
�រប���ស�រប���ញ��ញ�យបង�ំ

�ះពុម�ស���ប់����សកម���



ការបញ ច្ ៀសការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ 

ស ៀវសៅណែនាំ រាប ់ហគមន ៍
អាំពីការចរចា និងការត  ៊ូមតិ 

 
 

 

ញសៀវញៅណតនំសរាប់អបកសរមបសរមួល 
 
ញ ោះពុមពញោយ អង្គការសមធម៌កមពុជា និង្អង្គការអនថរជាតិការអភិវឌណណដលានការេូលរមួ 

 
 
 

បោះពុម្ពសម្រ្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជា



រកាសិទនិររប់ណបបយ៉ាង្ឆ្ប ំ២០១៤ ញោយអង្គការសមធម៌កមពុជា និង្អង្គការអនថរជាតិ     
ការអភិវឌណណដលានការេូលរមួ 
 
បញ ច្ ៀសការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ៖ ញសៀវញៅណតនំសរាប់សហរមន៍អំពី ការេរចា 
និង្ការតស ូមតិ 
 
ញ ោះពុមពសរាប់របញទសកមពុជា 
 
ញសៀវញៅណតនំសរាប់អបកសរមបសរមួល 
 
ញ ោះពុមពញលើកទី១៖ ណែធបូ ឆ្ប ំ២០១៤ 
 

ញយើង្ញលើកទឹកេិតថឲ្យអបកដទទថតេមលង្ ផលិតញឡើង្វញិ ឬយកលំនំតាម ណផបកែលោះ ឬ
ររប់ណផបកទំង្អស់ទនញសៀវញៅញនោះ ញដើមផបំីញពញតរមូវការមូលោឌ នេំញ ោះណតកបុង្ករតី
ណដលណផបកទំង្ឡាយណដលរតូវ នផលិតញឡើង្វញិញនោះ ានញយង្ញៅនឹង្ញសៀវញៅេាប់
ញដើម និង្រតូវណេកចាយកបុង្ញោលបំតង្មិនណសវង្រករ ក់េំញតញ។ អង្គការ ឬបុរគលណា
ក៏ញោយ ណដលេង់្ថតេមលង្ ផលិតញឡើង្វញិ ឬយកលំនំតាមនូវណផបកែលោះ ឬររប់ណផបកទំង្
អស់ទនញសៀវញៅញនោះ កបុង្ញោលបំតង្ញធវើ តិជ្ជកមមរតូវណតសំុការអនុញ្ញដ តពីអបកផលិត 
និង្អបកនិពននជាមុនសិន។ 
 

មុនញពលនឹង្ចាប់ញផឋើមបកណរប ឬយកលំនំតាមញសៀវញៅញនោះ ឬែលឹមសាររបស់វា សូម
ទក់ទង្អបកញ ោះពុមពញសៀវញៅញនោះ ញដើមផញីសបើសំុញយបល់ ញដើមផញីធវើបេចុបផនបភាពព័ត៌ានញៅ
កបុង្ញសៀវញៅញនោះ និង្ញដើមផញីជ្ៀសវាង្កិេចរបឹង្ណរបង្ណដលជាន់ោប ។ សូមញផញើមកអបកញ ោះពុមព
នូវឯកសារថតេមលង្ទំង្ឡាយណា      ណដល នដកស្សង់្ញេញពីញសៀវញៅញនោះយកញៅ     
ញរបើរ ស់។ 
 
 
 



រក សិទិ គប់ែបប ៉ង ំ២០១៤ េ យអង រសមធម៌កមុ  និងអង រអនរ តិ     
រអភិវឌ ែដល ន រចូលរមួ 

 
បេ ស របេណញេចញេ យបងំ៖ េស វេ ែណ ំស ប់សហគមន៍អំពី រចរ  
និង រតសូ៊មតិ 
 
េ ះពុមស ប់ បេទសកមុ  
 
េស វេ ែណ ំស ប់អកស មបស មល 
 
េ ះពុមេលកទី១៖ ែខធូ ំ២០១៤ 
 

េយងេលកទឹកចិតឲ អកដៃទថតចមង ផលិតេឡងវញិ ឬយកលំ ំ ម ែផកខះ ឬ
គប់ែផក ំងអស់ៃនេស វេ េនះ េដម បំីេពញត មវ រមូល នចំេ ះែតកុងករណី
ែដលែផក ំង យែដល តវ នផលិតេឡងវញិេ ះ នេ ងេ នឹងេស វេ ច ប់
េដម និង តវែចក យកុងេ លបំណងមិនែសងរក ក់ចំេណញ។ អង រ ឬបុគល
ក៏េ យ ែដលចង់ថតចមង ផលិតេឡងវញិ ឬយកលំ ំ មនូវែផកខះ ឬ គប់ែផក ំង
អស់ៃនេស វេ េនះ កុងេ លបំណងេធ ណិជកម តវែតសំុ រអនុ តពីអកផលិត 
និងអកនិពន មុនសិន។ 
 

មុនេពលនឹង ប់េផមបកែ ប ឬយកលំ ំ មេស វេ េនះ ឬខឹម ររបស់  សូម
ក់ទងអកេ ះពុមេស វេ េនះ េដម េីសសំុេ បល់ េដម េីធបចុប ន ពព័ត៌ នេ

កុងេស វេ េនះ និងេដម េីជ ស ងកិច បឹងែ បងែដល ន់ ។ សូមេផមកអកេ ះពុម
នូវឯក រថតចមង ំង យ       ែដល នដក សង់េចញពីេស វេ េនះយកេ      
េ ប ស់។ 
 
  
 



អំពីអកេ ះពុម៖ 
អង រសមធម៌កមុ  គឺ អង រេ រ ភិ លកមុ  (េខមរអង រ )មួយែដល

េធ រេដម ីេលកកមស់ រអភិវឌ បកបេ យសមធម៌ និងឲ ន រយល់ដឹង ន់ែត
បេសរេឡងអំពីសិទិមនុស េ កុង បេទសកមុ មរយៈ រ វ វ រែសងរក រ
ំ ទេ យែផកេលភសុ ង រព ងឹងអំ ចសហគមន៍ និង រចង កងសហគមន៍។ 

េ លេ រយៈេពលែវងរបស់អង រសមធម៌កមុ គឺ ែ ប យគំរៃូន រអភិវឌ តិឲ េ
រអភិវឌ ែដលេ រព រ រ និង បិតបតិសិទិរបស់ ប ពលរដកមុ  ន់ែតេ ចន

េឡងៗ ។ 

អង រអនរ តិ រអភិវឌ ែដល ន រចូលរមួ គឺ អង រែដលេធ រេដម ីឲ
េធ បព័នេសដកិចអនរ តិ ន់ែត ន ពយុតិធម៌ និង ន រចូលរមួ មរយៈ សំណំុ
េរ ងសងម និង រតសូ៊មតិេ លនេ យ។ អង រអនរ តិ រអភិវឌ ែដល ន រ
ចូលរមួេធ រេដម ពី ងឹងបទប តិសិទិមនុស  និងគណេនយ ពៃន រជីវកម ប័ន
ហិរ វតុ និង ក់ រអភិវឌ ន៍ ំងទ យ។ 

 

ស ប់ព័ត៌ នបែនម សូមទំ ក់ទំនង៖  

អង រសមធម៌កមុ  
ផះេលខ៥៥ ផូវេលខ១០១, ស ត់បឹង តែបក ខណចំ រមន 
ជ នីភំេពញ ពះ ច កកមុ  

អីុែមល៖ office@equitablecambodia.org 
េគហទំព័រ : www.equitablecambodia.org 
 
អង រអនរ តិ រអភិវឌ ែដល ន រចូលរមួ 
២៣៥៣២ ផូវ ទ ស បនប់ េអ 
កង ទ ស រដ លីហរ ៉  េលខដូដតំបន់៩១៣០២ 
សហរដ េមរកិ 
អីុែមល៖ info@inclusivedevelopment.net 
េគហទំព័រ : www. inclusivedevelopment.net 
 

 

 
 



 

េសចកែីថងអំណរគុណ 
 

របេ ស របេណញេចញេ យបងំ៖ េស វេ ែណ ំស ប់សហគមន៍អំពី 
រចរ  និង រតសូ៊មតិ តវ ននិពនេ យអក សី លី បុ៊ល សី េ យ ន
រចូលរមួចំែណកេ យេ ក េដវដី េ ពដ និងេ ក ថត ែសល។ េស វេ ែណ ំ

េនះ តវ នែកស មលេ យេ ក េដវដី េ ពដ។ 
 

រច កប និងរច បែនមេផ ងៗេ យ៖ ន់ វចិិ ត 
រូប ព៖ ផល ផូរសិិទិ និង ែង៉ត សុ  
កុមបកែ ប៖ េសក សុ   បុ៊ន មក  និង ៉ ន វុ  

 
េយងក៏សូមែថងអំណរគុណដល់េ ក បុ៊ន មក  និង ៉ ក គីម ឌីច ែដល ន

តតពិនិត  និងផល់េ បល់េ េលេសចកី ង និង កម រ របស់កមវធីិ អប់រ ំ និង
ផ ពផ យច ប់ស ប់សហគមន៍របស់អង រសមធម៌កមុ  (បុ៊ន មក  ៉ ន វុ   រស់
សុធី  ៉ ត វ ី លឹម បូរនិ និល សុខេហង ន វចិិ  មិុល និមិត និងសីុ ៉ ន់ ) 
ែដលេធ របេ ង ន កល ង េ េលេស វេ ែណ ំេនះ មួយនឹងៃដគូរែដល    
សហគមន៍របស់ពួកេគ។ 

េយងខំុសូមែថងអំណរគុណ ៉ង លេ ចំេ ះតំ ងសហគមន៍ែដលចូលរមួ
កុងវគបណុះប ល កល ង       និង នផល់មតិេ បល់ តទ ប់ដ៏ នតៃមេ េល  
េមេរ ន។ 

រេ ះពុមេនះ តវ នឧបតមេ យ កូ (Diakonia), និងមូលនិធិែផណិត       
េវ ល័រ (Planet Wheeler Foundation), មូលនិធិ ៉ ក់ៃណ (McKnight Foundation), ជំនួយ
វ ិ រ ណឺ ៉ ក (DanChurchAid) និងមូលនិធិេបកទូ យ (Open Society 
Foundation)។ ល់គំនិតែដល នសរេសរេ កុងេស វេ េនះគឺ គំនិតេ បល់របស់
អង រសមធម៌កមុ  និងអង រអនរ តិ រអភិវឌ ែដល ន រចូលរមួ ល់ មិន
តំ ងេ យអង រ ំងទ យែដល នឧបតមេល រេ ះពុមេនះេទ។ 
 



 

 
 

េសចកីែណ ំអំពី រចរ  និង របេណញេចញេ យបងំ  
 

រេ ត មខួន និងព័ត៌ ន  

ជេ មសែដល ច ឲំ នកិច ពមេ ព ង
 

ច ប់ េ លនេ យ និង ត ន ឬអំណះអំ ងេផ ងៗ

-

របេងនអំ ចេ កុង រចរ

 

វធីិ សេផ ងៗៃន រទំ ក់ទំនង
  

កិច បជំុចរ  
  

រ រ រសហគមន៍របស់អក
-  

យុទ សចរ របស់សហគមន៍
 



  

តិ  
 

េសចកីែថងអំណរគុណ 
េសចកីេផម 
េសចកីែណ ពំី រេ ប សេ់សវេ  ............................................................ ១ 

េសចកីែណ ំអំពី រចរ  និង របេណញេចញេ យបងំ .................................... ២៧ 
េមេរ នទី១៖     រែណ ំអំពី រចរ និង របេណញេចញេ យបងំ ............ ២៨ 

រេ ត មខួន និងព័ត៌ ន ....................................................................................... ៣៩ 
េមេរ នទី២៖      រ បមូលផំុព័ត៌ ន ............................................................ ៤០ 
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េសចកេីផើម 
ន គ រកមុ កី ក េ ចនកំពុងែត បឈមនឹង និភ័យ ៃន រ ស់បូរទី

លំេ េ យបងំពីដី ផះ និងធន នទិនផលរបស់ពួកេគ។ នេហតុផល េ ចនែដល ំ
េ យ ន រ ស់បូទីលំេ េ យបងំេនះេកតេទ ង។ ប ជន តវ នេគបេណញ
េចញេដម ីគេ ងេហ រច សម័ន តធំ ដូច  ផូវ ផូវរេទះេភង និង រអីគិសនី ឬក៏
ស ប់វនិិេ គឯកជន ដូច  ចំ រកសិកម រអភិវឌ េទសចរ និងផ រទំេនបធំៗ។ 

ទូេ  ប ជន តវ នេគបេណញេចញេ កុង ម “ រអភិវឌ ” បុ៉ែន ប ជន
ែដល តវ នេគបេណញេចញ ំងអស់េ ះ តវ នេគទុកេ លេ យសិតកុង ន

ព កក់។ ស ប់អកែដល តវ នេគបេណញេចញ របេណញេចញគឺផុយពី    
រអភិវឌ ។ ពួកេគ តវ ត់បង់ ទព សម តិរបស់ពួកេគ និងមុខរបរែដលេគ នេ ផះ

របស់ពួកេគ ពួកេគ តវ ត់បង់ បព័ន ំ ទសហគមន៍ និង េរ យៗ ពួកេគ តវ ត់បង់
រ រ និង រទទួល ន រេ ប ស់ធន ន ំងទ យែដលពួកេគពឹងែផកេល។      

ខណៈេពលេ ះែដរ កុ រៃន គ រែដល តវ នេគបេណញេចញ ំងអស់េ ះ តវ ន
បងំេ យឈប់េរ ន ែដលេធេ យប៉ះ ល់ដល់អ គតរបស់ពួកេគ។ 

េ េពលែដលសំណង ថវ ិ  តវ នផល់េ េ យអក ែដល តវេគបេណញ 
េចញ ធម  គឺមិន គប់ ន់េដម ីជំនួសអីែដល ន ត់បង់េ ះេទ ដូចេចះ គ រ
ែដល តវេគបេណញេចញប ប់េ យ រ ក់ចូលេ កុងបំណុល    ខណៈេពល   ែដល
ព ម     ក ងជីវ ពរស់េ របស់េគេទ ងវញិ។ 

កុងរយៈេពលខី   របេណញេចញបេងតនូវ ព កី ក   ង រ ត់បនយ
ព កី ក។   របេណញ ំេ យ នទំ ស់ អសិរ ពនេ យ និងប សងម       

េផ ងៗ។ រសំ ន់ែដល តវគិតពី ផល បេ ជន៍របស់រ ភិ ល ក៏ដូច ផល
បេ ជន៍របស់ ប ជន េដម ីបេ ស របេណញេចញ មែដល ចេធ ន។ 

ដំណឹងលគឺ  ល់ របេណញេចញគឺ ចបេ ស ន។ នជេ មស េ ចន 
េដម ីបេ ស របេណញេចញ គឺ ច ជេ មស “ឈះ ឈះ“ ស ប់ គី ំងសង 



ង   ែដលពួកេគ ចបរ ិ គេ យគេ ងអភិវឌ ន៍របស់រ ភិ ល    និងែផន រ        
វនិិេ គរបស់ កមហុ៊ន ក៏ដូច រផល់ផល បេ ជន៍ដល់សហគមន៍។ 

េស វេ ែណ ំេនះ គឺ នេ លបំណងជួយដល់សហគមន៍េដម បីេងត ជំ ញ
ចរ  “េ ងេលផល បេ ជន៍” និងែសងយល់ពីរេប បេ ប ស់លំ ប់ៃនយន រ 
េដម ីេ ះ យ មួយនឹងអតុល ពអំ ច រ ងពួក ត់ និងបុគលែដលកំពុង
ព មយកផះ ដី និងធន នរបស់ពួក ត់។ េស វេ េនះ ច ន បេ ជន៍ស ប់
សហគមន៍ែដល បឈមនឹង រគំ មកំែហងបេណញេចញ ដ ប  គី ងេទ ត ន
េចត ចរ មួយ។ េស វេ េនះក៏ ច បេ ជន៍ដល់សហគមន៍ែដលទទួលរង រ
បេណញេចញរចួេហយកុង រចរ េដម ីរកដំេ ះ យ េលផលប៉ះ ល់ែដលពួកេគ
ទទួល នពី របេណញេចញ។     េស វេ ែណ ំេនះ   ជ មញេ យសហគមន៍បេងត
យុទ សចរ  ែដលរមួប ូ ល ំង រតសូ៊មតិ ចំនុចសំ ន់ េដម ពី ងឹងជំហររបស់
ពួក ត់។ សហគមន៍ ចេ ប ស់េស វេ ែណ ំេនះស ប់ចរ  និងតសូ៊មតិ េដម ី
រកដំេ ះ យេផ ងៗ ឬជេ មសេផ ងៗ េ ពី របេណញេចញ ែដលេធេ យ
ជីវ ពរបស់សហគមន៍ ំងមូល បេសរេទ ង។ 
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ញសេកថីណតនំពីការញរបើរ ស់ 
 

បេៀវបៅថ្ណនាំេក្មាប់េហគមន៍េតីពី  
ការចរចា និងការតេ ូមត ិ

 
ការបញ ច្ ៀសការបញតថ ញញេញ៖ ញសៀវញៅណតនំអំពីការេរចា និង្ការតស ូមតិ រតូវ

 នញរៀបេំ និង្និពននញឡើង្ សរាប់សហរមន៍នន រមួទំង្អបកណដលទទួល នការអប់រ ំ
ានករមិត អបកណដលានេំញតោះដឹង្តិេតួេ ឬោម នេំញតោះដឹង្ញសាោះអំពីរបធានបទញនោះ។ 
ភាសាណដលញរបើញៅកបុង្ញសៀវញៅណតនំញនោះ រឺជាភាសាសាម ដ្ និង្ងាយយល់ េំណតកឯ
លំហ្គត់វញិានញរបើវធីិសាស្តសថណបបអនថរសកមម និង្សបាយៗរួរឲ្យេង់្ញរៀន។ អវីៗញៅកបុង្
ញសៀវញៅណតនំញនោះ សុទនណត នឆ្លង្កាត់ការអនុវតថសាកលផង្ជាមួយសហរមន៍ននញៅ
ទូទំង្របញទសកមពុជា េំណតកឯអបកនិពននវញិក៏ នពិចារណាញលើរំនិតវាយតទមល និង្
ញយបល់ទំង្អស់ញដើមផណីកសរមលួញមញរៀនញឡើង្វញិញអាយានភាពរបញសើរញឡើង្ មុននឹង្
សញរមេញ ោះពុមពញមញរៀន។  
 
 ញសៀវញៅណតនំញនោះ អាេញរបើរ ស់សរាប់អបកណដលេង់្សរមបសរមលួវរគបតឋុ ោះ
បណាឋ ល និង្អបកណដលេង់្ញរបើវាជារបភពព័ត៌ានក៏ ន។ ញសៀវញៅណតនំញនោះរតូវ ន      
និពននញឡើង្ជា ញសៀវញៅសរាប់អបកសរមបសរមួល និង្ញសៀវញៅសរាប់អបកេូលរមួ។ 
ញសៀវញៅសរាប់អបកសរមបសរមួល ានញសេកឋីណតនំររប់យ៉ាង្ និង្អវីៗញផសង្ៗញទៀត
ណដលអបកសរមបសរមួលរតូវការសរាប់ររប់ររង្វរគបតឋុ ោះបណាឋ ល។ េំណតកឯ ញសៀវញៅ
សរាប់អបកេូលរមួវញិ ានណតព័ត៌ានណដលទក់ទង្នឹង្របធានបទនីមួយៗ ញោយ 
ប ច្ូ លញសេកឋីណតនំសរាប់អបកសរមបសរមួលញទ។ វាានរបញយជ្ន៍ណាស់ណដលរតូវ
ណេក ញសៀវញៅសរាប់អបកេូលរមួញៅ អបកណដល នេូលរមួវរគបតឋុ ោះបណាឋ ល។ ញសៀវញៅ
ញនោះក៏អាេញរបើជារបភពព័ត៌ានញរៀនញោយែលួនឯង្ នណដរ។  
 

វរគញនោះពនយល់េំតុេងាយៗអំពីរញបៀបញរបើរ ស់ញសៀវញៅណតនំញនោះ និង្រញបៀប
បញរង្ៀនសហរមន៍។  
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១. ការសរៀបចាំវគគបែ្ដ ុះបណ្្ដល  
ជំ្ហ្គនដំបូង្ អបករតូវញរៀបេំវរគបតឋុ ោះបណាឋ ល។ កបុង្ជំ្ហ្គនញនោះ អបករតូវញរតៀមឲ្យ ន

លែិតលែន់ ចាប់ពី ការរកកណនលង្សរាប់ញបើកវរគបតឋុ ោះបណាឋ ល ការញរជ្ើសញរ ើសយកជំ្ពូក 
និង្របធានបទសរាប់បញរង្ៀន ឲ្យ នរេួញស្សេជាមុន រពមទំង្រតូវពិនិតយញមើលឲ្យដឹង្
េាស់ថា អវីៗររប់យ៉ាង្រតូវ នញរតៀមរេួរាល់តាមញសេកឋីរតូវការ និង្សីុសងាវ ក់ោប ។ 
របសិនញបើ កិេចការ និង្សាភ រៈទំង្អស់ញនោះមិនរតូវ នញរៀបេំទុកជាមុន នលែញទ ដូញេបោះ
ការបតឋុ ោះបណាឋ លញនោះក៏មិនអាេទទួល នលទនផលលែណដរ។ ញៅញពលញរៀបេំវរគបតឋុ ោះ
បណាឋ ល អបករតូវពិចារណាឲ្យ នលែិតលែន់ញលើេំតុេមួយេំនួនដូេានខាង្ញរកាមញនោះ៖  
 
១.១. ការសររើ សរើ កណនលង រាបវ់គគបែ្ដ ុះបណ្្ដល  
ញពលែលោះអបកអាេានលទនភាពបញរង្ៀនញៅឯមូលោឌ ន ន ប៉ាុណនថញពលែលោះអបករតូវរក 

ឬជួ្លកណនលង្ណាមួយសរាប់ការបតឋុ ោះបណាឋ លញនោះ។ រតូវចំាថា អបករតូវញធវើយ៉ាង្ណាឲ្យ
កណនលង្ញរៀនានភាពសងប់សាង ត់លែ ានពនលឺររប់រោន់ និង្ទូោយលមមញដើមផឲី្យអបកេូលរមួ
អាេអង្គុយញរៀន និង្ញធវើកិេចការនន នស្សួល។ រតូវរ កដថា អបក នសញរមេេិតថ និង្
កក់កណនលង្ឲ្យ នយ៉ាង្តិេពីរស ឋ ហ៍មុនទថងញបើកវរគបតឋុ ោះបណាឋ ល។  
 
