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Japan Provides US$398,113 

for Constructing School Building and Water Supply System 

The Government of Japan has agreed to provide US$398,113 in total for four 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 four recipients respectively, to carry out the 

following projects. 

1. ‘The Project for Constructing of Water Supply System in Raing Khvav Village, Pursat

Province’ (US$103,885) 

Recipient: Life With Dignity 

In this project, water supply system will be constructed and approximately 17km water 

distribution networks includes seven water distribution points will be installed at Raing Khvav 

village. Through this project, more than 880 people will have an access to clean water and it 

will contribute to improve their living standard. 

2. ‘The Project for Constructing School Building at Kroch Primary School in Ou Chum District,

Ratanakiri Province’ (US$90,128) 

Recipient: Ratanakiri Provincial Department of Education, Youth and Sport 

In this project, a five-room school building equipped with school furniture and a four-room 

toilet will be built at kroch Primary School in Ratanakiri Province. It is expected to benefit over 

320 of both students and teachers through the improvement of learning environment. 

3. ‘The Project for Constructing School Building at Bok Teuk Primary School in Preak Prasap

District, Kratie Province’ (US$98,100) 

Recipient: Kratie Provincial Department of Education, Youth and Sport 

In this project, a five-room school building equipped with school furniture and a four-room 

toilet will be built at Bok Teuk Primary School in Kratie Province. It is expected to benefit over 

320 of both students and teachers through the improvement of learning environment. 



4. ‘The Project for Constructing School Building at May Mong Lower Secondary School in 

Kaev Seima District, Mondulkiri Province’ (US$106,000) 

Recipient: Mondulkiri Provincial Department of Education, Youth and Sport 

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

toilet will be built at May Mong Lower Secondary School in Mondulkiri Province. It is 

expected to benefit over 200 of both students and teachers through the improvement of learning 

environment. 

 

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 624 KUSANONE 

projects throughout Cambodia.  

This project will ensure the safer and more comfortable learning environment. 

 

_________________________________________________________ 

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.24 PR-20/EoJ                          ថ្ងៃទី១៩ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

ជប ៉ុនផ្តល់ ៣៩៨,១១៣ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ 
សម្រាប់ការសាងសង់អគារសិកានិងម្របព័នធផ្គត់ផ្គង់ទឹក 

 
រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តល់ថវកិាសរ៉ុបចំនួន ៣៩៨,១១៣ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ ដល់អងគភាព

ចំនួនបួន មម្រកាេមម្រគាងការណ៍ជំនួយឧបតថេភឥតសំណងសម្រាប់គមម្រាងម្រទង់ម្រាយតូចសនតិស៉ុខ
េន៉ុសសជាតិ (ជំនួយគូសាណូណិ) ។ កិចចសនាផ្តល់ជំនួយ ម្រតវូបានច៉ុុះហតថមលខាមៅថ្ថៃមនុះ មដ្ឋយ 
ឯកឧតតេ េិកាេិ ា សាហ៉ុ៊ីរ   ូឯកអគគរាជទូតវសិាេញ្ញ និងមពញសេតថភាពរបស់ម្របមទសជប ៉ុនម្របចំ 
ម្រពុះរាជាណាចម្រកកេព៉ុជា និង អនកតំណាងអងគភាពទទួលជំនួយាំងបួន សម្រាប់គមម្រាងដូចតមៅ៖ 
 
១.គមម្រាងសាងសង់ម្របព័នធផ្គត់ផ្គង់ទឹកកន៉ុងភូេិរាងំខាា វមខតតមោធិ៍សាត់ 
(ថវកិាចំនួន ១០៣,៨៨៥ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពទទួលជំនួយ៖ អងគការជ៊ីវតិថ្ថាថនូរ 

