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កាអភិវឌឍសហរោសតាមសហគមន៍ (C-BED) 

ការអភិវឌឍសហរោសតាមសហគមន៍ (C-BED) គឺជាកមមវធីិបណតុ ះបណាត ល
ជដលចំណាយតិ្ច និងបគងកើត្ែមីជដលគរៀបចំគឡើងគោយអងគការអនតរជាតិ្ខ្នងការងារ 
(ILO) គដើមបីោំរទការអភិវឌឍជំន្ទញ និងការបគងកើនសិទធិអំណាចដល់សហគមន៍
មូលោា នកនុងការជកលមអជីវភាពរស់គៅ  ផលិត្ភាព  និងលកខខណឌ ការងារកាន់ជត្
របគសើរគឡើង។ 

កនុងន្ទមជាអភិរកមមួយននវគគបណតុ ះបណាត ល កមមវធីិ C-BED ានលកខណៈ
ពិគសស គពាលគឺកមមវធីិគនះរត្ូវបានបគងកើត្គឡើងតាមរគបៀបមិត្តអប់រមិំត្ត ការសិកាជផអក 
តាមសកមមភាព គោយមិនានតួ្ន្ទទីរគូបគរងៀន អនកជំន្ទញ ឬទីរបឹកា
ខ្នងគរៅជដលានជំន្ទញតាមជផនកគឡើយ។ ផទុយគៅវញិ សិកាខ កាមកនុងកមមវធីិ C-BED 
សហការោន គធវើសកមមភាព និងកិចចពិភាកាជាបនតបន្ទទ ប់ គោយានការជណនំ្ទតាម
ជំហានសមញ្ាៗកនុងគសៀវគៅជណនំ្ទវគគបណតុ ះបណាត ល។ ចំគណះដឹង ជំន្ទញ និង
សមត្ថភាពែមីៗរត្ូវបានបគងកើត្គឡើងតាមរយៈការបងាា ត់្បងាា ញរបស់សិកាខ កាម និងការ
ជចករជំលកចំគណះដឹង និងបទពិគសធន៍ផ្លទ ល់ខលួន។ តាមវធីិគនះ កមមវធីិគនះគឺជា 
ជគរមើសជដលចំណាយតិ្ច និងាននិរនតរភាពសរាប់អងគភាព ឬសហគមន៍ន្ទន្ទ។ 

កមមវធីិ C-BED រត្ូវបានបគងកើត្គឡើងគោយជផអកគលើករមងវគគបណតុ ះបណាត លសនូល
ចំនួន ២ ជដលគរៀបចំគឡើងគដើមបីអភិវឌឍសមត្ថភាពសរាប់ការចាប់គផតើមអាជីវកមម 
និងការដំគណើ រការអាជីវកមម តាមរយៈការគផ្លត ត្សំខ្នន់គលើការគធវើទីផារ ការរគប់រគង
ហិរញ្ាវត្ថុ និងការគរៀបចំជផនការសកមមភាព។ ទំងគនះសុទធជត្ជាចំណុចសំខ្នន់កនុង
កមមវធីិ C-BED សរាប់អនកជដលចង់កាល យជាសហរគិន និងកមមវធីិ C-BED 
សរាប់អនកគធវើអាជីវកមមខ្នន ត្តូ្ច។ មយ៉ងវញិគទៀត្ កមមវធីិគនះកំពុងបគងកើត្ករមង
ឧបករណ៍ជាគរចើនសរាប់ពរងឹងសមត្ថភាព និងបគងកើនជំន្ទញអាជីវកមមសរាប់វស័ិយ
មួយចំនួន។ ករមងឧបករណ៍ទំងគនះអាចយកមកអនុវត្តកនុងវគគបណតុ ះបណាត ល
ោច់គោយជឡក ឬចរមរះកនុងទរមង់ជាមូ៉ឌុល រួចបញ្ចូ លគៅកនុងកមមវធីិជដលាន
ស្សប់។ 
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ផទះសំណាក់គឺជារបគភទមួយននកជនលងសន ក់គៅ សរាប់គភាៀវគទសចរណ៍ទំងកនុង
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សំណាក់បានលអជួយធាន្ទនូវការផតល់កជនលងសន ក់គៅជដលានអន្ទម័យ សុវត្ថិភាព 
និងរបកបគោយផ្លសុកភាពជដលបំគពញត្រមូវការរបស់គភាៀវ។ ផទះសំណាក់ និងកជនលង
សន ក់គៅលអគឺជាជផនកដ៏សំខ្នន់មួយននតំ្បន់ទក់ទញគភាៀវគទសចរណ៍។ 

ករមងវគគបណតុ ះបណាត លសរាប់ការរគប់រគងផទះសំណាក់ 

ករមងវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

ករមងវគគបណតុ ះបណាត លសរាប់ការរគប់រគងផទះសំណាក់ គួររត្ូវបានគរបើរបាស់
សរាប់ជួយដល់របធានរគប់រគង និងាច ស់ផទះសំណាក់ និងអនកជដលចង់កាល យជា
របធានរគប់រគង និងាច ស់ផទះសំណាក់កនុងការជកលមអការរគប់រគងផទះសំណាក់
របស់ខលួន។ វគគបណតុ ះបណាត លទំងគនះគផ្លត ត្គលើគោលការណ៍រគប់រគងសំខ្នន់ៗ
សរាប់ជាមូលោា ន គោយជផអកគលើអវីជដលសិកាខ កាមបានដឹងពីមុនអំពីការរគប់
រគងផទះសំណាក់របស់ខលួន និងជួយពួកគគឲ្យជសវងយល់បជនថម។ មយ៉ងគទៀត្ វាអាច
គរបើរបាស់ជាមូលោា នននការសិកាពីឧបករណ៍កមមវធីិ C-BED គផេងគទៀត្ ដូចជា SBO 
ឬ AE។ សិកាខ កាមជចករជំលកបទពិគសធន៍ និងផតល់ជផនការសកមមភាពអាទិភាព 
(ោ៉ងគហាចណាស់ សកមមភាព ៣ សរាប់បងាា ញពីការជកលមអអាជីវកមមរបស់
ពួកគគ)។ គៅគពលបញ្ច ប់វគគបណតុ ះបណាត ល សិកាខ កាមនឹង ៖ 

 ពរងឹង និងបគងកើនចំគណះដឹងានស្សប់សតីពីការរគប់រគងផទះសំណាក់ 

 ានសមត្ថភាពកនុងការវភិាគជផនកន្ទន្ទននការរគប់រគងផទះសំណាក់ 

 ានសកាត នុពលននការអភិវឌឍសហរោស 

 កំណត់្បាននូវជំហាន និងសកមមភាពន្ទន្ទគដើមបីជកលមអផទះសំណាក់របស់ខលួន 

 គធវើគសចកតីសគរមចពីសកមមភាពគៅគពលអន្ទគត្ 

 ចាប់គផតើមគរៀបចំជផនការកិចចសហការ និងទំន្ទក់ទំនងរបកបគោយ
របសិទធភាព កនុងករណីជាក់ជសតង។ 
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គោលការណ៍ននការអនុវត្តលអ (GPG) ៖ 

គោលការណ៍គនះរត្ូវបានគរៀបចំគឡើងគដើមបីជួយដល់របធានរគប់រគងផទះសំណាក់
ទំងអស់កនុងការជកលមអអាជីវកមមរបស់ខលួន។ សិកាខ កាមកនុងវគគបណតុ ះបណាត លគនះនឹង
ទទួលបានព័ត៌្ាន និងចំគណះដឹងសតីពីគោលការណ៍គនះ។ ោ៉ងគនះកតី សិកាខ កាម
ជដលមិនបានចូលរួមកនុងវគគបណតុ ះបណាត ល ក៏អាចគរបើរបាស់គោលការណ៍គនះបាន
ផងជដរ។ គោលការណ៍គនះានឧបករណ៍អនុវត្ត គនលឹះ និងលំហាត់្ជាគរចើនសរាប់
ជួយដល់របធានរគប់រគង និងាច ស់ផទះសំណាក់។ 

រគបៀបគរបើរបាស់គោលការណ៍ននការអនុវត្តលអ 

 

 ឧបករណ៍ននការអនុវត្តលអ 

លំហាត់្ 

ករណីសិកា 

និយមន័យ 

គនលឹះ 

ព័ត៌្ានបជនថមជដលរត្ូវកត់្សាគ ល់ 
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ការររប់ររងលអរបសេើរ និងរបព័នធ 



 

កមមវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន ត្តូ្ចគៅអាស៊ន 
   

3 

១. ការរគប់រគងលអរបគសើរ និងរបព័នធ 

 

គត្ើនឹងានអវីគកើត្គឡើងកនុងផទះសំណាក់របស់អនក របសិនគបើអនកឈប់សរាក
ការងារ? ការគរត្ៀមជាគស្សចនូវរបព័នធរគប់រគងលអរបគសើរអាចជួយឲ្យផទះសំណាក់របស់
អនកដំគណើ រការគោយរលូន និងដឹងពីការអនុវត្តជដលានរបសិទធភាពបំផុត្។ ការជំរុញ
ឲ្យបុគគលិករបស់អនកចូលរួមកនុងការបគងកើត្ និងគរបើរបាស់របព័នធនឹងគលើកទឹកចិត្តឲ្យ
ពួកគគអនុវត្តវធីិសស្រសត និងជួយពួកគគឲ្យបំគពញការងារកាន់ជត្ានរបសិទធភាព។ 
ជផនកគនះនឹងផតល់ឯកសរគំរូមួយសរាប់ឲ្យអនកសគងខបគំនិត្ សតីពីរបព័នធ
កនុងជផនកនីមួយៗននផទះសំណាក់របស់អនក។ ជផនកគផេងគទៀត្ននគោលការណ៍គនះនឹង
គផ្លត ត្គលើចំណុចលមអិត្ននរបព័នធសរាប់ជផនកមុខងារននផទះសំណាក់របស់អនក។ 

១.១ របព័នធ 

របព័នធរគប់រគងគឺជាករមងដំគណើ រការជាដំណាក់កាល និងនីតិ្វធីិសរាប់
អាជីវកមមរបស់អនក។ វារត្ូវបានគរបើរបាស់គដើមបីជួយឲ្យសកមមភាពរបចំានែៃរបស់អនក
ដំគណើ រការរលូន និងបំគពញតាមគោលគៅអាជីវកមមរបស់អនក។ អត្ថរបគោជន៍ននការ
គរបើរបាស់របព័នធគនះរួមាន ៖ 

 ការគរបើរបាស់ធនធានរបស់អនកកាន់ជត្ានរបសិទធភាព។ 

 គភាៀវកាន់ជត្ានអារមមណ៍រកីរាយ គរពាះថា អនកគៅជត្រកាសតង់ោ និងគុណភាព
ជត្មួយ។ 

 បុគគលិកយល់ដឹងចាស់ពីអវីជដលពួកគគរត្ូវគធវើ។ 

 បុគគលិករត្ូវការការរគប់រគងតិ្ចតួ្ច និងជកលមអជំន្ទញរបស់ពួកគគ។  

គោលបំណង ៖ 

 ផតល់ខលឹមសរសគងខបពីការរគប់រគងលអរបគសើរ និងរបព័នធកនុងផទះសំណាក់ រួមទំង ឧបករណ៍ 
និងតារាងគផទៀងផ្លទ ត់្ជាគរចើន។ 

គសៀវគៅជណនំ្ទវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

ជផនកគនះានកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី ២។ 
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១.២. គោលការណ៍ននការអនុវត្ត 

គរបើរបាស់តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្របព័នធរគប់រគងគដើមបីតាមោនពីរបព័នធ ជដលអនកាន 
របព័នធជដលអនករត្ូវការ និងជផនកជដលរត្ូវជកលមអ។ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

គដើមបីបំគពញកនុងតារាងគផទៀងផ្លទ ត់្ ៖  

 គរៀបរាប់ពីរបព័នធកនុងជផនកនីមួយៗននផទះសំណាក់របស់អនក 

 កំណត់្របព័នធជដលអនកានស្សប់ មិនទន់ាន ឬរបព័នធជដលរត្ូវជកលមអ 

 កំណត់្អនកជដលរត្ូវដំគណើ រការរបព័នធ និងធាន្ទថា ពួកគគយល់ពីតួ្ន្ទទី

របស់ខលួន 

 គរៀបលំោប់របព័នធជដលអនកបានកំណត់្ គៅតាមករមិត្ននសរៈសំខ្នន់ 

 កំណត់្សកមមភាពគោយានកាលបរគិចេទកំណត់្ គដើមបីបគងកើត្ ឬជកលមអ

របព័នធរបស់អនក។ 
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តារាង ១.២ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្របព័នធ 

ជផនកគផេងៗននផទះសំណាក់ របព័នធ 
បាទ/ចាស/គទ/រត្ូវ

ការការជកលមអ 
អនកទទួល
ខុសរត្ូវ 

សកមមភាព 
(កាលបរគិចេទ) 

សុខភាព និងសុវត្ថិភាព    

 
 
 
 
 

ការគរៀបចំបនទប់ និងការ
ជួសជុល/ជែទំ 

   

 
 
 
 
 

គណគនយយ និងហិរញ្ា 
វត្ថុ 

   

 
 
 
 
 

ការគោះស្សយបញ្ញា     

 
 
 
 
 

ការជកលមអគសវា    

 
 
 
 
 

ទំន្ទក់ទំនងបុគគលិក    
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១.៣. ការជួសជុល/ជែទំអោរ 

ការជួសជុល/ជែទំ និងការជកលមអអោរផទះសំណាក់នឹងផតល់ចំណាប់អារមមណ៍លអ
ដល់គភាៀវរបស់អនក និងចូលរួមចំជណកដល់ការគពញចិត្តរបស់ពួកគគកនុងគពល
សន ក់គៅ។ ជផនកគនះនឹងផតល់ព័ត៌្ានពីរបព័នធជដលអនកអាចគរបើរបាស់គដើមបីរកា
សថ នភាពខ្នងគរៅ និងខ្នងកនុងផទះសំណាក់របស់អនក។ 

គត្ើរតូ្វានរបព័នធអវីខលះ? 

 របព័នធជួសជុល/ជែទំគដើមបីរកាឲ្យផទះសំណាក់របស់អនកានសថ នភាពលអ 

 របព័នធគរៀបចំបនទប់ គដើមបីធាន្ទថា ជផនកខ្នងគរៅ និងខ្នងកនុងទំងអស់ាន
អន្ទម័យជារបចំា។ 

របព័នធសតង់ោជត្មួយ 

គដើមបីផតល់ឲ្យគភាៀវនូវចំណាប់អារមមណ៍ដំបូងលអរបគសើរចំគពាះផទះសំណាក់របស់អនក 
របការសំខ្នន់រត្ូវានការជួសជុលជផនកខ្នងគរៅ និងរចកចូលជារបចំា។ បនទប់គភាៀវ 
និងជផនកទូគៅក៏រត្ូវានសតង់ោលអរបគសើរផងជដរ គដើមបីឲ្យគភាៀវានផ្លសុកភាព 
និងានអារមមណ៍ថាកំពុងសន ក់គៅកនុងផទះរបស់ខលួន។ 

អនកអាចរកាបាននូវករមិត្គុណភាព រចន្ទបទ និងអន្ទម័យជត្មួយ គោយបគងកើត្
ជារបព័នធសរាប់សកមមភាពជួសជុល និងគរៀបចំបនទប់គផេងៗរបស់អនក។ ការជំរុញឲ្យ
បុគគលិកចូលរួមកនុងការបគងកើត្ និងគរបើរបាស់របព័នធរបស់អនក នឹងគលើកទឹកចិត្តពួកគគឲ្យ
អនុវត្តតាមជផនការរបស់អនក និងជកលមអសតង់ោ។ 

ជផនកគផេងគទៀត្ (ការ
កក់ទុក ការោិល័យ
រដាបាល អាហារ និង
គភសជាៈ) 
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គនលឹះ 

