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ផ្នែកទី ១៖ សេចកតីសនតើម 

វិ្័យទទ្ចរណ៍ រតូវបានរាជរដ្ឋឌ ភិបាលក្មព ុជាចាត់ទុក្ជាមា្បបតង និងជាការនាាំទចញទៅនឹង

ក្ផនលង។ វិ្ ័យទនេះចូលរមួអភិវឌ្ណទ្ដឌកិ្ចច និង្ងគម តាមរយៈការបទងកើតរបាក់្ចាំណូលជូនជាតិ បទងកើតការងារ

ទាក់្ទាញការវនិិទោគ និងចូលរមួកាត់បនទយភាពរកី្រក្រប្់របជាពលរដឌ។ ទលើ្ពីទនេះទទៀត ទទ្ចរណ៍

ក៏្បានចូលរមួចាំផណក្ទលើក្ក្មព ្់ ផថរក្ា និងអភិរក្ស្មផតថិ វបផធម៌ និងធមមជាតិរប្់របទទ្ ចូលរមួ 

កាត់បនទយការទក្ើនទ ើងបនក្ាំទៅភពផផនដី និងជាកាតាលីក្រមួយដ៏ ា្ំខាន់ក្ប ុងការជើរញុសាក្លភាវបូនីយក្មម  

និង្មាហរណក្មមតាំបន់ផងផដរ។  

នាទ្សវតសរចុ៍ងទរកាយទនេះ ទទ្ចរណ៍រតូវបាន្ក្លទោក្ចាត់ទុក្ជាវិ្ ័យផដលមានភាពធន់នឹង

វបិតថិ  (Resilient)។ ជាក់្ផ ឋ្ង ទទាេះមាន្ស្តងាគ មក្ប ុងរបទទ្មួយចាំនួន វបិតថិទ្ដឌកិ្ចច និងហិរញ្ដវតទ ុ្ក្លទោក្ 

ការគាំរាមក្ាំផហងទដ្ឋយភារវក្មម  និងជើងឺរាតតាត ទទ្ចរណ៍ពិភពទោក្ទៅផតមានក្ាំទណើនទលើ្ការរាំពឹងទុក្ 

ទដ្ឋយទៅឆ្ប ាំ២០១៣ មានចាំនួន ១.០៨៨ ោននាក់្ ឆ្ប ាំ២០១៤  មានចាំនួន ១.១៣៤ ោននាក់្ ឆ្ប ាំ២០១៥ មានចាំនួន 

១.១៨៦ ោននាក់្ និងឆ្ប ាំ២០១៦ មានចាំនួន១,២៣៥ោននាក់្ ក្បងុក្ាំទណើនជាង ៤% ទហើយទៅ ឆ្ប ាំ២០២០ និង 

ឆ្ប ាំ២០៣០ ទទ្ចរណ៍ពិភពទោក្នឹងទក្ើនដល់ ១.៦០០ ោននាក់្ និង ១.៨០០ ោននាក់្ ។  

ទោងតាមរបាយការណ៍រប្់អងគការទទ្ចរណ៍ពិភពទោក្ (UNWTO) និងរកុ្មរបឹក្ាទទ្ចរណ៍ និង

ទធវើដើទណើរពិភពទោក្ (WTTC) ឆ្ប ាំ២០១៦ ឧ្ាហក្មមទទ្ចរណ៍ និងទធវើដើទណើរបានបទងកើតការងារ្របុ (ផ្ទធ ល់

និងរបទោល) របមាណ ២៩២ោននាក់្ (ផ្ទធ ល់មានចាំនួន ១០៩ោននាក់្)។ ទោលក្ប ុងចាំទោមការងារ ចាំនួន

១០ មានការងារ ១ ទ្ិតក្ប ុងឧ្ាហក្មម ទនេះ។      ទទ្ចរណ៍ និងទធវើដើទណើរក៏្បានបទងកើតចាំណូលជាតិ

បាន ៧,៦រទីោន ដុោល រអាទមរកិ្ ទ ម្ ើនឹង ១០% បនផលិតផលក្ប ុងរ្ុក្្របុ (GDP)។ ចាំណូលពីវិ្ ័យ

ទទ្ចរណ៍ និងទធវើដើទណើរទ ម្ ើនឹង ៣០% បនការនាាំទចញផផបក្ទ្វាក្មម  និងជាង ៧% បនការនាាំទចញ្របុ។  វិ្ ័

យ   ទៅផត ទ្ិតក្ប ុងលាំដ្ឋប់ទលខ ៣ បនការនាាំទចញពិភពទោក្ បនាធ ប់ពីការនាាំទចញទរបងឥនធនៈ និងផលិត

ផលគីមី នាាំមុខការនាាំទចញរថយនថ និងផលិតផលចាំណីអាហារ។ 

ក្ប ុងបរបិទអាសា៊ា នឆ្ប ាំ២០១៦ របទទ្ជា្មាជិក្អាសា៊ា នបានទទួលទទ្ចរអនថរជាតិចាំនួន ១១៦ោននាក់្ 

ទក្ើនទ ើង ៦,៥% ក្ប ុងទនាេះទទ្ចរបផធក្ប ុងអាសា៊ា ន (Intra–ASEAN Travelers) មានចាំនួន   ៥៣,៣ ោននាក់្ 

ទក្ើន ៦,៥%។ ទទ្ចរណ៍អាសា៊ា នបានបទងកើតចាំណូលជូនជាតិរបមាណ ១២% បនផលិតផលក្ប ុងរ្ុក្្របុ 

(GDP) និងការងារ្រុបរបមាណ ៤៥ោននាក់្ ក្ប ុងទនាេះការងារផ្ទធ ល់មានរបមាណ ១៣ ោននាក់្។  

ជាចក្ខ ុវិ្ ័យ ឆ្ប ាំ២០២០ អាសា៊ា នរាំពឹងទទួលបានទទ្ចរអនថរជាតិរបមាណ ១២៣ោននាក់្។  

ទផថើមទចញពីយុទនសាស្ត ថ្ឈប េះ-ឈបេះ រប្់ សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋតន្តនេី នន

ព្រះរាោណាចព្កកតពោុ ទៅឆ្ប ាំ១៩៩៨ ក្មព ុជាបានទទួល្ុខ្នថិភាពទពញបរបូិរណ៍ ការបរងបួបរងមួជាតិ 

ទ ទ្រភាពនទោបាយ ្នថិ្ុខ និង្ុវតទិភាព្ងគមទពញបផធរបទទ  ្ ផដលជាក្តាថ មូលដ្ឋឌ ន្រមាប់ការអភិវឌ្ណ

ទលើរគប់វិ្ ័យ។ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលក្មព ុជាបានសាថ រមូលដ្ឋឌ នទ្ដឌកិ្ចច្ងគមវបផធម៌រប្់ខលួនទ ើងវញិ បនាធ ប់ពី

រតូវបានបាំផលិចបាំផ្ទល ញទដ្ឋយ្ស្តងាគ ម្ីុវលិអូ្បនាល យ ដូចជាការអភិវឌ្ណធនធានមនុ្ស ទហដ្ឋឌ រចនា្មព័នន 

និងការអភិវឌ្ណវិ្ ័យទ្ដឌកិ្ចចទផសងៗទទៀត ទដ្ឋយរតូវទដ្ឋេះរសាយបញ្ហា របឈមនានារាប់មិនអ្់។ នាទពល
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បចចុបផនបទនេះ ក្មពជុាមានការរកី្ចទរមើនទលើរគប់វិ្ ័យ ទដ្ឋយធានាបាននូវ ក្ាំទណើនទ្ដឌកិ្ចច ជាមធយម ៧,៧% 

អរតាគ្មម នការងារទធវើបានធាល ក់្ចុេះ ភាពរកី្រក្ធាល ក់្ចុេះ ជាពិទ្  ្ ក្មព ុជាបានកាល យពីរបទទ្ផដលមានចាំណូល

ទាប ទៅជារបទទ្ផដលមានចាំណូលមធយមក្រមិតទាប។ ្មិទនិផលទាាំងទនេះ បានមក្ពីកិ្ចចខិតខាំនិងមាគ្ម៌ដឹក្នាាំ

ដ៏ទឈល ៀ្ បវរប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល ក្ប ុងការអភិវឌ្ណជាតិទលើរគប់វិ្ ័យ ក្ប ុងទនាេះរមួមានវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ ផងផដរ។ 

ជាក់្ផ ថ្ង ក្មព ុជាបានទទួលទទ្ចរអនថរជាតិចាំនួន ២៩មឺុននាក់្ទៅឆ្ប ាំ១៩៩៨  និងមានក្ាំទណើនោ៉ា ង 

ឆ្ប់រហ័្រហូតដល់ជាង ៥ោននាក់្ ទៅឆ្ប ាំ២០១៦                ដឌកិ្ចចជាងរបមាណ ៣៤០០ 

                      ១៣%                     (GDP)។ ទោងតាមរបាយការណ៍រប្់រកុ្ម

របឹក្ាទទ្ចរណ៍ និងទធវើដើទណើរពិភពទោក្ (WTTC) ឆ្ប ាំ២០១៦ វិ្ ័យទទ្ចរណ៍ និងទធវើដើទណើរក្មព ុជាបាន

បទងកើតការងារផ្ទធ ល់ និងមិនផ្ទធ ល់្របុចាំនួនជាង ២,២ោននាក់្ ទ ម្ ើនឹង ២៦%បនការងារ្របុ ក្ប ុងទនាេះការងារ

ផ្ទធ ល់មានរបមាណ ១ោននាក់្ ទ ម្ ើ១២% បនការងារ្រុប ទហើយការងារផ្ទធ ល់ទៅក្ប ុងវិ្័យទទ្ចរណ៍

មានរបមាណជាង ៦២មឺុននាក់្។ តាមការពាក្រណ៍រប្់រកុ្មរបឹក្ាទទ្ចរណ៍ និងទធវើដើទណើរពិភពទោក្ 

(WTTC) ឆ្ប ាំ២០២៥ វិ្ ័យទទ្ចរណ៍ និង ទធវើដើទណើរក្មព ុជានឹងបទងកើតការងារផ្ទធ ល់របមាណ ១,៦ោននាក់្ 

ក្ប ុងក្ាំទណើនមធយមរបចាាំឆ្ប ាំ ៤,៨%។ ជាចក្ខ ុវិ្័យ ទៅឆ្ប ាំ២០២០   វិ្ ័យទទ្ចរណ៍ក្មព ុជា្ងឃមឹថានឹង

ទទួលបានទទ្ចរបរទទ្របមាណ ៧ោននាក់្ នាាំចាំណូលចូលជាតិរបមាណ ៥ោន់ោនដុោល រ និងបទងកើត

ការងារបានរបមាណជិត១ោននាក់្។ 

  ទដើមផី្ទរមចចក្ខ ុវិ្ ័យ និងទគ្មលទៅយុទនសាស្ត ថ្ខាងទលើ រក្្ួងទទ្ចរណ៍បានដ្ឋក់្ទចញនូវចលនា

រប ងរបោាំង “ទីរកុ្ងសាា ត រមណីយដ្ឋឌ នសាា ត ទ្វាលា និងបដិ្ោឌ រកិ្ចចលា” ា្ំទៅទលើក្ក្មព្់ការ

យល់ដឹងសាធារណៈ ការចូលរមួរប្់សាធារណៈជន និងរបតិបតថិក្រទទ្ចរណ៍ ក្ប ុងការអនុវតថ ថ្ ង់ដ្ឋគុណ

ភាព ការបណឋ ុេះបោឋ លជើនាញ  ការអនុវតថចាប់ និងបទដ្ឋឌ នគតិយុតថនានារប្់រក្្ួងទទ្ចរណ៍។ ទាក់្ទង

នឹងការអភិវឌ្ណជើនាញទទ្ចរណ៍ រក្្ួងបានដ្ឋក់្ទចញនូវយុទននាការ “បុគគលិក្មាប ក់្ ជើនាញមួយ” អមទដ្ឋយ

ការជើរញុឲ្យមានការបណថ េុះបោឋ លខាងក្បងុ តាមអងគភាពអាជីវក្មមទដ្ឋយអបក្រគប់រគង ឬមាច ្់អាជីវក្មមដល់

បុគគលិក្រប្់ខលួន ទដ្ឋយរក្្ួងបានផឋល់នូវជើនួយបទចចក្ទទ្ចាាំបាច់ទផសងៗ។ 

រក្្ួងទទ្ចរណ៍បានចាត់ទុក្ការបណឋ ុេះបោឋ ល និងការអភិវឌ្ណមូលធនមនុ្ស ជាមូលដ្ឋឌ នយុទន

សាស្ត ថ្  បនការពរងឹងគុណភាពទ្វាក្មម  ការផឋល់ទ្វារបក្បទដ្ឋយទ្ចក្ឋីទពញចិតថដល់ទទ្ចរ បទងកើនផលិត 

ភាពការងារ ចូលរមួពរងឹងឧតឋមភាពរបកួ្តរបផជង ជើរញុការបទងកើតថមី និងភាពបចបរបឌិ្ត រទរទង់និរនថរភាពបន

ក្ាំទណើន ធានាបាននូវការអភិវឌ្ណរបក្បទដ្ឋយបរោិប័នប រពមទាាំងចូលរមួផថរក្ា ការោរ និងទលើក្ក្មព្់

្មផតថិវបផធម៌ និងធនធានធមមជាតិរប្់របទទ្។ 

ទដ្ឋយអនុវតថតាមទគ្មលការណ៍ខាងទលើ រក្្ួងបានជើរញុការបណឋ ុេះបោឋ លជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចណ៍ 

និងការអប់រាំអាំ ពីទទ្ចរណ៍ដល់របតិបតថិក្រទទ្ចរណ៍ទាាំងអ្់ ផដល ទ្ិតក្ប ុងផខស្ងាវ ក់្ផគត់ផគង់ទទ្ចរណ៍

មានដូចជា ការបណឋ ុេះបោឋ លដល់បុគគលិក្ និងមស្តនថីរចក្ទាវ ររពាំផដន និងតាមរពោនយនថទហាេះ ការបណឋ ុេះបោឋ ល 

ដល់បុគគលិក្ទ្វាក្មម ដឹក្ជញ្ជូន មគគ ុទទធ្ក៍្ទទ្ចរណ៍ អបក្ជើនាញតាម្ោឌ គ្មរ ទភាជនីយដ្ឋឌ នទីភាប ក់្ងារ

ទទ្ចរណ៍ ការទីទ្ចរណ៍ អាជីវក្រតាមរមណីយដ្ឋឌ ន បុគគលិក្្ា៉ា -មា៉ា ្ា បុគគលិក្តាមមណឍ លក្ាំសានថ អបក្

បទរមើការងារតាម្ហគមន៍ទទ្ចរណ៍ និងបុគគលិក្ទ្វាក្មមទផសងៗទទៀត។  
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ការអប់រាំ   និងបណឋ ុេះបោឋ លជើនាញរយៈទពលខលី    និងផវងក៏្រតូវបានផឋល់ទដ្ឋយសាោបណឋ ុេះបោឋ ល 

វជិាជ ជីវៈ  សាក្លវទិាល័យ  អងគការជាតិ  និងអនថរជាតិផងផដរ។  ជាលទនផល  គុណភាពទ្វាក្មម ទទ្ចរណ៍ក្មព ុជា 

រតូវបានវាយតបមលខព្់ និងទទួលបានការទពញចិតថពីទទ្ចរ ដូចផដលបានបងាា ញតាមរយៈលទនផលបនការវាយ

តបមល ពីសាទ ប័នទទ្ចរណ៍អនថរជាតិដូចជា Trip Advisor ជាទដើម។ ទនធឹមនឹងទនេះផងផដរ របជាពលរដឌផខមររតូវ

បានទទួលសាគ ល់ថាជារបជាពលរដឌរបក្បទដ្ឋយសាប មញញឹម មានភាពរួ្ រាយរាក់្ទាក់្ ទសាម េះរតង់ ្ុភាពរាប

សារ ផដលទាាំងទនេះជា្មផតថិ មូលដ្ឋឌ នបនការផឋល់បដិ្ោឌ រកិ្ចចលា។ 

 ក្ប ុងសាម រតីបនការអភិវឌ្ណជើនាញទទ្ចរណ៍ រក្្ួងទទ្ចរណ៍ក៏្បានជើរញុការបទងកើតសាោបណឋ ុេះ

បោឋ លវជិាជ ជវីៈទទ្ចរណ៍ ក្មម វធីិបណឋ ុេះបោឋ លខលីៗ ការបណឋ ុេះបោឋ លរគូបទងាគ ល អបក្វាយតបមល

បទងាគ ល ដល់សាោបណឋ ុេះបោឋ ល និងអងគភាពអាជីវក្មមទទ្ចរណ៍ ផឋល់ឯក្សារបណឋ ុេះបោឋ ល និងជើនួយ

បទចចក្ទទ្ទផសងៗទទៀតដល់សាទ ប័ន ឬក្មម វធីិបណឋ ុេះបោឋ ល។ កិ្ចច្ហការជាមួយសាទ ប័នអនថរជាតិ បដគូរ

