
 
 

 

 

 

 

 

 

រដ្ឋមន្ត្រកី្រសួងរសិរមមសសនើ EU ្ងិប៉ា គសី្ថា ្ ពចិារណាស ើការជយួ 
អភវិឌ្ឍ្ដ៍្ ់វស័ិយរសិរមមរមពុជា 

សោរ ឌិ្ត ទីណា រដ្ឋមន្ត រ្កី្រសួងរសិរមម រកុាា ក្រមាញ់ ្ិងស្ស្ថទ សៅ
រនុងជំ្ួរជាមយួតំណាងគណៈរមមការអឺរ ៉ារុ (EU) សៅទីសរីការក្រសួង
រសិរមម កា ពីថ្ងៃទី ៣ ខែរុមភៈ ឆ្ន  ំ២០២៣ ប្សសនើដ្ ់ស្ថា រ័្ ស្េះ ឱ្យ
ពិ្ិតយពិចារណាស ើរញ្ហា ហិរញ្ញរបទា្ហិរញ្ហញ វតាុ ខដ្ ជាគ្្លេះរនុងការ
អភវិឌ្ឍវស័ិយរសិរមម។ ការសសនើខររស្េះ ក្តូវប្សោរ ឌិ្ត ទីណា 
រខ្ាមថា គឺស វ្ើយ៉ា ងណារសងកើ្ផ ិតភាពក្រររសោយក្រសិទធភាព 
សោយរនុងស េះក្តូវពិ្ិតយទាងំការវ ិ្ ិសយគ ្ិងទីផារ រនុងខែែក្រវារ់
ផ ិតរមម ពិសសសសតរ តជាសំខា្ស់ ើគុណភាព្ិងតថ្ម ្ ជាជាង
ររមិាណ។ ស ើសពីស្េះសទៀត ក្តូវស វ្ើយ៉ា ងណាឱ្យអនរផ ិត ឬរសិររ
សមើ ស ើញពីតថ្មឬ្ផ រំសណញថ្្ការមិ្ សក្រើស្ថរធាតុគីមសី ើ
ផ ិតផ រសិរមម។ សរើតាមក្រសួងរសិរមម សោ រំណងថ្្ជំ្ួរស្េះ 
គឺសដ្ើមបសី វ្ើការត្ស់ររូរសយរ ់ស ើអាទិភាពសំខា្់ៗ ររស់ក្រសួងរសិរមម 
រកុាា ក្រមាញ់ ្ិងស្ស្ថទ ខដ្ ក្សរ ល្ងរិរចសហក្រតិរតរិការអាទិភាព
ររស់សហភាពអឺរ ៉ារុ ្ិងរិរចសហក្រតិរតរិការ សព អ គតរនុងវស័ិយ
រសិរមម ខដ្ សព ងមីៗស្េះ EU ប្ពិសក្ោេះសយរ ់សីុជសក្ៅជាមយួ
 យរោឋ ្ពារព់័្ ធររស់ក្រសួង សដ្ើមបរីំណតរិ់រចការរមបង្ិងអាទិភាព 
ខដ្ ក្តូវអ្ុវតររនុងរយៈសព  ៥ឆ្ន រំ ា រ ់ សំសៅជំរញុការ សំរញ
ផ ិតផ ខដ្ មា្តថ្ម្សៅកា្ទី់ផារអ រ្រជាតិ រនុងស េះរមួមា្សហ
ភាពអឺរ ៉ារុ ្ិងតំរ្អ់ាស្ថ៊ា ្ជាសដ្ើម។ សោយខែរ សៅរនុងជំ្ួររវាង 
សោររដ្ឋមន្ត រ្ី ឌិ្ត ទីណា ជាមយួសោរ Zaheeruddin Babar 
Thaheem ឯរអគគរដ្ឋទូត ថ្្ស្ថធារណរដ្ឋអុស្ិ្ថមប៉ា គីស្ថា ្ក្រចាសំៅរមពុ
ជា សោររប៏្សសនើឱ្យភាគីប៉ា គីស្ថា ្ពិ្ិតយ ទធភាពរញ្ជូ ្អនរជំ ញរ
ណរុ េះ 

 

 

 

 

 