រកាបញ្ា ីកត់្រតាសំគណើ ជួសជុល ជដលានរួមបញ្ចូ ល ៖ 

 ព័ត៌្ានលមអិត្ននសំគណើ ជួសជុល 

 កាលបរគិចេទននសំគណើ  

 កាលបរគិចេទបញ្ច ប់ការជួសជុល។ 

របព័នធជកលមអ 

 គដើមបីជួយឲ្យផទះសំណាក់របស់អនករកីចគរមើន និងទក់ទញអតិ្ែិជនែមីៗ 

របការសំខ្នន់រត្ូវបនតជកលមអគុណភាព និងសតង់ោគសវារបស់អនក 

 ពិនិត្យគមើលគុណភាព និងគសវាជដលផតល់គោយនដគូរបកួត្របជជងរបស់អនក 

និងសត ប់គោបល់រត្ឡប់របស់គភាៀវ គដើមបីជសវងរកជផនកជដលរត្ូវជកលមអ 

 រកាទុកតារាងននការជកលមអន្ទន្ទជដលអនកអាចចងរកងបាន និងគពលគវលា

ជដលអនកចង់គធវើការជកលមអ។ 

សតង់ោជត្មួយ និងការជកលមអ 

 ាច ស់ ឬបុគគលិកគដើរពិនិត្យគមើលផទះសំណាក់មតង/សបាត ហ៍ និងពិនិត្យថាគត្ើ

ានជផនកជដលរត្ូវជួសជុល ឬជកលមអ ឬោ៉ងណា 

 ាច ស់ ឬបុគគលិកពិនិត្យគមើលបនទប់គភាៀវ គៅគពលគភាៀវចាកគចញគដើមបីរក

គមើលថាគត្ើានអវីជបកបាក់ ឬខូចខ្នត្ ឬោ៉ងណា 

 សគរមចចិត្តពីជផនកជដលរត្ូវចាត់្វធិានការភាល មៗ ការពិចារណា ឬមិនចាត់្

វធិានការ 

 បគងកើត្តារាងជផនកជដលរត្ូវពិនិត្យជារបចាំ (គរបើរបាស់ជផនកខ្នងគរកាម និង

លទធផលរកគឃើញរបស់អនកសរាប់ជាចំណុចចាប់គផតើម)។ 
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តារាង ១.៣.១ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្ការជួសជុល និងការគរៀបចំបនទប់ ✔ 

សួនចារខ្នងមុខ ៖ រុកខជាតិ្ានរគបៀបគរៀបរយ និងបានគស្សចទឹក  

ជគណតើ រមុខានសភាពសអ ត្ និងបានគបាសសំអាត្  

អំពូលរចកចូល និងរចកសលគៅដំគណើ រការ  

រកាឲ្យកជនេងសរាប់ញំុអាហារ និងករាលតុ្គៅសអ ត្  

 

តារាង ១.៣.២ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្គំនិត្ជកលមអ កាលបរគិចេទ 

បជនថមរបអប់រកាទុកវត្ថុានត្នមលកនុងបនទប់  

បជនថមា៉សីុនសំងួត្សក់កនុងបនទប់  

កញ្ច ក់កនុងបនទប់ទឹក  

រកាលរ ៉ូបងូត្ទឹកគៅគលើជរគ  

ោក់សបូ៊ដំុកនុងបនទប់  
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ការសធវើទីផារ 
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២. ការគធវើទីផារ 

 

ការកំណត់្ត្នមលបានរតឹ្មរត្ូវនឹងអាចឲ្យអនកទក់ទញគភាៀវបានគរចើន គហើយ
ផទះសំណាក់របស់អនកនឹងចំគណញរបាក់គរចើន។ ដូគចនះ ការកំណត់្ត្នមលគឺជាជផនកដ៏
សំខ្នន់ននការគធវើទីផារ។ គដើមបីកំណត់្ត្នមលរបស់អនក អនករត្ូវដឹងពីនែលគដើម និងដឹងពី
ត្នមលសមស្សបសរាប់គភាៀវ។ ការគរៀបចំែវកិារត្ូវគដើរទនទឹមោន នឹងដំគណើ រការគនះ គហើយ
នឹងរត្ូវបានរួមបញ្ចូ លកនុងជផនកបន្ទទ ប់។ 

ជផនកគនះនឹងផតល់ឧបករណ៍អនុវត្តលអៗមួយចំនួនពីរគបៀបកំណត់្ត្នមលបនទប់។ 

 
 

តារាង ២.១ ៖ រគបៀបកំណត់្ត្នមល 

ឧបករណ៍ទី ១ 

១. ដឹងពីចំណាយគលើបនទប់របស់អនក 

របគភទចំណា
យ 

ឧទហរណ៍ វធិានការ 

ចំណាយផ្លទ ល់ 

ការសាអ ត្ ការ
ជួសជុល 
សំភារផគត់្ផគង់ 
កាល ំងពលកមម 

គណន្ទចំណាយផ្លទ ល់សរុបរបចាំជខ 

គោលបំណង ៖ 

 ផតល់ខលឹមសរសគងខបពីរគបៀបកំណត់្ត្នមល 

 រួមបញ្ចូ លឧបករណ៍អគងកត្ និងតារាងគផទៀងផ្លទ ត់្ជាគរចើន។ 

គសៀវគៅជណនំ្ទវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

ជផនកគនះានកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី ៣។ 

ការកំណត់្ត្នមល 
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ចំណាយទូគៅ
/ចំណាយគែរ 

ជួល ទឹក&គភលើង ការ
លក់ និងការគធវើ ទីផារ 
ធាន្ទរ៉ាប់រង ការទូទត់្
បំណុល 

គណន្ទចំណាយទូគៅសរុបរបចាំជខ 

ជបងជចកភាគរយននចំណាយទូគៅតាមបនទប់ គៅតាម
សាារត្ននទំហំរបាក់ចំណូលរបស់បនទប់ គធៀបនឹង
អាហារ និងគភសជាៈ និងគសវាគផេងគទៀត្ 

សរុប 
ចំណាយផ្លទ ល់ និង
ចំណាយទូគៅ 

គណន្ទចំណាយសរុបរបចំាជខ/នែៃ (រួចជចក
នឹងចំនួនជខ/នែៃ) 

គណន្ទចំណាយសរុបសរាប់បនទប់នីមួយៗ (រួចជចកនឹង
ចំណាយសរុបកនុងមួយជខ/នែៃ នឹងចំនួនបនទប់) 

២. ដឹងពីត្នមលជដលសមស្សបសរាប់គភាៀវ 

សួរគភាៀវរបស់
អនក 

សួរគភាៀវពីត្នមលជដលសមស្សបសរាប់ពួកគគ 

ស្សង់ត្នមលមួយសរាប់គភាៀវមួយចំនួន របសិនគបើពួកគគមិនទទួលយក សូមជសវងរក
ត្នមលសមស្សបមួយ 

ពិនិត្យ
គមើលការ
របកួត្របជជង 

ទូរស័ពទគៅនដគូរបកួត្របជជងគដើមបីដឹងពីអរតាត្នមលបនទប់ 

ពិនិត្យគមើលការផាយពាណិជាកមមរបស់នដគូរបកួត្របជជង និងការផេពវផាយតាម
អីុនគធើរណិត្។ 

៣. គធវើឲ្យត្នមលរបស់អនកានភាពទក់ទញ ៖ គរបើរបាស់យុទធសស្រសតរគប់រគងត្នមលគដើមបីទក់ទញ
គភាៀវកាន់ជត្គរចើន 

ផតល់ត្នមលដូចោន សរាប់បណាត ញលក់
របស់អនកទំងអស់ 

ផតល់ការផតល់ជូនពិគសស ដូចជា សរាកពីរនែៃ 
ទទួលបានការសរាកមួយយប់គោយឥត្គិត្នែល 

ផតល់ត្នមលទបកនុងគពល
ជដលានត្រមូវការធាល ក់ចុះ 

ផតល់អរតាជាកញ្ច ប់ ដូចជា ជរគ និងអាហារគពលរពឹក 

ផតល់ការបញ្ចុ ះត្នមលជារករម 
ផតល់ការផតល់ជូនបជនថម ដូចជា ការគធវើបចចុបបននភាព 
ការបញ្ចុ ះត្នមលគលើការជួលកង់ 
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តារាង ២.២ ៖ លទធផលននការអគងកត្ទីផារ 

ឧបករណ៍ទី ២ 

 ត្នមល 

បនទប់ស
រាប់ 

មនុសេ
ាន ក់ 

បនទប់ស
រាប់ 

មនុសេពីរ 

ន្ទក់ 

បនទប់សរាប់ 

មនុសេបីន្ទក់គឡើ
ងគៅ 

កជនលងសន ក់ស្សគដៀងោន  <1km ពីផទះសំណាក់របស់អនក      

កជនលងសន ក់ស្សគដៀងោន  <5km ពីផទះសំណាក់របស់អនក       

កជនលងសន ក់ស្សគដៀងោន ជដលគៅជិត្ផលូវជដក/ផលូ វ
ឡានរករង/អាកាសោនតោា ន 

   

កជនលងសន ក់តូ្ចជាង <5km ពីផទះសំណាក់របស់អនក    

ត្នមលមធយមគចញពីការអគងកត្អតិ្ែិជន    

ការអគងកត្ទីផារ 
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តារាង ២.៣ ៖ សំណួរពាក់ព័នធនឹងការអគងកត្អតិ្ែិជន 

ឧបករណ៍ទី ៣ 

1 គត្ើដំគណើ រកំសនតរបស់អនកានលកខណៈដូចគមតច? (សូមគរជើសគរ ើសមួយ)  អាជីវកមម នែៃឈប់សរាក គផេងៗ 

2 គត្ើអនកនឹងសន ក់គៅយូរបុ៉ណាណ ? (នែៃ) 1-2 2-5 >5 

3 គត្ើអនករត្ូវការកជនលងសរាករបគភទណា? (សូមគរជើសគរ ើសមួយ) សនេំសំនច ានផ្លសុកភាព របណិត្ 

កនុងអំឡុងគពលសន ក់គៅ ៖ 

4 គត្ើអនកសន ក់គៅកនុងបនទប់របគភទណា? (សូមគរជើសគរ ើសមួយ) បនទប់សរាប់មនុសេាន ក់ មនុសេពីរន្ទក់ មនុសេបីន្ទក់ 

5 គត្ើអនកចង់បញ្ចូ លអាហារគពលរពឹកកនុងត្នមលបនទប់ ឬគទ?  បាទ/ចាស គទ 

6 គត្ើអនកកមមង់មាូបពីសណាា ោរជមនគទ? បាទ/ចាស គទ 

7 គត្ើអនកកមមង់គរគឿងស្សវងឹជមនគទ? បាទ/ចាស គទ 

សកមមភាពកនុងអំឡុងគពលសន ក់គៅ ៖ 

8 គត្ើដំគណើ រកំសនតរបស់អនកានលកខណៈដូចគមតច?  

(សូមគរជើសគរ ើសមួយ ឬគរចើន) 

គទសចរណ៍ផេង
គរពង 

ចូលរមួកិចចការ
អាជីវកមម 

សរាកគៅជកបរាត់្
សមុរទ ឬ
អាងជហលទឹក 

គៅគលងតំ្បន់
វបបធម៌ និង
របវត្តិសស្រសត  

គផេងៗ 

9 គត្ើអនកគរៀបចំសកមមភាពគោយខលួនឯង ឬ? បាទ/ចាស គទ 

10 គត្ើអនកបានទិញដំគណើ រគទសចរណ៍ជាកញ្ច ប់ ឬ? បាទ/ចាស គទ 

ការអគងកត្អតិ្ែិជន 
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ការបង់របាក់ 

11 គត្ើអនកបានកក់សណាា ោរមុនគពលគធវើដំគណើ រកំសនត ឬ? បាទ/ចាស គទ 

12 របសិនគបើអនកបានកក់ទុក គត្ើអនកគរបើរបាស់គគហទំព័រ
មួយណា? (សូមគរជើសគរ ើសគលើសពីមួយ) 

គគហទំព័រ
សណាា ោរ 

Hotel.com Booking.com Agoda.com ភាន ក់ងារ
គទសចរណ៍ 

គផេងៗ 

13 គៅគពលកក់ គត្ើអនកបង់របាក់គោយរគបៀបណា? ប័ណណឥណទន ប័ណណឥណពនធ ការបង់របាក់តាម 

អីុនគធើរណិត្ 

ការគផទររបាក់តាម
ធន្ទោរ 

សច់របាក់ 

14 គត្ើអនកចង់បង់របាក់តាមវធីិណា? (សូមគរជើសគរ ើសមួយ) សច់របាក់ មូលបបទនបរត្ធន្ទោរ គផេងៗ 

ត្នមល 

15 គត្ើត្នមលណាជដលសមស្សបសរាប់អនកគៅតាម
របគភទបនទប់ទំងគនះ? (បញ្ចូ លអរតាត្នមលដូចាន
បងាា ញកនុងគំរូគនះ) 

សរាប់មនុសេាន ក់ (សូម
គរជើសគរ ើសមួយ) 

10-15 16-25 >25 

សរាប់មនុសេពីរន្ទក់ (សូម
គរជើសគរ ើសមួយ) 

15-20 21-30 >30 

សរាប់មនុសេបីន្ទក់គឡើងគៅ 

 (សូមគរជើសគរ ើសមួយ) 

5-10 11-15 >15 

16 គត្ើកតាត អវីកំណត់្ការគរជើសគរ ើសកជនលងសន ក់គៅរបស់
អនក? 

ត្នមល ការ
កំណត់្របស់
អតិ្ែិជន 

ការកំណត់្របស់អនកជំន្ទញ ភាពរតឹ្មរត្ូវនន
ព័ត៌្ានផេពវ
ផាយពាណិជាកមម 

របូែត្ននកជនល
ងសន ក់គៅ 
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តារាង ២.៤ ៖ តារាងននការកំណត់្ត្នមល 

ឧបករណ៍ទី ៤ 

អំឡុងគពលានត្រមូវការធាល ក់ចុះ       

អរតាត្នមល 
សរាប់មនុសេ 
ាន ក់ 

សរាប់មនុសេ 
ពីរន្ទក់ 
 

សរាប់មនុសេ 
បីន្ទក់គឡើងគៅ 

អរតាសធារណៈ       

គភាៀវទូគៅ       

គគហទំព័រផ្លទ ល់ខលួន        

ការជាវជាមុន       

គភាៀវជដលសន ក់គៅយូរ       

កញ្ច ប់ទី ១       

កញ្ច ប់ទី ២        

កញ្ច ប់ទី ៣        

កញ្ច ប់ទី ៤       

អរតាសាៃ ត់្       

ភាន ក់ងារគទសចរណ៍តាមបណាត ញអីុនគធើរណិត្ 

ភាន ក់ងារគទសចរណ៍       

រករមមគគុគទសគទសចរណ៍       

ការបញ្ចុ ះត្នមលពិគសសសរាប់អតិ្ែិជនរបចំា       

ការផគត់្ផគង់សរាប់រដូវរត្ជាក់ខ្នល ំង ៖       

ការផគត់្ផតង់សរាប់គពលានត្រមូវការខពស់       

ការផគត់្ផគង់កនុងអំឡុងគពលានត្រមូវការ 
ខពស់បំផុត្ និងនែៃឈប់សរាកពិគសស 

      

 

ការកំណត់្ត្នមល 
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ការសរៀបចថំវិកា 
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៣. ការគរៀបចំែវកិា 

 

ែវកិារគឺជាឧបករណ៍មួយសរាប់កត់្រតាពីការចំណាយ (នែលគដើម) និង
របាក់ចំណូលរបស់អនក។ ដូគចនះ អនកនឹងដឹងពីទឹករបាក់ចំគណញជដលទទួលបាន។ ាន
ចំណាយគរចើនរបគភទគផេងៗោន ជដលពាក់ព័នធនឹងដំគណើ រការផទះសំណាក់។ ការដឹងពី
ចំណាយចំគពាះគភាៀវក៏ជាជផនកដ៏សំខ្នន់ននការកំណត់្ត្នមលបនទប់ ដូចជដលបានពិភាកា
ខ្នងគលើផងជដរ។ 

 
ចំណាយអគែរ ៖ ចំណាយគនះផ្លល ស់បតូរគៅតាមបរាិណទំនិញ/គសវាជដលផលិត្

គឡើង និងជត្ងជត្រាប់បញ្ចូ លកនុងតារាងវត្ថុធាតុ្គដើម ឬកាល ំងពលកមម។ ឧ. ចំណាយ
អគែរគលើការកាត់្សក់គឺចំណាយគលើសបូ៊កក់សក់ ឬជជលលាបសក់ ចំជណកចំណាយ
គលើកាល ំងពលកមមគឺការកាត់្សក់ និងការលាងសាអ ត្សក់។ 

ចំណាយផ្លទ ល់ ៖ គឺជាត្នមលជដលអាចជរបរបួលគៅតាមការផលិត្ទំនិញ ឬគសវា
មួយចំនួន។ ចំណាយផ្លទ ល់សំគៅគលើវត្ថុធាតុ្គដើម កាល ំងពលកមម និងចំណាយ
ពាក់ព័នធនឹងការផលិត្ទំនិញមួយ។ ចំណាយគផេងគទៀត្ ដូចជា ការធាល ក់នែល ឬ
ចំណាយរដាបាល សុទធជត្ានការលំបាកកនុងការកំណត់្គលើផលិត្ផលមួយ និងរត្ូវ
បានចាត់្ទុកជាចំណាយមិនផ្លទ ល់។ 

