
មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ភូមិនគរក្្

+

・ការអប់រំស្តអំីពីការជួសជុលប្រាសាទបុរាណ
・កម្មវិធីសុខុមាលភាពសម្រាប់់អ្នកបច្ច្រាកទ្រាស
・ការបណ្តះុបណ្តាលធនធានមនុស្រាស ។ល។　　　                  

・ការថ្រាទំាសុខុមាលភាព
・ការផ្គត់ផ្គង់សមា្ភារៈសិក្រាសា ។ល។　　                  

រក្សាក្រមរតកវប្បធម៌ និង
ប្្ង្គប្្សាទបុរាណ ហើយបន្សល់

ទៅកូនចៅជំនាន់ក្្យៗ។
បង្កើតបរិយាកាសការងារប្កប

ដោយទំនុកចិត្តដល់អ្នកភូមិ
ដ្លកំពុងធ្វើការតាមប្្សាទ។

ជមុ្ញឲ្យកុមារមានកមា្ល្ងំចិត្តសិក្សា 
និងមានសុខភាពល្អ ដើម្បីកា្លយ្ជា
កមា្ល្ងំជមុ្ញការអភិវឌ្ឍន៍ក្នងុតំបន់

・ការអប់រំស្តអំីពីបរិសា្ថាន
・សកម្មភាពដំាកូនឈើ ។ល។　　                  

ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកភូមិទាំងអស់ជាមួយនឹងកម្មកររស់នៅភូមិនគរក្្ ដ្លមកធ្វើការ
នៅការដ្ឋន្ជួសជុលប្្សាទ រួមជាមួយអ្នកឯកទ្សជនជាតិជបុ៉នដ្លតូ្វបានគ្បញ្ជនូ
មកធ្វើការងារជួសជុលប្្សាទក្នងុតំបន់អង្គរ បានចាប់ផ្តើមកកើតមានឡើងនៅឆ្ន្១ំ៩៩៤
មក។ នៅឆ្ន្ំ២០០៥ អង្គការក្្រដ្ឋ្ភិបាលក្នុងស្ុកដ្លមានឈ្ម្ះថា JST បានចាប់
កំណើតល្ចជារូបរាងឡើង។ ពិតជាមានភាពល្អប្សើរខ្ល្ំងណាស់ ប្សិនបើអង្គការ 
JST អាចស្ថតិនៅក្នងុឋានៈជាកន្លង្ប្មូលផ្តុ ំសម្្ប់មនុស្សមា្នទំ្ាងឡាយ រួមមានដូចជា
ភ្ញៀវទ្សចរបរទ្សដ្លមកទស្សនាប្្សាទ អ្នកភូមិដ្លធ្វើការនៅតាមប្្សាទ រួម
ទំាងភ្ញៀវបរទ្សដ្លជាប់ចិត្តស្ឡាញ់បរិយាកាស និងប្វិត្តសាស្តក្ម្ពជុា មកជួបជំុគ្ន្
 ដើម្បីស្វង្យល់ និងសិក្សាអំពីប្្ង្គប្្សាទបុរាណ។

JST

JST ជាអង្គការដ្រាលឧបត្ថម្ភគាំទ្រាដល់

ប្រាជាជន ដ្រាលកំពុងរស់នៅជាមួយ

សម្រាបត្តិប្រាតិកភណ្ឌ

កិច្ចថ្រារក្រាសាការពារប្រាសាទ

កិច្ចឧបត្ថម្ភកុមារ

កិច្ចអភិវឌ្រាឍន៍ក្នុងតំបន់

ទ្សចរបរទ្ស

តំបន់អនុវត្តន៍ការងារដ៏សំខាន់របស់JST

ប្្សាទអង្គរវត្ត

ប្្សាទតាព្ហ្ម
ប្រាសាទបាយ័ន

ភ្នបំាខ្ង

មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ភូមិនគរក្្

កុ្មរដ្ឋភិ្បាលជបុ៉ន-អាជា្ញធ្រអប្សរា ដើម្បីថ្រក្សាប្្សាទអង្គរ /

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានបាយ័ន

កាហ្វ១្.១.

