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Japan Provides US$392,371 

for Constructing Road, Rehabilitating Irrigation  

and Strengthening Agricultural Cooperatives 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$392,371 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 Andong Teuk Commune, Botum Sakor District, Koh 

Kong Province’ (US$196,350) 

Recipient: Koh Kong Provincial Department of Public Works and Transport 

In this project, 750 meters of an unpaved road will be paved with concrete and 2 pipe culverts 

will be installed for stagnant water prevention at Botum Sakor district in Koh Kong province. 

It is expected to benefit more than 2,400 people by providing better access to public services 

such as schools, markets and health centers, and also accelerating regional economic activities 

by making transportion of agricultural crops easy.  

 

2. ‘The Project for Rehabilitating Roung Damrey Irrigation in Kampong Chhnang Province’ 

(US$90,158) 

Recipient: Kampong Chhnang Provincial Department of Water Resources and Meteorology 

In this project, 940 meters of exiting old embankment will be rehabilitated at Rolea Biear 

district in Kampong Chhnang province. It is expected to benefit more than 2,300 local people 

by securing efficient water supply for agricultural activities and the rehabilitated embankment 

used as an access road to transport agricultural crops easily, and result in improvement of their 

quality of life. 

 

 

 

 



3. ‘The Project for Strengthening Agricultural Cooperatives in Koh Nheak District and Sen 

Monoroum City, Mondulkiri Province’ (US$105,863) 

Recipient: Mondulkiri Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries 

In this project, a warehouse and a rice milling machine will be provided at Samaki Meanrith 

Agricultural Cooperative at Koh Nheak district. A vegetable shipping center with a cool storage 

will also be constructed at Samaki Monorom Agricultural Cooperative at Saen Monourom city 

in Mondulkiri province. It is expected that approximately 60 farmers belong to those 

Agricultural Cooperatives and 390 households at the project site will gain benefit from 

improvement in quality of their agricultural products and added value chain thorough 

Agricultural Cooperative’s business.   

 

  These assistances are based on the commitment of co-chair’s statement of 13th Mekong-

Japan foreign minister’s meeting on 9 July 2020 which says “Implementing approximetely 91 

million USD worth Grant Assistance for Grass-Roots Human Security Project in FY 2020 as 

KUSANONE Mekong SDGs initiative, aimed at supporting the social and economic 

development of local communities and villages across the Mekong region”. 

 

  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$62 million for 

mainly local authorities and non-governmental organizations to implement 635 KUSANONE 

projects throughout Cambodia.  
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Embassy of Japan in the Kingdom of Cambodia 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 
ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 
លេខ.39 PR-20/EoJ                          ថ្ងៃទី១៨ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

 
ជប ៉ុនផ្លី ់៣៩២,៣៧១ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបក់ារស្ថា បនាផ្ាូវថ្នល ់សី្ថរប្ររន័ធធារាស្ថស្តេ ី 
និងរប្ងឹងេហគម្នរ៍េិរម្ម 

 
រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិាសរ៉ុបចាំនួន ៣៩២,៣៧១ ដ៉ុល្លា រអាលេរកិ ដេ់អង្គភាព

