
ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដោយមាន
ឱកាសបានបេរព្ធពិធីចមេើនពេះ-
ជន្មពេះករុណាពេះចៅអធិរាជជប៉ុន
ជាមួយបេជាជនកម្ពុជា។
ឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី៧០នេ

ការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាង
បេទេសជប៉ុននិងកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ
១៩៥៣។នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៥៤មួយ
ឆ្នាំបនា្ទាប់ពីការបង្កើតទំនាក់ទំនង
ការទតូបេទេសកម្ពជុាបានបោះបង់
សទិ្ធិរបសខ់្លនួក្នងុការទាមទារសណំង
ខចូខាតក្នងុសង្គេមលោកលើកទី២
ពីបេទេសជប៉ុន។ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន
បានយាងពេះបាទសម្ដេចពេះនរោត្ដម
សីហនុទៅបេទេសជប៉ុនក្នុងឋានៈ
ជាភ្ញៀវរដ្ឋនៅឆ្នាំ១៩៥៥។ក្នងុពេល
ពេះអង្គកពំងុបពំេញពេះរាជទសេសន-
កិច្ច រដ្ឋសភានេបេទេសជប៉ុនបាន
អនុម័តការថ្លេងអំណរគុណចំពោះ
បេទេសកម្ពុជា។លើសពីនេះទៅ
ទៀតបេទេសទាំង២បានចុះហត្-
លេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនៅ
ក្នុងអំឡុងពេលពេះរាជដំណើរ
ទសេសនកចិ្ចរបស់សម្ដេចពេះនរោត្ដម
សហីនុទៅកាន់បេទេសជប៉នុ។នេះ
គជឺាសន្ធសិញ្ញាដបំងូជាមយួបរទេស
សមេប់បេទេសទាំង២។សមេប់
បេទេសជប៉នុគឺបនា្ទាបព់ីសន្ធសិញ្ញា
សាន្រហ្វានសីសុ្កបូានចលូជាធរមាន
ហើយសមេប់បេទេសកម្ពជុាគឺបនា្ទាប់
ពីបានទទួលឯករាជេយរបស់ខ្លួន។
បេទេសជប៉ុនបានចូលរួមយា៉ាង

សកម្មក្នងុដណំើរការសន្តភិាពរបស់
កម្ពុជានៅចុងទសវតេសរ៍ឆ្នាំ១៩៨០
នងិបានធ្វើជាមា្ចាសផ់្ទះរៀបចំសន្នសិទី
ស្តីពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជានៅទីកេុង
តូកេយូក្នុងឆ្នាំ១៩៩០។បនា្ទាប់ពីកិច្ច-
ពេមពេៀងសន្តិភាពទីកេុងបា៉ារីស
តេវូបានចុះហតល្េខានៅឆ្នាំ១៩៩១
បេទេសជប៉ុនបានដើរតួនាទីយា៉ាង
សកម្មក្នុងការកសាងសន្តិភាពនៅ
កម្ពុជានិងគាំទេដំណើរការកសាង
បេទេសកម្ពុជាឡើងវិញ។បេទេស
ជប៉ុនបានចាត់បញ្ជូនបុគ្គលិក
ចូលរួមបេតិបត្តិការរកេសាសន្តិភាព
របស់អង្គការសហបេជាតិជាលើក-
ដំបូងក្នុងបេវត្តិសាស្តេរបស់ខ្លួន។
ឆ្នានំេះជាឆ្នាំខបួលើកទី៣០នេការ-
បោះឆ្នាតសភាធម្មនុញ្ញដេលតេូវ

បានរៀបចំឡើងដោយអ៊ុនតាក់
(UNTAC)។យើងសងេឃឹមថាការ-
បោះឆ្នាតសកលនៅខេកក្កដឆ្នាំ
នេះនឹងបេពេឹត្តទៅក្នុងរបៀបមួយ
ដេលមានភាពសេរីតេមឹតេវូយតុ្តធិម៌
នងិឆ្លុះបញ្ចាងំសឡំេងចមេុះពីបេជា-
ជនកម្ពុជា។
បេទេសជប៉ុនក៏បានសហការ

