
 
 

 

 

 

 

 

 

ប្រអរស់្លឹកត្នោ តបរររុរាណ ជួយ កាតរ់ន្ថយការត្ប្រើប្ាស់្ផ្លល ស្ទិក 
ស្មុគ ឬប្រអរ់ត្ វ្ើពីស្លឹកត្នោ ត  ប្តូវាន្ត្គត្ប្រើប្ាស់្ស្ប្ាររ់កាទុកអាហារ 
នាំងពីរុរាណកាលមក។   ខណៈត្ពលពិភពយល់ដឹងអាំពីររសិ្ថថ ន្កាន្ប់ត 
ខ្ល ាំងត្ ើង ប្រអរស់្លឹកត្នោ តកាំពុងប្តលរម់កវញិជាជត្ប្មើស្ជាំនួ្ស្ាល ស្ទិក 
និ្ងត្ស្ថោ ។ វាអាចកាតរ់ន្ថយកាកស្ាំណល់ ផ្តល់ការងារដល់សិ្របករត្ៅ 
តាំរន្ប់ដលស្មបរូត្ៅត្ោយត្ដើមត្នោ ត។ ស្ាំខ្ន្ថ់ងអ់ោកលកស់្មុគត្ប្កាម 
ា៉ា កយីត្ហា Smok Mak yeay Toch  (ស្មុគា៉ា ក់យាយតូច) 
ទទួលាន្ការគាំប្ទត្ប្ចើន្ពីអតិថិជន្បដលចូលចិតតជត្ប្មើស្ត្វចខចរប់ដល 
មនិ្រ៉ា៉ះពាល់ដល់ររសិ្ថថ ន្។ ស្មុគគឺជាប្រអរ់មយួបដលត្ វ្ើពីស្លឹកតាញ
បដលជា្មមនត្ វ្ើពីត្ដើមត្នោ ត    ត្ ើយត្ពលខល៉ះត្គាន្ត្ប្រើស្លឹក 
ត្ផ្េងៗត្ប្ៅពីស្លឹកត្នោ ត។     ស្មុគប្តូវាន្ប្រជាជន្កមពុជាត្ប្រើអស់្ជាត្ប្ចើន្ 
ស្តវតេមកត្ ើយ ត្ដើមបទុីកោកអ់ាហារ ថ្ោ ាំជក ់ និ្ងស្ករត្នោ ត។ 
ជាទូត្ៅត្គមនិ្ត្ប្រើប្ាស់្ប្រចាំថ្ថៃត្ ៉ះត្ទ រ៉ាុបន្តវាប្តូវាន្រប្មុងទុកស្ប្ារ់ 
ត្ប្រើប្ាស់្ជាវតថុអនុ្ស្ាវរយី៍ររស់្បខមរវញិ។ ត្ៅត្ពលបដលពួកត្គោក់លក ់
ដាំរូងកោុងបខមថុិ   ងាន្ស្ថកលបងអាជីវកមមអន្ឡាញមួយត្ដើមបសី្ទង ់
ត្មើលទីផ្ារ។ស្ថចញ់ាតិររស់្ ងត្ៅកាំពងស់្ពឺស្ថា ល់ពីកបន្លងបដលផ្ាត ់
ផ្ាងស់្មុគ ត្ ើយ ងាន្រញ្ជា ទិញពីសិ្របករវយ័ចាំណាស់្ត្ៅកោុងត្ខតត 
បដលអនុ្ញ្ជា តឱ្យពួកត្គរកប្ាកច់ាំណូលរបន្ថម។ 
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អងាការ FAO ប្រកាស្អោកឈ្ោ៉ះការប្រលង "ស្ថថ រតយកមមថ្រតង" 
ប្កុមនិ្ស្េតិស្ថថ រតយកមមចាំនួ្ន្ ៥    កម់កពីស្ថកលវទិាល័យពីរត្ផ្េងគោ  
កោុងទីប្កុងភោាំត្ពញាន្ឈ្ោ៉ះការប្រកួតរច អាហារោា ន្ត្លើដាំរូលបដលត្រៀរ
ចាំត្ោយអងាការត្ស្បៀងអាហារ និ្ងកសិ្កមមថ្ន្អងាការស្ ប្រជាជាតិ 
(FAO)        ត្ៅកមពុជា    ត្ោយលទធផ្លប្តូវាន្ប្រកាស្កោុងទិវាយុវជន្ 
អន្តរជាតិ (IYD) បដលប្ារពធជាត្រៀងរាល់ឆ្ោ ាំត្ៅថ្ថៃទី ១២ បខសី្ហា
