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Result of the 10th “Nodojiman” Japanese Song Contest
The Embassy of Japan, in cooperation with the Cambodia-Japan Cooperation Center
(CJCC), organized the 10th “Nodojiman” Japanese Song Contest for Japanese language learners
in Cambodia on 14 July, 2019 at CJCC during Tanabata Festival 2019.

This Contest was conducted as a school competition and 14 representative individuals or
groups from 8 schools or universities competed with each other in the contest.

Group Photo Taken with Juries
The contest was held in a joyful enthusiastic atmosphere with over 350 participants
cheering the contestants. Due to the contest is school competition, a number of supports from
each school especially attended it and cheered their school representatives.

The contestants who won the 1st, 2nd, 3rd and Special Jury’s prize this year are as follows:
1- Ms. Han Sorphoanmorokot, Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC),
1st Prize Winner
2- Ms. Som Nisophea, Ms. Leng Thary, Ms. Choung Sambathsundy, Royal University of
Phnom Penh, Department of Japanese Language, 2nd Prize Winner
3- Ms. Mom Kristinna , Hifumi Japanese Language School, 3rd Prize Winner
4- Ms. Han Sreynet, Royal University of Phnom Penh, Department of Japanese Language,
Special Jury’s Prize Winner

The 1st prize winner of the contest was awarded a trophy, a certificate, a laptop PC and a
handbag; the 2nd prize winner received a certificate, a tablet and a handbag; the 3rd prize
winner received a certificate, a tablet and a handbag; and Special Jury’s prize winner received
a certificate, a wireless speaker and a Japanese character doll.
Nodojiman Japanese song contest
has been organized as an annual event for
the purpose of encouraging Japanese
language learners to enjoy practicing the
language through singing Japanese songs.
It is expected that, through this event,
the understanding of Japanese culture and
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language among Cambodian students is
further promoted.

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

ស្ថានទូតជបន
៉ុ ប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ពជា
៉ុ

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន

លេខៈ 35 PR-19/EoJ

ថ្ងៃទី១៥ ខខកកកដា ឆ្ន២
ាំ ០១៩

ី ន់ឆ្ន ាំ២០១៩
លទធផលការប្បឡងចសប្ម្ៀងណូដូជមា
ស្ថានទូតជបន
៉ុ រួមសហការជាមួយមជឈមណ្ឌេសហប្បតិបតតិការកមព៉ុជា-ជប៉ុន(CJCC) បានលរៀបចាំ
ការប្បឡងចលប្មៀងណ្ូដូជម
ី ន់លេើកទី១០ សប្មប់សិសសនស
ិ សត
ិ សិកាភាស្ថជប៉ុនលៅប្បលទសកមព៉ុជា កាេពី
ថ្ងៃទី១៤ ខខកកកដា ឆ្ន២
ាំ ០១៩ លៅCJCC កន៉ុងពធ
៉ុ យតាណាបាតាឆ្ន២
ាំ ០១៩។
ិ ីបណ្
ការប្បឡងចលប្មៀងណ្ូដូជីមន់ ប្តូវបានលធវើលឡើងជាការប្បកួតរវាងស្ថលា និងស្ថលា លហើយមន
លបកខជនចាំនួន១៤រូប ឬប្កុម មកពប្ី ្ឹះរ ស្ថានសិកា ឬស្ថកេវទាេ័
យចាំនួន៨ បានចូេរួមប្បឡងប្បខជង
ិ
ដលណ្ើត មយកជ័យលាភជ
ី ូនស្ថលាលរៀងៗខលួន ។

រូបងតលបកខជនជាមួយ្ណ្ៈកមមការ
ការប្បឡងចលប្មៀងបានប្បប្ពត
ងសបាយរករាយជាមួ
យនង
រ លតិ ៅលប្កាមបរយាកាសយា
ិ
ី
ិ អ្នកចូេរួមជាង
៣៥០នាក់បានមកគាំប្ទ នង
ត េ់លបកខជន។ លដាយស្ថរខតការប្បកួតលនឹះប្តូវបានលធវលើ ឡង
ិ លេើកទក
រ ចត
ិ ដ
ើ ជាការ