១.២. អនកច ៊ូលរមួ  
រតូវកំតត់ឲ្យ នេាស់ថា អបកណាែលោះរួរមកេូលរមួ។ អបកេូលរមួអាេជារបជា

ពលរដឌមួយ ឬពីរសហរមន៍ ណដលកំពុង្របឈមការរំរាមកំណហង្បញតឋ ញញេញ ឬអាេជា
របជាពលរដឌណដលជាសាជិ្កបណាឋ ញសហរមន៍  ឬអាេជាបុរគលិករបស់អង្គការមិនណមន 
រោឌ ភិ លនន។ ញពលែលោះរបណហលជាអបកសញរមេេិតថថា បញរង្ៀនបុរគលិករកុមហ ុន ឬ    
មន្តនថីរាជ្ការ។ សូមរិតថា ញតើអបកណាណដលនឹង្ទទួលរបញយជ្ន៍ពីការបតឋុ ោះបណាឋ លញនោះ។ 
អបកក៏របផរីតូវរិតពិចារណាណដរថា អបកណាែលោះណដលអាេានលទនភាពអាេមកេូលរមួទំង្
ពីញដើមវរគ រហូតដល់េប់វរគបតឋុ ោះបណាឋ ល។ សូមរិតណដរថា ញតើរតូវានអបកេូលរមួប៉ាុនម ន
នក់កបុង្វរគបតឋុ ោះបណាឋ លញនោះ ជាទូញៅកបុង្មួយវរគបតឋុ ោះបណាឋ លានអបកេូលរមួពី ១៥ 
នក់ញៅ២៥នក់។  
 

មា៉ាង្ញទៀតរតូវទលយ៉ាង្ណាឲ្យានអបកេូលរមួមកពីមជ្ឈោឌ នញផសង្ៗោប  និង្រតូវឲ្យ
ានេំនួនបុរស និង្ស្តសថីញសមើោប ។ ជួ្នកាលរបផរីតូវឲ្យានមនុសសររប់វយ័េូលរមួវរគបតឋុ ោះ
បណាឋ លញនោះ ញរ ោះថា ពួកោត់អាេនឹង្ានបទពិញសាធន៍ញផសង្ៗោប  ញដើមផីណេករណំលកដល់
វរគបតឋុ ោះបណាឋ ល។ របសិនញបើអបកញបើកវរគបតឋុ ោះបណាឋ លញៅតំបន់ណដលានជ្នជាតិញរេើន
រកុម ដូេជាជ្នជាតិចាម ឬជ្នជាតិញដើមភារតិេជាញដើម ដូញេបោះអបករតូវទលលកញធវើយ៉ាង្ណា
ឲ្យពួកោត់ នេូលរមួវរគបតឋុ ោះបណាឋ លញនោះ និង្រតូវរ កដថាោម នភាពលញមែៀង្េំញ ោះ
អបកេូលរមួាប ក់ៗញទ។  
 
១.៣. ការរ៊ូនដាំែឹងនិងការអស ជ្ ីញ  

 រតូវជូ្នដំតឹង្មុនញៅអបកេូលរមួទំង្អស់អំពីកាលបរញិេឆទទនវរគបតឋុ ោះបណាឋ ល។ 
ញៅញពលជិ្តដល់ទថងបតឋុ ោះបណាឋ ល អបករបផីរតូវរលឹំកពួកោត់តាមទូរស័ពធ ឬតាមអីុញម៉ាល 
ឬតាមមញធា យញផសង្ៗញទៀតណដលអាេញធវើ ន។  
 
១.៤. ស្ថា នភាពរប អ់នកច ៊ូលរមួ  

 េូរពាយមណសវង្យល់អំពីបញ្ញា ណាមួយណដលអបកេូលរមួកំពុង្ជួ្បរបទោះ និង្ដឹង្ថា 
ញតើញរឿង្រា៉ា វរបស់ោត់ានដំញតើ រដូេញមឋេ។ ការញធវើណបបញនោះ អបកអាេញរជ្ើសញរ ើសយកណផបក
ណដលសំខាន់បំផុតទនញសៀវញៅណតនំញនោះញៅបញរង្ៀន តរមូវតាមញសេកថីរតូវការរបស់អបក
េូលរមួ។ យកលែ អបករតូវសួរតំណាង្សហរមន៍ពីរបីនក់ថា ញតើរបធានបទណាមួយណដល
ានរបញយជ្ន៍បំផុតដល់ពួកោត់។ 
 
១.៥. រសបៀបវារៈ  
រញបៀបវារៈោក់ញេញនូវណផនការសរាប់បញរង្ៀនមួយទថងៗទនវរគបតឋុ ោះបណាឋ ល។ ជា

ទូញៅ រតវូការរយៈញពល៤ទថងញដើមផីបញរង្ៀនររប់ញមញរៀនទំង្អស់ណដលានញៅកបុង្ញសៀវញៅ
ញនោះ។  

អបករតូវរ កដថា អបក នញរតៀមញពលររប់រោន់ សរាប់បញរង្ៀនញមញរៀនទំង្អស់។ 
សូមចំាថា អបកមិនរតូវញភលេប ច្ូ លញា៉ាង្ សរាកអាហ្គរសរមន់ អាហ្គរទថងរតង់្ និង្ញា៉ាង្
ញលង្ណលផង្បញង្ាើនឋាមពលផង្ (នឹង្ានញសេកឋីពនយល់លមែិតញៅខាង្ញរកាម)។ កំុពាយម
ញធវើសកមមភាពញរេើនញពកកបុង្មួយទថងៗ។ 



3សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

១. ការសរៀបចាំវគគបែ្ដ ុះបណ្្ដល  
ជំ្ហ្គនដំបូង្ អបករតូវញរៀបេំវរគបតឋុ ោះបណាឋ ល។ កបុង្ជំ្ហ្គនញនោះ អបករតូវញរតៀមឲ្យ ន

លែិតលែន់ ចាប់ពី ការរកកណនលង្សរាប់ញបើកវរគបតឋុ ោះបណាឋ ល ការញរជ្ើសញរ ើសយកជំ្ពូក 
និង្របធានបទសរាប់បញរង្ៀន ឲ្យ នរេួញស្សេជាមុន រពមទំង្រតូវពិនិតយញមើលឲ្យដឹង្
េាស់ថា អវីៗររប់យ៉ាង្រតូវ នញរតៀមរេួរាល់តាមញសេកឋីរតូវការ និង្សីុសងាវ ក់ោប ។ 
របសិនញបើ កិេចការ និង្សាភ រៈទំង្អស់ញនោះមិនរតូវ នញរៀបេំទុកជាមុន នលែញទ ដូញេបោះ
ការបតឋុ ោះបណាឋ លញនោះក៏មិនអាេទទួល នលទនផលលែណដរ។ ញៅញពលញរៀបេំវរគបតឋុ ោះ
បណាឋ ល អបករតូវពិចារណាឲ្យ នលែិតលែន់ញលើេំតុេមួយេំនួនដូេានខាង្ញរកាមញនោះ៖  
 
១.១. ការសររើ សរើ កណនលង រាបវ់គគបែ្ដ ុះបណ្្ដល  
ញពលែលោះអបកអាេានលទនភាពបញរង្ៀនញៅឯមូលោឌ ន ន ប៉ាុណនថញពលែលោះអបករតូវរក 

ឬជួ្លកណនលង្ណាមួយសរាប់ការបតឋុ ោះបណាឋ លញនោះ។ រតូវចំាថា អបករតូវញធវើយ៉ាង្ណាឲ្យ
កណនលង្ញរៀនានភាពសងប់សាង ត់លែ ានពនលឺររប់រោន់ និង្ទូោយលមមញដើមផឲី្យអបកេូលរមួ
អាេអង្គុយញរៀន និង្ញធវើកិេចការនន នស្សួល។ រតូវរ កដថា អបក នសញរមេេិតថ និង្
កក់កណនលង្ឲ្យ នយ៉ាង្តិេពីរស ឋ ហ៍មុនទថងញបើកវរគបតឋុ ោះបណាឋ ល។  
 
១.២. អនកច ៊ូលរមួ  
រតូវកំតត់ឲ្យ នេាស់ថា អបកណាែលោះរួរមកេូលរមួ។ អបកេូលរមួអាេជារបជា

ពលរដឌមួយ ឬពីរសហរមន៍ ណដលកំពុង្របឈមការរំរាមកំណហង្បញតឋ ញញេញ ឬអាេជា
របជាពលរដឌណដលជាសាជិ្កបណាឋ ញសហរមន៍  ឬអាេជាបុរគលិករបស់អង្គការមិនណមន 
រោឌ ភិ លនន។ ញពលែលោះរបណហលជាអបកសញរមេេិតថថា បញរង្ៀនបុរគលិករកុមហ ុន ឬ    
មន្តនថីរាជ្ការ។ សូមរិតថា ញតើអបកណាណដលនឹង្ទទួលរបញយជ្ន៍ពីការបតឋុ ោះបណាឋ លញនោះ។ 
អបកក៏របផរីតូវរិតពិចារណាណដរថា អបកណាែលោះណដលអាេានលទនភាពអាេមកេូលរមួទំង្
ពីញដើមវរគ រហូតដល់េប់វរគបតឋុ ោះបណាឋ ល។ សូមរិតណដរថា ញតើរតូវានអបកេូលរមួប៉ាុនម ន
នក់កបុង្វរគបតឋុ ោះបណាឋ លញនោះ ជាទូញៅកបុង្មួយវរគបតឋុ ោះបណាឋ លានអបកេូលរមួពី ១៥ 
នក់ញៅ២៥នក់។  
 

មា៉ាង្ញទៀតរតូវទលយ៉ាង្ណាឲ្យានអបកេូលរមួមកពីមជ្ឈោឌ នញផសង្ៗោប  និង្រតូវឲ្យ
ានេំនួនបុរស និង្ស្តសថីញសមើោប ។ ជួ្នកាលរបផរីតូវឲ្យានមនុសសររប់វយ័េូលរមួវរគបតឋុ ោះ
បណាឋ លញនោះ ញរ ោះថា ពួកោត់អាេនឹង្ានបទពិញសាធន៍ញផសង្ៗោប  ញដើមផីណេករណំលកដល់
វរគបតឋុ ោះបណាឋ ល។ របសិនញបើអបកញបើកវរគបតឋុ ោះបណាឋ លញៅតំបន់ណដលានជ្នជាតិញរេើន
រកុម ដូេជាជ្នជាតិចាម ឬជ្នជាតិញដើមភារតិេជាញដើម ដូញេបោះអបករតូវទលលកញធវើយ៉ាង្ណា
ឲ្យពួកោត់ នេូលរមួវរគបតឋុ ោះបណាឋ លញនោះ និង្រតូវរ កដថាោម នភាពលញមែៀង្េំញ ោះ
អបកេូលរមួាប ក់ៗញទ។  
 
១.៣. ការរ៊ូនដាំែឹងនិងការអស ជ្ ីញ  

 រតូវជូ្នដំតឹង្មុនញៅអបកេូលរមួទំង្អស់អំពីកាលបរញិេឆទទនវរគបតឋុ ោះបណាឋ ល។ 
ញៅញពលជិ្តដល់ទថងបតឋុ ោះបណាឋ ល អបករបផីរតូវរលឹំកពួកោត់តាមទូរស័ពធ ឬតាមអីុញម៉ាល 
ឬតាមមញធា យញផសង្ៗញទៀតណដលអាេញធវើ ន។  
 
១.៤. ស្ថា នភាពរប អ់នកច ៊ូលរមួ  

 េូរពាយមណសវង្យល់អំពីបញ្ញា ណាមួយណដលអបកេូលរមួកំពុង្ជួ្បរបទោះ និង្ដឹង្ថា 
ញតើញរឿង្រា៉ា វរបស់ោត់ានដំញតើ រដូេញមឋេ។ ការញធវើណបបញនោះ អបកអាេញរជ្ើសញរ ើសយកណផបក
ណដលសំខាន់បំផុតទនញសៀវញៅណតនំញនោះញៅបញរង្ៀន តរមូវតាមញសេកថីរតូវការរបស់អបក
េូលរមួ។ យកលែ អបករតូវសួរតំណាង្សហរមន៍ពីរបីនក់ថា ញតើរបធានបទណាមួយណដល
ានរបញយជ្ន៍បំផុតដល់ពួកោត់។ 
 
១.៥. រសបៀបវារៈ  
រញបៀបវារៈោក់ញេញនូវណផនការសរាប់បញរង្ៀនមួយទថងៗទនវរគបតឋុ ោះបណាឋ ល។ ជា

ទូញៅ រតវូការរយៈញពល៤ទថងញដើមផីបញរង្ៀនររប់ញមញរៀនទំង្អស់ណដលានញៅកបុង្ញសៀវញៅ
ញនោះ។  

អបករតូវរ កដថា អបក នញរតៀមញពលររប់រោន់ សរាប់បញរង្ៀនញមញរៀនទំង្អស់។ 
សូមចំាថា អបកមិនរតូវញភលេប ច្ូ លញា៉ាង្ សរាកអាហ្គរសរមន់ អាហ្គរទថងរតង់្ និង្ញា៉ាង្
ញលង្ណលផង្បញង្ាើនឋាមពលផង្ (នឹង្ានញសេកឋីពនយល់លមែិតញៅខាង្ញរកាម)។ កំុពាយម
ញធវើសកមមភាពញរេើនញពកកបុង្មួយទថងៗ។ 
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ខាង្ញរកាមញនោះរឺជាការណបង្ណេកថា ញតើញពលញវោជាមធយមប៉ាុនម ន សរាប់ញមញរៀន  
នីមួយៗ ។ េូរេំណំាថា ញៅកបុង្ញមញរៀនទី១២ រឺ ក់ព័នននឹង្ជំ្នញទំង្អស់ណដល នញរៀន
ញៅកបុង្សិកាខ សាោទំង្ស្សុង្ ញហើយណដលរតូវេំណាយញពល៥ញា៉ាង្។ ញយើង្សូមផថល់ 
ញយបល់ញអាយអបកបញរង្ៀនញមញរៀនញនោះមួយទថងោេ់ញោយណទផក ញដើមផីឲ្យានញពលញរេើន។ 
 
ល ញ ម្ ោះញមញរៀន ញពលញវោ (នទី) 

១ 
ការណតនំអំពីការេរចានិង្ករតីទនការបញតថ ញញេញញោយ
បង្ខំ 

៩០ នទី 

២ ការញរតៀមញរៀបេំ និង្ព័ត៌ាន   ១០៥ នទី 
៣ ការណសវង្យល់អំពីផលរបញយជ្ន៍របស់ភារី ក់ព័នន ៩០ នទី 
៤ ការបញង្ាើតជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្      ៨៥ នទី 
៥ ឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្  ១១០ នទី 
៦ ារតោឌ នឬ អំតោះអំណាង្  ១០០ នទី 
៧ បញង្ាើនអំណាេរបស់អបកកបុង្ការេរចា       ៩៥ នទី 
៨ ទរមង់្ញផសង្ៗទនទំនក់ទំនង្       ៩០ នទី 
៩ ការញរៀបេំណផនការរបជំុ្េរចា       ៧៥ នទី 
១០ ការទំនក់ទំនង្លែ       ៧០ នទី 
១១ ការ រសហរមន៍របស់អបកញៅកបុង្ការេរចា       ៩០ នទី 
១២ ការអនុវតថ ការេរចា របណហល ៥ញា៉ាង្ 

 

១.៦. ការរ៊ូនដាំែឹងសៅអាជ្ញា ធរ  
សូមរិតឲ្យ នហមត់េត់ថា ញតើអបករបផរីតូវជូ្នដំតឹង្ញៅអាជាញ ធរ អំពីវរគបតឋុ ោះ

បណាឋ លញនោះណដរឬញទ។ េូរេង្ចំាថា វាអាេញៅរេួណដលអាជាញ ធរអាេនឹង្ពាយមប្ឈប់
វរគវតថុ ោះបណាថ លរបស់អបក។ 
១.៧. ឯកស្ថរ រាបអ់នកច ៊ូលរមួ 
យកលែ ញៅញពលប ច្ ប់វរគបតឋុ ោះបណាឋ លនីមួយៗ រតូវណេកព័ត៌ានទំង្អស់ណដល

អបក នបញរង្ៀនឲ្យញៅអបកេូលរមួ។ អបករតូវថតេមលង្ឲ្យ នររប់រោន់នូវញសៀវញៅសរាប់
អបកេូលរមួ ញអាយ នររប់ៗោប ។    ញសៀវញៅញនោះអាេរក នញៅការយិល័យរបស់អង្គការ 
សមធម៌កមពុជា។ 

  ១.៨. រតូវសរតៀមសមសរៀនឲ្យបានលអិតលអន ់
 រតូវរ កដថា អបកថបឹកនឹង្ឯកសារណដលអបកបរមងុ្នឹង្បញរង្ៀន និង្រតូវរ កដថា មុន
ចាប់ញផឋើមវរគបតឋុ ោះបណាឋ ល អបករតូវានសាភ រៈទំង្អស់ណដលចំា េ់សរាប់ញរបើរ ស់
កបុង្ញមញរៀននីមួយៗ រមួទំង្ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នអបកេូលរមួផង្ណដរ។ របសិនញបើាន
អបកសរមបសរមួលញរេើននក់ អបករតូវសញរមេឲ្យញហើយថា ញតើអបកណាទទួលែុសរតូវញលើ 
ញមញរៀនណា និង្សកមមភាពអវី។   
 

តារាង្ញផធៀង្ផ្ទធ ត់កិេចការណដលរតូវញធវើមុនញបើកវរគបតឋុ ោះបណាឋ ល 

មុននឹង្ចាប់ញផឋើមដំញតើ រការវរគបតឋុ ោះបណាឋ ល អបករតវូរ កដថា អបក នញធវើកិេចការដូេខាង្
ញរកាម៖  
 

ញរៀបេំកណនលង្សរាប់វរគបតឋុ ោះបណាឋ ល 
 

កំតត់ថា អបកណាែលោះរតូវេូលរមួ និង្េំនួនប៉ាុនម ន 
 

អញ ជ្ ើញអបកេូលរមួមុនទថងញបើកវរគ និង្រតូវរលឹំកពួកោត់ញៅញពលជិ្តដល់ទថងេូលញរៀន  
 

ណសវង្យល់អំពីរបវតថិ និង្សាទ នភាពរបស់អបកេូលរមួ និង្ញតើរបធានបទណាែលោះណដលាន
របញយជ្ន៍ដល់ពួកោត់  
 

ញរជ្ើសញរ ើសយករបធានបទណដលអបកនឹង្បញរង្ៀន និង្ញរៀបេំរញបៀបវារៈ  
ជូ្នដំតឹង្ញៅអាជាញ ធរ របសិនញបើអបកយល់ថា ជាការចំា េ់  

 

ថតេមលង្ណផបក ក់ព័ននញៅកបុង្ញសៀវញៅរបស់អបកេូលរមួ  
 

ញរតៀមសាភ រៈសរាប់បញរង្ៀនឲ្យ នររប់រោន់ ឧទហរត៍ រកោស ប ិេ និង្ឯកសារ
សរាប់ណេកជូ្ន  
 

រលឹកញមញរៀនញឡើង្វញិ និង្បញរង្ៀនសាកលផង្ ញដើមផីឲ្យអបកានទំនុកេិតថកបុង្ការបញរង្ៀន
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ខាង្ញរកាមញនោះរឺជាការណបង្ណេកថា ញតើញពលញវោជាមធយមប៉ាុនម ន សរាប់ញមញរៀន  
នីមួយៗ ។ េូរេំណំាថា ញៅកបុង្ញមញរៀនទី១២ រឺ ក់ព័នននឹង្ជំ្នញទំង្អស់ណដល នញរៀន
ញៅកបុង្សិកាខ សាោទំង្ស្សុង្ ញហើយណដលរតូវេំណាយញពល៥ញា៉ាង្។ ញយើង្សូមផថល់ 
ញយបល់ញអាយអបកបញរង្ៀនញមញរៀនញនោះមួយទថងោេ់ញោយណទផក ញដើមផីឲ្យានញពលញរេើន។ 
 
ល ញ ម្ ោះញមញរៀន ញពលញវោ (នទី) 

១ 
ការណតនំអំពីការេរចានិង្ករតីទនការបញតថ ញញេញញោយ
បង្ខំ 

៩០ នទី 

២ ការញរតៀមញរៀបេំ និង្ព័ត៌ាន   ១០៥ នទី 
៣ ការណសវង្យល់អំពីផលរបញយជ្ន៍របស់ភារី ក់ព័នន ៩០ នទី 
៤ ការបញង្ាើតជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្      ៨៥ នទី 
៥ ឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្  ១១០ នទី 
៦ ារតោឌ នឬ អំតោះអំណាង្  ១០០ នទី 
៧ បញង្ាើនអំណាេរបស់អបកកបុង្ការេរចា       ៩៥ នទី 
៨ ទរមង់្ញផសង្ៗទនទំនក់ទំនង្       ៩០ នទី 
៩ ការញរៀបេំណផនការរបជំុ្េរចា       ៧៥ នទី 
១០ ការទំនក់ទំនង្លែ       ៧០ នទី 
១១ ការ រសហរមន៍របស់អបកញៅកបុង្ការេរចា       ៩០ នទី 
១២ ការអនុវតថ ការេរចា របណហល ៥ញា៉ាង្ 

 

១.៦. ការរ៊ូនដាំែឹងសៅអាជ្ញា ធរ  
សូមរិតឲ្យ នហមត់េត់ថា ញតើអបករបផរីតូវជូ្នដំតឹង្ញៅអាជាញ ធរ អំពីវរគបតឋុ ោះ

បណាឋ លញនោះណដរឬញទ។ េូរេង្ចំាថា វាអាេញៅរេួណដលអាជាញ ធរអាេនឹង្ពាយមប្ឈប់
វរគវតថុ ោះបណាថ លរបស់អបក។ 
១.៧. ឯកស្ថរ រាបអ់នកច ៊ូលរមួ 
យកលែ ញៅញពលប ច្ ប់វរគបតឋុ ោះបណាឋ លនីមួយៗ រតូវណេកព័ត៌ានទំង្អស់ណដល

អបក នបញរង្ៀនឲ្យញៅអបកេូលរមួ។ អបករតូវថតេមលង្ឲ្យ នររប់រោន់នូវញសៀវញៅសរាប់
អបកេូលរមួ ញអាយ នររប់ៗោប ។    ញសៀវញៅញនោះអាេរក នញៅការយិល័យរបស់អង្គការ 
សមធម៌កមពុជា។ 

