
 
 

 

Et j’ai chanté, chanté ! 

ការ្រ�កតួចេ្រម�ង�ហ�ងក់ហូ�ូ នី 

វ �ទ្យោសា� នបារាងំេ�កម�ុជា 

 

លក�ខណ� ៃនករចូលរមួ និងករចុះេឈ� ះ 

 

វទិ្យោស� នបារងំេនកម�ុជា នងិ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកឡីា រមួគា� េរៀបចំកម�វធិី្របកតួចេ្រមៀងភាសបារងំ

េនក�ុង្រកបខណ� ៃនសបា� ហ៍�ហ�ង់កូហ�ូន។ី 

 

មា្រត ១ ៖ លក�ខណ� ចូលរមួ 

េបក�ជនែដលមានអយុព១ី០ឆា�  ំ ដល់៣០ឆា�  ំ និងមានទលីេំនក�ុង្របេទសកម�ុជាអចដក់ពក្យចូលរមួក�ុង

ករ្របកួត្របែជងេនះបាន េលកីែលងអ�កនិយាយភាសបារងំពីកំេណីត។  

េបក�ជនអចេ្រចៀងែតមា� ក់ឯងក៏បាន ឬជា្រក�មក៏បាន។ 

េបក�ជន ឬ្រក�មនមីួយៗ្រត�វថតសំេឡងចេ្រមៀងែដលខ�ួនេ្រចៀងមួយបទ តមជេ្រមសីរបសខ់�ួន។ បទ

ចេ្រមៀងេនះ ្រត�វែតជាភាសបារងំពីេដីមដល់ចប់។ េដីម្បជីួយផ�លជ់ាគំនតិេលីករេ្រជសីេរសីបទចេ្រមៀង េបក�ជន

អចេទេមីលេនក�ុងឧបសម�ន័�ែដលភា� ប់ជាមួយលក�ខណ� ៃនករចូលរមួេនះ។  

េបក�ជន្រត�វេផ�ីសំេឡងេ្រចៀងែដលខ�ួន ឬ្រក�មខ�ួនបានថតេនះេ្រកមទ្រមង់mp3 េដយ្រត�វ្រប�ង្របយត័�

ចំេពះគុណភាពៃនករថតសំេឡង ពីេ្រពះថា ករេ្រជសីេរសីដំណាក់កលទីមួយែផ�កេលីសំេឡងែដលថតេនះ។  

េឈ� ះរបសឯ់កសរសំេឡងេនះ ្រត�វមានដក់េឈ� ះេបក�ជន (ឬេឈ� ះ្រក�ម) និងចណំងេជីងបទចេ្រមៀង 

(ឧទហរណ៍៖ នាម.េគាត�នាម_ចណំងេជីងបទចេ្រមៀង)។ េបក�ជន្រត�វេផ�ីសំេឡងែដលបានថតេនះ េដយភា� ប ់

ទ្រមង់ែបបបទចុះេឈ� ះែដលមានភា� ប់ជាមួយេនះ។  

េដីម្បេីចៀសវងរល់ករលំបាកក�ុងករេផ�សីំេឡងចេ្រមៀងថតេ្រកមទ្រមង់ជាmp3 ែដលមានទំហធំមំកកន់

ពួកេយងី េបក�ជនអចេ្របី្របព័ន�ែចកចយឯកសរអនឡាញ (dropbox, Wetransfer, Smash.fr…)បាន។ សូម

ទក់ទងមកេយងីខ�ុ ំ ក�ុងករណីែដលមានប�� ។  



 
 

 

មា្រត ២ ៖ ករេ្រជីសេរសីេបក�ជន 

េបក�ជន្រត�វេផ�ីសំេឡងចេ្រមៀងែដលបានថត នងិទ្រមង់ែបបបទចុះេឈ� ះមានចុះហត�េលខ េទកនេ់លក

្រសី Amélie Gauch (amelie.gauch@institutfrancais-cambodge.com) យ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទ៩ី ែខមីនា 

