
 

ព្រឹត្តិបព្ត្រ័ត៌្មាន 
ត្រីមាសទីពីរ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

Policy Pulse ដែលកាលពមុីនជាគំ
ណិតផ្តួចផផ្តីមបញ្ជ ីកំដណទម្មង់ ម្តូវបាន
បផងកីតផ ងីផោយអងគការមូលនិធិអាសីុ
កនុងផោលបំណងម្បមូលចងម្កង ឯក
សារ និងផ្សពវផ្ាយែល់សាធារណៈជន
អំពីកំដណទម្មង់នានាដែលម្កសួង និង
សាា ប័នរបស់រាជរោា ភិបាលសផម្មចបាន
ម្បចឆំ្ន  ំផែីមបផី្តល់ជាចំផណេះែឹង និង
ព័ត៌មានែល់សាធារណៈជនឱ្យកាន់ដត
ទូលំទូលាយ។ 
 
ម្ពឹតតិបម្តព័ត៌មានរបស់ Policy Pulse 
គឺជាមផធោបាយថ្មីមួយដែលនងឹផ្តល់
ព័ត៌មានទងំអស់ផនាេះផៅែល់
សាធារណជន។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ផគហទំព័រ www.policypulse.org 
 

 

 
ផៅកនុងម្តីមាសទីពីរ ឆ្ន ២ំ០១៨ ការអភិវឌ្ឍមយួចំនួនបានផ្តួចផផ្តីមផ ងីផៅកនុង
ម្បផទសកមពុជា។ ខាងផម្កាមផនេះគឺជាការផ្តួចផផ្តីមថ្មីៗផៅតាមបណ្តត ម្កសួងសាា ប័ន
នានា។ 
 

 

Policy Pulse បានផរៀបចំកមមវធីិបាឋកថាសាធារណៈមយួសតីអំពី «សុវតាិភាព
ចរាចរណ៍តាមែងផ្លូវសម្មាប់កមមករកមមការនីិផរាងចម្ក» ផៅថ្ថ្ៃទី២២ ដែមិថុ្នា 
ឆ្ន ២ំ០១៨។ វាគមិនចំនួនពីររូបរមួមាន ផលាកជំទវ មឹន មាណវ ី រែាផលខាធិការ
ម្កសួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន ម្ពមទងំផលាក គីម បញ្ញា  នាយកអងគការ
បង្កក ររបសួអាសុីម្បចកំមពុជា បានចូលរមួដចករដំលកចំផណេះែឹង និងបទពិផសាធន៍
ការង្ករដែលពាក់ព័នធនឹងម្បធានបទខាងផលី។ អនកចូលរមួម្បមាណ ៣០នាក់ មក
ពីម្គឹេះសាា នរែា និងឯកជនបានចូលរមួផៅកនុងកមមវធីិផនេះ។ រូបថ្ត៖ អងគការមូលនិ
ធិអាសីុ 
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ក្រសងួរសរិម្ម រកុ្ខា ក្រមាញ ់និងននសាទ 
 
ម្កសួងកសិកមម រុកាា ម្បមាញ់ និងផនសាទ បានផបីកែំផណីរការមនទីរពិផសាធន៍
ផ្លិតផ្លកសិកមម និងចំណីអាហារមយួផែីមបវីភិាគគុណភាព និងសុវតាិភាពផលី
ចំណីអាហារថ្នផ្លិតផ្លកសិកមម និងផចញវញិ្ញា បនបម្តបញ្ញជ ក់គុណភាព និង
សុវតាិភាពផលីចំណីអាហារថ្នផ្លិតផ្លកសិកមម។ ការវាយតថ្មលគុណភាព និង
សុវតាិភាពនឹងអនុវតតតាមសតង់ោរជាតិ សតង់ោរអាសា៊ា ន និងសតង់ោររបស់ម្បផទស
នាចូំល។ (គណផនយយផហវសប៊ាុករបស់ម្កសួង ថ្ថ្ៃទី២០ ដែផមសា ឆ្ន ២ំ០១៨) 
 

