
 
 

 

 

 

 

 

 

ការដ ោះស្រាយការបំពុលសមុស្ររ៖ សកមមភាពបុគ្គលគ្ឺជាគ្ន្លោះដ ើមប ី
ាា រមហាសមុស្ររឱ្យលអដ ើងវញិ 
កាលពីថ្ងៃចនទ មនុសសរាបព់ានន់ាកប់ានស្របមូលផំុ្គ្នា ដៅ Altice Arena 
កាុងរីស្រកុង   Lisbon   ស្របដរសព័ររុយហាគ ល់ សស្រាបថ់្ងៃ ំបូងថ្នសនាិសីរ 
មហាសមុស្ររអងគការសហស្របជាជាតិដ លរង់ចជំាយូរមកដហើយ     ដ យ 
ឈរដលើសនទុោះពិភពដោកដ លបដងកើតដ យស្រពលតិ្ការណ៍ដនោះ។ អាកជំនាញ 
កំពុងជំរញុឱ្យានការដប្ជាា ចិត្ជាអន្រជាតិងមីមយួ   កាុងការស្របយុរធស្របឆងំ 
នលងការបំពុល រមួទងំដៅសមុស្ររផងដ រ។ ដោងតាមកមមវធីិបរាិា នរបស់ 
អងគការសហស្របជាជាតិ (UNEP) ចំនួនថ្នការរុក កសំ់រាមកាុងសមុស្ររ 
និងកាកសំណល់ប្ាសទិក បាននលងកំពុងដកើនដ ើងោ៉ា ងឆបរ់ហ័ស។ 
ដហើយដ យគ្នម នសកមមភាពអវីជា ំុកំភនួដៅដ ើយ ូដចាោះដហើយ 
ការបំភាយផ្្លសទិចចូលដៅកាុងស្របព័នធដអកូ ូសីុកាុងរលកស្រតូវបានដគ្ពាករ
ណ៍ថានលងដកើនដ ើងជិតបី ងដៅឆា ២ំ០៤០។បនាទ បពី់កិចចស្របជំុដពញអងគ 
កស្រមតិខ្ពស់ស្រកុមអាកជំនាញបានជួបស្របជំុគ្នា ដ ើមបពិីភាកាអំពីបញ្ហា បំពុល
សមុស្ររដ យដផ្្លតដលើការដសវងរក ំដ ោះស្រាយ។ការបំពុលបានកាត ់
បនាយដៅដលើវស័ិយជាដស្រចើនដហើយានរំនាករំ់នងគ្នា ោ៉ា ងខ្្ងំជាមួយ 
នលងវបិតិ្ពិភពដោកដផសងដរៀតថ្នការដស្របស្របួលអាកាសធាតុ     
និងការបាតប់ង់ជីវចស្រមុោះ។ អាកជំនាញបានកតស់ាគ ល់ថា     
ការស្របយុរធស្របឆងំនលងការបំពុលកាុងសមុស្ររគឺ្ជាបញ្ហា ស្របឈមជាសកល      
ដ លស្រតូវការវធីិាស្រស្ជាសកល។ ដង្ងដៅកាុងរីស្រកុង Lisbon ដោក 
Janis Searles Jones នាយកស្របតិបតិ្ដៅ Ocean Conservancy 
កាុងរីស្រកុង Portland រ ឋ Oregon បានសងកតធ់ៃនថ់ា 
"ជីវតិដៅដស្រកាមរលកគឺ្ចបំាច់សស្រាបជី់វតិខ្ងដលើរលក"     ដហើយបានគូ្ស 
បញ្ហា កអំ់ពីភាពបនាទ ន់ ថ្នការកាត់បនាយប្ាសទិកដស្របើដតមួយ ង 
និងសកមមភាពដលឿនជាងមុន។ លរធផលរពំលងរុកមយួថ្នសនាិសីរ 
និងថ្នរសសវតសរថ៍្នវរិាាស្រស្មហាសមុស្រររបស់អងគការសហស្របជាជាតិ 

