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Japan Provides US$483,204 

for Installing Water Hyacinth Bioethanol Equipment,   

Constructing Maternity and IPD Wards, Providing a mobile clinic vehicle 

for disabled children, and Installing Medical Equipment 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$483,204 in total for five recipient 

organizations under the framework, the Grant Assistance for Grassroots Human Security 

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

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

of Cambodia, and the representatives of the five recipients respectively, to carry out the 

following projects. 

 

1. ‘The Project for Installing Water Hyacinth Bioethanol Equipment in Kampong Chhnang 

Province’ (US$169,750) 

Recipient: Kampong Chhnang Provincial Department of Environment 

In this project, water hyacinth bioethanol equipment will be installed at Kampong Chhnang 

Provincial Department of Environment. This equipment can turn the water hyacinth which is 

one of the most unwanted destructive plants into bioethanol. Through this project, the removal 

of unwanted water hyacinth will be promoted and the access to the lake in the area will be 

improved. This will enhance the livelihoods and living standards of local fisherman households, 

and protect the ecosystem there. 

 

2. ‘The Project for Constructing Maternity Ward at Toul Health Center in Mondulkiri Province’ 

(US$89,138) 

Recipient: Mondulkiri Provincial Department of Health 

In this project, one maternity ward will be constructed at Toul Health Center in Mondulkiri 

Province. Currently, pregnant women in the covered area are not able to stay at the health center 

before and after their delivery because of lack of space. This project will ensure the safer and 

more appropriate delivery environment. It is expected that more than 100 pregnant women will 

access to improved maternity services annually. 



3. ‘The Project for Constructing IPD Ward at Chhep Health Center in Preah Vihear Province’ 

(US$89,369) 

Recipient: Preah Vihear Provincial Department of Health 

In this project, one inpatient ward will be constructed, and 10 beds will be installed at Chhep 

Health Center in Preah Vihear Province. The recent inpatient staying space is not capable of 

treating the inpatients sufficiently due to the dilapidated condition and limited capacity. 

Through this project, approximately 600 inpatients will have an access to improved inpatient 

services annually in the project area.  

 

4. ‘The Project for Providing a Mobile Rehabilitation Clinic Vehicle in Remote Areas in 

Siem Reap Province’ (US$45,745) 

Recipient: Safe Haven 

In this project, a mobile rehabilitation clinic van will be provided for Safe Haven in order to 

strengthen their capacity of rehabilitation services. The organization has been providing their 

rehabilitation services only by motorbikes and one tuktuk. It is expected that more than 230 

disabled children will receive better quality of rehabilitation services. 

 

5. ‘The Project for Installing Medical Equipment at Cambodia-Vietnam Friendship Infirmary 

in Preah Sihanouk Province’ (US$89,202) 

Recipient: Cambodia-Vietnam Friendship Infirmary 

In this project, one X-ray machine, one radiography and imager system, one ultrasound, and 

one patient monitor will be installed at Cambodia-Vietnam Friendship Infirmary in Preah 

Sihanouk Province. Currently, the infirmary does not have adequate medical equipment for 

diagnosing and treating their patients. Through this project, approximately 1,400 outpatients 

and 700 both adult and pediatric inpatients will access to improved medical services annually. 

 

  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 647 KUSANONE 



projects throughout Cambodia.  

With an effort to contain the current “COVID-19 Community Outbreak,” known as 

“February 20th Community Event,” both sides signed the grant contracts separately. 

