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ករមងវគគបណតុ ះបDត លសរ�ប់�ច ស់កសិ�ឋ ន�ន តតូចករមងវគគបណតុ ះបDត លសរ�ប់�ច ស់កសិ�ឋ ន�ន តតូចករមងវគគបណតុ ះបDត លសរ�ប់�ច ស់កសិ�ឋ ន�ន តតូចករមងវគគបណតុ ះបDត លសរ�ប់�ច ស់កសិ�ឋ ន�ន តតូច 

ករមងវគគបណតុ ះបDត លកមមវិ ធី  C-BED   សរ�ប់�ច ស់កសិ�ឋ ន�ន តតូចគឺ!វគគបណតុ ះបDត លដំបូងដ៏សមរសបសរ�ប់សិ�ខ �មែដលេចះអកសរតិចតួច និង

�ន.រៈរបេEជន៍សរ�ប់រគប់�ន ែដលចង់ទទួល:នចំេណះដឹងមូល�ឋ ន សតី ពី�របេងកើត និងដំេណើរ�រ)ជីវកមម។ សិ�ខ �មនឹងែសវងរកឱ�សេដើមបី េធវើ�រYល ស់បតូ រកនុងជីវិតរបស់

ខលួន មរយៈ�រែសវងរក ឬYល ស់បតូ រ មុខរបរ ឬែកលមអលកខខណឌ �រ"ររបស់ខលួន។ ពួកេគនឹងទទួល:នសមតថ^ពសំ�ន់ៗកនុងដំេណើរ�រ)ជីវកមម និង�រសិកaសំ�ន់ៗ។ 

សរ�ប់ព័ត៌�នសតីពីលកខណវិនិចឆ័យកនុង�រេរជើសេរីស សិ�ខ �ម សូម)នគេរ�ងកមមវិ ធីសិកa C-BED។  បnទ ប់ពីបញចប់វគគបណតុ ះបDត ល សិ�ខ �មនឹង ៖ 

• ទទួល:នចំេណះដឹងសតី ពី�រអភិវឌឍសហរ�ស 

• ទទួលជំnញសំ�ន់ៗកនុង�រពិxរDពី�រ"រស�ត នុពល ឬ.ថ ន^ព�រ"របចចុបបនន 

• បេងកើនចំេណះដឹងសតី ពី�រអភិវឌឍសហរ�ស 

• ែសវងយល់ពីជំtនេផសងៗកនុង�រxប់េផតើម ឬែកលមអ)ជីវកមម 

• ពរងឹងទំនុកចិតតកនុង�រសេរមចចិតត េរៀបចំែផន�រ និងxត់វិ�ន�រេ-ៃថង�ងមុខ 

• ដឹងពីស�ត នុពលៃនទំnក់ទំនង និងកិចចសហ�រ។ 

.រចំេUះរកុមសិ�ខ �ម.រចំេUះរកុមសិ�ខ �ម.រចំេUះរកុមសិ�ខ �ម.រចំេUះរកុមសិ�ខ �ម 

េរ�យេពលបញចប់វគគបណតុ ះបDត លកមមវិ ធី C-BED អនកនឹង�នែផន�រច�ស់�ស់សរ�ប់ជំtន!ក់ែសតងមួយចំនួនែដលអនក)ចេរបើរ:ស់េដើមបីxប់េផតើម ឬ

ែកលមអ)ជីវកមមរបស់អនក។ អនកនឹង�ន�រយល់ដឹង�ន់ែតេរចើនពីេ�ល�រណ៍រគឹះៃន�រេធវើ)ជីវកមម េហើយអនកនឹង:នxប់េផតើមបេងកើតទំnក់ទំនង!មួយអនកេផសងេទៀតកនុងសហ

គមន៍ ែដល)ចជួយ ឬសហ�រ!មួយអនកេដើមបីសេរមច:នេ!គជ័យរួមេ-េពល�ងមុខ។ 

វិ ធី.រសតៃនវគគបណតុ ះបDត លេនះ �នលកខណៈខុសែបលកពីអភិរកមអប់រំ របៃពណី េUលគឺមិន�នរគូបេរងៀន រគូឧេទទស ឬអនកជំnញេដើមបី ជួយអនកេឡើយ។ ផទុយេsវិញ 
អនកនឹងរតូវសហ�រ�ន េធវើ�រ!រកុម េដើមបីអនុវតតម�រែណnំ!ជំtន.មញញៗសរ�ប់កិចច ពិ^កa និងសកមម^ពកនុងេសៀវេwែណnំវគគបណតុ ះបDត លេនះ។ េ�យ.រែតមិន

�នរប�នរកុម ស�ជិករកុមyំងអស់គួរបតូ រ េវន�ន )នព័ត៌�ន និង�រែណnំឲយស�ជិករកុម.ត ប់ េហើយស�ជិករកុមyំងអស់នឹងែចករំែលក�រទទួលខុសរតូវេលើ�រម�ន

េពលេវ�។ មវិធីថមី េនះ េយើងនឹងសិកaពី�ន េsវិញេsមក មរយៈ�រែចករំែលកមតិេEបល់ ជំnញ ចំេណះដឹង និងបទពិេ.ធន៍។ េដើមបីសេរមចកិចច�រេនះ ស�ជិក

រកុមyំងអស់រតូវចូលរួមកនុងកិចចពិ^កa។  

មុនេពល និងេរ�យេពលវគគបណតុ ះបDត ល អនកនឹងរតូវ:នេសនើឲយបំេពញ�រសទង់មតិ មួយេដើមបី ែសវងយល់ពីឥទធិពលៃនវគគបណតុ ះបDត ល។ ព័ត៌�នyំងេនះនឹងរតូវរកa

!ស�ង ត់ និងេរបើរ:ស់េដើមបី ែកលមអឯក.រវគគបណតុ ះបDត ល ក៏ដូជ!�រេរៀបចំកមមវិ ធី េ-ៃថង�ងមុខ។ សិ�ខ �មមួយចំនួន)ចនឹងរតូវ:នyក់ទងេ-ៃថង�ងមុខ េរ�យរយៈ

េពល ៣ ៦ ឬ ១២ ែខ េដើមបី បំេពញ�រសទង់មតិមួយេទៀតសរ�ប់�រសិកaពីែផន�រ)ជីវកមមរបស់អនក។ 

�រែណnំកនុងេសៀវេwែណnំវគគបណតុ ះបDត លេនះ �នលកខណៈ"យរសួលអនុវតតម និង:នផតល់ េពលេវ�កំណត់សរ�ប់ជំtននីមួយៗផងែដរ។ សូមស�គ ល់

ស?ញ yំងេនះ ៖ 

 

 

 

 

ស?ញ េនះ�នន័យJ សូម)នឲយឮៗ។ 

 

េ-េពលអនកេឃើញស?ញ េនះ �នន័យJ អនកកំពុង)ន�រែណnំ និង េធវើសកមម^ព។ 

 



ILO – កមម វិ ធី�រ របកួតរបែជង វិស័យ)ជីវកមម�ន ត តូចេ-).៊ន viii

 

 

 

 

 

 

មុនេពលអនកxប់េផតើមវគគបណតុ ះបDត ល សូមអនុវតតមជំtន.មញញៗ�ងេរ�មេដើមបេីរតៀមេរៀបចំ។ 

• បំេពញ�រសទង់មតិមុនេពលxប់េផតើមវគគបណតុ ះបDត ល។ សួរអនកេរៀបចំ របសិន េបើអនកមិន�នឯក.រចមលង ឬមិនyន់:នបំេពញ�រសទង់មតិេnះ។ 

• ែបងែចក!រកុមតូចៗែដល�នស�ជិក ៥-៧ nក់។ អនកេរៀបចំនឹងែណnំអនកពីវិ ធីសេរមច�រ"រេនះ:នលអបំផុត។ 

• េរីសស�ជិករកុម�ន ក់សរ�ប់សម័ រគចិតតxប់េផតើមវគគបណតុ ះបDត ល ឲយេធវើ! “អនក)នកនុងរកុម”។ “អនក)នកនុងរកុម” �នតួnទី)នព័ត៌�ន និង�រែណnំ

សកមម^ពឲយស�ជិករកុម.ត ប់។ �ល់ស�ជិករកុមែដលេចះអកសរ)ចេធវើ! “អនក)នកនុងរកុម” :ន េហើយអនកគួរបតូ រ េវនស�ជិករកុមឲយេធវើ! “អនក)នកនុង

រកុម” កនុងវគគបណតុ ះបDត លេនះ។  

ស�ជិករកុមyំងអស់រតូវទទួលខុសរតូវេលើ�រពិនិតយេពលេវ� បុ៉ែនតស�ជិករកុម�ន ក់គួររតូវ:នេរជើសេរីសសរ�ប់វគគបណតុ ះបDត លនីមួយៗ េដើមបី រំលឹករកុមេ- 
េពលេវ�កំណត់សរ�ប់ជំtនមួយ :នមកដល់។ អនកមិនxំ:ច់អនុវតតមេពលេវ�កំណត់តឹងរឹងេពកេnះេទ បុ៉ែនតអនករតូវរគប់រគងេពលេវ�សរ�ប់វគគបណតុ ះបDត លyំង

មូល។ របសិនេបើសកមម^ពមួយ�នរយៈេពលយូរ!ងេពលេវ�កំណត់ សូមពzEមសនសំសំៃចេពលេវ�កនុងសកមម^ពេផសងេទៀតេដើមបី រកaតុលយ^ព។ 

ស�ជិករកុមyំងអស់ នឹងទទួល:នេសៀវេwែណnំវគគបណតុ ះបDត លដូច�ន ។ ស�ជិក)ចនឹងបំេពញ�រ"រ!បុគគលកនុង�រែណnំyំងេនះ  ទនទឹមនឹង�រ"រ!

រកុម។ រកុម)ចបំេពញសកមម^ពរួម�ន េលើរក�សYទ ំងធំ របសិនេបើ�ន។ 

 

 

សមូចលូសមូចលូសមូចលូសមូចលូរមួកនុងរមួកនុងរមួកនុងរមួកនុងវគគបណតុ ះបDត លវគគបណតុ ះបDត លវគគបណតុ ះបDត លវគគបណតុ ះបDត លេ�យរកី�យេ�យរកី�យេ�យរកី�យេ�យរកី�យ! 

េរបើ រ:ស់រក�សYទ ំងធំ ែដល�នកនុងឧបសមព័នធ១។ របសិនេបើអនកមិន�នរក�សYទ ំងធំ សូមេរបើ រក�សបែនថម ឬេសៀវេwែណnំវគគបណតុ ះបDត ល។ 

 
 

ស?ញ េនះប"ហ ញអនកពីេពលេវ�:៉ន់.ម នៃនវគតបណតុ ះបDត ល។ 

 

េ-េពលអនកេឃើញស?ញ េនះ សូមែចករំ ែលកព័ត៌�នកនុងរកុម។ 
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វគគបណតុ ះបDត លទី ១ ៖ 
េសចកតីេផតើម 



ILO – កមម វិ ធី�រ របកួតរបែជង វិស័យ)ជីវកមម�ន ត តូចេ-).៊ន 1

វគគបណតុ ះបDត លទីវគគបណតុ ះបDត លទីវគគបណតុ ះបDត លទីវគគបណតុ ះបDត លទី ១១១១ ៖៖៖៖ េសចកតីេផតើមេសចកតីេផតើមេសចកតីេផតើមេសចកតីេផតើម 

 

 

 

កនុងវគគបណតុ ះបDត លេនះ េយើងនឹងេធវើសកមម^ពពីរេដើមបីឲយសិ�ខ �ម.គ ល់�ន  និងយល់ដឹងពីវិ ធី.រសតៃនវគគបណតុ ះបDត លកមមវិ ធី C-BED។ វគគេនះ�ន

េ�លបំណងសិកaពី�ន េsវិញេsមក កនុងេពលេធវើសកមម^ពកនុងវគគបណតុ ះបDត លyំង ៧។ េយើងសិកaេ�យមិន�នរគូបេរងៀនេឡើយ។ ដូេចនះ េយើងគួរជួយ�ន ែចករំែលកគំនិត 
និងបទពិេ.ធន៍េផសងៗ និងសួរសំណួរកនុងរកុម របសិនេបើ េយើងមិនយល់េ�លគំនិត ឬសកមម^ពDមួយ។ 

សកមម^ពសកមម^ពសកមម^ពសកមម^ព ១១១១ កកកក ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�រ.គ ល់�ន.គ ល់�ន.គ ល់�ន.គ ល់�ន  

កនុងសកមម^ព ១ ក អនកនឹង.គ ល់សិ�ខ �មដៃទេទៀតកនុងរកមុ និងសិកaពី)ជីវកមមកសិកមមេsវិញេsមក។ 

េនះ!កមមវិធី ែដលេរៀបចំ េឡើងេដើមបី “បេរងៀន�ន េ�យមិន�នរគូបេរងៀន” និងផតល់លទធ^ពសរ�ប់�រ េរៀនសូរតពីបទពិ េ.ធន៍Yទ ល់ខលួន និងពី�ន េsវិញេsមក។ អនកនឹងរតូ វ�យតៃមល

សកមម^ពកសិកមមរបស់អនក និង�ន់ែត�នលកខណៈ!សហរគិនកនុង�រxត់ទុកកសិ�ឋ នរបស់អនក !)ជីវកមម ែដលរតូ វបេងកើតរ:ក់ចំណូលរគប់ រ�ន់ និង)tរសរ�ប់រគួ.រ។ 

