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Japan Provides US$ 2,235,364 

for Promoting Community Development through  

Mine and Cluster Munition Clearance, and for Capacity Building of Youth 

 

 

  The Government of Japan has agreed to provide US$2,235,364 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. ‘Reconstruction Support with Demining in Banteay Meanchey: RSDB (Year 1)’ 

 (US$873,827)  

Recipient: Japan Mine Action Service (JMAS) 

 In this project, JMAS will transfer the efficient and safe clearance mines and unexploded 

ordnances (UXOs) method to Cambodia Mine Action Center (CMAC) aiming to enhance its 

capacity and accelerate its effort in making the nation land safe. The organization will also 

provide agricultural training for paddy cultivation for farmers on the site of cleared land as 

experimental fields, and assist Agricultural Cooperatives (AC) formulation to develop new 

markets.  

 

2. ‘Reconstruction Support with Cluster munitions disposal in Stung Treng: RSCS (Year 1)’  

(US$889,424)  

Recipient: Japan Mine Acion Service (JMAS) 

  In this project, JMAS will transfer the efficient and safe cluster munition clearance method 

to CMAC using deming machines, de-cluster machines, and drones in contaminated areas 

where mines and cluster munitions mixedly remain. The organization will also provide 

agricultural training for growing various types of agricultural crops during both dry and rainy 



seasons for farmers on the site of cleared land as experimental farms, cooperating with Stung 

Treng Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries.    

 

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

Center (CLC) (Year 2)’ (US$472,113) 

Recipient: Kokkyo naki Kodomotachi (KnK) 

  In this project, KnK will continue to support youth, especially those who suffer from 
unstable jobs, lack of living skills, and dropping out of schools. For the second year of this 3-

year project, 4 newly added CLCs will be aimed to enhance its conditions and promotion of 

participation in CLCs. Through providing enhanced vocational training contents and 

conditions of CLCs to the youth, they will gain education or skills for creating a foundation of 

better life in their 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$44 million for 

136 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. 09 PR-21/EoJ              ថ្ងៃទី០១ ខខមនីា ឆ្ន ាំ២០២១                                                                           

 

ជប ៉ុនផ្លី ់២,២៣៥,៣៦៤ ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបក់ារជប្ម្ុញការអភិវឌ្ឍេហគម្នត៍ាម្រយៈ 
ការសោេេមាា តម្ីននិងប្ាបប់បរចសកោ ម្ និងេប្មាបក់ាររស្ថងេម្តាភារយ៉ុវជន 

 
រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិាសរ៉ុបចាំនួន ២,២៣៥,៣៦៤ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់អង្គភាពទទួេជាំនួយចាំនួនពីរ 

លរកាមលរោង្ការណ៍ជាំនួយឥតសាំណង្សរាប់គលរាង្របស់អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន។ កិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយ រតូវបាន
ច៉ុុះហតថលេខាលៅថ្ងៃលនុះ លដ្ឋយ ឯកឧតតម មកិាម ិា សាហ៉ុរី  ៉ូ ឯកអគគរាជទ៉ូតវសិាមញ្ញ  និង្លពញសមតថភាពរបស់របលទសជប ៉ុន
របចាំរពុះរាជាណាចរកកមព៉ុជា និង្ អនកតាំណាង្អង្គភាពទទួេជាំនួយចាំនួនពីរ សរាបអ់ន៉ុវតតគលរាង្ដ៉ូចតលៅ៖ 
 
១. “គលរាង្ោាំរទការសាថ បនាលហដ្ឋា រចនាសមពន័ធល ើង្វញិជាមយួនងឹ្ការលបាសសាា តមនីលៅលខតតបនាា យានជយ័ លៅកាត់
ថាគលរាង្ RSDB (ឆ្ន ាំទ១ី)” (ងវកិាជាំនយួ ៨៧៣,៨២៧ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អង្គភាពទទេួជាំនយួ៖ អង្គការសកមមភាពកាំចតម់នីជប ៉ុន (JMAS) 
 លៅកន៉ុង្គលរាង្លនុះ អង្គការ JMAS នឹង្លផ្ារវធិីសាស្តសតខដេានរបសិទធិភាព និង្ស៉ុវតថិភាព កន៉ុង្ការលបាសសាា តមនី 
និង្យ៉ុទធភណឌ មនិទានផ់្ា៉ុុះ លៅមជឈមណឌ េសកមមភាពកាំចតម់នីកមព៉ុជា (CMAC) កន៉ុង្លោេបាំណង្បលង្កើនសមតថភាព និង្  
ពលនាឿនកិចចខិតខាំរបឹង្ខរបង្របស់ CMAC កន៉ុង្ការលធវើឲ្យដីលៅកន៉ុង្របលទសានស៉ុវតថិភាព។ អង្គការលនុះ កន៏ឹង្ផ្តេ់ការបណត៉ុ ុះ  
បណាត េខផ្នកកសិកមមសរាប់ការដ្ឋាំដ៉ុុះរសូវដេ់របជាកសិករ តាមរយៈកសិដ្ឋា នពិលសាធន៍ ខដេលធវើល ើង្លៅទីតាាំង្ខដេ
រតូវបានលបាសសាា ត រពមទាាំង្ជួយ ដេ់ការបលង្កើតសហករណ៍កសិកមម (AC) លដើមបបីលង្កើតទីផ្ារងមីៗ ។ 
 
