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Japan Provides US$288,473 

for Installing Medical Equipment,  

Braille Equipment,  

and Hearing Diagnostic Equipment 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$288,473 in total for three recipient 

organisations under the framework, The Grant Assistance for Grassroots Human Security 

Projects (“KUSANONE” Grant). The Grant Contracts were signed today between H.E. Mr. 

MIKAMI Masahiro, 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 Angkor Borey Referral Hospital in Takeo 

Province’ (US$87,900) 

Recipient: Prey Kabas Operational District in Takeo Province 

In this project, one X-ray machine, one ultrasound and one generator will be installed at Angkor 

Borey Refferal Hospital in Takeo Province. Currently, the hospital is not capable of diagnosing 

their patients sufficiently due to the lack of equipment. Through this project, approximately 

1,500 patients will have access to improved medical services annually. 

 

2. ‘The Project for Installing Braille Equipment at Special Schools in Phnom Penh and 3 

Provinces’ (US$96,726) 

Recipient: Krousar Thmey Cambodia 

In this project, four braille printers and four audio recording equipment will be installed at 

Special Schools in Phnom Penh, Kamgpong Cham, Siem Reap, and Battambang Province. This 

project is expected to help more than 210 of both students and teachers through the 

improvement of learning environment. 

 

 



3. ‘The Project for Installing Hearing Diagnostic Equipment and Strengthening 

Communication Therapy Services for Children in Phnom Penh and 6 Provinces’ (US$103,847)    

Recipient: All Ears Cambodia 

In this project, medical equipment such as one real ear measurement and speech mapper system, 

one oto-endoscope system, one tympanometer, two pure tone/speech audiometers, and one 

middle ear analyzer will be provided for All Ears Cambodia in order to strengthen their capacity 

of diagnostic and rehabilitation. The organization has been providing their servies to hearing-

impaired people. Through this project, more than 7,500 patients will benefit from better quality 

of diagnostic and communication therapy services. 

 

   These assistances are based on the commitment of co-chair’s statement of 13th Mekong-

Japan foreign minister’s meeting on 9 July, 2020 which says “Implementing approximetely 91 

million USD worth Grant Assistance for Grass-Roots Human Security Project in FY 2020 as 

KUSANONE Mekong SDGs initiative, aimed at supporting the social and economic 

development of local communities and villages across the Mekong region”. 

 

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/or 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$62 million for 

mainly local authorities and non-governmental organizations to implement 638 KUSANONE 

projects throughout Cambodia.  
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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 
ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 
 

លេខ40. PR-20/EoJ                          ថ្ងៃទី២១ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

ជប ៉ុនផ្តេ់ ២៨៨,៤៧៣ដ៉ុល្លា រអាលេរកិ 
សម្រាបក់ារបាំពាកឧ់បករណ៍លេទយ ឧបករណ៍ល ោះេ៉ុេពអកសរថ្ម្របយ ៍

នងិ ឧបករណ៍សម្រាបល់ធ្វើលោគវនិចិ្ឆយ័ការស្តត បឭ់ 
 
 
រដ្ឋា ភ ិេជប ៉ុន  នឯកភាេផ្តេ់ងវកិាសរ៉ុបច្ាំននួ ២៨៨,៤៧៣ ដ៉ុល្លា រអាលេរកិ ដេ់អងគភាេច្ាំនួនប ី

លម្រកាេលម្រោងការណ៍ជាំនួយឧបត្ថេភឥត្សាំណងសម្រាបគ់លម្រាងម្រទងម់្រាយតូ្ច្សនតិស៉ុខេន៉ុសសជាត្ ិ(ជាំនួយគូស្ត
ណូណិ) ។ កិច្ចសនាផ្តេ់ជាំនយួ ម្រត្ូវ នច្៉ុោះហត្ថលេខាលៅថ្ងៃលនោះ លដ្ឋយឯកឧត្តេ េកិាេ ិា ស្តហ៉ុីរ   ូឯកអគគោជទូត្
វសិ្តេញ្ញ  នងិលេញសេត្ថភាេរបស់ម្របលទសជប ៉ុនម្របចាំម្រេោះោជាណាច្ម្រកកេព៉ុជា នងិ អនកត្ាំណាងអងគភាេទទួេ
ជាំនួយាាំងប ីសម្រាបគ់លម្រាងដូច្ត្លៅ៖ 
 
