
 
 

 

 

 

 

 

 

កម្ពុជា នងិ ឥណ្ឌា  ពភិាកាទៅទ ើកចិ្ចសហប្រតរិតតកិារដ ៏អ 

កម្ពុជា និងឥណ្ឌា បានពិភាកាគ្នា ទោយទតត តយ៉ា ងខ្ល ាំងអាំពីទាំនាកទ់ាំនង
យូរអង្ងែង និងកិច្ចសហប្រតិរតតិការ អទ ើប្ររវ់ស័ិយរវាងប្រទទសទាំងពីរ 
ជាពិទសសរវាងស្ថា រន័នីតិរបញ្ញតតិរ។ ទោក ស្ថយ ឈុាំ ប្រធានប្ពឹទធសភា
កម្ពុជា បានចូ្ ជួរសង្ម្តងការរួរសម្ និងពិភាកាការងារជាម្យួទោក 
Jagdeep Dhankhar អនុប្រធានស្ថធារណៈរដឋឥណ្ឌា  និងជាប្រធាន
ប្ពឹទធសភាឥណ្ឌា  ទហើយបានសង្ម្តងការទកាតសរទសើរកាុងកិច្ចជាំនួរទនេះទៅ
រាជធានីភ្ាាំទពញនាថ្ងៃទី១២ ង្ែវចិ្ឆិកា។ អនុប្រធានាធិរតីឥណ្ឌា  និងរណៈ
ប្រតិភ្រូង្ដ អម្ដាំទណើ រសប្ារក់ារចូ្ រមួ្ទរទៅកាុងកិច្ចប្រជុាំកាំពូ អាស្ថ៊ា
ន-ឥណ្ឌា ទ ើកទី ១៩ ទៅកម្ពុជា ទោយរង្នាម្ថាវានឹងឆលុេះរញ្ច ាំងពីការគ្នាំ
ប្ទររស់ឥណ្ឌា ច្ាំទ េះតួនាទីររស់កម្ពុជាកាុងនាម្ជាប្រធានអាស្ថ៊ា ន។ 
វតតានទនេះ ម្និប្តឹម្ង្តរមួ្ច្ាំង្ណកទ ើកកម្ពស់ទាំនាកទ់ាំនងជិតសាិទធកាុង
ភាពជាថ្ដរូអាស្ថ៊ា ន-ឥណ្ឌា រ៉ាទុណ្ឌណ េះទទ រ៉ាុង្នតង្ងម្ទាំងពប្ងឹងទាំនាកទ់ាំនង
ទទែភារី ស្ថម្រគីភាព និងកិច្ចសហប្រតិរតតិការរវាងប្រជាជាតិ និងប្រជាជន
ទាំងពីរទនេះផងង្ដរ។ ទោក ស្ថយ ឈុាំ កប៏ានរ ាំ ឹកពីជាំនួយររស់រោឋ ភ្បិា
 ឥណ្ឌា កាុងការអភ្វិឌ្ឍនប៍្រទទសកម្ពុជាទ ើប្ររវ់ស័ិយ ជាពិទសសកាុងវស័ិ
យអររ់ ាំ រទច្ចកវទិា ការអភ្រិកសប្បាស្ថទ និងទផសងៗទទៀត។ កម្ពុជានិង
ឥណ្ឌា បានរទងកើតទាំនាកទ់ាំនងការទូតទៅឆ្ា ាំ១៩៥២។ 

ប្រភ្ព: Khmer Times 

សិសសជតិ១៣ម្ុ៉ឺននាកទ់ប្តៀម្ប្រឡងបាកឌុ់្រង្ែទប្កាយ 

តួទ ែរឋម្រងាា ញថា សិសសជិត ១៣០,០០០ នាក ់នឹងប្រឡងសញ្ញ រ
ប្តម្ធយម្សិកាទុតិយភ្មូ្ ិ ឬប្រឡងបាកឌុ់្រទៅកាុងឆ្ា ាំទនេះ។ ច្ាំនួនទនេះ
បានទកើនទឡើងជាងម្យួម្ុ៉ឺននាកទ់រើទធៀរនឹងឆ្ា ាំម្នុ។ ការប្រឡង 

 

 

