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ឯកសារជំនួយសាា រតី  
 

ស្តពីី 
 

ទំនាក់ទំនងប្រទទស្កម្ពុជា-ប្រទទស្ជរ ុន 
 

៩-កមុ្ភៈ-២០២០ 
 
១. អំពីប្រទទស្ជរ ុន 
ប្រទេសជរ ៉ុនគឺជាប្រទេសមយួដែលមានការរកីចទប្មីនទសទីរដែប្គរ់វស័ិយទ យីមានរចនាស

មព័នធកន៉ុងការប្គរ់ប្គងប្រជាជនបានយ ងលអទេីរទ វ្ីឪ្យប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍរ ូែែល់សព្វថ្ងៃ។ ខាង
ទប្កាមទនេះគឺជាចំទ េះែឹងេូទៅដែលទាក់េងទៅនឹងប្រទេសជរ ៉ុន។ ប្រទេសជរ ៉ុនដែលប្ែូវបានទគ
និយយភាសាជរ ៉ុនថា "នីរ ូ" ឬ "នី ៉ុន" គឺជាប្រទេសទកាេះបា ស៉ុី វកិមហាសម៉ុប្េទៅទននរសម៉ុប្េថ្ន
អាស៉ុីអាទគនយ។៍ ទកាេះទនេះមានេំ បំ្រដ ល 6.900 ។ ទកាេះដែលលបលីាញនិងមានប្រជាជនទប្ចីន
រំផ៉ុែគឺទកាេះ Honshu, Hokkaido, Shikoku និង Kyushu ដែលមានចំននួ 97% ថ្នប្រទេស។ ទៅ
កន៉ុងទកាេះទាងំទនេះមាន ៤៧ ទេែតដែលមានប្រជាជនសរ៉ុរ ១២៧ លាននាក់ និងជារ់ចំណាែ់ថាន ក់េី
១១ទៅកន៉ុងពិ្ភព្ទលាក) ។ 73% ថ្នប្រទេសជរ ៉ុនគឺជាែំរន់ភនំ ទទាេះរីយ ងណាក៏ទោយ  ប្រជាជនទៅ
ទៅប្រទេសជរ ៉ុនរស់ទៅតាមទននរសម៉ុប្េយ ងទប្ចីនដែលទ វ្ីឱ្យប្រទេសទនេះកាា យជាប្រទេសមយួដែល
មានប្រជាជនទប្ចីនរំផ៉ុែទៅកន៉ុងពិ្ភព្ទលាក។1 

 
១.១. សាា នភាពនទោបាយនិងស្ងគម្ 

 កាលពី្ដេកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៩ នាយករែឋមន្តនតីជរ ៉ុនទលាក អាទរ ស៉ុីន សូ បានប្រកាសពី្ជ័យ
ជមនេះថ្នគ រកស ចប្មរេះររស់ទលាកទៅកន៉ុងការទបាេះទឆ្ន ែសភាជាន់េពស់ រ ៉ុដនតមិនបានឈ្នេះ សំទេង
ភាគទប្ចីន ២ភាគ៣ ទែីមបអីាចទ វ្ីវទិសា្នកមមរែឋ្មមន៉ុញ្ញ ដររសនិតនិយមបានទនាេះទេយី។ គ រកស
ប្រជា្ិរទែយយទសរនិីយម (LDP) ររស់ ទលាក អាទរ នឹងគ រកសជាថ្ែគូប្ករមចប្មរេះ កូទមអ៉ុីែ៉ុ 
(Komeito) េេលួបានសទំេងគបំ្េ ១៤១ អាសនៈ េ ៈប្ករមគ រកសប្រឆ្ងំេេលួបាន១០៤អ
សនៈ កន៉ុងចំទណាមអសនៈសរ៉ុរ ២៤៥។ សំទេង ១៦៤អសនៈ ឬ ២ភាគ៣ គឺជាសំទេងចបំាច់ទៅ
កន៉ុងសភាទាងំពី្រ ររស់ជរ ៉ុនកន៉ុងការោក់ឱ្យសំទ ីទ វ្ីវទិសា្នកមមរែឋ្មមន៉ុញ្ញ កាា យទៅជាការទ វ្ីប្រជា
មែិថាន ក់ជាែិ។ ដែទទាេះជាមិនបានេេលួបានសំទេងភាគទប្ចីនោច់ខាែទនេះក៏ទោយ ក៏ទលាក អាទរ 
ទៅដែអេះអាងែដែលថា តាមរយៈជ័យជមនេះទនេះបានរង្ហា ញថា ប្រជាជនជរ ៉ុនចង់បានទសថរភាព្

                                                           
1 https://www.globalizationpartners.com/2017/12/11/japanese-culture-andtradition 
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នទយបាយ ទ យីវាក៏ផដល់ឱ្យទលាកផងដែរនូវអំណាចគបំ្េនទយបាយ និងរទរៀរវារៈការេូែររស់
ទលាក។2 ទលាក អាទរ ស៉ុីន សូ ទ វ្ីការរ៉ុេះទរគី ៈរែឋមន្តនតីប្េង់ប្ទាយ្ំផងដែរ។3 

រចច៉ុរបននក៏មានរញ្ហា ដែលសប្មារ់ប្រជាជនជរ ៉ុន េ េះដែលកំទ ីនប្រជាជនជ៉ុំវញិពិ្ភព្
ទលាកបានទកីនទេងីកន៉ុងទលបឿនមយួដែលគរួឱ្យប្ពួ្យបារមភ គឺថារយេះទព្លប្រមា េសវែសរច៍៉ុង
ទប្កាយទនេះ កំទ ីនប្រជាជនររស់ជរ ៉ុនដររជាមានការធ្លា ក់ច៉ុេះវញិ។ ទ ែ៉ុផលទនាេះគឺទោយសារដែ
ប្រជាជនររស់េាួនមិនសូវមាននរណាចង់ទរៀរការ និងមានកូនទនាេះទេ ែូទចនេះទ យីទ វ្ីឱ្យចំនួនមន៉ុសស
ចស់ទប្ចីនជាងចំនួនកូនទកមង។ ជាការទនាីយែរទៅនឹងរញ្ហា មយួទនេះ រោឋ ភិបាលជរ ៉ុន បានរទងកីែ
ទគលនទយបាយមយួចំនួនែូចជា៖ ១. ទ វ្ឱី្យររយិកាសការង្ហរមានភាព្ប្រទសរីជាងម៉ុន ៖ 
ររយិកាសការង្ហរមានការប្រកែួប្រដជង និងកិចចការទប្ចីន ែូទចនេះទ យីទ វ្ីឱ្យរ៉ុគគលិកមាន ក់ៗមិនសូវ
មានទព្លសប្មារ់ប្គួសារទនាេះទេ ។ ២. ព្ប្ងឹងទសវាដងទាទំកមង ៖ ទោយសារដែគម នអនកទមីលដងទាកូំន
ររស់ព្កួទគទៅទព្លដែលទគទៅទ វ្ីការ។  ៣. ទលកីេឹកចិែតចំ ូលប្សរក ៖ ចំននួប្រជាជនសកមមររស់
ជរ ៉ុនមានចំនួនែិច ទរីទប្រៀរទ្ៀរទៅជាមយួនឹងែប្មូវការការង្ហរ រោឋ ភិបាលជរ ៉ុនបានទលីកេឹកចិែត
ការចំ ូលប្សរកពី្ជនររទេសឱ្យមករទប្មីការង្ហរទៅកន៉ុងប្រទេសេាួន។ ការ ៍ទនេះបានទ វ្ីឱ្យវស័ិយ
មយួចំនួនដែលព្៉ុំមានរ៉ុគគលិកប្គរ់ប្គន់អាចមានកមាា ងំប្គរ់ប្គន់វញិ។ ៤. ផតល់ប្បាក់ទលកីេឹកចិែត 
៖ ទែីមបទីលីកេឹកចិែតឱ្យរតីប្រព្នធចង់រទងកីែកូន រោឋ ភិបាលជរ ៉ុនបានសប្មចផដល់ងវកិាសប្មារ់កូនមាន ក់
ចំននួ ១៨០ ០០០ ទយ ន ដែលទសមីនឹង $១៦៨៤ ែ៉ុលាា រអាទមរកិ។ ជាលេធផលកំទ ីនប្រជាជនដែល
ទកីនទនាេះគឺទ ញីទកីែទេងីទៅតាមែំរន់មយួចំននួរ ៉ុទណាណ េះ សប្មារ់ប្រទេសទាងំមូល រញ្ហា កំទ ីន
ប្រជាជនអវជិជមានទៅដែទរឿងគរួឱ្យប្ពួ្យបារមភ។4 

