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ត្រសងួរសរិមម រកុ្ខា ត្បមាញ ់ន្ិងនន្សាទ 
 
ព្រសួងរសិរម្មរុក្ខា ព្បមាញ់ និងននសាទ បានដារ់ដំន ើ រក្ខររម្មវធិើទូរស័រទន ម្ ោះ 
“CamAgriMarket” ដដលនឹងអនុញ្ញា ត្ឱ្យរសិររអាចផ្សបរវផ្ាយផ្លិត្ផ្លរបស់ខ្លួន
ដល់អតិ្ថិជនសក្ខត នុរល និងផ្តល់ឱ្យនូវរ័ត៌្មានអំរើទើផ្ារ។ រម្មវធិើទូរស័រទននោះនឹងព្តូ្វ
ដារ់ឱ្យដំន ើ រក្ខរទងំព្សុងនៅដខ្ម្ើនាឆ្ន  ំ ២០២១។ (ភ្នំនរញប ុសតិ៍ ថ្ថៃទើ២៣ ដខ្ម្ររា 
ឆ្ន  ំ២០២០) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ផៅថ្ថ្ៃទី ១៦ ខែមករាឆ្ន  ំ ២០២០ អងគការមូលនិធិអាសីុ និងវទិោសាា នបែតុ េះបណ្តត ល និងម្សាវម្ជាវផដើមបអីភវិឌ្ឍនក៍មពុជា
(CDRI) បានសហការផរៀបចំបាឋកថាផោលនផោបាយសតីពីការអបរ់ខំបបខសែម(STEM)៖ ការផរៀន និងបផម្ងៀន។ ចូរខសវងរក
តំែផៅទីផនេះ។ 

https://www.phnompenhpost.com/national/app-connect-farmers-millions
https://www.phnompenhpost.com/national/app-connect-farmers-millions
https://policypulse.org/events/policy-talk/stem-education-teaching-and-learning/
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ត្រសងួក្ខរងារ ន្ិងបណាុ ុះបណ្តា លវិជ្ជា ជីវៈ 
 
ព្រសួងក្ខរងារ និងប តុ ោះបណ្តត លវជិ្ជា ជើវៈ បានដារ់នចញនូវ “ព្រម្សើលធម៌្” សព្មាប់ទើ
ភ្នន រ់ងារនព្ជើសនរ ើសរលររឯរជននដើម្បើនលើររម្ពស់ និងក្ខរពារសិទធិរបស់រលររចំណ្តរ
ព្សុរ។ ព្រម្សើលធម៌្ននោះមាន ១២មាព្ា ដដលព្តូ្វបានបនងកើត្ន ើងនដាយសមាគម្ទើ
ភ្នន រ់ងារនព្ជើសនរ ើសរលរររម្ពុជ្ជ និងសមាគម្រលរម្មរម្ពុជ្ជ ដដលបានដចងថា ទើ
ភ្នន រ់ងារនព្ជើសនរ ើសរលររឯរជនទងំអស់ព្តូ្វនោររចាប់ជ្ជតិ្ និងអនតរជ្ជតិ្ ព្រម្ទងំ
ទទួលខុ្សព្ត្ូវ និងអនុវត្តាម្ព្រិត្យព្រម្ នៅនរលនព្ជើសនរ ើស ផ្តល់ក្ខរប តុ ោះបណ្តត
លព្គប់ព្គង និងបញ្ាូ នរលររចំណ្តរព្សុរនៅព្បនទសនផ្សង នដើម្បើធានាសិទធិនិងសុវត្ថិ
ភ្នររបស់រលររ។ នោងាម្ព្រសួង ទើភ្នន រ់ងារឯរជនព្បដែល ១២០ បានចុោះបញ្ា ើ
នៅរម្ពុជ្ជនដើម្បើបញ្ាូ នរលររនៅនព្ៅព្បនទស នែើយរលររព្បមា  ១,២ លាននារ់ 
ព្តូ្វបានបញ្ាូ ននៅព្បនទសថ្ថ រូនរ  ខាងត្បូង មា ន សុើ ជប ុន សិងហបុរ ើ និងែុងរុង។ ជ្ជ
លទធផ្ល រម្មររទងំននាោះបាននផ្ញើព្បារ់ព្បមា  ២ ពាន់លានដុលាល រ នៅផ្ទោះជ្ជនរៀងរាល់
ឆ្ន  ំនដើម្បើឧបត្ថម្ដល់ព្គួសារ។ (ក្ខដសត្ភ្នំនរញប ុសតិ៍ថ្ថៃទើ ២៩ ដខ្ម្ររាឆ្ន  ំ២០២០) 
 

