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ជនំបួរ ងឯកឧត្តម ្របក់ សុខុន េទសរដ្ឋម្រន្ត ី
 រដ្ឋម្រន្តកីរបរេទស នងិសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជត ិ

 នងិឯកឧត្តម Hidehisa HORINOUCHI ឯកអគគ ជទូតជបុ៉ន 
្របចេំន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

****** 
 

េន្រពឹកៃថងទី ២៧ ែខ ធនូ ឆន ២ំ០១៦ េវ េម៉ង ១០:៣០ នទី ឯកឧត្តម ្របក់ សុខុន េទសរដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តកីរបរេទស នងិសហ្របតិបត្តិករអន្តរជត ិបនអនុញញ តឱយឯកឧត្តម Hidehisa HORINOUCHI ឯក
អគគ ជទូតថមរីបស់ជបុ៉ន្របចេំនកមពុជ ជួបសំែដងករគួរសម េនទីស្តីករ្រកសួងករបរេទស និងសហ
្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។ 

េនកនុងជំនួបេនះ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីបនសំែដងនូវករ ្វ គមន៌យ៉ងកក់េក្ត  និងករអប
អរ ទចំេពះករែតង ងំឯកឧត្តម HORINOUCHI ជឯកអគគ ជទូតរបស់ជបុ៉ន ្របចេំន្រពះ ជ

កមពុជ។  
ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី បន យតំៃលខពស់ និងកររកី យេពញចិត្តចំេពះករកីចំេរនីដ៏ល្អ

្របេសីរ កនុងទំនក់ទំនងមតិ្តភពនិងកចិចសហ្របតិបត្តិករេលី្រគប់វស័ិយ រ ងកមពុជនិងជបុ៉ន  េហយី
ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីក៏បនសំែដងកររកី យ នងិករ ្វ គមន៍ ចំេពះបំណង្របថន របស់ជបុ៉ន ែដល
ចង់តេម្លីងក្រមិតទំនក់ទំនងរ ង្របទសទងំពីរ ពី”ភពជៃដគូរយុទធ ្រស្ត” ែដលបនក ងេឡងី
េនឆន ២ំ០១៣ េទដល់កំរតិ “ភពជៃដគូយុទធ ្រស្តទូលំទូ យ”។ 

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ក៏បនេលីកេឡងីអំពីទំនក់ទនំងករងរ ក៏ដូចជទំនក់ទំនងផទ ល់ខ្លួន
ដ៏ល្អរ ងឯកឧត្តម ជមួយនិងឯកអគគ ជទូតមុន េហយីឯកឧត្តម បនសំែដងនូវក្តីសងឃមឹថ ឯកឧត្តម
ឯកអគគ ជទូតថមី របស់ជបុ៉នែដលមនបទពិេ ធន៌ករទូតសមបូរែបប នឹងរមួចំែណកដ៏សកមមកនុងករ
ព្រងឹងនិងព្រងីកបែនថមេទៀត នូវទំនក់ទំនងនិងកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង្របទសទងំពីរ។ 

ឯកឧត្តមឯកអគគ ជទូត បនសំែដងករឯកភពជមួយឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីកនុងករ យតៃម្ល
ខពស់េ យកររកី យេពញចិត្ត ចំេពះករវវិត្តន៍ដ៏ល្អ្របេសីរៃនទំនក់ទំនងកចិចសហ្របតិបត្តិករេលី
្រគប់វស័ិយរ ង្របទសទងំពីរ។ ឯកឧត្តមឯកអគគ ជទូត ក៏បនសំែដងនូវកររកី យចំេពះករេកីន
េឡងីយ៉ងខ្ល ងំនូវវនិិេយគទុនរបស់ជបុ៉នេនកមពុជ កនុងេនះគវឺនិិេយគទុនសំ ប់ករ ងសង់ផ រ
ទំេនីប AEON ទីមួយេនកមពុជ  េហយីឯកឧត្តម ក៏បនេលីកេឡងីអំពីដំេណីរករ ងសង់នេពល
បចចុបបនននូវផ រទំេនីប AEON ទីពីរ ែដលបញជ ក់អំពកីរចប់ រមមណ៌របស់វនិិេយគិនជបុ៉ន កនុងកររក



សីុេនកមពុជ។ ឯកឧត្តម ក៏បនជ្រមបជូនឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីថ ឯកឧត្តម នឹងខិតខំកនុងករជំរុញ
វនិិេយគទុនរបស់ជបុ៉នមកកន់កមពុជបែនថមេទៀត ។ 

