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ឧបករែ៍ទាាំងសនុះអាចយកមកអនុវតថកបុងវគគបែថុ ុះបណ្ដថ លោច់សោយណ ក ឬចរមរុះកបុង
ទរមង់ជាម ូឌុលសៅកបុងកមមវធីិណដលមានស្ស្នប់។ 

ករមងវគគបែថុ ុះបណ្ដថ ល រមាប់ស វាទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះ 

ករមងវគគបែថុ ុះបណ្ដថ ល ៖ 

ករមងវគគបែថុ ុះបណ្ដថ ល រមាប់ស វាទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះ គួររតវូបានសរបើរបា ់ 
សដើមផជួីយដល់មាច  ់ផធុះណដលផឋល់ស វាស្នប ក់សៅ  និងមាច  ់ផធុះណដលចង់ផឋល់ស វាស្នប ក់សៅ 



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវ ័ិយអាជីវកមមខាប តតូចសៅអាស្ន៊ា ន viii 

កបុងការចាប់សផថើម និងអភិវឌណអាជីវកមមរប ់ខលួន។ វគគបែថុ ុះបណ្ដថ លទាាំងសនុះសផ្លថ តសលើ
សោលការែ៍អាជីវកមម ាំខាន់ៗ រមាប់ជាមូលោឌ ន សោយណផអកសលើអវីណដល ិកាខ កាមបាន
ដឹងពីមុនអាំពីការរគប់រគងអាជីវកមមផឋល់ស វាទទួលស្នប ក់សៅរប ់ខលួន និងជួយពួកសគឲយ
ណ វងយល់បណនទម។ មយ ងសទៀត វាអាចសរបើរបា ់ជាមូលោឌ នថ្នការ ិកាពីឧបករែ៍
កមមវធីិ C-BED សផេងសទៀត ដូចជា SBO ឬ AE។  ិកាខ កាមណចករ ាំណលកបទពិសស្នធន៍ និង
ផថល់ណផនការ កមមភាពអាទិភាព (ោ ងសហាចណ្ដ ់  កមមភាព ៣  រមាប់បងាា ញពីការ
ណកលមអអាជីវកមមរប ់ពួកសគ)។      សៅសពលបញ្ច ប់វគគបែថុ ុះបណ្ដថ ល  ិកាខ កាមនឹង ៖ 

 ពរងឹង និងពរងីកចាំសែុះដឹងណដលមានស្ស្នប់ ថីពីការអភិវឌណអាជីវកមមផឋល់ស វា
ទទួលស្នប ក់សៅ  

 មាន មតទភាពកបុងការវភិាគណផបកការងារ ឬស្នទ នភាពការងារបចចុបផនប 

 មាន កាថ នុពលថ្នការអភិវឌណ ហរោ  

 កាំែត់បាននូវជាំហាន និង កមមភាពននសដើមផីណកលមអអាជីវកមមរប ់ខលួន ឬ
ចាប់សផថើមគាំនិតអាជីវកមមថមី 

 សធវើស ចកថី សរមចពី កមមភាពសៅសពលអនគត 

 ចាប់សផថើមសរៀបចាំណផនការកិចច ហការ និងទាំនក់ទាំនងរបកបសោយរប ិទនភាព។ 

សោលការែ៍ថ្នការអនុវតថលអ (GPG) ៖ 

កបុងសពលបែថុ ុះបណ្ដថ ល  ិកាខ កាមនឹងទទួលបានព័ត៌មាន និងមានចាំសែុះដឹង ថីពី
សោលការែ៍សនុះ ណដលពួកសគនឹងអាចយកសៅសរបើរបា ់សដើមផជីាំរញុការ ិកា និងោាំរទ
ពួកសគកបុងបសងកើត ឬណកលមអអាជីវកមមរប ់ខលួន។ សោលការែ៍សនុះសរៀបរាប់ពីការអនុវតថ
លអបាំផុត  ឧបករែ៍  និង កមមភាពជាសរចើនសទៀត ណដលបាំសពញបណនទមសលើអវី   ណដលមាន
បងាា ញកបុងវគគបែថុ ុះបណ្ដថ លសដើមផជីាជាំនួយបណនទមដល់ ិកាខ កាមកបុងការបសងកើត ឬណកលមអ
អាជីវកមមរប ់ខលួន។ លាំហាត់ទាាំងសនុះអាចអាស្ ័យសលើសោលការែ៍ថ្នការអនុវតថលអ ប ុណនថ
រប ិនសបើ ិកាខ កាមមិនមានសោលការែ៍សនុះសទ ពួកសគសៅណតអាចដាំសែើ រការសៅមុខបាន 
សហើយកបុងករែីចាាំបាច់ ពួកសគរតូវរ ាំលង កមមភាពសនុះ។  ូម មាគ ល់ ញ្ញដ ខាងសរកាម ៖ 

 



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវ ័ិយអាជីវកមមខាប តតូចសៅអាស្ន៊ា ន ix 

 

សារចំព ោះររុមសិកាា កាម 

សរកាយសពលបញ្ច ប់វគគបែថុ ុះបណ្ដថ លកមមវធីិ C-BED អបកនឹងមានណផនការចា ់
លា ់ រមាប់ជាំហានជាក់ណ ថងមួយចាំនួនណដលអបកអាចសរបើរបា ់សដើមផចីាប់សផថើម ឬណកលមអ
អាជីវកមមរប ់អបក។ អបកនឹងមានការយល់ដឹងកាន់ណតសរចើនពីសោលការែ៍រគឹុះថ្នការសធវើ
អាជីវកមម សហើយអបកនឹងបានចាប់សផថើមបសងកើតទាំនក់ទាំនងជាមួយអបកសផេងសទៀតកបុង
 ហគមន៍ ណដលអាចជួយ ឬ ហការជាមួយអបកសដើមផ ីសរមចបានសជាគជ័យរមួសៅសពល
ខាងមុខ។ 

វធីិស្នស្រ ថថ្នវគគបែថុ ុះបណ្ដថ លសនុះ មានលកខែៈខុ ណបលកពីវធីិស្នស្រ ថអប់រ ាំរបថ្ពែី 
សពាលគឺមិនមានរគបូសរងៀន រគូឧសទធ  ឬអបកជាំនញសដើមផជួីយអបកស ើយ។ ផធុយសៅវញិ អបក
នឹងរតូវ ហការោប សធវើការជារករម សដើមផីអនុវតថតាមការណែនាំជាជាំហានស្នមញ្ដៗ រមាប់
កិចចពិភាកា និង កមមភាពកបុងស ៀវសៅណែនាំវគគបែថុ ុះបណ្ដថ លសនុះ។ សោយស្នរណតមិន
មានរបធានរករម  មាជិករករមទាាំងអ ់គួរបថូរសវនោប អានព័ត៌មាន និងការណែនាំឲយ
 មាជិករករមស្នថ ប់ សហើយ មាជិករករមទាាំងអ ់នឹងណចករ ាំណលកការទទួលខុ រតូវសលើការ
តាមោនសពលសវលា។ តាមវធីិថមីសនុះ សយើងនឹង ិកាពីោប សៅវញិសៅមក តាមរយៈការ
ណចករ ាំណលកមតិសោបល់ ជាំនញ ចាំសែុះដឹង និងបទពិសស្នធន៍។ សដើមផី សរមចកិចចការសនុះ 
 មាជិករករមទាាំងអ ់រតូវចូលរមួកបុងកិចចពិភាកា។  

មុនសពល និងសរកាយសពលវគគបែថុ ុះបណ្ដថ ល អបកនឹងរតូវបានស បើឲយបាំសពញ
ការ ធង់មតិមួយសដើមផណី វងយល់ពីឥទនិពល ថ្នវគគបែថុ ុះបណ្ដថ ល។ ព័ត៌មានទាាំងសនុះនឹង
រតូវរកាជា មាា ត់ និងសរបើរបា ់សដើមផីណកលមអឯកស្នរវគគបែថុ ុះបណ្ដថ ល និងការសរៀបចាំ
កមមវធីិសៅថ្ថាខាងមុខ។  ិកាខ កាមមួយចាំនួនអាចនឹងរតូវបានទាក់ទងសៅថ្ថាខាងមុខ 
សរកាយរយៈសពល ៣ ៦ ឬ ១២ ណខ សដើមផបីាំសពញការ ធង់មតិមួយសទៀត រមាប់ការ ិកាពី
ណផនការអាជីវកមមរប ់អបក។ 

ការណែនាំកបុងស ៀវសៅណែនាំវគគបែថុ ុះបណ្ដថ លសនុះ មានលកខែៈងាយស្ ួល
អនុវតថតាម និងបានផថល់សពលសវលាកាំែត់ រមាប់ជាំហាននីមួយៗផងណដរ។  ូម មាគ ល់

 ញ្ញដ សនុះមានន័យថា អបកគួរអានសោលការែ៍ថ្នការអនុវតថលអសដើមផីទទួលបានព័ត៌មាន

បណនទម។ 



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវ ័ិយអាជីវកមមខាប តតូចសៅអាស្ន៊ា ន x 

 ញ្ញដ ខាងសរកាមទាាំងសនុះ ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

មុនសពលអបកចាប់សផថើមវគគបែថុ ុះបណ្ដថ ល  ូមអនុវតថតាមជាំហានស្នមញ្ដៗខាង
សរកាមសដើមផីសរតៀមសរៀបចាំ។ 

 បាំសពញការ ធង់មតិមុនសពលចាប់សផថើមវគគបែថុ ុះបណ្ដថ ល។  ួរអបកសរៀបចាំ រប ិនសបើ
អបកមិនមានឯកស្នរចមលង ឬមិនទាន់បានបាំសពញការ ធង់មតិសនុះ។ 

 ណបងណចកជារករមតូចៗណដលមាន មាជិក ៥-៧ នក់។ អបកសរៀបចាំនឹងណែនាំអបក
ពីវធីិ សរមចការងារសនុះបានលអបាំផុត។ 

 សរ ើ  មាជិករករមមាប ក់ រមាប់ ម័រគចិតថចាប់សផថើមវគគបែថុ ុះបណ្ដថ លឲយសធវើជា “អបក
អានកបុងរករម”។ “អបកអានកបុងរករម” មានតួនទីអានព័ត៌មាន និងការណែនាំ កមម
ភាពឲយ មាជិករករមស្នថ ប់។ រាល់ មាជិករករមណដលសចុះអកេរអាចសធវើជា “អបកអាន
កបុងរករម” បាន សហើយអបកគួរបថូរសវន មាជិករករមឲយសធវើជា “អបកអានកបុងរករម” កបុង
វគគបែថុ ុះបណ្ដថ លសនុះ។  

 មាជិករករមទាាំងអ ់រតូវទទួលខុ រតូវសលើការពិនិតយសពលសវលា ប ុណនថ មាជិករករម
មាប ក់គួររតូវបានសរជើ សរ ើ  រមាប់វគគបែថុ ុះបណ្ដថ លនីមួយៗ សដើមផីរ ាំលឹករករមសៅសពល
សវលាកាំែត់ រមាប់ជាំហានមួយ បានមកដល់។ អបកមិនចាាំបាច់អនុវតថតាមសពលសវលា
កាំែត់តឹងរងឹសពកសនុះសទ ប ុណនថអបករតូវរគប់រគងសពលសវលា រមាប់វគគបែថុ ុះបណ្ដថ លទាាំង

សរបើរបា ់រកោ ផ្លធ ាំងធាំណដលមានកបុងឧប មព័នន ១។ រប ិនសបើអបកមិនមាន

រកោ ផ្លធ ាំងធាំ  ូមសរបើរកោ បណនទម ឬស ៀវសៅណែនាំវគគបែថុ ុះបណ្ដថ ល។ 

 ញ្ញដ សនុះបងាា ញអបកពីសពលសវលាបា ន់ស្នម នថ្នវគថបែថុ ុះបណ្ដថ ល។ 

 

សៅសពលអបកសឃើញ ញ្ញដ សនុះ  ូមអានឲយឮៗ 

សៅសពលអបកសឃើញ ញ្ញដ សនុះ មានន័យថា អបកកាំពុងអានការណែនាំ និងសធវើ កមមភាព។ 

 

សៅសពលអបកសឃើញ ញ្ញដ សនុះ  ូមណចករ ាំណលកព័ត៌មានកបុងរករម

។ 



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវ ័ិយអាជីវកមមខាប តតូចសៅអាស្ន៊ា ន xi 

មូល។ រប ិនសបើ កមមភាពមួយមានរយៈសពលយូរជាងសពលសវលាកាំែត់  ូមពយោម
 នេាំ ាំថ្ចសពលសវលាកបុង កមមភាពសផេងសទៀតសដើមផរីកាតុលយភាព។ 

 មាជិករករមទាាំងអ ់ នឹងទទួលបានស ៀវសៅណែនាំវគគបែថុ ុះបណ្ដថ លដូចោប ។ 
 មាជិកអាចនឹងបាំសពញការងារជាបុគគលកបុងការណែនាំទាាំងសនុះ ទនធឹមនឹងការងារជារករម។ 
រករមអាចបាំសពញ កមមភាពរមួោប សលើរកោ ផ្លធ ាំងធាំ រប ិនសបើមាន។ 

 

 ូមចូលរួមកបុងវគគបែថុ ុះបណ្ដថ លសោយរកីរាយ! 

  



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវ ័ិយអាជីវកមមខាប តតូចសៅអាស្ន៊ា ន xii 

 

 

  
 

វគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដលទី ១ ៖  
សេចក្តីសផតើម 



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវ ័ិយអាជីវកមមខាប តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 

 

   

1 

វគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លទី ១ ៖ស ចកថីសផថើម 

 

 

 

 

 កបុងវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះ អបកនឹងបានស្នគ ល់ មាជិកសផេង និងវធីិស្នស្រ ថថ្នការ
 ិកាកបុងវគគបែថុ ុះបណ្ដថ លសនុះ។ សយើង ិកាសោយមិនមានរគូបសរងៀនស ើយ។ 
អបកជួយោប ណចករ ាំណលកបទពិសស្នធន៍សផេងៗ និង ួរ ាំែួរ រប ិនសបើអបកមិនយល់ពី
 កមមភាពណ្ដមួយ។ អបករតូវបាំសពញ កមមភាពមួយ។ សោលបាំែងថ្នវគគ
បែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះគឺ៖  

 សរៀបរាប់ស ម្ ុះរប ់ ិកាខ កាមមួយចាំនួន  

 យល់ពីវធីិស្នស្រ ថថ្នការ ិកាកបុងវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ ល ដូចជា កមមភាព និង
ការងាររករម  

 យល់ពីស្នរៈ ាំខាន់ថ្នការផឋល់មតិសោបល់នន។  

 កមមភាព ១ ក ៖ ការស្នគ ល់ោប  

   

1.  ិកាខ កាមមាប ក់ៗណែនាំខលួន សោយផថល់ព័ត៌មានអាំពី៖  

 ស ម្ ុះសពញនិងស ម្ ុះសៅសរៅណដលអបកចង់សរបើកបុងអាំ ុងវគគបែថុ ុះបណ្ដថ ល 

 អា យោឌ នអាជីវកមម 

២០ ន្ទទី 

ខលឹមសារសពខាបននវគគបណុ្ោះបណ្្ដល 

 

២០ ន្ទទី 

កបុង កមមភាព ១ ក អបករតូវ ណែនាំខលួនសោយ សងខបសដើមផីជាការស្នគ ល់ោប ។  



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវ ័ិយអាជីវកមមខាប តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 

 

   

2 

 រយៈសពលសបើកអាជីវកមម (រប ិនសបើអាច) 

 សោលបាំែងរប ់អបកកបុងការចូលរួមវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ ល និងកឋីរ ាំពឹងទុករប ់
អបកសដើមផីជួយដល់អាជីវកមមរប ់ខលួន។  

2.  ិកាខ កាមមាប ក់ៗណចករ ាំណលករូបថត នមប័ែត  ឬគាំនូរថ្នផធុះស្នប ក់សៅរប ់ខលួន
ដល់ ិកាខ កាមដថ្ទសទៀត។ បងាា ញព័ត៌មានទាាំងសនុះសលើជញ្ញជ ាំង ឬសៅកណ្ដថ លតុ 
ឬបងាា ញតាមទូរ ័ពធចល័តរប ់អបក។  

3. បាំសពញកបុងតារាងខាងសរកាម (រប ិនសបើមិនសធវើសពលសនុះ អបកអាចសធវើកបុងសពល
 រមាកញុាំអាហារ រមន់ និង រមាកញុាំអាហារថ្ថារតង់បាន) 

 



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវ ័ិយអាជីវកមមខាប តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 

 

   

3 

 

  

តារាង ១ ក ៖ ព័ត៌មានរប ់ ិកាខ កាម 

ស ម្ ុះ ិកាខ កាម អា យោឌ នផធុះ 
ផឋល់ស វាស្នប ក់សៅ 

សលខទូរ ័ពធ/អីុណមល 

   

   

   

   

   

   

   

   

កបុង កមមភាពសនុះ អបកបានស្នគ ល់ មាជិករករម និងព័ត៌មានមួយចាំនួនពីអាជីវកមមរប ់ពួកសគ។ 



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវ ័ិយអាជីវកមមខាប តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 

 

   

4   



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវ ័ិយអាជីវកមមខាប តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 

 

   

5 

 

  

វគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដលទី  ២ ៖  
ការបស្កើតប្បព័នធ 



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវ ័ិយអាជីវកមមខាប តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 

 

   

6 

វគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លទី ២ ៖ ការបសងកើតរបព័នន  

 

 

 

 

 

 កបុងវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះ អបកនឹងអានសរឿងនិទានពីរណដលបងាា ញពីគុែតថ្មលថ្ន
ការសរបើរបា ់របព័នន សដើមផីធានថា អបកមានផធុះស្នប ក់សៅណដលមានការសរៀបចាំបានលអ 
និងសធវើឲយសភញៀវ បាយចិតថ។ អបករតូវបាំសពញ ៥  កមមភាព។ សោលបាំែងថ្នវគគបែឋុ ុះ
បណ្ដឋ លសនុះគឺ ៖  

 កាំែត់ពីអតទរបសោជន៍ថ្នវធីិស្នស្រ ថណផអកសលើរបព័ននចាំសពាុះការរគប់រគង 

 យល់ពីកងវុះខាតននណដលទាក់ទងនឹងអាជីវកមម ណដលមិនសរបើរបា ់វធីិស្នស្រ ថ
ណផអកសលើរបព័នន 

 យល់ពីសោលការែ៍ថ្នការអនុវតថលអ  

  ិកាឲយដឹងថា សោលការែ៍ថ្នការអនុវតថលអនឹងជួយអបកបសងកើតរបព័នននន
សដើមផីណកលមអអាជីវកមមរប ់អបក។  

 កមមភាពទី ២ ក ៖ ឧទាហរែ៍ 

 

 

 

 

2 1, 2, & 3 ៤៥ ន្ទទី 

ខលឹមស្នរ សងខបថ្នវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ ល 

កបុង កមមភាព ២ ក អបកនឹងស្នថ ប់សរឿងនិទានអាំពីផធុះស្នប ក់សៅចាំនួនពីរ ណដល

សរៀបរាប់របាប់សោយសភញៀវណដលសទើបណតស្នប ក់សៅកបុងសពលថមីៗ។ អបកគួរណតស្នថ ប់សោយ

របរងរបយ័តបនូវបទពិសស្នធន៍រប ់ពួកសគ សដើមផីជួយអបកបាំសពញ កមមភាពបនធ ប់។ 

សតើមាននរណ្ដចង់អានសរឿងនិទានទីមួយសទ? 
 



