
Speech by Mr. FUJIMOTO Toshiki 

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

On the occasion of the Inauguration Ceremony of  

The Project for Strengthening Agricultural Cooperatives in Tbaeng Meanchey 

District and Kulean District, Preah Vihear Province,  

2rd February 2018 

 

- H.E. Mr. Ly Sarareth, Provincial Vise-Governor of Preah Vihear 

- Mr. Poeung Tryda, Director of Preah Vihear Provincial Department of 

Agriculture, Forestry and Fisheries 

- Mr. Pang Yeat, District Governor of Kulean District 

- Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen 

 

 

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. 



សនុ្ទរកថារបស ់លោក ហ្វូជីម តុូ តសូុគី ី
លេខាទី២ ស្ថា ន្ទូតជប នុ្ប្បចាំប្រះរាជាណាចប្កកមពជុា 
ថ្លែងកនងុរិធសីលពព ធដាក់លោយលប្បើប្ាសជ់ាផ្ែវូការន្ូវ 

មជឈមណ្ឌ េសហ្គមន្ក៍សកិមមកនងុប្សកុថ្តែងពន្ជយ័ ន្ងិ គូលេន្ លេតតប្រះវិហារ 
ថ្ងៃទ ី២ ខែកុម្ភះ ២០១៨ 

 
- សូម្គោរព ឯកឧតតម េ ីស្ថរារទិិធ អភបិាលរងថ្ៃគណៈអភបិាលគែត្តព្ពះវហិារ 
- សូម្គោរព លោក រងឹ ប្ទដីា ព្រធាៃម្ៃទីរកសិកម្មគែត្តព្ពះវហិារ 
- សូម្គោរព  លោក ប៉ា ង យ ៀត អភបិាលព្សុកគូគលៃ 
- សូម្គោរព អស់គោក គោកព្សី គភញៀវកិត្តិយសទំាងអស់ជាទីគម្ព្ត្!ី   

 ថ្ងៃគៃះែញុ ំាមាៃគសចកតីគោម្ៃសសរកីរាយ ខែលបាៃម្កចូលរមួ្កនុងពិធីសគមាោ ធគៅសហគម្ៃក៍សិកម្មោម្គគភីនំា
គពព្ររូរ ី កនុងព្សុកគូគលៃ គែត្តព្ពះវហិារ ជាម្យួៃងឹវត្តមាៃែែ៏ោងែ់ោស់ររស់ ឯកឧតតម េ ីស្ថរារទិិធ អភបិាលរងថ្ៃ        
គណៈអភបិាលគែត្តព្ពះវហិារ គែើម្បពី្បារពវពធិីសគមាោ ធដាកគ់ោយគព្រើព្បាស់ម្រឈម្ណឌល លសហគម្ៃក៍សិកម្ម។ 

 កសិកម្ម គឺជាវស័ិយែម៏ាៃោរៈសំាខាៃថ់្ៃរណ្តត វស័ិយែថ្ទគទៀត្គៅកនុងព្រគទសកម្ោុជា ខែលបាៃរមួ្ចំាខណកែល់
ចំាណូលព្រជារៃព្រមាណជា ៣០% គដាយោរខត្ជាងពាកក់ណ្តត លថ្ៃែងសីុ់គត្ព្រជារៃជាកសិករ។ គដាយទទួលោគ ល់
ពីោរៈសំាខាៃថ់្ៃវស័ិយកសិកម្មសព្មារអ់ភវិឌ្ឍគសែឋកចិច ៃងិសងគម្កចិចគៅព្រគទសកម្ោុជា រដាឋ ភបិាលររ ុៃ បាៃៃឹងកំាពុង
រួយ ោំាព្ទៃូវកចិចែិត្ែំាព្រឹងខព្រងររស់រាររដាឋ ភបិាលកម្ោុជា តាម្រយៈយៃតការគព្ចើៃខែលកនុងគ ះរមួ្មាៃ៖ ការអភវិឌ្ឍគហដាឋ
រច សម្ោៃ័ធ ៃិងការផ្តល់រំាៃយួខផ្នករគចចកគទសជាគែើម្។ 

 រំាៃួយឧរត្ថម្ភឥត្សំាណងររស់ររ ុៃទំាងអស់គៃះ គឺអៃុគោម្តាម្គោលៃគោបាលររស់រាររដាឋ ភបិាលកម្ោុជា 
ខែលកនុងគ ះរមួ្មាៃ គោលៃគោបាលអភវិឌ្ឍខផ្នកឧសាហកម្ម កនុងការគលើកសទួយការ ំាគចញអងករ ពព្ងឹងសហគម្ៃ៍
កសិកម្ម កែូ៏ចជាការរកូរខៃថម្ៃូវត្ថ្ម្ៃផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម តាម្រយៈការគលើកសទួយផ្លិត្កម្មគសបៀងោហារ ៃិងការ
ព្គរព់្គងគោយបាៃព្ត្ឹម្ព្ត្កវគព្កាយគពលព្រម្ូលកសិផ្លជាគែើម្។ 

