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Japan Provides US$574,230 

for Strengthening Cashew Nut Value Chain,   

Constructing Koun Domrei Irrigation Facility, and Road Improvement in 

Romduol District 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$574,230 in total for three recipient 

organizations under the framework, the Grant Assistance for Grassroots Human Security 

Projects (“KUSANONE” Grant). The Grant Contracts were signed 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 Constructing Koun Domrei Irrigation Facility in Stung Trong Commune, 

Salakrav District, Pailin Province’ (US$217,845) 

Recipient: Pailin Provincial Department of Water Resources and Meteorology 

This grant will be used to construct one spillway and water pumping station, and two box 

culverts and repair a canal. These facilities are expected to improve the quantity and quality of 

agricultural products. Moreover, the spillway will connect the regions as a farm road and 

contribute to boosting the local economy. Consequently, 3,440 people will receive benefits.       

 

2. ‘The Project for Strengthening Cashew Nut Value Chain in Kampong Thom Province’ 

(US$169,720) 

Recipient: Kampong Thom Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries 

This grant will be used to construct three warehouses and four dry yards and four moisture 

meters for raw and processed cashew nuts in four agricultural cooperatives in the regions. By 

building these facilities, 1,400 farmers expect to sell their products at higher prices and improve 

their incomes. The project will contribute to the development of Cambodia’s food value chain. 

  



3. ‘The Project for Road Improvement in Romduol District, Svay Rieng Province’ 

(US$186,665) 

Recipient: Svay Rieng Provincial Department of Rural Development 

This grant will be used to pave six km of a road. The project aims to improve access to public 

facilities such as schools and health centers and workplaces such as a special economic zone. 

Moreover, the road will contribute to the smooth transportation of goods between Cambodia 

and Vietnam. Consequently, 126,310 are expected to receive benefits. 

 

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 approximately 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$64 million for 

mainly local authorities and non-governmental organizations to implement 650 KUSANONE 

projects throughout Cambodia. With an effort to contain the current COVID-19 Community 

Outbreak, known as “February 20th Community Event,” both sides signed the grant contracts 

separately. 
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Tel: 023-217-161, fax: 023-214-330 

Email: eco.jpn@.pp.mofa.go.jp 

Website: http://www.kh.emb-japan.go.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

ស្ថា នទតូជប ៉ុន 

ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 

 

លេខ. 15 PR-21/EoJ                                                                    ថ្ងៃទី១៩ ខខមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

ជប ៉ុនផ្លីថ់វិកា ៥៧៤,២៣០ ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបក់ាររប្រឹរខ្សែេង្វា រត់ម្ម្ាប្ាបស់្ថា យចនទី 
េាំណរធ់ារាស្ថស្តេរីនូដាំរី និរការខ្រលម្អផ្ាូវសៅរន៉ុរប្េុររាំដលួ 

 

 
រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិាចាំនួន ៥៧៤,២៣០ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់អង្គភាពទទួេជាំនួយចាំនួនបី 

លរកាមលរោង្ការណ៍ជាំនួយឧបត្ថមភឥត្សាំណង្សរាបគ់លរាង្រទង្រ់ាយតូ្ចសនតិស៉ុខមន៉ុសសជាត្ិ (ជាំនួយគូសាណូណិ)។ 
កិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយ រត្ូវបានច៉ុុះហត្ថលេខាលដ្ឋយ ឯកឧត្តម មកិាម ិ ា សាហ៉ុរី   ូ ឯកអគគរាជទូត្វសិាមញ្ញ  និង្លពញ       
សមត្ថភាពរបស់របលទសជប ៉ុនរបចាំរពុះរាជាចកចរកកមជ៉ុជា និង្អនកត្ាំចកង្អង្គភាពទទួេជាំនួយាាំង្បី លដើមបអីន៉ុវត្ត
គលរាង្ដូចត្លៅ៖ 

 
១.”គលរាង្សាំណង្់ធារាសាស្រសតកូនដាំរ ីសថិត្កន៉ុង្ឃ៉ុាំសទឹង្រត្ង្់ រសុកសាល្លលរៅ លខត្តថ្ប េិន” 
(ងវកិាចាំនួន ២១៧,៨៤៥ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ មនទីរធនធានទឹក និង្ឧត្៉ុនិយមលខត្តថ្ប េិន 

