
    ក្នងុចេំណាមការផ យដណំងឹល្អទំាងេនះ ្រពះវិហារទលួេគាកបានទទលួ 
ការគំា្រទពីេលាក Tjak Latumahina ជនជាតិឥណូេនសីុ ក្នងុការែចក
ចាយ្រពះបន្ទូលក៏ដូចជាែផ្នកថវិកាផងែដរស្រមាប់កម្មវិធទំីាងមលូ។ កម្ម
វិធេីនាះមានអ្នកចលូរួម្របមាណពី២០០េទៅ៣០០នាក់េរៀងរាល់យប់ ក្នុង
េនាះមានសមាជកិរបស់្រពះវិហារផាល់ នងិអ្នកែដលមិនែមនជាសមាជកិ 
េនៅេឡើយ។ 
    ១៣នាកប់ានសំេរចចតិ្តទទលួពធិបីណុ ្រជមជុទកឹេនៅៃថ្ងទ៣ី០ ែខតលុា 
ឆំា២០១៧ បនាបព់បីានសិក ្រពះគម្ពរីជាមយួប៉ាស្ទរ័នងឹអ្នកបេំរីកចិ្ចការ 
របស់្រពះវិហារ។ ជាការេលើកទកឹចតិ្ត ្រពះវិហារបានផ្តល់ជនូនវូស ប្័រត ក៏
ដចូជាសំភារៈសិក មយួចនំនួបែន្ថមេទៀតក្នងុេគាលបណំងជយួឲ សមាជកិ
ថ្មកីានែ់តរីកចេំរីនក្នងុការេដើរជាមយួនងិ្រពះជាមាស់។ 
 េនៅចងុបញ្ចបៃ់នកម្មវិធផី យដណំងឹល្អេនះ មានមនុស មយួចនំនួបាន
េឆ្លើយតបេទៅនងិការអពំាវនាវរបស់អ្នកែចកចាយ្រពះបន្ទលូ ពកួេគបាន
េ្រកាកឈរ្រពមទំាងេដើរេទៅខាងមខុពកួជនំុទំំាងមលូ។ សូមសរេសើរដេំកើង
ដល់្រពះជាមាស់ក្នងុការប៉ះពាល់ដល់ចតិ្តអ្នកទំាងអស់គាេនាះតាមរយៈ្រពះ
បន្ទលូែដលែចកចាយេដាយវាគ្មនិរបស់េយើង។ ព្ីរពះវិហារ េយើងបានេរៀបចំ
គេំរាងេដើម បីេ្រងៀន្រពះគម្ពរីែថមេទៀតដល់អ្នកែដលចាបអ់ារម្មណច៍ងសិ់ក
ែស្វងយល់បែន្ថមេទៀតព្ីរពះេយសូ៊វ។ 

្របសិនេបើេលាកអ្នកមានទូរសព្ទែ័ដលដំេណើរការេដាយ
(Android) េលាកអ្នកអាចទាញយកតាមរយៈ  
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េលខេចញផ្សាយ #០៦ 

្រ ពឹត្តិ ប័ ្រតព័ត៌មានៃនេបសកកម្ម េសេវនេដយអាត់េវនទីស្ទកម្ពុជា 

្រតីមាសទី៣ ឆា្ន ំ២០១៧  

េបសកកម្មេសេវនេដយអាត់េវនទីស្ទកម្ពុជាៈ ផ្ទះេលខ ១៥ ផ្លូវេលខ ៥៦៨ សងា្កត់បឹងកក់២ ខណទ័លួេគាក រាជធានីភ្នំេពញ 

