ស្ថានទូតជបន
៉ុ

ប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ពជា
៉ុ

សេចរតីប្បកាេរត៌មាន
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ថ្ងៃទី១៥ ខខកុម្ភះ ឆ្ន២
ាំ ០១៨

ប្បសទេជប៉ុនផ្តលថ
់ វិកាេរ ៉ុបចាំនួន ៣៤២,៦៦៣ដ៉ុល្លារអាសម្រ ិរ
េប្មាប់ករលាំអបរ ិស្ថានននការេិរាេាំរាប់រមា
៉ុ ររិការ និង ស្ថងេង់អគារម្នទីរសរទយ
រដ្ឋាភបា
បចាំនួន ៣៤២,៦៦៣ ដុ ល្លារអាលម្រក
ិ
ិ េជបុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកាសរុ
ិ ដេ់អង្គភាពទទួេ

ជាំនួយចាំនួន៤ លរកាម្លរោង្ការណ៍ជាំនួយឧបត្ថម្ឥ
ភ ត្សាំ ណង្សរាប់គលរាង្រទង្់រាយត្ូ ចសនតស
ិ ុ ខម្នុ សសជាត្ិ
(ជាំនួយគូ សាណូណិ)។ កច
ច នាផ្តេ់ជាំនួយ រត្ូវបានចុះហត្ថលេខាលៅថ្ងៃលនះ លដ្ឋយឯកឧត្តម្ ហូរណ
ិ ស
ី ូ អុជិ ហុីលដ
ហុីសា

ឯកអគគរាជទូត្វសាម្ញ្ញ
ិ

និង្លពញសម្ត្ថភាពរបស់របលទសជបុនរបចាំរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា នង្
ិ អនក

ត្ាំណាង្អង្គភាពទទួេជាំនយ
ួ ាាំង្បួន សរាប់គលរាង្ដូចត្លៅ៖

១. គលរាង្សាង្សង្់ភូម្ស
ត េ
ិ ហគម្ន៍សាម្គគធ
ី ម្៌ារសត
ី កម្ពុជា លខត្តកណា
(ងវកាចាំ
នន
ួ ៧២,១៧៩ ដុល្លារអាលម្រក)
ិ
ិ
ាំ ួយ៖ សាម្គគធ
អង្គភាពទទួេជន
ី ម្៌ារសត
ី កម្ពុជា

គលរាង្លនះនង្
ួ ខនង្ខដេាន៣បនទប់ នង្
ឹ សាង្សង្់អោរសិកាងមីម្យ
ិ ផ្ាូវត្ភាាប់ (របខវង្២២៥ម្) កនុង្ភូម្ិ

សហគម្ន៍សាម្គគធ
ត េ ជាកខនាង្ខដេអង្គការជួយឧបងត្ថម្ភដេ់កុារ នង្
ី ម្៌ារសត
ី កម្ពុជា កនុង្លខត្តកណា
ិ យុវជន
ខដេានពកា
ិ រភាព។ គាំលរាង្លនះនឹង្ផ្តេ់នូវឱកាសដេ់សិសសរបាណ៨០នាក់ជាលរៀង្រាេ់ឆ្នលាំ អាយទទួេបាន

នូ វការសិកាកនុង្បរសា
ិ ថ នខដេេអជាង្ម្ុន រពម្ាាំង្ផ្តេ់លអាយបុគគេិក លល្លករគូ អនករគូ និង្ សិសានុ សិសស នូវ
ភាពងាយរសួេ និង្ សុ វត្ថិភាពកនុង្ការលធដដ
ំ ាំលណំរពីអោរម្ួយលៅអោរម្ួយផ្ង្ខដរ។

