គហស្ោង្ិហេស្ដ្ឋា្ស្ាេស្ជាេ
កនុងអំ

ុងក្ៃល មក្ោរស្ៃតស្រនតីបុរាណ្ថ្មី បុណ្ាយរួម

ស្កដ្សព័ត៌ោ្
ស្ថិតក្រោមកមមវិធីចំក្ណ្េះដឹង, បណ្តញ
ា និងក្ោលនក្ោបាយ មជាឈមណ្ឌលក្បតិកភណ្ឌរបស្់អងគោរស្ិលបា ៈខ្មមរអមតៈ
របចំរកុងក្ស្ៀមរាប មានក្ស្ចកតីរីករាយ នឹងរបោស្គក្រមាង «និក្វស្នដ្ឋានរាវរាវ» ស្រមាប់ស្ិលបា ករ និងអនក
បក្រមើោរងារនិងអនកស្ិកាារាវរាវកនុងវិស្យ
័ ស្ិលាបៈវបាបធម៌។

គក្រមាងក្នេះ

មានក្ោលបំណ្ងផ្តលឱ
់ ោស្

បក្ងកើនធនធានដល់ស្ិលបា ករ និងអនកបក្រមើោរងារកនង
ុ វិស្័យស្ិលបា ៈ និងវបាបធម៌កនុងោរ៖

-

និង

ស្ិកាារាវរាវខ្ដលទាក់ទងនឹងស្ិលបា ៈ វបាបធម៌
បក្ងកើនជំនាញរាវរាវ និងចំក្ណ្េះដឹងនានា ខ្ដលទាក់ទងនឹងោររាវរាវ ស្ិលាបៈ របពៃណ្ី ទំក្នៀមទំ
លាប់ វបាបធម៌ពនកមពុា

កាងបណ្តញ
ា អនករាវរាវៃីស្ិលាបៈ/វបាបធម៌ក្ៅកមពុា និងតំបន់ក្មគងគ

គក្រមាង «និក្វស្នដ្ឋន
ា រាវរាវ» មានរយៈក្ៃល ៦ ស្បាតាហ៍ ចប់ក្ផ្តើមៃីថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែ

កញ្ញា ឆ្ាាំ ២០១៩ ។ គក្រមាងនឹងក្កើតក្ ើងដំណ្លោនានឹង «បុណាយរួម ខដលជាមហហាស្សពតន្ត្រីបុរាណងមី»។
គក្រមាងក្នេះ នឹងក្ធវើោរក្រជើស្ក្រីស្ក្បកខជនជនាតិកមពុាចំនន
ួ ២ នាក់ ខ្ដលអាចាស្ិលបា ករ ឬ អនកបក្រមើោរងារកនុង
វិស្័យស្ិលាបៈ ឬអនករាវរាវខាងវិស្័យស្ិលាបៈនិងវបាបធម៌ ក្ដើមាបីក្ធវើោររួមោនា
ា មួយអនករាវរាវជនាតិជបន
ុ មួយ
នាក់ កនុងោរស្ិកាារាវរាវទាក់ទងនឹងតពមៃពនវបាបធម៌រួម តាមរយៈោរផ្លាស្់បតូរបទៃិក្ាធន៍កនុងចំក្ណ្មស្ិលាបករ

មកៃីតំបន់ទក្នៃក្មគងគ និងជបន
ុ ។ តាមរយៈោរងារក្នេះ អនករាវរាវទាំងបីនាក់នឹងរតូវរបឹកាាផ្លាស្ប
់ តូរបទៃិក្ាធន៍
និងក្រៀនស្ូរតៃីោនាក្ៅវិញក្ៅមក។ ក្ៅកនុងគក្រមាងក្នេះ អនករាវរាវទាំងបី តរមូវឱាយក្ធវើបទបងាហាញអំៃល
ី ទធផ្លពន
ោរស្ិកាារាវរាវកនុងអំ

ុងក្ៃលណ្មួយ កនុងអំ

ុងោលបរិក្ចេទខ្ដលបានកំណ្ត់ខាងក្លើ។

(ស្ូមអានៃ័តមា
៌ នបខ្នថមក្ៅតារាងលំអិតខាងក្រោម!)

