
 
 

 

 

 

 

 

 

កម្រតិនៃអំព ើហិង្សាកនុង្សម្រសួារព ើស្ត រ្ីពៅតតមាៃកម្រតិខ្ព្់ 
ខ្ណៈព  តែ ឧប្បតរិពហតុជាង្ស ២,០០០   នៃអំព ើហឹង្សាកនុង្សម្រួសារព ើ 
ស្ត្រីម្តូវបាៃពោោះម្សាយពោយម្ក្ួង្សកិច្ចការនារ ី   កា  ីឆ្ន រុំៃ     ប្ ុតៃរ 
អាជាា ធរបាៃ្តររង្សការម្ ួយបាររភថា    ការពកើតព ើង្សនៃអំព ើហិង្សាពៅតត 
មាៃកម្រតិខ្ព្់ពៅទូទងំ្សម្ប្ពទ្។ រែឋព ខាធិការម្ក្ួង្សកិច្ចការនារ ី
អនកម្្ី កឹរ ្ុផាត បាៃៃិយាយកា  ីរស ិរិញថា 
កម្រតិនៃអំព ើហឹង្សាព ើស្ត្រីពៅកនុង្ស្ហររៃរឺ៍ឋតិពេរ ពទោះជាយា ង្សពៃោះករ ី
វាពៅតតពកើតព ើង្សកនុង្សកម្រតិខ្ព្់រួរឱ្យម្ ួយបាររភ ពហើយរោឋ ភិបា  
ៃិង្សអង្សគការពម្ៅរោឋ ភបិា បាៃ្តររង្សៃូវតម្រូវការជាប្នាា ៃ់ពែើរបបី្ញ្ឈប្់
ការអៃុវតរ។ អនកម្្ី កឹរ ្ុផាត បាៃៃិយាយថា កា  ីឆ្ន រុំៃ 
មាៃករណីចំ្ៃួៃ ២,៥៥៣ តែ ម្ក្ួង្សកិច្ចការនារ ី
បាៃជួយ ្ ពស្ត គ្ ោះស្ត្រី ីអំព ើហិង្សាកនុង្សម្រួសារ     ៃិង្សពធវើអៃររាររៃត៍ារផ្លូវ 
ច្ាប្ព់ែើរបពី ើកករព្់ការរ្់ពៅរប្្់ ួកពរ។                «វារៃិតរៃជា 
ពោ បំ្ណង្សរប្្់ម្ក្ួង្សកនុង្សការពោោះម្សាយអំព ើហិង្សាកនុង្សម្រួសារព ើ
ស្ត្រីពោយខ្លួៃឯង្សពនាោះពទ  ផ្ាុយពៅវញិ     ពយើង្ស្ហការយា ង្សជិត្និទធជា 
រយួម្ក្ួង្សយុតរិធរ ៌ ប្ ូ ិ្ ៃិង្សរស្តៃរីអៃុវតរច្ាប្់ពផ្សង្សពទៀត។ ែូពច្នោះ 
 ទធផ្ នៃការពោោះម្សាយករណីជាង្ស ២,០០០ ជា្រិទធផ្ ្ម្មាប្់
រោឋ ភបិា ទងំ្សរូ »។ អនកម្្ីប្ៃរថា ស្ត្រីតែ ទទួ រង្សៃូវអំព ើហិង្សា
កនុង្សម្រួសារពម្ច្ើៃតតមាៃប្ញ្ហា ្ុខ្ភា ផ្លូវចិ្តរ ពហើយម្ក្ួង្សផ្រ ់ព្វាជួយ 
ជៃរង្សពម្ោោះ។ ម្ក្ួង្សកផ៏្រ ់ព្វាច្ាប្ែ់ ់ស្ត្រីតាររយៈព្វាពរធាវ ី
ពោយឥតរិតនេល ៃិង្សពោយ្ម័ម្រចិ្តរ ឬ ីម្កុរពរធាវរីប្្់ពោកនាយក
រែឋរស្តៃរី ហ ុៃ ត្ៃ។ ពទោះជាយា ង្សពៃោះករី អនកម្្ី កឹរ ្ុផាត 
បាៃច្ង្សអុ ប្ ា្ ញថា ពៅព  ៃិយាយអំ ីអំព ើហឹង្សាព ើស្ត្រី 
ម្ប្ពទ្រឺ្ថិតកនុង្ស   “កម្រតិម្ប្កា្អា្ៃន”      ីពម្រោះខ្ណៈព  តែ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