ជាំនួយឥត្សាំណង្លនុះ នឹង្រត្ូវបានលរបើរបាស់សរាបក់ារសាង្សង្ស់ាថ នីយប៍ូមទឹកមយួ និង្សាំណង្ប់លង្ហៀរទឹកមយួ 
និង្េូរបអបព់ីរ និង្ការជួសជ៉ុេរបឡាយទឹកមយួកខនាង្។ សាំណង្ធ់ារាសាស្រសតាាំង្លនុះរត្ូវបានរ ាំពឹង្ថានឹង្លធវើលអាយរបលសើរ
ល ើង្នូវបរាិណ និង្គ៉ុណភាពថ្នផ្េិត្ផ្េកសិកមម។ ម ាង្វញិលទៀត្ របពននធបង្ហូរទឹកនឹង្ត្ភាា បត់្ាំបនា់ាំង្លនុះ ជាផ្ាូវ
កសិកមមមយួ និង្ចូេរមួចាំខណកកន៉ុង្ការជរមុញលសដាកិចចកន៉ុង្ត្ាំបន។់ ជាេទធផ្េ របជាជនចាំនួន ៣,៤៤០ នាក ់នឹង្ទទួេ
បានអត្ថរបលោជន។៍ 

 
២.”គលរាង្ពរង្ឹង្ខខសសង្វវ ក់ត្ថ្មារោប់សាវ យចនទីលៅកន៉ុង្លខត្តកាំពង្់ធាំ” (ងវកិាចាំនួន ១៦៩,៧២០ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ មនទីរកសិកមម រ៉ុកាា របាញ់ និង្លនសាទ លខត្តកាំពង្់ធាំ 

ជាំនួយឥត្សាំណង្លនុះ នឹង្រត្ូវបានលរបើរបាស់សរាបក់ារសាង្សង្ឃ់្ា ាំង្ចាំនួន៣ កខនាង្សង្ៃួត្ចាំនួន៤ និង្ឧបករណ៍
វាស់សាំលណើ មសរាបរ់ោប់សាវ យចនទីលៅ និង្ខកថ្ចន ចាំនួន ៤ លរគឿង្ លៅកន៉ុង្សហករណ៍កសិកមមចាំនួន ៤ កន៉ុង្ត្ាំបន។់ តាម    
រយៈការសាង្សង្អ់ោរាាំង្លនុះ កសិករចាំនួន ១,៤០០ នាក់ រ ាំពឹង្ថានឹង្អាចេកផ់្េិត្ផ្េរបស់ពួកលគកន៉ុង្ត្ថ្មាខជស់ជាង្
ម៉ុន និង្បលង្កើនរបាកច់ាំណូេរបស់ពួកលគ។ គលរាង្លនុះនឹង្ចូេរមួចាំខណកកន៉ុង្ការអភវិឌ្ឍខខសសង្វវ កត់្ថ្មាមហូបអាហាររបស់
របលទសកមជ៉ុជា។ 

 
 



៣.”គលរាង្ខកេមអផ្ាូ វលៅកន៉ុង្រសុករ ាំដួេ លខត្តសាវ យលរៀង្” (ងវកិាចាំនួន ១៨៦,៦៦៥ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ មនទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ លខត្តសាវ យលរៀង្ 

ជាំនួយឥត្សាំណង្លនុះ នឹង្រត្ូវបានលរបើរបាស់សរាប់ការរកាេផ្ាូវមយួខខស របខវង្៦គី ូខម រត្។ គលរាង្លនុះានលោេ
បាំណង្លធវើឱ្យរបលសើរល ើង្នូវការទទួេបានលសវាសាធារណៈ ដូចជាសាល្លលរៀន មណឌ េស៉ុខភាព និង្កខនាង្លធវើការនានា រមួ
ានត្ាំបនល់សដាកិចចពិលសស ជាលដើម។ លេើសពីលនុះ ផ្ាូវលនុះនឹង្ចូេរមួចាំខណកកន៉ុង្ការដឹកជញ្ាូ នទាំនិញលដ្ឋយរេូន រវាង្កមជ៉ុជា
និង្លវៀត្ចកម។ ជាេទធផ្េ លយើង្រ ាំពឹង្ថា របជាជនចាំនួន ១២៦,៣១០ នាក់ នឹង្ទទួេបានអត្ថរបលោជន។៍ 

 
ជាំនួយាាំង្លនុះ គឺខផ្អកលេើការលបតជាា ចិត្តលៅកន៉ុង្លសចកតីខងាង្ការណ៍របស់សហរបធានថ្នកិចចរបជ៉ុាំរដាមស្រនតីការបរលទស      