ទីកុ្ងសៀមរាប / ផ្សារចាស់

រោងពិពណ័បាយ័ន

កុ្មការងារន្អង្គការ JST

អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងអង្គការ JST 

JST HP：http://www.jst-cambodia.net
　　   Email  ：info@jst-cambodia.net

　 ទីសា្នាក់ការកណ្តាលន្រាអង្គការ JST នៅកម្ពុជា       (JASA/UNESCO OFFICE)       
អាស័យដ្ឋន្：#056,កុ្មទី6, ភូមិត្ពំាងស្ះ, ឃំុគោកចក, សុ្កសៀមរាប
ប្ធាន：ជា ណុល
អ្នកទទួលបន្ទកុ      
TEL: 097-6710888 /  FAX：063-760-249

អ្នកគំទ្ពិស្ស : កុ្មរដ្ឋភិ្បាលជបុ៉ន-អាជា្ញធ្រអប្សរា ដើម្បីថ្រក្សាប្្សាទអង្គរ (JASA)

National Federation of UNESCO Associations in JAPAN

■ ការចូលរួមជាអ្នកស្ម័គ្រាចិត្ត ឬជានិស្រាសិតចុះស្រាវជ្រាវ
   អង្គការ JST កំពុងទទួលសា្វគ្មន៍ចំពោះនិស្សិតចុះស្្វជ្្វ សម្្ប់រយៈព្លខ្ល ី  
   និងរយៈព្លវ្ង។ ចំពោះអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមចូលទៅក្នងុ គ្ហទំព័រ !

×

Angkor Yamanami Fund
Ichinomiya Tyuo Rotary Club
NPO OASIS International
KWANSEI GAKUIN University
Kisui Water Treatment Japan, Inc.
KINAN UNESCO Association
KDDI Co., Ltd. 
KOTA Circuit YRP Kiriyama
International Development Center of Japan(IDCJ)
Shiogama Rotary Club
Tools for Self Reliance
Seishin Joshi Gakuin High School
TOYAMA Loins Club

Tanabe International Exchange Society(TIES)
Tokyo Shimbashi Rotary Club
Tokyo Rainbow Rotary Club 
Tokoname Rotary Club 
Together To the Future(TTF)
Ninohe Rotary Club
HAJIME JUKU
MITA & Co., Ltd.
Panasonic Corporation
Recycling Organization
TAIWA SEIKI Co., Ltd.
ROTARACT (Aichi)
Cafe Moi Moi

Joint  Support  Team 
    for Angkor Preservation and 
              Community Development
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JST NEWS 1

JST NEWS 2

ខួបគម្រាប់២០ឆ្នារំបស់ក្រាមុជួសជុលប្រាសាទJASA
កុ្មរដ្ឋភិ្បាលជបុ៉ន-អាជា្ញធ្រអប្សរា ដើម្បីថ្រក្សាប្្សាទអង្គរ (JASA) 
ដ្រាលប្រាៀបដូចជាមា្ដាយន្រាJSTបានចាប់កំណើតពីឆ្នា១ំ៩៩៤
រហូតមកដល់បច្ចបុ្រាបន្នន្រាះមានរយះព្រាល២០ឆ្នាហំើយ។ 
JSTកំពុងអនុវត្តន៍កម្មវិធីដូចជាការពន្រាយល់នៅការដា្ឋានជួសជុល
ដោយអ្នកជំនាញ និងការសាកល្រាបងបទពិសោធន៍ជួសជុល
ផងដ្រារ។                
បើលោកអ្នកមានចំណប់អារម្មណ៍សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុតំាមរយះE-mail ។

ការចាប់ផ្ដើមជួសជុលតោនិងនាគជាគម្រាងលើកទីពីរ!

គោលបំណងរបស់យើងគឺការផ្ទ្រារបច្ច្រាកទ្រាសពីជនជាតិខ្រា្មរទៅ
ជនជាតិខ្ម្រារដោយយើងបានចាប់ផ្ដើមគម្រាងលើកទីពីរន្រាះនៅខ្រា
ម្រាសាឆ្នា២ំ០១៤។ 
បុគ្គលិកដ្រាលបានបណ្តះុបណ្តាលកំពុងតសូ៊ក្នងុការជួសជុល
ប្រាសាទជារៀងរាល់ថ្ង្រា។

2014
ការន្រានាំពីសកម្មភាព

សាលាអនុវិទ្យាល័យបាយ័ន

រាល់ការផ្ទ្រារប្រាក់មូលនិធិ សូមប្រាើប្រាស់ល្រាខគណនីខាងក្រាម
PHNOM PENH COMMERCIAL BANK ,Siem Reap Branch

Bank account；JST      Account number；115-02-039007-7
Swift Code；PPCBKHPP



ដើម្រាបីបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្រាសដូចជាអ្នកបច្ច្រាកទ្រាសជួសជុលប្រាសាទជាដើម ដ្រាលជាធនធានសំខាន់ទ្រាទ្រាង់ក្នុងតំបន់ 
យើងបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់និងគ្រាប់គ្រាងសាលាអនុវិទ្រាយាល័យរដ្ឋមួយ ដ្រាលមិនធា្លប់មាននៅក្នុងតំបន់ន្រាះ។