 

 

 

 

 

 
សស្រាបក់ារអភវិឌ្ឍនស៍្របកបដ យចីរភាពគឺ្ដ ើមបកំីណតអ់ត្សញ្ហា ណសក
មមភាពវរិាាស្រស្ និងស្របកបដ យភាពថ្ចាស្របឌិ្ត ដ ើមបជីមាោះបញ្ហា ស្របឈម 
កាុងការឈានដៅ ល់ដគ្នលដៅ SDG ១៤ រមួទងំការរបា់ក ត ់
កាតប់នាយ និងលុបបំបាតដ់ចលសំរាមផ្្លសទិកកាុងសមុស្ររ។ 

ស្របភព: Khmer Times 

គ្ដស្រាងាងសងដ់រាងចស្រកស្របស្រពលត្ិកមមរលកសំណល់រី៣  
ដៅស្រពោះសីហនុ សដស្រមចបានជាង ៤០ភាគ្រយ 
ការាងសងគ់្ដស្រាងស្របស្រពលតិ្កមមរលកសំណល់រី៣ ដៅដខ្ត្ស្រពោះសីហនុ 
សដស្រមចបាន ៤៤ ភាគ្រយថ្នគ្ដស្រាងាងសងស់របុ។ ដោក គួ្ច ចំដរ ើន 
អភបិាលដខ្ត្ស្រពោះសីហនុ បានស្របាបា់រពត័ា៌នកាុងស្រសុកដៅថ្ងៃរី២៨ 
មងុិនា ថា ដរាងចស្រកស្របស្រពលតិ្កមមរលកសំណល់ សាិតកាុងសង្កក តដ់លខ្៤ 
ស្រកុងស្រពោះសីហនុ ដរាងចស្រកដនោះគិ្តស្រតលមថ្ងៃរី ២៨ ដខ្មងុិនា សដស្រមចបាន 
៤៤ ភាគ្រយ ដហើយដស្រគ្នងនលងបញ្ចបដ់ៅឆា  ំ ២០២៣ ។ 
ដរាងចស្រកស្របស្រពលតិ្កមមរលកសំណល់រី ៣ ានរីតាងំដៅអូរពយដឈើទល 
ានសមតាភាពផលិតរលកបាន ២០,០០០ ដម៉ាស្រតគូ្បកាុងមយួថ្ងៃ។ ការ
ាងសងដ់រាងចស្រកដនោះបានចប់ដផ្ើមបនាទ បពី់ដរាងចស្រកសាអ តរលករី ១ 
និងរី ២ ស្រតូវបាន កឱ់្យ ំដណើ រការ។ ដរាងចស្រកដកថ្ចានលងចដស្រាោះ 
និងសាអ តរលក មុនដពលដ លវាស្រតូវបានបងាូរចូលដៅកាុងសមុស្ររ។ រលក
សំណល់របស់រីស្រកុងពីមុនស្រតូវបានបងាូរដៅតំបនដ់នារតាមស្របឡាយ និងអូរ
ធមមជាតិ ប៉ាុដន្ឥ ូវដនោះភាគ្ដស្រចើនហូរចូលអាងដលើថ្ផទ ី ១៦ ហិកតា។ 
គ្ដស្រាងដនោះស្រតូវបានបដងកើតដ ើងដ យគ្ណៈកាម ធិការជាតិស្រគ្បស់្រគ្ង និង 
អភវិឌ្ឍន៍ដនារសមុស្ររកមពុជា។ 

ស្របភព: Khmer Times 

 

 
២២០៧២២ – ពត័ម៌ានគោលគៅអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាពប្រចាំសប្តា ហ ៍

 

  

រ ៀបរ ៀងរោយ សុខ ចន័្ទសុភា អ្នកស្រាវស្រាវនន្មជ្ឈមណ្ឌ លនន្កា សិកាអ្ភវិឌ្ឍន្ស៍្របកបរោយចី ភាព 

 