្រភា ពយៃឌ័រមាៃភា ម្ប្ព ើ្រព ើង្ស កម្រតិនៃអំព ើហិង្សាព ើស្ត្រីពៅតត 
មាៃព្ថរភា កនុង្សរយៈព  ប្ ុនាម ៃឆ្ន កំៃលង្សរកពៃោះ។ 
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ករពុជាែំព ើង្សម្បាកឈ់្នួ អប្បប្រមាែ ់ករមករពរាង្សច្ម្កកាតព់ែរ
្ម្មាប្ឆ់្ន ២ំ០២៣ 
រែឋរស្តៃរីម្ក្ួង្សការ្រ ពោក អិុត ្ំពហង្ស មាៃម្ប្សា្ៃថ៍ា កា  ីនេៃ 
 ុធ ករពុជាបាៃកំណតម់្បាក់ឈ្នួ អប្បប្រមាម្ប្ចំតខ្េមី្ម្មាប្ក់រមករកនុង្ស 
វ ិ្ ័យកាត់ពែរ ត្បកពជើង្ស ៃិង្សទំៃិញពធវើែំពណើ រ ច្ំៃួៃ ២០០ ែុោល រ 
ចប្ ី់ឆ្ន  ំ ២០២៣ ពកើៃព ើង្ស ៣.០៩ ភាររយ ីកម្រតិប្ច្ចុប្បៃន ១៩៤ 
ែុោល រ។ ការម្ប្កា្ពៃោះបាៃពធវើព ើង្សប្នាា ប្ ី់ម្កុរម្បឹ្កាជាតិ 
្ម្មាប្ម់្បាកឈ់្នួ អប្បប្រមាបាៃពបាោះពឆ្ន តព ើម្បាកឈ់្នួ អប្បប្រមា 
ម្ប្តហ  ១៩៨ ែុោល រអាពររកិកនុង្សរយួតខ្្ម្មាប្ឆ់្ន ពំម្កាយ តែ ប្នាា ប្ ់
រកម្តូវបាៃប្តៃថរពោយរោឋ ភបិា ច្ំៃួៃ ២ ែុោល រ។ ្មាជិកម្កុរ 
ម្បឹ្កាចំ្ៃួៃ ៥១របូ្ ររួមាៃតំណាង្សរោឋ ភបិា  ម្កុរអនកផ្ ិត 
ៃិង្ស្ហជី ។ នេៃពៃោះ ម្កុរម្បឹ្កាជាតិម្បាកឈ់្នួ អប្បប្រមាបាៃ្ពម្រច្ 
ព ើម្បាក់ឈ្នួ អប្បប្រមាម្ប្ចតំខ្ចំ្ៃួៃ ១៩៨ែុោល រ ពហើយពោក 
នាយករែឋរស្តៃរី ហ ុៃ ត្ៃ ប្តៃថរ ២ ែុោល រពទៀត ែូពច្នោះម្បាកឈ់្នួ  
អប្បប្រមាម្ប្ចំតខ្្ម្មាប្ឧ់្ាហករមកាតព់ែរ ត្បកពជើង្ស 
ៃិង្សទំៃិញពធវើែំពណើ រ្ម្មាប្់ឆ្ន  ំ ២០២៣ រឺ ២០០ ែុោល រ ពោក អិុត 
្ំពហង្ស បាៃតេលង្សម្បាប្់អនកសារ ត័ម៌ាៃពម្កាយការពបាោះពឆ្ន ត។ 
ពោកកប៏ាៃៃិយាយថា ពម្ៅ ីម្បាកឈ់្នួ  ករមករកនុង្សវ ិ្ ័យកាតព់ែរ 
ត្បកពជើង្ស ៃិង្សទំៃិញពធវើែំពណើ រក៏ៃឹង្សទទួ បាៃអតថម្ប្ពយាជៃព៍ផ្សង្សពទៀត 
 ី ២១-៣២ ែុោល រកនុង្សរយួតខ្្ម្មាប្វ់តរមាៃពទៀង្សទត់ ការែឹកជញ្ជូ ៃ 
ការជួ  ៃិង្សម្បាកអ់តីតភា ការ្រ។ 
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២២០៩៣៤ – ពត័ម៌ានគោលគៅអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាពប្រចាំសប្តា ហ ៍

