
 
 

 

 

 

 

 

 

អ្នកជនំាញកសិកម្មល ើកទកឹចតិ្តការអ្នុវត្តកសិ-លអ្កូឡូសុ៊ីកនុងកសិដ្ឋា ន
តូ្ចៗ 

អ្នកជំនាញកនុងវស័ិយកសិកម្មបានល ើកទឹកចិត្តកសិករខ្នន ត្តូ្ចឱ្យងាក
ម្ករក និងបលងកើនការដ្ឋដុំុះកសិ-លអ្កូឡូសុ៊ី លដើម្ប ៊ីកាត្ប់នថយថ្លៃលដើម្
ផ ិត្កម្ម និងកាត្ប់នថយផ ប ុះពា ់បរសិ្ថថ ន។ លោក សុខ សុថា 
នាយកសមាគម្សហពន័ធកសិករកម្ពុជាថ្នអ្នកផ ិត្កសិកម្ម (CFAP 
Cambodia) បានជំរញុលៅកនុងម្ហាសននិបាត្ជាតិ្រយៈលព ព៊ីរថ្លៃថ្នស
ម្ពន័ធសិកាកសិកម្មលៅអាសុ៊ីអាលគនយ ៍ (ALiSEA)។ លោក សុថា មាន
ប្បស្ថសនថ៍ា កសិកម្មលអ្កូឡូសុ៊ី ឬកសិ-លអ្កូឡូសុ៊ីមានស្ថរៈសំខ្នន់
ណាស់សប្មាបក់សិកម្ម និងកសិករ លប្ពាុះកសិករតូ្ចតាចអាចពិបាកកនុង
ការប្បកួត្ប្បជជងជាម្យួកសិដ្ឋា នលផេងលទៀត្ជដ មានបលចេកលទសដ្ឋដុំុះ
លប្ចើនជាង ឬកសិកម្មគ៊ីម្៊ីជដ ផត ់ទិននផ ខពស់។ «លយើងដឹងថា ជ៊ីជដ 
នាចូំ មានត្ថ្ម្ៃថ្លៃ។ ខំុ្គិត្ថាវានឹងកាៃ យជាលជាគជយ័ដធំ៏ម្យួសប្មាប់
កសិករប្បសិនលបើពួកលគអាចផ ិត្ជ៊ីសរ ៊ីរាងគលដ្ឋយខៃួនឯង លប្ពាុះពួកលគ
អាចកាត្ប់នថយការនាចូំ ជ៊ី»។ លោកបានបជនថម្ថា បណាត ញ ALiSEA 
លៅកម្ពុជា ជដ បចេុបបននមានសមាជិកចំនួន ៦០ លដ្ឋយមានការចូ រមួ្ព៊ី
អ្ងគការកសិករ ភ្នន កង់ាររដ្ឋា ភបិា  និងជាលប្ចើនលទៀត្នឹងលធវើការងារសំខ្ន
ន់ៗ ម្យួចំនួនលដើម្ប ៊ីជួយ កសិករកនុងការអ្នុវត្តការអ្នុវត្ត។ 

ប្បភព: Khmer Times 

អ្ងគការសុខភ្នពពភិពលោក (WHO) លកាុះលៅអ្នកជនំាញលដើម្ប ៊ី
កណំត្អ់្ត្តសញ្ញា ណលម្លរាគលម៊ីជដ អាចបងកឱ្យមានជងំរឺាត្ត្ាត្ 

ទ៊ីភ្នន កង់ារអ្ងគការសហប្បជាជាតិ្បានប្បកាសកា ព៊ីថ្លៃចនទថា អ្ងគការ
សុខភ្នពពិភពលោក (WHO) កំពុងលធវើការលដើម្ប ៊ីចងប្កងបញ្ជ ៊ីលម៊ីថ្នធាតុ្
បងកជំងឺអាទិភ្នពជដ អាចបងកឱ្យមានការផទុុះលឡើងនាលព អ្នាគត្ ឬជំងឺ 

 

 

 

 

 

 