ជាមួយកម្ពុជាក្នុងកិច្ចខិតខំបេឹង-
បេងរបស់កម្ពុជាដើមេបីកសាង
បេទេសឡើងវិញនិងអភិវឌេឍសង្គម
សេដ្ឋកិច្ច។កិច្ចសហបេតិបត្តិការ
របស់ជប៉ុនមិនមានកមេិតតេឹមការ
កេលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះទេ
ប៉នុ្តេកប៏ានពងេកីដល់វសិយ័សខុភាព
សាធារណៈការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាត
ការអប់រំការបោសសមា្អាតគេបម់នី
និងការអភិវឌេឍធនធានមនុសេស

ផងដេរ។បន្េមលើនេះបេទេស
ជប៉នុបានដកឹនាំគមេងនានាដើមេបី
ពងេងឹអភបិាលកចិ្ចនងិនតីរិដ្ឋដេល
តេូវបានរៀបចំឡើងដើមេបីគាំទេដល់
ការអភវិឌេឍតាមបេបបេជាធបិតេយេយ
នៅកម្ពុជា។
ឆ្នាំមុនគឺជាឆ្នាំពិសេសនិងមាន

សារៈសខំាន់ណាស់សមេប់ទនំាក-់
ទនំងទ្វេភាគីជប៉នុ-កម្ពជុា។សម្តេច
នាយករដ្ឋមន្តេីហ៊ុនសេនបាន
អញ្ជើញទៅបំពេញទសេសនកិច្ចនៅ
បេទេសជប៉ុនចំនួន២លើក។លើក
ទី១គឺដើមេបីចលូរមួក្នងុកចិ្ចបេជុំកពំលូ
ស្តពីីបញ្ហាទកឹនៅតបំន់អាសុី-បា៉ាសុ-ី
ហ្វិកនៅទីកេុងខឹមា៉ាមូតុ (Kuma-
moto)និងលើកទី២គឺចូលរួមពិធី
បុណេយសពថា្នាក់ជាតិរបស់អតីតនាយក-
រដ្ឋមន្តេីអាបេ។នាយករដ្ឋមន្តេីគីសុីដ

ក៏បានអញ្ជើញមកបំពេញទសេសន-
កិច្ចនៅកម្ពុជាចំនួន២លើកផងដេរ
គឺនៅខេមីនានិងវិច្ឆិកា។កិច្ចបេជុំ
កំពូលជប៉ុន-កម្ពុជាតេូវបានរៀបចំ
ឡើងចំនួន៤លើកនៅក្នុងឆ្នាំនោះ។
នៅខេវចិ្ឆកិាមេដកឹនាំទាងំ២របូបាន
ពេមពេៀងគា្នាដំឡើងទំនាក់ទំនង
ទ្វេភាគី ដល់កមេិត «ភាពជាដេគូ-
យុទ្ធសាស្តេគេប់ជេុងជេយ»។
ជប៉ុននិងកម្ពុជាចាប់ផ្តើមភាពជា
ដេគូថ្មីនៅឆ្នាំនេះដេលជាខួបលើក
ទី៧០។វាមានសារៈសខំាន់ខា្លាងំណាស់
ដេលយើងអភិវឌេឍទំនាក់ទំនងដ៏ធំ
រឹងមាំមួយដេលស័ក្កិសមសមេប់
ឋានៈភាពជាដេគូយុទ្ធសា្រស្តគេប់-
ជេុងជេយចាប់ពីឆ្នាំនេះទៅ។
តាមទសេសនៈរបស់ខ្ញុំកេមភាព