រណារ  ភាស្ថអងស់គ្សរនុងវស័ិយរសិរមម សដ្ើមបសី ើររមពស់សមតាភាព
្្ធា្ម្ុសែរនុងរិរចការក្ស្ថវក្ជាវឱ្យកា្ខ់តមា្ភាពទូ ំទូោយ។ 
រនុងជំ្ួរស េះ សោរ ឌិ្ត ទីណា ប្ឯរភាពរំសពាេះការស ើរសែើងររស់
សោរឯរអគគរដ្ឋទូតប៉ា គីស្ថា ្ ខដ្ ស ើរសែើងអំពីតក្មូវការថ្្ខផ្ការ
ការងារ (Framework) សដ្ើមបជីាផូ្វសដ្ើរមយួរាស់ោស់រនុងការអ្ុវតរ
ការងារ រដូ៏្រជារិរចសហក្រតិរតរិការ  រវាងក្រសទសទាងំពីរ។ 
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អាជាា ្រសក្ោងសងស់ោងរក្រផ ិតទលរស្ថា តជហំា្ទ៣ី ខដ្ អារ 
ផ ិតទលរប្ ១៣០ ពា្ខ់ម៉ាក្តគុរ រនុង ១ ថ្ងៃ 

អាជាា ្ររមពុជាសក្ោងស្ថងសងស់ោងរក្រទលរស្ថា ត្ិសោ្ជំហា្ទី៣ ខដ្ 
មា្សមតាភាពផ ិតទលរស្ថា ត ១៣០ ពា្ខ់ម៉ាក្តគុរ រនុង ១ ថ្ងៃ ខដ្ ោជ
រោឋ ភបិ សក្ោងសរើរការោឋ ្ស្ថងសងស់ៅឆ្ន  ំ ២០២៦។ ស្េះសរើតាមែ្លម
ស្ថរថ្្ពិ្ីរុេះហតាស ខាស ើរំណតក់្រជំុពិភារាសរីពីការសរៀររំសិរា
សមទិធ ិទធភាពររស់គសក្មាងពក្ងីរក្រព័្ ធផគតផ់គងទ់លរស្ថា ត្ិសោ្រវាងរោឋ
ររទលរសវយត័ក្រុងភនសំពញ ្ិង JICA កា ពីរុងសបរ ហ៍មុ្ ។ អគគ
 យររោឋ ររទលរសវយត័ក្រុងភនសំពញ សោរ ែុង ណារ ៉ា ូ ប្ឱ្យដ្លងថា 
សោងរក្រខដ្ សក្ោង ល្ងសរើរការោឋ ្ស្ថងសងស់ៅរនុងឆ្ន  ំ ២០២៦ ខាង
មែុគឺសាិតសក្កាមគសក្មាងហិរញ្ញរបទា្ររស់ទីភាន រង់ារសហក្រតិរតរិការ
អ រ្រជាតិជរ៉ាុ្  (JICA) សដ្ើមបធីា ដ្ ់ការផគតផ់គងទ់លរជូ្ក្រជាជ្សៅ
រនុងោជធា្ីភនសំពញ ពិសសសជំរញុការផគតផ់គងត់ំរ្ភ់ាគ ខាងសរើត ្ិង
ខាងតបងូោជធា្ីភនសំពញ ្ិង ១ ខផនរសទៀតរនុងសែតររណារ  ។ សោរប្
រញ្ហជ រថ់ា៖ «រោឋ ររទលរសវយត័ក្រុងភនសំពញ ល្ងសហការជាមយួទី
ភាន រង់ារសហក្រតិរតរិការ អ រ្រជាតិថ្្ក្រសទសជរ៉ាុ្  (JICA) សិរា
គសក្មាងពក្ងីរក្រព័្ ធផគតផ់គងទ់លរស្ថា ត្ិសោ្ជំហា្ទី៣ សដ្ើមបពីក្ងីរការ
ផគតផ់គងទ់លរស្ថា តឱ្យប្ក្គរក់្ោ្ដ់្ ់ព រដ្ឋសៅខរ៉ារខាងសរើត ្ិងខាង

 
២៣០២៤៦ – ពត័ម៌ានគោលគៅអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាពប្រចាំសប្តា ហ ៍

 

  

រ ៀបរ ៀងរោយ សុខ ចន័្ទសុភា អ្នកស្រាវស្រាវនន្មជ្ឈមណ្ឌ លនន្កា សិកាអ្ភវិឌ្ឍន្៍ស្របកបរោយចី ភាព 

 

