
គូសាណូណិគឺជាជនំយួដែលផ្ដល់ជូនសម្រាបអ់នុវត្ដគម្ម្រាង  
អភិវឌ្ឍនន៍ានាម្ៅកម្ររិត្រូលដ្ឋា ន។ ម្ៅឆ្ន ២ំ០០៣ ពាកយ “សនតិ
សុខរនុសសជាតិ្” ម្រតូ្វបានបដនែរម្ែើរបីឲ្យម្រសបនឹងម្ោលគំនិត្
ដែល៖
-រិនម្រោនដ់ត្ជយួ ជរំញុបុគគល និងសហគរនឲ៍្យាា ស់លរម្លើ
ខលួ នឯងប មុ្ ណ្ ោះម្េ 
-ប ុដនតកម៏្ែើរបីលរពារម្របជាជនពីកត្តត ជាម្ម្ររើនដែលគំរារកំដហង
ម្ដ្ឋយផ្ទា ល់ែល់ជីវភាពរស់ម្ៅ លររិញ្ាឹរជីវតិ្ និងម្សរកតីថ្លលលនូ ររបស់រនុសសជាតិ្ផ្ងដែរ។
លវលិជនំយួអតិ្បរាសម្រាបគ់ម្ម្រាងនិរយួៗគឺ១០លានម្យ ន។ 

លវលិគម្ម្រាងអារម្ម្របើម្របាស់សម្រាបល់រេិញ ឬសាងសង់
សំណង ់និងសាា រៈ។

ស្ថា ប័នមានសិទ្ធិទ្ទួ្លជ នំនួ 
អង្គការក្រៅរដ្ឋា ភិបាលជ

 អងគលរម្ម្រៅរដ្ឋា ភបិាល
(បុគគល និង អងគលរដសែងរកម្របាកក់ថ្ម្រររនិានសិេធកិនុងលរដ្ឋក់
ពាកយម្ ើយ)
 អាជាា ធររូលដ្ឋា ន 
(ម្រកសួងរនិានសិេធដិ្ឋកព់ាកយសំុម្េ)
 អងគលររនិដសែរកកថ្ម្ររនានា
ានែូរជា រនាីរម្ពេយ និង សាលាបឋរសិកា
 សាែ បន័ដ្ឋកព់ាកយសំុម្រតូ្វានបេពិម្សាធនយ៍ ងតិ្របំផុ្ត្ពីរ 

(២) ឆ្ន មំ្ៅកនុងវស័ិយដែលបានម្លើកគម្ម្រាងសំម្ណើ  
 សាែ បន័ដ្ឋកព់ាកយសំុកត៏្ម្ររវូឲ្យបង្ហា ញពីសរត្ែភាព និងបេ

ពិម្សាធនពី៍រុនៗកនុងលរម្រគបម់្រគងហរិញ្ញ វត្ែុ បុគគលិក និង
គម្ម្រាងម្ផ្សងៗ។

 វស័ិយអបរ់ ំ
grassroots1.jpn@pp.mofa.go.jp

 វស័ិយសុខាភបិាលនិង េឹកសាា ត្
grassroots2.jpn@pp.mofa.go.jp

 វស័ិយកសិករម និងម្ហដ្ឋា ររនាសរពន័ធ
grassroots4.jpn@pp.mofa.go.jp

☎023-217-161 (ដផ្នកជំនួយគូសាណូណិ)