សិ�ខ �ម�ន ក់ៗរតូវ េបើកគំនិតឲយទូ�យ និងពzEមរិះគិតេលើសពីអវី ែដល!ជំេនឿ និងសកមម^ពកសិកមមបចចុបបននរបស់ខលួន េដើមបី ែសវងយល់ពីគំនិតថមីៗ។ មិនរតូវ�ែរក

កនុង�រផតល់មតិេEបល់ថមីៗដល់)ជីវកមមរបស់អនកេឡើយ មិនJមតិេnះែបលកE៉ងDេnះេទ េរUះេនះ!�រគិតដ៏េ!គជ័យរបស់សហរគិន បុ៉ ែនតអនករតូវេរៀនសូរតពីអនកដៃទ និង

សកមម^ពកសិកមម របស់អនកជិត�ង ែដល)ចទទួល:នេ!គជ័យ ឬប�ជ័យ។ បnទ ប់ពីបញចប់វគគបណតុ ះបDត លេនះ អនកនឹងយល់ដឹង�ន់ែតេរចើនពីកសិ�ឋ នរបស់អនក ែដល�ន

លកខណៈ!)ជីវ

កមម េរចើនែផនក 

(�ំដុះ ចិញចឹម

សតវ។ល។) និង�ន់ែត�នទំនុកចិតតកនុង�រេធវើ េសចកតីសេរមច!យុទធ.រសតពីទិសេ�)ជីវកមមអnគតរបស់អនក។ 

 

ស�ជិក�ន ក់ៗគូរែផនទីប"ហ ញពី)ជីវកមមកសិកមមរបស់ខលួន និង�ក់ស?ញ ស�គ ល់ច�ស់�ស់។ ែផនទីេនះគួរប"ហ ញពីទីំងៃនផទះកសិ�ឋ ន សួនបែនល ទី�ល េ�ងសតុក

ទុកទិននផល រពំែដន ផលូ វ។ល។ (៥ nទី) 

1. ស�ជិក�ន ក់ៗែណnំខលួនឲយស�ជិកេផសងេទៀត.គ ល់ េ�យប"ហ ញែផនទី និងពនយល់ពី)ជីវកមមរបស់ខលួន (២ nទី/�ន ក់) 

2. ស�ជិករគប់រូបពយួរ ែផនទី)ជីវកមមរបស់ខលួនេលើជ?ជ ំង។ 

កនុងសកមម^ពទី ១ េនះ េយើង:ន.គ ល់�ន បែនថមេទៀត និងប"ហ ញពីគំនូ រកសិ�ឋ ន។ ឥឡូវេនះ េយើង)ចបនតេsសកមម^ពបnទ ប់:ន។ អនកគួ រxំJ )ជីវកមមកសិកមមគឺដូច�ន  
នឹង)ជីវកមម េផសងេទៀតែដល�នផលិតផល និងេស�ែដរ។ )ជីវកមមកសិកមម េ!គជ័យលក់អវី ែដលអតិថិជនរតូ វ�រ ឬចង់:នកនុងទីផaរ កនុងតៃមលែដលសមរសបសរ�ប់ពួកេគ។ )ជីវកមម

េនះក៏គួ រផតល់ រ:ក់ចំណូល និង^ពរីក�យដល់អនកផងែដរ។ 

សកមម^ពសកមម^ពសកមម^ពសកមម^ព ១១១១ ខខខខ ៖៖៖៖ កតកតកតកត កំណត់េ!គជ័យកំណត់េ!គជ័យកំណត់េ!គជ័យកំណត់េ!គជ័យកនុង)ជីវកមមកនុង)ជីវកមមកនុង)ជីវកមមកនុង)ជីវកមម 

េ�លេ�ៃនសកមម^ពេនះគឺេដើមបីប?ជ កព់)ីជីវកមមកសិកមមលអរបេសើរ និងជួយអនកកនុង�រេYត ត)ទិ^ពយុទធ.រសតេផសងៗ។ 

   

ខលឹម.ខលឹម.ខលឹម.ខលឹម.រសេងខបរសេងខបរសេងខបរសេងខប ៃនវគគបណតុ ះបDត លៃនវគគបណតុ ះបDត លៃនវគគបណតុ ះបDត លៃនវគគបណតុ ះបDត ល 

៥៥៥៥០០០០ nទីnទីnទីnទី 

 

១៥១៥១៥១៥ nទីnទីnទីnទី 

៣៥៣៥៣៥៣៥ nទីnទីnទីnទី 



ILO – កមម វិ ធី�រ របកួតរបែជង វិស័យ)ជីវកមម�ន ត តូចេ-).៊ន 2

 

1. របសិនេបើអនកមិនសថិតកនុងរកុមតូច សូមបេងកើតរកុមតូចែដល�នស�ជិក ៥-៧ nក់។ រកុម)ចបេងកើតេឡើងកនុងចំេDមអនកែដល�ន)ជីវកមមកសិកមមដូច�ន  

2. េធវើ�រ!គូេដើមបី ពិ^កaពីកត )ជីវកមមកនុងករមងUកយគនលឹះកនុង�ង ១ ខ (១) មុនេពលបំេពញ�ង ១ ខ (២) !លកខណៈបុគគល (៨ nទី) 

3. ប"ហ ញពីជេរមើសរបស់អនកឲយរកុម:នដឹង និងពនយល់ពី�រេរជើសេរីសរបស់អនក (១០ nទី) 

4. េ-េពលរកុមពិ^កaពីជេរមើសេផសងៗ និងរពមេរពៀងេលើកត  ៣-៦ ែដលសំ�ន់បំផុតសរ�ប់កំណត់^ពេ!គជ័យកនុង)ជីវកមមកសិកមម (១៥ nទី)។ 

 



ILO – កមម វិ ធី�រ របកួតរបែជង វិស័យ)ជីវកមម�ន ត តូចេ-).៊ន 3

�ង ១ ខ (១) ៖ Uកយគនលឹះ 

ទីំង)ជីវកមមកសិកមម   បេចចកេទសលក់�ច់    ចំDយេលើ វតថុ�តុ េដើម 

 
កំណត់ៃថល:នលអ   ដឹងពីចំDយកនុង)ជីវកមម   ដឹងពីចំនួនរ:ក់ែដលេគជំUក់ 

 
ផលិតផល�នគុណ^ពលអ  ដឹងពី រ:ក់ចំណូលរបស់អនក   សមតថ^ពyក់yញអតិថិជនថមី 

 
តរមូ វ�រេឡើងចុះមរដូ វ�ល  ^ព)ចរក:នៃនវតថុ�តុ េដើម   ទំnក់ទំនង!មួយឈនួញកនុងមូល�ឋ ន 

 
�រសតុកទុក:នលអ   មិន�នវតថុ�តុ ែដលខូចគុណ^ព  កមមករ�នផលិត^ព 

 
ដឹងពីកិចច�ររបxំៃថង របស់អនក  លទធ^ព)ចរកទឹក    លទធ^ព)ចរកស�ភ រ និង េរគឿងបnល ស់ 

 
�រលក់េ�យYទ ល់កនុងទីផaរ  �រេរៀបចំ ែផន�រ:នលអ   �រម�ន.ច់រ:ក់របស់អនក 

 
�រកត់រចូលបញជី:នលអ  េពញចិតតនឹង)ជីវកមមកសិកមម របស់អនក  ស�ភ រេ-ដំេណើរ�រលអ 

 
ដឹងពីកិចច�រ របស់កមមករ  ដឹងពីតរមូ វ�ររបស់អតិថិជន   អតិថិជន�នតរមូ វ�រខពស់ 

 
អនកទិញេ.ម ះរតង់   ដឹងពីប?ហ ែដល)ចេកើត�ន 

 

  



ILO – កមម វិ ធី�រ របកួតរបែជង វិស័យ)ជីវកមម�ន ត តូចេ-).៊ន 4

�ង ១ ខ (២)៖ កត )ជីវកមមសំ�ន់ៗ 

 កត )ជីវកមមសំ�ន់ៗ (រសង់េចញពីUកយគនលឹះ) មូលេហតុ ៃន�រេរជើសេរីស របសិទធ^ព)ជីវកមម របស់អនកUក់ព័នធនឹងចំណុចេនះ 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4    

 

 

កនុងសកមម^ពេនះ អនក:នេYត តេលើកត មួយចំនួនែដលកំណត់^ពេ!គជ័យកនុង)ជីវកមមកសិកមម។
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វគគបណតុ ះបDត លទី ២ ៖ 
�រេធវើទីផaរឱយរបេសើរ 

 



ILO – កមម វិ ធី�រ របកួតរបែជង វិស័យ)ជីវកមម�ន ត តូចេ-).៊ន 7

វគគបណតុ ះបDត លទីវគគបណតុ ះបDត លទីវគគបណតុ ះបDត លទីវគគបណតុ ះបDត លទី ២២២២ ៖៖៖៖ ����រេធវើរេធវើរេធវើរេធវើទីផaរលអរបេសើរទីផaរលអរបេសើរទីផaរលអរបេសើរទីផaរលអរបេសើរ 

 

 

 

កនុងវគគបណតុ ះបDត លេនះ អនកនឹងេYត តេលើសកមម^ពលអ និងមិនលអមួយចំនួនកនុង�រេធវើ ទីផaរ េដើមបីឲយអនកដឹងពីរេបៀបេធវើ ទីផaរផលិតផលកសិកមម របស់អនកឱយ:នរបេសើ

រ។ េរqពីេនះ អនកនឹងេYត តេលើប?ហ មួយចំនួនែដលUក់ព័នធ នឹង�រេរៀបចំថវិ� �រកំណត់ៃថលលក់ និងចំDយ។ អនករតូវ េធវើសកមម^ព ២។ 

េដើមបីផគត់ផគង់)ជីវកមមកនុងឧសaហកមមេទសចរណ៍ រប�រសំ�ន់រតូវេធវើ ទីផaរ)ជីវកមមរបស់អនក េដើមបីឲយអនកទិញ:នដឹងពីកសិ�ឋ នរបស់អនក។ !ញឹក�ប់  សDឋ �រ 
និងេ^ជនីយ�ឋ នចង់ទទួល:ន�រផគត់ផគង់ ពីកនុងមូល�ឋ ន បុ៉ែនតពួកេគមិន.គ ល់កសិករកនុងតំបន់េឡើយ។ អនករតូវផសពវផaយពី)ជីវកមមរបស់អនក។ 

សកមម^ពសកមម^ពសកមម^ពសកមម^ព ២២២២ កកកក ៖៖៖៖ េ�ល�រណ៍េ�ល�រណ៍េ�ល�រណ៍េ�ល�រណ៍ P ៥៥៥៥ 

កនុងសកមម^ព ២ ក អនកនឹងពិxរDពសីកមម^ពេធវើទីផaរមយួចំនួនសរ�ប់)ជីវកមមកសិកមម និងប?ហ ែដលUក់ព័នធនឹង�រេរៀបចថំវិ� �រកំណត់ៃថលលក់ និងចំDយ។ 

 

1. អនក)នកនុងរកុមនឹង)នឮៗ ពីេរឿង�៉វរបស់រគួ.រ Tem។ កនុងេពល)នេnះ ស�ជិកេផសងេទៀតគួរ.ត ប់ពីេ�ល�រណ៍ P ៥ 

(ផលិតផល ទីំង ៃថល �រផសពវផaយ និងមនុសស) (៥ nទី) 

2. េធវើ�រ!រកុមេដើមបី កំណត់ P ៥ សរ�ប់�រ"រកសិកមមរបស់រគួ.រ Tem  និងបំេពញ�ង ២ ក (ែផនកទី ១) (១០ nទី) 

3. ពិ^កaកនុងរកុមពីសំណួរ សតីពីបទពិេ.ធន៍កសិ�ឋ នចិញចឹម�ន់របស់រគួ.រ Tem �ងេរ�ម  (១០ nទី) ៖ 

• េតើរគួ.រ Tem យល់ពី�រផគត់ផគ ង់មរដូវ�ល និងបំេពញតរមូវ�រ.ច់�ន់កនុងទីផaរមូល�ឋ ន ឬេទ?  ឬក៏ពួកេគគួរលក់េ-េពលេរ�យ? 

• េតើ�នឱ�សលក់េsទីផaរេផសងេទៀត ែដលពួកេគគួរែត:នពិxរD ឬេទ? 

• េតើពួកេគ:នផលិតអវី ែដលអតិថិជនកនុងមូល�ឋ នរតូវ�រ ឬេទ? 

