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The visit of H.E. Mr. Taro Kono, Minister for Foreign Affairs  

of Japan, to the Kingdom of Cambodia 

 

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

8
th

 April, 2018, H.E. Mr. Taro Kono, Minister for Foreign Affairs of Japan, will visit the 

Kingdom of Cambodia. 

 

 During his visit, H.E. Mr. Kono will pay a courtesy call to Samdech Akka Moha Sena 

Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia, and hold the bilateral meeting with H.E. 

Mr. Prak Sokhonn, Senior Minister and Minister of Foreign Affairs and International 

Cooperation. 

 

 This year marks the 65
th

 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 areas.  

 

  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. 24 PR-18/EoJ                                 
       ថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

ដាំស ើ រទេសនរិចចរបេឯ់រឧតតម្ Taro Kono រដឋម្ន្រនតីការបរសទេជប ៉ុន               
ម្រកាន់ប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

 
 សាា នទូតជប ៉ុន មានមេចក្តីមសាេនេសរកី្រាយជម្រមាបជូនអ្នក្សារពត័ម៌ានជាតិ និងអ្នតរជាតិ 
មេត្តត ម្រជាបថា៖ ឯក្ឧតតេ Taro Kono រដ្ឋេន្រនតីការបរមទេជប ៉ុន នឹងអ្ម ជ្ ើញេក្បាំមពញទេសនកិ្ចចមៅ
ម្រពះរាជាណាចម្រក្ក្េព៉ុជាមៅថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៨ ។  
 
 ក្ន៉ុងដ្ាំម ើ រទេសនកិ្ចចមនះ ឯក្ឧតតេ Kono នឹងជួបេខេតងការគរួេេជាេយួ េមេតចអ្គគេហា
មេនាបតីមតមជា ហ ៉ុន ខេន នាយក្រដ្ឋេន្រនត ី ថ្នម្រពះរាជាណាចម្រក្ក្េព៉ុជា និងមានកិ្ចចម្របជ៉ុាំមទេភាគីជាេយួ 
ឯក្ឧតតេ ម្រាក្ ់េ៉ុែ៉ុន មទេរដ្ឋេន្រនត ីរដ្ឋេន្រនតីការបរមទេ និងេហម្របតិបតតិការអ្នតរជាតិ។ 
 
 ឆ្ន ាំមនះ គឺជាឆ្ន ាំថ្នែបួអ្ន៉ុេាវរយី៦៍៥ឆ្ន ាំថ្នទាំនាក្ទ់ាំនងការទូតរវាងជប ៉ុន និងក្េព៉ុជា ដូ្មចនះ
មយើងេងឃេឹថា ត្តេរយៈដ្ាំម ើ រទេសនកិ្ចចមនះ ទាំនាក្ទ់ាំនង និងកិ្ចចេហម្របតិបតតិការរវាងម្របមទេ
ទាំងពីរនឹងម្រតូវានពម្រងឹងបខនាេមទៀតម ើម្រគបវ់េ័ិយ។ 
 
 េម្រមាបព់ត័ម៌ានបខនាេ េូេទក្ទ់ងេក្កានខ់ននក្វបបធេ ៌ និងពត័ម៌ានថ្នសាា នទូតជប ៉ុន   
ត្តេរយៈម ែទូរេ័ពទ៖ ០២៣ ២១៧ ១៦១ ភាជ បប់នត (១១២១) រមឺនញើអ្៉ុីខេ  េក្កានអ់ាេ័យដ្ឋឋ ន៖ 
info.jpn@pp.mofa.go.jp។ 
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