
សារពីឯកឧត្តមមិកាមិម៉ាសាហ៊ីរ៉ូឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិង
ពេញសមត្ថភាពរបស់បេទេសជប៉៊នបេចាំពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា
សូមជម្រាបសួរ!ខ្ញុំមានស្រាចក្តី-

សោមនស្រាសរីករាយយ៉ាងក្រាល្រាង
ដ្រាលបានប្រារព្ធពិធីបុណ្រាយជាតិ
ជប៉នុជាមយួលោកអ្នកទាងំអសគ់្នា
នៅកម្ពុជាសាជាថ្មីម្តងទៀតនៅ
ឆ្នាំន្រាះទោះបីជាក្នុងសា្ថនភាព
មិនអំណោយផលដ្រាលយើងត្រាូវ
ចៀសវាងការជួបជុំដោយផ្ទាល់ឬ
ការប្រាមលូផ្តុំក្នងុទ្រាងទ់្រាយធំយ៉ាង-
ណាក៏ដោយ។បើទោះជាស្ថិតក្នុង
សា្ថនភាពលំបាកទាំងន្រាះក្តី ខ្ញុំនឹង
នៅត្រាបន្តខតិខំប្រាងឹប្រាងជរំញុនងិ
ពង្រាឹងមិត្តភាពរបស់ប្រាទ្រាសយើង
ទាំង២។
ឆ្នាំ២០២០គឺជាឆ្នាំដ្រាលមាន

លក្ខណៈខុសប្ល្រាកពីសព្វមួយដង។
ដោយសារត្រាកូវីដ១៩ការប្រា-
ស្រា័យទាក់ទងរវាងប្រាជាជនត្រាូវ
បានរតឹត្រាបតិយ៉ាងតងឹរឹងុជាពសិ្រាស
ការឆ្លងកាត់ព្រាំដ្រានហើយក៏មិន-
មានករណីលើកល្រាងដ្រារចំពោះ
លហំរូប្រាជាជនធ្វើដណំើររវាងជប៉នុ
និងកម្ពុជា។ដើម្រាបីរួមចំណ្រាកដោះ-
ស្រាយបញ្ហាប្រាឈមដ្រាលបានកើត
ឡើងដោយសារសា្ថនភាពន្រាះនិង
ក៏ដូចជាដើម្រាបីជួយធ្វើឱ្រាយប្រាសើរ
ឡើងនូវសា្ថនភាពសុខាភិបាលនៅ
កម្ពុជាប្រាទ្រាសជប៉ុនបានផ្តល់
ឧបករណ៍វ្រាជ្ជសាស្ត្រាជាច្រាើនលើក
មកដល់កម្ពុជាហើយនងឹបន្តបញ្ជនូ
បន្ថ្រាមទៀតនាព្រាលអនាគត។
ជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ជប៉ុនទាំងន្រាះ
រួមមានការផ្តល់ឧបករណ៍វ្រាជ្ជ-
សាស្រា្តព្រាមទាំងការធ្វើឱ្រាយប្រាសើរ
ឡើងវិញនិងការផ្តល់ឧបករណ៍
បរិកា្ខារថ្មីៗសម្រាប់មន្ទីរព្រាទ្រាយ
បង្អ្រាកខ្រាត្តសៀមរាប។យើងកប៏ាន
ផ្តល់កម្ចីសម្រាបទានប្រាក់យ្រាន
ដ្រាលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រាមាណ
២២៧លានដុលា្លារអាម្រារិកដើម្រាបី
ជួយដល់ប្រាជាជនដ្រាលងាយ-
រងគ្រាះនងិសហគ្រាសធនុតចូនងិ
មធ្រាយម (SMEs)ព្រាមទាំងដើម្រាបី
ពង្រាឹងសមត្ថភាពសុខាភិបាល។

លើសពីន្រាះទៅទៀតយើងនឹង
ចូលរួមផ្ដល់វិភាគទានក្នងុទឹកប្រាក់
ប្រាមាណជាង១៣០លានដុលា្លារ
អាម្រារិកដល់COVAXAdvance
MarketCommitment(AMC)
ដើម្រាបីឱ្រាយបណា្តាប្រាទ្រាសដ្រាលមាន
ចំណូលទាបអាចមានលទ្ធភាព
ទទួលបាននូវវា៉ាក់សំាងបងា្ការជំងឺ
កូវីដ១៩។
កាលពីឆ្នាមុំនដោយសារត្រាមាន

ភ្លៀងធ្លាក់ខា្លាងំជាបន្តបនា្ទាប់ជាហ្រាតុ
បណា្តាលឱ្រាយមានទឹកជំនន់យ៉ាងខា្លាងំ
នៅក្នុងខ្រាត្តជាច្រាើននៅទូទំាង-
ប្រាទ្រាសកម្ពជុានិងធ្វើឱ្រាយប៉ះពាល់ដល់
ប្រាជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំ។ជាថ្មីម្តង
ទៀតខ្ញុំសូមចូលរួមរំល្រាកទុក្ខដល់
អ្នកដ្រាលបានបាត់បង់ជីវិតនិងក្រាមុ
គ្រាសួាររបស់ជនរងគ្រាះ។រដ្ឋាភិបាល
ជបុ៉នបានផ្តល់នូវសមា្ភារជំនួយ
សង្គ្រាះបនា្ទាន់ដ្រាលរួមមានតង់និង
មា៉ាសីុនចម្រាះទឹកតាមរយៈJICA។
ក្រាពីការងារដ្រាលយើងបានធ្វើ
រួចហើយយើងនឹងចាប់ផ្តើមកម្មវិធីថ្មី
មួយដើម្រាបីគំទ្រាការសា្តារឡើងវិញពី
ផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ក្នងុ
ភាពជាដ្រាគូជាមួយWFPកម្ពជុា។
ដើម្រាបីលើកកម្ពស់ភាពធន់នឹងគ្រាះ-
មហន្តរាយប្រាទ្រាសជបុ៉នក៏កំពុងជួយ
ប្រាទ្រាសកម្ពុជាតាមរយៈគម្រាង
ការពារទឹកជំនន់ និងក្រាលម្អប្រាព័ន្ធ
ប្រាឡាយលូ ក្នុងរាជធនីភ្នំព្រាញ
ផងដ្រារ។ ដូច្ន្រាះខ្ញុំសូមឆ្លៀតយក
ឱកាសន្រាះសម្ត្រាងនូវអំណរគុណ
ដល់បុគ្គលិកជនជាតិជបុ៉ននិងកម្ពជុា
ទំាងអស់ដ្រាលបាននិងកំពុងខិតខំ
ប្រាងឹប្រាងអនុវត្តគម្រាងទំាងន្រាះ
ទោះបីមានការលំបាកដោយសារ
កូវីដ១៩ក៏ដោយ។
ឆ្នានំ្រាះគឺជាខួបលើកទី៣០ន្រា