1. ពិ^កaកនុងរកុមពីរេបៀបេផសងេទៀត ែដលអនកគួរ រគប់រគងកសិ�ឋ នចិញចឹម�ន់ េរqពីរេបៀបរបស់រគួ.រ Tem។ បំេពញ�ង ២ ក (ែផនក ខ) េដើមបី

ប"ហ ញពីរេបៀប ែដលរកុមរបស់អនកនឹងេធវើ កិចច�រខុសពីរគួ.ររបស់ Tem េដើមបីទទួល:នេ!គជ័យ!ងេនះ (១០ nទី)។ 

េរឿង�៉វេរឿង�៉វេរឿង�៉វេរឿង�៉វ របស់រគួ.ររបស់រគួ.ររបស់រគួ.ររបស់រគួ.រ Tem 

រគួ.រ Tem :នេsេលងេ�កពូេ-ទីរកុង។ េ�កពូ:នរ:ប់ពី)ជីវកមម�ន តតូចរបស់�ត់ែដលផតល់រ:ក់ចំេណញ េnះគឺ�រចិញចឹម និងលក់�ន់កនុងទីផaរ

មូល�ឋ ន។ រគួ.រ Tem :នរតឡប់មកភូមិវិញ និងទូរស័ពទេsមិតតភកតិមួយចំនួន។ រគួ.រេនះ:នរ:ប់មិតតភកតិ ពីតរមូវ�រ�ន់!េរចើនកនុងតំបន់ និងេសនើឲយ�ន�រេធវើ)ជីវ

កមមេនះyំងអស់�ន ។ រគប់�ន :នយល់រពម េហើយពួកេគ:នចូលរួមចំែណក!រ:ក់រគប់រ�ន់េដើមបី ទិញកូន�ន់)យុ ១ ៃថង ចំនួន ២៥ ក�ល។ េ-ៃថងបnទ ប់ ស�ជិកពីរnក់

កនុងរកុម:នេsទីរកុងេដើមបី ទិញ�ន់។ េ-េពលេsដល់ទីេnះ មិន�ន�ន់េ-សល់េឡើយ េ�យ.រែតតរមូវ�រខពស់។ ដូេចនះ ពួកេគរតូវចំDយេពលមួយយប់េ-ទីរកុងេដើមបី

៥៥៥៥៥៥៥៥ nទីnទីnទីnទី 

 

ខលឹម.ខលឹម.ខលឹម.ខលឹម.រសេងខបរសេងខបរសេងខបរសេងខប ៃនវគគបណតុ ះបDត លៃនវគគបណតុ ះបDត លៃនវគគបណតុ ះបDត លៃនវគគបណតុ ះបDត ល 

៣៥៣៥៣៥៣៥ nទីnទីnទីnទី 
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ទិញកូន�ន់េ-ៃថងបnទ ប់។ េ�យ.រែតពួកេគរតូវចំDយរ:ក់មួយចំនួនេលើ)tរ និងកែនលង.ន ក់េ- ពួកេគ)ចទិញ:នែតកូន�ន់ ១៥ ក�លបុ៉េDណ ះ។ 

េ-េពលរតឡប់មកភូមិវិញ ពួកេគដឹងJ ពួកេគក៏រតូវទិញចំណី�ន់ផងែដរ។ បងបអូនជីដូនមួយ�ន ក់របស់រគួ.រេនះ:នxប់េផតើមសង់េ�ង�ន់ ចំែណកមិតតភកតិ របស់

រគួ.រេនះ:នេsទិញចំណី�ន់ពីtងកនុងភូមិ។ ��នតៃមលៃថល បុ៉ែនត�នគុណ^ពyប េ�យ.រែតtងេnះមិន)ចទិញចំណីថមីៗេរៀង�ល់ស:ត ហ៍។ េ-ៃថងបnទ ប់ �ន់ ៣ 

ក�ល:ន"ប់កនុងរទុង េ�យ.រ)�ស�តុេqត  និងមិនyន់�នដំបូល�រUររតឹមរតូវ។   េ-អំឡុងពីរបីស:ត ហ៍បnទ ប់ មិតតភកតិ និងរគួ.រ Tem :នបតូ រេវន�ន េមើលែថ

កូន�ន់។ �ន់:នឈឺ"ប់�ន់ែតេរចើន េហើយចុងេរ�យ េ-សល់�ន់ែត ៧ ក�លបុ៉េDណ ះ។ េ-ទីបំផុត កូន�ន់:នធំ�ត់លមមនឹងលក់េចញ។ E៉ងេនះកតី កនុងភូមិេនះ មិន

�ននរDចង់ទិញេឡើយ េរUះពួកេគសុទធែតចិញចឹម�ន់េរៀងខលួន។ េ�យ.រែតតរមូវ�រyប ពួកេគ:នយក�ន់េsលក់េ-ទីផaរកនុងទីរកុង។ 

េ-ទីេnះ រគប់�ន សុទធែតលក់�ន់ ែដល�នសុខ^ពលអ និងធំ!ង�ន់របស់ពួកេគ។ !ក់ែសតង រគួ.រ Tem xប់េផតើមដឹងJ�ន^ពចរមុះ�ន !េរចើនកនុងទីផa

រ។ េ-េពលពួកេគ)ចលក់�ន់តូចៗរបស់ខលួន ពួកេគដឹងJ ពួកេគមិនទទួល:នរ:ក់ចំេណញសរ�ប់�រវិនិេEគដំបូងេនះេឡើយ។ េ-េពលរតឡប់មកផទះវិញ ពួកេគ:ន

ពិ^កaពីចំណុចអវិជជ�ន។ 
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�ង�ង�ង�ង ២២២២ (កកកក) ៖៖៖៖ េរឿង�៉វេរឿង�៉វេរឿង�៉វេរឿង�៉វ របស់រគួ.ររបស់រគួ.ររបស់រគួ.ររបស់រគួ.រ Tem 

 

ែផនក (ក) 

 

ផលិតផល 

 

 

ទីំង/�រែចកxយ 

 

 

ៃថល 

 

 

�រផសពវផaយ 

 

មនុសស 

យុទធ.រសតទីផaររបស់រគួ.រ Tem      

េតើអនកែកលមអយុទធ.រសតេតើអនកែកលមអយុទធ.រសតេតើអនកែកលមអយុទធ.រសតេតើអនកែកលមអយុទធ.រសតទីផaរទីផaរទីផaរទីផaរ របស់របស់របស់របស់ រគួ.ររគួ.ររគួ.ររគួ.រ Tem េ�យេ�យេ�យេ�យរេបៀបDរេបៀបDរេបៀបDរេបៀបD? 

 

ែផនក (ខ) 

 

ផលិតផល 

 

 

ទីំង/�រែចកxយ 

 

 

ៃថល 

 

 

�រផសពវផaយ 

 

មនុសស 

�រែកលមអកនុងរកុមរបស់អនកចំ េUះយុទធ.រសតទីផaរ

របស់រគួ.រ Tem 
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កនុងសកមម^ពេនះ អនក:នឆលុះប?ច ំងពីចំណុចអវិជជ�នកនុង)ជីវកមម របស់រគួ.រ Tem ។ េរqពីេនះ អនក:នេYត តេលើចំណុចែដលអនកនឹងេធវើ:នលអ!ងេនះ និងតួnទីៃនេ�ល

�រណ៍ P ៥។ 

សកមម^ពសកមម^ពសកមម^ពសកមម^ព ២២២២ ខខខខ ៖៖៖៖ �រែកលមអ�រែកលមអ�រែកលមអ�រែកលមអយុទធ.រសតយុទធ.រសតយុទធ.រសតយុទធ.រសតទីផaរទីផaរទីផaរទីផaរ របស់របស់របស់របស់អនកអនកអនកអនក 

កនុងសកមម^ព ២ ខ អនកនឹងេYត តេលើ រ េបៀបែកលមអយុទធ.រសតទីផaររបស់អនក។ ខណៈែដលអនកេធវើសកមម^ពេនះ សូមពzEមគិតពីតរមូ វ�រកនុងឧសaហកមមេទសចរណ៍។ �រចងxំពី

ចំណុចេនះ នឹងជួយឲយ)ជីវកមម របស់អនក�ល យ!អនកផគត់ផគង់ដ៏លអកនុងឧសaហកមមេនះ។ 

 

 

1. េធវើ

�រ!រកុមេដើមបីឆលុះប?ច ំងពីអវី ែដលអនក:នសិកaពីយុទធ.រសតទីផaរ និងបំេពញ�ង ២ ខ ែដលប"ហ ញពីយុទធ.រសតទីផaរបចចុបបនន និងរេបៀបែដលអនកចង់ែក

លមអ (១០ nទី)។ 

2. ប"ហ ញពី�រYល ស់បតូ រ របស់អនកកនុងរកុម និងពិ^កaពីលទធផល!មួយ�ន ។ រួម�ន កំណត់ពី�រYល ស់បតូ រ)ជីវកមមកនុងេ�ល�រណ៍ P ៥ ែដលនឹងផតល់លទធផលលអបំផុត

សរ�ប់)ជីវកមមរបស់អនក (១០ nទី)។ 

២០២០២០២០ nទីnទីnទីnទ ី
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កនុងវគគបណតុ ះបDត លេនះ អនក:នឆលុះប?ច ំងពយីុទធ.រសតទីផaររបស់អនក មុនេពលេរៀបចែំផន�រេដើមបីែកលមអយុទធ.រសតបចចុបបននរបស់អនក។ 

�ង�ង�ង�ង ២២២២ ខខខខ ៖៖៖៖ យុទធ.រសតទីផaរយុទធ.រសតទីផaរយុទធ.រសតទីផaរយុទធ.រសតទីផaរ របស់របស់របស់របស់អនកអនកអនកអនក និង�រនិង�រនិង�រនិង�រ ែកលមអែកលមអែកលមអែកលមអ 

 

 

 

ផលិតផល 

 

 

ទីំង/�រែចកxយ 

 

 

ៃថល 

 

 

�រផសពវផaយ 

 

មនុសស 

យុទធ.រសតទីផaរបចចុបបននរបស់ខញុំ 

 

 

 

 

 

 

    

�រYល ស់បតូ រ វិធី េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូ វ 
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វគគបណតុ ះបDត លទី ៣ ៖ 
�របេងកើនគុណ^ព 
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វគគបណតុ ះបDត លវគគបណតុ ះបDត លវគគបណតុ ះបDត លវគគបណតុ ះបDត លទីទទីីទី ៣៣៣៣ ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�របេងកើនគុណ^ពបេងកើនគុណ^ពបេងកើនគុណ^ពបេងកើនគុណ^ព 

 

 

 

 

កនុងវគគបណតុ ះបDត លេនះ អនកនឹងេYត តេលើរេបៀបបំេពញតរមូវ�ររបសអ់តិថិជន។ អនករតូវេធវើសកមម^ព ១។ 

(៥ nទី) េដើមបីបំេពញតរមូវ�ររបសអ់តិថិជន (និងអតិថិជនស�ត នុពល) អនករតូវយលច់�សពី់តរមូវ�រyងំេnះ   េ�យែផអកេលើជំnញទីផaរែដលអនក:នសកិaកនងុវគគបណតុ ះប

Dត លទី ២។ បnទ ប់ពី:នែសវងយល់ពីតរមូវ�រ និង�ររំពឹងទុករបស់អតិថិជន រប�រសំ�ន់រតូវបំេពញេលើសពី�ររំពឹងទុកេnះ។ របសិនេបើអនក)ចរកaករមិតេលើសពី�ររំពឹងទុក េnះអតិថិនជន

នឹងរតឡប់មក�ន់)ជីវកមមរបសអ់នកវិញ និងផសពវផaយបនតេទៀតផង។ 

ផលិត^ពសំេ�េលើ�រេធវើ�រេ�យ�ល សៃវ មិនធងន់ធងរ។ �រ�nJ ផលិតផលរបស់អនកបំេពញតរមូវ�រ និង�ររំពឹងទុករបសអ់តិថិជន !រប�រសំ�ន់សរ�ប់េ!គជ័យ)ជីវកមម

កសិកមមរបស់អនក។ E៉ងេនះកតី )ជីវកមមែដលេ!គជ័យបំផុតែតងបំេពញេលើស�ររំពឹងទុករបសអ់តិថិជន។ �រេរបើរ:សរ់បព័នធម�នគុណ^ពនឹងជួយែកលមអគុណ^ពផលិតផល និងេស�

សរ�ប់អតិថិជន។ 

ចំណុចេនះ)ច�ន់ែតសំ�ន់      េ-េពលអនកផគត់ផគង់ឲយឧសaហកមមេទសចរណ៍។ វិស័យេនះ)ច�នតរមូវ�រេរចើនេលើគុណ^ពខពស ់ និងរតូវ�n^ពេ-រសស់ និងគុណ^ព

)tរែដលពួកេគផតល់ឲយអតិថិជន។ 

សកមម^ពសកមម^ពសកមម^ពសកមម^ព ៣៣៣៣ កកកក ៖៖៖៖ �របំេពញ�របំេពញ�របំេពញ�របំេពញេលើសេលើសេលើសេលើស�ររំពឹងទុករបស់�ររំពឹងទុករបស់�ររំពឹងទុករបស់�ររំពឹងទុករបស់អតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជន 

កនុងសកមម^ព ៣ ក អនកនឹងរបមូលេEបល់រតឡប់ពីរកុមសតីពី រ េបៀបែដលអនក)ចែកលមអ)ជីវកមម និងបំ េពញេលើ�ររំពឹងទុករបស់អតិថិជន។ 

 

1. កនុង�ង ៣ ក គូរប"ហ ញកត ពីរែដលអនកចង់បេងកើតេឡើងេដើមបី េធវើឲយ)ជីវកមមរបស់អនកេលចេ�ល រ (៥ nទី) 

2. បnទ ប់មក គូរប"ហ ញកត ពីរែដលអនកទិញរបស់អនកេសនើឲយអនកែកលមអ (៥ nទី) 

3. ប"ហ ញគំនូររបស់អនកកនុងរកុម (៥ nទី) 

4. ពិ^កaកនុងរកុមពីជេរមើសទូេsសរ�ប់�រែកលមអគុណ^ពផលិតផល និងេស�កនុង)ជីវកមមកសិកមម។ កត់រ�រែកលមអែដលេសនើ េឡើងកនុង�ង ៣ ក (២) 

