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ផៅកនុងម្តីមាសទីមយួ ឆ្ន ២ំ០១៨ ការអភិវឌ្ឍមយួចំននួបានផ្តួចផផ្តីមផ ងីផៅកនុង
ម្បផទសកមពុជា។ ខាងផម្កាមផនេះគឺជាការផ្តួចផផ្តីមថ្មីៗផៅតាមបណ្តត ម្កសួងសាា ប័ន
នានា។ 

 

 

កមមការនីិមាន ក់កំពុងផែរសផមលៀកបំពាក់ផៅកនុងផរាងចម្កមយួកដនលង។ រូបថ្ត អងគការ
មូលនិធិអាសុី 
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ក្រសងួការងារ និងបណ្ត ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 
 

ម្កសួងការងារ និងបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈបានផចញផសចកតីម្បកាសអំពីវធិានការ
ចំននួ១១ចំណុច ដែលមាា ស់ផរាងចម្កសហម្ោសម្តូវអនុវតត ផែីមបទីប់សាក ត់ការ
ែលួសនលប់របស់កមមករ ែូចជា ធានាថាមានខ្យល់ផចញចូលម្គប់ម្ោន់ផៅកនុង
អាោរផ្លិតកមម ពិនិតយបរផិវណផរាងចម្កសហម្ោសផែីមបទីប់សាក ត់ ការសាយ
ភាយកលិនសារធាតុគីមី ថាន សំមាល ប់សតវលអិត និងសារធាតុែទទផទៀតផៅកនុងអោរ
ផ្លិតកមម បំពាក់ម្បព័នធផ ល្ីយតបកនុងម្ោអាសនន និងរកាសារធាតុងាយឆ្បផ្េះ
ឆ្ា យពីអោរផ្លិតកមម ផ្តល់ទឹកសាអ តសម្មាប់បរផិភាគ បណតុ េះបណ្តត លពីរផបៀប
ជផមលៀសខ្លួន និងោក់សញ្ញា ការពារសុវតាិភាព ផរៀបចំតផមលីងម្បព័នធ ចំហាយតាម
បទោា នបផចាកផទស និងចត់អនកទទលួខុ្សម្តូវដែលមានការបណតុ េះបណ្តត លម្តឹម
ម្តូវ ជាផែីម។ (វទិយុបារាងំអនតរជាតិ ទថ្ាទី៤ ដខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៨) 

 

ម្កសួងការងារ និងបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈបានផរៀបចំបផងកីតផោលនផោបាយ
ជាតិសតីពីសុវតាិភាពតាមែងផ្លូវ កនុងផោលបំណងកាត់បនាយផម្ោេះថាន ក់ចរាចរណ៍
ដែលពាក់ព័នធនឹងការែឹកជញ្ជូ នកមមករផរាងចម្ក។ ផោលនផោបាយផនេះនឹងផតត ត
សំខាន់ផៅផលីការជំរុញផលកីទឹកចិតតនិផោជក និងអនកផបីកបរឱ្យយកចិតតទុកោក់
ចំផពាេះសុវតាិភាពផធវីែំផណីរ។ កនុងរយៈផពល១១ដខ្ ឆ្ន ២ំ០១៧ ផម្ោេះចរាចរណ៍ 
បានផកីតផ ងីចំននួ ១៦៩១ករណី ដែលបានផធវីឱ្យបាត់ជីវតិមនុសសចំននួ ៣៣
នាក់ និងរបសួ ២១៩៣នាក់ ដែលភាគផម្ចីនផកីតផ ងីផោយសារដតការផបីកបរ 
ហសួផលបឿនកំណត់ ោនយនតខុ្សបផចាកផទស និងការែឹកផលីសចំណុេះ។ 
(សារព័ត៌មានដខ្មរថាមស៍ ទថ្ាទី២៣ ដខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៨) 
 
 
 

ក្រសងួរិច្ចការនារ ី
 

ផសចកតីម្ពាងចាប់សតីពីការពផពាេះជំនសួបានបញ្ា ប់ ដែលចាប់ផនេះនឹងហាមឃាត់ 
ការផធវីអាជីវកមម និងការពារស្រសតី និងកុមារពីការជញួែរួមនុសស។ 
(កាដសតភនំផពញប ុសតិ៍ ទថ្ាទ៧ី ដខ្មីនា ឆ្ន ២ំ០១៨) 
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ក្រសងួបរសិ្ថា ន 
 

