ស្ថានទូតជប៉ុន
ប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ពជា
៉ុ

សេចរតីប្បកាេរត៌មាន

លេខ៖ 18 PR-18/EoJ

ថ្ងៃទី០២ ខខមនា
ាំ ០១៨
ី ឆ្ន២

ប្បសទេជបន
៉ុ ផ្តលថ
់ វិកាេរ ៉ុបចាំនន
ួ ៣៨៤,៨១៧ដ៉ុល្លារអាសម្រ ិរ

េប្មាប់ការស្ថងេង់ម្ជឈម្ណ្ឌលេូប្ត ការស្ថងេង់ម្ជឈម្ណ្ឌលប្បម្ូលផ្តប្ាំ៉ុ តួត
រិនិតយនិងចចរចយបចនា ការស្ថតរនិងជួេជ៉ុលប្បរ័នធា
ធ រាស្ថស្រេត
និង ការចរលាំអផ្ាវថន
ល់
ូ

រដ្ឋាភបា
បចាំនួន ៣៨៤,៨១៧ ដ៉ុល្លារអាលមរក
ិ
ិ េជប៉ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកាសរ៉ុ
ិ ដេ់អង្គ

ភាពទទួេជាំនួយចាំនួន៤ លរកាមលរោង្ការណ៍ជាំនួយឧបត្ថមភឥត្សាំ ណង្សរាប់គលរាង្រទង្់រាយ
ត្ូចសនតិស៉ុខមន៉ុសសជាត្ិ (ជាំនួយគូសាណូណិ)។ កិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយ រត្ូវបានច៉ុុះហត្ថលេខាលៅថ្ងៃ
លនុះ លដ្ឋយឯកឧត្តម ហូរណ
និង្លពញសមត្ថភាពរបស់
ិ
ី ូ អ៉ុជិ ហ៉ុីលដហ៉ុីសា ឯកអគគរាជទូត្វសាមញ្ញ

របលទសជប៉ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកមព៉ុជា និង្អនកត្ាំណាង្អង្គភាពទទួេជាំនួយាាំង្បួន សរាប់
គលរាង្ដូចត្លៅ៖

១. គលរាង្សាង្សង្់មជឈមណឌេសូ រត្ កន៉ុង្សាកេវទាេ័
យភូមន
ិ
ិ ទភលនាំ ពញ
(ងវកាចាំ
នន
ួ ៩០,៨៣៤ ដ៉ុល្លារអាលមរក)
ិ
ិ
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ សាកេវទាេ័
យភូមន
ិ
ិ ទភនលាំ ពញ
តាមរយៈគលរាង្លនុះ មជឈមណឌេសូ រត្មួយនឹង្រត្ូវបានសាង្សង្់លៅសាកេវទាេ័
យភូមន
ិ
ិ ទភនលាំ ព
ញ។ បចច៉ុបបននកសិករខដេចញ្
ិ ច ឹ មដង្កូវនាង្កាំព៉ុង្ជួបរបទុះនូវការេាំ បាកដូចជាជមៃដ
ឺ ង្កូវនាង្ជាេទធ
ផ្េវាបានល្វឲ្
ើ យផ្េិត្ភាពានការធ្លាក់ច៉ុុះលហយ
ើ របាក់ចាំណូេក៏ធ្លាក់ច៉ុុះផ្ង្ខដរ។ មជឈមណឌេ
សូ រត្លនុះនង្
ឹ ផ្េិត្ពង្ដង្កូវនាង្ខដេោានជាំង្ឺលហើយនឹង្ផ្តេ់ពង្ាាំង្លនាុះលៅឲ្យកសិករចិញ្ចឹមដង្កូវ
នាង្ជាមួយនឹង្ការបណ៉ុ ត ុះបណា
ត េបលចចកលទស។ គលរាង្លនុះរត្ូវបានលគរ ាំពង្
ឹ ថានឹង្រួមចាំខណកកន៉ុង្
ការផ្េិត្សូ រត្ខដេានគ៉ុណភាពខពស់
បលង្កន
នង្
ិ យ
ើ របាក់ចាំណូេដេ់កសិករ
ិ ល្វលើ អាយវស័
ឧសាហកមាសិបបកមាសូរត្ខបបរបថ្ពណីានការរកចាំ
ិ
ី លរន
ើ នង្
ិ រស់ល ង្
ើ វញលៅកន
៉ុ ង្របលទសកមព៉ុជា។

