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ផៅកនុងម្តីមាសទីបី ឆ្ន ២ំ០១៨ ការអភិវឌ្ឍមយួចំននួបានផ្តួចផផ្តីមផ ងីផៅកនុង
ម្បផទសកមពុជា។ ខាងផម្កាមផនេះគឺជាការផ្តួចផផ្តីមថ្មីៗផៅតាមបណ្តត ម្កសួងសាា ប័ន
នានារបស់រាជរោា ភិបាលកមពុជា។ 
 

ក្រសងួរសរិម្ម រកុ្ខា ក្រមាញ ់និងននសាទ 
 

ម្កសួងកសិកមម រុកាា ម្បមាញ់ និងផនសាទ បានផចញផសចកតីដណនាមំយួជំរុញផលីក
ទឹកចិតតមាា ស់កសិោា នចិញ្ា ឹមសតវម្តផចៀកកាឱំ្យចុេះបញ្ជ ីជាមយួរែាបាលរុកាា ម្បមាញ់ 
បនាា ប់ចំននួកសិោា នចិញ្ា ឹមសតវម្តផចៀកកាផំកីនផ ងី។ ម្បផទសចិនគឺជាទីផ្ារនាំ
ចូលសមបុកម្តផចៀកកាធំំជាងផគបំផុ្ត ដែលសមបុកម្តផចៀកកាមំយួគី ូម្កាមមាន
តម្មៃម្បដហល ២០០០ ែុលាៃ អាផមរកិ។ ចំដណកឯ ម្បផទសឥណឌូ ផនសុី និង
ម្បផទសមា៉ា ផ សុី គឺជាម្បផទសនាផំចញសមបុកម្តផចៀកកាធំំជាងផគ។ ផបីផោង
តាម សហព័នធសមបុកម្តផចៀកកាកំមពុជា ម្បផទសកមពុជាមានកសិោា នចិញ្ា ឹមសតវ
ម្តផចៀកកាមំ្បដហល ៣០០០ កសិោា ន ផៅឆ្ន ២ំ០១៤។ (Phnom Penh Post, 

September 24, 2018) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.phnompenhpost.com/business/government-mulls-birds-nest-regulation?utm_source=Phnompenh+Post+Main+List&utm_campaign=6ddad8f9ed-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_24_04_22&utm_medium=email&utm_term=0_690109a91f-6ddad8f9ed-45530017
https://www.phnompenhpost.com/business/government-mulls-birds-nest-regulation?utm_source=Phnompenh+Post+Main+List&utm_campaign=6ddad8f9ed-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_24_04_22&utm_medium=email&utm_term=0_690109a91f-6ddad8f9ed-45530017
https://www.phnompenhpost.com/business/government-mulls-birds-nest-regulation?utm_source=Phnompenh+Post+Main+List&utm_campaign=6ddad8f9ed-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_24_04_22&utm_medium=email&utm_term=0_690109a91f-6ddad8f9ed-45530017
https://www.phnompenhpost.com/business/government-mulls-birds-nest-regulation?utm_source=Phnompenh+Post+Main+List&utm_campaign=6ddad8f9ed-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_24_04_22&utm_medium=email&utm_term=0_690109a91f-6ddad8f9ed-45530017
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ក្រសងួអរ់រ ំយវុជន និងរីឡា  

 
សិសានុសិសសកំពុងសម្មាកដកបម្សេះទឹកផៅកនុងបរផិវណសាលាផរៀនមួយកដនៃង។ 
រូបថ្ត៖ អងគការមូលនិធិអាសីុ 
 