ជាដេគូយទុ្ធសាស្តេគេប់ជេងុជេយ

ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមិនអាចពឹង-
ផ្អេកលើភាគី១ឬភាគី១ទៀត
នោះទេ។កេមភាពជាដេគូថ្មីនេះ
បេទេសទាំង២នឹងធ្វើការរួមគា្នាកាន់
តេជតិស្នទិ្ធថេមទៀតដើមេបីដោះសេយ
បញ្ហាបេឈមរួមទាំងនៅក្នុងតំបន់
និងលើឆកអន្តរជាតិ។មេយ៉ាងវិញ
ទៀតក្នុងបរិបទទ្វេភាគីបេទេស
ទាំង២នឹងពងេីកកិច្ចសហបេតិ-
បត្តិការរបស់ខ្លួនលើវិស័យថ្មីៗទៀត។
បេទេសកម្ពជុាបានផ្តល់ការគាទំេ

ដល់ជំហររបស់ជប៉ុនលើបញ្ហាជា
ចេើន រួមមានកំណេទមេង់កេុម-
បេឹកេសាសន្តិសុខអង្គការសហបេជា-
ជាតិបញ្ហាចាប់ពងេត់ពលរដ្ឋជប៉ុន
ដោយបេទេសករូ៉េខាងជើង,ចក្ខវុសិយ័
របស់ជប៉នុសមេប់ឥណ្ឌូ-បា៉ាសុហី្វកិ
សេរីនិងបើកចំហ(FOIP)និង
យុទ្ធសាស្តេសន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់
ជប៉ុនដេលបានដក់ចេញកាលពី
ខេធ្នូកន្លងទៅនេះ។
ការឆ្លើយតបរួមរបស់យើងចំពោះ

សា្ថានការណ៍ក្នុងបេទេសអ៊ុយកេន
គជឺាឧទាហរណ៍ដ៏សខំានប់ផំតុមយួ
នេកិច្ចសហបេតិបត្តិការរបស់យើង
ក្នុងបញ្ហាអន្តរជាតិ។កេមការ-
ដឹកនាំដ៏រឹងមាំរបស់សម្តេចនាយក-
រដ្ឋមន្តេីហ៊ុនសេនបេទេសកម្ពុជា
បានសម្តេងនូវជំហរដ៏មុឺងមា៉ាត់
បេឆំងនឹងការបេើបេស់កមា្លាំង
ដណ្តើមយកទឹកដីពីបេទេសដទេ
ជាការរំលោភយា៉ាងចេបាស់កេឡេត
លើធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហបេជា-
ជាតិនិងបានចូលរួមធ្វើជាសហ-
សា្ថាបនកិគាទំេចពំោះសេចក្តីសមេច
ចិត្តរបស់មហសន្និបាតអង្គការ
សហបេជាជាតិ។បេទេសជប៉នុនងិ
កម្ពុជាមិនតេឹមតេមានគោលជំហរ
ដូចគា្នាលើបញ្ហាជាចេើនប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តេថេមទាំងសហការគា្នាអនុវត្ត
ផងដេរ។ថ្មីៗនេះបេទេសទាំង២
បានសហការគា្នាបណ្តុះបណា្តាល
បុគ្គលិកដោះមីនអ៊ុយកេនអំពី
របៀបបេើបេស់ឧបករណ៍រាវមីន
ផលិតនៅបេទេសជប៉ុន។
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ព្រតឹ្តកិារណ៍សំខាន់ៗនៅឆ្នាំ២០២៣សម្រប់
ចំណងមិត្តភាពយូរអង្វ្រងរវាងជប៉ុន-កម្ពុជា
ខណៈឆ្នាំ២០២៣គឺជាខួប

