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Japan Provides US$227,736 

for Improving Firefighting Capability 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$227,736 for a recipient organisation 

under the framework, the Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (the 

“KUSANONE” Grant). The Grant Contract was signed today between H.E. Mr. MIKAMI 

Masahiro, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of 

Cambodia, and the representative of the recipient, to carry out the following project. 

 

‘The Project for Improving of Firefighting Capability by Introducing Second Hand Fire 

Engines in Phnom Penh’ (US$227,736) 

Recipient: Phnom Penh Capital Administration 

 

In this project, a fire engine with a 40-meter high ladder, which will be the first fire engine of 

this kind ever used in Phnom Penh, as well as a chemical-equipped fire engine and two pumper 

engines will be deployed in Phnom Penh in order to improve firefighting capability. Also, a 

training program on the operation and maintenance of this firefighting equipment will be 

covered. This will help firefighters respond to fires in high-rise buildings and incidents 

involving hazardous materials , and will therefore enable them to act in a quicker and more 

efficient manner. This improves safety for, and helps protect the properties of approximately 

400,000 residents of Phnom Penh, as well as tourists and business travellers from around the 

world. 

 

At the same time as the Grant Contract was signed, a Memorandum of Understanding between 

the Phnom Penh Fire Brigade and Safety Sakura Service Co., Ltd., to achieve improvements 

in the firefighting and rescue capabilities of the Phnom Penh Fire Brigade was signed. Phnom 

Penh Capital Administration, the Fire Brigade of the Kingdom of Cambodia and Safety Sakura 

Service Co., Ltd. will collaborate with the aim of further strengthening their relationship and 

capabilities based on the MoU. 

 



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 approximately 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$63 million for 

mainly local authorities and non-governmental organizations to implement 641 KUSANONE 

projects throughout 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. 05 PR-21/EoJ                                        ថ្ងៃទី១៨ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

ជប ៉ុនផ្តល ់២២៧,៧៣៦ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ 
សម្រាបក់ារម្វើឱ្យម្របមសើរម្បើងនូវសេត្ថភាពពនាត្អ់គ្គីភយ័ 

 
រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិាសរ៉ុបចាំនួន ២២៧,៧៣៦ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់អង្គ

ភាពទទួេជាំនួយចនួនមួយ លរកាមលរោង្ការណ៍ជាំនួយឧបត្ថមភឥត្សាំណង្ សរាប់គលរាង្
រទង់្រាយតូ្ចសនតិស៉ុខមន៉ុសសជាតិ្ (ជាំនួយគូសាណូណិ) ។ កិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយ រត្ូវបានច៉ុុះហត្ថ
លេខាលៅថ្ងៃលនុះ លដ្ឋយ ឯកឧត្តេ េិកាេ ិា សាហ៉ុីរ   ូឯកអគគរាជទូត្វសិាមញ្ញ និង្លពញសមត្ថភាពរបស់   
របលទសជប ៉ុនរបចាំរពុះរាជាណាចរកកមព៉ុជា និង្ អនកត្ាំណាង្អង្គភាពទទួេជាំនួយ សរាប់អន៉ុវត្ត
គលរាង្ខាង្លរកាម៖ 
 
“គ្មម្រាងម្វើឱ្យម្របមសើរម្បើងនូវសេត្ថភាពពនាត្អ់គ្គភីយ័ តាេរយៈការផ្តលរ់ថយនតពនាត្អ់គ្គីភយ័ដដលមម្របើម្រាស់រួចជនូរាជធានី
ភនំមពញ” (ថវកិាចំនួន ២២៧,៧៣៦ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អង្គភាពទទួេជាំនួយ៖ រដាបាេរាជធានីភនាំលពញ 
 

