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Exchange of Notes for Japan ODA Grant Aid 
 

In response to a request from the Royal Government of Cambodia and with a 

view to strengthening friendly and cooperative relations between Japan and the 

Kingdom of Cambodia, the Government of Japan has decided to extend its ODA Grant 

Aid up to the amount of ¥ 4,501,000,000 approximately around USD 41 million for the 

following 3 projects: 

1. ¥ 2,153,000,000 the “Project for Improvement of Referral Hospitals in Siem 

Reap Province”; 

2. ¥ 348,000,000 for the “Project for Human Resource Development 

Scholarship”; and 

3. ¥ 2,000,000,000 for the “Economic and Social Development Programme”. 

 

Notes to these projects were exchanged between H.E. Mr. PRAK Sokhonn, 

Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, 

and H.E. Mr. MIKAMI Masahiro, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 

Japan to the Kingdom of Cambodia on 5 June 2020 at 15:30 at the Ministry of Foreign 

Affairs and International Cooperation. 

 

 

1. The Project for Improvement of Referral Hospitals in Siem Reap Province 

Siem Reap Provincial Hospital is a main hospital in northern Cambodia which 

receives patients, particularly the patients of traffic accidents, of Siem Reap and 

surrounding provinces. In addition, the lack of equipment and human resources in local 

health centers in Siem Reap Province cause the patients who should be treated in health 

centers seek treatment in the provincial hospital, which results in an overwhelming 

number of patients. However, due to the deterioration of the facilities constructed in the 

1970s and the lack of equipment, it has not been able to provide adequate medical 

services. 

This project aims to improve the facilities and equipment of Siem Reap 

Provincial Hospital and 4 district referral hospitals in the province, which results in 

increasing the annual number of operations at Siem Reap Provincial Hospital from 

3,306 in 2018 to 4,732 in 2026 upon completion of the 3-year project. It is expected to 

strengthen the health system and improve access to basic health and medical services in 

Siem Reap. 



 

2. The Project for Human Resource Development Scholarship 

In Cambodia, many talented human resources had been lost due to the civil war 

that continued for about 20 years since the 1970s, and because of the insufficiency of 

higher education institutions, the development of high-quality human resources is an 

urgent issue. Therefore, Japan is supporting Cambodia in further strengthening its 

economic and social infrastructure, and as part of this cooperation, we help Cambodia's 

young government officials to receive degrees (master’s/doctor’s degree) from graduate 

schools in Japan. 

Through this cooperation, a maximum of 26 Cambodian young government 

officials will be able to study at universities in Japan. It is expected that the human 

resources under this cooperation will contribute to the future development of Cambodia 

in each field, and also to the mutual understanding and the building of friendly relations 

between Japan and Cambodia. 

 

3. The Economic and Social Development Programme: the support to prevent the 

spread of COVID-19 through the provision of medical equipment 

In today’s globalized world, the spread of COVID-19 is a major threat to the 

economy and society of all countries including Japan. The entire international 

community must work together against COVID-19. 

While the Royal Government of Cambodia is managing the difficult situation in 

Cambodia, there is a possibility that COVID-19 will start to spread again domestically 

and regionally due to the vulnerable health system in the country. In order to respond to 

this crisis, it is important to strengthen the health system to cope with infectious diseases. 

In this project, medical equipment such as ambulances, ICU beds etc. will be 

provided to Cambodia and it is expected to contribute to the prevention of the spread of 

COVID-19 by strengthening the health systems in the country. 

Japan will continue to support the countries with vulnerable health systems in 

collaboration with the international community in order to contain COVID-19 as early 

as possible. 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 

លេខ 28 PR-20/EoJ                ថ្ងៃទី ៥  ខខមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

ពិធីច ុះហតថសេខាសេើេខិិតរដូរសារេដពី ី
ការផ្តេហ់រិញ្ញរបទានឥតេណំងររេជ់រ  ន 

 

ជាការល្លីយតបលៅនឹងសាំល ីររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពុជានិងកនុងទសសនៈពង្ងងឹទាំនាក់ទាំនងមតិតភាព
និងសហង្បតិបតតិការរវាងជប ុននងិ កមពុជា រដ្ឋា ភិបាេជប ុនបានសលង្មចផ្តេជ់ាំនយួឥតសាំ ងODA កនុងទឹក
ង្បាក់ ៤,៥០១លានលយ ន ខែេលសមីង្បមា ជា ៤១ លានែុលាល រសហរែាអាលមរកិ សង្មាប់គលង្មាង៣ ខាង
លង្កាម៖ 

