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Japan Provides US$363,224 

for, Road Improvement, Construction of Health Facility 

and Water Treatment Kiosks 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$363,224 in total for three recipient 

organisations under the framework, the Grant Assistance for Grassroots Human Security 

Projects (“KUSANONE” Grant). The Grant Contracts were signed today between H.E. Mr. 

MIKAMI Masahiro, 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 Ou Tavao Commune, Pailin City, Pailin Province’ 

(US$181,560) 

Recipient: Pailin Provincial Department of Public Works and Transport 

In this project, an existing 6,300m long road will be improved and paved as laterite road with 

box culverts and pipe culverts in Ou Tavao Commune, Pailin City, Pailin Province. This project 

is expected to benefit nearly 7,000 people in the region. It is also expected that the improved 

road will provide the local people with an easier and safer road to schools, hospitals, markets 

and other regions and promote transportation of agricultural products. 

 

2. ‘The Project for Constructing IPD Ward at Tuek Khleang Health Center in Kandal Province’ 

(US$90,850) 

Recipient: Lvea Em Health Operational District in Kandal Province 

In this project, an IPD (Inpatients Department) ward will be constructed at Tuek Khleang 

Health Center in Kandal Province. Currently, at the health center, there is no specific inpatients 

room and post-delivery room therefore patients are staying in the one open air space altogether. 

Newly improved medical facilities will contribute to providing qualitative healthcare to around 

600 inpatients yearly. In addition, this project is expected to improve post-maternal care with 

new post-delivery room in the IPD ward.  



3. ‘The Project for Constructing Water Treatment Kiosks in Seven Communes in Two North-

Western Provinces’ (US$90,814) 

Recipient: Teuk Saat 1001 (TS1001) 

In this project, TS1001, it is a Cambodian NGO, will construct seven water treatment kiosks 

with necessary equipment in seven communes in Oddar Meanchey and Banteay Meanchey 

province. TS1001 has been supporting access to safe drinking water in rural communes in 

Cambodia through installing of the water treatment kiosks. More than 13,000 people will be 

able to reach safe and clean water by this project and it will contribute to reduction of the water-

borne diseases. 

 

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/or 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 

mainly local authorities and non-governmental organizations to implement 618 KUSANONE 

projects throughout Cambodia.  
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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 
ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 
 

លេខ.1 PR-19/EoJ                            ថ្ងៃទី៨ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

ជប ៉ុនផ្តល់ ៣៦៣,២២៤ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ 
សម្រាប់គមម្រាងកកលេអផ្ាូវថ្នល់ សាងសង់បរកិ្ខា រស៉ុខាភិបាល និង  

សាា នីយផ្លិតទឹកសាអ តខាន តតូច 
 

រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តល់ថ្វកិ្ខសរ៉ុបចំនួន ៣៦៣,២២៤ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ ដល់អងគភាព
ចំនួនបី មម្រក្ខេមម្រោងក្ខរណ៍ជំនួយឧបតាេភឥតសំណងសម្រាប់គមម្រាងម្រទង់ម្រាយតូចសនតិស៉ុខេន៉ុសស
ជាតិ (ជំនួយគូសាណូណិ) ។ កិចចសនាផ្តល់ជំនួយ ម្រតវូបានច៉ុុះហតាមលខាមៅថ្ថ្ៃមនុះ មដ្ឋយឯកឧតតេ  
េិក្ខេិ ា សាហ៉ុីរ   ូឯកអគគរាជទូតវសិាេញ្ញ និងមពញសេតាភាពរបស់ម្របមទសជប ៉ុនម្របចំម្រពុះរាជាណា
ចម្រកកេព៉ុជា និង អនកតំណាងអងគភាពទទួលជំនួយាំងបី សម្រាប់គមម្រាងដូចតមៅ៖ 
 
១.គមម្រាងកកលេអផ្ាូវថ្នល់ ក្នុងសង្កា តអ់រូតាវ ៉ៅ ក្ក្ងុប ៉ៅលិន វេតតប ៉ៅលិន 
(ថ្វកិ្ខចំនួន១៨១,៥៦០ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពទទួលជំនួយ៖ េនទីរសាធារណៈការនងិដកឹ្ជញ្ជូ នវេតតប ៉ៅលិន 
 កន៉ុងគមម្រាងមនុះផ្ាូវចស់កដលានស្រសាប់ម្របកវង ៦,៣០០ កេ ម្រតនឹងម្រតវូបានកកលេអ ម្រក្ខល 
ម្រគួសម្រកហេ និងបំពាក់ជាេួយនឹងលូម្របអប់ និង លូបំពង់ កន៉ុង សង្កា ត់អូរតាម   ម្រកងុថ្ប លិន  
មខតតថ្ប លិន។ គមម្រាងមនុះម្រតវូបានមគរពឹំងថានឹងផ្តល់ផ្លម្របមោជន៍ដល់ម្របជាជនម្របាណ
៧,០០០នាក់មៅកន៉ុងតំបន់។ មយើងក៏រពឹំងផ្ងកដរថាផ្ាូវកដលបានកកលេអមនុះនឹងផ្តល់ឲ្យម្របជាជនេូល
ដ្ឋា ននូវផ្ាូវកដលានភាពង្កយស្រសួលនិងស៉ុវតាិភាពជាងេ៉ុន សម្រាប់ក្ខរម្វើដំមណើ រមៅសាល្លមរៀន 
េនទីរមពទយ ផ្ារនិងតំបន់មផ្សងៗមទៀត មហើយម្រពេាំងជំរ៉ុញដល់ក្ខរដឹកជញ្ជូ នផ្លិតផ្លកសិកេម។
  
 
 



២.គមម្រាងសាងសង់អោរសម្រាកមពទយមៅេណឌ លស៉ុខភាពទឹកឃ្ា ងំកន៉ុងមខតតកណាត ល 
(ថ្វកិ្ខចំនួន ៩០,៨៥០ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពទទួលជំនួយ៖ ក្ខរោិល័យស៉ុខាភិបាលស្រសុកម្របតិបតតិល្លវ ឯេ កន៉ុៃងមខតតកណាត ល 
 កន៉ុងគមម្រាងមនុះ អោរសម្រាកមពទយនឹងម្រតូវបានសាងសង់មៅកន៉ុងេណឌ លស៉ុខភាពទឹកឃ្ា ំង 
កន៉ុងមខតតកណាត ល។ បចច៉ុបបនន េណឌ លស៉ុខភាពមនុះេិនានបនទប់សម្រាកពាបាលនិងបនទប់មម្រក្ខយ
សម្រាលជាក់ល្លក់មៅម ើយមនាុះមទ ដូមចនុះអនកជំងឺម្រតូវសម្រាកមៅកន៉ុងទីវាលេួយជាេួយោន ។ 
កកនាងមវជជសាស្រសតកដលបានកកលេអថ្មីមនុះនឹងចូលរេួចំកណកកន៉ុងក្ខរផ្តល់មសវាកថ្ាំស៉ុខភាពកដល
ានគ៉ុណភាពដល់អនកជំងឺជាម្របចំឆ្ន ំម្របាណ៦០០នាក់។ មលើសពីមនុះ គមម្រាងមនុះម្រតវូបានរពឹំង
ថានឹងម្វើឲ្យម្របមសើរម ើងនូវក្ខរកថ្ាំាតាមម្រក្ខយមពលសម្រាលជាេួយនឹងបនទប់មម្រក្ខយសម្រាល
កដលានមៅកន៉ុងអោរសម្រាកមពទយ។ 
៣.គមម្រាងសាងសង់សាា នីយផ្លិតទឹកសាអ តខាន តតូចមៅកន៉ុងឃ៉ុចំំនួន៧ កន៉ុងមខតត២នាទិសពាយ័ពយ 
(ថ្វកិ្ខចំនួន ៩០,៨១៤ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពទទួលជំនួយ៖ ទឹកសាអ ត១០០១ 
 កន៉ុងគមម្រាងមនុះទឹកសាអ ត១០០១ កដលជាអងគក្ខរមម្រៅរដ្ឋា ភិបាលកេព៉ុជា អងគក្ខរនឹងសាងសង់
សាា នីយផ្លិតទឹកសាអ តខាន តតូចចំនួន៧ ជាេួយនឹងឧបករណ៍កដលចំបាច់ មៅកន៉ុៃងឃ៉ុំចំនួន៧ កន៉ុង
មខតតឧតតរានជ័យ និង មខតតបនាទ យានជ័យ។ ទឹកសាអ ត១០០១ បាននឹងកំព៉ុងោំម្រទដល់ក្ខរភាជ ប់មៅ
ក្ខន់ទឹកសាអ តកដលានស៉ុវតាិភាពមៅតាេឃ៉ុំជនបទកន៉ុងម្របមទសកេព៉ុជាតាេរយៈក្ខរតមេាើងសាា នីយ
ផ្លិតទឹកសាអ តខាន តតូច។ ម្របជាជនមម្រចើនជាង ១៣,០០០នាក់ នឹងអាចទទួលបានទឹកសាអ តនិងស៉ុវតាិ
ភាពតាេរយៈគមម្រាងមនុះ មហើយគមម្រាងមនុះនឹងចូលរេួចំកណកកន៉ុងក្ខរក្ខត់បនាយជំងឺកដលបងា
មដ្ឋយទឹក។ 
 
ជំនួយឥតសំណងគូសាណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចប់មផ្តើេមៅម្របមទសកេព៉ុជាមៅឆ្ន ំ១៩៩១ មដើេប ី
ោំម្រទដល់កិចចខិតខំម្របឹងកម្របងរបស់កេព៉ុជាកន៉ុងក្ខរអភិវឌ្ឍនិងសាា បនាម្របមទសម ើងវញិមៅតាេ
កម្រេិតេូលដ្ឋា ន។ គមម្រាងជំនួយមនុះ ានទិសមៅក្ខរពារជនង្កយរងមម្រោុះពីកតាត េួយចំនួនដូចជា៖ 
ភាពម្រកីម្រក និងភាពអក៉ុសល កដលអាចគំរាេកំកហងមដ្ឋយផ្ទទ ល់ដល់ជីវភាពរស់មៅ ក្ខរចិញ្ច ឹេជីវតិ 
និងមសចកតីថ្ថ្ាថ្នូររបស់ពួកមគ ក៏ដូចជាជួយជំរ៉ុញនូវភាពាច ស់ក្ខរមលើខាួនឯងរបស់ម្របជាសហគេន៍។ 
ចប់តំាងពីឆ្ន ំ១៩៩១ រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានផ្តល់ថ្វកិ្ខជាង៦០ល្លនដ៉ុល្លា រអាមេរកិដល់អាជាា ្រ 
េូលដ្ឋា ន និងអងគក្ខរមម្រៅរដ្ឋា ភិបាល មដើេបីអន៉ុវតតគមម្រាងគូសាណូណិចំនួន៦១៨គមម្រាងមៅទូាំង
ម្របមទសកេព៉ុជា៕ 

________________________________________________________________________ 

ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្កកមព៉ុជា 

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

អ៉ុីខម េ៖ eco.jpn@.pp.mofa.go.jp  

លេហទាំរទរ៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម មិកាមិ ម៉ាសាហុ៊ីរ ៉ា៉ូ 

ឯកអគ្គរាជទ៉ូត្វសិាមញ្ញ និ្ងពេញសមត្ថភាេរបស់ប្បពទសជប៉ាុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ថ្លែងកនុងេិធ៊ីចុះហត្ថពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យសប្មប់គ្ពប្មងប្ទង់ប្ាយត្៉ូចសនិ្តសុខ

មនុ្សសជាតិ្ 
៨ មករា ២០២០ 

 
- ស៉ូមពោរេពោក អ៊ា ត្ សារា៉ា ត់្ ប្បធាន្មន្ទ៊ីរសាធារណការនិ្ងដឹកជញ្ជ៉ូ ន្ពខត្តបប៉ាេិន្ 
- ស៉ូមពោរេពវជជបណឌិ ត្ អ៊ា៉ូ ច័ន្ទតារាមុន្៊ី ប្បធាន្ការយិាេ័យសុខាភិបាេស្សុកប្បតិ្បត្តិោា ឯម 
ពខត្តកណាត េ 

- ស៉ូមពោរេពោក ព្ហាដឺរកិ ឌុយប័រ នាយកប្បតិ្បត្តិបន្ទឹកសាា ត្១០០១ 
- ស៉ូមពោរេពភញៀវកិតិ្តយសាាំងអស់ជាទ៊ីពមប្ត្៊ី  

 
អរុណសួសត៊ី អនកាាំងអស់ោន ! ខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយយា៉ាងបប្កថ្េង ថ្ដេបាន្ ពរៀបចាំ

េិធ៊ីចុះហត្ថពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យកនុងគ្ពប្មងប្ទង់ប្ាយត្៉ូចសន្តិសុខមនុ្សសជាតិ្   
KUSANONE នាបលៃពន្ះ។ ខញុាំពទើបថ្ត្ចប់ពផ្តើមពរៀន្ភាសាថ្ខែរដ៉ូពចនះខញុាំឲ្យបុគ្គេិកសាថ ន្ទ៉ូត្បកថ្ប្បសុន្ទរ
កថារបស់ខញុាំជាបន្ត។ 
 
រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្បាន្នឹ្ងកាំេុងអនុ្វត្តកមែវធិ៊ី  KUSANONE ពៅកមពុជាចប់តាាំងេ៊ីឆ្ន ាំ ១៩៩១ ពដើមប៊ី

ជួយដេ់អជាញ ធរម៉ូេដ្ឋា ន្និ្ងអងគការពប្ៅរដ្ឋា ភិបាេកនុងការអនុ្វត្តគ្ពប្មងរបស់េួកពគ្។ សាថ ន្ទ៉ូត្ 
ជប៉ាុន្ប្បចាំប្បពទសកមពុជាបាន្ផ្តេ់ជាំនួ្យពេើសេ៊ី ៦០០គ្ពប្មងាាំងពនាះ តាមរយៈជាំនួ្យ 
KUSANONE ។ ពយើងមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយថ្ដេគ្ពប្មងាាំងពន្ះបាន្ច៉ូេរួមចាំ ថ្ណកកនុង
ការពេើកកមពស់គុ្ណភាេបន្ជ៊ីវភាេពៅកប្មិត្ម៉ូេដ្ឋា ន្។ 
 
បលៃពន្ះ ខញុាំនឹ្ងថ្ណនាាំគ្ពប្មងន្៊ីមួយៗថ្ដេបាន្ចុះហត្ថពេខា ដ៉ូចខាងពប្កាម៖ 

 
គ្ពប្មងទ៊ី ១ សប្មប់មន្ទ៊ីរសាធារណការនិ្ងដឹកជញ្ជ៉ូ ន្ពខត្តបប៉ាេិន្ រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្ផ្តេ់លវកិា
ប្បមណ ១៨០.០០០ ដុោែ រអពមរកិ សប្មប់ការថ្កេមាផ្ែ៉ូវពៅសង្កា ត់្អ៉ូរតាព ៉ាប្កុងបប៉ាេិន្ពខត្ត 
បប៉ាេិន្។ តាមរយៈគ្ពប្មងពន្ះប្បជាជន្កនុងត្ាំបន់្ប្បមណ ៧,០០០ នាក់នឹ្ងអចពធាើដាំពណើ រពៅកាន់្
សាោពរៀន្ មន្ទ៊ីរពេទយ ទ៊ីផ្ារ និ្ង ត្ាំបន់្ពផ្សងពទៀត្ យា៉ាងង្កយស្សួេនិ្ងមន្សុវត្ថិភាេជាងមុន្។ 
 
គ្ពប្មងទ៊ី ២ សប្មប់ការយិាេ័យសុខាភិបាេស្សុកប្បតិ្បត្តិោា ឯមពខត្តកណាត េ រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្ផ្ត
េ់លវកិាប្បមណ ៩០,០០០ ដុោែ រអពមរកិ សប្មប់សាងសង់អោរសប្មកពេទយជាមួយនឹ្ងថ្ប្គ្
ចាំនួ្ន្ ១២ ពៅមណឌ េសុខភាេទឹកឃ្ែ ាំង។ គ្ពប្មងពន្ះប្ត្ូវបាន្រ ាំេឹងថានឹ្ងផ្តេ់ប្បពយាជន៍្ដេ់អនក
ជាំងឺសប្មកពេទយពៅកនុងត្ាំបន់្ថ្ដេប្គ្បដណត ប់ប្បមណ ៦០០ នាក់ ជាពរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ។ ខញុាំសងឃឹមថា
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អោរលែ៊ីពន្ះនឹ្ងច៉ូេរួមចាំថ្ណកកនុងការផ្តេ់ន្៉ូវការថ្លាាំសុខភាេនិ្ងបរសិាថ ន្ពវជជសាស្តសតឲ្យកាន់្ថ្ត្
ប្បពសើរជាងមុន្។ 
 
គ្ពប្មងទ៊ី៣ សប្មប់ឃុាំចាំនួ្ន្ ៧ ពៅកនុងពខត្តឧត្តរមន្ជ័យនិ្ងពខត្តបនាទ យមន្ជ័យ រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្
ផ្តេ់លវកិាប្បមណ ៩០,០០០ ដុោែ រអពមរកិ សប្មប់សាងសង់សាថ ន្៊ីយទឹកសាា ត្ខាន ត្ត្៉ូចជាមួយនឹ្ង
ឧបករណ៍ចាំបាច់។ គ្ពប្មងពន្ះប្ត្ូវបាន្រ ាំេឹងថានឹ្ងផ្តេ់ផ្េប្បពយាជន៍្ដេ់ប្បជាជន្ជាង ១៣,០០០ 
នាក់ពៅកនុងពខត្តចាំនួ្ន្២។ ខញុាំសងឃឹមថាគ្ពប្មងពន្ះនឹ្ងធានាបាន្ន្៉ូវការទទួេបាន្ទឹកសាា ត្
ប្បកបពដ្ឋយសុវត្ថិភាេសប្មប់ប្បជាជន្និ្ងច៉ូេរួមកាត់្បន្ថយជាំងឺថ្ដេបងាព ើងពដ្ឋយទឹក។ 
 
ខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយពដ្ឋយសពងាត្ពឃើញថានាពេេលែ៊ីៗពន្ះ ប្បពទសកមពុជាបាន្និ្ងកាំេុង
មន្ការអភិវឌឍយា៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ ពាះជាយា៉ាងណាក៏ពដ្ឋយខញុាំក៏ទទួេសាគ េ់ថាពៅថ្ត្មន្បញ្ហា
ប្បឈមមួយចាំនួ្ន្ថ្ដេប្ត្ូវពដ្ឋះស្សាយពដើមប៊ីពេើកកមពស់គុ្ណភាេជ៊ីវភាេរបស់ប្បជាជន្។ ប្បពទស
ជប៉ាុន្នឹ្ងបន្តច៉ូេរួមចាំថ្ណកកនុងការពដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ប្បឈមាាំងពនាះតាមរយៈពប្ោងការណ៍សហ
ប្បតិ្បត្តិការពសដាកិចចនិ្ងអភិវឌឍន៍្ពផ្សងៗ។ 
 
ជាទ៊ីបញ្ច ប់ ខញុាំស៉ូមជ៉ូន្េរ ឯកឧត្តម ពោកជាំាវ ពោក ពោកស្ស៊ី ស៉ូមមន្សុខភាេេា សុភមងគេ និ្ង 
ស៉ូមឲ្យមិត្តភាេជប៉ាុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រ ៊ីកចពប្មើន្។  

ស៉ូមអរគុ្ណ! 
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