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Application opened for 

Asian International Children’s Film Festival  

10th Preliminary In-Country Contest in Cambodia 

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

with the Ministry of Education, Youth and Sport, is going to hold the “10th Preliminary 

In-Country Contest in Cambodia” of short films produced by Cambodian high school 

students under the theme of “Self responsibility” and choose the best 3 films to join the 

“Asian International Children’s Film Festival 2018” which will be held on 24 

November 2018 in Japan (Kitami City, Hokkaido).  

The detailed schedule is as follows: 

 

 The registration to join the Orientation will be accepted by 31 July 2018 at the 

Department of General Secondary Education (DGSE), Ministry of Education, 

Youth and Sport 

 Orientation: 2 August 2018 at 14:00 at the Embassy of Japan in Cambodia 

 Deadline for application forms and films entry: 27 August 2018 at DGSE 

 In-Country Contest: 17 September 2018 at 14:00 at the Cambodia-Japan 

Cooperation Center (CJCC) 

 

All Cambodian high school students of grade 10 and 11 are invited to apply for the 

contest. The application forms are available at DGSE, #169, Street 310, Boeng Keng 

Kang 1, Chamkar Mon, Phnom Penh. 

 

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

the Embassy of Japan at 023 217 161 (1122) or DGSE, Ministry of Education, Youth 

and Sport at 012 353 796/ 077 973 248. 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
សេចរតីប្បកាេរត័៌មាន 

 
ការចប់ស ត្ើម្ទទួលពារយេ៉ុាំចូលរមួ្ 

ការប្បរតួវគ្គពារ់រណាត លផ្តត ច់ប្រ័ប្តរន៉ុងប្បសទេរម្ព៉ុជាសលើរទី១០ 
េប្មាប់ម្សោប្េរភារយនតរ៉ុមារអនតរជាតិអាេ៉ុ ី

 
លេខៈ 38 PR-18/EoJ          ថ្ងៃទី១៩ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 
 ស្ថា នទូតជប ៉ុនមានលេចកតីលស្ថមនេសរកីរាយជម្រមាបជូនថា ស្ថា នទូតរមួេហការ

ជាមួយម្រកេួងអប់រ ាំយ៉ុវជន និងកីឡា នឹងលរៀបចាំនូវ ការម្របកួតវគ្គពាក់កណ្តត េផ្តត ច់ម្ររ័ម្រតកន៉ុង
ម្របលទេកមព៉ុជាលេើកទី១០ (ការម្របឡងផេិតលរឿងខលី េម្រមាប់េិេសវទិាេ័យ) លម្រកាមម្របធាន
បទ “ទាំនួេខ៉ុេម្រតវូផ្តា េ់ខលួន (Self responsibility)“ លែើមបីលម្រជើេលរ ើេម្រកុមេិេសខែេមាន
ស្ថន ថ្ែផេិតលរឿងេអចាំនួន៣ម្រកុម លៅចូេរមួមហាស្េរភារយនតក៉ុមារអនតរជាតិអាេ៉ុីឆ្ន ាំ
២០១៨ ខែេនឹងម្របម្ររឹតតលៅលៅថ្ងៃទី២៤ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅទីម្រកងុគី្តាមិ                           
លខតតហ៉ុកថ្កែូ ម្របលទេជប ៉ុន។  

កមមវធីិេមអិតមានែូចខាងលម្រកាម៖ 
 ចាប់លផតើមទទួេច៉ុុះល ម្ ុះលែើមបីចូេរមួស្ថត ប់ការម្របជ៉ុាំខែនាំរីរលបៀបផេិតលរឿងខលី

ចាប់រីថ្ងៃផាយែាំែឹងរហូតែេ់ថ្ងៃទី៣១ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅនយកដាា ន
មធយមេិកាចាំលែុះទូលៅ ថ្នម្រកេួងអប់រ ាំយ៉ុវជន និងកីឡា។ 

