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កាអភិវឌឍសហរគាសតាមសហគមន៍ (C-BED) 

ការអភិវឌឍសហរគាសតាមសហគមន៍ (C-BED) គឺជាកមមវធីិបែតុ ុះបណ្តត ល
ជដលចាំណ្តយតិច និងបនងកើតថមីជដលនរៀបចាំនឡើងនោយអងគការអនតរជាតិខ្នងការងារ 
(ILO) នដើមបីគាាំរទការអភិវឌឍជាំនញ និងការបនងកើនសិទធិអាំណ្តចដល់សហគមន៍
មូលោា នកនុងការជកលមអជីវភាពរស់នៅ  ផលិតភាព  និងលកខខែឌ ការងារកាន់ជត
របនសើរនឡើង។ 

កនុងនមជាអភិរកមមួយននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល កមមវធីិ C-BED មានលកខែៈ
ពិនសស នពាលគឺកមមវធីិននុះរតូវបានបនងកើតនឡើងតាមរនបៀបមិតតអប់រ ាំមិតត ការសិកាជផអក 
តាមសកមមភាព នោយមិនមានតួនទីរគូបនរងៀន អនកជាំនញ ឬទីរបឹកាខ្នងនរៅ 
ជដលមានជាំនញតាមជផនកនឡើយ។ ផទុយនៅវញិ សិកាខ កាមកនុងកមមវធីិ C-BED សហការ
គាន នធវើសកមមភាព និងកិចចពិភាកាជាបនតបនទ ប់ នោយមានការជែនាំតាមជាំហាន
សមញ្ាៗកនុងនសៀវនៅជែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ ចាំនែុះដឹង ជាំនញ និង
សមតថភាពថមីៗរតូវបានបនងកើតនឡើងតាមរយៈការបងាា ត់បងាា ញរបស់សិកាខ កាម និងការ
ជចករ ាំជលកចាំនែុះដឹង និងបទពិនសធន៍ផ្លទ ល់ខលួន។ តាមវធីិននុះ កមមវធីិ
ននុះគឺជាជនរមើសជដលចាំណ្តយតិច និងមាននិរនតរភាពសរមាប់អងគភាព ឬ
សហគមន៍នន។ 

កមមវធីិ C-BED រតូវបានបនងកើតនឡើងនោយជផអកនលើករមងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសនូល
ចាំនួន ២ ជដលនរៀបចាំនឡើងនដើមបីអភិវឌឍសមតថភាពសរមាប់ការចាប់នផតើមអាជីវកមម 
និងការដាំនែើ រការអាជីវកមម តាមរយៈការនផ្លត តសាំខ្នន់នលើការនធវើទីផារ ការរគប់រគង
ហិរញ្ាវតថុ និងការនរៀបចាំជផនការសកមមភាព។ ទាំងននុះសុទធជតជាចាំែុចសាំខ្នន់កនុង
កមមវធីិ C-BED សរមាប់អនកជដលចង់កាល យជាសហរគិន និងកមមវធីិ C-BED 
សរមាប់អនកនធវើអាជីវកមមខ្នន តតូច។ មយ៉ា ងវញិនទៀត កមមវធីិននុះកាំពុងបនងកើតករមង
ឧបករែ៍ជានរចើនសរមាប់ពរងឹងសមតថភាព និងបនងកើនជាំនញអាជីវកមមសរមាប់វស័ិយ
មួយចាំនួន។ ករមងឧបករែ៍ទាំងននុះអាចយកមកអនុវតតកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លោច់
នោយជឡក ឬចរមុុះកនុងទរមង់ជាម៉ាូឌុល រួចបញ្ចូ លនៅកនុងកមមវធីិជដលមានស្សប់។ 
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ករមងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសរមាប់ការរគប់រគងផទុះសាំណ្តក់ 

ករមងវគគបែតុ ុះបណ្តត ល ៖ 

ករមងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសរមាប់ការរគប់រគងផទុះសាំណ្តក់ គួររតូវបាននរបើរបាស់
សរមាប់ជួយដល់របធានរគប់រគង និងមាច ស់ផទុះសាំណ្តក់ និងអនកជដលចង់កាល យជា
របធានរគប់រគង និងមាច ស់ផទុះសាំណ្តក់កនុងការចាប់នផតើម និងជកលមអអាជីវកមមរបស់ខលួន
។ វគគទាំងននុះនផ្លត តនលើនគាលការែ៍អាជីវកមមសាំខ្នន់ៗសរមាប់ជាមូលោា ន នោយជផអក
នលើអវីជដលសិកាខ កាមបានដឹងពីមុនអាំពីការរគប់រគងផទុះសាំណ្តក់របស់ខលួន និងជួយពួក
នគឲ្យជសវងយល់បជនថម។ មយ៉ា ងនទៀត វាអាចនរបើរបាស់ជាមូលោា នននការសិកាពី
ឧបករែ៍កមមវធីិ C-BED នផេងនទៀត ដូចជា SBO ឬ AE។ សិកាខ កាមជចករ ាំជលក
បទពិនសធន៍ និងផតល់ជផនការសកមមភាពអាទិភាព (ោ៉ា ងនហាចណ្តស់ សកមមភាព ៣ 
សរមាប់បងាា ញពីការជកលមអអាជីវកមមរបស់ពួកនគ)។ នៅនពលបញ្ច ប់វគគបែតុ ុះបណ្តត ល 
សិកាខ កាមនឹង ៖ 

 ពរងឹង និងបនងកើនចាំនែុះដឹងមានស្សប់សតីពីការអភិវឌឍផទុះសាំណ្តក់ 

 មានសមតថភាពរងឹមាាំកនុងការវភិាគជផនកការងារនន ឬសថ នភាពការងារ
បចចុបបនន 

 មានសកាត នុពលននការអភិវឌឍសហរគាស 

 កាំែត់បាននូវជាំហាន និងសកមមភាពនននដើមបីជកលមអអាជីវកមម ឬចាប់នផតើម
អាជីវកមមថមី 

 នធវើនសចកតីសនរមចពីសកមមភាពនៅនពលអនគត 

 ចាប់នផតើមនរៀបចាំជផនការកិចចសហការ   និងទាំនក់ទាំនងរបកបនោយ
របសិទធភាព។ 

នគាលការែ៍ននការអនុវតតលអ (GPG) ៖ 

កនុងនពលបែតុ ុះបណ្តត ល សិកាខ កាមនឹងទទួលបានព័ត៌មាន និងមានចាំនែុះដឹង
សតីពីនគាលការែ៍ននុះ ជដលពួកនគនឹងអាចយកនៅនរបើរបាស់នដើមបីជាំរុញការសិកា និង
គាាំរទពួកនគកនុងបនងកើត ឬជកលមអអាជីវកមមរបស់ខលួន។ នគាលការែ៍ននុះនរៀបរាប់ពី
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viii 

ការអនុវតតលអបាំផុត ឧបករែ៍ និងសកមមភាព           ជដល     បជនថមនលើអវី
ជដលមានបងាា ញកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លនដើមបីជាជាំនួយបជនថមដល់សិកាខ កាមកនុងការ
បនងកើត ឬជកលមអអាជីវកមមរបស់ខលួន។ លាំហាត់ទាំងននុះអាចអាស្ស័យនលើ
នគាលការែ៍ននការអនុវតតលអ ប៉ាុជនតរបសិននបើសិកាខ កាមមិនមាននគាលការែ៍ននុះនទ 
ពួកនគនៅជតអាចដាំនែើ រការនៅមុខបាន នហើយកនុងករែីចាាំបាច់ ពួកនគរតូវរ ាំលង
សកមមភាពននុះ។ សូម     សញ្ញា ននុះ ៖ 

 

សរចាំនពាុះរកមុសិកាខ កាម 

នរកាយនពលបញ្ច ប់វគគបែតុ ុះបណ្តត លកមមវធីិ C-BED អនកនឹងមានជផនការចាស់
លាស់សរមាប់ជាំហានជាក់ជសតងមួយចាំនួនជដលអនកអាចនរបើរបាស់នដើមបីចាប់នផតើម ឬជក
លមអអាជីវកមមរបស់អនក។ អនកនឹងមានការយល់ដឹងកាន់ជតនរចើនពីនគាលការែ៍រគឹុះ
ននការនធវើអាជីវកមម នហើយអនកនឹងបានចាប់នផតើមបនងកើតទាំនក់ទាំនងជាមួយអនកនផេង
នទៀតកនុងសហគមន៍ ជដលអាចជួយ ឬសហការជាមួយអនកនដើមបីសនរមចបាននជាគជ័យ
រួមនៅនពលខ្នងមុខ។ 

វធីិសស្រសតននវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ មានលកខែៈខុសជបលកពីអភិរកមអប់រ ាំ
របនពែី នពាលគឺមិនមានរគូបនរងៀន រគូឧនទទស ឬអនកជាំនញនដើមបីជួយអនកនឡើយ។ 
ផទុយនៅវញិ អនកនឹងរតូវសហការគាន នធវើការជារកុម នដើមបីអនុវតតតាមការជែនាំជា
ជាំហានសមញ្ាៗសរមាប់កិចចពិភាកា និងសកមមភាពកនុងនសៀវនៅជែនាំវគគបែតុ ុះ
បណ្តត លននុះ។ នោយសរជតមិនមានរបធានរកុម សមាជិករកុមទាំងអស់គួរបតូរនវនគាន
អានព័ត៌មាន និងការជែនាំឲ្យសមាជិករកុមសត ប់ នហើយសមាជិករកុមទាំងអស់នឹង
ជចករ ាំជលកការទទួលខុសរតូវនលើការតាមោននពលនវលា។ តាមវធីិថមីននុះ នយើងនឹង
សិកាពីគាន នៅវញិនៅមក តាមរយៈការជចករ ាំជលកមតិនោបល់ ជាំនញ ចាំនែុះដឹង 
និងបទពិនសធន៍។ នដើមបីសនរមចកិចចការននុះ សមាជិករកុមទាំងអស់រតូវចូលរួម
កនុងកិចចពិភាកា។  

សញ្ញា ននុះមានន័យថា អនកគួរអាននគាលការែ៍ននការអនុវតតលអនដើមបីទទួលបានព័ត៌មាន
បជនថម។ 
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ix 

មុននពល និងនរកាយនពលវគគបែតុ ុះបណ្តត ល អនកនឹងរតូវបាននសនើឲ្យបាំនពញការ
       មួយនដើមបីជសវងយល់ពី      ននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ ព័ត៌មានទាំងននុះនឹង
រតូវរកាជាសមាា ត់ និងនរបើរបាស់នដើមបីជកលមអឯកសរវគគបែតុ ុះបណ្តត ល និងការ
នរៀបចាំកមមវធីិនៅនថាខ្នងមុខ។ សិកាខ កាមមួយចាំនួនអាចនឹងរតូវបានទក់ទងនៅនថា
ខ្នងមុខ នរកាយរយៈនពល ៣ ៦ ឬ ១២ ជខ នដើមបីបាំនពញការ       មួយនទៀតសរមាប់
ការសិកាពីជផនការអាជីវកមមរបស់អនក។ 

ការជែនាំកនុងនសៀវនៅជែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ មានលកខែៈងាយស្សួល
អនុវតតតាម និងបានផតល់នពលនវលាកាំែត់សរមាប់ជាំហាននីមួយៗផងជដរ។ សូម
     សញ្ញា       ទាំងននុះ ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

មុននពលអនកចាប់នផតើមវគគបែតុ ុះបណ្តត ល សូមអនុវតតតាមជាំហានសមញ្ាៗខ្នង
នរកាមនដើមបីនរតៀមនរៀបចាំ។ 

 បាំនពញការ       មុននពលចាប់នផតើមវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ សួរអនកនរៀបចាំ 

នរបើរបាស់រកោសផ្លទ ាំងធាំជដលមានកនុងឧបសមព័នធ ១។ របសិននបើអនកមិនមានរកោសផ្លទ ាំងធាំ សូម

នរបើរកោសបជនថម ឬនសៀវនៅជែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ 

សញ្ញា ននុះបងាា ញអនកពីនពលនវលាបា៉ា ន់សម នននវគតបែតុ ុះបណ្តត ល។ 

នៅនពលអនកនឃើញសញ្ញា ននុះ សូមអានឲ្យឮៗ។ 

នៅនពលអនកនឃើញសញ្ញា ននុះ មានន័យថា អនកកាំពុងអានការជែនាំ និងនធវើសកមមភាព។ 

 

នៅនពលអនកនឃើញសញ្ញា ននុះ សូមជចករ ាំជលកព័ត៌មានកនុងរកុម។ 
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x 

របសិននបើអនកមិនមានឯកសរចមលង ឬមិនទន់បានបាំនពញការ       ននុះ។ 

 ជបងជចកជារកុមតូចៗជដលមានសមាជិក ៥-៧ នក់។ អនកនរៀបចាំនឹងជែនាំអនក
ពីវធីិសនរមចការងារននុះបានលអបាំផុត។ 

 នរ ើសសមាជិករកុមមាន ក់សរមាប់សម័រគចិតតចាប់នផតើមវគគបែតុ ុះបណ្តត លឲ្យនធវើជា “
អនកអានកនុងរកុម”។ “អនកអានកនុងរកុម” មានតួនទីអានព័ត៌មាន និងការជែនាំ
សកមមភាពឲ្យសមាជិករកុមសត ប់។ រាល់សមាជិករកុមជដលនចុះអកេរអាចនធវើជា 
“អនកអានកនុងរកុម” បាន នហើយអនកគួរបតូរនវនសមាជិករកុមឲ្យនធវើជា 
“អនកអានកនុងរកុម” កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ។  

សមាជិករកុមទាំងអស់រតូវទទួលខុសរតូវនលើការពិនិតយនពលនវលា ប៉ាុជនតសមាជិក
រកុមមាន ក់គួររតូវបាននរជើសនរ ើសសរមាប់វគគបែតុ ុះបណ្តត លនីមួយៗ នដើមបីរ ាំលឹករកុម 
  នពលនវលាកាំែត់សរមាប់ជាំហានមួយ        ។ អនកមិនចាាំបាច់អនុវតតតាម
នពលនវលាកាំែត់តឹងរងឹនពកននុះនទ ប៉ាុជនតអនករតូវរគប់រគងនពលនវលាសរមាប់
វគគបែតុ ុះបណ្តត លទាំងមូល។ របសិននបើសកមមភាពមួយមានរយៈនពលយូរជាង
នពលនវលាកាំែត់ សូមពយោមសនេាំសាំនចនពលនវលាកនុងសកមមភាពនផេងនទៀតនដើមបី
រកាតុលយភាព។ 

សមាជិករកុមទាំងអស់ នឹងទទួលបាននសៀវនៅជែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត ល
ដូចគាន ។ សមាជិកអាចនឹងបាំនពញការងារជាបុគគលកនុងការជែនាំទាំងននុះ ទនទឹមនឹង
ការងារ រកុម។ រកុមអាចបាំនពញសកមមភាពរួមគាន នលើរកោសផ្លទ ាំងធាំ របសិននបើមាន។ 

 
 

សូមចូលរមួកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លនោយរកីរាយ! 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទ ី១ ៖ 
សេចក្្ីសផ្ើម 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ១ ៖ នសចកតីនផតើម 

 

 

 

 

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ អនកនឹងបានសគ ល់សមាជិកនផេង និងអភិរកមននការ
សិកាកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ។ នយើងសិកានោយមិនមានរគូបនរងៀននឡើយ។ 
អនកជួយគាន ជចករ ាំជលកបទពិនសធន៍នផេងៗ និងសួរសាំែួរ របសិននបើអនកមិនយល់
ពីសកមមភាពណ្តមួយ។ នគាលបាំែងននវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះគឺ ៖ 

 សគ ល់ន ម្ ុះសិកាខ កាមមួយចាំនួន 

 យល់ពីអភិរកមននការសិកាកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត ល ដូចជា សកមមភាព និង
ការងាររកុម 