អភិវឌ្ណន៍ នានាក៏្រតូវបានពរងឹង និងពរងីក្ទលើផផបក្អភិវឌ្ណនធនធានមនុ្សទនេះ តាមរយៈកិ្ចច្ហរបតិបតថិ

ការទលើការបទងកើតសាោបណឋ ុេះបោឋ ល ឬក្មម វធីិបណឋ ុេះបោឋ ល ជើនួយឧបតទមភ  និងទ្សនកិ្ចច្ិក្ាជាទដើម។ 

ក្ប ុងរក្បខ័ណឍ តាំបន់ រក្្ួងទទ្ចរណ៍មានគណៈក្មាម ធិការជាតិអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ ជាទ្នាធិការ 

បាននឹងក្ាំ ពុងយក្ចិតថ ទុក្ដ្ឋក់្ខព្់ ក្ប ុងការអនុវតថសាម រតីបនកិ្ចចរពមទរពៀងទទួលសាគ ល់គ្មប ទៅវិញទៅមក្

ទលើអប ក្ជើនាញទទ្ចរណ៍អាសា៊ា ន (ASEAN MRA TP) ផដលមានទគ្មលទៅ្រមួលបមាល ្់ទីការងាររប្់

អបក្ជើនាញក្ប ុងផផបក្ទ្វាក្មម្ោឌ គ្មរ និងទ្វាក្មម ទធវើដើទណើរ ក្ប ុងតាំបន់អាសា៊ា នរ្បតាមសាម រតីបន         

្មាហរណក្មមតាំបន់ រពមទាាំងចូលរមួអភិវឌ្ណជើនាញទទ្ចរណ៍ក្ប ុងរបទទ្្មាជិក្អាសា៊ា នរមួគ្មប  ា្ំទៅ

ទធវើឲ្យតាំបន់អាសា៊ា នកាល យជាទគ្មលទៅទទ្ចរណ៍ផតមួយរបក្បទដ្ឋយគុណភាពក្រមិតខព្់។ តាមរយៈការ 

អនុវតថ កិ្ចចរពមទរពៀងទនេះ ក្មព ុជាបានផ្ទល ្់បឋ ូរបទពិទសាធន៍លាៗជាមួយរបទទ្ជា្មាជិក្ទលើការអភិវឌ្ណ 

ធនធានមនុ្ស ចូលរមួអនុវតថយនថការរមួអាសា៊ា ន ឋ្ី ពីការបណឋ ុេះបោឋ ល និង វាយតបមលទទួលសាគ ល់អបក្ជើនាញ។ 

ជាយុទនសាស្ត ថ្ក្ប ុងការជើរញុក្ាំទណើនរបក្បទដ្ឋយនិរនថរភាព រក្្ួងទទ្ចរណ៍បានទផ្ទឋ តការយក្

ចិតថ ទុក្ដ្ឋក់្ខព្់ជាអាទិភាពទលើការអភិវឌ្ណធនធានមនុ្ស ា្ំទៅទធវើឲ្យអបក្ជើនាញមាន្មតទភាពខព្់រ្ប

តាម ថ្ង់ដ្ឋជាតិ និងអាសា៊ា ន ទឆលើយតបនឹងតរមូវការជើនាញទទ្ចរណ៍ ផដលកាន់ផតទក្ើនទ ើងជាលាំដ្ឋប់។ អាទិ

ភាពក៏្ទផ្ទឋ តផងផដរ ទលើការទលើក្ក្មព្់វជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ ការជើរញុឲ្យមានក្ាំទណើនបនជើនាញ ចាំទណេះដឹង 

ការបទងកើតថមី និងភាពបចបរបឌិ្ត ទាាំងបរមិាណ និងគុណភាព ក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ក្មព ុជា ទដើមផីបទងកើនភាព

របកួ្តរបផជងរប្់ខលួនឲ្យកាន់ផតខាល ាំងផថមទទៀត។ 

ក្ប ុងន័យទនេះ “ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុ្សក្បងុវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ ២០១៧-២០២៥” រតូវ

បានទរៀបចាំទ ើង ទដើមផីជាផផនទីតរមង់ទិ្ក្ប ុងការអភិវឌ្ណន៍ជើនាញ និងមូលធនមនុ្សក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ 

ទដ្ឋយបានក្ាំណត់ចក្ខ ុវិ្ ័យចា្់ោ្់ រពមទាាំងដ្ឋក់្ទចញទិ្ទៅ និង្ក្មមភាពជាយុទនសាស្ត ថ្  ា្ំទៅចូល

រមួបទងកើតការងារយូរអផងវងដល់យុវជនបញ្ចប់ការ្ិក្ា ផឋល់ការអភិវឌ្ណជើនាញបផនទមដល់អបក្ក្ាំ ពុងបទរមើ

ការងារ បទងកើនកាោនុវតថភាពការងារក្ប ុង និងទរៅរបទទ្ ទដ្ឋយទផ្ទឋ តទលើការអប់រាំបណឋ ុេះបោឋ លផផបក្

ចាំទណេះដឹង ជើនាញ និងអតថចរកិ្។  

១.១ ចកខុវិេ័យ 

ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុ្សក្បងុវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ ២០១៧-២០២៥ មានចក្ខ ុវិ្ ័យ ដូច

តទៅ៖  
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“ទៅឆ្ប ាំ២០២៥ ក្មពជុានឹងមានអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ ផដលមាន្មតទភាពខព្់ របក្បទដ្ឋយភាពបចបរបឌិ្ត និង គាំនិត

បទងកើតថម ីបទរមើការងារក្បងុ ឬទរៅតាំបន់អាសា៊ា ន ចូលរមួពរងឹងឧតថមភាពរបកួ្តរបផជង និងបទងកើន មូលធនមនុ្ស

ក្បងុវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ក្មពជុា រ្បតាមតរមូវការបនការអភិវឌ្ណទ្ដឌកិ្ចច ្ ងគម និងទីផារការងារ” 

១.២ សោលបំណង 

ផផនការយុទនសាស្ត ថ្ទនេះមានទគ្មលបាំណងទដើមផី៖ 

១. អប់រាំបណឋ ុេះបោឋ ល និងពរងឹង្មតទភាព្ិ្ស-និ្សិត និងអបក្បទរមើការងារក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍

ក្មព ុជា ឲ្យមានចាំទណេះដឹង ជើនាញចា្់ោ្់ និងអតថចរកិ្លារបទ្ើរ ទឆលើយតបទៅនឹងតរមូវ

ការបនការអភិវឌ្ណទ្ដឌកិ្ចច ្ងគម និងទីផារការងារ ផដលមានការផរបរបួលោ៉ា ងឆ្ប់រហ័្។ 

២. បណថ ុេះបោថ ល និងពរងឹង្មតទភាពមស្តនថីជើនាញក្បងុការចូលរមួអនុវតថចាប់ ទគ្មលនទោបាយ 

និងបទដ្ឋឌ នគតិយុតថទផសងៗ។ 

៣. ទលើក្ក្មព្់គុណតបមលជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ក្មព ុជា ា្ំទៅជើរញុ និងទាក់្ទាញការទរជើ្ 

ទរើ្ជើនាញទទ្ចរណ៍ជាវជិាជ ជីវៈរបចាាំជីវតិ។ 

១.៣ សោលសៅ 

ទដើមផី្ទរមចបាននូវទគ្មលបាំណងខាងទលើ ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុ្សក្ប ុងវិ្ ័យ

ទទ្ចរណ៍ ២០១៧-២០២៥ មានទគ្មលទៅដូចតទៅ៖ 

១. ការអប់រាំបណឋ ុេះបោឋ លជើនាញទឆលើយតបតាម ថ្ង់ដ្ឋក្មមវធីិ្ិក្ាជាតិ និងអាសា៊ា ន ជាក្រមិត 

អបផរមា រ្បតាមតរមូវការបនការភិវឌ្ណវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ជាតិ តាំបន់ និងសាក្លទោក្ ក៏្

ដូចជាតរមូវការទីផារការងារបចចុបផនប។ 

២. អបក្បទរមើការងារក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ក្មព ុជាមាន្មតទភាពទពញទលញ ផដលរមួមានចាំទណេះ 

ដឹងទូលាំ ទូោយ ជើនាញចា្់ោ្់ និងអតថចរិក្លា  របក្បទដ្ឋយភាពបចបរបឌិ្តខព្់ និង      

្ហរគិនភាព។ 

៣. យុវជនមានការយល់ដឹងទូលាំ ទូោយកាន់ផតរបទ្ើរផថមទទៀត អាំ ពីវិថីបនការអភិវឌ្ណជើនាញ 

ទទ្ចរណ៍ ក្ាំទណើនបនការទរជើ្ទរើ្យក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ ទហើយគុណវឌុ្ណិរប្់អបក្

បទរមើការងាររតូវបានទទួលសាគ ល់ក្ប ុងរក្បខ័ណឍ គុណវឌុ្ណិជាតិ និងអាសា៊ា ន។ 

៤. អបក្ជើនាញក្មព ុជាមាន្មតទភាពខព្់ មានលទនភាពបទរមើការក្ប ុងទីផារការងារក្ប ុង និងទរៅ

តាំបន់អាសា៊ា ន ផដលមានការរបកួ្តរបផជងខាល ាំង។ 

៥. មស្តនថីជើនាញមាន្មតទភាពខព្់ ក្ប ុងការដឹក្នាាំ និងរគប់រគងឧ្ាហក្មមទទ្ចរណ៍ 

៦. រគប់ភាគីោក់្ព័ននចូលរួម្ហការក្ប ុងកិ្ចចការអភិវឌ្ណវិ្័យទទ្ចរណ៍របក្ទដ្ឋយរប្ិទន

ភាពខព្់ 
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១.៤ តារាងេសងខបផ្នន្ការយុទធសាស្តេត 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សៅឆ្ែ ២ំ០២៥ កមពជុានឹ្ងមាន្អែកជំនាញសទេចរណ៍ ផ្ែលមាន្េមតថភាពខ្ពេ់ ត្បកបសដាយភាពនចែត្បឌិ្ត និ្ងគំនិ្តបសងកើតថ្មី បសត្មើការងារ

កែងុ ឬសត្ៅតំបន់្អាសា៊ា ន្ ចូលរួមពត្ងឹងឧតតមភាពត្បកួតត្បផ្ជងនិ្ងបសងកើន្មូលធន្មនុ្េសកែងុ វិេ័យសទេចរណ៍កមពជុា ត្េបតាមតត្មូវការនន្

ការអភិវឌ្ឍសេែាកិចច េងគម និ្ងទីនារការងារ 

ទ
ិេ

សៅ
 

យ
ុទ

ធសា
ស្តេ

ត 

បន្តពត្ងងឹការអន្វុតតកិចចត្ពមសត្ពៀង

ទទួលសាគ លោ់ែ សៅវញិសៅមកសលើអែក

ជំនាញសទេចរណអ៍ាសា៊ា ន្ (MRA-TP) 

អភិវឌ្ឍ ន្ងិពត្ងងឹជំនាញវជិាា ជីវៈ

សទេចរណ៍តាមេតង់ដាជាតិ ន្ងិតត្មូវ

ការនន្ការអភវិឌ្ឍវិេ័យសទេចរណ៍

កមពជុា

ពត្ងឹងេមតថភាព សាថ បន័្ មស្តន្តីជំនាញ 

ន្ងិភាពជានែគូររែា-ឯកជន្សែើមបី

ជំរុញការអប់រំបណតុ ុះបណ្តត ល 

េ
ក

ម
មភា

ព
យ

ុទ
ធសា

ស្តេ
ត 

បណថ េុះបោថ ល និងពរងឹង្មតទភាព

អបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍រ្បតាម    

ថ្ ង់ដ្ឋជាតិ និងអាសា៊ា ន 

ជើរញុការវាយតបមលទទួលសាគ ល់្មតទ

ភាពអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ 

បទងកើនឱកា្ការងារ និងលទនភាព    

បមាល ្់ទីការងារ 

ទរៀបចាំ និងអនុវតថ ថ្ ង់ដ្ឋបណថ េុះ       

បោថ លជាតិ តាមជើនាញ 

បនថពរងឹងចាំទណេះដងឹ និងការយល់ដងឹ

សាធារណៈ អាំ ពីវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ 

បណថ េុះបណថ ល និងពរងឹង្មតទភាព

សាទ ប័ន និងមស្តនថីជើនាញ 

ពរងឹងភាពជាបដគូររដឌ-ឯក្ជន ទដើមផី

ចូលរមួអភិវឌ្ណ និងធានានិរនថរភាពបន

ការអប់រាំបណថ េុះបោថ ល 
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ផ្នែកទី ២ ៖ 

ការវភិាគបចចុបបន្ែភាពនន្ទនីារការងារ ន្ិងការអភិវឌ្ឍជំនាញសទេចរណ៍ 

២.១ សាថ ន្ភាពសទេចរណ៍កមពជុា 

រក្្ួងទទ្ចរណ៍បានដ្ឋក់្ចុេះនូវយុទននាការ “ក្មពជុា៖ រពេះរាជាោចរក្អចឆរយិៈ ផថល់ភាពក្ក់្ទៅថ ” និង

ចលនារប ងរបោាំង    “ទីរកុ្ងសាា ត រមណីយដ្ឋឌ នសាា ត ទ្វាលា និងបដិ្ោឌ រកិ្ចចលា” ា្ំទៅទធវើឲ្យក្មព ុជា

កាល យជាទគ្មលទៅទទ្ចរណ៍របក្បទដ្ឋយភាពទាក់្ទាញ និងផថល់ភាពក្ក់្ទៅថ ដល់ទទ្ចរ ទដ្ឋយឈរទលើ

ទ្សនទាន “សាា ត និងបបតង” និងទគ្មលការណ៍បនការអភិវឌ្ណទទ្ចរណ៍របក្បទដ្ឋយនិរនថភាព និងការទទួល

ខុ្រតូវ។ ទៅឆ្ប ាំ២០១៦ ទយើង្ទរមចបានក្ាំទណើនក្ប ុងអរតា ៥% ជាមួយនឹងការមក្ដល់បនទភញៀវទទ្ចរអនថរជាតិ

ជាង៥ោននាក់្ និងនាាំរបាក់្ចាំណូលរបមាណ ៣.៤០០ោនដុោល រអាទមរកិ្ ចាក់្បញ្ចូលក្ប ុងទ្ដឌកិ្ចចជាតិ ទ ម្ ើនឹង 

១៣% បនផលិតផលក្ប ុងរ្ុក្្របុ (GDP)។ ទៅឆ្ប ាំ២០១៧ ការមក្ដល់បនទភញៀវទទ្ចរអនថរជាតិអាចនឹង 

របមាណ ៥ោន៤ផ្ននាក់្ ទហើយ ទៅឆ្ប ាំ២០២០ ចាំនួនទនេះអាចនឹងទក្ើនទ ើងដល់៧ោននាក់្ និងនាាំមក្នូវចាំណូល

្របុចូលទ្ដឌកិ្ចចជាតិរបមាណ ៥.០០០ោនដុោល រអាទមរកិ្ បទងកើតការងារផ្ទធ ល់បានរបមាណ១ោននាក់្។ 

រយៈទពល ០៧ផខទដើមឆ្ប ាំ២០១៧ទនេះ ក្មព ុជាបានទទួលទទ្ចរអនថរជាតិចាំនួន ៣.១០៩.៣០៦នាក់្ ទក្ើន

ទ ើង ១២,៦% ទធៀបនឹងរយៈទពលដូចគ្មប  ឆ្ប ាំ២០១៦ ទដ្ឋយក្ប ុងទនាេះ តាមផលូវអាកា្មានចាំនួន ៦០,៣% ទក្ើន 

២៣,៦% តាមផលូវទគ្មក្មានចាំនួន ៣៦,៦% ថយចុេះ ០,៦% និងតាមផលូវទឹក្មានចាំនួន ៣,១% ទក្ើន ០,៦%។ 

្រមាប់រយៈទពលខាងទលើ ទីផារទទ្ចរណ៍ ា្ំខាន់ៗទាាំង១០រប្់ក្មព ុជារមួមាន ចិន ទវៀតោម ឡាវ 

កូ្ទរ៉ា បថ អាទមរកិ្ ជប៉ាុ ន អង់ទគល្ បារាាំង និងមា៉ា ទ ្ីុ។ ក្ប ុងចាំទោមទីផារទាាំងទនេះ ទទ្ចរចិន (លាំដ្ឋប់ទលខ១) 

មានចាំនួនជាង ៦៣មឹុននាក់្ ទក្ើន ៤២,៧% ទវៀតោម (ទលខ២) មានចាំនួនជាង ៤៧មឹុននាក់្ ទក្ើន ១៤,៨% ឡាវ 

(ទលខ៣) មានចាំនួនជាង ២៦មឹុននាក់្ ទក្ើន ៧៧,៣%។ ជារមួ ក្មព ុជាបានទទួលទទ្ចរពីតាំបន់អា្ីុបា៉ា ្ីុហវិក្ 

