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ជមៃបសួរ ! 

ខ្ញុំមានសេចក្តសីោមនសេសរីករាយ
យ៉ាងកេលេងដេលបានចេករំលេក
សារជូនពរជាមួយបេជាជនកម្ពជុា
ក្នងុឱកាសបុណេយចមេើនពេះជន្មពេះ-
ករុណាពេះចៅអធិរាជជបុ៉ន។
កាលពីឆ្នាមុំនពេះករុណាពេះចៅ- 

អធិរាជណារូហីុតូបានឡើងគេង 
រាជសមេបត្តិនៅថ្ងេទី១ខេឧសភាឆ្នាំ
២០១៩ហើយរជ្ជកាលថ្មី«រេវ៉ា» ក៏
បានចាប់ផ្តើមផងដេរ។ខ្ញុំសូមសម្តេង
ថ្លេងនូវអំណរពេះគុណថ្វាយចំពោះពេះ 
ករុណាពេះបាទសម្តេចពេះបរមនាថ
នរោត្តមសីហមុនីពេះមហាកេសតេនេ
ពេះរាជាណាចកេកម្ពជុាដេលបាន
យងពេះរាជទសេសនកិច្ចនៅបេទេស
ជបុ៉នដើមេបីពេះរាជវត្តមានក្នងុពេះ-
រាជពិធីរាជាភិសេកពេះចៅអធិរាជ
ជបុ៉នដេលបានបេរព្ធឡើងកាលពី
ខេតុលាឆ្នាំ២០១៩កន្លងទៅ។ខ្ញុំក៏
សូមថ្លេងអំណរគុណចំពោះបេជាជន
កម្ពជុាដេលបានផ្ញើសារអបអរសាទរ
យ៉ាងសន្ធកឹសនា្ធាប់តាមរយៈសារ-
លិខិត និងតាមទំព័រហ្វេសបុ៊ករបស់
សា្ថានទូតជបុ៉នថ្វាយចំពោះពេះ-
ករុណាពេះចៅអធិរាជជបុ៉ន និង
បេជាជនជបុ៉នផងដេរ។
បនា្ទាប់ពីបានមកដល់បេទេស

កម្ពជុាកាលពីចុងខេកញ្ញាឆ្នាមុំនខ្ញុំ
បានទទួលការសា្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ
ពីបេជាជនកម្ពជុាហើយនេះគឺបាន
បង្ហាញពីមិត្តភាព និងទំនុកចិត្តដ៏
រឹងមំារវងបេជាជនជបុ៉ន និងកម្ពជុា
ដេលរីកលូតលាស់តាមរយៈកិច្ច-

សហបេតិបត្តិការនានាអស់រយៈ-
ពេលជាយូរមកហើយ។
ខ្ញុំក៏មានសេចក្តីរីករាយឥតឧបមា

ដេលថ្មីៗ នេះបានឃើញទំនាក់ទំនង
សេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសទំាង២តេវូ
បានពងេងឹបន្ថេមទៀតដោយការកើន
ឡើងនេការវិនិយោគរបស់កេមុហុ៊ន
ជបុ៉នលើវិស័យផលិតកម្មសេវកម្ម
ហិរញ្ញបេបទានការធានារា៉ាប់រង និង
អចលនទេពេយជាដើម។ ទំហំពា-
ណិជ្ជកម្មក៏មានការកើនឡើងពី១
ពាន់លានដុលា្លារក្នងុឆ្នាំ២០១៤ទៅ
២ពាន់លានដុលា្លារក្នងុឆ្នាំ២០១៨។
ខ្ញុំក៏មានមោទនភាពដេលបេទេស

ជបុ៉នបាននិងកំពុងចូលរួមគំាទេដល់
កម្ពជុាក្នងុការកសាងសន្តភិាពការ-
ផេសះផេសា និងការអភិវឌេឍនានាដោយ

ឈរលើលទ្ធិបេជាធិបតេយេយសេរី
ពហុបកេសចាប់តំាងពីដើមទសវតេសរ៍ឆ្នាំ
១៩៩០។ថ្មីៗ នេះបេទេសជបុ៉នក៏
កំពុងធ្វើការដើមេបីរកដំណោះសេយ
ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាបេឈមនានាដេល
បណា្តាលមកពីការអភិវឌេឍថ្មីៗ  និង
នគរូបនីយកម្មយ៉ាងឆប់រហ័សផង-
ដេរ តួយ៉ាងដូចជាតមេវូការកេលម្អ
បេព័ន្ធបង្ហរូទឹកកខ្វក់ការរៀបចំទុក-
ដាក់សំរាមការកកស្ទះចរាចរណ៍និង
សុវត្ថភិាពចរាចរណ៍។បេទេសជបុ៉ន
ក៏បាននិងកំពុងជួបបេទះនូវបញ្ហា
ទំាងនេះតំាងពីទសវតេសរ៍ឆ្នាំ១៩៧០
ដូច្នេះពិតជារីករាយដេលអាចចេក
រំលេកបទពិសោធរបស់ខ្លនួជាមួយ
បេជាជនកម្ពជុាដើមេបីដោះសេយនូវ
បញ្ហាកំពុងបេឈម។

ដោយឡេកដោយសារការចាប់ផ្តើម
ជើងហោះហើរតេង់រវងទីកេងុតូកេយូ
និងរាជធានីភ្នពំេញកាលពីឆ្នាំ២០១៦
ជាហេតុនំាឲេយចំនួនភ្ញៀវទេសចរកម្ពជុា
ទៅកាន់បេទេសជបុ៉នបានកើនឡើង
គួរឲេយកត់សមា្គាល់ពីចំនួន៥ពាន់នាក់
ក្នងុឆ្នាំ២០១៣ទៅ២២ពាន់នាក់ក្នងុ
ឆ្នាំ២០១៨ខណៈតួលេខនេចំនួន
ភ្ញៀវទេសចរជបុ៉នបេមាណជា២០០
ពាន់នាក់បានមកលេងបេទេសកម្ពជុា
ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ខ្ញុំមានបំណងចង់
ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរវងបេជាជន និង
បេជាជននេបេទេសទំាង២ដើមេបី
យល់ដឹងពីគា្នាទៅវិញទៅមកកាន់តេ
សីុជមេ។ខ្ញុំជឿជាក់ថកម្មវិធី
ផ្លាស់ប្តរូរយៈពេលខ្លី “JENESYS”
អាហារូបករណ៍រដា្ឋាភិបាលជបុ៉ន

“MEXT” និងកាកេហាសីុ នឹងផ្តល់
ឱកាសសមេប់យុវជនជបុ៉ន និង
កម្ពជុាដើមេបីកសាងមូលដា្ឋានគេះឹនេ
ទំនាក់ទំនងរបស់បេទេសយើងទំាង២
នាពេលអនាគត។
ឆ្នាំនេះបេទេសជប៉ុននឹងជាមា្ចាស់-

