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នដើមបីោំរទការអភិវឌឍជំន្ទញ និងការបនងកើនសិទធិអំណាចដល់សហគមន៍មូលដ្ឋា នកនុង 
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កនុងន្ទមជាវធីិសស្រសតមួយននវគគបណតុ ះបណាត ល កមមវធីិ C-BED ានលកខណៈ
ពិនសស នពាលគឺកមមវធីិននះរតូវបានបនងកើតនឡើងតាមរនបៀបមិតតអប់រមិំតត ការសិកាជផអក
តាមសកមមោព នដ្ឋយមិនានតួន្ទទីរគូបនរងៀន អនកជំន្ទញ ឬទីរបឹកាខ្នងនរៅជដល
ានជំន្ទញតាមជផនកនឡើយ។ ផទុយនៅវញិ សិកាខ កាមកនុងកមមវធីិ C-BED សហការោន នធវើ
សកមមោព និងកិចាពិោកាជាបនតបន្ទទ ប់ នដ្ឋយានការជណនំ្ទតាមជំហានសមញ្ាៗ
កនុងនសៀវនៅជណនំ្ទវគគបណតុ ះបណាត ល។ ចំនណះដឹង ជំន្ទញ និងសមតថោពថមីៗរតូវ
បានបនងកើតនឡើងតាមរយៈការបងាា ត់បងាា ញរបស់សិកាខ កាម និងការជចករជំលកចំនណះ
ដឹង និងបទពិនសធន៍ផ្លទ ល់ខលួន។ តាមវធីិននះ កមមវធីិននះគឺជាជនរមើសជដលចំណាយតិច 
និងាននិរនតរោពសរាប់អងគោព ឬសហគមន៍ន្ទន្ទ។ 

កមមវធីិ C-BED រតូវបានបនងកើតនឡើងនដ្ឋយជផអកនលើករមងវគគបណតុ ះបណាត លសនូល
ចំនួន ២ ជដលនរៀបចំនឡើងនដើមបីអភិវឌឍសមតថោពសរាប់ការចប់នផតើមអាជីវកមម និង
ការដំនណើ រការអាជីវកមម តាមរយៈការនផ្លត តសំខ្នន់នលើការនធវើទីផារ ការរគប់រគងហិរញ្ា
វតថុ និងការនរៀបចំជផនការសកមមោព។ ទំងននះសុទធជតជាចំណុចសំខ្នន់កនុងកមមវធីិ C-
BED សរាប់អនកជដលចង់កាល យជាសហរគិន និងកមមវធីិ C-BED សរាប់អនកនធវើ
អាជីវកមមខ្នន តតូច។ មយ៉ងវញិនទៀត កមមវធីិននះកំពុងបនងកើតករមងឧបករណ៍ជានរចើន
សរាប់ពរងឹងសមតថោព និងបនងកើនជំន្ទញអាជីវកមមសរាប់វស័ិយមួយចំនួន។ ករមង
ឧបករណ៍ទំងននះអាចយកមកអនុវតតកនុងវគគបណតុ ះបណាត លដ្ឋច់នដ្ឋយជឡក ឬចរមរះ
កនុងទរមង់ជាមូ៉ឌុល រួចបញ្ាូ លនៅកនុងកមមវធីិជដលានស្សប់។ 
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នោជនីយដ្ឋា ន 
នោជនីយដ្ឋា នជាអាជីវកមមបនរមើមាូបអាហារ និងនភសជាៈដល់អតិថិជននដើមបីទទួល 

បានរបាក់ចំណូល។ នោជនីយដ្ឋា នបនងកើតបានជាជផនកដ៏សំខ្នន់មួយននវស័ិយនទស 
ចរណ៍តាមរយៈការផតល់នសវាននះដល់នភាៀវនទសចរណ៍ នដ្ឋយផតល់ឲ្យពួកនគនូវគំរូមុខ 
មាូបកនុងតំបន់ ចូលនរៀនថាន ក់បនរងៀននធវើមាូប ឬផតល់កជនលងសរាក និងកជនលងញុំអាហារ
កនុងនពលទសេន្ទតំបន់នទសចរណ៍។ 

ករមងវគគបណតុ ះបណាត លសរាប់វស័ិយនោជនីយដ្ឋា ន 

ករមងវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

ករមងវគគបណតុ ះបណាត លសរាប់វស័ិយនោជនីយដ្ឋា ន គួររតូវបាននរបើរបាស់
សរាប់ជួយដល់របធានរគប់រគង និងាា ស់នោជនីយដ្ឋា ន និងអនកជដលចង់កាល យជា
របធានរគប់រគង និងាា ស់នោជនីយដ្ឋា នកនុងការជកលមអការរគប់រគងនោជនីយដ្ឋា ន
របស់ខលួន។ វគគបណតុ ះបណាត លទំងននះនផ្លត តនលើនោលការណ៍រគប់រគងសំខ្នន់ៗ
សរាប់ជាមូលដ្ឋា ន នដ្ឋយជផអកនលើអវីជដលសិកាខ កាមបានដឹងពីមុនអំពីការរគប់រគង
នោជនីយដ្ឋា នរបស់ខលួន និងជួយពួកនគឲ្យជសវងយល់បជនថម។ មយ៉ងនទៀត វាអាច
នរបើរបាស់ជាមូលដ្ឋា នននការសិកាពីឧបករណ៍កមមវធីិ C-BED នផេងនទៀត ដូចជា SBO 
ឬ AE។ សិកាខ កាមជចករជំលកបទពិនសធន៍ និងផតល់ជផនការសកមមោពអាទិោព 
(ោ៉ងនហាចណាស់ សកមមោព ៣ សរាប់បងាា ញពីការជកលមអអាជីវកមមរបស់ពួក 
នគ)។ នៅនពលបញ្ា ប់វគគបណតុ ះបណាត ល សិកាខ កាមនឹង ៖ 

 ពរងឹង និងបនងកើនចំនណះដឹងានស្សប់សតីពីការរគប់រគងនោជនីយដ្ឋា ន 

 ានសមតថោពកនុងការវោិគជផនកន្ទន្ទននការរគប់រគងនោជនីយដ្ឋា ន 

 ានសកាត នុពលននការអភិវឌឍសហរោស 

 កំណត់បាននូវជំហាន និងសកមមោពន្ទន្ទនដើមបីជកលមអនោជនីយដ្ឋា នរបស់
ខលួន 

 នធវើនសចកតីសនរមចពីសកមមោពនៅនពលអន្ទគត 

 ចប់នផតើមនរៀបចំជផនការកិចាសហការ និងទំន្ទក់ទំនងរបកបនដ្ឋយរបសិទធ
ោពកនុងករណីជាក់ជសតង។ 
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នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ (GPG) ៖ 

នោលការណ៍ននះរតូវបាននរៀបចំនឡើងនដើមបីជួយដល់របធានរគប់រគង និងាា ស់
នោជនីយដ្ឋា នទំងអស់កនុងការជកលមអអាជីវកមមរបស់ខលួន។     សិកាខ កាមកនុងវគគបណតុ ះ 
បណាត លននះនឹងទទួលបានព័ត៌ាន និងចំនណះដឹងសតីពីនោលការណ៍ននះ។ ោ៉ងននះ 
កតី សិកាខ កាមជដលមិនបានចូលរួមកនុងវគគបណតុ ះបណាត ល ក៏អាចនរបើរបាស់នោលការណ៍ 
ននះបានផងជដរ។ នោលការណ៍ននះានឧបករណ៍អនុវតត គនលឹះ និងលំហាត់ជានរចើន
សរាប់ជួយដល់របធានរគប់រគង និងាា ស់នោជនីយដ្ឋា ន។ 

រនបៀបនរបើរបាស់នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ

ឧបករណ៍ននការអនុវតតលអ 

 

លំហាត់ 

 

ករណីសិកា 

 

និយមន័យ 

 

គនលឹះ 

 

ព័ត៌ានបជនថមជដលរតូវកត់សាគ ល់ 
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១. ោពស្សបចាប់ 

 

១.១. អាជាា ប័ណណ និងលិខិតអនុញ្ញា ត 

នៅនពលចប់នផតើមអាជីវកមមនីមួយៗ នដ្ឋយមិនគិតពីទីតំាង របការសំខ្នន់អនករតូវ
ានអាជាា ប័ណណ និងលិខិតអនុញ្ញា តចំបាច់ពីអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន ជដលជតងជតជាលកខ
ខណឌ ផលូវចាប់ននរដ្ឋា ភិបាលជាតិ និងថាន ក់នរកាមជាតិ។ ការអនុម័តនលើឯកសរផលូវចាប់
ទំងននះជារបការសំខ្នន់កនុងការធាន្ទដំនណើ រការអាជីវកមមនដ្ឋយរលូន។ 

តារាងខ្នងនរកាមបងាា ញពីចំណុចនោងមួយ នដើមបីជួយជំរុញឲ្យអនកបនងកើតតារាង
ជដលកាន់ជតរតឹមរតូវ និងរគប់រជរងនរជាយ។ នទះបីជាវាមិនចំបាច់កនុងការធាន្ទ
ឯកសរទំងននះសរាប់ជផនការអាជីវកមមនៅរគប់កាលៈនទសៈទំងអស់ក៏នដ្ឋយ ក៏
វនិិនោគិនអាចរតូវការភសតុតាងបងាា ញពីចំនណះដឹងរបស់អនក ពាក់ព័នធនឹងឯកសរ
ផលូវចាប់ចំបាច់ន្ទន្ទកនុងការបនងកើតអាជីវកមម។ នៅនពលជដលជផនការអាជីវកមមរតូវបាន
បនងកើតនឡើង និងានការផតល់ហិរញ្ាវតថុ អនកានតួន្ទទីអនុវតត។ ចំណុចននះគួរនធវើនឡើង
ដំណាលោន នឹងការបនងកើតអាជីវកមម។ 

នោលបំណង ៖ 

 ផតល់ព័ត៌ានអំពីការផតល់អាជាា ប័ណណ  និងលិខិតអនុញ្ញា តចំបាច់សរាប់នោជនីយដ្ឋា ន 

 ផតល់គំរូឯកសរននការផតល់អាជាា ប័ណណ  កនុងករណីចំបាច់ 

នសៀវនៅជណន្ទំវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 ននះជាព័ត៌ានបជនថម ជដលមិនានបញ្ាូ លកនុងវគគបណតុ ះបណាត លនឡើយ។ 
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តារាងនផទៀងផ្លទ ត់អាជាា ប័ណណ និងលិខិតអនុញ្ញា ត 
 

តារាង ១.១.១ ៖ របនភទអាជាា ប័ណណ    

ការចុះបញ្ា ីរករមហុ៊ន  

ការចុះបញ្ា ីពនធនលើការលក់  

ការចុះបញ្ា ីហាង និងរគឹះសថ ន  

ការរត់ឯកសរសរាប់ជផនកពនលត់អ   ភ័យ  

លិខិតបញ្ញា ក់ការតោា ប់របព័នធទឹក  

អាជាា ប័ណណសុខោព  

លិខិតបញ្ញា ក់ការចុះបញ្ា ីពីបូ៉លីស  

អាជាា ប័ណណពាណិជាកមម និងការសតុកទុក  

អាជាា ប័ណណរបសិទធោពការងារសធារណៈ  

គនរាងធាន្ទរ៉ាប់រងនិនោជិត  

ការធាន្ទរ៉ាប់រង  

លិខិតបញ្ញា ក់សុខោពសរាប់បុគគលិកនធវើការកនុងកជនលងចមអិនអាហារ  

អាជាា ប័ណណសញ្ញា ពនលឺ  ឬនណអុង  

ការចុះបញ្ា ីគណនីរដ្ឋា ករ  

 



3 

ILO - កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 

 
តារាង ១.១.២ ៖ ការផតល់អាជាា ប័ណណ  

ន ម្ ះរគឹះសថ ន  
 
អាសយដ្ឋា ននរបសណីយ៍ 
 
របនភទរគឹះសថ ន 
 
សថ នោពការោិល័យ របសិននបើនៅនផេងពីបរនិវណអោរ 
 
ន ម្ ះនិនោជក 

 

អាសយដ្ឋា ននិនោជក 

 

ន ម្ ះរបធានរគប់រគង (របសិននបើាន) និងអាសយដ្ឋា ន 

 

របនភទរគឹះសថ ន  

 

លកខណៈអាជីវកមម 

 

កាលបរនិចេទនបើកអាជីវកមម 
 
ន ម្ ះសាជិករគួសរជដលបនរមើការ (ជបងជចកជារបរស ស្សី មនុសេធំ និងយុវជន) 

 

ន ម្ ះរបធានរគប់រគង ឬនិនោជិតជាន់ខពស់ 

 

ចំនួននិនោជិតសរុប (ជបងជចកជារបរស ស្សី មនុសេធំ និងយុវជន) 

 

 

ទរមង់ផតល់អាជាា ប័ណណ  
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ការក្ំណតថ់្ថៃ    នងិការសរៀបចំថវិកា 
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២. ការកំណត់នថល    និងការនរៀបចំថវកិា 

 

២.១. ការនរៀបចំថវកិា 

ការនរៀបចំថវកិាគឺជាជផនកសំខ្នន់មួយននការរគប់រគងលំហូរហិរញ្ាវតថុកនុងនោជនីយ 
ដ្ឋា ន។ ខ្នងនរកាមននះជាគំរូឯកសរសំខ្នន់ៗមួយចំនួនសរាប់ជួយអនកកនុងការតាម 
ដ្ឋន និងរកាកំណត់រតាលំហូរសច់របាក់នចញ និងចូលកនុងអាជីវកមម។ 

ET 

 

តារាង ២.១.១ ៖ ថវកិារបតិបតតិការ 

ជខ មករា 

  % ថវកិា ថវកិា ជាក់ជសតង 
ការគណន្ទ
ោគរយរបចំជខ 

  ជខ ឆាន ំ ជខ ឆាន ំ % 

របាក់ចំណូលពី
អាហារ 

      

នថលនដើម
ទំនិញលក់នចញ 

      

ចំណាយនលើមាូប       

       

ចំណាយ       

នោលបំណង ៖ 

 ផតល់គំរូឯកសរជដលអាចជកសរមួលបានសរាប់ការរគប់រគងសច់របាក់ 

 នរៀបរាប់ពីការកំណត់នថល    និងការរគប់រគងសតុក 

នសៀវនៅជណនំ្ទវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 ជផនកននះានកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី ២។ 

ថ វកា ប្រ ត រិ ត តិកា រ  
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ILO - កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 

របតិបតតិការ 

របាក់នបៀវតេរ ៍
និងរបាក់ឈនួល 

      

ចំណាយ
របតិបតតិការ
ផ្លទ ល់ 

      

ចំណាយនលើទឹក 
និងនភលើង 

      

ការជួសជុល 
និងជថទំ 

      

ចំណាយទូនៅ 
និងរដាបាល 

      

ធាន្ទរ៉ាប់រង       

   ជួល       

ចំណាយ
របតិបតតិការ
សរុប 

      

ចំណាយសរុប       

របាក់ចំនណញ 
(មិនគិតពនធ) 

      



 

ILO - កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
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តារាង ២.១.២ ៖ របាក់នបៀវតេរ ៍និងរបាក់ឈនួល 

នលខពិនិតយ/ 
នលខ ID 

ន ម្ ះនិនោជិត 
មុខតំជណ
ង 
 

អរតារបាក់ឈនួលកនុង 
១ នា៉ង 

នា៉ង
បំនពញការងារ 

របាក់នបៀវតេរ ៍
និងរបាក់ឈនួល 

កនរមនសវា និង
លុយទឹកជត 
(នៅតាមមុខ
តំជណង) 

ទឹករបាក់សរុបបង់
នដ្ឋយនិនោជក នា៉ងធ

មមតា 

នលើស
នា៉ង 
(១,៥ នន
នា៉ង
នោល) 

នា៉ងធ
មមតា 

នា៉ង
នលើស  
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២.២. ការកំណត់នថល    

ការកំណត់នថល   ជាជផនកដ៏សំខ្នន់ននការរគប់រគងនោជនីយដ្ឋា ន។ ការដឹងពីនថល
ជដលរតូវកំណត់ អាចជួយអនកឲ្យទក់ទញអតិថិជននោលនៅ និងរគប់រគងថវកិារបស់
អនក។ ខ្នងនរកាមននះជាមនធយបាយន្ទន្ទកនុងការកំណត់នថល    ៖ 

