
 

 
ស្ថា នទូតជប ៉ុន 

ប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរត៌មាន 
 

លេខ៖ 11 PR-18/EoJ           ថ្ងៃទី១៥  ខខកុម្ភះ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ប្បសទេជប ៉ុនផ្តលថ់វិកាេរ ៉ុបចាំនួន ៣៤២,៦៦៣ដ៉ុល្លា រអាសម្ររិ  
េប្មាប់ករលាំអបរសិ្ថា នននការេរិាេាំរាប់រ៉ុមាររិការ និង ស្ថងេង់អគារម្នទីរសរទយ 

 
  រដ្ឋា ភបិាេជប ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិាសរបុចាំនួន ៣៤២,៦៦៣ ដុល្លា រអាលម្រកិ ដេ់អង្គភាពទទួេ
ជាំនួយចាំនួន៤ លរកាម្លរោង្ការណ៍ជាំនួយឧបត្ថម្ភឥត្សាំណង្សរាបគ់លរាង្រទង្រ់ាយតូ្ចសនតិសុខម្នុសសជាត្ ិ
(ជាំនួយគូសាណូណិ)។ កចិចសនាផ្តេ់ជាំនួយ រត្ូវបានចុះហត្ថលេខាលៅថ្ងៃលនះ លដ្ឋយឯកឧត្តម្ ហូរណូីអ ុជ ិហីុលដ
ហីុសា ឯកអគគរាជទូត្វសិាម្ញ្ញ  និង្លពញសម្ត្ថភាពរបស់របលទសជប ុនរបចាំរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា នងិ្អនក
ត្ាំណាង្អង្គភាពទទួេជាំនយួាាំង្បនួ សរាបគ់លរាង្ដូចត្លៅ៖ 
 
១. គលរាង្សាង្សង្ភូ់ម្សិហគម្នស៍ាម្គគធីម្ា៌ រសីតកម្ពុជា លខត្តកណាត េ  

(ងវកិាចាំននួ ៧២,១៧៩ ដុល្លា រអាលម្រកិ)  
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ សាម្គគីធម្ា៌ រសីតកម្ពុជា 

 គលរាង្លនះនងឹ្សាង្សង្អ់ោរសិកាងមីម្យួខនង្ខដេាន៣បនទប ់ នងិ្ ផ្ាូវត្ភាា ប ់ (របខវង្២២៥ម្) កនុង្ភូម្ិ
សហគម្នស៍ាម្គគីធម្ា៌ រសីតកម្ពុជា កនុង្លខត្តកណាត េ ជាកខនាង្ខដេអង្គការជួយ ឧបងត្ថម្ភដេ់កុារ និង្យុវជន
ខដេានពិការភាព។ គាំលរាង្លនះនឹង្ផ្តេ់នូវឱកាសដេ់សិសសរបាណ៨០នាកជ់ាលរៀង្រាេ់ឆ្ន ាំលអាយទទួេបាន
នូវការសិកាកនុង្បរសិាថ នខដេេអជាង្មុ្ន រពម្ាាំង្ផ្តេ់លអាយបុគគេិក លល្លករគូ អនករគូ និង្ សិសានុសិសស  នូវ
ភាពងាយរសួេ និង្ សុវត្ថិភាពកនុង្ការលធដដំាំលណំរពីអោរម្យួលៅអោរម្យួផ្ង្ខដរ។ 
២ .គលរាង្សាង្សង្អ់ោរខផ្នកជាំង្ទូឺលៅនងិ្ជាំង្កុឺារកនុង្ម្នទរីលពទយបខង្អកបាទ ីលខត្តតាខកវ  

(ងវកិាចាំននួ ៩០,៧១២ ដុល្លា រអាលម្រកិ)  
       អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ ការយិាេ័យសុខាភបិាេរសុករបត្បិត្តិបាទី លខត្តតាខកវ 

