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ក្រសងួរសរិម្ម រកុ្ខា ក្រមាញ ់និងននសាទ 
 

ម្កសួងកសិកមម រុកាា ម្បមាញ់ និងផនសាទ បានបផងកីតម្កុមការងារសម្មាប់ែំណ្តំ
ម្ោប់សាវ យចនទី ផែីមបបីផងកនីផ្លិតកមមសាវ យចនទីរហូតែល់មួយលានផតានកនុងមួយ
ឆ្ន ។ំ ម្កុមការងារផនេះនឹងផធវីការសិកាមួយចំនួនផៅផលីផ្លិតកមមសាវ យចនទី នងិផធវី
ការសម្មបសម្មួលកនុងការផរៀបចំដផ្នការ និងកមមវធិនីានា ផែីមបសីផម្មចនូវផោល
ផៅផ្លិតកមមផៅឆ្ន ២ំ០២៩។ បញ្ហា ម្បឈមបចចុបបននផៅកនុងការោសំាវ យចនទី រមួ
មាន ចំផណេះែឹងរបស់កសិករកនុងការោែុំេះ និងបផចចកផទសកនុងការម្បមូលផ្លផៅ
មានកម្មិត ម្ពមទងំកងវេះផរាងចម្កដកច្ចន។ កមពុជាមានច្ផ្ទែីោែំំណ្តសំាវ យចនទី
ម្បដហល ១៧០.០០០ ហចិតា។ កាលពីឆ្ន ២ំ០១៨ ផ្លិតកមមសាវ យចនទបីាន
ផកីនផ ងីចំនួន ៣០ ភាគរយ ដែលបានផកីនែល់ចំននួ ១៣៦.០៩៤ ផតាន ដែល
កនុង ៧០ ភាគរយ ជាវតាុធាតុផែីម ២០ ភាគរយ ម្តូវបានដកច្ចន និង ១០ ភាគរយ
ម្តូវបានដចកចយកនុងម្សុក។ ម្បផទសផវៀតណ្តមជាទីផ្ារធំបំផុ្តមួយរបស់កមពុជា 
សម្មាប់ែំនាសំាវ យចនទី។ (ដមមរថ្នមស៍ ច្ថ្ៃទី១៩ ដមមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 

ក្រសងួក្ខរងារ និងរណុ្ុះរណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 
 
ម្កសួងការងារបានោក់ែំផណីរការមជឈមណឌ លការងារចល័ត ផែីមបបីងាិតផសវា
កមមដសវងរកការងារ និងព័ត៌មានអំពឱី្កាសការងារផៅជិតយុវជនដែលរស់ផៅតាម
ទីជនបទ។ មជឈមណឌ លការងារចល័តផនេះមានបំពាក់នូវមា៉ា សីុនកុំពយូទ័រ និងបណ្តា
ល័យ ដែលអនកដសវងរកការងារអាចផម្បីម្បាស់ ផែីមបដីសវងរកព័ត៌មានពីការងារ។ 
បចចុបបនន កមពុជាមានមជឈមណឌ លដសវងរកការងារផៅភនំផពញ និងផមតតចំនួនម្បាបំ។ី 

(ដមមរថ្នមស៍ ច្ថ្ៃទី២៨ ដមកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 

ក្រសងួធនធានទឹរ និងឧតុនិយម្ 
 

ម្កសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងអនុវតតគផម្មាង
ចំនួនពីរ ដែលមានតច្មៃម្បមាណ ៣៨០ លានែុលាៃ រ កនុងផោលបំណងម្គប់ម្គង និង
អភិវឌ្ឍធនធានទឹកម្បកបផោយនិរនតរភាព។ គផម្មាងអភិវឌ្ឍម្បព័នធធារាសាស្រសត
សម្មាប់កសិកមម និងគផម្មាងបរកិាា រពហុហរិញ្ញបបទន និងម្គប់ម្គងធនធានទឹក នឹង
ផតត តផៅផលសីនតសុិមទឹក បផងកីនម្បសទិធភាពម្បព័នធធារាសាស្រសត កាត់បនាយផម្ោេះទឹក
ជំនន់ ម្គប់ម្គងផម្ោេះរាងំសៃួត ម្គប់ម្គងសមាហរណកមមធនធានទឹកសម្មាប់អាងទផនៃ 
និងពម្ងឹងដផ្នកសាា ប័ន។ (កាដសតដមមរថ្នមស៍ ច្ថ្ៃទី៥ ដមកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩) 

