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Exchange of Notes for Japan ODA Yen Loan and 5 Grant Aid Projects 
 

In response to a request from the Royal Government of Cambodia and with a 

view to strengthening friendly and cooperative relations between Japan and the 

Kingdom of Cambodia, the Government of Japan has decided to extend its ODA Yen 

Loan up to the amount of ¥ 6,336,000,000, which is approximately equivalent to USD 

57.6 million for the“Siem Reap Water Supply Expansion Project ( phase II )” and 5 

Grant Aid projects up to the total amount of ¥ 1,600,000,000 which is approximately 

equivalent to USD 14.5 million for the “Economic and Social Development 

Programme”. 

 

In the “Siem Reap Water Supply Expansion Project ( phase II )”, intake facilities, 

a 60,000 m3/day capacity water treatment facility and distribution pipes which are over 

200km long will continue to be developed in Siem Reap following the progress of phase 

I. 

 

      In the “Economic and Social Development Programme”, various types of 

facilities and equipment will be provided in 5 sectors as follows; 

 -Landmine Action Sector:             ¥ 200 million (USD 1.8 million)  

 -Construction Material Sector:         ¥ 250 million (USD 2.3 million) 

 -Cadastral Survey Sector:             ¥ 250 million (USD 2.3 million) 

 -Human Resource Development Sector: ¥ 400 million (USD 3.6 million) 

 -Manufacturing Sector:               ¥ 500 million (USD 4.5 million) 

       

      It is expected that these cooperation projects will contribute to the future 

development of Cambodia in each field, and also to the mutual understanding and the 

building of friendly relations between Japan and Cambodia. 

 

      Notes to these projects were exchanged between H.E. Mr. PRAK Sokhonn, 

Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, 

and H.E. Mr. MIKAMI Masahiro, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 

Japan to the Kingdom of Cambodia, at 9:00 on 11 October 2021 at the Ministry of 

Foreign Affairs and International Cooperation. 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 
លេខៈ 27 PR-21/EoJ              ថ្ងៃទី១១  ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២១ 

លខិិតបដូរស្ថរេប្មាប់ ឥណទានេម្បទាន១គសប្មាង  
និងហរិញ្ញបបទានឥតេាំណង៥គសប្មាង 

 
ជាការល្លើយតបលៅនឹងសាំល ើ ររបស់រាជរដ្ឋា ភបិាេកម្ពុជា និងកនុងលោេបាំ ងពង្ងងឹទាំនាកទ់ាំនង

ម្តិតភាព នងិកិច្ចសហង្បតិបតតិការរវាងង្បលទសជប ុននិងង្ពះរាជាណាច្ង្កកម្ពុជា រដ្ឋា ភបិាេជប ុនបានសលង្ម្ច្
ពង្ងីកជាំនួយអភវិឌ្ឍផ្លូវការ (ODA) ជាឥ ទានសម្បទាន ខែេមានទឹកង្បាកស់របុច្ាំនួន ៦ ៣៣៦ លានលយ ន 
ង្បមា ជា ៥៧.៦ លាន ែុលាល រអាលម្រកិសង្មាប ់“គលង្មាងពង្ងីកសម្តថភាពផ្គតផ់្គងទ់កឹស្អា តលខតតលសៀម្រាប 
(ែាំណាកក់ាេទ២ី)” នងិហិរញ្ញបបទានឥតសាំ ង៥គលង្មាង ខែេមានទឹកង្បាកស់របុច្ាំនួន ១ ៦០០ លានលយ ន 
ង្បមា ជា ១៤.៥ លានែុលាល រសង្មាប ់“កម្មវធិីអភវិឌ្ឍលសែាកិច្ច នងិសងគម្” ។  

“គលង្មាងពង្ងីកសម្តថភាពផ្គតផ់្គងទ់កឹស្អា តលខតតលសៀម្រាប (ែាំណាកក់ាេទី ២)”  នឹងបនតអភវិឌ្ឍបរកិាា របូម្
ទឹកលៅ និងលរាងច្ង្កង្បង្ពឹតតកិម្មទឹកស្អា តខែេមានសម្តថភាពផ្េិត៦០ ០០០ ខម្ ង្តគីបកនុងម្យួថ្ងៃ និងបណាា ញ
ខច្កចាយទឹកខែេមានង្បខវងលេើស ២០០គីឡូខម្ ង្ត លៅលខតតលសៀម្រាប បនាា បព់ីែាំណាកក់ាេទី ១ ។ 