ទិវាត្ន្៉ះប្ារពធពិ្ីអរអរស្ថទរស្កាត នុ្ពលថ្ចោប្រឌិតថមីររស់្យុវជន្ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ត្ោយប្រធាន្រទឆ្ោ ាំត្ន្៉ះគឺ  "ស្ថមគាីភាពអន្តរជាំ ន្"់    រងាា ញពីតប្មូវការ 
ស្ប្ារម់នុ្ស្េប្គរ់វយ័ត្ដើមបចូីលរមួកាល ាំងត្ដើមបកីស្ថងពិភពត្ោកដ៏លអ
ប្រត្ស្ើរស្ប្ារ់ទាំងអស់្គោ ។ កាលពីបខមថុិ  អងាការ FAO កមពុជា 
ាន្អត្ ា្ ើញនិ្ស្េតិស្ថថ រតយកមម               មកពីទូទាំងប្ព៉ះរាជាណាចប្ក 
កមពុជា    ត្ដើមបបី្រកួតប្របជងដត្ណតើ មយកឱ្កាស្កោុងការរច អាហារោា ន្ 
ត្លើដាំរូលថមីររស់្ខលួន្    បដលរមួាន្ផ្ទ៉ះាយពាណិជាកមមតូចមយួ     និ្ង 
សួ្ន្ចារផ្ទ៉ះាយ ប្ពមទាំងកបន្លងររតិ្ភាគអាហារ និ្ងកបន្លងប្រជុាំផ្ងបដរ។ 
ការរច ររស់្និ្ស្េតិ ប្តូវអរអរដល់ប្រត្ទស្កមពុជាាន្ពណ៌ថ្រតងកោុង
ការរច  និ្ងស្ាំណង់បដលាន្តថ្មលស្មរមយ និ្ងរមួរ ច្ូ លទាំងកបន្លង
បដលាន្មុខងារត្ប្ចើន្។   សិ្ស្េចាំនួ្ន្ ១៥   កា់ន្ចាំណាយត្ពលមយួ 
បខត្ដើមបរី ច្ រក់ាររច ររស់្ពួកត្គ        ត្ោយប្កុមចាំន្ួន្   ៥    ប្តូវាន្ 
ត្ប្ជើស្ត្រ ើស្ជាអោកចុងត្ប្កាយ     ត្ ើយាន្ត្ស្ោើសុ្ាំឱ្យរងាា ញការរច ររស់្ 
ពួកត្គត្ៅកាន្គ់ណៈវនិិ្ចឆយ័     ត្ន្៉ះត្រើត្យាងនមត្ស្ចកតីប្រកាស្ព័ត៌ាន្ 
ររស់្ FAO Cambodia ត្ៅថ្ថៃទី ១៧ បខសី្ហា។ 
ប្កុមបដលឈ្ោ៉ះទទួលាន្ឱ្កាស្ត្ដើមបតី្ វ្ើការជាមយួវសិ្វករ និ្ង FAO 
ត្ដើមបតី្រៀរចាំការរច ររស់្ពួកត្គ។ 
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កិចចពិភាកាប្ាកឈ់្ោួលកាតត់្ដរត្លើកទី២បផ្អកត្លើភាពចាស់្ោស់្ 
ន្ិងាន្វជិាា ជីវៈ 
ប្កសួ្ងការងារ និ្ងរណតុ ៉ះរណាត លវជិាា ជីវៈ ាន្កាំណតថ់្ថៃទី៣១ បខសី្ហា 
ស្ប្ារក់ាររន្តការពិភាកា     ស្តីពីប្ាកឈ់្ោួលអរបររាររស់្កមមករកោុង 
វស័ិ្យវាយន្ភណឌ ស្ប្ារឆ់្ោ ាំ២០២៣។   ត្ៅកោុងកិចចពិភាកាកាលពីថ្ថៃទី 
២៤ បខសី្ហា ត្លើកទី២      ត្រៀរចាំត្ោយប្កុមប្រឹកាជាតិស្តីពីប្ាក់ឈ្ោួល 
អរបររា (NCMW) ស្ ជីព ាន្ត្ស្ោើសុ្ាំប្ាកឈ់្ោួលអរបររាចាំនួ្ន្ 
២១៥ ដុោល រស្ប្ារក់មមករ ខណៈបដលនិ្ត្យាជកត្ស្ោើឱ្យ ១៩៤ ដុោល រ 
បដលជាចាំនួ្ន្ចុងត្ប្កាយបដលប្តូវនឹ្ងប្ាកឈ់្ោួលអរបររាកោុងឆ្ោ ាំត្ន្៉ះ។ 

