
 
 

 

 

 

 

 

 

ស្រវូស្រាំងក្នុងខេត្តតាកក្វជាងមយួមុ៉ឺនហិក្តារងផលប ៉ះពាល់ខោយទកឹ្
ជាំននថ់្មីៗ ខន៉ះ 

ខោក្ អ ៊ូច ភា អភរិលខេត្តតាកក្វ មានស្បសារនថ៍ា ទឹក្ជាំននខ់ស្ៅរដ៊ូ
វនាខេលថ្មីៗខន៉ះ រនប ៉ះពាល់ដល់ផ្ផៃដីកស្រជាង១មុ៉ឺនហិក្តាខៅក្នុងខេ
ត្ត។ ខោក្អភរិលខេត្ត រនបញ្ជា ក្ថ់ា ស្រុក្ចាំនួន៤ កដលរងខស្រ៉ះ
ខោយទឹក្ជាំននខ់ៅរដ៊ូវស្រាំង រមួមាន៖ ស្រុក្ស្រាំង រាំខោង ស្រុក្អងគប៊ូរ ី
និងស្រុក្ដ៊ូនកក្វ។ ខោក្បញ្ជា ក្ថ់ា ក្នុងចាំខោមស្រូវជាង ១មុ៉ឺនហិក្តារ 
កដលរងផលប ៉ះពាល់ខោយខភលៀងធ្លល ក្ ់ ក្នុងខនា៉ះមាន១០ហិក្តារស្ត្ូវរន
បាំផ្លល ញរាំងស្រុង និង ៣០០ហិក្តារស្ត្ូវរនរខគ គ្ ៉ះ។ ខោក្ អ ៊ូច ភា 
រនមានស្បសារនថ៍ា ខោក្រនចុ៉ះេិនិត្យត្ាំបនក់ដលរងផលប ៉ះពាល់
ខោយទឹក្ជាំនន ់ ខហើយរនកែនាាំដល់មគនតីក្រិក្មម មគនតីធនធ្លនទឹក្ 
និងអាជាា ធរម៊ូលោា ន បនតតាមោន និងវាយត្ផ្មលផលប ៉ះពាល់ផ្នទឹក្ជាំនន ់
ខហើយរនជាំរញុឱ្យេួក្ខេខស្ត្ៀមលក្ខែៈខបើក្ផល៊ូវទឹក្ និងជខមលៀរស្បជា
េលរដាខចញេីត្ាំបនទឹ់ក្ជាំនន។់ ខៅក្កនលងកដលមានរុវត្ថិភាេ ស្បរិនខបើ
ទឹក្ជាំននខ់ក្ើត្ខ ើង។ 

ស្បភេ: Khmer Times 

ចាំបុរី ៧០ ជាេ៊ូជស្រូវថ្ម ី កដលោក្ខ់ ម្ ៉ះតាមទាំនាក្ទ់ាំនងការទ៊ូត្ក្មពុ
ជា-អ៊ូគសាត លី 

ចាំបុីរ ៧០ ជាអងករស្បខភទថ្ម ី កដលោក្ខ់ ម្ ៉ះខៅចុងឆ្ន ាំ ២០២២ ខោយ
នាយក្រដាមគនតីក្មពុជា ហ ុន ករន ខដើមបសី្ររេធេួបខលើក្ទី ៧០ ផ្នការ
បខងកើត្ទាំនាក្ទ់ាំនងការទ៊ូត្រវាងក្មពុជា និងអ៊ូគសាត លី។ ចាំបុីរ ៧០ ស្ត្ូវរន
វទិាសាថ នស្សាវស្ជាវ និងអភវិឌ្ឍនក៍្រិក្មមក្មពុជា (CARDI) ប ក្ ត្េ់៊ូជេី
ផាររ ាំដួលជាមយួនឹង CNi9024។ ខោងតាមសាថ នទ៊ូត្អ៊ូគសាត លីស្បចាំខៅ
ក្មពុជា ចាំបុីរ ៧០ ស្តូ្វរនបខងកើត្ខ ើងខៅខេលកដលក្មពុជាស្តូ្វការេ៊ូជ 

 

 

 

 

 

