
 

 

សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម ហូរណូីអ ុជិ ហីុដេហីុសា 
ឯកអគ្គរាជទូត្វសិាមញ្ញ និ្ងដេញសមត្ថភាេរបស់ប្បដទសជប ុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្ក
កមពុជាថ្លែងកនុងេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យសប្ាប់គ្ដប្ាងប្ទង់ប្ាយតូ្ច

សនិ្តសុខមនុ្សសជាតិ្ 
12 កុមភៈ 2019 

 

- សូមដោរេដោក KASE Takashi នាយកអងគការសន្តិសម័ប្គ្ចិត្ត 

- សូមដោរេដ្ញៀវកិត្តិយសាាំងអស់ជាទីដមប្តី្! 

ថ្លៃដន្ះខញុាំាន្ដសចកតីដសាមន្សសរកីរាយយ ងថ្ប្កថ្េងថ្េេបាន្ដរៀបចាំេិធីចុះហត្ថដេខាដេើ

កិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យឧបត្តមភឥត្សាំណងសប្ាប់គ្ដប្ាងរបស់អងគការដប្ៅរដ្ឋា ្ិបាេជប ុន្។ខញុាំ

សូមជាំរាបជូន្អាំេីគ្ដប្ាងថ្េេបាន្ចុះហត្ថដេខាេូចត្ដៅ: 

រដ្ឋា ្ិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវកិាប្បាណ 529 ពាន់្េុោែ រអាដមរកិេេ់អងគការសន្តិសម័ប្គ្ចិត្ត។ អងគ

ការដន្ះ នឹ្ងបដងកើត្សាោមដត្តយយគ្ាំរូបាំពាក់ដដ្ឋយបណាា េ័យ ដេើកកមពស់ការអាន្ដសៀវដៅកនុង

ការអប់រ ាំកុារតូ្ចនិ្ងបដងកើន្សមត្ថភាេប្គ្ូបដប្ងៀន្សាោមដត្តយយកនុងដខត្តបាត់្េាំបង ដេើមបីថ្ក

េមអគុ្ណភាេថ្ន្ការអប់រ ាំកុារតូ្ច និ្ងអ្ិវឌ្ឍឲ្យកាន់្ថ្ត្ប្បដសើរដ ើងសប្ាប់កុារតូ្ច ។  តាម

រយៈគ្ដប្ាងដន្ះខញុាំសងឃឹមថាសកមមភាេរបស់បណាា េ័យនឹ្ងរកីចដប្មើន្ដៅទូាាំងដខត្ត ដហើយការ

អប់រ ាំកុារតូ្ចកនុងដខត្តបាត់្េាំបងនឹ្ងអ្ិវឌ្ឍន៍្កាន់្ថ្ត្ខាែ ាំង។ 

ជាទីបញ្ច ប់ខញុាំសូមជូន្េរ ឯកឧត្តម ដោកជាំាវ ដោក ដោកស្សី សូមាន្សុខភាេេអ  

សុ្មងគេ និ្ង សូមឲ្យមិត្តភាេជប ុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រកីចដប្មើន្។  

សូមអរគុ្ណ។ 
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Japan Provides US$529,068 

for Establishment of Library-oriented Model Resource Preschool 

in Battambang Province 

 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$529,068 to Shanti Volunteer Association 

(SVA) under the framework, the Grant Assistance for Japanese NGO Projects. The Grant 

Contract has been signed today between H.E. Mr. HORINOUCHI Hidehisa, Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Cambodia, and Mr. KASE 

Takashi, Country Director of SVA, to carry out the project for “Establishment of Library-

oriented Model Resource Preschool in Battambang Province”. 

 

In this project, SVA aims at quality improvement of early childhood education through 

establishment of a model preschool equipped with library and capacity building of preschool 

teachers and librarians in Battambang city.  

Through this project, mainly around 450 children in the Battambang Resource Preschool will 

be able to gain better environment for infant education. And also around 10,000 children in 

Battambang province are expected to receive more effective infant education. 

 

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$35 million for 

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

in Cambodia. 

