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គសចកតីគផ្តើម្ 
ការអ្ិវឌឍសហរោសតាម្សហគម្ៃ៍ (C-BED) 

ការអ្ិវឌឍសហរោសតាម្សហគម្ៃ៍ (C-BED) គឺជាកម្មវធីិបណតុ ះបណាត ល
ជដលចំណាយតិ្ច ៃិងបគងកើត្ថ្មីជដលគរៀបចំគឡើងគោយអងគការអៃតរជាតិ្ខាងការងារ 
(ILO) គដើម្បីោំរេការអ្ិវឌឍជំនាញ ៃិងការបគងកើៃសិេធិអំណាចដល់សហគម្ៃ៍
មូ្លោា ៃកនុងការជកលម្អជីវភាពរស់គៅ  ផ្លិត្ភាព  ៃិងលកខខណឌ ការងារកាៃ់ជត្
របគសើរគឡើង។ 

កនុងនាម្ជាវធីិសស្រសតមួ្យនៃវគគបណតុ ះបណាត ល កម្មវធីិ C-BED ាៃលកខណៈ
ពិគសស គពាលគឺកម្មវធីិគៃះរត្ូវបាៃបគងកើត្គឡើងតាម្រគបៀបមិ្ត្តអប់រមិំ្ត្ត ការសិកាជផ្អក
តាម្សកម្មភាព គោយមិ្ៃាៃតួ្នាេីរគូបគរងៀៃ អនកជំនាញ ឬេីរបឹកាខាងគរៅ
ជដលាៃជំនាញតាម្ជផ្នកគឡើយ។ ផ្ទុយគៅវញិ សិកាខ កាម្កនុងកម្មវធីិ C-BED សហការ
ោន គធវើសកម្មភាព ៃិងកិចចពិភាកាជាបៃតបនាទ ប់ គោយាៃការជណនំាតាម្ជំហាៃ
សម្ញ្ដៗកនុងគសៀវគៅជណនំាវគគបណតុ ះបណាត ល។ ចំគណះដឹង ជំនាញ ៃិង
សម្ត្ថភាពថ្មីៗរត្ូវបាៃបគងកើត្គឡើងតាម្រយៈការបងាា ត់្បងាា ញរបស់សិកាខ កាម្ ៃិងការ
ជចករជំលកចំគណះដឹង ៃិងបេពិគសធៃ៍ផ្លទ ល់ខលួៃ។ តាម្វធីិគៃះ កម្មវធីិគៃះគឺជា
ជគរម្ើសជដលចំណាយតិ្ច ៃិងាៃៃិរៃតរភាពសរាប់អងគភាព ឬសហគម្ៃ៍នានា។ 

កម្មវធីិ C-BED រត្ូវបាៃបគងកើត្គឡើងគោយជផ្អកគលើករម្ងវគគបណតុ ះបណាត លសនូល
ចំៃួៃ ២ ជដលគរៀបចំគឡើងគដើម្បីអ្ិវឌឍសម្ត្ថភាពសរាប់ការចាប់គផ្តើម្អាជីវកម្ម 
ៃិងការដំគណើ រការអាជីវកម្ម តាម្រយៈការគផ្លត ត្សំខាៃ់គលើការគធវើេីផ្ារ ការរគប់រគង
ហិរញ្ដវត្ថុ ៃិងការគរៀបចំជផ្ៃការសកម្មភាព។ ទំាងគៃះសុេធជត្ជាចំណុចសំខាៃ់កនុង
កម្មវធីិ C-BED សរាប់អនកជដលចង់កាល យជាសហរគិៃ ៃិងកម្មវធីិ C-BED សរាប់អនក
គធវើអាជីវកម្មខាន ត្តូ្ច។ ម្យ៉ងវញិគេៀត្ កម្មវធីិគៃះកំពុងបគងកើត្ករម្ងឧបករណ៍ជាគរចើៃ
សរាប់ពរងឹងសម្ត្ថភាព ៃិងបគងកើៃជំនាញអាជីវកម្មសរាប់វស័ិយមួ្យចំៃួៃ។ ករម្ង
ឧបករណ៍ទំាងគៃះអាចយកម្កអៃុវត្តកនុងវគគបណតុ ះបណាត លោច់គោយជឡក ឬចរម្រះ
កនុងេរម្ង់ជាមូ៉្ឌុល រួចបញ្ចូ លគៅកនុងកម្មវធីិជដលាៃស្សប់។ 

  



 

ILO – កម្មវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកម្មខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ 
 

2 

ការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបគ្េខុសៗោន ជាគរចើៃ។ ពាកយ “តំ្បៃ់
ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍” អាចសំគៅគលើបណាត របគេស តំ្បៃ់កនុងនានាកនុងរបគេស
មួ្យ គខត្ត ស្សរក េីរករង សួៃចារ តំ្បៃ់ជកបរខាង បូជៃីយោា ៃ សរម្ៃទីរ។ល។ 
គោលការណ៍នៃការអៃុវត្តលអៃឹងគលើកគឡើងពីបញ្ញា សំខាៃ់ៗ ជដលពាក់ព័ៃធៃឹងតំ្បៃ់
ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍រគប់របគ្េ បុ៉ជៃតវាគផ្លត ត្សំខាៃ់បំផុ្ត្គលើបញ្ញា រគប់រគង
ជដលពាក់ព័ៃធៃឹង “តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ជដលកំពុងផុ្សគឡើង” ៃិងវស័ិយ
គេស ចរណ៍ជៃបេ។ 

ករម្ងវគគបណតុ ះបណាត លសតីពីការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

ករម្ងវគគបណតុ ះបណាត ល 

ករម្ងវគគបណតុ ះបណាត លសរាប់ការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍គួរ
រត្ូវបាៃគរបើរបាស់ គដើម្បីជួយដល់របធាៃរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍
បចចុបបៃន ៃិងអនកជដលចង់កាល យជារបធាៃរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍កនុង
ការជកលម្អការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់ខលួៃ។ វគគបណតុ ះបណាត ល
ទំាងគៃះ គផ្លត ត្គលើគោលការណ៍សំខាៃ់ៗនៃការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍សរាប់ជាមូ្លោា ៃ គោយជផ្អកគលើអវីជដលសិកាខ កាម្បាៃដឹងពីមុ្ៃអំពី
ការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់ខលួៃ     ៃិងជួយពួកគគឲ្យជសវងយល់
បជៃថម្។ ម្យ៉ងគេៀត្ វាអាចគរបើរបាស់ជាមូ្លោា ៃនៃការសិកាពីឧបករណ៍កម្មវធីិ C-
BED គផ្ែងគេៀត្ ដូចជា SBO ឬ AE។ សិកាខ កាម្ជចករជំលកបេពិគសធៃ៍ ៃិងផ្តល់
ជផ្ៃការសកម្មភាពអាេិភាព (ោ៉ងគហាចណាស់ សកម្មភាព ៣ សរាប់បងាា ញពីការ
ជកលម្អអាជីវកម្មរបស់ពួកគគ)។ គៅគពលបញ្ច ប់វគគបណតុ ះបណាត ល សិកាខ កាម្ៃឹង ៖ 

 ពរងឹង ៃិងបគងកើៃចំគណះដឹងាៃស្សប់សតីពីការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ 

 ាៃសម្ត្ថភាពកនុងការវភិាគជផ្នកនានា នៃការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ 

 ាៃសកាត ៃុពលនៃការអ្ិវឌឍសហរោស 
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 កំណត់្បាៃៃូវជំហាៃ ៃិងសកម្មភាពនានាគដើម្បីជកលម្អតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍របស់ខលួៃ 

 គធវើគសចកតីសគរម្ចពីសកម្មភាពគៅគពលអនាគត្ 

 ចាប់គផ្តើម្គរៀបចំជផ្ៃការកិចចសហការ   ៃិងេំនាក់េំៃងរបកបគោយរបសិេធភាព 
កនុងករណីជាក់ជសតង។ 

គោលការណ៍នៃការអៃុវត្តលអ (GPG) ៖ 

គោលការណ៍គៃះរត្ូវបាៃគរៀបចំគឡើង គដើម្បីជួយដល់របធាៃរគប់រគងតំ្បៃ់
ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ទំាងអស់   កនុងការជកលម្អតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍
របស់ខលួៃ។ សិកាខ កាម្កនុងវគគបណតុ ះបណាត លគៃះៃឹងេេួលបាៃព័ត៌្ាៃ ៃិងចំគណះដឹង
សតីពីគោលការណ៍គៃះ។ ោ៉ងគៃះកតី សិកាខ កាម្ជដលមិ្ៃបាៃចូលរួម្កនុងវគគបណតុ ះ
បណាត ល ក៏អាចគរបើរបាស់គោលការណ៍គៃះបាៃផ្ងជដរ។ គោលការណ៍គៃះាៃ
ឧបករណ៍អៃុវត្ត គៃលឹះ ៃិងលំហាត់្ជាគរចើៃសរាប់ជួយដល់របធាៃរគប់រគងតំ្បៃ់
ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍។ 

រគបៀបគរបើរបាស់គោលការណ៍នៃការអៃុវត្តលអ 
 

 

 

 

 

 

  

ឧបករណ៍នៃការអៃុវត្តលអ 

 

លំហាត់្ 

 
 

ករណីសិកា 

 
 

ៃិយម្ៃ័យ 

 
 

គៃលឹះ 

 

 

ព័ត៌្ាៃបជៃថម្ជដលរត្ូវកត់្សាគ ល់ 
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ការគ្រប់គ្រងតំបនទ់ាក្់ទាញស្ញៀវសេេចរណ៍ 
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ជផ្នកេី ១ ៖ ខលឹម្សរសគងខបនៃការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

 

១.១. គត្ើអវីជាការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍? 

 

 

ការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍សំគៅគលើការបគងកើត្ ៃិងអៃុវត្ត
ជផ្ៃការរគប់រជរងគរជាយជដលតាក់ជត្ងគឡើងគដើម្បីរគប់រគងជខែសងាវ ក់គុណត្នម្លវស័ិយ
គេសចរណ៍ (សូម្អាៃជផ្នកសតីពីៃិយម្ៃ័យនៃជខែសងាវ ក់គុណត្នម្ល) របស់តំ្បៃ់គនាះ។
ការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ទាម្ទារៃូវការគរៀបចំជផ្ៃការ ៃិង
ការរគប់រគងបចចុបបៃន រយៈគពលខលី ៃិងរយៈគពលជវងគដើម្បីធានាលេធផ្លរបកបគោយ
ៃិរៃតរភាព។ វាាៃលកខណៈខុសជបលកពី បុ៉ជៃតបំគពញឲ្យការគរៀបចំជផ្ៃការ ៃិង
ការរគប់រគងសកម្មភាពមិ្ៃជម្ៃគេសចរណ៍គៅតំ្បៃ់គនាះ។ ជាេូគៅ រករម្រគប់រគង
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ (ឬ គណៈកាម ធិការ) បគងកើត្ជផ្ៃការ ៃិងជួបរបជំុ
ជារបចំា (ឧ. គរៀងរាល់ ៣ ឬ ៦ ជខម្តង) គដើម្បីវាយត្នម្ល ៃិងគធវើបចចុបបៃនភាពជផ្ៃការ។ 

១.២. តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ជដលកំពុងផុ្សគឡើង ៃិងវស័ិយគេសចរណ៍ជៃបេ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ជដលកំពុងផុ្សគឡើង សំគៅគលើតំ្បៃ់ទាក់ទាញ
គ្ញៀវគេសចរណ៍ថ្មីជដលរត្ូវបាៃអ្ិវឌឍ ជដលជាគរឿយៗពាក់ព័ៃធៃឹងការអ្ិវឌឍកនុង
តំ្បៃ់ជៃបេ។ ការជណនំាគៃះគផ្លត ត្គលើភាពចំាបាច់នៃរបគ្េតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ពីរជដលរត្ួត្ោន  ជដលសុេធជត្ជារប្ពនៃសកាត ៃុពលកំគណើ ៃសរាប់ការ

គោលបំណង 

 ផ្តល់ខលឹម្សរសគងខបពីសាសធាតុ្នៃការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

 គផ្លត ត្គលើជខែសងាវ ក់គុណត្នម្ល រពម្ទំាងផ្តល់ ៃិងបងាា ញពីតួ្នាេីរបស់តួ្អងគគផ្ែងៗកនុងការ

រគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍។ 

គសៀវគៅជណនាំវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 សរៈសំខាៃ់នៃជផ្នកគៃះាៃបងាា ញកនុងវគគបណតុ ះបណាត លេី ១។ 

ៃិយម្ៃ័យ ៖ ការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 
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អ្ិវឌឍគសដាកិចចតាម្រយៈវស័ិយគេសចរណ៍។ 

របជាជាតិ្អាស៊ៃរបឈម្ៃឹងឱកាសលអៗសរាប់ការអ្ិវឌឍគសដាកិចច តាម្រយៈ
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ថ្មី ឬមិ្ៃទាៃ់ាៃការអ្ិវឌឍ។ កំគណើ ៃោ៉ងគលឿៃនៃ
របជាជៃវណណៈកណាត លកនុងរបគេសជាគរចើៃ (ពិគសស ចិៃ ៃិងឥណាឌ )  បាៃផ្តល់
សកាត ៃុពលោ៉ងគរចើៃសរាប់ពលរដាកនុងរបគេសទំាងគៃះ កនុងការគធវើដំគណើ រកំសៃត
គៅបរគេស ចំជណករបជាជាតិ្អាស៊ៃេេួលបាៃផ្លរបគោជៃ៍ពីេីតំាងគៅជិត្
េីផ្ាររប្ពជដលាៃការរកីលូត្លាស់គលឿៃទំាងគនាះ។ កំគណើ ៃគនាះជំរុញឲ្យាៃ
ការពរងីកការដឹកជញ្ជូ ៃ ជដលជួយកាត់្បៃថយនថ្ល ៃិងផ្តល់លេធភាពឲ្យពលរដាកនុងតំ្បៃ់
កាៃ់ជត្គរចើៃអាចគធវើដំគណើ រកំសៃតបាៃ។ 

គហតុ្អវីរតូ្វគរៀបចំជផ្ៃការ? 

បចចុបបៃន ៃិងគៅនថ្ៃអនាគត្ ៃឹងាៃត្រម្ូវការដ៏គរចើៃគលើសលប់ ជដលជំរុញ
ឲ្យាៃការពរងាយគ្ញៀវគេសចរណ៍កនុងតំ្បៃ់កាៃ់ជត្គរចើៃ។ តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ជដលាៃការគរៀបចំ ៃិងអៃុវត្តជផ្ៃការបាៃលអជាង ៃឹងេេួលបាៃ
អត្ថរបគោជៃ៍របកួត្របជជង។ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ជដលកំពុងផុ្សគឡើង គោយាៃេសែៃវស័ិយរួម្
នៃការអ្ិវឌឍ ៃឹងផ្តល់ផ្លរបគោជៃ៍គរចើៃបំផុ្ត្។ គត្ើជផ្នកណាខលះជដលរត្ូវាៃការ
គរៀបចំជផ្ៃការ? ខាងគរកាម្គៃះជាបណតុំ ចំណុចសំខាៃ់បំផុ្ត្មួ្យចំៃួៃជដលរត្ូវ
ោក់បញ្ចូ លកនុងជផ្ៃការរគប់រជរងគរជាយ។ ៖ 

 បណតុំ សកម្មភាព ៃិងការទាក់ទាញ 

 ការដឹកជញ្ជូ ៃ (ាៃផ្លូវគម្នាគម្ៃ៍ ៃិងផ្លូវគេសចរណ៍លអរបគសើរ) 

 ការអ្ិវឌឍគហោា រចនាសម្ព័ៃធ (ផ្លូវថ្នល់ អ   សៃី គសវាអីុៃគធើណិត្ គលីៃិក។ល។) 

 គសវាម្ាូបអាហារាៃគុណភាព 

 កជៃលងសន ក់គៅ។ 

 

ការអ្ិវឌឍគួរពរងីកបៃតិចម្តងៗគចញពីតំ្បៃ់សនូលជដលរកីចគរម្ើៃខាល ំង ជដលបាៃ 
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ៃិងកំពុងទាក់ទាញចំៃួៃគ្ញៀវគេសចរណ៍ោ៉ងគរចើៃ។ 

គៅករមិ្ត្មូ្លោា ៃ ការអ្ិវឌឍវស័ិយគេសចរណ៍ជត្ងជត្មិ្ៃាៃលកខណៈ
គសមើភាព ឬយុត្តិធម៌្។ គជាគជ័យនៃការអ្ិវឌឍគៃះពឹងជផ្អកគលើលកខខណឌ េីផ្ារ ៃិងការ
ជំរុញេឹកចិត្ត ៃិងជំនាញកនុងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍គនាះ។ ឧ. ្ូមិ្មួ្យអាច
កាៃ់ជត្ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ជាង្ូមិ្គផ្ែងគេៀត្ បុ៉ជៃតវាអាចៃឹងបរាជ័យកនុងការ
ទាក់ទាញគ្ញៀវ គោយសរជត្មិ្ៃសីុោន ៃឹងលកខខណឌ េីផ្ារ។ របសិៃគបើ្ូមិ្គនាះគៅ
ឆ្ងៃ យពីតំ្បៃ់ទាក់ទាក់គ្ញៀវគេសចរណ៍គផ្ែងគេៀត្ គ្ញៀវគេសចរណ៍របជហលជាមិ្ៃចង់
ឈាងចូលគលងកជៃលងគនាះគឡើយ។ 

គត្ើអវីខលះជាផ្លរបគោជៃ៍នៃការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ គោយ
របសិេធភាព? 

 ការស្សវរជាវេីផ្ារ បងាា ញពីវធីិសស្រសតលអបំផុ្ត្កនុងការគរបើរបាស់ធៃធាៃ
សរាប់ការអ្ិវឌឍ 

 ត្នម្លធម្មជាតិ្ សងគម្ ៃិងវបបធម៌្របស់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍រត្ូវបាៃ
ការពារ 

 ការការពារបរសិថ ៃរត្ូវបាៃពិៃិត្យតាម្ោៃ ៃិងពរងឹង 

 េំនាក់េំៃង ៃិងការផ្ារភាជ ប់កនុងសហគម្ៃ៍រត្ូវបាៃការពារពីការផ្លល ស់បតូរខាល ំង 
ឬគលឿៃ 

 វបបធម៌្កនុងតំ្បៃ់រត្ូវបាៃផ្តល់ត្នម្ល ៃិងអ្ិរកែ 

 ផ្លរបគោជៃ៍គសដាកិចចរត្ូវបាៃជបងជចកោ៉ងាៃរបសិេធភាពកនុងតំ្បៃ់ 

 គ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃការគពញចិត្តខពស់ 

 កំគណើ ៃការម្កកំសៃតជាថ្មី ៃិងការជួយផ្ែពវផ្ាយបៃត 

 ការការពារគករ តិ៍គឈាម ះវជិជាៃរបស់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍។ 
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គត្ើអវីខលះជាបញ្ញា របឈម្នៃការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍? 

 ការផ្តល់មូ្លៃិធិ ៖ ការរគប់រគងចំណុចេីគៅទាម្ទារៃូវថ្វកិា។ គៅគពលាៃ
ថ្វកិាកាៃ់ជត្គរចើៃ  វាកាៃ់ជត្ផ្តល់ភាពងាយស្សួលកនុងការបគងកើត្ជផ្ៃការ
ជាក់ជសតងជដលាៃរបសិេធភាព។ របសិៃគបើាៃថ្វកិាតិ្ច វាៃឹងគធវើឲ្យាៃការ
លំបាកកនុងការសគរម្ចចិត្តពីរគបៀបជបងជចកមូ្លៃិធិដ៏តិ្ចតួ្ចគនាះ។ 

 ការកំណត់្ ៃិងគផ្លត ត្អាេិភាពគោលគៅ ៖ ជផ្ៃការការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញ
គ្ញៀវគេសចរណ៍ ត្រម្ូវឲ្យអនកកំណត់្គោលគៅរយៈគពលខលី ៃិងរយៈគពលជវង 
ៃិងគផ្លត ត្អាេិភាព។ គៃះមិ្ៃជម្ៃជាកិចចការងាយស្សួលគឡើយ គរពាះអនករត្ូវ
ចំណាយគពលគរចើៃ ៃិងការពិចារណាលអិត្លអៃ់។ 

 ការរគប់រគងភាគីពាក់ព័ៃធ ៖ ាៃភាគីពាក់ព័ៃធជាគរចើៃកនុងការរគប់រគងតំ្បៃ់
ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ គហើយពួកគគជត្ងជត្ចង់បគងកើៃផ្លរបគោជៃ៍របស់
ខលួៃ។ ភាគីពាក់ព័ៃធទំាងគៃះរត្ូវាៃការរគប់រគង គដើម្បីរកាសម រតី្េេួល
ខុសរត្ូវ កិចចសហរបតិ្បត្តិការ ៃិងយុត្តិធម៌្។ 

១.៣. សាសធាតុ្សំខាៃ់ៗនៃវស័ិយគេសចរណ៍របកបគោយៃិរៃតរភាព 

វស័ិយគេសចរណ៍ជដលាៃៃិរៃតរភាពាៃសាសធាតុ្សំខាៃ់ៗ ៣ ៖ 

 ហិរញ្ដវត្ថុ 

 សងគម្ 

 បរសិថ ៃ 

របសិៃគបើចង់ឲ្យតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ រកាបាៃៃិរៃតរភាពរយៈគពល
ជវង អនករត្ូវរគប់រគងសាសធាតុ្ទំាងបីគៃះគោយហមត់្ចត់្។ គួរឲ្យគសកសត យជដល
របធាៃរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ដ៏គរចើៃគលើសលប់ សៃនិោា ៃថា ការ
អៃុញ្ញដ ត្ឲ្យាៃកំគណើ ៃឥត្រពំជដៃជាវធីិរកាៃិរៃតរភាពរបស់តំ្បៃ់គនាះ។ គៃះជាការ
សៃនិោា ៃខុស។ តាម្ពិត្ ការសៃនិោា ៃផ្ទុយពីគៃះគេើបរតឹ្ម្រត្ូវ។ កំគណើ ៃឥត្រពំជដៃៃឹង
គធវើឲ្យាៃការធាល ក់ចុះនៃតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ដូចជា ចំៃួៃគ្ញៀវគេសចរណ៍ 
របាក់ចំគណញ ៃិងគុណភាព (សរាប់គ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិងសហគម្ៃ៍មូ្លោា ៃ)។ 
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វដតជីវតិ្នៃតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

គដើម្បីគធវើឲ្យតំ្បៃ់ទំាងគនាះាៃៃិរៃតរភាពរយៈគពលជវង របធាៃរគប់រគងរត្ូវ
ពិចារណាគោលការណ៍ “វដតជីវតិ្នៃតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍” កនុង
ដយរកាម្ខាងគរកាម្ ៖ 

 
 

 ភាពពាក់ព័ៃធ ៖ គៃះជាដំណាក់កាលដំបូងបងអស់នៃភាពទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍របស់តំ្បៃ់មួ្យ។ កនុងដំណាក់កាលគៃះ គ្ញៀវគេសចរណ៍ជដលាៃ
ចំណាប់អារម្មណ៍ជសវងយល់ពីតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍តាម្វធីិគផ្ែង 
ជាជាងការផ្ែពវផ្ាយវស័ិយគេសចរណ៍  (ដូចជា តាម្រយៈ “ការៃិោយត្ោន ”  
ឬបណាត ញអីុៃគធើណិត្) ចំជណករបជាជៃេូគៅ មិ្ៃទាៃ់បាៃសគ ល់តំ្បៃ់គៃះ
គនាះគេ។ 

 ការគធវើដំគណើ រកំសៃត ៖ គោយាៃការយល់ដឹងគរចើៃពីតំ្បៃ់គនាះ គ្ញៀវ
គេសចរណ៍បាៃគធវើដំគណើ រកំសៃតគដើម្បីជសវងយល់បជៃថម្ពីតំ្បៃ់គនាះ។ 

ការគធវើដំគណើ រកំសៃត 

ភាពពាក់ព័ៃធ 

ភាពគៅរេឹង ជដៃសំខាៃ់ៗនៃ 
កតាត សកាត ៃុពល 

ការសត រ 
គឡើងវញិ 

ការពរងឹង 

ការអ្ិវឌឍ 

ការធាល ក់ចុះ 

គពលគវលា 
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 ការអ្ិវឌឍ ៖  គៅគពលតំ្បៃ់គនាះកាៃ់ជត្ាៃរបជារបិយភាព  វាៃឹងទាក់ទាញ
បណាត ញផ្ែពវផ្ាយ ជដលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ ៃិងការវៃិិគោគពី
វស័ិយសធារណៈ ៃិងឯកជៃ។ ការផ្ែពវផ្ាយដ៏ធំគកើត្ាៃគឡើយ គហើយគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ជាគរចើៃចង់គធវើដំគណើ រគៅតំ្បៃ់គនាះ។ គដើម្បីផ្តល់គសវាដល់
ចំៃួៃគ្ញៀវគេសចរណ៍ដ៏គរចើៃ ៃិងពរងីកការទាក់ទាញ ការវៃិិគោគថ្មីៗបៃត
គលចគឡើង ជដលជាេូគៅោម ៃជដៃកំណត់្ ៃិងមិ្ៃសូវាៃការគរៀបចំជផ្ៃការ។ 

 

 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ជដលកំពុងផុ្សគឡើង ជដលគយើងៃឹងគផ្លត ត្សំខាៃ់
កនុង GPG គៃះ សថិត្កនុងរបគ្េមួ្យនៃរបគ្េទំាងបីខាងគលើ។ 

 ការពរងឹង ៖ តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ឈាៃដល់សកាត ៃុពលខពស់បំផុ្ត្
ពាក់ព័ៃធៃឹងរបគ្េគ្ញៀវគេសចរណ៍ជដលគធវើដំគណើ រកំសៃតគៅតំ្បៃ់គនាះ ៃិង
វសិលភាពនៃការផ្ែពវផ្ាយ។ 

 ការធាល ក់ចុះ ភាពគៅរេឹង ឬការសត រគឡើងវញិ ៖ គរកាយពីការពរងឹង 
ដំណាក់កាលចុងគរកាយាៃភាពខុសោន ខាល ំង គៅតាម្សថ ៃភាពជាក់លាក់នៃ
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ បុ៉ជៃតគៅេីបញ្ច ប់ វាគៅជត្រត្ូវរបឈម្ៃឹង
បញ្ញា ។ 

 វាអាចធាល ក់ចុះរបសិៃគបើកតាត នានាជដលគធវើឲ្យតំ្បៃ់គនាះាៃការពញៃិយម្
រត្ូវបាៃកាត់្បៃថយ។ ឧ. េីតំាងជដលលបីលាញគោយសរសរម្ស់
ធម្មជាតិ្រងការបំផ្លិចបំផ្លល ញគោយការសងសង់អោរគរចើៃគលើសករមិ្ត្ 
ៃិងពាណិជជកម្ម។ 

 វាអាចសថិគៅរេឹងកនុងលកខខណឌ ទាបជាងសតង់ោ របសិៃគបើេីផ្ារជាគរចើៃ
គៅជត្បៃតគៅកាៃ់េីគនាះ គទាះបីាៃការផ្លល ស់បតូរបេពិគសធៃ៍ក៏គោយ។ 

 វាអាចរត្ូវបាៃសត រគឡើងវញិ របសិៃគបើកតាត នានាជដលគធវើឲ្យ
តំ្បៃ់គនាះាៃភាពទាក់ទាញ រត្ូវបាៃផ្ែពវផ្ាយ ៃិងការពារគឡើងវញិ។ 

 

សាគ ល់ 
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សួរខលួៃឯង ៖ គត្ើអនករត្ូវេេួលខុសរត្ូវគលើតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍គៅដំណាក់កាលណា? 

គត្ើចំណុចគៃះាៃៃ័យដូចគម្តច? គៅគពលវាកាៃ់ជត្ឈាៃជិត្ដល់ដំណាក់កាល
ពរងឹង គនាះអនកកាៃ់ជត្រត្ូវវាយត្នម្លគោលៃគោបាយ ៃិងការអៃុវត្ត។ សរាប់តំ្បៃ់
ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ជដលកំពុងផុ្សគឡើង ជដលសថិត្កនុងដំណាក់កាលពាក់ព័ៃធ ឬ
គធវើដំគណើ រកំសៃត ការគរៀបចំជផ្ៃការ ៃិងការតាក់ជត្ងគោលៃគោបាយរយៈគពលជវង
អាចធានាភាពលអរបគសើរគៅនថ្ៃអនាគត្បាៃ។ 

១.៤. ការបគងកើត្ជខែសងាវ ក់គុណត្នម្ល 

ការគរបើរបាស់រកបខ័ណឌ ជខែសងាវ ក់គុណត្នម្ល ាៃសរៈសំខាៃ់កនុងការកំណត់្
រគបៀបរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍។ 

គត្ើអវីជាជខែសងាវ ក់គុណត្នម្ល? 