ស្រូវលាំោបេ់ពរ់ថ្ម ី កដលក្រិក្រអាចស្បម៊ូលផលក្នុងរយៈខេលេលីេីរដង
ក្នុងមយួឆ្ន ាំ។ ស្បភេរនបកនថមថា វាេ៉ឺជាេ៊ូជស្រូវថ្មីកដលរាំស្ទខោយរោា ភិ
រលអ៊ូគសាត លី ខហើយឥ ៊ូវខន៉ះស្តូ្វរនខស្បើស្ររ់ខដើមបផីលិត្ស្របេ់៊ូជ
រុទធតាមកហែន ខដើមបផីគត្ផ់គងដ់ល់រហេមនម៍៊ូលោា ន។ សាថ នទ៊ូត្រន
េ៊ូរបញ្ជា ក្ោ់ ងដ៊ូខចន៉ះថា «កាលេីឆ្ន ាំមនុ អ៊ូគសាត លី និងក្មពុជារនស្ររេធ
េួបខលើក្ទី ៧០ ផ្នទាំនាក្ទ់ាំនងការទ៊ូត្ ខហើយអងករស្បខភទថ្មីខន៉ះស្ត្ូវរន
ខចញផាយជាផល៊ូវការបនាៃ បេី់រយៈខេល ៩ ឆ្ន ាំផ្នការេិត្េាំស្បឹងកស្បង រមួ
រាំងការខធវើខត្រត និងការសាក្លបងជាខស្ចើន»។ 
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អែត៊ូ ងទកឹ្រ៊ូឡា នងិផល៊ូវថ្នល់ ស្ត្វូរនោក្រ់ខមាព ធឱ្យខស្បើស្ររ់ខៅ
ភនាំស្ក្វាញ 

កាលេីមែលិមញិ អាជាា ធររនរខមាព ធអែត៊ូ ងទឹក្ខដើរខោយថាមេលេនល៉ឺ
ស្េ៉ះអាទិត្យ រមួជាមយួនឹងការសាងរងផ់ល៊ូវក្រួសក្រហមថ្មីចាំនួន ៣ កេែក្នុង
ខេត្តខកា៉ះកុ្ង កដលនឹងផតល់លទធភាេដល់រហេមនជ៍នបទកដលមនិមាន
ការផគត្ផ់គងទឹ់ក្សាប ឬផល៊ូវថ្នល់។ ការសាងរងខ់ៅឃុាំជីផ្លត្ ់ ស្រុក្ថ្មរាំង 
ខេត្តខកា៉ះកុ្ង ខធវើខៅរនខោយេខស្មាង Southern Cardamom 
REDD+ កដលបានលក្ក់ាប៊ូនដល់សាជីវក្មម។ េខស្មាងខន៉ះស្ត្ូវរន
ស្េបស់្េងខោយស្ក្រួងបរសិាថ ន និងអនុវត្តខោយអងគការរមពន័ធរត្វផ្ស្េ។ 
ខោងតាមកផនការការ្រ អែត៊ូ ងទឹក្ខន៉ះ េ៉ឺជាអែត៊ូ ងទឹក្ដធ៏ាំបាំផុត្មនិ
ធ្លល បម់ានេីមនុមក្ កដលមានអាងរតុក្ទឹក្ចាំែុ៉ះ ១០,០០០ លីស្ត្ កដល
អាចបខស្មើស្បជាេលរដាចំនួន ១៧៦ ស្េួសារ។ ផល៊ូវថ្មីរាំង ៣ ខន៉ះ នឹងផតល់
ស្បខោជនដ៍ល់ស្បជាេលរដាស្បមាែ ៦៣៨ ស្េួសារ ។ ខោក្ រុេ រុធី 
អភរិលរងខេត្តខកា៉ះកុ្ងរនមានស្បសារនថ៍ា “ខហោា រចនារមពន័ធថ្មី
រាំងខន៉ះរនរស្មួលដល់ការច៊ូលខៅកានទី់ផាររាំខាន់ៗ  ខរវារងគមរាំ

 
២៣០១៤៥ – ពត័ម៌ានគោលគៅអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាពប្រចាំសប្តា ហ ៍

 

  

រ ៀបរ ៀងរោយ សុខ ចន័្ទសុភា អ្នកស្រាវស្រាវនន្មជ្ឈមណ្ឌ លនន្កា សិកាអ្ភវិឌ្ឍន្៍ស្របកបរោយចី ភាព 

 

