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េលើអវី ែដលសិ#ខ #ម:នដឹងពីមុនអំពី#ររគប់រគងេ�ជនីយ�ឋ នរបស់ខលួន និងជួយពួកេគឲយែសវងយល់បែនថម។ ម�៉ងេទៀត u�ចេរបើរ:ស់$មូល�ឋ នៃន#រសិកlពីឧបករណ៍កមមវិ ធី 

C-BED េផសងេទៀត ដូច$ SBO ឬ AE។ សិ#ខ #មែចករំែលកបទពិេ2ធន៍ និងផតល់ ែផន#រសកមម�ព�ទិ�ព (D៉ងេ ច�ស់ សកមម�ព ៣ សរ�ប់

ប'ហ ញពី#រែកលមអ�ជីវកមម របស់ពួកេគ)។ េ1េពលបញចប់វគគបណតុ ះប�ត ល សិ#ខ #មនឹង ៖ 

• ពរងឹង និងបេងកើនចំេណះដឹង�នរ2ប់សតី ពី#រអភិវឌឍេ�ជនីយ�ឋ ន 

• �នសមតថ�ពកនុង#រវិ�គែផនក#រ'រ ឬ2ថ ន�ព#រ'របចចុបបនន 

• �នស#ត នុពលៃន#រអភិវឌឍសហរVស 

• កំណត់:ននូវជំ ន និងសកមម�ព��េដើមបីែកលមអ�ជីវកមម ឬ�ប់េផតើមគំនិត�ជីវកមមថមី 

• េធវើ េសចកតីសេរមចពីសកមម�ពេ1េពលអ�គត 

• �ប់េផតើមេរៀបចំែផន#រកិចចសហ#រ និងទំ�ក់ទំនងរបកបេ�យរបសិទធ�ព។ 

េVល#រណ៍េVល#រណ៍េVល#រណ៍េVល#រណ៍ៃនៃនៃនៃន#រ#រ#រ#រអនុវតតអនុវតតអនុវតតអនុវតតលអលអលអលអ (GPG) ៖៖៖៖ 

កនុងេពលបណតុ ះប�ត ល សិ#ខ #មនឹងទទួល:នព័ត៌�ន និង�នចំេណះដឹងសតី ពីេVល#រណ៍េនះ ែដលពួកេគនឹង�ចយកេ}េរបើរ:ស់េដើមបី ជំ រុញ#រសិកl និងVំរទ

ពួកេគកនុងបេងកើត ឬែកលមអ�ជីវកមម របស់ខលួន។ េVល#រណ៍េនះេរៀប�ប់ពី#រអនុវតតលអបំផុត ឧបករណ៍ និងសកមម�ព$េរចើនេទៀត ែដលបំេពញបែនថមេលើអវី ែដល�នប'ហ ញកនុង

វគគបណតុ ះប�ត លេដើមបី$ជំនួយបែនថមដល់សិ#ខ #មកនុង#របេងកើត ឬែកលមអ�ជីវកមម របស់ខលួន។ លំ ត់�ំងេនះ�ច�រស័យេលើេVល#រណ៍ៃន#រអនុវតតលអ បុ៉ែនតរបសិនេបើសិ#ខ

#មមិន�នេVល#រណ៍េនះេទ ពួកេគេ1ែត�ចដំេណើរ#រេ}មុខ:ន េហើយកនុងករណី�ំ:ច់ ពួកេគរតូវរំលងសកមម�ពេ�ះ។ សូមស�គ ល់ស?ញ &ងេរ#ម ៖ 

 

2222ររររចំេTះរកុមសិ#ខ #មចំេTះរកុមសិ#ខ #មចំេTះរកុមសិ#ខ #មចំេTះរកុមសិ#ខ #ម 

េរ#យេពលបញចប់វគគបណតុ ះប�ត លកមមវិ ធី C-BED អនកនឹង�នែផន#រច�ស់�ស់សរ�ប់ជំ ន$ក់ែសតងមួយចំនួនែដលអនក�ចេរបើរ:ស់

េដើមបី�ប់េផតើម ឬែកលមអ�ជីវកមមរបស់អនក។ អនកនឹង�ន#រយល់ដឹង#ន់ែតេរចើនពីេVល#រណ៍រគឹះៃន#រេធវើ�ជីវកមម េហើយអនកនឹង:ន�ប់េផតើមបេងកើតទំ�ក់ទំនង$មួយអនកេផសង

េទៀតកនុងសហគមន៍ ែដល�ចជួយ ឬសហ#រ$មួយអនកេដើមបីសេរមច:នេ$គជ័យរួមេ1េពល&ងមុខ។ 

វិ ធី2រសតៃនវគគបណតុ ះប�ត លេនះ �នលកខណៈខុសែបលកពីវិ ធី2រសតអប់រំ របៃពណី េTលគឺមិន�នរគូបេរងៀន រគូឧេទទស ឬអនកជំ�ញេដើមបី ជួយអនកេឡើយ។ ផទុយេ}វិញ 
អនកនឹងរតូវសហ#រVន េធវើ#រ$រកុម េដើមបីអនុវតតLម#រែណ�ំ$ជំ ន2មញញៗសរ�ប់កិចច ពិ�កl     និងសកមម�ពកនុងេសៀវេ�ែណ�ំវគគបណតុ ះប�ត លេនះ។ េ�យ2រ

ែតមិន�នរប�នរកុម ស�ជិករកុម�ំងអស់គួរបតូ រ េវនVន �នព័ត៌�ន និង#រែណ�ំឲយស�ជិករកុម2ត ប់ េហើយស�ជិករកុម�ំងអស់នឹងែចករំែលក#រទទួលខុសរតូវ េលើ#រLម

�នេពលេវ�។ Lមវិធីថមី េនះ េយើងនឹងសិកlពីVន េ}វិញេ}មក Lមរយៈ#រែចករំែលកមតិេDបល់ ជំ�ញ ចំេណះដឹង និងបទពិេ2ធន៍។ េដើមបីសេរមចកិចច#រេនះ ស�ជិក

រកុម�ំងអស់រតូវចូលរួមកនុងកិចចពិ�កl។  

ស?ញ េនះ�នន័យIស?ញ េនះ�នន័យIស?ញ េនះ�នន័យIស?ញ េនះ�នន័យI អនកគួ រ�នេVល#រណ៍ៃន#រអនុវតតលអ េដើមបីទទួល:នព័ត៌�នបែនថម។ 



 

កមម វិធី#រ របកួតរប ែជង វិស័យ�ជី វកមម&ន តតូច េ1�2៊ន 
 

vii

មុនេពល និងេរ#យេពលវគគបណតុ ះប�ត ល អនកនឹងរតូវ:នេសនើឲយបំេពញ#រសទង់មតិមួយេដើមបី ែសវងយល់ពីផលប៉ះTល់ៃនវគគបណតុ ះប�ត ល។ ព័ត៌�ន�ំងេនះនឹងរតូវ

រកl$ស�ង ត់ និងេរបើរ:ស់េដើមបី ែកលមអឯក2រវគគបណតុ ះប�ត ល និង#រេរៀបចំកមមវិ ធី េ1ៃថង&ងមុខ។ សិ#ខ #មមួយចំនួន�ចនឹងរតូវ:ន�ក់ទងេ1ៃថង&ងមុខ េរ#យរយៈេពល 
៣ ៦ ឬ ១២ ែខ េដើមបី បំេពញ#រសទង់មតិមួយេទៀតសរ�ប់#រសិកlពីែផន#រ�ជីវកមម របស់អនក។ 

#រែណ�ំកនុងេសៀវេ�ែណ�ំវគគបណតុ ះប�ត លេនះ �នលកខណៈ'យរសួលអនុវតតLម និង:នផតល់ េពលេវ�កំណត់សរ�ប់ជំ ននីមួយៗផងែដរ។ សូមស�គ ល់ស�គ ល់ស�គ ល់ស�គ ល់ 
ស?ញ &ងេរ#ម&ងេរ#ម&ងេរ#ម&ងេរ#ម�ំងេនះ ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

មុនេពលអនក�ប់េផតើមវគគបណតុ ះប�ត ល សូមអនុវតតLមជំ ន2មញញៗ&ងេរ#មេដើមបី េរតៀមេរៀបចំ។ 

• បំេពញ#រសទង់មតិមុនេពល�ប់េផតើមវគគបណតុ ះប�ត ល។ សួរអនកេរៀបចំ របសិនេបើអនកមិន�នឯក2រចមលង ឬមិន�ន់:នបំេពញ#រសទង់មតិេ�ះ។ 

• ែបងែចក$រកុមតូចៗែដល�នស�ជិក ៥-៧ �ក់។ អនកេរៀបចំនឹងែណ�ំអនកពីវិ ធីសេរមច#រ'រេនះ:នលអបំផុត។ 

• េរីសស�ជិករកុម�ន ក់សរ�ប់សម័ រគចិតត�ប់េផតើមវគគបណតុ ះប�ត លឲយេធវើ$      “អនក�នកនុងរកុម”។ “អនក�នកនុងរកុម” �នតួ�ទី�នព័ត៌�ន និង#រ

ែណ�ំសកមម�ពឲយស�ជិករកុម2ត ប់។ �ល់ស�ជិករកុមែដលេចះអកសរ�ចេធវើ$ “អនក�នកនុងរកុម” :ន េហើយអនកគួរបតូ រ េវនស�ជិករកុមឲយេធវើ$ “អនក�ន

កនុងរកុម” កនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ។  

ស�ជិករកុម�ំងអស់រតូវទទួលខុសរតូវេលើ#រពិនិតយេពលេវ� បុ៉ែនតស�ជិករកុម�ន ក់គួររតូវ:នេរជើសេរីសសរ�ប់វគគបណតុ ះប�ត លនីមួយៗ េដើមបី រំលឹករកុមេ1េពល

េវ�កំណត់សរ�ប់ជំ នមួយ :នមកដល់។ អនកមិន�ំ:ច់អនុវតតLមេពលេវ�កំណត់តឹងរឹងេពកេ�ះេទ បុ៉ែនតអនករតូវរគប់រគងេពលេវ�សរ�ប់វគគបណតុ ះប�ត ល�ំងមូល។ 
របសិនេបើសកមម�ពមួយ�នរយៈេពលយូរ$ងេពលេវ�កំណត់ សូមព�Dមសនសំសំៃចេពលេវ�កនុងសកមម�ពេផសងេទៀតេដើមបី រកlតុលយ�ព។ 

ស�ជិករកុម�ំងអស់ នឹងទទួល:នេសៀវេ�ែណ�ំវគគបណតុ ះប�ត លដូចVន ។ ស�ជិក�ចនឹងបំេពញ#រ'រ$បុគគលកនុង#រែណ�ំ�ំងេនះ ទនទឹមនឹង#រ'រ$រកុម។ 
រកុម�ចបំេពញសកមម�ពរួមVន េលើរក�សYទ ំងធំ របសិនេបើ�ន។ 

 

េរបើ រ:ស់រក�សYទ ំងធំ ែដល�នកនុងឧបសមព័នធ១។ របសិនេបើអនកមិន�នរក�សYទ ំងធំ សូមេរបើ រក�សបែនថម ឬេសៀវេ�ែណ�ំវគគបណតុ ះប�ត ល។ 

 

ស?ញ េនះប'ហ ញអនកពីេពលេវ�:៉ន់2ម នៃនវគតបណតុ ះប�ត ល។ 

 

េ1េពលអនកេឃើញស?ញ េនះ សូម�នឲយឮៗ។ 

 

េ1េពលអនកេឃើញស?ញ េនះ �នន័យI អនកកំពុង�ន#រែណ�ំ និង េធវើសកមម�ព។ 

 

េ1េពលអនកេឃើញស?ញ េនះ សូមែចករំ ែលកព័ត៌�នកនុងរកុម។ 
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ស◌ូមចូល◌ូមចូល◌ូមចូល◌ូមចូលរួមកនុងរួមកនុងរួមកនុងរួមកនុងវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លេ�យរីក�យេ�យរីក�យេ�យរីក�យេ�យរីក�យ! 
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វគគបណតុ ះប�ត លទី ១ ៖ 
េសចកតីេផតើម 
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វគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទី ១១១១ ៖៖៖៖ េសចកតីេផតើមេសចកតីេផតើមេសចកតីេផតើមេសចកតីេផតើម 

 

 

 

 

កនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ អនកនឹង:ន2គ ល់ស�ជិកេផសង និងវិ ធី2រសតៃន#រសិកlកនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ។ េយើងសិកlេ�យមិន�នរគូបេរងៀនេឡើយ។ អនកជួយVន

ែចករំែលកបទពិេ2ធន៍េផសងៗ និងសួរសំណួរ របសិនេបើអនកមិនយល់ពីសកមម�ព�មួយ។ អនករតូវេធវើសកមម�ព១។ េVលបំណងៃនវគគបណតុ ះប�ត លេនះគឺ ៖ 

• 2គ ល់េ�ម ះសិ#ខ #មមួយចំនួន 

• យល់ពីវិ ធី2រសតៃន#រសិកlកនុងវគគបណតុ ះប�ត ល ដូច$ សកមម�ព និង#រ'ររកុម 

• យល់ពី2រៈសំ&ន់ៃន#រផតល់មតិេDបល់��។ 

សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ១១១១ កកកក ៖៖៖៖ #រ#រ#រ#រ2គ ល់Vន2គ ល់Vន2គ ល់Vន2គ ល់Vន  

 

 

 

១.  សិ#ខ #ម�ន ក់ៗែណ�ំខលួន េ�យផតល់ព័ត៌�នពី ៖ 

• េ�ម ះេពញ និងេ�ម ះេ�េរ| ែដលអនកចូលចិតតេរបើកនុងវគគបណតុ ះប�ត ល 

• �សយ�ឋ នេ�ជនីយ�ឋ ន 

• រយៈេពលេបើក�ជីវកមមេ�ជនីយ�ឋ ន (របសិនេបើ�ច) 

• េVលបំណងរបស់អនកកនុង#រចូលរួមវគគបណតុ ះប�ត ល និងកតី រំ ពឹងទុករបស់អនកេដើមបី ជួយដល់�ជីវកមម របស់ខលួន។ 

២. សិ#ខ #ម�ន ក់ៗែចករំែលករូបថត �មប័ណណ  ឬគំនូរេ�ជនីយ�ឋ នរបស់ខលួនដល់សិ#ខ #មេផសងេទៀត។ ប'ហ ញព័ត៌�ន�ំងេនះេលើជ?ជ ំង ឬេ1ក�ត លតុ ឬប'ហ ញ

Lមទូរស័ពទចល័ត។ 

៣. បំេពញកនុងសនលឹក&ងេរ#ម (របសិនេបើមិនេធវើ េពលេនះ អនក�ចេធវើកនុងេពលសរ�ក�ំុ� រសរមន់ និងសរ�ក�ំុ:យៃថងរតង់:ន)។ 

ខលឹម2ខលឹម2ខលឹម2ខលឹម2រសេងខបរសេងខបរសេងខបរសេងខប ៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត ល 

 

កនុងសកមម�ព ១ ក អនករតូ វ ែណ�ំខលួនេ�យសេងខបេដើមបី$#រ2គ ល់Vន ។ 

 

២០២០២០២០ �ទី�ទី�ទី�ទី 

 

២០២០២០២០ �ទី�ទី�ទី�ទី 
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L�ងL�ងL�ងL�ង ១១១១ កកកក ៖៖៖៖ ព័ត៌�នព័ត៌�នព័ត៌�នព័ត៌�ន របស់របស់របស់របស់សិ#ខ #មសិ#ខ #មសិ#ខ #មសិ#ខ #ម 

េ�ម ះសិ#ខ #មេ�ម ះសិ#ខ #មេ�ម ះសិ#ខ #មេ�ម ះសិ#ខ #ម �សយ�ឋ នេ�ជនីយ�ឋ ន េលខទូរស័ពទ/អុី ែម៉ល 

   

   

   

   

   

   

   

   

កនុងសកមម�ពេនះ អនក:ន2គ ល់ស�ជិករកុម និងព័ត៌�នមួយចំនួនពី�ជីវកមម របស់ពួកេគ។ 
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វគគបណតុ ះប�ត លទី ២ ៖  
#រកំណត់ៃថលលក់ និង#រេរៀបចំថវិ# 
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វគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លទីទទីីទី ២២២២ ៖៖៖៖ #រកំណត់ៃថល#រកំណត់ៃថល#រកំណត់ៃថល#រកំណត់ៃថលលក់លក់លក់លក់ និង#រនិង#រនិង#រនិង#រេរៀបចំេរៀបចំេរៀបចំេរៀបចំថវិ#ថវិ#ថវិ#ថវិ# 

 

 

 

វគគបណតុ ះប�ត លេនះប'ហ ញអនកពី

បេចចកេទសមូល�ឋ នៃន#រេរៀបចំគណេនយយ #រេរៀបចំថវិ# និង#រេរៀបចំសតុកផលិតផល ក៏ដូច$េសuកនុងេ�ជនីយ�ឋ នរបស់អនក។ អនករតូវ េធវើសកមម�ព ៥។ វគគេនះ�នេVល

បំណង ៖ 

• យល់ពីនិយមន័យមូល�ឋ នៃន#ររគប់រគងហិរញញវតថុសរ�ប់េ�ជនីយ�ឋ ន&ន តតូច 

• បេងកើតថវិ#របតិបតតិ#រ 

• រគប់រគងរ:ក់េបៀវតសរ៍ និងរ:ក់ឈនួលបុគគលិក 

• េរបើរ:ស់បេចចកេទសមូល�ឋ នសរ�ប់#ររគប់រគងសតុក 

• េរបើរ:ស់វិ ធី2រសត$របព័នធ េដើមបី កំណត់ៃថល� រ និងកំណត់បេចចកេទសលអបំផុតសរ�ប់#រកំណត់ៃថលលក់។ 

ែផនកទី ១ ៃន GPG េYត តេលើ�ពរសបច�ប់ និង#រផតល់�$ញ ប័ណណ ។ េយើងមិនេYត តេលើែផនកេនះេឡើយ បុ៉ែនតអនកគួរ�នែផនកេនះេឡើងវិញេ�យខលួនឯង។ 

សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ២២២២ កកកក ៖៖៖៖ #រេរៀបចំ#រេរៀបចំ#រេរៀបចំ#រេរៀបចំថវិ#ថវិ#ថវិ#ថវិ# 

 

 

 

 

• L�ងL�ងL�ងL�ងតុលយ#រតុលយ#រតុលយ#រតុលយ#រ ៖៖៖៖ លទធផលចុងេរ#យៃនវដតេរៀបចំគណេនយយែដលប'ហ ញពីរទពយសកមម បំណុល និងតៃមលសរុបរបស់េ�ជនីយ�ឋ នេ1ចំណុចេពលមួយ  

($ទូេ}េ1ចុងែខ)។ L�ងេនះក៏�នេ�ម ះIរ:យ#រណ៍2ថ ន�ពហិរញញវតថុផងែដរ។ 

• រទពយរទពយរទពយរទពយសកមមេថរសកមមេថរសកមមេថរសកមមេថរ ៖៖៖៖ ធន�នរបស់េ�ជនីយ�ឋ នែដល�នលកខណៈរូបីយ �នតៃមល ែដលេរបើរ:ស់កនុងរបតិបតតិ#រេដើមបីបេងកើតរ:ក់ចំណូល និងផតល់អតថរបេDជន៍ដល់

េ�ជនីយ�ឋ នកនុងរយៈេពលេលើសពី ១ �ន ំ េ}អ�គត។ 

• សនទនីយ�ពសនទនីយ�ពសនទនីយ�ពសនទនីយ�ព ៖៖៖៖ រ'វ ស់សមតថ�ពរបស់េ�ជនីយ�ឋ នកនុង#រែរប#ល យរទពយសកមម$2ច់រ:ក់។ 

• រទពយសកមមរទពយសកមមរទពយសកមមរទពយសកមម ៖៖៖៖ វតថុ�នតៃមល ែដលរគប់រគងេ�យេ�ជនីយ�ឋ ន (ឧ. 2ច់រ:ក់ សននិ ធិផលិតផល េរគឿងបរិ#ខ រ  ដី និងអVរ)។ 

• បំណុលបំណុលបំណុលបំណុល ៖៖៖៖ រ:ក់ជំTក់របភព&ងេរ| (ឧ. រ:ក់ជំTក់អនកផគត់ផគង់ ប?ច ំ) និងនិេDជិត (ឧ. បញជី រ:ក់េបៀវតសរ៍ ែដលមិន�ន់:នេបើកឲយបុគគលិកេ�ជនីយ

�ឋ ន)។ 

ខលឹម2រខលឹម2រខលឹម2រខលឹម2រសេងខបសេងខបសេងខបសេងខប ៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត ល 

 

កនុងសកមម�ព ២ ក អនកនឹងេYត តេលើនិយមន័យ$េរចើន និងបំ េពញ#រចុះបញជីគណេនយយធមមL េ�យែផអកេលើ េស�រី យូ៉មួយ។ 

 

២២២២ ១១១១ ៤៥៤៥៤៥៤៥ �ទី�ទី�ទី�ទ ី

េយើងនឹង�ននិយមន័យ&ងេរ#ម�ំងអស់Vន ។ 
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• រទពយរទពយរទពយរទពយ�ច ស់�ច ស់�ច ស់�ច ស់ ៖៖៖៖ �គហ៊ុនរបស់�ច ស់ (បុគគល ឬៃដគូ) េលើ#ររគប់រគងរទពយសកមមរបស់េ�ជនីយ�ឋ ន។ 

• គេរ�ងគេរ�ងគេរ�ងគេរ�ងថវិ#របតិបតតិ#រថវិ#របតិបតតិ#រថវិ#របតិបតតិ#រថវិ#របតិបតតិ#រ ៖៖៖៖ ែផន#រលមអិតេរៀបចំេឡើងេ�យរប�នរគប់រគងេ�ជនីយ�ឋ នែដលប'ហ ញពីរ:ក់ចំណូល និងចំ�យ:៉ន់2ម នសរ�ប់ែផនកនីមួយៗ កនុង
េ�ជនីយ�ឋ ន។ 

• ចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យរបតិបតតិ#របតិបតតិ#របតិបតតិ#របតិបតតិ#រYទ ល់រYទ ល់រYទ ល់រYទ ល់ ៖៖៖៖ អវី ែដលរតូវ:នេរបើរ:ស់េ�យYទ ល់កនុង#រផលិត និង#របេរមើមហូប ដូច$ រ:ក់េបៀវតសរ៍សរ�ប់ចុងេ� ឬអនករត់តុ េរគឿងផសំ េរគឿង

េទស។ល។ 

• ចំ�យេលើចំ�យេលើចំ�យេលើចំ�យេលើទឹកទឹកទឹកទឹក និងនិងនិងនិងេភលើងេភលើងេភលើងេភលើង ឬឬឬឬចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យមិនYទ ល់មិនYទ ល់មិនYទ ល់មិនYទ ល់ ៖៖៖៖ ទឹក េភលើង  គ ស។ល។ 
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១. េយើងនឹងេធវើ#រ$រកុមេដើមបី បំេពញL�ង ២ ក េ�យបេងកើតថវិ#របតិបតតិ#រ2កលបង។ �ន#រវិ�គ2ថ ន�ព&ងេរ#ម។ 

ជី�៉ផន (J) ជួប$មួយទីរបឹកlហិរញញវតថុ (FA) េដើមបី ពិ�កlពីេ�ជនីយ�ឋ នរបស់Vត់េ1 Chumphon។ &ងេរ#មេនះ $កិចចសនទ�របស់

ពួកVត់េ◌ ៖ 

FA ៖៖៖៖ ដូេចនះ េយើង:នេរៀបចំ#រែបងែចកថវិ#សរ�ប់ែខមក� េ1េពលេយើងជួបVន #លពីេដើមែខ។ ឥឡូវ េយើង�ចបញចូលថវិ#របតិបតតិ#រេ1ចុងែខ:ន។ េតើ

រ:ក់ចំណូលពី� រ�ឋ នរបស់អនក�នចំនួនបុ៉�ម ន? 