 

_________________________________________________________ 

Embassy of Japan in the Kingdom of Cambodia 

Tel: 023-217-161, fax: 023-214-330 

Email: eco.jpn@.pp.mofa.go.jp 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 

ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 

 

លេខ.14 PR-21/EoJ                                                                      ថ្ងៃទី១៧ ខខមនីា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

ជប ៉ុនផ្លីថ់វិកា ៤៨៣,២០៤ ដ៉ុល្លា រអាសម្រិរ 

េប្មាបក់ារតសម្ាើងឧបររណក៍រច្ចៃរាំសលា រស្វើជាជីវសេតាណ៉ុ ល  
ការស្ថងេងេ់គារេម្ភរ និងេគារកផ្ៃរជម្ងឺេប្មារសរទយ  

ការផ្លីរ់ថយនគី្លានិរចលត័េប្មាបរ់៉ុមាររិការ និងការបាំពារប់រិកាា រវិជជស្ថស្តេី 
 
រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តេ់ងវកិាចាំនួន ៤៨៣,២០៤ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់អង្គភាពទទួេជាំនួយចាំនួនប្បាាំ 

លប្កាមលប្ោង្ការណ៍ជាំនួយឧបត្ថមភឥត្សាំណង្សប្ាបគ់លប្ាង្ប្ទង្ប់្ាយតូ្ចសនតិស៉ុខមន៉ុសសជាត្ិ (ជាំនួយគូសាណូណិ)។ 
កិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយ ប្ត្ូវបានច៉ុុះហត្ថលេខា លដ្ឋយ ឯកឧត្តម មកិាម ិា សាហ៉ុរី   ូឯកអគគរាជទូត្វសិាមញ្ញ  និង្លពញសមត្ថ
ភាពរបស់ប្បលទសជប ៉ុនប្បចាំប្ពុះរាជាណាចប្កកមព៉ុជា និង្អនកត្ាំណាង្អង្គភាពទទួេជាំនួយាាំង្ប្បាាំ លដើមបអីន៉ុវត្តគលប្ាង្
ដូចត្លៅ៖ 
 
១.”គលប្ាង្សប្ាបក់ារត្លមាើង្ឧបករណ៍ខកថ្ចនកាំលបាា កល្វើជាជវីលអតាណ៉ុ េលៅលខត្តកាំពង្ឆ់្ន ាំង្”  
(ងវកិាចាំននួ ១៦៩,៧៥០ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អង្គភាពទទេួជាំនយួ៖ មនទរីបរសិាថ ន លខត្តកាំពង្ឆ់្ន ាំង្ 

លៅកន៉ុង្គលប្ាង្លនុះ ឧបករណ៍ខកថ្ចនកាំលបាា កល្វើជាជីវលអតាណ៉ុ េ នឹង្ប្ត្ូវបានត្លមាើង្លៅមនទីរបរសិាថ ន លខត្តកាំពង្ឆ់្ន ាំង្។ 
ឧបករណ៍លនុះ អាចខកថ្ចនកាំលបាា កខដេជារ៉ុកខជាត្ិទន្រ្នាទ នរាត្ត្ាត្ខដេោា នប្បលោជនប៍ាំផ្៉ុត្ លៅជាជីវលអតាណ៉ុ េ។ តាម     
រយៈគលប្ាង្លនុះ លយើង្នឹង្លេើកកមពស់ការយកលចញកាំលបាា កខដេលគមនិប្ត្ូវការ និង្ល្វើឲ្យប្បលសើរល ើង្នូវេទធភាពកន៉ុង្ការលប្បើ
ប្បាស់បឹង្លៅត្ាំបនល់នាុះ។ គលប្ាង្លនុះនឹង្ជួយ លេើកកមពស់ជីវភាពរស់លៅរបស់ប្គួសារអនកលនសាទកន៉ុង្ប្សុក និង្ការពារ
ប្បពន័ធលអកូ ូស៉ុីលៅទីលនាុះ។ 

 
២.”គលប្ាង្សាង្សង្អ់ោរសមភពលៅកន៉ុង្មណឌ េស៉ុខភាពទេួកន៉ុង្លខត្តមណឌ េគរិ”ី  
(ងវកិាចាំននួ ៨៩,១៣៨ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អង្គភាពទទេួជាំនយួ៖ មនទរីស៉ុខាភបិាេលខត្តមណឌ េគរិ ី