 ្រពះគម្ពរីម៉ាថាយ ២៨:១៩-២០ "ដេូច្នះ ចរូេទៅបញ្ចុះ 
បញ្ចលូឲ មានសិស េនៅ្រគបទំ់ាងសាសន៍ ្រពមទំាងេធ្វើ
បណុ ្រជមជុទកឹឲ េដាយនវូ្រពះនាម្រពះវរបតិា 
្រពះរាជបុ្រតា នឹង្រពះវិ ណបរិសុទ្ធចុះ េហើយ
បេ្រងៀនឲ េគកានត់ាម្រគបទំ់ាងេសចក្តែីដលខ្ញុបំាន
បងា្គបម់កអ្នករាល់ គាផង េហើយេមើល ខ្ញុំក៏េនៅជាមួយ
នឹងអ្នករាល់គាជារាល់ៃថ្ងែដរ ដរាបដល់បំផុតកល ។ 
អាែម៉ន ។ 
 េនះគជឺាទនំលួខសុ្រតវូរបស់មនសុ ្រគបគ់ា។ បនាប ់
ពីសកម្មភាពៃនការចុះសួរសុខទុក្ខ នងិការបេ្រងៀន្រពះ
គម្ពរី ្រពះវិហាររួមទំាង្រកមុថាយបង្គមំយួចនំនួបានេរៀបចំ 
េធ្វើកម្មវិធីផ យដំណឹងល្អ េដើម ី្របមូលផលថាយ្រពះ
ជាមាស់ កដ៏ចូជាសាបេ្រពាះ្រគាបព់ជូៃនេសចក្តសីងឃឹម 
និងេសចក្តីសេ្រងា្គះថ្មីៗបន្តេទៀតផងែដរ។  
 រហូតមក្រតឹមចុង្រតីមាសទី៣ ៃនឆំា២០១៧េនះ 
យាង៉េហាចណាស់កម៏ានកម្មវិធផី យដណំងឹល្អចនំនួ៦
ែដលបានេរៀបចេំឡើងេដាយ្រពះវិហារ នងិ្រកមុថាយបង្គំ
េនៅតាមកែន្លងេផ ងៗគារួមមាន៖ េខត្តកំពង់ធ ំ េខត្ត
េពាធិ៍សាត់ េខត្តកំពត េខត្ត្រកេចះ េខត្តៃ្រពែវង និង
្រពះវិហារទលួេគាកភ្នេំពញ។ ជាលទ្ធផលពកីម្មវិធផី យ 
ដណំងឹល្អទំាងេនះ មានសមាជកិថ្មបីានទទលួពធិបីណុ  
្រជមជុទកឹចនំនួ៥៩នាក ់ ្រពមទំាងមានបងប្អនូមយួចនំនួ 
េផ ងេទៀតមានចណំាបអ់ារម្មណក៍្នងុការសិក ្រពះគម្ពរី។ 

កា រ ្រ ប មូ ល ផ ល ជា េ ព ល ៃ ន អំ ណ រ េ នៅ ែ ផ ន ដី  នឹ ង េ នៅ ឋា ន សួ គ៌  



 ជាថ្មមី្តងេទៀតមជ មណលហ្វកឹហ្វនឺបានេពញេទៅេដាយអ្នក
ចលូរួម្របមាណជា៤៣អ្នកមកពេីខត្តនានាទទំូាង្របេទសកម្ពជុា 
េនះជាសិកា្ខសាលាសមាជកិសកម្មែដលបានេរៀបចេំឡើងរយៈ
េពលពរីៃថ្ងចាបព់ៃីថ្ងទ២ី៦ដល់២៧ ែខសីហា ឆំា២០១៧េដាយ
េបសកកម្មេសេវនេដយអាតេ់វនទសី្ទកម្ពជុា។  
    សិកា្ខសាលាេនះមានេគាលបណំងេឡើងទកឹចតិ្តដល់សមាជកិ 
្រកមុជនំុឲំ ចលូរួមព្រងងឹេសចក្តជីេំនឿផាល់ខ្លនួកដ៏ចូជាអ្នកដៃទ
ជាសមាជកិរបស់ខ្លនួផងែដរ។ ពកួេគនងឹកាយេទៅជាបគុ្គលយាង៉ 
សំខានក់្នងុការេលើកទកឹចតិ្តដល់អ្នកដៃទេទៀតឲ មានសកម្មភាព
ខាងេសចក្តជីេំនឿកដ៏ចូជាចលូរួមផ យដំណងឹល្អរបស់្រពះេយសូ៊វ 
្រគសី្ទដល់អ្នកដៃទ។ េនះកជ៏ាយុទ្ធសា្រស្តមយួ្រសបេទៅតាមទសិ
េដៅរបស់្រពះវិហារផងែដរ គកឺារចលូរួមព្ីរគបស់មាជកិេដើម ជីយួ
ឲ ្រពះវិហាររីកលូតលាស់។ 
 សិកា្ខកាមមានការសំភសិីក ែស្វងយល់ជាខំាងពេីមេរៀន 