២. “គលរាង្ោាំរទការសាថ បនាលហដ្ឋា រចនាសមពន័ធល ើង្វញិជាមយួនងឹ្ការលបាសសាំអាតរោបខ់បបចលកក មលៅលខតតសាឹង្ខរតង្ 
លៅកាតថ់ាគលរាង្ RSCS (ឆ្ន ាំទ១ី)” (ងវកិាចាំននួ ៨៨៩,៤២៤ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អង្គភាពទទេួជាំនយួ៖ អង្គការសកមមភាពកាំចតម់នីជប ៉ុន (JMAS) 
 លៅកន៉ុង្គលរាង្លនុះ អង្គការ JMAS នឹង្លផ្ារវធិីសាស្តសតខដេានរបសិទធភាព និង្ស៉ុវតថភាព កន៉ុង្ការលបាសសាំអាត
រោបខ់បកចលកក ម លៅអង្គការ CMAC លដ្ឋយលរបើរបាស់ា ស៉ុីនលដ្ឋុះមនី ា ស៉ុីនលដ្ឋុះរោបខ់បកចលកក ម និង្រដូន លៅតាំបន់
ខដេានរោបម់នី និង្រោបខ់បកចលកក ម លៅល្លយបញ្ច៉ូ េោន ។ អង្គការលនុះ កន៏ឹង្ផ្តេ់ការបណត៉ុ ុះបណាត េខផ្នកកសិកមម
សរាបក់ារដ្ឋាំដ៉ុុះដាំណាាំកសិកមមលផ្េង្ៗជាលរចើនរបលភទទាាំង្លៅកន៉ុង្រដ៉ូវរបាាំង្ និង្រដ៉ូវវសា លៅដេ់របជាកសិករ តាមរយៈ   
កសិដ្ឋា នពិលសាធនល៍ៅលេើទីតាាំង្ខដេបានលបាសសាា តលហើយ លដ្ឋយសហការជាមយួមនាីរកសិកមម រ៉ុកាា របាញ់ និង្
លនសាទលខតតសាឹង្ខរតង្។ 



 
 
៣. “ការកសាង្សមតថភាពយ៉ុវជនកន៉ុង្លខតតថ្ប េិន តាមរយៈការពរង្ងឹ្មជឈមណឌ េសិកាសហគមន ៍(ឆ្ន ាំទ២ី)  
(ងវកិាចាំននួ ៤៧២,១១៣ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អង្គភាពទទេួជាំនយួ៖ អង្គការក៉ុារឥតរពាំខដន (KnK) 
 លៅកន៉ុង្គលរាង្លនុះ អង្គការ KnK នឹង្បនតោាំរទដេ់យ៉ុវជន ជាពិលសសអនកខដេទទួេរង្ការេាំបាកលដ្ឋយសារការករ
មនិសថិតលសថរ ខវុះជាំនាញជីវតិ និង្លបាុះបង្ក់ារសិកា។ សរាប់ឆ្ន ាំទី២ ថ្នគលរាង្ខដេានរយៈលពេ ៣ឆ្ន ាំលនុះ លយើង្ាន
លោេបាំណង្ពរង្ឹង្េកាខណឌ របស់មជឈមណឌ េសិកាសហគមន៍ (CLCs)  បខនថមងមីចាំនួន៤  និង្ លេើកកមពស់ការច៉ូេរមួ
លៅកន៉ុង្ CLCs។ តាមរយៈការផ្តេ់ន៉ូវខាឹមសារបណត៉ុ ុះបណាត េវជិាា ជីវៈ និង្េកាខណឌ  CLCs ខដេានភាពរបលសើរជាង្ម៉ុន 
លៅដេ់យ៉ុវជន ពួកលគនឹង្ទទួេបានការអបរ់ ាំ ឬជាំនាញ សរាប់បលង្កើតម៉ូេដ្ឋា នរគឹុះថ្នជីវតិឲ្យបានកានខ់តរបលសើរនាលពេអ
នាគត។ 
 