២ .គលរាង្សាង្សង្់មជឈមណឌេរបមូេផ្ត៉ុរាំ ត្ួត្ពន
ត េ
ិ ត្
ិ យនង្
ិ ខចកចយបខនា លខត្តកណា
(ងវកាចាំ
នន
ួ ១១៤,៨២១ ដ៉ុល្លារអាលមរក)
ិ
ិ

អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ មនទីរកសិកមារកា
៉ុ ា របាញ់ និង្លនសាទលខត្តកណា
ត េ

តាមរយៈគលរាង្លនុះ មជឈមណឌេរបមូេផ្ត៉ុរាំ ត្ួត្ពន
ួ នង្
ិ ត្
ិ យនង្
ិ ខចកចយបខនាងាីមយ
ឹ រត្ូវបានសាង្
សង្់លៅរកុង្តាលមាលខត្តកណា
ត េខដេជាកខនាង្ដ្ឋាំដ៉ុុះបខនា្ាំទី២លៅកមព៉ុជា។ មជឈមណឌេរបមូេផ្ត៉ុាំ
រត្ួត្ពិនិត្យនិង្ខចកចយបខនាលនុះនឹង្កាាយជាមជឈមណឌេរបមូេផ្ត៉ុាំរត្ួត្ពិនិត្យនិង្ខចកចយបខនា
ដាំបូង្លគលៅកមព៉ុជាខដេានមនទរី ពលិ សា្ន៍លដម
ាំ ាាប់សត្វ
ើ បព
ី ន
ិ ត្
ិ យលមេ
ើ ការជាប់លសសសេ់ថ្នថានស
េអិត្ខដេានលៅលេើបខនាលដ្ឋយានការសហការជាមួយរកុមហ៉ុនជប៉ុន។ គលរាង្លនុះនង្
ឹ រួម
ចាំខណកកន៉ុង្ការផ្គត្ផ្
់ គង្ផ្
់ េិត្ផ្េកសិកមារបកបលដ្ឋយស៉ុ វត្ថិភាពនិង្ទាំន៉ុកចិត្តលៅកាន់ទីផ្ារលហើយ
និង្បលង្កើត្នូវសាាកយីលោបខនារបស់លខត្តកណា
ត េ។ លគបាន់សាានថាកសិកររបាណ ២,០០០ នាក់
នង្
ឹ អាចនាាំលចញបខនារបស់ពួកលគតាមរយៈមជឈមណឌេលនុះ។
៣ .គលរាង្សាង្សង្់ាវរទក
ធ រាសាស្រសតដខាំ រក
ឹ នង្
ិ ជួសជ៉ុេសាំ ណង្់េូលាេសរាប់របព័នធ្ល
លខត្តកព
ាំ ង្់ឆ្នង្
ាំ
(ងវកាចាំ
នន
ួ ៨៩,៩០០ ដ៉ុល្លារអាលមរក)
ិ
ិ
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ មនទីរ្នធ្លនទឹកនិង្ឧត្៉ុនិយមលខត្តកាំពង្់ឆ្នង្
ាំ
តាមរយៈគលរាង្លនុះ ទាំនប់ទក
ិ
ឹ របខវង្ ១,៥០០ ខមរត្នង្
ឹ រត្ូវល្វកា
ើ រសាតរនង្
ិ ជួសជ៉ុេល ង្
ើ វញលៅ
រសុករល្លលបអៀរលខត្តកាំពង្់ឆ្នង្
ាំ ។
គលរាង្លនុះរត្ូវបានលគរ ាំពង្
ឹ ថានង្
ឹ ានរបជាពេរដារបខហេ
៣,០០០ នាក់ទទួេបានទឹកជារបចាំលដើមបលរសាចរសព
លហើយទាំនប់ទប់ទឹកលនុះនឹង្រត្ូវលរបើរបាស់ជា
ី
ផ្ាូវងនេ់លរកាយលពេបញ្ច ប់គលរាង្។
៤ .គលរាង្សាង្សង្់ផ្ូ វលបត្៉ុ
ា
ង្ លៅឃ៉ុង
ាំ ស
ា រសុកប៉ុទ៉ុមសាគរ លខត្តលកាុះក៉ុង្
(ងវកាចាំ
នន
ួ ៨៩,២៦២ ដ៉ុល្លារអាលមរក)
ិ
ិ

អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ មនទីរសាធ្លរណៈការនង្
ឹ ជញ្ជូ នលខត្តលកាុះក៉ុង្
ិ ដក