ជខែសងាវ ក់គុណត្នម្លគរៀបរាប់ពីរបគ្េធៃធាៃ ៃិងសកម្មភាពទំាងអស់
ជដលចំាបាច់សរាប់ការបំផុ្សគោលគំៃិត្របស់ផ្លិត្ផ្ល (ឬគសវា) តាម្រយៈ
ការគរៀបចំ ការេេួលបាៃធៃធាៃពីរប្ពខាងគរៅ ការគរបើរបាស់ផ្លិត្ផ្ល 
ៃិងឧបករណ៍គធវើគោយនដ ការជកនចន ៃិងផ្លិត្កម្ម ការគធវើេីផ្ារ ៃិងការជបងជចក
គៅអតិ្ថិ្ជៃ។ 

ដយរកាម្ខាងគរកាម្បងាា ញពីសាសធាតុ្សំខាៃ់ៗ ៣  នៃជខែសងាវ ក់គុណត្នម្ល
របស់ផ្លិត្ផ្ល ឬគសវាមួ្យ។ 

1. រប្ព ៖ គត្ើវត្ថុធាតុ្អវីរត្ូវបាៃគរបើរបាស់កនុងការផ្លិត្ផ្លិត្ផ្ល? គត្ើវា
ាៃរប្ពពីណា? 

2. ផ្លិត្កម្ម ៖ អនកផ្លិត្? រគបៀប ៃិងេីតំាងផ្លិត្? 

3. ការគធវើេីផ្ារ ៖ រគបៀប េីតំាង ៃិងអនកជដលរត្ូវផ្ាយពាណិជជកម្ម ៃិង
លក់ផ្លិត្ផ្ល? 

 

 



 

ILO – កម្មវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកម្មខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ 
 

12 

 
 

-មុ្ខងារោំរេ 
-គហោា រចនាសម្ព័ៃធ 
-ការសរម្បសរម្លួ 
-ការស្សវរជាវ ៃិងអ្ិវឌឍ (R&D) 
-ព័ត៌្ាៃ 
-ជំនាញ ៃិងសម្ត្ថភាព 
-គសវាពាក់ព័ៃធ 

-ការផ្តល់ព័ត៌្ាៃ ៃិងការគធវើេំនាក់េំៃង 
-ការេិញផ្លិត្ផ្ល ឬគសវាពីរប្ពខាងគរៅ 
-ផ្លិត្កម្ម 
-ការគធវើេីផ្ារ 

- វធិាៃ ៃិងបេបបញ្ដត្តិ 
-បេបបញ្ដត្តិ 
-សតង់ោ 
-ចាប់ 
-វធិាៃផ្លូវការ ៃិងបេោា ៃ 

-ការបគងកើត្ ៃិងពរងឹងការអៃុវត្តវធិាៃ 
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ដយរកាម្គៃះបងាា ញថា ជខែសងាវ ក់គុណត្នម្លរាប់បញ្ចូ លសាសធាតុ្រេរេង់ ៃិង
ភាគីពាក់ព័ៃធជាគរចើៃ។ តាម្ពិត្ តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍រួម្បញ្ចូ លជខែ
សងាវ ក់គុណត្នម្លជាគរចើៃសរាប់អៃុវស័ិយជាគរចើៃ។ ឧ. សណាា ោរ គភាជៃីយោា ៃ 
រករម្ហុ៊ៃដឹកជញ្ជូ ៃ ៃិងរករម្ហុ៊ៃគេសចរណ៍ សុេធជត្ាៃជខែសងាវ ក់គុណត្នម្ល
គរៀងខលួៃ។ 

តារាងខាងគរកាម្បងាា ញពីសាសធាតុ្រេរេង់ជាគរចើៃ កនុងជខែសងាវ ក់គុណត្នម្ល
នៃវស័ិយគេសចរណ៍។ 

អៃុវស័ិយគេសចរណ៍ ៖ ការវភិាគជខែសងាវ ក់គុណត្នម្ល 

ជខែសងាវ ក់ផ្គត់្ផ្គង់នៃវស័ិយគេសចរណ៍ ៖ ភាគីពាក់ព័ៃធ 

ការគធវើេីផ្ារ 
ៃិងការផ្ាយ
ពាណិជជកម្ម 

ការដឹកជញ្ជូ ៃ 
៖ អៃតរជាតិ្ 
ៃិងជាតិ្ 

ការដឹកជញ្ជូ ៃ 
៖ កនុងស្សរក 

បដិសណាា រ
កិចច ៖ 
កជៃលងសន ក់គៅ 
ៃិងអាហារ 

សកម្មភាពនា
នា 

ការដឹកជញ្ជូ ៃ 
៖ អៃតរជាតិ្ 
ៃិងជាតិ្ 

ពិពណ៌
ពាណិជជកម្ម 
PR 
រករម្ហុ៊ៃគេស
ចរណ៍ 
របព័ៃធផ្ែពវ
ផ្ាយ 
សណាា ោរ 
រករម្ហុ៊ៃ
ដឹកជញ្ជូ ៃ ការ
ៃិោយត្ោន  

គសវា
ឡាៃរករង 
រថ្គ្លើង គជើ
ងគហាះគហើរ
អៃតរជាតិ្ 
កប៉ាល់ ៃិង
សឡាង 

គសវាជួលកង់ 
េូក រថ្យៃត 
មូ៉្តូ្ តាក់សីុ 
រករម្ហុ៊ៃគេស
ចរណ៍ េុក-
េុក រថ្យៃត
ដឹក 

បាៃីយោា ៃ 
រម្ណីយោា ៃ
ាត់្សមុ្រេ 
គភាជៃីយោា ៃ
បគរម្ើអាហារ
គពលរពឹក ៃិង
កជៃលងសរាក 
អាជីវករ
លក់អាហារ 
ផ្ទះសំណាក់ 
ផ្ទះអនកស្សរក 
ផ្ទះសំណាក់ខាន
ត្តូ្ច 
សណាា ោរ 
គភាៃីយោា ៃ 

រគូកីឡា អនក
នំាគដើរនរព 
ម្គគុគេសក៍គេ
សចរណ៍ 
អនកជួលេូក 
ៃិងកង់ 
ហាងលក់វត្ថុ
អៃុសាវរយី៍ 
ៃិងវត្ថុ
សិបបកម្ម 
គឆនរសមុ្រេ 
អនកលក់ 
សកម្មភាព
វបបធម៌្ 
សលាបគរងៀ
ៃគធវើម្ាូប 

គសវា
ឡាៃរករង 
រថ្គ្លើង គជើ
ងគហាះគហើរ
អៃតរជាតិ្ 
កប៉ាល់ ៃិង
សឡាង 
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១.៥. តួ្អងគសំខាៃ់ៗកនុងការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

ការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ជត្ងជត្ដឹកនំាគោយសថ ប័ៃ
វស័ិយសធារណៈ ជដលាៃតួ្នាេីរគប់រគងវស័ិយគេសចរណ៍។ សថ ប័ៃគនាះសវ គម្ៃ៍ 
ៃិងរគប់រគងកិចចសហការជាមួ្យសថ ប័ៃវស័ិយសធារណៈគផ្ែងគេៀត្ ៃិងតំ្ណាងម្ក
ពី    វស័ិយឯកជៃ។ េំនាក់េំៃង ៃិងកិចចសហរបតិ្បត្តិការលអរបគសើររបស់
តួ្អងគទំាងអស់ជាចំណុចសំខាៃ់ ៃិងជាការេេួលខុសរត្ូវរបស់សថ ប័ៃដឹកនំា។ 

រករម្រគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ជដលាៃគឈាម ះថា 
គណៈកាម ធិការរគប់រគងវស័ិយគេសចរណ៍ ាៃសាជិកម្កពីបីរករម្ ៖ េីភាន ក់ងារ
គេសចរណ៍ អាជាញ ធរសធារណៈពាក់ព័ៃធ ៃិងតំ្ណាងម្កពីវស័ិយឯកជៃ។ 

វស័ិយសធាណៈ 

គឈាម ះរបស់សថ ប័ៃ/ជផ្នកនៃវស័ិយសធារណៈ ខុសោន គៅតាម្របគេស ៃិងតំ្បៃ់
។ គឈាម ះេូគៅរបស់សថ ប័ៃទំាងគនាះ ជដលចូលរួម្កនុងការ
រគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃកនុងជផ្នកគៃះ។ សថ ប័ៃសធារណៈជដល
គផ្លត ត្សំខាៃ់បំផុ្ត្គលើវស័ិយគេសចរណ៍ជត្ងជត្រាប់បញ្ចូ លពាកយ វស័ិយគេសចរណ៍ 
សួៃឧេយៃ ៃិង/ឬ ការកំសៃត ៖ 

 វស័ិយគេសចរណ៍ សួៃឧេយៃ ការកំសៃត 

 ឧសាហកម្ម 

 ការដឹកជញ្ជូ ៃ 

 ការវៃិិគោគ 

 ការអ្ិវឌឍគសដាកិចច 

 ការងារ 

 ការអ្ិវឌឍជៃបេ 

 សលាបណតុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ ៃិងសកលវេិយល័យជដលផ្តល់កម្មវធីិសិកា
ជផ្នកគេសចរណ៍។ 



 

ILO – កម្មវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកម្មខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ 
 

15 

គណៈកាម ធិការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍      រួម្បញ្ចូ លអាជាញ ធរ
វស័ិយសធារណៈមួ្យចំៃួៃជដលាៃគរៀបរាប់ខាងគលើ។ គណៈកាម ធិការគនាះ
ដំគណើ រការោ៉ងាៃរបសិេធភាពបំផុ្ត្ របសិៃគបើាៃការចូលរួម្ជារបចំាជាមួ្យ
តំ្ណាងម្កពីវស័ិយឯកជៃ។ 

វស័ិយឯកជៃ 

ខាងគរកាម្គៃះជារបគ្េតំ្ណាងវស័ិយឯកជៃេូគៅមួ្យចំៃួៃ ៖ 

 កជៃលងសន ក់គៅ (សណាា ោរ ផ្ទះសំណាក់ ផ្ទះអនកស្សរក) 

 កជៃលងបគរម្ើអាហារ ៃិងគ្សជជៈ 

 រករម្ហុ៊ៃដឹកជញ្ជូ ៃ ៃិងដំគណើ រកំសៃត 

 អនកលក់ ៃិងអនកគវចខចប់ផ្លិត្ផ្លគេសចរណ៍ ៖ េីភាន ក់ងារគេសចរណ៍ 
រករម្ហុ៊ៃគេសចរណ៍។ល។ 

 ការទាក់ទាញ (តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ខាន ត្តូ្ចជដលរត្ូវបាៃរគប់រគង 
ដូចជា េឹកគរជាះ ៃិងបូជៃីយោា ៃ) 

 អនកផ្លិត្កនុងស្សរក (ផ្លិត្ផ្ល ដូចជា វត្ថុសិបបកម្មជដលអាចលក់ឲ្យ
គ្ញៀវគេសចរណ៍) 

 សាគម្ៃ៍ជំៃួញពាក់ព័ៃធ (តំ្ណាងឲ្យសណាា ោរ គភាជៃីយោា ៃ ភាន ក់ងារ
គេសចរណ៍ រករម្ហុ៊ៃគេសចរណ៍ សិបបករ។ល។)។ 

១.៦. អៃុវស័ិយគេសចរណ៍ 

អៃុវស័ិយសំខាៃ់ៗទំាង ៤ នៃវស័ិយគេសចរណ៍រួម្ាៃ (១) កជៃលងសន ក់គៅ (២)
ការដឹកជញ្ជូ ៃ (៣) ការទាក់ទាញ ៃិង (៤) សកម្មភាពនានា។ អៃុវស័ិយៃីមួ្យៗគដើ
រតួ្នាេីោ៉ងសំខាៃ់កនុងការអ្ិវឌឍគសដាកិចចតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍។ 
អៃុវស័ិយទំាងគៃះគដើរតួ្នាេីដ៏សំខាៃ់កនុងការកំណត់្ការគពញចិត្តរបស់គ្ញៀវ
គេសចរណ៍ គហើយតំ្ណាងម្កពីអៃុវស័ិយទំាងគៃះ គួររត្ូវបាៃបញ្ចូ លកនុង
រករម្រគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍។ 

របការសំខាៃ់ រករម្គៃះរត្ូវចាត់្វធិាៃការគោយការផ្តួចគផ្តើម្ជាមុ្ៃគដើម្បីធានាថា 
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“ត្រម្ូវការរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍” នៃអៃុវស័ិយៃីមួ្យៗស្សបៃឹង “ការផ្គត់្ផ្គង់”។ 
សំខាៃ់បំផុ្ត្ អនកគរៀបចំជផ្ៃការគួរយល់ដឹងពី “អរតាសន ក់គៅ” សរុបកនុង
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ជដលអាចគណនាបាៃគោយជចកចំៃួៃគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ៃឹងចំៃួៃជរគគៅអំឡុងគពលណាមួ្យ (ជខ រតី្ាស ឬឆ្ងន ំ)។ 

សរាប់អៃុវស័ិយទំាង ៤ គៃះ ការតាម្ោៃចំៃួៃអាជីវកម្មជាការរគប់រគងដ៏លអ។ 
តាម្រយៈការតាម្ោៃៃិនាន ការពីគពលមួ្យគៅគពលមួ្យ រករម្រគប់រគងអាចសគរម្ច
ពីគោលៃគោបាយ ឬរចនាសម្ព័ៃធពៃធជដលចំាបាច់កនុងការជកលម្អ
តុ្លយភាពនៃការផ្គត់្ផ្គង់ ៃិងត្រម្ូវការសរាប់អៃុវស័ិយមួ្យ។ 

 

 

1. គរបើរបាស់តារាងទំាង ៤ ខាងគរកាម្គដើម្បីកំណត់្េំហំេិៃនៃ័យជដលអនកាៃសតីពី
អៃុវស័ិយៃីមួ្យៗខាងគលើ។ 

2. បជៃថម្កនុងចគនាល ះខាងគរកាម្ៃូវចំណុចគផ្ែងគេៀត្ជដលមិ្ៃាៃកនុងតារាង។ 
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តារាង ១.៦.១ ៖ អៃុវស័ិយគេសចរណ៍-កជៃលងសន ក់គៅ 

កជៃលងសន ក់គៅ  

របគ្េកជៃលងសន ក់គៅ ចំៃួៃអាជីវកម្ម ចំៃួៃជរគ 

សណាា ោរ   

ផ្ទះសំណាក់   

ផ្ទះសំណាក់ខាន ត្តូ្ច   

ផ្ទះអនកស្សរក   

រថ្យៃតសគណាត ង/កជៃលងគបាះជំរុ  ំ   

កជៃលងសន ក់សរាប់សិសែៃិសិែត្   

ផ្ទះសន ក់សរាប់គ្ញៀវគេសចរណ៍   

អោរសន ក់លំជហរ   

គផ្ែងៗ   

គផ្ែងៗ   

គផ្ែងៗ   

សរុប   
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របសិៃគបើតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់អនក មិ្ៃាៃយៃតការរបសិេធភាព
គដើម្បីរាប់ចំៃួៃសណាា ោរ ៃិងជរគ សូម្គរៀបចំកិចចពិភាការករម្សតីពីរគបៀបបគងកើត្ ឬ
ជកលម្អយៃតការគនាះ។ 

 

តារាង ១.៦.២ ៖ អៃុវស័ិយគេសចរណ៍-ការដឹកជញ្ជូ ៃ 

ការដឹកជញ្ជូ ៃ 

របគ្េម្គធយបាយដឹកជញ្ជូ ៃ ចំៃួៃអាជីវកម្ម 

តាក់សីុ/េុក-េុក  

ឡាៃគបាះជំរុ ំៃិងផ្ទះចល័ត្សរាប់ជួល  

រករម្ហុ៊ៃគសវាឡាៃរករង  

គសវារថ្យៃតេំគៃើប ៃិងនត្កុង/គេសចរណ៍   

រថ្យៃតជួល  

រថ្គ្លើង  

គសវាកាណូត្ ៃិងេូកគកាត ង ៃិងដំគណើ រកំសៃតផ្លូវេឹក  

គសវាសឡាង ៃិងេូក  

រករម្ហុ៊ៃគសវាឡាៃរករង  

គជើងគហាះគហើរ  

គផ្ែងៗ  

គផ្ែងៗ  

គផ្ែងៗ  

សរុប  

 
  

សាគ ល់ 
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តារាង ១.៦.៣ ៖ អៃុវស័ិយគេសចរណ៍-ការទាក់ទាញ 

ការទាក់ទាញ 

របគ្េនៃការទាក់ទាញ ចំៃួៃអាជីវកម្ម 

សួៃកំសៃត/កជៃលងកំសៃត  

វចិិរត្សល  

អោរ/េីតំាងរបវត្តិសស្រសត  

ឧសាហកម្ម (ផ្លិត្ស្សគបៀរ ស្ស)  

បេពិគសធៃ៍ជផ្នកវបបធម៌្  

សរម្ៃទីរ  

តំ្បៃ់ធម្មជាតិ្ (លាអ ង េគៃល បឹង ្នំ)  

សួៃឧេយៃធម្មជាតិ្ (សួៃសត្វ សត្វនរព សួៃគរកាម្េឹក)  

ការទាក់ទាញនៃម្គធយបាយគធវើ ដំគណើ រ (រថ្គ្លើង ដំគណើ រកំសៃតតាម្េូក 
តាម្យៃតគហាះ) 

 

គផ្ែងៗ  

គផ្ែងៗ  

គផ្ែងៗ  

សរុប  
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តារាង ១.៦.៤ ៖ អៃុវស័ិយគេសចរណ៍-សកម្មភាព 
សកម្មភាព 
របគ្េសកម្មភាព ចំៃួៃអាជីវកម្ម 
ដំគណើ រកំសៃតផ្ែងគរពង/កនុងនរព  
ការគឡើងផ្លទ ំងថ្ម/្នំ  
ការអំុេូក-គផ្ែងៗ  
ការចងជខែេាល ក់ខលួៃពីេីខពស់  
ការជចវេូក Canoe ឬ kayak  
ការជិះកង់/ជិះកង់គឡើង្នំ   
ការមុ្ជេឹក (េឹករាក់ ៃិង/ឬ េឹកគរៅ)  
គអកូគេសចរណ៍  
ការគៃសេរតី្  
ការជិះជខលង  
វាយកូៃគហាគ ល  
ជិះគសះ  
ជិះបាឡុង  
បរបាញ់សត្វ  
គលាត្ឆ័រត្ ៃិងការសំកំាងខលួៃកនុងអាកាស  
ជិះឆ័រត្ា៉សីុៃ ឆ័រត្ោម ៃា៉សីុៃ ជិះឆ័រត្អូសគោយេូក  
ជិះកបូៃ ៃិងជិះសគីេឹកកនុងេគៃល  
ដំគណើ រផ្ែងគរពង/ការគដើរកនុងនរព  
្ូមិ្វបបធម៌្-របំា  
តំ្បៃ់សសនា  
តំ្បៃ់គបតិ្ក្័ណឌ   
កជៃលអរបវត្តិសស្រសត ៃិងវបបធម៌្-េីលាៃរបយុេធ បនាទ យេ័ព  
គផ្ែងៗ  
សរុប  

 

 

របសិៃគបើអនកមិ្ៃាៃេិៃនៃ័យចំាបាច់សរាប់តារាងទំាង ៤ គៃះ សូម្សួរខលួៃឯង
ថា ៖ 

1. គត្ើគយើងេេួលបាៃរបគោជៃ៍ពីការាៃព័ត៌្ាៃទំាងគៃះ ឬគេ? 

2. របសិៃគបើជម្ៃ គត្ើគយើងអាចចាប់គផ្តើម្របមូ្លេិៃនៃ័យគៃះគោយរគបៀបណា? 

3. គត្ើគយើងអាចគរបើព័ត៌្ាៃគៃះគដើម្បីជកលម្អតំ្បៃ់គេសចរណ៍គោយរគបៀបណា?  

សាគ ល់ 
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ចំណុចេខំាន់ៗននការគ្រប់គ្រង 
តំបន់ទាក្ទ់ាញស្ញៀវសេេចរណ៍ 
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ជផ្នកេី ២ ៖ ចំណុចសំខាៃ់ៗនៃការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

 

២.១. រចនាសម្ព័ៃធរគប់រគង 

រចនាសម្ព័ៃធេូគៅនៃការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ៖ 

a) ដឹកនំាគោយវស័ិយសធារណៈ គោយាៃការចូលរួម្ពីវស័ិយឯកជៃ ដូចាៃ
ពិភាកាពីខាងគដើម្កនុងជផ្នកសតីពី “តួ្អងគសំខាៃ់ៗកនុងការរគប់រគងការរគប់រគង
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍” 

b) ាៃដំគណើ រការគរៀបចំជផ្ៃការ។ 

ដំគណើ រការគរៀបចំជផ្ៃការ 

ចំណុចចាប់គផ្តើម្សរាប់គណៈកាម ធិការរគប់រគង គឺរត្ូវវាយត្នម្លសថ ៃភាព
បចចុបបៃន គហើយចំណុចគៃះគួរគធវើគឡើងគោយគរបើរបាស់គំរូជដលបាៃគរៀបចំគឡើងជាគរចើៃ 
ជដលផ្តល់លេធភាពសរាប់ការជសវងយល់សីុជគរៅពីសថ ៃភាពបចចុបបៃច។ 

 

1. គៃះជាការវាយត្នម្លជខែសងាវ ក់គុណត្នម្ល សរាប់ចំណុចសំខាៃ់ៗ
នៃការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ជដលាៃស្សប់។ បំគពញ
តារាងខាងគរកាម្ 

2. វាអាចជួយអនកវាយត្នម្លពីសថ ៃភាពបចចុបបៃនគោយបងាា ញពីករមិ្ត្ជបបបរាិណ 
ៃិងជបបគុណភាពនៃចំណុចសំខាៃ់ៗ កនុងជខែសងាវ ក់គុណត្នម្លរបស់
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍។ 

គោលបំណង 

 គផ្លត ត្សីុជគរៅគលើចំណុចសំខាៃ់ៗនៃការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

 គរៀបរាប់ពីសកម្មភាព តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ ៃិងការអៃុវត្តលអជាគរចើៃ 

គសៀវគៅជណនំាវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

 ភាគគរចើៃនៃជផ្នកទំាងគៃះាៃកនុងវគគបណតុ ះបណាត លចាប់ពីជផ្នកេី ២ គៅ។ 
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តារាង ២.១.១ ៖ ការវាយត្នម្លជខែសងាវ ក់គុណត្នម្ល 

 នថ្ល – 
គុណត្
នម្ល 

ធៃធាៃ
ម្ៃុសែ 

រគបៀបស្សវរជាវ
េីផ្ារ 

េំនាក់េំៃងគៅៃឹង
ការរបកួត្របជជង 

ឱកាស ៃិង
ឧបសគគ
សរាប់ការ
ជកលម្អ 

ព័ត៌្ាៃគំរូ លអរបគសើ
រ 

លអបំផុ្ត្ 

លអ 

អៃ់ 

លអរបគសើរ 

លអណាស់ 

លអ 

អៃ់ 

លក់រាយ 

លក់ដំុ 

លក់ផ្លទ ល់ឲ្យ
គ្ញៀវគេសចរណ៍ 

ាៃភាពគលចគធាល រលអ
របគសើរ 

ស្សគដៀងោន  

មិ្ៃសូវគលចគធាល រ 

មិ្ៃរបកួត្របជជង 

ម្តិ្គោបល់
សតីពីដំគណើ រការ 
ថ្វកិា 
អ្ិបាលកិចច 

តំ្បៃ់ទាក់ទា
ញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍រ
បស់គយើង 

     

សណាា ោរ –  
របណិត្ 

     

សណាា ោរ –  
ម្ធយម្ 

     

សណាា ោរ –  
សៃែំសំនច 

     

អាហារ 
ៃិងគ្សជជៈ 

     

ការទាក់ទាញ
នៃគេសភាព 

     

ការគដើរផ្ារ      

ការកំសៃត      

 

ការ
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ដឹកជញ្ជូ ៃ 

ព័ត៌្ាៃស
រាប់គ្ញៀវគេ
សចរណ៍ 
(សតីពីគសវា 
ៃិងេីតាំង) 

     

ការពៃយល់
បកស្សយ 

(ម្គគុគេសក៍
គេសចរណ៍ 
ម្ជឈម្ណឌ ល
ផ្តល់ព័ត៌្ាៃ 
ៃិងសញ្ញដ ) 

     

 

ការវភិាគ PEST ៃិង SWOT 

សរាប់ការវាយត្នម្លជខែសងាវ ក់គុណត្នម្ល គំរូ PEST ៃិង SWOT ជាឧបករណ៍
វាយត្នម្លដ៏ាៃរបសិេធភាពបំផុ្ត្។ ឧបករណ៍ៃីមួ្យៗអាចគរបើរបាស់បាៃរគប់គពល
គោយសាជិករករម្រគប់រគង ៃិងមិ្ៃទាម្ទារជំៃួយ
ខាងគរៅជដលចំណាយគរចើៃគឡើយ។ គៅគពលវភិាគរួម្ោន  ឧបករណ៍វាយត្នម្លទំាងគៃះ
ៃឹងផ្តល់ព័ត៌្ាៃរគប់រជរងគរជាយពីតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិងរចនាសម្ព័ៃធ
រគប់រគងនៃសថ ៃភាពបចចុបបៃន។ 

PEST ៃិង SWOT គឺជាឧបករណ៍ងាយស្សួលគរបើរបាស់ ជដលាៃរបសិេធភាព
បំផុ្ត្កនុងកិចចពិភាកាការ     គំៃិត្កនុងរករម្។ ជាគរឿយៗ របការសំខាៃ់រត្ូវាៃ
អនកសរម្បសរម្ួលគដើម្បីជណនំាកិចចពិភាកា ៃិងកត់្រតាម្តិ្គោបល់នានា។ 

 

 

ការវភិាគទំាងគៃះសុេធជត្ាៃលកខណៈសត្យៃុម័្ត្ គពាលគឺលេធផ្លរត្ូវ
ពឹងជផ្អកគលើអនកជដលចូលរួម្ គហើយរករម្ពីរអាចាៃលេធផ្លពីរគផ្ែងោន ។ ខណៈជដល

សាគ ល់ 
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ការវភិាគ PEST គផ្លត ត្គលើកតាត ខាងគរៅ ការវភិាគ SWOT គផ្លត ត្គលើការពិៃិត្យគឡើងវញិ
របកបគោយតុ្លយភាពគលើកតាត ខាងគរៅ ៃិងកតាត ខាងកនុង។ 

ការវភិាគ PEST 

ការវភិាគ PEST វាស់ជវងពីកតាត ៃគោបាយ គសដាកិចច វបបធម៌្សងគម្ ៃិង
បគចចកវេិយជដលពាក់ព័ៃធៃឹងអងគភាពរបស់អនក។ 

 

 

1. គធវើការរួម្ោន កនុងរករម្រគប់រគងរបស់អនកគដើម្បីគរៀបចំការ     គំៃិត្មួ្យ 

2. បំគពញការវភិាគ PEST ពីកតាត ខាងគរៅជដលជះឥេធិពលគលើតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍របស់អនកជារួម្ ៃិងមិ្ៃជផ្អកតាម្ជត្ចំណាប់អារម្មណ៍ពិគសស ឬជា
ឯកជនរបស់សាជិករករម្ាន ក់ៗគឡើយ 

3. ចម្លងតារាង PEST (ខាងគរកាម្) ោក់គលើរកោសផ្លទ ំងធំ 

4. ជំរុញឲ្យសាជិករគប់រូបផ្តល់គោបល់សរាប់របគ្េទំាង ៤ 

5. ពិៃិត្យគឡើងវញិ ៃិងពិភាកាពីគំៃិត្ទំាងអស់។ 
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តារាង ២.១.២ ៖ គំរូនៃការវភិាគ PEST 

កតាត ៃគោបាយ (រួម្ទំាងចាប់) កតាត គសដាកិចច 

បេបបញ្ដត្តិសតីពីបរសិថ ៃ ៃិងការការពារ 
គោលៃគោបាយពៃធ បេបបញ្ដត្តិពាណិជជកម្ម
អៃតរជាតិ្ ៃិងការរតិ្ត្បិត្ ចាប់សតីពីកិចចសៃយ 
ចាប់ការងារ    រភាពៃគោបាយ 
គោលៃគោបាយ ៃិងកម្មវធីិរបស់រោា ្ិបាល 

 

 

កំគណើ ៃគសដាកិចច អរតាការរបាក់ ៃិង
គោលៃគោបាយរូបិយវត្ថុ  ចំណាយរបស់
រោា ្ិបាល ពៃធោរ 

អរតាបតូររបាក់ អរតាអតិ្ផ្រណា េំៃុកចិត្តរបស់
គ្ញៀវគេសចរណ៍ 

 

 

