
 
 

 

 

 

 

 

 

គម្រោងម្េសចរណ៍ធម្មជាតិតូចៗចំនួន ៣០៧ រតវូបានអនុម្ត័ក្នុងខែ 
ក្ញ្ញា  
រក្សួងបរសិ្ថា ន   គិតរតឹម្ខែក្ញ្ញា     ឆ្ន ២ំ០២២     បានអនុម្ត័គម្រោង 
អភវិឌ្ឍន៍ម្េសចរណ៍ធម្មជាតិខ្នន តតូចចំនួន ៣០៧ ម្ ើផ្ទៃដី ២,៦៧០  
ហិក្តា ម្ៅតំបនក់ារពារធនធានធម្មជាតិ   និងរចក្រម្បៀងអភរិក្សជីវចរម្រុះ 
ក្ម្ពុជា។ ម្រកាម្រក្បែណឌ ផ្នគម្រោងម្េសភាព និងម្អកូ្ម្េសចរណ៍ក្ម្ពុជា 
(CSLEP) ខដ ទត ់ហិរញ្ាបបទានម្យួខទនក្ម្ោយធនាគារពិភពម្ោក្។ 
រក្សួងបរសិ្ថា ន បាននឹងកំ្ពុងម្រៀបចំម្សចក្តីរបកាសសំខ្នន់ៗ ចំនួនបី 
ម្ដើម្បពីរងឹងការអភវិឌ្ឍវស័ិយម្េសចរណ៍បខនាម្ម្េៀត។ របកាសេី ១ 
(របកាសជាទលូវការ) សតីពីម្គា ការណ៍ខណនាសំរោបក់ារអនុវតតគម្រោង 
ម្េសចរណ៍ធម្មជាតិខ្នន តតូចម្ ើផ្ទៃដីម្រកាម្ ១០ ហិក្តា ក្នុងតំបនក់ារពារ
សរោបរ់យៈម្ព ម្និម្ ើសពី ១៥ ឆ្ន ។ំ របកាសេី២ នឹងម្តត តម្ ើម្គា 
ការណ៍ខណនាសំរោបក់ារអនុវតតគម្រោងម្េសចរណ៍ធម្មជាតិរេងរ់ទាយធំ  
ម្ោយម្រៀបចំកិ្ចចសនាជួ ដីសរោបរ់យៈម្ព ម្និម្ ើសពី ៥០ ឆ្ន ។ំ 
របកាសេី៣ សតីពីការម្រៀបចំ និងម្សវាក្ម្មសហគម្ន៍ម្អកូ្ម្េសចរណ៍ 
ខដ ោនេីតាងំម្ៅតំបន់ការពារ និងរចក្រម្បៀងជីវចរម្រុះ។ រក្សួងកា ពី
ផ្ងៃេី៣ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០២២ ក្៏បានរបកាសអំពីការអនុវតតម្គា ការណ៍
ខណនាសំរោបគ់ម្រោងម្េសចរណ៍ធម្មជាតិខ្នន តតូច  ខដ ោនផ្ទៃដីតិច
ជាង១០ហិក្តា ម្ៅតំបនក់ារពារធម្មជាតិ   និងរចក្រម្បៀងជីវចរម្រុះ។    
គម្រោងម្នុះោនម្គា បំណងទត ់ការខណនាំ    និងសរមួ្ ដ ់ការអនុ
វតតគម្រោងម្េសចរណ៍ធម្មជាតិខ្នន តតូចក្នុងតំបនក់ារពារ និងរចក្រម្បៀង 