 

  

រ ៀបរ ៀងរោយ សុខ ចន័្ទសុភា អ្នកស្រាវស្រាវនន្មជ្ឈមណ្ឌ លនន្កា សិកាអ្ភវិឌ្ឍន្ស៍្របកបរោយចី ភាព 

 

រលខរ ៀងទី៣៤  

១៩ កញ្ញា  ២០២២ -០២ តុលា ២០២២ 

https://www.khmertimeskh.com/501155526/level-of-domestic-violence-against-women-still-high/
https://www.khmertimeskh.com/501155781/cambodia-raises-minimum-wage-for-garment-factory-workers-for-2023/


ា្ឹង្សតម្តង្សបាៃពច្ញព្ច្ករីម្ប្កា្អា្ៃនអំ ីទឹកជំៃៃ ់
រណៈករមការម្រប្ម់្រង្សពម្ោោះរហៃររាយពខ្តរ្ាឹង្សតម្តង្ស     បាៃជូៃែំណឹង្ស 
ែ ់អាជាា ធររូ ោឋ ៃ ឱ្យពម្តៀរ កខណៈព ល្ើយតប្ៃឹង្សពម្ោោះទឹកជំៃៃ ់
ខ្ណៈបាៃអំរវនាវឱ្យម្ប្ជា  រែឋរកាការម្ប្ុង្សម្ប្យត័ន។  ពៅកនុង្សព្ច្ករី 
ជូៃែំណឹង្សកា  ីនេៃទី៣០ តខ្កញ្ហា  រណៈករមការបាៃៃិយាយថា 
ការពកើៃព ើង្សករព្់ទឹកកនុង្សទពៃលពររង្សគ ៃិង្សទពៃលព្សាៃ កនុង្សរយៈព   ីរ 
នេៃចុ្ង្សពម្កាយពៃោះ អាច្នាឲំ្យមាៃទឹកជំៃៃ ់ តែ អាច្ប្ ោះរ ់ែ ់ឃុំ 
ៃិង្សម្្ុករយួចំ្ៃួៃ។  ពែើរបធីានាបាៃៃូវការពម្តៀរខ្លួៃរប្្់ ួកពរកនុង្សការ 
ព ល្ើយតប្     ៃិង្សពជៀ្វាង្សផ្ វបិាកធៃៃធ់ៃរ អាជាា ធររូ ោឋ ៃម្រប្ ំ់ោប្ ់
ថាន ករ់ួរតតពរៀប្ច្ំធៃធាៃ    ៃិង្សមាៃតផ្ៃការជាកត់្រង្ស្ម្មាប្អ់ៃររាររៃ ៍
្ពស្ត គ្ ោះប្នាា ៃ់។ ព្ច្ករីជូៃែំណឹង្សប្ៃរថា ជារយួោន ពៃោះ 
ម្ប្ជា  រែឋតែ រ្់ពៅ ឬម្ប្កប្អាជីវករមតារែង្សទពៃល ៃិង្សតំប្ៃទំ់នាប្ 
នានា ម្តូវមាៃការម្បុ្ង្សម្ប្យត័ន ៃិង្សតារោៃហាៃិភយ័នៃទឹកជំៃៃ់។ ម្កុរ
រក ីរណៈករមការបាៃឈ្រព ើពោ ការណ៍កនុង្សការព ល្ើយតប្ច្ំពរោះភា 
អា្ៃនណារយួៃិង្សការការររអាយុជីវតិៃិង្សម្ទ យ្របតរិរប្្់រៃុ្ស។ 
ការម្ប្កា្ពៃោះពធវើព ើង្សប្នាា ប្ ី់ម្ក្ួង្សធៃធាៃទឹក ៃិង្សឧតុៃិយរ ពៅនេៃ
ទី ២៩ តខ្កញ្ហា  បាៃម្ មាៃអំ ីពម្ោោះទឹកជំៃៃត់ែ អាច្ៃឹង្សពកើតមាៃ
ព ើង្ស។ 