ម្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា បានផចញផោលនផោបាយជាតិមយួ ផែីមបកីារពារ
សិសសបឋមសិកា និងអនុវទិោល័យដែលសិកាផៅតាមម្គឹេះសាា នអប់ររំែា និងឯក
ជនពីអំផពីហងិា និងោពំារសុខមាលភាព។ បណ្តត ម្គឹេះសាា នអប់រមំយួចំនួនបាន
បផងកីតគណៈកមាម ធិការមយួសហការជាមយួផលាកម្គូ-អនកម្គូ សហគមន៍ និងម្ែគូ
ពាក់ព័នធផផ្សងៗ ផែីមបធីានាសុវតាិភាព និងអប់រផំ្សពវផ្ាយអំពីការការពារកុមារ។ 
មុននឹងផោលនផោបាយផនេះផចញផ្ាយ ម្កសួងបានសហការជាមយួអងគការយូនី
ផសហវ អនុវតតគផម្មាងសាកលបងមយួតាមរយៈការផរៀបចំសិកាា សាលាមយួចំនួនសតី
អំពីការទប់សាក ត់អំផពីហងិាជាមយួផលាកម្គូ-អនកម្គូផៅផខតតបាត់ែំបង កំពត និង
ម្ម្ពដវង។ ផៅចផមាៃ េះឆ្ន ២ំ០១៤ និងឆ្ន ២ំ០១៦ អងគការដផ្ៃនម្បចកំមពុជាបានប
ណតុ េះបណ្តត លគណៈកមាម ធិការម្គូបផម្ងៀនផៅតាមសាលាបឋមសិកាចំននួ ១២៤ 
ដែលសាិតផៅផខតតផសៀមរាប និងផខតតតបូងឃមុ។ំ (Phnom Penh Post, July 23, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.phnompenhpost.com/national/education-ministry-rolls-out-violence-prevention-policy
https://www.phnompenhpost.com/national/education-ministry-rolls-out-violence-prevention-policy
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ក្រសងួររសិាា ន 

 

 
ម្បជាជនកំពុងផែីរម្បមូលសំរាមផៅតាមសួនចារសាធារណៈមួយ ផៅកនុងទិវាទីម្កុងសាា ត ផៅរាជ
ធានីភនំផពញ។ រូបថ្ត៖ អងគការមូលនិធិអាសីុ 

 

ម្កសួងបរសិាា នបានម្ពាងដផ្នការសកមមភាពមយួផែីមបពីម្ងឹងការការពារបរសិាា ន 
និងសុខភាពម្បជាពលរែា តាមរយៈការដសវងរកថ្វកិាសម្មាប់ការអនុវតតវធិានការ
ការពារបរសិាា ន រមួមាន ម្បព័នធម្គប់ម្គងសំណល់រងឹ ការពិនិតយតាមោនគុណភាព
ទឹក ែី និងអាកាសធាតុជាម្បចផំៅតាមរាជធានី និងផខតតនានា។ (Khmer Times, 

July 18, 2018) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.khmertimeskh.com/50512932/new-action-plan-to-aid-environmental-protection/
https://www.khmertimeskh.com/50512932/new-action-plan-to-aid-environmental-protection/
https://www.khmertimeskh.com/50512932/new-action-plan-to-aid-environmental-protection/
https://www.khmertimeskh.com/50512932/new-action-plan-to-aid-environmental-protection/
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ក្រសងួឧសាហរម្ម និងសរិបរម្ម 
 

 
អនកភូមិកំពុងតំផ ងីមា៉ា សីុនបូមទឹក។ រូបថ្ត៖ អងគការមូលនិធិអាសីុ 

 

ម្កសួងឧសាហកមម និងសិបបកមម កំពុងពម្ងីកបណ្តត ញដចកចយទឹកសាា តផៅ
តាមទីម្បជំុជននានាផៅទូទងំម្បផទសកមពុជា។ សពវម្ថ្ៃ ម្បជាជនផៅតាមទីជនបទ
ចំននួ ២០% និងម្បជាជនផៅតាមទីម្បជំុជនចំននួ៧០% ដតបផណ្តណ េះដែលមាន
ទឹកសាា តសម្មាប់ផម្បីម្បាស់។ ផៅឆ្ន ២ំ០២៥ ម្កសួងសងឃមឹថា ម្បជាជនផៅតាម
ទីជនបទម្បមាណ ៥០% មានទឹកសាា ត និង៣០% មានបងគន់អនាម័យ។  

