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ក្រសងួរសរិម្ម រកុ្ខា ក្រមាញ ់និងននសាទ 
 

ម្កសួងកសិកមម រុកាា ម្បមាញ់ និងផនសាទ បានផធវីផសចកតីម្ាងចាប់សតីពីែណំ្តំ
ផៅស ូ ដែលមាន១១ជំពូក និង១១២មាម្តា ផែីមបធីានាអំពីម្បសិទធភាព នងិតមាា
ភាពននការម្គប់ម្គង បផងកនីចំណូលម្គសួារ និងការារបរសិាា ន។ ផសចកតីម្ាង
ចាប់ផនេះតម្មូវឱ្យអាជីវកមម និងវនិិផោគិនោកា់កយផសនីសំុអាជាា ប័ណណមុននឹងចប់
ផផ្តីមម្បតិបតតកិារ។ ផបីផោងតាមអគគនាយកោា នផៅស ូ កមពុជាមាននផ្ៃែីោផំៅស ូ
ជាង ៤៣៦.០០០ ហចិតា ផហយីរពំឹងថ្ននឹងនាផំចញផៅស ូជាង ២២០.០០០ 
ផតាន ផៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៨។ តនមាផៅស ូបានបនតធាា ក់ព ី២.០០០ែុលាា កនុងមួយផតាន 
ផៅឆ្ន ២ំ០១៧ ែល់១.២៦០ែុលាា កនុងមួយផតានផៅឆ្ន ២ំ០១៨។ (Khmer Times, 

December 20, 2018) 

 
 

ក្រសងួក្ខរងារ និងរណុ្ុះរណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 
 
ម្កសួងការងារ និងបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈបានចុេះអនុសារណៈននការផោគយល់
ោន ជាមួយ បណឌិ តសភាវទិោសាស្រសតកសិកមមម្តូពិចចិន ផែីមបបីផងកីនសមតាភាព
របស់កសិករ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍម្បកបផោយចីរភាពរបស់ម្បផទសទងំពីរ។ 
កសិករនឹងមានឳកាសចូលរមួវគគបណតុ េះបណ្តត លរយៈផពលខ្ាីអំពីបផចេកផទសោំ
ែំណ្ត។ំ (Khmer Times, October 31, 2018) 

 

សមាគមពលករកមពុជា នងិសមាគមទភីាន ក់ងារផម្ជីសផរសីពលករកមពុជា បានចុេះ
អនុសារណៈននការផោគយល់ោន  ជាមួយសមាគមចំនួនបីរបស់មា៉ា ផ សីុ រមួមាន 
សមាគមទីភាន ក់ងារពលករបរផទសមា៉ា ផ សីុ សមាគមជាតិទីភាន ក់ងារការងារមា៉ា ផ 
សីុ និងសមាគមជាតិធនធានមនុសសមា៉ា ផ សីុ ផែីមបធីានាពីសិទធ នងិសុវតាិភាព
ពលករកមពុជាផៅម្បផទសមា៉ា ផ សីុ។ (Khmer Times, December 5, 2018) 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.khmertimeskh.com/50561136/draft-rubber-law-to-reach-council-of-ministers-in-2019/
https://www.khmertimeskh.com/50561136/draft-rubber-law-to-reach-council-of-ministers-in-2019/
https://www.khmertimeskh.com/50545807/deal-with-china-to-boost-farming-skills/
https://www.khmertimeskh.com/50556308/migrant-worker-protection-mou-signed/
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ក្រសងួនទសចរណ៍ 