កមមវធិជីាំនួយឥតសាំណង្សរាប់គលរាង្អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានចបល់ផ្តើមលៅរបលទសកមព៉ុជា តាាំង្ពីឆ្ន ាំ
២០០២ លដើមបោីាំរទដេ់សកមមភាពអង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុនកន៉ុង្កិចចខិតខាំរបឹង្ខរបង្ លដើមបជីយួ ដេ់ការអភវិឌ្ឍ នងិ្     
សាថ បនារបលទសកមព៉ុជាល ើង្វញិលៅតាមករមតិម៉ូេដ្ឋា ន។ ចបត់ាាំង្ពីឆ្ន ាំ២០០២មក រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិាជាង្ 
៤៤ល្លន ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់គលរាង្ចាំនួន១៣៦  ខដេលដោ តសាំខាន់លៅលេើវស័ិយអបរ់ ាំលៅករមតិម៉ូេដ្ឋា ន វស័ិយ          
ស៉ុខាភបិាេ វស័ិយកសិកមម និង្សកមមភាពលបាសសាា តមនីកន៉ុង្របលទសកមព៉ុជា។  

__________________________________________________________________ 

សាថ នទ៉ូតជប ៉ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកមព៉ុជា 
ទ៉ូរសពាុ័ះ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទ៉ូរសារ៖ ០២៣-២១៤-៣៣០ 

អ៉ុីខម េ៖ eco.jpn@.pp.mofa.go.jp 
លគហទាំពរ័៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp  
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ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

នៅថ្ងៃទី១ ខែមីនា កិច្ចសន្យាផ្តល់ជាំនួ្យយឥតសាំណងសម្រាប់គនម្រាងអងគការនម្រៅរដ្ឋា ភិបាល 
ជប ៉ុន្យម្រតូវបាន្យច្៉ុុះហតថនលខា។ នយើងបាន្យច្៉ុុះហតថនលខានលើកិច្ចសន្យាផ្តល់ជាំនួ្យយឥតសាំណង និ្យង
នផ្ញើតាមរយៈថ្ម្របសណីយ៍ នដ្ឋយសារការឆ្លងរកីរាលដ្ឋលចូ្លសហគមន៍្យថ្ន្យវរី៉ុសកូវតី១៩ ខែល
បាន្យនកើតន ើងនៅថ្ងៃទី២០ ខែក៉ុមភៈ កន្យលងនៅ។ ែញ៉ុាំសងឃឹមយ ងម៉ុតាាំថា សាថ ន្យភាពនឹ្យងាន្យភាព
ម្របនសើរន ើងកន៉ុងនពលឆ្ប់ៗនន្យុះ។ 
 

រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន្យ បាន្យចាប់នផ្តើមហិរញ្ញបបទាន្យឥតសាំណង សម្រាប់អងគការនម្រៅរដ្ឋា ភិបាល
ជប ៉ុន្យ ចាប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០២ នែើមបីជួយែល់គនម្រាងអភិវឌ្ឍន៍្យនសែាកិច្ច និ្យងសងគម របស់អងគការនម្រៅ  
រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន្យកន៉ុងម្របនទស ឬតាំបន់្យកាំព៉ុងអភិវឌ្ឍន៍្យ។ រហូតមកែល់នពលនន្យុះ សាថ ន្យទូតជប ៉ុន្យបាន្យ    
ផ្តល់ជាំនួ្យយជាង១៣០គនម្រាងនៅកមព៉ុជាតាមរយៈកមមវធីិនន្យុះ។ គនម្រាងនី្យមួយៗបាន្យចូ្លរមួច្ាំខណក
កន៉ុងការនលើកកមពស់គ៉ុណភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ម្របជាជន្យកមព៉ុជា។ 

 
នៅថ្ងៃនន្យុះ ែញ៉ុាំបាន្យច្៉ុុះហតថនលខានលើគនម្រាងែូច្ខាងនម្រកាម  

 
អង្គភាពទទួលជំនួយ៖ អង្គការសកម្មភាពកំចាតម់្ីនជប ៉ុន (JMAS) 
ឈ ម្ ោះគឈរោង្៖  - គឈរោង្គរំទការស្ថា បនាឈេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធឈ ើង្វញិជាម្ួយនងឹ្ការឈោសសោា តម្ីនឈៅឈេតត