 
២២០៨៣០ – ពត័ម៌ានគោលគៅអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាពប្រចាំសប្តា ហ ៍

 

  

រ ៀបរ ៀងរោយ សុខ ចន័្ទសុភា អ្នកស្រាវស្រាវនន្មជ្ឈមណ្ឌ លនន្កា សិកាអ្ភវិឌ្ឍន្ស៍្របកបរោយចី ភាព 

 

រលខរ ៀងទី៣០  

២២ សីហា ២០២២ -២៨ សីហា ២០២២ 

https://phnompenhpost.com/lifestyle/traditional-palm-leaf-boxes-helping-reduce-plastic-use
https://phnompenhpost.com/lifestyle/fao-announces-winners-green-architecture-contest


ប្កសួ្ងាន្ស្ថទរចាំត្ពា៉ះជាំនួ្រត្ន្៉ះ ត្ោយត្លើកត្ ើងថ្ ភាគីទាំងពីរាន្
រងាា ញពីត្គលជាំ រដាំរូងររស់្ខលួន្ឲ្យគោ ត្ៅវញិត្ៅមកយា៉ា ងចាស់្ និ្ង
ប្រករត្ោយវជិាា ជីវៈ។ “រោា ភាិលកា៏ន្ផ្តល់ការពន្យល់របន្ថមត្លើចាំណុច 
បដលទកទ់ញចមៃល់ពីភាគីទាំងពីរ។ ពួកត្គាន្យល់ប្ពមជួរគោ ត្ៅថ្ថៃ
ទី ៣១ បខសី្ហា»។ ត្ោក អាត ់ ្ន្ ់ ប្រធាន្ស្ ភាពការងារកមពុជា 
ប្ារភ់ោាំត្ពញ រ៉ាុស្តិ៍ ត្ៅថ្ថៃទី២៤ បខសី្ហា ថ្ លទធផ្លរឋមថ្ន្ការចរច 
គឺដូចគោ នឹ្ងឆ្ោ ាំមុន្។ ត្ោកថ្ រោា ភាិលមនិ្ទន្់ត្ វ្ើការស្ត្ប្មចចិតតត្ៅ
ត្ ើយត្ទ។ បផ្អកត្លើការជបជកត្ដញត្ោលកោុងកិចចប្រជុាំត្ ៉ះ ត្ោក ថន្ 
ស្ន្មតថ្           ប្ាក់ឈ្ោួលអរបររាទាំន្ងជានឹ្ងខពស់្ជាងត្ន្៉ះ ត្ពល 
អ គត។ ត្ោកាន្ា៉ា ន្ប់្រាណថ្ វាអាចត្កើន្ត្ ើងប្រប ល ១៩៧ 
ដុោល រ បដលការរ ាំពឹងទុកត្ោយត្ោក យករដាមន្តន្តី   ុន្ បស្ន្ អាចត្កើន្
ត្ ើងដល់ប្រប ល ២០០ ដុោល រកោុងមយួបខ។ 
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ការចរា់ន្ទីនាំងត្ន្ស្ថទខុស្ចារច់ាំន្ួន្ ៤កបន្លង 
