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-បង្កើតង ើ្ក្នុ្ឆ្ន ាំ ១៩៧២ ង ើយងៅឆ្ន ាំ  ២០០៣ ត្តូវបានងេទទួលស្គា ល់ថា ជាទីភ្នាន ក់្ារខាង្្នែនក្ខខ្ឋបបាល 
-ជាស្គា ប័នជប ុន្តមួយេត់ក្នុ្កាខអនុវតតក្មមវធីិផ្លា ស់បតូខវបបធម៌អនតខជាតិងយយទូលាំទូាយយទូាំាំ្ិិពិងាយក្ 
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ក្នុ្ងោលបាំណ្ ង ើ្មបីខតឹចាំណ្មិតតភ្នាិ និ្ទាំនាក់្ទាំន្ខវា្ត្បងទសជប ុន និ្ិិពិងាយក្

មលូនធិជិប ៉ុន (The Japan Foundation)

ិ័ត៌មានខបស់មូលនិធិជប ុន៖
ងៅត្បងទសជប ុន ៖ កាខយិាល័យក្ណ្តត ល មួយ ្្លខមួមានវទិា
ស្គា នភ្នាស្គ២  
ងៅងត្ៅត្បងទស ៖ កាខយិាល័យ ២៥ក្្នា្ ងៅបណ្តត លចាំនួន  ២៤
ត្បងទស (េិតត្តឹម្ែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០២០) 
* ្នែនទីងនេះ បារា ញិីទីតាំ្កាខយិាល័យងត្ៅត្បងទស 



ម៉ុខងារសខំាន៣់ របសម់លូនធិជិប ៉ុន
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សិលបៈ និ្ផ្លា ស់បតូខវបបធម៌
(វបបធម៌)

កាខអប់ខ ាំភ្នាស្គជប ុនសត្មាប់បខងទស
(ភ្នាស្គ)

កាខសិក្ាភ្នាស្គជប ុន និ្
កាខផ្លា ស់បតូខបញ្ញា វនត



អពំមីជឈមណ្ឌលសហប្បតបិតតកិារកមព៉ុជា-ជប ៉ុន
(CJCC)
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យស័យដ្ឋឋប ន៖ ក្នុ្បខងិវណស្គក្លវទិាល័យពូមិនទ
ពនាំងិញ មហាវថីិស ិ័នធខសុសី សារក ត់ទឹក្លអក់្១ 
ែណឌ ទូលងោក្ ពនាំងិញ 
ងលែទូខស័ិទ៖ (+855)23 883 649
អីុ្មល info@cjcc.edu.kh

mailto:info@cjcc.edu.kh


បង្កើតង ើ្ក្នុ្ឆ្ន ាំ ២០០៤
- ងយើ្បានក្ាំិុ្បណតុ េះបណ្តត ល និ្អពិវឌ្ឍធនធានមនុសសត្បក្បងដ្ឋយសមតាភ្នាិែពស់
សត្មាប់ត្បជាជនក្មពុជា និ្បង្កើនកាខយល់្ឹ្ចាំង េះកិ្ចចស ត្បតិបតតិកាខខវា្ក្មពុជា និ្
ជប ុន តមខយៈសក្មមភ្នាិសាំាងន់ៗចាំនួនបី៖ កាខបណតុ េះបណ្តត លធុខកិ្ចច ភ្នាស្គជប ុន និ្ក្មមវធីិ
ផ្លា ស់បតូខវបបធម៌ និ្កាខអប់ខ ាំ 
- CJCCមានកាខជួយងត្ជាម្ត្ជ្ិីត្ក្សួ្អប់ខ ាំ យុវជន និ្កី្ឡា ្្លជាតាំណ្ត្ិីខដ្ឋឋប ពិបាល
ខបស់ត្បងទសក្មពុជា និ្ទីភ្នាន ក់្ារខស ត្បតិបតតិកាខអនតខជាតិជប ុន (JICA) និ្មូលនិធីជប ុន
(JF) ្្លតាំណ្ត្ិីខដ្ឋឋប ពិបាលជប ុនាំាំ្ិីខ 
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អំពមីជឈមណ្ឌ លសហប្បតបិតតកិារកមព៉ុជា-ជប ៉ុន (CJCC)
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សកមមភាពដែលមលូនធិជិប ៉ុនជយួគបំ្រ

