
មតិអបអរសាទរដោយឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទតូ្យជូិ គ្ូម៉ា ម៉ា រ ូ

កនុងពិធីប្បគ្ល់លិខតិ្សរដសើរពីរដ្ឋមន្ត ត្ីប្កសួងការបរដទសជប៉ា៉្ុ  

ជូ្ឯកឧត្តមបណ្ឌ តិ្អ ៉ុម រមយណ្ី អគ្គនាយកវិទាសាា ្បដចេកវិទាកមពុជា 

ថ្ងៃទី១៥ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

 

 

សូមគោរព! 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្អ ុម រមយណី្ អគគនាយកវទិ្យាស្ថថ នបគចេកវទិ្យាកមពុជា 

 

 

 

ជាបឋម ខ្ុុំសូមសម្មតងនូវអុំណ្រស្ថទ្យរគោយគស្ថម ោះសម័រគជូនដល់ឯកឧត្តមចុំគ ោះ
ការទ្យទួ្យលបាននូវលិខិត្សរគសើរពីរដឋមន្តនតីរកសួងការបរគទ្យសជប ុន។ 

 

 

គៅកនុងឱកាសដ៏សុំខាន់គនោះ សូមអនុញ្ញា តិ្គោយខ្ុុំម្ណ្នាុំជូនដល់ឯកឧត្តម 
គោក គោកស្សីទុំងអស់នូវសមិទ្យធិផលដ៏ធុំគធងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្អ ុម រមយណី្ ។ 

 

***************************** 
 

 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្អ ុម រមយណី្ បានទ្យទួ្យលនូវោហារបូករណ៍្រោឋ ភិបាលជប ុន
គ ើយបានគៅសិកាគៅរបគទ្យសជប ុនកនុងឆ្ន ុំ១៩៩៣។ គៅគពលគនាោះ ឯកឧត្តមគឺជា
និសសិត្ម្ខមរជុំនាន់ទី្យ១ ម្ដលទ្យទួ្យលបានោហារបូករណ៍្ពីរោឋ ភិបាលជប ុន។ 

 

 

កនុងរយៈគពល៧ឆ្ន ុំននការសិការបស់ឯកឧត្តម គៅស្ថកលវទិ្យាល័យHokkaido 
និងវទិ្យាស្ថថ នបគចេកវទិ្យា Kitami របគទ្យសជប ុន ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្អ ុម រមយណី្មិនរតឹ្មម្ត្
បញ្េ ប់យ ងគជាគជ័យនូវថ្នន ក់អនុបណ្ឌិ ត្ និងបណ្ឌិ ត្ននជុំនាញវសិវករអគគីសនី និង                    

គអឡិចរត្ូនិចប ុគ ណ្ ោះគទ្យ ប ុម្នតឯកឧត្តមក៏បានគធវើការស្ស្ថវរជាវជាគរចើនគោយស ការ
ជាមួយអនកស្ស្ថវរជាវជនជាតិ្ជប ុន។  ាមមរយៈការស្ស្ថវរជាវគនោះ ឯកឧត្តមបានគធវើការ
គបាោះពុមពផាយជាគរចើននូវនិគកេបបទ្យនិងអត្ថបទ្យម្ដលជាសមិទ្យធិផលដុំបូងបងអស់គៅកនុង
កិចេស របតិ្បត្តិការវស័ិយសិកាធិការជប ុន-កមពុជា។ 

 

បនាទ ប់ពីបញ្េ ប់ការសិកាគៅរបគទ្យសជប ុន ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្រមយណី្ បានគធវើ
មាតុ្ភូមិនិវត្តមកកាន់របគទ្យសកមពុជាវញិគៅកនុងឆ្ន ុំ២០០២។  បនាទ ប់ពីរត្លប់មកវញិភ្លល ម
ឯកឧត្តមក៏រត្ូវបានម្ត្ងាមុំងជាអគគនាយករងននវទិ្យាស្ថថ នបគចេកវទិ្យាកមពុជាកនុងឆ្ន ុំ
២០០៣។ 

 