 

 

 

 

សញ្ញ រប្តម្ធយម្សិកាទុតិយភ្មូ្ឆិ្ា ាំទនេះ ទធែើទឡើងរយៈទព ពីរថ្ងៃ រ៉ឺទៅថ្ងៃ
ទី៥ និងទី៦ ង្ែធាូ។ អាកនាាំ កយប្កសួងអររ់ ាំ ទោក រស់ សុវាចា បាន
និយយកា ពីថ្ងៃអាទិតយថា ទរកខជនប្រឡងបាកឌុ់្រឆ្ា ាំទនេះ ានទរកខជន
សររុច្ាំនួន ១២៨,១៣៦នាក ់ កាុងទនាេះានវទិាស្ថស្តសតច្ាំនួន ៤២,៩៣៦
នាក ់ និងវទិាស្ថស្តសតសងគម្ច្ាំនួន ៨៥,២០០នាក។់ ច្ាំនួនទរកខជនង្ដ 
ោក ់កយប្រឡងឆ្ា ាំទនេះប្តូវបានទរកតស់ាគ  ់ថាានការទកើនទឡើងច្ាំនួន 
១៣ ៩៤៩ ទធៀរនឹងឆ្ា ាំ ២០២១ ង្ដ ានច្ាំនួន ១១៤ ១៨៧ នាក។់ 
ាននិសសតិវទិាស្ថស្តសតច្ាំនួន ៣៩,៦១០ នាក ់ និងនិសសតិវទិាស្ថស្តសត
សងគម្ច្ាំនួន ៧៤,៥៧៥ នាក។់ ទទេះរីជាយ៉ា ងណ្ឌ ទោក សុវត្ថា  ម្និ
បានរញ្ា កពី់ម្ ូទហតុថ្នការទកើនទឡើងថ្នច្ាំនួនទរកខជនទៅឆ្ា ាំទនេះទទ។ 
ទោកបានរនតថា ទប្ៅពីការទកើនទឡើងថ្នទរកខជនកា៏នម្ណា  ប្រឡង
ច្ាំនួន ១៧ រង្នាម្ទទៀត ង្ដ ច្ាំនួនសររុានច្ាំនួន ២២១ រនទរ ់ានថាា ក់
វទិាស្ថស្តសតច្ាំនួន ៧៦ ម្ណា   និងាន ១,៧៤៣ រនទរ ់ និងថាា កវ់ទិា
ស្ថស្តសតសងគម្ ១៤៥ ម្ណា   និងាន ៣,៤៣១ រនទរ។់ ប្កសួងបាន
ោកទ់ច្ញរទរបញ្ញតតិម្យួច្ាំនួនសប្ារទ់រកខជនប្រឡង ទដើម្បឲី្យការ
ប្រឡងដាំទណើ រការទោយរ ូន និងគ្នា នរញ្ា ។ ទរកខជនង្ដ រងាា ញទរារ
សញ្ញ  ឬានទាំនាកទ់ាំនងជាម្យួអាកជាំង៉ឺ Covid-19 នឹងប្តូវោកទ់ៅកាុង
រនទរពិ់និតយោច្ទ់ោយង្ឡក។ 
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ការអាំ វនាវងាីៗ ទដើម្បចុី្េះទ ា្ េះកាុងរទប្ាងឧរតាម្ភធនធានអរគសិនី
កសិកម្ា 

រដឋម្ស្តនតីប្កសួងកសិកម្ាបានអាំ វនាវជាងាីដ ់កសិករ និងអាកជារ ់ក់
ពន័ធនឹងកសិកម្ាង្ដ ានសិទធិោក ់កយទសាើសុាំជាំនួយឧរតាម្ភធនធានអរគិ
សនីពីអរគិសនីកម្ពុជា (EdC) ង្ដ ប្ររប់្រងទោយរដឋ ទដើម្បកីាតរ់នាយ
ការច្ាំណ្ឌយទកទ់ងនឹងប្រតិរតតិការង្ដ បានអនុញ្ញ ត។ រដឋម្ស្តនតីប្កសួង

 
២២១១៣៩ – ពត័ម៌ានគោលគៅអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាពប្រចាំសប្តា ហ ៍

