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ន ៅន្រៅមមលប់ ២   
ប្រកាសស្សែងរកអ្នករចនា សិល្បករ និងស្ថ ារត្យករប្ររ់ររូ! 

បរើកឱកាសដល់្ជំនាន់ននភាពនចនប្រត្ិដឋសប្រារ់ឱកាសរចនាទើរបងកើត្ថ្មើ (CANOPY) ប ា F3 
(Friends Futures Factory)។ 

ជំនាន់ននភាពនចនប្រត្ិដឋបានសហការជាមួយនឹងអ្ងគការមិត្តសំឡាញ់ជាថ្មើមតងបទៀត្ បដើមបអី្នុវត្ត
របប្រាង «ប ាបប្កាមមលរ់ ២»  ប ា F3 (Friends Futures Factory)។ ពួកបយើងកំពុងស្សែងរក
យុវជននចនប្រត្ិដឋមួយររូ បដើមបបីសនើរបប្រាងរចនាថ្មើមួយសប្រារ់ប្ែើទើរបងកើត្រប ត ាោះអាសននប ាកនុងទើធ្ល ា 
F3 ប ាយរបប្រាងបនាោះត្ត្ូវរបំល្ចអំ្ពើសំណង់ប្រវត្តិស្ាប្សតដ៏សមបូរស្ររ និងអាចបប្រើប្បាស់ជាទើតាាំង
ល្កខណៈសហរមន៍។  

អ្នកនចនប្រត្ិដឋវយ័បកមងនឹងរចនា និងស្ាងសង់ទើថ្មើមួយសប្រារ់រយៈបពល្ខ្លើ ប ាយបប្រើប្បាស់សរភ ារៈ
នានាស្ដល្មិនរ ោះពាល់្ដល់្ររសិ្ថ ាន បហើយពួកបរនឹងទទួល្ការរង្ហ ាត់្រង្ហ ាញពើប ាក Charles 
Gallavardin និង Dominique Desmet ស្ដល្មកពើសទូឌើយ ៉ូស្ថ ារត្យកមមកាណ៉ូ បពៀ Kanopea 
Architecture Studio (បារាាំង) និង T3 Architects (បវៀត្ ាម និងកមពុជា)។ រំនតិ្ននការ
រចនាត្ត្ូវបប្រើប្បាស់សរភ ារៈស្ដល្៖ 

មៅន្បភពនេញពីធមមជៅតិ សមភ ៅរៈបបបសររីៅង្គ ឬយកនេញពីសំរៅម ន ីយបកច្េៃន ីង្វញិ  

និង  

អៅេចៅក់នចៅលន ៅយសុវតថិភៅព ឬអៅេន្បី្រៅស់ន ីង្វញិ បន្ទ ៅប់ពីគន្មៅង្រៅនបញ្ចប់។ 

ប ាល្រំណងននការរចនាបនោះ រឺបដើមបរីបងកើត្ជាទើថ្មើមួយស្ដល្ផ្តល់្មលរ់សប្រារ់អ្នកមកទសសនាទើតាាំង 
និងសប្រារ់កមមវ ិ្ ើបផ្សងៗប ា F3។ ទើស្ដល្របងកើត្ប ើងសប្រារ់រយៈបពល្រប ត ាោះអាសននបនោះនឹងត្ត្ូវ
ដំប ើងប ាបល្ើទើតាាំងស្ដល្រានប្ស្ារ់ ប ាយមនិរានការការផ្ល ាស់រតូរអ្ែើ្ំដុំ ប ើយ។  

របប្រាងរចនាបជារជយ័នឹងទទួល្បានប្បាក់រង្ែ ាន់៥០០ ដុ ល ារ។ អ្នករចនានឹងរានឱកាសស្ាងសង់ទើ
របងកើត្ថ្មើមួយប ាចុងឆន ាាំ ប ាយរានការ ាាំប្ទពើត្រូស្ណនាាំ និងអ្នកសមប័្រចិត្ត ក៏ដ៉ូចជាទទួល្បានថ្វកិា
សប្រារ់ទិញសរភ ារៈផ្ងស្ដរ។  



 

 

ដំន ីររៅរច្នរៅរន្រីសនរសី  

ច្ងៃផុតកំ ត់ទទួលពៅកយ៖ អ្នករចនាត្ត្ូវស្ត្រញ្ជូនរំនិត្ននការរចនាទាាំងប្សុងប្ត្ឹមនថ្ៃទើ១៦ ស្ខ្បមស្ា 
ឆន ាាំ២០២៣ បហើយរាល់្ពាកយបសនើសុំ ស្ដល្បានទទួល្បប្កាយបរ ាង១២ ពាក់ក ត ាល្អាប្ធ្ាត្ឈាន
ច៉ូល្នថ្ៃ១៧ បមស្ា នឹងត្ត្ូវចាត់្ទុកថាមិនរានល្កខណៈប្ររ់ប្ ាន់។  