ឯកឧត្តមឯកអគគ ជទូត ក៏បនជំ បជូនឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ថ បចចុបបននជបុ៉នកំពុងែត
េ្រតៀមេរៀបចំស្រមប់ករេបីកករយិល័យកុងសុ៊លរបស់ជបុ៉ន្របចេំនេខត្តេសៀម ប ែដលនឹងរមួ
ចំែណកែថមេទៀត កនុងករបេងកីនេឡងីនូវេភញ វេទសចរជបុ៉នមកកមពុជ បនទ ប់ពីករបេងកីតេ យមន
េជីងេ ះេហរី្រតង់ រ ង្របេទសទងំពីរ។ 

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីក៏បនជំ បជូនឯកឧត្តមឯកអគគ ជទូតជបុ៉ន អំពីកររកីចេ្រមីនេលីែផនក
េសដ្ឋកិចច អំពកីរវវិត្តន៍ដ៏ល្អៃនសភពករណ៍េនកមពុជនេពលបចចុបបនន ពិេសសគឺអំពីេជគជ័យៃនករ
ចុះេឈម ះេបះេឆន តរបស់្របជជនកមពុជ សំ ប់ករេបះេឆន តនេពលខងមុខេនះេហយីែដលកនុង
េនះ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ក៏បនែថ្លងអំណរគុណចំេពះជបុ៉ន សំ ប់ករគ្ំរទនិងករជំនយួឧបតថមភ
ដល់គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត។ 

ឯកឧត្តមឯកអគគ ជទូត ក៏បនសំែដងនូវករចប់ រមមណ៌េហយីនិងករ យតៃម្លខពស់ចំេពះ
លទធផលែដលកមពុជសេ្រមចបន កនុងករចុះេឈម ះេបះេឆន តកនុងេពលកន្លងមកថមីៗេនះែដលកនុងេនះ
មន្របជជន្របមណ ៨១% ៃនចំនួន្របជជន្រគប់ យុេបះេឆន ត បនចុះេឈម ះេបះេឆន ត  េហយី
ឯកឧត្តម ក៏បនធនអះ ងចំេពះឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តថី ជបុ៉ននឹងបន្តគ្ំរទ និងផ្តល់នូវករជួយ
ឧបតថមភដល់ករេរៀបចំករេបះេឆន តេនកមពុជ។ 

ឯកឧត្តមឯកអគគ ជទូត បនេលីកេឡងីអំពីករ យតៃម្លខពស់របស់ឯកឧត្តមផទ ល់ ក៏ដូចជរបស់
រ ្ឋ ភិបលជបុ៉ន ចំេពះដេំណីករ្របជធិបេតយយេនកមពុជែដលឯកឧត្តមបនគូសបញជ ក់ថ េបីេ្របៀប
េធៀបជមួយ្របេទសននកនុងតំបន់ េឃញីថ កមពុជអនុវត្តបនល្អ នូវដំេណីរករ្របជធិបេតយយ នេពល
បចចុបបននេនះ។ 

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីក៏បនជ្រមបជូនឯកឧត្តមឯកអគគ ជទូត អំពីដំេណីរករែកទ្រមង់ែដល
បននិងកំពុងដំេណីរករនេពលបចចុបបនន េនកនុង្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ
ពិេសសគឺករែកែ្របរចនសមពន័ធរបស់្រកសួង ករ ងសង់ គរថមី េនកនុងបរេិវណ្រកសួងបែនថមេទៀត 
េហយីនិងករេរៀបចំបេងកីតេឡងីនូវវទិយ ថ នរបស់្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។ 

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី និងឯកឧត្តមឯកអគគ ជទូត ក៏បនពភិក ផ្ល ស់ប្តូរេយបល់គន អំពី 
លទធភពសហ្របតិបត្តិករកនុងអនគត រ ងវទិយ ថ នរបស់្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករ
អន្តរជតិ ជមួយនិងវទិយ ថ នរបស់្រកសួងករបរេទសជបុ៉ន េហយីឯកឧត្តមឯកអគគ ជទូត ក៏បនេសនី  
ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីបញជូ នគណៈ្របតិភូ្រកសួងករបរេទស េទពិនិតយ និងផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៍ អំពី
ករបេងកីតេឡងីនូវវទិយ ថ នករទូតរបស់ជបុ៉ន។ 
 

 

  ភនំេពញ ៃថងទី ២៩ ែខ ធនូ ឆន ២ំ០១៦ 


