
 

 

 

 
សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម ហូរណូីអ ុជិ ហុីដេហីុសា 

ឯកអគ្គរាជទូត្វសិាមញ្ញ  និ្ងដេញសមត្ថភាេរបស់ប្បដទសជប ុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ថ្លែងកនុងេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំន្ួយសប្ាបគ់្ដប្ាងរបស់អងគការដប្ៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុន្ 

23 កុមភះ 2018 
 

- សូមដោរេ ឯកឧត្តម មួន្ វាសនា ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្ហិរញ្ញ វត្ថុមជឈមណឌ េសកមមភាេកាច ត្់មីន្កមពុជា
(CMAC) 

- សូមដោរេ ដោក Shibata Mikio ប្បធាន្ត្ាំណាងអងគការសកមមភាេកាច ត្ម់នី្ជប ុន្(JMAS) 
- សូមដោរេ ដោក Matsuoka Takuya  ប្បធាន្គ្ដប្ាងអងគការ World Vision Japan 
- សូមដោរេដភញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីដមប្ត្ី  

 
ខញុ ាំាន្ដសចកតីដសាមន្សសរកីរាយយ ងក្ប្កថ្េងថ្េេបាន្ដរៀបចាំេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំន្ួយ

សប្ាប់គ្ដប្ាងរបស់អងគការដប្ៅរដ្ឋា ភិបាេជប ុន្នាក្លៃដន្ះ។ 
 
ខញុ ាំសូមជាំរាបជូន្អាំេីគ្ដប្ាងថ្េេបាន្ចុះហត្ថដេខាេូចត្ដៅ: 
 
គ្ដប្ាងទីមួយសប្ាប់អងគការ JMAS រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវកិាប្បាណ676,000 េុោែ រអាដមរកិ 

សប្ាប់ការដផ្ទរបដចចកដទសដបាសសាា ត្មីន្ដៅឲ្យCMAC ដដ្ឋយដប្បើា សីុន្ដដ្ឋះប្ោប់ថ្បកចដកោ មថ្េេន្ឹង
ថ្ណ នាាំក៏េូចជាន្ឹងដប្បើដៅកនុងប្បដទសកមពុជាជាដេើកេាំបូងដៅកនុងត្ាំបន្់សមបូរដៅដដ្ឋយប្ោប់មីន្និ្ងកាក
សាំណេ់ប្ោប់ថ្បកចដកោ មដៅោយបញ្ចូ េោន ។ដយើងសងឃមឹយ ងមុត្ាាំថាប្បជាជន្ន្ឹងបាន្រចួផុ្ត្េីការភ័យ
ខាែ ចដដ្ឋយសារប្ោប់មីន្ កាកសាំណេ់ជាត្ិផ្ទុះេីសង្រ្កគ មមរមរយមគ្ដប្ាងដន្ះ ដហើយគ្ដប្ាងដន្ះន្ឹងរមួ
ចាំថ្ណកកនុងការអភិវឌ្ឍន្៍សហគ្មន្៍បថ្ន្ថមដទៀត្ផ្ងថ្េរ។ 

 
គ្ដប្ាងទីេីរ សប្ាប់អងគការ World Vision Japan       រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវកិាប្បាណ 456,000 

េុោែ រអាដមរកិ សប្ាប់បណតុ ះបណាត េបុគ្គេិករបស់មណឌ េសុខភាេ ផ្តេ់ការអប់រ ាំអាំេីសុខភាេេេ់អនកាត
យដៅកនុងត្ាំបន្់ ន្ិង ថ្កេាំអប្បេ័ន្ធផ្គត្់ផ្គង់ទឹកសាា ត្ ន្ិង អនា  ម័យដៅមរមមណឌ េសុខភាេនានា។ ដយើង
សងឃមឹថា សាថ ន្ភាេសុខភាេាមរន្ិងទរកន្ឹងប្ត្ូវបាន្ថ្កេាំអជា មួយន្ឹងការផ្សេវផ្ាយការយេ់េឹងេ៏ប្ត្ឹម
ប្ត្ូវអាំេីសុខភាេដហើយការទទួេបាន្ទឹកថ្េេសាា ត្និ្ងប្បកប ដដ្ឋយសុវត្ថិភាេនឹ្ងប្ត្ូវបាន្ថ្កេាំអផ្ងថ្េរ។ 

 
 ខញុ ាំសូមជូន្េរ ឯកឧត្តម ដោកជាំទវ ដោក ដោកប្សី សូមាន្សុខភាេេា សុភមងគេ ន្ិង សូមឲ្យ
មិត្តភាេជប ុន្-កមពុជាកាន្់ថ្ត្រកីចដប្មើន្។ 
 
 សូមអរគុ្ណ! 