 
១.២. សាា នភាពទស្ដ្ឋកិច្ច 
ទៅថ្ងៃេី២១ ដេមករា ឆ្ន ២ំ០២០ ្ នាគរកណាដ លជរ ៉ុនបានែំទេងីការព្ាករពី្កំទ ីនទសែឋ

កិចចររស់េាួនសប្មារ់ប្រទេសមានទសែឋកិចច្ំជាងទគេី ៣ ររស់ពិ្ភព្ទលាកទនេះ រ ៉ុដនតបានរកាទគល
នទយបាយរនធូររនថយរូរិយវែថ៉ុខាា ងំរំផ៉ុែររស់េាួនមិនផ្លា ស់រតូរ។ ្នាគរទនេះរពឹំ្ងថានឹងមានទសែឋកិចច
នឹងទកីនទេងី ០,៩ ភាគរយ ទៅកន៉ុងឆ្ន ដំែលរញ្ច រ់ទៅដេមីនាឆ្ន  ំ ២០២១ ដែលអប្តាទនេះប្ែូវបាន
ែំទេងីពី្ការព្ាករទលីកម៉ុនដែលថាមានកំទ ីន ០,៧ ភាគរយ។ ការវាយែថ្មាកាន់ដែលអប្រទសីរទនេះ
បានទ វ្ីទេងីរនាទ រ់ពី្ទលាកនាយករែឋមន្តនដី ស៉ុីន សូ អាទរ បានោក់ទចញកញ្ច រ់វធិ្លនការជំរ៉ុញទសែឋកិចច

                                                           
2 Freshnewsasia ៖ ច៉ុេះផាយថ្ងៃេី២២ ដេកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៖ “េីរំផ៉ុែគ រកសចំរ៉ុេះររសទ់លាក អាទរ ស៉ុីន សូ េេលួជយ័ជមនេះកន៉ុ ង
ការទបាេះទឆ្ន ែសភាជានេ់ពស ់(Video inside)”។ 
3 សងគមនិងកីឡា ssn-news ៖ ច៉ុេះផាយថ្ងៃេី១១ ដេកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ ៖ “នាយករែឋមន្តនតីជរ ៉ុនទលាក អាទរ ស៉ុីន សូ ទ វ្ីការរ៉ុេះទរគី ៈ
រែឋមន្តនតីប្េងប់្ទាយ្ំ”។ 
4 Bizkhmer ៖ ច៉ុេះផាយថ្ងៃេី២៤ ដេែ៉ុលា ឆ្ន ២ំ០១៨ ៖ “ទគលនទយបាយររសជ់រ ៉ុន កន៉ុ ងការទោេះប្សាយរញ្ហា អវជិជមានថ្នកំទ ីន
ប្រជាជន”។  
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មយួកាលពី្ឆ្ន មំ៉ុន ទែីមបគីបំ្េទសែឋកិចចទនេះ និងកាែ់រនថយផលរ េះពាល់ទោយសារការរទងកីនព្នធទលី
ការទប្រីប្បាស់កាលពី្ដេែ៉ុលាពី្អប្តា ៨ ទៅ ១០ ភាគរយ។ ្នាគរកណាត លបានឲ្យែឹងថា៖ «ទសែឋ
កិចចររស់ជរ ៉ុនបានសថិែទលីនិនាន ការទកីនទេីងកន៉ុ ងកប្មិែម្យម ទទាេះរីជាការនាទំចញ ការផលិែ និង
េំន៉ុកចិែត្ ៉ុរកិចចបានរង្ហា ញភាព្ច៉ុេះទេាយមយួចំននួក៏ទោយ ដែលភាគទប្ចីនបានរងផលរ េះពាល់
ទោយសារការធ្លា ក់ច៉ុេះទសែឋកិចចទប្ៅប្រទេស និងទប្គេះម នតរាយ្មមជាែិ»។ ទទាេះរីយ ងណាការ
រទងកីនព្នធ និងទប្គេះម នតរាយ្មមជាែិកំព្៉ុងោក់សមាព ្ទៅទលីែប្មូវការកន៉ុងប្សរក។ ្នាគរទនេះបាន
រនតថា៖ «រ ៉ុដនតែប្មូវការេំនងជានឹងមាននិនាន ការទកីនទេីង»។5 

ទយងតាមការទចញផាយ ពី្ទគ េំព័្រជរ ៉ុន្ូទែទៅដេក៉ុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ប្រទេសជរ ៉ុន បាន
កែ់ប្តាឱ្នភាព្ពា ិជជកមមសប្មារ់ដេមករា ទោយសារការនាទំចញបានធ្លា ក់ច៉ុេះ ចំទព្លមានការប្ពួ្យ
បារមភ អំពី្ការរកីរាលោលថ្នវរី៉ុសងមី ដែលអាចទ វ្ីឲ្យកំទ ីនទសែឋកិចចកន៉ុងែំរន់បាែ់រង់ជីវែិ ប្កសួង
 រិញ្ញវែថ៉ុជរ ៉ុន បាននិយយទៅកន៉ុងរបាយការ ៍មួយថា ឱ្នភាព្ពា ិជជកមមសប្មារ់ដេម៉ុន មានចំនួន
សរ៉ុរ ១,៣ ពាន់ពាន់លានទយ ន។ ទនាេះគឺជាឱ្នភាព្ពា ិជជកមម រយៈទព្ល៣ដេជារ់ៗគន  សប្មារ់
ទសែឋកិចច្ំរំផ៉ុែេី៣ ររស់ពិ្ភព្ទលាក។ កាលពី្ដេែ៉ុលា ឆ្ន ២ំ០១៩ ប្រទេសទនេះបានប្គរ់ប្គង 
អែិទរកពា ិជជកមមមួយភាគ្ំ ទោយសារដែការធ្លា ក់ច៉ុេះែថ្មាទប្រងទៅ បានរ េះរ ូវការធ្លា ក់ច៉ុេះ ថ្នការនាំ
ទចញ។ ការនាទំចញ និងការនាចូំលររស់ជរ ៉ុនទៅចិន បានធ្លា ក់ច៉ុេះកាលពី្ដេមករា ឆ្ន ២ំ០២០ ចំដ ក
ការនាទំចញ និងនាចូំលទៅអាទមរកិ ក៏បានធ្លា ក់ច៉ុេះកន៉ុងដេទនេះដែរ។ ការផទ៉ុេះទេងីថ្ន CODIV-19 បាន
រញ្ឈរ់ផលិែកមមទរាងចប្ក និងការការប្ពួ្យបារមភរដនថមទៅទលីអវីដែលបានកំ ែ់ម៉ុន ទោយទគល
នទយបាយពា ិជជកមម ររស់ប្រធ្លនា្ិរែីអាទមរកិទលាក ែូណាល់ប្តា។ំ 

