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Japan Provides US$276,266 

for Constructing School building and Water Supply System 

The Government of Japan has agreed to provide US$276,266 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 Constructing School Building at Banteay Pranak Lower Secondary School

in Kampong Speu Province (US$90,754) 

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

In this project, a six-room school building equipped with school furniture and a two-room toilet 

will be built at Banteay Pranak Lower Secondary School in Kampong Speu Province. Currently, 

students in this school have difficulties in studying, due to the lack of school facilities. This 

project will ensure the safer and more comfortable learning environment. It is expected to 

benefit approximately 500 of both students and teachers through the improvement in quality of 

education. 

2. ‘The Project for Constructing Water Supply System at Phnom Chat Disabled Soldiers

Development Center in Banteay Meanchey Province’ (US$185,512) 

Recipient: Cambodian Water Association 

In this project, water supply system will be constructed and approximately 30km water 

distribution networks will be installed at Phnom Chat Disabled Soldiers Development Center 

in Banteay Meanchey Province. Most of the people living in the center are disabled and they 

are facing difficulties in accessing to water source because there is no water supply system 

within the area of the center. Through this project, more than 1,800 people will have an access 

to clean water and it will contribute to improve their living standard. 



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 622 KUSANONE 

projects throughout Cambodia.  
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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 
ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 

លេខ.09 PR-20/EoJ ថ្ងៃទី៥ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០

ជប ៉ុនផ្តល់ ២៧៦,២៦៦ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ
សម្រាប់ការសាងសង់អគារសិកានិងម្របព័នធផ្គត់ផ្គង់ទឹក 

រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តល់ថវកិាសរ៉ុបចំនួន ២៧៦,២៦៦ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ ដល់អងគភាព
ចំនួនពីរ មម្រកាេមម្រគាងការណ៍ជំនួយឧបតថេភឥតសំណងសម្រាប់គមម្រាងម្រទង់ម្រាយតូចសនតិស៉ុខ
េន៉ុសសជាតិ (ជំនួយគូសាណូណិ) ។ កិចចសនាផ្តល់ជំនួយ ម្រតវូបានច៉ុុះហតថមលខាមៅថ្ថៃមនុះ មដ្ឋយ 
ឯកឧតតេ េិកាេិ ា សាហ៉ុីរ   ូឯកអគគរាជទូតវសិាេញ្ញ និងមពញសេតថភាពរបស់ម្របមទសជប ៉ុនម្របចំ 
ម្រពុះរាជាណាចម្រកកេព៉ុជា និង អនកតំណាងអងគភាពទទួលជំនួយាំងពីរ សម្រាប់គមម្រាងដូចតមៅ៖ 

១.គមម្រាងសាងសង់អគារសិកាមៅអន៉ុវទិាល័យបន្ទា យម្របណាកមខតតកំពង់សព ឺ
(ថវកិាចំនួន ៩០,៧៥៤ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពទទួលជំនួយ៖ េនាីរអប់រយំ៉ុវជននិងកីឡាមខតតកំពង់សពឺ 

 កន៉ុងគមម្រាងមនុះ អគារសិកាចំនួន៦បនាប់ បំពាក់ជាេួយនឹងមម្រគឿងសង្ហា រេឹ និង  
បងគន់អន្ទេ័យចំនួន ២បនាប់ នឹងម្រតូវសាងសង់មៅអន៉ុវទិាល័យបន្ទា យម្របណាកកន៉ុងមខតតកំពង់សពឺ។
បចច៉ុបបននសិសសដដលមៅកន៉ុងសាល្លមនុះានការលំបាកកន៉ុងការសិកាមដ្ឋយសារដតខវុះខាតនូវបរកិាា រ
សិកា។ គមម្រាងមនុះនឹងធាន្ទបាននូវបរយិាកាសសិកាម្របកបមដ្ឋយស៉ុវតថិភាពនិងានផាស៉ុខភាព
ជាងេ៉ុន។ មយើងរពឹំងថាការដកលេអគ៉ុណភាពថ្នការអប់រមំនុះ នឹងផ្តល់ផ្លម្របមយាជន៍ដល់
សិសាន៉ុសិសសម្រពេាំងម្រគូម្របាណ ៥០០ ន្ទក់។ 