លៅកន៉ុង្គលប្ាង្លនុះ អោរសមភពមយួកខនាង្នឹង្ប្ត្ូវសាង្សង្ល់ៅមណឌ េស៉ុខភាពទួេកន៉ុង្លខត្តមណឌ េគីរ។ី បចច៉ុបបនន
លនុះ ន្រ្សតីានថ្ផ្ទលពាុះលៅត្ាំបនប់្គបដណត ប់ មនិអាចសាន កល់ៅកន៉ុង្មណឌ េស៉ុខភាព ម៉ុននិង្លប្កាយលពេសប្ាេបានលទ 
លដ្ឋយសារខវុះកខនាង្ទាំលនរ។ គលប្ាង្លនុះនឹង្ធានាបាននូវបរសិាថ នសប្ាេខដេានស៉ុវត្ថិភាព និង្សមរមយជាង្ម៉ុន។ លយើង្
រ ាំពឹង្ថា    ន្រ្សតីានថ្ផ្ទលពាុះជាង្ ១០០ នាក ់នឹង្ទទួេបានលសវាខងាាំខផ្នកសមភពខដេានភាពេអប្បលសើរ ជាលរៀង្រាេ់ឆ្ន ាំ ។ 
 



៣.”គលប្ាង្សាង្សង្អោរខផ្នកជមៃសឺប្ាកលពទយលៅកន៉ុង្មណឌ េស៉ុខភាពខែបកន៉ុង្លខត្តប្ពុះវហិារ ” 
(ងវកិាចាំននួ ៨៩,៣៦៩ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អង្គភាពទទេួជាំនយួ៖ មនទរីស៉ុខាភបិាេលខត្តប្ពុះវហិារ 

លៅកន៉ុង្គលប្ាង្លនុះ លយើង្នឹង្សាង្សង្អ់ោរខផ្នកសប្ាកលពទយមយួកខនាង្ និង្ត្លមាើង្ខប្គចាំនួនដប ់លៅកន៉ុង្មណឌ េស៉ុខ
ភាពខែបលខត្តប្ពុះវហិារ។ កខនាង្សាន កល់ៅសប្ាបអ់នកជមៃសឺប្ាកលពទយបចច៉ុបបនន មនិអាចពាបាេអនកជមៃសឺប្ាកលពទយឲ្យ
បានដិត្ដេ់លទ លដ្ឋយសារសភាពប្ទុឌលប្ាម និង្សមត្ថភាពានកាំណត្់។ តាមរយៈគលប្ាង្លនុះ អនកជមៃសឺប្ាកលពទយ
ប្បាណ ៦០០ នាក់ នឹង្ទទួេបានលសវាខងាាំខដេានភាពេអប្បលសើរ ជាលរៀង្រាេ់ឆ្ន ាំ លៅកន៉ុង្ទីតាាំង្គលប្ាង្។ 

 
៤.”គលប្ាង្សប្ាបក់ារផ្តេ់រងយនតគានីកិចេ័ត្ជយួ លេើការសាត រនតី្សិមបាតាមសហគមនម៍េូដ្ឋា នកន៉ុង្លខត្តលសៀមរាប”  
(ងវកិាចាំននួ ៤៥,៧៤៥ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អង្គភាពទទេួជាំនយួ៖ លសហវលហវនិ 

លៅកន៉ុង្គលប្ាង្លនុះ រងយនតគាីនិកសាត រនីត្ិសមបាចេ័ត្មយួ នឹង្ប្ត្ូវបានផ្តេ់ជូនដេ់អង្គការ លសហវលហវនិ លដើមប ី
ពប្ង្ឹង្សមត្ថភាពរបស់ពួកលគកន៉ុង្ការផ្តេ់លសវាសាត រនីត្ិសមបា។ អង្គការលនុះ បាននិង្កាំព៉ុង្ផ្តេ់លសវាសាត រនីត្ិសមបា
របស់ពួកលគ លដ្ឋយលប្បើប្បាស់ម ូតូ្ និង្ម ូតូ្កង្ប់ីខត្ប ៉ុលណាណ ុះ។ លយើង្រ ាំពឹង្ថាក៉ុារពិការប្បាណ ២៣០ នាក ់នឹង្ទទួេបាន
លសវាសាត រនីត្ិសមបាខដេានគ៉ុណភាពប្បលសើរជាង្ម៉ុន។ 