 យល់ពីសរៈសាំខ្នន់ននការផតល់មតិនោបល់នន 

សកមមភាព ១ ក ៖ ការសគ ល់គាន  

 

 

១. សិកាខ កាមមាន ក់ៗជែនាំខលួន នោយផតល់ព័ត៌មានពី ៖ 

 ន ម្ ុះនពញ និងន ម្ ុះនៅនរៅ ជដលអនកចូលចិតតនរបើកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

 អាសយោា នផទុះសាំណ្តក់ 

 រយៈនពលនបើកអាជីវកមមផទុះសាំណ្តក់ (របសិននបើអាច) 

 នគាលបាំែងរបស់អនកកនុងការចូលរួមវគគបែតុ ុះបណ្តត ល និងកតីរ ាំពឹងទុករបស់

២០ នទី 

 

កនុងសកមមភាព ១ ក អនករតូវជែនាំខលួននោយសនងខបនដើមបីជាការសគ ល់គាន ។ 

សកម 

២០ នទី 

 

ខលឹមសរសនងខបននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 
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អនកនដើមបីជួយដល់អាជីវកមមរបស់ខលួន។ 

២. សិកាខ កាមមាន ក់ៗជចករ ាំជលករូបថត   ប័ែណ ឬគាំនូរផទុះសាំណ្តក់របស់ខលួនដល់
សិកាខ កាមនផេងនទៀត។ បងាា ញព័ត៌មានទាំងននុះនលើជញ្ញា ាំង ឬនៅកណ្តត លតុ ឬ
បងាា ញតាមទូរស័ពទចល័ត។ 

៣. បាំនពញកនុងសនលឹកខ្នងនរកាម (របសិននបើមិននធវើនពលននុះ អនកអាចនធវើកនុងនពល
សរមាកញុាំអាហារសរមន់ និងសរមាកញុាំបាយនថារតង់បាន) 

 

 

 

  

តារាង ១ ក ៖ ព័ត៌មានរបស់សិកាខ កាម 

ន ម្ ុះសិកាខ កាម អាសយោា នផទុះសាំណ្តក់ នលខទូរស័ពទ/អីុជម៉ាល 

   

   

   

   

   

   

   

   

កនុងសកមមភាពននុះ អនកបានសគ ល់សមាជិករកុម និងព័ត៌មានមួយចាំនួនពីអាជីវកមមរបស់ពួកនគ។ 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទ ី២ ៖ 
ការបស្កើតរបព័នធ 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ា ន 
នសៀនៅជែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត លសតីពីផទុះសាំណ្តក់ និងសណ្តា គារខ្នន តតូច 

វគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ២ ៖ ការបនងកើតរបព័នធ 

 

 

 

 

 

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ អនកនឹងពិនិតយនមើលគុែតនមលននការនរបើរបាស់របព័នធ
នដើមបីធានរបតិបតតិការផទុះសាំណ្តក់ ឬសណ្តា គារដ៏រលូន។ អនករតូវនធវើសកមមភាព ៣។ 
វគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះមាននគាលបាំែង ៖ 

 កាំែត់រកអតថរបនោជន៍ននអភិរកមជផអកតាមរបព័នធសរមាប់ការរគប់រគង 

 កាំែត់រកអាជីវកមមជដលមិនបានអនុវតតអភិរកមជផអកតាមរបព័នធ 

 យល់ដឹងពីនគាលការែ៍ននការអនុវតតលអ 

 ដឹងថា នគាលការែ៍ននការអនុវតតលអនឹងជួយពួកនគបនងកើតរបព័នធនដើមបីជកលមអ
អាជីវកមមរបស់អនក។ 

សកមមភាព ២ ក ៖ គាំរ ូ

កនុងសកមមភាព ២ ក អនកនឹងបានដឹងពីនរឿងរា៉ា វរបស់ផទុះសាំណ្តក់ពីរជដលនរៀបរាប់នោយនភាៀវ
ថមីៗមួយចាំនួន នដើមបីជួយអនកយល់ដឹងពីគុែតនមលននរបព័នធកនុងផទុះសាំណ្តក់ និងសណ្តា គារ។ 
អនកគួរសត ប់ពីបទពិនសធន៍របស់ពួកនគនោយរបុងរបយ័តន នដើមបីជួយអនកនធវើសកមមភាពបនទ ប់។ 

នតើមានសិកាខ កាមណ្តមាន ក់ចង់អាននរឿងរា៉ា វដាំបូងននុះឲ្យរកុមសត ប់ ឬនទ? នយើងមានរយៈនពល ១០ នទី
សរមាប់សកមមភាពននុះ។ 

 

 

កាលពី ២ ឆ្ន ាំមុន អនកស្សីគីមបានកាល យជារបធានរគប់រគងផទុះសាំណ្តក់ Blue 
ជដលជាផទុះចាំណ្តស់ដ៏ស្សស់សអ តមួយជដលមាន ១០ បនទប់នៅជកបរទីរបជុាំជនរកុង។ 
អនកស្សីគីមរកីរាយឥតឧបមា។ គាត់ជតងជតរកីរាយនឹងការនដើរកាត់ផទុះសាំណ្តក់ននុះ 

៨០ នទី ១ & ២ ១ 

ខលឹមសរសនងខបននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

 

(៥ នទី) នរឿងរា៉ា វរបស់ផទុះសាំណ្តក់ Blue 

 



ILO - កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ា ន 
  

6 

នហើយគាត់ជតងជតចង់នធវើការនៅទីននុះ។ ប៉ាុជនតនៅសបាត ហ៍ដាំបូង អនកស្សីគីម ពិត
ជានរកៀមរកាំោ៉ា ងខ្នល ាំងនៅនពលទទួលបានការមិននពញចិតតជានរចើនពីអតិថិជន។ ខ្នង
នរកាមននុះជាមតិនោបល់មួយចាំនួន ជដលគាត់ទទួលបាន ៖ 

 “នហតុអវីបានជាមិនមានកានហវនៅត នៅនពលរពឹក?” នតើ
អាហារនពលរពឹកមិនបានរួមបញ្ចូ លកានហវនទ ឬ?” 

 “នហតុអវីនទើបមានសាំបុកពីងពាងនៅនលើពិតានកនុងបនទប់?” ខាុាំខ្នល ចពីងពាង
ខ្នល ាំងណ្តស់! 

 “នហតុអវីបានជាមិនមាននរណ្តមាន ក់ជួយខាុាំជសវងរកជវ ៉ានតាការពារពនលឺនថា?” 

នៅនពលអនកស្សីគីមសកសួរបុគគលិករបស់គាត់ពីមូលនហតុ ជដលមិនមាន
កានហវនៅត នៅនពលរពឹក ពួកនគមិនដឹងពីមូលនហតុនឡើយ។ មិនមាននរណ្តមាន ក់រតូវ
បានចាត់តាាំងឲ្យឆុងកានហវនឡើយ នហើយនៅនពលជដលអនករគប់គាន សុទធជតអាចឆុង
កានហវបាន មិនមាននរណ្តនធវើកិចចការននុះនសុះ។ បនទ ប់មក គាត់បានសួរបុគគលិក
ពីមូលនហតុជដលមានសាំបុកពីងពាងនលើពិតានបនទប់នភាៀវ។ អនកនរៀបចាំបនទប់មិនបានដឹង
ពីមូលនហតុនឡើយ  ប៉ាុជនតបានពនយល់ថា នោយសរជតធាតុអាកាសជរបរបួលនទើបមាន
សាំបុកពីងពាង។ នៅនពលអនកស្សីគីមសកសួរពីជវ ៉ានតាការពារពនលឺនថា និនោជិត
រាយការែ៍ថា បាននឃើញជវ ៉ានតាមួយចាំនួនកនុងបនទប់ញុាំអាហារនពលរពឹកជដរ 
ប៉ាុជនតមិនដឹងជានៅណ្តអស់។ 

អនកស្សីគីមដឹងថា នភាៀវសាំជដងការមិននពញចិតតចាំនពាុះបញ្ញា ទាំងននុះ ប៉ាុជនតបុគគលិក
ហាក់មិននអើនពើទល់ជតនសុះ។ អនកទទួលនភាៀវ និងអនកនរៀបចាំបនទប់និោយនោយខលីថា 
អតិថិជនជតងជតរអ៊ាូរទាំដូនចនុះឯង។ 

បចចុបបនន នពាលគឺនរកាយរយៈនពល ២ ឆ្ន ាំននការនធវើជារបធានរគប់រគងកនុង
ផទុះសាំណ្តក់ Blue អនកស្សីគីមមិនសូវនពញចិតតការងារននុះនឡើយ។ គាត់បានលឺពីការ
មិននពញចិតតស្សនដៀងគាន ននុះរគប់នពល នហើយបចចុបបនន គាត់បានទទួលសគ ល់ថា 
អតិថិជនជតងជតរអ៊ាូរទាំ និងមិនអាចចាត់វធិានការជកលមអអវីបាននឡើយ។ 
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នលាកលីគឺជារបធានរគប់រគងផទុះសាំណ្តក់ Yellow ជដលមាន ១០ បនទប់ និងសថិត
កនុងតាំបន់សាប់សា ត់មួយ ជដលមានចាំងាយប៉ាុនម នរចកពីទីរបជុាំជនរកុង។ 
ផទុះសាំណ្តក់ននុះតូច នហើយបនទប់ក៏តូចជដរ ប៉ាុជនតវាមានសួនផ្លក ដ៏ស្សស់សអ ត។ 
ជានរៀងរាល់នថា នលាកលីជតងោក់ផ្លក ស្សស់កនុងរគប់បនទប់ទាំងអស់។ នៅនពលគាត់នដើរ
កាត់ផទុះសាំណ្តក់ននុះ គាត់ជតងជតញញឹម។ គាត់នពញចិតតនឹងសត ប់មតិនោបល់
ពីនភាៀវ។ 

 “ខាុាំ មិនចង់ចាកនចញពីទីននុះនឡើយ។ ខាុាំនពញចិតតនឹងសន ក់នៅឲ្យបានយូរ”។ 

 “បុគគលិកនៅទីននុះគឺអសច រយជមនជទន! អនកនរៀបចាំបនទប់ជថមទាំងបាន
យកជសបកនជើងខាុាំ នៅជួសជុលនទៀតផង”។ 

 “បនទប់របស់នយើងតូច ប៉ាុជនតវាសអ ត និងមានផ្លសុកភាព។ 
ខាុាំ មិនយល់ទស់នទ”។ 

 “ខាុាំ នឹងជែនាំពីផទុះសាំណ្តក់ Yellow តាមបណ្តត ញអីុននធើែិត”។ 

បនទ ប់ពីបានោក់ផ្លក ស្សស់នៅកនុងផទុះសាំណ្តក់ នលាកលីបាននដើរនៅចង្រ្ងាក ន។ ននុះ
ជានពលញុាំអាហារនពលរពឹក នហើយនភាៀវជានរចើនកាំពុងញុាំអាហារ ប៉ាុជនត
ចង្រ្ងាក នមានអនម័យ និងសណ្តត ប់ធាន ប់។ នលាកលីរកនឡកនមើល
តារាងនផទៀងផ្លទ ត់ខ្នងនរកាយទវ រចង្រ្ងាក ន។ គាត់រកនឡកជុាំវញិ និងកត់សមាគ ល់ថា កិចច
ការទាំងអស់កនុងតារាងសុទធជតបានបាំនពញចប់សពវរគប់។ 

អនកនរៀបចាំបនទប់យូរឆ្ន ាំគឺជាចុងនៅ នហើយនលាកលីបានពិនិតយនមើលនោយនមាទន
ភាព នៅនពលចុងនៅនរៀបចាំអាហារោ៉ា ងនលឿន និងរបកបនោយរបសិទធភាព។ 
មុននពលចាប់នផតើមបនរមើអាហារនពលរពឹក គាត់បាននរៀបចាំអវីៗចាាំបាច់ទាំងអស់។ 
ឥឡូវននុះ គាត់អាចនផ្លត តនលើការចមអិនអាហារ នហើយគាត់មិនចាាំបាច់ជសវងរក
អវីនផេងនទៀតនឡើយ នរពាុះវានៅទីននុះទាំងអស់នហើយ។ 

កនុងកជនលងញុាំអាហារ មុននពលគាត់ចាប់នផតើមនិោយជាមួយនភាៀវ គាត់បាន

នតើមានសិកាខ កាមណ្តមាន ក់ចង់អាននរឿងរា៉ា វទី ២ ជដរ ឬនទ? 

(៥ នទី) នរឿងរា៉ា វរបស់ផទុះសាំណ្តក់ Yellow 
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រកនឡកនមើលជុាំវញិ និងនឃើញថាមានរនបៀបនរៀបរយលអ។ មានកានហវជានរចើន និង
ទឹកនៅត សរមាប់ឆុងជត។ នរគឿងផេាំ និងរបោប់ោក់កជនេងសរមាប់ញុាំអាហារមាន
អនម័យ និងោក់នលើតុ។ នផទករមាល និងករមាលតុគឺសអ ត នហើយការងារទាំងអស់
បានបាំនពញរួចរាល់។ 

នលាកលីបានរគប់រគងផទុះសាំណ្តក់ Yellow រយៈនពល ១០ ឆ្ន ាំ។ គាត់នៅជត
ស្សឡាញ់ការងារននុះ។ គាត់មានយុតតិធម៌ចាំនពាុះបុគគលិក នហើយពួកនគនសម ុះរតង់នឹង
គាត់ខ្នល ាំងណ្តស់។ គាត់ដឹងថា គាត់អាចទុកចិតតបុគគលិកមាន ក់ៗកនុងការបាំនពញកិចចការ
ជដលរតូវនធវើ។ តាមពិត នលាកលីដឹងថា ពួកនគនឹងបាំនពញកិចចការនរចើនជាងននុះ។ ឧ. 
ពួកនគបានយកជសបកនជើងនភាៀវនៅជួសជុល ជួយនភាៀវនផាើរកញ្ច ប់ឥវា៉ា ន់ និងជសវងរក
ទឹកសជែត កនសៀងនៅផារ នៅនពលមានការនសនើសុាំពីនភាៀវ។  

នភាៀវពិតជារកីរាយបាំផុត មានន័យថា និនោជិតក៏រកីរាយជដរ នហើយនលាកលីក៏
ដូចគាន ។ នលាកលី នជឿជាក់ថា អាថ៌កាំបាាំង និងនដើមនហតុននភាពនជាគជ័យននុះគឺរបព័នធ
ជដលគាត់បាននរៀបចាំ។ 

 

 

 

សកមមភាព ២ ខ ៖ កិចចពិភាការកមុ 

 

 

កនុងសកមមភាព ២ ខ អនកនឹងពិនិតយនមើលរបព័នធជដលបានកាំែត់ និងពិភាកាពីគុែ

តនមលននរបព័នធកនុងផទុះសាំណ្តក់ និងសណ្តា គារ។ 

 