១.៣. ស្ហរដ្ឋអាទម្ រកិនិងប្រទទស្ជរ ុនកនងុឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ទៅច៉ុងដេឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ប្រធ្លនា្ិរែីអាទមរកិទលាកែូណាល់ ប្តាបំានទ វ្ីែំទ ីរេសសន
កិចចផាូវរែឋរយៈទព្ល ៤ថ្ងៃកន៉ុងប្រទេសជរ ៉ុន។ ការទ វ្ីេសសនកិចចទនេះទោយសារ ៖ េី១ កងេ័ព្អាទម រកិ
ទៅេឹកែីជរ ៉ុន (ទៅយ ូកូស ូកា) េី២ ទលាកប្តាចំង់ទ ញីទលាកអាទរចូលរមួកាែ់រនថយភាព្តានែឹង
រវាងអាទមរកិ និងអ៉ុីរ  ង់ (ឆ្ន ២ំ០១៩ អ៉ុីរ  ង់ និងជរ ៉ុនប្បារព្ធេរួគប្មរ់ ៩០ឆ្ន ថំ្នេំនាក់េំនងការេូែ) េី
៣ ទលាកប្តាទំប្រីសមតីេន់ភាន់ និងសប្មរសប្មួលជាមយួកូទរ  ខាងទជីង6 េី៤ ទលាកប្តា ំ ជាប្រម៉ុេរែឋ
ររទេសេីមយួ ដែលប្ែូវេេលួជរួទោយប្ព្េះទៅអ្ិរាជងមី ណារ  ៉ុ ៉ុែូី។ ប្ព្េះអងគទេីរទេងីទសាយរាជ 
កាលពី្ថ្ងៃេី ១ឧសភា ២០១៩ សនងពី្រិតា អាគី ៉ុែូី ដែលបានោក់រាជយ។ ប្រម៉ុេែឹកនារំរទេសទាងំ
ឡាយទផសងទេៀែ នឹងប្ែូវចូលទ វ្ីគរវកិចចអ្ិរាជងមី ទៅដេែ៉ុលាឯទណាេះទេ ដែទលាកប្តា ំ បានេេលួ
កិែតិយសពិ្ទសសម៉ុនទគ ចូលជរួប្ព្េះទៅអ្ិរាជ និងប្ករមប្គួសាររាជវងស អមទោយពិ្្ីេេលួទាន
                                                           
5 ភនំទព្ញរ ៉ុសតិ៍ ៖ ច៉ុេះផាយថ្ងៃេី២២ ដេមករា ឆ្ន ២ំ០២០ ៖ “្នាគរកណាត លជរ ៉ុន ែទំេីងការព្ាករអំពី្កំទ ីនទសែឋកិចចររសជ់រ ៉ុន”។ 
6 វេិយ៉ុបារាងំ ៖ ច៉ុេះផាយថ្ងៃេី២៨ ដេឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៖ “ម៉ុននឹងចកទចញពី្េឹកែីជរ ៉ុន ទលាកប្តារំញ្ហជ ក់ពី្អាន៉ុភាព្ទយធ្លអាទមរកិ
ដែលគម នគូទប្រៀរទៅែំរនប់ា ស៉ុី វិក”។ 
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អាហារប្សទមាលស។7 េី៤ ពា ិជជកមម ទពាលគឺជញ្ជ ីងពា ិជជកមមលទមអៀងខាា ងំមកខាងជរ ៉ុន ជា
ពិ្ទសសគឺទោយសារដែការនាចូំលរងយនតដែមតង។ ជាសរ៉ុរអាទមរកិមានឱ្នភាព្ពា ិជជកមមជាមយួ
ជរ ៉ុនកន៉ុងកំរែិ ៦៨ពាន់លានែ៉ុលាា រ។ សប្មារ់ដែដេទមសាឆ្ន ២ំ០១៩មយួ គមាា ែឱ្នភាព្កាន់រកី្ំ 
រដនថម៦៥៥០លាន ទប្ពាេះេីផាររងយនតជរ ៉ុនទៅអាទមរកិបានសាគ ល់កំទ ីនែល់ទៅ៨,៣%។ ទលាក
ប្តា ំបានប្រកាសចែ់េ៉ុកឧសា កមមរងយនតររទេសទនេះ ថាជាការគំរាមកំដ ងសនតិស៉ុេជាែិអាទមរកិ
ទនាេះ។ រ ៉ុដនតខាងភាគីជរ ៉ុន បានរញ្ហជ ក់ជាទប្សចទ យីដែរ ថាប្រឆ្ងំោច់ខាែនូវរាល់គំនិែផតួែទផតីម
ចង់កំរែិការនាទំចញ ដែលជាេទងវីរទំលាភចារ់ពា ិជជកមមពិ្ភព្ទលាក។8 គរួរលំកឹផងដែរថា ជរ ៉ុន និង 
អាលាឺម ង់ ប្ែូវបានទលាកែូណាល់ ប្តា ំចងអ៉ុរម៉ុេទោយចំៗ។ ទលាកែូណាល់ ប្តា ំធ្លា រ់បាននិយយថា៖ 
"ប្រទេសអឺរ  ៉ុរ ែូចដែមាឌ្ទេ ដែរកស៉ុីដេសទលីោក់អាទមរកិ សាហាវជាងចិនទៅទេៀែ"។ ទលាករដនថមថា
៖ "ទគនាឡំាន Mercedes ចូលែីអាទមរកិយ ង្ូរ ែូចនានំំក៉ុកគី មកលក់អញ្ច ឹង"។9 

ទលាកប្តាមិំនបាននិយយទ ម្ េះប្រទេសចិនដែទគក៏ែឹងថា ទលាកប្តាចំង់រញ្ជូ នសារទៅឲ្យចិន
ទរឿងសម៉ុប្េចិនខាងែបូង និងកូទរ  ខាងទជីង។ ចំដ កទៅសម៉ុប្េចិនខាងទកីែក៏រោឋ ភិបាលចិនកំព្៉ុងរនត
ប្រឈ្មម៉ុេេល់នឹងប្រទេសជរ ៉ុន រមួទាងំទកាេះថ្ែវា ន់។ ដែទប្កាមដភនកប្ចម៉ុេះររស់រែឋបាលអាទមរកិ ស
ម៉ុប្េចិនខាងែបូងក៏ែូចសម៉ុប្េចិនខាងទកីែមិនដមនជាកមមសិេធិផ្លត ច់ម៉ុេររស់ប្រទេសណាមយួទេ ដែជា
ដែនេឹកអនតរជាែិដែលប្គរ់គន មានសិេធិទ វ្ីចរាចរទចញ ចូលទោយទសរ។ី10 
  