លើកទី៧០ឆ្នាំនៃការចាប់ផ្តើម
ទនំាកទ់នំងមតិ្តភាពផ្លវូការរវាង
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជានិង
ជប៉ុនដោយចំណងការទូត-
ផ្លូវការនៃះតៃូវបានបង្កើតឡើង
នៅឆ្នាំ១៩៥៣ហើយជាឆ្នាំនៃ
ការិយាល័យJICAបៃចាំ-
កម្ពុជាក៏គមៃប់ខួប៣០ឆ្នាំនៃ
ការបង្កើតឡើងផងដៃរ។
ទីភា្នាក់ងារសហបៃតិបត្តិការ

អន្តរជាតិនៃបៃទៃសជប៉ុន
(JICA)មានតួនាទីជាភា្នាក់-
ងារអនុវត្តជំនួយអភិវឌៃឍន៍
ផ្លូវការរបស់ជប៉ុន (ODA)
បានធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣។
អស់រយៈពៃល៣ទសវតៃសរ៍

កន្លងមកនៃះកិច្ចខិតខំបៃឹង-
បៃងដៃលមានរហូតមកដល់
សព្វថ្ងៃគឺរាប់ចាប់ពីដំណើរការ
កសាងសន្តិភាពនិងសា្តារ-
នីតិសមៃបទានៅដើមទសវតៃសរ៍
ឆ្នាំ១៩៩០ រហូតដល់សកម្ម-
ភាពអភិវឌៃឍន៍សៃដ្ឋកិច្ចសង្គម
ឆ្ពោះទៅសមៃចបាននវូគោល-  
ដៅអភិវឌៃឍន៍បៃកបដោយ-
ចីរភាព(SDGs)។
គមៃងដ៏សំខាន់បំផុតមួយ

ពីទសវតៃសរ៍ឆ្នាំ១៩៩០គឺការ-
សា្ថាបនាឡើងវិញនូវសា្ពោន-
ជៃយចងា្វារដៃលសាងសង់
ដំបូងក្នុងឆ្នាំ១៩៦៣ឆ្លងកាត់
ទន្លៃសាបគឺជានិមិត្តរូបនៃការ
ចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៃការអភិវឌៃឍ  
របស់បៃទៃសកម្ពុជា។
វាគជឺាសា្ពោនដៃលភា្ជាប់ទកីៃងុ

ភ្នំពៃញជាមួយខៃត្តភាគខាង-
ជើងនិងភាគខាងកើតនៃ
បៃទៃសកម្ពុជាហើយតៃូវបាន
រងខូចខាតយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុង
អំឡុងសង្គៃមសុីវិលដូច្នៃះ
ការបើកដំណើរការឡើងវិញ
នៅឆ្នាំ១៩៩៦នៃសា្ពោនNi-
honBashiជាភាសាជប៉នុគឺ
តំណាងឱៃយការងើបឡើងវិញ
បនា្ទាបព់ីកម្ពុជាមានជម្លោះអូស-
បនា្លោយជាចៃើនទសវតៃសរ៍។ 
គមៃងអភិវឌៃឍន៍ហៃដ្ឋា-

រចនាសម្ព័ន្ធជាចៃើនតៃូវបាន
អនុវត្តជាបន្តបនា្ទាប់ រួមទាំង
ផ្លូវជាតិលៃខ១,៦,៧និង
លៃខ៥,កំពង់ផៃស្វយ័តកៃុង
ពៃះសហីនុសា្ពោនគីហៃសូណានៅ
ខៃត្តកពំងច់ាមសា្ពោនអ្នកលឿង
តភា្ជាប់ខៃត្តកណា្តាលនិងខៃត្ត

ពៃវៃងនិងមានជាចៃើនទៀត។ 
ទំាងនៃះបានជួយលើកកម្ពស់

ការចល័តនិងការតភា្ជាប់ក្នុង
បៃទៃស,ការកសាងមូលដ្ឋាន
គៃឹះដ៏រងឹមាំសមៃប់ការអភវិឌៃឍ
ឧសៃសាហកម្មនិងសៃដ្ឋកិច្ច។
JICAក៏បានវិនិយោគយា៉ាង

