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សុនទរកថរបស់ ឯកឧត្តម ហូរណូីអុ៊ជិ ហីុេដហីុ  
ឯកអគគ ជទូតវ ិ មញញ និងេពញសមតថភពរបស់្របេទសជបុ៉ន្របចំ្រពះ ជ ច្រក
កមពុជែថ្លងកនុងពិធីចុះហតថេលខេលើកិចចសនយផ្តល់ជំនួយស្រមប់គេ្រមង្រទង់្រទយតូច

សនិ្តសុខមនុស ជតិ 
27 ធនូ 2018 

-    សូមេគរពេ ក TEZUKA Koji អនុ្របធនករយិល័យ សីុ េគនយ៍ៃនអងគករេ្រក 
រ ្ឋ ភិបល Heart of Gold 

- សូមេគរពេ ក្រសី MINAMI Yumiko នយិកអងគករ FIDR 
- សូមេគរពេភញ វកិតិ្តយសទំងអស់ជទីេម្រតី 

 

ៃថងេនះខញុំមនេសចក្តីេ មនស រកី យយ៉ងៃ្រកែលងែដលបនេរៀបចំពិធីចុះហតថេលខេលើកិចច
សនយផ្តល់ជំនួយឧបត្តមភឥតសំណងស្រមប់គេ្រមងរបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលជបុ៉ន។ 

ខញុំសូមជំ បជូនអំពីគេ្រមងែដលបនចុះហតថេលខដូចតេទ: 

 គេ្រមងទីមួយស្រមប់អងគករ Heart of Gold រ ្ឋ ភិបលជបុ៉នផ្តល់ថវកិ្របមណ 396,000
ដុ ្ល រ េមរកិ ស្រមប់ករែកទ្រមង់កមមវធីិសិក  បណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស  ែថរក អគរ 
្រពមទំងេដើមបីឲយវទិយ ថ នជតិអប់រកំយនិងកី ក្ល យជវទិយ ថ នគរុេកសលយ4ឆន ំ កនុងមុខ
វជិជ អប់រកំយ។ ខញុំសងឃឹមថ មរយៈគេ្រមងេនះ បរយិកសៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូឯកេទស
អប់រកំយេនកមពុជនឹងមនកររកីចំេរ ើន េហើយវស័ិយអប់រកំយេនកមពុជនឹងកន់ែតមនករ
អភិវឌ ន៍ែថមេទៀត។ 
 

គេ្រមងទីពីរស្រមប់អងគករ FIDR រ ្ឋ ភិបលជបុ៉នផ្តល់ថវកិ្របមណ 297,000 ដុ ្ល រ
េមរកិ ស្រមប់ករេលើកកមពស់ផលិតភពៃនករ ំដុះ្រសូវ ករេធ្វើពិពិធកមមៃនកសិកមម ករែក

លម្អចំណី រ ករបេងកើតប ្ត ញៃន្របជជនែដលរស់េនកនុងតំបន់ និងករព្រងឹងសហ
្របតិបត្តិករកនុងវស័ិយកសិកមមេនកនុង្រសុកបីៃនេខត្តកំពង់ឆន ំង។ ខញុំរពឹំងថ មរយៈគេ្រមងេនះ
្របជជនែដលរស់េនកនុងតំបន់ ចែកលម្អជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគ ទទួលទន រ្រគប់
្រគន់និងមនជីវជតិ និង ែថរក សុខភពបនល្អ។ 

 
ជទីបញច ប់ខញុំសូមជូនពរ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី សូមមនសុខភពល្អ  

សុភមងគល និង សូមឲយមិត្តភពជបុ៉ន-កមពុជកន់ែតរកីចេ្រមើន។  
សូមអរគុណ។ 
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Japan Provides US$692,522 

for Developing 4-year University of Physical Education Course 

and Food and Nutrition Security Project 

 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$692,522 in total for two recipient 

organisations under the framework, the Grant Assistance for Japanese NGO Projects. The 

Grant Contracts have been signed today between H.E. Mr. HORINOUCHI Hidehisa, 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Cambodia, and the 

representatives of the two recipients respectively, to carry out the following projects: 

 

1. ‘Project on Developing 4-year University of Physical Education Course at National Institute 

of Physical Education Sport ’ (US$396,033) 

Recipient: Heart of Gold 

Heart of Gold will support National Institute of Physical Education and Sport to develop 4-

year university of Physical Education course by improving curriculum, training teachers and 

installing facilities for physical education. 

