
 
 

 

 

 

 

 

 

អង្គការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលក្នុង្ស្រកុ្បានធ្វើការរម្អា តទធនេក្នុង្ស្រះរាជា
ណាចស្ក្ក្មពុជាធដ្ឋយធស្រើស្បារ់ទូក្រំរាមអាលេឺមង៉្ ់

ស្រជារលរដ្ាជាធស្ចើនក្នុង្រាជធានីភនធំរញបានក្តរ់ម្អគ ល់ថា ក្នុង្កិ្ចចស្រជំុ
ក្ំរូលអាស៊ា ន មដ្លធរៀរចំធៅរណាា គាររុខា រំរាមមដ្លធេធាេ រធ់ ើញ
ធៅក្នុង្ទីស្កុ្ង្ ជារិធររធៅតាមស្រងំ្ទធនេ េឺគាា នវតតម្អនធទៀតធ ះធទ 
មដ្លហាក្ដូ់្ចជាស្តូវបានរម្អា តយ៉ង្យក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្។់ ជាការរិត
ណារ់ កាក្រំណល់មនិបាតធ់ៅវញិធដ្ឋយខ្េួនឯង្ធ ះធទ ធនះេឺជា
ការងារមយួមននក្ននស្ក្ុម River Ocean Cleanup (ROC) មដ្លបាន
ចំណាយធរលមយួមខ្ក្នុង្ការរម្អា តកាក្រំណល់មនុធរលកិ្ចចស្រជំុកំ្រូ
ល។ អង្គការធនះស្តូវបានរធង្កើតធ ើង្ក្នុង្មខ្ក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០២០ ក្នុង្អំ ុង្
ធរលជំងឺ្រាតតាត Covid-19 ធ ើយបានររធ់នតើមស្រតិរតតិការជានេូវការ
ក្នុង្មខ្ម ី ឆ្ន  ំ២០២២ ធដ្ឋយស្រមលូរំរាមជិត ២០០ ធតានធៅធលើទឹក្ 
និង្តាមម្អតទ់ធនេ។ ធោក្ នូ រុវណណ   យក្ស្រតិរតតិនន ROC បាន
ធលើក្ធ ើង្ថា «ធររក្ក្មារម្អា តររសិា នស្តូវបានរខំានធដ្ឋយជំងឺ្
រាតតាត Covid-19 រ ូតដ្ល់មខ្ម ី។ ធ ះេឺជាធរលមដ្លធររក្ក្មា
ធបាររម្អា តទធនេជាស្រវតតិសស្តរត ធដ្ឋយកិ្ចចរ ការជាមយួនឹង្ 
Everwave រររ់អាលេឺមង៉្»់។ Everwave រររ់អាលេឺមង៉្េឺ់ជារ 
ស្គាររង្គមមដ្លការពារទធនេ និង្រមសុ្ទរីកាក្រំណល់បាេ រទិក្ និង្
ធលើក្ក្មពរ់ការររ់ធៅស្រក្រធដ្ឋយនិរនតរភារ ធដ្ើមបរីម្អា តររសិា នទឹក្
រស្ម្អរជ់ស្មក្ស្តី។ រួក្ធេបាននតល់ជូននូវទូក្រំពាក្នូ់វរធចចក្វទិាទំធនើរ
រំនុតរីស្រធទរអាលេឺមង៉្ ់ មដ្លម្អនរមតាភារស្រមលូរំរាមរីទធនេ រមួ
ជាមយួនឹង្យនតធហាះគាា នមនុរសធរើក្ មដ្លស្តូវបានធស្រើធដ្ើមបរីក្ធមើល
ក្មនេង្មដ្លរំរាមនតុ ំគាន  ។  
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ធរក្ខជនអាយុ៥៦ឆ្ន  ំ ម្អនធៅ៧ ក្ ់ ចូលស្រ ង្ម្យមរិក្ាទុតយិ
ភមូ ិ