របមាណ ៧៥,៣% ទក្ើន ១២,៤% (ក្ប ុងទនាេះមក្ពីតាំបន់អាសា៊ា ន ៣៧,៤% ទក្ើន ៤%) មក្ពីតាំបន់អឺរ៉ាបុចាំនួន ១៦,២% 

ទក្ើន ១៣,៥% និងមក្ពីអាទមរកិ្ ៧,៨% ទក្ើន ១៤,៣%។ 

រយៈទពល ០៧ផខទនេះផដរ តាំបន់ភបាំទពញទទួលបានទទ្ចរអនថរជាតិជិត ១,៧ោននាក់្ (៤៦,៨%) ទក្ើន 

១៣,៥% តាំបន់ទ្ៀមរាបអងគរបានចាំនួនជាង ១,៤ោននាក់្ (៣៩,២%) ទក្ើន ១២% តាំបន់ទឆបរ្មុរទទទួលបាន

ចាំនួនជាង ៤៦មឺុននាក់្ (១២,៩%) ទក្ើន  ១៧,៥% តាំបន់ទអកូ្ទទ្ចរណ៍ភូមិភាគឥសានថចាំនួន ៤,៣មឺុននាក់្ 

(១,២%) ទក្ើន ៨,៥% និងតាំបន់របាសាទរពេះវិហារទទួលបានជាង ៣,៥មឹុននាក់្ ទក្ើន ១៧,៩%។ រីឯទទ្ចរ

ក្មព ុជាទចញទៅទ្សនាទៅទរៅរបទទ្មានរបមាណ ១ោននាក់្ ទក្ើន២២,៥%។ 

 

២.២ សាថ ន្ភាពទីនារការងារសទេចរណ៍កមពជុា 

 រ្បទពលជាមួយនឹងក្ាំទណើនទ ើងជាលាំដ្ឋប់រប្់ទភញៀវទទ្ចរអនថរជាតិ វិ្ ័យទទ្ចរណ៍បានផថល់

នូវឱកា្ការងារជាទរចើនដល់យុវជនក្មព ុជា នឹងចួលរមួចាំផណក្ដល់ការទលើក្ក្មព្់ជីវភាពរ្់ទៅរប្់របជាជន 

រ្បតាមផផនការយុទនសាស្ត ថ្កាត់បនទយភាពរកី្រក្រប្់រាជរាដ្ឋឌ ភិបាលក្មព ុជា។ ក្មព ុជាក្ាំ ពុងផតមានការចាប់

អារមម ណ៍កាន់ផតខាល ាំងទ ើងទលើជើនាញវិជាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ ប៉ាុ ផនថក្ងវេះសាោបណថ ុេះបោថ លជើនាញទនេះទធវើឲ្យ

ការផគត់ផគង់ជើនាញមិនបានរគប់រគ្មន់ទឆលើយតបនឹងទ្ចក្ថី រតូវការទីផារ។ ក្ប ុងន័យទនេះរក្្ួងទទ្ចរណ៍បាន

ខិតខាំជើរុញឲ្យមានការបទងកើតសាោបណថ ុេះបោថ ល និងវគគបណថ ុេះបោថ លខលី  ឬផវងរគប់ទរមង់។  
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២.២.១.តរមូវការការងារ  

ទៅឆ្ប ាំ២០២០ ក្មព ុជារតូវការអបក្ជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍របមាណជិត ១ោននាក់្ ទដើមផីបទរមើ

ការងារទដ្ឋយផ្ទធ ល់ ជូនទភញៀវទទ្ចរផដលនឹងទក្ើនទ ើងរបមាណ ៧ោននាក់្។ ដូចទនេះ រក្្ួងទទ្ចរណ៍រតូវ

ជើរញុឲ្យមានការបណថ ុេះបោថ លក្មាល ាំងពលក្មមថមីចាំនួនរបមាណជាង ៥មឺុននាក់្ ក្ប ុងមួយឆ្ប ាំចាប់ពីឆ្ប ាំ២០១៧  

តទៅ។ ទនធឹមនឹងទនេះផដរ នាទពលបចចុបផនប អបក្ក្ាំពុងបទរមើការងារមានចាំនួនរបមាណ ២០% ប៉ាុ ទោត េះ ផដលបាន

ឆលងកាត់ការ្ិក្ាជើនាញទទ្ចរណ៍ តាមសាោបណឋ ុេះបោឋ លវិជាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ សាក្លវិទាល័យ

ទទ្ចរណ៍ និងវគគ ្ិក្ាខលីៗ (ទដ្ឋយមិនគិតការបណថ ុេះោថ លខាងក្ប ុង)។ ដូចទនេះរក្្ួងទទ្ចរណ៍រតូវទដ្ឋេះ

រសាយបញ្ហា របឈមខាងទលើ ទោលគឺរតូវជើរញុការបណថ េុះបោថ លក្មាល ាំងពលក្មមថមី និងបាំោក់្បាំប៉ានជើនាញ

បផនទមទទៀតដល់អបក្ក្ាំពុងបទរមើការងារ។ 

ក្មព ុជា្មផូរធនធានមនុ្សផដលអាចបទរមើការងារក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ក្មព ុជា និងអាចទៅបទរមើការងារ 

ទៅក្ប ុងតាំបន់ ប៉ាុ ផនថទយើងជួបរបទទេះនូវបញ្ហា របឈមមួយចាំនួនដូចជាក្ងវេះសាោបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជវីៈ 

ទទ្ចរណ៍ ផដលមិនអាចផគត់ផគង់ពលក្មមជើនាញបានរគប់រគ្មន់ ក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ក្មព ុជា។ ក្ប ុងន័យទនេះរក្្ួង

ទទ្ចរណ៍     បានជើរញុឲ្យមានការបទងកើតសាោបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជិវៈទទ្ចរណ៍ទដ្ឋយរដឌ និងឯក្ជន 

ទធវើការតរមង់ទិ្ ថ្ីអាំ ពីការអប់រាំបណថ ុេះបោថ លឲ្យរ្បទៅតាមរក្បខ័ណឍ គុណវឌុ្ណិជាតិ និងអាសា៊ា ន ផដលធានា

នូវការអភិវឌ្ណ្មតទភាពរប្់អបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍រ្បតាមទ្ចក្ថីរតូវការជើនាញក្ប ុងរបទទ្ និងតាំបន់។ 

ជាមួយគ្មប ទនេះផដរ ទដ្ឋយរបតិបតថិក្រទទ្ចរណ៍មួយចាំនួនទៅផតគិតថាជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ ជាការងារ

តាមរដូវកាល ទធវើឲ្យតរមូវការទរជើ្ទរើ្បុគគលិក្ ្រមាប់ផតបាំទពញទ្ចក្ថីរតូវការរយៈទពលខលី របាក់្ទបៀរ

វតសទៅមានក្រមិត និងមិនបានយក្ចិតថទុក្ដ្ឋក់្ខព្់ដល់ការបណថ ុេះបោថ លបផនទមដល់បុគគលិក្រប្់ខលួន។ ក្តាថ ទនេះ

ទធវើឲ្យអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍មិនអាចមានឱកា្អភិវឌ្ណ្មតទភាពខលួនទៅក្ផនលងការងារ។   

ការផគត់ផគង់ពលក្មមជើនាញអាចនឹងទក្ើនទ ើង តាមរយៈការទលើក្ក្មព្់ការយល់ដឹងពីជើនាញវជិាជ ជីវៈ

ទទ្ចរណ៍ដល់របជាជន ជាពិទ្្យុវជន អាំ ពីវថីិអភិវឌ្ណជើនាញទទ្ចរណ៍ និងឱកា្ការងារក្ប ុងវិ្ ័យ

ទទ្ចរណ៍។ តរមូវការការងារក្ប ុវវិ្ ័ទទ្ចរណ៍អាចមានការផរបរបួលទៅតាមទីផារទទ្ចរណ៍ ផដលទាមទារ

ឲ្យរគប់អងគភាពោក់្ព័ននទាាំងអ្់្រមបខលួន និងពរងឹងការយល់ដឹងពីទីផារទទ្ចរណ៍ថមីៗរបក្បទដ្ឋយរប្ិទន

ភាព។ ជាក់្ផ ថ្ងប៉ាុនាម នឆ្ប ាំចុងទរកាយទនេះ ទីផារទទ្ចរចិនបានទក្ើនទ ើង ទហើយកាល យជាទីផារធាំបាំផុតទី០១ ធាំ

ជាងទគទលើពិភពទោក្ ទហើយក៏្ជាទីផាធាំជាង់ទគបាំ ផុតរប្់ក្មព ុជាផងផដរ។ ដូចទនេះ តរមូវការអបក្ទចេះភាសា

ចិនមានការទក្ើនទ ើង ផដលទាមទារឲ្យមានការបទងកើនការបណថ ុេះបោថ លភាសា និងវបផធម៌ចិន បផនទម

ទទៀត រ្បទពលនឹងការបណឋ ុេះបោឋ លជើនាញ ទដើមផីចូលរមួបទរមើនិងទាក់្ទាញទីផារទនេះ។  

២.២.២ ការផគត់ផគង់ការងារ 

ការផគត់ផគង់ការងារក្ប ុងវិ្័យទទ្ចរណ៍មានទរចើន្ោឌ នរាប់ចាប់ពីជើនាញក្រមិតទាប ដល់ជើនាញ 

ក្រមិតខព្់។ ការយល់ដឹងអាំ ពីឱកា្ការងារ និងវិថីអភិវឌ្ណអាជីពការងារទៅក្ប ុងជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍មិន

ទាន់ទូលាំ ទូោយ។  យុវជនផដលបញ្ចប់ការ្ិក្ាក្រមិតឧតថម្ិក្ា បានទទួលការអប់រាំទលើផផបក្រទឹ ថ្ី  ប៉ាុ ផនថភាគ

ទរចើនខវេះការអនុវតថជាក់្ផ ថ្ង ខណៈផដលការងារក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ ទាមទារទាាំងចាំទណេះដឹង ជើនាញ និងអតថ        

ចរកិ្។ ការងារក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍មានការផរបរបួលតាមរដូវកាល (Seasonality) ផដលជាទហតុទធវើឲ្យមាច ្់



 

9 | ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុ្សក្បងុទទ្ចរណ៍ ២០១៧ -២០២៥                                                                           

 

អាជីវក្មម មួយចាំនួនមិនបានយក្ចិតថទុក្ដ្ឋក់្ខព្់ទលើការផថល់ការបណថ ុេះបោថ លបផនទម និងរក្ាបុគគលិក្ឲ្យបានយូរ

អផងវង។ 

ក្ងវេះសាោបណឋ េុះបោឋ លជើនាញវិជាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ គឺជាបញ្ហា របឈមមួយក្ប ុងការបណឋ ុេះបោឋ ល 

និងផគត់ផគង់ជើនាញទទ្ចរណ៍ផងផដរ។ បចចុបផនប មានផតសាោបណឋ ុេះបោឋ លវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ខាប តតូចមួយ

ចាំនួនប៉ាុ ទោត េះ ផដលក្ាំពុងបណឋ ុេះបោឋ លជើនាញទទ្ចរណ៍បានរបមាណ ១៧០០នាក់្ ក្ប ុងមួយឆ្ប ាំ។ ជាផផបក្មួយបន

ដើទោេះរសាយ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលក្មព ុជាបានអនុញ្ហដ តឲ្យរក្្ួងទទ្ចរណ៍បទងកើតសាោជាតិវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍

ចាំនួន ០២ ទៅរាជធានីភបាំ ទពញ និងទខតថរពេះ្ីហនុ ទរកាមកិ្ចច្ហរបតិបតថិការឥណទានជាមួយទីភាប ក់្ងារអភិវឌ្ណន៍

បារាាំង (AFD) ផដលមាន្មតទភាពបណឋ ុេះបោឋ លក្មាល ាំងពលក្មមថមីបាន ១៣០០នាក់្ ក្ប ុងមួយឆ្ប ាំ។ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលក៏្

បានទទួលជើនួយក្ប ុងរក្បខណឍ  EIF (Enhanced Integration Framework) និងបានបទងកើតសាោបណឋ េុះបោឋ ល

វជិាជ ជីវៈចមាិនមា ូបក្មព ុជា (Academy of Culinary Arts - Cambodia)ទដ្ឋយមានមូលនិធិ Shift 360 រប្់

របទទ្ វ្៊ាី្ជាអបក្ទទួលបនធុក្អនុវតថគទរមាង ទហើយសាោអាចបណឋ ុេះបោឋ លចុងទៅរបមាណ ៣០០នាក់្ ក្ប ុង

មួយឆ្ប ាំ ចាប់ពីឆ្ប ាំ២០១៧ តទៅ។ 

ម៉ាាងទទៀត រក្្ួងទទ្ចរណ៍បានទផ្ទថ តទលើការពរងឹងគុណភាពបណថ ុេះបោថ លអបក្ជើនាញថមី និងអបក្ក្ាំពុង

បទរមើការតាម ថ្ង់ដ្ឋ្មតទភាពអាសា៊ា ន។ ទោងតាមការ្ិក្ាទដើមផទីឆលើយតបទៅនឹង ថ្ង់ដ្ឋ្មតទភាពអាសា៊ា ន

ក្ប ុងរក្បខ័ណឍ បនកិ្ចចរពមទរពៀងទទួលសាគ ល់គ្មប ទៅវញិទៅមក្ទលើអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍អាសា៊ា ន (ASEAN MRA 

TP) ក្មព ុជារតូវទធវើការបណថ េុះបោថ លបផនទមដល់អបក្ជើនាញក្ាំពុងបទរមើការងារ បចចុបផនបរបមាណ ៦៣% ទលើ្មតទ

ភាពចាំនួន៦២ រតូវជា ១៨៦០ទមា៉ា ង ក្ប ុងផផបក្ការោិល័យជួរមុខ  ផផបក្ទគហកិ្ចច ផផបក្ទ្វាក្មមមា ូបអាហារនិងទភ្ជជៈ 

និងផផបក្ផលិតក្មមមា ូបអាហារបនទ្វាក្មម្ោឌ គ្មរ។ ចាំផណក្ឯ ទ្វាក្មមទធវើដើទណើរផដលរមួមានទីភាប ក់្ងារ

ទទ្ចរណ៍ និងការទីទ្ចរណ៍ រតូវទធវើការបណថ េុះបោថ លបផនទមដល់អបក្ក្ាំពុងបទរមើការងារបចចុបផនបរបមាណ 

៤៥% ទលើ្មតទភាពចាំនួន ៥១ រតូវជា ១៥៣០ទមា៉ា ង។ ការទដ្ឋេះរសាយបញ្ហា របឈមទនេះទាមទារកិ្ចច្ហការពី

រគប់ភាគីោក់្ព័នន។ 

២.៣ ការអភិវឌ្ឍជំនាញសទេចរណ៍សៅកមពជុា 

រក្្ួងទទ្ចរណ៍បានយក្ចិតថទុក្ដ្ឋក់្ក្ប ុងការអភិវឌ្ណជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ក្មព ុជា តាមរយៈការអនុវតថ

ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ទទ្ចរណ៍ ២០១២-២០២០ ផផនការអភិវឌ្ណន៍ទទ្ចរណ៍អាសា៊ា ន ២០១៦-២០២៥ 

ទគ្មលនទោបាយជាតិ ថ្ី ពីមុខរបរ និងការងារ ២០១៥-២០២៥ និងទគ្មលនទោបាយជាតិបណថ ុេះបោថ ល

បទចចក្ទទ្ និងវជិាជ ជីវៈ ២០១៧-២០២៥ ា្ំទៅទធវើោ៉ា ងោឲ្យជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ជាជើនាញ្រមាប់ជីវតិ 

បទងកើតមូលធនមនុ្សរគប់រគ្មន់្រមាប់បាំទពញតរមូវការទីផារកាងារក្ប ុងរបទទ្ និងតាំបន់។  
 

២.៣.១ ការអភិវឌ្ណជើនាញទទ្ចរណ៍ជាតិ 

ទទ្ចរណ៍មានលក្ខណៈជារបព័នន និងមានទាំនាក់្ទាំនងផ្ទធ ល់ជាមួយអបក្ផថល់ទ្វាក្មម  (Inter-people 

Industry) ទដ្ឋយបទងកើតបានការងារទរចើនរបទភទដូចជា៖ ទ្វាក្មម ដឹក្ជញ្ជូន រកុ្មហ៊ាុនអាកា្ចរណ៍ ទីភាប ក់្ងារ

ទទ្ចរណ៍ ការទីទ្ចរណ៍ ទ្វាក្មមសាប ក់្ទៅ ទ្វាក្មមក្ាំសានថ ទ្វាក្មមហូបចុក្ មគគ ុទទធ្ក៏្ទទ្ចរណ៍  

