
 
 

សេចក្ដីប្រកាេព័ត៌មាន 
ពិព័រណ៍សេៀវសៅសេៀមរារនឹងសរើក្ទ្វារស្វាគមន៍ស្ធារណជនថ្ងៃទី២៥ ខែមិងុនា 

 
ជាលលើកដំបូងកនុងលេត្តល ៀមរាប កមមវធីិពិពរ័ណ៍ល ៀវលៅដដលលរៀបចំលោយ រណ្ណាល័យមជាឈមណឌលសែមរ

េិក្ាា និង រណ្ណាល័យអាសមរិក្ សែតតសេៀមរារ នឹងលបើកទទទួលសាធារណជនចូលរមួ  លោយល រ ីលៅថ្ងៃទី២៥ 
ដេមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២២  លៅបរលិវណ មជឈមណឌ លលេមរ ិកា  ថិត្កនុងវត្តដំណាក ់ លេត្តល ៀមរាប ចាបពី់ល ៉ោ ង៧
ព្ពឹក ដល់ល ៉ោ ង៧ល្ងៃ ច។ 

អ្នក្ប្េី ឈ េីុវសេង ព្បធានបណាា ល័យមជឈមណឌ លលេមរ ិកា  នព្បសា នថ៍ា កមមវពិិពរ័ណ៍
ល ៀវលៅលនេះលធវើល ើងលព្ោមព្បធានបទ «ចារ់ស ដ្ើមការអានពីពួក្សយើង»។ អ្នកព្ ីបនតថា លោលបំណងចមបងកនុង
ោរលរៀបចំព្ពឹត្តិោរណ៍លនេះល ើង គឺលដើមបជីព្មុញទឹកចិត្តដល់យុវជន បអូនៗ ិ សនិ សតិ្ និងសាធារណជន ឱ្យចាប់
អារមមណ៍ោនដ់ត្ខ្ល ងំបដនថមលទៀត្ លៅលលើោរពព្ងីកចំលណេះដឹងរប ់េលួន តាមរយៈោរអានល ៀវលៅ។ 

អ្នក្ប្េី ឈ េីុវសេង៖ «កមមវធីិពិពរ័ណ៍ល ៀវលៅល ៀមរាប ដដលលយើងេំុ្លរៀបចំល ើងជាលលើកដំបូងលនេះ 
បានទទួលោរចូលរមួ និងោពំ្ទពី អ្នកនិពនធ អ្នកលបាេះពុមពផ្សាយ ព្គឹេះសាថ នអ្បរ់ ំបណាា ល័យ និងបណាា ោរ ព្ប ណ
៣០សាថ បន័។ លយើងេំុ្ចងឱ់្យព្ពឹត្តិោរណ៍លនេះ ោល យលៅជាលវទិោរ ព្ បោ់រអ្ប់រ ំនិងវបបធម ៌ដដលព្បមូលផំុ្្សលោយ
 ហគមនអ៍្នក ិកា អ្នកព្ ល្ងញ់ោរអាន និងសាធារណជនទងំអ្ ់លដើមប ីដចករដំលកចំលណេះដឹង និងលលើកទឹក
ចិត្តោន លៅវញិលៅមក កនុងោរជព្មុញឱ្យោរអានល ៀវលៅោល យជាទ ល ប»់។  

លព្ៅពីោរតាងំបង្ហា ញ ្ងពិ់ពរ័ណ៍ ដដល នោរលក់ល ៀវលៅបញុ្េះត្ថ្មល និងោរផ្្សល់ជូនពិល  ៗ កមម
វធីិពិពរ័ណ៍ល ៀវលៅល ៀមរាប ក ៏ន កមមភាពលផ្សសងៗជាលព្ចើនលទៀត្ដូចជា៖ កមមវធីិដចករដំលកចំលណេះដឹងអំ្ពីោរ
អាន កិច្ពិភាកាអំ្ពីគនលឹេះទទួលបានអាហារូបករណ៍ទងំកនុង និងលព្ៅព្បលទ  លោយអ្តី្ត្និ សតិ្អាហារូករណ៍ 
និងព្បធានកមមវធីិអាហារូបករណ៍  ួនល ៀវលៅកុ រ ទ សនីយភាព ិលបៈរបា ំ និងចាបីុដងដវង ោរលលងដលបង
កំសានតយករង្ហវ ន ់ោរបរច្ិាគល ៀវលៅ និង កមមភាពជាលព្ចើនលផ្សសងលទៀត្។  