ត្រសងួពាណិជារមម 
 
ព្រសួងពា ិជារម្មបាននបតជ្ជញ រនុងក្ខរនចញនូវទព្ម្ង់ D ដដលជ្ជដផ្នរមួ្យថ្នវញិ្ញា បនបព្ត្
នដើម្នៅចុងឆ្ន នំនោះ។ CO គឺជ្ជឯរសារផ្លូវក្ខរមួ្យដដលព្តូ្វបាននព្បើនដើម្បើបញ្ញា រ់ថា
ផ្លិត្ផ្លព្តូ្វបានផ្លិត្ ឬផ្លិត្ទងំព្សុងនៅរនុងព្បនទសមួ្យនែើយទព្ម្ង់ D គឺជ្ជ
ដផ្នរមួ្យថ្នដំន ើ រក្ខរនផ្ទៀងផ្ទទ ត់្ននាោះ។ វធិានក្ខរននោះអនុញ្ញា ត្ឱ្យបណ្តត នខ្ត្តនានាអាច
នចញនូវទព្ម្ង់ទងំននោះ មានន័យថាអនរនានំចញនឹងមិ្នចបំាច់នធវើដំន ើ រម្រភ្នំនរញនទ។ 
នដាយសារទព្ម្ង់ CO ននោះព្តូ្វដត្ទទួលបាននដាយព្រុម្ែ ុនដដលលរ់ផ្លិត្ផ្លនៅ      
បណ្តត ព្បនទសអាសា ននានា ននោះគឺជ្ជជំហានសំខាន់រនុងក្ខរអនុញ្ញា ត្ឱ្យអាជ្ជញ ធរនខ្ត្ត
នចញនូវទព្ម្ង់ និងបនងកើនរិចចសែព្បតិ្បត្តិក្ខររវាងអាជ្ជញ ធរជ្ជតិ្ និងនខ្ត្ត។ រែូត្ម្រ
ដល់នរលននោះនខ្ត្តចំនួន ១៦ ព្តូ្វបានផ្តល់សិទធិអំណ្តចឱ្យ នដាយសងឃមឹ្ថានឹងនលើរ
សទួយក្ខរអភិ្វឌ្ឍនសដឋរិចចព្បរបនដាយចើរភ្នរ។ ក្ខរផ្ទល ស់បតូរននោះរ៏នឹងជួយសនសសំំថ្ច
នរលនវលារបស់អនរនានំចញផ្ងដដរ នដាយព្រសួងបានបា ន់ព្បមា ថា ក្ខរដារ់ពារយសុំ
ទព្ម្ង់ D នឹងចំណ្តយនរលព្បដែល ១៦ នមា ងនៅាម្នខ្ត្ត នបើនព្បៀបនធៀបនៅនឹងរយៈ
នរល ១០-១៤ ថ្ថៃនៅភ្នំនរញ។ ក្ខលរើឆ្ន មុំ្នព្បនទសរម្ពុជ្ជបាននានំចញផ្លិត្ផ្ល
រសិរម្មព្បមា  ៧ លាននាន។ តួ្នលខ្ននោះរាប់ទងំក្ខរនានំចញផ្លូវក្ខរចំនួន ៤,៧៨ 
លាននាន និងក្ខរនានំចញនព្ៅផ្លូវក្ខរជ្ជង ២ លាននាន នៅក្ខន់ព្បនទសនវៀត្ណ្តម្

