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Japan Provides US$843,946 for 

Raising Awareness of Environment Issues, Promoting Remedial Study and 

Developing Quality University for Physical Education through ICT 

 

  The Government of Japan will provide US$843,946 in total for three recipient organizations 

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

was signed today between H.E. Mr. UENO Atsushi, 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. ‘Realization of sustainable life environment around Cambodian citizens through promoting 

and raising awareness of environment issues (Year 3)’ (US$110,035)  

Recipient: Non-profit organization Nature Center Risen 

In this project, Nature Center Risen will promote and increase fundamental environmental 

awareness across Cambodia by providing educational materials and equipment to improve 

environmental literacy of the citizens and implementing awareness-raising activities. Also, the 

organization will conduct trainings for environment education in collaboration with pagodas, 

health centers, the Ministry of Environment of Cambodia and Provincial Department of 

Environment. Through this project, about 320 people will be able to play a core role in 

promoting and raising awareness of the citizens toward environmental issues. This is expected 

to help improve the living environment across Cambodia. 

 

2. ‘The Project to Promote Remedial Study for Remote Primary School in Cambodia’ 

(US$263,656)  

Recipient: Shanti Volunteer Association: SVA  

In this project, Shanti Volunteer Association aims to establish learning facilities which can be 

utilized for remedial and self-study at two primary schools in Pursat province. This educational 

facility will be composed of self-study room and library, and the digital educational materials 



will be equipped too. Also, the organization will conduct various training activities for teachers, 

school management committee, and parents to support and promote remedial learning. Through 

this project, 673 students, teachers and parents in total at the targeted areas will be benefited.  

 

3. ‘Project on Developing 4-year Quality Physical Education Teacher Education University 

through Utilizing ICT (Year 1)’ (US$470,255)  

Recipient: Non-Profit Organization Hearts of Gold 

 In this project, Hearts of Gold will collaborate with National Institute of Physical Education 

and Sport (NIPES) to improve 7 important management systems: library operation, 

international center establishment, internal quality assurance, teacher development, student 

management, alumni support and security management, by utilizing ICT facility. Through this 

project, approximately 70 staff and 180 teacher trainees in the institute will be able to gain 

better learning environment for physical education. Also over 1,000,000 students in Cambodia 

are expected to receive more effective physical education. 

 

 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$50 million for 

149 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. 08 PR-23/EoJ                  ថ្ងៃទី២៧ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២៣                                                                           
 

 

ជប នុផ្តេ់ងវកិា ៨៤៣,៩៤៦ ដុល្លា រអាលម្រកិ 
សម្រាបក់ារលេើកកម្ពស់ការយេ់ដងឹអាំពបីញ្ហា បរសិ្ថា ន ការលេើកកម្ពស់ការសិកាបាំប នបខនាម្  

នងិការអភវិឌ្ឍម្រ្ឹឹះស្ថា នឧត្តម្សិកាខដេាន្ុណភាពសម្រាបក់ារអបរ់ ាំកាយ 
តាម្រយៈបលចេកវទិាពត័្ា៌ន នងិស្ថរ្ម្នា្ម្ន ៍

 

រដ្ឋា ភបិាេជប ុន នឹងផ្តេ់ងវកិាសរបុចាំនួន ៨៤៣,៩៤៦ ដុល្លា រអាលម្រកិ ដេ់អងគភាពទទួេជាំនួយចាំនួនប ី
លម្រកាម្លម្រោងការណ៍ជាំនួយឥត្សាំណងសម្រាប់្ លម្រាងអងគការលម្រៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុន។ កិចេសនាផ្តេ់ជាំនួយ ម្រត្ូវ
បានចុឹះហត្ាលេខាលៅថ្ងៃលនឹះ លដ្ឋយ ឯកឧត្តម្ អ ៊ូអណុិ អាត្ស់ ៊ូសីុ ឯកអ្គរាជទ៊ូត្វសិ្ថម្ញ្ញ  និងលពញសម្ត្ាភាព
របស់ម្របលទសជប ុនម្របចាំម្រពឹះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា និង អនកត្ាំណាងស្ថា បន័ទទួេជាំនួយទាំងបី សម្រាបអ់នុវត្ត
្លម្រាងដ៊ូចត្លៅ៖ 
 