កនុងសកមមភាព ២ ក អនកបានដឹងពីនរឿងរា៉ា វននផទុះសាំណ្តក់ពីរ និងទសេនៈរបស់នភាៀវ។ 

អនកបានដឹងពីរនបៀបជដលរបព័នធជួយជកលមអនភាៀវ និនោជិត និងបទពិនសធន៍របស់

របធានរគប់រគង។ 

នតើពាកយ “របព័នធ” មានន័យដូចនមតច? សូមរកនឡកនមើលរកោសផ្លទ ាំងធាំ ២-របព័នធ ៖ 

ករមងនីតិវធីិលមអិតជដលរតូវបានបនងកើតនឡើងនដើមបី ៖ 

 នធវើសកមមភាពជាក់លាក់ 

 បាំនពញកាតពវកិចច 

 នោុះស្សយបញ្ញា របកបនោយរបសិទធភាព និងមានគុែភាពជតមួយ។ 



ILO - កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ា ន 
  

9 
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របសិននបើអនកចង់ឲ្យផទុះសាំណ្តក់របស់អនកដាំនែើ រការនោយរបសិទធភាព និង
មានគុែភាពជតមួយ វធីិមួយដ៏លអបាំផុតគឺការបនងកើតរបព័នធ។ នគាលការែ៍ននការ
អនុវតតលអ (GPG) នឹងជួយអនកសនរមចកិចចការននុះ។ នគាលការែ៍ននុះមាន
មតិនោបល់ជានរចើនសរមាប់ការបនងកើតរបព័នធសរមាប់ផទុះសាំណ្តក់ និងសណ្តា គារ។ វា
នឹងជួយអនកកនុងការបនងកើតរបព័នធនដើមបីជកលមអជាំនញរគប់រគងរបស់អនក ជួយអនក
បែតុ ុះបណ្តត លបុគគលិក និងជួយអនកកនុងការទក់ទញនភាៀវ។ សូមអានជផនកទី ១។ 

នតើរបព័នធរតូវមានលកខែៈសមុគសម ញ ឬនទ? សូមនមើលរកោសផ្លទ ាំងធាំ ២។ 
របព័នធលអជតងជតមានតារាងនផទៀងផ្លទ ត់ជាលាយលកខែ៍អកេរជដលចាស់លាស់ 
និងងាយអនុវតតតាម និងមិនចាាំបាច់សមុគសម ញនឡើយ។ តារាងនផទៀងផ្លទ ត់សមញ្ាមួយ
នឹងអាចឲ្យនិនោជិតដឹងចាស់ពីកតីរ ាំពឹងទុកនលើខលួន និងជាសញ្ញា ននការរគប់រគង
របកបនោយរបសិទធភាព។ 

 

១. ពិភាកាកនុងរកុមពីគុែតនមល និងសរៈសាំខ្នន់ននរបព័នធកនុងផទុះសាំណ្តក់ និង
សណ្តា គារ 

២. រួមគាន ពិភាកា និងនឆលើយសាំែួរកនុងតារាង ២ ក។ កត់រតាគាំនិត និង
ការពិភាការបស់អនកកនុងចននល ុះខ្នងនរកាម។ 

  

២៥ នទី 
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តារាង ២ ខ ៖ គុែតនមលននរបព័នធ 

១. ផតល់ឧទហរែ៍មួយចាំនួនពី
របព័នធមានស្សប់ (របសិននបើ
អនកមាន) កនុងផទុះសាំណ្តក់ ឬ
សណ្តា គាររបស់អនក។ 

 

២. នតើនិនោជិតយល់ជបបណ្តពី
ការនរៀបចាំរបព័នធជានស្សច? 

 

៣. នតើអនកជកលមអអាជីវកមមរបស់
អនកនោយបនងកើតរបព័នធកាន់ជត
នរចើន (សរមាប់  កាំែត់    
នរៀបចាំថវកិា ការលក់ និងការនធវើ
ទីផារ រគាអាសនន យកចិតតទុក
ោក់នលើបរសិថ ន។ល។) នោយ
រនបៀបណ្ត? 

 

 

កនុងសកមមភាព ២ ខ អនកបានពិនិតយនឡើងវញិពីរបព័នធជដលបានកាំែត់ និងពិភាកាពីរនបៀប
ជដលរបព័នធអាចជួយអនកបាន។ នរៅពីននុះ អនកបានអាន GPG ពីចាំែុចជដលអនកបាន

រកនឃើញនូវឧបករែ៍មួយចាំនួនជដលអាចជួយអនកអនុវតតរបព័នធកនុងអាជីវកមមរបស់អនក។ 
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សកមមភាព ២ គ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

កនុងសកមមភាពចុងនរកាយននវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ អនកនឹងសនរមចចិតតនលើ
សកមមភាពជាក់លាក់មួយចាំនួននដើមបីជកលមអ ឬបនងកើតរបព័នធកនុងផទុះសាំណ្តក់របស់អនក។ នោយ

ចងចាាំនូវរាល់ចាំែុចជដលអនកបានពិភាកាកនលងមកអាំពីការបនងកើតរបព័នធ សូមចាំណ្តយនពលពីរបីនទី

នដើមបីកត់
រតាមតិរបស់អនក។ 

 

១. សិកាខ កាមមាន ក់ៗនរបើរបាស់តារាង ២ គ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួននដើមបី
សរនសរពីការផ្លល ស់បតូរ ១-៣ ជដលអនកចង់បាននដើមបីជកលមអ
របព័នធកនុងអាជីវកមមរបស់អនក។ នោយជផអកនលើអវីជដលអនកបានសិកា
កនុងសកមមភាពពីមុន នតើអនកចង់ឲ្យមានការជកលមអជដរ ឬនទ? របសិននបើមាន សូម
សនរមចចិតតពីរបព័នធជដលអនកនឹងអនុវតត ឬជកលមអ។ 

២. កត់រតារនបៀបជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៣. កត់រតាពីនពលនវលាជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៤. នៅទីបាំផុត បញ្ញា ក់ពីអនកជដលនឹងទទួលខុសរតូវនលើការផ្លល ស់បតូរននុះ។ 

 

តារាង ២ គ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 
ការផ្លល ស់បតូ រ វធីិ     នពលនវលា អនកទទួលខុសរតូវ 
    

    

១០ នទី 
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អនកបានបញ្ច ប់សកមមភាពចុងនរកាយននវគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ២។ កនុងវគគននុះ អនកបានពិនិតយ
នមើលរបព័នធជដលអនករតូវការកនុងផទុះសាំណ្តក់ និងតួនទីសាំខ្នន់របស់របព័នធននុះចាំនពាុះ

បទពិនសធន៍របស់នភាៀវ។ អនកអាចអានជផនកទី ១ នន GPG នដើមបីទទួលបានព័ត៌មានបជនថមពីរបព័នធ។
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទ ី៣ ៖ 
ការសធវើទីផារ 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ា ន 
នសៀនៅជែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត លសតីពីផទុះសាំណ្តក់ និងសណ្តា គារខ្នន តតូច 

វគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ៣ ៖ ការនធវើទីផារ 

 

 

 

 

 

សកមមភាព ៣ ក ៖ ការអនងកត 

 

 

 

 

 

 នតើអនកបានដឹងតនមលបនទប់របស់ផទុះសាំណ្តក់នផេងនទៀតកនុងរដូវកាលនផេងៗ ឬ
នទ? នតើវារាប់បញ្ចូ លអវីខលុះ?   បាទ/ចាស  នទ 

 នតើអនកដឹងពីអវីជដលនធវើឲ្យអតិថិជននរជើសនរ ើសផទុះសាំណ្តក់របស់អនក ឬនទ? នតើ
អវីនធវើឲ្យពួកនគចង់ចាំណ្តយរបាក់នរចើនចាំនពាុះផទុះសាំណ្តក់របស់អនក?  
បាទ/ចាស  នទ 

៤០ នទី ២ 

ខលឹមសរសនងខបននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

កនុងវគគននុះ អនកនឹងទទួលបានខលឹមសរសនងខបពីជផនកសាំខ្នន់មួយននការនធវើ ទីផារ 

នពាលគឺការកាំែត់តនមល។ អនករតូវនធវើសកមមភាព ២។  វគគននុះមាននគាលបាំែង ៖ 

 ជសវងយល់ពីសរៈសាំខ្នន់ននការកាំែត់តនមល 

 យល់ដឹងពីឧបករែ៍សរមាប់កាំែត់តនមល ដូចជា ការវភិាគអតិថិជនបចចុបបនន 

និងគូរបកួតរបជជង។ 

កាំែត់សាំែួរនដើមបីបញ្ចូ លកនុងការអនងកត។ 

 

ការវភិាគលមអិតពីនភាៀវ ឬអតិថិជនបចចុបបននគឺជាគនលឹុះសរមាប់អាជីវកមមរបស់អនក។ 

កនុងសកមមភាពននុះ អនករតូវពិនិតយនមើលរនបៀបនធវើការអនងកត មុននពលនរៀបចាំការអនងកត

នោយខលួនឯង។ 

(១០ នទី) 

នដើមបីធានថា អនកផតល់ជនរមើសរតឹមរតូវសរមាប់អតិថិនជន របការសាំខ្នន់រតូវនធវើការ

អនងកតពីនភាៀវបចចុបបននកនុងកជនលងការងាររបស់អនក។ ទិននន័យទទួលបានពីការអនងកតនឹង

ជួយអនកកនុងការសននិោា ន ជកសរមួលមតិរបស់អនក និងគាាំរទការអភិវឌឍអាជីវកមម។ 

សូមសួរសាំែួរខ្នងនរកាម ៖ 
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សូមអានជផនកទី២ នន GPG និងឧបករែ៍ទី ៣ ននការនធវើទីផារ សតីពីសាំែួរការ
អនងកតជដលមានការជែនាំ។ វាអាចនរបើរបាស់នដើមបីទទួលបានព័ត៌មានសាំខ្នន់ៗជដល
នឹងផតល់ទិននន័យសរមាប់ជផនការអាជីវកមមរបស់អនក។ ការអនងកតគួរនធវើនឡើងនៅទីតាាំង 
៣-៤ ខុសៗគាន  នពាលគឺរតូវទទួលបានព័ត៌មានពីអតិថិជនបចចុបបនន និង
អតិថិជននគាលនៅ។ រតូវធានថា អនកទទួលបានការអនុញ្ញា តពីអាជាា ធរពាក់ព័នធ 
របសិននបើអនករតូវរបមូលទិននន័យកនុងកជនលងសធារែៈ។ សូមអនុវតតតាម
ចាំែុចខ្នងនរកាម ៖ 

 ជែនាំខលួនឯងឲ្យអនកចូលរួមបានសគ ល់ 

 ផតល់ព័ត៌មានដល់អនកចូលរួមថា ទិននន័យននុះមិនមានបងាា ញន ម្ ុះនឡើយ 

 នរៀបរាប់ពីមូលនហតុននការរបមូលទិននន័យ 

 នៅនពលបញ្ច ប់ការអនងកត រតូវអរគុែអនកចូលរួមសរមាប់នពលនវលារបស់
ពួកនគ។ 

ការនរជើសនរ ើសអនកចូលរួម ៖ 

 កាំែត់ទីតាាំង ៣-៤ កនុងកជនលងការងាររបស់អនក 

 នរជើសនរ ើសអាំឡុងនពលមួយ និងរបមូលទិននន័យកនុងនពលជតមួយ (ឧ. នថារតង់) 

 ធានថា មានតាំណ្តងនសមើគាន សរមាប់បុរស និងស្រសតី 

 ធានថា អនកចូលរួមមិនធាល ប់បាននធវើការអនងកតននុះពីមុនមក 

 នរជើសនរ ើសចាំនួនអនកចូលរួមនសមើៗគាន ពីទីតាាំងនីមួយៗ 

 នរជើសនរ ើសរបជាជនកនុងមូលោា ន និងអនកនទសចរែ៍ និងផតល់
សរៈសាំខ្នន់នសមើគាន នៅតាមរកុមនគាលនៅរបស់អនក។ ដូនចនុះ របសិននបើអនកចង់
នផ្លត តនលើអនកនទសចរែ៍ថាជាអតិថិជននគាលនៅរបស់អនក សូមនរជើសនរ ើស
អនកនទសចរែ៍ ២ នក់កនុងចាំនណ្តម ៣ នក់នដើមបីអនងកត 

 ចាំនួនអនកចូលរួមសរុបកនុងការអនងកតមិនគួរនលើសពី ៦០ នក់នឡើយ។ 
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១. កនុងតារាង ៣ ក នរៀបចាំការអនងកតមួយសរមាប់ផទុះសាំណ្តក់របស់អនក។ 
នរជើសនរ ើសទីតាាំង ៣-៤ សរមាប់នធវើការអនងកត។ 

២. កត់រតាសាំែួរសាំខ្នន់ៗមួយចាំនួនជដលអនកចង់សួរ។ នមើលតារាងខ្នងនរកាម 
និងជផនកទី ២ នន GPG នដើមបីទទួលបានគាំនិតបជនថម។ 

៣. កត់រតានពលនវលាជដលរតូវនធវើការអនងកត 

 

តារាង ៣ ក ៖ ការអនងកតពីការកាំែត់នថល 

ទីតាាំង 

1. 

2. 

3. 

សាំែួរសាំខ្នន់ៗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នពលនវលា 

 

 

 

២០ នទី 
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ការអនងកតគូរបកួតរបជជង 

 

តនមល 

បនទប់ស
រមាប់ 

មនុសេ
មាន ក់ 

បនទប់ស
រមាប់ 

មនុសេពីរ 

នក់ 

បនទប់សរមាប់ 

មនុសេបីនក់
នឡើងនៅ 

កជនលងសន ក់ស្សនដៀងគាន  <1km ពីផទុះសាំណ្តក់របស់អនក       

កជនលងសន ក់ស្សនដៀងគាន  <5km ពីផទុះសាំណ្តក់របស់អនក       

កជនលងសន ក់ស្សនដៀងគាន ជដលនៅជិតផលូវជដក/ផលូវ
ឡានរកុង/អាកាសោនតោា ន 

   

កជនលងសន ក់តូចជាង <5km ពីផទុះសាំណ្តក់របស់អនក    

តនមលមធយមកនុងការអនងកតអតិថិជន    
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ការអនងកតនដគូរបកួតរបជជង 

1 នតើដាំនែើ រកាំសនតរបស់អនកមានលកខែៈដូចនមតច? (សូមនរជើសនរ ើសមួយ)  អាជីវកមម នថាឈប់សរមាក នផេងៗ 

2 នតើអនកនឹងសន ក់នៅយូរប៉ាុណ្តណ ? (នថា) 1-2 2-5 >5 

3 នតើអនករតូវការកជនលងសរមាករបនភទណ្ត? (សូមនរជើសនរ ើសមួយ) សនេាំសាំនច មានផ្លសុកភាព របែិត 

កនុងអាំឡុងនពលសន ក់នៅ ៖ 

4 នតើអនកសន ក់នៅកនុងបនទប់របនភទណ្ត? (សូមនរជើសនរ ើសមួយ) បនទប់សរមាប់មនុសេមាន ក់ មនុសេពីរនក់ មនុសេបីនក់ 

5 នតើអនកចង់បញ្ចូ លអាហារនពលរពឹកកនុងតនមលបនទប់ ឬនទ?  បាទ/ចាស នទ 

6 នតើអនកកមមង់មាូបពីសណ្តា គារជមននទ? បាទ/ចាស នទ 

7 នតើអនកកមមង់នរគឿងស្សវងឹជមននទ? បាទ/ចាស នទ 

សកមមភាពកនុងអាំឡុងនពលសន ក់នៅ 

8 
នតើដាំនែើ រកាំសនតរបស់អនកមានលកខែៈដូចនមតច?  

