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The Invitation Program of  

Young Politics Oriented Cambodians to Japan. 
 

10 young politics oriented Cambodians will visit Japan from 23 to 31 January 

2020. 

 

Under the theme of “Japanese multiparty democracy”, the group will attend 

lectures and visit legislative, administrative and judicial institutions in Tokyo, as well 

as Hachioji-city to observe the process of a local election. They will also travel to 

Tokushima prefecture and visit sites related to the local administrative and culture to 

deepen their understanding of Japan. 

 

With this 4th program, following previous 3 programs done after the General 

Election in 2018, the number of the young Cambodians participants will reach 40. 

  

Through the program, it is expected that the participants, who will lead the 

future of Cambodia, will enrich their views on Japanese multiparty democracy as 

reference for the democratic development of their country. 
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JENESYS 2019 
In-bound Program for ASEAN Youths  

(Japanese multiparty democracy) 

 

January 23 (Thu)   

Arrival, Orientation 

Lecture from experts, Visit to Ministry of Foreign Affairs 

 

January 24 (Fri) 

Meeting with Japanese involved in Cambodia Peace Process 

Visit to Supreme Court 

 

January 25 (Sat) ~ 26(Sun) 

  Visit to Hachioji-city, Briefing from election administration commissions of 

Hachioji-city, Observation of election campaign, early voting, voting and vote-

counting in Hachioji-city 

 

January 27(Mon) ~ 28 (Tue) 

Visit to Tokushima prefecture 

 

January 29 (Wed) 

  Visit to House of Representatives 

Meeting with Japan-Cambodia Parliamentary Friendship Association 

 

January 30 (Thu) 

Workshop, Reporting session 

 

January 31 (Fri) 

 Departure 

 

 



 

 

 

ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេពត័ម៌ាន 
លេខៈ  ០៥ PR-២០ / EoJ                                                                កាេបរលិឆេទៈ        ថ្ងៃទី ២២ ខខមករាឆ្ន ាំ ២០២០ 
 
 

កមមវធីិអល ជ្ ើញ 
យុវជនកមពុជាខែេមានឆាំណាប់អារមមណ៍ផ ខននកនលោបាយ 

លៅលធវើទស្សនកិឆចលៅប្បលទស្ជប ុន 
 

យុវជនកមពុជាខែេមានឆាំណាប់អារមមណ៍ផ ខននកនលោបាយឆាំនួន ១០ របូ នឹងមកលធវើទស្សន
កិឆចលៅប្បលទស្ជប ុនពីថ្ងៃទី ២៣ែេ់ ៣១ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០២០។  
 

លប្កាមប្បធានបទ “េទធិប្បជាធិបលេយយពហុបកសជប ុន” យុវជនទាំងលនេះនឹងឆូេរមួកមមវធីិ
បាឋកថាលនសងៗ និងលធវើទស្សនកិឆចលៅស្ថា ប័ននីេិបញ្ញា េិត រែឋបាេ និងេុលាការលៅទីប្កងុេូកយូ 
និងទីប្កុងហាជីអូជី (Hachioji) លែើមបីអលងេេលមើេែាំលណ៍ើ រការលបាេះលឆ្ន េថាន ក់មូេដ្ឋឋ នមួយ។ 
យុវជនទាំងអស់្នឹងលធវើែាំលណ៍ើ រលៅលខេតេូគូសីុ្មា  (Tokushima) នងខែរលហើយលធវើទស្សនកិឆច
លៅទីកខនែងនានាពាក់ព័នធនឹងរែឋបាេ និងវបបធម៌លៅថាន ក់មូេដ្ឋឋ ន លែើមបីបានយេ់ែឹងកាន់
ខេសីុ្ជលប្ៅអាំពីប្បលទស្ជប ុន។  
 

បនាា ប់ពីការប ច្ ប់កមមវធីិទស្សនកិឆចឆាំនួន៣លេើកកនែងមក ខែេប្េូវបានលរៀបឆាំល ើង
លប្កាយការលបាេះលឆ្ន េជាេិលៅឆ្ន ាំ ២០១៨ និងរមួទាំងកមមវធីិលេើកទី ៤ លនេះនង ឆាំនួនអនកឆូេរមួ
ជាយុវជនកមពុជានឹងលកើនែេ់ ៤០ របូ ។  

 
តាមរយៈកមមវធីិលនេះ លយើងរ ាំពឹងថា យុវជនទាំងលនាេះ ខែេនឹងែឹកនាាំអនាគេថ្នប្បលទស្ 

កមពុជា នឹងខស្វងយេ់កាន់ខេសីុ្ជលប្ៅអាំពីេទធិប្បជាធិបលេយយពហុបកសជប ុនទុកជាឆាំលណ៍េះ
ែឹងស្ាំរាប់អភិវឌ្ឍេទធិប្បជាធិបលេយយលៅប្បលទស្កមពុជា។  
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 “កមមវធីិផ្លែ ស់្បដូរយុវជន JENESYS ២០១៩” 

កមមវធីិែាំលណ៍ើ រទស្សនកិឆចស្ាំរាប់យុវជនអាស្ថ៊ា ន 
(េទធិប្បជាធិបលេយយពហុបកសជប ុន) 

 
កាេវភិាគថ្នកមមវធីិ 

 
ថ្ងៃប្ពហស្បេិ៍ ទី ២៣ ខខមករា 

មកែេ់ប្បលទស្ជប ុន និងការខណ៍នាាំលនសងៗ 
ឆូេរមួកមមវធីិបាឋកថាលដ្ឋយអនកជាំនាញការ,  លធវើទស្សនកិឆចលៅប្កសួ្ងការបរលទស្ 

 
ថ្ងៃសុ្ប្ក ទី ២៤ ខខមករា 

ជួបជាមួយនឹងជនជាេិជប ុនខែេធាែ ប់ឆូេរមួពាក់ព័នធកនុងែាំលណ៍ើ រការខស្វងរកស្នដិភាពលៅ
កមពុជា  
លធវើទស្សនកិឆចលៅេុលាការកាំពូេ 

 
ថ្ងៃលៅរ ផ ទី ២៥ ែេ់ថ្ងៃអាទិេយ ទី ២៦ ខខមករា 

លធវើទស្សនកិឆចលៅទីប្កុងហាជីអូជី (Hachioji), ការពនយេ់លដ្ឋយគណ៍ៈកមាម ការប្គប់ប្គង
ការលបាេះលឆ្ន េថ្នទីប្កងុហាជីអូជី ស្លងេេលមើេការលោស្នាលបាេះលឆ្ន េ ការលបាេះលឆ្ន េ និង
ការរាប់ស្នែឹកលឆ្ន េលៅកនុងទីប្កុងលនេះ ។ 

 
ថ្ងៃឆ័នា ទី ២៧ ែេ់ថ្ងៃអង្គេ រ ទី ២៨ ខខមករា 

លធវើទស្សនកិឆចលៅលខេដ េូគូសីុ្មា  (Tokushima) ។  
 
ថ្ងៃពុធ ទី ២៩ ខខមករា 

លធវើទស្សនកិឆចលៅវមិានរែឋស្ភា។  
ជួបជាមួយនឹងេាំណាងស្មាគមនផមិេតភាពស្ភាជប ុន-កមពុជា 

 

ថ្ងៃប្ពហស្បេិ៍ ទី ៣០ ខខមករា 
សិ្កាា ស្ថលា ប្បជុាំរាយការណ៍ផ  

 
ថ្ងៃសុ្ប្ក ទី ៣១ ខខមករា 

លឆញែាំលណ៍ើ រប្េ ប់លៅវញិ ។ 
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