កិច្ចព្រាមព្រាៀងសន្តភិាពទីក្រាងុបា៉ារីស
ខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរដល់
រាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រាជាជនកម្ពជុា
ដ្រាលសម្រាចបាននូវសន្តភិាព និង
ការអភិវឌ្រាឍ។ខ្ញុំមានមោទនភាព

ដ្រាលប្រាទ្រាសជបុ៉នបាននិងកំពុង
សហការជាមួយប្រាទ្រាសកម្ពជុាតំាង- 
ពីជំហានដំបូងន្រាដំណើរឆ្ពោះទៅរក
សន្តិភាព។ប្រាទ្រាសកម្ពុជាគឺជា
ចំណុចចាប់ផ្តើមន្រាការចូលរួម-
ចំណ្រាកប្រាកបដោយបុរ្រាសកម្មរបស់
ប្រាទ្រាសជបុ៉នក្នងុការកសាងសន្តភិាព
ហើយជាមួយការចងចំាន្រាះខ្ញុំសូម
វាយតម្ល្រាខ្ពស់ចំពោះតួនាទីដ៏សកម្ម
របស់ប្រាទ្រាសកម្ពជុាក្នងុការចូលរួម
ប្រាតិបត្តិការថ្រារក្រាសាសន្តភិាពរបស់
អង្គការសហប្រាជាជាតិ(PKO)
ក្នងុបុ៉នា្មានឆ្នាំថ្មីៗ ន្រាះ។ខ្ញុំជឿជាក់ថា
សាមគ្គភីាពរបស់ប្រាជាជនកម្ពជុា
ទំាងអស់នឹងកា្លាយជាគន្លះឹសំខាន់
ដើម្រាបីឱ្រាយប្រាទ្រាសកម្ពជុាទទួលបាននូវ
ការអភិវឌ្រាឍបន្ថ្រាមទៀតហើយជបុ៉ន
នឹងបន្តគំទ្រាដល់ការអភិវឌ្រាឍតាម
ប្រាបប្រាជាធិបត្រាយ្រាយនៅកម្ពុជា

ស្រាបទៅតាមគោលការណ៍ដ្រាល
មានច្រាងនៅក្នុងកិច្ចព្រាមព្រាៀង
សន្តភិាពទីក្រាងុបា៉ារីស និងរដ្ឋធម្ម-
នុញ្ញន្រាប្រាទ្រាសកម្ពជុា។
ព្រាតឹ្តកិារណ៍ធំៗផ្រាស្រាងទៀតត្រាវូបាន

រៀបចំនៅប្រាទ្រាសជបុ៉នរួមមានកិច្ច-
ប្រាជំុកំពូលម្រាគង្គ-ជបុ៉នលើកទី១៣
និងកិច្ចប្រាជំុរដ្ឋមន្ត្រាីការបរទ្រាស។
ក្នុងបុ៉នា្មានឆ្នាំថ្មីៗន្រាះសមាហ-
រណកម្មតំបន់មានភាពសីុជម្រាជាង
ព្រាលណាៗទំាងអស់ហើយសន្ត-ិ
ភាព និងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់
ម្រាគង្គដ្រាលរួមមានទំាងប្រាទ្រាស
កម្ពុជានៅត្រាមានសារៈសំខាន់។
យើងនឹងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រាតិ-
បត្តិការម្រាគង្គ-ជបុ៉នឱ្រាយបានមួយ
កម្រាតិទៀត។
ព្រាតឹ្តកិារណ៍កីឡាអូឡំាពិក និង

បា៉ារា៉ាឡំាពិកទីក្រាងុតូក្រាយូឆ្នា២ំ០២០

ត្រាវូបានលើកព្រាលមកឆ្នា២ំ០២១
ដោយសារត្រាជំងឺឆ្លងរាតត្រាបាត។ពិធី
បើកការប្រាកួតកីឡាអូឡំាពិកគ្រាង
នឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ង្រាទី២៣ខ្រា
កក្កដហើយពិធីបើកការប្រាកួត
កីឡាបា៉ារា៉ាឡំាពិកនឹងគ្រាងនៅ
ថ្ង្រាទី២៤ខ្រាសីហា។ដើម្រាបីសា្វាគមន៍
អត្តពលិកមកពីជំុវិញពិភពលោក
និងរៀបចំការប្រាកួតប្រាកបដោយ
សុវត្ថិភាពយើងនឹងអនុវត្តរាល់
វិធនការដ្រាលអាចធ្វើបានដើម្រាបី
ប្រាឆំងនឹងកូវីដ១៩។ខ្ញុំសង្រាឃឹមថា
កីឡាអូឡំាពិក និងបា៉ារា៉ាឡំាពិក
ទីក្រាងុតូក្រាយូ នឹងកា្លាយជានិមិត្តរូបន្រា
ជ័យជម្នះ និងការរួបរួមជាសកល
ក្នងុការប្រាយុទ្ធប្រាឆំងកូវីដ១៩។
ជាចុងក្រាយគឺ“សបា្តាហ៍គីហ្រាសូណា