  ១.៨. រតូវសរតៀមសមសរៀនឲ្យបានលអិតលអន ់
 រតូវរ កដថា អបកថបឹកនឹង្ឯកសារណដលអបកបរមងុ្នឹង្បញរង្ៀន និង្រតូវរ កដថា មុន
ចាប់ញផឋើមវរគបតឋុ ោះបណាឋ ល អបករតូវានសាភ រៈទំង្អស់ណដលចំា េ់សរាប់ញរបើរ ស់
កបុង្ញមញរៀននីមួយៗ រមួទំង្ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នអបកេូលរមួផង្ណដរ។ របសិនញបើាន
អបកសរមបសរមួលញរេើននក់ អបករតូវសញរមេឲ្យញហើយថា ញតើអបកណាទទួលែុសរតូវញលើ 
ញមញរៀនណា និង្សកមមភាពអវី។   
 

តារាង្ញផធៀង្ផ្ទធ ត់កិេចការណដលរតវូញធវើមុនញបើកវរគបតឋុ ោះបណាឋ ល 

មុននឹង្ចាប់ញផឋើមដំញតើ រការវរគបតឋុ ោះបណាឋ ល អបករតូវរ កដថា អបក នញធវើកិេចការដូេខាង្
ញរកាម៖  
 

ញរៀបេំកណនលង្សរាប់វរគបតឋុ ោះបណាឋ ល 
 

កំតត់ថា អបកណាែលោះរតូវេូលរមួ និង្េំនួនប៉ាុនម ន 
 

អញ ជ្ ើញអបកេូលរមួមុនទថងញបើកវរគ និង្រតូវរលឹំកពួកោត់ញៅញពលជិ្តដល់ទថងេូលញរៀន  
 

ណសវង្យល់អំពីរបវតថិ និង្សាទ នភាពរបស់អបកេូលរមួ និង្ញតើរបធានបទណាែលោះណដលាន
របញយជ្ន៍ដល់ពួកោត់  
 

ញរជ្ើសញរ ើសយករបធានបទណដលអបកនឹង្បញរង្ៀន និង្ញរៀបេំរញបៀបវារៈ  
ជូ្នដំតឹង្ញៅអាជាញ ធរ របសិនញបើអបកយល់ថា ជាការចំា េ់  

 

ថតេមលង្ណផបក ក់ព័ននញៅកបុង្ញសៀវញៅរបស់អបកេូលរមួ  
 

ញរតៀមសាភ រៈសរាប់បញរង្ៀនឲ្យ នររប់រោន់ ឧទហរត៍ រកោស ប ិេ និង្ឯកសារ
សរាប់ណេកជូ្ន  
 

រលឹកញមញរៀនញឡើង្វញិ និង្បញរង្ៀនសាកលផង្ ញដើមផីឲ្យអបកានទំនុកេិតថកបុង្ការបញរង្ៀន

 



6 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

២. ការចាបស់ផ្ើមវគគបែ្ដ ុះបណ្្ដល  
 ញៅទថងញបើកវរគ អបកសរមបសរមលួរតូវមកកណនលង្បតឋុ ោះបណាឋ លឲ្យ នមុនញរ ញដើមផី
ពិនិតយញមើលឲ្យរ កដថា អវីៗររប់យ៉ាង្ញរៀបរយអស់ញហើយ។ រតូវញរៀបេំសាភ រៈសរាប់
បញរង្ៀនឲ្យានរញបៀបញរៀបរយ ញដើមផងីាយស្សួលយកញៅញពលអបករតូវការវាញពលកំពុង្     
បញរង្ៀន។ របសិនញបើានតុ និង្ញៅអីញៅកបុង្បនធប់បតឋុ ោះបណាឋ ល អបករតូវរិតថា ញតើរតូវ
ញរៀបេំវាជារាង្ដូេញមឋេ។ ជួ្នកាល ជារំនិតលែណដរណដលអបករតូវញរៀបវាជារង្វង់្ ញដើមផីឲ្យអបក
េូលរមួទំង្អស់អាេញមើលោប ញ ើញ និង្ញដើមផកំុីឲ្យានអបកអង្គុយញរកាយែបង្ោប ។ ការញរៀប
េំជារង្វង់្ណបបញនោះនឹង្ជួ្យញធវើឲ្យសកមមភាពទនការបតឋុ ោះបណាឋ ល កាន់ណតានអនថរសកមម 
ញរ ោះររប់ោប សុទនណតានអារមមត៍ នេូលរមួររប់ៗោប ។ 

 ញៅញពលណដលអបកេូលរមួមកដល់ និង្អង្គុយស្សួលបួលររប់ោប ញហើយ ជំ្ហ្គនដំបូង្
រឺ អបកសរមបសរមួលរតូវណតនំែលួនឯង្ឲ្យអបកេូលរមួទំង្អស់ នសាគ ល់ជាមុនសិន រេួ
បនធ ប់មកញទើបឲ្យពួកោត់ណតនំែលួនឲ្យអបក និង្អបកេូលរមួដទទញទៀតសាគ ល់។ រញបៀប
ណតនំែលួនឲ្យសាគ ល់ោប ណបបញនោះ រតូវញធវើញៅញពលចាប់ញផឋើមវរគបតឋុ ោះបណាឋ លញសធើរណតររប់វរគ
ទំង្អស់។ ញដើមផចីាប់ញផឋើមវរគបតឋុ ោះបណាឋ លរបកបញោយការចាប់អារមមត៍ សូមកំុអូស
បនល យការណតនំែលួនញនោះឲ្យយូរញពក ញបើមិនដូញចាប ោះញទ សូមចាប់ញផឋើមញោយឲ្យពួកោត់
ញលង្ណលផង្ ឬញធវើសកមមភាពអវីណដលសបាយៗ។       ការណតនំែលួនញនោះអាេញធវើតាមរញបៀប  

សាម ដ្ៗដូេជា សួរញ ម្ ោះអបកេូលរមួាប ក់ៗ សួរោត់ថា មកពីណា និង្សួរថា ញតើោត់េូល
េិតថមាូបអវីជាង្ញរ ឬញតើោត់េូលេិតថេញរមៀង្បទអីជាង្ញរ។ 
 ការចាប់ញផឋើមញោយពនយល់ អំពីញោលបំតង្សំខាន់ៗទនវរគបតឋុ ោះបណាឋ លញៅអបក
េូលរមួ ក៏ជារំនិតមួយលែមា៉ាង្ណដរ។ អបកអាេញឆ្លៀតពនយល់អបកេូលរមួអំពីបទពិន័យែលោះៗទន
វរគបតឋុ ោះបណាឋ លញនោះ ឧទហរត៍ ររប់ោប រតូវណតបិទទូរស័ពធ ររប់ោប រតូវយល់អំពីអបកេូល
រមួញផសង្ញទៀត ររប់ោប មិនរតូវានការញរ ើសញអើង្ោប  និង្ររប់ោប រតូវានឱកាសនិយយដូេៗ
ោប ។ អបកក៏អាេសួរអបកេូលរមួអំពីកឋីរពឹំង្ទុក ណដលពួកោត់នឹង្ទទួល នពីវរគបតឋុ ោះ
បណាឋ លញនោះណដរ។ អបកអាេញរបើវធីិសំុឲ្យអបកេូលរមួពីរបីនក់ ឬទំង្អស់ោប  រ ប់អំពីកឋីរពឹំង្
ណដលពួកោត់នឹង្ទទួល នពីវរគបតឋុ ោះបណាឋ លញនោះ ាប ក់មួយៗ។ រហូតដល់េុង្ប ច្ ប់ទន
វរគបតឋុ ោះបណាឋ ល អបកអាេយកកឋីរពឹំង្ទំង្ញនោះមកញមើលញឡើង្វញិ ញដើមផីញផធៀង្ផ្ទធ ត់ថា ញតើ
វរគបតឋុ ោះបណាឋ លញនោះ រតូវតាមការរពឹំង្ទុករបស់អបកេូលរមួណដរឬញទ។ 
 

៣. រសបៀបបសរងៀនណបបអនតរ កមម  
វធីិសាស្តសថបញរង្ៀនណដលានរបសិទនភាពបំផុតរឺវធីិបញរង្ៀនណបបអនថរសកមម ណដលវធីិ

បញរង្ៀនណបបញនោះ ណផែកនិង្ញផ្ទឋ តញលើការេូលរមួយ៉ាង្សកមមរបស់អបកេូលរមួ ជាជាង្ភាព
សកមមរបស់អបកសរមបសរមួល។ វធីិសាស្តសថញនោះជួ្យអបកេូលរមួឲ្យញរៀនកាន់ណតឆ្ប់ញេោះ និង្
េង្ចំា នញរេើនជាង្ ការបញរង្ៀនណបបបុរាត ដូេជារញបៀបបញរង្ៀនណបប ឋកថាជាញដើម។    

ានការសិកា និង្ការពិញសាធជាញរេើនណដលបងាា ញថា បរាិត និង្រុតភាពទន
ព័ត៌ានណដល អបកេូលរមួអាេេង្ចំារឺអាស្ស័យញលើវធីិសាស្តសថបញរង្ៀន។ តាមការស្សាវរជាវ
ញនោះបងាា ញថា វធីិបញរង្ៀនណបបបទឧញទធស ានរបសិទនភាពកបុង្ការផឋល់េំញតោះដឹង្ញៅអបក
េូលរមួតិេ។ ឧទហរត៍ទនវធីិសាស្តសថបញរង្ៀនណបបអនថរសកមមានដូេជា៖ 

 ការសណមឋង្តួ  
 ការពនយល់បងាា ញ  
 ការនិទនញរឿង្  
 ការពិភាកាជារកុម  
វធីិសាស្តសថរបញសើរបំផុតសរាប់បញង្ាើនការយល់ដឹង្អំពីព័ត៌ាន និង្ជំ្នញថមីៗការ

បញរង្ៀន ព័ត៌ាន និង្ជំ្នញញនោះញៅអបកញផសង្។ ការបញរង្ៀនអបកដទទ អាេជួ្យឲ្យអបក
ទទួល នការយល់ដឹង្កាន់ណតេាស់ជាង្មុន ដឹង្អំពីរញបៀបពនយល់អវីមួយញោយញរបើភាសា          
សាម ដ្ៗ រពមទំង្អាេបងាា ញ អំពីរញបៀបណដលញរអាេញរបើេំញតោះដឹង្ និង្ជំ្នញណដល
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២. ការចាបស់ផ្ើមវគគបែ្ដ ុះបណ្្ដល  
 ញៅទថងញបើកវរគ អបកសរមបសរមលួរតូវមកកណនលង្បតឋុ ោះបណាឋ លឲ្យ នមុនញរ ញដើមផី
ពិនិតយញមើលឲ្យរ កដថា អវីៗររប់យ៉ាង្ញរៀបរយអស់ញហើយ។ រតូវញរៀបេំសាភ រៈសរាប់
បញរង្ៀនឲ្យានរញបៀបញរៀបរយ ញដើមផងីាយស្សួលយកញៅញពលអបករតូវការវាញពលកំពុង្     
បញរង្ៀន។ របសិនញបើានតុ និង្ញៅអីញៅកបុង្បនធប់បតឋុ ោះបណាឋ ល អបករតូវរិតថា ញតើរតូវ
ញរៀបេំវាជារាង្ដូេញមឋេ។ ជួ្នកាល ជារំនិតលែណដរណដលអបករតូវញរៀបវាជារង្វង់្ ញដើមផីឲ្យអបក
េូលរមួទំង្អស់អាេញមើលោប ញ ើញ និង្ញដើមផកំុីឲ្យានអបកអង្គុយញរកាយែបង្ោប ។ ការញរៀប
េំជារង្វង់្ណបបញនោះនឹង្ជួ្យញធវើឲ្យសកមមភាពទនការបតឋុ ោះបណាឋ ល កាន់ណតានអនថរសកមម 
ញរ ោះររប់ោប សុទនណតានអារមមត៍ នេូលរមួររប់ៗោប ។ 

 ញៅញពលណដលអបកេូលរមួមកដល់ និង្អង្គុយស្សួលបួលររប់ោប ញហើយ ជំ្ហ្គនដំបូង្
រឺ អបកសរមបសរមួលរតូវណតនំែលួនឯង្ឲ្យអបកេូលរមួទំង្អស់ នសាគ ល់ជាមុនសិន រេួ
បនធ ប់មកញទើបឲ្យពួកោត់ណតនំែលួនឲ្យអបក និង្អបកេូលរមួដទទញទៀតសាគ ល់។ រញបៀប
ណតនំែលួនឲ្យសាគ ល់ោប ណបបញនោះ រតូវញធវើញៅញពលចាប់ញផឋើមវរគបតឋុ ោះបណាឋ លញសធើរណតររប់វរគ
ទំង្អស់។ ញដើមផចីាប់ញផឋើមវរគបតឋុ ោះបណាឋ លរបកបញោយការចាប់អារមមត៍ សូមកំុអូស
បនល យការណតនំែលួនញនោះឲ្យយូរញពក ញបើមិនដូញចាប ោះញទ សូមចាប់ញផឋើមញោយឲ្យពួកោត់
ញលង្ណលផង្ ឬញធវើសកមមភាពអវីណដលសបាយៗ។       ការណតនំែលួនញនោះអាេញធវើតាមរញបៀប  

សាម ដ្ៗដូេជា សួរញ ម្ ោះអបកេូលរមួាប ក់ៗ សួរោត់ថា មកពីណា និង្សួរថា ញតើោត់េូល
េិតថមាូបអវីជាង្ញរ ឬញតើោត់េូលេិតថេញរមៀង្បទអីជាង្ញរ។ 
 ការចាប់ញផឋើមញោយពនយល់ អំពីញោលបំតង្សំខាន់ៗទនវរគបតឋុ ោះបណាឋ លញៅអបក
េូលរមួ ក៏ជារំនិតមួយលែមា៉ាង្ណដរ។ អបកអាេញឆ្លៀតពនយល់អបកេូលរមួអំពីបទពិន័យែលោះៗទន
វរគបតឋុ ោះបណាឋ លញនោះ ឧទហរត៍ ររប់ោប រតូវណតបិទទូរស័ពធ ររប់ោប រតូវយល់អំពីអបកេូល
រមួញផសង្ញទៀត ររប់ោប មិនរតូវានការញរ ើសញអើង្ោប  និង្ររប់ោប រតូវានឱកាសនិយយដូេៗ
ោប ។ អបកក៏អាេសួរអបកេូលរមួអំពីកឋីរពឹំង្ទុក ណដលពួកោត់នឹង្ទទួល នពីវរគបតឋុ ោះ
បណាឋ លញនោះណដរ។ អបកអាេញរបើវធីិសំុឲ្យអបកេូលរមួពីរបីនក់ ឬទំង្អស់ោប  រ ប់អំពីកឋីរពឹំង្
ណដលពួកោត់នឹង្ទទួល នពីវរគបតឋុ ោះបណាឋ លញនោះ ាប ក់មួយៗ។ រហូតដល់េុង្ប ច្ ប់ទន
វរគបតឋុ ោះបណាឋ ល អបកអាេយកកឋីរពឹំង្ទំង្ញនោះមកញមើលញឡើង្វញិ ញដើមផីញផធៀង្ផ្ទធ ត់ថា ញតើ
វរគបតឋុ ោះបណាឋ លញនោះ រតូវតាមការរពឹំង្ទុករបស់អបកេូលរមួណដរឬញទ។ 
 

៣. រសបៀបបសរងៀនណបបអនតរ កមម  
វធីិសាស្តសថបញរង្ៀនណដលានរបសិទនភាពបំផុតរឺវធីិបញរង្ៀនណបបអនថរសកមម ណដលវធីិ

បញរង្ៀនណបបញនោះ ណផែកនិង្ញផ្ទឋ តញលើការេូលរមួយ៉ាង្សកមមរបស់អបកេូលរមួ ជាជាង្ភាព
សកមមរបស់អបកសរមបសរមួល។ វធីិសាស្តសថញនោះជួ្យអបកេូលរមួឲ្យញរៀនកាន់ណតឆ្ប់ញេោះ និង្
េង្ចំា នញរេើនជាង្ ការបញរង្ៀនណបបបុរាត ដូេជារញបៀបបញរង្ៀនណបប ឋកថាជាញដើម។    

ានការសិកា និង្ការពិញសាធជាញរេើនណដលបងាា ញថា បរាិត និង្រុតភាពទន
ព័ត៌ានណដល អបកេូលរមួអាេេង្ចំារឺអាស្ស័យញលើវធីិសាស្តសថបញរង្ៀន។ តាមការស្សាវរជាវ
ញនោះបងាា ញថា វធីិបញរង្ៀនណបបបទឧញទធស ានរបសិទនភាពកបុង្ការផឋល់េំញតោះដឹង្ញៅអបក
េូលរមួតិេ។ ឧទហរត៍ទនវធីិសាស្តសថបញរង្ៀនណបបអនថរសកមមានដូេជា៖ 

 ការសណមឋង្តួ  
 ការពនយល់បងាា ញ  
 ការនិទនញរឿង្  
 ការពិភាកាជារកុម  
វធីិសាស្តសថរបញសើរបំផុតសរាប់បញង្ាើនការយល់ដឹង្អំពីព័ត៌ាន និង្ជំ្នញថមីៗការ

បញរង្ៀន ព័ត៌ាន និង្ជំ្នញញនោះញៅអបកញផសង្។ ការបញរង្ៀនអបកដទទ អាេជួ្យឲ្យអបក
ទទួល នការយល់ដឹង្កាន់ណតេាស់ជាង្មុន ដឹង្អំពីរញបៀបពនយល់អវីមួយញោយញរបើភាសា          
សាម ដ្ៗ រពមទំង្អាេបងាា ញ អំពីរញបៀបណដលញរអាេញរបើេំញតោះដឹង្ និង្ជំ្នញណដល
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 នញរៀនញនោះ។ ការបតឋុ ោះបណាឋ លសហរមន៍រឺជាដំញតើ រការបញរង្ៀនផង្ និង្ញរៀនផង្។ 
ញៅញពលអបកបញរង្ៀន អបកេូលរមួញេោះ េំណតកអបកក៏កាន់ណតានទំនុកេិតថ និង្បញង្ាើនការ
យល់ដឹង្អំពីបញ្ញដ ណដលអបកបញរង្ៀនញនោះណដរ។ ទនធឹមនឹង្ការបញរង្ៀនញនោះ អបកក៏ានឱកាស
ណដលមិនអាេកាត់ទថល ន ញដើមផញីរៀនសូរតពីបទពិញសាធន៍ និង្ញរឿង្រា៉ា វជាញរេើនរបស់អបក
េូលរមួណដរ។  

 

រយៈញពលមួយឆ្ប ញំរកាយពីអបកេូលរមួ នញរៀន ញតើពួកោត់ានការេង្ចំា នប៉ាុនម ន? 

 របសិនញបើញរបើវធីិបញរង្ៀនណបប ឋកថា (បទឧញទធស) ញនោះអបកេូលរមួេង្ចំា            
របណហល ៥% 

 របសិនញបើអបកេូលរមួញរបើវធីិអាន ញនោះពួកោត់េង្ចំារបណហល ១០% 
 របសិនញបើ ញរបើវធីិបញរង្ៀនណបបញសាតទសសន៍ (ការញរបើវញីដអូ ឬកមមវធីិ PowerPoint) 
ញនោះអបកេូលរមួេង្ចំារបណហល ២០% 

 របសិនញបើអបកេូលរមួញមើលការបងាា ញ ញនោះពួកោត់នឹង្េង្ចំារបណហល ៣០% 
 របសិនញបើអបកេូលរមួពិភាកាជារកុមតូេ ញនោះពួកោត់នឹង្េង្ចំារបណហល ៥០% 
 របសិនញបើអបកេូលរមួអនុវតថជាក់ណសឋង្ ញនោះពួកោត់នឹង្េង្ចំា ៧៥% 

 របសិនញបើអបកេូលរមួបញរង្ៀនអបកដទទ ញនោះពួកោត់នឹង្េង្ចំារបណហល ៩០% 

៤. វិធីស្ថស្ត តបសរងៀន  
ានវធីិសាស្តសថបញរង្ៀនញផសង្ៗជាញរេើន ណដលអាេានរបញយជ្ន៍សរាប់បញរង្ៀន

សហរមន៍នន។ វធីិសាស្តសថទំង្ញនោះ ានញោលបំតង្ ញធវើឲ្យអបកណដលេូលរមួវរគបតឋុ ោះ
បណាឋ លកាល យជាអបកេូលរមួយ៉ាង្សកមម មិនណមនជាអបកសញង្ាតអសកមមញទ។ វធីិសាស្តសថ
ទំង្ញនោះទទួលសាគ ល់ថា អបកេូលរមួណតង្ណតមកេូលរមួវរគបតឋុ ោះបណាឋ លញោយនំមកនូវ
េំញតោះដឹង្ និង្បទពិញសាធន៍ពីជី្វតិរបស់ពួកោត់ រពមទំង្េូលរមួេំណតកណេករណំលកនូវ
េំញតោះដឹង្និង្បទពិញសាធន៍ទំង្ញនោះ ញៅកបុង្ការញរៀនសូរតញៅកបុង្ថាប ក់ញរៀន។ ខាង្ញរកាម
ញនោះជាឧទហរត៍មួយេំនួន អំពីវធីិសាស្តសថបញរង្ៀនណបបអនថរសកមម។  
 
៤.១. ការបាំផដ គាំនិត  
ការបំផុសរំនិតជាវធីិមួយ ណដលផឋល់ឱកាសឲ្យអបកេូលរមួរិតអំពីរំនិតញផសង្ៗញោយ

តាមេិតថ។ ជាទូញៅ វធីិញនោះ ោម នេញមលើយរតូវ ឬែុសញទ ដូញេបោះអបកេូលរមួានឱកាសបញ ច្ញ
រំនិតរបស់ែលួនញោយញសរ។ី  

ញៅញពល បំផុសរំនិតញលើរបធានបទជាក់ោក់ណាមួយ អបកេូលរមួអាេសួរសំតួរ
ញផសង្ៗ។  ឧទហរត៍៖ “ញតើវធីិសាស្តសថែុសៗោប កបុង្ការបញរង្ៀនានអវីែលោះ?” ញៅញពលញនោះ 
អបកេូលរមួនឹករករំនិតញផសង្ៗោប ជាញរេើន តាមណតពួកោត់អាេរិតញ ើញ។ ញហើយរំនិត
ណដលពួកោត់រិតញ ើញញនោះរតូវកត់រតាទុកញៅញលើកាឋ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ។ ញពលញនោះ
រំនិតរបស់អបកេូលរមួាប ក់នឹង្រតូវញលើកមកពិភាកា។  
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 នញរៀនញនោះ។ ការបតឋុ ោះបណាឋ លសហរមន៍រឺជាដំញតើ រការបញរង្ៀនផង្ និង្ញរៀនផង្។ 
ញៅញពលអបកបញរង្ៀន អបកេូលរមួញេោះ េំណតកអបកក៏កាន់ណតានទំនុកេិតថ និង្បញង្ាើនការ
យល់ដឹង្អំពីបញ្ញដ ណដលអបកបញរង្ៀនញនោះណដរ។ ទនធឹមនឹង្ការបញរង្ៀនញនោះ អបកក៏ានឱកាស
ណដលមិនអាេកាត់ទថល ន ញដើមផញីរៀនសូរតពីបទពិញសាធន៍ និង្ញរឿង្រា៉ា វជាញរេើនរបស់អបក
េូលរមួណដរ។  

 

រយៈញពលមួយឆ្ប ញំរកាយពីអបកេូលរមួ នញរៀន ញតើពួកោត់ានការេង្ចំា នប៉ាុនម ន? 

