
 
 

 

 

 

 

 

 

រោងចក្រក្រក្រតឹ្តរិម្មសំណល់រន្ទរទ់រឹដរំងូរងអស់រៅភ្នរំរញសរក្ម្ច
ការសាងសងប់ាន្៧០ភាគរយ 

គរក្ោងរោងចក្រក្រក្រឹត្តិរម្មសំណល់រងគន្ដំ់ណារក់ាលទី ១ រៅោជធានី្
ភ្នរំរញសរក្ម្ចបាន្ក្រោណ ៧០ភាគរយនន្ផែន្ការ នឹ្ងក្ត្ូវរញ្ច ររ់ៅ
រដើម្ផែឧសភារន្េះ។ អភ្បិាលរងោជធានី្ភ្នរំរញ រោរ នួ្ន្ ផាោ៉ាត្ ់បាន្
ដឹរនកំ្រុម្ការងារច េះរិនិ្ត្យដំរណើ រការសាងសងរ់ោងចក្រក្រក្រឹត្តិរម្ម
សំណល់រន្ទរទឹ់រសថិត្រន ងសងាា ត្រ់ភ្លើងរ េះររទេះ ែណឌ រំរូល ោជធានី្ភ្នរំរញ។ 
គរក្ោងរន្េះ នឹ្ងរមួ្ចំផណរដល់ការរលើររម្ពស់ស ែ ោលភារររស់ក្រជា
រលរដឋរន ងោជធានី្ភ្នរំរញ រោយែតល់នូ្វអត្ថក្ររោជន្សំ៍ខាន្់ៗ ចំនួ្ន្រី 
រមួ្ោន្៖ (១) អត្ថក្ររោជន្រ៍រសិាថ ន្ តាម្រយៈការក្គរក់្គងទឹរសំណល់
បាន្ក្តឹ្ម្ក្តូ្វ ផដលនឹ្ងរ វ្ើឱ្យគ ណភារទឹរសអ យរន ងទីក្រុងកាន្ផ់ត្ក្ររសើរ
រ ើង។ (២) ក្ររោជន្ស៍ងគម្តាម្រយៈការររងាើត្ការងារ និ្ងការផរនចន
ការសំណល់រងគន្រ់ៅជាជីសរោីងគ រដើម្បកីាត្រ់ន្ថយការរក្រើក្បាស់ជីគីម្ ី
និ្ង (៣) ែលក្ររោជន្៍រសដឋរិចចតាម្រយៈការលរជី់សរោីងគផដលែលិត្
រៅរន ងទីែាររសិរម្ម។ គរក្ោងដំណារក់ាលទី១ គឺជាការែតល់ហិរញ្ញរប
ទាន្រមួ្គ្នន រវាងរដឋបាលោជធានី្ភ្នរំរញ និ្ងសោគម្អន្តរជាតិ្នន្អភ្បិាល
ក្រុងបាោងំ (AIMF) រហើយបាន្ចាររ់ែតើម្ដំរណើ រការកាលរីនងៃទី២៤ ផែ
ឧសភា ឆ្ន មំ្ ន្រន្េះ។ 

ក្រភ្រ: Khmer Times   

ការនចូំលរ ើររីក្ៅក្ររទសក្ត្វូបាន្អន្ ញ្ញញ ត្រដើម្បរីរំរញត្ក្ម្វូការ
រន ងក្សរុ រមួ្ទាងំកាត្រ់ន្ថយការការរ់ផំាល ញនក្ររ ើ 

រដឋម្ន្តន្តីក្រសួងរសិរម្ម រោរ ឌិត្ ទីណា បាន្ក្រកាសថា ក្រសួងបាន្
អន្ ញ្ញញ ត្ និ្ងសក្ម្រសក្មួ្លរលើការនចូំលរ ើរីរររទស រដើម្បកីាត្់
រន្ថយសោព ្រៅរលើត្ក្មូ្វការនន្រ ើរៅកាន្់្ ន្ធាន្នក្ររ ើរៅរម្ព ជា។ 

 

 

 

 

 

