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ត្រសងួរសរិមម រកុ្ខា ត្បមាញ ់និងននសាទ 
 
ព្កសួងកសិកមម រុកាា ព្បមាញ់ និងផនសាទបានោក់ផចញនូវដផ្នការយុទធសាស្រសតរយៈផរល 
៥ ឆ្ន  ំ(២០១៩-២០២៣) ដែលផ្តល់នូវដផ្នការដកលមអ និងផធវីទំផនីបកមមកសិកមម ការ
ផោេះព្សាយការដព្បព្បួលអាកាសធាតុ្ និងោក់ផចញនូវការអនុវត្តថ្មីៗផែីមបបីផងកីនទិនន
ផ្ល និងការព្បកួត្ព្បដជង។ ព្កសួងក៏បានកត់្សមាគ ល់ផ្ងដែរថា ដផ្នការផនេះនឹងផធវី
រិរិធកមមែំណផំផ្សងៗ ផ ល្ីយត្បនឹងត្ព្មូវការទីផ្ារឱ្យកាន់ដត្ព្បផសីរ និងបផងកីត្ទំនាក់
ទំនងរវាងកសិករ និងវសិ័យឯកជន។ (កាដសត្ដមមរថាមស៍ថ្ថ្ៃទី២៦ ដមធនូ ឆ្ន  ំ២០១៩) 
 

ត្រសងួក្ខរងារ និងបណាុ ុះបណ្តា លវិជ្ជា ជីវៈ 
 
ព្កសួងការងារ និងបែតុ េះបណត លវជិាជ ជីវៈបានផធវីវផិសាធនកមមមាព្ាចំនួន១០ថ្នចាប់
សហជីរពាែិជជកមមឆ្ន ២ំ០១៦ ផែីមបផីលីកកមពស់សិទធិរបស់កមមករ ធានានូវផសរភីារ
សហជីរ និងទក់ទញការវនិិផោគ។ ផោងាមព្កសួង សហជីរមិនត្ព្មូវឱ្យផធវី និង
បញ្ជូ នចាប់ចមលងថ្នសកមមភារការងារ និងហរិញ្ញវត្ាុផៅព្កសួងផនាេះផទ។ ផទេះោ៉ា ងណ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ចម្កា រម្រេច។ រូបថត៖ អង្គការេូលនិធ្ិអាសុ៊ី  
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ព្កសួងមានកាត្រវកិចចទមទររបាយការែ៍ទងំផនាេះ ព្បសនិផបីមានការផសនីសុំរី
សមាជិកសហជីរ ឬមាច ស់ជំនួយ។ (កាដសត្ដមមរថាមស៍ថ្ថ្ៃទី ២៧ ដមវចិឆិកាឆ្ន  ំ២០១៩) 
 

ត្រសងួនទសច្រណ៍ 
 
ព្កសួងផទសចរែ៍ បានោក់ផចញនូវ ព្បរ័នធមួយាមព្បរ័នធអីុនធឺផែត្ដែលមានផ ម្ េះ
ថា “ព្បរ័នធវញិ្ញញ បនប័ព្ត្ផអ ចិព្តូ្និក” ផែីមបផីផ្ទៀងផ្ទទ ត់្សុរលភារថ្នវញិ្ញញ បនប័ព្ត្កនុង
ឧសាហកមមផទសចរែ៍ ដែលមានផោលបំែងរព្ងឹងគុែភារផសវាកមមផៅកនុង
ឧសាហកមមផទសចរែ៍កនុងតំ្បន់។ ផោងាមព្កសួង អនកជំនាញផទសចរែ៍ដែល
ទទួលការបែតុ េះបណត លរីព្កសួង មនទីរផទសចរែ៍ និង / ឬសាលាបែតុ េះបណត ល
ដែលបានចុេះបញ្ជ ី នឹងទទួលបានវញិ្ញញ បនប័ព្ត្ដែលមានQRកូែ ដែលអតិ្ថិ្ជនអាចផសកន
ផែីមបទីទួលបានរ័ត៌្មានផៅផរលរួកផគផៅផភាជនីយោា ន សណា ោរ ឬអាជីវកមមនានា
ដែលទក់ទងនឹងវសិ័យផទសចរែ៍។ (ដមមរថាមស៍ថ្ថ្ៃទី ២៥ ដមកញ្ញញ ឆ្ន  ំ២០១៩) 
 