មា៉ា ្ា-្ា៉ា  និងរមណីយដ្ឋឌ នទទ្ចរណ៍ជាទដើម។ ក្នលងមក្ រក្្ួងទទ្ចរណ៍បានយក្ចិតថ ទុក្ដ្ឋក់្អភិវឌ្ណ
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្មតទភាពអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ទដ្ឋយបានបណថ ុេះបោថ លរគូបទងាគ ល អបក្វាយតបមលបទងាគ ល និងអបក្បទរមើ 

ទ្វាក្មមតាមជើនាញនីមួយៗ។  

ទដ្ឋយមានការយក្ចិតថទុក្ដ្ឋក់្ទលើការផថល់ទ្វាក្មមរបក្បទដ្ឋយភាពទពញចិតថជូនទភញៀវទទ្ចរ និង 

ជើរញុការផសពវផាយយុទននាការ “ក្មពជុា៖ រពេះរាជាោចរក្អចឆរយិៈ ផថល់ភាពក្ក់្ទៅថ ” រក្្ួងទទ្ចរណ៍  

ផដលមានគណៈក្មមការចរមុេះទទួលបនធុក្ការទរជើ្ទរើ្ ការរប ងចូល ការរគប់រគងការបទរងៀន និងការ

រប ងទចញមគគ ុទទធ្ក៏្ទទ្ចរណ៍ជាទ្នាធិការ បានទធវើការបណថ ុេះបោថ ល និងពរងឹង្មតទភាព មគគ ុទទធ្ក៍្

ទទ្ចរណ៍ក្មព ុជារបមាណជិត ៦ោន់នាក់្ ផដលមានតួនាទីអតាទ ធិបាយពនយល់អាំ ពីភូមិសាស្ត ថ្ ធមមជាតិ  

របវតថិសាស្ត ថ្  វបផធម៌ របបពណី ្ិលផៈ ទាំទនៀម ទាំោប់ និងទ្ដឌកិ្ចច្ងគមទៅតាមទីតាាំងភូមិសាស្ត ថ្  ផដលខលនួ

ទទួលបានអាជាញ បណត ទទ្ចរណ៍ក្ប ុងការបាំទពញមុខងារជាមគគ ុទទធ្ក៍្ទទ្ចរណ៍។ ទដើមផីទធវើការបណថ ុេះបោថ ល 

របក្បទដ្ឋយគុណភាព និងរប្ិទនភាព រក្្ួងទទ្ចរណ៍បានដ្ឋក់្ចុេះនូវរបកា្ ថ្ី ពី ការទរបើរបា្់ ថ្ង់ដ្ឋ

្មតទភាពមគគ ុទទធ្ក៏្ទទ្ចរណ៍ក្មព ុជា ចាប់ពីឆ្ប ាំ២០១៤។  

ជាមួយគ្មប ទនេះផដរ រក្្ួងទទ្ចរណ៍បានបទងកើតរកុ្មការងារទទួលបនធុក្បណថ ុេះបោថ លជើនាញមា៉ា ្ា 

ទដ្ឋយមានការ្ហការជាមួយរគប់ភាគីោក់្ព័ននទដើមផីទរៀបចាំ ថ្ ង់ដ្ឋ្មតទភាព និងក្មម វធីិ្ិក្ាបណថ ុេះបោថ ល 

ជើនាញមា៉ា ្ា ទរៀបចាំបណថ ុេះបោថ លរគូបទងាគ ល ទរៀបចាំផផនការអភិវឌ្ណជើនាញមា៉ា ្ា និងការតរមង់ទិ្ទពល 

អនាគត រពមទាាំងទរៀបចាំវគគបណថ ុេះបោថ ល និងវគគវរិកឹ្តការទផសងៗ ទដើមផីអភិវឌ្ណជើនាញវជិាជ ជីវៈមា៉ា ្ាឲ្យមាន

ថ្ ង់ដ្ឋជាក់្ោក់្ ្រមាប់ជាមូលដ្ឋឌ នបនការបណថ ុេះបោថ ល និងវាយតបមលផថល់វញិ្ហដ បនបរត ឬ្ញ្ហដ បរត

បទចចក្ទទ្រ្បតាមរក្បខ័ណឍ គុណវឌុ្ណិជាតិក្មព ុជា។  

រក្្ួងទទ្ចរណ៍ក៏្បានទធវើការបណថ ុេះបោថ ល និងក្សាង្មតទភាពអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ក្មព ុជាទលើ

ផផបក្បដិ្ោឌ រកិ្ចច ្ុវតទិភាពចាំណីអាហារ ្មភាពទយនដ័រ ការការោរកុ្មារ និងទរគឿងទញៀន ដល់មស្តនថី

អទនាថ របទវ្ន៍ មាច ្់អាជីវក្មម  អបក្លក់្ដូរ និងបុគគលិក្បទរមើការងារតាមមូលដ្ឋឌ នអាជីវក្មមទទ្ចរណ៍ 

ចាំនួន ២,៥៨១របូ អាំ ងុឆ្ប ាំ ២០១៤-២០១៥។  

ទដើមផីអភិវឌ្ណ និងពរងឹងរបព័ននគុណភាពអប់រាំបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ក្មព ុជាឲ្យរតូវ 

ទៅនឹងតរមូវការបនការអភិវឌ្ណទ្ដឌកិ្ចច្ងគម រក្្ួងទទ្ចរណ៍បានដ្ឋក់្ចុេះនូវរបកា្ ថ្ី ពីការរគប់រគង 

និងទទួលសាគ ល់សាោបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ ា្ំទៅជើរញុឲ្យមានការទទួលសាគ ល់ គុណភាពប

ណថ ុេះបោថ លនិងក្រមិតគុណវឌុ្ណិជាក់្ោក់្រប្់អបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ និងទលើក្ទឹក្ចិតថឲ្យមានការវនិិទោគ ទលើ

ការអប់រាំបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍កាន់ផតទរចើនទ ើង។ ជាក់្ផ ថ្ងរហូតមក្ដល់បចចុបផនប 

រក្្ួងទទ្ចរណ៍បានទទួលសាគ ល់ក្មម វធីិបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ ថ្ង់ដ្ឋអាសា៊ា នចាំនួន ១៧ រចួ 

មក្ទហើយ ផដលសាោទាាំងទនេះមានទហដ្ឋឌ រចនា្មព័ននទន់និងរងឹរគប់រគ្មប់្រមាប់ទធវើការបណថ ុេះបោថ លអបក្

ជើនាញទទ្ចរណ៍របក្បទដ្ឋយរប្ិទនភាព និងគុណភាពខព្់រ្បតាម ថ្ង់ដ្ឋជាតិ និងអនថរជាតិ។  

២.៣.១ ការអភិវឌ្ណជើនាញទទ្ចរណ៍អាសា៊ា ន 

ក្ប ុងបរបិទ្ហគមន៍ទ្ដឌកិ្ចចអាសា៊ា ន ¬ASEAN Economic Community-AEC¦ រក្្ួងទទ្ចរណ៍ក្មពជុា 
បានយក្ចិតថទុក្ដ្ឋក់្ដល់ការបណថ ុេះបោថ លធនធានមនុ្ស ពិទ្្ក្ាំោាំងពលក្មមជើនាញ (Skilled Labor) 

ផដលជាតរមូវការចាាំបាច់ក្ប ុងទ្វាក្មមទទ្ចរណ៍ ទដើមផីទរតៀមខលួនទធវើ្មាហរណក្មមតាំបន់ រ្បតាមក្មមវធីិ  

បនកិ្ចចរពមទរពៀងទទួលសាគ ល់គ្មប ទៅវញិទៅមក្ទលើអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍អាសា៊ា ន (ASEAN Mutual Recognition 
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Arrangement On Tourism Professionals) ផដលបានចុេះហតទទលខាទៅផខមក្រា ឆ្ប ាំ២០០៩ ទៅទីរកុ្ងហាណូយ 

របទទ្ទវៀតោម ទដ្ឋយរដឌមស្តនថីទទ្ចរណ៍អាសា៊ា ន នាឱកា្ទវទិការទទ្ចរណ៍អាសា៊ា ន (ATF 2009)។  

ការអនុវតថកិ្ចចរពមទរពៀងទទួលសាគ ល់គ្មប ទៅវញិទៅមក្ទលើអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍អាសា៊ា ន (ASEAN MRA-TP) 

នឹងចូលរមួដល់ការពរងឹងគុណភាពទ្វាក្មមតាមរយៈការបណថ េុះបោថ លធនធានមនុ្ស ឲ្យទទួលបានគុណវឌុ្ណិ 

រ្បតាម ថ្ង់ដ្ឋអាសា៊ា នផដលទធវើឲ្យក្មពជុាកាល យជាទគ្មលទៅរបក្បទដ្ឋយគុណភាព និងផថល់ភាពក្ក់្ទៅថ ដល់  

ទភញៀវទទ្ចរ។ កិ្ចចរពមទរពៀងទទួលសាគ ល់គ្មប ទៅវញិទៅមក្ទលើអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍អាសា៊ា ន មានទគ្មលទៅ

្រមួលឲ្យមានការបមាល ្់ទីអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍អាសា៊ា ន និងការផ្ទល ្់បឋ ូរបទពិទសាធន៍រវាងរបទទ្ជា្មាជិក្

ទលើការអភិវឌ្ណធនធានមនុ្សក្ប ុងវិ្័យទទ្ចរណ៍ ក្ប ុងផផបក្ទ្វាក្មម្ោឌ គ្មរ និងទ្វាក្មម ទធវើដើទណើរ  

ទលើមុខជើនាញចាំនួន៣២ តាមរយៈការអនុវតថ ថ្ ង់ដ្ឋ្មតទភាព ថ្ ង់ដ្ឋបណឋ ុេះបោឋ ល និងយនថការ ឬឧបក្រណ៍

រទរទង់រមួរប្់អាសា៊ា ន។ កិ្ចចរពមទរពៀងទនេះ មិនរតឹមផតផឋល់ឱកា្ការងារក្ប ុងតាំបន់ដល់យុវជនក្មព ុជាប៉ាុ ទោត េះទទ 

ផថមទាាំងចូលរមួជើរញុការអភិវឌ្ណជើនាញទទ្ចរណ៍ និងកាត់បនទយគមាល ត្មតទភាពអបក្ជើនាញក្ប ុងរបទទ្ជា 

្មាជិក្។ ទដើមផី្ទរមចទគ្មលទៅបនកិ្ចចរពមទរពៀងទនេះ ទលខាធិការដ្ឋឌ នបនគណៈក្មាម ធិការជាតិអបក្ជើនាញ

ទទ្ចរណ៍ ផដលមានទីតាាំងទៅរក្្ួងទទ្ចរណ៍បានខិតខាំទរៀបចាំ ថ្ ង់ដ្ឋជាតិ រក្បខ័ណឍ គតិយុតថ  យនថការរទង់រទង់ 

និងបាំទពញភារៈកិ្ចចទផសងៗទទៀត ទដ្ឋយ្ហការជាមួយទលខាធិការដ្ឋឌ នអាសា៊ា នទៅទីរកុ្ងោ៉ា កាតា របទទ្

ឥណឍ ូទន្ីុ អងគការជាតិ អនថរជាតិ ផផបក្ឯក្ជន និងភាគីោក់្ព័ននទផសងៗទទៀត។ 

ក្នលងមក្គណៈក្មាម ធិការជាតិអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ បាន្ទរមចនូវលទនផលធាំៗមួយចាំនួន ដូចជាបាន 

បទងកើត ថ្ ង់ដ្ឋ្មតទភាពអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ក្មព ុជា ផផបក្ទ្វាក្មម្ោឌ គ្មរ និងទ្វាក្មម ទធវើដើទណើរ បណថ ុេះ  

បោថ លរគូបទងាគ ល និងអបក្វាយតបមលបទងាគ លអាសា៊ា ន ចាំនួន៣០នាក់្ និងបានបណថ ុេះបោថ ល រគូបទងាគ ល និងអបក្

វាយតបមលបទងាគ លជាតិ របមាណ៥៨២នាក់្ បានទរៀបចាំបទដ្ឋឌ នគតិយុតថ  យនថការ និងដើទណើរការបនការរគប់រគង

គុណភាពបនការបណថ ុេះបោថ ល និងវាយតបមល  បានដ្ឋក់្ឲ្យអនុវតថក្មម វិធីបណថ ុេះបោថ លអាសា៊ា នរបក្បទដ្ឋយ

ទជាគជ័យទៅតាមសាោបណថ ុេះបោថ លវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ចាំនួន ១៧ មក្ដល់ទពលបចចុបផនប ទហើយសាក្ល

វទិាល័យមួយចាំនួនក៏្ក្ាំពុងបញ្ចូលក្មម វធីិបណថ ុេះបោថ លអាសា៊ា នទនេះទៅក្ប ុងក្មម វធីិ្ិក្ារប្់ខលួនផងផដរ។ ទលើ្

ពីទនេះទៅទទៀត ក្ប ុងសាម រតីបនការអនុវតថកិ្ចចរពមទរពៀងទទួលសាគ ល់គ្មប ទៅវញិទៅមក្ទលើអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍

អាសា៊ា ន ក្មព ុជាមានទមាទនភាព ផដលយុវជនក្មពជុាចាំនួន ០៥របូ បានទទួលោនរងាវ ន់ទមដ្ឋយទឆបើមផផបក្ចុងទៅ និង

ទ្វាក្មម  ទភាជនីយដ្ឋឌ ន ក្ប ុងការរបកួ្តជើនាញអាសា៊ា ន ឆ្ប ាំ២០១២  ២០១៤ និង២០១៦  ។ 

 

ផ្នែកទី ៣ ៖ 

ទិេសៅយុទធសាស្តេត ២០១៧-២០២៥ 

 ទិ្ទៅយុទនសាស្ត ថ្ខាងទរកាមរតូវបានទរៀបចាំទដើមផី្ទរមចចក្ខ ុវិ្ ័យ ទគ្មលបាំណង និងទគ្មលទៅបន

ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុ្សក្បងុវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ ២០១៧-២០២៥ ។ 



 

12 | ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុ្សក្បងុទទ្ចរណ៍ ២០១៧ -២០២៥                                                                           

 

៣.១  ទិេសៅយុទធសាស្តេតទី ១៖ បន្តពត្ងឹងការអន្ុវតតកិចចត្ពមសត្ពៀងទទួលសាគ ល់ោែ សៅវិញសៅមកសលើ

អែកជំនាញសទេចរណអ៍ាសា៊ា ន្ 

ទដើមផីបនថពរងឹងការអនុវតថ កិ្ចចរពមទរពៀងទទួលសាគ ល់គ្មប ទៅវិញទៅមក្ទលើអប ក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ 

(MRA-TP) រក្្ួងទទ្ចរណ៍ និងគណៈក្មាម ធិការជាតិអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍បានដ្ឋក់្ចុេះនូវ្ក្មមភាព យុទនសាស្ត ថ្

ា្ំខាន់ៗ ា្ំទៅធានាការបណថ ុេះបោថ ល និងវាយតបមល រ្បតាម ថ្ង់ដ្ឋ្មតទភាពរមួអាសា៊ា ន ទហើយអបក្ជើនាញ

ទទួលបានក្រមិតគុណវឌុ្ណិជាក់្ោក់្ ផដលអាចចូលរមួបមាល ្់ទីការងារ រ្បតាមសាម រតីបនកិ្ចចរពមទរពៀង MRA។  

៣.១. ១.្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ទី ១៖ បណថ េុះបោថ ល និងពរងឹង្មតទភាពអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍រ្បតាម 

ថ្ ង់ដ្ឋជាតិ និងអាសា៊ា ន 

 ការបណថ ុេះបោថ លវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍រ្បតាម ថ្ង់ជាតិ និងអាសា៊ា ន នឹងផថល់នូវគុណវឌុ្ណិចា្់ោ្់ 

ដល់្ិ្ស-និ្សិតទដើមផីអភិវឌ្ណ្មតទភាពរប្់ខលួន និងចាប់យក្ឱកា្ការងាររបក្បទដ្ឋយឧតថមភាពរបកួ្ត

របផជងខព្់ក្ប ុងទីផារការងារក្ប ុងរបទទ  ្និងតាំបន់។ ទដើមផីជើរញុការបណថ ុេះបោថ លអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ទឆ្ព េះទៅ

រក្ការទទួលសាគ ល់រ្បតាមគុណវឌុ្ណិជាតិ និងអាសា៊ា ន រក្្ួងទទ្ចរណ៍បានយក្ចិតថទុក្ដ្ឋក់្ជើរញុឲ្យរគឹេះសាទ ន 

បណថ ុេះបោថ លវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ និងក្មម វធីិបណថ ុេះបោថ លរប្់អងគការជាតិ និងអនថរជាតិឲ្យមាន្មតទភាព 

រគប់រគ្មន់ក្ប ុងការផថល់ការបណថ ុេះបោថ លទដ្ឋយពិនិតយ និងវាយតបមលទាាំងទហដ្ឋឌ រចនា្មព័ននទន់ និងរងឹ។ បទដ្ឋឌ ន

គតិយុទននានា និងយនថការរគប់រគងគុណភាព គឺជាឧបក្រណ៍ដ៏ចាាំបាច់ក្ប ុងការជើរញុ តាមដ្ឋន និងវាយតបមលការអនុវតថ

