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Japan Provides US$116,174 

for Developing 8-lane Running Track and 

Constructing Hand Washing Stations 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$90,640 for National Institute of Physical 

Education and Sport under the framework, the Grant Assistance for Cultural Grassroots 

Projects (“KUSANONE” Cultural Grant), and US$25,534 for Stung Treng Provinical 

Department of Education, Youth and Sport under the framework, the Grant Assistance for 

Grassroots Human Security Projects (“KUSANONE” Grant). The Grant Contracts were signed 

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. ‘The Project of Developing 8-lane Running Track at National Institute of Physical Education 

and Sport’ (US$90,640) 

Recipient: National Institute of Physical Education and Sport (NIPES) 

In this project, 8-lane running track will be constructed at National Institute of Physical 

Education and Sport (NIPES). NIPES is the only institute to train physical education teachers 

for secondary school and plays an important role in developing physical education in Cambodia. 

However, there is no running track at NIPES and thus the teacher trainees are forced to use 

running tracks at other athletic fields in the distance or traffic roads for classes and exams, 

which causes some problems such as high risks of traffic accidents and unfair condition of 

exams. Through this project, around 400 teacher trainees and teachers at NIPES as well as 

938,000 students from neighboring schools will be able to use the new running track for exams 

and other sports events and have access to better physical education.  

 

2. ‘The Project for Constructing Hand Washing Stations in 6 Schools at Western Part of Stung 

Treng Province’ (US$25,534) 

Recipient: Stung Treng Provincial Department of Education, Youth and Sport 

In this project, hand washing stations and water tanks will be constructed at 6 schools in Thala 

Barivat district and Siem Bouk district in Stung Treng Province. Despite COVID-19 revealing 

the importance of hand hygiene to prevent the spread of disease, many schools in the region do 



not have access to appropriate handwashing facilities and clean water, which may put the 

students at risk of diarrheal disease and pneumonia. This project will improve sanitation and 

hygiene for about 840 students and 40 teachers at the 6 schools in the area, and will help prevent 

contagious diseases including COVID-19. 

 

These assistances are based on the commitment of co-chair’s statement of 13th Mekong-

Japan foreign minister’s meeting on 9 July, 2020 which says “Implementing approximately 91 

million USD worth Grant Assistance for Grass-Roots Human Security Project in FY 2020 as 

KUSANONE Mekong SDGs initiative, aimed at supporting the social and economic 

development of local communities and villages across the Mekong region”. 

 

Japan’s “KUSANONE” Cultural Projects directly support the implementation of cultural, 

sports and higher educational projects and preservation of cultural heritage projects conducted 

by non-profit organizations that are active at the grass-roots level in developing countries. Also, 

Japan’s “KUSANONE” Projects started in Cambodia in 1991 in order to support Cambodia’s 

reconstruction and development at the grassroots level. The assistance aims to protect those 

who are vulnerable due to various factors such as poverty and/or misfortunes that directly 

threaten their lives, livelihood, and dignity, as well as to promote self-reliance of local 

communities. Since 1991, the Government of Japan has provided over US$63 million for 

mainly local authorities and non-governmental organizations to implement 642 KUSANONE 

projects throughout Cambodia.  

 

With an effort to contain the current “COVID-19 Community Outbreak,” known as 

“February 20th Community Event,” both sides signed the grant contracts separately.  

 

_________________________________________________________ 

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. 11 PR-21/EoJ                                                                    ថ្ងៃទី០៥ ខខមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

ជប ៉ុនផ្លីថ់វិកា ២៨៥,៩២៤ ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបក់ាអភិវឌ្ឍផ្ាូវរតអ់តរីលរម្មចាំននួ៨ខ្សែ ការស្ថងេងរ់ខ្នាងល្លងដដ 

និងការតសម្ាើងឧបររណខ៍្រដចៃរាំសលា រស្វើជាជីវសអតាណ៉ុ ល 

 
រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិាចាំនួន ៩០,៦៤០ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់អង្គភាពទទួេជាំនួយចាំនួនមយួ 

