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Japan Provides US$179,308 

for Rehabilitating Irrigation and Strengthening Agricultural Cooperatives 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$179,308 in total for two 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 two recipients respectively, to carry out the 

following projects. 

 

1. ‘The Project for Rehabilitating Kosh Svay Irrigation in Kampong Cham Province 

(US$89,508) 

Recipient: Kampong Cham Provincial Department of Water Resources and Meteorology 

In this project, an existing irrigation system consisting of a dam, an access road, a water gate 

and a culvert will be rehabilitated, and also a new culvert will be constructed in Tropang Pras 

Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham Province. This project will ensure the 

efficient water supply for rice fields and expand the irrigated agricultural land. It is expected to 

benefit more than 5,000 local residents from increasing of rice crop production, through 

rehabilitating dyke used as access road to transport agricultural crops easily, and result in 

improvement of their living standard. 

 

2. ‘The Project for Strengthening Agricultural Cooperatives in Memot District and Dambae 

District, Tboung Khmum Province’ (US$89,800) 

Recipient:Tboung Khmum Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries 

In this project, warehouses will be constructed, and a pepper dryer and a cashew nut processing 

equipment will be installed to two Agricultural Cooperatives(AC), one in Memot District and 

the other in Dambae District, Tboung Khmum Province. Both ACs have difficulty to enhance 

the value of their commercial crops such as pepper and cashew nut, due to the lack of proper 

facilities for processing and place to store them. It is expected that approximately 450 farmers 



belong to those ACs will gain benefit from improvement in quality of their agricultural 

products and added value chain thorough AC’s business.  

 

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 620 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.04 PR-20/EoJ                          ថ្ងៃទី២២ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

ជប ៉ុនផ្តល់ ១៧៩,៣០៨ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ 
សម្រាប់ការស្តត រម ើងវញិនូវម្របព័នធធារាស្តស្រសតនិងពម្រងឹងសហគេន៍កសិកេម 

 
រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តល់ថវកិាសរ៉ុបចំនួន ១៧៩,៣០៨ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ ដល់អងគភាព

ចំនួនពីរ មម្រកាេមម្រោងការណ៍ជំនួយឧបត្ថេភឥត្សំណងសម្រាប់គមម្រាងម្ររង់ម្រាយតូ្ចសនតិស៉ុខ
េន៉ុសសជាតិ្ (ជំនួយគូស្តណូណិ) ។ កិចចសនាផ្តល់ជំនួយ ម្រត្វូបានច៉ុុះហត្ថមលខាមៅថ្ថៃមនុះ មដ្ឋយ 
ឯកឧត្តេ េិកាេិ ា ស្តហ៉ុីរ   ូឯកអគគរាជរូត្វសិ្តេញ្ញ និងមពញសេត្ថភាពរបស់ម្របមរសជប ៉ុនម្របចំម្រពុះ
រាជាណាចម្រកកេព៉ុជា និង អនកតំ្ណាងអងគភាពររួលជំនួយាំងពីរ សម្រាប់គមម្រាងដូចត្មៅ៖ 
 
១.គមម្រាងស្តត រម ើងវញិនូវម្របព័នធធារាស្តស្រសតមកាុះស្តា យ មខត្តកំពង់ចេ  
(ថវកិាចំនួន ៨៩,៥០៨ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពររួលជំនួយ៖ េនទីរធនធានរឹកនិងឧត្៉ុនិយេមខត្តកំពង់ចេ 

 កន៉ុងគមម្រាងមនុះ ម្របព័នធធារាស្តស្រសតែដលាន្ស្តប់ រេួានរំនប់រឹក ផ្ាូវមធាើដំមណើ រ  
ាា ររឹក និង បំពង់លូ នឹងម្រត្ូវបានស្តត រម ើងវញិ មហើយបំពង់លូថមីនឹងម្រត្វូបានស្តងសង់ 
កន៉ុងឃ៉ុំម្រត្ពំងម្រពុះ ្សុកថ្ម្រពឈរ មខត្តកំពង់ចេ។ គមម្រាងមនុះនឹងធានាបាននូវការផ្គត់្ផ្គង់រឹក
ម្របកបមដ្ឋយម្របសិរធភាពសម្រាប់វាលែ្សនិងពម្រងីកដីម្ស្តច្សពកសិកេម។ គមម្រាងមនុះម្រត្ូវបាន
មគរពឹំងថានឹងផ្តល់ផ្លម្របមោជន៍ដល់ម្របជាជនកន៉ុងតំ្បន់ជាង ៥,០០០ នាក់កន៉ុងការបមងកើនផ្លិត្កេម
ដំណំា្សវូ តាេរយៈការស្តត រម ើងវញិនូវរំនប់រឹក មដ្ឋយមម្របើម្របាស់ជាផ្ាូវមដើេបីដឹកជញ្ជូ នដំណំា
កសិកេមឲ្យានភាពងាយ្សួល មហើយជាលរធផ្លមធាើមអាយជីវភាពរស់មៅរបស់ពួកមគានភាព
ម្របមសើរម ើង។ 
 