រន ងសន្និសីទសាររត័្ោ៌ន្ផដលរ វ្ើរ ើងរៅក្រឹររន្េះ រោររដឋម្ន្តន្តីបាន្
ោន្ក្រសាសន្ថ៍ា ក្រជាជន្រម្ព ជាបាន្ផាល ស់រតូររីការរក្រើក្បាស់រ ើ
ក្រណីត្រៅរក្រើក្បាស់រ ើរែេងរទៀត្ផដលោន្គ ណភារលអដូចគ្នន ។ 
ទន្ទឹម្នឹ្ងរន្េះ រោររត្ស់ោគ ល់ថា និ្នន ការនន្ការរក្រើក្បាស់រ ើនចូំលរ៏
ោន្ការររើន្រ ើងគួរឱ្យរត្ស់ោគ ល់ ផដលែលេះបាន្រក្រើរ ើនចូំលរី
ក្ររទសអាន្តហវិរ ចិន្ និ្ងោ៉ា រ ស ី។ រោរបាន្ោន្ក្រសាសន្ថ៍ា«រយើង
ម្និ្អាចរដិរស្ត្ក្មូ្វការរ ើសក្ោររ់ក្រើក្បាស់រន ងក្សុរបាន្រទ ក្រជា
ជន្ររស់រយើងរៅផត្ក្តូ្វការសាងសងែ់ទេះរីរ ើ និ្ងររង ឬត្ក្ម្ូវការអ ស 
ឬ្យងូ។ ដូរចនេះ ត្ក្ម្ូវការរែេងៗគ្នន ទាងំរន្េះរំរ ងែតល់សោព ្រៅរលើ
្ន្ធាន្្ម្មជាតិ្ររស់រយើងផដលោន្ក្សារ»់។ រដើម្បរី លើយត្រនឹ្ងត្ក្មូ្វ
ការរ ើរន ងក្សុរ ក្រសួងនឹ្ងរក្ងឹងសម្ត្ថភារែលិត្រ ើក្សរតាម្ត្ក្មូ្វ
ការរន ងក្សុរ និ្ងសក្មួ្លដល់ការនចូំលរីរររទស រដូ៏ចជាជំរ ញចលន
ោរំដើម្រ ើទាងំការោរំដើម្រ ើរ ើងវញិ និ្ងសក្ោរអ់ាជីវរម្មដូចជាអា
កាសា ឬរក្រងជារដើម្។ 

ក្រភ្រ: Khmer Times  

ម្ន្តន្តបីាន្រញ្ញា រថ់ា រទរលមើសរន្សាទបាន្ធាល រច់ េះរន ងឆ្ន ២ំ០២២ 

រន ងឆ្ន ២ំ០២២ រដឋបាលជលែលបាន្រញ្ាូ ន្សំណ ំ ររឿងជាង ១២០ រៅ
ត្ ោការ និ្ងបាន្រ វ្ើការជាម្យួអាជាា ្ររដើម្បរីន្តងាា ររទរលមើសជិត្៣០០០ 
ររណី រៅទូទាងំក្ររទស រោយបាន្រចញក្បាររិ់ន្យ័សរ រជាង៣១០ 
ោន្ររៀល (៧៥.០០០ដ ោល រ)។ របាយការណ៍នងៃទី២៧ ផែ ន្ូ ររស់រដឋបាល
ជលែល (FiA) បាន្រងាា ញថា FiA បាន្សហការជាម្យួអាជាា ្រក្គរ់
លំោរថ់ាន រ ់ រដើម្បរីន្តងាា ររទរលមើសរៅទូទាងំក្ររទស ជារិរសសរៅជ ំ
វញិរឹងទរន្លសារ។ រដឋបាលជលែលផដលសថិត្រៅរក្កាម្ក្រសួងរសិរម្ម 
រ  កាា ក្រោញ់ និ្ងរន្សាទ បាន្ោរព់ារយរណតឹ ងសរ រចំនួ្ន្ ២,៧៧៨ 
ររណី រមួ្ទាងំរទរលមើសតាម្សម្ ក្ទចំនួ្ន្ ១៧៧ ររណី រហើយងយច េះ

 
២៣០១៤៤ – ពត័ម៌ានគោលគៅអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាពប្រចាំសប្តា ហ ៍