លៅកន៉ុង្គលរាង្លនុះ រងយនតពនាត់្អគគីភ័យខដេបាំពាក់លដ្ឋយកាាំជលណដើ រកមពស់ ៤០ខម រត្ 
ចាំនួនមួយលរគឿង្ ខដេជារងយនតពនាត់្អគគីភ័យរបលភទលនុះលេើកដាំបូង្សរាប់ដ្ឋក់ឲ្យលរបើរបាស់លៅ
រាជធានីភនាំលពញ រពមាាំង្រងយនតពនាត់្អគគីភ័យខដេបាំពាក់លដ្ឋយសារធាត្៉ុគីមី ចាំនួនមួយលរគឿង្ និង្
ឡានបូមទឹកពនាត់្អគគីភ័យ ចាំនួនពីរលរគឿង្ នឹង្រត្វូបានដ្ឋក់ឲ្យលរបើរបាស់លៅកន៉ុង្រាជធានីភនាំលពញ 
លដើមបីបលង្កើនសមត្ថភាពពនាត់្អគគីភ័យ។ ជាមួយោន លនុះ កមមវធីិបណត៉ុ ុះបណាត េ សតីពីរបតិ្បត្តិការ និង្
ការខងរកាឧបករណ៍ពនាត់្អគគីភ័យលនុះក៏នឹង្រត្វូបានរមួបញ្ជូ េផ្ង្ខដរ។ កមមវធីិបណត៉ុ ុះបណាត េលនុះ 
នឹង្ជួយអនកពនាត់្អគគីភ័យ ល្ាើយត្បចាំលពាុះអគគីភ័យលៅកន៉ុង្អោរខពស់ៗ និង្ឧបបត្តិលហត្៉ុនានាខដេ
ពាក់ព័នធនឹង្វត្ថ៉ុធាត្៉ុខដេានលរោុះថ្នន ក់ខពស់ លដើមបឲី្យពួកលគអាចលធវើសកមមភាពបានលេឿន និង្ាន
របសិទធភាពជាង្ម៉ុន។ ជាំនួយលនុះ នឹង្ជួយលេើកកមពស់ស៉ុវត្ថិភាព និង្ជួយការពាររទពយសមបត្តិរបស់



របជាជនរបាណ ៤០០,០០០នាក់ លៅរាជធានីភនាំលពញ ក៏ដូចជាលភញៀវលទសចរ និង្អនកជាំនួញខដេលធវើ
ដាំលណើ រមកពីជ៉ុាំវញិពិភពលល្លកផ្ង្ខដរ។ 

 
ស្សបលពេខដេកិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយឥត្សាំណង្លនុះរត្ូវបានច៉ុុះហត្ថលេខា អន៉ុសារណៈ

ថ្នការលោគយេ់ោន  រវាង្កង្កាា ាំង្ពនាត់្អគគីភ័យរាជធានីភនាំលពញ និង្រកុមហ ៉ុន Safety Sakura 
Service Co., Ltd. ក៏រត្ូវបានច៉ុុះហត្ថលេខាកន៉ុង្លោេបាំណង្សាំលរចបាននូវការលធវើឲ្យរបលសើរល ើង្នូវ
សមត្ថភាពពនាត់្អគគីភ័យ និង្ជួយសលគ គ្ ុះ របស់កង្កាា ាំង្ពនាត់្អគគីភ័យរាជធានីភនាំលពញ។ រដាបាេ
រាជធានីភនាំលពញ កង្កាា ាំង្ពនាត់្អគគីភ័យថ្នរពុះរាជាណាចរកកមព៉ុជា និង្រកមុហ ៉ុន Safety Sakura 
Service Co., Ltd. នឹង្សហការោន កន៉ុង្លោេបាំណង្ពរងឹ្ង្ទាំនាក់ទាំនង្ និង្សមត្ថភាពបខនថមលទៀត្ 
ស្សបតាមអន៉ុសារណៈថ្នការលោគយេ់ោន លនុះ។ 

 
ជាំនួយាាំង្លនុះ គឺខផ្ែកលេើការលបតជាញ ចិត្តលៅកន៉ុង្លសចកតីខងាង្ការណ៍របស់សហរបធានថ្នកិចច

របជ៉ុាំរដាមគនតីការបរលទស លមគង្គ-ជប ៉ុន លេើកទី១៣ លៅថ្ងៃទី៩ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០២០ ខដេបានខងាង្ថ្ន 
“ការអន៉ុវត្តជាំនួយឥត្សាំណង្ សរាប់គលរាង្រទង់្រាយតូ្ចសនតិស៉ុខមន៉ុសសជាតិ្ឆ្ន ាំ២០២០ លរកាម
គាំនិត្ផ្តួចលផ្តើមគូសាណូណិលមគង្គ សរាប់លោេលៅអភិវឌ្ឍន៍របកបលដ្ឋយចីរភាព ខដេានទឹក
របាក់សរ៉ុបរបាណ ៩១ល្លនដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ានលោេបាំណង្ោាំរទដេ់ការអភិវឌ្ឍលសដាកិចច និង្
សង្គមកិចច លៅតាមភូមិស្សកុថ្នន ក់មូេដ្ឋា នទូាាំង្ត្ាំបន់លមគង្គ”។ 