រលខរ ៀងទី២២  

២៧ មថុិនា ២០២២ -០៣ កកកោ ២០២២ 

https://www.khmertimeskh.com/501103310/tackling-marine-pollution-individual-action-key-to-ocean-restoration/
https://www.khmertimeskh.com/501103279/construction-of-p-sihanouks-third-wastewater-treatment-plant-more-than-40-pct-completed/


ដគ្នលនដោបាយស្របសិរធភាពថាមពលដស្រគ្នងបញ្ចបដ់ៅចុងឆា  ំ
២០២២ 
កមពុជាដស្រគ្នងនលង ក់ដចញនូវដគ្នលនដោបាយជាតិងមីមយួស្ីពីស្របសិរធភា
ពថាមពលដៅចុងឆា ២ំ០២២ កាុងដគ្នលបំណងដ ើមបពីនយតឺអស្រតាកំដណើ ន 
ថ្នតស្រមូវការថាមពលជាតិពីឆា  ំ២០១៤-២០៣៥ ោ៉ា ងតិច២០ភាគ្រយដៅ 
ចុងបញ្ចបថ់្នរយៈដពលដនោះ។ ដគ្នលនដោបាយដនោះបានចបដ់ផ្ើមដៅឆា  ំ
២០២១ ដ យានការគ្នសំ្ររពីធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ (ADB) 
ដគ្នលនដោបាយជាតិដណនាំដគ្នលដៅជាកោ់ក់ថ្នវស័ិយស្រសដ ៀងគ្នា  
 ូចជា ២៥ ភាគ្រយសស្រាបឧ់សាហកមម ក ូ៏ចជាអនុវស័ិយសំណង់ និង 
១៥ ភាគ្រយសស្រាប់វស័ិយ លកជញ្ាូ ន។ ដទោះបីជាតួដលខ្ជាកដ់ស្ងបដនាម 
ដរៀតសស្រាបឯ់ការងមីដនោះ មិនស្រតូវបានបង្កា ញជាាធារណៈក៏ដ យ 
ដគ្នលនដោបាយដបាោះពុមពឆា  ំ ២០១៣ បានកំណតដ់គ្នលដៅស្រសដ ៀងគ្នា  
ដ យបង្កា ញពីតស្រមូវការថាមពលសរបុដ លសនមតថ់ា ៥.៩៥ 
ោនដតានថ្នសមមូលដស្របង (Mtoe) កាុងឆា  ំ ២០៣៥ 
ដ លាននយ័ថាដគ្នលដៅនលង ស្រតូវនាតួំដលខ្ដនាោះចុោះមកស្រតលម ៤.៧៦ 
Mtoe ។ ដទោះជាោ៉ា ង កដ៏ យ សាិតិរបស់ Enerdata បានបង្កា ញថា 
តស្រមូវការថាមពលដកើនដ ើង ល់ ៨ ដតានកាុងឆា  ំ ២០២០។ 
អគ្គនាយក ឋ នថាមពលថ្នស្រកសួងដរ ៉ា និងថាមពល ដោក ដហង 
គុ្ណោង បានស្របាបភ់ាំដពញប៉ាុស្ិ៍ថា        ស្រកសួងរបស់ដោកបានបញ្ចប ់
ដសចកី្ស្រពាងដគ្នលនដោបាយជាតិ ដហើយបញ្ាូ នបន្ដៅគ្ណៈកាម ធិការ 
ដគ្នលនដោបាយដស ឋកិចច និងហិរញ្ា វតាុសស្រាប់ ពិនិតយមុននលង កជូ់ន
រ ឋ ភបិាលដ ើមបអីនុមត័។ 

