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Keynote Address  

H.E. PRAK Sokhonn, Deputy Prime Minister 

Minister of Foreign Affairs and International Cooperation  

at the Public Seminar on 

“ASEAN-Japan Cooperation and Ways Forward in the Next 50 Years’’ 

 

06 August 2022 

Hyatt Regency Hotel, Phnom Penh, Cambodia  

********* 

 

● H.E. HAYASHI Yoshimasa, Minister of Foreign Affairs of Japan, 

● H.E. Dr. SOK Siphana, Chairman of the Board of Director, ASEAN 

Vision Institute, 

● Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, 

Good Afternoon!! 

1. I have to say that I am very glad to be with my good friend, H.E. 

HAYASHI, Minister of Foreign Affairs of Japan, this afternoon. I managed to 

make the extra mile, but it is a great pleasure to be with you because you come 

from afar and every one of us is tired, but we are so happy to see each other 

again today. I thank the Asian Vision Institute and the Embassy of Japan for 

inviting me and for organising this seminar, which is quite futuristic, in my 

view, as we all try to foresee how we can take this ASEAN-Japan cooperation 

forward to the next 50 years. As you said, we don’t know where we will be in 

the next 50 years, but let’s set some visions for our children and grandchildren 

for the next 50 years. 

2. But before I move on to my main keynote address, please allow me to 

take this opportunity to sincerely offer my deepest condolences once again to 

https://www.mofa.go.jp/about/hq/fm_corner/hayashi/index.html
https://www.mofa.go.jp/about/hq/fm_corner/hayashi/index.html
https://www.mofa.go.jp/about/hq/fm_corner/hayashi/index.html
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the people of Japan for the loss of former Prime Minister Shizo Abe. 

Excellencies, Ladies and Gentlemen, we spend the last few days discussing on 

many burning issues and tremendous challenges facing our region and the 

world, utilising many platforms of ASEAN (the EAS, the AARF) to exchange 

our views and our positions in a search for peace, for stability, for prosperity in 

the region and then as ASEAN turns 55 in the next few days, actually after 

tomorrow.  

3. The ASEAN-Japan relations were established nearly 50 years ago, 

making Japan one of ASEAN’s oldest partners. Since then, ASEAN-Japan 

friendship and cooperation have continued to deepen and broaden, based on 

mutual trust and equal partnership. Japan’s continued commitment to 

promoting durable peace, shared prosperity and sustainable development is 

truly felt and appreciated in our region. Indeed, ASEAN views Japan as our 

closest friend and a reliable partner. 

4. Next year, we look forward to the commemoration of the 50th 

Anniversary of ASEAN-Japan Relations. All these years, ASEAN appreciated 

Japan’s unwavering support for ASEAN centrality and ASEAN-centred 

regional architecture which have substantially contributed to regional peace 

and security. Our cooperation covers various areas from combatting 

transnational crimes, maritime security, and cybersecurity to practical trust and 

confidence building measures in the region. In the context of Japan’s Free and 

Open Indo Pacific strategy, many cooperation activities found some synergy in 

the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).  

5. In the area of economic cooperation, Japan is ASEAN’s fourth largest 

trading partner, with two-way trade amounting to USD 204.0 billion. Japan is 

also ASEAN’s third largest source of foreign direct investment (FDI), with total 

FDI inflows from Japan amounting to USD 8.5 billion in 2020. Together, ASEAN 
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and Japan have worked to promote regional supply chain connectivity, 

especially in recent years as we intensify our economic recovery efforts in the 

post-COVID-19 pandemic. Here I find the role of the Japanese business sector 

very crucial and they continue to invest in ASEAN, taking advantage of the 

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement.  

6. In the area of Socio-Cultural Cooperation, ASEAN appreciates Japan’s 

“heart-to-heart” partnership which has made substantial inroads in promoting 

cultural, sports and people-to-people exchanges. Advancing people-to-people 

connectivity, especially among the youth, was also another way to strengthen 

cooperation in tourism and education. Japan’s support to ASEAN’s efforts in 

narrowing the development gap through the Initiative for ASEAN Integration 

was and is also much appreciated.  