    វធីិសស្រសតកំណត់នថល   សម    ៖ នថលរតូវបានកំណត់នដ្ឋយជផអកនលើអវីជដលអនក
នជឿថាជាគុណតនមលននទំនិញ ឬនសវាជដលផតល់ដល់អតិថិជន។ វាអាចមិនជមនជា
ការឆលុះបញ្ញា ំងជាក់ជសតងនលើបញ្ញា  និងផលរបនោជន៍របស់នភាៀវ និងអាច្ន
ដល់ការកំណត់នថលខពស់ ឬទបនពក។ 

   វធីិសស្រសតកំណត់នថលខពស់បំផុត ៖ របធានរគប់រគងប៉ាន់សម នពីនថលខពស់បំផុត
ជដលសមស្សបសរាប់អតិថិជន បន្ទទ ប់មកបនថយនថលនន្ទះបនតិចនដើមបីជកសរមួល
កំហុសឆគង រួចកំណត់នថល។ ចំណុចននះពឹងជផអកនលើសមតថោពរបស់របធាន 

រគប់រគងកនុងការប៉ាន់សម នរតឹមរតូវពីនថលជដលអតិថិជនអាចបង់ជូនបាន។ 

   វធីិសស្រសតកំណត់នថល           ៖ តាមវធីិសស្រសតននះ នថលកនុងមឺុនុយរតូវ
បានកំណត់ឲ្យទបបំផុត (អាចទបជាងនថលនដើម) នដើមបីទក់ទញនភាៀវជដល
ទិញផលិតផលនផេង ជដល                                  
    ដូចជា នភសជាៈ     ។ 

   វធីិសស្រសតកំណត់នថល   តាម      ៖ វធីិសស្រសតននះពាក់ព័នធនឹងការប៉ាន់សម ន
ធមមតា និងការជកសរមួល របសិននបើមិនអាចនៅរួច។ 

   វធីិសស្រសតោម នការកំណត់នថល    ៖               បុគគលិក និងចុងនៅ
កំណត់នថល     និង ស្សង់តនមលដ្ឋក់ជូននភាៀវ។       វធីិសស្រសតននះរតូវ
បាននរបើរបាស់នៅនពលជដល       មុខមាូបកនុងមឺុនុយ ឬសរាប់ការ
កមមង់ពិនសស បុ៉ជនតមិនរតូវបានចត់ទុកជាវធីិសស្រសតកំណត់នថល     របនសើរ
នន្ទះនទ។ 

២.៣. ការរគប់រគងសតកុ 

ការរគប់រគងសតុកកនុងកជនលងចមអិនអាហារ ជាដំនណើ រការតាមជំហានដ៏ានសរៈ 

សំខ្នន់ ជដលអាជីវកមមខលះនផ្លត តខ្នល ំងជាងជផនកនផេងនទៀត។ អាជីវកមមនីមួយៗគួរខិតខំ 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 
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រគប់រគងសតុកកនុងកជនលងចមអិនអាហាររបស់ខលួន។ 

នធវើតាមជំហាន ៖ 

១. គណន្ទចំណាយននមុខនីមួយៗកនុងមុខមាូប 

២. រគប់រគងសតុកតាមវធីិសមញ្ា  

៣. ចប់នផតើមរគប់រគងសតុក 

៤. បនងកើនចំនួនមុខពីជំហានទី ៣ ជដលសថិតនរកាមការរគប់រគងសតុក។ 

C 

 

តារាង ២.៣ ៖ តារាងនផទៀងផ្លទ ត់ការរគប់រគងអាជីវកមម  

ការកាន់កាប់ និងកិចារពមនរពៀង  

កិចារពមនរពៀងកាន់កាប់ជដលនធវើនឡើងនដ្ឋយសរការ  ី  

កិចាសនយជួលជដលចុះហតថនលខ្ននដ្ឋយោគីទំងអស់ (អាចនធវើ នឡើងវញិបាន ការជួល 
ការធាន្ទរ៉ាប់រង) 

 

អាជាា ប័ណណ  និងលិខិតអនុញ្ញា ត  

ការចុះបញ្ា ីរករមហុ៊ន  

ការរត់ឯកសរសរាប់ជផនកពនលត់    ភ័យ  

អាជាា ប័ណណសុខោព (អាហារ និងនរគឿងស្សវងឹ)  

ការធាន្ទរ៉ាប់រង  

លិខិតបញ្ញា ក់សុខោពសរាប់បុគគលិកកនុងកជនលងចមអិនអាហារ  

ការកំណត់នថល    និងការនរៀបចំថវកិា  

តារាងតុលយការហិរញ្ាវតថុបចាុបបននោព (រទពយសកមម និងបំណុលបចាុបបនន)  

របាយការណ៍របាក់ចំណូលបចាុបបននោព  

លំហូរសច់របាក់បចាុបបននោព  

ការជបងជចកថវកិាបចាុបបននោព  

ថវកិារបតិបតតិការបចាុបបននោព  

តារាងនផទៀងផ្លទ ត់ 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
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ការរគប់រគងសតុក   

 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 
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ការស្រប់ស្រងក្ន្នៃងចមអិនអាហារ 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
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៣. ការរគប់រគងកជនលងចមអិនអាហារ 

 

៣.១. ការរកាទុកអាហារនដ្ឋយសុវតថិោព 

នោលការណ៍ននការរកាទុកអាហារនដ្ឋយសុវតថិោព ៖ 

   អនុវតតតាមវធិានចូលមុន បនញ្ា ញមុន (FIFO) ៖ វធិានននះការពារសុវតថិោព និង
គុណោពអាហារ។ នៅនពលការកមមង់អាហារថមីបានបញ្ាូ នមកដល់ អាហារថមីៗ
រតូវបានដ្ឋក់នៅនរកាយអាហារចស់ នដើមបីនរបើរបាស់អាហារចស់មុន។ វធិាន 

ននះអនុវតតចំនពាះការរកាទុកអាហាររតជាក់ និងសងួត និងជួយដល់ការបិទសល ក
កាលបរនិចេទទទួលបានអាហារទំងអស់ និងកាលបរនិចេទផុតកំណត់នរបើរបាស់
នដើមបីធាន្ទសុវតថិោព និងោពស្សស់របស់អាហារ។ 

   ដ្ឋក់សច់នៅខ្នងនរកាមបំផុត។ នទះបីជាសច់រតូវបានដ្ឋក់កនុងរបអប់/កំបុ៉ងបិទ 

ជិត បុ៉ជនតវាគួររតូវបានរកាទុកខ្នងនរកាមនរគឿងអាហារនផេង នដើមបីកំុឲ្យស្សក់ទឹក 
និងនធវើឲ្យខូចអាហារនផេងនទៀត។ 

   រកាទុកអាហារកនុងរបអប់/កំបុ៉ងបិទជិត។ នៅនពលអាហារប៉ះនឹងខយល់ វានឹង
ចប់នផតើមខូច។ នដើមបីបនងកើនអាយុកាលនរបើរបាស់ និងរកាសុវតថិោព និងគុណ 

ោព អាហារគួររតូវបានរកាទុកកនុងរបអប់/កំបុ៉ងបិទជិត។ នរបើរបាស់ចនអាហារ 
(ានគរមប) ថង់នរគឿងផេំ និងរបអប់ដ្ឋក់អាហារនដើមបីរកាឲ្យកជនលងចមអិន 

អាហារានសណាត ប់ធាន ប់ និងានសុវតថិោពពីកតាត ចនរង និងបាក់នតរ។ី 

នោលបំណង ៖ 

 ផតល់ព័ត៌ានពីការដំនណើ រការកជនលងចមអិនអាហារជដលានអន្ទម័យ និងសុខោព 

 នរៀបរាប់ពីការរកាទុកអាហារ និងការរគប់រគងកាកសំណល់ 

 ផតល់តារាងនផទៀងផ្លទ ត់សរាប់ការសាអ តកជនលងចមអិនអាហារជារបចំ 

នសៀវនៅជណន្ទំវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 ជផនកននះានកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី ៣។ 
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   រកាទុកអាហារទំងអស់ឲ្យផុតពីនផទករាល ៖ អាហាររតូវរកាទុកនៅកមពស់
ោ៉ងនហាចណាស់ ៦ អិុញពីនផទករាលនដើមបីបងាក រកំុឲ្យប៉ះទឹក ធូលី ឬសរធាតុ
នធវើឲ្យកខវក់នផេងនទៀត ជដលរជាបចូលតាមនសាង ជដលនធវើឲ្យខូចអាហារ។ 

   រគប់រគងសីតុណា ោព ៖ ទូទឹកកកានសរៈសំខ្នន់កនុងការរកាសុវតថិោពអាហារ 
បុ៉ជនតជតកនុងករណីជដលានសីតុណា ោពរតឹមរតូវបុ៉នណាណ ះ។ ទូទឹកកកទំងអស់
គួរានជទមូ៉ជម៉រតជដលបុគគលិកអាចពិនិតយ និងធាន្ទថា អាហារសថិតនរកាមករមិត 

សីតុណា ោពនរោះថាន ក់។ 

   មិនរតូវដ្ឋក់បនទុកនរចើននពកកនុងទូទឹកកកនឡើយ។ របសិននបើានវតថុផទុកនរចើននពក 
ទូទឹកកកនឹងដំនណើ រការា៉សីុនខ្នល ំងរជរល នដើមបីរកាសីតុណា ោពរតឹមរតូវ។ 
ចំណុចននះអាចបនងកើតជាចំណុចនៅត  ជដលថតមួយចំនួនមិនានសីតុណា ោព
រតជាក់រគប់រោន់។ ការបំាង ឬរាំងសទះរនធខយល់ខ្នងនរៅ និងខ្នងកនុងក៏អាចប៉ះ 

ពាល់ដល់ការរកាទុកនដ្ឋយសុវតថិោពផងជដរ។ 

   រកាឲ្យនធនើ និងនផទករាលានអន្ទម័យ និងសណាត ប់ធាន ប់។ នរបើរបាស់នធនើជញ្ញា ំង 
និងនធនើតំាងនដើមបីរកាឲ្យកជនលងចមអិនអាហារានសណាត ប់ធាន ប់។ 
កជនលងជដលានធូលី ឬការកំពប់អាហារនឹងានកំនណើ តបាក់នតរ។ី ការរកាឲ្យ
នផទករាល និងនធនើានអន្ទម័យ ជារបការសំខ្នន់សរាប់រកាសុវតថិោពអាហារ 

សមស្សបកនុងកជនលងចមអិនអាហារ។ នធនើជដលានការនរៀបចំនដ្ឋយានបិទសល ក
តាមមុខ ជួយបនថយនពលនវលាជដលនិនោជិតរតូវនបើកទវ រចំហ និងជសវងរកវតថុ
ន្ទន្ទ។ 

   កនុងករណីមិនចាស់លាស់ រតូវយកនចញោល ម។ នោលការណ៍រគឹះសរាប់ការ
នរៀបចំ និងរកាទុកអាហារនដ្ឋយសុវតថិោពគឺ នៅនពលមិនចាស់លាស់ពី 

សុវតថិោពអាហារ រតូវយកវានចញោល ម។ អនករតូវចាស់លាស់ នរពាះោពមិន 

របាកដរបជាអាចនធវើឲ្យានអាហារពុល។ 

សីតុណា ោពសរាប់សុវតថិោពអាហារ និងករមិតនរោះថាន ក់ 

   ករមិតសីតុណា ោពនរោះថាន ក់គឺ ៥-៦០ អងារ។ 

   របសិននបើទុកអាហារជដលអាចខូចគុណោពកនុងករមិតនរោះថាន ក់យូរនពក វានឹង



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 

 

14 

ខូចគុណោព។ ានន័យថានឹងមិនានវធីិសាល ប់បាក់នតរនីដើមបីរកាឲ្យអាហារ
ានសុវតថិោពនរបើរបាស់នឡើយ។ 

   អាហារជដលអាចខូចគុណោព ៖ សច់សតវ សច់បកេី និងនរគឿងសមុរទនឹង
ខូចគុណោព របសិននបើមិនរតូវបានកាល នសរតឹមរតូវ។ 

   ទំន្ទក់ទំនងរវាងសីតុណា ោព និងបាក់នតរ ី ៖ បាក់នតរនឹីងពរងីកខលួនោ៉ងនលឿន
កនុងបរោិកាសនៅត អុ៊នៗ ានសំនណើ ម។ 

   នរកាយរយៈនពល ២ នា៉ងននការរកាទុកកនុងករមិតនរោះថាន ក់ នឹងានបាក់នតរ ី
កនកើតោ៉ងនរចើន នហើយអនករតូវយកអាហារនចញោល ម។ 

   សីតុណា ោពខពស់នឹងសាល ប់បាក់នតរ។ី នៅនពលអាហារ្នដល់សីតុណា ោព 
៦៣ អងារ បាក់នតរនឹីងងាប់។ 

 

 

វធិានពីរនា៉ង 

របសិននបើអាហាររតូវបានរកាទុកកនុងករមិតនរោះថាន ក់យូរនពក បាក់នតរនឹីង
កនកើតនរចើន នហើយការចមអិននឹងមិនអាចសត រគុណោពអាហារនឡើងវញិបាននឡើយ 
នពាលគឺរតូវរកវាត់នចល។  របការសំខ្នន់  របធានរគប់រគង  ឬបុគគលិកកជនលងចមអិន 

អាហាររតូវពិនិតយសីតុណា ោពសុ៊ប សមល ឬអាហារនរតៀមទុកនផេងនទៀតោ៉ងតិចនរៀង 

រាល់ ២ នា៉ងនដើមបីធាន្ទថា អាហារានសីតុណា ោពនលើស ៦០ អងារ។ របសិននបើ 
អាហាររតជាក់នពក រតូវសរមួលសីតុណា ោព និងពិនិតយជាថមីកនុងរយៈនពលកនលះនា៉ង។ 

៣.២. ការរគប់រគងកាកសំណល់ 

នដើមបីកាត់បនថយកាកសំណល់ រតូវទប់សក ត់កាកសំណល់។ 

 

 

ការទប់សក ត់កាកសំណល់ ៖ 

   ទិញដំុ កនុងករណីសមស្សប 

គនលឹះ 

គនលឹះ 
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   បនថយការនវចខាប់សរាប់អាហារជដលខាប់នៅនរៅ និងអាហារជដលញុំកនុង 

នោជនីយដ្ឋា ន 

   នសនើឲ្យអនកផគត់ផគង់នរបើរបាស់ ឬជកនចនរបអប់ នកស នសាងដ្ឋក់អាហារនឡើងវញិ 

   នរបើរបាស់ជពង កំាបិតនផេងៗ ឬចនជដលអាចជកនចននឡើងវញិបាន 

   បញ្ាុ ះតនមលសរាប់អតិថិជនជដលនំ្ទយកជពង ឬនសាងជដលអាចនរបើរបាស់នឡើង 

វញិបាន 

   នរបើរបាស់ផលិតផលនធវើពីវតថុធាតុជដលអាចជកនចននឡើងវញិបាន។ 

 

 

ការកាត់បនថយកាកសំណល់ ៖ 

   បនងកើតកមមវធីិនធវើកំបុ៉សត 

   បនងកើតកមមវធីិជកនចននឡើងវញិទូលំទូលាយ របសិននបើមិនទន់ាន 

   ផេពវផាយ និងជសវងរកជនរមើសជដលអាចជកនចន ឬនរបើរបាស់នឡើងវញិបាន
សរាប់វតថុនផេងៗ 

   អនកអាចជកនចនវតថុនផេងនទៀតនឡើងវញិបាន នរៅពីដប និងកំបុ៉ង ដូចជា ខទះ
នរបះជបកចស់ៗ ដនងកៀបបាក់ជបក និងអវីនផេងនទៀតជដលនធវើពីជដកោ៉ងតិច 
៧៥% សុទធជតអាចបញ្ាូ លកនុងធុងដ្ឋក់កាកសំណល់នលាហៈជដលអាចជកនចនបាន
។ សូមទក់ទងអនកជកនចនកនុងមូលដ្ឋា ននដើមបីបញ្ញា ក់ពីការទទួលយកវតថុទំងននះ។ 

   នរបើរបាស់ផលិតផលជដលអាចនធវើកំបុ៉សតបានសរាប់វតថុ ជដលរតូវបាននបាះ 

នចលកនុងនោជនីយដ្ឋា ន ដូចជា បំពង់បឺត ជវកកូរ និងនឈើោស់គរមប រួចនធវើជា
កំបុ៉សត 

   រកផលិតផលជដលមិនសូវានការនវចខាប់ និងានការនវចខាប់ជដលអាចជកនចន
នឡើងវញិបាន 

   នរបើរបាស់ជនរមើសជដលអាចនរបើរបាស់នឡើងវញិបាន។ តរមងកានហវ ជពងកានហវ 
ចនទរមនភសជាៈ។ល។ 

គនលឹះ 
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   បនងកើតទំន្ទក់ទំនងជាមួយកមមវធីិបរចិា គអាហារកនុងតំបន់របស់អនក 

