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Japan Provides US$262,750 

for Rehabilitation of Irrigation System and Improvement of Educational 

Environment for Regional Polytechnic Institute 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$262,750 in total for three 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 three recipients respectively, to carry out 

the following projects. 

 

1. ‘The Project for Rehabilitation of O’snok Irrigation System in Oddar Meanchey Province’ 

(US$89,112) 

Recipient: Oddar Meanchey Provincial Department of Water Resources and Meteorology 

In this project, a 1,050m-long dam will be rehabilitated and a spillway and two water gates will 

be constructed in Koun kriel Commune, Samraong City, Oddar Meanchey Province. About 

1,300 people are expected to gain stable access to irrigation water and the irrigated agricultural 

land will be expanded under the rehabilitated irrigation system. And also rehabilitated dyke 

will be used as access road after completion of the project. 

 

2. ‘The Project for Rehabilitation of Beung Khtum Irrigation System in Battambang Province’ 

(US$88,935) 

Recipient: Battambang Provincial Department of Water Resources and Meteorology 

In this project, a 1,650m-long secondary canal will be rehabilitated and a check structure will 

be constructed in Ou Ta Ki Commune, Thma Koul Dsitrict, Battambang Province where 

farmers engage in producing aromatic rice. Due to lack of irrigation water, currently farmers 

rely on rain water and face unstable farming. This project is expected to benefit nearly 230 

people in the region and contribute to providing more irrigation water to rice fields and 

increasing agricultural products. 

 



3. ‘The Project for Expanding School Facility and Installing Training Equipment at Regional 

Polytechnic Institute in Battambang Province’ (US$84,703) 

Recipient: Regional Polytechnic Institute Techo Sen Battambang 

In this project, existing classroom building for practice will be expanded and training 

equipment will be installed at Regional Polytechnic Institute Techo Sen Battambang. Currently, 

shortage of classroom and limited equipment caused difficulties such as limitation of practice 

for both teachers and students. It is estimated that approximately 300 of both students’ and 

teachers’ capacity required from the concerned industries and labour market will be 

strengthened through this project. 

 

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$59 million for local 

authorities and non-governmental organizations to implement 609 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 នទតូជប ៉ុន 
ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចកី្តប្រកាេរតម៌ាន 
 

លេខ.16 PR-19/EoJ                          ថ្ងៃទី១៣ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ជប ៉ុនផ្តេ់ ២៦២,៧៥០ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ 
សម្រាប់ការស្តត រម្របព័នធម្របឡាយ និង ខកេមអបរយិាកាសសិកាសម្រាប់វទិាស្តា នពហ៉ុ

បលចេកលទសភូមិភាគ 
 

រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិាសរ៉ុបចាំនួន ២៦២,៧៥០ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់អងគភាព
ចាំនួន៣ លម្រកាមលម្រោងការណ៍ថ្នជាំនួយឧបត្ាមភឥត្សាំណងសម្រាប់គលម្រាងម្រទង់ម្រាយតូ្ចសនតិស៉ុខ
មន៉ុសសជាតិ្(ជាំនួយគូស្តណូណិ)។ កិចេសនាផ្តេ់ជាំនួយ ម្រត្វូបានច៉ុុះហត្ាលេខាលៅថ្ងៃលនុះ លដ្ឋយឯក
ឧត្តម ហូរណូីអ ៉ុជិ ហ៉ុីលដហ៉ុីស្ត ឯកអគគរាជទូត្វសិ្តមញ្ញ និងលពញសមត្ាភាពរបស់ម្របលទសជប ៉ុនម្របចាំ
ម្រពុះរាជាណាចម្រកកមព៉ុជា និង អនកត្ាំណាងអងគភាពទទួេជាំនួយាាំងបី សម្រាប់គលម្រាងដូចត្លៅ៖ 
 