ផ្ទះរៀបចំការបេកួតកីឡាអូឡាំពិក
នងិបា៉ារា៉ាឡាំពិកតូកេយូ២០២០។ដចូ្នេះ
យើងនឹងនាំយកនូវបរយិកាសនិង
ដួងពេលឹងនេពេឹត្តិការណ៍នេការ-
បេកួតកីឡាដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភព-
លោកនោះជូនដល់បេជាជនកម្ពុជា
ក្នងុពេឹត្តកិារណ៍វបេបធម៌បេចាឆំ្នាំរបស់
យើងគឺ «មហោសេពគីហេសូណា»
ដេលមានការសម្តេងនានានេវបេបធម៌
របស់បេទេសទាំង២និងសកម្មភាព
ជាចេើនដេលអ្នកទសេសនាអាចចូល-
រួមសាកលេបងជាមួយគា្នា។មហោ-
សេពគីហេសូណាឆ្នានំេះនងឹរៀបចឡំើង
ចាប់ពីថ្ងេទី២០ដល់ថ្ងេទី២៣
ខេកមុ្ភៈកេមបេធានបទ«អានភុាព
នេកីឡា»ដូច្នេះនឹងមានកម្មវិធីកីឡា
ជាចេើនផងដេរ។
ក្នងុឱកាសថ្ងេបុណេយជាតិនេបេទេស

ជបុ៉នខ្ញុំសូមបេសិទ្ធពរថ្វាយពេះពរ
ពេះករុណាពេះមហាកេសតេនេពេះ-
រាជាណាចកេកម្ពុជាសម្តេចពេះ
មហាកេសតេីពេះវររាជមាតាជាតិខ្មេរ
ពេះករុណាពេះចៅអធិរាជ និងពេះ-
អធិរាជនីិនេបេទេសជបុ៉នពេមទំាង
បេជាជនកម្ពជុា និងជបុ៉ន សូមមាន
ពេះរាជសុខភាពល្អពេះរាជសុភ-
មង្គលពេះរាជវិបុលភាពនិងសូមឲេយ
មិត្តភាពជបុ៉ន និងកម្ពុជាកាន់តេ
រីកចមេើន៕

សាររបស់ឯកឧត្តមមិកាមិម៉្សាហុីរ៉ូឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្ចាំកម្ពុជា
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កំណើនការបេើបេស់នៅទូទាំង-
បេទេសកម្ពុជាកំពុងកើនឡើងដេល
ជំរុញឱេយវិនិយោគិនជប៉ុនកាន់តេចេើន
មើលឃើញថបេទេសកម្ពុជាគឺជាទី-
ផេសារដ៏មានភាពទាកទ់ាញនៅក្នងុតបំន់
ក្នុងការផេសព្វផេសាយផលិតផល និង
សេវកម្មរបស់ពួកគេ។
ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវងជប៉ុននិង

កម្ពុជាបានឈានដល់១,៩ពាន់លាន
ដលុា្លារក្នងុរយៈពេល១០ខេដបំងូកាល-
ពីឆ្នាំ២០១៩ដេលជាសញ្ញាមួយ
បង្ហាញអំពីទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិន
ជប៉ុនទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា
ដេលអំណាចទិញកំពុងមានសម្ទុះ
កើនឡើង។
បេធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មកេ

បេទេសរបស់ជប៉ុន(JETRO)បេចាំ
កម្ពជុាលោកMiyaoMasahiroបាន
ឲេយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដឹងថ៖«អង្គការ JET-
ROតេវូបានបង្កើតឡើងក្នងុឆ្នាំ២០១០
ហើយនៅពេលនោះមានកេុមហ៊ុន
បេមាណ៤០បានចុះឈ្មោះជាមួយ
យើងប៉ុន្តេមកដល់បច្ចុបេបន្នកេុមហ៊ុន
ជប៉ុនមានជិត៣០០កេុមហ៊ុន»។
ការវិនិយោគរបស់ជប៉ុនតេូវបានគេ

មើលឃើញថមាននៅស្ទើរតេគេប់-
វិស័យនេសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពជុារាប់ចាប់-
ពីផេសារទនំើបសម្លៀកបពំាក់រហតូដល់

ឧសេសាហកម្មធនុធ្ងន់ដចូជាផ្លវូថ្នល់នងិ
សា្ពានជាដើម។
មា៉ាកយីហោធំៗរបស់ជប៉ុនជាចេើន

ដូចជាMatsushita,AEONMall,
PanasonicCorp,NTTCommu-
nications, SumitomoCorp,
NipponExpressនិងAllNippon
Airwaysសុទ្ធតេបានបើកការិយល័យ
របស់ខ្លួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។
«តាមទសេសនៈសេដ្ឋកិច្ចយើងបាន

ចូលរួមចំណេកដល់កំណើន និង
ពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា។កេុមហ៊ុន
ជប៉ុនបានជួលបុគ្គលិក និងបណ្តុះ-
បណា្តាលបេជាជនកម្ពុជា។យើងជួយ
បង្កើនផលិតផលក្នុងសេុកសរុប
(GDP)និងការនាំចេញ»។
ចំនួនបេជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីកេុង

កំពុងមានកំណើនយ៉ាងឆប់រហ័ស
ដោយសារតេការធ្វើចំណាកសេុកពី
ជនបទមកទីកេុងបេក់ចំណូល
បេជាពលរដ្ឋកើនឡើងធ្វើឲេយអំណាច
ទិញ និងការបេើបេស់កាន់តេមាន
សម្ទុះដេលផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ចេើន
ដល់វិនិយោគិនបរទេស។
ឧទាហរណ៍ផេសារទំនើបអីុអនរបស់

ជប៉ុនកំពុងមានគមេងបើកសាខាទី
៣របស់ខ្លួនដេលឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាង-
ចេបាស់អំពីសម្ទុះនេអំណាចទិញ។

លោកបន្ថេមថ៖«ផ្នេកផេសេងទៀត
ដេលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺផ្នេកអប់រំ
និងថេទាំសុខភាព។យើងពិតជាចង់
លើកកម្ពស់វិស័យទំាងនេះ[វិស័យសេ- 
វកម្ម]។វគឺជាឱកាសមួយសមេប់
កេុមហ៊ុនជប៉ុនដើមេបីធ្វើការវិនិយោគ
ហើយវក៏ជាឱកាសមួយសមេប់
បេជាជនកម្ពុជាផងដេរដេលអាច
ទទួលបានសេវកម្មថ្មីជាមួយនឹងតម្លេ
សមរមេយ»។
លោកMasahiroមានបេសាសន៍ 

ថបេទេសកម្ពុជាអាចទាញយកអត្ថ-
បេយោជន៍ពីយុទ្ធសាស្តេថេបូកមួយ
«Thailand-Plus-One»ដេលកេុម-
ហ៊ុនជប៉ុនពងេីកបណា្តាញខេសេចង្វាក់

ផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេនៅបេទេសថេ
ទៅកាន់បេទេសជិតខាង។
«កេុមហ៊ុនលំដាប់ទី១និងទី២

ជាចេើនមានមូលដា្ឋាននៅក្នុងបេទេស
ថេហើយកម្ពជុាអាចកា្លាយជាមលូដា្ឋាន
សមេប់កេុមហ៊ុនលំដាប់ទី៣ឬទី៤
ដេលអាចផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលនិង
សេវកម្មដល់កេុមហ៊ុនដេលមាន
មូលដា្ឋាននៅបេទេសថេទាំងនោះ»។
«រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងផ្តល់ការ-

ឧបត្ថម្ភធនហើយតម្លេកមា្លាងំពលកម្មគឺ
ទាបជាងពាក់កណា្តាល(បើបេៀប-
ធៀបទៅនឹងបេទេសថេ)ដូច្នេះ វ
ពិតជាអាចទទួលបានផលចំណេញ
ចេើន។កេុមហ៊ុនជប៉ុនជាចេើននិង