ាំ ទ
ាំ ក
២ .គលរាង្សាង្សង្់អោរខផ្នកជង្
ឺ ូលៅនង្
ឺ ុារកនុង្ម្នទរី លពទយបខង្អកបាទី លខត្តតាខកវ
ិ ជង្
(ងវកាចាំ
នន
ួ ៩០,៧១២ ដុល្លារអាលម្រក)
ិ
ិ
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ ការយាេ័
យសុ ខាភបា
ិ
ិ េរសុករបត្ប
ិ ត្តបា
ិ ទី លខត្តតាខកវ

គលរាង្លនះនង្
ួ កនុង្ម្នទីរលពទយបខង្អកបាទី
ឺ ូ លៅនិង្ជាំង្ក
ឺ ុារងមីម្យ
ឹ សាង្សង្់អោរខផ្នកជាំង្ទ

លខត្តតាខកវ លដ្ឋយ

លហត្ុ ានអនកជាំង្ម្
ឺ កសាំ រាកពាបាេយាង្ខណនតាន់តាប់លពកកនុង្អោរាាំង្ពរី លនះ។ លយង្
ំ រ ាំពង្
ឹ ថាជាលរៀង្រាេ់ឆ្ន ាំ

ាំ ឺទូលៅរបាណ២,១០០នាក់ នង្
ាំ ឺកុារអាចទទួេបាន
នង្
ឺ ាំ រាកពាបាេខផ្នកជង្
ឹ ានអនកជាំង្ស
ិ ៥៥០នាក់ខផ្នកជង្
នូ វលសវាសុ ខាភបា
ិ េកនុង្បរសា
ិ ថ នលវជាសាស្រសខត ដេកាន់ខត្េអរបលសំរជាង្ម្ុន។
ាំ ទ
៣ .គលរាង្សាង្សង្់អោរជង្
ឺ ូលៅកនុង្ម្នទរី លពទយបខង្អកលកាះខញក លខត្តម្ណឌេគរិ ី
(ងវកាចាំ
នន
ួ ៨៩,៧០០ ដុល្លារអាលម្រក)
ិ
ិ

ាំ ួយ៖ ម្នទីរសុ ខាភបា
អង្គភាពទទួេជន
ិ េលខត្តម្ណឌេគិរ ី

គលរាង្លនះនង្
ួ កនុង្ម្នទីរលពទយបខង្អកលកាះខញក លខត្តម្ណឌេគិរ ី ខដេកនុង្លពេ
ី យ
ឹ សាង្សង្់អោរជាំង្ឺទូលៅងមម្

បចចុបបននម្នទីរលពទយានខត្អោរសាំ ខាន់ៗចាំនួនពីរខត្បុលណា
ណ ះ។ គលរាង្ម្ួយលនះនង្
ឹ ជួយខកេាំ អបរសា
ិ ថ នលវជាសាស្រសត
នង្
ិ លេំកកាំពស់សម្ត្ថភាពខផ្នកលផ្សង្ៗលទៀត្របស់ម្នទរី លពទយ។ លយង្
ំ រ ាំពង្
ឹ ថារបជាជនរបាណ១៨,០០០នាក់នង្
ឹ
អាចទទួេបានលសវា សុ ខាភបា
ិ េខដេានភាពេអរបលសំរជាង្ម្ុន។
៤ .គលរាង្សាង្សង្់អោរសលស្រងាគះបនាទន់កុ ង្ម្នទ
ន
រី លពទយបខង្អកបារាយណ៍-សនទុក
(ងវកាចាំ
នន
ួ ៩០ ០៧២,ដុល្លារអាលម្រក)
ិ
ិ

ាំ ួយ៖ ម្នទរី សុ ខាភបា
អង្គភាពទទួេជន
ិ េលខត្តកាំពង្់ធាំ

គលរាង្លនះនឹង្សាង្សង្់អោរសលស្រងាគះបនាទន់ងម្
មី យ
ួ កនុង្ម្នទីរលពទយបខង្អកបារាយណ៍-សនទុកលខត្តកព
ាំ ង្់ធាំ។