រាត្ត្ាត្។ WHO កំពុងលកាុះប្បជំុអ្នកវទិាស្ថស្តសតជាង ៣០០ ជដ នឹង
ពិចារណាល ើភសតុតាងល ើប្កុម្លម្លរាគ និងបាកល់ត្រ ៊ីជាង ២៥ កដូ៏ចជា 
"Disease X" ជដ បងាា ញព៊ីភ្នន កង់ារបងកជំងឺជដ ម្និស្ថគ  ់ជដ អាច
បងកឱ្យមានការរាត្ត្ាត្ជាអ្នតរជាតិ្ធៃនធ់ៃរ។ ដំលណើ រការបានចាបល់ផតើម្លៅ
ថ្លៃសុប្ក លហើយនឹងដឹកនាលំ ើការវនិិលោគសក  ការប្ស្ថវប្ជាវ និងការ
អ្ភវិឌ្ឍន ៍ (R&D) ជាពិលសសលៅកនុងវា កសំ់្ថង ការលធវើលត្សត និងការពាបា
 ។ បញ្ជ ៊ីភ្នន កង់ារបងកជំងឺគឺជាអាទិភ្នពប្តូ្វបានលបាុះពុម្ពផាយជាល ើក
ដំបងូកនុងឆ្ន  ំ ២០១៧ លហើយរមួ្មាន COVID-19, ជំងឺលម្លរាគ Ebola, 
ជំងឺប្គុន Lassa, លរាគសញ្ញា ផៃូវដលងាើម្ម្ជឈមិ្បពូា៌ា  (MERS), លរាគសញ្ញា
ផៃូវដលងាើម្ធៃនធ់ៃរ (SARS), ប្គុនលតត  Rift Valley, Zika និង "ជំងឺ X" ។ 
លោកលវជជបណឌិ ត្ Michael Ryan នាយកប្បតិ្បត្តិថ្នកម្មវធិ៊ីសុខភ្នព
បនាទ នរ់បស់អ្ងគការសុខភ្នពពិភពលោកបាននិោយថា "ការកំណត្់
លោ លៅភ្នន កង់ារបងកជំងឺ និងពូជពងេលម្លរាគជាអាទិភ្នពសប្មាបក់ារ
ប្ស្ថវប្ជាវ និងការអ្ភវិឌ្ឍវធិានការប្បឆ្ងំគឺចាបំាចស់ប្មាបក់ារល ៃ្ើយត្ប
នឹងជំងឺរាត្ត្ាត្ និងជំងឺរាត្ត្ាត្ដឆ៏្បរ់ហ័ស និងមានប្បសិទធភ្នព"។ 
លោកបានបជនថម្ថា "ប្បសិនលបើោម នការវនិិលោគ R&D សំខ្នន់ៗ  ម្នុ
លព ជំងឺរាត្ត្ាត្ COVID-19 លទ វានឹងម្និអាចមានវា កសំ់្ថងសុវត្ថិភ្នព 
និងមានប្បសិទធភ្នពជដ ប្តូ្វបានបលងកើត្លឡើងតាម្លព លវោកំណត្ល់នាុះ
លទ"។ 

ប្បភព: Khmer Times 

អ្ងគការសុខភ្នពពភិពលោក (WHO) នោិយថា លប្ោុះថាន កច់រាចរណ៍
ប្ត្វូជត្កាត្ប់នថយលៅពាកក់ណាត  ប្ត្មឹ្ឆ្ន  ំ២០៣០ 

លោ បំណងសំខ្ននម់្យួថ្នលោ លៅអ្ភវិឌ្ឍនប៍្បកបលដ្ឋយច៊ីរភ្នពរបស់
អ្ងគការសហប្បជាជាតិ្ឆ្ន  ំ២០៣០ (SDGs) គឺកាត្ប់នថយចំនួនអ្នករបសួ 

 
២២១១៤០ – ពត័ម៌ានគោលគៅអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាពប្រចាំសប្តា ហ ៍

 

  

រ ៀបរ ៀងរោយ សុខ ចន័្ទសុភា អ្នកស្រាវស្រាវនន្មជ្ឈមណ្ឌ លនន្កា សិកាអ្ភវិឌ្ឍន្៍ស្របកបរោយចី ភាព 

 

