
 

 

 

Embassy of Japan  

in the Kingdom of Cambodia 

Press Release 

No. 38 PR-19/EoJ        17 July, 2019 

Commendation of the Foreign Minister of Japan 

 

On 16 July, the Ministry of Foreign Affairs of Japan issued a press release on the 

Foreign Minister’s Commendations for this year, which are awarded to individuals and 

groups with outstanding achievement in international fields, to acknowledge their 

contributions to the promotion of friendship between Japan and other countries and areas. 

The recipients who are awarded the Commendations for their activities related to 

Cambodia are as follows: 

 

Dr. Oum Ravy 

Vice Rector, Royal University of Phnom Penh 

Contributions: Promotion of mutual understanding between Japan and Cambodia, 

especially academic exchanges between universities of the both countries 

 

Mr. Ek Buntha 

Deputy Director General in charge of Intangible Cultural Heritage, Ministry of Culture 

and Fine Arts 

Contributions: Promotion of mutual understanding between Japan and Cambodia, 

especially cultural exchanges between the both countries 

 

Mr. Takakazu Yamada 

Visiting Professor of Faculty of Art, Royal University of Fine Arts 

Director of Yamada School of Art 

Member of Japan Art Institute (Nihon-Bijutsuin) 

Contributions: Promotion of cultural exchange through art between Japan and Cambodia, 

especially inspiring Cambodian artists through art education 

 

An awarding ceremony will be organized in due course. 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន  
 

No. 38 PR-19/EoJ                                      ថ្ងៃទ១ី៧ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

េតរីីលខិតិេរសេើររបេរ់ដ្ឋម្ន្រនតីការបរសទេជប ៉ុន 
 

 ថ្ងៃទ១ី៦ ខែកកកដា ក្កសួងការបរទទសជប ៉ុន បានទេញទសេកតីក្បកាសពត័ម៌ានសតីអាំពីលិែិតសរទសើរ 
របស់រដ្ឋមន្រនតីការបរទទសជប ៉ុនសក្មាបឆ់្ន ាំទនេះ ជូនេាំទ េះប៉ុគ្គល ឬក្កុម ខដ្លមានស្នន ថ្ដ្ទ្នើមទលើវស័ិយអនតរជាត ិ
ទដ្ើមបជីាការទទលួស្នគ ល់នូវការរមួេាំខែករបស់ពួកគាតទ់លើការជក្មញុេាំែងមតិតភាពរវាងក្បទទសជប ៉ុន និង  
បណ្តត ក្បទទសនានា។ 
 
 ប៉ុគ្គលទ្នើមខដ្លបានទទួលលិែតិសរទសើរសក្មាបស់កមមភាពនានារបស់ែលួនកន៉ុងការរមួេាំខែកទៅ
កានក់្បទទសកមព៉ុជា មានដូ្េខាងទក្កាម៖ 
 

- បណ្ឌិ ត អ ៉ុ៊ុំ រា វី ស្ថរលវិទាធិការរង ននស្ថរលវិទាលយ័ភូមិ្នទភនាំសរញ 
បែឌិ ត អ ៉ុ៊ុំ រ វ ីបានេូលរមួេាំខែកជក្មញុការទោគ្យល់គាន រវាងជប ៉ុន និងកមព៉ុជា ជាពិទសសការផ្លល ស់បតូរ 
ទាំនាកទ់ាំនងរវាងស្នកលវទិាល័យថ្នក្បទទសទាំងពីរ 

 
- សោរ ឯរ ប ៉ុនថា អគ្គនាយររង ននប្រេងួវបបធម៌្ និងវិចិប្តេលិបៈ 

ទោក ឯក ប ៉ុនថា បានេូលរមួេាំខែកជក្មញុការទោគ្យល់គាន រវាងជប ៉ុន នងិកមព៉ុជា ជាពិទសសការ 
ផ្លល ស់បតូរទាំនាកទ់ាំនងវបបធមរ៌វាងក្បទទសទាំងពីរ 

 
- សោរ តាកាកាហ្ស ឹយ មា ដា ស្ថន្រស្ថត ចរយ រិសប្រះសយបលន់នម្ហាវិទាលយ័េលិបៈ 
ននស្ថរលវិទាលយ័ភូមិ្នទវិចិប្តេលិបៈ និងជានាយរននស្ថោវិចិប្តេលិបៈ   
យ មា ដា ប្រម្ទាំងជាេមាជិរននវិទាស្ថា នេលិបៈជប ៉ុន (នីហ្៉ុន ប ីជសតិសអឹ៉ុិន) 
ទោក តាកាកាហ្ស ឹោ មា ដា បានេូលរមួេាំខែកជក្មញុការផ្លល ស់បតូរវបបធមត៌ាមរយៈសិលបៈ រវាងជប ៉ុន 
និងកមព៉ុជា ជាពិទសសទលើកទឹកេតិតវេិិក្តករកមព៉ុជា តាមរយៈការអបរ់ ាំវេិិក្តសិលបៈ 
 
ពិធីក្បគ្ល់លិែតិសរទសើរ នឹងក្តូវទរៀបេាំកន៉ុងទពលឆ្ប់ៗ ខាងម៉ុែទនេះ។ សូមអរគ្៉ុែ! 
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