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កមមវធីិអភិវឌឍ ហរោ តាម ហគមន៍ (C-BED) 

ការអភិវឌឍ ហរោ តាម ហគមន៍ (C-BED) គឺជាកមមវធីិបែតុ ុះបណ្តត ល
ណដលចាំណ្តយតិច និងបសងេើតថ្មីណដលសរៀបចាំស ើងសោយអងគការអនតរជាតិខាងការងារ 
(ILO) សដើមបីោាំរេការអភិវឌឍជាំនញ និងការបសងេើន ិេធិអាំណ្តចដល់ ហគមន៍
មូលោា នកនុងការណកលមអជីវភាពរ ់សៅ  ផលិតភាព  និងលកខខែឌ ការងារកាន់ណត
របស ើរស ើង។ 

កនុងនមជាវធីិសស្រ តមួយននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល កមមវធីិ C-BED មានលកខែៈ
ពិស   សពាលគឺកមមវធីិសនុះរតូវបានបសងេើតស ើងតាមរសបៀបមិតតអប់រ ាំមិតត ការ ិកាណផអក
តាម កមមភាព សោយមិនមានតួនេីរគូបសរងៀន អនកជាំនញ ឬេីរបឹកាខាងសរៅ
ណដលមានជាំនញតាមណផនកស ើយ។ ផទុយសៅវញិ  ិកាខ កាមកនុងកមមវធីិ C-BED  ហការ
ោន សធវើ កមមភាព និងកិចចពិភាកាជាបនតបនទ ប់ សោយមានការណែនាំតាមជាំហាន
សមញ្ដៗកនុងស ៀវសៅណែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ ចាំសែុះដឹង ជាំនញ និង
 មតថភាពថ្មីៗរតូវបានបសងេើតស ើងតាមរយៈការបងាា ត់បងាា ញរប ់ ិកាខ កាម និងការ
ណចករ ាំណលកចាំសែុះដឹង និងបេពិសសធន៍ផ្លទ ល់ខលួន។ តាមវធីិសនុះ កមមវធីិសនុះគឺ
ជាជសរមើ ណដលចាំណ្តយតិច និងមាននិរនតរភាព រមាប់អងគភាព ឬ ហគមន៍នន។ 

កមមវធីិ C-BED រតូវបានបសងេើតស ើងសោយណផអកសលើករមងវគគបែតុ ុះបណ្តត ល នូល
ចាំនួន ២ ណដលសរៀបចាំស ើងសដើមបីអភិវឌឍ មតថភាព រមាប់ការចាប់សផតើមអាជីវកមម 
និងការដាំសែើ រការអាជីវកមម តាមរយៈការសផ្លត ត ាំខាន់សលើការសធវើេីផារ ការរគប់រគង
ហិរញ្ដវតថុ និងការសរៀបចាំណផនការ កមមភាព។ ទាាំងសនុះ ុេធណតជាចាំែុច ាំខាន់កនុង
កមមវធីិ C-BED  រមាប់អនកណដលចង់កាល យជា ហរគិន និងកមមវធីិ C-BED 
 រមាប់អនកសធវើអាជីវកមមខាន តតូច។ មយ៉ា ងវញិសេៀត កមមវធីិសនុះកាំពុងបសងេើតករមង
ឧបករែ៍ជាសរចើន រមាប់ពរងឹង មតថភាព និងបសងេើនជាំនញអាជីវកមម រមាប់វ ័ិយ
មួយចាំនួន។ ករមងឧបករែ៍ទាាំងសនុះអាចយកមកអនុវតតកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លោច់
សោយណ ក ឬចរមុុះកនុងេរមង់ជាម៉ាូឌុល រួចបញ្ចូ លសៅកនុងកមមវធីិណដលមានស្សប់។ 
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vii 

ករមងវគគបែតុ ុះបណ្តត ល តីពីការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ 

ករមងវគគបែតុ ុះបណ្តត ល ៖ 

ករមងវគគបែតុ ុះបណ្តត ល រមាប់ការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍គួរ
រតូវបានសរបើរបា ់  រមាប់ជួយដល់សថ ប័នរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍  
និងសថ ប័នណដលចង់រគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍  កនុងការណកលមអអាជីវកមម
រប ់ខលួន។ វគគទាាំងសនុះសផ្លត តសលើសោលការែ៍ ាំខាន់ៗននការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញ
សភញៀវសេ ចរែ៍ រមាប់ជាមូលោា ន សោយណផអកសលើអវីណដល ិកាខ កាមបានដឹងពីមុនអាំពី
ការរគប់រគងអាជីវកមមប ់ខលួន និងជួយពួកសគឲ្យណ វងយល់បណនថម។ មយ៉ា ងសេៀត វាអាច
សរបើរបា ់ជាមូលោា នននការ ិកាពីឧបករែ៍កមមវធីិ C-BED សផេងសេៀត ដូចជា SBO 
ឬ AE។  ិកាខ កាមណចករ ាំណលកបេពិសសធន៍ និងផតល់ណផនការ កមមភាពអាេិភាព 
(ោ៉ាងសហាចណ្ត ់ កមមភាព ៣  រមាប់បងាា ញពីការណកលមអអាជីវកមមរប ់ពួកសគ)។ 
សៅសពលបញ្ច ប់វគគបែតុ ុះបណ្តត ល  ិកាខ កាមនឹង ៖ 

 ពរងឹង និងបសងេើនចាំសែុះដឹងមានស្សប់ តីពីការអភិវឌឍការរគប់រគងតាំបន់
ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍   

 មាន មតថភាពរងឹមាាំកនុងការវភិាគសថ នភាពការងារបចចុបបនន 

 សធវើស ចកតី សរមចពី កមមភាពសៅសពលអនគត។ 

សោលការែ៍ននការអនុវតតលអ (GPG) ៖ 

កនុងសពលបែតុ ុះបណ្តត ល  ិកាខ កាមនឹងេេួលបានព័ត៌មាន និងមានចាំសែុះដឹង
 តីពីសោលការែ៍សនុះ ណដលពួកសគនឹងអាចយកសៅសរបើរបា ់សដើមបីជាំរុញការ ិកា និង
ោាំរេពួកសគកនុងបសងេើត ឬណកលមអអាជីវកមមរប ់ខលួន។ សោលការែ៍សនុះសរៀបរាប់ពី
ការអនុវតតលអបាំផុត ឧបករែ៍ និង កមមភាពបណនថមណដលបណនថមសលើអវីណដលមានបងាា ញ
កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសដើមបីជាជាំនួយបណនថមដល់ ិកាខ កាមកនុងការបសងេើត ឬណកលមអ
អាជីវកមមរប ់ខលួន។ លាំហាត់ទាាំងសនុះអាចអាស្ ័យសលើសោលការែ៍ននការអនុវតតលអ 
ប៉ាុណនតរប ិនសបើ ិកាខ កាមមិនមានសោលការែ៍សនុះសេ ពួកសគសៅណតអាចដាំសែើ រការសៅ
មុខបាន សហើយកនុងករែីចាាំបាច់ ពួកសគរតូវរ ាំលង កមមភាពសនុះ។          ញ្ញដ
សនុះ ៖ 
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សរចាំសពាុះរកមុ ិកាខ កាម 

សរកាយសពលបញ្ច ប់វគគបែតុ ុះបណ្តត លកមមវធីិ C-BED អនកនឹងមានណផនការចា ់
លា ់ រមាប់ជាំហានជាក់ណ តងមួយចាំនួនណដលអនកអាចសរបើរបា ់សដើមបីចាប់សផតើម ឬណក
លមអអាជីវកមមរប ់អនក។ អនកនឹងមានការយល់ដឹងកាន់ណតសរចើនពីសោលការែ៍រគឹុះ
ននការសធវើអាជីវកមម សហើយអនកនឹងបានចាប់សផតើមបសងេើតេាំនក់េាំនងជាមួយអនកសផេង
សេៀតកនុង ហគមន៍ ណដលអាចជួយ ឬ ហការជាមួយអនកសដើមបី សរមចបានសជាគជ័យ
រួមសៅសពលខាងមុខ។ 

វធីិសស្រ តននវគគបែតុ ុះបណ្តត លសនុះ មានលកខែៈខុ ណបលកពីអភិរកមអប់រ ាំ
របនពែី សពាលគឺមិនមានរគូបសរងៀន រគូឧសេទ  ឬអនកជាំនញសដើមបីជួយអនកស ើយ។ 
ផទុយសៅវញិ អនកនឹងរតូវ ហការោន សធវើការជារកុម សដើមបីអនុវតតតាមការណែនាំជា
ជាំហានសមញ្ដៗ រមាប់កិចចពិភាកា     និង កមមភាពកនុងស ៀវសៅណែនាំវគគបែតុ ុះ
បណ្តត លសនុះ។ សោយសរណតមិនមានរបធានរកុម  មាជិករកុមទាាំងអ ់គួរបតូរសវនោន
អានព័ត៌មាន និងការណែនាំឲ្យ មាជិករកុមសត ប់ សហើយ មាជិករកុមទាាំងអ ់នឹង
ណចករ ាំណលកការេេួលខុ រតូវសលើការតាមោនសពលសវលា។ តាមវធីិថ្មីសនុះ សយើងនឹង
 ិកាពីោន សៅវញិសៅមក តាមរយៈការណចករ ាំណលកមតិសោបល់ ជាំនញ ចាំសែុះដឹង 
និងបេពិសសធន៍។ សដើមបី សរមចកិចចការសនុះ  មាជិករកុមទាាំងអ ់រតូវចូលរួម
កនុងកិចចពិភាកា។ 

មុនសពល និងសរកាយសពលវគគបែតុ ុះបណ្តត ល អនកនឹងរតូវបានស នើឲ្យបាំសពញការ
អសងេតមួយសដើមបីណ វងយល់ពីផលប៉ាុះពាល់ននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ ព័ត៌មានទាាំងសនុះនឹង
រតូវរកាជា មាា ត់ និងសរបើរបា ់សដើមបីណកលមអឯកសរវគគបែតុ ុះបណ្តត ល និងការ
សរៀបចាំកមមវធីិសៅនថ្ាខាងមុខ។  ិកាខ កាមមួយចាំនួនអាចនឹងរតូវបានទាក់េងសៅនថ្ា
ខាងមុខ សរកាយរយៈសពល ៣ ៦ ឬ ១២ ណខ សដើមបីបាំសពញការអសងេតមួយសេៀត រមាប់
ការ ិកាពីណផនការអាជីវកមមរប ់អនក។ 

ការណែនាំកនុងស ៀវសៅណែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត លសនុះ មានលកខែៈងាយស្ ួល

             អនកគួរអានសោលការែ៍ននការអនុវតតលអសដើមបីេេួលបានព័ត៌មាន
បណនថម។ 
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អនុវតតតាម និងបានផតល់សពលសវលាកាំែត់ រមាប់ជាំហាននីមួយៗផងណដរ។  ូម
      ញ្ញដ       ទាាំងសនុះ ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

មុនសពលអនកចាប់សផតើមវគគបែតុ ុះបណ្តត ល  ូមអនុវតតតាមជាំហានសមញ្ដៗខាង
សរកាមសដើមបីសរតៀមសរៀបចាំ។ 

 បាំសពញការអសងេតមុនសពលចាប់សផតើមវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។  ួរអនកសរៀបចាំ រប ិន
សបើអនកមិនមានឯកសរចមលង ឬមិនទាន់បានបាំសពញការអសងេតសនុះ។ 

 ណបងណចកជារកុមតូចៗណដលមាន មាជិក ៥-៧ នក់។ អនកសរៀបចាំនឹងណែនាំអនក
ពីវធីិ សរមចការងារសនុះបានលអបាំផុត។ 

 សរ ើ  មាជិករកុមមាន ក់ រមាប់ ម័រគចិតតចាប់សផតើមវគគបែតុ ុះបណ្តត ល ឲ្យសធវើជា    
“អនកអានកនុងរកុម”។ “អនកអានកនុងរកុម” មានតួនេីអានព័ត៌មាន និងការណែនាំ
 កមមភាពឲ្យ មាជិករកុមសត ប់។ រាល់ មាជិករកុមណដលសចុះអកេរអាចសធវើជា 
“អនកអានកនុងរកុម” បាន សហើយអនកគួរបតូរសវន មាជិករកុមឲ្យសធវើជា “អនកអានកនុង
រកុម” កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសនុះ។  

