
សនុ្ទរកថារបសល់ោក យ៉ា៉ួលេ ណាកាជមី៉ា   
លេខាទី២ ស្ថា ន្ទូតជប៉ាុន្ប្បច ាំលៅប្រះរាជាណាចប្កកម្ពុជា  

ថ្លែងកនងុរិធីសលមព ធដាក់ឲ្យលប្បើប្ាសជ់ាផ្ែូវការអគារសម្ភរ ន្ិងជាំងឺកមុរ  
នន្ម្ន្ទីរលរទយបថ្ងែកភ្នាំប្សុក លេតតបន្ទទ យមន្ជ័យ 

ថ្ងៃទ ី១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៧ 

- សូមក្រាបថ្វា យបង្គំ ក្ររះថេរានុថថេរៈក្ររប់ក្ររះអង្គ 
- សូមថោររ ថោកជំទាវ តាន់ វចួថេង្ រដ្ឋថេខាធិារ ក្រកសួង្សុខាភិបាេ  
- សូមថោររ ឯកឧថតម ថោម ចន្ថេ  អភិបាេរង្ថេថតបន្ថា យមានជ័យ 
- សូមថោររ ថោកថវជជបណ្ឌិ ថ កកវ សុភ័ក្រ្ាត  ក្របធានមនាីរសុខាភិបាេថេថតបន្ថា យមានជ័យ 
- សូមថោររ ឯកឧថតម ថោកជំទាវ ថោក ថោកស្សី 

េ្ុំមានថសចកដីថោមនសសរកីរាយណាស់ កដ្េបានចូេរមួកនុង្រិធីថ្េៃថនះ ថោយមានវថតមាន
ថោកជំទាវ តាន់ វចួថេង្ រដ្ឋថេខាធិារ ក្រកសួង្សុខាភិបាេ ថដ្ើមបអីបអរារបញ្ច ប់ារោង្សង់្
អោរសមភរ និង្ជំងឺ្កុមារថ្នមនាីរថរទ្យបកង្ែកភនំស្សុក។ 

ថោយោរកថវស័ិយសុខាភិបាេជាោទិ្ភារមួយថ្នជំនួយអភិវឌ្ឍន៍របស់ជប ុនសក្រមាប់កមពុជា
រថក្រមាង្ជាថក្រចើនកដ្េរមួមានារកកេមែថេោឋ រចន្ថសមព័នធសុខាភិបាេ ារបំពាក់សមាភ រៈបរាិា រ
ថរទ្យ និង្ារបណ្ដុ ះបណាដ េបុរគេិកសុខាភិបាេក្រថូវបានអនុវថតថក្រាមជំនួយរបស់រោឋ ភិបាេជប ុន 
ដូ្ចជំនួយសក្រមាប់មនាីរថរទ្យថនះផង្កដ្រ។ 

ថ្េៃថនះ េ្ុំរិថជាសបាយរកីរាយណាស់កដ្េបានថ ើញអោរសមភរ និង្ជំងឺ្កុមារេមីកដ្េ
ោង្សង់្ថក្រាមរថក្រមាង្ក្រទ្ង់្ក្រទាយថូចសនតិសុេមនុសសជាថិ ឬជំនួយរូោណូ្ណិ្របស់ជប ុនថនះ។ 
អោរេមីថនះនឹង្ថេើកកមពស់សមថេភារ និង្រុណ្ភារថសវាសុខាភិបាេរបស់មនាីរថរទ្យថនះ។ ជាមួយ
នឹង្អោរេមីថនះ អនកជំងឺ្នឹង្មិនថក្រមូវឲ្យសក្រមាកថៅថក្រៅអោរថទ្ៀថថ ើយ។ វាក៏រមួចំកណ្កកនុង្ារ
ាថ់បនេយហានិភ័យថ្នារេលង្ថមថរារកនុង្មនាីរថរទ្យផង្កដ្រ។ 

េ្ុំសង្ឃមឹថ្វ អោរសមភរនិង្ជំងឺ្កុមារេមីថនះនឹង្ក្រថូវបានកេទំាយ ង្េែ ក្ររមទំាង្ថក្របើក្របាស់
យ ង្មានក្របសិទ្ធភារថដ្ើមបីឲ្យក្របជាជនកនុង្ថំបន់ោចថក្របើក្របាស់ថសវាសុខាភិបាេោធារណ្ៈកដ្េ
េែក្របថសើរបានយូរអកង្ាង្។ 

ជាទី្បញ្ច ប់ េ្ុំសូមសកមដង្នូវអំណ្ររុណ្ចំថពាះថោក-អនកទំាង្អស់ោន កដ្េបានរមួចំកណ្ក
កនុង្ារអនុវថតរថក្រមាង្ថនះ។ េ្ុំសង្ឃឹមយ ង្មុថមំាថ្វ អោរេមីថនះនឹង្ាល យជានិមិថតរបូថ្នមិថតភាររវាង្
ក្របថទ្សថយើង្ទំាង្រីរ ថេើយក្ររមទំាង្ជួយរក្រងឹ្ង្បកនេមនូវទំ្ន្ថក់ទំ្នង្មិថតភាររវាង្ក្របជាជនកមពុជា 
និង្ក្របជាជនជប ុន។ 

សូមអររុណ្! 



Speech by Mr. NAKAJIMA Yohei 

Second Secretary of the Embassy of Japan in the Kingdom of Cambodia 

At the Inauguration Ceremony of the Project for Constructing Obstetrics and Pediatrics Ward 

at Phnum Srok Referral Hospital in Banteay Meanchey Province 

13th December 2017 

 

- Venerable monks, 

- Her Excellency Ms. Tann Vouch Chheng, Secretary of State of Ministry of 

Helath, 

- His Excellency Mr. Oum Chantha, Deputy Governor of Banteay Meanchey 

Province, 

- Dr. Keo Sopheaktra, Director of Banteay Meanchey Provincial Department of 

Health, 

- Distinguished guests, ladies and gentlemen, 

 

     It is my pleasure to attend today’s inauguration ceremony in the presence of Her 

Excellency Ms. Tann Vouch Chheng, Secretary of State of Ministry of Helath, to 

celebrate the completion of the construction of the obstetrics and pediatrics ward at 

Phnum Srok Referral Hospital. 

 

     As the health sector has been the one of the priorities in Japan’s development 

assistance for Cambodia, various projects to improve health infrastructure, install 

medical equipment, and provide training for medical staff have been implemented 

through Japanese government’s assistance schemes, including the assistance to this 

hospital. 

 

     Today, I am pleased to see the newly constructed obstetrics and pediatrics ward 

through Japan’s Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects, 

KUSANONE Grant. This new ward improves the capacity and the quality of the 

healthcare of the hospital. With the new ward, there will be no patient staying outside 

of the building anymore. It also contributes to the reduction of the risk of in-hospital 

infection.  

 

     I sincerely hope that the new obstetrics and pediatrics ward will be maintained 

properly and utilized effectively so that the local residents can have better access to 

public healthcare over a long period of time.  

 

     Finally, I would like to express my sincere appreciation to all of the people who 

have contributed to the smooth implementation of the project. I strongly hope that this 

new ward will become a symbol of friendship between the two countries and further 

strengthen the friendly relations between the Cambodian and Japanese people. 

 

     Thank you very much. 
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