(១៥ nទី) 

5. ប"ហ ញមតិេEបល់ពីវិ ធីែដលស�ជិករកុមេផសងេទៀត)ចេធវើ�រែកលមអ េដើមបី បំេពញេលើស�ររំពឹងទុករបស់អនកទិញ (១០ nទី)។ 

�ង ៣ ក (១) ៖ �ររំពឹងទុក របស់អតិថិជន 

ចំណុចែដលេធវើឲយ)ជីវកមមកសិកមម របស់អនកេលចេ�ល រ 

  

៤៥៤៥៤៥៤៥ nទីnទីnទីnទី 

ខលឹម.រសេងខបខលឹម.រសេងខបខលឹម.រសេងខបខលឹម.រសេងខប ៃនវគគបណតុ ះបDត លៃនវគគបណតុ ះបDត លៃនវគគបណតុ ះបDត លៃនវគគបណតុ ះបDត ល 

៤០៤០៤០៤០ nទីnទីnទីnទី 
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�រែកលមអែដលេសនើ េឡើង េ�យអនកទិញ 
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�ង�ង�ង�ង ៣៣៣៣ កកកក (២២២២) ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�រ ែកលមអែកលមអែកលមអែកលមអ ែដលេសនើ េឡើងែដលេសនើ េឡើងែដលេសនើ េឡើងែដលេសនើ េឡើង 

�រែកលមអ)ជីវកមម ែដលេសនើ េឡើង រ េបៀបអនុវតតចំណុចេនះកនុង)ជីវកមមកសិកមម របស់ខញុំ �រYល ស់បតូ រ xំ:ច់សរ�ប់)ជីវកមម របស់ខញុំ 

   

   

   

   

 

កនុងសកមម^ពេនះ អនក:នេYត តេលើ រេបៀបបំ េពញេលើស�ររំពឹងទុករបស់អតិថិជន និងេរៀបចំ�រ ែកលមអ)ជីវកមមមួយចំនួនេដើមបីបេងកើនគុណ^ព។ 



ILO – កមម វិ ធី�រ របកួតរបែជង វិស័យ)ជីវកមម�ន ត តូចេ-).៊ន 16
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.  

 

 

  

វគគបណតុ ះបDត លទី ៤ ៖ 
�របេងកើនផលិត^ព 
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វគគបណតុ ះបDត លទីវគគបណតុ ះបDត លទីវគគបណតុ ះបDត លទីវគគបណតុ ះបDត លទី ៤៤៤៤ ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�របេងកើនផលិត^ពបេងកើនផលិត^ពបេងកើនផលិត^ពបេងកើនផលិត^ព 

  

 

 

វគគបណតុ ះបDត លេនះ នឹងជួយអនកឲយពិxរDពីផលិត^ព)ជីវកមមកសិកមម របស់អនក េUលគឺរេបៀបែដលអនក)ចែកលមអផលិតផល និងេស�ឲយ�ន់ែតលអ េលឿន និង

ចំDយyប។ អនករតូវ េធវើសកមម^ព ៣។ 

ផលិត^ព!របសិទធ^ព និងគុណ^ពរបស់)ជីវកមមកនុង�រផលិតទំនិញ ឬេស�។ 

 

អតថរបេEជន៍ៃន�របេងកើនផលិត^ព រួម�ន ៖ 

• �រផលិតផលិតផល និងេស�:ន�ន់ែតេរចើន េលឿន និងលអ និងចំDយyប 

• �របញជូន:នេលឿន 

• �ររបកួតរបែជង!មួយ)ជីវកមមេផសង 

• �រចំេណញរ:ក់េរចើន 

• �រែកលមអលកខខណឌ �រ"រ 

• �រពរងីក)ជីវកមម 

• �រចូលរួមចំែណកដល់សហគមន៍។ 

េ-េពលែដលកសិករេរបើរ:ស់បេចចកេទសថមី និងYល ស់បតូ រផលិត^ព កសិករែដល�ន់ែត�នផលិត^ព នឹងទទួល:នអតថរបេEជន៍ពីកំេណើនសុខុ�ល^ពរបស់ខលួន 
ចំែណកកសិករែដលមិន�នផលិត^ពរគប់រ�ន់ រតូវេធវើ�រែកលមអ ឬបតូ រ 

េsេធវើ)ជីវកមមេផសង។ 

េ-េពលអនកផគត់ផគ ង់ឱយឧសaហកមមេទសចរណ៍ អនករតូវដឹងJ ឧសaហកមមេនះ�នលកខណៈមរដូវ�ល។ អនករតូវេរតៀមខលួនសរ�ប់េពល�នតរមូវ�រខពស់ និងរកa

ដំេណើរ�រ)ជីវកមមកនុងេពល�នតរមូវ�រyប។ 

អនក)នកនុងរកុមនឹង)នេរឿង�៉វរបស់ស៊ុម�យ និងេរបៀបេធៀបបទពិេ.ធន៍របស់�ត់េsនឹងបទពិេ.ធន៍របស់អនក។ 

េរឿង�៉វរបស់េរឿង�៉វរបស់េរឿង�៉វរបស់េរឿង�៉វរបស់ស៊ុម�យស៊ុម�យស៊ុម�យស៊ុម�យ 

ស៊ុម�យ�ំដុះរសូវ េដើមបី ចិញចឹមរគួ.រែដល�នស�ជិក ៦ nក់ និងសែណត កេសៀងសរ�ប់លក់ដល់Uណិជជករែដលមកដល់កសិ�ឋ នរបស់�ត់ េ-ចុងរដូវ របមូលផ

ល។ ស៊ុម�យ �នដីទំហំ ១,៥ ហិច។ របពនធរបស់�ត់:នចិញចឹមរជូក និង�ន់មួយចំនួនែដលេដើរេ�យេសរីេលើដីរបស់�ត់ និងៃរពជិតេnះ។ �ន់គឺសរ�ប់!)tរកនុង

រគួ.រ បុ៉ែនតេពលខលះ របពនធ របស់�ត់:នលក់�ន់ េ-េពល��នចំនួនេរចើនេពក។ រជូកyំងអស់ និង�ន់ែដលេ-សល់រតូវ:នលក់េ-ទីផaរមូល�ឋ ន េ-េពលរគួ.ររតូវ�រ

រ:ក់បែនថម។ េរqពីេនះ ពួកេគ�ំបែនល និងែផលេឈើសរ�ប់�ំុ េហើយេពលខលះ ពួកេគលក់ែផលេឈើែដលេ-សល់ឲយអនកលក់កនុងទីផaរមូល�ឋ ន។ 

E៉ងេនះកតី ស៊ុម�យ មិន)ច�ំដុះ)tរ:នរគប់រ�ន់ ឬលក់ផលិតផលរគប់រ�ន់ពីកសិ�ឋ នរបស់ខលួនេដើមបី ចិញចឹមរគួ.រ:នេឡើយ។ ដូេចនះ �ត់ែតងែតេដើរសុី

៦០៦០៦០៦០ nទីnទីnទីnទ ី

ខលឹម.រខលឹម.រខលឹម.រខលឹម.រសេងខបៃនវគគបណតុ ះបDត លសេងខបៃនវគគបណតុ ះបDត លសេងខបៃនវគគបណតុ ះបDត លសេងខបៃនវគគបណតុ ះបDត ល 
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ឈនួលេធវើកសិកមមឲយអនកជិត�ង។ េរqពីេនះ �ត់េធវើ�រកនុងច�ក រអំេ� និងេqស៊ូ ែដលេ-ច�ង យ�ប់គីឡូែម៉រតពីកសិ�ឋ នរបស់�ត់។ 

ស៊ុម�យ!កសិករទូេs�ន ក់កនុងរសុករបស់�ត់។ កសិករ�ន តតូច^គេរចើន�ំដុះដំDំដូច�ន  និងចិញចឹមសតវមវិធីដូច�ន ។ មពិត ស៊ុម�យ :ន�ំដំDំដូច�ន  
និងអនុវតត វិ ធី�ំដុះដូចឪពុករបស់�ត់ និងអនកជិត�ងែដរ។ ស៊ុម�យ កត់ស�គ ល់J កនុងអំឡុងពីរបីរដូវចុងេរ�យេនះ ដំDំរបស់�ត់មិនផតល់ផលេរចើនដូចមុនេឡើយ េហើយ

�ត់រតូវចំDយេពលេរចើនកនុង�រសុីឈនួលេរqកសិ�ឋ នរបស់�ត់ េដើមបី រករ:ក់បែនថមសរ�ប់ទិញ)tរផគត់ផគ ង់រគួ.រ។ 

េដើមបីបេងកើនផលិត^ព ឬេធវើឲយផលិតផល និងេស��ន់ែតលអរបេសើរ េលឿន និងចំDយyប អនករតូវកំណត់ស�ស�តុyំងអស់ៃនផលិតកមម មុនេពលអនក)ច

កំណត់ែផនកែដលរតូវែកលមអ។ េរqពីេនះ �រដឹងពីស�ស�តុyំងអស់ៃនផលិតកមមនឹងេធវើឲយ�រកំណត់ចំDយ �រទិញ និង�ររគប់រគងហិរញញវតថុ�ន់ែតលអរបេសើរ។ 

សកមម^ពសកមម^ពសកមម^ពសកមម^ព ៤៤៤៤ កកកក ៖៖៖៖ ផលិត^ពកសិកមមផលិត^ពកសិកមមផលិត^ពកសិកមមផលិត^ពកសិកមម 

កនុងសកមម^ព ៤ ក អនកនឹងេYត តេលើរ េបៀបបេងកើនផលិត^ព)ជីវកមមកសិកមម។ សកមម^ពេនះ�នេ�លបំណងជំរុញឲយស�ជិករកុម ពិxរDពីស�ស�តុេផសងៗៃនផលិត^ពសរ�ប់

)ជីវកមមកសិកមម េរៀងខលួន។ 

 

 

េធវើ�រ!រកុមេដើមបី ពិនិតយេឡើងវិញពី�ងផលិត^ពកនុង�ង  ៤ ក  សរ�ប់កសិ�ឋ នរបស់ស៊ុម�យ និងបំេពញែផនកែដលខវះចេnល ះ (២ nទី)។ 

1. េធវើ�រ!បុគគលេដើមបី បំេពញ�ង ៤ ក ែដល�ន�ងផលិត^ពសរ�ប់ផលិតផល ឬេស�E៉ងតិច ១ កនុង)ជីវកមមកសិកមមរបស់អនក (៨ nទី) 

2. ប"ហ ញ�ងផលិត^ពរបស់អនកកនុងរកុម និងរួម�ន ពិ^កaពី^ពដូច�ន  និង^ពខុស�ន េធៀបនឹងបទពិេ.ធន៍របស់ស៊ុម�យ (១០ nទី)។ 

២០២០២០២០ nទីnទីnទីnទ ី
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�ង ៤ ក ៖ �ងផលិត^ពរបស់ស៊ុម�យ 
 

វតថុ�តុ  ក�ល ំងពលកមម  ឧបករណ៍ ស�ភ រ ទីកែនលង 

 

 

    

�ងផលិត^ពរបស់ខញុំ 

 

 

វតថុ�តុ  ក�ល ំងពលកមម  ឧបករណ៍ ស�ភ រ ទីកែនលង 

     

រសូវ រជូក បែនល សែណត កេសៀង �ន់ ែផល េឈើ ចិញចឹមសតវ េបះ ែផល េឈើ និងបែនល ដឹកជញជូនេsទីផaរ ដីកសិកមម ដី�លេ�ម  ចំណីសតវ ទឹក ម៉ូតូ 
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កនុងសកមម^ព ៤ ក អនក:នេYត តេលើ�ងផលិត^ពរបស់អនក ែដលរួម�នវតថុ�តុ ក�ល ំងពលកមម និងឧបករណ៍ ស�ភ រ និងទីកែនលងxំ:ច់សរ�ប់ រកaដំ េណើរ�រកសិ�ឋ ន។ 

សកមម^ពសកមម^ពសកមម^ពសកមម^ព ៤៤៤៤ ខខខខ ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�រកត់រកត់រកត់រកត់រផលិត^ពផលិត^ពផលិត^ពផលិត^ព 

កនុងសកមម^ព ៤ ខ អនកនឹងេYត តេលើវិធីកត់រផលិត^ពរបស់អនក។ កំណត់រ!ភសតុង!�យលកខណ៍អកសរពីអវីែដល:នេកើត�ន កំពុងេកើត�ន ឬនឹង)ចេកើត�នកនុង)ជីវកមម។ សរ�ប់!ែផនកមួយៃន

�រែកលមអផលិតកមម សកមម^ពេនះនឹងបេរងៀនអនកពីរេបៀបម�ន�រផគត់ផគង់ផលិតផល និងហិរញញវតថុសំ�ន់ៗរបស់អនក។ សកមម^ពេនះ�នេ�លបំណងជំរុញឲយស�ជកិ រកមុកតស់�គ ល់ផលបះ៉Uល់ៃន�រេរបើ

រ:ស់កនុងរគួ.រ។ 

)ជីវកមម េ!គជ័យរតូវ�នកំណត់រសតុក ឬ�រផគត់ផគង់ វតថុ�តុxំ:ច់yំងអស់សរ�ប់េធវើផលិតផល ឬផតល់ េស�។ ទនទឹមនឹងេនះ )ជីវកមមyំងេnះរតូវ)ចម�ន

