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Japan Provides US$187,682 

for Installing Water Supply System 

and Constructing School Building 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$187,682 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 Installing Small Pipe Water Supply System at Kaoh Peam Reang in Prey 

Veng Province’ (US$96,775) 

Recipient: Cambodian Water Association (CAWA) 

In this project, water supply system will be constructed and approximately 9.6km water 

distribution networks will be installed at Kaoh Peam Reang in Prey Veng Province. Most of 

the people living in the island have difficulty accessing to safe drinking water and are facing 

health risks due to the lack of water supply facility within the village. Through this project, 

more than 1,300 people will have an access to affordable clean water and adequate sanitation, 

which will contribute to the improvement in their living standard. 

 

2. ‘The Project for Constructing School Building at Khyoung Lower Secondary School in 

Chey Saen District, Preah Vihear Province’ (US$90,907) 

Recipient: Preah Vihear Provincial Department of Education, Youth and Sport 

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

a hand washing station and a water tank will be built at Khyoung Lower Secondary School in 

Preah Vihear Province. It is expected to benefit 210 students and 9 teachers through the 

improvement in the quality of education and learning environment, and also to contribute to 

the healthy development of the students. 

 



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$63 million for 

mainly local authorities and non-governmental organizations to implement 640 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 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 
ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 
 

លេខ. 02 PR-21/EoJ                                  ថ្ងៃទី១៥ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

ជប ៉ុនផ្តលថ់វកិា ១៨៧,៦៨២ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ 
សម្រាបក់ារតមេាើងម្របពន័ធផ្គតផ់្គងទ់កឹស្អា ត និងការស្អងសងអ់គារសកិា 

 
រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិាសរ៉ុបចាំនួន ១៨៧,៦៨២ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់អង្គភាព

ទទួេជាំនួយចាំនួនពីរ លរកាមលរោង្ការណ៍ ជាំនួយឧបត្ថមភឥត្សាំណង្សរាប់គលរាង្រទង់្រាយតូ្ច
សនតិស៉ុខមន៉ុសសជាតិ្ (ជាំនួយគូសាណូណិ) ។ កិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយ រត្វូបានច៉ុុះហត្ថលេខាលៅថ្ងៃលនុះ 
លដ្ឋយ ឯកឧត្តម មិកាមិ ា សាហ៉ុីរ   ូ ឯកអគគរាជទូត្វសិាមញ្ញ និង្លពញសមត្ថភាពរបស់របលទសជប ៉ុន
របចាំរពុះរាជាណាចរកកមព៉ុជា និង្ អនកត្ាំណាង្អង្គភាពទទួេជាំនួយាាំង្ពីរ លដើមបអីន៉ុវត្តគលរាង្ដូច      
ត្លៅ៖ 

 
១.គមម្រាងសម្រាបក់ស្អងម្របពន័ធផ្គតផ់្គងទ់ឹកស្អា តបំពងខ់្នា តតូចមៅមកាោះពាេរងំ សថិតកា៉ុងមេតតព្ម្រពវវង  
(ថវកិាចំនួន ៩៦,៧៧៥ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ សាគមទឹកកមព៉ុជា (CAWA) 

លៅកន៉ុង្គលរាង្លនុះ របព័នធផ្គត់្ផ្គង់្ទឹកសាា ត្ នឹង្រត្វូបានសាង្សង់្ លហើយបណាត ញខចកចយ
ទឹកសាា ត្របាណ ៩.៦ គីឡូខម រត្ នឹង្រត្ូវបានត្ាំលឡើង្លៅលកាុះពាមរាាំង្ លខត្តថ្រពខវង្។ របជាជនភាគ
លរចើនខដេរស់លៅលេើលកាុះ ានការពិបាកកន៉ុង្ការទទួេបានទឹកសាា ត្លរបើរបាស់ លហើយពួកលគកាំព៉ុង្
របឈមនឹង្ហានិភ័យស៉ុខភាពនានា លដ្ឋយសារកង្វុះខាត្ឧបករណ៍ផ្គត់្ផ្គង់្ទឹកសាា ត្កន៉ុង្ភូមិ។ តាម
រយៈគលរាង្លនុះ របជាជនជាង្ ១,៣០០នាក់ នឹង្ទទួេបានទឹកសាា ត្ខដេានត្ថ្មាសមរមយ និង្
ទទួេបានអនាម័យរគប់រោន់ ខដេនឹង្ចូេរមួចាំខណកលេើកកមពស់ជីវភាពរស់លៅរបស់ពួកលគ។ 