ចាំនួនបី លរកាេលរោង្ការណ៍ជាំនួយឧបត្ថេភឥត្សាំណង្សរាប់គលរាង្រទង់្រាយតូ្ចសនតិស៉ុខេន៉ុសសជាតិ្ 
(ជាំនួយគូសាណូណិ) ។ កិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយ រត្វូបានច៉ុុះហត្ថលេខាលៅថ្ងៃលនុះ លដ្ឋយឯកឧត្តេ េិកាេិ ា 
សាហ៉ុីរ   ូឯកអគគរាជទូត្វសិាេញ្ញ និង្លពញសេត្ថភាពរបស់របលទសជប ៉ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកេព៉ុជា និង្ 
អនកត្ាំណាង្អង្គភាពទទួេជាំនួយាាំង្បី សរាប់គលរាង្ដូចត្លៅ៖ 
១. គលរាង្ខកេេអផ្ាូវងមេ់កន៉ុង្ឃ៉ុាំអណតូ ង្ទឹក ស្សកុប៉ុទ៉ុេសាគរ លខត្តលកាុះក៉ុង្  
(១៩៦,៣៥០ដ៉ុល្លា រអាលេរកិ) 
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ េនទីរសាធារណការនិង្ដឹកជញ្ជូ នលខត្តលកាុះក៉ុង្ 
កន៉ុង្គលរាង្លនុះ ផ្ាូវរគសួរបខវង្ ៧៥០ខេ រត្នឹង្រត្ូវបានចក់លបត្៉ុង្ លហើយបាំពង់្េូចាំនួន ២ នឹង្រត្ូវបានត្
លេាើង្លដើេបបីលញ្ជ ៀសក៉ុាំឲ្យានទឹកដក់ លៅស្សកុប៉ុទ៉ុេសាគរ លខត្តលកាុះក៉ុង្។ គលរាង្លនុះរត្ូវបានរ ាំពឹង្ថា
នឹង្ផ្តេ់អត្ថរបលោជន៍ដេ់របជាជនជាង្ ២,៤០០នាក់ តាេរយៈការទទួេបានលសវាសាធារណ ដូចជា
សាល្លលរៀន ផ្ារ និង្េណឌ េស៉ុខភាពរបលសើរជាង្េ៉ុន រពេាាំង្បលង្កើនសកេមភាពលសដាកិចចកន៉ុង្ត្ាំបន់
តាេរយៈការលធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូ នដាំណាាំកសិកេមានភាពងាយស្សួេ។ 
២. គលរាង្សាត ររបព័នធធារាសាស្តសតលរាង្ដាំរ ីលខត្តកាំពង់្ឆ្ន ាំង្ (៩០,១៥៨ ដ៉ុល្លា រអាលេរកិ) 
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ េនទីរធ្នធានទឹកនិង្ឧត្៉ុនិយេលខត្តកាំពង់្ឆ្ន ាំង្ 
កន៉ុង្គលរាង្លនុះ ទាំនប់ទឹកចស់េួយខដេានរបខវង្ ៩៤០ ខេ រត្នឹង្រត្ូវបានសាត រល ើង្វញិកន៉ុង្ស្សកុ
រល្លលបអៀរលខត្តកាំពង់្ឆ្ន ាំង្។ គលរាង្លនុះរត្ូវបានរ ាំពឹង្ថានឹង្ផ្តេ់ផ្េរបលោជន៍ដេ់របជាជនកន៉ុង្ត្ាំបន់
ជាង្ ២,៣០០នាក់ លដ្ឋយធានាកន៉ុង្ការផ្គត់្ផ្គង់្ទឹករបកបលដ្ឋយរបសិទធភាពសរាប់សកេមភាពកសិកេម
លហើយទាំនប់ទឹកខដេសាត ររចួលនាុះនឹង្រត្ូវបានលរបើជាេលធ្ាបាយលធ្វើដាំលណើ រលដើេបីដឹកជញ្ជូ នដាំណាាំកសិកេម
បានោ ង្ងាយខដេជាេទធផ្េនឹង្លធ្វើឲ្យគ៉ុណភាពថ្នជីវតិ្របស់ពួកោត់្ានភាពរបលសើរល ើង្។ 



៣.គលរាង្ពរងឹ្ង្សហគេន៍កសិកេមលៅស្សកុលកាុះខញកនិង្រកងុ្ខសនេលនារេយ 
លខត្តេណឌ េគីរ ី(១០៥,៨៦៣ ដ៉ុល្លា រ) 
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ េនទីរកសិកេមរ៉ុកាា របាញ់និង្លនសាទលខត្តេណឌ េគីរ ី
កន៉ុង្គលរាង្លនុះ ឃ្ា ាំង្សត៉ុកនិង្ា ស៉ុីនកិនស្សូវនឹង្រត្ូវបានផ្តេ់ជូនលៅសហគេន៍កសិកេមសាេគគីានរទិធ
លៅស្សកុលកាុះខញក។ េជឈេណឌ េរបេូេផ្ត៉ុាំលវចខចប់និង្ខចកចយកសិផ្េរេួជាេួយនឹង្បនទប់រត្ជាក់
រកាកសិផ្េក៏នឹង្រត្ូវបានសាង្សង់្លៅកន៉ុង្សហគេន៍កសិកេមសាេគគីេលនារេយ រកងុ្ខសនេលនារេយ 
លខត្តេណឌ េគីរ។ី គលរាង្លនុះរត្ូវបានរ ាំពឹង្ថាកសិកររបខហេ ៦០ នាក់ខដេជាសាជិកថ្នសហគេន៍
កសិកេម និង្ របជាជន៣៩០ រគសួារលៅកន៉ុង្ទីតាាំង្គលរាង្នឹង្ទទួេបានអត្ថរបលោជន៍ពីការខកេេអ
គ៉ុណភាពផ្េិត្ផ្េកសិកេមរបស់ពួកោត់្និង្ខខសសងាវ ក់ត្ថ្េាបខនថេលេើអាជីវកេមរបស់សហគេន៍ក
សិកេម។ 
 