រលខរ ៀងទី៤៥  

១៦ មករា ២០២៣ -២២ មករា ២០២៣ 

https://www.khmertimeskh.com/501221913/more-than-10000-hectares-of-rice-paddies-in-takeo-affected-by-recent-floods/
https://www.khmertimeskh.com/501222388/champei-sar-70-a-new-rice-variety-named-after-cambodia-australias-diplomatic-relationship/


ខាន់ៗ  និងទឹក្សាា ត្ស្េបស់្រន។់ េខស្មាងខន៉ះជួយ ដល់ជីវភាេររ់ខៅក្នុង
ស្រុក្ខោយផ្លៃ ល់។ េខស្មាង Southern Cardamom REDD+ រន
ផដល់អត្ថស្បខោជនដ៍ល់មនុរែោបព់ានន់ាក្រ់ចួខហើយ ខហើយនឹងបនតជួយ 
ោបព់ានន់ាក្ប់កនថមខទៀត្ខៅក្នុងប ុនាម នឆ្ន ាំខាងមេុខន៉ះ។ េាុ ាំរនខឃើញការ
ផ្លល រ់បត៊ូរខោយកភនក្របរ់េាុ ាំផ្លៃ ល់ និងខលើក្ទឹក្ចិត្តរមាជិក្រហេមនឱ៍្យ
កចក្រ ាំកលក្បទេិខសាធនផ៍្នការផ្លល រ់បត៊ូរក្នុងជីវភាេររ់ខៅស្បចាំផ្ថ្ៃរបរ់
េួក្ខេ។ 

ស្បភេ: Khmer Times 

CGCC រនខចញលិេតិ្ធ្លនា (LG) ៩៨៥ ចាប ់ ជាមយួនងឹចាំននួ
ស្រក្ក់្មចរីរបុ ៩២,៧ ោនដុោល រ 

សាជីវក្មមធ្លនាឥែរនក្មពុជា ភអិីលរីុ (CGCC) កដលស្េបស់្េង
ខោយរដា រនខចញលិេិត្ធ្លនា (LG) ចាំនួន ៩៨៥ ចាបជ់ាមយួនឹង
ស្រក្ក់្មចរីរបុ ៩២,៧ ោនដុោល រ េិត្ស្តឹ្មផ្ថ្ៃទី៣១ កេធន៊ូ ឆ្ន ាំ ២០២២ 
ចបត់ាាំងេីស្ក្ុមហ ុនខន៉ះដាំខែើ រការខៅក្នុងរយៈខេល ២ ឆ្ន ាំចុងខស្កាយ 
ខដើមបជីាំរញុខរដាកិ្ចចឱ្យខងើបខ ើងវញិ ជាេិខរររហស្ររធុនត្៊ូច និង
មធយម េីវបិត្តរុិេភាេផ្នជាំង៉ឺ Covid-19 ។ អេគនាយក្ CGCC ខោក្ 
Wong Keet Loong រនឱ្យដឹងខៅក្នុងរិកាខ សាោស្បចាំឆ្ន ាំរបរ់ 
CGCC រតីេី «តួ្នាទីផ្នេខស្មាងការធ្លនាឥែរនក្នុងការអភវិឌ្ឍរហ
ស្ររធុនត្៊ូច និងមធយម ខៅក្មពុជា និងអាសា ន» នាផ្ថ្ៃទី ១៧ កេមក្ោ
ថា េិត្ស្តឹ្មផ្ថ្ៃទី ៣១ កេធន៊ូ ឆ្ន ាំ ២០២២ សាថ បន័ខោក្រនទទួលលិេិត្
ធ្លនាររបុ (LG) និងចាំនួនស្រក្ក់្មចរីរបុ ៩២,៧ ោនដុោល រ េែៈ
ស្រក្ក់្មចកីដលមានការធ្លនាមានចាំនួន ៧០,៩ ោនដុោល រ េិត្ស្តឹ្មផ្ថ្ៃទី 
៣០ កេវចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២២។ ទឹក្ស្រក្ធ់្លនាចាំនួន ៥១,២ ោនដុោល រ េិត្
ស្តឹ្មផ្ថ្ៃទី ៣០ កេវចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២២។ ខោក្បកនថមថា ក្មចកីដលធ្លនាភាេ
ខស្ចើន េ៉ឺក្នុងវរ័ិយក្រិក្មមមានចាំនួន ២,៦ ភាេរយ ឧរាហក្មម ៨,៣
ភាេរយ ខរវាក្មម ១១,៦ ភាេរយ ពាែិជាក្មមលក្ោ់យ ២៩ ភាេរយ 
និងខផែងខទៀត្ ៤៨,៤ ភាេរយ។ ស្បខភទអនក្េចី ស្កុ្មហ ុនធាំមានចាំនួន ៣៥ 
និងរហស្ររធុនត្៊ូច និងមធយម ៩៥០ េែៈស្បខភទស្រក្ក់្មចមីាន
ធ្លនាចាំនួន ៣២៨ ស្រក្ក់្មចរីម នធ្លនាចាំនួន ៦៥៧។ ខោក្ មុ ី វា ន ់ រដា
ខលខាធិការស្ក្រួងខរដាកិ្ចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ រនឱ្យដឹងក្នុងរិកាខ សាោ
ខាងខលើថា រហស្ររធុនត្៊ូច និងមធយម រនខដើរតួ្ោ ងរាំខានខ់ៅក្នុង
ការស្ទស្ទងក់ារអភវិឌ្ឍរងគមខរដាកិ្ចចក្មពុជា ខោយរនរមួចាំកែក្កាត្់
បនថយភាេស្កី្ស្ក្េួរឱ្យក្ត្រ់មាគ ល់េីអស្តា ៥០,២ ភាេរយក្នុងឆ្ន ាំ ២០០៣ 