 មាជិករកុមទាាំងអ ់រតូវេេួលខុ រតូវសលើការពិនិតយសពលសវលា ប៉ាុណនត មាជិក
រកុមមាន ក់គួររតូវបានសរជើ សរ ើ  រមាប់វគគបែតុ ុះបណ្តត លនីមួយៗ សដើមបីរ ាំលឹករកុម 
  សពលសវលាកាំែត់ រមាប់ជាំហានមួយ        ។ អនកមិនចាាំបាច់អនុវតតតាម
សពលសវលាកាំែត់តឹងរងឹសពកសនុះសេ ប៉ាុណនតអនករតូវរគប់រគងសពលសវលា រមាប់

សរបើរបា ់រកោ ផ្លទ ាំងធាំណដលមានកនុងឧប មព័នធ ១។ រប ិនសបើអនកមិនមាន

រកោ ផ្លទ ាំងធាំ  ូមសរបើរកោ បណនថម ឬស ៀវសៅណែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ 

 

 ញ្ញដ សនុះបងាា ញអនកពីសពលសវលាបា៉ា ន់សម នននវគតបែតុ ុះបណ្តត ល។ 

 

សៅសពលអនកសឃើញ ញ្ញដ សនុះ  ូមអានឲ្យឮៗ។ 

 

សៅសពលអនកសឃើញ ញ្ញដ សនុះ មានន័យថា អនកកាំពុងអានការណែនាំ និងសធវើ កមមភាព។ 

 

 សៅសពលអនកសឃើញ ញ្ញដ សនុះ  ូមណចករ ាំណលកព័ត៌មានកនុងរកុម។ 
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x 

វគគបែតុ ុះបណ្តត លទាាំងមូល។ រប ិនសបើ កមមភាពមួយមានរយៈសពលយូរជាង
សពលសវលាកាំែត់  ូមពយោម នេាំ ាំនចសពលសវលាកនុង កមមភាពសផេងសេៀតសដើមបី
រកាតុលយភាព។ 

 មាជិករកុមទាាំងអ ់ នឹងេេួលបានស ៀវសៅណែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត ល
ដូចោន ។  មាជិកអាចនឹងបាំសពញការងារជាបុគគលកនុងការណែនាំទាាំងសនុះ េនទឹមនឹង
ការងាររកុម។ រកុមអាចបាំសពញ កមមភាពរួមោន សលើរកោ ផ្លទ ាំងធាំ រប ិនសបើមាន។ 

 

 

 ូមចូលរមួកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសោយរកីរាយ! 
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xi 

 

  

វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទ ី១ ៖ 
សេចក្្ីសផ្ើម 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លេី ១ ៖ ស ចកតីសផតើម 

 

 

 

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសនុះ អនកនឹងបានសគ ល់ មាជិកសផេង និងវធីិសស្រ តននការ
 ិកាកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសនុះ។ សយើង ិកាសោយមិនមានរគូបសរងៀនស ើយ។ 
អនករតូវជួយោន ណចករ ាំណលកបេពិសសធន៍សផេងៗ និង ួរ ាំែួរ រប ិនសបើអនកមិនយល់
ពី កមមភាពណ្តមួយ។ សោលបាំែងននវគគបែតុ ុះបណ្តត លសនុះគឺ ៖ 

 កាំែត់វគគបែតុ ុះបណ្តត ល សពលសវលា រមាប់វគគបែតុ ុះបណ្តត ល ការរ ាំពឹងេុក 
និងការសរៀបចាំ ិកាខ សលា 

 សគ ល់ស ម្ ុះ ិកាខ កាមមួយចាំនួន 

 យល់ពីវធីិសស្រ តននការ ិកាកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត ល ដូចជា  កមមភាព និង
ការងាររកុម។ 

 កមមភាព ១ ក ៖ ការសគ ល់ោន  

 

 

 

១.   ិកាខ កាមមាន ក់ៗណែនាំខលួន សោយផតល់ព័ត៌មានពី ៖ 

 ស ម្ ុះសពញ និងស ម្ ុះសៅសរៅ ណដលអនកចូលចិតតសរបើកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

 តាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ 

 សោលបាំែងរប ់អនកកនុងការចូលរួមវគគបែតុ ុះបណ្តត ល និងការរ ាំពឹងេុក
រប ់អនកសដើមបីជួយដល់អាជីវកមមរប ់ខលួន។ 

២.  ិកាខ កាមមាន ក់ៗណចករ ាំណលករូបថ្ត   ប័ែណ ឬគាំនូរតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវ
សេ ចរែ៍រប ់ខលួនដល់ ិកាខ កាមសផេងសេៀត។ បងាា ញព័ត៌មានទាាំងសនុះសលើ

ខលឹមសរ សងខបននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

 

 

២០ នេី 

 

កនុង កមមភាព ១ ក អនករតូវណែនាំខលួនសោយ សងខបសដើមបីជាការសគ ល់ោន ។ 

 

២០ នេី 

 

 



 

ILO – កមមវធីិការរបកួតរបណជងវ ័ិយអាជីវកមមខាន តតូចសៅអាស៊ា ន 
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ជញ្ញា ាំង ឬសៅកណ្តត លតុ ឬបងាា ញតាមេូរ ័ពទចល័ត។ 

៣. បាំសពញកនុង នលឹកខាងសរកាម (រប ិនសបើមិនសធវើសពលសនុះ អនកអាចសធវើកនុងសពល
 រមាកញុាំអាហារ រមន់ និង រមាកញុាំបាយនថ្ារតង់បាន)។ 

 

 

 

តារាង ១ ក ៖ ព័ត៌មានរប ់ ិកាខ កាម 

ស ម្ ុះ ិកាខ កាម តាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ សលខេូរ ័ពទ/អីុណម៉ាល 

   

   

   

   

   

   

   

   

កនុង កមមភាពសនុះ អនកបានសគ ល់ មាជិករកុម និងព័ត៌មានមួយចាំនួនពីតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវ

សេ ចរែ៍រប ់ពួកសគ។ 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទី ២ ៖ 
តួអង្គេខំាន់ៗក្នតង្ការគ្គ្ប់គ្គ្ង្ 
តំបន់ទាក្ទ់ាញសភញៀវសទេចរណ៍ 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លេី ២ ៖ តួអងគ ាំខាន់ៗកនុងការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ 

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសនុះ អនកនឹងយល់ដឹងពីសោលការែ៍ននការអនុវតតលអ
 រមាប់ការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ និងកាំែត់បុគគល សថ ប័ន 
អងគភាព និងអាជីវកមមណដលជា មា ធាតុ ាំខាន់កនុងការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវ
សេ ចរែ៍រប ់អនក។ អនករតូវសធវើ កមមភាព ៣។ វគគសនុះមានសោលបាំែង ៖ 

 ផតល់ខលឹមសរ សងខបពី មា ធាតុនន GPG 

 សរៀបរាប់ពីតួអងគណដលចូលរួមកនុងការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍
រប ់អនក 

 យល់ពីកិចច ហការកនុងការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ 

 កាំែត់ចាំែុចខវុះខាតកនុងរកុម/គែៈកមាម ធិការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវ
សេ ចរែ៍រប ់អនក 

 បសងេើតណផនការ កមមភាព រមាប់ទាក់ទាញតួអងគបណនថមឲ្យចូលកនុងរកុម សដើមបី
លុបបាំបាត់ចាំែុចខវុះខាតទាាំងសនុះ។ 

 កមមភាព ២ ក ៖ ខលឹមសរ សងខបនន GPG 

[៥ នេី] កនុង កមមភាពសនុះ អនកនឹងយល់ដឹងពីខលឹមសរ សងខបនន GPG សហើយអនកនឹងសផ្លត ត
សលើខលឹមសរមួយចាំនួន។ GPG រតូវបានសរៀបចាំស ើងសដើមបីឲ្យអនកមានេ េនវ ័ិយធាំេូលាយ

សរកាយបញ្ច ប់វគគបែតុ ុះបណ្តត ល។  

សយើងនឹងចាំណ្តយសពលណ វងយល់ពី GPG។  ូមអានណផនកមាតិកា GPG រប ់អនក 
សនុះអនកនឹងដឹងថា GPG រតូវបានណបងណចកជាពីរណផនក។ 

ណផនកេី១ ផតល់ខលឹមសរ សងខបននការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ និង
ផតល់ព័ត៌មាន តីពីរបធានបេ រមាប់អនក ណដលមានចាំសែុះដឹងតិចតួចពីរបធានបេ
សនុះ។ ណផនកេី ២ វភិាគពី មា ធាតុននការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍។ 

២៥ នេី 

 

ណផនកេី ១ ៖ ណផនក ១.៥ 

 

ខលឹមសរ សងខបននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 
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 ូមចាំណ្តយសពលអានតារាងបងាា ញពីរបធានបេ   ១០  កនុងណផនកេី ២  (ចាប់ពី
រចន មព័នធរគប់រគងរហូតដល់ការរគប់រគងវបិតតិ)។ សយើងមិនមានសពលណ វងយល់
រគប់របធានបេស ើយ ប៉ាុណនតអនកនឹងយល់ដឹងពីរបសភេព័ត៌មានណដលមានកនុង GPG។ 

សៅនថ្ាសនុះ សយើងនឹងសផ្លត ត ាំខាន់សលើណផនកេី ២។  ូមចាំណ្តយសពល ៣ ឬ ៤ នេី
សដើមបីអានេាំព័រ ២-៣  នលឹកដាំបូងននណផនកេី ១ សដើមបីយល់ដឹងពីខលឹមសរ។ សយើងនឹង
ចាំណ្តយសពលអានណផនក  តីពីតួអងគ ាំខាន់ៗកនុងការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវ
សេ ចរែ៍ទាាំងអ ់ោន ។ 

 កមមភាព ២ ខ ៖ តួអងគ ាំខាន់ៗកនុងការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ 

សនុះជា កមមភាពជាលកខែៈបុគគល ណដលជួយអនកឲ្យយល់ដឹងពីខលឹមសរ សងខប តីពី
តួអងគណដលពាក់ព័នធនឹងការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនក សដើមបីជួយអនក

វាយតនមលរប ិេធភាពរកុមរគប់រគងរប ់អនក។ 

ណផនក ២.៥ ននណផនកេី ១ បងាា ញថា សថ ប័នសធារែៈណតងណតដឹកនាំការរគប់រគង
តាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ និងេេួលសគ ល់ថា ការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវ
សេ ចរែ៍ពាក់ព័នធនឹងសថ ប័នកនុងវ ័ិយសធារែៈសផេងសេៀត និងអងគភាពកនុងវ ័ិយ
ឯកជន និងអាជីវកមម។ ជាេូសៅ រកុមសថ ប័នទាាំងសនុះមានស ម្ ុះថា រកុម (ឬគែៈ
កមាម ធិការ) រគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍។  សពលខលុះ   រកុមសថ ប័នទាាំងសនុះ
មានស ម្ ុះថា       គែៈកមាម ធិការដឹកនាំវ ័ិយសេ ចរែ៍។ សយើងដឹងថា ការរគប់រគង
តាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ពាក់ព័នធនឹងតួអងគចរមុុះ។ តារាងតួអងគ ាំខាន់ៗអាច
ផ្លល  ់បតូរពីសពលមួយសៅសពលមួយ។ សដើមបរីគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍សោយ
រប ិេធភាព របការ ាំខាន់រតូវមានបែតុាំ តួអងគរតឹមរតូវកនុងរកុម និងសធវើបចចុបបននភាព
 មាជិករកុម។ 

 ូមអានតារាងសថ ប័ន ឬណផនកននននវ ័ិយសធារែៈកនុង GPG  សោយចាប់សផតើម
ពីវ ័ិយសេ ចរែ៍  ួនឧេយន និងកណនលងកាំសនត។ ស ម្ ុះសថ ប័ន ឬណផនកទាាំសនុះអាច
ខុ ណបលកោន តាមរបសេ  និងតាំបន់ ប៉ាុណនតតារាងសនុះរមួបញ្ចូ លសថ ប័នសធារែៈ
 ាំខាន់ៗណដលពាក់ព័នធកនុងការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ ចាំណែក
សថ ប័នវ ័ិយឯកជនណដលសរៀបរាប់កនុង GPG ក៏ដូចោន ណដរ។ 
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1. សរបើរបា ់តារាង ២ ខ សដើមបីសរៀបរាប់ពីសថ ប័នសធារែៈ និងឯកជនណដល
កាំពុងចូលរួមកនុងការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនក។ 

