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Japan Provides US$890,471 

for Constructing Irrigation Systems, 

Maternal and Child Health and WASH, 

and Capacity Building of Youth 

 

 

  The Government of Japan has agreed to provide US$890,471 in total for three recipient 

organizations 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 the 

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

 

1. ‘Reservoir construction project for agriculture enhancement in Preah Vihear – Eco Village 

Area’ (US$85,019)  

Recipient: Pride of Asia Preah Vihear Association Japan 

 In this project, Pride of Asia Preah Vihear Association Japan will support the construction 

of reservoirs and distributing water facilities in Eco Village, Preah Vihear province. Farmers in 

this area will benefit from increasing agricultural production especially in dry season and  

learning agricultural technology as well as facility management for sustainable regional 

development.  

 

2. ‘Integrated Health, Nutrition and WASH (Water, Sanitation and Hygiene) Project in Preah 

Vihear (Year 1)’(US$452,427)  

Recipient: World Vision Japan  

 In this project, the organization will provide training and health education for health 

workers and local communities in order to improve maternal and child health environment in 

4 districts in Preah Vihear province. The beneficiaries will be able to change their eating habits 

with knowledge and to have an access to safe water.   



3. ‘ Capacity building of Youth in Pailin, Cambodia: Reinforcement of Community Learning 

Center (CLC) (Year 1) ’ (US$353,025) 

Recipient: Kokkyo naki Kodomotachi 

   In this project, the organization will support youth, especially those who are in situations 

of having unstable jobs, lacking of life skills, and dropping out of schools. Through providing 

enhanced vocational training contents and conditions of community learning centers to the 

youth, they will gain education or skills for creating a foundation of better life in the future. 

 

 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$39 million for 

125 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 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 

ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 

លេខ.16 PR-20/EoJ                                                     ថ្ងៃទី២៥ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ជប ៉ុនផ្លី ់៨៩០,៤៧១ ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបក់ារស្ថា បនាប្ររន័ធធារាស្ថស្តេី 
េ៉ុខភារមាតានិងទាររនិងអនាម្យ័ 
និងការរស្ថងេម្តាភារយ៉ុវជន 

រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តល់ថវកិាសរ៉ុបចំនួន ៨៩០,៤៧១ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ ដល់អង្គការចំនួនបី 
មរកាេមរោង្ការណ៍ជំនួយហិរញ្ញបបទានឥតសំណង្សរាប់គមរាង្របស់អង្គការមរៅរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន។ កិចច
សនាផ្តល់ជំនួយ រតូវបានច៉ុុះហតថមលខាមៅថ្ថៃមនុះ មដ្ឋយឯកឧតតេ េិកាេិ ា សាហ៉ុីរ  ៉ូ ឯកអគគរាជទ៉ូតវសិាេញ្ញ និង្
មពញសេតថភាពរបស់របមទសជប ៉ុនរបចំរពុះរាជាណាចរកកេព៉ុជា និង្ អនកតំណាង្អង្គភាពទទួលជំនួយ 
ទំាង្បី សរាប់គមរាង្ដ៉ូចតមៅ៖ 
 
១. គមរាង្សាង្សង់្អាង្សត៉ុកទសកសរាប់មលកកកេពស់កសិកេៅមៅរពុះវរិរ-ភ៉ូេិធេៅជាតិសមេតចមតមជា 
(ថវកិាចំនួន៨៥,០១៩ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អង្គភាពទទួលជំនួយ៖ អង្គការមាទនភាពអាស៉ុី សាគេន៍េិតតរពុះវរិរ-ជប ៉ុន 
  កន៉ុង្គមរាង្មនុះមាទនភាពអាស៉ុីសាគេន៍េិតតរពុះវរិរ-ជប ៉ុននសង្ជួយសាង្សង់្អាង្សត៉ុក
ទសកនិង្បរកិាា រចចកចយទសកមៅកន៉ុង្ភ៉ូេិមអក៉ូមេតតរពុះវរិរ។ កសិករមៅកន៉ុង្តំបន់មនុះនសង្ទទួលបាន  
អតថរបមោជន៍មដ្ឋយបមង្កកនផ្លិតកេៅកសិកេៅនារដ៉ូវរបំាង្ និង្ មរៀនពីបមចចកវទិាកសិកេៅរពេទំាង្ការ
រគប់រគង្បរកិាា សរាប់ការអភិវឌ្ឍកន៉ុង្តំបន់របកបមដ្ឋយនិរនតរភាព។ 
 