ប្បកួតរវាងស្ថលា និងស្ថលា ដូលចនឹះមនអ្នកគាំប្ទលប្ចើនមកពីតណា
ាំ
ងស្ថលានីមយ
ួ ៗចូេរួមលេើកទរកចត
ិ ត។
សបរខជនទទួលបានជ័យលាភីសលខ១ដល់សលខ៣

ប្រម្ទ ាំង

ជ័យលាភីរង្វាន់រិសេេរី

គណៈសម្ប្បសោគេប្មាប់ឆ្ន ាំសនះមានដូចខាងសប្កាម្៖
១- កញ្ញា ហាន លស្ថភ័ណ្ឌមរកត មកពីមជឈមណ្ឌេសហប្បតិបតតិការកមព៉ុជា-ជប៉ុនទទួេបានជ័យលាភលី េខ១
២- កញ្ញា លស្ថម នីលស្ថភា កញ្ញា លឡង ថារ ី និងកញ្ញា ជួង សមបតិតស្ថន់ឌី មកពីស្ថកេវទាេ័
យភូមន
ទ លនាំ ពញ
ិ
ិ ភ
លដបាតម
៉ុ ទទួេបានជ័យលាភលី េខ២
ឺ ង់ភាស្ថជបន
៣- ក៉ុមរ ី មម ប្្ីសី ន
ទ ណា មកពីស្ថលាភាស្ថជបន
៉ុ ហ៉ុីហម
រវ ៉ុី ទទួេបានជ័យលាភលី េខ៣
៤- កញ្ញា ហាន ប្សីលនត មកពីស្ថកេវទាេ័
យភូមន
៉ុ ទទួេបានជ័យលាភី
ិ
ិ ទភលនាំ ពញ លដបាតឺមង់ភាស្ថជបន
រង្វវន់ពលិ សសព្
ី ណ្ៈលមប្បលយា្
លបកខជនជ័យលាភលី េខ១ពកា
ី រប្បកួតទទួេបាននូវ
ពានក៉ុលាេភាជន៍ ពានប្្ស្ថ
ិ ា បនបប្ត ក៉ុាំពយូី ទ េ់ វញ្ញ
ទ័រយួរថ្ដមួយលប្្ឿង និងកាបូបយួរថ្ដមួយ។ លបកខជន
ជ័យលាភលី េខ២ ទទួេបាននូវវញ្ញ
ិ ា បនបប្ត Tablet
មួយលប្្ឿង នង
ិ កាបូបយួរថ្ដមួយ។ លបកខជនជ័យលា
រូបងតលបកខជនជ័យលាភលី េខ១
លប្្ឿង

និងកាបូបយួរថ្ដមួយ។

ភលី េខ៣

ទទួេបាននូវវញ្ញ
ិ ា បនបប្ត

ចាំខណ្កលបកខជនជ័យលាភរី ង្វវន់ពិលសសព្
ី ណ្ៈលមប្បលយា្

Tabletមួយ
ទទួេបាននូវ

វញ្ញ
ិ ា បនបប្ត Speaker Wirelessមួយលប្្ឿង នង
ិ ត៉ុកកតាមួយ។
ការប្បេងចលប្មៀងណ្ូដូជីមន់ប្តូវបានលរៀបចាំលឡើងជាលរៀងរាេ់ឆ្នក
ាំ ៉ុ ងលគេបាំ
ន
ណ្ងលេើកទរកចត
ិ តដេ់សិសស
និសសត
ិ សិកាភាស្ថជប៉ុន រករាយកន
ី
៉ុ ងការសិកាភាស្ថ តាមរយៈការលប្ចៀងចលប្មៀងជប៉ុន។
តាមរយៈកមមវធ
៉ុ កន៉ុងចាំលណាមសិសសនស
ិ លី នឹះ លយង
រ ពប្ី បលទសជប៉ុន នង
ើ រ ាំពង
រ ថាការយេ់ដង
ិ វបបធម៌ជបន
ិ សត
ិ
សិកាភាស្ថជប៉ុន្ប្ឺ តូវបានជាំរញ
៉ុ បខនាមលទៀត។
Embassy of Japan in the Kingdom of Cambodia
Tel: 023 217 161
Email: info.jpn@pp.mofa.go.jp
Official Website: www.kh.emb-japan.go.jp