ថ្ ង់ដ្ឋជាតិ និងអាសា៊ា នរប្់សាោបណថ ុេះបោថ ល និងក្មម វធីិបណថ ុេះបោថ ល របក្បទដ្ឋយរប្ិទនភាព និង

រប្ិទនផលខព្់។   

្ក្មមភាពការងារ៖  

 ១. ជើរុញការអនុវតថ ថ្ ង់ដ្ឋបណថ ុេះបោថ លរួមអាសា៊ា ន តាមរគឹេះសាទ នបណថ ុេះបោថ ល ក្មម វិធីបណថ ុេះ       
បោថ ល និងភាគីឯក្ជន 

 ២. ពរងឹងគុណភាព និងបទងកើនចាំនួនរគឹេះសាទ នបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍អាសា៊ា ន 

 ៣. បទងកើនបរមិាណ និងគុណភាពរគូឲ្យមានចាំទណេះដឹង ជើនាញ និងបទពិទសាធន៍រគប់រគ្មន់ 

 ៤. បនថជើរញុការអនុវតថក្មម វធីិបណថ ុេះបោថ លខាងក្ប ុង  (In-House Training) 

 ៥. ជើរញុការអនុវតថក្មម វធីិហវឹក្ហាត់ការងារ (Apprenticeship Program) 

 ៦. ពរងីក្វិសាលភាពការបណថ ុេះបោថ លជើនាញវិជាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍អាសា៊ា ន ទៅក្រមិតវិទាល័យ

ចាំទណេះទូទៅ និងបទចចក្ទទ្ 

 ៧. បទងកើនលទនភាពទទួលបានការបណថ ុេះបោថ ល ថ្ង់ដ្ឋអាសា៊ា ន របក្បទដ្ឋយ្មធម៌ទយនឌ័្រ 

 ៨. ទរៀបចាំ និងទធវើបចចុបផនបភាពក្មម វធីិបណថ ុេះបោថ លរ្បតាមការវវិតថន៍ថមីៗបនវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ 

 ៩. ទរៀបចាំ និងអនុវតថយនថការធានាគុណភាពការបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍។ 
 

៣.១.២. ្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ទី ២៖ ជើរញុការវាយតបមលទទួលសាគ ល់្មតទភាពអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ 

 

 តាមការ្ិក្ារសាវរជាវឆ្ប ាំ២០១៦ អបក្ក្ាំពុងបទរមើការងារបចចុបផនបក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ មានរបមាណ

ជាង ២០ ភាគរយ ផដលបានឆលងកាត់វគគ្ិក្ាជើនាញតាមសាោបណឋ ុេះបោឋ លវជិាជ ជីវៈ ឬថាប ក់្ឧតថម្ិក្ា 

ឬវគគបណឋ ុេះបោឋ លផដលផឋល់ទដ្ឋយអងគការទរៅរដ្ឋឌ ភិបាលរយៈទពលខលីទដ្ឋយភាគទរចើនពុាំបានបាំទពញទៅតាម



 

13 | ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុ្សក្បងុទទ្ចរណ៍ ២០១៧ -២០២៥                                                                           

 

រក្បខ័ណឍ គុណវឌុ្ណិជាតិ។ រឯីបុគគលិក្មួយចាំនួនទទៀតបានទទួលការបណឋ ុេះបោឋ លខាងក្ប ុងទដ្ឋយអបក្រគប់រគង  

ឬមាច ្់អាជីវក្មម រប្់ខលួន។ វគគបណឋ ុេះបោឋ លទរៅសាោរគ្មន់ផតផឋល់នូវជើនាញមូលដ្ឋឌ ន និងចាំទណេះដឹងមួយ

ចាំនួនអាចបទរមើទ្វា និងបាំទពញការងារទៅនឹងក្ផនលងទធវើការប៉ាុ ទោត េះ ទដ្ឋយមិនទាន់មានការអនុវតថ ថ្ ង់ដ្ឋក្មម វធីិ

ដ្ឋក់្ចុេះទដ្ឋយរក្្ួងទទ្ចរណ៍ទៅទ ើយ។ ក្តាថ ទាាំងទនេះ រមួផសាំនឹងការខវេះខាតសាោបណឋ ុេះបោឋ លវិជាជ ជីវៈ

ទទ្ចរណ៍ ទធវើឲ្យអប ក្ជើនាញទឆលៀតទពល្ិក្ាជើនាញទផសងៗទទៀត និងទបាេះបង់ទចាលជើនាញទទ្ចរណ៍ទៅ

ទពលោមួយ។ ការទបាេះបង់ជើនាញ និងចាក្ទចញពីទីផារការងារទទ្ចរណ៍ ទធវើឲ្យមានការបាត់បង់ជើនាញ និង

មូលធនមនុ្សក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ ផដលនឹងមិនអាចធានាបាននូវឧតឋមភាពរបកួ្តរបផជង និងផលិតភាពការងារ

រប្់វិ្ ័យទនេះបានទទ។  

្ក្មមភាពការងារ៖ 

 ១. បទងកើត និងពរងឹង្មតទភាពមជឈមណឍ លវាយតបមល  (Assessment Centers) 

 ២. ទរៀបចាំ និងអនុវតថយនថការវាយតបមលទទួលសាគ ល់គុណវឌុ្ណអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ជាតិ និងអាសា៊ា ន 

 ៣. អនុវតថការវាយតបមល ទទួលសាគ ល់ការ្ិក្ាពីមុនរប្់អប ក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ (Recognition 

of Prior Learning- RPL) 

 ៤. ទរៀបចាំ និងអនុវតថយនថការធានានិរនថរភាពការវាយតបមលអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍។  

 

៣.១.៣.្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ទី ៣៖  បទងកើនឱកា្ការងារ និងលទនភាពបមាល ្់ទីការងារ 
 

    ទីផារការងារក្បងុវិ្ ័យទទ្ចរណ៍មានក្ាំទណើនោ៉ា ងខាល ាំង ខណៈការទរជើ្ទរើ្បុគគលិក្ចូលបទរមើការងារ 

មានភាពរបកួ្តរបផជងខព្់ ទហើយអរតាចាក្ទចញពីការងារមានក្រមិតខព្់ ។ ទៅទពលផដលរបតិបតថិក្រមួយ 

ចាំនួនទផ្ទថ ត ា្ំខាន់ទលើការផថល់នូវរបាក់្ឈប ួលខព្់ ជាមួយនឹងអតទរបទោជន៍បផនទមកាន់ផត ទរចើនដល់បុគគលិក្  

ការដ្ឋក់្ចុេះនូវក្មម វធីិអភិវឌ្ណខលួនរ្បតាមមាគ្ម៌ជើនាញ (Career Path Development) នឹងអាចរក្ាអបក្ជើនាញ

ទទ្ចរណ៍ឲ្យ ទ្ិ តទៅក្ប ុងវិ្័យទទ្ចរណ៍កាន់ផតយូរ និងធានាបាននូវមូលធនមនុ្សមាន្មតទភាព

បទរមើការងាររបក្បទដ្ឋយរប្ិទនភាព និងរប្ិទនផលខព្់។ ការអនុវតថក្មម វធីិអភិវឌ្ណខលួនរ្បតាមមាគ្ម៌

ជើនាញជើរុញឲ្យអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ចាប់យក្ឱកា្អភិវឌ្ណខលួនរ្បតាមក្រមិតគុណវឌុ្ណិជាតិ និងអាសា៊ា ន 

ផដលផថល់លទនភាពឲ្យអបក្ជើនាញឈានទៅចាប់ឱកា្ការងារក្រមិតតាំបន់ រ្បតាមសាម រតីបនការអនុវតថ កិ្ចចរពម

ទរពៀង MRA។ ក្ប ុងន័យទនេះ ក្នលងមក្រក្្ួងទទ្ចរណ៍បានដ្ឋក់្ចុេះឲ្យមានចលនា “បុគគលិក្មាប ក់្ ជើនាញមួយ” 

ទដើមផីទលើក្ក្មព ្់អាជីពការងារក្ប ុវវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ ក៏្ដូចជាបាំផុ្ចលនាឲ្យយុវជនចាប់យក្ឱកា្ការងារ

ក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ផងផដរ រពមទាាំងបទងកើតឲ្យមានទ្វាក្មម ព័ត៌មានការងារទៅតាមមនធីរទទ្ចរណ៍រាជធានី -ទខតថ

ទគ្មលទៅទទ្ចរណ៍ ។  

្ក្មមភាពការងារ៖ 

  ១. បទងកើតរបព័ននចុេះបញ្ជីអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ក្មព ុជា 

  ២. អនុវតថការទរបើរបា្់ទ្ៀវទៅជើនាញទទ្ចរណ៍ (Tourism Skills Passport) 

  ៣. ផសពវផាយព័ត៌មានទីផារការងារក្ប ុង និងទរៅរបទទ្ និងជើរញុការបមាល ្់ទីការងារ 
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៣.២  ទិេសៅយុទធសាស្តេតទី ២៖  អភិវឌ្ឍ ន្ិងពត្ងឹងជំនាញវិជាា ជីវៈសទេចរណ៍តាមេតង់ដាជាតិ ន្ិង

តត្មូវការនន្ការអភិវឌ្ឍវេិ័យសទេចរណ៍កមពជុា 

 ទរៅពីការអនុវតថការអប់រាំបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ក្ប ុងរក្បខ័ណឍ  បនការអនុវតថកិ្ចចរពម

ទរពៀង MRA រក្្ួងទទ្ចរណ៍ បានយក្ចិតថទុក្ដ្ឋក់្ទលើការអប់រាំបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ទផសងៗ

ទទៀត ដូចជាមគគ ុទទធក៍្ទទ្ចរណ៍ ទ្វាក្មម ដឹក្ជញ្ជូនទទ្ចរណ៍ ទ្វាក្មមក្ាំសានថ ទ្វាក្មមមា៉ា ្ា-្ា៉ា  ទ្វា

ក្មមរមណីយដ្ឋឌ ន ផធេះ ា្ំោក់្ ទភាជនីយដ្ឋឌ ន ្ហគមន៍ទទ្ចរណ៍ជាទដើម។  

៣.២.១.ទរៀបចាំ និងអនុវតថ ថ្ង់ដ្ឋបណថ េុះបោថ លជាតិ តាមជើនាញ 

រក្្ួងទទ្ចរណ៍ ទដ្ឋយ្ហការជាមួយភាគីោក់្ព័នន នឹងទរៀបចាំ ថ្ ង់ដ្ឋ្មតទភាព ក្មម វធីិ្ិក្ា និង 

ឯក្សារបណថ ុេះបោថ ល្រមាប់ជើនាញនីមួយៗរមួមាន ជើនាញមា៉ា ្ា-្ា៉ា  មគគ ុទទធ្ក៏្ទទ្ចរណ៍ ទ្វាដឹក្

ជញ្ជូនទទ្ចរណ៍ អាជីវក្មមតាមរមណីយដ្ឋឌ ន ផធេះ ា្ំោក់្ មណឍ លក្ាំសានថ និងក្មម វធីិ្ិក្ា រ្មាប់្ិ្សវទិាល័យ 

ទដ្ឋយបនសុីឯក្សារបណថ ុេះបោថ លជើនាញទទ្ចរណ៍ទៅនឹងរក្បខ័ណឍ គុណវឌុ្ណជិាតិក្មព ុជា និងទរៀបចាំយនថការបនការ   

បណថ ុេះបោថ លបនថ និងខាងក្ប ុងបនជើនាញទទ្ចរណ៍ទាាំងទនេះ (ទរៅពីជើនាញក្បងុរក្បខ័ណឍ  MRA)។ ឆ្ប ាំ២០១៦

ក្នលងទៅទនេះ រក្្ួងទទ្ចរណ៍បានដ្ឋក់្ចុេះនូវ ថ្ ង់ដ្ឋបដិ្ោឌ រកិ្ចច ទដើមផីជាមូលដ្ឋឌ នក្ប ុងការបណថ ុេះបោថ ល

ដល់រគប់មូលដ្ឋឌ នអាជីវក្មម  និងអបក្ផថល់ទ្វាក្មមទទ្ចរណ៍ទាាំងអ្់ទៅក្មពជុា។ ការអនុវតថតាម ថ្ង់ដ្ឋទនេះ 

នឹងផថល់លទនភាពដល់្ិកាខ កាមក្ប ុងការ្នសាំទរក្ឌី្ត ទដើមផទី ប្ ើ្ុាំការវាយតបមលទទួលសាគ ល់ថាប ក់្ជាតិ ឬអាសា៊ា ន។  

្ក្មមភាពការងារ៖ 

១. ទរៀបចាំ និងអនុវតថ ថ្ ង់ដ្ឋ្មតទភាព ក្មម វធីិ្ិក្ា ឯក្សារបណថ ុេះបោថ លជាតិតាមជើនាញ 

២. ទរៀបចាំបណថ ុេះបោថ លរគូបទងាគ ល និងអបក្វាយតបមលបទងាគ លតាមជើនាញ  

៣. ទធវើការបណថ ុេះបោថ លអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍តាម ថ្ង់ដ្ឋ្មតទភាព 

៤. ទរៀបចាំ និងអនុវតថយនថការវាយតបមលអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ 

  

៣.២.២. បនថពរងឹងចាំទណេះដឹង និងការយល់ដឹងសាធារណៈ អាំ ពីវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ 

 

ទទ្ចរណ៍ទៅផតជាវិ្ ័យអាទិភាពចូលរមួគ្មាំរទក្ាំទណើនទ្ដឌកិ្ចចរបក្បទដ្ឋយចីរភាព និងនិរនថរភាព។ 

ដូចទនេះ ការតរមង់ទិ្យុវជន និងភាគីោក់្ព័នន ឲ្យចូលរមូការអភិវឌ្ណវិ្ ័យទនេះ គឺជាក្តាថ ចាាំបាច់ ផដលរក្្ួង

ទទ្ចរណ៍បានយក្ចិតថទុក្ដ្ឋក់្ តាមរយៈការបស្តញ្ហជ បការយល់ដឹងសាធារណៈអាំ ពីវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ក្មព ុជា និង

ទលើក្ក្មព្់ការយល់ដឹងពីបទដ្ឋឌ នគតិយុតថនានារទរទង់ដល់ការអភិវឌ្ណរបក្បទដ្ឋយបរោិប័នប ជាពិទ្្យក្ចិតថ 

ទុក្ដ្ឋក់្បស្តញ្ហជ បការយល់ដឹងពីជើនាញទទ្ចរណ៍ដល់យុវជន យុវនារ ីទៅក្រមិតវទិាល័យ។ 

្ក្មមភាពការងារ៖ 

១. ទរៀបចាំឯក្សារ ឧបក្រណ៍អប់រាំ និង ផសពវផាយជើនាញទទ្ចរណ៍ក្មព ុជា  

២.  ជើរញុចលនារបលងរបោាំង “បដិ្ោឌ រកិ្ចចលា” 

៣. បស្តញ្ហជ បការយល់ដឹងសាធារណៈអាំ ពីចាប់ បទដ្ឋឌ នគតិយុតថ  ការរគប់រគងឧ្ាហក្មម  

ទទ្ចរណ៍ ជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ និងផផនការអភិវឌ្ណទទ្ចរណ៍នានា 

៤. បនថជើរញុការយល់ដឹងពីវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ដល់្ិ្ានុ្ិ្សទៅក្រមិតចាំទណេះដឹងទូទៅ 

 



 

15 | ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុ្សក្បងុទទ្ចរណ៍ ២០១៧ -២០២៥                                                                           

 

៣.៣  ទិេសៅយុទធសាស្តេតទី ៣៖  ពត្ងឹងេមតថភាពសាថ ប័ន្ មស្តន្តីជំនាញ ន្ិងភាពជានែគូររែា-ឯកជន្សែើមប ី

ជំរុញការអប់រំបណតុ ុះបណ្តត ល 

 ការពរងឹង្មតទភាពសាទ ប័ន និងមស្តនថីជើនាញមិនរតឹមផតចូលរួមគ្មាំរទដល់កិ្ចចការទរៀបចាំផផនការ និង

រគប់រគងឧ្ាហក្មមទទ្ចរណ៍ទាាំងមូលទនាេះទទ ក៏្ប៉ាុ ផនថជា្ក្មមភាពផដលអាចទលើក្ទឹក្ចិតថមស្តនថីរាជការតាមរយៈ 

ការបណថ ុេះបោថ ល និងអភិវឌ្ណ្មតទភាពរប្់ខលួនរ្បតាមនិនាប ការតាំបន់ និងពិភពទោក្។  មា៉ា ងវញិទទៀត ទដើមផី

គ្មាំរទដល់ការបណថ ុេះបោថ លធនធានមនុ្សក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ ទាមទារឲ្យមានការចូលរមួ និងគ្មាំរទពីភាគី

ឯក្ជន និងបដគូរអភិវឌ្ណន៍ ា្ំទៅធានានូវការបទងកើតមូលធនមនុ្សក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍តាមរយៈកិ្ចច្ហ-

