
 
 

 

 

 

 

 

 

CDPF ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការសិក្សារបស់សិសស 
មូលនិធិភាពជាដដគូអភវិឌ្ឍនស៍មត្ថភាព (CDPF) ក្សាំពុងជួយ ដល់ទ្ក្សសួង 
អបរ់ ាំលលើទ្គបវ់ស័ិយដនការស្តត រនីតិ្សមបទារបស់សិសានុសិសសដដលបាន
លបាោះបងក់ារសិក្សាលោយស្តរជាំងឺរាត្ត្ាត្ Covid-19។ ជាំនួយលនោះជួយ ឱ្យ 
កុ្សមារអាចចូលលរៀនល ើងវញិ និងបនតការសិក្សារបស់ពួក្សលគលៅក្សនុងស្តលា 
លោយវាយត្ដមៃសមត្ថភាពសិក្សារបស់ពួក្សលគលៅក្សទ្មតិ្បឋមសិក្សា   តាម 
រយៈក្សមមវធីិសទ្មាបក់ារវាយត្ដមៃសិសសអនតរជាតិ្  (PISA)។ ក្សមមវធីិសិក្សា 
"ការអានដាំបូង" និង "គណិត្វរិាថ្នន ក្សរី់មយួ"  ទ្តូ្វបានអនុវត្តលៅក្សនុងលេត្ត 
ចាំនួន     ១២     ដដលជាជាំហានដ៏សាំខានម់យួក្សនុងការជួយ កុ្សមារឱ្យបលងកើន 
ជាំនាញអាន   និងសរលសរលលេរបស់ពួក្សលគ។     ល ើយលោយពឹងដផ្ែក្សលលើ 
ជាំនាញជាមូលោា នទាាំងលនោះ ពួក្សលគនឹងអាចបនតការសិក្សារបស់ពួក្សលគ។ 
CDPF បាននិយាយលៅក្សនុងលសចក្សតីដលៃងការណ៍រមួកាលពីមសលិមញិថ្ន 
ក្សមពុជានឹងវាយត្ដមៃការសិក្សារបស់សិសសតាមរយៈ   PISA    លដើមបពីទ្ងឹង 
កិ្សចចេិត្េាំទ្បឹងដទ្បងស្តត រនីតិ្សមបទាលទ្កាយ   Covid-19  ។ ក្សមមវធីិលនោះទ្តូ្វ 
បានចាត្រុ់ក្សថ្នជាជាំហានដស៏ាំខានម់យួល ព្ ោះលៅរក្សការយល់ដឹងពីលរធផ្-
លសិក្សារបស់សិសស ល ើយលរធផ្លវាយត្ដមៃទ្តូ្វបានរ ាំពឹងរុក្សលៅលដើម ន្ ាំ 
២០២៣។ លនោះជាលលើក្សរីមយួល ើយដដលក្សមពុជាបានចូលរមួក្សនុង PISA 
លទ្កាមការឧបត្ថមភរបស់ CDPF និងគាំទ្រលោយស ភាពអឺរ  បុ ស គម 
រីភាន ក្សង់ាររដាសទ្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ្        រីភាន ក្សង់ារស ទ្បតិ្បត្ត-ិ 
ការអភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាតិ្ស ុយដអត្ ភាពជាដដគូសក្សលសទ្មាបក់ារអប់រ ាំ និង 
មូលនិធិកុ្សមាររបស់អងគការស ទ្បជាជាតិ្។ 
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នាយក្សោា នសុេុមាលភាពកុ្សមារ Phi No ទ្បយុរធទ្ប្ាំងនឹងការ 
