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ជនំបួរ ងឯកឧត្តម ្របក់ សុខុន េទសរដ្ឋម្រន្ត ី
 រដ្ឋម្រន្តកីរបរេទស នងិសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជត ិ

 ជមយួគណៈ្របតភូិ ធរណរដ្ឋ កស្ដង់ៃនសហព័នធរុស ុ ី 
****** 

េនរេសៀលៃថងទី ០២ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៦ េវ េម៉ង១៥:០០នទី េនទីស្តីករ្រកសួង 
ឯកឧត្តម ្របក់ សុខុន េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តីករបរេទសនិងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ បនទទួល 
ជួបពិភក ករងរជមួយគណៈ្របតិភូរបស់ ធរណរដ្ឋ កស្តង់(Tatarstan)ៃនសហពនធ័រុស ុ ី
ែដលដឹកនេំ យឯកឧត្តម Nikolay Nikiforov រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងគមនគមន៍ និង្របព័នធផ ព្វផ យ
របស់សហព័នធរុស ុ ីនិងជសហ្របធនគណៈកមមករចំរុះអន្តររ ្ឋ ភិបលរុស ុ ី- កមពុជ េហយីនិងឯកឧត្តម 
Rustam Minnikhanov ្របធនរដ្ឋរបស់ ធរណរដ្ឋ កស្តង់ ។ 

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី បនសែម្ដងករ ្វ គមន៍ចំេពះ្របធនរដ្ឋ កស្តង់ និងគណៈ្របតិភូ 
ែដលអេញជ ីញមកបំេពញទស នកិចចជេលីកដំបូងេនកមពុជ េហយីបនចត់ទុកថ ដំេណីរទស នកិចច 
របស់គណៈ្របតិភូ កស្តង់ នេពលេនះ ជក នុវត្តភពដ៏សំខន់មយួសំ ប់ឲយភគីទងំពីរ 
បេងកីតេឡងីនូវទំនក់ទំនងេ យផទ ល់រ ងកមពុជ - ធរណរដ្ឋ កស្តង់ ។ 

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី បនគូសបញជ ក់ថឆន ២ំ០១៦េនះ ជឆន ែំដលេពរេពញេទេ យ 
ករផ្ល ស់ប្ដូរទស នកិចចរ ង្របេទសទងំពីរ េដីមប្ីរបរពធខួបទ៦ី០ឆន ៃំនទនំក់ទំនងករទូតរ ងកមពុជនិង 
រុស ុ ីពិេសស គឺជំនួបផ្លូវកររ ងសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីកមពុជ 
ជមួយឯកឧត្តម Dmitry Medvedev នយករដ្ឋម្រន្តីរបស់សហព័នធរុស ុ ី េនទី្រកុងមូ៉សគូ និងជមួយ 
ឯកឧត្តម Vladimir Putin ្របធនធិបតីរុស ុ ី េន Sochi កលពីែខឧសភ កន្លងមកេនះ ្រពមទងំ 
ដំេណីរទស នកិចចរបស់ឯកឧត្តម Nikolay Nikiforov េនកមពុជចំនួន២េលីក  េហយីនិងដំេណីរ 
ទស នកិចចរបស់ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីេន្របេទសរុស ុ ីចំនួន២េលីក កនុងឆន ២ំ០១៦េនះ។ 

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី បនរលឹំកេឡងីវញិអំពីជំនបួរ ងឯកឧត្តម ជមួយឯកឧត្តម Sergey 
Lavrov រដ្ឋម្រន្តីករបរេទសរុស ុ ី េហយីនិងជមួយរដ្ឋម្រន្តី Nikiforov ែដលជសហ្របធនគណៈ 
កមមករចំរុះអន្តររ ្ឋ ភិបលរុស ុ ី- កមពុជ កនុងឱកសទស នកិចចរបស់ឯកឧត្តម េនទី្រកុងមូ៉សគូ កលពី 
ែខតុ កន្លងមកេនះ ែដលកនុងឱកសេនះ ភគីទងំពីរ បនពិភក ផ្ល ស់ប្ដូរេយបល់គន េនេលី 
បញ្ហ ជេ្រចីន េលីករព្រងឹងព្រងីកកិចចសហ្របតិបត្តិករេទ្វភគី េហយីនិងេលីបញ្ហ តំបន់ និងបញ្ហ  
អន្តរជតិ ែដលមនផល្របេយជន៍រមួ។ ទស នកចិចខងេលីេនះ ក៏បនផ្ដល់នូវក នុវត្តភពដ៏ 
សំខន់មួយសំ ប់ឲយភគីទងំពីរ សែម្ដងនូវកររកី យេពញចិត្តចំេពះមិត្តភពជ្របៃពណីដ៏រងឹម ំ
និងករេជឿទុកចិត្តគន េទវញិេទមក េហយីនិងកិចចសហ្របតិបត្តិករ ដ៏ជិតសនិទធរ ង្របេទសទងំពីរ ។ 