គលរាង្លនះនង្
ឹ ជួយខកេាំ អបរសា
ិ ថ នលវជាសាស្រសរត បស់អោរសលស្រងាគះបនាទន់ ខដេកនុង្លពេបចចុបបននលនះានខត្បនទប់
ត្ូ ចៗចាំនន
ួ ពរី សាំ រាប់ផ្តេ់ការពាបាេខត្បុលណា
ណ ះ។
នាក់អាចទទួេបានលសវាសលស្រងាគះបនាទន់

លយង្
ាំ ឹង្ានអនកជាំង្ឺរបាណ១,១០០
ំ រ ាំពង្
ឹ ថាជាលរៀង្រាេ់ឆ្នន

ជាម្ួយនង្
ឹ ការលម្េ
ំ ខងាាំយាង្យកចត្
ិ តទុកដ្ឋក់រពម្ជាម្ួយនឹង្ការ

ពាបាេបនាទន់កុ ង្បរ
ន
សា
ិ ថ នខដេសម្រសបម្ួយ។

ាំ ួយឥត្សាំ ណង្គូសាណូណិរបស់ជបុន បានចប់លផ្តម្
ជន
ាំ ៩៩១ លដំម្បោាំ
ំ លៅរបលទសកម្ពុជាលៅឆ្ន១
ី រទដេ់កច
ិ ច

ខិត្ខាំរបឹង្ខរបង្របស់កម្ពុជាកនុង្ការអភវិ ឌ្ឍ និង្សាថបនារបលទសល

ត្
ិ
ំង្វញលៅតាម្ករម្
ិ ម្ូេដ្ឋាន។ គលរាង្ជាំនួយ

លនះ ានទស
ួ ដូ ចជា៖ ភាពរករី ក នង្
ិ លៅការពារជនងាយរង្លរោះពក
ី តាតម្ួយចាំនន
ិ ភាពអកុ សេ ខដេអាចគាំរាម្
កាំខហង្លដ្ឋយផ្ទទេ់ដេ់ជីវភាពរស់លៅ

ការចញ្
ិ
ិ ច ឹ ម្ជីវត្

នង្
ន
ពក
ួ លគ ក៏ដូចជាជួយជាំរញ
ុ នូ វភាព
ិ លសចកតថ្ី ងាងូ ររបស់

ាចស់ការលេំខួ នឯង្របស់
ា
របជាសហគម្ន៍។ ចប់តាង្
ាំ ពឆ្
ាំ ៩៩១ រដ្ឋាភបា
៥៧
ិ
ី ន១
ិ េជបុន បានផ្តេ់ងវកាជាង្
ល្លនដុ ល្លារអាលម្រក
ិ

ដេ់អាជាាធរម្ូេដ្ឋាន

និង្អង្គការលរៅរដ្ឋាភបា
ួ
ិ េ លដំម្បអនុ
ី វត្តគលរាង្គូ សាណូណិចាំនន

៥៨៦ គលរាង្លៅទូ ាង្
ាំ របលទសកម្ពុជា៕
សាថនទូត្ជបុនរបចាំរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា
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Japan Provides US$342,663
for Improvement of Educational Environment for Disabled Children
and Construction of Hospital Buildings
The Government of Japan has agreed to provide US$342,663 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 Constructing Marist Solidarity Cambodia Community Village in Kandal Province’
(US$72,179)
Recipient: Marist Solidarity Cambodia
In this project, a new 3-room lecture building and a connecting passage (225m) will be constructed at
Marist Solidarity Cambodia Community Village in Kandal Province where the organisation supports
children and youth with disabilities. This project will provide about 80 students annually with better
educational opportunity and environment and enable the staff, teachers, and students to have easier
and safer access between the facilities.
2. ‘The Project for Constructing Internal Medicine and Pediatrics Ward at Bati Referral Hospital in Takeo
Province’ (US$90,712)
Recipient: Bati Operational District in Takeo Province
In this project, a new internal medicine and pediatrics ward will be constructed at Bati Referral
Hospital in Takeo Province where the two departments are chronically overcrowded with inpatients.
It is estimated that annually about 2,100 internal medicine patients and 550 pediatrics patients will be
able to receive inpatient treatment in better medical environment.

