
 
 

 

 

 

 

 

 

រដ្ឋា ភបិាលសម្លងឹមម្ើលអត្រាភាពត្ររីត្ររត្ររឹម្ ៧% 
រដ្ឋា ភបិាលនឹងបមងកើនរិច្ចខិរខំត្របឹងប្ត្របងការ់បនថយអត្រាភាពត្ររីត្រររបស់ 
រម្ពុជាត្ររឹម្ ៧ ភាគរយ ឬមត្រកាម្ ៧ ភាគរយនាមពលខាងម្ុខ។ 
ការររីចំ្មរ ើននាមពលថ្មីៗមនេះរបស់ត្របមេសជារិ ពីយ៉ា ងមោច្ណាស់ ៥០ 
ភាគរយមៅរនុងេសវរសរឆ៍្ន  ំ១៩៩០ ម្រមៅមត្រកាម្ ១០ ភាគរយម្ុនមពល 
ជំងឺរាររារ Covid-19 បានវាយត្របោរ។ មោរ មាស សុខមសនសាន 
រដ្ាមលខាធិការត្ររសួងមសដ្ារិច្ច និងហិរញ្ញ វរថុ មានត្របសាសនថ៍ា 
រដ្ឋា ភបិាលបានខិរខំជួយ ជនត្ររីត្ររ និងជនងាយរងមត្ររេះមុ្នរូវដី្-១៩ 
មហើយបនតមធវើរនុងអំឡុងមពលរាររារ មដ្ើម្បឲី្យពួរមគរចួ្ផុរពីភាពត្ររីត្ររ។ 
មោរប្ថ្លងរនុងសននិសីេសារពរ័ម៌ានកាលពីថ្ថ្ៃេី២ ប្ខសីោ ប្ដ្លមលើរ
មឡើងពីសម្េិធផលរយៈមពល  ៥  ឆ្ន រំបស់ត្ររសួង។ រនុងអំឡុងមពលថ្នជំងឺ 
រាររារមនេះ ត្រគួសារត្របប្ហល   ៧០០,០០០    ត្ររូវបានផតល់ជំនួយមដ្ឋយ 
ផ្ទា ល់ ប្ដ្លសរបុមានត្របប្ហល ២.៧ ោននារ់។ រនុងរយៈមពល ២៥ 
ប្ខរនលងម្រមនេះ   ថ្វកិាសរបុប្ដ្លបានផតល់ដ្ល់ជនត្ររីត្ររ    និងជនងាយ 
រងមត្ររេះមានច្ំនួន   ៧៤៤  ោនដុ្ោល រ មដ្ឋយមានថ្វកិាម្យួច្ំនួនរំពុង 
ចំ្ណាយបនត។ មោរ សុខមសនសាន  បានបញ្ជា រផ់ងប្ដ្រថា 
រញ្ចបជំ់នួយសត្រមាបត់្របជាពលរដ្ាត្ររីត្ររ   និងងាយរងមត្ររេះ    
រប៏ានជួយ ដ្ល់រំម ើ នមសដ្ារិច្ចច្មនាល េះពី ០,៤៥ មៅ ០,៥៥ ភាគរយ 
ត្រសបមពលប្ដ្លការ់បនថយអត្រាភាពត្ររីត្ររពី   ២,៥   មៅ   ៣    
ភាគរយផងប្ដ្រ។ មោរបានមានត្របសាសនថ៍ា
រដ្ឋា ភបិាលាម្រយៈត្ររសួងហិរញ្ញ វរថុត្ររូវប្រររាមរលនមយបាយរបស់ 
ខលួនរនុងការផតល់រញ្ចបជំ់នួយហិរញ្ញ វរថុមដ្ើម្បជួីយ សហត្ររសធុនរូច្ 
និងម្ធយម្សត្រមាបវ់ស័ិយប្ដ្លងាយរងមត្ររេះរមួ្ជាម្ួយនឹងការបនតរំត្រេ 
ដ្ល់ត្របជាពលរដ្ាត្ររីត្ររ។ 

ត្របភព: The Phnom Penh Post 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
រដ្ាបាលមខរតត្រពេះសីហនុ មបើររិច្ចត្របជុំបមងកើរត្ររមុ្ការងារ
សត្រម្បសត្រម្លួសនតិសុខមសបៀង និងអាោរបូរថម្ភមលើរេ២ី 