ជីវចរម្រុះ រពម្ទាងំកំ្ណតវ់សិ្ថ ភាពផ្នការអនុវតតគម្រោងខ្នន តធំម្ ើផ្ទៃដី
ម្និម្ ើសពី ១០ ហិក្តា។ 
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កូ្នម្ទោតក្នុងេម្នលម្ម្គងគម្យួក្ា ម្េៀតរតវូបានក្តរ់តាក្នុងឆ្ន មំ្នុះ 
ម្ោងតាម្រដឋបា ជ ទ បានឱ្យដឹងថា  កូ្នសតវម្ទោតអាយុរបខហ  
ពីរសបាត ហ៍រតូវបានម្គរបេុះម្ ើញម្ៅក្នុងអាងេឹក្ម្រៅកាពីំ         ក្នុងម្ែតត 
រក្ម្ចុះ។ រក្រម្រស្ថវរជាវផ្នរដឋបា ជ ទ របស់រោឋ ភបិា  និងអងគការ 
WWF បានងតរបូកូ្នម្ទោតងមីកា ពីផ្ងៃេី ២ ខែតុោ ម្ហើយបានបញ្ញា ក្់
ថាវាជាកូ្នម្ទោតេីរបាមំ្យួខដ រតូវបានក្ត់រតាក្នុងឆ្ន មំ្នុះ។      កូ្ន
ម្ទោតរតូវបានម្គម្ម្ើ ម្ ើញក្ំពុងខហ ជាម្យួសតវម្ទោត 
ម្ពញវយ័ចំនួន   ៤     ក្ា ម្ទសងម្េៀត ម្ៅម្ព ខដ រក្រម្រស្ថវរជាវបាន 
របេុះម្ ើញវាអំឡុងម្ព ម្ធវើការអម្ងេតរបស់ពួក្ម្គម្ៅក្នុងតំបនជ់រម្ក្សតវ
ម្ទោត សាិតម្ៅចោៃ យរបខហ  ៣ គីឡូខម្៉ែរតពីអាងេឹក្កំ្ពី ក្នុង រសរក្ 
សំបូរ ម្ែតតរក្ម្ចុះ។ ម្ៅឆ្ន  ំ២០២១ កូ្នម្ទោតរបាមំ្យួក្ា រតូវបាន 
ក្តរ់តាេុក្។ ម្ទោត (Orcaella brevirostris) រតូវបានចាតថ់ាន ក្់ថាជា
សតវជិតទុតពូជម្ៅក្នុងបញ្ា ីរក្ហម្របស់ IUCN ខដ ជាចំណាត់ថាន ក្់
ម្យួរងការគំរាម្កំ្ខហងអនតរជាតិែពស់បំទុតសរោប់របម្ភេសតវជិតទុត 
ពូជ។ រដឋបា ជ ទ  និងអងគការ WWF នឹងចូ រមួ្ជាម្យួអាជាា - 
ធរមូ្ ោឋ នក្នុងការការពារតំបនជ់រម្ក្សតវម្ទោត ែណៈម្ព ខដ បនត
ពរងឹងចាបជ់ ទ  និងវធិានការអភរិក្សសតវម្ទោតម្ៅេូទាងំជរម្ក្សតវ
ម្ទោតតាម្ដងេម្នលម្ម្គងគចាប់ពីម្ែតតរក្ម្ចុះ     រហូតដ ់ម្ែតតសៃឹងខរតង។ 
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េឹក្ជំននម់្ៅខតបនតវាយ ុក្ម្ែតតនានា 

