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It is a great pleasure for me to attend today’s inauguration ceremony at Samaky
Phnom Pech Borei Agricultural Cooperative at Kulean District in Preah Vihear
Province, in the presence of His Excellency Mr. Ly Sarareth, Deputy Governor of
Preah Vihear, to celebrate the completion of the project which aims to strengthen
agricultural cooperatives.
Agriculture is one of the most important sectors in Cambodia as it contributes
about 30% of GDP and more than half of the population is engaged in this sector.
Understanding the importance of the agricultural sector for economic and social
development in Cambodia, the Government of Japan has been assisting the efforts of
the Cambodian Government through measures including developing infrastructure and
providing technical assistance.
Now, more than 850 agricultural cooperatives have been established throughout
Cambodia, and they are trying to improve farmers’ livelihood through business
activities. However, there are still lots of difficulties. I heard that farmers in Preah
Vihear have difficulties in selling agricultural products at fair prices, not only due to
lack of agricultural machines but also lack of storage and process equipment.

Today, I am pleased to see the newly constructed agricultural cooperative
centers funded by the Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects. Two
centers were built and two rice harvesters were also provided for two agricultural
cooperatives, namely Samaky Phnom Pech Borei Agricultural Cooperative at Kulean
District and Kelomor Chivapheap Ros Nov Agricultural Cooperative at Tbaeng
Meanchey District.
Now, I would like to highlight a few aspects of positive impact of our assistance
and also would like to make one request. First, for the last several years, Cambodian
rice export has been increasing and its quality is well recognized in the world. I am
confident that today's assistance will increase high quality agricultural production.
Second, I expect that more farmers will be able to supply more rice to markets
by using rice harvesters and AC centers, as contracted with private companies. I
believe that to maximize merit of contracting farming will bring higher income to the
farmers and improvement of their quality of life. I also expect that more consumers
will be able to enjoy good quality Cambodian rice.
Finally, I would also like to request that the agricultural cooperative centers and
rice harvesters will be maintained properly as a symbol of the friendship between the
Kingdom of Cambodia and Japan for many years to come.
Before closing my speech, I would like to extend my sincere appreciation to all
the people who have contributed to the smooth implementation of the project. I
strongly hope that this cooperation will further strengthen the friendly relations
between the Cambodian and Japanese people.
Thank you for your attention.
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កនុងការអៃុវត្តៃូវគគព្មាងគៃះគោយបាៃរញ្ច រ់គៅគដាយរលូ ៃ។ ែញុំាសងឃម្ោ
ងម្ុត្មាំាថា កច
ឹ
ិ ចសហព្រត្រ
ិ ត្តកា
ិ រគៃះ ៃង
ឹ រួយ
ពព្ងឹងជារៃតគៅគទៀត្ៃូវទំា

ក់ទំាៃងម្ត្
ិ តភាពរវាងព្រជារៃររុៃ ៃង
ិ ព្រជារៃកម្ោុជា។

សូ ម្អរគុណចំាគពាះការយកចត្
ត ុកដាក់ោតរ់!
ិ ទ