 

  

រ ៀបរ ៀងរោយ សុខ ចន័្ទសុភា អ្នកស្រាវស្រាវនន្មជ្ឈមណ្ឌ លនន្កា សិកាអ្ភវិឌ្ឍន្៍ស្របកបរោយចី ភាព 

 

រលខរ ៀងទី៣៨  

១៤ វចិឆិកា ២០២២ -២០ វចិឆកិា ២០២២ 

https://www.khmertimeskh.com/501184527/cambodia-india-speak-highly-of-good-cooperation/
https://www.khmertimeskh.com/501184812/nearly-130000-to-sit-for-bac-ii-exam-next-month/


កសិកម្ា រកុាខ ប្រាញ់ និងទនស្ថទ ទោក ឌិ្ត ទីណ្ឌ បានទធែើការទទូច្សុាំ
កាុងកិច្ចពិភាកាសតីពីការទប្រើប្បាស់ថាម្ព អរគិសនីកាុងវស័ិយកសិកម្ា
កា ពីថ្ងៃទី ១៤ ង្ែវចិ្ឆិកា ង្ដ ទរៀរច្ាំទៅប្កសួងររស់ទោក រនាទ រពី់
ច្ាំនួនអាកទទួ ផ ពីរទប្ាងអរគិសនីម្និបានរាំទពញត្ថម្ការរ ាំពឹងទុក
ចារត់្ថាំងពីការចារទ់ផតើម្ទៅឆ្ា ាំម្នុ។ ពិធីទនេះានការចូ្ រមួ្ពីរដឋម្ស្តនតី
ប្កសួងង្រ ៉ា និងថាម្ព  ទោក ស៊ាុយ ង្សម្ ប្រធានអាជាា ធរអរគិសនីកម្ពុជា 
(EAC) ទោក យឹម្ ពិសិដឋ អរគនាយក EdC ទោក ង្កវ រតនៈ ប្រធាន
កសិកម្ាថាា កទ់ប្កាម្ជាតិ និងកសិករច្ាំនួន ១៣០ នាក ់ម្កពីសារម្ និង
សហករណ៍នានា។ រដឋម្ស្តនតីប្កសួងកសិកម្ាបានកតស់ាគ  ់ថា រោឋ ភ្បិា
 ផត ់អរគិសនីឧរតាម្ភទរៀងរា ់ថ្ងៃចារពី់ទា៉ា ង ៩ យរដ់ ់ទា៉ា ង ៧ ប្ពឹក 
សប្ារក់ារងារោាំដុេះ ចិ្ញ្ច ឹម្សតែ វារវីរបកម្ា និងសកម្ាភាពទកទ់ងទផស
ងៗទទៀត កាុងអប្ត្ថម្យួ ង្ដ ទោក ស៊ាុយ ង្សម្ រញ្ា ករ់៉ឺ ៤៨០ ទរៀ  
(០.១២ ដុោល រ) កាុងម្យួរីឡូវា៉ាតទ់ា៉ា ង។ 
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អនាម្យ័ជនរទប្តវូបានចាតទុ់កជាអាទភិាពកាំពូ  