2. កាំែត់ មាជិកបចចុបបននកនុងរកុម 

3. កាំែត់ មាជិកណដលគួរបណនថមកនុងរកុម 

4. រតូវចងចាាំថាសនុះជា កមមភាពជាលកខែៈបុគគល  រមាប់របធានរគប់រគង
តាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍។  រប ិនសបើអនកមិនមានតួនេីសនុះ  (ឧ. 
អនកជាមន្រនតីរោា ភិបាល)  ូមចូលរួមសោយសធវើលាំហាត់ជាមួយ មាជិករកុមណ្ត
មាន ក់។ របធានរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ ជាអនកណែនាំសលើការ
សធវើលាំហាត់ ប៉ាុណនតអនកអាចផតល់មតិសោបល់បាន។ 

តារាង ២ ខ ៖  មាជិករកុមរគប់រគងរប ់ខញុាំ 

សថ ប័ន/ណផនក/រកុមកនុងវ ័ិយសធារែៈ។ល។ ណដលចូលរួមកនុងការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវ
សេ ចរែ៍រប ់ខញុាំ  រួមមាន ៖ 

 
 

 

 

 

អាជីវកមម/អងគភាព/រកុមកនុងវ ័ិយឯកជន។ល។ ណដលចូលរួមកនុងការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវ
សេ ចរែ៍រប ់ខញុាំ  រួមមាន ៖ 

 

 

 
 
 

២០ នេី 
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កនុង កមមភាពសនុះ អនកបានសផ្លត តសលើអងគភាពកនុងវ ័ិយសធារែៈ និងឯកជនណដលចូល
រមួកនុងការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនក។ 

 កមមភាព ២ គ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

កនុង កមមភាពចុងសរកាយននវគគបែតុ ុះបណ្តត លសនុះ អនកនឹង សរមចចិតតសលើ កមមភាពជាក់
លាក់មួយចាំនួនពាក់ព័នធនឹងរកុមរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនក។ សោយ

ចងចាាំនូវរាល់ចាំែុចណដលអនកបានពិភាកាកនលងមក  ូមចាំណ្តយសពលពីរបីនេីសដើមបីកត់រតាមតិរប ់អនក។ 

 

១.  ិកាខ កាមមាន ក់ៗសរបើរបា ់តារាង ២ គ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួនសដើមបី
 រស រពីការផ្លល  ់បតូរ ១-៣ ណដលអនកចង់បាន សដើមបីណកលមអរកុមរគប់
រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនក។ សោយណផអកសលើអវីណដលអនក
បាន ិកាកនុង កមមភាពពីមុន សតើអនកចង់ឲ្យមានការណកលមអណដរ ឬសេ? 
រប ិនសបើមាន  ូម សរមចចិតតពីរបព័នធណដលអនកនឹងអនុវតត ឬណកលមអ។ 

២.  កត់រតារសបៀបណដលអនកនឹងសធវើការផ្លល  ់បតូរ 

៣.  កត់រតាពីសពលសវលាណដលអនកនឹងសធវើការផ្លល  ់បតូរ 

៤.  សៅេីបាំផុត បញ្ញា ក់ពីអនកណដលនឹងេេួលខុ រតូវសលើការផ្លល  ់បតូរសនុះ។ 

តារាង ២ គ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 
ការផ្លល  ់បតូ រ វធីិ     សពលសវលា អនកេេួលខុ រតូវ 

    

    

    

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លេី ២ អនកបានសផ្លត តសលើតួអងគ ាំខាន់ៗកនុងការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវ
សេ ចរែ៍កនុងតាំបន់រប ់អនក សដើមបីយល់ដឹងពីខលឹមសរ សងខបននសថ ប័នពាក់ព័នធ។ ណផនក ១.៥ នន

ណផនកេី ១ កនុង GPG មានព័ត៌មានបណនថមសេៀត។ 

១០ នេី 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទ ី៣ ៖ 
ការគ្គ្ប់គ្គ្ង្េននិធអិនតវិេយ័សទេចរណ៍ 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លេី ៣ ៖ ការរគប់រគង ននិធិអនុវ ័ិយសេ ចរែ៍ 

 

 

 

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសនុះ អនកនឹងយល់ដឹងកាន់ណតសរចើនពីសរៈ ាំខាន់នន
ការវា ់ណវង មា ធាតុកនុងអនុវ ័ិយសេ ចរែ៍។ អនករតូវសធវើ កមមភាព ៣។ វគគសនុះ
មានសោលបាំែង ៖ 

 េេួលបានចាំសែុះដឹងមូលោា ន តីពីអនុវ ័ិយសេ ចរែ៍ ាំខាន់ៗ 

 កាំែត់វធីិសស្រ តកនុងការរបមូល និងរកាេុក ននិធិ ាំខាន់ៗ (ឧ. ចាំនួនណរគ
 រមាប់សភញៀវសន ក់សៅមួយយប់) 

 កាំែត់វធីិសស្រ ត មស្ ប រមាប់ការរបមូលេិននន័យទាាំងសនុះ 

 បសងេើតណផនការរបមូលព័ត៌មាន រមាប់តាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ 

 សរបើរបា ់ការ សងខបគាំនិត សដើមបីបសងេើតេាំនក់េាំនងរបកបសោយកិចច ហ
របតិបតតិការ និងការសោរព។ 

 កមមភាព ៣ ក ៖  ននិធិអនុវ ័ិយសេ ចរែ៍ 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកនឹងសរបើរបា ់ការ សងខបគាំនិតសដើមបីរបមូលព័ត៌មានពីរបភពសផេងៗ
ជាសរចើន សដើមបីពិភាកាពីវធីិសស្រ តនន រមាប់ការរគប់រគង ននិធិអនុវ ័ិយសេ ចរែ៍។ 
ការ សងខបគាំនិតជាឧបករែ៍ដ៏ ាំខាន់ សរពាុះសៅសពលសធវើបានរតឹមរតូវ វាអាចជួយអនកបសងេើត

េាំនក់េាំនងរបកបសោយកិចច ហរបតិបតតិការ និងការសោរពជាមួយភាគីពាក់ព័នធកនុងតាំបន់ទាក់ទាញ
សភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនក។ ភាគីមួយចាំនួននឹងមានឥេធិពលជាងភាគីសផេងសេៀត ប៉ាុ ណនតអនកជាអនក
ណដលរតូវធានការយល់ដឹងរប ់ភាគីពាក់ព័នធទាាំងអ ់។ 

ដាំបូង  ូមអានណផនក ១.៦ ននណផនកេី ១  តីពីអនុវ ័ិយសេ ចរែ៍កនុង GPG។ មាន
តារាង ៤ កនុង GPG ណដលស នើឲ្យអនករគប់រគង ននិធិអនុវ ័ិយសេ ចរែ៍ ដូចជា កណនលង
សន ក់សៅ ការដឹកជញ្ាូ ន  កមមភាពនន និងការទាក់ទាញ។ អនករបណហលជាមិនមាន
េិននន័យសនុះសេ ប៉ាុណនតវាជាព័ត៌មានដ៏ ាំខាន់ រមាប់បញ្ចូ លកនុងណផនការរគប់រគងតាំបន់

២០ នេី 

 

ណផនកេី ១ ៖ ណផនក ១.៦ 

 

១

១ 
ខលឹមសរ សងខបននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 
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ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រគប់រជុងសរជាយ។  សៅសពលអនកយល់ដឹងកាន់ណតសរចើនពី
អនុវ ័ិយទាាំង ៤ សនុះ អនកនឹងកាន់ណតអាចរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍
រប ់អនក និងការសពញចិតតរប ់សភញៀវសេ ចរែ៍របស ើរស ើង។ 

 

1. ពិភាកា និងសរបៀបសធៀបវធីិសស្រ តណដលអនកអាចសរបើរបា ់ រមាប់ការបា៉ា ន់
របមាែ ននិធិអនុវ ័ិយទាាំង៤សនុះ៖ កណនលងសន ក់សៅ ការដឹកជញ្ាូ ន  កមមភាព
នន និងការទាក់ទាញ 

2. ពយោមកាំែត់វធីិសស្រ តលអៗោ៉ាងតិច ២ ឬ ៣ សដើមបីរបមូលព័ត៌មាន រមាប់
អនុវ ័ិយនីមួយៗ 

3. អនុវតតតាមវធិានននការ សងខបគាំនិត ៖ 

 ជាំរុញឲ្យ មាជិករគប់រូបបសញ្ច ញមតិ 

 សធវើឲ្យ មាជិករគប់រូបយល់ថាមាន ុវតថិភាព និងងាយស្ ួលកនុងការផតល់
មតិ 

 ដកស្ ង់មតិសោបល់ឲ្យបានសរចើន  ូមបីណតមតិសោបល់ណដលណបលក 

4. សរៀបរាប់វធីិណដលសលើកស ើងកនុងការរបមូលេិននន័យខាងសរកាម រមាប់
អនុវ ័ិយសេ ចរែ៍នីមួយៗ។ 

  

១០ នេី  
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តារាង ៣ ក ៖ កាំែត់វធីិសស្រ តរបមូលេិននន័យ តីពីអនុវ ័ិយសេ ចរែ៍ 

កណនលងសន ក់សៅ ៖ 

 

 

 

 

ការដឹកជញ្ាូ ន ៖ 

 

 

 

 

 

 កមមភាព ៖ 

 

 

 

 

 

ការទាក់ទាញ ៖ 

 

 

 

 

 

 
កនុង កមមភាពសនុះ អនកបានសរបើរបា ់ការ សងខបគាំនិតសដើមបីកាំែត់វធីិសស្រ តរបមូល

េិននន័យ រមាប់អនុវ ័ិយសេ ចរែ៍។ 
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 កមមភាព ៣ ខ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

សៅកនុង កមមភាពចុងសរកាយននវគគសនុះ  អនកនឹង សរមចចិតតពី កមមភាពជាក់លាក់មួយចាំនួន

ពាក់ព័នធនឹងរកុមរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនក។ សោយចងចាាំពីចាំែុច

ទាាំងអ ់ណដលអនកបានពិភាកាកនលងមក  ូមចាំណ្តយសពលពីរបីនេីសដើមបីកត់រតាមតិរប ់អនក។ 

 

 

១.  ិកាខ កាមមាន ក់ៗសរបើរបា ់តារាង ៣ ខ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន សដើមបី
 រស រពីការផ្លល  ់បតូរ ១-៣ ណដលអនកចង់បានពាក់ព័នធនឹងវធីិសស្រ តរគប់រគង
 ននិធិរប ់អនក។ សោយណផអកសលើអវីណដលអនកបាន ិកាកនុង កមមភាពពីមុន 
សតើអនកចង់ឲ្យមានការណកលមអណដរ ឬសេ? រប ិនសបើមាន  ូម សរមចចិតតពីរបព័នធ
ណដលអនកនឹងអនុវតត ឬណកលមអ។ 

២.  កត់រតាពីរសបៀបណដលអនកនឹងសធវើការផ្លល  ់បតូរ 

៣.  កត់រតាសពលសវលាណដលអនកនឹងសធវើការផ្លល  ់បតូរ 

៤.  សៅេីបញ្ច ប់ បញ្ញា ក់ពីអនកេេួលខុ រតូវ រមាប់ការផ្លល  ់បតូរសនុះ។ 

តារាង ៣ ខ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

ការផ្លល  ់បតូ រ វធីិ     សពលសវលា អនកេេួលខុ រតូវ 

    

    

    

 

 

១០ នេី 

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសនុះ អនកបានសផ្លត តសលើរសបៀបរបមូលេិននន័យ រមាប់អនុវ ័ិយ

សេ ចរែ៍។ ណផនក ១.៦ កនុងណផនកេី ១ នន GPG មានព័ត៌មានបណនថម។ 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទ ី៤ ៖ 
ដំសណើ រការសរៀបចំផផនការ 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លេី ៤ ៖ ដាំសែើ រការសរៀបចាំណផនការ 

 

 

 

 

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសនុះ សយើងនឹងសផ្លត តសលើគាំរូ តង់ោណដលអាចជួយដល់
ដាំសែើ រការសរៀបចាំណផនការននការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ និងការ
អនុវតតសោយសរបើរបា ់គាំរូការវភិាគ PEST។ ចាំែុចសនុះនឹងជួយអនកកាំែត់បញ្ញា
របឈមជាយុេធសស្រ តណដលអាចសកើតមាន និងឱកា  រមាប់តាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវ
សេ ចរែ៍។ អនករតូវសធវើ កមមភាព ២។ វគគសនុះមានសោលបាំែង ៖ 