J ៖៖៖៖ សរ�ប់ែខេនះ និងរយៈេពល ១ �ន ំកនលងមក េយើងរកចំណូល:ន ១៦០.១០០ ដុ�ល រ។ ពីមុន េយើង:៉ន់2ម នែត ១៥៣.៩៥០ ដុ�ល របុ៉េ�ណ ះ េហើយ�ន ំ

េនះេយើងព�ករIនឹងរករ:ក់ចំណូល:ន ១.៩៤៧.២៤០ ដុ�ល រ។ 

FA ៖៖៖៖ លអ�ស់! េតើគេរ�ងថវិ#របស់អនក�ន�គរយបុ៉�ម នខលះ? 

J ៖៖៖៖ ៃថលេដើម� រគឺ ៣៥% រ:ក់េបៀវតសរ៍ ២៤% ចំ�យរបតិបតតិ#រYទ ល់ និងចំ�យទឹក និងេភលើង ៥% ចំែណកៃថលជួសជុល/ែថ�ំ ១% ៃថល

���៉ប់រង ២% និងៃថលជួលគឺ ៧%។ 

FA ៖៖៖៖ េតើ#រគណ��គរយរប�ំែខ �នលទធផលដូចVន  ឬេទ? 

J ៖៖៖៖ រសេដៀងVន ។ ៃថលេដើម� រគឺ ៣៦% រ:ក់េបៀវតសរ៍ ២៣% ចំ�យទូេ} និងរដឋ:ល ៣% ចំែណកចំណុចេផសងគឺដូចVន ។ 

២. េធវើ#រ$គូេដើមបី បំេពញL�ង ២ ក េ�យេរបើរ:ស់ជំ ន&ងេរ#ម និងព័ត៌�ន&ងេលើ ៖  

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ១១១១ ៖៖៖៖ បញចូលតួេលខរ:ក់ចំណូលពី� រ (កូេ�នទី ២) 

• ជំ នជំ នជំ នជំ នទីទទីីទី ២២២២ ៖៖៖៖ បញចូល�គរយៃនៃថលេដើម� រ (កូេ�នទី ១) 

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ៣៣៣៣ ៖៖៖៖ បញចូល�គរយៃនចំ�យរបតិបតតិ#រ (កូេ�នទី ១) 

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ៤៤៤៤ ៖៖៖៖ គណ�ថវិ#រប�ំែខ និងរប�ំ�ន ំ េ�យអនុវតតLមរូបមនតកនុងL�ង ដូច$ រ:ក់ចំណូលពី� រ x �គរយៃថលេដើម� រ = 

គេរ�ងថវិ#រប�ំែខ (AxB=M)។ 

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ៥៥៥៥ ៖៖៖៖ បញចូល�គរយៃនចំ�យរបតិបតតិ#រកនុងកូេ�នទី ១  រួចអនុវតតLមជំ នទី ៤។ 

៣. េ1េពលអនក:នបំេពញL�ងេនះ សូមែចករំែលកលទធផល$មួយរកុម និងពនយល់ពីរេបៀបែដលអនកកំណត់ែផនកនីមួយៗ។ 

៤.  េរ#យពីអនក:នពិ�កlកនុងរកុម សូម�នែផនកទី ២ ៃន GPG េដើមបីេរបៀបេធៀប#រគណ�របសអ់នក។ សូមកត់រL�ពខុសVន  និងពិ�កlពីអវីែដលអនកគួរេធវើ។ 

៣០៣០៣០៣០ �ទី�ទី�ទី�ទី 
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L�ងL�ងL�ងL�ង ២២២២ កកកក ៖៖៖៖ ថវិ#ថវិ#ថវិ#ថវិ#របតិបតតិ#ររបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#រ 
ែខែខែខែខ មក� 

  

% ថវិ# ថវិ# $ក់ែសតង #រគណ��គរយរប�ំែខ 

  ែខ �ន ំ ែខ �ន ំ % 

 1 2 3 4 5 6 

រ:ក់ចំណូលរ:ក់ចំណូលរ:ក់ចំណូលរ:ក់ចំណូលពីពពីីពី� រ� រ� រ� រ 100 A A1 A a1 100 

ៃថលេដើមទំនិញៃថលេដើមទំនិញៃថលេដើមទំនិញៃថលេដើមទំនិញលក់េចញលក់េចញលក់េចញលក់េចញ 
      

ចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យេលើេលើេលើេលើ� រ� រ� រ� រ 
B A*B=

M 

A1*B=N a*b=m a1*b=n b 

ចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យរបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#រ 
      

រ:ក់រ:ក់រ:ក់រ:ក់ េបៀវតសរ៍េបៀវតសរ៍េបៀវតសរ៍េបៀវតសរ៍ និងរ:ក់និងរ:ក់និងរ:ក់និងរ:ក់ឈនួលឈនួលឈនួលឈនួល 
C A*C A1*C a*c a1*c c 

ចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យរបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#រYទ ល់Yទ ល់Yទ ល់Yទ ល់ D A*D A1*D a*d a1*d d 

ចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យេលើេលើេលើេលើទឹកទឹកទឹកទឹក និងនិងនិងនិង េភលើងេភលើងេភលើងេភលើង E A*E A1*E a*e a1*e e 

#រ#រ#រ#រជួសជុលជួសជុលជួសជុលជួសជុល និងនិងនិងនិង ែថ�ំែថ�ំែថ�ំែថ�ំ F A*F A1*F a*f a1*f f 
ចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យទូេ}ទូេ}ទូេ}ទូេ} និងនិងនិងនិង រដឋ:លរដឋ:លរដឋ:លរដឋ:ល G A*G A1*G a*g a1*g g 

���៉ប់រង���៉ប់រង���៉ប់រង���៉ប់រង H A*H A1*H a*h a1*h h 

ៃថលៃថលៃថលៃថលជួលជួលជួលជួល J A*J A1*J a*j a1*j j 

ចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យរបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#រសរុបសរុបសរុបសរុប 

C+D+

E+F+G

+H+J=

I 

A*I=X A1*I=W a*i=x a1*i=w c+d+e+f+g

+h+j=II 

ចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យសរុបសរុបសរុបសរុប 
Z/A or 

U/A1 

X+M=

Z 

W+N=U x+m=z w+n=u z/a or u/a1 

រ:ក់រ:ក់រ:ក់រ:ក់ចំេណញចំេណញចំេណញចំេណញ (មិនគិតមិនគិតមិនគិតមិនគិតពនធពនធពនធពនធ) 
T/A or 

S/A 

A-Z=T A1-U=S a-z=t a1-u=s t/a or s/a 

L�ងL�ងL�ងL�ង ២២២២ កកកក ៖៖៖៖ ថវិ#ថវិ#ថវិ#ថវិ#របតិបតតិ#ររបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#រ 

ែខ មក� 
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% ថវិ# ថវិ# $ក់ែសតង #រគណ��គរយរប�ំែខ 

  ែខ �ន ំ ែខ  ែខ 

 1 2 3 4 5 6 

រ:ក់ចំណូលរ:ក់ចំណូលរ:ក់ចំណូលរ:ក់ចំណូលពីពពីីពី� រ� រ� រ� រ       

ៃថលេដើមទំនិញៃថលេដើមទំនិញៃថលេដើមទំនិញៃថលេដើមទំនិញលក់េចញលក់េចញលក់េចញលក់េចញ       

ចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យេលើេលើេលើេលើ� រ� រ� រ� រ       

       

ចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យរបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#រ       

រ:ក់រ:ក់រ:ក់រ:ក់ េបៀវតសរ៍េបៀវតសរ៍េបៀវតសរ៍េបៀវតសរ៍ និងរ:ក់និងរ:ក់និងរ:ក់និងរ:ក់ឈនួលឈនួលឈនួលឈនួល       

ចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យរបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#រYទ ល់Yទ ល់Yទ ល់Yទ ល់       

ចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យេលើេលើេលើេលើទឹកទឹកទឹកទឹក និងនិងនិងនិង េភលើងេភលើងេភលើងេភលើង       

#រ#រ#រ#រជួសជុលជួសជុលជួសជុលជួសជុល និងនិងនិងនិង ែថ�ំែថ�ំែថ�ំែថ�ំ       

ចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យទូេ}ទូេ}ទូេ}ទូេ} និងនិងនិងនិង រដឋ:លរដឋ:លរដឋ:លរដឋ:ល       

���៉ប់រង���៉ប់រង���៉ប់រង���៉ប់រង       

ៃថលៃថលៃថលៃថលជួលជួលជួលជួល       

ចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យរបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#ររបតិបតតិ#រសរុបសរុបសរុបសរុប 
      

ចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យសរុបសរុបសរុបសរុប       

រ:ក់រ:ក់រ:ក់រ:ក់ចំេណញចំេណញចំេណញចំេណញ (មិនគិតមិនគិតមិនគិតមិនគិតពនធពនធពនធពនធ)       

 

កនុងសកមម�ពេនះ អនក:នេYត តេលើ និយមន័យខុសៗVន សរ�ប់#រ េរៀបចំថ វិ# និង:នបំេពញL�ងថវិ#របតិបតតិ#រ។ អនក នឹង�ចេរបើ រ:ស់ ព័ត៌�ន�ំងេនះេដើមបីLម�ន2ច់រ:ក់កនុង�ជី វកមម ។ 
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សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ២២២២ ខខខខ ៖៖៖៖ រ:ក់េបៀវតសរ៍រ:ក់េបៀវតសរ៍រ:ក់េបៀវតសរ៍រ:ក់េបៀវតសរ៍ និងនិងនិងនិងរ:ក់ឈនួលរ:ក់ឈនួលរ:ក់ឈនួលរ:ក់ឈនួល 

 

 

 

• រ:ក់ែខរ:ក់ែខរ:ក់ែខរ:ក់ែខ ៖៖៖៖ Tកយែដលេរបើរ:ស់ទូេ}សរ�ប់សំេ�េលើរ:ក់េបៀវតសរ៍ និងរ:ក់ឈនួលសរ�ប់និេDជិតកនុងេ�ជនីយ�ឋ ន។ 

• រ:ក់ែខរ:ក់ែខរ:ក់ែខរ:ក់ែខេថរេថរេថរេថរ ៖៖៖៖ រ:ក់េបៀវតសរ៍ែដលេ�ជនីយ�ឋ នេបើកឲយនិេDជិត ែដលមិនYល ស់បតូ រ ពីេពលមួយេ}េពលមួយ។ 

• រ:ក់រ:ក់រ:ក់រ:ក់ ែខែខែខែខអេថរអេថរអេថរអេថរ ៖៖៖៖ #រទូ�ត់សរ�ប់និេDជិតេធវើ#រLមេ�៉ង ែដលែរបរបួលេ}Lមទំហំ#រ'រ។  

• អរLអរLអរLអរLរ:ក់េ�៉ងរ:ក់េ�៉ងរ:ក់េ�៉ងរ:ក់េ�៉ងធមមLធមមLធមមLធមមL ៖៖៖៖ អរLរ:ក់ឈនួលកនុងមួយេ�៉ងសរ�ប់គណ�#រទូ�ត់#រ'រ$រប�ំ។ 

• អរLអរLអរLអរLរ:ក់រ:ក់រ:ក់រ:ក់ េលើសេលើសេលើសេលើសេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ង (OT) ៖៖៖៖ អរLរ:ក់ឈនួលកនុងមួយេ�៉ងសរ�ប់គណ�#រទូ�ត់#រ'រេលើសេ�៉ង។ 

 

 

១. �ន#រវិ�គ2ថ ន�ព&ងេរ#ម ៖ 

ជី�៉ផនបនត ពិ�កl$មួយទីរបឹកlហិរញញវតថុ អំពីេ�ជនីយ�ឋ នថមី របស់Vត់ េ1 Chumphon។ &ងេរ#មេនះ$កិចចសនទ�របស់ពួកេគ។  

FA ៖ ឥឡូវ េយើងនឹងពិ�កlលមអិតពីរ:ក់ែខ។ េតើអនកេបើករ:ក់ែខបុ៉�ម នដល់បុគគលិក? 

J ៖ កិចច#រេនះគឺ�រស័យេ}Lមមុខ�ទី។ ខញុំ េបើករ:ក់ ៦,៨០ ដុ�ល រ/េ�៉ងដល់អនករត់តុ ចំែណកអនកស�អ តទទួល:ន ៦ ដុ�ល រ/េ�៉ង។ កនុងកែនលងចមអិន

� រ ចុងេ�រក:ន ១៥ ដុ�ល រ/េ�៉ង ជំនួយ#រចុងេ�រក:ន ១០ ដុ�ល រ/េ�៉ង ចំែណកជំនួយ#រកែនលងចមអិន� ររក:ន ១៣,៥០ ដុ�ល រ/េ�៉ង។ 

FA ៖ េតើ េ�ះ$រ:ក់ឈនួល$រប�ំ ឬ? 

J ៖ ែមនេហើយ។ របសិនេបើ ពួកេគេធវើ#រេលើសេ�៉ង ពួកេគទទួល:ន ១,៥ ដងៃនរ:ក់ឈនួលធមមLសរ�ប់រយៈេពល ១ េ�៉ងៃន#រ'ររបស់ខលួន។ 

FA ៖ េតើ បុគគលិករបស់អនកេធវើ#ររយៈេពលបុ៉�ម នេ�៉ងេ1កនុងែខេនះ? 

J ៖ u�រស័យLមតួ�ទី។ បុគគលិកកែនលងចមអិន� រេធវើ#រ ១៤០ េ�៉ង បុ៉ែនតអនករត់តុេធវើ#រ ១២០ េ�៉ង ចំែណកអនកស�អ តេធវើ#រ ៦៤ េ�៉ង។ 

FA ៖ េតើ�ំងេ�ះ$េ�៉ង#រ'រធមមL ឬេលើសេ�៉ង? 

េយើងនឹង�ននិយមន័យ&ងេរ#ម�ំងអស់Vន ។ 

 

៣០៣០៣០៣០ �ទី�ទី�ទី�ទី 

កនុងសកមម�ព ២ ខ អនកនឹងេYត តេលើទសស��នរគឹះ និង�ននិយមន័យមួយចំនួន។ និយមន័យ�ំងេនះេYត តេលើរ:ក់ េបៀវតសរ៍ និងរ:ក់ឈនួល េ�យ2រែតេ�ជនីយ�ឋ ន�គ

េរចើនរតូ វ�នមនុសសេធវើ#រ។ លំ ត់េនះ នឹងជួយអនកកនុង#រេរបើ រ:ស់វិធី2រសត2មញញ និង$របព័នធេដើមបី រគប់ រគងហិរញញវតថុ ។ 

 



 

កមម វិធី#រ របកួតរប ែជង វិស័យ�ជី វកមម&ន តតូច េ1�2៊ន 
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J ៖ $េ�៉ង#រ'រធមមL។ អនករត់តុ និងជំនួយ#រកែនលងចមអិន� រេធវើ#រេលើស ១០ េ�៉ង។ ចុងេ�េធវើ#រេលើស ១៥ េ�៉ង។ ជំនួយ#រចុងេ�េធវើ#រេលើស ៥ 
េ�៉ង ចំែណកអនកស�អ តមិន�ន#រ'រេលើសេ�៉ងេទ។ 

FA ៖ លអ�ស់។ ឥឡូវ េយើងនឹងគណ�រ:ក់េបៀវតសរ៍របស់ពួកេគ បូករួមនឹងលុយទឹកែត និងកៃរមេសuេដើមបី ដឹងពីរ:ក់ែដលអនកជំTក់ពួកVត់េ1ែខេនះ។ 

២.  េធវើ#រ$គូេដើមបី បំេពញL�ង ២ ខ េ�យេរបើរ:ស់ជំ ន&ងេរ#ម ៖ 

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ១១១១ ៖៖៖៖ បញចូលអរLរ:ក់ឈនួលធមមLកនុងមួយេ�៉ងកនុងកូេ�នទី ៤ 

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ២២២២ ៖៖៖៖ កំណត់តៃមល េលើសេ�៉ង ែដលេរចើន$ងអរLរ:ក់ឈនួលធមមL។ បញចូលតៃមលេលើសេ�៉ងកនុងកូេ�នទី ៥ 

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ៣៣៣៣ ៖៖៖៖ បញចូលចំនួនេ�៉ង#រ'រធមមLរបស់និេDជិតកនុងមួយែខ េ}កនុងកូេ�នទី ៦ (៤ ស:ត ហ៍) 

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ៤៤៤៤ ៖៖៖៖ បញចូលចំនួនេ�៉ង#រ'រេលើសេ�៉ងរបស់និេDជិតកនុងមួយែខ េ}កនុងកូេ�នទី ៧ (៤ ស:ត ហ៍) 

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ៥៥៥៥ ៖៖៖៖ គណ�រ:ក់េបៀវតសរ៍ និងរ:ក់ឈនួលេ}Lមរូបមនតកនុងកូេ�នទី ៨ 

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ៦៦៦៦ ៖៖៖៖ គណ�លុយទឹកែត និងកៃរមេសuLមរូបមនតកនុងកូេ�នទី ៩ 

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ៧៧៧៧ ៖៖៖៖ គណ�ទឹករ:ក់សរុបែដលនិេDជក:នបង់Lមរូបមនតកនុងកូេ�នទី ១០។ 

៣. េ1េពលអនក:នបំេពញL�ង២ ខ រួច�ល់ ែចករំែលកឯក2រេនះ$មួយរកុម និងពនយល់ពីរេបៀបែដលអនកកំណត់ែផនកនីមួយៗ។ 
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* េ�៉ងេធវើ#រសតង់�គឺ ៤០ េ�៉ង/ស:ត ហ៍ (៨ េ�៉ង/ៃថង) េ�យទុកេពល ១ េ�៉ងសរ�ប់� រៃថង រតង់ និងគណ�សរ�ប់ រយៈេពល ៤ ស:ត ហ៍។  