https://www.khmertimeskh.com/50587979/cashew-committee-formed/
https://www.khmertimeskh.com/50582339/first-mobile-job-centre-launched/
https://www.khmertimeskh.com/575344/water-ministry-to-implement-two-mega-projects/
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ក្រសងួពាណិជារម្ម 
 
ម្កសួងពាណិជជកមមបានផចញផសចកតីម្បកាសលុបផចលតច្មៃម្គប់ម្គងការនាផំចញ 
(Export Management Fee)។ ពាណិជជករនាផំចញកនុងម្សុកមិនតម្មូវឱ្យបង់ច្ថ្ៃ 
វញិ្ហញ បនបម្តបញ្ហជ ក់ម្បភពផែីម (Certificate of Origin) ផហយីអងគភាពកាកុំង
ម្តុលនឹងម្តូវែកផចញពីម្ចកម្ពំដែនម្គប់ម្ចក ផែីមបសីម្មួលែល់ការផធវីពាណិជជកមម
ឆ្ៃងកាត់ម្ពំដែន។ វធិានការផនេះនឹងជួយោមំ្ទែល់អនកផ្លិតកនុងម្សុក និងអនកនាំ
ផចញ កនុងការកាត់បនាយតច្មៃផែីមផ្លិត។ (Vietnam Plus ច្ថ្ៃទី១៣ ដមកុមភៈ ឆ្ន ំ
២០១៩) 

 
ក្រសងួម្ហាផ្ទៃ 
 

រាជរោា ភិបាលកមពុជា បានផធវីវផិសាធនកមមចាប់ផែីមបបីផងកីនចំនួនអាសនៈម្កុម
ម្បឹការាជធានីភនំផពញពី២១ ផៅ២៧នាក់ ម្កុមម្បឹកាផមតតព១ី៥ ផៅ២៧នាក ់
ម្កុមម្បឹកាម្កុងពី១១ ផៅ២១នាក់ និងម្កមុម្បឹកាម្សុកពី១១ ផៅ២១នាក់។
វផិសាធនកមមចាប់ផនេះ ផធវីផ ងីកនុងផោលបំណងពម្ងឹងការផ្តល់ផសវាកមមែល់
សាធារណជន ផែីមបម្សបតាមការអភិវឌ្ឍ និងកំផណីនម្បជាជនផៅកនុងម្បផទស។ 
(វទិយុបារាងំអនតរជាតិ ច្ថ្ៃទី៣ ដមមករា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 
ថ្វកិាអភិវឌ្ឍឃុនំឹងម្តូវបផងកីនរហូតែល់ ៧០ ០០០ ែុលាៃ រ សម្មាប់ឃុនំីមួយៗ 
ផៅឆ្ន ២ំ០២០ និង ១១០ ០០០ ែុលាៃ រ សម្មាប់ឃុនំីមួយៗ ផៅឆ្ន ២ំ០២៣ 
ផែីមបផីឆ្ៃីយតបតម្មូវការសាធារណៈ រមួមាន ផហោា រចនាសមព័នធ នងិការបផងកីន
ធនធានមនុសស និងតម្មូវការផផ្សងៗផទៀត។ ជាងផនេះផៅផទៀត កញ្ចក់ថ្វកិាផនេះ
មិនរាប់បញ្ជូ លការចំណ្តយរែាបាលផនាេះផ យី។ (កាដសតភនំផពញប៉ាុសតិ៍ ច្ថ្ៃទី១៤ 
ដមកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 
មស្រនតីរាជការថ្នន ក់ជាតិចំននួ 6.000 នាក់ នឹងម្តូវបានផផ្ទរផៅបផម្មីការងារផៅថ្នន ក់
ផម្កាមជាតិ ផែីមបពីម្ងឹងការផ្តល់ផសវា និងផលីកកមពស់អភិបាលកិចចលអ ម្ពមទងំ
ជំរុញការអភិវឌ្ឍផសែាកិចចផៅថ្នន ក់ផម្កាមជាតិ។ (កាដសតដមមរថ្នមស៍ ច្ថ្ៃទី១៥ ដម
កុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 