ចំណាយគែរ ៖ គឺគៅជត្ដជដល គោយមិនគិត្ពីបរាិណទំនិញ 
និងគសវាជដលបានផលិត្គឡើយ។ សរាប់ឧទហរណ៍ននការកាត់្សក់ 

គោលបំណង ៖ 

 ផតល់ខលឹមសរសគងខបពីរគបៀបកត់្រតាចំណាយ និងរបាក់ចំណូលរបស់ផទះសំណាក់ 

 រួមបញ្ចូ លឧបករណ៍ និងតារាងគផទៀងផ្លទ ត់្ជាគរចើន។ 

គសៀវគៅជណនំ្ទវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

ជផនកគនះានកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី ៤។ 

និយមន័យ 
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ចំណាយគលើការជួល កន្នត និងគៅអីសុទធជត្ជាចំណាយគែរ។ សរាប់
ឧទហរណ៍គផេងគទៀត្ អនករត្ូវគិត្ពីអាយុកាលគរបើរបាស់ននវត្ថុន្ទន្ទគដើមបីគណន្ទ
ចំណាយរបចំាជខ។ អនករត្ូវគណន្ទត្នមលគរគឿងសងាា រមិ ដូចជា ជរគ អាងលាងនដ 
ផ្លក ឈូក និងកំណត់្អាយុកាលគរបើរបាស់។ វានឹងរត្ូវជំនួសែមីគៅគពលណាមួយ។ 
របសិនគបើពួកវាអាចគរបើរបាស់រយៈគពល ៥ ឆ្ន ំ សូមជចកត្នមលគន្ទះនឹងចំនួនជខជដលរត្ូវ
ទទួលបានត្នមលគន្ទះ គដើមបីបញ្ចូ លកនុងតារាង។ ឧ. របសិនគបើជរគ វាងំនន តុ្ និង
ចគងកៀងអំពូល ជដលានត្នមលសរុប ៦.០០០ ដុលាល  អាគមរកិសរាប់បនទប់មួយ និងាន
អាយុកាលគរបើរបាស់ ៥ ឆ្ន ំ គន្ទះចំណាយរបចំាជខគឺ ៦.០០០ ដុលាល  ជចកនឹង ៥ (ឆ្ន ំ) 
ជចកនឹង ១២ (ជខ) = ១០០ ដុលាល  /ជខ។ 

វត្ថុធាតុ្គដើម ៖ ទំងគនះគឺជាវត្ថុធាតុ្សំខ្នន់ជដលគរបើរបាស់គដើមបីផលិត្ផលិត្
ផលសគរមច ឬគសវាចុងគរកាយ។ សរាប់ការអុ៊ត្សក់ វត្ថុធាតុ្គដើមគឺសបូ៊កក់សក់ ឬ
ហវូមសរាប់លាងសាអ ត្សក់។ គនះជាចំណាយអគែរ គរពាះវាផ្លល ស់បតូរគៅតាម
បរាិណទំនិញ/គសវាជដលបានផលិត្។ 

ចំណាយគលើកាល ំងពលកមម ៖ ចំណាយទំងគនះគឺជាបរាិណរបាក់ឈនួលជដល
អនកទូទត់្ដល់និគោជិត្ និងបរាិណទឹករបាក់ជដលអនករកបានពីអាជីវកមម។ ទំងគនះ
ជាចំណាយអគែរ គរពាះបរាិណទឹករបាក់ជដលអនកទូទត់្ដល់និគោជិត្ និងខលួនឯង 
បានជរបរបួលគៅតាមបរាិណទំនិញ/គសវាជដលផលិត្គឡើង។ 

ការកំណត់្    និងការគរៀបចំែវកិាពាក់ព័នធនឹង ៖ 

១. ការកំណត់្ចំណាយរបតិ្បត្តិរបស់អនក 

ក. ចំណាយរបតិ្បត្តិការ ៖ ចំណាយគែរ ចំណាយអគែរ និងការលក់ និងការ
គធវើទីផារ 

២. ការកំណត់្   បនទប់របស់អនក 

៣. ការពិនិត្យតាមោនរបាក់ចំណូលរបស់អនកពីគសវាគផេងៗ កនុងផទះសំណាក់ 
(បនទប់ អាហារ និងគភសជាៈ គផេងៗ) 

៤. ការគរបៀបគធៀបរបាក់ចំណូល និងចំណាយរបស់អនក។ គត្ើអនកកំពុងទទួលបាន
របាក់ចំគណញរគប់រោន់ជដរ ឬគទ? គរៀបចំជផនការគដើមបីកាត់្បនថយចំណាយ និង
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បគងកើនរបាក់ចំណូល។ 

 

តារាង ៣.១ ៖ ចំណាយសរុបសរាប់សកមមភាពមួយ 

សនលឹកចំណាយអគែរ 

តារាងចំណាយគលើវត្ថុធាតុ្គដើមចំាបាច់សរាប់បនទប់ទឹកមួយកនុងផទះសំណាក់ 

បរោិយ ចំណាយគលើវត្ថុធាតុ្គដើម ($) 

សរធាតុ្រាវលាងសាអ ត្ 1.50 

សំភារលាងសំអាត្ 1.50 

សបូ៊កក់សក់ 
 

0.50 

ហវូមសរាប់លាងសាអ ត្សក់ 0.50 

ជជលងូត្ទឹក 0.50 

កជនេងគពាះគោ 3.00 

ចំណាយអគែរសរុប 7.50 

 

តារាង ៣.២ ៖ ចំណាយគលើកាល ំងពលកមម 

ចំណាយគលើកាល ំងពលកមម/នែៃ ៖ ៨ គា៉ង 

សកមមភាពចំាបាច់សរាប់បនទប់
ទឹកមួយ 

កមមករ រយៈគពល (គា៉ង) បង់កនុងមួយនែៃ ($) 

ការសាអ ត្ អាងលាងនដ ចាន 

បងគន់ និងផ្លក ឈូក  
ជំនួយការ 8 16 

ការពិនិត្យ និងការរគប់រគង
គុណភាព 

ខាុំ 
1 32  

សាារត្ (32/8) 4 

សរុប A 9 B 20 
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ចំណាយគលើកាល ំងពលកមម/គា៉ង (B/A (48/16)) 2.22  

តារាង ៣.៣ ៖ ចំណាយគែរ 

ចំណាយគែរ (កនុងមួយជខ) ត្នមលកនុងមួយជខ ($) នែៃ 

ការជួល 40 

20 
អ   សនី 30 

គរគឿងសងាា រមិ 100 

ទឹក 20 

សរុប A 190 B 20 

ចំណាយគែរកនុងមួយនែៃ (A/B (190/20)) 9.5 



 

កមមវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន ត្តូ្ចគៅអាស៊ន 
ផទះសំណាក់ ៖ គោលការណ៍ននការអនុវត្តលអ   

23 

ចំណាយអគែរ 

តារាង ៣.៤ ៖ សនលឹកចំណាយអគែរ 
ឧបករណ៍ទី ១ 

វត្ថធាតុ្គដើម ចំណាយគលើវត្ថុធាតុ្គដើមសរាប់បនទប់មួយកនុង ១ យប់ 
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តារាង ៣.៥ ៖ ចំណាយគលើកាល ំងពលកមម 
ឧបករណ៍ទី ២ 

ចំណាយគលើកាល ំងពលកមម/នែៃ ចំនួននិគោជិត្ 

 

គពលគវលា 

 

ចំណាយ/នែៃ 

    

    

    

    

    

សរុបរង ៖ A  B  

 
ចំណាយអគែរសរុបគលើកាល ំងពលកមម/គា៉ង (បញ្ចូ ល
តួ្គលខ B/A) 

 

ចំណាយគលើកាល ំងពលកមម 
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តារាង ៣.៦ ៖ ចំណាយគែរ 
ឧបករណ៍ទី ៣ 

ចំណាយគែរ/នែៃ 

 

ត្នមល/ជខ ($) 

 

ចំនួននែៃ 
គធវើការ 

  

 

  

  

  

សរុបរង ៖ A  

ចំនួននែៃគធវើការជាមធយម/ជខ B  

សរុប (បញ្ចូ លតួ្គលខ B/A)  

ចំណាយគែរ 
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តារាង ៣.៨ ៖ សនលឹកែវកិា 

ឧបករណ៍ទី ៥ 

ការលក់ ជខទី ១ ជខទី ២ ជខទី ៣ 

ការសន ក់គៅ (%)       

ចំនួនយប់ននការជួលបនទប់សន ក់គៅ       

អរតាត្នមលបនទប់មធយម       

របាក់ចំណូលបនទប់សរុប       

របាក់ចំណូលពីអាហារ និងគភសជាៈ       

តារាង ៣.៧ ៖ ចំណាយសរុប 

ឧបករណ៍ទី ៤ 

ជំហានទី ១ ៖ ចំណាយអគែរ (ឧបករណ៍ទី ១)  

ជំហានទី ១ ៖ ចំណាយគលើកាល ំងពលកមម (ឧបករណ៍ទី ២)  

ជំហានទី ១ ៖ ចំណាយគែរ (ឧបករណ៍ទី ៣)  

ចំណាយសរុប = ជំហានទី ១ + ជំហានទី ២ + ជំហានទី ៣   

 

ចំំណាយសរុបរបស់អនកសរាប់ជផនកមួយគឺ _________ 

 

ចំណាយសរុប 

សនលឹកែវកិា 
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របាក់ចំណូលគផេងគទៀត្       

របាក់ចំណូលសរុប       

ចំណាយ       

ចំណាយអគែរ       

ចំណាយផ្លទ ល់គលើបនទប់       

ចំណាយផ្លទ ល់គលើអាហារ និងគភសជាៈ       

ចំន្ទយគែរ       

ចំណាយគផេងគទៀត្       

ចំគណញ/(ខ្នត្)       
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ការស ោះរាយបញ្ហា  និងការបសងកើត
ឲ្យមាននិសោជិតសាម ោះរតង ់
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៤. ការគោះស្សយបញ្ញា  និងការបគងកើត្ឲ្យាននិគោជិត្គសម ះរត្ង់  

 

 

៤.១. ការគោះស្សយបញ្ញា  

អាជីវកមមទំងអស់សុទធជត្ានបញ្ញា ។ ការបគងកើត្ និងការគរបើរបាស់
របព័នធគោះស្សយបញ្ញា អាចជួយអនកកនុងការគោះស្សយបញ្ញា បានឆ្ប់រហ័ស និង
របកបគោយរបសិទធភាព និងជួយឲ្យផទះសំណាក់របស់អនកដំគណើ រការគោយរលូន។ 
របសិនគបើអនកាននិគោជិត្កនុងផទះសំណាក់ របការសំខ្នន់រត្ូវជំរុញឲ្យពួកគគចូលរួម
កនុងការគោះស្សយបញ្ញា  គដើមបីឲ្យពួកគគអាចបគងកើនជំន្ទញរបស់ខលួន ឯករាជយភាព និង
បនថយត្រមូវការននការរគប់រគង។ 

 

 
 

 

 

 

គោលបំណង ៖ 

 គោះស្សយបញ្ញា បានកាន់ជត្លអរបគសើរគោយរួមបញ្ចូ លនិគោជិត្ 

 រកាទុកនិគោជិត្ជដលានគទពគកាសលយ និងជំន្ទញ គោយបគងកើត្ឲ្យាននិគោជិត្
គសម ះរត្ង់ តាមរយៈបរោិកាសការងារវជិាាន។ 

គសៀវគៅជណនំ្ទវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

ជផនកគនះានកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី ៥។ 

១. កំណត់្បញ្ញា របស់ផទះសំណាក់ និងសណាា ោរ តាមរយៈការសគងខបបញ្ញា  

២. អនុវត្តគោលការណ៍ជណនំ្ទទំង ៣ សរាប់ការសគងខបបញ្ញា របកបគោយ

របសិទធភាព 

៣. ជំរុញឲ្យអនករគប់ោន ចូលរួមផតល់គោបល់សរាប់ការគោះស្សយបញ្ញា  

៤. ជសវងរកគំនិត្ឲ្យបានគរចើន សូមបីជត្គំនិត្ជដលជបលកពីគគ 

៥. គធវើឲ្យអនករគប់ោន យល់ថាានសុវត្ថិភាព និងងាយស្សួលកនុងការផតល់គំនិត្ 

៦. គរបើរបាស់ចគន្ទល ះខ្នងគរកាមគដើមបីគរៀបរាប់ពីបញ្ញា ន្ទន្ទ 
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តារាង ៤.១ .១ ៖ ការគោះស្សយបញ្ញា  (១) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

តារាង ៤.១.២ ៖ ការគោះស្សយបញ្ញា  (២) 

តួ្ន្ទទីរបស់ខាុំ  ៖ អនកគរៀបចំបនទប់/ អនកបគរមើអាហារគពលរពឹក/អនកទទួលគភាៀវ/របធានរគប់រគង 

បញ្ញា  ៖ 

១. អនុវត្តរួមោន កនុងការគោះស្សយបញ្ញា ពាក់ព័នធនឹងការងារជាមួយបុគគលិក 

២. គសនើឲ្យពួកគគរួមោន សគងខបរកដំគណាះស្សយ 
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ផទះសំណាក់ ៖ គោលការណ៍ការអនុវត្តលអ  
   

32 

 

សវតា ៖ 

គំនិត្កនុងការសគងខបដំគណាះស្សយ ៖ 

ដំគណាះស្សយជដលគសនើគឡើង 

 គុណសមបត្តិ  គុណវបិត្តិ 
គត្ើនឹងរត្ូវចំណាយអវីខលះ? (ឧ. 
របាក់ គពលគវលា វត្ថុធាតុ្
គដើម។ល។) 

ជគរមើសទី ១    

ជគរមើសទី ២   
 

 

ជគរមើសទី ៣    

ដំគណាះស្សយជដលបានគរជើសគរ ើស ៖ 

ជផនការសកមមភាព និងរយៈគពលកំណត់្ ៖ 

 

 
 

ឯកសរគំរូសរាប់ការគោះស្សយបញ្ញា  
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ផទះសំណាក់ ៖ គោលការណ៍ការអនុវត្តលអ  
   

33 

 

តារាង ៤.១.៣ ៖ ការគោះស្សយបញ្ញា  (៣) 

បញ្ញា រត្ូវបានកំណត់្គោយ   

តួ្ន្ទទី  

ការគរៀបរាប់ពីបញ្ញា   

ការសគងខបមតិ្គោបល់  

ដំគណាះស្សយ គុណសមបត្តិ  គុណវបិត្តិ 
ធាតុ្ចូលននដំគណាះស្សយ (ឧ. របាក់
គពលគវលា។ល។) 

ដំគណាះស្សយទី ១       

ដំគណាះស្សយទី ២       

ដំគណាះស្សយទី ៣       
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ជផនការសកមមភាព និងរយៈគពលកំណត់្ ៖ 

 

៤.២. ការបគងកើត្ឲ្យាននិគោជិត្គសម ះរត្ង់ 

ការាននិគោជិត្គសម ះរត្ង់គឺជាចំណុចគនលឹះមួយននគជាគជ័យរបស់អនក។ 
ផទះសំណាក់ជាគរចើនរងគរោះគោយសរអរតាបុគគលិកលាឈប់គរចើនគពក។ ការបគងកើត្
ឲ្យាននិគោជិត្គសម ះរត្ង់ ានន័យថា ពួកគគនឹងគធវើការជាមួយអនកយូរអជងវង 
បំគពញការងារបានលអរបគសើរ និងជួយឲ្យផទះសំណាក់របស់អនកគជាគជ័យ។ 
វធីិមួយគដើមបីបគងកើត្ឲ្យាននិគោជិត្គសម ះរត្ង់គឺរត្ូវធាន្ទថា អនកាន
បរោិកាសការងារវជិាាន។ ចំណុចគផេងគទៀត្កនុងជផនកគនះនឹងគផ្លត ត្គលើវធីិបគងកើត្
បរោិកាសការងារវជិាាន និងនិគោជិត្គសម ះរត្ង់។ 

ទំន្ទក់ទំនង គឺជាចំណុចគនលឹះននការសគរមចបានបរោិកាសការងារលអរបគសើរ។ 
មនុសេរគប់រូបសុទធជត្ានរគបៀបទំន្ទក់ទំនងខុសៗោន  ានន័យថា វាងាយនឹងភាន់
រចឡំ។ មុនគពលឈានដល់សវ័យវាយត្នមល សូមពិចារណាពីបរោិកាសការងារទូគៅ
របស់អនកជាមុនសិន ៖ 

 គត្ើបុគគលិករបស់ខាុំរកីរាយនឹងការងារ ឬគទ? 