 
៥.”គលប្ាង្សប្ាបក់ារបាំពាកប់រកិាខ រវជិជសាន្រ្សតលៅកន៉ុង្គលិ្លនដ្ឋា នមតិ្តភាពកមព៉ុជា-លវៀត្ណាមកន៉ុង្លខត្តប្ពុះសីហន៉ុ”  
(ងវកិាចាំននួ ៨៩,២០២ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 
អង្គភាពទទេួជាំនយួ៖ គលិ្លនដ្ឋា នមតិ្តភាពកមព៉ុជា-លវៀត្ណាម 

លៅកន៉ុង្គលប្ាង្លនុះ លយើង្នឹង្បាំពាកា់ ស៉ុីនកាាំរសាីអ៉ុិច ១លប្គឿង្ ប្បពន័ធងត្របូលដ្ឋយលប្បើវទិយ៉ុសកមា ១លប្គឿង្ ា ស៉ុីនអ ៉ុេ
ប្តាលសាន ១លប្គឿង្ និង្ា ស៉ុីនតាមដ្ឋនអនកជមៃ ឺ ១លប្គឿង្ លៅកន៉ុង្គិល្លនដ្ឋា នមតិ្តភាពកមព៉ុជា-លវៀត្ណាម កន៉ុង្លខត្ត             
ប្ពុះសីហន៉ុ។ បចច៉ុបបនន គិល្លនដ្ឋា នលនុះ មនិានឧបករណ៍លវជជសាន្រ្សតប្គបប់្ោនស់ប្ាបល់្វើលរាគវនិិចឆយ័ និង្ពាបាេអនកជមៃឺ
របស់ពួកលគលទ។ តាមរយៈគលប្ាង្លនុះ អនកជមៃមឺនិសប្ាកលពទយប្បាណ ១,៤០០ នាក ់ និង្អនកជមៃសឺប្ាកលពទយចាំនួន 
៧០០ នាក់ ាាំង្មន៉ុសសលពញវយ័ និង្ក៉ុារ នឹង្ទទួេបានលសវាលវជជសាន្រ្សតខដេានភាពេអប្បលសើរ ជាលរៀង្រាេ់ឆ្ន ាំ។ 
 

ជាំនួយាាំង្លនុះ គឺខផ្អកលេើការលបតជាា ចិត្តលៅកន៉ុង្លសចកតីខងាង្ការណ៍របស់សហប្បធានថ្នកិចចប្បជ៉ុាំរដាមន្រ្នតីការបរលទស      
លមគង្គ-ជប ៉ុន លេើកទី១៣ លៅថ្ងៃទី៩ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០២០ ខដេបានខងាង្ថា “ការអន៉ុវត្តជាំនួយឥត្សាំណង្ សប្ាបគ់លប្ាង្
ប្ទង្ប់្ាយតូ្ចសនតិស៉ុខមន៉ុសសជាត្ិឆ្ន ាំ២០២០ លប្កាមគាំនិត្ផ្តួចលផ្តើមគូសាណូណិលមគង្គសប្ាបល់ោេលៅអភវិឌឍនប៍្បកប 
លដ្ឋយចីរភាព ខដេានទឹកប្បាកស់រ៉ុបប្បាណ ៩១ ល្លនដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ានលោេបាំណង្ោាំប្ទដេ់ការអភវិឌឍលសដាកិចច 
និង្សង្គមកិចច លៅតាមភូមបិ្សុកថាន កម់ូេដ្ឋា នទូាាំង្ត្ាំបនល់មគង្គ”។ 