តាមរយៈគលរាង្លនុះផ្ាូវខដេានរសាប់របខវង្ ៤៥៣ ខមរត្នឹង្រត្ូវអភវិ ឌ្ឍលៅជាផ្ាូវលបត្៉ុង្ខដេ
ានរបព័នធបង្ហូរទឹកលៅកន៉ុង្រសុកប៉ុទ៉ុមសាគរ លខត្តលកាុះក៉ុង្។ គលរាង្លនុះរត្ូវបានរ ាំពឹង្ថានឹង្ផ្តេ់អត្ថ
របលោជន៍ដេ់របជាជនជត្
នាក់លៅកន៉ុង្ត្ាំបន់។ ក៏រ ាំពង្
ិ ១៥,៧០០
ឹ ផ្ង្ខដរថាផ្ាូវលនុះនង្
ឹ ផ្តេ់ភាព
ងាយរសួេដេ់របជាជនកន៉ុង្ត្ាំបន់ក៉ុ នង្ការលៅសាល្លលរៀន មនទរី លពទយ ផ្ារ ជាពលិ សសលេើកកមពស់ការ
ដឹកជញ្ជូ នលរគឿង្សម៉ុរទរសស់ៗពីទីផ្ារលរគឿង្ សម៉ុរទលៅកន៉ុង្ត្ាំបន់លៅកាន់លោេលៅខចកចយ។

ាំ ួយឥត្សាំ ណង្គូសាណូណិរបស់ជប៉ុន បានចប់លផ្តើមលៅរបលទសកមព៉ុជាលៅឆ្ន១
ជន
ាំ ៩៩១ លដើមប ី

ោាំរទដេ់កិចចខិត្ខាំរបឹង្ខរបង្របស់កមព៉ុជាកន៉ុង្ការអភវិ ឌ្ឍ និង្សាថបនារបលទសល

ត្
ិ
ើង្វញលៅតាមករម
ិ

មូេដ្ឋាន។ គលរាង្ជាំនយ
ួ លនុះ ានទិសលៅការពារជនងាយរង្លរោុះពីកតាតមួយចាំនួនដូចជា៖ ភាព

រករី ក នង្
ិ នង្
ិ ភាពអក៉ុសេ ខដេអាចគាំរាមកាំខហង្លដ្ឋយផ្ទទេ់ដេ់ជវី ភាពរស់លៅ ការចញ្
ិ ច ឹ មជវី ត្
ិ

លសចកតថ្ី ងាងូ នររបស់ពួកលគ ក៏ដូចជាជួយជាំរញ
៉ុ នូវភាពាចស់ការលេើខួ ានឯង្របស់របជាសហគមន៍។ ចប់

តាាំង្ពីឆ្ន១
ាំ ៩៩១ រដ្ឋាភបា
៥៨ល្លនដ៉ុល្លារអាលមរក
ិ
ិ េជប៉ុន បានផ្តេ់ងវកាជាង្
ិ ដេ់អាជាា្រមូេដ ្
ឋាន

និង្អង្គការលរៅរដ្ឋាភបា
ិ េ

របលទសកមព៉ុជា៕

លដើមបអ
ាំ
ី ន៉ុវត្តគលរាង្គូសាណូណិចាំនួន៥៩០ គលរាង្លៅទូាង្
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Japan Provides US$384,817
for Construnction of Silk Center and Vegetable Shipping Center,
Rehabilitation of Irrigation System Road Improvement

The Government of Japan has agreed to provide US$384,817 in total for 4 recipient organisations
under the framework, the Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (“KUSANONE” Grant).
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 4 recipients respectively, to carry out the following projects:
1. ‘The Project for Constructing Silk Center at Royal University of Phnom Penh’ (US$90,834)
Recipient: Royal University of Phnom Penh
In this project, a Silk Center will be constructed at Royal University of Phnom Penh. Currently
silkworm-raising farmers are facing difficulties like disease of silkworm and it causes low productivity
and low income as a result. This Silk Center will produce disease-free silkworm eggs and provide them
to silkworm-raising farmers with technical training. This project is expected to contribute to high
quality silk products, increase of farmer’s income and also revival of traditional sericulture industry
in Cambodia.
2. ‘The Project for Constructing Vegetable Shipping Center in Kandal Province’ (US$114,821)
Recipient: Kandal Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries
In this project, a new vegetable shipping center will be constructed in Ta Khmau City, Kandal
Province where is the second biggest producer of vegetable in Cambodia. This shipping center will
be Cambodia’s first shipping center which has a laboratory to examine residual in cooperation with
Japanese companies. This project will the trigger to help local people get safe and reliable vegetables
and contribute to establishment of the brand of vegetable made in Kandal. It is estimated that
approximately 2,000 farmers will be able to ship their vegetables through this center.