 របសិនញបើញរបើវធីិបញរង្ៀនណបប ឋកថា (បទឧញទធស) ញនោះអបកេូលរមួេង្ចំា            
របណហល ៥% 

 របសិនញបើអបកេូលរមួញរបើវធីិអាន ញនោះពួកោត់េង្ចំារបណហល ១០% 
 របសិនញបើ ញរបើវធីិបញរង្ៀនណបបញសាតទសសន៍ (ការញរបើវញីដអូ ឬកមមវធីិ PowerPoint) 
ញនោះអបកេូលរមួេង្ចំារបណហល ២០% 

 របសិនញបើអបកេូលរមួញមើលការបងាា ញ ញនោះពួកោត់នឹង្េង្ចំារបណហល ៣០% 
 របសិនញបើអបកេូលរមួពិភាកាជារកុមតូេ ញនោះពួកោត់នឹង្េង្ចំារបណហល ៥០% 
 របសិនញបើអបកេូលរមួអនុវតថជាក់ណសឋង្ ញនោះពួកោត់នឹង្េង្ចំា ៧៥% 

 របសិនញបើអបកេូលរមួបញរង្ៀនអបកដទទ ញនោះពួកោត់នឹង្េង្ចំារបណហល ៩០% 

៤. វិធីស្ថស្ត តបសរងៀន  
ានវធីិសាស្តសថបញរង្ៀនញផសង្ៗជាញរេើន ណដលអាេានរបញយជ្ន៍សរាប់បញរង្ៀន

សហរមន៍នន។ វធីិសាស្តសថទំង្ញនោះ ានញោលបំតង្ ញធវើឲ្យអបកណដលេូលរមួវរគបតឋុ ោះ
បណាឋ លកាល យជាអបកេូលរមួយ៉ាង្សកមម មិនណមនជាអបកសញង្ាតអសកមមញទ។ វធីិសាស្តសថ
ទំង្ញនោះទទួលសាគ ល់ថា អបកេូលរមួណតង្ណតមកេូលរមួវរគបតឋុ ោះបណាឋ លញោយនំមកនូវ
េំញតោះដឹង្ និង្បទពិញសាធន៍ពីជី្វតិរបស់ពួកោត់ រពមទំង្េូលរមួេំណតកណេករណំលកនូវ
េំញតោះដឹង្និង្បទពិញសាធន៍ទំង្ញនោះ ញៅកបុង្ការញរៀនសូរតញៅកបុង្ថាប ក់ញរៀន។ ខាង្ញរកាម
ញនោះជាឧទហរត៍មួយេំនួន អំពីវធីិសាស្តសថបញរង្ៀនណបបអនថរសកមម។  
 
៤.១. ការបាំផដ គាំនិត  
ការបំផុសរំនិតជាវធីិមួយ ណដលផឋល់ឱកាសឲ្យអបកេូលរមួរិតអំពីរំនិតញផសង្ៗញោយ

តាមេិតថ។ ជាទូញៅ វធីិញនោះ ោម នេញមលើយរតូវ ឬែុសញទ ដូញេបោះអបកេូលរមួានឱកាសបញ ច្ញ
រំនិតរបស់ែលួនញោយញសរ។ី  

ញៅញពល បំផុសរំនិតញលើរបធានបទជាក់ោក់ណាមួយ អបកេូលរមួអាេសួរសំតួរ
ញផសង្ៗ។  ឧទហរត៍៖ “ញតើវធីិសាស្តសថែុសៗោប កបុង្ការបញរង្ៀនានអវីែលោះ?” ញៅញពលញនោះ 
អបកេូលរមួនឹករករំនិតញផសង្ៗោប ជាញរេើន តាមណតពួកោត់អាេរិតញ ើញ។ ញហើយរំនិត
ណដលពួកោត់រិតញ ើញញនោះរតូវកត់រតាទុកញៅញលើកាឋ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ។ ញពលញនោះ
រំនិតរបស់អបកេូលរមួាប ក់នឹង្រតូវញលើកមកពិភាកា។  
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៤.២. ការពិភាកាជ្ញរកុមត ៊ូច  
េំញ ោះការពិភាកាជារកមុតូេ រតូវានណផនការេាស់ោស់។ សូមពនយល់អំពីវធិាន 

និង្ញសេកឋីណតនំឲ្យ នេាស់ោស់ រពមទំង្ទុកញពលររប់រោន់សរាប់ការពិភាកា។ 
របសិនញបើអាេញធវើ ន រកុមពិភាកានីមួយៗ មិនរបផីឲ្យានសាជិ្កញរេើនជាង្៥នក់ញទ 
ដូញេបោះសាជិ្ករកុមាប ក់ៗអាេានឱកាសររប់ៗោប កបុង្ការបញ ច្ញញយបល់។  

 
៤.៣. ករែ ីិកា  
ករតីសិកាជាសាេ់ញរឿង្ ឬជាញសេកឋីញរៀបរាប់អំពីរពឹតថិការត៍ណាមួយណដលអាេជា

រពឹតថិការត៍ពិត ឬជារពឹតថិការត៍របឌិត ណដលអាេយកមកញរបើជាជំ្នួយឲ្យអបកេូលរមួយល់
អំពីរញបៀបញរបើព័ត៌ាន និង្ជំ្នញថមីៗ។ ញយើង្ក៏អាេញរបើករតីសិកា កបុង្ញពលពិភាកាជា
រកុមណដរ ញដើមផជួី្យអបកេូលរមួឲ្យញេោះវភិារ និង្សួរញដញញោលរកញហតុផលអំពីរញបៀបញរបើ
ព័ត៌ាន និង្ជំ្នញថមីៗកបុង្ការអនុវតថជាក់ណសឋង្។  

៤.៤. ការ ណមង្ត ួ 
កបុង្ការសណមឋង្តួ អបកេូលរមួ (ឬជួ្នកាលអបកសរមបសរមលួ) សណមឋង្បងាា ញអំពី

សាទ នភាពអវីមួយ។ កបុង្ការសណមឋង្តួញនោះ អបកេូលរមួអាេសណមឋង្តួតាមករតីសិកាណា

មួយណដលអបកសរមបសរមួលផឋល់ជូ្នពួកោត់ ឬសរមបសរមួលសំុឲ្យពួកោត់បញង្ាើតសាេ់
ញរឿង្ញោយែលួនឯង្។ ញយើង្អាេញរបើសាភ រៈញផសង្ៗណដលានញៅកបុង្បនធប់បតឋុ ោះបណាឋ ល 
ញដើមផញីធវើឲ្យការសណមឋង្តួកាន់ណតសបាយ។ វធីិសាស្តសថសណមឋង្តួ ានរបញយជ្ន៍ញរ ោះអបក
េូលរមួអាេញរបើរំនិតទេបរបឌិត ណដលញធវើឲ្យពួកោត់ានអារមមត៍ថា  នេូលរមួកបុង្សកមម 
ភាពញរៀនសូរតកាន់ណតញរេើន និង្ញធវើឲ្យពួកោត់សកមម និង្ចាប់អារមមត៍កបុង្ការញរៀនសូរត។ 
 
៤.៥.  ាំែួរ ចសមលីយ  
ញយើង្អាេញរបើវធីិបញរង្ៀនញោយការពិភាកាតាមរយៈសំតួរ េញមលើយ ជំ្នួសវធីិសាស្តសថ

បញរង្ៀនណបបបទឧញទធស។ វធីិសាស្តសថបញរង្ៀនណបបញនោះ ញធវើឲ្យអបកេូលរមួាប ក់ៗានឱកាស
ជ្ណជ្កោប  និង្រិតយ៉ាង្លែិតលែន់អំពីបញ្ញា នន  មិនណមនណតអបកសរមបសរមលួញទណដល
និយយនិង្រិតញនោះ។ អបកេូលរមួ ណតង្ណតដឹង្ជានិេចអំពីព័ត៌ានទក់ទង្នឹង្បញ្ញា  ឬ
របធានបទណដលកំពុង្ញលើកមកបញរង្ៀន និង្ដឹង្ថា ញតើវាានទំនក់ទំនង្ដូេញមឋេជាមួយ
ជី្វតិរបស់ពួកោត់។ អបកសរមបសរមួលណដលពូណក រតូវញេោះរកាេំញតោះដឹង្ និង្បទ
ពិញសាធន៍របស់អបកេូលរមួទុក និង្ពរងឹ្ង្បណនទមញលើសមតទភាពែលួនឯង្។ ការសួរសំតួរ
យ៉ាង្រួរសមញៅអបកេូលរមួណដលមិនសកមម អាេជាវធីិមួយយ៉ាង្លែញដើមផីញលើកទឹកេិតថពួក
ោត់ឲ្យបញ ច្ញញយបល់ និង្េូលរមួកាន់ណតសកមម។ 
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៤.២. ការពិភាកាជ្ញរកុមត ៊ូច  
េំញ ោះការពិភាកាជារកមុតូេ រតូវានណផនការេាស់ោស់។ សូមពនយល់អំពីវធិាន 

និង្ញសេកឋីណតនំឲ្យ នេាស់ោស់ រពមទំង្ទុកញពលររប់រោន់សរាប់ការពិភាកា។ 
របសិនញបើអាេញធវើ ន រកុមពិភាកានីមួយៗ មិនរបផីឲ្យានសាជិ្កញរេើនជាង្៥នក់ញទ 
ដូញេបោះសាជិ្ករកុមាប ក់ៗអាេានឱកាសររប់ៗោប កបុង្ការបញ ច្ញញយបល់។  

 
៤.៣. ករែ ីិកា  
ករតីសិកាជាសាេ់ញរឿង្ ឬជាញសេកឋីញរៀបរាប់អំពីរពឹតថិការត៍ណាមួយណដលអាេជា

រពឹតថិការត៍ពិត ឬជារពឹតថិការត៍របឌិត ណដលអាេយកមកញរបើជាជំ្នួយឲ្យអបកេូលរមួយល់
អំពីរញបៀបញរបើព័ត៌ាន និង្ជំ្នញថមីៗ។ ញយើង្ក៏អាេញរបើករតីសិកា កបុង្ញពលពិភាកាជា
រកុមណដរ ញដើមផជួី្យអបកេូលរមួឲ្យញេោះវភិារ និង្សួរញដញញោលរកញហតុផលអំពីរញបៀបញរបើ
ព័ត៌ាន និង្ជំ្នញថមីៗកបុង្ការអនុវតថជាក់ណសឋង្។  

៤.៤. ការ ណមង្ត ួ 
កបុង្ការសណមឋង្តួ អបកេូលរមួ (ឬជួ្នកាលអបកសរមបសរមលួ) សណមឋង្បងាា ញអំពី

សាទ នភាពអវីមួយ។ កបុង្ការសណមឋង្តួញនោះ អបកេូលរមួអាេសណមឋង្តួតាមករតីសិកាណា

មួយណដលអបកសរមបសរមួលផឋល់ជូ្នពួកោត់ ឬសរមបសរមួលសំុឲ្យពួកោត់បញង្ាើតសាេ់
ញរឿង្ញោយែលួនឯង្។ ញយើង្អាេញរបើសាភ រៈញផសង្ៗណដលានញៅកបុង្បនធប់បតឋុ ោះបណាឋ ល 
ញដើមផញីធវើឲ្យការសណមឋង្តួកាន់ណតសបាយ។ វធីិសាស្តសថសណមឋង្តួ ានរបញយជ្ន៍ញរ ោះអបក
េូលរមួអាេញរបើរំនិតទេបរបឌិត ណដលញធវើឲ្យពួកោត់ានអារមមត៍ថា  នេូលរមួកបុង្សកមម 
ភាពញរៀនសូរតកាន់ណតញរេើន និង្ញធវើឲ្យពួកោត់សកមម និង្ចាប់អារមមត៍កបុង្ការញរៀនសូរត។ 
 
៤.៥.  ាំែួរ ចសមលីយ  
ញយើង្អាេញរបើវធីិបញរង្ៀនញោយការពិភាកាតាមរយៈសំតួរ េញមលើយ ជំ្នួសវធីិសាស្តសថ

បញរង្ៀនណបបបទឧញទធស។ វធីិសាស្តសថបញរង្ៀនណបបញនោះ ញធវើឲ្យអបកេូលរមួាប ក់ៗានឱកាស
ជ្ណជ្កោប  និង្រិតយ៉ាង្លែិតលែន់អំពីបញ្ញា នន  មិនណមនណតអបកសរមបសរមលួញទណដល
និយយនិង្រិតញនោះ។ អបកេូលរមួ ណតង្ណតដឹង្ជានិេចអំពីព័ត៌ានទក់ទង្នឹង្បញ្ញា  ឬ
របធានបទណដលកំពុង្ញលើកមកបញរង្ៀន និង្ដឹង្ថា ញតើវាានទំនក់ទំនង្ដូេញមឋេជាមួយ
ជី្វតិរបស់ពួកោត់។ អបកសរមបសរមួលណដលពូណក រតូវញេោះរកាេំញតោះដឹង្ និង្បទ
ពិញសាធន៍របស់អបកេូលរមួទុក និង្ពរងឹ្ង្បណនទមញលើសមតទភាពែលួនឯង្។ ការសួរសំតួរ
យ៉ាង្រួរសមញៅអបកេូលរមួណដលមិនសកមម អាេជាវធីិមួយយ៉ាង្លែញដើមផីញលើកទឹកេិតថពួក
ោត់ឲ្យបញ ច្ញញយបល់ និង្េូលរមួកាន់ណតសកមម។ 
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វធីិមួយយ៉ាង្លែកបុង្ការចាប់ញផឋើមបញរង្ៀនរបធានបទថមី  រឺចាប់ញផឋើមញោយសួរអបកេូល
រមួទំង្អស់កបុង្ថាប ក់នូវសំតួរងាយៗមួយេំនួនទក់ទង្នឹង្របធានបទថមីញនោះ។ ការញធវើណបប
ញនោះ នំឲ្យអបកអាេដឹង្អំពីអវីណដលអបកេូលរមួ នដឹង្រេួញហើយ។ ការសួរសំតួរញៅេុង្
ប ច្ ប់ទនញមញរៀននីមួយៗ ក៏ជាវធីិមួយលែណដរ កបុង្ការរតួតពិនិតយថាញតើអបកេូលរមួ នយល់
ញមញរៀនណដរឬអត់ និង្ថាញតើការបញរង្ៀនញនោះ នសញរមេញោលបំតង្ញមញរៀនឬញទ។ 

 
៤.៦. ណលែងស្ថវ ងគាំនតិ  

 ណលផង្សាវ ង្រំនិត ជាវធីិសបាយមា៉ាង្សរាប់ទំង្មនុសសញពញវយ័ និង្កុារកបុង្
ការញរៀនសូរត។ ញយើង្អាេញលង្ណលផង្ជា "ការបននូរភាពតានតឹង្" ជាសកមមភាពសបាយ
មា៉ាង្ ណដលអបកអាេញរបើវា ញដើមផជួី្យអបកេូលរមួឲ្យសាគ ល់ោប  និង្កាន់ណតសបិទនសាប លជាមួយ
ោប ណថមញទៀត។ ញយើង្ក៏ញលង្ណលផង្ “បញង្ាើនថាមពល” ជាញឹកញប់ណាស់ណដរ ញដើមផញីធវើឲ្យ
អបកេូលរមួានថាមពលញឡើង្វញិ ញៅញពលណដលពួកោត់ានអារមមត៍រញវ ើរវាយ និង្ញងាក
ងុ្យ ញពលកំពុង្ញរៀន។ ញយើង្ក៏អាេញលង្ណលផង្ញដើមផបីញរង្ៀនរបធានបទពិ កៗ ដូេជា 
េាប់ និង្ញដើមផជួី្យអបកេូលរមួឲ្យេង្ចំាព័ត៌ានថមីៗ។ ញយើង្អាេញលង្ណលផង្ជារកុម និង្
អាេជាការរបកួតរបណជ្ង្ ប៉ាុណនថសូមចំាថា មិនរតូវញធវើឲ្យអបកេូលរមួណាាប ក់អាា៉ា ស់មុែ
ញឡើយ របសិនញបើពួកោត់មិនដឹង្េញមលើយេំញ ោះសំតួរណាមួយញនោះ។ វានឹង្អាេកាន់ណត
ញលើកទឹកេិតថអបកេូលរមួ របសិនញបើានអបកណាាប ក់ឈបោះ។  

 
៤.៧. ការសធវីបទបង្ហា ញរប អ់នកច ៊ូលរមួ  
អបកសរមបសរមួលអាេផឋល់របធានបទ ករតីសិកា ឬសំតួរណាមួយញៅអបកេូល

រមួញដើមផឲី្យពួកោត់ញធវើការជារកុមតូេ និង្បនធ ប់មកឲ្យរកុមនីមួយៗញឡើង្បងាា ញលទនផលពី
ការពិភាកាញៅអបកេូលរមួទំង្អស់ញៅកបុង្ថាប ក់។ ញយើង្អាេញសបើសំុរកុមនីមួយៗឲ្យញរៀបេំ 
និង្បងាា ញលទនផលទនការពិភាកា ជារបូរំនូរ ជាេញរមៀង្ ជាការសណមឋង្តួ ជាណផនការ ជា
រំនិត ឬជាេញមលើយ។ ការញឡើង្បងាា ញ អាេញធវើញឡើង្ញោយរកុមទំង្មូល ឬអាេញរជ្ើសញរ ើស
តំណាង្ាប ក់របស់រកុមឲ្យញឡើង្បងាា ញ។ ញរកាយមកញទៀត អបកេូលរមួទំង្អស់ (ទំង្អបក
ញឡើង្បងាា ញ ទំង្អបកញមើល) អាេពិភាកាោប  ញលើែលឹមសារណដលរកុមនីមួយៗ នបងាា ញ
ញនោះ។  
 

៤.៨.  ាា រៈឧបសទ (ឧបករែរ៍ាំនយួ) 
វតទុ របូថត របូភាព របូរំនូរ របូភាពផ្ទធ ំង្ធំៗ និង្ភាពយនថជាញដើម ទំង្អស់ញនោះ រឺជា

ឧទហរត៍ទនសាភ រៈឧបញទស។ សាភ រៈឧបញទសជួ្យញធវើឲ្យអបកេូលរមួ ញផ្ទឋ តអារមមត៍ញលើ
ញមញរៀន និង្ជាវធីិមួយយ៉ាង្ានរបសិទនភាពកបុង្ការនំយកបទពិញសាធន៍អំពីជី្វតិពិតៗពី
របញទសកមពុជា និង្ពីជំុ្វញិពិភពញោកមកបងាា ញកបុង្រកុមទំង្មូល។ សាភ រៈបឧញទធសក៏
ានរបញយជ្ន៍ កបុង្ការបងាា ញរំនិត ទសសនៈ និង្ណផនការញផសង្ៗណដរ។ ញៅកបុង្ញពលញរបើ 
សាភ រៈឧបញទសញនោះ ញរអាេសំុឲ្យអបកេូលរមួញរៀបរាប់ និង្វភិារញលើអវីណដលពួកោត់ញ ើញ 
និង្ឲ្យពួកោត់អនុវតថ ឬញរបៀបញធៀបវា ញៅនឹង្បទពិញសាធន៍និង្សាទ នភាពរបស់ោត់ផ្ទធ ល់។ 
សាភ រៈឧបញទសែលោះ ដូេជា ភាពយនថជាញដើម អាេានរបញយជ្ន៍ខាល ំង្ណាស់ ញពលញធវើការ
ពនយល់បងាា ញអំពីរញបៀបអនុវតថជំ្នញថមីៗ ។ ឧទហរត៍ ទំង្លែនិង្អារកក់រតូវ នបងាា ញ 
និង្វភិារ។ (េូរចំាថា សាទ នភាពដូេោប ញនោះ ក៏អាេរតូវអនុវតថញោយការសណមឋង្តួណដរ)។ 

រកុមរបជាសហរមន៍ អង្គការមិនណមនរោឌ ភិ ល និង្ភាប ក់ងារទនអង្គការសហរបជា
ជាតិ ជាញរេើន នផលិតវញីដអូែលីៗអំពីេាប់ សិទនិមនុសស និង្លទនិរបជាធិបញតយយ។ របសិន
ញបើ អបកានអរគិសនី និង្កាលវឌីីអូ អបកអាេទក់ទង្ញៅរកុមទំង្ញនោះ និង្សួរណរកង្ញោ
ពួកញរអាេានវឌីីអូណាមួយ ណដលអបកអាេញរបើរ ស់ជាជំ្នួយកបុង្ការបតឋុ ោះបណាឋ ល
សហរមន៍របស់អបក។ 
 



13សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

វធីិមួយយ៉ាង្លែកបុង្ការចាប់ញផឋើមបញរង្ៀនរបធានបទថមី  រឺចាប់ញផឋើមញោយសួរអបកេូល
រមួទំង្អស់កបុង្ថាប ក់នូវសំតួរងាយៗមួយេំនួនទក់ទង្នឹង្របធានបទថមីញនោះ។ ការញធវើណបប
ញនោះ នំឲ្យអបកអាេដឹង្អំពីអវីណដលអបកេូលរមួ នដឹង្រេួញហើយ។ ការសួរសំតួរញៅេុង្
ប ច្ ប់ទនញមញរៀននីមួយៗ ក៏ជាវធីិមួយលែណដរ កបុង្ការរតួតពិនិតយថាញតើអបកេូលរមួ នយល់
ញមញរៀនណដរឬអត់ និង្ថាញតើការបញរង្ៀនញនោះ នសញរមេញោលបំតង្ញមញរៀនឬញទ។ 