ព្កសួងផទសចរែ៍ បានោក់ផចញនូវ ដផ្នការយុទធសាស្រសតបួនសព្មាប់ការអភិវឌ្ឍវសិ័
យផទសចរែ៍ ដែលមានផោលបំែងផធវីឱ្យវសិ័យផទសចរែ៍មានភាររស់រផវកីផ ងី
វញិផៅផមត្តភាគខាងផជីងថ្នព្បផទសកមពុជា។ ដផ្នការយុទធសាស្រសតទងំ៤ រមួមាន យុទធ 
សាស្រសតបផងកីនរយៈផរលែំផែីរទសសនកិចច ដែនាផំ្លិត្ផ្លផទសចរែ៍ថ្មីៗ និងបផងកីត្    
“អត្តសញ្ញញ ែថ្មី” សព្មាប់ផមត្តផសៀមរាប និងផមត្តព្រេះវហិារ។ (ភនំផរញប៉ាុសដិ៍ ថ្ថ្ៃទី១៧ ដម
កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 
រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានបផងកីត្គែៈកមាម ធិការជាតិ្អភិវឌ្ឍន៍ផទសចរែ៍ជាតិ្។ គែៈ
កមាម ធិការថ្មីផនេះមានភារកិចចផរៀបចំផសចកតីព្ពាងយុទធសាស្រសត និងផោលនផោបាយផែីមបី
ព្គប់ព្គងវសិ័យផទសចរែ៍ ជំរុញមផធោបាយកនុងការបផងកីនផទសចរែ៍ ក៏ែូចជាផធវីការ
ព្សាវព្ជាវដែលអាចរមួចំដែកែល់ការអភិវឌ្ឍព្បកបផោយចីរភារកនុងវសិ័យផនេះ។ 
(កាដសត្ដមមរថាមស៍ ថ្ថ្ៃទី២៩ ដមវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩) 

 
ត្រសងួមហាផ្ទៃ 
 
គែៈកមាម ធិការជាតិ្ព្បឆ្ងំការជួញែូរមនុសស ថ្នព្កសួងមហាថ្ផ្ទ បានោក់ផចញនូវ
ដផ្នការសកមមភារជាតិ្ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ ផែីមបផីោេះព្សាយការជួញែូរមនុសសកនុង
ទព្មង់ថ្មី។ ទព្មង់ដែលបានកំែត់្ថ្មី រមួមាន ការរផពាេះជំនួស និងការជួញែូរផ្លូវផភទផៅ
ាមកលឹបរាព្តី្ ក៏ែូចជាការផមីលរូបអាសអាភាសាមអីុធឺផែត្។ ដផ្នការសកមមភារផនេះ

https://www.khmertimeskh.com/50664409/national-assembly-approves-trade-union-law-amendments/
https://www.khmertimeskh.com/50665275/govt-creates-tourism-development-committee/
https://www.phnompenhpost.com/business/government-unveils-tourism-masterplan-increase-visitors
https://www.phnompenhpost.com/business/government-unveils-tourism-masterplan-increase-visitors
https://www.khmertimeskh.com/50665275/govt-creates-tourism-development-committee/
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ព្តូ្វបានផរៀបចំផ ងី ផែីមបកីារពារការជួញែូរផ្លូវផភទ សររីាងគ និងមនុសសព្រមទងំផោេះ
ព្សាយការរផំលាភបំពានកមាល ងំរលកមម។ (ភនំផរញប៉ាុសដិ៍ ថ្ថ្ៃទី២៤ ដមតុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 
នាយកោា នរ័ត៌្មានវទិោ ថ្នព្កសួងមហាថ្ផ្ទ ផព្ោងបផងកីត្ “មជឈមែឌ លព្បតិ្បត្តិការសនតិ
សុម” ផែីមបពី្តួ្ត្រិនិត្យបញ្ញា សនតិសុមាមអីុនធឺែិត្។ (កាដសត្ដមមរថាមស៍ ថ្ថ្ៃទី១១ 
ដមតុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 

ត្រសងួនរៀបច្ាំដែនែី នគរបូនីយរមម និង
សាំណង់ 
 
ព្កសួងផរៀបចំដែនែីនគរូបនីយកមម និងសំែង់បានផចញចាប់សតីរីសំែង់ដែលមាន
ផោលផៅព្គប់ព្គងវសិ័យសំែង់។ ចាប់ផនេះក៏នឹងបញ្ញជ ក់រីបទោា នបផចចកផទស និង
សុវត្ាិភារផៅផលីការោា នសំែង់ផ្ងដែរ។ ចាប់ផនេះមាន ២២ ជំរូក និង១១១ មាព្ា
ដែលនឹងធានានូវគុែភារ សនតិសុម សុវត្ាិភារ ផហយីនឹងបផងកីនព្បសិទធភារកនុងវសិ័យ
ផនេះ។ (DFDL ថ្ថ្ៃទី១៧ ដមតុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 