កេុមហ៊ុនបរទេសផេសេងទៀតកំពុង
វិនិយោគនៅប៉ាយប៉េតដេលមាន
ពេំដេនជាប់បេទេសថេ»។
លោកបន្ថេមថ៖«ប៉ាយប៉េតបាន

កា្លាយជាគោលដៅពេញនយិមសមេប់
វនិយិោគនិជប៉នុ។កេមុហ៊នុធំៗ នៅក្នងុ
បេទេសថេពួកគេអាចបេើបេស់
បេទេសកម្ពុជាជាផ្នេកមួយនេការចូល
មកកាន់តំបន់នេះហើយនេះគឺជាផ្នេក
មួយនេយុទ្ធសាស្តេថេបូកមួយដេល
កពំងុមានបេជាបេយិភាពក្នងុចណំោម
កេុមហ៊ុនជប៉ុន»។
វនិយិោគនិជប៉នុក៏កពំងុសម្លងឹទៅរក

ការធ្វើការជាមួយកេុមហ៊ុនក្នុងសេុក
ដើមេបីអភិវឌេឍផលិតផលដេលមាន
គុណភាពសមេប់ទីផេសារនាំចេញ។
«មានផលិតផលកម្ពុជាជាចេើន

ដេលមិនទាន់បានទៅដល់ទីផេសារ
អន្តរជាតិយើងតេូវបន្ថេមគុណតម្លេ
ដល់ផលិតផលទាំងនោះដូច្នេះទើប
អាចនាំចេញបាន»។
លោកMasahiroថ្លេងថ៖«មេច

កម្ពុជាគេប់សា្វាយចន្ទី ដំឡូងមី និង
កាហ្វេ គឺជាផលិតផលដេលអាច
នាំចេញបានក្នុងទេង់ទេយធំ និង
បេកបដោយចីរភាពហើយចេបាស់-
ណាស់វនងឹជយួដល់កសកិរក្នងុសេកុ
ដេលជាអ្នកផលិត»៕ 
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សា្ពានមិត្តភាពកម្ពជុា-ជបុ៉ន តៃវូបានជួសជុលសា្តារឡើងវិញដោយ JICA ។ 

វិនិយោគិនជបុ៉នមានទំនុកចិត្តចំពោះអំណាចទិញរបស់កម្ពជុាដែលកំពុងមានសម្ទះុកើនឡើង

កចិ្ចខតិខំបេងឹបេងជួយជេមជេង
របស់ជប៉ុនក្នុងការកសាងបេទេស
កម្ពុជាឡើងវិញហាក់ដូចជាមិនទាន់
បង្ហាញសញ្ញាថមថយនោះទេសមូេបីតេ
វមានរយៈពេលជិត៣០ឆ្នាំទៅហើយ
ក្តីដោយកំពុងផ្តៅតលើកិច្ចសហ-
បេតិបត្តិការបច្ចេកទេសបន្ថេមទៀត
នៅពេលខាងមុខ។
បេទេសជប៉ុនបានផ្តល់ជំនួយរាប់-

លានដុលា្លារដល់បេទេសកម្ពុជាចាប់-
តាងំពីការបញ្ចប់សង្គេមសុវីលិមកម្លេ៉ះ
ដេលភាគចេើនជយួដល់ការសាងសង់
នងិសា្តៅរឡើងវញិនវូហេដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ
នានាប៉ុន្តេពេលនេះគេកំពុងផ្តៅត
សនេសឹមៗទៅរកផ្នេកផេសេងៗទៀត។
កចិ្ចសហបេតបិត្តកិារបច្ចេកទេសនងឹ

កា្លាយជាកមា្លាងំជរំញុដ៏សខំាន់នេជនំយួ
អភវិឌេឍន៍កេបេទេសរបស់ជប៉នុដេល
ជាការផ្លាសប់្តរូដ៏ធំមយួបនា្ទាបព់ីគោល-
នយោបាយហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏រឹងមាំ
របស់ខ្លួនដេលបានរួមចំណេកដល់
ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេស
កម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩២មក។
តំណាងទីភា្នាក់ងរសហបេតិបត្តិការ

អន្តរជាតិជប៉ុន(JICA)បេចាំកម្ពជា
លោកShinoharaYujiមានបេ-
សាសន៍បេប់កាសេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថ៖
«បច្ចុបេបន្នយើងមានយុទ្ធសាស្តេថ្មីគឺ
យើងមិនតេឹមតេផ្តៅតលើហេដា្ឋារចនា-

សម្ព័ន្ធប៉ុណោ្ណោះទេថេមទាំងផ្តៅតលើ
អភបិាលកចិ្ចនងិកចិ្ចសហបេតបិត្តកិារ
បច្ចេកទេសផងដេរ»។
ទីភា្នាក់ងរ JICAដេលជាភា្នាក់ងរ

បេតិបត្តិការផ្តល់ជំនួយអភិវឌេឍន៍របស់
ជប៉ុននៅកេបេទេសបានរួមចំណេក
យ៉ាងចេើនដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចថេរ
របស់បេទេសកម្ពុជា។
ជាឧទាហរណ៍ការគំាទេរបស់ទីភា្នាក់-

ងរ JICAតេូវបានគេមើលឃើញថ
មានជាចេើនផ្នេកដេលមានដូចជាវិ-
ស័យថេទាំវេជ្ជសាស្តេការកសាងហេ- 
ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់សា្ពានវិស័យ
កសិកម្មនិងវរីវបេបកម្មសមុទេជាដើម។
លោកYujiថ្លេងថ៖«គមេងរបស់

យើងបានដោះសេយបញ្ហាជាចេើន
នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។ឧទាហរណ៍
ការលុបបំបាត់គេប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌ
មិនទាន់ផ្ទុះរហូតដល់ការជួសជុល
សា្តៅរឡើងវិញសា្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-
ជប៉ុន (សា្ពានជេយចង្វារ)គមេង
ផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាត «PhnomPenh
Miracle»ការជួយកេសួងយុត្តិធម៌
ក្នុងការរៀបចំកេមរដ្ឋបេបវេណីនិង
ការគាំទេដល់វិស័យកសិកម្មជាដើម»។ 
កិច្ចសហការបច្ចេកទេសគួរឱេយកត់

សមា្គាល់មួយទៀតគឺcommunity
police។អង្គការJICAកំពុងធ្វើការ
ជាមួយកេសួងមហាផ្ទេដើមេបីលើក-
កម្ពស់«community police»

នៅតាមតំបន់ជនបទដេលជាគំនិត
មួយតេូវបានអនុវត្តតាមបេព័ន្ធ 
«Koban»របស់ជប៉ុន។
លោកYujiមានបេសាសន៍ថ៖

«គមេងនេះបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ
២០១៧នៅទីកេុងភ្នំពេញ។គេូបង្វឹក
ជប៉ុននិងកម្ពុជានឹងផ្តល់ការបណ្តុះ-
បណា្តាលដល់បូ៉លិសនិងបណ្តះុបណា្តាល
គេូបង្វិក»។
លោកបានបន្ថេមថវគឺជា«ដំណើរ

ដ៏ល្អ»សមេប់រយៈពេលជិត៣ទសវតេសរ៍
មកនេះក្នុងការជួយកេលម្អហេដា្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធរបស់បេទេសកម្ពុជាដើមេបី
គាទំេដល់កណំើនសេដ្ឋកចិ្ចដេលកពំងុ
រីកចមេើន។

