
 
 

 

 

 

 

 

 

ស្ត រ្ីត្រវូបានជំរញុឱ្យបនរការ្ិក្សាថ្នា ក្សក់្ត្កាយឧររម្ិក្សា 

្ក្មេចក្រក្ោហ ុន ស្ន បានក្លើក្សទឹក្សចិររដល់និ្សរិត្្ីឱ្យបនរការ
្ិក្សារប្់ពួក្សក្េ ក្ ោះបីោបាន ក្រៀបការ និងមានកូ្សនក្ហើយក្សរី ក្ោយក្សរ់
្មាា ល់ក្ ើញថ្ន ចំនួនស្ត្រីបនរការ្ិក្សាថ្នា ក្សប់រញិ្ញា បត្រ និងបណ្ឌិ រ 
មានការថយចុោះយ៉ា ងខ្ល ងំក្បើក្ ៀបនឹងបុរ្។ ្ក្មេចក្រក្ោ ហ ុន ស្ន 
សថលងក្សាុងពិ ីសចក្ស្ញ្ញា បត្រដល់និ្សរិោង ៦ ពាន់នាក្ស ់ ត្្ីោង 
៣៥០០ នាក្ស ់ ក្ៅឯសាក្សលវទិាល័យោរិត្េប់ត្េង។ ្ក្មេចក្រក្ោបាន
ក្សរ់្ មាា ល់ថ្ន បចចុបបនាមាននិ្សរិត្្ីសដលបញ្ចបថ់្នា ក្សវ់ទិាល័យ 
បរញិ្ញា បត្រ និងបរញិ្ញា បត្ររងក្ត្ចើនក្ទៀរ ប៉ាុសនរចំនួនមានក្សត្មរិ បខ្ល ងំ
ក្ៅថ្នា ក្សអ់នុបណ្ឌិ រ និងបណ្ឌិ រ។ ក្ោក្សបានមានត្បសា្ន៍ថ្ន ការថយ
ចុោះចំនួននិ្សរិត្្ីសដលបនរការ្ិក្សាក្ត្កាយឧររម្ិក្សាេឺមយួសនាក្ស
ក្ោយសារទំក្នៀមទមាល ប់សមែរ ក្ត្ចើនោងបញ្ញា ក្នសងៗក្ទៀរ។ ្ក្មរច
នាយក្សរដឋមស្តនរីបានមានត្បសា្ន៍ថ្ន ការអភវិឌ្ឍនត៍្បក្ទ្ោរិណាមយួ 
 ម រ នធានមនុ្សខ្ល ំងបំនុរ ដូក្ចាោះក្ហើយ េមាល រក្នោះមនិត្រូវក្មើល
រលំងក្ ើយ។ ក្ោក្សបានអបអរសាទរដល់និ្សរិសដលបានជួបជំុគ្នា
ចំក្ពាោះភាពក្ោេជយ័រប្់ពួក្សក្េ និងបានក្ការ្រក្ ើ្រដល់ការដឹក្សនាំ
រប្់សាក្សលវទិាល័យ្ត្មាបក់ារមិរមំត្បឹងសត្បងរប្់មលួនក្សាុងការ
អភវិឌ្ឍេុណ្ភាពននការអប់រកំ្ៅក្សាុងត្ពោះរាោណាចត្ក្សក្សមពុោ។ ក្យងតាម
របាយការណ៍្រប្់ត្ក្ស្ួងកិ្សចចការនារ ី សននការយុទធសាស្ត្រអប់រោំរិបាន
ក្ោោះត្សាយយ៉ា ងមានត្ប្ិទធភាពក្ៅក្លើេមាល រក្យនឌ្រ័ក្សាុងវ ិ្ ័យអប់រ ំ
ក្ោយេមាល របានការប់នថយយ៉ា ងខ្ល ងំ ោពិក្្្ក្ៅក្សត្មរិបឋម្ិក្សា 
ម យម្ិក្សា និងវទិាល័យ។ 
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ក្ោក្ស ឌ្ិរ ទីណា ក្បរោា ក្សាុងការបនធូរបនថយទុក្សខលំបាក្សរប្់ក្ស្ិក្សរ
ក្សាុងនាមោរដឋមស្តនរីក្ស្ិក្សមែថែី 