(សូមនរជើសនរ ើសមួយ ឬនរចើន) 

នទសចរែ៍ផេង
នរពង 

ចូលរមួកិចចការ
អាជីវកមម 

សរមាកនៅជកបរមាត់
សមុរទ ឬ
អាងជហលទឹក 

នៅនលងតាំបន់
វបបធម៌ និង
របវតតិសស្រសត  

នផេងៗ 

9 នតើអនកនរៀបចាំសកមមភាពនោយខលួនឯង ឬ? បាទ/ចាស នទ 

10 នតើអនកបានទិញដាំនែើ រនទសចរែ៍ជាកញ្ច ប់ ឬ? បាទ/ចាស នទ 

ការបង់របាក់ 

11 នតើអនកបានកក់សណ្តា គារមុននពលនធវើដាំនែើ រកាំសនត ឬ? បាទ/ចាស នទ 

12 របសិននបើអនកបានកក់ទុក នតើអនកនរបើរបាស់នគហទាំព័រ នគហទាំព័រ Hotel.com Booking.com Agoda.com ភាន ក់ងារ នផេងៗ 
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មួយណ្ត? (សូមនរជើសនរ ើសនលើសពីមួយ) សណ្តា គារ នទសចរែ៍ 

13 
នៅនពលកក់ នតើអនកបង់របាក់នោយរនបៀបណ្ត? ប័ែណឥែទន ប័ែណឥែពនធ ការបង់របាក់តាម 

អីុននធើែិត 

ការនផទររបាក់តាម
ធនគារ 

សច់របាក់ 

14 នតើអនកចង់បង់របាក់តាមវធីិណ្ត? (សូមនរជើសនរ ើសមួយ) សច់របាក់ មូលបបទនបរតធនគារ នផេងៗ 

តនមល 

15 

នតើតនមលណ្តជដលសមស្សបសរមាប់អនកនៅតាម
របនភទបនទប់ទាំងននុះ? (បញ្ចូ លអរតាតនមលដូចមាន
បងាា ញកនុងគាំរូននុះ) 

សរមាប់មនុសេមាន ក់ (សូម
នរជើសនរ ើសមួយ) 

10-15 16-25 >25 

សរមាប់មនុសេពីរនក់ (សូម
នរជើសនរ ើសមួយ) 

15-20 21-30 >30 

សរមាប់មនុសេបីនក់នឡើងនៅ 

 (សូមនរជើសនរ ើសមួយ) 
5-10 11-15 >15 

16 
នតើកតាត អវីកាំែត់ការនរជើសនរ ើសកជនលងសន ក់នៅរបស់
អនក? 

តនមល ការ
កាំែត់របស់
អតិថិជន 

ការកាំែត់របស់អនកជាំនញ ភាពរតឹមរតូវនន
ព័ត៌មានផេពវ
ផាយពាែិជាកមម 

របូថតននកជនល
ងសន ក់នៅ 

កនុងសកមមភាព ៣ ក អនកបានពិនិតយនមើលពីរនបៀបរបមូលទិននន័យនដើមបីជួយអនកកាំែត់តនមល។  GPG មាន

ឧបករែ៍លអៗជានរចើន និងព័ត៌មានសតីពីការកាំែត់តនមលរបស់អនក។ 
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សកមមភាព ៣ ខ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

 

 

១. សិកាខ កាមមាន ក់ៗនរបើរបាស់តារាង ៣ ខ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន នដើមបី
សរនសរពីការផ្លល ស់បតូរ ១-៣ ជដលអនកចង់បាន នដើមបជីកលមអការកាំែត់   កនុង
អាជីវកមមរបស់អនក។ នោយជផអកនលើអវីជដលអនកបានសិកាកនុងសកមមភាពពីមុន នតើអនក
ចង់ឲ្យមានការជកលមអជដរ ឬនទ? របសិននបើមាន សូមសនរមចចិតតពីរបព័នធ
ជដលអនកនឹងអនុវតត ឬជកលមអ។ 

២. កត់រតាពីរនបៀបជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៣. កត់រតានពលនវលាជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៤. នៅទីបញ្ច ប់ បញ្ញា ក់ពីអនកទទួលខុសរតូវសរមាប់ការផ្លល ស់បតូរននុះ។ 

 

តារាង ៣ ខ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

ការផ្លល ស់បតូ រ វធីិ     នពលនវលា អនកទទួលខុសរតូវ 

    

    

    

នៅកនុងសកមមភាពចុងនរកាយននវគគននុះ អនកនឹងសនរមចចិតតពីសកមមភាព

ជាក់លាក់មួយចាំនួននដើមបីជកលមអការកាំែត់តនមលកនុងផទុះសាំណ្តក់របស់អនក។ នោយ

ចងចាាំពីចាំែុចទាំងអស់ជដលអនកបានពិភាកាកនលងមក សូមចាំណ្តយនពលពីរបីនទី

នដើមបីកត់រតាមតិរបស់អនក។ 

 

១០ នទី 
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អនករតូវបញ្ច ប់សកមមភាពចុងនរកាយកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ៣។ កនុងវគគននុះ អនក

នផ្លត តនលើការកាំែត់នថល និងតួនទីននការកាំែត់ននុះកនុងការនធវើទីផារ។ របការសាំខ្នន់

រតូវរបមូលទិននន័យនដើមបីទទួលបានគាំនិតពីអរតាជដលអតិថិជនចង់បាន និងអរតា

របស់គូរបកួតរបជជង។ សូមអានជផនកទី ២ នន GPG នដើមបីទទួលបានព័ត៌មានបជនថមពី

ការនធវើទីផារ និងការកាំែត់នថល។ 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទ ី៤ ៖ 
ការក្ំណតត់ម្មល និ្ការ
សរៀបចំថវកិា 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ៤ ៖ ការកាំែត់     និងការនរៀបចាំថវកិា 

 
 

 

វគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ មាននគាលបាំែងបងាា ញពីបនចចកនទសមូលោា នននគែ
ននយយ ការនរៀបចាំថវកិា និងការនរៀបចាំសតុកផលិតផល និងនសវាកនុងផទុះសាំណ្តក់របស់
អនក។ អនករតូវបាំនពញសកមមភាព ២។ វគតបែតុ ុះបណ្តត លមាននគាលបាំែង ៖ 

 ជសវងយល់ពីនិយមន័យននចាំណ្តយអនថរ ចាំណ្តយផ្លទ ល់ ចាំណ្តយនថរ និង
ចាំណ្តយនលើកមាល ាំងពលកមម និងចាំណ្តយនលើវតថុធាតុនដើម 

 គែនចាំណ្តយសរុប 

 នរបើរបាស់ឧបករែ៍ការអនងកតអតិថិជននដើមបីកាំែត់   ទីផារមធយម នោយ
ជផអកតាមគូរបកួតរបជជង ចាំែង់ចាំែូលចិតត ការកាំែត់ជនរមើស និងវធីិ
សស្រសតននការទូទត់ 

 បនងកើតតនមលបជនថម និងនសវា នោយជផអកនលើនិនន ការទីផារបចចុបបនន។ 

សកមមភាព ៤ ក ៖ ការនរៀបចាំថវកិា 

 

 

 

 

 

 

៧០ នទី ៣ 

ខលឹមសរសនងខបននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

 

កនុងសកមមភាព ៤ ក អនកនឹងនផ្លត តនលើការនរៀបចាំថវកិា និងរនបៀបតាមោនរបាក់

ចាំនែញ និងចាំណ្តយរបស់ផទុះសាំណ្តក់។ ការនរៀបចាំថវកិាគឺជាឧបករែ៍មួយសរមាប់

តាមោនចាំណ្តយ (នថលនដើម) និងរបាក់ចាំែូលរបស់អនក។ នដើមបីបនងកើនរបាក់ចាំនែញ 

បនងកើនការវនិិនោគ និងបញ្ចុ ុះចាំណ្តយ របការសាំខ្នន់រតូវកាំែត់   សម   ។ នដើមបី

សនរមចនគាលបាំែងននុះ  អនករតូវមានចាំនែុះដឹងចាស់លាស់ពីចាំណ្តយរបស់ខលួន 

និងអរតាសមស្សបសរមាប់នភាៀវ។ 
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ចាំណ្តយអនថរ ៖ ចាំណ្តយននុះផ្លល ស់បតូរនៅតាមបរមិាែទាំនិញ/នសវាជដល
ផលិតនឡើង និងជតងជតរាប់បញ្ចូ លកនុងតារាងវតថុធាតុនដើម ឬកមាល ាំងពលកមម។ ឧ. ចាំណ្តយ
អនថរនលើការកាត់សក់គឺចាំណ្តយនលើសប៊ាូកក់សក់ ឬជជលលាបសក់ ចាំជែកចាំណ្តយ
នលើកមាល ាំងពលកមមគឺការកាត់សក់ និងការលាងសមាអ តសក់។ 

ចាំណ្តយផ្លទ ល់ ៖ គឺជាតនមលជដលអាចជរបរបលួនៅតាមការផលិតទាំនិញ ឬនសវា
មួយចាំនួន។ ចាំណ្តយផ្លទ ល់សាំនៅនលើវតថុធាតុនដើម កមាល ាំងពលកមម និងចាំណ្តយពាក់ព័នធនឹង
ការផលិតទាំនិញមួយ។ ចាំណ្តយនផេងនទៀត ដូចជា ការធាល ក់នថល ឬចាំណ្តយរដាបាល 
សុទធជតមានការលាំបាកកនុងការកាំែត់នលើផលិតផលមួយ និងរតូវបានចាត់ទុកជាចាំណ្តយ
មិនផ្លទ ល់។ 

ចាំណ្តយនថរ ៖ គឺនៅជតដជដល នោយមិនគិតពីបរមិាែទាំនិញ 
និងនសវាជដលបានផលិត។ សរមាប់ឧទហរែ៍ននការកាត់សក់ ចាំណ្តយនលើការជួល 
កនង្រ្នត និងនៅអីសុទធជតជាចាំណ្តយនថរ។ 

វតថុធាតុនដើម ៖ ទាំងននុះគឺជាវតថុធាតុសាំខ្នន់ជដលនរបើរបាស់នដើមបីផលិតផលិត
ផលសនរមច ឬនសវាចុងនរកាយ។ សរមាប់ការអ៊ាុតសក់ វតថុធាតុនដើមគឺសប៊ាូកក់សក់ ឬហវូម
សរមាប់លាងសមាអ តសក់។ ននុះជាចាំណ្តយអនថរ នរពាុះវាផ្លល ស់បតូរនៅតាមបរមិាែ
ទាំនិញ/នសវាជដលបានផលិត។ 

ចាំណ្តយនលើកមាល ាំងពលកមម ៖ ចាំណ្តយទាំងននុះគឺជាបរមិាែរបាក់ឈនួលជដល
អនកទូទត់ដល់និនោជិត និងចាំនួនទឹករបាក់ជដលអនករកបានពីអាជីវកមម។ ទាំងននុះជា
ចាំណ្តយអនថរ នរពាុះចាំនួនទឹករបាក់ជដលអនកទូទត់ដល់និនោជិត និងខលួនឯង 
បានជរបរបួលនៅតាមបរមិាែទាំនិញ/នសវាជដលផលិតនឡើង។ 

 

១. អានជផនកទី ៣ នន GPG នឡើងវញិ (ឧបករែ៍ ១-៤) 

២. បាំនពញតារាង ៤ ក (១-៤) ខ្នងនរកាម (អនករតូវមានមា៉ា សីុនគិតនលខ) នោយ

និយមន័យ 

 

៦០ នទី 
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បញ្ចូ លគាំរូចាំណ្តយមួយចាំនួនកនុងអាជីវកមមរបស់អនក 

៣. នរបើរបាស់ចននល ុះខ្នងនរកាមសរមាប់គែន កនុងករែីចាាំបាច់។ 

 

តារាង ៤ ក (១) ៖ ចាំណ្តយនលើវតថុធាតុនដើម 

វតថុធាតុនដើម ចាំណ្តយនលើវតថុធាតុនដើម 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

សរុប  
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តារាង ៤ ក (២) ៖ ចាំណ្តយនលើកមាល ាំងពលកមម 

ចាំណ្តយនលើកមាល ាំងពលកមម/នថា ចាំនួននិនោជិត 

 

នពលនវលា 

 

ចាំណ្តយ/នថា 

    

    

    

    

    

សរុបរង A  B  

ចាំណ្តយអនថរសរុបនលើកមាល ាំងពលកមម/នមា៉ា ង  (បញ្ចូ ល
តួនលខ  B/A) 

 

តារាង ៤ ក (៣) ៖ ចាំណ្តយនថរ 

ចាំណ្តយនថរ/នថា 

 

តនមល/ជខ ($) 

 

ចាំនួននថានធវើការ 

  

 

  

  

  

សរុបរង A  

ចាំនួននថានធវើការជាមធយម/ជខ B  

សរុប (បញ្ចូ លតួនលខ B/A)  



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ា ន 
នសៀនៅជែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត លសតីពីផទុះសាំណ្តក់ និងសណ្តា គារខ្នន តតូច 

 

តារាង ៤ ក (៤) ៖ ចាំណ្តយសរុប 

ជាំហានទី ១ ៖ ចាំណ្តយអនថរ   

ជាំហានទី ១ ៖ ចាំណ្តយនលើកមាល ាំងពលកមម  

ជាំហានទី ១ ៖ ចាំណ្តយនថរ   

ចាំណ្តយសរុប = ជាំហានទី ១ + ជាំហានទី ២ + ជាំហានទី ៣   

 

ចាំណ្តយសរុបរបស់អនកសរមាប់ជផនកមួយគឺ _________ 

 

 

 

ចននល ុះសរមាប់គែន ៖ 
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សកមមភាព ៤ ខ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

 

 

១. សិកាខ កាមមាន ក់ៗនរបើរបាស់តារាង ៤ ខ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន នដើមបី
សរនសរពីការផ្លល ស់បតូរ ១-៣ ជដលអនកចង់បាននដើមបីជកលមអការនរៀបចាំថវកិាកនុង
អាជីវកមមរបស់អនក។ នោយជផអកនលើអវីជដលអនកបានសិកាកនុងសកមមភាពពីមុន 
នតើអនកចង់ឲ្យមានការជកលមអជដរ ឬនទ? របសិននបើមាន សូមសនរមចចិតតពីរបព័នធ
ជដលអនកនឹងអនុវតត ឬជកលមអ។ 

២. កត់រតាពីរនបៀបជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៣. កត់រតានពលនវលាជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៤. នៅទីបញ្ច ប់ បញ្ញា ក់ពីអនកទទួលខុសរតូវសរមាប់ការផ្លល ស់បតូរននុះ។ 

  

កនុងសកមមភាព ៤ ក អនកបានកាំែត់ចាំណ្តយសាំខ្នន់ៗមួយចាំនួននដើមបីជួយអនក

កនុងការនរៀបចាំថវកិា។ 

 

នៅកនុងសកមមភាពចុងនរកាយននវគគននុះ អនកនឹងសនរមចចិតតពីសកមមភាពជាក់លាក់មួយចាំនួន

នដើមបីជកលមអការកាំែត់នថល និងការនរៀបចាំថវកិាកនុងផទុះសាំណ្តក់របស់អនក។ នោយ

ចងចាាំពីចាំែុចទាំងអស់ជដលអនកបានពិភាកាកនលងមក សូមចាំណ្តយនពលពីរបីនទី

នដើមបីកត់រតាមតិរបស់អនក។ 
 

១០ នទី 



 

ILO - កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ា ន 
  

32 

 

តារាង ៤ ខ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

ការផ្លល ស់បតូ រ វធីិ     នពលនវលា អនកទទួលខុសរតូវ 

    

    

    

អនកបានបញ្ច ប់សកមមភាពចុងនរកាយកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ៤។ កនុងវគគននុះ អនកនផ្លត តនលើ

សរៈសាំខ្នន់ននការនរៀបចាំថវកិាកនុងផទុះសាំណ្តក់ និងតួនទីសាំខ្នន់របស់វាកនុងការ

រគប់រគងលាំហូរហិរញ្ាវតថុ  ឬសច់របាក់។ សរមាប់ព័ត៌មានបជនថម សូមអានជផនកទី ៣ នន 

GPG។ 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទ ី៥ ៖  
ការស ុះរាយបញ្ហា រមួគ្នន  និ្ការ
បស្កើតឲ្យមាននិសោជិតសាម ុះរត្់ 
 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ា ន 
នសៀនៅជែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត លសតីពីផទុះសាំណ្តក់ និងសណ្តា គារខ្នន តតូច 

វគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ៥ ៖ ការនោុះស្សយបញ្ញា រមួគាន  និងការបនងកើតឲ្យមាននិនោជិត
នសម ុះរតង់ 