 ថ្ងៃទី២ ខខេីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ លវលាលមា ង២រលេៀេ នឹងមានការម្របជ៉ុាំខែនាំរីរលបៀប ផ
េិតលរឿងខលី លៅស្ថា នទូតជប ៉ុនម្របចាាំលៅកមព៉ុជា 

 ថ្ងៃទី២៧ ខខេីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ ផ៉ុតកាំែត់ថ្នការទទួេពាកយ និងលរឿងខលីខែេម្រកុម
នីមួយៗផេិតបាន លៅនយកដាា នមធយមេិកាចាំលែុះទូលៅ។ 



 ការម្របកួតវគ្គពាក់កណ្តត េផ្តត ច់ម្ររ័ម្រតកន៉ុងម្របលទេកមព៉ុជា នឹងម្របម្ររឹតតិលៅលៅថ្ងៃទី១៧ 
ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨ លវលាលមា ង២រលេៀេ លៅមជឈមែឌ េេហម្របតិបតតិការកមព៉ុជា-
ជប ៉ុន (CJCC)   

លយើងខ្៉ុាំេូមស្ថា គ្មន៍េិេសវទិាេ័យថាន ក់ទី១០ និងទី១១ កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៧ទាំងអេ់ 
លែើមបីចូេរមួម្របឡងផេិតលរឿងខលីលនុះ។ ពាកយេ៉ុាំចូេរមួម្របឡងអាចរកបានលៅនយកដាា ន
មធយមេិកាចាំលែុះទូលៅ ថ្នម្រកេួងអប់រ ាំយ៉ុវជន និងកីឡា ខែេមានទីតាាំងេាិតលៅអាគារ
លេខ១៦៩ ផលូវលេខ៣១០ េង្កក ត់បឹងលកងកង១ ខែឌ ចាំការមន រាជធានីភ្នាំលរញ។ 

 
េម្រមាប់រ័ត៌មានបខនាមេូមទក់ទងមកកាន់ខផនកវបបធម៌ និងរ័ត៌មានថ្នស្ថា នទូតជប ៉ុន 

តាមរយៈទូរេ័រាលេខ ០២៣ ២១៧ ១៦១ (១១២២) ឬ ទាំនក់ទាំនងលៅកាន់ម្រកេួងអប់រ ាំ យ៉ុ
វជន និងកីឡា តាមរយៈលេខទូរេ័រាលេខ ០១២ ៣៥៣ ៧៩៦ /                                ០៧៧ 
៩៧៣ ២៤៨។ 
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សោលការណ៍ណណនាំអាំរីម្សោប្េរណសែភារយនតរ៉ុមារអនតរជាតិអាេ៉ុ ីឆ្ន ាំ២០១៨ 
(ការប្បរតួវគ្គពារ់រណាត លផ្តត ច់ប្រ័ប្តរន៉ុងប្បសទេរម្ព៉ុជា) 

 

ថ្ងៃទី១៨ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

1.  ចាំែ៉ុ ចេាំខាន់ 

(1) មលហាស្េរខខសភារយនតក៉ុមារអនតរជាតិអាេ៉ុី ឆ្ន ាំ២០១៨ នឹងម្របម្ររឹតតលៅលៅថ្ងៃទី២៤ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
លៅទីម្រកុងគី្តាមិ លខតតហ៉ុកថ្កែូ ម្របលទេជប ៉ុន។ 

(2) ម្របធានបទ ”ទាំនួលស៉ុេប្តូវផ្តា លស់លួន (Self responsibility)” 
(3) េិេសវទិាេ័យថ្នម្របលទេខែេនឹងចូេរមួមលហាស្េរលនុះមានមករីម្របលទេជប ៉ុន និងបណ្តត េ

ម្របលទេេមាជិកអាស្ថ៊ា នទាំង១០ម្របលទេ ម្ររមទាំងម្របលទេទីម័រខាងលកើត ចិន ថ្តវ ន់ ម ៉ុងលហាគ េនិងកូលរ  
ខាងតបួង។ 

(4) លរឿងខលីចាំនួន៣លរឿង នឹងម្រតូវបានលម្រជើេកន៉ុងការម្របកួតវគ្គពាក់កណ្តត េផ្តត ច់ម្ររ័ម្រតកន៉ុងម្របលទេកមព៉ុជា។ 