 ២.ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងប្រទទស្ជរ ុន 
 ២.១.ប្រវតតិទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងប្រទទស្ជរ ុន 
 ប្រទេសកមព៉ុជា និងប្រទេសជរ ៉ុនបានរទងកីែេំនាក់េំនងការេូែជាផាូវការទៅថ្ងៃេី០៩ ដេមករា 
ឆ្ន ១ំ៩៥៣។ េំនាក់េំនងទនេះប្ែូវបានប្រទសីរទេងីយ ងខាា ងំទៅទព្លដែលប្ព្េះបាេនទរាែតមសី ន៉ុ
បានទ វ្ីែំទ ីរេសសនកិចចជាផាូវការទៅកាន់ប្រទេសជរ ៉ុនទៅឆ្ន ១ំ៩៥៥ ទែីមបចី៉ុេះ ែថទលខាទលីសនធិ
សញ្ហញ មិែតភាព្រវាងប្រទេសទាងំពី្រនិងការយល់ប្ព្មររស់ជរ ៉ុន ថ្នការេេួលសាគ ល់ទាក់េងនឹង
សកមមភាព្ថ្នការទបាេះរង់សិេធិទាមទារសំ ងថ្នសន្តង្ហគ មររស់ ជរ ៉ុនមកកមព៉ុជា។ ទនេះជាឥរយិរេ
ទាងំប្សរងថ្នប្រទេសកមព៉ុជាទឆ្ព េះទៅរកប្រទេសជរ ៉ុនរនាទ រ់ពី្សន្តង្ហគ មទលាកទលីកេី២ តាមរយៈការផតល់
ជំនយួទេវភាគី ែូចជាការទបាេះរង់ទចលសិេធិទាមទារសំ ងរនាទ រ់ពី្ប្រទេសជរ ៉ុនបានចញ់សន្តង្ហគ ម 
ទ យីកមព៉ុជាដងមទាងំបានផតល់ទសបៀងប្រទេសជរ ៉ុនកន៉ុងេ ៈទព្លដែលជរ ៉ុនកំព្៉ុងដែជួរការលំបាក

                                                           
7 វេិយ៉ុបារាងំ ៖ ច៉ុេះផាយថ្ងៃេី២៥ ដេឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៖ “េសសនកិចចប្រករទោយនិមមិែតរូរររសប់្រធ្លនា្ិរែីអាទមរកិទៅជរ ៉ុន”។ 
8 វេិយ៉ុបារាងំ ៖ ច៉ុេះផាយថ្ងៃេី២៥ ដេឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៖ “ទៅជរ ៉ុនភាា ម ទលាកប្តា ំរទំលីកទរឿងវសិមភាព្ពា ិជជកមមភាា ម”។ 
9 វេិយ៉ុបារាងំ ៖ ច៉ុេះផាយថ្ងៃេី១៨ ដេឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៖ “ទលាកប្តា ំេ៉ុកទព្ល៦ដេ ឲ្យជរ ៉ុននិងអឺរ  ៉ុរ ទែីមបីចរច ព្៉ុំទនាេះទេនឹង
ែទំេីងព្នធនាចូំលរងយនត”។ 
10 វេិយ៉ុបារាងំ ៖ ច៉ុេះផាយថ្ងៃេី២៨ ដេឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៖ “ម៉ុននឹងចកទចញពី្េឹកែីជរ ៉ុន ទលាកប្តារំញ្ហជ ក់ពី្អាន៉ុភាព្ទយធ្លអា
ទមរកិដែលគម នគូទប្រៀរទៅែំរនប់ា ស៉ុី វិក”។ 
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ទប្កាយពី្ចញ់សន្តង្ហគ ម ដែលវាគឺជាកតាត ជំរ៉ុញឱ្យមានកិចចស ប្រែិរែតិការរវាងប្រទេសទាងំពី្រ។ េំនាក់
េំនងទេវភាគីប្ែូវបានរង្ហអ ក់ទៅទែីមេសវែសរឆ៍្ន ១ំ៩៧០ ែល់ទែីមេសវែសរឆ៍្ន ១ំ៩៩០ រនាទ រ់ពី្រររ
ដេមរប្ក មកាែ់រនថយេំនាក់េំនងការេូែជាមយួប្រទេសជរ ៉ុនទៅឆ្ន ១ំ៩៧៥។ រនាទ រ់មកទៅឆ្ន ំ
១៩៧៩ ដែលជារោឋ ភិបាលងមីររស់ប្រទេសកមព៉ុជាដែលទគទៅថា សាធ្លរ រែឋប្រជាមានិែកមព៉ុជា 
រ ៉ុដនតប្រទេសជរ ៉ុន នឹងស រែឋអាទម រកិមិនមានេំនាក់េំនងផាូវការជាមយួរោឋ ភិបាលទនេះទេ។ រនាទ រ់ពី្
មានកិចចប្ព្មទប្ព្ៀងសនតិភាព្េីប្ករងបា រសី និងការទោេះប្សាយជទមាា េះទៅកន៉ុងប្រទេសកមព៉ុជា ដែលបាន
ប្ែួសប្តាយផាូវសប្មារ់ការទ វ្ីេំនាក់េំនងការេូែជាផាូវការរវាងប្រទេសទាងំពី្រ។ ប្រទេសជរ ៉ុនបានចរ់
ទផតីមឱ្យមានសាថ នេូែប្រចកំមព៉ុជាទៅកន៉ុងឆ្ន ១ំ៩៩២ េ ៈទព្លដែលប្រទេសកមព៉ុជាបានទរីកទេងីវញិ
នូវសាថ នេូែររស់េាួនប្រចបំ្រទេសជរ ៉ុនទៅកន៉ុងឆ្ន ១ំ៩៩៤11 ។ 
 ២.២.ទំនាក់ទំនងផ្ននកនទោបាយ 

តាងំពី្ឆ្ន ១ំ៩៩២ រ ូែមកេល់ឆ្ន ២ំ០១៣ ជាម្យម ជរ ៉ុនផតល់ជំនយួឱ្យកមព៉ុជាប្រមា ១០០
លានែ៉ុលាា រកន៉ុងមយួឆ្ន  ំ ជាពិ្ទសសទែីមបជីសួជ៉ុល ឬកសាងទ ោឋ រចនាសមព័នធ និងរទងកីែ្នធ្លន
មន៉ុសសទៅកមព៉ុជា។ ជាផាូវការ រោឋ ភិបាលជរ ៉ុនរនតរនាទ រ់គន បានអេះអាងថា េាួនបានសទប្មចចិែតមក
ជយួ កមព៉ុជាទោយសារដែប្រវែតិសាន្តសតររស់កមព៉ុជាទប្កាយរររដេមរប្ក ម ប្សទែៀងគន នឹងប្រវែតិសាន្តសត
ររស់ជរ ៉ុនទប្កាយសន្តង្ហគ មទលាកទលីកេីពី្រ ទពាលគឺប្រទេសបានទេទចេទ ីរឯីប្រជាជនក៏បានសាា រ់អស់ជា
ទប្ចីន។ 