ម្កសួងបរសិាា នបានផងកីតឧទោនជាតិសមុម្ទផកាេះរ  ុង ផែីមបអីភិរកស និងការពារ
ម្បព័នធផអកូ ូសុីផៅផលីផកាេះ និងសមុម្ទជំុវញិ ដែលមានទផ្ៃសរុបម្បមាណ ៥២ 
៤៤៨ ហកិតា កនុងផនាេះមានទផ្ៃែីទំហ ំ ៥៣១១ ហកិតា និងទផ្ៃទឹកសមុម្ទទំហ ំ
៤៧១៣៧ ហកិតា រមួមាន ផកាេះរ  ុង ផកាេះរ  ុងសនលឹម ផកាេះកូន ផកាេះតូច ផកាេះតាផទៀ
ម ផកាេះមាន ស់ផម្ៅ ផកាេះមាន ស់កនុង និងសមុម្ទជំុវញិ។ 
(អនុម្កឹតយរបស់ម្កសងួបរសិាា ន ចុេះទថ្ាទី៨ ដខ្កុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨) 
 
 

 

http://www.moe.gov.kh/wp-content/uploads/2018/02/%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%99_%E1%9E%94%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%BE%E1%9E%8F%E1%9E%A7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9F%84%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9F%89%E1%9E%BB%E1%9E%84.pdf
http://www.moe.gov.kh/wp-content/uploads/2018/02/%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%99_%E1%9E%94%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%BE%E1%9E%8F%E1%9E%A7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9F%84%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9F%89%E1%9E%BB%E1%9E%84.pdf
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ក្រសងួមហាផ្ទៃ 
 

ម្កសួងមហាទផ្ៃផម្ោងបផងកីនចំននួការោិល័យផ្តល់លិខិ្ត ល្ងដែន ផៅផខ្តតតាម
បផណ្តត យម្ពំដែន រមួមាន ផខ្តតបាត់ែំបង ផកាេះកុង និងផខ្តតទប លិន។ បចាុបបនន  
កមពុជាមានការោិល័យផ្តល់លិខិ្ត ល្ងដែនចំននួបីកដនលង ដែលកនុងផនាេះ ពីរកដនលង
ផៅទីម្កុងភនំផពញ និងមយួកដនលងផទៀតផៅម្កុងផបា យដប ត ផខ្តតបនាៃ យមានជ័យ។  
ជាងផនេះផៅផទៀត ម្កសួងមហាទផ្ៃ។ (កាដសតដខ្មរថាមស៍ ទថ្ាទី២៣ ដខ្មករា ឆ្ន ំ
២០១៨) 

ផលាកជំទវ ជូ ប ុនផអង (រូបកណ្តត ល) រែាផលខាធិការម្កសួងមហាទផ្ៃ បានចូលរមួសដមតងមតិ
ផោបល់ផៅកាន់សិកាា កាមដែលបានចូលរមួកនុងសិកាា សាលាកសាងសមតាភាពថាន ក់ជាតិសតីពី      
«ភាពឆ្ល តទវទនផទសនតរម្បផវសន៍ការងារ និងម្បយុទធម្បឆ្ងំអំផពីជួញែូរមនុសស» ដែលផរៀបចំ 
ផោយអងគការមូលនិធិអាសីុ ផៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៦។ រូបថ្ត អងគការមូលនិធិអាសីុ។ 

ម្កសួងមហាទផ្ៃបានផរៀបចំម្កុមការងារអនតរម្កសួងផៅផខ្តតបនាៃ យមានជ័យ ផែីមបី
ផោេះម្សាយបញ្ញា មាតុភូមិនិវតតរបស់ពលករខុ្សចាប់មកពីម្បផទសទថ្។ ម្កុម
ការងារផនាេះរមួមាន សមាសភាពមកពី ម្កសួងមហាទផ្ៃ ម្កសួងការងារ និងបណតុ េះ
បណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ម្កសួងសងគមកិចា អតីតយុទធជន និងសាត រយុវនីតិសមបទ និង
ម្កសួងការបរផទស និងសហម្បតិបតតិការអនតរជាតិ។ ម្កុមការងារផនេះមានតួនាទី
កនុងការបញ្ឈប់ការ ល្ងដែនខុ្សចាប់តាមរយៈការម្បមូលព័ត៌មានផផ្សងៗពីពលករ
ដែលផធវីមាតុភូមិនិវតត ផែីមបជីយួែល់អាជាា ធរកនុងការកំណត់មុខ្សញ្ញា ផមខ្យល់
ដែលជយួពលករទងំផនាេះ ល្ងដែនខុ្សចាប់។ (កាដសតដខ្មរថាមស៍ ទថ្ាទ៦ី ដខ្កុមភៈ 
ឆ្ន ២ំ០១៨) 
 

http://www.khmertimeskh.com/5077734/community-sentences-project-way/
http://www.khmertimeskh.com/5077734/community-sentences-project-way/
http://www.khmertimeskh.com/5077734/community-sentences-project-way/
http://www.khmertimeskh.com/5077734/community-sentences-project-way/
http://www.khmertimeskh.com/5077734/community-sentences-project-way/
http://www.khmertimeskh.com/5077734/community-sentences-project-way/
http://www.khmertimeskh.com/5077734/community-sentences-project-way/
http://www.khmertimeskh.com/5077734/community-sentences-project-way/
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ក្រសងួពាណិជារមម 
 