គណៈក្ោម ធិការជាតិរគប់រគងម្រគាុះម្ហនតរាយ  (NCDM)   បានបញ្ញា ក្ ់
កា ពីម្ស ិម្ិញថា ក្នុងរយៈម្ព របាបំនួខែដំបូងផ្នឆ្ន មំ្នុះ ោនម្នុសស
ចំនួន ១៥ នាក្ប់ានស្ថល បម់្ោយស្ថរេឹក្ជំនន ់ ែណៈខដ  ៧០,០០០ 
នាក្ម់្ទសងម្េៀតបានរងទ ប៉ែុះពា ់ម្ោយម្រគាុះម្ហនតរាយធម្មជាតិ។  

 
២២១០៣៥ – ពត័ម៌ានគោលគៅអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាពប្រចាំសប្តា ហ ៍

 

  

រ ៀបរ ៀងរោយ សុខ ចន័្ទសុភា អ្នកស្រាវស្រាវនន្មជ្ឈមណ្ឌ លនន្កា សិកាអ្ភវិឌ្ឍន្ស៍្របកបរោយចី ភាព 

 

រលខរ ៀងទី៣៥  

០៣ តុលា ២០២២ -០៩ តុលា ២០២២ 

https://www.khmertimeskh.com/501161817/307-small-nature-tourism-projects-approved-in-september/
https://www.khmertimeskh.com/501162193/another-mekong-dolphin-calf-recorded-this-year/