ម្ប្ភ : The Phnom Penh Post  

ប្នាា យមាៃជយ័ ខ្ណៈព  ទឹកម្្កចុ្ោះ រឺមាៃអនក ង្សស់ាល ប្ ់ ៧
នាក ់

ពោក  រៃ់ រីរ   អៃុម្ប្ធាៃទី១  នៃរណៈកមាម ធិការជាតិម្រប្ម់្រង្សពម្ោោះ 
រហៃររាយ (NCDM) បាៃជំរញុឱ្យអាជាា ធរពខ្តរប្នាា យមាៃជយ័ 
តារោៃសាថ ៃការណ៍ទឹកជំៃៃ់ឱ្យបាៃែិតែ ់ ពែើរបពីរៀប្ចំ្ការព ល្ើយតប្ 
ឱ្យបាៃឆ្ប្់រហ័្ ពៅកនុង្សម្្ុកចំ្ៃួៃ៥ កនុង្សចំ្ពណារ ៩ម្្ុកជាប្ម់្ ំតែៃ 
ម្ប្ពទ្នេ តែ រង្សផ្ ប្ ោះរ ់។ កនុង្សព  តែ ែឹកនាមំ្កុរការ្រ 
NCDM ចុ្ោះ ិៃិតយសាថ ៃភា ទឹកជំៃៃព់ៅឃុំទឹកពជារ ម្្ុកម្ ោះពៃម្តម្ ោះ 
ពៅនេៃទី២៨ តខ្កញ្ហា  ពោក បាៃ មាៃម្ប្សា្ៃថ៍ា 
ទឹកបាៃចប្ព់ផ្រើរម្្កប្ៃរិច្ររង្សៗ     ពោយសារ ំហូរទឹក ីតផ្នកខាង្សព ើ 
នៃពខ្តរឧតររមាៃជយ័បាៃធូរម្សា ។ កនុង្សែំពណើ រចុ្ោះ ិៃិតយពៃោះ អរែំពណើ រ 
ពោយអភបិា ពខ្តរ ពោក អ ុ៊ុំ រាម្តី ពោក រៃ់ រីរ 
បាៃចុ្ោះ្ួរ្ុខ្ទុកខម្ប្ជា  រែឋ ីផ្ាោះរយួពៅផ្ាោះរយួ ៃិង្សនាយំក 