ែដលបានែចកចាយពសំីណាកម់្រន្តមីសិិន។ ពកួេគែថមទំាងបានេស្នើ
ឲ មានសិកា្ខសាលាែបបេនះេទៀតយាង៉េហាចណាស់ពរីេលើកក្នងុមយួ
ឆំា ្របេយាជនឲ៍ បានសិក បែន្ថមអពំរីេបៀបែដលពកួេគអាចជួយឲ
ពកួេគផាល់កាយេទៅជាសមាជកិដមំ៏ានងិរួមចែំណកជយួឲ សមាជកិ
្រពះ-វិហារដៃទេទៀតមានជំេនឿមំាែដរ។ ការរួមសហការគាេនាះេយើង
អាចបេង្ហើយកចិ្ចការែដល្រពះជាមាស់បានបងា្គបម់ក។ រួចេហើយេយើង
អាចែ្រសកយាង៉មានអំណរេនៅៃថ្ងែដល្រពះ្រទងន់ងឹយាងមកវិញេនៅ
េពលឆាប់ៗ ខាងមខុេនះ។ 

 ្រពះបាន្របទាន្រពះពរយាង៉េ្រចើនដល់្របេទសកម្ពជុា េបើេទាះបជីារដវូេភ្លៀងឆំាេនះមានការ 
ពបិាកក្នងុការេធ្វើដេំណើរតាមផ្លវូមយួចនំនួក្នងុេខត្តបាតដ់បំង ្រពមទំាងមានកែន្លងមយួចនំនួ
េទៀតទទួលរងនវូទកឹជនំនក់េ៏ដាយ។ ប៉ែុន្ត ្រពះមានអណំាចេលើអ្វីៗ ្រគាបយ់ាង៉រួមទំាង
អាកាសធាតផុងែដរ។ ្រទងប់ានេឆ្លើយតបេទៅនងឹេសចក្តអីធសិានរបស់េយើង េពាលគេឺភ្លៀង
បានឈប។់ ្រពះបានបេញ្ជៀសេភ្លៀងេនៅេពលែដលេយើងមានកម្មវិធជីបួជុផំ យដណំងឹល្អ។ 
ដេូច្នះេហើយេទើបបានមានមនុស ជាេ្រចើនអាចបានមកចូលរួមនងិសាប្់រពះបន្ទលូរបស់្រពះ
ជាមាស់េនៅក្នងុឪកាសេនាះ។ 