រលខរ ៀងទី៤០  

២១ វចិឆិកា ២០២២ -២៧ វចិឆកិា ២០២២ 

https://www.khmertimeskh.com/501191434/agricultural-experts-encourage-agro-ecological-practices-in-small-farms/
https://www.khmertimeskh.com/501191315/who-convenes-experts-to-identify-new-pathogens-that-could-spark-pandemics/


និងស្ថៃ បជ់ដ បណាត  ម្កព៊ីលប្ោុះថាន កច់រាចរណ៍ចំនួន ៥០ ភ្នគរយ លនុះ
លបើលោងតាម្លសចកត៊ីប្បកាសពត័្៌ាមានកា ព៊ីថ្លៃទ៊ី ២៤ ជខវចិឆិការបស់ម្ ូ
និធិការពាររបសួអាសុ៊ី (AIP)។ ជខកញ្ញា ខ្នងម្ខុលនុះ ប្បម្ុខរដាម្កព៊ីជំុវញិ
ពិភពលោកនឹងប្បម្ ូផតុ ំលដើម្ប ៊ីចូ រមួ្កិចេប្បជំុកំពូ  SGD ជដ ជាជផនក
ម្យួថ្នសបាត ហ៍ម្ហាសននិបាត្អ្ងគការសហប្បជាជាតិ្។ លោក Jean 
Todt អ្នករាយការណ៍ពិលសសរបស់អ្ងគការសហប្បជាជាតិ្ទទួ បនទុក
សុវត្ថិភ្នពចរាចរណ៍បាននិោយលៅកនុងសិកាា ស្ថោម្យួកា ព៊ីថ្លៃទ៊ី 
២៤ ជខវចិឆិកា លដើម្ប ៊ីជចករជំ ក ទធផ ថ្នដំណាកក់ា ទ៊ីព៊ីរថ្នកម្មវធិ៊ីប
ណតុ ុះបណាត  សុវត្ថិភ្នព និងលសដាកិចេសប្មាបអ់្នកលបើកបររលយនតកម្ពុជា។ 
លោកបានមានប្បស្ថសនថ៍ា "លដើម្ប ៊ីសលប្ម្ចបាន SDGs ឆ្ន  ំ ២០៣០ 
ពិភពលោកប្តូ្វការអ្ងគការសងគម្សុ៊ីវ ិដូចជា AIP លដើម្ប ៊ីជំរញុកំលណើ ន
លដ្ឋយការល ើកកម្ពស់ការថ្ចនប្បឌិ្ត្ជដ នឹងមានឥទធិព វជិជមាន" ។ 
លោកបានបជនថម្ថា កម្មវធិ៊ីទូរស័ពទជដ ប្តូ្វបានបលងកើត្លឡើងសប្មាបអ់្នក
លបើកបររលយនត នឹងជួយ រកាសុវត្ថិភ្នពពួកលគលៅល ើដងផៃូវ។ កម្មវធិ៊ី Eco 
Safe Driving មានលោ បំណងផ្លៃ ស់បតូរអាកបបកិរោិរបស់អ្នកលបើកបរ
លដ្ឋយផត ់នូវចំលណុះដឹង និងជំនាញកនុងការលបើកបរការពារ ការលប្បើប្បាស់
លប្បងឥនធនៈប្បកបលដ្ឋយប្បសិទធភ្នព និងសនេសំំថ្ច និងសុវត្ថិភ្នពោន
យនត។ លវទិកាលនុះនឹងផត ់សិទធិអំ្ណាចដ ់លប្បើប្បាស់ោនយនតឱ្យលបើកបរ
ប្បកបលដ្ឋយសុវត្ថិភ្នព និងនិរនតរភ្នពជាងម្នុ។ 

