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Japan Provides US$430,832 

For Rehabilitation of Irrigation System and Food and Nutrition Security Project 

 

The Government of  Japan has agreed to provide US$172,721 in total to rehabilitate irrigation systems in 
2 provinces under the framework, the Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (“KUSANONE” 
Grant), and US$258,111 to enhance farming and to secure food and nutrition in rural area under the 
framework, the Grant Assistance for Japanese NGO Projects. The Grant Contracts have been signed today between 
H.E. Mr. HORINOUCHI Hidehisa, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of  Japan to the 
Kingdom of  Cambodia, and the representatives of  the recipients respectively, to carry out the following 
projects: 

 

1. ‘The Project for Rehabilitation of  Kandieng Irrigation System in Pursat Province’ (US$89,351) 

  Recipient: Pursat Provincial Department of  Water Resources and Meteorology 

In this project, a 2,130m-long main canal and a check structure will be rehabilitated and another check 

structure and two turnout structures will be newly constructed to expand irrigated areas in Kandieng 

District, Pursat Province. About 3,000 people are expected to gain constant access to irrigation water after 

completion of  the project. 

 

2. ‘The Project for Rehabilitation of  Ta Pao Irrigation System in Svay Rieng Province’ (US$83,370) 

  Recipient: Svay Rieng Provincial Department of  Water Resources and Meteorology 

In this project, a 1,400m-long main canal and a culvert will be rehabilitated and another culvert will be 

newly constructed to expand irrigated areas in Kampong Ro District, Svay Rieng Province. About 2,000 

people are expected to gain constant access to irrigation water after completion of  the project. 

 

3. ‘Food and Nutrition Security Project in Kampong Chhnang Province’ (US$258,111) 

  Recipient: Foundation for International Development/Relief  (FIDR) 

This project is to improve the productivity of  rice farming, to diversify farms, to improve children's 

nutrition status, and to enhance farmers’ networks and ability of  agricultural cooperatives in 56 villages of  

Rolea Pheir District, Tuek Phos District and Boribo District in Kampong Chhnang. In this project, around 

18, 600 people in target area are expected to take sufficient nutritious food and maintain good health 

through these activities. 



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 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$57 million for local authorities and non-governmental organizations to implement 582 

KUSANONE projects throughout Cambodia.  

 

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$30 million for 105 projects, mainly in the field of  primary 

education, health, agriculture and mine clearance. The project of  FIDR is the sixth one funded by this grant 

scheme in Cambodia in the Japan’s fiscal year 2017 (April 2017 - March 2018). 

 

                _________________________________________________________ 

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 នទូតជប ៉ុន 

ប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរត៌មាន 
 

លេខ៖ 56 PR-17/EoJ            ថ្ងៃទ២ី២  ខខធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ជប ៉ុនផ្តលថ់វិកាេរ ៉ុបចាំនួន៤៣០,៨៣២ដ៉ុល្លា រអាសម្ររិ  
េប្មាប់គសប្មាងស្ថត រស ើងវិញនូវប្បរ័នធធារាស្ថស្រេត និងគសប្មាងេនតិេ៉ុខសេបៀងនិងអាហារបូតាម្ភ 

 
  រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានយេ់ព្រមផ្តេ់ងវកិាសរ៉ុបចាំននួ ១៧២,៧២១ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ សព្ាបជ់ួសជ៉ុេព្បរន័ធ 
ធារាសាស្រសតកន៉ុងលខត្តចាំននួ២ លព្កាមលព្ោងការណ៍ថ្នជាំនយួឧបត្ថមភឥត្សាំណងសព្ាបគ់លព្ាងព្ទងព់្ាយតូ្ចសនតិស៉ុខ
មន៉ុសសជាត្ិ(ជាំនួយគូសាណូណិ) និងងវកិាចាំនួន ២៥៨,១១១ដ៉ុល្លា រអាលមរកិសព្ាបល់េើកកមពស់កសិកមម នងិធានា
សនតិស៉ុខលសបៀង និងអាហារបូត្ថមភលៅត្ាំបនជ់នបទ លព្កាមលព្ោងការណ៍ថ្នជាំនួយឧបត្ថមភឥត្សាំណងសព្ាបគ់លព្ាង
របស់អងគការលព្ៅរដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន។ កិចចសនាផ្តេ់ជាំនយួ ព្ត្ូវបានច៉ុុះហត្ថលេខាលៅថ្ងៃលនុះ លដ្ឋយឯកឧត្តម ហូរណូីអ ៉ុជិ 
ហ៉ុីលដហ៉ុីសា ឯកអគគរាជទូត្វសិាមញ្ញ  នងិលរញសមត្ថភាររបស់ព្បលទសជប ៉ុនព្បចាំព្រុះរាជាណាចព្កកមព៉ុជា និងអនក
ត្ាំណាងសាថ បន័ទទួេជាំនួយាាំង៣ សព្ាបគ់លព្ាងដូចត្លៅ៖ 
 

