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JENESYS 2018 Youth Exchange Program  

(Improvement of atmospheric environment) 

 
 

 6 Cambodian public officers of Ministry of Environment are going to visit 

Japan from 11 to 19 February 2019 with public officers of other Mekong countries 

(Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam) 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.  

 

The participants will visit Ministry of Environment of Japan to understand 

environmental policy of Japan, and call on Yokkaichi City in Mie Prefecture, 

where people had suffered from atmospheric pollution in the past to learn the 

process of improving air purification at Yokkaichi Pollution and Environmental 

Museum for Future Awareness. They will also visit facilities related to 

environment and technology, 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 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 the people in Cambodia. 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 
 

No. 05 PR-19/EoJ                               ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

រម្មវិធីផ្លា េប់តូរយ៉ុវជន JENESYS 2018 
(ប្បធានបទ៖ ការសធវើឲ្យប្បសេើរស ើងននបរសិ្ថា នខ្យលអ់ាកាេ) 

 
 តាម្រយៈការអញ ជ្ ើញរបស់ក្កសួងការបរញទសជប ុន ម្ន្រនតរីដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាចាំនួន៦រូបម្កព ី
ក្កសួងបរសិ្ថា ន រមួ្ជាម្យួនឹងម្ន្រនតីរដ្ឋា ភបិាលថ្នបណ្តត ក្បញទសញម្គងគ (ក្បញទសឡាវ ភូមា ថ្ង និងញវៀត
ណ្តម្) នឹងញ្វើទសសនកចិចញៅកានក់្បញទសជប ុនចាបព់ីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទ១ី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ ញក្កាម្
កម្មវ ិ្ ីបណ្តត ញផ្លា ស់បតូរសិសស និសសតិ និងយុវជនរវាងក្បញទសជប ុន នងិបណ្តត ក្បញទសអាសីុខាងញកើត
ខដលញៅកាតថ់ាJENESYS 2018។ 

ម្ន្រនតីក្បតភូិ នឹងញៅទសសនកិចចញៅក្កសួងបរសិ្ថា នជប ុន ញដើម្បខីសវងយល់ពីញោលនញោបាយ   
បរសិ្ថា នរបស់ក្បញទសជប ុន និងញៅទកី្កងុយុកថ្កឈ ីថ្នញែតតម្អិ ិជាទីកខនាងខដលក្បជាពលរដាទទួលការ 
រងញក្ោោះញដ្ឋយការបាំពុលែយល់អាកាសកាលពីអតីតកាល ញដើម្បសិីកាពីដាំញ ើ រការញ្វើឲ្យក្បញសើរញ ើងថ្ន 
បនសុទធកម្មែយល់កែវកញ់ៅទកី្កុងយុកថ្កឈ ី និងស្ថរម្នទីរបរសិ្ថា នសក្មាបក់ារយល់ដងឹញៅថ្ងៃអនាគត។ 
ពួកោតក់ន៏ងឹញៅទសសនកចិចញៅកខនាងញ្សងៗញទៀតខដលពាកព់ន័ធញៅនឹងបរសិ្ថា ន នងិបញចចកវទិា ក្ពម្
ទាំងទទលួយកបទពិញស្ថ្នព៍ីវបប្ម្ជ៌ប ុន្ងខដរ។សូម្ញម្ើលតារាងពត័ម៌ានលម្អតិសតីពីកាលបរញិចេទ
ខដលមានភ្ជជ ប។់  

កម្មវ ិ្  ីJENESYS មានញោលបាំ ងជក្ម្ុញការយល់ដងឹ នងិការកស្ថងទាំនុកចិតតញៅវញិញៅ
ម្កកនុងចាំញណ្តម្ក្បជាជនជប ុន និងបណ្តត ក្បញទសចូលរមួ្  និងញដើម្បកីស្ថងមូ្លដ្ឋា នក្គឹោះថ្នកចិចសហ
ក្បតបិតតិការ និងចាំ ងម្តិតភ្ជពនាញពលអនាគត។  តាម្រយៈកម្មវ ិ្ ីញនោះ ក្កសួងការបរញទសជប ុនបាន
អញ ជ្ ើញយុវជនកម្ពុជាចាំនួនជាង២០០០នាកញ់ហើយ តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧ម្ក។ 

ញយើងែ្ុ ាំសងឃមឹ្ថាអនកចូលរមួ្នឹងអាចយល់ដងឹអាំពីក្បញទសជប ុនកានខ់តសីុជញក្ៅខងម្ញទៀត 
ក្ពម្ទាំងខចករ ាំខលកនូវបទពញិស្ថ្នរ៍បស់ែាួនឲ្យបានទូលាំទូលាយញៅកានក់្បជាជនកម្ពុជា បនាទ បព់ីវលិ
ក្តលបម់្កវញិ។ 
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