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Handover Ceremony of 30 Ambulances  
Donated by the Government of Japan 

 

     As a part of efforts of the Government of Japan to counter Novel Coronavirus 

infection worldwide, it has decided to provide the Kingdom of Cambodia with additional 

30 ambulances.The Handover Ceremony was held on May , 2021 at Ministry of Health 

Central Medical Storage (CMS) presided over by H.E. Prof. Mam Bunheng, Minister of 

Health and H.E. Mr. MIKAMI Masahiro, Ambassador of Japan to the Kingdom of 

Cambodia. 

 

This assistance is based on the cooperation measures put in place with ASEAN 

countries that were announced by former Prime Minister ABE Shinzo at the Special 

ASEAN Plus Three Summit held in April last year. The initiative is one of many 

employed by the Government of Japan to confront COVID-19 on a global scale. So far, 

in response to a request from the Royal Government of Cambodia, Japan has supplied 

medical equipment such as 70 ambulances, 10 X-ray inspection equipment, 26 ultrasound 

diagnostic equipment, 63 oxygen generators and 100 ICU beds and so on to Cambodia. 

 

     Japan will continue to cooperate with the Royal Government of Cambodia to 

provide necessary equipment. We hope that these supplies will be helpful for the 

Cambodian healthcare professionals who are working so hard to fight COVID-19. 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 

 

លេខៈ 19PR-21/EoJ                   ថ្ងៃទ៤ីខខមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ 

រិធីប្បគលទ់ទួលរថយនតគិលានេសរ គ្ ះ 
៣0សប្គឿងដែលជាជាំនួយរបេរ់ដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន 

 

 

ជាខននកមយួ ថ្ៃកិច្ចខតិខាំប្រងឹខប្រង កនុងការប្រយុទធប្រឆ្ាំងៃឹង ការឆ្លងវរីសុកូរ  ណូាប្រលេទងមី លៅលេើ  
សកេលោក រដ្ឋា េបិាេជរ ុៃបាៃសលប្មច្នតេ់រងយៃតគិោៃសលគ រ្ ោះច្ាំៃួៃ៣០លប្គឿងរខៃែមលទៀតជូៃដេ់
ប្រោះរាជាណាច្ប្កកមពុជា។ រធិីប្រគេ់ទទួេប្តូវបាៃប្បាររធល ើងកាេរីថ្ងៃទ៤ី ខខមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ លៅឃ្ល ាំង
ឱសង កណាត េថ្ៃប្កសួងសុខាេបិាេ លប្កាមវតតមាៃ ដខ៏ពងខ់ពស់ររស់ឯកឧតតមសាគសាត ចារយ ម ម រ ុៃលេង     
រដាមគៃតបី្កសួងសុខាេបិាេៃងិ ឯកឧតតមមកិាម ិមា សាេីុរ   ូឯកអគររាជទូតជរ ៃុប្រចាាំកមពុជា។ 
 ជាំៃួយលៃោះគឺខនែកលេើវធិាៃការណ៍កិច្ចសេប្រតិរតតិការខដេបាៃដ្ឋកល់ច្ញជាមយួរណាត ប្រលទស     
អាសា ៃខដេប្តូវបាៃប្រកាសលដ្ឋយលោកអតីតនាយករដាមគៃតីសីុៃេសូ អារិលៅកនុងកិច្ចប្រជុាំកាំរូេអាសា ៃ
រូករីរិលសសកាេរីខខលមសាឆ្ន ាំមុៃ។ គាំៃិតនតួច្លនតើមលៃោះគឺជាខននកមយួថ្ៃការ្រជាលប្ច្ើៃររស់រដ្ឋា េបិាេ        
ជរ ុៃកនុងការប្រយុទធប្រឆ្ាំងៃងឹជាំងឺកូវដី១៩ លេើកប្មតិសកេ។     រេូតមកដេ់លរេលៃោះ លឆ្លើយតរៃងឹការ
លសនើរសុាំររស់រាជរដ្ឋា េបិាេកមពុជា ជរ ុៃបាៃនរតន់រងល់ប្គឿងររកិាា រលវជជសាគសតដូច្ជារងយៃតគោិៃសលគ រ្ ោះ
ច្ាំៃួៃ៧០លប្គឿង ឧរករណ៍ប្តួតរិៃតិយកាាំរសមីអុិច្ច្ាំៃៃួ១០ ឧរករណ៍លធវើលរាគវៃិចិ្ឆយ័អ េុប្ាលសាៃច្ាំៃួៃ២៦ 
ឧរករណ៍នេិតអកុសីុខសៃច្ាំៃួៃ៦៣ ៃិងខប្គសលគ រ្ ោះរនាា ៃច់្ាំៃួៃ១០០ជាលដើមជូៃដេ់កមពុជា។ 
 ប្រលទសជរ ុៃៃងឹរៃតកិច្ចសេប្រតិរតតិការជាមយួរាជរដ្ឋា េបិាេកមពុជាកនុងការនតេ់ៃូវឧរករណ៍ ៃងិ   
សមាា រៈចាាំបាច្ល់នសងលទៀត។ លយើងសងឃមឹថាការនរតន់រងទ់ាំងលៃោះៃឹងអាច្ជួយ ដេ់ភាគពីាករ់ៃ៏ធខននកសុខាេបិាេ
លៅកមពុជាខដេកាំរុងខិតខាំប្រងឹខប្រងកនុងការប្រយុទធប្រឆ្ាំងជាមយួៃឹងជាំងឺកូវដី១៩។ 
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