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Japan Provides US$439,261 

for Supporting farmers through contract farming of organic cashew nuts 

through Agriculture Cooperative  

 

 

  The Government of Japan has agreed to provide US$439,261 to IVY under the framework, 

the Grant Assistance for Japanese NGO Projects. The Grant Contract has signed today between 

H.E. Mr. MIKAMI Masahiro, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the 

Kingdom of Cambodia, and Ms. SUZUSHIMA Chihoko, the Assistant Project Manager of  

IVY to carry out the project for “Support to the smallholder farmers through contract farming 

of organic cashew nuts through Agriculture Cooperatives (Year 2)”. 

 

  In these days, the organic agricultural products become more and more popular in the market 

and these products are sold at higher price. In this project, IVY will support local farmers and 

local Agriculture Cooperatives (AC) in Preah Vihea so that farmers can produce and sell more 

value-added organic cashew nuts and get more incomes to escape from the provertiy. 

 

 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 

122 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.64 PR-19/EoJ                                                     ថ្ងៃទី២៩ ខខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ជប ៉ុនផ្លី ់៤៣៩,២៦១ ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបគ់សប្មាងល ើកកម្ពសក់ារអភិវឌ្ឍសហគម្ន៍តាម្រយៈការលោសសម្អា ត 

ម្ីន គាំប្ទកិចចេហប្រតិបតិីការរេិរម្មនិងការរប្ងឹងការថែទាំេ៉ុខភាររន៉ុងេហគម្ន៍ 
 

រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តល់ថវកិាសរ៉ុបចំនួន ៤៣៩,២៦១ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ ដល់អង្គការIVY មរកាេ
មរោង្ការណ៍ជំនួយហិរញ្ញបបទានឥតសំណង្សរាប់គមរាង្របស់អង្គការមរៅរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន។ កិចចសនា 
ផ្តល់ជំនួយ រតូវបានច៉ុុះហតថមលខាមៅថ្ថៃមនុះ មដ្ឋយឯកឧតតេ េិកាេិ ា សាហ៉ុ៊ីរ  ៉ូ ឯកអគគរាជទ៉ូតវសិាេញ្ញ និង្មពញ
សេតថភាពរបស់របមទសជប ៉ុនរបចំរពុះរាជាណាចរកកេព៉ុជា និង្ មល្លកស្ស៊ី ឈ៊ីហ៉ូក៉ុ សឺហ្សុះស៉ុ៊ីា ក  ជំនួយការ
នាយកថ្នអង្គការ IVY មដើេប៊ីអន៉ុវតតគមរាង្“ោំរទកសិករខាា តត៉ូចម្វើកសិកេមតាេកិចចសនាមលើដំណំាសាវ យចនទ៊ី
សរ ៊ីរាង្គតាេរយៈសហគេន៍កសិកេម (ឆ្ា ំទ៊ី ២)” ។ 
 

សពវថ្ថៃ ផ្លិតផ្លកសិកេមសរ ៊ីរាង្គកាន់តតានរបជារបិយភាពមៅមលើទ៊ីផ្ារមហើយផ្លិតផ្ល
ទំាង្មនាុះរតូវបានលក់កា៉ុង្តថ្េាខ្ពស់។ កា៉ុង្គមរាង្មនុះអង្គការIVY នសង្ោំរទដល់កសិករនិង្សហគេន៍
កសិកេមកា៉ុង្ស្សុក (AC) កា៉ុង្មខ្តតរពុះវហិារ ដ៉ូមចាុះកសិករអាចផ្លិតនិង្លក់រោប់សាវ យចនទ៊ីសរ ៊ីរាង្គ
តដលានតថ្េាបតនថេ និង្ទទួលបានរបាក់ចំណ៉ូ លបតនថេមទៀតមដើេប៊ីមគចផ្៉ុតព៊ីភាពរក៊ីរក។ 
 

កេមវ ិ្ ៊ីជំនួយឥតសំណង្សរាប់គមរាង្អង្គការមរៅរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានចប់មផ្តើេមៅរបមទសកេព៉ុជា
តំាង្ព៊ីឆ្ា ំ២០០២ មដើេប៊ីោំរទដល់សកេមភាពអង្គការមរៅរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុនកា៉ុង្កិចចខិ្តខំ្របសង្តរបង្មដើេប៊ីជួយ
ដល់ការអភិវឌ្ឍ និង្សាថ បនារបមទសកេព៉ុជាម ើង្វញិមៅតាេករេិតេ៉ូលដ្ឋា ន។ ចប់តំាង្ព៊ីឆ្ា ំ២០០២ េក  
រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានផ្តល់ថវកិាជាង្៣៧ល្លនដ៉ុល្លា រអាមេរកិ ដល់គមរាង្ចំនួន១២២ តដលមដោ តសំខាន់មៅមលើ
វស័ិយអប់រមំៅករេិតេ៉ូលដ្ឋា ន វស័ិយស៉ុខាភិបាល វស័ិយកសិកេម និង្សកេមភាពមបាសសាា តេ៊ីន  
កា៉ុង្របមទសកេព៉ុជា។  
 

__________________________________________________________________ 
ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាច្ប្ររម្ព៉ុជា 

