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អបអរសាទរ
ទិវាបុណ្យជាតិជប៉ុន

លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងដ៏សម្ូបរបែបនិងចមែះុ
រវាងបែទែសជបុ៉ននិងពែះរាជាណាចកែកម្ពជុា

ជម្រាបសួរ!ខ្ញុំមានស្រាចក្តសីោម-
នស្រាសរីករាយក្រាល្រាងដ្រាលបានប្រារព្ធ
ទិវាបុណ្រាយជាតិជបុ៉នជាមួយប្រាជាជន
កម្ពជុាសាជាថ្មីម្តងទៀតនៅឆ្នានំ្រាះ។
ខ្ញុំធ្លាប់បានមករាជធនីភ្នំព្រាញ

លើកទី១ក្នុងឆ្នាំ២០០២ដើម្រាបីអម-
ដណំើរនាយករដ្ឋមន្ត្រាីព្រាលនោះឯក-
ឧត្តមកូអិុហ្រាសឹមិ ជូនអិុឈិរ៉ូ(KOI-
ZUMIJunichiro)ចូលរួមកិច្ចប្រាជុំ
កំពូលពាក់ព័ន្ធនឹងអាសា៊ាន។២០ឆ្នាំ
ក្រាយមកខ្ញុំរកីរាយណាស់ដ្រាលបាន
វិលមកបំព្រាញការងារ ជាមួយមិត្ត
កម្ពជុាដើម្រាបីសម្រាចបាននវូជោគជយ័
ន្រាកិច្ចប្រាជុំនានាពាក់ព័ន្ធនឹងអាសា៊ាន
ម្តងទៀត។បច្ចុប្រាបន្នអាសា៊ានកំពុង
ប្រាឈមបញ្ហាផ្រាស្រាងៗប៉ុន្ត្រាខ្ញុំសង្រាឃឹម
យ៉ាងមតុមាំថាកម្ពជុានងឹដកឹនាំអាសា៊ាន 
ប្រាកបដោយភាពឈ្លាសវ្រាក្នុងអំឡុង
ព្រាលធ្វើជាប្រាធន។ជប៉ុននឹងជួយ
ដល់ការខិតខំប្រាឹងប្រាងរបស់កម្ពុជា។
ឆ្នានំ្រាះជាខួបលើកទី៣០ន្រាប្រាតិបត្ត-ិ

ការថ្រារក្រាសាសន្តិភាពរបស់អង្គការ-
សហប្រាជាជាតិ(PKO)នៅកម្ពជុា។
បនា្ទាប់ពីការសម្រាចបានន្រាកិច្ចព្រាម-
ព្រាៀងសន្តភិាពទីក្រាងុបា៉ារីសឆ្នាំ១៩៩១
អាជា្ញាធរបណ្តោះអាសន្នន្រាអង្គការ-
សហប្រាជាជាតិ(UNTAC)បានចាប់
ផ្តើមប្រាតិបតិ្តការក្នងុឆ្នាំ១៩៩២ដ្រាល
ដឹកនំាដោយលោកអាកាសីុយ៉ាសូ៊សីុ
(AKASHIYasushi)។កម្ពជុាគឺជា
ប្រាទ្រាសដំបូងដ្រាលជបុ៉នបានបញ្ជនូ
ក្រាមុប្រាតិបត្តិការថ្រារក្រាសាសន្តភិាពរបស់
ខ្លនួមកប្រាសកកម្មPKO។យើងពិត
ជាមានមោទនភាពខ្លាងំដ្រាលប្រាទ្រាស
ជបុ៉នបានរួមចំណ្រាកយ៉ាងសំខន់ក្នងុ
ដំណើរការកសាងសន្តភិាពព្រាមទំាង
ការសា្តារឡើងវិញ និងអភិវឌ្រាឍប្រាទ្រាស
កម្ពុជាជាបន្តបនា្ទាប់។ពាក់ព័ន្ធនឹង
ចំណុចន្រាះខ្ញុំក៏សូមថ្ល្រាងអំណរគុណ
យ៉ាងជ្រាលជ្រាចំពោះប្រាទ្រាសកម្ពជុា
ចំពោះតួនាទីសកម្មនាព្រាលថ្មីៗ ន្រាះ
ក្នងុការរួមចំណ្រាកថ្រារក្រាសាសន្តភិាពក្នងុ

ពិភពលោកតាមរយៈការបញ្ជនូក្រាមុ
កងកមា្លាងំរបស់ខ្លនួទៅPKOs។
នៅកម្ពជុាដោយសារមានការខតិខំ

