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ត្រសងួការងារ ន្ិងបណាុ ុះបណ្តា លវិជ្ជា ជីវៈ 
 

ព្កសួងការងារ និងបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ បានមរៀបចំកិចចរិភាកាអំរីទីផ្ាររលកេមនា
មរលអនាគត្ និងបរសិាា នការងារ ជាេួយអនកជំនាញខាងរលកេមេករីសាា ប័នរដា សហ
ជីរ និងតំ្ណ្តងសហព្បជាជាតិ្។ ព្កសួងបានមលីកទឹកចិត្តឱ្យយុវជនកេពុជារព្ងឹង
ចំមណេះដឹង និងមរៀនជំនាញថមីបខនាេ មដីេបមីព្ត្ៀេែលួនសព្មាប់បខព្េបព្េួលននទីផ្ារការងា
រ។ មបីមោងតាេការសិកាឆ្ន ២ំ០១៦ មោយអងគការរលកេមអនតរជាតិ្ ព្បមទសអាសា៊ា ន
ចំនួន៥ កំរុងព្បឈេនឹងហានិភ័យននសវ័យព្បវត្តិកេមមៅកនុងរយៈមរលរីរទសវត្សរខ៍ាង
េុែ រេួមាន ព្បមទសមវៀត្ណ្តេខដល៧០%ននកមាល ងំរលកេមកំរុងព្បឈេេុែនឹងការ
បាត់្បង់ការងារ ព្បមទសកេពុជាមានចំនួន៥៧% ព្បមទសឥណឌូ មនសុីមានចំនួន៥៦% 
ព្បមទសហវលីីរីនចំនួន៤៩% និងព្បមទសនថចំនួន៤៤%។ (Khmer Times, May 27, 

2019) 
 

ព្កសួងការងារ និងបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ បានមចញព្រឹត្តិបព្ត្សតីរីយុទធសាស្រសតកនុងការ
មលីកកេពស់សេភារមយនឌ័រមៅកនុងកមាល ងំរលកេម និងទីផ្ារការងារ។ យុទធសាស្រសតទងំ
មនាេះសមងេបមៅកនុង ខផ្នការយុទធសាស្រសតបស្ររជ បមយនឌ័រមៅកនុងវសិ័យការងារ និងបណតុ េះ
បណ្តត លវជិាជ ជីវៈដំណ្តក់កាលទី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣។ យុទធសាស្រសតទងំមនាេះរេួមាន

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     កំរង់ខផ្ព្កុងព្រេះសីហនុ។ របូថត្៖ អងគការេូលនិធិអាសីុ 

https://www.khmertimeskh.com/50608077/government-seeks-to-prepare-labour-force-ahead-of-increasing-automation/
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ការបណតុ េះបណ្តត លមដីេបរីព្ងឹងសេត្ាភារព្កុេសិទធិស្រសតី បមងកីនចំមណេះដឹងមៅមលីការ
បស្ររជ បមយនឌ័រ រិនិត្យការព្បព្រឹត្តមៅមលីស្រសតីមៅកខនលងការងារទងំមៅថ្នន ក់ជាតិ្ និង
ថ្នន ក់មព្កាេជាតិ្ និងផ្សរវផ្ាយមៅដល់ស្រសតីអំរីេមធោបាយកនុងការទទួលបានមសវាសនតិ
សុែសងគេ និងមសវាសងគេមោយទីភាន ក់ងារជាតិ្េុែរបរ និងការងារ។ (Khmer Times, 

June 27, 2019) 

 
ត្រសងួនទសច្រណ៍ 

 