លរកាមលរោង្ការណ៍ ជាំនួយឧបត្ថមភឥត្សាំណង្សរាប់គលរាង្រទង្រ់ាយតូ្ចខផ្នកវបបធម ៌(ជាំនួយគូសាណូណិខផ្នកវបបធម)៌ 
និង្ ងវកិាសរ៉ុបចាំនួន ១៩៥,២៨៤ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់អង្គភាពទទួេជាំនួយចាំនួនពីរ លរកាមលរោង្ការណ៍ជាំនួយឧបត្ថមភឥត្
សាំណង្សរាបគ់លរាង្រទង្រ់ាយតូ្ចសនតិស៉ុខមន៉ុសសជាត្ិ (ជាំនួយគូសាណូណិ)។ កិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយ រត្ូវបានច៉ុុះហត្ថ
លេខា លដ្ឋយ ឯកឧត្តម មកិាម ិា សាហ៉ុរី   ូឯកអគគរាជទូត្វសិាមញ្ញ  និង្លពញសមត្ថភាពរបស់របលទសជប ៉ុនរបចាំរពុះរាជា
ណាចរកកមព៉ុជា និង្អនកត្ាំណាង្អង្គភាពទទួេជាំនួយាាំង្បី លដើមបអីន៉ុវត្តគលរាង្ដូចត្លៅ៖ 

 
១.”គលរាង្សាង្សង្់ផ្ាូ វរត្់អត្តពេកមមចាំនួន ៨ ខខស លៅវទិាសាថ នជាតិ្អប់រ ាំកាយ និង្កីឡា” 
(ងវកិាចាំនួន ៩០,៦៤០ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ វទិាសាថ នជាត្ិអប់រ ាំកាយ និង្កីឡា (NIPES) 

លៅកន៉ុង្គលរាង្លនុះផ្ាូវរត្អ់ត្តពេកមមចាំនួន ៨ ខខស នឹង្រត្វូបានសាង្សង្ល់ៅវទិាសាថ នជាត្ិអបរ់ ាំកាយ និង្កីឡា (NIPES) ។ 
NIPES គឺជាវទិាសាថ នខត្មយួគត្ល់ៅកន៉ុង្របលទសកមព៉ុជា ខដេបណត៉ុ ុះបណាត េរគូអបរ់ ាំកាយសរាបអ់ន៉ុវទិាេ័យ លហើយលដើរត្ួ
នាទីយ ង្សាំខានក់ន៉ុង្ការអភវិឌ្ឍវស័ិយអបរ់ ាំកាយលៅកមព៉ុជា។ លាុះយ ង្ណាកល៏ដ្ឋយ មនិានផ្ាូវរត្អ់ត្តពេកមមលៅ NIPES លទ 
ជាលហត្៉ុបណាត េឲ្យគរ៉ុសិសសរត្ូវលៅលរបើរបាស់ទីល្លនអត្តពេកមមលផ្សង្លទៀត្ខដេលៅឆ្ៃ យ ឬលរបើរបាស់ផ្ាូវលធវើចរាចរណ៍សរាប់
ថ្នន កល់រៀន និង្ការរបឡង្ ខដេបណាត េឱ្យានបញ្ហា មយួចាំនួនដូចជាហានិភយ័ខពស់ថ្នលរោុះថ្នន កច់រាចរណ៍ និង្ភាពអយ៉ុត្តិធម៌
លៅកន៉ុង្ការរបឡង្។ តាមរយៈគលរាង្លនុះ គរ៉ុសិសស នងិ្រគរូបាណ ៤០០នាក ់លៅ NIPES និង្សិសសជាង្ ៩៣៨,០០០ នាក់
មកពីសាល្លជិត្ខាង្ នឹង្អាចលរបើរបាស់ផ្ាូវរត្អ់ត្តពេកមមងមលីនុះ សរាបក់ាររបេង្ និង្រពឹត្តិការណ៍កឡីាលផ្សង្ៗ រពមាាំង្អាច
ទទួេបានការអបរ់ ាំរាង្កាយរបលសើរជាង្ម៉ុន។ 

 
២.”គលរាង្សាង្សង្់កខនាង្ល្លង្ថ្ដលៅកន៉ុង្សាល្លលរៀនចាំនួន៦ លៅភាគខាង្េិចថ្នលខត្តសទឹង្ខរត្ង្”  
(ងវកិាចាំនួន ២៥,៥៣៤ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 



អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ មនទីរអប់រ ាំ យ៉ុវជន និង្កីឡា លខត្តសទឹង្ខរត្ង្ 
លៅកន៉ុង្គលរាង្លនុះកខនាង្ល្លង្ថ្ដ និង្ស៉ុីខទនទឹក នឹង្រត្ូវសាង្សង្ល់ៅកន៉ុង្សាល្លលរៀនចាំននួ៦ លៅរសុកថ្នឡាបរវិ ត្ ់និង្

រសុកលសៀមបកូ លខត្តសទឹង្ខរត្ង្។ លាុះបីជាវវី៉ុសកូវតី្១៩ បង្ហា ញពសីារៈសាំខានថ់្នអនាមយ័ថ្ដ លដើមបកីារពារការរកីរាេដ្ឋេថ្ន
ជាំង្ឺលនុះយ ង្ណាកល៏ដ្ឋយ សាល្លលរៀនជាលរចើនលៅកន៉ុង្ត្ាំបនល់នុះ មនិានកខនាង្សមរមយសរាបល់្លង្ថ្ដ និង្ទឹកសាា ត្លនាុះលទ 
ខដេអាចលធវើឱ្យសិសសរបឈមនឹង្ជមៃរឺាគរសូ និង្ជមៃរឺល្លកសួត្។ គលរាង្លនុះនងឹ្លធវើឱ្យរបលសើរលឡើង្នូវអនាមយ័ សរាបសិ់សស
របាណ ៨៤០ នាក ់នងិ្រគូចាំននួ ៤០ នាក ់លៅកន៉ុង្សាល្លលរៀនចាំនួន ៦ លៅកន៉ុង្ត្ាំបន ់រពមាាំង្ចូេរមួចាំខណកកន៉ុង្ការអភវិឌ្ឍ
ស៉ុខភាពរបស់ពួកលគផ្ង្ខដរ។ 

 
៣.”គលរាង្សរាប់ការត្លមាើង្ឧបករណ៍ខកថ្ចនកាំលបាា កលធវើជាជីវលអតាណ៉ុ េលៅលខត្តកាំពង្់ឆ្ន ាំង្”  
(ងវកិាចាំនួន ១៦៩,៧៥០ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ មនទីរបរសិាថ ន លខត្តសទឹង្ខរត្ង្ 

លៅកន៉ុង្គលរាង្លនុះ ឧបករណ៍ខកថ្ចនកាំលបាា កលធវើជាជីវលអតាណ៉ុ េ នឹង្រត្វូបានត្លមាើង្លៅមនទរីបរសិាថ ន លខត្តកាំពង្ឆ់្ន ាំង្។ 
ឧបករណ៍លនុះ អាចខកថ្ចនកាំលបាា កខដេជារ៉ុកខជាត្ិទន្រ្នាទ នរាត្ត្ាត្ខដេោម នរបលយជនប៍ាំផ្៉ុត្ លៅជាជីវលអតាណ៉ុ េ។ តាមរយៈ
គលរាង្លនុះ លយើង្នឹង្លេើកកមពស់ការយកលចញកាំលបាា កខដេលគមនិរត្វូការ និង្លធវើឱ្យរបលសើរលឡើង្នូវេទធភាពកន៉ុង្ការលរបើរបាស់
បឹង្លៅត្ាំបនល់នាុះ។ គលរាង្លនុះនឹង្ជួយ លេើកកមពស់ជីវភាពរស់លៅរបស់រគួសារអនកលនសាទកន៉ុង្រសុក និង្ការពាររបពន័ធលអកូឡូ
ស៉ុីលៅទីលនាុះ។ 

 
ជាំនួយាាំង្លនុះ គឺខផ្ាកលេើការលបតជាា ចិត្តលៅកន៉ុង្លសចកតីខងាង្ការណ៍របស់សហរបធានថ្នកិចចរបជ៉ុាំរដាមន្រ្នតីការបរលទស លមគង្គ-

