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

ជនំបួរ ងឯកឧត្តម ្របក់ សុខុន េទសរដ្ឋម្រន្ត ី
 រដ្ឋម្រន្តកីរបរេទស នងិសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជត ិ

 នងិឯកឧត្តម Csaba Ory ឯកអគគរដ្ឋទូតហុង្រគ្ីរបចកំមពុជ  
****** 

េនៃថងទី ០៣ ែខ វចិឆិក ឆន ២ំ០១៦ េវ េម៉ង១០:០០នទី ្រពឹក ឯកឧត្តម ្របក់ សុខុន 
េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តកីរបរេទស នងិសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជត ិបនអនុញញ តឱយឯកឧត្តម Csaba Ory 
ឯកអគគរដ្ឋទូតហុង្រគី្របចេំនកមពុជ ែដលមននិេវសន ្ឋ នេនទី្រកុង ណូយ ចូលជួប សែម្តងករ
គួរសម និងពិភក ករងរ េនទីស្តីករ្រកសួង ។ 

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី បនសែម្តងនូវករ ្វ គមន៍ចំេពះដំេណីររបស់ឯកឧត្តមឯកអគគរដ្ឋទូត
មកកន់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េហយីបនសែម្តងនូវករេពញចិត្តចំេពះ ថ នភពបចចុបបនន ៃន 
ទំនក់ទំនងមតិ្តភព និងកចិចសហ្របតិបត្តិកររ ង្របេទសទងំពីរ  និងបន យតៃម្លខពស់ចំេពះករ
រមួវភិគទនេ យផទ ល់របស់ឯកឧត្តមឯកអគគរដ្ឋទូត េនកនុងករព្រងឹងនិងព្រងកីទំនក់ទំនងេនះ។  

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី បនរលឹំកេឡងីវញិថ ្របេទសហុង្រគី គឺសថិតកនុងចំេ ម្របេទស 
ែដលបនផ្តល់ករគ្ំរទ និងចូលមកជួយកមពុជមុនេគ បនទ ប់ពកីមពុជ្រតូវបនរេំ ះពីរបប្របល័យពូជ
សន៍ បុ៉ល ពត េនកនុងឆន  ំ១៩៧៩ េហយី ងនមឱយ ជរ ្ឋ ភបិល និង្របជជនកមពុជ ឯកឧត្តម

េទសរដ្ឋម្រន្ត ី ក៏បនសែម្តងនូវកតញញុ ធម៌ជូនចំេពះរ ្ឋ ភិបល និង្របជជនរបស់ហុង្រគ ី ស្រមប់
ករជួយឧបតថមភនឱកសេនះ។  

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ក៏បនរលឹំកេឡងីវញិ ពីលទធផលែផ្លផក ៃនដំេណីរទស នកិចចរបស់រដ្ឋម្រន្តី
ករបរេទសហុង្រគី មកកន់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កលពីែខ មក  ឆន ២ំ០១៦ កន្លងមកេនះ ែដលកនុង
ឱកសេនះ ភគីទងំពីរ បនចុះហតថេលខេនេលីកិចច្រពមេ្រពៀង ស្តីអីពីករជំរុញ នងិករករពរ
វេិយគទុនេទវញិេទមក ហុង្រគីបនសនយផ្តល់ដល់កមពុជនូវឥណទនចំននួ២៧ នដុ ្ល រ ស្រមប់ 
េ្របី្របស់កនុងករជំរុញករផ្ល ស់ប្តូរពណិជជកមមរ ង្របេទសទងំពីរ េហយីនិងករ្រពមេ្រពៀងគន  ឱយមន
ករចុះហតថេលខេលីអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន  ស្តីអំពីករជួបពិេ្រគះ រ ង្រកសួងករបរេទស
ទងំពីរ ។ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ក៏បនេលីកេឡងី នូវបំណងជំរុញឱយមនករចុះហតថេលខេលី
អនុស រណៈេនះ  ឱយបនឆប់រហ័សកនុងេពលខងមុខ។ 

ឯកឧត្តមឯកអគគរដ្ឋទូត បនជ្រមបជូនឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី អពំីករយកចតិ្តទុក ក់របស់
ឯកឧត្តម កនុងករព្រងឹងព្រងីកកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង្របេទសទងំពីរ។ ឯកឧត្តមឯកអគគរដ្ឋទូត 
ក៏បនគូសបញជ ក់ថ ហុង្រគី េគរពនូវ ល់ករសេ្រមចរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលេកីតេចញ
េឡងីេ យករេបះេឆន តេ្រជីស ងំេ យេសររីបស់្របជជនកមពុជ េហយីឯកឧត្តមឯកអគគរដ្ឋទូត 
ក៏បនសែម្តងនូវអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ ចេំពះករគ្ំរទរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ចំេពះ