ក្ោក្ស ឌិ្រ ទីណា រដឋមស្តនរតី្ក្ស្ួងក្ស្ិក្សមែ រកុាខ ត្បមាញ់ និងក្នសាទ សដល
ក្ទើបសរងតាងំថែីបានមានត្បសា្នថ៍្ន ក្ោក្សក្បរោា ក្ោោះត្សាយបញ្ញា
ត្បឈមរប្់ក្ស្ិក្សរក្សមពុោ ងំអ្់ ោពិក្្្អាក្សសដលរងនលប៉ាោះពាល់
ក្ោយទឹក្សជំនន ់ ក្ហើយអាទិភាពចមបងរប្់ក្ោក្សេឺការក្លើក្សក្សមព្់
ជីវភាពរប្់ពួក្សក្េ។ ក្ោក្ស ឌិ្រ ទីណាបានចូលកានរំ់សណ្ងោនលូវការ
កាលពីនថៃទី១៧ សមរុោ ក្សាុងពិ ីសដលក្ វើក្ ើងក្ៅត្ក្ស្ួងក្ស្ិក្សមែ និង
ក្ត្កាមអ ិបរីភាពឧបនាយក្សរដឋមស្តនរី និងោរដឋមស្តនរីត្ក្ស្ួងក្្ដឋកិ្សចច និង
ហិរញ្ា វរថុ ក្ោក្ស អូន ពន័ធមុនីររ័ា ជំនួ្មុមក្ោក្សនាយក្សរដឋមស្តនរី ហ ុន- 
ស្ន ។ ក្ោក្ស ទំីណា បានក្ ើងកានរំ់សណ្ងជំនួ្ ក្ោក្ស ក្វង សាមុន 
សដលត្រូវបានដក្សក្ចញពីដំសណ្ងរប្់ក្ោក្សបនាា បពី់មានការរអូញសរអរពី
សាធារណ្ជន និងក្ោក្ស ហ ុន ស្ន អំពីការបំក្ពញការងាររប្់ក្ោក្ស។ 
ចាបត់ាងំពីក្ពលក្នាោះមក្ស ក្ោក្ស ក្វង សាមុន ត្រូវបានសរងតាងំោត្បរិភូ
អមនាយក្សរដឋមស្តនរី។ ក្ោក្ស ឌិ្រ ទីណាបានក្ ើងកានរំ់សណ្ងោរដឋមស្តនរី
ក្ោយមានការក្បាោះក្នា រោឯក្សចឆ័នាពី្មាជិក្សរដឋ្ភាចំនួន ១១១ របូ 
ក្ៅនថៃទី ១៤ សមរុោ។ គ្នរត់្រូវបានសរងតាងំក្ោយត្ពោះមហាក្សសត្រ
នក្រាររម្ីហមុនីក្ៅក្ពលបនាា ប់។ ក្ោក្ស ឌិ្រ ទីណា បាននិយយថ្ន 
ក្ោក្សនឹងអនុវររសននការយុទធសាស្ត្រោរិពាក្សព់ន័ធ ងំអ្់ រមួ ងំក្គ្នល
នក្យបាយអភិវឌ្ឍន៍ក្ស្ិក្សមែនា  ំ ២០២១-២០៣០ ត្្បតាមយុទធសាស្ត្រ
ចរុក្កាណ្រប្់រាជរោឋ ភបិាល។ ក្ោក្សបានក្បរោា ថ្ននឹងក្លើក្ស្ាួយ
ជីវភាពក្ស្ិក្សរតាមរយៈការធានា្នរិ្ុមក្្បៀង ការក្លើក្សក្សមព្់ការនាំ
ក្ចញក្ស្ិនល និងក្ វើអវីៗតាមអំណាចរប្់ក្ោក្សក្ដើមបចូីលរមួចំសណ្ក្ស
ក្សាុងការអភិវឌ្ឍក្្ដឋកិ្សចចសដលអាចឱ្យក្ស្ិក្សរក្សមពុោមានភាពរកី្សចក្ត្មើន។ 
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រ ៀបរ ៀងរោយ សុខ ចន័្ទសុភា អ្នកស្រាវស្រាវនន្មជ្ឈមណ្ឌ លនន្កា សិកាអ្ភវិឌ្ឍន្ស៍្របកបរោយចី ភាព 

