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The visit of H.E. Mr. Kentaro SONOURA, Advisor to the Prime 

Minister of Japan, to the Kingdom of Cambodia 

 

 The Embassy of Japan is pleased to inform national and international media that, on 

23rd March, H.E. Mr. Kentaro Sonoura, Advisor to the Prime Minister of Japan, will visit the 

Kingdom of Cambodia. 

 

 During his visit, H.E. Mr. Sonoura will make a keynote speech at the Opening Session 

of Seminar on Japan-Mekong Cooperation organized by Cambodian Institute of Cooperation 

and Peace (CICP) in Raffles Le Royal Hotel and he will meet high dignitaries of the Royal 

Government of Cambodia to exchange views on bilateral cooperation and regional issues. 

 

 This year marks the 65th Anniversary of diplomatic relations between Japan and 

Cambodia and we hope that, through his visit, the relation and cooperation of the both 

countries will be strengthened in various sectors.  

 

  For inquiry, please contact to the Culture and Information Section of the Embassy of 

Japan at 023 217 161, (Ext. 1121) or Email: info.jpn@pp.mofa.go.jp. 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 
 

No. 23 PR-18/EoJ                                 
       ថ្ងៃទី២២ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

ដាំស ើ រទេសនរិចចរបេឯ់រឧតតម្ Kentaro SONOURA ទីប្បឹរានាយរ   
រដឋម្ន្រនតីជប ៉ុនម្រកាន់ប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

 
 ស្ថា នទូតជប ៉ុន មានសេចក្តីសស្ថមនេសរកី្រាយជម្រមាបជូនអ្នក្ស្ថរពត័ម៌ានជាតិ និងអ្នតរជាតិ 
សមត្តត ម្រជាបថា៖ ឯក្ឧតតម Kentaro SONOURA ទីម្របឹក្ានាយក្រដ្ឋមន្រនតីជប ៉ុន នឹងអ្ស ជ្ ើញមក្បាំសពញ
ទេសនកិ្ចចសៅម្រពះរាជាណាចម្រក្ក្មព៉ុជាសៅថ្ងៃទី២៣ ខែមនីា ។  
 
 ក្ន៉ុងដ្ាំស ើ រទេសនកិ្ចចសនះ ឯក្ឧតតម SONOURA នឹងខងែងេ៉ុនទរក្ថា សៅក្ន៉ុងក្មមវធីិសបើក្េិក្ខា
ស្ថលាេតីពីកិ្ចចេហម្របតិបតតិក្ខរជប ៉ុន-សមគងគ ខដ្លសរៀបចាំសោយវទិាស្ថា នខែមរេាំរាបេ់ហម្របតិបតតិក្ខរ 
និងេនតិភាព(CICP) សៅេណាឋ គាររា ហវល ឡឺរ  ូយ ល់។ ឯក្ឧតតម ក្នឹ៏ងជបួេខមតងក្ខរគរួេមជាមយួ
នឹងមន្រនតរីាជក្ខរជានែ់ពេ់ក្ន៉ុងជរួរាជរោឋ ភបិាលក្មព៉ុជាសដ្ើមបផី្លែ េ់បតូរទេសនវេ័ិយអ្ាំពីកិ្ចចេហម្របតិបតតិក្ខរ 
សទវភាគី និងបញ្ហា ក្ន៉ុងតាំបន។់ 
 
 ឆ្ន ាំសនះ គឺជាឆ្ន ាំថ្នែបួអ្ន៉ុេាវរយី៦៍៥ឆ្ន ាំថ្នទាំនាក្ទ់ាំនងក្ខរទូតរវាងជប ៉ុន និងក្មព៉ុជា ដូ្សចនះ
សយើងេងឃមឹថា ត្តមរយៈដ្ាំស ើ រទេសនកិ្ចចសនះ ទាំនាក្ទ់ាំនង និងកិ្ចចេហម្របតិបតតិក្ខររវាងម្របសទេ
ទាំងពីរនឹងម្រតូវបានពម្រងឹងបខនាមសទៀតសលើម្រគបវ់េ័ិយ។ 
 
 េម្រមាបព់ត័ម៌ានបខនាម េូមទក្ទ់ងមក្ក្ខនខ់ននក្វបបធម ៌ និងពត័ម៌ានថ្នស្ថា នទូតជប ៉ុន   
ត្តមរយៈសលែទូរេ័ពទ៖ ០២៣ ២១៧ ១៦១ ភាជ បប់នត (១១២១) រសឺនញើអ្៉ុីខម លមក្ក្ខនអ់ាេ័យោឋ ន៖ 
info.jpn@pp.mofa.go.jp។ 
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