ទោកនាយករដឋម្ស្តនតី ហ៊ាុន ង្សន បានជាំរញុឱ្យានការយកចិ្តតទុកោក់
រង្នាម្ទទៀតទ ើអនាម្យ័ជនរទ ទនេះទរើទយងត្ថម្ស្ថរង្ដ ទោកបាន
ង្ច្ករ ាំង្ កទៅថ្ងៃទី១៣ ង្ែវចិ្ឆិកា ង្ដ ជាទិវាអនាម្យ័ជាតិទ ើកទី១៣។ 
ទោកបានអាំ វនាវដ ់អាកចូ្ រមួ្ទាំងអស់កាុងវស័ិយទនេះឱ្យរទងកើនកិច្ច
ែិតែាំប្រឹងង្ប្រងនិងកិច្ចសហប្រតិរតតិការ         ឱ្យបានទកើនទឡើងទទែដង។   
«ប្កសួងអភ្វិឌ្ឍនជ៍នរទ កដូ៏ច្ជាស្ថា រន័ កព់ន័ធទាំងអស់ ប្តូវប្រម្ ូ
ធនធានរង្នាម្ ទដើម្បទី ើកកម្ពស់អនាម្យ័ជនរទ។ ទយើងានទគ្ន ទៅ
្នដ ់ការប្ររដណត រ ់៩០ ភាររយប្សរត្ថម្ដាំណ្ឌកក់ា ទី ២ ថ្ន
ង្ផនការសកម្ាភាពជាតិសតីពីការផគតផ់គងទឹ់កស្ថអ ត និងអនាម្យ័ជនរទទៅ
ឆ្ា ាំ ២០២៣»។ ទោកកប៏ានទ ើកទឹកចិ្តត និងគ្នាំប្ទដ ់ប្ររទ់ែតត ប្កុង 
ប្សុក ឃុាំ និងភ្មូ្ ិ ង្ដ ានអប្ត្ថអនាម្យ័ែពស់ ទដើម្បែិីតែាំសទប្ម្ច្បាន
នូវស្ថា នភាព Open Defecation Free (ODF)។ ទោកកប៏ានអាំ វនាវ
ឱ្យានការយកចិ្តតទុកោករ់ង្នាម្ទទៀតច្ាំទ េះតប្មូ្វការអនាម្យ័ថ្នតាំរន់
ប្កីប្ក និងសាជិកង្ដ ងាយរងទប្គ្នេះរាំផុតកាុងសងគម្ រមួ្ទាំងស្តសតីទម្ា៉ា យ 
និងជនជាតិទដើម្ភារតិច្ផងង្ដរ។ ទោកបានានប្រស្ថសនថ៍ា “ឆ្ា ាំទនេះ
ជាែួរទ ើកទី ១៣ ថ្នទិវាជាតិទ ើកកម្ពស់អនាម្យ័ ង្ដ ជាការរ ាំ ឹក
ប្រចាាំឆ្ា ាំដស៏ាំខ្នម់្យួ ង្ដ ប្ររគ់្នា រួរង្តែិតែាំរទងកើនការប្ររដណត រ ់

អនាម្យ័ទៅកាុងប្រទទសកម្ពុជា”។ ទោកបានរង្នាម្ថា រោឋ ភ្បិា បាន
ទរតជាា ចិ្តតទដើម្បសីទប្ម្ច្បាននូវច្កខុ វស័ិយររស់ែលួន ង្ដ បានរញ្ា កយ់៉ា ង
ច្ាស់ថា "ប្រជាជនទាំងអស់ទៅកាុងសហរម្នជ៍នរទប្តូវង្តទទួ បាន
ទសវាផគតផ់គងទឹ់កស្ថអ ត និងអនាម្យ័ប្រករទោយសម្ធម្ ៌ និងនិរនតរភាព
ទៅឆ្ា ាំ ២០២៥"។ 

ប្រភ្ព: The Phnom Penh Post 

អាកវទិាស្ថស្តសតបានទប្រើផសតិទដើម្បរីទងកើតរនទេះទសៀរែកុីាំពយទូរ័ង្ដ អាច្
រោយ នងិរាំង្រកបាន 