«វមានការវិវត្តយ៉ាងល្អរាប់ចាប់-
តាំងពីការកេលម្អបេព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក
សា្អាតកំពង់ផេទឹកសមុទេ រហូតដល់
វិស័យកសិកម្ម»។
លោកYuji បន្ថេមថ៖«គមេង

ទាងំនេះតេវូបានអនវុត្តដោយបេជាជន
កម្ពុជានិងបេជាជនជប៉ុន។
អង្គការJICAបានចាត់ទុកការអភិវឌេឍ

សមត្ថភាពជាគនំតិដ៏សខំាន់ដចូ្នេះយើង
ពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដេល
ការអភិវឌេឍសមត្ថភាពគឺជាកតា្តៅសំខាន់
បំផុតក្នុងការរួមចំណេកដល់ការរីក-
ចមេើនបេកបដោយចីរភាពនិងឆប់-
រហ័សរបស់បេទេសកម្ពុជាបនា្ទាប់ពី
សង្គេមសុីវិល»៕   

អង្គការ JICA ផ្តល់ឡានកៃងុដើមៃបីបមៃើឲៃយសៃវាដឹកជញ្ជនូសាធារណៈ។ គមៃងវារីវបៃបកម្មសមុទៃគំាទៃដោយ អង្គការ JICA។ 

JICAផ្តោតបន្ថែមលើកិច្ចសហបែតិបត្តកិារបច្ចែកទែសជាជំហានបន្ទាប់របស់ខ្លនួ



លោកSadaoMatsubara ជា
មេធាវីជប៉ុននិងជាបេធានផ្នេកចេបាប់
សមេប់សាជវីកម្មជប៉នុនៅឯកេមុហ៊នុ
មេធាវីឈានមុខគឺកេុមហ៊ុនមេធាវី
អេចប៊អីេស(HBSLaw)លោកបាន
ខិតខំបេឹងបេងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការ-
សមេបសមេួលវិនិយោគិនជប៉ុនឲេយ
មកធ្វើជំនួញនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។
មេធាវីMatsubaraដេលមាន

ដើមកំណើតនៅទីកេុងអូសាការូបនេះ
ឲេយដឹងថា៖«ខ្ញុំធា្លាប់បានធ្វើការនៅក្នុង
បេទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីខេកញ្ញាឆ្នាំ
២០១២មកម្លេ៉ះ។ខ្ញុំបានធ្វើការជា
ពេះរាជអាជា្ញាសាធារណៈនៅបេទេស
ជប៉ុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៦។កេយ
មកខ្ញុំតេូវបានកេសួងយុត្តិធម៌ជប៉ុន
បញ្ជូនមកបេទេសកម្ពុជាដើមេបីធ្វើការ
ជាបេធានបេឹកេសាផ្នេកចេបាប់និងបេព័ន្ធ
យុត្តិធម៌របស់អង្គការ JICAនៅ
បេទេសកម្ពុជា»។

«តាមគមេងខ្ញុំតេវូវលិតេឡប់ទៅធ្វើ
ការជាពេះរាជអាជា្ញានៅបេទេសជប៉ុន
វញិក្នងុខេកញ្ញាឆ្នាំ២០១៤ប៉នុ្តេខ្ញុំចលូ-
ចតិ្តបេទេសកម្ពជុាហើយចងដ់ងឹថាតើ
វានឹងអភិវឌេឍយ៉ាងណា?ជាពិសេស
នៅក្នងុវសិយ័ចេបាប់ដចូ្នេះខ្ញុំក៏សមេច-
ចិត្តផ្លាស់ប្តូរទិសដៅហើយចាប់ផ្តើម
ធ្វើការនៅកេុមហ៊ុនមេធាវីHBS Law
ក្នុងនាមជាបេធានផ្នេកចេបាប់សមេប់
សាជីវកម្មជប៉ុននៅខេមករាឆ្នាំ២០១៥។
លោកMatsubaraបន្តថា៖«បេ-

ទេសកម្ពុជាមានការរីកចមេើនយ៉ាង-
ឆប់រហ័សជាមួយនឹងកំណើនផលិត-
ផលក្នុងសេុកសរុបជាមធេយមជាង៧
ភាគរយក្នុង១ឆ្នាំ។នៅពេលដេលខ្ញុំ
មកដល់បេទេសកម្ពជុាក្នងុឆ្នាំ២០១២
ចំនួនអគារខ្ពស់ៗគឺមានតិចតួចតេ
ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តេឥឡូវមានចេើនសន្ធឹក-
សនា្ធាប់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ២០១២
នោះដេរភោជនីយដ្ឋានជប៉ុនមានតេ
បេមាណ២០ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តេបច្ចុបេបន្ន
គមឺានបេមាណ២០០ភោជនយីដ្ឋាន។
លើសពីនេះទៀតផេសារទំនើបអុីអន
បានចាបផ់្តើមបេតបិត្តកិារនៅខេមថិនុា
ឆ្នាំ២០១៤។ជាមួយនឹងការវិវឌេឍ
ទាំងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាពាណិជ្ជករនិង
វិនិយោគិនជប៉ុនអាចរស់នៅបេកប-

ដោយផសុកភាពនៅក្នុងរាជធានី-
ភ្នំពេញ»។
លោកMatsubaraដេលបានចូល

ជាសមាជិក គណៈមេធាវីនេបេទេស
ជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ១៩៩៣បានថ្លេងថា
កេុមហ៊ុនមេធាវីHBS Law មាន
អ្នកជំនាញចេបាប់ល្អបំផុតដើមេបីផ្តល់
បេឹកេសាជូនកេុមហ៊ុនជប៉ុននិងវិនិយោ-
គិនមកពីបេទេសជប៉ុនផេសេងទៀត។
«កេុមហ៊ុនមេធាវី HBS Law

តេូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៥
ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកវាបាន

កា្លាយជាកេុមហ៊ុនចេបាប់ឈានមុខគេ
មយួនៅកម្ពជុា។បច្ចបុេបន្នកេមុហ៊នុនេះ
មានសមាជិកបេមាណ៧០នាក់ក្នុង-
នោះរមួមានមេធាវីនងិអ្នកបេកឹេសាចេបាប់
ទាំងកម្ពុជានិងបរទេស។
លោកលើកឡើងថា៖«យើងអាចផ្តល់

សេវាកម្មផ្នេកចេបាប់យ៉ាងទូលំទូលាយ
និងមានបេសិទ្ធភាពខ្ពស់។ខ្ញុំមាន
ចំណេះដឹងជេជេះអំពីកេមរដ្ឋបេបវេណី
និងកេមនីតិវិធីរដ្ឋបេបវេណីនិងចេបាប់-
ពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាជាចេើនទៀត។ ខ្ញុំ
ក៏បានរៀនភាសាខ្មេរផងដេរ។ដូច្នេះខ្ញុំ
អាចអានចេបាប់នងិបទបេបញ្ញត្តិកម្ពជុាបាន
ដោយខ្លនួឯង។ខ្ញុំជឿជាក់ថាកតា្តាទាំង-
នេះធ្វើឱេយផ្នេកចេបាប់សមេប់សាជីវកម្ម
ជប៉ុនរបស់កេុមហ៊ុនមេធាវីHBSLaw
គឺមានលក្ខណពិសេស»។
ជាមួយនឹងការប្តេជា្ញាចិត្តរបស់ជប៉ុន

ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាសា៊ាន
លោកMatsubaraមានបេសាសនថ៍ា
បេទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅទីតាំងដ៏ល្អ
ជាមួយបេទេសជិតខងទាក់ទងនឹង
ចេបាប់ស្តីពីការធ្វើជំនួញ។
«បេទេសកម្ពុជាមានចេបាប់ចាំបាច់

ជាចេើនទាក់ទងនឹងការធ្វើជំនួញ។
ចេបាប់កម្ពុជាអនុញ្ញាតឱេយបង្កើតកេុម-
ហ៊ុនបុតេសម្ព័ន្ធដេលកាន់កាប់ដោយ

កេមុហ៊នុបរទេសទាងំសេងុហើយចេបាប់
ទាំងនេះអាចអនុវត្តបានស្ទើរតេគេប់-
បេភេទជំនួញនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា
មេយ៉ាងវិញទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ក៏បានបង្កើតគោលនយោបាយនិង
យន្តការផេសេងៗដើមេបីទាក់ទាញ និង
ការពារដល់ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរ-
ទេសផងដេរ»។
លោកមានបេសាសន៍ថា៖«បទបេប-

ញ្ញត្តិស្តពីីអាជវីកម្មបរទេសនៅកម្ពជុាក៏
មនិមានលក្ខណៈតងឹរុងឹខ្លាងំបើបេៀប-
ធៀបទៅនឹងបណា្តាបេទេសអាសា៊ាន
ដទេទៀត។ទំាងនេះគឺជាចំណុចទាក់-
ទាញដ៏ធំសមេប់វិនិយោគិនបរទេស»។
ខណៈបញ្ហាបេឈមមួយចំនួននៅ

តេមាននោះពេះរាជាណាចកេកម្ពជុាគឺ
ជាទសិដៅវនិយិោគដ៏គរួចាបអ់ារម្មណ៍
ដេលធ្វើឲេយលោកMatsubaraមាន
ទំនុកចិត្តថាចំនួនអាជីវកម្មជប៉ុននៅ
កម្ពុជានឹងបន្តកើនឡើងហើយឱកាស
សមេប់ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស
ក៏នៅមានចេើនដេរ។
លោកថ្លេងថា៖«ក្នុងនាមជាមេធាវី

មា្នាក់វាពិតជារីករាយណាស់ដេលបាន
មើលឃើញអំពីការរីកចមេើនរបស់
បេទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការវិវត្តនេ
វិស័យចេបាប់»៕

មេធាវីជបុ៉នផ្តល់បេកឹេសាយោបល់ដល់ការធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា
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មៃធាវី  Sadao Matsubara ជា បៃធាន 
ផ្នៃកចៃបាប់ សមៃប់ សាជីវ កម្ម ជបុ៉ន នៅ កៃមុ-
ហុ៊ន HBS Law  ចាប់តំាងពីឆ្នា២ំ០១៥។
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មន្ទីរពេទេយជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ក្នុង
រយៈពេលជិត៤ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាន
ក្លាយខ្លួនយ៉ាងឆប់រហ័សជានិមិត្តរូប
នេសហគមន៍ជប៉ុនក្នុងករជួយគាំទេ
ដល់វិស័យថេទាំវេជ្ជសាស្តេ។
នៅពេលដេលតេូវបានបើកដំណើរ

ករជាលើកដបំងូក្នងុឆ្នាំ២០១៦មន្ទរី-
ពេទេយនេះមានវេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុននិង
កេុមអមវេជ្ជសាសេ្តចំនួន៣០ដេល
ធ្វើករជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតនិងកេុមអម
វេជ្ជសាសេ្តខ្មេរចំនួន៨០នាក់។
លោកវេជ្ជបណ្ឌតិYoshifumiHay-

ashiឯកទេសបេសាទសាស្តេថ្លេងថា
បច្ចបុេបន្នមានវេជ្ជបណ្ឌតិជប៉នុចនំនួ២០
នាក់និងកេុមអមវេជ្ជសាស្តេកម្ពុជា
ចំនួន១៩០នាក់។
លោកវេជ្ជបណ្ឌតិបានឲេយភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍

ដឹងថានៅពេលនោះលោកបានមើល
ឃើញកររីកចមេើនគួរឱេយកត់សមា្គាល់
នៅក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្តេរបស់កម្ពុជា
បុ៉ន្តេលោកកត់សមា្គាល់ឃើញថានៅមាន
ករងារជាចេើនទៀតដេលតេូវធ្វើ។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតHayashiដេល

លោកក៏ជាបេធានមន្ទរីពេទេយនេះផងដេរ
នោះបានលើកឡើងថាមន្ទីរពេទេយនេះ
មានវបេបធម៌ជួយពេយាបាលដល់សហ-
គមន៍ដោយភាព«កក់ក្តៅ»។

ទសេសនៈករពេយាបាលដោយភាព
«កកក់្តៅ»បានធ្វើឱេយមន្ទរីពេទេយសមេច
បាននូវសកម្មភាពជាចេើនក្នុងនោះ
រួមមានទាំងករធ្វើដំណើរទៅកន់
សហគមន៍ជនបទដើមេបីផ្តល់ករពនិតិេយ
សុខភាពករពិគេះយោបល់និង
សកម្មភាពជាចេើនទៀតសមេប់
បេជាជនកម្ពុជាកេីកេ។
កលពីពេលថ្មីៗនេះបុគ្គលិកមន្ទីរ

ពេទេយជប៉នុសាន់រ៉ាយស៍ចនំនួ៣៧នាក់
និងនិសេសិតស្ម័គេចិត្តចំនួន២នាក់បាន
ចុះទៅផ្តល់សេវាកម្មវេជ្ជសាស្តេនៅ
ខេត្តពេវេង។
នៅតាមភូមិដាច់សេយលកេុមគេូ-

ពេទេយបានផ្តល់ករពិនិតេយសុខភាពនិង
ធ្វើករអប់រំចំណេះដឹងសុខភាពដល់
អ្នកភូមិបេមាណ៣០០នាក់។
លោកវេជ្ជបណ្ឌតិពនេយលថ់ាមានអ្នក

ជំងឺមា្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺជាចេើន
គាត់បានបេប់ថាគាត់មានជំងឺកេពះ
អស់ពេលជាចេើនឆ្នាំមកហើយ។គាត់
គេន់តេបានទៅទញិថា្នាំនៅឱសថសា្ថាន
ជំនួសឲេយករទៅពិនិតេយសុខភាពនៅ
មន្ទរីពេទេយដចូ្នេះករធ្វើរោគវនិចិ្ឆយ័នងិ
ករចេញវេជ្ជបញ្ជាគឺមិនបានតេឹមតេូវ។
«នេះក្លាយជារឿងធម្មតាទៅហើយ

មិនតេឹមតេនៅទីជនបទប៉ុណោ្ណោះទេ

សមូេបីតេនៅទកីេងុភ្នពំេញក៏ដចូ្នេះដេរ។
នៅពេលយើងពនិតិេយអ្នកជងំឺនោះយើង
រកឃើញថាគាត់មានបញ្ហាពោះវៀនធំ
មនិមេនកេពះទេដចូ្នេះយើងបានបញ្ជនូ
គាត់ទៅមន្ទរីពេទេយក្នងុតបំន់ដើមេបីទទលួ
ករពេយាបាលឲេយបានតេឹមតេូវ»។
កេពីកម្មវិធីផ្តល់ករពិនិតេយ និង