 
អ្នកចូលរមួោក់ តងត់ាងំបង្ហា ញកនុងព្ពឹត្តិោរណ៍លនេះរមួ ន៖ ល ៀមរាបបណាា ល័យ, បណាា ោរ ីុបា៉ោ , អ្ងគ

ោរយលសាធរ, វទិាសាថ នរា៉ោ អ្ ុលវ៉ោ លលនប កឺចាប ិ់ទធិមនុ ស និង មនុ សធមអ៌្នតរជាតិ្, សារៈមនទីរល ដឋកិច្ និង
រូបិយវត្ថុ ព្ពេះព្ ីឦសានវរ មន័,  ំលណរ, បល ៊ូរ ៉ោូលមន លបាេះពុមពផ្សាយ, វជិាា សាថ នបារាងំចុងបូព៌ព្បលទ , លវហា ៍, អ្ងគោរ
មជឈមណឌ ល ិកាបណតុ េះបណាត លកសាង នតិភាព និងលោេះព្សាយទំនា ់, បណាា ល័យ លម៉ោងលី លជ. គួច, 
មណឌ ល ិកាសាល្ងលរៀនកមពុជា, ធីល ៀវលៅ Bookstore & Café, បណាា ល័យបញញ វនត, បណាា ោរ ទំពរ័ និង អ្នក



និពនធល ៀវលៅ បុគគលល ន្ើមរប ់កមពុជា,  ហគមនស៍្រ តីកុដិ ូរ, មណឌ លព័ត្ ៌នសាធារណៈ, ព្គឹេះសាថ នហាត្ប ុក, 
សាកលវទិាល័យអ្ងគរ,   គមអ្នកនិពនធដេមរ, សាថ នទូត្ (ហាងោលហវ)។ 

 
កមមវធីិលនេះទទួលោរោពំ្ទលោយ នាយកោឋ នអ្បរ់ ំហរដឋអាលមរកិ ព្កុមព្បឹកាមជឈមណឌ លព្សាវព្ជាវអា

លមរកិលព្ៅព្បលទ  ព្ពមទងំទទួលោរ ហោរោពំ្ទពី វទិាសាថ នរា៉ោ អ្ ុលវ៉ោ លលនប កឺចាប ិ់ទធិមនុ ស និង មនុ ស
ធមអ៌្នតរជាតិ្  (RWI) លព្ោមោរឧបត្ថមភពីទីភាន កង់្ហរ ហព្បតិ្បត្តិោរអ្ភវិឌ្ឍនអ៍្នតរជាតិ្  ុយដអ្ត្។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/JointPublicInformationCenterpic/


ពិព័រណ៍ស ៀវសៅខ្នាតតូចសេតតស ៀមរាប 
ប្រធានរទ៖ “ចាប់ស ត្ើមការអានពីពួកស ើង” 

ថ្ងៃទី២៥ ខេមិងុនា ឆនាាំ២០២២ សៅររិសវនមជាឈមណឌលសេមរ ិកាា សេៀមរារ 
 

 កមមភាពសៅខ្ងកនុងស្លប្រជុុំមជាឈមណឌលែមរេិក្ាា 

ស  ាង កមមវិធី វាគ្មិន 

៨:00 - ៨:១៥  ច ុះឈ ម្ ុះ  

៨:១៥  - ៨:៤៥  ឈបើកកម្មវធីិជាម្ួយនឹងបទបង្ហា ញខ្លីទាកទ់ងនឹងតួ
នាទីបណ្ណា ល័យសម្រាប់ការសិកា ម្រាវម្រជាវ  

អ្នកម្រសី ឈ ស ីវឈេង 
ម្របធានបណ្ណា ល័យ 

ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លឈខ្ម្រសិកា 
 

៨:៤៥ - ៩:១៥  សំណួ្រ_ចឈម្លើយ យករង្ហា នអ់ាវយឺត  

 ម្រ ក ៣០នាទី 

៩:៤៥ - ១០:៤៥    កិចចពិភាកាអំ្ពី គនលឹុះទទួលបានអាហារូបករណ៍្ 
ទាងំកន ង និងឈម្រៅម្របឈទស 
 