 
ជាំនួយឥត្សាំណង្គូសាណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចប់លផ្តើមលៅរបលទសកមព៉ុជាលៅឆ្ន ាំ១៩៩១ 

លដើមបីោាំរទដេ់កិចចខិត្ខាំរបឹង្ខរបង្របស់កមព៉ុជាកន៉ុង្ការអភិវឌ្ឍ និង្សាថ បនារបលទសល ើង្វញិ លៅ
តាមករមិត្មូេដ្ឋា ន។ គលរាង្ជាំនួយលនុះ ានទិសលៅការពារជន្យរង្លរោុះពីកតាត មួយចាំនួន
ដូចជា ភាពរកីរក និង្/ឬ ភាពអក៉ុសេនានា ខដេអាចគាំរាមកាំខហង្លដ្ឋយផ្ទា េ់ដេ់អាយ៉ុជីវតិ្ 
ជីវភាពរស់លៅ និង្លសចកតីថ្ងាងនូររបស់ពួកលគ ក៏ដូចជាជួយជាំរ៉ុញនូវភាពាច ស់ការលេើខាួនឯង្របស់
របជាសហគមន៍។ ចប់តាាំង្ពីឆ្ន ាំ១៩៩១ រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិាជាង្ ៦៣ល្លនដ៉ុល្លា រ             
អាលមរកិដេ់អាជាញ ធរមូេដ្ឋា ន និង្អង្គការលរៅរដ្ឋា ភិបាេ លដើមបីអន៉ុវត្តគលរាង្គូសាណូណិ ចាំនួន
៦៤១ គលរាង្លៅទូាាំង្របលទសកមព៉ុជា៕ 
 

________________________________________________________________________ 

ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
ទូរសរ្ទះ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទូរស្ថរ៖ ០២៣-២១៤-៣៣០  

អ៉ុ៊ីមម្ ល៖ eco.jpn@.pp.mofa.go.jp  
គេហទាំរទរ៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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ស៉ុនទរកថារបស ់ឯកឧត្តេ េកិាេិ ា សាហ៉ុរី   ូ

ឯកអគ្គរាជ្ូត្វសិាេញ្ញ និងមពញសេត្ថភាពរបសម់្របម្សជប ៉ុនម្របចមំ្រពះរាជាណាចម្រកកេព៉ុជា 
ដថាងកន៉ុងពិ្ីច៉ុះហត្ថមលខាមលើកិចចសនាផ្តលជ់ំនយួឥត្សំណង 

សម្រាបគ់្មម្រាងម្រ្ងម់្រាយត្ូចសនិតស៉ុខេន៉ុសសជាត្ ិ
មៅថ្ថៃ្១ី៨ េករា ២០២១ 

 
 សូមលោរព  

- ឯកឧត្តម ឃួង្ លស្សង្ អភិបាេ ថ្នគណៈអភិបាេរាជធានីភនាំលពញ 
- ឯកឧត្តម លកើត្ ខ្ អភិបាេរង្ ថ្នគណៈអភិបាេរាជធានីភនាំលពញ 
- ឯកឧត្តម នួន ផ្ទរត័្ន អភិបាេរង្ ថ្នគណៈអភិបាេរាជធានីភនាំលពញ 
- ឯកឧត្តម ឧត្តមលសនីយ៍ឯក ស លងត្ អគគសនង្ការរង្ និង្ជាសនង្ការនគរបាេរាជធានីភនាំលពញ 
- លល្លក លល្លកស្សី លភញៀវកិតិ្តយសាាំង្អស់ ជាទីលមរតី្!  