បនាា យោនជយ័ ឈៅកាតថ់ាគឈរោង្ RSDB (ឆ្ន ទំី១) 
- គឈរោង្គរំទការស្ថា បនាឈេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធឈ ើង្វញិជាម្ួយនឹង្ការឈោសសោា តរគបប់បប
ចឈកោ ម្ឈៅឈេតតសាឹង្បរតង្ ឈៅកាតថ់ាគឈរោង្ RSCS (ឆ្ន ទំ១ី) 

 
អង្គភាពទទួលជំនួយ៖ អង្គការក៉ុោរឥតរពំបែន (KnK) 
ឈ ម្ ោះគឈរោង្៖ ការកស្ថង្សម្តាភាពយ៉ុវជនកន៉ុង្ឈេតតបប លិន តាម្រយៈការពរង្ឹង្ម្ជឈម្ណ្ឌ លសិកាសេគម្ន ៍ 

(ឆ្ន ទំ២ី)     
 

ែញ៉ុាំសូមជម្រាបជូន្យអាំពីគនម្រាងនី្យមួយៗខែលបាន្យច្៉ុុះហតថនលខាែូច្តនៅ  
 
ទីមួយ រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន្យផ្តល់ងវកិា ១,៧៦៣,២៥១ ែ៉ុល្លល រអានមរកិ សម្រាប់គនម្រាងច្ាំនួ្យន្យ     

ពីរ។ អងគការ JMAS បាន្យនិ្យងកាំព៉ុងនធវើការនផ្េរបនច្ចកនទសនបាសសាា តមីន្យ និ្យងយ៉ុទធភណឌ មិន្យទាន់្យផ្េ៉ុុះ 
ក៏ែូច្ជាការអប់រ ាំអាំពីការបនញ្ច ៀសពីនម្ររុះថាន ក់ នៅែល់សហគមន៍្យនៅតាមបណ្តត នែតតមួយច្ាំនួ្យន្យ កន៉ុង
ម្របនទសកមព៉ុជា។ នៅកន៉ុងគនម្រាងទាាំងពីរនន្យុះ អងគការ JMAS នឹ្យងបន្យតនផ្េរជាំនាញនបាសសាា តរបស់
ពួកនគនៅមជឈមណឌ លសកមមភាពកាំចាត់មីន្យកមព៉ុជា (CMAC) ក៏ែូច្ជានឹ្យងរាំម្រទែល់កសិករខែលរស់



នៅកន៉ុង ឬជិតតាំបន់្យខែលម្រតូវបាន្យសាា តនហើយ នែើមបីបនងកើន្យការដ្ឋាំែ៉ុុះ និ្យងទទួលបាន្យទិន្យនផ្លខែល
ាន្យនសថរភាព តាមរយៈកសិដ្ឋា ន្យពិនសាធន៍្យខែលនធវើន ើងនៅនលើទីតាាំងែីខែលបាន្យនបាសសាា ត
នហើយ។ ែញ៉ុាំសូមសខមតងការនររពច្ាំន ុះការលុះបង់ និ្យងការចូ្លរមួរបស់     អងគការ JMAS កន៉ុងការ
នបាសសាា តមីន្យ និ្យងយ៉ុទធភណឌ មិន្យទាន់្យផ្េ៉ុុះ ម្របកបនដ្ឋយស៉ុវតថិភាព និ្យងម្របសិទធភាពអស់រយៈនពល
ជានម្រច្ើន្យឆ្ន ាំ នហើយែញ៉ុាំសងឃមឹយ ងម៉ុតាាំថាសហគមន៍្យមូលដ្ឋា ន្យនឹ្យងរចួ្ផ្៉ុតពីភាពភ័យខាល ច្ថ្ន្យម្ររប់
មីន្យ យ៉ុទធភណឌ មិន្យទាន់្យផ្េ៉ុុះ និ្យងម្ររប់ខបកច្នកក ម នហើយបរសិាថ ន្យជីវតិរបស់ពួកនគ ក៏ម្រតវូាបាន្យខកលមា
តាមរយៈគនម្រាងទាាំងនន្យុះផ្ងខែរ។ 
 
 ទីពីរ រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន្យផ្តល់ងវកិា ៤៧២,១១៣ ែ៉ុល្លល រអានមរកិ សម្រាប់គនម្រាងខែលអន្យ៉ុវតត
នដ្ឋយអងគការក៉ុារឥតម្រពាំខែន្យ (KnK) ។ នែតតថ្ប លិន្យ ជានែតតមួយកន៉ុងច្ាំនណ្តមនែតតខែលាន្យអម្រតា
នបាុះបង់ការសិកាែពស់បាំផ្៉ុតនៅកន៉ុងម្របនទសកមព៉ុជា នហើយវាបណ្តត លឱ្យយ៉ុវជន្យនៅកន៉ុងនែតតថ្ប លិន្យ
បាត់បង់ឱ្កាសកន៉ុងការទទួលបាន្យការអប់រ ាំលាម្របនសើរ ឬជាំនាញនរៀន្យសូម្រតនផ្េងៗ សម្រាប់ការករនា
នពលអនាគតរបស់ពួកនគ។  
 