 
 ជាំនួយឥត្សាំណង្គូសាណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចបល់ផ្តើមលៅប្បលទសកមព៉ុជាលៅឆ្ន ាំ១៩៩១ លដើមបោីាំប្ទដេ់កិចចខិត្ខាំ
ប្បឹង្ខប្បង្របស់កមព៉ុជាកន៉ុង្ការអភវិឌឍ និង្សាថ បនាប្បលទសល ើង្វញិ លៅតាមកប្មតិ្មូេដ្ឋា ន។ ជាំនួយលនុះ ានទិសលៅ
ការពារជនងាយរង្លប្ោុះពីកតាត មយួចាំនួនដូចជា ភាពប្កីប្ក និង្/ឬ ភាពអក៉ុសេនានា ខដេអាចគប្ាមកាំខហង្លដ្ឋយផ្ទទ េ់
ដេ់អាយ៉ុជីវតិ្ ជីវភាពរស់លៅ និង្ លសចកតីថ្ងាងនូររបស់ពួកលគ កដូ៏ចជាជួយ ជប្មុញនូវភាពាច ស់ការលេើខាួនឯង្របស់ប្បជា
សហគមន។៍ ចបត់ាាំង្ពីឆ្ន ាំ១៩៩១ រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិាជាង្ ៦៣ល្លន ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់អាជាា ្រមូេដ្ឋា ន 
និង្អង្គការលប្ៅរដ្ឋា ភបិាេ លដើមបអីន៉ុវត្តគលប្ាង្គូសាណូណិចាំនួន ៦៤៧ គលប្ាង្លៅទូាាំង្ប្បលទសកមព៉ុជា៕ 
 



ភាគីាាំង្ពីរបានច៉ុុះហត្ថលេខាលេើកិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយ ដ្ឋចល់ដ្ឋយខ កពីោន  លដើមបចូីេរមួកន៉ុង្កិចចខិត្ខាំប្បឹង្ខប្បង្កន៉ុង្
ការទបស់ាក ត្ ់ការរកីរាេដ្ឋេចូេសហគមនថ៍្នវរី៉ុសកូវតី្១៩ ខដេលៅថា “ប្ពឹត្តិការណ៍សហគមន ៍២០ក៉ុមភៈ”។ 

________________________________________________________________________ 
សាថ នទូត្ជប ៉ុនប្បចាំប្ពុះរាជាណាចប្កកមព៉ុជា 

ទូរសពទុ័ះ៖ 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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ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 
នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ែ្ញាំបានចញុះហត្ថនេខានេើកិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយឥត្សាំណងចាំនួនប្បាាំ

សប្ាប់គនប្ាងប្ទង់ប្ាយតូ្ចសនតិសញែមនញសសជាតិ្គូសាណូណិ។ នយើងបានចញុះហត្ថនេខានេើ
កិចចសនាផ្តេ់ជាំនួយឥត្ សាំណង តាមរយៈការផ្លា ស់បតូរកិចចសនាតាមថ្ប្បសណីយ៍ នោយមិន
ានការប្បារព្ធពិ្ធីនទ នោយសារការឆ្ាងរកីរាេោេចូេសហគមន៍ថ្នវរីញសកូវតី្១៩ កាេពី្ថ្ងៃ
ទី២០ ខែកញមភៈ និងន ើមបីកាត់្បនថយហានិភ័យពាក់ព័្នធនឹងវរីញសកូវតី្១៩។ ែ្ញាំសងឃមឹយ៉ាងមញត្ាាំថា 
សាថ នភាព្នឹងានភាព្ប្បនសើរន ើងកនញងនព្េឆ្ប់ៗននុះ។ 