 សរៀន រមប រមួលវគគបែតុ ុះបណ្តត ល តីពីការវភិាគ PEST និង SWOT 

 យល់ដឹងពីរបសភេបញ្ញា ណដលអាចរួមបញ្ចូ លកនុងការវភិាគ PEST 

 កាំែត់បញ្ញា របឈមជាយុេធសស្រ តណដលអាចសកើតមាន និងឱកា  រមាប់
តាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនក។ 

 កមមភាព ៤ ក ៖ ការវភិាគ PEST 

 

 

(១០ នេី)  ូមអានណផនក ២.១ ននណផនកេី ២ ៖  មា ធាតុននការរគប់រគងតាំបន់
ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍កនុង GPG រប ់អនក។   ណផនកសនុះនឹងសផ្លត តសលើដាំសែើ រការសរៀបចាំ
ណផនការ។ សៅេាំព័រសនុះ អនកនឹងសឃើញតារាងណដលស នើឲ្យអនកវាយតនមលណខេ ងាវ ក់គុែតនមល
 រមាប់ មា ធាតុ ាំខាន់ៗននតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ណដលមានស្សប់។ សនុះជា
ឧបករែ៍ណដលអនកអាចសរបើរបា ់សៅសពលសរកាយជាមួយបុគគលិក      សដើមបីវាយតនមលណខេ
 ងាវ ក់គុែតនមលកនុងតាំបន់រប ់អនក។ សៅប៉ាុនម នេាំព័របនទ ប់កនុង GPG អនកនឹងអានពីគាំរ ូតង់
ោពីរ (PEST និង SWOT) សដើមបីជួយអនកកនុងដាំសែើ រការសរៀបចាំណផនការ។ គាំរូទាាំងពីររតូវបាន
ពនយល់កនុង GPG។  រមាប់ ិកាខ សលាសៅនថ្ាសនុះ សយើងនឹងអនុវតតការសរបើរបា ់គាំរកូារ

៤០ នេី 

 

ណផនកេី ២ ៖ ណផនក ២.១ 

ខលឹមសរ សងខបននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

 

 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកនឹងបាំសពញការវភិាគ PEST។ 
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វភិាគ PEST ណដលវា ់ណវងពីកតាត នសោបាយ ស ដាកិចច វបបធម៌ ងគម និងបសចចកវេិយ
ណដលពាក់ព័នធនឹងតាំបន់រប ់អនក។  ូមអានេាំព័រ តីពីគាំរកូារវភិាគ PEST កនុង GPG និង
ចាំណ្តយសពលរ ាំលឹកស ើងវញិ។ សរកាយ ិកាខ សលាសនុះ អនកអាចវភិាគ PEST និង SWOT 
ជាមួយបុគគលិក និងភាគីពាក់ព័នធននកនុងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនក។ 

 

 

1. អនុវតតការវភិាគ PEST កនុងរកុម 

2. ចាំណ្តយសពល ២-៣ នេីសដើមបីសរជើ សរ ើ តាំបន់ណដល មាជិកមាន ក់កនុងរកុមសធវើ
ជាតាំណ្តង។ ពយោមសរជើ សរ ើ តាំបន់ណដលរគប់ោន សគ ល់។ 

3.  រស រស ម្ ុះតាំបន់ណដលអនកបានសរជើ សរ ើ កនុងតារាងខាងសរកាម 

4.  សងខបគាំនិត តីពីកតាត នសោបាយ ស ដាកិចច វបបធម៌ ងគម និងបសចចកវេិយណដល
ជុះឥេធិពលសលើតាំបន់សនុះ 

5. អនុវតតតាមវធិានននការ សងខបគាំនិត ៖ 

 ជាំរុញឲ្យ មាជិករគប់រូបបសញ្ច ញមតិ 

 សធវើឲ្យ មាជិករគប់រូបយល់ថាមាន ុវតថិភាព និងងាយស្ ួលកនុងការ
បសញ្ច ញមតិ 

 ដកស្ ង់មតិសោបល់ឲ្យបានសរចើន  ូមបីណតមតិសោបល់ណដលណបលក។ 

  

២០ នេី 
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តារាង ៤ ក ៖ ការវភិាគ PEST 

ស ម្ ុះតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ ៖ 

កតាត នសោបាយ កតាត ស ដាកិចច 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កតាត វបបធម៌ ងគម កតាត បសចចកវេិយ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កនុង កមមភាព ៤ ក អនកបានសរបើរបា ់ការ សងខបគាំនិតសដើមបីវភិាគ PEST។ 
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 កមមភាព ៤ ខ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

សៅកនុង កមមភាពចុងសរកាយននវគគសនុះ អនកនឹង សរមចចិតតពី កមមភាពជាក់លាក់មួយចាំនួន

ពាក់ព័នធនឹងអវីណដលសយើងបាន ិកាកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសនុះ។ សោយចងចាាំពីចាំែុច

ទាាំងអ ់ណដលអនកបានពិភាកាកនលងមក  ូមចាំណ្តយសពលពីរបីនេីសដើមបីកត់រតាមតិរប ់អនក។ 

 

 

១.  ិកាខ កាមមាន ក់ៗសរបើរបា ់តារាង ៤ ខ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន សដើមបី
 រស រពីការផ្លល  ់បតូរ ១-៣ ណដលអនកចង់បានសដើមបីណកលមអតាំបន់ទាក់ទាញ
សភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនកសោយណផអកសលើការវភិាគ PEST។ សោយណផអកសលើ
អវីណដលអនកបាន ិកាកនុង កមមភាពពីមុន សតើអនកចង់ឲ្យមានការណកលមអណដរ 
ឬសេ?រប ិនសបើមាន  ូម សរមចចិតតពីរបព័នធណដលអនកនឹងអនុវតត ឬណកលមអ។ 

២.  កត់រតាពីរសបៀបណដលអនកនឹងសធវើការផ្លល  ់បតូរ 

៣.  កត់រតាសពលសវលាណដលអនកនឹងសធវើការផ្លល  ់បតូរ 

៤.  សៅេីបញ្ច ប់ បញ្ញា ក់ពីអនកេេួលខុ រតូវ រមាប់ការផ្លល  ់បតូរសនុះ។ 

តារាង ៤ ខ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 
ការផ្លល  ់បតូ រ វធីិ     សពលសវលា អនកេេួលខុ រតូវ 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

 

១០ នេី 

 

វគគបែតុ ុះបណ្តត លេី ៤ បងាា ញអនកពីរសបៀបវភិាគ PEST ណដលអាចសរបើរបា ់កនុង

ដាំសែើ រការសរៀបចាំណផនការ និងបងាា ញពីខលឹមសរ សងខបពីដាំសែើ រការសរៀបចាំណផនការ។

ណផនក ២.១ ននណផនកេី ២ នន GPG មានព័ត៌មានបណនថម។ 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទ ី៥ ៖  
សេដ្ឋា រចនាេមព័នធ 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លេី ៥ ៖ សហោា រចន មព័នធ 

 

 

 

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លេី ៥ អនកនឹងសផ្លត តសលើដាំសែើ រការននការផតល់អាេិភាព
ជសរមើ វនិិសោគសលើសហោា រចន មព័នធ សោយណផអកសលើការពិចារណ្តពីចាំណ្តយ-

គុែតនមល។ អនករតូវសធវើ កមមភាព ៣។ វគគសនុះមានសោលបាំែង ៖ 

 យល់ពី មា ធាតុននកនុងការរគប់រគងសហោា រចន មព័នធ 

 កាំែត់ និងសផ្លត តអាេិភាព មា ធាតុសហោា រចន មព័នធណដលរតូវណកលមអ 

 ជាំរុញឲ្យរកុមរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍មូលោា ន ពិចារណ្តពីការ
បសងេើត ញ្ញដ បងាា ញផលូវ រមាប់សភញៀវសេ ចរែ៍។ 

 កមមភាព ៥ ក ៖  មា ធាតុសហោា រចន មព័នធ 

 

(៥ នេី) កនុងណផនក ២.២ ននណផនកេី ២ កនុង GPG អនកនឹងសឃើញមានតារាងសផទៀងផ្លទ ត់
ខលីមួយ រមាប់ជួយអនកវាយតនមលពីឥរោិបថ្ ហគមន៍រប ់អនក ចាំសពាុះវ ័ិយ
សេ ចរែ៍។  ូមចាំណ្តយសពលបនតិចសដើមបីពិនិតយតារាងសផទៀងផ្លទ ត់សនុះស ើងវញិ និង
ពិនិតយសមើលថាសតើអនករតូវគូ  “បាេ/ចា ” “សេ” ឬ “មិនចា ់” កនុងកូសោនសៅខាង
សត ាំ។ រប ិនសបើអនកសឆលើយថា “សេ” ឬ “មិនចា ់”  រមាប់អាំែុះអាំណ្តងណ្តមួយ អនក
របណហលជារតូវរ ាំលឹកណផនក តីពីការចូលរួមរប ់ ហគមន៍ស ើងវញិ បនទ ប់ពីបញ្ច ប់
 ិកាខ សលា។ 

ចាំែុចណដលអាចសៅរួចសនុះគឺ     ការរតិតបិតណផនកថ្វកិានឹងមិនអាចឲ្យអនកសផ្លត ត
ភាល មៗសលើ មា ធាតុសហោា រចន មព័នធណដលរតូវចាត់វធិានការស ើយ។ សនុះជាបញ្ញា
ធមមតា។ ោ៉ាងសនុះកតី  របការ ាំខាន់រតូវយល់ដឹងពី មា ធាតុទាាំងសនុះ សដើមបីសផ្លត ត

៤០ នេី 

 

ណផនកេី ២ ៖ ណផនក ២.២ 

ខលឹមសរ សងខបននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកនឹងសផ្លត តសលើ មា ធាតុសហោា រចន មព័នធ។ 
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អាេិភាព និងចាត់វធិានការសៅសពលមានលេធភាព។  រមាប់ជាជាំនួយកនុង កមមភាព
បនទ ប់  ូមអានណផនក ២.៤ ននណផនកេី ២ កនុង GPG និងអានតារាងគាំរូ តីពីការសរៀបចាំ
ណផនការសោលសៅសហោា រចន មព័នធជាយុេធសស្រ ត។ 

 

1. សនុះជា កមមភាពជាលកខែៈបុគគល 

2. សោយណផអកសលើតារាងសនុះ និងការសរបើរបា ់តារាងខាងសរកាមកនុងស ៀវសៅ
លាំហាត់សនុះ  ូមបសងេើតតារាង មា ធាតុសហោា រចន មព័នធកនុងតាំបន់រប ់
អនកណដលរតូវចាត់វធិានការ។ 

3. បនទ ប់ពីអនកបានបាំសពញតារាងសនុះ  ូមផតល់អាេិភាពសោយសរៀបលាំោប់
 មា ធាតុនីមួយៗ (ោក់សលខ ១  រមាប់ មា ធាតុណដល ាំខាន់បាំផុត)។ 

តារាង ៥ក ៖  មា ធាតុសហោា រចន មព័នធ 

លាំោប់  មា ធាតុសហោា រចន មព័នធ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥ នេី 
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 កមមភាព ៥ ខ ៖  ញ្ញដ បងាា ញផលូវ 

 

 មា ធាតុដ៏ ាំខាន់មួយននសហោា រចន មព័នធណដលរតូវចាត់វធិានការ គឺ ញ្ញដ
បងាា ញផលូវ។ សនុះជា មា ធាតុណដល ាំខាន់បាំផុត  រមាប់ការផតល់បេពិសសធន៍លអ
ដល់សភញៀវសេ ចរែ៍ និងណតងណតអាចណកលមអបានសរចើនតាមរយៈការវនិិសោគណដល
ចាំណ្តយតិច។ 

 

1. ពិនិតយសមើល ញ្ញដ បងាា ញផលូវកនុងរកុមសោយសរបើរបា ់ចាំែុចពិភាកាខាងសរកាម 

2. ណចករ ាំណលកគាំនិត តីពីចាំែុចណដលមានរប ិេធភាព រមាប់អនក និងចាំែុចណដល
មិនមានរប ិេធភាព 

3. សរបៀបសធៀបគាំនិតនន តីពីរសបៀបណកលមអ និងណថ្ទាាំ ញ្ញដ បងាា ញផលូវ។ 

  

