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Asian International Children’s Film Festival 2018 

-Preliminary In-Country Contest in Cambodia- 

 

The 10th Preliminary In-Country Contest in Cambodia for the “Asian International 

Children’s Film Festival 2018” was successfully held on 17 September 2018 at the Cambodia-

Japan Cooperation Center (CJCC).  

 

This preliminary contest was organized by the Embassy of Japan in Cambodia in 

cooperation with the Ministry of Education, Youth and Sport and CJCC. The theme of the films 

this year is “Self responsibility”.  35 films were submitted by students of 18 high schools in 

Cambodia, and 12 films were pre-selected and screened at the contest.  

 

This Festival started in Japan in 2007, and since then, it has been organized every year. 

Cambodian students have been invited to this Festival since 2009. This year, 9 Students of the 3 

winning groups from Cambodia (see below) will be invited to Japan under the JENESYS 

“Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths” 2018 program, along with 

students from Japan, other ASEAN countries, Timor-Leste, China, Chinese Taipei, Mongolia 

and the Republic of Korea. They will participate in the final round of the Festival in Kitami City, 

Hokkaido, Japan on 24 November 2018.  

 

We hope that the Cambodian students will be successful in the Festival and enjoy 

building friendship with other participants. 



The 3 films selected in the In-Country Contest and nominated to the final round 

 

Prize Name of students Title of films Name of high schools 

1st 

Ms. SOEUNG PEIPEI 

 

Changes 

USA International School 

Battambang Branch 

Preah Monivong High 

School 

Mr. TAING BUNLIM 

 

Mr. CHAU CHEUCHHOENG 

2nd 

Mr. PHUK MUNLENG 

 

My Fault 
Cambodian Adventist 

school 

Mr. THAM SAHANIT 

 

Mr. THACH SOPHAN 

3rd 

Mr. EAY PANHA 

 

Irresponsible son 

Beltei International School 

9th Branch 

American Intercon School 

Mao Tse Tung Branch 

Chea Sim Santour Mok 

High School 

Mr. SOEUNG PUTHPANHA 

 

Mr. HENG SOSETHA 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 

 
No. 43 PR-18/EoJ               ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 
ម្សោប្េរភារយនតរ៉ុមារអនតរជាតិអាេ៉ុឆី្ន ាំ២០១៨ 

ការប្បរតួវគ្គពារ់រណាត លផ្តត ច់ប្រ័ប្តរន៉ុងប្បសទេរម្ព៉ុជា  

 

 ការប្រកួតវគ្គពាកក់ណ្តា លផ្តា ចប់្រប័្តកនុងប្រទទសកម្ពុជាទលើកទី១០ ថ្ៃម្ទោប្សរភារយៃាកុមារ
អៃារជាតិអាសីុឆ្ន ាំ២០១៨ បាៃប្រប្រឹតាិទៅទោយទជាគ្ជយ័ទៅថ្ងៃចៃ័ទ ទី១៧ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨ ទៅ
ម្ជឈម្ណ្ឌ លសហប្រតិរតាិការកម្ពុជា-ជរ ុៃ (CJCC)។ 
 

ការប្រកួតទៃេះ ប្តូវបាៃទរៀរចាំទ ើងទោយស្ថា ៃទូតជរ ៃុប្រចាំប្រេះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា សហការ
ជាម្យួប្កសួងអររ់ ាំ យុវជៃ ៃិងកឡីា ៃងិម្ជឈម្ណ្ឌ លសហប្រតិរតាិការកម្ពុជា-ជរ ុៃ។ ប្រធាៃរទខែលប្តូវ
រកប្ស្ថយកនុងឆ្ន ាំទៃេះគ្«ឺទាំៃលួែុសប្តវូផ្តទ ល់ែលួៃ»។ មាៃភារយៃាចាំៃៃួ ៣៥រ ឿងខែលផលិតទោយសិសស
១៨វទិ្យាល័យទូទាំងប្រទទសកម្ពុជាបាៃោកព់ាកយចូលរមួ្ប្រកួត ទហើយកនុងចាំទណ្តម្ទ េះមាៃភារយៃា
ចាំៃនួ១២រ ឿង ប្តូវបាៃសប្ម្តិសប្មាាំងទែើម្បចីករ់ញ្ញច ាំងកនុងការប្រកួតវគ្គពាកក់ណ្តា លផ្តា ចប់្រប័្តទៃេះ។ 