េនកនុងកិចចពភិក េនះ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ក៏បនសែម្ដង រជថមីម្ដងេទៀត នូវកត្តញញូ ធម៌ 
របស់ ជរ ្ឋ ភិបលនិង្របជជនកមពុជ ចំេពះរ ្ឋ ភិបលនិង្របជជនរបស់អតីតសហភពសូេវៀត 
និងរបស់រុស ុនីេពលេនះ ែដលបនផ្ដល់ករជួយឧបតថមភគ្ំរទ្រគប់ែបបយ៉ងចេំពះកមពុជ កនុងេពល 
ែដលកមពុជជួបនូវករលំបកយ៉ងខ្ល ងំនងិមនតំរូវករជេ្រចីន បនទ ប់ពីបនរេំ ះពីរបប្របល័យ 
ពូជ សន៍បុ៉លពត កនុងឆន ១ំ៩៧៩ ។  

េនកនុងជំនួបេនះ ឯកឧត្តម Rustam Minnikhanov បនសែម្ដងនូវករចប់ រមមណ៍ 
យ៉ងខ្ល ងំ និងករេកតសញប់ែសញងចំេពះវបបធម៌កមពុជ ពិេសសមរតកវបបធម៌្រប ទបុ ណនន 
េនេខត្តេសៀម ប ែដលឯកឧត្តមផទ ល់និងគណៈ្របតិភូបនេទទស ន មុនមកកន់ទី្រកុងភនំេពញ។ 
ឯកឧត្តម បនចត់ទុកថ មរតកវបបធម៌ដ៏ៃថ្លថ្ល របស់កមពុជ គឺជមូល ្ឋ នស្រមប់ករទក់ទញេទសចរ 
ពីបរេទស និងពី្របេទសរុស ុ ី។ 

ឯកឧត្តម Rustam Minnikhanov បនគូសបញជ ក់ថ ទស នកិចចរបស់ឯកឧត្តម និង 
គណៈ្របតិភូ នេពលេនះ បននមំកនូវតំ ងរបស់្រកុមហុ៊នសំខន់ៗជេ្រចីនរបស់ ធរណរដ្ឋ 

កស្តង់ េដីមបេីធ្វីករទំនក់ទំនងជមួយនឹងសហគមន៍ធុរកចិចរបស់កមពុជ េធ្វីករពិភក េដីមប ី
បេងកីតេឡងីនូវទំនក់ទំនងែផនកធុរកិចចរ ង ធរណរដ្ឋ កស្តង់ជមួយ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
ឯកឧត្តម ក៏បនេលីកេឡងីនូវបំណង្របថន ចង់ឱយឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី ដឹកនគំណៈ្របតិភូ ែដល 
រមួមនតំ ងសហគមន៍ធុរកិចចរបស់កមពុជ េនកនុងឱកសៃនករចូលរមួកិចច្របជុំេលីកទី១០របស់ 
គណៈកមមករច្រមុះអន្តររ ្ឋ ភិបលកមពុជ-រុស ុ ីែដលេ្រគងនឹង្រប្រពឹត្តេទកនុងឆន ២ំ០១៧ េន ធ- 
រណរដ្ឋ កស្តង់ េដីមបបីន្តជួបពិភក ជមួយសហគមន៍ធុរកិចចរបស់ ធរណរដ្ឋ កស្តង់។ 

