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Visit of young politics oriented Cambodians 
 
 

1- Ten young politics oriented Cambodians will visit Japan from March 13 to 20 upon the 

invitation of Ministry of Foreign Affairs of Japan. 

 
2- During their stay in Japan, they will travel to Miyagi Prefecture and visit authorities 

involved in the recovery from the Great East Japan Earthquake and sites related to the 

environmental protection and disaster prevention, and plant trees. In Tokyo, the group 

will visit legislative, administrative and judicial institutions and observe the process of 

a local election. Furthermore, they will also visit notable sites and historical buildings 

in each area to deepen their understanding of Japan. 

 
3- Through the program, it is expected that the participants, who will lead the future of 

Cambodia, will enrich their view on the environmental protection and disaster 
prevention, as well as Japanese multiparty democracy as reference for the democratic 
development of their country. 
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Visit of young politics oriented Cambodians 

Program Schedule 

 

March 13 (Wed)   

Arrival, Orientation, Lecture from expert, Visit to Ministry of Foreign Affairs 

 

March 14 (Thu)  

 Visit to House of Representatives 

 Meeting with Japan-Cambodia Parliamentary Friendship Association 

 

March 15 (Fri) 

 Visit to Taito Ward in Tokyo, Briefing from election administration commissions of Taito Ward 

 

March 15 (Fri)-17 (Sun) 

 Visit to Miyagi Prefecture (related to disaster prevention and environment protection) 

 

March 18 (Mon) 

 Visit to Supreme Court 

 Meeting with Japanese involved in Cambodia Peace Process 

 

March 19 (Tue) 

 Tour in the Tokyo Metropolitan Area 

Workshop, Reporting session 

 

March 20 (Wed) 

 Departure 

 

 
 



 

 

 

 
ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
សេចក្តីប្រកាេពត័ម៌ាន 

 
លេខៈ 17 PR-19/EoJ                            កាេបរលិឆេទៈ ថ្ងៃទី ១២ ខខមីនា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

ដាំលណើ រទស្សនកិឆច ថ្នយុវជនកមពុជាខដេមានឆាំណាប់អារមមណ៍ខននកនលោបាយ 

 

១. យុវជនកមពុជាខដេមានឆាំណាប់អារមមណ៍ខននកនលោបាយឆាំនួន១០របូនឹងមកល្វើ
ទស្សនកិឆចលៅប្បលទស្ជប ុន ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដេ់ ២០ ខខមីនា ឆ្ន ាំ ២០១៩ តាមការ
អល ជ្ ើញរបស់្ប្កសួ្ងការបរលទស្ជប ុន។  

២. កនុងអាំងុងលពេនាកន ក់លៅប្បលទស្ជប ុន យុវជនទាំងលនេះនឹងល្វើដាំលណើ រលៅលខត្ដ        
មីោ ហ្គិ លហ្ើយជួបជាមួយអាជាា ្រទទួេបនទុកនាកា រលងើងវញិត្ាំបន់ខដេបានទទួេ
រងលប្រេះរ ជ្ួ យដីដ៏ ា្ំលៅភាគខាងលកើត្ប្បលទស្ជប ុន និងទីកខនែងលនសងៗពាក់ព័នធ
នឹងការការពារបរនិាកា ន ការបង្កា រលប្រេះមហ្នដរាយ និងដាំលដើមល ើ ។ លៅទីប្កុង     
តូ្កយូ ប្កុមយុវជនទាំងលនេះនឹងល្វើទស្សនកិឆចលៅនាកា ប័ននីតិ្ប ញ្តិ្ នីតិ្ប្បតិ្បត្ាិ និង
តុ្លាការ និងស្លងាត្លមើេដាំលណើ រការលបាេះលឆ្ន ត្មូេដា នមួយ ។ បខនាមលេើលនេះ   
យុវជនទាំងលនេះនឹងលៅល្វើទស្សនកិឆចលៅទីកខនែងេបីេាញ និងស្ាំណង់ប្បវត្ដិ   
នាកស្ដស្ដនានាលៅតាមត្ាំបន់និមួយៗលដើមបីបានយេ់ដឹងកាន់ខត្សីុ្ជលប្ៅអាំពីប្បលទស្
ជប ុន។  