 
៤.៦. ណលែងស្ថវ ងគាំនតិ  

 ណលផង្សាវ ង្រំនិត ជាវធីិសបាយមា៉ាង្សរាប់ទំង្មនុសសញពញវយ័ និង្កុារកបុង្
ការញរៀនសូរត។ ញយើង្អាេញលង្ណលផង្ជា "ការបននូរភាពតានតឹង្" ជាសកមមភាពសបាយ
មា៉ាង្ ណដលអបកអាេញរបើវា ញដើមផជួី្យអបកេូលរមួឲ្យសាគ ល់ោប  និង្កាន់ណតសបិទនសាប លជាមួយ
ោប ណថមញទៀត។ ញយើង្ក៏ញលង្ណលផង្ “បញង្ាើនថាមពល” ជាញឹកញប់ណាស់ណដរ ញដើមផញីធវើឲ្យ
អបកេូលរមួានថាមពលញឡើង្វញិ ញៅញពលណដលពួកោត់ានអារមមត៍រញវ ើរវាយ និង្ញងាក
ងុ្យ ញពលកំពុង្ញរៀន។ ញយើង្ក៏អាេញលង្ណលផង្ញដើមផបីញរង្ៀនរបធានបទពិ កៗ ដូេជា 
េាប់ និង្ញដើមផជួី្យអបកេូលរមួឲ្យេង្ចំាព័ត៌ានថមីៗ។ ញយើង្អាេញលង្ណលផង្ជារកុម និង្
អាេជាការរបកួតរបណជ្ង្ ប៉ាុណនថសូមចំាថា មិនរតូវញធវើឲ្យអបកេូលរមួណាាប ក់អាា៉ា ស់មុែ
ញឡើយ របសិនញបើពួកោត់មិនដឹង្េញមលើយេំញ ោះសំតួរណាមួយញនោះ។ វានឹង្អាេកាន់ណត
ញលើកទឹកេិតថអបកេូលរមួ របសិនញបើានអបកណាាប ក់ឈបោះ។  

 
៤.៧. ការសធវីបទបង្ហា ញរប អ់នកច ៊ូលរមួ  
អបកសរមបសរមួលអាេផឋល់របធានបទ ករតីសិកា ឬសំតួរណាមួយញៅអបកេូល

រមួញដើមផឲី្យពួកោត់ញធវើការជារកុមតូេ និង្បនធ ប់មកឲ្យរកុមនីមួយៗញឡើង្បងាា ញលទនផលពី
ការពិភាកាញៅអបកេូលរមួទំង្អស់ញៅកបុង្ថាប ក់។ ញយើង្អាេញសបើសំុរកុមនីមួយៗឲ្យញរៀបេំ 
និង្បងាា ញលទនផលទនការពិភាកា ជារបូរំនូរ ជាេញរមៀង្ ជាការសណមឋង្តួ ជាណផនការ ជា
រំនិត ឬជាេញមលើយ។ ការញឡើង្បងាា ញ អាេញធវើញឡើង្ញោយរកុមទំង្មូល ឬអាេញរជ្ើសញរ ើស
តំណាង្ាប ក់របស់រកុមឲ្យញឡើង្បងាា ញ។ ញរកាយមកញទៀត អបកេូលរមួទំង្អស់ (ទំង្អបក
ញឡើង្បងាា ញ ទំង្អបកញមើល) អាេពិភាកាោប  ញលើែលឹមសារណដលរកុមនីមួយៗ នបងាា ញ
ញនោះ។  
 

៤.៨.  ាា រៈឧបសទ (ឧបករែរ៍ាំនយួ) 
វតទុ របូថត របូភាព របូរំនូរ របូភាពផ្ទធ ំង្ធំៗ និង្ភាពយនថជាញដើម ទំង្អស់ញនោះ រឺជា

ឧទហរត៍ទនសាភ រៈឧបញទស។ សាភ រៈឧបញទសជួ្យញធវើឲ្យអបកេូលរមួ ញផ្ទឋ តអារមមត៍ញលើ
ញមញរៀន និង្ជាវធីិមួយយ៉ាង្ានរបសិទនភាពកបុង្ការនំយកបទពិញសាធន៍អំពីជី្វតិពិតៗពី
របញទសកមពុជា និង្ពីជំុ្វញិពិភពញោកមកបងាា ញកបុង្រកុមទំង្មូល។ សាភ រៈបឧញទធសក៏
ានរបញយជ្ន៍ កបុង្ការបងាា ញរំនិត ទសសនៈ និង្ណផនការញផសង្ៗណដរ។ ញៅកបុង្ញពលញរបើ 
សាភ រៈឧបញទសញនោះ ញរអាេសំុឲ្យអបកេូលរមួញរៀបរាប់ និង្វភិារញលើអវីណដលពួកោត់ញ ើញ 
និង្ឲ្យពួកោត់អនុវតថ ឬញរបៀបញធៀបវា ញៅនឹង្បទពិញសាធន៍និង្សាទ នភាពរបស់ោត់ផ្ទធ ល់។ 
សាភ រៈឧបញទសែលោះ ដូេជា ភាពយនថជាញដើម អាេានរបញយជ្ន៍ខាល ំង្ណាស់ ញពលញធវើការ
ពនយល់បងាា ញអំពីរញបៀបអនុវតថជំ្នញថមី  ៗ។ ឧទហរត៍ ទំង្លែនិង្អារកក់រតូវ នបងាា ញ 
និង្វភិារ។ (េូរចំាថា សាទ នភាពដូេោប ញនោះ ក៏អាេរតូវអនុវតថញោយការសណមឋង្តួណដរ)។ 

រកុមរបជាសហរមន៍ អង្គការមិនណមនរោឌ ភិ ល និង្ភាប ក់ងារទនអង្គការសហរបជា
ជាតិ ជាញរេើន នផលិតវញីដអូែលីៗអំពីេាប់ សិទនិមនុសស និង្លទនិរបជាធិបញតយយ។ របសិន
ញបើ អបកានអរគិសនី និង្កាលវឌីីអូ អបកអាេទក់ទង្ញៅរកុមទំង្ញនោះ និង្សួរណរកង្ញោ
ពួកញរអាេានវឌីីអូណាមួយ ណដលអបកអាេញរបើរ ស់ជាជំ្នួយកបុង្ការបតឋុ ោះបណាឋ ល
សហរមន៍របស់អបក។ 
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៤.៩. បទចសរមៀង  
របជាពលរដឌណែមរភារញរេើនេូលេិតថញរេៀង្និង្រា។ំ ដូញេបោះ អបកអាេញរបើឱកាសញនោះញៅ

កបុង្វរគបតឋុ ោះបណាឋ លរបស់អបក។ ជួ្នកាលអបកអាេឲ្យរកុមសរាកមួយណភលតពីការបញរង្ៀន 
និង្នំោប ញរេៀង្រាញំដើមផបំី ត់ភាពង្ងុ្យ។ អបកក៏អាេញរបើបទេញរមៀង្កបុង្ការបញរង្ៀនណដរ។ 
ឧទហរត៍ ញរកាយពីបញរង្ៀនអំពីរបធានបទណាមួយរេួញហើយ អបកអាេសំុឲ្យអបកេូលរមួ
ណតង្េញរមៀង្មួយបទអំពីអវីណដលពួកោត់ នញរៀនញនោះ។ របសិនញបើអាេញធវើ នញោយញរបើ
ទំនុកញភលង្ណាមួយណដលកំពុង្ញពញនិយម ញនោះវាកាន់ណតញធវើឲ្យពួកោត់ងាយចំានូវអវីណដល
ពួកោត់ញទើប នញរៀនញទៀតផង្។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

អនកចូលរួមថ្ែលមានបញ្ហសពិ កកនុងការអាន 
ជួ្នកាល    អាេនឹង្ានអបកេូលរមួែលោះញៅកបុង្វរគសិការបស់អបក       ណដលានការ   

 លំ កកបុង្ការអាន និង្សរញសរ ។ អបកចំា េ់រតូវដឹង្អំពីបញ្ញា ញនោះ ញហើយវារបណហលជា     

ទញង្វើមិនលែញទ ណដលញយើង្សួរពួកោត់រតង់្ៗ ញៅកបុង្ថាប ក់ទំង្មូលយ៉ាង្ញនោះ ញរ ោះវាអាេ
ញធវើឲ្យពួកោត់ានភាពអាា៉ាស់។ 

ញមញរៀនជាញរេើនតរមូវឲ្យញយើង្ញរបើករតីសិកា និង្វធីិសាស្តសថញផសង្ៗ ណដលទមទរ
ឲ្យានការអាន និង្សរញសរែលោះៗ។ របសិនញបើានអបកេូលរមួណាណដលានការលំ ក
កបុង្ការអាន និង្សរញសរញនោះ អបកានជ្ញរមើសពីរបីញផសង្ញទៀត ណដលញរអាេយកមក
ញរបើ។ ជ្ញរមើសមួយរឺរតវូោក់សាជិ្កយ៉ាង្តិេាប ក់ណដលញេោះអាន និង្សរញសរ ញៅកបុង្
រកុមនីមួយៗ ញដើមផធីានថា ញៅញពលញធវើលំហ្គត់ណដលញរបើករតីសិកា ឬសំតួរ ោត់
អាេជួ្យអានឲ្យរកុមោត់សាឋ ប់ និង្ជួ្យសរញសររំនិត ឬេញមលើយរបស់រកុមោត់ របសិន 

ញបើចំា េ់។ 

របសិនញបើានអបកញេោះអានមិនររប់រោន់ញទ ដូញេបោះែលួនអបកផ្ទធ ល់ ឬអបកសរមប
សរមួលដទទញទៀតអាេជួ្យអានករតីសិកាឲ្យឮខាល ំង្ៗ និង្ជួ្យកត់រតាេញមលើយរបស់ពួក
ោត់។ អបកអាេរោិះរកវធីិញផសង្ៗញទៀត ញដើមផបីង្ាលទនភាពដល់រកុមទំង្អស់ នកត់រតានូវ
រំនិត និង្េញមលើយ ដូេជា រូររបូភាព ឬក៏ពួកោត់ទញនធញសំតួរ និង្េញមលើយឲ្យ នរត់ាត់
ក៏ ន។ 

សកមមភាពទំង្អស់ញៅកបុង្ញសៀវញៅញនោះ អាេានភាពងាយស្សលួកបុង្ការណក
តរមូវញៅតាមសាទ នភាព ញដើមផីឲ្យអបកេូលរមួររប់របូ រមួទំង្អបកណដលានការលំ កកបុង្
ការអានអាេេូលរមួញរៀនសូរត នយ៉ាង្សកមម។ 
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៤.៩. បទចសរមៀង  
របជាពលរដឌណែមរភារញរេើនេូលេិតថញរេៀង្និង្រា។ំ ដូញេបោះ អបកអាេញរបើឱកាសញនោះញៅ

កបុង្វរគបតឋុ ោះបណាឋ លរបស់អបក។ ជួ្នកាលអបកអាេឲ្យរកុមសរាកមួយណភលតពីការបញរង្ៀន 
និង្នំោប ញរេៀង្រាញំដើមផបំី ត់ភាពង្ងុ្យ។ អបកក៏អាេញរបើបទេញរមៀង្កបុង្ការបញរង្ៀនណដរ។ 
ឧទហរត៍ ញរកាយពីបញរង្ៀនអំពីរបធានបទណាមួយរេួញហើយ អបកអាេសំុឲ្យអបកេូលរមួ
ណតង្េញរមៀង្មួយបទអំពីអវីណដលពួកោត់ នញរៀនញនោះ។ របសិនញបើអាេញធវើ នញោយញរបើ
ទំនុកញភលង្ណាមួយណដលកំពុង្ញពញនិយម ញនោះវាកាន់ណតញធវើឲ្យពួកោត់ងាយចំានូវអវីណដល
ពួកោត់ញទើប នញរៀនញទៀតផង្។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

អនកចូលរួមថ្ែលមានបញ្ហសពិ កកនុងការអាន 
ជួ្នកាល    អាេនឹង្ានអបកេូលរមួែលោះញៅកបុង្វរគសិការបស់អបក       ណដលានការ   

 លំ កកបុង្ការអាន និង្សរញសរ ។ អបកចំា េ់រតូវដឹង្អំពីបញ្ញា ញនោះ ញហើយវារបណហលជា     

ទញង្វើមិនលែញទ ណដលញយើង្សួរពួកោត់រតង់្ៗ ញៅកបុង្ថាប ក់ទំង្មូលយ៉ាង្ញនោះ ញរ ោះវាអាេ
ញធវើឲ្យពួកោត់ានភាពអាា៉ាស់។ 

ញមញរៀនជាញរេើនតរមូវឲ្យញយើង្ញរបើករតីសិកា និង្វធីិសាស្តសថញផសង្ៗ ណដលទមទរ
ឲ្យានការអាន និង្សរញសរែលោះៗ។ របសិនញបើានអបកេូលរមួណាណដលានការលំ ក
កបុង្ការអាន និង្សរញសរញនោះ អបកានជ្ញរមើសពីរបីញផសង្ញទៀត ណដលញរអាេយកមក
ញរបើ។ ជ្ញរមើសមួយរឺរតវូោក់សាជិ្កយ៉ាង្តិេាប ក់ណដលញេោះអាន និង្សរញសរ ញៅកបុង្
រកុមនីមួយៗ ញដើមផធីានថា ញៅញពលញធវើលំហ្គត់ណដលញរបើករតីសិកា ឬសំតួរ ោត់
អាេជួ្យអានឲ្យរកុមោត់សាឋ ប់ និង្ជួ្យសរញសររំនិត ឬេញមលើយរបស់រកុមោត់ របសិន 

ញបើចំា េ់។ 

របសិនញបើានអបកញេោះអានមិនររប់រោន់ញទ ដូញេបោះែលួនអបកផ្ទធ ល់ ឬអបកសរមប
សរមួលដទទញទៀតអាេជួ្យអានករតីសិកាឲ្យឮខាល ំង្ៗ និង្ជួ្យកត់រតាេញមលើយរបស់ពួក
ោត់។ អបកអាេរោិះរកវធីិញផសង្ៗញទៀត ញដើមផបីង្ាលទនភាពដល់រកុមទំង្អស់ នកត់រតានូវ
រំនិត និង្េញមលើយ ដូេជា រូររបូភាព ឬក៏ពួកោត់ទញនធញសំតួរ និង្េញមលើយឲ្យ នរត់ាត់
ក៏ ន។ 

សកមមភាពទំង្អស់ញៅកបុង្ញសៀវញៅញនោះ អាេានភាពងាយស្សលួកបុង្ការណក
តរមូវញៅតាមសាទ នភាព ញដើមផីឲ្យអបកេូលរមួររប់របូ រមួទំង្អបកណដលានការលំ កកបុង្
ការអានអាេេូលរមួញរៀនសូរត នយ៉ាង្សកមម។ 
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៥. កិចចណតងការបសរងៀន 
កិេចណតង្ការបញរង្ៀន រឺញរបៀបដូេជាណផនទីបងាា ញផលូ វញយើង្។ របសិនញបើ ញយើង្េង់្ញៅ

កណនលង្ណាមួយ ណតញយើង្សាគ ល់ផលូវមិនេាស់ ញយើង្អាេញរបើណផនទីញដើមផរីកផលូវ។ ញយើង្រតូវរក
ញមើលកណនលង្ចាប់ញផឋើម និង្កណនលង្ណដលញយើង្រតូវញៅ ញយើង្ក៏រតូវរកញមើលកណនលង្ណដលញយើង្
រតូវឆ្លង្កាត់មុនញៅដល់ញោលញៅណដរ។ បលង់្ញមញរៀនានមុែងារដូេោប នឹង្ណផនទីណដរ។ 
កណនលង្ចាប់ញផឋើមជាញោលបំតង្ញមញរៀន រឯីញោលញៅេុង្ញរកាយជាការសញរមេញោល
បំតង្ទនញមញរៀន។ ប៉ាុណនថញដើមផញីៅដល់ញោលញៅញនោះ ានជំ្ហ្គនញរេើនណដលរតូវ្ន 
ញដើមផឲី្យ នសញរមេញោលញៅញនោះ។ 

 
ទំរង់្ញមញរៀនកបុង្ញសៀវញៅញនោះ ណេកជា៨ណផបក។ កបុង្ញនោះរមួានអតទបទញមញរៀន ណដល

អបកនឹង្យកមកបញរង្ៀន និង្កិេចណតង្ការសរាប់បញរង្ៀនញមញរៀន ណដលណបង្ណេកជា៧ណផបក   
តូេៗ។ ានដូេជា៖ ញោលបំតង្ សាភ រៈ វធីិសាស្តសថណដលរតូវញរបើ របអប់ដំញតើ រការ និង្
ញពលញវោ  ញសេកថីណតនំណដល នោក់ញៅកបុង្ជំ្ហ្គនមួយៗ និង្សញង្ខប។ ខាង្ញរកាម
ញនោះ រឺជាញសេកឋីពនយល់រតួសៗអំពីជំ្ហ្គនសំខាន់នីមួយៗទំង្ញនោះ។ 
 

៥.១. អតាបទសមសរៀន 
អតទបទញមញរៀនានព័ត៌ានអំពីរបធានបទណដលរតូវបញរង្ៀន។ ឧទហរត៍ របសិន 

ញបើញមញរៀនសថីអំពី សិទនិមនុសស អតទបទញមញរៀននឹង្ានប ច្ូ លព័ត៌ានអំពី ញតើសិទនិមនុសសជា
អវី ញតើសិទនិមនុសសមកពីណា និង្ផថល់ឧទហរត៍ែលោះៗពីរបញភទែុសៗោប ទនសិទនិមនុសស។ 
ជាធមមតាអតទបទញមញរៀនានប ច្ូ លរមួភាពណដល ក់ព័នននឹង្ញមញរៀនផង្ណដរ។ 
 

៥.២. សមសរៀន 
       ៥.២.១. ញោលបំតង្  
ញោលបំតង្ទនញមញរៀនរឺជាអវីណដលអបកេូលរមួរបផីរតូវញរៀន និង្យល់ញោយញរៀន 

ញមញរៀនញនោះ។ 
 
 
 

ឧទហរត៍៖ 

ញោលបំតង្៖ អបកេូលរមួនឹង្រិតអំពីញតើសិទនិមនុសសជាអវី សិទនិមកពីណា 
និង្ញហតុអវីចំា េ់រតវូដឹង្ពីសិទនិមនុសស។ 

 
៥.២.២ សាភ រៈ  

ញនោះរឺជាប ជ្ ីសាភ រៈណដលញយើង្រតូវការចំា េ់សរាប់បញរង្ៀន។ ដូញេបោះអបករតូវ
ញរតៀមឲ្យានសាភ រៈទំង្អស់ញនោះ មុននឹង្ចាប់ញផឋើមបញរង្ៀនញមញរៀន។ 

 
ឧទហរត៍៖ 

សាភ រៈបញរង្ៀន៖ កាឋ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត  ល់ ឯកសារសរាប់ណេកជូ្ន។ 
 
 

៥.២.៣.  វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់  
ជាវធីិសាស្តសថបញរង្ៀនតាមណបបអនថរសកមមមួយេំនួន ណដលរតូវយកមកញរបើរ ស់កបុង្

ការបញរង្ៀន សរាប់ញមញរៀននីមួយៗ។ 
 

ឧទហរត៍៖ 

វធីិសាស្តសថបញរង្ៀន៖ ការបំផុសរំនិត ការពិភាកាញសរ ីនិង្ការរូររបូ។ 

 
៥.២.៤. ដំញតើ រការ/រយៈញពល  

កូញឡានខាង្ញឆ្វង្ទដទនតារាង្ញនោះ  ានកំតត់អំពីជំ្ហ្គននីមួយៗ   ញដើមផយីកមក 
អនុវតថតាមកបុង្ញពលបញរង្ៀនញមញរៀន។ កូញឡានខាង្សាឋ  ំ បងាា ញរយៈញពលណដលរតូវការ
ចំា េ់សរាប់ជំ្ហ្គននីមួយៗ។ រយៈញពលសរបុញដើមផបីញរង្ៀនញមញរៀនានបងាា ញញៅេុង្
ខាង្ញរកាមទនតារាង្។ តារាង្ញនោះានសារៈសំខាន់ណាស់សរាប់ញរៀបេំរញបៀបវារៈ។ 
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៥. កិចចណតងការបសរងៀន 
កិេចណតង្ការបញរង្ៀន រឺញរបៀបដូេជាណផនទីបងាា ញផលូ វញយើង្។ របសិនញបើ ញយើង្េង់្ញៅ

កណនលង្ណាមួយ ណតញយើង្សាគ ល់ផលូវមិនេាស់ ញយើង្អាេញរបើណផនទីញដើមផរីកផលូវ។ ញយើង្រតូវរក
ញមើលកណនលង្ចាប់ញផឋើម និង្កណនលង្ណដលញយើង្រតូវញៅ ញយើង្ក៏រតូវរកញមើលកណនលង្ណដលញយើង្
រតូវឆ្លង្កាត់មុនញៅដល់ញោលញៅណដរ។ បលង់្ញមញរៀនានមុែងារដូេោប នឹង្ណផនទីណដរ។ 
កណនលង្ចាប់ញផឋើមជាញោលបំតង្ញមញរៀន រឯីញោលញៅេុង្ញរកាយជាការសញរមេញោល
បំតង្ទនញមញរៀន។ ប៉ាុណនថញដើមផញីៅដល់ញោលញៅញនោះ ានជំ្ហ្គនញរេើនណដលរតូវ្ន 
ញដើមផឲី្យ នសញរមេញោលញៅញនោះ។ 

 
ទំរង់្ញមញរៀនកបុង្ញសៀវញៅញនោះ ណេកជា៨ណផបក។ កបុង្ញនោះរមួានអតទបទញមញរៀន ណដល

អបកនឹង្យកមកបញរង្ៀន និង្កិេចណតង្ការសរាប់បញរង្ៀនញមញរៀន ណដលណបង្ណេកជា៧ណផបក   
តូេៗ។ ានដូេជា៖ ញោលបំតង្ សាភ រៈ វធីិសាស្តសថណដលរតូវញរបើ របអប់ដំញតើ រការ និង្
ញពលញវោ  ញសេកថីណតនំណដល នោក់ញៅកបុង្ជំ្ហ្គនមួយៗ និង្សញង្ខប។ ខាង្ញរកាម
ញនោះ រឺជាញសេកឋីពនយល់រតួសៗអំពីជំ្ហ្គនសំខាន់នីមួយៗទំង្ញនោះ។ 
 

