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ត្រសងួពាណិជ្ជរមម 
 
រាជរដាា ភិបាលកមពុជាបានអនុម័ត្ចាប់សតីរីពាណិជជកមមតាមអនឡាញ និងការការពារ
អតិ្ថិ្ជន។ បចចុបបនន ចាប់ផនេះកំរុងរង់ចកំារសផព្មចរីរដាសភា និងរិនិត្យផដាយ
ព្រឹទធសភា មុនផរលថ្វវ យព្រេះមហាកសព្ត្ចុេះព្រេះហសតផលខា។ 

 

ចាប់សតីរីការផធវីពាណិជជកមមតាមអនឡាញផ ល្ីយត្បផៅនឹងការទិញទំនិញ និងផសវាកមម
តាមអនឡាញ សព្មបសព្មួល និងកំណត់្ព្បតិ្បត្តិការអាជីវកមមអនឡាញ។ ផបីផោង
តាមត្ួផលែចុងផព្កាយរីព្កសួងប្ព្បសនីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ ព្បជាជនព្បមាណ១៤,១
លាននាក់ (ព្បខហលជា៨៩.៧%ប្នព្បជាជនសរុប) ភាជ ប់ព្បរ័នធអីុនផធីខណត្តាមរយៈ
ទូរសរទសាម ត្ហវូន និងការលក់ដូរតាមអនឡាញមានការផកីនផ ងីគួរឱ្យកត់្     សមាគ ល់។ 

 

ចាប់សតីរីការការពារអតិ្ថិ្ជនផរៀបរាប់អំរីការផលីកកមពស់ការព្បកួត្ព្បខជងព្បកបផដាយ
ភារផសាម េះព្ត្ង់ និងកំណត់្សតង់ដារខដលនឹងផ្តល់ព្បផោជន៍ដល់អនកទិញ។ ចាប់ផនេះ
កំណត្នូ់វរ័ត៌្មានខដលព្តូ្វខចករខំលកជាមួយអនកទិញ និងកំណត់្សតង់ដារខដលអនកលក់
ព្តូ្វអនុវត្តតាម។ ចាប់ផនេះមានផោលបំណងបផងកីនទំនុកចិត្តដល់អនកទិញផៅផរលខដល
រួកផគផធវីព្បតិ្បត្តិការពាណិជជកមមជាមួយអនកលក់។ (Xin Hua, July 12, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      កមមករបង្ហា ញព្ោប់ផព្មចផមម ខដលព្បមូលមករីចមាក រ។ រូបថ្ត្៖ អងគការមូលនិធិអាសីុ 

 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/12/c_138221382.htm
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ត្រសងួនទសច្រណ៍ 

 

ព្កសួងផទសចរណ៍បានដាក់ឱ្យដំផណីរការ កមមវធីិទូរស័រទប្ដផ ម្ េះ «រាជាណាចព្កអចឆរ ិ
យៈ» ឬ «Kingdom of Wonder» ខដលអនុញ្ញា ត្ឱ្យជនផទសចរអាចខសវងរករ័ត៌្មានអំរី
កមពុជា រមួមាន រ័ត៌្មានអំរីព្បវត្តិសាស្រសត ភាសា អាកាសធាតុ្ សាសនា និងព្បជាជន 
ព្រឹត្តិការណ៍កនុងព្សុក និងរិធីបុណយ ផសវាសាន ក់ផៅ ផភាជនីយដាា ន មផធោបាយដឹកជញ្ជូ ន
ការបតូរព្បាក់ សាា នទូត្ និងអាកាសចរណ៍ ជាផដីម។ ផៅឆ្ន ២ំ០១៨ ផទសចរចំនួន ៦,២ 
លាននាក់បានផធវីដំផណីរមកកមពុជា ផហយីចំនួនផទសចរខដលផព្ចីនជាងមករី ព្បផទស
ចិន សហរដាអាផមរកិ ជប៉េុន កូផរ ៉េ ប្ថ្ មា៉េ ផ សុី និងផវៀត្ណាម។ (Khmer Times, July 18, 

2019) 
 

សូមចុចតំ្ណខាងផព្កាមផដីមបខីសវងរកកមមវធីិ Kingdom of Wonder សព្មាប់ទូរសរទប្ដ
របស់អនក៖ 
 

ព្បរ័នធព្បតិ្បត្តិការ Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cambodiakingdomofwond
er.app 
 