ជប ៉ុន លេើកទ១ី៣ លៅថ្ងៃទ៩ី ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០២០ ខដេបានខងាង្ថ្ន “ការអន៉ុវត្តជាំនួយឥត្សាំណង្ សរាបគ់លរាង្រទង្រ់ាយ
តូ្ចសនតិស៉ុខមន៉ុសសជាត្ឆិ្ន ាំ២០២០ លរកាមគាំនតិ្ផ្តួចលផ្តើមគូសាណូណិលមគង្គសរាបល់ោេលៅអភវិឌ្ឍនរ៍បកបលដ្ឋយចរីភាព 
ខដេានទឹករបាកស់រ៉ុបរបាណ ៩១ល្លនដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ានលោេបាំណង្ោាំរទដេ់ការអភវិឌ្ឍលសដាកិចច និង្សង្គមកិចច លៅ
តាមភូមរិសុកថ្នន កម់ូេដ្ឋា នទូាាំង្ត្ាំបនល់មគង្គ”។ 

 
 គលរាង្វបបធម ៌“គូសាណូណិ” របស់របលទសជប ៉ុន ោាំរទលដ្ឋយផ្ទទ េ់ដេ់ការអន៉ុវត្តគលរាង្វបបធម៌ កីឡា និង្ការអបរ់ ាំថ្នន ក់
ឧត្តមសិកា និង្គលរាង្អភរិកសលបត្ិកភណឌ វបបធមន៌ានា ខដេលធវើលឡើង្លដ្ឋយអង្គការមនិខសវង្រករបាកច់ាំលណញ ខដេលធវើការ
យ ង្សកមមលៅថ្នន កម់ូេដ្ឋា នលៅកន៉ុង្របលទសកាំព៉ុង្អភវិឌ្ឍ។ ជាមយួោន លនុះផ្ង្ខដរ ជាំនួយឥត្សាំណង្គូសាណូណិរបស់ជប ៉ុន 
បានចបល់ផ្តើមលៅរបលទសកមព៉ុជាលៅឆ្ន ាំ១៩៩១ លដើមបោីាំរទដេ់កិចចខិត្ខាំរបឹង្ខរបង្របស់កមព៉ុជាកន៉ុង្ការអភវិឌ្ឍ និង្សាថ បនា
របលទសលឡើង្វញិ លៅតាមករមតិ្មេូដ្ឋា ន។ ជាំនួយលនុះ ានទិសលៅការពារជនង្ហយរង្លរោុះពីកតាត មយួចាំនួនដូចជា ភាពរកីរក 
និង្/ឬ ភាពអក៉ុសេនានា ខដេអាចគរាមកាំខហង្លដ្ឋយផ្ទទ េ់ដេ់អាយ៉ុជីវតិ្ ជីវភាពរស់លៅ និង្លសចកតីថ្ងាងនូររបស់ពួកលគ ក៏
ដូចជាជួយ ជរមុញនូវភាពាច ស់ការលេើខាួនឯង្របស់របជាសហគមន។៍ ចបត់ាាំង្ពីឆ្ន ាំ១៩៩១ រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិា
ជាង្ ៦៣ល្លន ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់អាជាា ធរមូេដ្ឋា ន និង្អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេ លដើមបអីន៉ុវត្តគលរាង្គូសាណូណិចាំនួន ៦៤៣
គលរាង្លៅទូាាំង្របលទសកមព៉ុជា៕ 

________________________________________________________________________ 
សាថ នទូត្ជប ៉ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកមព៉ុជា 

ទូរសពទុ័ះ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទូរសារ៖ ០២៣-២១៤-៣៣០  
អ៉ុីខម េ៖ eco.jpn@.pp.mofa.go.jp  

លគហទាំពរ័៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 
នៅថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ែ្ញាំបានចញុះហត្ថនេខានេើកិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយឥត្សាំណងសម្រាប់គនម្រាង

ម្រទង់ម្រាយតូ្ចខផ្នកវបបធម៌គូសាណូណិ និងគនម្រាងម្រទង់ម្រាយតូ្ចសនតិសញែមនញសសជាតិ្គូសាណូណិ។  
នយើងបានចញុះហត្ថនេខានេើកិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយឥត្សាំណង តាមរយៈការផ្លា ស់បតូរកិចចសនាតាម
ថ្ម្របសណីយ៍ នោយមិនានការម្របារព្ធពិ្ធីនទ នោយសារការឆ្ាងរកីរាេោេចូេសហគមន៍ថ្នវរីញស   
កូវតី្១៩ កាេពី្ថ្ងៃទី២០ ខែកញមភៈ និងន ើមបីកាត់្បនថយហានិភ័យពាក់ព័្នធនឹងវរីញសកូវតី្១៩។ ែ្ញាំសងឃឹម
យ៉ាងមញត្ាាំថា សាថ នភាព្នឹងានភាព្ម្របនសើរន ើងកនញងនព្េឆ្ប់ៗននុះ។ 

