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Japan Provides US$310,777 

for Promoting Inclusive Education in Kandal Province 

 

 

 The Government of Japan has agreed to provide US$310,777 to AAR Japan 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 Ms. MUKAI Satomi, Acting 

Country Director of AAR Japan, to carry out ‘Project for Promotion of Inclusive 

Education (IE) for Children with Disabilities by Enhancing the Practices in Model 

Area and Developing IE Evaluation System’. 

 

 In this project, AAR Japan will create an evaluation tool of Inclusive Education practice, and 

carry out the activities to support capacity building of the ‘Commune Committee for Persons 

with Disabilities’. Through this project, learning environment and quality of education for 

children with disabilities will be improved. 

 

 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$36 million for 

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

in Cambodia. 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 

ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 

លេខ.40 PR-19/EoJ                            ថ្ងៃទី២ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ជប ៉ុនផ្លី ់៣១០,៧៧៧ ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបគ់សប្មាងសលើររម្ពេក់ារអបរ់ាំបរិយាបន័ន រន៉ុងសេតរីណីាល 
 

រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តល់ថវកិាសរ៉ុបចំនួន ៣១០,៧៧៧ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ 
ដល់អង្គការ សមាគេសម្រមាប់ជំនួយ និង្សមគ គ្ ោះននម្របមេសជប ៉ុន (AAR Japan) មម្រកាេ
មម្រោង្ការណ៍ជំនួយឧបត្ថេភឥត្សំណង្ សម្រមាប់គមម្រមាង្របស់អង្គការមម្រៅរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន។ 
កិចចសនាផ្តល់ជំនួយ ម្រត្វូបានច៉ុោះហត្ថមលខាមៅនថៃមនោះ មដ្ឋយឯកឧត្តេ ហូរណូីអ ៉ុជិ  
ហ៉ុីមដហ៉ុីសា ឯកអគគរាជេូត្វសិាេញ្ញ និង្មពញសេត្ថភាពរបស់ម្របមេសជប ៉ុនម្របចំម្រពោះរាជា
ណាចម្រកកេព៉ុជា និង្ មល្លកស្សី MUKAI Satomi  នាយិកាសតីេីម្របចំម្របមេសននអង្គការ AAR 
Japan សម្រមាប់គមម្រមាង្ “មលើកកេពស់ការអប់របំរយិាប័ននសម្រមាប់ក៉ុមារពិការ តាេរយៈពម្រងឹ្ង្
ការអន៉ុវត្តកន៉ុង្តំ្បន់គំរ ូនិង្ការអភិវឌ្ឍម្របព័នធវាយត្នេាការអប់របំរយិាប័នន”។ 
 
 មៅកន៉ុង្គមម្រមាង្មនោះ AAR Japan នឹង្បមង្កើត្នូវម្របព័នធវាយត្នេាមលើការអន៉ុវត្តការអប់រ ំ
បរយិាប័នននិង្អន៉ុវត្តសកេមភាពមដើេបីោំម្រេដល់ការបមង្កើនសេត្ថភាពរបស់គណៈកេមការោំ
ម្រេជនពិការថ្នន ក់រដាបាលឃ៉ុំ។ តាេរយៈគមម្រមាង្មនោះបរយិាកាសសិកានិង្គ៉ុណភាពននការ
អប់រសំម្រមាប់ក៉ុមារដដលមានពិការភាពនឹង្ម្រត្ូវបានដកលេអ។ 

 
កេមវធីិជំនួយឥត្សំណង្សម្រមាប់គមម្រមាង្អង្គការមម្រៅរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានចប់មផ្តើេ