២.គមម្រាងសាងសង់ម្របព័នធផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាអ តកន៉ុងេណឌ លអភិវឌ្ឍន៍មយាធិនពិការភនំឆ័ម្រត 
មខតតបន្ទា យានជ័យ (ថវកិាចំនួន១៨៥,៥១២ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពទទួលជំនួយ៖ សាគេទឹកកេព៉ុជា 
 កន៉ុងគមម្រាងមនុះ ម្របព័នធផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាអ តនឹងម្រតុវបានសាងសង់ មហើយ បណាត ញដចកចយទឹក
ម្របាណ ៣០គីឡូដេ ម្រត នឹងម្រតូវបានតមេាើងកន៉ុងេណឌ លអភិវឌ្ឍន៍មយាធិនពិការភនំឆ័ម្រតមខតត 
បន្ទា យានជ័យ។ ម្របជាជនភាគមម្រចើនដដលរស់មៅកន៉ុងេណឌ លមនុះគឺានពិការភាពមហើយពួកមគ
កំព៉ុងជួបការលំបាកកន៉ុងការទទួលបានទឹកពីមម្រពាុះេិនានម្របព័នធផ្គត់ផ្គង់ទឹកមៅកន៉ុងេណឌ លមន្ទុះ
មទ។ តាេរយៈគមម្រាងមនុះម្របជាជនម្របាណ ១,៨០០ ន្ទក់នឹងានទឹកសាអ តមម្របើម្របាស់ម្រពេាំង
ចូលរេួចំដណកមលើកកេពស់ជីវភាពរស់មៅរបស់ពួកគាត់។ 

ជំនួយឥតសំណងគូសាណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចប់មផ្តើេមៅម្របមទសកេព៉ុជាមៅឆ្ន ំ១៩៩១ មដើេប ី
គំាម្រទដល់កិចចខិតខំម្របឹងដម្របងរបស់កេព៉ុជាកន៉ុងការអភិវឌ្ឍនិងសាថ បន្ទម្របមទសមឡើងវញិមៅតាេ
កម្រេិតេូលដ្ឋា ន។ គមម្រាងជំនួយមនុះ ានទិសមៅការពារជនង្ហយរងមម្រគាុះពីកតាត េួយចំនួនដូចជា៖ 
ភាពម្រកីម្រក និងភាពអក៉ុសល ដដលអាចគំរាេកំដហងមដ្ឋយផាា ល់ដល់ជីវភាពរស់មៅ ការចិញ្ច ឹេជីវតិ 
និងមសចកតីថ្ថាថនូររបស់ពួកមគ ក៏ដូចជាជួយជំរ៉ុញនូវភាពាច ស់ការមលើខាួនឯងរបស់ម្របជាសហគេន៍។ 
ចប់តំាងពីឆ្ន ំ១៩៩១ រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានផ្តល់ថវកិាជាង៦០ល្លនដ៉ុល្លា រអាមេរកិដល់អាជាា ធរ 
េូលដ្ឋា ន និងអងគការមម្រៅរដ្ឋា ភិបាល មដើេបីអន៉ុវតតគមម្រាងគូសាណូណិចំនួន៦២២គមម្រាងមៅ 
ទូាំងម្របមទសកេព៉ុជា៕ 

________________________________________________________________________ 

ស្ថា នទូតជប ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 

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

អីុខម្ េ៖ 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 
៥ កុមភៈ ២០២០ 

- ស៉ូមពោរេឯកឧត្តម ឯក សុន្ចន់្ រដ្ឋមន្តន្ត៊ីប្បតិ្ភ៉ូអមនាយករដ្ឋមន្តន្ត៊ី  
- ស៉ូមពោរេឯកឧត្តម ពហង េ៊ីមប្ទ៊ី អនុ្រដ្ឋពេខាធិការប្កសួងទាំនាក់ទាំន្ងជាមួយរដ្ឋសភា -
ប្េឹទធសភា និ្ងអធិការកិចច 

