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Japan Provides US$352,635 

for Constructing School Buildings 

at Four Primary Schools and Two Lower Secondary Schools 

 

The Government of  Japan has agreed to provide US$352,635 in total to construct 6 buildings in 4 
provinces 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 School Building at Thlork Andaung Lower Secondary School in Siem 

Reap City, Siem Reap Province’ (US$90,727) 

  Recipient: Siem Reap Department of  Education, Youth and Sport 

In this project, a school building will be built and equipped with school furniture at Thlork Andaung 

Lower Secondary School in Siem Reap Province. The project will enable 298 students to study in a 

safer and more comfortable learning environment. 

 

2. ‘The Project for Constructing School Building at Kok Ngoun Lower Secondary School in Kampong 

Svay District, Kampong Thom Province’ (US$87,879) 

  Recipient: Kampong Thom Provincial Department of  Education, Youth and Sport 

In this project, a school building will be built and equipped with school furniture at Kok Ngoun Lower 

Secondary School in Kampong Thom Province. The project will enable 171 students to study in a 

safer and more comfortable learning environment. 

 

3. ‘The Project for Constructing School Buildings at Preah Kanlong Primary School and A Tao Primary 

School in Chong Kal District, Otdar Meanchey Province’ (US$87,419) 

  Recipient: Otdar Meanchey Provincial Department of  Education, Youth and Sport 

In this project, two school buildings will be built and equipped with school furniture at Preah Kanlong 

Primary School and A Tao Primary School in Otdar Meanchey Province. The project will enable 111 

students to study in a safer and more comfortable learning environment. 



 

 

4. ‘The Project for Constructing School Buildings at Damnak Korkoh Primary School and Lbauk Svay  

Primary School in Svay Chek District, Banteay Meanchey Province (US$86,610) 

  Recipient: Samaritan’s Purse International Relief 

 

In this project, two school buildings will be built and equipped with school furniture at Damnak 

Korkoh Primary School and Lbauk Svay Primary School in Banteay Meanchey Province. The project 

will enable 199 students to study in a safer and more comfortable learning environment. 

 

 

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 594 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 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុន 

ប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
សេចរតីប្បកាេរត៌មាន 

 
លេខ៖22 PR-18/EoJ                                                       ថ្ងៃទី១៦  ខខមនីា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

ប្បសទេជប ៉ុនផ្តលថ់វិកាេរ ៉ុបចាំននួ ៣៥២,៦៣៥ដ៉ុល្លា រអាសម្ររិ  
េប្មាប់ការស្ថងេង់អគារេរិារន៉ុងអន៉ុវិទាលយ័ចាំនួន៤ និង  

ស្ថល្លបឋម្េរិាចាំនួន២ 
 

  រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិាសរ៉ុបចាំននួ ៣៥២,៦៣៥ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ សម្រាបក់ារសាង
សងអ់គារសិកាចាំននួ៦ លៅកន៉ុងលខត្តចាំននួ៤ លម្រកាមលម្រគាងការណ៍ជាំនយួឧបត្ថមភឥត្សាំណងសម្រាបគ់លម្រាង
ម្រទងម់្រាយតូ្ចសនតិស៉ុខមន៉ុសសជាតិ្ (ជាំនយួគូសាណូណិ)។ កិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយ ម្រតូ្វបានច៉ុុះហត្ថលេខាលៅ
ថ្ងៃលនុះ លដ្ឋយឯកឧត្តម ហូរណូីអ ៉ុជិ ហ៉ុីលដហ៉ុីសា ឯកអគគរាជទូត្វសិាមញ្ញ  និងលពញសមត្ថភាពរបស់ម្របលទស 
ជប ៉ុនម្របចាំម្រពុះរាជាណាចម្រកកមព៉ុជា និងអនកត្ាំណាងអងគភាពទទេួជាំនយួាាំងបនួ សម្រាបគ់លម្រាងដូចត្លៅ៖ 
 