ធរក្ខជនម្អន ក្ក់្នុង្ការស្រ ង្រញ្ញា រស្តម្យមរិក្ាទុតិយភមូឆិ្ន ធំនះ ម្អន
ភារធលចធធាេ ជាង្យុវវយ័មដ្លចូលមណឌ លស្រ ង្ធៅនងៃទី ៥-៦ មខ្ ន្ូ។ 
ម ម រីុណាត ជាកូ្នចបង្ក្នុង្ចំធណាមធរក្ខជនចំនួន ១២១៣៥  ក្ ់
មដ្លបានចុះធ ា្ ះស្រ ង្។ រីុណាត អាយុ៥៦ឆ្ន  ំ ជាស្េូរធស្ង្ៀនអក្ខរ
ក្មា ធៅ ុំរ ទ យឆ្ា រ ស្រុក្ងារួក្ ធខ្តតរ ទ យម្អនជយ័ បានចូលរមួ
ស្រ ង្ ធដ្ើមបកីាេ យជាស្េូរធស្ង្ៀនមដ្លម្អនរមតាភារ និង្ធលើក្ទឹក្ចិតតធក្ា
ង្ៗជំ នធ់ស្កាយ ឱ្យធជឿថា វាមនិយឺតធរលធទក្នុង្ការធដ្ញតាមរុរិននន
ការអររ់។ំ ស្តរតីមដ្លក្ំរុង្ចិញ្ច ឹមធៅទងំ្៧ ក្ប់ានស្បារភ់នធំរញរ៉ុរតិ៍ថា 
គាតជិ់ះម៉តូូឌុរធៅស្រ ង្ធៅសក្លវទិាល័យជាតិម្អនជយ័ ភូមបិា
ណយ រងាក តទឹ់ក្ថាេ  ស្ក្ុង្រិរធីសភណ័។ គាតប់ានប៉ានស់្រម្អណថាគាត់
ម្អនឱ្ការ ៥០ ភាេរយននការជារ ់ រ៉មុនតទងំ្ធនះេឺជាការរាយមស្រឹង្
មស្រង្រររ់គាតនិ់ង្ស្កុ្មស្េួសរ។ “ធគាលធៅចមបង្រររ់ខំុ្្ក្នុង្ការចូលរមួ
ក្នុង្ការស្រ ង្រញ្ញា រស្តម្យមរិក្ាទុតិយភមូ ិ េឺធដ្ើមបអីាចរនតការ
រធស្ង្ៀន និង្រក្ស្បាក្ចំ់ណូលរស្ម្អរខ់្េួនខំុ្្ និង្ធៅៗរររ់ខំុ្្។ ខំុ្្ក្ច៏ង្់
ធលើក្ទឹក្ចិតតអនក្ជំ នធ់ស្កាយឲ្យយល់ថា រួក្ធេមនិេួរធបាះរង្ក់ាររិក្ា
ធ ះធទ»។ 
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អនក្ជ ំញរងាា ញរកី្តបីារមភរកី្ង្វះរត័ម៌្អនទក្ទ់ង្នងឹ្ទនំរធ់មេង្គ 

អនក្ស្សវស្ជាវននមជឈមណឌ លយុទធសស្តរត និង្រស្ម្អរក់ាររិក្ាអនតរជាតិ 
(CSIS) ព្រមទាំងក្មាវ ិ្ ីអារីុអាធេនយ ៍ និង្ក្មាវ ិ្ ីថាមរល ទឹក្ និង្និរនតរ
ភារននមជឈមណឌ ល Stimson មដ្លម្អនមលូដ្ឋា នធៅរ រដ្ាអាធមរកិ្
បានរមមតង្ការស្រួយបារមភថា រត័ម៌្អនមដ្លធៅម្អនក្ស្មតិពាក្រ់ន័ធនឹង្

 
២២១២៤១ – ពត័ម៌ានគោលគៅអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាពប្រចាំសប្តា ហ ៍

 

  

រ ៀបរ ៀងរោយ សុខ ចន័្ទសុភា អ្នកស្រាវស្រាវនន្មជ្ឈមណ្ឌ លនន្កា សិកាអ្ភវិឌ្ឍន្៍ស្របកបរោយចី ភាព 

 

រលខរ ៀងទី៤១  

១២ ធ្នូ ២០២២ -១៨ ធ្នូ ២០២២ 

https://phnompenhpost.com/lifestyle-around-ngos/local-ngo-cleaning-kingdoms-rivers-german-rubbish-boats
https://phnompenhpost.com/national/56-year-old-7-grandkids-takes-high-school-exams