Excellency HAYASHI, Ladies and Gentlemen,  

7. Moving forward for the next 50 years, there are great expectations that 

the ASEAN-Japan relations will be greatly enhanced. Japan’s interest in 

establishing ASEAN-Japan Comprehensive Strategic Partnership is certainly 

the best route to boost our relations in the areas of digital economy and digital 

infrastructure, innovation, smart cities, infrastructure development, and 

human resource development, especially for highly-skilled digital workforce.  

8. The huge potential and benefit of the Regional Comprehensive Economic 

Partnership (RCEP) Agreement, which has entered into force on 1 January 2022, 

will be a significant contributor to the post-pandemic economic recovery efforts 

in the short term. In the long run, this mega free trade agreement will certainly 

transform our region beyond our expectations.  

9. I also foresee ASEAN-Japan advancing cooperation in building capacity 

for Small and Medium Enterprises, women and young entrepreneurs, 
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especially in their application of digital technology for businesses. In 

addressing climate change, there are also much more potential in expanding 

practical cooperation on green growth as well as promoting transition to clean 

energy and low-carbon society.  

10. As the year 2023 will mark the Golden Jubilee of ASEAN-Japan relations, 

we look forward to commemorating this auspicious occasion with our peoples 

placed at the heart of our agenda. We certainly see great opportunity to pushing 

forward the ASEAN-Japan Strategic Partnership to greater heights.  

11. Allow me now to end my remark by encouraging all the participants here 

to actively contribute your ideas and thoughts on how we can enhance together 

ASEAN-Japan relations for the better.  

12. On that note, may I wish this event a resounding success and declare the 

seminar open. Thank you! 

 

* * * * * 
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សុន្ទរកថាគន្្លឹះ 
ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន្ ឧបនាយករដ្ឋមន្តន្ត ី

រដ្ឋមន្តន្តីប្រកសងួការបរទេស និ្ងសហប្របតិ្បត្តកិារអន្តរជាតិ្ 
ទៅកនុងសកិាា សាលាសាធារណៈសតពីី 

"កិច្ចសហប្របតិ្បត្តកិារអាសា៊ា ន្-ជប ុន្ និ្ងមាគ៌ា ទ ព្ ឹះទៅអនាគត្ កនុងរយៈទពល ៥០ ន្ ាំខាងមុខ" 
 

ថ្ងៃេី០៦ ខខសហីា ន្ ាំ២០២២ 
សណ្ឋឋ គរ Hyatt Regency រាជធានី្ភ្នាំទពញ ប្របទេសកមពុជា 

********* 

 ឯកឧត្តម ហាយ ហ្ីុ យ ៉ូហ្ីុមា សា (HAYASHI Yoshimasa) រដ្ឋមន្តន្តីការបរទេសជប ុន្ 
 ឯកឧត្តមបណឌិ ត្ សុក សីុផាន់្ណ្ឋ ប្របធាន្ប្រកមុប្របលកាភិ្ាល ថ្ន្វេិាសាា ន្ច្កាុ វស័ិយអាសីុ (AVI) 
 ទភ្ញៀវកិត្តិយស អស់ទលាក ទលាកប្រសី 

សាយណ័ហ សួសតី !! 

