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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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៍ េាំបាកលៅកនុងង្បលទស ជមៃក
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ី
ិ តាំបន់លដ្ឋយសារខតង្បព័នធសុខាភិបាេ
លៅមានកង្មិតលៅកនុងង្បលទស។

លែីមបលី ្លីយតបនឹងវ ិបតតិលនេះ ការពង្ងឹងង្បព័នស
ធ ុខាភិបាេលែម
ី បទ
ី ប់ទេ់នង
ឹ

ជាំង្
ល ពត
ឺ ង
ិ ជាមានសារៈសាំខាន់ណាស់។
លៅកនុងគលង្មាងលនេះ ឧបករ

៍ បរកា
ិ ា រលវជជសាន្រសត មានែូចជារងយនតសលន្ររគេះបនាទន់ ខង្គសង្មាប់បនទប់

ICUជាលែីម នង
់ ូ នង្បលទសកមពុជា លហយ
ឹ ង្តូវផ្តេជ
ី លយង
ី រ ាំពង
ឹ ថ្នគលង្មាងលនេះ នង
ឹ ចូ េរួមចាំខ
ការរករាេដ្ឋេថ្នជមៃ
ី
ឺកូវ ីែ១៩ តាមរយៈការពង្ងឹងង្បព័នធសុខាភបា
ិ េលៅកនុងង្បលទស។

កកនុងការការពារ

ង្បលទសជបុន នង
ត ង្បលទស ខែេមានង្បព័នធសុខាភបា
ឹ បនតរង្ាំ ទែេ់បណា
ិ េលៅមានកង្មត
ិ លដ្ឋយ

សហការជាមួយសហគមន៍អនតរជាតិលែម
ាំ ុត។
ី បង្ី គប់ង្គងជមៃក
ឺ ូ វ ីែ១៩ឲ្យបានឆ្ប់បផ្

ស្ថានទូតជប៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា
ទូរស័រទ៖ 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 socioeconomic 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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សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម MIKAMI MASAHIRO ឯកអគ្គរាជទូត្វិសាមញ្ញ ន្ិង
ពេញសមត្ថភាេរបស់ប្បពទសជបន្
ុ ប្បច ាំប្េះរាជាណាចប្កកមពជា
ុ

ថ្លែងកនងេិ
ធច
ី ុះហត្ថពេខាពេើេខ
ិ ិត្បតរសារផ្ត
េហ
់ រិ ញ្ញ បបទាន្ឥត្សាំណងរបស់ជបន្
ុ សប្ាប់អន្ុវត្ត
ុ
ូ
គ្ពប្ាងចាំន្ួន្៣ពៅកមពជា
ុ

ថ្ងៃទ០
ាំ ០២០
ី ៥ ខែមង
ិ ុនា ឆ្ន២

-

សូមគោរពឯកឧត្តម ប្រាក់ សុែន
ុ ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតី រដ្ឋមន្រនប្រតី កសួងការបរគទសនង
ិ សហប្ររត្ប
ិ ត្តកា
ិ រអនតរជាត្ិ
សូមគោរព គ្ញៀវកិត្យ
តិ ស ទាំងអស់ជាទីគមប្រត្ី

ថ្ងៃគនេះ ែញមា
ាំុ នគសចកតគី ោមនសសរកី រាយយ៉ាងថ្ប្រកខែង ខដ្ែបានចូែរួមកនងព
ែហ
់ រិ ញ្ញរបទន
ិ ច
ី ុេះហត្ថគែខាគែែ
ើ ែ
ិ ត្
ិ រតរោរផ្ក
ុ ធ
ូ

ឥត្សាំណងចាំនន
ួ ៣គគប្រមាង។
គនេះ។

ែញស
ុ ខដ្ែបានអគញ្ជ ើញចូែរួមកនងកមម
វិធី
ុាំ ូមខងែងអាំណរគុណយ៉ាងប្រជាែគប្រៅចាំគ េះវត្តមានដ្៏ ឧត្តងគ
ុ ឧត្តមរបស់ឯកឧត្តមប្រាក់ សុែន
ុ
គគប្រមាងទី ១ គឺ“ គគប្រមាងគធវឲ្
គសៀមរាប” ។សប្រមាប់គគប្រមាងគនេះ រដ្ឋឋ្បា
ុ នង
ើ យប្ររគសរើ គ ង
ើ ថ្នមនទរី គពទយបខងែកកនងគែត្ត
ិ ែជប៉ាន
ឹ ផ្តែ់
ុ

ងវិ កាប្ររមាណ១៩ លាន៦ខសនដ្ុលាែរអាគមរកិ គដ្ើមប ី ការោងសង់អោរគពទយនង
ិ ការដ្ាំគ ង
ើ សមាារៈគវជជោន្រសតគផ្សងៗ។ គគប្រមាងគនេះប្រត្ូវ
បានគគរាំពឹងថានឹងពប្រងឹងប្ររព័នធខងទាំសុែភាពគៅគែត្តគសៀមរាបនិងត្ាំបន់ជិត្ខាង។ ែញុាំសងឃម
ឹ យ៉ាងមុត្មាាំថាគគប្រមាងគនេះនឹងជួយដ្ែ់ប្ររជា

ជនកនងត្ាំ
ោយជាមួយគប្រោេះអាសននបនាទន់ចាំគ េះសុែភាពោធារណៈដ្ូចជា
ុ បន់ជាគប្រចើន ប្រពមទាំងពប្រងឹងសមត្ថភាពមូែដ្ឋឋនកនងការគដ្ឋេះប្រ
ុ
ការផ្ទេះគ
ង
ែ រួមមានជាំងក
ឺ ូវីដ្១៩ជាគដ្ើម។
ើ ថ្នជាំងឺឆ្ង
ុ