ព្បរ័នធព្បតិ្បត្តិការ ISO 

https://apps.apple.com/kh/app/kingdom-of-wonder/id1465204712 
 
ត្រសងួបរសិ្ថា ន្ 

 

ព្កសួងបរសិាា នបានដាក់ផចញនូវ ខផ្នការនិរនតរភារទីព្កុងភនំផរញ ខដលបានបង្ហា ញរី
បំណងរបស់រាជរដាា ភិបាលកនុងការខព្បកាល យទីព្កុងភនំផរញផៅជាទីព្កុងខដលមានបរសិាា ន
សាា ត្។ គផព្មាងចំនួន៤៨ព្តូ្វបានផព្ោង ខដលនឹងកាល យជាផោលការណ៍ខណនាសំព្មាប់
ការអភិវឌ្ឍទីព្កុងភនំផរញនាប្ថ្ៃអនាគត្។ គផព្មាងទងំផនាេះផតត ត្ផៅផលីការផ ល្ីយត្បផៅ
នឹងការតល ស់បតូរអាកាសធាតុ្ ផហដាា រចនាសមព័នធផៅកនុងទីព្កុង ការអភិវឌ្ឍប្បត្ងផៅកនុងទី
ព្កុង និងគផព្មាងផផ្សងៗផទៀត្។ (Khmer Times, July 1, 2019) 

 

ត្រសងួមហាផ្ទៃ 
 
ព្កសួងមហាប្ផ្ទបានផចញផោលការណ៍ខណនាវំជិាជ ជីវៈនគរបានចំនួន១០ចំណុចសព្មាប់ 
មស្រនតីនគរបាលព្គប់អងគភារទងំអស់អនុវត្ត ខដលផោលការណ៍ខណនាផំនាេះបង្ហា ញអំរី
វធិានព្គប់ព្គង និងផព្បីព្បាស់អាវុធ ធានាថ្វមស្រនតីនគរបាលមិនបផព្មីការង្ហរឱ្យព្កុមហ ុន
ឯកជន ផរាងចព្ក ឬអងគភារដប្ទផដាយរំុមានការអនុញ្ញា ត្រីថ្វន ក់ផលី និងធានាថ្វមស្រនតី

https://www.khmertimeskh.com/50625009/ministry-launches-tourism-app/
https://www.khmertimeskh.com/50625009/ministry-launches-tourism-app/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cambodiakingdomofwonder.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cambodiakingdomofwonder.app
https://apps.apple.com/kh/app/kingdom-of-wonder/id1465204712
https://www.khmertimeskh.com/50619546/environment-ministry-launches-green-growth-plan-for-capital/
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នគរបាលព្គប់អងគភារ ជារិផសសព្កុមម៉េូតូ្ ឬរថ្យនតអមគណៈព្បតិ្ភូ មិនផបីកអម
ដំផណីរបុគគលឯកជនផដាយោម នការអនុញ្ញា ត្ ព្រមទងំផោលការណ៍ផផ្សងៗផទៀត្។ 

(Phnom Penh Post, July 8, 2019) 
 

ព្កសួងមហាប្ផ្ទ ព្កសួងយុត្តិធម៌ និងព្កសួងពាក់រ័នធបនតផរៀបចំផសចកតីព្ពាងចាប់សតីរី
ឧព្កិដាកមមតាមព្បរ័នធអនឡាញ ផដាយរិនិត្យផៅផលីការអនុវត្តចាប់ព្សផដៀងោន រីបណាត
ព្បផទសដប្ទ។ ផសចកតីព្ពាងចាប់ផនេះមាន ៧ជំរូក និង៤៨មាព្តា ខដលផ ល្ីយត្បផៅនឹង
ឧព្កិដាកមមតាមអនឡាញ រមួមាន ការលួច ការ្ផបាក ការចប់ជំរតិ្ ការផបាកព្បាស់តាម
បណាត ញសងគម និងការដាក់រិន័យ។ (Phnom Penh Post, July 12, 2019) 

 

នគរបាលជាតិ្ បានផរៀបចំផសចកតីព្ពាងអនុព្កឹត្យសតីរីការផព្បីព្បាស់ព្បរ័នធយនតផហាេះោម ន
មនុសសផបីក ឬផៅថ្វព្ដូន។ អនុព្កឹត្យផនេះនឹងព្តូ្វផរៀបចំផ ងីផដីមបកីារពារសនតិសុែ      
ជាតិ្។ (Phnom Penh Post, July 16, 2019) 