១.គលម្រាងបាំពាកឧ់បករណ៍លេទយលៅេនទរីលេទយបខងែកអងគរបរូលីខត្តតាខកវ 
(ងវកិាច្ាំននួ ៨៧,៩០០ ដ៉ុល្លា រអាលេរកិ) 
អងគភាេទទួេជាំនួយ៖ ការយិាេ័យម្រសុកម្របត្បិត្តិថ្ម្រេកបាស 

កន៉ុងគលម្រាងលនោះ ា ស៉ុីនកាាំរសមីអ៉ុិច្ ១លម្រគឿង ា ស៉ុីនងត្ឆា៉ុោះលអកូ ១លម្រគឿង និងា ស៉ុីនលភាើង១លម្រគឿង នងឹម្រត្ូវ ន
បាំពាកល់ៅេនទីរលេទយបខងែកអងគរបូរលីខត្តតាខកវ។ បច្ច៉ុបបននេនទីរលេទយគេឺនិានេទធភាេកន៉ុងការលធ្វើលោគវនិចិ្ឆយ័អនក
ជាំងឺរបស់េកួលគឲ្យ នម្រគបម់្រោនល់ដ្ឋយស្តរខត្កងវោះខាត្ឧបករណ៍។ តាេរយៈគលម្រាងលនោះអនកជាំងឺម្របាណ 
១៥០០ នាកន់ងឹទទួេ នលសវាលវជជស្តស្រសតខដេានភាេម្របលសើរល ើងជាលរៀងោេ់ឆ្ន ាំ។ 
 
២.គលម្រាងបាំពាកឧ់បករណ៍ល ោះេ៉ុេពអកសរថ្ម្របយល៍ៅស្តល្លេលិសសនាោជធានភីនាំលេញនងិលខត្តច្ាំននួ៣ 
(ងវកិាច្ាំននួ៩៦,៧២៦ដ៉ុល្លា រអាលេរកិ) 
អងគភាេទទួេជាំនួយ៖ អងគការម្រគសួ្តរងម ី
 កន៉ុងគលម្រាងលនោះា ស៉ុីនល ោះេ៉ុេពអកសរថ្ម្របយច៍្ាំនួន៤ និងឧបករណ៍ងត្សលេាងច្ាំនួន៤ នឹងម្រត្ូវ នត្លេាើងលៅ
ស្តល្លេិលសសលៅោជធានភីនាំលេញ លខត្តកាំេងច់េ លខត្តលសៀេោប និង លខត្ត ត្ដ់ាំបង។ គលម្រាងលនោះម្រត្ូវ នរ ាំេឹង
ថានឹងជួយ ដេ់សិសសនិងម្រគជូាង ២១០ នាកត់ាេរយៈការខកេេែបរយិាកាសសិកា។ 

 
 