ឆា� ២ំ០២៣។  

េបក�ជនែដល្រត�វបានេ្រជីសេរសីេដយវទិ្យោស� នបារងំ នឹង្រត�វបានអេ�� ីញចូលរមួ្របកួតវគ�ផា� ច់្រព័្រត េន

ៃថ�ទ២ី៣ ែខមីនា ឆា� ២ំ០២៣ េនចំេពះមុខសធារណជន េនវទិ្យោស� នបារងំេនកម�ុជា។  

េនៃថ�ទី២៣ ែខមីនា េបក�ជនែដលចូលរមួវគ�ផា� ច់្រព្័រត្រត�វេ្រចៀងបទចេ្រមៀង ែដលខ�ួនបានេផ�ីមកេពលចុះ

េឈ� ះ។ េបក�ជនែដលទទលួបានជ័យលភីេនវគ�ផា� ច់្រព្័រត នឹងទទួលបានរង� នេ់ទតមចំណាតថ់ា� ក។់  

 

មា្រត ៣ ៖ សទិ�ិក�ុងករផ្សព�ផ្សោយរូបភាព 

េនក�ុងករ្របកួតេនះ េយងីខ�ុ ំសូមរក្សោសិទ�ិក�ុងករថតរូបភាព និងវេីដអូរបសេ់បក�ជនទងំអស ់ ែដលនឹង

អច្រត�វបានយកេទផ្សព�ផ្សោយេនេលីបណា� ញសង�ម នងិេលីេគហទំពរ័របសវ់ទិ្យោស� នបារងំេនកម�ុជា និងៃដគូ

សហកររបសខ់�ួន។  

ករចុះហត�េលខរបសេ់បក�ជនទងំអសេ់នេលទី្រមង់ែបបបទចុះេឈ� ះ ប�� ក់ថាេបក�ជនយល្់រពម

ចំេពះលក�ខណ� ខងេលីេនះ។  

 

មា្រត ៤ ៖ កលបរេិច�ទសខំន់ៗ 

• រហូតដល់ៃថ�ទី៩ ែខមីនា ៖ ទទួលចុះេឈ� ះេបក�ជន 

• ៃថ�ទី១៥ ែខមីនា ឆា� ២ំ០២៣ ៖ ្របកសេឈ� ះេបក�ជនែដលមានសិទ�ិចូលរមួ្របកតួវគ�ផា� ច់្រព័្រត 

• ៃថ�ទី២៣ ែខមីនា ឆា� ២ំ០២៣ ៖ ករហតស់ម និងករ្របកតួផា� ច់្រព័្រត 

 

មា្រត ៥ ៖ លក�ខណ� ៃនករេ្រជីសេរសី 

លក�ខណ� ៃនករេ្រជីសេរសីក�ុងដំណាក់កលទី១ រមួមាន៖ 



 
 

 

• គុណភាពសេម�ង 

• ករបក្រសយបទចេ្រមៀង 

• គំនិតៃច�្របឌិតក�ុងករេ្រជសីេរសីបទចេ្រមៀង ឬក�ុងករបក្រសយបទចេ្រមៀង 

• គុណភាពក�ុងករបេ��ញសំេឡងជាភាសបារងំ 

ករេរៀបចំតុបែតងខ�ួន ក៏ជាកត� មួយក�ុងករេ្រជីសេរសីេបក�ជនេនវគ�ផា� ច្់រព័្រតផងែដរ។ 

 

មា្រត ៦ ៖ គណៈកម�ករ 

ករសេ្រមចចតិ�របសគ់ណៈកម�ករេនវគ�ផា� ច់្រព័្រត គឺេធ�ីេឡងីេដយឆនា� នុសទិ�ិ និងបិទផ�ូវតវ៉។   

 