ទំនរវ់ារអីេគិរនីធមេង្គធលើ និង្ការសង្រង្ទំ់នរវ់ារអីេគីរនីងាីធៅតាម
ដ្ង្ទធនេ រង្ករញ្ញា ស្រឈមចមបង្ចំធពាះអាង្ទន្លេន្មគងគ។  យក្ក្មាវ ិ្ ី 
ធោក្ Brian Eyler បានេូររញ្ញា ក្ធ់ៅក្នុង្របាយការណ៍មយួថា មននក្
រំខានម់យួ មដ្លមនិម្អនរត័ម៌្អនស្េរស់្គាន ់ េឺការរាយការណ៍អំរីការ
រធញ្ចញទឹក្រីអាង្រតុក្ទឹក្។ ធោក្បានក្តរ់ម្អគ ល់ថា ម្អនទំនរ់្ ំចំនួន
២ ជាក្មារិទធិរររ់ស្រធទរចិនធៅទធនេធមេង្គខាង្ធលើ និង្ ៤៣ធទៀតធៅ
មននក្ខាង្ធស្កាមននទធនេក្នុង្ស្រធទរក្មពុជា ឡាវ ធវៀតណាម និង្នង។ ធោក្
បានម្អនស្រសរនថ៍ា ការមចក្រមំលក្រត័ម៌្អនអំរីការរធញ្ចញ និង្រតុក្
ទឹក្ធៅទំនរទ់ងំ្ធនះម្អនសរៈរំខាន ់ ជារិធររមខ្សទឹក្ខាង្ធលើក្នុង្
ស្រធទរចិន មដ្លជះឥទធិរលដ្ល់លំ ូរទឹក្ខាង្ធស្កាម។ 
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ADB គាសំ្ទក្មាវ ិ្ រីស្ម្អរក់ារផ្លេ រ់រតូរវរ័ិយថាមរលរររ់ក្មពុជា 

្ គារអភវិឌឍនអ៍ារីុ (ADB) បានអនុមត័ក្មាវ ិ្ ីអភវិឌឍនវ៍រ័ិយមដ្លរមួ
រញ្ចូ លគាន នូវក្ញ្ចរក់្មចរីស្ម្អរក់ារងារធគាលនធយបាយ ចំនួន ៥០ោន
ដុ្ោេ រ ជាមយួនឹង្ការវនិិធយេេធស្ម្អង្ចំនួន ២៣ោនដុ្ោេ រ ធដ្ើមបគីាសំ្ទ
ដ្ល់ការផ្លេ រ់រតូរននវរ័ិយថាមរលរររ់ក្មពុជា។ ធយង្តាមធរចក្តី
ស្រការរត័ម៌្អនរររ់្ គារមដ្លបានធចញនាយធៅស្រឹក្ធនះ ក្មាវ ិ្ ី
អភវិឌឍន ៍ ធលើការផ្លេ រ់រតូរក្នុង្វរ័ិយថាមរលរមួម្អនក្ញ្ចរក់្ំមណទស្មង្់
ធគាលនធយបាយដ្ទូ៏លំទូោយដំ្រងូ្រររ់ ADB រស្ម្អរវ់រ័ិយ
ថាមរលធៅក្នុង្ស្រធទរក្មពុជា មដ្លនឹង្ស្តូវបាននតល់ ិរញ្ារបទនធដ្ឋយ
ស្បាក្ក់្មចចំីនួន ៤០ោនដុ្ោេ ររី្នធានរមបទនរររ់ ADB និង្ស្បាក្់
ក្មចចំីនួន ១០ោនដុ្ោេ ររី្ គារ។ មលូនិ្ិធ ដ្ឋា រច រមពន័ធអាស៊ា ន
ធស្កាមក្មាវ ិ្ ី ASEAN Catalytic Green Finance Facility 
(ACGF) រស្ម្អរក់ារវនិិធយេធលើធ ដ្ឋា រច រមពន័ធចំនួន ២៣ោន
ដុ្ោេ រធ ះ ក្មាវ ិ្ ីថាមរលក្ធក្ើតធ ើង្វញិរររ់មលូនិ្ិវនិិធយេ
អាការធាតុរស្ម្អរក់្មពុជានឹង្នតល់ស្បាក្ក់្មចចំីនួន ៦ោនដុ្ោេ រ និង្
ជំនួយចំនួន ៥ោនដុ្ោេ រធៅក្នុង្ ិរញ្ារបទនអាការធាតុខ្ណៈមដ្ល
មលូនិ្ិអាការធាតុនរតង្នឹង្រស្ងី្ក្ស្បាក្ក់្មចចំីនួន ១២ោនដុ្ោេ រ
តាមរយៈ ACGF Green Recovery មដ្លក្មាវ ិ្ ីទងំ្អរ់នឹង្ស្តូវបាន
ស្េរស់្េង្ធដ្ឋយ ADB ។ 