 
៣.គលម្រាងត្លេាើងឧបករណ៍សម្រាបល់ធ្វើលោគវនិចិ្ឆយ័ការស្តត បឭ់នងិេម្រងងឹលសវាេា េការទាំនាកទ់ាំនងសម្រាប់
ក៉ុារលៅភនាំលេញនងិលខត្តាាំង៦ 
(ងវកិាច្ាំននួ១០៣,៨៤៧ ដ៉ុល្លា រអាលេរកិ) 
អងគភាេទទួេជាំនួយ៖ អងគការស៉ុខភាេម្រត្លច្ៀកលៅកេព៉ុជា 
 កន៉ុងគលម្រាងលនោះឧបករណ៍លវជជស្តស្រសតដូច្ជាឧបករណ៍ម្របេន័ធវាស់សទងក់ម្រេតិ្សលេាងកន៉ុងរនធម្រត្លច្ៀកនងិម្របេន័ធ
កាំណត្ព់ាកយនយិាយច្ាំននួេយួ ម្របេន័ធអូតូ្សក៉ុបច្ាំនួនេយួ ឧបករណ៍វាស់ច្េនាម្រកដ្ឋសម្រត្លច្ៀកច្ាំនួនេយួ 
ឧបករណ៍វាស់កម្រេតិ្សលេាងស៉ុទធនិងវាស់កម្រេតិ្ពាកយនិយាយច្ាំនួនេីរ និង ឧបករណ៍វភិាគសាំពាធ្ខយេ់និង
ច្េនាឆែឹងកន៉ុងម្រត្លច្ៀកកណាត េច្ាំនួនេយួខដេនឹងម្រត្ូវ នផ្តេ់ជូនអងគការស៉ុខភាេម្រត្លច្ៀកលៅកេព៉ុជាលដើេប ី
េម្រងឹង សេត្ថភាេរបស់េួកលគកន៉ុងការលធ្វើលោគវនិិច្ឆយ័និងការស្តត រនីត្ិសេបា។ អងគការ ននិងកាំេ៉ុងផ្តេ់លសវា
កេមរបស់ខាួនដេ់ម្របជាជនខដេានបញ្ហា ម្រត្លច្ៀក។ តាេរយៈគលម្រាងលនោះអនកជាំងឺជាង ៧,៥០០ នាកន់ឹងទទួេ
 នអត្ថម្របលយាជនេ៍ីគ៉ុណភាេម្របលសើរល ើងថ្នលសវាកេមលធ្វើលោគវនិិច្ឆយ័នងិេា េទាំនាកទ់ាំនង។ 
 
ជាំនួយាាំងលនោះគឺខផ្ែកលេើការលបតជាា ច្ិត្តរបស់សហម្របធានថ្នកិច្ចម្របជ៉ុាំរដាេស្រនតីការបរលទសលេគងគ - ជប ៉ុនលេើកទី ១៣ 
លៅថ្ងៃទ ី៩ ខខកកកដ្ឋឆ្ន ាំ ២០២០ ខដេ នខងាងថា “ការអន៉ុវត្តជាំនួយឥត្សាំណងសម្រាបគ់លម្រាងម្រទងម់្រាយតូ្ច្ 
សនតិស៉ុខេន៉ុសសជាត្ិឆ្ន ាំ២០២០ លម្រកាេគាំនតិ្ផ្តួច្លផ្តើេគូស្តណូណិលេគងគសម្រាបល់ោេលៅអភវិឌ្ឍន៍
ម្របកបលដ្ឋយច្ីរភាេ ខដេានទឹកម្រ កស់រ៉ុប ៩១ល្លនដ៉ុល្លា រអាលេរកិ ខដេលរៀបច្ាំល ើងកន៉ុងលោេបាំណង
ម្រទម្រទងក់ារអភវិឌ្ឍលសដាកិច្ច នងិសងគេកចិ្ច លៅតាេភូេមិ្រសុក ថាន កេ់ូេដ្ឋា នទូាាំងត្ាំបនល់េគងគ”។ 
  