3. ‘Project for Rehabilitation of Dom Reik Irrigation System in Kampong Chhnang Province’
(US$89,900)
Recipient: Kampong Chhnang Provincial Department of Water Resources and Meteorology
In this project, a 1,500m-long dam will be rehabilitated in Rolea B’ier District, Kampong Chhnang
Province. This project is expected that about 3,000 people will be able to gain constant access to
irrigation water and also rehabilitated dyke will be used as access road after completion of the project.
4. ‘The Project for Road Improvement in Thma Sa Commune, Botum Sakor District, Koh Kong
Province (US$89,262)
Recipient: Koh Kong Provincial Department of Public Works and Transport
In this project, an existing 453m-long road will be developed to a concrete road with drainage ditches
in Botum Sakor District, Koh Kong Province. This project is expected to benefit nearly 15,700 people
in the region. It is also expected that the improved road will provide the local people with an easier
access to schools, hospitals and markets and especially promote transportation of fresh seafood from
a seafood market in the region to the destinations.
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$58 million for local authorities and non-governmental
organizations to implement 590 KUSANONE projects throughout 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

សុ ន្ទ រ កថារបស់ ឯកឧត្តម ហូ រណ
ី ូ អុ ជិ ហុី ដេហុី សា

ិ មញ្ញ ន្ិ ង ដេញសមត្ថ ភាេរបស់ ប្បដទសជបុ ន្ ប្បចាំ ប្េះរាជាណាចប្កកមពុ ជា
ឯកអគ្គ រា ជទូ ត្ វ សា
ថ្លែ ង កនុ ងេិ ធី ចុះ ហត្ថ ដេខាដេើ កិ ចច សន្ាផ្ត េ់ ជាំ ន្ួ យ សប្ាប់ គ្ ដប្ាងប្ទង់ ប្ាយត្ូ ច សន្ិ ត សុ ខ
មន្ុ សសជាត្ិ

02 មី នា 2018

-

ិ ាេ័ យ
សូ ម ដោរេឯកឧត្ត ម បណិឌ ត្ មុី កេាណ ប្បធាន្ប្កុ ម ប្បឹ កាភិ បា េនន្សាកេវ ទ
ភូ មិ ន្ទ ភាំ ន ដេញ

-

ិ ាធិ កា រនន្សាកេវ ទ
ិ ាេ័ យភូ មិ ន្ទ ភាំ ន ដេញ
សូ ម ដោរេឯកឧត្ត ម បណិឌ ត្ ដជត្ ជាេី សាកេវ ទ

-

សូ ម ដោរេដោក បុ ន្ ទួ ន្ សុី មូ ណា ប្បធាន្មន្ទី រ កសិ ក មម រុកាា ប្បាញ់ ន្ិ ង ដន្សាទដខត្ត ក ណា
ត េ

-

សូ ម ដោរេដោក ដោក បុ ន្ លុ ន្ ប្បធាន្មន្ទី រ ធន្ធាន្ទឹ ក ន្ិ ង ឧត្ុ ន្ិ យមដខត្ត កាំ េ ង់ ឆ្នាំ ង

-

សូ ម ដោរេដោក អន្ ោវុធ ប្បធាន្មន្ទី រ សាធារណៈការន្ិ ង េឹ ក ជញ្ូជ ន្ដខត្ត ដកាះកុ ង

-

សូ ម ដោរេដភញៀ វកិ ត្ិត យ សាាំ ង អស់ ជាទី ដមប្ត្ី

ខញាំុ ាន្ដសចកតី ដសាមន្សសរ ក
ី រាយយ ងនប្កថ្េងថ្េេបាន្ដរៀបចាំ េិ ធី ចុះ ហត្ថ ដេខាដេើ កិ ចច សន្ាផ្ត េ់

ជាំ ន្ួ យ សប្ាប់ គ្ ដប្ាងប្ទង់ ប្ាយត្ូ ច សន្តិ សុ ខ មន្ុ សសជាត្ិ

KUSANONE នានលៃ ដន្ះ។

ខញាំុ សូម ជាំ រា បជូ ន្ អាំ េី គ្ ដប្ាងថ្េេបាន្ចុ ះ ហត្ថ ដេខាេូ ច ត្ដៅ:

ិ ាេ័ យភូ មិ ន្ទ ភាំ ន ដេញ
គ្ដប្ាងទី មួ យ សប្ាប់ សាកេវ ទ
91,000េុ ោែ រអាដមរ ក
ិ

ិ ប្បាណ
រោា ភិ បា េជបុ ន្ ផ្ត េ់ ល វ កា

សប្ាប់ ការសាងសង់ ម ជឈមណឌ េសូ ប្ត្ថ្េេន្ឹ ង ផ្េិ ត្ ន្ូ វ េងេងកូ វនាងថ្េេ

ោមន្ជាំ ងឺ ។ ដយើ ង សងឃឹ ម ថាមជឈមណឌ េសូ ប្ត្ដន្ះន្ឹ ង ផ្ត េ់ន្ូ វ សូ ប្ត្ថ្េេាន្គ្ុ ណ ភាេខព ស់ បដងកើ ន្
ិ ័ យឧសាហកមម សិបបកមម សូ ប្ត្ថ្បបប្បនេណីាន្ការរ ក
ប្បាក់ ចាំ ណូ េេេ់ ក សិ ក រ ន្ិ ង ដធវើ ឲ្យវ ស
ី ចាំ ដរ ន្
ើ
ើ ដ
ន្ិ ង រស់ រ ដវ ក

ិ ដៅកនុ ងប្បដទសកមពុ ជា។
ើងវ ញ

ិ
គ្ដប្ាងេី រ សប្ាប់ ម ន្ទី រ កសិ ក មម រុកាា ប្បាញ់ ន្ិ ង ដន្សាទ ដខត្ត ក ណា
ត េ រោាភិ បា េជបុ ន្ ផ្ត េ់ ល វ កា
ប្បាណ115,000េុ ោែ រអាដមរ ក
ិ សប្ាប់ ម ជឈមណឌ េប្បមូ េផ្តាំុ ប្ត្ួ ត្ េិ ន្ិ ត្យន្ិ ង ថ្ចកចយបថ្ន្ែ ។

ទី ដន្ះន្ឹ ង

កាែ យជាមជឈមណឌ េេាំ បូ ង ដគ្ដៅកមពុ ជាថ្េេាន្មន្ទី រ េិ ដសាធន្៍ ដេើ មបី េិ ន្ិ ត្យដមើ េ ការជាប់ ដសសសេ់ នន្ថានាំ
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សាែ ប់ សត្វ េិអ ត្ ថ្េេាន្ដៅដេើ ប ថ្ន្ែ ។

ដយើ ង សងឃឹ ម ថាមជឈមណឌ េដន្ះន្ឹ ង ជួ យឲ្យប្បជាជន្កនុ ងត្ាំ ប ន្់

ទទួ េ បាន្បថ្ន្ែ ប្បកបដោយសុ វ ត្ថិ ភាេន្ិ ង ទាំ ន្ុ ក ចិ ត្ត ដហើ យន្ឹ ង រួម ចាំ ថ្ណកកនុ ងការបដងកើ ត្ ន្ូ វ សាែ កយី ដោបថ្ន្ែ
របស់ ដខត្ត ក ណា
ត េ។

ិ
គ្ដប្ាងទី បី សប្ាប់ ម ន្ទី រ ធន្ធាន្ទឹ ក ន្ិ ង ឧត្ុ ន្ិ យម ដខត្ត កាំ េ ង់ ឆ្នាំ ង រោាភិ បា េជបុ ន្ ផ្ត េ់ ល វ កា
ប្បាណ 90,000 េុ ោែ រអាដមរ ក
ិ សប្ាប់ កា រសាងសង់ ាវ រទឹ ក ន្ិ ង ជួ សជុ េសាំ ណង់ េូ ដាេសប្ាប់ ប្បេ័ ន្ធ
ធារាសាស្រសតេាំ ថ្រក។ ប្បជាេេរេា ប្បាណ 1,500 នាក់ ប្ត្ូ វ បាន្រ េ
ាំ ឹ ង ថាន្ឹ ង ទទួ េ បាន្ទឹ ក ជាប្បចាំ ដេើ មបី
ដរសាចរសេដហើ យទាំ ហាំ េី ក សិ ក មម ថ្េេន្ឹ ង បាន្ទទួ េទឹ ក ដរសាចរសេក៏ ន្ឹ ង ប្ត្ូ វ បាន្េប្ងី ក ផ្ងថ្េរតាមរយៈ
ប្បេ័ ន្ធ ធា រាសាស្រសតថ្េេបាន្សាត រន្ិ ង ជួ សជុ េដន្ះ។
គ្ដប្ាងចុ ង ដប្កាយ សប្ាប់ ម ន្ទី រ សាធារណៈការន្ិ ង េឹ ក ជញ្ូជ ន្ ដខត្ត ដកាះកុ ង