ចាប់តាាំងពី្ឆ្ន ាំ ១៩៩១ បខនថមនេើគនម្រាងឥណាននិងជាំនួយឥត្សាំណងខាន ត្ធាំ រោា ភិបាេជប៉ាញន
បាននិងកាំព្ញងអនញវត្តគនម្រាង KUSANONE នៅកមពញជា ន ើមបីជួយ េ់អាជ្ាធរមូេោា ន និងអងគការនម្រៅ  
រោា ភិបាេកនញងការអនញវត្តគនម្រាងរបស់ពួ្កគាត់្។ KUSANONE ានន័យថា “ឬសនមៅ ” កនញងភាសា     
ជប៉ាញន។ នៅកនញងរយៈនព្េ ៣ទសសវត្ន៍ចញងនម្រកាយននុះ សាថ នទូត្ជប៉ាញនម្របចាាំម្របនទសកមពញជា បានចូេរួម
ចាំខណកកនញងគនម្រាងជាង៦០០ តាមរយៈជាំនួយឥត្សាំណង KUSANONE។ នយើងាននសចកតី
នសាមនសសរកីរាយខ េគនម្រាងាាំងននុះ បានចូេរួមចាំខណកនោយផ្លា េ់ កនញងការខកេមអគញណភាព្ថ្ន
ជីវភាព្របស់ម្របជាជនកមពញជានៅកម្រមិត្មូេោា ន និងការនេើកកមពស់វបបធម៌ និងការអប់រ ាំថាន ក់ឧត្តម
សិកានៅកម្រមិត្មូេោា ន។ ចាប់ពី្កខនាងននុះនៅ ែ្ញាំ នឹងខងាងសញនារកថានោយានការបកខម្រប។ 

ែ្ញាំសូមខណនាាំព្ត៌្ានេមអិត្អាំពី្គនម្រាងាាំងពី្រខ េបានចញុះហត្ថនេខា  ូចខាងនម្រកាម៖ 

១. ”គម្រោងសាងសងផ់្លូ វរត់អតតពលកម្មចំនួន ៨ ខ្សែ ម្ៅវទិ្យាសាា នជាតិអបរ់កំាយ និងកីឡា” 
អងគភាពទ្យទ្យួលជំនួយ៖ វទិ្យាសាា នជាតិអបរ់កំាយ និងកីឡា (NIPES) 
 
២.”គម្រោងសាងសងក់ខ្នលងលាងដៃម្ៅកនុងសាលាម្រៀនចំនួន៦ ម្ៅភាគខាងលិចដនម្សតតសទឹងខ្រតង”  
អងគភាពទ្យទ្យួលជំនួយ៖ ម្នទីរអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា ម្សតតសទឹងខ្រតង 
 
នៅកនញងគនម្រាងទី១ សម្រាប់វទិាសាថ នជាតិ្អប់រ ាំកាយ និងកីឡា រោា ភិបាេជប៉ាញននឹងផ្តេ់ងវកិា 

៩០,៦៤០  ញល្លា រអានមរកិ សម្រាប់ការសាងសង់ផ្ាូវរត់្៨គនាង។ គនម្រាងននុះនឹងម្រត្ូវបានគាាំម្រទតាមរយៈ
ជាំនួយឥត្សាំណងសម្រាប់គនម្រាងម្រទង់ម្រាយតូ្ចខផ្នកវបបធម៌ ខ េជួយសម្រមបសម្រមួេការផ្លា ស់បតូរ   
វបបធម៌ និងរតឹ្ចាំណងមិត្តភាព្និងការនយគយេ់គាន ឲ្យកាន់ខត្ខាា ាំងន ើង រវាងម្របនទសជប៉ាញននិងម្របនទស
កមពញជា តាមរយៈការគាាំម្រទ េ់ការកសាងនហោា រចនាសមព័នធនានា ន ើមបីនេើកកមពស់វបបធម៌ និងការអប់រ ាំ
ថាន ក់ឧត្តមសិកានៅកមពញជា។ គរញសិសស និងម្រគូម្របាណ ៤០០នាក់ នៅ NIPES និងសិសសជាង ៩៣មញ៉ឺន
នាក់មកពី្សាល្លនរៀនជិត្ខាង នៅកមពញជា នឹងអាចនម្របើម្របាស់ផ្ាូវរត់្អត្តព្េកមៅងៅីននុះ សម្រាប់ការម្របេង 
និងម្រពឹ្ត្តិការណ៍កីឡានផ្សងៗ ម្រព្មាាំងអាចទទួេបានការអប់រ ាំរាងកាយម្របនសើរជាងមញន 



