
   ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
       ្រកសួងករបរេទស                                   ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 
និងសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិ                                     ****** 
          ******   

ឯកឧត្តម ្របក់ សុខុន េទសរដ្ឋម្រន្ត ី
 រដ្ឋម្រន្តកីរបរេទស នងិសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជត ិ
 ទទលួជបួ Lord Puttnam េបសកជនពណិជជកមម 
របស់នយករដ្ឋម្រន្តចី្រកភពអង់េគ្លស ្របចកំមពុជ  

****** 
េនៃថងទី ៨ ែខ វចិឆិក ឆន ២ំ០១៦ េវ េម៉ង១០:០០នទី ្រពឹក ឯកឧត្តម ្របក់ សុខុន  

េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តីករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ បនអនុញញ តឱយ Lord Puttnam 
េបសកជនពណិជជកមមរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីច្រកភពអង់េគ្លស ្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ ចូលជួប
សែម្តងករគួរសម និងពិភក ករងរ េនទីស្តីករ្រកសួង ។ 

េនកនុងជំនួបេនះ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី បនសែម្តងនូវករ ្វ គមន៍ និងក្តរីកី យកនុងករ
ទទួលជួបជមួយ Lord Puttnam េហយីបន យតៃម្លខពស់ចំេពះដំេណីរទស នកិចចជេរៀង ល់ឆន ំ
របស់ Lord Puttnam មកកន់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចប់ ងំពីឆន  ំ ២០១៤មក េដីមបែីស្វងរក
ក នុវត្តភព កនុងករព្រងីកនូវកិចចសហ្របតិបត្តិករេលីែផនកពណិជជកមម រ ង្របេទសទងំពីរ ។ 

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី បនសែម្តងនូវកររកី យេពញចិត្ត ចំេពះកររកីចេ្រមីនបចចុបបនន 
ៃនទំនក់ទនំងមិត្តភព នងិកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ-អង់េគ្លស ពិេសសគឺករ
រកីចេ្រមីនេនេលីែផនកពណិជជកមម េហយីនិងវត្តមនរបស់្រកុមហុ៊ននិងផលិតផលរបស់អង់េគ្លសជ
េ្រចីន េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ក៏បន យតៃម្លខពស់ចំេពះកររមួ
ចំែណកដ៏សកមមរបស់ឯកឧត្តម William Longhurst ឯកអគគ ជទូតអង់េគ្លស្របចេំន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ កនុងករេលីកសទួយទំនក់ទំនងមិត្តភព នងិកិចចសហ្របតិបត្តិករ េលី្រគប់វស័ិយរ ង្របេទស
ទងំពរី។ 

Lord Puttnam បនអះ ងជូនឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ថ ករផ្ល ស់ប្តូរសភពករណ៍េន
អង់េគ្លសនេពលបចចុបបននេនះ នឹងពុំមនផលអ្វីប៉ះពល់ដល់ទំនក់ទំនងមតិ្តភព នងិកិចចសហ្របតិ-
បត្តកិររ ងកមពុជនិងអង់េគ្លសេនះេឡយី េហយីបនគូសបញជ ក់ថ កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំង
េ្រកយេនះ រូបេ ក បនេផ្ត តជសំខន់េទេលីករជំរុញបែនថមេទៀត នូវករផ្ល ស់ប្តូរពណិជជកមម
រ ង្របេទសទងំពីរ ។ 

Lord Puttnam ក៏បនជ្រមបជូនឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី អំពកីរចប់ រមមណ៍ និងករ
យតៃម្លខពស់ ចំេពះកររកីចេ្រមីនដ៏ឆប់រហ័ស ពិេសសកនុងែផនកេសដ្ឋកិចច ែដលរូបេ កផទ ល់បន
កត់សំគល់េឃញី កនុងឱកសទស នកិចចជបន្តបនទ ប់េនកមពុជ ។ 

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ក៏បនរលឹំកេឡងីវញិអំពីករពិភក រ ងសេម្ដចអគគម េសនបត-ី
េតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីកមពុជ ជមួយ Lord Puttnam កនុងែខតុ  ឆន  ំ ២០១៤ អំពី



