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Send-off ceremony to the new Japanese Government 

Scholarship Students 
 

The Embassy of Japan in Cambodia conducted send-off ceremony to 8 new 

Japanese Government Scholarship Students (3 for Young Leader’s Program, 2 for 

Teacher Training Program and 3 for Japanese Studies Program) who will leave for 

Japan in September or October, on 31 August 2018 at the Embassy. 

 

In the ceremony, H.E. Hidehisa HORINOUCHI, Ambassador of Japan to the 

Kingdom of Cambodia, extended his congratulations to the new students and 

encouraged them for the success of their study in Japan. The Ambassador’s speech 

is attached herewith. 

 

Young Leader’s Program Students are Cambodian Government officials who 

are expected to become future national leaders and will major in the fields related 

to their current work at each graduate school.  

 

Teacher Training Students are teachers at primary or secondary educational 

institutions or teacher training schools and will have special training at the teacher 

training department in each university.  

 

Japanese Studies Students are university students who are majoring Japanese 

language or Japanese culture and will have special training of Japanese language 

and subjects related to Japan at each university. 

 

It is expected that they will deepen their knowledge, develop their abilities 

related to their work, and contribute to the development of Cambodia and 

relationship between Japan and Cambodia. 
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List of the new Japanese Government Scholarship Students 

 

No. Name Category Organization Accepted university 

1 Mr. Tort Vannak 

Young Leader's 

Program 

(School of Local 

Governance) 

Ministry of Interior 

National Graduate 

Institute for Policy 

Studies (GRIPS) 

2 Mr. Leak Ponloeu 

Young Leader's 

Program 

(Healthcare 

Administration) 

Ministry of Health Nagoya University 

3 Mr. Yan Sareth 

Young Leader's 

Program 

(School of Local 

Governance) 

Ministry of Interior 

National Graduate 

Institute for Policy 

Studies (GRIPS) 

4 Mr. Heng Srien 
Teacher Training 

Students 

Porng Tik Upper 

Secondary School 
Fukui University 

5 
Mr. Riem 

Sokvannak 

Teacher Training 

Students 

Pouk General 

Knowledge and 

Technical High 

School 

Naruto University of 

Education 

6 Mr. Ngor Senghok 
Japanese Studies 

Students 

Institute of Foreign 

Language, Royal 

University of Phnom 

Penh 

Kyoto University of 

Education 

7 
Mr. Chandhol 

Cheysith 

Japanese Studies 

Students 

Institute of Foreign 

Language, Royal 

University of Phnom 

Penh 

Nagoya University 

8 Ms. Seng Tevynika 
Japanese Studies 

Students 

Institute of Foreign 

Language, Royal 

University of Phnom 

Penh 

Kyoto University of 

Education 

 



   

 

 

ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 

 

លេខៈ 40 PR-18/EoJ                   ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

រម្មវិធជីូនដាំស ើ រនិេសតិថ្មនីនអាហារបូររ ៍រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន 
 

 ស្ថា នទូតជប ៉ុន បានល ៀបចាំកម្មវធិីជូនដាំល ើ  និសសតិងមីថ្នអាហា បូក  ៍ ដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន ចាំនួន៨ បូ 

លៅថ្ងៃទ៣ី១ ខខសីហា លៅស្ថា នទូតជប ៉ុន។  កន៉ុងល ោះ ៣ បូ ជាបក់ម្មវធិីអ្នកដឹក ាំវយ័លកមង(YLP) ២ បូ ជាប់

កម្មវធិីប ្៉ុ ោះបណ្្តេគ្រូបលគ្ងៀន និង៣ បូលទៀត ជាបក់ម្មវធិីអ្ប ់ ាំសិសសភាស្ថជប ៉ុន ខដេនឹងគ្តូវចាកលចញលៅ

កានគ់្បលទសជប ៉ុន កន៉ុងខខកញ្ញា  ឬខខត៉ុលាខាងម្៉ុខលនោះ។ 

 ឯកឧតម្្ ហូ  ូីអ្ ៉ុជ ិហ៉ុីលដហ៉ុីស្ថ ឯកអ្រគរាជទូតជប ៉ុនគ្បចាាំគ្រោះរាជាណ្តចគ្កកម្ព៉ុជា បានខងែងអណំរ

ស្ថទ លៅកានន់ិសសតិអាហា បូក  ៍ងម ី គ្រម្ទាំងលេើកទឹកចិត ្ និងជូនរ ឲ្យនិសសតិគ្រប ់បូ ទទួេលជារជយ័

សគ្ាបក់ា សិកាលៅកន៉ុងគ្បលទសជប ៉ុន។ ានភាា បជូ់ននូវស៉ុនទ កថា បស់ឯកឧត្ម្ ឯកអ្រគរាជទូតជប ៉ុន ជា

ភាស្ថខខម ។ 

 អាហា បូក  ៍ថ្នកម្មវធិីអ្នកដឹក ាំវយ័លកមង(YLP) រឺជាកម្មវធិីសម្រាបម់្ន្រន្ី ដ្ឋា ភបិាេកម្ព៉ុជា ខដេ

នឹងកាែ យជាអ្នកដឹក ាំជាតិ លរេអ្ រត ដ ើម្បសិីកានូវជាំ ញខដេទកទ់ងនឹងកា ងា  បស់ខែួននាលរេ      

