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2017 Autumn Conferment of Decoration 

Grand Cordon of the Order of the Rising Sun is conferred 

to Kitti Sedha Pundit Keat Chhon,  

Former Deputy Prime Minister and Minister of Economy and 

Finance of the Royal Government of Cambodia 
 

 

On 3 November 2017, the Government of Japan announced the foreign 

recipients of the 2017 Autumn Conferment of Decorations. Kitti Sedha Pundit Keat 

Chhon, Former Deputy Prime Minister and Minister of Economy and Finance of the 

Royal Government of Cambodia, was among the recipients. The Grand Cordon of 

the Order of the Rising Sun was conferred in recognition of His Excellency’s 

contribution to strengthening of the cooperation and friendly relations between Japan 

and Cambodia. 

 

His Excellency, as a high ranking government official, facilitated smooth 

implementation of Japanese Official development assistance (ODA) and increased 

its visibility to Japanese and Cambodian people. His Excellency also contributed to 

promote business relations as well as mutual understanding between Japan and 

Cambodia. 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 

ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
 

សេចក្ដបី្រកាេពត៌មាន 
លេខ. 41 PR-17/EoJ ថ្ងៃទ៦ី ខខវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ការផ្ដលស់ប្រឿងឥេសរយិយេេប្មារ់េរទរដូវឆ្ន ាំ២០១៧ 

The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun  

ជូន ក្ិតតិសេដ្ឋា រណ្ឌិ ត គាត ឈន់ 
អតីតឧរនាយក្រដាមន្តនតី រដាមន្តនតីប្ក្េងួសេដាក្ិចច និងហរិញ្ញ

វតថុននប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា  
 

 

នៅថ្ងៃទី៣ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋា ភបិាលជប ៉ុនបានប្បកាសអាំពីជនបរនទសខែលប្រូវ
ទទួលនប្រឿងឥសសរយិយសសប្ាបស់រទរែូវឆ្ន ាំ២០១៧។ កិរតនិសដ្ឋា បណ្ឌិ រ គារ ឈន ់ អរីរ
ឧបនាយករែាមន្តនត ី រែាមន្តនតីប្កសួងនសែាកិច្ច និងហិរញ្ញ វរថ៉ុថ្នប្ពះរាជាណាច្ប្កកមព៉ុជារឺជាឥសសរ
ជនមយួរបូកន៉ុងច្ាំនណាមននាះ។ នប្រឿងឥសសរយិយស “The Grand Cordon of the Order of 

the Rising Sun” ប្រូវបានផ្ដល់ជូននែើមបទីទួលស្គា ល់ការចូ្លរមួវភិារទានរបស់ឯកឧរដមកន៉ុង
ការពប្ងឹងកិច្ចសហប្បរិបរតិការ និងទាំនាកទ់ាំនងមរិតភាពរវាងប្បនទសជប ៉ុន និងកមព៉ុជា។ 

 
កន៉ុងនាមជាមន្តនតីជានែ់ពស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ឯកឧរតមបានជួយ សប្មបសប្មួលែល់ការអន៉ុ

វរតរនប្ាងជាំនួយអភវិឌ្ឍនផ៍្លូវការ (ODA) របស់ប្បនទសជប ៉ុន និងជាំរ៉ុញការយល់ែឹងរបស់ប្បជា
ជនជប ៉ុននិងកមព៉ុជាផ្ងខែរ។ ឯកឧរតមកប៏ានរមួច្ាំខណ្កកន៉ុងការជាំរ៉ុញទាំនាកទ់ាំនងពាណិ្ជជកមមក៏
ែូច្ជាភាពនោរយល់គាន រវាងជប ៉ុន និងកមព៉ុជា។ 
 

ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
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