៥.១. អតាបទសមសរៀន 
អតទបទញមញរៀនានព័ត៌ានអំពីរបធានបទណដលរតូវបញរង្ៀន។ ឧទហរត៍ របសិន 

ញបើញមញរៀនសថីអំពី សិទនិមនុសស អតទបទញមញរៀននឹង្ានប ច្ូ លព័ត៌ានអំពី ញតើសិទនិមនុសសជា
អវី ញតើសិទនិមនុសសមកពីណា និង្ផថល់ឧទហរត៍ែលោះៗពីរបញភទែុសៗោប ទនសិទនិមនុសស។ 
ជាធមមតាអតទបទញមញរៀនានប ច្ូ លរមួភាពណដល ក់ព័នននឹង្ញមញរៀនផង្ណដរ។ 
 

៥.២. សមសរៀន 
       ៥.២.១. ញោលបំតង្  
ញោលបំតង្ទនញមញរៀនរឺជាអវីណដលអបកេូលរមួរបផីរតូវញរៀន និង្យល់ញោយញរៀន 

ញមញរៀនញនោះ។ 
 
 
 

ឧទហរត៍៖ 

ញោលបំតង្៖ អបកេូលរមួនឹង្រិតអំពីញតើសិទនិមនុសសជាអវី សិទនិមកពីណា 
និង្ញហតុអវីចំា េ់រតវូដឹង្ពីសិទនិមនុសស។ 

 
៥.២.២ សាភ រៈ  

ញនោះរឺជាប ជ្ ីសាភ រៈណដលញយើង្រតូវការចំា េ់សរាប់បញរង្ៀន។ ដូញេបោះអបករតូវ
ញរតៀមឲ្យានសាភ រៈទំង្អស់ញនោះ មុននឹង្ចាប់ញផឋើមបញរង្ៀនញមញរៀន។ 

 
ឧទហរត៍៖ 

សាភ រៈបញរង្ៀន៖ កាឋ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត  ល់ ឯកសារសរាប់ណេកជូ្ន។ 
 
 

៥.២.៣.  វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់  
ជាវធីិសាស្តសថបញរង្ៀនតាមណបបអនថរសកមមមួយេំនួន ណដលរតូវយកមកញរបើរ ស់កបុង្

ការបញរង្ៀន សរាប់ញមញរៀននីមួយៗ។ 
 

ឧទហរត៍៖ 

វធីិសាស្តសថបញរង្ៀន៖ ការបំផុសរំនិត ការពិភាកាញសរ ីនិង្ការរូររបូ។ 

 
៥.២.៤. ដំញតើ រការ/រយៈញពល  

កូញឡានខាង្ញឆ្វង្ទដទនតារាង្ញនោះ  ានកំតត់អំពីជំ្ហ្គននីមួយៗ   ញដើមផយីកមក 
អនុវតថតាមកបុង្ញពលបញរង្ៀនញមញរៀន។ កូញឡានខាង្សាឋ  ំ បងាា ញរយៈញពលណដលរតូវការ
ចំា េ់សរាប់ជំ្ហ្គននីមួយៗ។ រយៈញពលសរបុញដើមផបីញរង្ៀនញមញរៀនានបងាា ញញៅេុង្
ខាង្ញរកាមទនតារាង្។ តារាង្ញនោះានសារៈសំខាន់ណាស់សរាប់ញរៀបេំរញបៀបវារៈ។ 
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ឧទហរត៍៖ 

ដំសណើ រការ រយៈសពល  
(គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១៖ ការបំផុសរំនិត និង្ ការពិភាកាញោយញសរ ី ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២៖ បទបងាា ញព័ត៌ានញៅណផបកទី១ និង្ទី២ ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣៖ ការពិភាការកុមតូេ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤៖ ការញធវើបទបងាា ញរបស់រកមុនីមួយៗ ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥៖ ការសញង្ខប  ១០ នទី 

េរបុ៖  ៨០ នទី 

 
៥.២.៥. ញសេកឋីណតនំសរាប់ការសរមបសរមលួ  

ណផបកទនញសេកថីណតនំសរាប់ការសរមបសរមួលញៅកបុង្ញសៀវញៅញនោះពនយល់លមែិត ពី
រញបៀបអនុវតថជំ្ហ្គនទំង្អស់ញៅកបុង្ញមញរៀនញនោះ ដូេណដលានញៅកបុង្របអប់ដំញតើ រការ ។ 
ណផបកទនញសេកថីណតនំញនោះរតូវ នណបង្ណេកជាជំ្ហ្គនៗ និង្ានសញង្ខបេំនុេសំខាន់ទន  
ញមញរៀន   ជាមួយនឹង្រនលឹោះណដលនឹង្ជួ្យអបកកបុង្ការបញរង្ៀនញមញរៀនញអាយានរបសិទិនភាព។ 

 
៥.២.៦. េញមលើយណដលអាេទទួលយក ន 

 ញបើសិនជាានសំនួរញៅកបុង្ញមញរៀន  ណដលសួររកព័ត៌ានជាជាង្រំនិតញយបល់ ញនោះ
ណដលអាេទទួលយក នក៏រតូវ នប ច្ូ លញៅកបុង្ញមញរៀនណដរ។ 
 

៥.២.៧. សញង្ខប 
ញោលញៅទនការសញង្ខបញនោះរឺញដើមផវីាយតទមលថា ញតើញោលបំតង្ទនញមញរៀន ន

សញរមេណដរឬញទ។ វាសំខាន់ណាស់ណដលញយើង្មិនរោន់ណតសញង្ខបព័ត៌ានញៅកបុង្ញមញរៀន
ញនោះញទ ញរ ោះថា ការញធវើណបបញនោះមិនអនុញ្ញដ តឲ្យអបកញផធៀង្ផ្ទធ ត់ដឹង្ថា អបកេូលរមួ នញរៀន
ញេោះ ឬមិនញេោះេំតុេសំខាន់ៗទនញមញរៀនញឡើយ។ ដូញេបោះអបកអាេញផធៀង្ផ្ទធ ត់ថា ញតើការ

បញរង្ៀន នសញរមេ ឬមិន នសញរមេញោលបំតង្ទនញមញរៀនញោយញរបើសកមមភាពែលោះៗ 
ដូេជា សំតួរ េញមលើយ ញោយសំុអបកេូលរមួឲ្យសញង្ខបញមញរៀន ឬញោយការញលង្ណលផង្     
សបាយៗ ដូេជាសំតួរលផង្រ ជាញ ជាញដើម។ 
 

៦. រាំនញ រមប រមួល 
អបកសរមបសរមួលរតូវរិតឲ្យ នដិតដល់ពីាតិកាញមញរៀន ការណតនំសរាប់ញធវើ

លំហ្គត់ និង្ពីសាភ រៈចំា េ់ននសរាប់ការបញរង្ៀន។ ជាមួយោប ញនោះណដរ អបកសរមប
សរមួលរតូវយល់ពីឥរយិបថ ឬអាកបផកិរយិែលួនឯង្កបុង្ញពលសរមបសរមួល និង្ណសវង្រក
វធីិសមស្សបសរាប់បញរង្ៀនញមញរៀន។ រតូវចំាថា ញយើង្រតូវសំណដង្អាកបផកិរយិណដលរកុម
ទំង្មូលអាេញោរព ន ញហើយពួកោត់ក៏ានអារមមត៍ថាពួកោត់ នទទួលការញោរពពី
អបកបញរង្ៀន   និង្ានអារមមត៍សបាយរកីរាយ   កបុង្ការេូលរមួសកមមភាពកបុង្វរគបតថុ ោះ            
បណាថ ល ។ ណផបកបនថញទៀតញនោះានរ ប់ពីជំ្ហ្គន និង្ជំ្នញែលោះៗញទៀត ណដលអាេជួ្យ 
ឲ្យអបកសរមបសរមលួញធវើការងាររបកបញោយរបសិទនិភាព។ 

 
ដំបូង្វាហ្គក់ដូេជាានេំនុេញរេើនណាស់ ញដើមផីរតូវេង្ចំាឲ្យអស់ ប៉ាុណនថយូរៗញៅវា

នឹង្កាល យញៅជាជំ្នញណដលអបកាន និង្ទទួល នមកពីការអនុវតថញោយផ្ទធ ល់ញោយ
សវ័យរបវតថិ។ 
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ឧទហរត៍៖ 

ដំសណើ រការ រយៈសពល  
(គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១៖ ការបំផុសរំនិត និង្ ការពិភាកាញោយញសរ ី ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២៖ បទបងាា ញព័ត៌ានញៅណផបកទី១ និង្ទី២ ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣៖ ការពិភាការកុមតូេ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤៖ ការញធវើបទបងាា ញរបស់រកមុនីមួយៗ ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥៖ ការសញង្ខប  ១០ នទី 

េរបុ៖  ៨០ នទី 

 
៥.២.៥. ញសេកឋីណតនំសរាប់ការសរមបសរមលួ  

ណផបកទនញសេកថីណតនំសរាប់ការសរមបសរមួលញៅកបុង្ញសៀវញៅញនោះពនយល់លមែិត ពី
រញបៀបអនុវតថជំ្ហ្គនទំង្អស់ញៅកបុង្ញមញរៀនញនោះ ដូេណដលានញៅកបុង្របអប់ដំញតើ រការ ។ 
ណផបកទនញសេកថីណតនំញនោះរតូវ នណបង្ណេកជាជំ្ហ្គនៗ និង្ានសញង្ខបេំនុេសំខាន់ទន  
ញមញរៀន   ជាមួយនឹង្រនលឹោះណដលនឹង្ជួ្យអបកកបុង្ការបញរង្ៀនញមញរៀនញអាយានរបសិទិនភាព។ 

 
៥.២.៦. េញមលើយណដលអាេទទួលយក ន 

 ញបើសិនជាានសំនួរញៅកបុង្ញមញរៀន  ណដលសួររកព័ត៌ានជាជាង្រំនិតញយបល់ ញនោះ
ណដលអាេទទួលយក នក៏រតូវ នប ច្ូ លញៅកបុង្ញមញរៀនណដរ។ 
 

៥.២.៧. សញង្ខប 
ញោលញៅទនការសញង្ខបញនោះរឺញដើមផវីាយតទមលថា ញតើញោលបំតង្ទនញមញរៀន ន

សញរមេណដរឬញទ។ វាសំខាន់ណាស់ណដលញយើង្មិនរោន់ណតសញង្ខបព័ត៌ានញៅកបុង្ញមញរៀន
ញនោះញទ ញរ ោះថា ការញធវើណបបញនោះមិនអនុញ្ញដ តឲ្យអបកញផធៀង្ផ្ទធ ត់ដឹង្ថា អបកេូលរមួ នញរៀន
ញេោះ ឬមិនញេោះេំតុេសំខាន់ៗទនញមញរៀនញឡើយ។ ដូញេបោះអបកអាេញផធៀង្ផ្ទធ ត់ថា ញតើការ

បញរង្ៀន នសញរមេ ឬមិន នសញរមេញោលបំតង្ទនញមញរៀនញោយញរបើសកមមភាពែលោះៗ 
ដូេជា សំតួរ េញមលើយ ញោយសំុអបកេូលរមួឲ្យសញង្ខបញមញរៀន ឬញោយការញលង្ណលផង្     
សបាយៗ ដូេជាសំតួរលផង្រ ជាញ ជាញដើម។ 
 

៦. រាំនញ រមប រមួល 
អបកសរមបសរមួលរតូវរិតឲ្យ នដិតដល់ពីាតិកាញមញរៀន ការណតនំសរាប់ញធវើ

លំហ្គត់ និង្ពីសាភ រៈចំា េ់ននសរាប់ការបញរង្ៀន។ ជាមួយោប ញនោះណដរ អបកសរមប
សរមួលរតូវយល់ពីឥរយិបថ ឬអាកបផកិរយិែលួនឯង្កបុង្ញពលសរមបសរមួល និង្ណសវង្រក
វធីិសមស្សបសរាប់បញរង្ៀនញមញរៀន។ រតូវចំាថា ញយើង្រតូវសំណដង្អាកបផកិរយិណដលរកុម
ទំង្មូលអាេញោរព ន ញហើយពួកោត់ក៏ានអារមមត៍ថាពួកោត់ នទទួលការញោរពពី
អបកបញរង្ៀន   និង្ានអារមមត៍សបាយរកីរាយ   កបុង្ការេូលរមួសកមមភាពកបុង្វរគបតថុ ោះ            
បណាថ ល ។ ណផបកបនថញទៀតញនោះានរ ប់ពីជំ្ហ្គន និង្ជំ្នញែលោះៗញទៀត ណដលអាេជួ្យ 
ឲ្យអបកសរមបសរមលួញធវើការងាររបកបញោយរបសិទនិភាព។ 

 
ដំបូង្វាហ្គក់ដូេជាានេំនុេញរេើនណាស់ ញដើមផីរតូវេង្ចំាឲ្យអស់ ប៉ាុណនថយូរៗញៅវា

នឹង្កាល យញៅជាជំ្នញណដលអបកាន និង្ទទួល នមកពីការអនុវតថញោយផ្ទធ ល់ញោយ
សវ័យរបវតថិ។ 
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 ៦.១. ការសតៀមសរៀបចាំ 

របសិនញបើអបកញេោះចំាព័ត៌ានេាស់អស់ញហើយ ញនោះអបកនឹង្ានទំនុកេិតថញលើែលួន
ឯង្ខាល ំង្ជាង្មុនថាអបកនឹង្អាេបញរង្ៀន នកាន់ណតលែ ញហើយអបកេូលរមួនឹង្កាន់ណតទុកេិតថ
ញលើសមតទភាពកបុង្ការបញរង្ៀនរបស់អបកញរេើនជាង្មុនណដរ។ រតូវចំាថា ញយើង្រតូវណសវង្យល់
ឲ្យ នេាស់ោស់ពីព័ត៌ាន ឬេំញតោះដឹង្ណាណដលញយើង្ញរជ្ើសញរ ើសមកបញរង្ៀន ញហើយ
រតូវដឹង្ថា ញតើសាភ រៈអវីែលោះណដលរតវូការចំា េ់សរាប់ញពលបញរង្ៀន និង្ញសេកថីណតនំ
ណាែលោះណដលអបករតូវផថល់ដល់អបកេូលរមួ។ 

រតូវញធវើញអាយរ ដកថា កណនលង្ញរៀន អាហ្គរសរមន់ ឯកសារញមញរៀន សាភ រៈ និង្
ឧបករត៍សរាប់បញរង្ៀនចាំ េ់នន រតូវ នញរៀបេំរេួរាល់ជាមុនយ៉ាង្ញហ្គេណាស់ក៏
មួយស ថ ហ៍មុនញពលញបើកវរគបតថុ ោះបណាថ លណដរ។ 

រតូវញធវើញអាយរ កដថា អបកដឹង្ពីព័ត៌ានលមែិត ទនញរឿង្រា៉ា វរបស់អបកេូលរមួ។ 
ញសៀវញៅញនោះ រឺសរាប់សហរមន៍ណដលកំពុង្របឈមនឹង្ការរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ 
និង្សហរមន៍ណដលរង្ការឈឺចាប់ញោយសារណតការបញតថ ញញេញ និង្កំពុង្ពុោះ រណសវង្
រកដំញណាោះស្សាយ។ ញមញរៀនមួយេំនួន អបកេូលរមួនឹង្ញរបើករតីញរឿង្របស់ែលួនផ្ទធ ល់ញដើមផី
ញរៀនពីផបត់រំនិត និង្ជំ្នញេរចា ដូញេបោះវាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកសរមបសរមលួ
រតូវានរំនិតែលោះៗ ក់ព័នននឹង្ញរឿង្រា៉ា វពិត និង្ភារីណដល ក់ព័នន ញដើមផីជួ្យអបកកបុង្ការ
ណតនំអបកេូលរមួ។ 

 ៦.២. ការរគបរ់គងសពលសវលា 
រតូវញេោះបត់ណបនតាមសាទ នការត៍ និង្កាលៈញទសៈ។ ញបើសិនអបកេូលរមួយល់ថា  

ញមញរៀនពិ កយល់ញពក អបកអាេផថល់ញពលបណនទមឲ្យ នណវង្ជាង្ញពលកំតត់បនថិេ និង្
សមលមមឲ្យពួកោត់។ ញបើសិនពួកោត់ថាញមញរៀនស្សួលញពក ឬថាពួកោត់ញេោះដឹង្ញរេើនពី
របធានបទទនញមញរៀនញនោះញហើយ ញនោះអបកអាេបញង្ាើនញលផឿន និង្ប ច្ ប់ញមញរៀនមុនញពល
កំតត់ក៏ ន។ ប៉ាុណនថរតូវចំាថា ញបើសិនអបកញរៀបេំកមមវធីិបញរង្ៀនញរេើន និង្រតូវបញរង្ៀន
របធានបទជាញរេើន ញពលញនោះអបករតូវណតញោរពតាមកាលវភិារណដល នញរៀបេំរេួមកតាម 
ណដលអបកអាេញធវើញៅ ន។ 

 

 ៦.៣. កាយវិការ 
អបកសរមបសរមួលរតូវសំណដង្ឲ្យអបកេូលរមួដឹង្ថា អបកានេិតថសាទរ និង្េង់្       

បញរង្ៀន។ ញពលឈររតវូឈរឲ្យរតង់្ែលួន និង្ទន់ភលន់។ រតូវញដើរញៅមកញៅកបុង្ថាប ក់ទំង្មូល
ញៅញពលបញរង្ៀន។ រតូវរទំពញមើលញៅអបកេូលរមួឲ្យ នររប់ៗោប  មិនរតវូសំទផឹង្ញៅញរកាម 
ឬសំទផងឹ្ញៅញរៅតាមបង្ែួេញទផើយ។ ញហើយក៏មិនរតូវរទំពញមើលណតអបកណដលញៅជួ្រខាង្មុែ
ប៉ាុញណាត ោះញទ រតូវរពឹំង្ញមើលឲ្យ នររប់រជ្ុង្ញរជាយ។ កាយវកិាររបស់អបកមិនរួរបង្ាញអាយឲ្យ
អបកេូលរមួានភាពញទើសទល់ញទផើយ ។ ឧទហរត៍ អបកមិនរតូវេង្ែុលមុែអបកេូលរមួណា
ាប ក់ញទផើយ។ ញបើសិនអបកណាាប ក់កំពុង្ញឆ្លើយនឹង្សំតួរ កំុបនធុេបងាែ ក់ោត់ ឬសមលឹង្ោត់
កបុង្ន័យញមើសស្សាលញទផើយ ។ រតូវសណមថង្ភាពសាទរ និង្ការញលើកទឹកេិតថឲ្យពួកោត់វញិ 
ញោយញ ល កយសរញសើរញោយសុេចេិតថ ញហើយរបសិនញបើចំា េ់រតូវណកតរមូវេញមលើយ រតូវ
ញធវើញោយសុភាពរាបសារ និង្របកបញោយញសេកថីញោរព។ 

 ៦.៤. សរៀ វាងការសធវីបទឧសទ  
 ញយើង្ញរេើនរេទផំថា បទឧញទធសជាវធីិានរបសិទនិភាពជាង្ញរកបុង្ការបញរង្ៀនេំញតោះ
ដឹង្ថមីៗ។ ណតវាមិនណមនដូញចាប ោះញទផើយ។ ដូេណដលញយើង្ នពិភាកាមកពីខាង្ញលើរេូមក 
ញហើយ បទឧញទធសណដលវធីិណដលទទួល នលទនផលតិេតួេបំផុត។ វធីិសាស្តសថបញរង្ៀន
ណដលញយើង្ នពិភាកាខាង្ញលើជាវធីិយកមកបតថុ ោះបណាថ លេំញតោះដឹង្ថមី ញោយញជ្ៀស
វាង្ការញធវើបទឧញទធសញនោះ។ ញបើសិនកបុង្ញពលបញរង្ៀន អបកចាប់អារមមត៍ថា អបកនិយយ
ញរេើនញពកញលើណផបកណាមួយញៅញពលបញរង្ៀន េូរឈប់បនថិេសិន ញហើយផ្ទល ស់រញបៀប
បញរង្ៀនមកជាការសួរសំតួរ ឬញលើកឲ្យថាប ក់ញធវើសកមមភាពណាមួយញដើមផីបថូរបរយិកាស។ 
ជាញឹកញប់ណាស់ណដលញរអាេបំណបលង្ញមញរៀនតាមណបបបទឧញទធស មកជាការបញរង្ៀន 
ណដលានអនថរសកមមវញិ ញោយញលើកជាសំតួរដល់រកុមទំង្មូល និង្ញបើឲ្យានការ
ពិភាកាោប កបុង្រកុម។ ញធវើយ៉ាង្ញនោះ អបកេូលរមួអាេណសវង្យល់ពីព័ត៌ានញោយែលួនឯង្ មិន
ចំា េ់ញយើង្បកស្សាយញរេើនញពកញទ។ ញបើញទោះជាវធីិញរកាយញនោះេំណាយញពលយូរបនថិេ
ណមន ប៉ាុណនថវាអាេញធវើឲ្យញមញរៀនានការចាប់អារមមត៍ខាល ំង្ និង្ានរបសិទនិភាពសរាប់អបក
មកេូលរមួជាង្ការញរ ករ ជ្ញណតាប ក់ឯង្ ដូេជា ការញធវើបទឧបញទស។ 

 



21សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

 ៦.១. ការសតៀមសរៀបចាំ 

របសិនញបើអបកញេោះចំាព័ត៌ានេាស់អស់ញហើយ ញនោះអបកនឹង្ានទំនុកេិតថញលើែលួន
ឯង្ខាល ំង្ជាង្មុនថាអបកនឹង្អាេបញរង្ៀន នកាន់ណតលែ ញហើយអបកេូលរមួនឹង្កាន់ណតទុកេិតថ
ញលើសមតទភាពកបុង្ការបញរង្ៀនរបស់អបកញរេើនជាង្មុនណដរ។ រតូវចំាថា ញយើង្រតូវណសវង្យល់
ឲ្យ នេាស់ោស់ពីព័ត៌ាន ឬេំញតោះដឹង្ណាណដលញយើង្ញរជ្ើសញរ ើសមកបញរង្ៀន ញហើយ
រតូវដឹង្ថា ញតើសាភ រៈអវីែលោះណដលរតវូការចំា េ់សរាប់ញពលបញរង្ៀន និង្ញសេកថីណតនំ
ណាែលោះណដលអបករតូវផថល់ដល់អបកេូលរមួ។ 

រតូវញធវើញអាយរ ដកថា កណនលង្ញរៀន អាហ្គរសរមន់ ឯកសារញមញរៀន សាភ រៈ និង្
ឧបករត៍សរាប់បញរង្ៀនចាំ េ់នន រតូវ នញរៀបេំរេួរាល់ជាមុនយ៉ាង្ញហ្គេណាស់ក៏
មួយស ថ ហ៍មុនញពលញបើកវរគបតថុ ោះបណាថ លណដរ។ 