ស្របភព: The Phnom Penh Post 

រនទោះបានបាញ់សិសសាោបាត ់ំបង៦នាករ់បសួធៃនា់ា ក ់
បាត ំ់បងៈ សិសសាោអនុវរិាល័យរតនៈមណឌ ល ដខ្ត្បាត់ ំបង 
ចំនួន៦នាក ់ស្រតូវបានចរន្អគ្គិសនីនកា្់ប ់    និងសន្ប់ដៅរដសៀលថ្ងៃរី 
២៧ ដខ្មងុិនា ដ យាររនទោះបាញ់ចំនួន៣ដ ើម      ធ្ាកម់កដលើដ ើមដឈើ 
មយួដ ើម ដ លកំពុងលូតោស់កាុងរីធ្ាាោ      ចាៃ យស្របដហល២០ 
ដម៉ាស្រតពីថាា កដ់រៀន។ ដោក សន និល អធិការនគ្របាលស្រសុករតនមណឌ ល 
បានឲ្យ លងថា សិសសដ លរងរបសួដ យាររនទោះបាញ់ដនាោះ    ានស្រសី៥ 
នាក ់  និងដកមងស្របុសាា ក ់    អាយុចដន្ាោះពី១២ឆា  ំល់១៥ឆា ។ំកុារាីា ក ់
ដឈាម ោះ   ុត   ម ី    អាយុ១៥ឆា  ំ    របសួធៃន ់      និងកំពុងសស្រាក 
ពាបាលដៅដខ្ត្បាត ំ់បង។ មនទីរដពរយបដងអកដខ្ត្។ ដោក ឈួន សុភា 
ស្រគូ្បដស្រងៀនភាាអងដ់គ្្សដៅាោដ លានវត្ានកាុងដហតុការណ៍

ដនោះបានស្របាប់ភាដំពញប៉ាុស្ិ៍ថា ាោដនោះាន ំបូលស្របកស័់ងកសី 
ដហើយដពលានដភ្ៀងធ្ាកខ្់្ំង          ដមដរៀនស្របចថំ្ងៃស្រតូវបានរខំ្នដ យ 
សំដ ងពីដភ្ៀងរហូត ល់ឈប។់ សុភា បាននិោយថា កុារខ្្ោះកំពុង
ដលងដហគម ខ្ណៈខ្្ោះដរៀតកំពុងគូ្ររបូ ឬជដជកគ្នា ។ សិសសដ លបានរង
របសួបានស្របមូលផំុ្គ្នា ដៅាតទ់វ រចូលថាា កដ់រៀន ដមើលខ្យល់ពយោុះដៅខ្ង
ដស្រៅ ដពលានពនឺ្មយួរដំពច ដហើយបនាទ បម់កានរនទោះបាញ់មកដលើដ ើម
ដឈើកាុងរីធ្ាាោជាបន្បនាទ ប់។ ដោក ដផង នាយកាោ 
បានឲ្យ លងថា សិសស៥នាកក់ាុងចំដ មសិសសដ លរងរបសួទងំ៦នាក ់
ស្រតូវបានបញ្ចូ នដចញពីមនទីរដពរយដៅដវោដា៉ា ង១០និង៣០នារីស្រពលក   ថ្ងៃរី 
២៨ ដខ្មងុិនា ដ យដលើកដលងដតដឈាម ោះ  ុត មី  
ដ លរបសួកានដ់តធៃនធ់ៃរ        ដហើយកំពុងសស្រាកពាបាលដៅមនទីរដពរយ 
បដងអកដខ្ត្ដៅដ ើយ ដោងតាមវរុធី ដ លបានដៅសួរសុខ្រុកខនាងមុន
ដនោះ។ 

