយព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍កនុង្សុក ៃិងការបលងកើត្ម្ណឌ ល

ព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍លៅតាម្រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

្បជាព្លរដឋ ្បត្ិបត្តិករ

លេសចរណ៍ លភញៀវលេសចរ វិស័យឯក

ជៃ ៃិង្កសួង-ស្តា ប័ៃពាក់ព្័ៃធ 

 

រដឋ ៃិងឯកជៃ 

 

អាេិភាព្ ២ 

េតំីាងគល្ម្លង ភាន កង់្ករអៃវុត្តគល្ម្លង 
 វធិីស្តស្រសតនៃការអៃវុត្ត៖ 

១- បលងកើត្ម្លធាបាយផសព្វផាយព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍តាម្្គប់ម្លធាបាយ ព្ិលសសតាម្្បព្័ៃធឌ្ីជីថ្ល 

២- បលងកើត្ម្ណឌ លព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍្សបតាម្សតង់ដាលៅេូលៅ ២៥លខ្ត្ត-្កុង 

៣- លរៀបចំយៃតការ្គប់្គងម្ណឌ លព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍ឱ្យម្លៃៃិរៃតរភាព្ល្កាម្េ្ម្ង់ភាព្ជានដគូ 

៤- កំណត្់អត្តសញ្ជញ ណត្ួអងគនដគសូកាត ៃុព្ល ្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ ស្ម្លប់ការសហការផសព្វផាយព្័ត្៌ម្លៃ។ 

រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

• ្កសួងលេសចរណ៍ 

• រដឋបាលរាជធ្លៃី-លខ្ត្ត  

• ្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ 

ស្តវតារ៖  
 

បចចុបបៃន ្បត្ិបត្ិតករលេសចរណ៍ ៃិងលភញៀវលេសចរអាចេេួលបាៃព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍មិ្ៃ

ទាៃ់េូលំេូោយព្ីម្ៃទីរលេសចរណ៍ ៃិង្បព្័ៃធផសព្វផាយនានាលៅល ើយ។ ដូចលៃ៉ះលដើម្បី

បលងកើៃការផសព្វផាយឱ្យកាៃ់ផត្េូលំេូោយ ផផៃេីចងអុលផាូវលសនើឱ្យព្្ងឹងការផសព្វផាយ

ព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍កនុង្សុក ៃិងការបលងកើត្ម្ណឌ លព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍ឱ្យ្សបតាម្សតង់

ដាលៅតាម្រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត សំលៅបលងកើៃភាព្ង្កយ្សួលដល់្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ លភញៀវ

លេសចរជាត្ិ ៃិងអៃតរជាត្ិេេួលបាៃព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍កាៃ់ផត្ង្កយ្សួល។ 

សម្លសភាព្អៃវុត្តនៃគល្ម្លង៖  

១- បលងកើៃ្បសេិធភាព្ផសព្វផាយព្ត័្ម៌្លៃតាម្្គប់ម្លធាបាយ  

• បលងកើត្្បព្័ៃធផសព្វផាយព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍តាម្អៃឡាញ  

• ការលរៀបចំឯកស្តរ  វីលដអូផសព្វផាយលេសចរណ៍លៅេូទាងំរាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

២- ផផនកស្តងសង់ម្ណឌ លព្ត័្ម៌្លៃលេសចរណល៍ៅតាម្រាជធ្លៃី-លខ្ត្តឱ្យ្សបតាម្សតងដ់ា 

៣- លរៀបចំ្ បព្ៃ័ធ្គប់្ គងម្ណឌ លព្ពិ្រ័ណល៍េសចរណក៍នុង្សកុ 

៤- លធវើេលំៃើបកម្មម្ណឌ លព្ត័្ម៌្លៃលេសចរណក៍នុង្សកុលៅតាម្រាជធ្លៃ-ីលខ្ត្ត 

• លរៀបចំ្បព្័ៃធផតល់ព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍ 

• លរៀបចំបំពាក់សម្លភ រៈបលចចកវិេាបល្ម្ើដល់ការផសព្វផាយព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍។ល។ 
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លគ្មលបណំង៖ 

ការព្្ងឹងការផសព្វផាយព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍កនុង្សុក ៃិងការបលងកើត្ម្ណឌ លព្័ត្៌ម្លៃ

លេសចរណ៍តាម្រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត ម្លៃលគ្មលបំណង៖ 

• ជរំុញចលនាលេសចរណ៍កនុង្សុកតាម្រយៈការផតល់ព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍

្គប់្គ្មៃ់ ៃិងចាស់ោស់ 

• បលងកើៃចលនាលេសចរណ៍នផទកនុង 

លេធផលនៃគល្ម្លង៖  

១- ការបលងកើត្្បសិេធភាព្កនុងការផសព្វផាយព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍លៅ្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ ៃិងលភញៀវលេសចរ

ជាត្ិ ៃិងអៃតរជាត្ិ 

២- ្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ ៃិងលភញៀវលេសចរង្កយ្សួលកនុងការផសវងរកព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍ 

៣- ម្ស្រៃតីផសព្វផាយព្័ត្៌ម្លៃលេសចរណ៍ម្លៃលេធភាព្ ៃិងបលចចកលេស្គប់្គងកនុងការផសព្វផាយព្័ត្៌ម្លៃ

លេសចរណ៍ 

៤- ចូលរួម្ជំរុញ ៃិងទាក់ទាញលភញៀវលេសចរម្ក្បលេសកម្ពុជា ៃិងលដើរកម្ាៃត។ 

ផលប ៉ះពាលផ់ផនកបរិស្តា ៃ ៃងិសងគម្៖ 

គល្ម្លងលៃ៉ះ មិ្ៃម្លៃផតល់ៃូវផលប ៉ះពាល់ជាអវិជាម្លៃដល់សងគម្ ៃិងបរិស្តា ៃ។ 

 