ព្កសួងមទសចរណ៍កំរុងមរៀបចំបទោា ន និងបទបញ្ញត្តិមផ្សងៗទក់ទងមៅនឹងមអកូ-
មទសចរណ៍មៅតំ្បន់មននរ កនុងមោលបំណងមនលីយត្បមៅនឹងការអភិវឌឍវសិ័យមទសចរ
ណ៍។ បទបញ្ញត្តិទងំមនាេះនឹងបងាា ញរីមោលនមោបាយរបស់រាជរោា ភិបាលកនុងការ
ការពារបរសិាា ន អនុវត្តអភិបាលកិចចលអ និងរព្ងឹងនិរនតភារមៅកនុងវសិ័យមនេះ។ (Khmer 

Times, June 28, 2019)  

 
ត្រសងួពាណិជារមម 
 
ព្កសួងពាណិជជកេមបានោក់មចញនូវ យុទធសាស្រសតសមាហរណកេមពាណិជជកេមកេពុជាទី
បួន (២០១៩-២០២៣) ខដលចងអុលបងាា ញអំរីការមធវីរហុកេមមសដាកិចច និងរព្ងឹង
ពាណិជជកេមអនតរជាតិ្។ យុទធសាស្រសតថមីមនេះមតត ត្សំខាន់មៅមលីការរព្ងឹងភារព្បកួត្
ព្បខជងរបស់កេពុជា កនុងមោលមៅជំរុញកេពុជាឱ្យមានមសារភារ និងមសដាកិចចអភិវឌឍន៍។ 
យុទធសាស្រសតមនេះមានលកេណៈរហុវសិ័យ ខដលត្ព្េូវឱ្យមានកិចចសហព្បតិ្បត្តិការរីព្គប់
ព្កសួងពាក់រ័នធ មដីេបធីានាអំរីកំខណទព្េង់ខដលព្បកបមោយយុទធសាស្រសត និងជំរុញ
មសដាកិចច។ (Khmer Times, May 6, 2019) 

 
ត្រសងួព័រ៌មាន្ 

 
ព្កសួងរ័ត៌្មានបានមរៀបចំមសចកតីព្ពាងវមិសាធនកេមមៅមលីចាប់សាររ័ត៌្មានឆ្ន ១ំ៩៩៥ 
ឱ្យព្សបតាេត្ថភារ និងត្ព្េូវការបចចុបបននមៅកេពុជា។ ព្កសួងមព្ោងនឹងមរៀបចំកិចច
រិភាកាជាេួយសាា ប័នសាររ័ត៌្មាននានា និងភាគីពាក់រ័នធ កនុងមោលបំណងព្បេូលធាតុ្
ចូលបខនាេ មដីេបរីព្ងឹងមសរភីារកនុងការបមញ្ចញេតិ្ មសរភីារសាររ័ត៌្មាន និងសិទធកនុង
ការទទួលបានរ័ត៌្មាន។ វមិសាធនកេមមនេះនឹងត្ព្េូវឱ្យសាររ័ត៌្មាន សាា នីយទូរទសសន៍ 
និងសាា នីយវទិយុខកត្ព្េូវការផ្ាយរបស់ែលួន កនុងករណីខដលការផ្ាយណ្តេួយមាន

https://www.khmertimeskh.com/50618186/ministry-launches-booklet-to-promote-gender-equality/
https://www.khmertimeskh.com/50618186/ministry-launches-booklet-to-promote-gender-equality/
https://www.khmertimeskh.com/50618741/government-developing-policies-on-eco-tourism-and-coastal-areas/
https://www.khmertimeskh.com/50618741/government-developing-policies-on-eco-tourism-and-coastal-areas/
https://www.khmertimeskh.com/50600765/ministry-launches-new-trade-strategy/
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កំហុសនគង ខដលព្តូ្វបានកំណត់្មោយរាជរោា ភិបាល។ (Phnom Penh Post, May 6, 

2019) 

 