រហូតមកដល់បច្ចុប្រាបន្នន្រាះ អង្គការJSTបានផ្ដល់ជំនួយទៅដល់
ភូមិនគរក្រាដ្រាលពីមុនមកមិនធា្លប់មានសាលាអនុវិទ្រាយាល័យ។    
ចំណ្រាក ភាគរយសិស្រាសដ្រាលបន្តទៅសិក្រាសានៅសាលាអនុវិទ្រាយា
ល័យគឺឃើញថាមានចំនួនមិនដល់១៥%ផង។    ពួកគ្រាត្រាូវបង្ខំ
ចិត្តបញ្រាឈប់ការសិក្រាសាដោយសារបញ្ហាបរិសា្ថានជុំវិញខ្លួន ។ 
ដោយមានសំណូមពរពីក្ម្រាងៗថា  ”ពួកខ្ញុំចង់បានសាលាអនុវិទ្រាយា
ល័យនៅក្នុងភូមិ” ដូច្ន្រាះហើយJSTបានសម្រាចចិត្តផ្ដល់ដីមួយ
កន្ល្រាងសម្រាប់សាងសង់សាលាអនុវិទ្រាយាល័យបាយ័ន ហើយបាន
ប្រាមូលមូលនិធិសប្រាបុរសធម៌ពីជនជាតិជប៉ុនដើម្រាបីសង់អាគារនិង
បន្ទប់សិក្រាសានៅក្នុងខ្រាតុលាឆ្នាំ២០១៣។ នៅដើមឆ្នាំន្រាះ មាន
សិស្រាសភាគច្រាើនបានបញ្ចប់ថា្នាក់បឋមសិក្រាសា ហើយបានបន្តការ
សិក្រាសានៅអនុវិទ្រាយាល័យបាយ័ន ដ្រាលនៅថា្នាក់ទី៧មានសិស្រាស
ចំនួន១៣៥នាក់ ហើយពួកគ្រាកំពុងព្រាយាយាមសិក្រាសាជារៀងរាល់
ថ្ង្រាដើម្រាបីគោលដៅអនាគតរៀងៗខ្លួន។

ការពង្រាីកចក្ខុវិស័យរបស់សិស្រាសដោយបង្កើតថា្នាក់ពិស្រាសនៅក្នុងតំបន់!
នៅសាលាអនុវិទ្រាយាល័យបាយ័ន ក្រាពីការបង្រាៀនតាមកម្មវិធីសិក្រាសាដូចថា្នាក់រដ្ឋនោះ យើងមានថា្នាក់ពិស្រាសដោយបានអញ្ជើញ
អ្នកជំនាញមកបង្រាៀនក្នុងមួយខ្រាប្រាហ្រាល២ទៅ៣ដងផងដ្រារ។ មកដល់ឥឡូវន្រាះ មានអ្នកជំនាញដូចជា អ្នកជំនាញជួសជុល
ប្រាសាទ អ្នកជំនាញបុរាណវិទ្រាយា អ្នកជំនាញទំនៀមទំលាប់ប្រាព្រាណី អ្នកស្រាវជ្រាវប្រាភ្រាទត្រាីទឹកសាប និងអ្នកគ្រាប់គ្រាងអង្គការ
NGOជាដើម។ ការបង្រាៀននោះមានអត្ថន័យជាក់ស្ដ្រាងខុសគា្នានឹងថា្នាក់ចំណ្រាះដឹងទូទៅ ដ្រាលធ្វើឲ្រាយសិស្រាសមានចំណប់អារម្មណ៍
ជ្រាលជ្រា ហើយធ្វើឲ្រាយក្ដីស្រាម្រាទៅថ្ង្រាអនាគតរបស់ពួកគ្រាមានភាពទូលំទូលាយផងដ្រារ។ 

