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Asian International Children’s Film Festival 2019 

-Preliminary In-Country Contest in Cambodia- 

 

The 11th Preliminary In-Country Contest in Cambodia for the “Asian International 

Children’s Film Festival 2019” was successfully held on 16 September 2019 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 “How do you think about causing others trouble. Is it okay if only you are good? 

Can you think about other people?”. 69 films were submitted by students of 34 high schools 

in Cambodia, and 15 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” 2019 program, along with 

students from Japan, other ASEAN countries, China, Mongolia and the Republic of Korea, 

Taiwan and Timor-Leste. They will participate in the final round of the Festival as 

representatives of Cambodian students in Minami-Awaji City, Hyogo Prefecture, Japan on 7 

December 2019.  

 

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 

Mr. Sok Keothithvichea 

Father 
Preah Monivong High 

School 
Mr. Taing Lykhun 

Mr. Khoan Pengleap 

2nd 

Mr. Chhorn Chandara Chunhour 

The 

Consequences 

Toul Toum Poung High 

School 

American Intercon School 

American Intercon School 

Mr. Mao Sovannakong 

Mr. Neou Reaksabotr 

3rd 

Ms. Hap Monyca 

Decisions 
Preah Monivong High 

School 
Mr. Kou Sovathanak 

Ms. Sin Pechmaly 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 

 
No. 50 PR-19/EoJ               ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 
ម្សោប្េរភារយនតរ៉ុមារអនតរជាតិអាេ៉ុឆី្ន ាំ២០១៩ 

ការប្បរតួវគ្គពារ់រណាត លផ្តត ច់ប្រ័ប្តរន៉ុងប្បសទេរម្ព៉ុជា  

 

 ការប្រកួតវគ្គពាកក់ណ្តា លផ្តា ចប់្រប័្តកនុងប្រទទសកម្ពុជាទលើកទី១១ ថ្ៃម្ទោប្សរភារយៃាកុមារ
អៃារជាតិអាសីុឆ្ន ាំ២០១៨ បាៃប្រប្រឹតាិទៅទោយទជាគ្ជយ័ទៅថ្ងៃចៃ័ទ ទី១៦ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៩ ទៅ
ម្ជឈម្ណ្ឌ លសហប្រតិរតាិការកម្ពុជា-ជរ ុៃ (CJCC)។ 
 

ការប្រកួតទៃេះ ប្តូវបាៃទរៀរចាំទ ើងទោយស្ថា ៃទូតជរ ៃុប្រចាំប្រេះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា សហការ
ជាម្យួប្កសួងអររ់ ាំ យុវជៃ ៃិងកឡីា ៃងិម្ជឈម្ណ្ឌ លសហប្រតិរតាិការកម្ពុជា-ជរ ុៃ។ ប្រធាៃរទខែលប្តូវ
រកប្ស្ថយកនុងឆ្ន ាំទៃេះគ្«ឺទតើអនកយល់យ ងណ្តចាំទពាេះការរងករញ្ញា ែល់អនកែថ្ទ។ ទតើវាប្តមឹ្ប្តវូទទ សប្មារ ់ខត
ផលប្រទយជៃផ៍្តទ ល់ែលួៃ? ទតើអនកអាចគ្តិែល់អនកែថ្ទផងបាៃខែរឬទទ?»។ មាៃភារយៃាចាំៃួៃ ៦៩ទរឿង
ខែលផលិតទោយសិសស៣៤វទិាល័យទូទាំងប្រទទសកម្ពុជាបាៃោកព់ាកយចូលរមួ្ប្រកតួ ទហើយកនុងចាំទណ្តម្
ទ េះមាៃភារយៃាចាំៃួៃ១៥ទរឿង ប្តូវបាៃសប្ម្តិសប្មាាំងទែើម្បចីករ់ញ្ញច ាំងកនុងការប្រកួតវគ្គពាកក់ណ្តា ល  
ផ្តា 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 ុៃ 
ទប្កាម្កម្មវធិJីENESYS2019 ជាម្យួសិសសម្កររីណ្តា ប្រទទសអាស្ថ៊ា ៃទាំង១០ ប្រម្ទាំង ចិៃ ម្ ុងទោគ លី 
កូទរ  ខាងតបូង ថ្តវា ៃ ់ទីម្រ័ខាងទកើត ៃិងជរ ុៃ។ សិសសជយ័លាភ៣ីប្កុម្ទៃេះ ៃឹងចូលរមួ្វគ្គផ្តា ចប់្រប័្តទៅទីប្កុង
ម្ណិ្តម្ ិអាវា ជ ិទែតាហយូហគុ ប្រទទសជរ ុៃ ទៅថ្ងៃទី៧ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

 
ទយើងសងឃមឹ្ថាសិសសកម្ពុជាៃឹងទទួលបាៃទជាគ្ជយ័ទៅកនុងកម្មវធិមី្ទោប្សរខាងម្ែុទៃេះ   

ប្រម្ទាំងសរាយរកីរាយកស្ថងម្តិាភារជាម្យួអនកចូលរមួ្ែថ្ទទទៀត។  
 



ទរឿងែលចីាំៃៃួ៣ទរឿងខែលបាៃទប្ជើសទរ ើសចូលរមួ្កនុងវគ្គផ្តា ចប់្រប័្តថ្ៃម្ទោប្សរភារយៃាកុមារអៃារជាតអិាសីុ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ មាៃែូចខាងទប្កាម្៖ 
 

ប្កុម្ជយ័លាភី ទ ម្ េះជយ័លាភី ចាំណ្ងទជើងទរឿង   វទិាល័យ 

ទលែ១ 

ទលាក សុែ ខកវទិតយវជិាជ  

ទលាកឳរុក វទិាល័យប្រេះមុ្ៃីវងស ទលាក តាំង លីឃុៃ 

ទលាក ឃៃ ទរ ងលាភ 

ទលែ២ 

ទលាក ឆៃ ចៃ័ទតរាឈុៃហួរ 

កម្មផល 

វទិាល័យទួលទាំរូង 

ស្ថលាទរៀៃ អៃារទវីរ អាទម្រកិកាាំង 

ស្ថលាទរៀៃ អៃារទវីរ អាទម្រកិកាាំង 

ទលាក ទ   សុវណ្តា គ្ង ់

ទលាក ទៅ រការុប្ត 

ទលែ៣ 

កញ្ញា  ោរ ់ម្ ូៃីកា 

ការសទប្ម្ចចិតា វទិាល័យប្រេះមុ្ៃីវងស ទលាក គូ្ សុវឌ្ឍៃៈ 

កញ្ញា  សិុៃ ទរប្ជមា លី 
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