ត្រសងួដរ ៉ែ និងថាមពល 
 
ព្កសួងដរ ៉ា និងថាមរលបានោក់ែំផែីរការមនទីររិផសាធន៍ភូគរភសាស្រសតជាតិ្ផៅផមត្តកំរង់
ឆ្ន ងំផែីមបវីភិាគគំរូថ្នធនធានដរ ៉ា និងផែីមបអីភិវឌ្ឍវសិ័យដរ ៉ា និងផែីមបទីក់ទញការវនិិផោ
គបរផទសផៅកមពុជា។ មនទីររិផសាធន៍ព្តូ្វបានផ្តល់មូលនិធិាមរយៈជំនួយរីព្បផទសចិ
ន។ (ភនំផរញប៉ាុសដិ៍ថ្ថ្ៃទី១៦ ដមតុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 

ត្រសងួសងគមរិច្ច អរីរយទុធជន និងយវុនីរិ
សមបទា 
 
ព្កសួងសងគមកិចចអតី្ត្យុទធជន និងយុវនីតិ្សមបទកំរុងអនុវត្តដផ្នការយុទធសាស្រសតជាតិ្
សព្មាប់មនុសសចស់ឆ្ន  ំ ២០១៧-២០២៣ ផែីមបផីលីកកមពស់ និងផធវឱី្យព្បផសីរផ ងីនូវ
សុមមាលភាររបស់មនុសសចស់ដែលមានចំនួន៨,៣% ថ្នព្បជាជនសរុប។ (ភនំផរញ
ប៉ាុសដិ៍ថ្ថ្ៃទី ១ ដមតុ្លាឆ្ន  ំ២០១៩) 
 
 

https://www.phnompenhpost.com/national/national-plan-address-trafficking-launched
https://www.khmertimeskh.com/50649622/planned-security-centre-raises-rights-concerns/
https://www.khmertimeskh.com/50649622/planned-security-centre-raises-rights-concerns/
https://www.khmertimeskh.com/50664409/national-assembly-approves-trade-union-law-amendments/
https://www.phnompenhpost.com/national/national-geological-laboratory-officially-opened-kampong-chhnang
https://www.phnompenhpost.com/national/govt-focuses-care-elderly
https://www.phnompenhpost.com/national/govt-focuses-care-elderly
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ត្រសងួសាធារណក្ខរ និងែឹរជញ្ាូន 
 
ព្កសួងសាធារែការ និងែឹកជញ្ជូ នកំរុងផធវីផសចកតីព្ពាងចាប់សតីរីកំរង់ដផ្ដែលនឹង
ព្គប់ព្គងសកមមភារនានាផៅកនុងកំរង់ដផ្របស់មលួន ដកលមអសតង់ោរសវនកមម និងការអនុ
វត្តការព្គប់ព្គងផៅាមកំរង់ដផ្ទងំអស់របស់ព្បផទសកមពុជា រមួទងំការផរៀបចំសនតិសុម
សព្មាប់កបា៉ា ល់ កំរង់ដផ្ និងទីភាន ក់ងាររោា ភិបាល។ រហូត្មកែល់បចចុបបននព្បផទសកមពុ
ជាមានកំរង់ដផ្សវយត័្ព្កុងព្រេះសីហនុ (កំរង់ដផ្សមុព្ទ) ដែលជាកំរង់ដផ្ទឹកផព្ៅដត្
មួយគត់្របស់ព្បផទសកមពុជា និងកំរង់ដផ្ទផនលមួយចំនួនផទៀត្ផៅភនំផរញាដកវ និង
កំរង់ចម។ កំរង់ដផ្សមុព្ទថ្មីផព្ោងនឹងព្តូ្វបានបផងកីត្ផៅផមត្តដកប កំរត្និងផមត្តផកាេះ
កុង។ (កាដសត្ដមមរថាមស៍ថ្ថ្ៃទី ២៤ ដមតុ្លាឆ្ន  ំ២០១៩) 
 

