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Application opened for 

The 9
th

 “NODOJIMAN” Japanese Song Contest 

 
 

The Embassy of Japan is pleased to announce that, in cooperation with the Cambodia-Japan 

Cooperation Center (CJCC), the Embassy is going to hold the 9
th

 “NODOJIMAN” Japanese 

Song Contest on Friday, 6 July 2018, at the Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) during 

the Tanabata Festival 2018.  

 

The “NODOJIMAN” Japanese Song Contest has been held annually for the purpose of 

encouraging Japanese language learners to practice vocalization of the language. This contest 

also aims to strengthen friendship and mutual understanding between the people of Japan and 

Cambodia through the Japanese songs. 

 

While Japanese language learners of all levels are invited to apply for the contest, it is a 

school competition but not an individual competition. The guideline of the application is the 

attached herewith. 

 

For further information, please contact the Culture and Information Section of the Embassy 

of Japan at 023 217 161 (1122) or email to info.jpn@pp.mofa.go.jp . 
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Guideline for The 2018 “Nodojiman” Japanese Song Contest 
 

Difference from previous competitions 

 This Contest is a school competition. The Japanese language school or university 

representatives are required to ask the students’ wish and should consider to apply for 

participating in this contest from your schools. 

 The number of participates (or groups) from each school will be decided by the number 

of final applicants and the number of students of each school. 

 The Karaoke music for the contest is needed to prepare by participants or schools and 

submit it to the Embassy in advance. 

 This contest does not arrange a Karaoke machine as before, hence participants have to 

memories the lyrics. 

 Program of Contest 

Date:  06 July 2018 (Fri) 

Rehearsal Time: 8:00 – 9:00 

Contest Time: 9:30 – 12:00 

The contest holds on CJCC during the Tanabata Festival (Star Festival) on 5 & 6 July 

2018. 

 

Entry Form Process 

1. The deadline of each school application form is on 11 May 2018 (Fri) 

The school application form can be downloaded at 

http://www.kh.emb-japan.go.jp/files/000356599.pdf  

2. The Embassy will announce the accepted number of candidates of each school on 25 May 

2018 (Fri) 

3. The candidate application forms will be accepted until 15 June 2018 (Fri) 

The candidate application form can be downloaded at 

http://www.kh.emb-japan.go.jp/files/000356600.pdf  

4. The Karaoke music can be delivered to the Embassy until 22 June 2018 (Fri) 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរត័៌មាន 
 

ការចប់ស្តើម្ទទលួពារយេ៉ុាំចូលរមួ្ 
ការប្បឡងចសប្ម្ៀងណូដូជីមា ន់សលើរទី៩ 

 

លេខៈ 25 PR-18/EoJ         ថ្ងៃទី២០ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

 សាា នទូតជប ៉ុនមានលេចក្តីលសាេនេសរកី្រាយេូេជម្រមាបជូនថា សាា នទូតរេួេហការ
ជាេួយេជឈេណ្ឌ េេហម្របតិបតតិការក្េព៉ុជាជប ៉ុន(CJCC) នឹងលរៀបចាំនូវការម្របឡងចលម្រេៀងណូ្
ដូជីមា ន់លេើក្ទី៩ (ការម្របឡងចលម្រេៀងភាសាជប ៉ុន) លៅថ្ងៃទី៦ ខខក្ក្កដា ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅ CJCC  
ក្ន៉ុងឱកាេពិធីប៉ុណ្យតាណាបាតា(ប៉ុណ្យផ្កក យ)២០១៨ ផងខដរ។ 

ការម្របឡងចលម្រេៀងណូ្ដូជីមា ន់(ចលម្រេៀងភាសាជប ៉ុន) ម្រតូវបានម្របារពធជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ ក្ន៉ុង
លោេបាំណ្ងលេើក្ទឹក្ចិតតអ្នក្េិក្ាភាសាជប ៉ុនបានអ្ន៉ុវតតការបលចេញេលេេងជាភាសាជប ៉ុ
ន។ លេើេពីលនេះលទៀត ការម្របឡងលនេះក៏្មានលោេបាំណ្ងពម្រងឹងចាំណ្ងេិតតភាព និងការយេ់
ដឹងអ្ាំពីោន លៅវញិលៅេក្រវាងម្របជាជនជប ៉ុននិងក្េព៉ុជាតាេរយៈចលម្រេៀងភាសាជប ៉ុនផងខដរ។ 

លយើងខ្៉ុាំេូេសាា គេន៍អ្នក្េិក្ាភាសាជប ៉ុនម្រគប់ក្ម្រេិតលដើេបីចូេរេួម្របឡងចលម្រេៀងលនេះ 
ក្ន៉ុងនាេជាការម្របកួ្តរវាងម្រគឹេះសាា នអ្ប់រ ាំភាសាជប ៉ុន េិនខេនជាេក្ខណ្ៈប៉ុគគេលទ។ ខបបបទ
ក្ន៉ុងការដាក់្ពាក្យមានភាា ប់ជាេួយលេចក្តីម្របកាេព័ត៌មានលនេះ។ 

