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Japan Provides US$249,528 for Constructing Bridges 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$249,528 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 Road Improvement in Voat Angk Khang Tboung Commune, Banteay Meas 

District, Kampot Province’ (US$62,638) 

 Recipient: Kampot Provincial Department of Rural Development 

In this project, an existing old bridge will be reconstructed with a triple box culvert in Voat 

Angk Khang Tboung Commune, Banteay Meas District, Kampot Province. This project is 

expected to benefit nearly 37,000 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 Constructing Bridges in Kseum Commune, Snuol District, Kratie Province’ 

(US$186,890) 

Recipient: Kratie Provincial Department of Rural Development 

In this project, a 20m-long concrete bridge and a 9m-long box culvert will be constructed in 

Kseum Commune, Snuol District, Kratie Province. Currently, local people are using vulnerable 

wooden bridges which are badly damaged by flood. This project is expected to benefit nearly 

3,000 people in the region in order to have safer road to schools, hospitals and markets and 

promote transportation of agricultural products.  

 

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 623 KUSANONE 

projects throughout Cambodia.  

 

_________________________________________________________ 

Embassy of Japan in the Kingdom of Cambodia 

Tel: 023-217-161, fax: 023-214-330 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 
ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 
 

លេខ.22 PR-20/EoJ                          ថ្ងៃទី១៨ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

ជប ៉ុនផ្តល់ ២៤៩,៥២៨ដ៉ុល្លា រអាមេរកិសម្រាប់ការសាងសង់សាា ន 
 

រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តល់ថវកិាសរ៉ុបចំនួន ២៤៩,៥២៨ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ ដល់អងគភាព
ចំនួនពីរ មម្រកាេមម្រោងការណ៍ជំនួយឧបត្ថេភឥត្សំណងសម្រាប់គមម្រាងម្ររង់ម្រាយតូ្ចសនតិស៉ុខ
េន៉ុសសជាតិ្ (ជំនួយគូសាណូណិ) ។ កិចចសនាផ្តល់ជំនួយ ម្រត្វូបានច៉ុុះហត្ថមលខាមៅថ្ថៃមនុះ មដ្ឋយ 
ឯកឧត្តេ េិកាេិ ា សាហ៉ុីរ   ូឯកអគគរាជរូត្វសិាេញ្ញ និងមពញសេត្ថភាពរបស់ម្របមរសជប ៉ុនម្របចំម្រពុះ
រាជាណាចម្រកកេា៉ុជា និង អនកតំ្ណាងអងគភាពររួលជំនួយាំងពីរ សម្រាប់គមម្រាងដូចត្មៅ៖ 
 
១. គមម្រាងកកលេអផ្ាូវថនល់កន៉ុងឃ៉ុំវត្តអងគខាងត្បូង ស្សុកបន្ទា យាស មខត្តកំពត្ 

(ថវកិាចំនួន ៦២,៦៣៨ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពររួលជំនួយ៖ េនាីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបរមខត្តកំពត្ 
មៅកន៉ុងគមម្រាងមនុះ សាា នចស់េួយកដលានស្សាប់នឹងម្រត្វូបានជំនួសមដ្ឋយលូម្របអប់មបត្៉ុងចំនួនបី
មៅឃ៉ុំវត្តអងគខាងត្បូង ស្សុកបន្ទា យាស មខត្តកំពត្។ គមម្រាងមនុះម្រត្ូវបានមគរពឹំងថានឹងផ្តល់
ម្របមោជន៍ដល់ម្របជាជនម្របាណ ៣៧,០០០ ន្ទក់មៅកន៉ុងតំ្បន់។ មយើងក៏រពឹំងផ្ងកដរថាផ្ាូវកកលេអ
មនុះនឹងផ្តល់ឲ្យម្របជាពលរដាេូលដ្ឋា ននូវភាពងាយស្សួលជាងេ៉ុនកន៉ុងការម្វើដំមណើ រមៅ សាល្លមរៀន 
េនាីរមពរយ និង ផ្ារ មហើយជាពិមសសជំរ៉ុញសកេមភាពមសដាកិចចរបស់ម្របជាជនតាេរយៈការមលើកេាស់
ការត្ភាា ប់មៅកន៉ុងតំ្បន់។ 
 
 

 



២.គមម្រាងសាងសង់សាា នកន៉ុងឃ៉ុឃំសេឹ ស្សុកសនលួ មខត្តម្រកមចុះ 
(ថវកិាចំនួន១៨៦,៨៩០ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពររួលជំនួយ៖ េនាីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបរមខត្តម្រកមចុះ 
មៅកន៉ុងគមម្រាងមនុះសាា នម្របកវង ២០កេ ម្រត្ និង លូម្របអប់ម្របកវង ៩កេ ម្រត្ នឹងម្រត្វូសាងសង់មៅឃ៉ុំឃសឹេ 
ស្សុកសនួល មខត្តម្រកមចុះ។ បចច៉ុបបននមនុះម្របជាពលរដាកំព៉ុងមម្របើម្របាស់សាា នម ើកដលងាយនឹងបាក់
បន្ទា ប់ពីលូមបត្៉ុងចស់មន្ទុះម្រត្ូវបានបំផ្លា ញ៉ុោ ងខាា ំងមដ្ឋយរឹកជំនន់។ គមម្រាងមនុះម្រត្ូវបានមគរពឹំង
ថានឹងផ្តល់ម្របមោជន៍ដល់ម្របជាជនម្របាណ ៣,០០០ ន្ទក់មៅកន៉ុងតំ្បន់មដ្ឋយានផ្ាូវស៉ុវត្ថិភាព 
សម្រាប់ម្វើដំមណើ រមៅ សាល្លមរៀន េនាីរមពរយ និង ផ្ារ ម្រពេាំងមលើកកេាស់ការដឹកជញ្ាូ នផ្លិត្ផ្ល
កសិកេម។ 
 