 
កសិករកំពុងសទូងម្សូវកនុងដម្ស។ រូបថ្ត៖ អងគការមូលនិធិអាសីុ 
 
ម្កសួងកសិកមម រុកាា ម្បមាញ់ និងផនសាទបានផរៀបចំផសចកតីម្ពាងចាប់ថ្មីមយួសតី
អំពីចំណីអាហារសររីាងគ ដែលមាន៦០មាម្តា ផែីមបមី្គប់ម្គងគុណភាពចំណី
អាហារសររីាងគ ម្ពមទងំធានានូវការផជឿទុកចិតតពីទីផ្ារ និងអតិថិ្ជន។ ម្កសួង
រពឹំងថា ចាប់ថ្មីផនេះនឹងកាត់បនាយនូវការចំណ្តយ និងផលីកកមពស់ផ្លិតកមមផែីមបី
ផ ល្ីយតបផៅនឹងតម្មូវការទីផ្ារ។ បចចុបបនន ផ្លិតផ្លសររីាងគមានតថ្មលថ្ថ្លជាង
ពាក់កណ្តត លថ្នផ្លិតផ្លបដនលកនុងម្សុកធមមតា និងផ្លិតផ្លនាចូំល ផោយសារ
ដតកងវេះអនកផ្លិត និងកម្មិតថ្នការផ្លិតផៅទបផៅផ យី។ (សារព័ត៌មាន The 
Nation ថ្ថ្ៃទី២៦ ដែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៨) 

 

https://www.facebook.com/maff.gov.kh/photos/pcb.1891269144244614/1891268674244661/?type=3
https://www.facebook.com/maff.gov.kh/photos/pcb.1891269144244614/1891268674244661/?type=3
http://www.nationmultimedia.com/detail/asean-plus/30346273
http://www.nationmultimedia.com/detail/asean-plus/30346273
http://www.nationmultimedia.com/detail/asean-plus/30346273
http://www.nationmultimedia.com/detail/asean-plus/30346273
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ក្រសងួក្ខរងារ និងរណុ្ុះរណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 
 
ម្កសួងការង្ករ និងបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ផម្ោងបផងកីតគណៈកមាម ធិការមយួ
ដែលមានសមាសភាពចូលរមួពីម្កសួងពាក់ព័នធមយួចំននួ ផែីមបផីោេះម្សាយបញ្ញា
ដែលនិផោជករត់ផចលផរាងចម្កផោយមិនផបីកម្បាក់ដែជូនកមមករ។ 
(សារព័ត៌មានដែមរថាមស៍ ថ្ថ្ៃទី១១ ដែផមសា ឆ្ន ២ំ០១៨) 
 

 
កមមករកមមការនិីផរាងចម្កកំពុងបរផិភាគអាហារផពលថ្ថ្ៃម្តង់ផៅកនុងផរាងចម្កមួយ។ 
រូបថ្ត៖ អងគការពលកមមអនតរជាតិ/ គផម្មាងផរាងចម្កកាន់ដតម្បផសីរផៅកមពុជា 
 
ម្កសួងការង្ករ និងបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈផម្ោងចត់វធិានការចំននួបី ផែីមបទីប់
សាក ត់បញ្ញា ផម្ោេះថាន ក់ផៅកនុងផរាងចម្ក រមួមាន ការចុេះអធិការកិចចផែីមបពីម្ងឹងការ 
អនុវតតចាប់ ការបផងកីនលិែិតបទោា នគតិយុតតសតីពីសុែភាព និងសុវតាិភាពការង្ករ 
និងការចុេះអប់របំណតុ េះបណ្តត លែល់កមមករកមមការនីិផៅតាមផរាងចម្ក។ កាលពីបនួ
ដែផែីមឆ្ន ២ំ០១៨ ករណីកមមករែលួសនលប់ផោយសារដតការបំពុលបរសិាា នបាន
ផកីតផ ងីចំនួន ៤០០ករណី។ (សារព័ត៌មានថ្មីថ្ម ីថ្ថ្ៃទី៧ ដែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៨) 
 

 
 
 
 
 

https://www.khmertimeskh.com/50301780/committee-created-to-deal-with-issue-of-factory-owners-fleeing/
https://www.khmertimeskh.com/50301780/committee-created-to-deal-with-issue-of-factory-owners-fleeing/
https://thmeythmey.com/?page=detail&id=64516
https://thmeythmey.com/?page=detail&id=64516
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ក្រសងួររសិាា ន 
 