កមព៉ុជានិងជរ ៉ុនមានេំនាក់េំនងរួនែំណាក់កាល ែំណាក់កាលេីមយួ គឺេំនាក់េំនងទេវភាគី 
ដែលមានមូលោឋ នទៅទលីជំនយួនិងប្បាក់កមចីទប្ចីនរយលានែ៉ុលាា រររស់ ជរ ៉ុនែល់កមព៉ុជាកន៉ុងមយួឆ្ន ំៗ  
ប្ព្មទាងំការព្ប្ងឹងស ប្រែិរែតិការទផសងៗ ែូចយ ងទៅទលីវស័ិយវរប្ម៌ អរ់រជំាែិ ទេសចរ ៍ និង
ស៉ុខាភិបាល។ ែំណាក់កាលពី្រ គឺេំនាក់េំនង ទៅកន៉ុងប្ករេ័ ឌ ថ្នជំនរួកំពូ្លរវាងជរ ៉ុន និងរណាត
ប្រទេសតាមែង េទនាទមគងគ រមួមានមីយ ន់មា  ថ្ង ឡាវ កមព៉ុជា និងទវៀែណាម។ គឺទៅកន៉ុងេំនាក់េំនង
គនាា ក់េីពី្រទនេះទ យី ដែលជរ ៉ុនបាននឹងកំព្៉ុងរនតផតល់ប្បាក់រារ់រយលានែ៉ុលាា រ ទែីមបសីាងសង់ទ ោឋ
រចនាសមព័នធែភាជ រ់គន រវាងរណាត ប្រទេសតាមែងេទនាទមគងគទាងំទនេះ។ ែំណាក់កាលេីរី ថ្នេំនាក់
េំនងរវាងកមព៉ុជានិងជរ ៉ុន វាប្រប្ពឹ្ែតទៅទៅកន៉ុងប្ករេ័ ឌ ជំនរួកំពូ្លរវាងអាសា ន និងជរ ៉ុន។ ែំណាក់
កាលេីរនួ គឺទៅកន៉ុងប្ករេ័ ឌ ថ្នេំនាក់េំនងរវាងអងគការស ប្រជាជាែិ និង កមព៉ុជា។ គឺទៅកន៉ុងគនាា ក់
េីរនួទនេះទ យីដែលទគ ប្ែូវែឹងថា ទរីក៉ុំដែបានជំនយួម៉ុនទគរងអស់ររស់ជរ ៉ុនកាលពី្រ ៉ុនាម នឆ្ន មំ៉ុនទនេះ 
ទមា េះអងគជំន៉ុំជប្មេះវសិាមញ្ញកន៉ុងែ៉ុលាការកមព៉ុជានឹងមិនអាចទកីែទចញជារូររាងបានទេយី។ 

ទៅថ្ងៃេី១៧ ដេវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៣ សទមដចទែទជានាយករែឋមន្តនតីថ្នប្ព្េះរាជាណាចប្កកមព៉ុជានិង
នាយករែឋមន្តនតី ប្រទេសជរ ៉ុន មានកិចចប្រជ៉ុំកំពូ្លមយួ និងបានប្ព្មទប្ព្ៀងរទងកីែ«ភាព្ជាថ្ែគូងមី» ទែីមបី
ការព្ប្ងីកេំនាក់េំនងទេវភាគី ជរ ៉ុន-កមព៉ុជា។ ទ យីកិចចប្ព្មទប្ព្ៀងទនេះបានទ វ្ីទេងីកន៉ុងឪ្កាសដែល

                                                           
11 Chheang Vannarith, Cambodia Between China and Japan, 2009, p06,pdf 
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នាយករែឋមន្តនតី ជរ ៉ុន ឯកឧែតមស៉ុិន សូអាទរ បានរំទព្ញេសសនកិចច២ថ្ងៃទៅកមព៉ុជា។ កិចចប្ព្មទប្ព្ៀង
រទងកីែភាព្ជាថ្ែគូងមី មានការច៉ុេះ ែថទលខា ទោយនាយករែឋមន្តនតីថ្នប្រទេសទាងំពី្រ។  

វស័ិយសំរារ់កិចចស ប្រែិរែតិការដែលបានជដជកនិងប្ព្មទប្ព្ៀង កន៉ុងកិចចប្រជ៉ុំកំពូ្លរវាងសទមតច
ទែទជា   ៉ុន ដសន និងឯកឧែតម ស៉ុិន សូ អាទរ រមួមានទាងំអស់៥ចំ ៉ុ ច៖ 

េី១ បានទផ្លត ែទលីរញ្ហា នទយបាយនិងសនតសិ៉ុេ 
េី២ បានទផ្លត ែទលីលេធិប្រជា្ិរទែយយនិងនិែិរែឋ 
េី៣ េំនាក់េំនង ទសែឋកិចចនិងកិចចស ប្រែិរែតិការអភិវឌ្ឍន៍ 
េី៤ ការផ្លា ស់រតូរប្រជាជននិងប្រជាជននិងវស័ិយវរប្ម៌ 
េី៥  កិចចស ប្រែិរែតិការកន៉ុងការទោេះប្សាយរញ្ហា កន៉ុងែំរន់ និងទលីសាកលទលាក។ 
ទៅ៨ ដេទមសា ឆ្ន ២ំ០១៨ ទលាក តារ  ូ កូ ូ (Taro KONO) រែឋមន្តនតីការររទេសជរ ៉ុនបាន

មករំទព្ញេសសនកិចចផាូវការជាទលីកេី១ទៅកមព៉ុជា ទលាកថា មានអាេិភាព្សំខាន់ចំនួនរីដែលរោឋ ភិ
បាលជរ ៉ុនរនតជយួែល់កមព៉ុជារមួមាន េី១ គឺប្រព័្នធ logistic េី២គឺការរ ដ៉ុ េះរណាដ ល្នធ្លនមន៉ុសស 
និងេី៣គឺការព្ប្ងឹងម៉ុេង្ហរទសវាេីប្ករង។12  

ថ្ងៃេី១៦ ដេមករា ឆ្ន ២ំ០២០ សទមដចអគគមហាទសនារែីទែទជា   ៉ុន ដសនបានអន៉ុញ្ហញ ែឱ្យ 
ឯកឧែដម yamamoto KOZO សមាជិកសភាជរ ៉ុន ចូលជរួសដមដងការគរួសម និងពិ្ភាកាការង្ហរ
ទ យីទៅកន៉ុងែំទ ីរេសសនកិចច មកកាន់កមព៉ុជា នាទព្លទនេះ គឺមានទគលទៅពី្រ េី១ គឺទែីមបសីិកាអំពី្
ទសវាេូទាែ់ប្បាក់តាមប្រព័្នធេូរស័ព្ទ និងការអភិវឌ្ឍអវីដែលទៅថា Blockchain។ ឯកឧែដមបានមាន
ប្រសាសន៍ថា ការអភិវឌ្ឍ Blockchain ទនេះប្រសិនណាទរីកមព៉ុជាបានោក់ទចញនិងទប្រីប្បាស់ទ យី
ទនាេះ កមព៉ុជាគឺជាប្រទេសេីមយួទ យី ដែលបានោក់ទចញនូវប្រព័្នធទប្រីប្បាស់ឌី្ជីងលែ៏េំទនីរទនេះ។ េី
២ គឺឯកឧែដមមានរំ ងទ វ្ីការសិកាអំពី្រញ្ហា ផគែ់ផគង់េឹកសាអ ែទៅេីប្ករងភនំទព្ញ។13 