ជបុ៉ន-កម្ពជុា”ដ្រាលនឹងចាប់ផ្តើមនៅ
ថ្ង្រាស្អ្រាក។កម្មវិធីន្រាះគឺជាទម្រាង់អន-
ឡាញន្រា “មហោស្រាពគីហ្រាសូណា
ជបុ៉ន-កម្ពុជាប្រាចំាឆ្នាំ”ដ្រាលជា
ព្រាតឹ្តកិារណ៍វប្រាបធម៌ជបុ៉នធំជាងគ្រា
នៅកម្ពជុា។ចាប់ពីថ្ង្រាទី១៨ដល់
ថ្ង្រាទី២៨ខ្រាកុម្ភៈនឹងមានវីដ្រាអូនិង
សិកា្ខាសាលាអនឡាញគួរឱ្រាយចាប់-
អារម្មណ៍ជាច្រាើននៅលើទំព័រហ្វ្រាស- 
បុ៊កកម្មវិធីដើម្រាបីឱ្រាយលោកអ្នកទំាង-
អស់គ្នាអាចទស្រាសនារាល់ទិដ្ឋភាព
ទំាងឡាយន្រាវប្រាបធម៌របស់ជបុ៉ន
ដោយរីករាយពីគ្រាហដ្ឋានរបស់
លោកអ្នកប្រាកបដោយសុវត្ថភិាព។
ក្នងុឱកាសថ្ង្រាបុណ្រាយជាតិយើងខ្ញុំ

សូមថា្វាយព្រាះពរដល់ព្រាះករុណាព្រាះ-
ចៅអធិរាជ និងព្រាះអធិរាជិនីជបុ៉ន
ព្រាះករុណាព្រាះបាទសម្ត្រាចព្រាះបរម-
នាថនរោត្តមសីហមុនីព្រាះករុណា
ព្រាះមហាក្រាសត្រាីព្រាះវររាជមាតាជាតិ
និងសូមជូនពរប្រាជាជនកម្ពជុានិង
ជបុ៉នសូមឱ្រាយមានព្រាះរាជសុខភាព
និងសុខភាពល្អ សុភមង្គល និង
វិបុលភាព។
ខ្ញុំក៏សូមជូនពរឱ្រាយចំណងមិត្តភាព

រវាងជបុ៉ន និងកម្ពជុាបន្តរីកចម្រាើន
ទៅមុខទៀត៕
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អបអរសាទរ
ទិវាប៊ណ្យជាតិជប៉៊ន
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ពិព័រណ៌តាមអនឡាញដើម្ីបលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី
ប្រទ្រសជប៉ុនបានងាកទៅរកការ-

លើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធ
អនឡាញដើម្របីរក្រសាសម្ទុះពាណជិ្ជកម្ម
ទ្វ្រភាគីឱ្រយមានតុល្រយភាពជាមួយ
ប្រទ្រសកម្ពុជាខណៈព្រលដ្រល
ការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្ម
បានធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុងព្រលវិបត្តិជំងឺ
រាតត្របាត។
ការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មតាម

អនឡាញនិងការច្រករំល្រកព័ត៌មាន
តាមរយៈគ្រហទំព័រគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើម
ប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌិតដ្រលត្រូវ
បានធ្វើឡើងដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្ម
ក្រប្រទ្រសរបស់ជប៉ុន(JETRO)
ខណៈព្រលដ្រលជំងឺកូវីដបានឆ្លង

ព្រញ១ឆ្នាំបានធ្វើឱ្រយសកម្មភាព
ស្រដ្ឋកចិ្ចនងិសង្គមធ្លាកច់ុះនៅទទូាងំ- 
ពិភពលោកក្នុងនោះមានការរឹតត្របិត
លើការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិការបិទ
ប្រទ្រសនិងគមា្លាតសង្គមដើម្របីទប់-
ស្កាត់ការរីករាលដាលម្ររោគន្រះ
ហើយពាណជិ្ជកម្មរវាងប្រទ្រសទាងំ២
ក៏ត្រូវបានរំខានផងដ្ររ។
យោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

កម្ពុជាបានឱ្រយដឹងថាការនាំចូលបាន
ធ្លាក់ចុះ៣៣,៩ភាគរយខណៈការ-
នាំច្រញធ្លាក់ចុះ១៥,៨ភាគរយក្នុង
ឆ្នាំ២០២០ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។

ជាសរុបពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីបានធ្លាក់
ចុះប្រមាណ២៣ភាគរយកាលពីឆ្នាំ
មុនធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។
 «ខណៈយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុង

ស្ថានភាពមិនប្រកដប្រជាការស្ទង់-
មតិមួយធ្វើឡើងដោយJetroកាល-
ពីខ្រកញ្ញាបានឱ្រយដឹងថាកម្ពុជាមាន
អត្រងើបឡើងវិញលឿនបំផុតពីជំងឺ
កូវដី១៩ក្នងុចណំោមប្រទ្រសនៅក្នងុ
តំបន់អាស៊ាន។
លោកស្រីHarutaMarisa

ប្រធនតំណាងអង្គការ Jetroប្រចាំ
កម្ពុជាថ្ល្រងថា៖«នៅព្រលន្រះ Jetro
កពំងុព្រយាយាមបង្កើនទហំំពាណជិ្ជកម្ម

តាមរយៈកម្មវធិីនងិគម្រងមយួចនំនួ
តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្របីរក្រសាបាន
នូវសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មន្រប្រទ្រស
ទាំង២ឱ្រយនៅត្ររឹងមាំនិងកំណើន»។
ដើម្របីចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំន្រះ Jetro