(Khmer Times, August 15, 2018) 

 
 
 
 

 

https://www.khmertimeskh.com/50522748/government-to-expand-clean-water-supply-to-rural-areas/
https://www.khmertimeskh.com/50522748/government-to-expand-clean-water-supply-to-rural-areas/
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 ក្រសងួយតុ្តិធម្៌ 
 
ម្កសួងយុតតិធម៌បានចប់ផផ្តីមការសាងសង់សាលាឧទធរណ៍ចំននួបី ផៅផខតតម្ពេះ
សីហនុ បាត់ែំបង និងផខតតតបូងឃមុ។ំ បចាុបបនន ម្បផទសកមពុជាមានសាលាឧទធរណ៍
ដតមយួគត់ផៅរាជធានីភនំផពញ ដែលផធវីឱ្យម្បជាពលរែាជបួការលំបាកកនុងការផធវី
ែំផណីរមកកាន់រាជធានីផែីមបទីទលួបានផសវាយុតិតធម៌។ ការសាងសង់នឹងបញ្ា ប់
កនុងរយៈផពលមយួឆ្ន ។ំ ម្កសួងមានគផម្មាងសាងសង់សាលាឧទធរណ៍ចំនួនបួន
បដនាមផទៀត បនាា ប់ពីការសាងសង់ផនេះបញ្ា ប់។ (Khmer Times, July 5, 2018) 

 

ម្កសួងយុតតិធម៌កំពុងផរៀបចំផសចកតីម្ពាងចាប់មយួសតីពី ការផ្តល់សំណងែល់ជន
ដែលម្តូវបានផចទម្បកាន់ភាន់ម្ច  ំ ផោយសារដតជនជាប់ឃុឃំងំមយួចំនួនម្តូវ
បានរកផឃញីថាពំុមានពិរុទធភាពបនាា ប់ពីការចប់ខៃួន ែបតិកិតតិយស និងផករ ត ិ៍ផ ម្ េះ
របស់ជនផនាេះម្តូវបានបងាូច។ បចាុបបនន ម្កសួងកំពុងសិកាដសវងយល់អំពីករណី
ផៅម្បផទសមយួផែីមបផីរៀបចំផសចកតីម្ពាងចាប់ផនេះ។ ចាប់ផនេះមានផោលបំណង
ផ្តល់សំណងជំងឺចិតតែល់ជនរងផម្ោេះ និងកសាងទំនុកចិតតម្បជាពលរែាអំពីម្បព័នធ
យុតតិធម៌ផៅកមពុជា។ (Khmer Times, August 30, 2018) 

 

 

https://www.khmertimeskh.com/50508272/provincial-appeal-courts-under-construction/
https://www.khmertimeskh.com/50508272/provincial-appeal-courts-under-construction/
https://www.khmertimeskh.com/50528036/ministry-plans-law-to-compensate-those-wrongly-imprisoned-by-courts/
https://www.khmertimeskh.com/50528036/ministry-plans-law-to-compensate-those-wrongly-imprisoned-by-courts/
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 ក្រសងួក្ខរងារ និងរណតុ ុះរណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈ 
 

ម្កសួងការងារ និងបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ បានផចញម្បកាសដណនាផំរាងចម្កកាត់
ផែរសផមៃៀកបំពាក់ និងដសបកផជីងផៅកមពុជា តម្មូវឱ្យផបីកម្បាក់ផសាធនិវតតន៍ពីរែង
កនុងមយួឆ្ន ជូំនែល់កមមករ-កមមការនីិ។ (Ministry’s Facebook, September 21, 2018) 

 

 

កមមករផរាងចម្កកំពុងផធវីការផៅកនុងផរាងចម្កមួយ។ រូបថ្ត៖ អងគការពលកមមអនតរជាតិ/ គផម្មាងផរាង
ចម្កកាន់ដតម្បផសីរផៅកមពុជា 

