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- Venerable monks, 

- His Excellency Professor. Mom Bunheng, Minister of Ministry of Health, 

- His Excellency Mr. Kousum Bunsoeuth Acting Governor of Preah Vihear Province, 

- Distinguished guests, ladies and gentlemen, 

 

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

Excellency Professor. Mom Bunheng, Minister of Ministry of Health, to celebrate the 

completion of the construction of Ronak Ser Health Center. 

 

     As the health sector has been one of the priorities in Japanese development assistance 

in Cambodia, various projects for improving health infrastructure, installing medical 

equipment, and providing training for medical staff have been implemented through 

Japanese government’s assistance schemes. 

 

     Today, I am pleased to see the new health center which was constructed through 

Japanese Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects, KUSANONE Grant. 

This new health center is expected to provide better 24 hours health services for about 

4,700 people in Ronak Ser area. The improved health services will also contribute to the 

better quality of obstetrics and gynecology services for mothers as well as their fetuses 

and infants. I would like to ask people in this commune and district to cooperate with 

Preah Vihear provincial government and use this health center with care. 

 

     I sincerely hope that the new health center will be maintained properly and utilized 

effectively so that patients, mothers, and their children will be able to access to better 

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 wish you all present here 

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

Japan and Cambodia. 

 

 

     Thank you very much. 

 



សនុ្ទរកថារបស ់លោក លបសស ូលេន្អុ៊ីជ ិ
ឧបទតូ នន្ស្ថា ន្ទតូជប នុ្ប្បចាំប្រះរាជាណាចប្កកម្ពជុា 

ថ្លែងកនងុរិធ៊ីសលពព ធដាក់លោយលប្បើប្ាសជ់ាផ្ែវូការន្ូវម្ណ្ឌ លសេុភាររណ្សរិស  
កនងុលេតតប្រះវិហារ 

ថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ២០១៩ 
 

- សូមក្រាបថ្វា យបង្គំ ក្ររះថងរានុថតេរៈក្ររប់ក្ររះអង្គ 
- សូមថោររ ឯកឧតតម្ ស្ថប្ស្ថត ចរយ ម្ ម្ ប នុ្លេង រដ្ឋមន្តនរីក្ររសួង្សុខាភិបាល 

- សូមថោររ ឯកឧត្តម គោស ៊ុ៊ុំ ប ៊ុនគសឿត្ អភិបាលសរីទីថែតរក្ររះវហិារ 
- សូមថោររ អស់ថលារ ថលារស្សី ថភញៀវរិតរិយសទំង្អស់ជាទីថមក្រតី!   

 ថ្ងៃថនះ ែញុំមានថសចររីថោមនសសររីរាយខដ្លបានមរចូលរមួរនុង្រិធីសថមាោ ធរនុង្ថ្ងៃថនះជាមួយនឹង្
វតរមានដ៏្ែោង់្ែោស់របស់ ឯកឧតតម្ ស្ថប្ស្ថត ចរយ ម្ ម្ ប នុ្លេង រដ្ឋមន្តនរីក្ររសួង្សុខាភិបាល ថដ្ើមបីក្របាររារិធី
សថមាោ ធដារ់ឲ្យថក្របើក្របាស់មណ្ឌ លសុែភាររណ្សិរស។ 

ថដាយវស័ិយសុខាភិបាលរឺជាវស័ិយអាទិភារមួយរនុង្ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍របស់ជប ុនថៅរមោុជា រថក្រមាង្
ថសសង្ៗជាថក្រចើនសក្រមាប់ារខរលមអថេដាឋ រចនាសមោ័នធសុែភារ ារតំថ ើង្ឧបររណ៍្ថវជជោស្តសរ និង្            
ារបណ្រុ ះបណ្តរ លបុរគលិរថរទយក្រតវូបានអនុវតរតាមរយៈរថក្រមាង្ជំនួយរបស់រដាឋ ភិបាលជប ុន។ 

 
      ថ្ងៃថនះ ែញុំមានថសចររីររីរាយថដាយបានថ ើញមណ្ឌ លសុែភារងមីខដ្លក្រតូវបានោង្សង់្ថ ើង្

តាមរយៈជំនួយឥតសំណ្ង្របស់ជប ុនសក្រមាប់រថក្រមាង្ក្រទង់្ក្រទយតូចសនរិសុែមនុសសជាតិ                     
(ជំនួយរូោណូ្ណិ្)។ មណ្ឌ លសុែភារងមីថនះក្រតូវបានររឹំង្ថ្វនឹង្សរល់ថសវាសុែភារ ២៤ ថមា ង្ក្របថសើរជាង្
មុនសក្រមាប់ក្របជាជនក្របមាណ្ ៤,៧០០ នារ់ថៅតំបន់រណ្សិរស។ ថសវាសុែភារខដ្លក្របថសើរថ ើង្ថនះរ៏នឹង្
រមួចំខណ្រដ្ល់ារសរល់ថសវាសមភរនិង្ថរារស្តសរីខដ្លមានរុណ្ភារលអក្របថសើរជាង្មុនសក្រមាប់មារ យរ៏ដូ្ចជា
ទរររនុង្ថ្សៃនិង្ទររសង្ខដ្រ។  ែញុំរ៏សូមសំណូ្មររដ្ល់ក្របជាជនថៅ ំុនិង្ស្សុរថនះ ថមតារ សេារជាមួយ
នឹង្រដ្ឋបាលថែតរក្ររះវហិារ ថក្របើក្របាស់មណ្ឌ លសុែភារថនះថដាយយរចិតរទុរដារ់សង្ខដ្រ។ 

      ែញុំសង្ឃមឹយ ង្មុតមំាថ្វ មណ្ឌ លសុែភារងមីនឹង្ក្រតូវបានខងររាឲ្យបានក្រតឹមក្រតូវនិង្ថក្របើក្របាស់យ ង្មាន
ក្របសិទធិភារថដ្ើមបីឲ្យអនរជំងឺ្ អនរមារ យនិង្រូនៗរបស់រួរោត់អាចទទួលបានថសវាខងទំសុែភារោធារណ្ៈ
លអក្របថសើររនុង្រយៈថរលខវង្។ 

 



 ជាទីបញ្ច ប់ថនះ ែញុំសូមសខមរង្នូវារថាតសរថសើរថដាយថោម ះចំថ ះថលារ-អនរទំង្អស់ ខដ្លបាន
រមួចំខណ្ររនុង្ារអនុវតរនូវរថក្រមាង្ថនះឲ្យបានបញ្ច ប់ថៅថដាយរលូន។ ែញុំសូមជូនររ ឯរឧតរម ថលារជំទវ 
ថលារ ថលារស្សី សូមមាន សុែភារលអ សុភមង្គល និង្ សូមឲ្យមិតរភារ ជប ុន-រមោុជា ាន់ខតររីចថក្រមើន៕ 

 សូមអររុណ្ចំថ ះារយរចិតរទុរដារ់ោរ ប់! 
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