រលខរ ៀងទី៤៦  

០៦ កុមភៈ ២០២៣ -១២ កុមភៈ ២០២៣ 
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តបងូោជធា្ីភនសំពញសោយស្ថរររចុរប ន្ ក្រជាជ្ខដ្ រស់សៅខរ៉ារខាង
សរើត ្ិងខាងតបងូោជធា្ីភនសំពញ មា្ទលរសក្រើក្បស់មិ្ ទា្ក់្គរក់្ោ្់
សៅសែើយ»។ សោរ ែុង ណារ ៉ា ូប្រ ដ្ថា សដ្ើមបតីរតាមការសក្រើក្បស់
ទលរ គសក្មាងស្េះមា្សមតាភាពផ ិតក្រមាណជា ១៣០ ពា្ខ់ម៉ាក្តគុរ
រនុង១ថ្ងៃ។ចារពី់ខែសមស្ថ ឆ្ន សំ្េះតសៅ ទីក្រលរារសរចរសទស ល្ងចារស់ផរើម
សិរាពីសមទិធិសមតាភាពថ្្គសក្មាងស្េះ។ 

ក្រភព: The Phnom Penh Post   

ក្រសួងររសិ្ថា ្ោររ់ងវ ់កា្ខ់តខ្ាងំស ើការរពុំ សោយសំណ ់ងម
ព ិ 

សំណ ់ងមពិ ជាសំណ ់សក្ោេះថាន រ ់ខដ្ ក្រសួងររសិ្ថា ្រំពុងយររិតរ
ទុរោររ់នុងការក្គរក់្គង។ រដ្ឋស ខា្ិការ ្ិងជាអនរ ពំារយក្រសួងរ
រសិ្ថា ្ សោរ ស្ក្ត ភន្តកាដ  មា្ក្រស្ថស្ថ៍ា ក្រសួងររសិ្ថា ្  សហការ
ជាមយួថ្ដ្គូរនុងការក្រម ូសំណ ់ងមពិ ពីតំរ្ស់ផែងៗ   សហើយចារស់ផរើ
មដំ្រងូពីោជធា្ីភនសំពញ  សោយប្ោរត់ាមស្ថា ្ីយសក្រងឥ ា្្ៈសផែ
ងៗ មា្ភី្ ី្ី ផារសអអ្ ររុសីរ៉ាងហួត។  គសក្មាងស្េះ រព៏ក្ងីរដ្ ់
សសៀមោរ ្ិងក្ពេះសីហ្ុ។ ការក្រម ូសំណ ់ងមពិ ជាសំណ ់សក្ោេះ
ថាន រស់្េះឱ្យប្ទូ ំទូោយសៅរនុងក្រសទសរមពុជា សក្ពាេះរ្្ងសៅស្េះ ងម
ពិ ខដ្ សក្រើក្បស់សបេះសចា ្ុងសំោម ឬរនុងទលរ។ ។ សោរ ស្ក្ត  
ភន្តកាដ  រញ្ហជ រថ់ា ក្រសួងរំពុងយររិតរទុរោររ់ខ ា្ម ស ើផ រ៉ាេះពា ់
   ខដ្ សរើតពីការរំពុ សំណ ់ងមពិ ។ សោរ ស្ក្ត ភន្តកាដ  ក្បរ់
អនរស្ថរពត័ម៌ា្រនុងសវទិកាថាន រតំ់រ្អ់ាសីុ ្ិងប៉ា សីុហវិរស ើរទី១១ សៅ
សែតរសសៀមោរ ដូ្សរនេះថា៖«តាមពិតសំណ ់ងមពិ សក្ោេះថាន រណ់ាស់ទាងំ
សុែភាព ទាងំជីវរក្មុេះ។ រញ្ហា មយួសទៀត ក្តូវយររិតរទុរោរខ់ដ្រ គឺក្រជា
ស្ស្ថទ សព ែ្េះសក្រើក្បស់ងមពិ សដ្ើមបរំីភ្សឺភ្ើង សក្រើក្បស់ដូ្រ អាងមី ោត់
អារ ល្ងទម្ារស់ចា រនុងទលរ សព ងមពិ ររី រោយ ស្ថរធាតុគីមី្ លង
រំពុ ទលរ ្ិងរ៉ាេះប ់ជីវរក្មុេះ»។ 

ក្រភព: Khmer Times 

ការរ លតរ្រលងរាររ់ោរររយៈសព ១០ឆ្ន កំាតរ់្ាយការស្្ថរជ់ាង ៤
ពា្ ់រ ់

ការរុេះអ្ុវតររ លតរ ដ្លងរាររ់ោររណ៍រយៈសព ១០ឆ្ន  ំររស់អគគសនង
ការោឋ ្្គរប ជាតិ ប្ររស ើញកាតរ់្ាយទាងំសក្ោេះថាន ររ់ោររ 