កតាត វបបធម៌្សងគម្ កតាត បគចចកវេិយ 

របាយរបាក់ចំណូល 

របជាសស្រសត អរតាកំគណើ ៃរបជាជៃ 

របាយអាយុ 

ចល័ត្ភាព ន          /សងគម្ 

ការផ្លល ស់បតូ ររគបៀបរស់គៅ 

ឥរោិបថ្ចំគពាះការងារ/អាជីព ៃិងការកំសៃត 

សម រតី្ជាសហរគិៃ 

ការអប់រ  ំ

មូ៉្ត្ ការផ្ែពវផ្ាយ  

ការយល់ដឹងពីសុខភាព 

អារម្មណ៍សុវត្ថិភាព 

ចំណាយគលើការស្សវរជាវរបស់រោា ្ិបាល 

ការបគងកើត្ថ្មី  ៃិងការអ្ិវឌឍ វដតជីវតិ្ ៃិង
គលបឿៃនៃភាពហួសសម័្យរបស់បគចចកវេិយ ការ
គរបើរបាស់ថាម្ពល  ៃិងចំណាយ  ការវវិត្តជផ្នក
បគចចកវេិយព័ត៌្ាៃ ការវវិត្តជផ្នកបគចចកវេិយអីុៃគធើ 
ណិត្ ការវវិត្តជផ្នកបគចចកវេិយចល័ត្ 
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តារាង ២.១.៣ ៖ ការវភិាគ PEST 

កតាត ៃគោបាយ (រួម្ទំាងចាប់) កតាត គសដាកិចច 

 
 

 

កតាត វបបធម៌្សងគម្ កតាត បគចចកវេិយ 

  

 

ការវភិាគ SWOT 

ការវភិាគ SWOT ាៃលកខណៈដូចោន  បុ៉ជៃតគផ្លត ត្គលើកតាត គផ្ែងពីគៃះ។ 
គៅចំណុចគៃះ អនកៃឹងពិចារណាពីចំណុចខាល ំង ចំណុចគខាយ ឱកាស ៃិង
ការគំរាម្កំជហងកនុងអងគភាពរបស់អនក។ 

ចំណុចខាល ំង ៃិងចំណុចគខាយគផ្លត ត្គលើកតាត ខាងកនុងអងគភាពរបស់អនក ចំជណក
ឱកាស ៃិងការគំរាម្កំជហងគផ្លត ត្គលើឥេធិពលខាងគរៅអងគភាព។ ជាេូគៅ អងគភាព
អាចរគប់រគងចំណុចខាល ំង ៃិងចំណុចគខាយបាៃ ចំជណកឱកាស ៃិងការគំរាម្កំជហង
ជាកតាត ជះឥេធិពលគលើអងគភាពពីខាងគរៅ ៃិងអាចពិបាករគប់រគង។ 

 

 

1. គធវើការជាមួ្យរករម្រគប់រគងគដើម្បី     គំៃិត្ (សរម្បសរម្ួលគោយ
សាជិករករម្ាន ក់) 

2. បំគពញការវភិាគ SWOT ពីកតាត ខាងកនុង ៃិងខាងគរៅជដលជះឥេធិពលគលើ
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ជារួម្ ៃិងមិ្ៃជផ្អកជត្តាម្ចំណាប់អារម្មណ៍
ពិគសស ឬជាលកខណៈឯកជៃរបស់សាជិករករម្គឡើយ។ 

3. ចម្លងតារាង SWOT (ខាងគរកាម្) ោក់គលើរកោសផ្លទ ំងធំ។ 
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4. ជំរុញឲ្យសាជិករករម្បគញ្ច ញម្តិ្គោបល់ពីរបគ្េទំាង ៤។ 

5. ពិៃិត្យគឡើងវញិ ៃិងពិភាកាពីគំៃិត្របស់សាជិក។ 

តារាង ២.១.៤ ៖ គំរូការវភិាគ SWOT 

ចំណុចខាល ំង 
ចំណុចគខាយ 

 

ការរគប់រគងបុគគលិកបាៃលអ 

េំនាក់េំៃងលអជាមួ្យអាជីវកម្មកនុងឧសាហកម្ម 

ា៉កផ្លិត្ផ្លលបីលាញកនុងរបគេស 

 

ខវះជំនាញកនុងអងគភាព 

គករ តិ៍គឈាម ះមិ្ៃលអកនុងការបញ្ជូ ៃេំៃិញ 

ា៉កផ្លិត្ផ្លមិ្ៃលបីលាញកនុងេីផ្ារ
អៃតរជាតិ្ ថ្វកិា មិ្ៃាៃជផ្ៃការ
អ្ិវឌឍៃ៍តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ថ្មី  
មិ្ៃាៃការរបមូ្លសថិតិ្ថាន ក់តំ្បៃ់ 

ឱកាស 
ការគំរាម្កំជហង 

 

បគចចកវេិយថ្មីសរាប់េំនាក់េំៃងរបស់
គ្ញៀវគេសចរណ៍ 

វធីិសស្រសតថ្មីកនុងការរគប់រគងភាគីពាក់ព័ៃធ 

បរោិកាស   រភាពគសដាកិចច ៃិងៃគោបាយ 

ភាពជានដគូជាមួ្យតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍គផ្ែងគេៀត្ 

ការជំរុញវស័ិយគេសចរណ៍គៅថាន ក់ជាតិ្ 

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់េីផ្ារអៃតរជាតិ្
ចំគពាះផ្លិត្ផ្ល ៃិងគសវារបស់គេសចរណ៍ 
“នបត្ង” 

ការសត រតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍
ជដលាៃស្សប់ 

រពឹត្តិការណ៍ខាន ត្ធំជដលរត្ូវរបារពធគធវើ គឡើង 

ការវៃិិគោគថ្មីៗកនុងឧសាហកម្មគេសចរណ៍ 

វបិត្តិឥណទាៃសកល 

គូរបកួត្របជជងកនុងតំ្បៃ់ 

ឧរកិដាកម្ម 

ការផ្គត់្ផ្គង់ថាម្ពលមិ្ៃរគប់រោៃ់ 

មិ្ៃាៃការគផ្ទរជំនាញបាៃរគប់រោៃ់កនុង
ឧសាហកម្ម 

ការរបមូ្លសថិតិ្គៅថាន ក់ជាតិ្ 
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២.២. ការចូលរមួ្របស់សហគម្ៃ៍ 

ការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របកបគោយៃិរៃតរភាព ៃិងលអរបគសើរ
ទាម្ទារៃូវការចូលរមួ្ជាវជិជាៃពីសហគម្ៃ៍ ៃិងការោំរេគោយគសម ះរត្ង់របស់
ពួកគគជផ្នកវស័ិយគេសចរណ៍គលើតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍។ កនុងនាម្ជា
របធាៃរគប់រគង របការសំខាៃ់ អនករត្ូវយល់ដឹងពីរគបៀបជដលសហគម្ៃ៍ចូលរមួ្កនុងវស័ិយ
គេសចរណ៍ ៃិងរគបៀបវាយត្នម្លពីអត្ថរបគោជៃ៍   ៃិងគុណវបិត្តិនៃវស័ិយគេសចរណ៍គលើ
សហគម្ៃ៍របស់អនក។ 

សហគម្ៃ៍ពិត្ជាអាចេេួលបាៃអត្ថរបគោជៃ៍ពីវស័ិយគេសចរណ៍បាៃ បុ៉ជៃតរត្ូវ
ាៃការចំណាយគរចើៃ។ វស័ិយគេសចរណ៍ជាវស័ិយជផ្អកគលើគសវា ជដលទាម្ទារៃូវ
ការេេួលសវ គម្ៃ៍គោយរាក់ទាក់ ៃិងគួរសម្ពីសហគម្ៃ៍ចំគពាះគ្ញៀវគេសចរណ៍។ គដើម្បី
ឲ្យសហគម្ៃ៍អាចោំរេវស័ិយគេសចរណ៍ ៃិងសវ គម្ៃ៍គ្ញៀវគេសចរណ៍គោយសុេធចិត្ត 
សហគម្ៃ៍រត្ូវចូលរមួ្ ៃិងេេួលបាៃផ្លរបគោជៃ៍ទំាងអស់។ 

C 

 

គៃះជាគំរូតារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ធម្មតាសរាប់ជួយអនកវាយត្នម្លពីឥរោិបថ្របស់
សហគម្ៃ៍ចំគពាះវស័ិយគេសចរណ៍ ៃិងករមិ្ត្នៃការចូលរួម្របស់សហគម្ៃ៍។ 

តារាង ២.១.៥ ៖ ការវភិាគ SWOT 
ចំណុចខាល ំង ចំណុចគខាយ 
 
 
 
 

 

ឱកាស ការគំរាម្កំជហង 

 
 
 
 

 

តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ 
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តារាង ២.១.៦ ៖ តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ឥរោិបថ្របស់សហគម្ៃ៍ 

សហគម្ៃ៍របស់គយើង ៖ បាេ/ចាស គេ មិ្ៃចាស់ 

យល់ដឹងពីផ្លរបគោជៃ៍គសដាកិចចនៃវស័ិយគេសចរណ៍    

គជឿថាវស័ិយគេសចរណ៍ាៃផ្លប៉ះពាល់វជិជាៃគលើ
រចនាសម្ព័ៃធសងគម្ 

   

គជឿថាវស័ិយគេសចរណ៍ាៃផ្លប៉ះពាល់វជិជាៃគលើបរសិថ ៃ    

យល់ថារត្ូវបាៃរួម្បញ្ចូ លកនុងការគធវើគសចកតីសគរម្ចសរាប់ការ
អ្ិវឌឍ 

វស័ិយគេសចរណ៍ 

   

 

គៃះជាព័ត៌្ាៃដ៏សំខាៃ់ សរាប់ការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍
គោយរបសិេធភាព។ របសិៃគបើអនកគឆលើយថា “បាេ/ចាស” ឬ “មិ្ៃចាស់” ចំគពាះ
អំគណះអំណាងណាមួ្យ អនករបជហលជារត្ូវគធវើការអគងកត្គដើម្បីេេួលបាៃព័ត៌្ាៃ
សំខាៃ់សរាប់គរៀបចំជផ្ៃការយុេធសស្រសត ៃិងគោះស្សយបញ្ញា ពាក់ព័ៃធៃឹ
ងសហគម្ៃ៍។ 

ផ្លរបគោជៃ៍របស់វស័ិយគេសចរណ៍សរាប់សហគម្ៃ៍ ៖ 

 ជំរុញការចូលរួម្របស់សហគម្ៃ៍ 

 ផ្តល់ឱកាសវៃិិគោគ 

 ការចូលរួម្ពីវស័ិយសធារណៈ 

 ជំរុញអាជីវកម្មកនុងស្សរក 

 អ្ិរកែគបតិ្ក្័ណឌ វបបធម៌្ 

 ពគៃលឿៃ ៃិងពរងីកគសដាកិចចកនុងស្សរក 

 ជំរុញការគផ្លត ត្គលើបរសិថ ៃកនុងស្សរក 

 បគងកើត្ការងារថ្មីៗ 

 បគងកើៃគាេៃភាពសហគម្ៃ៍។ 
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ផ្លប៉ះពាល់អវជិជាៃនៃវស័ិយគេសចរណ៍គលើសហគម្ៃ៍ ៖ 

 ភាពកកកុញ ៃិងសទះចរាចរណ៍ 

 ការខូចខាត្បរសិថ ៃ 

 កំគណើ ៃអរតា ៃិងពៃធ 

 កំគណើ ៃលំហូរចរាចរណ៍ 

 ចំណាយកាៃ់ជត្គរចើៃ 

 ការអ្ិវឌឍបគណាត ះអាសៃន។ 

េសែៃៈរបស់សហគម្ៃ៍ 

ការជសវងយល់ពីេសែៃៈរបស់សហគម្ៃ៍សតីពីវស័ិយគេសចរណ៍ (ឬជផ្នក/បញ្ញា
គផ្ែងគេៀត្) អាចរត្ូវគរបើគពលគវលាគរចើៃ ៃិងចំណាយគរចើៃ។ រត្ូវចងចំាថា អនកអាច
េេួលបាៃេសែៃៈរបស់សហគម្ៃ៍តាម្បណាត ញជាគរចើៃ។ ខាងគរកាម្គៃះជារប្ព
មួ្យចំៃួៃ ៖ 

តារាង ២. ១.៧ ៖ េសែៃៈរបស់សហគម្ៃ៍ 

រប្ព របគ្េព័ត៌្ាៃជដលរត្ូវជសវងរកពីរប្ពៃីមួ្យៗ 

តំ្ណាងជដលបាៃ
គរជើសគរ ើស 

េសែៃៈរបស់សថ ប័ៃពាក់ព័ៃធ 
បញ្ញា ពាក់ព័ៃធៃឹងការចំណាយសធារណៈ 
បញ្ញា គហោា រចនាសម្ព័ៃធសធារណៈ 
ការអប់រសំធារណៈជដលោំរេវស័ិយគេសចរណ៍ 

រករម្សហគម្ៃ៍ 
បញ្ញា សំខាៃ់ៗកនុងមូ្លោា ៃ (ឧ.  ចំណត្  ការកកសទះ  ការអ្ិវឌឍ  
ការផ្តល់គសវា ការបំពុលបរសិថ ៃ) 

រករម្ចំណាប់អារម្មណ៍ 
ឯកជៃ 

បញ្ញា ពាក់ព័ៃធៃឹងជផ្នកសំខាៃ់ ៖ ផ្លូវចូលគៅកាៃ់កជៃលងកំសៃត ការ
រកាេុកអោរគបតិ្ក្័ណឌ  បរសិថ ៃ។ល។ 

ថាន ក់ដឹកនំាឧសាហកម្ម 
របាក់ចំគណញពីអាជីវកម្ម 
បញ្ញា ពាក់ព័ៃធៃឹងការគរៀបចំជផ្ៃការ ៃិងការអ្ិវឌឍ 
កាល ំងពលកម្មជដលអាចបគរម្ើការ ៃិងាៃការបណតុ ះបណាត ល  

បុគគលគផ្ែងគេៀត្ 
បញ្ញា ពាក់ព័ៃធៃឹងសថ ៃភាពរបស់បុគគលាន ក់ៗ ៖ ចំណត្ ការកកសទះ 
ភាពយុត្តិធម៌្។ល។ 
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1. គធវើការកនុងរករម្គដើម្បីកំណត់្ម្ៃុសែ ៃិងរករម្ជដលអនកអាចទាក់េងសរាប់ជសវង
យល់បជៃថម្ពីឥរោិបថ្សហគម្ៃ៍អនកចំគពាះវស័ិយគេសចរណ៍ 

2. ពយោម្បំគពញព័ត៌្ាៃឲ្យបាៃគរចើៃកនុងកូគឡាៃេី ២។ 

 

តារាង ២. ១.៨ ៖ េំនាក់េំៃង 

រប្ព 
បុគគល (គឈាម ះ ឬតួ្នាេី) 

គឈាម ះ (រករម្ ឬសាគម្) 

តំ្ណាងជដលបាៃគរជើសគរ ើស  

រករម្សហគម្ៃ៍  

រករម្ចំណាប់អារម្មណ៍ឯកជៃ  

ថាន ក់ដឹកនំាឧសាហកម្ម  

បុគគលគផ្ែងគេៀត្  

 

គត្ើអនករបមូ្លព័ត៌្ាៃសតីពីេសែៃៈរបស់សហគម្ៃ៍ ពាក់ព័ៃធៃឹងវស័ិយ
គេសចរណ៍គោយរគបៀបណា? តារាងខាងគរកាម្បងាា ញពីបគចចកគេសសម្ស្សប
ជាគរចើៃសរាប់របគ្េបញ្ញា គផ្ែងៗជដលរត្ូវគោះស្សយ។ 
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តារាង ២. ១.៩ ៖ បគចចកគេសសរាប់ការរបមូ្លេិៃនៃ័យ 

បគចចកគេស បញ្ញា សម្ស្សប 

រករម្គោលគៅ 
ម្ៃុសែ ៦-១២ នាក់គដើម្បីពិភាកាពីបញ្ញា ជាក់លាក់កនុងការជសវង
រកដំគណាះស្សយ (ឧ. ជគរម្ើសសរាប់ការជកលម្អការ
កកសទះចរាចរណ៍) 

សិកាខ សលា 
ស្សគដៀងោន ៃឹងរករម្គោលគៅ បុ៉ជៃតជាេូគៅរួម្បញ្ចូ ល
ម្ៃុសែគរចើៃជាង ជដលគធវើការជារករម្តូ្ច (ឧ. ការបគងកើត្
ជផ្ៃការយុេធសស្រសត ) 

កិចចរបជំុជដលាៃការចូល
រួម្ពីសធារណជៃ 

ជត្ងជត្គរបើរបាស់គដើម្បីបងាា ញ ៃិង/ឬ រាយការណ៍ពីបញ្ញា ដល់
រករម្ម្ៃុសែជាគរចើៃ ករមិ្ត្សាសភាពចូលរួម្ (ឧ. រាយការណ៍
ព័ត៌្ាៃជដលេេួលបាៃតាម្េូរស័ពទ ឬការអគងកត្តាម្នរបសណី) 

អាចរួម្បញ្ចូ លសាា រ/ឯកសររូបភាពជដលបងាា ញពីជផ្ៃការ ជា
ពិគសសជផ្ៃការសរាប់អោរថ្មី  ដូចជា ម្ជឈម្ណឌ ល
គ្ញៀវគេសចរណ៍ 

 

 

២.៣. ការអ្ិវឌឍផ្លិត្ផ្លសរាប់វស័ិយគេសចរណ៍ 

សរាប់ការរគប់រគង ៃិងអ្ិវឌឍផ្លិត្ផ្ល របការសំខាៃ់រត្ូវពិចារណាពី
របគ្េផ្លិត្ផ្លពីរសំខាៃ់ៗ ៖ 

 សម្បត្តិគបតិ្ក្័ណឌ  (ធម្មជាតិ្ ៃិងវបបធម៌្ ជដលរត្ូវការពារឲ្យបាៃលអ) 

 សម្បត្តិជដលបាៃអ្ិវឌឍ 

របគ្េផ្លិត្ផ្លេីបីជដលាៃសរៈសំខាៃ់ (មិ្ៃសូវជាចំណុចគផ្លត ត្) គឺផ្លិត្ផ្ល
កនុងស្សរក ដូចជា វត្ថុសិបបកម្មជដលអាចគធវើេីផ្ារ ៃិងលក់ឲ្យគ្ញៀវគេសចរណ៍បាៃ។ 

ស ៤ បត្ តិបេ ត្ កិ ៣ ណ័្ ឌ 

គបតិ្ក្័ណឌ ធម្មជាតិ្ (នរពធម្មជាតិ្ តំ្បៃ់ដីគសើម្ ្នំ គកាះ គឆនរសមុ្រេ។ល។) ៃិង
សម្បត្តិវបបធម៌្ (បូជៃីយោា ៃ តំ្បៃ់បុរាណវត្ថុ។ល។) ជាសម្បត្តិជដលផ្តល់គោយធម្មជាតិ្ 
ៃិងរបវត្តិសស្រសត។ សម្បត្តិទំាងគៃះទាម្ទារៃូវការអ្ិរកែ ៃិងការការពារ ជដលពាក់ព័ៃធៃឹង
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ការគរៀបចំជផ្ៃការលអិត្លអៃ់ ការការពារផ្លូវចាប់ ការពរងឹង ៃិងគាេៃភាពសហគម្ៃ៍។ 
គដើម្បីសគរម្ចបាៃគាេៃភាពសហគម្ៃ៍ រត្ូវាៃការបគងកើៃការអប់រ ំ ឬការយល់ដឹងរបស់
សហគម្ៃ៍។  

 

 

សរាប់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ជដលត្រម្ូវការេីផ្ាររត្ូវបាៃជំរុញខាល ំង
គោយសម្បត្តិគបតិ្ក្័ណឌ ធម្មជាតិ្ ឬវបបធម៌្ អនកគធវើគសចកតីសគរម្ចសំខាៃ់ៗគួរាៃ
ជំនាញកនុងការរគប់រគងតំ្បៃ់ទំាងគៃះ តាម្រយៈការសិកាបជៃថម្គលើសពីចំណុច
ជណនំាកនុងគសៀវគៅគៃះ។ 

សម្បត្តិជដលបាៃបគងកើត្គឡើង 

សម្បត្តិជដលបាៃបគងកើត្គឡើងរួម្ាៃផ្លិត្ផ្ល ៃិងគសវាជដលរេរេង់ ៃិង
សថិត្គៅជំុវញិសម្បត្តិគបតិ្ក្័ណឌ   បូករួម្ៃឹងកជៃលងសរាប់គ្ញៀវគេសចរណ៍  ៃិង
ការទាក់ទាញ។ 

ឧទាហរណ៍ ម្ជឈម្ណឌ លគ្ញៀវគេសចរណ៍គឺជាសម្បត្តិជដលបាៃបគងកើត្គឡើង 
ៃិងរគប់រគងគោយវស័ិយសធារណៈ ឬអងគការនដគូជដលេេួលបាៃមូ្លៃិធិពី
វស័ិយសធារណៈ។ តួ្អងគទំាងគៃះគដើរតួ្នាេីសំខាៃ់កនុងការបគងកើៃគ្ញៀវគេសចរណ៍ 
ៃិងបេពិគសធៃ៍របស់ពួកគគ។ 

គរៅពីគៃះ សម្បត្តិជដលបាៃបគងកើត្គឡើងរួម្បញ្ចូ លសម្បត្តិឯករាជយជដលជាការ
បគងកើត្ជបបេំគៃើប ដូចជា  សរម្ៃទីរ  េីផ្ារ កជៃលងញុំអាហារ ៃិងកជៃលងកំសៃត  សួៃ
កំសៃត។ល។ 

ការអ្ិវឌឍផ្លិត្ផ្ល 

ចំណុចគៃះរត្ូវជត្ជំរុញគោយេីផ្ារ។ រប្ពព័ត៌្ាៃចំាបាច់សរាប់ការគរៀបចំ
ជផ្ៃការអ្ិវឌឍ ៃិងរគប់រគងផ្លិត្ផ្លជដលជំរុញគោយេីផ្ាររួម្ាៃ ៖ 

 ការអគងកត្ផ្លូវការ ៃិងគរៅផ្លូវការរបស់អនកលក់កនុងវស័ិយឯកជៃពីផ្លិត្ផ្ល
សរាប់វស័ិយគេសចរណ៍ 

សាគ ល់ 
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 សំណួរកនុងការអគងកត្គ្ញៀវគេសចរណ៍ 

 របាយការណ៍សតីពីការគពញចិត្តរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍គចញពីការអគងកត្ជាលាយ
លកខណ៍អកែរ ៃិងបេសាា សៃ៍ជាមួ្យម្គគុគេសក៍គេសចរណ៍កនុងមូ្លោា ៃ 
អនកេេួលគ្ញៀវកនុងសណាា ោរ ៃិងបុគគលគផ្ែងគេៀត្ជដលាៃេំនាក់េំៃង
ជិត្សនិេធជាមួ្យគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

ព័ត៌្ាៃគៃះផ្តល់គៃលឹះសំខាៃ់ៗសតីពីការអ្ិវឌឍផ្លិត្ផ្ល ដូចជា ៖ 

 ការរចនាផ្លិត្ផ្ល 

 ការជកលម្អចំាបាច់ចំគពាះផ្លិត្ផ្លបចចុបបៃន គដើម្បីបគងកើៃការគពញចិត្តរបស់
អតិ្ថិ្ជៃ ឬការទាក់ទាញេីផ្ារ ឬទំាងពីរ 

 ចំគណះដឹងពីផ្លិត្ផ្លថ្មីជដលាៃការោំរេកនុងេីផ្ារ 

 ការផ្ែពវផ្ាយផ្លិត្ផ្ល 

 រគបៀបបងាា ញពីខលឹម្សរផ្លិត្ផ្លកនុងយុេធនាការផ្ែពវផ្ាយ 

 រគបៀបផ្លល ស់បតូរខលឹម្សរផ្លិត្ផ្លសរាប់នថ្ៃខាងមុ្ខ 

ភាពគលចគធាល ររបស់ផ្លិត្ផ្ល 

ភាពគលចគធាល រសំគៅគលើគោលគំៃិត្នៃការគធវើឲ្យផ្លិត្ផ្ល ឬគសវាាៃភាព
លអជបលកពីផ្លិត្ផ្ល ឬគសវាដនេ។ ភាពគលចគធាល រជារបការសំខាៃ់គដើម្បីទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍។ គគៃឹងពិបាកសគរម្ចបាៃកំគណើ ៃណាស់ របសិៃគបើមិ្ៃាៃការបងាា ញ
ពីលកខណៈសំខាៃ់ៗដល់គ្ញៀវគេសចរណ៍ ជដលគម្ើលគឃើញភាពគលចគធាល រ
នៃតំ្បៃ់របស់អនកជាងតំ្បៃ់គផ្ែង។ 

អតិ្ថិ្ជៃគួរយល់ថា ផ្លិត្ផ្ល ឬគសវាាៃគុណរបគោជៃ៍កាៃ់ជត្ខពស់ កាៃ់ជត្
ាៃគុណត្នម្ល គទាះបីជាការណ៍គៃះអាចមិ្ៃពិត្កនុងសថ ៃភាពជាក់ជសតងក៏គោយ។ 
ផ្លិត្ផ្ល ឬគសវាមិ្ៃចំាបាច់ាៃលកខណៈខុសជបលកគនាះគឡើយ បុ៉ជៃតវារត្ូវគធវើឲ្យគគ
យល់ថាខុសជបលក។ 

ភាពគលចគធាល រផ្តល់លេធភាពឲ្យាៃការកំណត់្នថ្លគៅតាម្កាលៈគេសៈ។ របសិៃ
គបើអនកផ្គត់្ផ្គង់ទំាងអស់ផ្គត់្ផ្គង់ផ្លិត្ផ្លជត្មួ្យ ពួកគគមិ្ៃអាច
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របកួត្របជជងនថ្លបាៃគឡើយ។ គៅគពលពួកគគផ្លល ស់បតូរលកខណៈនៃគសវា  ឬផ្លិត្ផ្ល
ជដលបាៃបញ្ជូ ៃ ៃិងផ្តល់អវីជដលគលចគធាល រ ពួកគគៃឹង
ាៃលេធភាពកាៃ់ជត្គរចើៃកនុងការបគងកើៃនថ្ល។ 

មូ្លោា ៃរគឹះនៃភាពគលចគធាល រសរាប់ផ្លិត្ផ្ល ៖ 

 មិ្ៃងាយៃឹងចម្លងដូច 

 ទាក់ទាញត្រម្ូវការ ៃិង/ឬការចង់បាៃជាក់លាក់ 

 បគងកើត្ចំណាប់អារម្មណ៍ហួសពីភាពខុសជបលកជាក់លាក់ 

 ផ្លិត្ផ្ល ឬគសវាអាចគលចគធាល រតាម្រយៈផ្លិត្ផ្ល ឬគសវារូបីយ ៃិងអរូបីយ 

ភាពគលចគធាល រកនុងនាម្ជាឧបករណ៍គធវើេីផ្ារ ៖ 

 ជួយបគងកើត្ការយល់ដឹង 

 ជំរុញឲ្យអតិ្ថិ្ជៃសកលបងផ្លិត្ផ្ល 

 អាចជាផ្លិត្ផ្ល ខលឹម្សរ ា៉ក ឬបេពិគសធៃ៍ជាក់លាក់ 

 ផ្តល់ឱកាសសរាប់ការពរងឹងយុេធសស្រសតរបកួត្របជជង ៃិងការគធវើេីផ្ារ។ 

គត្ើអនកគធវើឲ្យផ្លិត្ផ្ល ឬគសវារបស់អនកគលចគធាល រគោយរគបៀបណា? 
គៃលឹះសំខាៃ់គឺរត្វូសិកាេិៃនិៃ័យជដលរបមូ្លបាៃពាក់ព័ៃធៃឹងត្រម្ូវការ ៃិងចំណង់
ចំណូលចិត្តរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍។ រត្ូវចងចំាថា ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគគ
ាៃលកខណៈជណនំា ជាជាងត្រម្ូវការ គោយសរជត្ត្រម្ូវការមូ្លោា ៃរបស់ពួកគគ
មិ្ៃងាយៃឹងជញកឲ្យោច់ពីោន ។ 

ផ្លិត្ផ្លផ្លិត្កនុងស្សរកសរាប់េីផ្ារគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