 

 

 

វគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះមាននគាលបាំែងអនុវតតការ     គាំនិត និងការ
នោុះស្សយបញ្ញា កនុងរកុម នដើមបីគូសបញ្ញា ក់ពីសរៈសាំខ្នន់ននការចូលរួមរបស់
និនោជិតកនុងការនោុះស្សយបញ្ញា ។ អនករតូវបាំនពញសកមមភាព ៥។ វគគបែតុ ុះបណ្តត ល
ននុះមាននគាលបាំែង ៖ 

 នរៀបរាប់ពីនគាលការែ៍ននការ     គាំនិតរបកបនោយរបសិទធភាព 

 នរៀបចាំវគគ     គាំនិត 

 ជសវងយល់ពីគុែតនមលននការចូលរួមរបស់បុគគលិកកនុងការនោុះស្សយបញ្ញា
ពាក់ព័នធនឹងការងារ 

 វាយតនមលពីការរបរពឹតតរបស់អនកចាំនពាុះនិនោជិត 

 ជសវងយល់ពីគុែតនមលននការបនងកើតឲ្យមាននិនោជិតនសម ុះរតង់ 

 កាំែត់សកមមភាពជាក់លាក់នដើមបីជកលមអការរបរពឹតតរបស់អនកចាំនពាុះ
និនោជិត និងបនងកើតឲ្យមានភាពនសម ុះរតង់ 

របសិននបើមានរកោសផ្លទ ាំងធាំ សូមនរបើរបាស់វានដើមបីកត់រតាការងាររកុមរបស់អនក
សរមាប់សកមមភាពកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ។ 

សកមមភាព ៥ ក ៖ ការសងខបគាំនិតសរមាប់នោុះស្សយបញ្ញា  

 

 

៤ ៩០ នទី 

ខលឹមសរសនងខបននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

កនុងសកមមភាព ៥ ក អនកនឹងនផ្លត តនលើការ     គាំនិត និងទទួលបានការអនុវតតមួយ

ចាំនួននោយនរបើរបាស់បនចចកនទសននុះ។ 
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តារាង ៥ ក ៖ បញ្ញា ពាក់ព័នធនឹងការងារ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១. បនងកើតតារាងបងាា ញពីបញ្ញា ពាក់ព័នធនឹងការងារ។ របសិននបើអាច សូម

ពយោមពិចារណ្តពីបញ្ញា ជបលកៗមួយចាំនួន។ 

២. កត់រតាចាំែុចទាំងននុះកនុងចននល ុះខ្នងនរកាម។ 

 

ជផនកដ៏សាំខ្នន់មួយននការនោុះស្សយបញ្ញា រួមគាន គឺការ     គាំនិតកនុងរកុម។ នៅនពល

ពយោមនោុះស្សយបញ្ញា  វានឹងជួយឲ្យសមាជិករកុមរគប់រូបសនងខប និងផតល់មតិ

សរមាប់ដាំនណ្តុះស្សយនន។ នគាលការែ៍ជែនាំសរមាប់ការ     គាំនិតរបកប

នោយរបសិទធភាពរួមមាន ៖ 

 ជាំរុញឲ្យសមាជិករកុមចូលរួមផតល់មតិសរមាប់នោុះស្សយបញ្ញា  

 ជសវងរកគាំនិតឲ្យបាននរចើន រាប់ទាំងគាំនិតជបលកៗ 

 ធានសុវតថិភាព និងភាពងាយស្សួលដល់សមាជិករកុមកនុងការបនញ្ច ញមតិ។ 

 

១០ នទី 

 

កនុងសកមមភាពននុះ អនកបាន     គាំនិតសរមាប់នោុះស្សយបញ្ញា ពាក់ព័នធនឹងការងារ។ 
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សកមមភាព ៥ ខ ៖ ការសនងខបដាំនណ្តុះស្សយ 

 

 

 

១. ឧបមាថា អនកជាសហនសវកិនៅកនុងផទុះសាំណ្តក់មួយ នហើយផទុះសាំណ្តក់ននុះ
មានបញ្ញា ជដលអនកចង់នោុះស្សយរួមគាន ។ 

២. រកនឡកនមើលតារាងបញ្ញា ជដលអនកបានបនងកើតកនុងសកមមភាព ៥ ក។ 
នរជើសនរ ើសបញ្ញា មួយនដើមបីនោុះស្សយ។ 

៣. ពយោមនរជើសនរ ើសបញ្ញា មួយ ជដលនឹងផតល់អតថរបនោជន៍ពីព័ត៌មានផតល់
នោយបុគគលិកទាំងអស់ នរពាុះថាបុគគលិកទាំងអស់រតូវរួមគាន នោុះស្សយ
បញ្ញា ននុះ។ 

៤. សមាជិករកុមមាន ក់ៗគួរនរជើសនរ ើស និងបាំនពញតួនទីមួយខ្នងនរកាម ៖ 

 អនកនរៀបចាំបនទប់ 

 អនកបនរមើអាហារនពលរពឹក 

 អនកទទួលនភាៀវ 

 របធានរគប់រគង 

៥. នរៅពីននុះ អនកអាចមានតួនទីនលើសពីមួយកនុងរកុម។ 

៦. សនងខបដាំនណ្តុះស្សយសរមាប់បញ្ញា ជដលអនកបាននរជើសនរ ើស។ ពយោម
ពិចារណ្តពីបញ្ញា ននុះនោយជផអកនលើតួនទីជដលអនកបាននរជើសនរ ើស។ 
សជមតងតាមតួនទីកនុងសថ នភាពននុះ។ មិនរតូវពិចារណ្តជតពីដាំនណ្តុះស្សយ
លអបាំផុតនឡើយ។ 

កនុងសកមមភាព ៥ ខ អនកនឹងបនតពីសកមមភាពមុន និងនផ្លត តនលើរនបៀបនោុះស្សយបញ្ញា

របស់អនក។ 

២០ នទី 
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៧. កត់រតាដាំនណ្តុះស្សយជដលអាចនៅរួចទាំងអស់កនុងចននល ុះខ្នងនរកាម។ 

 

តារាង ៥ ខ ៖ ការសនងខបដាំនណ្តុះស្សយ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកមមភាព ៥ គ ៖ ដាំនណ្តុះស្សយ  

 

 

១. ជផអកនលើដាំនណ្តុះស្សយជដលអនកបានសនងខបកនុងសកមមភាព ៥ ខ សូមកាំែត់
ជនរមើសបីជដលរកុមរបស់អនកចង់សកលបង 

កនុងសកមមភាពននុះ អនកបានសនងខបដាំនណ្តុះស្សយសរមាប់បញ្ញា មួយកនុងផទុះសាំណ្តក់។ ការែ៍

ននុះបងាា ញអនកថា បុគគលិកទាំងអស់បានចូលរួមចាំជែកជសវងយល់ និងនោុះស្សយបញ្ញា ។ 

 

កនុងសកមមភាពននុះ អនកនឹងនផ្លត តនលើការនរជើសនរ ើសដាំនណ្តុះស្សយមួយ តាមរយៈ

ការពិនិតយនមើលគុែសមបតតិ  និងគុែវបិតតិ ននដាំនណ្តុះស្សយជដលនសនើនឡើង។ 

 

១០ នទី 
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២. កាំែត់គុែសមបតតិ និងគុែវបិតតិននដាំនណ្តុះស្សយនីមួយៗ 

៣. កត់រតាគុែសមបតតិ និងគុែវបិតតិទាំងននុះកនុងតារាង ៥ គ 

 

តារាង ៥ គ ៖ គុែសមបតតិ  និងគុែវបិតតិ 

ដាំនណ្តុះស្សយ គុែសមបតតិ  គុែវបិតតិ 

ដាំនណ្តុះស្សយទី ១ 

 

 

 

 

  

ដាំនណ្តុះស្សយទី ២ 

 

 

 

 

  

ដាំនណ្តុះស្សយទី ៣ 

 

 

 

 

  

 

 

 

កនុងសកមមភាពននុះ អនកបាននផ្លត តនលើគុែសមបតតិ  និងគុែវបិតតិ ននដាំនណ្តុះស្សយនផេង

ៗ។ GPG ចាត់ទុកសកមមភាពននុះជាជាំហាននឆ្ព ុះនៅមុខមួយនទៀត និងនសនើឲ្យអនកនផ្លត ត

នលើចាំែុចចាាំបាច់កនុងការអនុវតតដាំនណ្តុះស្សយ និងនធវើ ជផនការសកមមភាពមួយចាំនួន។ 
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សកមមភាព ៥ ឃ ៖ បរោិកាសការងារវជិាមាន 

 

 

 

 

 

តារាង ៥ ឃ (១) ៖ នតើកជនលងការងាររបស់ខាុាំលកខែៈវជិាមានករមិតណ្ត? 

សវ័យវាយតនមល 
បាទ/
   

នទ 

នតើបុគគលិកខាុាំទាំងអស់បានយល់ចាស់ពីកតីរ ាំពឹងទុករបស់ខាុាំ នលើពួកនគ ឬនទ?    

របសិននបើពួកនគមិនយល់ នតើខាុាំពនយល់ដល់ពួកនគនោយសមគួរ ឬនទ?    

នតើខាុាំបានសរនសើរពួកនគនរៀងរាល់នថា ឬនទ?    

នតើខាុាំ ខឹងពួកនគ នៅនពលពួកនគមានកាំហុស ឬ  ?    

នតើខាុាំ ជកជរបកាំហុសនៅជាឱកាសសរមាប់ការនរៀនសូរតរបកបនោយភាពវជិាមាន ឬនទ?    

នតើខាុាំមានយុតតិធម៌ចាំនពាុះបុគគលិករគប់រូប ឬនទ?  
 

នតើខាុាំ នគារពបុគគលិករគប់រូប ឬនទ?  
 

នតើខាុាំបាននសនើសុាំ  និងសត ប់មតិនោបល់របស់បុគគលិក ឬនទ?  
 

នតើនយើងបានចាំណ្តយនពលរគប់រគាន់នដើមបី            រកីរាយជាមួយគាន  ឬនទ?  
 

នតើមានមូលនហតុជដលនធវើឲ្យបុគគលិកណ្តមាន ក់មិនសបាយចិតត ឬនទ?    

របសិននបើមាន នតើខាុាំអាច   អវីបាន?     

កនុងសកមមភាព ៥ ឃ អនកនឹងនផ្លត តនលើរនបៀបរកាទុកនិនោជិត។ បញ្ញា មួយជដល

ផទុះសាំណ្តក់ និងសណ្តា គារជានរចើនកាំពុងរបឈមគឺអរតាបុគគលិកផ្លល ស់នចញខពស់។ 

ននុះជាបញ្ញា មួយ នរពាុះថា នៅនពលជដលអនកអាចរកាទុកនិនោជិតបានកាន់ជតយូរ 

ននុះពួកនគនឹងបាំនពញការងារបាន់កាន់ជតរបនសើរ នហើយអនកនឹងកាន់ជត

ចាំណ្តយនពលកាន់ជតតិចសរមាប់បែតុ ុះបណ្តត លបុគគលិកថមី។ នរៅពីននុះ និនោជិត

នឹងកាន់ជតមានកមាល ាំងចិតតកនុងការជួយជាំរុញភាពនជាគជ័យននអាជីវកមមរបស់អនក។ ការ

មាននិនោជិតនសម ុះរតង់គឺជាគនលឹុះមួយននភាពនជាគជ័យរបស់អនក។ 

 

 សូមពិនិតយនមើលតារាងនផទៀងផ្លទ ត់ខ្នងនរកាម។ 
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នតើខាុាំធាល ប់នធវើអវីមិន     ឬ អយុតតិធម៌ចាំនពាុះបុគគលិក ឬនទ?   

នតើខាុាំ ជស្សកគាំហក ឬចាំអកបុគគលិក ឬនទ?   

នតើខាុាំបានដឹង យល់ និងនគារពបទោា នការងារជាតិ ដូចជា ៖   

និនោជិតនធវើការនោយមានការកាំែត់នមា៉ា ង ឬនទ?    

មានលកខខែឌ របាក់ឈនួលអបបបរមាន ឬនទ?    

មានការបនញ្ច ៀសការជបងជចកនវនការងារ ឬនទ?   

នតើផទុះសាំណ្តក់របស់ខាុាំ  (ឬសណ្តា គារ) មានអនម័យ សុវតថិភាព និងជាកជនលងគួរឲ្យ
រកីរាយសរមាប់នធវើការ ឬនទ? 

  

នតើខាុាំបាននរៀបចាំរពឹតតិការែ៍រកីរាយ នរៅផលូវការសរមាប់និនោជិត ឬនទ?   

នតើនយើងញុាំអាហារនពលរពឹក ឬអាហារនថារតង់ជុាំគាន  ឬនទ?   

នតើនយើងរបារពធពិធីខួបកាំនែើ តរបស់និនោជិត ឬនថាឈប់សរមាករួមគាន  ឬនទ?   

សាំែួរនផេងនទៀត   

 

 

 

១.      គាំនិតនផេងនទៀតោ៉ា ងតិច ៣ ជដលអនកអាចនធវើបាននដើមបីបនងកើត
កជនលងការងារជដល  វជិាមាន 

២. របសិននបើអនកអាចគិតនឃើញគាំនិតនលើសពី ៣ ននុះកាន់ជតរបនសើរ 

៣. កត់រតាគាំនិតរបស់អនកកនុងចននល ុះខ្នងនរកាម។ 

  

របសិននបើអនកមិនអាចនឆលើយចនមលើយ “បាទ/  ” សរមាប់សាំែួរទាំងននុះនទ សូមសួរ

ខលួនឯងថានតើអនកអាចបនងកើតឲ្យមាននិនោជិតនសម ុះរតង់ នោយនធវើឲ្យកជនលងការងារ

របស់អនកមានលកខែៈវជិាមានសរមាប់ឲ្យនិនោជិតបាំនពញការងារ ឬោ៉ា ងណ្ត។ 

 

១០ នទី 
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តារាង ៥ ឃ (២) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកមមភាព ៥ ង ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

 

កនុងសកមមភាព ៥ ឃ អនកបានពិនិតយនមើលកតាត មួយចាំនួនជដលបនងកើតឲ្យមានកជនលង

ការងារជដលរកីរាយ និងវជិាមាន។ នៅនពលជដលកជនលងការងារកាន់ជតមានលកខែៈ

វជិាមាន ននុះនិនោជិតនឹងកាន់ជតចង់បាំនពញការងារអស់ពីសមតថភាព និងបនតនធវើការ

ជាមួយអនកកាន់ជតយូរ។ 

នៅកនុងសកមមភាពចុងនរកាយននវគគននុះ អនកនឹងសនរមចចិតតពីសកមមភាពជាក់លាក់មួយ

ចាំនួននដើមបីជកលមអផទុះសាំណ្តក់របស់អនក។ នោយចងចាាំពីចាំែុចទាំងអស់ជដលអនក

បានពិភាកាកនលងមក សូមចាំណ្តយនពលពីរបីនទីនដើមបីកត់រតាមតិរបស់អនក។ 
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១. សិកាខ កាមមាន ក់ៗនរបើរបាស់តារាង ៥ ង ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន នដើមបី
សរនសរពីការផ្លល ស់បតូរ ១-៣ ជដលអនកចង់បាននដើមបីជកលមអទាំនក់ទាំនងនិនោជិត 
និងការនោុះស្សយបញ្ញា កនុងអាជីវកមមរបស់អនក។ នោយជផអកនលើអវីជដលអនកបាន
សិកាកនុងសកមមភាពពីមុន នតើអនកចង់ឲ្យមានការជកលមអជដរ ឬនទ? របសិននបើ
មាន សូមសនរមចចិតតពីរបព័នធជដលអនកនឹងអនុវតត ឬជកលមអ។ 