មៅកន៉ុងគមម្រាងមនុះម្របព័នធផ្គត់ផ្គង់ទឹកនឹងម្រតូវបានសាងសង់ មហ យបណាត ញែចកចយទឹក
ម្របាណ ១៧ គ៊ីឡូែេ ម្រត រេួជាេួយនឹងកែនាងែចកចយទឹកចំនួន ៧ កែនាងនឹងម្រតូវតមេា ងមៅភូេិរាងំ
ខាា វ។ តាេរយៈគមម្រាងមនុះ ម្របជាជនជាង ៨៨០ នាក់នឹងានទឹកសាា តមម្រប ម្របាស់មហ យគមម្រាងមនុះ
នឹងចូលរេួចំែណកកន៉ុងការមល កកេពស់ជ៊ីវភាពរស់មៅរបស់ពួកគាត់។ 
២.គមម្រាងសាងសង់អគារសិកាមៅសាល្លបឋេសិកាម្រកចូកន៉ុងស្សុកអូរជ៉ុំមខតតរតនគិរ ៊ី 
(ថវកិាចំនួន៩០,១២៨ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពទទួលជំនួយ៖ េនទ៊ីរអប់រយំ៉ុវជននិងក៊ីឡាមខតតរតនគិរ ៊ី 
 មៅកន៉ុងគមម្រាងមនុះអគារសិកាេួយខនងាន ៥ បនទប់បំោក់មដ្ឋយមម្រគឿងសង្ហា រេឹ និងបងគន់អនា
េ័យ ៤ បនទប់នឹងម្រតូវបានសាងសង់មៅសាល្លបឋេសិកាម្រកូចកន៉ុងមខតតរតនគិរ ៊ី។ មយ ងរពឹំងថាម្រគូ
និងសិសសមម្រច នជាង ៣២០នាក់ នឹងទទួលបានផ្លម្របមោជន៍តាេរយៈការែកលេាបរោិកាសសិក្
សា។ 
 



 
៣.គមម្រាងសាងសង់អគារសិកាមៅសាល្លបឋេសិកាប៉ុកទឹកកន៉ុងស្សុកែម្រពកម្របសពា មខតតម្រកមចុះ 
(ថវកិាចំនួន៩៨,១០០ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពទទួលជំនួយ៖ េនទ៊ីរអប់រយំ៉ុវជននិងក៊ីឡាមខតតម្រកមចុះ 
មៅកន៉ុងគមម្រាងមនុះអគារសិកាេួយខនងាន ៥ បនទប់បំោក់មដ្ឋយមម្រគឿងសង្ហា រេឹនិងបងគន់អនាេ័យ 
៤បនទប់នឹងម្រតូវបានសាងសង់មៅសាល្លបឋេសិកាប៉ុកទឹកកន៉ុងមខតតម្រកមចុះ។ មយ ងរពឹំងថាម្រគនិូង
សិសសមម្រច នជាង ៣២០នាក់ នឹងទទួលបានផ្លម្របមោជន៍តាេរយៈការែកលេាបរោិកាសសិកា។ 
 
៤.គមម្រាងសាងសង់អគារសិកាមៅសាល្លបឋេសិកាមេេ ង់ 
(ថវកិាចំនួន១០៦,០០០ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពទទួលជំនួយ៖ េនទ៊ីរអប់រយំ៉ុវជននិងក៊ីឡាមខតតេណឌ លគិរ ៊ី 
មៅកន៉ុងគមម្រាងមនុះអគារសិកាេួយខនងាន ៥ បនទប់បំោក់មដ្ឋយមម្រគឿងសង្ហា រេឹនិងបងគន់អនាេ័យ 
២បនទប់នឹងម្រតូវបានសាងសង់មៅអន៉ុវទិាល័យមេេ ង់មខតតេណឌ លគិរ ៊ី។ មយ ងរពឹំងថាម្រគនិូងសិសស
មម្រច នជាង ២០០នាក់ នឹងទទួលបានផ្លម្របមោជន៍តាេរយៈការែកលេាបរោិកាសសិកា។ 
 
ជំនួយឥតសំណងគូសាណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចប់មផ្ត េមៅម្របមទសកេព៉ុជាមៅឆ្ន ំ១៩៩១ មដ េប៊ី 
គំាម្រទដល់កិចចខិតខំម្របឹងែម្របងរបស់កេព៉ុជាកន៉ុងការអភិវឌ្ឍនិងសាថ បនាម្របមទសមឡ ងវញិមៅតាេ
កម្រេិតេូលដ្ឋា ន។ គមម្រាងជំនួយមនុះ ានទិសមៅការោរជនង្ហយរងមម្រគាុះព៊ីកតាត េួយចំនួនដូចជា៖ 
ភាពម្រក៊ីម្រក និងភាពអក៉ុសល ែដលអាចគំរាេកំែហងមដ្ឋយផ្ទទ ល់ដល់ជ៊ីវភាពរស់មៅ ការចិញ្ច ឹេជ៊ីវតិ 
និងមសចកត៊ីថ្ថាថនូររបស់ពួកមគ ក៏ដូចជាជួយជំរ៉ុញនូវភាពាច ស់ការមល ខាួនឯងរបស់ម្របជាសហគេន៍។ 
ចប់តំាងព៊ីឆ្ន ំ១៩៩១ រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានផ្តល់ថវកិាជាង៦០ល្លនដ៉ុល្លា រអាមេរកិដល់អាជាា ធរ 
េូលដ្ឋា ន និងអងគការមម្រៅរដ្ឋា ភិបាល មដ េប៊ីអន៉ុវតតគមម្រាងគូសាណូណិចំនួន៦២៤គមម្រាងមៅ 
ទូាំងម្របមទសកេព៉ុជា៕ 

________________________________________________________________________ 

ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររមព៉ុជា 

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 
១៩ ម៊ីនា ២០២០ 

 
- ស៉ូមពោរេ ពោក សួន្ សុភាេ នាយកប្បតិ្បត្តិនន្អងគការជ៊ីវតិ្នលែលន៉ូរ  

- ស៉ូមពោរេ ពោក ខាត់្ សាម៉ា េ់ ប្បធាន្មន្ទ៊ីរអប់រ ាំយុវជន្និ្ងក៊ីឡាពខត្តរត្ន្គិ្រ ៊ី 

- ស៉ូមពោរេ ពោក ឡាយ ប៉ូរា៉ា  ប្បធាន្មន្ទ៊ីរអប់រ ាំយុវជន្និ្ងក៊ីឡាពខត្តប្កពចះ  
- ស៉ូមពោរេ ពោក ទឹម សង្វា ត្ ប្បធាន្មន្ទ៊ីរអប់រ ាំយុវជន្និ្ងក៊ីឡាពខត្តមណ្ឌ េគិ្រ ៊ី 
- ស៉ូមពោរេព្ញៀវកិតិ្តយសាាំងអស់ជាទ៊ីពមប្ត្៊ី  

 
អរុណ្សួសត៊ី អនកាាំងអស់ោន ! ខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយថ្ែេបាន្ ពរៀបចាំេិធ៊ីចុះហត្ថ

ពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យកនុងគ្ពប្មងប្ទង់ប្ាយត្៉ូចសន្តិសុខមនុ្សសជាតិ្   KUSANONE នានលៃ
ពន្ះ។  
 
បថ្ន្ថមពេើគ្ពប្មងឥណ្ាន្សមបាន្និ្ងជាំនួ្យឥត្សាំណ្ងខាន ត្ធាំ រដ្ឋា ្ិបាេជប៉ាុន្បាន្នឹ្ង