 
ជាំនួយឥត្សាំណងគូស្តណូណិរបស់ជប ៉ុន  នចបល់ផ្តើេលៅម្របលទសកេព៉ុជាលៅឆ្ន ាំ១៩៩១ លដើេបោីាំម្រទដេ់កិច្ច
ខិត្ខាំម្របងឹខម្របងរបស់កេព៉ុជាកន៉ុងការអភវិឌ្ឍនិងស្តថ បនាម្របលទសល ើងវញិលៅតាេកម្រេតិ្េេូដ្ឋា ន។ គលម្រាង
ជាំនួយលនោះ ានទិសលៅការពារជនងាយរងលម្រោោះេកីតាត េយួច្ាំនួនដូច្ជា៖ ភាេម្រកីម្រក និងភាេអក៉ុសេ ខដេ
អាច្គាំោេកាំខហងលដ្ឋយផ្ទទ េ់ដេ់ជីវភាេរស់លៅ ការច្ិញ្ច ឹេជីវតិ្ និងលសច្កតីថ្ងាងនូររបស់េកួលគ កដូ៏ច្ជាជួយ ជាំរ៉ុញ
នូវភាេាច ស់ការលេើខាួនឯងរបស់ម្របជាសហគេន។៍ ចបត់ាាំងេីឆ្ន ាំ១៩៩១ រដ្ឋា ភ ិេជប ៉ុន  នផ្តេ់ងវកិាជាង
៦២ល្លនដ៉ុល្លា រអាលេរកិដេ់អាជាា ធ្រេូេដ្ឋា ន នងិអងគការលម្រៅរដ្ឋា ភ ិេ លដើេបអីន៉ុវត្តគលម្រាងគូស្តណូណិ
ច្ាំនួន៦៣៨គលម្រាងលៅទូាាំងម្របលទសកេព៉ុជា៕ 
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ទូរសេទោ័ះ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទូរស្តរ៖ ០២៣-២១៤-៣៣០  
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សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម មិកាមិ ម៉ាសាហុ៊ីរ ៉ា៉ូ 

ឯកអគ្គរាជទ៉ូត្វសិាមញ្ញ និ្ងពេញសមត្ថភាេរបស់ប្បពទសជប៉ាុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ថ្លែងកនុងេិធ៊ីចុះហត្ថពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យសប្មប់គ្ពប្មងប្ទង់ប្ាយត្៉ូចសនិ្តសុខ

មនុ្សសជាតិ្ 
២១ ធន៉ូ ២០២០ 

 

- ពោកជាំាវ នាង ផ្ោែ  នាយិកានន្វទិាសាថ ន្ជាតិ្អប់រ ាំេិពសស 

- ស៉ូមពោរេ ពវជជបណ្ឌិ ត្ ហុ៊ីង សាមិត្ត  ប្បធាន្ការយិាេ័យស្សុកប្បតិ្បត្តិនប្េកបាសពខត្តតាថ្កវ  

- ស៉ូមពោរេ ពោក ជួរ ដារ ៉ាុង នាយកប្បតិ្បត្តិនន្អងគការប្គ្ួសារលម៊ី  

- ស៉ូមពោរេ ពវជជបណ្ឌិ ត្ វ ៉ា៉ូន្ គ្ែ៊ីន្ នាយកនន្អងគការសុខភាេប្ត្ពចៀកពៅកមពុជា 

- ស៉ូមពោរេព្ញៀវកិតិ្តយសាាំងអស់ជាទ៊ីពមប្ត្៊ី  
 
អរុណ្សួសត៊ី អនកាាំងអស់ោន ! ខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយថ្ែេបាន្ ពរៀបចាំេិធ៊ីចុះហត្ថ

ពេខាពេើ កិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យឥត្សាំណ្ងនន្កមមវធិ៊ីKUSANONE គ្ពប្មងប្ទង់ប្ាយត្៉ូចសន្តិសុខ
មនុ្សសជាតិ្នានលៃពន្ះ។  
 
ចប់តាាំងេ៊ីឆ្ន ាំ ១៩៩១ បថ្ន្ថមពេើគ្ពប្មងឥណ្ាន្សមបាន្និ្ងជាំនួ្យឥត្សាំណ្ងខាន ត្ធាំ រដាា ្ិ

