
 

 

សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម ហូរណូីអ ុជិ ហីុដេហីុសា 
ឯកអគ្គរាជទូត្វសិាមញ្ញ និ្ងដេញសមត្ថភាេរបស់ប្បដទសជប ុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្កកមពុជាថ្លែង
កនុងេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យសប្ាប់គ្ដប្ាងប្ទង់ប្ាយតូ្ចសនិ្តសុខមនុ្សសជាតិ្ 

25  កុមភៈ 2018 
- សូមដោរេឯកឧត្តម ដហង រត្នា អគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌ លសកមមភាពកំចាត់មីនកមពុជា (CMAC) 
- សូមដោរេដោកដវជជបណឌិ ត្ ឈ្នន ង សុវតុ្ថថ  ប្បធាន្មន្ទីរសុខាភិបាេដខត្តប្កដចះ 
- សូមដោរេ ដោកស្សី MINAMI Yumiko នាយិកាអងគការ FIDR 
- សូមដោរេដោក SUENAGA Noriyoshi   ប្បធាន្ត្ាំណាងអងគការសកមមភាេកាច ត់្មីន្ជប ុន្ (

JMAS) 
- សូមដោរេដភញៀវកិត្តិយសាាំងអស់ជាទីដមប្តី្! 
 
ថ្លៃដន្ះខញុាំាន្ដសចកតីដសាមន្សសរកីរាយយ ងថ្ប្កថ្េងថ្េេបាន្ដរៀបចាំេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចចសន្ា

ផ្តេ់ជាំនួ្យឧបត្តមភឥត្សាំណងសប្ាប់គ្ដប្ាងរបស់អងគការដប្ៅរដ្ឋា ភិបាេជប ុន្។ 
ខញុាំសូមជាំរាបជូន្អាំេីគ្ដប្ាងថ្េេបាន្ចុះហត្ថដេខាេូចត្ដៅ: 

 
ជាេាំបូង រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវកិាប្បាណ 238,000 េុោែ រអាដមរកិេេ់អងគការFIDR។ ដៅកនុងដខត្ត
ប្កដចះ អងគការដន្ះនឹ្ងផ្តេ់ការបណតុ ះបណាត េេេ់បុគ្គេិកដេទយដេើមបីេប្ងឹងប្បេ័ន្ធ 
សេយសាស្រសតកុារ ដហើយផ្តេ់ការអប់រ ាំអាំេីសុខភាេ េេ់ប្បជាជន្ថ្េេរស់ដៅកនុងត្ាំបន់្ រួមាាំងអនកជាំងឺ
និ្ងប្កុមប្គ្ួសាររបស់ោត់្ផ្ងថ្េរ។ ត្ថមរយៈគ្ដប្ាងដន្ះខញុាំសងឃឹមថាអនកជាំងឺកុារថ្េេទទួេការវះកាត់្
នឹ្ងអាចប្ត្ូវបាន្រកដ ើញនិ្ងេាបាេដៅេាំណាក់កាេេាំបូង ដហើយសុខភាេកុារដៅកនុងត្ាំបន់្នឹ្ងបាន្
ប្បដសើរដ ើង។ 
 
ទីេីរ សប្ាប់អងគការ JMAS រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវកិាប្បាណ 687,000 េុោែ រអាដមរកិ។ អងគការដន្ះ
នឹ្ងដផ្ទរបដចចកដទសកនុងការដប្បើា សីុន្ដដ្ឋយះប្ោប់ថ្បកចដកោ មនិ្ងប្េូន្ ដៅកនុងត្ាំបន់្សមបូរដៅដដ្ឋយប្ោប់
មីន្និ្ងប្ោប់ថ្បកចដកោ មដៅោយបញ្ចូ េោន ដៅឲ្យCMAC។ ត្ថមរយៈគ្ដប្ាងដន្ះខញុាំសងឃឹមយ ងមុត្ាាំថា
ប្បជាជន្ថ្េេរស់ដៅកនុងត្ាំបន់្នឹ្ងបាន្រួចផុ្ត្េីការភ័យខាែ ចថ្ន្ប្ោប់មីន្និ្ងកាកសាំណេ់ជាតិ្ផ្ទុះ ដហើយ
នឹ្ងរួមចាំថ្ណកេេ់ការអភិវឌ្ឍន៍្កនុងត្ាំបន់្បថ្ន្ថម 
ដទៀត្។ 