I. ដនែកភាសាជប ៉ុន
II. ដនែកអបរ់ ំនងិផ្លា សប់ដរូវបបធម៌



សត្មាប់ថាន ក់្ភ្នាស្គជប ុន ងយើ្ងត្បើត្បាស់ងសៀវងៅ Marugoto
សត្មាប់វេាសិក្ាមាន ៨វេា៖ ចាប់ិីក្ាំខតិសត្មាប់អនក្មិនាំន់ងចេះងស្គេះ Starter្ល់ Intermediate
ក្នុ្មួយឆ្ន ាំ មាន២វេា េឺវេាព្ុាំបិណឌ  និ្ចូលឆ្ន ាំ្ែមខ ្្លបងត្្ៀនងដ្ឋយត្េូជនជាតិ្ែមខ និ្ជប ុន 
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I. ដនែកភាសាជប ៉ុន



CJCCបានងខៀបចាំកាខត្ប ្ងតសតសមតាភ្នាិជាំនាញភ្នាស្គជប ុន 
ងៅត្បងទសក្មពុជា  ្្លងធវើង ើ្ ២្្ក្នុ្មួយឆ្ន ាំ េឺ្ែក្ក្កដ្ឋ  
និ្្ែធនូ 
* សត្មាប់ឆ្ន ាំ២០២១ កាខត្ប ្បានងខៀបចាំង ើ្ងៅថ្ថៃទី៥ ្ែធនូ 
ងៅមណឌ លពនាំងិញ និ្ងែតតងសៀមរាប 

កាខត្ប ្ងតសតសមតាភ្នាិជាំនាញភ្នាស្គជប ុន JLPT

8



9

ការផ្លា ស់ប្តូរវប្បធម៌ជប្ ៉ុន
Japanese Culture Base 

ការប្ប្កួតប្ប្ជជងជលាងស៉ុនធកថាភាសាជប្ ៉ុន
Japanese Speech Contest 

កមមវិធីល្បងប្ាជ្ញា សប្ាយៗសតីពីជីជប្ ៉ុននកងកមុជជ្ញ
Cambodia-Japan Quiz Game សកកាា សាលាអប់្រំភាសាជប្ ៉ុន

Japanese Education Seminar

សកមមភាព នងិកមមវធិដីនែកភាសាជប ៉ុន



កមមវិធីជំនួយសប្ាប់សកិាភាសាជប ៉ុន

កមមវិធីសកកាភាសាជប្ ៉ុនឥតគកតថ្លា
អនកអាចរីករាយររៀនអកសរជប្ ៉ុនហ៉ុីរា៉ា ហ្គា ណា
កាតាកាណានកងកាន់ជីនកងសាកល្បងរល្ង
ជល្បងកមានតជ្ញមួយអកសរទាំងរ ោះ។

ឯកសារសកកាពីជចីម្ងា យ

IRODORI ជ្ញប្ប្ភពីជឯកសារសកកា។
ប្ប្សកនរប្ើអនកចង់សកកាភាសាជប្ ៉ុនពីជជីាំ ញ
ទាំ ក់ទាំនងកនជងជីវភាពីជប្ប្ចាំថ្លាជ្ញភាសាជ មរ។
អនកអាចរធវើការទញយកឬជសវងរកឯកសារ
នកងឯកសារសរមាងរអាយឥតគកតថ្លាតាមរយៈរគ