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 មិកាមិ ម៉ាសាហុ៊ីរ ៉ា៉ូ 
ឯកអគ្គរាជទ៉ូត្វសិាមញ្ញ និ្ងពេញសមត្ថភាេរបស់ប្បពទសជប៉ាុន្ប្បចាំប្េះរាជាណា
ចប្កកមពុជាថ្លែងកនុងេិធ៊ីចុះហត្ថពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តលតេ់ជាំន្ក្កនុងគ្ពប្មង 
ហិរញ្ញបបទាន្ឥត្សាំណងសប្មប់អងគការពប្ៅរដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្។ 

២៩ វចិឆិកា ២០១៩ 
 

- ស៉ូមពោរេ ពោកស្ស៊ី ឈ៊ីហ៉ូកុ សឺហ្សះសុ៊ីម៉ាក  ជាំន្ក្ការនា្កនន្អងគការ IVY 
- ស៉ូមពោរេ ពោក ពោកស្ស៊ី ពភញៀវកិត្តិ្ស ទាាំងអស់ជាទ៊ីពមប្ត្៊ី! 
 
 ជាំរាបសករ! ខញុាំព ម្ ះ មិកាមិ ឯកអគ្គរាជទ៉ូត្ជប៉ាុន្ប្បចាំប្បពទសកមពុជា។ 

នលៃពន្ះ ខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្ស្រ ៊ីករា្យ៉ាងនប្កថ្េង ថ្ែេបាន្ ពរៀបចាំេិធ៊ីចុះ
ហត្ថពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តលតេ់ជាំន្ក្កនុងគ្ពប្មងហិរញ្ញបបទាន្ឥត្សាំណងសប្មប់ 
អងគការពប្ៅរដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្ពៅែេ់អងគការ IVY។ 

 
        ពេើកពន្ះ រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្ផ្តលតេ់លវកិាប្បមណ ៤៤ មឺុន្ែុោែ រសហរែាអាពមរកិែេ់ 
អងគការ IVY។ ពខត្តប្េះវហិារជាពខត្តថ្ែេអងគការកាំេុងពធវើសកមមភាេពន្ះ ជាពខត្តមក្កនុង
ចាំពណាមពខត្តថ្ែេមន្អប្ាភាេប្ក៊ីប្កខពស់ពៅកមពុជា ែ៉ូពចនះការកាត់្បន្ថ្ភាេប្ក៊ីប្កមន្
សារៈសាំខាន់្ណាស់។ ពៅកនុងពខត្តប្េះវហិារ គ្ពប្មងពន្ះកាំេុងថ្ត្ោាំប្ទនិ្ងខិត្ខាំប្បសងថ្ប្បង
កនុងការពេើកកមពស់ប្បាក់ចាំណ៉ូ េរបស់កសិករ ាមរ្ៈការ្កចិត្តទុកដ្ឋក់ពៅពេើប្ោប់
សាវ ្ចន្ទ៊ីថ្ែេបាន្ដ្ឋាំែុះយ៉ាងសកមមកនុងរ្ៈពេេប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ាំចុងពប្កា្ ពធវើការថ្ណនាាំេ៊ី
ការដ្ឋាំែុះសរ ៊ីរាងគែេ់កសិករ និ្ងការែសកជញ្ជ៉ូ ន្រកមោន ាមរ្ៈសហគ្មន៍្កសិកមម។ ពៅឆ្ន ាំ
ពន្ះ អងគការន្សងពធវើការអនុ្វត្តគ្ពប្មងពែើមប៊ីឲ្យសហគ្មន៍្កសិកមមចាំន្កន្៦ថ្លមពទៀត្ទទកេ
បាន្វញិ្ញញ បន្បប្ត្សរ ៊ីរាងគ ពហើ្ក៏ខិត្ខាំប្បសងថ្ប្បងបពងកើន្បពចចកពទសរបស់កសិករ ាមរ្ៈ
ការថ្ណនាាំបពចចកពទសដ្ឋាំែុះលម៊ី ែ៉ូចជាការផ្តលសាំពឈើ និ្ង កាត់្ថ្មកថ្ែេមិន្ចាំបាច់ពចញ។ 
ព ើ្ងរ ាំេសងថាប្បាក់ចាំណ៉ូ េរបស់កសិករន្សងពកើន្ព ើងកាន់្ថ្ត្ខាែ ាំងពដ្ឋ្កសិករពោេពៅ
ន្សងអាចដ្ឋាំែុះប្ោប់សាវ ្ចន្ទ៊ីថ្ែេមន្ត្នមែបថ្ន្ថមកនុងនាមជាែាំណាាំសរ ៊ីរាងគប្បកបពដ្ឋ្ 
ពសថរភាេ។ 

 
ជាទ៊ីបញ្ច ប់ខញុាំស៉ូមជ៉ូន្េរ ឯកឧត្តម ពោក ពោកស្ស៊ី ស៉ូមមន្សុខភាេេអ  

សុភមងគេ និ្ង ស៉ូមឲ្យមិត្តភាេជប៉ាុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រ ៊ីកចពប្មើន្។  
ស៉ូមអរគុ្ណ។ 
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