ម្កសួងបរសិាា នបានផងកីតដែនជម្មកសតវថ្ម្ពសងឃរុកាា វន័ ផៅផែតតឧតតរមានជ័យ 
ដែលម្គបែណត ប់ផលីថ្ផ្ទែីម្បមាណ ៣០ ២៤៥ ហចិតា។ ផបីផោងតាមអនុម្កឹតយ
ដែលបានចុេះកាលពីថ្ថ្ៃទី៥ ដែផមសា ដែនជម្មកសតវថ្ម្ពផនេះម្តូវបានបផងកីតផ ងី
កនុងផោលបំណងការពារសតវថ្ម្ព អភិរកសម្បព័នធផអកូ ូសុី ជីវចម្មុេះ និងធនធាន
ធមមជាតិ ម្ពមទងំជំរុញឱ្យមានការកាត់បនាយការដម្បម្បួលអាកាសធាតុ និងផម្ោេះ
ធមមជាតិ។ (សារព័ត៌ដែមរថាមស៍ ថ្ថ្ៃទី១១ ដែផមសា ឆ្ន ២ំ០១៨) 
 

ក្រសងួម្ហាផ្ទៃ 
 

រាជរោា ភិបាលបានអនុម័តផសចកតីម្ពាងចាប់ថ្មីសតីពីសញ្ញជ តិ ដែលផធវីផ ងីកនុង
ផោលបំណង ផែីមបពីម្ងឹងការម្គប់ម្គងកិចចការសញ្ញជ តិឱ្យកាន់ដតមានម្បសិទធភាព 
ធានានូវសិទធិរបស់ម្បជាពលរែា ការពារសនតិសុែ និងផ្លម្បផោជន៍របស់ជាតិ។ 
ផសចកតីម្ពាងចាប់ថ្មីបានកំណត់អំពី ការទទលួបានសញ្ញជ តិដែមរពីកំផណីត ការ
ទទលួបានសញ្ញជ តិដែមរផោយការសមុ ំកូនផពញផលញ ការទទលួបានសញ្ញជ តិដែមរ
ផោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការទទលួបានសញ្ញជ តិដែមរផោយសញ្ញជ តូបនីយកមម និងការ
បាត់សញ្ញជ តិដែមរ។ (វទិយុបារាងំអនតរជាតិ ថ្ថ្ៃទី១១ ដែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៨) 
 

 
កុមារមីាន ក់ផែីរតាមផ្លូវផៅសាលាផរៀនមួយផៅដកបរផ្ទេះរបស់នាង។ រូបថ្ត៖ អងគការមូលនិធិអាសីុ 
 
 

https://www.khmertimeskh.com/301738/new-wildlife-sanctuary-established/
https://www.khmertimeskh.com/301738/new-wildlife-sanctuary-established/
http://km.rfi.fr/cambodia/gov-pass-the-draft-citizenship-law-11-05-2018
http://km.rfi.fr/cambodia/gov-pass-the-draft-citizenship-law-11-05-2018
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ម្កសួងមហាថ្ផ្ទបានផរៀបចំផសចកតីម្ពាងចាប់សតីអំពី ែង់សុីផតម្បជាជន អតត
សញ្ញា ណកមម និងសាិតិែង់សុីផតម្បជាជន ផែីមបធីានាអំពីការចុេះបញ្ជ ីកំផណីត 
មរណភាព ការផរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងទិននន័យផផ្សងៗផទៀតដែលទក់ទងផៅនឹង
ែង់សុីផតម្បជាជន។ ផោលបំណងចមបងថ្នផសចកតីម្ពាងផនេះផធវីផ ងីផែីមបបីផងកីត
លកាែណឌ គតិយុតតចបំាច់កនុងការបផងកីតម្បព័នធមយួដែលមានម្បសិទធភាព និងផជឿ
ទុកចិតតបានដែលអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណម្បជាជនកមពុជាម្គប់រូប ដែលរបស់ផៅ
កនុងម្បផទសកមពុជា និងផែីមបផីធវីជំផរឿនម្បជាជន។ (កាដសតភនំផពញប ុសតិ៍ ថ្ថ្ៃទី២៧ 
ដែមិថុ្នា ឆ្ន ២ំ០១៨) 

