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Japan Provides US$265,348 

for Installing Medical Equipment and Construction of Health Facilities 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$265,348 in total for three 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 three recipients respectively, to carry out 

the following projects. 

 

1. ‘The Project for Installing Medical Equipment at Pediatric Intensive Care Unit of Angkor 

Hospital for Children in Siem Reap Province’ (US$86,945) 

Recipient: Angkor Hospital for Children 

In this project, two ventilators, one cardiac monitor, and one blood gas machine will be installed 

at Pediatric Intensive Care Unit of Angkor Hospital for Children in Siem Reap Provience. This 

project is expected to benefit at least 900 children who receive treatment in the hospital. It is 

also expected that the hospital’s treatment capacity will be sustained and improved according 

to installing those medical equipment.  

 

2. ‘The Project for Constructing Trapeang Prasat Health Center in Oddar Meanchey Province’ 

(US$89,278) 

Recipient: Oddar Meanchey Provincial Department of Health 

In this project, one health center, which would include 10 health service rooms, will be 

constructed at Trapeang Prasat Health Center in Oddar Meanchey Province. Currently, this 

health center has a wooden building with a leaky roof, therefore the health center is not able to 

provide their services properly. This project is expected that the health center will supply 

qualitative medical services with their patients. It is also expected to benefit nearly 19,900 

people in the region. 

 

 



3. ‘The Project for Constructing Delivery Ward and IPD Ward at Memang Health Center in 

Mondulkiri Province’ (US$89,125) 

Recipient: Mondulkiri Provincial Department of Health 

In this project, one delivery ward and an IPD ward will construct at Memang Health Center in 

Mondulkiri Province. Improved medical facilities will contribute to providing around 6,300 

local residents qualitative maternal healthcare. In addition, this project is expected to improve 

medical environment for inpatient at the health center.  

 

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$60 million for local 

authorities and non-governmental organizations to implement 615 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 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 
ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 
 

លេខ.23 PR-19/EoJ                            ថ្ងៃទី២០ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

ជប ៉ុនផ្តល់ ២៦២,៧៥០ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ 
សម្រាប់គមម្រាងតមេាើងឧបករណ៍មេជជសាស្រសត និង សាងសង់បរកិ្ខា រស៉ុខាភិបាល 

 
រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តល់ថេកិ្ខសរ៉ុបចំនួន ២៦២,៧៥០ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ ដល់អងគក្ខរ

ចំនួនបី មម្រក្ខេមម្រោងក្ខរណ៍ជំនួយឧបតថេភឥតសំណងសម្រាប់គមម្រាងម្ររង់ម្រាយតូចសនតិស៉ុខេន៉ុសស
ជាតិ (ជំនួយគូសាណូណិ) ។ កិចចសនាផ្តល់ជំនួយ ម្រតូេបានច៉ុុះហតថមលខាមៅថ្ថៃមនុះ មដ្ឋយឯកឧតតេ 
ហូរណូីអ ៉ុជិ ហ៉ុីមដហ៉ុីសា ឯកអគគរាជរូតេសិាេញ្ញ និងមពញសេតថភាពរបស់ម្របមរសជប ៉ុនម្របចំម្រពុះរាជា
ណាចម្រកកេព៉ុជា និង អនកតំណាងអងគភាពររួលជំនួយាំងបី សម្រាប់គមម្រាងដូចតមៅ៖ 
 
១.គមម្រាងតមេាើងឧបករណ៍មេជជសាស្រសតមៅផ្ផ្នកផ្ថាំជំងឺធ្ៃន់និងសមគ គ្ ុះបន្ទា ន់កន៉ុងេនាីរមពរយក៉ុារ
អងគរមខតតមសៀេរាប  (ថេកិ្ខចំនួន ៨៩,១១២ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពររួលជំនួយ៖ េនាីរមពរយក៉ុារអងគរ 