 

 

 

ស្ថា នទតូជប ៉ុន 

ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 

 
លេខ. 14 PR-18/EoJ             ថ្ងៃទី២៣  ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

ជប ៉ុនផ្លី ់១,១៣១,៥៤៧ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបក់ារសោេេមាា តប្ាបម់្ីននិងប្ាបប់បរចសកោ ម្ និង ការបរលាំអេ៉ុខ
ភារមាតា និងទាររ 

 

រដ្ឋា ភបិាេជប ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិាសរបុចាំននួ ១,១៣១,៥៤៧ ដុល្លា រអាលម្រកិ ដេ់អង្គការ
ចាំននួពីរ លរកាម្លរោង្ការណ៍ជាំនយួឧបត្ថម្ភឥត្សាំណង្ សរាបគ់លរាង្របស់អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុ
ន។ 

 កិចចសនាផ្តេ់ជាំនយួ រតូ្វបានចុុះហត្ថលេខាលៅថ្ងៃលនុះ លដ្ឋយឯកឧត្តម្ ហូរណូីអ ុជិ ហុីលដហុីសា 
ឯកអគគរាជទូត្វសិាម្ញ្ញ  និង្លពញសម្ត្ថភាពរបស់របលទសជប ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកម្ពុជា និង្ អនក
ត្ាំណាង្អង្គភាពទទេួជាំនួយទាំង្ពីរ សរាបគ់លរាង្ដូចត្លៅ៖ 

 
១.គលរាង្លផ្េរបលចចកលទសលម្កានិចរគបរ់ជងុ្លរជាយកនុង្ការលបាសសាា ត្ម្នី កនុង្លខត្តកាំពង្ធ់ាំ(ឆ្ន ាំទី១)
(ងវកិាចាំននួ៦៧៦,០១៩ដុល្លា រអាលម្រកិ) 
អង្គភាពទទេួជាំនយួ៖ អង្គការសកម្មភាពកាច ត្ម់្នីជប ុន(JMAS) 
កនុង្គលរាង្លនុះ អង្គការនឹង្លធវើការអភវិឌ្ឍនល៍េើបលចចកលទសលម្កានិចកនុង្ការលបាសសាា ត្ម្នីលដ្ឋយលរបើ
ា សីុនលដ្ឋុះម្នី និង្ ា សីុនលដ្ឋុះរោបខ់បកចលកោ ម្លៅកនុង្ត្ាំបនខ់ដេសម្បរូលៅលដ្ឋយរោបម់្នី និង្ 
រោបខ់បកចលកោ ម្លៅល្លយបញ្ចូ េោន ។ អង្គការនឹង្លផ្េរវធីិសាស្រសតលបាសសាា ត្ខដេានរបសិទធិភាព 
និង្ានសុវត្ថិភាពលៅម្ជឈម្ណឌ េសកម្មភាពកាំចត្ម់្នីកម្ពុជា(CMAC)កនុង្លោេបាំណង្ពរងឹ្ង្
សម្ត្ថភាពនិង្ពលនាឿនកិចចខិត្ខាំរបឹង្ខរបង្របស់ CMAC លដើម្បលីធវើលអាយរបលទសជាតិ្ានសុវត្ថិភាព។ 
 
 



២.គលរាង្លេើកកម្ពស់សុខភាពាតានិង្ទរក កនុង្លខត្តតាខកវ(ឆ្ន ាំទី២)  
(ងវកិាចាំននួ៤៥៥,៥២៨ដុល្លា រអាលម្រកិ) 
អង្គភាពទទេួជាំនយួ៖ World Vision Japan 
លៅកនុង្គលរាង្លនុះ អង្គការនឹង្ផ្តេ់នូវការបណតុ ុះបណាត េដេ់បុគគេិក និង្អនកសម័រគចិត្តសុខាភបិាេ 
និង្ផ្តេ់ការអបរ់ ាំខផ្នកសុខភាពដេ់ាតា លៅកនុង្រសុករបតិ្បត្តិគិរវីង្ ់ និង្រសុករបតិ្បត្តិលកាុះអខណត ត្ 
លខត្តតាខកវ កនុង្លោេបាំណង្លដើម្បលីេើកកម្ពស់គុណភាពនិង្ការទទេួបាននូវលសវាសុខភាពលអាយ
កានខ់ត្េារបលសើរ និង្កាត្ប់នថយអរតាកុារខដេខវុះអាហារបូត្ថម្ភ និង្ជម្ៃនឺានាខដេឆ្ាង្តាម្ទឹកម្និ
សាា ត្ជាលដើម្។ គលរាង្លនុះករ៏មួ្បញ្ចូ េផ្ង្ខដរនូវសាង្សង្រ់បពន័ធផ្គត្ផ់្គង្ទឹ់កសាា ត្ និង្ បរកិាា អនាម្យ័
លៅម្ណឌ េសុខភាពលៅរសុករបតិ្បត្ចិចាំនួនពីរលដើម្បខីកេម្ាបរសិាថ នសុខាភបិាេ។ 
 
