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Japan Provides US$ 182,035 

for Strengthening Community Health Care in Kampong Cham Province 

 

 

  The Government of Japan has agreed to provide US$ 182,035 to People’s Hope Japan (PHJ) 

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 Ms. ISHIYAMA Kanako, Country 

Director of PHJ to carry out the project “Strengthen Community Care and Support Network 

for Children in Kampong Cham Province (Year 2)”. 

 

  In this project, PHJ aims to reduce the under-five mortality rate and to promote children’s 

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

project also includes conducting training of nutrition improvement for Village Health Support 

Group (VHSG) and they will be able to demonstrate nutritious meal preparations with local 

ingredients in their communities.   

 

 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 

131 projects, mainly in the field of primary education, health, agriculture and mine clearance 

in Cambodia. 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 

ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 

 

លេខ.03 PR-21/EoJ                                                 ថ្ងៃទី១៣ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

ជប ៉ុនផ្លី ់១៨២,០៣៥ ដ៉ុល្លា រអាសម្ររិ 

េប្មាបក់ាររប្រឹរការថែទាំេ៉ុខភារេហគម្នរ៍ន៉ុរសខតរីាំររច់ម្ 
 

រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិាសរ៉ុបចាំនួន ១៨២,០៣៥ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់អង្គការមូេនិធិ ជប ៉ុន (PHJ) 
លរកាមលរោង្ការណ៍ ជាំនួយហិរញ្ញបបទានឥតសាំណង្សរាបគ់លរាង្របស់អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន។ កិចចសនា
ផ្តេ់ជាំនួយ រតូវបានច៉ុុះហតថលេខាលៅថ្ងៃលនុះ លដ្ឋយ ឯកឧតតម មកិាម ិា សាហ៉ុរី   ូឯកអគគរាជទូតវសិាមញ្ញ  និង្លពញ
សមតថភាពរបស់របលទសជប ៉ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកមព៉ុជា និង្ លល្លករសី កាណាក៉ុ អ៉ុហី្៉ុយី ា  នាយិការបចាំ
របលទសថ្ន អង្គការ PHJ លដើមបអីន៉ុវតតគលរាង្ "ពរងឹ្ង្ការខងទាាំស៉ុខភាពសហគមន ៍និង្បណាត ញោាំរទសរាបក់៉ុារ 
កន៉ុង្លខតតកាំពង្ច់ម (ឆ្ន ាំទី ២)”។ 
 
លៅកន៉ុង្គលរាង្លនុះ អង្គការ PHJ ានលោេបាំណង្កាតប់នថយអរាមរណភាពថ្នក៉ុារអាយ៉ុលរកាម ៥ឆ្ន ាំ និង្លេើក
កមពស់ស៉ុខភាពក៉ុារ ាមរយៈការភាា បប់ណាត ញរវាង្ប៉ុគគេិកស៉ុខាភបិាេ និង្អនកសម័រគចិតតស៉ុខភាពលៅកន៉ុង្     
សហគមន។៍ គលរាង្លនុះករ៏មួបញ្ចូ េទាាំង្ការលរៀបចាំវគគបណត៉ុ ុះបណាត េ សតីពីការលេើកកមពស់អាហារបូតថមភ លៅដេ់
រកុមរទរទង្ស់៉ុខភាពភូម ិ (VHSG) លដ្ឋយពួកលគនឹង្អាចបង្ហា ញពីរលបៀបលរៀបចាំអាហារខដេានជីវជាតិជាមយួនឹង្
លរគឿង្ផ្្ ាំកន៉ុង្រសុកលៅកន៉ុង្សហគមនរ៍បស់ពួកលគ។ 
 
កមមវធីិជាំនួយឥតសាំណង្សរាបគ់លរាង្អង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានចបល់ផ្តើមលៅរបលទសកមព៉ុជាាាំង្ពីឆ្ន ាំ
២០០២ លដើមបោីាំរទដេ់សកមមភាពអង្គការលរៅរដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន កន៉ុង្កិចចខិតខាំរបឹង្ខរបង្លដើមបជួីយ ដេ់ការអភវិឌ្ឍ និង្
សាថ បនារបលទសកមព៉ុជាល ើង្វញិលៅាមករមតិមូេដ្ឋា ន។ ចបា់ាំង្ពីឆ្ន ាំ២០០២មក រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិា
ជាង្ ៤១ល្លនដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់គលរាង្ចាំនួន១៣១ ខដេលដោ តសាំខានល់ៅលេើវស័ិយអបរ់ ាំលៅករមតិបងមសិកា     
វស័ិយស៉ុខាភបិាេ វស័ិយកសិកមម និង្សកមមភាពលបាសសាា តមនីកន៉ុង្របលទសកមព៉ុជា។  