_________________________________________________________ 

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. 08 PR-19/EoJ                       ថ្ងៃទី១២  ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

ជប ៉ុនផ្លី ់៥២៩,០៦៨ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបគ់សប្មាងស្ថល្លម្សតយី្យេិរាធនធានគាំរសូតីតសលើបណាា លយ័្រន៉ុង
សេតបីាតដ់ាំបង 

រដ្ឋា ភបិាេជប ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិាសរបុចាំននួ ៥២៩,០៦៨ ដុល្លា រអាលម្រកិ ដេ់អង្គការសនតិ
សម័គ្រចិត្ត លគ្កាម្លគ្ោង្ការណ៍ជាំនយួឧបត្ថម្ភឥត្សាំណង្ សគ្ាបរ់លគ្ាង្របស់អង្គការលគ្ៅរដ្ឋា ភបិាេ  
ជប ុន។ កិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយ គ្តូ្វបានចុុះហត្ថលេខាលៅថ្ងៃលនុះ លដ្ឋយឯកឧត្តម្ ហូរណូីអ ុជិ ហុីលដហុីសា  
ឯកអរគរាជទូត្វសិាម្ញ្ញ  និង្លពញសម្ត្ថភាពរបស់គ្បលទសជប ុនគ្បចាំគ្ពុះរាជាណាចគ្កកម្ពុជា និង្ លល្លក 
Kase Takashi នាយកអង្គការសនតិសម័គ្រចិត្ត សគ្ាបរ់លគ្ាង្ សាល្លម្លត្តយយសិកាធនធានរាំរលូតត ត្លេើ
បណាា េ័យកនុង្លខត្តបាត្ដ់ាំបង្។ 

លៅកនុង្រលគ្ាង្លនុះ អង្គការសនតិសម័គ្រចិត្ត ានលោេបាំណង្លធវើឲ្យគ្បលសើរល ើង្នូវរុណភាពថ្នការ
អបរ់ ាំកុារតូ្ចតាម្រយៈការបលង្កើត្សាល្លម្លត្តយយរាំរបូាំពាកល់ដ្ឋយបណាា េ័យ និង្ ការបលង្កើនសម្ត្ថភាពគ្រូ
ម្លត្តយយសិកា និង្ បណាា រកសលៅកនុង្គ្កុង្បាត្ដ់ាំបង្។  

តាម្រយៈរលគ្ាង្លនុះ ជាពិលសសកុារគ្បខហេ ៤៥០ នាកល់ៅសាល្លម្លត្េយយសិកាធនធាន
គ្កុង្បាត្ដ់ាំបង្នឹង្អាចទទួេបាននូវបរយិាកាសេអគ្បលសើរសគ្ាបក់ារអបរ់ ាំកុារតូ្ច។ លហើយកុារ
គ្បខហេ ១0,000នាកល់ៅលខត្តបាត្ដ់ាំបង្គ្តូ្វបានលររ ាំពឹង្ថានឹង្ទទេួបានការអបរ់ ាំកានខ់ត្េអគ្បលសើរ។ 

 
កម្មវធីិជាំនយួឥត្សាំណង្សគ្ាបរ់លគ្ាង្អង្គការលគ្ៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុន បានចបល់ផ្តើម្លៅគ្បលទស

កម្ពុជាតាាំង្ពីឆ្ន ាំ២០០២ លដើម្បោីាំគ្ទដេ់សកម្មភាពអង្គការលគ្ៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុនកនុង្កិចចខិត្ខាំគ្បឹង្ខគ្បង្
លដើម្បជីយួ ដេ់ការអភវិឌ្ឍ និង្សាថ បនាគ្បលទសកម្ពុជាល ើង្វញិលៅតាម្កគ្ម្តិ្មូ្េដ្ឋា ន។ ចបត់ាាំង្ពីឆ្ន ាំ
២០០២ម្ក រដ្ឋា ភបិាេជប ុន បានផ្តេ់ងវកិាជាង្៣៥ល្លនដុល្លា រអាលម្រកិ ដេ់រលគ្ាង្ចាំននួ១១៤ ខដេ
លតេ ត្សាំខាន់លៅលេើវស័ិយអប់រ ាំលៅកគ្ម្ិត្មូ្េដ្ឋា ន វស័ិយសុខាភិបាេ វស័ិយកសិកម្ម និង្
សកម្មភាពលបាសសាអ ត្ម្ីន។  

__________________________________________________________________ 
សាថ នទូត្ជប ុនគ្បចាំគ្ពុះរាជាណាចគ្កកម្ពុជា 

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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