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គោលការណ៍ណណន ាំអាំពី 
ការប្រកតួគប្រើសគរ ើសគរកខរនចូលរមួកមមវិធី JENESYS 2018 

ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

1. ចាំណ៉ុ ចសាំខាន់ 
(1) ស្ថា នទូតជប ៉ុនរមួ្សហការជាមួ្យប្រសួងអប់រ ាំយ៉ុវជន និងរីឡា និងម្ជឈម្ណឌ លសហ

ប្បតិបតតិការរម្ព៉ុជា-ជប ៉ុន(CJCC) នឹងររៀបចាំរប្ជើសររ ើសរបរខជន២០របូ រ ើម្បីចូលរមួ្រម្មវធីិ
ផ្លា ស់បតូរយ៉ុវជន JENESYS 2018។ 

(2) និសិសតឆ្ន ាំទី៣ប្រប់ជាំនាញថ្នស្ថរលវទិាល័យទាំងអស់រន៉ុងប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា អាច
ដារ់ពារយចូលរមួ្ការប្បរួតរនះបាន។ របរខជនប្តូវដារ់ពារយម្រជាប្រុម្រដាយមានចាំនួន
សមាជិរ៤នារ់ (មិ្នខម្នជាប៉ុរគលរទ) ប្តឹម្ថ្ងៃទី៧ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨ រៅស្ថា នទូតជប ៉ុន។ 

(3) ថ្ងៃទី២៨ ខែរញ្ញា  ស្ថា នទូតនឹងប្បកាសលទធផលរបរខជនជាប់វរគ ាំបូងចាំនួន៤៨នារ់ ប្តូវនឹង
១២ប្រមុ្ រ ើម្បីចូលរមួ្ប្បរួតវរគផ្លត ច់ប្រ័ប្ត។ 

(4) របរខជនជាប់វរគ ាំបូង ប្តវូរធវើបទបង្ហា ញជាប្រមុ្ រប្កាម្ប្បធានបទ “អនគតកមពុជា៣០ឆ្ន ាំ

គប្កាយ” ជាភាស្ថខែមរ រៅថ្ងៃទី២៥ ខែត៉ុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ រមា ង២ររសៀល រៅ CJCC ។ 
ស្ថា នទូតជប ៉ុន និងរណៈរម្ប្បរោរ នឹងរប្ជើសររ ើសនិសិសត២០នារ់ ប្តូវនឹង៥ប្រមុ្ រ ើម្បី
ចូលរមួ្រម្មវធីិ JENESYS 2018 រៅប្បរទសជប ៉ុន។ 

2. ររប្មាងរម្មវធីិ 
កាលបររិចឆទ រម្មវធីិ ទីរខនាង 

៧ រញ្ញា  ២០១៨ ផ៉ុតរាំណត់ការទទួលពារយ  
ចប់រីថ្ងៃទី៨-២៧ ខែរញ្ញា  
២០១៨ 

រធវើការរប្ជើសររ ើសវរគ ាំបូង រដាយ
ស្ថា នទូតជប ៉ុន 

ស្ថា នទូតជប ៉ុន 

២៨ រញ្ញា  ២០១៨ ប្បកាសលទធផលអនរជាប់វរគ ាំបូង 
ររហទាំរ័រ និងរហវសប៉ុរ 
ស្ថា នទូតជប ៉ុន  

២៥ ត៉ុលា ២០១៨               
រមា ង២ររសៀល 

ប្បរួតវរគផ្លត ច់ប្រ័ប្ត CJCC 

ចប់រីថ្ងៃទី២២-២៩ ម្ររា 
២០១៩ 

ទសសរិចចរៅប្បរទសជប ៉ុន តាម្រយៈ
រម្មវធីិ JENESYS 2018 

 

*ររាសិទធិរន៉ុងការខរខប្បរម្មវធីិ។ 
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3. លរខនតិរៈ 
របរខជនប្តវូដារ់ពារយម្រជាប្រមុ្រដាយមានចាំនួនសមាជិរ៤នារ់ ខ លប្តវូនឹងលរខែណឌ  ូច
ខាងរប្កាម្។ របរខជនរ៏អាចបរងកើតប្រមុ្ខ លមានសមាជិរ ម្ររីស្ថរលវទិាល័យែ៉ុសគ្នន បាន
ខ រ។ 