 

ត្រសងួយរុាិធម៌ 
 

ព្កសួងយុត្តិធម៌បានផរៀបចំបទបង្ហា ញជូនព្រឹទធសភាអំរី កំខណទព្មង់យុត្តិធម៌នាផរល
កនលងមក។ ចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនរមួមាន រហូត្ដល់ឆ្ន ២ំ០១៨ សំណំុផរឿងជាង
២,៧៥៣ករណីព្តូ្វបានផដាេះព្សាយ ផហយីសំណំុផរឿងជាង ៤៥៥ករណីព្តូ្វបានផ្តល់ផស
វាជំនួយខផ្នកចាប់។ ព្កសួងបានរាយការណ៍ថ្វ យនតការផនេះបានជួយកាត្់បនាយការដាក់
ពាកយបណតឹ ង និងបានជួយជំរុញសំណំុផរឿងផៅកនុងតុ្លាការ។ ព្កសួងក៏មានគផព្មាង
រព្ងីកមជឈមណឌ លផសវាយុត្តិធម៌ផៅទូទងំព្បផទស បខនាមផៅផលីមជឈមណឌ លខដលមាន
ព្សាប់ជាង ៦៩សាខាផៅរាជធានីភនំផរញ និងផែត្តមួយចំនួន។ រាជរដាា ភិបាលបាន
ឧបត្ាមភថ្វកិាព្បខហល ៥០.000 ដុលាល  ផៅឆ្ន ២ំ០១៨ និង ២៩៥.០០០ ផៅឆ្ន ំ
២០១៩។ ព្កសួងបានសហការជាមួយប្ដគូអនតរជាតិ្កនុងការបណតុ េះបណាត ល និងកសាង
សមត្ាភារដល់ផៅព្កម និងព្រេះរាជអាជាា  កនុងផ ល្ីយត្បផៅនឹងអាទិភារខផ្នកគតិ្យុត្តិ រមួ
មាន ការជួញដូរមនុសស ការផ្សរវផ្ាយរីចាប់ និងការអនុវត្តចាប់ ជាផដីម។ (Khmer 

Times, July 5, 2019) 

 

ត្រសងួការងារ ន្ិងបណាុ ុះបណ្តា លវិជ្ជជ ជ្ីវៈ  

 

ព្កសួងការង្ហរ និងបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈបានផចញសារាចរណ៍ហាមជនបរផទសព្បកប
របរចំនួន១០ព្បផភទ រមួមាន ការផបីកតាក់សុី តុ្តុ្ ឬរមឺ៉េក ជាងកាត្់សក់ឬខកសមផសស អនក
លក់ដូរតាមផ្លូវ អនកមា៉េ សាផៅទីសាធារណៈ អនកផដរឬខាត់្ខសបកផជីង ជាងកាត់្ផដរ ជាង
ជួសជុល អនកផ្លិត្វត្ាុអនុសាវរយីខ៍ែមរ អនកផ្លិត្ឧបករណ៍ផភលងខែមរ ឬជាងចមាល ក់រូបព្រេះ
រុទធ និងជាងទង ជាផដីម។ សារាចរណ៍ផនេះក៏ហាមឃាត់្ជនបរផទសបផព្មីការង្ហរជាអនក
ព្គប់ព្គងខផ្នកធនធានមនុសស ឬរដាបាលផៅកនុងព្កុមហ ុនឯកជនផ្ងខដរ។ 