ចាប់តាាំងពី្ឆ្ន ាំ ១៩៩១ បខនថមនេើគនប្ាងឥណាននិងជាំនួយឥត្សាំណងខាន ត្ធាំ រោា ភិបាេ
ជប៉ាញនបាននិងកាំព្ញងអនញវត្តគនប្ាងគូសាណូណិនៅកមពញជា ន ើមបីជួយ េ់អាជ្ាធរមូេោា ន និង
អងគការនប្ៅ    រោា ភិបាេកនញងការអនញវត្តគនប្ាងរបស់ពួ្កគាត់្។ គូសាណូណិ ានន័យថា “ឬ
សនមៅ ” កនញងភាសា       ជប៉ាញន។ នៅកនញងរយៈនព្េ៣ទសសវត្ន៍ចញងនប្កាយននុះ សាថ នទូត្ជប៉ាញន
ប្បចាាំប្បនទសកមពញជា បានចូេរមួចាំខណកកនញងគនប្ាងជាង៦០០ តាមរយៈជាំនួយឥត្សាំណងគូ
សាណូណិ។ នយើងាននសចកតីនសាមនសសរកីរាយខ េគនប្ាងាាំងននុះ បានចូេរមួចាំខណក
នោយផ្លា េ់កនញងការខកេមអគញណភាព្ថ្នជីវភាព្របស់ប្បជាជនកមពញជា និងការនេើកកមពស់វបបធម៌ 
និងការអប់រ ាំថាន ក់ឧត្តមសិកានៅកប្មិត្មូេោា ន។  

ែ្ញាំសូមខណនាាំព្ត៌្ានេមអិត្អាំពី្គនប្ាងាាំងប្បាាំខ េបានចញុះហត្ថនេខា  ូចខាងនប្កាម៖ 

១.គម្រោងសរោបក់ារតម្្លើងឧបករណ៍កកច្នៃកំម្លល កម្្វើជាជីវម្េតាណុលម្ៅម្េតតកំពងឆ់្ៃ ងំ 
េងគភាពទទួលជំនួយ៖ ្នទីរបរសិ្ថា ន ម្េតតកពំងឆ់្ៃ ងំ 
 
២.គម្រោងសាងសងអ់គារសម្ភពម្ៅកៃុងម្ណ្ឌ លសុខភាពទលួកៃុងម្េតត្ណឌ លគិរ ី
េងគភាពទទួលជំនួយ៖ ម្ន្ទីរសុខាភិបាលម្ខត្តម្ណ្ឌ លគរិ ី
 
៣.គម្រោងសាងសងេគារកនៃកជ្ងឺសរោកម្ពទយម្ៅកនុងម្ណ្ឌ លសខុភាពឆែបកនុងម្ខត្តរពះវហិារ 
េងគភាពទទួលជំនួយ៖ ម្ន្ទីរសុខាភិបាលម្ខត្តរពះវហិារ 
 
៤.គម្រោងសរោបក់ារនតលរ់ថយនតគលីនិកនលត័ជយួម្លើការស្ថត រនីតិស្បទាតា្សហគ្ន៍្ ូលដ្ឋា នកៃុងម្េតតម្សៀ្រាប 
េងគភាពទទួលជំនួយ៖ ម្សហវម្ហវនិ 
 
៥.គម្រោងសរោបក់ារបំពាកប់រកិាា រវជិជសាស្តសតម្ៅកៃុងគលិាន្ដ្ឋា ន្ម្ិត្តភាពកម្ពុជា-ម្វៀត្ណាម្កៃុងម្េតតរពះសីហន ុ
េងគភាពទទួលជំនួយ៖ គិលាន្ដ្ឋា ន្ម្ិត្តភាពកម្ពុជា-ម្វៀត្ណាម្ 
 
 
 