   ទិញដំុ។ នដ្ឋយសរននះជារបតិបតតិការសតង់ដ្ឋសរាប់នោជនីយដ្ឋា នោគនរចើន 
សូមពិចរណាពីផលិតផលទំងអស់ ជដលមិនរតូវបានបញ្ាូ លកនុងការទិញដំុ 
ដូចជា នរគឿងស្សវងឹ និងស្សចមអិនអាហារ។ 

   បញ្ឈប់ការនរបើរបាស់ផលិតផលមិនចំបាច់ ដូចជា រកដ្ឋសករាលតុ នឈើ
ចក់នធមញនៅនពលញុំអាហារសរមន់ និងការដ្ឋក់បំពង់បឺតពីរកនុងស្សលាយ 

   ជំរុញឲ្យបុគគលិកជចកចយវតថុជដលអាចនបាះនចលបាន ដូចជា កជនេងសរាប់
នពលញុំអាហារ និងសមជ័រ ជាជាងដ្ឋក់ឲ្យនភាៀវយកនដ្ឋយខលួនឯង 

   នរបើរបាស់ឧបករណ៍ដ្ឋក់កជនេងសរាប់ញុំអាហារជដលនគអាចហូតយកបានជត
មួយ/នលើក។ 

   ទិញនមសរធាតុគីមីលាងសាអ ត និងកាត់បនថយចំនួនសរធាតុគីមី នដ្ឋយនរបើ
របាស់សរធាតុលាងសាអ តពហុរបនោជន៍ 

   ជំរុញឲ្យនិនោជិតនរបើរបាស់ជពងជដលអាចនរបើរបាស់នឡើងវញិបានសរាប់នភស
ជាៈផ្លទ ល់ខលួន 

   បញ្ាុ ះតនមលសរាប់អតិថិជន ជដលនំ្ទយកជពងកានហវជដលអាចនរបើរបាស់នឡើង
វញិបាន។ 

ការកំណត់រកកាកសំណល់ 

 

តារាង ៣.២ ៖ របនភទកាកសំណល់ 

សរាម សររីាងគ អាចជកនចននឡើងវញិបាន 

សទីរ ៉ូហវូម (ចននោម ជពង 
របដ្ឋប់នវចខាប់អាហារ) 

អាហារញំុសល់ 
របដ្ឋប់នវចខាប់
នភសជាៈទំងអស់ 

គរមបដប  បំពង់បឺត 
កជនេងរកដ្ឋស
សរាប់ញុំអាហារ 

ដបជកវ និងដបជ័រ 

កំាបិតជ័រ កញ្ា ប់រកដ្ឋសសរាប់ដ្ឋក់ របអប់រកដ្ឋសដ្ឋក់ទឹកជផលនឈើ 
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អំបិល នរមច សករ។ល។ កំបុ៉ងជដកដ្ឋក់អាហារ 

គរមប និងជពងនភសជាៈនៅត /រតជាក់ ថង់ជត 
ដប/របអប់រកដ្ឋសដ្ឋក់
ទឹកនដ្ឋះនោ 

កញ្ា ប់ជ័រ និងកញ្ា ប់នលាហៈសរាប់
ដ្ឋក់នរគឿងនទស 

ជវកកូរនធវើពីនឈើ  កាជសត នសាងរកដ្ឋស 

ជពងដ្ឋក់ប័រ 
ផលិតផលរកដ្ឋសជដលជាប់
ជាមួយអាហារ  

ថាសនលើកមាូប 

ជរកមទឹកនដ្ឋះនោ  
ឯកសរការោិល័យ 
រកដ្ឋសកាតុង 

 

៣.៣. នវនសាអ ត 

ខ្នងនរកាមននះជាតារាងបងាា ញពីរនបៀបរកាអន្ទម័យកជនលងចមអិនអាហារ។ ការ
ងារមួយចំនួនគួរនធវើឲ្យបាននរចើនដងកនុងមួយនថង ចំជណកការងារនផេងរតូវនធវើនឡើងនរៀង 

រាល់សបាត ហ៍ ឬជខ។ 

 
តារាង ៣.៣ ៖ តារាងនផទៀងផ្លទ ត់ការសាអ ត   

ជផនក  

កនុងអំឡុងនវននីមួយៗ 

សាអ តចនងអើ រចនន្ទល ះនពលចមអិនសច់រកហម សតវបកេី និងរតី  

បតូររជរញ  

បតូរទឹកសាអ ត និងរកណាត់លាងសាអ ត  

ចក់សរាមនចញពីធុង  

នរកាយនវននីមួយៗ (អាហារនពលរពឹក នថងរតង់ នពលលាង ច) 

សាអ តខទះនចៀន  

សាអ តចនងអើ រ  

តារាងនផទៀងផ្លទ ត់ 
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លាង និងសាអ តនផទទំងអស់ (រជរញ នធនើ  តុ)  

លាងរបដ្ឋប់កាត់សច់ និងរហវូា៉ស់នរកាយនពលនរបើរបាស់  

នបាកសាអ តរកណាត់ការពាររបឡាក់ និងអាវចុងនៅ (មិនបញ្ាូ លជាមួយរកណាត់
លាងសាអ ត) 

 

នបាកសាអ តរកណាត់លាងសាអ ត  

លាងសាអ តធុងសាអ ត  

លាងសាអ តតុចំហុយ  

រគបផ្លទ ំងជ័រនលើនសាងទំងអស់កនុងនធនើដ្ឋក់វតថុ រតជាក់  

លាងសាអ តករាល  

នបាសសាអ តបនទប់កាល នស  

នបាសសាអ តនផទកជនលងចមអិនអាហារ  

ការសាអ តរបចំនថង 

សាអ តហាគ បងកកសំណល់ជាតិខ្នល ញ់  

បតូរនថនរនលាហៈរបស់ចនងអើ រ ចរងាក ន និងនផទខ្នងនលើ  

ដ្ឋក់គរមបចនរាះកនុងា៉សីុនលាងចន  

សាអ តកំាបិតកាប់  

ការសាអ តរបចំសបាត ហ៍ 

សាអ តនធនើដ្ឋក់វតថុរតជាក់ រួចលាងសាអ ត  

សាអ តកំណកកំនបារកនុងអាងលាង និងកាលរូបី៊នណ  

សំនលៀងកាំបិត  

សាអ តា៉សីុនឆុងកានហវ  

សាអ តនរបងនចញពីសាា  ចមអិននធវើ ពីជដក  

នរបើរបាស់របដ្ឋប់សាអ តការបងាូរទឹកនលើនផទករាល  

ការសាអ តរបចំជខ 

លាងសាអ តសាា  នៅត  (ឡ ចរងាក ន ខទះនចៀន) នដើមបីបនថយកំណកខ្នល ញ់  

សាអ តទូកាល នស  
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សាអ តា៉សីុនផលិតទឹកកក  

លាងសាអ តជញ្ញា ំង និងពិតាន  

សាអ តនរកាមនផទសតុកទុកសងួត  

បតូរអងគុប/អន្ទទ ក់ដ្ឋក់សតវចនរង  

នរៀបចំសតុកកញ្ា ប់សាា  សនរងាគ ះបឋមនឡើងវញិ  

ការសាអ ត និងសុវតថិោពរបចំឆាន ំ  

ពិនិតយរបព័នធរគប់រគងអ   ភ័យ  

ពិនិតយបំពង់ពនលត់អ   ភ័យ  

សាអ តគរមបពីរដង/ឆាន ំ  

សាអ តនភលើងសញ្ញា នលើបរកិាខ រផទះបាយជដលនរបើរបាស់ឧសម័ន  
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េខុភាព និងេវុតថភិាពក្នងុក្ន្នៃងសធវើការ 
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៤. សុខោព និងសុវតថិោពកនុងកជនលងនធវើការ 

 

៤.១. ឧបករណ៍ការពារបុគគល 

ទប់សក ត់នរោះថាន ក់ និងបណតុ ះបណាត លបុគគលិកពីការនរបើរបាស់ឧបករណ៍ការពារ 

បុគគល (PPE)។ ឧបករណ៍ននះជួយការពារនិនោជិតពីការមុត រលាក រងរបួស និងនរោះ 

ថាន ក់នផេងនទៀតជដលអាចនកើតានកនុងកជនលងចមអិនខ្នន តធំ។ 

១.  រកណាត់ការពារការរបឡាក់ ៖ អាចជួយនិនោជិតនរៅពីការពារការរបឡាក់ 
នដ្ឋយផតល់ការការពារបជនថមនលើជសបកពីនរបងនៅត   ការខ្នទ តខ្នល ញ់  និង
សរធាតុគីមី។ ោ៉ងននះកតី  និនោជិតជដលដំនណើ រការឧបករណ៍លាយរតូវ
របរងរបយ័តនកំុឲ្យរកណាត់នន្ទះទក់ជាប់កនុងា៉សីុន ឬឧបករណ៍វលិ។ 

២.  នស្សមនដការពារ ៖  ជួយការពារនិនោជិតពីការរលាកកនុងនពលនរៀបចំចន ឬ
ថាសនៅត ។ រតូវធាន្ទថាបានដ្ឋក់នស្សមនដការពារនៅជិតឧបករណ៍ចមអិន
នដើមបីឲ្យនិនោជិតអាចនរបើរបាស់នដ្ឋយងាយ និងមិនចំបាច់នរបើរបាស់កជនេង
នពាះនោ។ 

៣. ករាលរទប់ ៖ ផតល់រទន្ទប់កនុងកជនលងចមអិនអាហារខ្នន តធំ។ ករាលជ័រទំង 

ននះអាចដ្ឋក់នៅកជនលងជដលានចរាចរណ៍នរចើន ដូចជា កជនលងចុងនៅ ឬខ្នង 

មុខា៉សីុនលាងចន។ ករាលទំងននះនធវើពីជ័រ ជដលាននផទទន់សរាប់ឲ្យ
និនោជិតនដើរនលើ និងការពារនជើង ជកងនជើង ជងគង់ និងចនងកះមិនឲ្យរងរបួស 
និងនថាល ះ។ 

នោលបំណង  ៖ 

   ផតល់លកខខណឌ គំរូសរាប់រកាសុវតថិោពពីនរោះអគគិភ័យ ការសនរងាគ ះបឋម ឧបករណ៍ 

ការពារបុគគល ជំងឺ និងគនលឹះសុវតថិោពនផេងនទៀត 

នសៀវនៅជណនំ្ទវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

   ជផនកននះានកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី ៤។ 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 

 

22 

៤. សញ្ញា សាគ ល់នផទនសើម ៖ ការពារនិនោជិត និងអតិថិជនពីការរអិលដួល។ 
គួរានសញ្ញា ននះនៅនលើនផទជដលនសើមនដើមបីដ្ឋស់នតឿនអតិថិជននិងនិនោជិត 

ពីមុខសញ្ញា នរោះថាន ក់។ 

៥.  សរៈសំខ្នន់ននការអប់រ ំ ៖ នដ្ឋយមិនគិតពីជផនកននឧបករណ៍ការពារបុគគល
ជដលចំបាច់សរាប់នសវាអាហារ វធីិដ៏ានរបសិទធោពបំផុតសរាប់ទប់ 

សក ត់ការរងរបួសគឺការអប់រសំមស្សប។ បនរងៀននិនោជិតពីរនបៀបនរបើរបាស់
ឧបករណ៍ការពារបុគគល និងវធីិសមស្សបកនុងការនរបើរបាស់បរកិាខ រកនុងកជនលង
ចមអិនអាហារ នដើមបីឲ្យពួកនគដឹងពីចំណុចសុវតថិោព និងចំណុចមិនានសុវតថិ 
ោព និងានទំនុកចិតតកនុងការងារ។ 

 

 

សុវតថិោពសរាប់និនោជិតកនុងនោជនីយដ្ឋា ន ៖ 

   ដំនណើ រការឧបករណ៍នដ្ឋយសុវតថិោព ៖ អនុវតតតាមការជណនំ្ទពីរករមហុ៊នផលិត 
និងនរបើរបាស់ឧបករណ៍ការពារទំងអស់ ឬនោលការណ៍សុវតថិោពសរាប់ 

នរគឿងា៉សីុនជដលានជផនកមុតស្សួច ឬនរោះថាន ក់។ 

   លាងសាអ តនដឲ្យបានញឹកញប់ ៖ លាងសាអ តនដនឹងទឹកសបូ៊នៅត អុ៊នៗ មុន 

នពល និងនរកាយនពលនរៀបចំមាូប សាា  ផទះបាយ និងឧបករណ៍ន្ទន្ទ។ ធាន្ទថា 
អាងលាងនដរតូវបានបំពាក់រតឹមរតូវនៅរគប់កជនលងនរៀបចំអាហារទំងអស់ នដើមបី 
កាត់បនថយការកនកើតបាក់នតរនីរោះថាន ក់។ 

   របរងរបយ័តននដើមបីបនញ្ា ៀសការរអិល/ធាល ក់ ៖ សាអ តសន មកំពប់ោល មៗ និងសាអ ត
ឧបសគគ ឬវតថុនសើមនៅនលើនផទករាល។ ពិចរណាពីការជំរុញការពាក់ជសបក 

នជើងការពារការរអិលនដើមបីបនថយការរងរបួសនដ្ឋយសរការរអិលដួល។ 

   រកាអន្ទម័យខលួនរបាណ និងអាកបបកិរោិសអ ត ៖ អន្ទម័យសមស្សបជួយ
ទប់សក ត់ការកនកើតបាក់នតរនីរោះថាន ក់។  រកាកំុឲ្យានជផេង  ការញុំ/ផឹក  កអក  
ឬកណាត ស់កនុងកជនលងនរៀបចំមាូប។ រកាឲ្យនិនោជិតឈឺនៅផទះ និងនៅឆាង យ
ពីកជនលងនធវើការ។  នស្សមនដជ័រ   ឬនៅសូ៊អាចកាត់បនថយហានិភ័យននការបងក 

គនលឹះ 
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ការកខវក់។ 

   របរងរបយ័តនចំនពាះការរលាក ៖ ការរលាកនដ្ឋយសរនផទនៅត  ទឹកនៅត  នរបង 
និងអាហារនៅត  ជាមូលនហតុទូនៅននការរងរបួសកនុងកជនលងចមអិនអាហារ។ រតូវ
របរងរបយ័តន និងពិចរណាពីរទន្ទប់កាន់ និងនស្សមនដការពារនដើមបីផតល់ការ
ការពារបជនថមដល់និនោជិតជដលនធវើការជាមួយអាហារ ឬឧបករណ៍នៅត ។ 

   របរងរបយ័តនចំនពាះវតថុមុតស្សួច ៖ កំាបិត បំជណកនរគឿងា៉សីុន ឧបករណ៍ និង
បំជណកកញ្ា ក់សុទធជតានចុងមុតស្សួច។ ការពាក់នស្សមនដការពារការមុតអាច
ជួយបាននរចើន ពិនសសនៅនពលនរៀបចំវតថុមុតស្សួច។ 

   កាត់បនថយការរងរបួស និងការនថាល ះ ៖ បណតុ ះបណាត លនិនោជិតពីបចាកនទស 

នលើក និងវធីិលុបបំបាត់ការន្ងខពស់រជរល   ឬការរងរបួសនដ្ឋយសរចលន្ទ
ដជដលៗ។ ករាលការពារការអស់កាល ំងជួយបាននរចើនដល់និនោជិតជដល
ឈរយូរ។ 

   នរៀបចំទុកដ្ឋក់សរធាតុគីមីនរោះថាន ក់នដ្ឋយរបរងរបយ័តន ៖ អានសល កសញ្ញា  
យល់ដឹងពីសនលឹកទិនន័យសុវតថិោពសរធាតុ សរាប់សរធាតុគីមីកនុងនោជនីយ 

ដ្ឋា ន និងនរបើរបាស់ឧបករណ៍ការពារ។ 

   នរតៀមខលួនសរាប់រោអាសនន ៖ អនុវតតជផនការសកមមោពសរាប់នរោះថាន ក់ 
នរោះមហនតរាយធមមជាតិ អ   ភ័យ សថ នោពហិងា និងនរោះអាសនននផេងនទៀត
ជដលអាចនកើតានកនុងអោរ។ ផេពវផាយជផនការទំងនន្ទះដល់និនោជិត។ 

៤.២. ការសនរងាគ ះបឋម ៖ នោលការណ៍រគឹះ 

នតើអវីជាការសនរងាគ ះបឋម? 