https://www.phnompenhpost.com/national/ministry-launches-code-ethics-protect-12m-migrant-workers
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ដដលជ្ជព្បនទសនាចូំលផ្លិត្ផ្លរសិរម្មរបស់រម្ពុជ្ជនព្ចើនជ្ជងនគ។ (ក្ខដសត្ដខ្មរថាម្
ស៍ថ្ថៃទើ ៦ ដខ្ម្ររាឆ្ន  ំ២០២០) 
 

ត្រសងួបរសិាា ន្ 
រដាឋ ភិ្បាលរម្ពុជ្ជបាននចញបទបញ្ញា បញ្ញា ឱ្យព្គប់សាថ ប័នទងំអស់ទប់សាក ត់្ និងក្ខត់្
បនថយក្ខរបំភ្នយឧសម័ននានា។ នោងាម្នសចរតើដ នាមួំ្យ សារធាតុ្បំរុលព្ត្ូវបាន   
ផ្លិត្នដាយនរាងចព្រ ោនយនត នភ្លើងន ោះថ្ព្រ ក្ខរដុត្សំរាម្ និងក្ខរសំ ល់នានានៅ
ាម្ក្ខរដាឋ នសំ ង់។ ក្ខរបំរុលននោះមានផ្លប ោះពាល់ជ្ជអវជិាមានោ ងធៃន់ធៃរដល់សុខ្
ភ្នរ និងនាឱំ្យមានក្ខរធាល រ់ចុោះថ្នគុ ភ្នរខ្យល់។ នសចរតើដ នានំនោះបាននលើរន ើងថា 
ម្ន្តនតើនឹងមានតួ្នាទើព្តួ្ត្រិនិត្យក្ខរដាឋ នសំ ង់ នដប ូនព្បងឥនធនៈ និងរដនលងដុត្សំរាម្
នានា នែើយព្រសួងបានបំពារ់ឧបររ ៍ព្តួ្ត្រិនិត្យគុ ភ្នរខ្យល់នដើម្បើព្តួ្ត្រិនិត្យ
រព្មិ្ត្ជ្ជតិ្រុលរនុងខ្យល់។ (ក្ខដសត្ដខ្មរថាម្ស៍ថ្ថៃទើ ៣ ដខ្ម្ររាឆ្ន  ំ២០២០) 

ព្រសួងបរសិាថ ន រំរុងសថិត្រនុងដំន ើ រក្ខរបនងកើត្នោលននោបាយថមើនដើម្បើព្គប់ព្គងសំរាម្ 
និងក្ខរសំ ល់រងឹនៅតំ្បន់ទើព្រុង នដាយសងឃមឹ្ថានឹងអាចនដាោះព្សាយបញ្ញហ ព្គប់ព្គង
សំ ល់រងឹបាន។ នោលននោបាយថមើនឹងបនងកើត្តំ្បន់ព្បមូ្លថមើ និងបនងកើត្រដនលងចរ់
សំរាម្បដនថម្។ នោងាម្ព្រសួង សំរាម្ព្បមា  ១ មឺុ្ននាន ព្ត្ូវបាន     ផ្លិត្នៅរនុង
ព្បនទសរម្ពុជ្ជជ្ជនរៀងរាល់ថ្ថៃ។ នទោះជ្ជោ ងណ្តរ៏នដាយមានដត្សំរាម្ព្បដែលពារ់រ
ណ្តត លថ្នសំរាម្ទងំននោះ ព្តូ្វបាននគនបាោះនចលោ ងព្តឹ្ម្ព្តូ្វនៅឯរដនលងចរ់សំរាម្     
ខ្ ៈសំរាម្ដដលនៅសល់ព្ត្ូវបានដុត្ នបាោះនចលនៅាម្ដងផ្លូវ ឬព្ត្ូវបាននបាោះនចល
នៅរនុងទឹររនុងទើព្រុង។ (ក្ខដសត្ភ្នំនរញប ុសតិ៍ថ្ថៃទើ ២៧ ដខ្ម្ររាឆ្ន  ំ២០២០) 

