
 

 

ទិ េសៀវេភកុមរអន្តរជតិ េលីកទី៥េនកមពុជ 
២៥ មីន ២០១៧ េនសួនចបរៃន លសននសីិទចតុមមុខ 

េរៀបចំេឡងីេ យសមគម « យបី៊បី៊ ៉យកមពុជ» 

« យបី៊បី៊ ៉យកមពុជ»ជអ្វ?ី 
 

យបី៊បី៊ ៉យកមពុជ គឺជប ្ត ញសហគមន៍អនកែដល្រស ញ់េសៀវេភ និងអំ ន េហយីមនករេប្តជញ ចិត្តរមួគន កនុងករអភិវឌ
វស័ិយអំ នស្រមប់កុមរ មរយៈករជំរញុឲយមន្រពឹត្តកិរណ៍ននែដលជឱកសឲយកុមរ ចចូលរមួ និង នេសៀវេភ
ែដលខ្លួនចូលចិត្តបនេ យេសរ ី។  សមជិករបស់េយងី រមួមន ្រគឹះ ថ នេបះពុមពផ យអនកនិពនធវចិិ្រតករប ្ណ រក  អនកបកែ្រប អនក
ែចកចយេសៀវេភ អនកអប់រ ំនិងអនកមកពីវស័ិយនន ែដលមនទស នវស័ិយដូចគន នឹងេគលបំណងកនុងករផ ព្វផ យ 
និងជំរុញករ នេនកមពុជ ។ យបី៊បី៊ ៉យកមពុជ គឺជសមជិកថន ក់ជតិ្របចេំនកមពុជ ៃនអងគករអន្តរជតិ យបី៊បី៊ ៉យ (International 
Board on Books for Young People - ជភ ែខមរ៖ ្រកុម្របឹក អន្តរជតិស្ដីពីេសៀវេភស្រមប់កុមរ និងយុវជន-www.ibby.org)ែដលមនទី
ន ក់ករេនទី្រកុង ប៉ែសល ្របេទសស្វីសនិងមន្របេទសជសមជិកជង៧០ទូទងំពិភពេ ក។ 
យបី៊បី៊ ៉យកមពុជ េប្តជញ ចិត្តកនុងករបណ្ដុ ះវបបធម៌អំ ន និងវស័ិយផលិតេសៀវេភកុមរេនកនុង្របេទសកមពុជ មរយៈករេធ្វីសហ្របតិបត្តិករ

ជមយួអងគករៃដគូ និងបុគគលែដលពក់ព័នធនឹងវស័ិយផលិតនិងែចកចយេសៀវេភ េដីមបជំីរុញករ ន។ យបី៊បី៊ ៉យកមពុជ គឺជសមគមមិនរក
្របក់ចំេណញ មិន្របកន់និនន ករនេយបយ មយួ េហយី្រគប់សកមមភពទងំ យរបស់ខ្លួនគឺ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីនិងស្រមបស្រមួលេ យ
អនកសម័្រគចិត្ត។ 
ករចូលរមួជសមជិកៃនអងគករ យបី៊បី៊ ៉យអន្តរជតិ គឺបនផ្តល់នូវឱកសដល់អងគករកនុង្រសុកែដលមនមូល ្ឋ នេនកមពុជ កនុងករេរៀនសូ្រតពី
្របេទសេផ ងេទៀតែដលកំពុងសថតិេនកនុងដំ ក់កល្រសេដៀងគន  េនកនុងវស័ិយផលិតនិងអភិវឌ េសៀវេភស្រមប់កុមរ ែដលមនគុណភពទងំ
ែផនកសិលបៈ និងអក រ ្រស្ត្របកបេ យខ្លឹម រល្អ។ េលីសពីេនះ េនះក៏ជករដក្រសង់បទពិេ ធន៍នន េដីមបជំីរុញករ ន និងករ
ផ ព្វផ យេសៀវេភឲយកន់ែតទូលំទូ យដល់កុមរ និងអនក នដៃទេទៀតេនកមពុជ។ ក៏ជយួជំរុញករផ ព្វផ យពីេសៀវេភកុមរេនកមពុជ ជ
ភ ែខមរ ដល់អនក ននន្រគប់ជតិ សន៍េនជំុវញិពិភពេ កែដរ។ 
េបសកកមមរបស់ យបី៊បី៊ ៉យកមពុជ ៖ 

 ផ្តល់ករគ្ំរទនិងជំនយួដល់អងគករៃដគូ និងបុគគលទងំ យ ែដលេធ្វីករេនកនុងវស័ិយេសៀវេភកុមរវស័ិយអប់រ ំនិងវស័ិយែដល
ទក់ទងេផ ងៗេទៀត។ 