អនក្នាពំាក្យ (NCDM) ម្ោក្ សុត គឹម្កុ្ មុ្នី ោនរបស្ថសនថ៍ា  
អាកាសធាតុម្ភលៀងម្ៅក្ម្ពុជា   គឺបណាត  ម្ក្ពីរបពន័ធសោព ធទាប   
(ITCZ)   ពីរបម្េសជិតខ្នង ខដ បានបងេជាេឹក្ជំននក់្នុងម្ែតតចំនួន 
២២ បណាត  ឲ្យម្នុសស ១៥ នាក្ស់្ថល ប។់ ម្ែតតខដ រងម្រគាុះខ្នល ងំជាងម្គ
គឺម្ែតតកំ្ពងធំ់ ម្សៀម្រាប បនាៃ យោនជយ័ ឧតតរោនជយ័ បាតដំ់បង 
ផ្ប៉ែ ិន និងម្ពាធិ៍ស្ថត ់ ែណៈក្រម្តិេឹក្ជំននក់្នុងម្ែតតបនាៃ យោនជយ័
បានចាបម់្ទតើម្រសក្ចុុះ ប៉ែុខនតស្ថា នភាពក្នុងម្ែតតក្ំពងធ់ំម្ៅខតគួរឲ្យរពួយ 
បារម្ភ។ ម្ោក្ កុ្  មុ្នី បខនាម្ថា ក្ម្ពស់េឹក្ម្ៅតាម្ដងេម្នលម្ម្គងគ
បចចុបបននម្និគួរឲ្យបារម្ភដ ់ម្ន្តនតីជំនាញម្ឡើយ ម្ោយស្ថរេឹក្ម្ៅោន
ក្រម្តិទាបម្ៅម្ឡើយ។ ោ៉ែ ងណាក្ម៏្ោយ ម្បើតាម្ការរបកាសរបស់
រក្សួង ចាបពី់ផ្ងៃេី៤ ដ ់ផ្ងៃេី១១ ខែតុោ ITCZ   នឹងបនតអូសបនាល យ
ម្ក្ម្ ើរបម្េសក្ម្ពុជា  អម្ម្ោយែយ ់ម្ូសុងនិរតីចុុះម្ែោយ ខដ នឹងនាំ
ម្ក្នូវម្ភលៀងធាល ក្ម់្ក្ម្ ើរបម្េសភាគម្រចើន។ 
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ក្ម្ពុជាម្សនើឲ្យគុយបាម្ ើក្ក្ម្ពស់ក្ិចចសហរបតិបតតិការខទនក្សុខ្នភបិា-
 បខនាម្ម្េៀត 
សម្ម្េចម្តម្ជា ហ ុន ខសន នាយក្រដឋម្ន្តនតីផ្នក្ម្ពុជា បានម្សនើឱ្យម្ោក្ 
Manuel   Marrero     Cruz  នាយក្រដឋម្ន្តនតីគុយបា ខដ កំ្ពុងបំម្ពញ 
េសសនកិ្ចចម្ៅគុយបា           ម្ដើម្បបីម្ងេើនកិ្ចចសហរបតិបតតិការម្ ើវស័ិយ 
សុខ្នភបិា  រវាងរបម្េសទាងំពីរ។   ម្ម្ដឹក្នាទំាងំពីរបានជួបពិភាក្ោម្េវ 
ភាគីម្ៅផ្ងៃអង្គគ រ េី៤ ខែតុោ ម្ៅវោិនសនតិភាព រាជធានីភនមំ្ពញ។ 
នាយក្រដឋម្ន្តនតីគុយបាបានខងលងអំណរគុណដ ់រពុះរាជាណាចរក្សរោប់
ការបដិសណាឋ រកិ្ចចដក៏្ក្់ម្តត បំទុត។ ម្ោក្បានរបាប់ម្ោក្នាយក្រដឋម្
ន្តនតី ហ ុន ខសន អំពីស្ថា នភាពេូម្ៅក្នុងរបម្េសគុយបា រមួ្ទាងំការរគប់
រគងជំងឺកូ្វដី១៩ និងស្ថា នភាពម្សដឋកិ្ចចរបស់គុយបា។ ម្ោក្ Manuel 
Marrero Cruz បានម្បតជាា ជំរញុេំនាក្េំ់នង និងកិ្ចចសហរបតិបតតិការ
ក្ម្ពុជា-គុយបា       ម្ហើយបានសនាអនុវតតរា ់ 
ឯក្ស្ថរខដ បានចុុះហតាម្ ខ្ន              ខដ នឹងពរងីក្បខនាម្ម្េៀតនូវ 
កិ្ចចសហរបតិបតតិការម្េវភាគីម្ ើវស័ិយកី្ឡា ការអបរ់ ំនិងវបបធម្។៌ ម្ោក្
នាយក្រដឋម្ន្តនតី      ហ ុន ខសន      បានយ ់រពម្តាម្សំម្ណើ របស់ 
សម្ភាគីគុយបា        និងបានម្កាតសរម្សើរចំម្ពាុះម្ជាគជយ័ផ្នវា៉ែក្់សំ្ថង 
កូ្វដី១៩ ដ៏វមិ្សសវសិ្ថ របស់របម្េសគុយបា។        ម្ោយស្ថរគុយបា 
ម្ៅខតជារបម្េសខតម្យួគតម់្ៅអាម្ម្រកិ្ឡាេីន និងការាម្បៀនខដ ទ ិត 
ថាន បំង្គេ រជំងឺកូ្វដី១៩ នាយក្រដឋម្ន្តនតីបានម្សនើឱ្យគុយបាពិចារណាម្ ើការ 