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវ ័ិយអាជីវកមមខាប តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 

 

   

7 

 

 

 [៥ នទី] សលាក និងសលាកស្ ី គីម ជាបថីរបពនន ណដលមានអាយុជាង ៣០ 
មកពីទីរករងស អ៊ាូលរបសទ កូសរ  ខាងតផូង បានមកវ ិេមកាលកបុងរបសទ ឥែឍូ សន ីុ 
សហើយផធុះស្នប ក់សៅហាក់ដូចជាវធីិដ៏លអបាំផុត រមាប់ពួកសគ សធវើដាំសែើ រ និងទទួលបាន
បទពិសស្នធន៍ពីរបសទ សនុះ។ ពួកសគបានមកដល់ផធុះស្នប ក់សៅ សោយអាការអ ់កមាល ាំង
ពីការសធវើដាំសែើ រ  សហើយរតូវបានទទួលស្នវ គមន៍សោយអបកទទួលសភញៀវ។ ជាការគួរឲយ
ស្នថ យ អបកទទួលសភញៀវមិន ូវបានជួយយកអស្នរពួកសគសទ សធវើឲយពួកសគមិនបាន
ដឹងចា ់ថាសតើបនធប់សៅឯណ្ដ រពមទាាំងមិនមានព័ត៌មានសរចើនអាំពីតាំបន់ជុាំវញិសនុះ
ស ើយ។  

 សពលពួកសគចូលដល់កបុងបនធប់ ពួកសគបានសឃើញបនធប់សនុះមានភាពកខវក់។ 
ពួកសគ សរមចចិតថសៅសដើរសលង ប ុណនថសៅតាមផលូវ សលាកគីម បានមានរបួ  សៅសពល
ោត់ដួលសលើជសែថើ របាក់មួយ។ ពួកសគមានការភាញ ក់សផអើលណដរថា ោម ននរណ្ដមាប ក់អាច
ជួយពួកសគ សោយសរបើការ សគងាគ ុះបឋមណ្ដមួយស ើយ។ បនធ ប់ពី មាអ តថ្ដរប ់ោត់ 
និងសចញសរៅសដើរសលង ពួកសគបានវលិរត ប់មកវញិ សោយឃ្លល ន និងចង់សៅរក
ហូបបាយលាា ច។ សោយមិនរបាកដអាំពីថាសតើអាហារសពលលាា ចមានផថល់ជូនសៅសពល
ណ្ដ និងសៅឯណ្ដ ពួកសគបានសោុះទាវ រ សហើយសឃើញសគកាំពុងសរៀបអាហារសពលលាា ច។ 
សលាក និងសលាកស្ ី គីម មានការរពួយបារមភថា ដាំ ូងបារាាំងខលុះណដលសគ
ោក់សលើឥដឌផ្លធ ល់ របណហលជានឹងរតូវសគយកមកសធវើមាូបអាហារសពលលាា ច រមាប់ពួក
ោត់។ រគួស្នរសនុះបានរបាប់ថា អាហារសពលលាា ចនឹងបសរមើជូនកបុងរយៈសពលមួយ
សមា ងសទៀត។ ពុាំមានអាហារ រមន់ រមាប់សលាក និងសលាកស្ ីគីម 
អាចទិញបានសនុះសទ សធវើសអាយពួកោត់ឃ្លល ន រហូតដល់សពលបាយលាា ច។   

 បនធ ប់ពីអាហារសពលលាា ចរួចសហើយ ពួកសគបានវលិរត ប់សៅ
បនធប់រប ់ពួកសគវញិសដើមផី រមាន ប ុណនថពួកសគសឃើញថា ណរគសៅណតកខវក់ដណដល។ 
សោយមិនចង់រ ាំខានដល់មាច  ់ផធុះណដលមិន ូវរាក់ទាក់ ពួកសគ
ក៏ ុខចិតថ រមានសលើណរគកខវក់សនុះណតមថងសៅ។ លុុះដល់រពឹកស ើង 
ពួកសគបានសឃើញបណនទមសទៀតថា កបុងបនធប់ទឹកមិនរតឹមណតោម នរកោ បងគន់ប ុសណ្ដត ុះសទ 

សរឿងទិននអាំពីផធុះស្នប ក់សៅ ទី១៖  



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវ ័ិយអាជីវកមមខាប តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 

 

   

8 

មាច  ់ផធុះក៏ោម នរកោ កបុង ថុកសទៀតផង។ ពួកសគមិនបានដឹងពីវធីិលុបសចាលការស្នប ក់
សៅរប ់ពួកសគ ណដលជាសហតុនាំសអាយពួកសគជួបការលាំបាកោ ងខាល ាំង
រហូតដល់ថ្ថាណដលពួកសគរតូវចាកសចញពីផធុះស្នប ក់សៅសនុះ។ ពួកសគណថមទាាំងពិចារណ្ដ
ចង់លុបសចាលការកក់ផធុះស្នប ក់សៅទីពីរផងណដរ។  

  

សតើអបកណ្ដចង់អានសរឿងនិទានបនធ ប់? 

សរឿងនិទានអាំពីផធុះស្នប ក់សៅទី ២ 

 

 [៥នទី] សលាក និងសលាកស្ ី គីម បានមកដល់ផធុះស្នប ក់សៅទីពីររប ់ពួកសគ 
សហើយមានអារមមែ៍ធូរស្ស្នល សៅសពលជួបជាមួយអបកទទួលសភញៀវណដលមានភាព បិត
ស្នប ល និងទីកណនលងដ៏ស្នអ ត។ សោយមានអារមមែ៍ទទួលបានការស្នវ គមន៍ោ ងខាល ាំង 
ពួកសគរតូវបានសគនាំសៅបងាា ញកណនលងសផេងៗជុាំវញិផធុះស្នប ក់សៅ និងផថល់ជូននូវព័ត៌មាន
អាំពីទីកណនលងណដលពួកសគអាចសៅរកអាហារ រមន់ សៅរកកង់សដើមផីជួល និងសពលសវលា
ស្  ់ស្ ូបអាហារសពលលាា ច។ អបកទទួលសភញៀវក៏បានផថល់ជូននូវបញ្ជ ីស ម្ ុះទីកណនលង
ស្នអ តៗសដើមផីសៅសលងសៅកបុងទីរករងផងណដរ។   

 អបកទទួលសភញៀវ បានរបាប់ពួកសគថា ពួកសគនឹងសរបើបនធប់ទឹកជាមួយរគួស្នរមាច  ់
ផធុះ ប ុណនថបានធានដល់ពួកសគថា រគួស្នរមាច  ់ផធុះ ចង់ឲយសលាក និងសលាកស្ ីគីម មាន
ភាពងាយស្ ួល សហើយនឹងផថល់អាទិភាពដល់ពួកសគកបុងការសរបើរបា ់បនធប់ទឹកសនុះ។ 
ពួកសគទាាំងពីរនក់ក៏ សងកតសឃើញភាល មៗថា បនធប់ទឹកមានភាពស្នអ ត។ សលាក 
និងសលាកស្ ីគីម រតូវបានណែនាំឲយស្នគ ល់ មាជិករគួស្នរសផេងសទៀត និង
រតូវបានទទួលការស្នវ គមន៍ោ ងកក់សៅថ ។ ពួកសគណថមទាាំងបានទទួលនូវ
ផ្លក មួយចាំនួន រមាប់បនធប់រប ់ពួកសគផងណដរ។  

 សៅលាា ចសនុះ  មាជិកខលុះរប ់រគួស្នរសនុះបានចូលរួមអាហារសពលលាា ចជា
មួយសលាក និងសលាកស្ ីគីមណដរ។ ពួកសគពិតជា  បាយរកីរាយ
នឹងការសរៀនពាកយថមីសៅកបុងភាស្នថមីនីមួយៗ និងស្នថ ប់រគួស្នរសនុះអាំពីទីកណនលងនន
ណដលពួកសគគួរសៅ 
ទ េន និង កមមភាពននណដលផធុះស្នប ក់សៅផថល់ជូន។  កមមភាពទាាំងសនុះគឺជា



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវ ័ិយអាជីវកមមខាប តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 
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ណផបកដ៏លអបាំផុត រមាប់វ ិេមកាលរប ់សលាក និងសលាកស្ ីគីម។ ពួកសគបាន
ចូលរួមកបុងពិធីបងាា ញរសបៀបសធវើមាូប និងបានជួយរគួស្នរសនុះសរៀបចាំ
អាហារដ៏ឆ្ងា ញ់ពិស្នរផងណដរ ។ ពួកសគក៏បានសៅសនស្នទរតីផងណដរ និងបានសដើរកមានថ
រយៈសពលពីរសមា ងសោយមានមគគុសទធ ក៍សទ ចរែ៍ ណដលជា
 មាជិកមាប ក់រប ់រគួស្នរសនុះ។ វាគឺជាវធីិដ៏អស្នច រយ រមាប់ពួកសគណដល
សរៀន ូរតអាំពីជីវតិសៅកបុងភូមិ និងវបផធម៌។ ពួកសគ បាយចិតថោ ងខាល ាំង សោយពួកសគ
មិនបានលុបសចាលការស្នប ក់សៅកបុងផធុះស្នប ក់សៅទីពីរសនុះសទ សោយស្នរណត
បទពិសស្នធន៍មិនលអសលើកទីមួយរប ់ពួកសគ។ រគួស្នរទីពីរសនុះពិតជារកីរាយនឹង
ទទួលមនុ េឲយស្នប ក់សៅជាមួយពួកសគ សហើយណថមទាាំងមានរបព័នន រមាប់បុគគលិក
អនុវតថតាម សដើមផីរកាអវីៗទាាំងអ ់ឲយមានភាពស្នអ ត និង ណ្ដថ ប់ធាប ប់។   

 

 

 កមមភាព ២ ខ ៖ ការបសងកើតរបព័នន  

 

 

 

 

 សៅសលើរកោ ផ្លធ ាំងធាំទី២ មានបញ្ញជ ក់ថា៖ របព័ននណដលលអមួយ គឺសរចើនណតមាន
បញ្ជ ីសផធៀងផ្លធ ត់ជាលាយលកខែ៍អកេរមួយណដលចា ់លា ់ និងងាយសធវើតាម។ វាមិន

កបុង កមមភាពសនុះ អបកបានស្នថ ប់ឮបទពិសស្នធន៍ពីរណដលមានភាពខុ ោប ោ ងខាល ាំង

រប ់សលាក និងសលាកស្ ីគីម។ សរឿងនិទានទាាំងសនុះនឹងជួយអបក យល់ណថមសទៀតអាំពី

របព័ននសៅកបុង កមមភាពមួយចាំនួនជាបនថបនធ ប់សទៀត។  
 

កបុង កមមភាព ២ ខ អបករតវូពិនិតយស ើងវញិសលើពាកយថា បុគគលិក និងរបព័នន។ អបកបានឮ
ពាកយទាាំងពីរសនុះសៅកបុងឧទាហរែ៍ខាងសលើរចួមកសហើយ។ អបករតវូពិនិតយសមើលសោលការែ៍
ថ្នការអនុវតថលអផងណដរ។ 

[១០ នទី] សយើងអាចសមើលរកោ ផ្លធ ាំងធាំ  ទី ១ រប ិនសបើមាន។ រកោ ផ្លធ ាំងធាំសនុះ

បញ្ញជ ក់ថា បុគគលិកគឺជាមនុ េទាាំងអ ់ណដលសធវើការសៅឯផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក រួមទាាំង

 មាជិករគួស្នររប ់អបក មិតថភកថិ  អបកជួយណដលបានជួលឲយបសរមើការទីសនុះ ឬបុគគលិក

ណដលជួលពីខាងសរៅណដលសរបើរួមោប ជាមួយផធុះស្នប ក់សៅដថ្ទសទៀត ផងណដរ។ 
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ចាាំបាច់ជាបញ្ជ ីសផធៀងផ្លធ ត់ណដល មុគស្នម ញសនុះសទ។ ប ុណនថការមានបញ្ជ ីសផធៀងផ្លធ ត់ស្នមញ្ដ
មួយគឺជួយបុគគលិករប ់អបក ដឹងពិតរបាកដអាំពីអវីណដលអបករ ាំពឹងចង់ឲយពួកសគសធវើ។ សតើ
របព័ននចាាំបាច់រតូវមានលកខែៈ មុគស្នម ញឬសទ? សទ មិនអញ្ច ឹងសនុះសទ។   

 របព័ននអាចជួយផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក ឲយមានដាំសែើ រការរបកបសោយ
រប ិទនភាព។ សទាុះបីជាបុគគលិករប ់អបក មានណត មាជិករគួស្នររប ់អបកក៏សោយ 
វាជាការលអបាំផុតណដលរតូវមានរបព័ននសៅនឹងកណនលងសដើមផីធានថា ស វាទទួលស្នប ក់សៅ
តាមផធុះរប ់អបក មានដាំសែើ រការសៅសោយរលូន និងរប ិទនភាព។ អបកអាច
ពិនិតយសមើល GPG សដើមផីជាជាំនួយកបុងការអនុវតថរបព័នន ជាពិស  ណផបកទី ២។ អបកអាច
ចាំណ្ដយសពល ២ ឬ ៣នទី សដើមផីសមើលណផបកសនុះឥ ូវសនុះណតមថង។ វានឹងជួយអបក
បសងកើតរបព័នន សដើមផីពរងឹងជាំនញរគប់រគងរប ់អបក បែថុ ុះបណ្ដថ លបុគគលិករប ់អបក 
និងសដើមផីឲយសភញៀវរប ់អបក បាយរកីរាយ។   

  

 

  

កបុង កមមភាព ២ ខ សយើងបានពិនិតយសមើលអតទន័យថ្នពាកយបុគគលិក និង របព័នន និង

មុខងាររប ់វា រមាប់ផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក។  
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 កមមភាពទី ២ គ ៖ របព័ននផធុះស្នប ក់សៅ 

  

 

 

 

1. បាំសពញតារាង ២ គ ជាមួយព័ត៌មានអាំពីស វាផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក សោងតាម
ព័ត៌មានខាងសរកាម៖ 

 សៅកបុងកូសោនទី ១ ចូរសរៀបរាប់របព័នន ាំខាន់ៗបាំផុតណដលរតូវការសដើមផីចាត់
ណចងដាំសែើ រការផធុះស្នប ក់សៅ 

 សៅកបុងកូសោនទី ២ ផថល់ចាំណ្ដត់ថាប ក់ដល់របព័នននីមួយៗ (១ ២ ឬ ៣)។ 

o ១ = មានរបព័ននលអស្ស្នប់ 

o ២ = របព័ននបចចុបផនបរតូវការណកលមអ 

o ៣ = ពុាំមានរបព័ននសៅស ើយសទ 

 សៅកបុងកូសោនទី ៣ ចូរកាំែត់សតើអបកណ្ដនឹងទទួលខុ រតូវជាចមផងសលើ
របព័ននសនុះ (អបក បថីឬរបពននរប ់អបក កូនណ្ដមួយកបុងចាំសណ្ដមកូនរប ់អបក 
បងបអូនរបរ  បងបអូនស្ ីរប ់អបក មាថ យមីង ពូ មិតថភកថិ ។ល។)។ បនធ ប់មក 
ចូរសរៀបរាប់ស ម្ ុះមនុ េណដលនឹងជួយកបុងរបព័ននសនុះ។  

 សៅកបុងកូសោនទី ៤ ចូរសរៀបរាប់ពី កមមភាពននណដលអបកនឹងអនុវតថសដើមផី
ណកលមអ ឬបសងកើតរបព័ននទាាំងសនុះ។  

៣០ នទី 

 

កបុង កមមភាព ខ គ អបកនឹងពិភាការួមោប ជារករមតូចៗអាំពីរបព័ននននណដលអបកមានរួច

សៅសហើយ របព័ននអវីខលុះណដលរតូវណកលមអ និងរបព័ននអវីខលុះណដលរតូវបសងកើតថមី។ ជាការពិត 

រប ិនសបើអបកមិនទាន់បានចាប់សផថើមស វាផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបកសៅស ើយសទ អបករតូវបសងកើត

ឲយមានរបព័ននទាាំងអ ់សនុះជាមុន ិន។  
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 សៅកបុងកូសោនទី ៥ ចូរសរជើ សរ ើ កាលបរសិចេទសោលសៅមួយសដើមផីសរៀបចាំ
របព័នននីមួយៗឲយបានចា ់។  

2. ពិភាកាតារាងរប ់អបក ជាមួយរករម។  

តារាង ២ គ ៖ របព័ននផធុះស្នប ក់សៅ 

កូសោនទី ១ កូសោនទី ២ កូសោនទី ៣ កូសោនទី ៤ កូសោនទី ៥ 

របព័ននផធុះស្នប ក់សៅ ចាំណ្ដត់ថាប ក់  
១ ២ ឬ ៣ 

អបកទទួល
ខុ រតូវ/អបកជួយ 

ណផនការ កមមភាព កាលបរសិចេទ 

ការកក់ - ការទទួលទូរ ័ពធ 
និងការកក់តាមអនោញ ការ
សធវើការជាមួយភាប ក់ងារ
សទ ចរែ៍ 

    

 

 

 

ការចុុះស ម្ ុះសភញៀវចូល និង
ការរាយការែ៍សពលសចញ - 
រួមទាាំងការទទួលរបាក់ពីសភញៀវ 

    

 

 