 កចិ្ចការទំាងឡាយក្នងុការេរៀបចកំម្មវិធផី យដណំងឹល្អមយួេនះ គបឺានចាបេ់ផ្តើមតំាងពី
មយួឆំាមនុមកេម្លះ។ អ្នកបេំរី្រទងប់ានចុះេធ្វើកចិ្ចការពផី្ទះមយួេទៅផ្ទះមយួេទៀតក្នងុការអេញ្ជើញ
បងប្អនូឲ សិក ្រពះគម្ពរី។ ពកួេគបានដកឹនំាយាង៉សកម្មដល់្រកមុតចូកដ៏ចូជាបគុ្គលផាល់
ខ្លនួមាក់ៗ ឲ សំភសិីក ្រពះគម្ពរី។ ខណៈៃថ្ងៃនពធិផី យដណំងឹល្អបានឈានចលូមកដល់ 
ពកួេយើងបានេរៀបចំជាេរាង េកៅអ ី នងិអពំលូេភ្លើង។ ផំាងពដិាយាង៉្រសស់សាតបានេលើក
េឡើងែដលនយិាយទាកទ់ងេទៅនងិ្របធានបទែដលេលាកប៉ាស្ទរ័ Francis Amer នងឹែចក 
ចាយ។ រីឯនាយកដានយុវជនៃនេបសកកម្មអាតេ់វនទសី្ទកម្ពជុាវិញកប៏ានចលូរួមជយួេ្រជាមែ្រជង
ផងែដរ េដាយបាន្របមលូយុវជនស្ម្័រគចតិ្តពេីខត្តឧត្តរមានជយ័ េពាធិ៍សាត ់ នងិពេីខត្ត
េសៀមរាបេដើម ជីយួដល់កម្មវិធេីនះ។ េពលៃថ្ងៃនកម្មវិធេីនះបានមកដល់មានមនុស ្របមាណ
ជាជាង២០០នាកម់កចលូរួម នងិរងចំ់ាសាប្់រពះបន្ទលូ។ ្រកមុជនំុេំនៅជតិទេីនាះបាននំាញាត ិ

មតិ្តរបស់ពកួេគមកចួលរួម ខ្លះេទៀតកប៏ាននំាសិស នសិុស របស់ពកួេគមក 
 

ែដរ។ េនៅេពលប៉ាស្ទរ័ Francis Amer 

េធ្វើការអពំាវនាវថា “េតើមានអ្នកខ្លះចង់
េដើរតាម្រពះេយសូ៊វ?”េនាះមានមនសុ
ជាេ្រចើនបានេ្រកាងឈរេឡើង។ េនៅៃថ្ង
ចងុបញ្ចបៃ់នការផ យដណំងឹល្អេនះមាន 
មនសុ ៣នាកប់ានសំេរចចតិ្តថាយខ្លនួ
េទៅ្រពះតាមរយៈពធិបីណុ ្រជមជុទកឹ។  
 េនៅក្នងុបន្ទបត់ចូមយួជតិបន្ទបផ់ យ 
ដណំងឹល្អេនាះ មានកមុារៗជាង១០០
នាកប់ានមកចូលរួមក្នងុកម្មវិធផី យ
ដណំងឹល្អេ្រកាម្របធានបទ “ េពល្រពះ
េយសូ៊វមានបន្ទលូ េនាះអ្វីៗ កេ៏កើតមាន
េឡើង ” ។ ពកួេគមកេដាយេដើរ ខ្លះជិះ
កង ់ នងិមេធ បាយមយួចនំនួេទៀត។ 
ជាការគរួឲ កតសំ់គាល់ មានកម្មវិធី
្របណំាងទកូងេនៅមនិឆាយពទីតំីាងៃន
ការផ យដណំងឹល្អរបស់េយើងេនាះេទ 
ប៉ែុន្ត កមុារទំាងអស់េនាះេនៅែតសំេរច
ចតិ្តមកចលូរួមកម្មវិធផី យដណំងឹល្អជា 
ជាងេទៅចលូរួមពធិ្ីរបណាងំទកូងេនាះ
េទៅវិញ។ សូមសរេសើរដេំកើងដល់្រពះ! 
េនៅចងុបញ្ចបព់កួេគបានេរៀនអពំេីលាក
សន្នវិាសទំាងមលូសាបប់ងា្គប្់រទង ់េហើយ 
េយើងកគ៏រួែតសាបប់ងា្គប្់រទងែ់ដរ។ 

 កម្មវិធីផ យដំណងឹល្អេខត្តបាត់ដំបង (៤-៥ ែខតលុា  ឆាំ២០១៧) 

