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Japan Provides US$191,744 

for Realization of Sustainable Life Environment 

in Teacher Education College 

 

 

  The Government of Japan has agreed to provide US$191,744 to Nature Center Risen under 

the framework, the Grant Assistance for Japanese NGO Projects. The Grant Contract has been 

signed today between H.E. Mr. MIKAMI Masahiro, Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Cambodia, and Ms. IWAMA Miyoko, the President 

of Nature Center Risen, to carry out the project for “Realization of Sustainable Life 

Environment through mainly the teaching practical environmental education in Teacher 

Education College (Year 3)”. 

 

In this project, Nature Center Risen will establish a continuous training system of 

environmental education from pre-school to lower secondary school in Cambodia through  

revising its instruction books for teachers, publishing the environmental education textbooks 

for students and providing support for Pre-School Teacher Training Center. It will contribute 

to helping Cambodian people become more aware of environmental issues. 

 

 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$37 million for 

121 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.61 PR-19/EoJ                            ថ្ងៃទី១៨ ខខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ជប ៉ុនផ្លី ់១៩១,៧៤៤ ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបគ់សប្មាងេសប្ម្ចឲ្យបាននវូបរិស្ថា នរេស់ៅប្ររបសោយចីរភារ  
តាម្រយៈការអបរ់ាំបរិស្ថា នតាម្បបបអន៉ុវត ីជាសដើម្សៅវិទាស្ថា នគរ៉ុសកាេលយ 

 
រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តល់ថវកិាសរ៉ុបចំនួន ១៩១,៧៤៤ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ ដល់

អង្គការ Nature Center Risen មរកាេមរោង្ការណ៍ជំនួយឧបត្ថេភឥត្សំណង្ សរាប់គមរាង្
របស់អង្គការមរៅរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន។ កិចចសនាផ្តល់ជំនួយ រត្ូវបានច៉ុុះហត្ថមលខាមៅថ្ថៃមនុះ 
មដ្ឋយ ឯកឧត្តេ េិកាេិ ា សាហ៉ុ៊ីរ  ៉ូ ឯកអគគរាជទ៉ូត្វសិាេញ្ញ និង្មពញសេត្ថភាពរបស់របមទស
ជប ៉ុនរបចំរពុះរាជាណាចរកកេព៉ុជា និង្ មល្លកស្ស៊ី អ ៊ីវ៉ាម៉ា  ម៊ីយ៉ា៉ូក  នាយិកាអង្គការ Nature 
Center Risen សរាប់ ”គមរាង្សម្រមចឲ្យបានន៉ូវបរសិ្ថា នរស់ម្ៅរបកបម្ោយច៊ីរភាព តាម
រយៈការអប់របំរសិ្ថា នតាមបបបអន វត្ត ជាម្ ើមម្ៅវទិ្យាស្ថា នគរ ម្កាសល្យ(TEC)(ឆ្ន ំទ្យ៊ី៣)”។ 
 

កន៉ុង្គមរាង្មនុះ អង្គការ Nature Center Risen នឹង្បមង្កើត្របព័នធបណត៉ុ ុះបណាត ល  
អំព៊ីបរសិាថ នអប់រជំាបនតបនាា ប់ ចប់ព៊ីថ្នន ក់េមត្តយយសិកាដល់អន៉ុវទិាល័យ កន៉ុង្របមទស 
កេព៉ុជា តាេរយៈការកកសរេួលមសៀវមៅកណនំាសរាប់រគូ មបាុះព៉ុេពមសៀវមៅអប់របំរសិាថ ន 
និង្ផ្តល់ការោំរទដល់េជឈេណឌ លគរ៉ុមកាសលយេមត្តយយ។ វានឹង្ជួយម្វើឲ្យរបជាជនកេព៉ុជា
កាន់កត្យល់ដឹង្អំព៊ីបញ្ហា បរសិាថ ន។ 

 
កេមវ ិ្ ៊ីជំនួយឥត្សំណង្សរាប់គមរាង្អង្គការមរៅរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានចប់មផ្តើ

េមៅរបមទសកេព៉ុជាតំាង្ព៊ីឆ្ន ំ២០០២ មដើេប៊ីោំរទដល់សកេមភាពអង្គការមរៅរដ្ឋា ភិបាល
ជប ៉ុនកន៉ុង្កិចចខិត្ខំរបឹង្ករបង្មដើេប៊ីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍ និង្សាថ បនារបមទសកេព៉ុជាម ើង្វញិ
មៅតាេករេិត្េ៉ូលដ្ឋា ន។ ចប់តំាង្ព៊ីឆ្ន ំ២០០២េក រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានផ្តល់ថវកិាជាង្៣៧
ល្លនដ៉ុល្លា រអាមេរកិ ដល់គមរាង្ចំនួន១២១ កដលមដោ ត្សំខាន់មៅមលើវស័ិយអប់រមំៅ
ករេិត្េ៉ូលដ្ឋា ន វស័ិយស៉ុខាភិបាល វស័ិយកសិកេម និង្សកេមភាពមបាសសាា ត្េ៊ីន  
កន៉ុង្របមទសកេព៉ុជា។  