 

  

រ ៀបរ ៀងរោយ សុខ ចន័្ទសុភា អ្នកស្រាវស្រាវនន្មជ្ឈមណ្ឌ លនន្កា សិកាអ្ភវិឌ្ឍន្៍ស្របកបរោយចី ភាព 

 

រលខរ ៀងទី៤៤  

០២ មករា ២០២៣ -០៨ មករា ២០២៣ 

https://www.khmertimeskh.com/501214758/phnom-penhs-first-toilet-waste-treatment-plant-70-pct-completed/
https://www.khmertimeskh.com/501214781/import-of-timber-allowed-to-meet-local-needs-reduce-deforestation/


ចំនួ្ន្ ៤៥៣ រ្ៀរនឹ្ងឆ្ន មំ្ ន្។ រោងតាម្របាយការណ៍ រដឋបាលជល
ែលបាន្ររឹអសូ និ្ងរំផាល ញអនួ្រន្សាទក្រផវង ១,១៨៣,៤៣៣ផម្៉ាក្ត្ និ្ង
ររងាគ លរន្សាទចំន្ួន្ ៥៨៩,៦០៦ររងាគ លអនួ្ ១០៩,០១៦ផម្៉ាក្ត្ អនទ រ់
ក្តី្ចំនួ្ន្ ៦,៨១៨ និ្ងឧរររណ៍ រចំ់នួ្ន្ ២៩១រក្គឿង រហើយបាន្ផលង
ក្តី្ជាង៣៦រតាន្ចូលរឹងទរន្លសារវញិ។ នយររងរដឋបាលជលែល 
រោរ អ ឹង ក្ទី បាន្ក្បារភ់្នរំរញរ៉ា សតិ៍ថា ចារត់ាងំរីរដើម្ឆ្ន  ំ២០២២ រដឋ
បាលជលែលបាន្អររ់អំនររន្សាទចំន្ួន្ ២,១០៧នរ ់ ផដលរន ងរនេះ
ោន្ន្តសតី ១៦៨នរ ់រន ងអំ  ងររលវគគរណត េះរណាត លចំនួ្ន្ ១៥៤ សតីរី
ចារ ់និ្ងរទរបញ្ញត្តិច ងរក្កាយរងអស់។ រោរថា ម្ន្តន្តរីៅផត្ក្រ ម្នឹ្ង
ការលំបារម្យួចំនួ្ន្ រោយសារការរក្រើឧរររណ៍រន្សាទែ សចាររ់ន ង
ត្ំរន្ម់្យួចំនួ្ន្។ 

ក្រភ្រ: The Phnom Penh Post 

លទធែលទនិ្នែលក្រហ រររើន្រ ើងគរឺោយសាររន្តងាា ររទរលមើសជល
ែល 

ក្រសួងរសិរម្ម រ  កាា ក្រោញ់ និ្ងរន្សាទ បាន្ឲ្យដឹងថា ទិន្នែលក្តី្
ក្រហ ររម្ព ជារន ងរដូវកាលរន្េះ បាន្ររើន្រ ើង ៤០ភាគរយ ររើរ្ៀរនឹ្ងឆ្ន ំ
ម្ ន្ រោយរត្ស់ោគ ល់ថា រំរណើ ន្គួរឱ្យរត្ស់ោគ ល់រន្េះ រងាា ញរីក្រសិទធ
ភារនន្ការរន្តងាា ររទរលមើសរន្សាទរន ងរដូវរងរូន្។ រសចរដីក្រកាស
រត័្ោ៌ន្ររស់ក្រសួងរសិរម្ម ច េះនងៃទី ៣ ផែម្រោ បាន្ឱ្យដឹងថា ែល
រន្សាទោយក្តី្ រៅោជធានី្ភ្នរំរញនិ្ងរែត្តរណាត លចាររី់នងៃទី ២៩ ផែ
ន្ូ ឆ្ន  ំ២០២២ ដល់នងៃទី ២ ផែម្រោ ឆ្ន  ំ២០២៣ សរក្ម្ចបាន្ររោិណ 