ជាំនួយាាំង្លនុះគឺខផ្អកលេើការលបតជាា ចិត្តរបស់សហរបធានថ្នកិចចរបជ៉ុាំរដាេន្តនតីការបរលទសលេគង្គ-ជប ៉ុន
លេើកទី ១៣ លៅថ្ងៃទី ៩ ខខកកកដ្ឋឆ្ន ាំ ២០២០ ខដេបានខងាង្ថា “ការអន៉ុវត្តជាំនួយឥត្សាំណង្សរាប់
គលរាង្រទង់្រាយតូ្ច សនតិស៉ុខេន៉ុសសជាតិ្ឆ្ន ាំ២០២០ លរកាេគាំនិត្ផ្តួចលផ្តើេគូសាណូណិលេគង្គសរាប់
លោេលៅអភិវឌ្ឍន៍របកបលដ្ឋយចីរភាព ខដេានទឹករបាក់សរ៉ុប ៩១ល្លនដ៉ុល្លា រអាលេរកិ ខដេលរៀបចាំ
ល ើង្កន៉ុង្លោេបាំណង្រទរទង់្ការអភិវឌ្ឍលសដាកិចច និង្សង្គេកិចច លៅតាេភូេិស្សកុ ថាន ក់េូេដ្ឋា នទូាាំង្
ត្ាំបន់លេគង្គ”។ 
 
ជាំនួយឥត្សាំណង្គូសាណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចប់លផ្តើេលៅរបលទសកេព៉ុជាលៅឆ្ន ាំ១៩៩១ លដើេបីោាំរទ
ដេ់កិចចខិត្ខាំរបឹង្ខរបង្របស់កេព៉ុជាកន៉ុង្ការអភិវឌ្ឍនិង្សាថ បនារបលទសល ើង្វញិលៅតាេករេិត្េូេដ្ឋា
ន។ គលរាង្ជាំនួយលនុះ ានទិសលៅការពារជនងាយរង្លរោុះពីកតាត េួយចាំនួនដូចជា៖ ភាពរកីរក និង្
ភាពអក៉ុសេ ខដេអាចគាំរាេកាំខហង្លដ្ឋយផ្ទទ េ់ដេ់ជីវភាពរស់លៅ ការចិញ្ច ឹេជីវតិ្ និង្លសចកតីថ្ងាងនូរ
របស់ពួកលគ ក៏ដូចជាជួយជាំរ៉ុញនូវភាពាច ស់ការលេើខាួនឯង្របស់របជាសហគេន៍។ ចប់តាាំង្ពីឆ្ន ាំ១៩៩១ 
រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិាជាង្៦២ល្លនដ៉ុល្លា រអាលេរកិដេ់អាជាា ធ្រេូេដ្ឋា ន និង្អង្គការលរៅរដ្ឋា ភិ
បាេ លដើេបអីន៉ុវត្តគលរាង្គូសាណូណិចាំនួន៦៣៥គលរាង្លៅទូាាំង្របលទសកេព៉ុជា៕ 

________________________________________________________________________ 

ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
ទូរសរ្ទះ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទូរស្ថរ៖ ០២៣-២១៤-៣៣០  

អ៉ុ៊ីមម្ ល៖ eco.jpn@.pp.mofa.go.jp  
គេហទាំរទរ៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp 

 

 

 

 

 

 

mailto:eco.jpn@.pp.mofa.go.jp
http://www.kh.emb-japan.go.jp/


ស៉ុនទរកថារបស់ ឯកឧត្តេ េិកាេិ ា សាហ៉ុីរ   ូ
ឯកអគគរាជទូត្វសិាេញ្ញ និង្លពញសេត្ថភាពរបស់របលទសជប ៉ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកេព៉ុ

ជា 
ខងាង្កន៉ុង្ពិធី្ច៉ុុះហត្ថលេខាលេើកិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយសរាប់គលរាង្រទង់្រាយតូ្ចសនិតស៉ុខ

េន៉ុសសជាតិ្ 
១៨ ធ្នូ ២០២០ 

 
- សូេលោរព លល្លក អន ដ្ឋវ៉ុធ្ របធានេនទីរសាធារណការនិង្ដឹកជញ្ជូ នលខត្តលកាុះក៉ុង្ 

- សូេលោរព លល្លក លដ្ឋក ប ៉ុនង៉ុន របធានេនទីរធ្នធានទឹកនិង្ឧត្៉ុនិយេលខត្តកាំពង់្ឆ្ន ាំង្ 