ការលក់ផ្លិត្ផ្លកនុងស្សរកដល់គ្ញៀវគេសចរណ៍ផ្តល់អត្ថរបគោជៃ៍ជាគរចើៃ ដូចជា 
ការងារកនុងស្សរកសរាប់អនកផ្លិត្ ៃិងអនកគផ្ែងគេៀត្កនុងជខែសងាវ ក់លក់គោយផ្លទ ល់ 
ផ្លរបគោជៃ៍គសដាកិចចគោយរបគោលសរាប់សហគម្ៃ៍ ចំណូលពៃធ ៃិង
ផ្លិត្ផ្លសុេធសរាប់គ្ញៀវគេសចរណ៍ជដលាៃសរៈសំខាៃ់សរាប់តំ្បៃ់ជដលាៃ
សម្បត្តិគបតិ្ក្័ណឌ វបបធម៌្។ 
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ផ្លិត្ផ្លជដលផ្លិត្គរចើៃ េេួលបាៃអត្ថរបគោជៃ៍េីផ្ារជាគរចើៃគលើផ្លិត្ផ្ល
ជដលកំពុងផុ្សគឡើង   ៃិងអនកផ្លិត្  ជដលជាេូគៅរាប់បញ្ចូ ល  ការកំណត់្នថ្ល  ការបគងកើត្
បណាត ញជចកចាយ ការគវចខចប់ ា៉ក ៃិងគុណភាពជត្មួ្យ។ ដូគចនះ អនកផ្លិត្វត្ថុ
សិបបកម្មសុេធ ៃិងផ្លិត្ផ្លជដលកំពុងផុ្សគឡើងថ្មីកនុងស្សរក ជត្ងជត្រត្ូវការយៃតការោំរេ
ពីរោា ្ិបាល ៃិងអងគការមិ្ៃជម្ៃរោា ្ិបាលគដើម្បីជួយពួកគគឲ្យ
របកួត្របជជងគោយរបសិេធភាព។ យៃតការគៃះគឺរត្ូវកំណត់្អងគការឯករាជយមួ្យគដើម្បីផ្តល់
ខលឹម្សរគធវើេីផ្ារបជៃថម្ ៃិងា៉កផ្លិត្ផ្លទំាងគៃះ។ ខលឹម្សរបជៃថម្គៃះៃឹងបញ្ញជ ក់ថា 
ផ្លិត្ផ្លាៃលកខណៈពិគសស ឬគលចគធាល រ ជដលជាចំណុចសំខាៃ់បំផុ្ត្របស់
ផ្លិត្ផ្លផ្លិត្កនុងស្សរក។ 

គរៅពីការផ្លិត្កនុងស្សរក លកខណៈគផ្ែងគេៀត្ជដលអាចបញ្ញជ ក់បាៃគឺ
ការគធវើគោយនដ ោំដុះតាម្ជបបសររីាងគ ៃិងវត្ថុធាតុ្គដើម្គធវើពីរកុខជាតិ្ ឬអៃុគលាម្តាម្
សតង់ោរពាណិជជកម្មអៃតរជាតិ្។ 

អងគការបញ្ញជ ក់គៃះៃឹងផ្តល់ជារតា សញ្ញដ សាគ ល់ ឬកំណត់្សាគ ល់ជដលភាជ ប់
គៅៃឹងផ្លិត្ផ្ល ជដលអាចផ្ែពវផ្ាយតាម្ការលក់រាយជាគរចើៃរបូភាព។ ចំណុចគៃះ
ត្រម្ូវឲ្យអងគការឯករាជយគនាះបញ្ញជ ក់ពីផ្លិត្ផ្លគោយគបើកចំហ គសម ះរត្ង់ ៃិងយុត្តិធម៌្។ 

 

 

ករណីសិកាដ៏គជាគជ័យសរាប់ចំណុចគៃះ គឺសាគម្សិបបកម្មអងគរកនុងគខត្ត
គសៀម្រាបរបគេសកម្ពុជា។ 

លកខណៈសំខាៃ់ៗនៃកម្មវធីិសាគម្សិបបកម្មអងគរ ៖ 

 កម្មវធីិរត្ូវបាៃរគប់រគងគោយបណាត ញអនកផ្លិត្មិ្ៃជសវងរករបាក់ចំគណញ 

 អនកផ្លិត្ ៃិងផ្លិត្ផ្លរបស់ពួកគគរត្ូវបាៃបញ្ញជ ក់ថាគធវើកនុងស្សរក ៃិងជាវត្ថុ
សិបបកម្ម 

 លកខណវៃិិចឆ័យមួ្យសរាប់រតាបញ្ញជ ក់ពីភាពសុេធលអគឺ “ោ៉ងគហាចណាស់ 
៥០% នៃចំណាយសរុបសរាប់ការេិញវត្ថុធាតុ្គដើម្ ៃិងផ្លិត្ផ្ល
ពាក់កណាត លសគរម្ច ៃិងចំណាយកនុងការផ្លិត្ ឬ ៥០% នៃគា៉ងការងារ

ករណីសិកា ៖ គខត្តគសៀម្រាប របគេសកម្ពុជា 
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សរុបគឺសរាប់ដំគណើ ការគោយនដកនុងគខត្តគសៀម្រាប”។ 

 អនកផ្លិត្អាចេិញរតាគដើម្បីគបាះគលើផ្លិត្ផ្លរបស់ខលួៃ។ ត្នម្លសរាប់រតាគឺ
ចាប់ពី ០,០៧ ដុលាល   (៧ គសៃ)/រតា សរាប់ផ្លិត្ផ្លត្នម្លទាប ៃិងចំៃួៃតិ្ច 
បុ៉ជៃតាៃនថ្លទាប/ឯកតាសរាប់ផ្លិត្ផ្លចំៃួៃគរចើៃ។ 

 ការកំណត់្ចាស់គលើភាពស្សបចាប់របស់របគ្េផ្លិត្ផ្ល 

 សាគម្គៃះគកើត្គចញពីកិចចខិត្ខំរបឹងជរបងរបស់អងគការជាគរចើៃ ៖ 
សហរោសសិបបកម្មកនុងគខត្តគសៀម្រាប ជំៃួយពីសថ ប័ៃរោា ្ិបាល េីភាន ក់ងារ
អ្ិវឌឍៃ៍អាលលឺម៉្ង់ (GIZ)  Senteurs d’Angkor (រករម្ហុ៊ៃឯកជៃជដលជំរុញ
គោលៃគោបាយសងគម្) ៃិងសាគម្អនកផ្លិត្ Artisan d’Angkor។ 

 

 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ជដលចាប់អារម្មណ៍គលើការបគងកើត្សញ្ញដ សាគ ល់
គៃះអាចពិចារណាពីបេពិគសធៃ៍របស់គកាះ Cat Ba កនុងរបគេសគវៀត្ណាម្។ គៅេីគៃះ 
មិ្ៃាៃសញ្ញដ សាគ ល់សរាប់វត្ថុសិបបកម្មផ្លិត្កនុងស្សរកគឡើយ បុ៉ជៃតឧទាហរណ៍
របស់តំ្បៃ់គៃះពិត្ជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ គរពាះថាម្ៃទីរវបបធម៌្ កីឡា ៃិងគេសចរណ៍
បាៃផ្តល់សញ្ញដ សាគ ល់គលើផ្លិត្ផ្ល ៃិងគសវា ៥ របគ្េជដលមិ្ៃពាក់ព័ៃធ (េឹករតី្ 
េឹកឃមុំ  គសវាជិះេូក រម្ណៃីយោា ៃកំសៃត ៃិងកជៃលងសន ក់គៅ/គភាជៃីយោា ៃ)។ 
ការណ៍គៃះ បគងកើត្បាៃជារបសិេធភាពចំណាយខពស់បំផុ្ត្កនុងការរគប់រគង
សញ្ញដ សាគ ល់ទំាងគៃះ គោយជចករជំលកធៃធាៃគលើរបគ្េផ្លិត្ផ្ល ៃិងគសវា
គផ្ែងៗ មិ្ៃថាវាពាក់ព័ៃធៃឹងវស័ិយគេសចរណ៍ ឬោ៉ងណាគេ។ 

២.៤. គហោា រចនាសម្ព័ៃធ 

គោលគៅគហោា រចនាសម្ព័ៃធរួម្ 

ជាយុេធសស្រសត រករម្រគប់រគងគួរាៃគោលគៅរចនាសម្ព័ៃធរួម្សរាប់
គហោា រចនាសម្ព័ៃធវស័ិយគេសចរណ៍ជដលសថ ប័ៃទំាងអស់ចូលរួម្ោំរេ។ គោលគៅ
ទំាងគៃះរត្ូវជួយដល់ការអ្ិវឌឍវស័ិយគេសចរណ៍ លកខខណឌ ដឹកជញ្ជូ ៃ ៃិង
គហោា រចនាសម្ព័ៃធគដើម្បីផ្តល់របគោជៃ៍ដល់សហគម្ៃ៍មូ្លោា ៃ ៃិងគ្ញៀវគេសចរណ៍។ 

ករណីសិកា ៖ គកាះ Cat Ba របគេសគវៀត្ណាម្ 
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ឧទាហរណ៍នៃគោលគៅជាយុេធសស្រសតនៃគហោា រចនាសម្ព័ៃធគេសចរណ៍ ៖ 

 រត្ូវផ្តល់គំរូម្គធយបាយដឹកជញ្ជូ ៃជដលាៃសុវត្ថិភាព សៃតិសុខ ៃិងចំណាយ
តិ្ចពីតំ្បៃ់សតុកេុកគៅកាៃ់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ម្ជឈម្ណឌ ល
អាជីវកម្ម ៃិងគហរោា រចនាសម្ព័ៃធគេសចរណ៍ (ដូចជា កជៃលងសន ក់គៅ)។ រត្ូវ
អៃុវត្តគំរូម្គធយបាយដឹកជញ្ជូ ៃចរម្រះគដើម្បីសគរម្ចកិចចការគៃះ។ 

 រត្ូវអាចផ្តល់កជៃលងសន ក់គៅរគប់រោៃ់សរាប់កំគណើ ៃគ្ញៀវគេសចរណ៍ គោយ
សរកំគណើ ៃគសដាកិចច ៃិងកំគណើ ៃវស័ិយគេសចរណ៍ធម្មជាតិ្ ៃិង
រពឹត្តិការណ៍មួ្យចំៃួៃ (ពិធីបុណយ ការរបកួត្កីឡា។ល។)។ 

 រត្ូវសថិត្កនុងការរតិ្ត្បិត្ជផ្នកបរសិថ ៃ 

 រត្ូវជួយដល់ត្រម្ូវការម្គធយបាយដឹកជញ្ជូ ៃរបស់សហគម្ៃ៍មូ្លោា ៃ 

 រត្ូវបគងកើៃេំនាក់េំៃងកនុងឧសាហកម្មគេសចរណ៍ កនុងចំគណាម្អនកផ្តល់គសវា 
រករម្ហុ៊ៃគេសចរណ៍ សថ ប័ៃរោា ្ិបាល ៃិងវស័ិយឯកជៃ គដើម្បីគធវើឲ្យរបគសើរ
គឡើង ៃិងបំគពញត្រម្ូវការគហោា រចនាសម្ព័ៃធ។ 

 រត្ូវរេរេង់ដល់កំគណើ ៃគសដាកិចចកនុងតំ្បៃ់។ 

 រត្ូវបគងកើៃការរបកួត្របជជងវស័ិយគេសចរណ៍កនុងស្សរក ៃិងអៃតរជាតិ្។ 

 រត្ូវគផ្លត ត្អាេិភាពសរាប់ការវៃិិគោគគលើតំ្បៃ់ ជដលចំណាយគលើវស័ិយ
គេសចរណ៍សកាត ៃុពល ៃិងបចចុបបៃនាៃករមិ្ត្ខពស់   ៃិងខវះខាត្គហោា
រចនាសម្ព័ៃធ។ 
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តារាងគំរូនៃការគរៀបចំជផ្ៃការគោលគៅគហោា រចនាសម្ព័ៃធជាយុេធសស្រសត 

តារាង ២.៣.១ ៖ គហោា រចនាសម្ព័ៃធ 
សាសធាតុ្គហោា រចនាសម្ព័ៃធ គោលគៅេូគៅនៃតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

គហោា រចនាសម្ព័ៃធផ្លូ វថ្នល់ 
បគងកើត្បណាត ញផ្លូវជដលផ្តល់ផ្លូវគធវើ ដំគណើ ររគប់រោៃ់សរាប់គ្ញៀវ
គេសចរណ៍គៅកាៃ់តំ្បៃ់គនាះ ៃិងអោរនានា ពិគសស 
កជៃលងសន ក់គៅ ។ 

ម្គធយបាយគធវើដំគណើ រសធារណៈ 

ធានាថា សថ ៃីយ៍រថ្គ្លើង ៃិងសថ ៃីយ៍ឡាៃរករងាៃព័ត៌្ាៃជា
ភាសអង់គគលស (ៃិងភាសសំខាៃ់ៗកនុងេីផ្ាររប្ព ដូចជា ភាស
ចិៃ) សរាប់គ្ញៀវគេសចរណ៍ ដូចជា ត្នម្ល រគបៀបេិញសំបុរត្ រគបៀប
គរបើរបាស់សំបុរត្ ៃិងការជណនំាពិគសសសរាប់
តំ្បៃ់ជដលាៃរបជារបិយភាព។  

គហោា រចនាសម្ព័ៃធតាម្សមុ្រេ 

ផ្លល ស់បតូ រគហោា រចនាសម្ព័ៃធផ្លូវសមុ្រេឲ្យកាល យជាតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ជដលាៃគុណភាពខពស់។ អ្ិវឌឍតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ផ្លូវេឹក។ បងាា ញការជណនំាចាស់លាស់គៅជផ្សមុ្រេ
សរាប់ត្ភាជ ប់គៅម្គធយបាយគធវើ ដំគណើ រផ្លូវគោក ៃិងតាក់សីុ។ 

កជៃលងសន ក់គៅ 
ធានាៃូវរប្ពព័ត៌្ាៃរគប់រោៃ់ដល់គ្ញៀវគេសចរណ៍ ពាក់ព័ៃធៃឹង
គសវាកជៃលងសន ក់គៅ។ ោក់សញ្ញដ សាគ ល់រគប់រោៃ់។ រកាសតង់ោរ
គសវា ៃិងត្នម្ល។ 

ការគរៀបចំសៃនិសីេ (សរាប់
តំ្បៃ់ជដលបគងកើត្គឡើងសរាប់
ទាក់ទាញការគរៀបចំសៃនិសីេ) 

ធានាៃូវគសវាគរៀបចំសៃនិសីេរគប់រោៃ់។ ទាក់ទាញោ៉ង
គហាចណាស់រពឹត្តិការណ៍សៃនិសីេសំខាៃ់មួ្យគរៀងរាល់ ៦ ជខ។ 
ទាក់ទាញោ៉ងគហាចណាស់រពឹត្តិការណ៍សៃនិសីមួ្យគផ្ែងគេៀត្ 
គរៀងរាល់ជខ។ ផ្តល់គសវាដឹកជញ្ជូ ៃសធារណៈរគប់រោៃ់គៅកាៃ់ 
ៃិងគចញពីអោរសៃនិសីេ។ 

គសវាគ្ញៀវគេសចរណ៍ 
ាៃសញ្ញដ សាគ ល់រគប់រោៃ់សរាប់ជណនំាគ្ញៀវ។ បគងកើត្ម្ជឈ
ម្ណឌ លគ្ញៀវគេសចរណ៍ធំ ឬតូ្ចចរម្រះ។ ផ្តល់ជផ្ៃេីគ្ញៀវគេសចរណ៍
គោយឥត្គិត្នថ្ល ឬត្នម្លទាប។ ផ្តល់គសវាអីុៃគធើណិត្រគប់រោៃ់។ 

អ   សៃី 
ផ្តល់ការផ្គត់្ផ្គង់អ   សៃីជារបចំា រគប់រោៃ់ ៃិងនថ្លសម្សរម្បដល់
របជាជៃ សហគម្ៃ៍ ៃិងអាជីវកម្មកនុងតំ្បៃ់។ 

េឹក ៃិងគសវាអនាម័្យមូ្លោា ៃ 
ៃិងរបព័ៃធបងាូ រេឹកសអុយ 

ផ្តល់ការផ្គត់្ផ្គង់គសវាេឹកសអ ត្ជារបចំា រគប់រោៃ់ ៃិងនថ្លសម្ស្សប
ដល់របជាជៃ សហគម្ៃ៍ ៃិងអាជីវកម្មកនុងតំ្បៃ់។ 

ការសាអ ត្កាកសំណល់ 
ផ្តល់ការផ្គត់្ផ្គង់គសវាសាអ ត្កាកសំណល់ជារបចំា រគប់រោៃ់ ៃិង
នថ្លសម្ស្សបដល់របជាជៃ សហគម្ៃ៍ ៃិងអាជីវកម្មកនុងតំ្បៃ់។ 

សញ្ញដ បងាា ញផ្លូវ 
បគងកើៃ ៃិងជកលម្អសញ្ញដ សាគ ល់គចញពីតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍គៅកាៃ់ ៃិងគចញពីេីតំាងអាជីវកម្ម ៃិងកជៃលងម្កដល់។ 
សូម្អាៃចំណុចខាងគរកាម្។ 
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ជាញឹកញប់ ការវៃិិគោគគហោា រចនាសម្ព័ៃធជដលាៃផ្លបះពាល់ខពស់ បុ៉ជៃត
ចំណាយទាប គឺការបគងកើត្សញ្ញដ បងាា ញផ្លូវលអសរាប់គ្ញៀវគេសចរណ៍។ សញ្ញដ
ទំាងគៃះផ្តល់ព័ត៌្ាៃជាក់ជសតង ៃិងបគងកើៃបេពិគសធៃ៍របស់ពួកគគ ជដលគធវើឲ្យ
ពួកគគគពញចិត្តបំផុ្ត្។ ពិចារណាពីសញ្ញដ បងាា ញផ្លូវពីររបគ្េ ៖ 

1. សញ្ញដ បងាា ញផ្លូវជបបពៃយល់បកស្សយតាម្ដងផ្លូវគៅរចកគចញ ជដលផ្តល់
ព័ត៌្ាៃពីរបវត្តិសស្រសត ្ូមិ្សស្រសត ៃិងសត្វ ៃិងរុកខជាតិ្កនុងតំ្បៃ់។ល។ 

 

 

 

2. សញ្ញដ បងាា ញផ្លូវជបបជណនំាជដលបងាា ញពីគសវា ៃិងេីតំាងកំសៃតដល់គ្ញៀវ
គេសចរណ៍ (សូម្គម្ើលរូបខាងគរកាម្)។ 

 

 

 

 

 

 

1. គធវើការជាមួ្យរករម្រគប់រគងគដើម្បីបគងកើត្តារាងសញ្ញដ បងាា ញផ្លូវ ជដលរត្ូវគរៀបចំ 
ៃិងបគងកើត្គឡើងគៅតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់អនក។ 

 

 

1. គធវើការជាមួ្យរករម្រគប់រគងគដើម្បីកំណត់្លកខខណឌ គហោា រចនាសម្ព័ៃធគផ្ែងគេៀត្
សរាប់បគងកើៃបេពិគសធៃ៍របស់គ្ញៀវគេសចរណ៍ គោយអៃុវត្តតាម្

គៃលឹះ ៖ សញ្ញដ បងាា ញផ្លូវ 
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ជំហាៃទំាងគៃះ 

2. ចម្លងតារាងខាងគរកាម្ោក់គលើរកោសផ្លទ ំងធំ 

3. បគងកើត្តារាង 

4. គផ្លត ត្អាេិភាពគលើចំណុចៃីមួ្យៗកនុងតារាង 

5. បញ្ជូ ៃតារាងគៃះគៅសថ ប័ៃពាក់ព័ៃធ គដើម្បីជសវងរកព័ត៌្ាៃពីពួកគគសតីពីរគបៀប 
ៃិងគពលគវលាជដលពួកគគអាចគរៀបចំធៃធាៃ សរាប់ការសគរម្ចគោលគៅ
បនាទ ៃ់បំផុ្ត្។ 

 

តារាង ២.៣.២ ៖ ការជកលម្អគហោា រចនាសម្ព័ៃធ 

សាសធាតុ្
គហោា រចនាសម្ព័ៃធ 

គោលគៅ ជផ្ៃការសកម្មភាព អនកេេួលខុសរត្ូវ 
គពលគវលា
កំណត់្ 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

ការកំណត់្អាេិភាពការវៃិិគោគគលើគហោា រចនាសម្ព័ៃធ 

សកម្មភាពទំាងគៃះគួរគផ្លត ត្អាេិភាពគៅតាម្សថ ៃភាពបនាទ ៃ់ជាយុេធសស្រសត ៃិង
សាារត្ចំណាយគធៀបៃឹងអត្ថរបគោជៃ៍។ 

 

 

ទំាងរោា ្ិបាលកនុងស្សរក ៃិងវស័ិយឯកជៃសុេធជត្ផ្តល់គហោា រចនាសម្ព័ៃធសរាប់
វស័ិយគេសចរណ៍។ គសៀវគៅជណនំាគៃះគផ្លត ត្គលើគហោា រចនាសម្ព័ៃធវស័ិយសធារណៈ

សាគ ល់ 
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ជាជាងគហោា រចនាសម្ព័ៃធវស័ិយឯកជៃ គោយសរជត្វស័ិយសធារណៈអាចគរៀបចំ
ជផ្ៃការអាេិភាព ៃិងចំណាយផ្លទ ល់ បុ៉ជៃតជាេូគៅមិ្ៃសូវាៃផ្លប៉ះពាល់គោយផ្លទ ល់
គលើការគធវើគសចកតីសគរម្ចគោយវស័ិយឯកជៃ។ 

២.៥. ការគពញចិត្តរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍ 

ចំណុចគៃះរត្ូវាៃការរគប់រគង វាយត្នម្ល ៃិងជសវងយល់គោយរបធាៃរគប់រគង
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិងភាគីពាក់ព័ៃធទំាងអស់។ ការគពញចិត្តខាល ំងរបស់
គ្ញៀវគេសចរណ៍ជាកតាត ចំាបាច់សរាប់ការគធវើេីផ្ារតំ្បៃ់ទំាងគនាះ ៃិងគុណភាពជីវតិ្
របស់សាជិកសហគម្ៃ៍។ 

កនុងជផ្នកសតីពីការគធវើេីផ្ារតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍កនុងគសៀវគៅគៃះ (ជផ្នក
បនាទ ប់) ៃឹងាៃការពិភាកាពីសរៈសំខាៃ់នៃគ្ញៀវគេសចរណ៍ជដលម្កកំសៃតជាថ្មី 
ៃិងគ្ញៀវគេសចរណ៍ជដលជួយផ្ែពវផ្ាយបៃត។ ការគពញចិត្តខាល ំងរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍
ជាកតាត សំខាៃ់សរាប់ការគធវើេីផ្ារ។ គរៅពីគៃះ រត្ូវាៃការរបមូ្លេិៃនៃ័យសតីពី
គ្ញៀវគេសចរណ៍។ 

ករម្ងេិៃនៃ័យសំខាៃ់ៗពីរពាក់ព័ៃធៃឹងគ្ញៀវគេសចរណ៍ ៖ (១) េិៃនៃ័យសតីពីការ
គពញចិត្ត (២) េិៃនៃ័យស្សវរជាវេីផ្ារ។ ករម្ងេិៃនៃ័យទំាងគៃះាៃលកខណៈរត្ួ
ត្ោន បៃតិច បុ៉ជៃតរត្ូវជញកឲ្យោច់ពីោន ។ េិៃនៃ័យសតីពីការគពញចិត្តរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍
សំគៅគលើព័ត៌្ាៃជដល “អាចចាត់្វធិាៃការបាៃ” គលើការជកសរម្ួលគសវា ៃិង
ផ្លិត្ផ្លកនុងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់អនក។ “េិៃនៃ័យសតីពីការស្សវរជាវ
េីផ្ារ” សំគៅគលើព័ត៌្ាៃជដលគរបើរបាស់កនុងការគធវើេីផ្ារ ការលក់ ៃិងការផ្ែពវផ្ាយ
ពីតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍។ 

គគមិ្ៃចង់គធវើដំគណើ រគៅកជៃលងជដលោម ៃភាពទាក់ទាញគនាះគេ។ គៃះជាឥរោិ
បថ្របស់គ្ញៀវគេសចរណ៍កនុងគពលេេួលបាៃគសវា ៃិងផ្លិត្ផ្លនានា។ ដូគចនះ ាៃ
សាព ធជាគរចើៃគលើតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍គដើម្បីធានាថា គ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃ
ចំណាប់អារម្មណ៍វជិជាៃចំគពាះតំ្បៃ់គនាះ។ គៃះជាការេេួលខុសរត្ូវរបស់វស័ិយ
សធារណៈ ជាពិគសស អាជាញ ធររករង។ 
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ការអគងកត្ពីការគពញចិត្តរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍អាចគរបើរបាស់សរាប់ ៖ 

 កំណត់្ចំណុចខាល ំង ៃិងចំណុចគខាយ (្សតុតាងនៃដំគណើ រការការងារមិ្ៃលអ 
គៅគពលគធៀបៃឹងតំ្បៃ់របកួត្របជជង អាចជះឥេធិពលខាល ំងគលើអនកគធវើគសចកតី
សគរម្ច) 

 ការធានាធៃធាៃបជៃថម្សរាប់គគរាងរគប់រគងគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

 ការបគងកើៃគករ ិ៍ តគឈាម ះនៃមុ្ខងាររគប់រគងគ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិងការជួយធានា
ការោំរេជផ្នកៃគោបាយដល់វស័ិយគេសចរណ៍ 

 ការជះឥេធិពលគលើអនកផ្គត់្ផ្គង់ផ្លិត្ផ្លឲ្យជកលម្អ។ វាអាចជាកតាត ជំរុញ
ឲ្យាៃគំៃិត្ផ្តួចគផ្តើម្សំគៅបគងកើៃសតង់ោរបស់អនកផ្គត់្ផ្គង់ខាងគរៅ 

 ការបគងកើត្េំនាក់េំៃងជាវជិជាៃជាមួ្យសធារណៈជៃ គចញពីលេធផ្ល
រកគឃើញសតង់ោ ការគដើរតួ្នាេីសំខាៃ់កនុងការបគងកើត្គាេៃភាពពលរដា 

 ការជួយកំណត់្ការអៃុវត្តលអបំផុ្ត្សរាប់តំ្បៃ់នានា ជដលអាចផ្ែពវផ្ាយ
ជារួម្ 

 ការបងាា ញពីសមិ្េធផ្ល តាម្រយៈការជកលម្អតាម្ឆ្ងន ំគធៀបៃឹងចំណុចគៅតាម្ឆ្ងន ំ 
ៃិងការជួយវាស់ជវងផ្លប៉ះពាល់នៃចំណាយមូ្លធៃគលើគគរាង ដូចជាការ
ជកលម្អបរសិថ ៃ។ 

២.៦. ការគធវើេីផ្ារតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

ជផ្នកសំខាៃ់បំផុ្ត្នៃការគធវើេីផ្ារគឺរត្ូវកំណត់្របគ្េម្ៃុសែ ជដលអនកចង់
ទាក់ទាញគោយគរបើរបាស់ខលឹម្សរគធវើេីផ្ាររបស់អនក។ ឧ. អនកជដលជាគ្ញៀវ
គេសចរណ៍សកាត ៃុពលបំផុ្ត្កនុងចំគណាម្ជគរម្ើសទំាង ៣ ខាងគរកាម្ ៖ 

1. គ្ញៀវជដលចំណាយគពល ១-៣ គា៉ង ៃិងចំណាយរបាក់តិ្ចបំផុ្ត្ 

2. គ្ញៀវជដលចំណាយគពលមួ្យយប់ ៃិងចំណាយរបាក់គលើសណាា ោរ អាហារ ៃិង
សកម្មភាពនានា 

3. គ្ញៀវជដលចំណាយគពលគលើសពី ១ យប់ ៃិងចំណាយរបាក់គរចើៃគលើគសវា 
ៃិងផ្លិត្ផ្លជាគរចើៃ។ 
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ជគរម្ើសជដលរតឹ្ម្រត្ូវគឺគលខ ៣។ 

បុ៉ជៃត ជគរម្ើសជដលរបគសើរជាងគលខ ៣ គឺគ្ញៀវជដលចំណាយរបាក់ ៃិងគពល
គវលាគរចើៃ ៃិង ៖ 

 គរោងៃឹងរត្ឡប់ម្កវញិ (គ្ញៀវជដលម្កកំសៃតជាថ្មី) 

 របាប់មិ្ត្តិ្កតិ  ៃិងរគួសរឲ្យម្កកាៃ់តំ្បៃ់គនាះ (គ្ញៀវជដលជួយផ្ែពវផ្ាយបៃត) 

គហតុ្អវី? គោយសរជត្ចំណាយគលើការគធវើេីផ្ារសរាប់ការម្កកំសៃតជាថ្មី  ៃិង
ការជួយផ្ែពវផ្ាយបៃត គឺទាបខាល ំងជាងការទាក់ទាញគ្ញៀវថ្មី។ ការបគងកើត្ឲ្យាៃការម្ក
កំសៃតជាថ្មី  ៃិងការជួយផ្ែពវផ្ាយបៃត គួរជត្ជាគោលគៅចម្បងកនុងការគធវើេីផ្ារ
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍។ 

គត្ើគយើងបគងកើៃអរតាគ្ញៀវគេសចរណ៍ទំាងពីររបគ្េគៃះ គោយរគបៀបណា? 