១. គលម្រាងសាងសងអ់គារសិកាលៅអន៉ុវទិាេ័យធ្ាកអណតូ ង ម្រកងុលសៀមរាបលខត្តលសៀមរាប 

(ងវកិាចាំននួ ៩០,៧២៧ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ)  
អងគភាពទទេួជាំនយួ៖ មនទីរអបរ់ ាំយ៉ុវជននិងកីឡាលខត្តលសៀមរាប 

 តាមរយៈគលម្រាងលនុះ អគារសិកាមយួខនងនឹងម្រតូ្វបានសាងសងជ់ាមយួនឹងការបាំពាកប់រកិាា រសិកាលៅកន៉ុង
អន៉ុវទិាេ័យធ្ាកអណតូ ង កន៉ុងម្រកុងលសៀមរាប លខត្តលសៀមរាប។ គលម្រាងលនុះនឹងផ្តេ់ឲ្យសិសាន៉ុសិសសចាំននួ
២៩៨នាក ់អាចសិកាកន៉ុងបរសិាថ នខដេានផាស៉ុខភាពនិងស៉ុវត្ថិភាព។ 
២ .គលម្រាងសាងសងអ់គារសិកាលៅអន៉ុវទិាេ័យលគាកងនួ ម្រសកុកាំពងស់ាា យលខត្តកាំពងធ់្ាំ 
 (ងវកិាចាំននួ ៨៧,៨៧៩ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 

 អងគភាពទទេួជាំនយួ៖ មនទីរអបរ់ ាំយ៉ុវជននិងកីឡាលខត្តកាំពងធ់្ាំ 
តាមរយៈគលម្រាងលនុះ អគារសិកាមយួខនងនឹងម្រតូ្វបានសាងសងជ់ាមយួនឹងការបាំពាកប់រកិាា រសិកាលៅកន៉ុង

អន៉ុវទិាេ័យលគាកងនួ លខត្តកាំពងធ់្ាំ។ គលម្រាងលនុះនឹងផ្តេ់ឲ្យសិសាន៉ុសិសសចាំននួ១៧១នាក ់អាចសិកាកន៉ុង
បរសិាថ នខដេានផាស៉ុខភាពនិងស៉ុវត្ថិភាព។ 



៣ .គលម្រាងសាងសងអ់គារសិកាលៅសាល្លបឋមសិកាម្រពុះគនាងនិងសាល្លបឋមសិកាអាលតា  
ម្រសកុច៉ុងកាេ់លខត្តឧត្តរានជយ័(ងវកិាចាំននួ ៨៧,៤១៩ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ)  
       អងគភាពទទេួជាំនយួ៖ មនទីរអបរ់ ាំយ៉ុវជននិងកីឡាលខត្តឧត្តរានជយ័ 
តាមរយៈគលម្រាងលនុះ អគារសិកាចាំននួ២ខនងនឹងម្រតូ្វបានសាងសងជ់ាមយួនឹងការបាំពាកប់រកិាា រសិកាលៅ

កន៉ុងសាល្លបឋមសិកាម្រពុះគនាងនិងសាល្លបឋមសិកាអាលតា លខត្តឧត្តរានជយ័។ គលម្រាងលនុះនឹងផ្តេ់ឲ្យ
សិសាន៉ុសិសសចាំននួ១១១នាក ់អាចសិកាកន៉ុងបរសិាថ នខដេានផាស៉ុខភាពនិងស៉ុវត្ថិភាព។ 

 
៤ .គលម្រាងសាងសងអ់គារសិកាលៅសាល្លបឋមសិកាដាំណាកក់លកាុះនិងសាល្លបឋមសិកាលេប ើកសាា យ 
    ម្រសកុសាា យលចកលខត្តបនាទ យានជយ័(ងវកិាចាំននួ៨៦,៦១០ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 