ការសនរងាគ ះបឋមជាការជួយដល់អនកានជំងឺ ឬានរបួស រហូតដល់ានការ
ពយបាលជផនកនវជាសស្រសត និងផតល់ការជថទំបឋមសរាប់ជំងឺ ឬរបួស។ ការសនរងាគ ះ 

បឋមអាចានចប់ពីការដ្ឋក់ផ្លល សទ័ររហូតដល់ការសនរងាគ ះជីវតិ។ អនកមិនចំបាច់ាន
ការបណតុ ះបណាត លផលូវការពីការសនរងាគ ះបឋមនដើមបីជួយអនកានតរមូវការនឡើយ។ 
ខ្នងនរកាមននះជានោលនៅបីសំខ្នន់ៗនៅនពលផតល់ការសនរងាគ ះបឋម ៖ 

   សនរងាគ ះជីវតិ 
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   ទប់សក ត់មិនឲ្យសថ នោពកាន់ជតដុនដ្ឋប (របសិននបើអាច) 

   ជួយដល់ការជាសះនសបើយ។ 

នោលនៅទំងននះានន ម្ ះថា “3 Ps”។ ឧ. ការដ្ឋក់ផ្លល សទ័រជាការទប់សក ត់ 

សថ នោព (ការមុត) មិនឲ្យដុនដ្ឋប នដ្ឋយបញ្ឈប់ការបងកនរាគ។ 

ការសនរងាគ ះបឋមសរាប់កជនលងចមអិនអាហារ 

សរាប់និនោជិតជដលនរៀបចំកំំាបិតមុតស្សួច នផទនៅត  និងនរបងពុះ ការានកញ្ា ប់ 

សាា  សនរងាគ ះបឋម និងការបណតុ ះបណាត លជារបការសំខ្នន់សរាប់ធាន្ទសុវតថិោព
ទូនៅកនុងកជនលងចមអិនអាហារ។ តាមរយៈការវនិិនោគរបាក់ និងនពលនវលាតិចតួច 

នដើមបីការទទួលបានចំនណះដឹងរតឹមរតូវ និងការនរតៀមឧបករណ៍ អនកអាចរកា
បរោិកាសការងារជដលានសុខោព និងសុវតថិោពសរាប់និនោជិត ទនទឹមនឹងការ
បនថយការទូទត់របាក់ធាន្ទរ៉ាប់រង។ 

 

 

តារាង ៤.២ ៖ ការជណនំ្ទពីកញ្ា ប់សាា  សនរងាគ ះបឋម 

របអប់ជ័រជដលានថត នសបរទន្ទប់/នសបរុរំាងរតីនកាណ និងមាុលខ្នា ស់ ២ 

នស្សមនដានគុណោពលអ ៖ ១ គូ  នសបពាសមុខរបួស ២ ទំហំ  

បង់រុរំបួស  នសបនស្សប ៣ ទំហំ 

នសបរុដំំនៅរតជាក់  នរបងខយល់អង់ទីបយូទិច ៣ របអប់ 

កជនេងសាអ តការកាល យនរាគ (មិនហិរ)  ថាន ំបនថយអាការៈរលាក ៣,៥ gm  

បង់សអិត  បង់រុសំនរងាគ ះបឋម  

នសបជ័ររុជំកងនដ និងជងគង់  កនរនត នស្សបជាតិនីជកល  

អាសពីរនី ២-៣ បនទះ  សំឡីជូតានជាតិអាល់កុល  

សំឡីជូតជភនកសាល ប់នមនរាគ  បង់តូចរុចុំងនដ 

 

កញ្ា ប់សាា  សនរងាគ ះបឋម 
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៤.៣. ការទូរស័ពទរកនសវាសនរងាគ ះបន្ទទ ន់ 

កនុងករណីសនរងាគ ះបន្ទទ ន់   សូមទូរស័ពទនៅអាជាា ធរានសមតថកិចា   (ឡាននពទយ 
បូ៉លីស ជផនកអ   ភ័យ) និងផតល់ព័ត៌ានចាស់លាស់ពី ៖ 

   ទីតំាងនកើតនហតុ 

   ចំនួនអនករបួស/រងនរោះ 

   លកខណៈរបួស 

   អាយុ (កនុងករណីខលះ) 

   មុខសញ្ញា នរោះថាន ក់នៅកជនលងនកើតនហតុ (ឧ. នហៀរនរបង នភលើងនឆះ អ   សនី)។ 

របសិននបើតំបន់នន្ទះនៅឆាង យ ឬពិបាកចូលនៅដល់ សូមបញ្ាូ ននរណាាន ក់ឲ្យ
ជសវងរកនសវាសនរងាគ ះបន្ទទ ន់ ៖ 

   រតូវដឹងពីនរោះថាន ក់ជដលអាចនកើតាននៅកជនលងនកើតនហតុ (អគគិភ័យ អ   សនី) 

   មិនរតូវនធវើឲ្យខលួនឯង ឬអនកនៅជកបរសថិតកនុងនរោះថាន ក់នឡើយ 

   អនកជាមនុសេសំខ្នន់បំផុត 

   របសិននបើនរោះថាន ក់ពិបាកចូលនៅជិត រតូវដកថយ និងជសវងរកជំនួយសនរងាគ ះ 

បន្ទទ ន់។ 

៤.៤. ការរគប់រគងជំងឺ 

១. ជំងឺន្ទន្ទអាចឆលងតាម្ម និងសរធាតុរាវកនុងរាងកាយ ៖  

 វរីុសហីុវ និងវរីុសនថលើមរបនភទ B និង C 

២. របសិននបើអាច រតូវពាក់នស្សមនដជ័រ/នៅសូ៊ជដលអាចនបាះនចលបាននៅ 

នពលប៉ះពាល់សរធាតុរាវកនុងរាងកាយ។ 

 អនកអាចនចនរបឌិត និងនរបើរបាស់អវីៗនដើមបីបនងកើតជាឧបសគគ (ឧ. នសាងយួរ
ជ័រ) 

៣. ធាន្ទថាបានបិទ/រុសំន មមុត និងមុខរបួសនលើនដនដ្ឋយនរបើផ្លល សទ័រ ឬនសបរុ ំ
មិនរជាបទឹក។ 
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 លាងសាអ តនដនឹងសបូ៊ និងទឹកនៅត អុ៊នៗ នរកាយនពលប៉ះពាល់អនករបួស។ 

៤.៥. លកខខណឌ ននជផនកពនលត់អ   ភ័យ 

 

 

តារាង ៤.៥ ៖ តារាងនផទៀងផ្លទ ត់សុវតថិោពពីនរោះអគគិភ័យ ✓ 

១.     រចកចូល និងរចកនចញគួរទុកឲ្យនៅស្សឡះរគប់នពល។ 
 

២.    រចកស្សឡះជដលានទទឹង ១ ជម៉រតពីរចកចូលនៅជញ្ញា ំងនរកាយ គួររតូវបានរកាឲ្យនៅ
ស្សឡះរគប់នពល។  

៣.    រចកស្សឡះជដលានទទឹង ១ ជម៉រតនចញពីរចកចូលនៅរចកនចញ គួររកាឲ្យនៅ
ស្សឡះរគប់នពល។  

៤.    គួរានរចកនចញបជនថមសរាប់កជនលងចមអិនអាហារ/នធវើអាហារនវចខាប់ ឬកជនលងទុកដ្ឋក់
មឺុនុយ។  

៥.     ទីធាល ចំហគួររតូវបានរកាកំុឲ្យានឧបសគគ និងការទរន្ទទ នចូល។ 
 

៦.    ជខេនភលើងអំពូលគួរបងកប់កនុងបំពង់ជដក/PVC ខ្នងនរកាមដី។ 
 

៧.    ជខេនភលើងអ   សនីគួរបងកប់កនុងបំពង់ជដក/PVC ខ្នងនរកាមដី។ 
 

៨.   គួរបិទកុងតាក់នភលើងជានរៀងរាល់នថង មុននពលបិទអោរ។ 
 

៩.    មិនរតូវទុកអវីកនុងរងវង់ ១ ជម៉រតពីជខេនភលើង និង/ឬការបំពាក់ន្ទន្ទ។ 
 

១០.  អំពូលនភលើងសញ្ញា រកហមគួរបំពាក់នលើនសៀគវីអ   សនីននឡ ឬចនអ   សនីនៅត  និង
សរាប់សាា  អ   សនីនីមួយៗនដ្ឋយជឡកពីោន ។  

១១.  គួរានវ៉ាល់រគប់រគងជទមូ៉សត តសរាប់សាា  កនតត នដើរនដ្ឋយអ   សនីទំងអស់។ 
 

១២.  មិនានការសងសង់បនទប់នរកាមដំបូល និង/ឬជញ្ញា ំងនឈើនៅកនុងបរនិវណអោរនដ្ឋយ
មិនានការអនុញ្ញា តជាមុនពីអាជាា ធរសងសង់នឡើយ។  

១៣.  គួរហាមឃាត់ការចមអិន/ការកនតត /ការនរៀបចំអាហារនៅរចកចូលអោរ។ 
 

១៤.  ការចមអិនអាហារអាចអនុញ្ញា តនៅបាននដ្ឋយានចរងាក ននរបងកាតរបនភទនលខ ១ ជដល 

ានចំណុះមិននលើសពី ៥ លីរត។   

១៥. ចរងាក ននរបងកាតគួរដ្ឋក់នៅនលើទរមចមអិនខពស់ជដលមិនឆាបនភលើង នៅរជរងខ្នងនរកាយនន
 

តារាងនផទៀងផ្លទ ត់សុវតថិោពពីនរោះអគគិភ័យ 
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កជនលងចមអិនអាហារ។ 

១៦.  អោរ និងកជនលងចមអិនអាហារគួរានខយល់អាកាសនចញចូលលអ។ 
 

១៧. នផទករាលមិនគួរានសន មនរបង ដូចជា នផទករាលមិនគួររអិល។ 
 

១៨. គួររកាឲ្យានការនរៀបចំលអកនុងបរនិវណអោរ។ 
 

១៩. សល ក “ហាមជក់បារ”ី គួររតូវបានដ្ឋក់នៅកនុងបរនិវណអោរជាោសតំបន់ អង់នគលស ចិន 
និងសញ្ញា ជារូបោព។  

២០. គួរានការការពារសុវតថិោពរគប់រោន់សរាប់បំជណកផ្លល ស់ទីទំងអស់នននរគឿងា៉សីុន 
មូ៉ទ័រ និងសាា  អ   សនី។  

២១. គួរនរបើរបាស់ជវន៉តាសុវតថិោព និងនស្សមនដ។ 
 

២២. គួរទុកដ្ឋក់នរគឿងស្សវងឹកនុងកជនលងនដើមជដលានការនវចខាប់ជិតលអ និងគួរទុកនលើចនងអើរ
ជដកតាមបនណាត យជញ្ញា ំង។  

២៣. នរបងអាចញំុបាន និងនរបងចមអិនន្ទន្ទរតូវរកាទុកកនុងកជនលងនដើម
ជដលានការនវចខាប់បិទជិតនលើចនងអើរជដកតាមបនណាត យជញ្ញា ំងកនុងឡូតិ៍នផេងោន ចាង យ ១ 
ជម៉រតពីោន ។  

២៤. នរបងសំខ្នន់ៗគួររកាទុកកនុងកជនលងនដើមជដលានការនវចខាប់បិទជិតរតឹមរតូវ និង
រកាោ៉ងតិច ២ ជម៉រតពីទំនិញនផេងៗ និងរចកនគចនចញ។  

២៥. កមពស់សតុកមិនគួរនលើសពី ២,២៥ ជម៉រតនឡើយ នដ្ឋយាននផទស្សឡះ ១ ជម៉រតពីពិតាន ឬ 
ានជនទល់សរាប់ពិតាន, ១៥ សង់ទីជម៉រតពីរជរងជញ្ញា ំង និង ១០ សង់ទីជម៉រតពីនផទករាល។  

២៦. មិនគួររកាទុករបដ្ឋប់ផទុកខូចខ្នត/នលចរជាប/រលុងកនុងបរនិវណអោរនឡើយ។ 
 

២៧. គួររបមូលទុកកាកសំណល់ពាណិជាកមម/របអប់រកដ្ឋស/រកដ្ឋស ឬរបអប់រកដ្ឋស
កាតុងជារបចំកនុងធុងជដកនដ្ឋយជឡកជដលានគរមប និងគួរនបាះនចលនរៀងរាល់នថង  
មុននពលបិទអោរ។  

២៨. សំណល់សំឡី ឬកំនទចរកណាត់ជូតនរបង និងកាកសំណល់ពាណិជាកមមគួររតូវបាន
របមូលទុកជារបចំកនុងធុងជដកនដ្ឋយជឡកជដលានគរមប និងគួរនបាះនចលនរៀងរាល់នថង 
មុននពលបិទអោរ។  

២៩. ទំនិញទំងអស់គួររកាទុកកនុងឡូតិ៍នផេងោន  ចាង យ ១ ជម៉រតពីោន ។ 
 

៣០. ការចក់នផទរ ការនវចខាប់នឡើងវញិគួររតូវបានអនុញ្ញា តកនុងបរនិវណអោរ។ 
 

៣១. មិនានទំនិញជដលអាចទទួលបានអាជាា ប័ណណណានផេងគួររតូវបានរកាទុកកនុងបរនិវណ
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អោរនឡើយ។ 

៣២. មិនាននរបងឥនធនៈនផេងនទៀត (នរៅពីនរបងជដលបានអនុញ្ញា ត) គួររតូវបានអនុញ្ញា តឲ្យ
នរបើរបាស់កនុងបរនិវណអោរនឡើយ។  

៣៣. គួរានទំហំ និងចំនួនកងាា របឺតខយល់រគប់រោន់កនុង
ជញ្ញា ំងខ្នងនរៅននកជនលងចមអិនអាហារ និង/ឬកជនលងនរៀបចំអាហារ និងគួរបនតដ្ឋក់ឲ្យ
ដំនណើ រការកនុងនា៉ងនធវើការ។  

៣៤. ការចមអិន ការនឆអើ រ ការកនតត  និងការនរបើរបាស់អណាត តនភលើង/នភលើងបំភលឺ នដ្ឋយចំហគួររតូវ
បានហាមឃាត់តឹងរងឹកនុងបរនិវណអោរ។  

៣៥. ការសន ក់នៅ ការនឆអើរ និងការកនតត  និងការនរបើរបាស់អណាត តនភលើង/នភលើងបំភលឺនដ្ឋយចំហ 
(នរៅពីអវីជដលអនុញ្ញា ត) គួររតូវបានហាមឃាត់តឹងរងឹកនុងបរនិវណអោរ។  

 
៤.៦. ការរកាទុកឧសម័ន និងសរធាតុឆាបនភលើងនផេងនទៀតនដ្ឋយសុវតថិោព 

អគគិភ័យគឺជាមុខសញ្ញា នរោះថាន ក់ជដលអាចនកើតានកនុងកជនលងចមអិនអាហារខ្នន តធំ
ទំងអស់។ ការានអណាត តនភលើង ឬការនលចឧសម័នបនតិចបនតួច  អាចបងកជាអគគិភ័យ
បាន។ ការបណតុ ះបណាត លនិនោជិតរតឹមរតូវ និងការអនុវតតតាមបទដ្ឋា នជាតិសតីពី
សុវតថិោពអគគិភ័យអាចការពារាា ស់នោជនីយដ្ឋា ន និងនិនោជិត និងអតិថិជនពី
នរោះថាន ក់បាន។ 

មុខសញ្ញា នរោះថាន ក់ជដលអាចនកើតាននឡើង 

អ   សនី និងឧសម័នគឺជារបនភទថាមពលជដលនរបើរបាស់កនុងកជនលងចមអិនអាហារ។ 
ានមុខសញ្ញា នរោះថាន ក់អគគិភ័យមួយនៅរគប់ទីកជនលងជដលានថាមពល។ ខ្នងនរកាម
ននះជាតារាងបងាា ញពីមូលនហតុទូនៅបំផុតនននរោះអគគិភ័យកនុងនោជនីយដ្ឋា ន ៖ 

   អណាត តនភលើងកណាត លវាល ៖ សនមលៀកបំពាក់រលុង និងសក់អាចឆាបនភលើងោ៉ង
ងាយ របសិននបើវាប៉ះនឹងអណាត តនភលើងកណាត លវាល។ 

   ហាគ បងកកសំណល់ជាតិខ្នល ញ់ ៖ ហាគ បងកកសំណល់ជាតិខ្នល ញ់ានកំនទចអាហារ 
និងផលិតផលរកដ្ឋសខ្នងកនុង ជដលអាចឆាបនភលើង នៅនពលានខ្នល ញ់នៅត កាន់
ជតនរចើនរតូវបានបជនថមចូល។ 

   ការនរៀបចំមិនបានលអ ៖ នភលើងអាចនឆះរាលដ្ឋលកនុងរចកនដើរ និងកជនលងសតុក
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ជដលកខវក់ និងោម នសណាត ប់ធាន ប់។ 

   ជខេនភលើងរជហក ឬរាយមិនរតឹមរតូវ ៖ ជខេនភលើងរជហក ឬឧបករណ៍អ   សនីពរងាយ
មិនរតឹមរតូវ ងាយនឹងឆាប់នភលើង និងបងកជានរោះអ   ភ័យ។ 

   ការរកាទុកសរធាតុឆាបនភលើងមិនបានរតឹមរតូវ ៖ សរធាតុឆាបនភលើងរតូវដ្ឋក់ឲ្យ
ឆាង យពីអណាត តនភលើងកណាត លវាល ឬរបភពកំនៅ នដើមបីកំុឲ្យឆាបនឆះ។ 

នតើនិនោជិតអាចនធវើអវីបានខលះនដើមបីការពារខលួន? 