ស្របភព: The Phnom Penh Post 

តុោការកំពូលហាមឃាតអ់ំ ចរបស់ EPA ដ ើមបកីំណតក់ារ 
បំភាយកាបូនដៅដរាងចស្រកថាមពល 
តុោការកំពូលបានសដស្រមចកាលពីថ្ងៃស្រពហសបតិ៍ថា     រីភាា កង់្ករការពារ 
បរាិា នមនិានសិរធិអំ ច    កាុងការស្រគ្ប់ស្រគ្ងការបដញ្ចញកាបូនពីដរាង 
ចស្រកថាមពលដ លានស្រាប់ដនាោះដរ។   ដសចកី្សដស្រមច   ៦-៣ ដៅតាម 
បនាទ តម់ដនាគ្មវជិាា  ដធវើឱ្យរ ឋបាល Biden ពិបាកកាុងការកំណតដ់គ្នលដៅ 
កាតប់នាយរិនាផលថ្នការបំភាយឧសម័នទងំដនាោះ ដៅកាុងបរោិកាស។ 
ស្របធានដៅស្រកម John Roberts បានសរដសរដៅកាុងមតិភាគ្ដស្រចើនថា 
សភាស្រតូវដតានសុនទរកថាកាុងការអនុវត្ចាបដ់បបដនោះ។      ករណីដនោះស្រតូវ 
បាននាមំកដ យស្រកុមចស្រមុោះថ្នរ ឋ    ដ ល លកនាដំ យាធារណរ ឋដ ល 
 លកនាដំ យរ ឋ   West  Virginia    និងស្រកុមហ ុនធយងូងមដ លបានស្របកួត 
ស្របដជងនលងដសចកី្សដស្រមច របស់តុោការឧរធរណ៍សហពន័ធមុនដនោះ 
ដ លបាននិោយថា  EPA    ានអំ ចកាុងការដចញនូវស្របដភរថ្នបរ 
បបញ្ា តិ្ដ លពួកដគ្ជំទស់។  រ ឋបាលដោក អូបាា៉ា  បានដស្រគ្នងនលងតស្រមូវ 
ឱ្យរ ឋកាត់បនាយការបដញ្ចញកាបូនឌី្អុកសីុត         ដ យជំនួសដរាងចស្រក 
ថាមពលធយងូងមជាមយួនលងស្របភពថាមពលថ្បតង។ ស្របដហល ៦២% 
ថ្នអគ្គិសនីរបស់សហរ ឋអាដមរកិបានមកពីការ ុតឥនធនៈហវូសីុល  ដនោះដបើ 
ដោងតាមសាិតិរបស់រ ឋ ភបិាល។ 

ស្របភព: UPI 

https://phnompenhpost.com/national/energy-efficiency-policy-due-end-2022
https://phnompenhpost.com/national/lightning-injures-six-students-battambang-one-seriously
https://www.upi.com/Top_News/US/2022/06/30/Supreme-Court-EPA/2171656600885/


នាយករ ឋមស្រន្ីជំរញុឱ្យស្របជាជនរិញរងយន្ EV ដ យារតថ្ម្ដស្របង 
ឥនធនៈដកើនដ ើង 
ដោកនាយករ ឋមស្រនី្ ហ ុន ដសន ដង្ងថា អាកដ លានងវកិាមធយមគួ្រ
រិញរងយន្អគ្គិសនី ខ្ណៈតថ្ម្ដស្របងបន្ដ ើងថ្ង្។ 
ដង្ងកាុងពិធីអបអរារររិវាមចា ជាតិ ថ្ងៃរី១ ដខ្កកក  
ដោកនាយករ ឋមស្រនី្ ហ ុន ដសន ានស្របាសនថ៍ា “ខ្ាុ ំគិ្តថាចំបាច ់
ដហើយអាកដ លានលុយស្រគ្ប់ស្រគ្ននគួ់្រដតចបដ់ផ្ើមផ្្លស់បូ្រពីដពលដនោះដៅ
ដស្របើស្របាស់រងយន្ដ លដស្របើអាគុ្យ ឬអគ្គិសនី  ូចជា PRIUS ជាដ ើម។ 
រងយនដ្ លអាចដស្របើបានទងំអាគុ្យ និងឥនធនៈ»។ នាយករ ឋមស្រនី្បាន
និោយថាការដស្របើស្របាស់រងយនស្្របដភរដនោះអាចកាតប់នាយថ្ង្ាំង។ 
“ខ្ាុ ំដ ើញអតាស្របដោជនពី៍រ៖ រីមយួ កាតប់នាយថ្ង្ាំង និងរី២ 
កាតប់នាយដស្រគ្នោះថាា កច់រាចរណ៍ អាកដ លានលុយអាចរិញអាគុ្យ ឬ
រងយនអ្គ្គិសនីបាន»។ 
នាយករ ឋមស្រនី្បានសំុដទសស្របជាជនចំដពាោះការដកើនដ ើងតថ្ម្ដស្របងឥនធនៈ 
ដហើយបាននិោយថា "ការដកើនដ ើងតថ្ម្ដស្របងគឺ្ជាផលវបិាកសកល 
ដហើយការដកើនដ ើងតថ្ម្ដស្របង និងឧសម័នដកើតដ ើងពីសស្រង្កគ មរសុសុ-ី
អ ុយដស្រកន"។ តួដលខ្ពីស្រកសួងពាណិជាកមមបង្កា ញថាតថ្ម្ឧសម័នបានដកើន
ដ ើង ៣៥,៨ ភាគ្រយ។ រនទលមនលងដនោះ ដៅកមពុជាានម៉ាូតូជាង ៤ោន
ដស្រគ្ឿង។ 