ហទាំពីជ័ររោយឥតថ្លា។

MINATO 

កមមវិធីសកការភាសាជប្ ៉ុនតាមរយៈអនឡាញ
រោយJF

MINATO គីជ្ញទប្មង់មួយថ្នការសកកាភាសាជប្ ៉ុន។
សកកាភាសាជប្ ៉ុនតាមរយៈអនឡាញរ ើមបីប្រងកើនមកតតទូ
ទាំងពីជកភពីជរលាក។

ម្ងតកកាប្ណាា ល្យ័
“ការប្ប្កួតរប្ស់Erin!  ាជាំអាចនកយាយភាសាជប្ ៉ុនាន”

កមមវិធីរនោះគឺសប្ម្ងប្់អនកសកកា
ភាសាជប្ ៉ុនកប្មកត ាំប្ូង។
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១. សកមមភាពននការអបរ់ ំ

ក. មហោស្រពគីហ្សណូា ជប ៉ុន-កមព៉ុជា 

ខ. ពិធីប៉ុណ្យផ្កា យ

គ. ថ្នា ក ់ឬរកមមភាពស្បចាំរដូវកាល

II. ដនែកអបរ់ ំនងិផ្លា សប់ដរូវបបធម៌

២. សកមមភាព ដនែកវបបធម៌



ពិពរ័ណ៍្រដីពីការរិកាហៅស្បហេរជប ៉ុន គឺជាកមមវធិីមយួ ដដលផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានននការរិកាហៅស្បហេរជប ៉ុនហៅដល់រិរស 
និរសតិកមព៉ុជាដដលមានបាំណ្ងចងប់នដការរិកាហៅេីហ ោះ។ ចបត់ាំងពីឆ្ា ាំ២០០៨មក CJCCបានហធវើជាអ្ាកតាំណាងហរៀបចាំពពិរ័ណ៍្ 
រដីពីការរិកាមយួហនោះ។
ហោលបាំណ្ងននពពិរ័ណ៍្រដីពីការរិកាហៅស្បហេរជប ៉ុនហនោះគឺ៖
- ផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានអ្ាំពីការរិកា និងឱការអាោរបូករណ៍្ហៅស្បហេរជប ៉ុនដល់រិរស និរិសតកមព៉ុជា។
- ហធវើកិចចរហ្ស្បតិបតិតការរវាងសាកលវេិាល័យហៅកមព៉ុជា-ជប ៉ុន និងសាា បន័ពាកព់ន័ធហផ្សងហេៀត។
- ហធវើជានិមតិតរបូននការរហ្ការរវាងកមព៉ុជា និងជប ៉ុន។
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ក្. ិិិ័ខណ៍សដីិ ីកាខសិក្ាងៅត្បងទសជប ុន

១. សកមមភាពននការអបរ់ ំ
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មហោស្រពគីហ្សណូា ជប ៉ុន-កមព៉ុជា គឺជាកមមវធិីស្បចាំឆ្ា ាំ ដដលមានហោលបាំណ្ងបង្ហា ញពីវបបធមដ៌បបប៉ុរាណ្ស្បនពណី្ និងវបបធមដ៌បប
រមយ័េាំហនើប ហហ្ើយេនទមឹនឹងហនោះកហ៏ដើមបហីលើកកមពរ់អ្នតរកមមននវបបធម៌ និងការអ្បរ់ ាំរវាងស្បហេរទាំងពីរផ្ងដដរ។ ចបត់ាំងពឆី្ា ាំ២០១២
មហោស្រពគីហ្សណូា ជប ៉ុន-កមព៉ុជា បានហរៀបចាំហ ើងហោយ មានការចូលរមួរហ្ការហរៀបចាំ ជាមយួសាា នេូតជប ៉ុនស្បចាំស្បហេរកមព៉ុជា និង
មជឈមណ្ឌ លរហ្ស្បតបិតតកិារកមព៉ុជា-ជប ៉ុនហោយផ្កទ ល់។ ហហ្ើយហៅឆ្ា ាំ២០១៦ ការយិាល័យេាំ កេ់ាំនងហៅភ្ាាំហពញ ននមជឈមណ្ឌ លអារ៉ុី
ននមូលនិធិជប ៉ុន  កប៏ានចូលរមួរហ្ការជាមយួោា ផ្ងដដរ។
ហៅកាំ ៉ុងហពលននការរាតតាតរបរ់វរី៉ុរកូវដី១៩ មហោស្រពគហី្សណូា ជប ៉ុន-កមព៉ុជា រស្មាបឆ់្ា ាំ២០២១ បានផ្កា រ់បដូររកមមភាពហៅជា
អ្នឡាញវញិ។