- សូេលោរព លល្លក ស៉ុង្ ឃ្ង្ របធានេនទីរកសិកេម រ៉ុកាា របាញ់ និង្លនសាទលខត្តេណឌ េគិរ ី

- សូេលោរពលភាៀវកិតិ្តយសាាំង្អស់ជាទីលេរតី្  
 
អរ៉ុណសួសតី អនកាាំង្អស់ោន ! ខា៉ុាំានលសចកតីលសាេនសសរកីរាយខដេបាន លរៀបចាំពិធី្ច៉ុុះហត្ថ

លេខាលេើ កិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយឥត្សាំណង្ថ្នកេមវធីិ្KUSANONE គលរាង្រទង់្រាយតូ្ចសនតិ
ស៉ុខេន៉ុសសជាតិ្នាថ្ងៃលនុះ។  
 

ចប់តាាំង្ពីឆ្ន ាំ ១៩៩១ បខនថេលេើគលរាង្ឥណានសេបាននិង្ជាំនួយឥត្សាំណង្ខាន ត្ធ្ាំ  
រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុនបាននឹង្កាំព៉ុង្អន៉ុវត្តកេមវធីិ្ KUSANONE លៅកេព៉ុជា លដើេបជួីយដេ់អាជាា ធ្រ 
េូេដ្ឋា ននិង្អង្គការលរៅរដ្ឋា ភិបាេកន៉ុង្ការអន៉ុវត្តគលរាង្របស់ពួកោត់្។ KUSANONE ាន
ន័យថា “េូេដ្ឋា ន” កន៉ុង្ភាសាជប ៉ុន។ កន៉ុង្២៩ឆ្ន ាំច៉ុង្លរកាយលនុះសាថ នទូត្ជប ៉ុនរបចាំរបលទសកេព៉ុ
ជាបាននិង្កាំព៉ុង្ផ្តេ់ជាំនួយលរចើនជាង្ ៦០០គលរាង្ តាេរយៈជាំនួយឥត្សាំណង្ KUSANONE 
។ លយើង្ាន 
លសចកតីលសាេនសសរកីរាយខដេគលរាង្ាាំង្លនុះបានចូេរេួចាំខណកលដ្ឋយផ្ទទ េ់កន៉ុង្ការលេើក
កេពស់គ៉ុណភាពថ្នជីវភាពលៅតាេេូេដ្ឋា នកន៉ុង្របលទសកេព៉ុជា។ ចប់ពីកខនាង្លនុះលៅ ខា៉ុាំនឹង្
ខងាង្ស៉ុនទរកថាលដ្ឋយានការបកខរប។ 
 

ថ្ងៃលនុះ ខា៉ុាំនឹង្ខណនាាំគលរាង្ាាំង្៣ខដេរត្ូវបានច៉ុុះហត្ថលេខា ដូចខាង្លរកាេ៖ 
 
កន៉ុង្គលរាង្ទី ១ សរាប់េនទីរសាធារណការនិង្ដឹកជញ្ជូ នលខត្តលកាុះក៉ុង្ រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុន

បានផ្តេ់ងវកិា ១៩៦,៣៥០ ដ៉ុល្លា រអាលេរកិ សរាប់ការខកេេអផ្ាូវលដើេបីធានាលអាយបាននូវស៉ុវត្ថិ
ភាពកន៉ុង្ការឆ្ាង្កាត់្សរាប់របជាជនកន៉ុង្ត្ាំបន់ លៅស្សុកប៉ុទ៉ុេសាគរលខត្តលកាុះក៉ុង្។ គលរាង្លនុះ
រត្ូវបានរ ាំពឹង្ថានឹង្ផ្តេ់អត្ថរបលោជន៍ដេ់របជាជនជាង្ ២,៤០០នាក់តាេរយៈការផ្តេ់នូវេទធ



ភាពទទួេបានលសវាសាធារណរបលសើរជាង្េ៉ុនដូចជាសាល្លលរៀន ផ្ារ និង្េណឌ េស៉ុខភាពជា
លដើេ រពេាាំង្បលង្កើនសកេមភាពលសដាកិចចកន៉ុង្ត្ាំបន់តាេរយៈការលធ្វើឲ្យសកេមភាពដឹកជញ្ជូ នថ្នដាំណាាំ
កសិកេមកាន់ខត្រេូន ។ 

 
កន៉ុង្គលរាង្ទី ២ សរាប់េនទីរធ្នធានទឹកនិង្ឧត្៉ុនិយេលខត្តកាំពង់្ឆ្ន ាំង្ រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុន

បានផ្តេ់ងវកិា ៩០,១៥៨ ដ៉ុល្លា រអាលេរកិ សរាប់ការសាត រល ើង្វញិនូវរបព័នធធារាសាស្តសតលៅកន៉ុង្
ស្សុករល្លលបអៀរលខត្តកាំពង់្ឆ្ន ាំង្។ គលរាង្លនុះរត្ូវបានរ ាំពឹង្ថានឹង្ផ្តេ់ផ្េរបលោជន៍ដេ់របជាជន
កន៉ុង្ត្ាំបន់ជាង្ ២,៣០០នាក់ លដ្ឋយធានាបាននូវការផ្គត់្ផ្គង់្ទឹករបកបលដ្ឋយរបសិទធភាពសរាប់
សកេមភាពកសិកេមនិង្ទាំនប់ទឹកខដេសាត ររចួលនាុះនឹង្រត្ូវបានលរបើរបាស់ជាេលធ្ាបាយលធ្វើដាំលណើ រ
លដើេបីដឹកជញ្ជូ នដាំណាាំកសិកេមបានោ ង្ងាយលហើយជាេទធផ្េលធ្វើឲ្យគ៉ុណភាពថ្នជីវតិ្របស់ពួក
ោត់្ានភាពរបលសើរល ើង្។ 

 
កន៉ុង្គលរាង្ទី ៣ សរាប់េនទីរកសិកេមរ៉ុកាា របាញ់និង្លនសាទលខត្តេណឌ េគីរ ីរដ្ឋា ភិបាេជ

ប ៉ុនបានផ្តេ់ងវកិា ១០៥,៨៦៣ ដ៉ុល្លា រអាលេរកិ សរាប់ការផ្តេ់ឃ្ា ាំង្និង្ា ស៉ុីនកិនស្សូវ លៅស្សុក
លកាុះខញកនិង្សាង្សង់្េជឈេណឌ េរបេូេផ្ត៉ុាំលវចខចប់និង្ខចកចយកសិផ្េរេួជាេួយនឹង្បនទប់
រត្ជាក់រកាកសិផ្េលៅរកុង្ខសនេលនារេយ លខត្តេណឌ េគីរ។ី គលរាង្លនុះរត្ូវបានរ ាំពឹង្ថាកសិករ
របាណ ៦០ នាក់ ថ្នសហគេន៍កសិកេមាាំង្២ និង្ ៣៩០ រគួសារលៅកន៉ុង្ទីតាាំង្គលរាង្នឹង្ទទួេ
បានអត្ថរបលោជន៍ពីការខកេេអគ៉ុណភាពផ្េិត្ផ្េកសិកេមរបស់ពួកោត់្និង្ខខសសងាវ ក់ត្ថ្េាបខនថេ
លេើអាជីវកេមរបស់សហគេន៍កសិ 
កេម។ 

 
ខា៉ុាំានលសចកតីលសាេនសសរកីរាយខដេសលង្កត្លឃើញថានាលពេងមីៗលនុះ របលទសកេព៉ុជាបាននិង្

កាំព៉ុង្ានការអភិវឌ្ឍោ ង្ឆ្ប់រហ័ស។ លាុះជាោ ង្ណាក៏លដ្ឋយខា៉ុាំក៏ទទួេសាគ េ់ថាលៅខត្ាន
បញ្ហា របឈេេួយចាំនួនខដេរត្ូវលដ្ឋុះស្សាយលដើេបីលេើកកេពស់គ៉ុណភាពជីវភាពរបស់របជាជន។ 
របលទសជប ៉ុននឹង្បនតចូេរេួចាំខណកកន៉ុង្ការលដ្ឋុះស្សាយបញ្ហា របឈេាាំង្លនាុះតាេរយៈរកបខ័ណឌ
សហរបតិ្បត្តិការ 
លសដាកិចចនិង្អភិវឌ្ឍន៍លផ្សង្ៗ រេួាាំង្ “គូសាណូណិ”។ 

 
សូេអរគ៉ុណសរាប់ការចូេរេួកន៉ុង្កេមវធីិ្ច៉ុុះហត្ថលេខានាថ្ងៃលនុះ។ ខា៉ុាំសូេជូនពរ ឯកឧត្តេ លល្លក

ជាំាវ លល្លក លល្លកស្សី សូេានស៉ុខភាពេអ ស៉ុភេង្គេ និង្ សូេឲ្យេិត្តភាពជប ៉ុន-កេព៉ុជាកាន់ខត្រកីច
លរេើន។  

សូេអរគ៉ុណ! 