កនុងន្ទមជារបតិបតតិករសំខ្នន់នននរគឿងបរកិាខ រកនុងនោជនីយដ្ឋា ន និនោជិតកនុង 

កជនលងចមអិនអាហាររតូវអនុវតតកិចាការដំនណើ រការ និងជួសជុលរតឹមរតូវនដើមបីទប់សក ត់
នរោះអគគិភ័យ។ ខ្នងនរកាមននះជាគនលឹះមួយចំនួនសរាប់ឲ្យអនកនធវើការកនុងកជនលងចមអិន 

អាហារកាត់បនថយហានិភ័យនរោះអគគិភ័យ ៖ 

 

 

   យល់ពីនីតិវធីិសុវតថិោពនរោះអគគិភ័យសរាប់កជនលងនធវើការ។ ដឹងពីកជនលងាន
បំពង់ពនលត់អគគិភ័យ រនបៀបដំនណើ រការរបព័នធរគប់រគងអ   ភ័យ និងរចកនគច 

នចញកនុងរោអាសនននៅកជនលងនធវើការ។ 

   មិនរតូវរកាទុកវតថុឆាបនភលើងជិតអណាត តនភលើងកណាត លវាលនឡើយ។ រកណាត់
ការពារការរបឡាក់ សនមលៀកបំពាក់រលុង និងកំបុ៉ងានជាតិអានអរ ៉ូសុលជាវតថុ
ឆាបនភលើង ជដលអាចឆាបនឆះ ឬផទុះ របសិននបើដ្ឋក់នៅជិតអណាត តនភលើងកណាត ល
វាល ឬរបភពកនតត ។ 

   សាអ តនផទចនងអើរជារបចំ។ ខ្នល ញ់ និងកំនទចអាហារអាចរបមូលផតុំនលើនផទចនងអើរ និង
ងាយឆាបនឆះ របសិននបើមិនបានសាអ តនចញ។ 

   មិនរតូវនរបើរបាស់ឧបករណ៍មិននពញលកខណៈ ឬជខេនភលើងរជហកនឡើយ។ ទំងននះ
ជារបភពបងកអ   ភ័យ និងការឆក់ជខេនភលើង។ 

   បនញ្ា ៀសកជនលងចមអិនអាហារ លុះរតាជតរតូវបានចត់តំាង។ កជនលងចមអិនជដល 

ានបណាត ញចុងនៅនរចើនហួសករមិត  បនងកើនហានិភ័យជដលកំនទចរកណាត់

គនលឹះ 
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ប៉ះនឹងអណាត តនភលើងកណាត លវាល។ 

   មិនរតូវជះទឹកនលើខ្នល ញ់ជដលឆាបនឆះនឡើយ នរពាះវានឹងនធវើឲ្យកាន់ជតនឆះខ្នល ំង។ 
រតូវនរបើរបាស់បំពង់ពនលត់អ   ភ័យសរាប់អ   ភ័យរទង់រទយធំ ឬសូដយូមបី៊ 

កាបូណាតសរាប់អគគិភ័យរទង់រទយតូច។ 

   បញ្ឈប់ដំនណើ រការ ផតួលខលួន រួចរនមៀល។ របសិននបើអនកនឆះនភលើង ការរនមៀលខលួន
នៅមកនលើនផទករាលគឺជាវធីិដ៏នលឿននដើមបីបនថយអណាត តនភលើង។ 

នតើនិនោជករតូវនធវើអវីខលះនដើមបីការពារនិនោជិត? 

ាា ស់ និងរបធានរគប់រគងនោជនីយដ្ឋា នរតូវផតល់ការបណតុ ះបណាត លសមស្សប
នដើមបីការពារនិនោជិត និងអាជីវកមមពីនរោះអ   ភ័យ។ ខ្នងនរកាមននះជាវធីិមួយចំនួន 

ជដលនិនោជកអាចកាត់បនថយនរោះថាន ក់ននះកនុងកជនលងចមអិនអាហារខ្នន តធំ ៖ 

   បណតុ ះបណាត លនិនោជិតពីការនរបើរបាស់បំពង់ពនលត់អ   ភ័យ។ បណតុ ះបណាត ល 

ពួកនគតាមនវននីមួយៗពីរនបៀបនរបើរបាស់បំពង់ននះបានរតឹមរតូវ និងរនបៀប
ដំនណើ រការរបព័នធរគប់រគងអគគិភ័យ។ កនុងនពលនកើតាននរោះថាន ក់ននះ ពួកនគ
នឹងដឹងពីអវីជដលរតូវនធវើមិនខ្នន។ 

   ធាន្ទថា និនោជិតមិនពយោមពនលត់នភលើង។ និនោជិតរតូវចុចសញ្ញា អាសននជា 

មុន ទូរស័ពទនៅជផនកពនលត់អ   ភ័យ និងដំនណើ រការរបព័នធរគប់រគងអគគិភ័យជាមុន 
មុននពលពយោមពនលត់នភលើងនដ្ឋយខលួនឯង។ 

   សាអ តហាគ បងកកសំណល់ជាតិខ្នល ញជារបចំ នរពាះថានៅនពលានខ្នល ញ់កក
នរចើន វាអាចឆាបនឆះបាន។ 

   រកាឲ្យរចកនដើរានសណាត ប់ធាន ប់។ រចកនដើរជដលានរបំាងរាំងសទះនឹងបងក
ឧបសគគដល់និនោជិត និងអតិថិជនជដលពយោមនគចនចញពីនរោះអ   ភ័យ។ 

   ាននភលើងបំភលឺរគប់រោន់។ រចកនគចនចញកនុងរោអាសននរតូវាននភលើងបំភលឺរគប់ 

រោន់ នដើមបីឲ្យនិនោជិត និងអតិថិជនអាចនមើលនឃើញពីកជនលងចកនចញកនុងរោ
អាសនន។ 

   ផតល់ឧបករណ៍ការពារបុគគលសរាប់និនោជិតទំងអស់។ ឧបករណ៍ការពារ 
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បុគគលទូនៅសរាប់និនោជិតកនុងកជនលងចមអិនខ្នន តធំ រួមាន ជវន៉តាសុវតថិោព 
នស្សមនដការពារសរធាតុគីមី    និងរកណាត់ការពារការរបឡាក់នពលលាង
ចន។ 

   សតុកសរធាតុគីមីមិនរតូវោន នៅដ្ឋច់នដ្ឋយជឡក។ សរធាតុទំងននះ ដូចជា កលរនី 
និងអាមូ៉ញក់ អាចបងកជាឧសម័នពុល របសិននបើលាយចូលោន ។ សតុកសរធាតុ
ទំងននះដ្ឋច់នដ្ឋយជឡកពីោន  នដើមបីកាត់បនថយឱកាសននការលាយចូលោន នៅ 

នពលកំពប់។ 

   នរបើនធនើទបនដើមបីសតុកសរធាតុគីមី។ សតុកសរធាតុគីមីរាវនលើនធនើទបនដើមបី 
បនញ្ា ៀសហានិភ័យននការកំពប់។
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ការស្រប់ស្រងធនធានមនុេស 
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៥. ការរគប់រគងធនធានមនុសេ 

 

៥.១. ការនោរពបុគគលិក 

ជផនកន្ទន្ទននការនោរពបុគគលិក ៖ 

   រកាឲ្យកជនលង និងឧបករណ៍ជដលកមមករនរបើរបាស់ានការជួសជុល និងសាអ ត
ជារបចំ។ 

   ផតល់ទឹកពិស និង/ឬជនរមើសនភសជាៈសុខោពនផេងនទៀតរគប់នពល។ 

   ផតល់បនទប់ទឹក និងបងគន់សអ តសរាប់បុគគលិក។ 

   ផតល់ដល់បុគគលិកនូវកជនលងផ្លល ស់បតូរ និងរកាទុកសនមលៀកបំពាក់ និងសាា  ផ្លទ ល់ 

ខលួន។ 

   របសិននបើពួកនគនធវើការនរកាមដី ឬកជនលងមិនានបងអួច រតូវធាន្ទករមិតអន្ទម័យ
ខពស់។ 

   ការពារបុគគលិកពីសរធាតុពុល មិនានសុខោពលអ និងនរោះថាន ក់។ គួរផតល់
ឧបករណ៍ការពារបុគគល របសិននបើពួកនគនធវើការងារជដលប៉ះពាល់សរធាតុ 

ទំងននះ។ 

   កមមករានសិទធិទទួលបាននា៉ងការងារសមស្សប នា៉ងការងារធមមតា និង
ការងារនលើសនា៉ង នៅតាមចាប់ជាតិ។ 

   ផតល់នា៉ងសរាករគប់រោន់ដល់កមមករ នៅតាមចាប់ជាតិ។ 

   ផតល់ការជូនដំណឹងជាមុនពីកាលវោិគការងារ នដើមបីឲ្យពួកនគអាចនរៀបចំជីវតិ

នោលបំណង ៖ 

 ផតល់ព័ត៌ានលមអិតពីការរបរពឹតតចំនពាះបុគគលិកកនុងកជនលងនធវើការ ដូចជា សមោពនយនឌ័រ 

 ផតល់ព័ត៌ានលមអិតពីរបព័នធផតល់រងាវ ន់ 

នសៀវនៅជណន្ទំវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 ជផនកននះានកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី ៦។ 
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រគួសរ និងជីវតិផ្លទ ល់ខលួន។ 

   របសិននបើកមមកររតូវនធវើការនៅនថងឈប់សរាក ពួកនគគួរទទួលបានការទូទត់ 

សមស្សបជានពលនវលា  ឬរបាក់កនរម   នៅតាមការកំណត់នដ្ឋយការចរចជា
សមូលហោព ឬជផអកតាមការអនុវតត ឬចាប់ជាតិ។ 

   កមមករគួរានសិទធិឈប់សរាករបចំឆាន ំ នដ្ឋយទទួលបានរបាក់ឈនួល នៅតាម
ចាប់ជាតិ។ 

   កនុងករណីផុតកំណត់កិចាសនយការងារ ឬអំឡុងនពលបនតការងារមិនរគប់
នពញនលញ នដើមបីផតល់ឲ្យពួកនគនូវការឈប់សរាករបចំឆាន ំ កមមករពាក់ព័នធគួរ
ានសិទធិទទួលបានការឈប់សរាកជដលទទួលបានរបាក់ឈនួល ជដលសម 

ស្សបនៅតាមរយៈនពលបំនពញការងារ ឬការទូទត់របាក់ឈនួលជំនួស នៅតាម
ការកំណត់នដ្ឋយការចរចសមូហោព ឬជផអកតាមការអនុវតត ឬចាប់ជាតិ។ 

   ពាកយ “លុយទឹកជត” សំនៅនលើរបាក់ជដលអតិថិជនផតល់ឲ្យកមមករនដ្ឋយសម័រគចិតត 
បជនថមនលើទឹករបាក់ជដលអតិថិជនទូទត់នលើនសវា។ នដ្ឋយមិនគិតពីលុយទឹកជត 
កមមករពាក់ព័នធគួរទទួលបានរបាក់កនរមនោល ជដលទូទត់នៅចនន្ទល ះនពល
នទៀងទត់1។ 

៥.២. បរោិកាសការងារជដលយកចិតតទុកដ្ឋក់នលើនយនឌ័រ 

នោលការណ៍រគឹះ ៖ 

   សមោពនយនឌ័រទក់ទញបុគគលិកនឆនើម ៖ កជនលងនធវើការជដលផតល់សមោពដល់
ស្រសតី និងបុរសនឹងផតល់លទធោពអាជីវកមមដល់បុគគលិកាននទពនកាសលយ និង
ការជំរុញទឹកចិតត។ 

   សមោពនយនឌ័រអាចកាត់បនថយការចំណាយ ៖ ការជំនួសបុគគលិកលាឈប់អាច
នធវើឲ្យអាជីវកមមចំណាយរហូតដល់ ៧៥% ឬនលើសពីននះនលើរបាក់ឈនួលរបចំឆាន ំ
សរាប់និនោជិតលាឈប់។ នដ្ឋយសរជតបុរស និងស្រសតីនឹងបនតនធវើការកនុង 

                                                
1 របភព ៖ ដកស្សង់នចញពី “C120 - អនុសញ្ញា សតីពីអន្ទម័យ (ពាណិជាកមម និងការោិល័យ) ឆាន ំ ១៩៦៤ (នលខ ១២០)  
“C172 - អនុសញ្ញា សតីពីលកខខណឌ ការងារ (សណាា ោរ និងផទះសំណាក់) ឆាន ំ ១៩៩១ (នលខ ១៧២) អងគការអនតរជាតិ
ខ្នងការងារ។ 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 

 

35 

អងគោពជដលខលួនយល់ថាានយុតិតធម៌ នគអាចបនថយការផ្លល ស់នចញរបស់
និនោជិតសរាប់អងគោពជដលានសមោពនយនឌ័រ និងបនថយចំណាយខពស់ 

នលើការនរជើសនរ ើសបុគគលិកថមី។ 

   នោជនីយដ្ឋា នជដលានសមោពនយនឌ័រដំនណើ រការនដ្ឋយរលូន។ ការស្សវរជា
វជានរចើនបងាា ញពីទំន្ទក់ទំនងរវាងសមោពនយនឌ័រ និងដំនណើ រការអងគោពលអ
របនសើរ។ ានមូលនហតុជានរចើន បុ៉ជនតន្ទន្ទោពនធវើឲ្យានការសនរមចចិតតលអ 
របនសើរ។ 

   វសិមោពនយនឌ័រនធវើឲ្យខាះខ្នា យធនធាន ៖ តាមរយៈការរកាតុលយោពសមោព 
បុរស និងស្រសតីនឹងានឱកាសនសមើោន កនុងការចូលរួមចំជណកទំងនៅផទះ និង
កជនលងនធវើការ ជដលនឹងបនងកើនសុខុាលោពរបស់ពួកនគ និងសងគម។ 

កនុងន្ទមជានិនោជិតវស័ិយនសវាកមម អងគោពរបស់អនកជាកតាត ធាន្ទនលើការជំរុញ
សមោពនយនឌ័រ។ កនុងន្ទមជានិនោជក អនកគួរអនុវតត និងជចងចំណុចខ្នងនរកាម
សរាប់និនោជិតទំងអស់ ៖ 

   របាក់នបៀវតេរន៍សមើោន  នដ្ឋយមិនជផអកតាមនយនឌ័រ 

   ឱកាសបណតុ ះបណាត លនសមើោន  

   យនតការនដ្ឋះស្សយទំន្ទស់នដ្ឋយមិនលនមអៀង និងឯករាជយ ៖ និនោជិតគួរអាច
បងាា ញពីបញ្ញា នដ្ឋយមិនានការភិតភ័យ។ 