ស្រភរ: Khmer Times 

រដ្ាមស្តនតធីរនើរំុជនំយួរមនាមធទៀតរអីង្គការរ ស្រជាជាតរិស្ម្អរធ់គាល
ធៅក្មពុជាគាា នមនីឆ្ន ២ំ០២៥ 

រដ្ាមស្តនតីស្ក្រួង្ធរដ្ាកិ្ចច និង្ ិរញ្ា វតាុ ធោក្ អនូ រន័ធមុនីរត័ន ធរនើឱ្យមស្តនតី
ជានខ់្ពរ់អង្គការរ ស្រជាជាតិស្ររកំ្មពុជា គាសំ្ទក្មពុជាក្នុង្ធររក្ក្មា
ធដ្ឋះមនី ធដ្ើមបរីធស្មចបាននូវធគាលធៅក្មពុជាគាា នមនីធៅឆ្ន ២ំ០២៥ 
រររ់អង្គការរ ស្រជាជាតិធៅក្មពុជា។ ឯក្ឧតតមរដ្ាមស្តនតីបានធលើក្
រំធណើ ធនះធ ើង្ ធៅក្នុង្ឱ្ការននជំនួររិភាក្ាធលើកិ្ចចរ ស្រតិរតតិការ 
ជាមយួធោក្ Joseph Scheuer មស្តនតីទំ ក្ទ់ំនង្រររ់អង្គការរ 
ស្រជាជាតិស្ររកំ្មពុជា។ ឯក្ឧតតមរដ្ាមស្តនត ី បានធលើក្ធ ើង្រីកិ្ចចរ 
ស្រតិរតតិការដ្រ៏ងឹ្ម្អរំវាង្រដ្ឋា ភបិាលក្មពុជា និង្ស្ររន័ធអង្គការរ ស្រជា
ជាតិ ជារិធររការចូលរមួយ៉ង្រក្មាក្នុង្ការស្រយុទធស្រឆ្ងំ្នឹង្ការរកី្
រាលដ្ឋលននជំងឺ្កូ្វដី្-១៩ ធៅក្នុង្ស្រធទរ ធនះធរើធយង្តាមធរចក្តី
ស្រការរត័ម៌្អនរររ់ស្ក្រួង្។ ឯក្ឧតតមរដ្ាមស្តនតីបានធរនើរំុអង្គការរ 
ស្រជាជាតិឱ្យរ ការជាមយួនដ្េូអភវិឌឍនធ៍នសង្ធទៀតធដ្ើមបជួីយ ដ្ល់ក្មពុ
ជាក្នុង្ធររក្ក្មាធដ្ឋះមនីរររ់ខ្េួនធដ្ើមបរីធស្មចបាននូវធគាលធៅនន
មននការយុទធសស្តរតជាតិរក្មាភារមនី ២០១៨-២០២៥ និង្រធស្មច
បាននូវធគាលធៅក្មពុជាគាា នមនីធៅឆ្ន  ំ ២០២៥។ ឯក្ឧតតមក្ប៏ានេូរ
រញ្ញា ក្ន់ង្មដ្រថា រដ្ឋា ភបិាលបានដ្ឋក្ធ់ចញនូវស្ក្រខ្ណឌ យុទធសស្តរត និង្
ក្មាវ ិ្ ីធដ្ើមបសីត រ និង្ធលើក្ក្មពរ់កំ្ធណើ នធរដ្ាកិ្ចចរររ់ក្មពុជា ធលើម្អគ៌ា
្មាតាមររងាីធស្កាយ COVID-19 រស្ម្អរឆ់្ន  ំ២០២១-២០២៣។ 

