
 

 
ស្ថា នទូតជប ៉ុន 

ប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរត៌មាន 
 

លេខ៖ 51 PR-17/EoJ            ថ្ងៃទ០ី៥  ខខធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ជប ៉ុនផ្តលថ់វិកាេរ ៉ុបចាំនួន ៣២៩,៧៣៦ដ៉ុល្លា រអាសម្ររិ  
េប្មាប់ការជួេជ៉ុលផ្ាូវ និងការករលម្អម្ណ្ឌ លេ៉ុខភារ 

 
  រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានយេ់ព្រមផ្តេ់ងវកិាសរ៉ុបចាំននួ ៣២៩,៧៣៦ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់ស្ថា បន័ចាំនួន៤ លព្កាម
លព្ោងការណ៍ជាំនួយឧបត្ាមភឥត្សាំណងសព្ាបគ់លព្ាងព្ទងព់្ាយតូ្ចសនតិស៉ុខមន៉ុសសជាត្ិ (ជាំនួយគូស្ថណូណិ)។ 
កិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយ ព្ត្ូវបានច៉ុុះហត្ាលេខាលៅថ្ងៃលនុះ លដ្ឋយឯកឧត្តម ហូរណូីអ ៉ុជ ិហ៉ុីលដហ៉ុីស្ថ ឯកអគគរាជទូត្វសិ្ថមញ្ញ  
និងលរញសមត្ាភាររបស់ព្បលទសជប ៉ុនព្បចាំព្រុះរាជាណាចព្កកមព៉ុជា នងិអនកត្ាំណាងស្ថា បន័ទទួេជាំនួយាាំងបនួ 
សព្ាបគ់លព្ាងដូចត្លៅ៖ 
 

១. គលព្ាងជសួជ៉ុេផ្ាូវ១ខខស កន៉ុងឃ៉ុាំរមទម ព្សុករលវៀង លខត្តព្រុះវហិារ (ងវកិាចាំននួ ៨៧,៥៨៧ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ)  
អងគភារទទួេជាំនួយ៖ មនទីរស្ថធារណការ និងដឹកជញ្ជូ នលខត្តព្រុះវហិារ 

 គលព្ាងលនុះ នងឹលធ្វើការជួសជ៉ុេផ្ាូវមយួខខស កន៉ុងឃ៉ុាំរមទម ព្សុករលវៀង លខត្តព្រុះវហិារ ខដេព្ត្ូវបានរងការខូចខាត្
លដ្ឋយលព្ោុះទឹកជាំននក់ាេរខីខកកតដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ កនាងលៅងមីៗលនុះ។ ជាមយួនងឹគលព្ាងលនុះ ព្បជារេរដាព្បាណជា 
២,៣០០នាក ់ នឹងអាចលធ្វើដាំលណើ រលដ្ឋយស៉ុវត្ាិភារលៅកានស់្ថល្លលរៀន ផ្ារ និងមណឌ េស៉ុខភារ លហើយផ្ាូវលនុះនឹងរមួ
ចាំខណកកន៉ុងការដឹកជញ្ជូ នកសិផ្េផ្ងខដរ។  

២. គលព្ាងស្ថងសងអ់ោរមណឌ េស៉ុខភារព្កញូងខសនជយ័ លខត្តព្កលចុះ (ងវកិាចាំននួ ៨៩,៦៣២ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អងគភារទទួេជាំនួយ៖ មនទីរស៉ុខាភបិាេលខត្តព្កលចុះ 

 គលព្ាងលនុះ នងឹស្ថងសងអ់ោរមណឌ េស៉ុខភារងម១ីខនងាន២ជាន ់កន៉ុងឃ៉ុាំព្កញូងខសនជយ័ ព្សុកសនួេ លខត្ត 
ព្កលចុះ។ ជាមយួនឹងគលព្ាងលនុះ ព្បជារេរដាព្បាណជា ១៣,៨០០នាក ់ នឹងទទេួបានលសវាស៉ុខភារជាមូេដ្ឋា ន
កានខ់ត្ព្បលសើរជាងម៉ុនដូចជា៖ ការសព្ាេកូន ការខងាាំលព្កាយសព្ាេកូន និងការលចញលវជជបញ្ជជ ថ្ន ាំលរទយ ខដេ
បចច៉ុបបនន ប៉ុ៉ិ៍សតស៉ុខភារ មនិអាចផ្តេ់ជូនបាន។ 



 ៣ .គលព្ាងស្ថងសងអ់ោរមណឌ េស៉ុខភារបារ  ៉ុង កន៉ុងលខត្តកណាត េ (ងវកិាចាំននួ ៨៤,៩៧២ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អងគភារទទួេជាំនួយ៖ ការយិាេ័យស៉ុខាភបិាេព្សុកព្បត្ិបត្តិល្លវ ឯម លខត្តកណាត េ 