គលរាង្លនះនងឹ្សាង្សង្អ់ោរខផ្នកជាំង្ទូឺលៅនិង្ជាំង្កុឺារងមីម្យួកនុង្ម្នទីរលពទយបខង្អកបាទី លខត្តតាខកវ លដ្ឋយ
លហតុ្ានអនកជាំង្មឺ្កសាំរាកពាបាេយា ង្ខណនតានត់ាបល់ពកកនុង្អោរាាំង្ពីរលនះ។ លយំង្រ ាំពឹង្ថាជាលរៀង្រាេ់ឆ្ន ាំ



នឹង្ានអនកជាំង្សឺាំរាកពាបាេខផ្នកជាំង្ឺទូលៅរបាណ២,១០០នាក ់ និង្ ៥៥០នាកខ់ផ្នកជាំង្ឺកុារអាចទទួេបាន
នូវលសវាសុខាភបិាេកនុង្បរសិាថ នលវជាសាស្រសតខដេកានខ់ត្េអរបលសំរជាង្មុ្ន។ 

៣ .គលរាង្សាង្សង្អ់ោរជាំង្ទូឺលៅកនុង្ម្នទរីលពទយបខង្អកលកាះខញក លខត្តម្ណឌ េគរិ ី 
 (ងវកិាចាំននួ ៨៩,៧០០ ដុល្លា រអាលម្រកិ) 

 អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ ម្នទីរសុខាភបិាេលខត្តម្ណឌ េគិរ ី

 គលរាង្លនះនងឹ្សាង្សង្អ់ោរជាំង្ឺទូលៅងមមី្យួកនុង្ម្នទីរលពទយបខង្អកលកាះខញក លខត្តម្ណឌ េគិរ ីខដេកនុង្លពេ
បចចុបបននម្នទីរលពទយានខត្អោរសាំខាន់ៗ ចាំនួនពីរខត្ប ុលណាណ ះ។ គលរាង្ម្យួលនះនងឹ្ជួយ ខកេាំអបរសិាថ នលវជាសាស្រសត 
និង្ លេំកកាំពស់សម្ត្ថភាពខផ្នកលផ្សង្ៗលទៀត្របស់ម្នទីរលពទយ។ លយំង្រ ាំពងឹ្ថារបជាជនរបាណ១៨,០០០នាកន់ងឹ្
អាចទទួេបានលសវា  សុខាភបិាេខដេានភាពេអរបលសំរជាង្មុ្ន។ 
៤ .គលរាង្សាង្សង្អ់ោរសលស្រងាគ ះបនាទ នក់នុង្ម្នទរីលពទយបខង្អកបារាយណ៍-សនទុក  
 (ងវកិាចាំននួ ៩០ ០៧២,ដុល្លា រអាលម្រកិ) 

 អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ ម្នទីរសុខាភបិាេលខត្តកាំពង្ធ់ាំ 

   គលរាង្លនះនឹង្សាង្សង្អ់ោរសលស្រងាគ ះបនាទ នង់មមី្យួកនុង្ម្នទីរលពទយបខង្អកបារាយណ៍-សនទុកលខត្តកាំពង្ធ់ាំ។ 
គលរាង្លនះនងឹ្ជួយ ខកេាំអបរសិាថ នលវជាសាស្រសតរបស់អោរសលស្រងាគ ះបនាទ ន ់ខដេកនុង្លពេបចចុបបននលនះានខត្បនទប់
តូ្ចៗចាំននួពីរសាំរាបផ់្តេ់ការពាបាេខត្បុលណាណ ះ។ លយំង្រ ាំពឹង្ថាជាលរៀង្រាេ់ឆ្ន ាំនឹង្ានអនកជាំង្ឺរបាណ១,១០០
នាកអ់ាចទទួេបានលសវាសលស្រងាគ ះបនាទ ន ់ ជាម្យួនងឹ្ការលម្េំខងាាំយា ង្យកចតិ្តទុកដ្ឋករ់ពម្ជាម្យួនងឹ្ការ
ពាបាេបនាទ នក់នុង្បរសិាថ នខដេសម្រសបម្យួ។ 

