
   

 

 

Embassy of Japan 

 in the Kingdom of Cambodia 

Press Release  

No. 35 PR-19/EoJ                        15 July 2019

  

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

  

Group Photo Taken with Juries  



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 

language among Cambodian students is 

further   promoted. 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 

 

លេខៈ 35 PR-19/EoJ                    ថ្ងៃទី១៥ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

លទធផលការប្បឡងចសប្ម្ៀងណូដូជមីា ន់ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

 ស្ថា នទូតជប ៉ុន រមួសហការជាមយួមជឈមណ្ឌ េសហប្បតិបតតិការកមព៉ុជា-ជប ៉ុន(CJCC) បានលរៀបចាំ

ការប្បឡងចលប្មៀងណូ្ដូជីម នល់េើកទី១០ សប្មបសិ់សសនិសសតិសិកាភាស្ថជប ៉ុនលៅប្បលទសកមព៉ុជា កាេពី

ថ្ងៃទី១៤ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៩ លៅCJCC កន៉ុងពធិីប៉ុណ្យតាណាបាតាឆ្ន ាំ២០១៩។ 

 ការប្បឡងចលប្មៀងណូ្ដូជីម ន ់ ប្តូវបានលធវើលឡើងជាការប្បកួតរវាងស្ថលា និងស្ថលា លហើយមន

លបកខជនចាំនួន១៤របូ ឬប្កុម មកពីប្្រឹះស្ថា នសិកា ឬស្ថកេវទិាេ័យចាំនួន៨ បានចូេរមួប្បឡងប្បខជង      

ដលណ្តើ មយកជយ័លាភជូីនស្ថលាលរៀងៗខលួន ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការប្បឡងចលប្មៀងបានប្បប្ពរតតិលៅលប្កាមបរយិាកាសយា ងសបាយរកីរាយជាមយួនិងអ្នកចូេរមួជាង

៣៥០នាកប់ានមកគាំប្ទ និងលេើកទរកចិតតដេ់លបកខជន។ លដាយស្ថរខតការប្បកួតលនឹះប្តវូបានលធវើលឡើងជាការ 

របូងតលបកខជនជាមយួ្ណ្ៈកមមការ 



ប្បកួតរវាងស្ថលា និងស្ថលា ដូលចនឹះមនអ្នកគាំប្ទលប្ចើនមកពីតាំណាងស្ថលានីមយួៗចូេរមួលេើកទរកចតិត។   

សបរខជនទទលួបានជយ័លាភីសលខ១ដលស់លខ៣ ប្រម្ទាំង ជយ័លាភីរង្វា នរ់ិសេេរ ី        

គណៈសម្ប្បសោគេប្មាប់ឆ្ន ាំសនះមានដូចខាងសប្កាម្៖ 

១- កញ្ញា  ហាន លស្ថភណ័្ឌ មរកត មកពីមជឈមណ្ឌ េសហប្បតិបតតិការកមព៉ុជា-ជប ៉ុនទទេួបានជយ័លាភលីេខ១ 

២- កញ្ញា  លស្ថម នីលស្ថភា កញ្ញា  លឡង ថារ ីនិងកញ្ញា  ជួង សមបតិតស្ថនឌ់ ីមកពីស្ថកេវទិាេ័យភូមនិទភនាំលពញ 

លដបា តឺម ងភ់ាស្ថជប ៉ុន ទទេួបានជយ័លាភលីេខ២ 

៣- ក៉ុមរ ីម ម ប្្ីសទីនណា មកពីស្ថលាភាស្ថជប ៉ុនហ៉ុីហវរម៉ុ ីទទួេបានជយ័លាភលីេខ៣ 

៤- កញ្ញា  ហាន ប្សីលនត មកពីស្ថកេវទិាេ័យភមូនិទភនាំលពញ លដបា តឺម ងភ់ាស្ថជប ៉ុន ទទួេបានជយ័លាភី

រង្វវ នព់ិលសសពី្ណ្ៈលមប្បលយា្ 

លបកខជនជយ័លាភលីេខ១ពកីារប្បកួតទទួេបាននូវ

ពានក៉ុលាេភាជន ៍ពានប្្សី្ថទ េ់ វញិ្ញា បនបប្ត ក៉ុាំពយូ-

ទរ័យួរថ្ដមយួលប្្ឿង និងកាបបូយួរថ្ដមយួ។ លបកខជន

ជយ័លាភលីេខ២ ទទួេបាននូវវញិ្ញា បនបប្ត Tablet 

មយួលប្្ឿង និងកាបូបយួរថ្ដមយួ។  លបកខជនជយ័លា

ភលីេខ៣ ទទួេបាននូវវញិ្ញា បនបប្ត Tabletមយួ

លប្្ឿង និងកាបូបយួរថ្ដមយួ។ ចាំខណ្កលបកខជនជយ័លាភរីង្វវ នព់ិលសសពី្ ណ្ៈលមប្បលយា្ ទទួេបាននូវ 

វញិ្ញា បនបប្ត Speaker Wirelessមយួលប្្ឿង និងត៉ុកកតាមយួ។  

ការប្បេងចលប្មៀងណូ្ដូជីម នប់្តូវបានលរៀបចាំលឡើងជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំកន៉ុងលគេបាំណ្ងលេើកទរកចតិតដេ់សិសស  

និសសតិសិកាភាស្ថជប ៉ុន រកីរាយកន៉ុងការសិកាភាស្ថ តាមរយៈការលប្ចៀងចលប្មៀងជប ៉ុន។ 

 

តាមរយៈកមមវធិលីនឹះ លយើងរ ាំពរងថាការយេ់ដរងពីប្បលទសជប ៉ុន និងវបបធមជ៌ប ៉ុនកន៉ុងចាំលណាមសិសសនិសសតិ

សិកាភាស្ថជប ៉ុន្ឺប្តូវបានជាំរ៉ុញបខនាមលទៀត។ 
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