រ ាំលលាភបាំពាន និងការដបក្សបាក្សទ់្គសួ្តរដនកុ្សមារ 
អាំលពើ ឹងាគឺជាក្សងវល់ដធ៏ាំមយួ  និងជោះឥរធិពលអវជិជមានរយៈលពលដវងលៅ 
លលើសុេុមាលភាព    និងការអភិវឌ្ឍនរ៍បស់កុ្សមារក្សនុងរិដាភាពលផ្សងៗដដល 
ទាក្សរ់ងនឹងអាក្សបបកិ្សរយិាផ្ៃូវចិត្ត និងរាងកាយរបស់ពួក្សលគក្សនុងវយ័ជាំរង ់
និងរ ូត្ដល់លពញវយ័។ ទ្ក្សសួងសងគមកិ្សចច អតី្ត្យុរធជន 
និងយុវនីតិ្សមបទា បានបលងកើត្ និងអនុវត្តដផ្នការសក្សមមភាព 
លដើមបដីក្សលមែការដលទាាំកុ្សមារ និងរមួបញ្ចូ លកុ្សមារចាំនួន ៣០ 
ភាគរយពីការដលទាាំកុ្សមារទ្ត្ បល់ៅទ្គួស្តររបស់ពួក្សលគលោយសុវត្ថិភាព។ 
ការសិក្សាមយួចាំនួនបានបងាា ញថ្ន     ការោក្សកុ់្សមារលៅក្សនុងមណឌ លដលទាាំ 
កុ្សមារដដលមនិលគរពតាមលគលនលយាបាយ  សតងោ់រ       និងចាប់របស់ 
រោា ភបិាលអាចលធវើឱ្យកុ្សមារទាាំងលនាោះទ្បឈមនឹងអាំលពើ ិងា ការលក្សងទ្បវញ័្ច  
និងការមនិយក្សចិត្តរុក្សោក្ស ់ល ើយវាអាចមានផ្លប ោះពាល់អវជិជមានយា ង 
ធងនធ់ងរដល់ការអភវិឌ្ឍនកុ៍្សមារ។ ដូលចនោះ      យុរធនាការទ្គួស្តររងឹមាាំទ្តូ្វបាន 
បលងកើត្ល ើងក្សនុងលគលបាំណងលោោះទ្ស្តយបញ្ហា សងគម     និងវបបធមដ៌ដល 
ទ្បទ្ពឹត្តអាំលពើ ឹងាលលើកុ្សមារ ល ើយដលមទាាំងធានាថ្នមណឌ លដលទាាំកុ្សមារជា 
ក្សដនៃងដដលផ្តល់អត្ថទ្បលយាជនជ៍ាលទ្ចើនដល់កុ្សមារ។ យុរធនាការលនោះក្ស៏មាន 
លគលបាំណងលលើក្សក្សមពស់ការយល់ដឹង លដើមបរីបស់្តក ត្ ់     និងលុបបាំបាត្ ់
អាំលពើ ិងាលលើកុ្សមារ និងរប់ស្តក ត្់ការបាំដបក្សកុ្សមារលចញពីទ្គួស្តរលោយមនិ 
ចាាំបាច ់ល ើយក្សល៏ដើមបធីានាថ្នទ្បជាពលរដាយល់ថ្ន    បរយិាកាសទ្គួស្តរ 
ដដលមានសុវត្ថិភាព              គឺជាក្សដនៃងដល៏ែបាំផុ្ត្សទ្មាបកុ់្សមារក្សនុងការ 
លូត្លាស់ និងអភិវឌ្ឍ។ 
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២២០៩៣១ – ពត័ម៌ានគោលគៅអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាពប្រចាំសប្តា ហ ៍

