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Japan Provides US$ 754,321 

For Developing 4-year University of Physical Education Course 

And For Supporting Contract Farming of Organic Cashew through Agricultural 

Cooperatives 

 

 

  The Government of Japan has agreed to provide US$754,321 in total for two recipient 

organizations under the framework, The Grant Assistance for Japanese NGO Projects. The 

Grant Contract was signed today between H.E. Mr. MIKAMI Masahiro, Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Cambodia, and the 

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

 

1. ‘Project on Developing 4-year University of Physical Education Course at National Institute 

of Physical Education and Sport (Year 2) ’ (US$371,479)  

Recipient: Non-Profit Organization Hearts of Gold 

 Hearts of Gold will support National Institute of Physical Education and Sport to develop 4-

year university of Physical Education course by improving curriculum, training teachers and 

installing facilities for physical education. 

 Through this project, approximately 65 staff and 300 teacher trainees in the institute will be 

able to gain better learning environment for physical education. Also over 930,000 students in 

Cambodia are expected to receive more effective physical education.  

 

2. ‘Support to the smallholder farmers through contract farming  

of organic cashew nuts through Agriculture Cooperation (Year 3)’ (US$382,842)  

Recipient: International Volunteers of Yamagata (IVY) 

  In this project, IVY will promote organic cashew nuts cultivation and cooperative marketing 

among farmers in Preah Vihear province to increase their income and improve their quality of 

life. For the final year of this 3 years project, 3 newly added Agricultural Cooperatives (AC) 



besides ongoing 10 ACs will aim to obtain an organic certification and to establish a lasting 

production process control system that enables each AC to become an executing entity of 

continued cooperative marketing and production process management after the project period.  

 

 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$42 million for 

133 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 

Email: eco.jpn@.pp.mofa.go.jp 

Website: http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 

ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 

លេខ. 07 PR-21/EoJ              ថ្ងៃទី១២ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២១                                                                           

 

ជប ៉ុនផ្លី ់៧៥៤,៣២១ ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបក់ារសរៀបចាំវគ្គេិរាអបរ់ាំកាយសៅថ្នា រស់្ថរលវិទាលយ័រយៈសរល៤ឆ្ា ាំ និង 

 េប្មាបក់ារគាំប្ទដលក់ារសវ ើរេិរម្មកិចចេនាស្ថ យចនទើេរីរាងគតាម្រយៈេហររណរ៍េិរម្ម 
 

រដ្ឋា ភបិាេជប ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិាសរបុចាំនួន ៧៥៤,៣២១ ដុល្លា រអាលម្រកិ ដេ់អង្គភាពទទេួជាំនួយចាំនួនពីរ 
លរកាម្លរោង្ការណ៍ជាំនួយឥតសាំណង្សរាបគ់លរាង្របស់អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុន។ កិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយ រតូវបានចុុះ
ហតថលេខាលៅថ្ងៃលនុះ លដ្ឋយ ឯកឧតតម្ ម្កិាម្ ិា សាហីុរ  ៉ូ ឯកអគគរាជទ៉ូតវសិាម្ញ្ញ  និង្លពញសម្តថភាពរបស់របលទសជប ុនរបចាំ
រពុះរាជាណាចរកកម្ពុជា និង្ អនកតាំណាង្អង្គភាពទទួេជាំនួយទាំង្ពីរ សរាបអ់នុវតតគលរាង្ដ៉ូចតលៅ៖ 
 
១. គលរាង្សតីពកីារលរៀបចាំវគគសិកាអបរ់ ាំកាយលៅថ្នន កស់ាកេវទិាេ័យរយៈលពេ៤ឆ្ន ាំ លៅវទិាសាថ នជាតអិបរ់ ាំកាយ នងិ្
កឡីា (ឆ្ន ាំទ២ី) (ងវកិាជាំនួយ ៣៧១,៤៧៩ ដុល្លា រអាលម្រកិ) 
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ អង្គការលរៅរដ្ឋា ភិបាេ Hearts of Gold 
អង្គការ Hearts of Gold  នឹង្ជួយ ោាំរទវទិាសាថ នជាតិអប់រ ាំកាយ និង្កីឡា លដើម្បលីរៀបចាំវគគសិកាអប់រ ាំកាយ លៅ
ថ្នន ក់សាកេវទិាេ័យរយៈលពេ៤ឆ្ន ាំ តាម្រយៈការខកេម្អកម្មវធិីសិកា ការបណតុ ុះបណាត េរគូ និង្ការតលម្ាើង្
ឧបករណ៍សរាប់ការអប់រ ាំកាយ។ តាម្រយៈគលរាង្លនុះ បុគគេិករបាណ ៦៥នាក់ និង្គរុសិសសរបាណ ៣០០
នាក់ លៅកនុង្វទិាសាថ នលនុះ នឹង្អាចទទួេបានបរយិាកាសលរៀនស៉ូ រតេអរបលសើ រសរាប់ការអប់រ ាំកាយ។ ជាម្ួយោន
លនុះផ្ង្ខដរ លយើង្រ ាំពឹង្ថ្ននិសសតិជាង្ ៩៣០,០០០នាក់ លៅកនុង្របលទសកម្ពុជា នឹង្ទទួេបានការអប់រ ាំកាយ
របកបលដ្ឋយរបសិទធភាពជាង្ម្ុន។ 
 