   សិទធិទទួលបានការចរចជាសមូហោព ៖ និនោជិតទំងអស់ានសិទធិចូលរួម
សហជីព។ 

   លកខខណឌ បញ្ឈប់នដ្ឋយយុតតិធម៌ 

   កិចារពមនរពៀងកិចាសនយការងារជាលាយលកខណ៍អកេរ 

   បរោិកាសការងារជដលមិនានការគំរាមកំជហង និងានសុវតថិោព 

   ទំន្ទក់ទំនងការងារជាមួយនិនោជកនដ្ឋយោពនសម ះរតង់ និងនោរពោន នៅ
វញិនៅមក។ 

គួរានការរពមនរពៀងនលើចំណុចខ្នងនរកាម  មុននពលផតល់ការងារដល់បុគគលិក
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ាន ក់ៗកនុងរគឹះសថ នរបស់អនក ៖ 

   កិចារពមនរពៀងនា៉ងការងារ 

   ការទូទត់រគប់រោន់សរាប់ការងារនលើសនា៉ង 

   ាតុោព 

   ការធាន្ទរ៉ាប់រងសរាប់នរោះថាន ក់ការងារ 

   ឱកាសនសមើោន សរាប់ការដំនឡើងឋានៈ នៅតាមនោលការណ៍ជផអកនលើគុណ
សមបតតិនឆាព ះនៅរកការវាយតនមល។ 

៥.៣. របព័នធផតល់រងាវ ន់ 

របព័នធលអគួរទទួលសគ ល់ និងផតល់រងាវ ន់ដល់សកមមោពពីររបស់និនោជិត ៖ 
របសិទធោពការងារ និងអាកបបកិរោិ។ របសិទធោពការងារជាវធីិងាយស្សួលបំផុត
សរាប់វាយតនមល នដ្ឋយសរជតទំន្ទក់ទំនងផ្លទ ល់រវាងនោលនៅដំបូងជដលអនកបាន
កំណត់សរាប់និនោជិត និងលទធផលការងារចុងនរកាយ។ ឧ. អនកអាចអនុវតត
ជផនការផតល់នរគឿងនលើកទឹកចិតត ឬទទួលសគ ល់បុគគលិកលក់នឆនើមរបស់អនកសរាប់ការ
សនរមចបាននោលនៅតាមដំណាក់កាល។ 

ការទទួលសគ ល់ និងការនលើកសរនសើរ 

សាសធាតុទំងពីរននះានសរៈសំខ្នន់បំផុតសរាប់ការជំរុញទឹកចិតតនិនោជិត 
បុ៉ជនតវាករមទទួលបានការយកចិតតទុកដ្ឋក់ពីាា ស់អាជីវកមមណាស់។ សាសធាតុទំង 

ពីរននះជតងជតានរបសិទធោព និងានចំណាយតិចផងជដរ។ និនោជិតចង់ដឹងថានតើ
ពួកនគកំពុងការងារបានរបនសើរ មិនលអ ឬមធយម ឬោ៉ងណា។ ដូនចនះ អនករតូវរបាប់
ពួកនគ។ 

ការទទួលសគ ល់សំនៅនលើការកត់សាគ ល់ និងវាយតនមលខពស់នលើកិចាខិតខំរបឹង 

ជរបងរបស់និនោជិត។ ការនលើកសរនសើរសំនៅនលើការបងាា ញអំណរគុណដល់នរណា 

ាន ក់សរាប់សកមមោពរបស់ខលួន។ បងាា ញការនលើកសរនសើរដល់និនោជិតនដ្ឋយ
ទទួលសគ ល់របសិទធោពការងារ និងអាកបបកិរោិជដលអនកចង់ជំរុញឲ្យានតាមរយៈ 

ការនិោយសមញ្ាៗ។ 
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វធីិមួយនទៀតគឺរតូវរួមបញ្ាូ លការទទួលសគ ល់ និងការនលើកសរនសើរកនុងទរមង់នន
នសចកតីជថលងការសធារណៈពីការអរគុណនៅចំនពាះមុខរករមនិនោជិត នដ្ឋយបងាា ញ
ពីឧទហរណ៍ជាក់លាក់ពីអវីជដលពួកនគបាននធវើ    ជដលានផលប៉ះពាល់វជិាាននលើ
អងគោព។ 

អនកអាចនរបើរបាស់របព័នធខ្នងនរកាម នដើមបីជួយអនកកនុងការទទួលសគ ល់ការរបឹង 

ជរបងរបស់និនោជិត ៖ 

១. របព័នធផតល់រងាវ ន់ជាផ្លក យ 

របធានរគប់រគងផតល់ផ្លក យមួយដល់និនោជិត នៅនពលពួកនគសនរមចបាន 

សកមមោពវជិាាន ជដលនឹងរតូវបូកសរុបនដើមបីទទួលបានរបាក់បំណាច់ ឬនពលនវលា 

ឈប់សរាក។ ឥរោិបថ និងអាកបបកិរោិអាចកំណត់នដ្ឋយរបធានរគប់រគង ឬរួមោន
ជាមួយបុគគលិក។ អនកអាចផតល់ផ្លក យរហូតដល់ ៥ កនុងមួយសបាត ហ៍។ របធានរគប់រគង
នឹងសនរមចចិតតកនុងករណីជដលនិនោជិតានពិនទុ (គុណសមបតតិ) នសមើោន ។ នៅចុងជខ 
នគនឹងបូកសរុបចំនួនផ្លក យរបស់និនោជិត នហើយនិនោជិតជដលានផ្លក យនរចើននឹង
ទទួលបានរងាវ ន់និនោជិតនឆនើមរបចំជខ។ ឥរោិបថ និងអាកបបកិរោិមួយចំនួនអាច 

រួមាន ៖ 

   ោពនទៀងទត់នពលនវលា 

   អន្ទម័យខលួនរបាណ 

   មតិរបស់អតិថិជន 

   ការជួយសហនសវកិបំនពញកិចាការជាក់លាក់ 

   ការបំនពញបានតាមនោលនៅជដលបានកំណត់។ 
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តារាង ៥.៣.១ ៖ ការផតល់រងាវ ន់ជាផ្លក យ ៖ ចាប់ចមលងសរាប់និនោជិត 

ការផតល់រងាវ ន់ជាផ្លក យ 

ន ម្ ះនិនោជិត   

នលខ ID    

  សកមមោព 

  សបាត ហ៍ទី ១ សបាត ហ៍ទី ២ សបាត ហ៍ទី ៣ សបាត ហ៍ទី ៤ 

មករា         

កុមាៈ         

មីន្ទ         

នមស         

ឧសោ         

មិថុន្ទ         

កកកដ្ឋ         

សីហា         

កញ្ញា          

តុលា         

វចិេិកា         

ធនូ         

ដ្ឋក់ផ្លក យ និងសរនសរសកមមោពកនុងរបអប់ខ្នងនលើ។ 

ឯកសរគំរូននការផតល់រងាវ ន់ជាផ្លក យ 
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តារាង ៥.៣.២ ៖ ការផតល់រងាវ ន់ជាផ្លក យ ៖ ចាប់ចមលងសរាប់និនោជក 

ការផតល់រងាវ ន់ជាផ្លក យធំ 

ន ម្ ះនិនោជិត   

នលខ ID    

  សកមមោព 

  សបាត ហ៍ទី ១ សបាត ហ៍ទី ២ សបាត ហ៍ទី ៣ សបាត ហ៍ទី ៤ 

មករា         

កុមាៈ         

មីន្ទ         

នមស         

ឧសោ         

មិថុន្ទ         

កកកដ្ឋ         

សីហា         

កញ្ញា          

តុលា         

វចិេិកា         

ធនូ         

ដ្ឋក់ផ្លក យ និងសរនសរសកមមោពកនុងរបអប់ខ្នងនលើ។ 

 

១ .  ប្រ ព ន័្ ធក ណំ ត ន់្ យិោ ជ តិ យ្ នើម ប្រ ច ខំែ  

ការទទួលសគ ល់ និងការនផ្លត តនលើអវីមួយ ជតងជតដំនណើ រការរួមោន ។ ដូនចនះ 
ការអបអរនជាគជ័យរបស់និនោជិតនៅចុងជខជារបការសំខ្នន់។ បនងកើតវបបធម៌ននការ
អនុវតតលអតាមរយៈរបព័នធកំណត់និនោជិតនឆនើមរបចំជខ ជដលសហនសវកិ និងរបធាន
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រគប់រគងអាចចូលរួមអបអរនជាគជ័យរបស់និនោជិតនរៀងរាល់ជខ។ 

   លកខណវនិិចេ័យ និងរបព័នធចំណាត់ថាន ក់កនុងទរមង់ននះគួររតូវបាននរបើរបាស់
សរាប់របព័នធពិនិតយនឡើងវញិរបកបនដ្ឋយតាល ោព។ 

   សូមផតល់ទរមង់ទំងននះដល់និនោជិតទំងអស់កនុងកិចារបជំុបុគគលិក នៅនថងទី 
១៥ នរៀងរាល់ជខ។ នរៅពីននះ អនកគួរនធវើចំណាត់ថាន ក់និនោជិតនដ្ឋយនរបើរបាស់
ចាប់ចមលងសរាប់និនោជិតនៅនថងជាមួយោន ។ វានឹងផតល់នពលនវលាដល់អនក 

កនុងការជបងជចករបាក់បំណាច់តាមជខ មុននពលផតល់របាក់ឈនួល។ 

   កំណត់អនកឈនះនដ្ឋយបូកសរុបមធយមោគនោបល់រតឡប់របស់និនោជិត និង
និនោជក និងបញ្ាូ លលទធផលនដើមបីកំណត់ពិនទុខពស់បំផុត។ 

   បងាា ញន ម្ ះនិនោជិតនឆនើមរបចំជខកនុងតារាងកិតិតយស ជដលរួមាន រូបថត 
ន ម្ ះ ដំជណងនិនោជិត និងកាលបរនិចេទ។ 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 
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តារាង ៥.៣.៣ ៖ និនោជិតនឆនើមរបចំជខ ៖ ចាប់ចមលងសរាប់និនោជិត 

ជខមករា ៖                                                                                        និនោជិតនឆនើមរបចំជខ                        

ចាប់ចមលងសរាប់និនោជិត 

 
 ដ្ឋក់ពិនទុ  ១-៥ (១-មិនលអ, ៥-លអរបនសើរ) 

  
ោព
នទៀងទត់
នពលនវលា 

កិចាសហរប
តិបតតិការ 

អន្ទម័យ 
នផ្លត តនលើ
អតិថិជន 

សរុប 

ន ម្ ះនិនោជិត           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

សរាប់បំនពញនៅនថងទី ១៥ ននជខនីមួយៗ។ 

គំរូឯកសរនិនោជិតនឆនើមរបចំជខ 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 
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តារាង ៥.៣.៤ ៖ និនោជិតនឆនើមរបចំជខ- ចាប់ចមលងសរាប់និនោជក 

ជខមករា ៖                                                                                        និនោជិតនឆនើមរបចំជខ                       

ចាប់ចមលងសរាប់និនោជក 

 
 ដ្ឋក់ពិនទុ  ១-៥ (១-មិនលអ, ៥-លអរបនសើរ) 

  
ោព
នទៀងទត់
នពលនវលា 

កិចាសហរប
តិបតតិការ 

អន្ទម័យ 
នផ្លត តនលើ
អតិថិជន 

សរុប 

ន ម្ ះនិនោជិត           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

សរាប់បំនពញនៅនថងទី ១៥ ននជខនីមួយៗ។ 

 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 
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និនោជិតនឆនើមរបចំជខ 
 

 

~(របូថត)~ 

 
 

 

ន ម្ ះ 

ដំជណង 

 

កាលបរនិចេទ (នថង/ជខ/ឆាន ំ) 

លិខិតបញ្ញា ក់និនោជិតនឆនើមរបចំជខ 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 
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ការបសងកើតទម្លៃ ប់ 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 
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៦. ការបនងកើតទាល ប់ 

 

៦.១. ប័ណណនា៉ងការងារនិនោជិត 

ការនរបើរបាស់ប័ណណនា៉ងការងារនិនោជិត និងវធីិនផេងនទៀតននការកត់រតាជា
របចំ ជួយរកាការឆលុះបញ្ញា ំងរតឹមរតូវពីអវីជដលកំពុងនកើតានកនុងអាជីវកមមរបស់អនក 
និងចំនួននា៉ងបនរមើការរបស់និនោជិត។ ការណ៍ននះនឹងធាន្ទថា អនកអាចទូទត់ដល់
ពួកនគសរាប់ការងារនលើសនា៉ង និងធាន្ទថា ពួកនគកំពុងបំនពញការងារតាមចំនួន
នា៉ងការងារកំណត់។

នោលបំណង ៖ 

   ផតល់ព័ត៌ានពីការកត់រតាព័ត៌ាននិនោជិត ដូចជា ប័ណណនា៉ងការងារ សនលឹកនា៉ងការងារ 

និងកាលវោិគការងាររបចំសបាត ហ៍ 

   ផតល់ឧបករណ៍សរាប់នដ្ឋះស្សយកិចាការរដាបាលជារបចំ។ 

នសៀវនៅជណនំ្ទវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

   ជផនកននះានកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី ៧។ 



 

ILO - កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
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តារាង ៦.១ ៖ ប័ណណនា៉ងការងារនិនោជិត 

  ន ម្ ះរករមហុ៊ន           ប័ណណនា៉ងការងារ 

  និនោជិត    របធានរគប់រគង    

  [អាសយដ្ឋា នផលូ វ]    នលខទូរស័ពទ
និនោជិត ៖ 

  

          

  [អាសយដ្ឋា នទី ២]    អីុជម៉ល
និនោជិត ៖ 

  

  ការបញ្ា ប់សបាត ហ៍ ៖       

          

  នថង កាលបរនិចេទ នា៉ងធមមតា នលើសនា៉ង ឈឺ ឈប់សរាក សរុប 

  ច័នទ            

  អងាគ រ            

  ពុធ            

  រពហសបតិ៍            

  សុរក            

គំរូឯកសរប័ណណនា៉ងការងារនិនោជិត 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 
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៦.២. កាលវោិគការងាររបចំសបាត ហ៍ 

នរបើរបាស់ឯកសរគំរូននះនដើមបីកំណត់កាលវោិគការងារនិនោជិតនរៀងរាល់សបាត ហ៍។ ជផនកសំខ្នន់រតូវបាននរបើរបាស់នដើមបីកត់រតា
ចំនួននា៉ងជដលនិនោជិតាន ក់ៗរតូវបំនពញការងារ។ អនកអាចបញ្ាូ លចំនួននា៉ង ឬនា៉ងចប់នផតើម និងបញ្ា ប់ការងារ។ 

  នៅរ  ៍            

  អាទិតយ            

  នា៉ងសរុប             

  អរតា/នា៉ង             

  ការទូទត់សរុប    $-     $-     $-     $-     $-    

    ហតថនលខ្ននិនោជិត    កាលបរនិចេទ 

      ហតថនលខ្នរបធានរគប់រគង       កាលបរនិចេទ 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 
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តារាង ៦.៣ ៖ កាលវោិគការងាររបចំសបាត ហ៍ 

ជផនក           ការបញ្ា ប់សបាត ហ៍        

                  

    ចំនួននា៉ង 

 ន ម្ ះនិនោជិត អាទិតយ ច័នទ អងាគ រ ពុធ រពហសបតិ៍ សុរក នៅរ  ៍

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

គំរូឯកសរកាលវោិគការងារ 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 
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៦.៣. ចាប់ចមលងសនលឹកនា៉ងការងានិនោជិតសរាប់និនោជក 

 

 

តារាង ៦.៣.១ ៖ ចាប់ចមលងសនលឹកនា៉ងការងារនិនោជិតសរាប់និនោជក 

    

ន ម្ ះនិ
នោជិត 

  
       

  

កាលបរនិចេទបញ្ា ប់ការ
នបើករបាក់ 

នថងទី ១៤ 
ជខមិថុន្ទ ឆាន ំ    

ចំនួន
និនោជិត 

  
       

  

ចាប់ចមលងសនលឹកនា៉ងការងារនិនោជិតនា៉ងធមមតាសរាប់និនោជក 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 
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២០១៥ 

          
សរុប 

       