 
អរ៉ុណសួសតី អនកាាំង្អស់ោន ! ខញ៉ុាំានលសចកតីលសាមនសសរកីរាយខដេបាន លរៀបចាំពិធីច៉ុុះហត្ថ

លេខាលេើកិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយឥត្សាំណង្កន៉ុង្គលរាង្រទង់្រាយតូ្ចសនតិស៉ុខមន៉ុសសជាតិ្ 
KUSANONE នាលដើមឆ្ន ាំងមី២០២១លនុះ។  

ចប់តាាំង្ពីឆ្ន ាំ១៩៩១ បខនថមលេើគលរាង្ឥណាននិង្ជាំនួយឥត្សាំណង្ខាន ត្ធាំ រដ្ឋា ភិបាេ
ជប ៉ុនបាននិង្កាំព៉ុង្អន៉ុវត្តកមមវធីិ KUSANONE លៅកមព៉ុជា លដើមបជួីយដេ់អាជាញ ធរមូេដ្ឋា ន និង្
អង្គការលរៅ   រដ្ឋា ភិបាេកន៉ុង្ការអន៉ុវត្តគលរាង្របស់ពួកោត់្។ KUSANONE ានន័យថ្ន “មូេ
ដ្ឋា ន” កន៉ុង្ភាសា     ជប ៉ុន។ លៅកន៉ុង្រយៈលពេបីទសវត្សរច៍៉ុង្លរកាយលនុះ សាថ នទូត្ជប ៉ុនរបចាំ
របលទសកមព៉ុជា បានចូេរមួចាំខណកកន៉ុង្គលរាង្ ជាង្៦០០ តាមរយៈជាំនួយឥត្សាំណង្ 
KUSANONE ។ លយើង្ានលសចកតីលសាមនសសរកីរាយខដេគលរាង្ាាំង្លនុះ បានចូេរមួ
ចាំខណកលដ្ឋយផ្ទា េ់ កន៉ុង្ការលេើកកមពស់គ៉ុណភាពថ្នជីវភាពរបស់     របជាជនកមព៉ុជាលៅ
ករមិត្មូេដ្ឋា ន។ ចប់ពីកខនាង្លនុះលៅ ខញ៉ុាំនឹង្ខងាង្ស៉ុនារកថ្នលដ្ឋយានការបកខរប។ 

ថ្ងៃលនុះ ខញ៉ុាំសូមខណនាាំគលរាង្ខដេបានច៉ុុះហត្ថលេខា ដូចខាង្លរកាម៖ 

លរកាមគលរាង្រដាបាេរាជធានីភនាំលពញ រាជរដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុននឹង្ផ្តេ់ងវកិាចាំនួន 
២២៧,៧៣៦ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ សរាប់ការដ្ឋក់ឲ្យលរបើរបាស់នួវរងយនតពនាត់្អគគីភ័យខដេបាំពាក់
លដ្ឋយកាាំជលណដើ រកមពស់ ៤០ ខម រត្ ចាំនួនមួយលរគឿង្ ខដេជារងយនតពនាត់្អគគីភ័យរបលភទលនុះ
លេើកដាំបូង្សរាប់ដ្ឋក់ឲ្យលរបើរបាស់លៅរាជធានីភនាំលពញ។ លយើង្ក៏នឹង្ផ្គត់្ផ្គង់្រងយនតពនាត់្អគគី
ភ័យខដេបាំពាក់លដ្ឋយសារធាត្៉ុគីមី ចាំនួនមួយលរគឿង្ និង្ឡានបូមទឹកពនាត់្អគគីភ័យ ចាំនួនពីរ
លរគឿង្ សរាប់លរបើរបាស់លៅកន៉ុង្រាជធានី      ភនាំលពញ។ លេើសពីលនុះលទៀត្ ជាំនួយឥត្សាំណង្
លនុះ នឹង្រមួបញ្ចូ េាាំង្កមមវធីិបណត៉ុ ុះបណាត េសតីពីរបតិ្បត្តិការ និង្ការខងរកាឧបករណ៍ពនាត់្អ
គគីភ័យលនុះ។ កមមវធីិបណត៉ុ ុះបណាត េលនុះ នឹង្ជួយអនកពនាត់្អគគីភ័យជនជាតិ្ខខមរ ល្ាើយត្បចាំលពាុះ



អគគីភ័យលៅកន៉ុង្អោរខពស់ៗ និង្ឧបបត្តិលហត្៉ុនានាខដេពាក់ព័នធនឹង្វត្ថ៉ុធាត្៉ុខដេានលរោុះថ្នន ក់
ខពស់ លដ្ឋយានន័យថ្នពួកលគនឹង្អាចល្ាើយត្បឲ្យបានលេឿន និង្ានរបសិទធភាព។ ខញ៉ុាំលជឿជាក់
ថ្នជាំនួយលនុះ នឹង្ជួយលេើកកមពស់ស៉ុវត្ថិភាព និង្ជួយការពាររទពយសមបត្តិរបស់របជាជន
របាណ ៤០០,០០០នាក់ លៅរាជធានីភនាំលពញ ក៏ដូចជាលភញៀវលទសចរ និង្អនកជាំនួញខដេលធវើ
ដាំលណើ រមកពីជ៉ុាំវញិពិភពលល្លកផ្ង្ខដរ។ 