ជំនួយឥត្សំណងគូសាណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចប់មផ្តើេមៅម្របមរសកេា៉ុជាមៅឆ្ន ំ១៩៩១ មដើេប ី
ោំម្ររដល់កិចចខិត្ខំម្របឹងកម្របងរបស់កេា៉ុជាកន៉ុងការអភិវឌ្ឍនិងសាថ បន្ទម្របមរសម ើងវញិមៅតាេ
កម្រេិត្េូលដ្ឋា ន។ គមម្រាងជំនួយមនុះ ានរិសមៅការពារជនងាយរងមម្រោុះពីកតាត េួយចំនួនដូចជា៖ 
ភាពម្រកីម្រក និងភាពអក៉ុសល កដលអាចគំរាេកំកហងមដ្ឋយផ្លា ល់ដល់ជីវភាពរស់មៅ ការចិញ្ច ឹេជីវតិ្ 
និងមសចកតីថ្ថាថនូររបស់ពួកមគ ក៏ដូចជាជួយជំរ៉ុញនូវភាពាច ស់ការមលើខាួនឯងរបស់ម្របជាសហគេន៍។ 
ចប់តំាងពីឆ្ន ំ១៩៩១ រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានផ្តល់ថវកិាជាង៦០ល្លនដ៉ុល្លា រអាមេរកិដល់អាជាា ្រ 
េូលដ្ឋា ន និងអងគការមម្រៅរដ្ឋា ភិបាល មដើេបអីន៉ុវត្តគមម្រាងគូសាណូណិចំនួន៦២៣គមម្រាងមៅរូ
ាំងម្របមរសកេា៉ុជា៕ 

________________________________________________________________________ 

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 
១៨ ម៊ីនា ២០២០ 

 
- ស៉ូមពោរេ ឯកឧត្តម ភ៉ូ េិ អភិបាេរងពខត្តកាំេត្ 
- ស៉ូមពោរេ ឯកឧត្តម ថ្ប៉ាន្ េ៊ីណាត្ អភិបាេរងពខត្តប្កពចះ 
- ស៉ូមពោរេ ពោក ហ៊ ស៉ូរនិ្ ប្បធាន្មន្ទ៊ីរអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទពខត្តកាំេត្  

- ស៉ូមពោរេ ពោក េឹម ជាវហាវ ប្បធាន្មន្ទ៊ីរអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទពខត្តប្កពចះ  

- ស៉ូមពោរេពភញៀវកិតិ្តយសាាំងអស់ជាទ៊ីពមប្ត្៊ី  
 
ជាំរាបសួរ! ខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយថ្ែេបាន្ ពរៀបចាំេិធ៊ីចុះហត្ថពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តេ់

ជាំនួ្យកនុងគ្ពប្មងប្ទង់ប្ាយត្៉ូចសន្តិសុខមនុ្សសជាតិ្   KUSANONE នាថ្លៃពន្ះ។  
 
បថ្ន្ថមពេើគ្ពប្មងឥណាន្សមបាន្និ្ងជាំនួ្យឥត្សាំណងខាន ត្ធាំ រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្បាន្នឹ្ង

កាំេុងអនុ្វត្តកមមវធិ៊ី  KUSANONE ពៅកមពុជាចប់តាំងេ៊ីឆ្ន ាំ ១៩៩១ ពែើមប៊ីជួយែេ់អាជាញ ធរម៉ូេដ្ឋា ន្
និ្ងអងគការពប្ៅរដ្ឋា ភិបាេកនុងការអនុ្វត្តគ្ពប្មងរបស់េួកោត់្។ KUSANONE មន្ន័្យថា “ម៉ូេ
ដ្ឋា ន្” កនុងភាសាជប៉ាុន្ ពហើយរហ៉ូត្មកែេ់ពេេពន្ះសាថ ន្ទ៉ូត្ជប៉ាុន្ប្បចាំប្បពទសកមពុជាបាន្ផ្តេ់
ជាំនួ្យពប្ចើន្ជាង ៦០០គ្ពប្មង តមរយៈជាំនួ្យ KUSANONE ។ ពយើងមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សស
រ ៊ីករាយថ្ែេគ្ពប្មងាាំងពន្ះបាន្ច៉ូេរួមចាំថ្ណកពដ្ឋយផ្ទទ េ់កនុងការពេើកកមពស់គុ្ណភាេថ្ន្ជ៊ីវភាេ
ពៅកប្មិត្ម៉ូេដ្ឋា ន្កនុងប្បពទសកមពុជា។ ចប់េ៊ីកថ្ន្ែងពន្ះពៅ ខញុាំនឹ្ងថ្លែងសុន្ទរកថាពដ្ឋយមន្ការបក
ថ្ប្ប។ 
 
