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Japan Provides US$275,296 

for Road Improvement and Construction of Pre-School Facilities 

 

 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$275,296 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 Road Improvement in Totung Commune, Dang Tong District, Kampot 

Province’ (US$106,146) 

Recipient: Kampot Provincial Department of Rural Development 

In this project, two existing old bridges will be replaced with two concrete culverts in Totung 

Commune, Dang Tong District, Kampot Province. This project is expected to benefit nearly 

155,800 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 encourage 

people’s economic activities by enhancing connectivity in the region. 

 

2. ‘The Project for Road Improvement in Dar Commune, Chitr Borei District, Kratie Province’ 

(US$82,450) 

Recipient: Kratie Provincial Department of Rural Development 

In this project, a 15m-long bridge will be constructed in Dar Commune, Chitr Borei District, 

Kratie Province. Currently local people are using a vulnerable wooden bridge after an old 

concrete culvert was destroyed by flood. This project is expected to benefit nearly 3,800 people 

in the region. It is also expected that the improved road will provide the local people with a 

safer road to schools, hospitals and markets and promote transportation of agricultural products. 

 



3. ‘The Project for Constructing Eight Pre-School Facilities in Kampot  Province’ 

(US$86,700) 

Recipient: Planète Enfants & Développement 

In this project, the organization will construct eight pre-school facilities in Toek Chhou District 

and Dang Tung District, Kampot Province. Improved preschool facilities will contribute to 

giving around 270 children a sustainable and qualitative access to preschool education. In 

addition, this project is expected to expand educational opportunities for all children in the 

region. 

  

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$60 million for local 

authorities and non-governmental organizations to implement 612 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 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 
 

លេខ.19 PR-19/EoJ                            ថ្ងៃទី១៥ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ជប ៉ុនផ្តេ់ ២៧៥,២៩៦ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ 
សម្រាប់ខកេមអផ្ាូវងនេ់ និង សាងសង់បរកិ្ខា រសាល្លមលតតយ្យ 

 
រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិ្ខសរ៉ុបចាំនួន ២៧៥,២៩៦ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់អងគភាព

ចាំនួនបី លម្រក្ខមលម្រោងក្ខរណ៍ថ្នជាំនួយ្ឧបតថមភឥតសាំណងសម្រាប់គលម្រាងម្រទង់ម្រាយ្តូចសនតិស៉ុខ
មន៉ុសសជាតិ(ជាំនួយ្គូសាណូណិ)។ កិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយ្ ម្រតវូបានច៉ុុះហតថលេខាលៅថ្ងៃលនុះ លដ្ឋយ្ 
ឯកឧតតម ហូរណូីអ ៉ុជិ ហ៉ុីលដហ៉ុីសា ឯកអគគរាជទូតវសិាមញ្ញ និងលពញសមតថភាពរបស់ម្របលទសជប ៉ុន
ម្របចាំម្រពុះរាជាណាចម្រកកមព៉ុជានិងអនកតាំណាងអងគភាពទទួេជាំនួយ្ាាំងបីសម្រាប់គលម្រាងដូចតលៅ៖ 
 