១. ខញុ ាំពិត្ជារកីរាយណ្ឋស់ខដ្លាន្ជួបជាមួយមិត្តលអរបស់ខញុ ាំ ឯកឧត្តម ហាយ ហ្ុី (HAYASHI) 
រដ្ឋមន្តន្តីការបរទេសជប ុន្ ទៅរទសៀលថ្ងៃទន្ឹះ។ ខញុ ាំពិត្ជារកីរាយណ្ឋស់ខដ្លាន្ច្៉ូលរួមជាមួយ  
ឯកឧត្តម ទោយសារឯកឧត្តមាន្ទ វ្ីដ្ាំទណីរពីច្មាៃ យ ទហយីទយងីរាល់គន ពិត្ជាទន្ឿយហត់្ ប ុខន្ត
ពួកទយីងសបាយចិ្ត្តណ្ឋស់ខដ្លាន្ជួបគន មដងទេៀត្ទៅថ្ងៃទន្ឹះ។ ខញុ ាំស៉ូមអរគុណច្ាំទ ឹះ  
វេិាសាា ន្ច្កាុវស័ិយអាសុី និ្ងសាា ន្េ៉ូត្ជប ុន្ ខដ្លាន្អទ ជ្ ីញខញុ ាំច្៉ូលរមួ និ្ងាន្ទរៀបច្ាំសិកាា សាលា 
ទន្ឹះទ ីង ខដ្លតាមេស្ន្ៈរបស់ខញុ ាំ ទន្ឹះជាកមមវ ិ្ ីខដ្លទផាត ត្ទលីអនាគត្ ក៏ដ្៉ូច្ជាពាយមគិត្
េុកជាមុន្ទលីវ ិ្ ីសាន្តសតខដ្លទយងីអាច្ជាំរុញកិច្ចសហប្របតិ្បត្តិការអាសា៊ា ន្-ជប ុន្ទន្ឹះ ទ ព្ ឹះទៅកាន់្ 
រយៈទពល ៥០ ន្ ាំខាងមុខ។ ដ្៉ូច្ខដ្លាន្ទលីកទ ងី ទយងីមិន្ដ្លងថាទយងីន្លងទៅដ្ល់េីណ្ឋទនាឹះ
ទេកនុងរយៈទពល ៥០ ន្ ាំខាងមុខ ប ុខន្តទយីងអាច្រួមគន កាំណត់្ច្កាុ វស័ិយមួយច្ាំន្ួន្សប្រមាប់ក៉ូន្ៗ 
និ្ងទៅៗរបស់ទយងី កនុងរយៈទពល ៥០ ន្ ាំខាងមុខ។ 
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២. ប ុខន្តមុន្ទពលខដ្លខញុ ាំបន្តទៅកាន់្សុន្ទរកថាគន្្លឹះរបស់ខញុ ាំ ស៉ូមអនុ្ញ្ញា ត្ឱ្យខញុ ាំទ្្ៀត្កនុងឱ្កាសទន្ឹះ 
ទដី្មបីច្៉ូលរមួរ ាំខលកេុកាដ៏្ទប្រកៀមប្រកាំបាំផុត្របស់ខញុ ាំមតងទេៀត្ ច្ាំទ ឹះប្របជាជន្ជប ុន្កនុងការាត់្បង់ន្៉ូវ
អតី្ត្នាយករដ្ឋមន្តន្តី ទលាក សុីន្ហ ៉្ូ អាទប (Shizo Abe)។ ឯកឧត្តម ទលាកជាំទាវ អស់ទលាក 
ទលាកប្រសី ទយីងច្ាំណ្ឋយទពលប ុនាម ន្ថ្ងៃចុ្ងទប្រកាយទន្ឹះ ទដី្មបីពិភាកាទលីបញ្ញហ ទតត ៗ និ្ងបញ្ញហ
ប្របឈមច្មបងៗជាទប្រចី្ន្ ខដ្លត្ាំបន់្និ្ងពិពទលាកទយងីកាំពុងជួបប្របេឹះ ទោយាន្ទប្របីប្រាស់ទវេិកា
ជាទប្រចី្ន្របស់អាសា៊ា ន្ ដ្៉ូច្ជា កិច្ចប្របជុាំអាសុីប៉ូ ៌ា  និ្ងទវេិកាត្ាំបន់្អាសា៊ា ន្ជាទដី្ម ទដី្មបីផ្ាស់បត៉ូ រ 
េស្ន្ៈ និ្ងជាំហររបស់ទយងីកនុងការខសវងរកសន្តិភាព សាិរភាព និ្ងវបុិលភាពកនុងត្ាំបន់្ ប្រសបទពល
ខដ្លអាសា៊ា ន្ឈាន្ច្៉ូលដ្ល់អាយុ ៥៥ ន្ ាំ នាប ុនាម ន្ថ្ងៃខាងមុខ ទ លគឺគឺថ្ងៃបនាទ ប់ពីថ្ងៃខសអក។ 