លមគង្គ-ជប ៉ុន លេើកទី១៣ លៅថ្ងៃទី៩ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០២០ ខដេបានខងាង្ថា “ការអន៉ុវត្តជាំនួយឥត្សាំណង្ សរាបគ់លរាង្
រទង្រ់ាយតូ្ចសនតិស៉ុខមន៉ុសសជាត្ិឆ្ន ាំ២០២០ លរកាមគាំនិត្ផ្តួចលផ្តើមគូសាណូណិលមគង្គសរាបល់ោេលៅអភវិឌ្ឍនរ៍បកប 
លដ្ឋយចីរភាព ខដេានទឹករបាកស់រ៉ុបរបាណ ៩១ល្លនដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ានលោេបាំណង្ោាំរទដេ់ការអភវិឌ្ឍលសដាកិចច 
និង្សង្គមកិចច លៅតាមភូមរិសុកថាន កម់ូេដ្ឋា នទូាាំង្ត្ាំបនល់មគង្គ”។ 

 
 ជាំនួយឥត្សាំណង្គូសាណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចបល់ផ្តើមលៅរបលទសកមជ៉ុជាលៅឆ្ន ាំ១៩៩១ លដើមបោីាំរទដេ់កិចចខិត្ខាំ
របឹង្ខរបង្របស់កមជ៉ុជាកន៉ុង្ការអភវិឌ្ឍ និង្សាថ បនារបលទសល ើង្វញិ លៅតាមករមតិ្មូេដ្ឋា ន។ ជាំនួយលនុះ ានទិសលៅ
ការពារជនង្វយរង្លរោុះពីកតាត មយួចាំនួនដូចជា ភាពរកីរក និង្/ឬ ភាពអក៉ុសេនានា ខដេអាចគរាមកាំខហង្លដ្ឋយផ្ទទ េ់
ដេ់អាយ៉ុជីវតិ្ ជីវភាពរស់លៅ និង្លសចកតីថ្ងាងនូររបស់ពួកលគ កដូ៏ចជាជួយ ជរមុញនូវភាពាច ស់ការលេើខាួនឯង្របស់របជា
សហគមន។៍ ចបត់ាាំង្ពីឆ្ន ាំ១៩៩១ រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិាជាង្ ៦៤ល្លន ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់អាជាា ធរមូេដ្ឋា ន 
និង្អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេ លដើមបអីន៉ុវត្តគលរាង្គូសាណូណិចាំនួន ៦៥០គលរាង្លៅទូាាំង្របលទសកមជ៉ុជា។ ភាគីាាំង្ពីរ
បានច៉ុុះហត្ថលេខាលេើកិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយ ដ្ឋចល់ដ្ឋយខ កពីោន  លដើមបចូីេរមួកន៉ុង្កិចចខិត្ខាំរបងឹ្ខរបង្កន៉ុង្ការទបស់ាក ត្ក់ារ
រកីរាេដ្ឋេចូេសហគមនថ៍្នវរី៉ុសកូវតី្១៩ កន៉ុង្ “រពឹត្តិការណ៍សហគមន ៍២០ក៉ុមភៈ”។ 

__________________________________________________________ 
សាថ នទូត្ជប ៉ុនរបចាំរពុះរាជាចកចរកកមជ៉ុជា 

ទូរសពទនុះ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទូរសារ៖ ០២៣-២១៤-៣៣០  
អ៉ុីខម េ៖ eco.jpn@.pp.mofa.go.jp  

លគហទាំពនរ៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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   ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 
នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ែ្ញាំបានចញុះហត្ថនេខានេើកិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយឥត្សាំណងសម្រាប់

គនម្រាងម្រទង់ម្រាយតូ្ចសនតិសញែមនញសសជាតិ្គូសាណូណិ។ នយើងបានចញុះហត្ថនេខានេើកិចចសនា  
ផ្តេ់ជាំនួយឥត្សាំណង តាមរយៈការផ្លា ស់បតូរកិចចសនាតាមថ្ម្របសណីយ៍ នោយមិនានការ
ម្របារព្ធពិ្ធីនទ នោយសារការឆ្ាងរកីរាេោេចូេសហគមន៍ថ្នវរីញសកូវតី្១៩ កាេពី្ថ្ងៃទី២០ ខែ
កញមភៈ និងន ើមបីកាត់្បនថយហានិភ័យពាក់ព័្នធនឹងវរីញសកូវតី្១៩។ ែ្ញាំសងឃមឹយ៉ាងមញត្ាាំថា សាថ ន
ភាព្នឹងានភាព្ម្របនសើរន ើងកនញងនព្េឆ្ប់ៗននុះ។ 