រិច្ចត្របជំុម្យួត្ររូវបានមធវើមឡើងមដ្ឋយរដ្ាបាលមខរតត្រពេះសីហនុ           មដ្ើម្ប ី
មដ្ឋេះត្រសាយរត្រមូ្វការថ្នការពត្រងឹងសម្រថភាពសនតិសុខមសបៀងមៅមូ្លដ្ឋា ន
រនុងមខរត។ រិច្ចត្របជំុមនេះមធវើមឡើងកាលពីថ្ថ្ៃេី ០៤ ប្ខសីោ 
មត្រកាម្អធិបរីភាពមោរ   មៅ   ម្ុយថុ្ង    អគគមលខាធិការរងត្ររុម្ត្របឹរា 
អភវិឌ្ឍនរ៍សិរម្ម និងជនបេ ថ្នេីសតីការគ ៈរដ្ាម្ន្តនតី និងមោរ គង ់
វាិន ់អភបិាលរងមខរតត្រពេះសីហនុ។ មោរ វាីន ់បានមានត្របសាសនថ៍ា 
ត្ររុម្ការងារសត្រម្បសត្រមួ្លសនតិសុខមសបៀង           និងអាោរបូរថម្ភមខរត 
ត្រពេះសីហនុ គឺជាការងារសំខាន់ប្ដ្លរាជរដ្ឋា ភបិាលរំ ររ់នុងមរលមៅ 
អភវិឌ្ឍន៍ត្របរបមដ្ឋយចី្រភាព ត្រសបាម្យុេធសាន្តសតជារិ ២០១៩-
២០២៣ មដ្ើម្បរីំត្រេដ្ល់សងគម្។ មោរបានបនតមេៀរថា 
មនេះជាយនតការសំខានស់ត្រមាបម់ដ្ឋេះត្រសាយរត្រម្ូវការ    ាម្រយៈការពត្រងឹង 
សម្រថភាពសនតិសុខមសបៀងមៅថាន រត់្ររុង ត្រសុរ ឃុំ និងសងាក រ។់  មោរ 
មុ្យ ថុ្ង បានបញ្ជា រថ់ា ត្ររុម្ត្របឹរាអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយរសិរម្ម   និងជនបេ 
បានសហការជាម្យួរដ្ាបាលមខរតត្រពេះសីហនុ    និងត្ររុម្ការងារថ្នអងគការ 
អនតរជារិចំ្នួនពីរ គឺ GIZ Cambodia និង Helen Keller 
International Cambodia (HKI)។   ច្ំ ុច្សំខានគឺ់បមងកើរត្ររុម្ការងារ 
ថាន រម់ខរតទារេ់ងនឹងសនតិសុខមសបៀង   និងអាោរបូរថម្ភ មដ្ើម្បបីមងកើរត្ររុម្ 
ការងារពហុវស័ិយ   ត្រសបាម្យុេធសាន្តសតច្រុមកា ដំ្ណារក់ាលេី៤។ 
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២២០៨២៧ – ពត័ម៌ានគោលគៅអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាពប្រចាំសប្តា ហ ៍

 

  

រ ៀបរ ៀងរោយ សុខ ចន័្ទសុភា អ្នកស្រាវស្រាវនន្មជ្ឈមណ្ឌ លនន្កា សិកាអ្ភវិឌ្ឍន្ស៍្របកបរោយចី ភាព 

 

រលខរ ៀងទី២៧  

០១ សីហា ២០២២ -០៧ សីហា ២០២២ 

https://phnompenhpost.com/national/govt-eyes-7-poverty-rate
https://www.khmertimeskh.com/501126484/preah-sihanouk-administration-holds-meeting-to-establish-second-food-security-and-nutrition-coordinating-working-group/