២.គមរាង្ការរួេបញ្ច៉ូ លោន  ស៉ុេភាព អាររ៉ូបតថេភ ទសកសាា តនិង្អនាេ័យកន៉ុង្មេតតរពុះវរិរ (ឆ្ន ំទី១) 
(ថវកិាចំនួន ៤៥២,៤២៧ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អង្គភាពទទួលជំនួយ៖ អង្គការ World Vision Japan 

កន៉ុង្គមរាង្មនុះអង្គការនសង្ផ្តល់ការបណត៉ុ ុះបណាត លនិង្ការអប់រសំ៉ុេភាពដល់ប៉ុគគលិក 
ស៉ុខាភិបាលនិង្សហគេន៍េ៉ូលដ្ឋា នមដកេបីចកលេាសាថ នភាពស៉ុេភាពាតានិង្ទារកមៅស្សុកចំនួន៤ 
កន៉ុង្មេតតរពុះវរិរ។ អនកទទួលផ្លនសង្អាចផ្លា ស់បត៉ូ រទាា ប់ថ្នការញ៉ុ ំ មដ្ឋយានចំមណុះដសង្និង្ាន
លទធភាពទទួលបានទសកសាា ត។ 
 
  
 
 



៣. គមរាង្ការកសាង្សេតថភាពយ៉ុវជនកន៉ុង្មេតតថ្ប លិន តាេរយៈការពរង្សង្េជឈេណឌ លសិកា 
សហគេន៍ (ឆ្ន ំទី១) (ថវកិាចំនួន៣៥៣,០២៥ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អង្គភាពទទួលជំនួយ៖ អង្គការក៉ុារឥតរពំចដន 

មៅកន៉ុង្គមរាង្មនុះអង្គការនសង្ោំរទដល់យ៉ុវជន ជាពិមសសអនកចដលសថិតកន៉ុង្សាថ នភាពចដល
ានការងារេិនជាប់ល្លប់ េវុះជំនាញជីវតិ និង្មបាុះបង់្ការសិកា។ តាេរយៈការផ្តល់ន៉ូវាតិកាបណត៉ុ ុះ 
បណាត លវជិាា ជីវៈនិង្បរបិទថ្នេជឈេណឌ លសិកាសហគេន៍ចដលលារបមសករដល់យ៉ុវជន ពួកមគនសង្
ទទួលបានការអប់រឬំជំនាញសរាប់បមង្កកតេ៉ូលដ្ឋា នរគសុះថ្នជីវតិកាន់ចតរបមសករនាមពលអនាគត។  
 

កេៅវធីិជំនួយឥតសំណង្សរាប់គមរាង្អង្គការមរៅរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានចប់មផ្តកេមៅរបមទសកេព៉ុជា
តំាង្ពីឆ្ន ំ២០០២ មដកេបីោំរទដល់សកេៅភាពអង្គការមរៅរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុនកន៉ុង្កិចចេិតេំរបសង្ចរបង្មដកេបីជួយ
ដល់ការអភិវឌ្ឍ និង្សាថ បនារបមទសកេព៉ុជាម កង្វញិមៅតាេករេិតេ៉ូលដ្ឋា ន។ ចប់តំាង្ពីឆ្ន ំ២០០២ េក  
រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានផ្តល់ថវកិាជាង្៣៩ល្លនដ៉ុល្លា រអាមេរកិ ដល់គមរាង្ចំនួន១២៥ ចដលមផ្លោ តសំខាន់មៅ 
មលកវស័ិយអប់រមំៅករេិតេ៉ូលដ្ឋា ន វស័ិយស៉ុខាភិបាល វស័ិយកសិកេៅ និង្សកេៅភាពមបាសសាា តេីន  
កន៉ុង្របមទសកេព៉ុជា។  
 

__________________________________________________________________ 
ស្ថា នទូតជប ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 

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 

ហិរញ្ញបបទាន្ឥត្សាំណងសប្មប់អងគការពប្ដរឋិាភបិលជេជប៉ាុន្ 
២៥ កុមភៈ ២០២០ 

 
- ស៉ូមពោរេ ពោក ម៉ា៉ូរ ៊ីតា ណ៉ូ រ ៊ីតាឋាភ ប្បធាន្អងគការពមទន្ភាេអាសុ៊ី សមគ្មន៍្មិត្តប្េះ
វហិារ-ជប៉ាុន្ 
- ស៉ូមពោរេ ពោក ម៉ា ត់្ស ៉ូអុកា តាគ្៉ូយ៉ា  ប្បធាន្គ្ពប្មងអងគការ World Vision Japan 
- ស៉ូមពោរេ ពោក ស្ស៊ី សាកាន្ នា្កប្បចាំប្បពទសនន្អងគការកុមរឥត្ប្េាំថ្ែន្ 
- ស៉ូមពោរេ ពោក ពោកស្ស៊ី ពបញៀវកិត្តិ្ស ទាាំងអស់ជាទ៊ីពមប្ត្៊ី! 
 

នលៃពន្ះខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករា្យ៉ាងនប្កថ្េងថ្ែេលជន្ពរៀបចាំេិធ៊ីចុះ
ហត្ថពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តលតេ់ជាំន្ក្កនុងគ្ពប្មងឧបត្ថមភឥត្សាំណងសប្មប់អងគការពប្ដ 
រឋិាភបិលជេជប៉ាុន្។ 
 

រឋិាភបិលជេជប៉ាុន្លជន្នឹ្ងកាំេុងអនុ្វត្តគ្ពប្មងហិរញ្ញបបទាន្ឥត្សាំណងសប្មប់
អងគការពប្ដរឋិាភបិលជេ-កិចចសហប្បតិ្បត្តិការអន្តរជាតិ្ជប៉ាុន្តាាំងេ៊ីឆ្ន ាំ២០០២ ពែើមប៊ីជក្
គ្ពប្មងអបិវឌ្ឍន៍្ពសែិកិចចនិ្ងសងគមរបស់អងគការពនាះពៅប្បពទសឬត្ាំបន់្កាំេុង 
អបិវឌ្ឍន៍្។ រហ៉ូត្មកែេ់ពេេពន្ះ សាថ ន្ទ៉ូត្ជប៉ាុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្កកមពុជាលជន្
ច៉ូេរកមជក្ពប្ចើន្ជាង១២០ គ្ពប្មង តាមរ្ៈកមមវធិ៊ីពន្ះ។ គ្ពប្មងន្៊ីមក្ៗលជន្ច៉ូេរកម
ចាំថ្ណកពឋាភ្ផ្ទទ េ់កនុងការពេើកកមពស់គុ្ណភាេជ៊ីវតិ្របស់ប្បជាជន្កមពុជា។ 
 

ខញុាំស៉ូមជាំរាបជ៉ូន្អាំេ៊ីគ្ពប្មងថ្ែេលជន្ចុះហត្ថពេខានានលៃពន្ះែ៉ូចត្ពៅ: 
 

កនុងគ្ពប្មងទ៊ី ១ សប្មប់អងគការពមទន្ភាេអាសុ៊ី សមគ្មន៍្មិត្តប្េះវហិារ-ជប៉ាុន្  
រឋិាភបិលជេជប៉ាុន្ផ្តលតេ់លវកិាប្បមណ ៨៥,០០០ ែុោែ រអាពមរកិ។ ពខត្តប្េះវហិារប្ត្ូវលជន្កត់្
សាំោេ់ជាពខត្តមក្ថ្ែេមន្អប្តាប្ក៊ីប្កខពស់បាំផុ្តលត្ពៅកមពុជា ពហើ្ចាំណាត់្ការពៅពេើ
បញ្ហា ប្ក៊ីប្កពន្ះគឺ្ជាកិចចការែ៏សាំខាន់្សប្មប់ការអបិវឌ្ឍន៍្កនុងត្ាំបន់្។  
 



អងគការពន្ះលជន្ពធវើប្បតិ្បត្តិការតាាំងេ៊ីឆ្ន ាំ ២០០៩ ពែើមប៊ីពធវើឲ្យប្លជសាទប្េះវហិារថ្ែេប្ត្ូវ
លជន្ឋាភក់ច៉ូេជាពបតិ្កបណឌ េិបេពោក ថ្ែេកាែ ្ជានិ្មិត្តរ៉ូបនន្សន្តិភាេលម៊ីពឋាភ្
គ្ពប្មងឋាភាំក៉ូន្ព ើនិ្ងការោាំប្ទែេ់ការអបិវឌ្ឍសហគ្មន៍្កនុងប៉ូមិពអក៉ូថ្ែេជា
មជឈមណឌ េការពារពបតិ្កបណឌ វបបធម៌។ ប៉ូមិពអក៉ូថ្ែេជាទ៊ីតាាំងគ្ពប្មងប្ប មនឹ្ងការ
េាំលជកកនុងការប្បម៉ូេផ្តលេែាំណាាំពៅរែ៉ូវប្លជាំងពឋាភ្សារថ្ត្មន្ពបែៀងតិ្ច។ពៅកនុងគ្ពប្មង
ពន្ះពមទន្ភាេអាសុ៊ីសមគ្មន៍្មិត្តប្េះវហិារ-ជប៉ាុន្នឹ្ងសាងសង់កថ្ន្ែងសតុកទឹកនិ្ងបរកិាា
ថ្ចកច្ទឹកពែើមប៊ីបពងកើន្ផ្តលេិត្ផ្តលេកសិកមមែ៉ូចជាបថ្ន្ែសរ ៊ីរាងគនិ្ងឱសលនារែ៉ូវប្លជាំង ប្េម
ទាាំងពផ្តលទរបពចចកវទិាកសិកមមនិ្ងពរៀបចាំគ្ណៈកមម ធិការប្គ្ប់ប្គ្ងទឹកពែើមប៊ីពធវើឲ្យមន្ការពកើន្
ព ើងន្៉ូវប្លជក់ចាំណ៉ូ េរបស់ប្បជាជន្ថ្ែេរស់ពៅកនុងត្ាំបន់្គ្ពប្មង។ 
 
 
កនុងគ្ពប្មងទ៊ី ២ សប្មប់អងគការ World Vision Japan រឋិាភបិលជេជប៉ាុន្ផ្តលតេ់លវកិាប្បមណ
៤៥០,០០០ែុោែ រអាពមរកិ។ អងគការពន្ះលជន្នឹ្ងកាំេុងអនុ្វត្តគ្ពប្មងរបស់េកកោត់្ពៅ ៤ 
ស្សុកកនុងពខត្តតាថ្កវពែើមប៊ីពេើកកមពស់គុ្ណភាេពសវាសុខភាេមតានិ្ងទារកក៏ែ៉ូចជាសាង
សង់អាងសតុកទឹកនិ្ងបរកិាា បងគន់្អនាម័្។ ចប់េ៊ីឆ្ន ាំពន្ះ អងគការនឹ្ងចប់ពផ្តលតើមគ្ពប្មងលម៊ី
ពៅស្សកុចាំន្កន្ ៤ កនុងពខត្តប្េះវហិារពែើមប៊ីផ្តលតេ់ការបណតុ ះបណាត េនិ្ងការអប់រ ាំសុខភាេអាំេ៊ី
សុខភាេមតានិ្ងទារក អាហារ៉ូបត្ថមភ (ទឹក អនាម័្ និ្ង សុខវទិា) ែេ់បុគ្គេិក 
សុខាបិលជេក៏ែ៉ូចជាសហគ្មន៍្ម៉ូេឋិាភន្។ គ្ពប្មងពន្ះក៏រកមបញ្ច៉ូ េការសាងសង់ប្បេ័ន្ធ
ផ្តលគត់្ផ្តលគង់ទឹកនិ្ងប្បេ័ន្ធប្បប្េឹត្តកមមពៅកនុងសហគ្មន៍្ផ្តលងថ្ែរ។ ខញុាំសងឃឹមយ៉ាងមុត្មាំថា
គ្ពប្មងពន្ះនឹ្ងសា្ភា្ន្៉ូវចាំពណះែឹងសុខភាេថ្ែេប្តឹ្មប្ត្ូវនិ្ងជក្ថ្កេមអសុខភាេ
មតានិ្ងទារកក៏ែ៉ូចជាបពងកើន្េទធភាេទទកេលជន្ទឹកសុវត្ថិភាេយ៉ាងងា្ស្សួេពៅកនុង
ត្ាំបន់្គ្ពប្មង។ 
 
 
កនុងគ្ពប្មងទ៊ី ៣ សប្មប់អងគការកុមរឥត្ប្េាំថ្ែន្ រឋិាភបិលជេជប៉ាុន្ផ្តលតេ់លវកិាប្បមណ 
៣៥០,០០០ ែុោែ រអាពមរកិ។ ពខត្តនប៉ាេិន្គឺ្ជាពខត្តមក្ថ្ែេមន្អប្តាពលជះបង់ការសិកា
ខពស់ពៅកនុងប្បពទសកមពុជាពហើ្វាបណាត េឲ្យ្ុវជន្ពៅកនុងពខត្តនប៉ាេិន្លជត់្បង់ឱកាស
ការសិកាេអៗ ឬជាំនាញពរៀន្ស៉ូប្ត្សប្មប់ការងារនាពេេអនាគ្ត្។ គ្ពប្មងពន្ះនឹ្ងោាំប្ទ
ែេ់មជឈមណឌ េសិកាសហគ្មន៍្ (CLCs) ប្គ្ប់ប្គ្ងពឋាភ្មន្ទ៊ីរអប់រ ា្ំ ុវជន្និ្ងក៊ីឡាពខត្ត
នប៉ាេិន្ ប្េមទាាំងគ្ណៈកមម ធិការប្គ្ប់ប្គ្ងពែើមប៊ីថ្កេមអបរសិាថ ន្នន្មជឈមណឌ េែ៉ូចជាការ
េប្ងឹងការបណតុ ះបណាត េវជិាា ជ៊ីវៈនិ្ងត្ពមែើងឧបករណ៍មក្ចាំន្កន្។ ខញុាំសងឃឹមថា្ុវជន្នឹ្ង
អាចទទកេលជន្ការអប់រ ាំឬជាំនាញេអប្បពសើរថ្ែេពធវើឲ្យការងារនិ្ងជ៊ីវតិ្មន្ពសថរភាេ។ 



ខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករា្ពឋាភ្សពងកត្ព ើញថានាពេេលម៊ីៗពន្ះ ប្បពទស
កមពុជាលជន្នឹ្ងកាំេុងមន្ការអបិវឌ្ឍយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ ពទាះជាយ៉ាងណាក៏ពឋាភ្ខញុាំព ើញ
ថាពៅថ្ត្មន្បញ្ហា ប្ប មមក្ចាំន្កន្ថ្ែេប្ត្ូវពឋាភះស្សា្ពែើមប៊ីថ្កេមអន្៉ូវគុ្ណភាេ
ជ៊ីវភាេរស់ពៅរបស់ប្បជាជន្ ែ៉ូចជា ការកាត់្បន្ថ្ភាេប្ក៊ីប្កនិ្ងការអបិវឌ្ឍសងគមរកមទាាំង
សុខាបិលជេនិ្ងការអប់រ ាំ។ ប្បពទសជប៉ាុន្នឹ្ងបន្តសហការជាមក្អងគការពប្ដរឋិាភបិលជេ
ពែើមប៊ីពឋាភះស្សា្បញ្ហា ប្ប មទាាំងពន្ះ។ 

 
ជាទ៊ីបញ្ច ប់ខញុាំស៉ូមជ៉ូន្េរ ឯកឧត្តម ពោក ពោកស្ស៊ី ស៉ូមមន្សុខភាេេអ  

សុបមងគេ និ្ង ស៉ូមឲ្យមិត្តភាេជប៉ាុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រ ៊ីកចពប្មើន្។  
ស៉ូមអរគុ្ណ។ 