ត្រសងួមុខងារសាធារណៈ 
 
រដាឋ ភិ្បាលរម្ពុជ្ជបានដារ់នចញនូវ ដផ្នក្ខរយុទធសាន្តសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជ្ជតិ្ ២០១៩-២០២៣ 
ដដលនផ្ទត ត្នលើក្ខរព្បយុទធព្បឆ្ងំនឹងអំនរើរុររលួយ។ យុទធសាន្តសតននោះនផ្ទត ត្នលើវសិ័យ
អាទិភ្នរចំនួន ៦ រមួ្មាន (១) ក្ខរបនងកើនវធិានក្ខរនព្រើនរលំឹរ និងវធិានក្ខរផ្លូវចាប់
ដដលសថិត្នព្ក្ខម្ព្របខ័្ ឌ ព្បឆ្ងំអំនរើរុររលួយ (២) ក្ខររព្ងើរក្ខរផ្សរវផ្ាយរ័ត៌្មាន
សតើរើនសវាសាធារ ៈ (៣) ក្ខរនធវើលិខិ្ត្ និងឯរសារបទដាឋ ននានាពារ់រ័នធនឹងនោល
ននោបាយជ្ជតិ្ (៤) ក្ខររិនិត្យនលើក្ខរនព្បើព្បាស់បនចចរវទិារ័ត៌្មាននដើម្បើោពំ្ទដល់ក្ខរ
អនុវត្តនោលននោបាយ (៥) ក្ខររព្ងឹងយនតក្ខរព្តួ្ត្រិនិត្យ និងសវនរម្មរនុង   វសិ័យ
សាធារ ៈ និងក្ខររព្ងឹងសុចរតិ្ភ្នរអភិ្បាលរិចចនៅាម្សាថ ប័នសាធារ ៈ និងឯរ 
ជន។ (ក្ខដសត្ភ្នំនរញប ុសតិ៍ថ្ថៃទើ ២៧ ដខ្ម្ររាឆ្ន  ំ២០២០) 

https://www.khmertimeskh.com/50676991/provincial-departments-will-be-allowed-to-issue-d-notices
https://www.khmertimeskh.com/50676991/provincial-departments-will-be-allowed-to-issue-d-notices
https://www.khmertimeskh.com/50676086/government-issues-a-directive-to-curb-air-pollution-in-kingdom
https://www.phnompenhpost.com/national/government-working-new-rubbish-management-policy
https://www.phnompenhpost.com/national/national-strategic-development-plan-combat-corruption
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ត្រសងួសងគមរិច្ច អរីរយទុធជន្ ន្ិងយវុន្ីរិ
សមបទា 
 

 
 
រាជរដាឋ ភិ្បាលរម្ពុជ្ជបាននចញអនុព្រឹត្យសតើរើ ក្ខរអនុវត្តរម្មវធិើឧបត្ថម្ភសាច់ព្បារ់ជូនន្តសតើ
មានថ្ផ្ទនពាោះ និងរុមារអាយុនព្ក្ខម្ ២ឆ្ន  ំ នដើម្បើនលើររម្ពស់សុខ្មាលភ្នររបស់ន្តសតើ និង
រុមារ។ អនុព្រឹត្យននោះមាននោលបំ ងនដាោះព្សាយបញ្ញហ រងវោះអាហារូបត្ថម្ភនៅរនុង
ព្គួសារព្រើព្រ នដាយនផ្ទត ត្នលើសុខ្ភ្នរមុ្ននរល លងទននល រែូត្ដល់រុមារមានអាយុ ២ឆ្ន  ំ
នដើម្បើចូលរមួ្ចំដ រដល់ក្ខរអភិ្វឌ្ឍដផ្នររាងគក្ខយ និងផ្លូវចិត្តរបស់រុមារ។ (Fresh 
News; អនុព្រឹត្យ ២៤៥) 
 