 អងគភាពទទេួជាំនយួ៖ អងគការសាា រតីានភ់សឺសលគ គ្ ុះអនតរជាតិ្ 
   តាមរយៈគលម្រាងលនុះ អគារសិកាចាំននួ២ខនងនឹងម្រតូ្វបានសាងសងជ់ាមយួនឹងការបាំពាកប់រកិាា រសិកាលៅ
កន៉ុងសាល្លបឋមសិកាដាំណាកក់លកាុះ និង សាល្លបឋមសិកាលេប ើកសាា យ លខត្តបនាទ យានជយ័។ គលម្រាង
លនុះនឹងផ្តេ់ឲ្យសិសាន៉ុសិសសចាំននួ១៩៩នាក ់អាចសិកាកន៉ុងបរសិាថ នខដេានផាស៉ុខភាពនិងស៉ុវត្ថិភាព។ 
 
 ជាំនយួឥត្សាំណងគូសាណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចបល់ផ្តើមលៅម្របលទសកមព៉ុជាលៅឆ្ន ាំ១៩៩១ លដើមបគីាាំម្រទ
ដេ់កិចចខិត្ខាំម្របឹងខម្របងរបស់កមព៉ុជាកន៉ុងការអភវិឌ្ឍ និងសាថ បនាម្របលទសល ើងវញិលៅតាមកម្រមតិ្មូេដ្ឋា ន។ 
គលម្រាងជាំនយួលនុះ ានទិសលៅការពារជន្យរងលម្រគាុះពីកតាត មយួចាំននួដូចជា៖ ភាពម្រកីម្រក និងភាព
អក៉ុសេ ខដេអាចគាំរាមកាំខហងលដ្ឋយផាទ េ់ដេ់ជីវភាពរស់លៅ ការចិញ្ច ឹមជីវតិ្ និងលសចកតីថ្ងាងនូររបស់ពកួលគ 
កដូ៏ចជាជយួ ជាំរ៉ុញនូវភាពាច ស់ការលេើខាួនឯងរបស់ម្របជាសហគមន។៍ ចបត់ាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩១ រដ្ឋា ភបិាេ
ជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិាជាង ៥៨ល្លនដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់អាជាា ធ្រមូេដ្ឋា ន និងអងគការលម្រៅរដ្ឋា ភបិាេ លដើមប ី
អន៉ុវត្តគលម្រាងគូសាណូណិចាំននួ៥៩៤ គលម្រាងលៅទូាាំងម្របលទសកមព៉ុជា៕ 

សាថ នទូត្ជប ៉ុនម្របចាំម្រពុះរាជាណាចម្រកកមព៉ុជា 
ទូរស័ពទ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទូរសារុះ ០២៣-២១៤-៣៣០  

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

mailto:eco.jpn@.pp.mofa.go.jp
http://www.kh.emb-japan.go.jp/


 

 

 

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 

16th March, 2018 

  

- Mr. SAY Tittiyavong, Director, Siem Reap Provincial Department of Education, Youth and Sport, 

- Mr. CHOU Vunthy, Director, Kampong Thom Provincial Department of Education Youth and Sport, 

- Mr. PECH Ratana, Director, Oddar Meanchey Provincial Department of Education, Youth and Sport, 

- Mr. Patrick SEGER, Country Director, Samaritan’s Purse International Relief, 

 

 

   I am pleased to hold a signing ceremony for grant contracts of the Grassroots HumanSecurity Projects, KUSANONE, 

today. I would like to introduce each project signed as below: 

 

First project for Siem Reap Provincial Department of Education, Youth and Sport, the Government of Japan provides 

about US$91,000 for constructing school building at Thlork Andaung Lower Secondary School in Siem Reap City, Siem 

Reap Province. This project marks the third school building built by the KUSANONE Programme in Siem Reap Province 

and is expected to improve education environment for about 300 students. 