 
២.គមម្រាងស្អងសងអ់គារសិកាមៅអន៉ុវទិាលយ័េយង កា៉ុងស្សុកជយ័វសន មេតតម្រពោះវហិារ  
(ថវកិាចំនួន៩០,៩០៧ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ មនទីរអប់រ ាំ យ៉ុវជន និង្កី ខ លខត្តរពុះវហិារ 

លៅកន៉ុង្គលរាង្លនុះ អោរសិកាមួយខនង្ ាន៥បនទប់ បាំពាក់លដ្ឋយលរគឿង្សង្ហា រមឹសាល្លលរៀន 



បង្គន់៤ កខនាង្ល្លង្ថ្ដមួយ និង្ធ៉ុង្សត៉ុកទឹកមួយ នឹង្រត្ូវបានសាង្សង់្លៅអន៉ុវទិាេ័យខយង្ លខត្ត
រពុះវហិារ។ លយើង្រ ាំពឹង្ថា គលរាង្លនុះនឹង្ផ្តេ់អត្ថរបលោជន៍ដេ់ សិសស ២១០នាក់ និង្រគ ូ៩នាក់ 
តាមរយៈការលេើកកមពស់គ៉ុណភាពអប់រ ាំ និង្បរោិកាសសិកាលរៀនសូរត្ ក៏ដូចជាចូេរមួចាំខណក
កន៉ុង្ការធាំេូត្ល្លស់របកបលដ្ឋយស៉ុខភាពេា របស់សិសសផ្ង្ខដរ។ 

 
ជាំនួយាាំង្លនុះ គឺខផ្ាកលេើការលបតជាា ចិត្តលៅកន៉ុង្លសចកតីខងាង្ការណ៍របស់សហរបធានថ្នកិចចរបជ៉ុាំ

រដាមន្រនតីការបរលទស លមគង្គ-ជប ៉ុន លេើកទី១៣ លៅថ្ងៃទី៩ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០២០ ខដេបានខងាង្ថា “ការ
អន៉ុវត្តជាំនួយឥត្សាំណង្ សរាប់គលរាង្រទង់្រាយតូ្ចសនតិស៉ុខមន៉ុសសជាតិ្ឆ្ន ាំ២០២០ លរកាម
គាំនិត្ផ្តួចលផ្តើមគូសាណូណិលមគង្គសរាប់លោេលៅអភិវឌ្ឍន៍របកបលដ្ឋយចីរភាព ខដេានទឹក
របាក់សរ៉ុបរបាណ ៩១ល្លនដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ានលោេបាំណង្ោាំរទដេ់ការអភិវឌ្ឍលសដាកិចច និង្
សង្គមកិចច លៅតាមភូមិស្សកុថាន ក់មូេដ្ឋា នទូាាំង្ត្ាំបន់លមគង្គ”។ 

 
 ជាំនួយឥត្សាំណង្គូសាណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចប់លផ្តើមលៅរបលទសកមព៉ុជាលៅឆ្ន ាំ១៩៩១ លដើមបី
ោាំរទ ដេ់កិចចខិត្ខាំរបឹង្ខរបង្របស់កមព៉ុជាកន៉ុង្ការអភិវឌ្ឍ និង្សាថ បនារបលទសលឡើង្វញិ លៅតាម
ករមិត្មូេដ្ឋា ន។ គលរាង្ជាំនួយលនុះ ានទិសលៅការពារជនង្ហយរង្លរោុះពីកតាត មួយចាំនួនដូចជា 
ភាពរកីរក និង្/ឬ ភាពអក៉ុសេនានា ខដេអាចគាំរាមកាំខហង្លដ្ឋយផ្ទទ េ់ដេ់អាយ៉ុជីវតិ្ ជីវភាពរស់
លៅ និង្លសចកតីថ្ងាងនូររបស់ពួកលគ ក៏ដូចជាជួយជាំរ៉ុញនូវភាពាច ស់ការលេើខាួនឯង្របស់របជា      
សហគមន៍។ ចប់តាាំង្ពីឆ្ន ាំ១៩៩១ រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិាជាង្ ៦៣ល្លនដ៉ុល្លា រ             
អាលមរកិដេ់អាជាា ធរមូេដ្ឋា ន និង្អង្គការលរៅរដ្ឋា ភិបាេ លដើមបីអន៉ុវត្តគលរាង្គូសាណូណិ ចាំនួន
៦៤០គលរាង្លៅទូាាំង្របលទសកមព៉ុជា៕ 