គយើងរត្ូវ (១) ដឹងពីអត្តសញ្ញដ ណពួកគគ ៃិង (២) ដឹងពីកតាត ជំរុញពួកគគ។ 
គយើងរត្ូវការចគម្លើយសីុជគរៅគៅៃឹងសំណួរទំាងគៃះ។ 

ជារួម្ គួរាៃកិចចខិត្ខំរបឹងជរបងកនុងការគធវើេីផ្ារគដើម្បីទាក់ទាញ
គ្ញៀវគេសចរណ៍កាៃ់ជត្គរចើៃ ជំរុញឲ្យពួកគគចំណាយគពលគរចើៃ ៃិងរបាក់គរចើៃ 
ជំរុញឲ្យពួកគគរត្ឡប់ម្កជាថ្មី ៃិងជំរុញពួកគគឲ្យជួយផ្ែពវផ្ាយពីតំ្បៃ់
គនាះដល់មិ្ត្ត្កតិ    ៃិងរគួសររបស់ខលួៃ។ 

ការរលឹំកពីគោលការណ៍សំខាៃ់ៗនៃការគធវើេីផ្ារ 

ការគធវើេីផ្ារមិ្ៃរតឹ្ម្ជត្ជាការផ្ាយពាណិជជកម្ម ៃិងការផ្ែពវផ្ាយបុ៉គណាណ ះគេ 
បុ៉ជៃតវារគបដណត ប់សាសធាតុ្ទំាងអស់នៃវធីិសស្រសតជដលអនកគរបើរបាស់ គដើម្បី
ជះឥេធិពលគលើគ្ញៀវគេសចរណ៍ (អតិ្ថិ្ជៃ/អនកគរបើរបាស់) ៃិងគ្ញៀវ
គេសចរណ៍សកាត ៃុពលឲ្យម្កកំសៃត ៃិងគពញចិត្តៃឹងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍របស់អនក គដើម្បីបគងកើៃភាពញឹកញប់ ៃិងរយៈគពលកំសៃតរបស់ពួកគគ។ 
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ការគធវើេីផ្ារគផ្លត ត្គលើគោលការណ៍ “P ៤” ៖ 

 

 

នថ្ល 

នថ្លរួម្បញ្ចូ លទំាងការកំណត់្នថ្លកនុងវស័ិយសធារណៈ ៃិងឯកជៃ។ 
ការកំណត់្នថ្លកនុងវស័ិយឯកជៃគឺពិបាករគប់រគង ៃិងមិ្ៃអាចរគប់រគងបាៃ។ 
នថ្លកនុងវស័ិយសធារណៈរួម្ាៃនថ្លចូលគៅកាៃ់សួៃសធារណៈ ៃិងកជៃលងសធារណៈ 
ៃិងរួម្បញ្ចូ លពៃធជដលោក់គលើផ្លិត្ផ្ល ៃិងគសវាសរាប់គ្ញៀវគេសចរណ៍។ 

ការកំណត់្នថ្លសរាប់ការចូលគៅកនុងកជៃលង ៃិងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ជដលដំគណើ រការ ៃិងរគប់រគងគោយសធារណៈ ដូចជា ឧេយៃបុរាណ 
ៃិងសរម្ៃទីរ រត្ូវាៃការពិចារណាជាយុេធសស្រសត។ ជាញឹកញប់  
គគគរបើរបាស់ការកំណត់្នថ្លពីរករមិ្ត្ គោយនថ្លមួ្យគឺសរាប់អនករស់គៅកនុងមូ្លោា ៃ 
ៃិង/ឬគ្ញៀវកនុងស្សរក ចំជណកនថ្លមួ្យគេៀត្គឺសរាប់គ្ញៀវគរៅស្សរក/បរគេស។ 

ការសិកាមួ្យចំៃួៃបងាា ញថា ការឲ្យចូលេសែនាកជៃលងសំខាៃ់ៗគោយគិត្នថ្ល
ទាប ឬឥត្គិត្នថ្ល ាៃផ្លប៉ះពាល់វជិជាៃគលើការគធវើេីផ្ារតំ្បៃ់គនាះ។ ផ្ទុយគៅវញិ 
ការឲ្យចូលេសែនាអាចជាយៃតការបគងកើត្របាក់ចំណូលដ៏សំខាៃ់ ជដលមិ្ៃគធវើឲ្យ
ប៉ះពាល់ជាអវជិជាៃគលើេសែៃៈរបស់គ្ញៀវចំគពាះតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍។ 
ភាពសមុគសម ៃញគៃះបងាា ញពីភាពចំាបាច់នៃការស្សវរជាវេីផ្ារ ៃិងផ្តល់ការ
ពិចារណាលម្អិត្គលើរគបៀបកំណត់្នថ្លឲ្យចូលេសែនា។ 

លកខខណឌ េីផ្ារជះឥេធិពលគលើនថ្លសំខាៃ់ៗសរាប់សណាា ោរ 

•ម្ធយម្ ឬ ខពស់ ជាង នថ្លជដលបាៃកំណត់្ស្សប់ (តាម្ ាត់្) 
•នថ្ល កំណត់្-នថ្ល េូគៅ កនុង ហាង 

នថ្ល 

•ម្ជឈម្ណឌ លផ្តល់ ព័ត៌្ាៃ ពីេីតំាងគ្ញៀវ គេសចរណ៍ 
•ហាង លក់សគម្លៀកបំពាក់/ឯកគេស/កជៃលង របណិត្ (សណាា ោរ កនុង រម្ៃីយោា ៃ) 

េីតំាង  

•ការ គបាះពុម្ពផ្ាយជដលគផ្លត ត្គលើ អតិ្ថិ្ជៃអៃតរជាតិ្ ។ ឧ. េសែនាវដតី សរាប់អាៃ កនុងយៃតគហាះ 
•រពឹត្តិការ ណ៍ផ្ែពវផ្ាយ សរាប់ ពិពណ៌ ពាណិជជកម្ម   សិបបកម្ម  ពិពណ៌ផ្លិត្ផ្ល កនុងស្សរក 
•គផ្លត ត្គលើ េំនាក់េំៃងជាមួ្យអតិ្ថិ្ជៃ (តាម្រយៈការ ៃិទាៃគរឿង ដំគណើ រការ ការ ភាជ ប់ គៅៃឹង អនកផ្លិត្) 

ការ ផ្ែពវផ្ាយ  

•ការគរបើរបាស់បចចុបបៃន 
•េឹកគៅលអ (សិបបកម្ម) 

ផ្លិត្ផ្ល  
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រករម្ហុ៊ៃអាកាសចរណ៍ កជៃលងញុំអាហារ ៃិងរករម្ហុ៊ៃគេសចរណ៍ ៃិងដឹកជញ្ជូ ៃ 
ជដលរោា ្ិបាលាៃការរគប់រគងតិ្ចតួ្ច។ បុ៉ជៃតអាជាញ ធរសធារណៈរគប់រគង
រចនាសម្ព័ៃធពៃធ ៃិងរត្ូវគរបើរបាស់គោលៃគោយបាយពៃធតាម្ចាប់ គដើម្បី
ជួយដល់ការរបកួត្របជជងកនុងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍។ ជាញឹកញប់ 
សាព ធៃគោបាយកនុងរបគេសបគងកើត្ឲ្យាៃគោលៃគោបាយ “ពៃធគលើគ្ញៀវ
គេសចរណ៍” ជដលរបសិៃគបើអៃុវត្តគោយគបើកចំហ   អាចជះឥេធិពលអារកក់គលើការ
របកួត្របជជងកនុងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍។ 

េីតំាង 

េីតំាងសំគៅគលើបណាត ញជចកចាយ ៖ រគបៀបបញ្ជូ ៃេំៃិញ ឬគសវាដល់អតិ្ថិ្ជៃ។ 
បណាត ញជចកចាយអាចរួម្បញ្ចូ លសកម្មភាពតាម្បណាត ញអីុៃគធើណិត្ 
េំនាក់េំៃងៃិងកនរម្គជើងសររបស់ភាន ក់ងារគេសចរណ៍ នដគូគធវើេីផ្ារ េីភាន ក់ងារ
លក់សំបុរត្ ៃិងគសវា។ល។ 

ការផ្ែពវផ្ាយ 

ការផ្ែពវផ្ាយសំគៅគលើការផ្ាយពាណិជជកម្ម ៃិងសកម្មភាពទំាងអស់នៃការ
លក់ោ៉ងសកម្ម ៃិងការគធវើេីផ្ារ ជដលរួម្ាៃគោលគំៃិត្សំខាៃ់ទំាងអស់នៃការ
ផ្ែពវផ្ាយពីតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍។ 

ផ្លិត្ផ្ល 

ផ្លិត្ផ្លរួម្បញ្ចូ លេំៃិញ ៃិងគសវាជដលាៃកនុងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ ៖ 

 ភាពទាក់ទាញ ដូចជា តំ្បៃ់បុរាណ តំ្បៃ់ធម្មជាតិ្ (ឧ. េឹកគរជាះ ្នំ) 
អោររបវត្តិសស្រសត។ល។ 

 ផ្លិត្ផ្ល ៃិងគសវារបស់សណាា ោរ ៃិងគភាជៃីយោា ៃ 

 សកម្មភាពរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិងគសវារបស់រករម្ហុ៊ៃ។ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ រត្ូវបៃតវាយត្នម្លរគបៀបកំណត់្វសិលភាព
្ូមិ្សស្រសតរបស់ខលួៃគឡើងវញិ។ ជារួម្ ការកំណត់្តូ្ចគលើតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
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គេសចរណ៍  បៃថយរបសិេធភាពនៃសកម្មភាពគធវើេីផ្ារ។    វស័ិយគេសចរណ៍រត្ូវការ
បណាត ញត្ភាជ ប់នៃតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ដូចជា ផ្លូវ ៃិងរចកលាក។ 
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ជកបរខាងជត្ងេេួលបាៃគជាគជ័យខាល ំង គៅគពលចាប់
នដគូជាមួ្យោន  ជាជាងរបកួត្របជជងោន  បុ៉ជៃតគៃះគឺអាស្ស័យគលើសថ ៃភាព
ជាគរចើៃកនុងមូ្លោា ៃ។ 

គរៅពីគោលការណ៍ “P ៤” ការគធវើេីផ្ារវស័ិយគេសចរណ៍ ៃិង
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍គួរបជៃថម្កតាត  “ម្ៃុសែ” គោយសរជត្សរៈសំខាៃ់នៃ 
៖ 

 គសវា 

 ឥរោិបថ្ (ដូចជា ការោំរេរបស់សហគម្ៃ៍ដល់វស័ិយគេសចរណ៍) 

 ឧសាហកម្មគសវា ដូចជា កតាត ជាគរចើៃជដលទាម្ទារការយកចិត្តេុកោក់ខាល ំង
ជាងឧសាហកម្មជាគរចើៃគផ្ែង ជដលផ្លិត្ ៃិងលក់េំៃិញរូបីយ។ 
ការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ជាឧសាហកម្មផ្តល់គសវា។ 

ដូគចនះ ការគធវើេីផ្ារតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍រត្ូវគផ្លត ត្សំខាៃ់គលើ ៖ 

 ការម្កកំសៃតជាថ្មី 

 ការជួយផ្ែពវផ្ាយបៃត “គោយការៃិោយត្ោន ” 

 គសវាអតិ្ថិ្ជៃ ៖ គុណត្នម្លដ៏គរចើៃកនុងការបគងកើត្អាជីវកម្មរងឹាំជដល “ាៃការ
ម្កកំសៃតជាថ្មី” ៃិង “ការជួយផ្ែពវផ្ាយបៃត” ាៃៃ័យថា តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ទំាងមូ្ល រួម្ទំាង សធារណៈ ៃិងឯកជៃ ជចករជំលកការ
េេួលខុសរត្ូវគលើការរកាសតង់ោខពស់នៃគសវាអតិ្ថិ្ជៃសរាប់គ្ញៀវ
គេសចរណ៍។ 

 ការអ្ិវឌឍធៃធាៃម្ៃុសែ 

 ការរគប់រគងេិៃនផ្ល 

 ភាពជានដគូ ៃិងេំនាក់េំៃង 

 សាសធាតុ្អរូបីយនៃការរគប់រគងា៉ក។ 
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គៃះជាលំហាត់្កំណត់្េីតំាង គដើម្បីជួយអនកវាយត្នម្លតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍របស់អនកគធៀបៃឹងគូរបកួត្របជជង។ 

1. គរៀបរាប់ពីតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ៥ ជដលអនក
យល់ថាជាគូរបកួត្របជជងសំខាៃ់ 

2. បគងកើត្ដយរកាម្គលើរកោសផ្លទ ំងធំដូចខាងគរកាម្ 

3. ោក់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់អនក ៃិងគូរបកួត្របជជងទំាងអស់កនុង
េីតំាងសម្ស្សបគលើរកោស គោយជផ្អកតាម្ចំគណះដឹងរបស់អនកពីនថ្ល ៃិងរបជា
របិយភាព។ 

4. កត់្រតាលេធផ្ល 

5. គធវើលំហាត់្គៃះគឡើងវញិ (គរៀងរាល់ឆ្ងន ំ ឬឆាស) ៃិងគរបៀបគធៀបលេធផ្ល
ពីគពលមួ្យគៅគពលមួ្យ។ 

 
នថ្ល 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

គកាះបាលី 

អងគរវត្ត 

គឆនរហាឡុង 

លួងរផ្ះបាង 

ហុងកុង 

របាសេបរូបួឌួ 
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     ចំៃួៃគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

ចំណុចជដលរត្ូវពិភាកា ៖ 

 គត្ើការោក់េីតំាងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់គយើង គៅគលើរកាហវ
ាៃលកខណៈដូចោន កាលពី ៥ ឆ្ងន ំមុ្ៃ ឬគេ? 

 គៅរយៈគពល ៥ ឆ្ងន ំគរកាយ គត្ើគយើងចង់កំណត់្េីតំាងគៅកជៃលងណា? គត្ើតំ្បៃ់
របស់គយើងៃឹងសថិត្គៅេីតំាងណា? 

 គត្ើគូរបកួត្របជជងសំខាៃ់ៗរបស់គយើងកំពុងគធវើអវីខលះជដលេេួលបាៃគជាគជ័យ? 
គត្ើគយើងអាចគរៀៃសូរត្ពីតំ្បៃ់ទំាងគនាះបាៃជដរ ឬគេ? គត្ើគយើងអាចគឆលើយត្ប
ៃឹងគជាគជ័យទំាងគនាះគោយមិ្ៃចម្លងតាម្ គោយរគបៀបណា? 

 ឧបាថា អនកជាគ្ញៀវគេសចរណ៍បរគេស។ តាម្រយៈការពិចារណាពីជគរម្ើស
ជដលអនកគឃើញកនុងរកាហវ គត្ើតំ្បៃ់មួ្យណាជដលអនកគរជើសគរ ើស 
គៅគពលសគរម្ចចិត្តពីរគបៀបចំណាយគពល ៃិងធៃធាៃរគួសរ? 

 គត្ើគយើងគធវើការ “វភិាគគូរបកួត្របជជង” ជបបគៃះជាជារបចំាកនុងដំគណើ រការគរៀបចំ
ជផ្ៃការគៅនថ្ៃខាងមុ្ខគោយរគបៀបណា? 

 គត្ើគយើងៃឹងបណតុ ះបណាត លភាគីពាក់ព័ៃធរបស់គយើង ៃិងអនកផ្តល់គសវាឲ្យ
យល់ដឹងពីសាព ធរបកួត្របជជងគលើតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់គយើង 
គដើម្បីជំរុញឲ្យសហគម្ៃ៍រកាគុណភាពគសវាខពស់គោយរគបៀបណា? 

អំណាចនៃការវភិាគចំជណកេីផ្ារ ៃិងការអៃុវត្ត 

ចំជណកេីផ្ារ (ឬ “ការគផ្លត ត្គលើេីផ្ារគោលគៅ”) ជាការ ៖ 

1. កំណត់្ចំជណក ឬ ភាគរយេីផ្ារសកលជដលសម្ស្សបសរាប់ផ្លិត្ផ្ល 
ឬគសវាណាមួ្យជដលអនកចង់ផ្ែពវផ្ាយ 

2. គរបើរបាស់ព័ត៌្ាៃជដលរបមូ្លបាៃ សរាប់ជសវងយល់ពីចំជណកទំាងគនាះ 
គដើម្បីជួយអនកបគងកើត្យុេធសស្រសតាៃរបសិេធភាពសរាប់ការគធវើេីផ្ារ 
គោយជផ្អកគលើកតាត មួ្យចំៃួៃ។ 



 

ILO – កម្មវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកម្មខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ 
 

53 

កតាត ជដលជំរុញឲ្យអនកគរជើសគរ ើសផ្លិត្ផ្ល ឬគសវាមួ្យ អាចាៃលកខណៈខុស
ោន ខាល ំងពីអវីជដលជំរុញមិ្ត្ត្កតិ  ឬរគួសររបស់អនក ៃិងជាពិគសសខុសពីអវីជដលជំរុញ
ម្ៃុសែម្កពីតំ្បៃ់ ជាតិ្សសៃ៍ ការអប់រ ំៃិងសថ ៃភាពគសដាកិចច ៃិងៃិនាន ការគផ្ែងៗ។ 

ការជំរុញជាគរចើៃជដលគយើងាៃសរាប់ការគរជើសគរ ើសផ្លិត្ផ្ល   ជដលគយើង
ផ្លិត្រងឥេធិពលរបកបគោយរបសិេធភាពបំផុ្ត្  គៅគពលអនកជដលលក់អវីមួ្យឲ្យគយើង 
គធវើដូចោន តាម្វធីិជដលគយើងអាចយល់ េេួលសគ ល់ ៃិងគោរព។ 

ដូចជដលគយើងបាៃដឹងថា អាកបបកិរោិរបស់គយើងរងឥេធិពលពីកតាត ទំាងគនាះ 
គយើងរត្ូវធានាថា គយើងគធវើេំនាក់េំៃងជាមួ្យអនកដនេតាម្វធីិជដលាៃរបសិេធភាព
សរាប់ត្រម្ូវការ ៃិងការចង់បាៃរបស់ពួកគគ។ 

របធាៃរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ រត្ូវពិចារណាពីសរៈសំខាៃ់នៃ
ចំជណកេីផ្ារ គៅគពលបគងកើត្ ៃិងអៃុវត្តយុេធសស្រសតេីផ្ារ។ 

ាៃវធីិជាគរចើៃជដលតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ អាចទាញយកចំជណក
េីផ្ារអនកគរបើរបាស់សកល បុ៉ជៃតវធីិសំខាៃ់ៗពីរគឺ ៖ 

1. ព័ត៌្ាៃសតីពីរបជាសស្រសត គសដាកិចច ៃិង្ូមិ្សស្រសត 

2. ការវាយត្នម្លពីគោលបំណងកនុងការគធវើដំគណើ រកំសៃត ត្រម្ូវការ ៃិងការ
ជំរុញេឹកចិត្តរបស់អនកគរបើរបាស់។ 

ចំជណករបជាសស្រសត គសដាកិចច ៃិង្ូមិ្សស្រសត 

ការេេួលបាៃការយល់ដឹងគរចើៃពីេីតំាង្ូមិ្សស្រសតរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍ 
របាក់ចំណូលរបចំាឆ្ងន ំ អាយុ សញ្ញជ តិ្ គយៃឌ័រ ការអប់រ ំ ៃិងវបបធម៌្ជា
ឧបករណ៍ដ៏ាៃត្នម្លកនុងការបគងកើត្យុេធសស្រសតេីផ្ារាៃរបសិេធភាព។ 
េិៃនៃ័យគៃះអាចងាយស្សួលវាស់ជវង ៃិងចាត់្ថាន ក់ ៃិងជត្ងជត្គូសបញ្ញជ ក់ពីប៉ារ៉ាជម៉្រត្
េីផ្ារ ជដលចំជណករងជាក់លាក់ជាគរចើៃអាចកំណត់្បាៃ។ 

ជាេូគៅ វធីិេីមួ្យជដលគយើង “កាត់្ចំជណក” េីផ្ារជដលគយើងកំពុងកំណត់្ថាជា
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ គឺរត្ូវកំណត់្េីតំាងរប្ពរបស់អតិ្ថិ្ជៃ។ គត្ើពួកគគ
ជាគ្ញៀវអៃតរជាតិ្ ឬកនុងស្សរក? គត្ើគ្ញៀវគេសចរណ៍ភាគគរចើៃម្កពីរបគេសណា? 
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េិៃនៃ័យទំាងគៃះជត្ងជត្អាចរកបាៃពីសថ ប័ៃគេសចរណ៍រោា ្ិបាល ៃិងរករម្របឹកា
គេសចរណ៍ ៃិងដំគណើ រកំសៃតសកល។ ខណៈជដលេីតំាង្ូមិ្សស្រសតជាបជរម្បរម្ួល
ចំជណកដ៏សំខាៃ់ ៃិងងាយស្សួលកំណត់្ រត្ូវាៃការពិៃិត្យគោយស្សបតាម្េិៃនៃ័យ
្ូមិ្សស្រសតគផ្ែងគេៀត្។ សថិតិ្ាៃជដលាៃត្នម្លជាងចំៃួៃគ្ញៀវគេសចរណ៍ជដលម្ក
កាៃ់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់អនក គឺេឹករបាក់ជដលពួកគគចំណាយ។ 

សរាប់របគេសភាគគរចើៃកនុងតំ្បៃ់អាស៊ៃ េីផ្ាររប្ពជដលរត្ូវគផ្លត ត្រួម្ាៃ (
បុ៉ជៃតមិ្ៃកំណត់្រតឹ្ម្) បណាត របគេសអាស៊ៃគផ្ែងគេៀត្ ៃិងរបគេសជបុ៉ៃ 
កូគរខ៉ាងត្បូង អូស្រសត លី នត្វ៉ាៃ់ ហុងកុង ចិៃ របគេសជាគរចើៃគៅអឺរ ៉ុប សហរដាអាគម្រកិ 
ៃិងកាណាោ។ 

អាយុ របាក់ចំណូល ៃិងគ្េសុេធជត្ជាប៉ារ៉ាជម៉្រត្របជាសស្រសតជដលាៃ
សរៈសំខាៃ់។ គត្ើគ្ញៀវគេសចរណ៍ម្កកាៃ់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់អនក
ភាគគរចើៃជាម្ៃុសែចាស់ ឬជារករម្រគួសរជដលាៃកូៃ? គត្ើស្រសតីាៃេំគនារម្កកំសៃត
គៅតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់អនកគរចើៃជាងបុរស ឬ? ការគឆលើយសំណួរ
ទំាងគៃះជត្ងជត្អាចផ្តល់ការយល់ដឹងកាៃ់ជត្គរចើៃពីេីផ្ារគោលគៅ ៃិងរបគ្េនៃការ
គធវើេីផ្ារជដលទាក់ទាញចំជណកេីផ្ារគៃះ។ 

ការវាយត្នម្លគោលបំណង ត្រមូ្វការ កតាត ជំរុញរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍ 

របសិៃគបើគយើងរត្ូវកំណត់្ត្រម្ូវការ ៃិងការចង់បាៃរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍
សកាត ៃុពល គយើងរត្ូវយល់ពីមូ្លគហតុ្នៃអាកបបកិរោិពួកគគ។ របសិៃគបើគយើងអាច
យល់ពីគោលគៅ ៃិងកតាត ជំរុញរបស់អនកគរបើរបាស់ គយើងៃឹងអាចជះឥេធិពលខាល ំងគលើ
ដំគណើ រការេិញ។ 

ការបគងកើត្យុេធសស្រសតេីផ្ារ 

កនុងការអគងកត្របស់ UNWTO គលើអងគការគេសចរណ៍ជាតិ្ (NTOs) ចគម្លើយនៃ
សំណួរខាងគរកាម្បងាា ញថា ភាគគរចើនៃអាជីវករជំនាញកនុងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
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គេសចរណ៍ គជឿជាក់គលើគុណត្នម្លនៃការគធវើចំជណកេីផ្ារ1 ៖ 

  

                                                
 
1  គសៀវគៅជណនំាសតីពីការគធវើចំជណកេីផ្ារវស័ិយគេសចរណ៍ ៖ ការបគងកើៃរបសិេធភាពការគធវើេីផ្ារជា
អតិ្បរា” អងគការគេសចរណ៍ពិ្ពគលាក (UNWTO) ៃិងគណៈកម្មការគេសចរណ៍អឺរ ៉បុ (ETC) ឆ្ងន ំ២០០៧ 
េំព័រ ១២។ 
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តារាង ២.៦.១ ៖ យុេធសស្រសតេីផ្ារ 

សំណួរ បាេ/ចាស គេ 

គត្ើអនកគរៀបរាប់ពីយុេធសស្រសតគធវើ េីផ្ារបចចុបបៃនរបស់អនកថា “ជផ្អកគលើការគធវើ
ចំជណក” ឬគេ? 

26 2 

គត្ើអនកគរៀបចំឯកសរពីចំជណកេីផ្ារគោលគៅ ឬគេ? 22 4 

គត្ើអនកដឹងពីបរាិណបចចុបបៃន ៃិងគុណត្នម្លនៃចំជណកេីផ្ារគោលគៅ
របស់អនក ឬគេ? 

20 6 

គត្ើអនកអាចកំណត់្សកាត ៃុពលេីផ្ាររបស់ចំជណកេីផ្ារគោលគៅបាៃជដរ 
ឬគេ? 

19 7 

គត្ើអនកកំណត់្គោលគៅ (បរាិណ ៃិង/ឬ គុណត្នម្ល) សរាប់
ចំជណកេីផ្ារជដលបាៃគរជើសគរ ើស ឬគេ? 

14 12 

គត្ើអនកយល់ថា អងគភាពរបស់អនកកំពុងខិត្ខំរបឹងជរបងរគប់រោៃ់គលើការគធវើ
ចំជណកេីផ្ារ គដើម្បីធានាថា ធៃធាៃរបស់អនកគផ្លត ត្គលើអតិ្ថិ្ជៃជដល
ាៃសកាត ៃុពលខាល ំងបំផុ្ត្ កនុងការម្កកំសៃតគៅតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍របស់អនក ឬគេ? 

11 17 

គត្ើអនកយល់ថា អងគភាពរបស់អនកៃឹងេេួលបាៃផ្លរបគោជៃ៍ពីការ
យល់ដឹងគរចើៃពីបគចចកគេសគធវើ ចំជណកេីផ្ារ ឬគេ? 