២. កត់រតាពីរនបៀបជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៣. កត់រតានពលនវលាជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៤. នៅទីបញ្ច ប់ បញ្ញា ក់ពីអនកទទួលខុសរតូវសរមាប់ការផ្លល ស់បតូរននុះ។ 

 

តារាង ៥ ង ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

ការផ្លល ស់បតូ រ វធីិ     នពលនវលា អនកទទួលខុសរតូវ 

    

    

    

 

 

១០ នទី 

អនកបានបញ្ច ប់សកមមភាពចុងនរកាយននវគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ៥។ កនុងវគគននុះ អនកនផ្លត ត

នលើការបនងកើតកជនលងការងារវជិាមាន និងការនោុះស្សយបញ្ញា រួមគាន សរមាប់ផទុះសាំណ្តក់

មួយ និងតួនទីសាំខ្នន់របស់ចាំែុចទាំងននុះ កនុងការរគប់រគងផទុះសាំណ្តក់នោយ

នជាគជ័យ។ សរមាប់ព័ត៌មានបជនថម សូមអានជផនកទី ៤ នន GPG របស់អនក។ 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទ ី៦ ៖  
ការកក្លមអសេវា 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ៦ ៖ ការជកលមអនសវា 

 

 

 

 

 

វគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះមាននគាលបាំែងបងាា ញពីមូលនហតុ និងរនបៀបនរៀបចាំ
កិចចរបជុាំបុគគលិករបកបនោយរបសិទធភាព។ កិចចរបជុាំបុគគលិកជារបចាាំមានសរៈសាំខ្នន់
កនុងការដាំនែើ រការផទុះសាំណ្តក់នោយនជាគជ័យ។ អនកនឹងរតូវបាំនពញសកមមភាព ៣។ 
វគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះមាននគាលបាំែង ៖  

 យល់ពីគុែតនមលននកិចចរបជុាំបុគគលិក 

 នរៀបចាំកិចចរបជុាំបុគគលិករបកបនោយរបសិទធភាព 

 យល់ពីគុែតនមលននការនរបើរបាស់ទរមង់បនញ្ច ញមតិរបស់នភាៀវ
នដើមបីជកលមអនសវា 

 យល់ថា អនកអាចជកសរមួលតារាងនផទៀងផ្លទ ត់ និងទរមង់កនុងនគាលការែ៍នន
ការអនុវតតលអនដើមបីបាំនពញតរមូវការរបស់អនក។ 

 

 

 

របការសាំខ្នន់រតូវដឹងពីចាំែុចជដលនភាៀវចូលចិតត និងមិនចូលចិតត។ នភាៀវមួយ
ចាំនួនតូចអាចមិនចូលចិតតចាំែុចមួយចាំនួន នោយសរជតចាំែង់ចាំែូលចិតតនផេងៗ
របស់ពួកនគ។ របសិននបើមានគាំរូនភាៀវជដលមិននពញចិតតចាំែុចមួយចាំនួនកនុងផទុះ

៦០ នទី ៤ ៣ 

ខលឹមសរសនងខបននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

ការពិចារណ្តពីវធីិជកលមអនសវារបស់អនកជារបចាាំ នឹងនធវើឲ្យអាជីវកមមរបស់អនកកាន់ជត

មាននជាគជ័យ និងមានលកខែៈរបកួតរបជជង។ កនុងបរោិកាសអាជីវកមមបចចុបបនន 

អតិថិជនចង់បាននសវាលអ នហើយរបសិននបើពួកនគយល់ថា មិនទទួលបាននសវាទាំងននុះ

នទ ពួកនគអាចនឹងផតល់មតិនោបល់អវជិាមានពីអាជីវកមមរបស់អនកកនុងនវទិកាជានរចើន។ 
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សាំណ្តក់របស់អនកជាបនតបនទ ប់  របការសាំខ្នន់អនករតូវដឹងពីបញ្ញា ននុះ  នដើមបីនធវើការ
ជកលមអ។ 

នតើអនកអាចដឹងពីចាំែុចជដលនភាៀវចូលចិតត និងមិនចូលចិតតនោយរនបៀបណ្ត? 
អនកអាចពិភាកាជាមួយពួកនគនោយផ្លទ ល់ ប៉ាុជនតវារតូវចាំណ្តយនពលនរចើន។ មានវធីិ
សាំខ្នន់ៗពីរនផេងនទៀតនដើមបីដឹងពីចាំែុចជដលនភាៀវចូលចិតត និងមិនចូលចិតត។ 

រកោសផ្លទ ាំងធាំទី ៣ បងាា ញថា អនកអាចពិភាកាជាមួយបុគគលិក និងនភាៀវរបស់
អនកពីការជកលមអនសវា។ នភាៀវជតងជតចូលចិតតនិោយជាមួយបុគគលិក។ ពួកនគរបាប់
បុគគលិកពីចាំែុចជដលខលួនចូលចិតត និងមិនចូលចិតត។ ការទទួលបានព័ត៌មានទាំងននុះ
ពីបុគគលិកនឹងជួយអនកកនុងការជកលមអនសវា នរពាុះថា វានឹងបងាា ញអនកពីចាំែុចចូលចិតត 
និងមិនចូលចិតតរបស់នភាៀវ។ របភពព័ត៌មាននផេងនទៀតគឺនចញពីនភាៀវផ្លទ ល់។ ដាំបូង រតូវ
ពិភាកាពីរនបៀបទទួលបានព័ត៌មានសាំខ្នន់ទាំងននុះពីបុគគលិករបស់អនក។ 

សកមមភាព ៦ ក ៖ កិចចរបជុាំបុគគលិក 

 

 

១. អាននគាលការែ៍ជែនាំសរមាប់ការនរៀបចាំកិចចរបជុាំបុគគលិកកនុងតារាង ៦ ក 

២. ពិភាកាសាំែួរ ៣ ជដលមានកនុងតារាង ៦ ក និងកត់រតាមតិរបស់អនកកនុង
ចននល ុះខ្នងនរកាម។ 

  

កនុងសកមមភាពននុះ អនកនឹងជសវងយល់ពីរនបៀបនរៀបចាំកិចចរបជុាំបុគគលិកដ៏មានរបសិទធភាព។ 

ការជួបរបជុាំគឺជាឱកាសដ៏លអសរមាប់ឲ្យអនកទទួលបាននោបល់រតឡប់ពីបុគគលិក។ 

១៥ នទី 
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តារាង ៦ ក ៖ កិចចរបជុាំបុគគលិកជដលនជាគជ័យ 

នគាលការែ៍ជែនាំសរមាប់ការនរៀបចាំកិចចរបជុាំនរៀងរាល់សបាត ហ៍ ឬរបចាាំនថា ៖ 

 ជួបរបជុាំ នៅនពលនិនោជិតមានអារមមែ៍ធូរស្សល និងនផ្លត តអារមមែ៍ (ឧ. កនុងនពល
រនសៀល ជដលនសាៀមសា ត់) 

 កិចចរបជុាំរតូវមានរយៈនពលខលី (របមាែ ១០-១៥ នទី) នរពាុះវាអាចផតល់របសិទធភាពកាន់ជត
ខ្នល ាំង 

 កិចចរបជុាំរតូវមានភាពរកីរាយ និងនរៅផលូវការ 

 កិចចរបជុាំរតូវមានបរោិកាសរាក់ទក់ និងវជិាមាន 

 យល់ស្សបថា ននុះជាវធីិមួយជដលបុគគលិករគប់រូបអាចនលើកនឡើងពីការជកលមអបាន 

 យល់រពមបងាា ញការនគារពចាំនពាុះមតិនោបល់របស់បុគគលិកមាន ក់ៗ 

 ផតល់សុវតថិភាពសរមាប់និនោជិតកនុងការផតល់មតិនោបល់ 

 ជាំរុញឲ្យបុគគលិករគប់រូបចូលរួមកនុងកិចចពិភាកា 

 

តាមគាំនិតអនក នតើគួរនរៀបចាំកិចចរបជុាំបុគគលិកនរៀងរាល់សបាត ហ៍ ឬរបចាាំនថា ឬនទ (នហតុអវីលអ? នហតុអវី
មិនលអ?) 

 

 

 

 

នតើកិចចរបជុាំបុគគលិកអាចជួយជកលមអនសវារបស់អនកនោយរនបៀបណ្ត? 

 

នតើកិចចរបជុាំបុគគលិកអាចជួយជកលមអនសវារបស់អនកនោយរនបៀបណ្ត? 
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សកមមភាព ៦ ខ ៖ ជាំហាននននននសវាលអ 

 

 

 

១. អានជាំហានខ្នងនរកាម 

២. របសិននបើអនកមានសាំែួរ ឬមតិនោបល់ សូមនលើកមកពិភាកាកនុងរកុម។ 

កនុងសកមមភាព ៦ ខ អនកបានពិនិតយនមើលជាំហានននកនុងការធាននសវាទទួល
នភាៀវ នសវាបនរមើអាហារនពលរពឹក និងនសវានរៀបចាំបនទប់លអរបនសើរ។ GPG របស់អនក
មានឧបករែ៍នផេងៗជានរចើនសរមាប់ឲ្យអនកនរបើរបាស់ នដើមបីអនុវតតតាម
ជាំហានទាំងននុះ។ 

បុគគលិក និងនភាៀវជារបភពផតល់ព័ត៌មានសាំខ្នន់ពីរសរមាប់ជួយអនកកនុងការជកលមអនសវា។ 
កនុងសកមមភាពននុះ អនកបានពិនិតយនមើលការនរៀបចាំកិចចរបជុាំបុគគលិកជដលនជាគជ័យ 
និងពិភាកាពីរនបៀបជដលបុគគលិកអាចជួយអនកកនុងការជកលមអនសវា។ មានឧបករែ៍
មួយចាំនួនកនុង GPG សរមាប់ជួយអនកឲ្យទទួលបានព័ត៌មានកាន់ជតនរចើន ដូចជា ប័ែណ
បនញ្ច ញមតិរបស់នភាៀវជានដើម។ 

កនុងសកមមភាពននុះ អនកនឹងពិនិតយនឡើងវញិនលើជផនកនសវាសាំខ្នន់ៗមួយចាំនួនននការ
ដាំនែើ រការផទុះសាំណ្តក់ ជដលរមួមាន ដាំនែើ រការននការទទួលនភាៀវលអរបនសើរ ការ
នរៀបចាំបនទប់បានលអរបនសើរ និងនសវាបនរមើអាហារនពលរពឹកលអរបនសើរ។ មានព័ត៌មាន
ជានរចើនសតីពីរបធានបទននុះកនុង GPG  ដូចជា ឧបករែ៍អនុវតត និងតារាងនផទៀងផ្លទ ត់
លអៗ ជានរចើន។ ឥឡូវននុះ នយើងនឹងទទួលបានខលឹមសរសនងខបននជាំហានទាំងននុះ។ 

 ២០ នទី 
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តារាង ៦ ខ ៖ ជាំហានគនលឹុះទាំង ១០ 

ជាំហានទាំង ១០ កនុងការដាំនែើ រការនសវាទទួលនភាៀវលអ ៖ 

ការនរបើរបាស់របព័នធទទួលនភាៀវលអនឹងជួយអនករកាឲ្យផទុះសាំណ្តក់មានបរោិកាសរកីរាយ និង
មានការនរៀបចាំលអ។ ជផនកននុះនឹងពនយល់ពីរនបៀបនរបើរបាស់របព័នធជដលមាន ១០ ជាំហានសរមាប់
ដាំនែើ រការនសវាទទួលនភាៀវលអកនុងផទុះសាំណ្តក់របស់អនក។ 

១. មានភាពរួសរាយ និងទាំនុកចិតត នៅនពលនិោយជាមួយនភាៀវ 

 ញញឹមនៅនពលនិោយ 

 និោយលឺៗនដើមបីឲ្យនភាៀវងាយស្សួលសត ប់ 

 សាំឡឹងមុខនភាៀវនៅនពលនិោយ 

 ឈររតង់ និងរបកបនោយជាំហរជដលមានទាំនុកចិតត 

២. រកាអនម័យ និងសណ្តត ប់ធាន ប់ 

 អនកទទួលនភាៀវចាំណ្តយនពលនរចើនជាមួយនភាៀវ។ ដូនចនុះ ពួកនគរតូវមានអនម័យ និងសណ្តត ប់
ធាន ប់ជានិចច 

 យកចិតតទុកោក់នលើសក់ រកចកនដ សនមលៀកបាំពាក់ និងជសបកនជើង។ 

៣. រកាឲ្យតុផតល់ព័ត៌មាន និងកជនលងទទួលនភាៀវមានអនម័យ និងសណ្តត ប់ធាន ប់ 

 ននុះជាចាំែុចដាំបូងជដលនភាៀវនមើលនឃើញនៅនពលពួកនគមកដល់ នហើយអនកគួរផតល់
ចាំណ្តប់អារមមែ៍លអ 

 រកា     និងនលខទូរស័ពទសាំខ្នន់ៗតាមខលួន 

៤. ទទួលទូរស័ពទនោយភាពគួរសម 

 ការគួរសម ចាស់លាស់ និងរបសិទធភាពតាមទូរស័ពទនឹងផតល់ទាំនុកចិតតដល់នភាៀវរបស់អនក 
 គនលឹុះមួយចាំនួននដើមបីសីលធម៌លអតាមទូរស័ពទ ៖ 
 នលើកទូរស័ពទ នៅនពលនរាទិ៍បាន ៣-៥ ដង 
 មិនទុកឲ្យនភាៀវចាាំទូរស័ពទនលើសពី ៣០ វនិទី។ កនុងករែីចាាំបាច់ សូមទូរស័ពទនៅនភាៀវវញិ។ 
 មានប៊ាិច និងនសៀវនៅនៅជិតទូរស័ពទនដើមបីកត់ស 
 នលើកទូរស័ពទនោយគួរសម ៖ “សួរសតី ននុះគឺផទុះសាំណ្តក់.......។ នតើអនករតូវការអវី ជដរ? 
 បញ្ច ប់កិចចសនទននោយគួរសម ៖ “សូមអរគុែជដលបានទូរស័ពទមក។ នយើងសងឈឹមថា អនក

នឹងមកសន ក់នៅកនុងផទុះសាំណ្តក់របស់នយើង។ របសិននបើមានអវី មិនយល់ អនកនលើកទូរស័ពទរតូវ
និោយថា ៖ “សូមអភ័យនទស នតើអនកអាចនិោយយឺតៗបានជដរ ឬនទ?  
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៥. កក់បនទប់ទុកជាមុនតាមទូរស័ពទ  

 សកសួរព័ត៌មានសាំខ្នន់ៗ (នថាចូលសរមាក និងចាកនចញ ចាំនួនបនទប់ និងចាំនួនមនុសេ 
របនភទជរគ) 

 ពិនិតយចាំនួនបនទប់ជដលទាំននរ 

 របសិននបើមានបនទប់ទាំននរ និងអរតារពមនរពៀង សូមបនតការកក់ននុះ 

 សកសួរព័ត៌មានបជនថម (ន ម្ ុះនពញ អាសយោា ន នពលនវលាមកដល់) 

 នធវើបចចុបបននភាពរបតិទិនបនទប់ទាំននរ 

 នផាើរអីុជម៉ាលនៅនភាៀវនដើមបីបញ្ញា ក់ការកក់ទុក 

៦. កក់បនទប់ទុកជាមុនតាមអីុជម៉ាល 

 ការកក់បនទប់តាមអីុជម៉ាលនោយនផាើរសកាំពុងមានការនពញនិយម 

 នរបើរបាស់គាំរូការនឆលើយតបអីុជម៉ាល និងគាំរូននការបញ្ញា ក់ការកក់បនទប់កនុងនគាលការែ៍ននុះ
នដើមបីជួយអនកកនុងការជកសរមួលការនឆលើយតបអីុជម៉ាល 