កនុង កមមភាពសនុះ អនកបានសផ្លត តសលើ មា ធាតុសហោា រចន មព័នធណដលអាចអនុវតត 

ឬណកលមអ សដើមបីរេរេង់វ ័ិយសេ ចរែ៍កនុងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់

អនក។ សរៅពីសនុះ អនកបានសរៀបលាំោប់ មា ធាតុទាាំងសនុះសៅតាមសរៈ ាំខាន់។ 

 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកនឹងសផ្លត តសលើ ញ្ញដ បងាា ញផលូវសោយពិភាកាពីចាំែុចណដលមាន

រប ិេធភាព និងចាំែុចណដលោម នរប ិេធភាព សដើមបីឲ្យសយើងអាច ិកាពីោន សៅវញិសៅមក។ 

 

២០ នេី 
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តារាង ៥ ខ ៖ ការណកលមអ ញ្ញដ បងាា ញផលូវ 

១.  ញ្ញដ បងាា ញផលូវណដលពនយល់បកស្សយលអបាំផុត/អន់បាំផុត (ឧ.  ញ្ញដ បងាា ញផលូវតាមដងផលូវសៅ
រចកសចញណដលផតល់ព័ត៌មាន តីពីរបវតតិសស្រ ត ភូមិសស្រ ត  តវ និងរុកខជាតិកនុងមូលោា ន។ល។) ៖ 

 

 

 

 

 

២.  ញ្ញដ បងាា ញផលូវណដលផតល់ការណែនាំលអបាំផុត/អន់បាំផុត (បងាា ញពីស វា និងចាំែុចចាប់អារមមែ៍) 
៖ 

 

 

 

 

 

៣. វតថុធាតុលអបាំផុត/អន់បាំផុត រមាប់សធវើ ញ្ញដ បងាា ញផលូវ (ពិចារណ្តពីចាំណ្តយ និងភាពជាប់ធន់) ៖ 

 

 

 

 

៤. ការ សងេត ឬមតិសោបល់សផេងសេៀត តីពីការណកលមអ ញ្ញដ បងាា ញផលូវ ៖ 
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 កមមភាព ៥ គ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

សៅកនុង កមមភាពចុងសរកាយននវគគសនុះ អនកនឹង សរមចចិតតពី កមមភាពជាក់លាក់មួយចាំនួន

ពាក់ព័នធនឹងអវីណដលអនកបាន ិកាកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ សោយចងចាាំពីចាំែុចទាាំងអ ់

ណដលអនកបានពិភាកាកនលងមក  ូមចាំណ្តយសពលពីរបីនេីសដើមបីកត់រតាមតិរប ់អនក។ 

 

១.  ិកាខ កាមមាន ក់ៗសរបើរបា ់តារាង ៥ គ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន សដើមបី
 រស រពីការផ្លល  ់បតូរ ១-៣ ណដលអនកចង់បានសដើមបីណកលមអតាំបន់ទាក់ទាញ
សភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនក សោយណផអកសលើការពិភាកាពី ញ្ញដ បងាា ញផលូវ។ 
សោយណផអកសលើអវីណដលអនកបាន ិកាកនុង កមមភាពពីមុន សតើអនកចង់ឲ្យ
មានការណកលមអណដរ ឬសេ? រប ិនសបើមាន  ូម សរមចចិតតពីរបព័នធណដល
អនកនឹងអនុវតត ឬណកលមអ។ 

២.  កត់រតាពីរសបៀបណដលអនកនឹងសធវើការផ្លល  ់បតូរ 

៣.  កត់រតាសពលសវលាណដលអនកនឹងសធវើការផ្លល  ់បតូរ 

៤.  សៅេីបញ្ច ប់ បញ្ញា ក់ពីអនកេេួលខុ រតូវ រមាប់ការផ្លល  ់បតូរសនុះ។  

តារាង ៥ គ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 
ការផ្លល  ់បតូ រ វធីិ     សពលសវលា អនកេេួលខុ រតូវ 
    

    

    

 

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លេី ៥ អនកបានសផ្លត តសលើ មា ធាតុសហោា រចន មព័នធណដលអាចណកលមអ
តាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនក។ ណផនក ២.២ ននណផនកេី ២ កនុង GPG មានព័ត៌មានបណនថម
 រមាប់អនកសៅដាំណ្តក់កាលបនទ ប់។ 

១០ នេី 
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វគគប 

  

វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទ ី៦ ៖ 
ការសពញចិត្របេស់ភញៀវសទេចរណ៍ 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លេី ៦ ៖ ការសពញចិតតរប ់សភញៀវសេ ចរែ៍ 

 

 

 

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសនុះ អនកនឹងពិភាកាពីវធីិមានរប ិេធភាពកនុងការបសងេើត 
ពរងាយ និងវភិាគការអសងេតការសពញចិតតរប ់សភញៀវសេ ចរែ៍។ អនករតូវសធវើ កមមភាព 
៣។ វគគសនុះមានសោលបាំែង ៖ 

 កាំែត់រសបៀប និងេីតាាំងណដលរតូវពរងាយ និងរបមូលេិននន័យការអសងេតពី
សភញៀវសេ ចរែ៍ 

 យល់ពីភាពចាាំបាច់កនុងការវភិាគេិននន័យបានរតឹមរតូវ 

 យល់ពីចាំែុចខុ ោន  និងចាំែុចដូចោន  ាំខាន់ៗរវាងេិននន័យ តីពីការសពញចិតត
រប ់សភញៀវសេ ចរែ៍ និងេិននន័យការសធវើេីផារសភញៀវសេ ចរែ៍។ 

 កមមភាព ៦ ក ៖ ការអសងេត 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកនឹង សងខបគាំនិត តីពីការសពញចិតតរប ់សភញៀវសេ ចរែ៍។ សរៅពីសនុះ អនក
អាចសផ្លត តសលើណផនក តីពីការសពញចិតតរប ់សភញៀវសេ ចរែ៍កនុងណផនក ២.៥ ននណផនកេី ២ កនុង GPG ។ 

 

 

1. ពិភាកាពីអាំែុះអាំណ្តងខាងសរកាម តីពីការសពញចិតតរប ់សភញៀវសេ ចរែ៍ 

2. សរបៀបសធៀបរសបៀប ណដលគាំនិត តីពីការអសងេត តីពីការសពញចិតតរប ់សភញៀវ
សេ ចរែ៍គួររតូវបានសរៀបចាំ និងពរងាយ។ 

  

៥៥ នេី 

 

ណផនកេី ២ ៖ ណផនក ២.៥ 

ខលឹមសរ សងខបននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

 

២០ នេី 
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តារាង ៦ ក ៖ ការអសងេតការសពញចិតតរប ់សភញៀវសេ ចរែ៍ (VSS) 

សតើអនកកាំពុងសរបើរបា ់ VSS ឬសេ? រប ិនសបើសរបើរបា ់ សតើវាមានរប ិេធភាពករមិតណ្ត រមាប់
អនក? 

 

 

 

 

សតើអនកមានបញ្ញា ពាក់ព័នធនឹង VSS ឬសេ? រប ិនសបើមាន សតើបញ្ញា អវីខលុះ? 

 

 

 

 

សរៀបរាប់ ាំែួរោ៉ា ងតិច ៥ ណដល មស្ ប រមាប់ VSS។ 

 

 

 

 

 

សតើអនកស នើឲ្យសភញៀវសេ ចរែ៍ផតល់សោបល់សដើមបីណកលមអ VSS រប ់អនក ឬសេ? រប ិនសបើណមន សតើវា
មានគុែតនមល ឬសេ? រប ិនសបើសេ សហតុអវី? 
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ផតល់ឧទាហរែ៍ពីកណនលងណដល មស្ ប រមាប់ស នើឲ្យសភញៀវសេ ចរែ៍បាំសពញ VSS។ 

 

 

 

 

សតើនរណ្តគួរវភិាគការអសងេតទាាំងសនុះ? សតើព័ត៌មានរតូវបានផេពវផាយសោយរសបៀបណ្ត? 

 

 

 

 

សតើអនកមានមតិសោបល់ ឬការ សងេតបណនថមសេៀត តីពី VSS ឬសេ? 

 

 

 

 

 

 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកបានសផ្លត តសលើការសពញចិតតរប ់សភញៀវសេ ចរែ៍ និងរសបៀប
របមូលព័ត៌មាន តីពីការសពញចិតតរប ់ពួកសគ។ 

 កមមភាព ៦ ខ ៖ ការសោុះស្សយបញ្ញា  

កនុង កមមភាពសនុះ អនកនឹងសធវើ កមមភាពមួយពាក់ព័នធនឹងការសពញចិតតរប ់សភញៀវសេ ចរែ៍។ 
អនកនឹងណចករ ាំណលកសរឿងរា៉ា វសជាគជ័យ តីពីការសោុះស្សយការសពញចិតតរប ់សភញៀវសេ ចរែ៍ ឬ
ពិភាកាពីដាំសណ្តុះស្សយននចាំសពាុះបញ្ញា ការសពញចិតតរប ់សភញៀវសេ ចរែ៍។ 
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1.  រមាប់ កមមភាពសនុះ  ូមពិចារណ្តពីបញ្ញា ពាក់ព័នធនឹងការសពញចិតតរប ់
សភញៀវសេ ចរែ៍សៅតាំបន់រប ់អនក។ សតើមានបញ្ញា ណដលសធវើឲ្យសភញៀវសេ ចរែ៍
មិនសពញចិតត ឬសេ? រប ិនសបើមាន សតើអនកបានសោុះស្សយបញ្ញា សនុះ ឬសេ? សតើ
អនកកាំពុងសោុះស្សយបញ្ញា សនុះ ឬសេ? សតើអនកចង់បានការណែនាំពី មាជិក
រកុម តីពីរសបៀបសោុះស្សយបញ្ញា  ឬសេ? 

2. ពិភាកា (១) ពីរសបៀបសោុះស្សយបញ្ញា  ឬ (២) មតិសោបល់ មាជិករកុម
 រមាប់ការសោុះស្សយបញ្ញា សៅនថ្ាខាងមុខ។ 

 

តារាង ៦ ខ ៖ បញ្ញា ការសពញចិតតរប ់សភញៀវសេ ចរែ៍ 

 មាជិករកុមមាន ក់ៗនឹងចាំណ្តយសពលពីរបីនេីសដើមបីពិភាកាចាំែុចខាងសរកាម ៖ 

 

១. បញ្ញា ពាក់ព័នធនឹងការសពញចិតតរប ់សភញៀវសេ ចរែ៍ ៖ 

 

 

 

 

២. ចាំណ្តត់ការកនុងការសោុះស្សយបញ្ញា  ៖ 

 

 

 

 

ឬ 

 

 

៤៥ នេី 
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៣. ការស នើឲ្យ មាជិករកុមផតល់ការណែនាំ រមាប់ការសោុះស្សយបញ្ញា  ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 កមមភាព ៦ គ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

សៅកនុង កមមភាពចុងសរកាយននវគគសនុះ អនកនឹង សរមចចិតតពី កមមភាពជាក់លាក់មួយចាំនួន

ពាក់ព័នធនឹងអវីណដលសយើងបាន ិកាកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ សោយចងចាាំពីចាំែុចទាាំងអ ់

ណដលអនកបានពិភាកាកនលងមក  ូមចាំណ្តយសពលពីរបីនេីសដើមបីកត់រតាមតិរប ់អនក។ 

 

 

១.  ិកាខ កាមមាន ក់ៗសរបើរបា ់តារាង ៦ គ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន សដើមបី
 រស រពីការផ្លល  ់បតូរ ១-៣ ណដលអនកចង់បានសដើមបីណកលមអតាំបន់ទាក់ទាញ
សភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនកសោយណផអកសលើកិចចពិភាកា  តីពីការសពញចិតតរប ់
សភញៀវសេ ចរែ៍។ សោយណផអកសលើអវីណដលអនកបាន ិកាកនុង កមមភាពពីមុន 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកបានផតល់មតិមួយចាំនួន តីពីរសបៀបសោុះស្សយបញ្ញា ការសពញ

ចិតតរប ់សភញៀវសេ ចរែ៍។ 

១០ នេី 
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សតើអនកចង់ឲ្យមានការណកលមអណដរ ឬសេ? រប ិនសបើមាន  ូម សរមចចិតតពី
របព័នធណដលអនកនឹងអនុវតត ឬណកលមអ។ 

