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Japan Provides US$ 968,390 

For Enhancement of Pediatric Surgical Care System in Kratie Province 

and Promotion of Inclusive Education in Kandal Province 

 

 

  The Government of Japan has agreed to provide US$ 968,390 in total for two recipient 

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

Grant Contract has 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. ‘ Project for Enhancing Medical System to Practice Pediatric Surgery in Kratie Province 

(Year 2) ’ (US$694,539)  

Recipient: Foundation for International Development/Relief (FIDR) 

  In this project, FIDR aims to enhance the pediatric surgical care system in Kratie province 

through trainings for medical staff of Provincial Referral Hospital, health centers, and health 

village volunteers in the province. In order to improve quality of their services and create a safe 

medical facility, the organization will also construct a surgical building for patients, especially 

for pediatric patients including new-born patients.  

 

2. ‘Project for Promotion of Inclusive Education (IE) for Children with Disabilities by 

Enhancing the Practices in Model Area and Developing IE Evaluation System (Year 2) ’ 

(US$273,851)  

Recipient: Association for Aid and Relief, Japan (AAR Japan) 

  In this project, AAR Japan will create an evaluation tool of Inclusive Education practice, and 

carry out activities to support capacity building of the ‘Commune Committee for Persons with 

Disabilities’. Through this project, learning environment and quality of education for children 

with disabilities in the whole of Cambodia will be improved. 

 



 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$41 million for 

130 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.38 PR-20/EoJ                                                     ថ្ងៃទី១៤ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ជប ៉ុនផ្លី ់៩៦៨,៣៩០ ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបក់ាររប្រឹរប្ររន័ធថែទាំថផ្ែរវះកាតរ់៉ុមាររែ៉ុរសេតបី្រសចះ 
និរការសលើររម្ពេក់ារអបរ់ាំបញ្ចូ លគ្នែ រែ៉ុរសេតរីណីាល 

រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិាសរ៉ុបចាំននួ ៩៦៨,៣៩០ ដ៉ុល្លា រអាលេរកិ ដេ់អង្គការចាំននួពីរ លរកាេលរោង្ការណ៍ជាំនយួ
ហិរញ្ញបបទានឥតសាំណង្សរាបគ់លរាង្របស់អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន។ កិចចសនាផ្តេ់ជាំនយួ រតូវបានច៉ុុះហតថលេខាលៅថ្ងៃលនុះ លដ្ឋយ 
ឯកឧតតេ េកិាេ ិា សាហ៉ុរី   ូឯកអគគរាជទូតវសិាេញ្ញ  និង្លពញសេតថភាពរបស់របលទសជប ៉ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកេព៉ុជា និង្ អនកតាំណាង្អង្គ
ភាពទទេួជាំនយួទាាំង្ពីរ សរាបគ់លរាង្ដូចតលៅ៖ 
 
១. គលរាង្សេយសាស្រសតក៉ុារ របចាំលខតតរកលចុះ(ឆ្ន ាំទី២) (ងវកិាចាំនួ៦៩៤,៥៣៩ដ៉ុល្លា រអាលេរកិ) 
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ អង្គការេូេនិធិ្សរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍និង្ជាំនួយសលស្រ គ្ ុះអនតរជាតិ (FIDR) 
លៅកន៉ុង្គលរាង្លនុះ អង្គការFIDR ានលោេបាំណង្លេើកកេពស់របព័នធខងទាាំខផ្នកវុះកាត់ក៉ុារកន៉ុង្លខតតរកលចុះតាេរយៈការបណត៉ុ ុះ
បណាត េប៉ុគគេិកលពទយថ្នេនទី រ លពទយបខង្ែកលខតត េណឌ េស៉ុខភាព និង្អនកសម័ រគចិតតស៉ុខភាពភូេិលៅកន៉ុ ង្លខតត។ លដើេបលីធ្វើឲ្យប្យរបលសើ រ
ល ើង្នូវគ៉ុណភាពលសវាកេមរបស់ោត់និង្បលង្កើតកខនាង្ពាបាេខដេានស៉ុ វតថិភាព FIDRក៏នឹង្សាង្សង្់អោរវុះកាត់សរាប់
អនកជាំងឺ្ ជាពិលសសអនកជេៃឺជាក៉ុារខដេរួេទាាំង្ទារកលទើបនឹង្លកើត។ 
 