ស្រភរ: The Phnom Penh Post 

ទកឹ្ជនំនប់ានរម្អេ រម់នុរសយ៉ង្ធហាចណារ់ ១២០  ក្ធ់ៅក្នុង្រដ្ា
ធានកុី្ង្ធហាគ  

ធដ្ឋយធយង្តាមឯក្សររដ្ឋា ភបិាល មដ្លទីភាន ក្ង់ារ Reuters ទទួល
បាននិង្រងាា ញកាលរីនងៃអងាគ រថា មនុរសយ៉ង្ធហាចណារ់ ១២០ ក្់
ស្តូវបានសេ រធ់ៅក្នុង្រដ្ាធានី Kinshasa ននសធារណរដ្ាស្រជា្ិរធតយយ
កុ្ង្ធហាគ  រ ទ ររី់ធភេៀង្ធាេ ក្ខ់ាេ ងំ្បានរង្កជាទឹក្ជំនន ់ និង្ការរអិលបាក្់
ដី្។ រងាក តទ់ងំ្មលូស្តូវបានជនលិ់ចធដ្ឋយទឹក្ភក្ ់ ធ ើយនទះ និង្នេូវស្តូវ
ម ក្ជារំមណក្ៗធដ្ឋយអនេង្ ់ រមួទងំ្នេូវហាយធវ N1 មដ្លតភាា រ ់
Kinshasa ធៅកានក់្ំរង្ម់នរមុស្ទ Matadi ។ ការយិល័យ យក្រដ្ាម
ស្តនតីបាននិយយធៅក្នុង្ធរចក្តីមងេង្ការណ៍មយួថា N1 អាចស្តូវបានរិទ
ក្នុង្រយៈធរល ៣-៤ នងៃ។ ចំនួនអនក្សេ រស់្តូវបានស្រមលូធដ្ឋយ អេគ
 យក្ដ្ឋា នអធ ត ស្រធវរន ៍ មដ្លជាមននក្មយួននស្ក្រួង្មហាននទ ន្ ើយ

https://www.khmertimeskh.com/501202632/experts-concerned-over-lack-of-mekong-dams-info/
https://www.khmertimeskh.com/501203229/adb-supporting-cambodias-energy-transition-programme/
https://phnompenhpost.com/national/minister-requests-further-un-support-mine-free-cambodia-2025-goal


ចំនួនអនក្សេ រអ់ាចធក្ើនធ ើង្។ រដ្ាមស្តនតីស្ក្រួង្រុខាភបិាលធោក្ Jean-
Jacques Mbungani Mbanda បានស្បារ ់ Reuters ថា ស្ក្រួង្បាន
រារច់ំនួនអនក្សេ រច់ំនួន ១៤១ ក្ ់ រ៉មុនតចំនួនធនះរបំាចស់្តូវស្តួតរិនិតយ
ជាមយួ យក្ដ្ឋា នធនសង្ធទៀត។ ររូភារមដ្លបានរធងាា ះធៅធលើ Twitter 
ធដ្ឋយអនក្ ពំាក្យរដ្ឋា ភបិាលរររ់ស្រធទរកុ្ង្ធហាគ  ធោក្ Patrick 
Muyaya បានរងាា ញនេូវ្ំមយួ មដ្លហាក្ដូ់្ចជាបានស្រុតចូលធៅក្នុង្
ធស្ជាះធស្ៅ ជាមយួនឹង្ វូង្មនុរសក្ំរុង្រមេងឹ្ធមើលការខូ្ចខាត។ អនក្
ស្រុក្ Gabriel Mbikolo បាននិយយថា "ធៅធលើនេូវជាតិធលខ្ ១ ម្អន
រនធដ្៏្ ំមយួន្ ើយម្អនមតអនក្ធងាើរធជើង្រ៉ធុណាណ ះមដ្លអាចឆ្េង្កាតប់ាន។ 
រួកធយើង្មនិយល់រីរធរៀរមដ្លទឹក្បានផ្លត ចន់េូវធនះន្ ើយ" ។  