ត្រសងួសាធារណក្ខរ ន្ិងដឹរជញ្ាូន្ 
 
ព្រសួងសាធារ ក្ខរ និងដឹរជញ្ាូ ន បាននរៀបចនំសចរតើព្ពាងដផ្នក្ខរនម្បនណ្តត ោះអាសនន
សតើរើក្ខរត្ភ្នា ប់បណ្តត ញដឹរជញ្ាូ ន និងភ្សដុភ្នរ។ ដផ្នក្ខរននោះមាននោលបំ ងក្ខត្់
បនថយថ្ថលនដើម្ថ្នក្ខរដឹរជញ្ាូ ន និងភ្សតុភ្នរ នដើម្បើជំរុញក្ខរព្បរួត្ព្បដជងរបស់ព្បនទស
រម្ពុជ្ជ ទរ់ទញក្ខរវនិិនោគបដនថម្ និងបនងកើត្ក្ខរងាររនុងព្សុរបដនថម្នទៀត្។ (ក្ខដសត្
ដខ្មរថាម្ស៍ថ្ថៃទើ ៨ ដខ្ម្ររាឆ្ន  ំ២០២០) 
 
 
 

https://policypulse.org/wp-content/uploads/2020/01/Sub-decree-245.pdf
https://policypulse.org/wp-content/uploads/2020/01/Sub-decree-245.pdf
https://www.khmertimeskh.com/50677668/government-approves-draft-of-intermodal-master-plan
https://www.khmertimeskh.com/50677668/government-approves-draft-of-intermodal-master-plan
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ត្រសងួអប់រ ាំ យវុជន្ ន្ិងរីឡា 
 
ព្រសួងអប់រ ំ យុវជន និងរើឡាបាននបើរយុទធនាក្ខរសុវត្ថិភ្នរនសបៀងអាហារដដលអំពាវ
នាវដល់នាយរសាលាទងំអស់ឱ្យធានាថា អាហារដដលបនព្ម្ើនៅាម្អាហារដាឋ ន មាន 
អនាម្័យ ជើវជ្ជតិ្ និងគុ ភ្នរលអ។ យុទធនាក្ខរននោះមាននោលបំ ងនលើររម្ពស់ក្ខរ
យល់ដឹងរបស់គ ៈរមាម ធិក្ខរសាលានរៀន នាយរសាលា អនរលរ់ដូរាម្អាហារដាឋ ន 
និងអនរពារ់រ័នធដថ្ទនទៀត្នដើម្បើផ្តល់អាហារដដលលអសព្មាប់សុខ្ភ្នរ និងមានអនាម្័យ
ជូនដល់សិសស។ ព្រសួងរ៏បាននចញនសចរតើដ នាមួំ្យដដលហាម្ព្បាម្ក្ខរលរ់អាហារ
ចំនួន៦ព្បនភ្ទនៅាម្សាលារដឋ និងឯរជនទងំអស់ រមួ្មាន អាហារផុ្ត្រំ ត្់ នភ្ស
ជាៈមានជ្ជតិ្ព្សវងឹ ផ្លិត្ផ្លថាន ជំរ់ អាហារដដលមានព្បភ្រមិ្នចាស់ នភ្សជាៈប ូវ
រមាល ងំ ព្រម្ទងំអាហារ និងនភ្សជាៈមានរព្មិ្ត្ជ្ជតិ្សករខ្ពស់។ (ក្ខដសត្ភ្នំនរញប ុសតិ៍ថ្ថៃទើ 
៦ ដខ្ម្ររាឆ្ន  ំ២០២០) 
 