១. ទកឹង្បាក់២,១៥៣លានលយ នសង្មាប់ “គលង្មាងល្វីឲ្យង្បលសីរល ងីថ្នមនទីរលពទយបខងែកកនុងលខតត
លសៀមរាប” 
២. ទឹកង្បាក៣់៤៨លានលយ នសង្មាប់ “កមមវ ិ្ ីអាហារូបករ ៍អភិវឌ្ឍន៍្នធានមនុសស”  
៣.ទកឹង្បាក់២០០០លានលយ នសង្មាប់ “កមមវ ិ្ អីភិវឌ្ឍន៍លសែាកចិចនងិសងគម” 

េិខិតបតូរសារផ្តេ់ហរិញ្ញបបទានឥតសាំ ងសង្មាបគ់លង្មាងទាាំង៣លនេះង្តូវបានចុេះហតថលេខាលដ្ឋយ
ឯកឧតតម ង្បាក់ សុខុន ឧបនាយករែាមន្រនតី រែាមន្រនតីង្កសួងការបរលទស និងសហង្បតិបតតិការអនតរជាតិ នងិ      
ឯកឧតតម មិកាមិ មា សាហុរី  ូ ឯកអគគរាជទូតវសិាមញ្ញនងិលពញសមតថភាពរបស់ង្បលទសជប ុនង្បចាំង្ពេះរាជាណា
ចង្កកមពុជា លៅថ្ងៃទី ៥ ខខមិងុនាឆ្ន ាំ ២០២០ លវលាលមា ង ១៥:៣០នាទី លៅទីសតីការង្កសួងការបរលទសនិង
សហង្បតបិតតិការអនតរជាតិ។ 

១.  គលង្មាងល្វីឲ្យង្បលសីរល ងីថ្នមនទីរលពទយបខងែកកនុងលខតតលសៀមរាប 

មនទីរលពទយលខតតលសៀមរាបជាមនទីរលពទយមូេដ្ឋា នមួយលៅភាគខាងលជងីថ្នង្បលទសកមពុជាខែេទទេួអនក
ជមៃឺជាលង្ចីន ជាពិលសសអនកជមៃឺលដ្ឋយសារលង្រេះថ្នន ក់ចរាចរ ៍ខែេមកពីលខតតលសៀមរាបផ្ទទ េន់ិងបណាត លខតតជុាំ
វញិនានា។ លេីសពីលនេះ លដ្ឋយសារកងវេះខាតឧបករ ៍បរកិាា រ និង្នធានមនុសសលៅតាមម ឌ េសុខភាពកនុង
តាំបនក់នុងលខតតលសៀមរាប បណាត េឲ្យអនកជមៃឺខែេគួរខតទទួេការពាបាេលៅតាមម ឌ េសុខភាពទាាំងលនាេះ
ង្តូវមកទទួេការពាបាេលៅមនទីរលពទយលខតត ខែេជាេទធផ្េល្វីឲ្យមានចាំននួអនកជមៃឺលង្ចីនលេីសេប់។ លទាេះ
ប ុខនត ភាពចស់ង្ទឌុ្លង្ទាមថ្នអររខែេបានសាងសង់លៅកនុងទសវតសឆ្ន ាំ១៩៧០ និងកងវេះខាតឧបករ ៍
បរកិាា រល្វីឲ្យមនទីរលពទយមិនអាចផ្តេ់លសវាលវជជសាន្រសតបានង្គប់ង្រន់។ 

គលង្មាងលនេះនងឹល្វីការខកេមែអររនងិសាំភារៈបរកិាា រ ថ្នមនទីរលពទយបខងែកលខតតលសៀមរាបនិងមនទីរលពទយ
បខងែកង្សកុចាំននួ៤ លៅកនុងលខតត កនុងលរេលៅបលងកនីចាំនួនវេះកាត់ង្បចាំឆ្ន ាំលៅមនទីរលពទយលខតតលសៀមរាបពចីាំននួ 