២.ការោាំរទដេ់ការលធវើកសិកម្មកចិចសនាសាវ យចនទសីររីាង្គតាម្រយៈសហករណ៍កសិកម្ម (ឆ្ន ាំទ៣ី) (ងវកិាចាំនួន 
៣៨២,៨៤២ ដុល្លា រអាលម្រកិ) 
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ រកមុ្អនកសម័រគចតិតអនតរជាតយិា ា ហ្គគ តា (IVY) 
លៅកនុង្គលរាង្លនុះ IVY នឹង្ជរម្ុញការដ្ឋាំដុុះរោបស់ាវ យចនទីសររីាង្គ និង្ការលធវើទីផ្ារសហរបតិបតតិការកនុង្ចាំលណាម្កសិករ 
លៅលខតតរពុះវហិ្គរលដើម្បបីលង្កើនរបាកច់ាំណ៉ូ េ និង្លេើកកម្ពស់ជីវភាពរស់លៅរបស់ពួកលគ។ លៅកនុង្ឆ្ន ាំចុង្លរកាយថ្នគលរាង្
ខដេានរយៈលពេ ៣ឆ្ន ាំលនុះ សហករណ៍កសិកម្មងមីចាំនួន៣បខនថម្ លរៅពសីហករណ៍កសិកម្មកាំពុង្ដាំលណើ រការចាំនួន១០ 
ានលោេបាំណង្ទទេួបានវញិ្ញញ បនបរ័តសររីាង្គ  លហើយរបពន័ធរតួតពិនិតយដាំលណើ រការផ្េិតកម្មយ៉ូរអខង្វង្ នឹង្រតូវបាន
បលង្កើតល ើង្ លដើម្បអីនុញ្ញញ តឱ្យសហករណ៍កសិកម្មនីម្យួៗកាា យជាអង្គភាពរបតិបតតិថ្នទីផ្ារសហរបតិបតតិការ និង្ការ
រគបរ់គង្ដាំលណើ រការផ្េិតកម្ម បនាទ បព់ីការបញ្ចបគ់លរាង្។ 



 
កម្មវធិជីាំនួយឥតសាំណង្សរាប់គលរាង្អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុន បានចបល់ផ្តើម្លៅរបលទសកម្ពុជាតាាំង្ពីឆ្ន ាំ

២០០២ លដើម្បោីាំរទដេ់សកម្មភាពអង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុន កនុង្កិចចខិតខាំរបឹង្ខរបង្ លដើម្បជីួយ ដេ់ការអភវិឌ្ឍ និង្    
សាថ បនារបលទសកម្ពុជាល ើង្វញិលៅតាម្ករម្តិម្៉ូេដ្ឋា ន។ ចបត់ាាំង្ពីឆ្ន ាំ២០០២ម្ក រាជរដ្ឋា ភបិាេជប ុនបានផ្តេ់ងវកិា
ជាង្៤២ល្លនដុល្លា រអាលម្រកិ ដេ់គលរាង្ចាំនួន១៣៣  ខដេលដោ តសាំខាន់លៅលេើវស័ិយអបរ់ ាំលៅករម្តិម្៉ូេដ្ឋា ន វស័ិយ    
សុខាភបិាេ វស័ិយកសិកម្ម និង្សកម្មភាពលបាសសាអ តម្នីកនុង្របលទសកម្ពុជា។  

__________________________________________________________________ 

សាថ នទ៉ូតជប ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកម្ពុជា 
ទ៉ូរសពទុ័ះ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទ៉ូរសារ៖ ០២៣-២១៤-៣៣០  

អុីខម្ េ៖ eco.jpn@.pp.mofa.go.jp  
លគហទាំព័រ៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp  

mailto:eco.jpn@.pp.mofa.go.jp
http://www.kh.emb-japan.go.jp/


សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម មិកាមិ ម៉ាសាហុ៊ីរ ៉ា៉ូ 

ឯកអគ្គរាជទ៉ូត្វសិាមញ្ញ ន្ងិពេញសមត្ថភាេរបស់ប្បពទសជប៉ានុ្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្កកមពុជា 

