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Handover 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 provided the Kingdom of Cambodia with additional 30
ambulances. This is in addition to the 70 ambulances that have already been provided.
The 30 ambulances have been deployed to many health facilities this week.
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 100 ambulances, 10 X-ray inspection equipment, 26
ultrasound diagnostic equipment, 63 oxygen generators and 100 ICU beds and so on to
Cambodia. In addition to this, on 13 July 2021, H.E. Mr. MOTEGI Toshimitsu, Foreign
Minister of Japan announced that Japan will provide, through the COVAX facility,
approximately 1,000,000 doses of AstraZeneca Vaccines manufactured in Japan to
Cambodia. It will be shipped to Phnom Penh as soon as the logistics arrangement by the
COVAX facility is completed.
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.

_________________________________________________________
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

ស្ថានទូតជបន
៉ុ ប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ពជា
៉ុ

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន

លេខៈ 23 PR-21/EoJ

ថ្ងៃទី ១៦ ខខកកកដា ឆ្ន២
ាំ ០២១

រិធីប្បគល់ទទួលរថយនតគិលានេសរ្គះ

៣០សប្គឿងដែលជាជាំនួយរបេ់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន
ជាខននកមួយ ថ្ៃកិច្ខ
ច ិតខាំប្រង
ូ
ប្រលេទងមី លៅលេើ
ឹ ខប្រង កនុងការប្រយុទធប្រឆ្ាំងៃឹងការឆ្លងវរុី សកូរណា
សាកេលោក

រដាាេបា
ិ េជរុៃបាៃសលប្មច្នតេ់រងយៃតគិោៃសលគ្រោះច្ាំៃួៃ៣០លប្គឿងរខៃែមលទៀតជូៃដេ់

ប្រោះរាជាណាច្ប្កកមពុជា។ លៃោះគជា
ួ ៧០លប្គឿងខដេបាៃនដេ់
ឺ ការប្រគេ់រខៃែមលេើរងយៃតគោ
ិ ៃសលគ្រោះច្ាំៃៃ
ជូៃកៃលងរួច្មកល

យ
ើ ។ រងយៃតគោ
ិ ៃសលគ្រោះទាំង៣០លប្គឿងលៃោះ បាៃរញ្ជូ ៃលៅកាៃ់មូេដាាៃសុ ខាេបា
ិ េជា

លប្ច្ៃ
ើ កនុងសបាត ៍លៃោះ។
ជាំៃួយលៃោះ គឺខនែកលេើវធាៃការណ
៍ កិច្ចស
ិ

ប្រតរ
ត ប្រលទស
ិ តតិការ ខដេបាៃដាក់លច្ញជាមួយរណា

អាសា៊ាៃខដេប្តូវបាៃប្រកាសលដាយ លោកអតត
ី នាយករដាមគៃតីសុីៃ
រូកររ
ាំ ុៃ។
ី លិ សសកាេរខី ខលមសាឆ្នម

គាំៃត
ើ លៃោះគជា
ិ នតួច្លនតម
ឺ ខននកមួយថ្ៃការ្រជាលប្ច្ៃ
ើ ររស់រដាាេបា
ិ េ

ជរុៃកនុងការប្រយុទធប្រឆ្ាំងៃង
លេើកប្មត
ី
ឹ ជមៃក
ឺ ូវដ១៩
ិ សាកេ។
លសនើរសុាំ ររស់រាជរដាាេបា
ិ េកមពុជា

ាំ ាំរូេអាសា៊ាៃ
សូ អារលិ ៅកនុងកច្
ិ ចប្រជុក

រ ូតមកដេ់លរេលៃោះ លឆ្លយ
ើ តរៃង
ឹ ការ

ជរុៃបាៃនរតន
់ ង
រ ល់ ប្គឿងររកា
ិ ា រលវជជសាគសតដូច្ជារងយៃតគោ
ិ ៃសលគ្រោះ

ច្ាំៃួៃ១០០លប្គឿង ឧរករណ៍ប្តួតរិៃិតយកាាំរសមីអុិច្ច្ាំៃួៃ១០ ឧរករណ៍ល្វើលរាគវៃ
ឆ័ អ៊ាេ
ុ ប្ាលសាៃច្ាំៃួៃ២៦
ិ ិច្យ
ឧរករណ៍នេិតអុកសុី ខសៃច្ាំៃួៃ៦៣

ៃង
ួ ១០០ខប្គ
ិ ខប្គសលគ្រោះរនាាៃ់ច្ាំៃៃ

ៃិងលប្គឿងររកា
ិ ា រលវជជសាគសត

ជាលប្ច្ៃ
ាំ ០២១ ឯកឧតតមមូលត
ើ លនសងលទៀតជូៃដេ់កមពុជា។ លេើសរលី ៃោះលទៀត លៅថ្ងៃទ១
ី ៣ ខខកកកដា ឆ្ន២
សុី មត
ី សឹ

រដាមគៃតកា
ី រររលទសជរុៃបាៃប្រកាសថាជរុៃៃង
ឹ នតេ់វក់សាាំង

AstraZeneca

ីរ តូ

ខដេនេិតលៅ

ប្រលទសជរុៃ ប្រមាណ ១,០០០,០០០ ដូសជូៃដេ់កមពុជាាមរយៈCOVAX Facility។ វក់សាាំងទាំងលៃោះ
ៃង
ឹ ប្តូវបាៃដឹកជញ្ជូ ៃមកដេ់រាជធាៃេ
ី លនាំ រញកនុងលរេដ៏ឆ្រ់ខាងមុខលៃោះ
លដាយ COVAX Facility ប្តូវបាៃរញ្ច រ់។

លៅលរេខដេការលរៀរច្ាំេសតុភារ

ប្រលទសជរុៃៃង
ឹ រៃតកច្
ិ ចស
ចាំបាច្់។

ប្រតរ
ិ តតកា
ិ រជាមួយរាជរដាាេបា
ិ េកមពុជាកនុងការនតេ់ៃូវឧរករណ៍

លយង
់ រងទ
់ ង
ាំ លៃោះៃង
័ ធខននកសុ ខាេបា
ើ សងឃម
ឹ ថាការនរតន
ឹ អាច្ជួយដេ់ភាគពា
ី ក់រៃ
ិ េលៅកមពុជាខដេ

កាំរុងប្រយុទធប្រឆ្ាំងជាមួយៃង
ី
ឹ ជមៃក
ឺ ូវដ១៩។

Embassy of Japan in the Kingdom of Cambodia
Tel: 023 217 161, Fax: 023 210 384
Email: eco.jpn@pp.mofa.go.jp
Official Website: www.kh.emb-japan.go.jp

