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គោលការណ៍ណណន ាំអាំពី 
ការប្រកតួគប្រើសគរ ើសគរកខរនចូលរមួកមមវិធី JENESYS 2019 

ថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
1. ចាំណុចសាំខាន់ 
(1) ស្ថា នទូតជប ុនរមួសហការជាមួយក្រសួងអប់រ ាំយុវជន និងរីឡា និងមជឈមណឌ លសហក្បតិបតតិ

ការរមពុជា-ជប ុន(CJCC) នឹងររៀបចាំរក្ជើសររ ើសរបរខជន២៤របូ រ ើមបីចូលរមួរមមវធីិផ្លា ស់បតូរ                
យុវជន JENESYS 2019។ 

(2) និសិសតឆ្ន ាំទី៣ក្រប់ជាំនាញថ្នស្ថរលវទិាល័យទាំងអស់រនុងក្រះរាជាណាចក្ររមពុជា អាចដារ់
ពារយចូលរមួការក្បរួតរនះបាន។ របរខជនក្តូវដារ់ពារយមរជាក្រមុរដាយមានចាំនួនសមាជិរ៤
នារ់ (មិនខមនជាបុរគលរទ) ឲ្យបានក្តឹមថ្ងៃសុក្រ ទី៦ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៩ រៅស្ថា នទូតជប ុន។ 

(3) ថ្ងៃទី២០ ខែរញ្ញា  ស្ថា នទូតនឹងក្បកាសលទធផលរបរខជនជាប់វរគ ាំបូងចាំនួន៤៨នារ់ ក្តូវនឹង១២
ក្រុម រ ើមបចូីលរមួក្បរួតវរគផ្លត ច់ក្រ័ក្ត។ 

(4) របរខជនជាប់វរគ ាំបូង ក្តវូរធវើបទបង្ហា ញជាក្រមុ រក្កាមក្បធានបទ “ប្សុកកាំគណើ តខ្ញាំ” ជា                
ភាស្ថខែមរ រៅថ្ងៃក្រហសបតិ៍ ទី១៧ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ រមា ង២ររសៀល រៅ CJCC ។ 
ស្ថា នទូតជប ុន និងរណៈរមក្បរោរ នឹងរក្ជើសររ ើសនិសិសត២៤នារ់ ក្តូវនឹង៦ក្រមុ រ ើមបចូីល
រមួរមមវធីិ JENESYS 2019 រៅក្បរទសជប ុន។ 

2. ររក្មាងរមមវធីិ 
កាលបររិចឆទ រមមវធីិ ទីរខនាង 

ថ្ងៃក្រហសបតិ៍ ទី៨ សីហា ២០១៩ របើរទទួលពារយ អីុខម ល 
info.jpn@pp.mofa.go.jp ថ្ងៃសុក្រ ទី៦ រញ្ញា  ២០១៩ ផុតរាំណត់ការទទួលពារយ 

ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ រញ្ញា  ២០១៩ ក្បកាសលទធផលអនរជាប់វរគ ាំបូង ររហទាំរ័រ និងរហវសបុរ 
ស្ថា នទូតជប ុន  

ថ្ងៃក្រហសបតិ៍ ទី១៧ តុលា ២០១៩               
រមា ង២ររសៀល ក្បរួតវរគផ្លត ច់ក្រ័ក្ត CJCC 

រយៈររលមួយសបាត ហ៍រៅរ ើម ឬ 
ចុងខែមររា ២០២០ 

ទសសរិចចរៅក្បរទសជប ុន                   
តាមរយៈរមមវធីិ JENESYS 2019 

 

*ររាសិទធិរនុងការខរខក្បរមមវធីិ។ 
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3. លរខនតិរៈ 
របរខជនក្តវូដារ់ពារយមរជាក្រមុរដាយមានចាំនួនសមាជិរ៤នារ់ ខ លក្តវូនឹងលរខែណឌ  ូចខាង
រក្កាម។ របរខជនរ៏អាចបរងកើតក្រមុខ លមានសមាជិរ មររីស្ថរលវទិាល័យែុសគ្នន បានខ រ។ 