 គលព្ាងលនុះ នងឹស្ថងសងអ់ោរមណឌ េស៉ុខភារងមីមយួខនង លៅមណឌ េស៉ុខភារបារ  ៉ុង កន៉ុងព្សុកល្លវ ឯម លខត្ត 
កណាត េ ខដេបចច៉ុបបននានខត្មយួអោរ៤បនទបប់ ៉ុលណាណ ុះសព្ាបដ់ាំលណើ រការ។ ជាមយួនឹងគលព្ាងលនុះ ព្បជារេរដា
ព្បាណជា ៥,២០០នាក ់នឹងទទួេបាននូវអោរមណឌ េស៉ុខភារងមីខដេព្សបតាមសតងដ់្ឋរព្កសួងស៉ុខាភបិាេ និង
ទទួេបាននូវលសវាស៉ុខភារកានខ់ត្េអព្បលសើរជាងម៉ុន។ 
 

៤. គលព្ាងបាំពាកា់ ស៉ុីនកាាំរសមីអ៉ុចិ នងិា ស៉ុីនឆា៉ុុះលអកូ លៅមនទរីលរទយក៉ុារអងគរ កន៉ុងលខត្តលសៀមរាប (ងវកិាចាំននួ 
៦៧,៥៤៥ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 

អងគភារទទួេជាំនួយ៖ មនទីរលរទយក៉ុារអងគរ 

 គលព្ាងលនុះ នឹងបាំពាកនូ់វា ស៉ុីនកាាំរសមីអ៉ុិច នងិា ស៉ុីនឆា៉ុុះលអកូជាឈ៉ុត្ លៅមនទីរលរទយក៉ុារអងគរ លខត្តលសៀមរាប។ 
ជាមយួនឹងគលព្ាងលនុះ ក៉ុារព្បាណជា ៧,២០០នាក ់នងឹព្ត្ូវបានរនិិត្យជមៃលឺដ្ឋយការលព្បើព្បាស់ា ស៉ុីនកាាំរសមីអ៉ុិចលនុះ 
លហើយក៉ុារព្បាណជា ៣,០០០នាក ់កន៏ងឹព្ត្ូវបានព្ត្តួ្រិនតិ្យតាមដ្ឋនជមៃលឺដ្ឋយការលព្បើព្បាស់ា ស៉ុីនឆា៉ុុះលអកូលនុះ ជា
លរៀងរាេ់ឆ្ន ាំផ្ងខដរ។ 

 ជាំនួយឥត្សាំណងគូស្ថណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចបល់ផ្តើមលៅព្បលទសកមព៉ុជាលៅឆ្ន ាំ១៩៩១ លដើមបោីាំព្ទដេ់កចិចខតិ្ខាំ
ព្បឹងខព្បងរបស់កមព៉ុជាកន៉ុងការអភវិឌ្ឍ និងស្ថា បនាព្បលទសល ើងវញិលៅតាមកព្មតិ្មូេដ្ឋា ន។ គលព្ាងជាំនួយលនុះ ាន
ទិសលៅការពារជនងាយរងលព្ោុះរីកតាត មយួចាំនួនដូចជា៖ ភារព្កីព្ក នងិភារអក៉ុសេ ខដេអាចគាំរាមកាំខហងលដ្ឋយ
ផ្ទទ េ់ដេ់ជីវភាររស់លៅ ការចិញ្ច ឹមជីវតិ្ និងលសចកតីថ្ងាងនូររបស់រកួលគ កដូ៏ចជាជយួ ជាំរ៉ុញនូវភារាច ស់ការលេើខាួនឯង
របស់ព្បជាសហគមន។៍ ចបត់ាាំងរីឆ្ន ាំ១៩៩១ រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិាជាង ៥៧ល្លនដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់
អាជាា ធ្រមូេដ្ឋា ន និងអងគការលព្ៅរដ្ឋា ភបិាេ លដើមបអីន៉ុវត្តគលព្ាងគូស្ថណូណិចាំនួន៥៨០ គលព្ាងលៅទូាាំងព្បលទស
កមព៉ុជា៕ 

 
ស្ថា នទូត្ជប ៉ុនព្បចាំព្រុះរាជាណាចព្កកមព៉ុជា 

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

លគហទាំររ័: http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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EMBASSY OF JAPAN 

IN THE KINGDOM OF CAMBODIA 

 
PRESS RELEASE 

 
No. 51 PR-17/EoJ                                  05 December 2017 

 

Japan Provides US$329,736 

For Rehabilitation of Road and Improvement of Healthcare 

 