 



២.គមម្រាងពង្ររឹសហគមនក៍សិកមមកនុរង្សុកមមមត ់នរិ ង្សុកតបំែរ មេតតតបរូឃមុ ំ
(ថវកិាចំនួន៨៩,៨០០ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពររួលជំនួយ៖ េនទីរកសិកេម រ៉ុកាា ម្របាញ់និងមនស្តរមខត្តត្បូងឃម៉ុំ 
 កន៉ុងគមម្រាងមនុះ ឃ្ា ំងសត៉ុកនឹងម្រត្ូវបានស្តងសង់ មហើយា ស៉ុីនសេៃួត្មម្រេចនិងឧបករណ៍ែកថ្ចន
ម្រោប់ស្តា យចនទីនឹងម្រត្វូបានត្មេាើងកន៉ុងសហគេន៍កសិកេមចំនួន ២ កែនាងគឺេួយមៅ្សុកមេេត់្និង
េួយមរៀត្មៅ្សុកតំ្ែបរមខត្តត្បូងឃម៉ុំ។ សហគេន៍កសិកេមាំងពីរានការលំបាកកន៉ុងការតំ្ម ើង
ត្ថ្េាថ្នដំណំាពណិជជកេមរបស់ពួកមគែដលានដូចជាមម្រេចនិងស្តា យចនទីមដ្ឋយស្តរែត្ខាុះខាត្
បរកិាា រែដលសេ្សបសម្រាប់ែកថ្ចននិងកែនាងសម្រាប់ផ្ទ៉ុក។ មយើងរពឹំងថាម្របជាកសិករម្របាណជា 
៤៥០ នាក់ ែដលជាសាជិករបស់សហគេន៍កសិកេមនឹងររួលបានអត្ថម្របមោជន៍ពីការែកលេអ
គ៉ុណភាពផ្លិត្ផ្លកសិកេមរបស់ពួកមគនិងបែនថេែខសសងាា ក់ត្ថ្េាឲ្យកាន់ែត្ស៉ុីជមម្រៅកន៉ុងអាជីវកេម
របស់សហគេន៍កសិកេម។ 
 
ជំនួយឥត្សំណងគូស្តណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចប់មផ្តើេមៅម្របមរសកេព៉ុជាមៅឆ្ន ំ១៩៩១ មដើេប ី
ោំម្ររដល់កិចចខិត្ខំម្របឹងែម្របងរបស់កេព៉ុជាកន៉ុងការអភិវឌ្ឍនិងស្តថ បនាម្របមរសម ើងវញិមៅតាេ
កម្រេិត្េូលដ្ឋា ន។ គមម្រាងជំនួយមនុះ ានរិសមៅការពរជនងាយរងមម្រោុះពីកតាត េួយចំនួនដូចជា៖ 
ភាពម្រកីម្រក និងភាពអក៉ុសល ែដលអាចគំរាេកំែហងមដ្ឋយផ្ទទ ល់ដល់ជីវភាពរស់មៅ ការចិញ្ច ឹេជីវតិ្ 
និងមសចកតីថ្ថាថនូររបស់ពួកមគ ក៏ដូចជាជួយជំរ៉ុញនូវភាពាច ស់ការមលើខាួនឯងរបស់ម្របជាសហគេន៍។ 
ចប់តំាងពីឆ្ន ំ១៩៩១ រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានផ្តល់ថវកិាជាង៦០ល្លនដ៉ុល្លា រអាមេរកិដល់អាជាា ធរ 
េូលដ្ឋា ន និងអងគការមម្រៅរដ្ឋា ភិបាល មដើេបីអន៉ុវត្តគមម្រាងគូស្តណូណិចំនួន៦២០គមម្រាងមៅរូាំង
ម្របមរសកេព៉ុជា៕ 