ក្ៅកនុងយុទា
ធ ស្រស្តរយៈក្ៃល ៥ ឆនាំរបស្់ក្យើង (២០១៧-២០២១) ក៏បានបញ្ជាក់ៃោ
ី រអភិវឌាឍភាៃពចនរបឌិត ោរតស្ូ

មតិ និងោរបក្ងកើតថ្មផ្
ី ងខ្ដរ។ តួនាទីរបស្់ៃួកក្យើងាកតាតាជំរុញ ខ្ដលោំរទវិស្យ
័ ស្ិលបា ៈ និងវបាបធម៌ ក្ដើមាបីស្ល
ិ ាបករ
និងអនកពាក់ៃ័នធបក្ងកត
ើ ាលទធផ្លវិជមា
ជ នមួយស្រមាប់របក្ទស្កមពា
ុ តាមរយៈស្ិលាបៈ។ ដូចក្នេះ ោរស្ិកាារាវរាវ
ាស្កមមភាៃមួយ ខ្ដលជួយដល់ោរចងរកង ខ្ថ្រកាាវបាបធម៌ និងបក្ងកត
ើ ចំក្ណ្េះដឹងថ្មីៗ ខ្ដលាទុនស្រមាប់ោរតស្ូ
មតិខ្ផ្នកក្ោលនក្ោបាយវបាបធម៌ផ្ងខ្ដរ។

ស្ិលាបៈខ្មមរអមតៈក្បតាញាចត
ិ តោំរទដល់ក្បកខជនទាំងអស្់ ក្ដ្យោមានោរក្រីស្ក្អើងអំៃីអាយុ ៃិោរភាៃ ជនាតិក្ដើម
ភាគតិច ក្ភទ អតតស្ញ្ញាណ្ក្ភទ ាថានភាៃរគួារ ាស្នា និងស្ងគមក្ស្ដឋកិចចក្
ៃិក្ស្ស្ចំក្ពាេះក្បកខនារី និងក្បកខជនមកៃីស្ហគមន៍ ខ្ដលមានស្ំក្

ើយ។ ក្យើងស្ូមក្លើកទឹកចិតតា

ងតិចទទួលបានឱោស្ក្នេះ។

ខាងក្រោមក្នេះ ាៃ័តមា
៌ នមៃា
ី ក់លាក់អំៃគ
ី ក្រមាង «និក្វស្នដ្ឋានរាវរាវ»៖
គហស្ោង្ិហេស្ដ្ឋ្
ា ស្ាេស្ជាេ
ក្តើគក្រមាងក្នេះាអវី?

គក្រមាងក្នេះទទួលបានោរោំរទហិរញ្ញវតថុៃម
ី ូលនិធជ
ិ បុន របចំអាស្ុី។

ក្រោមរបធានបទ «គុណតថ្មៃេបាបធម៌រួម» អនករាវរាវនឹងរតូវតរមូវឱាយ

អនុវតត គក្រមាងរាវរាវក្នេះក្ៅកនុងកមមវិធីផ្លាស្ប
់ តូរវបាបធម៌ «បុណាយរួម »។
អនករាវរាវនឹងអនុវតតគក្រមាងរាវរាវក្នេះ កនុងចំក្ណ្មស្ិលាបករ និង

អនកចូលរួម ខ្ដលមកៃីតប
ំ ន់ក្មគងគ និងជបុន ខ្ដលអក្ញ្ជើញចូលរួមកនុងកមម
វិធី «បុណ្ាយរួម» ក្ដ្យផ្ទាល់។

គក្រមាងមូលនិធិក្នេះ មានក្ោលបំណ្ងាក់លាក់ដច
ូ ខាងក្រោម៖

 រាវរាវៃីរបពៃណ្ីតស្រនតីរួម, ក្បតិកភណ្ឌវបាបធម៌អរូបី និងគុណ្តពមៃ
, ោរក្រៀនស្ូរតៃីោតា
នា មរយៈស្ិោខាាលា ឬោរផ្លស្
ា ់បតូរបទ
ៃិក្ាធន៍ៃោ
ី នាក្ៅវិញក្ៅមក

 កាងបណ្តញ
ា ពដគូ រវាងអនកជំនាញវបាបធម៌មកៃីតប
ំ ន់ក្មគងគ

របក្ទស្ជបុន និងតំបន់អាស្ុី កនង
ុ ក្ោលបំណ្ងក្វវងយល់ និងរុក
រកបរិបទរួមពនវបាបធម៌អរូបី ក្ដើមាបប
ី ក្ងកើតឱោស្ស្រមាប់ោរស្ហ
ោរនាក្ៃលខាងមុម

 រុករក អក្ងកត និងវាយតពមៃក្លើគរមូ ខ្ដលមាននិរនតរភាៃស្រមាប់

កមមវិធីផ្លាស្ប
់ តូរវបាបធម៌ និងោរស្ហោរាពដគូថ្នាកត
់ ំបន់ ក្ដ្យ
ខ្ផ្ែកក្លើក្ោលោរគុណ្តពមៃវបាបធម៌រួម

 ខ្ចករំខ្លកភាៃចរមុេះ និងស្មាបូរខ្បបពនវបាបធម៌អាស្ុី និងគុណ្តពមៃ
របស្់វាាមួយអនកចូលរួមកនុង «បុណ្ាយរួម» និងាធារណ្ជន។

ក្តើនរណ្អាចដ្ក់ពាកាយកនុងគក្រមាង
ក្នេះបាន?