១. ្លម្រាងការសលម្រម្ចឱ្យបានន៊ូវបរសិ្ថា នរស់លៅម្របកបលដ្ឋយចរីភាពរបស់ម្របជាពេរដាកម្ពុជាតាម្រយៈការ
លេើកកម្ពស់ នងិអបរ់ ាំការយេ់ដងឹអាំពបីញ្ហា បរសិ្ថា ន (ឆ្ន ាំទ៣ី) (ងវកិាជាំនយួ ១១០,០៣៥ ដុល្លា រអាលម្រកិ) 
ស្ថា បន័ទទេួជាំនយួ៖ អងគការម្និរកម្របាកច់ាំលណញ Nature Center Risen 

លៅកនុង្លម្រាងលនឹះ អងគការ Nature Center Risen នឹងលេើកកម្ពស់ នងិបលងកើនការយេ់ដឹងជាម្៊ូេដ្ឋា ន
អាំពីបរសិ្ថា ន លៅទ៊ូទាំងម្របលទសកម្ពុជា តាម្រយៈការផ្តេ់សាភ រៈ និងឧបករណ៍អបរ់ ាំ លដើម្បខីកេម្អចាំលណឹះដឹង
ខផ្នកបរសិ្ថា នរបស់ម្របជាពេរដា និងការអនុវត្តសកម្មភាពលេើកកម្ពស់ការយេ់ដឹង។ ម្និខត្ប ុលណាណ ឹះ អងគការ
នឹងលបើកវ្គបណតុ ឹះបណាត េសម្រាបក់ារអបរ់ ាំអាំពីបរសិ្ថា ន លដ្ឋយសហការជាម្យួវត្តអារាម្ ម្ណឌ េសុខភាព 
ម្រកសួងបរសិ្ថា នថ្នម្របលទសកម្ពុជា និងម្នទីរបរសិ្ថា នលខត្ត។ តាម្រយៈ្លម្រាងលនឹះ ម្របជាពេរដាម្របាណ ៣២០
នាក ់នឹងអាចលដើរត្ួនាទីសន៊ូេកនុងការលេើកកម្ពស់ និងអបរ់ ាំការយេ់ដឹងរបស់ម្របជាពេរដាលៅលេើបញ្ហា បរសិ្ថា ន។ 
លយើងរ ាំពឹងថា្លម្រាងលនឹះនឹងជួយ ខកេម្អបរសិ្ថា នរស់លៅទ៊ូទាំងម្របលទសកម្ពុជា។ 

 
 
 

 



២. ្លម្រាងលេើកកម្ពស់ការសិកាបាំប នបខនាម្សម្រាបស់្ថល្លបឋម្សិកាលៅត្ាំបនដ់្ឋចម់្រសយាេកនុងម្របលទស
កម្ពុជា (ងវកិាចាំននួ ២៦៣,៦៥៦ ដុល្លា រអាលម្រកិ) 
ស្ថា បន័ទទេួជាំនយួ៖ អងគការសនតសិម័ម្រ្ចតិ្ត (SVA) 

កនុង្លម្រាងលនឹះ អងគការសនតសិម័ម្រ្ចិត្តានលោេបាំណងបលងកើត្បរកិាា រសិកា ខដេអាចលម្របើម្របាស់សម្រាប់
ការសិកាបាំប នបខនាម្នងិសវ័យសិកា លៅស្ថល្លបឋម្សិកាចាំននួពីរ កនុងលខត្តលោធិ៍ស្ថត្។់ បរកិាា រអបរ់ ាំលនឹះ រមួ្
ានបនទបស់វ័យសិកា និងបណាណ េ័យ លហើយសាភ រៈសិកាខបបឌ្ីជងីេកន៏ងឹម្រត្ូវបានបាំោកផ់្ងខដរ។ ជាម្យួ
ោន លនឹះ អងគការនឹងអនុវត្តសកម្មភាពបណតុ ឹះបណាត េលផ្េងៗសម្រាបម់្រ្ូបលម្រងៀន ្ណៈកម្មការម្រ្បម់្រ្ងស្ថល្ល 
និងាតាបិតា លដើម្បោីាំម្រទ នងិលេើកកម្ពស់ការសិកាបាំប នបខនាម្។ សិសានុសិសេ លល្លកម្រ្ូ អនកម្រ្ូ និងាតា
បិតា សរបុចាំនួន ៦៧៣នាក ់លៅតាម្ត្ាំបនល់ោេលៅ នឹងទទួេបានអត្ាម្របលយាជនត៍ាម្រយៈ្លម្រាងលនឹះ។ 

