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JENESYS 2019 Youth Exchange Program  

(Environmental Technology Exchange) 

 
 

 5 Cambodian officials of the Ministry of Environment are going to visit 

Japan from 03 to 12 February 2020 with government officials of the other Mekong 

countries (Laos, Thailand and Vietnam) at the invitation of the Ministry of Foreign 

Affairs of Japan under the JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for 

Students and Youth) 2019.  

 

The participants will join exchange program at the Ministry of Environment 

of Japan and move to Toyama City of Toyama Prefecture which overcame 

environmental pollution in the past. The participants will visit Toyama Prefectural 

Environmental Science Research Center and Toyama Prefectural Itai-Itai Disease 

Museum to learn the experience and environmental technology. They will also 

experience Japanese culture through homestay at Japanese family. The detailed 

schedule is attached herewith. 

 

The JENESYS aims to promote mutual trust and understanding among the 

people of Japan and participating countries and to build a basis for future friendship 

and cooperation. Through the program, the Ministry of Foreign Affairs has invited 

more than 2,100 Cambodian youths since 2007. 

  

It is expected that the participants will deepen their understanding of Japan 

and after coming back, share their experience widely with the people in Cambodia. 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 
 

No. 06 PR-20/EoJ                               ថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

រម្មវិធីផ្លា េប់តូរយ៉ុវជន JENESYS 2019 

(ប្បធានបទ៖ ការផ្លា េប់តូរបសចេរវិទាបរសិ្ថា ន) 
 

 តាម្រយៈការអញ ជ្ ើញរបស់ក្កសួងការបរញទសជប ុន ម្ន្រនតរីដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាចាំនួន៥រូបម្កព ី
ក្កសួងបរសិ្ថា ន រមួ្ជាម្យួនងឹម្ន្រនតីរដ្ឋា ភបិាលថ្នបណ្តត ក្បញទសញម្គងគ (ក្បញទសឡាវ ថ្ង និងញវៀតណ្តម្) 
នឹងញ្វើទសសនកិចចញៅកានក់្បញទសជប ុនចាបព់ីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ញក្កាម្កម្មវ ិ្  ី          
បណ្តត ញផ្លា ស់បតូរសិសស និសសតិ និងយុវជនរវាងក្បញទសជប ុន នងិបណ្តត ក្បញទសអាសីុខាងញកើតខដល
ញៅកាតថ់ាJENESYS 2019។ 

ម្ន្រនតីក្បតភូិ នឹងចូលរមួ្កម្មវ ិ្ ីផ្លា ស់បតូរញៅក្កសួងបរសិ្ថា នជប ុន និងញៅទីក្កុងតូយ ម  ខដលជា
ទីក្កងុធ្លា បម់នបទពិញស្ថ្នថ៍្នការបាំពុលបរសិ្ថា នយ ង្ៃន់្ ៃរ។ ម្ន្រនតីក្បតភូិ កន៏ឹងញៅទសសនកិចចញៅ
ម្ជឈម្ណ្ឌ លក្ស្ថវក្ជាវវទិាស្ថន្រសតបរសិ្ថា នញែតតតូយ ម  និងស្ថរម្នទរីជម្ៃអឺីថ្តអីថ្តញែតតតូយ ម  ញដើម្បី
ខសវងយល់ពបីទពិញស្ថ្ន ៍និងបញចចកវទិាបរសិ្ថា នញៅទញី ោះ។ ពួកគាតក់ន៏ឹងទទលួយកបទពិញស្ថ្នថ៍្ន              
វបប្ម្ជ៌ប ុនតាម្រយៈការស្ថន កញ់ៅជាម្យួក្កមុ្ក្គស្ថរជនជាតជិប ុនផងខដរ។សូម្ញម្ើលតារាងពត័ម៌ន
លម្អតិសតីពីកាលបរញិចេទខដលមនភ្ជជ ប។់  

កម្មវ ិ្  ីJENESYS មនញគាលបាំណ្ងជក្ម្ុញការយល់ដងឹ នងិការកស្ថងទាំនុកចិតតញៅវញិញៅ
ម្កកនុងចាំញណ្តម្ក្បជាជនជប ុន និងបណ្តត ក្បញទសចូលរមួ្  និងញដើម្បកីស្ថងមូ្លដ្ឋា នក្គឹោះថ្នកចិចសហ
ក្បតបិតតិការ និងចាំណ្ងម្តិតភ្ជព ញពលអ គត។  តាម្រយៈកម្មវ ិ្ ីញនោះ ក្កសួងការបរញទសជប ុនបាន
អញ ជ្ ើញយុវជនកម្ពុជាចាំនួនជាង២១០០ កញ់ហើយ តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧ម្ក។ 

ញយើងែ្ុ ាំសងឃមឹ្ថាអនកចូលរមួ្នឹងអាចយល់ដងឹអាំពីក្បញទសជប ុនកានខ់តសីុជញក្ៅខងម្ញទៀត 
ក្ពម្ទាំងខចករ ាំខលកនូវបទពញិស្ថ្នរ៍បស់ែាួនឲ្យបានទូលាំទូលាយញៅកានក់្បជាជនកម្ពុជា ប ទ បព់ីវលិ
ក្តលបម់្កវញិ។ 
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