__________________________________________________________________ 
ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាច្ប្ររម្ព៉ុជា 

ទ្យ៉ូរសព្ទ័ះ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទ្យ៉ូរស្ថរ៖ ០២៣-២១៤-៣៣០  

អ ៊ីបម៉ាល្៖ eco.jpn@.pp.mofa.go.jp  

ម្គហទំ្យពទរ៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម មិកាមិ ម៉ាសាហុ៊ីរ ៉ា៉ូ 
ឯកអគ្គរាជទ៉ូត្វសិាមញ្ញ និ្ងពេញសមត្ថភាេរបស់ប្បពទសជប៉ាុន្ប្បចាំប្េះរាជាណា
ចប្កកមពុជាថ្លែងកនុងេិធ៊ីចុះហត្ថពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យកនុងគ្ពប្មងឧបត្ថមភ

ឥត្សាំណងសប្មប់អងគការពប្ៅរដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្។ 
១៨ វចិឆិកា ២០១៩ 

 
- ស៉ូមពោរេ ឯកឧត្តម េុត្ សាមិត្ត អគ្គនាយកនន្អគ្គនាយកដ្ឋា ន្អប់រ ាំ 
- ស៉ូមពោរេ ពោកស្ស៊ី អ ៊ីវ៉ាម៉ា  ម៊ីយ៉ា៉ូក  នាយិកា នន្អងគការ Nature Center Risen 

- ស៉ូមពោរេ ពោក ពោកស្ស៊ី ពភញៀវកិត្តិយស ទាំងអស់ជាទ៊ីពមប្ត្៊ី! 
 
 ជាំរាបសួរ! ខញុាំព ម្ ះ មិកាមិ ឯកអគ្គរាជទ៉ូត្ជប៉ាុន្ប្បចាំប្បពទសកមពុជា។ ខញុាំបាន្មកដេ់
កមពុជាពៅថ្ខកញ្ញញ ។ 

នលៃពន្ះ ខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយយ៉ាងនប្កថ្េង ថ្ដេបាន្ ពរៀបចាំេិធ៊ីចុះ
ហត្ថពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យកនុងគ្ពប្មងឧបត្ថមភឥត្សាំណងសប្មប់ អងគការពប្ៅ
រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្ពៅដេ់អងគការ Nature Center Risen។ 

 
        រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្ផ្តេ់លវកិាប្បមណ ១៩ មុ៉ឺន្ដុោែ រសហរដាអាពមរកិដេ់អងគការ 
Nature Center Risen។ រហ៉ូត្មកដេ់ពេេពន្ះអងគការពន្ះបាន្អនុ្វត្តការអប់រ ាំបរសិាថ ន្ជាក់
ថ្សតង ពដើមប៊ីសិកាអាំេ៊ីសារៈសាំខាន់្នន្បរសិាថ ន្ធមមជាតិ្កនុងវទិាសាថ ន្គ្រពុកាសេយពៅទ៊ីប្កុង
ភនាំពេញនិ្ងពខត្តបាត់្ដាំបង។ ខញុាំស៉ូមសថ្មតងន្៉ូវការពោរេចាំពកះសកមមភាេរបស់ពោក 
ពោកស្ស៊ី រហ៉ូត្មកដេ់ពេេពន្ះ។ កនុងគ្ពប្មងឆ្ន ាំពន្ះ អងគការនឹ្ងថ្កសប្មេួពសៀវពៅ
ថ្ណនាាំកនុងពោេបាំណងពេើកកមពស់សមត្ថភាេបពប្ងៀន្របស់មន្រន្ត៊ីអប់រ ាំបរសិាថ ន្ ពបាះេុមព
ពសៀវពៅអប់រ ាំបរសិាថ ន្សប្មប់សិសសបឋមសិកានិ្ងមធយមសិកា និ្ងោាំប្ទដេ់ការអនុ្វត្ត
ការអប់រ ាំបរសិាថ ន្ពៅមជឈមណឌ េបណតុ ះបណាត េប្គ្ូមពត្តយយ។ តាមរយៈគ្ពប្មងពន្ះ ពយើង
រ ាំេឹងថា នឹ្ងជួយពេើកកមពស់ការយេ់ដឹងរបស់ប្បជាជន្កមពុជាអាំេ៊ីការអភិរកសបរសិាថ ន្ ពដើមប៊ី
អភិរកសធមមជាតិ្ដ៏សមប៉ូរថ្បបរបស់កមពុជានិ្ងថ្កេមអបរសិាថ ន្រស់ពៅរបស់ប្បជាជន្។  

 
 
ជាទ៊ីបញ្ច ប់ខញុាំស៉ូមជ៉ូន្េរ ឯកឧត្តម ពោក ពោកស្ស៊ី ស៉ូមមន្សុខភាេេអ  

សុភមងគេ និ្ង ស៉ូមឲ្យមិត្តភាេជប៉ាុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រ ៊ីកចពប្មើន្។  
ស៉ូមអរគុ្ណ។ 
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