នបកខរនជៅប់រន្មីស៣របូ៖  រណៈកមមការនឹងបប្ជើសបរសីបរកខជនជារ់ជបប្មើសចំនួនរើររូ តាមរយៈ
ពាកយបសនើសុំ ស្ដល្បានរញ្ជូនមក។ បឈម ាោះររស់ពួកបរនឹងត្ត្ូវប្រកាសប ានថ្ៃទើ ២៩ ស្ខ្បមស្ា ឆន ាាំ
២០២៣ បហើយបរកខជនរន ាក់នឹងទទួល្បានប្បាក់រង្ែ ាន់ ១០០ ដុ ល ារ។  

ពៅកយនសៃីសំុេុង្ន្រៅយ៖ បរកខជនជារ់ជបប្មើស៣ររូ នឹងទទួល្បានមត្ិប្ត្ រ់ពើរណៈកមមការ និង
រានឱកាសរហ៉ូត្ដល់្នថ្ៃ៣១ ស្ខ្ឧសភា ឆន ាាំ២០២៣ បដើមបរីញ្ជូនរបប្រាងសប្មច (Master Plan) 
ទាាំងប្សុង និងរំនិត្រចនាឌើហសាញស្ដល្បានស្កស្ប្រប ាយស្ផ្ែកបល្ើមត្បិ្ត្ រ់។  

គន្មៅង្រេន្ៅរយ័លៅភី៖ ពាកយបសនើសុំមួយកនុងចំប ាមរើបនោះនឹងត្ត្ូវបប្ជើសបរសីជារបប្រាងជយ័ ាភើ
ពើរណៈកមមការ។ របប្រាងរចនាជយ័ ាភើនឹងត្ត្ូវប្រកាសប ានថ្ៃទើ៨ ស្ខ្មិថ្ុនា ឆន ាាំ២០២៣ នងិទទួល្
បានប្បាក់រង្ែ ាន់ ៥០០ ដុ ល ារ។  
 

រួបជៅមួយគ ៈកមមរៅរ 

ជយ័ ាភើ អាចជាអ្នករចនា ឬប្កុមអ្នករចនា នឹងត្ត្ូវបប្ជើសបរសីប ាយរណៈកមមការអាជើពស្ដល្មកពើវ ិ
សយ័បផ្សងៗ ន ា 

Charles Gallavardin សហស្ថ ារនិកនន សទូឌើយ ៉ូស្ថ ារត្យកមមកាណ៉ូ បពៀ Kanopea 
Architecture Studio (បារាាំង)  |  T3 Architects (បវៀត្ ាម និងកមពុជា) និង KANOPYA 
LIVING (អ្នកផ្គត់្ផ្គង់លំ្ប ា ឋ ានត្៉ូចៗ) 

Dominique Desmet នាយកប្ររ់ប្រង T3 កមពុជា - ស្ថ ារត្យករ និងអ្នកបរៀរចំប្កុង (ប្របទស
បារាាំង) សហស្ថ ារនិកនន T3 CBD ស្ថ ារត្យករប ាកមពុជា 

Map Somaya នាយកអ្ងគការមិត្តសំឡាញ់ 

Sebastien Marot ស្ថ ារនិក និងជានាយកប្រត្ិរត្តិអ្ងគការមិត្តសំឡាញ់អ្នតរជាត្ិ 

Dana Langlois ស្ថ ារនិក និងនាយិកាននជំនាន់ននភាពនចនប្រត្ិដឋ | ហាងកាបហែចាវ ា  
 

 



 

 

តៅរៅង្នពលនវលៅសំខៅន់ៗ 

១៨ កុមភៈ  ប្រកាសបប្ជើសបរសីបរកខជន 

១៨ មិនា  រទរង្ហ ាញ និង ទសសនកិចច ជួរជាមួយអ្នកបរៀរចំ និងសួរសំណួរ 

១៦ បមស្ា  នថ្ៃផ្ុត្កំណត់្បប្ជើសបរសី 

២៩ បមស្ា  ប្រកាសបរកខជនជារ់ជបប្មើស ៣ររូ 

៣១ ឧសភា  មត្ិប្ត្ រ់ពើរណៈកមមការ បរកខជនជារ់ជបប្មើសត្ត្ូវអ្ភិវឌឍ និង ាក់របប្រាង
Master Plan ប្ត្ឹមនថ្ៃទើ៣១ ស្ខ្ឧសភា 

៨ មិថ្ុនា  ប្រកាសជយ័ ាភើ 

ស្ខ្វចិឆិកា  ស្ាងសង់ស្ន ានដ 

ស្ខ្្នូ   កមមវ ិ្ ើសបរព ា្ស្ន ានដ «ប ាបប្កាមមលរ់ ២» 
 