ប្រាឹងប្រាងដ៏ធំធ្រាងរបស់រដ្ឋាភិបាល
និងប្រាជាជនកម្ពុជាសា្ថានការណ៍ន្រា 
កូវីដ១៩ស្ថិតនៅក្រាមការគ្រាប់គ្រាង
ក៏ពិតម្រានប៉ុន្ត្រានៅត្រាមិនអាចសា្មាន
ទុកជាមុនបាន។ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន
បាននិងកំពុងផ្តល់ជំនួយគ្រាប់រូបភាព
ដល់កម្ពជុាក្នងុការប្រាយទុ្ធប្រាឆងំនងឹ
ជំងឺកូវីដ១៩ដូចជាការផ្តល់ជំនួយ
វា៉ាក់សំាងប្រាភ្រាទ AstraZeneca 
ប្រាមាណ១,៣លានដូសដ្រាលផលតិ
នៅប្រាទ្រាសជប៉ុន។ប្រាទ្រាសជប៉ុនក៏
បានផ្តល់រថយន្តគិលានសង្គ្រាះ
១០០គ្រាឿងនិងសមា្ភារបរិកា្ខារព្រាទ្រាយ
ដូចជាឧបករណ៍រក្រាសាភាពត្រាជាក់
ព្រាមទាំងបាននិងកំពុងជួសជុល
មន្ទីរព្រាទ្រាយ និងជួយសម្រាួលដល់
ការវិលត្រាឡប់របស់ពលករចំណាក-
ស្រាុកដោយកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ
ជាមួយអង្គការអន្តរជាតិ។ប្រាទ្រាស
ជប៉ុនក៏នឹងបន្ថ្រាមប្រាក់កម្ចីយ៉្រាន
រហូតដល់ប្រាមាណជា១៨៥លាន
ដុលា្លារអាម្រារិកបន្ថ្រាមលើទឹកប្រាក់

ចំនួន២២៧លានដុលា្លារអាម្រារិក
ដ្រាលត្រាវូបានបញ្ច្រាញកាលពីខ្រាមករា
ឆ្នាំ២០២១។ន្រាះគឺត្រាូវបានធ្វើឡើង
ដើម្រាបីជួយទប់សា្កាត់ការរីករាលដល
ន្រាកូវីដ១៩និងដើម្រាបីសា្តារឡើងវិញ
និងថ្រារក្រាសាសកម្មភាពស្រាដ្ឋកិច្ច និង
សង្គមព្រាមទាំងជួយសម្រាួលដល់
ការរស់នៅរបស់ជនងាយរងគ្រាះ។
ប្រាទ្រាសជបុ៉នបាននិងកំពុងអនុវត្ត

គម្រាងផ្រាស្រាងៗដើម្រាបីគំាទ្រាដល់ការ- 
លើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរស់នៅ
របស់ប្រាជាជនកម្ពជុា រួមមាន ការ-
អភិវឌ្រាឍហ្រាដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធទ្រាង់ទ្រាយធំ
នៅទីតំាងដូចជា កំពង់ផ្រាក្រាងុព្រាះ-
សីហនុ និងផ្លវូជាតិល្រាខ៥។ថ្មីៗ ន្រាះ
ប្រាទ្រាសជបុ៉នក៏ជួយដល់គំនិតផ្តចួផ្តើម
របស់កម្ពុជាក្នុងការសម្រាចបាននូវ
ឧស្រាសាហកម្ម៤.0តាមរយៈការផ្តល់នូវ
បច្ច្រាកវិទ្រាយាទំនើប រួមទំាងបច្ច្រាកវិទ្រាយា-
ព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍(ICT)
ផងដ្រារ។ជាឧទាហរណ៍យើងបាន
សម្រាចផ្តល់ឧបករណ៍វាស់វ្រាងតាម
GPSដ្រាលមានលក្ខណពិស្រាស និង
មា៉ាសីុនត្រាតួពិនិត្រាយល្រាខកំុព្រាយូទ័រ(CNC) 
ដ្រាលទំនើបបំផុតដល់កម្ពជុា។យើងក៏

ផ្តល់ជំនួយជាច្រាើនដ្រាលផ្តាតលើ
សហគមន៍ក្នុងវិស័យអប់រំ សុខ-
ភិបាលនិងទឹកអនាម័យតាមរយៈ 
«ជំនួយឥតសំណងរបស់ជបុ៉នសម្រាប់
គម្រាងទ្រាង់ទ្រាយតូចសន្តសុិខមនុស្រាស-
ជាតិ(ជំនួយគូសាណូណិ)»និងគម្រាង  
ផ្រាស្រាងទៀត។
ទំនាក់ទំនងស្រាដ្ឋកិច្ច រួមទាំងពា-

ណិជ្ជកម្មនងិការវនិយិោគរវាងកម្ពុជា
និងជប៉ុនក៏មានការរីកចម្រាើនជា
លដំប់។បច្ចបុ្រាបន្នមានក្រាមុហ៊នុជប៉នុ
ជាង៣០០កំពុងប្រាតិបត្តិការនៅ
កម្ពុជា។ផ្រាសារទំនើបAEONMallទី
៣គ្រាងនឹងបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ
២០២៣។សម្រាប់ការធ្វើឱ្រាយប្រាសើរ
ឡើងបន្ថ្រាមទៀតន្រាបរិយកាសវិនិ-
យោគសមាគមធរុកចិ្ចជប៉នុនៅកម្ពជុា
(JBAC)កំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្ម
ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈ
ក្រាបខណ័្ឌន្រាកចិ្ចប្រាជុំគណៈកមា្មាធកិារ
ចម្រាុះកម្ពុជា-ជប៉ុនដ្រាលខ្ញុំធ្វើជា
ប្រាធនជាមួយឯកឧត្តមសុខចិនា្តា-
សោភា រដ្ឋមន្ត្រាីប្រាតិភូអមនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រាី អគ្គល្រាខធិការក្រាុមប្រាឹក្រាសា
អភិវឌ្រាឍន៍កម្ពុជា។
នៅក្នុងវិស័យវប្រាបធម៌ និងកីឡា