https://www.phnompenhpost.com/national/sar-kheng-issues-police-professionalism-guidance
https://www.phnompenhpost.com/national/ministries-review-content-draft-law-cybercrime
https://www.phnompenhpost.com/national/police-draft-drone-sub-decree-protect-national-security
https://www.khmertimeskh.com/621145/justice-minister-briefs-parliament-on-legal-reforms-2/
https://www.khmertimeskh.com/621145/justice-minister-briefs-parliament-on-legal-reforms-2/
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 ផបីផោងតាមចាប់របស់កមពុជា ជនបរផទសរស់ផៅ និងផធវីការផៅកមពុជាត្ព្មូវឱ្យបង់
ព្បាក់ចំនួន ៣៦០ ដុលាល  កនុងមួយឆ្ន  ំ រមួមាន ១៨០ ដុលាល កនុងមួយឆ្ន សំព្មាប់ទិដាា ការ      
រយៈផរលខវង ១៣០ ដុលាល កនុងមួយឆ្ន សំព្មាប់ផសៀវផៅ ឬប័ណណការង្ហរ និង៥០ ដុលាល កនុង
មួយឆ្ន សំព្មាប់សំណំុខបបបទកូតានិផោជិកបរផទស។ ចាប់ផនេះនឹងធានាថ្វ កមាល ងំរល
កមមកនុងព្សុកនឹងព្តូ្វបានផ្តល់អាទិភារ។ ផបីផោងតាមរបាយការណ៍របស់ព្កសួងការង្ហរ 
និងបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ ជនបរផទសចំនួន ១៦០.០៧៧នាក់ មករីព្បផទសចំនួន 
៩៣ កំរុងផធវីការផៅកមពុជា។ (Khmer Times, July 17, 2019; Phnom Penh Post, July 

17, 2019; Xin Hua, August 28, 2019) 

 

 

ត្រសងួនរៀបច្ាំដែន្ែី ន្គរបូន្ីយរមម ន្ិង
សាំណង់ 
 

ចាប់សតីរីសំណង់ព្តូ្វបានទីសតីការគណៈរដាមស្រនតីអនុម័ត្ ខដលចាប់ផនេះនឹងជួយដល់ការ
អភិវឌ្ឍសំណង់ និងឧសាហកមមអចលនព្ទរយ រព្ងឹងការព្គប់ព្គងផៅកនុងវសិ័យសំណង់ 
រព្ងឹងសតង់ដារសុវត្ាិភារ រព្ងឹងទំនុកចិត្តវនិិផោគិនផៅកនុងវសិ័យសំណង់ និងរព្ងឹង
ព្បសិទធភារផៅកនុងទីផ្ារអចលនព្ទរយ។ 
 
ផបីផោងតាមព្កសួង ការវនិិផោគផៅកនុងវសិ័យសំណង់បានផកីនផ ងីជាង៥៧% ផព្ចីន
ជាងឆ្ន មុំន។ ព្កសួងបានអនុម័ត្គផព្មាងសាងសង់ជាង ២.០៤៧ គផព្មាង ខដលមាន
ត្ប្មលសរុបព្បខហល ៣,៣ ពាន់លានដុលាល ។ (Khmer Times, September 2, 2019) 

 

 

ត្រសងួសងគមរិច្ច អរីរយទុធជ្ន្ ន្ិងយវុន្ីរិ
សមបទា  

 

ព្កសួងសងគមកិចច អតី្ត្យុទធជន និងយុវនីតិ្សមបទបានព្បកាសអំរីខផ្នការសាងសង់ 
មជឈមណឌ លជាតិ្កមពុជាសព្មាប់រិការភារ ផដីមបោីពំ្ទដល់ជីវភាររបស់ជនមានរិការ
ភារ តាមរយៈការផ្តល់ឱ្កាសដល់ជនមានរិការភារអាចផបីកហាងកាផហវ កខនលងតត់្
មុែផធវីសក់ ហាងលក់វត្ាុអនុសាវរយី ៍និងផ្ទេះសំណាក់ជាផដីម។ មជឈមណឌ លផនេះនឹងផបីក
ដំផណីរការផៅឆ្ន ២ំ០២៣។ (Khmer Times, July 16, 2019) 

 

ព្កសួងសងគមកិចច អតី្ត្យុទធជន និងយុវនីតិ្សមបទ កំរុងសហការជាមួយព្កសួង និង
អងគការពាក់រ័នធផរៀបចំគណៈកមាម ធិការ ផដីមបអីនុវត្ត ខផ្នការសកមមភារទប់សាក ត់្ និង
ផ ល្ីយត្បផៅផលីអំផរីហងិាព្បឆ្ងំកុមារ។ គណៈកមាម ធិការផនេះនឹងផតត ត្សំខាន់ផៅផលី

https://www.khmertimeskh.com/50624564/foreigners-to-be-barred-from-10-types-of-jobs/
https://www.phnompenhpost.com/national/some-jobs-limits-foreigners-august-0
https://www.phnompenhpost.com/national/some-jobs-limits-foreigners-august-0
http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/28/c_138345770.htm
https://www.khmertimeskh.com/50639294/council-of-ministers-approves-much-awaited-construction-law/
https://www.khmertimeskh.com/50624341/multi-million-dollar-centre-for-disabled-to-boost-income/