២.សរាបគ់លរាង្លេើកកេពស់ការអបរ់ ាំបរយិាបន័នសរាបក់៉ុារពិការតាេរយៈពរងឹ្ង្ការអន៉ុវតតកន៉ុង្តាំបនគ់ាំរ ូ និង្ការអភវិឌ្ឍរបពន័ធវាយតថ្េា
ការអបរ់ ាំបរយិាបន័ន (ឆ្ន ាំទី២) (ងវកិាចាំនួន ២៧៣,៨៥១ ដ៉ុល្លា រអាលេរកិ) 
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ សាគេសរាបជ់ាំនយួ និង្សលស្រ គ្ ុះថ្នរបលទសជប ៉ុន (AAR Japan) 
លៅកន៉ុង្គលរាង្លនុះ អង្គការ AAR Japan នឹង្បលង្កើតនូវរបពន័ធវាយតថ្េាលេើការអន៉ុវតតការអបរ់ ាំបរយិាបនននិង្អន៉ុវតតសកេមភាពលដើេបោីាំរទ
ដេ់ការបលង្កើនសេតថភាពរបស់”គណៈកេមការោាំរទជនានពិការភាពថ្នន ករ់ដាបាេឃ៉ុាំ”។ តាេរយៈគលរាង្លនុះបរយិាកាសសិកានិង្
គ៉ុណភាពថ្នការអបរ់ ាំសរាបក់៉ុារខដេានពិការភាពលៅកន៉ុង្របលទសកេព៉ុជាទាាំង្េូេនឹង្រតូវបានខកេេែ។ 

កេមវធីិ្ជាំនយួឥតសាំណង្សរាបគ់លរាង្អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានចបល់ផ្តើេលៅរបលទសកេព៉ុជាតាាំង្ពីឆ្ន ាំ២០០២ លដើេបោីាំ
រទដេ់សកេមភាពអង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុនកន៉ុង្កិចចខិតខាំរបឹង្ខរបង្លដើេបជីយួ ដេ់ការអភវិឌ្ឍ និង្សាថ បនារបលទសកេព៉ុជាល ើង្វញិលៅ
តាេករេតិេូេដ្ឋា ន។ ចបត់ាាំង្ពីឆ្ន ាំ២០០២ េក រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិាជាង្៤១ល្លនដ៉ុល្លា រអាលេរកិ ដេ់គលរាង្ចាំននួ១៣០ ខដេ
លដោ តសាំខាន់លៅលេើ វស័ិយអប់រ ាំលៅករេិតេូេដ្ឋា ន វស័ិយស៉ុខាភិបាេ វស័ិយកសិកេម និង្សកេមភាពលបាសសាែ តេីនកន៉ុង្
របលទសកេព៉ុជា។  

__________________________________________________________________ 
សាថ នទូតជប ៉ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកេព៉ុជា 

ទូរសព្ទ័ះ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទរូសារ៖ ០២៣-២១៤-៣៣០  

អ ៊ីម ៉ែល៖ eco.jpn@.pp.mofa.go.jp  

គេហទពំទរ៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម មិកាមិ ម៉ាសាហុ៊ីរ ៉ា៉ូ 
ឯកអគ្គរាជទ៉ូត្វសិាមញ្ញ និ្ងពេញសមត្ថភាេរបស់ប្បពទសជប៉ាុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្ក 

កមពុជាថ្លែងកនុងេិធ៊ីចុះហត្ថពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តលតេ់ជាំន្ក្កនុងគ្ពប្មង 
ហិរញ្ញបបទាន្ឥត្សាំណងសប្មប់អងគការពប្ដរឋិាភបិលជេជប៉ាុន្ 

១៤ ធន៉ូ ២០២០ 
 
- ស៉ូមពោរេ ពោក សាពអគិ្ ខាហាតុ្ នា្កប្បចាំប្បពទសនន្អងគការម៉ូេនិ្ធិសប្មប់ការ អបិវឌ្ឍន៍្
និ្ងជាំន្ក្សពគ គ្ ះអន្តរជាតិ្ (FIDR)  
- ស៉ូមពោរេ ពោកស្ស៊ី ម៉ា៉ូនក សាត្៉ូមិ នា្កសត៊ីទ៊ីប្បចាំប្បពទសនន្អងគការ AAR Japan 
- ស៉ូមពោរេ ពោក ពោកស្ស៊ី ពបញៀវកិត្តិ្ស ទាាំងអស់ជាទ៊ីពមប្ត្៊ី! 
 