មក្ស្តឹ្ម ១៧,៨ ភាេរយក្នុងឆ្ន ាំ ២០២០ តាមរយៈការបខងកើនការ្រ និង
ស្រក្ច់ាំែ៊ូ លជ៊ូនស្បជាេលរដាក្មពុជា។ ខោក្បនតថា ការអភវិឌ្ឍរហ
ស្ររធុនត្៊ូច និងមធយម េ៉ឺជាការ្រអាទិភាេរបរ់រោា ភរិល កដលឆលុ៉ះ
បញ្ជច ាំងតាមរយៈយុទធសាគរត និងខរលនខោរយរាំខាន់ៗ កដលស្ត្ូវ
រនោក្ខ់ចញខោយរោា ភរិល និងរនបខងកើត្សាថ បន័ពាក្េ់ន័ធខដើមបរីាំ
ស្ទដល់ការអភវិឌ្ឍរហស្ររធុនត្៊ូច និងមធយម រមួរាំងការបខងកើត្សាជី
វក្មមធ្លនាឥែរនក្មពុជាផងកដរ ខដើមបកីចក្រ ាំកលក្ហានិភយ័ជាមយួ
ស្េឹ៉ះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុក្នុងការផតល់ក្មចរីាំខៅបខងកើនលទធភាេទទួលរនក្មចី
របរ់ស្ក្ុមហ ុនអាជីវក្មម េិខរររហស្ររធុនត្៊ូច និងមធយម។ 

ស្បភេ: The Phnom Penh Post 

ស្ក្រួងធនធ្លនទកឹ្ រាំែ៊ូ មេរស្បខទរក្៊ូខរ   ឱ្យជយួ ខលើម៊ូលោា ន
បខចចក្ខទរស្បេន័ធផ្លក យរែប ឧតុ្នយិម នងិការបែតុ ៉ះបោត ល
ធនធ្លនមនុរែ 