ជំរញុកិ្ចចសហរបតិបតតិការខទនក្សុែភាពជាម្យួរពុះរាជាណាចរក្     និង 
វស័ិយដូចជាកី្ឡា  ការវនិិម្ោគ និងរបពន័ធទសពវទោយ។ ម្ោងតាម្សាិតិ 
ទលូវការខដ ចងរក្ងម្ោយ Our World in Data របខហ  ៨៦% ផ្ន
ចំនួនរបជាជនគុយបារតូវបានចាក្់វា៉ែក្សំ់្ថងោ៉ែ ងម្ពញម្ ញរបឆ្ងំនឹង 
COVID ជាម្យួនឹងការចាក្ចំ់នួន ៣ ដង។ 

របភព: Fresh News 

ភាពយឺតម្ព សរោបក់ារេេួ វា៉ែក្សំ់្ថង ម្ដើម្បជីួយ សម្ន្តង្គគ ុះ 
កូ្ម្រ ៉ែខ្នងម្ជើង 
ម្ោងតាម្ម្ោក្ Oh Myoung-don  ខដ ជារបធានគណៈក្ោម ធិការផ្ន 
ម្ជឈម្ណឌ  ម្វជាស្ថន្តសតជាតិកូ្ម្រ ៉ែខ្នងតបងូសរោបក់ាររគបរ់គងគលីនិក្ផ្នជំងឺ
ឆ្លង បានឱ្យដឹងថា រ ក្ខដ កំ្ពុងបនតផ្នការឆ្លងម្ម្ម្រាគ omicron ម្ៅ
ក្នុងរបម្េសកូ្ម្រ ៉ែខ្នងម្ជើងអាចបណាត  ឱ្យម្នុសសរាបមុ់្ឺននាក្ស់្ថល ប់ម្ៅក្នុង
របម្េសខដ ម្និបានេេួ ការចាក្វ់ា៉ែក្សំ់្ថង។          ខងលងម្ៅក្នុងម្វេិកា 
និម្មតិ ខដ ម្រៀបចំម្ោយវេិាស្ថា នសរោបក់ារសិក្ោខទនក្សុែភាព និង
ការបរងួបបរងួម្ជាតិ ផ្នស្ថក្ វេិា ័យជាតិម្សអ ូ កា ពីផ្ងៃេី ១៦ 
ខែឧសភា ម្ោក្ Oh បានបា៉ែ នរ់បោណថាចំនួនអនក្ស្ថល បម់្ោយ 
omicron ម្ៅក្នុងរបម្េសកូ្ម្រ ៉ែខ្នងម្ជើងអាចម្ឡើងដ ់របខហ  ៣៤,០០០ 
ម្ៅចុងបញ្ចប់ផ្នរ ក្បចចុបបនន។    គាតប់ាននិោយថាតួរម្ ែខដ គាត ់
បានគឺម្ោយខទែក្ម្ ើការវភិាគរបស់គាតផ់្នរបាយការណ៍របស់ម្ជឈម្ណឌ -
 រគបរ់គងនិងបង្គេ រជំងឺរបស់សហរដឋអាម្ម្រកិ្ម្ៅផ្ងៃេី ១៥ ខែម្ម្ស្ថ និង
េិនននយ័ម្ទសងម្េៀតម្ចញពីេីរក្រងហុងកុ្ង។ របាយការណ៍របស់ CDC 
របស់សហរដឋអាម្ម្រកិ្     ខដ បានពិនិតយម្ម្ើ ក្រណីខដ បានម្ក្ើតម្ឡើង 
ជំុវញិការទៃុុះម្ឡើងផ្នម្ម្ម្រាគ omicron របស់េីរក្រងហុងកុ្ងចាបពី់ផ្ងៃេី ៦ 
ខែម្ក្រា ដ ់ផ្ងៃេី    ២១   ខែម្នីាឆ្ន មំ្នុះ បានក្ត់សោគ  ់ថាការស្ថល បជ់ា 
េូម្ៅែពស់ម្ៅេីម្នាុះម្ូ ម្ហតុគឺភាគម្រចើនជាម្នុសសខដ ម្និបានេេួ  
ថាន បំង្គេ រខដ ោនអាយុចាបពី់  ៦០ ឆ្ន មំ្ឡើងម្ៅ។ របាយការណ៍ម្នុះបាន 
និោយថា អរតាម្រណៈគឺែពស់បំទុតក្នុងចំម្ណាម្ម្នុសសខដ ោនអាយុ 
៨០ ឆ្ន មំ្ឡើងម្ៅ ខដ ម្និបានេេួ ថាន បំង្គេ រម្ៅ ១.៧២៥ ភាគរយ ឬ 
១៧,២៥០ នាក្ប់ានស្ថល បក់្នុងម្យួោននាក្។់ ក្នុងចំម្ណាម្ម្នុសសខដ  
ម្និបានចាក្វ់ា៉ែក្សំ់្ថងក្នុងវយ័ ៦០ ឆ្ន  ំនិង ៧០ ឆ្ន  ំអរតាម្នុះគឺ ០.២៧៨ 
ភាគរយ និង ០.៥៨៤ ភាគរយម្រៀងគាន ។ 

របភព: The Phnom Penh Post  

https://www.khmertimeskh.com/501162594/floods-continue-to-batter-provinces/
http://en.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/32159-2022-10-04-13-34-11.html
https://phnompenhpost.com/international/too-late-vaccines-save-north-korea