 
៣. ្លម្រាងអភវិឌ្ឍម្រ្ឹឹះស្ថា នឧត្តម្សិកាអបរ់ ាំម្រ្បូលម្រងៀនអបរ់ ាំកាយខដេាន្ុណភាពរយៈលពេបនួឆ្ន ាំតាម្រយៈ
ការលម្របើម្របាស់បលចេកវទិាពត្ា៌ន នងិស្ថរ្ម្នា្ម្ន ៍(ឆ្ន ាំទ១ី) (ងវកិាចាំននួ ៤៧០,២៥៥ ដុល្លា រអាលម្រកិ) 
ស្ថា បន័ទទេួជាំនយួ៖ អងគការលម្រៅរដ្ឋា ភបិាេ លបឹះដ៊ូងាស 

លៅកនុង្លម្រាងលនឹះ អងគការលបឹះដ៊ូងាស នឹងសហការជាម្យួវទិាស្ថា នជាត្ិអបរ់ ាំកាយ និងកឡីា (NIPES) 
លដើម្បខីកេម្អម្របពន័ធម្រ្បម់្រ្ងសាំខាន់ៗ ចាំនួន៧ ្ឺ ម្របត្ិបត្តិការបណាណ េ័យ ការបលងកើត្ម្ជឈម្ណឌ េអនតរជាត្ិ ការ
ធានា្ុណភាពថ្ផ្ទកនុង ការអភវិឌ្ឍម្រ្ូបលម្រងៀន ការម្រ្បម់្រ្ងសិសេ ការោាំម្រទដេ់អត្ីត្សិសេ និងការម្រ្បម់្រ្ង   
សនតិសុខ លដ្ឋយលម្របើម្របាស់បរកិាា របលចេកវទិាពត័្ា៌ន និងស្ថរ្ម្នា្ម្ន។៍ តាម្រយៈ្លម្រាងលនឹះ បុ្គេិក
ម្របាណ ៧០នាក ់ និងសិកាា កាម្ម្រ្ូបលម្រងៀនចាំនួន ១៨០នាក ់ លៅកនុងវទិាស្ថា ន នងឹអាចទទួេបានបរសិ្ថា ន
សិកាខដេម្របលសើរជាងម្ុនសម្រាបក់ារអបរ់ ាំកាយ។ ម្និខត្ប ុលណាណ ឹះ លយើងរ ាំពងឹថាសិសានុសិសេជាង 
១,០០០,០០០នាក ់លៅកនុងម្របលទសកម្ពុជា នឹងទទួេបានការអបរ់ ាំកាយខដេានម្របសិទធភាពជាងម្ុន។ 
 

ជាំនួយឥត្សាំណងសម្រាប់្ លម្រាងអងគការលម្រៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុន បានចបល់ផ្តើម្លៅម្របលទសកម្ពុជាតាាំងពីឆ្ន ាំ
២០០២ លដើម្បោីាំម្រទដេ់សកម្មភាពរបស់អងគការលម្រៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុន កនុងកិចេខិត្ខាំម្របងឹខម្របង លដើម្បជីួយ ដេ់
ការអភវិឌ្ឍ និងស្ថា បនាម្របលទសកម្ពុជាល ើងវញិលៅតាម្កម្រម្តិ្ម្៊ូេដ្ឋា ន។ ចបត់ាាំងពីឆ្ន ាំ២០០២ម្ក រដ្ឋា ភបិាេ
ជប ុនបានផ្តេ់ងវកិាជាង៥០ល្លនដុល្លា រអាលម្រកិ ដេ់្លម្រាងចាំនួន១៤៩  ខដេលដោ ត្សាំខានល់ៅលេើវស័ិយអបរ់ ាំ
លៅកម្រម្តិ្បឋម្សិកា វស័ិយសុខាភបិាេ វស័ិយកសិកម្ម និងសកម្មភាពលបាសសាអ ត្ម្នីកនុងម្របលទសកម្ពុជា។  

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

ស្ថា នទ៊ូត្ជប ុនម្របចាំម្រពឹះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា 
ទ៊ូរសពទឹ័ះ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទ៊ូរស្ថរ៖ ០២៣-២១៤-៣៣០ 