នៅកនញងគនប្ាងទី១ សប្ាប់មនាីរបរសិាថ ននែត្តកាំព្ង់ឆ្ន ាំង រោា ភិបាេជប៉ាញននឹងផ្តេ់ងវកិា
ចាំនួន ១៦៩,៧៥០  ញល្លា រអានមរកិ សប្ាប់ការត្នមាើងឧបករណ៍ខកថ្ចនកាំនបាា កនធវើជាជីវនអតាណញ េ 
ខ េអាចខប្បកាា យកាំនបាា កនៅជាជីវនអតាណញ េ។ គនប្ាងននុះនឹងនេើកមពស់ការយកនចញ
កាំនបាា កខ េនគមិនប្ត្វូការ និងនធវើឲ្យប្បនសើរន ើងនូវេទធភាព្កនញងការនប្បើប្បាស់បឹងនៅត្ាំបន់
ននាុះ។ ែ្ញាំសងឃមឹយ៉ាងមញត្ាាំថាគនប្ាងននុះនឹងជួយនេើកកមពស់ជីវភាព្រស់នៅរបស់ប្គសួារអនក
ននសាទកនញងស្សុក និងការពារប្បព័្នធ     នអកូ ូសញីនៅទីននាុះ។ 

នៅកនញងគនប្ាងទី២ សប្ាប់មនាីរសញខាភិបាេនែត្តមណឌ េគីរ ី រោា ភិបាេជប៉ាញននឹងផ្តេ់
ងវកិាចាំនួន ៨៩,១៣៨  ញល្លា រអានមរកិ សប្ាប់ការសាងសង់អគារសមភព្មួយកខនាងនៅកនញង
មណឌ េសញែភាព្ទួេកនញងនែត្តមណឌ េគីរ។ី គនប្ាងននុះនឹងធានាបាននូវបរសិាថ នសប្ាេខ េ
ានសញវត្ថិភាព្ និងសមរមយជាងមញន។ នយើងរ ាំពឹ្ងថា ស្តសតីានថ្ផ្ានពាុះជាង ១០០ នាក់ នឹងទទួេ
បាននសវាខងាាំខផ្នកសមភព្ខ េានភាព្េអប្បនសើរ ជានរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ ។ 

នៅកនញងគនប្ាងទី៣ សប្ាប់មនាីរសញខាភិបាេនែត្តប្ព្ុះវហិារ រោា ភិបាេជប៉ាញននឹងផ្តេ់ងវកិា
ចាំនួន ៨៩,៣៦៩  ញល្លា រអានមរកិ សប្ាប់ការសាងសង់អគារខផ្នកជមៃឺសប្ាកនព្ទយមួយកខនាង 
និងការត្នមាើងខប្គចាំនួន ១០ នៅកនញងមណឌ េសញែភាព្ខឆ្ប នែត្តប្ព្ុះវហិារ។ គនប្ាងននុះ ាន
បាំណងធានាបាននូវ    នសវាសញខាភិបាេសមរមយ ជាពិ្នសសសប្ាប់អនកជមៃឺសប្ាកនព្ទយ នៅ
កនញងមណឌ េសញែភាព្។ នយើងរ ាំពឹ្ងថាអគារខផ្នកជមៃឺសប្ាកនព្ទយងៅីននុះ នឹងផ្តេ់ប្បនយជន៍ េ់
អនកជមៃឺសប្ាកនព្ទយប្បាណ ៦០០ នាក់ នៅកនញងត្ាំបន់ប្គប ណត ប់ ជានរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ។ 

នៅកនញងគនប្ាងទី៤ សប្ាប់អងគការនសហវនហវនិ រោា ភិបាេជប៉ាញននឹងផ្តេ់ងវកិាចាំនួន 
៤៥,៧៤៥  ញល្លា រអានមរកិ សប្ាប់ការត្នមាើងរងយនតសប្ាប់គាីនិកសាត រនីតិ្សមបាចេ័ត្ នៅ
ត្ាំបន់ោច់ស្សយេនានាកនញងនែត្តនសៀមរាប។ គនប្ាងននុះនឹងធានាបាននូវនសវាគាីនិកចេ័ត្
ខ េានភាព្េអប្បនសើរសប្ាប់កញារពិ្ការ។ នយើងរ ាំពឹ្ងថា កញារពិ្ការប្បាណ ២៣០ នាក់ 
នឹងទទួេបានអត្ថប្បនយជន៍ពី្គនប្ាងននុះ។ ែ្ញាំសងឃឹមយ៉ាងមញត្ាាំថា គនប្ាងននុះនឹងនាាំនៅរក
ការខកេមអជីវភាព្រស់នៅរបស់ពួ្កនគ។ 