The Government of  Japan has agreed to provide US$329,736 in total for 4 recipient organisations under 
the framework, the Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (“KUSANONE” Grant). The Grant 
Contracts have been signed today between H.E. Mr. HORINOUCHI Hidehisa, Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of  Japan to the Kingdom of  Cambodia, and the representatives of  the 4 recipients 
respectively, to carry out the following projects: 

 

1. ‘The Project for Road Rehabilitation in Romtum Commune, Rovieng District, Preah Vihear Province’ 

(US$87,587) 

  Recipient: Preah Vihear Provincial Department of  Public Works and Transport 

In this project, a road in Romtum Commune, Rovieng District, Preah Vihear Province which was 

devastated by flood in July 2017 will be rehabilitated. The project will enable about 2,300 people to have 

safe access to schools, markets and healthcare, and will contribute to the revitalisation of  the transport of  

agricultural products. 

 

2. ‘The Project for Constructing Kranhoung Senchey Health Center in Kraite Province’ (US$89,632) 

  Recipient: Kraite Provincial Department of  Health 

In this project, a new 2-story health center will be established in Krahoung Senchey Commune, Snuol 

District, Kratie Province. This project will enable about 13,800 people to have better access to basic 

healthcare including birth assistance, postnatal care, and prescription of  medication which current health 

post at the site cannot provide. 

 

3. ‘The Project for Constructing Ba Rong Health Center in Kandal Province’ (US$84,972) 

  Recipient: Lvea Em Operational District in Kandal Province 

In this project, a new health center building will be constructed at Ba Rong Health Center, which currently 

has only four rooms, in Lvea Em District, Kandal Province. This project will enable the health center to 

meet the standard by Ministry of  Health and it will become able to provide better healthcare to about 

5,200 people. 



4. ‘The Project for Installing X-ray Machine and Cardiovascular Ultrasound System at Angkor Hospital for 

Children in Siem Reap Province’ (US$67,545) 

  Recipient: Angkor Hospital for Children 

In this project, a set of  X-ray machines and cardiovascular ultrasound system will be installed at Angkor 

Hospital for Children in Siem Reap. It is estimated that about 7,200 children will be examined with the X-

ray machines and about 3,000 children will be checked with the cardiovascular ultrasound annually. 

 

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 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$57 million for local authorities and non-governmental organizations to implement 580 

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 
Website: http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម ហូរណូីអ ុជិ ហីុដេហីុសា 
ឯកអគ្គរាជទូត្វសិាមញ្ញ  ន្ិងដេញសមត្ថភាេរបស់ប្បដទសជប ុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្កកមពុជា 

ថ្លែងកនុងេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំន្ួយសប្ាប់គ្ដប្ាងប្ទង់ប្ាយតូ្ចសន្ិតសុខមនុ្សសជាត្ិ 
០៥ ធនូ  ២០១៧ 

- សូមដោរេ ឯកឧត្តម ដោស ុ ៊ុំ ប ុន្ដសឿត្ អភិបាេនន្គ្ណៈអភិបាេរងដខត្តប្េះវហិារ 
- សូមដោរេ ដោក សាំ ោងប្ទី ប្បធាន្មន្ទីរសាធារណការ ន្ិងេឹកជញ្ជូ ន្ដខត្តប្េះវហិារ 
- សូមដោរេ ដវជជបណឌិ ត្ ឈ្នន ង សុវុត្ថថ  ប្បធាន្មន្ទីរសុខាភិបាេដខត្តប្កដចះ 
- សូមដោរេ ដវជជបណឌិ ត្ អ ូ ច័ន្ទត្ថរាមុន្ី ប្បធាន្ការយិាេ័យប្សុកប្បត្ិបត្តិោា ឯម ដខត្តកណាត េ 
- សូមដោរេ ដវជជបណឌិ ត្ ងួន្ ច័ន្ទភក្ត្កាត  ប្បធាន្មន្ទីរដេទយកុារអងគរ  
- សូមដោរេ ដភញៀវកិត្ិតយស អស់ដោក ដោកប្សី! 