Through this project, approximately 65 staff and 200 teacher trainees in the institute will be 

able to gain better environment for physical education. And also around 800,000 students in 

this country are expected to receive more effective physical education. 

 

2. ‘Food and Nutrition Security Project in Kampong Chhnang Province (Year 2)’ (US$296,489) 

Recipient: Foundation for International Development/Relief (FIDR) 

In this project, the organization will support farmers and related partners to improve the 

productivity of rice farming, to diversify farms, to improve children's nutrition status, to 

enhance farmers’ networks and ability of agricultural cooperatives in Rolea Pheir District, Tuek 

Phos District and Boribo District in Kampong Chhnang Province. Around 25,000 people in 

target area are expected to take sufficient nutritious food and maintain good health through 

these activities. 

 

The Grant Assistance for Japanese NGO Projects started in Cambodia in 2002 to support 



activities by Japanese NGOs to help Cambodia's reconstruction and development efforts at the 

grassroots level. Since 2002, the Government of Japan has provided over US$27 million for 

113 projects, mainly in the field of primary education, health, agriculture and mine clearance. 

The two projects are the fifth and sixth ones funded by this grant scheme in Cambodia in the 

Japanese fiscal year 2018 (April 2018 - March 2019). 

 
_________________________________________________________ 

Embassy of Japan in the Kingdom of Cambodia 

Tel: 023-217-161, fax: 023-214-330 

Email: eco.jpn@.pp.mofa.go.jp 

Website: http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 

ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 

 
លេខ. 61 PR-18/EoJ             ថ្ងៃទី២៧  ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

ជប ៉ុនផ្លី ់៦៩២,៥២២ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបគ់សប្មាងអភិវឌ្ឍនវ៍ិទាស្ថា នជាតិអបរ់ាំកាយនិងក្តឡា និង គសប្មាងេនិី
េ៉ុខសេបៀងនិងអាហារបូតាម្ភរន៉ុងសខតរីាំរងឆ់្ន ាំង 

 

រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិាសរ៉ុបចាំននួ ៦៩២,៥២២ ដ៉ុល្លា រអាលេរកិ ដេ់អង្គការចាំននួ
ពីរ លរកាេលរោង្ការណ៍ជាំនួយឧបត្ថេភឥត្សាំណង្ សរាបគ់លរាង្របស់អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន។ 

 កិចចសនាផ្តេ់ជាំនយួ រតូ្វបានច៉ុុះហត្ថលេខាលៅថ្ងៃលនុះ លដ្ឋយឯកឧត្តេ ហូរណូីអ ៉ុជិ ហ៉ុីលដហ៉ុីសា 
ឯកអគគរាជទូត្វសិាេញ្ញ  និង្លពញសេត្ថភាពរបស់របលទសជប ៉ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកេព៉ុជា និង្ អនក
ត្ាំណាង្អង្គភាពទទេួជាំនួយទាំង្ពីរ សរាបគ់លរាង្ដូចត្លៅ៖ 

 
១.គលរាង្អភវិឌ្ឍនវ៍ទិាសាថ នជាតិ្អបរ់ ាំកាយ និង្កី  NIPESជារគរុះសាថ ន )៤ឆ្ន ាំសិកា)  
)ងវកិាចាំននួ៣៩៦,០៣៣ដ៉ុល្លា រអាលេរកិ) 
អង្គភាពទទេួជាំនយួ៖ អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេ Heart of Gold 
អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេ Heart of Gold នរង្ោាំរទដេ់វទិាសាថ នជាតិ្អបរ់ ាំកាយនិង្កី  លដើេប ី
អភវិឌ្ឍនខ៍ាួនលអាយកាា យលៅជារគរុះសាថ ន៤ឆ្ន ាំសិកា លេើកេមវធីិ្សិកាអបរ់ ាំកាយ លដ្ឋយលធ្វើការខកទរេង្់
កេមវធីិ្សិកា រគូបណត៉ុ ុះបណាត េ និង្ការត្លេាើង្បរកិាា រសរាបក់ារអបរ់ ាំកាយ។ 
តាេរយៈគលរាង្លនុះប៉ុគគេិករបាណ ៦៥ នាកនិ់ង្រគូចាំននួ ២០០ នាក ់លៅកន៉ុង្វទិាសាថ នលនុះនរង្អាច
ទទេួបាននូវបរយិាកាសកានខ់ត្េអសរាបក់ាររអបរ់ ាំកាយ លហើយនិសសតិ្របាណ ៨០០០០០នាកល់ៅ
កន៉ុង្របលទសកេព៉ុជា រតូ្វបានលគរ ាំពរង្ថានរង្ទទេួបានការអបរ់ ាំកាយកានខ់ត្ានរបសិទធភាព។ 
 