រយៈលព្ល៖ 

អៃុវត្តកនុងរយៈលព្លម្ធយម្ (២០២២-

២០២៣) លដាយ្កសួងលេសចរណ៍។ 

ថ្វកិានៃគល្ម្លង៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះល្បើ្បាស់ថ្វិកាសរុប្បម្លណ ៤-៥ោៃដោុា រ 

អាលម្ រកិ។ 
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គសរមាងេី១៥: “ ន្ េំេសនាសេេចរណ៍ក្មពុជា Visit Cambodia Years (២០២២-២០២៣) ” 

តារាងសលងខបនៃគល្ម្លង 

ផផនក: លលើកកម្ពសេ់ផីារលេសចរណ៍កម្ពុជា 

ល.រ. ចំណងលជើងគល្ម្លង ភាគពីាកព់្ៃ័ធ ្បភព្ថ្វកិា អាេភិាព្នៃលព្លលវោ 

គ.១៥ ន្ ំេសសនាលេសចរណ៍កម្ពុជា Visit Cambodia Years (២០២២-២០២៣) 
លភញៀវលេសចរ វិស័យឯកជៃ ៃិង 

រាជរដាឋ ភិបាល 
រដឋ ៃិងឯកជៃ អាេិភាព្ ២ 

េតំីាងគល្ម្លង ភាន កង់្ករអៃវុត្តគល្ម្លង 
 វធិីស្តស្រសតនៃការអៃវុត្ត៖ 

១- ផសវករកនដគូសហការព្ីវិស័យឯកជៃកនុងការលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍លេសចរណ៍នានា (វបបធម្៌កីឡា,....) 

២- បលងកើត្្កុម្ការង្ករ (រដឋ-ឯកជៃ) ស្ម្លប់យុេធនាការ ន្ ំេសសនាលេសចរណ៍កម្ពុជា 

៣- លរៀបចំផផៃការសកម្មភាព្នៃការលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍ចង្កងជា ន្ ំេសសនាលេសចរណ៍កម្ពុជា។ល។ 

ភនំលព្ញ លសៀម្រាប ្ព្៉ះសីហៃុ 

ៃិងលខ្ត្តលគ្មលលៅលផសងលេៀត្ 

• ្កសួងលេសចរណ៍ , 

• ្កសួងព្័ត្៌ម្លៃ 

• ្កសួងការបរលេស ៃិង 

សហ្បត្ិបត្តិការអៃតរជាត្ិ 

•  វិស័យឯកជៃ 

• រដឋបាលរាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

ស្តវតារ៖  

       លដើម្បីស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ វិស័យ

លេសចរណ៍កម្ពុជាទាម្ទារឱ្យម្លៃៃូវការជំរុញ ៃិងផសព្វផាយលេសចរណ៍កនុងក្មិ្ត្ខ្ពស់ 

ព្ិលសសដំណាក់កាលល្កាយជំងឺឆ្ាងកូវីដ-១៩។ ដូលចន៉ះ ្កសួងលេសចរណ៍គួរកំណត្់យក ន្ ំ

២០២២-២០២៣ ជា ន្ ំេសសនាលេសចរណ៍កម្ពុជា ព្ិលសសយក ន្ ំ២០២៣ ផដលកម្ពុជា

លរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍លេសចរណ៍កីឡាដ៏ធំ (SEA Game 2023)។ 

សកម្មភាព្អៃវុត្តគល្ម្លង៖  

១- លរៀបចំ្ ព្តឹ្តិការណល៍េសចរណ ៍

- លរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍នានា ផដលបាៃល្គ្មងេុកកនុងផផៃការកាលព្ីលដើម្ ន្ ំ២០២០ ជាអាេិ៍ ្ព្ឹត្តិការណ៍កីឡា

ម្ល រា៉ាត្ុង ្ព្ឹត្តិការណ៍ Mozart លៅ ន្ ំ២០២១។ល។  

- ល្ត្ៀម្លរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍ធំៗលៅ ន្ ំ ២០២២ ដូចជា កិចច្បជុំកំព្ូលអាស្ត ៃ ការលរៀបចំលវេិកា

លេសចរណ៍អាស្ត ៃ (ATF)   ការលរៀបចំសៃនិបាត្កាិបលឆ្នរសមុ្្េផដលស្តអ ត្ជាងលគបំផុត្លលើសកល

លោក ៃិងការលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍្បណំាងកង់ត្ំបៃ់លឆ្នរ ្ព្ឹត្តិការណ៍អងគរសស្រង្កក ៃតលៅលខ្ត្តលសៀម្រាប ជា

លដើម្។  
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-លៅ ន្ ំ២០២៣ ៃឹងម្លៃៃូវការលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍ដ៏សំខ្ៃ់បំផុត្មួ្យស្ម្លប់កម្ពុជា គឺការេេលួជាម្លច ស់

ផទ៉ះលរៀបចំ្ព្តឹ្តកិារណស៍ុលីហគម្លលើកេ៣ី២ ផដលៃឹងអាចទាក់ទាញអនកេសសនាបាៃល្ចើៃផងផដរ។ 

-បលងកើត្្ព្ឹត្តិការណ៍លេសចរណ៍លផសងៗលេៀត្លៅតាម្បណាត រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត។ 

២- លរៀបចំសៃនិសីេកិចច្បជុំនានា 

៣- លរៀបចំយុេធនាការស្តអ ត្ ៃិងនបត្ងផារភាា ប់ៃឹងយុេធនាការ ន្ ំេសសនាលេសចរណ៍កម្ពុជាលៃ៉ះ 