 
ក្រសងួររ ៉ែ និងថាម្ពល 
 
ម្កសួងដរ   និងថាមពលបានផធវីវផិសាធនកមមចាប់សតីពីការម្គប់ម្គង និងការផធវីអាជិវ
កមមធនធានដរ   ផែីមបពីម្ងឹងលកាែណគតិយុតតវស័ិយដរ   និងការោក់ពិន័យជន
ម្បម្ពឹតតផលមីស។ វផិសាធនកមមថ្មីនឹងផ្តល់សិទធែល់ម្កសួងកនុងការបផងកីតនគរបាល
យុតតិធម៌កនុងការពម្ងឹងការអនុវតតចាប់។ វផិសាធនកមមផនេះផធវីផ ងីបនាទ ប់ពីការបិទ
អាជីវកមមដរ  ែុសចាប់ជិត៣០កដនលងផៅផែតតមណឌ លគីរ ី ផៅកនុងករណីពុលផៅផែតត
ម្កផចេះ។ កាលពីឆ្ន ២ំ០១៣ ម្កសួងបានផចញអាជាា ប័ណណអាជីវកមមដរ  ចំននួ១៥០។
ផម្កាយមកផៅឆ្ន ២ំ០១៧ ម្កសួងបានផធវីការពិនិតយផ ងីវញិ និងបានផ្តល់អាជាា ប័
ណណអាជីវកមមដរ  ែល់ម្កុមហ៊ាុនចំននួ ៥០ ដតប ុផណ្តណ េះ។ (សារព័ត៌មានដែមរថាមស៍ ថ្ថ្ៃ
ទី១២ ដែមិថុ្នា ឆ្ន ២ំ០១៨) 
 
ក្រសងួសងគម្រិច្ច អតីតយទុធជន និងយវុនីតិសម្បទា 
 
ម្កសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ បានម្បកាសអំពីការសាង
សង់មនទីរឃុឃំងំសម្មាប់អនីតិជនថ្មីមយួដែលមានថ្ផ្ទែីទំហ ំ ២ហចិតា ផៅម្សុក  
កណ្តត លសទឹង ផែតតកណ្តត ល ផែីមបកីាត់បនាយភាពកកកុញផៅកនុងមនទីរឃុឃំងំ 
និងផផ្ទរអនីតិជនផចញពីមនទីរឃុឃំងំនីតិជន។ មនទីរឃុឃំងំសម្មាប់អនីតិជននឹង
ផ្តល់ការអប់រ ំ និងការសាត រនីតិសមបទែល់អនីតិជនដែលជាប់ឃុឃំងំ។ បចចុបបនន 
អនីតិជនចំននួ ១៤០០នាក់ បានជាប់ឃុឃំងំទូទងំម្បផទស។( សារព័ត៌មានដែមរ
ថាមស៍ ថ្ថ្ៃទី២៧ ដែមិថុ្នា ឆ្ន ២ំ០១៨) 
 

https://www.phnompenhpost.com/national/ministry-drafting-law-identification
https://www.phnompenhpost.com/national/ministry-drafting-law-identification
https://www.phnompenhpost.com/national/ministry-drafting-law-identification
https://www.phnompenhpost.com/national/ministry-drafting-law-identification
https://www.khmertimeskh.com/50499817/senate-passes-mineral-resources-law/
https://www.khmertimeskh.com/50499817/senate-passes-mineral-resources-law/
https://www.khmertimeskh.com/50499817/senate-passes-mineral-resources-law/
https://www.khmertimeskh.com/50499817/senate-passes-mineral-resources-law/
https://www.khmertimeskh.com/50505355/first-youth-detention-centre-planned/
https://www.khmertimeskh.com/50505355/first-youth-detention-centre-planned/
https://www.khmertimeskh.com/50505355/first-youth-detention-centre-planned/
https://www.khmertimeskh.com/50505355/first-youth-detention-centre-planned/
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 ក្រសងួអរ់រ ំយវុជន និងរីឡា 
 
ម្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ទទលួបានកមចីចំននួ ៩០ លាន ែុលាល អាផមរកិ 
ផោយឥតការម្បាក់ពីធនាោរពិភពផលាក សម្មាប់គផម្មាងកំដណទម្មង់វស័ិយអប់រ ំ
កម្មិតឧតតមសិកាផៅកមពុជា។ គផម្មាងផនេះមានរយៈផពលម្បាមំយួឆ្ន ដំែលមាន
បំណងផលីកកមពស់ការទទួលបានការអប់រ ំ គុណភាពអប់រ ំ និងការម្សាវម្ជាវ 
ពម្ងឹងអភិបាលកិចចម្គឹេះសាា នឧតតមសិកា ពម្ងីកមហាវទិោល័យផៅផែតតបាត់ែំបង 
និងផែតតសាវ យផរៀង ម្ពមទងំសាងសង់អផនតវាសិកោា ននិសិសតផៅភនំផពញ និងទី
ម្បជំុែថ្ទ។ (កាដសតភនំផពញប ុសតិ៍ ថ្ថ្ៃទី៣០ ដែផមសា ឆ្ន ២ំ០១៨) 
 