សគហកិចច - ការ
 មាអ តបនធប់សភញៀវ បនធប់ទឹក 
និងកណនលងណដលសរបើរួមោប  

    

គែសនយយ និងហិរញ្ដវតទុ 

 - តាមោនចាំែូល ចាំណ្ដយ 
និងការ នេាំ រមាប់ការ
ជួ ជុល 
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ការសោុះស្ស្នយបញ្ញា  - 
ការចាត់ណចងបញ្ញា ណដលសកើត
ស ើងជាមួយសភញៀវ ឬកបុង
ចាំសណ្ដមបុគគលិក។  

    

ការណកលមអស វា - កិចចការសនុះ
រតូវណតសធវើស ើងជាបនថសៅកបុង
ផធុះ ស្នប ក់ណដលសជាគជ័យ 

    

 

 

អាហារ រមាប់សភញៀវ - ការ
ទិញទាំនិញ ការចមអិនមាូប 
ការបសរមើមាូប ការ មាអ ត និង
ការសរៀបចាំផធុះបាយ និងកណនលង
ហូបបាយ 

    

 

 

 

 មាភ រ - ទិញ ឬផលិត មាភ រ 
និងរកាទុកកបុង ថុក 

    

ការណថទាាំ - ការជួ ជុល និង
ការណកលមអអោរ ទីធាល  និង
ឧបករែ៍បរកិាខ រ 

    

ណផបកសផេងៗសទៀត - យកចិតថ
ទុកោក់សលើបនធប់សោរព
ស្ន ន  ួនចារ ។ល។ 

    

ការផេពវផាយទីផារ - និង
ការផេពវផាយផធុះស្នប ក់សៅ 
(អីុនសធើែិត 
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ភាប ក់ងារសទ ចរែ៍ 
ការោិល័យសទ ចរែ៍ 
។ល។)។ ការណ វងរក និងការ
សធវើការជាមួយថ្ដគូផេពវផាយ
ទីផារ 

 

 

 កមមភាព ២ ឃ ៖ របព័នន និងទ េនៈអតិថិជន 

 

 
 

 

 

1. សៅកបុងតារាង ២ ឃ អបកសឃើញថា កូសោនទី១ គឺ រមាប់អបក បសងកើតបញ្ជ ីរបព័នន
ណដលជាធមមតា រតូវបានសរបើរបា ់សៅកបុងផធុះស្នប ក់សៅ។ ឧទាហរែ៍ពីរ 
(សគហកិចច និងស វាបសរមើអតិថិជន) រតូវបានសរៀបរាប់រួចសហើយ។  

2. កបុងរករមរប ់អបក ចូរពយោមកាំែត់រករបព័នន ៣ ឬ ៤ សទៀត ណដលបានសលើក
ស ើងសៅកបុងសរឿងនិទានអាំពីផធុះស្នប ក់សៅទី ១ និងទី ២។ ចុងសរកាយ ចូរពយោម
កាំែត់រករបព័ននមួយសទៀត ណដលមិនមានបញ្ញជ ក់សៅកបុងស្នច់សរឿងទាាំងពីរសនុះ។  

កបុង កមមភាពសនុះ អបកពិនិតយសមើលរបព័ននអវីខលុះណដលអបកមាន របព័ននអវីខលុះណដលអបករតវូសធវើការណកលមអ 
និងរបព័ននអវីខលុះណដលរតវូបសងកើតថមី។ 

កបុង កមមភាព ២ ឃ អបកនឹងសធវើបនថពីសរឿងនិទានអាំពីផធុះស្នប ក់សៅ ទី១ និងទី២ សដើមផពិីភាកា
ពីរបព័ននអវីខលុះណដលរតវូបានសរបើរបា ់សៅកបុងផធុះស្នប ក់សៅទាាំងសនុះ។ អបកនឹងពិភាកាសៅកបុងរករម
រប ់អបក អាំពីរបព័ននណដលរមួចាំណែកដល់ការចាត់ណចងផធុះស្នប ក់សៅ និងទ េនៈរប ់អតិថិជនអាំពី
ផធុះស្នប ក់សៅសនុះ។  
 

៣០ នទី 
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3. សៅកបុងកូសោនទី ២ ចូរពិភាកា ថាសតើសៅសពលោម នរបព័ននទាាំងសនុះសៅកបុងផធុះ 
ស្នប ក់សៅទី ១ បានសធវើឲយសភញៀវមិនចូលចិតថអវីខលុះ។ សៅកបុងកូសោនទី ៣ 
ចូរពិភាកា ថាសតើសៅសពលមានរបព័ននទាាំងសនុះសៅកបុងផធុះស្នប ក់សៅ ទី២ 
បានសធវើឲយសភញៀវចូលចិតថអវីខលុះ។   
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តារាង ២ ឃ ៖ ការពិភាការករម - របព័នន និង គុែតថ្មល 

កូសោនទី ១ កូសោនទី ២ កូសោនទី ៣ 

របព័នន ផថល់ចាំណ្ដត់ថាប ក់ទ េនៈយល់សឃើញរប ់អតិថិជន  

( ូមសមើលសោយឈរសលើទ េនៈរប ់អតិថិជន) 

ផធុះស្នប ក់សៅទី១ ផធុះស្នប ក់សៅទី២ 

ឧទាហរែ៍ទី ១៖  

សគហកិចច 

 មផុកពីងពាង៖ ទីកណនលងមិន
មានការ មាអ តជារបចាាំ។  

ធុង ាំរាមកបុងបនធប់ទឹក មិន
យក ាំរាមសចញ 
មាន ក់សៅកណនលង
ផ្លក ឈូកមុជទឹក។ 

បនធប់ទឹកស្នមញ្ដ  និងស្នអ ត 

ឧទាហរែ៍ទី២៖  

ស វាបសរមើអតិថិជន 

ោម ននរណ្ដយកឥវា ន់មកកាន់
បនធប់រប ់ពួកសគ ោម ននរណ្ដ
បងាា ញពួកសគ នូវបនធប់រប ់
ពួកសគ ឬកណនលងហូបបាយ ដល់
ពួកសគ 

ការញញឹម ការផថល់ព័ត៌មាន
ណដលរតូវការ 

សផេងសទៀត 
(បាំសពញសោយខលួនឯង) 

  

សផេងៗ   
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 កមមភាព ២ ង ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន 

 

   

 

 

សផេងៗ   

សផេងៗ   

 ូមគិតអាំពីរបព័ននមួយណដលមិន
មានបញ្ញជ ក់សៅកបុងស្នច់សរឿង
ខាងសលើ។  

  

កបុង កមមភាពសនុះ អបកបានពិនិតយសមើលរបព័ននសផេងៗសៅកបុងផធុះស្នប ក់សៅ និងទ េនៈរប ់
អតិថិជនអាំពីផធុះស្នប ក់សៅ សោយណផអកសលើរបព័ននទាាំងោយណដលបានសរបើរបា ់សៅទីសនុះ។ សដើមផី
សធវើ កមមភាពសនុះ អបកបានសោងសៅសលើស្នច់សរឿងអាំពីផធុះស្នប ក់សៅទី ១ និង ទី ២។  

កបុង កមមភាពចុងសរកាយថ្នវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះ សយើងនឹង សរមចចិតថសលើ កមមភាពជាក់
លាក់មួយចាំនួនសដើមផីណកលមអ ឬបសងកើតរបព័ននកបុងអាជីវកមមផឋល់ស វាទទួលស្នប ក់តាមផធុះរប ់
សយើង។ សោយចងចាាំនូវរាល់ចាំែុច ណដលសយើងបានពិភាកាកនលងមកអាំពីការបសងកើតរបព័នន 
 ូមចាំណ្ដយសពលពីរបីនទីសដើមផកីត់រតាមតិរប ់អបក។ 

១០ នទី 
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1.  ិកាខ កាមមាប ក់ៗសរបើរបា ់តារាង ២ ង ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន សដើមផី 
 រស រពីការផ្លល  ់បថូរ ១-៣ ណដលសយើងចង់បានសដើមផីណកលមអរបព័ននកបុងអាជីវកមម
រប ់សយើង។ សោយណផអកសលើអវីណដលអបកបាន ិកាកបុង កមមភាពពីមុន សតើអបក
ចង់ឱយមានការណកលមអណដរ ឬសទ? រប ិនសបើមាន  ូម សរមចចិតថពីរបព័នន
ណដលអបកនឹងអនុវតថ ឬណកលមអ។  

2. កត់រតារសបៀបណដលអបកនឹងសធវើការផ្លល  ់បថូរ 

3. កត់រតាពីសពលសវលាណដលអបកនឹងសធវើការផ្លល  ់បថូរ  

4. សៅទីបាំផុត បញ្ញជ ក់ពីអបកណដលនឹងទទួលខុ រតូវសលើការផ្លល  ់បថូរសនុះ។ 

 

តារាង ២ ង ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន 

ការផ្លល  ់បថូរ វធីិស្នស្រ ថ សពលសវលា អបកទទួល
ខុ រតូវ 

    

    

    

 

  

 

អបកបានបាំសពញ កមមភាពចុងសរកាយថ្នវគគទី២។ កបុងវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះ អបកបានពិនិតយសមើល
របព័ននអវីខលុះណដលអបករតវូការសៅកបុងផធុះស្នប ក់សៅ និងមុខងារ ាំខាន់រប ់របព័ននទាាំងសនុះ សៅកបុងបទ
ពិសស្នធន៍រប ់សភញៀវ។  រមាប់ព័ត៌មានបណនទម  ូមសមើលណផបកទី២ ថ្ន GPG ។  
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វគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដលទី ៣ ៖ 
ការសធវើទីផារសេវាទទួលស្នន ក្ស់ៅតាមផទុះ  
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វគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លទី ៣ ៖ ការសធវើទីផារស វាទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះ 

 

 

 

 

 កបុងវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះ អបកនឹងណ វងយល់ពីស្នរៈ ាំខាន់ថ្នការផេពវផាយ
ស វាទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះ និងរសបៀបកត់ មាគ ល់កតាថ មួយចាំនួន ណដលសធវើឲយផធុះ
ស្នប ក់សៅរប ់អបក មានលកខែៈពិស   ឬខុ ណបលកពីសគ និងជួយអបកឱយសធវើការ
ផេពវផាយដល់សភញៀវណដលចង់ស្នប ក់សៅ។ អបកនឹងសធវើ កមមភាព ២។ សោលបាំែងថ្នវគគ
បែឋុ ុះបណ្ដឋ ល សនុះគឺ ៖  

 យល់ពីសោលបាំែងថ្នណផនការទីផារ 

 យល់ពីស្នរៈ ាំខាន់ថ្នការស្នគ ល់អតិថិជន 

 ណ វងរក កមមភាពណដលអបកអាចផថល់ជូន សដើមផីផថល់ជាបទពិសស្នធន៍
លអអតិថិជន។  

 កមមភាព ៣ ក ៖  កមមភាពផធុះស្នប ក់សៅ 

 

 

 

 

 

៣ ៤៥ ន្ទទី 

ខលឹមស្នរ សងខបថ្នវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ ល 

 

 កបុង កមមភាព ៣ ក  អបកនឹងពិភាកាអាំពីការបសងកើត កមមភាព រមាប់អតិថិជន ណដល

នឹងជួយលក់ ឬផេពវផាយស វាផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក។ អបកនឹងពយោមណ វងយល់អាំពី

កតាថ ណដលសធវើឲយផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក ខុ ណបលកពីសគ។ 
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 ទី១ របការ ាំខាន់ រតូវដឹងអាំពីរបសភទថ្នអបកដាំសែើ រ ណដលចូលចិតថផធុះស្នប ក់សៅ។ 
ជាសរឿយៗ អបកដាំសែើ រទាាំងសនុះចង់មានបទពិសស្នធន៍ពិស   ណដលពួកសគមិនអាច
ទទួលបាន តាមរយៈការស្នប ក់សៅកបុង ណ្ដឌ ោរធមមតា។ ជាទូសៅ ពួកសគចង់សរៀន ូរត 
និងទទួលបទពិសស្នធន៍អាំពីវបផធម៌ និងរសបៀបរបបរ ់សៅរប ់អបកផ្លធ ល់ - ដូចជា
បថីរបពននកូសរ  វយ័សកមង សៅកបុងស្នច់សរឿងជាសដើម។  
 
 វធីិមួយសដើមផីសធវើឲយផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក កាន់ណតទាក់ទាញដល់អបកដាំសែើ រ
ទាាំងសនុះ គឺរតូវផថល់ដល់ពួកសគនូវ កមមភាពននណដលនឹងបសរងៀនពួកសគអាំពីវបផធម៌ 
និងរសបៀបរបបរ ់សៅរប ់អបក។ អបកដាំសែើ រនឹងចាំណ្ដយរបាក់បណនទមសទៀត រមាប់
 កមមភាពទាាំងសនុះ។  កមមភាពទាាំងសនុះមិនរតឹមណតជួយអបក ណថរកា និងណចករ ាំណលក
វបផធម៌រប ់អបកប ុសណ្ដត ុះសទ ប ុណនថ វាក៏ជួយអបករករបាក់ចាំែូលបណនទមផងណដរ។ 
ខាងសរកាមសនុះ អបកសឃើញបញ្ជ ី កមមភាពខលុះណដលរតូវពិចារណ្ដ។  រមាប់ កមមភាព
បនធ ប់រប ់សយើង អបកនឹងពិនិតយស ើងវញិសលើបញ្ជ ីសនុះ សហើយសមើលថាសតើអបកអាច
បណនទមសៅសលើវាណដរឬសទ។   
 

 

អាជីវកមមទាាំងអ ់រតូវការណ វងរកអតិថិជន។ រប ិនសបើោម នអតិថិជនសទសនុះ ផធុះ 

ស្នប ក់សៅរប ់អបកនឹងមិនអាចដាំសែើ រការស ើយ។ សតើអបកនឹងណ វងរកសភញៀវស្នប ក់សៅ

ផធុះរប ់អបកសោយវធីិណ្ដ? ចាំែុច ាំខាន់ គឺរតូវបសងកើតណផនការផេពវផាយអាំពីស វា

ផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបកដល់សភញៀវណដលនឹងចាប់អារមមែ៍។ សយើងសៅ កមមភាពសនុះថា 

ណផនការទីផារ។ កបុងណផបកទី៣ ថ្ន GPG អបកអាចណ វងរកណផបកណដលសរៀបរាប់ពី

ការសធវើទីផារស វាទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះ ជាមួយនឹងការណែនាំ ាំខាន់ៗ អាំពីការ

បសងកើតណផនការទីផារ។ សដើមផីទទួលបានសជាគជ័យ អបករតូវរបកួតរបណជងជាមួយ

ផធុះស្នប ក់សៅសផេងសទៀត ផធុះជួល ផធុះ ាំណ្ដក់  ណ្ដឌ ោរ ។ល។ សតើអបកសធវើអវីខលុះសដើមផី

ធានថា ស វាផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក មានលកខែៈពិស  រគប់រោន់សដើមផីទាក់ទាញ

សភញៀវ? 
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1. ពិនិតយស ើងវញិសលើបញ្ជ ី កមមភាព៖  

 ការបងាា ញរសបៀបសធវើមាូប (សរៀបចាំមុខមាូបបុរាែជាមួយសភញៀវ) 

 ការបងាា ញរសបៀបតាញ 

 ការបងាា ញហតទកមមដថ្ទសទៀត (ចមាល ក់សឈើ  ការគូរគាំនូរ ។ល) 

 ការបងាា ញពីក ិកមមបុរាែ 

 ការបងាា ញពី ាំសលៀកបាំពាក់បុរាែ 

 ការពិភាកា និងបងាា ញពីពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមរបថ្ពែី 

 ការសនស្នទ 

 ការសដើរកមានថឆ្ងា យៗ (អាចរួមបញ្ចូ លអាហារថ្ថារតង់ខចប់ផងណដរ) 

 ការពិភាកាអាំពីថ្ថាឈប់ រមាកពិស   ឬពិធីបុែយណ្ដមួយ និង
រសបៀបរបារឰពិធីណបបសនុះតាមវបផធម៌រប ់អបក។  

 ការបងាា ញពីរសបៀបសលងណលផងបុរាែ 

 ការបងាា ញតគនថី និង/ឬរាាំ/របាាំ។ 

2. ចូរពិនិតយសមើលថាសតើអបកអាចបណនទមសៅសលើបញ្ជ ីសនុះឬសទ។ 

3. ពិភាកាជាមួយរករម អាំពី កមមភាពននណដល មស្ ប រមាប់ផធុះស្នប ក់សៅ
រប ់អបក និងវធីិណដលអបកសរៀបចាំ កមមភាពទាាំងសនុះ។ 

4. ចូរចងចាាំថា សភញៀវបង់របាក់បណនទម រមាប់ កមមភាពទាាំងសនុះ ដូសចបុះគួរសរៀបចាំ
 កមមភាពទាាំងសនុះឲយបានលអ។  

5.  រស រគាំនិតរប ់អបកោក់កបុងតារាងទី ៣ ក ។  

៣០ ន្ទទី 
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តារាង ៣ ក ៖ គាំនិតអាំពី កមមភាពរប ់ផធុះស្នប ក់សៅ 
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 កមមភាព ៣ ខ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន 

 

 

 

 

 

 

1.  ិកាខ កាមមាប ក់ៗសរបើរបា ់តារាង ៣ ខ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន
សដើមផី រស រអាំពីការផ្លល  ់បថូរ ១-៣ ណដលសយើងចង់បានសដើមផីផេពវផាយអាំពី
អាជីវកមមរប ់សយើងឲយកាន់ណតរបស ើរ។ សោយណផអកសលើអវីណដលអបកបាន ិកា
កបុង កមមភាពពីមុន សតើអបកចង់ឱយមានការណកលមអណដរឬសទ? រប ិនសបើមាន 
 ូម សរមចចិតថពីរបព័ននណដលអបកនឹងអនុវតថ ឬណកលមអ។  

2. កត់រតារសបៀបណដលអបកនឹងសធវើការផ្លល  ់បថូរ  

3. កត់រតាពីសពលសវលាណដលអបកនឹងសធវើការផ្លល  ់បថូរ  

4. សៅទីបាំផុត បញ្ញជ ក់ពីអបកណដលនឹងទទួលខុ រតូវសលើការផ្លល  ់បថូរសនុះ។ 

កបុង កមមភាពសនុះ អបកបានកត់រតាគាំនិតខលុះៗស្ស្នប់ កមមភាពននណដលអាច

 មស្ ប រមាប់បនធប់ស្នប ក់សៅតាមផធុះរប ់អបក និងសភញៀវរប ់អបក។  

 

