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Opening Ceremony of the Consular Office of Japan in Siem Reap
The Embassy of Japan is pleased to inform national and international media that on
Sunday, 28 January, 2018, the Embassy of Japan held opening ceremony of the Consular
Office of Japan in Siem Reap at Sokha Palace Hotel (Siem Reap).
This event was presided over by H.E.Mr. NAKANE Kazuyuki, State Minister for
Foreign Affairs of Japan, with presences of Cambodian dignities, H.E. Mr. Seang Nam, Siem
Reap parliamentary representative, H.E. Mr. Nou Phalla, Chairman of Siem Reap Province
and Representative of Siem Reap Provincial Governor, H.E. Mr. Chhay Sinarith, Deputy
National Police Commissioner and H.E. Mr. HORINOUCHI Hidehisa, Ambassador of Japan.
H.E.Mr. Kazuyuki Nakane stated in his speech that we could see our close
relationship in Siem Reap, such as approximately 200 thousand Japanese tourists visiting
Angkor Wat every year and 370 Japanese residents and 19 Japanese companies working in
Siem Reap. He also stated that he was sure that the opening of Consular Office in Siem Reap
would bring our relationship to new stage, through the consul service as well as their work
for promoting bilateral exchanges and he hoped that, in this memorable year of 65th
anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and Cambodia, our
relationship will develop furthermore
During the ceremony, H.E. Mr. HORINOUCHI hidehisa handed the certification of
reward to Mr. Chan Tep Khemarin, the winner of logo competition of 65th Anniversary of
Friendship between Japan and Cambodia.

Embassy of Japan in the Kindom of Cambodia
Official Website: www.kh.emb-japan.go.jp

ស្ថានទូតជប៉ុនប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ពជា
៉ុ

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន

លេខៈ 05 PR-18/EoJ

ថ្ងៃទី២៩ ខខមករា ឆ្នាំ២០១៨

រិធីសបើរការ ិយាល័យរ៉ុងេល
៉ុ ជប៉ុនសៅរនងសេតត
សេៀម្រាប
៉ុ
ស្ថានទូតជប៉ុន មានកតីលស្ថមនស្សរ ីករាយជម្រមាបជូ នបណ្ត
ត អ្នកស្ថរព័ ត៌មានជាតិ និ ងអ្នតរ
ជាតិ លមត្តតម្រជាបថា៖ ស្ថានទូ ត បានលរៀបចាំពិធីលបើ កការ ិយាេ័យក៉ុ ងស្៉ុេជប៉ុនកន៉ុងលខតតលស្ៀមរាប ថ្ងៃទី
២៨ ខខមករា ឆ្ន២
ាំ ០១៨ លៅស្ណ្ត
ា គារស្៉ុខាផាលេស្ (លខតតលស្ៀមរាប)។

កមមវ ិធី លនេះមានការចូ េរួមលម្រកាមអ្ធីបតី ភាពរបស្់ឯកឧតតម NAKANE Kazuyuki អ្ន៉ុ រដ្ាមន្រនតី
ម្រកស្ួងការបរលទស្ជប៉ុន និងតាំណ្តងល្ញៀវកិតិ យ
ត ស្ជាន់ខពស្់កមព៉ុជា ឯកឧតតម លស្ៀង ណ្តាំ តាំណ្តងរាស្រស្ត
មណ្ឌេលស្ៀមរាប ឯកឧតតម នូ ផល្លា ម្របធានម្រកុមម្របឹកាលខតតលស្ៀមរាប និ ងជាតាំណ្តងអ្្ិ បាេលខតត
លស្ៀមរាប ឯកឧត្តម ឆ្យ ស្៉ុីណ្តរ ិទធិ អ្គ្គស្ង
ន ការរងនគ្របាេជាតិ ម្រពមទាំងឯកឧតតម ហូរ ីណ្ូអ្៉ុជិ
ហ៉ុីលដ្ហ៉ុីស្ថ ឯកអ្គ្គរាជទូតជប៉ុ នម្របចាំកមព៉ុជា។
ឯកឧតតម NAKANE Kazuyuki ខងាងកន៉ុងស្៉ុនក
ទ ថារបស្់ឯកឧតតមថា លយើងអាចស្លងេតល