អំពណាយ្ពស្ត គ្ ោះប្នាា ៃ់្ ម្មាប្់តច្កជូៃម្ប្ជា  រែឋច្ំៃួៃ ២៧៩ 
ម្រួសារ តែ ម្តូវការពម្ច្ើៃបំ្ផុ្ត។ ពយាង្សតារ NCDM រិតម្តឹរោៃ ច្នេៃទី 
២៨ តខ្កញ្ហា  ទឹកជំៃៃព់ៅពខ្តរប្នាា យមាៃជយ័បាៃប្ ោះរ ់ែ ់ម្កុង្ស 
ៃិង្សម្្ុកចំ្ៃួៃ ៥ ជាប្ម់្ ំតែៃម្ប្ពទ្នេ។ ឃុំច្ំៃួៃ ២៦ ៃិង្ស ភូរ ិ ចំ្ៃួៃ 
១២៧ តែ មាៃម្រួសារ្របុ្ច្ំៃួៃ ៧,៥៣៦ តែ តំណាង្សឱ្យរៃុ្ស  
៣៤,១៧៨  នាកប់ាៃរង្សផ្ ប្ ោះរ ់ពោយទឹកជំៃៃ ់ ពោយរៃុ្ស    
១,១០០        នាក់ម្តូវបាៃជពរលៀ្ពៅកាៃទី់ទួ  
្ុវតថិភា  ខ្ណៈតែ  ៧ នាកម់្តូវបាៃប្ញ្ហជ កថ់ាបាៃ ង្សទឹ់ក។ 
របាយការណ៍បាៃប្តៃថរថា នផ្ាែីតម្្្របុ្ចំ្ៃួៃ ២៧,៤២៣ ហិកតា 
ែំ ូង្សរ ី ១,០៣៥ ហិកតា ៃិង្សែំណំាសាច្ម់្បាកចំ់្ៃួៃ ១០៣ ហិកតា 
ម្តូវបាៃជៃ ិ់ច្ ររួជារួយសាោពរៀៃចំ្ៃួៃ ៤១ វតរ ១៦ កតៃលង្ស 
រណឌ  ្ុខ្ភា ច្ំៃួៃ ៣ ៃិង្សផ្លូវចំ្ៃួៃ ២៩៦ ។ 

ម្ប្ភ : The Phnom Penh Post 

ម្ប្ឡាយទឹកពៅកនុង្សម្កងុ្សព្ៀររាប្បាៃតម្ប្កាល យពៅជាផ្លូវពែើរ
អរពោយ "ពកាង្សកាង្ស" 