១ ៤៨១ រតាន្ ផដលររោិណរន្េះររើន្រ ើងក្រោណ ៤០ ភាគរយ ររើ
រក្រៀររ្ៀររៅនឹ្ងែលរន្សាទោយក្តី្នរដូវរន្សាទឆ្ន  ំ ២០២១-
២០២២ ផដលទទួលបាន្ចំនួ្ន្ ៨៩០ រតាន្។ ការដឹរជញ្ាូ ន្កាលរីឆ្ន ំ
ម្ ន្ោន្ក្តឹ្ម្ផត្ ៨៩០ រតាន្រ៉ា រណាណ េះ។ “រំរណើ ន្នន្ការចារក់្តី្រោយនដ
បាន្ ល េះរញ្ញច ងំរីការររើន្រ ើងនន្ររោិណក្តី្ទឹរសារ។ ការររើន្រ ើង
រន្េះគឺជាលទធែលនន្ការអន្ វត្តចារក់្ររររោយក្រសិទធភាររោយម្ន្តន្តី
ជលែល និ្ងរ៉ាលីូសរន ងរដូវរងឆ្ន  ំ ២០២២។ រផន្ថម្រីរន្េះ ក្រសួងនឹ្ង
រន្តអន្ វត្តចារោ់៉ា ងតឹ្ងរ ងឹ និ្ងម្និ្សាទ ររ់សទើររន ងការកាត្រ់ទាសជន្
រលមើសរនេះរ ើយ។ ក្រសួងរន្តថា រៅររលផដលទិន្នែលជលែលររើន្
រ ើង ក្រជារន្សាទ និ្ងក្រជារលរដឋរៅតាម្សហគម្ន្អ៍ាចផសវងររក្តី្
បាន្ោ៉ា ងងាយក្សួល និ្ងត្នម្លសម្រម្យ។ រោរ រហង ស ភារទិធ នយរ
រដឋបាលជលែលរែត្តរណាត ល (FiA) រែត្តរណាត ល ោន្ក្រសាសន្ថ៍ា 

ការចារក់្តី្រៅឆ្ន រំន្េះបាន្ររើន្រ ើងរោយសារការយល់ដឹងកាន្ផ់ត្ក្ររសើរ
រ ើងអំរីសារៈសំខាន្ន់ន្ការអភ្រិរេ រមួ្ជាម្យួនឹ្ងការររងាើន្ការអន្ វត្តចា
រ។់ 

ក្រភ្រ: The Phnom Penh Post 

រោររដឋម្ន្តន្តបីាន្ផងលងថារន ងឆ្ន សិំរាងមផីដលររំ ងដរំណើ រការរន្េះគឺ
ោន្រញ្ចរង់វកិារផន្ថម្ 