ត្រើត្ទ៉ះជាអាកាស្ធាតុអាប្កក ់ និ្ងាន្ការរន្តងាក រត្ប្ចើន្ដង   ស្កមមភាព 
ត្ន្ស្ថទខុស្ចារក់ត៏្ៅបតត្កើតាន្      ត្ ើយស្មតថកិចចត្ៅបតរន្តអនុ្វតត 
ចារដ់បដល។   ត្យាងនមពត័ា៌ន្ពីរាយការណ៍     ររស់្អគាស្ោងការ 
ន្គរាលជាតិ ត្ចញផ្ាយត្ៅប្ពឹកត្ន្៉ះ ាន្ឲ្យដឹងថ្  ការរន្តងាក រាន្ត្ វ្ើ 
ត្ ើងកាលពីមេលិមញិ   ត្ៅតាំរន្់បប្ពកទល់    កោុងប្ស្ុកឯកភោាំ       ត្ខតត 
ាតដ់ាំរង។ ប្រតិរតតិការត្ន្៉ះាន្ត្ វ្ើត្ ើងត្ោយត្ោកឧតតមត្ស្នី្យប៍្តី 
ត្ចង ត្ ង ស្ោងការរងទទួលរន្ទុកការយិាល័យប្រឆ្ាំងរទត្លមើស្ត្ស្ដាកិចច 
ស្ ការជាមយួត្ោកវរត្ស្នី្យឯ៍ក  ុង   យុទធធាវ ី    អ្ិការន្គរាល 
ប្ស្ុកឯកភោាំ។ ប្រតិរតតិការត្ន្៉ះ ាន្ការចូលរមួពីរុគាលិកចាំនួ្ន្ ២៦ ក។់ 
កោុងប្រតិរតតិការត្ន្៉ះ ស្មតថកិចចាន្ឆ្មកចូ់លទីនាំងចាំន្ួន្ ៤ កបន្លងកោុង
តាំរន្រ់ាមស្ថរ បប្ពកទល់។ ទីនាំងទី១ ស្មតថកិចចររឹអូស្ស្ាំណាញ់ាន្ 
៤០០បម៉ាប្ត ពីទូខុស្ចារ ់ ត្ ើយត្ៅទីនាំងទី២ ដក ូតាន្មុងប្របវង 
៥០០បម៉ាប្ត ពីទូមយួកបន្លង។ ស្មតថកិចចាន្ររឹអូស្ស្ាំណាញ់របន្ថមពី
ទីនាំងទី៣ និ្ងទី៤ ផ្ងបដរ។ ស្ាំណាញ់បដលររឹអូស្ាន្ប្តូវាន្
ស្មតថកិចចប្រមូលដុតរាំផ្លល ញ រ៉ាុបន្តជន្ត្លមើស្ាន្រតត់្គចខលួន្ពីស្មតថកិចច។ 

ប្រភព: Khmer Times  

កុារកមពុជាត្ឆ្ោើមចាំន្ួន្ដររ់ី កទ់ទួលាន្ការត្្វើត្តស្ត IQ អន្តរជាត ិ
កុារកមពុជាចាំនួ្ន្ ១៣  ក ់ កោុងចាំត្ណាម ៧៧  ក ់
ាន្ទទួលលទធផ្លលអកោុងការត្ វ្ើត្តស្ត IQ អន្តរជាតិ ត្ោយ Tutor  

