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សេចក្តីប្រកាេពត័ម៌ាន 
កិចចប្រជ ុំននគណៈកមាា ធកិារជាតិអភិវឌ្ឍនស៍េេចរណ ៍ឆលងសេចក្តីប្ាង “ផផនការសេអភិវឌ្ឍន៍

សេេចរណស៍េតសីេៀេរាប (២០២០-២០៣៥)” 
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នាព្ពឹកថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០២០ នៅទីស្តីការព្កស្ួងនស្ដ្ឋកិច្ច នងិហរិញ្ាវត្ថុ, ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិ ត្ស្ភាចារយ 
អនូ ពន័ធេ នីរត័ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រនត ី រដ្ឋមន្រនតីព្កស្ងួនស្ដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ាវត្ថុ និងជាព្បធានគ្ណ្ៈកម្មា ធកិារជាត្ិអភិវឌ្ឍន៍
នទស្ច្រណ៍្ បានដ្ឹកនាាំកិច្ចព្បជុាំអនតរព្កស្ួង នដ្ីមបពីនិិត្យ និងពិភាកានលី នស្ច្កតីព្ាង “ខផនការនមអភវិឌ្ឍន៍នទស្ច្រណ៍្នែត្ត
នស្ៀមរាប (២០២០-២០៣៥)” នោយម្មនការអនញ្ជ ីញចូ្លរមួពីស្ាំណាក់ ឯកឧត្តម នោង ែុន រដ្ឋមន្រនតីព្កស្ួងនទស្ច្រណ៍្និង
ជាព្បធានគ្ណ្ៈកមាការអនតរព្កស្ួងស្ិកានរៀបច្ាំខផនការនមអភិវឌ្ឍន៍នទស្ច្រណ៍្នែត្តនស្ៀមរាប, នោកជាំទាវបណ្ឌិ ត្ស្ភាចារយ 
នភឿង ស្កុណា រដ្ឋមន្រនតីព្កស្ងួវបបធម៌ និងវចិ្ិព្ត្ស្លិបៈ, ឯកឧត្តម សាយ ស្ាំអាល់ រដ្ឋមន្រនតីព្កស្ួងបរសិាថ ន ព្ពមទាាំងឯកឧត្តម 
នោកជាំទាវ នោក នោកព្ស្ី ស្ម្មជិក ស្ម្មជិកា គ្ណ្ៈកមាការកម្មា ធិការជាត្ិអភិវឌ្ឍន៍នទស្ច្រណ៍្ ។  

 

“ខផនការនមអភវិឌ្ឍន៍នទស្ច្រណ៍្នែត្តនស្ៀមរាប (២០២០-២០៣៥)” ស្ិកានរៀបច្ាំនោយគ្ណ្ៈកមាការអនតរព្កស្ងួ 
ដ្ឹកនាាំនោយឯកឧត្តម នោង ែុន រដ្ឋមន្រនតីព្កស្ងួនទស្ច្រណ៍្ និងជាព្បធានគ្ណ្ៈកមាការអនតរព្កស្ងួនរៀបច្ាំខផនការនមននេះ ព្ត្ូវ
បានរ ាំពឹងោនឹងកាា យជាយនតការដ៏្ម្មនសារៈស្ាំខាន់ចាាំបាច់្ ស្ព្ម្មប់ការន្ាីយត្បនៅនឹងសាថ នភាពនានពលបច្ចុបបននក៏ដូ្ច្ជា
អនាគ្ត្ ន្ាីយត្បនឹងឥទធិពលថ្នជាំងឺ្ាងកូវដី្-១៩ (COVID-19) ជាពិនស្ស្ ព្ត្ូវស្នព្មច្ឱ្យបាននូវបាំណ្ងព្បាោន រមួរបស់្រាជ- 
រោឋ ភិបាលនដ្មីបជីាអភិវឌ្ឍវស័ិ្យនទស្ច្រណ៍្នៅនែត្តនស្ៀមរាប ដូ្ច្ខាងនព្កាម៖  

ទ១ី៖ នែត្តនស្ៀមរាប គ្ជឺានែត្តនទស្ច្រណ៍្អនតរជាត្ិដ៏្គ្ួរឱ្យចាប់អារមាណ៍្ និងម្មនការទទួលសាគ ល់ជាលកខណ្ៈជា 
ស្កលនលីការអភិរកស និងកចិ្ចគាំារស្មបត្តិនបត្កិភណ្ឌ វបបធម៌ និងបរសិាថ នធមាជាត្ិ នោយផតល់ជូននូវធនធាននទស្ច្រណ៍្ 
និងភាពទាក់ទាញជានព្ច្ីននទៀត្ ។ 