មហោស្រាពគីហ្រាសូណាជប៉ុន-កម្ពុជា
២០២២ដ្រាលជាព្រាឹត្តិការណ៍វប្រាបធម៌
ជប៉នុដ៏ធំបផំតុមយួនៅកម្ពជុាទើបត្រា
ត្រាូវបានប្រារព្ធឡើងកាលពីសបា្តាហ៍
មនុ។ឆ្នានំ្រាះយើងអាចប្រារព្ធមហោ-
ស្រាពន្រាះឡើងក្នុងទម្រាង់ចម្រាុះដ្រាល
មាននៅទតីាងំផ្ទាល់ខ្លះនងិតាមអន-
ឡាញខ្លះ។ទាក់ទងនឹងប្រាតិកភណ្ឌ
បរុាណអង្គរនៅកម្ពជុាខ្ញុំមានស្រាចក្ត-ី
សោមនស្រាសរីករាយដ្រាលរដ្ឋាភិបាល
ជប៉ុននិងសា្ថាប័នសិក្រាសារបស់ជប៉ុន
បាននងិកពំងុចលូរមួចណំ្រាកក្នងុការ-
ស្រាវជ្រាវអភិរក្រាស និងជួសជុលជា
ច្រាើនឆ្នាំមកហើយ។
ជនជាតិជប៉ុនជាច្រាើននាក់ក៏កំពុង

ជួយដល់ការអភិវឌ្រាឍកីឡាដ្រារ។ជា

ឧទាហរណ៍កីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ល្រាបី
១រូបគឺលោកហុងដក្រាសឹកិ
(HONDAKeisuke)ជាអ្នកគ្រាប់-
គ្រាងទូទៅន្រាក្រាុមបាល់ទាត់ជម្រាើស-
ជាតិកម្ពុជា។បន្ថ្រាមពីន្រាះសា្ថាប័នថ្មី
មួយសម្រាប់ការលើកកម្ពស់លីគ
បាល់ទាត់អាជីពក៏ត្រាូវបានបង្កើត
ឡើងថ្មីៗន្រាះហើយនាយកប្រាតិបត្តិ
ន្រាសា្ថាប័នន្រាះក៏ជាអ្នកជំនាញជប៉ុន
ដ្រាលមានបទពសិោធផងដ្រារ។កឡីា- 
ករបាលទ់ាត់វយ័ក្ម្រាងរបស់ជប៉នុកពំងុ
ចូលរួមក្នុងក្លិបបាល់ទាត់កម្ពុជា។  
ខ្ញុំជឿថាកឡីាបាលទ់ាត់គឺពតិជាមាន
ថាមពលក្នងុការបង្រាបួបង្រាមួប្រាជាជន 
ប្រាកបដោយភាពរីករាយហើយការ-
បង្កើនសមត្ថភាពកឡីាបាលទ់ាត់របស់
កម្ពុជានងឹរមួចណំ្រាកជយួលើកកម្ពស់
កម្រាិតទាំងមូលន្រាបាល់ទាត់នៅអាសុី។ 
កតា្តាខងលើន្រាះគ្រាន់ត្រាជាទិដ្ឋ-

ភាពមួយចំនួនន្រាទំនាក់ទំនងដ៏សម្រាបូរ-
ប្រាបនងិចម្រាុះរវាងប្រាទ្រាសយើងទាងំ
២ប៉ុណ្ណោះ។ឆ្នាំក្រាយនឹងប្រារព្ធខួប
លើកទី៧០ន្រាការបង្កើតទនំាកទ់នំង
ការទតូរវាងប្រាទ្រាសជប៉នុនងិកម្ពជុា។
ខ្ញុំចង់ធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិង
ប្រាជាជនកម្ពុជាដើម្រាបីលើកកម្ពស់
បន្ថ្រាមទៀតនូវភាពជាដ្រាគូយុទ្ធ-
សាស្ត្រាដ្រាលត្រាូវបានបង្កើតឡើង
ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រាីទាំង២របស់
យើងក្នុងឆ្នាំ២០១៣។
ក្នុងឱកាសន្រាទិវាបុណ្រាយជាតិជប៉ុន

ន្រាះទូលបង្គំសូមថា្វាយព្រាះពរព្រាះ-
ករុណាព្រាះចៅអធិរាជនិងព្រាះអធិ- 
រាជិនីជបុ៉នព្រាះករុណាព្រាះបាទសម្ត្រាច
ព្រាះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី
ព្រាះករណុាព្រាះមហាក្រាសត្រាព្រាះមហា-
ក្រាសត្រាីព្រាះវររាជមាតាជាតិនិងសូម
ជនូពរប្រាជាជនកម្ពជុានងិជប៉នុសមូ
មានសុខភាពល្អសុភមង្គលនិង
វបិលុភាព។ខ្ញុំក៏សមូជនូពរឱ្រាយចណំង
មិត្តភាពរវាងជប៉ុននិងកម្ពជុាបន្តរីក-
ចម្រាើនជានិច្ចនិរន្តរ៍៕

ឯកឧត្តម មិកាមិ ម៉ាសាហីុរូ៉ ឯកអគ្គរាជទូតជបុ៉នបៃចំាពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុា។ 
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ជប៉ុនអនុវត្តគមែងជោគជ័យជាចែើនសមែប់បែជាពលរដ្ឋ
គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ជបុ៉នក្នុងការ