________________________________________________________________________ 

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 
២២ មករា ២០២០ 

 
- ស៉ូមពោរេ ពោក អ ុច ហុ៊ីង ប្បធាន្មជឈមណ្ឌ េពសវាបពចចកពទសសប្មប់ប្បេ័ន្ធពរសាចរសេ

និ្ងឧតុ្និ្យមនន្ប្កសួងធន្ធាន្ទឹកនិ្ងឧតុ្និ្យម 
- ស៉ូមពោរេ ពោក ជា សាាំងដ៉ូណា ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្អភិវឌ្ឍន៍្សហគ្មន៍្កសិកមម  
- ស៉ូមពោរេពោក អ ុម វបុិេ ប្បធាន្មន្ទ៊ីរធន្ធាន្ទឹកនិ្ងឧតុ្និ្យមពខត្តកាំេង់ចម 
- ស៉ូមពោរេពោក ពហង េិសិដា ប្បធាន្មន្ទ៊ីរកសិកមម រុកាខាប ប្បមញ់និ្ងពន្សាទពខត្តត្បូ៉ូង្មុាំ 
- ស៉ូមពោរេពភញៀវកិតិ្តយសាាំងអស់ជាទ៊ីពមប្ត្៊ី  

 
ស៉ូមជាំរាបសួរ! ខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយថ្ដេបាន្ ពរៀបចាំេិធ៊ីចុះហត្ថពេខាពេើកិចចសន្ា

ផ្តេ់ជាំនួ្យកនុងគ្ពប្មងប្ទង់ប្ាយត្៉ូចសន្តិសុខមនុ្សសជាតិ្   KUSANONE នានលៃពន្ះ។ ចប់េ៊ីកថ្ន្ែង
ពន្ះពៅ ខញុាំនឹ្ងថ្លែងសុន្ទរកថាពដ្ឋយមន្ការបកថ្ប្ប។ 
 

បថ្ន្ថមពេើគ្ពប្មងឥណ្ាន្ខាន ត្ធាំនិ្ងជាំនួ្យឥត្សាំណ្ង រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្បាន្នឹ្ងកាំេុងអនុ្វត្ត
កមមវធិ៊ី  KUSANONE ពៅកមពុជាចប់តាំងេ៊ីឆ្ន ាំ ១៩៩១ ពដើមបូ៊ីជួយដេ់អាជាញ ធរម៉ូេដ្ឋា ន្និ្ងអងគការ
ពប្ៅរដ្ឋា ភិបាេកនុងការអនុ្វត្តគ្ពប្មងរបស់េួកោត់្។ KUSANONE មន្ន័្យថា “ម៉ូេដ្ឋា ន្” កនុង
ភាសាជប៉ាុន្ ពហើយរហ៉ូត្មកដេ់ពេេពន្ះសាថ ន្ទ៉ូត្ជប៉ាុន្ប្បចាំប្បពទសកមពុជាបាន្ផ្តេ់ជាំនួ្យពប្ចើន្
ជាង ៦០០គ្ពប្មង តមរយៈជាំនួ្យ KUSANONE ។ ពយើងមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយថ្ដេ
គ្ពប្មងាាំងពន្ះបាន្ច៉ូេរួមចាំថ្ណ្កពដ្ឋយផ្ទទ េ់កនុងការពេើកកមពស់គុ្ណ្ភាេនន្ជ៊ីវភាេពៅកប្មិត្
ម៉ូេដ្ឋា ន្កនុងប្បពទសកមពុជា។ 
 