 គនម្រាងនន្យុះនឹ្យងរាំម្រទែល់មជឈមណឌ លសិកាសហគមន៍្យ (CLCs) ខែលម្រគប់ម្រគងនដ្ឋយ
មន្យេីរអប់រ ាំ យ៉ុវជន្យ និ្យងកីឡា នែតតថ្ប លិន្យ ក៏ែូច្ជាគណៈកាម ធិការម្រគប់ម្រគង នែើមបីខកលមាបរសិាថ ន្យថ្ន្យ
មជឈមណឌ លទាាំងននាុះ តាមរយៈការពម្រងឹងការបណត៉ុ ុះបណ្តត លវជិាា ជីវៈ និ្យងការតនមលើងឧបករណ៍មួយ     
ច្ាំនួ្យន្យ។ នៅកន៉ុងឆ្ន ាំទី២នន្យុះ  នយើងាន្យនរលបាំណងពម្រងឹងលកខែណឌ របស់ CLCs  បខន្យថមងមីច្ាំនួ្យន្យ៤  
និ្យងនលើកកមពស់ការចូ្លរមួនៅកន៉ុង CLCs។ នលើសពីនន្យុះ ការនរៀបច្ាំឱ្កាសបនងកើតបណ្តត ញសម្រាប់
អនក ក់ព័ន្យធទាាំងអស់កន៉ុងការពម្រងឹងសិទធិអាំណ្តច្យ៉ុវជន្យនៅកន៉ុងនែតតថ្ប លិន្យ នឹ្យងអាច្ពម្រងឹងភាពជា
ថ្ែគូរបស់ពួកនគ។ ែញ៉ុាំសូមសខមតងការនររពច្ាំន ុះការលុះបង់ និ្យងការចូ្លរមួច្ាំខណកអស់រយៈនពល
ជានម្រច្ើន្យឆ្ន ាំរបស់អងគការ KnK កន៉ុងការរាំម្រទែល់យ៉ុវជន្យនៅកន៉ុងម្របនទសកមព៉ុជា។ ែញ៉ុាំសងឃមឹថាយ៉ុវជន្យ
ទាាំងននាុះនឹ្យងអាច្ទទួលបាន្យការអប់រ ាំ ឬជាំនាញ លាម្របនសើរជាងម៉ុន្យ នែើមបទីទួលបាន្យការករសមរមយ 
និ្យងនធវើឲ្យជីវតិរបស់ពួកនគាន្យនសថរភាព។ 
 
 ែញ៉ុាំសនងកតន ើញថានានពលងមីៗនន្យុះ ម្របនទសកមព៉ុជាបាន្យនិ្យងកាំព៉ុងអភិវឌ្ឍយ ងឆ្ប់រហ័ស។ 
ប ៉ុខន្យតនៅខតាន្យបញ្ហា ម្របឈមមួយច្ាំនួ្យន្យខែលម្រតូវនដ្ឋុះស្រសាយ ែូច្ជាការកាត់បន្យថយភាពម្រកីម្រក និ្យង
ការអភិវឌ្ឍសងគម ខែលរមួាន្យវស័ិយស៉ុខាភិបាល និ្យងបរសិាថ ន្យអប់រ ាំ នែើមបីខកលមានូ្យវគ៉ុណភាព
ជីវភាពរស់នៅរបស់ម្របជាជន្យ។ នទាុះបីជាការរកីរាលដ្ឋលថ្ន្យវរី៉ុសកូវតី១៩ កាំព៉ុងកាល យជាបញ្ហា ែ៏
ធៃន់្យធៃរនៅទូទាាំងពិភពនល្លកយ ងណ្តក៏នដ្ឋយ ម្របនទសជប ៉ុន្យនឹ្យងបន្យតសហការជាមួយអងគការនម្រៅ    
រដ្ឋា ភិបាលនែើមបីនដ្ឋុះស្រសាយបញ្ហា ម្របឈមនានា។ 



 ែញ៉ុាំសូមជូន្យពរ ឯកឧតតម នល្លកជាំទាវ នល្លក នល្លកស្រសី សូមាន្យស៉ុែភាពលា ស៉ុភមងគល 
និ្យង សូមឲ្យមិតតភាពជប ៉ុន្យ-កមព៉ុជាកាន់្យខតរកីច្នម្រមើន្យ។  
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