៤- ផត្ងតាំងអៃុព្័ៃធអម្តាម្ស្តា ៃត្ំណាងលៅេីផារលេសចរណ៍អាេិភាព្ (អាស្ត ៃ អាស្ត ៃបូកបី អឺរ៉ាុប អាលម្ រិក 

។ល។) 

លគ្មលបណំង៖  

គល្ម្លង ន្ ំេសសនាលេសចរណ៍កម្ពុជា (២០២២-២០២៣) ម្លៃលគ្មលបំណង៖ 

• ស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជាល្កាយជំងកឺូវដី-១៩ 

• ជំរុញចលនាលេសចរណ៍កនុង្សុក ៃិងលេសចរណ៍នផទកនុង។ 

លេធផលរពំ្កឹេកុនៃគល្ម្លង៖ 

១- បលងកើៃចលនាលេសចរណ៍កនុង្សុក ៃិងលេសចរណ៍នផទកនុង 

២- បលងកើៃភាព្្បកតួ្្បផជងលេសចរណ៍កម្ពុជាល្កាយជំងកឺូវដី-១៩ 

៣- បលងកើៃចំៃួៃលភញៀវលេសចរអៃតរជាត្ិ្ត្ ប់ម្កេសសនាកម្ពុជា។ 

ផលប ៉ះពាលផ់ផនកបរិស្តា ៃ ៃងិសងគម្៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះ មិ្ៃម្លៃផតល់ៃូវផលប ៉ះពាល់ ដល់សងគម្ ៃិងបរិស្តា ៃ។ 

រយៈលព្ល៖ 

អៃុវត្តកនុងរយៈលព្លម្ធយម្ (២០២២-

២០២៣) លដាយ្កសួងលេសចរណ៍ រដឋ

បាលរាជធ្លៃី-លខ្ត្ត ៃិងផផនកឯកជៃ។ 

ថ្វកិានៃគល្ម្លង៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះល្បើ្បាស់ថ្វិកាសរុប្បម្លណ ៦-៨ោៃដោុា រ 

អាលម្ រកិ។ 

 



138 

 

គសរមាងេី១៦: “គសរមាងទាក្់ទាញសេេចរណ៍មា យ :  ក្មពុជាសោលសៅសេេចរណ៍មា យ” 

តារាងសលងខបនៃគល្ម្លង 

ផផនក: លលើកកម្ពសេ់ផីារលេសចរណ៍កម្ពុជា 

ល.រ. ចំណងលជើងគល្ម្លង ភាគពីាកព់្ៃ័ធ ្បភព្ថ្វកិា អាេភិាព្នៃលព្លលវោ 

គ.១៦ គល្ម្លងទាក់ទាញលេសចរណ៍ម្ល យ :  កម្ពុជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍ម្ល យ 
រដឋ ៃិងឯកជៃកនុង  

 វិស័យលេសចរណ៍ 
រដឋ ៃិងឯកជៃ អាេិភាព្ ១ ២ ៃិង ៣ 

េតំីាងគល្ម្លង ភាន កង់្ករអៃវុត្តគល្ម្លង 
 វធិីស្តស្រសតនៃការអៃវុត្ត៖ 

១- ល្ជើសលរីស្កុម្ហ ុៃលរៀបចំកិចច្ បជុំ/សៃនិសីេអៃតរជាត្ិ 

២- កំណត្់អត្តសញ្ជញ ណនដគសូកាត ៃុព្លជាមួ្យ្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ ៃិងសណាឋ គ្មរនានាស្ម្លប់ការ

លរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍នានា 

៣- កំណត្់សម្បទា្េ្េង់ការលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍ម្ល យ  

៤- លរៀបចំការផសព្វផាយេូលំេូោយអំព្ីគល្ម្លង “កម្ពុជាជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍ម្ល យ” 

៥- លរៀបចំលគ្មលៃលោបាយលលើកេឹកចិត្តលដើម្បីទាក់ទាញ្កុម្ហ ុៃស្ម្លប់ការលរៀបចំកម្មវិធី  

៦- ជំរុញការលរៀបចំជា “Special Toursit Visa” ៃិងលគ្មលៃលោបាយនានា។ល។ ស្ម្លប់ល្បើ្បាស់កនុង

ដំណាក់កាលកូវីដ-១៩។  

 

រាជធ្លៃីភនំលព្ញ លខ្ត្តលសៀម្រាប ៃិងលខ្ត្ត្ ព្៉ះ

សីហៃុ 

 

• ្កសួងលេសចរណ៍ 

• ្កុម្្បឹកាភិបាលសិកាេីផារ ៃិង

ផសព្វផាយលេសចរណ៍  

• ្បត្ិបត្តិករលេសចរណ៍ 

•   វិស័យឯកជៃ 

ស្តវតារ៖  

ការេេួលការលរៀបចំការ្បជុំ សៃនិសីេ ៃិងការតាំងព្ិព្័រណ៍ / ការ្បជុំជាអៃតរជាត្ិទាក់េងៃឹង

ឧសាហកម្មលេសចរណ៍ ម្លៃឥេធិព្លស្ម្លប់លលើកកម្ពស់កិត្ាៃុភាព្នៃ្ព្៉ះរាជាណាច្កកម្ពុជា 

ជំរុញកំលណើៃលសដឋកិចចនាលព្លអនាគត្ ៃិងនំាម្កៃូវ្បលភេលភញៀវលេសចរធុរកិចចជៃ ផដលផត្ងផត្

ចំណាយល្ចើៃជាងលភញៀវលេសចរេូលៅ។ រាជធ្លៃីភនំលព្ញ លខ្ត្តលសៀម្រាប ៃិងលខ្ត្ត្ព្៉ះសីហៃុ ម្លៃ