 

  

រ ៀបរ ៀងរោយ សុខ ចន័្ទសុភា អ្នកស្រាវស្រាវនន្មជ្ឈមណ្ឌ លនន្កា សិកាអ្ភវិឌ្ឍន្ស៍្របកបរោយចី ភាព 

 

រលខរ ៀងទី៣១  

២៩ សីហា ២០២២ -០៤ កញ្ញា  ២០២២ 

https://www.khmertimeskh.com/501143282/cdpf-gives-support-to-student-learning/
https://phnompenhpost.com/national/phi-nos-child-welfare-department-fighting-child-abuse-splits-families


ទ្ក្សបេណ័ឌ ដលទាាំសុេភាពបឋមទ្ត្វូបានលលើក្សល ើង 
មន្តនតីជានេ់ពស់ដនទ្ក្សសួងសុខាភបិាលបាននិយាយថ្ន      ការោក្ស់លចញនូវ 
ទ្ក្សបេណឌ លមីមយួ លដើមបលីលើក្សក្សមពស់ការដលទាាំសុេភាពបឋមលៅក្សមពុជា 
នឹងជួយ ធានាថ្ន                 ដផ្នការយុរធស្តន្តសតចុងលទ្កាយរបស់ទ្ក្សសួង 
សុខាភបិាលអាចទ្តូ្វបានអនុវត្តទ្បក្សបលោយទ្បសិរធភាព។      ទ្ក្សបេណឌ  
លនោះនឹងដផ្ែក្សលលើលគលនលយាបាយសុេភាពជាតិ្ដដលជាដាំណាក្ស់កាលរី៤ 
ដដលបចចុបបននក្សាំពុងទ្តូ្វបានបញ្ចប់។ អនក្សទ្សី   ឱ្  វណណ ឌី្ន  រដាលលខាធិការ 
ទ្ក្សសួង    និងជាទ្បធានទ្កុ្សមការងារសទ្មាបជ់ាំរញុការដលទាាំសុេភាពបឋម 
បាននិយាយថ្ន  វាគឺដផ្ែក្សលលើលមលរៀនពីការល ៃ្ើយត្បរបស់ទ្ពោះរាជាណាចទ្ក្ស 
ក្សមពុជាចាំលពាោះជាំងឺរាត្ត្ាត្ Covid-19 ដដលលលាក្សទ្សីយល់ល ើញថ្ន 
ការចូលរមួរបស់បុគគល ទ្កុ្សមទ្គួស្តរ និងស គមនជ៍ាគនៃឹោះ។    លលាក្សទ្សី 
បាននិយាយក្សនុងសិកាា ស្តលាកាលពីដលងរី ៣០-៣១ ដេសីហា 
លដើមបពិីភាក្សាអាំពីទ្ក្សបេណ័ឌ លនោះថ្ន “លយើងលជឿថ្នបុគគល ទ្គួស្តរ 
និងស គមនគឺ៍ជាសនូលដនការដលទាាំសុេភាពបឋម។     លយើងទ្តូ្វដត្ោក្ស ់
បញ្ចូ លពួក្សវាលៅក្សនុងទ្ក្សបេណឌ ដដលលយើងសលទ្មចចិត្តអនុវត្ត”។ លលាក្សទ្សី 
បានមានទ្បស្តសនថ៍្ន ការអនុវត្តនឹងទ្តូ្វលធវើល ើងជាដាំណាក្ស់កាល 
លោយលទ្បើវធីិស្តន្តសតដដលពិពណ៌នាថ្ន "លធវើ សទ្មបេៃួន និងសលទ្មចបាន" 
ដដលមាននយ័ថ្ន            ជាំហាននីមយួៗនឹងមានភាពបត្ដ់បន និងអាច 
សទ្មបេៃួនបាន លដើមបបីាំលពញតាមកាលៈលរសៈដដល ទ្តូ្វបានដណនាាំ។ 
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រោា ភបិាលលបើក្សទ្បាក្សដ់េជូនក្សមមក្សរលរាងចទ្ក្ស 
ក្សមមក្សរលរាងចទ្ក្ស ស ុន សីុង ហាគ លមន 
ដដលទ្ត្ូវបានលរាងចទ្ក្សជាំពាក្សទ់្បាក្ស់ឈនួល នឹងទ្តូ្វបង់លោយរោា ភិបាល 
ល ើយអនក្សទ្គបទ់្គងលរាងចទ្ក្សទ្តូ្វសងរោា ភបិាលវញិ។ កាលពីមសលិមញិ 
ក្សមមក្សរទាាំង ៤២នាក្ស ់ ដដលទ្ត្ូវបានលៅដក្សលរាងចទ្ក្សបញ្ឈបពី់ការងារបាន
ររួលទ្បាក្ស់លៅទ្សុក្សអងគសនួល លេត្តក្សណាត ល លៅលមា ង ២ រលសៀល។ មន្តនតី
ទ្ក្សសួងការងារ លលាក្ស លៅ ប ុនលធឿន មានទ្បស្តសនថ៍្ន ក្សមមក្សរទាាំង ២២
នាក្សទ់្ត្ូវបានបងទ់្បាក្សដ់ដលបានជាំពាក្សល់ោយថ្នន ក្ស់ទ្គបទ់្គងលរាងចទ្ក្ស។ 
លលាក្សថ្ន ថ្នន ក្សទ់្គបទ់្គងលរាងចទ្ក្សនឹងទ្ត្ូវសងទ្បាក្ស់ដេដដលរោា ភបិាលបាន
បងជូ់នក្សមមក្សរវញិ។ លលាក្សបនតថ្ន៖ «លរាងចទ្ក្សលនោះដាំលណើ រការបានដត្ទ្បាាំពីរ
ដេប ុលណាណ ោះ ល ើយពួក្សលគជាំពាក្សទ់្បាក្សឈ់នួលក្សមមក្សរទ្បាាំមយួដេមុនលពលវា
ក្សសយ័ធន។ លលាក្ស ប ុនលធឿន បានដលៃងថ្ន៖ «ឥ ូវលនោះក្សមមក្សរបានររួល
ទ្បាក្សឈ់នួលល ើយ លៅដក្សលរាងចទ្ក្សទ្ត្ូវដត្សងរោា ភបិាលវញិ»។ 
លលាក្សនាយក្សរដាមន្តនតី   ុន ដសន បានមានទ្បស្តសនក៍្សនុងពិធីលបើក្សការោា ន 