ទ២ី៖ ធានាឱ្យបាននូវផលព្បនោជន៍ស្ងគម-នស្ដ្ឋកិច្ច ជាអត្ិបរម្មពីវស័ិ្យនទស្ច្រណ៍្ នាលគ្ឺត្ាំបន់ព្បវត្តិសាន្រស្តអងគរ, 
ត្ាំបន់ទីព្កុងខដ្លម្មនស្ទឹងនស្ៀមរាប, ត្ាំបន់ទននាសាប, ឧទានជាតិ្ភនាំគូ្ខលន និងត្ាំបន់ជនបទខដ្លជានគលនៅនទស្ច្រណ៍្
ព្ត្ូវខត្ភាជ ប់ជាមួយការអភិវឌ្ឍនស្ដ្ឋកិច្ចមូលោឋ ន និងការកាត់្បនថយភាពព្កីព្ក ។ 

ទី៣៖ នែត្តនស្ៀមរាប ព្ត្ូវខត្ជានគលនៅនទស្ច្រណ៍្ព្បកបនោយគុ្ណ្ភាព ស្ាំនៅទាក់ទាញនភញៀវនទស្ច្រខដ្លម្មន
គុ្ណ្ភាពមកកមានត មតងនហយីមតងនទៀត្  សាន ក់នៅយូរ និងច្ាំណាយនព្ច្ីន អាច្បនងកីននូវច្ាំណូ្លជូនព្បជាពលរដ្ឋមូលោឋ ន 
និងកសាងនស្ដ្ឋកិច្ចមូលោឋ នព្បកបនោយបរោិប័នន ។ 

 

នលីស្ពីននេះ, “ខផនការនមស្ព្ម្មប់ការអភិវឌ្ឍវស័ិ្យនទស្ច្រណ៍្នែត្តនស្ៀមរាប (២០២០-២០៣៥)” ក៏នឹង្ាុេះបញ្ញច ាំង
ពី្នទៈរបស់្រាជរោឋ ភិបាលខដ្លចាត់្ទុក “វស័ិ្យនទស្ច្រណ៍្ជាម្មស្ថ្បត្ង” កនុងការចូ្លរមួដ្ល់ការអភិវឌ្ឍស្ងគម-នស្ដ្ឋកិច្ច, 

គណៈកម្មា ធិការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ ៍

លេខ : ...................................................         ថ្ងៃ ចនទ  ៥ ទោច ខែ ភទ្េបេ ឆ្ន ាំ ជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ 

              ោជធានីភន ាំទពញ, ថ្ងៃេី ០៧ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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ការនលីកស្ទួយវបបធម៌ជាត្ិ នងិព្ទព្ទង់ដ្ល់កចិ្ចគាំារបរសិាថ នព្បកបនោយព្បស្ិទធភាពែពស់្ និងនបតជាញ ច្ិត្តកនុងការអភិវឌ្ឍវស័ិ្យ
នទស្ច្រណ៍្នែត្តនស្ៀមរាប និងត្ាំបន់ជុាំវញិ នដ្ីមបខីព្បកាា យជានគលនៅនទស្ច្រណ៍្ព្បកបនោយគុ្ណ្ភាព (Alternative 
Tourism/Quality Destination) ម្មនការព្គ្ប់ព្គ្ងនលីការអភិវឌ្ឍវស័ិ្យនទស្ច្រណ៍្ច្ាស់្ោស់្ និងកាត់្បនថយផលប េះាល់ 
ជាអវជិជម្មនដ្ល់ត្ាំបន់អងគរ និងធនធានធមាជាត្ិឱ្យបានជាអត្ិបរម្ម ស្ាំនៅទាក់ទាញនភញៀវនទស្ច្រមកកមានតនព្ច្ីនដ្ង  
ពិនស្ស្ នភញៀវនទស្ច្រកព្មតិ្ែពស់្នដ្ីមបបីនងកីននូវព្បភពច្ាំណូ្លជូនជាត្ិ នងិព្បជាពលរដ្ឋមូលោឋ ន ។ តាមការពាករណ៍្កនុងឆ្ន ាំ 
២០៣៥ នទស្ច្រណ៍្អនតរជាត្ិនាាំមកនូវច្ាំណូ្លច្ាំនួន ៤,៧៦៥ោនដុ្ោា រ នងិនទស្ច្រណ៍្ជាត្ិ នាាំមកនូវច្ាំណូ្លច្ាំនួន 
១,២៨០ោនដុ្ោា រ ។  

 