ើញ

ភាពស្៉ុីជលម្រៅថ្នទាំ នាក់ទាំនងលយើងលៅទី លនេះកន៉ុងលខតតលស្ៀមរាប។ ជាលរៀងរាេ់ឆ្នាំ ម្របជាជនជប៉ុ នម្របមាណ្
២ខស្ននាក់មកទស្សនាម្របលទស្កមព៉ុជា លហើយភាគ្លម្រចើនគ្ឺ ល្ញៀវលទស្ចរមកលមើេម្របាស្ថទអ្ងគរ។

ម្របជា-

ជនជប៉ុនម្របមាណ្៣៧០នាក់កាំព៉ុងរស្់លៅលខតតលស្ៀមរាប និងម្រកុមហ៉ុនចាំនួន១៩លទៀតកាំព៉ុងវ ិនិ លយាគ្កន៉ុង
លខតតលស្ៀមរាប។ ឯកឧត្តមមានម្របស្ថស្ន៍បខនាមថា ឯកឧត្តមលជឿជាក់ថា ការលបើកការ ិយាេ័យក៉ុងស្៉ុេ
ជប៉ុ នកន៉ុងលខតតលស្ៀមរាបថ្ងៃលនេះ គ្ឺជាការលបើកទាំ ព័រងមីមួយចាំ ល

េះទាំនាក់ ទាំនងម្របលទស្លយើង ត្តមរយៈការផត

េ់លស្វាក៉ុងស្៉ុេយាងេអ ក៏ដ្ូចជាការជម្រមុញការផាាស្់បូវរវាងម្របលទស្ទាំ
ត
ងពី រឲ្យលៅម៉ុខ។ ជាច៉ុ ងលម្រកាយ
ឯកឧត្តមស្ងឃឹមថា ការលបើកការ ិយាេ័យក៉ុងស្៉ុេជប៉ុនលនេះ លធវើឲ្យទាំនាក់ទាំនងម្របលទស្ទាំងពី រ កាន់ ខតរ ីក
ចាំ លរ ើនកន៉ុងឆ្នាំលនេះ ខដ្េជាឆ្នាំខួបអ្ន៉ុស្ាវរ ីយ៍៦៥ឆ្នាំថ្នទាំនាក់ទាំនងការទូតរវាងម្របលទស្ជប៉ុន និងកមព៉ុជា។
កន៉ុងឱកាស្លនាេះ ឯកឧតតម ហូរ ីណ្ូអ្៉ុជិ ហ៉ុីលដ្ហ៉ុីស្ថ បានម្របគ្េ់វ ិញ្ញាបនប័ ម្រត និងរង្វវន់ដ្េ់
លល្លក ចន់ លទពលខមរ ិនទ ស្ិស្សវ ិទាេ័យកន៉ុងលខតតលស្ៀមរាប ខដ្េជាលបកខជនជ័ យល្ល្ីក៉ុងការម្របកួ
ន
ត
ម្របខជងបលងេើតេូលគគផាូវការថ្នខួបអ្ន៉ុ ស្ាវរ ីយ៦៥ឆ្នាំថ្នទាំ នាក់ទាំនងមិតតភាពរវាងជប៉ុ ន និ ងកមព៉ុជា។
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សុន្រទ កថា ឯកឧត្តម ហ ូរីណូអជ
ុ ិ ហុ៊ីដេហុ៊ីសា ឯកអគ្គរាជទ ូត្ជបន្
ុ
ថ្លែងកនងពិ
ធប៊ី បើកការិយាល័យកុងសល
ុ ជបន
ុ បៅកនងបេត្ត
បសៀមរាប
ុ
ុ

ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្ន២
ាំ ០១៨
- សូមគោរព ឯកឧត្តម NAKANE Kazuyuki អនុរដ្ឋមន្តនតីក្កសួងការបរគេសជបុន
- សូមគោរព ឯកឧត្តម ស