- ស៉ូមពោរេពោក ចច ឡ៉ូ ប្បធាន្សមគ្មទឹកកមពុជា 
- ស៉ូមពោរេពោក យឹម គឹ្មហាច អនុ្ប្បធាន្មន្ទ៊ីរអប់រ ាំយុវជន្និ្ងក៊ីឡាពខត្តកាំេង់សពឺ 
- ស៉ូមពោរេពភញៀវកិតិ្តយសាាំងអស់ជាទ៊ីពមប្ត្៊ី  

ស៉ូមជាំរាបសួរ! ខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយថ្ដ្េបាន្ ពរៀបចាំេិធ៊ីចុះហត្ថពេខាពេើកិចចសន្ា
ផ្តេ់ជាំនួ្យកនុងគ្ពប្មងប្ទង់ប្ាយត្៉ូចសន្តិសុខមនុ្សសជាតិ្   KUSANONE នាចលៃពន្ះ។ ចប់េ៊ីកថ្ន្ែង
ពន្ះពៅ ខញុាំនឹ្ងថ្លែងសុន្ទរកថាពោយមន្ការបកថ្ប្ប។ 

បថ្ន្ថមពេើគ្ពប្មងឥណាន្ខាន ត្ធាំនិ្ងជាំនួ្យឥត្សាំណង រោឋ ភិបាេជប៉ាុន្បាន្នឹ្ងកាំេុងអនុ្វត្ត
កមមវធិ៊ី  KUSANONE ពៅកមពុជាចប់តាំងេ៊ីឆ្ន ាំ ១៩៩១ ពដ្ើមប៊ីជួយផ្ទទ េ់ដ្េ់អាជាញ ធរម៉ូេោឋ ន្និ្ង 
អងគការពប្ៅរោឋ ភិបាេកនុងការអនុ្វត្តគ្ពប្មងរបស់េួកោត់្។ KUSANONE មន្ន័្យថា “ម៉ូេោឋ ន្” 
កនុងភាសាជប៉ាុន្។ រហ៉ូត្មកដ្េ់ពេេពន្ះសាថ ន្ទ៉ូត្ជប៉ាុន្ប្បចាំប្បពទសកមពុជាបាន្ផ្តេ់ជាំនួ្យពប្ចើន្
ជាង ៦០០គ្ពប្មង តមរយៈជាំនួ្យ KUSANONE ។ ពយើងមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយថ្ដ្េ
គ្ពប្មងាាំងពន្ះបាន្ច៉ូេរួមចាំថ្ណកពោយផ្ទទ េ់កនុងការពេើកកមពស់គុ្ណភាេចន្ជ៊ីវភាេរស់ពៅរបស់
ប្បជាជន្កមពុជាកនុងកប្មិត្ម៉ូេោឋ ន្។ 