 គព្កាម្ការែឹក ំាររស់ព្កសួងកសិកម្ម រកុាា ព្រមាញ់ ៃិងគៃោទ សហគម្ៃក៍សិកម្មចំាៃួៃ៨៥០ ព្ត្កវបាៃរគងកើត្
គ ើងគៅទូទំាងព្រគទសកម្ោុជា គហើយកសិករទំាងអស់ កំាពុងខត្ពាោម្កនុងការខកលម្អរីវភាពរស់គៅ តាម្រយៈម្ុែរររ
ោរីវកម្មររស់ែៃួៃ។ ោ ងណ្តម្ញិ ែញុ ំាទទួលោគ ល់ថា កសិករគៅខត្រួរផ្លលំាបាកជាគព្ចើៃផ្ងខែរ។ ែញុ ំាទទួលបាៃែំាណឹង
ថា កសិករគៅកនុងគែត្តព្ពះវហិារគៃះ មាៃផ្លលំាបាកកនុងការលកផ់្លិត្ផ្លកសិកម្មកនុងត្ថ្ម្ៃម្យួសម្រម្យ គដាយម្ៃិព្ត្ឹម្
ខត្មាៃកងវះខាត្គៅគលើមា សីុៃកសិកម្មរ ុគណ្តណ ះគទ ខត្ខងម្ទំាងកងវះខាត្ៃូវឃ្ៃ ំាងសតុកកសិផ្ល ៃងិឧរករណ៍ផ្លិត្កម្ម
ម្យួចំាៃួៃផ្ងខែរ។ 

 ឥ ូវគៃះ ែញុ ំាមាៃគសចកតីរកីរាយខែលបាៃគ ើញម្រឈម្ណឌល លសហគម្ៃក៍សិកម្មងមីគៃះ គដាយបាៃោងសងគ់ ើង 
គព្កាយរំាៃួយឧរត្ថម្ភឥត្សំាណងព្ទងព់្ទយតូ្ចសៃតិសុែម្ៃុសសជាត្ិ។ ម្រឈម្ណឌល លសហគម្ៃក៍សិកម្មចំាៃួៃ០២ព្ត្កវបាៃ
ដាកស់គមាោ ធគោយគព្រើព្បាស់ ៃិងមា សីុៃព្ចកត្ចំាៃៃួ០២ ព្ត្កវបាៃផ្តល់រូៃគៅកាៃស់ហគម្ៃក៍សិកម្មគដាយមាៃគ ម្ ះែូច



ត្គៅ សហគម្ៃក៍សិកម្ម ោម្គគភីនំាគពព្ររូរ ី កនុងព្សុកគូគលៃ ៃិង សហគម្ៃក៍សិកម្ម ខកលំាអររីវភាពរស់គៅ កនុងព្សុក
ខត្បងមាៃរយ័។    

 គៅកនុងសៃទរកថាគៃះ ែញុ ំាសូម្គលើកគ ើងៃូវចំាៃុចសំាខាៃ់ៗ ែៃះៗកនុងការផ្តល់រំាៃួយៃងិសូម្គធវើការគសនើសុំាចំាៃួៃ០១។ 
ចំាៃុចទី១ គៅរ ុ ម ៃឆ្ន ំាចុងគព្កាយគៃះ ការ ំាគចញអងករររស់កម្ោុជា មាៃការគកើៃគ ើងខែលព្ត្កវបាៃត់ត្ទុ់កថាជាអងករខែល
មាៃគុណភាពែោស់គលើពភិពគោក។ ែញុ ំាគរឿជាកថ់ា ការផ្តល់រំាៃួយឧរត្ថម្ភគៅថ្ងៃគៃះ ៃឹងរួយ រគងកើៃការផ្លិត្អងករខែល
មាៃគុណភាពែោស់រខៃថម្គទៀត្។ 

 ចំាៃុចទពីីរ ែញុ ំាសងឃមឹ្ថា កសិករកាៃខ់ត្គព្ចើៃ ៃឹងោចរគងកើៃផ្លអងករគោយបាៃគព្ចើៃគែើម្បគីធវើការផ្គត្ផ់្គងគ់ៅគលើទី
ផ្ារ គដាយគព្រើព្បាស់ៃូវមា សីុៃព្ចកត្ ៃិង សហគម្ៃក៍សិកម្ម កែូ៏ចជាគធវើការសហការណ៍ជាម្យួៃិងព្កមុ្ហ ុៃឯករៃគោយ
បាៃគព្ចើៃ។ គដាយែញុ ំាគរឿជាកថ់ាការសហការណ៍ជាម្យួៃងិព្កុម្ហ ុៃឯករៃគោយបាៃកាៃខ់ត្គព្ចើៃគ ះ វាគឺជាខផ្នកម្យួ
កនុងការរគងកើៃព្បាកច់ំាណូល ៃិងគុណភាពថ្ៃរីវតិ្ររស់ពួកគគកាៃខ់ត្លអព្រគសើរជាងម្ៃុ។ គហើយគគព្មាងគៃះ ព្ត្កវបាៃរ ំាពឹង
ថា អត្ិងិរៃកាៃខ់ត្គព្ចើៃ ៃឹងោចទទួលបាៃៃូវអងករកម្ោុជាខែលមាៃគុណភាពលអ។  

 ចំាៃុចទរីី ែញុ ំាសូម្គសនើែល់កសិករទំាងអស់រួយ ខងទំាម្រឈម្ណឌល លសហគម្ៃក៍សិកម្ម ៃងិមា សីុៃកសិកម្មទំាងអស់
គៃះគោយគៅគងវ់ងសលអ គែើម្បទុីកជាៃមិ្តិ្តររូែយូ៏រអខងវងថ្ៃទំា កទ់ំាៃងម្តិ្តភាពរវាងព្រគទសររ ុៃ ៃងិព្ពះរាជាណ្តចព្ក
កម្ោុជា។ 

 ជាទីរញ្ចរគ់ៃះ ែញុ ំាសូម្សខម្តងៃូវការគកាត្សរគសើរគដាយគោម ះសរចំាគពាះគោក-អនកទំាងអស់ ខែលបាៃរមួ្ចំាខណក
កនុងការអៃុវត្តៃូវគគព្មាងគៃះគោយបាៃរញ្ចរគ់ៅគដាយរលូៃ។ ែញុ ំាសងឃមឹ្ោ ងម្ុត្មាំាថា កិចចសហព្រត្រិត្តិការគៃះ ៃឹងរួយ 
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