 



 
២.គលរាង្សនតសិ៉ុខលសបៀង្និង្អាហារបូត្ថេភកន៉ុង្លខត្តកាំពង្ឆ់្ន ាំង្)ឆ្ន ាំទី២) 
)ងវកិាចាំននួ២៩៦,៤៨៩ដ៉ុល្លា រអាលេរកិ) 
អង្គភាពទទេួជាំនយួ: អង្គការេូេនិធិ្សរាបក់ារអភវិឌ្ឍន ៍ និង្ជាំនយួសលគ គ្ ុះអនតរជាតិ្របចាំរបលទស

កេព៉ុជា)FIDR) 
លៅកន៉ុង្គលរាង្លនុះអង្គការលនុះនរង្ជយួ ដេ់កសិករនិង្ថ្ដគូពាកព់ន័ធលដើេបលីេើកកេពស់ផ្េិត្ភាពថ្នការ
ដ្ឋាំដ៉ុុះរសូវ លដើេបលីធ្វើពិពិធ្កេមកសិកេម លេើកកេពស់សាថ នភាពអាហារបូត្ថេភរបស់ក៉ុារ លេើកកេពស់បណាត
ញកសិករនិង្េទធភាពថ្នសហករណ៍កសិកេមលៅកន៉ុង្រសុករល្លលបអៀរ រសុកទរកផ្៉ុស និង្រសុកបរបូិណ៌ 
លខត្តកាំពង្ឆ់្ន ាំង្។ របជាជនរបាណ ២៥០០០ នាកល់ៅត្ាំបនល់ោេលៅរតូ្វបានលគរ ាំពរង្ថានរង្ទទេួ
បានអាហារបូត្ថេភរគបរ់ោននិ់ង្អាចខងរកាស៉ុខភាពបានេអតាេរយៈសកេមភាពទាំង្លនុះ។ 
 
កេមវធីិ្ជាំនយួឥត្សាំណង្សរាបគ់លរាង្អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានចបល់ផ្តើេលៅរបលទសកេព៉ុជា
តាាំង្ពីឆ្ន ាំ២០០២ លដើេបោីាំរទដេ់សកេមភាពអង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុនកន៉ុង្កិចចខិត្ខាំរបរង្ខរបង្លដើេប ី
ជយួ ដេ់ការអភវិឌ្ឍ និង្សាថ បនារបលទសកេព៉ុជាល ើង្វញិលៅតាេករេតិ្េូេដ្ឋា ន។ ចបត់ាាំង្ពីឆ្ន ាំ
២០០២េក រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិាជាង្២៧ល្លនដ៉ុល្លា រអាលេរកិ ដេ់គលរាង្ចាំននួ១១៣ ខដេ
លដោ ត្សាំខាន់លៅលេើវស័ិយអប់រ ាំលៅករេិត្េូេដ្ឋា ន វស័ិយស៉ុខាភិបាេ វស័ិយកសិកេម និង្
សកេមភាពលបាសសាអ ត្េីន។ គលរាង្ពីរលនុះ គឺជាគលរាង្ទី៥ និង្ ទី៦ ខដេបានផ្តេ់ជាំនួយ
តាេរយៈលរោង្ការណ៍ថ្នជាំនយួលៅរបលទសកេព៉ុជា សរាបឆ់្ន ាំសារលពើពនធឆ្ន ាំ២០១៨របស់ជប ៉ុន )លេសា
២០១៨ ដេ់ េនិា២០១៩)៕ 

 

__________________________________________________________________ 
សាថ នទូត្ជប ៉ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកេព៉ុជា 

ទូរសព្ទ័ះ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទូរសារ៖ ០២៣-២១៤-៣៣០  

អ ៊ីម ៉ែល៖ eco.jpn@.pp.mofa.go.jp  

គេហទំពទរ៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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