្ិងកាតរ់្ាយទាងំរំ្ួ្អនរស្្ថរ ់សដ្ើមបឈីា្សៅរមពុជាោម ្ហា្ិភយ័
ែពស់សោយស្ថរសក្ោេះថាន ររ់ោររសក្មារថ់្ងៃអ គត។ របយការណ៍ររស់
អគគសនងការោឋ ្្គរប ជាតិ កា ពីថ្ងៃពុ្ ប្ឱ្យដ្លងថា រំសពាេះ ទធ
ផ ថ្្ការរ លតរ ដ្លងអ្ុវតររារស់ដីពី រោររណ៍ផូ្វសោរ រយៈសព ១០ឆ្ន  ំ
សោយគិតចារពី់ឆ្ន ២ំ០១០ ដ្ ់ឆ្ន ២ំ០២០ មន្ត រ្សីមរតាិរិរចប្រុេះអ្ុ
វតរការងារររស់ែួ្្ប្យ៉ា ងសរមម ជាពិសសស ប្រុេះផែពវផាយអររ់ ំ
រារ ់្ិងការងារសសន្តងាគ េះរ ា ្ជ់ាសដ្ើម។ របយការណ៍រខ្ាមថា រំសពាេះ
ការងាររ លតរ រ្លងរាររ់ោររណ៍រយៈសព ១០ឆ្ន រំ្្ងសៅស្េះ មន្ត រ្ីជំ ញ
ពារព់័្ ធប្រុេះអ្ុវតរទទួ ប្ ទធផ  ាក្រសសើរ សដ្ើមបរីមួរំខណរ
កាតរ់្ាយអនរស្្ថរស់ោយស្ថរសក្ោេះថាន ររ់ោររផូ្វសោរប្រំ្ួ្៤ ៥៦
១ រ ់ សសមើ ល្ង៦២ភាគរយ ថ្្ខផ្ការជាតិទសែវតែរសុ៍វតាិភាពរោររណ៍
ផូ្វសោរ។ របយការណ៍រ រ្ថា រំ្ួ្ខាងស ើស្េះ សរើស្ៀរជាមយួរំ្ួ្
ក្រជាជ្ ្ិងរំ្ួ្យ្យ្រ គឺកាតរ់្ាយអក្តាស្្ថរពី់រំ្ួ្១៣ រ ់
មរសៅក្តលមរំ្ួ្១០ រ ់រនុងរំសណាមក្រជាជ្រំ្ួ្១ខស្ រ ់ែណៈ
កាតរ់្ាយអក្តាស្្ថរពី់រំ្ួ្១០ រ ់មរសៅក្តលមរំ្ួ្សក្កាម៣ រ ់រនុង
រំសណាមយ្យ្ររំ្ួ្១មុឺ្ សក្គឿង។ ក្រភពដ្ខដ្ ថា ការរុេះរ លតរ រ្លង
អ្ុវតររាររ់ោររណ៍ផូ្វសោរ ប្ជំរញុស ើររមពស់ស្ថម រតីសោរពរារ ់
សឆ្ព េះសៅសរៀររំឱ្យកា្ខ់តក្រសសើរសែើងពារព់័្ ធសណារ រធ់ាន ររ់ោររណ៍ 
សដ្ើមបឱី្យប្សមក្សរតាមរទោឋ ្សុវតាិភាពរោររណ៍ ្ិងរមួរំខណរ
ស ើររមពស់រិតា្ុភាពជាតិ។ 