(1) មានសញ្ញា តិខែមរ និងមានទីលាំរៅអចិថ្ៃនតយ៍រៅប្បរទសរម្ព៉ុជា។ 
(2) មានអាយ៉ុ១៨  ល់៣៥ឆ្ន ាំ រិតប្តឹម្ថ្ងៃទី២៩ ខែម្ររា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
(3) និសិសតឆ្ន ាំទី៣ រន៉ុងឆ្ន ាំសិរា២០១៨-២០១៩ រៅស្ថរលវទិាល័យណាមួ្យរន៉ុងប្រះរាជាណា

ចប្ររម្ព៉ុជា និង មានចាំណាប់អារម្មណ៍ ឬឆនទៈរន៉ុងការររៀនភាស្ថ ឬ វបបធម៌្ជប ៉ុន។  
(4) មិ្នធាា ប់រៅប្បរទសជប ៉ុន និងមិ្នមានររប្មាងរៅបនតការសិរា ឬ ចូលរមួ្វរគបណត៉ុ ះបណាត ល

រផសងៗ រៅប្បរទសជប ៉ុន រិតប្តឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ ២០១៩។ 
(5) ប្តូវមានស៉ុែភារលអ។* 

*ចាំរពាះរបរខជនខ លមានជាំងឺ នឹងទទួលការអន៉ុញ្ញា តចូលរមួ្រម្មវធីិ ល៉ុះប្តាខតមានលិែិតបញ្ញា រ់រីររទយថា
អាចចូលរមួ្រម្មវធីិរនះបាន។ ចាំរពាះអនរមានថ្ផទរពាះមិ្នអាចចូលរមួ្រម្មវធីិរនះបានរទ។ 

(6) អាចចូលរមួ្វរគប្បឡងផ្លត ច់ប្រ័ប្តខ លនឹងប្បប្រឹតតិរៅរៅថ្ងៃទី២៥ ខែត៉ុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ និង 
អាចចូលរមួ្រម្មវធីិ JENESYS រៅប្បរទសជប ៉ុន ចប់រីថ្ងៃទី២២  ល់ ថ្ងៃទី២៩ ខែម្ររា ឆ្ន ាំ
២០១៩។ 

(7) ប្តូវសហការរឆើាយរប្ម្ងសាំណួររផសងៗអាំឡ៉ុងររលចូលរមួ្រម្មវធីិ និងរប្កាយរីបញ្ច ប់រម្មវធីិ 
ប្រម្ទាំងប្តូវរធវើការខចររ ាំខលរ និងផសរវផាយរ័ត៌មានអាំរីប្បរទសជប ៉ុន និងបទរិរស្ថធន៍ថ្ន
ការចូលរមួ្រម្មវធីិរនះតាម្រយៈបណាត ញសងគម្រផសងៗ ូចជារលើទាំរ័ររហវសប៉ុររបស់ែាួន                
ជារ ើម្។ 

(8) ប្តូវមានលិែិតឆាងខ ន ឬ អាចរធវើលិែិតឆាងខ នបានម្៉ុនពារ់រណាត លខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨។ 
 

4. ររបៀបថ្នការដារ់ពារយ 
(1) របរខជនខ លបាំររញប្រប់លរខែណឌ  ូចខាងរលើ សូម្ដារ់ពារយរដាយភាា ប់ជាមួ្យ ឯរស្ថរ

ចាប់រ ើម្ របស់សមាជិររន៉ុងប្រមុ្ទាំងអស់ យរម្រកាន់ខផនរវបបធម៌្ និងរ័ត៌មានថ្នស្ថា នទូត
ជប ៉ុនប្តឹម្ថ្ងៃទី៧ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨ រមា ង ១៦:៣០។ ររណីរបរខជនខ លមិ្នស្ថន រ់ និងររៀន
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រៅរាជធានីភ្នាំររញ អន៉ុញ្ញា តឲ្យរផញើឯរស្ថរតាម្រយៈអ៉ុីខម្ ល(info.jpn@pp.mofa.go.jp) ប ៉ុខនត
ប្តូវភាា ប់ឯរស្ថរចាប់រ ើម្ម្ររៅថ្ងៃប្បរួតវរគផ្លត ច់ប្រ័ប្ត។ ឯរស្ថរចាំបាច់សប្មាប់ការដារ់
ពារយមាន ូចខាងរប្កាម្៖ 
 

(a) ពារយស៉ុាំចូលរមួ្រម្មវធីិ (អាចទញយរបានតាម្រយៈររហទាំរ័រស្ថា នទូតជប ៉ុន) 
(b) លិែិតបញ្ញា រ់ថាជាសិសសឆ្ន ាំទី៣ ថ្នឆ្ន ាំសិរា២០១៨-២០១៩ របស់សមាជិររន៉ុងប្រមុ្ទាំង