កបុង កមមភាពចុងសរកាយថ្នវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះ សយើងនឹង សរមចចិតថសលើ

 កមមភាពជាក់លាក់មួយចាំនួនសដើមផីផេពវផាយស វាទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះរប ់អបក 

។ សោយចងចាាំនូវរាល់ចាំែុចណដលសយើងបានពិភាកាកនលងមកអាំពីការផេពវផាយលក់

និង កមមភាពនន  ូមចាំណ្ដយសពលពីរ បីនទីសដើមផីកត់រតាគាំនិតរប ់អបក។   

 

១០ ន្ទទី 
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តារាង ៣ ខ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន 

ការផ្លល  ់បថូរ វធីិស្នស្រ ថ សពលសវលា អបកទទួលខុ រតូវ 

    

    

    

 

 

  
កបុងវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះ អបកបាន ិកាអាំពីការផេពវផាយលក់ស វាទទួលស្នប ក់

សៅតាមផធុះរប ់អបក និង កមមភាពននណដលអាចសធវើឲយបនធប់ស្នប ក់សៅតាមផធុះ

រប ់អបក មានលកខែៈពិស   និងខុ ណបលកពីសគ។  រមាប់ព័ត៌មានបណនទម 

 ូមសមើលណផបកទី៣ ថ្ន GPG។  
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វគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដលទី ៤ ៖ 
ការសរៀបចថំវិកា និ្ការក្ំណតថ់្ថៃ  
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វគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លទី ៤ ៖ ការសរៀបចាំថវកិា និងការកាំែត់ថ្ថល 

 

 

 

 

 សៅកបុងវគគសនុះ អបកនឹងពិចារណ្ដពីចាំណ្ដយកបុងការចាត់ណចងផធុះស្នប ក់សៅ។ 
ចាំណ្ដយទាាំងសនុះរួមមាន ចាំណ្ដយសពលចាប់សផថើមដាំបូង ចាំណ្ដយបនថបនធ ប់ និង
ការកាំែត់ថ្ថលលក់ថ្នស វាផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក។ អបកនឹងយល់ពីចាំណ្ដយជា
មូលោឌ នណដលពាក់ព័ននសៅកបុងការចាប់សផថើម និងណថរកាផធុះស្នប ក់សៅ។ អបករតូវសធវើ
 កមមភាព ៥ ។ សោលបាំែងថ្នវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះគឺ ៖   

 បសងកើតការយល់ដឹងអាំពីភាពស្នាំញុាំថ្នការចាប់សផថើមស វាផធុះស្នប ក់សៅ  

 យល់ពីចាំណ្ដយជាមូលោឌ នណដលពាក់ព័ននសៅកបុងការចាប់សផថើម និងណថរកាផធុះ
ស្នប ក់សៅ 

 ចាប់សផថើមគិតអាំពីការកាំែត់ថ្ថល  

 កមមភាពទី ៤ ក ៖ ការបា ន់ស្នម នចាំណ្ដយ 

 

 

 

 

២ ៣ & ៤ ៧០ ន្ទទី 

ខលឹមស្នរ សងខបថ្នវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ ល 

 

កបុង កមមភាពសនុះ សយើងនឹងពិភាកាអាំពីអវីណដលអបករតូវការ រមាប់ស វាទទួល

ស្នប ក់សៅតាមផធុះរប ់អបក អវីណដលអបកមានរួចសៅសហើយ និងសតើ មាភ រទាាំងអ ់សនុះ

អាចមានតថ្មលប ុនម ន រមាប់អបក សដើមផីទិញ ឬណកលមអ។  កមមភាពសនុះនឹងផថល់

ដល់អបកនូវគាំនិតអាំពីចាំនួនទឹករបាក់ណដលរតូវចាំណ្ដយកបុងការចាប់សផថើម ឬសរៀបចាំ

ស វាស្នប ក់សៅតាមផធុះរប ់អបក។ 
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  ូមសមើលណផបកទី ២ សៅកបុងសោលការែ៍ថ្នការអនុវតថលអរប ់អបក។ 
សៅសលើទាំព័រ ១ ថ្នណផបកសនុះ អបកនឹងសឃើញ ៤ បញ្ជ ី។ មុននឹងសយើងចាប់សផថើម  ូម
ចាំណ្ដយសពលបនថិចសដើមផីពិនិតយសមើលណផបកទី២ សៅកបុងសោលការែ៍ថ្នការអនុវតថលអ
រប ់អបក។ រប ិនសបើអបកមិនទាន់បានចាប់សផថើមសមើលស វាផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបកសទ 
ណផបកសនុះ ាំខាន់ខាល ាំងណ្ដ ់ រមាប់អបក។ បនធ ប់ពី ិកាខ ស្នលាថ្ថាសនុះ សយើង ូមសលើក
ទឹកចិតថអបកឲយអានណផបកសនុះទាាំងស្ រង ជាមួយរគួស្នររប ់អបក សដើមផីជួយអបកចាប់សផថើម
គិតអាំពីថវកិាណដលអបករតូវចាំណ្ដយសដើមផីចាប់សផថើមស វាផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក។  

 អបកខលុះកបុងចាំសណ្ដមអបកទាាំងអ ់ោប អាចគិតថា ចាំណ្ដយសនុះវានឹងខព ់ជាង
អវីណដលអបកគិតថានឹងចាំណ្ដយ សហើយសនុះមិនណមនជាសពលសវលារតឹមរតូវ រមាប់អបក
ចាប់សផថើមស វាផធុះស្នប ក់សៅសនុះសទ។ អបកដថ្ទសទៀតអាច សរមចថា អបកមានស ធើររគប់អវី
ទាាំងអ ់ណដលអបករតូវការសដើមផីចាប់សផថើមស វាផធុះស្នប ក់សៅសហើយ សហើយវាមិនចាំណ្ដយ
សរចើនសពកសនុះសទ រមាប់អបក។ សនុះគឺជាការ សរមចចិតថផ្លធ ល់ខលួនមួយណដល
មានណតខលួនអបក និងរគួស្នររប ់អបកប ុសណ្ដត ុះ អាចសធវើបាន។  

 

 

1. បា ន់ស្នម នចាំណ្ដយ រមាប់ខធង់ចាំណ្ដយសៅកបុងតារាង ៤ ក សោយសរបើនិយម
ន័យថ្នការចាំណ្ដយទាាំងបួន៖  

 ោម នចាំណ្ដយអវីសស្នុះ ($0) ៖ សនុះមានន័យថា រប ិនសបើអបកមាន មាភ រ
រគប់រោន់ណដលអាចសរបើបានរួចសៅសហើយ។  

 តថ្មលបា ន់ស្នម នថ្នការណកលមអ៖ មានន័យថា រប ិនសបើអបកមាន មាភ រសនុះ 
ប ុណនថរតូវការណកលមអមុននឹងអាចសរបើបាន។  

 តថ្មលបា ន់ស្នម នថ្នការទិញ មាភ រថមី ឬណដលសរបើមថងសហើយ៖ សនុះមានន័យថា 
រប ិនសបើវាជា មាភ រណដលអបករតូវណតទិញ។ 

 តថ្មលបា ន់ស្នម នថ្ន មាភ រ និងពលកមមសដើមផីផលិត មាភ រសនុះ៖ សនុះ
មានន័យថា រប ិនសបើអបករតូវជួលនរណ្ដមាប ក់សដើមផីជួយអបកសធវើ  ង់ ឬ
ដាំស ើងរប ់សនុះ។  

៣០ ន្ទទី 
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2. ណចករ ាំណលកគាំនិតរប ់អបក អាំពីតថ្មលចាំណ្ដយសលើ មាភ រទាាំងសនុះ រប ិនសបើរតូវ
ទិញ ណកលមអ ឬផលិត ជាមួយរករមរប ់អបក។  

3. សៅសពលអបកបញ្ច ប់ការបាំសពញតថ្មលចាំណ្ដយ  ូមចាំណ្ដយសពលពីរបីនទី គិត
អាំពី មាភ រសផេងៗសទៀត ណដលអបកអាចរតូវការ រមាប់ស វាផធុះស្នប ក់សៅរប ់ 
អបក។  

 

តារាង ៤ ក ៖ ការបា ន់ស្នម នចាំណ្ដយ 

បនធប់សភញៀវ ចាំណ្ដយ
បា ន់ស្នម ន 

បនធប់សភញៀវ ចាំណ្ដយ
បា ន់ស្នម ន 

 

បនធប់សភញៀវ ១/២   អាំពូលសភលើងពិោន/ជញ្ញជ ាំង  

ណរគមានពូក  អាំពូលសភលើង រមាប់អានអកេរ
ណកផរណរគ 

 

សខបើយ  សធបើរ  

ភួយ  ទាំពក់ជាប់ជញ្ញជ ាំង រមាប់ពយួរសខា
អាវ 

 

ករមាលពូក និងសស្ស្នមសខបើយ  វាាំងននបងអួច  

មុង  ករមាលជូតសជើងសៅជិតទាវ រ  

តុតូច   ធុង ាំរាម  
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សៅអី  សរគឿងតុបណតងលមអ ( ិលផៈ ផ្លក )  

ឌុយសភលើងជាប់ជញ្ញជ ាំង  សស្ន រមាប់ទាវ រ  

បនធប់ទឹក ចាំណ្ដយ
បា ន់ស្នម ន 

កណនលងញុាំបាយ ចាំណ្ដយ
បា ន់ស្នម ន 

បងគន់កាច់/ចុចទឹក  តុ  

ទឹកផ្លក ឈូកសៅថ /រតជាក់  សៅអី និង/ឬ បង់អងគុយ  

ចានលាងថ្ដ   ករមាលតុ  

អាំពូលសភលើងពិោន/ជញ្ញជ ាំង  ចាន  

កណនេងសភញៀវ  ចានសោម  

ករមាលឥដឌ រមាប់ជូតសជើងសៅ
ជិតផ្លក ឈូកមុជទឹក 

 ណពង  

សធបើរ និងទាំពក់ជាប់ជញ្ញជ ាំង  ណកវ  

កញ្ច ក់ពីសលើចានលាងថ្ដ   ម កាាំបិត ស្នល បរពា  

ឌុយសភលើងជាប់ជញ្ញជ ាំង  ចងកឹុះ  

រកោ បងគន់  កាំប ុងអាំបិលសរមច  

ស្នប៊ាូ  បាំពង់ទឹកសៅថ   

ធុង ាំរាម  ណត  ករ ណរកម  
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វាាំងននបងអួច  កណនេង/រកោ  ជូតមាត់
សពលបរសិភាគអាហារ 

 

សស្នទាវ រ  សរគឿងតុបណតងលមអ ( ិលផុះ ផ្លក )  

ចូរសរៀបរាប់ មាភ រសផេងៗសទៀត
ណដលអបកចង់ោក់ (ចុងសរកាយ) 
 រមាប់ផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក៖  

   

 

 

 កមមភាព ៤ ខ ៖ ការបា ន់ស្នម នចាំណ្ដយ រមាប់ការស្នប ក់សៅរប ់សភញៀវ 

 

 

1. សៅកបុងរករមរប ់អបក ចូរ សរមចសតើខធង់ចាំណ្ដយនីមួយៗកបុងតារាង ៤ ខ 
រតូវអ ់ថវកិាប ុនម ន។  

2. ចូរគិតអាំពីថាសតើ មាភ រទាាំងសនុះអ ់ថវកិាប ុនម ន រមាប់សភញៀវមាប ក់ រមាប់
មួយយប់។ សនុះគឺជាការចាំណ្ដយជាបនថរប ់អបក។   

សៅកបុង កមមភាពសនុះ អបកពិភាកាពីតថ្មលចាំណ្ដយមួយចាំនួនណដលពាក់ព័នននឹងការ

ចាប់សផថើម ឬសរៀបចាំផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក រមាប់សភញៀវ។ 

 

សៅកបុង កមមភាព ៤ខ (4B) អបកនឹងពិនិតយសមើលចាំណ្ដយជាបនថថ្នការចាត់ណចងផធុះ

ស្នប ក់សៅរប ់អបក គឺថាសតើអបករតូវចាំណ្ដយប ុនម ន រមាប់សភញៀវមាប ក់កបុងមួយយប់។  

១០ ន្ទទី 
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តារាង ៤ ខ ៖ បា ន់ស្នម ន ចាំណ្ដយ រមាប់សភញៀវមាប ក់ស្នប ក់សៅមួយយប់  

ចាំណ្ដយសលើសភញៀវបណនទម ( រមាប់សភញៀវមាប ក់កបុងមួយយប់) ចាំណ្ដយបា ន់ស្នម ន 

សភលើងអគគិ នីបណនទម ( រមាប់បាំភលឺកបុងបនធប់សភញៀវ ។ល។)  

ហាគ  បណនទម ( រមាប់ចមអិនមាូបសភញៀវ ។ល។)  

ទឹកបណនទម ( រមាប់ មាអ ត សធវើមាូប សភញៀវមុជ ។ល។)  

មាូបសភញៀវ (រួមទាាំង អាំបិល សរមច សរគឿងសទ  ។ល។)  

ទឹក ុទន រមាប់សភញៀវ  

សភ ជជៈសផេងៗ (ណត កាហវ ណរកម ។ល។)  

រកោ បងគន់  

ស្នប៊ាូ  

ស្នប៊ាូសបាកសខាអាវ  

  មាភ រ មាអ ត (ស្នរធាតុ មាអ ត រចា ដុ បងគន់ ។ល។)  

សផេងៗ  

សផេងៗ  

 រុបចាំណ្ដយបណនទម រមាប់សភញៀវ  
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 កមមភាព ៤ គ ៖ ការបា ន់ស្នម នចាំណ្ដយសលើការណថទាាំ 

 

 

 

1. សៅកបុងរករមរប ់អបក ចូរ សរមចសតើរតូវចាំណ្ដយអ ់ប ុនម ន រមាប់ មាភ រ
នីមួយៗណដលមានសរៀបរាប់សៅកបុងតារាង ៤គ (4C)។  

2. ចូរគិតអាំពីចាំណ្ដយសលើ មាភ រទាាំងសនុះ រមាប់សភញៀវមាប ក់កបុងមួយយប់។ វាគឺជា
ចាំណ្ដយបនថបនធ ប់រប ់អបក។   

តារាង ៤ គ ៖ បា ន់ស្នម នចាំណ្ដយ រមាប់តាំណហទាាំ និងការជួ ជុល 

ចាំណ្ដយបណនទមសលើការណថទាាំជាបនថបនធ ប់ ចាំណ្ដយបា ន់ស្នម ន 

អាំពូលសភលើង  

សៅកបុង កមមភាពសនុះ អបកបានពិនិតយសមើលចាំណ្ដយបនថបនធ ប់ណដលពាក់ព័នន 

សៅសពលអបកមានសភញៀវស្នប ក់សៅ។   

 

ឥ ូវសនុះ ចូរគិតអាំពីចាំណ្ដយជាបនថរបសភទសផេងមួយសទៀត។ ឧទាហរែ៍  មាភ រ

ណដលអបករតូវជួ ជុល ឬណថទាាំជារបចាាំ។ អបកនឹងពិនិតយសមើលចាំណ្ដយទាាំងសនុះ

សៅកបុង កមមភាពសនុះ។  

 

១០ ន្ទទី 
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 កមមភាព ៤ ឃ ៖ ការកាំែត់ថ្ថល 

 

អាគុយ/ថមពិល  

ថាប ាំលាបអោរ  

 មាភ រសឈើ រមាប់ជួ ជុល  

 មាភ ររងឹ (ណដកសោល វ ី ។ល។)  រមាប់ជួ ជុល  

 មាភ រ រមាប់ជួ ជុលដាំបូល  

សផេងៗ  

សផេងៗ  

 រុបចាំណ្ដយណថទាាំជាបនថបនធ ប់  

 កមមភាពសនុះជួយអបកឱយពិនិតយសមើល និងវាយតថ្មលសលើចាំណ្ដយបនឋបនធ ប់ខុ ៗោប  

ទាក់ទងនឹងដាំសែើ រការអាជីវកមមផធុះស្នប ក់សៅ។ 

ឥ ូវសនុះ បនធ ប់ពីមានឱកា ចាប់សផថើមគិតគូរអាំពីចាំណ្ដយសលើការចាប់សផថើម និងណថទាាំ

ផធុះស្នប ក់សៅរួចសហើយ  ូមចាប់សផថើមគិតថា សតើអបកគួរយកតថ្មលពីសភញៀវប ុនម នកបុងមួយ

យប់។  
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1. សធវើការជារករម និងចងចាាំចាំណ្ដយណដលអបកសទើបណតបានពិភាកា។  

2. បា ន់ស្នម នតថ្មលចាំណ្ដយថ្នការទទួលសភញៀវមាប ក់កបុងមួយយប់។ កត់រតាកបុងតារាង
ទី ៤ឃ។  

3. បា ន់ស្នម នតថ្មលឈបួលស្នប ក់សៅរប ់ផធុះស្នប ក់សៅដថ្ទសទៀត ផធុះ ាំណ្ដក់ ឬ
 ណ្ដឌ ោរតូចៗ សតើសគយកថ្ថលប ុនម ន។ ណចករ ាំណលកព័ត៌មានណដលអបកមានអាំពី
សរឿងសនុះជាមួយោប ។ កត់រតាចូលកបុងតារាង។  

4. បា ន់ស្នម នតថ្មលណដលអបកអាចយក សោយណផអកសលើចាំណ្ដយប ុនម ន តថ្មលរប ់អបក
ផថល់ស វាសផេងសទៀត និងអវីណដលអបកផថល់ដល់សភញៀវ ណដលោក់បញ្ចូ លកបុងតថ្មល 
ដូចជាអាហារ ជាសដើម។  

 កមមភាពទី ៤ ង ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន 

 

តារាង ៤ ឃ ៖ សតើរតូវគិតថ្ថលប ុនម ន 

បា ន់ស្នម នខាងសរកាម៖  ចាំនួន 

ចាំណ្ដយ រមាប់សភញៀវមាប ក់កបុងមួយយប់  

តថ្មលផធុះស្នប ក់សៅដថ្ទសទៀត ផធុះ ាំណ្ដក់  ណ្ដឌ ោរតូចៗ ( រមាប់ ១យប់)  

តថ្មលណដលខញុាំអាចយក  រមាប់មនុ េមាប ក់កបុងមួយយប់  

១០ ន្ទទី 

 