បានរៀបចំកម្មវិធី«GoodGoods
Japan2021»ដ្រលជាព្រឹត្តិការណ៍
ផ្គូផ្គងអាជីវកម្មតាមអនឡាញចាប់ពី
ខ្រកុម្ភៈដើម្របីណ្រនាំផលិតផលជប៉ុន
ដូចជាផលិតផលសម្រស់សមា្ភារ
ផ្ទះបាយនងិផលតិផលសម្រប់ទារក
ជាដើម។ក្រមុហ៊នុជប៉នុប្រមាណ២២
ជាមួយនឹងផលិតផលប្រមាណ៨០
ប្រភ្រទបានដាក់បងា្ហាញផលិតផល

របស់ពួកគ្រក្នុងអំឡុងព្រលពិព័រណ៍
តាមអនឡាញកាលពីថ្ង្រទី៣ដល់
ថ្ង្រទី៤ខ្រកុម្ភៈដ្រលនឹងភា្ជាប់អ្នក-
ផ្គត់ផ្គង់ជប៉ុនដ្រលមានសកា្តានុពល
ជាមួយអ្នកទិញកម្ពុជា។
«Jetroបានជួយសម្រួលដល់

ព្រឹត្តិការណ៍ប្របន្រះអស់រយៈព្រល
ជាង១០ឆ្នាំមកហើយនៅក្នងុប្រទ្រស
ដទ្រទៀតហើយន្រះគឺជាលើកទី១
ហើយដ្រលយើងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍
ន្រះនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា»។
លោកស្រីMarisaបានបន្ថ្រមថា៖

«ព្រឹត្តិការណ៍ន្រះនឹងផ្តល់ផលប្រ-
យោជន៍ដល់សហគមន៍ធុរកិច្ចនៅក្នុង
ប្រទ្រសទាំង២ដូចជាការភា្ជាប់ទំនាក់-
ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ជប៉ុន
ជាមួយអ្នកទិញកម្ពុជាផ្គូផ្គងអាជីវកម្ម
តាមអនឡាញសម្រប់ពាណិជ្ជករ
កម្ពុជានិងជប៉ុនបង្កើនទំហំពាណិជ្ជ-
កម្មដោយនាចំលូផលតិផលដ្រលមាន
គុណភាពខ្ពស់ចូលទីផ្រសារកម្ពុជា»។
មុនព្រលជំងឺកូវីដផ្ទុះឡើងជារៀង-

រាលឆ់្នាំការយិាលយ័JETROនៅក្នងុ
ទីក្រុងភ្នំព្រញបានសហការជាមួយ
ក្រមុប្រកឹ្រសាអភវិឌ្រឍន៍កម្ពជុាដើម្របីរៀបចំ
«សិកា្ខាសលាស្ដីពីវិនិយោគនៅ
កម្ពុជា»នៅប្រទ្រសជប៉ុនដើម្របី
ផ្តលព់ត័ម៌ានអពំីបរយិាកាសវនិយិោគ

កាន់ត្រប្រសើរនិងមានសកា្តានុពល
របស់កម្ពុជាដល់វិនិយោគិនជប៉ុន
ដើម្របីធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជា។
«ទោះយា៉ាងណាដោយសរត្រជំងឺ

កូវីដ១៩ព្រិត្តិការណ៍មួយចំនួន
ត្រវូបានពន្រយារព្រល។យើងកពំងុរងចំ់ា
ច្របាប់វិនិយោគថ្មី (នៅកម្ពុជា)ដើម្របី
ឱ្រយយើងអាចផ្រសព្វផ្រសាយកាន់ត្រច្រើន
អំពីប្រទ្រសកម្ពុជា។JETROនៅក្នុង
ទីក្រុងភ្នំព្រញនៅត្រច្រករំល្រកព័ត៌-
មានតាមអនឡាញអំពីបរិយាកាស
វិនិយោគនៅកម្ពុជាដល់វិនិយោគិន
ជប៉ុនដើម្របីឱ្រយពួកគ្រពិចារណាមក
វិនិយោគនិងពង្រីកអាជីវកម្មពួកគ្រ
នៅទីន្រះ»។
លោកស្រីMarisaបានបន្ថ្រមថា៖

«នៅក្នុងស្មារតីរួមដើម្របីធ្វើការកាន់ត្រ
ជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាជាមួយក្រសួង-
ពាណិជ្ជកម្មសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
នងិសមាគមសហគ្រនិវយ័ក្ម្រងកម្ពជុា
យើងរពំងឹថាកម្មវធិីនងិគម្រងកាន-់
ត្រច្រើននឹងមានវត្តមាននៅព្រល
អនាគត»។
«យើងមិនអាចបង្កើនពាណិជ្ជកម្ម

ដោយគ្មានការសហការល្អពីដ្រគូ
របស់យើងនោះទ្រ។ដូច្ន្រះយើងត្រូវ
ធ្វើការរួមគ្នាដើម្របីកសងអាជីវកម្ម
ជាមួយគ្នា»៕

ពិធីសម្ពោធពិព័រណ៍ "Good Goods Japan 2021"  ។ 
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សមាគមអាជីវកម្មជប៉ុននៅកម្ពុជា (JBAC)  ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ក្នុងគោល-
បំណងចម្របងគឺជួយលើកកម្ពស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននៅកម្ពុជានិងអភិវឌ្រឍសកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ចរវាង
ប្រទ្រសទាំង២។

 
បង្កើតឡើងដោយមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំនួន២៧០សមាជិករបស់ JBAC ភាគច្រើនគឺមកពីវិស័យ

ផលិតកម្មសំណង់អចលនទ្រព្រយពាណិជ្ជកម្មដឹកជញ្ជូនហិរញ្ញវត្ថុធនារា៉ាប់រងនិងវិស័យស្រវាកម្ម។

សមាជិក JBACទាំងអស់រក្រសាបាននូវស្តង់ដាខ្ពស់ និងគោរពតាមបទដា្ឋានសង្គមនិងច្របាប់
របស់ប្រទ្រសកម្ពុជាដោយប្រកាន់ខា្ជាប់នូវបទប្របញ្ញត្តិថ្មីៗនិងច្របាប់ការងារបានយា៉ាងល្អប្រសើរ។