ម្គហេពំរ័៖
http://www.kh.emb-

japan.go.jp/economic/cooperation/

cooperation.htm

េំពរ័ម្ហែសប កុ៖
https://www.facebook.com/JapanEmbassy

Cambodia

KUSANONE

GRANT

2015

ស្ថា នទតូជប ៉ុនប្បចាំនៅ
ប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា

សាា រៈទងំម្នោះរនិម្រត្វូបានផ្តល់
ជូនម្ដ្ឋយជំនយួម្នោះម្ ើយ៖

-លររំ្យដផ្នករែាបាលរបស់សាែ បន័
ម្សនើសំុជំនួយ ែូរជា លរជួល
លរយិល័យ និងម្របាកដ់ខរសបុគគលិក
-លររំ្យម្លើម្សវាករមម្របត្ិបត្តិ ឬលរ
ដលទអំាោរ និង សាា រៈម្ផ្សងៗ
-រុខរំ្យដែលជាករមសិេធិរបស់បុគគល 
-របស់ម្ម្របើម្របាស់ និងសាា រៈតូ្រត្តរ
-ម្សៀវម្ៅ និង កុំពយូេរ័ផ្ទា ល់ខលួន-យនយនត ែីធលី និងពនធដ្ឋរ ឬ កថ្ម្ររម្ជើងសារធនាោរ

សាែ បន័ានសិេធិេេួលជំនួយ

អ្វីទៅជាជំនួយគូសាណូណិ?
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គក្រមាង្៖ ១ ឆ្ន ន
គក្រមាង្ចននួន២២ 
ដែលជមានទឹ្ករបាក់
របមាណ២លាន៣ដសន
ែុលាា អាក្េរកិរត្វូបាន
អនុេ័ត្កនុង្ឆ្ន នស្ថរក្េើេនធ
២០១៣ 
(ឆ្ន នស្ថរក្េើេនធំ ប ុន៖ 
១ក្េស្ថ - ៣១េិនា)

តាម្ប្បនេទស្ថា ប័ន

អជាា  ធរ រូល ដ្ឋា ន 
អងគលរ ម្ម្រៅ រដ្ឋា ភបិាល អនតរ ជាត្ិ
អងគលរ ម្ម្រៅ រដ្ឋា  ភបិាល កនុង ម្រសុក 
សាែ បន័ អប ់រ ំ14
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វិសយ័អបរ់ ាំ
①គម្ម្រាង សាងសងអ់ោរ សិកា ម្ៅ សាលា បឋរ សិកា
ម្បា យ អងគរ  និង សាលា បឋរ សិកា ខាា យ ម្រសកុ ា ថ្  ម្ខត្ត 
បនាា យ ាន ជយ័ 
②គម្ម្រាង សាងសង ់អោរ សិកា ម្ៅ អនុវេិា ល័យ ភន ំធ ំ
ម្រសកុ រងគល បុរ ីម្ខត្ត បនាា យ ាន ជយ័ 
③គម្ម្រាង សាងសង ់អោរ សិកា ម្ៅ សាលា បឋរ សិកា
អងគរ អងគ  ម្រសកុ កពំង ់ម្រត្ ដបក  ម្ខត្ត ថ្ម្រព ដវង
④គម្ម្រាង សាងសង ់អោរ សិកា ម្ៅ អនុវេិា ល័យ ត្តដកវ 
ម្រសកុ កពំង ់ម្រត្ ដបក  ម្ខត្ត ថ្ម្រព ដវង 
⑤គម្ម្រាង ដក លរា បរលិា  អនារយ័ ម្ៅ សាលា បឋរ សិកា៦
ថ្ន ម្រសកុ កង ាស និង ម្រសកុ បាធាយ ម្ខត្ត កពំង ់ាមរ 
⑥គម្ម្រាង ដក លរា បរសិាែ ន ម្ៅ សាលា បឋរ សិកា  និងអនុ
វេិា ល័យ ម្ររក ម្ត្តន ត្  ម្ខត្ត កពំង ់ឆ្ន ងំ 
⑦គម្ម្រាង សាងសង ់អោរ សិកា ម្ៅ អនុវេិា ល័យ ដម្រពក 
កំពសឹ រាជ ធាន ីភន ំម្ពញ 
⑧គម្ម្រាង សាងសង ់អោរ សាលា រម្ត្តយយ រនំនួ៣កនុង ម្រសកុ 
ម្លោះ ធ ំនិង ម្រសកុ អងគសនួល  ម្ខត្ត ក ដ្ ល 
⑨គម្ម្រាង សាងសង ់អោរ ពហុ ម្របម្យជន ៍ជារយួ សាល 
វេិាសាស្តសត ម្ៅ សាលា គរុម្លសលយ និង វមិ្រកតឹ្យ លរ ម្ខត្ត
ម្រក ម្រោះ 