ចាប់ាមុំងពីឯកឧត្តមទ្យទួ្យលត្ុំម្ណ្ងជាអគគនាយករង ននវទិ្យាស្ថថ នបគចេកវទិ្យា         

កមពុជា ឆ្ន ុំ២០០៨ ឯកឧត្តមបានចូលរមួយ ងសកមមកនុងបមាល ស់បតូរសិកាជាមួយនិង



ស្ថកលវទិ្យាល័យ និងវទិ្យាស្ថថ ននានាគៅរបគទ្យសជប ុនគ ើយបានចូលរមួយ ងធុំគធង
ដល់ការជរមុញយុវជនជប ុន-កមពុជា និងកិចេស របតិ្បត្តិការវស័ិយសិកាធិការ។ 

គរកាមគុំនិត្ផតួចគផតើមរបស់ឯកឧត្តម   វទិ្យាស្ថថ នបគចេកវទិ្យាកមពុជាបានចុោះ ត្ថ
គលខាគលើកិចេរពមគរពៀងបមាល ស់បតូរជាមួយស្ថកលវទិ្យាល័យ និងវទិ្យាស្ថថ នគៅរបគទ្យស
ជប ុនជាគរចើន ដូចជាវទិ្យាស្ថថ នបគចេកវទិ្យាKochi គៅឆ្ន ុំ២០០៨ ស្ថកលវទិ្យាល័យTokai

កនុងឆ្ន ុំ២០០៩ ស្ថកលវទិ្យាល័យKochi និងស្ថកលវទិ្យាល័យKanazawa កនុងឆ្ន ុំ២០១១ 
ស្ថកលវទិ្យាល័យKyushuនិងស្ថកលវទិ្យាល័យNihon Fukushi កនុងឆ្ន ុំ២០១២ជាគដើម។ 
ជាងគនោះគៅគទ្យៀត្  វទិ្យាស្ថថ នបគចេកវទិ្យាកមពុជាបានគធវើការស ការស្ស្ថវរជាវជាមួយ
រកុម  ុនជប ុនជាគរចើន ដូចជារកុម  ុនNippon Koei និងរកុម  ុនChugoku Electric 

Power ។  

 

ាមមរយៈប ា្ ញដ៏ធុំរបស់ឯកឧត្តមគៅកនុងសងគមជនជាតិ្ជប ុន បណ្ឌិ ត្រមយណី្
បានគមើលគឃើញពីឱកាសទ្យទួ្យលបានោហាររបូករណ៍្ជាគរចើនពីរបគទ្យសជប ុន សរមាប់
និសសិត្វទិ្យាស្ថថ នបគចេកវទិ្យាកមពុជា  ម្ដលកនុងគនាោះរមួមានរកុម  ុន Minebea មូលនិធិ 
Sumitomo និងមូលនិធិ Ebara។  និសសិត្ម្ដលបានសិកាគរកាមោហាររបូករណ៍្ទុំងគនាោះ
គឺកុំពុងម្ត្បគរមើការជាវសិវករយ ងសុំខាន់គៅរកុម  ុន ឬក៏គោងចរកជប ុនគៅកមពុជា និង
ជួយគរជាមម្រជងយ ងសកមម នូវោល់សកមមភ្លព ណិ្ជជកមមរបស់ជនជាតិ្ជប ុន គៅ   
កមពុជា។ 

 

បណ្ឌិ ត្រមយណី្ក៏ធ្លល ប់បានជួយដល់ស្ថថ នទូ្យត្ជប ុន កនុងកិចេខិត្ខុំរបឹងម្របងគដើមបី
គរជើសគរ ើសនិសសិត្ោហារបូករណ៍្រោឋ ភិបាលពីរបគទ្យសកមពុជា គៅសិកាគៅរបគទ្យស   
ជប ុន។ បណ្ឌិ ត្រមយណី្រមួស ការជាមួយស្ថថ នទូ្យត្ជប ុន បានគរៀបចុំនូវកិចេរបជុុំពនយល់
ម្ណ្នាុំសតីអុំពីោហារបូករណ៍្របស់រោឋ ភិបាលជប ុនជាគរចើនគលើកគៅវទិ្យាស្ថថ នបគចេក
វទិ្យាកមពុជា។ 

