សុ ន្ទរ កថារបស់ ឯកឧត្តម ហូ រណ
ី ូ អុ ជិ ហុ ីដេហុីសា

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

ថ្លែងកនុ ងេិធី ចុះ ហត្ថដេខាដេើ កិ ចច ស ន្ាផ្តេ់ ជាំ ន្ួយ សប្ាប់គ្ដប្ាងរបស់ អងគការដប្ៅរដ្ឋាភបា
ិ េជបុន្
23 កុ មះភ 2018

-

សូ មដោរេ ឯកឧត្តម មួន្ វាសនា ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្ហិ រញ្ញ វត្ថុ មជឈមណឌ េសកមមភា េកាច ត្់ម ីន្ កមពុ ជា
(CMAC)

-

សូ មដោរេ ដោក Shibata Mikio ប្បធាន្ត្ាំណាងអងគការសកមមភាេកាចត្់មន្
ី ជបុន្(JMAS)

-

សូ មដោរេ ដោក Matsuoka Takuya ប្បធាន្គ្ដប្ាងអងគកា រ World Vision Japan

-

សូ មដោរេដភញៀ វកិ ត្ិត យ សទាំង អស់ ជា ទីដមប្ត្ី
ខញុាំា ន្ដសចកតីដសាមន្សសរ ករាយយ
ងក្ប្កថ្េងថ្េេបាន្ដរៀបចាំ េិ ធី ចុះ ហត្ថដេខាដេើ កិ ចចស ន្ាផ្តេ់ ជាំន្ួយ
ី

សប្ាប់គ្ ដប្ាងរបស់ អងគកា រដប្ៅរដ្ឋា ភ ិបា េជបុ ន្ នាក្លៃដន្ះ។

ខញុាំសូ មជាំ រា បជូ ន្ អាំ េី គ្ដប្ាងថ្េេបាន្ចុ ះ ហត្ថ ដេខាេូ ច ត្ដៅ:
គ្ដប្ាងទីម ួយ សប្ាប់អងគ កា រ

JMAS

រដ្ឋា ភ ិបា េជបុ ន្ ផ្តេ់ លវ កាប្បាណ676,000
ិ

សប្ាប់កា រដផ្ទរ បដចចកដទសដបាសសាា ត្ម ីន្ដៅឲ្យCMAC
ថ្ណ

េុ ោែ រអាដមរ ក
ិ

ដដ្ឋយដប្បើា សុ ី ន្ដដ្ឋះប្ោប់ថ្បកចដកោ មថ្េេន្ឹ ង

នាាំក ៏េូ ច ជាន្ឹ ង ដប្បើ ដៅកនុ ងប្បដទសកមពុ ជាជាដេើ ក េាំ បូ ងដៅកនុ ងត្ាំ បន្់ស មប រដៅដដ្ឋយប្ោប់
ម ីន្ ន្ិ ង កាក
ូ

សាំ ណ េ់ ប្ោប់ថ្បកចដកោ មដៅោយបញ្ចូ េោន ។ដយើ ង សងឃ ម
ឹ យ ងមុ ត្ាាំថា ប្បជាជន្ន្ឹ ង បាន្រួច ផ្ុ ត្េី កា រភ័យ
ខាែ ចដដ្ឋយសារប្ោប់ម ីន្

កាកសាំ ណ េ់ ជា ត្ិ ផ្ុ ះេ
ទ ី ស ង្រ្កគ មមរមរយមគ្ដប្ាងដន្ះ

ចាំ ថ្ណកកនុ ងការអភ ិវ ឌ្ឍន្៍ស ហគ្មន្៍បថ្ន្ថ ម ដទៀត្ផ្ងថ្េរ។

គ្ដប្ាងទីេី រ សប្ាប់អ ងគ កា រ World Vision Japan

ដហើ យ គ្ដប្ាងដន្ះន្ឹ ង រួម

រដ្ឋា ភ ិបា េជបុ ន្ ផ្តេ់ លវ កាប្បាណ
456,000
ិ

េុ ោែ រអាដមរ ក
ត េបុ គ្គេិ ក របស់ មណឌ េសុ ខភាេ ផ្ត េ់ កា រអប់រ ាំអាំ េី សុ ខភាេេេ់ អនកាត
ិ សប្ាប់ប ណុ ត ះបណា
យដៅកនុងត្ាំ បន្់ ន្ិ ង ថ្កេាំ អប្បេ័ន្ធផ្គត្ ់ផ្គ ង ់ទឹ កសាា ត្ ន្ិ ង អនា