JBAC ទទួលស្គាល់ថាការប្រជុំរវាងវិស័យឯកជននិងសធរណៈកម្ពុជា-ជប៉ុនគឺធ្វើឡើង
ដោយអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគកម្ពុជា-ជប៉ុនគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់ដើម្របីពិភាក្រសា
អំពីការក្រលម្អបន្ថ្រមនូវបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា។

ទន្ទមឹនងឹន្រះបណា្តាញន្រការសន្ទនាជាមយួរដា្ឋាភបិាលកម្ពជុាត្រវូបានពង្រកីនៅក្នងុរយៈព្រល
ប៉នុា្មានឆ្នាំចងុក្រយន្រះដោយមានកាលានវុត្តភាពកានត់្រច្រើនសម្រប់កចិ្ចពភិាក្រសាជាលក្ខណៈ
បុគ្គលនិងការពិភាក្រសាជាមួយក្រសួងនិងទីភា្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនានាខណៈសំឡ្រងរបស់JBAC 

ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងការសម្រចចិត្តបង្កើតគោលនយោបាយ។

 ខណៈការផ្ទុះឡើងន្រជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជា
ធ្វើឱ្រយមានការដកនិងការពន្រយារនៅក្នុងការសម្រចចិត្តវិនិយោគប៉ុន្ត្រសូមអរគុណដល់ការខិតខំ
ប្រឹងប្រងឥតឈប់ឈររបស់រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយចំនួនសមាជិកJBAC ដ្រលបានថយចុះ
ត្របន្តិចបន្តួចប៉ុណោ្ណោះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗ។

ក្រុមហ៊ុនដ្រលមានស្រប់កំពុងពង្រីកការវិនិយោគរបស់ពួកគ្រប្រកបដោយទំនុកចិត្តដ្រល
បានកា្លាយជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រប់វិនិយោគិនជប៉ុនដ្រលកំពុងពិចារណាចំពោះឱកាស
វិនិយោគថ្មីៗ។

JBAC ដោយមានកចិ្ចសហការពីស្ថានទតូជប៉នុប្រចាំនៅទកី្រងុភ្នពំ្រញទភីា្នាកង់ារសហប្រតបិត្ត-ិ 
ការអន្តរជាតនិ្រប្រទ្រសជប៉នុ (JICA)នងិអង្គការពាណជិ្ជកម្មក្រប្រទ្រសរបស់ជប៉នុ(JETRO) 
ក៏ដូចជាភា្នាក់ងាររដា្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្រស្រងទៀតបានដើរតួនាទីយា៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការពង្រីក
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាខណៈវិស័យឯកជននិងសធរណៈមានការរួបរួមគ្នា។

JBAC បន្តចូលរួមចំណ្រកដល់ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជាដោយធ្វើការលើ
ការអភវិឌ្រឍអាជវីកម្មដ្រលឆ្លើយតបនងឹតម្រវូការសង្គមរបស់ប្រជាជនកម្ពជុាជាមយួនងឹគណុភាព
របស់ជប៉ុនគ្រប់ព្រលវ្រលា៕

JBacដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពងេឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏រឹងមាំ

រីករាយទិវាបុណ្យជាតិជប៉ុន!



ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ | www.postkhmer.com/special-reportd ទិវាបុណ្យជាតិជបុ៉ន

ដៃគូដៃលអាចជឿទុកចិត្តបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ 
នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា  
រាប់ពីការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ

ដូចជាសា្ពាននិងបេព័ន្ធធារាសាស្តេ
រហូតដល់ការផ្តល់ជំនួយលើបញ្ហា
បរសិា្ថាននងិបណ្តុះបណ្តាលការដោះ-
មីនជាដើមបេទេសជប៉ុនបានដើរ-
តនួាទីយ៉ាងសខំាន់នៅក្នងុការអភវិឌេឍ
ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា។
កិច្ចសហបេតិបត្តិការបេបនេះគឺ

មានន័យថាជប៉ុនដេលជា«ទឹកដីនេ
ពេះអាទតិេយរះ»តេវូបានចាតទ់កុថាជា
ដេគូមួយដេលអាចទុកចិត្តបានបំផុត
របស់ពេះរាជាណចកេកម្ពុជាហើយ
បេវត្តិនេទនំាកទ់នំងរវាងកម្ពុជា-ជប៉នុ
មានតាំងពីរាប់សតវតេសរ៍មកហើយ។
យោងតាមលោកពូសធុរីៈនាយក-

បេតិបត្តិនេវិទេយាសា្ថានខ្មេរសមេប់
សហបេតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបាន
ឱេយដឹងថា ទំនាក់ទំនងរវាងបេទេស
ទាំង២ បានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឆ្នាំ
១៥៦៩នៅពេលដេលនាវាកម្ពុជា
១គេឿងបានចូលចតនៅកោះKy-
ushuដើមេបីស្វេងរកការភា្ជាប់ទំនាក់-
ទំនងជាមួយបេទេសជប៉ុន។
នៅចន្លោះឆ្នាំ១៦០៤នងិ១៦៣៥

នាវារបស់ជប៉ុនចំនួន៤៤គេឿងបាន
ធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដើមេបីស្វេងមើល
ឱកាសនៅកម្ពុជា។
អតីតឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាបេចាំ

បេទេសជប៉ុនរូបនេះបានបញ្ជាក់ថា
ភ័ស្តុតាងនេទំនាក់ទំនងរបស់ជប៉ុន
ជាមួយបេទេសកម្ពុជាគេអាចមើល
ឃើញនៅលើជញ្ជាំងនិងសសរគេឹះ
នេបេសាទអង្គរវត្តជាមយួនងឹសលិា-
ចារកឹចនំនួ១៤ដោយអ្នកគោរពបជូា
ជនជាតិជប៉ុនតាំងពីឆ្នាំ១៦១២។
នៅក្នងុសមយ័ទនំើបនេះជប៉នុគជឺា