រៅនងៃររើរររវសន្កាលឆ្ន សិំរាងមី រោរ ហង ់ ជួន្ណារ ៉ា ន្ រដឋម្ន្តន្តី
ក្រសួងអររ់ ំ យ វជន្ និ្ងរីឡា បាន្ក្រកាសថា ងវកិាសក្ោរស់ាោក្ត្ូវ
បាន្ររងាើន្ រដើម្បអីន្ ញ្ញញ ត្ឱ្យរួររគអន្ វត្តរំផណទក្ម្ងោ់៉ា ងទូលំទូោយ 
ែណៈសាោរដឋទូទាងំក្ររទសបាន្ចាររ់ែតើម្ឆ្ន សិំរាងមីរៅនងៃទី ២ ផែ
ម្រោ។ អនរនពំារយក្រសួងអររ់ ំ រោរ រស់ ស វជិាា  បាន្ោន្ក្រសាសន្៍
ថា ការររើរឆ្ន សិំរាងមីបាន្ក្រក្រឹត្តរៅតាម្ការរក្គ្នងទ រ រោយម្និ្ោន្
រញ្ញា អវីក្តូ្វបាន្ោយការណ៍រ ើយ។ រោរ ហងជួ់ន្ ណារ ៉ា ន្ បាន្រលើរ
ទឹរចិត្តដល់រ គគលិរ និ្ងថាន រដឹ់រនកំ្គរលំ់ោរថ់ាន រ ់ ឱ្យរន្តការងារដល៏អ
ក្ររសើរ ដូចផដលបាន្រ វ្ើអំ  ងររលនន្ការរញ្ចរឆ់្ន សិំរា ២០២១-
២០២២ ក្ររររោយស វត្ថិភារ និ្ងរជាគជយ័។ រោរបាន្រផន្ថម្ថា 
រដើម្បគី្នកំ្ទដល់រំផណទក្ម្ងស់ាោររៀន្ ោជរោឋ ភ្បិាល បាន្និ្ងរំរ ង
ររងាើន្ងវកិាសក្ោរស់ាោររៀន្ជាររៀងោល់ឆ្ន  ំ តាម្រយៈក្រសួងរសដឋរិចច 
និ្ងហិរញ្ញ វត្ថ ។ «រៅឆ្ន  ំ ២០២៣ ែា ំរលើរទឹរចិត្តឱ្យសាោររៀន្ទាងំអស់
រផាត ត្រលើការផរលម្អគ ណភារ គណរន្យយភារ និ្ងត្ោល ភារ អំ  ងររល
នន្ការដឹរន ំ និ្ងក្គរក់្គងសាោររៀន្។ គណៈក្គរក់្គងសាោគួរផត្
ដឹរន ំររក្ងៀន្ និ្ងក្គរក់្គងសិសេឱ្យោន្ក្រសិទធភារ ទន្ទឹម្នឹ្ងការរលើរ
ទឹរចិត្តឱ្យោន្ការចូលរមួ្រីោតារិតា អាណារាបាល សហគម្ន្ ៍ និ្ង
អាជាា ្រម្លូោឋ ន្រន ងការអភ្វិឌឍន្ស៍ាោររៀន្»។ រោរ ហង ់ជួន្ណារ ៉ា ន្ 
ោន្ក្រសាសន្ថ៍ា ចាររី់ឆ្ន ២ំ០២៣ ត្រៅ ក្រសួងអររ់បំាន្ោររ់ចញនូ្វ
ផែន្ការអាទិភារចំនួ្ន្៨ចំណ ច ផដលោន្រំណងរក្ងីរឥទធិរលដល់ការ
ផាល ស់រតូរការអររ់រំមួ្ផដលោន្ដូចជា៖ ផែន្ការនន្ការររើរសាោររៀន្រ ើង
វញិក្ររររោយស វត្ថិភារ និ្ងការសាត ររ ើងវញិនន្ការសិរាររស់សិសេ 
ការអភ្វិឌឍន្ស៍ម្ត្ថភារវជិាា ជីវៈររស់ក្គូ ការអររ់តំាម្ក្ររន័្ធឌីជីងល និ្ង
ការររៀន្ STEM ែណៈររលផដលក្រសួងបាន្ផណនែំងផដរ រដើម្បជីក្មុ្
ញឱ្យោន្ទំនរទំ់ន្ងជិត្សនិទធជាម្យួម្ជឈម្ណឌ លឧត្តម្សិរា។ 

ក្រភ្រ: The Phnom Penh Post 

https://phnompenhpost.com/national/fisheries-crime-down-2022-say-officials
https://phnompenhpost.com/national/record-prahok-increase-result-fisheries-crime-suppression
https://phnompenhpost.com/national/new-school-year-underway-more-funding-minister