L�ងL�ងL�ងL�ង ២២២២ ខខខខ ៖៖៖៖ គំរូគំរូគំរូគំរូ រ:ក់រ:ក់រ:ក់រ:ក់ េបៀវតសរ៍េបៀវតសរ៍េបៀវតសរ៍េបៀវតសរ៍ និងរ:ក់និងរ:ក់និងរ:ក់និងរ:ក់ឈនួលឈនួលឈនួលឈនួល 

េលខេលខេលខេលខពិនិតយពិនិតយពិនិតយពិនិតយ/ េលខេលខេលខេលខ 

ID 
េ�ម ះនិ េDជិត 

មុខតំ ែណង 

 

អរLរ:ក់ឈនួលកនុង ១ េ�៉ង េ�៉ងបំ េពញ#រ'រ 
រ:ក់េបៀវតសរ៍ និងរ:ក់

ឈនួល 
កៃរមេសu និងលុយទឹកែត (េ}

Lមមុខតំ ែណង)+ 
ទឹករ:ក់សរុបបង់េ�យនិេDជក 

េ�៉ងធមមL 
េលើសេ�៉ង (១,៥ 

ៃនេ�៉ងេVល) 
េ�៉ងធមមL* េលើសេ�៉ង 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

2014004 Pachaporn

Sirisom 

អនករត់តុ D D*1.5=I

V 

D Iv D*d+(IV*i

v) 

1000*0.05 C8+C9 

2014005 Vu 

ThiQuynhH

oa 

អនកស�អ ត E E*1.5=V E V E*e+(V*v) 1000*0.03 C8+C9 

2014006 Harron 

Khan 

ចុងេ� F F*1.5=VI F Vi F*f+(VI*vi

) 

1000*0.25 C8+C9 

2014007 Sashikala ជំនួយ#រចុងេ� G G*1.5=V

II 

G Vii G*g+(VII*

vii) 

1000*0.20 C8+C9 

2014008 Dollaporn 

Intra 

ជំនួយ#រកែនលង

ចមអិន� រ 
H H*1.5=V

III 

h Viii H*h+(VIII

*viii) 

1000*0.16 C8+C9 
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ឧ. 8-1= 7; 5*7 = 35 េ�៉ង; 35*4 = 140 + លុយទឹកែតសរុប និងេសu រួចែចក។ ចំណុចេនះ�ចែផអកេលើ#រ ែបងែចកេ�យេសមើ�ព រយៈេពលបេរមើ#រ ដំែណងកនុងអងគ�ពរបស់អនក។ 

 

L�ងL�ងL�ងL�ង ២២២២ ខខខខ ៖៖៖៖ រ:ក់រ:ក់រ:ក់រ:ក់ េបៀវតសរ៍េបៀវតសរ៍េបៀវតសរ៍េបៀវតសរ៍ និងរ:ក់និងរ:ក់និងរ:ក់និងរ:ក់ឈនួលឈនួលឈនួលឈនួល 

េលខេលខេលខេលខពិនិតយពិនិតយពិនិតយពិនិតយ/ 

េលខេលខេលខេលខ ID 
េ�ម ះនិ េDជិត 

មុខតំ ែណង 

 

អរLរ:ក់ឈនួលកនុង ១ េ�៉ង េ�៉ងបំ េពញ#រ'រ 

រ:ក់េបៀវតសរ៍ និងរ:ក់

ឈនួល 
កៃរមេសu និងលុយទឹកែត (េ}

Lមមុខតំ ែណង)+ 
ទឹករ:ក់សរុបបង់េ�យនិេDជក 

េ�៉ងធមមL 
េលើសេ�៉ង (១,៥ 

ៃនេ�៉ងេVល) 
េ�៉ងធមមL* េលើសេ�៉ង 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
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សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ២២២២ 
គគគគ ៖៖៖៖ #រ#រ#រ#រកំណត់ៃថលកំណត់ៃថលកំណត់ៃថលកំណត់ៃថលលក់លក់លក់លក់ 

 

 

 

• វិធី2រសតវិធី2រសតវិធី2រសតវិធី2រសតកំណត់ៃថលកំណត់ៃថលកំណត់ៃថលកំណត់ៃថលលក់លក់លក់លក់សមសមសមសមរមយរមយរមយរមយ ៖៖៖៖ ៃថលលក់ រតូវ:នកំណត់េ�យែផអកេលើអវី ែដលអនកេជឿI$គុណតៃមល ៃនទំនិញ ឬេសuែដលផតល់ដល់អតិថិជន។ u�ចមិនែមន

$#រឆលុះប?ច ំង$ក់ែសតងេលើប?ហ  និងផលរបេDជន៍របស់េភញៀ វ និង�ច�នដល់#រកំណត់ៃថលខពស់ ឬ�បេពក។ 

• វិធី2រសតវិធី2រសតវិធី2រសតវិធី2រសតកំណត់ៃថលកំណត់ៃថលកំណត់ៃថលកំណត់ៃថលលក់លក់លក់លក់ខពស់បំផុតខពស់បំផុតខពស់បំផុតខពស់បំផុត ៖៖៖៖ រប�នរគប់រគង:៉ន់2ម នពីៃថលខពស់បំផុតែដលសមរសបសរ�ប់អតិថិជន ប�ទ ប់មកបនថយៃថល េ�ះបនតិចេដើមបី ែកសរមួលកំហុសឆគង រួច

កំណត់ៃថល។ ចំណុចេនះពឹងែផអកេលើសមតថ�ពរបស់រប�នរគប់រគងកនុង#រ:៉ន់2ម នរតឹមរតូ វពីៃថល ែដលអតិថិជន�ចបង់ជូន:ន។ 

• វិធី2រសតវិធី2រសតវិធី2រសតវិធី2រសតកំណត់ៃថលកំណត់ៃថលកំណត់ៃថលកំណត់ៃថលលក់លក់លក់លក់�បបំផុត�បបំផុត�បបំផុត�បបំផុត ៖៖៖៖ Lមវិធី2រសតេនះ ៃថលកនុងមឺុនុយរតូវ:នកំណត់ឲយ�បបំផុត (�ច�ប$ងៃថល េដើម) េដើមបី�ក់�ញេភញៀ វែដលទិញផលិតផលេផសង 
ែដល�ចរករ:ក់ចំេណញ េដើមបីទូ�ត់នឹង#រ&តបង់ ដូច$ េភសជជៈ$េដើម។ 

• វិធី2រសតវិធី2រសតវិធី2រសតវិធី2រសតកំណត់ៃថលកំណត់ៃថលកំណត់ៃថលកំណត់ៃថលលក់លក់លក់លក់LមLមLមLមទីផlរទីផlរទីផlរទីផlរ ៖៖៖៖ វិ ធី2រសតេនះTក់ព័នធនឹង#រ:៉ន់2ម នធមមL និងែកសរមួល របសិនេបើ មិន�ចេ}រួច។ 

• វិធីវិធីវិធីវិធី2រសត2រសត2រសត2រសតVម ន#រកំណត់ៃថលVម ន#រកំណត់ៃថលVម ន#រកំណត់ៃថលVម ន#រកំណត់ៃថលលក់លក់លក់លក់ ៖ េ1កនុង វិធី2រសតេនះ បុគគលិក និងចុងេ�$អនកកំណត់ៃថលលក់ និងរសង់តៃមល�ក់ជូនេភញៀ វ។ $ទូេ} វិធី2រសតេនះរតូវ:នេរបើរ:ស់េ1

េពលែដលVម នេ�ម ះមុខមហូបកនុងមុឺនុយ ឬសរ�ប់#រកមមង់ពិេសស ប៉ុ ែនត មិនរតូវ:ន�ត់ទុកI$វិធី2រសតកំណត់ៃថលលអរបេសើ រេ�ះេទ។ 

 

១.  �ន2ថ ន�ព&ងេរ#មេដើមបី បំេពញសនលឹក#រ'រ&ងេរ#ម។ 

២. ជី�៉ផននឹងេបើកេ�ជនីយ�ឋ នមួយេ1 Surathani។ ទុនវិនិេDគដំបូងរបស់Vត់គឺ ៥០០.០០០ ដុ�ល រ េ�យ�ន ROI ១២%។ Vត់:នខចី

រ:ក់ពី

ធ�Vរ

:ងកក

េ�យ�នអរL#ររ:ក់ ១២%។ អរLពនធរប�ំ�ន ំគឺ ២៥% ចំែណកចំ�យរបតិបតតិ#រគឺ ៨០០.០០០ ដុ�ល រ។ ៃថលេដើម� រលក់េចញគឺ ៤០%  

ចំែណកអរLបតូ រតុ (ចំនួនេភញៀវអងគុយកនុងេ�ជនីយ�ឋ ន) គឺពីរដងកនុងមួយៃថង។ េ�ជនីយ�ឋ នេនះេបើក ៣៦៥ ៃថង/�ន ំ និង�នេ|អី ១០០។ 

កនុងសកមម�ពេនះ អនក:នែសវងយល់ពីទសស��នមួយចំនួនTក់ព័នធនឹងរ:ក់ឈនួល និង រ:ក់ េបៀ វតស រ៍ និងកត់ រLចំណុច�ំងេនះកនុងL�ងែដលអនក�ចេរបើ រ:ស់កនុង�ជីវកមម េដើមបីLម�ន

ចំនួនេ�៉ងបេរមើ#ររបស់បុគគ លិក និង#រេបើក រ:ក់ជូនពួកេគ។ 

 

កនុងសកមម�ពេនះ អនកនឹងេYត ត េលើ#រកំណត់ ៃថលលក់។ េដើមបីប'ហ ញពីទសស��នមូល�ឋ ន អនក រតូ វ�ននិយមន័យមួយចំនួន&ងេរ#ម និងេធវើ លំ ត់ខលីមួយ េដើមបីកំណត់ែផនកនីមួយៗកនុងបរិប

ទ�ជីវកមម របស់អនក។ លំ ត់េនះនឹងជួយអនកកនុង#រេរបើ រ:ស់ វិធី2រសត2មញញ និង$របព័នធ េដើមបីកំណត់ ៃថលលក់។ 

 

២៥២៥២៥២៥ �ទី�ទី�ទី�ទី 

�នវិធី2រសតកំណត់ៃថលលក់$េរចើន ែដលអនក�ចេរបើ រ:ស់:ន។ &ងេរ#មេនះ $វិធី2រសតមួយចំនួន។ 
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៣. បំេពញែផនកទី ១ ៃនL�ង ២ គ េ}Lមព័ត៌�នែដលអនកទទួល:ន។ 

៤.  េរបើរ:ស់ជំ ន&ងេរ#មេដើមបីបំេពញែផនកទី ២ ៃនL�ង ២ គ។ 

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ១១១១ ៖៖៖៖ កំណត់រ:ក់ ចំណូលសុទធ រំពឹងទុក េ�យគុណទុនរបស់�ច ស់េ�ជនីយ�ឋ ននឹង ROI 

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ២២២២ ៖៖៖៖ កំណត់រ:ក់ចំេណញមិនគិតពនធ េ�យែចករ:ក់ចំ េណញសុទធ រំពឹងទុកនឹង (១-អរLពនធ) 

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ៣៣៣៣ ៖៖៖៖ កំណត់ចំ�យ#ររ:ក់ 

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ៤៤៤៤ ៖៖៖៖ កំណត់ចំ�យរបតិបតតិ#រ 

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ៥៥៥៥ ៖៖៖៖ កំណត់រ:ក់ចំណូលែដលចង់:នពី� រ េ�យបូកបញចូលតួេលខពី ជំ ន ២-៤ ប�ទ ប់មកែចកនឹង (១-�គរយចំ�យេលើ� រ) 

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ៦៦៦៦ ៖៖៖៖ កំណត់ចំនួនេពល� រ េ�យគុណចំនួនៃថង ដំេណើរ#រ នឹងចំនួនេ|អី នឹងអរLបតូ រតុ/ៃថង 

• ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ៧៧៧៧ ៖៖៖៖ កំណត់ៃថលមធយមសរ�ប់� រមួយេពល េ�យែចករ:ក់ចំណូលសរុបពី� រ នឹងចំនួនេពល� រ:៉ន់2ម ន។ 

៥. េ1េពលអនក:នបំេពញL�ង ២ គ សូមេYត តេលើ រក�សYទ ំងធំ ១ េដើមបីេផទៀងចេមលើយ។ 
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L�ងL�ងL�ងL�ង ២២២២ គ៖គ៖គ៖គ៖ #រកំណត់ៃថល#រកំណត់ៃថល#រកំណត់ៃថល#រកំណត់ៃថលលក់លក់លក់លក់ 

ដំបូងបំ េពញែផនកេនះ េ}Lមព័ត៌�នែដលអនក�ន ៖ 

ែផនក/មុខ បរិ�ណ េផសងៗ 

ទុន វិនិ េDគ $  

រ:ក់កមចី $  

អរLពនធ  (%) 

ចំ�យរបតិបតតិ#រ $  

�គរយៃថល េដើម� រលក់េចញ  (%) 

អរLបតូ រតុ  កនុង មួយៃថង 

ចំនួនៃថង េបើកដំ េណើ រ#រ  កនុង មួយ�ន ំ 

ចំនួនេ|អី  េ|អី 

អនុវតតLមជំ ន&ងេលើ េដើមបីបំ េពញែផនកេនះ ៖ 

ជំ នទី ១ រ:ក់ចំណូលសុទធ  

ជំ នទ ី២ រ:ក់ចំ េណញមិនគិតពនធ  

ជំ នទ ី៣ ចំ�យ#ររ:ក់ ( រ:ក់កមចី)  

ជំ នទ ី៤ ចំ�យរបតិបតតិ#រ  

ជំ នទ ី៥ រ:ក់ចំណូលសរុបពី� រ  

ជំ នទ ី៦ ចំនួនេពល� រ  

ជំ នទ ី៧ ៃថលមធយមសរ�ប់� រមួយេពល  
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• គណ�រ:ក់ចំណូលសរ�ប់� រមួយេពល េ�យគុណរ:ក់ចំណូលសរុបពី� រនឹង�គរយ:៉ន់2ម នៃនរ:ក់ចំណូលសរ�ប់អំឡុងេពល�ំុ� រេ�ះ។ 

• ែចករ:ក់ចំណូលសរុបពី� រមួយអំឡុងេពលនឹងចំនួនេពល� រ ែដល:នលក់កនុងមួយអំឡុងេពលេ�ះ។ គណ�ចំនួនេពល� រែដល:នលក់កនុងមួយអំឡុងេពល

មួយ េ�យគុណចំនួនៃថង ដំេណើរ#រនឹងអរLបតូ រតុនឹងចំនួនេ|អី។ 

ឧ�ហរណ៍ឧ�ហរណ៍ឧ�ហរណ៍ឧ�ហរណ៍ ៖៖៖៖ #រ#រ#រ#រគណ�គណ�គណ�គណ�ៃថលៃថលៃថលៃថលលក់លក់លក់លក់មធយមមធយមមធយមមធយមសរ�ប់សរ�ប់សរ�ប់សរ�ប់� រ� រ� រ� រមួយមួយមួយមួយេពលេពលេពលេពល 
រ:ក់ចំណូលសរ�ប់� រមួយអំ ឡុងេពល ៖ 

ៃថង រតង់ 40% x =  

េពល�ង ច 60% x  =  

សរុប   

� រលក់កនុង មួយេពល ៖   

ៃថង រតង់ =  

េពល�ង ច =  

ៃថលមធយមសរ�ប់� រLមអំឡុង េពល ៖   

ៃថង រតង់ =  

េពល�ង ច =  

#រគណ�មធយមប'ហ ញI មធយម�គៃថលលក់� រមួយេពលៃន  [ជំ នទី ៧] នឹងបេងកើត$ករមិតរ:ក់ចំណូល�ំ:ច់េដើមបីបំ េពញលកខខណឌ ទុនវិនិ េDគ ( រ:ក់ចំេណញ) $មុនសិន 

ប�ទ ប់មកបំ េពញេលើចំ�យ�ំ:ច់សរ�ប់ចំ�យ#ររ:ក់ និងចំ�យរបតិបតតិ#រ (ដូច$ ៃថល េដើម� រ $េដើម)។ េ�ជនីយ�ឋ នមួយចំនួនតូចបេងកើតតៃមលមួយសរ�ប់� ររគប់ េពល

�ំងអស់ ចំ ែណកេ�ជនីយ�ឋ ន$េរចើន េទៀត ផតល់� រេលើសពី មួយេពល។ ឧ. រប សិនេបើ េ�ជនីយ�ឋ នបេរមើ� រៃថង រតង់ និងេពល�ង ច ៃថល� រេពលមធយមសរ�ប់� រពី រេពល

េនះ�ចគណ�ដូច&ងេរ#ម ៖ 
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សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព 
២២២២ ឃឃឃឃ ៖៖៖៖ #រ#រ#រ#រ រគប់រគងរគប់រគងរគប់រគងរគប់រគងសតុកសតុកសតុកសតុក 

 

 

 

 

 

�ន#រវិ�គ2ថ ន�ព&ងេរ#មេដើមបីជួយអនកកនុង#រេធវើ លំ ត់ ៖ 

ជី�៉ផនបនតកិចច របជំុរបស់Vត់$មួយទីរបឹកlហិរញញវតថុ។ &ងេរ#មេនះ$កិចចសនទ�របស់ពួកVត់ ៖ 

J ៖ ថមីៗេនះ ខញុំ:នចមអិនមហូបថមី មួយមុខកនុងេ�ជនីយ�ឋ ន។ េ�ះគឺ�ន់េចៀន។ េតើអនកយល់D៉ង�ែដរ? 

FA ៖  u�ចនឹងលអ េTលគឺ�រស័យេលើរេបៀបរគប់រគងសតុករបស់អនក។ 

J ៖ េនះ$មហូបេធវើពី2ច់�ន់។ ដូេចនះ      #រលក់$េរចើននឹងTក់ព័នធ#រសតុក    2ច់។ ខញុំបែនថម2�ត់$មួយ2ច់�ន់េដើមបី កំុឲយ�ន2ច់សុទធេពក បុ៉ ែនតu$

� រ&ន តតូចប៉ុេ�ណ ះ។ � រេនះេរបើ2ច់�ន់ ២៥០ រ#ម និង�យ$មួយៃសព និង2�ត់េប៉ងេ:៉ះ របែហលTក់ក�ត លៃន2ច់�ន់។ 

FA ៖ េតើ2ច់�ន់�នតៃមលប៉ុ�ម ន? 

J ៖ របែហល ១០ ដុ�ល រ/គីឡូរ#ម។ ៃសព គឺ ១ ដុ�ល រ/គីឡូរ#ម ចំែណកេប៉ងេ:៉ះគឺ ២ ដុ�ល រ/គីឡូរ#ម។ 

កនុងសកមម�ពេនះអនក:នេYត តេលើ#រកំណត់ ៃថលលក់។ អនក:នសិកlពី វិធី��កនុង#រកំណត់ៃថលលក់ មុន េពលេធវើ លំ ត់កំណត់ៃថល េដើម� រ   និង ៃថលលក់ ែដល�ច�៉ប់ រងចំ�យកនុង

េ�ជនីយ�ឋ ន។ 

 

#ររគប់ រគងសតុកកនុងកែនលងចមអិន� រ$ដំេណើ រ#រLមជំ ន។ u$ដំេណើ រ#រដ៏សំ&ន់ ែដល�ជីវកមមមួយចំនួនេYត ត&ល ំង$ងែផនកេផសង េទៀត។ �ជី វកមម�ំងអស់គួ រខិត ខំរគប់ រគងសតុកកនុង

កែនលងចមអិន� ររបស់ខលួន។ 

 

២៥២៥២៥២៥ �ទី�ទី�ទី�ទី 

កនុងសកមម�ពេនះ អនក នឹងេYត ត េលើ#ររគប់ រគងសតុក។ េដើមបីយល់ពីទសស��នមូល�ឋ ន អនក រតូ វ�ននិយមន័យមួយចំនួន   និង េធវើ លំ ត់ខលីមួយ  េដើមបី ែសវងយល់ពីនិយមន័យៃនTកយ

នីមួយៗ េ1កនុងប រិបទ�ជីវកមម របស់អនក។ អនករបែហល$:នេធវើ ចំណុចមួយចំនួនៃនែផនកេនះ ប៉ុ ែនត លំ ត់ េនះនឹងជួយអនកេរបើ រ:ស់#រអនុ វតតសតង់�េដើមបី��:ននូវ#រេរបើ រ:ស់វិធី2រសត$

របព័នធ  សរ�ប់#ររគប់ រគងហិរញញវតថុ កនុង�ជីវកមម។ 
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FA ៖ េតើអនក:នេធវើបញជី2រេពើភ័ណឌ េ1ស:ត ហ៍េនះ ឬេទ? 