៣,៣០៦ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ ែេ់ ៤,៧៣២ កនុងឆ្ន ាំ ២០២៦ខែេជាឆ្ន ាំខែេគលង្មាងនងឹង្តូវបានបញ្ចប់(៣ឆ្ន ាំ)។ 
គលង្មាងលនេះង្តូវបានរ ាំពងឹថ្ននឹងពង្ងឹងង្បព័នធសុខាភិបាេនិងល្វឱី្យង្បលសីរល ងីនូវការទទួេបានលសវាសុខាភបិា
េនិងសុខភាពជាមូេដ្ឋា នលៅកនុងលខតតលសៀមរាប។ 

២. កមមវ ិ្ ីអាហារូបករ ៍អភិវឌ្ឍន៍្នធានមនុសស 
លៅង្បលទសកមពុជា ្នធានមនុសសខែេមានលទពលកាសេយជាលង្ចីន ង្តូវបានបាត់បង់លដ្ឋយសារ        

សន្ររគ មសុីវេិខែេបានបនតអស់រយៈលពេង្បមា ជា២០ឆ្ន ាំ ចប់តាាំងពីទសវតសឆ្ន ាំ១៩៧០ និងលដ្ឋយសារខត
កងវេះខាតថ្នង្គេឹះសាថ នឧតតមសិកា ការអភវិឌ្ឍ្នធានមនុសសខែេមានគុ ភាពខពស់គឺជាបញ្ហា បនាទ ន់សាំខាន់
ខែេង្តូវលដ្ឋេះង្សាយ។ ែូលចនេះលហយី ង្បលទសជប ុនបាននិងកាំពុងរាំង្ទែេ់ង្បលទសកមពុជាកនុងការពង្ងងឹលហដ្ឋា
រចនាសមពន័ធលសែាកចិចនងិសងគមរបសខ់លួនបខនថមលទៀត លហយីជាខផ្នកថ្នកចិចសហង្បតិបតតកិារលនេះ ជប ុនបាននងិ
កាំពុងជួយប តុ េះបណាត េមន្រនតីវយ័លកមងរបស់ង្បលទសកមពុជាឱ្យទទេួបានសញ្ហញ បង្ត (អនុប ឌិ ត/ ប ឌិ ត) ពី
ង្គឹេះសាថ នលង្កាយឧតតមសកិាលៅង្បលទសជប ុន។ 

តាមរយៈកចិចសហង្បតិបតតកិារលនេះមន្រនតីវយ័លកមងកមពុជាចាំនួន២៦ នាក់នងឹអាចលៅសិកាលៅសាកេ
វទិាេ័យនានាកនុងង្បលទសជប ុន។ លយងីរ ាំពឹងថ្ន ្នធានមនុសសលង្កាមកិចចសហង្បតិបតតិការលនេះនឹងចូេរមួ
ចាំខ កអភិវឌ្ឍង្បលទសកមពុជានាលពេអនាគតលេីវសិ័យនីមួយៗ លហយីក៏ជាការលោគយេ់រន លៅវញិលៅមក 
និងការកសាងទាំនាក់ទាំនងមតិតភាពរវាងជប ុននងិកមពុជាផ្ងខែរ។ 

៣. កមមវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍លសែាកិចចនិងសងគម: រាំង្ទការការពារការរកីរាេដ្ឋេថ្នជមៃឺកូវែី១៩តាមរយៈការផ្តេ់
ឧបករ ៍បរកិាា រលវជជសាន្រសត 
 លៅកនុងពភិពសកេភាវូបនយីកមមនាលពេបចចុបបននលនេះ ការរកីរាេដ្ឋេថ្នជមៃឺ កូវែី១៩ គឺជាការគាំរាម
កាំខហងែ៏្ ាំល្ងែេ់លសែាកចិចនិងសងគមថ្នង្បលទសទាាំងអស់រមួទាាំងង្បលទសជប ុនផ្ងខែរ។ សហគមន៍អនតរ
ជាតិទាាំងមូេង្តូវខតល្វីការរមួរន ង្បឆ្ាំងនងឹជមៃឺកូវែី១៩ ។ 