ត្រសងួនសែឋរិច្ច និងហរិញ្ញវរថុ 
 
រោា ភិបាលកមពុជាបានដបងដចកថ្វកិាចំនួន ១០០ លានែុលាល រ ផែីមបបីផងកីត្ធនាោរសហ
ព្ោសធុនតូ្ច និងមធយម (SME) កនុងផោលបំែងោពំ្ទែល់អាជីវកមមខាន ត្តូ្ចផៅកមពុ
ជា។ ធនាោរ SME នឹងផផ្ទត ត្ផលីវសិ័យជាផព្ចីន រមួមាន ផ្លិត្កមម ផទសចរែ៍ ការដក
ថ្ចនមាូបអាហារ និងការចប់ផផ្តីមអាជីវកមមបផចចកវទិោ។ ផោងាមព្កសួងឧសាហកមម 
និងសិបបកមម កមពុជាមានសហព្ោសធុនតូ្ច និងមធយមព្បមាែ ៥២មឺុនសហព្ោស។ 
ផទេះោ៉ា ងណមានដត្ព្បមាែ ១៥០.០០០ ប៉ាុផណណ េះ បានចុេះបញ្ជ ី។ (កាដសត្ដមមរថាម
ស៍ថ្ថ្ៃទី ១៧ ដមធនូឆ្ន  ំ២០១៩) 
 
រោា ភិបាលកមពុជាបានព្បកាសថាព្បផទសកមពុជានឹងចំណយថ្វកិាព្បមាែ ៦០ ពាន់
លានែុលាល រ ផព្កាមដផ្នការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ចផនាល េះឆ្ន  ំ២០១៩-២០២៣ ដែល
ព្បដហល ៧៥%ថ្នថ្វកិារសរុបបានមករីថ្ែគូអភិវឌ្ឍន៍។ យុទធសាស្រសតផនេះមានផោល
បំែងផ្ទល ស់បតូរព្បផទសកមពុជារីព្បផទសមានព្បាក់ចំែូលមធយមកព្មិត្ទប ផៅជា
ព្បផទសមានព្បាក់ចំែូលមធយមកព្មិត្មពស់ផៅឆ្ន ២ំ០៣០ និងជាព្បផទសដែលមាន
ព្បាក់ចំែូលមពស់ផៅឆ្ន  ំ២០៥០ ។ (ដមមរថាមស៍ថ្ថ្ៃទី ៨ ដមវចិឆិកាឆ្ន  ំ២០១៩) 
 
រោា ភិបាលកមពុជាបានបផងកីត្ គែៈកមាម ធិការផសែាកិចចឌី្ជីថ្ល ផែីមបផីរៀបចំផសចកតីព្ពាង
ព្កបម័ែឌ ផោេះព្សាយផោលនផោបាយផសែាកិចចឌី្ជីថ្ល និងផោលនផោបាយរោា      
ភិបាលឌី្ជីថ្ល។ (កាដសត្ដមមរថាមស៍ថ្ថ្ៃទី ៧ ដមតុ្លាឆ្ន  ំ២០១៩) 
 
 
 

https://www.khmertimeskh.com/653738/cambodia-one-step-closer-to-proper-port-regulation/
https://www.khmertimeskh.com/50670809/govt-allocates-100-million-to-sme-bank/
https://www.khmertimeskh.com/50670809/govt-allocates-100-million-to-sme-bank/
https://www.khmertimeskh.com/50658074/kingdom-to-spend-nearly-60-billion-on-development-until-2023/
https://www.khmertimeskh.com/50648297/digital-economy-committee-formed/
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ត្រសងួអប់រ ាំ យវុជន និងរីឡា 
 