ស្របភព: Khmer Times 
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Tackling marine pollution: Individual action, key 

to ocean restoration 

On Monday, thousands of people gathered at Altice Arena 

in Lisbon, Portugal, for the first day of the long-awaited 

UN Ocean Conference. Riding on the global momentum 

generated by the event, experts are pushing for a new 

international commitment to combat pollution, including 

at sea. According to the UN Environment Programme 

(UNEP), the amount of marine litter and plastic waste, has 

been growing rapidly. And without meaningful action, 

emissions of plastics into aquatic ecosystems, are 

projected to nearly triple by 2040. Following the high-

level plenary, a panel of experts met to discuss the marine 

pollution issue, focusing on finding solutions. Pollution 

cuts across several sectors and is strongly interconnected 

with the other planetary crises of climate change and 

biodiversity loss. Combatting marine pollution is a global 

challenge, that needs a global approach if it’s to be 

mitigated, experts remarked. Speaking in Lisbon, Janis 

Searles Jones, Chief Executive Officer at the Ocean 

Conservancy, in Portland, Oregon, stressed that “life 

below water is essential to life above water”, and 

underlined the urgency of reducing single-use plastic, and 

faster action. One of the expected outcomes of the 

Conference and of the United Nations Decade of Ocean 

Science for Sustainable Development is to identify 

science-based and innovative actions to overcome 

challenges in reaching SDG Goal 14 including in the 

preventing, reducing, and elimination of marine plastic 

litter. 

Source: Khmer Times 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction of P Sihanouk’s third wastewater 

treatment plant more than 40 pct completed  

Construction of the third wastewater treatment project in 

Preah Sihanouk has achieved 44 percent of the total 

construction plan. Kouch Chamroeun, Governor of Preah 

Sihanouk, told local news on June 28 that the wastewater 

treatment plant is located in Sangkat 4, Preah Sihanouk. 

The plant, as of June 28, is 44 percent completed and is 

scheduled to be completed in 2023. The third wastewater 

treatment plant, located at O’Poy Chheuteal, has a 

capacity of treating 20,000 cubic metres of water daily. 

Construction of the plant started after the first and second 

treatment plant was put into operation. The treatment 

plants will filter and treat water before it is dumped into 

the sea. The city’s wastewater was previously discharged 

into coastal areas through canals and natural streams, but 

now much of it flows into the basin at a 16-hectare land. 

The project was developed by the National Committee for 

Coastal Management and Development of Cambodia. 