.ច់រ:ក់ែដលេចញ ឬចូលកនុង)ជីវកមម (ហិរញញវតថុxំ:ច់)។ 

)ជីវកមមកសិកមម!េរចើនមិន:នកត់របរិ�ណផលិតផល ឬេស�ែដលខលួន:នផលិត ឬទឹករ:ក់ែដលេចញ ឬចូលកនុង)ជីវកមមេឡើយ េ�យ.រែតមិនដឹងពីរេបៀប

បំេពញកិចច�រេនះ   ឬមិនដឹងពីរេបៀបែដលកិចច�រេនះជួយដល់)ជីវកមមរបស់ខលួន។ 

�រកត់រ!វិធីដ៏េលឿន និង"យរសួលបំផុតកនុង�រែកលមអ)ជីវកមមកសិកមម របស់អនក េ�យ.រែតអនក)ចដឹងពីទិននផលែដលអនក�ំដុះ លក់ និងេរបើរ:ស់។ល។ ពី

មួយរដូវេsមួយរដូវ។ 

• �រកត់រប"ហ ញពីបរិ�ណផលិតផល និង.ច់រ:ក់ែដល)ជីវកមមគួរ�នេ-ចំណុចេពលេវ�Dមួយ និង�nJ .ច់រ:ក់មិន:ត់បង់ ឬមិន:នេរៀបចំគណ

េនយយ។ 

• �រកត់រជួយឲយ�ច ស់)ជីវកមម ែសវងរកប?ហ មុនេពលហួសេពល ដូច! ចំDយខពស់េពក �រលក់�ល ក់ចុះ ឬរបសិនេបើ�ន�រ:ត់បង់.ច់រ:ក់ពី)ជីវកមម។ល។ 

• �រកត់រ!រប�រxំ:ច់េ-េពល�ច ស់)ជីវកមមខចី រ:ក់ពីធn�រ   និងបង់ពនធ។ 

• �រកត់រហិរញញវតថុប"ហ ញពី.ថ ន^ព)ជីវកមម និងសមតថ^ពរបស់�ច ស់)ជីវកមមកនុង�ររគប់រគង)ជីវកមម។ 

• �រកត់រប"ហ ញពីរបសិទធ^ពរបស់)ជីវកមមកនលងមក និងបចចុបបនន។ េ-េពល�ច ស់)ជីវកមមដឹងពីចំណុច�ល ំង និងចំណុចេខaយកនុង)ជីវកមម �ត់)ចេរៀបចំ

ែផន�រសមរសបសរ�ប់ៃថងអnគត។ 

• �រកត់រជួយឲយ�ច ស់)ជីវកមមម�នទឹករ:ក់សរុប ែដលពួកេគគួរទទួល:នពីអតិថិជន (និងេ�ម ះរបស់ពួកេគ) និងទឹករ:ក់ជំUក់េគ (ឧ. អនកផគត់ផគ ង់)
។ 

 

 

1. ពិ^កaកនុងរកុមពី.រៈសំ�ន់ៃន�រកត់រផលិតកមម និង�រេរបើរ:ស់កនុងរគួ.រ។ រពមេរពៀងេលើអតថរបេEជន៍សំ�ន់បំផុតពីរៃន�រកត់រ និងប?ហ សំ�ន់បំផុត

ពីរែដល)ចេកើតេចញពី�រមិនកត់រ។ កត់រលទធផលៃនកិចចពិ^កaរបស់អនកកនុង�ង ៤ ខ (១) (១៥ nទី) 

2. េធវើ�រ!រកុមេដើមបី)នឧyហរណ៍ៃនកំណត់រផលិត^ព សរ�ប់)ជីវកមមកសិកមម របស់ស៊ុម�យកនុងរយៈេពល ១ �ន ំ និងកំណត់រ�រេរបើរ:ស់កនុងរគួ.រ�ត់

សរ�ប់រយៈេពល ៦ ែខ (១០ nទី) 

3. អនកគួរ បំេពញកំណត់រដូច�ន សរ�ប់ផលិតកមម)ជីវកមមកសិកមម  និង�រេរបើរ:ស់កនុងរគួ.ររបស់អនកេ�យេរបើ�ង ៤ ខ (២) និង�ង ៤ ខ (៣) 

(១០ nទី) 

៥០៥០៥០៥០ nទីnទីnទីnទ ី
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4. េធវើ�រ!រកុមេដើមបី េរបៀបេធៀបលទធផល!មួយ�ន ។ ពិ^កaពីឥទធិពលៃន�រេរបើរ:ស់កនុងរគួ.ររបស់អនកេលើផលិតកមមសរុប និងរ:ក់ចំេណញកនុង)ជីវកមមកសិកមម

របស់អនក (១៥ nទី)។ 

  



ILO – កមម វិ ធី�រ របកួតរបែជង វិស័យ)ជីវកមម�ន ត តូចេ-).៊ន 23

�ង ៤ ខ (១) ៖ កំណត់រផលិត^ព 

េរៀប�ប់ចំណុចលអៗពី រ ៃន�រកត់ រ 

1.  

 

 

2.  

 

 

េរៀប�ប់ចំណុចមិនលអពី រ ៃន�រមិនកត់ រ 

1.  

 

 

2.  
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ឧyហរណ៍ឧyហរណ៍ឧyហរណ៍ឧyហរណ៍ ៖៖៖៖ កំណត់រកំណត់រកំណត់រកំណត់រផលិត^ពរបxំ�ន ំ របស់ផលិត^ពរបxំ�ន ំ របស់ផលិត^ពរបxំ�ន ំ របស់ផលិត^ពរបxំ�ន ំ របស់ស៊ុម�យស៊ុម�យស៊ុម�យស៊ុម�យ 

ដំDំ ទំហំដី�ំដុះ ទិននផល បរិ�ណសរុប  ៃថល/ឯក 

(PHP) 

ៃថលសរុប (PHP) 

សែណត កេសៀង 0.8 ហិច 2 េន/ហិច 1600 kg 30 PHP/kg 48 000 

រសូវ 0.6 ហិច 2.5 េន/ហិច 1500kg 15 PHP/kg 22 500 

បែនល/ែផល េឈើ 0.1 ហិច 3 េន/ហិច 300 kg 7 PHP/kg 2 100  

សតវ ចំនួនសតវ ទិននផល  បរិ�ណសរុប  ៃថល/ឯក 

(PHP) 

ៃថលសរុប 

(PHP) 

រជូក 5 ក�ល (េម) 

1 ក�ល (េ�ម ល)  

0 5 ក�ល (េម) 

1 ក�ល (េ�ម ល) 

900 5 400 

�ន់ 10 ក�ល (េម) 

1 ក�ល (េ�ម ល) 

 

60 ក�ល 

70 ក�ល (េម) 

1 ក�ល (េ�ម ល) 

700 4 970  

ផលិតកមមសរុប របxំែខ 82, 970 PHP 
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�ង�ង�ង�ង ៤៤៤៤ ខខខខ (ខខខខ) ៖៖៖៖ កំណត់រកំណត់រកំណត់រកំណត់រផលិត^ពរបxំ�ន ំ របស់ផលិត^ពរបxំ�ន ំ របស់ផលិត^ពរបxំ�ន ំ របស់ផលិត^ពរបxំ�ន ំ របស់អនកអនកអនកអនក 

ដំDំ ទំហំដី�ំដុះ ទិននផល បរិ�ណសរុប  ៃថល/ឯក 

(PHP) 

ៃថលសរុប (PHP) 

      

      

      

      

      

សតវ ចំនួនសតវ ទិននផល  បរិ�ណសរុប  ៃថល/ឯក 

(PHP) 

ៃថលសរុប 

(PHP) 
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គំរូគំរូគំរូគំរូ ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�រ េរបើរ:ស់កនុងរគួ.រេរបើរ:ស់កនុងរគួ.រេរបើរ:ស់កនុងរគួ.រេរបើរ:ស់កនុងរគួ.រស៊ុម�យស៊ុម�យស៊ុម�យស៊ុម�យ 
�លបរិ េចឆទ មុខ/ែផនក បរិ�ណ ៃថល/ឯក ៃថលសរុប (PHP) 
មក� រសូវ 65 kg 15 PHP/kg 975  

 បែនល/ែផល េឈើ 18 kg 7 PHP/kg 126  

 �ន់ 4 70 PHP 280 
កុមភៈ រសូវ 70 kg 15 PHP/kg 1 050 

 បែនល/ែផល េឈើ 20 kg 7 PHP/kg 140  

 �ន់ 3 70 PHP 210 
មីn រសូវ 68 kg 15 PHP/kg 1 020 

 បែនល/ែផល េឈើ 22 kg 7 PHP/kg 154 

 �ន់ 3 70 PHP 210 
េម. រសូវ 65 kg 15 PHP/kg 975 

 បែនល/ែផល េឈើ 18 kg 7 PHP/kg 126 

 �ន់ 4 70 PHP 280 
ឧស^ រសូវ 66 kg 15 PHP/kg 990  

 បែនល/ែផល េឈើ 19 kg 7 PHP/kg 133  

 �ន់ 4 70 PHP 280 
មិថុn រសូវ 70 kg 15 PHP/kg 1 050 

 បែនល/ែផល េឈើ 18 kg 7 PHP/kg 126  

 �ន់ 3 70 PHP 210 
សរុប 8 335 PHP 

ផលិតកមមសរុប របxំ�ន ំ  
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�ង�ង�ង�ង ៤៤៤៤ ខខខខ (៣៣៣៣) ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�រ េរបើរ:ស់កនុងរគួ.ររបស់េរបើរ:ស់កនុងរគួ.ររបស់េរបើរ:ស់កនុងរគួ.ររបស់េរបើរ:ស់កនុងរគួ.ររបស់អនកអនកអនកអនក 

�លបរិ េចឆទ មុខ/ែផនក បរិ�ណ ៃថល/ឯក ៃថលសរុប (PHP) 
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សរុប  
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សកមម^ពសកមម^ពសកមម^ពសកមម^ព ៤៤៤៤ គគគគ ៖៖៖៖ �រេរៀបចំ�រេរៀបចំ�រេរៀបចំ�រេរៀបចំ ែផន�រែផន�រែផន�រែផន�រYល ស់បតូរYល ស់បតូរYល ស់បតូរYល ស់បតូរ 

កនុងសកមម^ពចុងេរ�យៃនវគគ េនះ អនកនឹងសេរមចចិតតេលើសកមម^ព!ក់�ក់មួយចំនួនេដើមបី ែកលមអ)ជីវកមម របស់អនក។ េ�យចងxំពីចំណុចyំងអស់ែដលអនក:នពិ^កaកនលងមក អំព�ីរកត់រ 
និងផលិត^ព សូមចំDយេពលពីរបីnទីេដើមបកីត់រមតិរបស់អនក។ 

 

១. សិ�ខ �ម�ន ក់ៗេរបើរ:ស់�ង ៤ គ ៖ ែផន�រសកមម^ពYទ ល់ខលួន េដើមបីសរេសរពី�រYល ស់បតូ រ ១-៣ ែដលអនកចង់:ន។ េ�យែផអកេលើអវីែដលអនក

:នសិកaកនុងសកមម^ពពីមុន េតើអនកចង់ឲយ�ន�រែកលមអែដរ ឬេទ? របសិនេបើ�ន សូមសេរមចចិតតពីរបព័នធ ែដលអនកនឹងអនុវតត ឬែកលមអ។ 

២. កត់រពីរេបៀបែដលអនកនឹងេធវើ�រYល ស់បតូ រ 

៣. កត់រេពលេវ�ែដលអនកនឹងេធវើ�រYល ស់បតូ រ 

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

 

�ង ៤ គ ៖ ែផន�រសកមម^ពYទ ល់ខលួន 

�រYល ស់បតូ រ វិធី េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូ វ 

    

    

    

 

អនក:នបញចបស់កមម^ពចុងេរ�យៃនវគគបណតុ ះបDត លទ ី៥។   កនុងវគគេនះ   អនក:នេYត តេលើផលិត^ព និង�រកត់រកនុង)ជីវកមម និងរេបៀបែដលកិចច�រេនះជួយដល់អនក។ 

១០១០១០១០ nទីnទីnទីnទ ី
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វគគបណតុ ះបDត លទី ៥ ៖ 
ចំDយកនុងកសិ�ឋ ន 
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វគគបណតុ ះបDត លទីវគគបណតុ ះបDត លទីវគគបណតុ ះបDត លទីវគគបណតុ ះបDត លទី ៥៥៥៥ ៖៖៖៖ ចំDយចំDយចំDយចំDយកនុងកនុងកនុងកនុងកសិ�ឋ នកសិ�ឋ នកសិ�ឋ នកសិ�ឋ ន 

 

 

 

កនុងវគគបណតុ ះបDត លេនះ អនកនឹងយល់ដឹងពីខលឹម.រសេងខបៃនចំDយកនុងកសិ�ឋ ន។ �រយល់ដឹងពីចំDយជួយដល់�រកំណត់ៃថលលក់។ អនក)នកនុងរកុមនឹង)ន