មា្រត ៧ ៖ វគ�ផា� ច់្រព័្រតេនរជធានីភ�ំេពញ 

ចំណាយេលីករេធ�ីដំេណីរមកកន់រជធានភី�ំេពញ ករស� កេ់ន និងអហរ ជាបន�ុករបសេ់បក�ជនផា� ល។់ 

េបក�ជនែដល្រត�វបានេ្រជីសេរសីឱ្យចូលរមួវគ�ផា� ច់្រព័្រត ្រត�វែតចូលរមួក�ុងករហត់សមែដលនឹង្រប្រពឹត�េទេន

វទិ្យោស� នបារងំេនកម�ុជានា្រពឹកៃថ�ទ២ី៣ ែខមីនា ឆា� ២ំ០២៣ ជាកំហតិ។ េបក�ជនែដលជាអនតីិជន ្រត�វែតមាន

អណាព្យោបាលេនជាមយួតងំពីេពលចប់េផ�មីរហូតដលច់ប់កម�វធិ។ី  

 

ឧបសម�័ន�៖ ជនំួយស� រតកី�ុងករេ្រជីសេរសីបទចេ្រមៀង 

 េបក�ជនអចេ្រជីសេរសីបទចេ្រមៀងេចញពកី�ុងប�� ីខងេ្រកមបាន៖ 

១/ បទចេ្រមៀងបារងំថ�ីៗ ៖  Angèle, Pomme, Clara Luciani, Juliette Armanet, Yseult, Suzane, Lous 

and the Yakuza, Chilla, Stromae, Camelia Jordana, Slimane, Diam’s, Vitaa, BB Brunes -ល- 

២/ បទចេ្រមៀងបារងំពិេរះៗល្បីៗ  ៖ Benjamin Biolay, M (Matthieu Chedid), Téléphone, Cœur de Pirate, 

Céline Dion (en français), Benabar, Patrick Bruel, Louis Attaque, Raphaël, Vincent Delerm, Tryo, 
Kali, Kyo, Vanessa Paradis, France Gall, Françoise Hardy, Véronique Sanson, Michel Sardou, 
Francis Cabrel, Jacques Higelin, Boby Lapointe… 

 



 
 

 

៣/ បទចេ្រមៀងមរតកបារងំ ៖ Joe Dassin, Barbara, Charles Aznavour, Serge Reggiani, Léo Ferré, 

Georges Brassens, Jean Ferrat, Claude Nougaro, Boris Vian, Juliette Gréco, Yves Montand, Charles 

Trénet -ល- ែដល្រត�វបានេ្រចៀងេឡងីវញិតមែបបសម័យ  

៤/ ករតក់ែតងបទថ�៖ី េយងីខ�ុ ំេលីកទកឹចិត�េបក�ជនឲ្យបេង�តីបទចេ្រមៀងថ�ីេដយខ�ួនឯង! 

តរចេ្រមៀងដូចែដលបានរយនាមខងេលី បានេ្រចៀងចេ្រមៀងជាេ្រចីនែដលេលកអ�កអចយកមកេ្រចៀង

ក�ុងករ្របកតួេនះបាន។ េដីម្បីទទួលបានគំនិតេ្រចីនជាងេនះក�ុងករេ្រជីសេរសីស�ីលបទេភ�ងែដលេលកអ�ក

្រសឡាញ់ចូលចិត� សូមកុសំ� កេ់ស�ីរក�ុងករែស�ងរកេមីលក្រមងបទចេ្រមៀងេនេលីអុីនេធីេណត (Spotify, Youtube, 

Deezer -ល-) ។  

ករៃច�្របឌិតថ�ី ក៏នងឹេធ�ីឲ្យេបក�ជន ទទួលបានពនិ�ុែដរ េហតុេនះេហយី សូមកុំស� ក់េស�ីរក�ុងករែស�ងរកបទ

ចេ្រមៀងរបសត់រចេ្រមៀងមយួរូប ែដលនឹងអចេធ�ីឲ្យគណៈកម�ករភា� ក់េផ�ីល! 

 