EPA រសនើចារង់មរីដើម្បកីាត្រ់ន្ថយការររំ លែយល់ផដលរណាត ល
ឱ្យសាល រ ់

សដងោ់ររចច របន្នផដលបាន្ោរឱ់្យរក្រើអស់រយៈររលជាងម្យួទសេវត្េរ ៍
ម្ររហើយ បាន្រំណត្រ់រោិណភាគលអិត្ ក្រចាឆំ្ន ដំល់ ១២ ម្កី្រូក្កាម្
រន ងម្យួផម្៉ាក្ត្គូរនន្ែយល់។ រ៉ា ផន្តងមីៗរន្េះ EPA បាន្នឹ្ងរំរ ងរសនើឱ្យោន្
ការកាត្រ់ន្ថយម្រក្តឹ្ម្ ៩ រៅ ១០ ម្កី្រូក្កាម្ រទាេះរីជាការរលើររ ើង
ររស់ ម្តិ្សាធារណៈឱ្យោន្រក្ម្តិ្ទារក្តឹ្ម្ ៨ និ្ងែពស់រហូត្ដល់ ១១ 
ម្កី្រូក្កាម្រន ងម្យួផម្៉ាក្ត្គូរររ៏ោយ។ សតងោ់រច ងរក្កាយនឹ្ងជារលែម្យួ
ែទងរ់ៅរផន្លងណាម្យួរន ងជួររនេះ។ ភាគលអិត្ផដលោន្រ ម្ េះថា 
PM2.5 រ វ្ើការរំរ លររោិកាសខាងរក្ៅរោយការដ ត្ឥន្ធន្ៈហវូស ីល
ដូចជាសំាង រក្រងោ៉ា ស ូត្ រក្រង រមួ្ទាងំរ ើែងផដរ។ វាគឺជាការរំរ លនន្
ភាគលអិត្ដតូ៏្ចរំែ ត្ រ៉ា ផន្តោន្រក្គ្នេះថាន ររ់ំែ ត្។ រៅររលភាគលអិត្រន្េះ
ក្ត្ូវបាន្ក្សូរចូល វានឹ្ងចូលរក្ៅរៅរន ងជាលិកាសួត្ ផដលវាអាចចូល
រៅរន ងចរន្ត្ម្ និ្ងអាចជារតាត រមួ្ចំផណរដល់ជំងឺសរនស្ម្ររេះ
ដូង ជំងឺហឺត្ និ្ងជំងឺែលូវដរងាើម្រែេងរទៀត្។ 

ក្រភ្រ: CNN 
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Phnom Penh’s first toilet waste treatment plant 70 

pct completed 

The first phase of the toilet waste treatment plant project 

in Phnom Penh has achieved about 70 percent of the plan, 

which will be completed by the beginning of May. Deputy 

Phnom Penh Governor Nuon Pharath led a working group 

to inspect the progress of the construction of the toilet 

waste treatment plant located in Sangkat Pleung Cheh 

Roret, Khan Kamboul, Phnom Penh. This project will 

contribute to improving the well-being of the people in 

Phnom Penh by providing three main benefits, including: 

Environmental benefits through proper wastewater 

management, which will improve the quality of sewage in 

the city; Social benefits through job creation and recycling 

of toilet waste into organic fertilizers to reduce the use of 

chemical fertilizers and Economic benefits through the 

sale of organic fertilizers produced in the agricultural 

market. The first phase project is a joint financing 

between Phnom Penh Capital Administration and 

International Association of French Mayors (AIMF) and 

was launched on May 24 of last year. 

Source: Khmer Times   

Import of timber allowed to meet local needs, 

reduce deforestation 

Minister of Agriculture Dith Tina announced that the 

ministry has allowed and facilitated the import of timber 

from abroad to reduce the pressure on the demand for 

timber on forest resources in Cambodia. In a press 

conference held this morning, the Minister said that 

Cambodians have shifted from using luxury wood to 

using other wood with similar quality. At the same time, 

he noted that the trend of using imported timber has also  

 

 

 

 

 

 

increased significantly. Some have used imported wood 

from African countries, China and Malaysia. “We cannot 

deny the demand for wood for domestic use, our people 

still need to build houses from wood, still need wood to 

make trenches or fences or the need for firewood or 

charcoal. So, these different needs are putting some 

pressure on our existing natural resources,” said the 

Minister. To meet the demand for domestic timber, the 

Ministry will strengthen the capacity to produce timber in 

line with domestic demand and facilitate imports from 

abroad, as well as promote tree planting movements, both 

for reforestation and for businesses such as acacia or oil. 

Source: Khmer Times   

Fisheries crime down in 2022, say officials 

In 2022, the Fisheries Administration (FiA) referred more 

than 120 cases to court and worked with authorities to 

crack down on nearly 3,000 cases of offenses across the 

country, issuing a total of over 310 million riel ($75,000) 

in fines. A December 27 report from the FiA, seen by The 

Post on January 3, said it cooperated with authorities at all 

levels to quash offences throughout the Kingdom, most 

notably around the Tonle Sap Lake. The FiA, which is 

under the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 

filed a total of 2,778 cases, including 177 maritime 

offences, a decrease of 453 over the previous year. 