 

 

 

នៅកនញងគនម្រាងទី២ សម្រាប់មនាីរអប់រ ាំ យញវជន និងកីឡានែត្តសាឹងខម្រត្ង រោា ភិបាេជប៉ាញននឹងផ្តេ់
ងវកិាចាំនួន ២៥,៥៣៤  ញល្លា រអានមរកិ សម្រាប់ការសាងសង់កខនាងល្លងថ្  និងសញីខទនទឹក នៅសាល្ល
នរៀនចាំនួន៦ នៅភាគខាងេិចថ្ននែត្តសាឹងខម្រត្ង។ នយើងរ ាំពឹ្ងថា គនម្រាងននុះនឹងខកេមអអនាម័យ
សម្រាប់សិសសម្របាណ ៨៤០នាក់ និងម្រគូ ៨០នាក់ នៅសាល្លនរៀនចាំនួន៦ នៅកនញងត្ាំបន់ ម្រព្មាាំងជួយ
ការពារពី្ជមៃ៉ឺឆ្ាងនផ្សងៗរួមាាំងកូវតី្១៩ផ្ងខ រ។ 

ែ្ញាំាននសចកតីនសាមនសសរកីរាយនោយសនងេត្ន ើញថានានព្េងៅីៗននុះ ម្របនទសកមពញជា បាននិង
កាំព្ញងានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ នាុះបីជាយ៉ាងណាក៏នោយ ែ្ញាំ ក៏ទទួេសាគ េ់ថានៅខត្ាន
បញ្ហា ម្របឈមមួយចាំនួនខ េម្រត្ូវនោុះស្រសាយ ន ើមបីនេើកកមពស់គញណភាព្ថ្នជីវភាព្រស់នៅរបស់      
ម្របជាជន។ នេើសពី្ននុះ ការនោុះស្រសាយឲ្យបាន ិត្ េ់នូវបញ្ហា ពាក់ព័្នធនឹងសញែភាព្ និងអនាម័យក៏
កាន់ខត្ានសារៈសាំខាន់ផ្ងខ រ ជាពិ្នសសនៅនព្េខ េ ានការគម្រាមគាំខហងពី្វរីញសកូវតី្១៩នៅទូ
ាាំងពិ្ភព្នល្លក។ ម្របនទសជប៉ាញននឹងបនតចូេរួមចាំខណកកនញងការនោុះស្រសាយបញ្ហា ម្របឈមាាំងននាុះ 
តាមរយៈនម្រគាងការណ៍សហម្របតិ្បត្តិការនស ាកិចច និងអភិវឌ្ឍន៍  នផ្សងៗ រួមាាំង “គូសាណូណិ” ផ្ង   
ខ រ។ 

សូមអរគញណសម្រាប់ការចូេរួមកនញងកមៅវធីិចញុះហត្ថនេខានាថ្ងៃននុះ។ ែ្ញាំសូមជូនព្រ ឯកឧត្តម នល្លក
ជាំាវ នល្លក នល្លកស្រសី សូមានសញែភាព្េអ សញភមងគេ និង សូមឲ្យមិត្តភាព្ជប៉ាញន-កមពញជាកាន់ខត្រកី      
ចនម្រមើន។  

ឯកឧត្តម មិកាមិ ា៉ាសាហញីរ ៉ាូ 
ឯកអគគរាជទូត្វសិាមញ្ញ និងនព្ញសមត្ថភាព្ 

របស់ម្របនទសជប៉ាញនម្របចាាំម្រព្ុះរាជាណាចម្រកកមពញជា 
 