អុីខម្ េ៖ eco.jpn@.pp.mofa.go.jp 
ល្ហទាំពរ័៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម អ ៊ូអិណុ អាត្ស់ ៊ូសុ៊ី 
ឯកអគ្គរាជទ៊ូត្វសិាមញ្ញ  និ្ងពេញសមត្ថភាេរបស់ប្បពទសជប នុ្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្កកមពុជា 

ថ្លែងកនុងេិធ៊ីចុះហត្ថពេខាពេើកិចចសន្ា 
ផ្តេ់ជាំន្យួឥត្សាំណងសប្ាបគ់្ពប្ាងអងគការពប្ៅរដ្ឋា ភបិាេជប នុ្ 

ថ្លៃចន័្ទ ទ៊ី២៧ ថ្ែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២៣ 
 
ព ម្ ះគ្ពប្ាងទ៊ី១៖ គ្ពប្ាងការសពប្មចឱ្យបាន្ន្៊ូវបរសិាថ ន្រស់ពៅប្បកបពដ្ឋយច៊ីរភាេរបស់ប្បជាេេរដ្ា
កមពុជា តាមរយៈការពេើកកមពស់ និ្ងអបរ់ ាំការយេ់ដឹ្ងអាំេ៊ីបញ្ហា បរសិាថ ន្ (ឆ្ន ាំទ៊ី៣) 
សាថ បន័្ទទេួជាំន្យួ៖ អងគការមនិ្រកប្បាកច់ាំពណញ Nature Center Risen 
 
ព ម្ ះគ្ពប្ាងទ៊ី២៖ គ្ពប្ាងពេើកកមពស់ការសិកាបាំប ន្បថ្ន្ថមសប្ាបស់ាលាបឋមសិកាពៅត្ាំបន្់
ដ្ឋចប់្សយាេកនុងប្បពទសកមពុជា 
សាថ បន័្ទទេួជាំន្យួ៖ អងគការសន្តសិម័ប្គ្ចិត្ត 
 
ព ម្ ះគ្ពប្ាងទ៊ី៣៖ គ្ពប្ាងអភវិឌ្ឍប្គឹ្ះសាថ ន្ឧត្តមសិកាអបរ់ ាំប្គ្បូពប្ងៀន្អបរ់ ាំកាយថ្ដ្េាន្ 
គុ្ណភាេរយៈពេេបនួ្ឆ្ន ាំ តាមរយៈការពប្បើប្បាស់បពចចកវទិាេត្ា៌ន្ និ្ងសារគ្មនាគ្មន្ ៍(ឆ្ន ាំទ៊ី១) 
សាថ បន័្ទទេួជាំន្យួ៖ អងគការពប្ៅរដ្ឋា ភបិាេ ពបះដ្៊ូងាស 
 
- ស៊ូមពោរេ ពលាកប្ស៊ី អិុវ ា  មយិ ៊ូកុ នាយកិាអងគការ Nature Center Risen 
- ពលាក កាសិ តាកាសុ៊ី នាយកអងគការសន្តិសម័ប្គ្ចិត្តប្បចាំកមពុជា 
- ពលាក តិ្ហសកឹា ក៊ូជិ ប្បធាន្គ្ពប្ាងអងគការពបះដ្៊ូងាសប្បចាំអាសុ៊ីអាពគ្នយ ៍
- ពលាក ពលាកប្ស៊ី ពភញៀវកិត្តិយស ទាំងអស់ជាទ៊ីពមប្ត្៊ី។ 
 

ថ្លៃពន្ះ ែញុ ាំាន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយយា ងថ្ប្កថ្េង ថ្ដ្េបាន្ពរៀបចាំេិធ៊ីចុះហត្ថពេខាពេើ
កិចចសន្ាផ្តេ់ជាំន្យួឥត្សាំណងសប្ាបគ់្ពប្ាងអងគការពប្ៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុន្ ចាំន្នួ្ប៊ីគ្ពប្ាង។ 
 