https://en.vietnamplus.vn/cambodia-unveils-new-measures-to-support-local-firms/146528.vnp
https://www.rfi.fr/km/cambodia/national-assembly-meeting-03-01-2019
https://www.phnompenhpost.com/national/commune-development-budget-double-2020?utm_source=Phnompenh+Post+Main+List&utm_campaign=afdbd32d6b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_14_05_53&utm_medium=email&utm_term=0_690109a91f-afdbd32d6b-45530017
https://www.phnompenhpost.com/national/commune-development-budget-double-2020?utm_source=Phnompenh+Post+Main+List&utm_campaign=afdbd32d6b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_14_05_53&utm_medium=email&utm_term=0_690109a91f-afdbd32d6b-45530017
https://www.khmertimeskh.com/578355/about-6000-civil-servants-to-be-moved/
https://www.khmertimeskh.com/578355/about-6000-civil-servants-to-be-moved/
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ក្រសងួម្ុខងារសាធារណៈ 
 
រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានយល់ម្ពមជាផោលការណ៍ថ្ន ការផម្ជីសផរសីជាមស្រនតីរាជ
ការផពញសិទធិ មស្រនតីជាប់កចិចសនោ ឬម្គូបផម្ងៀន ម្តូវកំណត់យ៉ា ងតចិ ២% ច្នមស្រនតី
ដែលម្តូវបានផម្ជីសផរសីម្តូវផ្តល់អាទិភាពែល់បុគគលមានពិការភាព នងិចផនាៃ េះពី 
២០% ផៅ៥០% ជាស្រសតី។ (កាដសតភនំផពញប៉ាុសតិ៍ ច្ថ្ៃទី៨ ដមមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩) 

 
ក្រសងួនរៀរចំដែនែី គនររូនីយរម្ម និង
សណំង់ 
 

ម្កសួងផរៀបចំដែនែី នគរូបនីយកមម នងិសំណង់ ផម្ោងនឹងបញ្ចប់ការចុេះបញ្ជ ីែីធៃី
ទូទងំម្បផទសផៅឆ្ន ២ំ០២១ ដែលនឹងកាត់បនាយជផមាៃ េះែីធៃី និងបផងកីនចណូំល
ពនធអចលនម្ទពយសម្មាប់រាជរោា ភិបាល។ បចចុបបនន រាជរោា ភិបាលសផម្មចែំផណីរ
ការចុេះបញ្ជ ីែីធៃីបាន ៧៣% ដែលផសមីនឹង ៥,១លានកដនៃង ផៅកនុងចំផណ្តម ៧
លានកដនៃងទូទមងម្បផទស។ (កាដសតភនំផពញប៉ាុសតិ៍ ច្ថ្ៃទី១៤ ដមមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 
ក្រសងួសខុាភិបាល 
 