ព័ត៌�នមួយចំនួនសតី ពី ចំDយឲយរកុម.ត ប់ មុនេពលអនកេធវើសកមម^ព ៣។ 

(៥៥៥៥ nទីnទីnទីnទី) ចDំយចDំយចDំយចDំយកនងុកស�ិឋ នកនងុកស�ិឋ នកនងុកស�ិឋ នកនងុកស�ិឋ ន)ច)ច)ច)ចែចកែចកែចកែចកេចញេចញេចញេចញ!!!!ចDំយអេថរចDំយអេថរចDំយអេថរចDំយអេថរ នងិចDំយនងិចDំយនងិចDំយនងិចDំយេថរេថរេថរេថរ ៖៖៖៖ 

 

ចំDយចំDយចំDយចំDយអេថរអេថរអេថរអេថរ ៖៖៖៖ ែរបរបួលេsមបរិ�ណផលិតកមម។ !ទូេs ចំDយyំងេនះរួម�ន វតថុ�តុេដើម និងក�ល ំងពលកមម។ ឧyហរណ៍ៃនចំDយអេថរសរ�ប់)ជីវ

កមមកសិកមមរួម�ន វតថុ�តុេដើម ឥនធនៈ ក�ល ំងពលកមម ចំណីសតវ អគគិសនី ស�ភ រេវចខចប់ .ល ក របអប់/េកស �រដឹកជញជូន។ល។ ចំDយអេថរេកើនេឡើងេ-េពលអនកផលិ

តេរចើន និងថយចុះេ-េពលផលិតតិច។ 

ឧyហរណ៍ របសិនេបើអនករតូវ�រ�ន ស់ ១០ ែផល និងដប ១០ េដើមបីផលិតទឹក�ន ស់ ១០ ដបសរ�ប់លក់   អនកនឹងរតូវ�រ�ន ស់ ១០០០ ែផល និង ១.០០០ ដប 

េដើមបីផលិតទឹក�ន ស់ ១.០០០ ដបសរ�ប់លក់។ ឧyហរណ៍េនះប"ហ ញពីរេបៀបែដលចំDយអេថរេកើនេឡើេ-េពលអនកផលិត�ន់ែតេរចើន។ 

ចំDយចំDយចំDយចំDយេថរេថរេថរេថរ ៖៖៖៖ េ-ដែដលមិនែរបរបួល េ�យមិនែផអកេលើបរិ�ណផលិត។ ចំDយyំងេនះែតងែត!រទពយសកមមរយៈេពលែវងរបស់)ជីវកមម។ ឧyហរណ៍ៃន

ចំDយេថរសរ�ប់)ជីវកមមកសិកមមរួម�ន ស�ភ រកសិកមម និងេរគឿង�៉សុីន េ�ងសតុក ដីជួល របង រំលួសៃថលស�ភ រ។ល។ 

ឧyហរណ៍ មិនJផលិតកមមរបស់អនកគឺកប�ស ១០ គីឡូរ�ម ឬ ១០០ គីឡូ រ�មេnះេទ �រជួលអ�រេ-ែតដែដល។ កនុងករណីៃនទឹក�ន ស់ េរគឿង�៉សុីនែដលផ

លិតទឹក�ន ស់េ-រកaតៃមលរំលួសដែដល មិនJអនកផលិតទឹក�ន ស់ ១០០ លីរត ឬ ១.០០០ លីរតេnះេទ។ 

�រយល់ដឹងពីៃថលេដើម!កត សំ�ន់ េរUះJ របសិនេបើអនកមិនដឹងេទេnះ អនកមិន)ចកំណត់ៃថលលក់:នរតឹមរតូវេឡើយ។ ៃថលលក់គឺ!តៃមលែដលអនកគិតៃថលពីអតិថិជន

សរ�ប់ផលិតផល ឬេស�របស់អនក។ េដើមបីទទួល:នរ:ក់ចំេណញ តៃមលែដលអតិថិជននឹងទូyត់  រតូវែតខពស់!ងៃថលេដើមរបស់អនក េ-កនុង�រផលិតផលិតផល ឬេស�។ 

ដូេចនះេដើមបី កំណត់ៃថលលក់ អនករតូវ ៖  

• ដឹងពីៃថលលក់សមរមយ សរ�ប់អតិថិជនស�ត នុពល 

• ដឹងពីៃថលលក់របស់គូរបកួតរបែជង និងដឹងពីៃថលលក់ខពស់បំផុត និងyបបំផុតកនុងទីផaរសរ�ប់ផលិតផល និងេស�ែដលផតល់ដល់អតិថិជនស�ត នុពលរបស់អនក 

• ដឹងពីៃថលេដើមរបស់អនក។ 

សកមម^ពសកមម^ពសកមម^ពសកមម^ព ៥៥៥៥ កកកក ៖៖៖៖ ចំDយចំDយចំDយចំDយអេថរអេថរអេថរអេថរ និងចំDយនិងចំDយនិងចំDយនិងចំDយេថរេថរេថរេថរ 

កនុងសកមម^ព ៥ ក អនកនឹងពិxរDពីចំDយnnសរ�ប់)ជីវកមមកសិកមម របស់អនកកនុងរបេភទៃនចំDយអេថរ ( ែរបរបួលេsមផលិតកមម) និងចំDយេថរ (មិនែរបរបួលេsម

ផលិតកមម)។ 

១១១១១១១១០០០០ nទីnទីnទីnទី 

 

ខលឹម.រសេងខបៃនវគគបណតុ ះបDត លខលឹម.រសេងខបៃនវគគបណតុ ះបDត លខលឹម.រសេងខបៃនវគគបណតុ ះបDត លខលឹម.រសេងខបៃនវគគបណតុ ះបDត ល 

១៥១៥១៥១៥ nទីnទីnទីnទ ី
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1. េធវើ�រ!រកុមេដើមបី បំេពញ�ងចំDយអេថរ និងចំDយេថរកនុង)ជីវកមមកសិកមម របស់អនកេ�យេរបើរ:ស់�ង ៥ ក (១០ nទី) 

2. េធវើ�រ!រកុមេដើមបី េរៀបលំ�ប់ចំDយអេថរ និងចំDយេថរនីមួយៗពីករមិតសំ�ន់បំផុតេsមិនសូវសំ�ន់សរ�ប់កសិករកនុងរកុមរបស់អនក (៥ nទី)។ 
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�ង ៥ ក ៖ របេភទចំDយ 

ចំDយអេថរ លំ�ប់ ចំDយេថរ  លំ�ប់ 

 

វតថុ�តុ េដើម ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក�ល ំងពលកមម ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

កនុងសកមម^ពេនះ អនក:នេYត តេលើចំDយេថរ និងចំDយអេថរ និងេរៀបលំ�ប់លំេ�យេsមករមិតសំ�ន់សរ�ប់កសិករកនុងរកមុ។ 
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សកមម^ពសកមម^ពសកមម^ពសកមម^ព ៥៥៥៥ ខខខខ ៖៖៖៖ ចំDយអេថរចំDយអេថរចំDយអេថរចំDយអេថរ 

កនុងសកមម^ព ៥ ខ អនកនងឹសិកaពីឧyហរណ៍របស់សុ៊ម�យ មុនេពលគណnចំDយអេថរសរ�ប់កសិ�ឋ នរបស់អនក។ 

(១០ nទី) ចំDយអេថរដ៏សំ�ន់មួយរបស់ស៊ុម�យគឺក�ល ំងពលកមម។ ស៊ុម�យមិន:នេធវើ�រេ-កសិ�ឋ នរបស់�ត់េរៀង�ល់ៃថងេពញមួយ�ន ំ

េឡើយ េហើយ�ត់:នជួលក�ល ំងពលកមមបែនថមសរ�ប់េពលែដល�ត់រតូវ�រពលកមមបែនថម េដើមបី�ំរសូវ និងសែណត កេសៀង។ 

�ត់:នកត់រចំDយេលើក�ល ំងពលកមមបែនថមដូច�ងេរ�ម ៖ 

ឧyហរណ៍ ៖ ចំDយរបស់សុ៊ម�យេលើក�ល ំងពលកមមបែនថម 

សកមម^ព ែខ ចំនួនកមមករ ចំនួនៃថង ចំDយ/ៃថង 

(PHP)) 

 ចំDយសរុប 

(PHP) 

េរតៀមេរៀបចំដី ឧស^ 2 2 450 900 

�ំដុះ ឧស^ 4 4 450 1 800 

ជំរះេ�ម  មិថុn/កកក� 6 3 450 1 350 

របមូលផល ក?ញ  4 3 450 1 350 

សរុប/�ន ំ 16 12  5 400 

 

ស៊ុម�យ:នគណnចំDយេលើក�ល ំងពលកមមរបស់�ត់ដូច�ងេរ�ម ៖ 

ឧyហរណ៍ ៖ ចំDយេលើក�ល ំងពលកមម របស់សុ៊ម�យ 

សកមម^ព ែខ ចំនួនកមមករ ចំនួនៃថង ចំDយ/ៃថង 

(PHP)) 

 ចំDយសរុប 

(PHP) 

រគប់ រគង 

កសិ�ឋ ន 
មក�-ធនូ 1 50 450 22 500 

សរុប/�ន ំ  1 1  22 500 

ចំDយសរុបេលើក�ល ំងពលកមម/�ន ំ 27 900  

 

េyះបី!ស៊ុម�យសរមចចិតតជួលក�ល ំងពលកមមបែនថម សរ�ប់!ជំនួយេ-េពលរវល់�ល ំងកនុងអំឡុងេពលមួយក៏េ�យ ក៏កសិករេផសងេទៀត)ចនឹងសេរមចចិតតជួលកមមករ

សរ�ប់េធវើ�រ"រតូចចកនុងកសិ�ឋ ន េដើមបីឲយពួកេគ)ចចំDយេពលYទ ល់ខលួនសរ�ប់េធវើ�រ"រធំៗ។ 

�រ"រធំៗ!សកមម^ពេដលបេងកើតរ:ក់ចំណូលេ�យYទ ល់ដល់)ជីវកមម ឬជួយដល់)ជីវកមមេ�យរបេEលកនុង�របេងកើតរ:ក់ចំណូល។ សកមម^ពyំងេនះ )ចរួម

�ន �រេធវើ ទីផaរ �ររគប់រគងគុណ^ពផលិតផល �រេវចខចប់ �រដឹកជញជូនផលិតផលេsទីផaរ។ល។ �រ"រyំងេនះ�នផលប៉ះUល់Yទ ល់!េរចើនេលើរ:ក់ចំណូល)ជីវកមម

េរចើន!ង�រ"រតូចច ដូច! �រជំរះេ�ម  �រចិញចឹមបសុបកសី ឬ�ររច:ច់យកទឹកេ�ះេ�។ 



ILO – កមម វិ ធី�រ របកួតរបែជង វិស័យ)ជីវកមម�ន ត តូចេ-).៊ន 36

បnទ ប់មក ស៊ុម�យ:នកំណត់ចំDយអេថរេផសងេទៀតសរ�ប់)ជីវកមមកសិកមម របស់�ត់ ៖ 

ឧyហរណ៍ ៖ ចំDយអេថររបស់សុ៊ម�យ 

ែផនក បរិ�ណ 
ៃថល/ឯក (PHP) ចំDយសរុប (PHP) 

រ�ប់ពូជរសូវ 50kg 15 750 

រ�ប់ពូជសែណត កេសៀង 100kg 20 2 000 

ជី (អ៊ុយេរ៉) 3 :វ 700 2 100 

ជី (DAP) 3 :វ 3 500 10 500 

ទឹក 10 េ�៉ង 40 400 

ឥនធនៈ 120 លីរត 55 6 600 

សរុប/�ន ំ   22 350 

 

ស៊ុម�យេជឿ!ក់J�ត់មិន�នចំDយសរ�ប់បសុបកសីេឡើយ េ�យ.រែត�េដើរេ�យេសរី ជំុវិញដី និងៃរពែកបរេnះ េហើយ�ត់ក៏មិន:នផតល់ ចំណី េធវើ រទុង ឬxក់�៉

ក់.ំងសតវyំងេnះែដរ។ �ត់:ន:ត់បង់សតវUហនៈ!េរចើន េ�យ.រែតមិន�ន�រែថyំ:នលអ។ 

ដូច�ន េនះែដរ ស៊ុម�យមិន�នចំDយេលើ�រ�ំដុះែផលេឈើ និងបែនលេឡើយ។ �ត់រកaទុករ�ប់ពូជពីមួយ�ន ំ េsមួយ�ន ំ និងេរបើរ:ស់វតថុ�តុែដល�ត់របមូល:នពីៃរព

សរ�ប់េធវើ របង និងេ�លបំណងេផសងេទៀត។ �ត់មិន:ន�ំដុះបែនល ឬែផលេឈើ:នេរចើនេឡើយ េUលគឺរតឹមែតរគប់រ�ន់សរ�ប់�រេរបើរ:ស់កនុងរគួ.របុ៉េDណ ះ។ 

 

1. េធវើ�រ!រកុមេដើមបី ែសវងយល់ពីរេបៀប ែដលស៊ុម�យគណnចំDយអេថរសរ�ប់)ជីវកមមកសិកមម របស់�ត់ និងពិ^កa�ន របសិនេបើអនកយល់J 

�ត់ខវះចេnល ះអវី មួយ (៥ nទី) 

2. ពិ

^

កa

កនុងរកុមពីកិចច�រ)ជីវកមម ែដលគួរxត់ទុកJ!�រ"រធំដំុ និងកិចច�រែដលរតូវជួលកមមករ (១០ nទី) 