ការបោះពុម្ព ”សៀវភៅគំនូរជួសជុលប្រាសាទ” 
ទុកជាសៀវភៅម្រារៀនរបស់អង្គការ JST
នៅក្នុងឆ្នាំន្រាះ អង្គការជួសជុលប្រាសាទហៅកាត់ថាJASA 
(កុ្មរដ្ឋភិ្បាលជបុ៉ន-អាជា្ញធ្រអប្សរា ដើម្បីថ្រក្សាប្្សាទអង្គរ ) 
ដ្រាលជាអ្នកបង្កើតអង្គការJST ឈានចូលដល់ខួបគម្រាប់២០ឆ្នាំ  
ហើយ។ JSTបានបង្កើត”សៀវភៅគំនូរជួសជុលប្រាសាទ”សំរាប់
កុមារកម្ពុជាដើម្រាបីឲ្រាយពួកគ្រាបានដឹងពីលទ្ធផលន្រាការជួសជុលប្រា
សាទមកដល់ព្រាលបច្ចុប្រាបន្នន្រាះមានដូចជាប្រាសាទបាយ័ននិង
ប្រាសាទអង្គរវត្តជាដើម ។ 
អ្នកជំនាញជួសជុលប្រាសាទជនជាតិខ្ម្រារបានប្រាើប្រាស់សៀវភៅ
ន្រាះធ្វើជាសមា្ភារះក្នុងការពន្រាយល់ពីបច្ច្រាកទ្រាសបុរាណជួសជុល
ប្រាសាទក្នុងម៉ោងពិស្រាស ទៅដល់សិស្រាសផងដ្រារ ។ ចំណ្រាះដឹង
និងចំណប់អារម្មណ៍របស់ពួកគ្រាទៅលើប្រាសាទបុរាណគឺជា
ជំហានដំបូងដើម្រាបីស្រាចស្រាង់អនាគតប្រាសាទនាព្រាលខាងមុខ។

ក្រាពីការទទូលយក និស្រាសិតជនជាតិជប៉ុនស្ម័គ្រាចិត្ត និងនិស្រាសិតចុះកម្មសិក្រាសា អង្គការបានរៀបចំកម្មវិធីចុះទស្រាសនកិច្ចនៅប្រាទ្រាសជប៉ុន សំរាប់មន្ត្រាីអប់រំកម្ពុជាផងដ្រារ។

ទស្រាសនកិច្ចសិក្រាសាផ្ទាល់នៅទីកន្ល្រាងអប់រំប្រាទ្រាសជ
ប៉ុន របស់ប្រាធានមន្ទីរ និងការិយាល័យអប់រំយុវជ
ននិងកីឡាខ្រាត្ត ក្រាុងសៀមរាប

អង្គការ JST កំពុងចូលរួមសហការពង្រាីកទំហំន្រាការផ្លស់ប្តូរបទពិសោធ
ន៍ទៅវិញទៅមក រវាងប្រាទ្រាសជប៉ុននិងប្រាទ្រាស
កម្ពុជា។ នៅឆ្នាំ២០១៣ ប្រាធានមន្ទីរ និងការិយាល័យអប់រំខ្រាត្ត 
ក្រាុងសៀមរាប ត្រាូវបានអញ្ចើញទៅធ្វើទស្រាសនកិច្ចនៅការិយាល័យអប់រំប្រា
ទ្រាសជប៉ុន តាមរយៈលោកនាយកសាលាគរុកោសល្រាយនៅប្រាទ្រាសជប៉ុ
ន។ ម៉្រាយាងទៀតអង្គការបានរៀបចំអោយមានការចូល
ជួបសំន្រាះសំណលជាផ្លូវការ រវាងអភិបាលក្រាុងតំបន់ស្វយ័តជបុ៉ន 
ជាមួយអភិបាលខ្រាត្តសៀមរាបផងដ្រារ។ ក្រាពីន្រាះ អង្គការបានរៀបចំ
កម្មវិធីផ្លស់ប្តូររវប្រាបធម៌ជាមួយក្ម្រាងជនបទ និងរៀបចំការទស្រាសនាការដា្ឋាន
ជួសជុលប្រាសាទ ព្រាមទាំងបានទទួលយកនិស្រាសិតចុះកម្មសិក្រាសាជប៉ុន
ជាច្រាើនផងដ្រារ។ តាមរយៈទំនាក់ទំនងទាំងន្រាះ ក្រាុមយុវជនភូមិក៏បានរីក
ចំរីនប្រាកា្លយជាធនធានមនុស្រាសដ្រាលទ្រាទង់អនាគតភូមិ ហើយមានតួនា
ទីជាអ្នកភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងភូមិ និងពិភពលោកខាងក្រា។