 គត្ើានទំន្ទស់រវាងខាុំ  និងបុគគលិក ឬគទ? 

 គត្ើានទំន្ទស់កនុងចំគណាមបុគគលិក ឬគទ? 

 គត្ើខាុំានបញ្ញា គោយសរនិគោជិត្មិនគសម ះរត្ង់ ឬគទ? 

 គត្ើភាពអវជិាានកំពុងគធវើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គជាគជ័យអាជីវកមមរបស់ខាុំ  ឬគទ? 
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តារាង ៤.២. ១ ៖ ផទះសំណាក់ជដលគជាគជ័យគឺផទះសំណាក់ជដលគពារគពញគោយភាពរកីរាយ 

សវ័យវាយត្នមល 
បាទ/
ចាស 

គទ 

គត្ើបុគគលិកខាុំទំងអស់បានយល់ចាស់ពីកតីរពឹំងទុករបស់ខាុំគលើពួកគគ ឬគទ?    

របសិនគបើពួកគគមិនបានយល់ គត្ើខាុំគួរពនយល់ដល់ពួកគគគោយសមគួរ ឬគទ?    

គត្ើខាុំបានសរគសើរពួកគគគរៀងរាល់នែៃ ឬគទ?    

គត្ើខាុំខឹងពួកគគ គៅគពលពួកគគានកំហុស ឬ?    

គត្ើខាុំជកជរបកំហុសគៅជាឱកាសសរាប់ការគរៀនសូរត្របកបគោយភាពវជិាាន ឬគទ?    

គត្ើខាុំានយុត្តិធម៌ចំគពាះបុគគលិករគប់រូប ឬគទ?   
គត្ើខាុំគោរពបុគគលិករគប់រូប ឬគទ?   

គត្ើខាុំបានគសនើសំុ និងសត ប់មតិ្គោបល់របស់បុគគលិក ឬគទ?   

គត្ើគយើងបានចំណាយគពលរគប់រោន់គដើមបីចូលរួមរកីរាយជាមួយោន កនុងរករមហុ៊ន ឬគទ?   

គត្ើានមូលគហតុ្ជដលគធវើឲ្យបុគគលិកណាាន ក់មិនសបាយចិត្ត ឬគទ?    

របសិនគបើាន គត្ើខាុំអាចអវីបាន?     
គត្ើខាុំធាល ប់គធវើអវីមិនោប់បី និងអយុត្តិធម៌ចំគពាះបុគគលិក ឬគទ?   

គត្ើខាុំជស្សកគំហក ឬចំអកបុគគលិក ឬគទ?   

គត្ើខាុំបានដឹង យល់ និងគោរពបទោា នការងារជាតិ្ ដូចជា ៖   

និគោជិត្គធវើការគោយានការកំណត់្គា៉ង ឬគទ?    

ានលកខខណឌ របាក់ឈនួលអបបបរាន ឬគទ?    

ានការបគញ្ច ៀសការជបងជចកគវនការងារ ឬគទ?   
គត្ើផទះសំណាក់របស់ខាុំ  (ឬសណាា ោរ) ានអន្ទម័យ សុវត្ថិភាព និងជាកជនលងគួរឲ្យ
រកីរាយសរាប់គធវើការ ឬគទ? 

  

គត្ើខាុំបានគរៀបចំរពឹត្តិការណ៍រកីរាយ គរៅផលូវការសរាប់និគោជិត្ ឬគទ?   

គត្ើគយើងញំុអាហារគពលរពឹក ឬអាហារនែៃរត្ង់ជំុោន  ឬគទ?   

គត្ើគយើងរបារពធពិធីខួបកំគណើ ត្របស់និគោជិត្ ឬនែៃឈប់សរាករួមោន  ឬគទ?   

សំណួរគផេងគទៀត្   

១. គធវើសវ័យវាយត្នមលគោយសួរខលួនឯងនូវសំណួរទំងគនះ 

២. គូស X កនុងកូគឡាន “បាទ/ចាស” ឬ “គទ” 
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ការកក្លមអសេវា 
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៥. ការជកលមអគសវា 

 

៥.១ ការជកលមអជាបនតបន្ទទ ប់ 

គុណភាពននគសវាកនុងផទះសំណាក់របស់អនក នឹងចូលរួមចំជណកគធវើឲ្យគភាៀវរកីរាយ 
និងគពញចិត្តកនុងអំឡុងគពលសន ក់គៅ។ អនកានវធីិពីរសរាប់ការជកលមអគសវារបស់
អនក។ ទីមួយគឺបុគគលិកកនុងផទះសំណាក់របស់អនក ៖ រូបអនកផ្លទ ល់ និងនិគោជិត្។ ទីពីរគឺ
គភាៀវរបស់អនក។ ជផនកគនះនឹងផតល់ខលឹមសរសគងខបគដើមបីជួយឲ្យអនកទទួលបាន
របសិទធភាពពីវធីិទំងពីរគនះកនុងការជកលមអគសវាកនុងផទះសំណាក់។ 

សូមចងចំាថា ៖ គៅគពលគភាៀវជណនំ្ទគភាៀវគផេងគទៀត្ពីផទះសំណាក់របស់អនក វាជា
វធីិដ៏លអបំផុត្គដើមបីទទួលបានអតិ្ែិជនែមី។ 

គត្ើអនកអាចដឹងពីចំណុចជដលគភាៀវចូលចិត្ត ឬមិនចូលចិត្តគោយរគបៀបណា? 

 សកសួរបុគគលិក 

 សកសួរគភាៀវ 

ការជសវងយល់ពីបុគគលិករបស់អនក ៖ 

និគោជិត្របស់អនកអាចានទំន្ទក់ទំនងផ្លទ ល់ជាមួយគភាៀវគរចើនជាងអនក។ គភាៀវ
របាកដជានិោយជាមួយបុគគលិក គហើយទនទឹមនឹងគន្ទះបុគគលិករបាកដជាបានដឹងពីការ
គពញចិត្ត ឬការមិនគពញចិត្តរបស់គភាៀវមិនខ្នន។ អនកអាចទទួលបានព័ត៌្ានដ៏លអ
ទំងគនះ គោយគរៀបចំកិចចរបជំុគរៀងរាល់សបាត ហ៍ ឬរបចំានែៃជាមួយបុគគលិក។ កិចចរបជំុ

គោលបំណង ៖ 

 ជួយអនកកនុងការបំគពញត្រមូវការគភាៀរកាន់ជត្លអរបគសើរ 

 ផតល់ឲ្យអនកនូវឧបករណ៍មួយចំនួនគដើមបីធាន្ទសតង់ោគសវាជត្មួយ 

គសៀវគៅជណនំ្ទវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

ជផនកគនះានកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី ៦។ 
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នឹងជួយដល់ផទះសំណាក់របស់អនកតាមវធីិជាគរចើន ៖ 

 អនកនឹងទទួលបានព័ត៌្ានគរចើនពីការយល់គឃើញរបស់គភាៀវ 

 អនកនឹងអាចជកលមអគសវារបស់អនកជាបនតបន្ទទ ប់ 

 អនកនឹងបគងកើនអារមមណ៍លអៗ និងបរោិកាសវជិាានកនុងចំគណាម
និគោជិត្របស់អនក 

 និគោជិត្នឹងានទំនុកចិត្តកាន់ជត្ខ្នល ំង 

 និគោជិត្នឹងានឱកាសជចករជំលកព័ត៌្ាន គរពាះពួកគគអាចមិនយល់ថា
ានភាពងាយស្សួលកនុងការជចករជំលកព័ត៌្ាន។ រត្ូវអរគុណបុគគលិករបស់
អនកជានិចចសរាប់ភាពគសម ះរត្ង់ និងការរបាប់ព័ត៌្ានដល់អនកពីចំណុច
ជដលគភាៀវចូលចិត្ត និងមិនចូលចិត្ត។ 

ការជសវងយល់ពីគភាៀវរបស់អនក ៖ 

ការគលើកទឹកចិត្តគភាៀវរបស់អនកឲ្យផតល់មតិ្គោបល់ពីចំណុច ជដលពួកគគចូលចិត្ត 
និងមិនចូលចិត្តអំពីផទះសំណាក់របស់អនក អាចផតល់អត្ថរបគោជន៍គរចើនសរាប់
អាជីវកមមរបស់អនក។ 

កនុងវស័ិយគទសចរណ៍ ការត្វ៉ា ឬមិនគពញចិត្តគឺជាចំណុចលអ។ គៅគពលគភាៀវត្វ៉ា 
ឬមិនគពញចិត្ត ៖ 

 អនកអាចសំុអភ័យគទស 

 បងាា ញពីការយកចិត្តទុកោក់របស់អនក គោយពនយល់ពីរគបៀបជដលអនកនឹង
គោះស្សយបញ្ញា សរាប់គភាៀវគៅនែៃខ្នងមុខ។ 

ជួយគភាៀវរបស់អនកឲ្យចាកគចញគៅវញិគោយអារមមណ៍វជិាាន ានន័យថា ពួកគគ
នឹងមកសន ក់គៅជាែមីគទៀត្ និងជណនំ្ទដល់មិត្តភកតិរបស់ពួកគគ។ 

 

 

គោលការណ៍ជណនំ្ទសរាប់ការគរៀបចំកិចចរបជំុគរៀងរាល់សបាត ហ៍ ឬរបចំានែៃ ៖ 

គនលឹះ 
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 ជួបរបជំុ គៅគពលនិគោជិត្ានអារមមណ៍ធូរស្សល និងគផ្លត ត្អារមមណ៍ (ឧ. 
កនុងគពលរគសៀល ជដលគសៃៀមសៃ ត់្) 

 កិចចរបជំុរត្ូវានរយៈគពលខលី (របាណ ១០-១៥ ន្ទទី) គរពាះវា
អាចផតល់របសិទធភាពកាន់ជត្ខ្នល ំង 

 កិចចរបជំុរត្ូវានភាពរកីរាយ និងគរៅផលូវការ 

 កិចចរបជំុរត្ូវានបរោិកាសរាក់ទក់ និងវជិាាន 

 យល់ស្សបថា គនះជាវធីិមួយជដលបុគគលិករគប់រូបអាចគលើកគឡើងពីការ
ជកលមអបាន 

 យល់រពមបងាា ញការគោរពចំគពាះមតិ្គោបល់របស់បុគគលិកាន ក់ៗ 

 ផតល់សុវត្ថិភាពសរាប់និគោជិត្កនុងការផតល់មតិ្គោបល់ 

 ជំរុញឲ្យបុគគលិករគប់រូបចូលរួមកនុងកិចចពិភាកា 

 

 

តារាង ៥.១.១ ៖ កិចចរបជំុបុគគលិកជដលគជាគជ័យ 

តាមគំនិត្អនក គត្ើគួរគរៀបចំកិចចរបជំុបុគគលិកគរៀងរាល់សបាត ហ៍ ឬរបចំានែៃ ឬគទ (គហតុ្អវីលអ? គហតុ្អវី
មិនលអ?) 

 

 

គត្ើកិចចរបជំុបុគគលិកអាចជួយជកលមអគសវារបស់អនកគោយរគបៀបណា? 

 

 

 

១. បំគពញតារាងខ្នងគរកាម និងគឆលើយសំណួរ។ 



 

កមមវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន ត្តូ្ចគៅអាស៊ន 
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គត្ើកិចចរបជំុបុគគលិកអាចជួយជកលមអគសវារបស់អនកគោយរគបៀបណា? 

 

 
តារាង ៥.១.២ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្កិចចរបជំុបុគគលិកដ៏គជាគជ័យ 

ការពិនិត្យគឡើងវញិ 

ចំណុចសកមមភាពពីកិចច
របជំុមុន 

ពិភាកាវឌឍនភាពសតីពីចំណុចសកមមភាពពីកិចចរបជំុបុគគលិកពីមុន 

គជាគជ័យ គត្ើចំណុចអវីខលះជដលដំគណើ រការបានលអរបគសើរ? 

បញ្ញា របឈម គត្ើានបញ្ញា ជដរ ឬគទ? 

ជផនកជដលរត្ូវជកលមអ គត្ើគួរានការជកលមអអវីខលះ? គោយរគបៀបណា? 

គជាគជ័យរបស់បុគគលិក 

គត្ើានបុគគលិកណាាន ក់បានសគរមចអវីមួយជាពិគសស ចាប់តំាងពីកិចច
របជំុពីមុន ឬគទ? ឧ. ការជួយជាពិគសសសរាប់គភាៀវ រត្ូវបាន
គលើកគឡើងកនុងទរមង់បគញ្ច ញមតិ្របស់គភាៀវ ឬការពិនិត្យគឡើងវញិតាម
បណាត ញអីុនគធើរណិត្ ឬគទ? អរគុណ និងសរគសើរនិគោជិត្កនុងកិចច
របជំុ។ 

ជផនការ 

ចំណុចសកមមភាពសរាប់
គឆ្ព ះគៅមុខ 

ពិភាកាពីវធិានការន្ទន្ទកនុងកិចចរបជំុបន្ទទ ប់ 

ការជកលមអ ពិភាកា និងគសនើឲ្យបគញ្ច ញមតិ្គដើមបីជកលមអ 

បញ្ញា របឈម ពិភាកាពីសំណួរ និងបញ្ញា ន្ទន្ទ 

កំណត់្សាគ ល់ពិគសស 
គត្ើានរពឹត្តិការណ៍ចជមលក ឬពិគសសកំពុងគកើត្ាន ឬគទ? (ឧ. 
នែៃឈប់សរាកធំ គគរាងជួសជុល ឬការផ្លល ស់បតូ រត្នមល/ការផតល់
ជូនែមី) 

តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្ 
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អាជីវកមមគផេងគទៀត្ 

សកសួរថាគត្ើបុគគលិករគប់រូបានអវីជដលរត្ូវពិភាកា ដូចជា បញ្ញា
សុខភាព និងសុវត្ថិភាព ឬគទ? 

គសនើឲ្យនិគោជិត្រង់ចំាបនតពីកិចចរបជំុ របសិនគបើពួកគគរត្ូវការពិភាកា
ជាបុគគល។ 

 

 

 

ការជំរុញឲ្យគភាៀវផតល់គោបល់រត្ឡប់ ៖ 

 រលឹំកនិគោជិត្ឲ្យសួរគភាៀវអំពីបទពិគសធន៍របស់ពួកគគ 

 ជំរុញឲ្យនិគោជិត្ទទួលយកការត្វ៉ា ឬការមិនគពញចិត្តគោយគសៃៀមសៃ ត់្ 
និងរកីរាយ 

 ផតល់ឲ្យគភាៀវនូវប័ណណបគញ្ច ញមតិ្សរាប់បំគពញ មុនគពលចាកគចញ 

 គផាើរអីុជម៉លតាមោនគដើមបីអរគុណគភាៀវសរាប់ការសន ក់គៅ  និងការបំគពញ
ប័ណណបគញ្ច ញមតិ្។ 

 
អាជីវកមមជាគរចើនគរបើរបាស់ទរមង់បគញ្ច ញមតិ្របស់គភាៀវ ជដលគសនើឲ្យគភាៀវរបាប់

អនកពីអវីជដលពួកគគចូលចិត្ត និងគសនើគោបល់សរាប់ការជកលមអ។ របសិនគបើអនក
គរជើសគរ ើសគរបើទរមង់គនះ សូមទុកទរមង់មួយកនុងបនទប់គភាៀវគៅរាល់គពលជដលានគភាៀវ
ចូលសន ក់។ 

ខ្នងគរកាមគនះគឺជាគំរូ ៖ 

  

គនលឹះ 

ទរមង់បគញ្ច ញមតិ្របស់គភាៀវ 
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ផទះសំណាក់ [សរគសរគឈាម ះ] 

មតិ្របស់អនកគឺជាការចូលរមួចំជណកដ៏ធំគធង! 

សូមចំណាយគពលគវលាបនតិចគដើមបផីតល់មតិ្គោបល់ និងជួយគយើងកនុងការជកលមអផទះ
សំណាក់ [សរគសរគឈាម ះ] 

គឈាម ះ ៖ 

បនទប់គលខ ៖  នែៃចូលសរាក ៖ 

គសវាតុ្ផតល់ព័ត៌្ាន និងគភាៀវ  គសវាបគរមើអាហារគពលរពឹក 

ចំណុចលអ ៖ 

 

 

ចំណុចលអ ៖ 

 

 

ចំណុចរត្ូវជកលមអ ៖ 

 

ចំណុចរត្ូវជកលមអ ៖ 

 

ការគរៀបចំបនទប់ គត្ើានបុគគលិកណា ជដលអនកចង់គលើកសរគសើរ 
ឬគទ? 