ធ្វើឱ្រាយប្រាសើរឡើងនូវសុខុមាលភាព
របស់សហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នងុព្រាះ-
រាជាណាចក្រាកម្ពុជានៅត្រាបន្តឥត-
ឈប់ឈរទោះបីដំណើរការអស់២
ទសវត្រាសរ៍ហើយក្តី។ជំនួយឥតសំណង
ន្រាះគឺសម្រាប់គម្រាងនៅថា្នាក់មូល-
ដ្ឋានដើម្រាបីជំរុញការអភិវឌ្រាឍនិងបំព្រាញ
តម្រាវូការរបស់ប្រាជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន
ជាពិស្រាសនៅតំបន់ជនបទ។
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានឯកភាពផ្តល់

ថវិកាចំនួន៧២៨៥០១ដុលា្លារអា-
ម្រារិកដល់អង្គភាពទទួលជំនួយចំនួន
៣ក្រាមគ្រាងការជនំយួឥតសណំង
សម្រាប់គម្រាងអង្គការក្រារដ្ឋាភិ- 
បាលជប៉ុនដើម្រាបីអនុវត្តគម្រាងនៅ
ថា្នាក់មូលដ្ឋាន។
ឯកឧត្តមមិកាមិមា៉ាសាហីុរូ៉ឯកអគ្គ-

រាជទូតវិសាមញ្ញ និងព្រាញសមត្ថភាព
ន្រាប្រាទ្រាសជបុ៉នប្រាចំាកម្ពជុា និងអ្នក
តំណាងអង្គភាពទទួលជំនួយទំាង៣
បានចុះហត្ថល្រាខលើកិច្ចសន្រាយាផ្តល់
ជំនួយកាលពីខ្រាមករាកន្លងទៅ។
គម្រាងសំខន់ៗទាំងនោះរួមមាន

«គម្រាងពង្រាឹងប្រាព័ន្ធវ្រាជ្ជសាស្ដ្រា
ដើម្រាបីអនុវត្តការវះកាត់កុមារ»នៅក្នុង
ខ្រាត្តក្រាច្រាះដ្រាលទទួលថវិកាចំនួន
១២៥០១២ដលុា្លារអាម្រារកិសម្រាប់

រយៈព្រាល៣ឆ្នាំ។
អង្គភាពទទួលជំនួយគឺអង្គការមូល-

និធិសម្រាប់ការអភិវឌ្រាឍនិងជំនួយ
សង្គ្រាះអន្តរជាតិដ្រាលជួយពង្រាងឹ
ប្រាព័ន្ធថ្រាទំាផ្ន្រាកវះកាត់កុមារក្នងុខ្រាត្ត
ក្រាច្រាះតាមរយៈការបណ្តះុបណា្តោល
ដល់បុគ្គលិកព្រាទ្រាយន្រាមន្ទរីព្រាទ្រាយបង្អ្រាក
ខ្រាត្តមណ្ឌលសុខភាពនិងអ្នកស្មគ័្រាចិត្ត
សុខភាពភូមិដើម្រាបីក្រាលម្អគុណភាព 
ន្រាការអនុវត្តការវះកាត់ និងពង្រាងឹ
បណា្តោញដឹកជញ្ជនូអ្នកជំងឺក្នងុខ្រាត្ត
ក្រាច្រាះ និងបង្កើនការយល់ដឹងអំពី

ការថ្រាទំាវ្រាជ្ជសា្រស្តក្នងុសហគមន៍។
ឯកឧត្តមមិកាមិមា៉ាសាហុីរ៉ូបាន

ថ្ល្រាងក្នុងពិធីចុះហត្ថល្រាខលើកិច្ច-
សន្រាយាផ្តល់ជំនួយនាថ្ង្រាទី១៩ខ្រា
មករាថា៖«នៅព្រាលខ្ញុំបានឃើញភាព-
សា្អាតន្រាបរិកា្ខារនោះនិងអ្នកជំងឺដ្រាល
កំពុងសម្រាកព្រាយាបាលនៅទីនោះខ្ញុំ
មានអារម្មណ៍ថាវាជាការគាំទ្រាដ៏ល្អ
និងមានអត្ថន័យ»។
«ខ្ញុំសូមគោរពកោតសរសើរចំពោះ

សកម្មភាពនានារបស់អង្គការអស់
រយៈព្រាលជាច្រាើនឆ្នាំមកន្រាះ។នៅក្នងុ

ឆ្នាំទី៣ន្រាការអនុវត្តគម្រាងន្រាះ
អង្គការនឹងបន្តសកម្មភាពបណ្តុះ-
បណា្តោលបគុ្គលកិមន្ទរីព្រាទ្រាយខ្រាត្តដ្រាល
បានចាប់ផ្តើមតាំងពីឆ្នាំទី១ហើយ
គ្រាងនឹងអនុវត្តសកម្មភាពនានា
ដើម្រាបីពង្រាឹងប្រាព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអ្នកជំងឺ
ក្នុងខ្រាត្ត និងផ្រាសព្វផ្រាសាយចំណ្រាះដឹង
ផ្ន្រាកវ្រាជ្ជសាស្ត្រាដល់ប្រាជាពលរដ្ឋនៅ
តាមមលូដ្ឋាន។ខ្ញុំសង្រាឃមឹថាតាមរយៈ
គម្រាងន្រាះកុមារនៅព្រាលអនាគត
នងឹអាចទទលួបានការព្រាយាបាលសម-
ស្រាបនិងឆប់រហ័ស»។
ចំពោះគម្រាងទី២គឺគម្រាងពង្រាងឹ