រូបភាពបណ្តណ ល័យតូចមួយ។ រូបថ្ត៖ អងគការមូលនិធិអាសីុ។ 
 
គណៈកមាម ធិការទទលួសាគ ល់គុណភាពអប់រថំ្នកមពុជា បានផចញផសចកតីសផម្មច
មយួសតីពីការោក់ឱ្យផម្បីម្បាស់សតង់ោសម្មាប់ការទទលួសាគ ល់គុណភាពអប់រថំាន ក់
បណឌិ តផៅកមពុជា ដែលផធវីផ ងីកនុងផោលបំណងផលីកកមពស់គុណភាពអប់រ ំ និង
ធានាថា កមមវធីិអប់រថំាន ក់បណឌិ តដែលបានបណតុ េះបណ្តត លកនុងម្បផទសកមពុជាអាច
ផម្បៀបផធៀបជាមយួសញ្ញា បម្តបណឌិ តផៅបណ្តត ម្បផទសនានាកនុងតំបន់ និងអនតរ 
ជាតិ។ (គណផនយយផហវសប៊ាុករបស់ម្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា) 
 
 
 

https://phnompenhpost.com/national/higher-education-reform-gets-90m
https://phnompenhpost.com/national/higher-education-reform-gets-90m
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9zskNxAAIA8COIg6Dof~%3BGViEL3xG2Me1UKzMnqOqP~%3BcEpJUAseAjUmVyofCOCXmh5I85ayJgOuVLERFquQwbiVqJmBVgg5iL1gLPSBylfxO7Tmlm~%3BFeiA8QdKxy~%3Br.bps.a.2196128180413784.1073744558.210279648998657&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9zskNxAAIA8COIg6Dof~%3BGViEL3xG2Me1UKzMnqOqP~%3BcEpJUAseAjUmVyofCOCXmh5I85ayJgOuVLERFquQwbiVqJmBVgg5iL1gLPSBylfxO7Tmlm~%3BFeiA8QdKxy~%3Br.bps.a.2196128180413784.1073744558.210279648998657&type=1
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ក្រសងួឧសាហរម្ម និងសរិបរម្ម 
 
ម្កសួងឧសាហកមម និងសិបបកមម បានផចញផសចកតីម្បកាសមយួសតីអំពីការបនធូរ
បនាយមិនយកពនធរយៈផពលពីរឆ្ន សំម្មាប់សហម្ោសធន់តូចនិងមធយម ដែលបាន
ចុេះបញ្ជ ីជាមយួម្កសួង។ បដនាមនឹងការបនធូរបនាយពនធ ម្កសួងនឹងផ្តល់កមមវធីិ      
បណតុ េះបណ្តត លែល់និផោជិត និងការទទលួបានព័ត៌មានពីការម្សាវម្ជាវទីផ្ារ។ 
ផសចកតីម្បកាសផនេះផធវីផ ងីកនុងផោលបំណងជំរុញឱ្យសហម្ោសកាន់ដតផម្ចីនចុេះ
បញ្ជ ីតាមផ្លូវចាប់។ 
 

 
និផោជិតកំពុងផវចែចប់ផ្លិតផ្លទឹកម្តីផៅផរាងចម្កមួយកដនលងមុននឹងដចកចយផៅផលីទីផ្ារ។ 
រូបថ្ត៖ អងគការមូលនិធិអាសីុ 
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សម្មាប់ព័ត៌មានបដនាម 
សូមទក់ទង 
អងគការមូលនិធិអាសីុម្បចកំមពុជា  
ផ្ទេះផលែ ៥៩ 
វថីិ្ឧញ ផពម្ជ (ផ្លូវផលែ ២៤២) 
រាជធានីភនំផពញ 
ម្ពេះរាជាណ្តចម្កកមពុជា 
ទូរសពទ៖ (៨៥៥-២៣) ២១០ ៤៣១ 
អីុដម ល៖ policy.pulse@ 
asiafoundation.org 
ផគហទំពរ័៖www.asiafoundation.org 

 
 

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 ៍ ដែលការង្កររបស់អងគការមូលនិធិអាសីុភាគផម្ចីនផតត តផៅផលីផោលផៅធំៗ
ចំនួនម្បា ំរមួមាន ការពម្ងឹងអភិបាលកិចច ការផលីកកមពស់ស្រសតី ការផលីកកមពស់ផសែាកិចច ការផលីកកមពស់ប
រសិាា ន និងការផលីកកមពស់កិចចសហម្បតិបតិតការផៅកនុងតំបន់។ 

 