 សិកា្ខសាលាសមាជិកសកម្ម 

ទំព័រ – ២ – 



   វិទ ុសំ េឡងេម្រតីភាព  មយួចនំនួក្នងុការសិក ្រពះគម្ពរីបែន្ថមេទៀត។ មានមនុស មយួ
ចនំនួបានសំេរចចតិ្តទទលួបណុ ្រជមជុទកឹ នងិបានកាយជា
សមាជកិយាង៉សកម្មេទៀតផង។  
 សំរាបអ់្នកសាបម់យួចនំនួ ការសាបវិ់ទ គុជឺាវិធែីតមយួគត់
ែដលអាចឮនូវសារៃនេសចក្តសីេ្រងា្គះតាមរយៈ្រពះេយសូ៊វ្រគសី្ទ
បាន។ សូមចលូរួមអធសិានឲ អ្នកសាបទំ់ាងអស់មនិថាេពល
យបឬ់េពលៃថ្ងេទ សូមឲ ចតិ្តពកួេគបានទទួលយក្រពះេយសូ៊វ។ 
 េលាកអ្នកអាចចូលរួមជាៃដគរូបស់េយើងខ្ញុបំានតាមរយៈ 
ការែចកចាយដំណងឹពវិីទ សំុេឡងេម្រតភីាពដល់អ្នកដៃទ ផាល់
ជាវិទ ដុល់េគ ឬកជ៏យួែចកចាយសំភារៈមយួចនំនួដចូជា 
េសៀវេភៅ សីុឌ ីនងិឧបករណម៍យួចនំនួេទៀតជាេដើម។ល។ 

 ែថបបំន៉េនៅៃថ្ងេនះ  េរៀនសូ្រតស្រមាបៃ់ថ្ងែស្អក េរៀបចចំរិតលក្ខណៈស្រមាបភ់ាព
អស់កល   េនះគជឺាទសិេដៅរបស់េយើងចេំពាះវិស័យអបរ់។ 
 េដើម េីលើកកពំស់គណុភាពៃនសាលាជាពិេសសសាលាអាតេ់វនទសី្ទតចូៗទទំូាង
្របេទសកម្ពជុា នាយកដានអបរ់េនៅេ្រកាមការចង្អលុបងាញពេីបសកកម្មេសេវនេដយ 
អាតេ់វនទសី្ទ បានេរៀបចសិំកា្ខសាលាដល់្រគូៗ របស់េយើង្របចំាឆំា។ 
 មនុេពលេបើកបេវសនកាលឆំាេនះ នាយកដានអបរ់សហការជាមយួ្របធាននាយក 
ដានយុវជនបានេរៀបចសិំកា្ខសាលាដល់្រគូៗ េនៅតាមសាលានានាេនៅេ្រកាម្របធាន
បទ “្រគែូដលយកចតិ្តទកុដាក ់យុទ្ធសា្រស្តៃនការបេ្រងៀនែដលមាន្របសិទ្ធភាព នងិ
យុទ្ធសា្រស្តក្នងុការេដាះ្រសាយចេំពាះសិស ែដលមានឥរិយាបទមនិ្រតមឹ្រតវូ ”។  
 សិកា្ខសាលាេនះមាន្រគូៗ ចលូរួម៥៦នាកម់កពសីាលានានារួមបញ្ចលូអាយសីុសីុ
ផងែដរ។  
 េគាលបណំងដធ៏ៃំនសាលាអាតេ់វនទសី្ទគមឺនិែមន្រគានែ់តេរៀបចសិំស នសិុស  