េនកនុងជំនួបេនះែដរ ឯកឧត្តម Nikolay Nikiforov បន យតៃម្លខពស់ នងិបនសែម្តង 
នូវករេពញចិត្តចំេពះកររកីចេ្រមីន កនុងកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង្របេទសទងំពីរ ពិេសសគឺលទធផល 
្របកបេ យែផ្លផក  េនកនុងឆន ២ំ០១៦ ែដលជខួបេលីកទី៦០ៃនទំនក់ទំនងករទូតរ ង្របេទស 
ទងំពីរ។ ឯកឧត្តម ក៏បន យតៃម្លខពស់ចំេពះករខិតខំរបស់ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី និងរបស់្រកសួង 
ករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ កនុងករជំរុញនិងេលីកកមពស់ទំនក់ទំនងកចិចសហ្របតិ- 
បត្តិកររ ង្របេទសទងំពីរេនះ។ 

ឯកឧត្តម Nikolay Nikiforov និង ឯកឧត្តម Rustam Minnikhanov បនគូសបញជ ក់
អំពីបំណង្របថន កនុងករែស្វងរកក នុវត្តភពស្រមប់ករព្រងកីទំនក់ទំនងសហ្របតិបត្តិករ រ ង 
កមពុជនិងរុស ុ ី ក៏ដូចជរ ងកមពុជនិង ធរណរដ្ឋ កស្តង់ កនុងេនះក៏មនករេធ្វី ជីវកមមរមួ 
ផងែដរ។ 

ជករេឆ្លីយតប ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ក៏បនសែម្តងនូវករ ្វ គមន៍ចំេពះបំណង្របថន  
របស់សហព័នធរុស ុ ី កនុងករបេងកីតឱយមន ជីវកមមរមួរ ងកមពុជ-រុស ុ ី េនកនុងវស័ិយទូរគមនគមន៍ 
េហយីឯកឧត្តម ក៏បនជ្រមបជូនថ កមពុជ េ្រតៀមខ្លួនទទួលដេំណីរទស នកិចចរបស់អនកជំនញករ
សហព័នធរុស ុមីកកន់កមពុជ េដីមបពីិភក ជមួយនងិសហគមន៍ធុរកិចចកមពុជ កនុងករែស្វងរកក - 
នុវត្តភពស្រមប់ព្រងីកទនំក់ទំនងសហ្របតិបត្តិករ ែផនកេសដ្ឋកិចច ពណិជជកមម េទសចរណ៍ ។ល។ 



រ ង្របេទសទងំពីរ។ ឯកឧត្តម ក៏បនេលីកពីបំណង្របថន របស់កមពុជ កនុងករនេំចញនូវផលិត
ផលកសិកមម ផលិតផល យនភ័ណ្ឌ  េទកន់សហព័នធរុស ុ ី េហយីបនអំពវនវឲយមនករវនិិេយគ
ទុន កនុងែផនកឧស ហកមមកិន្រសូវេនកមពុជផងែដរ។ 

កនុងវស័ិយអប់រ ំ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី បនេលីកេឡងីពីបំណងឱយមនករបណ្តុ ះប ្ត ល
ចំេពះនិស តិកមពុជ េន មសកលវទិយល័យននរបស់សហព័នធរុស ុ។ី 

េនកនុងជំនួបេនះែដរ ភគីទងំពីរ ក៏បន្រសបទស នៈគន ថ ទស នកិចចេលីកេនះ គឺជករ 
ចប់េផ្តីម េហយីសងឃមឹថេទអនគត នងឹមនករផ្ល ស់ប្តូរទស នកិចចរ ងគណៈ្របតិភូ ក៏ដូចជរ ង 
សហគមន៍ធុរកិចចៃន្របេទសទងំពីរ េដីមបសីេ្រមចឱយបននូវករព្រងីកទំនក់ទំនងសហ្របតិបត្តិករ
ែផនកេសដ្ឋកិចច ពណិជជកមម េទសចរណ៍រ ង្របេទសទងំពីរ។ 
 ជំនួបពិភក េនះ បនបញច ប់កនុងបរយិកសសនិទធ ន ល និងរកី យៃ្រកែលង។   
 

  ភនំេពញ ៃថងទី ០៧ ែខ វចិឆិក ឆន ២ំ០១៦ 