សៅកបុង កមមភាពចុងសរកាយថ្នវគគសនុះ អបករតូវ រមចចិតថសលើ កមមភាពជាក់ណ ថងខលុះណដលទាក់ទង

សៅនឹងការសរៀបចាំថវកិា និងការកាំែត់តថ្មលស វាទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះរប ់អបក។ សោយចងចាាំទុក

កបុងចិតថពីចាំែុចទាាំងអ ់ណដលអបកបានពិភាការហូតមកដល់សពលសនុះអាំពីចាំណ្ដយ និងការ

កាំែត់តថ្មល ចូរចាំណ្ដយសពលពីរបីនទីសដើមផី រស រចូលនូវគាំនិតរប ់អបក។    
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1.  ិកាខ កាមមាប ក់ៗ សរបើរបា ់តារាង ៤ ង ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន 
សដើមផី រស រពីការផ្លល  ់បថូរពី ១-៣ ណដលអបកចង់បានសដើមផីណកលមអសៅសលើថវកិា 
និងការកាំែត់ថ្ថលរប ់អបក។ សោយណផអកសលើអវីណដលអបកបាន ិកាកបុង
 កមមភាពពីមុនសតើអបកចង់ឱយមានការណកលមអណដរ ឬសទ? រប ិនសបើមាន  ូម
 សរមចចិតថពីការផ្លល  ់បថូរណដលអបកនឹងអនុវតថ។  

2. កត់រតាពីរសបៀបណដលអបកនឹងសធវើការផ្លល  ់បថូរ  

3. កត់រតាពីសពលសវលាណដលអបកនឹងសធវើការផ្លល  ់បថូរ  

4. សៅទីបញ្ច ប់ បញ្ញជ ក់ពីអបកទទួលខុ រតូវ រមាប់ការផ្លល  ់បថូរសនុះ  

 

តារាង ៤ ង ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន 

ការផ្លល  ់បថូរ វធីិស្នស្រ ថ សពលសវលា អបកទទួលខុ រតូវ 

    

    

    

១០ ន្ទទី 

សៅកបុង កមមភាពសនុះ អបកបានបា ន់ស្នម នតថ្មលណដលអបកអាចយក  រមាប់

ស វាទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះរប ់អបក សោយណផអកសលើចាំណ្ដយណដលពាក់ព៏ននសៅកបុង

ការទទួលសភញៀវមាប ក់ និងតថ្មលណដលទីកណនលងទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះដថ្ទសទៀត យក។  
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សៅកបុងវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លទី ៤ អបកបាន ិកាអាំពីចាំណ្ដយណដលពាក់ព័ននសៅកបុង
ការចាប់សផថើម និងការចាត់ណចងបនធប់ទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះ ក៏ដូចជាបានពិនិតយសមើល
តថ្មលណដលអបកអាចយក រមាប់បនធប់ស្នប ក់សៅតាមផធុះរប ់អបក។ អបកអាចពិនិតយសមើល
ណផបកទី៤ ថ្ន GPG  រមាប់ព័ត៌មានបណនទម។   
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វគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដលទី ៥ ៖ 
ការស ុះប្ស្នយបញ្ហា រមួគ្នន  និ្ 
ការអភិវឌ្ឍបដគ្គលកិ្  
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វគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លទី ៥ ៖ ការសោុះស្ស្នយបញ្ញា រមួោប  និងការអភិវឌណបុគគលិករប ់អបក 

  

 

 

 

 សៅកបុងវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះ អបកនឹងពិនិតយសមើលការបាំផុ គាំនិត និងការសោុះ
ស្ស្នយបញ្ញា ។ ទាាំងសនុះនឹងជួយអបក សដើមផីឲយបុគគលិករប ់អបកចូលរួមកបុងការសោុះ
ស្ស្នយបញ្ញា សៅកបុងផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក។ អបកនឹងពិនិតយសមើលពីរសបៀបសរបើរបា ់
បុគគលិករប ់អបក សដើមផីឲយផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបកកាន់ណតរបស ើរ។ បុគគលិកណដលមាន
ការបែថុ ុះបណ្ដថ លលអ មានន័យថា អតិថិជន បាយរកីរាយ។ 
អបកនឹងបញ្ច ប់ កមមភាពចាំនួន ៥។ វតទុបាំែងថ្នសមសរៀនសនុះគឺ៖  

 កត់រតាពីសោលការែ៍ថ្នការពិភាកាបាំផុ គាំនិតរបកបសោយរប ិទនភាព 

 សរៀបចាំវគគបាំផុ គាំនិត  

 យល់ពីគុែតថ្មលកបុងការចូលរួមរប ់បុគគលិក
សៅកបុងការសោុះស្ស្នយបញ្ញា ណដលទាក់ទងនឹងការងារ។  

 វាយតថ្មលពីស្នទ នភាពថ្នការយកចិតថទុកោក់សលើបុគគលិកបចចុបផនបសនុះ។ 

 កាំែត់រក កមមភាពជាក់លាក់ណដលរតូវអនុវតថសដើមផី
យកចិតថទុកោក់សលើបុគគលិក និងពរងឹងវជិាជ ជីវៈ  

 កមមភាពទី ៥ ក ៖ បញ្ញា  

 

៥  ៥ ៥  នា ទ  ី

ខលឹមស្នរ សងខបថ្នវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ ល 

សៅកបុង កមមភាព ៥ក (5A) អបកនឹងពិភាកាបាំផុ គាំនិតអាំពីបញ្ញា ខលុះៗណដលអាចសកើត
ស ើងសៅកបុងបនធប់ទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះ។ សនុះអាចជាបញ្ញា ជារបចាាំ 
ឬបញ្ញា ខុ ធមមតា។  
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 រាល់អាជីវកមមទាាំងអ ់ណតងមានបញ្ញា ។ ដូសចបុះ សៅសពលអបកសបើកអាជីវកមម
ផថល់ផធុះស្នប ក់សៅ វាជាការ ាំខាន់ណ្ដ ់ណដលរតូវដឹងពីរសបៀបសោុះស្ស្នយបញ្ញា ។ សៅ
កបុងណផបកទី ៥ ថ្ន GPG អបកនឹងសឃើញគាំនិតលអៗខលុះអាំពីការពិភាកាបាំផុ គាំនិតជាមួយ
បុគគលិករប ់អបក សដើមផីណ វងរកដាំសណ្ដុះស្ស្នយចាំសពាុះបញ្ញា ណដលមាន។  ូមចាំណ្ដយ
សពលមួយឬពីរនទី សដើមផីពិនិតយសមើលណផបកសនុះ។  

 កបុងនមជាអបកចាត់ការផធុះស្នប ក់សៅ អបករតូវយល់ពីអតទរបសោជន៍ថ្នការសលើក
ទឹកចិតថឲយមានការចូលរួមពីបុគគលិករប ់អបកកបុងការសោុះស្ស្នយបញ្ញា ។ វធីិមួយលអ
បាំផុតសដើមផីអភិវឌណបុគគលិករប ់អបក គឺរតូវសលើកទឹកចិតថឲយពួកសគបសញ្ច ញមតិសោបល់ 
សៅសពលសោុះស្ស្នយបញ្ញា ននណដលទាក់ទងនឹងផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក។ ជារួម រប ិន
សបើពួកសគសធវើការសៅឯផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក ពួកសគដឹងសរចើនអាំពីកិចចការសនុះ។ 
ពួកសគអាចដឹងសរចើនជាងអបក អាំពីកិចចការខលុះថ្នផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក។  

 

 

 

1. សៅកបុងរករមរប ់អបក ចូរបសងកើតបញ្ជ ីថ្នបញ្ញា ណដលអាចសកើតស ើងសៅកបុង
ផធុះស្នប ក់សៅ។  

2. ចូរពយោមគិតអាំពីបញ្ញា ខុ ធមមតាខលុះផងណដរ។  

3. អនុវតថវធិានទាាំងបីថ្នការពិភាកាបាំផុ គាំនិត 

 សលើកទឹកចិតថឲយរគប់ោប រួមចាំណែកជាគាំនិត។  

 ណ វងរកគាំនិតឲយបានសរចើនបាំផុតតាមណដលអាចសធវើសៅបាន សទាុះបីជាគាំនិត
មិនធមមតាកថី។  

 សធវើឲយរគប់ោប មានអារមមែ៍ថាមាន ុវតទិភាព និងងាយស្ ួល 
កបុងការផថល់មតិសោបល់។  

១ ០  នា ទ  ី
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4. កត់រតាបញ្ជ ីបញ្ញា ទាាំងសនុះោក់សលើតារាង ៥ ក ។ សៅដាំណ្ដក់កាលសនុះ 
ចូរសផ្លថ តណតសៅសលើបញ្ញា ។  

  

តារាង ៥ ក ៖ ពិភាកាបាំផុ គាំនិតអាំពីបញ្ញា ណដលទាក់ទងនឹងផធុះស្នប ក់សៅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សៅកបុង កមមភាពសនុះ អបកពិភាកាបាំផុ គាំនិតអាំពីបញ្ញា ណដលពាក់ព័នននឹងផធុះស្នប ក់សៅ
ណដលអាចសកើតមាន។ សៅកបុង កមមភាពបនធ ប់ អបកនឹងពិនិតយសមើលបញ្ញា ទាាំងសនុះ
បណនទមសទៀត។  
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 កមមភាពទី ៥ ខ ៖ ការសោុះស្ស្នយបញ្ញា   

1. ចូរគិតស្ ថ្មថា រករមរប ់អបកសធវើការសៅឯផធុះស្នប ក់សៅដូចោប ។  

2. សទាុះបីជាអបកមិនមាននរណ្ដសផេងសទៀតសធវើការសៅកបុងផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបកកថី 
ចូរចងចាាំថា អបកអាច ុាំឲយអបកជិតខាង និងមិតថភកថិរប ់អបក 
ជួយណ វងរកដាំសណ្ដុះស្ស្នយ។  

3. សរជើ សរ ើ យកបញ្ញា ណ្ដមួយមកសធវើការសោុះស្ស្នយ។  

4. ពិភាកាបាំផុ គាំនិតសដើមផីសោុះស្ស្នយបញ្ញា ណដលបានសរជើ សរ ើ យក 
សហើយ រស រោក់ទីសនុះ។ សលើកស ើងនូវដាំសណ្ដុះស្ស្នយឲយបានសរចើនបាំផុត 
តាមណដលអាចសធវើសៅបាន។  

5.  ូមចងចាាំ រតូវសធវើតាមវធិានទាាំង ៣ ថ្នការពិភាកាបាំផុ គាំនិត។ 

 

 

 

 

 

តារាង ៥ ខ ៖ ការសោុះស្ស្នយបញ្ញា  

កបុង កមមភាពទី ៥ ខ អបកនឹងពិនិតយសមើលបញ្ជ ីបញ្ញា  សហើយសរជើ សរ ើ បញ្ញា មួយ
មកសោុះស្ស្នយ។ សៅទីសនុះ អបកនឹង ិកាអាំពីការសោុះស្ស្នយបញ្ញា រួមោប ។  
 

១០ ន្ទទី 

កបុង កមមភាពសនុះ អបកបានកាំែត់ពីដាំសណ្ដុះស្ស្នយមួយចាំនួនសៅសលើបញ្ញា ណតមួយ។ 
ឥ ូវសនុះ អបករតូវវាយតថ្មលដាំសណ្ដុះស្ស្នយទាាំងសនុះ។    
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សរជើ សរ ើ បញ្ញា មួយ សចញពីបញ្ជ ីរប ់អបក សហើយ រស របញ្ញា សនុះោក់រតង់សនុះ៖ 
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 កមមភាពទី ៥ គ ៖ ការវាយតថ្មលដាំសណ្ដុះស្ស្នយ 

 

 

 

1. សរជើ សរ ើ យកជសរមើ  ៣ ពីបញ្ជ ីណដលអបកសទើបបានបសងកើត។  

2. សធវើការរួមោប  សដើមផីកាំែត់ពីគុែ មផតថិ និងគុែវបិតថិថ្នដាំសណ្ដុះស្ស្នយ
សៅសលើបញ្ជ ីសនុះ។  

3. កត់រតាព័ត៌មានសនុះោក់កបុងតារាង ៥គ (5C)។  

4. សៅសពលអបកពិភាកាចប់ រមាប់ជសរមើ ទាាំងបី ចូរសរជើ សរ ើ ដាំសណ្ដុះស្ស្នយ
ណដលអបកគិតថា លអបាំផុត។  

 

 រស រគាំនិតនន រមាប់សោុះស្ស្នយបញ្ញា សនុះ ោក់រតង់សនុះ៖  

 

 

 

 

 

 

សៅកបុង កមមភាពសនុះ អបកនឹងវាយតថ្មលដាំសណ្ដុះស្ស្នយណដលអបកបានោក់សចញជាមួយ
 កមមភាពសលើកមុន។  

១០ ន្ទទី 
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តារាង ៥ គ ៖ ការវាយតថ្មលដាំសណ្ដុះស្ស្នយ 

 គុែ មផតថិ  គុែវបិតថិ 

ជសរមើ ទី ១   

ជសរមើ ទី ២  
 

 

ជសរមើ ទី ៣   

សរជើ សរ ើ យកជសរមើ ណដលលអបាំផុត សហើយ រស រោក់ទីសនុះ៖  

 

 

 

 

  

សៅកបុង កមមភាពសនុះ អបកបានសផ្លថ តសៅសលើការសរជើ សរ ើ យកដាំសណ្ដុះស្ស្នយមួយ 
សោយណផអកសលើ កមមភាពពិភាកាបាំផុ គាំនិតសលើកមុន។  
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 កមមភាពទី ៥ ឃ ៖ ការរួមចាំណែកពីបុគគលិក 

 

 ការសលើកកមព ់បរោិកា វជិជមាន គឺជាកូនសស្នមួយថ្នសជាគជ័យរប ់ផធុះស្នប ក់
សៅរប ់អបក។ សៅកបុងណផបកទី ៥ ថ្ន GPG មានបញ្ជ ីសផធៀងផ្លធ ត់មួយណដលសៅថា 
ផធុះស្នប ក់សៅណដលសជាគជ័យគឺផធុះស្នប ក់សៅណដល បាយរកីរាយ។ សយើងបានចមលង
បញ្ជ ីសផធៀងផ្លធ ត់សនុះខាងសរកាមសនុះ។  ូមគិតអាំពីរសបៀបណដលអបកយកចិតថទុកោក់សលើ
មនុ េណដលសធវើការជាមួយអបក។  ួរខលួនអបក សតើអបកអាចសធវើអវីខលុះសដើមផីសធវើឲយផធុះស្នប ក់សៅ
រប ់អបក កាល យជាទីកណនលងកាន់ណតវជិជមានណថមសទៀត រមាប់សធវើការ។  

 

 

1.  ួរខលួនអបក អាំពី ាំែួរណដលមានខាងសរកាម។  

2. គូ  ញ្ញដ  “X” សៅកបុងកូសោន “បាទ/ច៎ា” ឬ “សទ”។ 

3. ពិភាកាបាំផុ គាំនិតជាមួយរករមរប ់អបក អវីណដលអបកអាចសធវើបាន
សដើមផីបសងកើតទីកណនលងសធវើការវជិជមាន សដើមផីឲយរគប់ោប ណដលសធវើការ
សៅឯផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក (រួមទាាំងខលួនអបកផងណដរ) មានអារមមែ៍វជិជមាន និង
 បាយចិតថ។ 

4. អនុវតថវធិានទាាំង ៣ ថ្នការពិភាកាបាំផុ គាំនិត។   

5. ចូរពយោមផថល់គាំនិតឲយបានសរចើនបាំផុតតាមណដលអាចសធវើសៅបាន។  

  

សៅកបុង កមមភាពទី ៥ឃ (5D) អបកនឹងសផ្លថ តសៅសលើការរួមចាំណែករប ់បុគគលិក  
ចាំសពាុះស វាទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះ។ ការមានបុគគលិកណដលវជិជមាននិង បាយចិតថ 
នឹងសធវើឲយសភញៀវរតឹណតសពញចិតថណថមសទៀត។  
 

១ ៥  នា ទ  ី
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តារាង ៥ ឃ ៖ ផធុះស្នប ក់សៅណដលសជាគជ័យ គឺជាផធុះស្នប ក់សៅណដល បាយរកីរាយ 

វាយតថ្មលសលើខលួនឯង បាទ/ច៎ា សទ 

សតើបុគគលិករប ់ខញុាំទាាំងអ ់ យល់ចា ់ពីអវីណដលខញុាំរ ាំពឹងចង់ឲយពួកសគសធវើ ឬសទ?     

រប ិនសបើពួកសគមិនយល់ សតើខញុាំពនយល់ដល់ពួកសគរបកបសោយភាព បិទនស្នប លឬសទ?     

សតើខញុាំ រស ើរពួកសគមាប ក់ៗសរៀងរាល់ថ្ថាឬសទ?    

សតើខញុាំខឹងជាមួយពួកសគឬសទ រប ិនសបើពួកសគមានកាំហុ ?    

សតើខញុាំណរបកាល យកាំហុ សៅជាឱកា  រមាប់សរៀន ូរតកបុងភាពវជិជមានឬសទ?     

សតើខញុាំយកចិតថទុកោក់សលើរគប់ោប សោយស មើភាពឬសទ?   

សតើខញុាំយកចិតថទុកោក់សលើរគប់ោប សោយសោរពឬសទ?   

សតើខញុាំសលើកទឹកចិតថឲយពួកសគបសញ្ច ញគាំនិតនិង ាំែូម និងពិតជាស្នថ ប់ពួកសគឬសទ?    

សតើសយើងចាំណ្ដយសពលរគប់រោន់សដើមផីបននូរអារមមែ៍ និង
 បាយរកីរាយជាមួយោប ណដរឬសទ?  

  

សតើមានសហតុផលណដរឬសទ ណដលបុគគលិកណ្ដមាប ក់មិន បាយចិតថ?     

រប ិនសបើដូសចាប ុះ សតើខញុាំអាចសធវើអវីសដើមផីជួយបានឬសទ?     

សតើខញុាំធាល ប់សធវើអវីមិនគបផី ឬមិនស មើភាពចាំសពាុះពួកសគឬសទ?    
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សតើខញុាំណស្ កោក់ពួកសគ ឬចាំអកឲយពួកសគឬសទ?    