 វិទ សំុេឡងេម្រតភីាពជាែផ្នកមយួៃនវិទ អុាតេ់វនទសី្ទពភិព
េលាក។ វាគជឺាពន័្ធកចិ្ចៃនវិទ ជុាសកលរបស់្រពះវិហារេសេវន 
េដយអាតេ់វនទសី្ទ។ ទសិេដៅៃនវិទ េុនះគ ឺ ផ ព្វផ យពេីសចក្តី
សងឃឹមេនៅក្នងុ្រពះ្រគសី្ទដល់អ្នកែដលរស់េនៅកែន្លងែដលអ្នកផ យ 
ដណំងឹពបិាកចលូេទៅដល់ េដើម ឲី ពកួេគបានឮ្រពះបន្ទលូជា
ភាសារបស់ពកួេគផាល់។  
 តាមរយៈកម្មវិធវិីទ សំុេឡងេម្រតភីាព គមឺានមនុស ជា
េ្រចើនបានទទួល្រពះពរតាមរយៈសារៃនេសចក្តសីងឃឹម នងិេសចក្តី
សេ្រងា្គះតាមរយៈវិទ  ុ ្របពន័្ធផ ព្វផ យសង្គម នងិវិធមីយួចនំនួ
េទៀត។ តាមរយៈការផ យេនះ មានអ្នកសាបេ់ស្នើសំុនវូសំភារៈ 

 សិកា្ខសាលា្រគូបេ្រងៀន 

ទំាងអស់ឲ កាយេទៅជាធនធានដល៏្អសំរាប់
េលាកយិេនះប៉េុណាោះេនាះេទ ប៉ែុន្ត េដើម ី
សាេឡើងវិញនវូទរំងែ់ដលបានបាតប់ងែ់ដល
្រពះបានបេង្កើតតំាងពេីដើមកេំណើតេលាកយិ
មកេម្លះ។ 
 េយើងចងេ់ឃើញ្រគទំូាងអស់េដើរតដួចូជា
ប៉ាស្ទរ័ស្រមាបសិ់ស នសិុស  ្រពមទំាង
បេ្រងៀនពេីមេរៀនៃនេសចក្តជីេំនឿផងែដរ។ 
នាយកដានអបរ់សូមែថ្លងអណំរគណុដល់ 
មសិិនសំរាបក់ារគំា្រទទំាង្រសុងចេំពាះ 
វិស័យអបរ់ េហើយកសូ៏មអរគណុចេំពាះថាក់
ដកឹនំាៃនសាលានានាែដលបានបញ្ជនូ្រគូៗ  
មកចលូរួមក្នងុសិកាសាលាេនះ។  
 ខ្ញុែំដលជា្របធាននាយកដានអបរ់ បាន
ទទលួ្រពះពរចេំពាះឪកាសក្នងុការែចក
ចាយនវូបទពិេសាធនទំ៍ាងឡាយដល់សិកា្ខ
កាមទំាងអស់ែដលពកួេគហាកប់ដីចូជាពន្លឺ
ស្រមាបសិ់ស របស់ខ្លនួ។ 