៣. តាមរយៈកមមវ ិ្ ីលនេះ លយើងរ ាំពឹងថា យុវជនទាំងលនេះ ខដេនឹងដឹកនាាំអនាគត្ថ្ន
ប្បលទស្កមពុជា នឹងខស្វងយេ់កាន់ខត្សីុ្ជលប្ៅអាំពីការការពារបរនិាកា ននិងការបង្កា រ
លប្រេះមហ្នដរាយ ប្ពមទាំងអាំពីេទធិប្បជា្ិបលត្យយពហុ្បកសជប ុន ទុកជាឆាំលណេះ
ដឹងស្ាំរាប់អភិវឌ្ឍេទធិប្បជា្ិបលត្យយលៅប្បលទស្កមពុជា។  

 

 

* អត្ាបទខាងលេើលនេះ គឺជាការបកខប្បលប្ៅនែូវការ។ កាេបរលិឆេទខដេបានបញ្ជជ ក់ខាងលេើ គឺជាកាេបរលិឆេទថ្ន
ការលឆញលស្ឆកដីប្បកាស្ព័ត៌្មានលដើមជាភានាកជប ុន ។  
* ស្ាំរាប់ព័ត៌្មានបខនាម សូ្មទក់ទងនាយកដា នអាសីុ្អាលគនយ៍ទី១ ថ្នប្កសួ្ងការបរលទស្ជប ុន តាមទូរស្ពទលេខ 
៥៥០១-៨០០០ (លេខបនដ៖ ២៤៣៤)។ 



 

កាេវភិាគថ្នកមមវ ិ្ ីដាំលណើ រទស្សនកិឆច ថ្ន 

យុវជនកមពុជាខដេមានឆាំណាប់អារមមណ៍ខននកនលោបាយ 

 

ថ្ងៃទី ១៣ (ពុ្) ខខមីនា  
មកដេ់ប្បលទស្ជប ុន ការខណនាាំលនសងៗ បាឋកថាលដយអនកជាំនាញការ ល្វើ
ទស្សនកិឆចលៅប្កសួ្ងការបរលទស្។ 

 

ថ្ងៃទី ១៤ (ប្ពហ្ស្បត្ិ៍) ខខមីនា  
ល្វើទស្សនកិឆចលៅវមិានរដាស្ភា 

ជួបប្បជុាំជាមួយស្មាគមមិត្ដភាពស្ភាជប ុន-កមពុជា។ 

 

ថ្ងៃទី ១៥ (សុ្ប្ក) ខខមីនា  
ល្វើទស្សនកិឆចលៅស្ង្កា ត់្ ថ្ត្តូ្ កនុងទីប្កុងតូ្កយូ ។ ការពនយេ់ប្ត្ួស្ៗលដយគណៈ   

កមាម ការប្គប់ប្គងការលបាេះលឆ្ន ត្ថ្នស្ង្កា ត់្ ថ្ត្តូ្ ។ 

 

ថ្ងៃទី ១៥ (សុ្ប្ក) ដេ់ ១៧ (អាទិត្យ) ខខមីនា  
ល្វើទស្សនកិឆចលៅលខត្ដ មីោ ហ្គិ (ពាក់ព័នធនឹងការបង្កា រលប្រេះមហ្នដរាយ និងការ
ការពារបរនិាកា ន)។ 

 

ថ្ងៃទី ១៨ (ឆ័នទ) ខខមីនា 

ល្វើទស្សនកិឆចលៅតុ្លាការកាំពូេ  
ជួបជាមួយជនជាតិ្ជប ុនខដេធ្លែ ប់ឆូេរមួពាក់ព័នធកនុងដាំលណើ រការខស្វងរកស្នដិ
ភាពលៅកមពុជា ។ 

 

ថ្ងៃទី ១៩ (អង្កគ រ) ខខមីនា 

ទស្សនាទីប្កុងតូ្កយូ សិ្កាា នាកលា វគគរាយការណ៍ ។  
 

ថ្ងៃទី ២០ (ពុ្) ខខមីនា 

លឆញដាំលណើ រប្ត្ងប់លៅវញិ ។ 
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