លេធភាព្ដ៏លអឥត្លខ្ច ៉ះស្ម្លប់ភាព្ជាម្លច ស់ផទ៉ះលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍អៃតរជាត្ិធំៗ ការតាំងព្ិព្័រណ៍ ៃិង

កម្មវិធីលផសងៗលេៀត្។ នាលព្លខ្ងមុ្ខ្កម្ពុជាៃឹងម្លៃការលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍លេសចរណ៍ធំៗ ជាអាេិ៍ 

• ការលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍កិចច្បជុំកំព្ូលអាស្ត ៃ 

• ការលរៀបចំសៃនិបាត្កាិបលឆ្នរសមុ្្េផដលស្តអ ត្ជាងលគបំផុត្លលើសកលលោក 

សកម្មភាព្អៃវុត្តគល្ម្លង៖  

១- លរៀបចំកិចច្បជុំ សៃនិសីេ ៃិងការតាំងព្ិព្័រណ៍នានាអម្ជាមួ្យការលលើកេឹកចិត្តដល់្កុម្ហ ុៃលរៀបចំ 

លេសចរណ៍ម្ល យ (ខ្វ៉ះការលលើកេឹកចិត្តឱ្យលភញៀវេសសនាត្ំបៃ់អងគរ...) 

២- លរៀបចំសម្បទា្េ្េង់ (កផៃាង្បជុំ កផៃាងតាំងព្ិព្័រណ៍.....) ្សបតាម្សតង់ដាបៃទប់្បជុំអាស្ត ៃ 

៣- បលងកើៃការផសព្វផាយព្័ត្៌ម្លៃ :  កម្ពុជាជាលគ្មលលៅលេសចរណ៍ម្ល យ  

៤- លរៀបចំឱ្យម្លៃវគគបណាុ ៉ះបណាា ល្េ្េង់ឧសាហកម្មម្ល យ ។ 

លគ្មលបណំង៖ 

គល្ម្លងលៃ៉ះម្លៃលគ្មលបំណង៖ 
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• បលងកើត្ផលិត្ផលលេសចរណ៍ម្ល យ លៅរាជធ្លៃីភនំលព្ញ លខ្ត្តលសៀម្រាប ៃិងលខ្ត្ត្ ព្៉ះសីហៃុ 

ល្កាយជំងកឺូវដី-១៩ 

• ទាក់ទាញលភញៀវលេសចរធុរកិចច 

• ទាក់ទាញលភញៀវលេសចរម្កម្ាងលហើយម្ាងលេៀត្ 

• ទាក់ទាញលភញៀវលេសចរស្តន ក់លៅយូរ ៃិងចំណាយខ្ពស់។ 

លហត្ផុល៖ 

លគ្មលលៅលេសចរណ៍ទាំងបី (រាជធ្លៃីភនំលព្ញ លខ្ត្តលសៀម្រាប ៃិងលខ្ត្ត្ព្៉ះសីហៃុ) គឺម្លៃសម្ត្ា

ភាព្្គប់្គ្មៃ់ លដាយម្លៃជាកផៃាងផដលសម្ៃឹងត្្មូ្វការលេសចរណ៍ផបបម្ល យ ៃិងសណាឋ គ្មរ

ខ្ន ត្អៃតរជាត្ិ។ 

 

លេធផលរពំ្កឹេកុនៃគល្ម្លង៖  

១- ម្លៃការលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍លេសចរណ៍ម្ល យ ក្មិ្ត្ជាត្ិ ៃិងអៃតរជាត្ិលៅកម្ពុជា 

២- ម្លៃសម្បទា្េ្េង់ការលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍ម្ល យ ព្ិលសសកផៃាងលរៀបចំ្ព្ឹត្តិការណ៍ម្ល យ ម្លៃលៅ

រាជធ្លៃី-លខ្ត្តទាងំ៣ ្សបតាម្សតង់ដាអាស្ត ៃ។ 

ផលប ៉ះពាលផ់ផនកបរិស្តា ៃ ៃងិសងគម្៖ 

គល្ម្លងលៃ៉ះ មិ្ៃម្លៃផតល់ៃូវផលប ៉ះពាល់ជាអវិជាម្លៃដល់សងគម្ ៃិងបរិស្តា ៃ។ 

រយៈលព្ល៖  

អៃុវត្តកនុងរយៈលព្លខ្ា ី  ម្ធយម្ ៃិងផវង 

(២០២១-២០២៥) 

ថ្វកិានៃគល្ម្លង៖  

ថ្វិកានៃគល្ម្លងលៃ៉ះៃឹងកំណត្់នាលព្លល្កាយ។ 
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១.៣- សលើក្ក្មពេ់អភិបាលក្ិចចសេេចរណ៍ 

គសរមាងេី១៧: “គសរមាងក្មម វិធីពរងឹងេមតាភាពក្នុងវិេ័យសេេចរណ៍ក្មពុជា (២០២០-២០២៣)” 

តារាងសលងខបនៃគល្ម្លង 

ផផនក: លលើកកម្ពសអ់ភបិាលកចិចលេសចរណ៍ 

ល.រ. ចំណងលជើងគល្ម្លង ភាគពីាកព់្ៃ័ធ ្បភព្ថ្វកិា អាេភិាព្លព្លលវោ 

គ.១៧ 
គល្ម្លងកម្មវិធីព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្កនុងវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា  

