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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.
Embassy of Japan in the Kingdom of Cambodia
Tel: 023 217 161, Fax: 023 216 162
Email: info.jpn@pp.mofa.go.jp
Official Website: www.kh.emb-japan.go.jp

ស្ថានទូតជប៉ុនប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ពជា
៉ុ

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន

ថ្ងៃទី១៧ ខែកកកដា ឆ្ន២
ាំ ០១៩

No. 38 PR-19/EoJ

េតរ
ី ីលខ
ិ ត
ិ េរសេើររបេ់រដ្ឋម្ន្រនតីការបរសទេជបន
៉ុ
ថ្ងៃទ១
៌ នសតីអព
ាំ ល
ី ៦ ខែកកកដា ក្កសួ ងការបរទទសជប៉ុន បានទេញទសេកតក្ី បកាសព័តមា
ី ិ ែត
ិ សរទសើរ

របស់រដ្ឋមន្រនតកា
ី របរទទសជប៉ុនសក្មាប់ឆ្នទាំ នេះ ជូនេាំទ

េះប៉ុគ្ល
គ ឬក្កុម ខដ្លមានស្ននថ្ដ្ទ្នម
ិ យអនតរជាតិ
ើ ទលើវស័

ទដ្ើមបជា
ី ការទទួលស្នគល់ នូវការរួមេាំខែករបស់ពួកគាត់ទលើការជក្មុញេាំែងមត
ិ តភាពរវាងក្បទទសជប៉ុន និង
បណ្ត
ត ក្បទទសនានា។

ប៉ុគ្ល
គ ទ្នម
ល ៉ុ ងការរួមេាំខែកទៅ
ើ ខដ្លបានទទួលលិែត
ិ សរទសើរសក្មាប់សកមមភាពនានារបស់ែួ នកន

កាន់ក្បទទសកមព៉ុជា មានដ្ូេខាងទក្កាម៖
-

បណ្ឌិត អ៉ុ៊ុំ រាវី ស្ថរលវិទាធិការរង ននស្ថរលវិទាល័យភូម្ិនទភនាំសរញ
បែិឌ ត អ៉ុ៊ុំ រវ ី បានេូលរួមេាំខែកជក្មុញការទោគ្យល់គានរវាងជប៉ុន និងកមព៉ុជា ជាពិទសសការផ្លលស់បូ រត
ទាំនាក់ទន
ាំ ងរវាងស្នកលវទាល័
យថ្នក្បទទសទាំងពីរ
ិ

-

សោរ ឯរ ប៉ុនថា អគ្គនាយររង ននប្រេួងវបបធម្៌ និងវិចិប្តេិលបៈ
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