Impact UK ។        ត្យាងនមត្ស្ចកតីប្រកាស្ព័តា៌ន្បដលទទួលាន្ 
ត្ោយស្ថរពត័ា៌ន្កោុងប្ស្ុកត្ៅថ្ថៃត្ន្៉ះ លទធផ្លត្តស្ត IQ 
បដលត្ទើរនឹ្ងរ ច្រថ់មីៗត្ន្៉ះ ប្តូវាន្ត្ វ្ើត្ ើងត្ោយទីភាោ កង់ារវាយតថ្មលគឺ 
Tutor Impact UK។ ការសិ្កានមស្តងោ់រអន្តរជាតិាន្ត្ វ្ើត្ ើងពីថ្ថៃទី
៤ ដល់ទី៥ បខមថុិ ។ កោុងចាំត្ណាមកុារចាំនួ្ន្  ៧៧   ក់បដលាន្ឆ្លង 
កាតក់ារត្ វ្ើត្តស្ត    IQ        បដលប្តូវាន្ទទួលស្ថា ល់ជាអន្តរជាតិត្ោយ 
ត្ជាគជយ័ ១៣ ឬ ១៧ ភាគរយទទួលាន្ IQ ខពស់្រាំផុ្ត ១៣០ 
ពិន្ទុឬត្ប្ចើន្ជាងត្ន្៉ះ ខណៈបដលកុារ ១០  កត់្ផ្េងត្ទៀតទទួលាន្ 
១២០-១២៩ ពិន្ទុ។ កុារាន្រងាា ញពីលទធផ្លគួរឱ្យចរអ់ារមមណ៍ 
ត្ ើយាន្បតកុារពី ៦ ត្ៅ ៨ ភាគរយរ៉ាុត្ណាណ ៉ះបដលាន្កប្មតិ IQ ខពស់្ 
ត្យាងនមស្ាគមជាតិស្ប្ារកុ់ារាន្អាំត្ណាយ។ ត្ោក Charles 
Wong ស្ ស្ថថ រនិ្ក និ្ងជា យកប្រតិរតតិថ្ន្ស្ថោអន្តរជាតិមួយកោុង 
ទីប្កុងភោាំត្ពញ      ាន្និ្យាយថ្   ត្គលត្ៅចមបងររស់្ស្ថោគឺត្ដើមប ី
កាំណតអ់តតស្ញ្ជា ណកុារបដលាន្ត្ទពត្កាស្លយយា៉ា ងឆ្ររ់ ័ស្  និ្ង 
ផ្តល់នូ្វការគាំប្ទបផ្ោក ិរ ា្ វតថុ  និ្ងត្ស្វាកមមអរ់រ ាំបដលាន្គុណភាពខពស់្ 
ដល់សិ្ស្េ។ 

ប្រភព: Khmer Times 

ប្រត្ទស្អាលលឺម៉ាងរ់ងាា ញបខេរថត្ភលើងត្ដើរត្ោយថ្មពល
អុីប្ដបូស្ន្ត្ោយត្ពញត្លញ 
ប្រត្ទស្អា ឺម៉ាង ់      ាន្កាល យជាប្រត្ទស្ដាំរូងត្គកោុងពិភពត្ោកបដល 
រងាា ញផ្លូវរថត្ភលើងបដលដាំត្ណើ រការត្ោយអីុប្ដូបស្ន្ទាំងប្ស្ុងកាលពីថ្ថៃពុ្ 
បដលជាការត្ា៉ះជាំហាន្ត្ៅមុខដ៏ស្ាំខ្ន្ ់    ស្ប្ារ់ការដឹកជ ា្ូ ន្រថត្ភលើង 
ពណ៌ថ្រតង។ កង វាថ្ន្រថត្ភលើងចាំនួ្ន្ ១៤ ប្តូវាន្ផ្លិតត្ោយប្កុម  ុន្ 
ារាាំង Alstom ត្ ើយនឹ្ងជាំនួ្ស្កាលរថត្ភលើងា៉ា ស្ ូតត្ៅត្លើផ្លូវ ៦០ 
ា៉ា យបដលតភាា រទី់ប្កុង Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervoerde 
និ្ង Buxtehude ត្ៅជិតទីប្កុង Hamburg ។ ត្ោក Henri Poupart-
Lafarge  យកប្រតិរតតិ និ្ងជាប្រធាន្ប្កុមប្រឹកាភាិល Alstom 
ាន្និ្យាយថ្ "ការចល័តត្ោយមនិ្រត្ ច្ញការរាំភាយគឺជាត្គលត្ៅដ ៏
ស្ាំខ្ន្រ់ាំផុ្តមយួ  ស្ប្ារក់ារធា នូ្វអ គតប្រករត្ោយនិ្រន្តរភាព 
ត្ ើយ     Alstom     ាន្ម ិចឆនចាស់្ោស់្ត្ដើមបកីាល យជាអោកដឹក ាំ 
ពិភពត្ោកត្ៅកោុងប្រពន័្ធជាំរញុជាំនួ្ស្ស្ប្ារផ់្លូវបដក"     ត្ៅកោុងត្ស្ចកតី 
ប្រកាស្ពត័ា៌ន្។   Poupart-Lafarge      ាន្និ្យាយថ្ "ត្យើងាន្ 
ត្ាទន្ភាពខ្ល ាំងណាស់្កោុងការ ាំយករត្ចចកវទិាត្ន្៉ះចូលត្ៅកោុងប្រតិរតតិ
ការជាត្ស្ រជីាបផ្ោកមយួថ្ន្ការរងាា ញត្លើកដាំរូងត្ៅពិភពត្ោក 