ពោក  ី រ្មី រែឋព ខាធិការម្ក្ួង្សពរៀប្ចំ្តែៃែី ៃររបូ្ៃីយករម 
ៃិង្ស្ំណង្ស ់ កា  ីនេៃទី១៦ តខ្កញ្ហា  បាៃឲ្យែឹង្សថា 
ម្ប្ឡាយម្ប្តវង្សជាង្សកៃលោះរី ូតរ ម្តកនុង្សពខ្តរព្ៀររាប្ ម្តូវបាៃបិ្ទបាងំ្ស 
ៃិង្សតម្ប្កាល យពៅជាផ្លូវ្ម្មាប្ទ់ក់ទញពភាៀវពទ្ច្រ។ តំប្ៃផ់្លូវពេមើរពជើង្ស 
ម្តូវបាៃោកព់ ម្ ោះថា “ពកាង្សកាង្សសាង្សព្នហ៍” នម្ ពកាង្សកាង្ស 
តែ រែឋរស្តៃរីម្ក្ួង្សពរៀប្ចំ្តែៃែី ពោក ជា ្ុផារា  
មាៃប្ំណង្សច្ង្សោ់ំពែើរអរពៅៃឹង្សផ្លូវ។ ពោក  ី រ្មី បាៃប្ៃរថា 
ពោយសារម្ប្ឡាយកនុង្ស្ ា្ តស់ាវ យែង្សគំ ពខ្តរព្ៀររាប្ 
បាៃជោះឥទធិ  អវជិជមាៃែ ់្ុខុ្មា ភា ម្ប្ជា  រែឋ     ម្ក្ួង្សបាៃ 
ពច្ញរំៃិតតម្ប្កាល យវាពៅជាផ្លូវពែើរករាៃរជាកតៃលង្សករាៃរេមី្ម្មាប្ម់្កុង្ស
។ ពោកបាៃប្តៃថរថា វាៃឹង្សពធវើឲ្យប្រសិាថ ៃម្ប្ព ើ្រព ើង្ស    ៃិង្សព ើកកំ ្់ 
្ុខុ្មា ភា រប្្់អនករ្់ពៅតកបរពនាោះ      ពោយវាជាឧទហរណ៍ែំបូ្ង្ស 
រប្្់ម្ក្ួង្សកនុង្សការបំ្តប្លង្សម្ប្ឡាយប្ង្សាូរទឹកពៅជាផ្លូវ្ម្មាប្់ម្ប្ជាជៃពែើរ
តារ។            រពម្មាង្សពៃោះម្តូវបាៃពធវើព ើង្សប្នាា ប្ ី់ពោកបាៃពឃើញការ 
អភវិឌឍៃ៍តប្ប្ពៃោះពៅកនុង្សម្ប្ពទ្ជប្ ុៃ         ពហើយជាអវីតែ ពោកមាៃ 
អាររមណ៍ថាករពុជាអាច្ពរៀៃបាៃ  ពោយពោកប្តៃថរថាពោករ ឹំង្សថាៃឹង្ស 
មាៃការផាល ្់ប្រូរប្តៃថរពទៀតពៅកនុង្សវ ិ្ ័យពផ្សង្សពទៀត។ 
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https://phnompenhpost.com/national/stung-treng-issues-flood-warnings
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Noru កាល យជារហា យោុះទីហវុង្សកនុង្សរយៈព   ៦ ពមា ង្ស អនកវទិាសាស្ត រ្
ៃិយាយថា  យោុះែខ៏ាល ងំ្សពៃកំ ុង្សកាល យជាការ ិបាករយួកនុង្សការ ាករ 
អនកម្្ុកពៅព ើពកាោះររណីយោឋ ៃតូច្រយួនៃ    Polillo   បាៃទមាល ប្់ៃឹង្ស 
អាកា្ធាតុធៃៃធ់ៃរ។        ពកាោះរប្្់ ួកពរ្ថិតពៅភារឦសាៃម្ប្ពទ្ 
ហវី ី ីៃ   ពៅតារតរររហា្រុម្ទបា ្ីុហវិក     ជាកតៃលង្សតែ  យោុះជា 
ធរមតាម្ប្រូ ផ្រុ ំកមាល ងំ្ស ពហើយតម្ប្ពៅជា យោុះទីហវុង្ស។ ប្ ុតៃរ្ូរបតីត ួកពរក៏ 
ម្្ឡាងំ្សកាងំ្សពោយកមាល ងំ្សនៃ យោុះទីហវុង្ស  Noru   តែ ពរសាគ  ់កនុង្សម្្ុក 
ថាជា Typhoon   Karding    តែ បាៃតម្ប្កាល យ ី យោុះទីហវុង្សពៅជា យោុះ 
ទីហវុង្សទំពៃើប្កនុង្សរយៈព  ម្តឹរតត ៦ ពមា ង្សប្ ុពណាណ ោះ រុៃព  វាយម្ប្ហារ 
តំប្ៃព់ៃោះកា  ីពែើរ្បារ ហ៍ពៃោះ។    ហវី ី ីៃពឃើញ យោុះម្តូ ិច្ជារធយរ 
ចំ្ៃួៃ ២០ កនុង្សរយួឆ្ន  ំ ពហើយខ្ណៈព  តែ  Noru 
រៃិបាៃប្ង្សាការខូ្ច្ខាត      ឬបាតប់្ង្សអ់ាយុជីវតិពម្ច្ើៃែូច្ យោុះទីហវុង្សពផ្សង្ស 
ពទៀតកនុង្សប្ ុនាម ៃឆ្ន េំមីៗពៃោះ      វាបាៃទកទ់ញពោយសារតតវាទទួ បាៃ 
កមាល ងំ្សយា ង្សព ឿៃ។                 ្ភា ែូច្ោន ពៃោះបាៃពកើតព ើង្សពៅកនុង្ស 
្ហរែឋអាពររកិកា  ី្បារ ហ៍រុៃ ពៅព  តែ  យោុះ Hurricane Ian 
បាៃតម្ប្កាល យ ី យោុះម្ប្ពភទទី ១ ពៅជា យោុះ្ង្សឃរាម្ប្ពភទទី ៤ 
តែ មាៃកមាល ងំ្សខាល ងំ្ស         រុៃព  តែ ពបាកប្កព់ៅតារប្ពណារ យព្នរ 
្រុម្ទភារៃិរតីនៃរែឋផ្លរោីកា  ីនេៃ ុធ។ 
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មជ្ឈមណ្ឌ លននការសិកាអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាព 