3. ជួយ�ន បំេពញ�ង ៥ ខ (១) និង�ង ៥ ខ (២) សតីពី ចំDយអេថរសរ�ប់)ជីវកមមកសិកមមYទ ល់ខលួនរបស់អនក។ េ-េពលគណnចំDយេលើក�ល ំង

ពលកមមYទ ល់ខលួន សូមពzEមែបងែចកចំDយyំងេនះេsមកិចច�រ (១៥ nទី)។ 

 

៥៥៥៥ nទីnទីnទីnទី 
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�ង ៥ (ខ) ១ ៖ ចំDយេលើក�ល ំងពលកមមរបស់អនក 

ចំDយេលើក�ល ំងពលកមមសរ�ប់)ជីវកមមកសិកមម របស់ខញុ ំ 

សកមម^ព ែខ ចំនួនកមមករ ចំនួនៃថង ចំDយ/ៃថង  ចំDយសរុប 

      

      

      

      

      

ចំDយេលើក�ល ំងពលកមមYទ ល់ខលួន 

សកមម^ព ែខ ចំនួនកមមករ ចំនួនៃថង ចំDយ/ៃថង  ចំDយសរុប 

      

      

      

      

សរុប/�ន ំ    

ចំDយសរុបេលើក�ល ំងពលកមម/�ន ំ  
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�ង ៥ ខ (២) ៖ ចំDយរបស់អនកេលើវតថុ�តុ េដើម 

វតថុ�តុ េដើម និងចំDយអេថរេផសងេទៀតៃន)ជីវកមមកសិកមម របស់ខញុំ 

ែផនក បរិ�ណ 
ៃថល/ឯក (PHP) ចំDយសរុប (PHP) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ចំDយសរុបេលើ វតថុ�តុ េដើម និងចំDយេផសងេទៀត/�ន ំ  

 

កនុងសកមម^ព ៥ ខ អនក:នេYត តេលើចំDយរបស់ស៊ុម�យេលើវតថុ�តុេដើម និងក�ល ំងពលកមម មុនេពលគណnចំDយYទ ល់ខលួនរបស់អនក។ 

 



ILO – កមម វិ ធី�រ របកួតរបែជង វិស័យ)ជីវកមម�ន ត តូចេ-).៊ន 40

សកមម^ពសកមម^ពសកមម^ពសកមម^ព ៥៥៥៥ គគគគ ៖៖៖៖ ចំDយចំDយចំDយចំDយេថរេថរេថរេថរ 

កនុងសកមម^ព ៥ គ អនកនងឹេYត តេលើចំDយេថរ។ អនក)នកនងុរកុមនឹង)នឧyហរណ៍របស់សុ៊ម�យ មុនេពលអនកគណnចំDយេថររបស់អនក។ 

បnទ ប់ពីស៊ុម�យ:នគណnចំDយអេថររបស់�ត់ �ត់:នគណnចំDយេថរកនុង)ជីវកមមកសិកមមរបស់�ត់ ដូច�ងេរ�ម។ 

 

ឧyហរណ៍ឧyហរណ៍ឧyហរណ៍ឧyហរណ៍ ៖៖៖៖ ចំDយចំDយចំDយចំDយេថរេថរេថរេថរ របស់របស់របស់របស់ស៊ុម�យស៊ុម�យស៊ុម�យស៊ុម�យ 

ចំDយេថរ ៃថលទិញ 

( របសិនេបើ 

Uក់ព័នធ) 

ចំនួនែខែដល 

)ចេរបើ រ:ស់:ន 
ចំDយ/ែខ (PHP) 

( ៃថលទិញ/ចំនួនែខ) 

ចំDយសរុប 

ឧបករណ៍ និងស�ភ រកសិកមម     

ដីកសិ�ឋ ន     

េ�ងសរ�ប់ ែកៃចនផលិតផល     

ម៉ូតូ (ទិញ)     

ចំDយេថរសរុប/�ន ំ  

 

1. េធវើ�រ!រកុម េដើមបី ែសវងយល់ពីរេបៀបែដលស៊ុម�យគណnចំDយេថររបស់�ត់សរ�ប់)ជីវកមមកសិកមម និងពិ^កaរបសិនេបើអនកយល់J�នចំណុចខវះ�ត 

(៥ nទី) 

2. ជួយ�ន បំេពញ�ង ៥ គ សតីពី ចំDយេថរៃន)ជីវកមមកសិកមមរបស់អនក។ េ-េពលកំណត់ចំDយyំងេនះ សូមពzEមេធវើឱយលមអិត!ងេនះ។ ឧ. េរៀប�ប់ពី

ឧបករណ៍xំ:ច់ ៤ (១៥ nទី)។ 

  

២០២០២០២០ nទីnទីnទីnទ ី
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�ង�ង�ង�ង ៥៥៥៥ គគគគ ៖៖៖៖ ចំDយចំDយចំDយចំDយេថរេថរេថរេថរ របស់អនករបស់អនករបស់អនករបស់អនក 
ចំDយេថរ ៃថលទិញ 

( របសិនេបើ 

Uក់ព័នធ) 

ចំនួនែខែដល 
)ចេរបើ រ:ស់:ន 

ចំDយ/ែខ (PHP) 

( ៃថលទិញ/ចំនួនែខ) 

ចំDយសរុប 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

ចំDយេថរសរុប/�ន ំ  
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កនុងសកមម^ពេនះ អនក:នគណnចំDយេថរសរ�ប់)ជីវកមមកសិកមមរបស់អនក។ 

សកមម^ពសកមម^ពសកមម^ពសកមម^ព ៥៥៥៥ ឃឃឃឃ ៖៖៖៖ ����រេរៀបចំែផន�រYល ស់បតូររេរៀបចំែផន�រYល ស់បតូររេរៀបចំែផន�រYល ស់បតូររេរៀបចំែផន�រYល ស់បតូរ 

េ-កនុងសកមម^ពចុងេរ�យៃនវគគ េនះ អនកនឹងសេរមចេលើសកមម^ព!ក់�ក់មួយចំនួនេដើមបី ែកលមអ�រគណnៃថលេដើមកនុង)ជីវកមម របស់អនក។ េ�យចងxំពីចំណុចyំងអស់ែដលអនក:ន

ពិ^កaកនលងមកអំពី ៃថល េដើម សូមចំDយេពលពីរបីnទីេដើមបីកត់ រមតិរបស់អនក។ 

    

១. សិ�ខ �ម�ន ក់ៗេរបើរ:ស់�ង ៥ ឃ ៖ ែផន�រសកមម^ពYទ ល់ខលួន េដើមបីសរេសរពី�រYល ស់បតូ រ ១-៣ ែដលអនកចង់:ន។ េ�យែផអកេលើអវីែដលអនក

:នសិកaកនុងសកមម^ពពីមុន េតើអនកចង់ឲយ�ន�រែកលមអែដរ ឬេទ? របសិនេបើ�ន សូមសេរមចចិតតពីរបព័នធ ែដលអនកនឹងអនុវតត ឬែកលមអ។ 

២. កត់រពីរេបៀបែដលអនកនឹងេធវើ�រYល ស់បតូ រ 

៣. កត់រេពលេវ�ែដលអនកនឹងេធវើ�រYល ស់បតូ រ 

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

�ង ៥ ឃ ៖ ែផន�រសកមម^ពYទ ល់ខលួន 

�រYល ស់បតូ រ វិធី.រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូ វ 

    

    

    

 

អនក:នេធវើសកមម^ពចងុេរ�យកនុងវគគបណតុ ះបDត លទ ី៥។ កនុងវគគេនះ អនក:នេYត តេលើ�រគណnចំDយកនុង)ជីវកមមរបស់អនក។ 

១០១០១០១០ nទីnទីnទីnទី    
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វគគបណតុ ះបDត លទី ៦ ៖ 
�ររគប់រគង.ច់រ:ក់ 
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វគគបណតុ ះបDត លវគគបណតុ ះបDត លវគគបណតុ ះបDត លវគគបណតុ ះបDត លទីទទីីទី ៦៦៦៦ ៖៖៖៖ �ររគប់រគង�ររគប់រគង�ររគប់រគង�ររគប់រគង.ច់រ:ក់.ច់រ:ក់.ច់រ:ក់.ច់រ:ក់ 

 

 

 

កនុងវគគបណតុ ះបDត លេនះ   េយើងនឹងេYត តេលើ�រេរៀបចំែផន�រលំហូរ.ច់រ:ក់។  �ររគប់រគងលំហូរ.ច់រ:ក់!ែផនកដ៏សំ�ន់ៃន�ររគប់រគង)ជីវកមម េ!គជ័យ។ 
អនក)នកនុងរកុមនឹង)នព័ត៌�នមួយចំនួនសតី ពី�រេរៀបចំែផន�រលំហូរ.ច់រ:ក់ និងេYត តេលើឧyហរណ៍របស់ស៊ុម�យ។ បnទ ប់មក អនករតូវេធវើសកមម^ព ២។ 

(៥ nទី) �រេរៀបចំលំហូរ.ច់រ:ក់រតូ វ:នេរបើ រ:ស់េដើមបីកត់ រចំDយyំងអស់ និងរ:ក់ចំណូលកនុង)ជីវកមមកសិកមម ប៉ុ ែនតមិន:ន�ប់បញចូល�រេរបើ រ:ស់កនុងរគួ.រេឡើយ។ �រ

េរៀបចំេនះ!រប�រសំ�ន់ េរUះ)ជីវកមមកសិកមម^គេរចើនផលិតផលិតផលបេងកើតរ:ក់ចំណូលេលើសពីមួយ។ ឧ. សុ៊ម�យ�ំដុះរសូវ សែណត កេសៀង ចិញចឹម�ន់ និង រជូក ែដលUក់ព័នធ

នឹងសកមម^ពេផសងៗៃនលំហូរ រ:ក់េចញ និងចូល។ 

េyះបី!�រេរៀបចំលំហូរ.ច់រ:ក់ រតូវ:នេរបើរ:ស់សរ�ប់ែត)ជីវកមមកសិកមម បុ៉ែនត ចំDយមួយចំនួន)ច!ន់�ន នឹងចំDយកនុងរគួ.រ ដូច! ៃថលទឹក និង េភលើង 
និងៃថល ជួលដី !េដើម។ េ-េពលបំេពញ�រេរៀបចំលំហូរ.ច់រ:ក់ សហរគិនរតូវ កំណត់^គរយរបស់ចំDយyំងេនះសរ�ប់កសិ�ឋ នរបស់អនក និង^គរយសរ�ប់�រេរបើរ:ស់

កនុងរគួ.រអនក។ សូមេរបើរ:ស់ែត^គរយចំDយសរ�ប់)ជីវកមមកសិកមម បុ៉េDណ ះ កនុង�រេរៀបចំលំហូរ.ច់រ:ក់។ 

�រេរៀបចំលំហូរ.ច់រ:ក់!របxំ គឺ!ឧបករណ៍xំ:ច់សរ�ប់�រេរៀបចំែផន�រេ-េពល�ងមុខ។ �ជួយដល់)ជីវកមមកសិកមមកនុង�រ:៉ន់.ម នJេតើនឹងទទួល:ន

រ:ក់ចំេណញេ-ដំDច់ែខ/�ន ំ ឬេទ និងបេងកើតឱ�សសរ�ប់�ច ស់)ជីវកមមYទ ល់កនុង�រ�យតៃមលពីរេបៀប�ត់បនថយចំDយកនុង)ជីវកមម ឬបេងកើន�រលក់េដើមបី�nរ:ក់ចំេណ

ញ។ 

�ច ស់)ជីវកមម គួរកត់រែតតួេលខៃន�រលក់ បnទ ប់ពីទទួល:ន.ច់រ:ក់។ េyះបី!Uណិជជករ)ចនឹងសនzកំណត់ៃថលទិញេ-េដើមរដូវបងកបេងកើនផល ប៉ុ ែនត�មិន�ន

សុវតថិ^ពេឡើយកនុង�រេរៀបចំែផន�រ)ជីវកមម េ�យែផអកេលើព័ត៌�នyំងេនះ។ �រណ៍េនះក៏គួរអនុវតត ចំេUះ�រលក់ជំUក់ផងែដរ ែដល�រទូyត់មិនរតូវ:នផតល់ឲយេ-ចំណុច

លក់ បុ៉ែនត េរ�យរយៈេពល!េរចើនៃថង ស:ត ហ៍ ឬែខ។ �រលក់yំងេនះមិនគួរកត់រ!.ច់រ:ក់េឡើយ រហូតyល់ែតទទួល:ន.ច់រ:ក់ដល់ៃដ។ 

េពលេវ�ែដលអនកវិនិេEគកនុង)ជីវកមម ក៏�នគុណតៃមលែដរ។ ដូេចនះ អនកគួរ េរៀបចំែផន�រទូyត់រ:ក់ែខសរ�ប់ខលួនឯង េចញពីលំហូរ.ច់រ:ក់ៃន)ជីវកមមកសិកមម

របស់អនក។ 

�ររគប់រគងលំហូរ.ច់រ:ក់មិន:នលអ គឺ!មូលេហតុចមបងមួយៃនប�ជ័យកនុង)ជីវកមម។ �រេរៀបចំលំហូរ.ច់រ:ក់ជួយអនកកនុង�រកត់រ�រលក់ ចំDយ និង

រ:ក់ចំេណញកនុង)ជីវកមម េរៀង�ល់ែខ និងជួយរគប់រគង�រេឡើងចុះៃនលំហូរ.ច់រ:ក់កនុង)ជីវកមម។ សូម)នឧyហរណ៍�ងេរ�ម ៖ 