https://phnompenhpost.com/national/second-round-garment-wage-talks-clear-professional
https://www.khmertimeskh.com/501139560/four-locations-of-illegal-fishing-busted/
https://www.khmertimeskh.com/501139569/thirteen-cambodian-children-receive-outstanding-international-iq-test/


រមួជាមយួនឹ្ងថ្ដគូដអ៏ស្ថច រយររស់្ត្យើង" ។ Alexandre Charpentier 
អោកជាំ ញផ្លូវបដកត្ៅប្កុម  ុន្ប្រឹកា Roland Berger ាន្ប្ារ ់ Al 
Jazeera ថ្ "ត្ៅឆ្ោ ាំ ២០៣៥ ប្រប ល ១៥ ត្ៅ ២០ 
ភាគរយថ្ន្ទីផ្ារអឺរ ៉ារុកោុងតាំរន្អ់ាចដាំត្ណើ រការត្ោយអីុប្ដូបស្ន្" ។ 

ប្រភព: UPI 
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Telegram: AVI Channel (https://t.me/asianvision) 

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2022/08/24/Germany-trains-Alstom-hydrogen/6071661359509/


 
 

 

 

 

 

 

 

Traditional palm leaf boxes helping to reduce 

plastic use 

Smoks, or boxes made from palm leaves, have been used 

to store food since ancient times. In an increasingly 

environmentally aware world, they are making a 

comeback as an alternative to plastic and styrofoam. They 

reduce waste and provide work for artisans in areas which 

are rich in palm trees. Sam Khanthorng sells smok under 

the brand name Smok Makyeay Toch (little grandma’s 

smok), and has gained a lot of support from customera 

who love the environmentally friendly packaging option. 
A smok is a box made from woven leaves – usually palm, 

although others are sometimes used – which have been 

used for centuries by the Cambodian people to put store 

food, tobacco and palm sugar. Generally, they are not 

used daily anymore, but are reserved for use as distinctly 

Khmer souvenirs. When they first went on sale in June, 

she piloted an online business to survey the market. Her 

relatives in Kampong Speu knew where to find a supply 

of smoks, and she ordered them from older artisans in the 

province, allowing them to earn extra income. 

Source: The Phnom Penh Post  

FAO announces winners of ‘green architecture’ 

contest 

A team of five architecture students from two different 

universities in Phnom Penh won the rooftop cafeteria 

design competition organised by the UN Food and 

Agriculture Organisation (FAO) in Cambodia, with the 

results announced on International Youth Day 

(IYD).Commemorated every year on August 12, the day 

celebrates the innovative potential of young people, with  

 

 

 

 

 

 

 

 

this year’s theme “Intergenerational Solidarity” 

highlighting the need for people of all ages to join forces 

to build a better world for all. In June, FAO Cambodia 

invited architecture students from across the Kingdom to 

compete for the opportunity to design its new rooftop 

cafeteria, which includes a small commercial kitchen and 

kitchen garden as well functional indoor and outdoor 

eating and meeting spaces. The students’ designs had to 

celebrate Cambodia, be green in design and construction, 

affordable and include multi-functional spaces. Fifteen 

students took one month to complete their designs, with 

five teams selected as finalists and asked to present their 

designs to a jury, according to FAO Cambodia’s August 

17 press release. The winning team got the opportunity to 

work with engineers and FAO to have their design 

constructed. 