ច្ាំខ កគលង្មាង “កម្មវធិីអភវិឌ្ឍលសែាកិច្ច និងសងគម្” ង្បលភទសមាភារ រៈនិងបរកិាា រលផ្ងង  នងឹង្តវវផ្តេ់ជូនែេ់ 
៥ វស័ិយែូច្ខាងលង្កាម្៖ 

 ការោាំង្ទែាំល ើ រការកស្អងខផ្នការលបាសសមាា តម្នី នងិង្តួតពិនិតយគុ ភាពលេើថ្ផ្ាែលីបាសសមាា ត 
(Landmine Action Sector) មានទឹកង្បាកច់្ាំននួ ២០០លានលយ ន (ង្បមា  ១.៨ លានែុលាល រអាលម្រកិ) 

 សមាភារ រៈបលច្ចកលទស សង្មាបម់្នាីរពិលស្អធនជ៍ាតិសាំ ង ់(Construction Material Sector) មានទឹកង្បាក់
ច្ាំនួន ២៥០លានលយ ន (ង្បមា  ២.៣ លានែុលាល រអាលម្រកិ) 

 សមាភារ រៈបលច្ចកលទសសង្មាបស់្អថ នីយវាស់ខវងអច្ិថ្្នតយ ៍នងិម្ជឈម្ ឌ េទិនននយ័ (Cadastral Survey 
Sector) មានទឹកង្បាកច់្ាំនួន ២៥០លានលយ ន (ង្បមា  ២.៣ លានែុលាល រអាលម្រកិ) 

 ការបាំពាកស់មាភារ រៈនិងបរកិាា របលច្ចកលទសសង្មាបង់្គឹះស្អថ នអបរ់ ាំប ាុ ះបណាា េបលច្ចកលទស និងវជិាា ជីវៈ 
(Human Resource Development Sector) មានទឹកង្បាកច់្ាំនួន ៤០០ លានលយ ន (ង្បមា  ៣.៦ 
លានែុលាល រអាលម្រកិ) 



 ការបាំពាកស់មាភារ រៈនិងបរកិាា រ និងលង្គឿងមា សីុនកនុងវស័ិយឧសាហកម្មលង្គឿងយនត លអឡិច្ង្តវនិច្ នងិលម្កា
និក លៅស្អកេវទិាេ័យភមូ្និាភនាំលពញ (Manufacturing Sector) មានទឹកង្បាកច់្ាំនួន ៥០០ លានលយ ន 
(ង្បមា  ៤.៥ លានែុលាល រអាលម្រកិ) 

គង្មាងសហង្បតិបតតិការទាាំងលនះង្តវវបានរ ាំពឹងទុកថា នឹងចូ្េរមួ្ច្ាំខ កែេ់ការអភវិឌ្ឍវស័ិយនីម្យួ នា
លពេអនាគត នងិការលោគយេ់ោន លៅវញិលៅម្ក កែូ៏ច្ជាការពង្ងឹងទាំនាកទ់ាំនងម្តិតភាពរវាងជប ុននិងកម្ពុជា។ 

េិខិតបាូរស្អរថ្នគង្មាងទាាំងលនះង្តវវបានចុ្ះហតថលេខារវាង ឯកឧតតម្ ង្បាក ់សុខុន ឧបនាយករែាម្្នតី 
រែាម្្នតីការបរលទស និងសហង្បតិបតតិការអនតរជាត ិនិង ឯកឧតតម្ ម្កិាម្ ិមា ស្អហីុរ   ូឯកអគគរាជទូតវសិ្អម្ញ្ញ  និង
លពញសម្តថភាពថ្នង្បលទសជប ុនង្បចាាំង្ពះរាជាណាច្ង្កកម្ពុជា លៅលមា ង ៩ង្ពឹក ថ្ងៃទី១១ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២១ 
លៅទីសាីការង្កសួងការបរលទស និងសហង្បតិបតតិការអនតរជាតិ៕ 
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