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

សូមអរគុ្ណ។ 



 

 

 

ស្ថា នទតូជប ៉ុន 

ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 

 
លេខ.14 PR-19/EoJ                            ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

ជប ៉ុនផ្លី ់៩២៥,៦៣០ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបគ់សប្មាងេលយស្ថស្រេរី៉ុមារ 
និង ការសោេេាំអាតម្ីននិងប្ាបប់បរចសកោ ម្ 

 

រដ្ឋា ភបិាលជប ុន បានឯកភាពផ្តល់ងវកិាសរបុចាំននួ ៩២៥,៦៣០ដុល្លា រអាមម្រកិ ដល់អង្គការ
ចាំននួពីរមរកាម្មរោង្ការណ៍ជាំនយួឧបត្ថម្ភឥត្សាំណង្សរាបគ់មរាង្របស់អង្គការមរៅរដ្ឋា ភបិាលជប ុន 
។ កិចចសនាផ្តល់ជាំនយួ រតូ្វបានចុុះហត្ថមលខាមៅថ្ងៃមនុះ មដ្ឋយឯកឧត្តម្ ហូរណូីអ ុជិ ហុីមដហុីសា ឯកអគគ
រាជទូត្វសិាម្ញ្ញ  និង្មពញសម្ត្ថភាពរបស់របមទសជប ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកម្ពុជា និង្ អនកត្ាំណាង្
អង្គភាពទទលួជាំនយួទាំង្ពីរ សរាបគ់មរាង្ដូចត្មៅ៖ 
 
១.គមរាង្សលយសាស្តសតកុារ របចាំមែត្តរកមចុះ (ឆ្ន ាំទី១) (ងវកិាចាំននួ ២៣៧,៦៦៦ដុល្លា រអាមម្រកិ) 
អង្គភាពទទលួជាំនយួ៖ អង្គការមូ្លនិធិសរាបក់ារអភវិឌ្ឍននិ៍ង្ជាំនយួសមស្ត គ្ ុះអនតរជាតិ្របចាំរបមទសកម្ពុ
ជា(FIDR) 
កនុង្គមរាង្មនុះ អង្គការFIDRនឹង្មលើកកម្ពស់មៅមលើរបពន័ធសលយសាស្តសតកុារមៅកនុង្មែត្ដរកមចុះតាម្រ
យៈការបណតុ ុះបណាត លបុគគលិកមពទយថ្នម្នទីរមពទយបខង្ែកមែត្ដរកមចុះនិង្ម្ណឌ លសុែភាពកនុង្មែត្ត កនុង្
មោលបាំណង្ពរងឹ្ង្សម្ត្ថភាពបុគគលិកសុខាភបិាលម្និរតឹ្ម្ខត្កនុង្ការរគបរ់គង្ម្នទីរមពទយនិង្របពន័ធ
សុខាភបិាលខត្ប ុមណាណ ុះមទប ុខនតមដើម្បពីរងឹ្ង្កនុង្ការវភិាគរកម ើញជាំងឺ្មៅត្ាំណាកក់ាលដាំបូង្និង្ការ
ពាបាលផ្ង្ខដរ។ អង្គការកនឹ៏ង្មធវើការទកទ់ង្ជាម្យួសហគម្នរ៍មួ្ទាំង្អនកជាំងឺ្និង្រគួសាររបស់ពកួ
ោត្ម់ដើម្បផី្តល់ការអបរ់ ាំខផ្នកសុែភាព។ 
 

 

 