(5) េិេសវទិាេ័យ៩នក់ (លរឿងខលី១ បលងកើតលដាយេិេស៣នក់) និងម្រគ្ូែឹកនាំមាន ក់ (ប៉ុគ្គេិកម្រកេួង ឬ ម្រគ្ូ
បលម្រងៀន) នឹងម្រតូវបានអល ជ្ ើញចូេរមួមលហាស្េរលនុះតាមរយៈកមមវធីិ JENESYS 2018។ 

2.  េកខខែឌ េម្រមាប់លបកខជន 

(1) េិេសវទិាេ័យ៣នក់បលងកើតជាម្រកុមមួយ។ 

(2) ម្រកុមនីមួយៗ ម្រតូវបលងកើតលរឿងខលីខតមួយប ៉ុលណ្តណ ុះ លហើយម្រគ្ប់ម្រកុមទាំងអេ់មិនអន៉ុញ្ញា តឲ្យខកខម្រប ឬ ផ្តល េ់បតូរ
លរឿងខលីបានលទ បនា ប់រីបានម្របគ្េ់លរឿងខលីលហើយ។ 

(3) លរឿងខលីម្រតូវងតលដាយកាលម រាវលីែអូផ្តា េ់ខលួន។ 

(4) លរឿងខលីម្រតូវមានរយៈលរេយ ងលម្រចើន៣នទីប ៉ុលណ្តណ ុះ (លរឿងខលីណ្តខែេលេើេរី៣នទីមិនម្រតូវបានលម្រជើេ
លរ ើេលទ)។ 

(5) លរឿងខលីខែេមិនទន់បានបញ្ញច ាំងជាស្ថធារែៈ។ 

(6) ផេិតករម្រតូវខតជាេិេសវទិាេ័យ។ រាេ់កិចចការផេិតលរឿងខលី ម្រតូវខតលធាើលឡើងលដាយស្ថម៉ុីខលួន មិន
អន៉ុញ្ញា តឲ្យអនកលផសងេហការផេិតលទ។ 

(7) ផេិតករមិនគួ្រលម្របើម្របាេ់ការរចនរបូភារ ឬអកសរ ការអតាា ធិបាយ ឬ ចាំែងលជើងរងលម្រចើនលរកលទ លៅ
កន៉ុងលរឿងខលី។ 

(8) ករែីខែេផេិតករលម្របើម្របាេ់ឯកស្ថរណ្តខែេមានកមមេិទធិបញ្ញា  េូមលធាើការបញ្ញជ ក់ឲ្យចាេ់ថា                  
បានទទួេការយេ់ម្ររមឲ្យលម្របើម្របាេ់ម្រតឹមម្រតូវលហើយ។  

3.  េកខខែឌ វនិិចឆ័យ 

(1) គ្ែៈលមម្របលយគ្នឹងវនិិចឆ័យលៅលេើ “ស្ថច់លរឿង” “បលចចកលទេ” និង “ការេខមតង (តួអងគម្របេុ 
ស្េី)”។  

(2) គោលបាំណងមលហាស្េរលនុះ គឺ្បែត៉ុ ុះគ្ាំនិត និងការរិចារណ្ត តាមរយៈការបលងកើតលរឿងខលី ប ៉ុខនត
មិនមានលគាេបាំែងបែត៉ុ ុះបណ្តត េេិេសឲ្យកាល យជាផេិតករអាជីរលនុះលទ។ ែូលចនុះគ្ែៈ



លមម្របលយគ្នឹង                វនិិចឆ័យខខសលរឿងខលីណ្តខែេឆល៉ុុះបញ្ញច ាំងរីម្របធានបទ និងចិតតគ្ាំនិត
របេ់ផេិតករ ម្ររមទាំងស្ថច់លរឿង ខែេមានឥទធិរេម្របលេើរែេ់េងគម លទុះបីជាផេិតករមិន
មានជាំនញកន៉ុងការផេិតលរឿងក៏លដាយ។ 