វិសយ័ស៉ុខាេបិាល
⑩គម្ម្រាង សាងសង ់អោរ ជងំ ឺេូម្ៅ កនុង រនារី ម្ពេយ បដងាក 
ម្ជើង ថ្ម្រព ម្ខត្ត កពំង ់ាមរ
⑪គម្ម្រាង សាងសង ់រណឌ ល សុខភាព ខុន រារ ម្រសកុ 
បនាា យ ម្រសី  ម្ខត្ត ម្សៀរ រាប
⑫គម្ម្រាង បពំាក ់ា សីុន ជនំយួ លរ ែក ែម្ងាើរ កនុង រនារី ម្ពេយ
កុារ អងគរ  ម្ខត្ត ម្សៀរ រាប
⑬គម្ម្រាង សាងសង ់អោរ ជងំ ឺេូម្ៅ និង កុារ កនុង រនារី 
ម្ពេយ បដងាក ថ្ម្រព កបាស ម្ខត្ត ត្ត ដកវ 
⑭គម្ម្រាង ដក លរា អោរ វោះលត្ ់កនុង រនារី ម្ពេយ បដងាក ពារាងំ 
ម្ខត្ត ថ្ម្រព ដវង 
⑮គម្ម្រាង ដក លរា សុខភាព ាត្ត និង ទរក ត្តរ រយៈ លរ 
ពម្រងងឹ ម្ហដ្ឋា ររនា សរពន័ធ សុខាភបិាល កនុង ម្ខត្ត កពំង ់សពឺ 

វិសយ័ទរឹស្ថា ត
⑯គម្ម្រាង ត្មំ្ ើង ម្របពន័ធ ផ្គត្ ់ផ្គង ់េកឹ
សាា ត្ កនុង ម្រកងុ ដកប និង ម្រសកុ 
ែំ្ក ់រម្ងាើរ ម្ខត្ត ដកប

វិសយ័រសរិម្មនិង
នេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ
⑰គម្ម្រាង សាដ រ ម្ ើង វញិ ម្របពន័ធ ធារា
សាស្តសត កដំពង  ម្ខត្ត ម្ពាធិ៍សាត្ ់
(ែំ្ ក ់លល េ២ី)
⑱គម្ម្រាង សាដ រ ម្ ើង វញិ ម្របពន័ធ ធារា
សាស្តសត ែូង កនុង ម្ខត្ត កពំង ់ាមរ 
⑲គម្ម្រាង សាដ រ ម្ ើង វញិ ម្របឡាយ 
រុខ បនួ  ម្ខត្ត បាត្ ់ែបំង
⑳គម្ម្រាង សាដ រ ម្ ើង វញិ ម្របឡាយ 
ម្លខ៧ ម្ខត្ត ម្សៀរ រាប 
㉑ គម្ម្រាង ដក លរា ម្របពន័ធ លូ រមំ្ដ្ឋោះ
 េឹក ត្តរ បម្ ដ្ យ ផ្លូវ ជាត្ ិម្លខ ៥
កនុង ម្ខត្ត បាត្ ់ែបំង 
㉒ គម្ម្រាង សាងសង ់កពំង ់ររលង
កំពង ់ម្រស ម្ៅ១ ម្ខត្ត ម្រពោះ វហិាររ 

គក្រមាង្ដែលជរត្វូបានអនុេ័ត្េីថ្ងៃទី្១ ក្េស្ថ ឆ្ន ន ២០១៣ ែល់ជ ថ្ងៃទី្៣១ េិនា ឆ្ន ន ២០១៤