អងគភាពថ្មីមយួដែលមានសមាជិកចម្មុេះចំនួន១២នាក់មកពី ម្កសួងពាណិជជកមម 
ម្កសួងកសិកមម រុកាា ម្បមាញ់ និងផនសាទ និងសហព័នធម្សូវអងករកមពុជាម្តូវបាន
បផងកីតផ ងីផែីមបមី្តួតពិនិតយផ្លិតកមមម្សូវ និងដខ្សសងាវ ក់ផ្គត់ផ្គង់ម្សូវ ដែលោក់
សាល កថា «ផ្លិតផៅកមពុជា» ផែីមបធីានាអំពីម្បភព និងផ្តល់ការទុកចិតតែល់អនក
ទិញបរផទស។ (កាដសតដខ្មរថាមស៍ ទថ្ាទី១៥ ដខ្កុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨) 

 
ក្រសងួមតខងារស្ថធារណៈ 
 

ម្កសួងមុខ្ងារសាធារណៈបានផធវីវផិសាធនកមមផៅផលីអនុម្កឹតយឆ្ន ២ំ០១៣ សតីពីរែា
បាលថាន ក់ផម្កាមជាតិ ដែលបានផផ្ៃរការម្គប់ម្គងបុគគលិកទនអងគភាពជំនាញផៅ
តាមរាជធានី ផខ្តត ម្កុង ម្សុក ខ្ណឌ  ផៅឱ្យរែាបាលថាន ក់ផម្កាមជាតិជាអនកដតងតាងំ 
ឬបញ្ា ប់មុខ្តំដណងរបស់មស្រនតី ផៅតាមនៃីរ ឬអងគភាព និងការោិល័យជំនាញ
នានាទនម្កសួងដែលបំផពញមុខ្ងារថាន ក់ផម្កាមជាតិ។ 
(វទិយុបារាងំអនតរជាត ិទថ្ាទ៦ី ដខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៨) 

 
ក្រសងួស្ថធារណការ និងដឹរជញ្ាូន 
 

ម្កសួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន បានចុេះហតតផលខាជាមយួអងគការ JICA កនុង
ការអនុវតតគផម្មាងរយៈផពលបីឆ្ន សំតីពី ការបផងកីតម្បព័នធចុេះបញ្ជ ី និងម្តួតពិនិតយ 
លកាណៈបផចាកផទសោនយនត ផែីមបធីានាអំពីគុណភាពោនយនត និងសុវតាិភាព
តាមែងផ្លូវផៅកនុងម្ពេះរាជាណ្តចម្កកមពុជា។ កិចាម្ពមផពៀងផនេះផធវីផ ងីកនុងផោល
បំណងផោេះម្សាយឧបសគគដែលម្កសួងធាល ប់ជបួម្បទេះកនលងមក ែូចជា ម្បព័នធចុេះ
បញ្ជ ីមិនទំផនីប កងវេះការអនុវតតន៍ និងកងវេះការការពារម្ទពយសមបតិតរបស់មាា ស់ោន
យនតជាផែីម។ មិនដតប ុផណ្តណ េះ កិចាម្ពមផម្ពៀងផនេះនឹងជយួអគគនាយកោា នពនធោរ 
កនុងការម្បមូលពនធលផលីមផធោបាយែឹកជញ្ជូ ន កាត់បនាយការនាចូំលរថ្យនតខុ្ស
ចាប់ និងកាត់បនាយចំននួរថ្យនតមិនបានចុេះបញ្ជ ី។ (វទិយុបារាងំអនតរជាត ិ ទថ្ាទី៣០ 
ដខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៨) 
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ក្រសងួសសដឋរិច្ច និងហរិញ្ញវត្ាត 
 