ព្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា បានោក់ផចញនូវកមមវធីិផ្តល់អាហារែល់កុមារងាយរង
ផព្ោេះផៅាមសាលាផរៀន និងសហគមន៍ព្កីព្ករហូត្ែល់ឆ្ន ២ំ០២០ ផហយីនឹងកំែត់្
ផោលផៅកុមារចំនួន ២១៧.៩០០ នាក់ ផែីមបផីលីកកមពស់សនតិសុមផសបៀង និងការ     
អប់រ។ំ កមមវធីិផនេះនឹងព្តូ្វបានអនុវត្តផៅកនុងសាលាផរៀនចំនួន៥ កនុងផមត្តផសៀមរាប កំរង់
ធំ កំរង់ឆ្ន ងំ ផពាធិសាត់្ និងឧត្តរមានជ័យ ផហយីព្តូ្វបានផ្តល់មូលនិធិផោយរោា ភិបាល
ជប៉ាុន និងចប់ថ្ែគូជាមួយកមមវធីិផសបៀងអាហាររិភរផលាករបស់អងគការសហព្បជា      
ជាតិ្។ (ភនំផរញប៉ាុសដិ៍ថ្ថ្ៃទី ១៧ ដមតុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 
ព្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា នឹងបផព្ងៀនសិសានុសិសសចប់រីថាន ក់ទី៧ អំរីបញ្ញា អនក
ព្សឡាញ់ផភទែូចោន  រមួមាន ការត្ព្មង់ទិសទក់ទងនឹងផ្លូវផភទ និងអត្តសញ្ញញ ែ   ផយ
នឌ័្រដែលជាដផ្នកមួយថ្នកិចចមិត្មំព្បឹងដព្បង ផែីមបកីារពារការសមលុត្ និងការផរសី ផអីង។ 
(រ ៉ាយទ័រថ្ថ្ៃទី ១០ ដមធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 
 

ត្រសងួឧសាហរមម និងសបិបរមម 
 
ព្កសួងឧសាហកមម និងសិបបកមម កំរុងផរៀបចផំសចកតីព្ពាងចាប់សតីរី ការព្គប់ព្គងទឹក
សាអ ត្ ដែលមានផោលបំែងផធវីឱ្យព្បផសីរផ ងីនូវការព្គប់ព្គងទឹកសាអ ត្ ផហយីនឹង
កំែត់្ការរិន័យចំផពាេះការរផំលាភបំពាន រមួទងំអាជីវកមមផ្គត់្ផ្គង់ទឹកសាអ ត្ ដែលោម ន
អាជាា ប័ែណ។ ផោងាមព្កសួង អនកផ្គត់្ផ្គង់ទឹកសាអ ត្ចំនួន ២៨០ កំរុងព្បតិ្បតិ្តការផៅ
កនុងព្បផទសកមពុជា ដែលភាគផព្ចីនព្តូ្វបានចុេះបញ្ជ ីជាអាជីវកមមឯកជន។ (ភនំផរញប៉ាុសដិ៍ 
ថ្ថ្ៃទី៣១ ដមតុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 
 
 

https://www.phnompenhpost.com/national/japan-gives-3-million-grant-food-project
https://www.reuters.com/article/us-cambodia-lgbt-education/cambodia-to-teach-lgbt-issues-in-schools-to-tackle-discrimination-idUSKBN1YE1RK
https://www.phnompenhpost.com/national/ministry-floats-new-law-clean-water-management
https://www.phnompenhpost.com/national/ministry-floats-new-law-clean-water-management
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សព្មាប់រ័ត្៌មានបដនាមសូមទក់ទង 

អងគការមូលនិធិអាសីុព្បចកំមពុជា  

ផ្ទេះផលម៥៩ វថីិ្ឧកញ៉ា ផរព្ជ (ផ្លូវផលម 
២៤២) រាជធានីភនំផរញ 
ព្រេះរាជាណចព្កកមពុជា 
ទូរស័រទ៖ (៨៥៥-២៣) ២០១០ ៤៣១ 
អីុដម៉ាល៖ 
policy.pulse@asiafoundation.org 
ផគហទំរ័រ៖www.asiafoundation.org 
 

 

 
 
 
 
អងគការមូលនិធិអាសីុ គឺជាអងគការអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ្មួយដែលមិនដសវងរកព្បាក់ចំផែញ ដែលចូល
រមួកនុងការផលីកកមពស់ការរស់ផៅរបស់ព្បជាជនផៅជំុវញិទវីបអាសីុ។ អងគការមូលនិធិអាសីុមានបទ
រិផសាធន៍ការងារជាងព្បាមួំយទសវត្សរ ៍ ដែលការងាររបស់អងគការមូលនិធិអាសីុភាគផព្ចីនផផ្ទត ត្ផៅ
ផលីផោលផៅធំៗចំនួនព្បារំមួមាន ការរព្ងឹងអភិបាលកិចច ការផលីកកមពស់ស្រសត ី ការផលីកមពស់ផសែា
កិចច ការផលីកកមពស់បរសិាា ន និងការផលីកមពស់កិចចសហព្បតិ្បត្តិការផៅកនុងតំ្បន់។ 
 
 
 
 
 

 


