
 

 

 

 

PRESS RELEASE 

 

Cambodia’s vaccine programme is further strengthened by the arrival of cold chain 

equipment supported by Japan and UNICEF 

Phnom Penh, 20 September 2021 – Today, essential equipment to strengthen the cold 

chain management of COVID-19 vaccines was received by Cambodia’s Ministry of Health 

at a ceremony at Phnom Penh’s Central Medical Store. The equipment, which includes 21 

ice-lined refrigerators, 21 voltage regulators, and 271 fridge tags for temperature 

monitoring, was funded by the Government of Japan with procurement support through 

UNICEF. Having strong cold chain systems and facilities in place throughout Cambodia 

will ensure strong COVID-19 vaccine storage capacity and will enhance the country’s 

routine immunization in the longer term. 

To date, the Royal Government of Cambodia has vaccinated approximately 11.5 million 

people over 12 years old, which represents about 95% of the targeted population. This 

makes Cambodia one of the most vaccinated countries in the ASEAN region and globally. 

This is an exceptional achievement. The timely donation of additional cold chain 

equipment by the Government of Japan will further boost this effort, as it will ensure 

that the distribution of COVID-19 vaccines will not overstretch existing capacities and 

disrupt routine immunization services, especially those for children. 

This support is a part of an Emergency Grant Aid by the Government of Japan, totaling 

$36.9 million, contributed to UNICEF to support 12 countries in East Asia and Pacific 

Region in improving their cold chain capacity. $907,588 of this has been specifically 

allocated to Cambodia. In addition to cold chain equipment, Japan is supporting the 

Cambodian Government to strengthen the health system’s capacity to manage and 

maintain this equipment and improve the supply chain management process at all levels.  

Japan has also pledged $1 billion to the global COVAX Facility, an international mechanism 

led by Gavi, CEPI, the World Health Organization (WHO), and UNICEF, to ensure and 

accelerate equitable access to vaccines across the developing world. Most recently, Japan 

donated approximately 1 million doses of AstraZeneca vaccines manufactured in Japan to 

Cambodia.  



 

 

“For a vaccine to be effective it must be kept at the right temperature, which is exactly 

what this equipment does,” said Mikami Masahiro, Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Cambodia. “We feel very confident that our 

contribution will powerfully and positively support further remarkable progress towards 

recovery that has already been made by the Royal Government. Our friendship with the 

Cambodian people is deep, and we hope this support will take one more step forward.”  

 

As the largest single vaccine buyer in the world, UNICEF is the leading procurement and 

supply agency for COVAX. Within Cambodia, UNICEF and WHO have spent three decades 

as the leading technical agencies supporting the Ministry of Health (MoH) in 

strengthening its national immunization programme, benefiting millions of children 

every year. 

 

“The people of Japan have been great friends to the Cambodian people throughout this 

crisis, and this is yet another way in which they have provided essential support to the 

Royal Government of Cambodia in its extraordinary efforts to respond to this pandemic,” 

said Foroogh Foyouzat, UNICEF Representative in Cambodia. “The support from the 

Government of Japan plays an important role in the success of Cambodia’s COVID-19 

vaccination programme, contributes to the country’s recovery plans, and further 

strengthens its immunization capabilities. We are grateful to the Government of Japan for 

their generous support and remain entirely committed to continuing our support to the 

Royal Government of Cambodia as it builds back a stronger and more resilient health 

system.” 

 

For more information, please contact:  

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 

 

UNICEF CAMBODIA: 

Rudina Vojvoda, Chief of Communication 

Tel: +85523260204; ext=434 or Email: rvojvoda@unicef.org 

 

Bunly Meas, Communication Specialist 

Tel: +85523260204; ext=435 or Email: bmeas@unicef.org  
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សេចក្ដីប្រកាេព័ត៌មាន 

កម្មវធីិវ៉ា ក់សាំងរបស់ប្បទេសកម្ពុជា នឹងប្រូវពប្ងឹងបន្នែម្ទេៀរ តាម្រយៈការម្កដល់នូវបរកិាា រប្បព័នធ
ប្រជាក់ គាំប្េទោយប្បទេសជប៉ាុន និងយូនីទសហ្វ 