បចច៉ុបបនន។  

អាហា បូក  ៍កម្មវធិីប ្៉ុ ោះបណ្្តេគ្រូបលគ្ងៀន រឺជាកម្មវធិីសម្រាបគ់្រូថ្នា កប់ឋម្សិកា និងម្ធយម្ 

សិកា ឬគ្រូលៅស្ថលាប ្៉ុ ោះបណ្្តេលសសងៗ ដ ើម្បសិីកាដៅលដបា តឺម្ ងប់ ្៉ុ ោះបណ្្តេគ្រូបលគ្ងៀនថ្ន

ស្ថកេវទិាេ័យលៅគ្បលទសជប ៉ុន។  



ចាំខ កឯអាហា បូក  ៍កម្មវធិីអ្ប ់ ាំសិសសភាស្ថជប ៉ុន រឺជាកម្មវធិីសម្រាបន់ិសសតិស្ថកេវទិាេ័យ

ខដេកាំរ៉ុងសិកាជាំ ញភាស្ថជប ៉ុន ឬវបបធម្ជ៌ប ៉ុន ដ ើម្បសិីកាពីភាស្ថជប ៉ុន និងម្៉ុខវជិាា លសសងៗទកទ់ងនឹង

គ្បលទសជប ៉ុនដៅស្ថកេវទិាេ័យននគ្បលទសជប ៉ុន។  

 លយើងសងឃមឹ្ថា និសសតិងមីថ្នអាហា បូក  ៍ ដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន នឹងទទួេបានចាំល ោះដឹងកានខ់តស៉ុី

ជលគ្ៅ អាចអ្ភវិឌ្ឍសម្តាភារទកទ់ងនឹងកា ងា  បស់ខែួន និងចូេ មួ្ចាំខ កដេ់កា អ្ភវិឌ្ឍគ្បលទសកម្ព៉ុជា

គ្រម្ទាំងទាំ កទ់ាំនង វាងជប ៉ុន-កម្ព៉ុជា។   
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បញ្ជរីាយនាមបបក្ខជនអាហារបូក្រណ៍រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន 
 

ល.រ គោត្តនាម នាម កមមវធិសិីកា ស្ថា បន័ ស្ថកលវទិ្យាល័យ 

១ គោក ទ្យត្ វណ្ណ ៈ 
កមមវធិីអ្នកដឹកនាាំវយ័គកមង 

(ការអ្បរ់ ាំអ្ភបិាលកិច្ចមូលដ្ឋា ន) 
ក្កសួងមហាផ្ទៃ វទិ្យាស្ថា នជាត្ិសិកាគោលនគោបាយ 

២ គោក ោក ់ពនល ឺ
កមមវធិីអ្នកដឹកនាាំវយ័គកមង 

(រដាបាលសុខាភបិាល) 
ក្កសួងសុខាភបិាល ស្ថកលវទិ្យាល័យណាហ្គូោ៉ា  

៣ គោក យ៉ាន ស្ថគរ ៉ាត្ 
កមមវធិីអ្នកដឹកនាាំវយ័គកមង 

(ការអ្បរ់ ាំអ្ភបិាលកិច្ចមូលដ្ឋា ន) 
ក្កសួងមហាផ្ទៃ វទិ្យាស្ថា នជាត្ិសិកាគោលនគោបាយ 

៤ គោក គហ្ង គក្សៀន បណ្តុ ុះបណាត លក្រូបគក្ងៀន វទិ្យាល័យពងទ្យកឹ ស្ថកលវទិ្យាហ្វូរុយ 

៥ គោក គរៀម សុវណ្ណ ៈ បណ្តុ ុះបណាត លក្រូបគក្ងៀន 
វទិ្យាល័យច្ាំគណ្ុះទូ្យគៅ និង

បគច្ចកគទ្យសពួក 
ស្ថកលវទិ្យាល័យអ្បរ់ ាំណារ ៉ាតុូ្ 



៦ គោក គ ៉ា  គសងហុ្ក អ្បរ់ ាំសិសសភាស្ថជប៉ាុន 
វទិ្យាស្ថា នភាស្ថបរគទ្យស ផ្នស្ថកល

វទិ្យាល័យភូមនិៃភនាំគពញ 
ស្ថកលវទិ្យាល័យអ្បរ់ ាំកយូតុ្ 

៧ គោក ច្នតុល ជយ័សិទ្យធិ អ្បរ់ ាំសិសសភាស្ថជប៉ាុន 
វទិ្យាស្ថា នភាស្ថបរគទ្យស ផ្នស្ថកល

វទិ្យាល័យភូមនិៃភនាំគពញ 
ស្ថកលវទិ្យាល័យណាហ្គូោ៉ា  

៨ កញ្ញា  គសង គទ្យវនីីកា អ្បរ់ ាំសិសសភាស្ថជប៉ាុន 
វទិ្យាស្ថា នភាស្ថបរគទ្យស ផ្នស្ថកល

វទិ្យាល័យភូមនិៃភនាំគពញ 
ស្ថកលវទិ្យាល័យអ្បរ់ ាំកយូតុ្ 
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