 

 Second project for Kampong Thom Provincial Department of Education, Youth and Sport, the Government of Japan 

provides about US$88,000 for constructing school building at Kok Ngoun Lower Secondary School in Kampong Svay 

District, Kampong Thom Province. This project marks the 10th school building built by the KUSANONE Programme in 

Kampong Thom Province and is expected to improve education environment for about 170 students. 

 

Third project for Otdar Meanchey Provincial Department of Education, Youth and Sport, the Government of Japan 

provides about US$87,000 for constructing school buildings at Preah Kanlong Primary School and A Tao Primary School 

in Chong Kal District, Otdar Meanchey Province. They will be the fourth and fifth schools building built by the 

KUSANONE Programme in Otdar Meanchey Province and are expected to improve education environment for about 110 

students. 

 

 Final project for Samaritan’s Purse International Relief, the Government of Japan provides about US$87,000 for 

constructing school buildings at Damnak Korkoh Primary School and Lbauk Svay Primary School in Svay Chek District, 

Banteay Meanchey Province. They will be the seventh and eighth schools built by the KUSANONE Programme in 

Banteay Meanchey Province and is expected to improve education environment for about 200 students. 

 

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. 
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សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម ហូរណូីអ ុជិ ហីុដេហីុសា 
ឯកអគ្គរាជទូត្វសិាមញ្ញ និ្ងដេញសមត្ថភាេរបស់ប្បដទសជប ុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្ក
កមពុជាថ្លែងកនុងេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យសប្ាប់គ្ដប្ាងប្ទង់ប្ាយតូ្ច

សនិ្តសុខមនុ្សសជាតិ្ 
16 មីនា 2018 

 
- សូមដោរេដោក សយ ទិត្ាវងស ប្បធាន្មន្ទីរអប់រ ាំយុវជន្និ្ងកីឡាដខត្តដសៀមរាប 
- សូមដោរេដោក ជូ វុន្ធី ប្បធាន្មន្ទីរអប់រ ាំយុវជន្និ្ងកីឡាដខត្តកាំេង់ធាំ 
- សូមដោរេដោក បិុច រត្នា ប្បធាន្មន្ទីរអប់រ ាំយុវជន្និ្ងកីឡាដខត្តឧត្តរាន្ជ័យ 

- សូមដោរេដោក ផាប្ទីក សីុហគឺ  នាយកប្បចាំប្បដទសរបស់សាា រតីាន់្ភឺសសដគ គ្ ះ 

អន្តរជាតិ្ 

- សូមដោរេដភញៀវកិតិ្តយសាាំងអស់ជាទីដមប្តី្ 
 
ខញុាំាន្ដសចកតីដសាមន្សសរកីរាយយ ងក្ប្កថ្េងថ្េេបាន្ដរៀបចាំេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចច

សន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យសប្ាប់គ្ដប្ាងប្ទង់ប្ាយតូ្ចសន្តិសុខមនុ្សសជាតិ្   KUSANONE នាក្លៃដន្ះ។ 

ខញុាំសូមជាំរាបជូន្អាំេីគ្ដប្ាងថ្េេបាន្ចុះហត្ថដេខាេូចត្ដៅ: 

 
គ្ដប្ាងទីមួយសប្ាប់មន្ទីរអប់រ ាំយុវជន្និ្ងកីឡាដខត្តដសៀមរាប រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវកិា

ប្បាណ91,000េុោែ រអាដមរកិសប្ាប់ការសាងសង់អោរសិកាដៅអនុ្វទិាេ័យធែកអណតូ ង  
កនុងប្កុងដសៀមរាប ដខត្តដសៀមរាប។ គ្ដប្ាងដន្ះគឺ្ជាអោរសិកាទី3 ថ្េេបាន្សាងសង់ដ ើងតាម
រយៈគ្ដប្ាងKUSANONE កនុងដខត្ត ដសៀមរាប ដហើយប្ត្ូវបាន្រ ាំេឹងថានឹ្ងដធវើឲ្យប្បដសើរដ ើងនូ្វប
រសិាថ ន្អប់រ ាំសប្ាប់សិសានុ្សិសស ប្បាណ300 នាក់។     
 