រដាមគនតីស្ក្រួងធនធ្លនទឹក្ និងឧតុ្និយម ខោក្ លឹម រនខហា រន
រាំែ៊ូ មេរដល់ស្បខទរក្៊ូខរ   ឱ្យជួយ ដល់ស្ក្រួង ធនធ្លនទឹក្ និងឧតុ្
និយមខលើម៊ូលោា នបខចចក្ខទរស្បេន័ធផ្លក យរែប ឧតុ្និយម ជលសាគរត 
និងការបែតុ ៉ះបោត លធនធ្លនមនុរែ។ ការរាំែ៊ូ មេរខន៉ះស្ត្ូវរនខធវើ
ខ ើងក្នុងជាំនួបរវាងខោក្រដាមគនតី និងខោក្ Jong-seong Lim រមាជិក្
រភាសាធ្លរែរដាក្៊ូខរ  , Dr. Yong-deok Cho អេគខលខាធិកាស្ក្ុមស្បឹក្ា
ទឹក្អារីុ (AWC SG), ត្ាំោង UNDP ខៅក្មពុជា និងរហការ ីនាទី
រតីការស្ក្រួង ខដើមបេីស្ងឹងកិ្ចចរហស្បតិ្បត្តិការ និងេិភាក្ាករវងរក្
ដាំខោ៉ះស្សាយរមួរន  រតីេីបញ្ជា ទឹក្ថាន ក្ជ់ាតិ្ និងត្ាំបនអ់ារីុ។ ខន៉ះខបើ
ខោងតាមស្ក្រួងធនធ្លនទឹក្ កាលេីផ្ថ្ៃទី២០ កេមក្ោខន៉ះ។ ស្ក្រួង
រនបញ្ជា ក្ថ់ា៖ «ឯក្ឧត្តម Jong-seong Lim នឹងពាាំនាាំន៊ូវរាំែ៊ូ មេរ
ខាងខលើជ៊ូនដល់ោជរោា ភរិលក្៊ូខរ   និងរនបញ្ជា ក្ថ់ា ចាំខពា៉ះអនាេត្ខៅ
មេុខទៀត្ ខហើយស្បខទរក្៊ូខរ   នឹងខធវើការជាមយួរន ពាក្េ់ន័ធនឹងវរ័ិយ
ធនធ្លនទឹក្ េុាំកមនរស្មាបក់ត្ក្មពុជាខទ េ៉ឺខៅក្នុងស្បខទរអារីុរាំងម៊ូល»
។ ក្នុងឱ្ការខន៉ះ ខោក្រដាមគនតី រនវាយត្ផ្មលេពរ់ចាំខពា៉ះរមទិធផលជា
ខស្ចើនកដលស្បខទរក្៊ូខរ   រននិងក្ាំេុងបនតជួយ ឧបត្ថមភ និងរាំស្ទដល់ការ
អភវិឌ្ឍខរដាកិ្ចចក្មពុជា ជាេិខររ វរ័ិយធនធ្លនទឹក្ស្ត្ូវរនេស្ងឹង 
េស្ងីក្ និងខធវើការអភវិឌ្ឍជាបនតបនាៃ ប ់ខហើយនឹងបនតន៊ូវកិ្ចចរហស្បតិ្បត្តិ 

https://www.khmertimeskh.com/501222102/solar-water-well-roads-inaugurated-at-cardamoms/
https://www.postkhmer.com/business/2023-01-18-0958-246027.html


ការរវាងស្បខទររាំងេីរកដលមានទាំនាក្ទ់ាំនងលាជាស្បវត្តិសាគរតយ៊ូរលង់
ោរ់មក្ខហើយ ឱ្យកានក់ត្លាស្បខរើរ និងកានក់ត្រងឹមាាំបកនថមខទៀត្។ 
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ក្រខទរចនិរនោយការែ៍ថាមានអនក្សាល បខ់ោយសារជាំង៉ឺ COVID-
19 ស្បមាែ ១៣,០០០ កាលេខីេលររត ហ៍មនុ 