28 0 

 

ការអគងកត្គៃះបងាា ញចាស់ថា ការោិល័យគេសចរណ៍ជាតិ្ (NTOs) ជដល
បំគពញការអគងកត្គៃះ 2 យល់ស្សបថា ចំជណកេីផ្ារជាកតាត ចំាបាច់។ សូម្

                                                
 
2  គសៀវគៅជណនំាសតីពីការគធវើចំជណកេីផ្ារវស័ិយគេសចរណ៍ ៖ ការបគងកើៃរបសិេធភាពការគធវើេីផ្ារជា
អតិ្បរា” អងគការគេសចរណ៍ពិ្ពគលាក (UNWTO) ៃិងគណៈកម្មការគេសចរណ៍អឺរ ៉បុ (ETC) ឆ្ងន ំ២០០៧ 
េំព័រ ១១។ អងគការគេសចរណ៍ជាតិ្ចំៃួៃ ២៨ បាៃោំរេការបគងកើត្គសៀវគៅជណនំាតាម្រយៈការអគងកត្។ 
អាហែង់េីៃ ហាវ ំងឡង់ គកៃោ៉ សីជសាល 
អូស្រសត លី រកិច ា៉កាវ (ចិៃ) សលូគវៃី 
អូរេីស ហុងកុង (ចិៃ) ា៉ល់ឌីវ គអសា៉ញ 
សីុរបឺស ហុងរគី ៃ័រគវស៉ សុ៊យជអត្ 
គឆក គអៀឡង់ គប៉រូ នថ្ 
ោណឺា៉ក អីុតាលី ព័រេុយហាក ល់ គអមី្រ៉ាត្អារ៉ាប់រមួ្ 
គអសតូៃី ឥណាឌ  អារ៉ាបីសអូឌីត្ ចរក្ពអង់គគលស 



 

ILO – កម្មវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកម្មខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ 
 

57 

កត់្ចំណំាសំណួរចុងគរកាយ ៖ ខណៈជដលអនកគឆលើយសំណួរ ១០០% 
បងាា ញពីចំណាប់អារម្មណ៍ខាល ំងកនុងការគធវើចំជណកេីផ្ារកាៃ់ជត្គរចើៃ ៃិងសំណួរេី ១ 
ជដលអនកគឆលើយសំណួរ ២៦/២៨ នាក់បងាា ញថា ពួកគគកំពុងអៃុវត្តការវភិាគចំជណក
េីផ្ារ។ 

គៅគពលបគងកើត្យុេធសស្រសតគធវើេីផ្ារ ចំគណះដឹងពីចំជណកេីផ្ារបចចុបបៃន 
ៃិងចំជណកេីផ្ារសកាត ៃុពល ផ្តល់ព័ត៌្ាៃសំខាៃ់ៗជាគរចើៃ ដូចជា ៖ 

 ការវាយត្នម្លពីរបសិេធភាពនៃយុេធសស្រសតវៃិិគោគបចចុបបៃន 

 ការយល់ដឹងថាគត្ើចំៃួៃអតិ្ថិ្ជៃដ៏គរចើៃ ឬ “បណតុំ រតឹ្ម្រត្ូវ” នៃអតិ្ថិ្ជៃជា
ចំណុចលអបំផុ្ត្សរាប់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់អនក ឬោ៉ងណា 

 ការគរៀបចំថ្វកិាសរាប់ការវៃិិគោគ ៃិងការផ្ែពវផ្ាយគៅនថ្ៃខាងមុ្ខ 

 ការវភិាគបញ្ញា នៃការអ្ិវឌឍផ្លិត្ផ្ល ៃិងការកំណត់្ថាគត្ើខលឹម្សរផ្ែពវផ្ាយ
សម្ស្សបៃឹងផ្លិត្ផ្ល ៃិងរត្ូវោន ៃឹងចំណង់ចំណូលចិត្ត ៃិងការរពឹំងេុក
របស់គ្ញៀវគេសចរណ៍ ឬោ៉ងណា។ 

កតាត សំខាៃ់ៗកនុងការកំណត់្េីផ្ារគោលគៅគោយរបសិេធភាពគឺរត្ូវ3 ៖ 

1. កំណត់្រករម្ម្ៃុសែ (ចំជណកេីផ្ារ) ជដល (ឬៃឹង) សថិត្កនុងេីផ្ារសរាប់
ដំគណើ រកំសៃតអៃតរជាតិ្ 

2. សគរម្ចចិត្តថាគត្ើម្ៃុសែទំាងគៃះ (គៅគពលម្កកំសៃត) ៃឹងជួយបំគពញ
គោលគៅរបស់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ឬោ៉ងណា 

3. កំណត់្ថាគត្ើតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃផ្លិត្ផ្ល ៃិងគសវា
សម្ស្សបគដើម្បីបំគពញត្រម្ូវការ ឬោ៉ងណា 

4. វាយត្នម្លថាគត្ើម្ៃុសែកនុងចំជណកេីផ្ារទំាងគៃះៃឹងពិចារណាពី
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ឬោ៉ងណា 

                                                                                                                                                  
 

 
3  គសៀវគៅជណនំាសតីពីការគធវើចំជណកេីផ្ារវស័ិយគេសចរណ៍ ៖ ការបគងកើៃរបសិេធភាពការគធវើេីផ្ារជា
អតិ្បរា” អងគការគេសចរណ៍ពិ្ពគលាក (UNWTO) ៃិងគណៈកម្មការគេសចរណ៍អឺរ ៉បុ (ETC) ឆ្ងន ំ២០០៧។ 
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5. កំណត់្កតាត ជំរុញេឹកចិត្ត េាល ប់េិញរបស់ពួកគគ។ល។ 

6. បញ្ចុ ះបញ្ចូ លពួកគគឲ្យគធវើដំគណើ រកំសៃត គោយគរបើរបាស់ខលឹម្សរ ៃិងបណាត ញ
គធវើេីផ្ារគោលគៅសម្ស្សប 

7. វាយត្នម្ល ៃិងពិៃិត្យគឡើងវញិគលើផ្លប៉ះពាល់នៃការគធវើេីផ្ារគលើចំជណកេីផ្ារ
គោលគៅជដលបាៃកំណត់្។ 

មិ្ៃាៃចំៃួៃចំជណកេីផ្ារគោលគៅលអបំផុ្ត្ ជដលបាៃកំណត់្េុកគឡើយ។ 
គដើម្បីជួយអនកសគរម្ចចិត្តពីអវី  ជដលលអរបគសើរបំផុ្ត្សរាប់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍របស់អនក សូម្ពិចារណាពីបេពិគសធៃ៍របស់ NTOs ជដលគឆលើយត្បកនុងការ
អគងកត្ពីបញ្ញា គៃះ4 ៖ 

 
-ចំៃួៃចំជណកេីផ្ារគោលគៅជដលកំណត់្គោយ NTOs 
-ចំៃួៃ NTOs  

                                                
 
4  គសៀវគៅជណនំាសតីពីការគធវើចំជណកេីផ្ារវស័ិយគេសចរណ៍ ៖ ការបគងកើៃរបសិេធភាពការគធវើេីផ្ារជា
អតិ្បរា” អងគការគេសចរណ៍ពិ្ពគលាក (UNWTO) ៃិងគណៈកម្មការគេសចរណ៍អឺរ ៉បុ (ETC) ឆ្ងន ំ២០០៧ 
េំព័រ ១៣។ 
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ករណីសិកាខាងគរកាម្ ជដលដកស្សង់គចញពីការអគងកត្គ្ញៀវគេសចរណ៍កាល
ពីឆ្ងន ំ ២០១២ កនុងគខត្ត Quang Nam របគេសគវៀត្ណាម្ បាៃផ្តល់ករម្ងលេធផ្លជដល
អាចសគរម្ចបាៃគោយជផ្អកគលើសំណួរចំៗ ៃិងការវភិាគ។ 

ការចំណាយម្ធយម្តាម្រករម្អាយុ ៖ 

<25   $383.75 

26-39   $405.54 

40-59   $577.17 

>60   $988.26 

ម្ធយម្   $509.50 

េឹករបាក់ជដលចំណាយគោយគ្ញៀវគេសចរណ៍វយ័ចំណាស់ គធៀបៃឹងគ្ញៀវ
គេសចរណ៍វយ័គកមងគឺខុសោន ខាល ំង។ ដូគចនះ ការទាក់ទាញរករម្អាយុ ៤០ ឆ្ងន ំគឡើងគៅ 
គួរជត្ជាគោលគៅនៃសកម្មភាពផ្ែពវផ្ាយ ៃិងផ្តល់ខលឹម្សរ។ 

ការចំណាយម្ធយម្/ដំគណើ រកំសៃតគៅតាម្េីផ្ាររប្ពកនុងតំ្បៃ់ ៖ 

គវៀត្ណាម្     $229.83 

អឺរ ៉ុប      $496.23 

អាសីុប៉ាសីុហវិក    $926.67 

អាគម្រចិខាងគជើង    $425.73 

ម្ធយម្      $509.50 

េីផ្ាររប្ពកនុងតំ្បៃ់អាសីុប៉ាសីុហវិក ជាពិគសសរបគេសអូស្រសត លី 
ាៃសរៈសំខាៃ់បំផុ្ត្សរាប់គខត្ត Quang Nam។ ពួកគគចំណាយរបាក់គរចើៃជាង
េីផ្ារកនុងតំ្បៃ់គផ្ែងគេៀត្។ ភាពសថិត្គៅជិត្គខត្ត Quang Nam គធវើឲ្យគ្ញៀវគេសចរណ៍
អូស្រសត លីចំណាយគពលគរចើៃកនុងតំ្បៃ់គនាះជាងេីផ្ារអ្ិវឌឍៃ៍គផ្ែងគេៀត្ ដូចជា អឺរ ៉ុប 
ៃិងអាគម្រកិខាងគជើង។ សំណួរកនុងការអគងកត្ជដលសកសួរពីរយៈគពលសន ក់គៅ បាៃ

ករណីសិកា ៖ គខត្ត Quang Nam របគេសគវៀត្ណាម្ 
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ជួយដល់ការជសវងយល់ពីេឹករបាក់ម្ធយម្ជដលចំណាយគោយរករម្ៃីមួ្យៗ។ 

កនុងករណីសិការបស់គខត្ត Quang Nam   បណតុំ ព័ត៌្ាៃពីរ ៖ អាយុ ៃិង
េីផ្ាររប្ព សុេធជត្ជាព័ត៌្ាៃដ៏ាៃសរៈសំខាៃ់ បុ៉ជៃតរត្ូវជផ្អកគលើសំណួរអគងកត្
ធម្មតា។ ព័ត៌្ាៃទំាងគៃះផ្តល់គៃលឹះសរាប់ការគរៀបចំជផ្ៃការលអរបគសើរ     ៃិងការ
គធវើេីផ្ារគៅនថ្ៃខាងមុ្ខ។  គៅគពលជដលជំនាញ ៃិងសម្ត្ថភាពាៃភាពរបគសើរគឡើង
ពីគពលមួ្យគៅគពលមួ្យ គគៃឹងអាចគរបើរបាស់ការអគងកត្ជដលាៃលកខណៈ
សមុគសម ញ។ 

 

 

1. គៃះជាសកម្មភាពរករម្ជដលគផ្លត ត្គលើេីផ្ាររប្ពសំខាៃ់ៗទំាង ៥ សរាប់
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់អនក។ 

2. គរៀបរាប់ពីេីផ្ាររប្ពសំខាៃ់ៗទំាង ៥ សរាប់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍របស់អនក ៃិងគរៀបលំោប់កនុងតារាងគោយជឡក គៅតាម្ ៖ 

 រយៈគពលនៃការសន ក់គៅ 

 ចំណាយម្ធយម្/ម្ៃុសែាន ក់ 

3. របសិៃគបើមិ្ៃាៃព័ត៌្ាៃ រត្ូវប៉ាៃ់សម ៃគោយជផ្អកគលើចំគណះដឹងបចចុបបៃន 

4. បគងកើត្តារាងគៃះគលើរកោសផ្លទ ំងធំសរាប់រករម្។ 
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តារាង ២.៦.២ ៖ ការវភិាគេីផ្ាររប្ព 

េីផ្ាររប្ព 
ចំៃួៃយប់សន ក់គៅ
ម្ធយម្/ាន ក់ 

ចំណាយម្ធយម្/ាន ក់ 
(US$) 
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ការរបមូ្លេិៃនៃ័យសតីពីគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

ខាងគរកាម្គៃះវធីិសស្រសតេូគៅកនុងការរបមូ្លេិៃនៃ័យ ៖ 

 ការអគងកត្តាម្េូរស័ពទ ៃិងករម្ងសំណួរ (សរាប់ជត្គ្ញៀវជាតិ្) 

 ការអគងកត្ពីការគពញចិត្តរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍ 

 ការសិកាពីអរតាសន ក់គៅកនុងសណាា ោរ 

 រករម្គោលគៅ 

 បេសាា សៃ៍សីុជគរៅ។ 

វធីិសស្រសតគផ្ែងគេៀត្ ៖ 

 ការស្សវរជាវគោយជផ្អកគលើឯកសរាៃស្សប់ 

 ការសគងកត្ជដលមិ្ៃបងកការរខំាៃ 

 ការជសវងរកេិៃនៃ័យ (សីុជគរៅ) 

 ការសិកាពីផ្លប៉ះពាល់ជផ្នកគសដាកិចច 

 ព័ត៌្ាៃសតីពីរករម្ហុ៊ៃគេសចរណ៍ (លាយលកខណ៍អកែរ ឬរករម្គោលគៅ) 

 គោបល់រត្ឡប់/ការមិ្ៃគពញចិត្តរបស់អតិ្ថិ្ជៃ 

 ការអគងកត្តាម្ោៃការផ្ាយពាណិជជកម្ម ៃិងផ្ែពវផ្ាយ 

 ការជចករជំលកព័ត៌្ាៃជាមួ្យអងគភាពកនុងតំ្បៃ់ជិត្ខាង។ 

រគបៀបរបមូ្លេិៃនៃ័យ 

វធីិមួ្យចំៃួៃជដលគរៀបរាប់ខាងគលើ អាចគរបើរបាស់កនុងម្ជឈម្ណឌ លគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ ៃិងកជៃលងគផ្ែងគេៀត្កនុងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍។ បុគគលិកអគងកត្
អាចជួបជាមួ្យគ្ញៀវគេសចរណ៍តាម្ផ្លូវកនុងតំ្បៃ់ជដលាៃគ្ញៀវគេសចរណ៍គរចើៃ។ 

ការអគងកត្ជាគរចើៃអាចគធវើគឡើងតាម្អីុៃគធើណិត្។ ការអគងកត្តាម្វធីិគៃះ
មិ្ៃចំណាយគរចើៃ ៃិងងាយស្សួលគរបើរបាស់។ វាទាម្ទារៃូវការបគងកើត្វធីិសស្រសត
របមូ្លអាសយោា ៃអីុជម៉្លពីគ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិងគសនើសំុការអៃុញ្ញដ ត្ពីពួកគគគដើម្បី



 

ILO – កម្មវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកម្មខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ 
 

63 

បញ្ជូ ៃការអគងកត្គៅគពលគរកាយ។ 

គំរូេិៃនៃ័យរត្ូវជត្ាៃលកខណៈនចដៃយ ៃិងរគបដណត ប់គលើរបគ្េគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ជាគរចើៃរបគ្េ។ មិ្ៃថាអនកគរបើរបាស់វធីិសស្រសតណាមួ្យគនាះគេ   ឥរោិ
បថ្កនុងការរបមូ្លេិៃនៃ័យរត្ូវាៃលកខណៈខុសោន  គៅតាម្គពលគវលានៃនថ្ៃ រដូវកាល 
ៃិងេីតំាង គដើម្បីបគញ្ច ៀសកំុឲ្យអនកបៃតអគងកត្ជត្គលើគ្ញៀវជដលាៃចំណាប់អារម្មណ៍ ៃិង
អាកបបកិរោិដជដល។ វាអាចផ្តល់ភាពងាយស្សួលកនុងការរបមូ្លេិៃនៃ័យពី
រករម្គ្ញៀវគេសចរណ៍ បុ៉ជៃតអនករត្ូវរកាតុ្លយភាពលេធផ្លទំាងគនាះជាមួ្យៃឹង
ចំៃួៃការអគងកត្ជាគរចើៃជដលបំគពញគោយគ្ញៀវគេសចរណ៍ឯករាជយ។ 

បុគគលិកអគងកត្រត្ូវាៃការបណតុ ះបណាត លពីរគបៀបសួរសំណួរៃិងកត់្រតាចគម្លើយ។ 
រត្ូវាៃការវាស់ជវងរបសិេធភាពរបស់ពួកគគគោយជផ្អកគលើគុណភាពនៃការកត់្រតាចូល
បញ្ជ ី មិ្ៃជម្ៃគផ្លត ត្ជត្គលើបរាិណគនាះគេ។ 

E 

 

1. គត្ើអនកាៃសញ្ញជ តិ្អវី? ...........................................................................  

2. គត្ើអនកាៃគ្េអវី?  ⎕ របរស  ⎕ ស្រី 

3. អាយុរបស់អនក ៖ ⎕< ២៥   ⎕ ២៦-៣៩  ⎕ ៤េ-៥៩ ⎕ >៦េ 

4. គត្ើអនកៃឹងសន ក់គៅេីណាគៅយប់គៃះ? 

គឈាម ះសណាា ោរ ផ្ទះសំណាក់ ផ្ទះអនកស្សរក។ល។ ៖ ……..…………………………. 

ោម ៃសណាា ោរ។ សន ក់គៅជាមួ្យរគួសរ ឬមិ្ត្ត្កតិ។ 

5. គត្ើអនកៃឹងសន ក់គៅេីគៃះបុ៉នាម ៃយប់?......................  

6. គរជើសគរ ើសចំណុចជដលពិពណ៌នាលអបំផុ្ត្ពីរបគ្េដំគណើ រកំសៃតរបស់អនក ៖ 

⎕ ដំណ ើរកំសាន្តឯករាជ្យ៖ ខ្ញំ/ណ ើងណរៀបចំគណស្ោង ន្ិងកក់ទុកណោ ខលួន្ឯង។ 

⎕ កញ្ចប់បណងកើតណ ើងជាមុន្ ៖ រណ្ឋា គារ ន្ិងដំណ ើរកំសាន្តភាគណស្ចើន្ស្តូវបាន្ណរៀបចំណោ ទីភាា ក់ងារ ឬស្កញមហ ុន្ណទរចរ ៍។ 

7. គត្ើអនកៃឹងចំណាយបុ៉នាម ៃកនុងអំឡុងគពលសន ក់គៅេីគៃះ? សូម្គឆលើយជា US$ ៃិងផ្តល់

សំណួរសំខាៃ់ៗជដលរត្ូវបញ្ចូ លកនុងការអគងកត្ការស្សវរជាវេីផ្ារ 
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ការប៉ាៃ់សម ៃ របសិៃគបើអនកមិ្ៃដឹងពីបរាិណជាក់លាក់ ៖ 

□ សណាា ោរ/ផ្ទះសំណាក់ (១ យប់)............................  

□ អាហារ ៃិងគ្សជជៈ (១ នថ្ៃ) …………………….. 

□ ការគដើរផ្ារ (សរុបកនុងអំឡុងគពលម្កកំសៃត) ……………… 

□ សកម្មភាព ៃិងការកំសៃត (សរុបកនុងអំឡុងគពលម្កកំសៃត)  ……………………. 

□ គផ្ែងៗ ៖ ............................................  

10. សូម្ករមិ្ត្គុណត្នម្លនៃការចំណាយរបស់អនកគធៀបៃឹងតំ្បៃ់គផ្ែងគេៀត្។ 

□ លអរបគសើរ 

□ លអ 

□ អៃ់ ឬនថ្លគពក 

□ មិ្ៃដឹង 

ការគពញចិត្តរបស់អនកជាកតីរកីរាយរបស់គយើង… 

11. សូម្គរៀបរាប់ពីចំណុច ៣ ជដលអនកចូលចិត្តបំផុ្ត្កនុងដំគណើ រកំសៃតរបស់អនក ៖ 

1........................................................................................................................  

2........................................................................................................................  

3........................................................................................................................  

12. សូម្គរៀបរាប់ពីចំណុច ៣ ជដលអនកមិ្ៃចូលចិត្តបំផុ្ត្កនុងដំគណើ រកំសៃតរបស់អនក ៖ 

1........................................................................................ ...............................  

2........................................................................................ ...............................  

3........................................................................................................................  
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13. គត្ើអនកចង់ម្កកំសៃតេីគៃះជាថ្មីគេៀត្ ឬគេ? 

□ បាេ/ចាស 

□ គេ 

14. គត្ើអនកៃឹងជណនំាឲ្យរគួសរ ៃិងមិ្ត្ត្កតិម្កកំសៃតេីគៃះ ឬគេ? 

□ បាេ/ចាស 

□ គេ 

គគអាចាៃសំណួរបជៃថម្ជដលផ្តល់ចំគណះដឹងពីការអ្ិវឌឍថ្មីជដលគសនើគឡើង ឬ
បញ្ញា គរៀបចំជផ្ៃការជាយុេធសស្រសតគផ្ែងគេៀត្។ 

 

 

សំណួរមួ្យចំៃួៃ ដូចជា គលខ ១១ ៃិង ១២ គួរាៃកនុងការអគងកត្ការគពញចិត្ត
របស់គ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិងកនុងការអគងកត្ការស្សវរជាវេីផ្ារគៃះ។ សំណួរទំាងគៃះគួរសួរ
ជារបចំា គោយសរជត្ចំគណះដឹងលអរបគសើរជដលរបធាៃរគប់រគងេេួលបាៃពីសំណួរ
ទំាងគៃះសតីពីបេពិគសធៃ៍ ៃិងការជំរញុគ្ញៀវគេសចរណ៍គដើម្បឲី្យាៃ “ការម្កកំសៃតជាថ្មី 
ៃិងការជួយផ្ែពវផ្ាយបៃត”។ 

 

 

1. ពិៃិត្យគឡើងវញិពីរគបៀប ជដលអនករបមូ្លេិៃនៃ័យគ្ញៀវគេសចរណ៍គៅ
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់អនក 

2. គរៀបរាប់ពីវធីិសស្រសតរបស់អនកកនុងតារាងខាងគរកាម្។ 

  

សាគ ល់ 
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តារាង ២.៦.៣ ៖ េិៃនៃ័យគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

វធីិសស្រសតបចចុបបៃនរបស់គយើងកនុងការរបមូ្លេិៃនៃ័យគ្ញៀវគេសចរណ៍ 
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1. គោយគរបើរបាស់ចំណុចពិភាកាខាងគរកាម្ ពិចារណាពីរគបៀបជដលអនកអាចបគងកើៃ
េិៃន័យជដលាៃគុណភាពខពស់ ៃិងអាចចាត់្វធិាៃការបាៃសរាប់
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់អនក។ 

2. សរគសរគោបល់របស់អនកកនុងចគនាល ះខាងគរកាម្។ 

 

តារាង ២.៦.៤ ៖ ការរបមូ្លេិៃន័យសតីពីតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

ពិភាកា ៖ ករមិ្ត្គុណភាពនៃព័ត៌្ាៃជដលអនកកំពុងរបមូ្លគៅតំ្បៃ់គេសចរណ៍របស់អនក ៃិងរគបៀប
ជកលម្អ។ 

 

 

 

ពិភាកា ៖ សំណូម្ពរឲ្យគរបើរបាស់វធីិសស្រសតថ្មីៗគដើម្បីជួយអនករបមូ្លេិៃនៃ័យកាៃ់ជត្គរចើៃ ៃិង
លអរបគសើរ ៖ រគបៀប គពលគវលា េីតំាង ៃិងអនករត្ូវចំណាយ។ 

 

 

 

ពិភាកា ៖ គត្ើគំៃិត្មួ្យណាជដលគយើងអាចអៃុវត្តបាៃគលឿៃ ៃិងចំណាយតិ្ច? 

 

 

 

ពិភាកា ៖ គត្ើគយើងអាចបគងកើត្ជផ្ៃការរយៈគពលជវងសរាប់ការបរម្ូលេិៃនៃ័យកាៃ់ជត្គរចើៃគោយ
រគបៀបណា? 
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េំនាក់េំៃងផ្លទ ល់ជាមួ្យគ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិងគ្ញៀវគេសចរណ៍សកាត ៃុពលតាម្បណាត ញ
អីុៃគធើណិត្ 

 បចចុបបៃន របព័ៃធផ្ែពវផ្ាយសងគម្ាៃសរៈសំខាៃ់ជាងគគហេំព័រពិគសសមួ្យ។ 
ការគរជៀត្ចូលកនុងេីផ្ារតាម្រយៈរបព័ៃធផ្ែពវផ្ាយសងគម្ បៃត
រកីលូត្លាស់ោ៉ងគលឿៃ។ រត្ូវគផ្លត ត្គលើេីផ្ារជដលបញ្ញជ ក់គោយការវភិាគ
េិៃនៃ័យការស្សវរជាវេីផ្ារ ៃិងបគងកើត្យុេធនាការរបព័ៃធផ្ែពវផ្ាយសងគម្ជដល
សម្ស្សបសរាប់ចំជណកេីផ្ារគោលគៅទំាងគនាះ។ ការគរបើរបាស់
របព័ៃធផ្ែពវផ្ាយសងគម្ ផ្តល់សររបគោជៃ៍នៃការគរបើរបាស់គវេិការតាម្
អីុៃគធើណិត្ជដលរគប់រគងគោយអនកគផ្ែង។ ឧ. េំព័រ Facebook សរាប់
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់អនក ផ្តល់លេធភាពឲ្យអនកគផ្លត ត្គលើ ៃិង
បង់របាក់ជត្គលើខលឹម្សរសំខាៃ់បុ៉គណាណ ះ មិ្ៃជម្ៃសរាប់ការរកាគគហេំព័រ
គឡើយ។ 

េំនាក់េំៃងគោយរបគោលជាមួ្យគ្ញៀវគេសចរណ៍សកាត ៃុពល តាម្រយៈ
ភាន ក់ងារគសវាគេសចរណ៍ 

 រករម្ហុ៊ៃគេសចរណ៍ ៖ ជាជផ្នកសំខាៃ់នៃឧសាហកម្មគេសចរណ៍ជដល
គដើរតួ្នាេីជាអៃតរការរីវាងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ គហោា រចនាសម្ព័ៃធ
គេសចរណ៍ ៃិងគ្ញៀវគេសចរណ៍។ រករម្ហុ៊ៃគេសចរណ៍ ៃិងភាន ក់ងារ
គេសចរណ៍ ចង់ាៃបណាត ញេំនាក់េំៃងគោយគបើកចំហរជាមួ្យរោា ្ិបាល។
ចំណុចគៃះបគងកើត្បាៃជាឱកាសកនុងការបគងកើត្េំនាក់េំៃងរងឹាំរវាងរោា ្ិបាល 
ៃិងសហរោសទំាងគៃះគៅថាន ក់មូ្លោា ៃ។ េំនាក់េំៃងគៃះៃឹងផ្តល់លេធភាព
ឲ្យអនកផ្ែពវផ្ាយខលឹម្សរ ៃិងជផ្ៃការយុេធសស្រសតតាម្សថ ប័ៃទំាងគៃះ ៃិង
របមូ្លព័ត៌្ាៃពាក់ព័ៃធៃឹងេីផ្ារ ៃិងត្រម្ូវការ ការចង់បាៃ ៃិងការរពឹំងេុក
កនុងេីផ្ារ។ ការសហការ ៃិងោំរេអាជីវកម្មទំាងគៃះជាចំណុចដ៏
សំខាៃ់សរាប់គោលគៅតាម្ជផ្នករបស់វស័ិយគេសចរណ៍។ 

 ដំគណើ រកំសៃតជសវងយល់ ៖ ជាវធីិដ៏ាៃរបសិេធភាពកនុងការបងាា ញពី
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ដល់ភាន ក់ងារគសវាគេសចរណ៍។  
ដំគណើ រកំសៃតគៃះអាចផ្តល់តាម្រគបៀបឧបត្ថម្ាទំាងស្សរង មិ្ៃគិត្នថ្លសរាប់
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អនកចូលរួម្ ឬតាម្នថ្លគដើម្។ ាៃជត្ភាន ក់ងារគសវាគេសចរណ៍ជដលាៃ
លកខណសម្បត្តិ  សកម្ម ៃិងអាជីពបុ៉គណាណ ះជដលគួរអៃុញ្ញដ ត្ឲ្យចូលរួម្។ គួរ
ជបងជចកជារករម្តូ្ចៗគដើម្បីផ្តល់គសវាគៅតាម្ត្រម្ូវការ បុ៉ជៃតរករម្ធំាៃ
របសិេធភាពចំណាយជាង តាម្រយៈចំណាយរួម្គលើការគធវើដំគណើ រ ៃិងបុគគលិក។ 
បគញ្ច ៀសការគរៀបចំដំគណើ រកំសៃតជសវងយល់គដើម្បីបងាា ញពីលកខណៈ ៃិងភាព
ទាក់ទាញថ្មី ឬបគងកើត្គឡើងវញិ មុ្ៃគពលាៃការអ្ិវឌឍគពញគលញ ៃិង
គរត្ៀម្លកខណៈសរាប់គ្ញៀវគេសចរណ៍។ ចំណាប់អារម្មណ៍អវជិជាៃ
នៃដំគណើ រកំសៃតអាចគកើត្ាៃរយៈគពលជវង ៃិងរបាសចាកពីគោលបំណង
ផ្ែពវផ្ាយរពឹំងេុករបស់ាច ស់េីតំាង។ 

 ការផ្ាយពាណិជជកម្ម ៖ រោា ្ិបាលអាចគរជើសគរ ើសផ្ែពវផ្ាយពី
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់ខលួៃ។ ចំណុចគៃះអាចផ្តល់េំនាក់េំៃង
រវាងរោា ្ិបាល ៃិងភាគីពាក់ព័ៃធ។ រោា ្ិបាលគួរធានាថា 
ការផ្ាយពាណិជជកម្មទំាងអស់កនុងឧសាហកម្មគេសចរណ៍ស្សបតាម្គោលគៅ
ផ្ែពវផ្ាយ ៃិងគុណត្នម្លរបស់រោា ្ិបាលជាតិ្ តំ្បៃ់ ៃិងមូ្លោា ៃ។ 

 េំនាក់េំៃងសធារណៈ ៖ ចំណុចគៃះមិ្ៃសថិត្គរកាម្ការរគប់រគងរបស់
អនកទំាងស្សរងគឡើយ។ េីភាន ក់ងារសរព័ត៌្ាៃ ៃិងព័ត៌្ាៃអាចគបាះពុម្ពផ្ាយ
ព័ត៌្ាៃអវីក៏បាៃ គហើយព័ត៌្ាៃទំាងគៃះអាចាៃឥេធិពលវជិជាៃ ឬអវជិជាៃ
គលើឥរោិបថ្របស់ម្ៃុសែចំគពាះផ្លិត្ផ្លរបស់អនក។ ោ៉ងគៃះកតី  គយើងអាច
គរបើរបាស់េំនាក់េំៃងសធារណៈគដើម្បីទាញយកផ្លរបគោជៃ៍។ 
ឧបករណ៍សតង់ោសរាប់េំនាក់េំៃងសធារណៈកនុងវស័ិយគេសចរណ៍ រួម្ាៃ
គសចកតីជថ្លងការណ៍ព័ត៌្ាៃ សៃនិសីេព័ត៌្ាៃ ៃិងបេបងាា ញសគងខប 
បេសាា សៃ៍ របព័ៃធផ្ែពវផ្ាយ ៃិងកិចចសហរបតិ្បត្តិការឧសាហកម្ម 
ៃិងដំគណើ រកំសៃតរបស់អនកសរព័ត៌្ាៃ។ ឧបករណ៍ថ្មីៗជាគរចើៃរួម្ាៃ PR 
តាម្បណាត ញអីុៃគធើណិត្ បលុក ៃិងផ្ត្កាស។ 
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២.៧. សតង់ោ 