ស្តងសងស់្តព នអាកាសក្សនុងរាជធានីភនាំលពញថ្ន    អាជាា ធរគួរដត្លទ្បើទ្បាស់ 
លវកិារបស់រោា ភបិាលលដើមបរូីទាត្់សាំណង    ដដលជាំពាក្ស់ក្សមមក្សរលោយអនក្ស 
ទ្គបទ់្គងលរាងចទ្ក្ស។ អភបិាលរងទ្សុក្សអងគសនួល លលាក្ស ស ដម ន បានមាន 
ទ្បស្តសនក៍ាលពីមសលិមិញថ្ន ក្សមមក្សរកាត្់លដរទាាំងអស់សបាយរកី្សរាយ 
និងដឹងគុណចាំលពាោះការយក្សចិត្តរុក្សោក្សរ់បស់លលាក្ស   ុន ដសន 
ចាំលពាោះសុេុមាលភាពរបស់ពួក្សលគ។ 

ទ្បភព: Khmer Times 

ការវភិាគបងាា ញថ្នការឧបត្ថមភលលើឥនធនៈ វូសីុល ន្ ាំ២០២១បាន
លក្សើនឮល ើងជិត្លរវដងលៅរូទាាំងពិភពលលាក្សដល់៦៩៧ពានល់ាន
ដុលាៃ រ 
ការឧបត្ថមភលលើឥនធនៈ វូសីុល            បានលក្សើនល ើងជិត្លរវដងលៅរូទាាំង 
ពិភពលលាក្សក្សនុង ន្ ាំ ២០២១ ដល់លៅ ៦៩៧.២ ពានល់ានដុលាៃ រ 
លនោះលបើលយាងតាមរីភាន ក្ស់ងារថ្នមពលអនតរជាតិ្      និងអងគការសទ្មាបកិ់្សចច 
ស ទ្បតិ្បត្តិការ និងអភវិឌ្ឍនល៍សដាកិ្សចច។     ការវនិិលយាគឥនធនៈ វូសីុល 
ទាាំងលនោះលោយលសដាកិ្សចចពិភពលលាក្សធាំៗ       គឺជាផ្ៃូវល ព្ ោះលៅកានអ់នាគត្ 
ថ្នមពលទ្បក្សបលោយនិរនតរភាពបដនថមលរៀត្ លនោះលបើលយាងតាមលសចក្សតីដលៃង 
ការណ៍របស់នាយក្សទ្បតិ្បត្តិ IEA លលាក្ស Fatih Birol ។ លលាក្ស Birol 
បាននិយាយថ្ន  "ការឧបត្ថមភ លលើឥនធនៈ វូសីុល គឺជាឧបសគគផ្ៃូវលៅកាន ់
អនាគត្ទ្បក្សបលោយនិរនតរភាព   ប ុដនតការលាំបាក្សដដលរោា ភបិាលទ្បឈម 
មុេក្សនុងការដក្សវាលចញ ទ្តូ្វបានគូសបញ្ហជ ក្សល់ៅលពលត្ដមៃលទ្បងឥនធនៈេពស់ 
និងដទ្បទ្បួល" ។     "ការលក្សើនល ើងដនការវនិិលយាគលលើបលចចក្សវរិាថ្នមពល 
ស្តែ ត្      និងល ោា រចនាសមពន័ធគឺជាដាំលណាោះទ្ស្តយយូរអដងវងដត្មួយគត្ ់
ចាំលពាោះវបិត្តិថ្នមពលពិភពលលាក្សនាលពលបចចុបបននលនោះ   និងជាមលធាបាយ 
ដល៏ែបាំផុ្ត្លដើមបកីាត្ប់នថយការប ោះពាល់របស់អនក្សលទ្បើទ្បាស់ចាំលពាោះដលៃលទ្បង
ឥនធនៈេពស់" ។ អគគលលខាធិការ OECD លលាក្ស Mathia Cormann 