(២០២០-២០២៣) 
្កសួងលេសចរណ៍ រដឋបាលថាន ក់ល្កាម្ជាត្ិ ៃិងវិស័យឯកជៃ 

េីភាន ក់ង្ករបារាងំសំរាប់ការ

អភិវឌ្ឍៃ៍ (AFD)   
អាេិភាព្ ១ ៃិង២ 

េតំីាងគល្ម្លង អងគភាព្អៃវុត្តគល្ម្លង  វធិីស្តស្រសតនៃការអៃវុត្ត៖ 

គល្ម្លងព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្កនុងវិស័យលេសចរណ៍កម្ពុជា្ត្ូវបាៃគំ្ម្េល្កាម្គល្ម្លងហិរញ្ញបបទាៃនៃេីភាន កង់្ករបារាងំសរំាប់

ការអភវិឌ្ឍៃ ៍(AFD)។ រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត 

• ្កសួងលេសចរណ៍ 

• េីភាន ក់ង្ករបារាងំសំរាប់ការអភិវឌ្ឍៃ៍ 

(AFD) 

ស្តវតារ៖ 
 

កម្មវិធីព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្កនុងវិស័យលេសចរណ៍ គឺជាគំៃិត្ផតួចលផតើម្មួ្យរបស់

្កសួងលេសចរណ៍កម្ពុជា ៃិង្កសួងលសដឋកិចចៃិងហិរញ្ញវត្ា ុល្កាម្ជំៃួយហិរញ្ញ

បបទាៃព្ីេីភាន ក់ង្ករបារាងំសំរាប់ការអភិវឌ្ឍៃ ៍(AFD)។ 

 

កម្មវិធីព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្កនុងវិស័យលេសចរណ៍ គឺជាផផនកមួ្យនៃសសរសតម្ភព្ីរ

លដើម្បីផតល់ការគំ្ម្េដល់វិស័យលេសចរណ៍លៅកម្ពុជាតាម្រយៈការព្្ងឹងសម្ត្ា-

ភាព្ (រដឋ-ឯកជៃ) ឱ្យកាៃ់ផត្ខ្ា ំងផថ្ម្លេៀត្ ្សបតាម្ស្តម រត្ីនៃលគ្មល-

ៃលោបាយជាត្ិលេសចរណ៍។ 

លគ្មលបណំង៖ 

គល្ម្លងលៃ៉ះ ម្លៃលគ្មលបំណង៣ រួម្ម្លៃ៖ 

១- ការព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្ផផនកឯកជៃតាម្រយៈការគំ្ម្េដល់ការព្្ងឹងរចនា

សម្ព័ៃធសម្លគម្វិជាា ជីវៈកនុងវិស័យលេសចរណ៍ 

សម្លសភាព្អៃវុត្តគល្ម្លង៖  

សម្លសភាគេ១ី:  រចនាសម្ព័ៃធ ៃងិព្្ងងឹសម្ត្ាភាព្វសិ័យឯកជៃ - កនុងសម្លសភាគេី១ លៃ៉ះម្លៃបំណងព្្ងឹងរចនាសម្ព័ៃធ

សម្លគម្វិជាា ជីវៈ កស្តងសម្ត្ាភាព្ផផនកឯកជៃ បលងកើៃវិស្តលភាព្ ៃិងភាព្ជាត្ំណាងរបស់សម្លគម្វិជាា ជីវៈ 

ៃិងព្្ងឹងព្ហុជំនាញ ៃិងសកម្មភាព្ភាព្ជានដគូរវាងស្តា ប័ៃរដឋ ៃិងផផនកឯកជៃ 
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២- ការព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្ផផនករដឋ លដើម្បីអៃុវត្តយុេធស្តស្រសតជាត្ិរបស់ខ្ាួ ៃ ៃិង

លដើម្បីគំ្ម្េដល់កិចចសៃទនារវាងស្តា ប័ៃរដឋ ៃិងផផនកឯកជៃ 

៣- ការលរៀបចំ ៃិងបលងកើៃៃូវកិចចសៃទនារវាងផផនករដឋ ៃិងឯកជៃ។ 

 

លគ្មលបំណងលៃ៉ះៃឹងចូលរួម្ដល់ការព្្ងឹងយៃតការអភិបាលកិចចលេសចរណ៍

លឆ្ាើយត្បៃឹងវិធ្លៃការល្កាយជំងឆឺ្ាងកូវដី-១៩។ 

សម្លសភាគេី២:  កស្តងសម្ត្ាភាព្វិស័យស្តធ្លរណៈ - កនុងសម្លសភាព្េី២ លៃ៉ះម្លៃបំណងគំ្ម្េអៃុវត្តយុេធស្តស្រសតថាន ក់ជាត្ិ

របស់្កសួងលេសចរណ៍ ៃិងគំ្ម្េកិចចសៃទនារវាងស្តា ប័ៃរដឋ ៃិងផផនកឯកជៃ 

សម្លសភាគេី៣: ម្ូលៃិធិស្ម្លប់ការសិកា ៃិងគល្ម្លងស្តកលបង - កនុងសម្លសភាព្េី៣ លៃ៉ះម្លៃបំណងរកមូ្លៃិធិ

ស្ម្លប់ការសិកា្ស្តវ្ជាវ ៃិងលរៀបចំគល្ម្លងស្តកលបងលេសចរណ៍នានា។ 

ផលប ៉ះពាលផ់ផនកបរិស្តា ៃ ៃងិសងគម្៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះ មិ្ៃម្លៃផតល់ៃូវផលប ៉ះពាល់ដល់សងគម្ ៃិងបរិស្តា ៃ។ 

លេធផលរពំ្ងឹេកុនៃគល្ម្លង៖  

១- ព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្វិស័យឯកជៃ សម្លគម្វិជាា ជីវៈលេសចរណ៍ ៃិងព្្ងឹងយៃតការភាព្ជានដគរូដឋ-ឯកជៃ 