បេទេសមួយក្នុងចំណោមបេទេស
ដំបូងគេដេលបានទទួលសា្គាល់
បេទេសកម្ពុជាបនា្ទាប់ពីទទួលបាន
ឯករាជេយពីបារាំងក្នុងឆ្នាំ១៩៥៣
ដោយបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត
នៅឆ្នាំនះ។
ចាប់តាំងពីការចុះហត្ថលេខាលើ

កិច្ចពេមពេៀងសន្តិភាពទីកេុងបា៉ារីស
ក្នុងឆ្នាំ១៩៩១ជប៉ុនបានដើរតួនាទី
យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការកសាង
បេទេសកម្ពុជាឡើងវិញបនា្ទាប់ពី
សង្គេមសុីវិលជាចេើនទសវតេសរ៍។
អង្គការសកម្មភាពមីនជប៉ុន 

(JMAS)នៅកម្ពុជា បានបោស-
សមា្អាតមីនបានបេមាណ៤១០០
ហិកតាក្នុងនះគេប់មីនបេឆំង
មនុសេសជាង២មុឺនគេប់ មីនបេឆំង
រថកេះ៦៥០គេប់ និងយុទ្ធភណ្ឌ
មិនទាន់ផ្ទុះបេមាណ៣៩០០០០
គេប់គិតតេឹមខេកញ្ញាឆ្នាំមុន។
JMASក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹង

សណំើជាង៣៧០០០ពីបេជាពលរដ្ឋ
ដើមេបីបោសមា្អាតគេប់មីននិងយុទ្ធ-
ភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដេលបានរកឃើញ
នៅជុំវិញតំបន់ដេលពួកគេរស់នៅ។
កចិ្ចខតិខំបេងឹបេងនេះគឺដើមេបីធ្វើឱេយ

ពេះរាជាណចកេកម្ពុជាធ្វើដំណើរ
ឆ្ពាះទៅមុខបនា្ទាប់ពីមានជម្លោះរា៉ាំរ៉េ
ជាចេើនឆ្នាំហើយក្នុងនះក៏បាន
ពងេីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដេរ។
សា្ពានជេយចង្វារទី១នៅក្នុងរាជ-

ធានីភ្នពំេញរងការបផំ្លោញយ៉ាងធ្ងនធ់្ងរ
នៅក្នុងសម័យសង្គេមសុីវិលដោយ
ផ្នេកសខំាន់ៗ នេសា្ពានតេវូបានបផំ្លោញ
នៅចន្លោះឆ្នាំ១៩៧២និង១៩៧៣
បនា្ទាប់ពីកមា្លោំងខ្មេរកេហមដក់គេប់-
មីនបំផ្លោញប៉ុន្តេតេូវបានសាងសង់
ឡើងវិញដោយជំនួយរបស់ជប៉ុន។
សា្ពាននេះពដីបំងូតេវូបានសាងសង់

ក្នុងឆ្នាំ១៩៦៣ដោយជំនួយពីរដ្ឋា-
ភិបាលជប៉ុនដេលមានបណោ្តាយ
៩៧១ម៉េតេឆ្លងកាត់ទន្លេសាបហើយ
នៅតេមិនអាចបេើបេស់បានអស់
រយៈពេលជាង៣ទសវតេសរ៍រហូតដល់
បានបើកដណំើរការជាថ្មីនៅខេកមុ្ភៈឆ្នាំ
១៩៩៤ហើយសា្ពាននេះតេូវបានប្តូរ
ឈ្មោះជា«សា្ពានមតិ្តភាពកម្ពជុា-ជប៉នុ»
ដោយពេះបាទសម្តេចពេះនរោត្តម
សីហនុ។
កាលពីពេលថ្មីៗនេះជប៉ុនក៏បាន

ផ្តល់មូលនិធិដើមេបីកសាងសា្ពានអ្នក-
លឿងដេលមានបេវេងជាង២,២
គីឡូម៉េតេភា្ជាប់ពីខេត្តកណ្តាលទៅ
ខេត្តពេវេងដេលតេូវបានសម្ពាធ
ដក់ឱេយបេើបេស់កាលពីខេមេសាឆ្នាំ

២០១៥ហើយក៏ជាសា្ពានឆ្លងកាត់
ទន្លេមេគង្គវេងជាងគេនៅកម្ពុជា។
ជប៉ុនក៏បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់

នៅក្នុងការអភិវឌេឍកំពង់ផេស្វយ័ត
កេងុពេះសហីនុដេលទភីា្នាកង់រសហ-  
បេតបិត្តកិារអន្តរជាតិនេបេទេសជប៉នុ
(Jica)បានជួយក្នុងការអភិវឌេឍ
កពំងផ់េទកឹជេអន្តរជាតិដើមេបីជរំញុ
សកម្មភាពសេដ្ឋកចិ្ចនងិឧសេសាហកម្ម
របស់បេទេសកម្ពុជា។
ឯកឧត្ដមលូគឹមឈន់អគ្គនាយក

កពំងផ់េស្វយត័កេងុពេះសហីនុទទលួ
«គេឿងឥសេសរិយយសសមេប់និទាឃ- 
រដូវឆ្នាំ២០២០» ពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន
សមេប់ការចូលរួមចំណេករបស់
លោកក្នងុការលើកកម្ពស់ទនំាក់ទនំង
រវាងជប៉ុន និងកម្ពុជានៅក្នុងការ-
អភិវឌេឍកំពង់ផេ។
ជប៉ុនក៏ជាដេគូពាណិជ្ជកម្មឈាន-

មុខផងដេរ។ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាង
កម្ពុជានិងជប៉ុនបានកើនឡើងដល់
១,៩ពាន់លានដុលា្លោរក្នុងរយៈពេល
១០ខេដំបូងកាលពីឆ្នាំមុនពោលគឺ
កើនឡើង០,៤៤ភាគរយធៀបនឹង

១,៨៩ពាន់លានដលុា្លោរក្នងុរយៈពេល
ដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៩។នេះបើ
យោងតាមអង្គការពាណិជ្ជកម្មកេ-
បេទេសរបស់ជប៉ុន(Jetro)។
ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅជប៉ុន

