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Result of the 9th “Nodojiman” Japanese Song Contest 

        

The Embassy of Japan, in collaboration with the Cambodia-Japan Cooperation Center 

(CJCC), organized the 9th “Nodojiman” Japanese Song Contest for Japanese language learners 

in Cambodia.  

 

The contest was changed to school competition from individual competition this year, and 

17 representatives or groups from 10 schools or universities competed with each other in the 

contest on 6 July, 2018 at CJCC during Tanabata Festival 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The contest was held in a joyful enthusiastic atmosphere with over 400 participants 

cheering the contestants.  

 

 

 

  

Group Photo Taken with Juries  



The contestants who won the 1st, 2nd and 3rd prize this year are as follows:  

1- Group of 8 people (Mr. Tieng Sokkheang, Ms. Pich Sreyya, Ms. Ret Sreychin, Mr. 

Yeoun Mesa, Mr. Ret Davin, Ms. Pich Sreypoch, Ms. Pich Sreypov, Ms. Ret Theary 

and Ms. Khon Liza), CCMHA, 1st Prize Winner 

2- Ms. Ly Saophorn, TAYAMA, 2nd Prize Winner 

3- Mr. Nhor Dam, OS School, 3rd Prize Winner 

 

The first prize winner of the contest was awarded a trophy and a certificate, a tablet 

computer; the second prize winner received a certificate and a tablet computer; and the third 

prize winners received a certificate and a watch. 

 

Nodojiman Japanese song contest has 

been organized as an annual event for the 

purpose of encouraging Japanese language 

learners to enjoy practicing the language 

through singing Japanese songs. 

It is expected that, through this event, the 

understanding of Japanese culture and language 

among Cambodian students is further   

promoted. 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 

 

លេខៈ 37 PR-18/EoJ                    ថ្ងៃទី០៦ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

លទធផលការប្បឡងចសប្ម្ៀងណូដូជមីា ន់ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

 ស្ថា នទូតជប ៉ុន រមួសហការជាមយួមជឈមណ្ឌ េសហប្បតិបតតិការកមព៉ុជា-ជប ៉ុន(CJCC) បានលរៀបចាំ

ការប្បឡងចលប្មៀងណូ្ដូជីម នល់េើកទី៩ សប្មបសិ់សសនសិសតិសិកាភាស្ថជប ៉ុនលៅប្បលទសកមព៉ុជា។ 

 ឆ្ន ាំលនេះ ការប្បឡងចលប្មៀងណូ្ដូជីម ន ់បានផ្លា ស់បតូរលៅជាការប្បកួតរវាងស្ថលា និងស្ថលា មនិខមន

ជាេកខណ្ៈប៉ុគ្គេលទ លហើយមនលបកខជនចាំនួន១៧របូ ឬប្កុម មកពីប្គ្រេះស្ថា នសិកា ឬស្ថកេវទិាេ័យចាំននួ

១០ បានចូេរមួប្បឡងប្បខជងដលណ្តើ មយកជយ័លាភជូីនស្ថលាលរៀងៗខាួន កាេពីថ្ងៃទី០៦ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ

២០១៨ លៅCJCC កន៉ុងពិធបី៉ុណ្យតាណាបាតា។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបងតលបកខជនជាមយួគ្ណ្ៈកមមការ  



ការប្បឡងចលប្មៀងបានប្បប្ពរតតិលៅលប្កាមបរយិាកាសយា ងសបាយរកីរាយ ជាមយួនងិអ្នកចូេរមួ   

គាំប្ទ និងលេើកទរកចិតតដេ់លបកខជនចាំនួនជាង៤០០នាក។់ 

សបរខជនទទលួបានជយ័លាភីសលខ១ដលស់លខ៣េប្មាប់ឆ្ន ាំសនះមានដូចខាងសប្កាម្៖ 

១- ក្រុមមរពីសមាគមបង្កើតឋានសួគរុ៌មាររមពុជា (រនុ្ង ោះរមួមាន រុមារ ី ងពក្រ ក្សីយ៉ា  រុមារ ី ងរ ៉ាត ក្សីចិន 

រុមារ៉ា  ង ឿន ងមសា រុមារ ីងរ ៉ាត ដាវនិ រុមារ ីងពក្រ ក្សីប៉ាុច រុមារ ីងពក្រ ក្សីងៅ រុមារ ីងរ ៉ាត ធាវ ីនិ្រុមារ ីខន 

លីលា) ទទួេបានជយ័លាភលីេខ១ 

២- រញ្ញា  លី ងសាភណ័្ឌ  មរពីសាលាពាណិ្រជសាស្រសត តាយ៉ា មា៉ា  ទទួេបានជយ័លាភលីេខ២ 

៣- ងលារ ញ៉ា ដាាំ មរពីសាលាអូងអស ទទួេបានជយ័លាភលីេខ៣ 

លបកខជនជយ័លាភលីេខ១ពកីារប្បកួតទទួេបាននូវ

ពានក៉ុលាេភាជន ៍ពានប្គ្សី្ថា េ់ វញិ្ញា បនបប្ត និង

ម ស៉ុីនTablet មយួលប្គ្ឿង។ រង្វា នជ់យ័លាភលីេខ២ 

ទទួេបាននូវវញិ្ញា បនបប្ត នងិម ស៉ុីន Tablet មយួ

លប្គ្ឿង ចាំខណ្ករង្វា នជ់យ័លាភលីេខ៣ ទទួេបាន

នូវវញិ្ញា បនបប្ត និងនាឡិកាថ្ដមយួលប្គ្ឿង។ 

ការប្បេងចលប្មៀងណូ្ដូជីម នប់្តូវបានលរៀបចាំលឡើងជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំកន៉ុងលគេបាំណ្ងលេើកទរកចតិតដេ់

សិសសនិសសតិសិកាភាស្ថជប ៉ុន រកីរាយកន៉ុងការសិកាភាស្ថ តាមរយៈការលប្ចៀងចលប្មៀងជប ៉ុន។ 

 

តាមរយៈកមមវធិលីនេះ លយើងរ ាំពរងថាការយេ់ដរងពីប្បលទសជប ៉ុន និងវបបធមជ៌ប ៉ុនកន៉ុងចាំលណាមសិសសនិសសតិ

សិកាភាស្ថជប ៉ុនគ្ឺប្តូវបានជាំរ៉ុញបខនាមលទៀត។ 
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រូបងតលបកខជនជយ័លាភលីេខ១ 
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