បានសតីបលនាោ សលៅលលើសន្តងាគ ម     របស់រសុសុលីលើអ ុយដទ្ក្សនចាំលពាោះការលធវើឱ្យ 
សនតិសុេថ្នមពលមានអសថិរភាព  លោយលធវើឱ្យត្ដមៃលក្សើនល ើង េណៈលពល 
ដដលកាត្ប់នថយ ឬកាត្់ផ្តត ចក់ារផ្គត្ផ់្គង់ថ្នមពលលៅកានអឺ់រ  បុ។ 
ការទ្ស្តវទ្ជាវពី IEA និង OECD បងាា ញពីការលផ្ោរលវកិា 
និងការបាំដបក្សពនធដដលគាំទ្រថ្នមពលឥនធនៈ វូសីុល "ឈានដល់ក្សទ្មិត្ 
ដដលមនិបានល ើញពីមុន" លក្សើនល ើងដល់ ១៩០ ពានល់ានដុលាៃ រក្សនុង ន្ ាំ 
២០២១ ។ 

ទ្បភព: UPI 

https://phnompenhpost.com/national/primary-healthcare-framework-introduced
https://www.khmertimeskh.com/501143342/govt-pays-factory-workers-their-salaries/
https://www.upi.com/Science_News/2022/08/31/global-fossil-fuel-subsidies-nearly-doubled-2021-IEA-OECD/7171661961068/


ផ្តក ស្តរាយពុលសមាៃ បទ់្ត្ីលៅជុាំវញិល្នរសមុទ្រ San Francisco 

អងគការត្ស ូមតិ្ដផ្នក្សបរសិ្តថ ន San Francisco Baykeeper 
បាននិយាយថ្ន ការរកី្សដុោះោលដនការពុលបានចាបល់ផ្តើមលៅក្សនុងដេក្សក្សកោ 
ល ើយបានលាត្សនធឹងលៅភាគខាងលជើងដនល ន្រសមុទ្រ San Pablo Bay 
ដដលមានចមាង យទ្បដ ល ២០ មា យពីភាគខាងលជើងដនរីទ្កុ្សង San 
Francisco រ ូត្ដល់ភាគខាងត្បងូដនល ន្រសមុទ្រដន San Mateo 
County ។ វាបានទ្ត្ូវបានលគក្សាំណត្អ់ត្តសញ្ហា ណដដលលក្សើត្ល ើង 
លៅពីលទ្កាយរឹក្សពណ៌លតាន ត្ដដលទ្សអាបថ់្នជាទ្បលភរស្តរាយមយួទ្បលភរ
ដដលមានលឈាម ោះថ្ន Heterosigma akashiwo។ លលាក្ស Jon 
Rosenfield អនក្សវរិាស្តន្តសតជានេ់ពស់របស់ Baykeeper 
បានទ្បាបរ់  យររ័ថ្ន"ការរកី្សដុោះោលដនការពុលលនោះបានបនតអស់រយៈលពល
ជាងមយួដេល ើយវាទ្គបដណត ប់លលើល ន្រសមុទ្រ San Francisco 
និងរយៈលពលដនការលចញផ្តក លនោះគឺមនិធាៃ បម់ានពីមុនមក្ស" ។  
គត្ប់ានសតីបលនាោ សការរកី្សដុោះោលលលើរឹក្សសាំណល់ដដលមានផ្ោុក្សអាសូត្ 