នាយររដ្ាម្ន្តនតីច្ិន៖ ត្រពេះរាជាណាច្ត្រររម្ពុជា មៅប្រចារេុ់រការ 
ត្របយុេធនឹងជំងឺរូវដី្ ជាអាេិភាព 
សមម្េច្មរមជា ហ ុន ប្សន រនុងរិច្ចត្របជំុកាលពីថ្ថ្ៃេី៤ ប្ខសីោ 
ជាម្យួេីត្របឹរារដ្ា និងជារដ្ាម្ន្តនតីត្ររសួងការបរមេសចិ្ន មោរ Wang Yi 
បានមានត្របសាសនថ៍ា  ខ ៈមពលប្ដ្លរម្ពុជាបានេេួលមជាគជ័យរនុង 
ការត្របយុេធត្របឆ្ងំនឹងជំងឺរូវដី្-១៩ដំ្បូង      ប៉ាុប្នតការត្របយុេធបនតមៅប្រជា 
អាេិភាព។ សមម្េច្មរមជា ហ ុន  ប្សន  បានប្ថ្លងអំ រគុ ដ្ល់ត្របមេស 
ចិ្ន ប្ដ្លបានបរចិាច គវា៉ារ់សំាង Covid-19 ដ្ល់រម្ពុជា 
មដ្ើម្បជួីយ ត្របយុេធត្របឆ្ងំនឹងជំងឺរូវដី្-១៩ មដ្ឋយត្រពេះរាជាណាច្ត្រររម្ពុជា 
ជាបចំ់្ណារថ់ាន រ់មលខ១ សត្រមាប់ការចារវ់ា៉ារ់សំាង។      “មទាេះបីជាមយើង 
េេួលបានមជាគជយ័រម៏ដ្ឋយ ប៉ាុប្នតការត្របយុេធត្របឆ្ងំនឹង Covid-19 
មៅប្រជាអាេិភាពរបស់មយើង      ជាពិមសសមយើងបនតមធវើការមលើសុខភាព 
សាធារ ៈ។ ជាពិមសស មយើងបនតមធវើអវីៗាម្ប្រអាច្មធវើមៅបាន 
មដ្ើម្បអីាច្ផលិរវា៉ារសំ់ាង Covid-19 មៅរម្ពុជានាមពលអនាគរ»។ 
សមម្េច្ រប៏ាននិយយអំពីការមងើបមឡើងវញិថ្នមសដ្ារិច្ច        និងការមបើរ 
ដំ្ម ើ រការមឡើងវញិនូវសរម្មភាពមសដ្ារិច្ចសងគម្    មដ្ឋយរម្ពុជាមៅមាន 
លេធភាពនាមំច្ញេំនិញ និងបមងកើនត្របារច់្ំ ូលរបស់ត្របជាជន។ 
ររប់ាននិយយអំពីយុេធសាន្តសតសត្រមាបឆ់្ន  ំ ២០២៤-២០២៦ 
មដ្ឋយនិយយថាត្រពេះរាជាណាច្ត្រររម្ពុជាមត្ររៀម្េិញវា៉ារសំ់ាង Covid-19 
ជាង ១០០ ោនដូ្សនាមពលអនាគរ មដ្ើម្បធីានាថា 
នឹងបនតការការពារត្របឆ្ងំនឹងមម្មរាគ។ មោរ Wang បាន
ត្របាបស់មម្េច្មរមជា ហ ុន ប្សន រនុងរិច្ចត្របជំុមនាេះថា ចិ្ននឹងផតល់រម្ចីដ្ល់
ត្រពេះរាជាណាច្ត្រររម្ពុជាត្រគបម់ពលប្ដ្លមានការចាំបាច្។់ 
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ម្ោសននិបារអងគការសហត្របជាជារិេេួលសាគ ល់សិេធិម្នុសសរនុងការ
េេួលបានបរសិាថ នសាា រ សុខភាពលា និងនិរនតរភាព 
ម្ោសននិបារអងគការសហត្របជាជារិ (UNGA) បានអនុម្រ័មសច្រតី 
សមត្រម្ច្េេួលសាគ ល់សិេធិរនុងការេេួលបានបរសិាថ នសាា រ សុខភាពលា 
និងនិរនតរភាពប្ដ្លវាជាសិេធិម្នុសស។ UNGA អំពាវនាវឱ្យរដ្ា អងគការ 
អនតរជារិ អាជីវរម្ម និងអនរពារព់័នធមផសងមេៀរ "បមងកើនរិច្ចខិរខំ 
ត្របឹងប្ត្របង" មដ្ើម្បធីានាបាននូវបរសិាថ នសាា រ សុខភាពលា និងនិរនតរភាព 
សត្រមាបទ់ាងំអស់រន ។ ដំ្មណាេះត្រសាយ (A/76/L.75) ររស់មាគ ល់ថា 
សិេធិេេួលបានបរសិាថ នសាា រ មានសុខភាពលា និងនិរនតរភាពគឺ 