២. សកមមភាព ដនែកវបបធម៌
ក. មរហ្គប្សពីជគីហសូណា ជប្ ៉ុន-កមុជជ្ញ
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ពិធីប៉ុណ្យផ្កា យ គជឺាពិធបី៉ុណ្យដបបស្បនពណី្របរ់ជប ៉ុនដដលជាហរៀងរាល់ឆ្ា ាំហគស្បារពធហ ើងហៅនងៃេី៧ ដខកកាោ។ ហដើមបអី្បអ្រកា៉ុង
ពិធីប៉ុណ្យផ្កា យហនោះ មជឈមណ្ឌ លរហ្ស្បតិបតតិការកមព៉ុជា-ជប ៉ុន សាា នេូតជប ៉ុនស្បចាំស្បហេរកមព៉ុជា និងការយិាល័យេាំ ក់
េាំនងភ្ាាំហពញ ននមជឈមណ្ឌ លអារ៉ុី ននមូលនិធិជប ៉ុន ដតងដតហរៀបចាំពិធីប៉ុណ្យហនោះហៅរបាដ ហ៍្ដាំបូង ឬរបាដ ហ៍្េី២ននដខកកាោ
កា៉ុងហោលបាំណ្ងហលើកកមពរ់ការផ្កា រ់បដូរវបបធមរ៌វាងស្បហេរកមព៉ុជា និងស្បហេរជប ៉ុន។ ហយើងកប៏ានបញ្ចូ លនូវវបបធមដ៌ខមរមយួ
ចាំនួនដដលលកខណ្ៈស្រហដៀងហៅនឹងវបបធមជ៌ប ៉ុនកា៉ុងពិធីប៉ុណ្យផ្កា យហនោះផ្ងដដរ។ 

 . ពីជកធីប្៉ុណ្យផ្លក យ
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ពិធីប៉ុណ្យក៉ុមារ 
Kodomo no hi class

ថ្នា កប់ហស្ងៀនហធវើនាំអ្នសម, ប៉ុណ្យភ្្៉ុ ាំបិណ្ឌ
Sticky Rice cake class, Khmer Pchum Ben

ថ្នា កហ់រៀនបតស់្កោរ  Kusudama
Origami online class, Kusudama

ថ្នា កE់ho maki sushi, រកមមភាពប៉ុណ្យបាចរដណ្ដ ក
Eho maki sushi class, Setsubun activities

ការផ្លិតវហីដអ្ូវបបធម៌
Produce culture video

គ. ថាន ក់ ឬសកមមភាពីជប្ប្ចាំរ ូវកាល្
សកមមភាពីជជ មរ នកងជប្ ៉ុនប្ប្ចាំរ វូកាល្
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ការោកត់ាំងរស្មាបពិ់ធីប៉ុណ្យដរនស្ពោះដខរបរ់ស្បហេរជប ៉ុន 
Japanese Harvest Moon display

ការោកត់ាំងរស្មាបពិ់ធីប៉ុណ្យក៉ុមារ ី
Japanese girl day display

ការោកត់ាំងរស្មាបពិ់ធីប៉ុណ្យស្ចតស់្ពោះនងគល័ 
Royal Ploughing ceremony display

ការោកត់ាំងរស្មាបពិ់ធីចូលឆ្ា ាំស្បនពណី្ដខមរ 
Khmer new year display

ឃ.ការោក់តាាំងប្ង្ហា ញពីជកធបី្៉ុណ្យតាមរ វូកាល្