៣.េាំនាក់េាំន្ងអាសា៊ា ន្-ជប ុន្ប្រតូ្វាន្បទងកីត្ទ ីងជិត្ ៥០ ន្ ាំមុន្ ខដ្លទន្ឹះទ វ្ីឱ្យប្របទេសជប ុន្ 
ក្ាយជាថ្ដ្គ៉ូវយ័ច្ាំណ្ឋស់ជាងទគមួយរបស់អាសា៊ា ន្។ ចាប់តាាំងពីទពលទនាឹះមក េាំនាក់េាំន្ងមិត្តភាព 
និ្ងកិច្ចសហប្របតិ្បត្តិការអាសា៊ា ន្-ជប ុន្ ប្រតូ្វាន្បន្តទ វ្ីឱ្យកាន់្ខត្សុីជទប្រៅ និ្ងេ៉ូលាំេ៉ូលាយជាង
មុន្ ទោយខផអកទលីការទជឿេុកចិ្ត្តគន ទៅវញិទៅមក និ្ងភាពជាថ្ដ្គ៉ូទសមីភាពគន ។ ការបន្តនិ្រន្តភាព
ថ្ន្ការទបតជាញ ចិ្ត្តរបស់ជប ុន្ កនុងការទលីកកមពស់សន្តិភាពយ៉ូរអខងវង វបុិលភាពរួម និ្ងការអភិ្វឌ្ឍ
ប្របកបទោយចី្រភាព គឺពិត្ជាទច្ញជាខផ្ផាក   និ្ងេេួលាន្ការទកាត្សរទសីរទៅកនុងត្ាំបន់្ទយងី។ 
ពិត្ណ្ឋស់ អាសា៊ា ន្ចាត់្េុកជប ុន្ជាមិត្តដ៏្ជិត្សនិេធ និ្ងថ្ដ្គ៉ូខដ្លអាច្េុកចិ្ត្តាន្បាំផុត្របស់ 
ទយងី។ 

៤. ទៅ ន្ ាំទប្រកាយ ទយីងន្លងទ វ្ីការរ ាំលលកខួបអនុ្សាវរយី៍ទលីកេី៥០ ថ្ន្េាំនាក់េាំន្ងអាសា៊ា ន្-ជប ុន្។ 
សប្រមាប់រយៈទពលកន្្ងមកទន្ឹះ អាសា៊ា ន្ាន្ទកាត្សរទសីរច្ាំទ ឹះការគាំប្រេឥត្ងាកទររបស់ជប ុន្
ច្ាំទ ឹះមជឈភាពអាសា៊ា ន្ និ្ងនិ្មាម បន្កមមត្ាំបន់្ខដ្លទផាត ត្ទលីអាសា៊ា ន្ ខដ្លាន្រមួច្ាំខណកយ ង
សាំខាន់្ដ្ល់សន្តិភាព និ្ងសន្តិសុខកនុងត្ាំបន់្។ កិច្ចសហប្របតិ្បត្តិការរបស់ទយីងប្រគបដ្ណត ប់ទលី 
វស័ិយជាទប្រចី្ន្ រាប់ចាប់ពីការប្របយុេធប្រប្ាំងន្លងឧប្រកិដ្ឋកមម្្ងខដ្ន្ សន្តិសុខលាំហសមុប្រេ និ្ង 
សន្តិសុខតាមប្របព័ន្ធអិុន្្ឺណិត្ រហ៉ូត្ដ្ល់ វធិាន្ការទដី្មបកីសាងការទជឿេុកចិ្ត្ត និ្ងេាំនុ្កចិ្ត្តខបប
ជាក់ខសតងទៅកនុងត្ាំបន់្។ ទៅកនុងបរបិេថ្ន្ “យុេធសាន្តសតឥណឌ៉ូ -ា សុីហវកិទសរ ីនិ្ងទបីកច្ាំហ” របស់
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ជប ុន្ សកមមភាពសហប្របតិ្បត្តិការជាទប្រចី្ន្ ាន្បងាហ ញឱ្យទ ីញពីការបន្្ុីគន មួយច្ាំន្ួន្ទៅកនុង 
“េស្ន្វស័ិយអាសា៊ា ន្សតីពីឥណឌ៉ូ -ា សុីហវកិ” ។ 