"ទារេ់ងមៅនឹងសិេធិមផសងមេៀរ និងច្ាបអ់នតរជារិប្ដ្លមានត្រសាប"់ 
មហើយបញ្ជា រថ់ា ការផសពវផាយរបស់ខលួន "ទាម្ទារឱ្យមានការអនុវរតន ៍
មពញមលញ" ថ្នពហុភាគី។ រិច្ចត្រពម្មត្រពៀងបរសិាថ ន (MEAs) 
"មត្រកាម្មរលការ ៍ថ្នច្ាបប់រសិាថ នអនតរជារិ" ។ UNGA 
បានអនុម្រ័ដំ្មណាេះត្រសាយមៅថ្ថ្ៃេី ២៨ ប្ខររកដ្ឋឆ្ន  ំ ២០២២ 
មដ្ឋយការមបាេះមឆ្ន រប្ដ្លបានររត់្រាច្ំនួន ១៦១ រំត្រេនិងរម នសមម្លង 
ត្របឆ្ងំ។ សិេធមនេះដំ្បូងមឡើយត្ររូវបានមសនើមឡើងមដ្ឋយរូសាត រកីា មា៉ា ល់ឌី្វ 
មា៉ា រ ៉ារុ សលូមវនី និងសវីស មហើយមត្រកាយម្រត្ររូវបានសហការឧបរថម្ភ 
មដ្ឋយត្របមេសជាង ១០០។ ដំ្មណាេះត្រសាយរបស់ UNGA 
គឺប្ផារមលើអរថបេត្រសមដ្ៀងរន ប្ដ្លត្ររូវបានអនុម្រ័មដ្ឋយត្ររុម្ត្របឹរាសិេធិ 
ម្នុសសអងគការសហត្របជាជារិ (UNHRC) រនុងប្ខរុោ ឆ្ន  ំ ២០២១ 
ប្ដ្លរំណាងឱ្យការេេួលសាគ ល់ជាផលូវការមលើរដំ្បូងមៅរត្រម្រិសរលថ្ន
សិេធិេេួលបានបរសិាថ នសាា រ សុខភាពលា និងនិរនតរភាព។ 

ត្របភព: IISD 
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អនុត្របធានាធិបរី Kamala Harris គូសបញ្ជា រអ់ំពីថ្វកិាច្ំនួន ១ 
ពានោ់នដុ្ោល រ រនុងជំនួយសហពន័ធសត្រមាបក់ារសត្រម្បខលួនមៅនឹង 
អាកាសធារុ 
អនុត្របធានាធិបរី Kamala Harris បានមធវើដំ្ម ើ រមៅកាន ់ South 
Florida កាលពីថ្ថ្ៃច្នា មដ្ើម្បតី្របកាសផតល់មូ្លនិធិសហពន័ធជាង ១ 
ពានោ់នដុ្ោល រ មដ្ើម្បបី្រលម្ាមហដ្ឋា រច្នាសម្ពន័ធេូទាងំត្របមេស 
មដ្ើម្បបីមងកើនភាពធន់មៅនឹងរំមៅខាល ងំ និងការប្ត្របត្របួលអាកាសធារុ។ 
មោរត្រសី     Harris      បាននិយយបនាា បពី់ជួបជាម្យួមម្ដឹ្រនាមំៅេី 
ភាន រង់ារត្រគបត់្រគងមត្ររេះអាសននសហពន័ធ  និងម្ជឈម្ ឌ លជារិពយេុះសងឃរា 
មៅ Miami ថា "ថ្ថ្ៃមនេះរដ្ាបាលរបស់មយើងរំពុងវនិិមយគជាង ១ 
ពានោ់នដុ្ោល រាម្រយៈ   FEMA  មដ្ើម្បផីតល់មូ្លនិធិដ្ល់គមត្រមាងប្ដ្ល 
ធននឹ់ងអាកាសធារុមៅរនុងេីត្ររុងចំ្នួន    ៣៤៣       ជំុវញិត្របមេសរបស់ 
មយើង"។     មសរវមិានបានបងាា ញពីរម្មវធីិមហដ្ឋា រច្នាសម្ពន័ធ          និង 
សហគម្នប៍្ដ្លធននឹ់ងការរសាងកាលពីថ្ថ្ៃច្នា មដ្ឋយនិយយថា 
វានឹងផតល់អរថត្របមយជនដ៍្ល់រដ្ាទាំង ៥០ ប្ដ្នដី្ចំ្នួនបី 
ត្រពម្ទាងំេីត្ររុងវា៉ា សីុនមាន។                  មសរវមិានបាននិយយថាការ 
វនិិមយគ   ១   ពានោ់នដុ្ោល រគឺជាការផតល់មូ្លនិធិមេវដ្ងមបើមត្របៀបមធៀប 
កាលពីឆ្ន មុំ្នសត្រមាបម់ហដ្ឋា រច្នាសម្ពន័ធប្ដ្លធន់នឹងអាកាសធារុ មហើយ 
បានផតល់រិរតិយស ដ្ល់មហដ្ឋា រច្នាសម្ពន័ធ Bipartisan ។ មោរត្រសី 
Harris បានមលើរមឡើងពីេឹរជំននដ់្ស៏ាោវមៅរនុងរដ្ា Missouri និង 
Kentucky មត្ររេះរាងំសៃួរ និងមភលើងម េះថ្ត្រពមៅរដ្ាកាលីហវ័រញ៉ា  
និងរលររំមៅេូទាងំត្របមេស មៅមពលប្ដ្លមោរត្រសីបានមរៀបរាប់ពីការ 
វនិិមយគរបស់រដ្ាបាលរនុងអំឡុងមពលសុនាររថារបស់មោរត្រសីមៅ 
សារលវេិាល័យ Florida International ។ 