រោា ភិ បា េជបុ ន្ ផ្ត េ់

ិ ប្បាណ89,000េុ ោែរអាដមរ ក
លវ កា
ិ សប្ាប់ ដធវើ ផ្ូែ វដបត្ុ ង ដៅឃុាំ លម ស រសុក បុ ទុ ម សាគ្រ។ គ្ដប្ាងដន្ះប្ត្ូ វ

បាន្ដគ្រ េ
ាំ ឹ ង ថាន្ឹ ង ផ្ត េ់ អ ត្ថ ប្បដយជន្៍ េ េ់ ម ន្ុ សសជិ ត្ 16,000 នាក់ ។ ដយើ ង សងឃឹ ម ថាផ្ែូ វដន្ះន្ឹ ង រួម ចាំ ថ្ណក
ដធវើ ឲ្យដសេា កិ ចច មូ េោា ន្រស់ ដ

ិ តាមរយៈការដធវើ ឲ្យប្បដសើ រ ដ
ើង វញ

ើ ង ន្ូ វ ការដធវើ េាំ ដណើ រដៅកាន្់

សាោដរៀន្

មន្ទី រ ដេទយ ផ្ារ ន្ិ ង ត្ាំ ប ន្់ ដផ្សងៗ ដទៀត្។
ខញាំុ សូម ជូ ន្ េរ ឯកឧត្ត ម ដោកជាំ ាវ ដោក ដោករសី សូ ម ាន្សុ ខ ភាេេអ សុ ភ មងគ េ ន្ិ ង

សូ ម ឲ្យមិ ត្ត ភាេជបុ ន្ -កមពុ ជាកាន្់ ថ្ត្រ ក
ី ចដប្មើ ន្ ។
សូ ម អរគ្ុ ណ!
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Speech by H.E. Mr. HORINOUCHI Hidehisa,
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Cambodia
at the Grant Contract Signing Ceremony for Grassroots Human Security Projects
2nd March, 2018

-

H.E. Dr. Mey Kalyan, The Chairman of the Board of Trustees, Royal University of Phnom Penh
H.E. Dr. CHET Chealy, Rector, Royal University of Phnom Penh,
Mr. BUNTUON Simona, Director, Kandal Provincial Department of Agriculture, Forestry and
Fisheries,

-

Mr. DAUK Bunthon, Director, Kampong Chhnang Provincial Department of Water Resources and
Meteorology,

-

Mr. AN Davuth, Director, Koh Kong Provincial Department of Public Works and Transport,
Distinguished guest, ladies and gentlemen,

I am pleased to hold a signing ceremony for grant contracts of the Grassroots Human Security
Projects, KUSANONE, today.
I would like to introduce each project signed as below:
First project for Royal University of Phnom Penh, the Government of Japan provides about
US$91,000 for constructing Silk Center which produce disease-free silkworm. I hope that the Silk Center
will contribute to high quality silk production, increase of farmer’s income and also revival of traditional
sericulture industry in Cambodia.
Second project for Kandal Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, the
Government of Japan provides about US$115,000 for a vegetable shipping center. This will be
Cambodia’s first center which has a laboratory to examine residual pesticides. I hope that this center will
be the trigger to help local people get safe and reliable vegetables and contribute to establishment of the
brand of vegetable made in Kandal.
Third project for Kampong Chhnang Provincial Department of Water Resources and Meteorology, the
Government of Japan provides about US$90,000 for rehabilitation of Dom Reik dam. About 1,500 people
are expected to gain stable access to irrigation water and the irrigated agricultural land will be expanded
under the rehabilitated irrigation system.
Final project for Koh Kong Provincial Department of Public Works and Transport, the Government of
Japan provides about US$89,000 for a concrete road in Thma Sa Commune, Botum Sakor District. This

project is expected to benefit nearly 16,000 people in the region. I hope that the improved road will
contribute to revitalizing the local economy through better access to schools, hospitals, markets and other
regions.
I wish you all present here today good health and happiness and further development of the friendship
between Japan and Cambodia.
Thank you very much.