__________________________________________________________________ 

សាថ នទូតជប ៉ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកមព៉ុជា 

ទូរសព្ុ័ះ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទូរសារ៖ ០២៣-២១៤-៣៣០ 
អ៉ុីខម េ៖ eco.jpn@.pp.mofa.go.jp 

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

កមពុជាថ្លែងកនុងេិធ៊ីចុះហត្ថពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តលតេ់ជាំន្ក្កនុងគ្ពប្មង 
ហិរញ្ញបបទាន្ឥត្សាំណងសប្មប់អងគការពប្ដរឋិាភបិលជេជប៉ាុន្ 

១៣ មករា ២០២០ 
 
- ស៉ូមពោរេ ពវជជបណឌិ ត្ តាំង ប ុន្ពរសង ប្បធាន្ថ្ផ្តលនកោាំពារមត និ្ងទារក នន្មន្ទ៊ីរសុខាបិលជេ 
ពេត្តកាំេង់ចម 
 - ស៉ូមពោរេ ពវជជបណឌិ ត្ ្ឹម ណាវ៊ី ប្បធាន្ការយិាេ័្សុខាបិលជេរសកុប្បតិ្បត្តិសទឹងប្ត្ង់ 
- ស៉ូមពោរេ ពោករស៊ី កាណាកុ អុ៊ីហ្ុ៊ីយា៉ាម៉ា  នា្ិកាប្បចាំប្បពទស 
- ស៉ូមពោរេ ពោក ពោករស៊ី ពបញៀវកិត្តិ្ស ទាាំងអស់ជាទ៊ីពមប្ត្៊ី! 
 

នលៃពន្ះេញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្ស្រ ៊ីករា្យា៉ាងនប្កថ្េងថ្ែេលជន្ពរៀបចាំេិធ៊ីចុះហត្ថ
ពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តលតេ់ជាំន្ក្កនុងគ្ពប្មងឧបត្ថមភឥត្សាំណងសប្មប់អងគការពប្ដ 
រឋិាភបិលជេជប៉ាុន្។ 
 

រឋិាភបិលជេជប៉ាុន្លជន្ចប់ពផ្តលតើមហិរញ្ញបបទាន្ឥត្សាំណងសប្មប់អងគការពប្ដរឋិាភបិលជេ
ជប៉ាុន្ចប់តាំងេ៊ីឆ្ន ាំ២០០២ ពែើមប៊ីជក្ែេ់គ្ពប្មងអបិវឌ្ឍន៍្ពសែិកិចចនិ្ងសងគមរបស់អងគការ
ពប្ដរឋិាភបិលជេជប៉ាុន្កនុងប្បពទសឬត្ាំបន់្កាំេុងអបិវឌ្ឍន៍្។ រហ៉ូត្មកែេ់ពេេពន្ះ សាថ ន្ទ៉ូត្ 
ជប៉ាុន្លជន្ផ្តលតេ់ជាំន្ក្ជាង១៣០គ្ពប្មងពៅកមពុជាតមរ្ៈកមមវធិ៊ីពន្ះ។ គ្ពប្មងន្៊ីមក្ៗលជន្
ច៉ូេរកមចាំថ្ណកកនុងការពេើកកមពស់គុ្ណភាេជ៊ីវភាេរស់ពៅរបស់ប្បជាជន្កមពុជា។ 

 
េញុាំស៉ូមជាំរាបជ៉ូន្អាំេ៊ីគ្ពប្មងថ្ែេលជន្ចុះហត្ថពេខានានលៃពន្ះែ៉ូចត្ពៅ: 
 
សប្មប់គ្ពប្មងថ្ែេអនុ្វត្តពឋាភ្អងគការ “People Hope Japan” រឋិាភបិលជេជប៉ាុន្ផ្តលតេ់