(1) មានសញ្ញា តិខែមរ និងមានទីលាំរៅអចិថ្ៃនតយ៍រៅក្បរទសរមពុជា។ 
(2) មានអាយុ១៨  ល់៣៥ឆ្ន ាំ រិតក្តឹមខែមររា ឆ្ន ាំ២០២០។ 
(3) និសិសតឆ្ន ាំទី៣ រនុងឆ្ន ាំសិរា២០១៩-២០២០ រៅស្ថរលវទិាល័យណាមួយរនុងក្រះរាជាណាចក្រ

រមពុជា និងមានចាំណាប់អារមមណ៍ ឬ ឆនទៈរនុងការររៀនភាស្ថ ឬ វបបធម៌ជប ុន។  
(4) មិនធាា ប់រៅក្បរទសជប ុន និងមិនមានររក្មាងរៅបនតការសិរា ឬ ចូលរមួវរគបណតុ ះបណាត លរផស

ងៗរៅក្បរទសជប ុន រិតក្តឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ ២០២០។ 
(5) ក្តូវមានសុែភារលអ។* 

*ចាំរពាះរបរខជនខ លមានជាំងឺឆាង នឹងទទួលការអនុញ្ញា តចូលរមួរមមវធីិ លុះក្តាខតមានលិែិតបញ្ញា រ់រី                 
រវជាបណឌិ តថាអាចចូលរមួរមមវធីិរនះបាន។ ចាំរពាះអនរមានថ្ផទរពាះមិនអាចចូលរមួរមមវធីិរនះបានរទ។ 

(6) អាចចូលរមួវរគក្បឡងផ្លត ច់ក្រ័ក្តខ លនឹងក្បក្រឹតតិរៅរៅថ្ងៃក្រហសបតិ៍ ទី១៧ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
និង អាចចូលរមួរមមវធីិ JENESYS រៅក្បរទសជប ុន រយៈររលមួយសបាត ហ៍រៅរ ើម ឬ ចុង                   
ខែមររា ឆ្ន ាំ២០២០។ 

(7) ក្តូវសហការរឆើាយរក្មងសាំណួររផសងៗអាំឡុងររលចូលរមួរមមវធីិ និងរក្កាយរីបញ្ច ប់រមមវធីិ 
ក្រមទាំងក្តូវរធវើការខចររ ាំខលរ និងផសរវផាយរ័ត៌មានអាំរីក្បរទសជប ុន និងបទរិរស្ថធន៍ថ្នការ
ចូលរមួរមមវធីិរនះតាមរយៈបណាត ញសងគមរផសងៗ ូចជារលើទាំរ័ររហវសបុររបស់ែាួន                
ជារ ើម។ 

(8) ក្តូវមានលិែិតឆាងខ ន ឬ អាចរធវើលិែិតឆាងខ នបានមុនពារ់រណាត លខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
4. ររបៀបថ្នការដារ់ពារយ 
(1) របរខជនខ លបាំររញក្រប់លរខែណឌ  ូចខាងរលើ សូមដារ់ពារយរដាយភាា ប់ជាមួយ ឯរស្ថរ

ចាំបាច់របស់សមាជិររនុងក្រមុទាំងអស់ រផញើមរអីុខម ល(info.jpn@pp.mofa.go.jp) ប ុខនតក្តូវភាា ប់
ឯរស្ថរចាប់រ ើមមររៅថ្ងៃក្បរួតវរគផ្លត ច់ក្រ័ក្ត។ ឯរស្ថរចាំបាច់សក្មាប់ការដារ់ពារយមាន ូច
ខាងរក្កាម៖ 

(a) ពារយសុាំចូលរមួរមមវធីិ (អាចទញយរបានតាមរយៈររហទាំរ័រស្ថា នទូតជប ុន) 
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(b) ងតចមាងកាតនិសិសត ឆ្ន ាំទី៣ ថ្នឆ្ន ាំសិរា២០១៩-២០២០ 
(c) ក្រឹតតប័ក្តរិនទុឆ្ន ាំទី១ ថ្នឆ្ន ាំសិរា២០១៧-២០១៨ 