២- ព្្ងឹងអភិបាលកិចចលេសចរណ៍លឆ្ាើយត្បៃឹងវិធ្លៃការល្កាយជំងកឺូវដី-១៩។ 

រយៈលព្ល៖ 

អៃុវត្តរយៈលព្លខ្ា ី ៃិងម្ធយម្ (២០២០-២០២៣) 

លដាយ្កសួងលេសចរណ៍ ៃិងេីភាន ក់ង្ករបារាងំសំរាប់

ការអភិវឌ្ឍៃ៍ (AFD)។ 

ថ្វកិានៃគល្ម្លង៖  

គល្ម្លងលៃ៉ះម្លៃហិរញ្ញបបទាៃល្កាម្គល្ម្លងព្្ងឹងសម្ត្ាភាព្កនុងវិស័យ

លេសចរណ៍ (TCBP)។ 
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ឧបេមព័នធេី២ . េាិតសិភញៀវសេេចរជាតិ-អនតរជាតិចាប់ពនីថ្ៃេី១៧-២១ សខេហីា ន្ ២ំ០២០ នាឱ្កាេឈប់

េរមាក្េងពិធបី៊ុណយចូល ន្ រំបនពណីជាតិសខមរ 

ល.រ លគ្មលលៅ ជាត្ ិ អៃតរជាត្ ិ សរបុ 

1 រាជធ្លៃីភនំលព្ញ 43,810 3,053 46,863 

2 កំព្ង់ធ ំ 19,409 60 19,469 

3 ឧត្តរម្លៃជយ័ 11,040 10 11,050 

4 ្ព្៉ះវិ រ 60,337 241 60,578 

5 លសៀម្រាប 212,000 2,047 214,047 

6 ្ព្៉ះសហីៃ ុ 111,468 4,878 116,346 

7 កំព្ត្ 180,075 679 180,754 

8 ផកប 145,856 527 146,383 

9 លកា៉ះកុង 44,166 318 44,484 

10 ្កលច៉ះ 16,405 296 16,701 

11 ម្ណឌ លគិរ ី 43,510 204 43,714 

12 រត្ៃគិរ ី 50,449 179 50,628 

13 សទឹងផ្ត្ង 96,78 6 9,684 

14 បនាទ យម្លៃជ័យ 28,153 0 28,153 

15 បាត្់ដំបង 132,524 825 133,349 

16 នប លិៃ 21,721 5 21,726 

17 លពាធិ៍ស្តត្ ់ 59,372 34 59,406 

18 កំព្ង់ចម្ 35,290 146 35,436 

19 កំព្ង់ ន្ ំង 45,214 0 45,214 

20 កំព្ង់សព ឺ 39,931 426 40,357 

21 កណាា ល 52,901 137 53,038 

22 ន្ព្ផវង 17,540 0 17,540 

23 ស្តវ យលរៀង 4,028 4 4,032 

24 តាផកវ 40,835 61 40,896 

25 ត្បូង មុ  ំ 19,526 12 19,538 

សរបុរួម្ 1,445,238 14,148 1,459,386 

្បភព្: ម្ៃទរីលេសចរណរ៍ាជធ្លៃ-ីលខ្ត្ត 
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ឧបេមព័នធេី៣. របាយការណ៍េាិតអិាជីវក្មមសេេចរណ៍បានបេិ និងពយួរេទូាងំរបសេេ ន្ ២ំ០២០ 
 

១. ចំៃួៃម្ូលដាឋ ៃអាជីវកម្មលេសចរណ៍ផដលបាៃប ៉ះពាល់ (ផ្អអ ក ឬព្យួរ) េូទាំង្បលេស គិត្្ត្ឹម្នថ្ៃេី៣០ ផខ្ធនូ ន្ ំ

២០២០  

• មូ្លដាឋ ៃអាជីវកម្មលេសចរណ៍សរុបេូទាំង្បលេសម្លៃចំៃួៃ ១០ ៣៦៣េីតំាង ផដលម្លៃបុគគលិកបំលរីការសរុប

ចំៃួៃ  ១២៣ ៩៤៥នាក់ ។ 

• មូ្លដាឋ ៃអាជីវកម្មផដលបាៃផ្អអ ក ឬព្យួរសរុបេទូាងំ្បលេសចំៃៃួ ៣ ៤២៩េីតំាង (លសមើៃឹង ៣៣,០៩% នៃអាជីវ

កម្មលេសចរណ៍សរុប) ៃិងម្លៃបុគគលិកផដលបាៃប ៉ះពាល់សរុបចំៃួៃ ៥៤ ២៥៣នាក់ (លសមើៃឹង ៤៣,៧៧% នៃចំៃួៃ

បុគគលិកសរុប)។ 

២. ចំៃួៃម្លូដាឋ ៃអាជីវកម្មលេសចរណ៍ផដលបាៃប ៉ះពាល់ (បិេ ឬផ្អអ ក) រាជធ្លៃី-លខ្ត្ត ្កុង ចំៃួៃ ០៧លគ្មលលៅ ផដល 

បាៃអៃតរាគម្ៃ៍ព្ីរាជរដាឋ ភិបាល គិត្្ត្ឹម្នថ្ៃេី៣០ ផខ្ធនូ ន្ ំ២០២០ 

• មូ្លដាឋ ៃអាជីវកម្មរាជធ្លៃី-លខ្ត្ត ្កុង ចំៃួៃ ០៧លគ្មលលៅ ម្លៃចំៃួៃ ៦ ៦៩៨េីតំាង ផដលម្លៃបុគគលិកសរុប

ចំៃួៃ ៩៧ ៧៣០នាក់។   

• មូ្លដាឋ ៃអាជីវកម្មលេសចរណ៍ផដលបាៃប ៉ះពាល់ (ផ្អអ ក ឬព្យួរ) សរុបចំៃួៃ ២ ៦០៥េីតំាង ផដលម្លៃបុគគលិកប ៉ះ

