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The Competition for participating JENESYS 2018 

Youth Exchange Program to Japan 

 

The Embassy of Japan is pleased to inform that the Competition for participating JENESYS 

(Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youth) 2018 Youth Exchange Program to 

Japan was successfully held on 25 October 2018 at the Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC).  

 

This Competition was organized by the Embassy of Japan in Cambodia in cooperation with 

Ministry of Education, Youth and Sport and CJCC. 48 university students of 12 groups made their 

presentation under the theme of “The future of Cambodia in 30 years” and competed in terms of 

uniqueness, attractiveness and teamwork. 

 

The total of 20 university students of 5 groups who were selected in this Competition (see 

below) will be invited to Japan from 22 to 29 January 2019 under the JENESYS 2018 program 

offered by the Government of Japan. 

 

The JENESYS is a youth exchange program organized by the Ministry of Foreign Affairs of 

Japan to promote mutual trust and understanding among the people of Japan and participating 

countries and to build a basis for future friendship and cooperation. 

 

It is expected that the participants will deepen their understanding of Japan and after coming 

back, share their experience widely with the people in Cambodia. 



The selected 20 university students of 5 groups are as follows:  

No. Name of Students Sex Name of Universities Title of presentation 

1 

Rin Chanrasmey F 
Acleda Institute of Business 

(AIB) Cambodian Health 

Problem 

Sou Socheata F 

York Tepsopor F 

Thay Seyhark M 
Royal University of Phnom 

Penh (RUPP) 

2 

Ros Sareach M 

Royal University of Fine 

Arts (RUFA) 

The Vision of Khmer 

Urbanism in the Next 

3 Decades 

Ngeth Choulong M 

Chan Tipprosith M 

Kea Sovandy F 

3 

Iv Kimleng M 

Royal University of Law 

and Economics (RULE) 
Light Pollution 

Born Bunchheang M 

Huy Soklin M 

Seab Savuth M 

4 

Seng Naihuong F 

Royal University of Phnom 

Penh (RUPP) 

The practicing of no 

plastic in Cambodia 

Meak SreyMenh F 

Sum Channtha F 

Yean Sochetra M 

5 

Ieng Sovannareach M 

Zaman University 
The Written Khmer 

Language 

Siek Boromey F 

Thay Huoy F 

Nget Vich Yiny F 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 
លេខៈ 50 PR-18/EoJ                 ថ្ងៃទី២៦ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ការប្បរតួសប្ជើេសរ ើេសបរខជនចូលរមួ្រម្មវិធផី្លា េប់តូរយ៉ុវជន 
JENESYS2018 សៅប្បសទេជប ៉ុន 

 

 ស្ថា នទូតជប នុ មានលេចក្តីលស្ថមនេសរកី្រាយជម្រមាបជូនអ្នក្ស្ថរពត័ម៌ានជាត ិនិងអ្នតរជាតិលមត្តត ម្រជាប
ថា ការម្របក្ួតលម្រជើេលរ ើេលបក្ខជនចូេរមួក្មមវធិីផ្លា េ់បតូរយុវជនJENESYS 2018 រលឺៅថា (ក្មមវធិីបណ្តត ញផ្លា េ់
បតូរេិេស និេិសត និងយុវជន រវាងម្របលទេជប ុន និងបណ្តត ម្របលទេអាេីុខាងលក្ើត) ម្រតូវបានម្របម្រពឹតតលៅលោយ
លជាគជយ័នាថ្ងៃទី២៥ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅមជឈមណ្ឌ េេហម្របតិបតតិការក្មពុជា-ជប ុន (CJCC)។  
 ការម្របក្ួតលនេះ លរៀបចាំលោយស្ថា នទូតជប នុម្របចាំលៅក្មពុជា េហការជាមយួម្រក្េួងអ្បរ់ ាំ  យុវជន និង
ក្ីឡា និង CJCC។ លៅក្នុងការម្របក្ួត និេសតិចាំនួន១២ម្រក្ុម លេមើនឹង ៤៨របូ បានលធវើបទបង្ហា ញលម្រកាមម្របធានបទ 
«អ្នាគតក្មពុជា៣០ឆ្ន ាំលម្រកាយ»។  
 ឆ្ាងត្តមការោក្ព់និទុម្របក្បលោយេុម្រក្ិតភាពរបេ់គណ្ក្មមការ លោយខអែក្លេើភាពថ្ចនម្របឌិត ភាពទាក្់
ទាញ និងស្ថមគីគភាពក្នុងម្រក្មុ និេិសតចាំនួន៥ម្រក្មុ លេមើនឹង២០របូ ម្រតូវបានលម្រជើេលរ ើេេម្រមាបជ់យ័លាភកី្នុងការ 
ម្របក្ួតលនេះ (េូមលមើេត្តរាងភាា បល់ៅខាងលម្រកាម)។ លហើយលបក្ខជនជយ័លាភទីាាំង៥ម្រក្មុលនេះ នឹងម្រតូវអ្ល ច្ ើញលៅ
ម្របលទេជប ុនចបព់ីថ្ងៃ២២ ដេ់ថ្ងៃទី២៩ ខខមក្រា ឆ្ន ាំ២០១៩ លម្រកាមក្មមវធិីផ្លា េ់បតូរយុវជនJENESYS 2018 
ខដេអតេ់លោយរោា ភបិាេជប ុន។  