១.គលម្រាងខកេមអផ្ាូវងនេ់ កន៉ុងឃ៉ុាំទទ៉ុង ស្សុកដងទង់ លខតតកាំពត 
(ងវកិ្ខចាំនួន ១០៦,១៤៦ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អងគភាពទទួេជាំនួយ្៖ មនទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខតតកាំពត 
កន៉ុងគលម្រាងលនុះ សាព នចស់ពីរខដេានស្សាប់នឹងម្រតវូបានជាំនួសលដ្ឋយ្េូម្របអប់លបត៉ុងចាំនួនពីរលៅ 
ឃ៉ុាំទទ៉ុង ស្សកុដងទង់ លខតតកាំពត។ គលម្រាងលនុះម្រតវូបានលគរ ាំពឹងថានឹងផ្តេ់ម្របលោជន៍ដេ់ម្របជាជន
ម្របាណ ១៥៥,៨០០ នាក់លៅកន៉ុងតាំបន់។ លគក៏រ ាំពឹងផ្ងខដរថាផ្ាូវខកេមអលនុះនឹងផ្តេ់ឲ្យម្របជាពេរដា
មូេដ្ឋា ននូវភាពងាយ្ស្សួេជាងម៉ុនកន៉ុងក្ខរល្វើដាំលណើ រលៅ សាល្លលរៀន មនទីរលពទយ និង ផ្ារ លហើយ្ 
ជាពិលសសជាំរ៉ុញសកមមភាពលសដាកិចចរបស់ម្របជាជនាមមរយ្កក្ខរលេើកមពស់ក្ខរតភាា ប់លៅកន៉ុងតាំបន់។ 
 
 
 
 



២.គលម្រាងខកេមអផ្ាូវងនេ់ កន៉ុងឃ៉ុាំដ្ឋ ស្សុកចិម្រតប៉ុរ ីលខតតម្រកលចុះ 
(ងវកិ្ខចាំនួន៨២,៤៥០ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អងគភាពទទួេជាំនួយ្៖ មនទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខតតម្រកលចុះ 
កន៉ុងគលម្រាងលនុះសាព នម្របខវង ១៥ ខម ម្រតនឹងម្រតវូសាងសង់លៅឃ៉ុាំដ្ឋរ ស្សុកចិម្រតប៉ុរ ី លខតតម្រកលចុះ។ 
បចច៉ុបបននលនុះម្របជាពេរដាកាំព៉ុងលម្របើម្របាស់សាព នល ើខដេងាយ្នឹងបាក់បនាទ ប់ពីេូលបត៉ុងចស់លនាុះ
ម្រតូវបានបាំផ្លា ញលដ្ឋយ្ទឹកជាំនន់។ គលម្រាងលនុះម្រតូវបានលគរ ាំពឹងថានឹងផ្តេ់ម្របលោជន៍ដេ់ម្របជាជន
ម្របាណ ៣,៨០០ នាក់លៅកន៉ុងតាំបន់។ លគក៏រ ាំពឹងផ្ងខដរថាផ្ាូវខកេមអលនុះនឹងផ្តេ់ឲ្យម្របជាពេរដា 
មូេដ្ឋា ននូវផ្ាូវស៉ុវតថិភាព សម្រាប់ល្វើដាំលណើ រលៅ សាល្លលរៀន មនទីរលពទយ និង ផ្ារ ម្រពមាាំងលេើកកមពស់
ក្ខរដឹកជញ្ាូ នផ្េិតផ្េកសិកមម។ 
 
៣.គលម្រាងសាងសង់បរកិ្ខា រសាល្លមលតតយ្យចាំនួនម្របាាំបី កន៉ុងលខតតកាំពត 
(ងវកិ្ខចាំនួន៨៦,៧០០ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អងគភាពទទួេជាំនួយ្៖ អងគក្ខរPlanete Enfants & Development 
កន៉ុងគលម្រាងលនុះអងគក្ខរនឹងសាងសង់បរកិ្ខា រសាល្លមលតតយ្យចាំនួន៨ កន៉ុងស្សុកទឹក ូ និង  
ស្សុកដងទង់លខតតកាំពត។ ក្ខរខកេមអបរកិ្ខា រសាល្លមលតតយ្យនឹងរមួចាំខណកដេ់ក្ខរផ្តេ់ឲ្យក៉ុារ
ម្របាណ ២៧០ នាក់ ទទួេបានក្ខរអប់រ ាំម្របកបលដ្ឋយ្គ៉ុណភាពខពស់និងម្របកបលដ្ឋយ្និរនតរភាព។ 
លេើសពីលនុះលៅលទៀតគលម្រាងលនុះម្រតវូបានលគរ ាំពឹងថានឹងពម្រងីកនូវឱក្ខសអប់រ ាំសម្រាប់ក៉ុារាាំង
អស់លៅកន៉ុងតាំបន់។ 
 
ជាំនួយ្ឥតសាំណងគូសាណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចប់លផ្តើមលៅម្របលទសកមព៉ុជាលៅឆ្ន ាំ១៩៩១ លដើមប ី
ោាំម្រទដេ់កិចចខិតខាំម្របឹងខម្របងរបស់កមព៉ុជាកន៉ុងក្ខរអភិវឌ្ឍ និងសាថ បនាម្របលទសល ើងវញិលៅាមម
កម្រមិតមូេដ្ឋា ន។ គលម្រាងជាំនួយ្លនុះ ានទិសលៅក្ខរពារជនងាយ្រងលម្រោុះពីកាមត មួយ្ចាំនួនដូចជា៖ 
ភាពម្រកីម្រក និងភាពអក៉ុសេ ខដេអាចគាំរាមកាំខហងលដ្ឋយ្ផ្លទ េ់ដេ់ជីវភាពរស់លៅ ក្ខរចិញ្ច ឹមជីវតិ 
និងលសចកតីថ្ងាងនូររបស់ពួកលគ ក៏ដូចជាជួយ្ជាំរ៉ុញនូវភាពាច ស់ក្ខរលេើខាួនឯងរបស់ម្របជាសហគមន៍។ 
ចប់ាមាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩១ រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិ្ខជាង៦០ល្លនដ៉ុល្លា រអាលមរកិដេ់អាជាា ្រ 
មូេដ្ឋា ន និងអងគក្ខរលម្រៅរដ្ឋា ភិបាេ លដើមបីអន៉ុវតតគលម្រាងគូសាណូណិចាំនួន៦១២គលម្រាងលៅទូាាំង
ម្របលទសកមព៉ុជា៕ 

__________________________________________________________________ 

ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

ទូរសរ្ទះ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទូរស្ថរ៖ ០២៣-២១៤-៣៣០  

អ៉ុ៊ីមម្ ល៖ eco.jpn@.pp.mofa.go.jp  

គេហទាំរទរ៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម ហូរណូីអ ុជិ ហីុដេហីុសា 

ឯកអគ្គរាជទូត្វសិាមញ្ញ និ្ងដេញសមត្ថភាេរបស់ប្បដទសជប ុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ថ្លែងកនុងេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យសប្ាប់គ្ដប្ាងប្ទង់ប្ាយតូ្ចសនិ្តសុខ

មនុ្សសជាតិ្ 
១៥ មីនា ២០១៩ 

 
- សូមដោរេឯកឧត្តម ជាវ តាយ អភិបាេនន្គ្ណៈអភិបាេដខត្តកាំេត្ 
- សូមដោរេ ឯកឧត្តម ប្ជាយ ប ុម អគ្គនាយកបដចចកដទស នន្ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ  
- សូមដោរេ ឯកឧត្តម ដរសង សុភាេ អភិបាេរង នន្គ្ណៈអភិបាេដខត្តប្កដចះ 
- សូមដោរេ ឯកឧត្តម ប្បាក់ កុសេ អគ្គដេខាធិការរង នន្គ្ណៈកាា ធិការជាតិ្ោាំពារ

និ្ង អភិវឌ្ឍន៏្កុារតូ្ច 
- សូមដោរេ ដោក ហ  សូរនិ្ ប្បធាន្មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទដខត្តកាំេត្  

- សូមដោរេ ដោក េឹម ជាវហាវ ប្បធាន្មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទដខត្តប្កដចះ  

- សូមដោរេ ដោករសី Nathalie DUPONT ប្បធាន្អងគការ Planete Enfants & Development 

- សូមដោរេដភញៀវកិតិ្តយសាាំងអស់ជាទីដមប្តី្  
 

ខញុាំាន្ដសចកតីដសាមន្សសរកីរាយយ ងនប្កថ្េងថ្េេបាន្ដរៀបចាំេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចចសន្ាផ្តេ់
ជាំនួ្យសប្ាប់គ្ដប្ាងប្ទង់ប្ាយតូ្ចសន្តិសុខមនុ្សសជាតិ្   KUSANONE នានលៃដន្ះ។ 

ខញុាំសូមជាំរាបជូន្អាំេីគ្ដប្ាងថ្េេបាន្ចុះហត្ថដេខាេូចត្ដៅ: 

គ្ដប្ាងទីមួយសប្ាប់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទដខត្តកាំេត្ រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវកិាប្បាណ 
១០៦,០០០េុោែ រអាដមរកិ សប្ាប់ការថ្កេមអផ្ែូវលនេ់ កនុងឃុាំទទុង រសុកេងទង់ ដខត្តកាំេត្។ 
គ្ដប្ាងដន្ះប្ត្ូវបាន្ដគ្រ ាំេឹងថានឹ្ងផ្តេ់អត្ថប្បដយជន៍្េេ់ប្បជាជន្ប្បាណ ១៥៦,០០០ នាក់ កនុង
ត្ាំបន់្។ ខញុាំសងឃឹមថាផ្ែូវលនេ់ថ្េេថ្កេមអដន្ះនឹ្ងរួមចាំថ្ណកដធវើឲ្យដសេាកិចចមូេដ្ឋា ន្ាន្ភាេរស់រដវ ើក
ដ ើងវញិតាមរយៈមដធាបាយដធវើេាំដណើ រថ្េេេអប្បដសើរដៅកាន់្សាោដរៀន្ មន្ទីរដេទយ ផ្ារ និ្ង
ត្ាំបន់្ដផ្សងៗដទៀត្។ 

 
គ្ដប្ាងទីេីរសប្ាប់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទដខត្តប្កដចះ រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវកិាប្បាណ 

៨២,០០០េុោែ រអាដមរកិ សប្ាប់ការសាងសង់សាព ន្ដបតុ្ង កនុងឃុាំដ្ឋ រសុកចិប្ត្បុរ ី ដខត្តប្កដចះ។ 
ដយើងរ ាំេឹងថាប្បជាជន្កនុងត្ាំបន់្ប្បាណ ៣,៨០០ នាក់ នឹ្ងអាចទទួេបាន្ផ្ែូវថ្េេាន្សុវត្ថិភាេ
ជាងមុន្ដៅកាន់្សាោដរៀន្ មន្ទីរដេទយ ផ្ារ និ្ងត្ាំបន់្ដផ្សងៗដទៀត្។  
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គ្ដប្ាងចុងដប្កាយ សប្ាប់អងគការPlanete Enfants & Development រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់
លវកិាប្បាណ ៨២,០០០េុោែ រអាដមរកិ សប្ាប់ការសាងសង់បរកិាា រសាោមដត្តយយចាំនួ្ន្៨ កនុង
រសុកចាំនួ្ន្២ ដៅដខត្តកាំេត្។ គ្ដប្ាងដន្ះប្ត្ូវបាន្ដគ្រ ាំេឹងថានឹ្ងផ្តេ់អត្ថប្បដយជន៍្េេ់កុារ
ប្បាណ ២៧០ នាក់ កនុងត្ាំបន់្។ ខញុាំសងឃឹមថាបរកិាា រសាោមដត្តយយថ្េេប្ត្ូវបាន្ថ្កេមអនឹ្ងរួម
ចាំថ្ណកេេ់ការផ្តេ់ឲ្យកុារនូ្វការចូេដរៀន្ប្បកបដដ្ឋយនិ្រន្តរភាេនិ្ងគុ្ណភាេេេ់មដត្តយយអប់រ ាំ។ 
 

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

សូមអរគុ្ណ! 
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