ស្សបលពេខដេកិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយឥត្សាំណង្លនុះរត្ូវបានច៉ុុះហត្ថលេខា អន៉ុសារណៈ
ថ្នការលោគយេ់ោន  រវាង្កង្កាា ាំង្ពនាត់្អគគីភ័យរាជធានីភនាំលពញ និង្រកមុហ ៉ុន Safety Sakura 

Service Co., Ltd. រត្ូវបានច៉ុុះហត្ថលេខាកន៉ុង្លោេបាំណង្ពរងឹ្ង្ទាំនាក់ទាំនង្ និង្សមត្ថភាព
បខនថមលទៀត្។ ខញ៉ុាំសូមខងាង្អាំណរគ៉ុណចាំលពាុះ រកុមហ ៉ុន Safety Sakura Service Co., Ltd. ចាំលពាុះ
កិចចខិត្ខាំរបឹង្ខរបង្របស់ពួកលគកន៉ុង្ការលធវើការ លដើមបីធានាឲ្យបាននូវជីវតិ្ខដេានគ៉ុណភាព
ខពស់ សរាប់របជាជនលៅ   រាជធានីភនាំលពញ។ ស្សបលៅតាមអន៉ុសារណៈថ្នការលោគយេ់ោន
លនុះ រដាបាេរាជធានីភនាំលពញ កង្កាា ាំង្ពនាត់្អគគីភ័យថ្នរពុះរាជាណាចរកកមព៉ុជា និង្រកមុហ ៉ុន 

Safety Sakura Service Co., Ltd. នឹង្សហការោន លដើមបីសលរមចបាននូវការលធវើឲ្យរបលសើរល ើង្នូវ
សមត្ថភាពពនាត់្អគគីភ័យ និង្ជួយសលគ គ្ ុះ របស់កង្ពនាត់្អគគីភ័យរាជធានីភនាំលពញ។ 

ខញ៉ុាំានលសចកតីលសាមនសសរកីរាយខដេសលង្កត្លឃើញថ្ននាលពេងមីៗលនុះ របលទសកមព៉ុជាបាន 
និង្កាំព៉ុង្ានការអភិវឌ្ឍោ ង្ឆ្ប់រហ័ស។ លាុះបីជាោ ង្ណាក៏លដ្ឋយ ខញ៉ុាំក៏ទទួេសាគ េ់ថ្នលៅ
ខត្ានបញ្ហា របឈមមួយចាំនួនខដេរត្ូវលដ្ឋុះស្សាយ លដើមបីលេើកកមពស់គ៉ុណភាពជីវភាពរបស់
របជាជន។ បញ្ហា ស៉ុខភាព និង្អនាម័យក៏កាន់ខត្ានសារៈសាំខាន់ផ្ង្ខដរ ជាពិលសសលៅលពេ
ខដេជមៃឺកូវតី្១៩ ានការគរាមកាំខហង្លៅលេើទូាាំង្ពិភពលល្លក។ របលទសជប ៉ុននឹង្បនតចូេ
រមួចាំខណកកន៉ុង្ការលដ្ឋុះស្សាយបញ្ហា របឈមាាំង្លនាុះ តាមរយៈលរោង្ការណ៍សហរបតិ្បត្តិការ
លសដាកិចចនិង្អភិវឌ្ឍន៍លផ្សង្ៗ រមួាាំង្      “គូសាណូណិ” ផ្ង្ខដរ។ 

សូមអរគ៉ុណសរាប់ការចូេរមួកន៉ុង្កមមវធីិច៉ុុះហត្ថលេខានាថ្ងៃលនុះ។ ខញ៉ុាំសូមជូនពរ ឯកឧត្តម 
លល្លកជាំាវ លល្លក លល្លកស្សី សូមានស៉ុខភាពេែ ស៉ុភមង្គេ និង្ សូមឲ្យមិត្តភាពជប ៉ុន-កមព៉ុ
ជាកាន់ខត្រកី  ចលរមើន។  

សូមអរគ៉ុណ! 
 