ធៅធរលមដ្លភមូធិនសទមយួធៅធលើស្រងំ្ទធនេកុ្ង្ធហាគ  Kinshasa បាន
រកី្ចធស្មើនធៅជាទីស្កុ្ង្ដ្៏្ ំរំនុតមយួរររ់ទវីរអាស្ត វិក្មដ្លម្អនស្រជាជន
ស្រម ល ១៥ោន ក្។់ ក្ង្វះខាតននការស្េរស់្េង្នេររូនីយក្មាយ៉ង្
ឆ្ររ់ ័របានធ វ្ើឱ្យទីស្កុ្ង្កានម់តងាយរង្ធស្គាះធដ្ឋយទឹក្ជំននភ់ាេ មៗ
រ ទ ររី់ម្អនធភេៀង្ធាេ ក្ខ់ាេ ងំ្ ធ ើយកានម់តញឹក្ញារធ់ដ្ឋយសរការមស្រ
ស្រួលអាការធាតុ។ 

ស្រភរ: Fresh News 

 

មជ្ឈមណ្ឌ លននការសិកាអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាព 

អាស័យោា ន្: ផ្ទះរលខ២៤ ផ្លូវ៥៦៦ សង្កា ត់ 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://en.freshnewsasia.com/index.php/en/internationalnews/33590-2022-12-14-03-29-09.html


 
 

 

 

 

 

 

 

Local NGO cleaning up Kingdom’s rivers with 

German rubbish boats 

Many residents of Phnom Penh noted that during the 

ASEAN Summit hosted at the capital’s Sokha Hotel, the 

rubbish they were accustomed to seeing in the city was 

nowhere to be found, especially on the banks of the rivers, 

which seemed to have been carefully cleaned. Of course, 

the waste did not just disappear on its own. This was 

partly the work of the River Ocean Cleanup (ROC) team, 

which spent a month cleaning up waste prior to the 

summit. The organisation, founded in July 2020 during 

the Covid-19 pandemic, officially began operations in 

March, 2022 by collecting nearly 200 tonnes of garbage 

on the water and along the riverbanks. “The 

environmental clean-up mission was disrupted by the 

Covid-19 pandemic until March. That was when our 

historic river cleanup mission in collaboration with 

Germany’s everwave began,” said Nou Sovann, executive 

director of ROC. Germany’s everwave is a social 

enterprise that protects rivers and seas from plastic waste 

and promotes sustainable living to clean the aquatic 

environment for fish habitat. They offered the most 

technologically advanced boat from Germany with the 

capability to pick up garbage from the river along with 

drone scouts that can be used to spot accumulations of 

garbage.  

Source: The Phnom Penh Post  

56-year-old with 7 grandkids takes high school 

exams 

One candidate in this year’s high school diploma 

examinations stood out from the masses of teenagers who 

flocked to the test centres on December 5-6. Hem Sinath  

 

 

 

 

 

 

 

was the oldest among the 12,135 candidates who 

registered for the exams. Sinath, a 56-year-old literacy 

teacher in Banteay Chhmar commune of Thma Puok 

district, Banteay Meanchey province, joined the exam in 

order to become a qualified teacher, and to encourage the 

younger generations with the belief that it is never too late 

to chase one’s dream of education. The woman, who is 

currently raising seven young grandchildren, told The 

Post that she took a motorbike taxi to the exam at the 

National Meanchey University campus in Banoy village 

of Teuk Thla commune, Serei Saophoan town. She 

estimated she has a 50 per cent chance of passing, but 

owed it to herself and her family to try. “My main goal of 

participating in the high school diploma exam is to be able 

to continue teaching and earning a living for myself and 

my grandchildren. I also want to encourage the next 

generation to understand that they should not drop out of 

school,” she said. 