 

រលខរ ៀងទី៣៧  

១៧ តុលា ២០២២ -២៣ តុលា ២០២២ 

https://phnompenhpost.com/national/women-urged-pursue-postgraduate-education
https://phnompenhpost.com/national/tina-vows-ease-farmers-woes-new-agri-minister


Elephant Valley Project ោេក្ត្មាងក្ទ្ចរណ៍្ មែោរិក្ដើមប ី
ការពារដំរកី្សមពុោ 

Elephant Livelihood Initiative Environment (ELIE) បាននឹងក្សំពុង

ក្ វើការក្ដើមបកី្ វើឱ្យក្ត្បើក្ ើ្រក្ ើងនន្ុមភាព និង្ុមុមាលភាពរប្់្រវដំរ ី
ក្ៅក្សាុងត្បក្ទ្ក្សមពុោ តាមរយៈេក្ត្មាង Elephant Valley (EVP)។ 

ក្យងតាមការក្ចញនាយពរ័៌មានរប្់្មាេមអភរិក្សស្រវនត្ព (WCS) 

ក្ៅក្សមពុោបានឱ្យដឹងថ្ន EVP េឺោេក្ត្មាងក្ទ្ចរណ៍្ មែោរិសដលមាន

ក្ប្ក្សក្សមែក្សាុងការក្លើក្សក្សមព្់្ុមភាព និង្ុមុមាលភាពរប្់្រវដំរ ី

អភរិក្សសជត្មក្ស មែោរិរប្់ដំរនីត្ព និងគ្នតំ្ទ្ហេមនមូ៍លោឋ នសដលក្ វើ
ការយ៉ា ងជិរ្ាិទធោមយួ្រវដំរនីត្ព ងំក្នោះ។ ត្ជលង្រវដំរេឺីោជត្មក្ស

្រវដំរកី្សាុងត្បក្ទ្ក្សមពុោសដលមានមូលោឋ នក្ៅក្មររមណ្ឌ លេិរ។ី វានរល់

ការសថ ំ្រវដំរអីា្ីុចំនួន ១១ ក្សាលសដលក្ដើរក្ោយក្្រកី្ៅក្សាុងនត្ពក្ឈើ 

ទក្នល និងវាលក្មែ  ១,៥០០ ហិក្សតា សដលោជត្មក្ស មែោរិរប្់ពួក្សក្េ។ 

េក្ត្មាងក្នោះក្សជួ៏យ ដល់ត្បោជនក្សាុងរំបនចំ់នួន ២,០០០ នាក្ស ់ោពិក្្្ 

ជនោរិក្ដើមភាេរិចពាង តាមរយៈការងារ ការបណ្រុ ោះបណារ លការងារ 

ការសថ ំ្ុមភាព្ហេមន ៍ ការអបរ់ ំ និងគ្នតំ្ទការនរល់បណ័្ណ ក្សមែ្ិទធិ
ត្្បចាប់ក្លើនត្ព្ក្សរិ្ិទធរប្់ពួក្សក្េ (បញ្ចុ ោះ្ព និងវញិ្ញា ណ្)។ 
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្ក្សមែភាពក្បា្្មាអ រ្ំរាមក្ៅក្មររក្សំពរ 