 ខ ៈលពេខែេរាជរដ្ឋា ភបិាេកមពុជាកាំពុងង្គប់ង្គងសាថ នការ ៍េាំបាកលៅកនុងង្បលទស ជមៃកូឺវែី១៩ 
អាចមានេទធភាពចប់លផ្តមីរកីរាេដ្ឋេជាងមមីតងលទៀតកនុងង្បលទស នងិតាំបន់លដ្ឋយសារខតង្បព័នធសុខាភិបាេ
លៅមានកង្មិតលៅកនុងង្បលទស។ លែីមបលី្លីយតបនឹងវបិតតិលនេះ ការពង្ងឹងង្បព័នធសុខាភិបាេលែមីបទីបទ់េ់នងឹ
ជាំងឺ្លងពតិជាមានសារៈសាំខាន់ណាស់។ 

 លៅកនុងគលង្មាងលនេះ ឧបករ ៍បរកិាា រលវជជសាន្រសត មានែូចជារងយនតសលន្ររគ េះបនាទ ន ់ ខង្គសង្មាប់បនទប ់
ICUជាលែីម នងឹង្តូវផ្តេជូ់នង្បលទសកមពុជា លហយីលយងីរ ាំពឹងថ្នគលង្មាងលនេះ នឹងចូេរមួចាំខ កកនុងការការពារ
ការរកីរាេដ្ឋេថ្នជមៃឺកូវែី១៩ តាមរយៈការពង្ងឹងង្បពន័ធសុខាភបិាេលៅកនុងង្បលទស។ 

 ង្បលទសជប ុន នងឹបនតរាំង្ទែេ់បណាត ង្បលទស ខែេមានង្បពន័ធសុខាភបិាេលៅមានកង្មតិ លដ្ឋយ 
សហការជាមួយសហគមនអ៍នតរជាតិលែមីបងី្គប់ង្គងជមៃកូឺវែី១៩ឲ្យបានឆ្ប់បាំផុ្ត។ 

 

ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

ទូរសរ័ទ៖ ០២៣ ២១៧ ១៦១, ទូរស្ថរ៖ ០២៣ ២១៦ ១៦២ 



Speech by H.E. Mr. MIKAMI Masahiro, 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the 

Kingdom of Cambodia at the Grant Signing Ceremony for 3 Projects 

June 5, 2020 

 

- Your Excellency Mr. PRAK Sokhonn, Deputy Prime Minister and 

Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, 

- Distinguished guests, ladies and gentlemen,  

 

Chomreap Suo. It is a great pleasure for me to attend this signing 

ceremony today for three grant contracts. 

I would like to express my appreciation for the attendance of Deputy 

Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International 

Cooperation, Your Excellency Mr. PRAK Sokhonn. 

The first project is the “Project for Improvement of Referral Hospitals in 

Siem Reap Province”. For this project, the Government of Japan will provide 

approximately 19.6 million US dollars for the construction of facilities and 

the installation of medical equipment. This project is expected to strengthen 

the health care system in Siem Reap province and neighbouring areas. I 

sincerely hope that this project will help many local people and will 

strengthen the local capacity in dealing with public health emergencies, such 

as outbreak of infectious diseases including COVID-19. 

The second project is the “Project for Human Resource Development 

Scholarship”, known as JDS. For this project, the Government of Japan will 

provide approximately 3.2 million US dollars to fund opportunities for 

young Cambodian government officials to study at graduate schools in Japan. 

Since 2001, more than four hundred Cambodian government officials have 

studied in Japan under this project, and I believe that it has greatly 

contributed to the development of the human resources of Cambodia. I hope 

that the alumni of this project will continue to play an important role in the 

further development of Cambodia as well as in strengthening the friendship 

between our two nations.  

The third project is the “Economic and Social Development Programme”. 

For this project, the Government of Japan will provide approximately 18.2 

million US dollars. This project will fund the preparation of ambulances, 

ICU beds and other medical equipment that will be primarily used to deal 



with challenges related to COVID-19. I believe that this programme will 

strengthen Cambodia’s capacity to cope with infectious diseases including 

COVID-19. 