ក្រភព: Khmer Times 

សវទកិា 3R ្ងិសសដ្ឋររិចរក្កា សតរ តស ើការក្គរក់្គងសំណ ់ ្ងិការ
ខរថ្រនសែើងវញិ 

សវទិកាថាន រតំ់រ្ស់ ើរទី១១ សដីពី 3R ្ិងសសដ្ឋរិរចរក្កា ខដ្ រមពុជាស វ្ើ
ជាមាច ស់ផាេះ រំពុងសរៀររំស វ្ើសៅសែតរសសៀមោរ។ សវទិការយៈសព ៣ថ្ងៃ ចារ់
សផរើមពីថ្ងៃទី៨ ្ិងរញ្ចរស់ៅថ្ងៃទី១០ ខែរុមភៈ មា្អនររូ រមួ៣៩
ក្រសទស គឺសតរ តសំខា្ស់ ើការក្គរក់្គងសំណ ់ទូសៅ ្ិងការខរថ្រន សក្រើ
ក្បស់សែើងវញិ។ សោរ ស្ក្ត ភន្តកាដ  រដ្ឋស ខា្ិការក្រសួងររសិ្ថា ្ ស ើរ
សែើងថា សវទិកាខាងស ើស្េះសតរ តស ើសោ ការណ៍ 3R ពារព់័្ ធការ ល្ង
ការកាតរ់្ាយ ការសក្រើក្បស់សែើងវញិ ្ិងការខរថ្រន។ សោររ្រថា សវទិកា
ស្េះសំសៅជារមួពារព់័្ ធជាមយួការោររុ់េះសោ ការណ៍ 3R សៅរនុង
ដំ្សណើ រការអភវិឌ្ឍវស័ិយសំខា្់ៗ សដ្ើមប ីកាតរ់ ា្យស ើ្្ធា្្មមជាតិជា
ខផនរមយួថ្្ទុ្រនុងការយរមរផ ិត ឬសក្រើក្បស់។ ទី២សដ្ើមបឲី្យសងគម
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ោម ្សំណ ់ គឺសយើងក្តូវកាតរ់ ា្យ ឬការសក្រើក្បស់សែើងវញិ ការខរថ្រន
សែើងវញិ ខដ្ សំណ ់ស េះសំសៅស ើការសក្រើក្បស់ររស់ម្ុសែ ្ិងផ
 ិតភាព ្ិងការសក្រើក្បស់សផែងៗ។ តំណាងក្រសទសរូ រមួរប៏្ស ើរ
សែើងក្រហារក់្រខហ ោន ថា ការអ្ុវតរសោ ការណ៍ 3R  ្ិងសសដ្ឋរិរច
រក្កា គឺកាតរ់ ា្យសំពា្ស ើ្្ធា្្មមជាតិ វាជាខផនរមយួថ្្ការធា 
្ូវការអភវិឌ្ឍសោយរីរភាព សហើយការអ្ុវតរ្៍្ ូវការណ៍ស្េះ មិ្ ខម្ក្តលម
ខតស វ្ើឲ្យមា្ការការពារររសិ្ថា ្សទ ខតវាប្រូ រមួរនុងការសសក្មរប្្ូវ
សោ ការណ៍អភវិឌ្ឍ្ស៍ោយរីរភាពខដ្ ប្រំណត ់ដូ្រជាការរ្ាុកំារ
ខក្រក្រួ អាកាសធាតុ គុណភាពទលរ ររសិ្ថា ្ ្ិងតសុរភាព ពិសសស
សុែុមា ភាពព រដ្ឋ។ 

ក្រភព: Khmer Times    
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Tina seeks agri-cooperation with EU, Pakistan 

Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries Dith Tina 

requested the EU consider financing key development in 

the Kingdom’s agriculture sector. He made the request 

during a February 3 meeting with EU representatives at 

ministry headquarters. He said that the request was 

intended to increase productivity, which a focus on 

quality and price, rather than quantity. In addition, the 

ministry needs to ensure that farmers see the value of 

reducing the use of chemicals on agricultural products. 

According to the ministry, the meeting aimed to exchange 

views on the main priorities outlined by the ministry for 

the EU's future cooperation in the agricultural sector. The 

EU recently consulted with the various departments of the 

ministry to determine the main tasks that will be 

implemented in the next five years. The goal is to boost 

the export of high value products to international markets, 

including the EU and ASEAN. In an earlier meeting with 

Pakistani ambassador Zaheeruddin Babar Thaheem, Tina 

asked that Pakistan examine the possibility of sending 

agricultural specialists to develop the Kingdom’s human 

resource capacity. Tina and the ambassador agreed on the 

need for a clear framework for the implementation of 

cooperation between the two nations.  