ក្ ល្ើយរបនឹងការក្ចាល្ំរាមពា្វាលពា្កាល ពី្ំណាក្ស់ត្បោ
ពលរដឋក្ោយមនិយក្សចិររទុក្សោក្ស់ រដឋបាល្ងាា រប់ានក្បើក្សត្បរិបររិការ
ក្បា្្មាអ រ្ំរាមមយួសនាក្សក្សាុងត្កុ្សងកំ្សពរ។ អភបិាល្ងាា រអ់ណ្រូ ងសមែរ
បានក្ចញបញ្ញា ក្ៅនថៃក្នោះឱ្យចុោះក្ វើការក្បា្្មាអ រក្ៅភូមតិ្ ក្កាងរបងូ 
្ងាា រអ់ណ្រូ ងសមែរ ត្ក្សុងក្សំពរ។ ក្បើតាមរដឋបាលបានឱ្យដឹងថ្ន ទីតាងំ
ក្នោះោសនាក្សមួយននការ ក្ស ់ញក្ភាៀវក្ទ្ចរ ក្ហើយអាោា  រ្ងាា រ់បាន
អំពាវនាវឲ្យត្បោពលរដឋចូលរមួក្គ្នរពចាប ់ និងបញ្ឈប់ការក្ចាល្ត្មាម
ក្ោយពា្វាលពា្កាល ក្ត្ពាោះវាប៉ាោះពាល់ដល់បរសិាថ ន និងក្សាភ័ណ្
ភាពទីត្កុ្សង។ រដឋបាល្ងាា រប់ានជូនដំណឹ្ងដល់ត្បោពលរដឋថ្ន នឹង
ដំក្ ើងកាក្មរា៉ា ្ុវរថិភាពក្ដើមបចីាប់អាក្សក្ចាល្ំរាម។ អាោា  រក្សប៏ាន
ត្ពមានថ្ន អាក្សសដលបនរក្ចាល្ំរាមពា្វាលពា្កាល នឹងត្រូវត្បឈម 

មុមនឹងចាបត់ាមអនុត្កឹ្សរយក្លម១១៣ អនត្ក្ស.បក្ស រប្់ត្ក្ស្ួងបរសិាថ ន។ 

ត្បភព: Khmer Times 

ការបំពុល ថ្ិរក្ៅពីក្ត្កាយការសាល ប់ “១ ក្សាុងចំក្ណាម ៦ នាក្ស់” ទូ ងំ

ពិភពក្ោក្ស ក្សាុងនា  ំ២០១៩ 

ក្យងតាមរបាយការណ៍្្ក្សលថែីមយួសដលបានក្ចញនាយក្ៅនថៃទី ១៨ 

សមឧ្ភា បានឱ្យដឹងថ្ន ការបំពុលបានបណារ លឱ្យមនុ្សសាល ប់

ត្បសហល ៩ ោននាក្ស់ ក្សាុងនា  ំ ២០១៩ ក្ោយអាក្សជំនាញបានបក្ងាើនការ

ជូនដំណឹ្ងអំពីការក្ក្សើនក្ ើងននការសាល បក់្ោយសារការដក្សដក្ងាើមពីខ្ង

ក្ត្ៅ និង អវីសដលេួរឱ្យរនធរក់្នាោះេឺការបំពុលនន្ំណ្។ កាក្ស្ំណ្ល់

សដលបក្ងាើរក្ោយមនុ្សក្ៅក្សាុងមយល់ ទឹក្ស និងដីក្សត្ម្មាល បម់នុ្សភាល -

មៗ ប៉ាុសនរបណារ លឱ្យក្ក្សើរជំងឺក្បោះដូង មហារកី្ស បញ្ញា នលូវដក្ងាើម រាេ និងជំងឺ

 ៃន ់ៃរក្នសងក្ទៀរ។ េណ្ៈក្សមាែ ការ Lancet ្រីពីការបំពុល និង្ុមភាព

បាននិយយថ្ន នលប៉ាោះពាល់ពីការបំពុលមក្សក្លើ្ុមភាពក្សាុងពិភព

ក្ោក្សក្ៅសរ " ំោង្ស្តងាា ម ក្ភរវក្សមែ ជំងឺត្េុនចាញ់ ក្មក្រាេក្អដ្៍ ជំងឺ

រក្បង ក្ត្េឿងក្ញៀន និងក្ត្េឿងត្្វងឹ"។ ក្ហើយក្េបានបសនថមថ្ន ការបំពុល

េឺោ "ការេំរាមក្សំសហងសដលត្បឈមត្សាបច់ំក្ពាោះ្ុមភាពមនុ្ស និង

្ុមភាពភពសននដី ក្ហើយក្ វើឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់និរនររភាពនន្ងាមទំក្នើប"។ 