 

ចូរសរៀបចាំចាំែុចននណដលបុគគលិករប ់អបក មានអារមមែ៍ថាវជិជមាន 
និង បាយចិតថចាំសពាុះការសធវើការសៅផធុះស្នប ក់សៅ រប ់អបក៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 កមមភាពទី ៥ ង ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន 

 

 

 

 

កបុង កមមភាពសនុះ អបកបានសផ្លថ តសៅសលើអវីណដលអបកអាចសធវើ សៅបាន សដើមផីរកា
បរោិកា  បាយរកីរាយ និងវជិជមានកបុងចាំសណ្ដមមនុ េណដលសធវើការសៅកបុងស វា 
ទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះរប ់អបក សដើមផីណកលមអស វាបសរមើអតិថិជនរប ់អបក។  
 

កបុង កមមភាពចុងសរកាយថ្នវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះ អបកនឹង សរមចចិតថសលើ
 កមមភាពជាក់លាក់មួយចាំនួន សដើមផីសោុះស្ស្នយបញ្ញា សៅកបុងស វាទទួល
ស្នប ក់សៅតាមផធុះរប ់អបក និងការអភិវឌណបុគគលិករប ់អបក។ សោយចងចាាំនូវរាល់
ចាំែុច 
ទាាំងអ ់ណដលសយើងបានពិភាកាកនលងមក អាំពីការសោុះស្ស្នយបញ្ញា  
 ូមចាំណ្ដយសពលពីរបីនទីសដើមផីកត់រតាមតិរប ់អបក។    

១០ ន្ទទី 
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1.  ិកាខ កាមមាប ក់ៗ សរបើរបា ់តារាងទី ៥ ង ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន សដើមផី
 រស រពីការផ្លល  ់បថូរពី ១-៣ ណដលអបកចង់បានសដើមផីសោុះស្ស្នយបញ្ញា
រប ់អបក។ សោយណផអកសលើអវីណដលអបកបាន ិកាកបុង កមមភាពពីមុន សតើអបកចង់
ឱយមានការណកលមអណដរ ឬសទ? រប ិនសបើមាន  ូម សរមចពីការផ្លល  ់បថូរណដល
អបកនឹងអនុវតថ។ 

2. កត់រតារសបៀបណដលអបកនឹងសធវើការផ្លល  ់បថូរ  

3. កត់រតាពីសពលសវលាណដលអបកនឹងសធវើការផ្លល  ់បថូរ  

4. សៅទីបាំផុត បញ្ញជ ក់ពីអបកទទួលខុ រតូវសលើការផ្លល  ់បថូរសនុះ។  
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តារាង ៥ ង ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន 

ការផ្លល  ់បថូរ វធីិស្នស្រ ថ សពលសវលា អបកទទួល
ខុ រតូវ 

    

    

    

 

 

  

កបុងវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះ អបកបាន ិកាពីអាំណ្ដចថ្នការសោុះស្ស្នយបញ្ញា រួមោប  និងការ
អភិវឌណបុគគលិករប ់អបក។ រមាប់ព័ត៌មានបណនទម  ូមអាចណផបកទី ៥ ថ្ន GPG។  
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វគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដលទី ៦ ៖  
ការកក្លមអសេវា 
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វគគបណុ្ោះបណ្្ដលទី ៦ ៖ ការករលមអពសវា 

 

 

 

  

 ពាលបំណខននវគគបណុ្ោះបណ្្ដលពនោះ គឺព ើមបីពិនិត្យពមើលពីសារៈសំខាន់នន
ការអភិវឌ្ឍជាបនតបន្ទទ ប់ និខសិរាពរៀនសូរត្ពីរពបៀបសពរមចចិត្ត
ពៅពលើចំនុចក លរត្ូវករលមអ។ បន្ទទ ប់ពីវគគបណុ្ោះបណ្្ដលពនោះ អនរនឹខយល់ពីត្នមលនន
ទំន្ទរ់ទំនខរបស់បុគគលិរអនរជាមួយនឹខពភញៀវ រំណត់្ពីអវីក លពភញៀវចូលចិត្ត និខ
មិនចូលចិត្ត និខរពបៀបពរបើរាស់ ប័ណណបពចេ ញពោបល់របស់ពភញៀវ។ អនរនឹខ
បំពពញសរមមភាពចំនួន ២។ ពាលបំណខននវគគ បណុ្ោះបណ្្ដលពនោះគឺ ៖  

 យល់ ឹខពីត្នមលននទំន្ទរ់ទំនខរបស់បុគគលិរ ជាមួយពភញៀវ។ 

 មានសមត្ថភាពរំណត់្អវីក លពភញៀវចូលចិត្ត និខមិនចូលចិត្ត។  

 សិរាពីរពបៀបពរបើរាស់ប័ណណបពចេ ញពោបល់របស់ពភញៀវ។ 

 យល់ ឹខថា តារាខពផទៀខផ្ទទ ត់្ និខទរមខ់ទំខឡាយពៅរនុខ GPG អាចពធវើការករ
ត្រមូវានពៅតាមការចខ់ាន។  

 ការគិត្គូរជាបនតបន្ទទ ប់អំពីវធីិពផេខៗព ើមបីករលមអពសវារបស់អនរ 
នឹខពធវើឲ្យអាជីវរមមរបស់អនរកាន់កត្ពជាគជ័យកែមពទៀត្។ អតិ្ែិជនរពឹំខ
ចខ់ានពសវាលអ ពហើយរបសិនពបើពួរពគយល់ថា ពួរពគមិនានទទួលពសវាកបបពន្ទោះ 
ពួរពគអាចផតល់មតិ្ពោបល់អវជិជមានអំពីផទោះសាន រ់ពៅរបស់អនរ 
តាមរយៈពវទិកាពផេខៗ។  

៦ ៣០ ន្ទទី 

ខលឹមស្នរ សងខបថ្នវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ ល 
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 រតាត សំខាន់គឺរត្ូវ ឹខពីអវីក លពភញៀវចូលចិត្ត និខមិនចូលចិត្ត។ របសិនពបើ
ពភញៀវមួយចំនួនមិនចូលចិត្តពីអវីមយ៉ា ខរបស់ពយើខ អាចបណ្ដត លមរ ពីពួរពគមានចំណខ់
ចំណូលចិត្តខុសពីការផតល់ជូន ប៉ាុកនតពបើមានពភញៀវជាពរចើនមិនចូលចិត្តអវីមួយអំពីផទោះសាន រ់
ពៅរបស់អនរមតខពហើយមតខពទៀត្ពន្ទោះ អនរចំាច់រត្ូវកត្ ឹខ ព ើមបីអាច
ពធវើការផ្ទល ស់បតូរាន ។  

 ពត្ើអនរពធវើ ូចពមតចពទើបអាច ឹខពីអវីក លពភញៀវចូលចិត្ត និខមិនចូលចិត្ត? របសិន 
ពបើបុគគលិររបស់អនរមានភាពសនិទធសាន ល 
ពភញៀវរបស់អនរនឹខចខ់រាស្ស័យទរ់ទខជាមួយពួរពគ។ ពទោះបីជាពួរពគមិននិោយ
ភាសា ូចាន រតី ពភញៀវនឹខររវធីិសាស្តសតពនយល់បុគគលិររបស់អនរនូវអវីក លពួរពគចូលចិត្ត 
និខមិនចូលចិត្ត។ ការទទួលព័ត៌្មានកបបពនោះពីបុគគលិររបស់អនរ នឹខជួយអនរករលមអ
ពសវារបស់អនរ ពីពរ ោះវានឹខរាប់អនរពិត្រារ ពីអវីក លពភញៀវរបស់អនរចូលចិត្ត និខ
មិនចូលចិត្ត។  

 សូមពមើលកផនរទី ៦ នន GPG ។ ចូរពិនិត្យពមើលកផនរពនោះពោយរហ័ស។ កផនរពនោះ
មានគរមូទរមខ់មតិ្ពោបល់ពភញៀវ។ វារាន់កត្ជាគរមូមួយប៉ាុពណ្ដណ ោះ 
ពហើយអនរអាចផ្ទល ស់បតូរទរមខ់ទំខពន្ទោះព ើមបីបំពពញត្រមូវការផ្ទទ ល់របស់អនរាន។ 
អនរអាចករត្រមូវបចជ ីពផទៀខផ្ទទ ត់្ និខទរមខ់ទំខអស់ពៅរនុខពាលការណ៍នន
ការអនុវត្តលអ ព ើមបីត្រមូវតាមផទោះសាន រ់ពៅរបស់អនរ។ កផនរទី ៦ គឺជាកផនរ
សំខាន់បំផុត្មួយពៅរនុខពាលការណ៍ននការអនុវត្តលអ។  

 

សរមមភាពទី ៦រ ៖ ការករលមអជាបនតបន្ទទ ប់ 

 

កបុង កមមភាពសនុះ អបកនឹង ិកាអាំពីរសបៀបសរបើបញ្ជ ី រមាប់ណកលមអជាបនថបនធ ប់សៅកបុង
ស វាទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះ។ 
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1. អនររត្ូវបពខកើត្បចជ ីចំនួនពីរ 

2. បចជ ីទីមួយគួរពិនិត្យពមើលអវីក លពភញៀវមិនចូលចិត្តអំពីផទោះសាន រ់ពៅក លមានការ
រគប់រគខមិនលអ 

3. បចជ ីទីពីរ នឹខពិនិត្យពមើលអវីក លពភញៀវនឹខចូលចិត្ត អំពីផទោះសាន រ់ពៅ
ក លមានការរគប់រគខានលអ 

4. រត្ូវមានគំនិត្នចនរបឌិ្ត្ជាមួយបចជ ីរបស់អនរ។ 

 

 

២០ ន្ទទី 
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តារាខ ៦ រ ៖ ការពិភារាររុមតូ្ច 

បចជ ីទី ១៖ ចូរបពខកើត្បចជ ីមួយននសមាា រ ឬរបស់ក លពភញៀវអាចមិនចូលចិត្ត អំពីផទោះសាន រ់ពៅក ល
រគប់រគខមិនានលអ។  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

បចជ ីទី ២៖ ចូរបពខកើត្បចជ ីននសមាា រ ឬរបស់ក លពភញៀវរបកហលជាចូលចិត្ត អំពីផទោះសាន រ់ពៅក លមាន
ការរគប់រគខលអ។  

 
 
 

 
 

 

 

កបុង កមមភាពទី ៦ ក សយើងបានពិនិតយសមើលអវីណដលសភញៀវទាំនងជាចូលចិតថ និង
មិនចូលចិតថអាំពីផធុះស្នប ក់សៅ។  
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សរមមភាពទី ៦ ខ ៖ កផនការសរមមភាពផ្ទទ ល់ខលួន 

 

 

1. សិកាា កាមមាន រ់ៗ ពរបើរាស់តារាខទី ៦ ខ ៖ កផនការសរមមភាពផ្ទទ ល់ខលួន ព ើមបី 
សរពសរពីការផ្ទល ស់បតូរ ១-៣ ក លអនរចខ់ានព ើមបីករលមអពសវារបស់អនរ។ 
ពោយកផអរពលើអវីក លអនរានសិរារនុខសរមមភាពពីមុន ពត្ើអនរចខ់ឱ្យមានការ 
ករលមអក រ ឬពទ? របសិនពបើមាន សូមសពរមចពីការផ្ទល ស់បតូរ ក លអនរនឹខ 
អនុវត្ត។  

2. រត់្រតាពីរពបៀបក លអនរនឹខពធវើការផ្ទល ស់បតូរ  

3. រត់្រតាពីពពលពវលាក លអនរនឹខពធវើការផ្ទល ស់បតូរ  

4. ពៅទីបំផុត្ បញ្ជជ រ់ពីអនរក លនឹខទទួលខុសរត្ូវពលើការផ្ទល ស់បតូរពនោះ។  

 

តារាខទី ៦ ខ ៖ កផនការសរមមភាពផ្ទទ ល់ខលួន 

ការផ្ទល ស់បតូរ វធីិសាស្តសត ពពលពវលា អនរទទួលខុសរត្ូវ 

    

កបុង កមមភាពចុងសរកាយថ្នវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះ អបកនឹង សរមចសៅសលើ
 កមមភាពជាក់លាក់មួយចាំនួន ទាក់ទងសៅនឹងការណកលមអស វា។ សោយចងចាាំនូវរាល់
ចាំែុចណដលសយើងបានពិភាកាកនលងមក  ូមចាំណ្ដយសពលពីរបីនទី 
សដើមផីកត់រតាមតិរប ់អបក។  
 

១០ ន្ទទី 
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កបុងវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះ អបកបាន ិកាអាំពីការណកលមអស វា និងរសបៀបសរបើរបា ់ 
បញ្ជ ីសដើមផីធាន ងគតិភាពថ្នស វា។  រមាប់ព័ត៌មានបណនទម  ូមសមើលណផបកទី៦ ថ្ន 
GPG   
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វគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដលទ ី៧ ៖ 
េដវតថិភាព និ្េដខភាព 
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វគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លទី ៧ ៖  ុវតទិភាព និង ុខភាព 

 

 

 

 

 

 សៅកបុងវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះ អបកនឹង ិកាអាំពីការបសងកើតបរោិកា ការងារ
របកបសោយ ុវតទិភាពមួយ រសបៀបបងាក រសរោុះថាប ក់ និងអវីណដលរតូវសធវើកបុងករែីមាន
សរោុះថាប ក់។ ទាាំងសនុះនឹងផថល់ដល់សភញៀវ និងបុគគលិករប ់អបក នូវទាំនុកចិតថសៅកបុង
បទោឌ ន ុវតទិភាព និង ុខភាពសៅកបុងផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក។ អបកនឹងបាំសពញ
 កមមភាពចាំនួន ២។ សោលបាំែងថ្នវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះគឺ ៖  

 រកាបទោឌ ន ុវតទិភាព និង ុខភាពលអ  

 កាំែត់ពីបញ្ញា របព័នន ណដលបណ្ដថ លឲយមានសរោុះថាប ក់ 

 សលើកកមព ់អនម័យជាមូលោឌ ន  ុវតទិភាពអគគីភ័យ និងការកមាច ត់ តវលអិត
ចថ្រង 

 សរបើរបា ់ការ សគងាគ ុះបឋម និងធានថា បុគគលិកមាន មតទភាពសធវើតាម
បសចចកសទ ជាមូលោឌ នសដើមផីផថល់ការ សគងាគ ុះបឋម។  

 សឆលើយតបសៅនឹងអគគីភ័យ និងបែថុ ុះបណ្ដថ លបុគគលិកសដើមផីធាន ុវតទិភាពរប ់
សភញៀវទាាំងអ ់កបុងអាំ ុងសពលមានសរោុះអា នប។  

 កមមភាពទី ៧ ក ៖ បទោឌ ន ុវតទិភាព និង ុខភាព  

៧  
៤៥ ន្ទទី 

ខលឹមស្នរ សងខបថ្នវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ ល 
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  ូមសមើលណផបកទី ៧ ថ្ន GPG ៖  ុវតទិភាព និង ុខភាព។ សៅសពលអបក
សបើកស វាផធុះស្នប ក់សៅ អបករតូវទទួលខុ រតូវសលើ ុវតទិភាព និង ុខភាពរប ់សភញៀវ
និងបុគគលិករប ់អបក។ ការរកាបទោឌ ន ុវតទិភាព និង ុខភាពលអសៅកបុងផធុះស្នប ក់សៅ 
នឹងជួយអបកទាក់ទាញសភញៀវ សធវើឲយអាជីវកមមអបកលូតលា ់ និងផថល់
ដល់អបកនូវស ចកថី ុខខាងផលូវចិតថ។  ូមចាំណ្ដយសពលពីរបីនទីពិនិតយសមើលណផបកទី៧ 
សៅកបុងសោលការែ៍ថ្នការអនុវតថលអរប ់អបក។  

 

  

កបុង កមមភាពសនុះ អបកនឹងពិនិតយសមើល ុវតទិភាព និង ុខភាពសៅកបុងស វា
ទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះរប ់អបក។  កមមភាពសនុះរតូវបានណបងណចកជាបីណផបក។   
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1.  កមមភាពសនុះរតូវបានណបងណចកសចញជាបីណផបក។ អបកនឹង៖ 

 ពិភាកាពីបញ្ញា  ុវតទិភាព និង ុខភាពណដលអាចសកើតស ើងសៅកបុងផធុះ
ស្នប ក់សៅ (ណផបក ១ ក) 

 សរជើ សរ ើ បញ្ញា ចាំនួន ២ រពមទាាំងពិភាកាបាំផុ គាំនិតអាំពីរសបៀបបងាក រ
បញ្ញា ទាាំងសនុះ (ណផបកទី ១ ខ)  

 ពិនិតយស ើងវញិ និងពិភាកាឧបករែ៍ទី១ OSH Tool 1 សៅកបុង
សោលការែ៍ថ្នការអនុវតថលអ (ណផបកទី ២) 

2. នឹងមាន ៣ រករម  រមាប់ពិភាកាអាំពីរបធានបទសនុះ។ 

3. ណផបកទី ១ ក ៖ ពិភាកាបាំផុ គាំនិតអាំពីបញ្ញា  ុវតទិភាព និង ុខភាព ណដលអាច
សកើតស ើងសៅកបុងផធុះស្នប ក់សៅ។ អនុវតថវធិានទាាំង៣  រមាប់ការពិភាកាបាំផុ 
គាំនិតរបកបសោយរប ិទនភាព។ [១០ នទី] 

4. ណផបកទី ១ ខ ៖ សរជើ សរ ើ យកបញ្ញា  ២ សហើយពិភាកាបាំផុ គាំនិតអាំពីរសបៀប
សោុះស្ស្នយបញ្ញា ទាាំងសនុះ។ រប ិនសបើអបកចង់ឲយរករមរប ់អបកជួយ សៅកបុង
ការសរជើ សរ ើ យកបញ្ញា ទាាំងសនុះ អបកអាចសធវើបាន។ ចូរ រស រគាំនិតរប ់អបក
ោក់សៅកបុងណផបកទាំសនរខាងសរកាម សៅកបុងតារាងទី ៧ ក ណផបកទី ២។ [១០ នទី] 