៥. ទៅកនុងវស័ិយថ្ន្ថ្ន្កិច្ចសហប្របតិ្បត្តិការខផនកទសដ្ឋកិច្ច ប្របទេសជប ុន្គឺជាថ្ដ្គ៉ូ ណិជជកមម ា្ំ 
ជាងទគេី ៤ របស់អាសា៊ា ន្ ជាមួយន្លងេាំហាំ ណិជជកមមទេវភាគីមាន្ច្ាំន្ួន្ ២០៤ ប៊ាីលាន្ដុ្ល្ារ។  
ជប ុន្ក៏ជាប្របភ្ពថ្ន្ការវនិិ្ទយគផាទ ល់ពីបរទេស (FDI) ជាងទគេី ៣ របស់អាសា៊ា ន្ ជាមួយន្លង 
លាំហ៉ូរFDI សរុបពីប្របទេសជប ុន្ច្ាំន្ួន្ ៨.៥ ប៊ាីលាន្ដុ្ល្ារ កនុង ន្ ាំ ២០២០។ ជារមួ អាសា៊ា ន្ និ្ង 
ជប ុន្ាន្សហការគន ទលីកកមពស់ការត្ភាជ ប់ខខ្ប្រច្វាក់ផគត់្ផគង់កនុងត្ាំបន់្ ជាពិទសសកនុងប ុនាម ន្ ន្ ាំចុ្ង
ទប្រកាយទន្ឹះ ទៅទពលខដ្លទយីងខិពប្រងលងកិច្ចខិត្ខាំប្របលងខប្របងសាត រទសដ្ឋកិច្ចរបស់ទយីងទៅកនុង
ដ្ាំណ្ឋក់កាលទប្រកាយក៉ូវដី្-១៩។ កនុងន័្យទន្ឹះ ខញុ ាំយល់ទ ីញថា ត្ួនាេីថ្ន្វស័ិយ្ុរកិច្ចជប ុន្មាន្ 
សារៈសាំខាន់្ខ្ាាំងណ្ឋស់ ទហីយពួកទគបន្តវនិិ្ទយគកនុងអាសា៊ា ន្ ទោយទាញយកអត្ាប្របទយជន៍្ 
ពី “កិច្ចប្រពមទប្រពៀងភាពជាថ្ដ្គ៉ូទសដ្ឋកិច្ចប្រគប់ប្រជុងទប្រជាយអាសា៊ា ន្-ជប ុន្”។ 