សរបុ សរបុ នបើករបា
ក់ 

នា៉ងធមមតា កាលបរនិចេទ 
6/
1 

6/
2 

6/
3 

6/
4 

6/
5 

6/
6 

6/
7 

សបាត
ហ៍ទី 
១ 

6/8 6/9 
6/1
0 

6/1
1 

6/1
2 

6/
13 

6/14 
សបាត ហ៍
ទី ២ 

ធមម
តា 

នរបើរបា
ស់ជត 

ការកំណត់
តួន្ទទី និង
ោរៈកិចា 

មុខ
ន្ទទី 

  
ច័
នទ 

អ
ងាគ
រ 

ពុ
ធ 

រព
ហ 

សុ
រក 

នៅ
រ  ៍

អា
ទិ
តយ 

ធមម
តា 

ច័នទ 
អ
ងាគ រ 

ពុធ 
រព
ហ 

សុ
រក 

នៅ
រ  ៍

អាទិ
តយ 

ធមមតា 
ចំនួន
នា៉ង 

កូដ
ទូទត់ 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 
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តារាង ៦.៣.២ ៖ នា៉ងការងារនលើសនា៉ង 

នា៉ងការងារនលើស
នា៉ង   

            

សបាត
ហ៍ទី 
១ 
O/T 

              
សបាត ហ៍
ទី ២ O/T 

សរុ
ប 
O/T 

កូដការងារ
នលើសនា៉ង  

                                          
 

                                           
                                          

 
                                           
                                          

 
                                          

 
                                          

 
                                          

 
    

                                

នា៉ងបំនពញការងា
រសរុប 

នា៉ង
ការងារ
សរុបជដ
លរតូវ
បាន
ទូទត់ 

    
                                

    
                                    

                       
និនោជិត 

របធាន
រតួតពិនិតយ 

            
 

របធាន
រតួតពិនិតយ  

  
  

ចាប់ចមលងសនលឹកនា៉ងការងារនិនោជិតនលើសនា៉ងសរាប់និនោជក 



 

ILO - កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
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៦.៤. របព័នធរដាបាល 

 

តារាង ៦.៤.១ ៖ តារាងនផទៀងផ្លទ ត់ការងាររដាបាល 

ជផនក/មុខ 
កាលបរនិចេទ 

ពិនិតយ 
រតូវបតូរសតុក 

កាល
បរនិចេទបតូរ 

កញ្ា ប់សាា  សនរងាគ ះបឋម     

ទរមង់បនញ្ា ញមតិរបស់នភាៀវ    

នសៀវនៅបញ្ា ី    

រកដ្ឋសសរាប់ា៉សីុនរពីន    

រកដ្ឋសសរាប់កត់សរ    

បិ៊ច និងនមម នដ    

បងគន់សធារណៈ (កជនេងនដ សបូ៊ដំុ រកដ្ឋសអន្ទម័យ)    

នសៀវនៅវកិកយបរត    

ទូទឹកកក (ទឹក សូដ្ឋ។ល។ សរាប់នភាៀវ)    

ព័ត៌ាននទសចរណ៍សរាប់នភាៀវ (ជផនទី ប័ណណព័ត៌ាន)    

តារាងនផទៀងផ្លទ ត់ និងព័ត៌ានសំខ្នន់ៗ 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 
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តារាង ៦.៤.២ ៖ កិចាការនៅកជនលងទទួលនភាៀវ  ✓ 
តុទទួលនភាៀវានសណាត ប់ធាន ប់   
កំុពយូទ័រ កាត រចុច ា៉សីុនរពីន និងា៉សីុនហាវ ក់សអ ត   
ជញ្ញា ំង និងពិតានសអ ត   
កងាា រសអ ត   
គំនូរ និងវតថុសិលបៈសអ ត   
រកណាត់ និងករាលរពំសអ តមិនរជហក   
បងអួច និងសុ៊មបងអួចសអ ត   
នផទករាលនបាសសអ ត   
នផទករាលស្សឡះលអ   
នរគឿងសងាា រមិនបាសសអ ត   
រុកខជាតិបាននស្សចទឹក និងកាត់តរមឹម   
អំពូលនភលើងសអ ត និងដំនណើ រការលអ   
ធុងសរាមសាអ ត និងចក់សរាមនចញ   
នផេងៗ   

តារាង ៦.៤.៣ ៖ នលខទូរស័ពទសំខ្នន់ៗ 
ាា ស់ ៖  អនកផគត់ផគង់ ៖ 
របធានរគប់រគង ៖ រករមហុ៊ននសវាអីុននធើរណិត ៖ 
និនោជិត ៖ រករមហុ៊នអ   សនី ៖ 
 សថ នីយ៍នរបងឥនធនៈ ៖  
នគរបាល ៖ រករមហុ៊នផគត់ផគង់ទឹក ៖ 
ជផនកពនលត់អ   ភ័យ ៖  
 រថយនតជួល ៖ 
រគូនពទយ ៖ តាក់សីុ/ទុក-ទុក ៖ 
ឡាននពទយ ៖ រករមហុ៊ននទសចរណ៍ ៖ 
មនទីរនពទយ ៖  
ឱសថសថ ន ៖ នផេងៗ ៖ 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 
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៦.៥. នោបល់រតឡប់របស់អតិថិជន 

ទរមង់ននះគួរនរបើរបាស់នដើមបីទទួលបានព័ត៌ានពីអតិថិជន សតីពីការញុំអាហារ 
និងចំណុចនខាយ និងចំណុចនជាគជ័យ។ សូមផតល់ទរមង់មួយដល់អតិថិជន ១០% 
នៅអំឡុងនពលញុំអាហារនីមួយៗ (អាហារនថងរតង់ នពលលាង ច)។ 

 

 

តារាង ៦.៥ ៖ ប័ណណបនញ្ា ញមតិរបស់នភាៀវ 

នយើងខាុំបនរមើការនៅ (ន ម្ ះរករមហុ៊ន) ចង់ដឹងពីទសេនៈរបស់អនកចំនពាះផលិតផល និងនសវារបស់
នយើង។ នយើងសូមវាយតនមលខពស់ចំនពាះនោបល់រតឡប់ និងការចំណាយនពលរបស់អនកកនុងការបំនពញ
ទរមង់ននះ។ នរកាយពីបំនពញរួច សូមដ្ឋក់ទរមង់ននះកនុងរបអប់ ឬនផាើមកនយើងខាុំ។ 

កាលបរនិចេទ ៖ 

អាហារនថងរតង់/នពលលាង ច ៖      

 អន់ 
នរកាម
មធយមោគ 

លអ 
នលើស
មធយមោគ 

លអរបនសើរ 

គុណោពអាហារ និងនសវារបស់នយើង      

មតិនោបល់ ៖ 

បទពិនសធន៍រួមរបស់អនក      

មតិនោបល់ ៖ 

ោពរួសរាយរាក់ទក់របស់បុគគលិក      

មតិនោបល់ ៖ 

អន្ទម័យ      

មតិនោបល់ ៖ 

លទធោពននការជណនំ្ទដល់មិតតភកតិ របស់អនក      

មតិនោបល់ ៖ 

សូមជចករជំលកគំនិតរបស់អនកពីចំណុចជដលរតូវជកលមអ។ 

មតិរបស់អតិថិជន 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 
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មតិនោបល់ ៖ 

របសិននបើអនកចង់ឲ្យនរណាាន ក់ទក់ទងអនកនដ្ឋយផ្លទ ល់ សូមផតល់ព័ត៌ានខ្នងនរកាម ៖ 
 

ន ម្ ះ ៖ 

អាសយដ្ឋា ន ៖ 

អីុជម៉ល ៖ 

នលខទូរស័ពទ ៖ 

ទំន្ទក់ទំនងតាម ៖   ទូរស័ពទ    អីុជម៉ល    



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 
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សក្រ តិ៍ស ម្ ោះ ការផតលស់េវា និងតថ្មៃបន្នថម 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 
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៧. នករ តិ៍ន ម្ ះ ការផតល់នសវា និងតនមលបជនថម 

 

៧.១. ជំន្ទញនសវាអតិថិជនចំបាច់សរាប់និនោជិត 

១. ោពអំណត់ 

របសិននបើអនកនដ្ឋះស្សយជាមួយអតិថិជននរៀងរាល់នថង រតូវានោពអត់ធមត់
នៅនពលពួកនគរតូវការឲ្យអនកនដ្ឋះស្សយបញ្ញា ។ ចំណាយនពលជសវងយល់ពីតរមូវការ
របស់ពួកនគ។ អតិថិជនចង់បាននសវាលអជាងការរបញប់របញល់។ 

២. ការយកចិតតទុកដ្ឋក់ 

សមតថោពសត ប់អតិថិជននដ្ឋយរបរងរបយ័តនជារបការសំខ្នន់ នដើមបីផតល់នសវាលអ 
របនសើរ។ របការសំខ្នន់រតូវនផ្លត តនលើអតិថិជនាន ក់ៗ និងនោបល់រតឡប់ជដល
អនកទទួលបាន។ 

៣. ជំន្ទញទំន្ទក់ទំនងចាស់លាស់ 

នៅនពលានបញ្ញា សំខ្នន់ អនករតូវានោពចាស់លាស់ចំនពាះអតិថិជន។ 
ចំណុចននះបងាក រការយល់ខុស ឬការោន់រចឡំ។ របការសំខ្នន់រតូវានការរបរងរបយ័តន
ជាជាងានទំនុកចិតតខពស់នពកនៅនពលនដ្ឋះស្សយបញ្ញា អតិថិជន នដើមបីធាន្ទថាអនក 

នោលបំណង ៖ 

   ផតល់ការជណនំ្ទពីការធាន្ទថា បុគគលិកនៅជតនផ្លត តនលើអតិថិជន យកចិតតទុកដ្ឋក់នលើ

តរមូវការអតិថិជន និងាននសវាអតិថិជនរបកបនដ្ឋយោពរាក់ទក់ 

   នផ្លត តនលើរនបៀបនដ្ឋះស្សយជាមួយអតិថិជនានបញ្ញា  

   ផតល់ព័ត៌ានសតីពីការបនរមើអតិថិជនពិការ 

   នផ្លត តនលើរនបៀបបជនថមតនមលតាមរយៈថាន ក់បនរងៀននធវើមាូប ឬការចមអិនអាហារជដលអាចយក

នៅញំុខ្នងនរៅបាន។ 

នសៀវនៅជណនំ្ទវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 ជផនកននះានកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី ៨។ 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 

 

58 

អាចយល់ចាស់ពីបញ្ញា របស់ពួកនគ។ 

៤. ចំនណះដឹងពីមឺុនុយ និងនសវា 

នដើមបីជួយអតិថិជន អនករតូវដឹងពីមឺុនុយ និងនសវាឲ្យបានចាស់។ មិនជមនរគប់ោន
សុទធជតរតូវដឹងពីចំណុចលមអិតទំងអស់នន្ទះនទ បុ៉ជនតពួកនគគួរដឹងពីរនបៀបនរៀបចំមុខមាូប
នីមួយៗ។ 

៥. សមតថោពនរបើរបាស់ោសវជិាាន 

រតូវនរបើរបាស់ោសវជិាាន នៅនពលនធវើទំន្ទក់ទំនងជាមួយអតិថិជន។ ឧ. មិននរបើ
ោសវជិាាន “ខាុំ មិនអាចយកវតថុនន្ទះឲ្យអនកបាននឡើយ។ ឥឡូវននះ វាមិនាននន្ទះ 

នទ”។ នរបើោសវជិាាន “ខាុំសូមនទស។ នយើងមិនាននរគឿងផេំទំងននះនទ បុ៉ជនតខាុំអាច
ផតល់នរគឿងផេំនផេងបាន”។ 

៦. ជំន្ទញសជមតង 

ជំន្ទញសជមតងសមញ្ាៗជួយអនកឲ្យានលកខណៈវជិាាន និងរួសរាយនៅនពល
ទក់ទងជាមួយអតិថិជនានបញ្ញា ។ ជាញឹកញប់ មនុសេអាចនរកៀមរកំនដ្ឋយសរ 

សថ នោពជដលមិនអាចរគប់រគងបាន   នហើយរបការសំខ្នន់រតូវរកាោពរកីរាយ និង
នផ្លត តនលើនសវានៅនពលនធវើទំន្ទក់ទំនងជាមួយពួកនគ។ 

៧. ជំន្ទញរគប់រគងនពលនវលា 

អនករតូវដឹងពីជផនកជដលអនកមិនអាចជួយអតិថិជនបាន។ ពំុនន្ទះនទ អនកនឹងរតូវ
ចំណាយនពលនដ្ឋយឥតរបនោជន៍។ របសិននបើអនកមិនដឹងពីដំនណាះស្សយបញ្ញា  
របការសំខ្នន់រតូវបញ្ាូ នអតិថិជននៅអនកនផេងនទៀត។ 

៨. សមតថោពយល់ពីអតិថិជន 

រកនឡកនមើល និងសត ប់នដើមបីដឹងពីអារមមណ៍ ោពអត់ធមត់ និងបុគគលិកលកខណៈ
របស់អតិថិជន។ល។ របការននះនឹងជួយបនងកើនទំន្ទក់ទំនងរបស់អនកជាមួយអតិថិជន។ 

៩. ចរតិនសងៀមសង ត់ 

អនកជដលពូជកជផនកនសវាអតិថិជនដឹងពីរនបៀបរកាោពនសងៀមសង ត់ នៅរគប់សថ ន 

ោព។ ពួកនគរតូវរកាោពនសងៀមសង ត់នដើមបីនដ្ឋះស្សយបញ្ញា សរាប់អតិថិជនជដល



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 

 

59 

អាចានបញ្ញា នរចើន។ 

១០. សមតថោពនដ្ឋះស្សយបញ្ញា នកើតនឡើងនដ្ឋយនចដនយ 

   នរណា? អនករតូវានមនុសេជដលអនកអាចសកសួរ    នៅនពលអនកមិនចាស់ 

លាស់។ របធានរគប់រគងអាចជួយបាន បុ៉ជនតរបាកដជាានអនកនផេងនទៀតជដល
អាចជួយអនកបាន។ រតូវដឹងពីចំណុចននះមុននពលាននហតុការនចដនយ នរពាះវា
ជួយអនកឲ្យនដ្ឋះស្សយសថ នោពននះបាន។ 

   អវី? ការដឹងពីព័ត៌ានសំខ្នន់ៗនដើមបីផេពវផាយបនត នៅនពលអនករតូវការជំនួយ
នលើបញ្ញា  ជាវធីិដ៏លអនដើមបីផតល់ព័ត៌ានដល់អនកជដលនឹងជួយដល់អនក។ 

   ទំន្ទក់ទំនង? នៅនពលរតូវានអនកចូលរួម នតើអនកនឹងនធវើទំន្ទក់ទំនងនដ្ឋយ
រនបៀបណា? 