 
ម្ទោប្សរភារយៃាទៃេះ បាៃចរទ់ផាើម្ទៅប្រទទសជរ ៃុតាំងរីឆ្ន ាំ២០០៧ម្កទម្លេះ ទហើយចរ់

តាំងរីទរលទ េះម្ក គ្ឺម្ទោប្សរទៃេះបាៃចរទ់ផាើម្ប្បាររធទ ើងជាទរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ ចាំខណ្កសិសាៃុសិសស
កម្ពុជាវញិប្តូវបាៃអទ ជ្ ើញទអាយចូលរមួ្កនុងម្ទោប្សរទៃេះតាំងរីឆ្ន ាំ២០០៩។ ឆ្ន ាំទៃេះ សិសស៣ប្កុម្ខែល
មាៃចាំៃួៃសររុ៩ររូ (ទ ម្ េះមាៃភាជ រទ់ៅតរាងខាងទប្កាម្) ៃឹងប្តូវបាៃអទ ជ្ ើញទៅកាៃប់្រទទសជរ ុៃ 
ទប្កាម្កម្មវធិJីENESYS 2018 ជាម្យួសិសសម្កររីណ្តា ប្រទទសអាស្ថ៊ា ៃទាំង១០ ប្រម្ទាំងទីម្រ័ខាងទកើត 
ចិៃ ថ្តវ ៃ ់ម្ ុងទោគ លី កូទរ  ខាងតបូង ៃិងជរ ុៃ។ សិសសជយ័លាភ៣ីប្កមុ្រនេះ ៃឹងចូលរមួ្វគ្គផ្តា ចប់្រប័្តទៅទី
ប្កុងគ្ីតម្ ិទែតាហុកថ្កែូ ប្រទទសជរ ុៃ ទៅថ្ងៃទី២៤ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

 
ទយើងសងឃមឹ្ថាសិសសកម្ពុជាៃឹងទទួលបាៃទជាគ្ជយ័ទៅកនុងកម្មវធិមី្ទោប្សរខាងម្ែុទៃេះ   

ប្រម្ទាំងសរាយរកីរាយកស្ថងម្តិាភារជាម្យួអនកចូលរមួ្ែថ្ទទទៀត។  
 
 
 



ទរឿងែលចីាំៃៃួ៣ទរឿងខែលបាៃទប្ជើសទរ ើសចូលរមួ្កនុងវគ្គផ្តា ចប់្រប័្តថ្ៃម្ទោប្សរភារយៃាកុមារអៃារជាតអិាសីុ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ មាៃែូចខាងទប្កាម្៖ 
 

ប្កមុ្ជយ័លាភ ី ទ ម្ េះជយ័លាភ ី ចាំណ្ងទជើងទរឿង វទិាល័យ 

ទលែ១ 

កញ្ញា  ទសឿង រុីរុី 

ការផ្តល ស់រាូរ 

ស្ថលាអៃារជាតិ យូ ទអស ទអ 

វទិាល័យប្រេះម្ុៃីវងស 

វទិាល័យប្រេះម្ុៃីវងស 

រោក តាំង រ៊ាុៃលីម្ 

រោក ទៅ ចឺឆឹង 

ទលែ២ 

រោក ភុគ្ ម្ ុៃទ ង 

កាំហុសែ្ុ ាំ 
សាោ Cambodian Adventist 

school 
រោក ថាាំ សហៃីត 

រោក ថាច ់សុផ្តៃ 

ទលែ៣ 

ថ្អ រញ្ញា  

កូៃប្រុសគ្មម ៃទាំៃួល

ែុសប្តូវ 

ស្ថលាខរ៊ាលធីអៃារជាតិ ស្ថខាទី៩ 

ស្ថលាទរៀៃអៃារទវីរអាទម្រកិាាំង 

ស្ថខាទ  ទសទុង 

វទិាល័យជាសីុម្សៃធរម្ ុក 

សឹង រុប្តរញ្ញា  

 

ទហង សុទសោា  
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