4.  គ្លម្រមាងកមមវធីិ 

កាេបរលិចឆទ កមមវធីិ ទីកខនលង 

ពាកយកណ្តត េខខកកកដា លបើកទទួេពាកយ 
នយកដាា នមធយមេិកាចាំលែុះ
ទូលៅ ថ្នម្រកេួងអប់រ ាំយ៉ុវជន 
និងកីឡា  

ថ្ងៃអង្កគ រ ៍ទី៣១ ខខកកកដា 
ផ៉ុតការច៉ុុះល ម្ ុះលែើមបីចូេរួមម្របជ៉ុាំ
ខែនាំរីរលបៀបផេិតលរឿងខលី 

នយកដាា នមធយមេិកាចាំលែុះ
ទូលៅ 

ថ្ងៃម្ររហេបតិ៍ ទី២ ខខេីហា 
លមា ង២រលេៀេ 

ម្របជ៉ុាំខែនាំរីរលបៀបផេិតលរឿងខលី ស្ថា នទូតជប ៉ុនម្របចាាំកមព៉ុជា 

ថ្ងៃច័នា ទី២៧ ខខេីហា 
ផ៉ុតកាំែត់ការទទួេពាកយ និង
ទទួេលរឿងខលី 

នយកដាា នមធយមេិកាចាំលែុះ
ទូលៅ 

ថ្ងៃច័នា ទី១០ ខខកញ្ញា  
ម្របកាេេទធផេវគ្គជម្រមុុះ(លម្រជើេ
លរ ើេលរឿងខលី១៥លរឿង) 

ផសរាផាយលៅលេើលគ្ហទាំរ័រ
ស្ថា នទូតជប ៉ុន 

ថ្ងៃច័នា ទី១៧ ខខកញ្ញា  លមា ង 
២រលេៀេ 

ការម្របកួតវគ្គពាក់កណ្តត េផ្តត ច់
ម្ររ័ម្រតកន៉ុងម្របលទេកមព៉ុជា 

មជឈមែឌ េេហម្របតិបតតិការ
កមព៉ុជា-ជប ៉ុន (CJCC) 

ថ្ងៃអង្កគ រ ៍ទី២៤ ែេ់ ទី២៧ 
ខខវចិឆកា 

ចូេរមួការម្របកួតវគ្គផ្តត ច់ម្ររ័ម្រត
(មលហាស្េរភារយនតក៉ុមារអនតរ
ជាតិអាេ៉ុី) 

ទីក្កុងគីតាមិ គែត្តហុកថ្កដូ 
ក្បគទសជប ុន 

*រកាសិទធកនុងការខកខក្បកមមវធីិ។ 

 

5.  ការម្របកួតវគ្គពាក់កណ្តត េផ្តត ច់ម្ររ័ម្រតកន៉ុងម្របលទេកមព៉ុជា 

(1) ស្ថា នទូតជប ៉ុននឹងអល ជ្ ើញតាំណ្តងម្រកេួងអប់រ ាំយ៉ុវជន និងកីឡា និងម្រកេួងរ័ត៌មាន                                         
ជាគ្ែៈលមម្របលយគ្។ 

(2) ស្ថា នទូតជប ៉ុននឹងអល ជ្ ើញគ្ែៈលមម្របលយគ្លផសងលទៀតរីស្ថា ប័នឯកជន។ 

(3) បនា ប់រីចាក់បញ្ញច ាំងលរឿងខលីទាំង១៥លរឿងលហើយ គ្ែៈលមម្របលយគ្ នឹងលម្រជើេលរ ើេ៣លរឿងលែើមបីចូេរមួ
ការម្របកួតវគ្គផ្តត ច់ម្ររ័ម្រតលៅម្របលទេជប ៉ុន។ 

 