ប្បភព: The Phnom Penh Post 

ប្កមុ្ហ ុនផាយពាណិជជកម្មជដ ដកឹនាលំដ្ឋយស្តសត៊ីបានផតួ  Covid នងិ
រកាបគុគ ិកឱ្យលៅដជដ  

អ្ស់រយៈលព ជាងព៊ីរឆ្ន លំហើយ ចាបត់ាងំព៊ីវបិត្តិសុខភ្នព Covid-19 បាន
ចាបល់ផតើម្ការវាយ ុកឥត្ឈបឈ់រល ើលសដាកិចេពិភពលោក អាជ៊ីវកម្មជា
លប្ចើន ជាពិលសសសហប្ោសធុនតូ្ច និងម្ធយម្ ប ជុនតលៅជត្បនតរការហូត្
ម្កដ ់បចេុបបនន។ ស្ថថ បនិក និងជានាយកប្បតិ្បត្តិប្កុម្ហ ុន Compass 
Advertising លោកប្ស៊ី លណង សុ៊ីណាត្ មានទំនុកចិត្តល ើបទពិលស្ថធន៍
ម្យួទសេវត្េកនុងទ៊ីផារ ការប្គបប់្គងប្បពន័ធផេពវផាយសងគម្ ការលរៀបចំ
ប្ពឹត្តិការណ៍ និងពិពរ័ណ៍ពាណិជជកម្មថាន កជ់ាតិ្ លហើយប្តូ្វបានលគស្ថគ  ់ថា
សប្មាប ់"ការជប្បកាៃ យមា កយ៊ីលហាធម្មតាឱ្យលៅជាអ្ស្ថេ រយ" តាម្រយៈពាកយ
លស្ថៃ កចម្បងរបស់ប្កុម្ហ ុន៖ "លោ លៅម្យួ សម្ទិធិផ ម្យួ” ។ សហ
ប្គិនរបូលនុះបានអ្ងគុយសមាា សនជ៍ាម្យួ May Kunmakara របស់
កាជសត្ភនលំពញប សុតិ៍ លដើម្ប ៊ីពិភ្នកាអំ្ព៊ីយុទធស្ថស្តសតរបស់អ្នកនាងកនុងការ

ប្ទប្ទងអ់ាជ៊ីវកម្មកនុងអំ្ឡុងលព  Covid និងរលបៀបជដ អ្នកនាងអាច
ដឹកនាបំ្កុម្ហ ុនផាយពាណិជជកម្ម “៣៦០ ដឺលប្ក” តាម្រយៈលព លវោដ៏
 ំបាកលដ្ឋយម្និកាត្ប់គុគ ិក។ "ខំុ្ចងនិ់ោយថាអាជ៊ីវកម្មកំពុងលងើប
លឡើងវញិជាបលណតើ រៗ លហើយលយើងអាចទាញយកម្កវញិនូវការខ្នត្បង់
ម្យួចំនួនជដ លយើងជួបប្បទុះកនុងអំ្ឡុងលព ថ្នការបិទខទប។់ លហើយខំុ្
នឹងនិោយលដ្ឋយលមាទនភ្នពថាប្កុម្របស់ខំុ្ម្និជដ លបាុះបងដូ់ចជដ ខំុ្
ម្និជដ លបាុះបងពួ់កលគលនាុះលទ។ កនុងអំ្ឡុងលព ដអ៏ាប្កកបំ់ផុត្។ ខំុ្មាន
សុទិដាិនិយម្ថាលព លវោកានជ់ត្ប្បលសើរនឹងម្កដ ់ លហើយថាលយើងទាងំ
អ្ស់ោន នឹងរចួផុត្ព៊ីជំងឺរាត្ត្ាត្។ ប ជុនតម្កដ ់លព លនុះ លយើងលៅជត្ប្តូ្វ
អ្នុវត្តវធិានការសុវត្ថិភ្នពសុខភ្នពឱ្យបានប្តឹ្ម្ប្តូ្វ»។ 