ពេយាបាលមន្ទរីពេទេយកប៏ានផ្តល់ករពេយា-
បាលអ្នកជងំឺ១៥នាក់ដោយឥតគតិថ្លេ
តាមរយៈមូលនិធិ «Akahige
Project Fund» របស់ខ្លួនផងដេរ។
មលូនធិិនេះផ្តល់ករពេយាបាលបេជាជន
កេីកេក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរនិងចាំបាច់។
សុបិនរបស់វេជ្ជបណ្ឌតិជនជាតិជប៉នុ

លោកShigemiKitaharaក្នុងករ-
ពងេីកសេវាថេទាំវេជ្ជសាស្តេលំដាប់
ពភិពលោករបស់ជប៉នុទៅកន់បេទេស
កំពុងអភិវឌេឍន៍បានធ្វើឲេយលោកមក
ដល់បេទេសកម្ពុជា។
 វាតេូវករពេលវេលា៣ឆ្នាំដើមេបីធ្វើ

ករសា្ទាបស្ទង់ និងស្វេងយល់អំពី
សា្ថានភាពសុខភាពរបស់បេទេស
កម្ពុជានិង៣ឆ្នាំទៀតដើមេបីសាងសង់
អគារមន្ទីរពេទេយនេះឡើង។ក្នុងអំឡុង
ពេលនេះបគុ្គលកិកម្ពជុាបានធ្វើដណំើរ
ទៅមន្ទីរពេទេយជប៉ុនដើមេបីទទួលករ-
បណ្តុះបណ្តាល។
មន្ទីរពេទេយជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ផ្តល់

ករបណ្តុះបណ្តាលដល់និសេសិតពេទេយ
កម្ពុជាអំពីវិធីបេើបេស់បច្ចេកវិទេយា
ទំនើបៗក្នុងនោះរួមមានទាំងករបេើ
មា៉ាសុីនថតឆ្លុះសរសេឈាមខួរកេបាល
បេះដូងមា៉ាសុីនMRIពេមទាំង
មន្ទីរពិសោធន៍ជាដើម។
«យើងបង្កើត និងដំណើរករមជេឈ-

មណ្ឌលវេជ្ជសាស្តេសង្គេះបនា្ទាន់
ដើមេបីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មវេជ្ជសាស្តេ
បេបជប៉ុនកមេិតខ្ពស់ ខណៈកំពុង
ពងេីកគំរូរបស់យើងបេកបដោយ
និរន្តរភាព»។
លោកមានបេសាសន៍ថា៖«យើង

ពេយាយមផ្តលន់វូគរំូដ៏ល្អសមេប់បេពន័្ធ
ថេទាំវេជ្ជសាស្តេទាំងផ្នេកគុណភាព
នងិតម្លេកដ៏ចូជាករអភវិឌេឍសេវាថេទាំ
វេជ្ជសាស្តេនិងធនធានមនុសេស»។
មន្ទីរពេទេយជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍មាន

ផ្តល់សេវាពេយាបាលជាចេើនបេភេទ
ក្នុងនោះមានដូចជាផ្នេកជំងឺទូទៅ
ផ្នេកបេព័ន្ធបេសាទផ្នេកសង្គេះ
បនា្ទាន់ផ្នេកវះកត់ទូទៅពេយាបាល
បេព័ន្ធរំលាយអាហារផ្នេកជំងឺកុមារ
ផ្នេកពិនិតេយសុខភាពជំងឺទូទៅនិង
ផ្នេកវះកត់កេលម្អ។

 សមេប់ព័ត៌មានបន្ថេមសូមចូលទៅ
គេហទំព័រwww.sunrise-hs.com៕

មន្ទរីពៃទៃយជបុ៉នសាន់រ៉ាយស៍មានវៃជ្ជបណ្ឌតិបៃកបដោយវិជ្ជាជីវៈចៃបាស់លាស់។   
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មជេឈមណ្ឌលសហបេតិបត្តិការកម្ពជុា-ជបុ៉នផ្តល់វគ្គបណ្តះុបណ្តេលស្តង់ដាជបុ៉ន
នៅពេលមជេឈមណ្ឌលសហបេតិ-

បត្តិករកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC)តេូវ
បានបង្កើតឡើងក្នងុឆ្នាំ២០០៤គោល
បំណងចមេបងរបស់មជេឈមណ្ឌលនេះគឺ
ដើមេបីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាង
បេទេសទាំង២តាមរយៈករបណ្តុះ-
បណ្តាលផ្នេកគេប់គេងធុរកិច្ចករ-
បណ្តុះបណ្តាលភាសាជប៉ុន និង
សកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរវបេបធម៌។
អស់រយៈពេលជិត២ទសវតេសមកនេះ

មជេឈមណ្ឌលCJCCដេលតេវូបានផ្តល់
មូលនិធិដោយរដា្ឋាភិបាលជប៉ុនមាន
មោទនភាពក្នុងនាមជាមជេឈមណ្ឌល
ឈានមុខគេដោយបេជាជនកម្ពុជា
អាចមកបង្កើនជំនាញអាជីវកម្មរបស់
ពួកគេដោយផ្អេកលើចំណេះដឹង និង
បទពិសោធស្តង់ដាជប៉ុននិងជួយក្នុង
ករតភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងផ្នេកអាជីវកម្ម
រវាងបេទេសទាំង២។
មជេឈមណ្ឌលCJCCមានទីតាំង

ស្ថិតនៅបរិវេណសាកលវិទេយាល័យ
ភូមិន្ទភ្នំពេញមានផ្តល់ជូនវគ្គសិកេសា
ជាចេើននិងមានសារៈសំខាន់សមេប់
ករអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដេលកំពុង
មានកររីកចមេើនដោយវគ្គបណ្តុះ-
បណ្តាលទាំងនោះមានដូចជាវគ្គ

សហគេិនភាពវគ្គអភិវឌេឍនិងគេប់គេង
សាជីវកម្ម និងមានរហូតដល់វគ្គគេប់-
គេងកេុមហ៊ុនជាដើម។
លោកបណ្ឌិតឃឹមលាងនាយក-

មជេឈមណ្ឌលCJCCមានបេសា-
សន៍បេប់កសេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថា៖
«ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៤មកCJCC
បានបណ្តុះបណ្តាលសិក្ខាកមបាន
ចនំនួ២៥៣៧៩នាក់ទាងំតាមរយៈវគ្គ
បណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលវេងនិងវគ្គខ្លី
ដោយក្នុងនោះមានជិត៧០០នាក់
ដេលបានបញ្ចប់វគ្គសហគេិនភាព

ហើយ២២ភាគរយនេពួកគេបានបើក
អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន»។
«យើងក៏ផ្តៅតទៅលើមីកេូសហគេ

សហគេសធុនតូចនិងមធេយម(MS-
MEs)ផងដេរហើយចពំោះផ្នេកសេវា
វិញយើងក៏មានបេធានបទផេសេងៗ
នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនោះដូចជា
វគ្គស្តពីីករពេញចតិ្តរបស់អតថិជិនវគ្គ
គេប់គេងបេតិបត្តិករបេចាំថ្ងេ វគ្គ
យុទ្ធសាស្តេគេប់គេងកេុមហ៊ុននិងវគ្គ
គេប់គេងធនធានមនុសេសជាដើម»។
លោកបណ្ឌតិឃមឹលាងបន្ថេមទៀត