គគប្រមាង ទី ២ គគគប្រ
ឺ មាង “កមមវិធអា
ី ហារូបករណ៍អ្វិ ឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស ” ខដ្ែប្រត្ូវបានគៅកាត្់ថាកមមវិធJី DS។ សប្រមាប់គគប្រមាង

័
គនេះ រដ្ឋឋ្បា
់ វិ កាប្ររមាណ៣លាន២ខសន ដ្ុលាែអាគមរកិ គដ្ើមបផ្
់ កាសដ្ែ់មន្រនក
តី មពជាវ
ិ ែជប៉ាុននង
ឹ ផ្តែង
ី តែឱ
ិ ាគៅថានក់
ុ យគកមងឲ្យគៅសក
គប្រកាយឧត្តមសក
ុ ។
ិ ាគៅប្ររគទសជប៉ាន

ចាប់តង
ាំ ពីឆ្ន ាំ ២០០១ មន្រនតីកមពជាជាង៤០០នាក់
បានគៅសិកាគៅប្ររគទសជប៉ាន
ុ គប្រកាមគាំគរាង
ុ

គនេះ គហើយែញាំគុ ជឿជាក់ថាគគប្រមាងគនេះបាននិងកាំពុងចូែរួមចាំខណកយ៉ាងធាំគធងកនងការអ្
ែញាំស
ិវឌ្ឍធនធានមនុសសគៅកមពជា។
ឹ ថាអត្ីត្
ុ ងឃម
ុ
ុ
នស
នុ
វិ ឌ្ឍប្ររគទសកមពជាក៏
ិ សត្
ិ ថ្នគគប្រមាងគនេះនង
ឹ បនតគដ្ើរត្ួនាទយ
ី ៉ា ងសាំខាន់កងការអ្
ិ តភាពរវាងប្ររគទសគយង
ើ ទាំងពរី ។
ុ ដ្ូចជាពប្រងឹងមត្

គគប្រមាងទ៣
គឺគគប្រមាង “កមមវិធអ
ុ នង
ី
ី ្វិ ឌ្ឍន៍គសដ្ឋកច
ិ ចនង
ិ សងគម” ។ សប្រមាប់គគប្រមាងគនេះរដ្ឋឋ្បា
ិ ែជប៉ាន
ឹ ផ្តែ់ងវិ កាប្ររមាណ

១៨លាន២ខសនដ្ុលាែរអាគមរក។
គគប្រមាងគនេះនឹងផ្តែ់ងវិ កាសប្រមាប់ការគរៀបចាំ
ិ

រងយនតសគន្រ្គេះបនាទន់ ខប្រគសប្រមាប់បនទបI់ CU និង

ឧបករណ៍គវជជោន្រសតគផ្សងគទៀត្ខដ្ែនឹងប្រត្វូ គប្ររជា
ើ ចមបងគដ្ើមបគី ដ្ឋេះប្រោយបញ្ហាប្ររឈមទក់ទងនឹងជាំងឺកូវីដ្ ១៩ ។ ែញាំគុ ជឿជាក់ថាកមមវិធី
គនេះនង
ទែ់នង
ឺ ែងគផ្សងៗរួមមានជាំងក
ឺ ូវីដ្១៩។
ឹ ពប្រងឹងសមត្ថភាព របស់ប្ររគទសកមពជាកន
ឹ ជាំងឆ្
ុ ងការទប់
ុ
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នាគពែបចចរបនន
ុ ប្ររឈមមុែនង
ិ ពគលាកកាំពង
ឹ ការគាំរាមកាំខហងខដ្ែមន
ិ ធាែប់មានពម
ី ុនថ្នជាំងឺកូវីដ្១៩
ុ គនេះព្

ប្ររត្ិបត្តកា
ិ រអនតរជាត្គ
ិ ឺមានោរៈសាំខាន់មន
ិ អាចែវេះបាន។

គហយ
ច ហ
ើ កច
ិ ស

វី រុសឆ្ែងគនេះក៏ជាការគាំរាមកាំខហងដ្ែ់អាយុជីវិ ត្មនុសសនិងគសចកតថ្ី ងែងររបស់
នូ

បុគគែមានក់ៗខដ្ែជេះឥទធព
ច ងគម។ គយើងប្រត្ូវខត្ទទួែោគែ់ោថនភាពគនេះថាជាវិ បត្តស
ុ មនុសស។
ិ ែយ៉ាងធៃន់ធៃរដ្ែ់គសដ្ឋកិចស
ិ នតិសែ
គដ្ើមបគី ឆ្ែយ
ើ ត្បគៅនង
ឹ វិ បត្ដគិ នេះ

គយង
ងឹងប្ររព័នស
ធ ុខា្បា
ែ ពទ
័
ើ មន
ិ អាចែវេះបានគទកនងការពប្រ
ិ ែគដ្ើមបទ
ី ប់ទែ់នង
ឹ ជាំងឺឆ្ង
ី សសនវិ សយ
ុ

រយៈគពែមធយមគៅខវងក៏ដ្ូចជាការចាត្់វិធានការគដ្ើមបកា
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ើ ត្បគដ្ឋយខផ្ែកគែគ
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ិ ថ្នសនតស
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គយើងអាចធានាបានថាោមននរណាមានក់រួមទាំងមនុសសខដ្ែ្យរងគប្រោេះបាំផ្ត្
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ឲ្យមិត្ភា
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សូមអរគុណ!
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