ប្បភព: The Phnom Penh Post 

សិកាា ស្ថោសត៊ីព៊ីការផត ់អាជ្ាបណ័ណ លៅកានអ់ាជ៊ីវកម្មលប្តផៃូវការ 

សិកាា ស្ថោពិលប្ោុះលោប ់លោ នលោបាយកា ព៊ីថ្លៃទ៊ី២៤ ជខវចិឆិកា 
បានរុិះរកវធិ៊ីលធវើឱ្យមានភ្នពងាយប្សួ សប្មាបម់ាេ ស់អាជ៊ីវកម្មកនុងវស័ិយ
លប្តផៃូវការ ជាពិលសសអាជ៊ីវករ កដូ់រតាម្ដងផៃូវ និងសហករណ៍ជ 
ផ  លដ្ឋយអាចឱ្យពួកលគទទួ បាន ិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ចាបំាចល់ដើម្ប ៊ីលធវើ
ប្បតិ្បត្តិការប្សបចាប ់ លដ្ឋយលផ្លត ត្ល ើការល ើកកម្ពស់បរសិ្ថថ នជដ ងាយ
ប្សួ ដ ់អាជ៊ីវកម្ម និងសុខុមា ភ្នពសងគម្របស់សហប្គិនស្តសត៊ីវយ័លកម
ង។ សិកាា ស្ថោបានពិភ្នកាអំ្ព៊ីបញ្ញា កប្ម្តិ្លោ នលោបាយទាកទ់ង
នឹងដំលណើ រការផត ់អាជ្ាបណ័ណ អាជ៊ីវកម្មលប្តផៃូវការកនុងប្កបខណ័ឌ ចាប ់ និង
លោ នលោបាយជដ មានប្ស្ថប។់ សិកាា ស្ថោលនុះមានការចូ រមួ្ព៊ីម្
ស្តនត៊ីរដ្ឋា ភបិា ថាន កជ់ាតិ្ និងថាន កល់ប្កាម្ជាតិ្ តំ្ណាងអ្ងគការសងគម្សុ៊ីវ ិ 
និងមាេ ស់អាជ៊ីវកម្មជាង១០០នាក។់ ជលៃងកនុងសិកាា ស្ថោលនុះ នាយករង
ជផនកវភិ្នគ និងអ្ភវិឌ្ឍនល៍ោ នលោបាយ (PADD) លោក Khorl 
Yuthly បានសងកត្ធ់ៃនថ់ា ធាតុ្ចូ ជាកជ់សតង និងអ្នុស្ថសនចំ៍លពាុះអ្នក
បលងកើត្លោ នលោបាយអាចប្តួ្សប្តាយផៃូវសប្មាបស់ហប្គិនស្តសត៊ីវយ័លកមង 
និងមាេ ស់អាជ៊ីវកម្មខ្នន ត្តូ្ចកានជ់ត្លប្ចើន លដើម្ប ៊ីទទួ បានការអ្នុញ្ញា ត្
ជដ អាចអ្នុវត្តបាន វានឹងលបើកផៃូវសប្មាបទ់ទួ បានអ្ត្ថប្បលោជន៍
កានជ់ត្លប្ចើន។ លហើយលបើម្និដូលចនុះលទ វាកន៏ាមំ្កនូវការផ្លៃ ស់បតូរជាវជិជមាន
ដ ់ជ៊ីវភ្នពរស់លៅរបស់ពួកលគ។ 

ប្បភព: The Phnom Penh Post 

https://phnompenhpost.com/national/traffic-casualties-must-be-halved-2030-says-who
https://phnompenhpost.com/business/woman-led-advertising-firm-beats-covid-team-intact
https://phnompenhpost.com/business/workshop-aims-put-licences-hands-informal-businesses