 កន៉ុងគមម្រាងមនុះ ា ស៉ុីនជំនួយក្ខរដកដមងហើេចំនួន២មម្រគឿង ឧបករណ៍វាស់ច ា្ ក់មបុះដូង
ចំនួន១ និង ា ស៉ុីនវាស់ឧសម័នកន៉ុងឈាេចំនួន១ នឹងម្រតូេបានតមេាើងមៅផ្ផ្នកផ្ថាំជំងឺធ្ៃន់និង 
សមគ គ្ ុះបន្ទា ន់ កន៉ុងេនាីរមពរយក៉ុារអងគរ មខតតមសៀេរាប។ គមម្រាងមនុះម្រតូេបានរពឹំងថានឹងផ្តល់អតថ
ម្របមោជន៍ោ ងមោចណាស់ដល់ក៉ុារ ៩០០ ន្ទក់ផ្ដលររួលក្ខរពាបាលកន៉ុងេនាីរមពរយ។ មយើង
រពឹំងផ្ងផ្ដរថាសេតថភាពថ្នក្ខរពាបាលរបស់េនាីរមពរយនឹងាននិរនតភាពនិងម្របមសើរមងើងាេ 
រយៈក្ខរតមេាើងឧបករណ៍មេជជសាស្រសតាំងមន្ទុះ។ 
 

 

 



២.គមម្រាងសាងសង់អោរេណឌ លស៉ុខភាពម្រតពំងម្របាសារ មខតតឧតតរានជ័យ 
(ថេកិ្ខចំនួន៨៩,២៧៨ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពររួលជំនួយ៖ េនាីរស៉ុខាភិបាលមខតតឧតតរានជ័យ 
 កន៉ុងគមម្រាងមនុះ អោរេណឌ លស៉ុខភាពផ្ដលានបនាប់ផ្តល់មសវាស៉ុខាភិបាលចំនួន១០ នឹងម្រតូេ
បានសាងសង់កន៉ុងេណឌ លស៉ុខភាពម្រតពំងម្របាសារ មខតតឧតតរានជ័យ។  បចច៉ុបបនន េណឌ លស៉ុខ
ភាពមនុះ ានអោរផ្ដលមធ្ាើពីម ើផ្ដលានដំបូលធ្ា៉ុុះធ្លា យ ដូមចនុះេណឌ លស៉ុខភាពេិនអាចផ្តល់ 
មសវាឲ្យបានម្រតឹេម្រតូេមន្ទុះមរ។ គមម្រាងមនុះម្រតូេបានរពឹំងថា េណឌ លស៉ុខភាពនឹងអាចផ្តល់នូេមសវា
ស៉ុខាភិបាលម្របកបមដ្ឋយគ៉ុណភាពដល់អនកជំងឺ។ មយើងក៏រពឹងផ្ដលថាគមម្រាងមនុះនឹងផ្តល់អតថ
ម្របមោជន៍ដល់ម្របជាជនម្របាណ ១៩,៩០០ ន្ទក់មៅកន៉ុងតំបន់។ 
 
៣.គមម្រាងសាងសង់អោរសម្រាលកូននិងអោរជំងឺរូមៅមៅេណឌ លស៉ុខភាពមេេ ង់ 
មខតតេណឌ លគិរ ី
(ថេកិ្ខចំនួន៨៩,១២៥ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពររួលជំនួយ៖ េនាីរស៉ុខាភិបាលមខតតេណឌ លគិរ ី
 កន៉ុងគមម្រាងមនុះ អោរសម្រាលកូននិងអោរជំងឺរូមៅនឹងម្រតូេបានសាងសង់កន៉ុងេណឌ លស៉ុខ
ភាពមេេ ង់ មខតតេណឌ លគិរ។ី ក្ខរផ្កលេអបរកិ្ខា រស៉ុខាភិបាលនឹងរេួចំផ្ណកកន៉ុងក្ខរផ្តល់ក្ខរផ្ថាំ
ស៉ុខភាពាាកន៉ុងតំបន់ម្របាណ ៦,៣០០ ន្ទក់។ មលើសពីមនុះមរៀត គមម្រាងមនុះម្រតូេបានរពឹំងថានឹង
មធ្ាើឲ្យម្របមសើរមងើងនូេបរោិក្ខសស៉ុខាភិបាលសម្រាប់អនកជំងឺផ្ដលសម្រាកកន៉ុងេណឌ លស៉ុខភាព។ 
 
ជំនួយឥតសំណងគូសាណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចប់មផ្តើេមៅម្របមរសកេព៉ុជាមៅឆ្ន ំ១៩៩១ មដើេប ី
ោំម្ររដល់កិចចខិតខំម្របឹងផ្ម្របងរបស់កេព៉ុជាកន៉ុងក្ខរអភិេឌ្ឍ និងសាថ បន្ទម្របមរសមងើងេញិមៅាេ
កម្រេិតេូលដ្ឋា ន។ គមម្រាងជំនួយមនុះ ានរិសមៅក្ខរពរជន្យរងមម្រោុះពីកាត េួយចំនួនដូចជា៖ 
ភាពម្រកីម្រក និងភាពអក៉ុសល ផ្ដលអាចគំរាេកំផ្ហងមដ្ឋយផ្ទា ល់ដល់ជីេភាពរស់មៅ ក្ខរចិញ្ច ឹេជីេតិ 
និងមសចកតីថ្ថាថនូររបស់ពួកមគ ក៏ដូចជាជួយជំរ៉ុញនូេភាពាច ស់ក្ខរមលើខាួនឯងរបស់ម្របជាសហគេន៍។ 
ចប់ាំងពីឆ្ន ំ១៩៩១ រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានផ្តល់ថេកិ្ខជាង៦០ល្លនដ៉ុល្លា រអាមេរកិដល់អាជាា ធ្រ 
េូលដ្ឋា ន និងអងគក្ខរមម្រៅរដ្ឋា ភិបាល មដើេបីអន៉ុេតតគមម្រាងគូសាណូណិចំនួន៦១៥គមម្រាងមៅរូាំង
ម្របមរសកេព៉ុជា៕ 

________________________________________________________________________ 

ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររមព៉ុជា 

ទូរសរ្ទះ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទូរស្ថរ៖ ០២៣-២១៤-៣៣០  

អ៉ុីខម េ៖ eco.jpn@.pp.mofa.go.jp  

លេហទាំរទរ៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម ហូរណូីអ ុជិ ហីុដេហីុសា 

ឯកអគ្គរាជទូត្វសិាមញ្ញ និ្ងដេញសមត្ថភាេរបស់ប្បដទសជប ុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ថ្លែងកនុងេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យសប្ាប់គ្ដប្ាងប្ទង់ប្ាយតូ្ចសនិ្តសុខ

មនុ្សសជាតិ្ 
២០ មីនា ២០១៩ 

 
- សូមដោរេ ដវជជបណឌិ ត្ ងួន្ ច័ន្ទភក្រ្តត  ប្បធាន្មន្ទីរដេទយកុារអងគរ 

- សូមដោរេ ដវជជបណឌិ ត្ ដលែ ក ហួត្ ប្បធាន្មន្ទីរសុខាភិបាេដខត្តឧត្តរាន្ជ័យ 

- សូមដោរេ ដវជជបណឌិ ត្ ប ុន្ សួរ ប្បធាន្មន្ទីរសុខាភិបាេដខត្តមណឌ េគិ្រ  ី

- សូមដោរេដភញៀវកិតិ្តយសាាំងអស់ជាទីដមប្តី្  
 

ខញុាំាន្ដសចកតីដសាមន្សសរកីរាយយ ងក្ប្កថ្េងថ្េេបាន្ដរៀបចាំេិធីចុះហត្ថដេខាដេើកិចចសន្ាផ្តេ់
ជាំនួ្យសប្ាប់គ្ដប្ាងប្ទង់ប្ាយតូ្ចសន្តិសុខមនុ្សសជាតិ្   KUSANONE នាក្លៃដន្ះ។ 