១. គលព្ាងសាត រល ើងវញិនូវព្បរន័ធធារាសាស្រសតកលណដ ៀងកន៉ុងលខត្តលោធ្ិ៍សាត្(់ងវកិាចាំននួ ៨៩,៣៥១ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ)  
អងគភារទទួេជាំនួយ៖ មនទីរធ្នធានទឹក និងឧត្៉ុនិយម លខត្តលោធ្ិ៍សាត្ ់

 គលព្ាងលនុះ នងឹលធ្វើការសាត រព្បល្លយលមព្បខវង២,១៣០ខម ព្ត្ និងជួសជ៉ុេសាំណងស់ាទ កទ់ឹកព្បឡាយលម ព្រមាាំង
សាងសងស់ាំណងស់ាទ កទ់ឹកព្បឡាយលមងមី និងេូលព្សាចព្សរងមីចាំនួន២ លដើមបរីព្ងកីត្ាំបនល់ព្សាចព្សរកន៉ុងព្សុកកលនតៀង
លខត្តលោធ្ិ៍សាត្។់ ព្បជារេរដាព្បាណជា ៣,០០០នាក ់នងឹអាចលព្បើព្បាស់ទឹកលព្សាចព្សរព្បកបលដ្ឋយសថិរភារ លៅ
លរេគលព្ាងលនុះព្ត្ូវបានបញ្ចប។់  

២. គលព្ាងសាត រល ើងវញិនូវព្បរន័ធធារាសាស្រសតតាលបា កន៉ុងលខត្តសាវ យលរៀង (ងវកិាចាំននួ ៨៣,៣៧០ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អងគភារទទួេជាំនួយ៖ មនទីរធ្នធានទឹក និងឧត្៉ុនិយមលខត្តសាវ យលរៀង 

 គលព្ាងលនុះ នឹងលធ្វើការសាត រព្បឡាយលមព្បខវង១,៤០០ខម ព្ត្ និងជួសជ៉ុេសាំណងេូ់កាត្ព់្បឡាយ ព្រមាាំង      
សាងសងស់ាំណងេូ់កាត្ព់្បឡាយងមីលផ្សងលទៀត្  លដើមបរីព្ងីកត្ាំបនល់ព្សាចព្សរកន៉ុងព្សុកកាំរងល់រាទិ៍ លខត្តសាវ យលរៀង។



ព្បជារេរដាព្បាណជា២,០០០នាកន់ងឹអាចលព្បើព្បាស់ទឹកលព្សាចព្សរព្បកបលដ្ឋយសថិរភារ លៅលរេគលព្ាងលនុះព្ត្ូវ
បានបញ្ចប។់ ។ 
 ៣ .គលព្ាងសនតសិ៉ុខលសបៀងនងិអាហារបូត្ថមភកន៉ុងលខត្តកាំរងឆ់្ន ាំង(ងវកិាចាំននួ ២៥៨,១១១ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 

អងគភារទទួេជាំនួយ៖ អងគការមូេនិធ្ិសព្ាបក់ារអភវិឌ្ឍន ៍នងិជាំនួយសលស្រ គ្ ុះអនតរជាត្ិព្បចាំព្បលទសកមព៉ុជា 

 គលព្ាងលនុះ នងឹលធ្វើការបលងកើនផ្េិត្កមមព្សូវអងករ រិរធិ្កមមខនការដ្ឋាំបខនា និងចិញ្វ ឹមសត្វ ខកេមអអាហារបូត្ថមភរបស់
ក៉ុារ   លេើកសទួយបណាត ញទាំនាកទ់ាំនងរបស់កសិករ និងសមត្ថភារសហគមនក៍សិករ កន៉ុងភូមចិាំននួ៥៦ កន៉ុងព្សុក
រល្លលបអៀរ ព្សុកទឹកផ្៉ុស នងិព្សុកបរបូិណ៌ លខត្តកាំរងឆ់្ន ាំង។ជាមយួនឹងគលព្ាងលនុះ ព្បជារេរដាព្បាណជា ១៨,៦០០
នាក ់នឹងអាចទទួេានអាហារានជីវជាត្ិព្គបព់្ោន ់ព្រមាាំងអាចរកាស៉ុខភារបានេអ។ 
 