ចៃើនក្នងុការអភវិឌៃឍសង្គមនងិ
វិស័យអភិបាលកិច្ចពៃមទាំង
ផ្នៃកទកឹនងិអនាមយ័ផងដៃរ។
ទាំងនៃះរួមមានការសាងសង់
សាលារៀននិងមន្ទីរពៃទៃយនិង
ការអភិវឌៃឍចៃបាប់រដ្ឋបៃបវៃណី
គមៃងបណ្តុះបណា្តាលគៃូ,
សៃវាសខុភាពមាតាការបោស-
សមា្អាតមនីការផ្គតផ់្គង់ទកឹនងិ
ការគៃប់គៃងបៃព័ន្ធបង្ហូរទឹកជា
ដើម។
បៃក់កម្ចីសមៃបទានសរុប

មានចំនួន២៧៥ពាន់លាន
យ៉ៃន (ជាង២ពាន់លាន
ដលុា្លោរ)សមៃប់គមៃងចនំនួ
៣០ជាមួយនឹងជំនួយឥត-
សំណងចំនួន១៧៧,៨ពាន់
លានយ៉ៃនសមៃប់គមៃង  
ចំនួន១៥៨។ ខណៈមូលដ្ឋាន 
គៃឹះនៃកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ
ជប៉ុនជាមួយកម្ពុជាមានអាយុ
កាលជិត៧០ឆ្នាំហើយ។
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបង្កើត

មូលនិធិសហបៃតិបត្តិការ-
អាសុីនៅឆ្នាំ១៩៥៤ជាឆ្នាំតៃ
មួយដៃលបៃទៃសជប៉ុនបាន
ចូលរួមក្នុងផៃនការកូឡុំបូ
(ColomboPlan)សមៃប់
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការសៃដ្ឋកិច្ច

និងការអភិវឌៃឍសង្គមនៅអាសុី
និងបា៉ាសុីហ្វិក។
មូលនិធិសហបៃតិបត្តិការ-

អាសុីដៃលមានគោលបំណង
លើកកម្ពស់កិច្ចសហបៃតិបត្ត-ិ 
ការសៃដ្ឋកិច្ច និងបច្ចៃកទៃស 
រវាងបៃទៃសអាសុអីាគ្នៃយ៍នងិ
បៃទៃសជប៉ុននៅទីបំផុតបាន
ផ្ទៃរមុខងាររបស់ខ្លួនទៅឱៃយ
ទីភា្នាក់ងារសហបៃតិបត្តិការ
បច្ចៃកទៃសកៃបៃទៃស(OC-
TA)ក្នុងឆ្នាំ១៩៦២ហើយ
បនា្ទាប់មកឱៃយទៅJICAនៅឆ្នាំ
១៩៧៤។
មលូនធិិបានចាបផ់្តើមទទលួ

សកិា្ខាកាមពីបៃទៃសកម្ពជុាភា្លោមៗ  
បនា្ទាប់ពីការបង្កើតឡើងនៅ 
ឆ្នាំ១៩៥៤ពោលគឺមានចំនួន
២៣០នាក់នៅបៃទៃសជប៉ុន
ក្នងុរយៈពៃល១២ឆ្នាំដំបូងនិង
កើនឡើងដល់១៤៩៨៨នាក់
គិតតៃមឹឆ្នាំ២០២១។ 
អ្នកជំនាញជបុ៉ន៤នាក់ដំបូង

តៃូវបានបញ្ជូនមកនៅឆ្នាំ
១៩៥៥ដោយចំនួននៃះបាន
កើនឡើងដល់៦៦៨៩នាក់
គិតតៃឹមឆ្នាំ២០២១។គមៃង
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការបច្ចៃក-
ទៃសដំបូងបានចាប់ផ្តើមនៅ
ដើមឆ្នាំ១៩៥៩លើផ្នៃកផលតិ- 
កម្មសៃវូការគៃបគ់ៃងបសសុត្វ
និងសៃវាវៃជ្ជសាស្តៃ។
លោកMuneoOgata