According to the report, the FiA confiscated and 

destroyed 1,183,433m of seine fishing nets and 589,606 

fishing poles, 109,016m of gill nets, 6,818 fish traps and 

291 electrical shock devices. It released more than 36 

tonnes of fish back into the Tonle Sap Lake. FiA deputy 

director Ung Try told The Post that since the beginning of 

2022, the FiA has educated 2,107 fishermen – 168 of 

them women – during 154 training sessions on the latest 

rules and regulations. He said officials still faces some 
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difficulties, as the use of illegal fishing equipment still 

persisted in some areas. 

Source: The Phnom Penh Post 

Record prahok increase result of fisheries crime 

suppression 

The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries said 

this season’s production of the pungent Cambodian fish 

paste prahok has increased by 40 per cent over last year, 

noting that the significant growth demonstrated the 

effectiveness of crackdown on fisheries crimes during the 

spawning season. A ministry press release said the yields 

of the stationary trawl fisheries – known in Cambodia as 

“dai” – in Phnom Penh and neighbouring Kandal province 

during the December 29-January 3 prahok season grew to 

1,481 tonnes. Last year’s haul was just 890 tonnes. “The 

growth of the catch by dai reflected an increase in the 

amount of freshwater fish. The increase was the result of 

effective law enforcement by fisheries officials and the 

police during the 2022 spawning season,” it said. It added 

that the ministry would continue to enforce the law 

strictly and would not hesitate to prosecute offenders. The 

ministry said that when the fisheries yields increased, 

fishermen and residents of communities were able to look 

for fish easily and at an affordable price. Heng 

Sophearith, director of the Fisheries Administration’s 

(FiA) Kandal provincial cantonment, said this year’s 

catches had increased thanks to improved understanding 

of the importance of conservation, along with increased 

law enforcement. 

Source: The Phnom Penh Post 

New school year underway with more funding: 

Minister 

On the opening day of the new school year, Minister of 

Education, Youth and Sports Hang Chuon Naron 

announced that funding for schools had been increased, in 

order to allow them to implement wide-ranging reforms. 
Public schools nationwide began the new school year on  

 

 

 

January 2. Education ministry spokesman Ros Soveacha 

said the opening of the new school year had taken place as 

planned, with no issues being reported. Chuon Naron 

encouraged staff and management at all levels to continue 

the excellent work that had seen the safe and successful 

end of the 2021-2022 school year. He added that in order 

to support school reform, the government – through the 

Ministry of Economy and Finance – has been steadily 

increasing funding for schools each year. “In 2023, I 

encourage all schools to focus on improving quality, 

accountability and transparency while leading and 

managing schools. They should lead, teach and manage 

students efficiently, while encouraging the participation of 

parents and guardians, communities and local authorities 

in the development of schools,” he continued. Chuon 

Naron said that from 2023 onward, the education ministry 

has laid out an 8-point priority plan which aims to affect a 

common education transformation. The plan highlights 

the safe reopening of schools and the recovery of student 

learning, the development of teacher’s professional 

capacities, digital education and STEM learning, while 

also recommending closer ties with centres of higher 

education. 

Source: The Phnom Penh Post 

EPA proposes new rule to crack down on deadly 

air pollution 

The current standard, which has been in place for more 

than a decade, limits the average annual amount of fine 

particle pollution to 12 micrograms per cubic meter of air. 

The EPA is proposing reducing that limit to 9 to 10 

micrograms, though it will be taking public comment on a 

range as low as 8 and as high as 11 migrograms per cubic 

meter. The final standard will be a single digit somewhere 

in that range.  Fine particulate matter – called PM2.5 – 

pollutes outdoor air by the burning of fossil fuels like 

gasoline, diesel and oil, as well as wood. It is the tiniest 

pollutant yet among the most dangerous. When inhaled, it 

travels deep into lung tissue, where it can enter the 

bloodstream and can contribute to cardiovascular disease, 

asthma and other respiratory illnesses. 

Source: CNN 
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