 

ម្កសួងការងារ និងបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ បានផចញម្បកាសដណនាផំរាងចម្កកាត់
ផែរសផមៃៀកបំពាក់ និងដសបកផជីងផៅកមពុជា តម្មូវឱ្យផបីកម្បាក់ដខចំននួពីរែងកនុង
មយួដខជូនែល់កមមករ-កមមការនីិ។ ម្បកាសផនេះផធវីផ ងីផែីមបធីានាថា កមមករ-កមម
ការនីិផរាងចម្កទទលួបានម្បាក់ដខកនុងករណីដែលផរាងចម្កបិទទវ រភាៃ មៗ។ 
(Ministry’s Facebook, September 21, 2018) 

https://www.facebook.com/mlvt.gov.kh/photos/pcb.1076554419186048/1076553299186160/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mlvt.gov.kh/photos/pcb.1076554419186048/1076553299186160/?type=3&theater
http://www.khmertimeskh.com/wp-content/uploads/2018/02/4-top-2-4.jpg
http://www.khmertimeskh.com/wp-content/uploads/2018/02/4-top-2-4.jpg
http://www.khmertimeskh.com/wp-content/uploads/2018/02/4-top-2-4.jpg
http://www.khmertimeskh.com/wp-content/uploads/2018/02/4-top-2-4.jpg
http://www.khmertimeskh.com/wp-content/uploads/2018/02/4-top-2-4.jpg
http://www.khmertimeskh.com/wp-content/uploads/2018/02/4-top-2-4.jpg
http://www.khmertimeskh.com/wp-content/uploads/2018/02/4-top-2-4.jpg
http://www.khmertimeskh.com/wp-content/uploads/2018/02/4-top-2-4.jpg
https://www.facebook.com/mlvt.gov.kh/photos/pcb.1076554419186048/1076553299186160/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mlvt.gov.kh/photos/pcb.1076554419186048/1076553299186160/?type=3&theater
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សម្មាប់ព័ត៌មានបដនាម 
សូមទក់ទង 

អងគការមូលនិធិអាសីុម្បចកំមពុជា  
ផ្ាេះផលខ ៥៩ 
វថីិ្ឧញ៉ា ផពម្ជ (ផ្ៃូវផលខ ២៤២) 
រាជធានីភនំផពញ 
ម្ពេះរាជាណ្តចម្កកមពុជា 
ទូរសពា៖ (៨៥៥-២៣) ២១០ ៤៣១ 
អីុដម៉ាល៖ policy.pulse@ 
asiafoundation.org 
ផគហទំពរ័៖www.asiafoundation.org 

 

ក្រសងួនទសចរណ៍ 

ម្កសួង The Ministry of Tourism launched a new mobile app “Best Hospitality” to 

provide convenience for tourists and give them tools to evaluate the quality and 
cleanliness of venues across the country as well as the public service providers. 
The aim of launching this app is to promote the quality and standards of the 
tourism sector in Cambodia. (Phnom Penh Post, July 27, 2018) 
 
Play Store for Android phone: Best Hospitality, link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
ការជាងម្បាមួំយទសវតសរ ៍ ដែលការងាររបស់អងគការមូលនិធិអាសីុភាគផម្ចីនផតត តផៅផលីផោលផៅធំៗ
ចំនួនម្បា ំរមួមាន ការពម្ងឹងអភិបាលកិចា ការផលីកកមពស់ស្រសតី ការផលីកកមពស់ផសែាកិចា ការផលីកកមពស់ប
រសិាា ន និងការផលីកកមពស់កិចាសហម្បតិបតិតការផៅកនុងតំបន់។ 

 

https://www.phnompenhpost.com/business/ministry-launches-tourist-sector-app
https://www.phnompenhpost.com/business/ministry-launches-tourist-sector-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cambodiabesthospitality.publicservice
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cambodiabesthospitality.publicservice