ម័យ ដៅមរមមណឌ េសុ ខភាេនានា។ ដយើ ង

សងឃ ម
ឹ ថា សាថ ន្ភាេសុ ខភាេាមរន្ិ ងទរកន្ឹ ង ប្ត្ូ វ បាន្ថ្កេាំ អជា មួយ ន្ឹ ង ការផ្សេវ ផ្ាយការយេ់ េឹ ង េ៏ប្ត្ឹ ម
ប្ត្ូ វអាំ េីសុ ខភាេដហើ យ ការទទួ េ បាន្ទឹ កថ្េេសាា ត្ន្ិ ង ប្បកប ដដ្ឋយសុ វត្ថិ ភា េន្ឹ ង ប្ត្ូ វ បាន្ថ្កេាំ អ ផ្ងថ្េរ។

ខញុាំសូ មជូ ន្ េរ ឯកឧត្តម ដោកជាំ ទ វ ដោក ដោកប្សី សូ មាន្សុ ខភាេេា សុ ភមងគេ ន្ិ ង សូ មឲ្យ

មិត្តភា េជបុ ន្ -កមពុ ជាកាន្់ថ្ត្រ កចដប្ម
ី
ើន្ ។
សូ មអរគ្ុ ណ !

ស្ថានទ ូតជបន
៉ុ
ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ពជា
៉ុ

សេចក្តីប្រកាេរត៌មាន
លេខ. 14 PR-18/EoJ

ថ្ងៃទ២
ាំ ០១៨
ី ៣ ខខកុម្ៈភ ឆ្ន២

ជបន
៉ុ ផ្ីល ់ ១,១៣១,៥៤៧ដ៉ុល្លារអាសម្រិរ

េប្មាប់ការសោេេមាាតប្ាប់ម្ីននិងប្ាប់បបរចសកោម្ និង ការបរលាំអេ៉ុខ
ភារមាតា និងទាររ

រដ្ឋាភបា
បចាំនន
ួ ១,១៣១,៥៤៧ ដុល្លារអាលម្រក
ិ
ិ េជបុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកាសរុ
ិ ដេ់ អង្គការ

ចាំនន
ួ ពីរ លរកាម្លរោង្ការណ៍ជាំនយ
ួ ឧបត្ថម្ឥ
ភ ត្សាំ ណង្ សរាប់គលរាង្របស់អង្គការលរៅរដ្ឋាភបា
ិ េជបុ
ន។

កច
ច នាផ្តេ់ជាំនយ
ួ
រត្ូវបានចុុះហត្ថលេខាលៅថ្ងៃលនុះ លដ្ឋយឯកឧត្តម្ ហូរណ
ិ ស
ី ូ អុជិ ហុ លី ដហុ សា
ី

ឯកអគគរាជទូត្វសាម្ញ្ញ
និង្លពញសម្ត្ថភាពរបស់របលទសជបុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកម្ពុជា នង្
ិ
ិ អនក
ត្ាំណាង្អង្គភាពទទួេជាំនួយទាំង្ពីរ សរាប់គលរាង្ដូចត្លៅ៖

១.គលរាង្លផ្េរបលចចកលទសលម្កានច
ិ រគប់រជុង្លរជាយកនុង្ការលបាសសាាត្ម្ន
ី
(ងវកាចាំ
នន
ួ ៦៧៦,០១៩ដុល្លារអាលម្រក)
ិ
ិ

កនុង្លខត្តកព
ាំ ង្់ធាំ(ឆ្នទ
ាំ ១
ី )

អង្គភាពទទួេជាំនយ
ួ ៖ អង្គការសកម្មភាពកាចត្់ម្ន
ី ជបុន(JMAS)

កនុង្គលរាង្លនុះ អង្គការនឹង្លធវើការអភវិ ឌ្ឍន៍លេើបលចចកលទសលម្កានិចកនុង្ការលបាសសាាត្ម្ន
ី លដ្ឋយលរបើ
ាសុ ី នលដ្ឋុះម្ន
ម្ន
ី នង្
ិ ាសុ ី នលដ្ឋុះរោប់ខបកចលកោម្លៅកនុង្ត្ាំបន់ខដេសម្បរលៅលដ្ឋយរោប់
ី នង្
ិ
ូ
រោប់ខបកចលកោម្លៅល្លយបញ្ចូ េោន។

អង្គការនង្
ិ សា
ឹ លផ្េរវធ
ី ស្រសតលបាសសាាត្ខដេានរបសិទភា
ិធ ព

និង្ានសុ វត្ថិភាពលៅម្ជឈម្ណឌេសកម្មភាពកាំចត្់ម្ន
ី កម្ពុជា(CMAC)កនុង្លោេបាំណង្ពរង្ឹង្