ថា៖«គោលបំណងនេវគ្គបណ្តុះ-
បណ្តាល់ទាំងនេះគឺមានលក្ខណៈ
ខុសៗទៅតាមបេធានបទនីមួយៗ។
ឧទាហរណ៍វគ្គសហគេិនភាពគោល-
បំណងគឺជួយដល់អ្នកដេលចង់បើក
អាជីវកម្មហើយបើអាជីវកម្មនោះជា
លក្ខណៈគេួសារឲេយគាត់កេលម្អបេព័ន្ធ
បេតបិត្តកិរពពីេះអាជវីកម្មលក្ខណៈ
គេួសារភាគចេើនមិនមានជាបេព័ន្ធ
ចេបាស់លាស់ទេ»។
លើសពីនេះទៀតCJCCក៏ផ្តល់ជូន

ករជួបជុំបណ្តាញធុរកិច្ច និងផ្គូផ្គង
អាជីវកម្មរវាងសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្ម
ជបុ៉ននិងកម្ពជុាផងដេរ ហើយសមេប់
យវុជនកម្ពជុាដេលចង់ចលូបេឡកូក្នងុ
ពិភពជំនួញពួកគេអាចមកទទួលករ-
បណ្តុះបណ្តាលពិសេសៗនៅមជេឈ-
មណ្ឌលនេះបាន។
«ចពំោះកម្មវធិីCJCCAccelerator

Program(CJAP)គឺសមេប់អ្នក-
ដេលគាត់ទើបចាបផ់្តើមអាជវីកម្មថ្មីៗ ឬ
មានវ័យក្មេងខ្ចីក្នុងផ្នេកអាជីវកម្ម។
យើងបណ្តុះបណ្តាលនិងបង្កើន
សមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់។ចំពោះអ្នក
ដេលគាត់បានចាបផ់្តើមហើយប៉នុ្តេខ្វះ
ទុនដើមេបីពងេីកអាជីវកម្ម គឺយើងជួយ

រកបេភពហិរញ្ញវត្ថុឲេយគាត់»។
លោកបណ្ឌិតឃឹមលាងបញ្ជាក់ថា

៖«មេយា៉ាងវិញទៀតតាមរយៈសមាគម
ពាណជិ្ជកម្មនងិវនិយិោគកម្ពជុា-ជប៉នុ
(CJBI)គឺសមាគមនេះមានសារៈ-
សខំាន់ណស់នៅក្នងុករជរំញុឲេយមាន
ភាពជាដេគួរវាងកម្ពុជាជប៉ុនហើយ
តាមរយៈសមាគមនេះយើងផ្គូផ្គង
អ្នកវិនិយោគជប៉ុនដេលគាត់ចង់មក
រកសុីនៅសេុកខ្មេរហើយខ្មេរនៅក្នុង
សេុកដេលចង់ចាប់ដេរកសុីជាមួយ
ជនជាតិជប៉ុន។គោលបំណងគឺយើង
ចង់ឲេយពួកគាត់ក្លាយជាដេគូ»។
មជេឈមណ្ឌលCJCCកំពុងបន្ត

ចូលរួមចំណេកដល់ករធ្វើឱេយបេសើរ
ឡើងនូវចំណងមិត្តភាពទ្វេភាគីរវាង
កម្ពជុា-ជប៉នុទាងំផ្នេកទនំាកទ់នំងរវាង
បេជាជននងិបេជាជនកដ៏ចូជាសកម្ម-
ភាពពាណិជ្ជកម្ម។
បច្ចុបេបន្នមានកេុមហ៊ុនជប៉ុនជិត

៣០០កេមុហ៊នុដេលបានចុះបញ្ជីនងិ
កពំងុបេតបិត្តកិរនៅក្នងុពេះរជាណ-
ចកេកម្ពុជា។ លើសពីនេះទៀតមាន
បេជាជនជបុ៉នបេមាណ២៥០០០០
នាក់បានមកទសេសនាបេទេសកម្ពុជា
កលពីឆ្នាំមុន៕

លោកបណ្ឌតិ ឃឹម លាង នាយកមជៃឈមណ្ឌលសហបៃតិបត្តកិារកម្ពជុ-ជបុ៉ន។  
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ថ្ងៃពៃហស្បតិ៍ទី២០ខៃកុម្ភៈ  
ពិធីបើកមហោស្រព៖
ការសម្ត្រងវប្របធម៌ប្រព្រណី
និងសម័យរបស់ជប៉ុន
និងកម្ពុជា
១៨:៣០-២០:០០

ថ្ងៃសុកៃទី២១ខៃកុម្ភៈ

សាកល្របងបត់ក្រដាស
សរស្ររអក្រសរផ្ចង់
និងរៀបផ្កាប្របជប៉ុន
០៩:០០-១១:៣០ 
១៤:០០-១៦:៣០

សាកល្របងស្លៀកសម្លៀក-
បំពាក់យូកាតានិងក្របិន
០៩:០០-១១:៣០ 
១៤:០០-១៦:៣០

សាកល្របងភ្លក់ម្ហូបអាហារ
និងបង្អ្រមខ្រ្មរ-ជប៉ុនដោយ
CJCC
០៩:០០-១១:៣០ 
១៤:០០-១៦:៣០

សិកា្ខាសាលានិងការសម្ត្រង
ក្របាច់រាំលើកទឹកចិត្ត
០៩:០០-១១:០០  
០៩:០០-១១:៣០ 

ធនាគារសា្ថាបនាក្នុងយុគ
សម័យឌីជីថល
០៩:០០-១១:៣០

សិកា្ខាសាលាសិល្របៈអ្នក-
គ្រប់គា្នាអាចបង្ហាញបាន
០៩:៣០-១១:៣០

កម្មវិធីច្រករំល្រកបទ-
ពិសោធការត្រងនិពន្ធបទ-
ចម្រៀង
០៩:៣០-១១:៣០ 
១៤:០០-១៦:០០
 

សាកល្របងសកម្មភាព
ជាមួយកីឡាករបា៉ារា៉ា
១០:០០-១១:០០
 
ការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើង
នៅក្នុងប្រទ្រសជប៉ុន
១៤:០០-១៥:៣០

សិកា្ខាសាលាស្តីពីបាល់ទាត់
ដោយSoltilo
១៤:០០-១៦:០០

អ្នកអាចសង្គ្រះជីវិតមនុស្រស
បាន!សិកា្ខាសាលាសង្គ្រះ
បឋម
១៤:០០-១៦:០០
 
ជើងឯកម៉ារុឹហ្គុតុដោយ
សិស្រសCJCC
១៤:០០-១៧:០០

ការសម្ត្រងនិងសិកា្ខាសាលា
របាំAwaOdori
១៨:០០-១៩:០០

ថ្ងៃសៅរ៍ទី២២ខៃកុម្ភៈ  
សាកល្របងបត់ក្រដាស
សរស្ររអក្រសរផ្ចង់និងរៀបផ្កា
ប្របជប៉ុន
០៩:០០-១១:៣០ 
១៤:០០-១៦:៣០

សាកល្របងស្លៀកសម្លៀក-
បំពាក់យូកាតានិងក្របិន
០៩:០០-១១:៣០ 
១៤:០០-១៦:៣០

សិកា្ខាសាលាអំពីជំងឺ
បណ្តាលមកពីការរស់នៅ
ប្រចាំថ្ង្រដោយមន្ទីរព្រទ្រយ
ជប៉ុនសាន់រា៉ាយស៍ភ្នំព្រញ
០៩:០០-១១:០០
 
