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Japan Provides US$1,052,298 

for Promoting Community Development through Mine Clearance and 

Strengthening Community Health Care  

 

 

  The Government of Japan has agreed to provide US$1,052,298 in total for two recipient 

organisations under the framework, the Grant Assistance for Japanese NGO Projects. The 

Grant Contract has been signed today between H.E. Mr. MIKAMI Masahiro, 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. ‘Promotion of Community Development with Demining in Banteay Meanchey (Year 3)’ 

(US$843,156) 

Recipient: Japan Mine Action Service 

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

using demining machines in the areas where landmines and unexploded ordances (UXOs) 

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 

efforts in making the nation land safe. 

 

2. ‘Project to Strengthen Community Care and Support Network for Children in Kampong 

Cham Province (Year 1)’ (US$209,142) 

Recipient: People’s Hope Japan 

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

and health education for mothers in Stueng Trang Operational District, Kampong Cham 

Province, aiming to reduce the ratio of death under 5years old children and promote children’s 

health through networking between health workers and health volunteers in the communities. 

The project also includes the construction of post delivery rooms and providing some medical 

equipment at the health centers in the district 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$37 million for 

120 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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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 

ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 

លេខ.53 PR-19/EoJ                            ថ្ងៃទី៤ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ជប ៉ុនផ្លី ់១,០៥២,២៩៨ ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបគ់សប្មាងល ើកកម្ពសក់ារអភិវឌ្ឍសហគម្ន៍តាម្រយៈការលោសសម្អា ត 

ម្ីន គាំប្ទកិចចេហប្រតិបតិីការរេិរម្មនិងការរប្ងឹងការថែទាំេ៉ុខភាររន៉ុង
េហគម្ន៍ 

 
រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តល់ថវកិាសរ៉ុបចំនួន ១,០៥២,២៩៨ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ 

ដល់អង្គការចំនួនពីរ មរកាេមរោង្ការណ៍ជំនួយឧបត្ថេភឥត្សំណង្ សរាប់គមរាង្របស់អង្គ
ការមរៅរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន។ កិចចសនាផ្តល់ជំនួយ រត្ូវបានច៉ុុះហត្ថមលខាមៅថ្ថៃមនុះ មដ្ឋយ 
ឯកឧត្តេ េិកាេិ ា សាហ៉ុីរ  ៉ូ ឯកអគគរាជទ៉ូត្វសិាេញ្ញ និង្មពញសេត្ថភាពរបស់របមទសជប ៉ុន
របចំរពុះរាជាណាចរកកេព៉ុជា និង្ អនកតំ្ណាង្អង្គភាពទទួលជំនួយទំង្ពីរ សរាប់គមរាង្
ដ៉ូចត្មៅ៖ 
 
១-គមរាង្មលើកកេពស់ការអភិវឌ្ឍសហគេន៍ តាេរយៈការមបាសសាា ត្េីនកន៉ុង្ 
មេត្តបន្ទា យានជ័យ )ឆ្ន ទីំ៣( )ថវកិាចំនួន ៨៤៣,១៥៦ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ( 
អង្គភាពទទួលជំនួយ៖ អង្គការសកេមភាពកាច ត់្េីនជប ៉ុន(JMAS) 
 
មៅកន៉ុង្គមរាង្មនុះ JMASនឹង្ម្វើការអភិវឌ្ឍមលើបមចចកមទសមបាសសាា ត្េីនមដ្ឋយ
មរបើា ស៉ុីនមដ្ឋុះេីនមៅតំ្បន់ដដលានមសសសល់រោប់េីននិង្យ៉ុទធភណឌ េិនទន់ផ្ា៉ុុះ
)UXOs)មៅល្លយោន ។ អង្គការមនុះក៏នឹង្មផ្ារវ ិ្ ីសាស្តសតមបាសសាា ត្េីនរបកបមដ្ឋយ
របសិទធភាពនិង្ស៉ុវត្ថិភាពមៅេជឈេណឌ លសកេមភាពកំចត់្េីនកេព៉ុជា (CMAC)កន៉ុង្មោល
បំណង្បមង្កើនសេត្ថភាពនិង្ពមនាឿនកិចចេិត្េំរបឹង្ដរបង្របស់េាួនកន៉ុង្ការម្វើ មអាយដីកន៉ុង្
របមទសានស៉ុវត្ថិភាព។ 
 
 
 



២-គមរាង្ពរងឹ្ង្ការដថទំស៉ុេភាពសហគេន៍និង្បណាត ញោំរទសរាប់ក៉ុារកន៉ុង្មេត្ត
កំពង់្ចេ )ឆ្ន ំទី ១( (ថវកិាចំនួន២០៩,១៤២ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ( 
អង្គភាពទទួលជំនួយ៖ អង្គការេ៉ូលនិ្ិជប ៉ុន-ភីមអចស៍ )PHJ) 
 