ការថ្រាទំាសុខភាពសហគមន៍ និង
បណា្តោញគំាទ្រាសម្រាប់កុមារក្នងុខ្រាត្ត
កំពង់ចាមហើយអង្គភាពទទួលជំនួយ
គឺអង្គការមូលនិធិជបុ៉ន(PHJ)ដ្រាល
ទទួលបានថវិកាចំនួន២០០៩០៦
ដុលា្លារសម្រាប់រយៈព្រាលជាង៣ឆ្នាំ។
នៅក្នុងគម្រាងន្រាះអង្គការPHJ

មានគោលបំណងកាត់បន្ថយអត្រា
មរណភាពកមុារអាយុក្រាម៥ឆ្នាំនងិ
លើកកម្ពស់ការលូតលាស់ប្រាកប-
ដោយសុខភាពល្អរបស់កុមារ។
អង្គការនឹងបន្តគាំទ្រាដល់ការបណ្តុះ- 
បណា្តោលចំណ្រាះដឹងដល់បុគ្គលិក
ព្រាទ្រាយ និងអ្នកស្ម័គ្រាចិត្តសុខភិបាល
ក៏ដូចជាការពង្រាីកបណា្តោញរបស់ 

ខ្លនួជាមយួអ្នកភមូិនៅក្នងុសហគមន៍
ដើម្រាបីសម្រាចបាននូវគោលដៅរបស់ 
ខ្លួន។
អង្គការPHJក៏នឹងផ្តល់ការអប់រំ

ផ្ន្រាកអាហារូបត្ថម្ភជាមួយនឹងការ-
បណ្តុះបណា្តោលផ្ន្រាកធ្វើម្ហូបដើម្រាបី
បង្កើនចំណ្រាះដឹងរបស់អ្នកភូមិដ្រាល
មានកូនតូចៗដោយកុមារអាយុ
ក្រាម៥ឆ្នាំចំនួន៤៦៦៩នាក់នឹង
ទទួលបានអត្ថប្រាយោជន៍។
ចំណ្រាកឯគម្រាងទី៣គឺគម្រាង

ធ្វើឱ្រាយប្រាសើរឡើងនូវបរិសា្ថានសិក្រាសា
តាមរយៈការសាងសង់អគារសិក្រាសា
នៅតាមសាលាបឋមសិក្រាសាក្នុងខ្រាត្ត
បាត់ដំបងដ្រាលនឹងត្រាូវអនុវត្តដោយ
អង្គការសន្តិស្មគ័្រាចតិ្តដ្រាលនងឹទទលួ
បានថវិកាចំនួន៤០២៥៨៣ដុលា្លារ
អាម្រារិក។
សម្រាប់គម្រាងន្រាះអង្គការនឹង

សាងសង់អគារសិក្រាសាដ្រាលរួមមាន
បន្ទប់បណា្ណោលយ័បង្គន់អនាមយ័នងិ
កន្ល្រាងលាងដ្រា១កន្ល្រាងនៅសាលា-
បឋមសិក្រាសាចំនួន៣ក្នុងខ្រាត្តបាត់-
ដបំងដើម្រាបីក្រាលម្អបរសិា្ថានសកិ្រាសានងិ
អនាម័យ។
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បែវត្តិសាស្តែនែការតាក់តែងកែមរដ្ឋប្បវែណីកែមនីតិវិធី-
រដ្ឋប្បវែណីនិងខួបគមែប់១០ឆ្នាំនែការអនុវត្តកែមរដ្ឋប្បវែណី
ប្រាវត្តិន្រាគម្រាងកិច្ចសហប្រាតិ-

បត្តិការផ្ន្រាកច្រាបាប់មួយរបស់ JICA
ជាមួយក្រាសួងយុត្តធិម៌បានចាប់ផ្ដើម
ដំណើរការក្នងុគោលដៅជួយជ្រាម-
ជ្រាងនៅក្នងុកិច្ចការតាក់ត្រាងស្រាចក្ដ-ី
ព្រាងក្រាមរដ្ឋប្រាបវ្រាណី និងក្រាមនីតិវិធី-
រដ្ឋប្រាបវ្រាណី។នៅក្នុងដំណើរការន្រា
ការតាក់ត្រាងស្រាចក្ដីព្រាងក្រាមន្រាះ
ត្រាូវបានបង្កើតក្រាុមការងារមួយក្នុង
ប្រាទ្រាសកម្ពជុានិងក្រាមុការងារមួយមក
ពីប្រាទ្រាសជបុ៉ន។
ចំពោះនីតិវិធីន្រាការតាក់ត្រាងក្រាម