គរៅពីគនោះគៅគទ្យៀត្ឯកឧត្តមរមួជាមួយបុគគលិក វទិ្យាស្ថថ នបគចេកវទិ្យាកមពុជា បាន
ផតល់ថ្នន ក់គរៀនបុំប នសរមាប់គបកេជនោហារបូករណ៍្ាមុំងពីឆ្ន ុំ២០១១មក ម្ដលជាកាមត ជ
រមុញគោយនិសសិត្វទិ្យាស្ថថ នបគចេកវទិ្យាកមពុជាោចជាប់នូវការរបលងោហារបូករណ៍្ 
គ ើយទ្យទួ្យលបាន   ឱកាសសិកាគៅរបគទ្យសជប ុន។ ជាលទ្យធផល ចុំនួនគបកេជនកមពុជា
ម្ដលទ្យទួ្យលបាន    ោហារបូករណ៍្ជប ុនបនតគកើនគឡើងពីមួយឆ្ន ុំគៅមួយឆ្ន ុំ។ 

 
 

 

បណ្ឌិ ត្អ ុម រមយណី្ ឯកឧត្តម គោកជុំទវ គោក គោកស្សី អនកនាងកញ្ញា ! 

 

ទ្យុំនាក់ទ្យុំនងរវាងជប ុន និងកមពុជា បានរកីចគរមើនយ ងឆ្ប់រ ័សនិងកាន់ម្ត្មាន
ភ្លពទូ្យលុំទូ្យោយគៅរយៈគពលប ុនាម នឆ្ន ុំកនលងគៅគនោះ។ ជាការពិត្ គរៅពីទ្យុំនាក់ទ្យុំនង   



វស័ិយនគយបាយ និងកិចេស របតិ្បត្តិការគសដឋកិចេ ដ៏រងឹមាុំជារបនពណី្ ទ្យុំនាក់ទ្យុំនង
កនុងវស័ិយថ្មីៗដូចជាការវនិិគយគ បមាល ស់បតូរយុវជន កីឡា និងកិចេស របតិ្បត្តិការខាង
ម្ផនកវបបធម៌ ក៏បានរកីចគរមើនយ ងខាល ុំងកាល កនុងរយៈគពលចុងគរកាយគនោះផងម្ដរ។ 

 

 

គៅកនុងកាលៈគទ្យសៈដូគចនោះ ខ្ុុំសងឃឹមគជឿជាក់ថ្ន គយើងទុំងអស់ោន គៅទី្យគនោះនឹង 
សិកាពីសមិទ្យធិផលដ៏អស្ថេ រយរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្រមយណី្ អស់រយៈគពលជាគរចើនឆ្ន ុំកនុង
ការគលើកសទួយទ្យុំនាក់ទ្យុំនងគទ្យវភ្លគី និងគធវើកិចេស របតិ្បត្តិការគៅវញិ    គៅមកគដើមបី
ពរងឹងបម្នថមនូវទ្យុំនាក់ទ្យុំនងមិត្តភ្លពម្ដលកុំពុងម្ត្មាន រវាងរបគទ្យសគយើងទុំងពីរ។  

 

 

ជាចុងគរកាយគនោះ ខ្ុុំសូមបង្ហា ញនូវគសចកតីអុំណ្រស្ថទ្យរយ ងរជាលគរៅដល់ឯក
ឧត្តមបណ្ឌិ ត្អ ុម រមយណី្ចុំគ ោះសមិទ្យធិផលយ ងធុំគធងរបស់ឯកឧត្តមគដើមបីរបគទ្យសទុំង
ពីរជប ុន និងកមពុជាអស់រយៈគពលជាគរចើនឆ្ន ុំគនោះ។ ខ្ុុំក៏សូមម្ថ្លងអុំណ្រគុណ្ដល់
វត្តមានរបស់ឯកឧត្តម គោក គោកស្សី ទុំងអស់កនុងការចូលរមួអបអរស្ថទ្យរដល់ឯក
ឧត្តមអ ុម រមយណី្ កនុងការទ្យទួ្យលបាននូវលិខិត្សរគសើរដ៏សុំខាន់នាោរតី្គនោះ។  

សូមម្ថ្លងអុំណ្រគុណ្! 

 

 