ោទូក្ៅ ការពិនិរយក្ ើងវញិបានរក្សក្ ើញថ្ន ការបំពុលបរយិកា្សដល

ក្្ែើនឹងការសាល ប់្ របុចំនួន ៦.៧ ោននាក្សក់្ៅទូ ងំពិភពក្ោក្សក្សាុងនា  ំ

២០១៩ ត្រូវបាន "ភាា ប"់ ោមួយនឹងការសត្បត្បួលអាកា្ធារុ ពីក្ត្ពាោះ

ត្បភពចមបងននបញ្ញា  ងំពីរេឺការដុរឥនធនៈហវូ្ីុល និងជីវឥនធនៈ។ 

្របុមក្ស ការសាល បមុ់នអាយុមយួក្សាុងចំក្នាមត្បាមំយួនាក្ស់ក្ៅទូ ងំពិភព

ក្ោក្ស ឬ ៩ ោននាក្ស់ត្រូវបានបងាក្ ើងក្ោយការបំពុល សដលោរួក្លម

មនិផ្លល ្់បរូរចាប់តាងំពីការវាយរនមលចុងក្ត្កាយក្ៅក្សាុងនា  ំ ២០១៥។ អាក្ស

ត្សាវត្ោវបានក្សរ់្ មាា ល់ពីការថយចុោះននការសាល បស់ដល ក្សទ់ងនឹងការ

បំពុលបរយិកា្ក្សាុងនាោះ ទឹក្សនឹក្សមនិមាន្ុវរថិភាព និងអនាមយ័មិនត្េប់

ត្គ្នន ់ោមយួនឹងការសក្សលមអ្ំខ្ន់ៗ  ក្ ើញក្ៅអាស្តហវិក្ស។ ប៉ាុសនរការសាល ប់

ដំបូងសដល ក្ស់ទងនឹងឧ្ាហូបនីយក្សមែ - ការបំពុល 

 

https://www.khmertimeskh.com/501170289/elephant-valley-project-an-ecotourism-project-to-protect-cambodian-elephants/
https://www.khmertimeskh.com/501170504/clean-up-launched-in-kampot-to-clear-rubbish/