ត្របភព: UPI 
 
 
 
 

 

មជ្ឈមណ្ឌ លននការសិកាអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាព 

អាស័យោា ន្: ផ្ទះរលខ២៤ ផ្លូវ៥៦៦ សង្កា ត ់បឹងកក២់ ខណ្ឌ  ទួលរោគ រាជ្ធាន្ី ភនរំពញ 
Email: admin@asianvision.org 

Facebook: Asian Vision Institute 

Twitter: Asian Vision Institute (@vision_asian) 

Telegram: AVI Channel (https://t.me/asianvision) 

https://www.upi.com/Top_News/US/2022/08/01/kamala-harris-miami-florida-climate-change/8781659354534/


 
 

 

 

 

 

 

 

Gov’t eyes 7% poverty rate 

The government will redouble efforts to reduce 

Cambodia’s poverty rate to a level at or below seven per 

cent in the near future to continue the nation’s recent 

record of progress, from at least 50 per cent in the 1990s 

to below 10 per cent before the Covid-19 pandemic 

struck. Meas Soksensan, secretary of state at the Ministry 

of Economy and Finance, said the government had strived 

to help the poor and vulnerable prior to Covid-19 and 

continued to do so during the pandemic to get them out of 

poverty. He was speaking at an August 2 press conference 

to highlight the ministry’s five-year achievements. During 

the pandemic, around 700,000 households were provided 

with direct assistance, totalling about 2.7 million people. 

Over the past 25 months, the total budget provided to the 

poor and vulnerable has been $744 million, with some 

expenditures ongoing. Soksensan also said that the relief 

package for the poor and vulnerable citizenry had also 

helped with economic growth of between 0.45 and 0.55 

per cent while also reducing the poverty rate by 2.5 to 

three per cent. The government, through the finance 

ministry, had to maintain its policy of providing financial 

aid packages to help small and medium enterprises for the 

vulnerable sectors along with continuing support for poor 

people, he said. 

Source: The Phnom Penh Post 

Preah Sihanouk Administration holds meeting to 

establish second Food Security and Nutrition 

Coordinating Working Group 

A meeting was held by the provincial administration of 

Preah Sihanouk to address the need of the strengthening 

food security capacity at the local level in the province. 