អស់  ូចជា លិែិតបញ្ញា រ់ការសិរា ឬ កាតនិសសិត 
(c) ប្រឹតតប័ប្តរិនទ៉ុឆ្ន ាំទី២ របស់សមាជិររន៉ុងប្រមុ្ទាំងអស់ (ប្រឹតតប័ប្តរិនទ៉ុប្តវូមានទាំងឆមាស              

ទី១ និង ឆមាសទី២) 
 

(2) ស្ថា នទូតជប ៉ុនមិ្នទទួលរាល់ពារយស៉ុាំ និងឯរស្ថរណា ខ លដារ់រប្កាយររលផ៉ុតរាំណត់រទ។  
ស្ថា នទូតរ៏នឹងមិ្នទទួលពារយស៉ុាំណា ខ លមិ្នមានប្រប់ឯរស្ថរពារ់រ័នធ។ របរខជនប្តវូខត
ររៀបចាំឲ្យបានប្រប់ ប្តឹម្ប្តវូតាម្លរខែណឌ តប្ម្វូ រហើយសូម្ដារ់ម្រស្ថា នទូតជប ៉ុនឲ្យបានម្៉ុន
ររលរាំណត់។ សូម្របរខជន ដារ់ពារយឲ្យរសួរាន់ ម្៉ុនថ្ងៃផ៉ុតរាំណត់ជាការប្បរសើរ។ 

(3) របរខជនប្តូវម្រដារ់ពារយផ្លទ ល់ ជាមួ្យប៉ុរគលិរខផនរវបបធម៌្ និងរ័ត៌មាន ហាម្រផញើរៅប៉ុរគលិរ
សនតិស៉ុែ និងសូម្ភាា ប់ម្រជាមួ្យនូវ អតតសញ្ញា ណប័ណណ រៅររលម្រដារ់ពារយ។ 

(4) រាល់ឯរស្ថរខ លដារ់ពារយរចួរាល់ មិ្នអាច រវញិបានរទ។ 
 

5. ការប្បឡងវរគផ្លត ច់ប្រ័ប្ត 
កាលបររិចឆទ៖ ថ្ងៃប្រហសបតិ៍ ទី២៥ ខែត៉ុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ រមា ង ២ ររសៀល 
ទីរខនាង៖ ស្ថលអងគរ-រីហសូណា ម្ជឈម្ណឌ លសហប្បតិបតតិការរម្ព៉ុជាជប ៉ុន (CJCC) 
លរខែណឌ រប្ជើសររ ើស៖ 
(1) ស្ថា នទូតនឹងរធវើការរប្ជើសររ ើសវរគ ាំបូង រដាយរិនិតយរលើឯរស្ថរដារ់ពារយ បនាទ ប់ម្រ រៅ

ថ្ងៃទី២៨ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨ ស្ថា នទូតជប ៉ុន នឹងប្បកាសរបរខជនខ លប្តូវបនតចូលរមួ្ការ
ប្បរួតវរគផ្លត ច់ប្បប្រ័ត រៅរលើររហទាំរ័រស្ថា នទូត។ របរខជនខ លប្តូវបានរប្ជើសររ ើស
ប ៉ុរណាណ ះ រទើបអាចបនតចូលរមួ្ប្បរួតវរគផ្លត ច់ប្រ័ប្តបាន។ 
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(2) ប្រុម្នីមួ្យៗប្តូវរធវើបទបង្ហា ញប្បធានបទសតីរី “អនគតកមពុជា៣០ឆ្ន ាំគប្កាយ” រយៈ
ររល១០នាទី ជាភាស្ថខែមរ។ បទបង្ហា ញអាចរប្បើប្បាស់ស្ថា យ ឬ  ការសខម្តង រាាំ ឬ
សរម្មភាររផសងៗ អាស្ស័យរលើការថ្ចនប្បឌិតរបស់ប្រុម្នីមួ្យៗ។ 

(3) រណៈរម្ប្បរោរនឹងវនិិចឆ័យរៅរលើបទបង្ហា ញខ លមានែាឹម្ស្ថរលអ (Uniqueness) 
ររបៀបរធវើបទបង្ហា ញបានលអ និងទរ់ទញ និងរធវើការង្ហរជាប្រុម្បានលអ។ ប្បសិនរបើបទ
បង្ហា ញរលើសរី១០នាទី នឹងប្តូវកាត់រិនទ៉ុ។ 

(4) រណៈរម្ប្បរោរនឹងរប្ជើសររ ើសរបរខជន២០នារ់ រសមើនឹង៥ប្រុម្ រ ើម្បីចូលរមួ្រម្មវធីិ 
JENESYS 2018។ 