(2) ស្ថា នទូតជប ុនមិនទទួលរាល់ពារយសុាំ និងឯរស្ថរណា ខ លដារ់រក្កាយររលផុតរាំណត់រទ។  
ស្ថា នទូតរ៏នឹងមិនទទួលពារយសុាំណា ខ លមិនមានក្រប់ឯរស្ថរពារ់រ័នធ។ របរខជនក្តវូខតររៀបចាំ
ឲ្យបានក្រប់ ក្តឹមក្តវូតាមលរខែណឌ តក្មវូ រហើយសូមដារ់មរស្ថា នទូតជប ុនឲ្យបានមុនររលរាំណ
ត់។ សូមរបរខជន ដារ់ពារយឲ្យរសួរាន់ មុនថ្ងៃផុតរាំណត់ជាការក្បរសើរ។ 

(3) របរខជនក្តូវដារ់ពារយមរតាមរយៈអីុខម ល info.jpn@pp.mofa.go.jp រដាយដារ់ចាំណងរជើង               
អីុខម លថា “ដារ់ពារយJENESYS2019 ក្បធានបទ៖ ស្សុររាំរណើ តែញុាំ” ។ 

(4) រាល់ឯរស្ថរខ លដារ់ពារយរចួរាល់ មិនអាច រវញិបានរទ។ 
5. ការក្បឡងវរគផ្លត ច់ក្រ័ក្ត 

កាលបររិចឆទ៖ ថ្ងៃក្រហសបតិ៍ ទី១៧ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ រមា ង ២ ររសៀល 
ទីរខនាង៖ ស្ថលអងគរ-រីហសូណា មជឈមណឌ លសហក្បតិបតតិការរមពុជា-ជប ុន (CJCC) 
លរខែណឌ រក្ជើសររ ើស៖ 
(1) ស្ថា នទូតនឹងរធវើការរក្ជើសររ ើសវរគ ាំបូង រដាយរិនិតយរលើឯរស្ថរដារ់ពារយ បនាទ ប់មរ រៅ

ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៩ ស្ថា នទូតជប ុន នឹងក្បកាសរបរខជនខ លក្តូវបនតចូលរមួ
ការក្បរួតវរគផ្លត ច់ក្បក្រ័ត រៅរលើររហទាំរ័រ និងរហវសប ុរស្ថា នទូត។ របរខជនខ លក្តូវបាន
រក្ជើសអាចបនតចូលរមួក្បរួតវរគផ្លត ច់ក្រ័ក្តបាន។ 

(2) ក្រុមនីមួយៗក្តូវរធវើបទបង្ហា ញរក្កាមក្បធានបទសតីរី “ប្សុកកាំគណើ តខ្ញាំ” រយៈររល១០នាទី 
ជាភាស្ថខែមរ។ បទបង្ហា ញអាចរក្បើក្បាស់ស្ថា យ ឬ  ការសខមតង រាាំ ឬសរមមភាររផសងៗ 
អាស្ស័យរលើការថ្ចនក្បឌិតរបស់ក្រុមនីមួយៗ។ 

(3) រណៈរមក្បរោរនឹងវនិិចឆ័យរៅរលើបទបង្ហា ញខ លមានែាឹមស្ថរលអ (Uniqueness) ររបៀប
រធវើបទបង្ហា ញបានលអ និងទរ់ទញ និងរធវើការង្ហរជាក្រុមបានលអ។ ក្បសិនរបើបទបង្ហា ញ
រលើសរី១០នាទី នឹងក្តូវកាត់រិនទុ។ 

(4) រណៈរមក្បរោរនឹងរក្ជើសររ ើសរបរខជន២៤នារ់ រសមើនឹង៦ក្រុម រ ើមបីចូលរមួរមមវធីិ 
JENESYS 2019។ 

mailto:info.jpn@pp.mofa.go.jp