សកម្មភាពនិស្រាសិតស្ម័គ្រាចិត្តជនជាតិជប៉ុនៈ
ចាប់ពីខ្រាម្រាសាឆ្នាំ២០១៣ JSTបានភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសកលវិទ្រាយាល័យ KWANSEI GAKUINដោយបានកំនត់ទទួល
យកសិស្រាសនិស្រាសិតស្ម័គ្រាចិត្តមកអនុវត្តន៍ក្នុងការងារJST។ និសិ្រាសតទាំងនោះមិនត្រាឹមត្រាមានតួនាទីជួយការងាររបស់អង្គការនោះទ្រា 
ពួកគ្រាអាចកំនត់ប្រាធានបទអ្វីមួយ ហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវ ដើម្រាបីសរស្រារនិក្ខ្រាបបទ រឺមួយក៏បង្កើតនូវគម្រាងអ្វីមួយឡើង។ ការ
ច្រាករំល្រាកប្រាធានបទនីមួយៗដ្រាលមានតាមរយះJST និស្រាសិតជប៉ុនក៏ដូចជាJSTផងដ្រារនឹងទទួលបានការផ្លស់ប្ដូរបទពិសោធន៍
យា៉ោងល្អប្រាសើរ ។

ដំណើរកំសាន្តដ្រាលត្រាឡប់ទៅរកជំនឿ
ព្រាលឹងអរូបីយ៍នៅទីភូមិជនបទកម្ពុជាៈ
ក្នុងគោលបំណងចង់អោយអ្នកទាំងអស់គា្នាបានយល់ដឹងថ្រាមទៀត
អំពី ភូមិជនបទនិងក្រាុមប្រាសាទនៅកម្ពុជា អង្គការJSTបានរៀបចំ
ដំណើរកំសាន្តមានដូចជា ការទស្រាសនាការដា្ឋានជួសជុល
ប្រាសាទដ្រាលមានអ្នកជំនាញជួសជុលជាអ្នកពន្រាយល់ ការសា្នាក់នៅ
ភូមិដើម្រាបីដកស្រាង់បទពិសោធន៍តាមភូមិ ព្រាមទាំងការផ្លស់ប្តូរវប្រាប
ធម៌ជាមួយក្រាុមយវុជននិងកុមារក្នងុភូមិជាដើម។ ទាងំនោះសទុ្ធសឹង
ត្រាជាដំណើរកំសាន្តដ្រាលអាចដកស្រាង់បទពិសោធន៍សម្រាប់
ជិវិត ព្រាះមានលក្ខណៈពិស្រាសខុសពីដំណើរកំសាន្តធម្មតា។ 
ចំនូលដ្រាលទទួលបានពីការរៀបចំដំណើរកំសាន្តទាំងនោះ ត្រាូវបាន
ប្រាងច្រាកយកទៅប្រាើប្រាស់សម្រាប់ការងារជួសជុលប្រាសាទ 
និងការងារសាលារៀនក្នុងភូមិ ហើយបានជួយជំរុញការអប់រំកុមារ 
និងកំនើនកំរិតជីវភាពអ្នកភូមិផងដ្រារ។ 
ឆ្នាំន្រាះ អង្គការបានរៀបចំសុទ្ធសឹងត្រាជាដំណើរកំសាន្តដ្រាល
អាចដកស្រាង់បទពិសោធន៍ ដោយគ្រាន់ត្រាចំណយព្រាលខ្លី ដើម្រាបី
ស្វ្រាងយល់ពីជំនឿនិងជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកភូមិ។  
មិនត្រាឹមត្រាទទួលបានភាពសប្រាបាយរីករាយប៉ុណ្ណោះទ្រា ថ្រាម
ទាំងអាចទំនាក់ទំនងជាមួយមា្ចាស់ស្រាុក លើសពីនោះទៀត អ្ន
កទាំងអស់គា្នាអាចចូលរួមជំរុញការងារជួសជុលប្រាសាទ 
និងអភិវឌ្រាឍន៍ភូមិផងដ្រារ។ សូមទំនាក់ទំនងតាមអាស័យដា្ឋាន 
info@jst-cambodia.net !

◎● S TJ

◎● S T J 

◎● S TJ◎● S TJ

◎● S T J ◎● S T J 

S TJ

ការដើរស្រាបនឹងសា្ថានភាពក្នុងតំបន់!

★ JST Facebook page
　⇒ https://www.facebook.com/NGO.JST
★ Bayon Junior High School Facebook page
　⇒ https://www.facebook.com/bayon.secondaryschool

ការផ្រាសាភា្ជាប់តំបន់

ជំរុញកំនើនអត្រាសិស្រាសដ្រាលបន្តការសិក្រាសាបនា្ទាប់
ពីបញ្ចប់ថា្នាក់បឋមសិក្រាសា!

ការពង្រាីកទំហំទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា ជប៉ុន

សាលាអនុវិទ្រាយាល័យបាយ័នបើកឲ្រាយប្រាើប្រាស់នៅខ្រា តុលា ឆ្នា ំ២០១៣ !!
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