ចំណុចលអ ៖ 

 

 

គឈាម ះ ៖ 

ចំណុចរត្ូវជកលមអ ៖ 

 

 

មូលគហតុ្ 

 

៥.២. របព័នធ ៖ គសវាទទួលគភាៀវលអរបគសើរ 

ជំហានទំង ១០ កនុងការដំគណើ រការគសវាទទួលគភាៀវលអ ៖ 

ការគរបើរបាស់របព័នធទទួលគភាៀវលអ    នឹងជួយអនកកនុងការរកាឲ្យផទះសំណាក់ាន
បរោិកាសរកីរាយ និងានការគរៀបចំលអ។ ជផនកគនះនឹងពនយល់ពីរគបៀបគរបើរបាស់
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របព័នធជដលាន ១០ ជំហានសរាប់ដំគណើ រការគសវាទទួលគភាៀវលអកនុង
ផទះសំណាក់របស់អនក។ 

១. ានភាពរួសរាយ និងទំនុកចិត្ត គៅគពលនិោយជាមួយគភាៀវ 

ក. ញញឹមគៅគពលនិោយ 

ខ. និោយលឺៗគដើមបីឲ្យគភាៀវងាយស្សួលសត ប់ 

គ. សំឡឹងមុខគភាៀវគៅគពលនិោយ 

ឃ. ឈររត្ង់ និងរបកបគោយជំហរជដលានទំនុកចិត្ត 

២. រកាអន្ទម័យ និងសណាត ប់ធាន ប់ 

ក. អនកទទួលគភាៀវចំណាយគពលគរចើនជាមួយគភាៀវ។ ដូគចនះ ពួកគគរត្ូវាន
អន្ទម័យ និងសណាត ប់ធាន ប់ជានិចច 

ខ. យកចិត្តទុកោក់គលើសក់ រកចកនដ សគមលៀកបំពាក់ និងជសបកគជើង 

គ. សូមអានជផនកទី ៦ ឧបករណ៍ទី ២ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្អន្ទម័យផ្លទ ល់ខលួន 

៣. រកាឲ្យតុ្ផតល់ព័ត៌្ាន និងកជនលងទទួលគភាៀវានអន្ទម័យ និងសណាត ប់ធាន ប់ 

ក. គនះជាចំណុចដំបូងជដលគភាៀវគមើលគឃើញគៅគពលពួកគគមកដល់ គហើយ
អនកគួរផតល់ចំណាប់អារមមណ៍លអ 

ខ. រកាសំភារៈ និងគលខទូរស័ពទសំខ្នន់ៗតាមខលួន 

គ. សូមអានជផនកឧបករណ៍ទី ១ ទី ២ និងទី៣ សតីពីដំគណើ រការននការ
ទទួលគភាៀវ 

៤. ទទួលទូរស័ពទគោយភាពគួរសម 

ក. ការគួរសម ចាស់លាស់ និងរបសិទធភាពតាមទូរស័ពទនឹងផតល់ទំនុក
ចិត្តដល់គភាៀវរបស់អនក 

ខ. គនលឹះមួយចំនួនគដើមបីសីលធម៌លអតាមទូរស័ពទ ៖ 

១. គលើកទូរស័ពទ គៅគពលគរាទិ៍បាន ៣-៥ ដង 
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២. មិនទុកឲ្យគភាៀវចំាទូរស័ពទគលើសពី ៣០ វនិ្ទទី។ កនុងករណីចំា
បាច់ សូមទូរស័ពទគៅគភាៀវវញិ។ 

៣. ានបិ៊ច និងគសៀវគៅគៅជិត្ទូរស័ពទគដើមបីកត់្ស 

៤. គលើកទូរស័ពទគោយគួរសម ៖ “សួរសតី គនះគឺផទះសំណាក់.......។ 
គត្ើអនករត្ូវការអវីជដរ? 

៥. បញ្ច ប់កិចចសនទន្ទគោយគួរសម ៖ “សូមអរគុណ ជដលបាន
ទូរស័ពទមក។ គយើងសងឈឹមថា អនកនឹងមកសន ក់គៅកនុងផទះសំណាក់
របស់គយើង។ របសិនគបើានអវីមិនយល់ អនកគលើកទូរស័ពទរតូ្វ
និោយថា ៖ “សូមអភ័យគទស គត្ើអនកអាចនិោយយឺត្ៗបានជដរ 
ឬគទ?  

គ. សូមអានជផនកឧបករណ៍ទី ៤ សតីពីដំគណើ រការននការទទួលគភាៀវ 

៥. កក់បនទប់ទុកជាមុនតាមទូរស័ពទ  

ក. សកសួរព័ត៌្ានសំខ្នន់ៗ (នែៃចូលសរាក និងចាកគចញ ចំនួនបនទប់ 
និងចំនួនមនុសេ របគភទជរគ) 

ខ. ពិនិត្យចំនួនបនទប់ជដលទំគនរ 

គ. របសិនគបើានបនទប់ទំគនរ និងអរតារពមគរពៀង សូមបនតការកក់គនះ 

ឃ. សកសួរព័ត៌្ានបជនថម (គឈាម ះគពញ អាសយោា ន គពលគវលាមកដល់) 

ង. គធវើបចចុបបននភាពរបតិ្ទិនបនទប់ទំគនរ 

ច. គផាើរអីុជម៉លគៅគភាៀវគដើមបីបញ្ញា ក់ការកក់ទុក 

ឆ. សូមអានជផនកឧបករណ៍ទី ៦ សតីពីដំគណើ រការននការទទួលគភាៀវ 

៦. កក់បនទប់ទុកជាមុនតាមអីុជម៉ល 

ក. ការកក់បនទប់តាមអីុជម៉លគោយគផាើរសកំពុងានការគពញនិយម 

ខ. គរបើរបាស់គំរូការគឆលើយត្បអីុជម៉ល និងគំរូននការបញ្ញា ក់ការកក់បនទប់កនុង
គោលការណ៍គនះគដើមបីជួយអនកកនុងការជកសរមួលការគឆលើយត្បអីុជម៉ល 
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គ. សូមអានជផនកឧបករណ៍ទី ៥ ទី ៦ ទី ៧ សតីពីដំគណើ រការននការទទួលគភាៀវ 

៧. ការកក់បនទប់គោយផ្លទ ល់ 

ក. រត្ូវរាក់ទក់ និងានទំនុកចិត្តគៅគពលានគភាៀវគដើរចូលមក
សកសួរព័ត៌្ានពីបនទប់ 

ខ. គរៀបរាប់ពីលកខណៈគផេងៗននផទះសំណាក់ ៖ 

១. លកខណៈបនទប់ 

២. គសវាបគរមើមាូបអាហារ 

១. រួមបញ្ចូ លអាហារ 

២. រួមបញ្ចូ លគភសជាៈ 

៣. ទីតំាងននកជនលងញុំអាហារ 

៤. គពលគវលាញុំអាហារ 

៣. គសវា និងសកមមភាពគផេងគទៀត្ ៖ 

១. អាហារសរមន់ ទឹកពិសដប 

២. គសវាគបាកគក់ 

៣. កង់សរាប់ជួល 

៤. សកមមភាពវបបធម៌ 

៥. ការបងាា ញពីការចមអិនមាូប 

៦. ការសទូចរតី្/គនសទរតី្ 

៧. ដំគណើ រកំសនតកនុងនរពគោយានអនកនំ្ទផលូវ 

៨. មគធយបាយគធវើដំគណើ រ 

គ. សូមអានជផនកឧបករណ៍ទី ៥ និងទី ៦ សតីពីដំគណើ រការននការទទួលគភាៀវ 

៨. ជួយគភាៀវជដលានបញ្ញា  
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របសិនគបើានបញ្ញា គកើត្គឡើង គភាៀវអាចនឹងពិភាកាជាមួយអនកទទួលគភាៀវ។ 
របសិនគបើដូគចនះ រត្ូវសរមួលអារមមណ៍ និងអនុវត្តជំហានខ្នងគរកាម ៖ 

ក. សត ប់បញ្ញា របស់គភាៀវគោយមិនរត្ូវនិោយកាត់្ 

ខ. សូមអភ័យគទស 

គ. ពិភាកាពីដំគណាះស្សយន្ទន្ទ 

ឃ. របាប់គភាៀវពីចំណាត់្ការរបស់អនក 

ង. មិនរត្ូវសនយគចាលគឡើយ បុ៉ជនតរត្ូវគធវើឲ្យគភាៀវរកីរាយ 

ច. សកសួររបធានរគប់រគង កនុងករណីចំាបាច់ 

ឆ. តាមោនគដើមបីដឹងពីការគពញចិត្តរបស់គភាៀវ 

 
កនុងវស័ិយគទសចរណ៍ គយើងចាត់្ទុកការត្វ៉ា ឬការមិនគពញចិត្តជាចំណុចលអ 

គរពាះវាផតល់ឱកាសដល់អនកគដើមបីបងាា ញគភាៀវថា អនកយកចិត្តទុកោក់កនុងការ
គោះស្សយបញ្ញា របស់ពួកគគ។ របសិនគបើអនកគោះស្សយបញ្ញា  គភាៀវជត្ងជត្ានភាព
រកីរាយខ្នល ំងគឡើងចំគពាះការសន ក់គៅកនុងផទះសំណាក់របស់អនក។ 

១. ផតល់គសវាបគរមើអតិ្ែិជនលអរបគសើរ 

ការផតល់គសវាបគរមើអតិ្ែិជនលអរបគសើរ គឺជាគនលឹះននការដំគណើ រការផទះសំណាក់
គោយគជាគជ័យ។ អនកទទួលគភាៀវគួរផតល់ព័ត៌្ានគោយភាពរាក់ទក់។ ខ្នងគរកាមគនះ
ជាចំណុចជដលអនកទទួលគភាៀវគួរអាចផតល់ការពនយល់បានលអរបគសើរ ៖ 

ក. ព័ត៌្ានលមអិត្ពីគសវាបគរមើអាហារ ដូចជា អាហារគពលរពឹក 

ខ. អាហារសរមន់ និងគភសជាៈ (ជត្ ទឹក។ល។) 

គ. កជនលងគផេងគទៀត្សរាប់ញុំអាហារ 

ឃ. ការគរបើរបាស់អីុនគធើរណិត្/Wi-Fi 

ង. ទីតំាងទូ ATM ជដលគៅជិត្បំផុត្ 

កំណត់្សាគ ល់ 
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ច. ជផនករកាទុកវត្ថុជដលបាត់្ និងរកគឃើញ 

ឆ. បញ្ញា ជួសជុល/ជែទំ 

ជ. គសវា និងសកមមភាពបជនថម 

ឈ. មគធយបាយគធវើដំគណើ រកនុងមូលោា ន (ឡានរករង ទុក-ទុក។ល។) 

ញ. តំ្បន់គទសចរណ៍កនុងស្សរក និងតំ្បន់ 

២. ពិនិត្យគភាៀវគចញ និងចូលសរាក 

ក. គរបើរបាស់តារាងចូលសរាក និងចាកគចញរបចំានែៃ គដើមបីជួយអនក
កនុងការរគប់រគងការគចញ និងចូលគោយរលូន និងជំន្ទញ 

ខ. ត្រមូវឲ្យគភាៀវទូទត់្នែលបនទប់ និងពនធគៅគពលគភាៀវចូលសរាក និងគចញ
វកិកយបរត្ 

គ. ត្រមូវឲ្យបង់នែលគសវា និងសកមមភាពន្ទន្ទគៅគពលគភាៀវចាកគចញ 

ឃ. ផតល់កូនគសរបនទប់ដល់គភាៀវ កនុងករណីសមស្សប 

ង. កនុងគពលចូលសរាក អនកទទួលគភាៀវគួរពនយល់ចំណុចខ្នងគរកាម ៖ 

១. គសវាបគរមើអាហារ 

២. គសវាគរៀបចំបនទប់ សរាប់គភាៀវជដលសន ក់គៅយូរជាងមួយយប់ 

៣. គសវា និងសកមមភាពគផេងគទៀត្ 

៤. អនកទទួលគភាៀវគួរអមដំគណើ រជាមួយគភាៀវគៅបនទប់ សរាប់ជា
គសវាបគរមើអតិ្ែិជនលអរបគសើរ។ កនុងគពលគដើរគន្ទះ រត្ូវគសនើឲ្យ
គភាៀវសួរសំណួរ។ 

ច. គៅគពលគភាៀវគចញ 

១. ឲ្យនរណាាន ក់ពិនិត្យគមើលបនទប់ថាគត្ើ ានការខូចខ្នត្ ឬបាត់្
បង់ ឬោ៉ងណា។ របសិនគបើដូគចនះ សូមបជនថមត្នមលសរាប់ការ
ជួសជុល ឬការផ្លល ស់បតូរកនុងវកិកយបរត្គភាៀវ។ 
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២. ទូទត់្ត្នមលជដលគៅជំពាក់ (គបាកគក់ សកមមភាពន្ទន្ទ។ល។) 

៣. របមូលកូនគសរបនទប់គភាៀវ 

៤. ជួយដល់ការគធវើដំគណើ រ និងជញ្ាូ នឥវ៉ាន់គភាៀវ (របសិនគបើអាច) 

ឆ. សូមអានជផនកឧបករណ៍ទី ៨ និងទី ៩ សតីពីដំគណើ រការននការទទួលគភាៀវ 



 

កមមវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន ត្តូ្ចគៅអាស៊ន 
ផទះសំណាក់ ៖ គោលការណ៍ការអនុវត្តលអ  
   

50 

 

 

 

តារាង ៥.២ .១ ៖ តុ្ផតល់ព័ត៌្ានជដលសអ ត្ និងការទទួលគភាៀវ 

ឧបករណ៍ទី ១ 

តុ្ផតល់ព័ត៌្ានានសណាត ប់ធាន ប់  

ឯកសរានសណាត ប់ធាន ប់ និងរគបៀបគរៀបរយ  

កំុពយូទ័រ ទូរគលខ ា៉សីុនរពីនសអ ត្  

ជញ្ញា ំង និងពិតានសអ ត្  

កងាា រសអ ត្   

ជផនកទូគៅសអ ត្   

ផ្លទ ំងគំនូរ និងសិលបៈសអ ត្   

រកណាត់្ និងករាលរពំសអ ត្មិនរជហក   

បងអួច និងសុ៊៊ុំបងអួចសអ ត្   

នផទករាលរត្ូវបានគបាសសំអាត្   

នផទករាលមិនរប៉ាត់្រប៉ាយ   

គរគឿងសងាា រមិោម នធូលី និងសអ ត្   

រុកខជាតិ្រត្ូវបានគស្សចទឹក និងកាត់្ត្រមឹម   

អំពូលសអ ត្ និងដំគណើ រការលអ   

ធុងសរាមសអ ត្ និងោម នសរាម   

គផេងៗ   

គផេងៗ   

ឧបករណ៍សតីពីដំគណើ រការននការទទួលគភាៀវ 
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តារាង ៥.២.២ ៖ តារាងសំភារផគត់្ផគង់ 

ឧបករណ៍ទី ២ 

ជផនកជដលរត្ូវបតូរសតុក គដើមបីកំុឲ្យអស់សតុក 
កាល

បរគិចេទពិនិ
ត្យ 

រត្ូវ
ជំនួសសតុក

? 