និងផូ្សវ័រដដលបានបងាូរចូលលៅក្សនុងឈូងសមុទ្រលោយមជឈមណឌ លទ្បទ្ពឹ
ត្តិក្សមមរឹក្សសាំណល់ទ្បដ ល៤០។អនក្សនាាំពាក្សយរបស់មនោីរស្តធារណការលៅ
រីទ្កុ្សង Oakland ៃ្ងកាត្ឈូ់ងសមុទ្រពីរីទ្កុ្សង San Francisco 
បាននិយាយថ្ន េៃួនក្សាំពុងលធវើអវីដដលេៃួនអាចលធវើបាន 
លដើមបលីោោះទ្ស្តយការស្តៃ ប់ដនទ្តី្ និងការរកី្សដុោះោលដនស្តរាយ 
ប ុដនតមនិអាចបា នស់្តម នពីមូលល តុ្លដើមដនបាតុ្ភូត្លនោះបានលរ។ 

ទ្បភព: NBC News 

 

មជ្ឈមណ្ឌ លននការសិកាអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាព 

អាស័យោា ន្: ផ្ទះរលខ២៤ ផ្លូវ៥៦៦ សង្កា ត ់បឹងកក២់ ខណ្ឌ  ទួលរោគ រាជ្ធាន្ី ភនរំពញ 
Email: admin@asianvision.org 

Facebook: Asian Vision Institute 

Twitter: Asian Vision Institute (@vision_asian) 

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

https://www.nbcnews.com/news/us-news/toxic-algae-bloom-kills-fish-san-francisco-bay-rcna45819


 
 

 

 

 

 

 

 

CDPF gives support to student learning 

Capacity Development Partnership Fund (CDPF) is 

supporting the Ministry of Education in all aspects of 

education rehabilitation of students who gave up studies 

due to the Covid-19 pandemic. This support enables 

children to re-enter and continue their education in school 

by assessing their learning ability at the primary level 

through the Program for International Student Assessment 

(PISA). The “First Reading” and “First Grade 

Mathematics” curricula have been implemented in 12 

provinces, which is an important step towards helping 

children improve their reading and numeracy skills. And 

by relying on these basic skills, they will be able to 

continue their studies. The CDPF said in a joint statement 

yesterday that Cambodia would assess student learning 

through the PISA to strengthen post-Covid-19 

rehabilitation efforts. The programme is considered an 

important step towards understanding students’ learning 

outcomes, and assessment results are expected in early 

2023. This is the first time that Cambodia has participated 

in the PISA under the auspices of the CDPF and 

supported by the European Union, the United States 

Agency for International Development, Swedish 

International Development Cooperation Agency, Global 

Partnership for Education and United Nations Children’s 

Fund.  

Source: Khmer Times   

Phi No’s Child Welfare Department fighting 

child abuse, splits in families 

Violence is a major concern and has a long-term negative 

effect on the well-being and development of children in 

various aspects related to their mental and physical 

behaviour in adolescence and into adulthood. The 

Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth  

 

 

 

 

 

 

Rehabilitation has developed and implemented action 

plans to improve child care and integrate 30 per cent of 

children from child care back to their families safely. 

Some studies have shown that placing children in child 

care centres that do not comply with the government’s 

policies, standards and laws can put those children at risk 

of violence, exploitation and neglect and that can have 

serious negative effects on childhood development. So, 

the Strong Family Campaign was created with the goal of 

addressing the social and cultural issues that perpetrate 

violence against children and also ensuring that child care 

centres are places that provide many benefits to children. 

The campaign also aims to raise awareness to prevent and 

eliminate violence against children and prevent 

unnecessary separations of children from their families, 

and also to ensure that people understand that a safe 

family environment is the best place for children to grow 

and develop. 