 
នលៃដន្ះខញុ ាំាន្ដសចកតីសបាយរកីរាយ ថ្េេបាន្ប្បារេធេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំន្ួយ សប្ាប់

គ្ដប្ាងគូ្សាណូណិ។ 

ជាំន្ួយទីមួយ ាន្លវកិាចាំន្ួន្ ៨៧,៥៨៧េុោែ រអាដមរកិ សប្ាប់គ្ដប្ាងជួសជុេផ្ែូ វ១ថ្ខស កនុងឃុាំរមទម ប្សុក
រដវៀង ដខត្តប្េះវហិារ។ គ្ដប្ាងដន្ះ ប្ត្ូវបាន្រ ាំេឹងថា ន្ឹងផ្តេ់អត្ថប្បដយាជន្៍េេ់ប្បជាជន្ប្បាណជា ២,៣០០នាក់ដៅ
កនុងត្ាំបន្់។ ខញុ ាំសងឃមឹថា ផ្ែូ វដន្ះ ន្ឹងរមួចាំថ្ណកកនុងការដេើកសទួយដសេឋកិចចកនុងប្សុក ត្ថមរយៈការផ្តេ់ភាេងាយប្សួេ
កនុងការដធាើេាំដណើ រដៅកាន្់សាោដរៀន្ មន្ទីរដេទយ ផ្ារ ន្ិងត្ាំបន្់េនទដទៀត្។ 

ជាំន្ួយទីេីរ ាន្លវកិាចាំន្ួន្ ៨៩,៦៣២េុោែ រអាដមរកិ សប្ាប់គ្ដប្ាងសាងសង់អោរមណឌ េសុខភាេប្កញូង
ថ្សន្ជ័យ កនុងដខត្តប្កដចះ។ ជាមួយគ្ដប្ាងដន្ះ ប្បជាជន្ប្បាណជា១៣,៨០០នាក់ នឹងទទួលបានសេវា 
េុខភាពជាមូលដ្ឋា នកាន់ថ្ត្េអប្រសេើរជាងមុន្េូចជា៖ ការសប្ាេកូន្ ការថែទាំដប្កាយដេេសប្ាេកូន្ និងការ 
សេញសេជ្ជរញ្ជជ ថាន ាំដេទយជាដេើម ថែលប ុសតិ៍េុខភាពបចចុបបន្ន មិនអាចផ្តេ់ជូន្បាន្។ 

ជាំន្ួយទីបី ាន្លវកិាចាំន្ួន្ ៨៤,៩៧២េុោែ រអាដមរកិ សប្ាប់គ្ដប្ាងសាងសង់អោរមណឌ េសុខភាេបារ  ុង 
កនុងដខត្តកណាត េ គ្ដប្ាងដន្ះ ន្ឹងអនុ្ញ្ញញ ត្ដអាយមណឌ េសុខភាេបាំដេញត្ថមសតង់ដារប្កសួងសុខាភិបាេ ន្ិងផ្តេ់
ជូន្ដសវាសុខភាេកាន្់ថ្ត្េអប្បដសើរេេ់ប្បជាជន្ប្បាណជា ៥,២០០នាក់។ 

 
ជាំន្ួយទីបួន្ ាន្លវកិាចាំន្ួន្ ៦៧,៥៤៥េុោែ រអាដមរកិ សប្ាប់គ្ដប្ាងបាំពាក់ា សីុន្កាាំរសមីអុិច និងម៉ា េុ៊ីនឆែុះ

ដអកូ ដៅមន្ទីរដេទយកុារអងគរ កនុងដខត្តដសៀមរាប។ ត្ថមរយៈគ្ដប្ាងដន្ះ ជាដរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ កុារប្បាណជា ៧,២០០នាក់ 
ន្ឹងប្ត្ូវបាន្េិន្ិត្យជមៃឺដដាយការដប្បើប្បាស់ា សីុន្កាាំរសមីអុិចសនេះ ស ើយកុមរប្រមណជា ៣,០០០នាក់ ន្ឹងប្ត្ូវបាន្េិន្ិ
ត្យជមៃឺដដាយការដប្បើប្បាស់ា សីុន្ឆែុះដអកូដន្ះផ្ងថ្េរ។ 
 

ជាទីបញ្ច ប់ ខញុ ាំសងឃមឹយា ងមុត្ាាំថាគ្ដប្ាងាាំងដន្ះ ន្ឹងអនុ្វត្តដៅដដាយរេូន្ ដហើយសាំណង់ ន្ិងសាា រៈ
បរកិាា រាាំងអស់ ន្ឹងប្ត្ូវបាន្ថ្លាាំដអាយបាន្េអ ដេើមបដីអាយប្បជាជន្អាចដប្បើប្បាស់បាន្យូរអថ្ងាង ន្ិងផ្តេ់អត្ថ
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ប្បដយាជន្៍េេ់ប្បជាជន្កាន្់ថ្ត្ដប្ចើន្ថ្លមដទៀត្។ ខញុ ាំក៏សងឃមឹថា គ្ដប្ាងាាំងដន្ះ ន្ឹងជួយ េប្ងឹងជាបន្តដៅដទៀត្នូ្វ
ទាំនាក់ទាំន្ងមិត្តភាេរវាងប្បជាជន្ជប ុន្ ន្ិងប្បជាជន្កមពុជា៕     សូមអរគុ្ណ! 
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