សតង់ោផ្តល់ការជណនំាសំខាៃ់សរាប់ការអៃុវត្ត ៃិងជាឧបករណ៍សំខាៃ់សរាប់ការ
ពិៃិត្យតាម្ោៃ ៃិងវាស់ជវងរបសិេធភាពការងារគដើម្បជីបងជចកធៃធាៃរបកបគោយ
របសិេធភាព។ 

សតង់ោអាចាៃេរម្ង់ជាគរចើៃ។ របធាៃរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍
អាចជផ្អកគលើសតង់ោជាតិ្ ឬតំ្បៃ់ជដលពាក់ព័ៃធៃឹងត្រម្ូវការរបស់ពួកគគ ៃិងពិចារណា
ពីការផ្លល ស់បតូរសតង់ោទំាងគនាះគដើម្បីអ្ិវឌឍសតង់ោមូ្លោា ៃ។ សតង់ោមូ្លោា ៃអាច
ាៃេរម្ង់ជាគោលការណ៍ជណនំាេូគៅ បុ៉ជៃតកាៃ់ជត្លម្អិត្គឺកាៃ់ជត្របគសើរ។ 

របគ្េសំខាៃ់ៗនៃសតង់ោ ៖ 

 ករមិ្ត្គសវាសរាប់អនកផ្តល់គសវាបដិសណាា រកិចច 

 សតង់ោគោយជឡកសរាប់អៃុវស័ិយសំខាៃ់ៗ (ឧ. ការគរៀបចំម្ាូប ជដលគផ្លត ត្
គលើសុខភាព ៃិងអនាម័្យ) 

 សតង់ោៃិរៃតភាព។ 

សតង់ោបងាា ញពីកិចចការជដលរត្ូវគធវើ  មិ្ៃជម្ៃរគបៀបគធវើកិចចការគឡើយ។ ោ៉ងគៃះកតី 
ជាញឹកញប់ សតង់ោទំាងគៃះាៃេរម្ង់ជា “សូចនាករ” ជដលផ្តល់ព័ត៌្ាៃជាក់លាក់ពី
អវីជដលរត្ូវគធវើ  គោយផ្តល់ត្រម្រយមួ្យចំៃួៃពីរគបៀបគធវើកិចចការគៃះ។ 

ករណីសិកាដ៏លអរបស់អាស៊ៃ ជដលពាក់ព័ៃធៃឹងសតង់ោគសវាកនុងវស័ិយគេស
ចរណ៍ជដលបគងកើត្គឡើងគៅថាន ក់ជាតិ្ គឺរកសួងគេសចរណ៍នថ្។ អងគភាពគៃះបាៃបគងកើត្
េរម្ង់សតង់ោជាគរចើៃ ជដលមួ្យចំៃួៃាៃជាភាសអង់គគលស ដូចជា 
សតង់ោសរាប់ការសន ក់គៅកនុងផ្ទះអនកស្សរក ការគបាះជំរុ ំការជចវ ៃិងអំុេូក ការគដើរនរព 
ការជិះកបូៃ ៃិងចំណុចជាគរចើៃគេៀត្។ 

របជាជាតិ្អាស៊ៃ កំពុងសថិត្កនុងដំណាក់កាលនៃការបគងកើត្សតង់ោជាគរចើៃ
សរាប់វស័ិយគេសចរណ៍។ សតង់ោវស័ិយគេសចរណ៍តាម្សហគម្ៃ៍ (CBT) 
ៃឹងរត្ូវផ្ែពវផ្ាយជាផ្លូវការគៅជខម្ករា ឆ្ងន ំ ២០១៥។ សតង់ោទំាងគៃះាៃលកខណៈ
ពាក់ព័ៃធបំផុ្ត្សរាប់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ជដលកំពុងផុ្សគឡើង ៃិងគួរ
យកម្កអៃុវត្ត។ ខាងគរកាម្គៃះជាគំរូមួ្យនៃសតង់ោទំាងគនាះ។ 
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សតង់ោសរាប់ការរគប់រគងគសវាអាហារ ៃិងគ្សជជៈគដើម្បធីានាគុណភាព 

1. គសវាអាហារ ៃិងគ្សជជៈរត្ូវបាៃជចងកនុងគោលបំណង គោលការណ៍ជណនំា 
បេបបញ្ដត្តិ  ៃិងរកម្របតិ្បត្តិកនុងគំៃិត្ផ្តួចគផ្តើម្ CBT។ 

2. មឺុ្ៃុយាៃផ្តល់នថ្លពាក់ព័ៃធ (របសិៃគបើសម្ស្សប) 

3. អាហាររត្ូវបាៃផ្តល់តាម្គពលគវលារពម្គរពៀង ជដលាៃកំណត់្កនុងការ
ពិគរោះគោបល់រវាងអនកផ្តល់អាហារ ៃិងគ្សជជៈ ៃិងគណៈកាម ធិការ CBT។ 

4. ផ្តល់អាហាររគប់រោៃ់សរាប់ត្រម្ូវការគ្ញៀវគេសចរណ៍ ដូចជា អាហារសរម្ៃ់
ចគនាល ះគពលអាហារ 

5. មឺុ្ៃុយរត្ូវផ្លល ស់បតូរគរៀងរាល់នថ្ៃ ៃិងរួម្បញ្ចូ លោ៉ងគហាចណាស់អាហារ
របនពណីមួ្យមុ្ខកនុងមួ្យគពល 

6. រត្ូវគរបើរបាស់អាហារ ៃិងគរគឿងផ្ែំកនុងស្សរកជដលគៅស្សស់ ៃិងោំដុះជបបសររីាងគ 
ដូចជា សច់ ៃិងបជៃលស្សស់ បុ៉ជៃតមិ្ៃាៃសច់សត្វនរពជដលហាម្ឃាត់្គោយ
ចាប់គឡើយ 

7. បជងអម្ ៃិង/ឬជផ្លគឈើបគងកើត្បាៃជាជផ្នកមួ្យនៃអាហារមួ្យគពលៗ 

8. ការគរៀបចំម្ាូប ៃិងកជៃលងញុំអាហាររត្ូវាៃអនាម័្យរគប់គពល 

9. ការគរៀបចំម្ាូប ៃិងសាា រញុំអាហាររត្ូវសាអ ត្សអ ត្លអ មុ្ៃគពលគរបើរបាស់ (ឧ. 
សាអ ត្ភាល ម្ៗគរកាយគពលញុំអាហារ) 

10. អនកផ្តល់គសវាអាហារលាងសាអ ត្នដៃឹងសបូ៊កនុងេឹកសអ ត្មុ្ៃគពល ៃិងជារបចំា
កនុងគពលគរៀបចំម្ាូប 

11. អាហាររត្ូវបាៃសតុកកនុងរបអប់សអ ត្ ជដលរកាេុកោ៉ងាៃរគបៀប 

12. មិ្ៃរត្ូវឲ្យាៃសត្វ (ពាហៃៈ ៃិងសត្វចនរង) កនុងកជៃលងរកាេុកអាហារ 
កជៃលងចម្អិៃ ៃិងកជៃលងញុំអាហារ។ 

13. ឱកាសសរាប់ឲ្យគ្ញៀវគេសចរណ៍ចូលរួម្កនុងការគរៀបចំម្ាូបៃិងជសវងយល់ពីបគចចក
គេសចម្អិៃជបបរបនពណី។ 
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សតង់ោៃិរៃតរភាព 

សតង់ោសរាប់ការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍គោយៃិរៃតរភាព ៃិងការ
រគប់រគង “ជដលាៃៃិរៃតរភាព” សំគៅគលើការរគប់រគងលអ។ 

ស្កញមស្បឹកាណទរចរ ន៍្ិរន្តរភាពពិភពណោក (GSTC) ៖ អងគការមិន្មមន្រោា ភិបាលមដលចំ ុុះឲ្យអងគការណទរចរ ៍ពិភពណោករបរ់អងគការរហស្បជាជាតិ (UNWTO) 

ន្ិងកមមវិធីបរិសាា ន្របរ់អងគការណន្ុះ (UNEP) បាន្បណងកើតកស្មងរតង់ោជារកលរស្ោបធ់ានាន្ិរន្តរភាព។ GSTC រួមបញ្ចូលស្កញមអាកជ្ំនាញអន្តរជាតិមដលណតត តណលើលកខ វិនិ្ចឆ័ ជាង 
៤.៥េេ។ តាមរ ៈលកខ វិនិ្ចឆ័ ទំងណន្ុះ ស្កញមបាន្ណស្ជ្ើរណរើរលកខ វិនិ្ចឆ័ រំខាន្់ៗ  ៤១ មដលជ្ួ ធានាន្ិរន្តរភាពវិរ័ ណទរចរ ៍។ 

រតង់ោទំងណន្ុះមដលោន្ណ ម្ ុះថា លកខ ៈវិនិ្ចឆ័ ន្ិរន្តរភាពនន្តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់ GSTC រត្ូវបាៃ

យកម្កគរបើរបាស់គៅជខវចិឆិកាឆ្ងន ំ ២០១៣ ៃិងបងាា ញពីសតង់ោជដល
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍រត្ូវសគរម្ចបាៃ គដើម្បឲី្យរកបខ័ណឌ រគប់រគងរបស់ខលួៃ 
“ាៃៃិរៃតភាព”។ លកខណវៃិិចឆ័យទំាងគនាះរត្ូវបាៃគរៀបរាប់កនុងតារាងខាងគរកាម្។ 
គរៅពីគៃះ អនកអាចជសវងយល់ពីសូចនាករនានាកនុងគគហេំព័ររបស់ GSTC ជដលរត្ូវបាៃ
បកជរបជាភាសតំ្បៃ់អាសីុជាគរចើៃ។ 

 

តារាង ២.៧.១ ៖ សតង់ោសកល 

លកខណវៃិិចឆ័យវស័ិយគេសចរណ៍ជដលាៃៃិរៃតរភាព សកល សរាប់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ 

ជផ្នក ក ៖ បងាា ញពីការរគប់រគងជដលាៃៃិរៃតរភាព 

ក ១ ៖ យុេធសស្រសតជដលាៃៃិរៃតរភាព 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍បាៃបគងកើត្ ៃិងកំពុងអៃុវត្តយុេធសស្រសត    នឆ្ងន ំ ជដលផ្ែពវផ្ាយជា
សរធារណៈ សម្ស្សបគៅៃឹងវសិលភាពរបស់ខលួៃ គផ្លត ត្គលើបរសិថ ៃ គសដាកិចច សងគម្ វបបធម៌្ 
គុណភាព សុខភាព ៃិងសុវត្ថិភាព ៃិងបញ្ញា គស្័ណឌ ភាព ៃិងរត្ូវបាៃបគងកើត្គឡើងគោយាៃការចូល
រួម្ពីសធារណជៃ។ 

ក ២ ៖ ការគរៀបចំការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃអងគភាព ជផ្នក រករម្ ឬគណៈកាម ធិការរបកបគោយរបសិេធភាព 
ជដលេេួលខុសរត្ូវគលើវធីិសស្រសតសរម្បសរម្ួលគដើម្បីធានាៃិរៃតរភាពវស័ិយគេសចរណ៍ គោយាៃ
ការចូលរួម្ពីវស័ិយឯកជៃ ៃិងសធារណៈ។ រករម្គៃះគឺសម្ស្សបៃឹងេំហំ ៃិងវសិលភាពតំ្បៃ់
ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិងបាៃកំណត់្ការេេួលខុសរត្ូវ ការរត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងាៃសម្ត្ថភាព
អៃុវត្តសរាប់រគប់រគងបញ្ញា បរសិថ ៃ គសដាកិចច សងគម្ ៃិងវបបធម៌្។ សកម្មភាពរបស់រករម្េេួលបាៃ
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មូ្លៃិធិសម្ស្សប។ 

ក ៣ ៖ ការពិៃិត្យតាម្ោៃ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបព័ៃធពិៃិត្យតាម្ោៃ រាយការណ៍ជាសធារណៈ ៃិងគឆលើយត្បៃឹង
បញ្ញា បរសិថ ៃ គសដាកិចច សងគម្ វបបធម៌្ គេសចរណ៍ ៃិងសិេធិម្ៃុសែ។ របព័ៃធពិៃិត្យតាម្ោៃរត្ូវ
បាៃពិៃិត្យគឡើងវញិ ៃិងវាយត្នម្លតាម្កាលកំណត់្។ 

ក ៤ ៖ ការរគប់រគងបជរម្បរម្ួលតាម្រដូវកាលនៃវស័ិយគេសចរណ៍ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍គរបើរបាស់ធៃធាៃគដើម្បីកាត់្បៃថយបជរម្បរម្ួលតាម្រដូវកាលនៃវស័ិយ
គេសចណ៍កនុងករណីសម្ស្សប ៃិងរកាតុ្លយភាពត្រម្ូវការគសដាកិចចមូ្លោា ៃ សហគម្ៃ៍ វបបធម៌្ 
ៃិងបរសិថ ៃ គដើម្បីកំណត់្ឱកាសគេសចរណ៍គពញមួ្យឆ្ងន ំ។ 

ក ៥ ៖ ការសរម្បៃឹងការជរបរបួលអាកាសធាតុ្ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបព័ៃធគដើម្បីកំណត់្ហាៃិ្័យ ៃិងឱកាសពាក់ព័ៃធៃឹងការជរបរបួល
អាកាសធាតុ្។ របព័ៃធគៃះជំរុញឲ្យាៃយុេធសស្រសតសរម្បៃឹងការជរបរបួលអាកាសធាតុ្សរាប់ការ
អ្ិវឌឍ ការកំណត់្េីតំាង ការរចនា ៃិងការរគប់រគងអោរនានា។ របព័ៃធគៃះចូលរួម្រកាៃិរៃតរភាព 
ៃិងភាពធៃ់របស់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិងការអប់រជំាសធារណៈសតីពីអាកាសធាតុ្សរាប់
របជាជៃ ៃិងគ្ញៀវគេសចរណ៍។ 

ក ៦ ៖ សៃនិធិនៃសម្បត្តិ គេសចរណ៍ ៃិងការទាក់ទាញ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃសៃនិធិបចចុបបៃនភាព ៃិងផ្ែពវផ្ាយជាសធារណៈ ៃិងការវាយត្នម្ល
ពីសម្បត្តិ គេសចរណ៍ ៃិងការទាក់ទាញ ដូចជា តំ្បៃ់ធម្មជាតិ្ ៃិងវបបធម៌្។ 

ក ៧ ៖ បេបបញ្ដត្តិសតីពីការគរៀបចំជផ្ៃការ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃគោលការណ៍ បេបបញ្ដត្តិ  ៃិង/ឬគោលៃគោបាយសតីពីការ
គរៀបចំជផ្ៃការ ជដលត្រម្ូវឲ្យាៃការវាយត្នម្លផ្លប៉ះពាល់បរសិថ ៃ គសដាកិចច ៃិងសងគម្ ៃិង
រួម្បញ្ចូ លការគរបើរបាស់ដីធលី របកបគោយៃិរៃតរភាព ការរចនា ការសងសង់ ៃិងការកំគេចគចាល។ 
គោលការណ៍ បេបបញ្ដត្តិ  ៃិង/ឬគោលៃគោបាយរត្ូវបាៃគរៀបចំគឡើងគដើម្បីការពារធៃធាៃធម្មជាតិ្ 
ៃិងវបបធម៌្ េេួលបាៃធាតុ្ចូលកនុងមូ្លោា ៃពីសធារណជៃ ៃិងដំគណើ រការពិៃិត្យគឡើងវញិលអិត្លអៃ់ 
រត្ូវបាៃផ្ែពវផ្ាយជាសធារណៈ ៃិងាៃការពរងឹង។ 

ក ៨៖ លេធភាពសរាប់ទំាងអស់ោន  

កនុងករណីសម្ស្សប តំ្បៃ់ ៃិងអោរ រួម្ទាងតំ្បៃ់ជដលាៃសរៈសំខាៃ់ជផ្នកធម្មជាតិ្ ៃិងវបបធម៌្ រត្ូវ
ផ្តល់លេធភាពដល់ម្ៃុសែរគប់រូប រួម្ទំាងជៃពិការ ៃិងអនកគផ្ែងគេៀត្ជដលាៃលកខខណឌ គចញចូល
ជាក់លាក់។ កនុងករណីជដលតំ្បៃ់ ៃិងអោរទំាងគៃះ មិ្ៃអាចគចញចូលបាៃភាល ម្ៗ គគអាចផ្តល់
លេធភាពតាម្រយៈការគរៀបចំ ៃិងការអៃុវត្តដំគណាះស្សយ ជដលពិចារណាពីបូរណភាពរបស់តំ្បៃ់ 
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ៃិងកជៃលងសន ក់គៅសម្រម្យសរាប់អនកជដលាៃលកខខណឌ គចញចូល។ 

ក ៩ ៖ ការេេួលបាៃរេពយសម្បត្តិ  

ចាប់ ៃិងបេបបញ្ដត្តិពាក់ព័ៃធៃឹងការេេួលបាៃរេពយសម្បត្តិ ចូលជាធរាៃ រត្ូវបាៃពរងឹង អៃុគលាម្
តាម្សិេធិសហគម្ៃ៍ ៃិងជៃជាតិ្គដើម្ ធានាការពិគរោះគោបល់ជាមួ្យសធារណជៃ ៃិងមិ្ៃ
អៃុញ្ញដ ត្ឲ្យាៃការតំាងេីលំគៅថ្មីគោយមិ្ៃាៃព័ត៌្ាៃរគប់រោៃ់ជាមុ្ៃ ៃិង/ឬការេូទាត់្សម្ស្សប។ 

ក ១០ ៖ ការគពញចិត្តរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបព័ៃធពិៃិត្យតាម្ោៃ ៃិងរាយការណ៍ជាសធារណៈពីការគពញ
ចិត្តរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិងកនុងករណីចំាបាច់ ចាត់្វធិាៃការគដើម្បីបគងកើៃការគពញចិត្តគនាះ។ 

ក ១១ ៖ សតង់ោៃិរៃតរភាព 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបព័ៃធជំរុញសតង់ោៃិរៃតរភាពសរាប់សហរោស គោយ
អៃុគលាម្តាម្លកខណវៃិិចឆ័យរបស់ GSTC។ តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ផ្ែពវផ្ាយ
ជាសធារណៈៃូវតារាងសហរោសជដលាៃការបញ្ញជ ក់ ឬគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ថាាៃៃិរៃតរភាព។ 

ក ១២ ៖ សុវត្ថិភាព ៃិងសៃតិសុខ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបព័ៃធពិៃិត្យតាម្ោៃ េប់សក ត់្ រាយការណ៍ជាសធារណៈ ៃិង
គឆលើយត្បៃឹងឧរកិដាកម្ម សុវត្ថិភាព ៃិងមុ្ខសញ្ញដ គរោះថាន ក់សុខភាព។ 

ក ១៣ ៖ ការរគប់រគងវបិត្តិ  ៃិងគរោះអាសៃន 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃជផ្ៃការគឆលើយត្បៃឹងវបិត្តិ  ៃិងគរោះអាសៃន ជដលសម្ស្សប
សរាប់តំ្បៃ់គនាះ។ សាសធាតុ្សំខាៃ់ៗរត្ូវបាៃផ្ែពវផ្ាយដល់របជាជៃ គ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិង
សហរោសនានា។ ជផ្ៃការគៃះបគងកើត្បាៃជាៃីតិ្វធីិ ៃិងផ្តល់ធៃធាៃ ៃិងការបណតុ ះបណាត លសរាប់
បុគគលិក គ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិងរបជាជៃ ៃិងរត្ូវបាៃគធវើបចចុបបៃនភាពជារបចំា។  

ជផ្នក ខ ៖ បគងកើៃផ្លរបគោជៃ៍គសដាកិចចដល់សហគម្ៃ៍ាច ស់ស្សរក ៃិងកាត់្បៃថយផ្លប៉ះពាល់
អវជិជាៃ 

ខ ១ ៖ ការរត្ួត្ពិៃិត្យជផ្នកគសដាកិចច 

ការចូលរួម្ចំជណកគោយផ្លទ ល់ ៃិងគោយរបគោលនៃវស័ិយគេសចរណ៍សរាប់គសដាកិចចរបស់
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ រត្ូវបាៃពិៃិត្យ ៃិងរាយការណ៍ជាសធារណៈោ៉ងតិ្ចគរៀងរាល់ឆ្ងន ំ។ 
កនុងករមិ្ត្សម្ស្សប ចំណុចគៃះគួររួម្បញ្ចូ លេិៃនៃ័យសតីពីចំណាយរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍ របាក់
ចំណូល/បៃទប់ ការងារ ៃិងការវៃិិគោគ។ 

ខ ២ ៖ ឱកាសការងារកនុងមូ្លោា ៃ 

សហរោសកនុងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ផ្តល់ឱកាសការងារ ៃិងការបណតុ ះបណាត លគោយ
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គសមើភាព សុវត្ថិភាពការងារ ៃិងរបាក់ឈនួលយុត្តិធម៌្សរាប់ម្ៃុសែរគប់រូប។ 

ខ ៣ ៖ ការចូលរួម្របស់សធារណជៃ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបព័ៃធ ជដលជំរុញការចូលរួម្របស់សធារណជៃកនុងការគរៀបចំ
ជផ្ៃការតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិងការគធវើគសចកតីសគរម្ចជាបៃតបនាទ ប់។ 

ខ ៥ ៖ លេធភាពរបស់សហគម្ៃ៍មូ្លោា ៃ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ពិៃិត្យ ការពារ ៃិងកនុងករណីចំាបាច់ សត រ ឬជកលម្អលេធភាព
របស់សហគម្ៃ៍មូ្លោា ៃកនុងការចូលគៅកាៃ់តំ្បៃ់ធម្មជាតិ្ ៃិងវបបធម៌្។ 

ខ ៦ ៖ ការយល់ដឹង ៃិងការអប់រពីំវស័ិយគេសចរណ៍ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ផ្តល់កម្មវធីិជារបចំាដល់សហគម្ៃ៍រងផ្លប៉ះពាល់ គដើម្បីពរងីក
ការយល់ដឹងរបស់ពួកគគពីឱកាស ៃិងបញ្ញា របឈម្នៃវស័ិយគេសចរណ៍ ៃិងសរៈសំខាៃ់
នៃៃិរៃតរភាព។ 

ខ ៧ ៖ ការេប់សត ត់្ការគកងរបវញ័្ច  

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃចាប់ ៃិងការអៃុវត្តជាគស្សចគដើម្បីេប់សក ត់្ការគកងរបវញ័្ច
រេង់រទាយធំ ផ្លូ វគ្េ ៃិងេរម្ង់គផ្ែងគេៀត្នៃការគកងរបវញ័្ច  ៃិងការគបៀត្គបៀៃបុគគលរគប់រូប ជា
ពិគសសកុារ ម្ៃុសែជំេង់ ស្រសតី ៃិងជៃជាតិ្ភាគតិ្ច។ ចាប់ ៃិងការអៃុវត្តទំាងគនាះរត្ូវបាៃ
ផ្ែពវផ្ាយជាសធារណៈ។ 

ខ ៨ ៖ ការោំរេសហគម្ៃ៍ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបព័ៃធជំរុញ ៃិងគលើកេឹកចិត្តសហរោស គ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិង
សធារណជៃឲ្យចូលរួម្ចំជណកដល់សហគម្ៃ៍ ៃិងគំៃិត្ផ្តួចគផ្តើម្ៃិរៃតរភាព។ 

ជផ្នក គ ៖ បគងកើៃផ្លរបគោជៃ៍ដល់សហគម្ៃ៍ គ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិងវបបធម៌្ កាត់្បៃថយ
ផ្លប៉ះពាល់អវជិជាៃ 

គ ១ ៖ ការការពារតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃគោលៃគោបាយ ៃិងរបព័ៃធវាយត្នម្ល សត រ ៃិងអ្ិរកែ
តំ្បៃ់ធម្មជាតិ្ ៃិងវបបធម៌្ ដូចជា អោរគបតិ្ក្័ណឌ  (របវត្តិសស្រសត ៃិងបុរាណ) ៃិងគេសភាពតំ្បៃ់
ជៃបេ ៃិងេីរករង។ 

គ ២ ៖ ការរគប់រគងគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបព័ៃធរគប់រគងគ្ញៀវគេសចរណ៍ សរាប់តំ្បៃ់ទាកទាញជដល
រួម្បញ្ចូ លវធិាៃការអ្ិរកែ ការពារ ៃិងគលើកកម្ពស់សម្បត្តិធម្មជាតិ្ ៃិងវបបធម៌្។ 
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គ ៣ ៖ អាកបបកិរោិរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍បាៃគបាះពុម្ព ៃិងផ្តល់គោលការណ៍ជណនំាសតីពីអាកបបកិរោិសម្ស្សប
របស់គ្ញៀវគេសចរណ៍គៅតំ្បៃ់ងាយរងគរោះ។ គោលការណ៍ទំាងគៃះរត្ូវបាៃគរៀបចំគឡើងគដើម្បី
កាត់្បៃថយផ្លប៉ះពាល់អវជិជាៃគលើតំ្បៃ់ងាយរងគរោះ ៃិងពរងឹងអាកបបកិរោិវជិជាៃរបស់គ្ញៀវ
គេសចរណ៍។ 

គ ៤ ៖ ការការពារគបតិ្ក្័ណឌ វបបធម៌្ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃចាប់រគប់រគងការលក់ ការជួញដូរ ការតំាងបងាា ញសម្ស្សប 
ឬការផ្តល់អំគណាយជាវត្ថុករម្របវត្តិសស្រសត ៃិងបុរាណ។ 

គ ៥ ៖ ការពៃយល់បកស្សយពីតំ្បៃ់ 

ព័ត៌្ាៃពៃយល់បកស្សយរតឹ្ម្រត្ូវ រត្ូវបាៃផ្តល់ជូៃគៅតាម្តំ្បៃ់ធម្មជាតិ្ ៃិងវបបធម៌្។ 
ព័ត៌្ាៃទំាងគនាះាៃលកខណៈសម្ស្សបគៅតាម្វបបធម៌្ ាៃការសហការពីសហគម្ៃ៍ ៃិង
ផ្ែពវផ្ាយជាភាសរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍។ 

គ ៦ ៖ កម្មសិេធិបញ្ញដ  

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបព័ៃធសរាប់ការពារ ៃិងអ្ិរកែសិេធិកម្មសិេធិបញ្ញដ របស់
សហគម្ៃ៍ ៃិងបុគគលាន ក់ៗ។ 

 