បាេជប៉ាុន្បាន្និ្ងកាំេុងអនុ្វត្តកមមវធិ៊ី KUSANONE ពៅកមពុជា ពែើមប៊ីជួយែេ់អាជាញ ធរម៉ូេដាា ន្និ្ង
អងគការពប្ៅរដាា ្ិបាេកនុងការអនុ្វត្តគ្ពប្មងរបស់េួកោត់្។ KUSANONE មន្ន័្យថា “ម៉ូេដាា ន្” 
កនុងភាសាជប៉ាុន្។ កនុង២៩ឆ្ន ាំចុងពប្កាយពន្ះសាថ ន្ទ៉ូត្ជប៉ាុន្ប្បចាំប្បពទសកមពុជាបាន្និ្ងកាំេុងផ្តេ់
ជាំនួ្យពប្ចើន្ជាង ៦០០គ្ពប្មង តាមរយៈជាំនួ្យឥត្សាំណ្ង KUSANONE ។ ពយើងមន្ពសចកត៊ី
ពសាមន្សសរ ៊ីករាយថ្ែេគ្ពប្មងាាំងពន្ះបាន្ច៉ូេរួមចាំថ្ណ្កពដាយផ្ទទ េ់កនុងការពេើកកមពស់គុ្ណ្
ភាេនន្ជ៊ីវភាេពៅតាមម៉ូេដាា ន្កនុងប្បពទសកមពុជា។ ចប់េ៊ីកថ្ន្ែងពន្ះពៅ ខញុាំនឹ្ងថ្លែងសុន្ទរកថាពដាយ
មន្ការបកថ្ប្ប។ 
 
នលៃពន្ះ ខញុាំនឹ្ងថ្ណ្នាាំគ្ពប្មងាាំង៣ថ្ែេប្ត្ូវបាន្ចុះហត្ថពេខា ែ៉ូចខាងពប្កាម៖ 
 
កនុងគ្ពប្មងទ៊ី១ សប្មប់ការយិាេ័យស្សុកប្បតិ្បត្ដិនប្េកបាសពខត្តតាថ្កវ រដាា ្ិបាេជប៉ាុន្បាន្

ផ្តេ់លវកិាប្បមណ្ ៨៨,០០០ ែុោែ រអាពមរកិ សប្មប់បាំពាក់ឧបករណ៍្ពេទយពៅមន្ទ៊ីរពេទយបថ្ងែក
អងគរប៉ូរ ៊ីកនុងពខត្តតាថ្កវ។ គ្ពប្មងពន្ះមន្ពោេបាំណ្ងកនុងការធានាបាន្ន្៉ូវពសវាកមមពធវើពរាគ្វនិិ្ចឆ័យ
ថ្ែេមន្សុវត្ថិភាេនិ្ងសមស្សបជាងមុន្សប្មប់ាាំងអនកជាំងឺេិពប្ោះជាំងឺ និ្ងអនកជាំងឺសប្មកពេទយ។ 
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គ្ពប្មងពន្ះប្ត្ូវបាន្រ ាំេឹងថាអនកជាំងឺជាង ១,៥០០ នាក់នឹ្ងទទួេបាន្ពសវាពវជជសាស្រសតថ្ែេេែប្បពសើរ 
ជាពរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ។ 
កនុងគ្ពប្មងទ៊ី២ សប្មប់អងគការប្គ្ួសារលម៊ី  រដាា ្ិបាេជប៉ាុន្បាន្ផ្តេ់លវកិាប្បមណ្ ៩៧,០០០ 

ែុោែ រអាពមរកិ សប្មប់ការបាំពាក់ម៉ា សុ៊ីន្ពបាះេុមពអកសរនប្បយ៍និ្ងឧបករណ៍្លត្សពមែងពែើមប៊ីពធវើពអាយ
ប្បពសើរព ើងន្៉ូវបរសិាថ ន្អប់រ ាំរបស់កុមរថ្ែេមន្ថ្្នកពខោយនិ្ងេិការថ្្នកពៅសាោេិពសសកនុង
ពខត្តចាំនួ្ន្៤។ គ្ពប្មងពន្ះប្ត្ូវបាន្ពគ្រ ាំេឹងថានឹ្ងផ្តេ់អត្ថប្បពយាជន៍្ែេ់សិសសនិ្ងប្គ្ូបចចុបបន្ន
ប្បមណ្ ១៦០ នាក់តាមរយៈការទទួេបាន្សមា រៈសិកោថ្ែេេែប្បពសើរជាងមុន្។ ឧបករណ៍្ថ្ែេ
បាន្ផ្តេ់ជ៉ូន្ពន្ះក៏នឹ្ងបពងកើត្ពសៀវពៅនប្បយ៍និ្ងការពបាះេុមពពផ្សងៗពទៀត្សប្មប់បណាា េ័យនប្បយ៍
ផ្ងថ្ែរ។ 