3. ‘The Project for Constructing General Ward at Kaoh Nheaek Referral Hospital in Mondulkiri Province’
(US$89,700)
Recipient: Mondulkiri Provincial Department of Health
In this project, a new general ward will be constructed at Kaoh Nheaek Referral Hospital in
Mondulkiri Province which currently has only two main buildings. This project will improve the
medical environment and enhance the capacity of multiple departments of the hospital. It is estimated
that approximately 18,000 people will be able to have access to better healthcare.
4. ‘The Project for Constructing Emergency Ward at Baray-Santuk Referral Hospital in Kampong Thom
Province’ (US$90,072)
Recipient: Kampong Thom Provincial Department of Health
In this project, a new emergency ward will be constructed at Baray-Santuk Referral Hospital in
Kampong Thom Province. This project will significantly improve the medical environment of the
emergency department which currently has only two small rooms for treatment. It is estimated that
annually 1,100 patients will be able to receive intensive care and emergency treatment in appropriate
medical environment.
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 586 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

សុ ន្ទ រ កថារបស់ ឯកឧត្ត ម ហូ រ ណ
ី ូ អុជិ ហុីដេហុីសា

ឯកអគ្គ រា ជទូ ត្ វ សាមញ្ញ
ន្ិ ង ដេញសមត្ថ ភា េរបស់ ប្បដទសជបុ ន្ ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្កកមពុ ជា
ិ

ថ្លែ ង កនុ ងេិ ធី ចុះ ហត្ថ ដេខាដេើកិ ចច សន្ាផ្ត េ់ ជាំ ន្ួ យ សប្ាប់គ្ ដប្ាងប្ទង់ប្ាយត្ូ ច សន្ិត សុ ខមន្ុ សសជាត្ិ
15 កុ មះភ 2018

-

សូ ម ដោរេ ដោក Terence Gregory HEINRICH ប្បធាន្ប្កុ ម ប្បឹ កាភិបា េអងគ កា រសាមគ្គី ធ ម៌ា រ សត
ី
កមពុ ជា

-

សូ ម ដោរេ ដវជជ ប ណិឌ ត្ ឃូ ហួ ត្ ប្បធាន្ប្សុ ក ប្បត្ិ ប ត្តិ បាទី ដខត្ត តាថ្កវ

-

សូ ម ដោរេ ដវជជ ប ណិឌ ត្ បុ ន្ សួ រ ប្បធាន្មន្ទី រ សុ ខាភ ិបា េដខត្ត ម ណឌ េគ្ិ រ ី

-

សូ ម ដោរេ ដវជជ ប ណិឌ ត្ ប្សី សុី ន្ ប្បធាន្មន្ទី រ សុ ខាភិបា េដខត្ត កាំ េ ង់ធាំ

-

សូ ម ដោរេ ដភញៀ វកិ ត្ិត យ សាាំង អស់ ជាទី ដមប្ត្ី
ខញុាំ ា ន្ដសចកតី ដសាមន្សសរ ករាយយ
ងក្ប្កថ្េងថ្េេបាន្ដរៀបចាំ េិ ធី ចុះ ហត្ថ ដេខាដេើ កិ ចច សន្ាផ្ត េ់ ជាំ ន្ួ យ
ី

សប្ាប់គ្ ដប្ាងប្ទង់ប្ាយត្ូ ច សន្តិ សុ ខ មន្ុ សសជាត្ិ KUSANONE នាក្លៃ ដន្ះ។
ខញុាំ សូ មជាំ រាបជូ ន្ អាំ េី គ្ ដប្ាងថ្េេបាន្ចុះ ហត្ថ ដេខាេូ ច ត្ដៅ:

គ្ដប្ាងទី ម ួយ សប្ាប់អ ងគ កា រសាមគ្គី ធ ម៌ា រ សត
72,100េុ ោែ រអា
ិ
ី ក មពុ ជា រដ្ឋាភ ិបា េជបុ ន្ ផ្ត េ់ ល វ កាប្បាណ

ដមរ ក
ត េ។ ដយើង រ ាំេឹ ង
ិ ដេើ មប សា
ី ងសង់អ ោរសិកាមួយខន ង ន្ិ ង ផ្ែូ វត្ភាជ ប់ដៅភូ មិស ហគ្មន្៍រ បស់ អ ងគ កា រ កនុ ងដខត្ត ក ណា
ថា

គ្ដប្ាងដន្ះន្ឹ ង ជួ យ ថ្កេាំ អ ដធវើ ដអាយប្បដសើ រ ដ

ប្បាណ80នាក់ជាដរៀងរាេ់ ឆ្ន ាំ

ើ ង ន្ូ វ បរ សា
ិ ថ ន្សិ កាសាំ រាប់កុ ា រ

ន្ិ ង

ន្ិ ង ផ្ត េ់ ភា េងាយប្សួ េន្ិ ង សុ វត្ថិ ភា េេេ់ បុ គ្គ េិក

សិសាន្ុ សិសស កនុ ងការដធវើ េាំ ដណើ រេី អ ោរមួយ ដៅអោរមួយ ដទៀត្ផ្ងថ្េរ។

គ្ដប្ាងទី េី រ សប្ាប់ការ យេ័
យសុ ខាភ ិបា េប្សុ ក ប្បត្ិ ប ត្តិ បាទី
ិ

យុ វ ជន្ថ្េេាន្េិ កា រភាេ
ដោកប្គ្ូ - អន ក ប្គ្ូ

ន្ិ ង

ដខត្ត តាថ្កវ រដ្ឋា ភិបា េជបុ ន្ ផ្ត េ់ ល វ កា
ិ

ប្បាណ 91,000េុ ោែ រអាដមរ ក
ិ ដេើ មប សា
ី ងសង់អ ោរថ្ផ្ន ក ជាំ ងឺ ទូ ដៅ ន្ិ ង ជាំ ងឺ កុ ា រ កនុ ងមន្ទី រ ដេទយបថ្ងែ ក បាទី ។ ដយើ ង

សងឃ ម
ឹ ថា មន្ទី រដេទយន្ឹ ង អាចផ្ត េ់ ន្ូ វ ការសាំ រា កេាបាេេេ់ អន ក ជាំ ងឺ ប្បាណ2,100នាក់សាំ រា ប់ថ្ផ្ន ក ជាំ ងឺ ទូ ដៅ ន្ិ ង
550នាក់ថ្ផ្ន ក ជាំ ងឺ កុ ា រជាដរៀងរាេ់ ឆ្ន ក
ាំ ុ ន ងបរ សា
ិ ថ ន្ដវជជ សាស្រសតថ្េេកាន្់ថ្ត្េែប្បដសើ រ ជាងមុ ន្ ។

គ្ដប្ាងទី បី សប្ាប់ម ន្ទី រ សុ ខាភ ិបា េដខត្ត ម ណឌ េគ្ិ រ ី រដ្ឋាភិបា េជបុ ន្ ផ្ត េ់ ល វ កាប្បាណ
90,000 េុ ោែ រអា
ិ

ដមរ ក
ដេើ មប សា
ិ
ី ងសង់អ ោរថ្ផ្ន ក ជាំ ងឺ ទូ ដៅកនុ ងមន្ទី រដេទយបថ្ងែ ក ដកាះថ្ញក។ ដយើ ង រ ាំេឹ ង ថាប្បជាជន្ប្បាណ18,000