ម្កសួងសុខាភិបាលបានផចញផ្ាយបញ្ជ ីមណឌ លសុមភាពដែលផ្តល់ការពោបាល
ដផ្នកសុមភាពផ្ៃូវចិតត នងិការផញៀនថ្នន ផំៅតាមម្គឹេះសាា នសុមភាពសាធារណៈផៅទូ
ទងំម្បផទស ដែលផកីនចំនួនពី ១៧៧ កដនៃងផៅឆ្ន ២ំ០១៦ ែល់ចំនួន ៤១៩ 
កដនៃងផៅឆ្ន ២ំ០១៧ និងចំនួន ៤៣១ កដនៃងផៅឆ្ន ២ំ០១៩។ ជាងផនេះផៅផទៀត 
ម្កសួងបានផធវីការបណតុ េះបណ្តត លផវជជបណឌិ ត នងិគលិានុបោា កយកិាចំនួន ៣៩៣ 
នាក់ ផែីមបផី្តល់ផសវាពោបាលសុមភាពផ្ៃូវចិតត នងិការផញៀនថ្នន  ំ ម្ពមទងំសហការ
ជាមួយអនកជនំាញអនតរជាតិ ផែីមបបីណតុ េះបណ្តត លអនកផ្តល់ម្បឹកាដផ្នកផ្ៃូវចតិតអាជីព 
ចំនួន ២១រូប។ ផៅឆ្ន ២ំ០១៧ ម្បជាជនម្បមាណ ៩០.៦៧២ នាក់បានទទួល
ការម្បឹកា និងពោបាលជំងឺផ្ៃូវចិតតផៅតាមមណឌ លសុមភាពសាធារណៈ ដែល
ចំនួនផនេះបានធាៃ ក់ចុេះតិចជាងឆ្ន ២ំ០១៦ ចំនួន ១៦.៨២៥នាក់។ ផៅកនុង
ចំផណ្តមអនកជំងឺទងំផនាេះ ២១% មានបញ្ហា ធុញថ្ប់ ២០% មានបញ្ហា សម្មានត
មិនលក់ ១២,៦% មានបញ្ហា ធាៃ ក់ទកឹចិតត នងិ៤,៥% ផម្បីម្បាស់ថ្នន ផំញៀន។ 

(កាដសតដមមរថ្នមស៍ ច្ថ្ៃទី៤ ដមកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩) 

https://www.phnompenhpost.com/national/recruitment-framework-approved
https://www.phnompenhpost.com/post-property/government-pushes-land-registration-2021?utm_source=Phnompenh+Post+Main+List&utm_campaign=b027afadc9-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_04_12&utm_medium=email&utm_term=0_690109a91f-b027afadc9-45530017
https://www.khmertimeskh.com/50575069/ministry-ups-mental-health-centres-2/
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ក្រសងួនសែឋរិចច និងហរិញ្ញវតថុ 
 
ម្កសួងផសែាកិចច នងិហរិញ្ញវតាុ នឹងសហការជាមួយម្កសួង និងសាា ប័នពាក់ព័នធ
អភិវឌ្ឍ កមមវធិីចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមមម្ចកផចញចូលដតមួយ One-Stop Business 
Registration Platform ដែលនឹងផ្តល់ម្គប់ផសវាទងំអស់ ផែីមបជីួយសម្មួលែល់
ែំផណីរចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមម។ ការផ្តួចផផ្តីមផនេះនឹងកាត់បនាយនូវការផធវីែំផណីរផៅ
កាន់ម្កសួង និងសាា ប័នពាក់ព័នធនានា ផែីមបផីសនីសំុការចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមម និង
ផលីកទឹកចិតតឱ្យអាជីវកមមកាន់ដតផម្ចីនចុេះបញ្ជ ី។ (កាដសតដមមរថ្នមស៍ ច្ថ្ៃទី២០ ដមមីនា 
ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 

 
បុរសមាន ក់កំពុងឈរផៅកនុងសិបបកមមផ្លិតទឹកម្តីទឹកសីុអីុវមួ។ របូថ្ត៖ អងគការមូលនិធិអាសីុ 

 

 
ក្រសងួអរ់រ ំយវុជន និងរីឡា 
 
ម្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកឡីា ម្កសួងការងារ និងបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ និងអងគ
ការយូផនសកូ បានោក់ែំផណីរការកមមវធិីសិកាតាមម្បព័នធអុីនធណិឺត ផៅថ្ន The 
Basic Education Equivalency Programme (Beep) សម្មាប់សិសសថ្នន ក់ទី
៧ ែល់ថ្នន កទ់ី៩ ដែលបានផបាេះបង់ការសិកា។ កមមវធិីផនេះនឹងអនុញ្ហញ តឱ្យសិសស
ទងំអស់ផនាេះអាចផរៀនតាមម្បព័នធអនឡាញ (Online) ដែលមានកម្មិតផសមីនឹង
ថ្នន ក់ទី៩ និងអនុញ្ហញ តឱ្យសិសសទងំផនាេះអាចចុេះផ ម្ េះចូលផរៀនកមមវធិីអប់រ ំ និងប