At present, the world is facing the unprecedented threat of COVID-19 

and international cooperation is of vital importance. This contagious virus is 

also the threat for people’s life and individual dignities, putting a serious 

influence on the socio-economy. We must recognize this situation as a 

“human security crisis” 

In order to respond to this crisis, it is indispensable to strengthen the health 

system to cope with infectious diseases from a medium- to long-term 

perspective, as well as to take measures to protect lives and minimize socio-

economic impacts. In particular, it is important to have an inclusive response 

based on the concept of human security, focusing on the protection and 

empowerment of each person so that we can ensure that no one, including 

the most vulnerable people, is left behind.  

Until today, Japan has been leading international efforts to realize the 

Universal Health Coverage. Taking into consideration that COVID-19 is 

affecting the countries where health systems are vulnerable, I would like to 

once again emphasize the importance of strengthening the health system in 

every country, not only symptomatic measures. Our commitment is based on 

this idea and needs of Cambodia. 

In today’s globalized world, the entire international community must 

work together against COVID-19. While highly appreciating the efforts of 

the Royal Government of Cambodia, which has been managing the difficult 

situation well, I sincerely hope that we can continue to cooperate to 

overcome our common challenges ahead. I promise that Japan will continue 

to move forward in collaboration with Cambodia 

Finally, I wish everyone here today good health and happiness and I also 

wish for further development in the friendship between Japan and Cambodia. 

 

Thank you very much. 
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សនុ្ទរកថារបសឯ់កឧត្តម MIKAMI MASAHIRO ឯកអគ្គរាជទូត្វិសាមញ្ញ ន្ិង 

ពេញសមត្ថភាេរបសប់្បពទសជប នុ្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ថ្លែងកនងុេិធចីុះហត្ថពេខាពេើេខិិត្បតូរសារផ្តេហ់រិញ្ញបបទាន្ឥត្សាំណងរបសជ់ប នុ្សប្ាប់អន្ុវត្ត

គ្ពប្ាងចាំន្ួន្៣ពៅកមពជុា                      
ថ្ងៃទ០ី៥ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

- សូមគោរពឯកឧត្តម ប្រាក ់សែុនុ ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតី  រដ្ឋមន្រនតីប្រកសួងការបរគទសនិងសហប្ររត្ិបត្តិការអនតរជាត្ ិ
- សូមគោរព គ្ញៀវកិត្តយិស ទាំងអស់ជាទីគមប្រត្ ី