 
 ២.៣.ទំនាក់ទំនងផ្ននកទស្ដ្ឋកិច្ច 

ចរ់តាងំពី្ឆ្ន ២ំ០០៤ ែល់ឆ្ន  ំ ២០១២ ប្រទេសជរ ៉ុនបានផតល់ជំនយួឥែសំ ងមានេឹក
ប្បាក់ចំននួ ៦៣៣ ,៣៥៩ លានែ៉ុលាា រអាទម រកិ ផតល់កមចីសមបទានចំនួន ៣៨០,៥៧ លានែ៉ុលាា រ ផតល់
ជំនយួរទចចកទេសពី្ឆ្ន  ំ ២០០៥ ែល់ឆ្ន  ំ ២០១២ មានេឹកប្បាក់ចំនួន ២៨០,៨៤៤ លានែ៉ុលាា រ
អាទម រកិនិងផតល់ជំនយួែល់អងគជំន៉ុំជំរេះវសិាមញ្ញកន៉ុងែ៉ុលាការកមព៉ុជាពី្ឆ្ន  ំ ២០០៥ ែល់ដេក៉ុមភៈ ឆ្ន  ំ
២០១២ មានេឹកប្បាក់ចំនួន ៧៦.៦៤ លានែ៉ុលាា រអាទម រកិ។ ជាមយួគន ទនេះប្រទេសជរ ៉ុនបានជយួ រ
 ត៉ុ េះរណាត ល្នធ្លនមន៉ុសសចរ់ពី្ឆ្ន  ំ២០០៤ ែល់ឆ្ន  ំ២០១២ កន៉ុងទនាេះសំរារ់វគគសិការយៈទព្លេាី 
                                                           
12 កមព៉ុជាងមី ៖ ច៉ុេះផាយថ្ងៃេី៩ ដេទមសា ឆ្ន ២ំ០១៨ ៖ “រែឋមន្តនតីការររទេសជរ ៉ុន រញ្ហជ ក់ពី្អាេិភាព្សំខានចំ់ននួ៣ ដែលរោឋ ភិបាល
ជរ ៉ុនរនតជយួែល់កមព៉ុជា”។ 
13 េីសដីការគ ៈរែឋមន្តនតី ៖ ច៉ុេះផាយថ្ងៃេី១៦ ដេមករា ឆ្ន ២ំ០២០ ៖ “សទមដចទែទជា   ៉ុន ដសន ទលីកេឹកចិែតឱ្យជរ ៉ុនទ វ្ីការសិកានិងព្
ទនាឿនការទប្រីប្បាសទ់សវាកមម េូទាែប់្បាកត់ាមប្រព្ន័ធឌី្ជីងល ឱ្យបានលអប្រទសីរ”។ 
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មានចំនួន ៨៧៨ នាក់ និងវគគសិការយៈទព្លដវងមាន ៥៤៣ នាក់។ ពី្ឆ្ន  ំ២០០១ ែល់ឆ្ន  ំ២០១២ 
អនកសម័ប្គចិែតជរ ៉ុនមកកាន់កមព៉ុជាមានចំននួ ១៧៧ នាក់ ផតល់អនកជំនាញការពី្ឆ្ន  ំ ១៩៩២ ែល់ឆ្ន  ំ
២០១២ មានចំនួន ២៧៩១ នាក់រមួទាងំការផតល់នូវសមាភ រៈសទន្តង្ហគ េះរនាទ ន់មានេឹកប្បាក់ចំននួ ៣៣០ 
ពាន់ែ៉ុលាា អាទម រកិកាលពី្ដេែ៉ុលាឆ្ន ២ំ០១១14។ 

ថ្ងៃេី០៨ ដេទមសា ឆ្ន ២ំ០១៨  សទមតចទែទជា   ៉ុន ដសន បានអទញ្ជ ីញជាអ្ិរែីកន៉ុងពិ្្ីច៉ុេះ
 ែថទលខារវាង ឯកឧែតម ប្បាក់ ស៉ុេ៉ុន ទេសរែឋមន្តនតីនិងជារែឋមន្តនតីប្កសួងការររទេស និង ទលាក Taro 
Kono សដីពី្ការផដល់ រិញ្ញរបទានររស់រោឋ ភិបាលជរ ៉ុនមកកាន់រាជរោឋ ភិបាលកមព៉ុជាមាន៖ 

១-  រិញ្ញរបទានឥែសំ ងជរ ៉ុន ដែលមានេឹកប្បាក់សរ៉ុរចំននួ ៥០០ លានទយ ន (¥
៥០០,០០០,០០០) សប្មារ់អន៉ុវែតគទប្មាងកមមវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍ទសែឋកិចច និងសងគម ទៅកមព៉ុជា 

២- ឥ ទានសមបទានជរ ៉ុន ដែលមានេឹកប្បាក់សរ៉ុរចំននួ ៩.២១៦ លានទយ ន (¥
៩,២១៦,០០០,០០០) សប្មារ់អន៉ុវែតគទប្មាងព្ប្ងីកប្រព័្នធដេសរញ្ជូ ន និងដចកចយអគគិសនី ទៅរាជ
ធ្លនីភនំទព្ញ ជំហានេី២។15 

កន៉ុងប្ករេ ឌ ថ្នការវនិិទយគផ្លទ ល់ពី្ជរ ៉ុន ទោយគិែចរ់តាងំពី្ឆ្ន ១ំ៩៩៤ រ ូែែល់ប្ែីមាស
េី១ឆ្ន ២ំ០១៩ គទប្មាងវនិិទយគររស់ប្ករម  ៉ុនជរ ៉ុន មានចំននួ១៣៧គទប្មាង កន៉ុងទនាេះមានេ៉ុនវនិិ
ទយគសរ៉ុរចំននួ ២,៥ពាន់លានែ៉ុលាា រ។ ប្ករម  ៉ុនជរ ៉ុនទាងំទនេះ ភាគទប្ចីនទផ្លត ែទៅទលីការផលិែ
ទប្គឿងរងគ៉ុអំគគិសនីនិងទអេចិប្ែូនិក ទប្គឿងរងគ៉ុ ំរងយនត និងសមាភ រៈររកិាា រទចចកទេស កសិ-ឧសា កមម 
ការដកថ្ចនមាូរអាហារ សណាឋ គរ ទេសចរ ៍ មនទីរទព្េយ និងផារេំទនីរ។ 16 

 
២.៤.កិច្ចស្ហប្រតិរតតិការទម្គងគ-ជរ ុន  
កិច្ចស្ហប្រតិរតតិការទម្គងគ-ជរ ុន ប្ែូវបានរទងកីែទេងីទៅចរ់តាងំពី្ឆ្ន ២ំ០០៨ 

ដែលមាន ប្រទេសជាសមាជិកចំនួន៦គឺ កមព៉ុជា ឡាវ មីយ ន់មា រ ថ្ង ទវៀែណាម និងជរ ៉ុន។ ទៅកន៉ុងកិចច
ប្រជ៉ុំកំពូ្លទមគងគ-ជរ ៉ុនទលីកេី១០ ដែលប្បារព្ធទ វ្ីទេងីទៅេីប្ករងែូកយូ ប្រទេសជរ ៉ុន ទៅថ្ងៃេី០៩ ដេ
ែ៉ុលា ឆ្ន ២ំ០១៨ កន៉ុងកិចចប្រជ៉ុំកំពូ្លទនេះ ទមែឹកនាបំ្រទេសែំរន់េទនាទមគងគទាងំ៥ និងជរ ៉ុន បាន
សទប្មចោក់ទចញនូវ «យ៉ុេធសាន្តសតេីប្ករងែូកយូឆ្ន ២ំ០១៨ សប្មារ់កិចចស ប្រែិរែតិការទមគងគ-
ជរ ៉ុន» សទតត ព្ប្ងឹងេំនាក់េំនង និងកិចចស ប្រែិរែតិការប្រទេសែំរន់ទមគងគ និងជរ ៉ុន ក៏ែូចជាទនាីយ
ែររញ្ហា ទៅកន៉ុងែំរន់ និងទលីពិ្ភព្ទលាកនាទព្លរចច៉ុរបនន។ «យ៉ុេធសាន្តសតេីប្ករងែូកយូឆ្ន ២ំ០១៨ 