េបកខភពរបស់ហុង្រគីជសមជិកៃន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  ស្រមប់ ណត្តិឆន ២ំ០១៧ ដល់ឆន ំ
២០១៩ ។ 

េនកនុងករពិភក អំពីករព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករេទ្វភគី ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី និង
ឯកឧត្តមឯកអគគរដ្ឋទូតបន្រសបេយបល់គន ថ ករបេងកីតេឡងីនូវមនទីរពណិជជកមមហុង្រគី - កមពុជ 
(Hungarian - Cambodian Trading House )េនទី្រកុងភនំេពញ កលពីែខមក  ២០១៦ កន្លង
មកេនះ គឺបនបងកលកខណៈងយ្រសួលស្រមប់ករជំរុញទំនក់ទំនងែផនកេសដ្ឋកិចច ពណិជជកមម និង
េទសចរណ៍ រ ង្របេទសទងំពីរ។ 

 ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ក៏បនគូសបញជ ក់ថ បចចុបបននទំនក់ទំនងែផនកេសដ្ឋកិចច និងែផនក
េទសចរណ៍រ ង្របេទសទងំពីរ េនមនកំរតិ េហយីឯកឧត្តម ក៏បនេលីកេឡងីពីបំណងរបស់កមពុជ 
ចង់ឱយមនករព្រងីកបែនថមេទៀត នូវកិចចសហ្របតិបត្តិករេលីែផនកេសដ្ឋកិចច េទសចរណ៍ រ ង្របេទស
ទងំពីរ។ 

ជករេឆ្លីយតប ឯកឧត្តមឯកអគគរដ្ឋទូត បនជំ បជូនឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ថ ហុង្រគី 
នឹងបញជូ នគណៈ្របតិភូដកឹនេំ យ្របមុខទី្របឹក របស់រដ្ឋម្រន្តកីរបរេទសហុង្រគី មកកន់កមពុជ េន
ៃថងទី២៣-២៤ ែខវចិឆិក េដីមបេីធ្វីករពិភក ជក់ែស្ដងជមួយនងឹកមពុជ េនេលីលទធភពៃនករព្រងីក
ទំនក់ទនំងសហ្របតិបត្តកិររ ង្របេទសទងំពីរ ពេិសសេលីែផនកេសដ្ឋកិចច ពណិជជកមម វនិិេយគ 
និងេទសចរណ៍។  

ចំេពះករចុះហតថេលខេលីអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន  ស្ដីអំពីករជួបពិភក រ ង
្រកសួងករបរេទសទងំពីរ ឯកឧត្តមឯកអគគរដ្ឋទូត បនជំ បជូន ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ថ ភគី
ហុង្រគី បនេ្រតៀមខ្លួន ្វ គមន៍ដំេណីរទស នកិចចរបស់គណៈ្របតិភូ្រកសួងករបរេទសកមពុជ េទ
្របេទសហុង្រគី េដីមបចុីះហតថេលខេលីអនុស រណៈ ស្តីពីករជួបពិេ្រគះរ ង្រកសួងករបរេទសទងំពីរ។ 

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីនងិឯកឧត្តមឯកអគគរដ្ឋទូត ក៏បនពិភក ផ្ល ស់ប្ដូរេយបល់គន  ផងែដរ 
អំពីកិចចសហ្របតិបត្តិករេលីវស័ិយអប់រ ំ ែដលកន្លងមក គឺហុង្រគីបនយល់្រពមផ្ដល់ រូបករណ៍
ដល់និស តិកមពុជ ចំននួ១៥ រូបករណ៍កនុង១ឆន  ំ សំ ប់េទសិក េន្របេទសហុង្រគីកនុងចេន្ល ះឆន ំ
២០១៤-២០១៦ បុ៉ែន្តកនុងករអនុវត្តជក់ែស្ដង គឺេ្រជីសេរសីបនែតនិស តិចំនួន០៥នក់បុ៉េ ្ណ ះ។ 
ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី បនេសនីឯកឧត្តមឯកអគគរដ្ឋទូត ពិភក ជមួយ្រកសួងអប់រកំមពុជរៈិរកវធិី 
េដីមបេីធ្វីយ៉ង ចេ្របី្របស់ឱយបនអស់នូវ រូបករណ៍ ែដល្របេទសហុង្រគី បនផ្ដល់ឱយ
និស តិកមពុជ។ 
 ជំនួបពិភក េនះ បនបញច ប់កនុងបរយិកសរកី យ និងសនិទធ ន ល ។   
 

  ភនំេពញ ៃថងទី ០៧ ែខ វចិឆិក ឆន ២ំ០១៦ 


