
សុន្ទរកថារបស់ លោក Kenichi BESSHO ឧបទូតនន្ស្ថា ន្ទូតជប ុន្ប្បចាំកម្ពុជា 

ថ្លែងកនុងពិធីសលពព ធដាក់លោយលប្បើប្ាស់ជាផ្ែូវការនូ្វគលប្ពងថ្កលម្អផ្ែូវលនល់ កនុងឃុាំទទុង  
ស្សុកដងទង់ លេតតកាំពត 

 
- សូម្លោរព ឯកឧតតម្ ជាវ តាយ អភិាលនន្គណៈអភិាលលេតតកាំពត  
- សូម្លោរព លភញៀវកិតតិយសទាំងអស់ជាទីលម្ប្តី! 
 

េញុាំពន្លសចកតីលស្ថម្ន្សសរកីរាយយ ងនប្កថ្លងថ្ដលាន្ចូលរមួ្កនុងពិធីនានលៃលន្េះ លដាយពន្វតតពន្
របស់ឯកឧតតម្ ជាវ តាយ អភិាលនន្គណៈអភិាលលេតតកាំពត។  

រដាា ភិាលជប ុន្ចត់ទុកថាការស្ថងសង់លេដាា រចនាសម្ព័ន្ធពន្ស្ថរៈសាំខាន់្ណាស់សប្ពប់ការថ្ក
លម្អជីវភាពរស់លៅប្បចាំនលៃរបស់ប្បជាជន្និ្ងកាំលណើ ន្លសដាកិចចកនុងប្បលទសកម្ពុជា។ រដាា ភិាលជប ុន្ាន្
អនុ្វតតគលប្ពងជាលប្ចើន្លដើម្បីថ្កលម្អលេដាា រចនាសម្ព័ន្ធសប្ពប់ការអភិវឌ្ឍកនុងតាំបន់្លៅតាម្ទីជន្បទ។ 
ឥឡូវលន្េះ េញុាំពន្លសចកតីរកីរាយណាស់លដាយាន្លឃើញផ្ែូវប្តូវាន្បញ្ច ប់ដូចថ្ដលាន្លប្ោងទុកលដាយ
គលប្ពងជាំនួ្យឥតសាំណងសប្ពប់គលប្ពងប្ទង់ប្ទយតូចសន្តិសុេម្នុ្សសជាតិ។ 

 
េញុាំដឹងថាផ្ែូវលន្េះនឹ្ងផ្តល់ផ្លប្បលយជន៍្ដល់ប្បជាជន្ប្បពណ ១៥៥,៨០០ នាក់ ថ្ដលរស់លៅកនុង 

តាំបន់្។ លយើងរ ាំពឹងថា ផ្ែូវលន្េះនឹ្ងផ្តល់ឲ្យប្បជាជន្កនុងមូ្លដាា ន្នូ្វភាពងាយស្សួលជាងមុ្ន្ កនុងការលធវើដាំលណើ រ
លៅស្ថោលរៀន្ ម្ន្ទីរលពទយ ផ្ារ និ្ង លលើកកម្ពស់ការតភាា ប់កនុងតាំបន់្។ 
 

េញុាំសងឃមឹ្យ ងមុ្តពាំថាម្ន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទលេតតកាំពតនឹ្ងថ្លទាំផ្ែូវឲ្យាន្លអលដើម្បីឲ្យអនកស្សកុទទួល
ាន្ផ្លយូរអថ្ងវង។ េញុាំក៏សូម្សាំណូម្ពរដល់ប្បជាជន្លៅឃុាំនិ្ងស្សុកលន្េះ លម្តាត សេការជាមួ្យនឹ្ង 
រដាាលលេតតកាំពត លដាយលប្បើប្ាស់ផ្ែូវលន្េះលដាយយកចិតតទុកដាក់។ 

េញុាំសូម្ថ្លែងអាំណរគុណយ ងប្ជាលលប្ៅចាំល េះ ប្បជាជន្ទាំងអស់ថ្ដលាន្ចូលរមួ្ចាំថ្ណកកនុងការ
អនុ្វតតគលប្ពងលន្េះលដាយរលូន្។ ជាទីបញ្ច ប់ េញុាំសូម្ជូន្ពរ ឯកឧតតម្ លោកជាំទវ លោក លោកស្សី សូម្ពន្ 
សុេភាពលអ សុភម្ងគល និ្ង សូម្ឲ្យមិ្តតភាព ជប ុន្-កម្ពុជា កាន់្ថ្តរកីចលប្ម្ើន្។ 

សូម្អរគុណ! 
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5 September, 2019 

 

- H.E. Cheav Tai  Kampot Province Governor, 
- Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen. 

 

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

Tai Kampot Province Governor. 

 

Government of Japan considers that building infrastructure is very important for 

improvement of people’s daily life and economic growth in Cambodia. Government of Japan 

has implemented various projects to improve infrastructure for the development of rural 

areas. Now, I am pleased to see the road has been completed as scheduled by the Grant 

Assistance for Grassroots Human Security Projects. 

  

I understand that this road would benefit nearly 155,800 people living in the region. It 

is expected that it will provide the local people with easier access to schools, hospitals and 

markets and promote regional connectivity. 

 

I sincerely hope that Kampot Provincial Department of Rural Development will 

maintain the road in a proper manner so that the local residents could benefit for a long 

period of time. I would also like to ask people in this commune and district to cooperate with 

Kampot provincial government and use this road with care. 

 

I would like to express my sincere appreciation to all the people concerned who have 

contributed to the smooth implementation of the project. Lastly, I wish you all present here 

today good health and happiness and further development of the friendship between Japan 

and Cambodia. 

 

 

Thank you very much. 
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