មានតម្លេ១,៤៥ពាន់លានដុលា្លោរ
កើន៧,៨ភាគរយ។
យោងតាមកេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍

កម្ពុជាឱេយដឹងថាចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៥
ដល់តេីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តគមេង
ចំនួន១៣៧គមេងមានតម្លេ២,៥
ពាន់លានដុលា្លោរពីបេទេសជប៉ុន។
ភាគចេើនគឺនៅក្នុងវិស័យថាមពល
កសិឧសេសាហកម្មកេច្នេចំណីអាហារ
គេឿងបនា្លោស់រថយន្តបដសិណ្ឋារកចិ្ច
សុខភាពលក់រាយនិងគេឿងផ្គុំ
អេឡិចតេូនិកជាដើម។
ជំនួយរបស់បេទេសជប៉ុនក៏ពងេីក

ដល់ការបណ្តុះបណ្តាលផងដេរដោយ
មជេឈមណ្ឌលសហបេតិបត្តិការកម្ពុជា- 
ជប៉ុន (CJCC)ដេលកំពុងអភិវឌេឍ
ធនធានមនសុេសដើមេបមីានជនំាញនងិ
សមត្ថភាពខ្ពស់និងផ្តល់អត្ថបេយោ-
ជន៍ដល់ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា។
CJCCនិយយថាខ្លួនមានគោល-

បំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទៅ
វិញទៅមកនិងកិច្ចសហបេតិបត្តិការ
រវាងកម្ពុជា-ជប៉ុនតាមរយៈសកម្ម-
ភាពសំខាន់ៗចំនួន៣គឺការបណ្តុះ-
បណ្តាលអាជីវកម្មភាសាជប៉ុន
សមេប់ការអភិវឌេឍអាជីពនិងកម្មវិធី
ផ្លោស់ប្តូរវបេបធម៌និងការអប់រំ។
ជប៉ុនបានបង្ហាញថា ខ្លួនគឺជាដេគូ

ដេលអាចទកុចតិ្តបាននៅក្នងុការអភ-ិ
វឌេឍនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង៣
ទសវតេសរក៍ន្លងមកនេះហើយក្នងុនាម
ជាឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនបេចាំកម្ពុជា
ឯកឧត្តមមិកាមិមា៉ាសាហុីរ៉ូ នៅក្នុង
សាររបស់ឯកឧត្តមសមេប់ទវិាបណុេយ
ជាតិជប៉នុឆ្នានំេះបានជនូពរឱេយចណំង
មិត្តភាពរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជាបន្ត
រីកចមេើនទៅមុខទៀត៕

CJCC ជួយអភិវឌៃឍធនធានមនុសៃសនៅកម្ពជុា។  JMAS ជួយបោសសម្អាតចម្ការមីនបានបៃមណ ៤ ១០០ហិកតា។  ជបុ៉នដើរតួសំខាន់នៅក្នងុការអភិវឌៃឍកំពង់ផៃស្វយ័តកៃងុពៃះសីហនុ។  

បៃទៃសជបុ៉នគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឈានមុខមួយរបស់បៃទៃសកម្ពជុា  ។   
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ប្រែក្លាយដីចម្ការមីនទៅជាដីស្រែពណ៌ប្រែតងខៀវស្រែងាត់
អង្គការសកម្មភាពកំចាត់មីនជប៉ុន

នៅកម្ពុជា(JMAS)កំពុងប្រែកា្លាយ
ចម្ការមីនដ៏គ្រែះថ្នាក់ទៅជាដីកសិកម្ម
ខៀវស្រែងាត់ដើម្រែបីលើកកម្ពស់ស្ថានភាព
ស្រែដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ជនបទ។
ចម្ការមនីនៅខ្រែត្តកពំងធ់ំបាតដ់បំង

និងបន្ទាយមនជ័យឥឡូវន្រែះប្រែជា-
ពលរដ្ឋអាចធ្វើកសកិម្មបានជាថ្មីសមូ
អរគុណចំពោះការខិតខំប្រែឹងប្រែង
របស់អង្គការJMAS។
ទីភា្នាក់ងារជប៉ុនដ្រែលបានដឹកនំ

សកម្មភាពកម្ទាត់មីននៅកម្ពុជាអស់
រយៈព្រែល២ទសវត្រែសរ៍ចុងក្រែយន្រែះ
បានចូលរួមបោសសម្អាតគ្រែប់យុទ្ធ-
ភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ(UXO)គ្រែប់មីន
ប្រែឆាំងមនុស្រែស និងប្រែឆាំងរថក្រែះ
ដ្រែលវាគជឺាការបោះជហំានមយួទៀត
ដើម្រែបីជួយសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋាន។
«ចាបព់ីឆា្នានំ្រែះJMASនងឹចាបផ់្តើម

សកម្មភាពគាំទ្រែកសិកម្មបន្ថ្រែមលើ
ការដោះមីននិងការកសងហ្រែដ្ឋា-
រចនសម្ព័ន្ធដោយផ្តល់ជំនួយបច្ច្រែក-
ទ្រែសដល់កសកិរក្នងុមលូដ្ឋាននងិជកី
ស្រែះទឹកម្រែប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងរដូវប្រែំង»។
លោកSuenagaNoriyoshi

ប្រែធានអង្គការ JMASប្រែចាំកម្ពុជា
បានមនប្រែសសនថ៍៖«JMASនងឹ
បន្តសកម្មភាពផ្រែស្រែងៗទៀតដើម្រែបី
ប្រែកា្លាយចម្ការមនីឱ្រែយទៅជាដីកសកិម្ម
ប្រែតងដើម្រែបីនំយកស្នាមញញឹមជូន
ដល់ប្រែជាជនកម្ពុជា»។
JMASបានចាប់ផ្តើមសកម្មភាព