ការោាំផសតិម្និង្ម្នាននយ័ប្តឹម្ថាផសតិានទៅកាុងម្ែុម្ាូរទនាេះទទ។ ការ
ប្ស្ថវប្ជាវងាីបានរងាា ញថាង្សបកផសតិអាច្ផត ់នូវជទប្ម្ើសង្ដ អាច្រាំង្រក
បានសប្ារទ់ធែើជាបាល សទិកម្យួច្ាំនួនង្ដ ទប្រើកាុងងា និងរនទេះទសៀរែីកុាំពយទូរ័ 
ង្ដ ទធែើឱ្យវាកានង់្តងាយប្សួ កាុងការង្កថ្ច្ាទឡើងវញិ។ អាកប្ស្ថវប្ជាវម្ក
ពីស្ថក វទិា ័យ Johannes Kepler កាុងប្រទទសអូប្ទីស កាំពុងទធែើការ
ទ ើទប្រឿងទអឡិច្ប្តូនិច្ង្ដ អាច្ឱ្យទយើងរតង់្រនបាន និងទញបាន 
ទោយទតត តទ ើវតាុធាតុទដើម្ង្ដ ាននិរនតរភាព ទដើម្បជីាំនួសសាភ រៈង្ដ 
ម្និអាច្រ ួយ ឬរាំង្រកបានែណៈទព ង្ដ ពួកទរបានរកទឃើញការររក
រាំទហើញររស់ពួកទរ ទហើយបានទបាេះពុម្ពផាយកាុងទសសនាវដតី Science 
Advances Friday ទៅទព ទនាេះ សាជិកាា កថ់្នប្កុម្បាននឹងកាំពុង
ពិនិតយទម្ើ ការទប្រើប្បាស់សាភ រៈង្ដ ទកើតទច្ញពីផសតិសប្ារទ់ប្រើប្បាស់
ទៅកាុងតាំរនទ់ផសងទទៀត។ ការងារទនេះបាននាាំឱ្យានការសិកាចុ្ងទប្កាយ
រងអស់ង្ដ រងាា ញពីរទរៀរង្ដ ង្សបកផសតិ Ganoderma lucidum អាច្
ទធែើការជាំនួសប្សទរខ់្ងទប្កាម្ង្ដ ទប្រើកាុងទសៀរែីអរគិសនី។ ប្សទរ់
ខ្ងទប្កាម្រ៉ឺជាម្ ូោឋ នថ្នទសៀរែីង្ដ អុីសូឡង ់ និងទធែើឱ្យទោហៈធាតុ 
ង្ដ សាិតទៅពីទ ើវាប្តជាក ់ ង្ដ ជាធម្ាត្ថពួកវាប្តូវបានផ ិតទច្ញពីតល
សទិច្ង្ដ ម្និអាច្រាំង្រកបាន ង្ដ ប្តូវបានទបាេះទចា រនាទ រពី់ទប្រើប្បា
ស់។ 

ប្រភ្ព: CNN 

https://phnompenhpost.com/business/fresh-calls-enlist-agri-electricity-subsidy-scheme
https://phnompenhpost.com/national/pm-rural-sanitation-now-top-natl-priority
https://edition.cnn.com/2022/11/15/world/mushroom-skin-electrical-circuits-scn-scli-intl/index.html


ជាប្រវតតសិ្ថស្តសតម្ ូនធិសិាំណងប្តវូបានអនុម្ត័ទៅកាុងកចិ្ចពភិាកាសតីពី
អាកាសធាតុររស់អងគការសហប្រជាជាត ិ