ត្រសងួមហាផ្ទៃ 
 
ព្កសួងេហានផ្ៃបានមចញសារាចរណ៍ខណនាេួំយមដីេបទីប់សាក ត់្ និងរព្ងឹងឧព្កិដាកេមនលង
ខដនមៅកេពុជា មោយអំពាវនាវដល់នគរបាលជាតិ្ និងអាជាា ធរពាក់រ័នធឱ្យចត់្វធិានការ
ព្បកបមោយព្បសិទធភារកនុងការព្បយុទធព្បឆ្ងំនឹងឧព្កិដាកេមនលងខដនព្គប់រូបភារ រេួ
មាន មទសចរណ៍ែុសចាប់ ការជួញដូរមព្គឿងមញៀន ការលាងលុយកែវក់ ការជួញដូរ
េនុសស និងឧព្កិដាកេមរ័ត៌្មានវទិោ ជាមដីេ។ ព្កសួងមព្ោងនឹងខណនាអំំរីបទបញ្ញត្តិមផ្ស
ងៗមដីេបរីព្ងឹងកិចចសហព្បតិ្បត្តិការមៅកនុងអគគសនងការនគរបាលជាតិ្ និងអគគនាយក
ោា នអមនាត ព្បមវសន៍។ បទបញ្ញត្តិទងំមនាេះនឹងរព្ងឹងដល់ការសហការខសវងរក និងរព្ងឹង
ដល់ការទប់សាក ត់្ និងអនតរាគេន៍មៅតាេព្ចកព្រំខដនអនតរជាតិ្ កំរង់ខផ្ និងព្រំខដនមោ
ក។ (Phnom Penh Post, April 24, 2019) 

 

ព្កសួងេហានផ្ៃបានមរៀបចំមសចកតីព្ពាងចាប់សតីរីសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ កនុងមោល
បំណងកំណត់្រីទិដាភារជាក់លាក់សតីរីសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈមៅកេពុជា។ ចាប់មនេះ
នឹងរិនិត្យមេីលចាប់ពាក់រ័នធមផ្សងៗមៅតាេបណ្តត ព្បមទសដនទ មដីេបមីនលីយត្បមៅនឹង
បរា េួយចំនួន ដូចជា ការមចលសំរាេមៅតាេសួនចារ ឬមៅមលីផ្លូវ ការមបីកបរមព្កាេ
ឥទធិរលមព្គឿងព្សវងឹ និងការបងកសមេលងរខំាន ជាមដីេ។ ចាប់មនេះនឹងបំមរញបខនាេមៅ
មលីចាប់េួយចំនួនខដលមានព្សាប់។ ចប់តាងំរីឆ្ន ១ំ៩៩៤េក រាជរោា ភិបាលបាន
មចញអនុព្កឹត្យេួយចំនួនសតីរីសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ។ (Phnom Penh Post, May 30, 

2019) 

 

ត្រសងួររ ៉ែ ន្ិងថាមពល 
 
ព្កសួងខរ ៉ែ និងថ្នេរលបានអនុេ័ត្ចាប់សតីរីការព្គប់ព្គងមព្បងកាត្ និងផ្លិត្ផ្លមព្បង
កាត្។ ចាប់ថមីមនេះរេួមាន ៩ជំរូក និង៧២មាព្តា ខដលព្តូ្វបានយល់ព្រេមោយទីសតីការ
គណៈរដាេស្រនតី។ ចាប់មនេះតាក់ខត្ងម ងីមដីេបជំីរុញការអភិវឌឍ និងធានាអំរីនិរនតរភារ
ឧសាហកេមមព្បងកាត្មៅកេពុជា ព្រេទងំបមងកីនត្មាល ភារ មដីេបរីព្ងឹងទំនុកចិត្ត។ 

(Khmer Times, April 8, 2019) 
 
 

https://www.phnompenhpost.com/national/govt-amend-press-law-be-line-current-reality
https://www.phnompenhpost.com/national/govt-amend-press-law-be-line-current-reality
https://m.phnompenhpost.com/national/government-issues-directive-border-crime
https://phnompenhpost.com/national/ministry-interior-resumes-public-order-law-talks
https://phnompenhpost.com/national/ministry-interior-resumes-public-order-law-talks
https://www.khmertimeskh.com/50594444/ministers-approve-draft-petroleum-law/
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ត្រសងួសខុាភិបាល 