នលៃពន្ះ ខញុាំនឹ្ងថ្ណ្នាាំគ្ពប្មងន្៊ីមួយៗថ្ដេបាន្ចុះហត្ថពេខា ដ៉ូចខាងពប្កាម៖ 

ពៅកនុងគ្ពប្មងទ៊ី ១ សប្មប់មន្ទ៊ីរធន្ធាន្ទឹកនិ្ងឧតុ្និ្យមពខត្តកាំេង់ចម រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្ផ្តេ់
លវកិាប្បមណ្ ៩០,០០០ ដុោែ រអាពមរកិសប្មប់ការសាត រប្បេ័ន្ធធារាសា្សតពៅ្ុាំប្ត្ាំាំងប្េះ  
រសុកនប្េឈរ ពខត្តកាំេង់ចម។ គ្ពប្មងពន្ះនឹ្ងធានាបាន្ន្៉ូវការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកប្បកបពដ្ឋយប្បសិទធភាេ
សប្មប់វាេថ្រសនិ្ងេប្ង៊ីកដ៊ីកសិកមមពរសាចរសេ។ ពយើងរ ាំេឹងថានឹ្ងផ្តេ់ផ្េប្បពោជន៍្ដេ់ប្បជាជន្
កនុងត្ាំបន់្ជាង ៥,០០០ នាក់ ពដ្ឋយបពងកើន្ផ្េិត្កមមដាំណាាំរសូវ តមរយៈសាត រព ើងវញិន្៉ូវទាំន្ប់ទឹក 
ពដ្ឋយពប្បើប្បាស់ជាផ្ែ៉ូវពដើមបូ៊ីដឹកជញ្ជ៉ូ ន្ដាំណាាំកសិកមមឲ្យមន្ភាេងាយរសួេ។ ខញុាំសងឃឹមោ៉ាងមុត្មាំថា
គ្ពប្មងពន្ះពធវើពអាយជ៊ីវភាេរស់ពៅរបស់េួកោត់្មន្ភាេប្បពសើរព ើង។ 
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 ពៅកនុងគ្ពប្មងទ៊ី ២ សប្មប់មន្ទ៊ីរកសិកមមរុកាខាប ប្បមញ់និ្ងពន្សាទពខត្តត្បូ៉ូង្មុាំ  រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្ផ្តេ់
លវកិាប្បមណ្ ៩០,០០០ ដុោែ រអាពមរកិ សប្មប់េប្ងឹងសហគ្មន៍្កសិកមមតមរយៈការសាងសង់ឃ្ែ ាំង
សតុក ត្ពមែើងម៉ា សុ៊ីន្សមៃួត្ពប្មចនិ្ងឧបករណ៍្ថ្កនចនប្ោប់សាវ យចន្ទ៊ី។ ពយើងរ ាំេឹងថាប្បជាកសិករប្បមណ្ 
៤៥០ នាក់ថ្ដេជាសមជិករបស់សហគ្មន៍្កសិកមមនឹ្ងទទួេបាន្អត្ថប្បពោជន៍្េ៊ីការថ្កេមអគុ្ណ្
ភាេផ្េិត្ផ្េកសិកមមរបស់េួកោត់្និ្ងបថ្ន្ថមថ្ខសសងាវ ក់ត្នមែឲ្យកាន់្ថ្ត្សុ៊ីជពប្ៅកនុងអាជ៊ីវកមមរបស់
សហគ្មន៍្កសិកមម។ 

 
ខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយពដ្ឋយសពងកត្ព ើ្ញថានាពេេលម៊ីៗពន្ះ ប្បពទសកមពុជាបាន្និ្ងកាំេុង

មន្ការអភិវឌ្ឍោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ ពាះជាោ៉ាងណាក៏ពដ្ឋយខញុាំក៏ទទួេសាគ េ់ថាពៅថ្ត្មន្បញ្ហា ប្បឈម
មួយចាំនួ្ន្ថ្ដេប្ត្ូវពដ្ឋះរសាយពដើមបូ៊ីពេើកកមពស់គុ្ណ្ភាេជ៊ីវភាេរបស់ប្បជាជន្។ ប្បពទសជប៉ាុន្នឹ្ងបន្ត
ច៉ូេរួមចាំថ្ណ្កកនុងការពដ្ឋះរសាយបញ្ហា ប្បឈមាាំងពនាះតមរយៈពប្ោងការណ៍្សហប្បតិ្បត្តិការ 
ពសដាកិចចនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ពផ្សងៗ។ 

 
ស៉ូមអរគុ្ណ្សប្មប់ការច៉ូេរួមកនុងកមមវធិ៊ីចុះហត្ថពេខានានលៃពន្ះ។ ខញុាំស៉ូមជ៉ូន្េរ ឯកឧត្តម ពោកជាំាវ 

ពោក ពោករស៊ី ស៉ូមមន្សុខភាេេអ សុភមងគេ និ្ង ស៉ូមឲ្យមិត្តភាេជប៉ាុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រ ៊ីកចពប្មើន្។  
ស៉ូមអរគុ្ណ្! 
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