ចប់ពីទថ្ាទី២៦ ដខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៨ ម្កសួងចំននួ១០ នឹងផម្បីម្បាស់ម្បព័នធ
ម្គប់ម្គងព័ត៌មានហរិញ្ាវតាុ ដែលពម្ងឹងការអនុវតតនីតិវធីិហរិញ្ាវតាុ ចំផណញផពល
ផវលា និងធនធាន ម្ពមទងំជយួសម្មួលការងាររបស់មស្រនតីទទលួបនៃុកហរិញ្ាវតាុ 
និងថ្វកិាផៅតាមម្កសួងនានា។ ផៅទថ្ាអនាគត ម្បព័នធម្គប់ម្គងព័ត៌មានហរិញ្ាវតាុ
នឹងោក់ឱ្យផម្បីម្បាស់ផៅម្គប់នាយកោា នផសែាកិចា និងហរិញ្ាវតាុផៅម្គប់២៥ផខ្តត
ម្កុង និងម្កសួងផផ្សងៗផទៀត។ (វទិយុបារាងំអនតរជាតិ ទថ្ាទី២៦ ដខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៨) 

 
ក្រសងួអប់រ ំយតវជន និងរីឡា 

 
សិសសម្សីមកពីវទិោល័យចំនួនពីរទទួលបានកង់ និងសមាភ រៈសិកា ពីគផម្មាង «ការផលីកកមពស់
អនាគតសិសសម្សីតាមរយៈការអប់រ»ំ ផៅឆ្ន ២ំ០១៧។ រូបថ្ត អងគការមូលនិធិអាសីុ។ 

ម្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា បានផផ្ាីលិខិ្តផៅម្បធានមនៃីរអប់រផំខ្តតទូទងំ
ម្បផទសឱ្យចត់វធិានការពម្ងឹងវន័ិយ និងការម្គប់ម្គងបុគគលិកអប់រផំៅតាមម្គឹេះ 
សាា នអប់រសំាធារណៈទងំអស់ ផែីមបជំីរុញឱ្យមានការផោរពផមា ងបផម្ងៀន និងការ
ទទលួខុ្សម្តូវ ដែលជេះឥទធិពលែល់ការអនុវតតកមមវធីិសិកា និងការអប់ររំបស់
សិសស។ (លខិ្ិតម្កសួងអប់រ ំយុវជន នងិកីឡា ទថ្ាទី១៨ ដខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៨) 
 



7 
 

គណៈរម្មម ធិការជ្ជត្ិសរៀបច្ំការស ុះសនោ ត្ 
 

គណៈកមាម ធិការជាតិផរៀបចំការផបាេះផឆ្ន ត បានផរៀបចំសិកាា សាលាពិផម្ោេះផោបល់
ផៅផលីផសចកតីម្ពាងបទបញ្ញជ  និងនីតិវធីិសម្មាប់ការផបាេះផឆ្ន តជាតិផម្ជីសតាងំ
តំណ្តងរាស្រសត ផោយផតត តសំខាន់ផៅផលីការកាត់បនាយសនលឹកផឆ្ន តមិនបានការ។
(វទិយុបារាងំអនតរជាត ិទថ្ាទ២ី៤ ដខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៨) 

អគគនាយរដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ 
 

អគគនាយកោា នពនធោរបានបផងកីតកមមវធីិទូរសពៃទែទំផនីបផ ម្ េះថា «GDT Audit 

Check» សម្មាប់ម្តួតពិនិតយឯកសារសវនកមម  ផែីមបឱី្យអនកជាប់ពនធែឹងថា លិខិ្ត
សវនកមមដែលផចញផោយអគគនាយកោា នពនធោរ ពិតម្បាកែ ឬដកលងកាល យ។ 
(កាដសតផស្រហវសញ ូ វ ទថ្ាទ៧ី ដខ្មីនា ឆ្ន ២ំ០១៨) 
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សម្មាប់ព័ត៌មានបដនាម 
សូមទក់ទង 

អងគការមូលនិធិអាសីុម្បចកំមពុជា  

ផ្ៃេះផលខ្ ៥៩ 
វថីិ្ឧញ ផពម្ជ (ផ្លូវផលខ្ ២៤២) 
រាជធានីភនំផពញ 
ម្ពេះរាជាណ្តចម្កកមពុជា 
ទូរសពៃ៖ 
(៨៥៥-២៣) ២១០ ៤៣១ 
អីុដម ល៖ policy.pulse@ 
asiafoundation.org 
ផគហទំពរ័៖www.asiafoundation.org 

 
 

ការពរសពាុះជនំួសសៅរមពតជ្ជ 
២០១១ ការពរផពាេះជំនួសបានផលចផ ងីែំបូងផៅកនុងសារព័ត៌មានផៅកមពុជា 