 
ទីសតីការគណៈរែាមស្រនតីបានអនុម័ត ផសចកតីម្ាងផោលនផោបាយជាតិផអកូ
ផទសចរណ៍ សំផៅែល់ការការារ និងអភិរកសតំបនធ់មមជាតិផៅកមពុជា។ ម្កសួង
ផទសចរណ៍កំពុងសហការជាមួយម្កសួងាក់ព័នធនានា ផែីមបអីភិវឌ្ឍសហគមន៍
ផទសចរណ៍ និងតំបន់ផអកូផទសចរណ៍ចំនួន ៥៦កដនាង ផៅផខ្តតចំនួន១៦។ 
បចេុបបនន កមពុជាមានទីតាងំកមានតចំននួ ៤០០ទីតាងំ និងសហគមន៍ផទសចរណ៍ 
និងផអកូផទសចរណ៍ដែលបានចុេះបញ្ជ ីចំនួន ៥៦សហគមន៍។ ផៅឆ្ន ២ំ០១៧ កមពុ
ជាទទួលផភាៀវផទសចរបរផទសចំនួន ៥,៦ លាននាក ់ និងរកចណូំលបាន ៣,៦ 
ាន់លានែុលាា  ដែលផសមីនឹង ១៣ ភាគរយននផ្លិតផ្លកនុងម្សុកសរុប។ វស័ិយ
ផទសចរណ៍បានបផងកីតការងារចំនួន ៦២០.០០០ ការងារ និងការងារម្បផោល
ជាងរាប់ានក់ារងារ។ (Phnom Penh Post, November 20, 2018) 

 
ក្រសងួធនធានទឹរ និងឧតុនិយម្ 
 
ម្កសួងធនធានទឹក នងិឧតុនិយម បានោក់ែំផណីរការគផម្មាងអភិវឌ្ឍម្បព័នធធារា
សាស្រសតកសិកមម ដែលមានទឹកម្បាក់ជាង ១៣៥ លានែុលាា  សំផៅែល់ការអភិវឌ្ឍ
ធនធានទឹកផៅផខ្តតបាត់ែំបង កំពងច់ម កំពងធ់ំ កំពត នងិតាដកវ ផែីមបផីធវី
ទំផនីបកមម សាត រ និងជសួជុលម្បព័នធធារាសាស្រសត ដែលនឹងផ្តល់ទឹកែល់កសិករផៅ
ទីជនបទននផខ្តតទងំផនាេះ។ គផម្មាងផនេះនឹងសាងសង់ ម្បឡាញម្បដវង ៣៨១,២ 
គី ូដម៉ាម្ត អាងសតុកទឹកម្បដវង ៦,៥គី ូដម៉ាម្ត ទវ រទឹកម្បដវង ៨០០ដម៉ាម្ត និង
ម្បព័នធធារាសាស្រសត ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកែល់ការផធវីដម្សចំនួនបីែងកនុងមួយឆ្ន ។ំ 
(Khmer Times, November 16, 2018) 
 

https://www.phnompenhpost.com/business/ecotourism-policy-draft-approved
https://www.khmertimeskh.com/50551424/water-systems-to-counter-disasters/
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បុរសមាន ក់កំពុងដរកកណ្តត ប់យកផៅដម្សរបស់ោត់។ រូបថ្ត៖ អងគការមូលនិធិអាសីុ 
 
ក្រសងួម្ហាផ្ទៃ 
 
ម្កសួងមហានផ្ៃកំពុងផរៀបចំផធវីវផិសាធនកមមចាប់សតីពកីារផបាេះផឆ្ន តផម្ជីសផរសីម្កុម
ម្បឹការាជធានី ម្កុមម្បឹកាផខ្តត ម្កុមម្បឹកាម្កុង ម្កុមម្បឹកាម្សុក ម្កុមម្បឹកាខ្ណឌ  
ផោយបផងកីនចំនួនផៅអីម្កុមម្បឹកា ផែីមបផី្ាីយតបផៅនឹងការអភិវឌ្ឍបចេុបបនន 
កំផណីនម្បជាជន និងការពម្ងីករែាបាល កនុងផោលបំណងពម្ងឹងកិចេការរបស់
ម្សុក និងផខ្តត។ ការផបាេះផឆ្ន តផម្ជីសផរសីម្កុមម្បឹការាជធាន ី ម្កុមម្បឹកាផខ្តត 
ម្កុមម្បឹកាម្កុង ម្កុមម្បឹកាម្សុក ម្កុមម្បឹកាខ្ណឌ នងឹម្បម្ពឹតតិផៅផៅនថ្ៃទី២៦ ដខ្
ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ផហយីម្កុមម្បឹកាឃុសំងាក ត់ទងំ ១១.៥៧២ នាក់ នឹងចូលរមួ
ផបាេះផឆ្ន ត។ ផៅអីសរុបមានចំនួន ៣៩៣ សម្មាប់រាជធានីភនំផពញ និងផខ្តតចនំនួ
២៤ ម្ពមទងំផៅអីសរុបចំនួន ២.៩៣១ សម្មាប់ម្សុកទងំអស់។ (Khmer Times, 