J ៖ ែមនេហើយ។ ខញុំ:នេធវើ ដូច&ងេរ#ម ៖ 

 

 

១.  បំេពញL�ង ២ ឃ េ}Lមជំ ន&ងេរ#ម។ �ន#រែណ�ំកនុងL�ងេដើមបី ដឹងពីចំណុចែដលរតូវបំេពញចេមលើយ។ 

• ជំ នទី ១ ៖ គណ�ចំ�យៃនែផនកនីមួយៗ។ #របូកសរុបចំ�យៃនេរគឿងផសំនីមួយៗ (គិតពីេរគឿងផសំនីមួយៗ) នឹងប'ហ ញអនកពីចំ�យសរុបៃន� រ

េនះ។ េ1េពលបញចប់កិចច#រេនះ អនក�ចគណ��គរយចំ�យៃន មឺុនុយរបស់អនក:ន។  (ចំ�យៃន� រមួយមុខៗ / តៃមលលក់សរុប = �គរយ

ចំ�យ$ក់ែសតង) 

• ជំ នទី ២ ៖ #រេធវើបញជី2រេពើភ័ណឌ  ( េមើលគំរូ&ងេលើ)។ របសិនេបើ េVលេ�រួមគឺេដើមបីដឹងពី�គរយចំ�យកនុងមឺុនុយ អនករតូវuស់ែវងេ�យ#រេធវើបញជី2រេពើ

ភ័ណឌ រប�ំែខ េលើរគប់ែផនក�ំងអស់ កនុងកែនលងចមអិន� រ។ រតូវគណ�តៃមលសំ&ន់ៗ�ំង ៤ &ងេរ#ម ៖ 

១. តៃមលសតុកេដើមរV (ឬតៃមលសតុកចុងរVែខមុន) ៖ A 

២. #រទិញេរគឿង� រសរុបរបស់អនក ៖ B 

៣. តៃមលសតុកចុងរV ៖ C 

៤. #រលក់� រសរុប (ដកពនធ) កនុងែខេ�ះ ៖ D 

៥. េ�យេរបើ រ:ស់តួេលខ�ំងេនះ   អនក�ចគណ��គរយចំ�យ$ក់ែសតង េ�យេរបើ រ:ស់រូបមនត&ងេរ#ម ៖ 

គំ រូគំ រូគំ រូគំ រូ ៖៖៖៖ #រ#រ#រ#រ េធវើេធវើេធវើេធវើ បញជី2រេពើភ័ណឌបញជី2រេពើភ័ណឌបញជី2រេពើភ័ណឌបញជី2រេពើភ័ណឌ រប ស់របស់របស់របស់ជី�៉ផនជី�៉ផនជី�៉ផនជី�៉ផន 

ែផនក សតុក 

េដើម 

រV 

#រទិញ សតុក 

ចុង 

រV 

#រលក់$ក់ ែសតង

រប�ំស:ត ហ៍ 
�គរយចំ�យ$ក់

ែសតង 
#រ�ប់សតុក u៉ រយង់ 

2ច់�ន់(kg) 15.50 10.

00 

8.3

0 

17.

20 

58% 4.00 4.30 

រូបមនត A B C D=A+B

-C 

B/D E F=D-E 
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A + B – C = E (តៃមលសតុកសរុបែដល:នេរបើ រ:ស់), E/ D = �គរយចំ�យ$ក់ែសតង។ របសិនេបើ តួេលខេនះធំ$ងេVលេ�

របស់អនកកនុងជំ នទី ១ �នន័យI អនកកំពុងេរបើរ:ស់េរចើន$ងចំ�យែដល:នេរៀបចំកនុង មឺុនុយ។ 
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គំ រូគំ រូគំ រូគំ រូ ៖៖៖៖ #រ#រ#រ#រគណ�គណ�គណ�គណ�ចំ�យកនុងចំ�យកនុងចំ�យកនុងចំ�យកនុងមុឺនុយមុឺនុយមុឺនុយមុឺនុយ 

១. គំ រូ�គរយចំ�យកនុងមុឺនុយ (ជំ នទី ១ ៃនគំ រូ) 

មុឺនុយ េរគឿងផសំ ឯកL $/ឯកL សរុប ($) កនុង មួយែផនក 

:យ� អងក រ 0.1  2 0.2 

េប៉ង េ:៉ះ 1 0.1 0.1 

2ច់�ន់ 0.25 10 2.5 

5 � តៃមលលក់ ចំ�យសរុបៃន� រមួយ 

មុខៗ � 
2.8 

#រសននិ�ឋ ន ៖ កនុង ជំ នទី ២ #រគណ�ប'ហ ញI �គរយចំ�យ$ក់ ែសតង (សរ�ប់2ច់�ន់) គឹ េរចើន$ង�គរយចំ�យកនុង មឺុនុយ ៖ ៥៨%> ៥៦%។ េហតុ េនះ េយើង�ចសននិ�ឋ ន:ន

I កែនលងចមអិន� រកំពុងេរបើ រ:ស់ េរគឿង� រេរចើន$ងតៃមលកំណត់កនុងមុឺនុយបនតិច។ ដូ េចនះ ជី �៉ផនរតូ វបនថយបរិ�ណ2ច់�ន់កនុងមហូប មួយមុខ ឬរតូ វប េងកើនតៃមលលក់។ 

 

L�ងL�ងL�ងL�ង ២២២២ ឃឃឃឃ (ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី ១១១១) 

២២២២. បំ េពញបំេពញបំេពញបំេពញទិននន័យYទ ល់ខលួនទិននន័យYទ ល់ខលួនទិននន័យYទ ល់ខលួនទិននន័យYទ ល់ខលួន 

មុឺនុយមុឺនុយមុឺនុយមុឺនុយ េរគឿងផសំ ឯកL $/ឯកL* សរុប ($) កនុង មួយែផនក 

     

    

    

    

 � តៃមលលក់ ចំ�យសរុបៃន� រមួយ 

មុខៗ � 
 

�គរយ�គរយ�គរយ�គរយចំ�យចំ�យចំ�យចំ�យ  

L�ងL�ងL�ងL�ង ២២២២ ឃឃឃឃ (ជំ នទីជំ នទីជំ នទីជំ នទី២២២២) 

៣៣៣៣. #រ#រ#រ#រ េធវើេធវើេធវើេធវើ បញជី2រេពើភ័ណឌបញជី2រេពើភ័ណឌបញជី2រេពើភ័ណឌបញជី2រេពើភ័ណឌ  
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ែផនកែផនកែផនកែផនក សតុក 
េដើមរV 

#រទិញ #រលក់ សតុក 
ចុង រV 

#រ�ប់សតុក u៉ រយង់ 

       

       

       

       

សននិ�ឋ ន ៖ 

*ចំ�ំ ៖ ឯកLមួយ�ចគិត$គីឡូ រ#ម រ#ម និងដុំ េ}Lមមុខ/ែផនក។ 

 

សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព 

២២២២ ងងងង ៖៖៖៖ 
ែផន#រែផន#រែផន#រែផន#រ

សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព

Yទ ល់ខលួនYទ ល់ខលួនYទ ល់ខលួនYទ ល់ខលួន 

 

 

 

១. សិ#ខ #ម�ន ក់ៗេរបើរ:ស់L�ង ២ ង ៖ ែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនេដើមបីសរេសរពី#រYល ស់បតូ រ ១-៣ ែដលអនកចង់:នេដើមបីែកលមអ#រេរៀបចំថវិ# និង#រកំណត់

ៃថលលក់កនុង�ជីវកមម របស់អនក។ េ�យែផអកេលើអវី ែដលអនក:នសិកlកនុងសកមម�ពពីមុន េតើអនកចង់ឲយ�ន#រែកលមអែដរ ឬេទ? របសិនេបើ�ន សូមសេរមចចិតត ពី

របព័នធ ែដលអនកនឹងអនុវតត ឬែកលមអ។ 

កនងុសកមម�ពចុងេរ#យៃនវគគបណតុ ះប�ត លេនះ អនកនឹងសេរមចចតិតេលើសកមម�ព$ក់�ក់មួយចនំួនេដើមបីែកលមអ ឬបេងកើតរបព័នធកនងុេ�ជនីយ�ឋ នរបស់អនក។ េ�យចង�ំនូវ�ល់ចំណុចែដលអនក:នពិ�កlកនលងមកអពំី

#រេរៀបចំថវិ# និង#រកំណត់ៃថលលក់ សូមចំ�យេពលពីរបី�ទីេដើមបីកត់រLមតរិបស់អនក។ 

កនុងសកមម�ពេនះ អនក:នេYត ត េលើ#រេរៀបចំសតុក និង#ររគប់ រគងសតុក។ េនះ$អវី ែដលគួរេធវើ េឡើងេ�យរបុងរបយ័តនកនុង េ�ជនីយ�ឋ ន និង$េរៀង�ល់ែខ/ស:ត ហ៍។ 

 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី 
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២.  កត់រLរេបៀបែដលអនកនឹងេធវើ#រYល ស់បតូ រ 

៣.  កត់រLពីេពលេវ�ែដលអនកនឹងេធវើ#រYល ស់បតូ រ 

៤.  េ1ទីបំ ផុត ប?ជ ក់ពីអនកែដលនឹងទទួលខុសរតូវ េលើ#រYល ស់បតូ រេនះ។ 

L�ងL�ងL�ងL�ង ២២២២ ងងងង ៖៖៖៖ ែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួន 

#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ វិធី2រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូ វ 

    

    

    

 

 

អនក:នបញចប់សកមម�ពចុងេរ#យៃនវគគបណតុ ះប�ត លទ ី២។ កនងុវគគេនះ អនក:នពនិិតយេមើល#រេរៀបចំថវិ# និង#រកំណត់ៃថលកនងុេ�ជនីយ�ឋ ន នងិតួ�ទីសំ&ន់របស់u។ អនក�ច�នែផនកទី ២ ៃន GPG 
របស់អនកេដើមបីទទួល:នព័ត៌�នបែនថម។ 



 

កមម វិ ធី#រ រប កួតរបែជង វិស័យ�ជី វកមម&ន ត តូច េ1�2៊ន 
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វគគបណតុ ះប�ត លទី ៣ ៖  
#ររគប់រគងកែនលងចមអិន� រ 
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វគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទី ៣៣៣៣ ៖៖៖៖ #រ#រ#រ#ររគប់រគរគប់រគរគប់រគរគប់រគងកែនលងងកែនលងងកែនលងងកែនលងចមអិន� រចមអិន� រចមអិន� រចមអិន� រ 

 

 

 

 

កនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ អនកនឹងដឹងពីបេចចកេទសមូល�ឋ នកនុង#ររកlទុកេរគឿង� រនីមួយៗេ�យសុវតថិ�ព។ អនករតូវ េធវើសកមម�ព ៤។ វគគេនះ�នេVលបំណង ៖ 

• ែសវងយល់ពីឧបករណ៍ៃន#ររកlទុក� រេ�យសុវតថិ�ព 

• ែសវងរក�ពខុសVន រuងរបេភទ� រេផសងៗ 

• េYត តេលើ#រ#ល េស� រេ�យសុវតថិ�ព 

• កំណត់ និងរគប់រគង#កសំណល់េរចើនរបេភទ 

• យល់ពីអតថ របេDជន៍ៃន#រេរៀបចំ េវនស�អ តកែនលងចមអិន� រ។ 

សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ៣៣៣៣ កកកក ៖៖៖៖ #រ#រ#រ#ររកlទុករកlទុករកlទុករកlទុក� រ� រ� រ� រ 

 

១៥១៥១៥១៥ �ទី�ទី�ទី�ទី 

 

១. េធវើ#រ$រកុម េដើមបីបំ ផុសគំនិតពីរ េបៀបរកlទុកេរគឿង� រកនុងL�ង ៣ ក។ ប�ទ ប់មក កត់រLពីរេបៀបរកlទុកដ៏លអបំផុតែដលគួរអនុវតត។ អនក�ចកត់រLមតិរបស់

អនកេ1ទីេនះ ឬសរេសរេលើ រក�សYទ ំងធំ (របសិនេបើ�ន)។ 

២. េ1េពលអនក:នបំេពញកិចច#រេនះ អនករតូវ ពិនិតយេឡើងវិញេលើព័ត៌�នបែនថមកនុងែផនកទី ៣.១ ៃន GPG និងែកសរមួលចេមលើយកនុងចំណុចេនះ។ 

 

L�ងL�ងL�ងL�ង ៣៣៣៣ កកកក ៖៖៖៖ #រ#រ#រ#រ រកlទុករកlទុករកlទុករកlទុក� រ� រ� រ� រ 

៣៣៣៣ ៥៥៥៥៥៥៥៥ �ទី�ទី�ទី�ទី 

ខលឹម2រសេងខប ៃនវគគបណតុ ះប�ត លខលឹម2រសេងខប ៃនវគគបណតុ ះប�ត លខលឹម2រសេងខប ៃនវគគបណតុ ះប�ត លខលឹម2រសេងខប ៃនវគគបណតុ ះប�ត ល 

 

កនុងសកមម�ពេនះ អនក រតូ វបំផុសគំនិតពី រេបៀបរកlទុកេរគឿង� របចចុបបនន និងរ េបៀប រកlទុក េរគឿង� រែដលគួរអនុ វតត។ 
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េរគឿង� រ រ េបៀបរកlទុកបចចុបបនន វិធី2រសតលអៗេដើមបី រកlទុកេរគឿង� រ�ំងេនះ 

2ច់ ( េV រជូក)    

បសុបកសី   

រតី   

េរគឿងសមុ រទ   

2ច់#ត ម   

បែនលសលឹក   

បែនល េមើម   

 

  

អនក:នេYត តេលើ រ េបៀបរកlទុក� រកនុងេ�ជនីយ�ឋ ន និង:នបំផុសគំនិតពី រ េបៀបរកlទុកដ៏លអបំផុត។ 

 



 

កមម វិ ធី#រ រប កួតរបែជង វិស័យ�ជី វកមម&ន ត តូច េ1�2៊ន 
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សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ៣៣៣៣ ខខខខ ៖៖៖៖ #កសំណល់#កសំណល់#កសំណល់#កសំណល់ 

 

 

១. េធវើ#រកនុងរកុម េដើមបីបំ ផុសគំនិតពីរេបៀបរគប់រគងរបេភទ#កសំណល់េផសងៗកនុងL�ង ៣ ខ។ ប�ទ ប់មក សរេសរពីរេបៀបៃន#ររគប់រគងរបស់អនក។ អនក�ចកត់រL

មតិរបស់អនកេ1ទីេនះ ឬសរេសរេលើ រក�សYទ ំងធំ (េបើ�ន)។ 

២. េ1េពលអនក:នបំេពញកិចច#រេនះ អនករតូវ ពិនិតយេឡើងវិញេលើព័ត៌�នបែនថមកនុងែផនកទី ៣.២ ៃន GPG និងែកសរមួលចេមលើយកនុងចំណុចេនះ។ 

  

L�ងL�ងL�ងL�ង ៣៣៣៣ ខខខខ ៖៖៖៖ #ររគប់ រគ#ររគប់ រគ#ររគប់ រគ#ររគប់ រគង#កសំណល់ង#កសំណល់ង#កសំណល់ង#កសំណល់ 

 រេបៀបរគប់ រគងបចចុបបនន វិធីលអៗកនុង#ររកlទុក/ែញក 

បែនល េ�   

2ច់េ�   

2ច់ និងបែនលឆអិន   

េរបងចមអិន   

�ល់កុល   

េរបងឥនធនៈ   

 

 

កនុងសកមម�ពេនះ អនកនឹង េYត ត េលើ#កសំណល់ និងរ េបៀបរគប់ រគងសំណល់បចចុបបននកនុងេ�ជនីយ�ឋ នរបស់អនក។ 

 

១៥១៥១៥១៥ �ទី�ទី�ទី�ទ ី

កនុងសកមម�ពេនះ អនក:នេYត ត េលើ រ េបៀបរគប់ រគង#កសំណល់បចចុបបនន និង រេបៀបែកលមអ#ររគប់ រគង#កសំណល់កនុងេ�ជនីយ�ឋ នរបស់អនក។ 
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សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ៣៣៣៣ គគគគ ៖៖៖៖ #រ#រ#រ#រស�អ តស�អ តស�អ តស�អ ត 

កនុងសកមម�ពេនះ អនក នឹងេYត ត េលើទ�ល ប់ស�អ ត និង រេបៀបអនុ វតតទ�ល ប់�ំង េ�ះ។ �នព័ត៌�នបែនថមេទៀតកនុង ែផនក ៣.៣ ៃន GPG។ uនឹងផតល់L�ងេផទៀងYទ ត់មួយែដល�ប់បញចូលចំណុច

&ងេរ#ម ៖ 

• ែផនកកនុងកែនលងចមអិន� រកនុងេ�ជនីយ�ឋ នែដលរតូវស�អ តេរៀង�ល់េវនចមអិន 

• L�ងស�អ តកែនលងចមអិន� ររប�ំៃថង 

• L�ងស�អ តកែនលងចមអិន� ររប�ំស:ត ហ៍ 

• ែផនកកនុងកែនលងចមអិន� រែដលរតូវស�អ តេរ#យេវនចមអិននីមួយៗ (េពលរពឹក ៃថងរតង់ �ង ច) 

• L�ងស�អ តកែនលងចមអិន� ររប�ំែខ 

• L�ងស�អ ត/សុវតថិ�ពកែនលងចមអិន� ររប�ំ�ន ំ។ 

 

១. បំផុសគំនិតពី

ទ�ល ប់អនុវតត ែដល

អនកកំពុងេរបើ រ:ស់កនុង#រស�អ ត និងរកlអ�ម័យកែនលងចមអិន� រ។ 

២.  ពិ�កlេ}Lមរបេភទ&ងេរ#ម ៖ 

• រប�ំៃថង 

• រប�ំស:ត ហ៍ 

• រប�ំែខ 

• រប�ំ�ន ំ 

៣.  កត់រLមតិរបស់អនកកនុងL�ង ៣ គ។ 

L�ងL�ងL�ងL�ង ៣៣៣៣ គគគគ ៖៖៖៖ #រ#រ#រ#របំផុសគំនិតបំផុសគំនិតបំផុសគំនិតបំផុសគំនិតអំពីអំពីអំពីអំពីទ�ល ប់អនុ វតតទ�ល ប់អនុ វតតទ�ល ប់អនុ វតតទ�ល ប់អនុ វតតកនុង#រកនុង#រកនុង#រកនុង#រស�អ តស�អ តស�អ តស�អ ត 

រប�ំៃថង ៖ 

 

 

រប�ំស:ត ហ៍ ៖ 

១៥១៥១៥១៥ �ទី�ទី�ទី�ទី 
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រប�ំែខ ៖ 

 

 

រប�ំ�ន ំ ៖ 
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សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ៣៣៣៣ ឃឃឃឃ ៖៖៖៖ ែផន#រែផន#រែផន#រែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនសកមម�ពYទ ល់ខលួនសកមម�ពYទ ល់ខលួនសកមម�ពYទ ល់ខលួន 

 

 

១.  សិ#ខ #ម�ន

ក់ៗេរបើ រ:ស់L�ង ៣ ឃ ៖ ែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួន េដើមបីសរេសរពី#រYល ស់បតូ រ ១-៣ ែដលអនកចង់:ន េដើមបី ែកលមអ�ជីវកមម របស់អនក។ េ�យែផអកេលើអវី

ែដលអនក:នសិកlកនុងសកមម�ពពីមុន េតើអនកចង់ឲយ�ន#រែកលមអែដរ ឬេទ? របសិនេបើ�ន សូមសេរមចចិតតពីរបព័នធ ែដលអនកនឹងអនុវតត ឬែកលមអ។ 

២.  កត់រLពីរេបៀបែដលអនកនឹងេធវើ#រYល ស់បតូ រ 

៣.  កត់រLេពលេវ�ែដលអនកនឹងេធវើ#រYល ស់បតូ រ 

៤.  េ1ទីបញចប់ ប?ជ ក់ពីអនកទទួលខុសរតូវសរ�ប់#រYល ស់បតូ រេនះ។ 

L�ងL�ងL�ងL�ង ៣៣៣៣ ឃឃឃឃ ៖៖៖៖ ែផន#រែផន#រែផន#រែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនសកមម�ពYទ ល់ខលួនសកមម�ពYទ ល់ខលួនសកមម�ពYទ ល់ខលួន 

#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ វិធី2រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូ វ 

    

    

    

េ1កនុងសកមម�ពចុង េរ#យៃនវគគេនះ អនកនឹងសេរមចចិតត ពីសកមម�ព$ក់�ក់មួយចំនួនេដើមបីែកលមអ របព័នធសុ វតថិ�ព� រ និងអ�ម័យកនុង េ�ជនីយ�ឋ នរបស់អនក។ េ�យចង�ំពីចំណុច�ំងអស់

ែដលអនក:នពិ�កlកនលងមក សូមចំ�យេពលពីរបី�ទី េដើមបីកត់ រLមតិ របស់អនក។ 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី 

 

អនក:នបញចប់សកមម�ពចុងេរ#យៃនវគគបណតុ ះប�ត លទី ៣។ កនុងវគគេនះ អនក:នេYត តេលើសុវតថិ�ព� រ ដូច$ #ររកlទុក� រ និង#កសំណល់ និងរបព័នធអ�ម័យ និង#រស�អ តកនុងេ�ជនីយ�ឋ ន និងតួ�ទីសំ&ន់របស់u។ អនក�ច

�នែផនកទី ៣ ៃន GPG របស់អនកេដើមបីទទួល:នព័ត៌�នបែនថម។ 
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វគគបណតុ ះប�ត លទី ៤ ៖  
សុខ�ព និងសុវតថិ�ពកនងុេ�ជនីយ�ឋ ន 
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វគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លទីទទីីទី ៤៤៤៤ ៖៖៖៖ សុខ�ពសុខ�ពសុខ�ពសុខ�ព និងនិងនិងនិងសុវតថិ�ពសុវតថិ�ពសុវតថិ�ពសុវតថិ�ពកនុងេ�ជនីយ�ឋ នកនុងេ�ជនីយ�ឋ នកនុងេ�ជនីយ�ឋ នកនុងេ�ជនីយ�ឋ ន 

 

 

 

 

វគគបណតុ ះប�ត លេនះ �នេVលបំណងប'ហ ញពីបេចចកេទសៃន#រសេរ'គ ះបឋមកនុងកែនលងចមអិន� រ ឧបករណ៍#រTរបុគគល (PPE) និងគនលឹះសុវតថិ�ពសរ�ប់

និេDជិត។ អនករតូវ េធវើសកមម�ព ២។ វគគ េនះ�នេVលបំណង ៖  

• ែសវងយល់ពីស�ភ រកនុងកញចប់សេរ'គ ះបឋម 

• ែសវងយល់ពីរេបៀបេរបើរ:ស់ PPE 

• ែសវងយល់ពី រេបៀបអនុវតត#រសេរ'គ ះបឋម។ 

សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ៤៤៤៤ កកកក ៖៖៖៖ េរVះIន ក់េរVះIន ក់េរVះIន ក់េរVះIន ក់កនុងកនុងកនុងកនុងកែនលងកែនលងកែនលងកែនលងេធវើេធវើេធវើេធវើ#រ#រ#រ#រ 

 

១.  េធវើ#រកនុងរកុម េដើមបីសេងខបគំនិតមួយចំនួនសតី ពី រេបៀបេ�ះរ2យេរVះIន ក់កនុងកែនលងេធវើ#រ។ េតើអនក:នេរតៀមវិ�ន#រទប់2ក ត់អវីខលះ? 