ចលៃពន្ះ ខញុាំនឹ្ងថ្ណនាាំគ្ពប្មងន្៊ីមួយៗថ្ដ្េបាន្ចុះហត្ថពេខា ដ្៉ូចខាងពប្កាម៖ 

ពៅកនុងគ្ពប្មងទ៊ី១ សប្មប់មន្ទ៊ីរអប់រ ាំយុវជន្និ្ងក៊ីឡាពខត្តកាំេង់សពឺ រោឋ ភិបាេជប៉ាុន្ផ្តេ់លវកិា
ប្បមណ ៩០,០០០ ដុ្ោែ រអាពមរកិសប្មប់ការសាងសង់អោរសិកាចាំនួ្ន្៦បន្ទប់ និ្ងបងគន់្អនាម័យ
ចាំនួ្ន្២បន្ទប់ពៅអនុ្វទិាេ័យបនាទ យប្បណាកពខត្តកាំេង់សពឺ។ គ្ពប្មងពន្ះមន្ពោេបាំណងធានាឲ្យ
បាន្ន្៉ូវបរយិាកាសសិកាប្បកបពោយសុវត្ថិភាេនិ្ងមន្ផ្ទសុខភាេជាងមុន្សប្មប់សិសានុ្សិសស។ 
ពយើងរ ាំេឹងថានឹ្ងផ្តេ់ផ្េប្បពយាជន៍្ដ្េ់សិសានុ្សិសសប្េមាាំងប្គ្ូប្បមណ ៥០០ នាក់តមរយៈការថ្ក
េមអគុ្ណភាេចន្ការអប់រ ាំពន្ះ។ 



ពៅកនុងគ្ពប្មងទ៊ី២ សប្មប់អងគការសមគ្មទឹកកមពុជា រោឋ ភិបាេជប៉ាុន្ផ្តេ់លវកិាប្បមណ 
១៨៥,០០០ ដុ្ោែ រអាពមរកិ សប្មប់ធានាឲ្យបាន្ន្៉ូវការទទួេបាន្ទឹកសាអ ត្និ្ងអនាម័យតមរយៈការ
សាងសង់ប្បេ័ន្ធផ្គត់្ផ្គង់ទឹកនិ្ងត្ពមែើងបណាត ញថ្ចកចយទឹកពៅមណឌ េអភិវឌ្ឍន៍្ពយាធិន្េិការភនាំឆ័ប្ត្
កនុងពខត្តបនាទ យមន្ជ័យ។ ពយើងរ ាំេឹងថាប្បជាជន្ប្បមណ១,៨០០ នាក់ ថ្ដ្េភាគ្ពប្ចើន្ជាជន្មន្េិការ
ភាេនឹ្ងទទួេបាន្ទឹកសាអ ត្តមរយៈគ្ពប្មងពន្ះ។ ខញុាំសងឃឹមយា៉ាងមុត្មាំថាគ្ពប្មងពន្ះនឹ្ងនាាំពៅរកការ
ថ្កេមអន្៉ូវកាំរតិ្ជ៊ីវភាេរស់ពៅរបស់េួកោត់្។ 

ខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយពោយសពងេត្ព ើញថានាពេេលម៊ីៗពន្ះ ប្បពទសកមពុជាបាន្និ្ងកាំេុង
មន្ការអភិវឌ្ឍយា៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ ពាះជាយា៉ាងណាក៏ពោយខញុាំក៏ទទួេសាគ េ់ថាពៅថ្ត្មន្បញ្ហា ប្បឈម
មួយចាំនួ្ន្ថ្ដ្េប្ត្ូវពោះស្រសាយពដ្ើមប៊ីពេើកកមពស់ន្៉ូវគុ្ណភាេជ៊ីវភាេរស់ពៅរបស់ប្បជាជន្។ 
ប្បពទសជប៉ាុន្នឹ្ងបន្តច៉ូេរួមចាំថ្ណកកនុងការពោះស្រសាយបញ្ហា ប្បឈមាាំងពនាះតមរយៈពប្ោងការណ៍
សហប្បតិ្បត្តិការពសដ្ឋកិចចនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ពផ្សងៗ រួមបញ្ច៉ូ េាាំង KUSANONE។ 

ស៉ូមអរគុ្ណសប្មប់ការច៉ូេរួមកនុងកមមវធិ៊ីចុះហត្ថពេខានាចលៃពន្ះ។ ខញុាំស៉ូមជ៉ូន្េរ ឯកឧត្តម ពោកជាំាវ 
ពោក ពោកស្រស៊ី ស៉ូមមន្សុខភាេេអ សុភមងគេ និ្ង ស៉ូមឲ្យមិត្តភាេជប៉ាុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រ ៊ីកចពប្មើន្។  

ស៉ូមអរគុ្ណ! 
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