 

ព្កសួងសុខាភិបាល មព្ោងនឹងអនុវត្តព្បរ័នធសុខាភិបាលខបបឌីជីថលទំមនីបមៅថ្ន «
មរទយមយងី» មៅតាេេនៃីរមរទយរដា។ អនកជំងឺនឹងទទួលបានកាត្សំោល់អនកជំងឺខដលផ្ៃុក
រ័ត៌្មានរីកំណត់្ព្តាសុែភាររបស់អនកជំងឺមនាេះ។ ព្បរ័នធេនៃីរមរទយឌីជីថលនឹងអនុរញ ត្
ឱ្យកេពុជាកសាងព្បរ័នធព្គប់ព្គងទិននន័យសុែភារខដលមានព្បសិទធភារ ខដលនឹងផ្តល់
ព្បមោជន៍ដល់អនកជំងឺ និងជួយសព្េួលដល់េនៃីរមរទយកនុងការខសវងរកកំណត់្ព្តាអនក    
ជំងឺ។ (Khmer Times, April 22, 2019) 

 

ត្រសងួនសដ្ឋរិច្ច ន្ិងហរិញ្ញវរថ ុ
 
ព្កសួងមសដាកិចច និងហរិញ្ញវត្ាុបានបមងកីត្គណៈកមាម ធិការជាតិ្សព្មាប់មសារភារហរិញ្ញវត្ាុ 
កនុងមោលបំណងធានាមសារភារព្បរ័នធហរិញ្ញវត្ាុកេពុជា។ គណៈកមាម ធិការមនេះនឹងអនុវត្ត
ការងារមដីេបទីប់សាក ត់្ហានិភ័យខាងកនុង និងខាងមព្ៅ និងអនុរញ ត្ឱ្យរាជរោា ភិបាល
មនលីយត្បមៅនឹងេហនតរាយទន់មរលមវលា និងមានព្បសិទធភារ។ 
 
េិនខត្ប៉ែុមណ្តណ េះ ព្កសួងបានបមងកីត្ការោិល័យបំណុលកេពុជា ខដលនឹងកត់្ព្តា និងរិនិ
ត្យសាា នភារបំណុលរបស់ព្កុេហ៊ាុន មដីេបរីព្ងឹងគុណភារបំណុលមៅកនុងព្បមទស។ 
ការោិល័យេួយមនេះនឹងបមងកីត្ព្បរ័នធទទួលបណតឹ ង និងការរាយការណ៍រីអនកមព្បីព្បាស់
ទក់ទងនឹងសកេមភារែចីព្បាក់ែុសចាប់។ (Khmer Times, June 13, 2019) 

 

ត្រសងួអប់រ ាំ យវុជន្ ន្ិងរីឡា  

 
ព្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា បានមរៀបចំមសចកតីព្ពាងមោលនមោបាយជាតិ្សតីរីសុែ
ភារសាលាមរៀន មដីេបរីព្ងឹងគុណភារអប់រ ំ និងធានាថ្នទងំសិសស និងេស្រនតីអប់រទំទួល
បានធនធានខដលមានគុណភារដល់សុែភារ និងសុែុមាលភារ។ មោលនមោបាយ
មនេះបងាា ញរីសារៈសំខាន់សព្មាប់សុែភារផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងសាម រតី្របស់សិសស និងព្គូ
បមព្ងៀន។ មោលនមោបាយមនេះរេួមាន លកេែណឌ ចាប់ និងយនតការខដលមនលីយត្បមៅ
នឹងអាហារូត្ាេភ អនាេ័យ និងការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកសាអ ត្ ព្រេទងំខផ្នការសកេមភារមដីេបអីនុ
វត្តមោលនមោបាយមនេះ។ (Phnom Penh Post, April 8, 2019) 