បរយិកា្ខ្ងក្ត្ៅ និងការបំពុលេីម ីកំ្សពុងសរក្ក្សើនក្ ើង ោពិក្្្ក្ៅ

អា្ីុខ្ងរបងូ និងខ្ងក្ក្សើរ។ 

ត្បភព: The Phnom Penh Post 

ការរកី្សរាលោលននក្ត្គ្នោះរាងំ ៃ្ួរត្រវូបានរពំឹងថ្ននឹងបនរក្ក្សើរមានពា្

ក្ពញភាេខ្ងលិចក្សាុងរដូវរងាក្នោះ 

ឱ្កា្ននការ ូរក្្ប ើយត្រូវបានរពឹំងថ្នមានរិចរួច្ត្មាបក់្ស្ិក្សរ អាក្ស

ចិញ្ច ឹម្រវ រមួ ងំទឹក្សសដល្រុក្សអាងនារដូវរងាក្នោះក្ៅភាេខ្ងលិច

្ហរដឋអាក្មរកិ្សនងសដរ ក្ោយសារក្ត្គ្នោះរាងំ្ៃួរ ៃន ់ៃរត្រូវបានក្េ

ពាក្សរណ៍្ថ្ននឹងបនរញំញីក្សាុងរំបន។់ ក្នោះក្បើតាមការពាក្សរណ៍្រប្់រដឋ

បាលមហា្មុត្ទ និងបរយិកា្ោរិ សដលពាក្សរថ្ន "ក្ត្គ្នោះរាងំ្ៃួរ

ខ្ល ងំនឹងបនរក្ក្សើរមានក្ៅទូ ងំភាេខ្ងលិច" ក្នោះក្បើតាមក្ោក្ស Jon 

Gottschalck ត្បធានសនាក្សពាក្សរណ៍្ ត្បរិបររិការក្ៅមជឈមណ្ឌ ល

ពាក្សរណ៍្អាកា្ធារុរប្់ NOAA។ NOAA កាលពីនថៃត្ពហ្បរិ៍បាន

េូ្បញ្ញា ក្សថ់្នការរពឹំងទុក្សរប្់មលួន្ត្មាបស់ាថ នភាពរដូវរងាក្ៅទូ ងំ

្ហរដឋអាក្មរកិ្ស លក្សខមណ្ឌ ននក្ត្គ្នោះរាងំ្ៃួរេឺមាន្ភាព ៃន ់ៃរក្ៅរំបន់

ក្សណារ លននរដឋកាលីហវ័រញ៉ា  សដល NOAA ពាក្សរណ៍្ពី្ីរុណ្ា ភាពក្ៅរ

ោង និងមានក្សត្មរិទឹក្សក្ភលៀងរិចោង មែតាក្ពញមយួរដូវរងា។ ការទ្ស-

ន ៍យដូចគ្នា ក្នោះេឺត្រូវបនរអនុវររចំក្ពាោះរំបនោ់ក្ត្ចើនននភាេខ្ងរបងូ រមួ

 ងំក្្ារ្មុត្ទ និងឈូង្មុត្ទនងសដរ។ 

ត្បភព: NBC News 
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https://phnompenhpost.com/international/pollution-behind-1-6-global-deaths-2019
https://www.nbcnews.com/science/environment/drought-west-to-persist-winter-rcna53193


 
 

 

 

 

 

 

 

Women urged to pursue postgraduate education 

Prime Minister Hun Sen encouraged female students to 

pursue their education, regardless of whether they marry 

and have children, noting that the number of women 

pursuing postgraduate degrees and doctorates has 

decreased sharply compared to their male counterparts. 

Hun Sen made the call at the graduation ceremony of over 

6,000 students, over 3,500 of them female, from the 

National University of Management. He noted that there 

are now more female graduates at high school, bachelor 

and associate degree levels, but the number is 

significantly lower at master’s degree and doctorate 

levels. The decline in the number of female students 

pursuing post-graduate education was partially due to 

Khmer tradition, he said, rather than with any other 

obstacles. The premier said the development of any nation 

requires the strongest possible human resources, so this 

gap should not be overlooked. He congratulated the 

assembled students on their success and commended the 

university’s leadership for its efforts to develop the 

quality of education in the Kingdom. According to a 

report by the Ministry of Women’s Affairs, the national 

education strategy plan has effectively responded to 

gender gaps in the education sector, with the gaps having 

reduced significantly, especially at the primary, secondary 

and high school levels. 

Source: The Phnom Penh Post 

Tina vows to ease farmers’ woes as new agri 

minister 

Newly-appointed Minister of Agriculture, Forestry and 

Fisheries Dith Tina said he is committed to solving the 

challenges faced by all Cambodian farmers, especially  

 

 

 

 

 

 

those affected by floods, and that his main priority will be 

promoting their livelihoods. Tina officially took office on 

October 17 in a ceremony held at the agriculture ministry 

and presided over by Deputy Prime Minister and Minister 

of Economy and Finance Aun Pornmoniroth on behalf of 

Prime Minister Hun Sen. Tina was appointed agriculture 

minister last week as the replacement for Veng Sakhon, 

who was stripped of his portfolio following public 

complaints from Hun Sen about his job performance. 

Sakhon has since been appointed Minister Delegate 

attached to the Prime Minister. Tina ascended to the office 

of minister with a unanimous vote of confidence from 111 

members of the National Assembly on October 14. He 

was appointed by King Norodom Sihamoni later that day. 

Tina said that he will implement all pertinent national 

strategic plans, including the Agricultural Development 

Policy 2021-2030, in line with the government’s 

Rectangular Strategy. He said he is committed to boosting 

the livelihoods of farmers by ensuring food security, 

promoting agriculture produce exports and doing anything 

in his power to contribute to the development of an 

economy that enables Cambodian farmers to thrive and 

flourish. 