២.  កត់រតាពីរសបៀបណដលអនកនឹងសធវើការផ្លល  ់បតូរ 

៣.  កត់រតាសពលសវលាណដលអនកនឹងសធវើការផ្លល  ់បតូរ 

៤.  សៅេីបញ្ច ប់ បញ្ញា ក់ពីអនកេេួលខុ រតូវ រមាប់ការផ្លល  ់បតូរសនុះ។ 

 

តារាង ៦ គ ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

ការផ្លល  ់បតូ រ វធីិ     សពលសវលា អនកេេួលខុ រតូវ 

    

    

    

 

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លេី ៦ អនកបានសផ្លត តសលើរសបៀបរបមូលព័ត៌មាន តីពីការសពញចិតតរប ់
សភញៀវសេ ចរែ៍ និងរសបៀបសោុះស្សយបញ្ញា ណដលសភញៀវសេ ចរែ៍មិនសពញចិតត។ ណផនក ២.៥ 

ននណផនកេី ២ កនុង GPG មានព័ត៌មានបណនថម។ 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទ ី៧ ៖ 
ការសធវើទីផារតំបន់ទាក្់ទាញសភញៀវសទេចរណ៍ 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លេី ៧ ៖ ការសធវើេីផារតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ 

 

 

 

កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសនុះ អនកនឹងេេួលបានការយល់ដឹងកាន់ណតសរចើនពីរសបៀប 
និងមូលសហតុកនុងការរបមូលលេិននន័យ  រមាប់ការសធវើេីផារតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវ
សេ ចរែ៍។ អនករតូវសធវើ កមមភាព ៥។ វគគសនុះមានសោលបាំែង ៖ 

 ណ វងយល់ពីកតាត របកួតរបណជងកនុងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ស្ សដៀងោន  

 យល់ថា របសេ មួយចាំនួនមានតនមលជារបសេ សផេងសេៀតកនុងនមជាេីផារ
របភព រមាប់វ ័ិយសេ ចរែ៍កនុងតាំបន់ 

 យល់ពីសរៈ ាំខាន់ននការជាំរុញឲ្យសភញៀវសេ ចរែ៍វលិមកសធវើដាំសែើ រកាំសនត
មតងសេៀតសៅនថ្ាខាងមុខ (ការមកកាំសនតជាថ្មី) និងសលើកស ើងពីតាំបន់ទាក់ទាញ
សភញៀវសេ ចរែ៍ឲ្យរគួសរ និងមិតតភកតិរប ់ពួកសគសគ ល់ (ការជួយផេពវផាយ
បនត)។ 

 កមមភាព ៧ ក ៖ ការរបកួតរបណជង 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកនឹងសផ្លត តសលើគូរបកួតរបណជងរប ់អនក និងអាន GPG សដើមបីយល់ដឹង
កាន់ណតសរចើនពីមូលសហតុណដលការមកកាំសនតជាថ្មីមានសរៈ ាំខាន់។ 

អនកនឹងសឃើញថា ណផនក ២.៦ ននណផនកេី ២ ជាចាំែុច ាំខាន់សដើមបីណ វងយល់ពី
សោលគាំនិតនន “សភញៀវណដលមកកាំសនតជាថ្មី” និង “សភញៀវណដលជួយផេពវផាយបនត”។ សយើង
នឹងចាំណ្តយសពលពីរបីនេីសដើមបីអានពីរបីេាំព័រដាំបូងននណផនកសនុះ ដូចជា ការសរៀបរាប់ពី
ការមកកាំសនតជាថ្មី និងការជួយផេពវផាយបនត និងខលឹមសរ សងខបននសោលការែ៍ P 
៤ ននការសធវើេីផារ។  ូមឈប់អានរតឹមណផនក កមមភាព សរពាុះសយើងនឹងសផ្លត តសលើណផនក
សនុះទាាំងអ ់ោន ។ 

 ូមសមើលរកាហវកនុង GPG ណដលបងាា ញពីរសបៀបណដលតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវ
សេ ចរែ៍ជាសរចើនកនុងតាំបន់អាស៊ា នសរបៀបសធៀបោន  ពាក់ព័នធនឹងគុែតនមលរ ាំពឹងេុក 
និងបរមិាែសភញៀវសេ ចរែ៍។ សនុះជា កមមភាពកាំែត់េីតាាំងដ៏ ាំខាន់ណដល

៦៥ នេី 

 

ណផនកេី ២ ៖ ណផនក ២.៦ 

 

ខលឹមសរ សងខបននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 
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អាចជួយអនកវាយតនមលពីតាំបន់សេ ចរែ៍រប ់អនកសធៀបនឹងគូរបកួតរបណជង ាំខាន់ៗ។ 

 

1. សនុះជា កមមភាពជាលកខែៈបុគគល 

2. កាំែត់តាំបន់សេ ចរែ៍ ៥ ណដលអនកយល់ថាជាគូរបកួតរបណជងដ៏ ាំខាន់រប ់
អនក 

3. បាំសពញចសនល ុះខាងសរកាម។ 

 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកបានសផ្លត តសលើគូរបកួតរបណជង សដើមបីជួយអនកកាំែត់េីតាាំងវជិាមាននន
តាំបន់រប ់អនកកនុងចាំសណ្តមគូរបកួតរបណជងទាាំងសនុះ។ 

 កមមភាព ៧ ខ ៖ ការសរបៀបសធៀបគូរបកួតរបណជង 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកនឹងកាំែត់េីតាាំងតាំបន់រប ់អនករកុមចាំសណ្តមតាំបន់របកួតរបណជង
 ាំខាន់ៗ សដើមបីយល់ដឹងពីរសបៀបសរបៀបសធៀបសោយស មើភាពចាំសពាុះតាំបន់រប ់អនកសៅនឹងគូ

គូរបកួតរបណជង ាំខាន់ៗទាាំង ៥ ននតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់ខញុាំ 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

១០ នេី 
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របកួតរបណជង។ 
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1. ោក់តាំបន់រប ់អនកកនុងចាំសណ្តមតាំបន់របកួតរបណជងទាាំង ៥ កនុងរកាហវ 

2. សធវើ កមមភាពសនុះសោយណផអកសលើនថ្ល និងរបជារបិយភាព 

3. អាន ាំែួរទាាំង ៦ ខាងសរកាមរកាហវ។ អនកអាចសឆលើយ ាំែួរទាាំងសនុះសៅ
ដាំណ្តក់កាលបនទ ប់ជាមួយបុគគលិករប ់អនក សដើមបីជួយអនកវភិាគពីតាំបន់រប ់
អនក និងគូរបកួតរបណជង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 សតើការោក់េីតាាំងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់សយើងសៅសលើរកាហវ 
មានលកខែៈដូចោន កាលពី ៥ ឆ្ន ាំមុន ឬសេ? 

 សៅរយៈសពល ៥ ឆ្ន ាំសរកាយ សតើសយើងចង់កាំែត់េីតាាំងសៅកណនលងណ្ត? សតើតាំបន់
រប ់សយើងនឹង ថិតសៅេីតាាំងណ្ត? 

 សតើគូរបកួតរបណជង ាំខាន់ៗរប ់សយើងកាំពុងសធវើអវីខលុះណដលេេួលបានសជាគជ័យ? 
សតើសយើងអាចសរៀន ូរតពីតាំបន់ទាាំងសនុះបានណដរ ឬសេ? សតើសយើងអាចសឆលើយតប
នឹងសជាគជ័យទាាំងសនុះសោយមិនចមលងតាម សោយរសបៀបណ្ត? 

 ឧបមាថា អនកជាសភញៀវសេ ចរែ៍បរសេ ។ តាមរយៈការពិចារណ្តពីជសរមើ 
ណដលអនកសឃើញកនុងរកាហវ សតើតាំបន់មួយណ្តណដលអនកសរជើ សរ ើ  សៅសពល
 សរមចចិតតពីរសបៀបចាំណ្តយសពល និងធនធានរគួសរ? 

នថ្ល 

ចាំនួនសភញៀវសេ ចរែ៍ 

៥ នេី 
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 សតើសយើងសធវើការ “វភិាគគូរបកួតរបណជង” ណបបសនុះជារបចាាំកនុងដាំសែើ រការសរៀបចាំ
ណផនការសៅនថ្ាខាងមុខសោយរសបៀបណ្ត? 

 សតើសយើងនឹងបែតុ ុះបណ្តត លភាគីពាក់ព័នធរប ់សយើង និងអនកផតល់ស វាឲ្យយល់
ដឹងពី មាព ធរបកួតរបណជងសលើតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់សយើង សដើមបី
ជាំរុញឲ្យ ហគមន៍រកាគុែភាពស វាខព ់សោយរសបៀបណ្ត? 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកបានកាំែត់េីតាាំងតាំបន់រប ់អនកកនុងចាំសណ្តមតាំបន់របកួតរបណជង 
និងសផ្លត តសលើ ាំែួរណដលសយើងអាចសឆលើយរួមោន ជាមួយបុគគលិក។ 

 កមមភាព ៧ គ ៖ ការបា៉ា ន់របមាែការសពញចិតតរប ់សភញៀវសេ ចរែ៍ 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកនឹងសផ្លត តសលើ ាំែួរអសងេត រមាប់បា៉ា ន់របមាែការសពញចិតតរប ់
សភញៀវសេ ចរែ៍។ អនកនឹងកាំែត់ព័ត៌មានរបជាសស្រ ត តីពីសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនក។ 

សយើងនឹងអានណផនក តីពីការសធវើេីផារតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍កនុងណផនក ២.៦ នន 

GPG ណដលអនកនឹងសឃើញថា មានឯកសរ ិកាលអៗ ជាសរចើន និង កមមភាពននណដលអនក
អាចសធវើបានសៅសពលសរកាយជាមួយបុគគលិក។ ឥ ូវសនុះ សយើងនឹងសផ្លត តសលើគាំរកូារអសងេត
ណដលមានចាំែងសជើងថា “ ាំែួរ ាំខាន់ៗណដលរតូវបញ្ចូ លកនុងការអសងេតការស្សវរជាវេី
ផារ”។ សនុះជាការអសងេតគាំរណូដលរតូវបានសរបើរបា ់សោយរប ិេធភាពកនុងតាំបន់ទាក់ទាញ
សភញៀវសេ ចរែ៍សផេងៗ។ រប ិនសបើអនក សរមចថានឹងសរបើរបា ់គាំរសូនុះ អនកអាចណក
 រមួលសៅតាមសថ នភាពជាក់ណ តងបាន។ 

 

1. សនុះជា កមមភាពជាលកខែៈបុគគល 

2. សឆលើយ ាំែួរកនុងតារាង ៧ គ 

3. សរបើរបា ់ចសនល ុះខាងសរកាមសដើមបីកត់រតាចសមលើយរប ់អនក សហើយរប ិនសបើអនក
មិនដឹងចសមលើយ  ូមពយោមសឆលើយសៅតាមចាំសែុះដឹងរប ់អនក។ 

  

៥ នេី 
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តារាង ៧ គ ៖ សថ នភាពរបជាសស្រ តរប ់សភញៀវសេ ចរែ៍ និងេមាល ប់ចាំណ្តយរប ់ពួកសគ 

សរៀបរាប់ ញ្ញា តិសភញៀវសេ ចរែ៍ទាាំង ៥ ណដលមកកាន់តាំបន់សេ ចរែ៍រប ់អនកសរចើនជាងសគ ៖ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

សតើសភញៀវសេ ចរែ៍ភាគសរចើន ថិតកនុងរកុមអាយុណ្ត? 
 