រដ្ឋា ភបិាេជប ុន្ បាន្និ្ងកាំេុងផ្តេ់ជាំន្ួយឥត្សាំណងដ្េ់អងគការពប្ៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុន្ ចបត់ាាំងេ៊ី
ឆ្ន ាំ២០០២ ពដ្ើមប៊ីោាំប្ទគ្ពប្ាងអភវិឌ្ឍន្ព៍សដ្ាកិចច និ្ងសងគម របស់េួកពគ្ ថ្ដ្េប្តូ្វបាន្អនុ្វត្តពៅកនុង
ប្បពទស ឬត្ាំបន្ក់ាំេុងអភវិឌ្ឍ។ កនុងរយៈពេេ២០ឆ្ន ាំចុងពប្កាយពន្ះ សាថ ន្ទ៊ូត្ជប ុន្បាន្ផ្តេ់ជាំន្ួយ
ជាង១៤០គ្ពប្ាងពៅកនុងប្បពទសកមពុជាតាមរយៈកមមវធិ៊ីពន្ះ។ គ្ពប្ាងន្៊ីមយួៗបាន្ច៊ូេរមួចាំថ្ណក
កនុងការថ្កេមអគុ្ណភាេជ៊ីវតិ្របស់ប្បជាជន្កមពុជា។ 



 
ែញុ ាំស៊ូមជប្ាបជ៊ូន្ពដ្ឋយសពងេបអាំេ៊ីគ្ពប្ាងទាំងប៊ីថ្ដ្េបាន្ចុះហត្ថពេខានាថ្លៃពន្ះដ្៊ូចត្ពៅ៖ 
 
សប្ាបគ់្ពប្ាងទ៊ីមយួ រដ្ឋា ភបិាេជប ុន្នឹ្ងផ្តេ់លវកិាប្បាណ ១១០,០០០ ដុ្លាែ រអាពមរកិ 

សប្ាបគ់្ពប្ាងថ្ដ្េអនុ្វត្តពដ្ឋយអងគការ Nature Center Risen។ ពៅកនុងឆ្ន ាំទ៊ី៣ ថ្ន្គ្ពប្ាងពន្ះ េកួ
ពគ្នឹ្ងអនុ្វត្តសកមមភាេពេើកកមពស់ការយេ់ដឹ្ងអាំេ៊ីបញ្ហា បរសិាថ ន្ និ្ងការបណតុ ះបណាត េ ពៅតាមវត្ត
អារាម និ្ងមណឌ េសុែភាេ ពដ្ឋយពប្បើប្បាស់សាភ រៈអបរ់ ាំបរសិាថ ន្ថ្ដ្េពទើបបពងកើត្លម៊ី និ្ងឧបករណ៍អបរ់ ាំ
បរសិាថ ន្ថ្ដ្េផ្តេ់ជ៊ូន្កនុងឆ្ន ាំទ៊ី១ និ្ងឆ្ន ាំទ៊ី២ ថ្ន្គ្ពប្ាង។ ជាមយួោន ពន្ះ អងគការនឹ្ងពៅទសសន្កិចចពែត្ត
គ្ាំរ៊ូទាំង៦ ថ្ដ្េេកួពគ្បាន្េិភាកា និ្ងពប្ជើសពរ ើសជាមយួប្កសួងបរសិាថ ន្ថ្ន្ប្បពទសកមពុជា ពហើយនឹ្ង
តាមដ្ឋន្សកមមភាេជាកថ់្សតងពៅទ៊ីពនាះ ជាមយួសាស្រ្សាត ចរយជប ុន្ និ្ងមស្រ្ន្ត៊ីប្កសួងបរសិាថ ន្ ពដ្ឋយរ ាំេឹង
ថាមស្រ្ន្ត៊ីទាំងពនាះ នឹ្ងអាចអនុ្វត្តសកមមភាេពេើកកមពស់ការយេ់ដឹ្ងដ្េ់ប្បជាេេរដ្ា ប្បកបពដ្ឋយ
ប្បសិទធភាេបាន្ នាពេេអនាគ្ត្។ ែញុ ាំសងឃមឹថា តាមរយៈគ្ពប្ាងពន្ះ ប្បជាេេជន្កមពុជាប្គ្បជ់ាំនាន្់
ទាំងអស់ នឹ្ងយេ់ដឹ្ងេ៊ីសារៈសាំខាន្ថ់្ន្ការថ្លរកាបរសិាថ ន្ ថ្ដ្េនឹ្ងពធវើឱ្យបរសិាថ ន្រស់ពៅទ៊ូទាំង
ប្បពទសកមពុជាាន្ភាេប្បពសើរព ើង។ 

 
សប្ាបគ់្ពប្ាងទ៊ីេ៊ីរ រដ្ឋា ភបិាេជប ុន្នឹ្ងផ្តេ់លវកិាប្បាណ ២៦០,០០០ ដុ្លាែ រអាពមរកិ សប្ាប់

