
 

 

Speech by Mr. HIROSE Atsushi 

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

On the occasion of the Inauguration Ceremony of The Project for Road Rehabilitation 

in Romtum Commune, Rovieng District, Preah Vihear Province 

22 May, 2018 

 

- Venerable Monks, 

- H.E. Mr. Un Chanda, Governor of Preah Vihear Province, 

- Mr. Sam Leangtry, Director of Preah Vihear  Provincial Department of Public 

Works and Transport,  

- Mr. Ung Vuthy, District Governor of Rovieng District, 

- Mr. Kidokoro Nobuo, Managing Director of Cambodia SUZUKI Motor, 

- Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen. 

 

It is a great pleasure for me to attend today’s ceremony, in the presence of H.E. Mr. Un 

Chanda, Governor of Preah Vihear, to celebrate the completion of the Project for Road 

Rehabilitation in Romtum Commune, Rovieng District, Preah Vihear Province. 

 

As building infrastructure has been a priority in Japan’s development assistance for 

Cambodia, various projects to improve infrastructure have been implemented, including in 

rural areas. Now, I am pleased to see the road has been significantly rehabilitated by the 

Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects. 

  

I understand that this rehabilitated road would benefit nearly 2,300 people living in the 

region. It is also expected that it will provide the local people with easier access between 

villages in the commune and improve their access to the main road from the villages and also 

installed culverts will contribute to reducing flood risk. 

   

I sincerely hope that Preah Vihear  Provincial Department of Public Works and 

Transport will maintain the road and the culverts in a proper manner so that the local 

residents could benefit for a long period of time.  

 

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

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

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

strengthen the friendly relations between the Japanese and Cambodian people.  

 

Thank you very much. 



 

 

សុន្ទរកថារបស់ លោក ហ ៊ីរ  ៉ូស ិអាតស ៉ូស  ិ
លេខាទី២ ស្ថា ន្ទូតជប នុ្ប្បចាំប្រះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 

ថ្លែងកនុងរិធីសលពព ធដាកល់ោយលប្បើប្ាស់គលប្ពងថ្កេម្អផ្ែូវ កនុងឃុាំរម្ទម្ ប្សកុរលវៀង លេតតប្រះវហិារ  
ថ្លៃទី២២ ថ្េឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 
- សូម្ប្ាបថាា យបងគាំ ប្រះលលរានុ្លតារៈប្គបប់្រះអងគ 
- សូម្លោររ ឯកឧតតម្ អ នុ្ ចន្ដ់ា អភាិេថ្ន្គណៈអភាិេលេតតប្រះវហិារ 
- សូម្លោររ លោក សាំ ោងប្ទី ប្បធាន្ម្ន្ទរីស្ថធារណារ និ្ងដឹកជញ្ជូ ន្លេតតប្រះវហិារ 
- សូម្លោររ លោក អ ងុ វទុធី អភាិេប្សកុរលវៀង 
- សូម្លោររ លោក គីដូកូរ   ូណូប យុអូ នាយកប្កមុ្ហ ុន្ SUZUKI ប្បចាំប្បលទសកម្ពុជា 
- សូម្លោររ អស់លោក លោកប្សី! 

េ្ុ ាំសបាយចិតតណាស់ ថ្ដេាន្ម្កចូេរមួ្កនុងរិធីសលពព ធផ្ែូវកនុងថ្លៃលន្ះ  ជាម្យួវតតពន្របស់ ឯកឧតតម្ អ នុ្ ច

ន្ដ់ា អភាិេថ្ន្គណៈអភាិេលេតតប្រះវហិារ លដើម្បបី្ាររារិធីសលពព ធដាក ់ លោយលប្បើប្ាស់ផ្ែូវម្យួថ្េែ កនុងឃុាំរម្ទម្ 

ប្សុករលវៀង លេតតប្រះវហិារ។ 

ារថ្កេម្អលហដាា រចនាសម្ពន័្ធ គឺជាវស័ិយោទិភារម្យួថ្ន្កិចចសហប្បតិបតតិាររបស់ជប ុន្សប្ពបក់ម្ពុជា លហើយ

ជាកថ់្សែងគលប្ពងថ្កេម្អលហដាា រចនាសម្ពន័្ធជាលប្ចើន្ប្តូវាន្អនុ្វតត រមួ្ទាំងលៅតាម្ទីជន្បទផ្ងថ្ដរ។ ឥឡូវលន្ះ េ្ុ ាំរិត

ជាសបាយរកីរាយណាស់ ថ្ដេាន្លឃើញផ្ែូវលន្ះលធាើាន្ស្ថអ តេអ លប្ាម្ជាំន្យួប្ទងប់្ទយតូចសន្តិសុេម្នុ្សែជាតិ។ 

េ្ុ ាំទទេួស្ថគ េ់ថា ារថ្កេម្អផ្ែូវលន្ះ នឹ្ងផ្ែេ់អតាប្បលោជន្ដ៍េ់ប្បជាជន្ប្បពណជា ២,៣០០នាកថ់្ដេរស់លៅ

កនុងតាំបន្ល់ន្ះ។ លយើងករ៏ ាំរឹងថា គលប្ពងលន្ះ នឹ្ងផ្តេ់ភារងាយប្សួេជាងមុ្ន្ដេ់ប្បជាជន្កនុងារលធាើដាំលណើ ររីភូម្មិ្យួ

លៅភូម្មិ្យួ និ្ងលៅាន្ផ់្ែូវជាតិ លដាយផ្ែូវម្យួថ្េែលន្ះកា៏ន្បាំពាកនូ់្វេូបងហូរទឹក ថ្ដេវានឹ្ងជយួ ាតប់ន្ាយហនិ្ភយ័

ទឹកជាំន្ន្ផ់្ងថ្ដរ។  

េ្ុ ាំសងឃមឹ្ថា ម្ន្ទីរស្ថធារណារ និ្ងដឹកជញ្ជូ ន្លេតតប្រះវហិារ នឹ្ងថ្លទាំផ្ែូវ និ្ងេូលន្ះឲ្យាន្េអ លដើម្បលីោយប្បជា

ជន្ទាំងអស់ ោចទទេួាន្អតាប្បលោជន្យូ៍រអថ្ងាង។ 



 

 

ជាចុងលប្ាយលន្ះ េ្ុ ាំសូម្សថ្ម្តងារលាតសរលសើរចាំលពាះលោក-អនកទាំងអស់ ថ្ដេាន្រមួ្ចាំថ្ណកលធាើឲ្យារអនុ្

វតតគលប្ពងលន្ះប្បប្រឹតតលៅាន្ោ ងរេូន្។ េ្ុ ាំសងឃមឹ្ោ ងមុ្តពាំថាផ្ែូវលន្ះ នឹ្ងាែ យជានិ្ម្តិតរបូថ្ន្ម្តិតភាររវាងប្បលទស

លយើងទាំងរីរ និ្ងជយួ រប្ងឹងជាបន្តនូ្វទាំនាកទ់ាំន្ងម្តិតភាររវាងប្បជាជន្ជប ុន្ និ្ងប្បជាជន្កម្ពុជា៕ 

 សូម្អរគុណ! 

 