                                                           
14 អងគភាព្ព្ែ័៌មាន និងប្រែិកមមរ ័ស ៖ ថ្ងៃេី២៧ ដេមិង៉ុនា ឆ្ន ២ំ០១២ ៖ រជជទាយេរាជាណាចប្កជរ ៉ុនវាយែថ្មាេពសចំ់ទពាេះ ែនួាេីស
ទមតចអគគមហាទសនារែីទែទជា   ៉ុន ដសន កន៉ុ ងការព្ប្ងឹងសនតិភាព្និងសថិរភាព្ទៅកមព៉ុជា។ 
15 នគទប្ែ គន nkdnews ៖ ច៉ុេះផាយថ្ងៃេី៨ ដេទមសា ឆ្ន ២ំ០១៨ ៖ “សទមតចទែទជា   ៉ុន ដសន អទញ្ជ ីញជរួពិ្ភាកាការង្ហរជាមយួរែឋម
ន្តនតីការររទេសជរ ៉ុន”។ 
16 វេិយ៉ុបារាងំ ៖ ច៉ុេះផាយថ្ងៃេី៣១ ដេឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៖ “ជរ ៉ុនផតលជ់នំួយឥែសំ ងប្រដ ល៥លានែ៉ុលាា រសប្មារអ់ភិវឌ្ឍន៍
ទសែឋកិចច និង្នធ្លនមន៉ុសសររសក់មព៉ុជា”។ 
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សប្មារ់កិចចស ប្រែិរែតិការទមគងគ-ជរ ៉ុន» បានោក់ទចញ នូវយ៉ុេធសាន្តសតចមបងៗចំននួ៣រមួមាន៖ 
១. សមិេធផល និងសាថ នភាព្រចច៉ុរបនន ថ្នកិចចស ប្រែិរែតិការទមគងគ-ជរ ៉ុន, ២. សសរសតមភងមីរីថ្នកិចច
ស ប្រែិរែតិការទមគងគ-ជរ ៉ុន និងេី៣. រញ្ហា ែំរន់ និងសកល។ 

សមិេធផល និងសាថ នភាព្រចច៉ុរបននថ្នកិចចស ប្រែិរែតកិារទមគងគ-ជរ ៉ុន៖ ទមែឹកនាបំ្រទេសទមគ
ងគ និងជរ ៉ុន បានទលីកសរទសីរពី្សមិេធផលថ្ន «យ៉ុេធសាន្តសតេីប្ករងែូកយូងមីឆ្ន ២ំ០១៥» និងការអន៉ុវែត
ជំនយួអភិវឌ្ឍន៍ផាូវការ (ODA) កន៉ុងេំ េឹំកប្បាក់ជាង ៧៥០ពាន់លានទយ ន កន៉ុងរយៈទព្លរីឆ្ន ចំ៉ុង
ទប្កាយទនេះ ទ យីកន៉ុងឱ្កាសប្បារព្ធេរួទលីកេី១០ឆ្ន  ំ ថ្នកិចចស ប្រែិរែតិការទមគងគ-ជរ ៉ុនទនេះ ទម
ែឹកនាថំ្នប្រទេសទមគងគ និងជរ ៉ុន បានសទប្មចព្ប្ងីកេំនាក់េំនងរវាងប្រទេសជរ ៉ុន និងប្រទេសគងគ
ទៅជាថ្ែគូយ៉ុេធសាន្តសត។ ទមែឹកនាទំមគងគ-ជរ ៉ុន ក៏បានសទប្មចោក់ទចញកិចចស ប្រែិរែតិការទមគងគ-
ជរ ៉ុន និងេិសទៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រករទោយចីរភាព្ (SDGs), កិចចស ប្រែិរែតិការទមគងគ-ជរ ៉ុន និងយ៉ុេធ
សាន្តសតែំរន់ឥ ឌូ -បា ស៉ុី វកិ ដែលទសរ ីនិងទរីកចំ រ និងកិចចស ប្រែិរែតិការទមគងគ-ជរ ៉ុន និងយ៉ុេធ
សាន្តសតថ្នកិចចស ប្រែិរែតិការទសែឋកិចចអាទយ យ វា ឌី្-ទៅប្បាយ -ទមគងគ (Ayeyawady-Chao 
Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy-AMECS)។ 

កិចចស ប្រែិរែតកិារទមគងគ-ជរ ៉ុន និងេិសទៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រករទោយចីរភាព្ (SDGs)៖ បាន
សទប្មចរតូរដផនការសកមមភាព្ «េសវែសទឆ្ព េះទៅរកែំរន់ទមគងគថ្រែង» ប្ែឹមឆ្ន ២ំ០២០ ទៅជា «
គំនិែផតួចទផតីមទមគងគ-ជរ ៉ុនសប្មារ់េិសទៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រករទោយចីរភាព្ទឆ្ព េះទៅរកឆ្ន ២ំ០៣០»។ 
កិចចស ប្រែិរែតិការទមគងគ-ជរ ៉ុន និងយ៉ុេធសាន្តសតែំរន់ឥ ឌូ -បា ស៉ុី វកិ ដែលទសរ ី និងទរីកចំ រ៖ 
ថាន ក់ែឹកនាទំាងំអស់ បានរញ្ហជ ក់ពី្សារៈសំខាន់ថ្នការកិចចេិែេំប្រឹងដប្រង ជារនតរនាទ រ់ររស់ប្រទេស
ទមគងគនីមយួៗកន៉ុងការព្ប្ងឹងសណាត រ់ធ្លន រ់ដែលទសរ ី និងទរីកចំ រទោយឈ្រទលីទគលការ ៍ នីែិរែឋ 
ទែីមបធី្លនាឲ្យមានសនតិភាព្ សថិរភាព្ និងវរិ៉ុលភាព្ទៅកន៉ុងែំរន់ និងបានរញ្ហជ ក់ថា ែំរន់ទមគងគ ដែល
ែភាជ រ់ពី្មហាសម៉ុប្េឥណាឌ  ទៅមហាសម៉ុប្េបា ស៉ុី វកិ មានអំទណាយផលដផនកភូមិសាន្តសត ដែលអាច
េេលួបាននូវអែថប្រទយជន៍ជាទប្ចីនពី្ការសទប្មចបាននូវែំរន់ឥ ឌូ -បា ស៉ុី វកិ ដែលទសរ ី និងទរីក
ចំ រ។ កន៉ុងន័យទនេះថាន ក់ែឹកនាថំ្នរណាត ប្រទេសទមគងគទាងំអស់ បានសាវ គមន៍ចំទពាេះកិចចេិែេំប្រឹង
ដប្រងររស់ជរ ៉ុនទប្កាម «យ៉ុេធសាន្តសតឥ ឌូ -បា ស៉ុី វកិដែលទសរ ី និងទរីកចំ រ» ប្ព្មទាងំបានសដមតង
នូវការទរតជាា ចិែតររស់េាន កន៉ុងការអន៉ុវែតគទប្មាងស ប្រែិរែតិការទមគងគ-ជរ ៉ុន ដែលរមួចំដ កែល់
យ៉ុេធសាន្តសតឥ ឌូ -បា ស៉ុី វកិ ដែលទសរ ីនិងទរីកចំ រ។ 

