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- Venerable monks, 

- His Excellency Mr. Em Chanmakara, Secretary General of the Disability Action 

Council, Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation,  

- Br. Peter Carroll, Leader of the Marist Brothers and President of Marist Solidarity 

Cambodia,  

- Distinguished guests, ladies and gentlemen, 

 

     Hello, everyone. I am MIKAMI Masahiro, ambassador of Japanese embassy in 

Cambodia. I have just started to learn Khmer, so I will ask the interpreter translating my 

speech.  

 

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

Excellency Mr. Em Chanmakara, Secretary General of the Disability Action Council, 

Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation, to celebrate the completion 

of the construction of Marist Solidarity Cambodia Community Village. 

 

     Marist Solidarity Cambodia has been supporting children and youth with disabilities 

for long time. Not only providing education, dormitories, or scholarships, but also 

supporting their job assistance through vocational training such as computing and English 

class. Those activities contribute to enhancing opportunities to access better education and 

jobs for the children and youth.  

 

     Today, I am pleased to see the new community village. The part of the pathway and 

the IT classroom were constructed through Japanese Grant Assistance for Grassroots 

Human Security Projects, KUSANONE Grant. The barrier-free pathway with roof 

provides smooth passage between the school side and the community village for the 

staff, the students and young people, especially those who use wheelchairs. The IT class 

room will also contribute to the better quality of classes or training with improved 

environment.  

 

     I sincerely hope that the new pathway and the classroom will be maintained properly 

and utilized effectively so that students and young people will be able to access better 

education 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 ់ឯកឧត្តម មិកាមិ ម៉ា សាហុ៊ីរ ៉ា៉ូ 
ឯកអគ្គរាជទ៉ូត្វិសាមញ្ញ ន្ិងពេញសមត្ថភាេរបសប់្បពទសជប៉ាុន្ 

ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ថ្លែងកនងុេិធ៊ីសពមព ធដាក់ឲ្យពប្បើប្ាសគ់្ពប្មងសាងសងភ់៉ូមសិហគ្មន្៍សាមគ្គ៊ីធម៌ម៉ា រ ៊ីសត

កមពុជា កនងុពេត្តកណាត ល 
 

- សូមក្រាប ថ្វា យបង្គំ ក្ររះសង្ឃក្ររប់ក្ររះអង្គ 
- សូមគោររ ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា អរគគេខាធិានន្ អរគគេខាធិាដ្ឋា ន្ក្រកុមក្របឹកា
សកមមភារជន្រិារ 

- សូមគោររ គោក គេគធើ ខារេ៉ រណៈអេិបាេក្រកុមបង្ក្របុសម៉រសីតក្របចំក្របគេសអូ
ស្ត្រត េី និ្ង្ជាក្របធាន្រណៈកមមារអង្គាររមរគីធម៌ម៉រសីតកមពុជា 

- គេញៀវកិត្តិយស ទំង្អស់ ជាេីគមក្រតី្! 
 

ជំរាបសួរ អនកទំង្អស់ោន ! ខញុំគ ម្ ះ មិាមិ ឯកអរគរាជេូត្ជបុ៉ន្ក្របចំក្របគេសកមពុជា។ 
 ខញុំគេើបតត្ចប់គ្តើមគរៀន្ភារតខមរ ដូគចនះខញុំនឹ្ង្គសនើសំុអនកបកតក្របគដើមបីបកតក្របសន្ទរកថ្វ
របស់ខញុំ។ 
 

នងៃគន្ះ ខញុំមន្គសចកតីគរមន្សសរកីរាយតដេបាន្មកចូេរមួកនុង្រិធីសគមព ធកនុង្នងៃ
គន្ះជាមួយនឹ្ង្វត្តមន្ដ៏ខពង់្ខពស់របស់ ឯកឧត្តម ឯម ចន័្ទមករា អរគគេខាធិានន្ អរគ
គេខាធិាដ្ឋា ន្ក្រកុមក្របឹកាសកមមភារជន្រិារ គដើមបីក្របាររារិធីសគមព ធដ្ឋក់ឲ្យគក្របើក្របាស់
រគក្រមង្រង្សង់្េូមិសហរមន៍្រមរគីធម៌ម៉រសីតកមពុជា។ 