5. ណផបកទី ២ ៖ រ ាំលឹកណផបកទី ៧ ៖  ុវតទិភាព និង ុខភាព សៅកបុងសោលការែ៍ថ្ន
ការអនុវតថលអរប ់អបក។ ពិភាកាពី OSH អវីណដលរតូវសធវើ និងអវីណដលមិនរតូវសធវើ 
ណដលអបកសឃើញសៅកបុងណផបកសនុះរួមោប ។ រប ិនសបើមានអវីមួយណដលអបកចង់បណនទម
សៅសលើបញ្ជ ីទាាំងសនុះ  ូមបណនទម។ រប ិនសបើមានអវីមួយណដលអបកគិតថា គួរ
ផ្លល  ់បថូរ  ូមសលើកស ើងសដើមផីពិភាកា និងសធវើការផ្លល  ់បថូរសៅកបុងសោល
ការែ៍ថ្នការអនុវតថលអ រប ់អបក រប ិនសបើអបកចង់សធវើដូសចាប ុះ។ (១៥ នទី) 

៣៥ ន្ទទី 
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តារាងទី ៧ ក ៖ ណផបកទី ១ ក ៖ បញ្ជ ីបញ្ញា  ុវតទិភាព និង ុខភាព 

 រស របញ្ជ ីរប ់អបកសៅទីសនុះ៖  
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តារាងទី ៧ ក ៖ ណផបកទី ១ ខ ៖ គាំនិតននអាំពីរសបៀបបងាក របញ្ញា  

 រស រគាំនិតរប ់អបកសៅទីសនុះ៖  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កបុង កមមភាពសនុះ អបកបានសរបើរបា ់ការពិភាកាបាំផុ គាំនិត និងការសោុះស្ស្នយ

បញ្ញា  សដើមផីជួយអបក ោក់សចញនូវដាំសណ្ដុះស្ស្នយចាំសពាុះបញ្ញា  ុវតទិភាព

និង ុខភាពសៅកបុងផធុះស្នប ក់សៅ។  
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 កមមភាពទី ៧ ខ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន 

 

 

 

1.  ិកាខ កាមមាប ក់ៗ សរបើរបា ់តារាងទី ៧ ខ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន សដើមផី
 រស រការផ្លល  ់បថូរ ១-៣ ណដលអបកនឹងសរៀបចាំសៅសលើបទោឌ ន ុវតទិភាពនិង
 ុខភាពរប ់អបក។ សោយណផអកសលើអវីណដលអបកបាន ិកាកបុង កមមភាពពីមុន 
សតើអបកចង់ឲយមានការណកលមអណដរ ឬសទ? រប ិនសបើមាន  ូម សរមចចិតថពីការ
ផ្លល  ់បថូរ ណដលអបកនឹងអនុវតថ។ 

2. កត់រតារសបៀបណដលអបកនឹងសធវើការផ្លល  ់បថូរ 

3. កត់រតាថាសតើអបកនឹងសធវើការផ្លល  ់បថូរទាាំងសនុះ សៅសពលណ្ដ។  

4. ចុងសរកាយ ចូរបញ្ញជ ក់ថាអបកណ្ដនឹងទទួលខុ រតូវសលើការផ្លល  ់បថូរសនុះ។ 

 

តារាង ៧ ខ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន 

ការផ្លល  ់បថូរ វធីិស្នស្រ ថ សពលសវលា អបកទទួលខុ រតូវ 

    

    

កបុង កមមភាពចុងសរកាយថ្នវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះ អបកនឹង សរមចចិតថសៅសលើ
 កមមភាពជាក់ណ ថងមួយចាំនួនណដលទាក់ទងសៅនឹង ុវតទិភាព និង ុខភាព។ 
សោយចងចាាំនូវរាល់ចាំែុច ណដលសយើងបានពិភាកាកនលងមក អាំពី ុវតទិភាព 
និង ុខភាព  ូមចាំណ្ដយសពលពីរបីនទីសដើមផីកត់រតាមតិរប ់អបក។   
 

១០ ន្ទទី 
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សៅកបុងវគគសនុះ អបកបាន ិកាអាំពី ុវតទិភាព និង ុខភាព និងបានពិនិតយសមើល
ឧបករែ៍មួយចាំនួនសដើមផីជួយអបក ណកលមអ ថង់ោរ ុវតទិភាពនិង ុខភាពរប ់អបក។ 
ចូរសមើលណផបកទី៧ សៅកបុងសោលការែ៍ថ្នការអនុវតថលអរប ់អបក រប ិនសបើអបក
ចង់បានព័ត៌មានបណនទមសទៀត។  
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វគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដលទី ៨ ៖ 
កផនការេក្មមភាពជាអាទិភាព 
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វគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ ល ទី ៨ ៖ ណផនការ កមមភាពអាទិភាព 

 

 ជាមួយនឹងបនធុកការងារណដលមានសៅកបុងការចាត់ណចងអាជីវកមមខាប តតូច វាមិន
ណតងណតងាយស្ ួលកបុងការអនុវតថការផ្លល  ់បថូររគប់សពលណដលអបកចង់សធវើសនុះស ើយ។ 
សៅកបុងវគគសនុះ អបកពិនិតយសមើលការងារណដលអបកបានបាំសពញសៅកបុងការបែថុ ុះបណ្ដថ ល
សនុះ សហើយបសងកើតណផនការ កមមភាពស្នមញ្ដមួយសដើមផីសធវើឲយរបស ើរស ើងនូវអាជីវកមម
រប ់អបក។ អបកបាំសពញ កមមភាពណតមួយគត់។  

 កមមភាពទី ៨ ក ៖  កមមភាពអាទិភាព 

 

1.  ិកាខ កាមទាាំងអ ់ រតូវពិភាកាកបុងរករម ។ 
រគប់ោប សលើកស ើងនូវអវីណដលខលួនបានរកសឃើញសៅកបុង កមមភាពនីមួយៗ។ ចូរ
ចាប់សផថើមពី កមមភាពទីមួយ។   

2.  រមាប់ កមមភាពបនធ ប់ អបកសរបើតារាង ៨ ក ៖ ណផនការ កមមភាព
ជាអាទិភាព។ សរៀងៗខលួន  ិកាខ កាមទាាំងអ ់ពិនិតយសមើលណផនការ កមមភាព
ណដលអបកបានបាំសពញ រមាប់វគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លនីមួយៗ រពមទាាំងសរជើ សរ ើ 
យកការផ្លល  ់បថូរណ្ដណដលអបកនឹងណែនាំមុនសគ និងសៅសពលណ្ដ កបុងរយៈសពល
មួយ បាថ ហ៍ មួយណខ ពីរណខ? ចូរសរៀបរាប់ោ ងតិច ៣  កមមភាព [១៥ នទី] 

៤ ០  នា ទ  ី

ខលឹមស្នរ សងខបថ្នវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ ល 

អបកនឹងសធវើការមួយជាំហានមថងៗ មួយវគគមថងៗ សដើមផីផថល់អាទិភាពដល់ កមមភាព
ណដលអបកបានសរៀបរាប់សៅកបុងវគគមុនៗ។  
 

៤ ០  នា ទ  ី
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3.  ិកាខ កាមមាប ក់ៗ បងាា ញពីណផនការ កមមភាពជាទិភាព សហើយរករមនីមួយៗ
ណចករ ាំណលកគាំនិតអាំពីថាសតើអាទិភាពថ្ន កមមភាពគួរផ្លល  ់បថូរឬសទ ឬថាសតើ
វាលអសៅតាមអវីណដលបានោក់សចញឬសទ។  ិកាខ កាមមាប ក់ៗ មានសពល ៥ នទី។ 
[២៥ នទី] 

4. សោយសធវើការជារករម  ិកាខ កាមអាចសរបើសពលបណនទមសដើមផី សរមចថាសតើអបក
នឹងជួបោប មថងសទៀតឬសទ បនធ ប់ពីការបែថុ ុះបណ្ដថ ល សដើមផីហវឹកហាត់ កមមភាព
ខលុះ ដូចជាការសរៀបចាំថវកិា រមាប់ចាំណ្ដយ។ អបកអាចសរៀបចាំជួបោប ជាសទៀងទាត់ 
និងពិភាកាអាំពីវឌណនភាពថ្នការផ្លល  ់បថូរណដលអបកបានោក់សចញ។  

 

តារាង ៨ ក ៖ ណផនការ កមមភាពជាអាទិភាព 

ការផ្លល  ់បថូរជាអាទិភាព
រប ់ខញុាំ 

សតើខញុាំ នឹងសធវើការផ្លល  ់បថូរ
ទាាំងសនុះដូចសមថច? 

សៅសពលណ្ដ? នរណ្ដជាអបកទទួល
ខុ រតូវ? 
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 សនុះគឺជាចុងបញ្ច ប់ថ្នការបែថុ ុះបណ្ដថ ល។ ឥ ូវសនុះ អបកអាចបាំសពញទរមង់
វាយតថ្មលបាន។ កបុងរយៈសពលពីរបីណខសទៀត នឹងមានការតាមោនបនថផងណដរ។  

 

សោយកាំែត់អាទិភាពថ្ន កមមភាព  កមមភាពណដលអបកបានបាំសពញសៅចុងបញ្ច ប់ថ្ន
វគគបែថុ ុះបណ្ដថ ល គឺជាជាំហានោ ង ាំខាន់។ វាជាំរុញឲយអបក សរមចចិតថពីរសបៀប
អនុវតថអវីណដលអបកបាន ិកាសៅកបុងវគគបែថុ ុះបណ្ដថ លសនុះ សៅកបុងការងារនិងជីវតិ
រប ់អបក។ អបកអាចសរបើវារួមោប ជាមួយស ៀវសៅណែនាំវគគបែថុ ុះបណ្ដថ ល និង
សោលការែ៍ថ្នការអនុវតថលអ (GPG) សដើមផីសធវើការណក រមួល រពមទាាំង
សលើកទឹកចិតថខលួនអបកឲយសធវើ កមមភាព។  
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វគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដលបន្ទទ ប់បនស ំ៖  
ការបស្កើតសេវាទទលួស្នន ក្់សៅតាមផទុះ
េប្ាបស់ទេចរណ៍សៅេហគ្មន៍  
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វគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លជាជសរមើ  ៖ ការបសងកើតផធុះស្នប ក់សៅ  រមាប់ ហគមន៍សទ ចរែ៍  

 

 

 

 

 សៅកបុងវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះ អបកនឹង ិកាអាំពីគុែ មផតថិ និងគុែវបិតថិថ្ន
ការបសងកើតកមមវធីិផធុះស្នប ក់សៅតាមផធុះ រមាប់ ហគមន៍សទ ចរែ៍ (CBT)។ 
អបកនឹងពិចារណ្ដអាំពីស្នរៈរបសោជន៍ថ្ន មាគម ឬ ហគម៍ រពមទាាំង ិកា
អាំពីវធីិកាត់បនទយការរគប់រគង និងលុបបាំបាត់ការរបកួតរបណជងណដលមិនលអ។ អបកនឹង
បាំសពញ កមមភាពចាំនួន ៤។ សោលបាំែងថ្នវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះ គឺសដើមផី៖  

 ពិចារណ្ដអាំពីស្នរៈរបសោជន៍ថ្នការបសងកើត មាគម ឬ ហគមន៍រវាងមាច  ់ផធុះ
ស្នប ក់សៅនន ណដលមានរបសោជន៍ចាំសពាុះការកាត់បនទយចាំណ្ដយ (ឧ. ការទិញ
អាហារកបុងបរមិាែសរចើន ឬការបង់របាក់ រមាប់ស វាអីុនសធើែិតជាមួយោប ) 

  ិកាពីវធីិកាត់បនទយកិចចខិតខាំរបឹងណរបងរគប់រគង (ឧ. ចាត់តាាំងបុគគល
បសងាគ លមាប ក់សដើមផីសធវើការផេពវផាយលក់ រមាប់រគួស្នរទាាំងអ ់សៅកបុង
ផធុះស្នប ក់សៅ រមាប់ ហគមន៍សទ ចរែ៍ ចាត់តាាំងបុគគលមាប ក់ឲយចាត់ណចង
របាក់កា  ចាត់តាាំងបុគគលមាប ក់ឲយចាត់ណចងសភញៀវសទ ចរ)។  

 លុបបាំបាត់ការរបកួតរបណជងណដលមិនរតឹមរតូវរវាងមាច  ់ផធុះស្នប ក់សៅ។  

 

 

 

 

៨  ៩ ០  នា ទ  ី

ខលឹមស្នរ សងខបថ្នវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ ល 
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 កមមភាព ក ៖ ឥទនិពលថ្នសទ ចរែ៍មកសលើ ហគមន៍ 

 

 

 [៥ នទី] អាយោ (Ida) គឺជាស្រ ថីឥែឍូ សន ីុមាប ក់ ណដលមានអាយុ ៣៧ឆ្ងប ាំ។ នង 
រ ់សៅជាមួយបថីរប ់នង និងមានកូនបីនក់ សៅកបុងភូមិមួយ  ទិតសៅណកផររបាស្នទ
ដ៏ស្នអ ត ណដលទាក់ទាញសភញៀវសទ ចរែ៍ជាសរចើន។ អាោ ចងចាាំថា កាលនងសៅសកមង 
របជាពលរដឌរគប់រូបកបុងភូមិជួយោប សៅវញិសៅមកោ ងខាល ាំង សហើយទីសនុះគឺជាទីកណនលង
ដ៏អស្នច រយមួយ រមាប់រ ់សៅតាាំងពីតូចមក។ បចចុបផនបសនុះ នងមានភាពសរកៀមរកាំអាំពី
ការផ្លល  ់បថូរសៅកបុងភូមិរប ់នង។  

 ដប់ឆ្ងប ាំកនលងសៅ រគួស្នរចាំនួន០៨សៅកបុងភូមិបាន សរមចចិតថថា ពួកសគចង់
សបើកផធុះរប ់ពួកសគសដើមផីទទួលសទ ចរែ៍ រពមទាាំងបសងកើតអវីណដលពួកសគសៅថា ផធុះ
ស្នប ក់សៅ។ វាគឺជាវធីិមួយ រមាប់ពួកសគរករបាក់ពីសទ ចរែ៍ណដលមកទ េន
របាស្នទសៅទីសនុះ។ រគួស្នរទាាំងសនុះគឺជាស្នច់ញតិនឹងោប  សហើយពួកសគបាន សរមច
បសងកើត មាគមន៍មួយណដលមានរគួស្នរទាាំងបីសនុះ។ ពួកសគរកបានមាច  ់ជាំនួយមាប ក់
ណដលផថល់របាក់ដល់ពួកសគ សដើមផីណកលមអផធុះរប ់ពួកសគ។ ពួកសគ
បាន ង់បនធប់ទឹកទាំសនើប និងបានទិញសរគឿង ងាា រមឹ រមាប់បនធប់សដក ថាប ាំលាប 
 មាភ រដាំបូលផធុះ ។ល។ សោយសរបើរបា ់របាក់ទាាំងសនុះ។   

 រគួស្នរទាាំង៨សនុះ បានខិតខាំសធវើការោ ងខាល ាំង រពមទាាំងបានបសងកើតសទ ចរែ៍
សៅ ហគមន៍ដ៏សជាគជ័យមួយ។ ឥ ូវសនុះ កូនរប ់ពួកសគមួយចាំនួន បានសៅសរៀនសៅ
 កលវទិយល័យកបុងទីរករង សហើយរគួស្នរទាាំងសនុះទិញ មាភ រកាន់ណតសរចើនស ើងៗ 
ណដលោម ននរណ្ដមាប ក់កបុងភូមិមានលទនភាពទិញបាន។  

សៅកបុង កមមភាព ក អបកនឹងអានសរឿងទិននខលុះៗណដលបងាា ញពីទរមង់សផេងៗ ថ្ន
សទ ចរែ៍សៅកបុង ហគមន៍ និងឥទនិពលរប ់វាមកសលើ ហគមន៍។  

ររឿ ង ន ទិា ន អ ពំ ភី មូ រិ ប ស  ់ អា យ ដា   
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 ពីរឆ្ងប ាំកនលងសៅ រគួស្នរដថ្ទសទៀត បានពយោមចូលរួមជាមួយផធុះស្នប ក់សៅ
 រមាប់ ហគមន៍សទ ចរែ៍សនុះណដរ ប ុណនថ មាជិករគួស្នរទាាំង ០៨ ពីដាំបូងមិន
អនុញ្ញដ តឲយពួកសគចូលរួមជាមួយសទ។ ជាសរឿយៗ ផធុះទាាំងអ ់ណដលសៅកបុងសទ ចរែ៍
 ហគមន៍ សពញសៅសោយសភញៀវសទ ចរែ៍ សហើយសភញៀវណដលចង់ស្នប ក់សៅកបុងភូមិ រតូវ
បងខាំចិតថសៅរកកណនលងសផេងសទៀតសដើមផីស្នប ក់សៅ ប ុណនថ ហគមន៍សទ ចរែ៍សនុះសៅណត
មិនរពមទទួលយក មាជិកថមីដណដល។  

 រពឹទាន ចារយមាប ក់កបុងចាំសណ្ដមរពឹទាន ចារយសៅកបុងភូមិសនុះ បានពយោមបញ្ចុ ុះបញ្ចូ ល
រគួស្នរទាាំង០៨សនុះឲយណចករ ាំណលកភ័ពវ ាំណ្ដងរប ់ពួកសគ ជាមួយអបកជិតខាងរប ់
ពួកសគ ប ុណនថពួកសគសៅណតមិនរពម។ បចចុបផនបសនុះ មានការមិន បាយចិតថសរចើនសៅកបុង
ភូមិ។ រគួស្នរណដលធាល ប់ណតជាមិតថភកថិ សៅជាឈប់និោយរកោប ។ កុមារមកពីរគួស្នរ
មួយមិនរតូវបានអនុញ្ញដ តឲយសលងជាមួយកុមារមកពីរគួស្នរមួយសទៀត។ ចាំែងសមរតី
 ហគមន៍ណដលធាល ប់ណតមានពីមុនមកសៅកបុងភូមិសនុះ រតូវរលាយបាត់អ ់។   

 សទ ចរែ៍ណដលមកសលងភូមិសនុះ កាន់ណតសរចើនស ើងៗបានដឹងពីភាពសរកៀមរកាំ
កបុងភូមិសនុះ។ ខលុះបាន រស រអាំពីសរឿងសនុះតាមអីុនសធើែិត។ ឥ ូវសនុះ សទ ចរែ៍
កាំពុងចាប់សផថើមសៅស្នប ក់សៅកណនលងសផេងសទៀត ពីសរពាុះពួកសគបានឮអាំពីស្នទ នភាព
ជាអកុ លសៅកបុងភូមិសនុះ សហើយពួកសគគិតថា វាមិនណមនជាកណនលងលអសដើមផីស្នប ក់
សៅសទៀតស ើយ។ ពួកសគនិោយថា "សតើនរណ្ដចង់ស្នប ក់សៅកបុងភូមិមួយណដលអបកភូមិ
មិនរតូវោប  និងមិនសចុះជួយោប សនុះ? សយើងនឹងសៅរកកណនលងសផេងសទៀតសដើមផីស្នប ក់សៅ"។  