ជារមួ, ច្កខុវស័ិ្យរបស់្ “ខផនការនមអភវិឌ្ឍន៍នទស្ច្រណ៍្នែត្តនស្ៀមរាប (២០២០-២០៣៥)” គ្ឺ “ការកាត ប់យកមកវញិ
នូវនម្មទនភាពជានគលនៅនទស្ច្រណ៍្ច្មបងបាំផុត្របស់្វស័ិ្យនទស្ច្រណ៍្កមពុជា និងជានគលនៅនទស្ច្រណ៍្ច្មបងកនុងត្ាំបន់
អាសីុ្អានគ្នយ”៍ ។ នដ្ីមបសី្នព្មច្បានច្កខុវស័ិ្យខាងនលីននេះ “ខផនការនមអភវិឌ្ឍន៍នទស្ច្រណ៍្នែត្តនស្ៀមរាប (២០២០-
២០៣៥)” បានោក់នច្ញនូវនគលនៅយុទធសាន្រស្តច្ាំនួន ០៧ រមួម្មន៖  

១. យុទធសាន្រស្ដអភិវឌ្ឍន៍ត្ាំបន់នទស្ច្រណ៍្អាទិភាពនែត្តនស្ៀមរាប, 
២. យុទធសាន្រស្ដវនិិនោគ្នទស្ច្រណ៍្ និងការអភិវឌ្ឍរនបៀងនទស្ច្រណ៍្ងាីៗកនុងនែត្តនស្ៀមរាប,  
៣. យុទធសាន្រស្ដអភិវឌ្ឍន៍ទីផារ និងផសពវផាយនទស្ច្រណ៍្ និងការត្ភាជ ប់,  
៤. យុទធសាន្រស្ដពព្ងងឹគុ្ណ្ភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សកនុងវស័ិ្យនទស្ច្រណ៍្នែត្តនស្ៀមរាប,  
៥. យុទធសាន្រស្ដកនុងការព្គ្ប់ព្គ្ងបរសិាថ ននែត្តនស្ៀមរាប,  
៦. យុទធសាន្រស្ដអភិវឌ្ឍន៍នហោឋ រច្នាស្មព័នធ និងពព្ងងឹការត្ភាជ ប់គាំព្ទវស័ិ្យនទស្ច្រណ៍្នែត្តនស្ៀមរាប, និង  
៧. យុទធសាន្រស្ដអភិបាលកចិ្ចស្ព្ម្មប់ព្ទព្ទង់ការអភិវឌ្ឍនទស្ច្រណ៍្នែត្តនស្ៀមរាប (កនុងននាេះម្មនយុទធសាន្រស្តច្ាំនួន 

៤៦ ស្កមាភាពអនុវត្តច្ាំនួន ១៥១ ខដ្លបានកាំណ្ត់្រយៈនពលថ្នការអនុវត្ត: រយៈនពលែាី រយៈនពលមធយម នងិរយៈនពលខវង) ។ 
 

 ជាមយួការបនងកីត្យនតការសាថ ប័ន អងគភាពព្គ្ប់ព្គ្ងនគលនៅនទស្ច្រណ៍្ (Destination Management 
Organisations - DMO’s) រមួស្ព្ម្មប់នែត្តនស្ៀមរាបនៅោ “គ្ណ្ៈកមាការអភវិឌ្ឍនទស្ច្រណ៍្នស្ៀមរាប-អងគរ”, នឹងម្មនអងគភាព 
ព្គ្ប់ព្គ្ងនគលនៅនទស្ច្រណ៍្នោយខែក (Sub-DMO’s)” អមគ្ណ្ៈកមាការអភិវឌ្ឍន៍នទស្ច្រណ៍្នស្ៀមរាប-អងគរននេះ តាម
ត្ាំបន់ទាាំង ៦ ដូ្ច្ជា៖ ១.  អងគភាពព្គ្ប់ព្គ្ងនគលនៅនទស្ច្រណ៍្ (Sub-DMO) ត្ាំបន់ឧទានជាត្ិភនាំគូ្ខលន, ២. អងគភាព 
ព្គ្ប់ព្គ្ងនគលនៅនទស្ច្រណ៍្ (Sub-DMO) ត្ាំបន់នទស្ច្រណ៍្ជុាំវញិត្ាំបន់ការារព្បាសាទបនាទ យព្ស្ី, ៣.  អងគភាពព្គ្ប់ព្គ្ង
នគលនៅនទស្ច្រណ៍្ (Sub-DMO) ត្ាំបន់នបត្ិកភណ្ឌ អងគរ, ៤. អងគភាពព្គ្ប់ព្គ្ងនគលនៅនទស្ច្រណ៍្ (Sub-DMO) ត្ាំបន់ទី
ព្កុងនស្ៀមរាប, ៥. អងគភាពព្គ្ប់ព្គ្ងនគលនៅនទស្ច្រណ៍្ (Sub-DMO) ត្ាំបន់បឹងទននាសាប និង ៦. អងគភាពព្គ្ប់ព្គ្ង
នគលនៅនទស្ច្រណ៍្  (Sub-DMO) ត្ាំបន់ទីព្កុងនស្ៀមរាបងាី (Grand Siem Reap) នព្កាមទព្មង់ជាត្ាំបន់នទស្ច្រណ៍្
ពិនស្ស្ ខដ្លម្មនអនកអភិវឌ្ឍនព្កាមទព្មង់ជា PPP ។ 