១.គលម្រាងស្តត រល ើងវញិម្របព័នធធារាស្តស្រសតអូរសនកូ លខត្តឧត្តរានជ័យ 
(ងវកិាចាំនួន ៨៩,១១២ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អងគភាពទទួេជាំនួយ៖ មនទីរធនធានទឹកនិងឧត្៉ុនិយមលខត្តឧត្តរានជ័យ 
 កន៉ុងគលម្រាងលនុះ ទាំនប់ម្របខវង1,050ខម ម្រត្ នឹងម្រត្ូវបានស្តត រល ើងវញិ ទាំនប់បលងហៀ និង ាា រទឹកចាំនួន
២ នឹងម្រត្ូវបានស្តងសង់លៅសង្កា ត់្កូនលគៀេ ម្រកុងសាំលរាង លខត្តឧត្តរានជ័យ។ ម្របជាជនម្របាណ
១៣០០នាក់ ម្រត្ូវបានលគរ ាំពឹងថានឹងទទួេបានម្របព័នធលរស្តចរសពខដេានលសារភាព លហើយដី 
កសិកមមខដេបានលរស្តចរសពនឹងលកើនល ើងតាមរយៈការស្តត រថ្នម្របព័នធធារាស្តស្រសតលនុះ។  
ទាំនប់ខដេបានស្តត រលហើយលនាុះនឹងម្រត្វូបានលម្របើជាផ្ាូវ បនាទ ប់ពីគលម្រាងម្រត្វូបានបញ្េ ប់។ 
 
២.គលម្រាងស្តត រល ើងវញិម្របព័នធធារាស្តស្រសតបឹងខទ៉ុាំ លខត្តបាត់្ដាំបង 
(ងវកិាចាំនួន៨៨,៩៣៥ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អងគភាពទទួេជាំនួយ៖ មនទីរធនធានទឹកនិងឧត្៉ុនិយមលខត្តបាត់្ដាំបង 



កន៉ុងគលម្រាងលនុះ ម្របឡាយរងម្របខវង១៦៥០ខម ម្រត្នឹងម្រត្ូវបានស្តត រល ើងវញិ លហើយសាំណង់
ស្តទ ក់ទឹក១កខនាង នឹងម្រត្វូបានស្តងសង់លៅឃ៉ុាំអូរតាគី រសកុងមលោេ លខត្តបាត់្ដាំបង ជាកខនាងខដេ
កសិករផ្េិត្អងារម្រកអូប។ លដ្ឋយស្តរខត្ខាុះទឹកលរស្តចរសព បចេ៉ុបបននកសិករពឹងខផ្អកលៅលេើទឹក
លភាៀងលដ្ឋយម្របឈមម៉ុខនឹងកសិកមមខដេមិនានលសារភាព។ គលម្រាងលនុះម្រត្ូវបានលគរ ាំពឹងថានឹង 
ផ្តេ់អត្ាម្របលយាជន៍ដេ់ម្របជាជនម្របាណ ២៣០ នាក់លៅកន៉ុងត្ាំបន់ និងរមួចាំខណកដេ់ការផ្តេ់ទឹក
លរស្តចរសពបខនាមលទៀត្លៅវាេខរសនិងបលងាើនផ្េិត្ផ្េកសិកមម។ 
 
៣.គលម្រាងពម្រងីកបខនាមបរកិាា រស្តល្លលរៀននិងត្លមាើងសាភ រៈបណត៉ុ ុះបណាត េកន៉ុងវទិាស្តា នពហ៉ុ
បលចេកលទសភូមិភាគ លខត្តបាត់្ដាំបង 
(ងវកិាចាំនួន៨៤,៧០៣ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អងគភាពទទួេជាំនួយ៖ វទិាស្តា នពហ៉ុបលចេកលទសភូមិភាគលត្លជាខសនបាត់្ដាំបង 
លៅកន៉ុងគលម្រាងលនុះ អោរសិកាខដេានរស្តប់សម្រាប់ការអន៉ុវត្តនឹងម្រត្ូវបានពម្រងីកបខនាមលហើយ
សាភ រៈបណត៉ុ ុះបណាត េនឹងម្រត្ូវបានត្ាំល ើងលៅវទិាស្តា នពហ៉ុបលចេកលទសភូមិភាគលត្លជាខសនបាត់្
ដាំបង។ បចេ៉ុបបនន កងាុះបនទប់លរៀននិងលម្រគឿងបរកិាា រខដេានកាំណត់្បានបងាឲ្យានការេាំបាក ដូចជា
ការអន៉ុវត្តន៍ានកម្រមិត្ ាាំងម្រគូនិងសិសស។ លគបា ន់ស្តម នថាសមត្ាភាពសិសសនិងម្រគូបលម្រងៀន
ម្របាណ ៣០០នាក់ខដេម្រត្ូវការសម្រាប់ឧសាហកមមពាក់ព័នធនិងទីផ្ារការង្ករនឹងម្រត្វូពម្រងឹងតាមរ
យៈគលម្រាងលនុះ។ 
 