 ជាំនួយឥត្សាំណង្គូសាណូណិរបស់ជប ុន បានចបល់ផ្តមំ្លៅរបលទសកម្ពុជាលៅឆ្ន ាំ១៩៩១ លដំម្បោីាំរទដេ់កចិច
ខិត្ខាំរបឹង្ខរបង្របស់កម្ពុជាកនុង្ការអភវិឌ្ឍ និង្សាថ បនារបលទសល ំង្វញិលៅតាម្ករម្តិ្មូ្េដ្ឋា ន។ គលរាង្ជាំនួយ
លនះ ានទិសលៅការពារជនងាយរង្លរោះពីកតាត ម្យួចាំននួដូចជា៖ ភាពរកីរក នងិ្ភាពអកុសេ ខដេអាចគាំរាម្
កាំខហង្លដ្ឋយផ្ទទ េ់ដេ់ជីវភាពរស់លៅ ការចិញ្ច ឹម្ជីវតិ្ និង្លសចកតីថ្ងាងនូររបស់ពកួលគ កដូ៏ចជាជួយ ជាំរញុនូវភាព
ាច ស់ការលេំខាួនឯង្របស់របជាសហគម្ន។៍ ចបត់ាាំង្ពឆី្ន ាំ១៩៩១ រដ្ឋា ភបិាេជប ុន បានផ្តេ់ងវកិាជាង្ ៥៧
ល្លនដុល្លា រអាលម្រកិ ដេ់អាជាា ធរមូ្េដ្ឋា ន និង្អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេ លដំម្បអីនុវត្តគលរាង្គូសាណូណិចាំននួ
៥៨៦ គលរាង្លៅទូាាំង្របលទសកម្ពុជា៕ 
 

សាថ នទូត្ជប ុនរបចាំរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា 
ទូរស័ពទ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទូរសារះ ០២៣-២១៤-៣៣០  

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

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

  

mailto:eco.jpn@.pp.mofa.go.jp
http://www.kh.emb-japan.go.jp/
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សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម ហូរណូីអ ុជិ ហីុដេហីុសា 

ឯកអគ្គរាជទូត្វសិាមញ្ញ  ន្ិងដេញសមត្ថភាេរបស់ប្បដទសជប ុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ថ្លែងកនុងេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំន្ួយសប្ាប់គ្ដប្ាងប្ទង់ប្ាយតូ្ចសន្ិតសុខមនុ្សសជាត្ិ 

15 កុមភះ 2018 

 

- សូមដោរេ ដោក Terence Gregory HEINRICH ប្បធាន្ប្កុមប្បឹកាភិបាេអងគការសាមគ្គីធម៌ា រសីត  
កមពុជា 

- សូមដោរេ ដវជជបណឌិ ត្ ឃូ ហួត្ ប្បធាន្ប្សុកប្បត្ិបត្តិបាទីដខត្តតាថ្កវ 

- សូមដោរេ ដវជជបណឌិ ត្ ប ុន្ សួរ ប្បធាន្មន្ទីរសុខាភិបាេដខត្តមណឌ េគ្ិរ  ី

- សូមដោរេ ដវជជបណឌិ ត្ ប្សី សីុន្ ប្បធាន្មន្ទីរសុខាភិបាេដខត្តកាំេង់ធាំ  

- សូមដោរេ ដភញៀវកិត្ិតយសាាំងអស់ជាទីដមប្ត្ី  
 
ខញុ ាំាន្ដសចកតីដសាមន្សសរកីរាយយ ងក្ប្កថ្េងថ្េេបាន្ដរៀបចាំេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំន្ួយ

សប្ាប់គ្ដប្ាងប្ទង់ប្ាយតូ្ចសន្តិសុខមនុ្សសជាត្ិ KUSANONE នាក្លៃដន្ះ។ 

ខញុ ាំសូមជាំរាបជូន្អាំេីគ្ដប្ាងថ្េេបាន្ចុះហត្ថដេខាេូចត្ដៅ: 