ចនំនួសត្វថ្ប្ពជដ មានសុខភ្នព អកាត្ប់នថយហានភិយ័ថ្នជងំឺ
រាត្ត្ាត្ 

ការប្ស្ថវប្ជាវល ើសត្វប្បលចៀវកំពុងពប្ងឹងការចាបអ់ារម្មណ៍ោ ងខ្នៃ ងំ កនុង
ការបញ្ឈបក់ាររាត្ត្ាត្ថ្នជំងឺរាត្ត្ាត្នាលព អ្នាគត្៖ លៅលព ជដ 
ចំនួនសត្វថ្ប្ពមានសុខភ្នព អ ឱ្កាសថ្នលម្លរាគ " ៃ្ង" ជដ ្ៃងម្ក
ម្នុសេនឹងលយចុុះ។ ការសិកាលម៊ីម្យួបានរាយការណ៍ថា លៅកនុងប្បលទស
អ្សូ្តស្ថត  ៊ី ការកាបបំ់ផ្លៃ ញថ្ប្ពលឈើបានបណាត  ឱ្យលម្លរាគផៃូវដលងាើម្ដក៏ាច
ស្ថហាវ ៃ្ងព៊ីសត្វប្បលចៀវលៅកានម់្នុសេ លដ្ឋយបងាំឱ្យប្បលភទសត្វទាងំព៊ីរ
លនុះទំនាកទំ់នងកានជ់ត្ជិត្សនិទធ។ អ្នកប្ស្ថវប្ជាវបានពនយ ់ថា ការបៃនទ់៊ី
ជប្ម្កនារដូវរងារបស់ពួកហវូងប្បលចៀវ "កលស្តញ្ញជ ងលហាុះ" ដធំ៏បានចាបល់ផតើម្
បំជបកខៃួនកនុងពាកក់ណាត  សត្វត្េកនៃងម្កលនុះ លហើយបានបលងកើត្ជា
ប្កុម្តូ្ចៗលៅជិត្តំ្បនក់សិកម្មរបស់ម្នុសេ និងទ៊ីប្កុងលៅតំ្បនប់្តូ្ពិចអ្ូ
ស្តស្ថត  ៊ី។ សត្វប្បលចៀវទាងំលនុះគឺមានផទុកលម្លរាគធម្មជាតិ្ Hendra ជដ 
បានស្ថយភ្នយលចញព៊ីសត្វប្បលចៀវចូ លៅសត្វលសុះ លហើយបនាទ បម់្កព៊ី
សត្វលសុះម្កម្នុសេ លនុះលបើលោងតាម្របាយការណ៍ជដ បានលចញ
ផាយកា ព៊ីថ្លៃទ៊ី ១៦ ជខវចិឆិកាលៅកនុងទសេនាវដត៊ី Nature ។ 

ប្បភព: UPI 
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https://www.upi.com/Science_News/2022/11/22/wildlife-health-prevent-pandemic/1461669148206/


 
 

 

 

 

 

 

 

Agricultural experts encourage agro-ecological 

practices in small farms 

Experts in the field of agriculture have encouraged 

smallholder farmers to turn to and increase the agro-

ecological farming to reduce production costs and reduce 

environmental impact. Cambodian Farmers Federation 

Association of Agricultural Producers (CFAP Cambodia)’ 

director Sok Sotha made the push at the two-day National 

General Assembly of the Agroecology Learning Alliance 

in South East Asia (ALiSEA). Sotha said that agro-

ecological farming or agro-ecology is very important for 

agriculture and farmers because small farmers may find it 

difficult to compete with other farms with more 

cultivation techniques or high-yielding chemical farming. 
“We know that imported fertilizers are expensive if they 

can produce organic fertilizers on their own. I think it will 

be a big success for the farmers because they can reduce 

importing fertilizers,” he said. He added that the ALiSEA 

network in Cambodia, which currently has 60 members 

with the participation of farmers’ organizations, 

government agencies and more will do some important 

work to help farmers to implement the practices. 

Source: Khmer Times  

WHO convenes experts to identify new pathogens 

that could spark pandemics 

The World Health Organization (WHO) is working to 

compile an updated list of priority pathogens that can 

cause future outbreaks or pandemics, the UN agency 

announced on Monday. WHO is convening over 300 

scientists who will consider the evidence on over 25 virus 

families and bacteria, as well as “Disease X”, which 

 

 

 

 

 

 

 

indicates an unknown pathogen that could cause a serious 

international epidemic. The process began on Friday and 

will guide global investment, and research and 

development (R&D), especially in vaccines, tests, and 

treatments. The priority pathogens list was first published 

in 2017 and includes COVID-19, Ebola virus disease, 

Lassa fever, Middle East respiratory syndrome (MERS), 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Rift Valley 

fever, Zika, and “Disease X”. “Targeting priority 

pathogens and virus families for research and 

development of countermeasures is essential for a fast and 

effective epidemic and pandemic response”, said Dr. 

Michael Ryan, Executive Director of WHO’s Health 

Emergencies Programme. “Without significant R&D 

investments prior to the COVID-19 pandemic, it would 

not have been possible to have safe and effective vaccines 

developed in record time”, he added. 