ថ្លែងកនុងេិធ៊ីចុះហត្ថពេខាពេើកចិចសន្ាផ្តេជ់ាំន្ួយកនុងគ្ពប្មង 

ហិរញ្ញបបទាន្ឥត្សាំណងសប្មបអ់ងគការពប្ៅរដ្ឋា ភិបាេជប៉ានុ្ 

ថ្លៃទ៊ី១២ ថ្ែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ 

 
អងគភាេទទួេជាំន្ួយ៖ អងគការពប្ៅរដ្ឋា ភបិាេ Hearts of Gold 
ព ម្ ះគ្ពប្មងទ៊ី១៖ គ្ពប្មងសត៊ីេ៊ីការពរៀបចាំវគ្គសិកាអបរ់ ាំកាយពៅថាន ក់សាកេវទិាេយ័រយៈពេេ ៤ឆ្ន ាំ ពៅវទិាសាថ ន្ជាត្ិអបរ់ ាំ
កាយ ន្ងិក៊ីឡា (ឆ្ន ាំទ៊ី២)  
 
អងគភាេទទួេជាំន្ួយ៖ ប្កុមអនកសម័ប្គ្ចិត្តអន្តរជាត្យិ៉ាម៉ាហ្គគ តា (IVY) 
ព ម្ ះគ្ពប្មងទ៊ី២៖ ការគាំប្ទដេក់សកិរខាន ត្ត្៉ូចតាមរយៈការពធវើកសិកមមកិចចសន្ាថ្ន្សាវ យចន្ទ៊ីសរ ៊ីរាងគតាមរយៈសហករណ៍
កសិកមម (ឆ្ន ាំទ៊ី៣)  
 
- សូមគោរព ពោក ពត្ហស៉ូកា ក៉ូជ ិ អនុប្រធានការយិាល័យអាសុ៊ីអាគនេយ៍ននអង្គការគប្ៅរដ្ឋា ភិបាល 

Hearts of Gold 
- ពោកស្ស៊ី ហ ៉ូ សិទធិពសាភាេយ័ នាយិកាវទិ្យាស្ថា នជាតិអរ់រកំាយ និង្ក៊ីឡា ននប្កសួង្អរ់រ ំយុវជន និង្
ក៊ីឡា  

- ពោកស្ស៊ី ម៉ាត្ស់ ៉ូរា ៉ា អាយ៉ូម ិនាយិកាប្រចំប្រគទ្យសននអង្គការ IVY 
- គោក គោកស្ស៊ី គភញៀវកិតតិយស ទំង្អស់ជាទ្យ៊ីគមប្ត៊ី! 
 

នងៃគនេះ ខញុំមានគសចកត៊ីគស្ថមនសសរ ៊ីករាយយា៉ាង្នប្កលលង្ លែលបានគរៀរចំពិធ៊ីចុេះហតាគលខា
គលើកិចចសនាផ្តល់ជំនួយកេុង្នគប្មាង្ហិរញ្ញរបទនឥតសំណង្ សប្មារ់អង្គការគប្ៅរដ្ឋា ភិបាល        
ជរ៉ាុន។ 

 
រដ្ឋា ភិបាលជរ៉ាុន បានចរ់គផ្តើមហិរញ្ញរបទនឥតសំណង្ សប្មារ់អង្គការគប្ៅរដ្ឋា ភិបាល

ជរ៉ាុន ចរ់តំង្ព៊ីឆ្េ ំ២០០២ គែើមប៊ីជួយែល់នគប្មាង្អភិវឌ្ឍន៍គសែាកិចច និង្សង្គម ររស់អង្គការគប្ៅ  
រដ្ឋា ភិបាលជរ៉ាុនកេុង្ប្រគទ្យស ឬតំរន់កំពុង្អភិវឌ្ឍន៍។ រហូតមកែល់គពលគនេះ ស្ថា នទូ្យតជរ៉ាុនបាន    
ផ្តល់ជំនួយជាង្១៣០នគប្មាង្គៅកមពុជាតមរយៈកមមវធិ៊ីគនេះ។ នគប្មាង្ន៊ីមួយៗបានចូលរមួចំលណក