នលៃពន្ះខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករា្យ៉ាងនប្កថ្េងថ្ែេលជន្ពរៀបចាំេិធ៊ីចុះហត្ថ
ពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តលតេ់ជាំន្ក្កនុងគ្ពប្មងឧបត្ថមភឥត្សាំណងសប្មប់អងគការពប្ដ 
រឋិាភបិលជេជប៉ាុន្។ 
 

រឋិាភបិលជេជប៉ាុន្លជន្ចប់ពផ្តលតើមហិរញ្ញបបទាន្ឥត្សាំណងសប្មប់អងគការពប្ដរឋិាភបិលជេ
ជប៉ាុន្ចប់តាំងេ៊ីឆ្ន ាំ២០០២ ពែើមប៊ីជក្ែេ់គ្ពប្មងអបិវឌ្ឍន៍្ពសែិកិចចនិ្ងសងគមរបស់អងគការ
ពប្ដរឋិាភបិលជេជប៉ាុន្កនុងប្បពទសឬត្ាំបន់្កាំេុងអបិវឌ្ឍន៍្។ រហ៉ូត្មកែេ់ពេេពន្ះ សាថ ន្ទ៉ូត្ 
ជប៉ាុន្លជន្ផ្តលតេ់ជាំន្ក្ជាង១២០ គ្ពប្មងពៅកមពុជាតមរ្ៈកមមវធិ៊ីពន្ះ។ គ្ពប្មងន្៊ីមក្ៗលជន្
ច៉ូេរកមចាំថ្ណកពឋាភ្ផ្ទទ េ់កនុងការពេើកកមពស់គុ្ណភាេជ៊ីវភាេរស់ពៅរបស់ប្បជាជន្កមពុជា។ 

 
ខញុាំស៉ូមជាំរាបជ៉ូន្អាំេ៊ីគ្ពប្មងថ្ែេលជន្ចុះហត្ថពេខានានលៃពន្ះែ៉ូចត្ពៅ: 
 

ទ៊ី១ សប្មប់គ្ពប្មងថ្ែេអនុ្វត្តពឋាភ្អងគការម៉ូេនិ្ធិសប្មប់ការអបិវឌ្ឍន៍្និ្ងជាំន្ក្ 
សពគ គ្ ះអន្តរជាតិ្(FIDR) រឋិាភបិលជេជប៉ាុន្ផ្តលតេ់លវកិាប្បមណ ៦៩០,០០០ ែុោែ រអាពមរកិសប្មប់
អនុ្វត្តគ្ពប្មងពេើកពន្ះផ្តលងថ្ែរ។ ចប់តាំងេ៊ីឆ្ន ាំ ១៩៩៦ អងគការលជន្ពធវើការបពងកើត្ប្បេ័ន្ធវះកាត់្កុមរ
ពៅមន្ទ៊ីរពេទយកុមរជាតិ្ពៅកនុងប្បពទសកមពុជា ពហើ្ចប់តាំងេ៊ីឆ្ន ាំ ២០១៧ មកអងគការលជន្ផ្ទែ ស់
ពៅកាន់្ពខត្តប្កពចះពែើមប៊ីថ្កេមអការថ្លទាាំសុខភាេពៅត្ាំបន់្ប៉ូមិភាគ្ឦសាន្។ ខញុាំស៉ូមសថ្មតងន្៉ូវការ
ពកាត្សពសើរចាំព ះសកមមភាេរបស់អងគការរហ៉ូត្មកែេ់ពេេពន្ះ។ ពៅកនុងពខត្តប្កពចះ អងគការ
ពន្ះនឹ្ងបន្តការបណតុ ះបណាត េែេ់បុគ្គេិកពេទយនិ្ងអនកសម័ប្គ្ចិត្តសុខភាេពែើមប៊ីេប្ងឹងប្បេ័ន្ធ 
សេយសាស្រសតកុមរ។ ចប់េ៊ីឆ្ន ាំពន្ះត្ពៅ FIDR ក៏នឹ្ងពធវើការពេើការ្រសាងសង់អោរវះកាត់្មក្
ពែើមប៊ីបពងកើន្សមត្ថភាេកនុងការប្ត្តួ្េិនិ្ត្យសុខភាេតមរ្ៈការថ្លទាាំពវជជសាស្រសតជាប្កុមរកម។  



តមរ្ៈគ្ពប្មងពន្ះខញុាំសងឃមឹថាអនកជាំងឺកុមរថ្ែេទទកេការវះកាត់្នឹ្ងអាចប្ត្ូវលជន្រកព ើញនិ្ង
េាលជេពៅែាំណាក់កាេែាំប៉ូង ពហើ្សុខភាេកុមរពៅកនុងត្ាំបន់្នឹ្ងលជន្ប្បពសើរព ើង។ 
 