ចាប់តាាំងពី្ឆ្ន ាំ ១៩៩១ បខនថមនេើគនម្រាងឥណាននិងជាំនួយឥត្សាំណងខាន ត្ធាំ រោា ភិបាេ
ជប៉ាញន បាននិងកាំព្ញងអនញវត្តគនម្រាងគូសាណូណិនៅកមពញជា ន ើមបីជួយ េ់អាជ្ាធរមូេោា ន និង
អងគការនម្រៅរោា ភិបាេកនញងការអនញវត្តគនម្រាងរបស់ពួ្កគាត់្។ គូសាណូណិានន័យថា “ឬសនមៅ ” 
កនញងភាសាជប៉ាញន។ នៅកនញងរយៈនព្េ៣ទសសវត្ន៍ចញងនម្រកាយននុះ សាថ នទូត្ជប៉ាញនម្របចាាំម្របនទស    
កមពញជា បានចូេរមួចាំខណកកនញងគនម្រាងចាំនួន៦៥០ តាមរយៈជាំនួយឥត្សាំណងគូសាណូណិ។ 
នយើងាននសចកតីនសាមនសសរកីរាយខ េគនម្រាងាាំងននុះ បានចូេរមួចាំខណកនោយផ្លា េ់កនញង
ការខកេមអគញណភាព្ថ្នជីវភាព្របស់ម្របជាជនកមពញជា និងការនេើកកមពស់វបបធម៌ និងការអប់រ ាំថាន ក់
ឧត្តមសិកានៅកម្រមិត្មូេោា ន។  

ែ្ញាំសូមខណនាាំព្ត៌្ានេមអិត្អាំពី្គនម្រាងាាំងបីខ េពួ្កនយើងបានចញុះហត្ថនេខា។ 

១.”គម្រោងសំណងធ់ារាសាស្រសតកនូដំរ ីសថតិកនុងឃុំសទឹងរតង ់ស្សុកសាលាម្រៅ ម្េតតប ៉ៃលិន” 
 
២.”គម្រោងពរងងឹខ្េែសង្វា កត់បលៃរា ស់ាា យចនទីម្ៅកនុងម្េតតកពំងធ់”ំ  
 
៣.”គម្រោងខ្កលលអផ្ៃូវម្ៅកនុងស្សកុរដំួល ម្េតតសាា យម្រៀង”  

 
នៅកនញងគនម្រាងទី១ សម្រាប់មនាីរធនធានទឹក និងឧត្ញនិយម នែត្តថ្ប៉ាេិន រោា ភិបាេជប៉ាញន

នឹងផ្តេ់ងវកិាចាំនួន ២១៧,៨៤៥  ញល្លា រអានមរកិ សម្រាប់ការសាងសង់សាថ នីយ៍បូមទឹកមួយ 
សាំណង់បនងហៀរទឹកមួយ និងេូម្របអប់ពី្រ និងការសាត រម្របឡាយទឹកមួយកខនាង។ ជាំនួយឥត្
សាំណងននុះ នឹងម្រត្វូបាននម្របើម្របាស់ន ើមបីធានាការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកសម្រាប់ការនម្របើម្របាស់ខផ្នកកសិកមៅ 
និងន ើមបីនេើកកមពស់គញណភាព្ និងបរាិណផ្េិត្ផ្េកសិកមៅនៅកនញងឃញាំ។ ជាេទធផ្េ 
គនម្រាងននុះនឹងធានាសនតិសញែនសបៀងអាហារ និងបងកេកខណៈងាយស្សួេកនញងការផ្លា ស់បតូរគាន
នៅវញិនៅមករវាងម្របជាជនម្របាណ ៣,៤៤០ នាក់ នៅកនញងភូមិចាំនួនបី។ 