□< 25  □26 – 39   □40 – 59    □> 60 

 
 ូមបា៉ា ន់សម នបរមិាែចាំណ្តយរប ់សភញៀវសេ ចរែ៍មាន ក់សលើណផនកនីមួយៗខាងសរកាម កនុងអាំ ុងសពល
សន ក់សៅកនុងតាំបន់សេ ចរែ៍រប ់អនក ៖ 

 

 ណ្តា ោរ/ផទុះ ាំណ្តក់ (១ យប់)                                     ___________ 
 

អាហារ និងសភ ជាៈ (១ នថ្ា)                                    ___________ 
 

ការសដើរផារ ( រុបកនុងអាំ ុងសពលសធវើដាំសែើ រកាំសនត)                                  ___________ 
 

 កមមភាព និងការកាំសនត ( រុបកនុងអាំ ុងសពលសធវើដាំសែើ រកាំសនត)     ___________ 
 

សផេងៗ                                                                                                      ___________ 

 

 កមមភាព ៧ ឃ ៖ ការស្សវរជាវេីផារ 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកនឹងពិភាកាពីការស្សវរជាវេីផារ និងផលរបសោជន៍ននការ
របមូលេិននន័យ តីពី កមមភាពសនុះ។ 
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1. សឆលើយ ាំែួរខាងសរកាម 

2. ណចករ ាំណលកមតិសោបល់ តីពីរសបៀបសរបើរបា ់េិននន័យ  តីពីការស្សវរជាវេីផារ
សដើមបីណកលមអតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនកឲ្យរបស ើរស ើង។ 

តារាង ៧ ឃ ៖ ការស្សវរជាវេីផារ 

សតើការរបមូលេិននន័យ តីពីការស្សវរជាវេីផារមានផលរបសោជន៍អវីខលុះ? សតើអនកអាចសរបើរបា ់ព័ត៌មាន
ទាាំងសនុះសោយរសបៀបណ្ត? 

 

 

 

 

សតើអវីខលុះជាបញ្ញា របឈមកនុងការពយោមរបមូលព័ត៌មានទាាំងសនុះ? 

 

 

 

 

សតើអនកចង់ណែនាំអវីដល់រកុមពីរសបៀបរបមូលេិននន័យ តីពីការស្សវរជាវេីផារ ឬសេ? 

 

 

 

 

 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកបានសផ្លត តសលើផលរបសោជន៍ និងបញ្ញា របឈមននការរបមូល
េិននន័យ តីពីការស្សវរជាវេីផារ និងរសបៀបរបមូលព័ត៌មានទាាំងសនុះ។ 

 

៣៥ នេី 
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 កមមភាព ៧ ង ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

សៅកនុង កមមភាពចុងសរកាយននវគគសនុះ អនកនឹង សរមចចិតតពី កមមភាពជាក់លាក់មួយចាំនួន

ពាក់ព័នធនឹងអវី ណដលអនកបានសរៀន ូរតកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ សោយចងចាាំពីចាំែុច

ទាាំងអ ់ណដលអនកបានពិភាកាកនលងមក  ូមចាំណ្តយសពលពីរបីនេីសដើមបីកត់រតាមតិ

រប ់អនក។ 

 

១.  ិកាខ កាមមាន ក់ៗសរបើរបា ់តារាង ៧ ង ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន សដើមបី
 រស រពីការផ្លល  ់បតូរ ១-៣ ណដលអនកចង់បានសដើមបីណកលមអតាំបន់
ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនក សោយណផអកសលើការពិភាកាពីការសធវើ
េីផារតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍។ សោយណផអកសលើអវីណដលអនកបាន
 ិកាកនុង កមមភាពពីមុន សតើអនកចង់ឲ្យមានការណកលមអណដរ ឬសេ? រប ិនសបើ
មាន  ូម សរមចចិតតពីរបព័នធណដលអនកនឹងអនុវតត ឬណកលមអ។ 

២.  កត់រតាពីរសបៀបណដលអនកនឹងសធវើការផ្លល  ់បតូរ 

៣.  កត់រតាសពលសវលាណដលអនកនឹងសធវើការផ្លល  ់បតូរ 

៤.  សៅេីបញ្ច ប់ បញ្ញា ក់ពីអនកេេួលខុ រតូវ រមាប់ការផ្លល  ់បតូរសនុះ។ 

តារាង ៧ ង ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 
ការផ្លល  ់បតូ រ វធីិ     សពលសវលា អនកេេួលខុ រតូវ 

    

    

    

១០ នេី 
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កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លេី ៧ អនកបានសផ្លត តសលើសរៈ ាំខាន់ននការសធវើ េីផារតាំបន់ទាក់ទាញ

សភញៀវសេ ចរែ៍ និងសធវើការស្សវរជាវេីផារសដើមបីកាំែត់េីតាាំងតាំបន់រប ់អនកបានលអរបស ើរ 

និងទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍។  ូមអានណផនក ២.៦ ននណផនកេី ៦ កនុង GPG សដើមបីេេួលបាន

ព័ត៌មានបណនថម។ 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទ ី៨ ៖ 
ការគ្គ្ប់គ្គ្ង្វិបត្ ិ
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លេី ៨ ៖ ការរគប់រគងវបិតតិ 

 
 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកនឹងសផ្លត តសលើសរៈ ាំខាន់ននការបសងេើតណផនការរគប់រគង 
វបិតតិសដើមបីរកា ុវតថិភាពសភញៀវសេ ចរែ៍ និងេប់សេ ត់របាយការែ៍អវជិាមានពីខាង
សរៅពាក់ព័នធនឹងការសោុះស្សយវបិតតិ។ អនករតូវសធវើ កមមភាព ៥។ វគគសនុះមាន
សោលបាំែង ៖ 

 យល់ដឹងពីសោលគាំនិតនន តង់ោ រមាប់ករមិតស វា 

 កាំែត់របសភេវបិតតិ    ធមមជាតិ និងវបិតតិបងេស ើងសោយមនុ េ ណដលអាច
រ ាំខានដល់សភញៀវសេ ចរែ៍ 

 ណ វងយល់ពីសរៈ ាំខាន់ននការសរៀបចាំណផនការមានរប ិេធភាព  រមាប់
សពលសកើតមានវបិតតិ  ដូចជា េាំនក់េាំនងចា ់លា ់ និងមានរប ិេធភាព
ជាមួយ ហគមន៍ និងរបព័នធផេពវផាយខាងសរៅ 

 ណ វងយល់ពីលកខខែឌ ចាាំបាច់ រមាប់ណផនការរគប់រគងវបិតតិ និងការចងរកង
ឯកសរបានលអរបស ើរ។ 

 កមមភាព ៨ ក ៖  តង់ោននការរគប់រគងវបិតតិ 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកនឹងយល់ដឹងពីព័ត៌មាន តីពី តង់ោ។ តាមរយៈការសផ្លត តហួ ពី
ព័ត៌មាន តីពីេិននន័យសភញៀវសេ ចរែ៍កនុង GPG អនកនឹងសមើលសឃើញថាមានេាំព័រជាសរចើន

បងាា ញពី តង់ោ។ សៅនថ្ាសនុះ អនកមិនសធវើ កមមភាពណ្តមួយពាក់ព័នធនឹង តង់ោស ើយ ប៉ាុ ណនតសយើងនឹង
ចាំណ្តយសពលពីរបីនេីសដើមបីអានឯកសរសនុះ។ 

 

 

1. សនុះជា កមមភាពជាលកខែៈបុគគល 

2. អានតារាងសផទៀងផ្លទ ត់ និងគូ  X កនុងកូសោន “បាេ/ចា ” ឬ “សេ”។ 

៩០ នេី 

 

ណផនកេី ២ ៖ ណផនក ២.១០ 

 

ខលឹមសរ សងខបននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

 

 

៥ នេី 
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តារាង ៨ ក ៖ ការរគប់រគងវបិតតិ 

ការវភិាគ នតិ ុខតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ 

របភព ៖ អងគការសេ ចរែ៍ពិភពសលាក  

បាេ/ចា
  

សេ 

សតើអនកមានសោលនសោបាយ ុវតថិភាព និង នតិ ុខ ណដលណចងចា ់ពី
សោលសៅ និងសោលបាំែងរប ់អនក ឬសេ? 

  

សតើអនកមានណផនការ ុវតថិភាព និង នតិ ុខណដលណផអកសលើការវភិាគហានិភ័យសលើ
សភញៀវសេ ចរែ៍សៅតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ ឬសេ? 

  

សតើណផនការ ុវតថិភាព និង នតិ ុខរប ់អនកមានការណែនាំចា ់លា ់ រមាប់
អាជាញ ធររគប់ជាន់ថាន ក់ តីពីេាំនក់េាំនងជាមួយសភញៀវសេ ចរែ៍ ឬសេ? 

  

សតើអនករួមបញ្ចូ លអនកជាំនួញមូលោា នសៅកនុងការពិភាកាពីសោលនសោបាយ និង
ណផនការ ុវតថិភាព និង នតិ ុខរប ់អនក ឬសេ? 

  

សតើអនកមានប័ែណព័ត៌មានចរមុុះភាស រមាប់សភញៀវសេ ចរែ៍ សោយបងាា ញពី
គនលឹុះ ុវតថិភាព និង នតិ ុខ ាំខាន់ៗបាំផុត ឬសេ? 

  

សតើតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនក ផតល់លេធភាពដល់ជនពិការករមិត
ណ្ត? (លអណ្ត ់ រតូវណកលអ ឬអន់) 

  

សតើការផគត់ផគង់េឹកមានរគប់រោន់ និងមានគុែភាពលអ ឬសេ?   

សតើសភាជនីយោា ន និងស វាមាូបអាហារទាាំងអ ់រតូវបានពិនិតយជារបចាាំសដើមបីធាន
អនម័យលអ ឬសេ? 

  

សតើ ណ្តា ោរ និងកណនលងសន ក់សៅទាាំងអ ់បាំសពញតាម តង់ោរគប់រគងអ   ភ័យ
កនុងមូលោា ន ឬសេ? សតើ ណ្តា ោររតូវបានពិនិតយជារបចាាំសដើមបីធានណផនការ
 ុវតថិភាពសរោុះអ   ភ័យ ឬសេ? 

  

សតើមានណផនការយថាសហតុបចចុបបននភាព រមាប់សរោុះមហនតរាយធមមជាតិ ឬសេ?   

សតើអនកសរៀបចាំកិចចរបជុាំជារបចាាំ តីពី ុវតថិភាព និង នតិ ុខជាមួយតាំណ្តង
រោា ភិបាល និង ហគមន៍ ឬសេ? 

  

 

 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកបានសផ្លត តសលើ មា ធាតុសផេងៗននការរគប់រគងវបិតតិបានលអ។ 
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 កមមភាព ៨ ខ ៖ របព័នធរគប់រគងវបិតតិ 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកនឹងសផ្លត តសលើរបព័នធរគប់រគងវបិតតិណដលអនកមាន និងមិនទាន់មាន។ 

  

1. សនុះជា កមមភាព      ជាលកខែៈបុគគល 

2. អានតារាងសផទៀងផ្លទ ត់ និងគូ  X កនុងកូសោន “បាេ/ច៎ា” ឬ “សេ”។ 

 

តារាង ៨ ខ ៖ របព័នធរគប់រគងវបិតតិ 

ការសរតៀមខលួន រមាប់ការរគប់រគងវបិតតិ បាេ/   សេ 

“មជឈមែឌ លបញ្ញា  និងរគប់រគង” រតូវបាន          សហើយអនកសធវើ ស ចកតី
 សរមច ាំខាន់ៗទាាំងអ ់របមូលផតុាំោន សដើមបីរគប់រគងវបិតតិ 

  

រចក/ផលូវជសមលៀ សោយមានោក់ ញ្ញដ បងាា ញផលូវចា ់លា ់   

សយើងបានបែតុ ុះបណ្តត លអនកសឆលើយតបបឋមនឹងសរោុះ     សដើមបីជួយដល់
សភញៀវសេ ចរែ៍កនុងករែីចាាំបាច់។ 

  

សយើងមានរបព័នធេាំនក់េាំនងនផទកនុង រមាប់ការ រមប រមួល កមមភាពនន
។ 

  

សយើងបានចាត់តាាំងឋាននុរកមអនកនាំពាកយ ណដលផេពវផាយដល់ភាគីពាក់ព័នធ
ទាាំងអ ់ សហើយភាគីទាាំងសនុះដឹងពីសរៈ ាំខាន់កនុងការសោរពតាមឋាននុរកម
សនុះ។ 

  

 

 

  

៥ នេី 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកបានសផ្លត តសលើវសិលភាពននរបព័នធរគប់រគងវបិតតិរប ់អនក 

សោយពិនិតយសមើលថាសតើអនកមានរបព័នធរគប់រគងវបិតតិ សផេងៗ    ចាាំបាច់ ជា  

សស្ ច ឬោ៉ា ងណ្ត។ 
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 កមមភាព ៨ គ ៖ ការសរតៀមខលួន រមាប់ការរគប់រគងវបិតតិ 

 

