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Result Announcement of a logo for the 

“65th Anniversary of Friendship between Japan and Cambodia” 

 

The Embassy of Japan is pleased to inform national/international press that, the 
next year, 2018, marks the 65th anniversary of the establishment of the diplomatic 
relations between Japan and Cambodia. To commemorate the memorable year for both 
countries, the Embassy has conducted the competition of a creative logo of the “65th 
Anniversary of Friendship between Japan and Cambodia” and received many 
applications. 

In the signing ceremony of the Project for the construction of Teacher Education 
College on December 20th, H.E. Mr. Prak Sokhon, Senior Minister and Minister of Foreign 
Affair and International Cooperation and H.E. Mr. Hidehisa HORINOUCHI, 
Ambassador of Japan announced the official logo selected among 31, which is created by 
Mr. Chan Tep Khemarin, 15 years old, the 10th grade student from Future Bright 
International School in Siem Reap province.  

“The concept of this logo is inspired by Japan and Cambodia paper fan. It’s a 
combination of both flags into the fan and it’s also designed to convey the message of 
long-lasting friendship between Cambodia and Japan.” written by the winner, Mr. Chan 
Tep Khemarin.  

In the speech, H.E. Mr. Hidehisa HORINOUCHI, Ambassador of Japan stated, 
“this logo combined Cambodian and Japanese flag on decorative fan. I hope this Japan-
Cambodia’s friendship will be blooming just like this opened fan in a whole year of 2018.” 

The 65th Anniversary of Friendship between Japan and Cambodia will be held 
from January 1, 2018 till December 31, 2018. During this significant period, the Embassy 
of Japan and the Government of Cambodia as well as private organizations will organize 
many memorable events which expects participation of a plenty of Japanese and 
Cambodian people to cherish for the whole year’s event. 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 
  

 

លេខៈ 54 PR-17/EoJ             ថ្ងៃទី២០ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ការប្បកាេលទធផលជយ័លាភឡីសូគោ  េប្មាប ់

“ខួបអន៉ុេាវរយី៦៍៥ឆ្ន ាំននទាំនារ់ទាំនងម្តិតភាររវាងជប ៉ុន និងរម្ព៉ុជា”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំកម្ព៉ុជាមានលេចកតីលស្ថម្នេសរកីរាយ េូម្ជប្មាបជូនអ្នកស្ថរព័ត៌មាន

ជាតិ និងអ្នតរជាតិឲ្យបានប្ជាបថា ឆ្ន ាំលប្ោយ ឆ្ន ាំ២០១៨ គឺជាឆ្ន ាំខួបអ្ន៉ុេសវរយ៍ី៦៥ឆ្ន ាំថ្នោរបលងកើត

ទាំនាក់ទាំនងោរទូតរវាងជប ៉ុន និងកម្ព៉ុជា។ ស្ថា នទូតជប ៉ុន បានលោរពអ្ល ជ្ ើញស្ថធារណៈជនចូេរមួ្

ោរប្បកួតប្បខជងបលងកើតឡូលគោ  េប្មាប់ោរប្បារពធ “ខួបអ្ន៉ុេាវរយ៍ី៦៥ឆ្ន ាំថ្នទាំនាក់ទាំនងមិ្តតភាពរវាង

ជប ៉ុន និងកម្ព៉ុជា” និងបានទទួេនូវោរដាក់ពាកយជាលប្ចើនពីប្បជាជនកម្ព៉ុជា។ 

ល្លៀតកន៉ុងឱោេពិធី្ច៉ុុះហតាលេខាលេើគលប្មាងស្ថងេង់វទិាស្ថា នគរ៉ុលោេេយខែេបាន 

ប្បប្ពឹតតលៅលៅថ្ងៃទី២០ ខខធ្នូ ឯកឧតតម្ ប្បាក់ េ៉ុខ៉ុន លទេរែឋម្ន្រនតី-រែឋម្ន្រនតីោរបរលទេ និងេហ   

ប្បតិបតតិោរអ្នតរជាតិ ប្ពម្ទាំង ឯកឧតតម្ ហូរណូីអ្ ៉ុជិ ហ៉ុីលែហ៉ុីស្ថ ឯកអ្គោរាជទូតជប ៉ុនបានប្បោេ 

ឡូលគោ ខែេប្តូវបានជាប់ជ័យលាភីជាផ្លូវោរ កន៉ុងចាំលោម្៣១ឡូលគោ ខែេប្តូវបានដាក់ពាកយ គឺជា 

ឡូលគោ របេ់លលាក ចន់ លទពលខម្រនិទ អាយ៉ុ១៥ឆ្ន ាំ លរៀនថាន ក់ទី១០ ថ្នស្ថលាអ្នតរជាតិភយូ្ឺរប្បាយ 

កន៉ុងលខតតលេៀម្រាប។ 

លោងតាម្អ្តាន័យថ្នឡូលគោ ខែេប្តូវបានេរលេរលរៀបរាប់លដាយលបកខជនជ័យលាភី ចន់ 

លទពលខម្រនិទគឺ «ឡូលគោ លនុះមានទប្ម្ង់ជារបូផ្លិតប្កដាេជប ៉ុន និងកម្ព៉ុជា លដាយរចនាផ្សាំទង់ជាតិ 

ប្បលទេទាំងពីរលៅលេើផ្លិត លែើម្បីបង្ហា ញអ្ាំពីមិ្តតភាពលបើកោ ងទូេាំទូលាយរវាងកម្ព៉ុជា និងជប ៉ុន។» 

 



លៅកន៉ុងេ៉ុនទរកថា ឯកឧតតម្ ហូរណូីអ្ ៉ុជិ ហ៉ុីលែហ៉ុីស្ថ ឯកអ្គោរាជទូតជប ៉ុនបានខងលងថា«ឡូលគោ  

លនុះមានគូរទង់ជាតិកម្ព៉ុជា និងជប ៉ុនលៅលេើផ្លិតែ៏ស្េេ់ស្ថា ត។ ខ្៉ុាំេងឃមឹ្ថាមិ្តតភាព ជប ៉ុន-កម្ព៉ុជានឹង 

រកីស្ថយធ្ាំលឡើងែូចផ្លិតលបើកលនុះលពញមួ្យឆ្ន ាំ។» 

កម្មវធីិ្ ”ខួបអ្ន៉ុេាវរយ៍ី៦៥ឆ្ន ាំថ្នទាំនាក់ទាំនងជាមិ្តតភាពរវាងជប ៉ុន និងកម្ព៉ុជា” នឹងប្បប្ពឹតតិលៅ

ចប់ពីថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៨ រហូតែេ់ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨។ កន៉ុងកាំឡ៉ុងលពេែ៏េាំខាន់ លនុះ 

ស្ថា នទូតជប ៉ុន រដាឋ ភិបាេកម្ព៉ុជា ប្ពម្ទាំងស្ថា ប័នឯកជន នឹងលរៀបចាំប្ពឹតិតោរណ៍អ្ន៉ុេាវរយ៍ី  ជា

លប្ចើន និង េងឃឹម្ថានឹងមានោរចូេរមួ្ពីេាំោក់ប្បជាជនោ ងលប្ចើនក៉ុុះករលែើម្បីអ្បអ្រស្ថទរខួប 

អ្ន៉ុេាវរយ៍ីកន៉ុងរយៈលពេមួ្យឆ្ន ាំលពញលនុះ។  
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