Source: The Phnom Penh Post   

Government builds a water treatment plant that 

can treat 100,000 cubic meters every day 

The Cambodian authority plans to build the third phase of 

the Niroth Water Treatment Plant, which has a capacity of 

130,000 cubic meters of clean water per day, which the 

Royal Government plans to open in 2026. This is 

according to the content of the signing ceremony of the 

meeting to discuss the feasibility study of the project to  

 

 

 

 

 

 

expand the Niroth water supply system between the 

Phnom Penh Water Supply Authority and JICA last 

weekend. Phnom Penh Water Supply Authority Director 

General Long Naro said that the plant, which is scheduled 

to open in 2026, is under a project funded by the Japan 

International Cooperation Agency (JICA) to ensure water 

supply to the people. In Phnom Penh, especially to 

promote the supply of the eastern and southern areas of 

Phnom Penh and the other part in Kandal province. He 

said: "Phnom Penh Water Supply Authority will 

cooperate with the Japan International Cooperation 

Agency (JICA) to study the project to expand the Niroth 

Water Supply System Phase 3 to expand the water supply 

to the people in the east. And south of Phnom Penh, 

because now people living in the east and south of Phnom 

Penh do not have enough water. Mr. Long Naro said that 

in order to meet the water consumption, the project has a 

production capacity of about 130,000 cubic meters per 

day. From April this year onwards, the technical advisor 

will start studying the achievements of this project. 

Source: The Phnom Penh Post   

Ministry of Environment raises concerns over 

battery pollution 

Battery waste is a hazardous waste that the Ministry of 

Environment is taking care of. Secretary of State and 

spokesman for the Ministry of Environment, Mr. Neth 

Pheaktra, said that the Ministry of Environment is 

cooperating with partners to collect waste from various 

areas, starting from Phnom Penh, with various gas 

stations, including PTT, Aeon Market, Peng Huot. . The 

project also extends to Siem Reap and Sihanoukville. 

Extensive collection of this hazardous waste battery in 

Cambodia, because in the past, batteries used to be thrown 

in the trash or in the water, etc. Mr. Neth Pheaktra stated 
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that the Ministry is paying more attention to the effects 

caused by battery pollution. "Actually, battery waste is 

very dangerous to health and biodiversity," Neth Pheaktra 

told reporters at the 11th Asia-Pacific Regional Forum in 

Siem Reap. "Another problem to keep in mind is that 

fishermen sometimes use batteries for flashlights. They 

may drop them into the water. As the batteries dissolve, 

chemicals will contaminate the water and touch the 

biodiversity ball." 

Source: Khmer Times  

10-year traffic law enforcement reduced deaths by 

more than 4,000 

The National Police Commission's 10-year 

implementation of traffic law enforcement has found that 

both traffic accidents and the number of fatalities to reach 

Cambodia without high risk of traffic accidents in the 

future will be reduced. According to a report by the 

National Police on Wednesday, as a result of the 10-year 

reinforcing of the law on road traffic, from 2010 to 2020, 

law enforcement officials have been active in their work 

such as disseminated education, law and emergency work. 

The report added that the traffic law enforcement work 

over the past 10 years, relevant officials have achieved 

good results to contribute to reduce the number of deaths 

due to road traffic accidents by 4,561 people, equivalent 

to 62% of the national decade of road traffic safety plan. 

The report said that compared to the population and the 

number of vehicles, the death numbers were reduced from 

13 to 10 per 100,000 people, while the death toll was 

reduced from 10 to less than 3 people out of 10,000 

vehicles. The same source said that the enforcement of the 

road traffic law has promoted the spirit of respect for the 

law towards better preparation related to traffic order to 

meet traffic safety standards and contribute to the 

promotion of national prestige. 

Source: Khmer Times     

 

 

 

 

3R Forum and Circular Economy focus on waste 

management and recycling 

The 11th Regional Forum on 3R and Circular Economy, 

hosted by Cambodia, is being held in Siem Reap. The 

three-day forum starts on the 8th and ends on the 10th of 

February with participants from 39 countries, focusing on 

general waste management and recycling. Mr. Neth 

Pheaktra, Secretary of State of the Ministry of 

Environment, said that the forum focuses on 3R principles 

related to reduction, reuse and recycling. He said that the 

forum aims to involve the introduction of 3R principles in 

the development process of key sectors to reduce natural 

resources as part of the capital to produce or use, 

secondly, to create no waste society,  Reduce or reuse, 

recycle should be applied. Waste refers to human 

consumption and productivity and other uses. 

Representatives of the participating countries also 

similarly stated that the implementation of the 3R 

principles and the circular economic is to reduce the 

pressure on natural resources, it is part of ensuring 

sustainable development, and the implementation of this 

is not only to protect Environment, but it contributes to 

the achievement of defined sustainable development 

principles, such as adaptation to climate change, water 

quality, environment and comfort, especially the well-

being of citizens. 

Source: Khmer Times     
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Telegram: AVI Channel (https://t.me/asianvision) 
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