ដៃលបានមកបៃទៃសកម្ពុជា
ក្នងុឆ្នាំ១៩៦០ក្នងុនាមជាអ្នក-
ជំនាញតៃួសតៃយ ដៃលជា

ផ្នៃកមួយនៃកិច្ចសហបៃតិ-
បត្តិការបច្ចៃកទៃសជប៉ុនដំបូង
គៃលើផ្នៃកបសុសត្វក្នុងខៃត្ត
កំពង់ចាមបានពិពណ៌នាបទ-
ពិសោធន៍របស់លោកនៅក្នុង
អត្ថបទខ្លីមួយ។
លោករៀបរាប់ថា ៖«ខ្ញុំតៃូវ

សា្នាក់នៅក្នងុផ្ទះមយួដៃលគ្មាន
ទូទឹកកកឬមា៉ាសុីនតៃជាក់
ប៉ុន្តៃមានមុងចងដៃក»។
លោកថ្លៃងថា ៖«ជីវិតនៅ

ទនីោះគឺដចូជាការនរិទៃសខ្លនួ
ប៉នុ្តៃអ្នកជនំាញជប៉នុទាងំអស់
បានផ្តាតលើការអភិវឌៃឍរបស់
បៃទៃសកម្ពុជាយា៉ាងយកចិត្ត
ទកុដក់នងិធ្វើការយា៉ាងសកម្ម
ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដៃលជារឿង
មិនអាចបំភ្លៃចបាន»។
បនា្ទាប់ពីការបណ្តុះបណា្តាល

នងិកចិ្ចសហបៃតបិត្តកិារបច្ចៃក-
ទៃសក្នុងទសវតៃសរ៍ឆ្នាំ១៩៦០
អ្នកស្ម័គៃចិត្ត JOCV៤នាក់
ដបំងូតៃូវបានបញ្ជូនមកកម្ពជុា
ក្នុងឆ្នាំ១៩៦៦ ដើមៃបីផ្តាតលើ
ការផលិតសៃវូ,កីឡាយូដូនិង
ហៃលទកឹ។រហតូមកទល់ពៃល 
នៃះអ្នកស្មគ័ៃចតិ្តចនំនួ៧៩៧
នាក់តៃូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជា។ 
ជាការពតិណាស់កចិ្ចសហ-

បៃតិបត្តិការអភិវឌៃឍន៍គឺផ្តាត
លើមនុសៃសជួយមនុសៃសហើយ
បៃទៃសទាំង២បានកសាង
ទំនុកចិត្តគ្នា។
យោងតាមការស្ទងម់តិដៃល

ធ្វើឡើងដោយកៃសួងការបរទៃស 
ជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ២០១៩បានឱៃយ

ដឹងថាជប៉ុនជាប់ចំណាត់ថា្នាក់
លៃខ១ក្នុងនាមជាបៃទៃស
ដៃលគួរឱៃយទុកចិត្តបំផុតនៅ
កម្ពុជាពោលគឺខ្ពស់ជាងបៃ-
ទៃសដទៃទៀត។
ទំទុកចិត្តនៃះតៃូវបានធ្វើ

ឡើងនៅក្នុងបៃទៃសជប៉ុន
ដោយបៃជាជនកម្ពុជាគឺជា
ទៃពៃយសមៃបត្តិដ៏សំខាន់មួយ
ដៃលតៃូវបានបង្កើតឡើងក្នុង
រយៈពៃលជាចៃើនឆ្នាំដោយ
មនុសៃសជាចៃើនដៃលធ្វើការ
នៅក្នុងបៃទៃសទាំង២។
JICAប្ដៃជា្ញាចិត្តបង្កើនភាព-