៤៥៤៥៤៥៤៥ nទីnទីnទីnទី 

 

ខលឹម.រសេងខបៃនវគគបណតុ ះបDត លខលឹម.រសេងខបៃនវគគបណតុ ះបDត លខលឹម.រសេងខបៃនវគគបណតុ ះបDត លខលឹម.រសេងខបៃនវគគបណតុ ះបDត ល 
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ឧyហរណ៍ឧyហរណ៍ឧyហរណ៍ឧyហរណ៍ ៖៖៖៖ �រ�រ�រ�រ េរៀបចំលំហូរេរៀបចំលំហូរេរៀបចំលំហូរេរៀបចំលំហូរ.ច់រ:ក់.ច់រ:ក់.ច់រ:ក់.ច់រ:ក់កនុង)ជីវកមមកសិកមម របស់កនុង)ជីវកមមកសិកមម របស់កនុង)ជីវកមមកសិកមម របស់កនុង)ជីវកមមកសិកមម របស់ស៊ុម�យស៊ុម�យស៊ុម�យស៊ុម�យ 

 ែខ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

.
ច់រ

:
ក់ច

ូល
 

េដើមែខ  20,000 4,650 850 6,850 5,250 5,250 4,650     
�រលក់ផលដំDំ     2,500  1,200 62,600     
�រលក់សតវUហនៈ   8,200 10,000   7,200      
.ច់រ:ក់េផសងេទៀត             
សរុប  20,000 12,850 10,850 9,350 5,250 13,650 67,250     

.
ច់រ

:
ក់េ

ចញ
 

រ�ប់ពូជ  2,750           
ក�ល ំងពលកមម   9,000 4,000 4,100  5,400      
ជួលឧបករណ៍             
ឥនធនៈ   3,000    3,600      
ជី  12,600           
ចំណីសតវ             
ទូyត់រ:ក់កមចី        56,970     
ចំDយេផសងេទៀត             
សរុប  15,350 12,000 4,000 4,100 0 9,000 56,970     

 លំហូរ.ច់រ:ក់សរុប  4,650 850 6,850 5,250 5,250 4,650 10,280     
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សកមម^ពសកមម^ពសកមម^ពសកមម^ព ៦៦៦៦ កកកក ៖៖៖៖ �េរៀបចំ�េរៀបចំ�េរៀបចំ�េរៀបចំលំហូលំហូលំហូលំហូ រ.ច់រ:ក់រ.ច់រ:ក់រ.ច់រ:ក់រ.ច់រ:ក់ 

កនុងសកមម^ព ៦ ក អនកនងឹជួយ�ន េរៀបចំលំហូរ.ច់រ:ក់សរ�ប់)ជីវកមមកសិកមមរបស់អនក។ 

 

 

 

1. េធវើ�រកនុងរកុម េដើមបី ែសវងយល់ពីលំហូរ.ច់រ:ក់របxំ�ន ំ របស់ស៊ុម�យកនុង)ជីវកមមកសិកមមរបស់�ត់។ ^ពខុស�ន រ�.ច់រ:ក់េចញ និងចូលកនុងមួយែខ!

បរិ�ណរ:ក់ចំេណញ ឬ�រ�តបង់សរ�ប់ែខេnះ។ េរបៀបេធៀបចំDយេនះ!មួយចំDយ ែដលស៊ុម�យ:នេរៀប�ប់កនុងសកមម^ពមុនៗេដើមបី�nJ �ត់

មិនេភលចចំណុចDមួយ (១០ nទី) 

2. ជួយ�ន បំេពញ�ង ៦ ក សតីពី�រេរៀបចំលំហូរ.ច់រ:ក់សរ�ប់)ជីវកមមកសិកមម របស់អនក (២០ nទី) 

3. កត់ស�គ ល់ចំណុច�ងេរ�ម ៖ 

• លំហូរ.ច់រ:ក់សរុប រតូវ:នគណnេ�យរកឲយេឃើញនូវ^ពខុស�ន រ�ង.ច់រ:ក់េចញ និងចូល។ របសិនេបើអនក�ន.ច់រ:ក់ចូលេរចើន េnះ)ជីវ

កមមរបស់អនកនឹងទទួល:នរ:ក់ចំេណញេរចើន បុ៉ែនតរបសិនេបើ�ន.ច់រ:ក់េចញេរចើន េnះ)ជីវកមមនឹង�តបង់។ 

• េ-េដើមែខនីមួយៗ អនកគួរកត់រ^ពខុស�ន េនះពីែខមុនៗ។ កនុងឧyហរណ៍របស់ស៊ុម�យ ^ពខុស�ន ៃន.ច់រ:ក់េចញ និងចូលគឺ ៤៦៥០ PHP 
េ-ដំDច់ែខដំបូង។ េនះ!រ:ក់ចំេណញរបស់�ត់។ កនុង�រេរៀបចំលំហូរ.ច់រ:ក់ �ត់xប់េផតើមែខទីពីរ េ�យកត់រលទធផលេនះេចញពីែខទីមួយ។ 

 

៣០៣០៣០៣០ nទីnទីnទីnទ ី
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�ង�ង�ង�ង ៦៦៦៦ កកកក ៖៖៖៖ �េរៀបចំលំហូរ�េរៀបចំលំហូរ�េរៀបចំលំហូរ�េរៀបចំលំហូរ.ច់រ:ក់របស់.ច់រ:ក់របស់.ច់រ:ក់របស់.ច់រ:ក់របស់អនកអនកអនកអនក 

 ែខ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
.

ច់រ
:

ក់ច
ូល
 

េដើមែខ             

             

             

             

             

             
សរុប             

.
ច់រ

:
ក់េ

ចញ
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
សរុប             

 លំហូរ.ច់រ:ក់សរុប             



ILO – កមម វិ ធី�រ របកួតរបែជង វិស័យ)ជីវកមម�ន ត តូចេ-).៊ន 49

កនុងវគគបណតុ ះបDត លេនះ អនក:នេYត តេលើ�ររគប់រគងលំហូរ.ច់រ:ក់កនុង)ជីវកមម និងបំេពញ�រេរៀបចំលំហូរ.ច់រ:ក់សរ�ប់)ជីវកមម។
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សកមម^ពសកមម^ពសកមម^ពសកមម^ព ៦៦៦៦ ខខខខ ៖៖៖៖ �រេរៀបចំែផន�រYល ស់បតូរ�រេរៀបចំែផន�រYល ស់បតូរ�រេរៀបចំែផន�រYល ស់បតូរ�រេរៀបចំែផន�រYល ស់បតូរ 

េ-កនុងសកមម^ពចុងេរ�យៃនវគគ េនះ អនកនឹងសេរមចេលើសកមម^ព!ក់�ក់មួយចំនួន េដើមបី ែកលមអ�រ រគប់រគង.ច់រ:ក់កនុង)ជីវកមម របស់អនក។ េ�យចងxំពីចំណុចyំងអស់ែដលអនក:ន

ពិ^កaកនលងមកអំពី�ររគប់ រគង.ច់រ:ក់ សូមចំDយេពលពីរបីnទី េដើមបីកត់ រមតិរបស់អនក។ 

 

១. សិ�ខ �ម�ន ក់ៗេរបើរ:ស់�ង ៦ ខ ៖ ែផន�រសកមម^ពYទ ល់ខលួន េដើមបីសរេសរពី�រYល ស់បតូរ ១-៣ ែដលអនកចង់:ន។ េ�យែផអកេលើ

អវី ែដលអនក:នសិកaកនុងសកមម^ពពីមុន េតើអនកចង់ឲយ�ន�រែកលមអែដរ ឬេទ? របសិនេបើ�ន សូមសេរមចេលើរបព័នធែដលអនកនឹងអនុវតត ឬែកលមអ។ 

២.  កត់រពីរេបៀបែដលអនកនឹងេធវើ�រYល ស់បតូ រ 

៣.  កត់រេពលេវ�ែដលអនកនឹងេធវើ�រYល ស់បតូ រ 

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

 

�ង ៦ ខ ៖ ែផន�រសកមម^ពYទ ល់ខលួន 

�រYល ស់បតូ រ វិធី.រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូ វ 

    

    

    

 

អនក:នេធវើសកមម^ពចងុេរ�យៃនវគគបណតុ ះបDត លទ ី៦។ កនងុវគគេនះ អនក:នេYត តេលើ�រគណnចំDយកនុង)ជីវកមមរបស់អនក។ 

  

១០១០១០១០ nទីnទីnទីnទ ី
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វគគបណតុ ះបDត លទី ៧ ៖ 
�រេរៀបចំែផន�រសកមម^ព 
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វគគបណតុ ះបDត លទីវគគបណតុ ះបDត លទីវគគបណតុ ះបDត លទីវគគបណតុ ះបDត លទី ៧៧៧៧ ៖៖៖៖ �រេរៀបចំ�រេរៀបចំ�រេរៀបចំ�រេរៀបចំែផន�រសកមម^ពែផន�រសកមម^ពែផន�រសកមម^ពែផន�រសកមម^ព 

 

 

 

េ�យ.របនទុក�រ"រ បូករួមនឹង�រដំេណើរ�រ)ជីវកមម�ន តតូច �មិនែមន!�រ"យរសួលកនុង�រអនុវតត�រYល ស់បតូរ េsម�រចង់:នរបស់អនកេឡើយ។ កនុងវគគេនះ អនកនឹងពិនិតយ

េមើល�រ"រែដលអនកសេរមច:នកនុងអំឡុងវគគបណតុ ះបDត លេនះ និងបេងកើត!ែផន�រសកមម^ព.មញញមួយេដើមបីែកលមអ)ជីវកមមរបស់អនក។ អនករតូវបំេពញសកមម^ពមួយ។ 

សកមម^ពសកមម^ពសកមម^ពសកមម^ព ៧៧៧៧ កកកក ៖៖៖៖ សកមម^ព)ទិ^ពសកមម^ព)ទិ^ពសកមម^ព)ទិ^ពសកមម^ព)ទិ^ព 

អនកនឹងេធវើ�រ!ជំtនៗ និងមវគគនីមួយៗេដើមបី េYត ត)ទិ^ពេលើសកមម^ពែដលអនក:នេរៀប�ប់កនុងវគគបណតុ ះបDត លមុនៗ។ 

 

១

.
  អនកពិ^កa!រកុម។ ស�ជិករគប់រូបនិEយពីអវីែដលពួកេគយល់ដឹងកនុងសកមម^ពនីមួយៗ។ អនកxប់េផតើមពីសកមម^ពទីមួយេនះ។ 

២. សរ�ប់ជំtនបnទ ប់ អនកេរបើរ:ស់�ង ៧ ក ៖ ែផន�រសកមម^ព)ទិ^ព។ អនកពិនិតយេមើលែផន�រសកមម^ពែដលអនក:នបំេពញសរ�ប់វគគនីមួយៗ 

និងេរជើសេរីស�រYល ស់បតូ រDមួយែដលអនកនឹងxប់េផតើមមុនេគ និងេពលេវ� ៖ កនុងរយៈេពល ១ ស:ត ហ៍ ១ ែខ ឬ ២ ែខ? េរៀប�ប់សកមម^ពE៉ង

េtចDស់ ៣ (១៥ nទី) 

៣. ស�ជិក�ន ក់ៗប"ហ ញពីែផន�រសកមម^ព)ទិ^ពរបស់ខលួន ចំែណករកុមែចករំែលកគំនិតរបស់ខលួនJេតើ ែផន�រសកមម^ពyំងេnះគួរYល ស់បតូ រ ឬក៏�!វិធីដ៏លអ

។ សិ�ខ �ម�ន ក់ៗ�នេពល ៥ nទី (២៥ nទី)។ 

៤. កនុងរកុម អនក)ចេរបើរ:ស់េពលេវ�បែនថមេដើមបីសេរមចJេតើអនករតូវជួបមតងេទៀត ឬE៉ងD បnទ ប់ពីវគគបណតុ ះបDត លេដើមបីអនុវតតសកមម^ពមួយចំនួន ដូច

! �រកំណត់ចំDយ!េដើម។ អនក)ចេរៀបចំ�រជួបរបជំុ!របxំ និងពិ^កaពីរេបៀបរបឈមនឹង�រYល ស់បតូ រ ែដលអនកចង់:ន។ 

 

�ង ៧ ក ៖ ែផន�រសកមម^ព)ទិ^ព 

�រYល ស់បតូ រ!)ទិ^ព វិធី.រសត េពលេវ� អនកទទួលខុសរតូ វ 
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�រផតល់)ទិ^ពសកមម^ព      ែដល!សកមម^ពែដលអនក:នបំេពញេ-េពលបញចប់ វគគបណតុ ះបDត ល គឺ!ជំtនដ៏សំ�ន់។ �នឹងជំ រុញឲយអនកសេរមចចិតតពី រ េបៀបអនុវតតអវី ែដល:ន

េរៀនកនុងវគគបណតុ ះបDត លេនះកនុង�រ"រ និងជី វិតរបxំៃថង។ 

 

េនះ!ចុងបញចប់ៃនវគគបណតុ ះបDត ល។ ឥឡូវេនះ អនក)ចបញចប់�រ�យតៃមល:ន។ កនុងរយៈេពលពីរបីែខេរ�យ នឹង�នសកមម^ពម�នបនតេទៀត។  
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