6.  ការម្របកួតវគ្គផ្តត ច់ម្ររ័ម្រតលៅម្របលទេជប ៉ុន 

(1) េិេសវទិាេ័យ៩នក់ និងម្រគ្ូែឹកនាំមាន ក់ នឹងម្រតូវបានអល ជ្ ើញចូេរួមការម្របកួតវគ្គផ្តត ច់ម្ររ័ម្រតកន៉ុង
មលហាស្េរលនុះតាមរយៈកមមវធីិ JENESYS 2018 ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨។ 



(2) លម្រកាយរីប ច្ ប់ការម្របកួតវគ្គពាក់កណ្តត េផ្តត ច់ម្ររ័ម្រតកន៉ុងម្របលទេកមព៉ុជា េិេសវទិាេ័យ៩នក់ និងម្រគ្ូ
ែឹកនាំមាន ក់ ម្រតូវដាក់ឯកស្ថរេម្រមាប់ចូេរមួកមមវធីិ JENESYS 2018  និងឯកស្ថរេិខិតឆលងខែនតាមកាេ
កាំែត់របេ់ស្ថា នទូតជប ៉ុន ។ 

 

(3) េកខខែឌ េម្រមាប់ការចូេរមួកមមវធីិ JENESYS 2018 ចាំលពាុះលបកខជនខែេធាល ប់បានលៅម្របលទេជប ៉ុន
តាម    រយៈកមមវធីិរបេ់រដាា ភិ្បាេជប ៉ុន* ឬ ធាល ប់ស្ថន ក់លៅ ឬ េិកាលៅម្របលទេជប ៉ុនលេើេរី៣ខខ មិន
ម្រតូវបានអន៉ុញ្ញា តឲ្យចូេរមួកមមវធីិលនុះបានលទ លទុះបីជាលរឿងខលីម្រតូវបានលម្រជើេឲ្យចូេរមួម្របកួតលៅ
ម្របលទេ               ជប ៉ុនក៏លដាយ។  
*កមមវធីិរបេ់រដាា ភិ្បាេជប ៉ុនមានែូចជាកមមវធីិ JENESYS, Kizuna project, JENESYS2.0, 

JENESYS 2015, 2016, 2017 និង2018, កមមវធីិនវយ៉ុវជនអាេ៉ុីអាលគ្នយ៍(SSEAYP) កមមវធីិអាហារបូ
ករែ៍រដាា ភិ្បាេជប ៉ុន(MEXT) ឬ អាហារបូករែ៍(JICA) កមមវធីិអល ជ្ ើញលដាយមូេនិធីជប ៉ុន(JF) 
ភាន ក់ង្ករលទេចរែ៍ជាតិជប ៉ុន(JNTO) និងេមាគ្មអភិ្វឌ្ឍន៍ឧេាហកមម និងធនធានមន៉ុេស
លម្រៅម្របលទេ(HIDA)។  

(4) លរឿងខលីខែេបានលម្រជើេលរ ើេកន៉ុងការម្របកួតវគ្គពាក់កណ្តត េផ្តត ច់ម្ររ័ម្រតលៅម្របលទេកមព៉ុជាម្រតូវបានយកលៅ
ចូេរមួម្របកួតលៅម្របលទេជប ៉ុន លទុះបីផេិតករលនុះមិនម្រតូវបានអល ជ្ ើញចូេរមួកមមវធីិែូចេកខនតិកៈ
ខែេបានលរៀបរាប់ខាងលេើ។ 

 

(5) រដាា ភិ្បាេជប ៉ុនមិនអន៉ុញ្ញា តចាំលពាុះប៉ុគ្គេខែេមិនម្រតូវបានអល ជ្ ើញឲ្យចូេរមួកមមវធីិ JENESYS 2018 
លៅចូេរមួការម្របកួតវគ្គផ្តត ច់ម្ររ័ម្រតលៅម្របលទេជប ៉ុនលទ។ ប៉ុគ្គេទាំងលនុះ រមួមានទាំងម្រកុមម្រគ្ួស្ថរ លលាក
ម្រគ្ូ អនកម្រគ្ូ និងមិតតភ្កតិរបេ់លបកខជនម្របកួត លទុះបីជារាេ់ការចាំណ្តយលធាើលដាយខលួនឯងក៏លដាយ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