https://www.khmertimeskh.com/50588381/one-stop-platform-for-business-registration/
https://www.khmertimeskh.com/50588381/one-stop-platform-for-business-registration/
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ណតុ េះបណ្តត លបផចចកផទស និងវជិាជ ជីវៈរបស់ម្កសួងការងារ និងបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ
ជីវៈ បនាទ ប់ពសិីសសទងំអស់ផនាេះបានបញ្ចប់ការសិកាតាមអនឡាញ។ កមមវធិីផនេះ 
ផ្តល់ការបផម្ងៀនមុមវជិាជ ចំនួន ១១មុម រមួមាន សហម្គិនភាព ភាសាអង់ផគៃស និង
ព័ត៌មានវទិោ និងមុមវជិាជ ែច្ទផទៀត។ 
 
វទិោសាា នបផចចកវទិោកមពុជា គឺជាសាា ប័នែំបូងដែលសាកលបងអនុវតតកមមវធិីផនេះ។ 
ម្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកឡីា នឹងពម្ងកីកមមវធិីផនេះផៅកាន់សាា ប័នចំនួន ៥ ផផ្សង
ផទៀតផៅទីម្កុងភនំផពញ និងសាា ប័នចំននួ ៥ ផទៀត ផៅផមតតផសៀមរាប។ 
 
ផបីផយងតាមម្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកឡីា ផៅកនុងឆ្ន សិំកា២០១៧-២០១៨ អ
ម្តាផបាេះបង់ការសិកាផៅសាលាបឋមសិកា (ថ្នន ក់ទី១-៦) មានចំនួន ៤,៧% 
មធយមសិកា (ថ្នន ក់ទី៧-៩) មានចំននួ ១៦,៦% និងវទិោល័យ (ថ្នន ក់ទ១ី០-
១២) មានចនំួន ១៩,៧% ផៅទូទងំម្បផទស។ (កាដសតភនំផពញប៉ាុសតិ៍ ច្ថ្ៃទ២ី២ 
ដមមករា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 
ម្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា និងអងគការ Save the Children បានអភិវឌ្ឍកមម
វធិីជាតិសម្មាប់បផម្ងៀនកុមារមានពិការភាព ដែលនឹងបងាា ញបផចចកផទសថ្មីៗពកីារ
បផម្ងៀនកុមារមានតម្មូវការពិផសស។ ម្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា សងឃមឹថ្ន
នឹងជួយកុមារចំនួន ៥៥.០០០ នាក់ ដែលមានពិការភាពអាចចុេះផ ម្ េះចូលផរៀន
បាន។ អងគការ Save the Children បានបងាា ញផលាកម្គ-ូអនកម្គូ មស្រនតីអប់រ ំអាជាា
ធរផមតត-ម្សុក អំពីរផបៀបម្គប់ម្គងតាមោនអាកបបកិរយិរបស់កុមារដែលមាន
ពិការភាព រផបៀបបផម្ងៀន និងរផបៀបអភិវឌ្ឍដផ្នការោពំារកុមារមាន ក់ៗ នងិម្បធាន
បទផផ្សងៗផទៀត។ (កាដសតភនំផពញប៉ាុសតិ៍ ច្ថ្ៃទី១៨ ដមកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩) 