 

សាកល្របងភ្លក់ម្ហូបអាហារ
និងបង្អ្រមខ្រ្មរ-ជប៉ុនដោយ
CJCC   
០៩:០០-១១:៣០ 
១៤:០០-១៦:៣០
 
កម្មវិធីសាកល្របងប្រជា្ញា
សប្របាយៗស្តីអំពីជប៉ុន
និងកម្ពុជា
០៩:០០-១២:០០
សិកា្ខាសាលាសិល្របៈ
អ្នកគ្រប់គា្នាអាចបង្ហាញបាន
០៩:៣០-១១:៣០

 

រៀនរចនាម៉ូដក្រចកដើម្របី
ចូលរួមប្រកួត
០៩:៣០-១១:៣០

ស្វ្រងយល់ពីការសិក្រសានៅ
ប្រទ្រសជប៉ុន
១០:០០-១១:០០
 
ការបញ្ចាំងខ្រស្រភាពយន្ត
“PopInQ”
១១:៣០-១៣:០០

សិកា្ខាសាលាស្តីពីអាហារូប-
ករណ៍របស់រដា្ឋាភិបាលជប៉ុន
១៣:៣០-១៤:៣០

សិកា្ខាសាលាអំពីម្ររោគ
ក្រពះដោយមន្ទីរព្រទ្រយជប៉ុន
សាន់រា៉ាយស៍ភ្នំព្រញ
១៣:៣០-១៦:០០
 
ការប្រគំតន្ត្រីកា្លាសុិកដោយ
WorldshipOrchestra
និងក្រុមតន្ត្រីយុវជនអង្គរ
១៤:០០-១៥:៣០
 

សាកល្របងពិធីលៀងត្រជប៉ុន
១៤:០០-១៥:០០ 
១៦:០០-១៧:០០
 
សិកា្ខាសាលាអំពីការថ្រទាំ
សុខភាពផ្លូវចិត្តជាមួយកីឡា
១៤:០០-១៦:០០

សិកា្ខាសាលាស្តីពី
កម្មវិធីJENESYS
នៅTokushima
១៤:៣០-១៥:៣០

សិកា្ខាសាលាស្តីពីអាហារូប-
ករណ៍អាសុីកាក្រហាសុី
១៥:៣០-១៦:៣០

ការប្រគំតន្ត្រីដោយក្រុម
MortalCombatនិង
សិល្របការិនីរ៉្រប
សំាងសុខស្ររី
១៨:០០-១៩:០០

ថ្ងៃអាទិត្យទី២៣ខៃកុម្ភៈ

សាកល្របងជាមួយកីឡា
យុទ្ធសិល្រប៍ជប៉ុននិងកម្ពុជា
០៩:៣០-១២:០០
 
សាកល្របងស្លៀកសម្លៀក-
បំពាក់យូកាតានិងក្របិន
០៩:០០-១១:៣០ 
១៤:០០-១៦:៣០
 
សាកល្របងភ្លក្រសម្ហូបអាហារ
និងបង្អ្រមខ្រ្មរ-ជប៉ុន
ដោយCJCC
០៩:០០-១១:៣០ 
១៤:០០-១៦:៣០

អនាគតន្រអាជវីកម្មលករ់ាយ
និងឱកាសការងរ
ដោយAEON
០៩:៣០-១១:៣០

តោះល្រងក្រនដាម៉ា!
០៩:៣០-១១:៣០

ថ្នាក់បង្រៀនធ្វើមីអូ៊ដុងដោយដ្រ
០៩:៣០-១២:០០ 
១៤:០០-១៧:០០

សិកា្ខាសាលាស្តីពីរបៀប
ផលិតរឿងខ្លីសម្រប់កម្មវិធី
JENESYS
១០:០០-១១:០០
 
ជួបជាមួយប្រក្ខជនជាប់
អាហារូបករណ៍MEXT
ឆ្នាំ២០២០
១៣ៈ៣០-១៤ៈ៣០

សិកា្ខាសាលាដោយPPC
Bank
១៣:៣០-១៦:០០
ការប្រកួតរចនាម៉ូដក្រចក 
(ការត្រៀម១៣:០០-
១៤:០០)
១៤:០០-១៥:០០

អច្ឆរិយភាពន្រការគណនា
ល្រខរហ័សរបស់កុមរដោយ
I.A.M.A
១៤:០០-១៦:០០

ស្វ្រងយល់ពីការសិក្រសានៅ
ប្រទ្រសជប៉ុន
១៤:៣០-១៥:៣០

សិកា្ខាសាលាស្តីពីកម្មវិធី
JENESYSបាល់ឱប
១៥:០០-១៦:០០

តោះយើងCosplay
Kizuna2020
១៥:០០-១៦:៣០

ការបង្ហាញក្របាច់គុនដាវជប៉ុន
១៧:០០-១៧:២០

ការសម្ត្រងល្ខានស្រប្រកតូច
និងយីក្រ
១៨:០០-១៩:៣០

មហោស្ពគីហ្សូណា២០២០“អានុភាពកីឡា” 
កម្មវិធីទាំងអស់រៀបចំនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហបៃតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន(CJCC) ចូលរួមដោយសៃរី

 ការសម្តៃង យីកៃ  សាកលៃបង សកម្មភាព ជាមួយ កីឡា ប៉ារ៉ា ការសម្តៃងកៃបាច់រំលើក ទឹកចិត្ត

 របំ Awa Odori របស់ ខៃត្ត តុ គឹ សុឹម៉ា  កៃមុ រំ MORTAL COMBAT

តោះស្វ្រងរកព័ត៌មន
បន្ថ្រមនៅទីន្រះ!

ខ្រត្តតុគឹសឹុម៉ាដ្រលជាខ្រត្តម្ចាស់ផ្ទះ
ទទួលកីឡាករកម្ពុជាអំឡុងការប្រកួត
កីឡាអូឡាំពិកតូក្រយូ២០២០នឹងនាំយក
មកនូវរបាំAwaOdoriដ្រលជារបាំ
ប្រព្រណីជប៉ុនដ៏ល្របីល្របាញ។រៀងរាល់
រដូវក្តៅនៅប្រទ្រសជប៉ុនមហោស្រពរបាំ
អាវ៉ាអូដូរីត្រងត្រវូបានប្ររព្ធឡើងហើយ
ទាក់ទាញអ្នកទស្រសនាជាច្រើនមកពី
គ្រប់ទិសទីជុំវិញពិភពលក។

MORTALCOMBATជាក្រុមរាំBreak
Danceល្របីជាងគ្រនៅប្រទ្រសជប៉ុន។
ពួកគ្រទទួលបានចំណត់ថ្នាក់ល្រខ១
និងឈ្នះពានរង្វាន់ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតរាំ
លំដាប់ពិភពលកដូចជា“ JAPAN
DANCEDELIGHT”នងិ“BATTLEof
theYEAR”(បារាងំនងិអាល្លមឺង៉់)នងិ
“R១៦”(កូរ៉្រខាងត្របូង)។ពួកគ្រក៏បាន
សម្ត្រងនៅក្នុងខ្រស្រភាពយន្តហូលីវូដ
“BATTLEOFTHEYEAR”ផងដ្ររ។
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