ទំាង២ន្រាះក្រាុមការងារន្រាប្រាទ្រាស
ជបុ៉នត្រាូវបានប្រាងច្រាកទៅជាក្រាុម
ដ្រាលទទួលបន្ទកុក្រាមរដ្ឋប្រាបវ្រាណី និង
ក្រាមនីតិវិធីរដ្ឋប្រាបវ្រាណី។រីឯក្រាមុការងារ
ន្រាប្រាទ្រាសកម្ពជុាវិញ ជំហានដំបូងគឺ
ផ្ដល់ព័ត៌មានដ្រាលពាក់ព័ន្ធនានាក្នងុ
ស្រាកុទៅឱ្រាយក្រាមុការងារន្រាប្រាទ្រាសជបុ៉ន 
ដើម្រាបីរៀបចំស្រាចក្ដពី្រាងដំបូងសម្រាប់
ជាមូលដ្ឋានគ្រាះឹ និងយកមកដក់ពិភា- 
ក្រាសាជាមួយនឹងក្រាុមការងារប្រាទ្រាស  
កម្ពជុាដោយមានការបកប្រាពីភាសា
ជបុ៉នមកជាភាសាខ្ម្រារ។
នៅក្នងុការពិភាក្រាសាន្រាការរៀបចំក្រាម

ទំាង២ន្រាះខងភាគីជបុ៉នគ្រាន់ត្រាផ្ដល់
មាតិកាខ្លមឹសារសំខន់ៗដ្រាលជាមូល-
ដ្ឋានគ្រាះឹន្រាស្រាចក្ដពី្រាងក្រាមទំាង២ន្រាះ
ត្រាបុ៉ណ្ណោះ បុ៉ន្ត្រាការសម្រាចទៅលើ
ខ្លមឹសារន្រាស្រាចក្ដពី្រាងក្រាមទំាង២ន្រាះ
គឺអាស្រាយ័ទៅលើការសម្រាចរបស់
ភាគីកម្ពជុា។
ជាមួយគា្នាន្រាះដើម្រាបីសម្រាលួសម្រាប់

កិច្ចពិភាក្រាសារវាងក្រាមុការងារកម្ពជុា
និងក្រាមុការងារជបុ៉នភាគីជបុ៉នបាន
បញ្ជនូជំនាញការជបុ៉នរយៈព្រាលវ្រាង
មកធ្វើជាទីប្រាកឹ្រាសាផ្ន្រាកច្រាបាប់ដើម្រាបីមក
ធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយក្រាសួងយុត្តធិម៌
កម្ពជុាព្រាមទំាងធ្វើការបណ្តះុបណា្តោល
នានា តាមរយៈសិកា្ខាសាលាខ្នាតតូច
និងខ្នាតធំជាច្រាើន។
បន្ថ្រាមពីន្រាះទៀតនៅក្នងុការពិភា-

ក្រាសាស្រាចក្ដីព្រាងន្រាក្រាមទំាង២ន្រាះ
ត្រាូវបានយកមកត្រាួតពិនិត្រាយយ៉ាង
លម្អតិមុននឹងធ្វើការសម្រាចថាតើត្រាវូ
ប្រាើប្រាស់ពាក្រាយព្រាចន៍ខ្ម្រារណាមួយនៅ
ក្នងុភាសាច្រាបាប់ឱ្រាយបានត្រាមឹត្រាវូ និង
ប្រាងច្រាកច្រាបាស់នៅក្នុងនីតិវិធី និង
ធ្វើការពិភាក្រាសាម្ដង១មាត្ៗរា ន្រាស្រាចក្ដ-ី 
ព្រាងក្រាមទំាង២ន្រាះ។
ជាលទ្ធផលក្រាមរដ្ឋប្រាបវ្រាណីត្រាវូបាន

អនុម័តនៅឆ្នាំ២០០៧និងក្រាមនីតិវិធី
រដ្ឋប្រាបវ្រាណីត្រាូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ
២០០៦។ក្រាមនីតិវិធីរដ្ឋប្រាបវ្រាណីបាន
ដើរតួយ៉ាងសំខន់នៅក្នងុការសម្រាលួ
ដល់នីតិវិធីន្រាការអនុវត្តនៅក្នងុការ-
ដោះស្រាយវិវាទផ្ន្រាករដ្ឋប្រាបវ្រាណីនៅ
តាមសាលាជម្រាះក្ដីគ្រាប់ជាន់ថា្នាក់។
បនា្ទាប់មកនៅថ្ង្រាទី២១ខ្រាធ្នូឆ្នាំ

២០១១ប្រាទ្រាសកម្ពជុាបានចាប់ផ្ដើម
អនុវត្តក្រាមរដ្ឋប្រាបវ្រាណីដ្រាលន្រាះគឺជា
ការបោះជំហានថ្មីមួយដ្រាលប្រាទ្រាស
កម្ពុជាមានបទប្រាបញ្ញត្តិសារធតុលើ
វិស័យរដ្ឋប្រាបវ្រាណីដ្រាលអាចឆ្លើយតប
និងដោះស្រាយនូវគ្រាប់បញ្ហាដ្រាលទាក់-
ទងនឹងសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រាជា- 
ពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ន្រាករដ្ឋប្រាបវ្រាណី។
ចំពោះទំាងនៅក្នងុការតាក់ត្រាងនិង