1. ពិភាកាជាមួយ មាជិករកុមនូវ មា ធាតុទាាំង ៥ ណដលមានកនុង     
ខាងសរកាម 

2. បសញ្ច ញមតិសោបល់ តីពីការសរតៀមខលួន រមាប់ការរគប់រគងវបិតតិ។ 

តារាង ៨ គ ៖ ការសរតៀមខលួន រមាប់ការរគប់រគងវបិតតិ 

 ូមបសញ្ច ញមតិសោបល់ តីពីការបសងេើត និងសរបើរបា ់មជឈមែឌ លបញ្ញា  និងរគប់រគងវបិតតិ  ៖ 

 

 

 

 

 

 

 ូមបសញ្ច ញមតិសោបល់ តីពីការបសងេើតរចក/ផលូវជសមលៀ សោយមាន ញ្ញដ បងាា ញផលូវ ៖ 

 

 

 

 

 

 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកនឹងសផ្លត តសលើការសរតៀមខលួន រមាប់ការរគប់រគងវបិតតិ។ 

៣០ នេី 
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កនុង កមមភាពសនុះ អនកបានសផ្លត តសលើការសរតៀមខលួន           តាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវ
សេ ចរែ៍រប ់អនក    សពលសកើតមានវបិតតិ សោយពិភាកា និងណចករ ាំណលកចាំសែុះដឹងរប ់
អនក តីពីការសរតៀមខលួន រមាប់ការរគប់រគងវបិតតិ។ 

  

 ូមបសញ្ច ញមតិសោបល់ តីពីការបែតុ ុះបណ្តត លអនកសឆលើយតបបឋម សដើមបីជួយដល់សភញៀវសេ ចរែ៍
កនុងករែីចាាំបាច់ ៖ 

 

 

 

 

 

 ូមបសញ្ច ញមតិសោបល់ តីពីការបសងេើតរបព័នធេាំនក់េាំនងនផទកនុង  រមាប់ រមប រមួល កមមភាព
កនុងសពលសកើតមានវបិតតិ  ៖ 

 

 

 

 

 

 ូមបសញ្ច ញមតិសោបល់ តីពីការបសងេើតឋាននុរកមអនកនាំពាកយ និងរសបៀបណដលអនកធានថា 
ភាគីពាក់ព័នធទាាំងអ ់សោរពតាមឋាននុរកមសនុះ។ 
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 កមមភាព ៨ ឃ ៖ ភាគីពាក់ព័នធកនុងការរគប់រគងវបិតតិ 

កនុង កមមភាពសនុះ អនកនឹងណ វងយល់ពីវបិតតិ ណដលអាចសកើតមាន និងភាគីពាក់ព័នធណដលគួរ
ចូលរួមកនុងការរគប់រគងវបិតតិទាាំងសនុះ។ 

 

សោយសរបើរបា ់តារាងខាងសរកាម រមាប់ជាការណែនាំ  ូមសរៀបរាប់វបិតតិណដល
អាចសកើតមានមួយចាំនួន សោយពិចារណ្តពីវបិតតិធមមជាតិ និងវបិតតិបងេស ើងសោយ
មនុ េ។ 

1. កាំែត់ភាគីពាក់ព័នធណដលគួរចូលរួមកនុងបញ្ញា សនុះ និងការេេួលខុ រតូវរប ់
ពួកសគ។ 

តារាង ៨ ឃ ៖ ភាគីពាក់ព័នធកនុងការរគប់រគងវបិតតិ 

តួអងគ ាំខាន់ៗកនុងការរគប់រគងវបិតតិ  និងការេេួលខុ រតូវ 

វបិតតិ  (េឹកជាំនន់ 
កូដកមម។ល។) 

ភាគីពាក់ព័នធ (សថ ប័ន មន្រនតី  
នយកោា ន។ល។) 

ការេេួលខុ រតូវរប ់ភាគីពាក់ព័នធ 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  

 
 
 
 

៤០ នេី 
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 កមមភាព ៨ ង ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 

 

 

 

១
.  ិកាខ កាមមាន ក់ៗសរបើរបា ់តារាង ៨ ង ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន សដើមបី
 រស រពីការផ្លល  ់បតូរ ១-៣ ណដលអនកចង់បានសដើមបីណកលមអតាំបន់ទាក់ទាញ
សភញៀវសេ ចរែ៍សោយណផអកសលើការពិភាកាពីការរគប់រគងវបិតតិ។ សោយណផអក
សលើអវីណដលអនកបាន ិកាកនុង កមមភាពពីមុន សតើអនកចង់ឲ្យមានការណកលមអ
ណដរ ឬសេ? រប ិនសបើមាន  ូម សរមចចិតតពីរបព័នធណដលអនកនឹងអនុវតត 
ឬណកលមអ។ 

២.  កត់រតាពីរសបៀបណដលអនកនឹងសធវើការផ្លល  ់បតូរ 

៣.  កត់រតាសពលសវលាណដលអនកនឹងសធវើការផ្លល  ់បតូរ 

៤.  សៅេីបញ្ច ប់ បញ្ញា ក់ពីអនកេេួលខុ រតូវ រមាប់ការផ្លល  ់បតូរសនុះ។ 

តារាង ៨ ង ៖ ណផនការ កមមភាពផ្លទ ល់ខលួន 
ការផ្លល  ់បតូ រ វធីិ     សពលសវលា អនកេេួលខុ រតូវ 

    

    

    

តាមរយៈការសធវើ កមមភាពសនុះ អនកបានសផ្លត តសលើភាគីពាក់ព័នធសផេងៗ ណដលចូលរួមកនុង

ការរគប់រគងវបិតតិកនុងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនក និងពិនិតយសមើលរបសភេវបិតតិ

ណដលអាចសកើតស ើង។ 

 

សៅកនុង កមមភាពចុងសរកាយននវគគសនុះ អនកនឹង សរមចចិតតពី កមមភាពជាក់លាក់មួយចាំនួន

ពាក់ព័នធនឹងអវី ណដលអនកបានសរៀន ូរតកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ សោយចងចាាំពីចាំែុច

ទាាំងអ ់ណដលអនកបានពិភាកាកនលងមក  ូមចាំណ្តយសពលពីរបីនេីសដើមបីកត់រតាមតិ

រប ់អនក។ 

 ១០ នេី 
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 កនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លេី ៨ អនកបានសផ្លត តសលើរសបៀបធានថាតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍រប ់អនក

សរតៀមខលួន រមាប់សពលសកើតមានវបិតតិ  រសបៀបរគប់រគងវបិតតិ  និងអនកណដលគួរចូលរួមកនុងកិចចការសនុះ។ 

ណផនក ២.១០ ននណផនកេី ២ នន GPG មានព័ត៌មានបណនថម តីពីការរគប់រគងវបិតតិ។ 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលទ ី៩ ៖ 
ផផនការេក្មមភាពអាទិភាព 
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វគគបែតុ ុះបណ្តត លេី ៩ ៖ ណផនការ កមមភាពអាេិភាព 

 

 

 

សោយសរបនទុកការងារ បូករួមនឹងការរគប់រគងតាំបន់ទាក់ទាញសភញៀវសេ ចរែ៍ 
វាមិនណមនជាការងាយស្ ួលកនុងការអនុវតតការផ្លល  ់បតូរ សៅតាមការចង់បានរប ់
អនកស ើយ។   កនុងវគគសនុះ    អនកនឹងពិនិតយសមើលការងារណដលអនក សរមចបានកនុងអាំ ុង
វគគបែតុ ុះបណ្តត លសនុះ និងបសងេើតជាណផនការ កមមភាពសមញ្ដមួយសដើមបីណកលមអ
អាជីវកមមរប ់អនក។ អនករតូវបាំសពញ កមមភាពមួយ។ 

 កមមភាព ៩ ក ៖ ណផនការ កមមភាពអាេិភាព 

អនកនឹងសធវើការជាជាំហានៗ និងតាមវគគនីមួយៗសដើមបីឆលុុះបញ្ញច ាំងពី កមមភាព និងណផនការ

 កមមភាពណដលអនកបានបសងេើតស ើង។ 

 

 

១.  អនកពិភាកាជារកុម។  មាជិករគប់របូនិោយពីអវីណដលពួកសគយល់ដឹងកនុង
 កមមភាពនីមួយៗ។ អនកចាប់សផតើមពី កមមភាពេីមួយសនុះ។ 

២.   រមាប់ជាំហានបនទ ប់ អនកសរបើរបា ់តារាង ៩ ក ៖ ណផនការ កមមភាព
អាេិភាព។ អនកពិនិតយសមើលណផនការ កមមភាពណដលអនកបានបាំសពញ រមាប់
វគគនីមួយៗ និងសរជើ សរ ើ ការផ្លល  ់បតូរណ្តមួយណដលអនកនឹងចាប់សផតើមមុនសគ 
និងសពលសវលា ៖ កនុងរយៈសពល ១  បាត ហ៍ ១ ណខ ឬ ២ ណខ? សរៀបរាប់
 កមមភាពោ៉ាងសហាចណ្ត ់ ៣ (១៥ នេី)។ 

៣.   មាជិកមាន ក់ៗបងាា ញពីណផនការ កមមភាពអាេិភាពរប ់ខលួន ចាំណែករកុម
ណចករ ាំណលកគាំនិតរប ់ខលួនថាសតើណផនការ កមមភាពទាាំងសនុះគួរផ្លល  ់បតូរ ឬក៏វា
ជាវធីិដ៏លអ។  ិកាខ កាមមាន ក់ៗមានសពល ៥ នេី (២៥ នេី)។ 

៤. កនុងរកុម អនកអាចសរបើរបា ់សពលសវលាបណនថមសដើមបី សរមចថាសតើអនករតូវ

៤០ នេី 

 

៤០ នេី 
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ជួបមតងសេៀត ឬោ៉ាងណ្ត បនទ ប់ពីវគគបែតុ ុះបណ្តត លសដើមបីអនុវតត កមមភាព
មួយចាំនួន ដូចជា ការកាំែត់ចាំណ្តយជាសដើម។ អនកអាចសរៀបចាំការជួប
របជុាំជារបចាាំ និងពិភាកាពីរសបៀបរបឈមនឹងការផ្លល  ់បតូរណដលអនកចង់បាន។ 

 

តារាង ៩ ក ៖ ណផនការ កមមភាពអាេិភាព 

ការផ្លល  ់បតូ រជាអាេិភាព វធីិ     សពលសវលា អនកេេួលខុ រតូវ 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

សនុះជាចាំែុចបញ្ច ប់ននវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ ឥ ូវសនុះ អនកអាចបញ្ច ប់ការ
វាយតនមលបាន។ កនុងរយៈសពលពីរបីណខសរកាយ នឹងមាន កមមភាពតាមោនបនតសេៀត។ 

ការផតល់អាេិភាព កមមភាព ណដលជា កមមភាពណដលអនកបានបាំសពញសៅសពលបញ្ច ប់

វគគបែតុ ុះបណ្តត ល គឺជាជាំហានដ៏ ាំខាន់។ វានឹងជាំរុញឲ្យអនក សរមចចិតតពីរសបៀប

អនុវតតអវីណដលបានសរៀនកនុងវគគបែតុ ុះបណ្តត លសនុះកនុងការងារ និងជីវតិរបចាាំនថ្ា។ 

អនកអាចសរបើរបា ់វា រួមជាមួយស ៀវសៅណែនាំវគគបែតុ ុះបណ្តត លសដើមបីណក រមួល 

និងសលើកេឹកចិតតខលួនឯងកនុងការចាត់វធិានការនន។ 
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ឧបេមព័នធ ១ ៖ 
គ្ក្ដ្ឋេផ្ទ ងំ្ធំ 
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ឧប មព័នធ ១ ៖ រកោ ផ្លទ ាំងធាំ 

 រស រព័ត៌មានសនុះសលើរកោ ផ្លទ ាំងធាំមុនសពលចាប់សផតើមវគគបែតុ ុះបណ្តត ល។ 

រកោ ផ្លទ ាំងធាំ រមាប់ កមមភាព ៣ ក 

 

 

រកោ ផ្លទ ាំងធាំេី ១ ៖ សោលការែ៍ណែនាំ រមាប់ការ សងខបគាំនិតសោយរប ិេធភាព 

 ជាំរុញឲ្យ មាជិករគប់រូបណចករ ាំណលកមតិសោបល់ 

 សធវើឲ្យ មាជិករគប់រូបយល់ថាមាន ុវតថិភាព និងងាយស្ ួលកនុងការណចករ ាំណលក
មតិសោបល់ 

 ដកស្ ង់មតិសោបល់ឲ្យបានសរចើន  ូមបីណតមតិសោបល់ណដលណបលក។ 

១ 