រតូវញធវើញអាយរ កដថា អបកដឹង្ពីព័ត៌ានលមែិត ទនញរឿង្រា៉ា វរបស់អបកេូលរមួ។ 
ញសៀវញៅញនោះ រឺសរាប់សហរមន៍ណដលកំពុង្របឈមនឹង្ការរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ 
និង្សហរមន៍ណដលរង្ការឈឺចាប់ញោយសារណតការបញតថ ញញេញ និង្កំពុង្ពុោះ រណសវង្
រកដំញណាោះស្សាយ។ ញមញរៀនមួយេំនួន អបកេូលរមួនឹង្ញរបើករតីញរឿង្របស់ែលួនផ្ទធ ល់ញដើមផី
ញរៀនពីផបត់រំនិត និង្ជំ្នញេរចា ដូញេបោះវាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកសរមបសរមលួ
រតូវានរំនិតែលោះៗ ក់ព័នននឹង្ញរឿង្រា៉ា វពិត និង្ភារីណដល ក់ព័នន ញដើមផីជួ្យអបកកបុង្ការ
ណតនំអបកេូលរមួ។ 

 ៦.២. ការរគបរ់គងសពលសវលា 
រតូវញេោះបត់ណបនតាមសាទ នការត៍ និង្កាលៈញទសៈ។ ញបើសិនអបកេូលរមួយល់ថា  

ញមញរៀនពិ កយល់ញពក អបកអាេផថល់ញពលបណនទមឲ្យ នណវង្ជាង្ញពលកំតត់បនថិេ និង្
សមលមមឲ្យពួកោត់។ ញបើសិនពួកោត់ថាញមញរៀនស្សួលញពក ឬថាពួកោត់ញេោះដឹង្ញរេើនពី
របធានបទទនញមញរៀនញនោះញហើយ ញនោះអបកអាេបញង្ាើនញលផឿន និង្ប ច្ ប់ញមញរៀនមុនញពល
កំតត់ក៏ ន។ ប៉ាុណនថរតូវចំាថា ញបើសិនអបកញរៀបេំកមមវធីិបញរង្ៀនញរេើន និង្រតូវបញរង្ៀន
របធានបទជាញរេើន ញពលញនោះអបករតូវណតញោរពតាមកាលវភិារណដល នញរៀបេំរេួមកតាម 
ណដលអបកអាេញធវើញៅ ន។ 

 

 ៦.៣. កាយវិការ 
អបកសរមបសរមួលរតូវសំណដង្ឲ្យអបកេូលរមួដឹង្ថា អបកានេិតថសាទរ និង្េង់្       

បញរង្ៀន។ ញពលឈររតវូឈរឲ្យរតង់្ែលួន និង្ទន់ភលន់។ រតូវញដើរញៅមកញៅកបុង្ថាប ក់ទំង្មូល
ញៅញពលបញរង្ៀន។ រតូវរទំពញមើលញៅអបកេូលរមួឲ្យ នររប់ៗោប  មិនរតវូសំទផឹង្ញៅញរកាម 
ឬសំទផងឹ្ញៅញរៅតាមបង្ែួេញទផើយ។ ញហើយក៏មិនរតូវរទំពញមើលណតអបកណដលញៅជួ្រខាង្មុែ
ប៉ាុញណាត ោះញទ រតូវរពឹំង្ញមើលឲ្យ នររប់រជ្ុង្ញរជាយ។ កាយវកិាររបស់អបកមិនរួរបង្ាញអាយឲ្យ
អបកេូលរមួានភាពញទើសទល់ញទផើយ ។ ឧទហរត៍ អបកមិនរតូវេង្ែុលមុែអបកេូលរមួណា
ាប ក់ញទផើយ។ ញបើសិនអបកណាាប ក់កំពុង្ញឆ្លើយនឹង្សំតួរ កំុបនធុេបងាែ ក់ោត់ ឬសមលឹង្ោត់
កបុង្ន័យញមើសស្សាលញទផើយ ។ រតូវសណមថង្ភាពសាទរ និង្ការញលើកទឹកេិតថឲ្យពួកោត់វញិ 
ញោយញ ល កយសរញសើរញោយសុេចេិតថ ញហើយរបសិនញបើចំា េ់រតូវណកតរមូវេញមលើយ រតូវ
ញធវើញោយសុភាពរាបសារ និង្របកបញោយញសេកថីញោរព។ 

 ៦.៤. សរៀ វាងការសធវីបទឧសទ  
 ញយើង្ញរេើនរេទផំថា បទឧញទធសជាវធីិានរបសិទនិភាពជាង្ញរកបុង្ការបញរង្ៀនេំញតោះ
ដឹង្ថមីៗ។ ណតវាមិនណមនដូញចាប ោះញទផើយ។ ដូេណដលញយើង្ នពិភាកាមកពីខាង្ញលើរេូមក 
ញហើយ បទឧញទធសណដលវធីិណដលទទួល នលទនផលតិេតួេបំផុត។ វធីិសាស្តសថបញរង្ៀន
ណដលញយើង្ នពិភាកាខាង្ញលើជាវធីិយកមកបតថុ ោះបណាថ លេំញតោះដឹង្ថមី ញោយញជ្ៀស
វាង្ការញធវើបទឧញទធសញនោះ។ ញបើសិនកបុង្ញពលបញរង្ៀន អបកចាប់អារមមត៍ថា អបកនិយយ
ញរេើនញពកញលើណផបកណាមួយញៅញពលបញរង្ៀន េូរឈប់បនថិេសិន ញហើយផ្ទល ស់រញបៀប
បញរង្ៀនមកជាការសួរសំតួរ ឬញលើកឲ្យថាប ក់ញធវើសកមមភាពណាមួយញដើមផីបថូរបរយិកាស។ 
ជាញឹកញប់ណាស់ណដលញរអាេបំណបលង្ញមញរៀនតាមណបបបទឧញទធស មកជាការបញរង្ៀន 
ណដលានអនថរសកមមវញិ ញោយញលើកជាសំតួរដល់រកុមទំង្មូល និង្ញបើឲ្យានការ
ពិភាកាោប កបុង្រកុម។ ញធវើយ៉ាង្ញនោះ អបកេូលរមួអាេណសវង្យល់ពីព័ត៌ានញោយែលួនឯង្ មិន
ចំា េ់ញយើង្បកស្សាយញរេើនញពកញទ។ ញបើញទោះជាវធីិញរកាយញនោះេំណាយញពលយូរបនថិេ
ណមន ប៉ាុណនថវាអាេញធវើឲ្យញមញរៀនានការចាប់អារមមត៍ខាល ំង្ និង្ានរបសិទនិភាពសរាប់អបក
មកេូលរមួជាង្ការញរ ករ ជ្ញណតាប ក់ឯង្ ដូេជា ការញធវើបទឧបញទស។ 

 



22 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

 ៦.៥. រតួតពិនិតយការយលដ់ឹងរប អ់នកច ៊ូលរមួ 
 អបកសរមបសរមួលលែ រតូវញេោះរតតួពិនិតយញមើលការយល់ដឹង្ពីរបធានបទរបស់អបក 
េូលរមួររប់ដំណាក់កាលទនការបញរង្ៀន។ កំុចំាញមញរៀនអស់មួយញា៉ាង្ញហើយ ញទើបសួរអបក
េូលរមួ “យល់ឬញទ?” អបកអាេញផធៀង្ផ្ទធ ត់ការយល់ដឹង្របស់អបកេូលរមួញរៀង្រាល់ ២ឬ៣ នទី
មថង្ ញោយញលើកជាសំតួរពីរបធានបទកំពុង្បញរង្ៀន ឬសំុឲ្យអបកណាាប ក់សម័ររេិតថសញង្ខប
ញមញរៀន ណដលញទើប នញរៀន។ េូរចំាថា មិនរតូវឲ្យអបកណដលានសញមលង្ខាល ំង្ (េាស់) ឬអបក
ានសាម រតីរងឹ្ាំញទផើង្សញង្ខបញនោះញទ។ រតូវញេោះពិនិតយអបកេូលរួមណដលមិនសូវ ននិយយ
ក៏ នយល់ដឹង្ពីញមញរៀនញនោះណដរ។ 

 ៦.៦. ការសលីកទឹកចិតតអនកច ៊ូលរមួណដលស ងៀមស្ថង ត ់
 ញសធើរណតររប់វរគបតថុ ោះបណាថ លណតង្ណតានអបកេូលរមួែលោះញៅញសងៀមសាង ត់ (មិនសូវ
និយយសថី) ញោយសារភាពខាម សញអៀន ឬញោយសារមិនសូវយល់ញមញរៀន។ ានករតីែលោះ 
ស្តសថី ឬជ្នជាតិញដើមភារតិេញរេើនណតញៅញសងៀមសាង ត់ ញហើយមិនសូវហ្គនញឆ្លើយសំតួរញទ ញបើ
ញទោះជាដឹង្ពីេញមលើយហបឹង្ក៏ញោយ។   រតូវពាយមញធវើយ៉ាង្ណា  ញដើមផីឲ្យពួកោត់ានអារមមត៍កក់ញៅថ រកីរាយ និង្ធូរ
ស្សាលកបុង្អារមមត៍យ៉ាង្ណា ញោយឧសាហ៍ញញឹមរាក់ទក់ដល់ពួកោត់ និង្យកេិតថ
ទុកោក់នឹង្ពួកោត់។ អបកអាេសាកលផង្ញលើកទឹកេិតថពួកោត់ឲ្យញឆ្លើយ សំតួរ ឬញទផើង្ញធវើ
ជាតំណាង្កបុង្រកុមរបស់ែលួន ញហើយផថល់ការសាទរដល់ពួកោត់ ញៅញពលណដលពួកោត់
េូលរមួយ៉ាង្សកមមកបុង្សកមមភាពណាមួយ។  ញពលសំរាកញបើអាេញធវើញៅ ន  ញឆ្លៀតឱកាស
សាកសួររាក់ទក់ជាមួយនឹង្ពួកោត់បណនទមញទៀត ញរ ោះពួកោត់អាេានអារមមត៍សនធន
ជាមួយអបកពីអវី ណដលពួកោត់ញទើប នញរៀន ឬេង់្សួរអបកពីអវីមួយទក់ទិននឹង្ញមញរៀន។ 

 ៦.៧. កស្ថងទាំនកទ់ាំនងលអជ្ញមយួអនកច ៊ូលរមួ 
 អបករតូវពាយមេង្មិតថភាពនឹង្អបកេូលរមួទំង្ទាយញោយញធវើតាមឧទហរត៍ដូេ 
ខាង្ញរកាម៖ 

 ជ្រាបសួរពួកោត់ ញពលេូលមកដល់បនធប់បតថុ ោះបណាថ ល 
 ញៅពួកោត់ឲ្យសមតាមអាយុរបស់ពួកកាត់ 

 ញៅពួកោត់ឲ្យេំៗញ ម្ ោះ 
 សួរសំតួរដល់ពួកោត់ និង្រ ប់ពួកោត់ពីែលួនរបស់អបក 
 ញលើកទឹកេិតថអបកេូលរមួឲ្យសកមមកបុង្ញមញរៀន 
 និយយញៅកាន់ពួកោត់ាប ក់ទល់ាប ក់មុនចាប់ញផថើម និង្ញរកាយញពលេប់ញមញរៀន 
រពមទំង្កបុង្ញពលសរាក (ជាពិញសសជាមួយអបកណដលណតង្ណតញសងៀមសាង ត់) 

 ផថល់ឱកាសឲ្យអបកេូលរមួ នណេករណំលកអំពីញរឿង្រា៉ា វផ្ទធ ល់ែលួននន 
 េូលរមួពិសារអាហ្គរទថងរតង់្ជាមួយអបកេូលរមួ និង្ 
 សរញសើរេំញ ោះការែិតែំរបឹង្ណរបង្ និង្ការេូលរមួេំណតក រពមទំង្ញលើកទឹក
េិតថអបកណាណដលណតង្ណតញអៀនខាម សញរេើន ឬានការលំ កកបុង្ការយល់           
ញមញរៀន។ 

 ៦.៨. ណលែងថាមពល 
 វាសំខាន់ណដលអបករតូវណតញធវើយ៉ាង្ណា រកាេំណាប់អារមមត៍របស់អបកេូលរមួកបុង្វរគ 
បតថុ ោះបណាថ ល។ ញបើសិនជាអបកេូលរមួមិនចាប់អារមមត៍ ពួកោត់នឹង្មិនសាថ ប់ និង្មិនចាំ
នូវអវីណដលអបកសរមបួសរមួល នបញរង្ៀនញនោះញទ។ 
 
 មញធា យញដើមផីបញ ច្ ៀសបញ្ញា ញនោះរឺការញលង្ “ណលផង្ថាមពល” ែលីៗ េញនល ោះញពល
ញមញរៀន ឬញៅញពលណាណដលអបករិតថា អបកេូលរមួកំពុង្ណតធុញរទន់ ឬ ត់បង់្េំណាប់
អារមមត៍។ ជាញរឿយៗ អបកអាេរតូវការញលង្ណលផង្ថាមពលរហូតដល់េប់មួយទថង ឬក៏ញលង្
បនធ ប់ពីអាហ្គរទថងរតង់្ ញៅញពលណដលអបកេូលរមួានអារមមត៍ថាធុញរទន់។ ណលផង្
ថាមពលានដូេជា េំញរៀង្ ការរា ំ ណលផង្ញផសង្ៗ និទនញរឿង្ និង្សកមមភាពញផសង្ៗញទៀត 
ណដលញធវើញអាយអបកេូលរមួញៅណតបនថ និង្ទទួល នភាពសបាយរកីរាយ។ 
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 ៦.៥. រតួតពិនិតយការយលដ់ឹងរប អ់នកច ៊ូលរមួ 
 អបកសរមបសរមួលលែ រតូវញេោះរតតួពិនិតយញមើលការយល់ដឹង្ពីរបធានបទរបស់អបក 
េូលរមួររប់ដំណាក់កាលទនការបញរង្ៀន។ កំុចំាញមញរៀនអស់មួយញា៉ាង្ញហើយ ញទើបសួរអបក
េូលរមួ “យល់ឬញទ?” អបកអាេញផធៀង្ផ្ទធ ត់ការយល់ដឹង្របស់អបកេូលរមួញរៀង្រាល់ ២ឬ៣ នទី
មថង្ ញោយញលើកជាសំតួរពីរបធានបទកំពុង្បញរង្ៀន ឬសំុឲ្យអបកណាាប ក់សម័ររេិតថសញង្ខប
ញមញរៀន ណដលញទើប នញរៀន។ េូរចំាថា មិនរតូវឲ្យអបកណដលានសញមលង្ខាល ំង្ (េាស់) ឬអបក
ានសាម រតីរងឹ្ាំញទផើង្សញង្ខបញនោះញទ។ រតូវញេោះពិនិតយអបកេូលរួមណដលមិនសូវ ននិយយ
ក៏ នយល់ដឹង្ពីញមញរៀនញនោះណដរ។ 

 ៦.៦. ការសលីកទឹកចិតតអនកច ៊ូលរមួណដលស ងៀមស្ថង ត ់
 ញសធើរណតររប់វរគបតថុ ោះបណាថ លណតង្ណតានអបកេូលរមួែលោះញៅញសងៀមសាង ត់ (មិនសូវ
និយយសថី) ញោយសារភាពខាម សញអៀន ឬញោយសារមិនសូវយល់ញមញរៀន។ ានករតីែលោះ 
ស្តសថី ឬជ្នជាតិញដើមភារតិេញរេើនណតញៅញសងៀមសាង ត់ ញហើយមិនសូវហ្គនញឆ្លើយសំតួរញទ ញបើ
ញទោះជាដឹង្ពីេញមលើយហបឹង្ក៏ញោយ។   រតូវពាយមញធវើយ៉ាង្ណា  ញដើមផីឲ្យពួកោត់ានអារមមត៍កក់ញៅថ រកីរាយ និង្ធូរ
ស្សាលកបុង្អារមមត៍យ៉ាង្ណា ញោយឧសាហ៍ញញឹមរាក់ទក់ដល់ពួកោត់ និង្យកេិតថ
ទុកោក់នឹង្ពួកោត់។ អបកអាេសាកលផង្ញលើកទឹកេិតថពួកោត់ឲ្យញឆ្លើយ សំតួរ ឬញទផើង្ញធវើ
ជាតំណាង្កបុង្រកុមរបស់ែលួន ញហើយផថល់ការសាទរដល់ពួកោត់ ញៅញពលណដលពួកោត់
េូលរមួយ៉ាង្សកមមកបុង្សកមមភាពណាមួយ។  ញពលសំរាកញបើអាេញធវើញៅ ន  ញឆ្លៀតឱកាស
សាកសួររាក់ទក់ជាមួយនឹង្ពួកោត់បណនទមញទៀត ញរ ោះពួកោត់អាេានអារមមត៍សនធន
ជាមួយអបកពីអវី ណដលពួកោត់ញទើប នញរៀន ឬេង់្សួរអបកពីអវីមួយទក់ទិននឹង្ញមញរៀន។ 

 ៦.៧. កស្ថងទាំនកទ់ាំនងលអជ្ញមយួអនកច ៊ូលរមួ 
 អបករតូវពាយមេង្មិតថភាពនឹង្អបកេូលរមួទំង្ទាយញោយញធវើតាមឧទហរត៍ដូេ 
ខាង្ញរកាម៖ 

 ជ្រាបសួរពួកោត់ ញពលេូលមកដល់បនធប់បតថុ ោះបណាថ ល 
 ញៅពួកោត់ឲ្យសមតាមអាយុរបស់ពួកកាត់ 

 ញៅពួកោត់ឲ្យេំៗញ ម្ ោះ 
 សួរសំតួរដល់ពួកោត់ និង្រ ប់ពួកោត់ពីែលួនរបស់អបក 
 ញលើកទឹកេិតថអបកេូលរមួឲ្យសកមមកបុង្ញមញរៀន 
 និយយញៅកាន់ពួកោត់ាប ក់ទល់ាប ក់មុនចាប់ញផថើម និង្ញរកាយញពលេប់ញមញរៀន 
រពមទំង្កបុង្ញពលសរាក (ជាពិញសសជាមួយអបកណដលណតង្ណតញសងៀមសាង ត់) 

 ផថល់ឱកាសឲ្យអបកេូលរមួ នណេករណំលកអំពីញរឿង្រា៉ា វផ្ទធ ល់ែលួននន 
 េូលរមួពិសារអាហ្គរទថងរតង់្ជាមួយអបកេូលរមួ និង្ 
 សរញសើរេំញ ោះការែិតែំរបឹង្ណរបង្ និង្ការេូលរមួេំណតក រពមទំង្ញលើកទឹក
េិតថអបកណាណដលណតង្ណតញអៀនខាម សញរេើន ឬានការលំ កកបុង្ការយល់           
ញមញរៀន។ 

 ៦.៨. ណលែងថាមពល 
 វាសំខាន់ណដលអបករតូវណតញធវើយ៉ាង្ណា រកាេំណាប់អារមមត៍របស់អបកេូលរមួកបុង្វរគ 
បតថុ ោះបណាថ ល។ ញបើសិនជាអបកេូលរមួមិនចាប់អារមមត៍ ពួកោត់នឹង្មិនសាថ ប់ និង្មិនចាំ
នូវអវីណដលអបកសរមបួសរមួល នបញរង្ៀនញនោះញទ។ 
 
 មញធា យញដើមផីបញ ច្ ៀសបញ្ញា ញនោះរឺការញលង្ “ណលផង្ថាមពល” ែលីៗ េញនល ោះញពល
ញមញរៀន ឬញៅញពលណាណដលអបករិតថា អបកេូលរមួកំពុង្ណតធុញរទន់ ឬ ត់បង់្េំណាប់
អារមមត៍។ ជាញរឿយៗ អបកអាេរតូវការញលង្ណលផង្ថាមពលរហូតដល់េប់មួយទថង ឬក៏ញលង្
បនធ ប់ពីអាហ្គរទថងរតង់្ ញៅញពលណដលអបកេូលរមួានអារមមត៍ថាធុញរទន់។ ណលផង្
ថាមពលានដូេជា េំញរៀង្ ការរា ំ ណលផង្ញផសង្ៗ និទនញរឿង្ និង្សកមមភាពញផសង្ៗញទៀត 
ណដលញធវើញអាយអបកេូលរមួញៅណតបនថ និង្ទទួល នភាពសបាយរកីរាយ។ 
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៧. ការវាយតម្មល 

ញរកាយពីបញរង្ៀនេប់ ញយើង្រួរណតញធវើការវាយតទមលមួយញដើមផីេង់្ដឹង្ថា ញតើអបកេូលរមួ
ានអារមមត៍យ៉ាង្ណាេំញ ោះវរគបតថុ ោះបណាថ ល។ ដូញេបោះានណតការវាយតទមលប៉ាុញណាត ោះ
ណដលអាេឲ្យញយើង្ដឹង្អំពីបញ្ញា ញនោះ ន។ ការវាយតទមលអាេញធវើតាមរញបៀបញផសង្ៗោប ជា
ញរេើន និង្អាេញធវើ នញៅញពលែុសៗោប ណដរ។ ជាទូញៅ អបកអាេញធវើការវាយតទមលញៅញពល
េប់ញមញរៀននីមួយៗ ប៉ាុណនថការញធវើណបបញនោះអាេនំឲ្យអបកេូលរមួានការធុញរទន់បនថិេញហើយ 
អាេេំណាយញពលយូរ។ ការវាយតទមលដ៏លែបំផុតរឺញៅញពលេប់កមមវធីិកបុង្ទថងនីមួយៗ។ ញនោះ
ានន័យថា ញយើង្ញធវើការវាយតទមលជាញរៀង្រាល់ទថង។ ញពលែលោះ អបកអាេញធវើការវាយតទមលបតថុ ោះ
បណាថ លពីរ ឬបីស ថ ហ៍ញរកាយពីញរៀនេប់ ឬអាេមួយណែញរកាយក៏ នណដរ។ ការញធវើណបប
ញនោះ ជាវធីិមួយណដលអបកអាេញធវើការសាធ បសធង់្ពីការេង្ចំារបស់អបកេូលរមួផង្ េំញតោះដឹង្ 
និង្ជំ្នញណដលញទើប នញរៀនញៅកបុង្សាទ នភាពទនជី្វតិពួកោត់ណដរឬញទ។ 

អបកអាេញធវើការវាយតទមលញោយការនិយយ ញោយសួរសំតួរែលោះៗយ៉ាង្សាម ដ្ជា 
មួយអបកេូលរមួ។ ការញធវើណបបញនោះលែណាស់េំញ ោះអបកេូលរមួណដលមិនសូវញេោះអានអកសរ។ 
វធីិសាស្តសថកបុង្ការវាយតទមលមួយញទៀង្ រឺ ណេកទរមង់្វាយតទមលឲ្យអបកេូលរមួបំញពញ។  

វធីិមួយញទៀតញដើមផីវាយតទមលញនោះរឺរួរសួរសំតួរដួេជា៖ 

 ញតើអបកយល់ញមញរៀនណដរឬញទ? 