នៅក្នងុការអនុវត្តន្រាក្រាមទំាង២ន្រាះគឺ
ជៀសមិនផុតពីការជួបនូវការលំបាក
ឡើយបុ៉ន្ត្រាផ្លវូណាដ្រាលលំបាករម្រាង
នំាទៅកាន់ទីកន្ល្រាងដ្រាលមានទ្រាស-
ភាពសា្អាត។កន្លងមកនៅក្នងុការ-
អនុវត្តក្រាមទំាង២ន្រាះមានទស្រាសនៈខ្លះ
ទទួលសា្គាល់ថាក្រាមរដ្ឋប្រាបវ្រាណី និង
ក្រាមនីតិវិធីរដ្ឋប្រាបវ្រាណី ពិតជាមាន
លក្ខណៈទំនើបកម្មពិតម្រាន បុ៉ន្ត្រាក៏
នៅមានទស្រាសនៈខ្លះទៀតបានរិះគន់
ទៅលើការប្រាើប្រាស់វាក្រាយសព្ទថ្មីៗ នៅ
ក្នុងក្រាមទំាង២ន្រាះដ្រាលជាហ្រាតុ
ធ្វើឱ្រាយមានការពិបាកយល់ និងពិបាក

ក្នងុការអនុវត្តផងដ្រារ។
ទាក់ទិនទៅនឹងទស្រាសនៈរិះគន់ន្រាះ

លោកជំទាវចាន់សុទា្ធាវីជាអ្នកគ្រាប់-
គ្រាងគម្រាងអភិវឌ្រាឍន៍វិស័យច្រាបាប់និង
យុត្តធិម៌បច្ចបុ្រាបន្ននិងជារដ្ឋល្រាខធិការ
ប្រាចំាការដ្រាលជាថា្នាក់ដឹកនំាជាន់ខ្ពស់
ស្ត្រាីត្រាមា្នាក់ន្រាក្រាសួងយុត្តធិម៌បាន
មានប្រាសាសន៍លើកឡើងថា៖«បទ-
ប្រាបញ្ញត្តិដ្រាលទាក់ទងនឹងវិស័យរដ្ឋ-
ប្រាបវ្រាណី គឺជាបទប្រាបញ្ញត្តិដ្រាលមាន
លក្ខណៈស្មគុសា្មាញជាទីបំផុតហ្រាតុ
ន្រាះបើយើងរៀបចំខ្លឹមសារន្រាបទ-
ប្រាបញ្ញត្តិនីមួយៗព្រាមទំាងការប្រាើប្រាស់
ពាក្រាយព្រាចន៍មិនច្រាបាស់លាស់ទ្រាអាច
នឹងបង្កការលំបាកក្នុងការអនុវត្ត
ហើយនឹងធ្វើឱ្រាយយើងមិនអាចញ្រាក
ដច់នៅក្នងុបទប្រាបញ្ញត្តិនីមួយៗឬនៅ
ក្នងុនីតិវិធីនីមួយៗដ្រាលបញ្ញត្តនៅក្នងុ
ច្រាបាប់ ដូច្ន្រាះការប្រាើប្រាស់ពាក្រាយព្រាចន៍
ថ្មី វាមិនម្រានជារឿងចម្ល្រាកនោះទ្រា
ដោយហ្រាតុថាពាក្រាយព្រាចន៍ថ្មីៗ ទំាង
នោះអាចមានលក្ខណៈថ្មីសម្រាប់កម្ពជុា 

បុ៉ន្ត្រាបើពិនិត្រាយមើលទៅលើច្រាបាប់របស់
ប្រាទ្រាសផ្រាស្រាងៗវិញពាក្រាយទំាងន្រាះ
ត្រាវូបានប្រាើប្រាស់នៅក្នងុនីតិកម្មន្រា
ការតាក់ត្រាងច្រាបាប់ន្រាប្រាទ្រាសមួយចំនួន 
ដូចជាប្រាទ្រាសជបុ៉នជាឧទាហរណ៍។
កតា្តាដ្រាលសំខន់នៅក្នងុការរៀបចំ

ច្រាបាប់គឺត្រាវូរៀបចំច្រាបាប់មួយដ្រាលអាច
ដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹង
វិស័យរដ្ឋប្រាបវ្រាណី ក៏ដូចជាកិច្ចការពារ
សិទ្ធិ និងផលប្រាយោជន៍ស្រាបច្រាបាប់
របស់ប្រាជាពលរដ្ឋ»។
លោកជំទាវបានបន្ថ្រាមទៀតថា៖ 

«មធ្រាយាបាយដើម្រាបីជម្នះនូវការលំបាក
ភាពស្មគុសា្មាញ និងទស្រាសនៈរិះគន់ គឺ
យើងត្រាវូប្រាងឹប្រាងរួមគា្នាព្រាមទំាង
ខិតខំស្វ្រាងយល់អំពីមូលហ្រាតុ និង
សារៈប្រាយោជន៍ន្រាការប្រាើប្រាស់ពាក្រាយ
ព្រាចន៍ថ្មីៗ ទំាងនោះហើយត្រាវូបង្កើន
ការផ្រាសព្វផ្រាសាយទំាងខ្លមឹសារន្រាក្រាមទំាង
២និងសារៈប្រាយោជន៍ន្រាការប្រាើប្រាស់
ពាក្រាយព្រាចន៍ថ្មីៗ ទំាងនោះឱ្រាយបានទូលំ-
ទូលាយដល់អ្នកច្រាបាប់និងសាធរណ-