គ្ដប្ាងទីមួយ សប្ាប់អងគការសាមគ្គីធម៌ា រសីតកមពុជា រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវកិាប្បាណ 72,100េុោែ រអា
ដមរកិ ដេើមបសីាងសង់អោរសិកាមួយខនង ន្ិង ផ្ែូ វត្ភាជ ប់ដៅភូមិសហគ្មន្៍របស់អងគការ កនុងដខត្តកណាត េ។ ដយើងរ ាំេឹង
ថា គ្ដប្ាងដន្ះន្ឹងជួយ ថ្កេាំអដធវើដអាយប្បដសើរដ ើងនូ្វបរសិាថ ន្សិកាសាំរាប់កុារ ន្ិង យុវជន្ថ្េេាន្េិការភាេ
ប្បាណ80នាក់ជាដរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ ន្ិងផ្តេ់ភាេងាយប្សួេន្ិងសុវត្ថិភាេេេ់បុគ្គេិក ដោកប្គ្ូ-អនកប្គ្ូ ន្ិង 
សិសានុ្សិសស កនុងការដធវើេាំដណើ រេីអោរមួយដៅអោរមួយដទៀត្ផ្ងថ្េរ។ 

គ្ដប្ាងទីេីរ សប្ាប់ការយិេ័យសុខាភិបាេប្សុកប្បត្ិបត្តិបាទី ដខត្តតាថ្កវ រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវកិា
ប្បាណ 91,000េុោែ រអាដមរកិ ដេើមបសីាងសង់អោរថ្ផ្នកជាំងឺទូដៅ ន្ិង ជាំងឺកុារ កនុងមន្ទីរដេទយបថ្ងែកបាទី។ ដយើង
សងឃមឹថា មន្ទីរដេទយន្ឹងអាចផ្តេ់នូ្វការសាំរាកេាបាេេេ់អនកជាំងឺប្បាណ2,100នាក់សាំរាប់ថ្ផ្នកជាំងឺទូដៅ ន្ិង 
550នាក់ថ្ផ្នកជាំងឺកុារជាដរៀងរាេ់ឆ្ន ាំកនុងបរសិាថ ន្ដវជជសាស្រសតថ្េេកាន្់ថ្ត្េែប្បដសើរជាងមុន្។ 

គ្ដប្ាងទីបី សប្ាប់មន្ទីរសុខាភិបាេដខត្តមណឌ េគ្ិរ ី រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវកិាប្បាណ 90,000 េុោែ រអា
ដមរកិ ដេើមបសីាងសង់អោរថ្ផ្នកជាំងឺទូដៅកនុងមន្ទីរដេទយបថ្ងែកដកាះថ្ញក។ ដយើងរ ាំេឹងថាប្បជាជន្ប្បាណ18,000
នាក់ន្ឹងអាចទទួេបាន្ដសវាសុខាភិបាេថ្េេាន្ភាេេែប្បដសើរជាងមុន្។  
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គ្ដប្ាងទីបួន្ សប្ាប់មន្ទីរសុខាភិបាេដខត្តកាំេង់ធាំ រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវកិាប្បាណ 90,000 េុោែ រអា
ដមរកិ ដេើមបសីាងសង់អោរសដស្រងាគ ះបនាទ ន្់លមីមួយខនងកនុងមន្ទីរដេទយបថ្ងែកបារាយណ៍-សន្ទុក។ ដយើងសងឃមឹថា មន្ទីរ
ដេទយន្ឹងអាចផ្តេ់នូ្វការដមើេថ្លាាំយ ងយកចិត្តទុកដ្ឋក់ ន្ិង ដសវាកមមសដស្រងាគ ះបនាទ ន្់ ដៅកាន្់អនកជាំងឺប្បាណ
1,100នាក់ជាដរៀងរាេ់ឆ្ន ាំកនុងបរសិាថ ន្ដវជជសាស្រសតេ៏េែមួយ។ 

 
ខញុ ាំសូមជូន្េរ ឯកឧត្តម ដោកជាំាវ ដោក ដោកប្សី សូមាន្សុខភាេេែ សុភមងគេ ន្ិង សូមឱ្យ

មិត្តភាេជប ុន្-កមពុជាកាន្់ថ្ត្រកីចដប្មើន្។  
សូមអរគុ្ណ! 



 

 

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. 
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