ពាល់ចំៃួៃ ៣៧ ៣៣២នាក់ ផដលេេួលបាៃការគំ្ម្េព្ិលសសព្ីរាជរដាឋ ភិបាល។ ដូចម្លៃបរិោយខ្ងល្កាម្៖ 

ក. រាជធ្លៃីភនំលព្ញ  

       - អាជីវកម្មផ្អអ ក ឬព្យួរចំៃៃួ ៩២៩េីតំាង (លសមើៃឹង ២៥,៨៨%) លធៀបៃឹងអាជីវកម្មសរុប ៣ ៥៨៩ េីតំាង  

      - បុគគលិកប ៉ះពាល់ ១៦ ៧១៨នាក់ (លសមើៃឹង ២៨,៨១%) លធៀបៃឹងបុគគលិកសរុប ៥៨ ០១២ នាក់ 

  ខ្. លខ្ត្តលសៀម្រាប   

       - អាជីវកម្មផ្អអ ក ឬព្យួរចំៃួៃ ៨២១េីតំាង  (លសមើៃឹង ៧៣,៨៩%) លធៀបៃឹងអាជីវកម្មសរុប ១ ១១១េីតំាង  

       - បុគគលិកប ៉ះពាល់ ១២,៤០៥នាក់ (លសមើៃឹង ៦០.០២%) លធៀបៃឹងបុគគលិកសរុប ២០,៦៦៧ នាក់ 

  គ. លខ្ត្ត្ព្៉ះសីហៃុ   

       - អាជីវកម្មផ្អអ ក ឬព្យួរចំៃួៃ ៥៨១េីតំាង (លសមើៃឹង ៦៤.១៩%) លធៀបៃឹងអាជីវកម្មសរុប ៩០៥េីតំាង   

       -បុគគលិកប ៉ះពាល់ ៤,៧៥០នាក់ (លសមើៃឹង ៤០.២៤%) លធៀបៃឹងបុគគលិកសរុប ១១,៨០៤ នាក់ 

   .លខ្ត្តផកប   

       - អាជីវកម្មផ្អអ ក ឬព្យួរចំៃួៃ ១៧េីតំាង (លសមើៃឹង ១៤.២៨%) លធៀបៃឹងអាជីវកម្មសរុប ១១៩េីតំាង   

       - បុគគលិកប ៉ះពាល់ ២១១នាក់ (លសមើៃឹង ២១.១៨%) លធៀបៃឹងបុគគលិកសរុប ៩៩៦ នាក់ 

  ង. លខ្ត្តកំព្ត្   

      - អាជីវកម្មផ្អអ ក ឬព្យួរចំៃួៃ ១៣៣េីតំាង (លសមើៃឹង ២១.២៤%) លធៀបៃឹងអាជីវកម្មសរុប ៦២៦េីតំាង   

       - បុគគលិកប ៉ះពាល់ ១,១១៥នាក់ (លសមើៃឹង ៣៣.៦៩%) លធៀបៃឹងបុគគលិកសរុប ៣,៣០៩នាក់ 

  ច. ្កុងបា វិត្    

      - អាជីវកម្មផ្អអ ក ឬព្យួរចំៃួៃ ៨៩េីតំាង (លសមើៃឹង ៥១.៧៤%) លធៀបៃឹងអាជីវកម្មសរុប ១៧២េីតំាង   

       - បុគគលិកប ៉ះពាល់ ១,៤៩៣នាក់ (លសមើៃឹង ៧៦.២៩%) លធៀបៃឹងបុគគលិកសរុប ១,៩៥៧នាក់ 

  ឆ្. ្កុងលបា យផប ត្   

      - អាជីវកម្មបិេ ឬផ្អអ កចំៃួៃ ៥៩េីតំាង (លសមើៃឹង ៣៣.១៤%) លធៀបៃឹងអាជីវកម្មសរុប ១៧៨េីតំាង    

      - បុគគលិកប ៉ះពាល់ ៧៣៦នាក់ (លសមើៃឹង ៦៦.៩៩%)លធៀបៃឹងបុគគលិកសរុប ១,០៩៩នាក់។ 

                                                                                        ្បភព្ : ្កសងួលេសចរណ ៍



144 

 

ម្សចកេីសលង្អំណរគ្៊ុណ 

សូម្លគ្មរព្ផថ្ាងអំណរគុណោ ង្ជាលល្ៅចំលពា៉ះ ឯកឧតេតអគ្គបណឌ ិតសភាចារយ អូន រ័នធត៊ុនីរ័តន ឧបនាយករដឋម្ស្រៃតី  រដឋម្ស្រៃតី

្កសួងលសដឋកចិច ៃិងហិរញ្ញវត្ា ុៃិង ឯកឧតេតបណឌ ិត ម្ថាង ខ៊ុន រដឋម្ស្រៃតី្កសួងលេសចរណ៍ ចំលពា៉ះការផណនំាដល់្កុម្ការង្ករលរៀបចំផផៃេីចងអុលផាូវ 

(Roadmap) សតីពី្ផផៃការស្តត រ ៃិងលលើកសទួយវិស័យលេសចរណ៍ កនុង ៃិងល្កាយវិបត្តិជំងឺកូវដី-១៩ ្បកបលដាយលជាគជ័យ។  

សូម្លគ្មរព្ផថ្ាងអំណរគុណចំលពា៉ះ ឯក្ឧតតម ហ ៊ុន មា នី ្បធ្លៃគណៈកម្មការអប់រំ យុវជៃ កីឡា ធម្មការ កិចចការស្តសនា វបបធម្៌ ៃិង