 អាោ (Ida)  បាននិោយថា សទ ចរែ៍កាំពុងចាប់សផថើមសៅកណនលងសផេងសទៀត 
សហើយនងចង់ឲយភូមិសនុះជាកណនលង បាយរកីរាយមួយ ដូចកាលនងសៅពីសកមង។   

 សរឿងនិទានរប ់ភូមិ ៊ាូរ  ី 

  ៊ាូរ ី (Suri)  បាយចិតថណ្ដ ់។ ថ្ថាសនុះ ភូមិរប ់នងនឹងរបារឰខួបសលើកទី៥ 
ថ្នកមមវធីិផធុះស្នប ក់សៅ  រមាប់សទ ចរែ៍សៅ ហគមន៍ (CBT)។ របាាំឆ្ងប ាំកនលងសៅ 
រគួស្នរចាំនួន៨ មកពីភូមិសនុះ បានចាប់សផថើមកមមវធីិស វាផធុះស្នប ក់សៅ រមាប់ ហគមន៍
សទ ចរែ៍ សហើយបចចុបផនបសនុះ រគួស្នរចាំនួន ១៤ គឺជា មាជិករប ់ ហគមន៍សនុះ។ 
រគួស្នរ ៊ាូរ ី មិន ទិតសៅកបុងកមមវធីិផធុះស្នប ក់សៅសនុះសទ - នង និងបថីរប ់នងមានភាព
សអៀនខាម  ់សពកមិនអាចទទួលជនចណមលកមកស្នប ក់សៅកបុងផធុះពួកសគបាន - ប ុណនថពួកសគ
បានទទួលអតទរបសោជន៍ពីកមមវធីិសនុះតាមមសធយបាយជាសរចើន។  
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  ៊ាូរ ី (Suri) រតូវបានរគួស្នរទាាំងសនុះជួលឲយសៅផារទិញ មាភ រននកបុង
ទីរករង។ ជាសរៀងរាល់ បាថ ហ៍ នងនិងមិតថរប ់នងពីរនក់សទៀត សៅទិញមាូប 
និងរប ់របរសផេងៗសទៀតណដលរតូវការ (ស្នប៊ាូ រកោ បងគន់ ថាប ាំលាបជញ្ញជ ាំង 
ណដកសោល ។ល។)។ នងទិញរប ់របរ រមាប់រគួស្នរទាាំង១៤ ដូសចបុះនងអាចទិញ
កបុងបរមិាែសរចើន ណដលអាច នេាំលុយបាន រមាប់ ហគមន៍សទ ចរែ៍ (CBT)។ 
វាគឺជាវធីិដ៏លអ រមាប់ ៊ាូរ  ី និងមិតថរប ់នងពីរនក់សទៀត រករបាក់បានបណនទមសទៀត។ 
បថីរប ់ ៊ាូរ ី សធវើការជាមគគសទធ ក៍សនស្នទមាប ក់ រមាប់កមមវធីិផធុះស្នប ក់សៅ រមាប់
 ហគមន៍សទ ចរែ៍។ ោត់ស្ ោញ់ការងារសនស្នទរតី សហើយោត់ស្នគ ល់ទីកណនលង
លអបាំផុតទាាំងអ ់ណដលអាចចាប់រតីបានសពញមួយឆ្ងប ាំ។ ោត់រកីរាយនឹងការងារសនុះ
ខាល ាំងណ្ដ ់។  ូមផីណតកូនវយ័ជាំទង់រប ់ ៊ាូរ ី ក៏អាចរករបាក់បានពីកមមវធីិផធុះ
ស្នប ក់សៅ រមាប់ ហគមន៍សទ ចរែ៍ផងណដរ សោយជួយសៅកបុង ួនចារ ហគមន៍
សទ ចរែ៍។  

 ថ្ថាសនុះ  ៊ាូរ ី យកចានបាយឆ្ងដ៏ធាំមួយសៅកាន់មជឈមែឍ ល ហគមន៍ 
(ណដលបានកស្នងស ើង រមាប់ភូមិសនុះ សោយកមមវធីិផធុះស្នប ក់សៅ រមាប់ ហគមន៍
សទ ចរែ៍)។ អបកភូមិទាាំងអ ់ោប  ទិតសៅទីសនុះ សហើយពួកសគទាាំងអ ់ោប កាំពុង
ណតស ើច និងញញឹម។  ៊ាូរ ី  បាយរកីរាយខាល ាំងណ្ដ ់កបុងការរ ់សៅទីសនុះ! នង
 សងកតសឃើញមនុ េចណមលកជាសរចើនសៅកបុងមជឈមែឍ ល ហគមន៍សនុះ សហើយនង
ញញឹមោក់ពួកសគមាប ក់ៗោ ងកក់សៅថ ។ ពួកសគហាក់ដូចជាកាំពុងណត បាយរកីរាយ
ជាខាល ាំង សហើយនងក៏ បាយចិតថណដរ។ នងមានសមាទនភាពណដលថា ភូមិរប ់នង
អាចណចករ ាំណលកវធីិពិស  រប ់ខលួនជាមួយមនុ េមកពីរគប់ទិ ទីកបុងពិភពសលាក។  

 បនធ ប់មក  ៊ាូរ ី សៅអងគុយជិត ពូ របាបា (Uncle Praba) ណដលជារពឹទនចារយមាប ក់
សៅកបុង ហគមន៍ ណដលបានជួយបសងកើតកមមវធីិផធុះស្នប ក់សៅ រមាប់ ហគមន៍
សទ ចរែ៍ កាលពី ៥ឆ្ងប ាំមុន។ នងណថលងអាំែរគុែដល់សលាកពូ ចាំសពាុះអវីណដលកមមវធីិ
ផធុះស្នប ក់សៅ រមាប់ ហគមន៍សទ ចរែ៍ បានសធវើ រមាប់ភូមិរប ់នង សហើយ
 ួរោត់សហតុអវីបានជាពួកសគមានចិតថ បផុរ សមល ុះ។ សលាកពូ របាបា ចាំណ្ដយសពល
បនថិចសដើមផីគិត មុនសពលោត់សឆលើយ បនធ ប់មក ោត់និោយថា "សៅសពលសយើង
ចាប់សផថើម រគួស្នរខលុះចង់ទុកកថ្រមទាាំងអ ់ រមាប់ខលួនពួកសគ ប ុណនថអបកខលុះកបុងចាំសណ្ដម
ពួកសគបាននិោយថា សយើងរតូវណតគិតអាំពី ហគមន៍ទាាំងមូល រប ិនសបើសយើងចង់ឲយ
ភូមិរប ់សយើង បាយរកីរាយយូរអណងវង។ សៅទីបាំផុត សយើងបានបសងកើតកិចច នយមួយ 
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សហើយ មាជិករគួស្នរ CBT ទាាំងអ ់ រតូវចុុះហតទសលខាសលើកិចច នយសនុះ។ កិចច នយ
ណចងថា សយើងរតូវណតណចករ ាំណលកភាគរយថ្នកថ្រមរប ់សយើង (តាមរយៈរបាក់សបៀវតេរ ៍ ឬ
អាំសណ្ដយសផេងៗ) ជាមួយ មាជិកដថ្ទសទៀតថ្ន ហគមន៍ - តាមពិត អាំសណ្ដយរប ់
សយើង គឺ រមាប់ ង់ដាំបូងស្នលាសរៀនថមី។ វាគឺជាកិចចការរតឹមរតូវកបុងការសធវើណបបសនុះ 
សហើយវាបានសធវើឲយភូមិរប ់សយើងកាន់ណតរងឹមាាំណថមសទៀត"។ ោត់បានបនថថា "មិនរតឹម
ណតប ុសណ្ដត ុះសទ សយើងបានបញ្ញជ ក់សៅកបុងកិចច នយថា សរៀងរាល់ ៦ណខមថង សយើង
រតូវជួបរបជុាំសដើមផីពិភាកាថាសតើសយើងមានសភញៀវសរចើនរគប់រោន់ សដើមផីបណនទមរគួស្នរ
ដថ្ទសទៀតសៅកបុង ហគមន៍សទ ចរែ៍សនុះ (CBT)។ សយើងបានរកីចសរមើនសោយ
យឺតៗ ប ុណនថ កបុងរយៈសពល៥ឆ្ងប ាំកនលងមកសនុះ សហើយដូចណដលកមួយបានដឹងសហើយ 
ឥ ូវសនុះសយើងមាន ១៤រគួស្នរ ណដលជាមាច  ់ផធុះទទួលសភញៀវ"។  

 

 សលាកពូ របាបា បានសមើលជុាំវញិបនធប់សឃើញមុខញញឹមញណញមទាាំងអ ់ោប  
សហើយោត់ញញឹមមថងសទៀត។ "ខញុាំ បាយចិតថ ណដលសយើងបានចាប់សផថើម ហគមន៍
សទ ចរែ៍មួយណដលគិតអាំពីផលរបសោជន៍រប ់ ហគមន៍ទាាំងមូល។ ខញុាំដឹងថា 
សៅសពលអត់ពីខញុាំ សៅ ភូមិរប ់ខញុាំ នឹងសៅណតរួបរួមោប  សហើយខាល ាំង សហើយសនុះគឺសធវើឲយខញុាំ
 បាយចិតថោ ងខាល ាំង"។  

 បនធ ប់មក សលាកពូ របាបា បានមានរបស្ន ន៍ថា៖ " ុាំសទា   ៊ាូរ។ី ខញុាំសឃើញ 
អារ ី និង លា សៅសៅសនុះ។ អារ ី ពូណកខាងចាត់ណចងការលក់ និងការផេពវផាយទីផារ
 រមាប់ ហគមន៍សទ ចរែ៍រប ់សយើង សហើយ លា ចាត់ណចងរាល់កិចចការ
គែសនយយ និងថវកិាសោយខលួនឯង។ នងណថមទាាំងទទួលរបាក់ពីសភញៀវទាាំងអ ់
សទៀតផង។ ទាាំងពីរនក់សនុះគឺជារទពយ មផតថិដ៏ពិស   រមាប់ ហគមន៍រប ់សយើង 
សហើយខញុាំ ូមអរគុែដល់ពួកសគ"។  

  ៊ាូរ ីញញឹម សហើយនិោយថា " ូមអរគុែពួកសគជាំនួយខញុាំផង សលាកពូ" សហើយ
បនធ ប់មក នងក៏បានសៅចូលរួមរបាាំបុរាែមួយណដល ាំណដងសោយស្រ ថី។  

 

សៅកបុង កមមភាពសនុះ អបកបានស្នថ ប់ឮសរឿងនិទានរប ់ ហគមន៍ពីរ និងបទពិសស្នធន៍
ខុ ៗោប រប ់ពួកសគសៅកបុងកមមវធីិស វាទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះ រមាប់សទ ចរែ៍សៅ
 ហគមន័។  
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 កមមភាព ខ ៖ អតទរបសោជន៍ថ្នសទ ចរែ៍សៅ ហគមន៍ 

 

1. ពិភាការួមោប អាំពីថាសតើកមមវធីិផធុះស្នប ក់សៅ រមាប់ ហគមន៍សទ ចរែ៍ 
អាចផថល់អតទរបសោជន៍អវីខលុះ ណដលលអជាងការមានផធុះស្នប ក់សៅោច់ពីោប  
មាប ក់ៗជាសរចើនសៅកបុងភូមិ ឬទីរករង។  

2.  រស រចូលការពិភាការប ់អបកកបុងតារាង ខ ។   

  

តារាង ខ ៖ អតទរបសោជន៍ថ្នការបសងកើតកមមវធីិផធុះស្នប ក់សៅ រមាប់សទ ចរែ៍សៅ ហគម 

 
 
 

 

សៅកបុង កមមភាព ខ អបកនឹងពិនិតយសមើលគុែ មផតថិ និងគុែវបិតថិ ថ្នសទ ចរែ៍សៅ
 ហគមន៍។ 

៣ ០  នា ទ  ី

សៅកបុង កមមភាពសនុះ អបកបានសរៀបរាប់ពីគុែ មផតថិខលុះៗថ្នការបសងកើតកមមវធីិស វា
ទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះ រមាប់សទ ចរែ៍សៅ ហគមន៍។  
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 កមមភាព គ ៖ ការធានឥទនិពលវជិជមាន 

 

 

1. សធវើការជារករមសដើមផីពិភាកាពីអវីណដលរតូវសរៀបចាំឲយមាន សដើមផីឲយផធុះស្នប ក់សៅ
មានឥទនិពលជាវជិជមានសលើ ហគមន៍។ 

2. ចងចាាំទុកកបុងចិតថ សរឿងនិទានអាំពីភូមិរប ់អាយោ និងភូមិរប ់ ៊ាូរ ី

3. ពិភាកាពីចាំែុចននណដលរតូវពិចារណ្ដ
សដើមផីធានថាកមមវធីិការស្នប ក់សៅតាមផធុះ រមាប់ ហគមន៍សទ ចរែ៍ 
មានឥទនិពលវជិជមានមកសលើភូមិ ឬទីរករង។  

តារាង គ ៖ ការបសងកើតកមមវធីិស វាផធុះស្នប ក់សៅ  រមាប់ ហគមន៍សទ ចរែ៍ 

 
 

 
 

 

 

 

 

សៅទីសនុះ អបកនឹងពិនិតយសមើលថា សតើកមមវធីិស វាទទួលស្នប ក់សៅតាមផធុះ រមាប់
សទ ចរែ៍សៅ ហគមន៍ មានឥទនិពលវជិជមានសៅសលើ ហគមន៍ដូចសមថចខលុះ។   
 

៣ ០  នា ទ  ី
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 កមមភាព ឃ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន 

 

 

1.  ិកាខ កាមមាប ក់ៗ សរបើរបា ់តារាង ឃ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន សដើមផី
 រស រពីការផ្លល  ់បថូរពីចាំែុច ១-៣ ណដលសយើងចង់បានសដើមផីធានឥទនិពល
វជិជមានសៅសលើសទ ចរែ៍សៅ ហគមន៍។ សោយណផអកសលើអវីណដលអបកបាន ិកា
កបុង កមមភាពមុន សតើអបកចង់ឱយមានការណកលមអ ឬសទ? រប ិនសបើមាន 
 ូម សរមចចិតថពីការផ្លល  ់បឋូរ ណដលអបកនឹងអនុវតថ  

2. កត់រតារសបៀបណដលអបកនឹងសធវើការផ្លល  ់បថូរ  

3. កត់រតាពីសពលសវលាណដលអបកនឹងសធវើការផ្លល  ់បថូរ  

4. សៅទីបាំផុត បញ្ញជ ក់ពីអបកណដលនឹងទទួលខុ រតូវសលើការផ្លល  ់បថូរសនុះ។ 

 តារាង ឃ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លធ ល់ខលួន 

ការផ្លល  ់បថូរ វធីិស្នស្រ ថ សពលសវលា អបកទទួល
ខុ រតូវ 

សរមមភាពពនោះានរពំលចពីអវីក លអាចពធវើាន ព ើមបីធាន្ទថា ពទសចរណ៍សហគមន៍
មានឥទធិពលជាវជិជមានពៅពលើសហគមន៍។  
 

សៅកបុង កមមភាពចុងសរកាយថ្នវគគបែឋុ ុះបណ្ដឋ លសនុះ អបកនឹង សរមចចិតថសៅសលើ
 កមមភាពជាក់ណ ថងមួយចាំនួនណដលទាក់ទងសៅនឹង ហគមន៍សទ ចរែ៍  
(CBT)។ សោយចងចាាំទុកកបុងចិតថរាល់ចាំែុចទាាំងអ ់ណដលអបកបានពិភាការហូត
មកទល់សពលសនុះអាំពី ហគមន៍សទ ចរែ៍  ចូរចាំណ្ដយសពលពីរបីនទី រស រ
គាំនិតរប ់អបក។  
 

១ ០  នា ទ  ី
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សៅកបុង កមមភាពសនុះ អបកបាន ិកាអាំពីសទ ចរែ៍សៅ ហគមន៍ និងបានពិនិតយ
សមើលកតាថ ននសដើមផីធានឥទនិពលជាវជិជមានសៅសលើ ហគមន៍។  ូមសមើលណផបកទី៨ 
ថ្ន GPG  រមាប់ព័ត៌មានបណនទម ឬសដើមផីពិនិតយសមើលសទ ចរែ៍សៅ ហគមន៍
បណនទមសទៀត។  
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ឧបេមពន័ធទី ១ ៖ 
ផ្ទ ំ្ ប្ក្ េធ ំ
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ឧប មព័ននទី ១ ៖ ផ្លធ ាំងរកោ ធាំ 

 

សៅសលើផ្លធ ាំងរកោ ធាំ ចូរ រស រខាងសរកាម៖  

 

ផ្លធ ាំងរកោ ធាំ រមាប់ កមមភាព ២ ខ 

 

 

 

 បុគគលិក = មនុ េទាាំងអ ់ណដលសធវើការសៅឯផធុះស្នប ក់សៅរប ់អបក រួមទាាំង 
 មាជិករគួស្នរ មិតថភកថិ អបកជួយណដលជួលមកបសរមើការ ឬបុគគលិកណដលយក
ពីខាងសរៅសោយណចករ ាំណលកជាមួយផធុះស្នប ក់សៅសផេងសទៀត។  

 របព័នន = នីតិវធីិលមអិតណដលរតូវបានបសងកើតស ើងសដើមផី៖  

 សធវើ កមមភាពជាក់លាក់ណ្ដមួយ  

 អនុវតថភារកិចច  

 សោុះស្ស្នយបញ្ញា សោយរប ិទនភាព និងមានគុែភាពរបកបសោយ
 ងគតិភាព។  

 

 

 

 ជាសរឿយៗ របព័ននមួយណដលលអគឺចាប់សផថើមជាមួយតារាងសផធៀងផ្លធ ត់មួយ ណដល៖  

 ចា ់លា ់ 

ផ្លធ ាំងរកោ ធាំទី ១៖ បុគគលិក និងរបព័នន  

 

ផ្លធ ាំងរកោ ធាំទី ២ ៖ របព័នន និងតារាងសផធៀងផ្លធ ត់ 
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 ងាយសធវើតាម  

 មានជាលាយលកខែ៍អកេរ 
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