របតិបតថិការរបក្បទដ្ឋយរប្ិទនភាព។   

៣.៣.១. ្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ទី ៣.១៖  បណថ េុះបណថ ល និងពរងឹង្មតទភាពសាទ ប័ន និងមស្តនថីជើនាញ 

 ទដើមផីធានាគុណភាព និងរប្ិទនភាពបនការរគប់រគងឧ្ាហក្មមទទ្ចរណ៍ ក៏្ដូចជាចូលរមួគ្មាំរទ  

ដល់ការបណថ ុេះបោថ ល និងពរងឹង្មតទភាពអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ទលើរគប់ជើនាញ រក្្ួងទទ្ចរណ៍បានយក្ 

ចិតថទុក្ដ្ឋក់្ជើរញុការបណថ ុេះបោថ ល និងពរងឹង្មតទភាពមរនីថរាជការ ផដលទទួលបនធុក្អនុវតថការងារផ្ទធ ល់ ឲ្យ

មានឱកា្អភិវឌ្ណ្មតទភាពកាន់ផតលារបទ្ើរទលើជើនាញរប្់ខលួន ទដ្ឋយខិតខាំបទងកើតឲ្យមានវគគបណថ ុេះបោថ ល 

រយៈទពលខលី និងផវងតាមតរមូវការជាក់្ផ ថ្ងជាមួយអងគភាពជាបដគូរ និងសាទ ប័នោក់្ព័ននទផសងៗទទៀតក្ប ុង និង

ទរៅរបទទ្ ។ 

្ក្មមភាពការងារ៖ 

១. ក្ាំណត់ជើនាញអាទិភាព្រមាប់ការបណថ ុេះបោថ ល និងពរងឹង្មតទភាព 

២. ទរៀបចាំផផនការអភិវឌ្ណ្មតទភាពមស្តនថីជើនាញ  

៣. ពរងឹង និងពរងីក្កិ្ចច្ហរបតិបតថិការជាតិ និងអនថរជាតិទដើមផីក្សាង្មតទភាពមស្តនថីជើនាញ 

៤. ជើរញុការបណថ ុេះបោថ ល ថ្ីអាំ ពីរប្ិទនភាព និងគុណភាពការងារ 

 

៣.៣.២. ្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ទី ៣.២៖ ពរងឹងភាពជាបដគូររដឌ-ឯក្ជន ទដើមផចូីលរមួអភិវឌ្ណ និងធានានិរនថរ 

  ភាពបនការអប់រាំបណថ េុះបោថ ល 

  ទដើមផីជើរញុការបណថ ុេះបោថ លរបក្បទដ្ឋយគុណភាព និងរប្ិទនភាពខព្់ ផដលធានានិរនថរភាពបនការ

អប់រាំបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ រក្្ួងទទ្ចរណ៍បានយក្ចិតថទុក្ដ្ឋក់្ពរងឹង និងពរងីក្កិ្ចច្ហ

របតិបតថិការជាមួយបដគូរអភិវឌ្ណន៍  និងភាគីឯក្ជនក្បងុទរមង់បដគូររដឌ-ឯក្ជន (Public-Private Partnership : PPP)  

ា្ំទៅទធវើោ៉ា ងោឲ្យយុវជនក្មព ុជាមានឱកា្ចាប់យក្ជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ ទៅតាមតាំបន់ទគ្មលទៅ 

ទទ្ចរណ៍ ា្ំខាន់ៗ និងទៅតាំបន់្កាថ នុពលទអកូ្ទទ្ចរណ៍ទូទាាំងរបទទ្។ ក្ប ុងន័យទនេះ ទាមទាឲ្យមានការ

ចូលរមួរប្់ភាគីឯក្ជនទលើរគប់្ក្មមភាព ា្ំទៅអាចរក្ាមូលធនមនុ្សក្ប ុង វិ្ ័យទទ្ចរណ៍ឲ្យបានទរចើន 

ចូលរមួចាំផណក្ដល់ការផគត់ផគង់ជើនាញក្ប ុងរបទទ្ និងតាំបន់។  

្ក្មមភាពការងារ៖ 

១. ទរៀបចាំបទដ្ឋឌ នគតិយុតថ  ថ្ី ពីការអនុវតថកាតពវកិ្ចចបណថ ុេះបោថ ល (Training Obligation) 

២. បទងកើតមូលនិធិអភិវឌ្ណជើនាញទទ្ចរណ៍ (Tourism Skills Development Funds)  



 

16 | ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុ្សក្បងុទទ្ចរណ៍ ២០១៧ -២០២៥                                                                           

 

៣. បទងកើត និងអនុវតថក្មម វធីិឥណទាន្ិក្ាជើនាញទទ្ចរណ៍ (Study Loan for Tourism Skills) 

៤. ទរៀបចាំយនថការរគប់រគងតបមលទ្វាបផនទមទដើមផអីភិវឌ្ណជើនាញ (Service Charge for Tourism 

Skills Development)  

៥. ជើរញុការអនុវតថក្មម វធីិទលើក្ទឹក្ចិតថ  និងរក្ាបុគគលិក្ក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ 

៦. ទលើក្ក្មព្់្ហរគិនភាពក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ 

៧. ជើរញុការចូលរមួពីបដគូរអភិវឌ្ណន៍ ទលើការអភិវឌ្ណ្មតទភាព និងជើនាញ 



 

18 | ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុ្សក្បងុទទ្ចរណ៍ ២០១៧ -២០២៥                                                                           

 

ផ្នែកទី ៤ ៖ ផ្នន្ការអនុ្វតតេកមមភាព 

៤.១ ទិេសៅយុទធសាស្តេតទ១ី៖ បន្តពត្ងឹងការអន្ុវតតកចិចត្ពមសត្ពៀងទទួលសាគ លោ់ែ សៅវិញសៅមកសលើអែកជំនាញសទេចរណ៍អាសា៊ា ន្ 

៤.១.១ ្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ទី ១.១៖ បណថ េុះបោថ ល និងពរងឹង្មតទភាពអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍រ្បតាម ថ្ង់ដ្ឋជាតិ និងអាសា៊ា ន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អងគភាពទទួលខុ្រតូវ គណៈក្មាម ធិការជាតិអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ 

្ូចនាក្រ 
(១) ភាគីោក់្ព័ននចូលរមួអនុវតថកិ្ចចរពមទរពៀង MRA-TP ោ៉ា ងផុលផុ្ (២) បទដ្ឋឌ នគតិយុតថមួយចាំនួនរតូវបានទរៀបចាំ 

(៣) អបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍មានការទទួលសាគ ល់ និងអាចបមាល ្់ទីការងារក្បងុតាំបន់រ្បតាមសាម រតីបនកិ្ចចរពមទរពៀង MRA-TP 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ 

 ៤.១.១.៨៖ ទរៀបចាំ និងទធវើបចចុបផនបភាពក្មម វធីិបណថ ុេះបោថ លរ្បតាមការវវិតថន៍ថមីៗបនវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ 

 

៤.១.១.៥៖ ជើរញុការអនុវតថក្មម វធីិហវឹក្ហាត់ការងារ (Apprenticeship Program) 

៤.១.១. ១៖ ជើរញុការអនុវតថ ថ្ ង់ដ្ឋបណថ ុេះបោថ លរមួអាសា៊ា ន តាមរគឹេះសាទ នបណថ ុេះបោថ ល ក្មម វធីិបណថ ុេះបោថ ល និងភាគីឯក្ជន 

៤.១.១.២៖ ពរងឹងគុណភាព និងបទងកើនចាំនួនរគឹេះសាទ នបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍អាសា៊ា ន 

៤.១.១.៣៖ បទងកើនបរមិាណ និងគុណភាពរគូឲ្យមានចាំទណេះដឹង ជើនាញ និងបទពិទសាធន៍រគប់រគ្មន់ 

៤.១.១.៤៖ បនថជើរញុការអនុវតថក្មម វធីិបណថ ុេះបោថ លខាងក្ប ុង  (In-House Training) 

 ៤.១.១.៩៖ ទរៀបចាំ និងអនុវតថយនថការធានាគុណភាពការបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ 

៤.១.១.៦៖ ពរងីក្វសិាលភាពការបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជិវៈទទ្ចរណ៍អាសា៊ា ន ទៅក្រមិតវទិាល័យចាំទណេះទូទៅ និងបទចចក្ទទ្ 

៤.១.១.៧៖  បទងកើនលទនភាពទទួលបានការបណថ ុេះបោថ ល ថ្ង់ដ្ឋអាសា៊ា ន របក្បទដ្ឋយ្មធម៌ទយនឌ័្រ 



 

19 | ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុ្សក្បងុទទ្ចរណ៍ ២០១៧ -២០២៥                                                                           

 

៤.១.២ ្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ទី ១.២៖ ជើរញុការវាយតបមលទទួលសាគ ល់្មតទភាពអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អងគភាពទទួលខុ្រតូវ គណៈក្មាម ធិការជាតិអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ 

្ូចនាក្រ 

(១) យនថការទទួលសាគ ល់មជឈមណឍ លវាយតបមល រតូវបានទរៀបចាំ 

(២) អបក្វាយតបមលមានបទពិទសាធន៍ និង្មតទភាពខព្់ 

(៣) យនថការវាយតបមលការ្ិក្ាពីមុនរតូវបានអភិវឌ្ណ 

(៤) អបក្ជើនាញផដលក្ាំពុងបទរមើការងាររតូវបានទទួលសាគ ល់ក្រមិតគុណវឌុ្ណិជាក់្ោក់្ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ 

៤.១.២.៣៖ អនុវតថការវាយតបមលទទួលសាគ ល់ការ្ិក្ាពីមុនរប្់អបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ 

                 (Recogition of Prior Learning- RPL)  

៤.១.២.១៖ បទងកើត និងពរងឹង្មតទភាពមជឈមណឍ លវាយតបមល  (Assessment Centers) 

៤.១.២.២៖ ទរៀបចាំ និងអនុវតថយនថការវាយតបមលទទួលសាគ ល់គុណវឌុ្ណអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ជាតិ និងអាសា៊ា ន 

៤.១.២.៤៖ ទរៀបចាំ និងអនុវតថយនថការធានានិរនថរភាពការវាយតបមលអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍   



 

20 | ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុ្សក្បងុទទ្ចរណ៍ ២០១៧ -២០២៥                                                                           

 

 

៤.១.៣ ្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ទី ១.៣៖  បទងកើនឱកា្ការងារ និងលទនភាពបមាល ្់ទីការងារ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អងគភាពទទួលខុ្រតូវ គណៈក្មាម ធិការជាតិអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ 

្ូចនាក្រ 

(១) របព័ននចុេះបញ្ជីអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ក្មព ុជារតូវបានបទងកើតទដ្ឋយបនសុីជាមួយរបព័ននចុេះបញ្ជីអាសា៊ា ន 

(២) ្មតទភាព និងគុណវឌុ្ណិអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍រតូវបានក្ត់រតាក្ប ុងទ្ៀវទៅជើនាញទទ្ចរណ៍ 

(៣) ព័ត៌មានការងារបានដល់រគប់ភាគីោក់្ព័នន 

៤.១.៣.២៖ អនុវតថការទរបើរបា្់ទ្ៀវទៅជើនាញទទ្ចរណ៍ (Tourism Skills Passport) 

៤.១.៣.៣៖ ផសពវផាយព័ត៌មានទីផារការងារក្ប ុង និងទរៅរបទទ្ និងជើរញុការបមាល ្់ទ ី

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ 

៤.១.៣.១៖ បទងកើតរបព័ននចុេះបញ្ជីអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ក្មពជុា 



 

21 | ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុ្សក្បងុទទ្ចរណ៍ ២០១៧ -២០២៥                                                                           

 

៤.២ ទិេសៅយុទធសាស្តេតទ២ី៖  អភិវឌ្ឍ ន្ិងពត្ងឹងជំនាញវិជាា ជីវៈសទេចរណ៍តាមេតង់ដាជាតិ ន្ិងតត្មវូការនន្ការអភិវឌ្ឍវិេ័យសទេចរណ៍កមពជុា 

៤.២.១ ្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ទី ២. ១៖ ទរៀបចាំ និងអនុវតថ ថ្ ង់ដ្ឋបណថ េុះបោថ លជាតិ តាមជើនាញ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អងគភាពទទួលខុ្រតូវ 
គណៈក្មាម ធិការជាតិអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ 

នាយក្ដ្ឋឌ នបណថ េុះបោថ លជើនាញវជិាជ ជវីៈទទ្ចរណ៍ និង អងគភាពោក់្ព័នន 

្ូចនាក្រ 

(១) ថ្ ង់ដ្ឋ្មតទភាព ក្មម វធីិបណថ ុេះបោថ ល និងឯក្សារបណថ ុេះបោថ លជើនាញអាទិភាពរតូវបានទរៀបចាំ 

(២) រគូបទងាគ ល និងអបក្វាយតបមលបទងាគ លមាន្មតទភាពខព្់ 

(៣) អបក្ជើនាញផដលក្ាំពុងបទរមើការងារទទួលបានការវាយតបមល  និងទទួលសាគ ល់ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ 

៤.២.១.១៖ ទរៀបចាំ និងអនុវតថ ថ្ ង់ដ្ឋ្មតទភាព ក្មម វធីិ្ិក្ា ឯក្សារបណថ ុេះបោថ លជាតិតាមជើនាញ 

៤.២.១.២៖ ទរៀបចាំបណថ ុេះបោថ លរគូបទងាគ ល និងអបក្វាយតបមលបទងាគ លតាមជើនាញ  

៤.២.១.៣. ទធវើការបណថ ុេះបោថ លអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍តាម ថ្ង់ដ្ឋ្មតទភាព ៤. ២.១.៤៖ ទរៀបចាំ និងអនុវតថយនថការវាយតបមលអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ 



 

22 | ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុ្សក្បងុទទ្ចរណ៍ ២០១៧ -២០២៥                                                                           

 

៤.២.២ ្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ទី ២.២៖ បនថពរងឹងចាំទណេះដឹង និងការយល់ដឹងសាធារណៈ អាំ ពីវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អងគភាពទទួលខុ្រតូវ 

នាយក្ដ្ឋឌ នជើរញុទទ្ចរណ៍ក្បងុរ្ុក្ និងអប់រាំការយល់ដឹងសាធារណៈ 

នាយក្ដ្ឋឌ នបណថ េុះបោថ លជើនាញវជិាជ ជវីៈទទ្ចរណ៍ 

គ.ជ.អ.ទ. / គ.ជ.វ.ទ. 