 

https://www.phnompenhpost.com/national/dropouts-get-online-education-scheme
https://www.phnompenhpost.com/national/dropouts-get-online-education-scheme
https://www.phnompenhpost.com/national/government-ngo-launch-disabled-children-teaching-manual
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ម្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា បានម្បកាសអំពកីារោក់ឱ្យផម្បីម្បាស់ជាផ្ៃូវការនូវ
ម្បព័នធព័ត៌មានវទិោសម្មាប់ម្គប់ម្គងមូលនិធិែំផណីរការសាលាផរៀនផៅតាម
ម្គឹេះសាា នសិកាសាធារណៈ ការយិល័យអប់រ ំ ម្កុង ម្សុក មណឌ  និងមនទីរអប់រ ំយុ
វជន និងកឡីា រាជធានីផមតត។ ម្បព័នធផនេះនឹងអនុញ្ហញ តឱ្យម្គេឹះសាា នអប់រសំាធារ
ណៈអាចផម្ោងថ្វកិា និងរបាយការណ៍ម្បកបផោយតមាៃ ភាព គណផនយយភាព 
និងម្បសិទធភាពផៅកនុងការអភិវឌ្ឍសាលាផរៀន។ ម្កសួងផសែាកិចច និងហរិញ្ញវតាុ ក៏
បានឯកភាពផ្តល់ថ្វកិាចំនួន ៤ ០៥០ ០០០ ផរៀល ជូនម្គប់សាលាផរៀនងសាធារ
ណៈទូទងំម្បផទសសម្មាប់ទិញសមាភ របរកិាា របផចចកផទសព័ត៌មានវទិោ ផែីមបផីម្បី
ម្បាស់។ (ផគហទំព័រផហវសប ុករបសម់្កសងួ ច្ថ្ៃទី១៨ ដមមនីា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 
ធនាគារជ្ជតិរម្ពុជ្ជ 
 
យុទធសាស្រសតជាតិម្បឆ្ងំនឹងការសមាអ តម្បាក់ និងហរិញ្ញបបទនផភរវកមម ២០១៩-
២០២៣ ម្តូវបានោក់ឱ្យែំផណីរការជាដផ្នទីចងអុលផ្ៃូវសម្មាប់ម្កសួង សាា ប័ន 
និងភាគីពាកព់័នធ ផែីមបឱី្យសាា ប័នទងំផនាេះែឹងពីតនួាទី និងការទទួលមុសម្តូវ នងិ
ការសម្មបសម្មួលរវាងភាគីពាក់ព័នធកនុងការម្បឆ្ងំនឹងការសមាអ តម្បាក់ នងិហរិញ្ញ
បបទនផភរវកមមផៅកមពុជា។ (កាដសតភនំផពញប៉ាុសតិ៍ ច្ថ្ៃទី១៥ ដមមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 
 

https://www.facebook.com/moeys.gov.kh/photos/pcb.2678698745490056/2678698092156788/?type=3&theater
https://www.phnompenhpost.com/business/nbc-launch-national-strategy-fight-against-financial-crime?utm_source=Phnompenh+Post+Main+List&utm_campaign=22fca9949a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_15_04_35&utm_medium=email&utm_term=0_690109a91f-22fca9949a-45530017
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សម្មាប់ព័ត៌មានបដនាម 
សូមទក់ទង 

អងគការមូលនិធិអាសីុម្បចកំមពុជា  
ផ្ទេះផលម ៥៩ 
វថិ្ីឧញ៉ា ផពម្ជ (ផ្ៃូវផលម ២៤២) 
រាជធានីភនំផពញ 
ម្ពេះរាជាណ្តចម្កកមពុជា 
ទូរសពទ៖ (៨៥៥-២៣) ២១០ ៤៣១ 
អុីដម៉ាល៖ policy.pulse@ 
asiafoundation.org 
ផគហទពំ័រ៖www.asiafoundation.org 

 

 

ម្កុមម្បឹការបស់ 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។ អងគការមូលនិធិអាសីុមានបទពិផសាធន៍
ការងារជាងម្បាមួំយទសវតសរ ៍ ដែលការងាររបស់អងគការមូលនិធិអាសីុភាគផម្ចីនផតត តផៅផលីផោលផៅ
ធំៗចំនួនម្បា ំ រមួមាន ការពម្ងឹងអភិបាលកិចច ការផលីកកមពស់ស្រសតី ការផលីកកមពស់ផសែាកិចច ការផលីក
កមពស់បរសិាា ន និងការផលីកកមពស់កិចចសហម្បតិបតិតការផៅកនុងតំបន់។ 

 