២.គមរាង្មផ្ទរបមចចកមទសមម្កានិចរគបរ់ជងុ្មរជាយកនុង្ការមបាសសាែ ត្ម្នី កនុង្មែត្តកាំពង្ធ់ាំ (ឆ្ន ាំទី២)
(ងវកិាចាំននួ៦៨៧,៩៦៤ដុល្លា រអាមម្រកិ) 
អង្គភាពទទលួជាំនយួ៖ អង្គការសកម្មភាពកាច ត្ម់្នីជប ុន(JMAS) 
កនុង្គមរាង្មនុះ អង្គការJMASនឹង្មធវើការអភវិឌ្ឍមលើបមចចកមទសមម្កានិចកនុង្ការមបាសសាែ ត្ម្នី
មដ្ឋយមរបើា សីុនមដ្ឋុះម្នី ា សីុនមដ្ឋុះរោបខ់បកចម ោ្ ម្ និង្ រដូនមៅកនុង្ត្ាំបនខ់ដលសម្បរូមៅមដ្ឋយ
រោបម់្នី និង្ រោបខ់បកចម ោ្ ម្មៅល្លយបញ្ចូ លោន ។ អង្គការJMASនឹង្មផ្ទរវធីិសាស្តសតមបាសសាែ ត្
ខដលានរបសិទធិភាព និង្ានសុវត្ថិភាពមៅម្ជឈម្ណឌ លសកម្មភាពកាំចត្ម់្នីកម្ពុជា(CMAC)កនុង្
មោលបាំណង្ពរងឹ្ង្សម្ត្ថភាពនិង្ពមនាឿនកិចចែិត្ែាំរបឹង្ខរបង្របស់ CMAC កនុង្ការមធវើឲ្យរបមទសជាតិ្
ានសុវត្ថិភាព។ 

 
កម្មវធីិជាំនយួឥត្សាំណង្សរាបគ់មរាង្អង្គការមរៅរដ្ឋា ភបិាលជប ុន បានចបម់ផ្តើម្មៅរបមទស

កម្ពុជាតាាំង្ពីឆ្ន ាំ២០០២ មដើម្បោីាំរទដល់សកម្មភាពអង្គការមរៅរដ្ឋា ភបិាលជប ុនកនុង្កិចចែិត្ែាំរបឹង្ខរបង្
មដើម្បជីយួ ដល់ការអភវិឌ្ឍ និង្សាថ បនារបមទសកម្ពុជាម ើង្វញិមៅតាម្ករម្តិ្មូ្លដ្ឋា ន។ ចបត់ាាំង្ពីឆ្ន ាំ
២០០២ម្ក រដ្ឋា ភបិាលជប នុ បានផ្តល់ងវកិាជាង្៣៦ល្លនដុល្លា រអាមម្រកិ ដល់គមរាង្ចាំននួ១១៧ ខដល
មដដ ត្សាំខាន់មៅមលើវស័ិយអប់រ ាំមៅករម្ិត្មូ្លដ្ឋា ន វស័ិយសុខាភិបាល វស័ិយកសិកម្ម និង្
សកម្មភាពមបាសសាែ ត្ម្ីន កនុង្របមទសកម្ពុជា។  

__________________________________________________________________ 
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 
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Japan Provides US$925,630 

for Enhancement of Pediatric Surgical Care System 

and Clearance of Mines and Cluster Munitions 

 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$925,630 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. ‘Project for Enhancing Medical System to Practice Pediatric Surgery in Kratie Province 

(Year 1)’ (US$237,666) 

Recipient: Foundation for International Development/Relief (FIDR) 

In this project, the organization will enhance the pediatric surgical care system in Kratie 

Province through the trainings for medical staff of Kratie Provincial Referral Hospital and 

health centers in the province aiming to develop the capacity of medical staff not only in 

management of the hospital and medical system but also in early detection and treatment. The 

organization will also reach out to the community including patients and their families to 

provide health education.  

 

2. ‘Comprehensive Mechanical Demining in Kampong Thom (Year 2)’ (US$687,964) 

Recipient: Japan Mine Action Service (JMAS) 

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

using demining machines, de-cluster machines, and drones in contaminated areas where 

landmines and cluster munitions mixedly remain. The organization 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. 

 

 



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$36 million for 

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

in 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 
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