December 27, 2018) 
 
 
 
 
 
 

https://www.khmertimeskh.com/50563328/election-law-amendments-imminent/
https://www.khmertimeskh.com/50563328/election-law-amendments-imminent/
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ក្រសងួនរៀរចំដែនែី នគររូនយីរម្ម និងសណំង ់
ក្រសងួសងគម្រចិច អតីតយទុធជន និងយវុនីតិ   
សម្បទា 
 
ម្កសួងម្គប់ម្គងដែនែ ី នគរូបនីយកមម និងសំណង ់ និងម្កសួងសងគមកិចេ អតីត
យុទធជន និងយុវនីតិសមបទ បានផចញសារាចរណ៍រមួមួយសតីពីការដណនាឱំ្យអោរ
ទងំអស់បំាក់នូវផ្ាូវសម្មាប់រផទេះជនមានពិការភាព និងផរៀបចំទីធាា ចតោនយនត
សម្មាប់ជនមានពិការភាព។ សារាចរណ៍ផនេះនងឹមានម្បសិទធភាពផៅតាមទីតាងំ
មួយចំនួនែូចជា សាា នីយរថ្ផភាីង អាកាសោនោា ន សាលាផរៀន ទីធាា សាធារណៈ 
អាផាតមិន សណ្តា ោរ ផភាជនីយោា ន ផរាងចម្ក និងអោរឯកជននានា។ ផបី
ផោងតាមម្កសួងសងគមកចិេ អតីតយុទធជន និងយុវនតីិសមបទ ជនមានពិការភាព
ចំនួន ២.៨៣៩នាក ់(កនុងផនាេះ ១.៤៧៨ មានពកិារភាពធៃន់ធៃរ) ផធវីការផៅតាម
ម្កសួង និងសាា ប័នរែានានា និង ៣.០៥៥ នាក់ផផ្សងផទៀតផធវីការផៅតាមម្កុមហ ុន
ឯកជនចនំួន ៧៧ម្កុមហ ុន។ (Khmer Times, December 28, 2019) 
 
ក្រសងួសាធារណក្ខរ និងែរឹជញ្ាូន 
 
ម្កសួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន ម្កសួងឧសាហកមម នងិសិបបកមម នងិវទិោ
សាា នជាតិសតង់ោរ បានពិភាកាោន អំពីសតង់ោរមួយចំនួនសតីពីម្បផភទោនយនត
ដែលអាចនាចូំលបាន។  សាា បន័ទងំបីនឹងពិនតិយផមីលសតង់ោររបស់អាសា នកនុង
ការកំណត់ម្បផភទោនយនតដែលកមពុជាគួរផម្បី និងបទោា នអនតរជាតិដែលកមពុជា 
គួរអនុវតត។ កិចេខ្ិតខ្ំម្បងឹដម្បងផនេះផធវីផ ងីផែីមបកីំណត់សតង់ោរនាចូំលោនយនត 
ផោយធានាអំពីគុណភាព និងសុវតាិភាពរបស់អនកផម្បីម្បាស់ផៅឆ្ន ២ំ០២៣។ ផៅ
កនុងឆ្ន ផំនេះ កមពុជាបាននាចូំលរថ្យនតចំនួន ៤៥.០០០ ផម្គឿង ដែលកនុងផនាេះរថ្
យនតចំនួន ៤.០០០ ផម្គឿងជារថ្យនតថ្មី។ (Khmer Times, October 18, 2018) 