លេសចរណ៍នៃរដឋសភា ចំលពា៉ះការផតល់ៃូវធ្លតុ្ចូលដ៏ម្លៃត្នម្ាស្ម្លប់ខ្ា ឹម្ស្តរនៃផផៃេីចងអុលផាូវ។ 

សមូ្លគ្មរព្ជូៃព្រ ឯកឧត្តម្ សមូ្េេលួបាៃៃូវពុ្េធព្រទាងំ៤្បការ គឺអាយុ វណណៈ សុខ្ៈ ៃិងព្លៈ កំុបីឃ្នា ងឃ្នា ត្ល ើយ។ 
 

ព្កុតការងារម្រៀបចំស្នទីចងែ ុ្្វូ  ព្កុតការងាររិម្ព្ោះម្យប ់់ 

១- ឯកឧត្តម្ លណប ស្តម្តុ្  អគគនាយក្គប់្គងឧសាហ

កម្មលេសចរណ៍ ៃិងជា្បធ្លៃ

លលខ្ធិការដាឋ ៃ្កុម្ការង្ករ

លដើម្បីជំរុញ ៃិងលលើកសទួយវិស័យ

លេសចរណ៍កនុងដំណាក់កាល

 វិបត្តិ ៃិងល្កាយវិបត្តិកូវីដ-១៩ 

(COVID-19) 

១- 

 

 

 

ឯកឧត្តម្ េតិ្ ចនាា   រដឋ លលខ្ធិការ្បចំការ្កសួង

លេសចរណ៍ 

 

២- ឯកឧត្តម្ លថាង រដឋសកក ិ អគគនាយកអភិវឌ្ឍៃ៍លេសចរណ៍ 

ៃិងសហ្បតិ្បត្តិការអៃតរជាតិ្ 

២- ឯកឧត្តម្ ជា បរូា៉ា រដឋលលខ្ធិការ្កសងួលេសចរណ៍ 

៣- ឯកឧត្តម្ ្យ  ៃុ ងុ េី្បឹកា្កសួងលេសចរណ៍ ៃិង

ជាអគគនាយក រ ង ្ គ ប់ ្ គ ង

ឧសាហកម្មលេសចរណ៍ 

៣- ឯកឧត្តម្ សងុ ត្ងុ ប ់ អៃុរដឋលលខ្ធិការ្កសងួលេសចរណ៍ 

៤- ឯកឧត្តម្ អាងំ សវុណណរត័្ន អគគលលខ្ធិការរង គ.ជ.វ.េ ៃិង

ជាអគគនាយក រ ង អភិ វ ឌ្ ឍ ៃ៍

លេសចរណ៍ ៃិងសហ្បតិ្បត្តិ

ការអៃតរជាតិ្ 

៤- ឯកឧត្តម្ ជា កសុល អៃុរដឋ លលខ្ធិការ ៃិងជានាយក

ខ្ុេទកាល័យ្កសងួលេសចរណ ៍

៥- លោក លៃ់ ប ុៃលធឿៃ ្បធ្លៃនាយកដាឋ ៃវាយត្នម្ា     

េី្កុងស្តអ ត្ 

៥- ឯកឧត្តម្ ជៃួ ជយ័សត្ា អគគលលខ្ធិការរង គ.ជ.វ.េ ៃិងជា

្បធ្លៃនាយកដាឋ ៃជំរុញលេសចរណ៍

កនុង្សុក ៃិងអប់រំការយល់ដឹងជា

ស្តធ្លរណៈ 

៦- លោក្សី លហង ្សស់  អៃុ្បធ្លៃនាយកដាឋ ៃេីភាន ក់ង្ករ 

ដឹកជញ្ាូៃ ៃិងម្គគុលេទសក៏លេស-

ចរណ៍ 

៦- ឯកឧត្តម្ គមឹ្ លសររីដឋ អគគលលខ្ធិការរង គ.ជ.វ.េ ៃិងជា

្បធ្លៃនាយកដាឋ ៃ្គប់្គង លសវា

កម្មស្តន ក់លៅលេសចរណ៍ ៃិងម្ាូប

អា រ 

៧- លោក  គ វិៃ លបល ្បធ្លៃ្កុម្ការង្ករ េី ្បឹ កា

បលចចកលេស ៃិងជាអនកជំនាញការ

អៃតរជាតិ្ផផនកលេសចរណ៍ 

៧- លោក្សី ស្តោ  ម្ល រតា អនកជំនាញការជាតិ្ផផនកលេសចរណ៍ 

៨- លោក លម្ឿៃ ព្ៃាក អៃ ុ្ បធ្លៃកា រ ិោល ័យ នៃ

នាយកដាឋ ៃវាយត្នម្ា េី ្ កុង

ស្តអ ត្ 

៨- លោក គង់ គូគូ ្បធ្លៃការិោល័យនៃនាយកដាឋ ៃ

វាយត្នម្ាេី្កុងស្តអ ត្ 

៩- កញ្ជញ  ចៃ់ ផលាីកា អៃ ុ្ បធ្លៃកា រ ិោល ័យ នៃ

នាយកដាឋ ៃ្គប់្គងលសវាកម្ម

ស្តន ក់លៅលេសចរណ៍ ៃិងម្ាូប

អា រ 

   

១០- លោក លសង  វិរៈយុេធ ម្ស្រៃតីជំៃួយការអគគនាយក្គប់ 

្គងឧសាហកម្មលេសចរណ៍ 

   

១១- លោក សុៃ សំណាង  ម្ស្រៃតីជំៃួយការអគគនាយក្គប់ 

្គងឧសាហកម្មលេសចរណ៍ 

   

១២- លោក លៅ បញ្ជញ  ម្ស្រៃតីជំៃួយការអគគនាយក្គប់ 

្គងឧសាហកម្មលេសចរណ៍ 
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