គ្ពប្ាងថ្ដ្េអនុ្វត្តពដ្ឋយអងគការសន្តិសម័ប្គ្ចិត្ត។ ពៅកនុងគ្ពប្ាងពន្ះ េកួពគ្នឹ្ងសាងសងប់រកិាេ រ
សិកា ថ្ដ្េរមួាន្បន្ទបស់វ័យសិកា និ្ងបន្ទបប់ណាា េ័យ ថ្ដ្េសិសសអាចពប្បើប្បាស់សាភ រៈអបរ់ ាំថ្បប
ឌ្៊ីជ៊ីលេ ពដ្ើមប៊ីសាត រការបាត្ប់ងក់ារសិការបស់សិសស ថ្ដ្េបងកមកេ៊ីការបិទសាលារយៈពេេយ៊ូរ កនុង
វធិាន្ការការពារការឆ្ែងរាេដ្ឋេថ្ន្ជាំងឺក៊ូវ ៊ីដ្១៩។ បថ្ន្ថមេ៊ីពន្ះ អងគការនឹ្ងអនុ្វត្តសកមមភាេបណតុ ះ     
បណាត េសប្ាបប់្គូ្បពប្ងៀន្ គ្ណៈកមមការប្គ្បប់្គ្ងសាលាពរៀន្ និ្ងាតាបិតា ពហើយេាយាមបពងកើត្
ប្បេន័្ធនិ្ងបរសិាថ ន្ ថ្ដ្េប្គួ្សារនិ្ងសហគ្មន្ទ៍ាំងម៊ូេអាចោាំប្ទដ្េ់ការសិការបស់សិសស។ ែញុ ាំ
សងឃមឹថា គ្ពប្ាងពន្ះនឹ្ងបពងកើត្បរសិាថ ន្សិកាសប្ាបក់ារអនុ្វត្តការសិកាបាំប ន្បថ្ន្ថម និ្ងសវ័យ
សិកា ប្បកបពដ្ឋយប្បសិទធភាេ ថ្ដ្េនឹ្ងេប្ងឹងការពេើកទឹកចិត្តរបស់សិសសកនុងការសិកាពរៀន្ស៊ូប្ត្ 
និ្ងសមត្ថភាេសិការបស់េកួពគ្។  

 
ជាចុងពប្កាយ រដ្ឋា ភបិាេជប ុន្នឹ្ងផ្តេ់លវកិាប្បាណ ៤៧០,០០០ ដុ្លាែ រអាពមរកិ សប្ាប់

គ្ពប្ាងថ្ដ្េអនុ្វត្តពដ្ឋយអងគការពបះដ្៊ូងាស។ អងគការពន្ះ បាន្និ្ងកាំេុងោាំប្ទដ្េ់ការប្គ្បប់្គ្ង     
មុែវជិាា សិកាអបរ់ ាំកាយ ការបណតុ ះបណាត េប្គូ្បពប្ងៀន្ និ្ងការដ្ាំព ើងបរកិាេ រអបរ់ ាំកាយ ពដ្ើមប៊ីពធវើឱ្យ   
វទិាសាថ ន្ជាតិ្អបរ់ ាំកាយ និ្ងក៊ីឡា ថ្ដ្េជាវទិាសាថ ន្ថ្ត្មយួគ្ត្ស់ប្ាបប់ណតុ ះបណាត េប្គូ្អបរ់ ាំកាយ
និ្ងក៊ីឡាពៅកនុងប្បពទសកមពុជា កាែ យជាប្គឹ្ះសាថ ន្ឧត្តមសិការយៈពេេបនួ្ឆ្ន ាំសប្ាបមុ់ែវជិាា សិកា