៧. ការកក់បនទប់នោយផ្លទ ល់ 

 រតូវរាក់ទក់ និងមានទាំនុកចិតតនៅនពលមាននភាៀវនដើរចូលមកសកសួរអាំពីបនទប់ 

 នរៀបរាប់ពីលកខែៈនផេងៗននផទុះសាំណ្តក់ ៖ 

i. លកខែៈបនទប់ 

ii. នសវាមាូបអាហារ 

- រួមបញ្ចូ លអាហារ 

- រួមបញ្ចូ លនភសជាៈ 

- ទីតាាំងននកជនលងញុាំអាហារ 

- នពលនវលាញុាំអាហារ 

iii. នសវា និងសកមមភាពនផេងនទៀត ៖ 

- អាហារសរមន់ ទឹកពិសដប 

- នសវានបាកគក់ 

- កង់សរមាប់ជួល 

- សកមមភាពវបបធម៌ 
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- ការបងាា ញពីការចមអិនមាូប 

- ការសទូចរតី/ននសទរតី 

- ដាំនែើ រកាំសនតកនុងនរពនោយមានអនកនាំផលូ វ 

- មនធយបាយនធវើដាំនែើ រ 

៨. ជួយនភាៀវជដលមានបញ្ញា  

របសិននបើមានបញ្ញា នកើតនឡើង នភាៀវអាចនឹងចង់ពិភាកាជាមួយអនកទទួលនភាៀវ។ របសិននបើដូនចនុះ 
រតូវសរមួលអារមមែ៍ និងអនុវតតជាំហានខ្នងនរកាម ៖ 

 សត ប់បញ្ញា របស់នភាៀវនោយមិនរតូវនិោយកាត់ 

 សូមអភ័យនទស 

 ពិភាកាពីដាំនណ្តុះស្សយនន 

 របាប់នភាៀវពីចាំណ្តត់ការរបស់អនក 

 មិនរតូវសនយនចាលនឡើយ ប៉ាុជនតរតូវនធវើឲ្យនភាៀវរកីរាយ 

 សកសួររបធានរគប់រគង កនុងករែីចាាំបាច់ 

 តាមោននដើមបីដឹងពីការនពញចិតតរបស់នភាៀវ 

៩. ផតល់នសវាបនរមើអតិថិជនលអរបនសើរ 

ការផតល់នសវាបនរមើអតិថិជនលអរបនសើរ គឺជាគនលឹុះននការដាំនែើ រការផទុះសាំណ្តក់នោយនជាគជ័យ។ 
អនកទទួលនភាៀវគួរផតល់ព័ត៌មាននោយភាពរាក់ទក់។ ខ្នងនរកាមននុះជាចាំែុចជដលអនកទទួលនភាៀវគួរ
អាចផតល់ការពនយល់បានលអរបនសើរ ៖ 

 ព័ត៌មានលមអិតពីនសវាអាហារ ដូចជា អាហារនពលរពឹក 

 អាហារសរមន់ និងនភសជាៈ (ជត ទឹក។ល។) 

 កជនលងនផេងនទៀតសរមាប់ញុាំអាហារ 

 ការនរបើរបាស់អីុននធើែិត/Wi-Fi 

 ទីតាាំងទូ ATM ជដលនៅជិតបាំផុត 

 ជផនករកាទុកវតថុជដលបាត់ និងរកនឃើញ 

 បញ្ញា ជួសជុល/ជថទាំ 

 នសវា និងសកមមភាពបជនថម 



 

ILO - កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ា ន 
  

53 

 ការមនធយបាយនធវើដាំនែើ រកនុងមូលោា ន (ឡានរកុង ទុក-ទុក។ល។) 

 តាំបន់នទសចរែ៍កនុងស្សុក និងតាំបន់ 

១០. ពិនិតយនភាៀវនចញ និងចូលសរមាក 

 នរបើរបាស់តារាងចូលសរមាក និងចាកនចញរបចាាំនថា នដើមបីជួយអនកកនុងការរគប់រគងការនចញ 
និងចូលនោយរលូន និងជាំនញ 

 តរមូវឲ្យនភាៀវទូទត់នថលបនទប់ និងពនធនៅនពលនភាៀវចូលសរមាក និងនចញវកិកយបរត 

 តរមូវឲ្យពួកនគបង់នថលនសវា និងសកមមភាពនននៅនពលនភាៀវនចញ 

 ផតល់កូននសរបនទប់ដល់នភាៀវ កនុងករែីចាាំបាច់ 

 កនុងនពលចូលសរមាក អនកទទួលនភាៀវគួរពនយល់ចាំែុចខ្នងនរកាម ៖ 

 នសវាមាូមអាហារ 

 នសវានរៀបចាំបនទប់ (សរមាប់នភាៀវជដលសន ក់នៅយូរជាងមួយយប់) 

 នសវា និងសកមមភាពនផេងនទៀត 

 អនកទទួលនភាៀវគួរអមដាំនែើ រជាមួយនភាៀវនៅបនទប់ សរមាប់ជានសវាបនរមើ
អតិថិជនលអរបនសើរ។ កនុងនពលនដើរននុះ រតូវនសនើឲ្យនភាៀវសួរសាំែួរ។ 

 នៅនពលនភាៀវនចញ 

 ឲ្យនរណ្តមាន ក់ពិនិតយនមើលបនទប់ថានតើមានការខូចខ្នត ឬបាត់បង់ ឬោ៉ា ងណ្ត។ 
របសិននបើដូនចនុះ សូមបជនថមតនមលសរមាប់ការជួសជុល ឬការផ្លល ស់បតូរកនុងវកិកយបរតនភាៀវ។ 

 ទូទត់តនមលជដលនៅជាំពាក់ (នបាកគក់ សកមមភាព។ល។) 

 របមូលកូននសរបនទប់នភាៀវ 

 ជួយដល់ការនធវើដាំនែើ រ និងជញ្ាូ នឥវា៉ា ន់នភាៀវ (របសិននបើអាច)។ 

 

នសវានរៀបចាំបនទប់លអរបនសើរ ៖ 

ជាំហានទី ១ ៖ ការចូលនៅកនុងបនទប់នភាៀវ 

នរបើរបព័នធសតង់ោនៅរាល់នពលជដលអនកចូលនៅកនុងបនទប់នភាៀវ នរពាុះវានឹងជួយ ៖ 

 បនងកើនផ្លសុកភាពរបស់នភាៀវ 

 បនងកើនរបសិទធភាពរបស់អនក 
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ជាំហានទី ២ ៖ ការនរបើរបាស់នីតិវធីិសមាអ តលអរបនសើរ 

នរបើរបព័នធសមាអ តសតង់ោនដើមបីសនេាំសាំនចនពលនវលា នោយ ៖ 

 នរតៀមរាល់ផលិតផលសមាអ តទាំងអស់ មុននពលចាប់នផតើមសមាអ ត 

 អនុវតតតាមនគាលការែ៍សុវតថិភាព នៅនពលនរបើរបាស់ផលិតផលសមាអ ត។ 

ជាំហានទី ៣ ៖ ការសមាអ តបនទប់នភាៀវ 

រតូវសមាអ តបនទប់នភាៀវពីនលើ (ពិតាន អាំពូល ជញ្ញា ាំង បងអួច) នៅនរកាម (នរគឿងសងាា រមិ នផទករមាល 
ធុងសរមាម)។ ការនរបើរបាស់របព័នធសមាអ តននុះ នឹងជួយ ៖ 

 បាំនពញការងារបាននលឿន 

 បនញ្ច ៀសចននល ុះរបនហាង 

 បនញ្ច ៀសការសមាអ តពីរដង 

ជាំហានទី ៤ ៖ ការសមាអ តកជនលងសធារែៈ 

នរបើរបាស់របព័នធននុះ និងសមាអ តពីនលើ (ពិោន  អាំពូល ជញ្ញា ាំង បងអួច) នៅនរកាម (នរគឿងសងាា រមិ 
នផទករមាល ធុងសរមាម)។ នៅនពលសមាអ តកជនលងសធារែៈ ៖ 

 មិនរតូវឲ្យនភាៀវនដើរនលើនផទករមាលនសើមនឡើយ (ោក់សញ្ញា  និង/ឬ នៅអីឃាំងនផទនសើម)។ 

 រាក់ទក់នភាៀវនោយរួសរាយ។ ញញឹម និងនិោយថា “អរុែសួសតី/ទិវាសួសតី/សយ័នតសួសតី  
នលាក/នលាកស្សី!” 

ជាំហានទី ៥ ៖ ការសមាអ តបនទប់ទឹក 

សូមចាាំថា ៖ នភាៀវអាចយកចិតតទុកោក់ខ្នល ាំងនលើអនម័យបនទប់ទឹក។ ខ្នងនរកាមជាការមិននពញចិតត
មួយចាំនួន ៖ 

 កញ្ច ក់កខវក់ 

 បងគន់កខវក់ 

 មានសក់កនុងបនទប់ទឹក (អាងទឹក នផទករមាល ផ្លក ឈូក អាងលាងនដ) 

 មិនមានរកោសអនម័យរគប់រគាន់ (រតូវមានរកោសពីរដុាំកនុងបនទប់ទឹក) 

ជាំហានទី ៦ ៖ ការសមាអ តបនទប់សន ក់នៅនលើសពីមួយយប់ 

ននុះជាបនទប់ជដលនភាៀវសន ក់នៅនលើសពីមួយយប់។ របការសាំខ្នន់ បនទប់ទាំងននុះរតូវមានសភាព
ស្សស់សអ តជានរៀងរាល់នថា ប៉ាុ ជនតអនកមិនចាាំបាច់ផ្លល ស់បតូរករមាល និងកជនេងនពាុះនគារាល់នថានឡើយ។ 
សរមាប់នភាៀវជដលសន ក់នៅយូរ រតូវផ្លល ស់បតូ រករមាល និងកជនេងនពាុះនគា ៣ ឬ ៤ ដង/នថា។ 
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សកមមភាព ៦ គ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

 

 

ជាំហានទី ៧ ៖ រនបៀបរគប់រគងកូននសរបនទប់ 

អនកនរៀបចាំបនទប់ទទួលខុសរតូវនលើកូននសរបនទប់ជដលរតូវសមាអ ត និងសាំភារៈរបស់នភាៀវកនុងបនទប់។ 
របការសាំខ្នន់រតូវនរបើរបាស់របព័នធមួយនដើមបីការពារកូននសរទាំងននុះ។ 

 

ជាំហានទាំងបីកនុងការផតល់នសវាមាូបអាហារលអរបនសើរ 

ការនរបើរបាស់របព័នធនសវាមាូបអាហារនឹងជួយអនកកនុងការរកាឲ្យកជនលងញុាំអាហារមានអនម័យ 
និងទក់ទញ។ នរៅពីននុះ វានឹងជួយអនកកនុងការបនរមើមាូបរបកបនោយភាពរាក់ទក់ និងរបសិទធភាព។ 

ជាំហានទី ១ ៖ ការនរៀបចាំកជនលងញុាំអាហារ 

 នរៀបចាំកជនលងញុាំអាហារមុននពលនភាៀវមកដល់ 

 ធានថា បុគគលិកបនរមើអាហាររគប់រូបមានអនម័យខពស់ 

ជាំហានទី ២ ៖ ការបនរមើមាូប 

 ញញឹម និងរួសរាយ កនុងនពលបនរមើមាូប 

 យកចិតតទុកោក់នលើតរមូវការនភាៀវ 

 ពនយល់ពីអវីជដលបានរួមបញ្ចូ ល 

 ពយោមសរមបសរមួលសាំនែើ ធមមតា របសិននបើអាច។ 

ជាំហានទី ៣ ៖ ការសមាអ តនរកាយនពលញុាំអាហាររួច - នៅនពលការបនរមើអាហាររតូវបានបញ្ច ប់ 

 សមាអ តកជនលងញុាំអាហារ 

 នរៀបចាំអវី ជដលអនកអាចនធវើបានសរមាប់នសវាមាូបអាហារនៅនពលនរកាយ 

នៅកនុងសកមមភាពចុងនរកាយននវគគននុះ អនកនឹងសនរមចចិតតពីសកមមភាពជាក់លាក់

មួយចាំនួននដើមបីជកលមអផទុះសាំណ្តក់របស់អនក។ នោយចងចាាំពីចាំែុចទាំងអស់ជដល

អនកបានពិភាកាកនលងមក សូមចាំណ្តយនពលពីរបីនទីនដើមបីកត់រតាមតិរបស់អនក។ 
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១. សិកាខ កាមមាន ក់ៗនរបើរបាស់តារាង ៦ គ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន នដើមបី
សរនសរពីការផ្លល ស់បតូរ ១-៣ ជដលអនកចង់បាននដើមបីជកលមអនសវាកនុង
អាជីវកមមរបស់អនក។ នោយជផអកនលើអវីជដលអនកបានសិកាកនុងសកមមភាពពីមុន 
នតើអនកចង់ឲ្យមានការជកលមអជដរ ឬនទ? របសិននបើមាន សូមសនរមចចិតតពីរបព័នធ
ជដលអនកនឹងអនុវតត ឬជកលមអ។ 

២. កត់រតាពីរនបៀបជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៣. កត់រតានពលនវលាជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៤. នៅទីបញ្ច ប់ បញ្ញា ក់ពីអនកទទួលខុសរតូវសរមាប់ការផ្លល ស់បតូរននុះ។ 

 

តារាង ៦ គ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

ការផ្លល ស់បតូ រ វធីិ     នពលនវលា អនកទទួលខុសរតូវ 

    

    

    

 

 

 

  

អនកបានបញ្ច ប់សកមមភាពចុងនរកាយននវគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ៦។ កនុងវគគននុះ អនកបានពិនិតយ
នមើលការទទួលបានព័ត៌មាននដើមបីធានថា អនកផតល់នសវាលអ និងរនបៀបផតល់នសវានរៀបចាំបនទប់ 
នសវាទទួលនភាៀវ និងនសវាបនរមើអាហារនពលរពឹកលអរបនសើរ។ ជផនកទី ៥ នន GPG មាន
ព័ត៌មានជានរចើនពីការជកលមអនសវាកនុងផទុះសាំណ្តក់របស់អនក។ 

១០ នទី 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទ ី៧ ៖  
េតខភាព និ្េតវតថិភាព 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ៧ ៖ សុខភាព និងសុវតថិភាព 

 

 
 

 

វគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ មាននគាលបាំែងបងាា ញពីរនបៀបបនងកើតបរោិកាសការ
ងារសុវតថិភាព នោយជផអកនលើការទប់សក ត់នរគាុះថាន ក់ ការនឆលើយតបសមស្សប
កនុងនពលនកើតមាននរគាុះថាន ក់ និងការបនងកើតទាំនុកចិតតដល់នភាៀវកនុងរបព័នធជដលនរៀបចាំ
ជានស្សច។ អនកនឹងរតូវបាំនពញសកមមភាព ២។ វគគននុះមាននគាលបាំែង ៖ 

 រកាបទោា នសុខភាព និងសុវតថិភាពលអរបនសើរកនុងផទុះសាំណ្តក់របស់អនក 

 កាំែត់ចាំែុចរាាំងសទុះកនុងរបព័នធជដលបងកជានរគាុះថាន ក់ 

 ជាំរុញនគាលការែ៍អនម័យខលួនរបាែកនុងចាំនណ្តមបុគគលិក 
សុវតថិភាពពីនរគាុះអគគិភ័យ និងការរគប់រគងកតាត ចនរង 

 នរបើរបាស់ការសនង្រ្ងាគ ុះបឋម និងធានថា បុគគលិកបានយល់ដឹង និងអាចអនុវតត
បនចចកនទសមូលោា នមួយចាំនួននដើមបីនរបើរបាស់ការសនង្រ្ងាគ ុះបឋម 

 នឆលើយតបនៅនឹងនរគាុះអគគិភ័យ និងបែតុ ុះបណ្តត លបុគគលិកនដើមបីធានសុវតថិភាព
កនុងរគាអាសនន 

សកមមភាព ៧ ក  ៖ កាំែត់ហានិភ័យ និងការគាំរាមកាំជហង 

 

 

៦០ នទី ៦ 

ខលឹមសរសនងខបននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

របធានរគប់រគង និបុគគលិករតូវអាចកាំែត់ហានិភ័យ និងការគាំរាមកាំជហង
កនុងកជនលងការងាររបស់ខលួន។ កនុងសកមមភាពទី ៧ អនកនឹងនផ្លត តនលើរនបៀបបាំនពញកិចចការ
ននុះ។ 
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១. ពិភាកាកនុងរកុមពីចាំែុចមួយចាំនួនកនុងតារាង ៧ ក ខ្នងនរកាម 

២. ឧបករែ៍សុខភាព និងសុវតថិភាពការងារ (OSH) ននុះសាំនៅនលើ GPG ជដល
បងាា ញពីវធីិមួយចាំនួននដើមបីរគប់រគងហានិភ័យ និងការគាំរាមកាំជហង 

៣. កាំែត់បញ្ញា មួយចាំនួនជដលបានពិភាកា និងសនងខបជាបុគគលពីវធិានការ
ជដលអាចនធវើនឡើងនដើមបីទប់សក ត់បញ្ញា ទាំងននុះ។ នរបើរបាស់តារាងខ្នងនរកាម
នដើមបីកត់រតា។ 

៤. ជចករ ាំជលកកនុងរកុមនូវដាំនណ្តុះស្សយនន និងពិភាកាពីដាំនណ្តុះស្សយ
ជដលបានកត់រតាកនុងការសនងខប។ 

 

តារាង ៧ ក ៖ ហានិភ័យ និងការគាំរាមកាំជហង 

ការទប់សក ត់នរគាុះថាន ក់ ៖ 

នរគាុះថាន ក់ជានរចើនអាចទប់សក ត់បាន តាមរយៈការនរៀបចាំនោយរបុងរបយ័តន។ ការនរបើរបាស់របព័នធ
ជួសជុលអគារ នរៀបចាំ និងសមាអ តជផនកទូនៅជារបចាាំ និងការរកាសនតិសុខបនទប់នភាៀវអាចទប់សក ត់ការ
រងរបួស ឬការខូចខ្នតដល់សាំភារៈផ្លទ ល់ខលួនបាន។ ការធានថា បុគគលិករបស់អនកនសលៀកសនមលៀកបាំពាក់
ជដលមានសុវតថិភាព និងបានដឹងចាស់ពីរនបៀបនរបើរបាស់នរគឿងបរកិាខ រនោយសុវតថិភាព អាចកាត់បនថយ
នរគាុះថាន ក់នៅកជនលងនធវើការ និងបនងកើនសតង់ោរបាន។ (សូមអានជផនកឧបករែ៍ទី ១ និង ទី ២ សតីពី
សុខភាព និងសុវតថិភាពការងារ) 

អនម័យខលួនរបាែលអ ៖ 

របការសាំខ្នន់ អនក និងបុគគលិករតូវអនុវតតនូវរបព័នធអនម័យខលួនរបាែមួយសរមាប់កជនលងការងារ 
ដូចជា ការលាងសមាអ តនដជារបចាាំ និងការចងសក់នៅនរកាយកនុងនពលចមអិនអាហារ។ (សូមអាន
ជផនកឧបករែ៍ទី ៣ សតីពីសុខភាព និងសុវតថិភាពការងារ)។ 

សុវតថិភាពពីនរគាុះអគគិភ័យ ៖ 

អនកអាចកាត់បនថយហានិភ័យនរគាុះអគគិភ័យនោយអនុវតតនូវរបព័នធទប់សក ត់នរគាុះថាន ក់ ជដលរួមបញ្ចូ ល
ការជួសជុលនរគឿងបរកិាខ រ ការពិនិតយនរបងសាំង និងនសៀគវីនភលើងជាញឹកញប់ ការនរៀបចាំរចករនបៀង
ជារបចាាំ និងការរកាឲ្យរចករនបៀង និងទវ រនៅស្សឡុះលអ។ នរគាុះអគគិភ័យជតងជតនកើតមាន

៤៥ នទី 
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នោយនចដនយ។ ដូនចនុះ ការបនងកើតតារាងនផទៀងផ្លទ ត់សុវតថិភាពអគគិភ័យអាចកាត់បនថយនរគាុះថាន ក់បាន។ 
(សូមអានជផនកឧបករែ៍ទី ៤ សតីពីសុខភាព និងសុវតថិភាពការងារ)។ 

ការរគប់រគងកតាត ចនរង ៖ 

ការអនុវតតរបព័នធអនម័យខលួនរបាែ និងការសមាអ តមូលោា នកនុងផទុះសាំណ្តក់របស់អនក អាចជួយកាំចាត់
កតាត ចនរងបាន។ (សូមអានជផនកឧបករែ៍ទី ៥ សតីពីសុខភាព និងសុវតថិភាពការងារ)។ 

ការនឆលើយតបនឹងនរគាុះថាន ក់ ៖ 

ការមានរបព័នធនឆលើយតបនឹងនរគាុះថាន ក់ជានស្សចអាចជួយកាត់បនថយការខូចខ្នតបាន របសិននបើមាន
នរគាុះថាន ក់នកើតនឡើង។ 

ការសនង្រ្ងាគ ុះបឋម ៖ 

នតើអនកមានកញ្ច ប់សាំភារៈសនង្រ្ងាគ ុះបឋមនដើមបីពយបាលរបួស និងជាំងឺស្សលៗជដរ ឬនទ? 
នតើវាងាយស្សួលទទួលបាន ឬនទ? នតើបុគគលិកទាំងអស់ដឹងពីទីតាាំងកញ្ច ប់ននុះ ឬនទ? នតើវាមាន
សាំភារៈទាំងអស់ជដលអនករតូវការ ឬនទ? នតើសាំភារៈទាំងននុះផុតអាយុកាលនរបើរបាស់ ឬនទ? (សូមអាន
ជផនកឧបករែ៍ទី ៦ សតីពីសុខភាព និងសុវតថិភាពការងារ)។ 

ការនឆលើយតបនឹងនរគាុះអគគិភ័យ ៖ 

នតើអនកមានជផនការកនុងករែីនកើតមាននរគាុះអគគិភ័យ ឬនទ? នតើអនក និងបុគគលិកដឹងពីអវីជដលរតូវនធវើ  
ឬនទ? ការរកាតារាងនផទៀងផ្លទ ត់ការនឆលើយតបនឹងនរគាុះអគគិភ័យ និងការហាត់សមការនឆលើយតប
នឹងនរគាុះអគគិភ័យអាចជួយឲ្យអនកសនង្រ្ងាគ ុះជីវតិ និងកាត់បនថយការខូចខ្នតរទពយសមបតតិបាន។ 
(សូមអានជផនកឧបករែ៍ទី ៧ សតីពីសុខភាព និងសុវតថិភាពការងារ)។ 

 

 

ការ     គាំនិត ៖ 
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សកមមភាព ៧ ខ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

 

 

១. សិកាខ កាមមាន ក់ៗនរបើរបាស់តារាង ៧ ខ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន នដើមបី
សរនសរពីការផ្លល ស់បតូរ ១-៣ ជដលអនកចង់បាននដើមបីជកលមអសុខភាព និងសុវតិថិ
ភាពកនុងអាជីវកមមរបស់អនក។ នោយជផអកនលើអវីជដលអនកបានសិកាកនុងសកមមភាព
ពីមុន នតើអនកចង់ឲ្យមានការជកលមអជដរ ឬនទ? របសិននបើមាន សូមសនរមច
ចិតតពីរបព័នធជដលអនកនឹងអនុវតត ឬជកលមអ។ 

២. កត់រតាពីរនបៀបជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៣. កត់រតានពលនវលាជដលអនកនឹងនធវើការផ្លល ស់បតូរ 

៤. នៅទីបញ្ច ប់ បញ្ញា ក់ពីអនកទទួលខុសរតូវសរមាប់ការផ្លល ស់បតូរននុះ។ 

  

នៅកនុងសកមមភាពចុងនរកាយននវគគននុះ អនកនឹងសនរមចចិតតពីសកមមភាពជាក់លាក់មួយ

ចាំនួននដើមបីជកលមអផទុះសាំណ្តក់របស់អនក។ នោយចងចាាំពីចាំែុចទាំងអស់ជដលអនក

បានពិភាកាកនលងមក សូមចាំណ្តយនពលពីរបីនទីនដើមបីកត់រតាមតិរបស់អនក។ 
 

១០ នទី 
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តារាង ៧ ខ ៖ ជផនការសកមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

ការផ្លល ស់បតូ រ វធីិ     នពលនវលា អនកទទួលខុសរតូវ 

    

    

    

 

អនកបានបញ្ច ប់សកមមភាពចុងនរកាយកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ៧។ កនុងវគគននុះ អនកបាននផ្លត តនលើ
សុខភាព និងសុវតថិភាពកនុងកជនលងការងារ។ រតូវចងចាាំថា ចាំែុចសតីពីសុខភាព និងសុវតថិភាព
មាននរៀបរាប់លមអិតកនុងជផនកទី ៦ នន GPG។ 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទី ៨ ៖ 
កផនការេក្មមភាពអាទិភាព 
 



កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ា ន 
នសៀនៅជែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត លសតីពីផទុះសាំណ្តក់ និងសណ្តា គារខ្នន តតូច 

វគគបែតុ ុះបណ្តត លទី ៨ ៖ ជផនការសកមមភាពអាទិភាព 

 

 

នោយសរបនទុកការងារ បូករួមនឹងការដាំនែើ រការអាជីវកមមខ្នន តតូច វា
មិនជមនជាការងាយស្សួលកនុងការអនុវតតការផ្លល ស់បតូរនៅតាមការចង់បានរបស់
អនកនឡើយ។ កនុងវគគននុះ អនកនឹងពិនិតយនមើលការងារជដលអនកសនរមចបាន
កនុងអាំឡុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះ និងបនងកើតជាជផនការសកមមភាពសមញ្ាមួយ
នដើមបីជកលមអអាជីវកមមរបស់អនក។ អនករតូវបាំនពញសកមមភាពមួយ។ 

សកមមភាព ៨ ក ៖ សកមមភាពអាទិភាព 

១. អនកពិភាកាជារកមុ។ សមាជិករគប់របូនិោយពីអវីជដលពួកនគយល់ដឹងកនុងសកមម 
ភាពនីមួយៗ។ អនកចាប់នផតើមពីសកមមភាពទីមួយននុះ។ 

២. សរមាប់ជាំហានបនទ ប់ អនកនរបើរបាស់តារាង ៨ ក ៖ ជផនការសកមមភាព
អាទិភាព។ អនកពិនិតយនមើលជផនការសកមមភាពជដលអនកបានបាំនពញ
សរមាប់វគគនីមួយៗ និងនរជើសនរ ើសការផ្លល ស់បតូរណ្តមួយជដលអនកនឹងចាប់នផតើម
មុននគ និងនពលនវលា ៖ កនុងរយៈនពល ១ សបាត ហ៍ ១ ជខ ឬ ២ ជខ? 
នរៀបរាប់សកមមភាពោ៉ា ងនហាចណ្តស់ ៣ (១៥ នទី) 

៣. សមាជិកមាន ក់ៗបងាា ញពីជផនការសកមមភាពអាទិភាពរបស់ខលួន ចាំជែករកុម
ជចករ ាំជលកគាំនិតរបស់ខលួនថានតើជផនការសកមមភាពទាំងននុះគួរផ្លល ស់បតូរ ឬក៏វាជា
វធីិដ៏លអ។ សិកាខ កាមមាន ក់ៗមាននពល ៥ នទី (២៥ នទី)។ 

៤០ នទី 

ខលឹមសរសនងខបននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

 

អនកនឹងនធវើការជាជាំហានៗ និងតាមវគគនីមួយៗនដើមបីកាំែត់សកមមភាពអាទិភាព។ 

 

៤០ នទី 
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៤. កនុងរកុម អនកអាចនរបើរបាស់នពលនវលាបជនថមនដើមបីសនរមចថានតើអនករតូវ
ជួបមតងនទៀត ឬោ៉ា ងណ្ត បនទ ប់ពីវគគបែតុ ុះបណ្តត លនដើមបីអនុវតត
សកមមភាពមួយចាំនួន ដូចជា ការកាំែត់ចាំណ្តយជានដើម។ អនកអាចនរៀបចាំការជួប
របជុាំជារបចាាំ និងពិភាកាពីរនបៀបរបឈមនឹងការផ្លល ស់បតូរជដលអនកចង់បាន។ 

 

តារាង ៨ ក ៖ ជផនការសកមមភាពអាទិភាព 

ការផ្លល ស់បតូ រ វធីិ     នពលនវលា អនកទទួលខុសរតូវ 

    

    

    

    

    

ននុះជាចាំែុចបញ្ច ប់ននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ ឥឡូវននុះ អនកអាចបញ្ច ប់ការ
វាយតនមលបាន។ កនុងរយៈនពលពីរបីជខនរកាយ នឹងមានសកមមភាពតាមោនបនតនទៀត។ 

  

ការផតល់អាទិភាពសកមមភាព ជដលជាសកមមភាពជដលអនកបានបាំនពញនៅនពលបញ្ច ប់វគគបែតុ ុះ

បណ្តត ល គឺជាជាំហានដ៏សាំខ្នន់។ វានឹងជាំរុញឲ្យអនកសនរមចចិតតពីរនបៀបអនុវតតអវីជដលបាននរៀន

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លននុះកនុងការងារ និងជីវតិរបចាាំនថា។ អនកអាចនរបើរបាស់វា រួមជាមួយនសៀវ

នៅជែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត ល និងនគាលការែ៍ននការអនុវតតលអនដើមបីជកសរមួល និង

នលើកទឹកចិតតខលួនឯងកនុងការចាត់វធិានការនន។ 
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ឧបេមព័នធ ១  ៖ រក្ េផ្ទ ំ្ ធ ំ
 



 

ILO - កមមវធីិការរបកួតរបជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន តតូចនៅអាស៊ា ន 
  

70 

ឧបសមព័នធ ១ ៖ រកោសផ្លទ ាំងធាំ 

សរនសរចាំែុចខ្នងនរកាមកនុងរកោសផ្លទ ាំងធាំ          
មុននពលចាប់នផតើមវគគបែតុ ុះបណ្តត ល និងអាននឡើងវញិ កនុងករែីចាាំបាច់ ៖ 

រកោសផ្លទ ាំងធាំសរមាប់សកមមភាព ២ ខ 

រកោសផ្លទ ាំងធាំទី ១ ៖ បុគគលិក និងរបព័នធ 

 

របព័នធគឺជាករមងនីតិវធីិលមអិតជដលបនងកើតនឡើងនដើមបី ៖ 

 នធវើសកមមភាពជាក់លាក់មួយ 

 បាំនពញកាតពវកិចច 

 នោុះស្សយបញ្ញា នោយរបសិទធភាព និងគុែភាពជតមួយ 

រកោសផ្លទ ាំងធាំទី ២ ៖ របព័នធ និងតារាងនផទៀងផ្លទ ត់ 

 

របព័នធលអរបនសើរជតងជតមានតារាងនផទៀងផ្លទ ត់ជដល ៖ 

 ចាស់លាស់ 

 ងាយស្សួលអនុវតតតាម 

 ជាលាយលកខែ៍អកេរ  

រកោសផ្លទ ាំងធាំសរមាប់សកមមភាព ៦ ក 

រកោសផ្លទ ាំងធាំទី ៣ ៖ នោបល់រតឡប់ 

 

សកសួរ ៖ 

 បុគគលិក និង 

 នភាៀវរបស់អនក។ 