(កាដសតភនំផពញប ុសតិ៍ ភាសាអង់ផគលស ទថ្ាទី២៦ ដខ្តុលា ឆ្ន ២ំ០១១) 
២០១៤ កូនដែលផកីតផចញពីមាត យពរផពាេះជំនួសម្តូវបានចិញ្ា ឹមផៅកមពុជា 

(កាដសតភនំផពញប ុសតិ៍ ភាសាអង់ផគលស ទថ្ាទី១៨ ដខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០១៤) 
 គនលីកផវជជសាស្រសតបងកកំផណីតែំបូងផគបានចប់ផផ្តីមអាជីវកមមផៅកមពុជា 

(កាដសតភនំផពញប ុសតិ៍ ភាសាអង់ផគលស ទថ្ាទី២០ ដខ្កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៤) 
២០១៦ ម្កសួងមហាទផ្ៃយល់ថា ការពរផពាេះជំនួសគឺជាសណ្តា នមួយទនការជួញែូរមនុសស 

(កាដសតភនំផពញប ុសតិ៍ ភាសាអង់ផគលស ទថ្ាទី២ ដខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៦) 
 ភាន ក់ងារពរផពាេះជំនួសរបស់ម្កុមហ ុនអាផមរកិបានែំផណីរការផៅកមពុជា 

(កាដសតភនំផពញប ុសតិ៍ ភាសាអង់ផគលស ទថ្ាទី៦ ដខ្កកកោ ឆ្ន ២ំ០១៦) 
 នគរបាលម្បឆ្ងំនឹងការជួញែូរមនុសសបានឃាត់ខ្លួនមនុសសបីនាក់ដែលពាក់ព័នធនឹង

ករណីពរផពាេះជំនួស (កាដសតភនំផពញប ុសតិ៍ ភាសាអង់ផគលស ទថ្ាទី២១ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ន ំ
២០១៦) 

 ម្កសួងកិចាការនារផីម្ោងបផងកីតគណៈកមាម ធិការអនតរម្កសួងមួយផែីមបផីធវីផសចកតីម្ពាង
ចាប់សតីពីការពរផពាេះជំនួស (កាដសតភនំផពញប ុសតិ៍ ភាសាអង់ផគលស ទថ្ាទី១៥ ដខ្ធនូ ឆ្ន ំ
២០១៦) 

២០១៨ ផសចកតីម្ពាងចាប់សតីពីការពរផពាេះជំនួសម្តូវបានបញ្ា ប់ដែលមាន៩ជំពូក និង៦២មា
ម្តា។ ផសចកតីម្ពាងចាប់ផនេះតាក់ដតងផ ងីកនុងផោលបំណងហាមម្បាមការផធវីអាជីវ
កមម និងការពារស្រសតី ម្ពមទងំកុមារពីការជួញែូរមនុសស (កាដសតភនំផពញប ុសតិ៍ ភាសា
អង់ផគលស ទថ្ាទី៧ ដខ្មីនា ឆ្ន ២ំ០១៨) 

 
 

ម្កុមម្បឹការបស ់ Policy Pulse រមួមាន តំណ្តងមកពី the American Chamber of Commerce in 
Cambodia, the Cambodian Institute for Cooperation and Peace, Cambodians for Resource 
Revenue Transparency, the Committee for Free and Fair Elections in Cambodia, the 
Cooperation Committee for Cambodia, DFDL, the European Chamber of Commerce in 
Cambodia, GIZ, JICA Cambodia Office, Mekong Strategic Partners, the NGO Education 
Partnership, the NGO Forum on Cambodia, OXFAM, PACT, the Reproductive and Child 
Health Alliance, Transparency International Cambodia, the United Nations Children’s Fund, 
University Research Company, LLC, and other experts from bilateral agencies, multilateral 
institutions, NGOs and the private sector. 
 
 

 
 
 

អងគការមូលនិធិអាសីុ គឺជាអងគការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិមួយដែលមិនដសវងរកម្បាក់ចំផណញ ដែលចូលរមួកនុង
ការផលីកកមពស់ការរស់ផៅរបស់ម្បជាជនផៅជំុវញិទវីបអាសីុ។ អងគការមូល និធិអាសីុមានបទពិផសាធន៍
ការជាងម្បាមំួយទសវតសរ ៍ ដែលការងាររបស់អងគការមូលនិធិអាសីុភាគផម្ចីនផតត តផៅផលីផោលផៅធំៗ
ចំនួនម្បា ំរមួមាន ការពម្ងឹងអភិបាលកិចា ការផលីកកមពស់ស្រសតី ការផលីកកមពស់ផសែាកិចា ការផលីកកមពស់ប
រសិាា ន និងការផលីកកមពស់កិចាសហម្បតិបតិតការផៅកនុងតំបន់។ 

 