២.  េរបើរ:ស់L�ងេរVះIន ក់េនះេដើមបីជួយអនកសេងខបពី ៖ 

• #ររ�កកនុងកែនលងចមអិន� រ 

• #រមុត#ំបិត និងស�ភ រផទះ:យេផសងេទៀត 

• #ររអិលទឹកេលើៃផទករ�លកនុងកែនលងចមអិន� រ និងកែនលង�ំុ� រ 

• #រដួល និងជំពប់េជើងេលើ របអប់ ឬវតថុ េផសងេទៀតែដលគួររកlទុករតឹមរតូវ 

• #រពុល� រ 

• #រ�ល ក់ពីទីខពស់ែដលមិន�នជេណត ើ ររទ 

៤៤៤៤ ៤០៤០៤០៤០ �ទី�ទី�ទី�ទី 

 

ខលឹម2រខលឹម2រខលឹម2រខលឹម2រសេងខបសេងខបសេងខបសេងខប ៃន វគគបណតុ ះប�ត លៃន វគគបណតុ ះប�ត លៃន វគគបណតុ ះប�ត លៃន វគគបណតុ ះប�ត ល 

 

កនុងសកមម�ព ៤ ក អនកនឹងេYត ត េលើ រេបៀបេ�ះ រ2យេរVះIន ក់កនុងកែនលង េធវើ#រ។ 

 
៣០៣០៣០៣០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី
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• #រជំពប់នឹងៃផទករ�លែដលសឹក ឬមិន�បេសមើ (រពំ និងឥដឋ) 

• របួសេ�យ2រ#រឆក់ែខស េភលើង និង#ររ�កេ�យ2រប?ហ ឧបករណ៍អគគិសនី។ 

៣.  កត់រLមតិរបស់អនកកនុងL�ង ៤ ក។ 

  

L�ងL�ងL�ងL�ង ៤៤៤៤ កកកក ៖៖៖៖ េរVះIន ក់េរVះIន ក់េរVះIន ក់េរVះIន ក់កនុងកនុងកនុងកនុងកែនលងកែនលងកែនលងកែនលង េធវើ#រេធវើ#រេធវើ#រេធវើ#រ 
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សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ៤៤៤៤ 
ខខខខ ៖៖៖៖ 
ែផន#រែផន#រែផន#រែផន#រ

សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព

Yទ ល់ខលួនYទ ល់ខលួនYទ ល់ខលួនYទ ល់ខលួន 

 

 

១. សិ#ខ #ម�ន ក់ៗេរបើ រ:ស់L�ង ៤ ខ ៖ ែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួន េដើមបីសរេសរពី#រYល ស់បតូ រ ១-៣ ែដលអនកចង់:នេដើមបី ែកលមអ�ជីវកមម របស់អនក។ 

េ�យែផអកេលើអវី ែដលអនក:នសិកlកនុងសកមម�ពពីមុន េតើអនកចង់ឲយ�ន#រែកលមអែដរ ឬេទ? របសិនេបើ�ន សូមសេរមចចិតតពី របព័នធែដលអនកនឹងអនុវតត ឬែកលម្

អ។ 

២. កត់រLពីរេបៀបែដលអនកនឹងេធវើ#រYល ស់បតូ រ 

៣. កត់រLេពលេវ�ែដលអនកនឹងេធវើ#រYល ស់បតូ រ 

៤. េ1ទីបញចប់ ប?ជ ក់ពីអនកទទួលខុសរតូវសរ�ប់#រYល ស់បតូ រេនះ។ 

  

កនុងសកមម�ពេនះ អនក:នេYត ត េលើ េរVះIន ក់ ែដល�ចេកើតេឡើងមួយចំនួន និង រេបៀបេ�ះ រ2យ។ អនក�ចរគប់ រគងេរVះIន ក់កនុងកែនលងេធវើ#រ:ន េដើមបីទប់2ក ត់#រខូច&ត$េរៀងរហូតចំ េTះ

អនករងរបួស។ 

 

េ1កនុងសកមម�ពចុង េរ#យៃនវគគ េនះ អនកនឹងសេរមចចិតតពីសកមម�ព$ក់�ក់មួយចំនួន េដើមបីែកលមអសុ វតថិ�ពកនុង េ�ជនីយ�ឋ នរបស់អនក។ េ�យចង�ំពីចំណុច�ំងអស់ែដលអនក:នពិ�កlកនលងមក 
សូមចំ�យេពលពីរបី�ទី េដើមបីកត់ រLមតិ របស់អនក។ 

 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី 
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L�ងL�ងL�ងL�ង ៤៤៤៤ ខខខខ ៖៖៖៖ ែផន#រែផន#រែផន#រែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនសកមម�ពYទ ល់ខលួនសកមម�ពYទ ល់ខលួនសកមម�ពYទ ល់ខលួន 

#រ#រ#រ#រYល ស់បតូ រYល ស់បតូ រYល ស់បតូ រYល ស់បតូ រ វិធី2រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូ វ 

    

    

    

 

  

អនក:នបញចប់សកមម�ពចុង េរ#យកនុងវគគបណតុ ះប�ត លទី ៤។ កនុងវគគ េនះ អនក េYត ត េលើសុវតថិ�ពកែនលង េធវើ#រ និងពិ�កl$មួយស�ជិកពី រេបៀបេ�ះ រ2យេរVះIន ក់កនុងកែនលង េធវើ#រ។ 

សរ�ប់ព័ត៌�នបែនថម សូម�នែផនកទី ៤ ៃន GPG។ 

 



 

កមម វិ ធី#រ រប កួតរបែជង វិស័យ�ជី វកមម&ន ត តូច េ1�2៊ន 
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វគគបណតុ ះប�ត លទី ៥ ៖  
កែនលងេធវើ#រែដលវិជជ�ន និងយកចិតតទកុ�ក់េលើេយនឌ័រ 

 



 

កមម វិ ធី#រ រប កួតរបែជង វិស័យ�ជី វកមម&ន ត តូច េ1�2៊ន 
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វគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទី ៥៥៥៥ ៖៖៖៖ កែនលងេធវើ#រកែនលងេធវើ#រកែនលងេធវើ#រកែនលងេធវើ#រែដលែដលែដលែដលវិជជ�នវិជជ�នវិជជ�នវិជជ�ន និងនិងនិងនិងយកចិតតទុក�ក់េលើយកចិតតទុក�ក់េលើយកចិតតទុក�ក់េលើយកចិតតទុក�ក់េលើេយនឌ័រេយនឌ័រេយនឌ័រេយនឌ័រ 

 

 

 

 

វគគបណតុ ះប�ត លេនះសំេ�ប'ហ ញពីមូល�ឋ ន គំនិត និង#រអនុ វតត េលើ#របេងកើតបរិD#ស#រ'ររបកបេ�យ#រេVរព និងយកចិតតទុក�ក់េលើ េយនឌ័រ។ អនករតូវេធវើ

សកមម�ព ៣។ វគគេនះ�នេVលបំណង ៖ 

• កំណត់ និងេ�ះរ2យប?ហ ទូេ}កនុងកែនលងេធវើ#រែដលVម ន#រេVរពVន  

• ែសវងយល់ពីតរមូវ#រមូល�ឋ នរបស់និេDជិត 

• ដឹងពីអតថរបេDជន៍ៃនបរិD#ស#រ'រែដលយកចិតតទុក�ក់េលើេយនឌ័ រ 

• បេងកើតយុទធ2រសតសរ�ប់បេងកើតកែនលងេធវើ#រែដលយកចិតតទុក�ក់េលើ េយនឌ័ រ។ 

សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ៥៥៥៥ កកកក ៖៖៖៖ លកខខណឌ #រ'រលកខខណឌ #រ'រលកខខណឌ #រ'រលកខខណឌ #រ'រ 

 

១. &ងេរ#មេនះ$លិខិតមិនេពញចិតតពីនិេDជិត�ន ក់។ អនក�នកនុងរកុមនឹង�នលិខិតេនះ។ 

ខញុំ:នេធវើ#រកនុងេ�ជនីយ�ឋ នរបស់អនក ៦ ែខមកេហើយ េហើយខញុំ សូមអរគុណែដលអនក:នផតល់ជំ�ញដ៏�នតៃមលLមរយៈបទពិេ2ធន៍កនលងមក។ D៉ងេនះកតី ខញុំ:នទទួលរង

�ព��៉ស់D៉ង&ល ំង$េរចើន េហើយខញុំ នឹង�ឈប់របសិនេបើ មិន�ន#រែកលមអកែនលងេធវើ#រ និង#រ'ររបស់ខញុំ។ 

បនទប់បុគគលិក�នសតវក�ល ត$េរចើនមិនេចះអស់ េ�ះបី$េយើងស�អ តេ�យរបុងរបយ័តនD៉ង�ក៏េ�យ ចំែណកឯ2រ�តុ�ងស�អ ត�ន$តិពុល និងរតូវេរបើេរ2មៃដ 

(មិន�ន)។ ទូ�ក់ស�ភ រ�ំងពីរសរ�ប់បុគគលិក�ក់សេមលៀកបំTក់ និងស�ភ រYទ ល់ខលួន គឺមិនរគប់រVន់េឡើយ និងមិន�នទឹកពិ2រគប់រVន់េទៀតផង។ 

ខញុំ:នេធវើ#រេលើសេ�៉ង$េរចើនស:ត ហ៍ ែដលេពលខលះ:នរតឹមែត#រសន�I ខញុំ នឹងទទួល:ន#រទូ�ត់េ1េពលេរ#យ ប៉ុែនតខញុំ មិន�ន់ទទួល:នរ:ក់េឡើយ។ េ1េពល

សរ�ក ១៥ �ទី េយើងមិន�នេពលរគប់រVន់េដើមបី�ុំ� រេឡើយ និងរតូវេធវើ#រ&ល ំងរយៈេពល ៨ េ�៉ង/ ៃថង។ េ�ះបី$ខំេធវើ#រ&ល ំងD៉ង�ក៏េ�យ ក៏េ1េពលែដល

ខញុំ�ក់Tកយឈប់សរ�កៃថង ចុងស:ត ហ៍ េដើមបីចូលរួមមងគល#របងបអូនជីដូនមួយេ1រយៈេពល ២ ែខ&ងមុខ ខញុំ មិនរតូវ:នអនុ?ញ តេឡើយ េរTះអនកនិDយI េនះ$អំឡុង

េពល “ម�ញឹក” កនុងេ�ជនីយ�ឋ ន។ 

៥៥៥៥ ៣៥៣៥៣៥៣៥ �ទី�ទី�ទី�ទី 

ខលឹម2រខលឹម2រខលឹម2រខលឹម2រសេងខប ៃនវគគបណតុ ះប�ត លសេងខប ៃនវគគបណតុ ះប�ត លសេងខប ៃនវគគបណតុ ះប�ត លសេងខប ៃនវគគបណតុ ះប�ត ល 

 

កនុងសកមម�ព ៥ ក អនកនឹងពិនិតយេមើលេឡើង វិញេលើ#រផតល់ទីកែនលង និងលកខខណឌ #រ'រសរ�ប់បុគគលិក។ 

 

១៥១៥១៥១៥ �ទី�ទី�ទី�ទ ី



 

កមម វិ ធី#រ រប កួតរបែជង វិស័យ�ជី វកមម&ន ត តូច េ1�2៊ន 
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ខញុំសូមអភ័យេ�សចំេTះសំដីចំៗរបស់ខញុំ បុ៉ែនតខញុំ មិន�ចទទួលយកប?ហ �ំងេនះ:នេទៀតេឡើយ។ ខញុំសងឃឹមI អនក�ចេ�ះរ2យប?ហ �ំងេនះ:ន។ 

២. ពិ�កlកនុងរកុមពីប?ហ ទូេ}ែដលនិេDជិត:នេលើកេឡើង 

៣. ែចករំែលកកនុងរកុមពីរេបៀបែដលអនកែកលមអកែនលងេធវើ#ររបស់ខលួន និងេVរពនិេDជិត 

៤. ពនយល់ពីចំណុចែដលអនក�ចែកលមអ:ន 

៥. កត់រLកិចចពិ�កlរបស់អនកកនុងL�ង ៥ ក។ 

  



 

កមម វិ ធី#រ រប កួតរបែជង វិស័យ�ជី វកមម&ន ត តូច េ1�2៊ន 
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L�ងL�ងL�ងL�ង ៥៥៥៥ កកកក ៖៖៖៖ កែនលង េធវើ#រកែនលង េធវើ#រកែនលង េធវើ#រកែនលង េធវើ#រែដលែដលែដលែដល វិជជ�នវិជជ�នវិជជ�នវិជជ�ន 

ប?ហ ទូ េ} ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

#រែកលមអ ៖ 
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សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ៥៥៥៥ ខខខខ ៖៖៖៖ សម�ពសម�ពសម�ពសម�ពេយនឌ័រេយនឌ័រេយនឌ័រេយនឌ័រ 

 

 

 

១. សរ�ប់លំ ត់េនះ អនកនឹងេYត តេលើព័ត៌�នលមអិតៃន#រ'ររបស់និេDជិតពីរ�ក់ ៖ រសី និងរបុស។ 

២.  �នL�ង&ងេរ#ម ែដលប'ហ ញពីេ�៉ង#រ'រ  #រឈប់សរ�ក #របណតុ ះប�ត ល និង2ថ ន�ពYទ ល់ខលួន។ 

និ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិត របុសរបុសរបុសរបុស និេDជិតនិេDជិតនិេDជិតនិេDជិត រសីរសីរសីរសី 

រ:ក់ឈនួល: $8/េ�៉ង 

ចំនួនេ�៉ង/ស:ត ហ៍: 40 

#របណតុ ះប�ត ល: អនក រត់តុ េរៀបចំមហូប �យរ2 គិតលុយ េរៀបចំសតុក 

សរ�កបិតុ�ព: 0 ៃថង 

រប�នរតួតពិនិតយ: របុស 

2ថ ន�ព�Tហ៍ពិTហ៍: េរៀប#រ 

កូន : 2 

រ:ក់ឈនួល: $6.5/េ�៉ង 

ចំនួនេ�៉ង/ស:ត ហ៍:  40 

#របណតុ ះប�ត ល: អនក រត់តុ េរៀបចំមហូប ស�អ ត 

សរ�ក�តុ�ព: 0 ៃថង 

រប�នរតួតពិនិតយ: របុស 

2ថ ន�ព�Tហ៍ពិTហ៍: េរៀប#រ 

កូន : 2 

៣. ែផអកេលើ ព័ត៌�ន&ងេលើ ពិ�កlកនុងរកុមពីរេបៀបបេងកើតបរិD#ស#រ'រែដល#ន់ែតយកចិតតទុក�ក់េលើេយនឌ័រ។ រតូវចង�ំI ឌី�មិកេយនឌ័ រ�នលកខណៈខុស

Vន កនុងសងគម��។ សូមពិ�រ�ពីបរិបទរបស់អនក។ 

កនុងសកមម�ពេនះ អនក:នេYត ត េលើលិខិតមិន េពញចិតតពីបុគគលិកេ�ជនីយ�ឋ ន�ន ក់។ ប�ទ ប់មក អនក:នេYត ត េលើប?ហ មួយចំនួនរបស់បុគគលិក មុន េពលពិ�កlពីចំណុចែដលអនក�ចេធវើ:នកនុងកែនលង េធវើ#រ 
និងរេបៀបែកលមអ។ 

 

កនុងសកមម�ព ៥ ខ អនក នឹងេYត ត េលើ ែផនកមួយចំនួន ែដលTក់ព័នធនឹង េយនឌ័ រ និង#រេរីសេអើងកនុងកែនលងេធវើ#រ។ �ន#រប?ជ ក់I #របេងកើតកែនលងេធវើ#រែដល�ន#រេVរព និង
យុតតិធម៌�ំងសរ�ប់បុ រស និង រសតី េធវើ ឲយ�ជី វកមម�នលទធ�ពទទួល:នបុគគលិក ែដល�នេទពយេ#សលយ និង#រេលើកទឹកចិតត។ 

 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី



 

កមម វិ ធី#រ រប កួតរបែជង វិស័យ�ជី វកមម&ន ត តូច េ1�2៊ន 
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៤. កត់រLកិចចពិ�កlរបស់អនកកនុងL�ង ៥ ខ។ 

 

L�ងL�ងL�ងL�ង ៥៥៥៥ ខខខខ ៖៖៖៖ កែនលងកែនលងកែនលងកែនលង េធវើ#រេធវើ#រេធវើ#រេធវើ#រែដលយកចិតតទុក�ក់េលើេយនឌ័ រែដលយកចិតតទុក�ក់េលើេយនឌ័ រែដលយកចិតតទុក�ក់េលើេយនឌ័ រែដលយកចិតតទុក�ក់េលើេយនឌ័ រ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កនុងសកមម�ពេនះ អនក:នេYត ត េលើ#របេងកើតបរិD#ស#រ'រែដលយកចិតតទុក�ក់េលើេយនឌ័ រកនុង េ�ជនីយ�ឋ ន។ 
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សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ៥៥៥៥ គគគគ ៖៖៖៖ ែផន#រែផន#រែផន#រែផន#រសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពYទ ល់ខលួនYទ ល់ខលួនYទ ល់ខលួនYទ ល់ខលួន 

 

 

១. សិ#ខ #ម�ន ក់ៗេរបើរ:ស់L�ង ៥ គ ៖ ែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួន េដើមបីសរេសរពី#រYល ស់បតូ រ ១-៣ ែដលអនកចង់:នេដើមបី ែកលមអ�ជីវកមម របស់អនក។ េ�យែផអក

េលើអវី ែដលអនក:នសិកlកនុងសកមម�ពពីមុន េតើអនកចង់ឲយ�ន#រែកលមអែដរ ឬេទ? របសិនេបើ�ន សូមសេរមចចិតតពី របព័នធែដលអនកនឹងអនុវតត ឬែកលមអ។ 
២.  កត់រLពីរេបៀបែដលអនកនឹងេធវើ#រYល ស់បតូ រ 

៣. កត់រLេពលេវ�ែដលអនកនឹងេធវើ#រYល ស់បតូ រ 

៤.  េ1ទីបញចប់ ប?ជ ក់ពីអនកទទួលខុសរតូវសរ�ប់#រYល ស់បតូ រេនះ។ 

  

េ1កនុងសកមម�ពចុង េរ#យៃនវគគ េនះ អនកនឹងសេរមចចិតតពីសកមម�ព$ក់�ក់មួយចំនួន េដើមបី ែកលមអសម�ពេយនឌ័រកនុង េ�ជនីយ�ឋ នរបស់អនក។ េ�យចង�ំពីចំណុច�ំងអស់ែដលអនក:នពិ�កl

កនលងមក សូមចំ�យេពលពីរបី�ទី េដើមបីកត់ រLមតិ រប ស់អនក។ 

 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទី 
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L�ងL�ងL�ងL�ង ៥៥៥៥ គគគគ ៖៖៖៖ ែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួន 

