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JENESYS 2018 Youth Exchange Program  

(Culture) 
 

21 Cambodian youths are going to visit Japan from 21 to 29 January 2019 at the 

invitation of the Ministry of Foreign Affairs of Japan under the JENESYS (Japan-East 

Asia Network of Exchange for Students and Youth) 2018.  

 

 These participants were selected by “The Competition for Participating 

JENESYS 2018 Youth Exchange Program to Japan” which was held on 25 October 

2018 at the Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC). In this Competition, 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 

team-work. 

 

The participants will visit Komatsu city, which is located in Ishikawa prefecture 

and signed MOU of friendship and cooperation with Siem Reap province in 2016. 

During their visit to Komatsu city, they will exchange Japanese university students and 

make some group presentation based on their presentation in the above-mentioned 

Competition. They will also pay a courtesy call on Mayor of Komatsu city and 

experience Japanese culture. The detailed schedule is attached herewith. 

 

The JENESYS aims to promote mutual trust and understanding among the 

people of Japan and other participating countries and to build a basis for future 

friendship and cooperation. Through the program, the Ministry of Foreign Affairs has 

invited more than 2,000 Cambodian youths since 2007. 

 

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

after coming back, share their experience widely with Cambodian people. 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 
 

No. 02 PR-19/EoJ                      ថ្ងៃទ១ី៨ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

រម្មវិធីផ្លា េប់តរូយ៉ុវជន JENESYS 2018 
(វប្បធម)៌ 

 

 តាមរយៈការអញ ជ្ ើញរប្ស់ក្កសួងការប្រញទសជប្ ៉ុន យ៉ុវជនកមព៉ុជាចាំនួន២១រូប្ នឹងញធវើដាំញ ើ រ
ទសសនកិចចញៅកានក់្ប្ញទសជប្ ៉ុនចាប្ព់ីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទ២ី៩ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ ញក្កាមកមមវធិីប្ណ្តា ញ
ផ្លា ស់ប្ាូរសិសសនិសសតិ និងយ៉ុវជនរវាងក្ប្ញទសជប្ ៉ុន និងប្ណ្តា ក្ប្ញទសអាស៉ុីខាងញកើត ខដលញៅកាតថ់ា
JENESYS 2018។ 
 អនកចូលរមួទាំងអស់ក្តូវបានញក្ជើសញរ ើសញចញពីការក្ប្កួតញក្ជើសញរ ើសញប្កខជនចូលរមួកមមវធិីផ្លា ស់ 
ប្ាូរយ៉ុវជនJENESYS2018ញៅក្ប្ញទសជប្ ៉ុន ខដលបានញរៀប្ចាំញ ើងកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែត៉ុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
ញៅមជឈម ឌ លសហក្ប្តិប្តាិការកមព៉ុជា-ជប្ ៉ុន (CJCC)។ ជាកខ់សាង កន៉ុងការក្ប្កតួផ្លា ចក់្ពក័្ត មានញប្កខជន 
សរ៉ុប្ចាំននួ៤៨រូប្ ញសមើនឹង១២ក្កមុ បានញធវើប្ទប្ង្ហា ញញក្កាមក្ប្ធានប្ទ «អនាគតកមព៉ុជា៣០ឆ្ន ាំញក្កាយ» 
ញោយញោរពតាមញោលការ ៍ភាពថ្ចនក្ប្ឌតិ ភាពទកទ់ញ និងសាមគគីភាពកន៉ុងក្កមុ។   

អនកចូលរមួទាំង២១រូប្ នឹងញៅទសសនកិចចញៅទកី្កងុកូមា តស ឹ ញៅញែតាអ៉ុីស៉ុីកាវា  ខដលជាទីក្កុងក្តូវ
បានច៉ុុះអន៉ុសារ ៈញោគយល់មតិាភាព និងសហក្ប្តិប្តាិការជាមយួញែតាញសៀមរាប្កាលពីឆ្ន ាំ២០១៦។ 
កាំ ៉ុងញពលទសសនកិចចញៅទកី្កុងកូមា តស ឹ ពួកោតន់ឹងជួប្ពិភាកាផ្លា ស់ប្ាូរជាមយួនឹងនិសសតិសាកលវទិា 
ល័យញៅទីញនាុះ និងញធវើប្ទប្ង្ហា ញជាក្កុមទកទ់ងនងឹក្ប្ធានប្ទខដលពកួោតប់ានក្ប្កួតក្ប្ខជង។ ពួកោត់
កន៏ឹងចូលជបួ្សខមាងការគួរសមជាមយួនឹងអភបិាលក្កងុកូមា តស ឹ ក្ពមទាំងទទលួយកប្ទពិញសាធនវ៍ប្បធម៌
ជប្ ៉ុនផងខដរ។ សូមញមើលតារាងពត័ម៌ានលមអតិសាីពីកាលប្រញិចេទខដលមានភាជ ប្។់  

កមមវធិJីENESYS មានញោលប្ាំ ងជក្មញុការយល់ដងឹ នងិការកសាងទាំន៉ុកចិតាញៅវញិញៅមក
កន៉ុងចាំញណ្តមក្ប្ជាជនជប្ ៉ុន និងប្ណ្តា ក្ប្ញទសចូលរមួ  និងញដើមបកីសាងមូលោា នក្គុឹះថ្នកិចចសហក្ប្តបិ្តាិ
ការ និងចាំ ងមតិាភាពនាញពលអនាគត។ តាមរយៈកមមវធិីញនុះ ក្កសួងការប្រញទសជប្ ៉ុនបានអញ ជ្ ើញ    
យ៉ុវជនកមព៉ុជាចាំនួនជាង២០០០នាកញ់ហើយតាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧មក។ 

ញយើងែ្៉ុ ាំសងឃមឹថាអនកចូលរមួនឹងអាចយល់ដងឹអាំពីក្ប្ញទសជប្ ៉ុនកានខ់តស៉ុីជញក្ៅខងមញទៀត ក្ពម
ទាំងខចករ ាំខលកនូវប្ទពញិសាធនរ៍ប្ស់ែាួនឲ្យបានទូលាំទូលាយញៅកានក់្ប្ជាជនកមព៉ុជា ប្នាា ប្ព់វីលិក្តលប្់
មកវញិ។ 
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