មៅកន៉ុង្គមរាង្មនុះ អង្គការនឹង្ផ្តល់ការបណត៉ុ ុះបណាត លដល់ប៉ុគគលិកស៉ុខាភិបាល 
អនកសម័រគចិត្តស៉ុខាភិបាល និង្ការអប់រសំ៉ុេភាពាតាកន៉ុង្ស្សុករបតិ្បត្តិសាឹង្រត្ង់្  
មេត្តកំពង់្ចេ កន៉ុង្មោលបំណង្កាត់្បនថយអរតាសាា ប់របស់ក៉ុារអាយ៉ុមរកាេ៥ឆ្ន ំនិង្
មលើកកេពស់ស៉ុេភាពក៉ុារតាេរយៈបណាត ញទំន្ទក់ទំនង្រវាង្ប៉ុគគលិកស៉ុខាភិបាលនិង្
អនកសម័ចិត្តស៉ុេភាពកន៉ុង្សហគេន៍។ គមរាង្មនុះក៏រួេបញ្ច៉ូ លទំង្ការសាង្សង់្បនាប់
មរកាយសំរាលនិង្ផ្តល់ឧបករណ៍មវជជសាស្តសតេួយចំនួនមៅេណឌ លស៉ុេភាពស្សុកមដើេបី
ដកលេាបរសិាថ នមវជជសាស្តសត។ 

 
កេមវ ិ្ ីជំនួយឥត្សំណង្សរាប់គមរាង្អង្គការមរៅរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានចប់មផ្តើេ

មៅរបមទសកេព៉ុជាតំាង្ពីឆ្ន ំ២០០២ មដើេបីោំរទដល់សកេមភាពអង្គការមរៅរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន
កន៉ុង្កិចចេិត្េំរបឹង្ដរបង្មដើេបីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍ និង្សាថ បន្ទរបមទសកេព៉ុជាម ើង្វញិមៅ
តាេករេិត្េ៉ូលដ្ឋា ន។ ចប់តំាង្ពីឆ្ន ំ២០០២េក រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានផ្តល់ថវកិាជាង្៣៧
ល្លនដ៉ុល្លា រអាមេរកិ ដល់គមរាង្ចំនួន១២០ ដដលមដោ ត្សំខាន់មៅមលើវស័ិយអប់រមំៅ
ករេិត្េ៉ូលដ្ឋា ន វស័ិយស៉ុខាភិបាល វស័ិយកសិកេម និង្សកេមភាពមបាសសាា ត្េីន  
កន៉ុង្របមទសកេព៉ុជា។  

__________________________________________________________________ 
ស្ថា នទូតជប ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ពុជា 

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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សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម មិកាមិ ម៉ាសាហុ៊ីរ ៉ា៉ូ 
ឯកអគ្គរាជទ៉ូត្វសិាមញ្ញ និ្ងពេញសមត្ថភាេរបស់ប្បពទសជប៉ាុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្ក
កមពុជាថ្លែងកនុងេិធ៊ីចុះហត្ថពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យកនុងគ្ពប្មងឧបត្ថមភឥត្សាំណង

សប្មប់អងគការពប្ៅរដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្។ 
៤ តុ្លា ២០១៩ 

 
- ស៉ូមពោរេ ឯកឧត្តម អ ុ ៊ុំ ភ៉ូមិរ ៉ា៉ូ អគ្គនាយករងមជឈមណឌ េសកមមភាេកាំចត់្ម៊ីន្កមពុជា 

(CMAC) 
- ស៉ូមពោរេ ពលាក SUENAGA Noriyoshi   ប្បធាន្ត្ាំណាងអងគការសកមមភាេកមច ត់្ម៊ីន្

ជប៉ាុន្ (JMAS) 
- ស៉ូមពោរេ ពលាក KANZAKI Toshihiko អងគការម៉ូេនិ្ធិជប៉ាុន្-ភ៊ីពអចស៍ (PHJ)  
- ស៉ូមពោរេពភញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទ៊ីពមប្ត្៊ី! 

 
ថ្លៃពន្ះខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយយ៉ាងថ្ប្កថ្េងថ្ែេបាន្ពរៀបចាំេិធ៊ីចុះហត្ថ

ពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យកនុងគ្ពប្មងឧបត្ថមភឥត្សាំណងសប្មប់អងគការពប្ៅរដ្ឋា ភិបាេ 
ជប៉ាុន្។ 

ខញុាំស៉ូមជាំរាបជ៉ូន្អាំេ៊ីគ្ពប្មងថ្ែេបាន្ចុះហត្ថពេខានាថ្លៃពន្ះែ៉ូចត្ពៅ: 
 