ជឿជាក់ដៃលជាទៃពៃយសមៃបត្តិដ៏
មានតម្លៃតាមរយៈការអនុវត្ត
គមៃងរបស់ខ្លួនបៃកបដោយ
ជោគជ័យក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
គ្នុងគោលបំណងគំទៃដល់
កចិ្ចខតិខំបៃងឹបៃងរបស់កម្ពជុា  
ក្នុងការសមៃចបាននូវគោល-
ដៅអភិវឌៃឍន៍បៃកបដោយ
ចីរភាព(SDGs)។
បនា្ទាបព់ី៧០ឆ្នាំនៃកចិ្ចសហ-

បៃតិបត្តិការនៅក្នុងជំនួយ
ODA,ភាពជាដៃគូឥឡូវនៃះ
មិនតៃឹមតៃ «JICAជួយដល់
កម្ពុជា»ប៉ុណ្ណោះទៃប៉ុន្តៃថៃម
ទាងំធ្វើការដើមៃបីដណំះសៃយ  
ចំពោះបញ្ហាបៃឈមក្នុងការ
អភិវឌៃឍនៅក្នុងបៃទៃសផៃសៃង
ទៀតនិងជុំវិញពិភពលោក
ផងដៃរ។នៅថ្ងៃទី២០ខៃមករា
ឆ្នាំនៃះអ្នកដោះមីនអ៊ុយកៃន
បានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណា្តាល
ដៃលធ្វើឡើងដោយមជៃឈមណ្ឌល

សកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា
(CMAC)ដោយមានការ
គំទៃពីទីភា្នាក់ងារJICA។
JICAនិងCMACមាន

ភាពជាដៃគូអស់រយៈពៃលជិត
៣ទសវតៃសរ៍មកហើយគឺស្ទើរតៃ
ស្មើនឹងការបង្កើតការិយាល័យ
JICAនៅកម្ពជុាដៃរ។ 
បច្ចបុៃបន្នពភិពលោកបៃឈម

នងឹបញ្ហាបៃឈមកានត់ៃខា្លោងំពី
វិបត្តិមួយចំនួនដូចជាជំងឺរាត-
តៃបាតជម្លោះអសន្តសិខុសៃបៀង 
និងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ក្នុងចំណមបញ្ហាផៃសៃងៗទៀត។ 
ទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ

នៅតៃមានក្តីសងៃឃឹមក្នុងការ-
បង្កើតអនាគតដ៏ល្អបៃសើរ
ជាមួយបៃជាជនកម្ពុជាហើយ
ជប៉ុននឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នា
ឆ្ពោះទៅរកការបញ្ជាក់តម្លៃជា
សកលជាមយួនងឹការជឿទកុ-
ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដោយ
ផ្អៃកលើបៃវត្តិមិត្តភាពរយៈ-
ពៃល៧០ឆ្នាំនៃះ។ ក្នុងនោះ
រួមមានការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋ
អភិបាលកិច្ចល្អការវិនិយោគ
ក្នុងការអភិវឌៃឍធនធានមនុសៃស
និងការអភិវឌៃឍហៃដ្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធ។
ជាមយួនងឹចក្ខវុសិយ័ណៃនាំ

របស់JICAស្តីពី«ឆ្ពោះទៅរក
ពភិពលោកបៃកបដោយទនំកុ-
ចតិ្ត»ការយិាលយ័JICAបៃចាំ
កម្ពុជាបានបន្តការប្តៃជា្ញាចិត្ត
របស់ខ្លនួក្នងុការធ្វើការងារបន្ថៃម
ទៀតជាមួយបៃជាជនកម្ពជុា៕

លោកសៃ ីកាមៃយ ហារូកុ បៃធាន JICA នៅកម្ពជុា។  រូបថត Supplied អ្នកជំនាញជបុ៉នធ្វើការជាមួយកសិករនៅខៃត្តបាត់ដំបងក្នងុទសវតៃសរ៍ឆ្នា១ំ៩៦០។  
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