 

 

 

 

 

 

 

The meeting was held yesterday, and presided over by 

Kao Muy Thong, Deputy Secretary General of the 

Council for Agricultural and Rural Development of the 

Office of the Council of Ministers and Kong Vitan, 

Deputy Governor of Preah Sihanouk. Vitan said that the 

Preah Sihanouk Food Security and Nutrition Coordinating 

Working Group is an important task set by the Royal 

Government in the Sustainable Development Goals in line 

with the National Strategy 2019-2023 to support society. 

He continued that this is a key mechanism for addressing 

needs through strengthening the capacity for food security 

at the municipal, district, commune and sangkat levels. 

Muy Thong stated that the Council for Agricultural and 

Rural Development has cooperated with the Preah 

Sihanouk Provincial Administration and the working 

group of two international organizations, GIZ Cambodia 

and Helen Keller International Cambodia (HKI). The 

main point is to establish provincial working groups 

related to food security and nutrition to form a multi-

sectoral working group in line with the fourth phase of the 

Rectangular Strategy. 

Source: Khmer Times 

PM to China’s Wang: Kingdom still sees Covid 

fight as priority 

Prime Minister Hun Sen, at an August 4 meeting with 

Chinese State Councillor and Minister of Foreign Affairs 

Wang Yi, said that while Cambodia had succeeded in the 

initial Covid-19 fight, the continuing battle remained a 

priority. Hun Sen thanked China for donating Covid-19 

vaccines to Cambodia to assist in the fight against the 

disease, with the Kingdom ranked number one for its 

vaccination rollout. “Though we have been successful, the 

battle against Covid-19 remains our priority, with us 

especially continuing to work on public health. We 
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continue, in particular, to do whatever we can to be able 

to produce Covid-19 vaccines in Cambodia in the future,” 

he said. The premier also spoke of economic recovery and 

the reopening of socio-economic activities, with 

Cambodia remaining able to export goods and increase 

people’s incomes. He made mention of strategies for 

2024-2026, saying the Kingdom is prepared to purchase 

more than 100 million Covid-19 vaccine doses in the 

future to ensure it continues to be protected against the 

virus. Wang told Hun Sen at the meeting that China will 

lend the Kingdom a hand whenever it is needed. 

Source: The Phnom Penh Post 

UNGA Recognizes Human Right to Clean, 

Healthy, and Sustainable Environment  

The UN General Assembly (UNGA) passed a resolution 

recognizing the right to a clean, healthy, and sustainable 

environment as a human right. The UNGA calls upon 

States, international organizations, businesses, and other 

stakeholders to “scale up efforts” to ensure a clean, 

healthy, and sustainable environment for all. The 

resolution (A/76/L.75) notes that the right to a clean, 

healthy, and sustainable environment is “related to other 

rights and existing international law,” and affirms that its 

promotion “requires the full implementation” of the 

multilateral environmental agreements (MEAs) “under the 

principles of international environmental law.” The 

UNGA adopted the resolution on 28 July 2022, by a 

recorded vote of 161 in favor and zero against. Originally 

proposed by Costa Rica, the Maldives, Morocco, 

Slovenia, and Switzerland, and later co-sponsored by 

more than 100 countries, the UNGA resolution is based 

on a similar text, adopted by the UN Human Rights 

Council (UNHRC) in October 2021, which represented 

the first formal recognition at the global level of the right 

to a clean, healthy, and sustainable environment. 

Source: IISD 

 

 

 

 

VP Kamala Harris outlines $1B in federal aid for 

climate resiliency 

Vice President Kamala Harris traveled to South Florida on 

Monday to announce more than $1 billion in federal 

funding to improve infrastructure nationwide to increase 

resiliency to excessive heat and climate change. "Today 

our administration is investing more than $1 billion 

through FEMA to fund climate-resilient projects in 343 

cities, towns and counties around our nation," Harris said 

after meeting with leaders at the Federal Emergency 

Management Agency and the National Hurricane Center 

in Miami. The White House unveiled the Building 

Resilient Infrastructure and Communities Program earlier 

Monday saying it will benefit all 50 states, three territories 

and Washington, D.C. The White House said the $1 

billion investment is double last year's funding for 

climate-resilient infrastructure and credited the Bipartisan 

Infrastructure Law. Harris referenced deadly flooding in 

Missouri and Kentucky, drought and wildfires in 

California and heat waves across the nation as she 

outlined the administration's investment during her speech 

at Florida International University. 

Source: UPI 
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