សម្អាតមីននៅកម្ពុជាក្នុងឆា្នាំ២០០២
ក្រែមភាពជាដ្រែគូជាមួយមជ្រែឈម-
ណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា
(សុីម៉ាក់)ហើយឆា្នាំន្រែះគឺជាខួប២០

ឆា្នាំន្រែប្រែតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុង
ប្រែទ្រែសកម្ពុជា។
គតិត្រែមឹខ្រែកញ្ញាឆា្នាំ២០២០JMAS

បោសសម្អាតបានប្រែមណ៤១០០
ហិកតាក្នុងនោះសម្អាតមីនប្រែឆាំង
មនសុ្រែសបានជាង២មុនឺគ្រែប់គ្រែបម់នី
ប្រែឆាំងរថក្រែះបានចំនួន៦៥០
គ្រែប់ និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបាន
៣៩០០០០គ្រែប់ហើយបានឆ្លើយ-  

តប៣៧០០០សណំើពីប្រែជាពលរដ្ឋ
ក្នុងមូលដ្ឋានដើម្រែបីសម្អាតមីននិង
យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដ្រែលរកឃើញ
នៅជុំវិញតំបន់ពួកគ្រែរស់នៅ។
«យើងផ្ទ្រែរបច្ច្រែកទ្រែសបោសសម្អាត

មីនទៅឱ្រែយសុីម៉ាក់ហើយយើងក៏ផ្តល់
ការអប់រំស្តីពីគ្រែះថ្នាក់នៃនគ្រែប់មីន
ដល់ប្រែជាជនក្នងុមលូដ្ឋានដល់កមុរ
នងិគាទំ្រែដល់ស្រែដ្ឋកចិ្ចក្នងុតបំន់តាម

រយៈការសងសង់ផ្លូវសហគមន៍និង
សលារៀនឡើងវិញផងដ្រែរ»។
លោកSuenagaបានបន្តថ៖

«យើងក៏បានសងសង់សលារៀន
ចំនួន១១ខ្នងនិងផ្លូវប្រែវ្រែងជាង៨០
គីឡូម៉្រែត្រែ។បច្ចុប្រែបន្ន JMASកំពុង
ដំណើរការគម្រែងចំនួន២សម្រែប់
សកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅក្នុងខ្រែត្ត-
បន្ទាយមនជ័យនិងកំពង់ធំ និង
គម្រែងមួយទៀតគឺកសងហ្រែដ្ឋា-
រចនសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាននៅខ្រែត្តបាត់-
ដបំងនងិខ្រែត្តបន្ទាយមនជយ័ដោយ
មនបុគ្គលិក JMASចំនួន២៥នក់
ក្នុងនោះមនជនជាតិជប៉ុនចំនួន៧
នក់និងមន្ត្រែីដោះមីនរបស់សុីម៉ាក់
ប្រែមណ១០០នក់»។
JMASមនម៉ាសុនីជាច្រែើនប្រែភ្រែទ

សម្រែប់សកម្មភាពកម្ចាត់មីនដូចជា
ម៉ាសុីនដោះមីនមីនចង្កាមនិង
ម៉ាសុីន brush cutterសម្រែប់
ការសងសង់ហើយម៉ាសុីនរបស់
យើងត្រែូវបានដក់បញ្ចូលជាមួយ

កម្លាំងដោះមីនរបស់មនុស្រែស។យើង
ចង់ធ្វើឱ្រែយសកម្មភាពរបស់យើងកាន់-
ត្រែមនផលិតភាពខ្ពស់តាមរយៈការ- 
តភា្ជាប់ឬបញ្ចូលថមពលម៉ាសុីននិង
កម្លាំងដោះមីនរបស់មនុស្រែស»។
អង្គការមនសមត្ថភាពបោស-

សម្អាតចម្កាមីនប្រែមណ២០០ហិកតា
ក្នុង១គម្រែងហើយនៅឆា្នាំន្រែះអង្គ-
ការកំណត់គោលដៅបោសសម្អាត
៤០០ហិកតាសម្រែប់២គម្រែង។
«យើងចង់ជួយប្រែទ្រែសកម្ពុជា

ក្នុងការដោះមីនឬគ្រែប់មិនទាន់ផ្ទុះ
ដ្រែលនៅត្រែជាការគំរាមកំហ្រែងដល់
អាយុជីវិត ហើយយើងចង់ឃើញ
ប្រែជាជនកម្ពុជារស់នៅដោយសុខ-
ក្រែស្រែមក្រែសាន្តគា្មានគ្រែប់មីន»។ លោក
Suenagaបានបន្ថ្រែមថ៖«ក្រែពី
សកម្មភាពសម្អាតមនីយើងក៏កសង
ហ្រែដ្ឋារចនសម្ពន័្ធផងដ្រែរហើយចាប-់ 
ផ្តើមនៅឆា្នានំ្រែះយើងនងឹផ្តល់ការគាទំ្រែ
ផ្ន្រែកកសិកម្មដើម្រែបីជួយដល់សហ-
គមន៍មូលដ្ឋាន»៕  

បុគ្គលិក JMAS  កំពុងហ្វកឹហ្វនឺមន្តៃសីុីម៉ាក់អំពីរបៀបបនៃសាបគៃប់បៃក MK82។ រូបថតJMAS  មីនបៃឆំងរថកៃះ anti-tank mine។  

លោក   Suenaga Noriyoshi បៃធានអង្គការ JMAS បៃចំាកម្ពជុា។ 

 មន្តៃសីុីម៉ាក់កំពុងផ្តល់ការអប់រំអំពីគៃះថ្នាក់នៃគៃប់មីនដល់កុមរក្នងុមូលដ្ឋាន។   JMAS ធ្វើបទបង្ហាញជំនាញបច្ចៃកទៃសដោះមីនដល់មន្តៃសីុីម៉ាក់នៅខៃត្តកំពង់ធំ។  

 JMAS ពនៃយល់មន្តៃីសុីម៉ាក់អំពីការបៃើម៉ាសុីន Brush Cutter machine។   
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