 

អងគព្បជុាំ បានពិនិត្យ និងពិភាកានលីនស្ច្កតីព្ាងអនុព្កឹត្យស្ដីព ី “ការោក់ឱ្យអនុវត្តខផនការនមអភវិឌ្ឍន៍នទស្ច្រណ៍្នែត្ត
នស្ៀមរាប ២០២០-២០៣៥” និងបានស្នព្មច្ដូ្ច្ខាងនព្កាម៖  

ទ១ី.  គាំព្ទជានគលការណ៍្នលី “ខផនការនមអភវិឌ្ឍន៍នទស្ច្រណ៍្នែត្តនស្ៀមរាប ២០២០-២០៣៥” នងិសូ្មវាយត្ថ្មា
ែពស់្ច្ាំនាេះការែតិ្ែាំរបស់្ព្កុមការងារខដ្លបាននរៀបច្ាំខផនការននេះនែងី ។  

ទ២ី. នស្នីឱ្យខកស្ព្មលួ និងកាត់្បនថយនូវែាឹមសារលមអតិ្ នោយរ ាំនលច្ខត្ច្ាំណុ្ច្នគលធាំៗជាយុទធសាន្រស្ត នដ្ីមបឱី្យ
ខផនការនមននេះម្មនែាឹមសារែាី ខត្ច្ាំនគលនៅច្ាស់្ោស់្ជាមុន ។ 



ដីឡួត៍លេខ៣ ផ្ល ើវលេខ១៦៩ សង្កា ត់វាេវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្ន ំលេញ ព្េះរាជាណាចព្កកមព ុជា ទូរស័េទ :+៨៥៥ ២៣ ៨៨៤ ៩៧២ ទូរសារ:+៨៥៥ ២៣ ៨៨៤ ៩៧៤ 

ទ៣ី. នស្នីឱ្យព្កស្ួង-សាថ បន័ាក់ព័នធខដ្លជាស្ម្មជិក ស្ម្មជិការគ្ណ្ៈកមាការអនតរព្កស្ួង ពិនិត្យឱ្យបានលមអតិ្នលីខផនក
ខដ្លាក់ព័នធនងឹខដ្នស្មត្ថកចិ្ចរបស់្ែាួន រចួ្បញ្ជូ នខផនកននាេះមកព្កុមការងារគ្ណ្ៈកមាការបញ្ចូ លនៅកនុងខផនការ
នមននេះ នដ្មីបធីានាបាននូវព្បស្ិទធភាពកនុងការអនុវត្ត ។  

ទ៤ី. ស្នព្មច្ឱ្យបងសុគីន រវាង“ខផនការនមអភវិឌ្ឍន៍នទស្ច្រណ៍្នែត្តនស្ៀមរាប ២០២០-២០៣៥” នងិ “ខផនការអភវិឌ្ឍ
នហោឋ រច្នាស្មព័នធកនុងព្កងុនស្ៀមរាប” ខដ្លរាជរោឋ ភិបាលបានស្នព្មច្រចួ្នហយី ។ 

 

ជាចុ្ងនព្កាយ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិ ត្ស្ភាចារយ អនូ ពន័ធេ នីរត័ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតី ព្បធានអងគព្បជុាំ ក៏បានខងាង
អាំណ្រគុ្ណ្ និងវាយត្ថ្មាែពស់្ដ្ល់គ្ណ្ៈកមាការអនតរព្កស្ួង និងព្កស្ួង-សាថ ប័នាក់ព័នធបានស្ហការដ៏្លអកនុងការនរៀបច្ាំឯកសារ 
ដ៏្ម្មនសារៈស្ាំខាន់ននេះនែងី ខដ្លជានស្ច្កតីព្ាងខផនការនមននេះ ។ អងគព្បជុាំ ស្នព្មច្ព្បជុាំ្ាងមតងនទៀត្នៅចុ្ងខែ តុ្ោ ឆ្ន ាំ
២០២០ នព្កាយពីការខកស្ព្មួល មុននឹងនគរពោក់ជូន េសេចីសតសជានាយករដ្ឋេន្តនីី នដ្ីមបពីិនតិ្យ និងស្នព្មច្ដ៏្ែពស់្
ែពស់្ ។  

6 
 
  
 
 
 
 
  