 

1 - YSEALI  

2 - YSEALI Academic  

3 - TEA Program  

4 - SEAYLP  

5 - UGRAD  

6 - Junior Fellowship Program 

(CKS)  

7 - Raoul Wallenberg Institute  

សំនួរ ចឈម្លើយ ៣០នាទី ១០:៤៥ ម្រពឹក - ១១:១៥ ម្រពឹក 

 ម្រ កអាហារថ្ងៃម្រតង់ 

២:៣០ - ៤:៣០ បាឋកថាសតីអំ្ពី ឈេត អ្ាីចបំាចអ់ានឈសៀវឈៅ? អ្នកឧកញ៉ា  បណ្ឌិ ត គួច ឈម្៉ាងលី 

 

 កមមភាពខ្ងសម្រៅ ការតាំងពិព័រណ៍ សមា ាង៧ប្ពឹក្ ដល់សមា ាង ៧ល្ងាច 



     បណ្ណាល័  
- បណ្ណា ល័យម្ជ្ឍម្ណ្ឌ លឈខ្ម្រសិកា                          - ឈសៀម្រាបបណ្ណា ល័យ 
- សកម្មភាពក ារ (ការនិទានឈរឿង, គូររូប, ផាតព់ណ៌្)      - វជិាា ាា នបារាងំច ងបូព៌ម្របឈទស  
- ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លទំនាកទំ់នងពត័ា៌នាធារណ្ៈ             - ារម្នទីរម្រពុះម្រសីឦានតវរ មន័ (ស.ស.រ) 
- បណ្ណា ល័យអាឈម្រកិ                                  - បណ្ណា ល័យចល័តស ីបា៉ា  
- ម្ណ្ឌ លសិកាាលាឈរៀនកម្ព ជា      - បណ្ណា ល័យបញ្ញ វនត               
- ាកលវទិាល័យអ្ងគរ                                         
- បណ្ណា ល័យ ឈម្៉ាងលី ឈជ្. គួច                                     

  
បណ្ណាគារ  
- ធីឈសៀវឈៅ 
- បណ្ណា គារទំពរ័ និងអ្នកនិពនធឈសៀវឈៅប គគលឈ ន្ើម្របស់កម្ព ជា 

 
អ្នកនិពនធ និងស ោះពុមព ា្ា  
- សាគម្អ្នកនិពនធខ្ខ្មរ                                         - បលល៊ូរ ៉ាូឈម្ន ឈបាុះព ម្ពផ្សាយ 
- អ្ងគការស ីបា៉ា          - សំឈណ្រ 
- អ្ងគការយឈាធរ                                                     - ឈវហាស៍ 
- ម្រគឹុះាា នហាតបល ក 

 
ស្ថាប័នស ា្េងសទៀត 
- អ្ងគការម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លសិកាបណ្ត ុះបណ្ណត លកាងសនតិភាព និងឈ ុះម្រាយទំនាស់ (CPCS ) (អ្ងគការ) 
- វទិាាា នរា៉ា អ្ល លវ៉ា ឈលនបលឺកចាបសិ់ទធិម្ន សស និង ម្ន សសធម្អ៌្នតរជាតិ  (RWI)    
- សតងខ់្ចករខំ្លកឈសៀវឈៅ (ផ្សតល់ម្យួ ទទួលយកម្ួយ) 
- សេគម្នស៍្រសតីក ដិសូរ (សតងវ់តា អ្ន សាវរយី)៍ 
- ាា នទូតកាឈេា (សតងល់កក់ាឈេា)                           

ទ ាេនី ភាព ិលាបៈ ស  ាង ៤:៣០ ដល់ស  ាង ៦:៣0 ល្ងាច 

- ការសខ្ម្តងចប ីដងខ្វង លោយសិលបករ  ្ន ត លា 
- ការសខ្ម្តងរបា ំនិងឈលលងម្របពពណី្ ឈ យម្រកុម្របាមំ្ជ្ឈម្ណ្ឌ លជាតិយ វជ្នកម្ព ជា 

 