Source: The Phnom Penh Post 

Second round of garment wage talks ‘clear, 

professional’ 

The Ministry of Labour and Vocational Training has set 

August 31 for continued discussions on the minimum 

wages of workers in textile-related sectors for 2023. At 

their August 24 talks – the second – organised by the 

National Council on Minimum Wage (NCMW), unions 

asked for a minimum wage of $215 for workers while 

employers suggested $194, the latter of which matches 

this year’s minimum wage. The ministry hailed the 

meeting, saying both parties had presented their initial 

positions to each other clearly and professionally. “The 

government also provided additional explanations on the 

points that drew questions from both sides. They have 

agreed to meet on August 31,” said a ministry statement. 

Ath Thorn, president of the Cambodian Labour 

Confederation, told The Post on August 24 that the 

preliminary result of the negotiations was the same as last 
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year. He said the government had not yet made a decision. 

Based on the debates during the meeting, Thorn assumed 

that the minimum wage is likely to be higher in the future. 

He estimated that it may be around $197, which with an 

expected top-up by Prime Minister Hun Sen may jump to 

around $200 per month. 

Source: The Phnom Penh Post 

Four locations of illegal fishing busted 

Despite bad weather and multiple crackdowns illegal 

fishing activities, fishery crimes still continue and 

authorities continue to enforce the law. According to the 

information from the report of the General Commissioner 

of the National Police released this morning, the 

crackdown took place yesterday in Prek Toal area in Ek 

Phnom district, Battambang. The operation took place 

with Brigadier General Cheng Leng, Deputy 

Commissioner in charge of the Office of Economic 

Crimes, cooperating with Colonel Long Yotheavir, Ek 

Phnom District Police Inspector. The operations saw the 

participation of 26 personnel. During this operation, the 

police raided four locations in Ramsar Prek Toal area. In 

the first location, officers seized 400 metres of nets from 

an illegal enclosure and at the second location, they seized 

500 metres of nets from an enclosure. Officers seized 

more nets from the third and fourth locations as well. The 

seized nets were gathered and burned by the authorities, 

but the perpetrators were able to escape from the 

authorities. 

Source: Khmer Times 

Thirteen Cambodian children receive outstanding 

international IQ test 

Thirteen out of 77 Cambodian children received 

outstanding results in the International IQ Test by Tutor 

Impact UK. According to a press release obtained by local 

news today, the recently completed IQ test results were 

conducted by the rating agency, the Tutor Impact UK.  

 

 

 

The international standard study was conducted from 4 to 

5 June. Of the 77 children who successfully passed the 

internationally recognized IQ test, 13 or 17 percent 

received the highest IQ, 130 points or more, while 10 

other children got 120-129 points.  The children showed 

impressive results and only six to eight percent of children 

have high IQ levels according to the National Association 

for Gifted Children. Charles Wong, co-founder and CEO 

of an international school in Phnom Penh, said the 

school’s primary goal is to quickly identify talented 

children and provide high-quality financial support and 

educational services to students. 

Source: Khmer Times 

Germany unveils fully hydrogen-powered train 

line 

Germany became the first country in the world to unveil a 

railway line powered entirely by hydrogen on Wednesday, 

marking a significant step forward for green train 

transportation. The fleet of 14 trains was produced by the 

French company Alstom and will replace diesel 

locomotives on the 60 miles of track that connects the 

cities of Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervoerde and 

Buxtehude near Hamburg. "Emission free mobility is 

one of the most important goals for ensuring a 

sustainable future and Alstom has a clear ambition to 

become the world leader in alternative propulsion 

systems for rail," Henri Poupart-Lafarge, CEO and 

chairman of the board of Alstom, said in a press 

release. "We are very proud to bring this technology 

into series operation as part of a world premiere, 

together with our great partners," Poupart-Lafarge 

said. "By 2035, around 15 to 20 percent of the 

regional European market could run on hydrogen," 

Alexandre Charpentier, a rail expert at consultancy 

Roland Berger, told Al Jazeera. 

Source: UPI 
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