________________________________________________________________________ 

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 
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ស៉ុនទរកថារបស់ ឯកឧតតេ េកិាេិ ា ស្អហ៉ុ៊ីរ   ូ

ឯកអគគរាជទូត្វសិាមញ្ញ និង្លពញសមត្ថភាពរបស់របលទសជប ៉ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកមព៉ុ
ជា 

ខងាង្កន៉ុង្ពិធីច៉ុុះហត្ថលេខាលេើកិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយ  
សរាប់គលរាង្រទង់្រាយតូ្ចសនិតស៉ុខមន៉ុសសជាតិ្ 

១៥ មករា ២០២១ 
 
 សូមលោរព  

- ឯកឧត្តម ឯក ស៉ុនចន់ រដាមន្រនតីរបតិ្ភូអមនាយករដាមន្រនតី ថ្នទីសតីការគណៈរដាមន្រនតី 

- លល្លក ថ្ច ឡូ របធានសាគមទឹកកមព៉ុជា 

- លល្លក លចង្ េឹមហា៊ា ន់ របធានមនទីរអប់រ ាំ យ៉ុវជន និង្កី ខលខត្តរពុះវហិារ 
- លភាៀវកិតិ្តយសាាំង្អស់ជាទីលមរតី្!  

 
រលសៀេសួសតី អនកាាំង្អស់ោន ! ខា៉ុាំានលសចកតីលសាមនសសរកីរាយខដេបាន លរៀបចាំពិធីច៉ុុះ

ហត្ថលេខាលេើកិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយឥត្សាំណង្កន៉ុង្គលរាង្រទង់្រាយតូ្ចសនតិស៉ុខមន៉ុសសជាតិ្   
KUSANONE នាថ្ងៃលនុះ។  

ចប់តាាំង្ពីឆ្ន ាំ ១៩៩១ បខនថមលេើគលរាង្ឥណាននិង្ជាំនួយឥត្សាំណង្ខាន ត្ធាំ រដ្ឋា ភិបាេ
ជប ៉ុនបាននិង្កាំព៉ុង្អន៉ុវត្តកមមវធីិ KUSANONE លៅកមព៉ុជា លដើមបជួីយដេ់អាជាា ធរមូេដ្ឋា ន និង្
អង្គការលរៅ  រដ្ឋា ភិបាេកន៉ុង្ការអន៉ុវត្តគលរាង្របស់ពួកោត់្។ KUSANONE ានន័យថា “មូេ
ដ្ឋា ន” កន៉ុង្ភាសា    ជប ៉ុន។ លៅកន៉ុង្រយៈលពេ៣០ឆ្ន ាំច៉ុង្លរកាយលនុះ សាថ នទូត្ជប ៉ុនរបចាំរបលទស
កមព៉ុជា បានចូេរមួចាំខណកកន៉ុង្គលរាង្ ជាង្៦០០ តាមរយៈជាំនួយឥត្សាំណង្ KUSANONE ។ 
លយើង្ានលសចកតីលសាមនសសរកីរាយខដេគលរាង្ាាំង្លនុះ បានចូេរមួចាំខណកលដ្ឋយផ្ទទ េ់ 
កន៉ុង្ការលេើកកមពស់គ៉ុណភាពថ្នជីវភាពរបស់     របជាជនកមព៉ុជាលៅករមិត្មូេដ្ឋា ន។ ចប់ពី
កខនាង្លនុះលៅ ខា៉ុាំនឹង្ខងាង្ស៉ុនទរកថាលដ្ឋយានការបកខរប។ 