#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ វិធី2រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូ វ 

    

    

    

  

អនក:នបញចប់សកមម�ពចុង េរ#យៃនវគគបណតុ ះប�ត លទី ៥។ កនុងវគគ េនះ អនក េYត ត េលើសម�ពេយនឌ័រ និងពិ�កl$មួយស�ជិកពី រ េបៀបបេងកើតកែនលង េធវើ#រែដលយកចិតតទុក�ក់

េលើេយនឌ័ រ។ ចំណុចេនះ�នកនុងែផនកទី ៥.២ ៃន GPG របស់អនក។ 
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វគគបណតុ ះប�ត លទី ៦ ៖ 
របពន័ធផតលរ់'វ ន់ 
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វគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លទីទទីីទី ៦៦៦៦ ៖៖៖៖ របព័នធផតល់របព័នធផតល់របព័នធផតល់របព័នធផតល់រ'វ ន់រ'វ ន់រ'វ ន់រ'វ ន់ 

 

 

 

 

វគគបណតុ ះប�ត លេនះសំេ�ប'ហ ញពីគំនិតៃន#រទទួល2គ ល់ និង#រេលើកសរេសើរកនុងកែនលងេធវើ#រេដើមបីជំ រុញ�កបបកិ រិD និង#រអនុវតតលអកនុងចំេ�មនិេDជិត។ អនករតូវេធវើ

សកមម�ព ៣។ វគគេនះ�នេVលបំណង ៖ 

• ែសវងយល់ពីគុណតៃមលៃន#រទទួល2គ ល់ និង#រេលើកសរេសើ រ�កបបកិរិD និង#រអនុវតតលអ 

• កំណត់�កបបកិរិD និង#រអនុវតត ែដលអនកចង់:នពីនិេDជិត 

• េរបើរ:ស់វិធី2រសតៃន#រទទួល2គ ល់ និង#រេលើកសរេសើ រ$មួយនិេDជិត 

• ែសវងយល់ និងេរបើរ:ស់របព័នធផតល់រ'វ ន់$Yក យ។ 

សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ៦៦៦៦ កកកក ៖៖៖៖ �កបបកិរិDវិជជ�ន�កបបកិរិDវិជជ�ន�កបបកិរិDវិជជ�ន�កបបកិរិDវិជជ�ន និងនិងនិងនិងរបសិទធ�ព#រ'ររបសិទធ�ព#រ'ររបសិទធ�ព#រ'ររបសិទធ�ព#រ'ររបស់របស់របស់របស់និេDជិតនិេDជិតនិេDជិតនិេDជិត 

១. ពិ�កlកនុងរកុមពីសកមម�ព និងឥរិDបថមួយចំនួនែដលអនកចង់:នកនុងកែនលងេធវើ#រ និងជំរុញឲយបុគគលិករបស់អនករប#ន់&ជ ប់ 

២. កត់រLចំណុច�ំងេនះេ�យេរបើរ:ស់រក�សYទ ំងធំ ( េបើ�ន) ឬសរេសរកនុងចេ�ល ះ&ងេរ#ម (L�ង ៦ ក)។ 

៣. េរ#យេពល:នេរៀប�ប់ពី�កបបកិរិDរួច�ល់ សេងខបពីរេបៀបទទួល2គ ល់ និងេលើកសរេសើ រ�កបបកិរិD�ំងេ�ះ។ 

៥៥៥៥    ៣៥៣៥៣៥៣៥ �ទី�ទី�ទី�ទី 

 

ខលមឹ2រខលមឹ2រខលមឹ2រខលមឹ2រសេងខបសេងខបសេងខបសេងខបៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត លៃនវគគបណតុ ះប�ត ល 

 

កនុងសកមម�ពេនះ អនកនឹង េYត ត េលើគំ រូ��ៃន�កបបកិ រិD និងរបសិទធ�ព#រ'ររបស់និ េDជិត ែដលជះឥទធិពលវិជជ�នេលើកែនលងេធវើ#រ។ 

 

១៥១៥១៥១៥ �ទី�ទី�ទី�ទ ី
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L�ងL�ងL�ងL�ង ៦៦៦៦ កកកក ៖៖៖៖ របសិទធ�ព#រ'ររបសិទធ�ព#រ'ររបសិទធ�ព#រ'ររបសិទធ�ព#រ'រ និងនិងនិងនិង�កបបកិរិDរបស់�កបបកិរិDរបស់�កបបកិរិDរបស់�កបបកិរិDរបស់និ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិត 
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សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ៦៦៦៦ ខខខខ ៖៖៖៖ របព័នធផតល់រ'វ ន់$Yក យរបព័នធផតល់រ'វ ន់$Yក យរបព័នធផតល់រ'វ ន់$Yក យរបព័នធផតល់រ'វ ន់$Yក យ 

 

 

 

 

 

១. &ងេរ#មេនះL�ងប'ហ ញពីរបសិទធ�ព#រ'រ និងឥរិDបថរបស់និេDជិត ៣ �ក់កនុងរយៈេពល ១ ស:ត ហ៍ 

២.  �នL�ងេនះ 

៣.  ពិ�កlពីរេបៀបែដលអនកនឹងែបងែចកYក យ ៥ េរៀង�ល់ស:ត ហ៍ដល់និេDជិត�ំង ៣ �ក់េនះ។ 

៤.  កត់រLចេមលើយរបស់អនកកនុងL�ង ៦ ខ។ 

  

កនុងសកមម�ព ៦ ខ អនក នឹងេYត ត េលើ របព័នធផតល់ រ'វ ន់$Yក យសរ�ប់$វិធី ៃន#រទទួល2គ ល់ និង េលើកសរេសើ រ�កបបកិ រិDបុគគលិក ែដលេធវើឲយកែនលងេធវើ#រ�នលកខណៈវិជជ�ន។ 

 

េតើរបព័នធេនះដំេណើរ#រដចូេមតច? រប�នរគប់រគងផតល់Yក យមួយដល់និេDជិត េ1េពលពកួេគសេរមច:នសកមម�ពវិជជ�ន ែដលនងឹរតូវបូកសរុបេដើមបីទទួល:នរ:ក់បំ�ច ់ ឬេពលេវ�ឈប់សរ�ក។ 

ឥរិDបថ និង�កបបកិរិD�ចកំណតេ់�យរប�នរគប់រគង ឬរួមVន $មួយបុគគលិក។ អនក�ចផតល់Yក យរហូតដល់ ៥ កនុងមួយស:ត ហ៍។ រប�នរគប់រគងនឹងសេរមចចិតតកនងុករណីែដលនិេDជិត�នពនិទុ (គុណ

សមបតតិ) េសមើVន ។ េ1ចងុែខ េគនងឹបកូសរុបចំនួនYក យរបស់និេDជិត េហើយនិេDជិតែដល�នYក យេរចើននឹងទទួល:នរ'វ ន់និេDជិតេឆនើមរប�ំែខ។ 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី
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L�ងL�ងL�ងL�ង ៦៦៦៦ ខខខខ ៖៖៖៖ របព័នធរបព័នធរបព័នធរបព័នធផតល់ផតល់ផតល់ផតល់ រ'វ ន់$Yក យរ'វ ន់$Yក យរ'វ ន់$Yក យរ'វ ន់$Yក យ 

ម េម៉តម េម៉តម េម៉តម េម៉ត 

 

 

 

:៉�ផន:៉�ផន:៉�ផន:៉�ផន 

 

 

 

ដូមីនិកដូមីនិកដូមីនិកដូមីនិក 

 

 

 

 

ម េម៉តម េម៉តម េម៉តម េម៉ត :៉�ផន:៉�ផន:៉�ផន:៉�ផន ដូមីនិកដូមីនិកដូមីនិកដូមីនិក 

មកេធវើ#រ�ន់េពល�ល់ៃថង 

ចំ�យេពលេពលេពលេពលសរ�កេលើសសរ�កេលើសសរ�កេលើសសរ�កេលើស ១០ �ទី េ1ៃថងច័នទ 

េសu�ក់�ក់�ក់�ក់�ក់�ក់�ក់�ក់អតិ ថិជន:ន:ន:ន:នលអរបេសើ រ េ1ៃថងអ'គ រ 

មកេធវើ#រយឺតរយៈេពល ១០ �ទី េ1ៃថងពុធ 

េសu�ក់�ក់អតិថិជន:នលអ រប េសើ រេ1ៃថង រពហសបត¢ 

ជួយ�ក់ឥ u៉ ន់ចុះពី�នកនុង េពលសរ�កៃថងអ'គ រ 

 

មកេធវើ#រ�ន់េពល�ល់ៃថង 

ផតល់មតិ2ថ ប�កនុង កិចច របជុំ រកុម រប�ំ 

ស:ត ហ៍ 

េភលច េ:កស�អ តឯកស�ឋ នេ1ៃថង រពហសបត¢ 
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កនងុសកមម�ពេនះ អនក:នេYត តេលើរបព័នធផតល់រ'វ ន់$Yក យ និងរេបៀបែបងែចកYក យដល់និេDជិតេដើមបីផតល់រ'វ ន់ដល់�កបបកិរិDវិជជ�ន និងរបសិទធ�ព#រ'រ។ 

សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ៦៦៦៦ គគគគ ៖៖៖៖ ែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួន 

េ1កនុងសកមម�ពចុង េរ#យៃនវគគ េនះ អនកនឹងសេរមចចិតតពីសកមម�ព$ក់�ក់មួយចំនួនសរ�ប់#រផតល់ រ'វ ន់ចំ េTះរបសិទធ�ព#រ'រ និង�កបបកិ រិDរបស់បុគគលិក ែដលជះឥទធិពលវិជជ�នេលើ េ�ជនីយ�ឋ នរបស់អនក។ 
េ�យចង�ំពីចំណុច�ំងអស់ ែដលអនក:នពិ�កlកនលងមក សូមចំ�យេពលពីរបី�ទី េដើមបីកត់ រLមតិ របស់អនក។ 

 

 

១. សិ#ខ #ម�ន ក់ៗេរបើរ:ស់L�ង ៦ គ ៖ ែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួន េដើមបីសរេសរពី#រYល ស់បតូ រ ១-៣ ែដលអនកចង់:នេដើមបី ែកលមអ�ជីវកមម របស់អនក។ េ�យែផអក

េលើអវី ែដលអនក:នសិកlកនុងសកមម�ពពីមុន េតើអនកចង់ឲយ�ន#រែកលមអែដរ ឬេទ? របសិនេបើ�ន សូមសេរមចចិតតពី របព័នធ ែដលអនកនឹងអនុវតត ឬែកលមអ។ 

២. កត់រLពីរេបៀបែដលអនកនឹងេធវើ#រYល ស់បតូ រ 

៣. កត់រLេពលេវ�ែដលអនកនឹងេធវើ#រYល ស់បតូរ 

៤.  េ1ទីបញចប់ ប?ជ ក់ពីអនកទទួលខុសរតូវសរ�ប់#រYល ស់បតូ រេនះ។ 

  

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី
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អនក:នបញចប់សកមម�ពចុងេរ#យៃនវគគបណតុ ះប�ត លទី ៦។ កនងុវគគេនះ អនក:នេYត តេលើរបសិទធ�ព#រ'រ និង�កបបកិរិDវិជជ�នរបស់បគុគលិក នងិពិ�កl$មួយស�ជិកពីរេបៀបផតល់រ'វ ន់ដល់បុគគលិក។ សូម�នែផនកទី ៥.៣ ៃន 

GPG សរ�ប់ពត័៌�នបែនថម។ 

  

L�ងL�ងL�ងL�ង ៦៦៦៦ គគគគ ៖៖៖៖ ែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួន 

#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ វិធី2រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូ វ 
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វគគបណតុ ះប�ត លទី ៧ ៖  
#របេងកើតទ�ល ប់ 
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វគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទី ៧៧៧៧ ៖៖៖៖ #រ#រ#រ#របេងកើតទ�ល ប់បេងកើតទ�ល ប់បេងកើតទ�ល ប់បេងកើតទ�ល ប់ 

 

 

វគគបណតុ ះប�ត លេនះ �នេVលបំណងផតល់ឲយអនកនូវឧបករណ៍�នរបេDជន៍មួយចំនួនសរ�ប់បំេពញកិចច#ររដឋ:ល។ $ពិេសស វគគ េនះេYត តេលើឧបករណ៍

សរ�ប់#ររគប់រគងបុគគលិក។ Lមរយៈ#ររកlកំណត់រL$រប�ំ uនឹងេធវើឲយកិចច#រ��#ន់ែត'យរសួលសរ�ប់អនក និងែកលមអ របសិទធ�ព និង#រេរៀបចំកនុង�ជីវក

មម។ អនករតូវ េធវើសកមម�ព ២។ វគគ េនះ�នេVលបំណង ៖ 

• បំេពញប័ណណ េ�៉ង#រ'រនិេDជិត #លវិ�គ#រ'ររប�ំស:ត ហ៍ និងសនលឹកេ�៉ង#រ'រនិេDជិត 

• ែសវងយល់ពីស�ស�តុៃនឧបករណ៍នីមួយៗ (ឧ. រ:ក់ឈនួល#រ'រេលើសេ�៉ងសរុប េ�៉ង#រ'រធមមLសរុប) និងរេបៀបេរបើរ:ស់ឧបករណ៍នីមួយៗ 

• បេងកើតទ�ល ប់$របព័នធេដើមបីរគប់រគងចំ�យេលើក�ល ំងពលកមម េរៀង�ល់ស:ត ហ៍ និងែខ។ 

សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ៧៧៧៧ កកកក ៖៖៖៖ #រ#រ#រ#រកត់រLកត់រLកត់រLកត់រLេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ង#រ'រ#រ'រ#រ'រ#រ'ររបស់របស់របស់របស់និេDជិតនិេDជិតនិេDជិតនិេDជិត 

កនុងសកមម�ពេនះ អនក នឹងេYត ត េលើ េ�៉ង#រ'ររបស់និ េDជិត និង រេបៀបកត់ រLេ�៉ង#រ'ររបស់និេDជិត េដើមបីគណ�#រទូ�ត់សរុប។ 

  

៦៦៦៦ 

 
៣៣៣៣០០០០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី

 

ខលមឹ2រសេងខបខលមឹ2រសេងខបខលមឹ2រសេងខបខលមឹ2រសេងខបៃនៃនៃនៃនវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត លវគគបណតុ ះប�ត ល 
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១. េរបើរ:ស់ចំនួនេ�៉ង និងអរLរ:ក់ឈនួល េដើមបីគណ�េ�៉ងបំ េពញ#រ'រសរុប និង#រទូ�ត់សរុបសរ�ប់ែផនកចេ�ល ះនីមួយៗ។ 

បំេពញប័ណណ េ�៉ង#រ'រកនុងL�ង ៧ ក (១) 

២. េ1េពលអនក:នបំេពញប័ណណ េ�៉ង#រ'រYទ ល់ខលួនរួច សូមបំេពញ#លវិ�គ#រ'ររប�ំស:ត ហ៍ និងច�ប់ចមលងសនលឹកេ�៉ង#រ'រនិេDជិតសរ�ប់និេDជកកនុងL�ង

៧ ក (២)-(៦)។ 

១១១១០០០០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី

 



 

កមម វិ ធី#រ របកួតរបែជង វិស័យ�ជី វកមម&ន ត តូចេ1�2៊ន 

 

53

L�ងL�ងL�ងL�ង ៧៧៧៧ កកកក (២២២២) ៖៖៖៖ ប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ង#រ'រ#រ'រ#រ'រ#រ'រនិ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិត 

េ�ម ះរកុមហ៊ុនេ�ម ះរកុមហ៊ុនេ�ម ះរកុមហ៊ុនេ�ម ះរកុមហ៊ុន  ប័ណណ េ�៉ង# រ'រ 

L�ងL�ងL�ងL�ង ៧៧៧៧ កកកក (១១១១) ៖៖៖៖ ប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ង#រ'រ#រ'រ#រ'រ#រ'រ និេDជិតនិេDជិតនិេDជិតនិេDជិត 

េ�ម ះ រកុមហ៊ុនេ�ម ះ រកុមហ៊ុនេ�ម ះ រកុមហ៊ុនេ�ម ះ រកុមហ៊ុន ប័ណណ េ�៉ង#រ'រ 

និេDជិតនិេDជិតនិេDជិតនិេDជិត  Mohammed Bin Rahim  រប�នរគប់ រគង រកុម ១ 

[�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ]  123 Main Street  េលខទូ រស័ពទនិ េDជិត  +12 3 456 7890 

[�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ ន ទីទទីីទី ២២២២]  Bangkok, Thailand  អុី ែម៉លនិ េDជិត mbrahim@hotmail.com 
ៃថងបញចប់ៃថងបញចប់ៃថងបញចប់ៃថងបញចប់ស:ត ហ៍ស:ត ហ៍ស:ត ហ៍ស:ត ហ៍ ៖៖៖៖ 31/12/2015      

ៃថងៃថងៃថងៃថង #លបរិេចឆទ េ�៉ងធមមL េ�៉ង េលើស ឈឺ ឈប់សរ�ក សរុប 

ច័នទច័នទច័នទច័នទ 25/12/2015  0 0 0  0   

អ'គ រអ'គ រអ'គ រអ'គ រ 26/12/2015 7 0 0 0   

ពុធពុធពុធពុធ 27/12/2015 7 0 0 0   

រពហសបត¢រពហសបត¢រពហសបត¢រពហសបត¢ 28/12/2015 7 0 0 0   

សុរកសុ រកសុ រកសុ រក 29/12/2015 7 1 0 0   

េ¤រ៍េ¤រ៍េ¤រ៍េ¤រ៍ 30/12/2015 7 1 0  0  

�ទិតយ�ទិតយ�ទិតយ�ទិតយ 31/12/2015 0 0 0 0   

េ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងសរុបសរុបសរុបសរុប            

អ រLអ រLអ រLអ រL/ េ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ង    $6.50 $9.75  $0.00  $0.00   

#រទូ�ត់សរុប#រទូ�ត់សរុប#រទូ�ត់សរុប#រទូ�ត់សរុប    $-     $-     $-     $-     $-    

  ហតថ េល&និ េDជិត    #លបរិ េចឆទ 

    ហតថ េល&រប�ន រគប់ រគង       #លបរិ េចឆទ 



 

កមម វិ ធី#រ របកួតរបែជង វិស័យ�ជី វកមម&ន ត តូចេ1�2៊ន 
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និេDជិតនិ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិត  PachapornSirisom  រប�នរគប់ រគង  រកុម ២ 

[�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ]  123 Main Street  េលខ ទូរស័ពទ និ េDជិត  +12 3 456 7890 

[�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ នទីទទីីទី ២២២២]  Bangkok, Thailand  អុី ែម៉លនិេDជិត  psirisom@hotmail.com 
ៃថងបញចប់ៃថងបញចប់ៃថងបញចប់ៃថងបញចប់ស:ត ហ៍ស:ត ហ៍ស:ត ហ៍ស:ត ហ៍ ៖៖៖៖ 31/12/2015      

ៃថងៃថងៃថងៃថង #លបរិេចឆទ េ�៉ងធមមL េ�៉ងេលើស ឈឺ ឈប់សរ�ក សរុប 

ច័នទច័នទច័នទច័នទ 25/12/2015 6 0 0 0   

អ'គ រអ'គ រអ'គ រអ'គ រ 26/12/2015 6 0 0 0   

ពុធពុធពុធពុធ 27/12/2015 0 0 0 0   

រពហសបត¢រពហសបត¢រពហសបត¢រពហសបត¢ 28/12/2015 0 0 0 0   

សុ រកសុ រកសុ រកសុ រក 29/12/2015 6 0 0 0   

េ¤រ៍េ¤រ៍េ¤រ៍េ¤រ៍ 30/12/2015 6 1 0 0   

�ទិតយ�ទិតយ�ទិតយ�ទិតយ 31/12/2015 6 1 0 0   

េ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងសរុបសរុបសរុបសរុប             

អរLអរLអរLអរL/ េ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ង   $6.80  $10.20  $0.00  $0.00   

#រទូ�ត់សរុប#រទូ�ត់សរុប#រទូ�ត់សរុប#រទូ�ត់សរុប    $-     $-     $-     $-     $-    

  ហតថ េល&និេDជិត    #លបរិេចឆទ 

    ហតថ េល&រប�នរគប់ រគង       #លបរិេចឆទ 



 

កមម វិ ធី#រ របកួតរបែជង វិស័យ�ជី វកមម&ន ត តូចេ1�2៊ន 
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L�ងL�ងL�ងL�ង ៧៧៧៧ កកកក (៣៣៣៣) ៖៖៖៖ ប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ង#រ'រ#រ'រ#រ'រ#រ'រ និ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិត 