២% ផ្នម្សុះបងេងដ់ក៏្រម្បំទុតរបស់ពិភពម្ោក្បានបាតប់ងម់្ៅក្នុង
ម្រគាុះរាងំសៃួតឥតរស្ថក្រស្ថនម្ៅក្នុងរបម្េសម្ក្នោ៉ែ  
ម្រគាុះរាងំសៃួតដម៏្ោរម្ៅរយៈម្ព ពីរឆ្ន មំ្ៅក្នុងរបម្េសម្ក្នោ៉ែ បាន
បំតល ញ ២% ផ្នរបម្ភេសតវម្សុះបងេងដ់ក៏្រម្បំទុតរបស់ពិភពម្ោក្ និង
បម្ងេើនចំនួនផ្នការស្ថល បរ់បស់ដំរទីងខដរ ម្ោយស្ថរខតវបិតតិអាកាសធាតុ
បានម្ធវើឱ្យចំនួនសតវផ្រពផ្នរបម្េសអាន្តហវិក្ខ្នងម្ក្ើតបាតប់ង់ជីវតិ។ ម្រគាង
ឆ្ែឹងសតវខដ រ ួយម្ៅម្ ើដី រមួ្ទាងំសតវក្ខវង និងសតវពាហនៈរតូវ បាន
ម្គម្ម្ើ ម្ ើញសឹងខតរគបេី់ក្ខនលងម្ៅភាគខ្នងម្ជើងរបម្េសម្ក្នោ៉ែ  ជា
ក្ខនលងខដ ោនម្រគាុះរាងំសៃួត ខដ ម្និធាល បោ់នពីមុ្នម្ក្កំ្ពុងខតម្ធវើឱ្យ
ោនការែវុះខ្នតអាហារ និងធនធានេឹក្។ សតវម្សុះបងេង ់ Grevy ខដ 
ជារបម្ភេសតវម្សុះបងេងដ់ក៏្រម្បំទុតក្នុងពិភពម្ោក្ គឺជារបម្ភេសតវ
ខដ រងម្រគាុះខ្នល ងំជាងម្គម្ោយស្ថរម្រគាុះរាងំសៃួត។ ស្ថា បនិក្ និងជា
នាយក្របតិបតតិផ្ន Grevy's Zebra Trust ម្ោក្ Belinda Low 
Mackey បានរបាប ់CNN ថាអរតាម្រណភាពរបស់របម្ភេសតវនឹងម្ក្ើន
ម្ឡើង ម្បើម្ភលៀងម្ៅខតម្និោនធាល ក្ម់្ៅក្នុងតំបនម់្នាុះ។ 

របភព: CNN 

 

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/2022/10/05/africa/kenya-drought-wildlife-climate-intl-cmd/index.html


 
 

 

 

 

 

 

 

307 small nature tourism projects approved in 

September  

The Ministry of Environment as of September 2022 has 

approved 307 small-scale ecotourism development 

projects covering 2,670 hectares in the Natural Resource 

Protection and Cambodia Biodiversity Conservation 

Corridor. Under the framework of the Cambodia 

Sustainable Landscape and Ecotourism Project (CSLEP), 

financed in part by the World Bank, the Ministry of 

Environment has been preparing three important 

announcements to further strengthen the development of 

tourism. The first will be Prakas (official proclamation) 

on guidelines for implementation of small-scale eco-

tourism projects on an area below 10 hectares in the 

protected areas for not more than 15 years. Second Prakas 

will focus on guidelines for the implementation of large-

scale nature tourism projects by preparing land lease 

agreements for a period not exceeding 50 years. The third 

Prakas will be on the organisation and service of 

ecotourism communities located in the protected areas 

and biodiversity corridors. The Ministry on October 3, 

2022, also announced the implementation of guidelines 

for small-scale ecotourism projects with an area of fewer 

than 10 hectares in the protected areas and biodiversity 

corridors. It also aims to provide guidance and facilitate 

the implementation of small-scale ecotourism projects in 

the protected areas and biodiversity corridors, and to 

determine the scope of implementation of large-scale 

projects on land not exceeding 10 hectares. 

Source: Khmer Times 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Another Mekong dolphin calf recorded this year 

An estimated two-week-old dolphin calf was spotted in 

Kampi deep pool in Kratie province, according to the 

Fisheries Administration. The research team of the 

Government’s Fisheries Administration and WWF 

photographed the new dolphin calf on Oct. 2, and 

confirmed it was the sixth calf recorded this year, it said. 

The calf was swimming together with other four adult 

dolphins when the research team spotted it during their 

survey in the dolphin habitat area located about three 

kilometers upstream of Kampi deep pool in Sambo 

district, Kratie province. In 2021,  six dolphin calves were 

recorded. Dolphin (Orcaella brevirostris) is ranked as 

critically endangered on the IUCN Red List, the highest 

international threat ranking for endangered species. The 

Fisheries Administration and WWF will engage the local 

authorities in protecting the habitat areas where calves 

were recorded, while continuing to reinforce the fisheries 

law and dolphin conservation measures across the whole 

dolphin habitat along the Mekong from Kratie to Stung 

Treng provinces. 