Source: The Phnom Penh Post 

Primary healthcare framework introduced 

The introduction of a new framework to promote primary 

healthcare in Cambodia will help ensure that the Ministry 

of Health’s latest strategic plan can be implemented 

effectively, its senior official said. The framework will be 

based on the National Health Policy, the fourth phase of 

which is currently being finalised. Or Vandine, ministry 

secretary of state and chair of the Taskforce for Primary 

Health Care Booster, said it is based on lessons learned 

from the Kingdom’s response to the Covid-19 pandemic, 

in which she perceived the participation of individuals, 

families and communities as key factors. “We believe that 

individuals, families and communities are at the core of 

primary healthcare. We must factor them into the 

framework we decide to implement,” she said during an 
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August 30-31 workshop to discuss the framework. She 

said the implementation will be done in stages, using an 

approached described as “Do, Adapt and Achieve”, which 

means that each step will be flexible and can be adapted 

to meet the circumstances under which it is introduced. 

Source: The Phnom Penh Post 

Gov’t pays factory workers their salaries 

Sun Sing Garment factory workers who were owed 

salaries will have their dues paid by the government and 

the factory management will have to reimburse the 

government. Yesterday, the 42 workers who were 

terminated by the factory management obtained their 

monies at Kandal province’s Ang Snuol district at 2 pm. 

Ministry of Labour official Sao Bunthoeun said the 22 
workers were paid what they were owed by the factory 

management. He said the factory management will have 

to reimburse the government for the salaries that the 

government has paid to the workers. “The factory was 

only in operations for seven months and they owed the 

workers six months’ wages before it went bankrupt. “Now 

that the workers have been paid, the factory owner must 

pay back the government,” Bunthoeun said. Prime 

Minister Hun Sen had, during the groundbreaking of the 

overpass in Phnom Penh, said that the authorities should 

use the government budget to pay what was owed to the 

workers by the factory management. Ang Snuol district 

deputy governor, Sar Men, said yesterday that all the 

garment workers were very happy and were grateful for 

Mr Hun Sen’s concern for their welfare.  

Source: Khmer Times 

Analysis shows 2021 fossil fuel subsidies nearly 

doubled globally to $697B 

Fossil fuel subsidies nearly doubled globally in 2021 to 

$697.2 billion, according to the International Energy 

Agency and Organization for Economic Co-operation and  

 

 

 

Development. These fossil fuel investments by major 

world economies are a roadblock to a more sustainable 

energy future, according to a statement from IEA 

Executive Director Fatih Birol. "Fossil fuel subsidies are a 

roadblock to a more sustainable future, but the difficulty 

that governments face in removing them is underscored at 

times of high and volatile fuel prices," Birol said. "A 

surge in investment in clean energy technologies and 

infrastructure is the only lasting solution to today's global 

energy crisis and the best way to reduce the exposure of 

consumers to high fuel costs." OECD Secretary-General 

Mathia Cormann blamed Russia's war on Ukraine for 

destabilizing energy security by causing prices to spike 

while reducing or cutting off energy supplies to Europe. 

The research from IEA and OECD shows budget transfers 

and tax breaks supporting fossil fuel energy "reached 

levels not previously seen," rising to $190 billion in 2021. 

Source: UPI 

Toxic algae bloom kills off fish around San 

Francisco Bay 

The toxic bloom began in July and has stretched as far 

north as San Pablo Bay, roughly 20 miles north of San 

Francisco, to as far south as the coastlines of San Mateo 

County, said environmental advocacy organization San 

Francisco Baykeeper. It identified the culprit behind the 

murky brown waters as a species of algae called 

Heterosigma akashiwo. “This bloom’s been going on for 

over a month and it’s covering San Francisco Bay, so the 

scope and the duration of this bloom is unprecedented,” 

Jon Rosenfield, a Baykeeper senior scientist, told Reuters. 

He blamed the bloom on treated wastewater containing 

nitrogen and phosphorous dumped into the bay by about 

40 wastewater treatment centers. A spokesperson for the 

public works department in the city of Oakland, across the 

bay from San Francisco, said it is doing what it can to 

deal with the fish deaths and algal bloom, but could not 

speculate on the root cause of the phenomenon. 

Source: NBC News 
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