កាំេុងអនុ្វត្តកមមវធិ៊ី  KUSANONE ពៅកមពុជាចប់តាំងេ៊ីឆ្ន ាំ ១៩៩១ ពែើមប៊ីជួយែេ់អាជាញ ធរម៉ូេដ្ឋា ន្
និ្ងអងគការពប្ៅរដ្ឋា ្ិបាេកនុងការអនុ្វត្តគ្ពប្មងរបស់េួកោត់្។ KUSANONE មន្ន័្យថា  
“ម៉ូេដ្ឋា ន្” កនុងភាសាជប៉ាុន្ ពហើយរហ៉ូត្មកែេ់ពេេពន្ះសាថ ន្ទ៉ូត្ជប៉ាុន្ប្បចាំប្បពទសកមពុជាបាន្ 
ផ្តេ់ជាំនួ្យពប្ចើន្ជាង ៦០០គ្ពប្មង តមរយៈជាំនួ្យ KUSANONE ។ ពយើងមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សស
រ ៊ីករាយថ្ែេគ្ពប្មងាាំងពន្ះបាន្ច៉ូេរួមចាំថ្ណ្កពដ្ឋយផ្ទទ េ់កនុងការពេើកកមពស់គុ្ណ្ភាេនន្ជ៊ីវភាេ
ពៅកប្មិត្ម៉ូេដ្ឋា ន្កនុងប្បពទសកមពុជា។ ចប់េ៊ីកថ្ន្ែងពន្ះពៅ ខញុាំនឹ្ងថ្លែងសុន្ទរកថាពដ្ឋយមន្ការបក
ថ្ប្ប។ 
 
នលៃពន្ះ ខញុាំនឹ្ងថ្ណ្នាាំគ្ពប្មងន្៊ីមួយៗថ្ែេបាន្ចុះហត្ថពេខា ែ៉ូចខាងពប្កាម៖ 
 
ពៅកនុងគ្ពប្មងទ៊ី១ សប្មប់អងគការជ៊ីវតិ្នលែលន៉ូរ រដ្ឋា ្ិបាេជប៉ាុន្ផ្តេ់លវកិាប្បមណ្ ១០៤,០០០ 

ែុោែ រអាពមរកិ ពែើមប៊ីធានាឲ្យប្បជាជន្កនុងត្ាំបន់្អាចទទួេបាន្ទឹកសាា ត្និ្ងអនាម័យយ៉ាងង្វយ
ស្សួេ ពដ្ឋយការសាងសង់ប្បេ័ន្ធផ្គត់្ផ្គង់ទឹកនិ្ងត្ពមែើងបណាត ញថ្ចកចយទឹកពៅ ៉្ូមិរាាំងខាា វពខត្ត
ពោធិ៍សាត់្។ ពយើងរ ាំេឹងថាប្បជាជន្ប្បមណ្ ៩០០ នាក់នឹ្ងអាចទទួេបាន្ទឹកសាា ត្ពប្បើប្បាស់តម 
រយៈគ្ពប្មងពន្ះ។ ខញុាំសងឃឹមយ៉ាងមុត្មាំថាគ្ពប្មងពន្ះនឹ្ងនាាំពៅកាន់្ការថ្កេមាជ៊ីវភាេរស់ពៅរបស់
េួកោត់្។ 

 



 

 

 

គ្ពប្មងថ្ែេពៅសេ់ថ្ែេប្ត្ូវចុះហត្ថពេខានានលៃពន្ះគឺ្សាំរាប់អោរសិកានិ្ងមន្ពោេបាំណ្ង
ធានាឲ្យបាន្ន្៉ូវបរយិកាសសិកាថ្ែេមន្សុវត្ថិភាេនិ្ងមន្ផ្ទសុខភាេសប្មប់សិសស។ 

 
ពៅកនុងគ្ពប្មងទ៊ី២ សប្មប់មន្ទ៊ីរអប់រ ាំយុវជន្និ្ងក៊ីឡាពខត្តរត្ន្គិ្រ ៊ី រដ្ឋា ្ិបាេជប៉ាុន្ផ្តេ់លវកិា

ប្បមណ្ ៩ មឺុន្ែុោែ រអាពមរកិ សប្មប់សាងសង់អោរសិកា១ខនង ៥បន្ទប់សិកានិ្ង ៤បន្ទប់ទឹកពៅ
សាោបឋមសិកាប្កូចពខត្តរត្ន្គិ្រ ៊ី។ ពយើងរ ាំេឹងថាប្គ្ូនិ្ងសិសសពប្ចើន្ជាង ៣២០នាក់ នឹ្ងទទួេបាន្
ផ្េប្បពយជន៍្តមរយៈការពេើកកមពស់គុ្ណ្ភាេអប់រ ាំ។ 