 
អង្គាររមរគីធម៌ម៉រសីតកមពុជាបាន្ជួយកុមរនិ្ង្យុវជន្រិារជាយូរមកគហើយ។ 

មិន្ក្រតឹ្មតត្្តេ់នូ្វារអប់រ ំកតន្ែង្រន ក់គៅ ឬអាហារបូករណ៍បុ៉គ ណ្ ះគេ បុ៉តន្តតងមទំង្ជួយ
ោំក្រេដេ់ារងាររបស់រួកគរតាមរយៈារបណតុ ះប ត្ េវជិាា ជីវៈ ដូចជាកំុរយូេ័រ និ្ង្ថ្វន ក់
ភារអង់្គរែស។ សកមមភារទំង្គ ះនឹ្ង្ចូេរមួចំតណកកនុង្ារគេើកកមពស់កនុង្ារ្តេ់ 
ឱាសអប់រនិំ្ង្ារងារដ៏េអក្របគសើរសក្រមប់កុមរនិ្ង្យុវជន្។ 
 
 
 



នងៃគន្ះខញុំមន្គសចកតីគរមន្សសរកីរាយតដេបាន្គ ើញេូមិសហរមន៍្ងមី។  
ត្នកមួយនន្្ែូវគដើរនិ្ង្បន្ទប់គរៀន្ IT ក្រត្ូវបាន្រង្សង់្គ ើង្តាមរយៈជំនួ្យឥត្សំណង្
របស់ជបុ៉ន្សក្រមប់រគក្រមង្ក្រេង់្ក្រទយតូ្ចសន្តិសុខមនុ្សសជាតិ្ “រគក្រមង្រូរណូណិ”។ 
្ែូវតដេោម ន្របំាង្ជាមួយដំបូេគន្ះ នឹ្ង្្តេ់នូ្វារឆ្ែង្ាត់្យ៉ង្រេូន្ រីរោគៅេូមិ
សហរមន៍្ សក្រមប់បុរគេិក សិសសនិ្ង្យុវជន្ ជារិគសសអនកតដេគក្របើក្របាស់រគេះរញុ។ 
បន្ទប់គរៀន្ IT ក៏នឹ្ង្រមួចំតណក កនុង្ារបគង្កើន្រុណភារបន្ទប់គរៀន្ ឬារបណតុ ះប ត្ េ
ាន់្តត្េអក្របគសើរជាមួយនឹ្ង្បររិា ន្តដេបាន្តកេមអ។ 
 

ខញុំសង្ឃមឹយ៉ង្មុត្មំថ្វ្ែូវគដើរងមីនិ្ង្បន្ទប់គរៀន្នឹ្ង្ក្រត្ូវបាន្តងរកាឲ្យបាន្ក្រតឹ្មក្រត្ូវ
និ្ង្គក្របើក្របាស់ក្របកបគដ្ឋយក្របសិេធិភារគដើមបឲី្យសិសសនិ្ង្យុវជន្នឹ្ង្អាចេេួេបាន្ារ
អប់រតំដេេអក្របគសើរកនុង្រយៈគរេតវង្។ 
 

ជាេីបញ្ច ប់ ខញុំសូមសតមតង្នូ្វារគាត្សរគសើរគដ្ឋយគរម ះចំគ ះ គោក-អនកទំង្
អស់ តដេបាន្ចូេរមួចំតណកកនុង្ារអនុ្វត្តរគក្រមង្គន្ះឲ្យបាន្បញ្ច ប់គៅគដ្ឋយរេូន្។  

 
ខញុំសូមជូន្ររ ឯកឧត្តម គោកជំទវ គោក គោកស្សី សូមមន្សុខភារេអ  

សុេមង្គេ និ្ង្សូមឲ្យមិត្តភារ ជបុ៉ន្-កមពុជា ាន់្តត្រកីចគក្រមើន្។ 
 

សូមអររុណ។ 
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