 ទំព័រ – ៣ – 



 ៃថ្ងទ២ី៥ ែខឧសភា ឆំា២០១៧ គជឹាៃថ្ងដែ៏សនរេភើបរីករាយ
មយួស្រមាប្់របជាពលរដ្ឋែដលរស់េនៅក្នងុឃំុគគរីធ ំ ្រសុក
បារាយណ ៌ េខត្តកពំងធ់ ំ េដាយេ្រពាះថាមានអគារមណលសុខ
ភាព នងិបន្ទបរ់ងចំ់ាស្រមាលមយួខ្នងបានបងាញខ្លនួេឡើង 
បនាបព់កីារសាងសង ់បានចបរួ់ចរាល់ជាសាពរនងិបានសេមាធ
េបើកដាកឲ់ េ្របើ្របាស់ចាបព់េីពល េនះតេទៅ។ 
 ក្នងុឪកាសពធីសីេមាធេនះអ្នកចលូរួមសរុបមាន៨៦៨ នាក។់ 
ក្នងុេនាះរួមមាន ឯ.ឧ. សុខ លូ អភបិាលៃនគណៈអភិបាលេខត្ត
កពំងធ់ ំេលាក រាល់៉ វាត៉ ់២  ែដលជាអតតីនាយកអង្គការអា្រដា
អន្តរជាតរិយៈេពល១៥ឆំា រួមជាមយួនងឹសហការី េលាករ៉ាល់ 
 វាត៉៣់ នងិេលាក េជម ឡានងី ែដលពកួគាតទំ់ាងអស់គាជា
តណំាងមកពីែហពអនីធេឺណសិុនណល ែដលជាមាស់ ជនំយួ
ថវិកាៃនការសាងសង់មណលសុខភាពនងិបន្ទបរ់ងចំ់ាស្រមាល 
មយួេនះ នងិមណលសុខភាពពរីបែន្ថមេទៀតែដលនងឹចាបេ់ផ្តើម 
ដេំណើរការសាងសងក់្នងុេពលឆាប់ៗ ខាងមុខេនះ។ មានវត្តមាន
េនៅទេីនាះែដរ េលាក ម៉ាក ស្វសូី នាយកអង្គការអា្រដាកម្ពជុា 
អភបិាល នងិអភបិាលរង្រសុក នងិម្រន្តមីកពសីាបន័ពាកព់ន័្ធ 
្រពមទំាងអាជាធរែដនដី ្របធាននងិអន្ុរបធានការិយាល័យ
្រសុក ្របតបិត្ត ិ ្របធានមណលសុខភាព េលាក ឡុង ែកវ 
្របធានគេ្រមាងអង្គការអា្រដាកម្ពជុា នងិសហការី េលាក េសាម 
សុវណ្ណន ី ្របធាន្រពះវិហារេសេវនេដយអាតែ់វនទសី្ទ្របចំាតបំន ់
្រពមទំាង្របជាពលរដ្ឋនងិសិស នសិុស ក្នងុឃំុគគរីធផំងែដរ។ 
េនៅក្នងុឪកាសៃនពធីសីេមាធេនះ េលាក ឡុង ែកវ ្របធាន
គេ្រមាងអង្គការអា្រដាកម្ពជុា ្របចំាេខត្តកពំងធ់ ំបានេឡើង រាយ
ការណេ៌ដាយសេង្ខបអពំដីេំណើរការៃនការសាងសង ់ នងិៃដគ ូ
សហការនានាែដលបាន ចលូរួមេធ្វើឲ ការសាងសងអ់ាគារ មណល 
សុខភាពនិងបន្ទបរ់ងចំ់ាស្រមាលេនះ្របកបេដាយេជាគជយ័។ 
េលាក ឡុង ែកវ កប៏ានឲ  ដងឹបន្តេទៀតអពំគីេ្រមាងពរីេផ ង
េទៀតរបស់ អង្គការអា្រដាកម្ពុជាែដលកំពុង្របតបិត្តេិនៅក្នងុ
េខត្តកពំងធ់។ំ ទមីយួគគឺេ្រមាងអាហារូបត្ថម្ភ ស្រមាបម់ាតា នងិ
    កមុារអាយេុ្រកាម២ឆំា (គេ្រមាងន)ំ ែដលបាន 

 គេ្រមាងេនះសំេដៅេលើកកពំស់សានភាពអាហារូបត្ថម្ភដល់សមាជកិ
្រគសួារចនំនួ២២០០០នាក ់ ជាពេិសស្រស្តកី្នងុវ័យបន្តពជូនងិកមុារ។ 
ទពីរី គគឺេ្រមាងមេត្តយ សិក គរូំសាលា្របាសាទែដលទទួលការ
ឧបត្ថម្ភពមីជ មណល សិក  Kindercare Learning Center នងិ
អា្រដាញូ៉វហ េីឡន។ គេ្រមាងេនះបានសាងសងអ់ាគារមេត្តយ សិស  
ចនំនួ១ខ្នងមាន ១បន្ទបេ់នៅឆំា២០១៤។ េ្រកាយមកេនៅឆំា ២០១៥ 
អង្គការអា្រដា បានសហការ ជាមយួអង្គការ រូមធរីូដសាងសង់អាគារ 
សិក ១ខ្នងបែន្ថមេទៀតមាន៦បន្ទប ់ជនំសួអាគារ ចាស់ែដលបាន
បាក្់រទឌុេ្រទាមេ្របើការែលងេកើត ។ េ្រកៅពេីនះគេ្រមាងេនៅបន្តផ្តល់ 
ជនំយួែផ្នកបេច្ចកេទសនិងការបណ្ដុះបណា្ដល ដល់្រគបូេ្រងៀន នងិ
ែផ្នកេហដារចនាសម្ពន័្ធសាលា្រពមទំាងមានការគំា្រទអបរ់ែផ្នកអាហា 
រូបត្ថម្ភេនៅក្នងុសហគមន៍េនាះេដាយមានកចិ្ចសហ្របតបិត្តកិារជា
មយួគេ្រមាងនខំាងេលើ។  