ថ្លៃពន្ះ ខញុាំនឹ្ងថ្ណនាាំគ្ពប្មងន្៊ីមួយៗថ្ែេបាន្ចុះហត្ថពេខា ែ៉ូចខាងពប្កាម៖ 
 
ពៅកនុងគ្ពប្មងទ៊ី ១ សប្មប់មន្ទ៊ីរអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទពខត្តកាំេត្ រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្ផ្តេ់លវកិាប្បមណ 

៦៣,០០០ែុោែ រអាពមរកិ សប្មប់ការថ្កេមអផ្ែ៉ូវលនេ់ កនុងឃុាំវត្តអងគខាងត្ប៉ូង ស្សុកបនាទ យមស ពខត្ត
កាំេត្។ ពយើងរ ាំេឹងថាគ្ពប្មងពន្ះនឹ្ងផ្តេ់អត្ថប្បពោជន៍្ែេ់ប្បជាជន្ប្បមណ ៣៧,០០០ នាក់ កនុង
ត្ាំបន់្។ ខញុាំសងឃឹមថាផ្ែ៉ូវលនេ់ថ្ែេថ្កេមអពន្ះនឹ្ងរួមចាំថ្ណកកនុងការពធវើឲ្យពសែាកិចចម៉ូេដ្ឋា ន្ពកើន្ព ើង
កាន់្ថ្ត្ពេឿន្តមរយៈមពធាបាយពធវើែាំពណើ រថ្ែេេអប្បពសើរជាងមុន្ពៅកាន់្សាោពរៀន្ មន្ទ៊ីរពេទយ 
ផ្ារ និ្ងត្ាំបន់្ពផ្សងៗពទៀត្។ 
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 ពៅកនុងគ្ពប្មងទ៊ី ២ សប្មប់មន្ទ៊ីរអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទពខត្តប្កពចះ រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្ផ្តេ់លវកិាប្បមណ 
១៨៧,០០០ែុោែ រអាពមរកិ សប្មប់ការសាងសង់សាព ន្ពបតុ្ង កនុងឃុាំឃសឹម ស្សុកសនួេ ពខត្តប្កពចះ។ 
ពយើងរ ាំេឹងថាប្បជាជន្កនុងត្ាំបន់្ប្បមណ ៣,០០០ នាក់ នឹ្ងអាចទទួេបាន្ផ្ែ៉ូវថ្ែេមន្សុវត្ថិភាេជាង
មុន្ពៅកាន់្សាោពរៀន្ មន្ទ៊ីរពេទយ ផ្ារ និ្ងត្ាំបន់្ពផ្សងៗពទៀត្។ ពេើសេ៊ីពន្ះ ការែឹកជញ្ជ៉ូ ន្ែាំណាាំោ៉ាង
ពប្ចើន្នឹ្ងច៉ូេរួមចាំថ្ណកកនុងការការកាត់្បន្ថយភាេប្ក៊ីប្កពៅកនុងត្ាំបន់្គ្ពប្មង។ 
 
ខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយថ្ែេសពងេត្ពឃើញថានាពេេលម៊ីៗពន្ះ ប្បពទសកមពុជាបាន្និ្ងកាំេុង

មន្ការអភិវឌ្ឍោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ ពាះជាោ៉ាងណាក៏ពដ្ឋយខញុាំក៏ទទួេសាគ េ់ថាពៅថ្ត្មន្បញ្ហា ប្បឈម
មួយចាំនួ្ន្ថ្ែេប្ត្ូវពដ្ឋះស្សាយពែើមប៊ីពេើកកមពស់គុ្ណភាេជ៊ីវភាេរបស់ប្បជាជន្។ ប្បពទសជប៉ាុន្នឹ្ងបន្ត
ច៉ូេរួមចាំថ្ណកកនុងការពដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ប្បឈមាាំងពនាះតមរយៈប្កបខ័ណឌ សហប្បតិ្បត្តិការ 
ពសែាកិចចនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ពផ្សងៗរួមាាំង “គ្៉ូសាណ៉ូ ណិ” 

 
ស៉ូមអរគុ្ណសប្មប់ការច៉ូេរួមកនុងកមមវធិ៊ីចុះហត្ថពេខានាថ្លៃពន្ះ។ ខញុាំស៉ូមជ៉ូន្េរ ឯកឧត្តម ពោកជាំាវ 

ពោក ពោកស្ស៊ី ស៉ូមមន្សុខភាេេអ សុភមងគេ និ្ង ស៉ូមឲ្យមិត្តភាេជប៉ាុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រ ៊ីកចពប្មើន្។  
ស៉ូមអរគុ្ណ! 
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