េម្រមាប់ព័ត៌មានបខនាេេូេក់ក់្ទងេក្កាន់ខផនក្វបបធេ៌ និងព័ត៌មានថ្នសាា នទូតជប ៉ុន 
តាេរយៈទូរេ័ពទលេខ ០២៣ ២១៧ ១៦១ (១១២២) ឬ លផ្ើអ្៉ុីលេ េេក្កាន់             អាេ័យ
ដាា ន៖ info.jpn@pp.mofa.go.jp ។ 

 
  

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 
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លរ័ខខណឌ ដារព់ារយប្បឡងចសប្ម្ៀងណូដជូីមា នឆ់្ន ាំ២០១៨ 
ភាពខ៉ុេោន រវាងការដាក់្ពាក្យម្របឡងក្នេងេក្ 
 ការម្របឡងលេើក្លនេះ គឺជាការម្របកួ្តម្របខជងរវាងសាលា និងសាលា។ សាលាលរៀន
ភាសាជប ៉ុនណាខដេមានបាំណ្ងឲ្យកូ្នេិេសចូេរេួម្របឡង េូេអ្លចា ើញេក្ដាក់្ពាក្យម្របឡ
ង។ 
 ចាំលពាេះចាំនួនលបក្ខជនម្របឡងចលម្រេៀងលក់េ ឬ លបក្ខជនម្របឡងជាម្រក្េុ តាេសាលា
នីេួយៗ នឹងម្រតវូក្ាំណ្ត់ចាំនួនលដាយលោងលៅលេើ ចាំនួនសាលាេរ៉ុបច៉ុងលម្រកាយខដេបានដាក់្
ពាក្យចូេរេួ និងចាំនួនេិេសថ្នសាលានីេួយៗលនាេះផងខដរ។ 
 លបក្ខជនខដេចូេរេួម្របកួ្តម្រតូវលម្រតៀេលលេេងេម្រមាប់លម្រចៀងលៅថ្ងៃម្របឡងលដាយខេួនងង 
លហើយម្រតូវលផ្ើេក្កាន់សាា នទូតេ៉ុនថ្ងៃម្របឡង។ 
 ការម្របឡងចលម្រេៀងលេើក្លនេះ េិនដូចការម្របឡងលេើក្េ៉ុនៗខដេមានខារា អូ្លខអាច
លេើេល ើញតួរអ្ក្សរចលម្រេៀងលទ លបក្ខជនម្រតូវទលនទញបទចលម្រេៀងឲ្យបានចាំលហើយលម្រចៀងលេើឆ្ក្
ខតេតង។ 
 ក្េមវធីិម្របឡងចលម្រេៀងណូ្ដូជីមា ន់ 
កាេបរលិចេទ    ថ្ងៃេ៉ុម្រក្ ទី៦ ខខក្ក្កដា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
លពេលវលាហាត់េេ  ០៨:០០- ០៩:០០ 
លពេលវលាម្របឡងចលម្រេៀង ០៩:៣០ -១២:០០ 
ការម្របឡងលេើក្លនេះ លរៀបចាំលឡើងលៅេជឈេណ្ឌ េេហម្របតិបតតិការក្េព៉ុជា-ជប ៉ុន                            
ក្ន៉ុងឱកាេពិធីប៉ុណ្យផ្កក យ (តាណាបាតា) ថ្ងៃទី៥ និង ៦ ខខក្ក្កដា ឆ្ន ាំ២០១៨។  
 
 
នីតិវធីិថ្នការដាក់្ពាក្យ 
១. ការច៉ុេះល ម្ េះចូេរេួរបេ់សាលាភាសាជប ៉ុននីេួយៗ (ផ៉ុតក្ាំណ្ត់ម្រតឹេថ្ងៃទី ១១ ខខឧេភា 
ឆ្ន ាំ២០១៨) 
ពាក្យលេនើេ៉ុាំចូេរេួ អាចរក្បានតាេរយៈលគហទាំព័រខាងលម្រកាេ៖ 
http://www.kh.emb-japan.go.jp/files/000356599.pdf  
២. ការម្របកាេេទធផេចាំនួនលបក្ខជនលម្រចៀងលក់េ ឬ ជាម្រក្ុេ ថ្នសាលានីេួយៗ (ថ្ងៃទី២៥ ខខ
ឧេភា ឆ្ន ាំ២០១៨) 

http://www.kh.emb-japan.go.jp/files/000356599.pdf


៣. ការលផ្ើពាក្យចូេរេួម្របឡងរបេ់លបក្ខជនពីសាលានីេួយៗ (ផ៉ុតក្ាំណ្ត់ម្រតឹេថ្ងៃទី១៥ ខខេិង៉ុ
នា ឆ្ន ាំ២០១៨) 
ពាក្យចូេរេួម្របឡងរបេ់លបក្ខជនអាចរក្បានតាេរយៈលគហទាំព័រខាងលម្រកាេ៖ 
http://www.kh.emb-japan.go.jp/files/000356600.pdf  
៤. ការលផ្ើលលេេងចលម្រេៀងពីលបក្ខជនចូេរេួម្របឡង (ផ៉ុតក្ាំណ្ត់ម្រតឹេថ្ងៃទី២២ ខខេិង៉ុនា ឆ្ន ាំ២០១៨) 
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