កម្មវធីិជាំនយួឥត្សាំណង្សរាបគ់លរាង្អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុន បានចបល់ផ្តើម្លៅរបលទសកម្ពុជា
តាាំង្ពីឆ្ន ាំ២០០២ លដើម្បោីាំរទដេ់សកម្មភាពអង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុនកនុង្កិចចខិត្ខាំរបឹង្ខរបង្លដើម្ប ី
ជយួ ដេ់ការអភវិឌ្ឍ និង្សាថ បនារបលទសកម្ពុជាល ើង្វញិលៅតាម្ករម្តិ្មូ្េដ្ឋា ន។ ចបត់ាាំង្ពីឆ្ន ាំ
២០០២ម្ក រដ្ឋា ភបិាេជប នុ បានផ្តេ់ងវកិាជាង្៣១ល្លនដុល្លា រអាលម្រកិ ដេ់គលរាង្ចាំននួ១០៧ ខដេ
លដច ត្សាំខាន់លៅលេើវស័ិយអប់រ ាំលៅករម្ិត្មូ្េដ្ឋា ន វស័ិយសុខាភិបាេ វស័ិយកសិកម្ម និង្
សកម្មភាពលបាសសាា ត្ម្ីន។ គលរាង្ពីរលនុះ គឺជាគលរាង្ទី៧ និង្ ទី ៨ ខដេបានផ្តេ់ជាំនួយ
តាម្រយៈលរោង្ការណ៍ថ្នជាំនយួលៅរបលទសកម្ពុជា សរាបឆ់្ន ាំសារលពើពនធឆ្ន ាំ២០១៧របស់ជប ុន (លម្សា
២០១៧ ដេ់ ម្និា២០១៨)៕ 

 

__________________________________________________________________ 
សាថ នទូត្ជប ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកម្ពុជា 

ទូរសព្ទ័ះ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទូរសារ៖ ០២៣-២១៤-៣៣០  

អ ៊ីម ៉ែល៖ eco.jpn@.pp.mofa.go.jp  

គេហទំពទរ៖ 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$1,131,547 

for Clearance of Mines and Cluster Munitions 

and Improvement of Maternal and Child Health 

 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$1,131,547 in total for two recipient 

organisations under the framework, the Grant Assistance for Japanese NGO Projects. 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 two recipients respectively, to carry out the following projects: 

 

1. ‘Comprehensive Mechanical Demining in Kampong Thom (Year 1)’ (US$676,019) 

Recipient: Japan Mine Action Service 

In this project, the organization will develop an integrated mechanical clearance technique 

using demining machines and de-cluster machines in contaminated areas where landmines and 

cluster munitions mixedly remain. The organisation will also transfer the efficient and safe 

clearance method to Cambodia Mine Action Centre (CMAC) aiming to enhance its capacity 

and accelerate its effort in making the nation land safe. 

 

2. ‘Improving Maternal and Child Health Project in Takeo Province (Year 2)’ (US$455,528) 

Recipient: World Vision Japan 

In this project, the organization will provide training for health workers and health volunteers 

and health education for mothers in Kiri Vong Operational District and Kaoh Andaet 

Operational District, Takeo Province, aiming to improve the quality of and accessibility to 

health services and reduce the ratio of malnourished children and water-borne diseases. The 

project also includes the construction of water and sanitation facilities at the health centers in 

the two operational districts to improve the medical environment.  

 

The Grant Assistance for Japanese NGO Projects started in Cambodia in 2002 to support 

activities by Japanese NGOs to help Cambodia's reconstruction and development efforts at the 

grassroots level. Since 2002, the Government of Japan has provided over US$31 million for 



107 projects, mainly in the field of primary education, health, agriculture and mine clearance. 

The two projects are the seventh and eighth ones funded by this grant scheme in Cambodia in 

the Japanese fiscal year 2017 (April 2017 - March 2018). 

 
_________________________________________________________ 

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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