 ជាំនួយឥត្សាំណងគូស្តណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចប់លផ្តើមលៅម្របលទសកមព៉ុជាលៅឆ្ន ាំ១៩៩១ លដើមបី
ោាំម្រទដេ់កិចេខិត្ខាំម្របឹងខម្របងរបស់កមព៉ុជាកន៉ុងការអភិវឌ្ឍ និងស្តា បនាម្របលទសល ើងវញិលៅតាម
កម្រមិត្មូេដ្ឋា ន។ គលម្រាងជាំនួយលនុះ ានទិសលៅការពារជនង្កយរងលម្រោុះពីកតាត មួយចាំនួនដូចជា៖ 
ភាពម្រកីម្រក និងភាពអក៉ុសេ ខដេអាចគាំរាមកាំខហងលដ្ឋយផ្ទទ េ់ដេ់ជីវភាពរស់លៅ ការចិញ្េ ឹមជីវតិ្ 
និងលសចកតីថ្ងាងនូររបស់ពួកលគ ក៏ដូចជាជួយជាំរ៉ុញនូវភាពាេ ស់ការលេើខាួនឯងរបស់ម្របជាសហគមន៍។ 
ចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩១ រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិាជាង ៦០ល្លនដ៉ុល្លា រអាលមរកិដេ់អាជាា ធរ 
មូេដ្ឋា ន និងអងគការលម្រៅរដ្ឋា ភិបាេ លដើមបីអន៉ុវត្តគលម្រាងគូស្តណូណិចាំនួន៦០៩គលម្រាងលៅទូាាំង
ម្របលទសកមព៉ុជា៕ 

__________________________________________________________________ 
ស្តា នទូត្ជប ៉ុនម្របចាំម្រពុះរាជាណាចម្រកកមព៉ុជា 

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

លគហទាំព័រ៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម ហូរណូីអ ុជិ ហីុដេហីុសា 
ឯកអគ្គរាជទូត្វសិាមញ្ញ និ្ងដេញសមត្ថភាេរបស់ប្បដទសជប ុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្ក
កមពុជាថ្លែងកនុងេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យសប្ាប់គ្ដប្ាងប្ទង់ប្ាយតូ្ច

សនិ្តសុខមនុ្សសជាតិ្ 
១៣ មីនា ២០១៩ 

- សូមដោរេ ឯកឧត្តម ហីុង សីុដេត្ ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្បណតុ ះបណាត េ 
នន្ប្កសួងការងារ និ្ង បណតុ ះបណាត េវជិាា ជីវៈ 

- សូមដោរេ ឯកឧត្តម ាង សាក់ ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្សតង់ដ្ឋ និ្ង កមមវធីិសិកានន្
ប្កសួងការងារ និ្ង បណតុ ះបណាត េវជិាា ជីវៈ 

- សូមដោរេ ដោក អ ុច ហីុង ប្បធាន្មជឈមណឌ េដសវាបដចចកដទសសាំរាប់ប្បេ័ន្ធដរសាចរសេ
និ្ង ឧតុ្និ្យម នន្ប្កសួងធន្ធាន្ទឹក និ្ង ឧតុ្និ្យម 

- សូមដោរេ ដោក ញឺន្ កួន្ ប្បធាន្មន្ទីរធន្ធាន្ទឹក និ្ង ឧតុ្និ្យមដខត្តឧត្តរាន្ជ័យ 
- សូមដោរេ ដោក ឡុង ផ្េគុ្ណ ប្បធាន្មន្ទីរធន្ធាន្ទឹក និ្ង ឧតុ្និ្យមដខត្តបាត់្េាំបង 
- សូមដោរេ ដោក ឈឹម ដធឿន្ នាយកវទិាសាថ ន្េហុបដចចកដទសភូមិភាគ្ដត្ដជាថ្សន្

បាត់្េាំបង 
- សូមដោរេដភញៀវកិត្តិយសាាំងអស់ជាទីដមប្តី្! 
 