  ជាចុងពប្កា្ សប្មប់គ្ពប្មងថ្ែេអនុ្វត្តពឋាភ្អងគការ AAR Japan រឋិាភបិលជេជប៉ាុន្ 
ផ្តលតេ់លវកិាប្បមណ ២៧០,០០០ ែុោែ រអាពមរកិ សប្មប់អនុ្វត្តគ្ពប្មងពេើកពន្ះផ្តលងថ្ែរ។  
អងគការពន្ះលជន្ជក្ែេ់ជន្មន្េិការភាេពៅកមពុជាតាំងេ៊ីឆ្ន ាំ ១៩៩២ ពហើ្លជន្និ្ងកាំេុងពធវើ
ការពេើការោាំប្ទថ្ផ្តលនកអប់រ ាំសប្មប់កុមរមន្េិការភាេចប់តាំងេ៊ីឆ្ន ាំ ២០១៣ ។ ខញុាំស៉ូមសថ្មតងន្៉ូវ
ការពកាត្សពសើរចាំព ះការខិត្ខាំរបស់អងគការពែើមប៊ីថ្កេាំអបរសិាថ ន្ជុាំវញិកុមរមន្េិការភាេរកម
ជាមក្ប្បជាជន្កនុងត្ាំបន់្និ្ងរែិលជេអប់រ ាំ។ អងគការនឹ្ងបន្តពធវើឲ្យប្បពសើរព ើងន្៉ូវបរយិកាស
ពរៀន្ស៉ូប្ត្ថ្ែេមន្ភាេ្្ស្សួេសប្មប់កុមរថ្ែេមន្េិការភាេពែើមប៊ីបន្តផ្តលសេវផ្តលា្ "ការ
អប់រ ាំបរយិបន្ន" ពៅទ៉ូទាាំងប្បពទស ថ្ែេអាចពធវើឲ្យកុមរពរៀន្ជាមក្ោន ពឋាភ្មិន្គិ្ត្េ៊ីេិការ 
ភាេ។ ប្េមទាាំងអនុ្វត្តពេើសកមមភាេនានាពែើមប៊ីោាំប្ទែេ់ការបពងកើន្សមត្ថភាេរបស់ប្បជាជន្
កនុងត្ាំបន់្និ្ង "គ្ណៈកមមការោាំប្ទជន្េិការថាន ក់រែលិជេ ុាំ" ថ្ែេជាអងគការសាធារណៈ។ ព ើ្ង
សងឃឹមថាតមរ្ៈគ្ពប្មងពន្ះប្បជាជន្នឹ្ង្េ់កាន់្ថ្ត្ចាស់អាំេ៊ីត្នមែនន្ការអប់រ ាំបរយិបន្ន
ពហើ្ការខិត្ខាំរបស់គ្ពប្មងពន្ះនឹ្ងរ ៊ីករាេឋាភេ សពេញប្បពទសកមពុជា។ 
 

ខញុាំសពងកត្ព ើញថានាពេេលម៊ីៗពន្ះ ប្បពទសកមពុជាលជន្នឹ្ងកាំេុងអបិវឌ្ឍយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស
ប៉ាុថ្ន្តពៅថ្ត្មន្បញ្ហា ប្បឈមមក្ចាំន្កន្ថ្ែេប្ត្ូវពឋាភះស្សា្ពែើមប៊ីថ្កេមអន្៉ូវគុ្ណភាេជ៊ីវភាេរស់
ពៅរបស់ប្បជាជន្ ែ៉ូចជា ការពលជសសមអ ត្ម៊ីន្ ការកាត់្បន្ថ្ភាេប្ក៊ីប្ក ការអបិវឌ្ឍសងគមរកមទាាំង
បរសិាថ ន្ជុាំវញិសុខាបិលជេនិ្ងការអប់រ ាំ។ ប្បពទសជប៉ាុន្នឹ្ងបន្តសហការជាមក្អងគការពប្ដរឋិាភបិលជ
េពែើមប៊ីពឋាភះស្សា្បញ្ហា ប្បឈមទាាំងពន្ះ។ 

 
ខញុាំស៉ូមថ្លែងអាំណរគុ្ណ សប្មប់ការច៉ូេរកមកនុងកមមវធិ៊ីចុះហត្ថពេខានានលៃពន្ះ។ 

ខញុាំស៉ូមជ៉ូន្េរ ឯកឧត្តម ពោក ពោកស្ស៊ី ស៉ូមមន្សុខភាេេអ សុបមងគេ និ្ង ស៉ូមឲ្យមិត្តភាេ
ជប៉ាុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រ ៊ីកចពប្មើន្។  

ស៉ូមអរគុ្ណ។ 