 
កនុងគ្ពប្មងទ៊ី៣ សប្មប់អងគការសុខភាេប្ត្ពចៀកពៅកមពុជា រដាា ្ិបាេជប៉ាុន្បាន្ផ្តេ់លវកិា

ប្បមណ្ ១០៤,០០០ ែុោែ រអាពមរកិ សប្មប់ត្ពមែើងឧបករណ៍្ពវជជសាស្រសតការសាត ប់ឭពៅអងគការសុខ
ភាេប្ត្ពចៀកពៅកមពុជា។ គ្ពប្មងពន្ះមន្ពោេបាំណ្ងពែើមប៊ីធានាន្៉ូវការសាត ប់និ្ងការសាត រន្៊ីតិ្សមប
ាថ្ផ្នកពវជជសាស្រសតឲ្យកាន់្ថ្ត្ប្បពសើរព ើងពៅគ្ែ៊ីនិ្កកនុងរាជធាន្៊ី្នាំពេញនិ្ងពៅតាមគ្ែ៊ីនិ្កចេ័ត្របស់
ោត់្ពៅកនុងពខត្តចាំនួ្ន្ ៦ ។ ជាេទធផ្េមនុ្សសជាង ៤,៥០០ នាក់ថ្ែេនឹ្ងមកគ្ែ៊ីនិ្កពហើយអនកជាំងឺ 
៣,០០០ នាក់ពៅគ្ែ៊ីនិ្កចេ័ត្នឹ្ងទទួេបាន្អត្ថប្បពយាជន៍្េ៊ីគ្ពប្មងពន្ះ។ ពប្គ្ឿងបរកិាា រថ្ែេបាន្ត្
ពមែើងពន្ះនឹ្ងពប្បើប្បាស់កនុងកមមវធិ៊ីអប់រ ាំសុខភាេរបស់អងគការពែើមប៊ីការពារកុមរេ៊ីការចុះពខោយនន្ការ
សាត ប់។ 

 
ខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយថ្ែេសពងកត្ព ើញថានាពេេលម៊ីៗពន្ះ ប្បពទសកមពុជាបាន្និ្ងកាំេុង

មន្ការអ្ិវឌ្ឍយា៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ ពាះជាយា៉ាងណាក៏ពដាយខញុាំក៏ទទួេសាគ េ់ថាពៅថ្ត្មន្បញ្ហា ប្បឈម
មួយចាំនួ្ន្ថ្ែេប្ត្ូវពដាះស្សាយពែើមប៊ីពេើកកមពស់គុ្ណ្ភាេជ៊ីវភាេរបស់ប្បជាជន្។ ប្បពទសជប៉ាុន្នឹ្ងបន្ត
ច៉ូេរួមចាំថ្ណ្កកនុងការពដាះស្សាយបញ្ហា ប្បឈមាាំងពនាះតាមរយៈប្កបខ័ណ្ឌ សហប្បតិ្បត្តិការ 
ពសែាកិចចនិ្ងអ្ិវឌ្ឍន៍្ពផ្សងៗ រួមាាំងគ្ពប្មង “គ្៉ូសាណ្៉ូ ណិ្”។ 

 
ស៉ូមអរគុ្ណ្សប្មប់ការច៉ូេរួមកនុងកមមវធិ៊ីចុះហត្ថពេខានានលៃពន្ះ។ ខញុាំស៉ូមជ៉ូន្េរ ឯកឧត្តម ពោកជាំាវ 

ពោក ពោកស្ស៊ី ស៉ូមមន្សុខភាេេែ សុ្មងគេ និ្ង ស៉ូមឲ្យមិត្តភាេជប៉ាុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រ ៊ីកចពប្មើន្។  
ស៉ូមអរគុ្ណ្! 