5 
 

ការទប់សាក ត្ ់និងកាត់្បនាយការបំពាន អំផរីហងិា និងការផរសីផអីងព្បឆ្ងំនឹងកុមារព្គប់
ទព្មង់តាមសតង់ដារអនតរជាតិ្ ដូចជា សនធិសញ្ញា សហព្បជាជាតិ្សតីរីសិទធិកុមារ ជាផដីម។ 
គណៈកមាម ធិការផនេះខបងខចកជាបីព្កុម ខដលព្កុមមួយផតត ត្ផៅផលីការផលីកកមពស់ការ
យល់ដឹង និងទប់សាក ត់្អំផរីហងិាផលីកុមារ ព្កុមមួយផតត ត្ផៅផលីការផ្តល់ផសវា និងអនុ
វត្តចាប់ ផហយីព្កុមមួយផទៀត្ផតត ត្ផៅផលីការសិកាសតង់ដារចាប់ និងរិនិត្យតាមដាន
កិចចការរបស់គណៈកមាម ធិការមួយផនេះ។ (Phnom Penh Post, July 18, 2019) 

 

ព្កសួងសងគមកិចច អតី្ត្យុទធជន និងយុវនីតិ្សមបទ បានសផមាព ធមជឈមណឌ លរោបាល
ជំងឺផ្លូវចិត្ត ខដលមានត្ប្មលព្បមាណ ១,៧៥ លានដុលាល  ខដលផៅកនុងមជឈមណឌ លផនាេះ
មាន អាោរសាត រនីតិ្សមបទខផ្នកផ្លូវចិត្ត អាោរសព្មាប់អនីតិ្ជនខដលព្តូ្វបានផ្តនាទ ផទស 
និងមនទីរផរទយសព្មាប់កុមារកំព្ពា ប៉េុខនតមនទីរផរទយផនេះក៏ផបីកទទួលសាធារណជនផ្ង     
ខដរ។ មជឈមណឌ លផនេះមានផោលបំណងោពំ្ទដល់ព្បជាជនខដលមានជំងឺផ្លូវចិត្តនានា 
ព្រមទងំសហការជាមួយមជឈមណឌ លដប្ទផៅទីព្កុងភនំផរញ និងផៅតាមបណាត ផែត្ត។ 

(Phnom Penh Post, September 4, 2019) 

 

ត្រសងួនសែឋរិច្ច ន្ិងហរិញ្ញវរាុ 
 
ព្កសួងផសដាកិចច និងហរិញ្ាវត្ាុបានដាក់ផចញនូវ ព្ចកផចញចូលជាតិ្ខត្មួយ ខដលភាគី
ពាក់រ័នធផៅកនុងវសិ័យពាណិជជកមម និងដឹកជញ្ជូ នទងំអស់អាចដាក់រ័ត៌្មានសតង់ដារ និង
ឯកសារផៅកនុងផរលខត្មួយ។ ព្បរ័នធផនេះនឹងបំផរញត្ព្មូវតាមបទបញ្ាតិ្តនានាទក់ទង
នឹងការនាចូំល ការនាផំចញ និងការ ល្ងកាត់្។ ផោលផៅប្នព្ចកផចញចូលជាតិ្ខត្មួយ គឺ
ផដីមបរីព្ងឹងទំនាក់ទំនងរវាងរាជរដាា ភិបាល និងពាណិជជករ។ អគគនាយកដាា នគយ និង     
រដាា ករជាអងគភារទទួលែុសព្តូ្វកនុងការផរៀបចំខផ្នការអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្ត ព្ចកផចញចូល
ជាតិ្ខត្មួយ។ ព្ចកផនេះនឹងោពំ្ទដល់ការអនុវត្តរបស់សហគមន៍ផសដាកិចចអាសា ន 
២០១៥ និងព្ចកផចញចូលអាសា នខត្មួយ។ (Khmer Times, July 1, 2019) 
 

https://www.phnompenhpost.com/national/new-joint-committee-tackle-child-abuse
https://www.phnompenhpost.com/national/centre-mentally-ill-officially-opened
https://www.khmertimeskh.com/50619318/cambodia-launches-national-single-window/
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