សម្ត្ថភាពនិង្ពលនាឿនកិចចខិត្ខាំរបឹង្ខរបង្របស់ CMAC លដើម្បលធវ
ី ើលអាយរបលទសជាត្ិានសុ វត្ថិភាព។

២.គលរាង្លេើកកម្ពស់សុខភាពាតានង្
ាំ ២
ិ ទរក កនុង្លខត្តតាខកវ(ឆ្នទ
ី )
(ងវកាចាំ
នន
ួ ៤៥៥,៥២៨ដុល្លារអាលម្រក)
ិ
ិ

អង្គភាពទទួេជាំនយ
ួ ៖ World Vision Japan

លៅកនុង្គលរាង្លនុះ អង្គការនឹង្ផ្តេ់នូវការបណុ ត ុះបណា
ត េដេ់ បុគេ
គ ិ ក និង្អនកសម័រគចិត្ស
ត ុ ខាភបា
ិ េ
នង្
នង្
ិ ផ្តេ់ការអប់រ ាំខផ្នកសុ ខភាពដេ់ាតា លៅកនុង្រសុករបត្ប
ិ ត្តគ
ិ រិ វង្់
ី
ិ រសុករបត្ប
ិ ត្តលិ កាុះអខណតត្
លខត្តតាខកវ

កនុង្លោេបាំណង្លដម្
ើ បលី េើកកម្ពស់គុណភាពនង្
ិ ការទទួេបាននូវលសវាសុ ខភាពលអាយ
កាន់ខត្េារបលសើរ និង្កាត្់បនថយអរតាកុារខដេខវុះអាហារូបត្ថម្ភ និង្ជម្ៃនា
ឺ នាខដេឆ្ាង្តាម្ទឹកម្ន
ិ

សាាត្ជាលដើម្។ គលរាង្លនុះក៏រម្
ួ បញ្ចូ េផ្ង្ខដរនូវសាង្សង្់របព័នធផ្ត្
គ ផ្
់ គង្ទ
់ ឹកសាាត្ និង្ បរកា
ិ ា អនាម្័យ
លៅម្ណឌេសុ ខភាពលៅរសុករបត្ប
បរសា
ិ ត្ចច
ិ ាំនួនពរី លដើម្បខកេម្ា
ី
ិ ថ នសុ ខាភបា
ិ េ។

កម្មវធ
ួ ឥត្សាំ ណង្សរាប់គលរាង្អង្គការលរៅរដ្ឋាភបា
ិ ីជាំនយ
ើ លៅរបលទសកម្ពុជា
ិ េជបុន បានចប់លផ្តម្
តាាំង្ពឆ្
ាំ ០០២ លដើម្បោាំ
ច ត្
ី ន២
ី រទដេ់ សកម្មភាពអង្គការលរៅរដ្ឋាភបា
ិ េជបុនកនុង្កិចខ
ិ ខាំរបឹង្ខរបង្លដើម្ប ី
ជួយដេ់ ការអភវិ ឌ្ឍ

និង្សាថបនារបលទសកម្ពុជាល ើង្វញលៅតាម្ករម្
ត្
ាំ ពីឆ្ន ាំ
ិ
ិ ម្ូេដ្ឋាន។ ចប់តាង្
២០០២ម្ក រដ្ឋាភបា
ុ បានផ្តេ់ងវកាជាង្៣១ល្លនដុ
ល្លារអាលម្រក
ួ ១០៧ ខដេ
ិ
ិ េជបន
ិ ដេ់គលរាង្ចាំនន
លដច ត្សាំ ខា ន់លៅលេើ វ ស័
ិ យ អប់រ លាំ ៅករម្ិត្ ម្ូ េ ដ្ឋា ន

វ ស័
ិ យ សុ ខាភិបា េ

វ ស័
ិ យ កសិ ក ម្ម

និ ង្
សកម្ម ភា ពលបាសសាា ត្ម្ីន ។ គលរាង្ពី រ លនុះ គឺ ជា គលរាង្ទី ៧ និ ង្ ទី ៨ ខដេបានផ្ត េ់ ជាំ នួ យ
តាម្រយៈលរោង្ការណ៍ថ្នជាំនយ
ួ លៅរបលទសកម្ពុជា សរាប់ឆ្នសា
ាំ រលពើពនធឆ្ន២
ាំ ០១៧របស់ជបុន (លម្សា
២០១៧ ដេ់ ម្នា
ិ ២០១៨)៕
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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).
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