នៅកនញងគនម្រាងទី២ សម្រាប់មនាីរកសិកមៅ រញកាខ ម្របាញ់ និងននសាទ នែត្តកាំព្ង់ធាំ រោា ភិបាេ
ជប៉ាញននឹងផ្តេ់ងវកិាចាំនួន ១៦៩,៧២០  ញល្លា រអានមរកិ សម្រាប់សាងសង់ឃ្ា ាំងសតញកសាា យចនាី
ចាំនួន៣ និងកខនាងសងៃួត្ចាំនួន៤ និងការត្នមាើងឧបករណ៍វាស់សាំនណើ មម្រគាប់សាា យចនាីនៅចាំនួន 
៤ នម្រគឿង។ ជាំនួយឥត្សាំណងននុះ ាននគាេបាំណងព្ម្រងឹងម្របព័្នធខកថ្ចនម្រគាប់សាា យចនាីខ េ
បានម្របមូេផ្េនហើយ និងបនងកើនម្របាក់ចាំណូេ េ់កសិករចាំនួន ១,៤០០ នាក់ នៅកនញង         
សហករណ៍កសិកមៅចាំនួន៤។ ជាំនួយននុះនឹងចូេរមួចាំខណកកនញងការអភិវឌ្ឍខែសសងាា ក់ត្ថ្មាមហូប
អាហាររបស់ម្របនទសកមពញជា។ 

នៅកនញងគនម្រាងទី៣ សម្រាប់មនាីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នែត្តសាា យនរៀង រោា ភិបាេជប៉ាញននឹងផ្តេ់
ងវកិាចាំនួន ១៨៦,៦៦៥  ញល្លា រអានមរកិ សម្រាប់ការម្រកាេផ្ាូវមួយខែសម្របខវង ៦ គី ូខម៉ាម្រត្ នៅកនញង
ឃញាំបញសមន។ ការសាថ បនាផ្ាូវននុះ នឹងចូេរមួចាំខណក េ់គញណភាព្ជីវតិ្របស់ម្របជាជនម្របាណ 
១២៦,០០០ នាក់ នៅកនញងស្សុករ ាំ ួេ និងស្សុកសាា យាប។ ជាំនួយឥត្សាំណងននុះ ាននគាេ
បាំណងនធាើឱ្យម្របនសើរន ើងនូវការទទួេបាននោយសញវត្ថិភាព្នូវនសវាសាធារណៈ  ូចជាសាល្ល
នរៀន និងមណឌ េសញែភាព្ និងការ ឹកជញ្ជូ នទាំនិញនោយរេូនរវាងកមពញជានិងនវៀត្ណាម។ 

ែ្ញាំាននសចកតីនសាមនសសរកីរាយនោយសនងកត្នឃើញថានានព្េងៅីៗននុះ ម្របនទសកមពញជា 
បាននិងកាំព្ញងានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ នាុះបីជាយ៉ាងណាក៏នោយ ែ្ញាំក៏ទទួេសាគ េ់ថា
នៅខត្ានបញ្ហហ ម្របមមមួយចាំនួនខ េម្រត្ូវនោុះស្សាយ ន ើមបីនេើកកមពស់គញណភាព្ថ្នជីវភាព្
រស់នៅរបស់ម្របជាជន។ នេើសពី្ននុះ ការនោុះស្សាយឲ្យបាន ិត្ េ់នូវបញ្ហហ ពាក់ព័្នធនឹង      
សញែភាព្ និងអនាម័យក៏កាន់ខត្ានសារៈសាំខាន់ផ្ងខ រ ជាពិ្នសសនៅនព្េខ េានការ     
គម្រាមកាំខហងពី្វរីញសកូវតី្១៩ នៅទូាាំងពិ្ភព្នល្លក។ ម្របនទសជប៉ាញន នឹងបនតចូេរមួចាំខណកកនញង
ការនោុះស្សាយបញ្ហហ ម្របមមាាំងននាុះ តាមរយៈនម្រគាងការណ៍សហម្របតិ្បត្តិការនស ាកិចច និង
អភិវឌ្ឍន៍នផ្សងៗ រមួាាំងជាំនួយឥត្សាំណងគូសាណូណិ ផ្ងខ រ។ 

ែ្ញាំសូមជូនព្រ ឯកឧត្តម នល្លកជាំាវ នល្លក នល្លកស្សី សូមានសញែភាព្េអ សញភមងគេ និង 
សូមឲ្យមិត្តភាព្ជប៉ាញន-កមពញជាកាន់ខត្រកីចនម្រមើន។  

ឯកឧត្តម មិកាមិ ា៉ាសាហញីរ ៉ាូ 
ឯកអគគរាជទូត្វសិាមញ្ញ និងនព្ញសមត្ថភាព្ 

របស់ម្របនទសជប៉ាញនម្របចាាំម្រព្ុះរាជាណាចម្រកកមពញជា 
 

 