កិចចស ប្រែិរែតកិារទមគងគ-ជរ ៉ុន និងយ៉ុេធសាន្តសតថ្នកិចចស ប្រែិរែតកិារទសែឋកិចចអាទយ យ វា 
ឌី្-ទៅប្បាយ -ទមគងគ៖ ជរ ៉ុន បានវាយែថ្មាេពស់ចំទពាេះ ACMECS ថា ជាគំនិែផតួចទផតីមផ្លទ ល់មយួររស់
ប្រទេសេទនាទមគងគ ទ យីយល់ថា គរួដសវងរកស ថាមព្លរវាងកិចចស ប្រែិរែតិការទមគងគ-ជរ ៉ុន 
និង ACMECS។ ទមែឹកនាទំមគងគ បានសាវ គមន៍ទគលរំ ងជរ ៉ុន កន៉ុងការចូលរមួកន៉ុងកិចចប្រជ៉ុំដែល
ពាក់ពូ្នធនឹង ACMECS។ 
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កិចចប្រជ៉ុកំំពូ្លទមែឹកនាទំមគងគ-ជរ ៉ុនទលកីេី១០ ទមែឹកនាបំ្រទេសទមគងគ និងជរ ៉ុន ក៏បានោក់
ទចញសសរសតមភកិចចស ប្រែិរែតកិារទមគងគ-ជរ ៉ុន ចំននួ ៣រមួមាន៖ ១. ការែភាជ រ់រស់រទវកី និងមាន
ប្រសិេធិភាព្ ទផ្លត ែទលីការង្ហរ (ែភាជ រ់ដផនករងឹ, ែភាជ រ់ដផនកេន់, ែភាជ រ់ដផនកឧសា កមម), ២. សងគម
ដែលទផ្លត ែទលីមន៉ុសសជាចមបង ទោយទផ្លត ទលីការង្ហរ (ការអភិវឌ្ឍ្នធ្លនមន៉ុសស, ការដងទាងំស៉ុេមា
លភាព្, ការអរ់រ,ំ កិចចស ប្រែិរែតិការកន៉ុងវស័ិយចារ់ និងែ៉ុលាការ) និងេី៣. ការសទប្មចបាននូវទម
គងគថ្រែង ទោយទផ្លត ែទលីការង្ហរ (កាែ់រនថយហានិភ័យទប្គេះម នតរាយ និងការដប្រប្រួលអាកាស
ធ្លែ៉ុ, ប្គរ់ប្គង្នធ្លនេឹក, ការប្គរ់ប្គងកាកសំ ល់, ការអភិរកស និងការទប្រីប្បាស់្នធ្លនជល
ផលប្រករទោយចីរភាព្ រមួទាងំងនិកសែវកន៉ុងសម៉ុប្េ)។ 

រញ្ហា ែំរន់ និងសកល ៖ ប្រម៉ុេរែឋ/រោឋ ភិបាលទមគងគ-ជរ ៉ុន បានរញ្ហជ ក់សាជាងមីអំពី្ការទរតជាា
ចិែត ែ៏រងឹមារំរស់េាួនកន៉ុងការព្ប្ងឹង និងព្ប្ងីកកិចចស ប្រែិរែតិការជិែសនិេធ ទលីរញ្ហា ែំរន់ និងសកល
នានា ដែលជាការប្ពួ្យបារមភ ទែីមបធី្លនាសនតិភាព្ សថិរភាព្ និងវរិ៉ុលភាព្ទៅកន៉ុងែំរន់ និងសកលទលា
ក។ ប្រម៉ុេែឹកនាបំានរញ្ហជ ក់ជាងមីពី្ការទរតជាា ចិែតរមួគន កន៉ុងការរកា និងទលីកកមពស់សនតិភាព្ សនតិស៉ុេ 
និងសថិរភាព្ទៅកន៉ុងែំរន់ ក៏ែូចជាទោេះប្សាយជទមាា េះទោយសនតិវ ិ្ ី រមួទាងំការទគរព្ទព្ញទលញចំទពាេះ
នីែិវ ិ្ ីចារ់ និងការេូែ ទោយមិនទប្ជីសយកការគំរាមកំដ ង ឬការទប្រីប្បាស់កមាា ងំទោយអន៉ុទលាម
តាមទគលការចារ់អនតរជាែិ ដែលមានការេេលួសាគ ល់ជាសកល។17 

តាមការផាយររស់ប្កសួងការររទេសសដីពី្លេធផលថ្នកិចចប្រជ៉ុំកិចចស ប្រែិរែតិការទមគងគថ្ងៃ
េី១-៣ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ ទៅប្រទេសថ្ង បានរញ្ហជ ក់េាឹមសារែូចខាងទប្កាម៖ 

កិចចប្រជ៉ុំរែឋមន្តនតីការររទេសទមគងគ-ជរ ៉ុនទលីកេី១២ ថា កិចចប្រជ៉ុំបានសទប្មចោក់គំនិែផដួច
ទផដីមថ្នកិចចស ប្រែិរែតិការទមគងគ-ជរ ៉ុន សប្មារ់េិសទៅអភិវឌ្ឍប្រកទោយចីរភាព្ឆ្ន ២ំ០៣០ ឲ្យអន៉ុ
ម័ែទៅកិចចប្រជ៉ុំកំពូ្លថ្នកិចចស ប្រែិរែតិការទមគងគ-ជរ ៉ុនដែលនឹងប្រប្ពឹ្ែតទៅទៅដេវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ទៅប្រទេសថ្ង។ វស័ិយអាេិភាព្សថិែទប្កាមគំនិែផដួចទផដីមទនេះ នឹងប្គរែ ដ រ់ទលីរញ្ហា ររសិាថ ន និង
រញ្ហា ររស់េីប្ករង កសិកមម និងររយិរ័នន។ កិចចប្រជ៉ុំបានអរអរសាេរការឯកភាព្ទលីប្ពឹ្ែតិការ ៍ចំននួ
ជាង១០០ សប្មារ់ទ វ្ីជាប្ពឹ្ែតិការ ៍ទែីមបអីរអរសសាេរ “ឆ្ន ផំ្លា ស់រដូទមគងគ-ជរ ៉ុន២០១៩”។ រែឋមន្តនតី
ទមគងគ-ជរ ៉ុនបានឯកភាព្ទរៀរចំកិចចប្រជ៉ុំរែឋមន្តនតីការររទេសទមគងគ-ជរ ៉ុនទលីកេី១៣ ទៅឆ្ន ២ំ០២០
ទៅប្រទេសជរ ៉ុន។ កិចចប្រជ៉ុំក៏បានអន៉ុម័ែទសចកដីប្រកាសស ប្រធ្លនថ្នកិចចប្រជ៉ុំរែឋមន្តនតីការររទេស
ទមគងគ-ជរ ៉ុនទលីកេី១២។18 

 
 

                                                           
17 Apsaracentral ៖ ច៉ុេះផាយថ្ងៃេី៩ ដេែ៉ុលា ឆ្ន ២ំ០១៨ ៖ “កិចចប្រជ៉ុកំំពូ្លទមគងគ-ជរ ៉ុនទលីកេី១០ ដែលទ វ្ីទេីងទៅេីប្ករងែូកយូ 
ប្រទេសជរ ៉ុន”។ 
18 ប្កសងួការររទេស និងកិចចស ប្រែិរែតិការអនតរជាែិ ច៉ុេះផាយថ្ងៃេី៤ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៖ “ទសចកតីប្រកាសព្ែ័ម៌ាន៖ លេធផលថ្ន
កិចចប្រជ៉ុកិំចចស ប្រែិរែតិការទមគងគ នាថ្ងៃេី ១-៣ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ ទៅេីប្ករងបាងកក”។ 