ក្មមវធិ ី JENESYS គឺជាក្មមវធិីផ្លា េ់បតូរយុរជនខដេលរៀបចាំល ើងលោយម្រក្េួងការបរលទេជប ុន លដើមប ី
ជម្រមុញការយេ់ដឹង និងក្ស្ថងទាំនុក្ចតិតគ្នន លៅវញិលៅមក្ក្នុងចាំលណ្តមម្របជាជនជប នុ និងបណ្តត ម្របលទេចូេរមួ 
និងលដើមបកី្ស្ថងមូេោា នម្រគឹេះថ្នក្ិចចេហម្របតិបតតិការ និងចាំណ្ងមតិតភាពនាលពេអ្នាគត។ 
 ក្មមវធិីលនេះនងឹជម្រមុញអ្នក្ចូេរមួ មានឱកាេយេ់ដឹងកានខ់តេីុជលម្រៅពីម្របលទេជប ុន ម្រពមទាាំងអាច
ខចក្រ ាំខេក្នូវបទពិលស្ថធនផ៍្លទ េ់ខាួនបានទូេាំទូលាយលៅកានម់្របជាជនក្មពុជា លម្រកាយពីការវេិម្រតេបម់ក្កាន់
មាតុភូមវិញិ។  
 
 
 



ត្តរាងល ម្ េះលបក្ខជនជយ័លាភទីាាំង២០របូ ស្មើនឹង៥ម្រក្ុម៖ 
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េ.រ ល ម្ េះលបក្ខជន លភទ ស្ថក្េវទិាេ័យ  ចាំណ្ងលជើងបទបង្ហា ញ 

១ 

រនិ ចន័ទរ្មី ស្្ី 
វទិ្យាស្ថា នពាណិជ្ជស្ថស្រ្តសេ  ្ីលីដា 

បញ្ហា  ្ខភាពនន ស្បជាជ្នកម្ព ជា 
 ្៊ូ  ្ជាតា ស្្ី 

ស ៉ោ ក សទ្យព  ្ពណ៌ ស្្ី 
នៃ ្ីហៈ ស្បុ្ ស្ថកលវទិ្យាល័យភ៊ូម្និទភនសំពញ  

២ 

រ្់ ស្ថរាជ្ ស្បុ្ 

ស្ថកលវទិ្យាល័យភ៊ូម្និទវចិិស្រ្ិលបៈ 
ចកខ វ ិ្ ័យនននគរ៊ូបនីយកម្ម 
ខ្ខមរនា៣ទ្យ្វរសរស៍ស្ោយ 

ខ្ ៉ោរ ជ្៊ូឡ   ស្បុ្ 
ចាន ់ទិ្យពវស្ប្ិទ្យធ ិ ស្បុ្ 
គា  ្ វណណ ឌី ស្្ី 

៣ 

េ ីវ គឹម្សល  ស្បុ្ 
ស្ថកលវទិ្យាល័យភ៊ូម្និទនីរិស្ថស្រ្ត 
និ វទិ្យាស្ថស្រ្តស្ដ្ឋកិចច 

ការបាំពុេលោយពនល ឺ
ប ន ប  នឈា  ស្បុ្ 
ហ  យ  ្ខលីន ស្បុ្ 
ស្ថ ប ស្ថវ ធ ស្បុ្ 

៤ 

ស្  នណហួ  ស្្ី 

ស្ថកលវទិ្យាល័យភ៊ូម្និទភនសំពញ ោរេន វរតកម្ព ជាគាម នប្លល ្ទិក 
មាឃ ស្្ីម្ ញិ ស្្ី 
 ្ ៊ុំ ចនាា  ស្្ី 

 ន  ្ ចិស្តា ស្បុ្ 

៥ 

សេៀ   ្ វណ្ណណ រាជ្ ស្បុ្ 
 
ស្ថកលវទិ្យាល័យហាមា៉ោ ន ់
 

 
្ំសណរភាស្ថខ្ខមរ 
 

ស្ៀក ប៊ូរម្ ី ស្្ី 
នៃ ហួយ ស្្ី 
ខ្ ៉ោរ វជិ្យិនី ស្្ី 
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