កាលបរគិចេ
ទ 

បតូរសតុក 

ទរមង់គចញ និងទរមង់ចូល     

ទរមង់ប័ណណឥណទន (ករណីចំាបាច់)     

កញ្ច ប់សំភារសគ្ងាគ ះបឋម     

ទរមង់បគញ្ច ញមតិ្របស់គភាៀវ    

គសៀវគៅបញ្ា ី    

រកោសា៉សីុនរពីន (ករណីចំាបាច់)    

រកោសសរាប់កត់្ស    

បិ៊ច និងគមម នដ    

គសៀវគៅវកិកយបរត្    

ព័ត៌្ានគភាៀវគទសចរណ៍សរាប់គភាៀវ (ពាណិជាកមម 
ជផនទី) 

   

គផេងៗ    

គផេងៗ    

គផេងៗ    

គផេងៗ    

គផេងៗ    
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តារាង ៥.២.៣ ៖ គលខទូរស័ពទ 

ឧបករណ៍ទី ៣ 

គលខទូរស័ពទសំខ្នន់សរាប់អនកទទួលគភាៀវ ៖ 

ាច ស់ ៖  

បុគគលិក ៖  

នគរបាល ៖  

ជផនកពនលត់្អ   ភ័យ ៖  

រគូគពទយ ៖  

ឡានគពទយ ៖  

មនទីរគពទយ ៖  

ឱសែសថ ន ៖  

រករមហុ៊នអ   សនី ៖  

សថ នីយ៍គរបងឥនធនៈ ៖  

រករមហុ៊នផគត់្ផគង់ទឹក ៖  

រករមហុ៊នគសវាអីុនគធើរ 

ណិត្ ៖ 
 

រែយនតជួល ៖  

តាក់សីុ/ទុក-ទុក ៖  

រករមហុ៊នគទសចរណ៍ ៖  

គផេងៗ ៖  

គផេងៗ ៖  

គផេងៗ ៖  

គផេងៗ ៖  
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តារាង ៥.២.៤ ៖ ទរមង់កត់្សរទូរស័ពទ 

ឧបករណ៍ទី ៤ 

អនកទទួលគភាៀវ (ឬបុគគលិកគផេងគទៀត្) គួរគរបើទរមង់គនះគៅគពលកត់្សរទូរស័ពទ 

កាលបរគិចេទ ៖ គា៉ង  

សគនះគឺសរាប់ (គឈាម ះ) ៖  

គឈាម ះអនកទូរស័ពទចូល ៖  

គលខទូរស័ពទរបស់អនកទូរស័ពទចូល ៖  

អីុជម៉លរបស់អនកទូរស័ពទចូល ៖  

សរ ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 បញ្ញា ក់សរសរាប់អនកទូរស័ពទចូល 

 បញ្ាូ នសរឲ្យបានគលឿនបំផុត្។ 

គនលឹះ 
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ឧបករណ៍សតីពីការទទួលគភាៀវខ្នងគរកាម (ទី៥ ទី ៦ ទី ៨ និងទី ៩) គួរាន
ជាភាសកនុងស្សរក និងភាសអនតរជាតិ្ជដលានចំនួនគភាៀវគទសចរណ៍គរចើនបំផុត្ 
ដូចជា ចិន អង់គគលស បារាំង ា៉គឡសីុ កូគរ ៉និងជបុ៉ន។ 

កំណត់្សាគ ល់ 
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ឧបករណ៍ទី ៥ 

ការគឆលើយត្បអីុជម៉លចំគពាះសំគណើ កក់បនទប់ 

 

ជូនចំគពាះគលាក និងគលាកស្សីលីជាទីគោរព 

សូមអរគុណសរាប់ចំណាប់អារមមណ៍របស់អនកចំគពាះផទះសំណាក់របស់គយើង។ 

 

គោងតាមសំគណើ របស់អនក គយើងាន [បញ្ចូ លចំនួន និងរបគភទបនទប់] ទំគនរចាប់ពី [បញ្ចូ លកាល

បរគិចេទគសនើសំុ]។ 

 

បនទប់ទំងគនះានត្នមល [បញ្ចូ លអរតា] កនុងមួយយប់ និងរាប់បញ្ចូ ល [បជនថមលកខខណឌ ជាកញ្ច ប់ 

ដូចជា អាហារគពលរពឹក]។ 

 

បនទប់ទំងអស់របស់អនកសុទធជត្បំពាក់គោយ [បញ្ចូ លា៉សីុនរត្ជាក់ កងាា រ ទូរទសេន៍ អីុនគធើរណិត្ 

គសវាដឹកជញ្ាូ ន]។ 

 

អនកអាចគមើលគឃើញរូបភាពននរគប់បនទប់ទំងអស់របស់គយើងកនុងគគហទំព័រ [បញ្ចូ លអាសយោា ន

គគហទំព័រ]។ សូមបញ្ញា ក់ថា ត្នមលបនទប់របស់គយើងរួមបញ្ចូ ល/មិនរួមបញ្ចូ លពនធ។ គត្ើអនកកក់បនទប់

ទំងគន្ទះ ឬគទ? 

 

គោយកតីគោរពគោយគសម ះសម័រគពីខាុំ 

គលាក/គលាកស្សី ________  

[សរគសរមុខងារ] _________  

គលខទូរស័ពទផទះសំណាក់ ៖ 

គគហទំព័រ ៖ 
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ឧបករណ៍ទី ៦ 
អីុជម៉លបញ្ញា ក់ពីការកក់បនទប់ 

 
ជូនចំគពាះគលាក និងគលាកស្សីលីជាទីគោរព 
សូមអរគុណជដលអនកសគរមចចិត្តសន ក់គៅកនុងផទះសំណាក់ ________ ។ ព័ត៌្ានលមអិត្ននការ
កក់បនទប់របស់អនករត្ូវបានបញ្ញា ក់ដូចខ្នងគរកាម ៖ 
កាលបរគិចេទកក់ ៖ [សរគសរកាលបរគិចេទកក់ជដលបានរពមគរពៀង] 
 
គឈាម ះគភាៀវ   

 កាលបរគិចេទចូល ៖ 
 កាលបរគិចេទគចញ ៖ 

ចំនួនយប់សន ក់គៅសរុប  
 ចំនួនបនទប់ ៖ 
 ចំនួនគភាៀវ ៖ 
 របគភទបនទប់ ៖ 
 ទឹករបាក់ជំពាក់សរុប ៖ 
 មគធយបាយននការទូទត់្ ៖ 

ទឹករបាក់ជំពាក់សរុប   
 គពលមកដល់ (ប៉ាន់សម ន) ៖ 
 គពលចាកគចញ (ប៉ាន់សម ន) ៖ 

រាប់គា៉ងចូលពីគា៉ង ២ រគសៀល និងចាកគចញគៅគា៉ង ១២ នែៃរត្ង់។ 
ការជណនំ្ទពិគសស (របសិនគបើាន) ៖ 
 
គយើងទនទឹងរង់ចំាសវ គមន៍ការមកសន កគៅរបស់អនកគៅផទះសំណាក់ __________ ។  
សរាប់ព័ត៌្ានបជនថម ឬការផ្លល ស់បតូ រណាមួយចំគពាះការកក់គនះ អនកអាចទក់ទងគយើងបាន។ 
 
សូមចូលគៅកាន់គគហទំព័ររបស់គយើងគដើមបីទទួលបានព័ត៌្ានលមអិត្ពីគោលការណ៍កក់បនទប់ 
និងការលុបគចាល។ 
 
គោយកតីគោរពដ៏គសម ះសម័រគពីខាុំ 
គលាក/គលាកស្សី________ 
[សរគសរមុខងារ] _________  
គលខទូរស័ពទផទះសំណាក់ ៖ 
គគហទំព័រ ៖ 
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តារាង ៥.២.៥ ៖ តារាងននការចូល និងចាកគចញរបចំានែៃ 

ឧបករណ៍ទី ៧ 

កាលបរគិចេទ [បញ្ចូ លកាលបរគិចេទនែៃគនះ] 

បនទប់ 
ចាកគចញ 

(គឈាម ះ) 

គពល
គវលាចាកគចញ 

កំណត់្សាគ ល់ 
ចូល 

(គឈាម ះ) 

គពលគវលា
ចូល 

(គឈាម ះ) 

កំណត់្
សាគ ល់ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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តារាង ៥.២.៦ ៖ បងាក ន់នដបនទប់គភាៀវ 

ឧបករណ៍ទី ៨ 

កាលបរគិចេទ [បញ្ចូ លកាលបរគិចេទនែៃគនះ] ៖ 

គឈាម ះគភាៀវ ៖ 

 

កាលបរគិចេទចូល កាលបរគិចេទគចញ ចំនួនយប់សន ក់ 

 

 

អរតាត្នមលបនទប់ ៖ ពនធ ៖  របាក់ជំពាក់សរុប 
(រួមបញ្ចូ លពនធ) ៖ 

ទឹករបាក់ជដលបាន
បង់ ៖ 

 

 

ហត្ថគលខ្នគភាៀវ ៖ 

 

ផទះសំណាក់ [គឈាម ះ] 

អាសយោា ន ៖ 

អីុជម៉ល ៖ 

ទូរស័ពទ ៖ 

គគហទំព័រ ៖ 
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តារាង ៥.២.៧ ៖ បងាក ន់នដគភាៀវចាកគចញ 

ឧបករណ៍ទី ៩ 

កាលបរគិចេទ [បញ្ចូ លកាលបរគិចេទនែៃគនះ] ៖ 

គឈាម ះគភាៀវ ៖ 
កាលបរគិចេទ
ចូល ៖ 

កាលបរគិចេទគចញ ៖ បនទប់គលខ ៖ 

ការពិពណ៌ន្ទពីការទិញ  ត្នមល 

 

 

 

 

ទឹករបាក់ជំពាក់សរុប ទឹករបាក់ជដលបានបង់  

 

 

 

 

ហត្ថគលខ្នគភាៀវ 

 

ហត្ថគលខ្នអនកទទួលគភាៀវ 

 

ផទះសំណាក់ [គឈាម ះ] 
អាសយោា ន ៖ 
អីុជម៉ល ៖ 
ទូរស័ពទ ៖ 
គគហទំព័រ ៖ 
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៥.៣. ការគរៀបចំបនទប់បានលអ 

ផទះសំណាក់ជដលានអន្ទម័យ និងសណាត ប់ធាន ប់ផតល់អត្ថរបគោជន៍ជាគរចើន ៖ 

 គភាៀវទក់ទងផ្លទ ល់កាន់ជត្គរចើន 

 អនកអាចគិត្ត្នមលបនទប់កាន់ជត្ខពស់ 

 គភាៀវយកចិត្តទុកោក់ជែទំរទពយសមបត្តិរបស់អនក 

 គភាៀវបនតសន ក់គៅយូរអជងវង សរាក និងទិញសំភារៈកាន់ជត្គរចើន 

 គភាៀវរត្ឡប់មកសន ក់គៅកាន់ជត្គរចើន 

 គភាៀវកាន់ជត្គរចើនជណនំ្ទដល់អនកដនទពីផទះសំណាក់របស់អនក 

 បុគគលិកានគាទនភាព 

 បញ្ញា សុខភាព និងសុវត្ថិភាពកាន់ជត្តិ្ច (សត្វលអិត្ គរោះថាន ក់ ផេិត្។ល។) 

ជំហានទំង ៧ សរាប់ការគរៀបចំបនទប់បានលអ 

ការគរបើរបាស់របព័នធគរៀបចំបនទប់លអរបគសើរ នឹងជួយអនកកនុងការរកា
ឲ្យផទះសំណាក់ានអន្ទម័យ និងសណាត ប់ធាន ប់។ ជផនកគនះនឹងពនយល់ពីរគបៀប
គរបើរបាស់របព័នធជដលាន  ៧  ជំហាន គដើមបីធាន្ទគសវាគរៀបចំបនទប់
លអរបគសើរសរាប់គភាៀវទំងអស់។ 

ជំហានទី ១ ៖ ការចូលគៅកនុងបនទប់គភាៀវ 

គរបើរបព័នធសតង់ោគៅរាល់គពលជដលអនកចូលគៅកនុងបនទប់គភាៀវ គរពាះវានឹងជួយ ៖ 

 បគងកើនផ្លសុកភាពរបស់គភាៀវ 

 បគងកើនរបសិទធភាពរបស់អនក 

o សូមអានជផនកឧបករណ៍ទី ១ សតីពីការគរៀបចំបនទប់បានលអ 

ជំហានទី ២ ៖ ការគរបើរបាស់នីតិ្វធីិសាអ ត្លអរបគសើរ 

គរបើរបព័នធសាអ ត្សតង់ោគដើមបីសនេំសំនចគពលគវលា គោយ ៖ 

 គរត្ៀមរាល់ផលិត្ផលសាអ ត្ទំងអស់ មុនគពលចាប់គផតើមសាអ ត្ 
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 អនុវត្តតាមគោលការណ៍សុវត្ថិភាព គៅគពលគរបើរបាស់ផលិត្ផលសាអ ត្។ 

o សូមអានជផនកឧបករណ៍ទី ២ និងទី ៣ សតីពីការគរៀបចំលអបនទប់បានលអ 

ជំហានទី ៣ ៖ ការសាអ ត្បនទប់គភាៀវ 

រត្ូវសាអ ត្បនទប់គភាៀវពីគលើ (ពិតាន អំពូល ជញ្ញា ំង បងអួច) គៅគរកាម 
(គរគឿងសងាា រមិ នផទករាល ធុងសរាម)។ ការគរបើរបាស់របព័នធសាអ ត្គនះ នឹងជួយ ៖ 

 បំគពញការងារបានគលឿន 

 បគញ្ច ៀសចគន្ទល ះរបគហាង 

 បគញ្ច ៀសការសាអ ត្ពីរដង 

o សូមអានជផនកឧបករណ៍ទី ៤ សតីពីការគរៀបចំបនទប់បានលអ 

 

ជំហានទី ៤ ៖ ការសាអ ត្កជនលងសធារណៈ 

គរបើរបាស់របព័នធគនះ និងសាអ ត្ពីគលើ (ពិតាន អំពូល ជញ្ញា ំង បងអួច) គៅគរកាម 
(គរគឿងសងាា រមិ នផទករាល ធុងសរាម)។ គៅគពលសាអ ត្កជនលងសធារណៈ ៖ 

 មិនរត្ូវឲ្យគភាៀវគដើរគលើនផទករាលគសើមគឡើយ (ោក់សញ្ញា  និង/ឬ គៅអីឃំង
នផទគសើម)។ 

 រាក់ទក់គភាៀវគោយរួសរាយ។ ញញឹម និងនិោយថា 
“អរុណសួសតី/ទិវាសួសតី/សយ័នតសួសតី គលាក/គលាកស្សី!” 

ជំហានទី ៥ ៖ ការសាអ ត្បនទប់ទឹក 

សូមចំាថា ៖ គភាៀវអាចយកចិត្តទុកោក់ខ្នល ំងគលើអន្ទម័យបនទប់ទឹក។ ខ្នងគរកាមជា
ការមិនគពញចិត្តមួយចំនួន ៖ 

 កញ្ច ក់កខវក់ 

 បងគន់កខវក់ 

 ានសក់កនុងបនទប់ទឹក (អាងទឹក នផទករាល ផ្លក ឈូក អាងលាងនដ) 
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 មិនានរកោស់អន្ទម័យរគប់រោន់ (រត្ូវានរកោសពីរដំុកនុងបនទប់ទឹក) 

o សូមអានជផនកឧបករណ៍ទី ៥ សតីពីការគរៀបចំបនទប់បានលអ 

ជំហានទី ៦ ៖ ការសាអ ត្បនទប់សន ក់គៅគលើសពីមួយយប់ 

គនះជាបនទប់ជដលគភាៀវសន ក់គៅគលើសពីមួយយប់។ របការសំខ្នន់ បនទប់ទំងគនះ
រត្ូវានសភាពស្សស់សអ ត្ជាគរៀងរាល់នែៃ បុ៉ជនតអនកមិនចំាបាច់ផ្លល ស់បតូរករាល 
និងកជនេងគពាះគោរាល់នែៃគឡើយ។ សរាប់គភាៀវជដលសន ក់គៅយូរ រត្ូវផ្លល ស់បតូរ
ករាល និងកជនេងគពាះគោ ៣ ឬ ៤ ដង/នែៃ។ 

 សូមអានជផនកឧបករណ៍ទី ៦ សតីពីការគរៀបចំបនទប់បានលអ 

ជំហានទី ៧ ៖ រគបៀបរគប់រគងកូនគសរបនទប់ 

អនកគរៀបចំបនទប់ទទួលខុសរត្ូវគលើកូនគសរបនទប់ជដលរត្ូវសាអ ត្ និង
សំភារៈរបស់គភាៀវកនុងបនទប់។ របការសំខ្នន់រត្ូវគរបើរបាស់របព័នធមួយគដើមបីការពារ
កូនគសរទំងគន្ទះ។ 

 
តារាង ៥.៣.១ ៖ ការចូលគៅកនុងបនទប់គភាៀវ 

ឧបករណ៍ទី ១ 

A:  ការចូលគៅកនុងបនទប់គភាៀវ 

1. គោះទវ រខ្នល ំងៗ 

2. និោយថា “រត្ូវការគរៀបចំបនទប់” ឲ្យលឺៗ (ជាភាសអង់គគលស) គដើមបីឲ្យអនកខ្នងកនុងសត ប់លឺ 

3. របសិនគបើោម នចគមលើយ សូមចូលគៅកនុងបនទប់ 

4. គបើកទវ រចំហរកនុងគពលសំអាត្ 

B. គៅគពលានគភាៀវកនុងបនទប់ 

ឧបករណ៍សរាប់ការគរៀបចំបនទប់ 
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1. គោះទវ រខ្នល ំងៗ 

