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Japan Provides US$400,384 

for Improvement of Maternal and Child Health in Takeo Province 

 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$400,384 to World Vision Japan under the 

framework, the Grant Assistance for Japanese NGO Projects. The Grant Contract has been 

signed today between H.E. Mr. HORINOUCHI Hidehisa, Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Cambodia, and Mr. MATSUOKA Takuya, Project 

Manager of World Vision Japan, to carry out ‘Improving Maternal and Child Health Project in 

Takeo Province (Year 3)’. 

 

In this project, World Vision Japan will provide (a) training for health workers and health 

volunteers and (b) health education for mothers. It will also establish ‘Community Health and 

Nutirition Boxes’, which will enable poor families to have access to medical institutions, in 

Kiri Vong Operational District and Kaoh Andaet Operational District, Takeo Province, aiming 

to improve the 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 seven 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$35 million for 

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

in Cambodia. 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 

ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 

 
លេខ.11 PR-19/EoJ                            ថ្ងៃទី២១ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

ជប ៉ុនផ្លី ់៤០០,៣៨៤ ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបគ់សប្មាងសលើររម្ពេេ់៉ុខភារមាតានិងទាររ រន៉ុងសខតតីាករវ 

 
រដ្ឋា ភបិាេជប ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិាសរបុចាំននួ ៤០០,៣៨៤ ដុល្លា រអាលម្រកិ ដេ់អង្គការ 

World Vision Japan លរកាម្លរោង្ការណ៍ជាំនយួឧបត្ថម្ភឥត្សាំណង្ សរាបគ់លរាង្របស់អង្គការលរៅ 
រដ្ឋា ភបិាេជប ុន។ កិចចសនាផ្តេ់ជាំនយួ រតូ្វបានចុុះហត្ថលេខាលៅថ្ងៃលនុះ លដ្ឋយឯកឧត្តម្ ហូរណូីអ ុជិ  
ហុីលដហុីសា ឯកអគគរាជទូត្វសិាម្ញ្ញ  និង្លពញសម្ត្ថភាពរបស់របលទសជប ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរក 
កម្ពុជា និង្ លល្លក ា ត្ស់ ូ អុកា តាគូយ   របធានគលរាង្អង្គការ World Vision Japan សរាប់
គលរាង្លេើកកម្ពស់សុខភាពាតានិង្ទារក កនុង្លខត្តតាខកវ (ឆ្ន ាំទី៣)។ 
 
 លៅកនុង្គលរាង្លនុះ អង្គការនឹង្ផ្តេ់នូវ (១) ការបណតុ ុះបណាត េដេ់បុគគេិក និង្អនកសម័រគចិត្ត 
សុខាភបិាេ និង្ (២) ផ្តេ់ការអបរ់ ាំខផ្នកសុខភាពដេ់ាតា។ អង្គការកប៏ានបលង្កើត្នូវ ”ហឹបសុខភាព
និង្អាហារបូត្ថម្ភសហគម្ន”៍ ខដេជយួ ឲ្យរគួសារខដេានជីវភាពរកីរកអាចានេទធភាពទទេួបាន
លសវាសុខាភបិាេ លៅកនុង្រសុករបតិ្បត្តិគិរវីង្ ់ និង្រសុករបតិ្បត្តិលកាុះអខណត ត្ លខត្តតាខកវ កនុង្លោេ
បាំណង្លដើម្បលីេើកកម្ពស់គុណភាពនិង្ការទទេួបាននូវលសវាសុខភាពឲ្យកានខ់ត្េអរបលសើរ និង្កាត្់
បនថយអរតាកុារខដេខវុះអាហារបូត្ថម្ភ និង្ជម្ៃនឺានាខដេឆ្ាង្តាម្ទឹកម្និសាអ ត្ជាលដើម្។ គលរាង្លនុះ
ករ៏មួ្បញ្ចូ េផ្ង្ខដរនូវការសាង្សង្រ់បពន័ធផ្គត្ផ់្គង្ទឹ់កសាអ ត្ និង្ បរកិាា រអនាម្យ័លៅម្ណឌ េសុខភាព
ចាំននួ៧ កនុង្រសុករបតិ្បត្ចិចាំននួ២ លដើម្បខីកេម្អបរសិាថ នសុខាភបិាេ។ 

 
កម្មវធីិជាំនយួឥត្សាំណង្សរាបគ់លរាង្អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុន បានចបល់ផ្តើម្លៅរបលទស