 េលីកកមពស់ករផ្ល ស់ប្តូរៃនជំនញ និងចំេណះដឹងែដលពក់ព័នធេទនឹងេសៀវេភកុមរ ទងំេនថន ក់ជតិ និងថន ក់អន្តរជតិ។ 
 េលីកទឹកចិត្តដល់ករអភិវឌ ទំនក់ទំនងរ ងៃដគូេនកនុង្របេទសកមពុជ និងប ្ត ្របេទសេផ ងៗេទៀត ែដលេធ្វីករងរេលីវស័ិយ

េសៀវេភកុមរ។ 
សមជិករបស់ យបី៊បី៊ ៉យមន ៖ 



អងគករសីុប៉ (SIPAR) 

អងគកររូមធូរដី (Room to Read) 

អងគករសន្តិសម័្រគចិត្ត (SVA) 

អងគករ Save the Children 
អងគករដំរសី 
អងគករេសៀវេភពហុ (Open Book) 
្រគឹះ ថ នេបះពុមពផ យឯកជន 
និង អនកនិពនធ អនកគំនូរ អនកបកែ្រប ប ្ណ រក  ្រគូបេ្រងៀន ។ល។ 
 
្រពឹត្តកិរណ៍ «ទិ េសៀវេភកុមរអន្តរជតិ» 
កនុងរយៈេពល៤ឆន ជំប់ៗគន កន្លងមក យបី៊បី៊ ៉យកមពុជបនេរៀបចំ្របរពធទិ េសៀវេភកុមរអន្តរជតិេន្របេទសកមពុជ។ ្រកុមករងរេយងី
បនេធ្វីគេ្រមង និងបនេរៀបចំ្រពឹត្តិករណ៍មយួេនះ ែដលេផ្ត តសំខន់េលីេសៀវេភស្រមបកុ់មរ្រគប់ក្រមិត េហយីអងគករៃដគូជសមជិករបស់
េយងី ក៏បនចូលរមួផ្តល់ករកម ន្ត និងសកមមភពមយួចំននួ។ ្រកុមករងរេយងីសេ្រមចេរៀបចំ្រពឹត្តិករណ៍េនះេនសួនចបរទី ធរណៈ 
ែដលជទី ងំល្អេហយីមនុស មន ជេ្រចីន ចចូលរមួបនេ យេសរ ី។ 
ឆន ២ំ០១៧េនះ កមមវធីិទិ េសៀវេភកុមរអន្តរជតិនឹង្របរព្វេឡងីេនសួនចបរៃន លសនិនសីទចតុមមុខ េ យេផ្ដ តេលី្របធនបទ «សត្វៃ្រព»។ 
 
កមមវធីិ្រពង 
 

េម៉ង សកមមភពេលីឆក 

េពល្រពកឹ   

8:30 – 9:00 
 

សកមមភពនិទនេរឿងកុមរេ្រកម្របធនបទ «សត្វៃ្រព» 
ប ្ណ រក អងគករសីុប៉ 

9:00 – 9:30 សកមមភពែលបងទញ រមមណ៍ និងសកមមភពនិទនេរឿងេ យអងគករ
សន្តិសម័្រគចិត្ត(SVA) 

9:30 – 10:00 ករសែម្តងេ ខ ន ែដល ច់េរឿងយកេចញពីេសៀវេភ  

10:00 – 11:00 
ករគូរគំនូរជ្រកុមដឹកនេំ យ្រកុមករងរអងគកររូមធូរដីេ្រកម្របធនបទ 
«សត្វៃ្រព» 

រេសៀល  



2:00 – 3:30 
 

សកមមភព្របកតួករ ន 

3:30 – 4:00 សកមមភពែលបងទញ រមមណ៍ និងសកមមភពនិទនេរឿងេ យ
អងគករសន្តិសម័្រគចិត្ត 

4:30 – 5:00 ករសែម្តងេ ខ ន ែដល ច់េរឿងយកេចញពីេសៀវេភ 

5:00 – 5:15 ករសែម្តងមតិរបស់កុមរ ែដលចូលចិត្ត នេសៀវេភ 

5:30 – 5:45 ករផ្ដល់រង្វ ន់ដល់ជ័យ ភី 

សកមមភពខងេ្រកមឆក 

8:00 – 6:30  ករ ងំពិព័រណ៍គំនូរេ្រកម្របធនបទ «សត្វៃ្រព» 

8:30 – 5:00  សកមមភពគំនូរេលីៃផទមុខ  

9:00 – 11:00 ែលបងលបង្របជញ េលីមុខវទិយ ្រស្ត និងបេចចកវទិយ 

3:00 – 5:00 េ ខ នតុកក  នេរឿង និង នឮៗ្រកុមករងររបស់អងគករេសៀវេភពហុ 

3:30 – 5:30 
សកមមភពករផលិតេសៀវេភេ យៃដ និងករេរៀនសរេសរេរឿងកុមរេ្រកម
្របធនបទ «សត្វៃ្រព» 

 
 
    