្ូចនាក្រ 

(១) ឯក្សារផសពវផាយទទ្ចរណ៍ និងជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍រតូវបានទរៀបចាំ និងផសពវផាយ 

(២) ភាគីោក់្ព័ននចូលរមួចលនារបលងរបោាំង “បដិ្ោឌ កិ្ចចលា” ោ៉ា ងផុលផុ្ 

(៣) របតិបតថិក្រទទ្ចរណ៍យល់ដឹងោ៉ា ងទូលាំ ទូោយពីកាតពវកិ្ចចអនុវតថចាប់ និងបទដ្ឋឌ នគតិយុតថទទ្ចរណ៍ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១

៩ 

២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ 

៤.២.២.១ ទរៀបចាំឯក្សារ ឧបក្រណ៍អប់រាំ និង ផសពវផាយជើនាញទទ្ចរណ៍ក្មព ុជា 

៤.២.២.២ ជើរញុចលនារបលងរបោាំង  “បដិ្ោឌ រកិ្ចចលា” 

៤.២.២.៣ បស្តញ្ហជ បការយល់ដឹងសាធារណៈអាំ ពីចាប់ បទដ្ឋឌ នគតិយុតថ  ការរគប់រគង

ឧ្ាហក្មមទទ្ចរណ៍ ជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ និងផផនការអភិវឌ្ណ

ទទ្ចរណ៍នានា 

៤.២.២.៤. បនថជើរញុការយល់ដឹងពីវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ដល់្ិ្ានុ្ិ្ស 

ទៅក្រមិតចាំទណេះដឹងទូទៅ 



 

23 | ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុ្សក្បងុទទ្ចរណ៍ ២០១៧ -២០២៥                                                                           

 

៤.៣ ទិេសៅយុទធសាស្តេតទ៣ី៖ ពត្ងឹងេមតថភាពសាថ បន័្ មស្តន្តីជំនាញ ន្ិងភាពជានែគូររែា-ឯកជន្សែើមបីការអប់រំបណតុ ុះបណ្តត ល  

៤.៣.១ ្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ទី ៣.១៖  បណថ េុះបណថ ល និងពរងឹង្មតទភាពសាទ ប័ន និងមស្តនថីជើនាញ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អងគភាពទទួលខុ្រតូវ 
នាយក្ដ្ឋឌ នធនធានមនុ្ស  

នាយក្ដ្ឋឌ ន និងអងគភាពោក់្ព័នន 

្ូចនាក្រ 
(១) មស្តនថីរាជការរតូវបានបណថ ុេះបោថ ល និងពរងឹង្មតទភាពកាន់ផតលារបទ ើ្រ 

(២) មស្តនថីរាជការបាំទពញការងាររបក្បទដ្ឋយរប្ិទនភាពខព្់ 

៤.៣.១.១ ក្ាំណត់ជើនាញអាទិភាព្រមាប់ការបណថ ុេះបោថ ល និងពរងឹង្មតទភាព 

៤.៣.១.២ ទរៀបចាំផផនការអភិវឌ្ណ្មតទភាពមស្តនថីជើនាញ  

៤.៣.១.៣ ពរងឹង និងពរងីក្កិ្ចច្ហរបតិបតថិការជាតិ និងអនថរជាតិទដើមផីក្សាង្មតទភាពមស្តនថីជើនាញ 

៤.៣.១.៤ ជើរញុការបណថ ុេះបោថ ល ថ្ីអាំ ពីរប្ិទនភាព និងគុណភាពការងារ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ 
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៤.៣.២ ្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ទី ៣.២៖ ពរងឹងភាពជាបដគូររដឌ-ឯក្ជន ទដើមផចូីលរមួអភិវឌ្ណ និងធានានិរនថរភាពបនការអប់រាំបណថ េុះបោថ ល 

 

 

 

 

 

 

 

 

អងគភាពទទួលខុ្រតូវ 
គណៈក្មាម ធិការជាតិអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ 

នាយក្ដ្ឋឌ ន និងអងគភាពោក់្ព័នន 

្ូចនាក្រ 

(១) របតិបតថិក្រទទ្ចរណ៍ចូលរមួអនុវតថកាតពវកិ្ចចបណថ ុេះបោថ លរបក្បទដ្ឋយសាម រតីទទួលខុ្រតូវខព្់ 

(២) ្ិ្ស-និ្សិតរកី្រក្មានលទនភាពចាប់្ិក្ាជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ 

(៣) អរតាចាក្ទចញពីការងារក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍មានការថយចុេះ 

(៤) ភាគីឯក្ជន និងបដគូរអភិវឌ្ណន៍ចូលរមួគ្មាំរទការបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ោ៉ា ងផុលផុ្ 

 

៤.៣.២.១ ទរៀបចាំបទដ្ឋឌ នគតិយុតថ ថ្ី ពីការអនុវតថកាតពវកិ្ចចបណថ ុេះបោថ ល  

៤.៣.២.២ បទងកើតមូលនិធិអភិវឌ្ណជើនាញទទ្ចរណ៍ (Tourism Skills Development Funds)  

៤.៣.២.៤ ទរៀបចាំយនថការរគប់រគងតបមលទ្វាបផនទមទដើមផីអភិវឌ្ណជើនាញ (Service Charge for Tourism Skills Development)  

 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ 

៤.៣.២.៣ បទងកើត និងអនុវតថក្មម វធីិឥណទាន្ិក្ាជើនាញទទ្ចរណ៍ (Study Loan for Tourism Skills) 

៤.៣.២.៥ ជើរញុការអនុវតថក្មមវធីិទលើក្ទឹក្ចិតថ និងរក្ាបុគគលិក្ក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ 

៤.៣.២.៦ ទលើក្ក្មព្់្ហរគិនភាពក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ 

៤.៣.២.៧ ជើរញុការចូលរមួពីបដគូរអភិវឌ្ណន៍ ទលើការអភិវឌ្ណ្មតទភាព និងជើនាញ 
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ផ្នែកទី ៥ ៖  

ការតាមដាន្ត្តួតពិនិ្តយការអនុ្វតត និ្ងការវាយតនមៃ 

 ទដើមផីធានាវឌ្ណនភាព រប្ិទនភាព និង្ងគតិភាពជារបចាាំក្ប ុងការអនុវតថផផនការយុទនសាស្ត ថ្ទនេះ 

ទលខាធិការដ្ឋឌ ន គ.ជ.អ.ទ  នាយក្ដ្ឋឌ នបណថ ុេះបោថ លវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍រតូវ្រមប្រមួល តាមដ្ឋន

ពិនិតយ និងវាយតបមល  ទលើការអនុវតថ  “ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណធនធានមនុ្សក្បងុវិ្ ័ទទ្ចរណ៍ 

២០១៧-២០២៥” រពមទាាំងរតូវទរៀបចាំរបាយការណ៍របចាាំឆមា្ និងរបចាាំឆ្ប ាំជនូថាប ក់្ដឹក្នាាំរក្្ួងទទ្ចរណ៍ 

ទដើមផីរតួតពិនិតយវឌ្ណនភាព និងបញ្ហា របឈមនានា ទដ្ឋយផផាក្ទលើទិ្ទៅយុទនសាស្ត ថ្  ្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្  

និង្ូចនាក្រផដលបានក្ាំណត់ ទដើមផីជាមូលដ្ឋឌ ន្រមាប់ទធវើការ្ទរមចចិតថទលើវធិានការបនាធ ន់ចាាំបាច់

ក្ប ុងការទដ្ឋេះរសាយបញ្ហា ចាំទោេះមុខ ផដលទក្ើតទ ើងក្ប ុងទពលអនុវតថផផនការយុទនសាស្ត ថ្ទនេះ ។  

 ្រមាប់្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្នីមួយៗ អងគភាពទទួលបនធុក្អនុវតថរតូវទរៀបចាំ្ក្មមភាពលមាិត 

ទដ្ឋយមានទថរទវោជាក់្ោក់្។  លទនផល និងឥទនិពលផដលទក្ើតទចញពីការអនុវតថ្ក្មមភាពទនេះរតូវមាន

លក្ខណៈអាចវា្់ផវងបាន ទហើយផផនការអនុវតថ នីមួយៗរតូវភាជ ប់មក្ជាមួយនូវការបា៉ា ន់សាម នទាំហាំថវកិារ 

ផដលរតូវការ។ របភពថវកិារ្រមាប់អនុវតថ ផផនការយុទនសាស្ត ថ្ ទនេះអាចជាថវកិារប្់រដឌ ឬជាធនធាន

ទទួលបានពីភាគីោក់្ព័នន និងបដគូរអភិវឌ្ណន៍ទផសងៗ។  

 មនធីរទទ្ចរណ៍រាជធានី-ទខតថរតូវទរៀបចាំផផនការបណថ ុេះបោថ ល ទដើមផីអភិវឌ្ណ្មតទភាពអបក្

ជើនាញទទ្ចរណ៍ទៅតាមបោថ ររាជធានី-ទខតថរប្់ខលួន ឲ្យទឆលើយតបទៅនឹងផផនការយុទនសាស្ត ថ្  ផដល

បានដ្ឋក់្ចុេះ ទដ្ឋយទរៀបចាំរបាយការណ៍ទផញើរមក្រក្្ួងទទ្ចរណ៍ ទដើមផីតាមដ្ឋន និងរតួតពិនិតយ។ 
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ផ្នែកទី ៦ ៖ សេចកដីេន្ែិដាា ន្ 

 ឯក្សារ “ផផនការយុទនសាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុ្សក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ ២០១៧-២០២៥”  

គឺជាផផនទីចងាុលបងាា ញទិ្រប្់រក្្ួងទទ្ចរណ៍ ទដើមផីអភិវឌ្ណវិ្ ័យអប់រាំបណថ ុេះបោថ លជើនាញ

វជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ទពញមួយជីវតិ តាមរយៈការផថល់នូវចាំទណេះដឹង ជើនាញ និងអតថចរកិ្ដល់យុវជនក្មព ុជា 

្រមាប់បាំទពញការងាររបក្បទដ្ឋយផលិតភាពខព្់ ក្ប ុងទីផារការងារក្ប ុងតាំបន់ និងអនថរជាតិ ា្ំទៅគ្មាំរទ

ដល់ការផថល់ទ្វាក្មមរបក្ទដ្ឋយភាពទពញចិតថ  រ្បតាមយុទននាការផសពវផាយទទ្ចរណ៍ “កមពុជា៖ 

ត្ពុះរាជាណ្តចត្កអចឆ រិយៈ នតល់ភាពកក់សៅត ”។  

ផផនការយុទនសាស្ត ថ្ទនេះមានចក្ខ ុវិ្ ័យចា្់ោ្់ ទដ្ឋយបងាា ញនូវទិ្ទៅយុទនសាស្ត ថ្ធាំៗចាំនួន 

០៣គឺ (ទី១) បនថពរងឹងការអនុវតថកិ្ចចរពមទរពៀងទទួលសាគ ល់គ្មប ទៅវញិទៅមក្ទលើអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍

អាសា៊ា ន (ទី២) អភិវឌ្ណ និងពរងឹងជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍តាម ថ្ង់ដ្ឋជាតិ និងតរមូវការបនការអភិវឌ្ណ     

វិ្ ័យទទ្ចរណ៍ក្មព ុជា (ទី៣) ពរងឹង្មតទភាពសាទ ប័ន មស្តនថីជើនាញ និងភាពជាបដគូររដឌ-ឯក្ទដើមផីជើរញុ 

ការអប់រាំបណថ ុេះបោថ ល។  

ផផាក្ទលើផផនការយុទនសាស្ត ថ្ទនេះ រក្្ួងទទ្ចរណ៍្ងឈឹមថាអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ និងមស្តនថី

រាជការបនរក្្ួងទទ្ចរណ៍ នឹងមាន្មតទភាពខព្់ក្ប ុងការរបតិបតថិការងាររប្់ខលួនរបក្បទដ្ឋយ

រប្ិទនភាព និងគុណភាពខព្់ ទហើយភាគីោក់្ព័នន បដគូរអភិវឌ្ណន៍ អងគការ ្មាគមទទ្ចរណ៍ និង

រគឹេះសាទ នអប់រាំបណថ ុេះបោថ ល នឹងចូលរមួចាំផណក្ក្ប ុងការជើរញុផសពវផាយ គ្មាំរទ និងអនុវតថផផនការយុទន

សាស្ត ថ្អភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុ្សក្ប ុងវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ទនេះ ឲ្យបានទជាគជ័យ របក្បទដ្ឋយសាម រតី ្ហ

របតិបតថិការ និងទទួលខុ្រតូវខព្់។  
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េនាា នុ្ត្កម 

 

ការវាយតបមល  

(Assessment) 

 

ជាដើទណើរការបនការរបមូលភ ថ្ ុតាង ទដើមផីបញ្ហជ ក់្ថាទតើអបក្្ិក្ាទទួល

បាន ថ្ ង់ដ្ឋផដលតរមូវឬទទ។ ការវាយក៏្រតូវបានទរបើជាផផបក្បនដើទណើរ 

ការ្ិក្ា ទដើមផីជួយដល់អប ក្្ិក្ាក្ប ុងការទធវើឲ្យមានការរីក្ចទរមើន 

(វឌ្ណនក្មមផផបក្ចាំទណេះដឹង ជើនាញ និង្មតទភាព)។ 

 

ទរក្ឌី្ត 

(Credit) 

 

ជាឯក្តា ឬតបមល ផដលយក្ជាខាប ត្រមាប់វា្់ផវងពីលទនផល្ិក្ា

្ទរមចបានទៅក្ប ុង្ញ្ហដ ណទមា៉ា ងបនក្រមិតគុណវឌុ្ណិផដលបានផថល់។ ជា

តបមលផដលផថល់្រមាប់ការ្ិក្ាផដល្ទរមចបាន និងរតូវបានទផធៀង

ផ្ទធ ត់តាមរយៈការវាយតបមល រតឹមរតូវ និងទជឿទុក្ចិតថបាន។  
 

ការទផធរទរក្ឌី្ត 

(Credit Transfer) 

 

ជាដើទណើរការតាមទរក្ឌី្តផដលទទួលបានទៅក្ប ុងរគឹេះសាទ ន ឬរបព័ននមួយ

អាចនឹងរតូវទទួលបានសាគ ល់ទដ្ឋយរគឹេះសាទ ន ឬរបព័ននមួយទទៀត។ 

 

ក្មមវធីិ្ិក្ា 

(Curriculum) 

 

ជា ា្ំណុាំ បនការងារទៅតាមទពលបនការអភិវឌ្ណក្មម វធីិ្ិក្ា រមួមានការ

ក្ាំណត់ទគ្មលទៅ ខលឹមសារ វធីិសាស្ត ថ្ (រមួទាាំងការវាយតបមល ) និង្មតទភាព

បនការបណថ ុេះបោថ ល។ 

 

ក្រមិត 

(Level) 

 

ា្ំ ទៅទលើទីតាាំងផដលគុណវឌុ្ណិមួយ ទ្ិតទៅក្ប ុងរក្បខ័ណឍ គុណវឌុ្ណិទៅ

តាមរយៈក្រមិតគុណវឌុ្ណិ។ 

រក្បខ័ណឍ គុណវឌុ្ណិជាតិ 

(National Qualification 

Framework) 

 

 

ជាលិខិតតូបរណ៍្រមាប់ទធវើការអភិវឌ្ណ និងចាំោត់ថាប ក់្គុណវឌុ្ណទិដ្ឋយ

អារ្័យទៅនឹងក្រមងលក្ខណៈវនិិចឆ័យ បនការ្ិក្ាផដល្ទរមចបាន

តាមក្រមិតនីមួយៗ ទដ្ឋយក្រមងលក្ខណៈវិនិចឆ័យទនាេះបានបញ្ហជ ក់្ជា     

លក្ខណៈទូទៅក្ប ុងការពិពណ៌នាគុណវឌុ្ណិក្ប ុងក្រមិតនីមួយៗបនរក្បខ័ណឍ

គុណវឌុ្ណិ។  

 

គុណវឌុ្ណិ 

(Qualification) 

 

១. ជាបណថ ុាំ ្មទភាពផដលទឆលើយតបទៅនឹងតួនាទីការងារ និងផផបក្ ា្ំខាន់

ទៅក្ផនលងទធវើការ។ 

២. ជាវញិ្ហដ បនបរត ្ញ្ហដ បរត ឬក្រមិតផដលផថល់ឲ្យទដ្ឋយរគឹេះសាទ ន ផថល់ 

ការអប់រាំ ឬរកុ្ម ផដលមាន្ិទនិផថល់គុណវឌុ្ណិ និបញ្ហច ក់្ពីការទទួលបាន

ផល្ិក្ា។ 

៣.ជាការបញ្ហជ ក់្ផលូវការ ផដលទចញទដ្ឋយអងគភាពោក់្ព័នន ក្ប ុងការទទួល

សាគ ល់ថាបុគគលមាប ក់្្ទរមចបានលទនផល្ិក្ា ឬ្មតទភាពផដល
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ទាក់្ទងទៅនឹងតរមូវការរប្់បុគគល អាជីព រកុ្មហ៊ាុន ឬ      ្ហគមន៍។ 

 

ការធានាគុណភាព 

(Quality Assurance) 

 

ា្ំ ទៅដល់ោក្យទូទៅ្រមាប់រគប់រគង្ក្មមភាពផដលផថល់ការធានាថា

ទ្វាបនការអប់រាំ និងការបណថ ុេះបោថ លរប្់រគឹេះសាទ ន ឬអងគភាព រតូវ

បានផថល់របក្បទដ្ឋយរប្ិទនភាពជាប់ជានិចច ទៅតាមការ ថ្ង់ដ្ឋ និង

រ្បតាមទគ្មលទៅ និងទគ្មលបាំណងផដលបានផសពវផាយ។  

ការទទួលសាគ ល់ការ្ិក្ាពីមុន 

(Recognition of Prior 

Learning) 

 

ា្ំ ទៅដល់ការទទួលសាគ ល់ និងផថល់្ុពលភាពទលើ្មតទភាព ្រមាប់ 

ទគ្មលបាំណងបនការទធវើវញិ្ហដ បនក្មម  (ការបញ្ហជ ក់្) ផដលបានពីទរៅរបព័នន

អប់រាំ និងបណថ ុេះបោថ ល។ 

 

ការចុេះបញ្ជី 

(Registration) 

 

ជាដើទណើរការផថល់ឲ្យរគឹេះសាទ នមួយនូវឱកា្ ទដើមផបីទងកើតទាំនាក់្ទាំនង

ផដលមានការទទួលសាគ ល់ជាផលូវការ និងជាសាធារណៈជាមួយសាទ ប័នជាតិ

ោក់្ព័នន (អាជាញ ធរមាន្មតទកិ្ចច)។ 

 

ជើនាញ 

(Skills) 

ជា្មតទភាពទរបើរបា្់ចាំទណេះដឹង ទដើមផីបាំទពញការងារ និងទដ្ឋេះរសាយ

បញ្ហា ។ ជើនាញរតូវបានពិពណ៌នាជាចាំទណេះដឹងវភិាគ (ការទរបើគាំនិត

របក្បទដ្ឋយភាពរតឹមរតូវ អពពនថរញាណ និងការបចបរបឌិ្ត) និងការអនុវតថ 

(ទាក់្ទងនឹងទទពទកា្លយហតទក្មម  ឬជើនាញទរបើទដ្ឋយបដនិងការទរបើវធិិ

សាស្ត ថ្ ្មាភ រៈ ឧបក្រណ៍ និងទរគឿងរបដ្ឋប់ទផសងៗ។ 

 