 
ពៅកនុងគ្ពប្មងទ៊ី៣ សប្មប់មន្ទ៊ីរអប់រ ាំយុវជន្និ្ងក៊ីឡាពខត្តប្កពចះ រដ្ឋា ្ិបាេជប៉ាុន្ផ្តេ់លវកិា

ប្បមណ្ ៩៨,០០០ ែុោែ រអាពមរកិ សប្មប់សាងសង់អោរសិកា១ខនង ៥បន្ទប់សិកានិ្ង  
៤បន្ទប់ទឹកពៅសាោបឋមសិកាបុកទឹកពខត្តប្កពចះ។ ពយើងរ ាំេឹងថាប្គ្ូនិ្ងសិសសពប្ចើន្ជាង ៣២០
នាក់ នឹ្ងទទួេបាន្ផ្េប្បពយជន៍្តមរយៈការពេើកកមពស់គុ្ណ្ភាេអប់រ ាំ។ 

  
ពៅកនុងគ្ពប្មងទ៊ី៤ សប្មប់មន្ទ៊ីរអប់រ ាំយុវជន្និ្ងក៊ីឡាពខត្តមណ្ឌ េគិ្រ ៊ី រដ្ឋា ្ិបាេជប៉ាុន្ផ្តេ់លវកិា

ប្បមណ្ ១០៦,០០០ ែុោែ រអាពមរកិ សប្មប់សាងសង់អោរសិកា១ខនង ៥បន្ទប់សិកានិ្ង 
២បន្ទប់ទឹកពៅអនុ្វទិាេ័យពមម៉ាង់ពខត្តមណ្ឌ េគ្៊ីរ ៊ី។ ពយើងរ ាំេឹងថាប្គ្ូនិ្ងសិសសពប្ចើន្ជាង ២០០នាក់ 
នឹ្ងទទួេបាន្ផ្េប្បពយជន៍្តមរយៈការពេើកកមពស់គុ្ណ្ភាេអប់រ ាំ។ 

 
 
ខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយថ្ែេសពងេត្ព ើញថានាពេេលម៊ីៗពន្ះ ប្បពទសកមពុជាបាន្និ្ងកាំេុង

មន្ការអ្ិវឌ្ឍយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ ពាះជាយ៉ាងណាក៏ពដ្ឋយខញុាំក៏ទទួេសាគ េ់ថាពៅថ្ត្មន្បញ្ហា ប្បឈម
មួយចាំនួ្ន្ថ្ែេប្ត្ូវពដ្ឋះស្សាយពែើមប៊ីពេើកកមពស់គុ្ណ្ភាេជ៊ីវភាេរបស់ប្បជាជន្។ ប្បពទសជប៉ាុន្នឹ្ងបន្ត
ច៉ូេរួមចាំថ្ណ្កកនុងការពដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ប្បឈមាាំងពនាះតមរយៈប្កបខ័ណ្ឌ សហប្បតិ្បត្តិការ 
ពសែាកិចចនិ្ងអ្ិវឌ្ឍន៍្ពផ្សងៗ រួមាាំង “គ្៉ូសាណ្៉ូ ណិ្”។ 

 
ស៉ូមអរគុ្ណ្សប្មប់ការច៉ូេរួមកនុងកមមវធិ៊ីចុះហត្ថពេខានានលៃពន្ះ។ ខញុាំស៉ូមជ៉ូន្េរ ឯកឧត្តម ពោកជាំាវ 

ពោក ពោកស្ស៊ី ស៉ូមមន្សុខភាេេា សុ្មងគេ និ្ង ស៉ូមឲ្យមិត្តភាេជប៉ាុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រ ៊ីកចពប្មើន្។  
ស៉ូមអរគុ្ណ្! 
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