េ�ម ះរកុមហ៊ុនេ�ម ះរកុមហ៊ុនេ�ម ះរកុមហ៊ុនេ�ម ះរកុមហ៊ុន  ប័ណណ េ�៉ង#រ'រ 

និេDជិតនិ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិត  Dominic Mercado  រប�នរគប់ រគង  រកុម ៣ 

[�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ]  123 Main Street  េលខ ទូរស័ពទ និ េDជិត  +12 3 456 7890 

[�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ នទីទទីីទី ២២២២]  Bangkok, Thailand  អុី ែម៉លនិេDជិត  dmercado@hotmail.com 
#រ#រ#រ#រ បញចប់ស:ត ហ៍បញចប់ស:ត ហ៍បញចប់ស:ត ហ៍បញចប់ស:ត ហ៍ ៖៖៖៖ 31/12/2015      

ៃថងៃថងៃថងៃថង #លបរិេចឆទ េ�៉ងធមមL េ�៉ងេលើស ឈឺ ឈប់សរ�ក សរុប 

ច័នទច័នទច័នទច័នទ 25/12/2015 0 0 0 0   

អ'គ រអ'គ រអ'គ រអ'គ រ 26/12/2015 0 0 7 0   

ពុធពុធពុធពុធ 27/12/2015 0 0 7 0   

រពហសបត¢រពហសបត¢រពហសបត¢រពហសបត¢ 28/12/2015 7 0 0 0   

សុ រកសុ រកសុ រកសុ រក 29/12/2015 7 0 0 0   

េ¤ រ៍េ¤ រ៍េ¤ រ៍េ¤ រ៍ 30/12/2015 7 0 0 0   

�ទិតយ�ទិតយ�ទិតយ�ទិតយ 31/12/2015 7 1 0 0   

េ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងស រុបស រុបស រុបស រុប             

អ រLអរLអរLអរL/ េ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ង   $6.50  $9.75 $0.00  $0.00   

#រទូ�ត់ស រុប#រទូ�ត់ស រុប#រទូ�ត់ស រុប#រទូ�ត់ស រុប    $-     $-     $-     $-     $-    

  ហតថ េល&និេDជិត    #លប រិេចឆទ 

    ហតថ េល&រប�នរគប់រគង       #លប រិេចឆទ 



 

កមម វិ ធី#រ របកួតរបែជង វិស័យ�ជី វកមម&ន ត តូចេ1�2៊ន 
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L�ងL�ងL�ងL�ង ៧៧៧៧ កកកក (៤៤៤៤) ៖៖៖៖ ប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ង#រ'រ#រ'រ#រ'រ#រ'រ និ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិត 

េ�ម ះ រកុមហ៊ុនេ�ម ះ រកុមហ៊ុនេ�ម ះ រកុមហ៊ុនេ�ម ះ រកុមហ៊ុន  ប័ណណ េ�៉ង#រ'រ 

និេDជិតនិ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិត David Lin  រប�នរគ ប់រគង  រកុម ៤ 

[�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ]  123 Main Street  េលខទូរស័ពទនិ េDជិត +12 3 456 7890 

[�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ ន ទីទទីីទី ២២២២]  Bangkok, Thailand  អុី ែម៉លនិ េDជិត  dlin@hotmail.com 
ៃថងៃថងៃថងៃថង បញចប់ស:ត ហ៍បញចប់ស:ត ហ៍បញចប់ស:ត ហ៍បញចប់ស:ត ហ៍ ៖៖៖៖ 31/12/2015      

ៃថងៃថងៃថងៃថង #លប រិេចឆទ េ�៉ងធមមL េ�៉ង េលើស ឈឺ ឈប់សរ�ក សរុប 

ច័នទច័នទច័នទច័នទ 25/12/2015  0 0  0 0   

អ'គ រអ'គ រអ'គ រអ'គ រ 26/12/2015  0 0 0  0   

ពុធពុធពុធពុធ 27/12/2015  0 0 0  0   

រពហសបត¢រពហសបត¢រពហសបត¢រពហសបត¢ 28/12/2015 5 0  0  0   

សុ រកសុ រកសុ រកសុ រក 29/12/2015 5 0  0  0   

េ¤ រ៍េ¤ រ៍េ¤ រ៍េ¤ រ៍ 30/12/2015 5 0  0  0   

�ទិតយ�ទិតយ�ទិតយ�ទិតយ 31/12/2015 5 0  0  0   

េ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងសរុបសរុបសរុបសរុប             

អរLអរLអរLអរL/ េ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ង   $7.50  $11.25 $0.00 $0.00   

#រទូ�ត់សរុប#រទូ�ត់សរុប#រទូ�ត់សរុប#រទូ�ត់សរុប    $-     $-     $-     $-     $-    

  ហតថេល&និ េDជិត    #លប រិេចឆទ 

    ហតថ េល&រប�នរគ ប់រគង       #លប រិេចឆទ 



 

កមម វិ ធី#រ របកួតរបែជង វិស័យ�ជី វកមម&ន ត តូចេ1�2៊ន 
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L�ងL�ងL�ងL�ង ៧៧៧៧ កកកក (៥៥៥៥) ៖៖៖៖ ប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ង#រ'រ#រ'រ#រ'រ#រ'រ និ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិត 

េ�ម ះរកុមហ៊ុនេ�ម ះរកុមហ៊ុនេ�ម ះរកុមហ៊ុនេ�ម ះរកុមហ៊ុន ប័ណណ េ�៉ង#រ'រ 

និេDជិតនិ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិត  Vu ThiQuynhHoa  រប�នរគប់ រគង  រកុម ៥ 

[�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ]  123 Main Street  េលខ ទូរស័ពទ និ េDជិត  +12 3 456 7890 

[�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ នទីទទីីទី ២២២២]  Bangkok, Thailand  អុី ែម៉លនិេDជិត  vtqhoa@hotmail.com 
#រ#រ#រ#របញចប់ស:ត ហ៍បញចប់ស:ត ហ៍បញចប់ស:ត ហ៍បញចប់ស:ត ហ៍ ៖៖៖៖ 31/12/2015      

ៃថងៃថងៃថងៃថង #លបរិេចឆទ េ�៉ងធមមL េ�៉ងេលើស ឈឺ ឈប់សរ�ក សរុប 

ច័នទច័នទច័នទច័នទ 25/12/2015 1 0 0 0   

អ'គ រអ'គ រអ'គ រអ'គ រ 26/12/2015 1 0 0 0   

ពុធពុធពុធពុធ 27/12/2015 1 0 0 0   

រពហសបត¢រពហសបត¢រពហសបត¢រពហសបត¢ 28/12/2015 1 0 0 0   

សុ រកសុ រកសុ រកសុ រក 29/12/2015 2 0 0 0   

េ¤រ៍េ¤រ៍េ¤រ៍េ¤រ៍ 30/12/2015 2 0 0 0   

�ទិតយ�ទិតយ�ទិតយ�ទិតយ 31/12/2015 2 0 0 0   

េ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងសរុបសរុបសរុបសរុប             

អរLអរLអរLអរL/ េ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ង    $6.00 $9.00  $0.00 $0.00   

#រទូ�ត់សរុប#រទូ�ត់សរុប#រទូ�ត់សរុប#រទូ�ត់សរុប    $-     $-     $-     $-     $-    

  ហតថ េល&និ េDជិត    #លបរិេចឆទ 

    ហតថ េល&រប�នរគ ប់រគង       #លបរិេចឆទ 



 

កមម វិ ធី#រ របកួតរបែជង វិស័យ�ជី វកមម&ន ត តូចេ1�2៊ន 
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L�ងL�ងL�ងL�ង ៧៧៧៧ កកកក (៦៦៦៦) ៖៖៖៖ ប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ងប័ណណ េ�៉ង#រ'រ#រ'រ#រ'រ#រ'រនិ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិត 

េ�ម ះរកុមហ៊ុនេ�ម ះរកុមហ៊ុនេ�ម ះរកុមហ៊ុនេ�ម ះរកុមហ៊ុន  ប័ណណ េ�៉ង#រ'រ 

និេDជិតនិ េDជិតនិ េDជិតនិ េDជិត  Harron Khan  រប�នរគប់ រគង  រកុម ៦ 

[�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ�សយ�ឋ នផលូ វ] 123 Main Street  េលខ ទូរស័ពទ និ េDជិត +12 3 456 7890 

[�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ ន�សយ�ឋ នទីទទីីទី ២២២២]  Bangkok, Thailand  អុី ែម៉លនិេDជិត  hkhan@hotmail.com 
ៃថងៃថងៃថងៃថង បញចប់ស:ត ហ៍បញចប់ស:ត ហ៍បញចប់ស:ត ហ៍បញចប់ស:ត ហ៍ ៖៖៖៖ 31/12/2015      

ៃថងៃថងៃថងៃថង #លបរិេចឆទ េ�៉ងធមមL េ�៉ងេលើស ឈឺ ឈប់សរ�ក សរុប 

ច័នទច័នទច័នទច័នទ 25/12/2015 0 0 0 0   

អ'គ រអ'គ រអ'គ រអ'គ រ 26/12/2015 8 0 0 0   

ពុធពុធពុធពុធ 27/12/2015 8 0 0 0   

រពហសបត¢រពហសបត¢រពហសបត¢រពហសបត¢ 28/12/2015 8 0 0 0   

សុ រកសុ រកសុ រកសុ រក 29/12/2015 8 2 0 0   

េ¤រ៍េ¤រ៍េ¤រ៍េ¤រ៍ 30/12/2015 8 2 0 0   

�ទិតយ�ទិតយ�ទិតយ�ទិតយ 31/12/2015 8 2 0 0   

េ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងសរុបសរុបសរុបសរុប             

អរLអរLអរLអរL/ េ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ង   $15.00  $22.50 $0.00  $0.00   

#រទូ�ត់សរុប#រទូ�ត់សរុប#រទូ�ត់សរុប#រទូ�ត់សរុប    $-     $-     $-     $-     $-    

  ហតថ េល&និេDជិត    #លបរិេចឆទ 

    ហតថ េល&រប�នរគប់រគង       #លបរិេចឆទ 
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សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ៧៧៧៧ ខខខខ ៖៖៖៖ ែផន#រែផន#រែផន#រែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនសកមម�ពYទ ល់ខលួនសកមម�ពYទ ល់ខលួនសកមម�ពYទ ល់ខលួន 

េ1កនុងសកមម�ពចុងេរ#យៃនវគគ េនះ អនកនឹងសេរមចចិតតពីសកមម�ព$ក់�ក់មួយចំនួនសរ�ប់#របេងកើតទ�ល ប់ ែដលជះឥទធិពលវិជជ�នេលើេ�ជនីយ�ឋ នរបស់អនក។ េ�យចង�ំពីចំណុច�ំងអស់ែដលអនក:ន

ពិ�កlកនលងមក សូមចំ�យេពលពីរបី�ទីេដើមបីកត់ រLមតិរបស់អនក។ 

 

១. សិ#ខ #ម�ន ក់ៗេរបើរ:ស់L�ង ៧ ខ ៖ ែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួន េដើមបីសរេសរពី#រYល ស់បតូ រ ១-៣ ែដលអនកចង់:នេដើមបី ែកលមអ�ជីវកមមរបស់    អន

ក។ េ�យែផអកេលើអវី ែដលអនក:នសិកlកនុងសកមម�ពពីមុន េតើអនកចង់ឲយ�ន#រែកលមអែដរ ឬេទ? របសិនេបើ�ន សូមសេរមចចិតតពីរបព័នធ ែដលអនកនឹងអនុវតត 
ឬែកលមអ។ 

២.  កត់រLពីរេបៀបែដលអនកនឹងេធវើ#រYល ស់បតូ រ 

៣.  កត់រLេពលេវ�ែដលអនកនឹងេធវើ#រYល ស់បតូ រ 

៤.  េ1ទីបញចប់ ប?ជ ក់ពីអនកទទួលខុសរតូវសរ�ប់#រYល ស់បតូ រ េនះ។ 

L�ងL�ងL�ងL�ង ៧៧៧៧ ខខខខ ៖៖៖៖ ែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួន 

#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ វិធី2រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូ វ 

    

    

    

 

អនក:នបញចបស់កមម�ពចុងេរ#យកនុងវគគបណតុ ះប�ត លទី ៧។ កនុងវគគេនះ អនក:នេYត តេលើទ�ល ប់ែដលែកលមអ#ររគប់រគងេ�ជនីយ�ឋ នរបស់អនក ពិេសសេYត តេលើ#រេរបើរ:ស់ប័ណណ េ�៉ង#រ'រ។ អនក�ចែសវង

រកព័ត៌�នបែនថមសតីពី#របេងកើតទ�ល ប់កនុងែផនកទ ី៦ ៃន GPG។ 

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី
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វគគបណតុ ះប�ត លទី ៨ ៖ 
េសuអតិថិជន 
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វគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទី ៨៨៨៨ ៖៖៖៖ េសuអតិថិជនេសuអតិថិជនេសuអតិថិជនេសuអតិថិជន 

 

 

 

វគគបណតុ ះប�ត លេនះេYត តេលើ#រែសវងយល់ពីេសuអតិថិជនលអរបេសើរ ដូច$  #រផតល់េសuដល់អតិថិជន�ំងអស់ រួម�ំងជនពិ#រ។ អនកនឹង�នពីជំ�ញមួយចំនួន

ែដលនិេDជិត�ន ក់ៗរតូវចង�ំេ1េពលបេរមើអតិថិជន។ រតូវ�ំI អតិថិជនែតងែតរតូវ$និចច េហើយេសuលអ$រប#រសំ&ន់។ អនករតូវ េធវើសកមម�ព ៣។ វគគេនះ�នេVលបំណង 
៖ 

• េរៀនេ�ះរ2យប?ហ អតិថិជនកនុង#លៈេទសៈ$េរចើនខុសៗVន  

• េរៀនរកl�រមមណ៍េសងៀម2ង ត់កនុង2ថ ន�ពលំ:ក និងរបឈមមុខ 

• បេរមើអតិថិជនពិ#រ។ 

សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ៨៨៨៨ កកកក ៖៖៖៖ ជំ�ញជំ�ញជំ�ញជំ�ញេសuេសuេសuេសuអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជន 

កនុងវគគបណតុ ះប�ត ល ៨ ក អនកនឹងទទួល:នខលឹម2រសេងខបពីជំ�ញេសuអតិថិជនសំ&ន់ៗ េហើយអនកនឹងេYត តេលើរ េបៀបេ�ះរ2យ2ថ ន�ពែដលអតិថិជនមិនេពញចិតត។ 

 

[៥ �ទី] &ងេរ#មេនះ$ជំ�ញសំ&ន់ៗ ៃនេសuអតិថិជនលអរបេសើរ។  

១១១១. �ព�ព�ព�ពអំណត់អំណត់អំណត់អំណត់ 

របសិនេបើអនកេ�ះរ2យ$មួយអតិថិជនេរៀង�ល់ៃថង រតូវ�ន�ពអត់ធម ត់េ1េពលពួកេគរតូវ#រឲយអនកេ�ះរ2យប?ហ ។ ចំ�យេពលែសវងយល់ពីតរមូវ#ររបស់ពួកេគ។ 
អតិថិជនចង់:នេសuលអ$ង#ររប�ប់រប�ល់។ 

២២២២. #រ#រ#រ#រយកចិតតយកចិតតយកចិតតយកចិតតទុក�ក់ទុក�ក់ទុក�ក់ទុក�ក់ 

សមតថ�ព2ត ប់អតិថិជនេ�យរបុងរបយ័តន$រប#រសំ&ន់ េដើមបីផតល់ េសuលអរបេសើរ។ រប#រសំ&ន់រតូវេYត តេលើអតិថិជន�ន ក់ៗ និងេDបល់រតឡប់ែដលអនកទទួល:ន

។ 

៣៣៣៣. ជំ�ញជំ�ញជំ�ញជំ�ញទំ�ក់ទំនងទំ�ក់ទំនងទំ�ក់ទំនងទំ�ក់ទំនងច�ស់�ស់ច�ស់�ស់ច�ស់�ស់ច�ស់�ស់ 

េ1េពល�នប?ហ សំ&ន់ អនករតូវ�ន�ពច�ស់�ស់ចំេTះអតិថិជន។ ចំណុចេនះប'ក រ#រយល់ខុស ឬ#រ�ន់រចឡំ។ រប#រសំ&ន់រតូវ�ន#ររបុងរបយ័តន$$ង

�នទំនុកចិតតខពស់េពកេ1េពលេ�ះរ2យប?ហ អតិថិជន េដើមបី��Iអនក�ចយល់ច�ស់ពីប?ហ របស់ពួកVត់។ 

៤៤៤៤. ចំេណះដឹងចំេណះដឹងចំេណះដឹងចំេណះដឹងពីពពីីពីមុឺនុយមុឺនុយមុឺនុយមុឺនុយ និងនិងនិងនិងេសuេសuេសuេសu 

េដើមបី ជួយអតិថិជន អនករតូវ ដឹងពី មឺុនុយ និងេសuឲយ:នច�ស់។ មិនែមនរគប់Vន សុទធែតរតូវដឹងពីចំណុចលមអិត�ំងអស់េ�ះេទ បុ៉ែនតពួកVត់គួរដឹងពីរេបៀបេរៀបចំមុខមហូប

នីមួយៗ។ 

៥៥៥៥. សមតថ�ពសមតថ�ពសមតថ�ពសមតថ�ពេរបើរ:ស់េរបើរ:ស់េរបើរ:ស់េរបើរ:ស់�2វិជជ�ន�2វិជជ�ន�2វិជជ�ន�2វិជជ�ន 

៤៥៤៥៤៥៤៥ �ទី�ទី�ទី�ទី ៧៧៧៧ 

ខលឹម2រសេងខបៃនវគគបណតុ ះប�ត លខលឹម2រសេងខបៃនវគគបណតុ ះប�ត លខលឹម2រសេងខបៃនវគគបណតុ ះប�ត លខលឹម2រសេងខបៃនវគគបណតុ ះប�ត ល 
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រតូវេរបើរ:ស់�2វិជជ�ន េ1េពលេធវើ ទំ�ក់ទំនង$មួយអតិថិជន។ ឧ. �2អវិជជ�ន “ខញុំ មិន�ចយកវតថុ េ�ះឲយអនក:នេឡើយ។ ឥឡូវេនះ uមិន�នេ�ះេទ”។ 

�2វិជជ�ន “ខញុំសូមេ�ស េយើងមិន�នេរគឿងផសំ�ំងេនះេទ បុ៉ែនតខញុំ�ចផតល់េរគឿងផសំេផសង:ន”។ 

៦៦៦៦. ជំ�ញជំ�ញជំ�ញជំ�ញសែមតងសែមតងសែមតងសែមតង 

ជំ�ញសែមតង2មញញៗជួយអនកឲយ�នលកខណៈវិជជ�ន និងរួស�យេ1េពល�ក់ទង$មួយអតិថិជន�នប?ហ ។ $ញឹក�ប់ មនុសស�ចេរកៀមរកំេ�យ2រ2ថ ន�ព

ែដលមិន�ចរគប់រគង:ន   េហើយរប#រសំ&ន់រតូវរកl�ពរីក�យ និងេYត តេលើេសuេ1េពលេធវើ ទំ�ក់ទំនង$មួយពួកេគ។ 
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៧៧៧៧. ជំ�ញជំ�ញជំ�ញជំ�ញរគប់រគរគប់រគរគប់រគរគប់រគងេពលងេពលងេពលងេពលេវ�េវ�េវ�េវ� 

អនករតូវដឹងពីែផនកែដលអនកមិន�ចជួយអតិថិជន:ន។ ពុំ េ�ះេទ អនកនឹងរតូវចំ�យេពលេ�យឥតរបេDជន៍។ របសិនេបើអនកមិនដឹងពីដំេ�ះរ2យប?ហ  រប#រ

សំ&ន់រតូវបញជូនអតិថិជនេ}អនកេផសងេទៀត។ 

៨៨៨៨. សមតថ�ពសមតថ�ពសមតថ�ពសមតថ�ពយល់ពីយល់ពីយល់ពីយល់ពីអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជន 

សមលឹង និង2ត ប់េដើមបី ដឹងពី�រមមណ៍ �ពអត់ធម ត់ និងបុគគលិកលកខណៈរបស់អតិថិជន។ល។ រប#រេនះនឹងជួយបេងកើនទំ�ក់ទំនងរបស់អនក$មួយអតិថិជន។ 

៩៩៩៩. ចរិតេសងៀម2ង ត់ចរិតេសងៀម2ង ត់ចរិតេសងៀម2ង ត់ចរិតេសងៀម2ង ត់ 

អនកែដលពូែកែផនកេសuអតិថិជនដឹងពីរេបៀបរកl�ពេសងៀម2ង ត់ េ1រគប់2ថ ន�ព។ ពួកេគរតូវរកl�ពេសងៀម2ង ត់េដើមបី េ�ះរ2យប?ហ សរ�ប់អតិថិជនែដល�ច�ន

ប?ហ េរចើន។ 

១០១០១០១០. សមតថ�ពសមតថ�ពសមតថ�ពសមតថ�ពេ�ះរ2យេ�ះរ2យេ�ះរ2យេ�ះរ2យប?ហ េកើតេឡើងប?ហ េកើតេឡើងប?ហ េកើតេឡើងប?ហ េកើតេឡើងេ�យេ�យេ�យេ�យៃចដនយៃចដនយៃចដនយៃចដនយ 

• នរ�? អនករតូវ�នមនុសសែដលអនក�ច2កសួរ   េ1េពលអនកមិនច�ស់�ស់។ េ�ះបី$រប�នរគប់រគង�ចជួយ:នក៏េ�យ ក៏រតូវ�នអនកេផសងេទៀតែដល

�ចជួយអនក:នែដរ។ រតូវ ដឹងពីចំណុចេនះមុនេពល�នេហតុ#រណ៍ៃចដនយ េរTះuជួយអនកេ�ះរ2យ2ថ ន�ពេនះ:ន។ 

• អវី? #រដឹងពីព័ត៌�នសំ&ន់ៗេដើមបីផសពវផlយបនត េ1េពលអនករតូវ#រជំនួយេលើប?ហ  $វិធីដ៏លអេដើមបីផតល់ព័ត៌�នដល់អនកែដលនឹងជួយដល់អនក។ 

• ទំ�ក់ទំនង? េ1េពលរតូវ�នអនកចូលរួម េតើអនកនឹងេធវើ ទំ�ក់ទំនងេ�យរេបៀប�? 