នាក់ន្ឹ ង អាចទទួ េ បាន្ដសវាសុ ខាភ ិបា េថ្េេាន្ភាេេែប្បដសើ រ ជាងមុ ន្ ។
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គ្ដប្ាងទី ប ួន្ សប្ាប់ម ន្ទី រ សុ ខាភ ិបា េដខត្ត កាំ េ ង់ធាំ រដ្ឋាភិបា េជបុ ន្ ផ្ត េ់ ល វ កាប្បាណ
90,000 េុ ោែ រអា
ិ

ដមរ ក
ិ ដេើ មប សា
ី ងសង់អ ោរសដស្រងាគះបនាទ ន្់លមី មួយខន ង កនុ ងមន្ទី រ ដេទយបថ្ងែ ក បារាយណ៍ -សន្ទុ ក។ ដយើ ង សងឃ ម
ឹ ថា មន្ទី រ

ដេទយន្ឹ ង អាចផ្ត េ់ ន្ូ វ ការដមើេថ្លាាំយ ងយកចិ ត្ត ទុ ក ដ្ឋក់ ន្ិ ង ដសវាកមម សដស្រងាគះបនាទន្់ ដៅកាន្់អន ក ជាំ ងឺ ប្បាណ
1,100នាក់ជាដរៀងរាេ់ ឆ្នក
ាំ ុ ន ងបរ សា
ិ ថ ន្ដវជជសា ស្រសតេ៏េែម ួយ ។

ខញុាំ សូ មជូ ន្ េរ ឯកឧត្ត ម ដោកជាំ ា វ ដោក ដោកប្សី សូ មាន្សុ ខភាេេែ សុ ភមងគ េ ន្ិ ង សូ មឱ្យ

មិត្ត ភាេជបុ ន្ -កមពុ ជាកាន្់ថ្ត្រ កចដប្ម
ី
ើន្ ។
សូ មអរគ្ុ ណ !
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Speech by H.E. Mr. HORINOUCHI Hidehisa,
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Cambodia
at the Grant Contract Signing Ceremony for Grassroots Human Security Projects
February 15th, 2018
-

Mr. Terence Gregory HEINRICH, Chairman, Marist Solidarity Cambodia,
Dr. KHOU Huot, Director, Bati Operational District in Takeo Province,
Dr. BUN Sour, Director, Mondulkiri Provincial Department of Health,
Dr. SREY Sin, Director, Kampong Thom Provincial Department of Health,
Distinguished guest, ladies and gentlemen,

I am pleased to hold a signing ceremony for grant contracts of the Grassroots Human Security
Projects, KUSANONE, today.
I would like to introduce each project signed as below:
First project for Marist Solidarity Cambodia, the Government of Japan provides about US$72,100 for
a lecture building and a connecting passage at the recipient organization’s community village in Kandal
Province. It is expected to improve the educational environment for about 80 children and youth with
disabilities annually and provide the staff, teachers, and students with easier and safer access between the
organization’s facilities.
Second project for Bati Operational District in Takeo Province, the Government of Japan provides
about US$91,000 for an internal medicine and paediatrics ward at Bati Referral Hospital. I hope that the
hospital will be able to provide inpatients treatment for about 2,100 internal medicine patients and 550
pediatrics patients annually in better medical environment.
Third project for Mondulkiri Provincial Department of Health, the Government of Japan provides
about US$90,000 for a general ward at Kaoh Nheaek Referral Hospital. It is expected that approximately
18,000 local residents will be able to have access to better healthcare.
Final project for Kampong Thom Provincial Department of Health, the Government of Japan
provides about US$90,000 for an emergency ward at Baray-Santuk Referral Hospital. I hope that the
hospital will be able to provide better intensive care and emergency treatment for about 1,100 patients
annually in improved medical environment.
I wish you all present here today good health and happiness and further development of the friendship
between Japan and Cambodia.
Thank you very much.