ថ្ងៃលនុះ ខា៉ុាំនឹង្ខណនាាំគលរាង្នីមួយៗខដេបានច៉ុុះហត្ថលេខា ដូចខាង្លរកាម៖ 

លៅកន៉ុង្គលរាង្ទី១ សរាប់សាគមទឹកកមព៉ុជា រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុនផ្តេ់ងវកិាចាំនួន ៩៦,៧៧៥ 
ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ លដើមបីធានាការទទួេបានទឹកសាា ត្ និង្លសវាកមមអនាម័យរគប់រគង្លដ្ឋយស៉ុវត្ថិ
ភាព តាមរយៈការសាង្សង់្របព័នធផ្គត់្ផ្គង់្ទឹក និង្ការត្ាំលឡើង្បណាត ញខចកចយទឹក លៅលកាុះ
ពាមរាាំង្ លខត្តថ្រពខវង្។លយើង្រ ាំពឹង្ថារបជាជនរបាណ ១,៣០០នាក់ នឹង្អាចទទួេបានទឹក
សាា ត្លរបើរបាស់ និង្ានត្ថ្មា    សមរមយ តាមរយៈគលរាង្លនុះ។ ខា៉ុាំសង្ឃមឹោ ង្ម៉ុត្ាាំថា
គលរាង្លនុះនឹង្នាាំលៅរកអនាម័យេារបលសើរ និង្ការខកេមាជីវភាពរស់លៅរបស់ពួកោត់្។ 

លៅកន៉ុង្គលរាង្ទី២ សរាប់មនទីរអប់រ ាំ យ៉ុវជន និង្កី ខ លខត្តរពុះវហិារ រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុនផ្តេ់



ងវកិា ៩០,៩០៧ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ សរាប់ការសាង្សង់្អោរសិកា១ខនង្ ៥បនទប់សិកា និង្៤
បនទប់ទឹក កខនាង្ល្លង្ថ្ដមួយ និង្ធ៉ុង្សត៉ុកទឹកមួយ លៅអន៉ុវទិាេ័យខយង្ លខត្តរពុះវហិារ។ លយើង្
រ ាំពឹង្ថា ជាំនួយលនុះនឹង្ផ្តេ់អត្ថរបលោជន៍ដេ់ សិសស ២១០នាក់ និង្រគូ ៩នាក់ តាមរយៈការ
លេើកកមពស់គ៉ុណភាពអប់រ ាំ និង្ បរោិកាសសិកាលរៀនសូរត្ ក៏ដូចជាចូេរមួចាំខណក ដេ់ការធាំ
េូត្ល្លស់របកបលដ្ឋយស៉ុខភាពេារបស់សិសសផ្ង្ខដរ។  

ខា៉ុាំានលសចកតីលសាមនសសរកីរាយខដេសលង្កត្ល ើញថានាលពេងមីៗលនុះ របលទសកមព៉ុជា បាន
និង្កាំព៉ុង្ានការអភិវឌ្ឍោ ង្ឆ្ប់រហ័ស។ លាុះបីជាោ ង្ណាក៏លដ្ឋយ ខា៉ុាំក៏ទទួេសាគ េ់ថាលៅ
ខត្ានបញ្ហា របឈមមួយចាំនួនខដេរត្ូវលដ្ឋុះស្សាយ លដើមបីលេើកកមពស់គ៉ុណភាពថ្នជីវភាពរស់
លៅ របស់      របជាជន។ បញ្ហា ស៉ុខភាពនិង្អនាម័យក៏កាន់ខត្ានសារៈសាំខាន់ផ្ង្ខដរ ជា
ពិលសសលៅលពេខដេជាំងឺ្កូវតី្១៩ ានការគាំរាមកាំខហង្លៅលេើទូាាំង្ពិភពលល្លក។ របលទសជ
ប ៉ុននឹង្បនតចូេរមួចាំខណកកន៉ុង្ការលដ្ឋុះស្សាយបញ្ហា របឈមាាំង្លនាុះ តាមរយៈលរោង្ការណ៍
សហរបតិ្បត្តិការលសដាកិចច និង្អភិវឌ្ឍន៍  លផ្សង្ៗ រមួាាំង្ “គូសាណូណិ” ផ្ង្ខដរ។ 

សូមអរគ៉ុណសរាប់ការចូេរមួកន៉ុង្កមមវធីិច៉ុុះហត្ថលេខានាថ្ងៃលនុះ។ ខា៉ុាំសូមជូនពរ ឯកឧត្តម 
លល្លកជាំាវ លល្លក លល្លកស្សី សូមានស៉ុខភាពេា ស៉ុភមង្គេ និង្ សូមឲ្យមិត្តភាពជប ៉ុន-កមព៉ុ
ជាកាន់ខត្រកី      ចលរមើន។  

សូមអរគ៉ុណ! 

 