ជនទូទៅ»។
ការពង្រាងឹចំណ្រាះដឹងលើក្រាមទំាង២

ពិតជាមានភាពខ្លាងំកា្លា បុ៉ន្ត្រានៅត្រា
ត្រាវូការថាមពលប្រាកបដោយភាពក្លៀវ- 
កា្លាពីសំណាក់អ្នកប្រាកបវិជា្ជាជីវៈច្រាបាប់
ទំាងអស់ដ្រាលនឹងចូលរួមក្នងុការ-
ជ្រាមជ្រាងពលរដ្ឋខ្ម្រារទូទៅឱ្រាយស្វ្រាង-
យល់ថាតើច្រាបាប់និយយពីអ្វី។
កិច្ចសហប្រាតិបត្តកិារន្រាការអនុវត្ត 

«គម្រាងអភិវឌ្រាឍន៍វិស័យច្រាបាប់ និង
យុត្តធិម៌»ន្រាះបច្ចបុ្រាបន្នឈនទៅដល់
ការអនុវត្តគម្រាងនៅក្នងុដំណាក់-
កាលទី៥ហើយ។នៅក្នងុការអនុវត្ត
គម្រាងដំណាក់កាលទី៥ន្រាះយើង
បានផ្ដោតសំខន់ទៅលើការតាក់ត្រាង
បទប្រាបញ្ញត្តិគតិយុត្តដ្រាលពាក់ព័ន្ធទៅ
នឹងក្រាមរដ្ឋប្រាបវ្រាណី និងក្រាមនីតិវិធី
រដ្ឋប្រាបវ្រាណីការតាក់ត្រាងទម្រាង់គំរូដើម្រាបី
សម្រាលួដល់អ្នកអនុវត្តច្រាបាប់ប្រាើប្រាស់
និងការដក់បងា្ហាញស្រាចក្ដសីម្រាច
របស់តុលាការដើម្រាបីឱ្រាយសាធរណជន
នៅទូទំាងប្រាទ្រាសអាចស្វ្រាងយល់ទៅ
លើស្រាចក្ដសីម្រាចរបស់តុលាការ។

 អស់រយៈកាលកន្លងមកន្រាះគម្រាង 
បានធ្វើការផ្រាសព្វផ្រាសាយស្រាចក្ដីសម្រាច
របស់តុលាការទាក់ទងវិស័យរដ្ឋប្រាប-
វ្រាណីន្រាះបានចំនួន៦៤ហើយ។សកម្ម-
ភាពន្រាការអនុវត្តគម្រាងដំណាក់-
កាលទី៥ន្រាះ ក៏ជាការឆ្លើយតបទៅ
នឹងតម្រាវូការជាក់ស្ដ្រាងរបស់ប្រាទ្រាស
កម្ពជុាផងដ្រារ។
បើគិតមកទល់បច្ចបុ្រាបន្នដោយគិត

ចាប់ពីថ្ង្រាទី២១ខ្រាធ្នូឆ្នាំ២០១១មក
គឺជាខួបគម្រាប់១០ឆ្នាំហើយន្រាការ-
អនុវត្តក្រាមរដ្ឋប្រាបវ្រាណី។
ជារួមចាប់ពីដំណើរការចាប់ផ្ដើមន្រា

ការតាក់ត្រាងក្រាមរដ្ឋប្រាបវ្រាណីនិងក្រាម-
នីតិវិធីរដ្ឋប្រាបវ្រាណីរហូតដល់ការអនុវត្ត
ន្រាគម្រាងដំណាក់កាលទី៥ន្រាះបាន
ឆ្លះុបញ្ចាំងអំពីភាពជោគជ័យយ៉ាង
រឹងមំាន្រាកិច្ចសហប្រាតិបត្តកិារនៅក្នងុ
ការអភិវឌ្រាឍវិស័យរដ្ឋប្រាបវ្រាណីនៅក្នងុ
ប្រាទ្រាសកម្ពជុាយើង៕

ពិធីបៃកាសការអនុវត្ត កៃមរដ្ឋបៃបវៃណី កាលពីថ្ងៃទី២១ ខៃធ្ន ូឆ្នា២ំ០១១។ រូបថតSupplied
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Jtiវិនិយោគលើអនាគតរយៈពែលវែងរបស់កម្ពុជា

JTIគឺជាក្រាមុហុ៊នបារីលំដប់ពិភពលោកឈនមុខដ្រាលមានប្រាតិបត្តកិារនៅប្រាទ្រាសចំនួន
១៣០រួមទំាងកម្ពជុា។JTIគឺជាសមាជិករបស់បណា្តោញក្រាមុហុ៊នJTGroup។JTIនៅប្រាទ្រាស
កម្ពជុាត្រាវូបានទទួលសា្គាល់ និងផ្តល់ចំណាត់ថា្នាក់ដោយសម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ 
ហុ៊នស្រាននាយករដ្ឋមន្ត្រាីន្រាព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពជុាថាJTIជាក្រាមុហុ៊នមួយក្នងុបណា្តោក្រាមុហុ៊ន
បង់ពន្ធច្រាើនជាងគ្រាប្រាចំាប្រាទ្រាសដោយបានចូលរួមចំណ្រាកការអភិវឌ្រាឍនិងស្រាចក្តីរីកចម្រាើន
ន្រាស្រាដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពជុា។
JTIកម្ពជុាមិនត្រាមឹត្រាជាអ្នកបង់ពន្ធច្រាើនបុ៉ណ្ណោះទ្រាថ្រាមទំាងជាក្រាមុហុ៊នដំបូងគ្រានៅកម្ពជុា
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