 រាជធានីភ្នាំទពញ ថ្ងៃេី២០ ន្ែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១៖ ទៅថ្ងៃទនេះ បរកិាា រចាំបាច់សាំខាន់ៗ
សប្ាប់ពប្ងឹងការប្រប់ប្រងប្បព័នធប្រជាក់ ន្ដលទប្បីប្បាស់សប្ាប់វ៉ា ក់សាំងកូវដី-១៩ ប្រូវបាន
ប្បរល់ជូនប្កសួងសុខាភ្ិបាលកម្ពុជា ទៅកនុងពិធីម្ួយន្ដលទរៀបចាំទធវីទ ីងទៅឃ្ល ាំងឱសងកណ្ដា ល 
កនុងរាជធានីភ្នាំទពញ។ បរកិាា រទាំងទនេះ កនុងទ េះរួម្ានេូកាល ទសេវ៉ា ក់សាំងចាំនួន ២១ ទប្រឿង ា៉ា សុីន
កាំណរ់កាល ាំងវ ៉ាុលអរគិសនី ២១ទប្រឿង និងឧបករណ៍សាគ ល់េូកាល ទសេសប្ាប់ពិនិរយតាម្ោន   
សីរុណហ ភាព ២៧១ ទប្រឿង ន្ដលបានេេួលងវកិាគាំប្េពីរោា ភិ្បាលជប៉ាុន និងការគាំប្េន្ននកលេធ
កម្មពីយូនីទសហ្វ។ វរតានថ្នបរកិាា រប្បព័នធប្រជាក់ន្ដលដាំទណីរការលអទៅេូទាំងប្បទេសកម្ពុជា នឹង
ធា ឲ្យានការរកាេុកវ៉ា ក់សាំងកូវដី-១៩ បានលអ និងទធវីឲ្យការនតល់វ៉ា ក់សាំងនិងថ្ន ាំបង្កា រជាប្បចាំ 
ទៅកនុងប្បទេសទនេះ ានដាំទណីរការកាន់ន្រប្បទសីរទៅកនុងរយៈទពលន្វង។  

រិរម្កដល់បចចុបបននទនេះ រាជរោា ភ្ិបាលកម្ពុជាបាននតល់វ៉ា ក់សាំងជូនពលរដា អាយុចប់ពី 
១២ ឆ្ន ាំទ ីងទៅ ប្បាណ ១១.៥លាន ក់ ទសមីនឹងប្បន្ហ្ល ៩៥ % ថ្នប្កុម្ប្បជាជនទគលទៅ។
លេធនលទនេះទធវីឲ្យកម្ពុជាកាល យជាប្បទេសម្ួយកនុងចាំទណ្ដម្ប្បទេសន្ដលបានចក់វ៉ា ក់សាំងជូន
ពលរដាទប្ចីនជាងទរទៅកនុងរាំបន់អាស៊ា ន និងទៅកនុងសកលទលាក ន្ដលទនេះជាសម្ិេធនលម្ួយដ៏
អសច រយ។ ការនាល់ជាំនួយទន់ទពលទវលាជាបរកិាា រប្បព័នធប្រជាក់បន្នែម្ពីរាជរោា ភិ្បាលជប៉ាុន រឺជួយ
ពទនលឿនកិចចែិរែាំប្បឹងន្ប្បងទនេះបន្នែម្ទេៀរ ទប្រេះថ្បរកិាា រទាំងទនេះនឹងធា ថ្ការន្ចកចយវ៉ា ក់
សាំងកូវដី-១៩  ទពលបចចុបបននទនេះ នឹងមិ្នេេួលសាព ធខាល ាំងទពកទលីសម្រែភាពបចចុបបនន និងម្ិន
បងាការរ ាំខានដល់ទសវនតល់ថ្ន ាំបង្កា រជាប្បចាំ ជាពិទសសការនតល់ថ្ន ាំបង្កា រដល់កុារទ ីយ។ 