កេុង្ការគលើកកមពស់នុណភាពជ៊ីវភាពរស់គៅររស់ប្រជាជនកមពុជា។ 
 
ខញុំសូមជប្មារជូនអំព៊ីនគប្មាង្លែលបានចុេះហតាគលខានានងៃគនេះែូចតគៅ៖ 
 
សប្មារ់នគប្មាង្ទ្យ៊ីមួយ រដ្ឋា ភិបាលជរ៉ាុនផ្តល់ងវកិាប្រមាណ ៣៧១,០០០ែុោា រអាគមរកិ 

សប្មារ់នគប្មាង្លែលអនុវតតគដ្ឋយអង្គការគប្ៅរដ្ឋា ភិបាល Hearts of Gold។ អង្គការគនេះបានខិតខំ
ប្រឹង្លប្រង្យា៉ាង្ខាា ំង្ សប្មារ់ការអភិវឌ្ឍការអរ់រកំាយគៅកមពុជាតមរយៈសកមមភាពគផ្សង្ៗោេ  ែូច
ជាកិចចសហប្រតិរតតិការលផ្េករែាបាលសប្មារ់ប្ពឹតតិការណ៍ក៊ីឡាគផ្សង្ៗ   ជំនួយសប្មារ់ការតគមាើង្
ឧរករណ៍ក៊ីឡាឬអរ់រកំាយ ការោំប្ទ្យកេុង្ការគរៀរចំកមមវធិ៊ីសិកា ឬគសៀវគៅលណនំាលផ្េកអរ់រកំាយ 
និង្ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសសសប្មារ់ការអរ់រកំាយ។ តមរយៈការគប្រើប្បាស់រទ្យពិគស្ថធន៍ និង្
ចំគណេះែឹង្លែលប្រមូលបានតមរយៈសកមមភាពទំង្គនេះ អង្គការគនេះនឹង្គធវើការជារនតរនាា រ់ គែើមប៊ី
លកលមអកមមវធិ៊ីសិកា រណតុ េះរណ្តត លប្ន ូ និង្តគមាើង្ឧរករណ៍ សប្មារ់មុខវជិាា អរ់រកំាយគៅវទិ្យា
ស្ថា នជាតិអរ់រកំាយ និង្ក៊ីឡា គែើមប៊ីគរៀរចំវនគសិកាអរ់រកំាយគៅថ្នេ ក់ស្ថកលវទិ្យាល័យរយៈគពល
៤ឆ្េ ំ។        ខញុំសូមលងាង្អំណរនុណយា៉ាង្ប្ជាលគប្ៅចំគ េះការលេះរង់្ និង្ការចូលរមួចំលណកររស់
អង្គការគប្ៅរដ្ឋា ភិបាល Hearts of Gold អស់រយៈគពលជាគប្ចើនឆ្េ ំ សប្មារ់ការអភិវឌ្ឍការអរ់រកំាយ
គៅកមពុជា។ ខញុំសង្ឃមឹថ្ន ការលកលមអររសិ្ថា នសប្មារ់ការរណតុ េះរណ្តត លប្នអូរ់រកំាយ នឹង្អភិវឌ្ឍ
ការអរ់រកំាយគៅកមពុជា រនាា រ់ព៊ីការរញ្ច រ់នគប្មាង្គនេះ។ 

 
សប្មារ់នគប្មាង្ទ្យ៊ីព៊ីរ រដ្ឋា ភិបាលជរ៉ាុនផ្តល់ងវកិាប្រមាណជាង្ ៣៨០,០០០ ែុោា រសហរែា

អាគមរកិសប្មារ់នគប្មាង្លែលអនុវតតគដ្ឋយអង្គការ IVY។ គខតតប្ពេះវហិារលែលជាទ្យ៊ីតំង្លែលអង្គការ 
IVY អនុវតតនគប្មាង្ររស់ពួកគន ប្តូវបានកត់សមាគ លល់ថ្នមានអប្តភាពប្ក៊ីប្កខពស់កេុង្ប្រគទ្យស   
កមពុជា គហើយវធិានការកាត់រនាយភាពប្ក៊ីប្ក នឺជារញ្ហា សំខាន់លែលប្តវូយកចិតតទុ្យកដ្ឋក់។ គលើសព៊ី
គនេះ ការរគង្កើតឱកាសការងារ ែល់ពលករចំណ្តកស្សុក លែលវលិប្តឡរ់មកប្រគទ្យសកមពុជាវញិ 
គដ្ឋយស្ថរជមៃឺកូវ ៊ីត១៩ ក៏ប្តូវបានគលើកគឡើង្ថ្នជារញ្ហា ប្រឈមរនាា ន់មួយផ្ង្លែរ។ គែើមប៊ីគដ្ឋេះ
ស្ស្ថយរញ្ហា គនេះ ការពប្ងឹ្ង្វស័ិយកសិកមម នឺជាចំនុចនួរឱយកត់សមាគ ល់ គប្ េះវាជាវស័ិយមួយកេុង្
ចំគណ្តមវស័ិយលែលមានសកាត នុពលគផ្សង្គទ្យៀត លែលអាចផ្តល់នូវែំគណ្តេះស្ស្ថយជាវជិាមាន។ 
 