2. និោយថា “រត្ូវការគរៀបចំបនទប់” ឲ្យលឺៗ (ជាភាសអង់គគលស) គដើមបីឲ្យអនកខ្នងកនុងសត ប់លឺ 

3. របសិនគបើានគភាៀវកនុងបនទប់ និងគឆលើយមកវញិ រត្ូវនិោយ (លឺៗ) ថា “សូមគទស។ ខាុំនឹង
រត្ឡប់មកវញិគៅគពលគរកាយ”។ 

4. សាអ ត្កជនលងគផេង ឬគធវើកិចចការគផេង 

5. រត្ឡប់មកគៅគពលគរកាយ គោះទវ រ និងនិោយថា “រត្ូវការគរៀបចំបនទប់” 

6. របសិនគបើោម នចគមលើយ សូមចូលកនុងបនទប់ 

7. គបើកទវ រចំហរកនុងគពលសំអាត្ 

C: គៅគពលានសល ក “សូមកំុរខំ្នន” គលើទវ រ 

1. កំុគោះទវ រ 

2. រត្ឡប់មកគៅគពលគរកាយ គៅគពលគគដកសល កគចញ 

3. អនុវត្តតាមជំហានសរាប់ការចូលគៅកនុងបនទប់គភាៀវ 

D: គៅគពលានសល ក “សូមសាអ ត្បនទប់” គៅគលើទវ រ 

1. កំុចូលកនុងបនទប់គោយមិនគោះទវ រ  

2. អនុវត្តតាមជំហានសរាប់ការចូលគៅកនុងបនទប់គភាៀវ 

 

តារាង ៥.៣.២ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្ផលិត្ផលសាអ ត្ 

ឧបករណ៍ទី ២ 

ា៉ស់មុខ និងគស្សមនដ   

ធុងសរាប់ោក់ផលិត្ផលសាអ ត្ 

 សបូ៊ 

 សំភារៈសាអ ត្ចរមរះ 

 សំភារៈសាអ ត្កញ្ច ក់ 

 សំភារៈសាអ ត្បងគន់ 
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ធុង  

អំគបាស និងរបោប់ចូកធូលី  

រកណាត់្សាអ ត្  

នស្រសពសាល ប់សត្វលអិត្  

គសាង ឬរបោប់ោក់សគមលៀកបំពាក់កខវក់  

គសាង ឬរបោប់ោក់សំភារៈ ៖ 

 ទឹកពិសដប 

 សបូ៊ដំុ 

 រកោសអន្ទម័យ 

 

គសាងសរាមធំសរាប់ោក់សរាម  

អំគបាសគរាមសត្វ  

រចាសដុះសាអ ត្  

រចាសបងគន់  

គសាង ឬរបោប់ោក់ករាល និងកជនេងគពាះគោសអ ត្  
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តារាង ៥.៣.៣ ៖ របការគួរ និងរបការគចៀសវាងកនុងការគរបើរបាស់ផលិត្ផលសាអ ត្ 

ឧបករណ៍ទី ៣ 

របការគួរ 

 អនុវត្តតាមការជណនំ្ទរបស់
រករមហុ៊នផលិត្ 

 គបើកបងអួច 

 ពាក់ា៉ស់មុខ និងគស្សមនដ 

 ពរងាវគៅតាមការជណនំ្ទរបស់រករមហុ៊ន
ផលិត្ 

 ពាក់មួក 

របការគចៀសវាង 

 ោក់ផលិត្ផលសាអ ត្កនុងដបជដលោម ន
សល កសាគ ល់ 

 លាយសរធាតុ្គីមី 

 ទុកជកបរអាហារ 

 ជក់បារ ីញំុអាហារ ឬផឹកទឹក កនុងគពល
គរបើរបាស់ផលិត្ផលសាអ ត្ 

តារាង ៥.៣.៤ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្ការសាអ ត្បនទប់គភាៀវ 

ឧបករណ៍ទី ៤ 

  

ការសាអ ត្ពីគលើចុះគរកាម។ គធវើសកមមភាពនីមួយៗតាមលំោប់គនះ គោយសាអ ត្ជារបព័នធពីគលើចុះគរកាម 
និងរគប់គពលជារបចំា 

គបាសធូលី និងសាអ ត្ពិតាន (សំបុកពីងពាង ផេិត្ ធូលី)  

គបាសធូលី និងសាអ ត្ជញ្ញា ំង និងគរគឿងគឈើ (សំបុកពីងពាង ផេិត្ ធូលីដី)  

សាអ ត្បងអួច និងសុ៊៊ុំបងអួច  

គបាសធូលី និងជូត្សាអ ត្វត្ថុគផេងគទៀត្ (ទូរទសេន៍ គរគឿងសងាា រមិ សំភារតុ្បជត្ង នដទវ រ កងាា រ)  

គបាសសាអ ត្នផទករាល  

ចាក់សរាមគចញ និងសាអ ត្ធុងសរាម  

ផ្លល ស់បតូរ ឬគរៀបចំជរគជាែមី  

គរៀបចំឲ្យបានសអ ត្ និងានសណាត ប់ធាន ប់  

សាអ ត្បនទប់ទឹក  
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តារាង ៥.៣.៥ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្ការសាអ ត្បនទប់ទឹក 

ឧបករណ៍ទី ៥ 
  

ពាក់ា៉ស់មុខ និងគស្សមនដ  

សាអ ត្ពិតាន  

សាអ ត្ជញ្ញា ំង (គរបើសបូ៊ និងរចាសដុះគដើមបីកំចាត់្ផេិត្)  

សាអ ត្វាងំននបនទប់ទឹក ឬទវ រគោយគរបើរចាសដុះ  

សាអ ត្បនទប់ទឹក  

សាអ ត្កញ្ច ក់គោយគរបើសំភារសាអ ត្កញ្ច ក់ និងរកណាត់្សៃួត្  

សាអ ត្គធនើ និងគរគឿងបំពាក់ទំងអស់គោយគរបើរកណាត់្គសើម   

លាង និងជូត្សាអ ត្អាងលាងនដ  

គរៀបចំ និងបជនថមសំភារៈកនុងបនទប់ទឹកគឡើងវញិ (រកោសអន្ទម័យ សបូ៊ដំុ)  

សាអ ត្នផទករាល (គបាស ជូត្)  

ធាន្ទថាមិនានសក់រជរះពាសវាលពាសកាល (អាងលាងនដ ផ្លក ឈូក បងគន់ ជញ្ញា ំង 
នផទករាល) 

 

ចាក់សរាមគចញ និងសាអ ត្ធុងសរាម  

  

គៅគពលបញ្ច ប់ការសាអ ត្ ៖ 

 បិទបងអួច របសិនគបើសមស្សប 

 បិទកងាា រ/ា៉សីុនរត្ជាក់ 

 បិទគភលើង 

 បិទ និងចាក់គសរទវ រ 
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៥.៤. គសវាបគរមើមាូបអាហារ 

ជំហានទំងបីកនុងការផតល់គសវាបគរមើមាូបអាហារលអរបគសើរ 

ការគរបើរបាស់របព័នធគសវាបគរមើមាូបអាហារ នឹងជួយអនកកនុងការរកាឲ្យ
កជនលងញុំអាហារានអន្ទម័យ និងទក់ទញ។ គរៅពីគនះ វានឹងជួយអនកកនុងការបគរមើ
មាូបរបកបគោយភាពរាក់ទក់ និងរបសិទធភាព។ 

ជំហានទី ១ ៖ ការគរៀបចំកជនលងញុំអាហារ 

 គរៀបចំកជនលងញុំអាហារមុនគពលគភាៀវមកដល់ 

 ធាន្ទថា បុគគលិកបគរមើអាហាររគប់រូបានអន្ទម័យខពស់ 

ជំហានទី ២ ៖ ការបគរមើមាូប 

 ញញឹម និងរួសរាយ កនុងគពលបគរមើមាូប 

 យកចិត្តទុកោក់គលើត្រមូវការគភាៀវ 

 ពនយល់ពីអវីជដលបានរួមបញ្ចូ ល 

 ពយោមសរមបសរមួលសំគណើ ធមមតា របសិនគបើអាច 

ជំហានទី ៣ ៖ ការសាអ ត្គរកាយគពលញំុអាហាររួច - គៅគពលការបគរមើអាហាររតូ្វ

តារាង ៥.៣.៦ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្ការសាអ ត្បនទប់ជដលសន ក់គៅគលើសពីមួយយប់ 

ឧបករណ៍ទី ៦ 
  

សាអ ត្បនទប់គភាៀវតាមទាល ប់  

របសិនគបើករាលជរគគៅសអ ត្ រត្ូវគរៀបចំជរគគឡើងវញិ។ របសិនគបើមិនសអ ត្ រត្ូវបតូរគចញ  

គលើកសំភាររបស់គភាៀវគដើមបីសាអ ត្ខ្នងគរកាម  

ចាក់សរាមគចញ និងសាអ ត្ធុងសរាម  

សាអ ត្ និងបតូរសំភារកនុងបនទប់ទឹកតាមទាល ប់  
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បានបញ្ច ប់ 

 សាអ ត្កជនលងញុំអាហារ 

 គរៀបចំអវីជដលអនកអាចគធវើបានសរាប់គសវាមាូបអាហារគៅគពលគរកាយ 

 

តារាង ៥.៤.១ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្ការគរៀបចំកជនលងញំុអាហារ 

ឧបករណ៍ទី ១ 

សាអ ត្កជនលងញំុអាហារពីគលើចុះគរកាម (ពិតាន ជញ្ញា ំង គរគឿងសងាា រមិ នផទករាល)  

គរៀបចំករាលតុ្ កជនេងសរាប់ញំុអាហារ ចងកឹះ កំាបិត្ សម សល បរពា ជកវ ជពង។ល។  

ោក់គរគឿងផេំសអ ត្គៅគលើតុ្គៅតាមត្រមូវការ (អំបិល គរមច បី៊គចង ទឹករជលក់។ល។)  

គរៀបចំគសវាគភសជាៈ (កាគហវ កញ្ច ប់ជត្ ទឹកគៅត  ទឹកគោះគោ សករ។ល។)  

 

តារាង ៥.៤.២ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្ការបគរមើអាហារ 

ឧបករណ៍ទី ២ 

រាក់ទក់គភាៀវជដលអគញ្ា ើញមកដល់   

ជសវងរកកជនលងឲ្យគភាៀវអងគុយ  

គៅគពលគភាៀវអងគុយ ពនយល់ពីជគរមើសអាហារ និងគភសជាៈជដលាន  

របសិនគបើអនកគរបើរបាស់មឺុនុយ និងមិនានមុខណាមួយ សូមរបាប់គភាៀវភាល ម  

ផតល់គភសជាៈដល់គភាៀវ (ទឹក កាគហវ ជត្)  

សួរពីជគរមើសអាហារគពលរពឹករបស់គភាៀវ  

បញ្ាូ នការកមមង់គៅចុងគៅ  

រាក់ទក់គភាៀវបនត និងអគញ្ា ើញឲ្យអងគុយ និងសកសួរពីការកមមង់  

ផតល់អាហារជដលចមអិនរួចដល់គភាៀវ។ ោក់មុខមាូបពីមុខគភាៀវ។  
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សួរថាគត្ើានអវីគផេងគទៀត្ជដលគភាៀវរត្ូវការ ឬោ៉ងណា  

មួយសនទុះគរកាយមក រត្ូវសកសួរគភាៀវថាគត្ើពួកគគគពញចិត្តនឹងអាហារ ឬោ៉ងណា  

កនុងគពលគភាៀវកំពុងញំុអាហារ រត្ូវយកចានទគទរគចញ  

បនតពិនិត្យពីជផនកសវ័យគសវាថាគត្ើានសំភាររគប់ ឬោ៉ងណា  

គៅគពលគភាៀវចាកគចញ រត្ូវញញឹម និងនិោយថា “អរគុណ។ សូមជូនពរឲ្យាននែៃដ៏រកីរាយ”   

សាអ ត្តុ្ និងកជនលងញំុអាហារ គរកាយគពលគភាៀវចាកគចញ  

 

 

 

តារាង ៥.៤.៣ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្ការសាអ ត្គរកាយគពលគភាៀវចាកគចញ 

ឧបករណ៍ទី ៣ 

សាអ ត្តុ្ និងគៅអី (ឬបង់អងគុយ) គោយសាអ ត្សន មកំពប់ និងកំគទចកំទី  

សាអ ត្មឺុនុយ (របសិនគបើគរបើ)  

សាអ ត្ និងបំគពញគរគឿងផេំ (អំបិល គរមច គរគឿងគទស។ល។)  

សាអ ត្ និងបំគពញសំភារបន្ទទ ប់បនេំ (កជនេងសរាប់ញំុអាហារ គឈើចាក់គធមញ។ល។)  

គរៀបចំគរគឿងផេំ និងសំភារកាត់្ ឲ្យានរគបៀបគលើតុ្ ឬទុកោក់ឲ្យស្សួល  

យកករាលតុ្កខវក់ កជនេងសរាប់ញំុអាហារ។ល។ គៅគបាកសាអ ត្  

ជូត្សាអ ត្នផទករាល  

លាង និងសាអ ត្ជពង ជកវ ចានទប សម សល បរពា កំាបិត្ ចងកឹះ។ល។  

ពិនិត្យគមើលសំភារៈផគត់្ផគង់ និងគរៀបចំសតុកសំភារ គៅតាមត្រមូវការ  
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េខុភាព និងេវុតថិភាព 
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៦. សុខភាព និងសុវត្ថិភាព 

 

ការរកាសតង់ោសុខភាព និងសុវត្ថិភាពលអរបគសើរកនុងផទះសំណាក់របស់អនកនឹង
ជួយអនកកនុងការទក់ទញ និងរកាគភាៀវ។ កនុងន្ទមជាាច ស់ ឬរបធានរគប់រគង
ផទះសំណាក់ អនករត្ូវទទួលខុសរត្ូវគលើសុខភាព និងសុវត្ថិភាពគភាៀវ និងនិគោជិត្។ 

ជផនកគនះនឹងផតល់ខលឹមសរសគងខបពីជផនកគផេងៗននសុខភាព និងសុវត្ថិភាពជដល
ពាក់ព័នធនឹងផទះសំណាក់។ ឧ. ានការរួមបញ្ចូ លតារាងគផទៀងផ្លទ ត់្ជដលអនកអាចផ្លល ស់បតូរ
គៅតាមត្រមូវការផ្លទ ល់ខលួន។ សូមជចករជំលកព័ត៌្ានជាមួយបុគគលិករបស់អនក គដើមបីឲ្យ
ពួកគគអាចអនុវត្តតាមគនលឹះ និងការជណនំ្ទ និងរកាសតង់ោខពស់
សរាប់ផទះសំណាក់របស់អនក។ 

 

 

អនកអាចរកាសតង់ោសុខភាព និងសុវត្ថិភាពខពស់កនុងផទះសំណាក់របស់អនកគោយ
ចំណាយតិ្ច ៖ 

 ការខកខ្ននកនុងការរកាសតង់ោខពស់នឹងកាត់្បនថយចំនួនគភាៀវ ជដលនឹងសន ក់
គៅកនុងផទះសំណាក់របស់អនក។ 

 អនកអាចទប់សក ត់្គរោះថាន ក់ និងបញ្ញា មួយចំនួន គោយអនុវត្តតាមរបព័នធរកា
សុខភាព និងសុវត្ថិភាពមូលោា ន។ 

គោលបំណង ៖ 

 បគងកើនសុវត្ថិភាព និងសុខភាពសរាប់បុគគលិកផទះសំណាក់ និងគភាៀវ 

 ផតល់ដល់អនកនូវឧបករណ៍ និងតារាងគផទៀងផ្លទ ត់្គដើមបីធាន្ទសតង់ោសុខភាព និងសុវត្ថិភាព
លអរបគសើរកនុងផទះសំណាក់របស់អនក។ 

គសៀវគៅជណនំ្ទវគគបណតុ ះបណាត ល ៖ 

ជផនកគនះានកនុងវគគបណតុ ះបណាត លទី ៧។ 

កំណត់្សាគ ល់ 



 

កមមវធីិការរបកួត្របជជងវស័ិយអាជីវកមមខ្នន ត្តូ្ចគៅអាស៊ន 
ផទះសំណាក់ ៖ គោលការណ៍ការអនុវត្តលអ  
   

73 

 