ខញុាំសូមជាំរាបជូន្អាំេីគ្ដប្ាងថ្េេបាន្ចុះហត្ថដេខាេូចត្ដៅ: 

គ្ដប្ាងទីមួយសប្ាប់មន្ទីរដេទយកុារអងគរ រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវតិប្បាណ ៨៧,០០០េុល្លែ រ
អាដមរកិ សប្ាប់គ្ដប្ាងត្ដមែើងឧបករណ៍ដវជជសាស្រសតដៅថ្ផ្នកថ្លាាំជាំងឺធៃន់្និ្ងសដក្រ្ គ្ ះបនាទ ន់្កនុងមន្ទីរ
ដេទយកុារអងគរ។ គ្ដប្ាងដន្ះប្ត្ូវបាន្រ ាំេឹងថានឹ្ងផ្តេ់អត្ថប្បដយជន៍្េេ់អនកជាំងឺកុារប្បាណ ៩០០ 
នាក់។ ខញុាំសងឃឹមថាតរត្ដមែើងឧបករណ៍ដវជជសាស្រសតដន្ះ នឹ្ងចូេរួមចាំថ្ណកកនុងតរថ្កេមអសមត្ថភាេ
របស់ថ្ផ្នកថ្លាាំជាំងឺធៃន់្និ្ងសដក្រ្ គ្ ះបនាទ ន់្កនុងតរេាបាេអនកជាំងឺ។  

 
គ្ដប្ាងទីេីរសប្ាប់មន្ទីរសុខាភិបាេដខត្តឧត្តរាន្ជ័យ រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវតិប្បាណ 

៨៩,០០០េុល្លែ រអាដមរកិ សប្ាប់គ្ដប្ាងសាងសង់អោរមួយកនុងមណឌ េសុខភាេប្ត្ពាំងប្បាសាទ។ 
ដយើងរ ាំេឹងថានឹ្ងប្បជាជន្កនុងត្ាំបន់្ប្បាណ ១៩,៩០០ នាក់ នឹ្ងអាចទទួេបាន្ដសវាដវជជសាស្រសត
ថ្េេេអប្បដសើរជាងមុន្ដហើយបរតិា រសុខាភិបាេក៏ប្ត្ូវបាន្ថ្កេមអ។ 

 
    គ្ដប្ាងចុងដប្តយ សប្ាប់មន្ទីរសុខាភិបាេដខត្តមណឌ េគិ្រ ី រដ្ឋា ភិបាេជប ុន្ផ្តេ់លវតិប្បាណ 

៨៩,០០០េុល្លែ រអាដមរកិ សប្ាប់គ្ដប្ាងសាងសង់អោរសប្ាេកូន្ និ្ង អោរជាំងឺទូដៅដៅមណឌ េ 
សុខភាេដមម ង់។ គ្ដប្ាងដន្ះប្ត្ូវបាន្រ ាំេឹងថានឹ្ងផ្តេ់អត្ថប្បដយជន៍្េេ់ប្បជាជន្កនុងត្ាំបន់្ប្បាណ 
៦,៣០០ នាក់។ ខញុាំសងឃឹមថាអោរលមីដន្ះនឹ្ងចូេរួមចាំថ្ណកកនុងតរផ្តេ់តរថ្លាាំសុខភាេាតា និ្ង 
បរយិតសសុខាភិបាេថ្េេេអប្បដសើរជាងមុន្។  
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ខញុាំសូមជូន្េរ ឯកឧត្តម ដល្លកជាំាវ ដល្លក ដល្លកស្សី សូមាន្សុខភាេេអ សុភមងគេ និ្ង 
សូមឲ្យមិត្តភាេជប ុន្-កមពុជាតន់្ថ្ត្រកីចដប្មើន្។  

 
សូមអរគុ្ណ! 
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