អបរ់ ាំកាយ។ កនុងឆ្ន ាំដ្ាំប៊ូងថ្ន្គ្ពប្ាងពន្ះ ពដ្ឋយាន្កិចចសហការជាមយួវទិាសាថ ន្ជាតិ្អបរ់ ាំកាយ និ្ង
ក៊ីឡា អងគការនឹ្ងបពងកើត្ប្បេន័្ធប្គ្បប់្គ្ងថ្ដ្េប្បពសើរជាងមុន្ និ្ងេប្ងឹងប្បេន័្ធរដ្ាបាេ ពដ្ឋយពប្បើ
ប្បាស់បរកិាេ របពចចកវទិាេត័្ា៌ន្ និ្ងសារគ្មនាគ្មន្ ៍ ពដ្ើមប៊ីឱ្យវទិាសាថ ន្ពន្ះអាចផ្តេ់ការបពប្ងៀន្
មុែវជិាា សិកាអបរ់ ាំកាយរយៈពេេបនួ្ឆ្ន ាំ ប្បកបពដ្ឋយនិ្រន្តរភាេ។ តាមរយៈគ្ពប្ាងពន្ះ ែញុ ាំសងឃមឹថា
ប្បេន័្ធបណតុ ះបណាត េ និ្ងេប្ាយប្គូ្បពប្ងៀន្កប្មតិ្មធយមសិកាបឋមភ៊ូម ិនិ្ងមធយមសិកាទុតិ្យភ៊ូម ិ
ប្បកបពដ្ឋយនិ្រន្តរភាេ នឹ្ងប្តូ្វបាន្បពងកើត្ព ើង ពហើយការអបរ់ ាំកាយពៅកមពុជានឹ្ងាន្ភាេប្បពសើរ
ព ើង។ 
 

ែញុ ាំាន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយពដ្ឋយសពងកត្ព ើញថានាពេេលម៊ីៗពន្ះ ប្បពទសកមពុជាបាន្និ្ង
កាំេុងអភវិឌ្ឍយា ងឆ្បរ់ហ័ស។ ពទះប៊ីជាយា ងណា ែញុ ាំកទ៏ទេួសាគ េ់ថាពៅថ្ត្ាន្បញ្ហា ប្បឈមមយួ
ចាំន្នួ្ថ្ដ្េប្តូ្វពដ្ឋះប្សាយ ពដ្ើមប៊ីថ្កេមអគុ្ណភាេជ៊ីវតិ្របស់ប្បជាជន្។ រដ្ឋា ភបិាេជប ុន្ បាន្ផ្តេ់
កមច៊ីហិរញ្ញបបទន្ សប្ាបគ់្ពប្ាងពហដ្ឋា រចនាសមពន័្ធខាន ត្ធាំ ដ្៊ូចជាការអភវិឌ្ឍកាំេងថ់្ផ្សវយត័្ប្កុង
ប្េះស៊ីហនុ្ និ្ងការថ្កេមអផ្ែ៊ូវជាតិ្ពេែ៥ កដ៏្៊ូចជាសប្ាបក់ារោាំប្ទដ្េ់ការពឆ្ែើយត្បបនាទ ន្ព់ៅនឹ្ង
វបិត្តិក៊ូវ ៊ីដ្១៩ ជាមយួនឹ្ងទឹកប្បាកស់រុបចាំន្ួន្ ៤៥ពាន្ល់ាន្ពយន្។ ជាមយួោន ពន្ះ រដ្ឋា ភបិាេជប ុន្
ចត្ទុ់កថា ការផ្តេ់ការោាំប្ទពៅតាមត្ាំបន្ជ់ន្បទ និ្ងការពធវើការជិត្សនិទធជាមយួប្បជាជន្ម៊ូេដ្ឋា ន្ 
តាមរយៈជាំន្យួឥត្សាំណងសប្ាបអ់ងគការពប្ៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុន្ និ្ងជាំន្ួយឥត្សាំណងគ្៊ូសាណ៊ូ ណិ 
ាន្សារៈសាំខាន្ព់សនើោន ផ្ងថ្ដ្រ។ ប្បពទសជប ុន្នឹ្ងបន្តសហការជាមយួអងគការពប្ៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុន្ 
និ្ងោាំប្ទការាររបស់េកួពគ្ ពដ្ើមប៊ីពដ្ឋះប្សាយបញ្ហា ប្បឈមនានា។ 

 
 ស៊ូមអរគុ្ណសប្ាបក់ារច៊ូេរមួកនុងេិធ៊ីចុះហត្ថពេខា នាថ្លៃពន្ះ។ ែញុ ាំស៊ូមជ៊ូន្េរ ឯកឧត្តម ពលាក
ជាំទវ ពលាក ពលាកប្ស៊ី ស៊ូមាន្សុែភាេេអ សុភមងគេ និ្ង ស៊ូមឱ្យមតិ្តភាេជប ុន្-កមពុជាកាន្ថ់្ត្រ ៊ីក
ចពប្មើន្។ ែញុ ាំស៊ូមបញ្ចបសុ់ន្ទរកថារបស់ែញុ ាំប្តឹ្មពន្ះ។ 
 
 ស៊ូមអរគុ្ណ។ 
 