 គគមិនជមនសុទធជត្អាចទប់សក ត់្គរោះថាន ក់ និងបញ្ញា ទំងអស់បានគន្ទះគទ 
បុ៉ជនតការដឹងជាមុនពីរគបៀបគឆលើយត្ប អាចកាត់្បនថយគរោះថាន ក់ និងការ
បាត់្បង់បាន។ 

៦.១. សុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ (OSH) 

ការទប់សក ត់្គរោះថាន ក់ ៖ 

គរោះថាន ក់ជាគរចើនអាចទប់សក ត់្បាន តាមរយៈការគរៀបចំគោយរបរងរបយ័ត្ន។ 
ការគរបើរបាស់របព័នធជួសជុលអោរ គរៀបចំ និងសាអ ត្ជផនកទូគៅជារបចំា និងការរកា
សនតិសុខបនទប់គភាៀវអាចទប់សក ត់្ការរងរបួស ឬការខូចខ្នត្ដល់សំភារផ្លទ ល់ខលួនបាន។ 
ការធាន្ទថា បុគគលិករបស់អនកគសលៀកសគមលៀកបំពាក់ជដលានសុវត្ថិភាព និងបានដឹង
ចាស់ពីរគបៀបគរបើរបាស់គរគឿងបរកិាខ រគោយសុវត្ថិភាព អាចកាត់្បនថយគរោះថាន ក់
គៅកជនលងគធវើការ និងបគងកើនសតង់ោរបាន។ (សូមអានជផនកឧបករណ៍ទី ១ និង ទី ២ 
សតីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ) 

អន្ទម័យខលួនរបាណលអ ៖ 

របការសំខ្នន់ អនក និងបុគគលិករត្ូវអនុវត្តរបព័នធអន្ទម័យខលួនរបាណដ៏លអ
មួយសរាប់កជនលងការងារ ដូចជា ការលាងសាអ ត្នដជារបចំា និងការចងសក់
គៅគរកាយកនុងគពលចមអិនអាហារ។ (សូមអានជផនកឧបករណ៍ទី ៣ សតីពីសុខភាព និង
សុវត្ថិភាពការងារ)។ 

សុវត្ថិភាពពីគរោះអគគិភ័យ ៖ 

អនកអាចកាត់្បនថយហានិភ័យគរោះអគគិភ័យ គោយអនុវត្តរបព័នធទប់សក ត់្
គរោះថាន ក់ ជដលរួមបញ្ចូ លការជួសជុលគរគឿងបរកិាខ រ ការពិនិត្យគរបងសំង និង
គសៀគវីគភលើងជាញឹកញប់ ការគរៀបចំរចករគបៀងជារបចំា និងការរកាឲ្យរចករគបៀង និង
ទវ រគៅស្សឡះលអ។ គរោះអគគិភ័យជត្ងជត្គកើត្ានគោយនចដនយ។ ដូគចនះ ការបគងកើត្
តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្សុវត្ថិភាពអគគិភ័យអាចកាត់្បនថយគរោះថាន ក់បាន។ (សូមអាន
ជផនកឧបករណ៍ទី ៤ សតីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ)។ 
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ការរគប់រគងកតាត ចនរង ៖ 

ការអនុវត្តរបព័នធអន្ទម័យខលួនរបាណ និងការសាអ ត្មូលោា នកនុង
ផទះសំណាក់របស់អនក អាចជួយកំចាត់្កតាត ចនរងបាន។ (សូមអានជផនកឧបករណ៍ទី ៥ 
សតីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ)។ 

ការគឆលើយត្បនឹងគរោះថាន ក់ ៖ 

ការានរបព័នធគឆលើយត្បនឹងគរោះថាន ក់ជាគស្សច អាចជួយកាត់្បនថយការខូចខ្នត្
បាន របសិនគបើានគរោះថាន ក់គកើត្គឡើង។ 

ការសគ្ងាគ ះបឋម ៖ 

គត្ើអនកានកញ្ច ប់សំភារៈសគ្ងាគ ះបឋមគដើមបីពយបាលរបួស និងជំងឺស្សលៗជដរ 
ឬគទ? គត្ើវាងាយស្សួលទទួលបាន ឬគទ? គត្ើបុគគលិកទំងអស់ដឹងពីទីតំាងកញ្ច ប់គន្ទះ 
ឬគទ? គត្ើវាានសំភារៈទំងអស់ជដលអនករត្ូវការ ឬគទ? គត្ើសំភារៈទំងគន្ទះផុត្
អាយុកាលគរបើរបាស់ ឬគទ? (សូមអានជផនកឧបករណ៍ទី ៦ សតីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាព
ការងារ)។ 

ការគឆលើយត្បនឹងគរោះអគគិភ័យ ៖ 

គត្ើអនកានជផនការកនុងករណីគកើត្ានគរោះអគគិភ័យ ឬគទ? គត្ើអនក និងបុគគលិកដឹង
ពីអវីជដលរត្ូវគធវើ  ឬគទ? ការរកាតារាងគផទៀងផ្លទ ត់្ការគឆលើយត្បនឹងគរោះអគគិភ័យ និងការ
ហាត់្សមការគឆលើយត្បនឹងគរោះអគគិភ័យអាចជួយឲ្យអនកសគ្ងាគ ះជីវតិ្ និង
កាត់្បនថយការខូចខ្នត្រទពយសមបត្តិបាន។ (សូមអានជផនកឧបករណ៍ទី ៧ សតីពីសុខភាព 
និងសុវត្ថិភាពការងារ)។ 

 
  

តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្សុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ 
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តារាង ៦.១.១ ៖ របការគួរ និងរបការគចៀសវាងននសុខភាព និងសុវត្ថិភាពកនុងផទះសំណាក់ 

ឧបករណ៍ទី ១ 

សរាប់របធានរគប់រគង ៖ 

 

របការគួរ ៖ 

 រកាឲ្យរចករគបៀង និងជផនកទូគៅាន
គភលើងបំភលឺលអ 

 ជគណតើ រគជើងរត្ូវានបងាក ន់នដ 

 បងអួច និងទវ ររត្ូវានគសរចាក់បិទ 

 រកាឲ្យកំាជគណតើ រ និងជគណតើ រគៅរងឹាំ 

 បងកប់ជខេគភលើងគរកាមដី 

 ានបំពង់ពនលត់្អគគិភ័យ 

 គរៀបចំទុកនូវកញ្ច ប់សំភារៈសគ្ងាគ ះបឋម
រគប់រោន់ 

 ហាត់្សមការគឆលើយត្បនឹងគរោះអគគិភ័យ 
និងគរោះថាន ក់ជាមួយបុគគលិក 

របការគចៀសវាង ៖ 

 បងកជាឧបសគគគៅកនុងជផនកសធារណៈ 
ឬរចកគគចគចញពីអគគិភ័យ 

 បំពាក់ទំពក់គៅរតឹ្មជភនក 

 ានសត្វពាហនៈកនុងច្ងាក ន ឬកជនលង
ញំុអាហារ 

 ទុកឲ្យានការគរបើរបាស់កំាបិត្
គោយមិនានសុវត្ថិភាព 

 ចាក់គសរបិទរចកគគចគចញពីអគគិភ័យ 

 ទុកសំភារៈានត្នមលគចាល 

 គរបើរបាស់គរគឿងបរកិាខ របាក់ជបក 

 ឲ្យបុគគលិកគធវើការធៃន់ហួស 

 

សរាប់និគោជិត្ ៖ 

 ឃំងនផទករាលគសើមគៅគពល
សាអ ត្គដើមបីកំុឲ្យរអិលដួល 

 ជួសជុលគរគឿងបរកិាខ របាក់ជបក 

 ឲ្យបុគគលិកសរាក (រួមទំងអនក) 
គៅគពលានជំងឺ 

 ពាក់ជសបកគជើងានបាត្រងឹាំ 

 ពាក់ា៉ស់ និងគស្សមនដ គៅគពលគរៀបចំ
សរធាតុ្គីមីពុល 

 គលើកវត្ថុគឡើងផុត្ពីកមពស់ជភនក 

 ចំហរទវ របនទប់គភាៀវ 

 រកិំល ឬគលើកសំភារៈធៃន់ជត្ាន ក់ឯង 

 គឈាងខពស់គពក គៅគពលគៅគលើជគណតើ រ 

 ប៉ះពាល់ឌុយគភលើងគោយនដគសើម 

 ពយោមជួសជុលគោយខលួនឯង។ 
របសិនគបើមិនានសុវត្ថិភាព រត្ូវសំុឲ្យគគ
ជួយ។ 
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តារាង ៦.១.២ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្អន្ទម័យផ្លទ លខ់លួនសរាប់បុគគលិកជដលានទំន្ទក់ទំនងជាមួយគភាៀវ 

ឧបករណ៍ទី ២  
គត្ើខាុំ  ៖ 

 បានងូត្ទឹក ឬគទ? 

 បានគរបើរបាស់គរគឿងបំបាត់្កលិនគកលៀក 
ឬគទ? 

 បានដុសសាអ ត្គធមញ ឬគទ? 

 បានសាអ ត្ និងត្រមឹមរកចកនដ 
ឬគទ? 

 បានលាងសាអ ត្នដ គរកាយគពល
គចញពីបងគន់ ឬគទ? 

 បានលាងសាអ ត្នដ មុនគពល 
និងគរកាយគពលញំុអាហារ ឬគទ? 

 បានចងសក់គៅគរកាយ 
គៅគពលចមអិនអាហារ ឬគទ? 

 បានគសលៀកសគមលៀកបំពាក់សអ ត្ និងាន
រគបៀប ឬគទ? 

 បានពាក់ជសបកគជើង និង
សគមលៀកបំពាក់ជដលានសុវត្ថិភាពសរាប់កា
រងារ ឬគទ? 

 បានគរបើរបាស់បង់រុរំបួស ឬគទ? 

 បានខទប់ាត់្គៅគពលកអក ឬកណាត ស់ ឬគទ? 

 បានរគជវងរកោសកខវក់ភាល មៗ ឬគទ? 

 បានសរាកគៅគពលានជំងឺ ឬគទ? 
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តារាង ៦.១.៣ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្សុវត្ថិភាពគរោះអគគិភ័យ 

ឧបករណ៍ទី ៣ 
  

 បំពាក់គរគឿងផតល់សញ្ញា អគគិភ័យកនុងបនទប់គភាៀវនីមួយៗ (របសិនគបើអាច) 

 បងាា ញនីតិ្វធីិជគមលៀសគៅគរកាយទវ របនទប់គភាៀវនីមួយៗ 

 អនុវត្តនីតិ្វធីិជគមលៀស ជាមួយបុគគលិកជារបចំា 

 គរជើសគរ ើសកជនលងសុវត្ថិភាពគដើមបីជគមលៀសខលួន 

 ានបំពង់ពនលត់្អគគិភ័យគៅតាមជាន់នីមួយៗ 

 រកានូវរចកគគចគចញងាយស្សួលគចញពីបនទប់គភាៀវនីមួយៗ (គួរានពីររចក ៖ តាម
ទវ រ និងបងអួច) 

 ានវធីិសុវត្ថិភាពសរាប់អនកសន ក់គៅទំងអស់គដើមបីគៅដល់ជាន់ផ្លទ ល់ដី 

 ធាន្ទថា បងអួច និងទវ រទំងអស់អាចគបើកបានកនុងករណីានអគគិភ័យ 

 ដឹង និងអនុវត្តតាមរកមជាតិ្ និងមូលោា នសតីពីអគគិភ័យ 
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តារាង ៦.១.៤ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្ការរគប់រគងកតាត ចនរង 

ឧបករណ៍ទី ៤ 
  

 ពិនិត្យអាហារសតុកទំងអស់គដើមបរកគមើលកតាត ចនរង 

 រកាទុកអាហារទំងអស់កនុងរបអប់ ឬកំបុ៉ងបិទជិត្ 

 សាអ ត្សន មកំពប់ និងកំគទចកំទីឲ្យបានគលឿន 

 មិនរត្ូវឲ្យានកំគទចកំទីអាហារគឡើយ 

 រត្ូវបិទទវ របងអួចឲ្យជិត្លអ 

 បិទរនធ និងសន មគរបះគៅគលើនផទករាល និងជញ្ញា ំង 

 បិទរបគហាងជំុវញិបំពង់/ទុគោ 

 រកាឲ្យកជនលងសតុកសៃួត្ និងានអន្ទម័យ 

 ធុងសរាមរត្ូវានគរមប 

 សាអ ត្ និងសាល ប់គមគរាគកនុងធុងសរាមឲ្យបានញឹកញប់ 

 កាត់្ត្រមឹមរុកខជាតិ្ជារបចំា 

 គផ្លត ត្គលើការអន្ទម័យករមិត្ខពស់ 

 

 

តារាង ៦.១.៥ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្គរោះថាន ក់ ឬគរោះអាសនន 

ឧបករណ៍ទី ៥ 
  

 យកអនកពាក់ព័នធគៅកជនលងសុវត្ថិភាព 

 ទូរស័ពទរកជំនួយ កនុងករណីចំាបាច់ (គរបើរបាស់គលខសគ្ងាគ ះបន្ទទ ន់របស់
អនកទទួលគភាៀវ) 

 ជួយអនករបួស របសិនគបើអាច (គរបើកញ្ច ប់សំភារៈសគ្ងាគ ះបឋមជដលបានគរៀបចំ
រគប់រោន់) 

 ជសវងរកមូលគហតុ្បងកជាគរោះថាន ក់ ឬគរោះអាសនន និងពយោមកាត់្បនថយការ
ខូចខ្នត្ 
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តារាង ៦.១.៦ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្កញ្ច ប់សំភារៈសគ្ងាគ ះបឋម (សំភារៈជដលគួរាន) 

ឧបករណ៍ទី ៦ 
  

 ជរកមការពារការកាល យគរាគ 

 បង់រុរំបួសជដលានរូបរាង និងទំហំខុសៗោន  

 រទន្ទប់ជដលបានសាល ប់គមគរាគ  

 ដំុរកណាត់្ 

 បង់វះកាត់្ 

 មាុលខ្នទ ស់សុវត្ថិភាព 

 ជទមូជម៉រត្គវជាសស្រសត 

 ថាន ំបំបាត់្ការឈឺចាប់ (aspirin) 

 ដគងកៀប/ដងាក ប់ 

 គឡកំចាត់្មូស (calamine) 

 កន្នត 

 សំភារៈគផេងគទៀត្? 

 

 

  

 បន្ទទ ប់មក ពិភាកាពីរគបៀបជដលអនកអាចទប់សក ត់្គរោះថាន ក់ ឬគរោះអាសននកំុឲ្យ
គកើត្គឡើងមតងគទៀត្។ 
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តារាង ៦.១.៧ ៖ តារាងគផទៀងផ្លទ ត់្វធិានការន្ទន្ទកនុងគពលានគរោះអគគិភ័យ 

ឧបករណ៍ទី ៧ 
  

 ផតល់សញ្ញា ដល់មនុសេកនុងកជនលងគកើត្គហតុ្ គដើមបីឲ្យពួកគគអាចជគមលៀស
គៅទីសុវត្ថិភាព 

 គបើកសញ្ញា របកាសអាសននគរោះអគគិភ័យ 

 ទូរស័ពទគៅជផនកពនលត់្អគគិភ័យភាល មៗ 

 របសិនគបើានការសងេ័យ រត្ូវជគមលៀសគចញពីអោរ 

 បញ្ាូ នគភាៀវ និងបុគគលិកឲ្យបានគលឿន បុ៉ជនតគោយសនេឹមៗ គៅទីសុវត្ថិភាព 

 យករបាក់គចញទំងអស់ របសិនគបើអាច 

 យកគៅជាមួយនូវរបតិ្ទិនចូល និងគចញរបចំាជខ របសិនគបើអាច 

 បិទទវ រ និងបងអួច របសិនគបើអាច 

 បិទរបភពគរបងសំង ឬកគតត  (គរបងសំង ឬអ   សនី) របសិនគបើអាច 

 គបើចំហរបណាត ញជខេទូរស័ពទ 

 រត្ូវរបរងរបយ័ត្នកនុងករណីានគចារ 

 គរបើបំពង់ពនលត់្អគគិភ័យ របសិនគបើានសុវត្ថិភាព 

 មិនរត្ូវគរបើទឹកពនលត់្គភលើងគឆះគលើគរគឿងបរកិាខ រជដលានខ្នល ញ់ គរបង ឬអ   សនីគឡើយ 

 រុភួំយជំុវញិអនកជដលគឆះសគមលៀកបំពាក់ គដើមបីពនលត់្គភលើង 

 ទូរស័ពទគៅឡានគពទយ ឬជំនួយជផនកគវជាសស្រសត របសិនគបើចំាបាច់។ 
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