Source: The Phnom Penh Post 

Elephant Valley Project, an ecotourism project to 

protect Cambodian elephants 

Elephant Livelihood Initiative Environment (ELIE) has 

been working to improve health and welfare of elephants 

in Cambodia through Elephant Valley Project (EVP). 
According to a news release of Wildlife Conservation 

Society (WCS) in Cambodia, EVP is an ecotourism 

project with a mission to improve the health and welfare 

of captive elephants, conserve wild elephants’ natural 

habitat, and support local communities who work closely 
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with these magnificent creatures. Elephant Valley is a true 

elephant sanctuary in Cambodia based in Mondulkiri 

province. It provides veterinary care to eleven Asian 

elephants that roam freely in 1,500 hectares of forest, 

rivers, and grassland—their natural habitat. The project 

also supports 2,000 local people, primarily Indigenous 

Bunong people, through employment, job-based training, 

community healthcare, education and supports land titling 

that secures legal ownership over their sacred forests 

(burial and spirit). 

Source: Khmer Times  

Clean-up launched in Kampot to clear rubbish 

In response to the piling up of rubbish, carelessly disposed 

by residents, the Sangkat administration launched a clean-

up operation to clear rubbish in a part of Kampot city. The 

Sangkat chief of Andong Khmer ordered today that a 

clean-up be launched at Tvi Khang Tbong village, 

Andong Khmer Sangkat. Kampot city. According to the 

administration, the location is part of a tourist attraction. 

Sangkat authorities have called on the people to comply 

and stop dumping garbage in the open because it affects 

the environment and the beauty of the city. The Sangkat 

Administration informed residents that security cameras 

will be installed to catch litterers. The authorities also 

warned that those who continue to dump trash and litter 

will face legal action according to Sub-Decree No. 113 of 

the Ministry of Environment. 

Source: Khmer Times  

Pollution behind ‘1 in 6 global deaths’ in 2019 

Pollution caused some 9 million people to die prematurely 

in 2019, according to a new global report published on May 

18, with experts raising alarm over increasing deaths from 

breathing outside air and the “horrifying” toll of lead 

poisoning. Human-created waste in the air, water and soil 

rarely kills people immediately, but causes instead heart 

disease, cancer, respiratory problems, diarrhoea and other  

 

 

 

serious illnesses. The Lancet Commission on pollution 

and health said the impact from pollution on global health 

remains “much greater than that of war, terrorism, malaria, 

HIV, tuberculosis, drugs and alcohol”. Pollution is an 

“existential threat to human health and planetary health, 

and jeopardises the sustainability of modern societies,” it 

added. In general, the review found, air pollution – 

accounting for a total of 6.7 million deaths globally in 2019 – 

was “entwined” with climate change because the main 

source of both problems is burning fossil fuels and 

biofuels. Overall, one in six premature deaths globally – 

or nine million – were caused by pollution, a figure 

unchanged since the last assessment in 2015. Researchers 

noted a reduction in mortality linked to indoor air 

pollution, unsafe drinking water and inadequate sanitation, 

with major improvements seen in Africa. But early deaths 

associated with industrialisation – outdoor air and 

chemical pollution – are on the rise, particularly in 

southern and eastern Asia. 

Source: The Phnom Penh Post 

Widespread drought expected to persist across the 

West this winter 

Little relief is expected for farmers, ranchers and 

reservoirs this winter in the Western U.S., as extreme 

drought is forecast to continue plaguing the region. That’s 

according to forecasters with the National Oceanic and 

Atmospheric Administration, who predict "widespread 

extreme drought to persist across much of the West," 

according to Jon Gottschalck, chief of the operational 

prediction branch at NOAA’s Climate Prediction Center. 

NOAA on Thursday outlined its expectations for winter 

conditions across the U.S. Drought conditions are at their 

most extreme in Central California, where NOAA predicts 

warmer temperatures and less than normal precipitation 

throughout the winter. The same prediction applies to 

much of the South, including the Gulf Coast.  

Source: NBC News 
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