 

https://www.khmertimeskh.com/50563916/joint-directive-to-benefit-disabled-persons-2/
https://www.khmertimeskh.com/50541392/standard-for-imported-cars-soon/
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បុរសមាន ក់អងគុយផៅផលីែំបូលរថ្យនតធុនធៃន់មួយផម្គឿង។ រូបថ្ត៖ អងគការមូលនិធិអាសីុ 
 
 

ម្កសួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន បានោក់ែំផណីរការមជឈមណឌ លផបីកបររថ្
យនតធុនធៃន ់ ផែីមបផី្តល់វគគផរៀនផបីកបរែល់សិសសដែលមានអាយុោ៉ា ងតិចណ្តស់ 
២៤ឆ្ន  ំ និងកាន់បណណផបកីបររថ្យនតមានសុពលភាព។ វគគផនេះនឹងបផម្ងៀនម្ទឹសតី
ចំនួន ៣០ផមផរៀន និងអនុវតតការផបីកបរចំនួន ២០ផមា៉ា ង។ បចេុបបនន រថ្យនតធុន
ធៃន់ចំនួន ២២៦.០០០ បានចុេះផ ម្ េះ និងអនកផបីកបរចំនួន ១៣៤.០០០ នាក់
មានបណណផបកីបរសម្មាប់រថ្យនតធុនធៃន។់ ផរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ផម្ោេះថ្នន ក់ចរាចរណ៍បាន
ផធវីឱ្យកមពុជាខាតបង់ម្បាក់ជាង ៣៥០ លានែុលាា ។ (Khmer Times, November 1, 

2018) 
 

ម្កសួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន បានចុេះហតាផលខាផលីគផម្មាងម្បម្ពឹតតិកមមទឹក 
ដែលមានតនមា ៦៣ លានែុលាា  ជាមួយម្កុមហ ុនកូផរ ៉ាខាងតបូងមួយផ ម្ េះ Dohwa 
Engineering Company ផែីមបសីាងសង់បរកិាា រម្បម្ពឹតតិកមមទកឹ ផៅម្កុងតាផមម  
ផខ្តតកណ្តត ល។ គផម្មាងផនេះរមួមាន ការសាងសង់បណ្តត ញលូម្បដវង ១៦,៣ 
គី ូដម៉ាម្ត និងការជួសជុលសាា នីយបូម។ បរកិាា រដែលម្តូវសាងសង់មានសមតា
ភាពបូមទឹកចនំួន ២៩.៩៥២ ដម៉ាម្តគូប និងអាចផធវីម្បម្ពឹតតិកមមទឹកបានចនំនួ 
៧.៦០០ ដម៉ាម្តគូបកនុងមួយនថ្ៃ។ (Khmer Times, December 27, 2018) 

 
 
 
 
 

https://www.khmertimeskh.com/50546090/ministry-opens-truck-driving-school/
https://www.khmertimeskh.com/50546090/ministry-opens-truck-driving-school/
https://www.khmertimeskh.com/50563331/ministry-inks-63-million-water-treatment-project/
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ក្រសងួអរ់រ ំយវុជន និងរីឡា  

 

ម្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា នងឹោក់ែំផណីរការកមមវធិីបរញិ្ញា បម្តដផ្នកបផម្ងៀន 
ផៅដខ្វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨ផនេះ ផោយផធវីការសាកលបងជាមួយម្គួបឋមសិកាចនំួន
៥០០នាក់ ផៅរាជធានីភនំផពញ និងផខ្តតបាត់ែំង។ ម្កសួងកំពុងសហការជាមួយ 
VVOB ដកសម្មួលកមមវធិីសិកាពីរយៈផពលពីរឆ្ន  ំ ផៅបួនឆ្ន  ំ ផែមីបបីណតុ េះម្គូដែល
ផចេះ្ាុេះបញ្ញជ ងំ នងិផចេះម្តិេះរេិះ។ បចេុបបនន សិសសដែលបញ្េប់ការសិកាថ្នន ក់វទិោល័
យ អាចម្ប ងចូលផរៀនកមមវធិីបណតុ េះបណ្តត លម្គូបផម្ងៀនរយៈផពលពីរឆ្ន  ំ រចួអាច
កាា យជាម្គូបឋមសិកា ឬមធយមសិកា។ (Southeast Asia Globe, October 4, 2018) 