អាស័យោា ន្: ផ្ទះរលខ២៤ ផ្លូវ៥៦៦ សង្កា ត ់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://edition.cnn.com/2022/10/01/asia/philippines-super-typhoon-noru-karding-climate-intl-dst-hnk/index.html


 
 

 

 

 

 

 

 

Level of domestic violence against women still 

high 

While more than 2,000 incidents of domestic violence 

against women were resolved by the Ministry of 

Women’s Affairs (MoWA) last year, authorities have 

expressed alarm that the practice still remains high across 

the nation. Secretary of State of MoWA Kem Sophat said 

yesterday that the level of violence against women in the 

community is static, however, it still occurs at an 

alarmingly high level and the government and NGOs have 

expressed an urgent need to stop the practice. Sophat said 

that last year, there were 2,553 cases where MoWA 

rescued women from domestic violence and legally 

intervened to improve their lives. “It is not within the 

ministry’s purview to resolve domestic violence against 

women on its own, rather, we collaborate closely with the 

Ministry of Justice, police, and other law enforcement 

officials. Consequently, the outcome of resolving more 

than 2,000 cases is an achievement for the government as 

a whole,” she added. Women who have suffered from 

domestic violence have often developed mental health 

issues and the ministry offers services to assist victims, 

she said. The ministry also offers women legal services 

either through free and volunteer lawyer services, or from 

Prime Minister Hun Sen’s lawyer groups. Sophat pointed 

out, however, that when it comes to violence against 

women, the country is at an “alert level”, because while 

gender equity has improved, the high level of violence 

against women has remained static over the years. 

Source: Khmer Times 

Cambodia raises minimum wage for garment 

factory workers for 2023 

Cambodia on Wednesday set a new monthly minimum 

 

 

 

 

 

 

 

wage for workers in the country’s garment, footwear and 

travel goods sector at some $200 from 2023, up 3.09 

percent from the current level of $194, Labor Minister Ith 

Samheng said. The announcement came after the National 

Council for Minimum Wage voted on a minimum wage of 

about $198 U.S. dollars per month for next year, which 

was then added by $2 by the government. The 51 council 

members include representatives of the government, the 

manufacturers’ group, and the trade union. “Today, the 

National Council for Minimum Wage decided on the 

monthly minimum wage of $198 dollars and Cambodian 

Prime Minister Hun Sen added another $2, so the monthly 

minimum wage for the garment, footwear and travel 

goods industry for 2023 is $200,” Samheng told reporters 

after the vote. Besides wage, workers in the garment, 

footwear and travel goods sector will also receive other 

fringe benefits of $21-32 per month for regular 

attendance, transportation, rent and seniority bonus, the 

minister said. 

Source: Khmer Times 

Stung Treng issues flood warnings 

The Disaster Management Commission in Stung Treng 

province has notified local authorities to be prepared to 

respond to flooding, while cautioning residents to remain 

vigilant. In a September 30 notice, the commission said 

rising water levels in the Mekong and Sesan rivers over 

the past two days could lead to floods which could affect 

some communes and districts. In order to ensure their 

preparedness to respond and avoid serious consequences, 

local authorities at all levels should prepare resources and 

have practical plans for emergency intervention in place. 