ការគាំប្េទនេះ រឺជាន្ននកម្ួយថ្នជាំនួយទ ល្ីយរបចាំទរេះសែ នភាពប ា ន់ពីរោា ភិ្បាលជប៉ាុន
ន្ដលានេឹកប្បាក់សរុបចាំនួន ៣៦.៩ លានដុលាល រ ដល់ការយិាល័យយូនីទសហ្វប្បចាំរាំបន់អាសុី 
និងបា៉ា សុីហ្វិក សប្ាប់គាំប្េដល់ប្បទេសចាំនួន១២ កនុងការបទងាីនសម្រែភាពថ្នប្បព័នធប្រជាក់របស់
ែលួន។ ងវកិាចាំនួន ៩០៧,៥៥៥ដុលាល រ ប្រូវបានវភិាជន៍សប្ាប់ប្បទេសកម្ពុជា។ បន្នែម្ទលីបរកិាា រ
ប្បព័នធប្រជាក់    ប្បទេសជប៉ាុនក៏កាំពុងគាំប្េដល់រាជរោា ភ្ិបាលកម្ពុជា កនុងការពប្ងឹងសម្រែភាពថ្ន
ប្បព័នធសុខាភ្ិបាល កនុងការប្រប់ប្រង និងន្ងទាំបរកិាា រទាំងទនេះ ក៏ដូចជាជួយទរៀបចាំដាំទណីរការ
ប្រប់ប្រងន្ែេប្ចវក់នគរ់នគង់ឲ្យកាន់ន្រប្បទសីរទៅប្រប់កប្មិ្រនងន្ដរ។  



 

ប្បទេសជប៉ាុនក៏បានសនានតល់ងវកិាចាំនួន ១រន់លានដុលាល រ ដល់កម្មវធីិកូវ៉ា ក់សកល
ទលាក ន្ដលជាយនតការអនតរជារិដឹក ាំទោយសម្ព័នធសកលសប្ាប់វ៉ា ក់សាំង និងថ្ន ាំបង្កា រ (GAVI) 
សម្ព័នធនវនុវរតន៍ទដីម្បីទប្រៀម្េប់េល់នឹងការរាររារថ្នជាំងឺ (CEPI) អងគការសុែភាពពិភ្ពទលាក 
និងយូនីទសហ្វនងន្ដរ ទដីម្បីធា  និងពទនលឿនការេេួលបានវ៉ា ក់សាំងប្បកបទោយសម្ធម៌្ 
សប្ាប់ប្បទេសកាំពុងអភ្ិវឌ្ឍន៍។ កាលពីទពលងមីៗទនេះ ប្បទេសជប៉ាុនបាននតល់ជាជាំនួយវ៉ា ក់សាំង      
អាស្រ្សត ទហ្េនឹកា ចាំនួន១លានដូសន្ដលនលិរទៅជប៉ាុន នតល់ជូនប្បទេសកម្ពុជា។ 

ឯកឧរតម្ មិ្កាម្ិ ា៉ា សហុ្ីរ ៉ាូ ឯកអរគរាជេូរវសិម្ញ្ា និងទពញសម្រែភាពថ្នប្បទេសជប៉ាុន
ប្បចាំប្ពេះរាជាណ្ដចប្កកម្ពុជា បានានប្បសសន៍ថ្ “ទដីម្បីឲ្យវ៉ា ក់សាំងានប្បសិេធភាព ទរប្រូវ
រកាេុកវទៅសីរុណហ ភាពសម្ប្សប ន្ដលទនេះរឺជាមុ្ែង្កររបស់ឧបករណ៍ទាំងទនេះអាចទធវីបាន។ 
ទយងីានេាំនុកចិរតយា៉ា ងមុ្រាាំថ្ ការរមួ្ចាំន្ណករបស់ទយងីនឹងនតល់នូវកាល ាំងវជិជាន ទដីម្បីជួយពន ្
ទលឿនវឌ្ឍនភាពរួរឲ្យករ់សាគ ល់ទឆ្ព េះទៅរកការសត រទ ីងវញិ ន្ដលរាជរោា ភិ្បាលកម្ពុជាសទប្ម្ច
បានកនលងម្ក។ មិ្រតភាពរបស់ទយីងជាម្ួយនឹងពលរដាកម្ពុជារឺជាមិ្រតភាពដ៏ន្សនប្ជាលទប្ៅ ទហ្ីយ
ទយីងសងឃឹម្ថ្ ការគាំប្េទនេះនឹងជួយឲ្យម្ិរតភាពរបស់ទយីងឈានទៅមុ្ែម្ួយជាំហានទេៀរ។”  