 េនៅក្នងុឪកាសេនាះែដរ ឯ.ឧ. សុខ លូ អភបិាលៃនគណៈអភិ 
បាលេខត្តកពំងធ់បំានមាន្របសាសន៍ែថ្លងអណំរគណុ យាង៉្រជាល
េ្រជៅដល់អង្គការអា្រដាកម្ពជុានងិមាស់ជនំយួែដលបាន្របែម្របមលូ 
ធនធានេដើម សីាងសងម់ណលសុខភាពេនះ ្រពមទំាងបែន្ថមនវូ
បន្ទបរ់ងចំ់ាស្រមាលមយួផងែដរ។ ឯ.ឧ. សុខ លូ បានអពំាវនាវដល់
ការិយាល័យ្រសុក្របតបិត្តឲិ ធានាបាននវូការផ្តល់េសវា្របកបេដាយ 
គណុភាពនិងេស្មើភាពគាដល់សហគមន៍ េហើយឲ មានការែថទាំ
អាគារ្របកបេដាយវិជាជវីៈ។ ទំាងអង្គការ អា្រដាកម្ពជុា នងិេលាក 
រាល់៉ វាត៉ ់មកពែីហពអនីធេឺណសិុនណល បានបេញ្ចញនវូអារម្មណ៌
សប យរីករាយដចូៗគា នងិែថ្លងអណំរគណុចេំពាះកចិ្ចសហ
្របតបិត្តកិារដល៏្អពអីាជាធរមលូដាន្រគបលំ់ដាបថ់ាក ់ នងិៃដគពូាកព់ន័្ធ 
នានា ស្រមាបស់កម្មភាពដល៏្អ េនៅក្នងុការអភវិឌ នស៍ហគមន៍ឲ
បានល្អ្របេសើរ ្របកបេដាយការទទលួខសុ្រតវូ នងិមាននរិន្តរភាព។ 
      តណំាងសហគមន៍មយួរូបែដលបានចលូរួមក្នងុពធិេីនះបានសែម្តង 
នវូអារម្មណ ៍ “ ខ្ញុសំប យ នងិរេភើបរីករាយខំាងណាស់ែដលមានេសវា 
សុខាភបិាលែដលមានវត្តមានេនៅក្នងុសហគមន៍របស់េយើងខ្ញុ ំ េហើយ 
េយើងខ្ញុសូំមែថ្លងអណំរគណុដល់មាស់ជនំយួ ្រពមទំាងម្រន្តពីាក់
ពន័្ធទំាងឡាយែដលបេង្កើតឲ មានមណលសុខភាពេនះេឡើង ”។  

 

 ពិធីសេមាធដាក់ឲ េ្របើ ្របាស់អគារមណលសុខភាព   

នឹងកំពុងអនុវត្ត សកម្មភាពរបស់ខ្លួន េនៅ
េលើភូមិេគាលេដៅចំនួន៤៤ ក្នងុឃំុចនំនួ៩ 
ៃន្រសុកបារាយណ ៌នងិសន្ទកុ។ គេ្រមាងេនះ
ទទលួបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពធីនាគារេស ៀង 
អាហារកាណាដា (CFGB)នងិអង្គការអា្រដា 
កាណាដា។ គេ្រមាងេនះមានរយៈេពល៥០
ែខ ែដលបានចាបេ់ផ្តើមតំាងពឆំីា២០១៥។ 

ទំព័រ – ៤ – 