១១. សមតថោពនដ្ឋះស្សយបញ្ញា  

ចំណុចននះនផ្លត តនលើសមតថោពរបស់អនកកនុងការនដ្ឋះស្សយបញ្ញា ។ ឆនទៈរបស់អនក
កនុងការនដ្ឋះស្សយបញ្ញា បងាា ញអតិថិជនពីចំណុចសំខ្នន់ៗ ៣ ៖ 

   អនកនផ្លត តនលើការនដ្ឋះស្សយបញ្ញា បានរតឹមរតូវ 

   អនកចង់បនតនដ្ឋះស្សយរហូតទទួលបាននជាគជ័យ 

   អតិថិជនជាអនកកំណត់ដំនណាះស្សយលអបំផុត។ 

១២. ឆនទៈកនុងការនរៀនសូរត 

ការានឆនទៈជកលមអ និងនរៀនសូរតពីកំហុស ជារបការសំខ្នន់សរាប់នសវា
អតិថិជនលអរបនសើរ។ 

៧.២. ការបនងកើតកមមវធីិថាន ក់បនរងៀននធវើមាូប 

ការនរៀបចំថាន ក់បនរងៀននធវើមាូបអាចជាវធីិមួយនដើមបីរករបាក់ចំណូល។ នរៅពីននះ វា
ជួយបនងកើនការយល់ដឹងពីមុខមាូប និងរចន្ទបទននការនធវើមាូប។ ជផនកននះបងាា ញពីរបព័នធ
ជាជំហានកនុងការនរៀបចំថាន ក់ននះ បុ៉ជនតជំហាននីមួយៗានសកមមោពន្ទន្ទសរាប់
បំនពញកិចាការននះ។ វធីិសស្រសតជដលបនងកើតនឡើងខ្នងនរកាមនផ្លត តនលើការបនងកើតកមមវធីិដ៏
ទូលំទូលាយននះដល់អាជីវកមមរបស់អនក នហើយជំហាននីមួយៗនឹងរតូវបានពរងីក 
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កនុងជផនកខ្នងនរកាម។ 

ជំហានទី ១ ៖ កំណត់មុខមាូបជដលាននថលនដើមទប និងនរគឿងផេំជដលងាយរកបាន 

   ជផអកនលើមឺុនុយរបស់អនក កំណត់មុខមាូបជដលាននរគឿងផេំងាយរកបានពីទីផារ 

   ពិោកាជាមួយអតិថិជន (បរនទស) ថានតើនរគឿងផេំទំងននះានលក់កនុងទីផារ 

កនុងមូលដ្ឋា នរបស់ខលួន ឬោ៉ងណា។ សិកាខ កាមកនុងកមមវធីិននះអាចោគនរចើនជា
ជនបរនទសជដលចង់សិកាពីមុខមាូបកនុងតំបន់សរាប់ចមអិនឲ្យមិតតភកតិ  និង
រគួសររបស់ពួកនគ។ 

   នរបើរបាស់ឧបករណ៍រងាវ ស់រងាវ ល់ទទួលសគ ល់ទូនៅ ដូចជា ជពង រកាម និងលីរត 
(របព័នធជម៉រត) នៅនពលជណនំ្ទសិកាខ កាម។ 

ជំហានទី ២ ៖ បនងកើតកមមវធីិបនរងៀន 

   បនងកើតកមមវធីិបនរងៀននដ្ឋយជផអកនលើសមតថោពធនធានមនុសេ និងយុទធសស្រសត
វនិិនោគរបស់អនក។ 

   កំណត់គូរបកួតរបជជងកនុងជផនករបស់អនក និងបជនថមនលើវគគបណតុ ះបណាត លនដ្ឋយ
ជផអកនលើរយៈនពល និងខលឹមសរ។ 

   មិនថាអនកនរៀបចំជាកមមវធីិរយៈនពល ៣, ៥, ឬ ១០ នថងនឡើយ វគគនីមួយៗមិនគួរ
យូរជាង ៣,៥ នា៉ង នដ្ឋយាននពលសរាក ៣០ ន្ទទីនឡើយ។ 

   វគគគួរសំនៅទក់ទញអតិថិជនជានរចើន ជដលានករមិតសមតថោពចមអិនខុសៗ 

ោន  (ដំបូង មធយម ជំន្ទញ)។ 

   ការរគប់រគងខលឹមសរ ៖ 

   កំណត់មាូប (ឧ. អាហារនពលរពឹក នពលនថងរតង់ នពលលាង ច អាហារសរមន់នពល 

រពឹក ជតនថងរតង់) ជដលអនករតូវចមអិន។ 

   វគគបណតុ ះបណាត លអាចនផ្លត តរបធានបទនៅតាមអាហារ (ឧ. កនុងវគគបណតុ ះ 

បណាត លរយៈនពល ៣ នថង វគគនននថងនីមួយៗអាចនផ្លត តនលើការចមអិនអាហារធមមតា
សរាប់អាហារនពលរពឹក នថងរតង់ និងនពលលាង ច)។ 

   នរៅពីននះ វគគអាចនផ្លត តនលើការសិកាពីដំនណើ រការននការបនងកើតមុខមាូបសមុគ 
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សម ញពីនោជនីយដ្ឋា នរបស់អនក ឬមុខមាូបពិនសសសកនុងតំបន់ និង/ឬរបនទស។ 

   នៅនពលបញ្ា ប់នថងបណតុ ះបណាត លនីមួយៗ សិកាខ កាមគួរទទួលបានរូបមនតនធវើមាូប
នដ្ឋយានព័ត៌ានលមអិតពីនរគឿងផេំ។ របសិននបើអាច ផតល់មុខជំនួសនដើមបី 
ពរងីកជនរមើសសរាប់រករមនផេងៗ។ 

   សិកាខ កាមគួររតូវបាននលើកទឹកចិតតឲ្យញុំអាហាររបស់ពួកនគ នៅនពលបញ្ា ប់វគគ 
និងកមមង់មុខបជនថមពីនោជនីយដ្ឋា នរបស់អនក។ 

   អនកអាចនឹងចង់ផតល់របវតតិសនងខប និងការពិពណ៌ន្ទពីមុខមាូបនីមួយៗ។ 

   នរបើរបាស់ប័ណណបនញ្ា ញមតិរបស់នភាៀវនដើមបីទទួលបាននោបល់រតឡប់។ 

 

 

តារាង ៧.២ ៖ ប័ណណបនញ្ា ញមតិនលើវគគបណតុ ះបណាត លការបនរងៀននធវើមាូប 

នយើងខាុំបនរមើការនៅ (ន ម្ ះរករមហុ៊ន) ចង់ដឹងពីទសេនៈរបស់អនកចំនពាះវគគបណតុ ះបណាត លននះ។ នយើង
សូមវាយតនមលខពស់ចំនពាះនោបល់រតឡប់ និងការចំណាយនពលរបស់អនកកនុងការបំនពញប័ណណបនញ្ា ញ
មតិននះ។ នរកាយពីបំនពញរួច សូមដ្ឋក់ប័ណណននះកនុងរបអប់ ឬនផាើមកនយើងខាុំ។ 

កាលបរនិចេទ ៖ 

របនភទ (ទំនិញ/នសវា) ជដលទទួលបាន ៖ អន់ 
នរកាម
មធយមោគ 

លអ 
នលើស
មធយមោគ 

លអរបនសើរ 

គុណោពននវគគបណតុ ះបណាត ល ៖      

មតិនោបល់ ៖ 

បទពិនសធន៍រួមរបស់អនក ៖      

មតិនោបល់ ៖ 

ោពរាក់ទក់របស់បុគគលិក ៖      

មតិនោបល់ ៖ 

ោពសទ ត់ជំន្ទញរបស់រគូឧនទទស ៖      

មតិនោបល់ ៖ 

នោបល់រតឡប់ 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ន 
នោជនីយដ្ឋា ន ៖ នោលការណ៍ននការអនុវតតលអ 

 

62 

លទធោពននការជណនំ្ទដល់មិតតភកតិ របស់អនក ៖      

មតិនោបល់ ៖ 

សូមជចករជំលកគំនិតរបស់អនកពីចំណុចជដលរតូវជកលមអ។ 

មតិនោបល់ ៖ 

របសិននបើអនកចង់ឲ្យនរណាាន ក់ទក់ទងអនកនដ្ឋយផ្លទ ល់ សូមផតល់ព័ត៌ាន
ខ្នងនរកាម ៖ 
 

ន ម្ ះ ៖ 

អាសយដ្ឋា ន ៖ 

អីុជម៉ល ៖ 

នលខទូរស័ពទ ៖ 

  

ទំន្ទក់ទំនងតាម ៖   ទូរស័ពទ    អីុជម៉ល    

 

ជំហានទី ៣ ៖ កំណត់បុគគលិកបណតុ ះបណាត លនដើមបីបនរងៀនវគគបណតុ ះបណាត លរបកប
នដ្ឋយជំន្ទញោសសទ ត់ជំន្ទញជាោសរបស់សិកាខ កាម (អង់នគលស បារាំង នអសា៉ញ 
ា៉នឡសីុ ចិន)។ 

   អនកអាចជួលអនកបណតុ ះបណាត លជំន្ទញនដើមបីបនរងៀនវគគននះ ឬក៏អនកអាចអភិវឌឍ
ជំន្ទញខលួនឯង ឬសរាប់បុគគលិក។ 

   ជំន្ទញទំន្ទក់ទំនង និងបណតុ ះបណាត លសទ ត់ជំន្ទញានសរៈសំខ្នន់កនុងការ
ធាន្ទថា សិកាខ កាមយល់ថាខលួនបានទទួលគុណតនមលសរាប់ការចំណាយរបាក់ 

របស់ខលួន។ 

   របសិននបើអនកជួលរគូឧនទទស បុគគលនន្ទះគួរានបទពិនសធន៍ជផនកនោជនីយ 

ដ្ឋា ន។ រគូឧនទទសគួរានជំនួយការាន ក់ជដលជំន្ទញកនុងការបងាា ញជំហាន
នីមួយៗននដំនណើ រការចមអិន (ការលាង កាត់ ចមអិន) ពីនោជនីយដ្ឋា នរបស់អនក។ 

   នោលបំណងននការជួយននះគឺនដើមបីបងាា ញ មិនជមនផេពវផាយនឡើយ។ 
រគូឧនទទសគួរផតល់ខលឹមសរននវគគ។ របការសំខ្នន់រតូវបនញ្ា ៀសកំុឲ្យានមនុសេ 
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នរចើននិោយដំណាលោន  នរពាះវាអាចនធវើឲ្យរចឡំ។ 

   របការសំខ្នន់រតូវនរជើសនរ ើសមនុសេាន ក់ នដើមបីបណតុ ះបណាត លអនកជដលអាច
អភិវឌឍសមតថោពសិកាខ កាម នផ្លត តនលើនសវា និងានចរតិរួសរាយរាក់ទក់។ រតូវ
ចំថា កនុងវស័ិយនសវាកមម របការសំខ្នន់រតូវបំនពញចិតតអតិថិជន និងធាន្ទថា 
ពួកនគចកនចញពីរគឹះសថ នរបស់អនកនដ្ឋយការនពញចិតត។ 

ជំហានទី ៤ ៖ ជផនការកំណត់នថល   សរាប់វគគបណតុ ះបណាត ល 

   កំណត់ចំណាយកនុងវគគ ៖ 

 ចំណាយមូលធន 

    ជួល 

 អាជាា ប័ណណ   

 សាា  ចមអិន 

 របាក់ឈនួល 

   នធវើការអនងកតនថលរបស់គូរបកួតរបជជងកនុងតំបន់របស់អនក 

   ពិនិតយខលឹមសរវគគ នហើយរបសិននបើអាច ផ្លល ស់បតូរគំនិតជាមួយអនកជំន្ទញនផេង 

នទៀត 

   បនងកើតរចន្ទសមព័នធនថលនដ្ឋយជផអកនលើការកក់ទុកមុន និងការកក់ទុកថមីៗ 

   បនងកើតតនមលដំបូងសរាប់វគគបណតុ ះបណាត ល។ 

ជំហានទី ៥ ៖ ការផាយពាណិជាកមមតាមបណាត ញកនុងស្សរកននអាជាា ធរនទសចរណ៍ជាតិ 
សណាា ោរ កាជសត អីុននធើរណិត និងអងគការមិនជមនរដ្ឋា ភិបាលកនុងស្សរក 

   កំណត់លកខណៈននវគគបណតុ ះបណាត ល ដូចជា ៖ 

 រសជាតិននមុខមាូបកនុងតំបន់ 

 រសជាតិពីរបនទសរបស់អនក 

 ការជសវងយល់ពីវបបធម៌តាមរយៈមាូបអាហារ 
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   នរបើរបាស់ការកំណត់ននវគគននះនដើមបីផេពវផាយជាមួយអតិថិជនសកាត នុពល 

   នផ្លត តនលើសណាា ោរផ្លក យ ៣ និងនលើសពីននះ នរពាះអតិថិជនរបស់សណាា ោរ
ទំងននះនឹងានចំណូលចិតត និងរបាក់ចំណូលនរចើនសរាប់ចុះន ម្ ះកនុងវគគ 
ននះ។ 

   បនងកើតខិតប័ណណ ផ្លទ ំងរូបោព និងប័ណណផាយពាណិជាកមមជាមួយកមមវធីិបនរងៀន 
នថល និងអាសយដ្ឋា នទំន្ទក់ទំនង 

   ជបងជចកព័ត៌ានទំងននះដល់ការោិល័យរគប់រគងវស័ិយនទសចរណ៍ជាតិ 
អងគការមិនជមនរដ្ឋា ភិបាល សណាា ោរ និងកជនលងនផេងនទៀត។ 

៧.៣. ការចមអិនអាហារជដលអាចយកនៅញុខំ្នងនរៅបាន 

ជំហានទី ១ ៖ កំណត់មុខមាូបជានរចើនជដលអាចរកាទុកកនុងរកឡ ឬកនុងកញ្ា ប់
តូចជដលអាចទុកបានយូរ។ 

ជំហានទី ២ ៖ កំណត់អាជីវករជដលានបទពិនសធន៍នលើការរកាទុកអាហារ
នដើមបីការនរបើរបាស់រាយ។ 

ជំហានទី ៣ ៖ ផេពវផាយពីអាហារជដលអាចយកនៅញុំខ្នងនរៅបាន  និងផតល់
ដល់អតិថិជនកនុងហាងនូវជនរមើសននការយកអាហារ ជដលមិនទន់ញុំអស់នៅខ្នង 

នរៅ។ 

ជំហានទី ៤ ៖ គិតនថលបជនថមសរាប់ការនរបើរបាស់សាា  ផទះបាយជដលអាចយក
នៅខ្នងនរៅបាន លុះរតាជតអតិថិជននរបើរបាស់របអប់/នសាងខាប់ផ្លទ ល់ខលួន។ 

ជំហានទី ៥ ៖ ធាន្ទថា របអប់/នសាងខាប់សមស្សបសរាប់មុខងារ (ឧ. ទំហំ និង
របនភទអាហារសមស្សបសរាប់របអប់/នសាងខាប់)។ 

ជំហានទី ៦ ៖ សកសួរអតិថិជនថានតើពួកនគចង់បានរបអប់/នសាងខាប់ជដលអាច
នបាះនចលបាន ឬនរបើរបាស់របអប់/នសាងខាប់ផ្លទ ល់ខលួន។ 

ជំហានទី ៧ ៖ សកសួរអតិថិជនថានតើពួកនគចង់បានសាា  ផទះបាយជដលអាច
នបាះនចលបាន ឬនរបើរបាស់សាា  ផ្លទ ល់ខលួន។ 

ជំហានទី ៨ ៖ សកសួរអតិថិជនថានតើពួកនគចង់បានកជនេងសរាប់ញុំអាហារ 
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ឬោ៉ងណា។ 

៧.៤. ការបនរមើអតិថិជនពិការ 

ជនពិការ និងរគួសរ និងមិតតភកតិរបស់ពួកនគនធវើដំនណើ រកំសនត នដើរផារ នធវើ
អាជីវកមម ចូលរួមកនុងសកមមោពសហគមន៍ បញ្ាូ នកូននៅសលានរៀន និងចូលរួម 

រពឹតតិការណ៍សលាដូចអនកនផេងនទៀតជដរ។ តាមរយៈការផតល់នសវាជដលសវ គមន៍
ជនពិការ អនកអាចផតល់នសវាលអរបនសើរដល់អនករគប់ោន ។ ការរបរពឹតតចំនពាះមនុសេ 

ទំងអស់ជដលចូលមកនោជនីយដ្ឋា នរបស់អនកនដ្ឋយការនោរព និងការគួរសម ជា
នសវាអតិថិជនលអបំផុត។ ខ្នងនរកាមននះជាវធីិមួយចំនួនជដលអនកអាចផតល់នសវាលអដល់
អតិថិជនពិការ ៖ 

   ផតល់កជនលងសរាប់ជនពិការកនុងនោជនីយដ្ឋា ន (ឧ. ជរាល បនទប់ទឹកសរាប់
ជនពិការ) 

   មិនរតូវសននិដ្ឋា នពីរបនភទពិការោព ឬពិការោពរបស់អតិថិជននឡើយ។ 

   ពិការោពមួយចំនួននមើលមិននឃើញនឡើយ។ រតូវចំណាយនពលជសវងយល់ពី 

តរមូវការរបស់អតិថិជន។ 

   របសិននបើអនកមិនចាស់ពីកិចាការរតូវនធវើ  សូមសួរអតិថិជន “នតើអនករតូវការអវី?” 

   របសិននបើអនកមិនអាចយល់ពីសំដីរបស់នរណាាន ក់ រតូវសួរមតងនទៀតនដ្ឋយ
គួរសម។ 

   សកសួរមុននពលអនកផតល់ការជួយ មិនរតូវសននិដ្ឋា ននឡើយ។ អតិថិជនពិការដឹង
ថានតើពួកនគរតូវការជំនួយ ឬោ៉ងណា និងរនបៀបជដលអនកអាចជួយបាន។ 

   រកនឡកនមើលអតិថិជន មិនរតូវសមលក់នឡើយ។ និោយនដ្ឋយផ្លទ ល់ជាមួយ
ជនពិការ មិនជមននិោយជាមួយអនកបកជរប ឬអនកមកជាមួយនទ។ 

   មិនរតូវប៉ះ ឬនលើកនឡើងពីសតវបនរមើនឡើយ នរពាះពួកវាកំពុងនធវើការ និងរតូវ
យកចិតតទុកដ្ឋក់រគប់នពល។ 

   នសនើសំុការអនុញ្ញា តមុននពលប៉ះពាល់រនទះរុញ ឬសាា  ណាមួយ។ 