Source: Khmer Times 

Energy efficiency policy due end-2022 

Cambodia plans to roll out a new national policy on 

energy efficiency by the end of 2022 in a bid to slow the 

growth rate of national energy demand from 2014-2035 

by at least 20 per cent by the end of the period. Initiated in 

2021 with the support of the Asian Development Bank 

(ADB), the national policy introduces similar sector-

specific targets, such as 25 per cent for industry as well as 

the building sub-sector, and 15 per cent for the 

transportation sector. Although more concrete figures for 

the new document are not publicly available, the 2013 

edition of the policy had set a similar goal, indicating an 

assumed total energy demand of 5.95 millions of tonnes 

of oil equivalent (Mtoe) in 2035, meaning that the target 

would be to bring that figure down to 4.76 Mtoe. 
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However Enerdata statistics suggest that energy demand 

topped 8 Mtoe in 2020. Ministry of Mines and Energy 

director-general for energy Heng Kunleang told The Post 

that his ministry had finished a draft of the national policy 

and forwarded it to the Economic and Financial Policy 

Committee for review before it is submitted to the 

government for approval. 

Source: The Phnom Penh Post  

Lightning injures six students in Battambang, one 

seriously 

Six students at Rattanak Mondul Secondary School in 

Battambang province were electrocuted and knocked 

unconscious on the afternoon of June 27 when three 

lightning strikes hit a tree growing in the schoolyard about 

20m away from their classroom. Rattanak Mondul district 

police chief Sorn Nil said the students injured by the 

lightning strikes were five girls and one boy all between 

the ages of 12 and 15. One of the girls, Lot Mina, 15, was 

seriously injured and is still being treated at Battambang 

Provincial Referral Hospital. Chhuon Sophea, an English 

teacher at the school who was present for the incident, 

told The Post that the school had a zinc roof and when it 

rained heavily, the day's lessons were routinely 

interrupted by the noise from the rain until it stopped. 

Sophea said some of the children were playing games 

while others were drawing or chatting. The students who 

were injured were gathered at the doorway to the 

classroom watching the storm outside when there was a 

sudden flash of light and then three lightning strikes hit 

the tree in the schoolyard in quick succession. Five of the 

six injured students were discharged from the hospital by 

10:30am the next day on June 28, with the exception of 

Lot Mina, whose injuries are more severe and are still 

being treated at the provincial referral hospital, according 

to school principal Pheng Vuthy, who paid her a visit 

earlier. 

Source: The Phnom Penh Post  

Supreme Court curbs EPA's power to limit 

carbon emissions at power plants 

The Supreme Court ruled Thursday that the 

Environmental Protection Agency has no authority in  

 

 

 

regulating carbon emissions from existing power plants. 

The 6-3 ruling along ideological lines hamstrings the 

Biden administration in its goal of lowering the output of 

such emissions into the atmosphere. Chief Justice John 

Roberts wrote in the majority opinion that Congress must 

have a say in applying such rules. The case was brought 

by a coalition of Republican-led states -- led by West 

Virginia -- and coal companies that contested an earlier 

federal appeals court decision that said the EPA had the 

power to issue the kind of regulations they opposed. The 

Obama administration had planned to require states to 

lower carbon dioxide emissions by replacing coal power 

plants with green energy sources. About 62% of U.S. 

electricity comes from burning fossil fuels, according to 

government statistics. 

Source: UPI 

PM pushes for people to purchase EVs due to 

rising fuel prices 

Prime Minister Hun Sen said that people with moderate 

budget should buy electric cars as fuel prices continue to 

rise. While speaking at the celebration of National Fish 

Day on July 1, Prime Minister Hun Sen said, “I think it is 

necessary and those who have enough money should start 

to change from now on to use cars that use batteries or 

electricity, such as PRIUS cars that can use both batteries 

and fuel.” The Premier said that the use of this type of car 

can reduce fuel costs. “I see two benefits: first. Reducing 

the cost of gasoline and secondly, reducing traffic 

accidents. Well, those who have the money can buy 

battery or electric cars,” he said. The Prime Minister 

apologized to the people for rising fuel prices and said, 

“”Rising oil prices are a global consequence, and rising 

oil and gas prices stem from the Russia-Ukraine war.” 

Figures from the Ministry of Commerce show that the 

price of gas increased by 35.8 percent. Meanwhile, in 

Cambodia, there are more than 4 million motorcycles. 

Source: Khmer Times 
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