  
  ជាំនួយឥត្សាំណងគូសាណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចបល់ផ្តើមលៅព្បលទសកមព៉ុជាលៅឆ្ន ាំ១៩៩១ លដើមបោីាំព្ទដេ់កចិច
ខិត្ខាំព្បឹងខព្បងរបស់កមព៉ុជាកន៉ុងការអភវិឌ្ឍ និងសាថ បនាព្បលទសល ើងវញិលៅតាមកព្មតិ្មូេដ្ឋា ន។ គលព្ាងជាំនយួលនុះ 
ានទិសលៅការោរជន្យរងលព្ោុះរីកតាត មយួចាំនួនដូចជា៖ ភារព្កីព្ក និងភារអក៉ុសេ ខដេអាចគាំរាមកាំខហង
លដ្ឋយផ្ទទ េ់ដេ់ជីវភាររស់លៅ ការចិញ្ច ឹមជីវតិ្ និងលសចកតីថ្ងាងនូររបស់រួកលគ កដូ៏ចជាជួយ ជាំរ៉ុញនូវភារាច ស់ការលេើខាួន
ឯងរបស់ព្បជាសហគមន។៍ ចបត់ាាំងរីឆ្ន ាំ១៩៩១ រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិាជាង ៥៧ល្លនដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់
អាជាា ធ្រមូេដ្ឋា ន និងអងគការលព្ៅរដ្ឋា ភបិាេ លដើមបអីន៉ុវត្តគលព្ាងគូសាណូណិចាំនួន៥៨២ គលព្ាងលៅទូាាំងព្បលទស
កមព៉ុជា។  

ជាំនួយឥត្សាំណងសព្ាបគ់លព្ាងរបស់អងគការលព្ៅរដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុន បានចបល់ផ្តើមលៅព្បលទសកមព៉ុជាតាាំងរីឆ្ន ាំ
២០០២ លដើមបោីាំព្ទដេ់សកមមភាររបស់អងគការលព្ៅរដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន កន៉ុងកិចចខិត្ខាំព្បឹងខព្បងលដើមបជីួយ ដេ់ការអភវិឌ្ឍ 
និងសាថ បនាព្បលទសកមព៉ុជាល ើងវញិលៅតាមកព្មតិ្មូេដ្ឋា ន។ ចបត់ាាំងរីឆ្ន ាំ២០០២មក រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិា
ជាង ៣០ល្លនដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់គលព្ាងចាំនួន ១០៥គលព្ាង ខដេលផ្ទដ ត្សាំខាន់លៅលេើវស័ិយអប់រ ាំលៅកព្មិត្មូេដ្ឋា ន 
វស័ិយស៉ុខាភិបាេ វស័ិយកសិកមម និងសកមមភារលបាសសាអ ត្មីន។ គលព្ាងរបស់អងគការ FIDR គឺជា
គលព្ាងទី៦ ខដេបានផ្តេ់ជូនលដ្ឋយលព្ោងការណ៍ថ្នជាំនួយលនុះលៅកមព៉ុជាសព្ាបឆ់្ន ាំសារលរើរនធឆ្ន ាំ២០១៧របស់ជប ៉ុន 
(លមសា ២០១៧ ដេ់មនីា ២០១៨)៕ 

 
សាថ នទូត្ជប ៉ុនព្បចាំព្រុះរាជាណាចព្កកមព៉ុជា 

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

លគហទាំររ័: http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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សនុ្ទរកថារបសឯ់កឧត្តម ហូរណូីអ ុជិ ហុដីេហុសីា 

ថ្ងៃទី ២២ ខែធ្ន ូឆ្ន ាំ២០១៧ 

 

 សូមគោរពគោក កកវ វយ័ ប្រធានមនទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមគេតតគោធិ៍សាត់  
 សូមគោរពគោក គីម សាវធុ  ប្រធានមនទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមគេតតសាា យគរៀង  
 សូមគោរពគោកស្សី MINAMI Yumiko នាយកាអងគការ FIDR 
 សូមគោរព គ្ញៀវកិតតិយស អស់គោក គោកស្សី 

      ថ្ងៃគនេះ  េញុុំមានគសចកតីសរាយរកីរាយយ៉ាងខ្ល ុំង កែលបានប្បារពធពិធីចុេះហតថគលខ្ 
គលើកិចចសនា      ផ្តល់ជុំនួយឧរតថមភឥតសុំណងសប្មារ់គគប្មាង   ប្ទង់ប្ាយតូចសនតិសុេ
មនុសសជាតិនិងជុំនួយឧរតថមភឥតសុំណងសប្មារ់គគប្មាងររស់អងគការគប្ៅ រដ្ឋា ្ិបាលជរ៉ាុន។ 

ជុំនួយទី១ រដ្ឋា ្ិបាលជរ៉ាុន នឹងផ្តល់ជូនងវកិាប្រមាណជា ៨មុ៉ឺន៩ោន់ែុោល រអាគមរកិ
ែល់មនទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមគេតតគោធិ៍សាត់  ។         មនទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម
គេតតគោធិ៍សាត់ នឹងគធាើការសាត រប្រឡាយគមមានប្រកវង២០០០ កម៉ាប្ត និងជួសជុលសុំណង់
សាទ ក់ទឹកប្រឡាយគម    ប្ពមាុំងសាងសង់សុំណង់សាទ ក់ទឹកប្រឡាយគម និងលូគស្សាចស្សពងមី   
កនុងស្សកុកគណត ៀង គេតតគោធិ៍សាត់។ តាមរយៈគគប្មាងគនេះ  េញុុំរ ុំពឹងថា ប្រជាជនកនុងតុំរន់
ប្រមាណជា៣០០០នាក់ នឹងអាចគប្រើប្បាស់ទឹកសប្មារ់  គធាើកសិកមមប្រករគដ្ឋយ       សថិរភាព 
និងអាចពប្ងីកតុំរន់កែលអាចទទួលអតថប្រគយជន៍ពីប្រព័នធធារាសាស្រសត។ 

ជុំនួយទី២ រដ្ឋា ្ិបាលជរ៉ាុន នឹងផ្តល់ជូនងវកិាប្រមាណជា ៨មុ៉ឺន៣ោន់ែុោល រអាគមរកិ                    
ែល់មនទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមគេតតសាា យគរៀង។មនទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមគេតត      
សាា យគរៀងនឹងគធាើការសាត រប្រឡាយគមប្រកវង១៤០០កម៉ាប្ត និងជួសជុលសុំណង់លូកាត់             
ប្រឡាយ  ប្ពមាុំងសាង់សង់ សុំណង់លូកាត់ប្រឡាយងមី កនុងស្សុកកុំពង់គរាទិ៍ គេតតសាា យគរៀង។ 
តាមរយៈគគប្មាងគនេះ េញុុំរ ុំពឹងថា ប្រជាជនកនុងតុំរន់ប្រមាណជា ២០០០នាក់ នឹងអាចគប្រើប្បាស់
ទឹកសប្មារ់គធាើកសិកមមប្រករគដ្ឋយសថិរភាព និងអាចពប្ងីកតុំរន់កែលអាចទទួល                    
អតថប្រគយជន៍ពីប្រព័នធធារាសាស្រសត។ 



ជុំនួយទី៣ រដ្ឋា ្ិបាលជរ៉ាុន នឹងផ្តល់ជូនងវកិាប្រមាណជា ២៦មុ៉ឺនែុោល រអាគមរកិ ែល់
អងគការFIDR។  អងគការFIDR បានចារ់គផ្តើមសកមមភាព ចារ់ពីឆ្ន ុំ២០០៧ គៅគេតតកុំពង់ឆ្ន ុំង 
គហើយបាននិងកុំពុងជួយោុំប្ទវស័ិយអ្ិវឌ្ឍជនរទអស់រយៈគពលជាគប្ចើនឆ្ន ុំ។ គគប្មាងគនេះ 
គធាើការរគងកើនផ្លិតកមមស្សូវអងករ           ពិពិធកមមថ្នការដ្ឋុំរកនល និងចិញ្ច ឹមសតា កកលមអអាហា
ររូតថមភសប្មារ់កុមារ រគងកើតរណ្តត ញទុំនាក់ទុំនងរវាងប្រជាជនកនុងតុំរន់ និងពប្ងឹងសហគមន៍
កសិករ។       តាមរយៈគគប្មាងគនេះ េញុុំរ ុំពឹងថា ប្រជាជនកនុងតុំរន់    នឹងអាចកកលមអសាថ នភាព
ជីវភាពបានគដ្ឋយេលួនឯង ទទួលានអាហារបានប្គរ់ប្ោន់ និងមានជីវជាតិ     ប្ពមាុំង         
នឹងអាចរកាសុេភាពបានលអប្រគសើរ។ 

ជាទីរញ្ច រ់ េញុុំសងឃឹមយ៉ាងមុតមាុំថា គគប្មាងកែលបានចុេះហតថគលខ្នាថ្ងៃគនេះ នឹងផ្តល់              
ផ្លប្រគយជន៍គដ្ឋយផ្ទទ ល់ជូនប្រជាជនគៅតាមតុំរន់ គោលគៅ  កងមាុំងជុំរញុទុំនាក់ទុំនង
មិតតភាពរវាង ប្រគទសជរ៉ាុន និងប្រគទសកមពុជារកនថមគទៀត។ 

សូមអរគុណ! 