កនុង ម្ជាអនកេិញវ៉ា ក់សាំងធាំជាងទរន្រម្ួយររ់ទៅកនុងពិភ្ពទលាក យូនីទសហ្វរឺជា  ស្
ថ្ប័នដឹក ាំការង្ករលេធកម្ម និងនគរ់នគង់សប្ាប់យនតការកូវ៉ា ក់។ ទៅកម្ពុជា យូនីទសហ្វ និង   
អងគការសុែភាពពិភ្ពទលាកបានចាំណ្ដយទពលបីេសវរេរ ៍ បាំទពញរួ េីជាសែ ប័នដឹក ាំន្ននក
បទចចកទេស ទដីម្បីគាំប្េប្កសួងសុខាភិ្បាលកនុងការពប្ងឹងកម្មវធិីជារិនតល់ថ្ន ាំបង្កា រ ន្ដលនតល់
ប្បទយាជន៍ដល់កុាររាប់លាន ក់ជាទរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ 

ទលាកប្សី ហ្វ័រូហ្គ ហ្វយូហ្េិង  យិកាយូនីទសហ្វប្បចាំកម្ពុជា បានានប្បសសន៍ថ្ 
“ពលរដាជប៉ាុនរឺជាម្ិរតដ៏អសច រយរបស់ពលរដាកម្ពុជាទៅកនុងអាំ ុងទពលថ្នវបិរតិទនេះ ទហ្ីយទនេះរឺជា
ការគាំប្េដ៏សាំខាន់ និងចាំបាច់ម្ួយទេៀរន្ដលពលរដាជប៉ាុនបាននាល់ដល់រាជរោា ភ្ិបាលកម្ពុជា 
ទដីម្បរីមួ្ចាំន្ណកដល់កិចចែិរែាំប្បឹងន្ប្បងដ៏ររួឲ្យសៃប់ន្សៃង កនុងការទ ល្ីយរបចាំទរេះការរាររារជា 
សកលទនេះ។ ការគាំប្េពីរោា ភិ្បាលជប៉ាុន បាំទពញរួ េីយា៉ា ងសាំខាន់កនុងការជួយឲ្យកម្មវធិីនតល់វ៉ា ក់
សាំងកូវដី-១៩ របស់ប្បទេសកម្ពុជាេេួលបានទជារជ័យ រួម្ចាំន្ណកដល់ការអនុវរតន្ននការ  សត
រទ ីងវញិរបស់ប្បទេសទនេះ និងបនតពប្ងឹងសម្រែភាពនាល់ថ្ន ាំបង្កា រ។ ទយីងសូម្អររុណដល់    រ
ោា ភិ្បាលជប៉ាុនចាំទរេះការឧបរែម្ភដ៏សបបុរស ទហ្ីយទៅន្របនតទបាជាា ចិរតទពញេាំហ្ឹងទដីម្បីបនតការគាំ
ប្េរបស់ទយងីជូនរាជរោា ភ្ិបាលកម្ពុជា ែណៈទពលន្ដលរោា ភ្ិបាលែិរែាំកសងនូវប្បព័នធ       
សុខាភ្ិបាលកាន់ន្ររងឹាាំ និងានភាពធន់”។ 

  



 

សប្ាប់ព័រ៌ានបន្នែម្សូម្ទក់េង៖ 

សែ នេូរជប៉ាុនប្បចាំប្ពេះរាជាណ្ដចប្កកម្ពុជា 
េូរសពា៖ ០២៣ ២១៧ ១៦១; េូរសរ៖ ០២៣ ២១៤ ៣៣០  
សរទអេបិកប្រូនិក៖ eco.jpn@.pp.mofa.go.jp 
ទវបសយ៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp 
 
អនកប្សី រូឌី្ណ្ដ វ ៉ាូវ ៉ាូោ ប្បធានន្ននកេាំ ក់េាំនង 
េូរសពា៖ +៥៥៥ ២៣ ២៦០ ២០៤ ext=៤៣៤ 
 
សរទអេបិកប្រូនិក៖ rvojvoda@unicef.org 
ទលាក ាស ប៊ាុនលី ម្ស្រ្នតីជាំ ញន្ននកេាំ ក់េាំនង  
េូរសពា៖ +៥៥៥ ២៣ ២៦០ ២០៤ ext=៤៣៥ 
សរទអេបិកប្រូនិក៖ bmeas@unicef.org 
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