ស្បខទរចិនរនោយការែ៍ថាមានអនក្សាល បរ់ក្ទ់ងនឹង COVID-19 
១៣,០០០ ខៅក្នុងមនៃីរខេទយខៅចខនាល ៉ះផ្ថ្ៃទី ១៣ និង ១៩ កេមក្ោ បនាៃ ប់
េីមគនតីរុខាភរិលជានេ់ពរ់មាន ក្រ់ននិោយថា ស្បជាជនភាេខស្ចើនរន
ឆលងខមខោេខន៉ះរចួខហើយ។ ស្បខទរចិនមយួររត ហ៍មុនរននិោយថា
មនុរែជិត្ ៦០,០០០ នាក្រ់នសាល បខ់ោយ COVID-19 ខៅក្នុងមនៃីរ
ខេទយេិត្ស្តឹ្មផ្ថ្ៃទី ១២ កេមក្ោ ប កុនតមានការរងែយ័រកី្ោលោលខលើ
ទិនននយ័ផល៊ូវការចបត់ាាំងេីទីស្កុ្ងខប កាាំងរនលុបខចលការស្េបស់្េង
ស្បឆ្ាំងខមខោេភាល មៗកាលេីកេមនុ។ មជឈមែឌ លស្េបស់្េង និងប ក្ រជាំង៉ឺ
របរ់ស្បខទរចិន (CDC) រននិោយខៅក្នុងខរចក្តីកថ្លងការែ៍មយួ
កាលេីផ្ថ្ៃខៅរថ៍ា អនក្ជាំង៉ឺកដលរស្មាក្េារលខៅមនៃីរខេទយចាំនួន 
៦៨១ នាក្រ់នសាល បខ់ោយសារជាំង៉ឺផល៊ូវដខងាើមកដលបោត លមក្េីការឆលង
ខមខោេវរីរុ ខហើយ ១១,៩៧៧ នាក្រ់នសាល បខ់ោយសារជាំង៉ឺខផែងខទៀត្ 
រមួជាមយួនឹងការឆលងក្នុងអាំ ុងខេលខនា៉ះ ខហើយខន៉ះតួ្ខលេមនិោប់
បញ្ច៊ូ លអនក្សាល បខ់ោយសារខមខោេខៅផៃ៉ះខទ។ ស្ក្ុមហ ុន Airfinity កដល
ជាស្ក្ុមហ ុនេាក្រែ៍ឯក្ោជយរនរ នស់្បមាែថាចាំនួនអនក្សាល ប់
ខោយសារ COVID-19  ស្បចាំផ្ថ្ៃខៅក្នុងស្បខទរចិននឹងខ ើងដល់ក្ាំេ៊ូល
ស្បកហល ៣៦,០០០ នាក្ក់្នុងអាំ ុងខេលផ្ថ្ៃឈបរ់ស្មាក្បែុយច៊ូលឆ្ន ាំ
ថ្មី។ ស្ក្ុមហ ុនក្រ៏នរ នស់្បមាែផងកដរថាមនុរែជាង ៦០០,០០០ 
នាក្រ់នសាល បខ់ោយសារជាំង៉ឺខន៉ះចបត់ាាំងេីស្បខទរចិនរនខរ៉ះបង់
ខចលខរលនខោរយ Zero-Covid ក្នុងកេធន៊ូកាលេីឆ្ន ាំមនុ។ 
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More than 10,000 hectares of rice paddies in 

Takeo affected by recent floods 

Ouch Phea, Governor of Takeo, said that the recent out of 

season floods affected more than 10,000 hectares of rice 

fields in the province. The provincial governor confirmed 

that the four districts affected by the floods in the dry 

season include: Treang, Samrong, Ang Borei and Daun 

Keo districts. He stated that of the more than 10,000 

hectares of rice paddy affected by rain, 10 hectares were 

completely destroyed and 300 were saved. Phea said that 

he had inspected the areas affected by the floods and 

instructed the agricultural officials, water resources 

officials and local authorities to continue to monitor and 

evaluate the impact of the floods and urged them to be 

prepared to open waterways and evacuate people from 

flooded areas to safer places if floods occur. 

Source: Khmer Times   

Champei Sar 70, a new rice variety named after 

Cambodia-Australia’s diplomatic relationship 

Champei Sar 70 is a new variety of rice named in late 

2022 by Cambodian Prime Minister Hun Sen to mark the 

70th anniversary of the establishment of diplomatic ties 

between Cambodia and Australia. Champei Sar 70 was 

bred by the Cambodian Agricultural Research and 

Development Institute (CARDI) from Phka Rumduol with 

CNi9024. According to the Australian Embassy in 

Cambodia, Champei Sar 70 was developed when 

Cambodia needed a new premium rice variety that 

farmers could harvest in short periods twice a year. It is a 

new rice variety supported by the Australian Government 

and is now being used to produce genetically pure seeds 

to supply local communities, the source added. “Last year, 

Australia and Cambodia marked 70 years of diplomatic  

 

 

 

 

 

 

relations — the new rice was officially released after 9 

years of hard work, including many tests and trials,” the 

embassy underlined. 

Source: Khmer Times   

Solar water well, roads inaugurated at 

Cardamoms 

Authorities yesterday inaugurated a solar-powered water 

well along with construction of 3 new laterite roads in 

Koh Kong province giving access to rural communities, 

which did not have fresh water supplies or roads. The 

construction in Chi Phat commune, Thma Baing district, 

Koh Kong province, was made possible thanks to the 

Southern Cardamom REDD+ project, which sells carbon 

offsets to corporations. The project was managed by the 

Ministry of Environment and implemented by the 

Wildlife Alliance. According to the work plan, the water 

well is one of the largest ever built, with a 10,000-litre 

storage tank, serving around 176 families. The 3 new 

roads benefit approximately 638 families. “These new 

infrastructures have eased access to key markets, essential 

social services and adequate clean water. The project 

supports local livelihoods directly. The Southern 

Cardamom REDD+ project has benefitted thousands of 

people already and will continue to aid thousands more in 

coming years. I have seen the transformation with my 

own eyes and encourage community members to share 

their experience of changes to their daily lives,” said Sok 

Sothy, Deputy Governor of Koh Kong province during his 

inaugural address. 