្មតទភាព 

(Competency) 

 

គឺជាចាំទណេះដឹង ជើនាញ និងឥរោិបថជាក់្ោក់្ផដលរតូវក្ប ុងក្ផនលងការងារ 

ទហើយអនុវតថនូវចាំទណេះដឹង និងជើនាញទាាំងទនាេះ របតិបតថិ្ក្មមភាពការងារ

ឲ្យទឆលើយតបទៅនឹង ថ្ង់ដ្ឋរបតិបតថិផដលបានក្ាំណត់។  

 

ការវាយតបមល្មតទភាព 

(Competency Assessment) 

 

ជាដើទណើរការបនការរបមូលភ ថ្ ុតាង និងទធវើការវាយតបមលទៅក្ប ុងការវនិិចឆ័យ

ទលើ្មតទភាពផដលទទួលបានទជាគជ័យ។ 

បរោិប័នប 

Inclusiveness 
លក្ខណៈរមួបញ្ចូលរគប់ភាគីោក់្ព័នន ឬលក្ខណៈរបក្បទដ្ឋយ្មធម៌ 

 

 

  



ឧបសម�័ន�ទី១
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ឧបេមព័ន្ធទី១៖ តារាងផ្នន្ការេកមមភាពលមអិត និ្ងេូចនាករនន្ភាពសជាគជ័យ 

ទិសដៅយុទធសាស្រសតទី១៖ បន្តពង្រឹរការអនុ្វត្តកិច្ចង្ពមដង្ពៀរទទលួសាា ល់គ្នា ដៅវញិដៅមកដលើអាកជនំាញដទសច្រណ៍អាសា៊ា ន្ 
 
 

្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ ១.១៖ បណថ េុះបោថ ល និងពរងឹង្មតទភាពអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ រ្បតាម ថ្ង់ដ្ឋជាតិ និងអាសា៊ា ន បនទ្វាក្មម្ោឌ គ្មរ និងទ្វាក្មមទធវើ

ដើទណើរ 
 

េកមមភាពលមអិត េូចនាករនន្ភាពសជាគជ័យ 

១.១.១ ជើរញុការអនុវតថ ថ្ ង់ដ្ឋបណថ ុេះបោថ លរមួអាសា៊ា ន តាមរគឹេះសាទ នបណថ ុេះបោថ ល ក្មមវធីិប

ណថ ុេះបោថ ល និងភាគីឯក្ជន 

 ការដ្ឋក់្ឲ្យទរបើរបា្់ជាផលូវការ 

 បានផសពវផាយដល់ភាគីោក់្ព័នន 

១.១.២ ពរងឹងគុណភាព និងបទងកើនចាំនួនរគឹេះសាទ នបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍អាសា៊ា ន 
 ចាំនួនរគឹេះសាទ នបណថ ុេះបោថ លផដលបានអនុវតថ 

 ចាំនួន្ិកាខ កាមបញ្ចប់ការ្ិក្ា និងមាន្មតទភាព 

១.១.៣ បទងកើនបរមិាណ និងគុណភាពរគូឲ្យមានចាំទណេះដឹង ជើនាញ និងបទពិទសាធន៍រគប់រគ្មន់ 
 ចាំនួនរគូបទងាគ ល និងអបក្វាយតបមលអាសា៊ា ន 

 ចាំនួនរគូនិងអបក្វាយតបមលបទងាគ លជាតិ 

១.១.៤ បនថជើរញុការអនុវតថក្មម វធីិបណថ ុេះបោថ លខាងក្ប ុង  (In-House Training) 
 ចាំនួនអងគភាពអាជីវក្មមផដលបានអនុវតថ  

 ចាំនួន្ិកាខ កាមទទួលការបណឋ ុេះបោឋ ល 

១.១.៥ ជើរញុការអនុវតថក្មម វធីិហវឹក្ហាត់ការងារ (Apprenticeship Program) 

 ចាំនួនរបតិបតថិក្រចូលរមួ 

 ចាំនួន្ិកាខ កាម 

១.១.៦ ពរងីក្វសិាលភាពការបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជិវៈទទ្ចរណ៍អាសា៊ា ន ទៅក្រមិត វទិាល័

យចាំទណេះទូទៅ និងបទចចក្ទទ្ 
 ចាំនួនសាោ និង ្ិ្សផដលបានអនុវតថ  
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១.១.៧ បទងកើនលទនភាពទទួលបានការបណថ ុេះបោថ ល ថ្ង់ដ្ឋអាសា៊ា ន របក្បទដ្ឋយ្មធម៌ទយនឌ័្រ  ចាំនួន្ិកាខ កាម របក្បទដ្ឋយ្មធម៌ទយនឌ័្រ 

១.១.៨ ទរៀបចាំ និងទធវើបចចុបផនបភាពក្មម វធីិបណថ ុេះបោថ លរ្បតាមការវវិតថន៍ថមីៗបនវិ្ ័យ 

ទទ្ចរណ៍ 
 ផសពវផាយខលឹមសារថមីៗ 

១.១.៩ ទរៀបចាំ និងអនុវតថយនថការធានាគុណភាពការបណថ ុេះបោថ លជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ 
 បានដ្ឋក់្យនថការឲ្យទរបើរបា្់ 

 បានផសពវផាយដល់ភាគីោក់្ព័នន 

 

 

្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ ១.២.៖ ជើរញុការវាយតបមលទទួលសាគ ល់្មតទភាពអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ 

 

េកមមភាពលមអិត េូចនាករនន្ភាពសជាគជ័យ 

១.២.១ បទងកើត និងពរងឹង្មតទភាពមជឈមណឍ លវាយតបមល  (Assessment Centers) 
 ចាំនួនមជឈមណឍ ល វាយតបមល  ការអនុវតថ  

១.២.២ ទរៀបចាំ និងអនុវតថយនថការវាយតបមលទទួលសាគ ល់គុណវឌុ្ណអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ជាតិ និងអា

សា៊ា ន 

 ផសពវផាយយនថការ 

 ដ្ឋក់្ឲ្យទរបើរបា្់ជាផលូវការ 

១.២.៣ អនុវតថការវាយតបមលទទួលសាគ ល់ការ្ិក្ាពីមុនរប្់អបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ 

(Recognition of Prior Learning- RPL) 

 ចាំនួនអបក្ជើនាញបានវាយតបមល  

 

១.២.៤ ទរៀបចាំ និងអនុវតថយនថការធានានិរនថរភាពការវាយតបមលអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ 
 ផសពវផាយយនថការ 

 ដ្ឋក់្ឲ្យទរបើរបា្់ជាផលូវការ 
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្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ ១. ៣៖  បទងកើនឱកា្ការងារ និងលទនភាពបមាល ្់ទីការងារ 

េកមមភាពលមអិត េូចនាករនន្ភាពសជាគជ័យ 

១.៣.១ បទងកើតរបព័ននចុេះបញ្ជីអបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ក្មព ុជា 
 ចាំនួនអបក្ជើនាញក្មព ុជាបានចុេះបញ្ជី 

១.៣.២ អនុវតថការទរបើរបា្់ទ្ៀវទៅជើនាញទទ្ចរណ៍ (Tourism Skills Passport) 
 ចាំនួនអបក្ជើនាញទរបើរបា្់ទ្ៀវទៅជើនាញ 

១.៣.៣ ផសពវផាយព័ត៌មានទីផារការងារក្ប ុង និងទរៅរបទទ្ និងជើរញុការបមាល ្់ទី 
 ចាំនួនព័ត៌មានផដលបានផសពវផាយ 

 ចាំនួនអបក្ទមើល 

 

ទិសដៅយុទធសាស្រសតទី២៖ អភិវឌ្ឍ និ្រពង្រឹរជនំាញវជិ្ជា ជីវៈដទសច្រណ៍តាមសតរដ់ាជ្ជតិ្ និ្រត្ង្មវូការនន្ការអភិវឌ្ឍវស័ិយ ដទសច្រណ៍កមពុជ្ជ 
្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ ២. ១.៖  ទរៀបចាំ និងអនុវតថ ថ្ង់ដ្ឋបណថ េុះបោថ លជាតិ តាមជើនាញ 

 

េកមមភាពលមអិត េូចនាករនន្ភាពសជាគជ័យ 

២.១.១ ទរៀបចាំ និងអនុវតថ ថ្ ង់ដ្ឋ្មតទភាព ក្មមវធីិ្ិក្ា ឯក្សារបណថ ុេះបោថ លជាតិតាមជើនាញ 
  ការដ្ឋក់្ឲ្យទរបើរបា្់ជាផលូវការ 

 បានផសពវផាយដល់ភាគីោក់្ព័នន 

២.១.២ ទរៀបចាំបណថ ុេះបោថ លរគូបទងាគ ល និងអបក្វាយតបមលបទងាគ លតាមជើនាញ  ចាំនួនរគូបទងាគ ល និងអបក្វាយតបមល  

២.១.៣ ទធវើការបណថ ុេះបោថ ល អបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍តាម ថ្ង់ដ្ឋ្មតទភាព  ចាំនួនអបក្ជើនាញផដលបានបណថ ុេះបោថ ល 

២.១.៤ ទរៀបចាំ និងអនុវតថយនថការវាយតបមល  អបក្ជើនាញទទ្ចរណ៍ 
 ឯក្សារយនថការរតូវបានដ្ឋក់្ឲ្យអនុវតថ 

 បានផសពវផាយដល់ភាគីោក់្ព័នន 
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្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ទី ២.២៖ បនថពរងឹងចាំទណេះដឹង និងការយល់ដឹងសាធារណៈ អាំ ពីវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ 

 

ទិសដៅយុទធសាស្រសតទី៣៖ ពង្រឹរសមត្ថភាពសាថ បន័្ មស្រន្តីជនំាញ និ្រភាពជ្ជនៃគូររៃឋ-ឯកជន្តាមរយៈការអបរ់បំណតុ ុះបណ្តត ល  
្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ ៣.១ ទាក់្ទាញ ទលើក្ទឹក្ចិតថ និងរក្ាអបក្ជើនាញក្បងុវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ក្មពជុា 

 

េកមមភាពលមអិត េូចនាករ 

៣.១.១ ក្ាំណត់ជើនាញអាទិភាព្រមាប់ការបណថ ុេះបោថ ល និងពរងឹង្មតទភាព 

 រក្ទឃើញក្តាថ ផដលមានឥទនិពលទលើទ្ចក្ឋីទពញ

ចិតថរប្់អបក្បទរមើការងារ 

េកមមភាពលមអិត េូចនាករនន្ភាពសជាគជ័យ 

២.២.១  ទរៀបចាំឯក្សារ ឧបក្រណ៍អប់រាំ និង ផសពវផាយជើនាញទទ្ចរណ៍ក្មព ុជា 

 ទទួលការគ្មាំរទពីផផបក្ឯក្ជន សាោបណឋ ុេះ

បោឋ ល និងអងគភាពោក់្ព័នន 

 ផសពវផាយខលឹមសារតាមតាំបន់ទគ្មលទៅទទ្ចរណ៍

ា្ំខាន់ៗ 

២.២.២  ជើរញុចលនារបលងរបោាំង  “បដិ្ោឌ រកិ្ចចលា” 
 ផសពវផាយចលនារបលងរបោាំង  

 ចាំនួនរបតិបតថិក្រទទ្ចរណ៍ចូលរមួ 

២.២.៣  បស្តញ្ហជ បការយល់ដឹងសាធារណៈអាំ ពីចាប់ បទដ្ឋឌ នគតិយុតថ  ការរគប់រគងឧ្ាហក្មម  

ទទ្ចរណ៍ ជើនាញវជិាជ ជីវៈទទ្ចរណ៍ និងផផនការអភិវឌ្ណទទ្ចរណ៍នានា 

 ចាំនួនរបតិបតថិក្រចូលរមួ 

 ចាំនួន្ិកាខ កាម 

២.២.៤  បនថជើរញុការយល់ដឹងពីវិ្ ័យទទ្ចរណ៍ដល់្ិ្ានុ្ិ្ស 

ទៅក្រមិតចាំទណេះដឹងទូទៅ 

 ចាំនួនរគូផផបក្រទឹ ឋ្ី  និងអនុវតថ  

 ការអនុវតថតួនាទីភារកិ្ចចរប្់រគូ 
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 ការផឋល់នូវដើទោេះរសាយ និង្ក្មមភាពរតូវទធវើ 

 ផសពវផាយលទនផល្ិក្ា 

៣.១.២ ទរៀបចាំផផនការអភិវឌ្ណ្មតទភាពមស្តនថីជើនាញ 

 បានផសពវផាយដល់ភាគីោក់្ព័នន 

 មស្តនថីជើនាញមានការយល់ដឹងថមីៗ 

៣.១.៣ ពរងឹង និងពរងីក្កិ្ចច្ហរបតិបតថិការជាតិ និងអនថរជាតិទដើមផីក្សាង្មតទភាពមស្តនថីជើនាញ 

 ចាំនួនបដគូ្ហការ 

 ចាំនួនមស្តនថីជើនាញចូលរមួ 

៣.១.៤ ជើរញុការបណថ ុេះបោថ ល ថ្ីអាំ ពីរប្ិទនភាព និងគុណភាពការងារ  ចាំនួន្ិកាខ កាមចូលរមួ 

 

្ក្មមភាពយុទនសាស្ត ថ្ទី ៣.២៖ ពរងឹងភាពជាបដគូររដឌ-ឯក្ជន ទដើមផចូីលរមួអភិវឌ្ណ និងធានានិរនថរភាពបនការអប់រាំបណថ េុះបោថ ល 

េកមមភាពលមអិត េូចនាករ 

៣.២.១ ទរៀបចាំបទដ្ឋឌ នគតិយុតថ ថ្ី ពីការអនុវតថកាតពវកិ្ចចបណថ ុេះបោថ ល 

 ផសពវផាយយនថការ 

 ដ្ឋក់្ឲ្យទរបើរបា្់ជាផលូវការ 

៣.២.២ បទងកើតមូលនិធិអភិវឌ្ណជើនាញទទ្ចរណ៍ (Tourism Skills Development Funds) 

 មូលនិធិរតូវបានបទងកើត 

 ចាំនួនអងគភាពផដលទ ប្ ើ្ុាំ មូលនិធិមានការទក្ើនទ ើង 

៣.២.៣ បទងកើត និងអនុវតថក្មមវធីិឥណទាន ្ិក្ាជើនាញទទ្ចរណ៍ (Study Loan for Tourism 

Skills) 

 ក្មមវធីិឥណទានរតូវបានបទងកើត 

 ចាំនួនអងគភាពចូលរមួ 
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៣.២.៤  ទរៀបចាំយនថការរគប់រគងតបមលទ្វាបផនទមទដើមផអីភិវឌ្ណជើនាញ  (Service Charge for 

Tourism Skills Development)  

 ផសពវផាយយនថការ 

 ដ្ឋក់្ឲ្យទរបើរបា្់ជាផលូវការ 

៣.២.៥ ជើរញុការអនុវតថក្មមវធីិទលើក្ទឹក្ចិតថ និងរក្ាបុគគលិក្ក្បងុវិ្ ័យទទ្ចរណ៍  ចាំនួនអងគភាពចូលរមួ 

៣.២.៦ ទលើក្ក្មព្់្ហរគិនភាពក្បងុវិ្ ័យទទ្ចរណ៍  ចាំនួនអងគភាពចូលរមួ 

៣.២.៧ ជើរញុការចូលរមួពីបដគូរអភិវឌ្ណន៍ ទលើការអភិវឌ្ណ្មតទភាព និងជើនាញ  ចាំនួនបដគូ្ហការ 

 



ឧបសម�័ន�ទី២



“By 2025, ASEAN will be a quality tourism destination offering a unique, diverse ASEAN 
experience, and will be committed to responsible, sustainable, inclusive and balanced tourism 

development, so as to contribute significantly to the socio-economic well-being of ASEAN people”

SD 1
Enhance competitiveness of 
ASEAN as a single tourism 

destination

1.1 Intensify Promotion and 
Marketing

1.4 Raise Capacity and Capability 
of Human Capital

1.7 Enhance Travel Facilitation

1.5 Implement and Expand ASEAN 
Tourism Standards for Facilities, 

Services and Destinations 

1.6 Implement and Expand 
Connectivity and Destination 

Infrastructure

1.3 Attract Tourism Investments

1.2 Diversify Tourism Product
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SD 2
Ensure that ASEAN tourism is 

sustainable and inclusive 

2.1 Upgrade Local Communities 
and Public- Private Sector 
Participation in the Tourism 

Value Chain

2.2 Ensure Safety and Security, 
Prioritize Protection and 

Management of Heritage Sites

2.3 Increase Responsiveness to 
Environmental Protection and 

Climate Change



ឧបសម�័ន�ទី៣



1



2



3



4



5 
 

 



6



9



10 
 



11 
 



12 
 



13



ឧបសម�ន័�ទ ី៤





























ឧបសម�ន័�ទ៥ី



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner






