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Japan Provides US$ 1,431,852 

for Enhancement of Food and Nutrition Security, 

Clearance of Mines and Cluster Munitions, 

and Promotion of Sustainable Agricultural Conditions for Poverty Reduction 

 

 

  The Government of Japan has agreed to provide US$ 1,431,852 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. ‘Food and Nutrition Security Project in Kampong Chhnang Province (Year 3) ’ 

(US$265,552)  

Recipient: Foundation for International Development/Relief (FIDR) 

  In this project, FIDR aims to enhance food and nutrition security and to reduce poverty of 

people in the target area in Kampong Chhnang province through activities to improve their 

livelihood and maintain good health. In order to create a mechanism for sustainable 

development not only in target area but whole province, FIDR will promote to retain what 

people have learned from last two years and strengthen their leadership in implementation of 

the activities so that autonomous development of the community will be ensured.   

 

2. ‘Comprehensive Mechanical Demining in Kampong Thom (Year 3)’(US$729,509)  

Recipient: Japan Mine Action Service 

  In this project, Japan Mine Action Services will develop an integrated mechanical clearance 

technique using demining machines, de-cluster machines, and drones in contaminated areas 

where landmines and cluster munitions mixedly remain. The organization will also transfer the 

efficient and safe clearance method to Cambodia Mine Action Centre (CMAC) aiming to 

enhance its capacity and accelerate its effort in making the nation land safe. 



 

3. ‘Project on Promoting Sustainable Agricultural Conditions for Poverty Reduction in 

Kampong Cham Province (Year 3)’ (US$ 436,791) 

Recipient: Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation (ERECON) 

   In this project, ERECON will establish a sustainable condition for agricultural production 

by soil improvement with eco-friendly methods in cooperation with multiple parties including 

agricultural offices at province and district levels, research institutes at universities, and local 

farmers. Through the promotion of the sustainable model of agriculture, the project is expected 

to improve productivity and quality of agriproducts, to reduce poverty among farmers, and to 

supply the safe and secure food to consumer market. 

 

 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$40 million for 

128projects, 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 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 

ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 

លេខ.18 PR-20/EoJ                                                     ថ្ងៃទី២៦ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ជប ៉ុនផ្លី ់១,៤៣១,៨៥២ ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបក់ារសលើររម្ពេេ់នីិេ៉ុខសេបៀងនិងអាហារបូតាម្ភ 
ការសោេេាំអាតម្ើននិងប្ាបប់បរចសកោ ម្, 

និងការសលើររម្ពេល់រខខណ្ឌ រេិរម្មប្ររបសោយចើរភារេប្មាបក់ារកាតប់នាយភារប្ក្តប្រ 
រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តល់ថវកិាសរ៉ុបចំនួន ១,៤៣១,៨៥២ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ ដល់អង្គការចំនួនបី 

មរកាេមរោង្ការណ៍ជំនួយហិរញ្ញបបទានឥតសំណង្សរាប់គមរាង្របស់អង្គការមរៅរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន។ កិចច
សនាផ្តល់ជំនួយ រតូវបានច៉ុុះហតថមលខាមៅថ្ថៃមនុះ មដ្ឋយឯកឧតតេ េិកាេិ ា សាហ៉ុីរ  ៉ូ ឯកអគគរាជទ៉ូតវសិាេញ្ញ និង្
មពញសេតថភាពរបស់របមទសជប ៉ុនរបចំរពុះរាជាណាចរកកេព៉ុជា និង្ អនកតំណាង្អង្គភាពទទួលជំនួយ 
ទំាង្បី សរាប់គមរាង្ដ៉ូចតមៅ៖ 
 
១. គមរាង្សនតិស៉ុខមសបៀង្និង្អាហារ៉ូបតថេភកន៉ុង្មខតតកំពង់្ឆ្ន ំង្ (ឆ្ន ំទី៣) 
(ថវកិាចំនួន២៦៥,៥៥២ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អង្គភាពទទួលជំនួយ៖ អង្គការេ៉ូលនិធិសរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍និង្ជំនួយសមគ គ្ ុះអនតរជាតិ (FIDR) 

មៅកន៉ុង្គមរាង្មនុះ FIDRានមោលបំណង្មលើកកេពស់សនតិស៉ុខមសបៀង្និង្អាហារ៉ូបតថេភ  និង្
មដើេបីកាត់បនថយភាពរកីរករបស់របជាជនមៅតាេតំបន់មោលមៅកន៉ុង្មខតតកំពង់្ឆ្ន ំង្ តាេរយៈ
សកេមភាព កកលេអជីវភាពរស់មៅរបស់ពួកោត់និង្រកាឲ្យបានន៉ូវស៉ុខភាពលអ។ មដើេបីបមង្កើតយនតការ
េួយសរាប់ការអភិវឌ្ឍរបកបមដ្ឋយចីរភាពេិនរតឹេកតមៅកន៉ុង្តំបន់មោលមៅប ៉ុមណាណ ុះមទប ៉ុ កនតកន៉ុង្មខតត
ទំាង្េ៉ូល FIDR នឹង្ជំរ៉ុញមដើេបីរកាឲ្យបានន៉ូវអវី កដលរបជាជនបានមរៀនតំាង្ពី ២ ឆ្ន ំេ៉ុននិង្ពរងឹ្ង្ភាព
ជាអនកដឹកនំរបស់ពួកមគកន៉ុង្ការអន៉ុវតតសកេមភាពនន មដើេបីធានការអភិវឌ្ឍសហគេន៍សវយ័ត។ 

 
២.គមរាង្មផ្បរបមចចកមទសមេកានិចរគប់រជជង្មរជាយកន៉ុង្ការមបាសសាអ តេីនកន៉ុង្មខតតកំពង់្ធំ (ឆ្ន ំទី៣) 
(ថវកិាចំនួន ៧២៩,៥០៩ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អង្គភាពទទួលជំនួយ៖ អង្គការសកេមភាពកាច ត់េីនជប ៉ុន (JMAS) 
មៅកន៉ុង្គមរាង្មនុះ អង្គការសកេមភាពកាច ត់េីនជប ៉ុននឹង្មធវើការអភិវឌ្ឍមលើបមចចកមទសមេកានិចកន៉ុង្ការ
មបាសសាអ តេីនមដ្ឋយមរបើា ស៉ុីនមដ្ឋុះេីន ា ស៉ុីនមដ្ឋុះរោប់កបកចម ក្ េ និង្ រដូនមៅកន៉ុង្តំបន់កដលសេប៉ូរ
មៅមដ្ឋយរោប់េីន និង្ រោប់កបកចម ក្ េមៅល្លយបញ្ច៉ូ លោន ។ អង្គការJMASនឹង្មផ្បរវធីិសាស្រសតមបាសសាអ ត
កដលានរបសិទធិភាព និង្ានស៉ុវតថិភាពមៅេជឈេណឌ លសកេមភាពកំចត់េីនកេព៉ុជា(CMAC)កន៉ុង្មោល



បំណង្ពរងឹ្ង្សេតថភាពនិង្ពមនាឿនកិចចខិតខំរបឹង្ករបង្របស់ CMAC កន៉ុង្ការមធវើឲ្យរបមទសជាតិាន 
ស៉ុវតថិភាព។ 
 
៣. គមរាង្មលើកកេពស់សាថ នភាពកសិកេមរបកបមដ្ឋយចីរភាពមដើេបីកាត់បនថយភាពរកីរកកន៉ុង្ 
មខតតកំពង់្ចេ (ថវកិាចំនួន៤៣៦,៧៩១ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អង្គភាពទទួលជំនួយ៖ វទិាសាថ នកកលេអនិង្អភិរកសបរសិាថ ន (ERECON) 
មៅកន៉ុង្គមរាង្មនុះ ERECONនឹង្បមង្កើតលកខខណឌ របកបមដ្ឋយចីរភាពសរាប់ផ្លិតកេមកសិកេម
មដ្ឋយការកកលេអដីជាេួយវធីិសាស្រសតលអបរសិាថ ន មដ្ឋយសហការជាេួយថ្ដគ៉ូជាមរចើនរួេានេនបី រ
ការយិាល័យកសិកេមថ្នន ក់មខតត និង្ស្សជក វទិាសាថ នស្សាវរជាវមៅតាេសាកលវទិាល័យនិង្កសិករកន៉ុង្
ស្សជក។ តាេរយៈការមលើកកេពស់គំរ៉ូកសិកេមរបកបមដ្ឋយចីរភាព គមរាង្មនុះរតូវបានមគរពឹំង្ថ្ននឹង្មធវើ
មអាយរបមសើរម ើង្ន៉ូវផ្លិតភាពនិង្គ៉ុណភាពថ្នផ្លិតផ្លកសិកេម កាត់បនថយភាពរកីរកកន៉ុង្
ចំមណាេកសិករ និង្ផ្គត់ផ្គង់្មសបៀង្អាហារកដលានស៉ុវតថិភាពានការធានដល់ទីផ្ារអនក 
មរបើរបាស់។ 
 

កេមវធីិជំនួយឥតសំណង្សរាប់គមរាង្អង្គការមរៅរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានចប់មផ្តើេមៅរបមទសកេព៉ុជា
តំាង្ពីឆ្ន ំ២០០២ មដើេបីោំរទដល់សកេមភាពអង្គការមរៅរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុនកន៉ុង្កិចចខិតខំរបឹង្ករបង្មដើេបីជួយ
ដល់ការអភិវឌ្ឍ និង្សាថ បនរបមទសកេព៉ុជាម ើង្វញិមៅតាេករេិតេ៉ូលដ្ឋា ន។ ចប់តំាង្ពីឆ្ន ំ២០០២ េក  
រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានផ្តល់ថវកិាជាង្៤០ល្លនដ៉ុល្លា រអាមេរកិ ដល់គមរាង្ចំនួន១២៨ កដលមដោ តសំខាន់មៅមលើវ ិ
ស័យអប់រមំៅករេិតេ៉ូលដ្ឋា ន វស័ិយស៉ុខាភិបាល វស័ិយកសិកេម និង្សកេមភាពមបាសសាអ 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 

២៦ កុមភៈ ២០២០ 
 

- ស៉ូមពោរេ ឯកឧត្តម អ ុ ៊ុំ ប៉ូមិទរ ៉ា៉ូ អគ្គនា្ករងមជឈមណឌ េសកមមភាេកាំចត់្ម៊ីន្កមពុជា 
(CMAC) 
- ស៉ូមពោរេ ឯកឧត្តម មកន្ វាសនា ប្បធាន្នា្កឋិាភន្ហិរញ្ញវត្ថុមជឈមណឌ េសកមមភាេ
កាំចត់្ម៊ីន្កមពុជា (CMAC) 
- ស៉ូមពោរេ ពោកស្ស៊ី ៉្ូមិកុ ម៊ីណាមិ នា្ិកាប្បចាំប្បពទសនន្អងគការម៉ូេនិ្ធិសប្មប់ការ 
អបិវឌ្ឍន៍្និ្ងជាំន្ក្សពគ គ្ ះអន្តរជាតិ្ (FIDR)  
- ស៉ូមពោរេ ពោក ស ុពអណាហ្គគ  ណ៉ូ រ ិ្ ៉ូសុ៊ី ប្បធាន្ត្ាំណាងអងគការសកមមភាេកមច ត់្ម៊ីន្
ជប៉ាុន្ (JMAS) 
- ស៉ូមពោរេ បណឌិ ត្ ព ៉្ា  ប ុន្ថាន្ នា្កសាកេវទិាេ័្ប៉ូមិន្ទកសិកមម 
- ស៉ូមពោរេ ពោកស្ស៊ី ម៉ា រ ៊ី អារ ៊ីម៊ីសុ៊ឹ ជាំន្ក្ការអនកប្គ្ប់ប្គ្ងកមមវធិ៊ីនន្វទិាសាថ ន្ថ្កេមអនិ្ង
អបិរកសបរសិាថ ន្ (ERECON) 
- ស៉ូមពោរេ ពោក ពោកស្ស៊ី ពបញៀវកិត្តិ្ស ទាាំងអស់ជាទ៊ីពមប្ត្៊ី! 
 

នលៃពន្ះខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករា្យ៉ាងនប្កថ្េងថ្ែេលជន្ពរៀបចាំេិធ៊ីចុះ
ហត្ថពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តលតេ់ជាំន្ក្កនុងគ្ពប្មងឧបត្ថមភឥត្សាំណងសប្មប់អងគការពប្ដ 
រឋិាភបិលជេជប៉ាុន្។ 
 

រឋិាភបិលជេជប៉ាុន្លជន្ចប់ពផ្តលតើមហិរញ្ញបបទាន្ឥត្សាំណងសប្មប់អងគការពប្ដរឋិាភ
បិលជេជប៉ាុន្តាំងេ៊ីឆ្ន ាំ២០០២ ពែើមប៊ីជក្ែេ់គ្ពប្មងអបិវឌ្ឍន៍្ពសែកិិចចនិ្ងសងគមរបស់
អងគការពប្ដរឋិាភបិលជេជប៉ាុន្កនុងប្បពទសឬត្ាំបន់្កាំេុងអបិវឌ្ឍន៍្។ រហ៉ូត្មកែេ់ពេេ
ពន្ះ សាថ ន្ទ៉ូត្ជប៉ាុន្លជន្ផ្តលតេ់ជាំន្ក្ជាង១២០ គ្ពប្មងពៅកមពុជាតមរ្ៈកមមវធិ៊ីពន្ះ។ 
គ្ពប្មងន្៊ីមក្ៗលជន្ច៉ូេរកមចាំថ្ណកពឋាភ្ផ្ទទ េ់កនុងការពេើកកមពស់គុ្ណភាេជ៊ីវភាេ
រស់ពៅរបស់ប្បជាជន្កមពុជា។ 

ខញុាំស៉ូមជាំរាបជ៉ូន្អាំេ៊ីគ្ពប្មងថ្ែេលជន្ចុះហត្ថពេខានានលៃពន្ះែ៉ូចត្ពៅ: 



ទ៊ី១ រឋិាភបិលជេជប៉ាុន្ផ្តលតេ់លវកិា ២៦៥,៥៥២ ែុោែ រអាពមរកិែេ់អងគការម៉ូេនិ្ធិសប្មប់ការ
អបិវឌ្ឍន៍្និ្ងជាំន្ក្សពគ គ្ ះអន្តរជាតិ្ (FIDR) ។ អងគការពន្ះលជន្ច៉ូេរកមចាំថ្ណកកនុងការ
ពេើកកមពស់ជ៊ីវភាេពឋាភ្ការថ្ណនាាំអាំេ៊ីការពធវើកសិកមមនិ្ងសាថ ន្ភាេសុខភាេតមរ្ៈការ
អប់រ ាំអនាម័្និ្ងអាហ្គរ៉ូបត្ថមភកនុងចាំពណាមប្បជាជន្ថ្ែេរស់ពៅត្ាំបន់្ជន្បទកនុងពខត្ត
កាំេង់ឆ្ន ាំង។ ឆ្ន ាំពន្ះជាឆ្ន ាំចុងពប្កា្សប្មប់គ្ពប្មងពន្ះ ែ៉ូពចនះព ើ្ងរ ាំេ៊ឹងថាត្ាំបន់្ពោេពៅ
ន្៊ឹងអបិវឌ្ឍប្បកបពឋាភ្ច៊ីរភាេតមរ្ៈការជាំរញុរកាឲ្យលជន្បពចចកពទសនិ្ងចាំពណះែ៊ឹង
ថ្ែេប្បជាជន្លជន្ពរៀន្រ្ៈពេេ២ឆ្ន ាំកន្ែងមកនិ្ងការេប្ង៊ឹងការបណតុ ះបណាត េអនក
ែ៊ឹកនាាំកនុងត្ាំបន់្និ្ងពធវើបណាត ញរវាងប្បជាជន្និ្ងប្បជាជន្ពែើមប៊ីការអបិវឌ្ឍថ្លមពទៀត្
ប្បកបពឋាភ្សវ័្ភាេពៅកនុងត្ាំបន់្ពប្កា្គ្ពប្មងពន្ះប្ត្វូលជន្បញ្ច ប់។ 
 
ទ៊ី២ រឋិាភបិលជេជប៉ាុន្ផ្តលតេ់លវកិា ៧២៩,៥០៩ ែុោែ រអាពមរកិែេ់អងគការសកមមភាេកមច ត់្
ម៊ីន្ជប៉ាុន្ (JMAS)។ អងគការពន្ះលជន្ន្៊ឹងកាំេុងអនុ្វត្តការពលជសសាំអាត្ម៊ីន្និ្ង្ុទធបណឌ មិន្
ទាន់្ផ្តលទុះនិ្ងការអប់រ ាំបពចចកពទសបពញ្ច ៀសហ្គនិ្ប័្ែេ់សហគ្មន៍្ពៅតមបណាត ពខត្តមក្
ចាំន្កន្កនុងប្បពទសកមពុជា។ ខញុាំេិត្ជាពោរេរាេ់ការខិត្ខាំប្ប៊ឹងថ្ប្បងរបស់អនករាេ់ោន ។ ឆ្ន ាំពន្ះ
ជាឆ្ន ាំចុងពប្កា្សប្មប់ការពផ្តលទរបពចចកពទសពៅCMAC (មជឈមណឌ េសកមមភាេកាំចត់្ម៊ីន្
កមពុជា) ។ ខញុាំសងឃ៊ឹមយ៉ាងមុត្មាំថាតមរ្ៈគ្ពប្មងពន្ះសហគ្មន៍្ម៉ូេឋិាភន្ន្៊ឹងមិន្មន្
ការប័្ខាែ ចេ៊ីម៊ីន្និ្ង្ុទធបណឌ មិន្ទាន់្ផ្តលទុះនិ្ងមន្ការអបិវឌ្ឍសហគ្មន៍្បថ្ន្ថមពទៀត្ពទ។ 
 
ជាចុងពប្កា្រឋិាភបិលជេជប៉ាុន្ផ្តលតេ់លវកិា ៤៣៦,៧៩១ ែុោែ រអាពមរកិែេ់វទិាសាថ ន្ថ្កេមអ
និ្ង អបិរកសបរសិាថ ន្ (ERECON)។ អងគការពន្ះលជន្ខិត្ខាំប្ប៊ឹងថ្ប្បងបណតុ ះបណាត េ
បពចចកពទសែេ់អនកថ្ែេមកេ៊ីមន្ទ៊ីរកសិកមម សហការជាមក្វទិាសាថ ន្ស្សាវប្ជាវពៅ
សាកេវទិាេ័្និ្ងការសាងសង់បរកិាា នានាែ៉ូចជាមជឈមណឌ េជ៊ីកាំប៉ាុស ពែើមប៊ីពរៀបចាំ
ម៉ូេឋិាភន្សប្មប់ផ្តលេិត្កមមកសិកមមប្បកបពឋាភ្និ្រន្តរភាេនិ្ងសុវត្ថិភាេតមរ្ៈវធិ៊ី
កសិកមមពប្បើប្លជស់ព ើងវញិន្៉ូវធន្ធាន្ធមមជាតិ្ថ្ែេមិន្េ៊ឹងថ្ផ្តលអកពេើជ៊ីគ្៊ីម៊ីនិ្ងថាន ាំសាំោប់
សត្វេអិត្។ ឆ្ន ាំពន្ះជាឆ្ន ាំចុងពប្កា្សប្មប់គ្ពប្មងពន្ះ ពឋាភ្អងគការពន្ះន្៊ឹងជាំរញុការ
ផ្តលសេវផ្តលា្អាំេ៊ីវធិ៊ីពប្បើប្លជស់ព ើងវញិន្៉ូវធន្ធាន្ធមមជាតិ្ែេ់កសិករធមមត និ្ង េក់
ផ្តលេិត្ផ្តលេកសិកមមតមរ្ៈប្បេ័ន្ធថ្ចកច្។ ព ើ្ងរ ាំេ៊ឹងថាផ្តលេិត្កមមកសិកមម
ប្បកបពឋាភ្ច៊ីរភាេប្ត្ូវលជន្រ ៊ីករាេឋាភេពៅកនុងពខត្តពន្ះពហើ្ជាេទធផ្តលេភាេប្ក៊ីប្កន្៊ឹង
ប្ត្ូវលជន្កាត់្បន្ថ្។ 
 



ខញុាំសពងេត្ព ើញថានាពេេលម៊ីៗពន្ះ ប្បពទសកមពុជាលជន្ន្៊ឹងកាំេុងអបិវឌ្ឍយ៉ាងឆ្ប់
រហ័សប៉ាុថ្ន្តពៅថ្ត្មន្បញ្ហា ប្បឈមមក្ចាំន្កន្ថ្ែេប្ត្ូវពឋាភះស្សា្ពែើមប៊ីថ្កេមអន្៉ូវគុ្ណ
ភាេជ៊ីវភាេរស់ពៅរបស់ប្បជាជន្ ែ៉ូចជា ការពលជសសមអ ត្ម៊ីន្ ការកាត់្បន្ថ្ភាេប្ក៊ីប្ក 
ការអបិវឌ្ឍសងគមរកមទាាំងបរសិាថ ន្ជុាំវញិសុខាបិលជេនិ្ងការអប់រ ាំ។ ប្បពទសជប៉ាុន្ន្៊ឹងបន្ត
សហការជាមក្អងគការពប្ដរឋិាភបិលជេពែើមប៊ីពឋាភះស្សា្បញ្ហា ប្បឈមទាាំងពន្ះ។ 

 
ខញុាំស៉ូមថ្លែងអាំណរគុ្ណ សប្មប់ការច៉ូេរកមកនុងកមមវធិ៊ីចុះហត្ថពេខានានលៃពន្ះ។ 

ខញុាំស៉ូមជ៉ូន្េរ ឯកឧត្តម ពោក ពោកស្ស៊ី ស៉ូមមន្សុខភាេេអ សុបមងគេ និ្ង ស៉ូមឲ្យ
មិត្តភាេជប៉ាុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រ ៊ីកចពប្មើន្។  

ស៉ូមអរគុ្ណ។ 
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