ៀង ណាំ ត្ំណាងរាស្តសតមណ្ឌលគសៀមរាប

- សូមគោរព ឯកឧត្តម នូ ផល្លា ក្បធានក្កុមក្បឹកាគេត្តគសៀមរាប និងជាអនកត្ំណាងដ្៏
េពង់េពស់របស់ឯកឧត្តមអភិបាលគេត្តគសៀមរាប
- សូមគោរព គភញៀវកិត្ិយ
ត សទំងអស់ជាេីគមក្ត្ី
ថ្ងៃគនេះ េញំុមានគសចកដីគោមនសសរ ីករាយយងថ្ក្កលលងលដ្លបានគរៀបចំពិធីជប់គលៀង

គដ្ើមបីអបអរោេរពិធីសគមាោធគបើកការ ិយល័យកុងសុលជបុនក្បចំគេត្តគសៀមរាប សោយមាន
វត្តមានរបស់ឯកឧត្តម NAKANE អនុរដ្ឋមន្តនតីក្កសួងការបរគេសជបុន ឯកឧត្តម ស
ត្ំណាងរាស្តសតមណ្ឌលគសៀមរាប

ៀង ណាំ

និងឯកឧត្តម នូ ផល្លា អនកត្ំណាងដ្៏េពង់េពស់របស់ឯកឧត្តម

អភិបាលគេត្តគសៀមរាប។
មយងវ ិញគេៀត្ គោយោរមានការជួយគក្ជាមលក្ជងពីសំណាក់ ឯកឧត្តម គោកជំទវ
គោក គោកស្សីទំងអស់លដ្លមានវត្តមានគៅេី គនេះ គេើបគយើងអាចមកជួបសំគណ្េះសំណាល
ោនគៅថ្ងៃគនេះបាន។
េញំុសូមលងែងអំណ្រគុណ្ចំគ

េះឯកឧត្តម គោកជំទវ គោក គោកស្សីទំងអស់។ គេត្ត

គសៀមរាប លដ្លជាេឹកដ្ីគេសចរណ្៍ដ្៏សំខាន់ និងជាេីគមាេនៈរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្កកមពុជា
បាននិងកំពុងរ ីកចគក្មើនបនតគេៀត្ គ

ើយមានគភញៀវគេសចរជាគក្ចើនមកពីក្គប់ក្បគេសគលើពិភព

គោក គដ្ើមបីគធវើដ្ំគណ្ើរមកេសសនាក្បាោេអងគរកនុងគនាេះក៏មានក្បជាជនជបុនផងលដ្រ។ បុនាាន
ឆ្នំចុងគក្កាយគនេះ ចំនួនក្បជាជនជបុនលដ្លរស់គៅរយៈគពលយូរកនុងេឹ កដ្ីគេត្តគសៀមរាបគនេះ

ក៏មានការគកើនគ

ើងផងលដ្រ។ ការផដល់គសវាលផនកកុងសុលសក្មាប់ក្បជាជនជបុនលដ្លរស់គៅ

រយៈគពលលវង និងរយៈគពលេែីបានកាែយគៅជាកិចចការដ្៏ចំបាច់ គ

ត្ុដ្ូគចនេះគ

ើយគេើបកាលពី

ថ្ងៃេី១លេមករាឆ្នំ២០១៨គនេះ គយើងេញំុបានគបើកការ ិយល័យកុងសុលមួយក្បចំគៅគេត្ត
គសៀមរាបគនេះ។

ស្សបគពលលដ្លោានេូត្ជបុនក្បចំក្បគេសកមពុជា និង ការ ិយល័យកុងសុលជបុនក្បចំ

គេត្តគសៀមរាប នឹងផដល់គសវាកមាកុងសុលដ្៏សំខាន់ ជូនដ្ល់ក្បជាជនជបុ នលដ្លរស់គៅកនុង

ក្បគេសកមពុជា និងក្បជាជនកមពុជាគនាេះ ោាប័នទំង២ក៏បានគដ្ើរត្ួ យងសំខាន់កុងការបនត
ន
រ ឹត្
ចំណ្ងមិត្តភាពរវាងក្បគេសជបុន និងក្បគេសកមពុជាផងលដ្រ។

េញំុសូមជូនពរ ឯកឧត្តម គោកជំ ទវ គោក គោកស្សី សូមមានសុេភាពលអ សុភមងគល

និងសូមឱ្យមិត្ភា
ត ពជបុន - កមពុជា កាន់ លត្រ ីកចគក្មើ ន។
សូមអរគុណ្!