ទៅកាុងប្រវតតិស្ថស្តសតដាំរងូ ប្រទទសនានាបានយ ់ប្ពម្រទងកើតម្ូ និធិ
ម្យួទដើម្បជួីយ ច្ាំណ្ឌយសប្ារផ់ រ៉ាេះ  ់ដអ៏ាប្កកថ់្នការង្ប្រប្រួ 
អាកាសធាតុទ ើប្រទទសប្កីប្ក ទនេះទរើទយងត្ថម្កិច្ចប្ពម្ទប្ពៀងង្ដ បាន
រងាា ញកា ពីថ្ងៃអាទិតយរនាទ រពី់ការពិភាកាទ ើកីឡាា៉ា រា៉ា តុង។ ទោក 
Sherry Rehman រដឋម្ស្តនតីប្កសួងររសិ្ថា នថ្នប្រទទសបា៉ា រីស្ថា នង្ដ ជា
ប្រទទសងាយរងទប្គ្នេះទោយទឹកជាំននប់ាននិយយថា "វាជាការរងរ់ ាំទោេះ
យ៉ា ងច្ាស់ទ ើការវនិិទយរដយូ៏រទៅកាុងអនារតរមួ្គ្នា ររស់ទយើង" ។ ទតើ
អាកណ្ឌពិតប្បាកដនឹងច្ាំណ្ឌយសប្ារម់្ ូនិធិនិងរទរៀរង្ដ វានឹង
ដាំទណើ រការ រ៉ឺទៅង្តម្និទនស់ទប្ម្ច្ចិ្តតទៅថ្ងៃអាទិតយទៅទឡើយ។ រណៈ
កាា ធិការម្យួង្ដ ានសាជិកច្ាំនួន ២៤ នាក ់ ង្ដ  ១០នាក ់ម្កពី
ប្រទទសអភ្វិឌ្ឍន ៍ និងទៅស ់ម្កពីប្រទទសកាំពុងអភ្វិឌ្ឍន ៍ នឹងប្រជុាំទ ើក
ដាំរងូទៅង្ែម្នីាឆ្ា ាំទប្កាយ ទហើយនឹងទធែើការង្ណនាាំអាំពីការទរៀរច្ាំទ ើម្ ូ
និធិង្ដ ប្តូវយកម្កពិចារណ្ឌកាុងកិច្ចប្រជុាំកាំពូ  COP ទៅឆ្ា ាំទប្កាយ។ 
ទហើយែណៈទព ង្ដ ម្ ូនិធិសាំណងប្តូវបានទរទម្ើ យ៉ា ងទូ ាំ
ទូោយថាជាររករាំទហើញម្យួ ភារទប្ច្ើនថ្នកិច្ចប្ពម្ទប្ពៀងចុ្ងទប្កាយ
ង្ដ សទប្ម្ច្បានទៅឯកិច្ចប្រជុាំកាំពូ ររសិ្ថា នររស់អងគការសហប្រជា
ជាតិង្ដ ប្តូវបានទរស្ថគ  ់ថា COP27 ទៅទីប្កុងរម្ណីយោឋ នសម្បុ្ទ
ប្កហម្ទអហសុរី Sharm el-Sheikh ប្តូវបានទតត តទ ើការទោេះប្ស្ថយ
ផ រ៉ាេះ  ់ថ្នការដុតហែូសីុ ឥនធនៈ ទោយជាំនួសឱ្យការទោេះប្ស្ថយទ ើ
រញ្ា ឫសរ ់ថ្នការង្ប្រប្រួ អាកាសធាតុ។ 

ប្រភ្ព: NBC News 
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Cambodia, India speak highly of good 

cooperation 

Cambodia and India have spoken highly of the long-

lasting relations and good cooperation in all sectors 

between the two countries, particularly between their 

legislative bodies. Say Chhum, President of the 

Cambodian Senate and visiting Jagdeep Dhankhar, Vice 

President of the Republic of India and Chairman of the 

Indian Senate, made the appreciation in their meeting here 

in Phnom Penh on November 12. Say Chhum extended 

warm welcome and thanks to the Indian vice president 

and his delegation for their participation in the 19th 

ASEAN-India Summit in Cambodia, adding that it 

reflects India’s support for Cambodia’s role as the 

ASEAN Chair. This presence will, continued the 

Cambodian senate president, not only contribute to further 

promoting the intimate relations in ASEAN-India 

partnership, but also to strengthening the bilateral ties, 

solidarity and cooperation between the two nations and 

peoples. Say Chhum also recalled the Indian 

government’s assistance to Cambodia’s development in 

all domains, especially in education, technology, temple 

conservation and beyond. Cambodia and India established 

their diplomatic relations in 1952. 

Source: Khmer Times 

Nearly 130,000 to sit for Bac II exam next month 

Preliminary figures show close to 130,000 students will 

sit for this year’s high school diploma or Baccalaureate 

examination. This number has increased by more than ten 

thousand compared to last year. This year’s high school 

diploma examination takes place over two days, on 

December 5 and 6. 

 

 

 

 

 

 

Education Ministry spokesman Ros Soveacha said on 

Sunday there are a total of 128,136 candidates this year, 

including 42,936 in science and 85,200 in social sciences. 

The number of candidates applying for this year’s 

examination is noted to have increased by 13,949 

compared to the 2021 one which was 114,187. There are 

39,610 science students and 74,575 social science 

students. However, Soveacha did not specify the reason 

for the increase in the number of candidates this year. He 

said that in addition to the increasing number of 

candidates, there were also 17 more examination centres, 

with the total number being 221. There are 76 science 

classes with 1,743 rooms and 145 social science classes 

with 3,431 rooms. The Ministry has set out a number of 

regulations for candidates to apply so that examination 

can run smoothly and without problems. Candidates 

showing symptoms or had contact with Covid-19 patients 

will be put in a separate examination room. 