        ជាបឋមសប្មប់គ្ពប្មងជាំនួ្យពបាសសមា ត្ប្ោប់ម៊ីន្ ចប់តាំងេ៊ីឆ្ន ាំ ២០០២ អងគការ
JMASបាន្ចប់ចប់ពផ្តើមសកមមភាេរបស់ខែួន្ពៅកនុងប្បពទសកមពុជា រហ៉ូត្មកែេ់ពេេពន្ះអងគ
ការពន្ះបាន្ពធវើការពដ្ឋះប្ោប់ម៊ីន្និ្ងប្ោប់មិន្ទន់្ផ្ទុះជាពប្ចើន្ ជាមួយអងគការCMAC 
(មជឈមណឌ េសកមមភាេកាំចត់្ម៊ីន្កមពុជា) ។ តមរយៈការទទួេថ្ណនាាំពដ្ឋយផ្ទទ េ់េ៊ីអនក
ជាំនាញជប៉ាុន្បាន្រួមចាំថ្ណកពធវើឲ្យសមត្ថភាេកាន់្ថ្ត្ប្បពសើរព ើងប្បកបពដ្ឋយសុវត្ថិភាេនិ្ង
ប្បសិទធភាេ។ ពេើកពន្ះផ្ងថ្ែរ រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្ផ្តេ់លវកិាប្បមណ ៨៤,៣០០០ ែុលាែ រអាពមរកិ 
ែេ់អងគការ JMAS។ អងគការពន្ះ ន្ងងពធវើការពផ្ទរបពចចកវទិាែេ់  អងគការCMAC (អាជាញ ធរកមច ត់្
ម៊ីន្កមពុជា) តមរយៈការបណតុ ះបណាត េការងារពៅកនុងត្ាំបន់្ថ្ែេមន្ប្ោប់ម៊ីន្និ្ងប្ោប់មិន្
ទន់្ផ្ទុះពៅលាយបញ្ច៉ូ េោន ។ តមរយៈគ្ពប្មងពន្ះខញុាំសងឃងមយ៉ាងមុត្មាំថាប្បជាជន្ថ្ែេរស់
ពៅកនុងត្ាំបន់្ន្ងងបាន្រួចផុ្ត្េ៊ីការភ័យខាែ ចថ្ន្ប្ោប់ម៊ីន្និ្ងប្ោប់មិន្ទន់្ផ្ទះ ពហើយន្ងងរួមចាំថ្ណក
ែេ់ការអភិវឌ្ឍកនុងត្ាំបន់្បថ្ន្ថមពទៀត្។ 
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        បនាទ ប់ពទៀត្សប្មប់គ្ពប្មងជាំនួ្យថ្លទាំកុមរ ចប់តាំងេ៊ីឆ្ន ាំ ២០០៣ អងគការម៉ូេនិ្ធិ
ជប៉ាុន្-ភ៊ីពអចស៍បាន្ចប់ចប់ពផ្តើមសកមមភាេរបស់ខែួន្ពៅកនុងប្បពទសកមពុជា។ ការថ្ណនាាំ
បពចចកពទសែេ់បុគ្គេិកមណឌ េសុខភាេម៉ូេដ្ឋា ន្និ្ងសកមមភាេពេើកកមពស់ការយេ់ែងង
សប្មប់សហគ្មន៍្ន្៊ីមួយៗប្ត្ូវបាន្អនុ្វត្តចប់តាំងេ៊ីពេេចប់ពផ្តើមែាំប៉ូង។ សកមមភាេទាំងពន្ះ
បាន្រួមចាំថ្ណកកនុងការបពងកើន្ទាំនាក់ទាំន្ងនិ្ងការទុកចិត្តរវាងមណឌ េសុខភាេនិ្ងប្បជាជន្ ក៏
ែ៉ូចជាការពារការសាែ ប់របស់មត យនិ្ងទរក។ សប្មប់ពេើកពន្ះ រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្ន្ងងផ្តេ់លវកិា
ប្បមណ ២០,៩០០០ ែុលាែ រអាពមរកិែេ់ អងគការម៉ូេនិ្ធិជប៉ាុន្-ភ៊ីពអចស៍។ អងគការពន្ះ ន្ងង
បពងកើត្ន្៉ូវបណាត ញអនកសម័ប្គ្ចិត្តសុខភាេភ៉ូមិ និ្ងបុគ្គេិកមណឌ េសុខភាេកនុងពខត្តកាំេង់ចម
ពែើមប៊ីកាត់្បន្ថយជាំងឺថ្ែេអាចការពារបាន្និ្ងការសាែ ប់ចាំពពាះកុមរអាយុពប្កាម៥ឆ្ន ាំ បថ្ន្ថមេ៊ីពន្ះ
គឺ្ពែើមប៊ីផ្សេវផ្ាយេ៊ីការេ៉ូត្លាស់របស់កុមរប្បកបពដ្ឋយសុខភាេេា។ តមរយៈគ្ពប្មងពន្ះ 
ខញុាំសងឃងមថាការពេើកកមពស់សុខភាេនិ្ងការការពារជាំងឺរបស់ប្បជាជន្កនុងត្ាំបន់្ន្ងងមន្ការពកើន្
ព ើងថ្ែេនាាំឲ្យមន្ការផ្ទែ ស់បត៉ូរន្៉ូវសកមមភាេប្បចាំថ្លៃកនុងប្គ្ួសារន្៊ីមួយៗ។ 
 

ជាទ៊ីបញ្ច ប់ខញុាំស៉ូមជ៉ូន្េរ ឯកឧត្តម ពលាកជាំទវ ពលាក ពលាកស្ស៊ី ស៉ូមមន្សុខភាេេា  
សុភមងគេ និ្ង ស៉ូមឲ្យមិត្តភាេជប៉ាុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រ ៊ីកចពប្មើន្។  

ស៉ូមអរគុ្ណ។ 
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