៦. ទៅកនុងវស័ិយថ្ន្កិច្ចសហប្របតិ្បត្តិការខផនកសងគម-វបប្ម៌ា អាសា៊ា ន្ស៉ូមទកាត្សរទសីរច្ាំទ ឹះភាពជា
ថ្ដ្គ៉ូ "ទបឹះដ្៉ូង-និ្ង-ទបឹះដ្៉ូង" របស់ប្របទេសជប ុន្ ខដ្លសទប្រមច្ាន្លេធផលយ ងសាំខាន់្ កនុងការ
ទលីកកមពស់ការផ្ាស់បត៉ូរវបប្ម៌ា កីឡាក៏ដ្៉ូច្ជា ប្របជាជន្និ្ងប្របជាជន្ផងខដ្រ។ ការពប្រងលងការត្ភាជ ប់
រវាងប្របជាជន្និ្ងប្របជាជន្ ជាពិទសសកនុងច្ាំទណ្ឋមយុវជន្ គឺជាវ ិ្ ីសាន្តសតមួយទេៀត្កនុងការពប្រងលង
កិច្ចសហប្របតិ្បត្តិការទលីវស័ិយទេសច្រណ៍ និ្ងការអប់រ ាំផងខដ្រ។ ការគាំប្រេរបស់ប្របទេសជប ុន្
ច្ាំទ ឹះកិច្ចខិត្ខាំប្របលងខប្របងរបស់អាសា៊ា ន្កនុងការបប្រងួមគម្ាត្ការអភិ្វឌ្ឍ តាមរយៈ “គាំនិ្ត្ផតួច្ទផតីម
សប្រមាប់សមាហរណកមមអាសា៊ា ន្” ប្រតូ្វាន្ទគទកាត្សរទសីរខ្ាាំងផងខដ្រ។ 

ឯកឧត្តម ហាយ ហ្ុ ី អស់ទលាក ទលាកប្រសី 

៧.កនុងដ្ាំទណីរទ ព្ ឹះទៅអនាគត្កនុងរយៈទពល ៥០ ន្ ាំខាងមុខ ទយីងមាន្ការរ ាំពលងេុកយ ងខ្ាាំងថា 
េាំនាក់េាំន្ងរវាងអាសា៊ា ន្-ជប ុន្ ន្លងប្រតូ្វាន្ពប្រងលង។ ច្ាំណ្ឋប់អារមមណ៍របស់ប្របទេសជប ុន្ កនុងការ
បទងកីត្ឱ្យមាន្ “ភាពជាថ្ដ្គ៉ូយុេធសាន្តសតប្រគប់ប្រជុងទប្រជាយអាសា៊ា ន្-ជប ុន្” គឺពិត្ជាមាគ៌ា ដ៏្លអបាំផុត្ 
ទដី្មបីជាំរុញេាំនាក់េាំន្ងរបស់ទយីងទៅកនុងវស័ិយទសដ្ឋកិច្ចឌី្ជីងល និ្ងទហោឋ រច្នាសមព័ន្ធឌី្ជីងល  
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ន្វានុ្វត្តន៍្ េីប្រកុង្្ត្ថ្វ ការអភិ្វឌ្ឍទហោឋ រច្នាសមព័ន្ធ និ្ងការអភិ្វឌ្ឍ្ន្ធាន្មនុ្ស្ ជាពិទសស
សប្រមាប់កម្ាាំងពលកមមឌី្ជីងលខដ្លមាន្ជាំនាញខពស់។ 

៨.សកាត នុ្ពល និ្ងអត្ាប្របទយជន៍្ដ៏្ ា្ំទ្ងថ្ន្ “កិច្ចប្រពមទប្រពៀងភាពជាថ្ដ្គ៉ូទសដ្ឋកិច្ចប្រគប់ប្រជុងទប្រជាយ
កនុងត្ាំបន់្” (RCEP) ខដ្លាន្ច្៉ូលជា្រមាន្កាលពីថ្ងៃេី១ ខខមករា ន្ ាំ២០២២ ន្លងក្ាយជាការ
រួមច្ាំខណកយ ងសាំខាន់្ដ្ល់កិច្ចខិត្ខាំប្របលងខប្របងសាត រទសដ្ឋកិច្ចទប្រកាយជាំងឺក៉ូវដី្-១៩ កនុងទពល
អនាគត្ដ៏្្ប់។ សប្រមាប់អនាគត្រយៈទពលខវង កិច្ចប្រពមទប្រពៀង ណិជជកមមទសរដ៏ី្ ា្ំទន្ឹះពិត្ជាន្លង
ផ្ាស់បត៉ូរត្ាំបន់្របស់ទយងីទលីសពីការរ ាំពលងេុករបស់ទយងី។ 