 

ព្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាមព្ោងនឹងរព្ងីកកេមវធីិ Cha-Ching Money Smart Kids 

មៅកាន់សាលាមរៀនចំនួន១៥០ មៅកនុងមែត្តចំនួនបីកនុងរយៈមរលបីឆ្ន ខំាងេុែ។ កេមវធីិ
មនេះររឹំងថ្ន េនុសសចំនួន១០០,០០០នាក់ រេួមាន សិសសថ្នន ក់ទី៤និងទី៥ អាណ្ត

https://www.khmertimeskh.com/50596674/ministry-plans-to-modernise-patient-medical-records-2/
https://www.khmertimeskh.com/50613698/ministry-announces-financial-stability-committee/
https://www.phnompenhpost.com/national/student-health-targeted-under-new-govt-policy
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រោបាល មលាកព្គូ-អនកព្គូ និងេស្រនតីអប់រមំែត្តនឹងទទួលបានអត្ាព្បមោជន៍រីកេមវធីិមនេះ។ 
កេមវធីិមនេះមតត ត្សំខាន់មៅមលីការផ្តល់ចំមណេះដឹងខផ្នកហរិញ្ញវត្ាុ និងការព្គប់ព្គងថរកិា 
តាេរយៈមេមរៀនអំរីគំនិត្ហរិញ្ញវត្ាុចំនួនបួនោ៉ែ ង រេួមាន រមបៀបរកលុយ សនសលុំយ 
ចយលុយ និងបរចិច គ។ (Khmer Times, May 24, 2019) 

 

 

ត្រសងួឧសាហរមម ន្ិងសបិបរមម 
 
ព្កសួងសិបបកេម និងឧសាហកេមកំរុងសហការជាេួយព្កុេជំនាញការជនជាតិ្ចិន 
មដីេបមីធវីការសិកាមៅមលីមសចកតីព្ពាងខផ្នការមេសព្មាប់អភិវឌឍមែត្តព្រេះសីហនុឱ្យព្សប
តាេមោលនមោបាយអភិវឌឍឧសាហកេម (២០១៥-២០២៥) របស់រាជរោា ភិបាល ឱ្យ
មៅជាទីព្កុងទំមនីប និងនបត្ង។ ការសិកាមនេះនឹងមធវីការវាយត្នេល និងផ្តល់ជាអនុ
សាសន៍នានាមដីេបខីព្បកាល យមែត្តព្រេះសីហនុឱ្យមៅជាេជឈេណឌ លទក់ទញខផ្នកវនិិ
មោគ និងឧសាហកេម។ (Khmer Times, May 23, 2019) 

 

 
 
 
 

https://www.khmertimeskh.com/50607299/prudential-expands-financial-education-programme-for-children/
https://www.khmertimeskh.com/50606751/chinese-team-to-study-master-plan-for-sihanoukville/
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អងគការេូលនិធិអាសីុ គឺជាអងគការអភិវឌឍអនតរជាតិ្េួយខដលេិនខសវងរកព្បាក់ចំមណញ ខដលចូលរេួកនុង
ការមលីកកេពស់ការរស់មៅរបស់ព្បជាជនមៅជំុវញិទវីបអាសីុ។ អងគការេូលនិធិអាសីុមានបទរិមសាធន៍
ការងារជាងព្បាេំួយទសវត្សរ ៍ ខដលការងាររបស់អងគការេូលនិធិអាសីុភាគមព្ចីនមតត ត្មៅមលីមោលមៅ
ធំៗចំនួនព្បា ំ រេួមាន ការរព្ងឹងអភិបាលកិចច ការមលីកកេពស់ស្រសតី ការមលីកកេពស់មសដាកិចច ការមលីក
កេពស់បរសិាា ន និងការមលីកកេពស់កិចចសហព្បតិ្បតិ្តការមៅកនុងតំ្បន់។ 

 