ជផ្នក ឃ ៖ បគងកើៃផ្លរបគោជៃ៍ដល់បរសិថ ៃ ៃិងកាត់្បៃថយផ្លប៉ះពាល់អវជិជាៃ 

ឃ ១ ៖ ហាៃិ្័យបរសិថ ៃ 
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍បាៃកំណត់្ហាៃិ្័យបរសិថ ៃ ៃិងាៃរបព័ៃធជាគស្សចសរាប់
គោះស្សយបញ្ញា ។ 
ឃ ២ ៖ ការការពារបរសិថ ៃជដលងាយរងគរោះ 
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍       ាៃរបព័ៃធពិៃិត្យតាម្ោៃផ្លប៉ះពាល់នៃវស័ិយគេសចរណ៍គលើ
បរសិថ ៃ អ្ិរកែជដៃជរម្ក ពូជសត្វ ៃិងរុកខជាតិ្ ៃិងរបព័ៃធគអកូឡូសីុ ៃិងេប់សក ត់្ការរាលោលនៃ
របគ្េរាត្ត្ាត្។ 
ឃ៣ ៖ ការការពារធៃធាៃនរព 
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបព័ៃធធានាការអៃុគលាម្តាម្ចាប់មូ្លោា ៃ ជាតិ្ ៃិងអៃតរជាតិ្ 
ៃិងសតង់ោសរាប់ការរបមូ្លផ្ល ឬទាញយក បងាា ញ ៃិងលក់ធៃធាៃនរព (រុកខជាតិ្ ៃិងសត្វ)។ 
ឃ ៤ ៖ ការបគញ្ច ញឧសម័ៃផ្ទះកញ្ច ក់ 
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបព័ៃធគដើម្បីជំរុញឲ្យសហរោសវាស់ជវង ពិៃិត្យតាម្ោៃ 
កាត់្បៃថយ រាយការណ៍ជាសធារណៈ ៃិងកាត់្បៃថយការបគញ្ច ញឧសម័ៃផ្ទះកញ្ច ក់ពីរគប់ជផ្នកទំាងអស់
នៃរបតិ្បត្តិការរបស់ពូកគគ (រួម្ទាំង ការបគញ្ច ញឧសម័ៃគោយអនកផ្តល់គសវា)។ 
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ឃ ៥ ៖ ការអ្ិរកែថាម្ពល 
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបព័ៃធជំរុញឲ្យសហរោសវាស់ជវង តាម្ោៃ កាត់្បៃថយ ៃិង
រាយការណ៍ជាសធារណៈពីការគរបើរបាស់ថាម្ពល ៃិងកាត់្បៃថយការពឹងជផ្អកគលើឥៃធៃៈផូ្សីុល។  
ឃ ៦ ៖ ការរគប់រគងធៃធាៃេឹក 
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបព័ៃធជំរុញឲ្យសហរោសវាស់ជវង តាម្ោៃ កាត់្បៃថយ ៃិង
រាយការណ៍ជាសធារណៈពីការគរបើរបាស់េឹក។ 
ឃ ៧ ៖ សៃតិសុខធៃធាៃេឹក 
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ាៃរបព័ៃធតាម្ោៃធៃធាៃេឹកគដើម្បីធានាថា ការគរបើរបាស់
របស់សហរោសស្សបៃឹងត្រម្ូវការេឹករបស់សហគម្ៃ៍តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍។ 
ឃ ៨ ៖ គុណភាពេឹក 
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបព័ៃធតាម្ោៃគុណភាពេឹកពិសរ ៃិងេឹកសរាប់ការកំសៃត 
គោយគរបើរបាស់សតង់ោជដលាៃគុណភាព។ លេធផ្លតាម្ោៃរត្ូវបាៃផ្ែពវផ្ាយជាសធារណៈ 
គហើយតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបព័ៃធគឆលើយត្បទាៃ់គពលគៅៃឹងបញ្ញា គុណភាពេឹក។ 
ឃ ៩ ៖ េឹកសអុយ 
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃគោលការណ៍ជណនំាចាស់លាស់ ៃិងាៃការពរងឹងជាគស្សច
សរាប់ការកំណត់្េីតំាង ការជថ្រកា ៃិងការគធវើ គត្សតការបគញ្ច ញេឹកសអុយគចញពីអាងកខវក់ ៃិងរបព័ៃធ
របរពឹត្តកម្មេឹកសអុយ ៃិងធានាថា េឹកសអុយរត្ូវបាៃគធវើរបរពឹត្តកម្ម ៃិងគរបើរបាស់គឡើងវញិរតឹ្ម្រត្ូវ ឬ
បគញ្ច ញគោយសុវត្ថិភាព       កនុងករមិ្ត្ផ្លប៉ះពាល់អវជិជាៃតិ្ចតួ្ចបំផុ្ត្គលើរបជាជៃមូ្លោា ៃ ៃិង
បរសិថ ៃ។ 
ឃ ១០ ៖ ការកាត់្បៃថយសំណល់រងឹ 
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបព័ៃធជំរុញឲ្យសហរោសកាត់្បៃថយ គរបើរបាស់គឡើងវញិ ៃិង
ជកនចនសំណល់រងឹ។ សំណង់រងឹជដលគសសសល់ជដលមិ្ៃរត្ូវបាៃគរបើរបាស់គឡើងវញិ ឬជកនចន រត្ូវ
គបាះគចាលគោយសុវត្ថិភាព ៃិងធានាៃិរៃតរភាព។ 
ឃ ១១ ៖ ការបំពុលគោយពៃលឺ ៃិងសំគឡង 
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃគោលការណ៍ជណនំា ៃិងបេបបញ្ដត្តិគដើម្បីកាត់្បៃថយការ
បំពុលគោយពៃលឺ  ៃិងសំគឡង។ តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ជំរុញឲ្យសហរោសអៃុវត្ត
តាម្គោលការណ៍ជណនាំ ៃិងបេបបញ្ដត្តិទំាងគៃះ។ 
ឃ ១២ ៖ ម្គធយបាយដឹកជញ្ជូ ៃជដលាៃផ្លប៉ះពាល់តិ្ច 
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃរបព័ៃធបគងកើៃការគរបើរបាស់ម្គធយបាយគធវើ ដំគណើ រជដលាៃ
ផ្លប៉ះពាល់តិ្ច ដូចជា ម្គធយបាយគធវើ ដំគណើ រសធារណៈ ៃិងម្គធយបាយគធវើ ដំគណើ ររស់រគវ ើក (ឧ. 
គថ្មើរគជើង ៃិងការជិះកង់)។ 
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គសចកតីជថ្លងការណ៍របស់ GSTC សតពីីការអៃុវត្តលកខណវៃិិចឆ័យសរាប់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ជដលាៃៃិរៃតរភាព 

GSTC គសនើគឡើងថា លកខណវៃិិចឆ័យទំាងអស់រត្ូវអៃុវត្តកនុងវសិលភាពធំបំផុ្ត្ 
ដរាបណា សរាប់សថ ៃភាពជាក់លាក់ លកខណវៃិិចឆ័យគនាះមិ្ៃអាចអៃុវត្តបាៃ 
ៃិងាៃការផ្តល់គហតុ្ផ្លរតឹ្ម្រត្ូវ។ គោយសរជត្សថ ៃភាពបេបបញ្ដត្តិមូ្លោា ៃ 
បរសិថ ៃ សងគម្ គសដាកិចច ឬវបបធម៌្ អាចាៃករណីជដលលកខណវៃិិចឆ័យមួ្យ
មិ្ៃអាចអៃុវត្តបាៃសរាប់តំ្បៃ់គេសចរណ៍ណាមួ្យ ឬការគរៀបចំការរគប់រគង
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ណាមួ្យ។ កនុងករណីនៃតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ ៃិងសហគម្ៃ៍តូ្ច GSTC កត់្សាគ ល់ថា ធៃធាៃតិ្ចតួ្ចអាច
រារាំងមិ្ៃឲ្យាៃការអៃុវត្តលកខណវៃិិចឆ័យទំាងគៃះបាៃរគប់រជរងគរជាយ។ 

គោយសរជត្តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ាៃសហរោស អងគភាព ៃិង
បុគគលជាគរចើៃ ការអៃុវត្តលកខណវៃិិចឆ័យទំាងគៃះគួររួម្បញ្ចូ លការពិចារណាលអិត្លអៃ់
ពីឥេធិពលជាបៃតបនាទ ប់នៃសកម្មភាពនានា។ ជាេូគៅ វធិាៃការគៅករមិ្ត្
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃឹងទាញយកលេធផ្លដុលនៃឥេធិពលជាបៃតបនាទ ប់
គៅករមិ្ត្បុគគល។  ោ៉ងគៃះកតី   ការពិៃិត្យតាម្ោៃផ្លប៉ះពាល់មិ្ៃជម្ៃជា
ចំណុចចុងគរកាយគឡើយ។ វាគួររត្ូវបាៃចាត់្េុកជាឧបករណ៍សរាប់ការបគងកើៃ
ៃិរៃតរភាពរបស់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍។ 

ការជណនំាបជៃថម្សតីពីលកខណវៃិិចឆ័យទំាងគៃះ  អាចរកបាៃកនុងសូចនាករោំរេ ៃិង
សនាទ ៃុរកម្ ជដលរត្ូវបាៃគបាះពុម្ពផ្ាយគោយ GSTC។ 

សាគ ល់ ៖ លកខណវៃិិចឆ័យសរាប់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ជដលាៃ
ៃិរៃតរភាពរបស់ GSTC រត្ូវបាៃគបាះពុម្ពផ្ាយជាភាសជាគរចើៃ។ 

ការបគងកើត្សាសធាតុ្ដំបូងទំាង ៥ នៃជផ្ៃការរគប់រគងគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

ដូចជដលអនកបាៃគឃើញកនុងលកខណវៃិិចឆ័យទំាង ៤១ ជដលបាៃគរជើសគរ ើស ៃិង
គបាះពុម្ពផ្ាយគោយ GSTC ការបគងកើត្ជផ្ៃការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍រគប់រជរងគរជាយ អាចរាំងសទះកនុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការគរៀបចំជផ្ៃការ។ 
វាអាចរត្ូវចំណាយគពលយូរ ៃិងទាម្ទារកិចចខិត្ខំរបឹងជរបងជាគរចើៃកនុងការបញ្ចូ ល
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លកខណវៃិិចឆ័យទំាង ៤១ គៅកនុងជផ្ៃការរបស់អនក។ 

របសិៃគបើអនក គេើបជត្ចាប់គផ្តើម្បគងកើត្ជផ្ៃការរគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ ខាងគរកាម្គៃះជាសាសធាតុ្សំខាៃ់ ៥ ជដលជួយអនកកនុងការចាប់គផ្តើម្។ 

សាសធាតុ្េី ១ ៖ កំណត់្ចំៃួៃគ្ញៀវគេសចរណ៍គរចើៃបំផុ្ត្ 

មិ្ៃាៃរូបម្ៃតរួម្ ដូចជា ចំៃួៃគ្ញៀវគេសចរណ៍/េំហំមួ្យ/គា៉ង សរាប់
គរបើរបាស់គឡើយ។ កាលៈគេសៈជត្ងជត្ជរបរបួលោ៉ងខាល ំង។ ផ្ទុយគៅវញិ រត្ូវវាយត្នម្ល
សថ ៃភាពមូ្លោា ៃ ចំជណកឯដំគណាះស្សយ ៃិងបញ្ញា ជដលអាចគកើត្ាៃ រត្ូវ
ពាក់ព័ៃធៃឹងសថ ៃភាពទំាងគនាះ។ ដំគណាះស្សយទំាងគៃះរត្ូវគលើកគឡើងពីការអ្ិរកែ 
ៃិងសថ ៃភាពវបបធម៌្ សងគម្ គសដាកិចច ៃិងៃគោបាយ។ 

សាគ ល់ ៖ ការវាយត្នម្លរត្ូវរួម្បញ្ចូ លេិៃនៃ័យជដលេេួលបាៃពីគ្ញៀវគេសចរណ៍ 
គោយជផ្អកគលើេិៃនៃ័យសតីពីការគពញចិត្តរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍។ 

ពីដំបូង ភាគីទំាងអស់ជដលពាក់ព័ៃធៃឹងការគរៀបចំជផ្ៃការគួរយល់ថា អៃុសសៃ៍
របស់ពួកគគមិ្ៃគួរផ្តល់ការរតិ្ត្បិត្គលើចំៃួៃគ្ញៀវគេសចរណ៍សរុប/ឆ្ងន ំគឡើយ។ ចំណុច
គៃះផ្តល់លកខណៈសម្ញ្ដបំផុ្ត្គលើសថ ៃភាពគៃះ ៃិងបាៃរតឹ្ម្ជត្បងាអ ក់ផ្លិត្ផ្ល
បុ៉គណាណ ះ។ 

ផ្ទុយគៅវញិ របសិៃគបើជផ្ៃការរគប់រគងទាម្ទារឲ្យាៃការរតិ្ត្បិត្គលើគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ ការរតិ្ត្បិត្ទំាងគនាះគួរជផ្អកគលើ ៖ 

 គពលគវលានៃនថ្ៃ 

 រដូវកាល/ជខនៃឆ្ងន ំ 

 លកខណៈជាក់លាក់ ឬជផ្នកនានាកនុងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

សាសធាតុ្េី ២ ៖ ជំរុញឲ្យាៃម្គធយបាយដឹកជញ្ជូ ៃជដលាៃផ្លប៉ះពាល់តិ្ច 

គោលៃគោបាយសតីពីម្គធយបាយដឹកជញ្ជូ ៃ ជាជផ្នកដ៏សំខាៃ់នៃជផ្ៃការគៃះ។ 
កនុងករណីជាគរចើៃ តំ្បៃ់គបតិ្ក្័ណឌ វបបធម៌្េេួលបាៃរបគោជៃ៍ពីការរតិ្ត្បិត្គលើការ
គរបើរបាស់ោៃតជំៃិះ។ ខាងគរកាម្គៃះជាម្តិ្មួ្យចំៃួៃ ៖ 

 របព័ៃធគធវើដំគណើ រគៅម្កជារបចំា អាចកាត់្បៃថយការគរបើរបាស់ោៃតជំៃិះ ៃិង
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ការកកសទះរបកបគោយរបសិេធភាពបំផុ្ត្។ 

 តំ្បៃ់សរាប់គថ្មើរគជើង កនុងតំ្បៃ់សនូលអាចរតិ្ត្បិត្ផ្លប៉ះពាល់អវជិជាៃគលើ
តំ្បៃ់គេសភាពវបបធម៌្ ឬម្ជឈម្ណឌ លេីរករងវបបធម៌្ គោយសរសំគឡងរខំាៃ
ពីោៃយៃត ការកកសទះ ៃិងការបគញ្ច ញឧសម័ៃពុល។ តំ្បៃ់ទំាងគៃះ
មិ្ៃរតឹ្ម្ជត្លអសរាប់ការអ្ិរកែ ៃិងការការពារបរសិថ ៃបុ៉គណាណ ះគេ បុ៉ជៃតជថ្ម្
ទំាងេេួលបាៃការគពញចិត្តពីគ្ញៀវគេសចរណ៍គេៀត្ផ្ង។ 

 ការរតិ្ត្បិត្គលើេំហំ ៃិងរបគ្េោៃយៃត កាត់្បៃថយការកកសទះ ៃិងសំគឡង
រខំាៃ ការបំពុលខយល់ ៃិងគស្័ណឌ ភាពកនុងតំ្បៃ់ងាយរងគរោះ។ 

 ការរតិ្ត្បិត្គលើចរាចរណ៍តាម្េិសគៅ  ដូចជា គធវើឲ្យវថីិ្មួ្យចំៃួៃាៃេិសគៅ
គធវើដំគណើ រជត្មួ្យសរាប់ោៃយៃត អាចផ្តល់ផ្លរបគោជៃ៍គរចើៃ។ 

សាសធាតុ្េី ៣ ៖ បគងកើត្ការរតិ្ត្បិត្តាម្តំ្បៃ់ 

ការរតិ្ត្បិត្គលើការគរបើរបាស់អោរ (ការជបងជចកជាតំ្បៃ់) ាៃសរៈសំខាៃ់កនុង
តំ្បៃ់គបតិ្ក្័ណឌ សនូល គោយសរជត្វាជះឥេធិពលគលើរបគ្េ ៃិងការកំណត់្
គពលគវលានៃចរាចរណ៍ោៃយៃត ៃិងសកម្មភាពគផ្ែងគេៀត្ជដលពាក់ព័ៃធៃឹងការ
គរបើរបាស់អោរ។ 

សាសធាតុ្េី ៤ ៖ បគងកើត្ជផ្ៃការដំគណើ រកំសៃតគពញមួ្យឆ្ងន ំ 

បគងកើត្ឱកាសកនុងការផ្លល ស់បតូរត្រម្ូវការដំគណើ រកំសៃតខលីៗ ពីអំឡុងគពលជដលាៃ
ត្រម្ូវការខពស់គៅអំឡុងគពលជដលាៃត្រម្ូវការទាប។ ឧទាហរណ៍មួ្យគឺរត្ូវផ្តល់ការ
កំសៃតពិគសស ឬពិធីបុណយគៅៃឹងកជៃលងគដើម្បីទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍កនុងអំឡុង
ាៃត្រម្ូវការទាប។ 

សាសធាតុ្េី ៥ ៖ បគរងៀៃពីការអ្ិរកែ 

យុេធនាការបគងកើៃការយល់ដឹង ៃិងអប់រសំហគម្ៃ៍ ៃិងគ្ញៀវគេសចរណ៍អាចផ្តល់
ផ្លរបគោជៃ៍អ្ិរកែ គោយផ្លល ស់បតូរអាកបបកិរោិពីការបំផ្លិចបំផ្លល ញគៅរកការ
បំផ្លិចបំផ្លល ញតិ្ចតួ្ចបំផុ្ត្ ៃិងផ្តល់ផ្លិត្ភាព។ ជាេូគៅ គ្ញៀវគេសចរណ៍គឆលើយត្ប
បាៃលអ ៃិងផ្លល ស់បតូរអាកបបកិរោិរបស់ខលួៃ     គៅគពលយល់ដឹងពីបញ្ញា កងវល់
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នៃការអ្ិរកែ។ េរម្ង់នៃការផ្ែពវផ្ាយអាចរួម្ាៃ ៖ 

 ផ្លទ ំងរូបភាព ៃិងប័ណណផ្ាយព័ត៌្ាៃគៅៃឹងកជៃលង 

 ការជណនំា ៃិងសំគណើ កនុងជផ្ៃេីគធវើគឡើងកនុងស្សរក ៃិងការចងអុលបងាា ញ 

 គសចកតីជថ្លងការណ៍ព័ត៌្ាៃសរាប់ឧសាហកម្មគេសចរណ៍ 

 េសែៃកិចចរបស់សិសែសលាកនុងមូ្លោា ៃ ជដលអនកអប់រពួំកគគពីការអ្ិរកែ 
គោយផ្តល់ព័ត៌្ាៃលម្អិត្ ដូចជា ការមិ្ៃគចាលសំរាម្ គនាះពួកគគៃឹង
បគងកើៃការយល់ដឹងជាមួ្យឪពុកាត យរបស់ពួកគគ។ 

២.៨. សាគម្ជំៃួញ 

រករម្រគប់រគងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ គួរពិចារណាពីសាគម្ជំៃួញ
គោយជផ្អកគលើជផ្នកជាគរចើៃ ៖ 

 ពិចារណាពីការចូលរួម្កនុងសាគម្ជំៃួញជាតិ្ ៃិងអៃតរជាតិ្កនុងនាម្ជាតំ្បៃ់
ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 

 ពិចារណាពីការបគងកើត្ ឬោំរេសាគម្ជំៃួញមូ្លោា ៃកនុងតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍។ 

សាគម្ជំៃួញគេសចរណ៍ជាតិ្ ៃិងអៃតរជាតិ្ 

តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិងរករម្រគប់រគងអាចេេួលបាៃរបគោជៃ៍តាម្
វធីិជាគរចើៃ តាម្រយៈការចូលជាសាជិកកនុងសាគម្ជំៃួញគេសចរណ៍ ជដល
ភាគគរចើៃពាក់ព័ៃធៃឹង (១) ឱកាសអប់រ ំ ៃិងការបណតុ ះបណាត ល (២) រពឹត្តិការណ៍ ៃិង
បណាត ញគធវើេីផ្ារ ៃិង (៣) ព័ត៌្ាៃបចចុបបៃនភាពសតីពីឧសាហកម្មគេសចរណ៍។ 

សាគម្ជំៃួញគខត្ត ឬជាតិ្ាៃរបសិេធភាពបំផុ្ត្សរាប់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវ
គេសចរណ៍ជដលកំពុងផុ្សគឡើងភាគគរចើៃ។ សាគម្ជំៃួញគេសចរណ៍អៃតរជាតិ្
ភាគគរចើៃជដលបគងកើត្គឡើងគៅកនុងបណាត របគេសអាស៊ៃ គឺសាគម្គេសចរណ៍
អាសីុប៉ាសីុហវិក (PATA) ៃិងសខាងកនុងតំ្បៃ់។ នថ្លចូលរមួ្ជាសាជិកកនុងសខាតំ្បៃ់
គឺទាបបំផុ្ត្ ៃិងសម្ស្សបសរាប់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ជដលកំពុងផុ្សគឡើង
ភាគគរចើៃ។ 
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សាគម្ជំៃួញកនុងមូ្លោា ៃ 

សាគម្ទំាងគៃះផ្តល់ការោំរេដ៏លអដល់តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ ៃិង
ភាគីពាក់ព័ៃធ ៖ 

 ការបគងកើត្គោលៃគោបាយ ៃិងការោំរេវស័ិយគេសចរណ៍ ៃិងដំគណើ រកំសៃត 

 ាៃតួ្នាេីជា “ការផ្ារភាជ ប់” រវាងវស័ិយសធារណៈ ៃិងឯកជៃកនុងការផ្ែពវ
ផ្ាយព័ត៌្ាៃ ៃិងសរម្បសរម្ួលការពិៃិត្យគឡើងវញិគលើបេបបញ្ដត្តិ  គោល
ៃគោបាយសរគពើពៃធ។ល។ បុ៉ជៃតសាគម្ទំាងគនាះរត្ូវាៃឯករាជយភាពគដើម្បី
បំគពញតួ្នាេីគោយរបសិេធភាព 

 គរៀបចំពិពណ៌ពាណិជជកម្មជដលរបមូ្លផ្តុំអនកេិញ ៃិងអនកលក់ 

 ផ្ែពវផ្ាយពីតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍គៅេីផ្ារខាងគរៅ 

 តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ជាគរចើៃាៃសាគម្សណាា ោរ ៃិង
គភាជៃីយោា ៃ ជដលជញកគចញពីសាគម្រករម្ហុ៊ៃគេសចរណ៍ ៃិងេីភាន ក់ងារ
គេសចរណ៍។ ោ៉ងគៃះកតី គំរូជដលាៃរបសិេធភាពបំផុ្ត្គនាះគឺ តំ្បៃ់ទាក់ទាញ
គ្ញៀវគេសចរណ៍រត្ូវាៃសាគម្ដំគណើ រកំសៃតមួ្យ ជដលាៃលកខណៈ
េូលំេូលាយ ៃិងរួម្បញ្ចូ ល (របគ្េសាជិកភាព)។ 

២.៩.សុវត្ថិភាព ៃិងសៃតិសុខរបស់គ្ញៀវគេសចរណ៍ 

 

 

គរបើរបាស់តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្ខាងគរកាម្គដើម្បជីសវងយល់ពីករមិ្ត្សុវត្ថិភាព ៃិង
សៃតិសុខនៃតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់អនកសរាប់គ្ញៀវគេសចរណ៍។ 

  

តារាងគផ្ទៀងផ្លទ ត់្សុវត្ថិភាព 
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ការវភិាគសៃតិសុខតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 
បាេ/
ចាស 

គេ 

1. 
គត្ើអនកាៃគោលៃគោបាយសុវត្ថិភាព ៃិងសៃតិសុខ ជដល
ជចងចាស់ពីគោលគៅ ៃិងគោលបំណងរបស់អនក ឬគេ? 

  

2. 
គត្ើអនកាៃជផ្ៃការសុវត្ថិភាព ៃិងសៃតិសុខជដលជផ្អកគលើការវភិាគ
ហាៃិ្័យគលើគ្ញៀវគេសចរណ៍គៅតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ 
ឬគេ? 

  

3. 
គត្ើជផ្ៃការសុវត្ថិភាព ៃិងសៃតិសុខរបស់អនកាៃការជណនំា
ចាស់លាស់សរាប់អាជាញ ធររគប់ជាៃ់ថាន ក់ ពាក់ព័ៃធៃឹង
េំនាក់េំៃងជាមួ្យគ្ញៀវគេសចរណ៍ ឬគេ? 

  

4. 
គត្ើអនករួម្បញ្ចូ លអនកជំៃួញមូ្លោា ៃ កនុងការពិភាកាពី
គោលៃគោបាយ ៃិងជផ្ៃការសុវត្ថិភាព ៃិងសៃតិសុខរបស់អនក 
ឬគេ? 

  

5. 
គត្ើអនកាៃប័ណណព័ត៌្ាៃចរម្រះភាស សរាប់គ្ញៀវគេសចរណ៍
ជដលបងាា ញពីគៃលឹះសុវត្ថិភាព ៃិងសៃតិសុខសំខាៃ់ៗបំផុ្ត្ ឬគេ? 

  

9. 
គត្ើតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍របស់អនកផ្តល់លេធភាពដល់ជៃ
ពិការករមិ្ត្ណា? (លអណាស់ រត្ូវជកលអ ឬអៃ់) 

  

10. គត្ើការផ្គត់្ផ្គង់េឹកាៃរគប់រោៃ់ ៃិងាៃគុណភាពលអ ឬគេ?   

11. 
គត្ើគភាជៃីយោា ៃ ៃិងគសវាម្ាូបអាហារទំាងអស់រត្ូវបាៃពិៃិត្យជា
របចាំគដើម្បីធានាអនាម័្យលអ ឬគេ? 

  

12. 

គត្ើសណាា ោរ ៃិងកជៃលងសន ក់គៅទំាងអស់បំគពញតាម្
សតង់ោរគប់រគងអ   ្័យកនុងមូ្លោា ៃ ឬគេ? គត្ើសណាា ោររត្ូវ
បាៃពិៃិត្យជារបចាំគដើម្បីធានាជផ្ៃការសុវត្ថិភាពគរោះអ   ្័យ 
ឬគេ? 

  

13. 
គត្ើាៃជផ្ៃការយថាគហតុ្បចចុបបៃនភាពសរាប់គរោះម្ហៃតរាយ
ធម្មជាតិ្ ឬគេ? 

  

 

14. 

គត្ើអនកគរៀបចំកិចចរបជំុជារបចំាសតីពីសុវត្ថិភាព ៃិងសៃតិសុខជាមួ្យ
តំ្ណាងរោា ្ិបាល ៃិងសហគម្ៃ៍ ឬគេ? 

  

    



 

ILO – កម្មវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកម្មខាន ត្តូ្ចគៅអាស៊ៃ 
 

84 

(រប្ព ៖ សុវត្ថិភាព ៃិងសៃតិសុខគ្ញៀវគេសចរណ៍កនុងសកលគលាក - វធិាៃការជាក់ជសតងសរាប់
តំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍ អងគភាពគេសចរណ៍) 

២.១០. ការរគប់រគងវបិត្តិ 

ការគរៀបចំជផ្ៃការ ការគរត្ៀម្ខលួៃ ៃិងការហវឹកហាត់្សរាប់អំឡុងគពលាៃ
វបិត្តិជាចំណុចសំខាៃ់។ វបិត្តិមួ្យចំៃួៃជដលជះឥេធិពលគលើគ្ញៀវគេសចរណ៍ រួម្ាៃ 
គរោះម្ហៃតរាយធម្មជាតិ្ (ពយុះេីហវុង រញ្ជួ យដី រលកយកែសូ៊ណាមិ្ េឹកជំៃៃ់។ល។) 
ៃិងគហតុ្ការនចដៃយគផ្ែងគេៀត្ (ឆលងចរៃតអ   សៃី អ   រភាពកនុងរបគេស ការជហកបួៃ
ត្វ៉ា គរោះអ   ្័យ)។ 

ជផ្ៃការរគប់រគងវបិត្តិគៅតំ្បៃ់ទាក់ទាញគ្ញៀវគេសចរណ៍គួររួម្បញ្ចូ ល ៖ 

 ការបគងកើត្ “ម្ជឈម្ណឌ លបញ្ញជ  ៃិងរគប់រគង” ជដលអនកគធវើគសចកតីសគរម្ចសំខាៃ់
ៗ ៃិងភាគីេំនាក់េំៃងទំាងអស់របមូ្លផ្តុំោន គដើម្បីរគប់រគងវបិត្តិ 

 ការបគងកើត្រចក/ផ្លូវជគម្លៀសគោយាៃោក់សញ្ញដ បងាា ញផ្លូវ 

 ការបណតុ ះបណាត លអនកគឆលើយត្បបឋម្ គដើម្បីជួយដល់គ្ញៀវគេសចរណ៍កនុងករណី
ចំាបាច់ 

 របព័ៃធេំនាក់េំៃងនផ្ទកនុងគដើម្បីសរម្បសរម្ួលសកម្មភាពគោយរបសិេធភាព 

 ការរគប់រគងរបព័ៃធផ្ែពវផ្ាយ ជដលអាចរួម្បញ្ចូ លរបព័ៃធផ្ែពវផ្ាយកនុងស្សរក 
ៃិងរបព័ៃធផ្ែពវផ្ាយជាតិ្ ៃិងអៃតរជាតិ្។ ចំណុចគៃះទាម្ទារការគរជើសគរ ើស
គោយហមត់្ចត់្ៃូវអនកនំាពាកយជដលបាៃចាត់្តំាងតាម្ឋានាៃុរកម្ ជដលផ្ែពវ 
ផ្ាយដល់ភាគីពាក់ព័ៃធមូ្លោា ៃទំាងអស់។ 

 

 

ភាគីពាក់ព័ៃធគផ្ែងគេៀត្ មិ្ៃថាពាក់ព័ៃធខាល ំងៃឹងជផ្នកៃគោបាយ ៃិងសងគម្
ករមិ្ត្ណាគនាះគេ គួរគសនើសំុការជណនំាគៅរករម្េំនាក់េំៃងជដលបាៃចាត់្តំាង គដើម្បី
ធានាេំនាក់េំៃងសីុសងាវ ក់ោន  ៃិងចាស់លាស់ជាមួ្យពិ្ពខាងគរៅ។ 

  

សាគ ល់ 
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