គ្ដប្ាងទីេីរសប្ាប់មន្ទីរអប់រ ាំយុវជន្និ្ងកីឡាដខត្តកាំេង់ធាំ រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវកិា
ប្បាណ 88,000េុោែ រអាដមរកិ សប្ាប់ការសាងសង់អោរសិកាដៅអនុ្វទិាេ័យដោកងួន្ 
កនុងស្សុកកាំេង់សាវ យ ដខត្តកាំេង់ធាំ។ គ្ដប្ាងដន្ះគឺ្ជាអោរសិកាទី10 ថ្េេបាន្សាងសង់ដ ើង
តាមរយៈគ្ដប្ាងKUSANONE កនុងដខត្តកាំេង់ធាំ ដហើយប្ត្ូវបាន្រ ាំេឹងថានឹ្ងដធវើឲ្យប្បដសើរដ ើងនូ្វ
បរសិាថ ន្អប់រ ាំសប្ាប់សិសានុ្សិសស ប្បាណ170 នាក់។ 
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គ្ដប្ាងទីបីសប្ាប់មន្ទីរអប់រ ាំយុវជន្និ្ងកីឡាដខត្តឧត្តរាន្ជ័យរដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់
លវកិាប្បាណ 87,000 េុោែ រអាដមរកិ សប្ាប់ការសាងសង់អោរសិកាដៅបឋមសិកា 
ប្េះគ្ន្ែង និ្ង សាោបឋមសិកាអាដតា កនុងស្សុក ចុងកាេ់ ដខត្តឧត្តរាន្ជ័យ។ វានឹ្ងកាែ យដៅ
ជាអោរសិកាទី4 និ្ង ទី5 ថ្េេបាន្សាងសង់ដ ើងតាមរយៈគ្ដប្ាងKUSANONE កនុងដខត្តឧត្ត
រាន្ជ័យ ដហើយប្ត្ូវបាន្រ ាំេឹងថានឹ្ងដធវើឲ្យប្បដសើរដ ើងនូ្វបរសិាថ ន្អប់រ ាំសប្ាប់សិសានុ្សិសស
ប្បាណ110 
នាក់។ 

 
គ្ដប្ាងចុងដប្កាយសប្ាប់អងគការសាា រតីាន់្ភឺសសដគ គ្ ះអន្តរជាតិ្ រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ 

ផ្តេ់លវកិាប្បាណ87,000េុោែ រអាដមរកិ សប្ាប់ការសាងសង់អោរសិកាដៅបឋមសិកា
េាំណាក់កដកាះនិ្ង សាោបឋមសិកាដេបើកសាវ យ កនុងស្សុកសាវ យដចក ដខត្តបនាទ យាន្ជ័យ។ 
វានឹ្ងកាែ យដៅជាអោរសិកាទី7 និ្ង ទី8 ថ្េេបាន្សាងសង់ដ ើងតាមរយៈគ្ដប្ាង
KUSANONE កនុងដខត្តបនាទ យាន្ជ័យដហើយប្ត្ូវបាន្រ ាំេឹងថានឹ្ងដធវើឲ្យប្បដសើរដ ើងនូ្វបរសិាថ ន្
អប់រ ាំសប្ាប់សិសានុ្សិសសប្បាណ200 នាក់។ 

 
ខញុាំសូមជូន្េរ ឯកឧត្តម ដោកជាំាវ ដោក ដោកស្សី សូមាន្សុខភាេេអ សុភមងគេ និ្ង 

សូមឲ្យមិត្តភាេជប ុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រកីចដប្មើន្។  
សូមអរគុ្ណ! 
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