Source: Khmer Times 

Traffic casualties must be halved by 2030, says 

WHO 

One of the main objectives of the UN Sustainable 

Development Goals 2030 (SDGs) is to reduce the number 

of injuries and deaths caused by traffic accidents by 50 

per cent, according to a November 24 press release of the 

Asian Injury Prevention Foundation (AIP). Next 

September, heads of state from around the world will 

gather to attend the SGD Summit, as part of the UN 

General Assembly week. Jean Todt, UN special 

rapporteur on road safety, spoke at a November 24 

workshop to share the results of the second phase of the 

Safe Driving and Economy Training Programme for 

Cambodian Truck Drivers. 
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“To achieve the 2030 SDGs, the world needs civil society 

organisations such as AIP to drive growth by promoting 

innovations that will have positive impacts,” he said. He 

added that a mobile app which has been developed for 

truck drivers will help keep them safe on the roads. The 

Eco Safe Driving app aims to change drivers’ behaviour 

by providing knowledge and skills in defensive driving, 

the efficient and economical use of petrol and in vehicle 

safety. The platform will empower vehicle operators to 

drive safely and more sustainably. 

Source: The Phnom Penh Post  

Woman-led advertising firm beats Covid with 

team intact 

More than two years on since Covid-19 health crisis 

began an unrelenting assault on the global economy, 

many businesses, especially small- and medium-sized 

enterprises, continue to hold on for dear life. One woman-

led company. Compass Advertising founder and CEO 

Neng Sinat confidently stands on a decade of experience 

in marketing, social media management, event planning 

and national trade shows, and is known for “turning 

ordinary branding into extraordinary” through the 

company’s main mantra: “One Goal, One Achievement”. 

The entrepreneur sat down for an interview with The 

Post’s May Kunmakara to discuss her strategies to sustain 

the business during Covid and how she was able to lead 

the “360 degree” advertising firm through tough times 

without cutting staff. “"I’d say business is gradually 

recovering, and we’ve been able to recoup some of the 

losses we experienced during the lockdown. And I’ll 

proudly say that my team never gave up, just as I never 

gave up on them during the worst of it. I’m very 

optimistic that better times will come and that we’ll all be 

totally free from the pandemic. But come what may, we 

still need to practice proper health safety measures,” she 

said.  

Source: The Phnom Penh Post  

 

 

 

Workshop aims to put licences in hands of 

informal businesses 

A policy consultation workshop on November 24 

explored ways to make life easier for business owners in 

the informal sector, especially street vendors and fisheries 

cooperatives, by enabling them to obtain the requisite 

permits to operate legally. Centred on the promotion of 

business-friendly environments and the social welfare of 

young female entrepreneurs, the workshop discussed 

policy-level issues pertaining to the process of licensing 

informal businesses within existing legal and policy 

frameworks. The event was attended by more than 100 

national and sub-national government officials, civil 

society organisation representatives and business owners. 

Speaking at the workshop, Policy Analysis and 

Development Division (PADD) deputy director Khorl 

Yuthly stressed that practical input and recommendations 

to policymakers could pave the way for more young 

female entrepreneurs and small-business owners to obtain 

the applicablepermits, thereby opening doors to more 

benefits and otherwise bringing positive changes to their 

livelihoods. 

Source: The Phnom Penh Post 

Healthy wildlife populations reduce risk of 

pandemic 

Research in wild bats is reinforcing a notion crucial to 

stopping future pandemics: When wildlife populations 

stay healthy, the odds of "crossover" viruses infecting 

humans subsides. In Australia, deforestation has caused a 

deadly respiratory virus to pass from fruit bats to humans, 

by forcing the two species into closer contact, a new study 

reports. Robbed of their winter habitats, large "flying fox" 

bat populations started breaking up over the past quarter-

century and roosting in smaller groups closer to human 

agricultural and urban areas in subtropical Australia, the 

study authors explained. These bats are the natural 

reservoir of Hendra virus, which jumped from the bats 

into horses and then from horses to humans, according to 

the report published Nov. 16 in the journal Nature. 

Source: UPI 
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