 
         ថ្ងៃគនេះ  ែញុាំមានគសចកតីគោមនសសរកីរាយយ៉ា ងថ្ប្រកខែង ខដ្ែបានចូែរមួកនុងពធិីចុេះហត្ថគែខាគែើែិែិត្រតូរោរផ្កែហ់ិរញ្ញរបទន
ឥត្សាំណងចាំននួ៣គគប្រមាង។ 
    ែញុាំសូមខងែងអាំណរគណុយ៉ា ងប្រជាែគប្រៅចាំគ េះវត្តមានដ៏្ឧត្តងុគឧត្តមរបស់ឯកឧត្តមប្រាក ់ សែុនុ  ខដ្ែបានអគញ្ជ ើញចូែរមួកនុងកមមវិធី
គនេះ។        
         គគប្រមាងទ ី១ គឺ“ គគប្រមាងគធវើឲ្យប្ររគសើរគ ើងថ្នមនទីរគពទយបខងែកកនុងគែត្តគសៀមរាប” ។សប្រមាប់គគប្រមាងគនេះ រដ្ឋឋ ្ិបាែជប៉ានុនឹងផ្តែ់
ងវិកាប្ររមាណ១៩ លាន៦ខសនដ្លុាែ រអាគមរកិ គដ្ើមប ីការោងសងអ់ោរគពទយនិងការដ្ាំ គ ើងសមាា រៈគវជជោន្រសតគផ្សងៗ។ គគប្រមាងគនេះប្រត្ូវ
បានគគរ ាំពឹងថានឹងពប្រងឹងប្ររព័នធខងទាំសុែភាពគៅគែត្តគសៀមរាបនិងត្ាំបន់ជិត្ខាង។ ែញុាំសងឃមឹយ៉ា ងមតុ្មាាំថាគគប្រមាងគនេះនឹងជយួដ្ែ់ប្ររជា
ជនកនុងត្ាំបន់ជាគប្រចើន ប្រពមទាំងពប្រងឹងសមត្ថភាពមូែដ្ឋឋ នកនុងការគដ្ឋេះប្រោយជាមួយគប្រោេះអាសននបនាទ ន់ចាំគ េះសែុភាពោធារណៈដ្ចូជា
ការផ្ទុេះគ ើងថ្នជាំ ងឺឆ្ែងរួមមានជាំ ងកឺូវីដ្១៩ជាគដ្ើម។ 
       គគប្រមាង ទី ២ គឺ  “គគប្រមាង កមមវិធីអាហារូបករណ៍អ្ិវឌ្ឍន៍ធនធានមនសុស ” ខដ្ែប្រត្ូវបានគៅកាត្់ថាកមមវិធJីDS។ សប្រមាប់គគប្រមាង
គនេះ រដ្ឋឋ ្បិាែជប៉ាុននងឹផ្តែង់វិកាប្ររមាណ៣លាន២ខសន ដ្លុាែ អាគមរកិគដ្ើមបផី្តែឱ់កាសដ្ែម់ន្រនតីកមពជុាវយ័គកមងឲ្យគៅសកិាគៅថាន ក់
គប្រកាយឧត្តមសកិាគៅប្ររគទសជប៉ានុ។      ចាបត់ាំងពីឆ្ន ាំ ២០០១ មន្រនតីកមពជុាជាង៤០០នាក់បានគៅសិកាគៅប្ររគទសជប៉ានុគប្រកាមគាំគរាង
គនេះ គហើយែញុាំគជឿជាកថ់ាគគប្រមាងគនេះបាននិងកាំពុងចែូរួមចាំខណកយ៉ា ងធាំគធងកនុងការអ្ិវឌ្ឍធនធានមនុសសគៅកមពជុា។ ែញុាំសងឃមឹថាអត្ីត្
និសសតិ្ថ្នគគប្រមាងគនេះនឹងបនតគដ្ើ រត្ួនាទយី៉ា ងសាំខាន់កនងុការអ្ិវឌ្ឍប្ររគទសកមពុជាកដ៏្ូចជាពប្រងឹងមិត្តភាពរវាងប្ររគទសគយើងទាំងពីរ។ 
   គគប្រមាងទី៣ គឺគគប្រមាង “កមមវិធីអ្ិវឌ្ឍន៍គសដ្ឋកចិចនិងសងគម” ។ សប្រមាប់គគប្រមាងគនេះរដ្ឋឋ ្បិាែជប៉ានុនឹងផ្តែ់ងវិកាប្ររមាណ        

១៨លាន២ខសនដ្ុលាែ រអាគមរកិ។  គគប្រមាងគនេះនឹងផ្តែ់ងវិកាសប្រមាប់ការគរៀបចាំ       រងយនតសគន្រ គ្ េះបនាទ ន់ ខប្រគសប្រមាប់បនទបI់CU និង
ឧបករណ៍គវជជោន្រសតគផ្សងគទៀត្ខដ្ែនឹងប្រត្វូគប្ររើជាចមបងគដ្ើមបគីដ្ឋេះប្រោយបញ្ហា ប្ររឈមទក់ទងនឹងជាំ ងឺកូវីដ្ ១៩ ។ ែញុាំគជឿជាក់ថាកមមវិធី
គនេះនឹងពប្រងឹងសមត្ថភាព របស់ប្ររគទសកមពជុាកនុងការទប់ទែន់ឹងជាំ ងឆឺ្ែងគផ្សងៗរួមមានជាំ ងកឺូវីដ្១៩។ 
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     នាគពែបចចុរបននគនេះពិ្ ពគលាកកាំពងុប្ររឈមមែុនឹងការគាំរាមកាំខហងខដ្ែមិនធាែ ប់មានពីមុនថ្នជាំ ងឺកូវីដ្១៩ គហើយកិចចសហ
ប្ររត្ិបត្តកិារអនតរជាត្គិឺមានោរៈសាំខាន់មនិអាចែវេះបាន។ វីរុសឆ្ែងគនេះកជ៏ាការគាំរាមកាំខហងដ្ែអ់ាយុជីវិត្មនសុសនិងគសចកតថី្ងែងនូររបស់
បុគគែមាន ក់ៗខដ្ែជេះឥទធពិែយ៉ា ងធៃន់ធៃរដ្ែ់គសដ្ឋកិចចសងគម។ គយើងប្រត្ូវខត្ទទែួោគ ែោ់ថ នភាពគនេះថាជាវិបត្តសិនតិសែុមនសុស។ 
   គដ្ើមបគីឆ្ែើយត្បគៅនឹងវិបត្ដិគនេះ គយើងមិនអាចែវេះបានគទកនុងការពប្រងឹងប្ររព័នធសុខា្បិាែគដ្ើមបទីប់ទែ់នងឹជាំ ងឺឆ្ែងពីទសសនវិសយ័    