១១១១១១១១. សមតថ�ពសមតថ�ពសមតថ�ពសមតថ�ពេ�ះរ2យេ�ះរ2យេ�ះរ2យេ�ះរ2យប?ហប?ហប?ហប?ហ  

ចំណុចេនះេYត តេលើសមតថ�ពរបស់អនកកនុង#រេ�ះរ2យប?ហ ។ ឆនទៈរបស់អនកកនុង#រេ�ះរ2យប?ហ ប'ហ ញអតិថិជនពីចំណុចសំ&ន់ៗ ៣ ៖ 

• អនកេYត តេលើ#រេ�ះរ2យប?ហ :នរតឹមរតូវ 

• អនកចង់បនតេ�ះរ2យរហូតទទួល:នេ$គជ័យ 

• អតិថិជន$អនកកំណត់ដំេ�ះរ2យលអបំផុត។ 

១២១២១២១២. ឆនទៈកនុង#រឆនទៈកនុង#រឆនទៈកនុង#រឆនទៈកនុង#រ េរៀនសូរតេរៀនសូរតេរៀនសូរតេរៀនសូរត 

#រ�នឆនទៈែកលមអ និងេរៀនសូរតពីកំហុស $រប#រសំ&ន់សរ�ប់េសuអតិថិជនលអរបេសើរ។ 

 

 

១.  អនក�នកនុងរកុមនឹង�នេស�រីយ៉ូ&ងេរ#ម ៖ 

េ1សល់រយៈេពល ១៥ �ទីេទៀត ដល់េ�៉ងបិទ ងេ1េពលយប់ េហើយបុរស�ន ក់:នេដើរចូលមក េ�យទទឹកេភលៀង។ េ1េពលអនកសែមតង#រគួរសម និងឲយVត់

អងគុយចុះ Vត់មិនញញឹមតប ឬេឆលើយតបេឡើយ។ Vត់:នកមមង់ និងសំឡឹងេមើលទូរស័ពទរបស់Vត់េពញមួយយប់។ #រកមមង់ េ�ះរួច �ល់េ1រយៈេពល ១៥ �ទី

េរ#យ េហើយចុងេ�:ន�ប់េផតើមស�អ តកែនលងចមអិន� រ។ េ1េពលអនកេលើកមហូបឲយេភញៀវ Vត់:ន�ំុបនតិច រួចរ:ប់I uមិនែមន$មហូបែដលVត់:នកមមង់េឡើយ 
េ�ះបី$អនករ:កដD៉ង�ក៏េ�យ។ 
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២. ពិ�កlពីរេបៀបេ�ះរ2យ2ថ ន�ពេនះេ�យេរបើជំ�ញេសuអតិថិជន&ងេលើ។ 

៣. សរេសរមតិរបស់អនកកនុងចេ�ល ះ&ងេរ#មកនុងL�ង ៨ ក ឬេលើរក�សYទ ំងធំ។ 
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សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព 
៨៨៨៨ ខខខខ ៖៖៖៖ #របេរមើ#របេរមើ#របេរមើ#របេរមើជនពិ#រជនពិ#រជនពិ#រជនពិ#រ 

កនុងសកមម�ពេនះ អនកនឹងេYត តេលើរ េបៀប��I េ�ជនីយ�ឋ ន របស់អនកសមរសបសរ�ប់ជនពិ#រ។ រប#រសំ&ន់ អនករតូ វ�ចបេរមើអតិថិជន�ំងអស់ និងបំ េពញចិតត េភញៀ វ។ 

 

&ងេរ#មេនះ$ចំណុចសំ&ន់ៗមួយចំនួនកនុង#រផតល់ េសuលអដល់អតិថិជនពិ#រ ៖ 

• ផតល់កែនលងសរ�ប់ជនពិ#រកនុងេ�ជនីយ�ឋ ន (ឧ. ជរ�ល បនទ ប់ទឹកសរ�ប់ជនពិ#រ)។ 

• មិនរតូវសននិ�ឋ នពីរបេភទពិ#រ�ព ឬពិ#រ�ពរបស់អតិថិជនេឡើយ។ 

• ពិ#រ�ពមួយចំនួនេមើលមិនេឃើញេឡើយ។ រតូវចំ�យេពលែសវងយល់ពីតរមូវ#ររបស់អតិថិជន។ 

• របសិនេបើអនកមិនច�ស់ពីកិចច#ររតូវេធវើ សូមសួរអតិថិជន “េតើអនករតូវ#រអវី?” 

L�ងL�ងL�ងL�ង ៨៨៨៨ កកកក ៖៖៖៖ ជំ�ញជំ�ញជំ�ញជំ�ញេសuអតិថិជនេសuអតិថិជនេសuអតិថិជនេសuអតិថិជន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កនុងសកមម�ពេនះ អនក:នពិ�កlពីរ េបៀបេ�ះរ2យ2ថ ន�ពលំ:ក$មួយអតិថិជន�នប?ហ  ទនទឹមនឹង#រ��I អនកេរបើ រ:ស់ជំ�ញសំ&ន់ៗកនុង#រផតល់ េសuអតិថិជនលអរបេសើរ។ 
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• របសិនេបើអនកមិន�ចយល់ពីសំដីរបស់នរ��ន ក់ រតូវសួរមតងេទៀតេ�យគួរសម។ 

• 2កសួរមុនេពលអនកផតល់#រជួយ មិនរតូវសននិ�ឋ នេឡើយ។ អតិថិជនពិ#រដឹងIេតើពួកេគរតូវ#រជំនួយ ឬ អត់ និងដឹងពីរេបៀបែដលអនក�ចជួយ:ន។ 

• សមលឹងេមើលអតិថិជន មិនែមនសំឡក់េឡើយ។ និDយេ�យYទ ល់$មួយជនពិ#រ មិនែមននិDយ$មួយអនកបកែរប ឬ អនកមក$មួយេទ។ 

• មិនរតូវប៉ះ ឬេលើកេឡើងពីសតវបេរមើេឡើយ េរTះពួកuកំពុងេធវើ#រ និងរតូវយកចិតត ទុក�ក់រគប់េពល។ 

• េសនើសុំ#រអនុ?ញ តមុនេពលប៉ះTល់រេទះរុញ ឬស�ភ រ�មួយ។ 

 
១.  �នេស�រីយ៉ូ&ងេរ#ម ៖ 

េ�ជនីយ�ឋ ន�នេភញៀវជិតេពញ ងេ}េហើយ ក៏រ2ប់ែត�នរសតី ចំ�ស់�ន ក់ជិះេលើរេទះរុញ :នចូលមកកនុងេ�ជនីយ�ឋ ន$មួយកូនរបុសរបស់Vត់។ Vត់Tក់

ឧបករណ៍ជំនួយ#រ2ត ប់ និងនិDយយឺតៗ។ �នតុទំេនរមួយេ1ែផនក&ងេរ#យបំផុត និង�នតុមួយេ1ជិត�វ រែដល�នអតិថិជន�ន ក់អងគុយ។ 

២. ពិ�កlពីរេបៀបែដលអនក�ចែសវងរកកែនលងអងគុយ និងបេរមើអតិថិជន�ំងេនះ។ 

៣.  កត់រLមតិរបស់អនកកនុងL�ង ៨ ខ ឬេលើរក�សYទ ំងធំ។ 

L�ងL�ងL�ងL�ង ៨៨៨៨ ខខខខ ៖៖៖៖ ជនពិ#រជនពិ#រជនពិ#រជនពិ#រ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១៥១៥១៥១៥ �ទី�ទី�ទី�ទ ី
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សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ៨៨៨៨ គគគគ ៖៖៖៖ ែផន#រែផន#រែផន#រែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនសកមម�ពYទ ល់ខលួនសកមម�ពYទ ល់ខលួនសកមម�ពYទ ល់ខលួន 

េ1កនុងសកមម�ពចុងេរ#យៃនវគគ េនះ អនកនឹងសេរមច េធវើសកមម�ព$ក់�ក់មួយចំនួន េដើមបី ែកលមអេសuអតិថិជន ែដល�នឥទធិពលវិជជ�នេលើ េ�ជនីយ�ឋ ន របស់អនក។ េ�យចង�ំពីចំណុច

�ំងអស់ែដលអនក:នពិ�កlកនលងមក សូមចំ�យេពលពីរបី�ទីេដើមបីកត់ រLមតិរបស់អនក។ 

 

១.  សិ#ខ #ម�ន ក់ៗេរបើរ:ស់L�ង ៨ គ ៖ ែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួន េដើមបីសរេសរពី#រYល ស់បតូ រ ១-៣ ែដលអនកចង់:នេដើមបី ែកលមអ�ជីវកមមរបស់    អន

ក។ េ�យែផអកេលើអវី ែដលអនក:នសិកlកនុងសកមម�ពពីមុន េតើអនកចង់ឲយ�ន#រែកលមអែដរ ឬេទ? របសិនេបើ�ន សូមសេរមចចិតតពីរបព័នធ ែដលអនកនឹងអនុវតត 
ឬែកលមអ។ 

២. កត់រLពីរេបៀបែដលអនកនឹងេធវើ#រYល ស់បតូ រ 

៣. កត់រLេពលេវ�ែដលអនកនឹងេធវើ#រYល ស់បតូ រ 

៤. េ1ទីបញចប់ ប?ជ ក់ពីអនកទទួលខុសរតូវសរ�ប់#រYល ស់បតូ រ េនះ។ 

L�ងL�ងL�ងL�ង ៨៨៨៨ គគគគ ៖៖៖៖ ែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួនែផន#រសកមម�ពYទ ល់ខលួន 
#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ វិធី2រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូ វ 

    

    

    

 

អនក:នបញចបស់កមម�ពចុងេរ#យកនុងវគគបណតុ ះប�ត លទី ៨។ កនុងវគគេនះ អនក:នេYត តេលើេសuអតិថជិន នងិពិ�កl$មួយស�ជិកពីរេបៀបែកលមអេសuអតិថិជន និងរេបៀបបេរមើជនពិ#រ។ �នព័ត៌�នបែនថម

េទៀតកនុងែផនកទ ី៧ ៃន GPG។ 

 

អនកនឹងកត់ស�គ ល់I អនកមិន�ន់:នេរៀនពីចំណុច�ំងអស់កនុង GPG េឡើយ។ �នឯក2រ$េរចើនេទៀតកនុង GPG ែដលអនក�ចសិកlេ1ផទះ ែដលេយើង

មិន:នេលើកមកពិ�កl ដូច$ ែផនកទី ១ ែដលេYត តេលើ�$ញ ប័ណណ  ែផនក ៧.២ និង ៧.៣ សតីពីគុណតៃមលបែនថម និងព័ត៌�នបែនថមTក់ព័នធនឹងសុវតថិ�ព និងសុខ�ពកនុង

ែផនកទី ៤ សតីពី#ររគប់រគងេរVះអគគិ ភ័យ និងជំងឺ។ �ំងេនះក៏$រប�នបទសំ&ន់ៗេដើមបី ជួយអនកឲយដំេណើរ#រេ�ជនីយ�ឋ នេ�យេ$គជ័យផងែដរ។ 

  

១០១០១០១០ �ទី�ទី�ទី�ទ ី
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វគគបណតុ ះប�ត លទី ៩ ៖ 
ែផន#រសកមម�ព�ទិ�ព 
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វគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទីវគគបណតុ ះប�ត លទី ៩៩៩៩ ៖៖៖៖ ែផន#រសកមម�ព�ទិ�ពែផន#រសកមម�ព�ទិ�ពែផន#រសកមម�ព�ទិ�ពែផន#រសកមម�ព�ទិ�ព 

 

 

 

 

េ�យ2របនទុក#រ'រ បូករួមនឹងដំេណើរ#រ�ជីវកមម&ន តតូច uមិនែមន$#រ'យរសួលកនុង#រអនុវតត#រYល ស់បតូ រ េ}Lម#រចង់:នរបស់អនកេឡើយ។ កនុងវគគេនះ អនក
នឹងពិនិតយេមើល#រ'រែដលអនកសេរមច:នកនុងអំឡុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ និងបេងកើត$ែផន#រសកមម�ព2មញញមួយេដើមបី ែកលមអ�ជីវកមមរបស់អនក។ អនករតូវេធវើសកមម�ព ១។ 

សកមម�ពសកមម�ពសកមម�ពសកមម�ព ៩៩៩៩ កកកក ៖៖៖៖ សកមម�ព�ទិ�ពសកមម�ព�ទិ�ពសកមម�ព�ទិ�ពសកមម�ព�ទិ�ព 

អនកនឹងេធវើ#រ$ជំ នៗ Lមវគគនីមួយៗ េដើមបីកំណត់សកមម�ព�ទិ�ពែដលអនក:នកំណត់កនុងវគគមុនៗ។ 

 

  

១. អនកពិ�កl$រកុម។ ស�ជិករគប់រូបនិDយពីអវី ែដលពួកេគយល់ដឹងកនុងសកមម�ពនីមួយៗ។ អនក�ប់េផតើមពីសកមម�ពទីមួយេនះ។ 

២. សរ�ប់ជំ នប�ទ ប់ អនកេរបើរ:ស់L�ង ៩ ក ៖ ែផន#រសកមម�ព�ទិ�ព។ អនកពិនិតយេមើលែផន#រសកមម�ព ែដលអនក:នបំេពញសរ�ប់វគគនីមួយៗ 

និងេរជើសេរីស#រYល ស់បតូ រ�មួយែដលអនកនឹង�ប់េផតើមមុនេគ និងេពលេវ� ៖ កនុងរយៈេពល ១ ស:ត ហ៍ ១ ែខ ឬ ២ ែខ? េរៀប�ប់សកមម�ពD៉ង

េ ច�ស់ ៣ (១៥ �ទី)។ 

៣. ស�ជិក�ន ក់ៗប'ហ ញពីែផន#រសកមម�ព�ទិ�ពរបស់ខលួន ចំែណករកុមែចករំែលកគំនិតរបស់ខលួនIេតើ ែផន#រសកមម�ព�ំងេ�ះគួរYល ស់បតូ រ ឬក៏u$វិធីដ៏លអ។ 

សិ#ខ #ម�ន ក់ៗ�នេពល ៥ �ទី (២៥ �ទី)។ 

៤. កនុងរកុម អនក�ចេរបើរ:ស់េពលេវ�បែនថមេដើមបីសេរមចIេតើអនករតូវជួបមតងេទៀត ឬD៉ង� ប�ទ ប់ពីវគគបណតុ ះប�ត ល េដើមបីអនុវតតសកមម�ពមួយចំនួន ដូច

$ #រកំណត់ៃថលេដើម។ អនក�ចេរៀបចំ#រជួបរបជំុ$រប�ំ និងពិ�កlពីរេបៀបរបឈមនឹង#រYល ស់បតូ រ ែដលអនកចង់:ន។ 

L�ងL�ងL�ងL�ង ៩៩៩៩ កកកក ៖៖៖៖ ែផន#រែផន#រែផន#រែផន#រសកមម�ព�ទិ�ពសកមម�ព�ទិ�ពសកមម�ព�ទិ�ពសកមម�ព�ទិ�ព 

#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ#រYល ស់បតូ រ$$$$�ទិ�ព�ទិ�ព�ទិ�ព�ទិ�ព វិធី2រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូ វ 

    

    

    

២០២០២០២០ �ទី�ទី�ទី�ទី 

ខលឹម2រសេងខបៃនវគគបណតុ ះប�ត លខលឹម2រសេងខបៃនវគគបណតុ ះប�ត លខលឹម2រសេងខបៃនវគគបណតុ ះប�ត លខលឹម2រសេងខបៃនវគគបណតុ ះប�ត ល 

 

៤០៤០៤០៤០ �ទី�ទី�ទី�ទី 
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#រផតល់�ទិ�ពសកមម�ព      ែដល$សកមម�ពែដលអនក:នបំេពញេ1េពលបញចប់ វគគបណតុ ះប�ត ល គឺ$ជំ នដ៏សំ&ន់។ uនឹងជំ រុញឲយអនកសេរមចចិតតពី រ េបៀបអនុវតត ែដល:ន

េរៀនកនុងវគគបណតុ ះប�ត លេនះ េ1កនុង#រ'រ និងជី វិតរប�ំៃថង។ អនក�ចេរបើ រ:ស់uរួម$មួយេសៀវ េ�ែណ�ំវគគបណតុ ះប�ត ល និងេVល#រណ៍ៃន#រអនុវតតលអ េដើមបី ែកសរមួល និង េលើកទឹក

ចិតតខលួនឯងកនុង#រ�ត់វិ�ន#រ��។ 

 

េនះ$ចុងបញចប់ៃនវគគបណតុ ះប�ត ល។ ឥឡូវេនះ អនក�ចបញចប់#រuយតៃមល:ន។ កនុងរយៈេពលពីរបីែខេរ#យ នឹង�នសកមម�ពLម�នបនតេទៀត។ 
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ឧបសមព័នធ ១ ៖ រក�សYទ ំងធំ 
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ឧបសមព័នធឧបសមព័នធឧបសមព័នធឧបសមព័នធ ១១១១ ៖៖៖៖ រក�សYទ ំងធំរក�សYទ ំងធំរក�សYទ ំងធំរក�សYទ ំងធំ 

សរេសរព័ត៌�នេនះេលើរក�សYទ ំងធំ មុនេពល�ប់េផតើមវគគបណតុ ះប�ត ល។ 

រក�សYទ ំងធំសរ�ប់សកមម�ពរក�សYទ ំងធំសរ�ប់សកមម�ពរក�សYទ ំងធំសរ�ប់សកមម�ពរក�សYទ ំងធំសរ�ប់សកមម�ព ២២២២ គគគគ 

១១១១ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កនុងជំ នទី ៦ េនះ$ចំនួនេពល� រេរចើនបំផុតែដលរតូវេរៀបចំ។ េដើមបី��របសិទធ�ព រប#រសំ&ន់រតូវេរបើរ:ស់តួេលខមធយមសរ�ប់ចំនួនេ|អី េ�យែផអកេលើ 

៖ ៃថងចុងស:ត ហ៍ (សុរក-�ទិតយ) ៃថងធមមL (ច័នទ-រពហសបត¢) ែខ/រដូវ។ 

ជំ នទី ១

• កំណត់ រ:ក់ ចំណូល សុទធ រំពឹង ទុក

• រ:ក់  វិនិេDគ ($500,000) x �គរយ ROI (12%) = $60,000

ជំ នទី ២

• កំណត់ រ:ក់ ចំេណញ  មិន គិត ពនធ 

• រ:ក់ចំណូល សុទធ ÷ (1-អរL ពនធ) = $60,000 ÷ (1-0.25) =  $80,000

ជំ នទី ៣

• កំណត់ ចំ�យ #ររ:ក់ (រ:ក់កមចី)

• $1,000,000 x 0.10 x 1 = $100,000

ជំ នទី ៤

• កំណត់ ចំ�យ របតិបតតិ#រ 

• $800,000

ជំ នទី ៥

• កំណត់ រ:ក់ចំណូលពី� រ 

• (ចំេណញមិនគិត ពនធ + #ររ:ក់ + ចំ�យរបតិបតតិ#រ) ÷ 1-40% = $1,633,333

ជំ នទី ៦

• កំណត់ចំនួនេពល  � រ  

• ចំនួនៃថង ដំេណើរ#រ x ចំនួនេ|អី x អរL បតូរ តុ 

• 365 x 100 x 2 = 73,000 េពល 

ជំ នទី ៧

• កំណត់ ៃថល មធយមសរ�ប់ � រ មួយេពល

• រ:ក់ចំណូល សរុប ÷ ចំនួន � រេពល សរុប = $1,633,333 ÷ 73000 = $22.37