Source: Khmer Times 

Floods continue to batter provinces 

In the first nine months of this year, 15 people have died 

in floods while another 70,000 have been affected by the 

natural disasters, the National Committee for Disaster 

Management (NCDM) confirmed yesterday. NCDM 

spokesman Soth Kim Kolmony said that Cambodia’s 

rainy weather was caused by low pressure systems (ITCZ) 

from neighbouring countries that has produced flooding in 

22 provinces resulting in the deaths of 15 people. The 

worst affected provinces are Kampong Thom, Siem Reap, 

Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Battambang, Pailin 
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https://www.khmertimeskh.com/501161817/307-small-nature-tourism-projects-approved-in-september/
https://www.khmertimeskh.com/501162193/another-mekong-dolphin-calf-recorded-this-year/


and Pursat, said Kolmony, while flood levels in Banteay 

Meanchey have begun to recede, the situation in 

Kampong Thom province remains alarming. Kolmony 

added that water levels along the Mekong River are 

currently not worrying officials as the water still remains 

low. However, according to the announcement by the 

ministry, from October 4 to 11, the ITCZ will continue to 

extend over Cambodia accompanied by the weak 

southwest monsoon that will bring rain to most of the 

country. 

Source: Khmer Times 

Cambodia Asks Cuba to Further Promote Health 

Cooperation  

Cambodian prime minister Hun Sen asked visiting Cuban 

prime minister Manuel Marrero Cruz to boost health 

sector cooperation between the two countries. Both 

leaders had a bilateral meeting on Tuesday (Oct 4) at the 

Peace Palace, Phnom Penh. Cuban premier thanked the 

kingdom for the warmest hospitality. He briefed premier 

Hun Sen the general situation in Cuba, including 

COVID19 management and Cuba’s economic situation. 

Manuel Marrero Cruz vowed to foster Cambodia-Cuba 

relations and cooperation and pledged to implement all 

the signed documents that will further expand the bilateral 

cooperation in sports, education, and culture. Premier Hun 

Sen agreed with his Cuban counterpart's proposals and 

praised Cuba’s extraordinary COVID vaccine success. As 

Cuba remains the only country in Latin America and the 

Caribbean to have produced a homegrown shot for 

COVID, the premier asked Cuba to consider boosting 

health cooperation with the kingdom and sectors like 

sports, investment and media. Around 86% of the Cuban 

population has been fully vaccinated against COVID with 

three doses, according to official statistics compiled by 

Our World in Data. 

Source: Fresh News 

‘Too late’ for vaccines to save North Korea 

The ongoing wave of omicron infections in North Korea  

 

 

could cause tens of thousands of deaths in the 

unvaccinated country, according to Oh Myoung-don, who 

heads the South Korean National Medical Center’s 

committee for clinical management of emerging 

infectious diseases. Speaking at a virtual forum organized 

by Seoul National University’s Institute for Health and 

Unification Studies on May 16, Oh estimated that the 

omicron death toll in North Korea could reach around 

34,000 at the end of the current wave. He said he arrived 

at the numbers based on his analysis of an April 15 US 

Centers for Disease Control and Prevention report and 

other data out of Hong Kong. The US CDC report, which 

looked at cases that occurred over Hong Kong’s omicron 

outbreak from Jan. 6 to March 21 this year, noted that the 

high overall mortality there was mainly driven by deaths 

among unvaccinated people aged 60 and up. The report 

said the mortality rate was highest among people in their 

80s and older who have never received a vaccine at 1.725 

per cent – or 17,250 deaths per million population. 

Among unvaccinated people in their 60s and 70s, the rate 

was 0.278 percent and 0.584 percent, respectively. 

Source: The Phnom Penh Post 

2% of the world’s rarest zebras wiped out in 

Kenya’s relentless drought 

A grueling two-year drought in Kenya has wiped out 2% 

of the world’s rarest zebra species and increased elephant 

deaths as well, as the climate crisis takes its toll on the 

east African nation’s wildlife. Animal carcasses rotting on 

the ground – including giraffes and livestock – have 

become a common sight in northern Kenya, where 

unprecedented dry spells are chipping away at already 

depleted food and water resources. The Grevy Zebra, the 

world’s rarest of the zebra species, has been the worst hit 

species by the drought. Founder and Executive Director of 

the Grevy’s Zebra Trust, Belinda Low Mackey, told CNN 

that the species’ mortality rate would only rise if no 

significant rain falls on the region. 

Source: CNN 
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