នៅកនញងគនប្ាងទី៥ សប្ាប់គិល្លនោា នមិត្តភាព្កមពញជា-នវៀត្ណាម រោា ភិបាេជប៉ាញននឹងផ្ត
េ់ងវកិាចាំនួន ៨៩,២០២  ញល្លា រអានមរកិ សប្ាប់ការបាំពាក់ឧបករណ៍នវជជសាស្តសតនៅកនញងគិល្លន
ោា នមិត្តភាព្   កមពញជា-នវៀត្ណាម កនញងនែត្តប្ព្ុះសីហនញ។ គនប្ាងននុះ ាននគាេបាំណងព្ប្ងឹង
សមត្ថភាព្របស់ពួ្កនគកនញងការនធវើនរាគវនិិចឆ័យ និងព្ាបាេ សប្ាប់ាាំងអនកជមៃឺសប្ាកនព្ទយ 
និងអនកជមៃឺមិនសប្ាកនព្ទយ។ នយើងរ ាំពឹ្ងថា ឧបករណ៍នវជជសាស្តសតសមរមយខ េបានបាំពាក់
នហើយ នឹងផ្តេ់អត្ថប្បនយជន៍ េ់អនកជមៃឺមិនសប្ាកនព្ទយជាង ១៤០០ នាក់ និងអនកជមៃឺ
សប្ាកនព្ទយចាំនួន ៧០០ នាក់។ 

ែ្ញាំាននសចកតីនសាមនសសរកីរាយនោយសនងេត្ន ើញថានានព្េងៅីៗននុះ ប្បនទសកមពញជា 
បាននិងកាំព្ញងានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ នាុះបីជាយ៉ាងណាក៏នោយ ែ្ញាំក៏ទទួេសាគ េ់
ថានៅខត្ានបញ្ហា ប្បឈមមួយចាំនួនខ េប្ត្ូវនោុះស្សាយ ន ើមបនីេើកកមពស់គញណភាព្ថ្ន
ជីវភាព្រស់នៅរបស់      ប្បជាជន។ នេើសពី្ននុះ ការនោុះស្សាយឲ្យបាន ិត្ េ់នូវបញ្ហា ពាក់



ព័្នធនឹងសញែភាព្ និងអនាម័យក៏កាន់ខត្ានសារៈសាំខាន់ផ្ងខ រ ជាពិ្នសសនៅនព្េខ េាន
ការគប្ាមគាំខហងពី្វរីញសកូវតី្១៩ នៅទូាាំងពិ្ភព្នល្លក។ ប្បនទសជប៉ាញននឹងបនតចូេរមួចាំខណក
កនញងការនោុះស្សាយបញ្ហា ប្បឈមាាំងននាុះ តាមរយៈនប្គាងការណ៍សហប្បតិ្បត្តិការនស ាកិចច 
និងអភិវឌ្ឍន៍នផ្សងៗ រមួាាំងជាំនួយឥត្សាំណង      គូសាណូណិ ផ្ងខ រ។ 

ែ្ញាំសូមជូនព្រ ឯកឧត្តម នល្លកជាំាវ នល្លក នល្លកស្សី សូមានសញែភាព្េអ សញភមងគេ និង 
សូមឲ្យមិត្តភាព្ជប៉ាញន-កមពញជាកាន់ខត្រកីចនប្មើន។  

ឯកឧត្តម មិកាមិ ា៉ាសាហញីរ ៉ា ូ
ឯកអគគរាជទូត្វសិាមញ្ញ និងនព្ញសមត្ថភាព្ 

របស់ប្បនទសជប៉ាញនប្បចាាំប្ព្ុះរាជាណាចប្កកមពញជា 
 

 