Source: Khmer Times   
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CGCC-guaranteed loans reach $92.7 million  

Credit Guarantee Corporation of Cambodia Plc (CGCC) 

has issued a total of 985 Letters of Guarantee (LG) for 

loans worth $92.7 million as of December 31 after more 

than two years of operation, as part of its mission to 

support post-Covid-19 economic recovery, especially 

among small- and medium-sized enterprises (SME). 

These numbers were disclosed by CGCC CEO Wong 

Keet Loong on January 17 at the state-owned enterprise’s 

annual seminar on the “Role of Credit Guarantee Schemes 

in SMEs Development in Cambodia and ASEAN”. The 

Malaysian shared that, as of November 30, the 

outstanding guaranteed amount was $51.2 million out of 

the $70.9 million worth of loans covered by the LGs – 

remaining in the target 70-80 per cent range at just over 

72 per cent. He broke down the proportions of LGs by 

sectors and other categories: retail trade (29%), services 

(11.6%), industry (8.3%), agriculture (2.6%), other 

(48.4%); SMEs (96.45%), large firms (3.55%); unsecured 

(66.70%), secured (33.30%). Speaking at the seminar, 

Ministry of Economy and Finance secretary of state Mey 

Vann hailed SMEs as drivers of employment as well as 

income for locals and hence key vehicles for socio-

economic progress in Cambodia, largely crediting these 

smaller businesses for reducing the poverty rate from 50.2 

per cent in 2003 to 17.8 per cent in 2020. He highlighted 

SME development as a government priority, stressing that 

a raft of key strategies, policies and even institutions have 

been established to this end. 

Source: The Phnom Penh Post  

South Korea asked to provide technical assistance 

in water resources 

Minister of Water Resources and Meteorology Lim Kean 

Hor on January 20 asked South Korea to assist the 

ministry with technical aspects in relation to satellite 

systems, meteorology, hydrology and human resource 

training. Kean Hor made the request at a meeting with  

 

 

 

 

South Korean parliamentarian Lim Jong-seong, Asia 

Water Council secretary-general Dr Cho Yong-deok, UN 

Development Programme (UNDP) Cambodia resident 

representative Alissar Chaker and her colleagues, at the 

ministry. “Lim will convey this request to the Korean 

government, and in the future, Korea will work together 

on water resource issues, not just for Cambodia, but also 

all of Asia,” the ministry stated. Participants of the 

meeting also discussed stepping up cooperation and 

resolutions to water issues in Cambodia, and Asia as a 

whole. At the meeting, the minister highlighted the long 

history of “good” Cambodia-South Korean relations that 

he said have only improved and deepened over time, and 

expressed appreciation for the East Asian country’s 

continued support for economic development in the 

Kingdom, especially as pertaining to the water resources 

domain. 

Source: The Phnom Penh Post 

China reports nearly 13,000 Covid deaths over 

last week 

China reported nearly 13,000 Covid-related deaths in 

hospitals between January 13 and 19, after a top health 

official said the vast majority of the population has 

already been infected by the virus. China a week earlier 

said nearly 60,000 people had died with Covid in 

hospitals as of January 12, but there has been widespread 

scepticism over official data since Beijing abruptly axed 

anti-virus controls last month. China's Center for Disease 

Control and Prevention (CDC) said in a statement on 

Saturday that 681 hospitalised patients had died of 

respiratory failure caused by coronavirus infection, and 

11,977 had died of other diseases combined with an 

infection over the period. The figures do not include those 

who died from the virus at home. Airfinity, an 

independent forecasting firm, has estimated daily Covid 

deaths in China will peak at around 36,000 over the Lunar 

New Year holiday. The firm also estimated that more than 

600,000 people have died from the disease since China 

abandoned the zero-Covid policy in December. 

Source: Fresh News  
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