លវកិាប្បមណ ១៨០,០០០ ែុោែ រអាពមរកិ។ ចប់តាំងេ៊ីឆ្ន ាំ ២០០៣ អងគការពន្ះលជន្ច៉ូេរកមកនុង
ការថ្ណនាាំបពចចកពទសែេ់បុគ្គេិកមណឌ េសុេភាេក៏ែ៉ូចជាឆ្មបម៉ូេឋិាភន្ ប្េមទាាំងសកមមភាេ
អប់រ ាំសប្មប់សហគ្មន៍្ន្៊ីមក្ៗពៅកនុងប្បពទសកមពុជា។ េញុាំស៉ូមសថ្មតងន្៉ូវការពកាត្សរពសើរ
ចាំពពាះការច៉ូេរកមចាំថ្ណកែេ់ការកសាងទាំនាក់ទាំន្ងនន្ការពជឿទុកចិត្តោន រវាងមណឌ េសុេភាេ
និ្ងប្បជាជន្ និ្ងការពារការសាែ ប់របស់មតនិ្ងទារក។ ពៅពេត្តកាំេង់ចមអងគការពន្ះនឹ្ងបន្តពធវើ
ការពេើការកសាងនិ្ងេប្ងឹងបណាត ញបុគ្គេិកមណឌ េសុេភាេនិ្ងអនកសម័ប្គ្ចិត្តសុេភាេម៉ូេែ្
ឋាន្ កាត់្បន្ថ្ជាំងឺថ្ែេអាចការពារលជន្និ្ងការសាែ ប់របស់កុមរអា្ុពប្កាម ៥ ឆ្ន ាំនិ្ងពេើក



កមពស់ការេ៉ូត្ោស់និ្ងការអបិវឌ្ឍរបស់កុមរឲ្យមន្សុេភាេេអ។ អងគការពន្ះក៏នឹ្ងពធវើការពេើ
ការបពងកើត្សមភ រៈអប់រ ាំ ការអប់រ ាំអាហារ៉ូបត្ថមភ និ្ងការបណតុ ះបណាត េ 
ពធវើមហ៉ូប។ េញុាំសថ្មតងន្៉ូវការពកាត្សរពសើរសប្មប់ការច៉ូេរកមចាំថ្ណករបស់អងគការ “People Hope 
Japan”  ថ្ែេលជន្និ្ងកាំេុងពធវើការពេើកកមពស់សុេភាេនិ្ងអនាម័្របស់ប្បពទសកមពុជាអស់រ
្ៈពេេជាពប្ចើន្ឆ្ន ាំមកពន្ះ។ េញុាំសងឃមឹថាគ្ពប្មងពន្ះនឹ្ងជាំរញុកិចចសហប្បតិ្បត្តិការរវាងប្បជា
ជន្កនុងត្ាំបន់្និ្ងមណឌ េសុេភាេថ្លមពទៀត្ថ្ែេនាាំពៅែេ់ការពេើកកមពស់សុេភាេនិ្ងការ
ការពារជាំងឺែេ់ទារក។ 
 

េញុាំសពងកត្ព ើញថានាពេេលម៊ីៗពន្ះ ប្បពទសកមពុជាលជន្នឹ្ងកាំេុងអបិវឌ្ឍយា៉ាងឆ្ប់រហ័ស
ប៉ាុថ្ន្តពៅថ្ត្មន្បញ្ហហ ប្បឈមមក្ចាំន្កន្ថ្ែេប្ត្ូវពឋាភះរសា្ពែើមប៊ីថ្កេមអន្៉ូវគុ្ណភាេជ៊ីវភាេរស់
ពៅរបស់ប្បជាជន្ ែ៉ូចជា ការកាត់្បន្ថ្ភាេប្ក៊ីប្កនិ្ង ការអបិវឌ្ឍសងគម រកមទាាំងបរសិាថ ន្ជុាំវញិ 
សុខាបិលជេនិ្ងការអប់រ ាំ។ បញ្ហហ សុេភាេនិ្ងអនាម័្ក៏កាន់្ថ្ត្មន្សារៈសាំខាន់្ផ្តលងថ្ែរជា
េិពសសពៅពេេថ្ែេជាំងឺក៉ូវ ៊ីត្១៩ មន្ការគ្ាំរាមកាំថ្ហងពៅពេើទ៉ូទាាំងេិបេពោក។ ប្បពទសជប៉ាុន្
នឹ្ងបន្តសហការជាមក្អងគការពប្ដរឋិាភបិលជេពែើមប៊ីពឋាភះរសា្បញ្ហហ ប្បឈមពផ្តល្ងៗ។ 
 

េញុាំស៉ូមជ៉ូន្េរ ឯកឧត្តម ពោក ពោករស៊ី ស៉ូមមន្សុេភាេេអ សុបមងគេ និ្ង ស៉ូមឲ្យ
មិត្តភាេជប៉ាុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រ ៊ីកចពប្មើន្។  

ស៉ូមអរគុ្ណ។ 