នរណៅអៅេ ៅក់ពៅកយេូលរមួរៅន 

បរកខជនត្ត្ូវរំបពញល្កខខ្ណឌ ដ៉ូចខាងបប្កាម៖ 

- ជាសិសស ឬជាអ្នកអាជើពកនុងវសិយ័សិល្បៈ រចនា ឬស្ថ ារត្យកមម 
- រានសញ្ជ ាត្ិកមពុជា 
- អាយុចបនល ាោះ ១៨ ប ា៣០ឆន ាាំ 
- អាចជាស្ន ានដស្ត្ឯង ឬជាប្កុម រ ុស្នតសរាជិកទាាំងអ្ស់ត្ត្ូវរានល្កខខ្ណឌ ដ៉ូចខាងបល្ើ។ 

 

រនបៀប ៅក់ពៅកយ 

រំបពញទប្មង់ខាងបប្កាមកនុងទំហំ A3 បហើយបផ្ញើជាPDF ប ាកាន់ hello@javacreativecafe.com 
ឬរំបពញកនុងតំ្ណhttps://forms.gle/J6uSbPFCid6oYdBbA 

១. ទំពរ័មុខ្ 
ក. បឈម ាោះ ៖ 
ខ្. អាយុ ៖ 
រ. ទំនាក់ទំនង ៖ 
ឃ. ការសិកសា ឬការង្ាររចចុរបនន 
ង. ររយិាយរបប្រាង (២០០ ប ា៥០០ ពាកយ) 

mailto:hello@javacreativecafe.com
https://forms.gle/J6uSbPFCid6oYdBbA


 

២. រចនាប ាល្រំនិត្ រមួរាន៖ 
ក. ររូភាពបយាង/ផ្ទ ាាំងររូសបប្មច រមួទាាំងសរភ ារៈស្ដល្នឹងត្ត្ូវបប្រើ (១-២ ទំពរ័) 
ខ្. រលង់បម (រាប្ត្ ឋ ាន ១/១០០) (១ ទំពរ័) 
រ. រំន៉ូរប ាយស្ផ្នក (១/១០០) (១ ទំពរ័) 
ឃ. រំន៉ូរប្ពាង (ឬររូស្ររ 3D) (១-៣ ទំពរ័) 
 

បរកខជនត្ត្ូវអ្បញ្ជើញច៉ូល្រមួកនុងរទរង្ហ ាញ និងទសសនាកស្នលងតាាំងស្ន ានដ បដើមបបីវែងយល់្រស្នថមអំ្ពើ
ដំបណើរការ ាក់ពាកយប ានថ្ៃទើ ២៥ ស្ខ្កុមភៈ និង នថ្ៃទើ ១៨ ស្ខ្មើនា ឆន ាាំ ២០២៣។ 

សប្រារ់សំណួរបផ្សងៗ ស៉ូមទាក់ទងប ាកាន់ hello@javacreativecafe.com ឬបផ្ញើស្ារប ាកាន់ 
https://www.facebook.com/creativegeneration.art  

បរកខជនស្ដល្ជារ់ជបប្មើស ចំនួន ៣ ររូ ត្ត្មូវឱយបផ្ញើឯកស្ារមួយចំនួនដ៉ូចខាងបប្កាម ប្ត្ឹមនថ្ៃទើ ៣១ 
ស្ខ្ឧសភា ឆន ាាំ ២០២៣ បដើមបកីនុងជបប្មើសជាជយ័ ាភើការរចនា ៖ 

១. ការរមួរញ្ចូល្របប្រាងជាមួយទើតាាំងស្ន ានដ រមួទាាំងMaster Plan ស្ដល្រានធ្ាត្ុដ៉ូចខាង
បប្កាម៖ 

ក. ទើតាាំងននទើរបងកើត្ថ្មើ (canopy) 
ខ្. ការច៉ូល្ប ាកាន់ទើរបងកើត្ចមើ (canopy) 
រ. ទិសប្ពោះអាទិត្យ និងទសិខ្យល់្ 
ឃ. ទិដឋភាពសំខាន់ៗ 

២. រញ្ជ ាក់សរភ ារៈ 
៣. ល្មែិត្សំខាន់ការស្ាងសង់ 

 

ប ាបប្កាមមលរ់ (Under the Canopy) រឺជារបប្រាងមួយប ាយជំនាន់ននភាពនចនប្រត្ិដឋ ស្ដល្នាាំមក
ជ៉ូនប ាយ Dana Langlois សហការជាមួយអ្ងគការនដរ៉ូ មិត្តសំឡាញ់អ្នតរជាត្ិ។ ស៉ូមស្ថ្លងអំ្ណរ
រុណជាពិបសសចំបពាោះអ្នកស្ណនាាំសមប័្រចិត្ត Charles Gallavardin និង Dominique Desmet 
។ 

របប្រាង «ប ាបប្កាមមលរ់» អាចដំបណើរការបាន បប្កាមការ ាាំប្ទដ៏សរបុរសររស់រច ាស់ជំនួយឯកជន 
Debra Fram + Eric Schwartz ។ 
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