Source: Khmer Times 

Fresh calls to enlist in agri electricity-subsidy 

scheme 

The agriculture minister reiterated a call for eligible 

farmers and agricultural players to apply for subsidised 

electricity from state-run utility Electricite du Cambodge 

(EdC) to reduce costs associated with the accepted 

operations. Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Dith Tina made the plea during a November 14 dialogue 

on electric power use in agriculture, organised at his 

ministry, after the number of beneficiaries of the 

subsidised electricity scheme completely failed to live up 

to expectations since its launch last year. The event was 

attended by Minister of Mines and Energy Suy Sem, 

Electricity Authority of Cambodia (EAC) chairman Yim 

Piseth, EdC director-general Keo Rottanak, sub-national 
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agriculture chiefs, and 130 farmers from various 

associations and cooperatives. The agriculture minister 

noted that the government provides the subsidised 

electricity every day from 9pm to 7am for crop 

cultivation, animal husbandry, aquaculture and other 

allied activities, at a rate which Sem confirmed at 480 riel 

($0.12) per kilowatt-hour (kWh). 

Source: The Phnom Penh Post 

PM: Rural sanitation now top nat’l priority 

Prime Minister Hun Sen has urged that more attention be 

paid to rural sanitation, according to a message he shared 

on November 13, the 13th National Sanitation Day. He 

called on all participants in the sector to redouble their 

efforts and cooperation with each other. “The Ministry of 

Rural Development, as well as all relevant institutions, 

must mobilise additional resources to promote rural 

sanitation. We aim to reach 90 per cent coverage, in line 

with the phase II of the national action plan on rural water 

supply and sanitation by 2023,” he said. He also 

encouraged and supported all provinces, towns, districts, 

communes and villages with high rates of hygiene to 

strive to achieve Open Defecation Free (ODF) status. He 

also called for closer attention to the sanitation needs of 

impoverished areas and the most vulnerable members of 

society, including widows and the indigenous. “This year 

is the 13th anniversary of the national day for promoting 

sanitation, which is an important annual reminder that 

everyone should be working to increase sanitation 

coverage in Cambodia,” he said. He added that the 

government was determined to achieve its vision, which 

clearly stated that “all people in rural communities must 

receive equitable and sustainable water supply and 

sanitation services by 2025”. 

Source: The Phnom Penh Post 

Scientists have used mushrooms to make 

biodegradable computer chips 

Foraging for fungi may not only mean mushrooms are on 

the menu. New research has shown that mushroom skins  

 

 

could provide a biodegradable alternative to some plastics 

used in batteries and computer chips, making them easier 

to recycle. Researchers from the Johannes Kepler 

University in Austria were working on flexible and 

stretchable electronics, with a focus on sustainable 

materials to replace non-degradable materials, when they 

made their discovery, published in the journal Science 

Advances Friday. At the time, a member of the team had 

been looking at using fungus-derived materials for use in 

other areas. This work led to the latest study, which shows 

how Ganoderma lucidum mushroom skin could work as a 

substitute for the substrate used in electrical circuits. A 

substrate is the base of a circuit that insulates and cools 

the conductive metals sitting on top of it. Typically, they 

are made of non-degradable plastics, which are discarded 

after use. 

Source: CNN 

Historic compensation fund approved at U.N. 

climate talks 

In a historic first, countries have agreed to set up a fund to 

help pay for the devastating impact of climate change on 

poorer nations, according to a deal unveiled on Sunday 

after marathon talks. “It is clearly a down payment on the 

longer investment in our joint futures,” said Sherry 

Rehman, environment minister of the flood-hit Pakistan. 

Who exactly who will pay for the fund and how it will 

operate remained undecided on Sunday. A committee of 

24 members, 10 from developed nations and the rest from 

developing countries, will first convene in March of next 

year and will make recommendations on the fund’s 

arrangements to be considered during next year’s COP 

summit. And while the compensation fund is widely 

viewed as a breakthrough, much of the final agreement 

reached at the United Nations environmental summit, 

known as COP27, in the Egyptian Red Sea resort city of 

Sharm el-Sheikh was focused on addressing the impact of 

burning fossil fuels instead of addressing the root cause of 

climate change. 

Source: NBC News 
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