រយៈគពែមធយមគៅខវងកដ៏្ូចជាការចាត្់វិធានការគដ្ើមបកីារ រអាយុជីវិត្នងិកាត្ប់នថយផ្ែប៉ាេះ ែ់គសដ្ឋកិចចសងគម។ ជាពិគសស គឺចាាំបាច់
ប្រត្ូវមានការគឆ្ែើយត្បគដ្ឋយខផ្ែកគែើគាំនិត្ថ្នសនតសិុែមនុសសគដ្ឋយគតត ត្គែើការការ រនងិការ   ផ្តែស់ិទធិអាំណាចដ្ែ់មនសុសមាន ក់ៗ គដ្ើមបី
គយើងអាចធានាបានថាោម ននរណាមាន ក់រួមទាំងមនសុសខដ្ែ្យរងគប្រោេះបាំផ្តុ្ប្រត្ូវបានទកុគចាែ។ 
រហូត្មកដ្ែស់ពវថ្ងៃគនេះ ប្ររគទសជប៉ាុនបានដឹ្កនាាំកិចចែិត្ែាំប្ររឹងខប្ររងអនតរជាត្ិគដ្ើមបសីគប្រមចឱយបាននូវការធានារា៉ា ប់រងសុែភាព      

សកែ។គដ្ឋយពិចារណាថាជាំ ងឺកវីូដ្១៩ កាំពងុប៉ាេះ ែដ់្ែ់បណាត ប្ររគទសខដ្ែប្ររព័នធសខុា្បិាែនូវមានភាពទន់គែាយ ែញុាំសូមបញ្ហជ កជ់ា
ងមី មតងគទៀត្ពោីរៈសាំខាន់ថ្នការពប្រងឹងប្ររពន័ធសខុា្ិបាែគៅប្រគប់ប្ររគទសទាំងអសម់ិនប្រត្មឹខត្វិធានការគរាគសញ្ហញ ប៉ាុគណាណ េះគទ។ ការគរតជាញ
ចិត្តរបសគ់យើងគឺខផ្ែកគែើគាំនតិ្គនេះ និងត្ប្រមវូការរបស់ប្ររគទសកមពុជា។ 
       គៅកនុងសកែភាវូបនយីកមមនាគពែបចចុរបននគនេះ សហគមន៍អនតរជាត្ទិាំងមែូប្រត្ូវខត្គធវើការរួមោន ប្ររឆ្ាំងនងឹជាំ ងកឺូវីដ្១៩ ។ ទនទឹមនងឹ
ការគកាត្សរគសើរយ៉ា ងខាែ ាំងចាំគ េះការែិត្ែាំប្ររឹងខប្ររងរបស់រាជរដ្ឋឋ ្បិាែកមពជុាខដ្ែបានប្រគប់ប្រគងោថ នការណ៍ែាំបាកគនេះបានយ៉ា ងែែ ែញុាំ
សងឃមឹយ៉ា ងមតុ្មាាំថា គយើងនឹងអាចបនតសហប្ររត្ិបត្តកិារគដ្ើមបជីាំ នេះរាែ់ឧបសគគរួមរបស់គយើងនាគពែខាងមែុ។  ែញុាំសនាថាជប៉ានុនងឹបនត
គឆ្ព េះគៅមុែគដ្ឋយសហការជាមយួកមពុជា។ 
        ជាទីបញ្ច ប់  ែញុាំសូមជូនពរ  ឯកឧត្តម គលាកជាំទវ គលាក   គលាកប្រសី   សមូមានសុែភាពែែ  សុ្មងគែ   និងសូម    ឲ្យមិត្តភាព
ជប៉ាុន-កមពុជាកាន់ខត្រកីចគប្រមើន។ 
        សូមអរគុណ! 

 