The notice said that at the same time, people living or 

conducting business along the rivers and in low-lying 

areas should be cautious and monitor the risk of flooding. 
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Teams from the commission were standing by respond to 

any emergency and protect people's lives and property. 

The announcement came following a September 29 notice 

from the Ministry of Water Resources and Meteorology, 

which warned of possible flash floods. 

Source: The Phnom Penh Post  

Banteay Meanchey floodwaters receding, seven 

drowned 

Kun Kim, first vice-president of the National Committee 

for Disaster Management (NCDM), urged authorities in 

Banteay Meanchey province to closely monitor the 

flooding situation in order to organise a rapid response in 

the five out of nine districts bordering Thailand that are 

affected. While leading an NCDM team to inspect the 

flooding situation in Teuk Chor commune of Preah Netr 

Preah district on September 28, Kim said the waters had 

begun to slowly recede because the influx of water from 

the upper part of Oddar Meanchey province had eased. 

During his inspection tour, accompanied by provincial 

governor Um Reatrey, Kim visited people door to door 

and brought along emergency relief for distribution to the 

279 households who needed it the most. According to 

NCDM, as of the evening of September 28, the flooding 

in Banteay Meanchey province had affected five town and 

districts bordering Thailand. It said 26 communes and 127 

villages – a total of 7,536 households representing 34,178 

people – had been affected by the floods, with 1,100 

people evacuated to safety while seven were confirmed as 

having drowned. A total of 27,423ha of rice fields, 

1,035ha of cassava and 103ha of cash crops had been 

inundated, along with 41 schools, 16 pagodas, three health 

centres and 296 roads, it added. 

Source: The Phnom Penh Post 

Siem Reap drain canal now ‘mangrove’ 

promenade 

A more than half a kilometre long stretch of canal in Siem 

Reap has been covered and turned into a promenade to  

 

 

 

attract visitors, said Ly Rasmey, secretary of state at the 

Ministry of Land Management, Urban Planning and 

Construction, on September 16. The new pedestrianised 

area is named “Kaongkang Sang Sne” – mangrove trees – 

with Minister of Land Management Chea Sophara 

intending for the hardy plant to be planted alongside. 
Rasmey said that as the canal in Siem Reap’s Svay 

Dangkum district had negatively impacted the welfare of 

residents, the ministry came up with the idea of 

converting it into a promenade as a new recreational space 

for the town. It will improve the environment and enhance 

the welfare of those living nearby, he added, with it the 

first instance of the ministry converting a drainage canal 

into a promenade for people to walk along. The project 

was made possible after Rasmey witnessed such 

development in Japan, with it something he felt Cambodia 

could learn from, he said, adding that he expected further 

conversions to be carried out in other areas. 

Source: The Phnom Penh Post 

Noru became a super typhoon in 6 hours. 

Scientists say powerful storms are becoming 

harder to forecast 

Residents on the small resort island of Polillo are 

accustomed to severe weather – their island sits in the 

northeastern Philippines, on the edge of the Pacific Ocean 

where storms typically gather strength and turn into 

typhoons. But even they were stunned by the intensity of 

Typhoon Noru, known locally as Typhoon Karding, that 

turned from a typhoon into a super typhoon in just six 

hours before hitting the region earlier this week. The 

Philippines sees an average of 20 tropical storms each 

year, and while Noru didn’t inflict as much damage or 

loss of life as other typhoons in recent years, it stood out 

because it gained strength so quickly. The same happened 

in the United States last week when Hurricane Ian turned 

from a Category 1 storm into a powerful Category 4 

hurricane before making landfall along the southwestern 

coast of Florida on Wednesday. 

Source: CNN 
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