 ស្ិលាបករ និងអនកជំនាញខ្ផ្នកស្ិលាបៈ

 អនករាវរាវ អនកនិៃនធ និង អនកក្ធវើវិក្វចនា
 ស្ិស្ាស និស្ាសិត

 ស្មាជិកស្ហគមន៍

ផ្ុតកំណ្ត់ទទួលពាកាយ

ពថ្ៃទី ៣១ ខ្មឧស្ភា ឆនាំ ២០១៩

រយៈក្ៃលពនគក្រមាង

ៃីពថ្ៃទី ២២ ខ្ម ស្ីោ ដល់ ពថ្ៃទី ៣០ ខ្មកញ្ញា ឆនាំ ២០១៩

អតថរបក្ោជន៍ពនគក្រមាង

ក្ៅកនុងរយៈក្ៃលគក្រមាងនិក្វស្នដ្ឋានទាំងមូល (៦ ស្បាតាហ៍) អនករាវរាវ
នឹងទទួលបាន៖


របាក់ឧបតថមភចំនន
ួ ៦០០ ដុលាលារ



របាក់ស្រមាប់ោរក្ធវើដំក្ណ្ើរចំនួន ៥០ ដុលាលារ (ខ្តមួយដង)



ោរានាក់ក្ៅ អំ



កខ្នៃងក្ធវើោរស្រមាប់ោរស្ិកាារាវរាវ និងោររបឹកាាក្ោបល់

ង
ុ ក្ៃលនិក្វស្នដ្ឋន
ា

ារបចំៃីអងគោរស្ិលាបៈខ្មមរអមតៈ


ោររបឹកាាក្ោបល់/ខ្ណ្នាំៃីអក
ន រាវរាវអាជីៃ



ឱោស្ក្ធវើបទបងាហញ
ា ក្ដើមបា ីបានក្ោបល់រត



ឱោស្កនង
ុ ោរកាងបណ្តាញទំនាក់ទំនង និងចូលរួមកនុង

ប់

«បុណ្ាយរួម»
ឱោស្កនង
ុ ោរកាងអាជីៃរាវរាវ កនុងវិស្័យស្ិលាបៈ



ទីតាំងពនគក្រមាង

គក្រមាងរតូវអនុវតតក្ៅកនុងក្មតតក្ស្ៀមរាប របក្ទស្កមពា
ុ ។

លកខែណឌហស្រើសហរើស៖
-

មូលនិធទា
ិ ំងក្នេះ គឺស្រមាប់អនកខ្ដលកំៃុងរស្់ក្ៅកនង
ុ របក្ទស្កមពុា និងមានអតតស្ញ្ញាណ្ប័ណ្ណស្ញ្ជត
ា ិ
កមពុា លិមិតឆ្ៃងខ្ដន ឬទិដ្ឋាោរ K Visa1។

-

ករមិតភាាអង់ក្គៃស្អាចទំនាក់ទន
ំ ងបាន
ោរក្បតាញាចិតតមស្
ព ់កនុងោរអនុវតតគក្រមាង

ទស្មង់ថ្្ការហសនើសុាំ៖

រតូវខ្តាពាកាយក្ស្នើស្ុំរបស្់អងគោរស្ិលាបៈខ្មមរអមតៈ។ ស្ូមភាជាបម
់ កាមួយនូវឯការពាក់ៃ័នដ
ធ ូចខ្ដល
បានតរមូវឲាយមាន។ ពាកាយក្ស្នើស្អា
ុំ ចាភាាខ្មមរ ឬអង់ក្គៃស្។

ពាកាយក្ស្នើស្ុំ អាចបំក្ៃញក្ដ្យពដ ឬក្ដ្យកុំៃយា ូទ័រ។ របស្ិនក្បើក្បកខជនមានភាៃលំបាកកនង
ុ ោរបំក្ៃញ
ពាកាយក្ស្នើស្ុំ ស្ូមទាក់ទងមកក្លមទូរស្័ៃទ +855 (0)77 480 483។

ក្បកខជនខ្ដលទទួលបានក្ាគជ័យៃីគក្រមាងក្នេះ នឹងរតូវរបាប់ៃីលទធផ្លក្ៅពថ្ៃទី ០១ ខ្មមិថ្ុនាឆនាំ ២០១៩ ។ ស្ូម
ក្ផ្ញើពាកាយក្ស្នើស្ម
ុំ កោន់អ៊ីខ្មលresidency@cambodianlivingarts.org។
ឧបតថមភក្ដ្យ:

1

បុគគលក
ិ អងគោរស្ិលាបៈខ្មមរអមតៈ មិនអាចដ្ក់ពាកាយក្ស្នើស្ុំមូលនិធិក្នេះក្ទ។