 តមរយៈនគប្មាង្គនេះ អង្គការ IVY ប្តូវបានោំប្ទ្យគែើមប៊ីរគង្កើនប្បាក់ចំណូលររស់កសិករ
គដ្ឋយគធវើការជប្មុញការដំ្ឋែុេះប្ោរ់ស្ថវ យចនា៊ីសរ ៊ីរាង្គ និង្ការលក់រមួោេ តមរយៈសហករណ៍កសិកម្
ម។ គៅកេុង្ឆ្េ ំចុង្គប្កាយនននគប្មាង្លែលមានរយៈគពល៣ឆ្េ ំគនេះ សហករណ៍កសិកមមងម៊ីចំនួន៣ 
រលនាមគលើសហករណ៍កសិកមមកំពុង្ែំគណើ រការចំនួន១០ មានគោលរំណង្ទ្យទួ្យលបានវញិ្ហញ រនរ័ប្ត



        សរ ៊ីរាង្គ។ គលើសព៊ីគនេះ ប្រព័នធប្តតួពិនិតយែំគណើ រការផ្លិតកមមយូរអលង្វង្ នឹង្ប្តូវបានរគង្កើត
គឡើង្ គែើមប៊ីអនុញ្ហញ តឱយសហករណ៍កសិកមមន៊ីមួយៗ កាា យជាអង្គភាពប្រតិរតតិននទ្យ៊ីផ្ារសហ
ប្រតិរតតិការ និង្ការប្នរ់ប្នង្ែំគណើ រការផ្លិតកមម រនាា រ់ព៊ីការរញ្ច រ់នគប្មាង្។ 
 
 ខញុំសូមលងាង្អំណរនុណយា៉ាង្ប្ជាលគប្ៅចំគ េះការលេះរង់្ និង្ការចូលរមួចំលណកអស់      
រយៈគពលជាគប្ចើនឆ្េ ំររស់អង្គការ IVY កេុង្ការអភិវឌ្ឍវស័ិយកសិកមមគៅកមពុជា។ តមរយៈនគប្មាង្
គនេះ ខញុំសង្ឃមឹថ្នជ៊ីវភាពរស់គៅររស់ប្រជាកសិករមូលដ្ឋា ន នឹង្ប្តវូបានលកលមអ តមរយៈការផ្លិត 
និង្ការលក់ប្ោរ់ស្ថវ យចនា៊ីសរ ៊ីរាង្គលែលមានតនមារលនាមជាង្គនេះ។  
 

ខញុំសគង្កតគ ើញថ្ននាគពលងម៊ីៗគនេះ ប្រគទ្យសកមពុជាបាន និង្កំពុង្អភិវឌ្ឍយា៉ាង្ឆ្រ់រហ័ស
រ៉ាុលនតគៅលតមានរញ្ហា ប្រឈមមួយចំនួនលែលប្តូវគដ្ឋេះស្ស្ថយ គែើមប៊ីលកលមអនូវនុណភាពជ៊ីវភាពរស់
គៅររស់ប្រជាជន ែូចជាការកាត់រនាយភាពប្ក៊ីប្ក និង្ការអភិវឌ្ឍសង្គម លែលរមួមានវស័ិយសុខា  
ភិបាល និង្ររសិ្ថា នអរ់រ។ំ គទេះរ៊ីជាការរ ៊ីករាលដ្ឋលននវ ៊ីរសុកូវ ៊ីត១៩ កំពុង្កាា យជារញ្ហា ែ៏ធៃន់ធៃរ
គៅទូ្យទំង្ពិភពគោកយា៉ាង្ណ្តក៏គដ្ឋយ ប្រគទ្យសជរ៉ាុននឹង្រនតសហការជាមួយអង្គការគប្ៅរដ្ឋា        
ភិបាលគែើមប៊ីគដ្ឋេះស្ស្ថយរញ្ហា ប្រឈមនានា។ 

 
ខញុំសូមជូនពរ ឯកឧតតម គោក គោកស្ស៊ី សូមមានសុខភាពលអ សុភមង្គល និង្ សូមឲ្យ

មិតតភាពជរ៉ាុន-កមពុជាកាន់លតរ ៊ីកចគប្មើន។  
 

សូមអរនុណ! 
 

 