៩. ខញុ ាំក៏ទមីលទ ញីជាមុន្ថា កិច្ចសហប្របតិ្បត្តិការអាសា៊ា ន្-ជប ុន្ ន្លងប្រតូ្វាន្ទលីកកមពស់តាមរយៈការ
កសាងសមត្ាភាពសប្រមាប់សហប្រគស្ុន្ត្៉ូច្និ្ងម្យម ន្តសតីនិ្ងសហប្រគិន្វយ័ទកមង ជាពិទសសកនុង
ការទប្របីប្រាស់ន្៉ូវបទច្ចកវេិាឌី្ជីងលសប្រមាប់អាជីវកមមរបស់ពួកទគ។ កនុងការទោឹះប្រសាយបញ្ញហ បខប្រម 
បប្រមួលអាកាសធាតុ្ ទយងីក៏ទមីលទ ពីីសកាត នុ្ពលជាទប្រចី្ន្ទេៀត្ កនុងការពប្រងីកកិច្ចសហប្របតិ្បត្តិការ 
ជាក់ខសតងទាក់េិន្ន្លងកាំទណីន្ថ្បត្ង ក៏ដ្៉ូច្ជាការទលីកកមពស់ការផ្ាស់បត៉ូវទ ព្ ឹះទៅរកការទប្របីប្រាស់ 
ថាមពលសាអ ត្ និ្ងសងគមខដ្លបទ ច្ញឧសម័ន្កាប៉ូន្ទាបផងខដ្រ។ 

១០.ទោយ ន្ ាំ២០២៣ ជា ន្ ាំថ្ន្ខបួអនុ្សាវរយីទ៍លីកេី៥៥ ថ្ន្េាំនាក់េាំន្ងអាសា៊ា ន្-ជប ុន្ ទយងីេន្ទលង
រង់ចាាំទដី្មបរី ាំលលកខួបដ្ល់ប្រពលត្តិការណ៍ដ៏្វទិសសវសិាលទន្ឹះជាមួយប្របជាជន្របស់ទយងី ទហយីទន្ឹះជា
ច្ាំណុច្សាំខាន់្ថ្ន្រទបៀបវារៈទយងី។ ទយងីពិត្ជាទមីលទ ញីន្៉ូវកលានុ្វត្តភាពដ៏្អសាច រយកនុងការជាំរុញ
ភាពជាថ្ដ្គ៉ូយុេធសាន្តសតអាសា៊ា ន្-ជប ុន្ឱ្យកាន់្ខត្ប្របទសីរទ ងីខងមទេៀត្។ 

១១.ស៉ូមអនុ្ញ្ញា ត្ឱ្យខញុ ាំទពលវទន្ឹះប ច្ ប់ការខង្ងរបស់ខញុ ាំ ទោយស៉ូមទលីកេលកចិ្ត្តដ្ល់អនកច្៉ូលរមួទាាំង
អស់ទៅេីទន្ឹះ ច្៉ូលរមួខច្ករ ាំខលកន្៉ូវគាំនិ្ត្ និ្ងមតិ្ទយបល់ទាក់េិន្ន្លងរទបៀបខដ្លទយងីអាច្ពប្រងលង
េាំនាក់េាំន្ងអាសា៊ា ន្-ជប ុន្រមួគន ឱ្យកាន់្ខត្ប្របទសីរទ ងី។ 

១២.កនុងន័្យទន្ឹះ  ខញុ ាំស៉ូមជ៉ូន្ពរឱ្យប្រពលត្តិការណ៍ទន្ឹះេេួលាន្ទជាគជ័យយ ងប្រត្ច្ឹះប្រត្ច្ង់ និ្ងស៉ូម
ប្របកាសទបីកសិកាា សាលាចាប់ពីទពលទន្ឹះត្ទៅ។ ស៉ូមអរគុណ! 

* * * * * 