 

ត្រសងួប្ត្បសណីយ ៍ន្ិងទូរគមនាគមន្៍ 
 
ព្រសួងថ្ព្បស ើ យ ៍ និងទូរគម្នាគម្ន៍ រំរុងរិចរណ្តនព្បើព្បាស់ព្បរ័នធព្ចរទវ រអុើនធឺ
 ិត្ដត្មួ្យ (SIG) នដើម្បើព្គប់ព្គងសនតិសុខ្ាម្អនឡាញ និងព្គប់ព្គងបណ្តត ញ       
ទូទងំព្បនទសឱ្យបានព្បនសើរជ្ជងមុ្ន។ SIG ននោះនឹងភ្នា ប់បណ្តត ញនផ្សងៗោន ឱ្យនៅ
នព្ក្ខម្បណ្តត ញដត្ម្ួយរបស់ព្បនទស ដដលនឹងអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រសួងអាចព្តួ្ត្រិនិត្យក្ខរនព្បើ
ព្បាស់អុើនធឺ ិត្។ ព្បរ័នធព្ចរទវ រអុើនធឺ ិត្ដត្មួ្យអាចបំនរញភ្នររិចចនផ្សងៗ ដូចជ្ជ 
ក្ខរនព្ចោះសារ និងនព្ចោះនចលនូវសារដដលមិ្នបានក្ខរ។ (ក្ខដសត្ភ្នំនរញប ុសតិ៍ថ្ថៃទើ ២៥ 
ដខ្រុម្ភៈឆ្ន  ំ២០២០) 
 

https://phnompenhpost.com/national/education-minister-kicks-food-safety-campaign
https://phnompenhpost.com/national/education-minister-kicks-food-safety-campaign
https://www.phnompenhpost.com/national/ministry-eyes-gateway-management-networks
https://www.phnompenhpost.com/national/ministry-eyes-gateway-management-networks
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សព្មាប់រ័ត្៌មានបដនថម្សូម្ទរ់ទង 

អងគក្ខរមូ្លនិធិអាសុើព្បចរំម្ពុជ្ជ  
ផ្ទោះនលខ្៥៩ វថិើឧរញ នរព្ជ (ផ្លូវ
នលខ្ ២៤២) រាជធានើភ្នំនរញ 
ព្រោះរាជ្ជណ្តចព្ររម្ពុជ្ជ 
ទូរស័រទ៖ (៨៥៥-២៣) ២០១០ 
៤៣១ 
អុើដម្ ល៖ 
policy.pulse@asiafoundation.org 
នគែទំរ័រ៖www.asiafoundation.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
អងគក្ខរមូ្លនិធិអាសុើ គឺជ្ជអងគក្ខរអភិ្វឌ្ឍន៍អនតរជ្ជតិ្មួ្យដដលមិ្នដសវងររព្បារ់ចំន ញ ដដលចូល
រមួ្រនុងក្ខរនលើររម្ពស់ក្ខររស់នៅរបស់ព្បជ្ជជននៅជំុវញិទវើបអាសុើ។ អងគក្ខរមូ្លនិធិអាសុើមានបទ
រិនសាធន៍ក្ខរងារជ្ជងព្បាមំ្ួយទសវត្សរ ៍ ដដលក្ខរងាររបស់អងគក្ខរមូ្លនិធិអាសុើភ្នគនព្ចើននផ្ទត ត្នៅ
នលើនោលនៅធំៗចំនួនព្បារំមួ្មាន ក្ខររព្ងឹងអភិ្បាលរិចច ក្ខរនលើររម្ពស់ន្តសតើ ក្ខរនលើរម្ពស់នសដឋរិចច 
ក្ខរនលើររម្ពស់បរសិាថ ន និងក្ខរនលើរម្ពស់រិចចសែព្បតិ្បត្តិក្ខរនៅរនុងតំ្បន់។ 
 
 