 

 
អនកម្គូមាន ក់កំពុងឈរផៅមុខ្បណ្តត ល័យផៅសាលាផរៀនមួយ។ រូបថ្ត៖ អងគការមូលនិធិអាសីុ 
 
សាកលវទិោល័យភូមិនៃភនំផពញ សាកលវទិោភូមិនៃវចិិម្តសិលបៈ និងវទិោសាា នជាតិ
អប់រ ំ បានចុេះអនុសារណៈននការផោគយល់ោន កនុងការបផងកីតវទិោសាា នម្សាវម្ជាវ
វទិោសាស្រសតសងគម និងនរវទិោកម្មិតឧតតមសិកា ដែលនឹងផែីរតួជាមណឌ លម្សាវ 
ម្ជាវដផ្នកវទិោសាស្រសតសងគម និងនរវទិោផៅកមពុជា និងផ្តល់ឳកាសែល់សិសានុ 
សិសសអាចផរៀនមុខ្វជិាជ វទិោសាស្រសតសងគមដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ (Phnom Penh 

Post, December 19, 2018) 
 

 

 

 

http://sea-globe.com/learning-to-teach-a-curriculum-for-cambodias-future/
https://www.phnompenhpost.com/national/three-universities-agree-found-new-research-centre
https://www.phnompenhpost.com/national/three-universities-agree-found-new-research-centre
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ក្រសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ 

 

ម្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានោក់ែំផណីរការម្បព័នធម្គប់ម្គងទកឹផម្កាមែី ផែីមបី
ទប់សាក ត់ផម្ោេះរាងំសៃួតផៅផខ្តតចំនួន៧ និងធានាការម្គប់ម្គងទឹកម្បកបផោយចីរ
ភាព រមួមាន ផខ្តតកំពត កពំង់សពឺ ម្កផចេះ ឧតតរមានជយ័ ម្ពេះវហិារ ផាធិសាត់ នងិ
ផខ្តតសៃឹងដម្តង។ ម្បព័នធផនេះនឹងអនុញ្ញា តឱ្យម្កសួងផរៀបចំដផ្នការផ្ាីយតបជាមួយ 
ទិននន័យ នងិព័ត៌មានដែលម្បមូលបាន។ (Khmer Times, November 16, 2018) 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.khmertimeskh.com/50551424/water-systems-to-counter-disasters/
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សម្មាប់ព័ត៌មានបដនាម 
សូមទក់ទង 

អងគការមូលនិធិអាសីុម្បចកំមពុជា  
ផ្ៃេះផលខ្ ៥៩ 
វថិ្ីឧញ៉ា ផពម្ជ (ផ្ាូវផលខ្ ២៤២) 
រាជធានីភនំផពញ 
ម្ពេះរាជាណ្តចម្កកមពុជា 
ទូរសពៃ៖ (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។ អងគការមូល និធិអាសីុមានបទពិផសាធន៍
ការជាងម្បាមួំយទសវតសរ ៍ ដែលការងាររបស់អងគការមូលនិធិអាសីុភាគផម្ចីនផផាត តផៅផលីផោលផៅធំៗ
ចំនួនម្បា ំរមួមាន ការពម្ងឹងអភិបាលកិចេ ការផលីកកមពស់ស្រសតី ការផលីកកមពស់ផសែាកិចេ ការផលីកកមពស់ប
រសិាា ន និងការផលីកកមពស់កិចេសហម្បតិបតិតការផៅកនុងតំបន់។ 

 