Source: The Phnom Penh Post 

Experts concerned over lack of Mekong dams’ 

info 

Researchers at the Centre for Strategic and International 

Studies (CSIS) Southeast Asia Programme and the US-

based Stimson Centre’s Energy, Water, and Sustainability 

Programme have expressed concern that limited 

information related to upper Mekong dams and 

construction of new hydropower dams along the river 

pose a significant challenge to the basin. Programme 

director Brian Eyler said in a report that one key area in 

which information is relatively lacking is the reporting of 

the release of water from reservoirs. 
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He noted that there are two large dams belonging to China 

in the upper Mekong, and 43 others downstream of the 

river in Cambodia, Laos, Vietnam and Thailand. He said 

the sharing of information about the release and storage of 

water at these dams is important, especially the upper 

stream ones in China which impact the flow downstream. 

Source: Khmer Times 

ADB supporting Cambodia’s energy transition 

programme 

The Asian Development Bank (ADB) has approved a 

sector development programme that combines a $50 

million policy-based loan package with $23 million in 

project investments to support the energy transition of 

Cambodia. According to the bank’s news release issued 

this morning, the Energy Transition Sector Development 

Program includes ADB’s first comprehensive policy 

reform package for the energy sector in Cambodia, which 

will be funded by a $40 million loan from ADB’s 

concessional resources and a $10 million loan from the 

ASEAN Infrastructure Fund under its ASEAN Catalytic 

Green Finance Facility (ACGF). For the $23 million in 

infrastructure investments, the Climate Investment Fund’s 

Scaling Up Renewable Energy Programme for Cambodia 

will provide a $6 million loan and $5 million grant in 

concessional climate finance, while the Green Climate 

Fund will extend a $12 million loan through the ACGF 

Green Recovery Programme, all of which will be 

administered by ADB. 

Source: Khmer Times 

Minister requests further UN support for mine-

free Cambodia 2025 goal 

Minister of Economy and Finance Aun Pornmoniroth 

requested that senior UN officials in Cambodia support 

Cambodia in its demining mission to achieve the goal of a 

mine-free Cambodia in 2025. Pornmoniroth made the 

request during a meeting on December 13 with Joseph 

Scheuer, the resident coordinator of the UN in Cambodia, 

to discuss cooperation. The minister highlighted the  

 

 

strong cooperation between the Cambodian government 

and the UN system, especially the active participation in 

combating the spread of Covid-19 in the country, 

according to the ministry’s press release. "[Pornmoniroth] 

have requested the UN to cooperate with other 

development partners to support Cambodia in its 

demining mission to achieve the goals of the National 

Mine Action Strategic Plan 2018-2025 and achieve the 

goal a mine-free Cambodia in 2025,” it said. He also 

highlighted that the government has launched a strategic 

framework and programmes to restore and promote 

Cambodia's economic growth on the post-Covid-19 new 

normal path for 2021-2023. 

Source: The Phnom Penh Post  

Floods kill at least 120 in Congolese capital 

At least 120 people have been killed in the Democratic 

Republic of Congo capital Kinshasa after heavy rains 

unleashed floods and caused landslides, a government 

document seen by Reuters showed on Tuesday. Entire 

neighbourhoods were flooded with muddy water, and 

houses and roads ripped apart by sinkholes, including the 

N1 highway that connects Kinshasa to the chief sea port 

of Matadi. The prime minister's office said in a statement 

that the N1 could be closed for 3-4 days. The death toll 

was compiled by the General Management of Migration, a 

part of the interior ministry. The toll may rise. Health 

minister Jean-Jacques Mbungani Mbanda told Reuters the 

ministry had counted 141 dead but that the number 

needed to be cross-checked with other departments. 

Images posted on Twitter by Congo's government 

spokesman Patrick Muyaya showed a major road that 

appeared to have subsided into a deep chasm, with crowds 

staring at the damage. "On the National Road 1 there is a 

big hole. Only pedestrians can pass. We do not understand 

how the water cut the road," said local resident Gabriel 

Mbikolo. Once a fishing village on the banks of the 

Congo river, Kinshasa has grown into one of Africa's 

largest megacities with a population of around 15 million. 

Poorly regulated rapid urbanization has made the city 

increasingly vulnerable to flash floods after intense rains, 

which have become more frequent due to climate change. 

Source: Fresh News 
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