កម្ពុជាតាាំង្ពីឆ្ន ាំ២០០២ លដើម្បោីាំរទដេ់សកម្មភាពអង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ុនកនុង្កិចចខិត្ខាំរបឹង្ខរបង្
លដើម្បជីយួ ដេ់ការអភវិឌ្ឍ និង្សាថ បនារបលទសកម្ពុជាល ើង្វញិលៅតាម្ករម្តិ្មូ្េដ្ឋា ន។ ចបត់ាាំង្ពីឆ្ន ាំ
២០០២ម្ក រដ្ឋា ភបិាេជប ុន បានផ្តេ់ងវកិាជាង្៣៥ល្លនដុល្លា រអាលម្រកិ ដេ់គលរាង្ចាំននួ១១៥ ខដេ



លដច ត្សាំខាន់លៅលេើវស័ិយអប់រ ាំលៅករម្ិត្មូ្េដ្ឋា ន វស័ិយសុខាភិបាេ វស័ិយកសិកម្ម និង្
សកម្មភាពលបាសសាអ ត្ម្ីន កនុង្របលទសកម្ពុជា។  

__________________________________________________________________ 
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/


 

 

 

Page 1 of 1 

 

សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម ហូរណូីអ ុជិ ហីុដេហីុសា 
ឯកអគ្គរាជទូត្វសិាមញ្ញ និ្ងដេញសមត្ថភាេរបស់ប្បដទសជប ុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្ក
កមពុជាថ្លែងកនុងេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យសប្ាប់គ្ដប្ាងប្ទង់ប្ាយតូ្ច

សនិ្តសុខមនុ្សសជាតិ្ 
21 កុមភៈ 2018 

 
- សូមដោរេដោកដវជជបណឌិ ត្ នុ្ត្ សីុណាត្ ប្បធាន្មន្ទីរសុខាភិបាេដខត្តតាថ្កវ 
- សូមដោរេដោក Robert Gillen នាយកសតីទីនន្អងគការទសសន្ៈេិភេដោកប្បចាំ

ប្បដទសកមពុជា  
- សូមដោរេដោក Matsuoka Takuya  ប្បធាន្គ្ដប្ាងអងគការ World Vision Japan 
- សូមដោរេដភញៀវកិត្តិយសាាំងអស់ជាទីដមប្តី្! 

 
នលៃដន្ះខញុាំាន្ដសចកតីដសាមន្សសរកីរាយយ ងនប្កថ្េងថ្េេបាន្ដរៀបចាំេិធីចុះហត្ថដេខា

ដេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យឧបត្តមភឥត្សាំណងសប្ាប់គ្ដប្ាងរបស់អងគការដប្ៅរដ្ឋា ភិបាេ 
ជប ុន្។ខញុាំសូមជាំរាបជូន្អាំេីគ្ដប្ាងថ្េេបាន្ចុះហត្ថដេខាេូចត្ដៅ: 
ដេើកដន្ះ សប្ាប់អងគការ World Vision Japan រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវកិាប្បាណ 
400,000 េុោែ រអាដមរកិ។ ដៅដខត្តតាថ្កវ អងគការដន្ះ នឹ្ងដធវើការបណតុ ះបណាត េបុគ្គេិក
របស់មណឌ េសុខភាេ និ្ងផ្តេ់ការអប់រ ាំអាំេីសុខភាេេេ់អនកាត យដៅកនុងត្ាំបន់្ បដងកើត្នូ្វ
ហឹបសុខភាេនិ្ងអាហារូបត្ថមភសហគ្មន៍្ ដេើមបីឲ្យប្គ្ួសារប្កីប្កអាចទទួេបាន្ដសវា 
សុខាភិបាេ និ្ង ថ្កេមអប្បេ័ន្ធផ្គត់្ផ្គង់ទឹកសាអ ត្ និ្ង អនាម័យដៅតាមមណឌ េសុខភាេ។ 
តាមរយៈគ្ដប្ាងដន្ះខញុាំ រ ាំេឹងថា ចាំដណះេឹងប្តឹ្មប្ត្ូវអាំេីសុខភាេនឹ្ងប្ត្ូវបាន្ផ្សេវផ្ាយ ដហើយ
សាថ ន្ភាេសុខភាេាតានិ្ងកុារនឹ្ងប្ត្ូវបាន្ថ្កេមអ ដហើយការទទួេបាន្ទឹកប្បកបដដ្ឋយ  
សុវត្ថិភាេនឹ្ងប្ត្ូវបាន្ដេើកកមពស់ផ្ងថ្េរ។ 
 

ជាទីបញ្ច ប់ខញុាំសូមជូន្េរ ឯកឧត្តម ដោកជាំាវ ដោក ដោកស្សី សូមាន្សុខភាេេអ  
សុភមងគេ និ្ង សូមឲ្យមិត្តភាេជប ុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រកីចដប្មើន្។  

សូមអរគុ្ណ។ 
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