នលៃដន្ះខញុាំាន្ដសចកតីដសាមន្សសរកីរាយយ ងនប្កថ្េងថ្េេបាន្ដរៀបចាំេិធីចុះហត្ថដេខាដេើ

កិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យឧបត្តមភឥត្សាំណងសប្ាប់គ្ដប្ាងប្ទង់ប្ាយតូ្ចសន្តិសុខមនុ្សសជាតិ្ 
“គូ្សាណូណិ”។ 

ខញុាំសូមជាំរាបជូន្អាំេីគ្ដប្ាងថ្េេបាន្ចុះហត្ថដេខាេូចត្ដៅ: 
 
គ្ដប្ាងទីមួយសប្ាប់មន្ទីរធន្ធាន្ទឹក និ្ង ឧតុ្និ្យមដខត្តឧត្តរាន្ជ័យ រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់

លវកិាប្បាណ ៨៩,០០០េុោែ រអាដមរកិ សប្ាប់ការសាត រដឡើងវញិទាំន្ប់អូរសនូក។ ប្បជាជន្
ប្បាណ ១,៣០០ នាក់ ប្ត្ូវបាន្រ ាំេឹងថានឹ្ងទទួេបាន្ទឹកដរសាចរសេជាដសថរភាេដហើយទាំហាំ
េីកសិកមមថ្េេបាន្ទទួេទឹកដរសាចរសេប្ត្ូវបាន្េប្ងីកផ្ងថ្េរដប្កាមប្បេ័ន្ធធារាសា្សតថ្េេ
បាន្សាត រដឡើងវញិ។ 
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គ្ដប្ាងទីេីរសប្ាប់មន្ទីរធន្ធាន្ទឹក និ្ង ឧតុ្និ្យមដខត្តបាត់្េាំបង រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់
លវកិាប្បាណ ៨៩,០០០េុោែ រអាដមរកិ សប្ាប់ការងារសាត រដឡើងវញិប្បេ័ន្ធធារាសា្សតបឹងខទុាំ។ 
គ្ដប្ាងដន្ះប្ត្ូវបាន្រ ាំេឹងថានឹ្ងផ្តេ់អត្ថប្បដយជន៍្េេ់ប្បជាជន្ប្បាណ ២៣០ នាក់ ដៅកនុង
ត្ាំបន់្។ ខញុាំសងឃឹមថាប្បេ័ន្ធធារាសា្សតថ្េេប្ត្ូវបាន្សាត រដឡើងវញិនឹ្ងរួមចាំថ្ណកកនុងការផ្តេ់ទឹក
ដរសាចរសេបថ្ន្ថមដទៀត្េេ់វាេថ្រសនិ្ងបដងកើន្ផ្េិត្ផ្េកសិកមម។ 

 
 គ្ដប្ាងចុងដប្កាយសប្ាប់វទិាសាថ ន្េហុបដចចកដទសភូមិភាគ្ដត្ដជាថ្សន្បាត់្េាំបង  
រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវកិាប្បាណ ៨៥,០០០េុោែ រអាដមរកិ សប្ាប់េប្ងីកបថ្ន្ថមបរកិាា រ
សាោដរៀន្ និ្ង ត្ដមែើងសាភ រៈបណតុ ះបណាត េ    កនុងវទិាសាថ ន្េហុបដចចកដទសភូមិភាគ្ដត្ដជា
ថ្សន្បាត់្េាំបង។ តាមរយៈគ្ដប្ាងដន្ះសមត្ថភាេរបស់ប្គ្ូបដប្ងៀន្និ្ងសិសសប្បាណ៣០០ 
នាក់ នឹ្ងប្ត្ូវបាន្េប្ងឹងដហើយនឹ្ងជួយដធវើបចចុបបន្នភាេជាំនាញបដចចកដទសរបស់េួកដគ្ថ្េេប្ត្ូវ
ការេីឧសាហកមមពាក់េ័ន្ធនិ្ងទីផ្ារការងារ។ 
 

ជាទីបញ្ច ប់ខញុាំសូមជូន្េរ ឯកឧត្តម ដោកជាំាវ ដោក ដោករសី សូមាន្សុខភាេេអ  
សុភមងគេ និ្ង សូមឲ្យមិត្តភាេជប ុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រកីចដប្មើន្។  

សូមអរគុ្ណ។ 
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