មៅម្របមេសកេព៉ុជាតំាង្ពីឆ្ន ំ២០០២ មដើេបីោំម្រេដល់សកេមភាពអង្គការមម្រៅរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន
កន៉ុង្កិចចខិត្ខំម្របឹង្ដម្របង្មដើេបីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍ និង្សាថ បនាម្របមេសកេព៉ុជាម ើង្វញិមៅ
តាេកម្រេិត្េូលដ្ឋា ន។ ចប់តំាង្ពីឆ្ន ំ២០០២េក រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានផ្តល់ថវកិាជាង្៣៦ល្លន
ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ ដល់គមម្រមាង្ចំនួន១១៨ ដដលមដោ ត្សំខាន់មៅមលើវស័ិយអប់រមំៅកម្រេិត្
េូលដ្ឋា ន វស័ិយស៉ុខាភិបាល វស័ិយកសិកេម និង្សកេមភាពមបាសសមាអ ត្េីន  
កន៉ុង្ម្របមេសកេព៉ុជា។  

__________________________________________________________________ 
ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

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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សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម ហូរណូីអ ុជិ ហីុដេហីុសា 
ឯកអគ្គរាជទូត្វសិាមញ្ញ និ្ងដេញសមត្ថភាេរបស់ប្បដទសជប ុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្ក
កមពុជាថ្លែងកនុងេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យកនុងគ្ដប្ោងឧបត្ថមភឥត្សាំណង

សប្ោប់អងគការដប្ៅរដ្ឋា ភិបាេជប ុន្។ 
២ សីហា ២០១៩ 

- សូមដោរេឯកឧត្តម ជា ជាតិ្ អនុ្រេាដេខាធិការ នន្ប្កសួងអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ង កីឡា 
- សូមដោរេឯកឧត្តម គី្ម រទិធី អនុ្អភិបាេនន្គ្ណៈអភិបាេដេត្តកណាត េ 
- សូមដោរេដោកស្សី Satomi Mukai នាយិកាសតីទីប្បចាំប្បដទស នន្អងគការ AAR 

Japan 
- សូមដោរេដភញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីដមប្តី្! 

 
នលៃដន្ះេញុាំោន្ដសចកតីដសាមន្សសរកីរាយយ ងនប្កថ្េងថ្េេបាន្ដរៀបចាំេិធីចុះហត្ថ

ដេខាដេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យកនុងគ្ដប្ោងឧបត្ថមភឥត្សាំណងសប្ោប់អងគការដប្ៅរដ្ឋា ភិបាេ 
ជប ុន្។ 

េញុាំសូមជាំរាបជូន្អាំេីគ្ដប្ោងថ្េេបាន្ចុះហត្ថដេខានានលៃដន្ះេូចត្ដៅ: 
 
  រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវកិាប្បោណ ៣១០,០០០ េុោែ រអាដមរកិ េេ់អងគការ AAR 
Japan។ អងគការដន្ះនឹ្ងេិត្េាំដេើមបីផ្សេវផ្ាយ "ការអប់រ ាំបរយិបន្ន" ដៅទូទាំងប្បដទស ថ្េេ
អាចដធវើឲ្យកុោរដរៀន្ជាមួយោន ដដ្ឋយមិន្គិ្ត្េីេិការភាេនិ្ងអនុ្វត្តសកមមភភាេដេើមបីោាំប្ទេេ់
ការបដងកើន្សមត្ថភាេរបស់ "គ្ណៈកមមភការោាំប្ទជន្េិការថាន ក់រេាបាេឃុាំ" ថ្េេជាអងគការសា
ធារណៈ។ 
 
  តាមរយៈគ្ដប្ោងដន្ះ េញុាំរ ាំេឹងថាប្បជាជន្នឹ្ងយេ់េីត្នមែនន្ការអប់រ ាំបរយិបន្ន កាន់្ថ្ត្
សីុជដប្ៅដហើយបរយិកាសសិកាសប្ោប់សិសសថ្េេោន្េិការភាេដៅកមពុជានឹ្ងប្ត្ូវបាន្ថ្ក
េមអ។ 
 

ជាទីបញ្ច ប់េញុាំសូមជូន្េរ ឯកឧត្តម ដោកជាំទវ ដោក ដោកស្សី សូមោន្សុេភាេេអ  
សុភមងគេ និ្ង សូមឲ្យមិត្តភាេជប ុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រកីចដប្មើន្។  

សូមអរគុ្ណ។ 
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