លទធភពរបស់អង់េគ្លស កនុងករជួយដល់កមពុជ េលីែផនកសញញ ពណិជជកមម(Trademark)ស្រមប់ 
ផលិតផលរបស់កមពុជ េហយីឯកឧត្តម ក៏បនគូសបញជ ក់ពីបណំងចង់ឱយអង់េគ្លសជួយដល់កមពុជ
កនុងករបេងកីតេឡងីនូវសញញ ពណិជជកមម ស្រមប់អងករ និងេ្រមចរបស់កមពុជ។ 

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី បនជ្រមបជូនេភញ វថ កនុងឆន  ំ ២០១៥ កមពុជមនសល់្រសូវចំនួន 
៤,៥ នេ ន ែដល ចផលិតជអងករស្រមប់នេំចញ្របមណ ៣ នេ ន េហយីនិងគុណភព
អងករកមពុជ ែដលទទួលបនចំ ត់ថន ក់ជអងករល្អបំផុតរបស់ពិភពេ ក កនុងរយៈេពល៣ឆន ជំប់គន  
ចប់ ងំពីឆន  ំ ២០១២មក។ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ក៏បនេសនី Lord Puttnam ជួយជំរុញឱយមន
វនិិេយគទុនអង់េគ្លស កនុងែផនកឧស ហកមមកិន្រសូវេនកមពុជ ែដល្របឈមនឹងករខ្វះខតេលីែផនក
ទុនហរិញញវតថុ និងបេចចកវទិយ េដីមបជីួយជំរុញករនេំចញនូវអងកររបស់កមពុជ ។ 

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី នងិLord Puttnam ក៏បនពភិក ផ្ល ស់ប្ដូរេយបល់គន ផងែដរ អំពីករ
ជួយឧបតថមភរបស់ច្រកភពអង់េគ្លស កនុងសកមមភពេ ះមីនេនកមពុជ។ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី បន
េលីកេឡងីអំពីករខិតខំរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងរបស់ ជញ ធរជតិកំចត់មីនកមពុជ េលីសកមម-
ភពេបសសំ តមីនេនកមពុជ ែដលសមិទធិផលសេ្រមចបនកនុងេពលឯកឧត្តម េធ្វីជអនុ្របធនទ១ី
របស់ ជញ ធរជតិកំចត់មនី រយៈេពល១១ឆន  ំគឺករថយចុះៃនចំននួជនរងេ្រគះេ យ្រគប់មីន ែដល
ពីមុនមនចំននួ្របមណ៤៣០០នក់កនុង១ឆន  ំមកេន្រតឹម្របមណ១០០នក់កនុង១ឆន  ំកនុងរយៈេពល
បីឆន ចុំងេ្រកយេនះ។  ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីក៏បន យតៃម្លខពស់ និងែថ្លងអំណរគុណ ចំេពះករជួយ
ឧបតថមភរបស់ច្រកភពអង់េគ្លស កនុងសកមមភពេ ះមីនេនះ។ 

េនកនុងឱកសជំនួបេនះែដរ ឯកឧត្តមឯកអគគ ជទូតអង់េគ្លស ក៏បនជំ បជូន ឯកឧត្តម
េទសរដ្ឋម្រន្ត ី អំពីករេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសចរបស់្រកសួងករបរេទសអង់េគ្លស កនុងករចុះហតថេលខ
េលីអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន  ស្ដីអំពកីរជបួពិេ្រគះេយបល់រ ង្រកសួងករបរេទសអង់េគ្លស 
និង្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជត ិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី
និងឯកឧត្តមឯកអគគ ជទូតអង់េគ្លស បនឯកភពគន ថ  នឹងេរៀបចំឱយមនករចុះហតថេលខេលីអនុ-
ស រណៈេនះ កនុងេពលអនគតដ៏ឆប់ខងមុខេនះ ។ 
 ជំនួបេនះ បនបញច ប់កនុងបរយិកសរកី យ និងសនិទធ ន លៃ្រកែលង។   
 

 

       ភនំេពញ ៃថងទី ១១ ែខ វចិឆិក ឆន ២ំ០១៦ 
 

 