 ញតើព័ត៌ានណដលផថល់ឲ្យញនោះានរបញយជ្ន៍ណដរឬញទ? 

 ញតើញមញរៀនណាណដលានរបញយជ្ន៍ខាល ំង្ ញហើយញមញរៀនណាណដលមិនសូវាន
របញយជ្ន៍? (អាេឲ្យអបកេូលរមួញរៀបរាប់ពីលំោប់ទនញមញរៀនណដលានសារៈ
សំខាន់បំផុតពីញលើេុោះមកញរកាយ) 

 ញតើអបកសរមបសរមលួញរៀបេំ និង្បញរង្ៀន នលែណដរឬញទ? 

តាមរយៈការសួរសំតួរណបបញនោះ អបកអាេណកលមែ និង្ញរៀបេំឲ្យ នកាន់ណតរបញសើរ
ញទផើង្ញៅវរគញរកាយៗ។ 

ញលើសពីញនោះញទៀត អបកសរមបសរមលួ និង្អបកសញង្ាតការត៍ក៏អាេញធវើការវាយតទមល
វរគបតថុ ោះបណាថ លតាមរយៈការសញង្ាតរបស់ែលួន នណដរ ញោយសាម នញមើលថា ញតើវរគបតថុ ោះ
បណាថ លញនោះទទួល នញជារជ័្យរតឹមករមឹតណា ញហើយអបកេូលរមួយល់ នប៉ាុនណា  
ណដរ។ 

៨. រកាកាំែតស់ហតដ 
 េុង្ញរកាយអវីណដលសំខាន់មួយ រឺ អបករតូវរកាកំតត់ញហតុទុកញៅញពលណដលអបក
ញបើកវរគបតថុ ោះបណាថ លមថង្ៗ។ កំតត់ញហតុញនោះ វាពិតជាានសារៈសំខាន់សរាប់អបក  
ខាល ំង្ណាស់កបុង្ការណេករណំលកញៅអបកដទទញទៀត របសិនញបើអបកជាសាជិ្កបណាថ ញ ឬញធវើ
ការកបុង្អង្គការណាមួយ។ ញរកាយពីប ច្ ប់វរគ អបករួរកត់រតាទុកដូេខាង្ញរកាម៖ 

 មនុសសណដលអបក នបញរង្ៀន (េំនួនបុរស េំនួនស្តសថី) 

 បញរង្ៀនញៅកណនលង្ណា (ញែតថ ស្សុក  ំុ ភូមិ និង្ទីតំាង្) 

 របធានបទណដលអបក នបញរង្ៀន 

 ញតើអបករិតថា វរគបតថុ ោះបណាថ លញនោះដំញតើ រការញៅយ៉ាង្ណា (ឧទហរត៍ អបក
េូលរមួយល់ញមញរៀនណដរឬញទ? ញតើញមញរៀនញនោះញធវើឲ្យមនុសសេូលេិតថណដរឬញទ?) 
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៧. ការវាយតម្មល 

ញរកាយពីបញរង្ៀនេប់ ញយើង្រួរណតញធវើការវាយតទមលមួយញដើមផីេង់្ដឹង្ថា ញតើអបកេូលរមួ
ានអារមមត៍យ៉ាង្ណាេំញ ោះវរគបតថុ ោះបណាថ ល។ ដូញេបោះានណតការវាយតទមលប៉ាុញណាត ោះ
ណដលអាេឲ្យញយើង្ដឹង្អំពីបញ្ញា ញនោះ ន។ ការវាយតទមលអាេញធវើតាមរញបៀបញផសង្ៗោប ជា
ញរេើន និង្អាេញធវើ នញៅញពលែុសៗោប ណដរ។ ជាទូញៅ អបកអាេញធវើការវាយតទមលញៅញពល
េប់ញមញរៀននីមួយៗ ប៉ាុណនថការញធវើណបបញនោះអាេនំឲ្យអបកេូលរមួានការធុញរទន់បនថិេញហើយ 
អាេេំណាយញពលយូរ។ ការវាយតទមលដ៏លែបំផុតរឺញៅញពលេប់កមមវធីិកបុង្ទថងនីមួយៗ។ ញនោះ
ានន័យថា ញយើង្ញធវើការវាយតទមលជាញរៀង្រាល់ទថង។ ញពលែលោះ អបកអាេញធវើការវាយតទមលបតថុ ោះ
បណាថ លពីរ ឬបីស ថ ហ៍ញរកាយពីញរៀនេប់ ឬអាេមួយណែញរកាយក៏ នណដរ។ ការញធវើណបប
ញនោះ ជាវធីិមួយណដលអបកអាេញធវើការសាធ បសធង់្ពីការេង្ចំារបស់អបកេូលរមួផង្ េំញតោះដឹង្ 
និង្ជំ្នញណដលញទើប នញរៀនញៅកបុង្សាទ នភាពទនជី្វតិពួកោត់ណដរឬញទ។ 

អបកអាេញធវើការវាយតទមលញោយការនិយយ ញោយសួរសំតួរែលោះៗយ៉ាង្សាម ដ្ជា 
មួយអបកេូលរមួ។ ការញធវើណបបញនោះលែណាស់េំញ ោះអបកេូលរមួណដលមិនសូវញេោះអានអកសរ។ 
វធីិសាស្តសថកបុង្ការវាយតទមលមួយញទៀង្ រឺ ណេកទរមង់្វាយតទមលឲ្យអបកេូលរមួបំញពញ។  

វធីិមួយញទៀតញដើមផីវាយតទមលញនោះរឺរួរសួរសំតួរដួេជា៖ 

 ញតើអបកយល់ញមញរៀនណដរឬញទ? 

 ញតើព័ត៌ានណដលផថល់ឲ្យញនោះានរបញយជ្ន៍ណដរឬញទ? 

 ញតើញមញរៀនណាណដលានរបញយជ្ន៍ខាល ំង្ ញហើយញមញរៀនណាណដលមិនសូវាន
របញយជ្ន៍? (អាេឲ្យអបកេូលរមួញរៀបរាប់ពីលំោប់ទនញមញរៀនណដលានសារៈ
សំខាន់បំផុតពីញលើេុោះមកញរកាយ) 

 ញតើអបកសរមបសរមលួញរៀបេំ និង្បញរង្ៀន នលែណដរឬញទ? 

តាមរយៈការសួរសំតួរណបបញនោះ អបកអាេណកលមែ និង្ញរៀបេំឲ្យ នកាន់ណតរបញសើរ
ញទផើង្ញៅវរគញរកាយៗ។ 

ញលើសពីញនោះញទៀត អបកសរមបសរមលួ និង្អបកសញង្ាតការត៍ក៏អាេញធវើការវាយតទមល
វរគបតថុ ោះបណាថ លតាមរយៈការសញង្ាតរបស់ែលួន នណដរ ញោយសាម នញមើលថា ញតើវរគបតថុ ោះ
បណាថ លញនោះទទួល នញជារជ័្យរតឹមករមឹតណា ញហើយអបកេូលរមួយល់ នប៉ាុនណា  
ណដរ។ 

៨. រកាកាំែតស់ហតដ 
 េុង្ញរកាយអវីណដលសំខាន់មួយ រឺ អបករតូវរកាកំតត់ញហតុទុកញៅញពលណដលអបក
ញបើកវរគបតថុ ោះបណាថ លមថង្ៗ។ កំតត់ញហតុញនោះ វាពិតជាានសារៈសំខាន់សរាប់អបក  
ខាល ំង្ណាស់កបុង្ការណេករណំលកញៅអបកដទទញទៀត របសិនញបើអបកជាសាជិ្កបណាថ ញ ឬញធវើ
ការកបុង្អង្គការណាមួយ។ ញរកាយពីប ច្ ប់វរគ អបករួរកត់រតាទុកដូេខាង្ញរកាម៖ 

 មនុសសណដលអបក នបញរង្ៀន (េំនួនបុរស េំនួនស្តសថី) 

 បញរង្ៀនញៅកណនលង្ណា (ញែតថ ស្សុក  ំុ ភូមិ និង្ទីតំាង្) 

 របធានបទណដលអបក នបញរង្ៀន 

 ញតើអបករិតថា វរគបតថុ ោះបណាថ លញនោះដំញតើ រការញៅយ៉ាង្ណា (ឧទហរត៍ អបក
េូលរមួយល់ញមញរៀនណដរឬញទ? ញតើញមញរៀនញនោះញធវើឲ្យមនុសសេូលេិតថណដរឬញទ?) 
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បេចកតីថ្ណនាំអំពីការចរចា និងការបបណេញបចញ
បោយបងខំ 

 

លទធផលទទួលាន 
 
ញរកាយពីប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះអបកេូលរមួនឹង្៖ 
១.  ដឹង្ថាការេរចារឺជាអវីនិង្ដឹង្ថាពួកោត់ទំង្អស់ោប ញរបើរ ស់ជំ្នញ 
 េរចាញនោះញៅកបុង្ជី្វភាពរបចំាទថងរបស់ែលួន 
២.  យល់ដឹង្ថាការេរចានឹង្កាន់ណតានការលំ កញៅញពលណដលសង្គមាន   

អតុលយភាពទនអំណាេ 
៣.  យល់ដឹង្ថាការេរចារឺជាណផបកមួយទនយុទនសាស្តសថកបុង្ការពុោះ រតវា៉ារបឆំ្ង្ 

ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ 
៤.  ដឹង្ថាានវធីិសាស្តសថជាញរេើនណដលរបជាពលរដឌអាេញរបើញដើមផពីរងឹ្ង្
 សហរមន៍ឲ្យកាន់ណតរងឹ្ាំ និង្បញង្ាើនអំណាេរបស់ែលួនកបុង្ការេរចា។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ញតើអបក នទទួលការញឆ្លើយតបដួេញមថេែលោះពីអបកេូលរមួ (ការវាយតទមលវជិ្ជាន 
ឬអវជិ្ជាន)។ 
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បេចកតីថ្ណនាំអំពីការចរចា និងការបបណេញបចញ
បោយបងខំ 

 

លទធផលទទួលាន 
 
ញរកាយពីប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះអបកេូលរមួនឹង្៖ 
១.  ដឹង្ថាការេរចារឺជាអវីនិង្ដឹង្ថាពួកោត់ទំង្អស់ោប ញរបើរ ស់ជំ្នញ 
 េរចាញនោះញៅកបុង្ជី្វភាពរបចំាទថងរបស់ែលួន 
២.  យល់ដឹង្ថាការេរចានឹង្កាន់ណតានការលំ កញៅញពលណដលសង្គមាន   

អតុលយភាពទនអំណាេ 
៣.  យល់ដឹង្ថាការេរចារឺជាណផបកមួយទនយុទនសាស្តសថកបុង្ការពុោះ រតវា៉ារបឆំ្ង្ 

ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ 
៤.  ដឹង្ថាានវធីិសាស្តសថជាញរេើនណដលរបជាពលរដឌអាេញរបើញដើមផពីរងឹ្ង្
 សហរមន៍ឲ្យកាន់ណតរងឹ្ាំ និង្បញង្ាើនអំណាេរបស់ែលួនកបុង្ការេរចា។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      

 
      

    
     

    
  
   
  
 
     

 



28 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

ជំ្ហ្គនទី១៖ ការបំផុសរំនិតអំពី “ការេរចា”៖ 
 

 ណេករកោសមួយសនលឹកនិង្ប ិេមួយញដើមញដើមផីឲ្យអបកេូលរមួាប ក់ៗញហើយញសបើ
ឲ្យពួកោត់រូរអំពីសាទ នភាពញៅកបុង្ជី្វភាពរបចំាទថងញៅញពលពួកោត់ នញរបើ
ជំ្នញេរចា ។ រំនូរញនោះអាេបងាា ញអំពីការេរចាកបុង្ជី្វភាពរបចំាទថងរបស់
ពួកោត់ ឬ ការេរចាណដលពួកោត់ នេូលរមួណតមឋង្ ឬ ក៏ពីរដង្។ 

 ពីរបីនទីញរកាយមកញសបើឲ្យអបកេូលរមួពីរបីនក់បងាា ញអវីណដលពួកោត់ ន
រូរ និង្ ថាញតើរំនូរញនោះតំណាង្អវី។ មិនចាំ េ់ញសបើឲ្យអបកេូលរមួទំង្អស់
ញទផើង្បងាា ញនំញអាយេំណាយញពលញរេើន។ 

 សួរអបកេូលរមួញមើលណរកង្ញោាននរណាអាេផឋល់និយមន័យអំពី កយ           
”ការេរចាញនោះ ន។ 

 រូររបូញៅញលើកាថ រញែៀនណដលតំណាង្ញអាយមនុសសពីរនក់កំពុង្ទក់ទង្ោប ។ 
រូរសញ្ញដ រពួញពីរបូរំនូរញនោះ ញ់ញៅរក កយថា ការយល់រពម ។ 

 
 

 
 
 

បមបរៀនទី១៖     បេចកតីបផតើមអំពកីារចរចា និងការបបណេញបចញ
បោយបងខ ំ

បោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្ នយល់ដឹង្ថាញតើការេរចាជាអវី នឹង្ដឹង្ថា
ពួកោត់ទំង្អស់ោប ញរបើជំ្នញេរចាញៅកបុង្ជី្វភាពរបចំាទថងរបស់ែលួន។ អបក
េូលរមួនឹង្ នយល់ដឹង្ថា កបុង្ករតីទនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ ការ
េរចាអាេកាន់ណតានការលំ ក ញោយសារសង្គមានអតុលយភាពទន
អំណាេ។ អបកេូលរមួនឹង្ នដឹង្ថាានវធីិសាស្តសថញរេើនណដលពួកោត់អាេយកមកញរបើញដើមផី
ពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់ែលួនញៅកបុង្ការេរចា។ 
 

សាភ រ៖ រតូវានរកោសនិង្ប ិេររប់រោន់សរាប់អបកេូលរមួាប ក់ៗនិង្ញរតៀមរងាវ ន់ណដល
តំណាង្ញអាយវតទុានតទមល (ឧទហរត៍ របអប់ទូរស័ពធទំញនើបមួយ ឬ របូភាពមួយពី          
ទសសនវដថី) កាថ រញែៀន ឬ រកោសផ្ទធ ំង្ធំ និង្ហវឺតជាញដើម។ 
 

វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការរូររបូ បំផុសរំនិត ការញលង្ណលផង្ ការពិភាកាកបុង្ថាប ក់ និង្ការ
ណេករណំលកញរឿង្រា៉ា វញផសង្ៗ។ 
 

ែំបណើរការ 
រយៈបពល 

(គិតជានាទី) 

ជំ្ហ្គនទី១៖ ការបំផុសរំនិតអំពីការេរចា  ១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២៖ ណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១  ១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣៖ ការញលង្ណលផង្ណបបប ច្ុ ោះប ច្ូ ល ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤៖ ការពិភាកាអំពីណលផង្ខាង្ញលើ ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥៖ ណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី២ ទី៣ និង្ទី៤ ៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦៖ ការសញង្ខបញមញរៀន ញោយានអបកេូលរមួណេករណំលក
ញរឿង្រា៉ា វញផសង្ៗ 

២០ នទី 

េរុប៖ ១១០ នទី 



29សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

ជំ្ហ្គនទី១៖ ការបំផុសរំនិតអំពី “ការេរចា”៖ 
 

 ណេករកោសមួយសនលឹកនិង្ប ិេមួយញដើមញដើមផីឲ្យអបកេូលរមួាប ក់ៗញហើយញសបើ
ឲ្យពួកោត់រូរអំពីសាទ នភាពញៅកបុង្ជី្វភាពរបចំាទថងញៅញពលពួកោត់ នញរបើ
ជំ្នញេរចា ។ រំនូរញនោះអាេបងាា ញអំពីការេរចាកបុង្ជី្វភាពរបចំាទថងរបស់
ពួកោត់ ឬ ការេរចាណដលពួកោត់ នេូលរមួណតមឋង្ ឬ ក៏ពីរដង្។ 

 ពីរបីនទីញរកាយមកញសបើឲ្យអបកេូលរមួពីរបីនក់បងាា ញអវីណដលពួកោត់ ន
រូរ និង្ ថាញតើរំនូរញនោះតំណាង្អវី។ មិនចាំ េ់ញសបើឲ្យអបកេូលរមួទំង្អស់
ញទផើង្បងាា ញនំញអាយេំណាយញពលញរេើន។ 

 សួរអបកេូលរមួញមើលណរកង្ញោាននរណាអាេផឋល់និយមន័យអំពី កយ           
”ការេរចាញនោះ ន។ 

 រូររបូញៅញលើកាថ រញែៀនណដលតំណាង្ញអាយមនុសសពីរនក់កំពុង្ទក់ទង្ោប ។ 
រូរសញ្ញដ រពួញពីរបូរំនូរញនោះ ញ់ញៅរក កយថា ការយល់រពម ។ 

 
 

 
 
 

បមបរៀនទី១៖     បេចកតីបផតើមអំពកីារចរចា និងការបបណេញបចញ
បោយបងខ ំ

បោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្ នយល់ដឹង្ថាញតើការេរចាជាអវី នឹង្ដឹង្ថា
ពួកោត់ទំង្អស់ោប ញរបើជំ្នញេរចាញៅកបុង្ជី្វភាពរបចំាទថងរបស់ែលួន។ អបក
េូលរមួនឹង្ នយល់ដឹង្ថា កបុង្ករតីទនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ ការ
េរចាអាេកាន់ណតានការលំ ក ញោយសារសង្គមានអតុលយភាពទន
អំណាេ។ អបកេូលរមួនឹង្ នដឹង្ថាានវធីិសាស្តសថញរេើនណដលពួកោត់អាេយកមកញរបើញដើមផី
ពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់ែលួនញៅកបុង្ការេរចា។ 
 

សាភ រ៖ រតូវានរកោសនិង្ប ិេររប់រោន់សរាប់អបកេូលរមួាប ក់ៗនិង្ញរតៀមរងាវ ន់ណដល
តំណាង្ញអាយវតទុានតទមល (ឧទហរត៍ របអប់ទូរស័ពធទំញនើបមួយ ឬ របូភាពមួយពី          
ទសសនវដថី) កាថ រញែៀន ឬ រកោសផ្ទធ ំង្ធំ និង្ហវឺតជាញដើម។ 
 

វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការរូររបូ បំផុសរំនិត ការញលង្ណលផង្ ការពិភាកាកបុង្ថាប ក់ និង្ការ
ណេករណំលកញរឿង្រា៉ា វញផសង្ៗ។ 
 

ែំបណើរការ 
រយៈបពល 

(គិតជានាទី) 

ជំ្ហ្គនទី១៖ ការបំផុសរំនិតអំពីការេរចា  ១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២៖ ណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១  ១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣៖ ការញលង្ណលផង្ណបបប ច្ុ ោះប ច្ូ ល ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤៖ ការពិភាកាអំពីណលផង្ខាង្ញលើ ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥៖ ណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី២ ទី៣ និង្ទី៤ ៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦៖ ការសញង្ខបញមញរៀន ញោយានអបកេូលរមួណេករណំលក
ញរឿង្រា៉ា វញផសង្ៗ 

២០ នទី 

េរុប៖ ១១០ នទី 

  
      

 
      

    
     

    
  
   
  
 
     

 



30 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

 
ឧទហរត៍មួយញទៀតអំពីការេរចា ញៅញពលអបកេង់្ឲ្យកូនរបសុរបស់អបកឈប់

ញលង្ជាមួយមិតថភកថិរបស់វា ញហើយមកជួ្យអបកកបុង្ការញធវើមាូបញពលោង េ។ កូនរបុសរបស់
អបកអាេរបណកកថា វាកំពុង្ណតញលង្សបាយ ញហើយេង់្ញៅញលង្បនថញទៀត។ អបកនិយយ
េរចា ជាមួយកូនរបុសរបស់អបក ញហើយទីបំផុតអាេ្នដល់កិេចរពមញរពៀង្ោប ថា កូន
របស់អបកអាេញៅញលង្១០នទីញទៀត ប៉ាុណនថញរកាយពីញនោះ រតវូមកផធោះជួ្យញធវើមាូបអបក។ 

 

ជំ្ហ្គនទី២៖ ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១៖ 
 
វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 ញតើការេរចាជាអវី(ញរបើឧទហរត៍ណដល នផថល់ញអាយញោយអបកេូលរមួយកមក
ពនយល់)? 

 ញៅកបុង្ជី្វភាពរបចំាទថងរបស់ញយើង្ ញយើង្ទំង្អស់ោប ញរបើជំ្នញេរចាជាមួយអបកដទទ
ញដើមផទីទួល នអវីណដលញយើង្េង់្ នញៅតាមសាទ នភាពែុសៗោប ។ 

 
 
១. បតើការចរចាជាអវី? 

ការចរចា រឺជាការជ្ណជ្កោប រវាង្មនុសសពីរនក់ ឬ ញរេើនជាង្ញនោះកបុង្ញោលបំតង្
ញដើមផី្ នញៅសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ោប ញលើបញ្ញា  ឬ សាទ នភាពជាក់ោក់ណាមួយ។ ញៅ
ញពលញយើង្េរចា ញយើង្ពាយមប ច្ុ ោះប ច្ូ លភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យយល់ស្សបញៅនឹង្អវីមួយ
ណដល នឹង្ញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់ញយើង្ានលកខតៈកាន់ណតរបញសើរញឡើង្។ តាមធមមតា ការ
េរចាណដលទទួល នញជារជ័្យបំផុត រឺជាការេរចាណដលសញរមេ នកិេចរពមញរពៀង្ណដល 
ភារី ទំង្អស់ញពញេិតថទទួលយក  ពីញរ ោះវាញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់ភារីទំង្អស់ានភាព
របញសើរញឡើង្។ 
 

ញៅកបុង្ជី្វភាពរបចំាទថងរបស់ញយើង្ ញយើង្ទំង្អស់ោប េរចាជាមួយអបកដទទញដើមផ ី
ទទួល នអវីណដលញយើង្េង់្ នញៅតាមសាទ នភាពែុសៗោប ។ ឧទហរត៍ញៅញពលអបក
ទិញរតី ញៅផារអបកនិយយញៅកាន់អបកលក់រតីញដើមផីប ច្ុ ោះប ច្ូ លអបកលក់ ឲ្យលក់រតីកបុង្
តទមលញថាក។ រឯីអបកលក់រតីវញិពាយមប ច្ុ ោះប ច្ូ លអបកឲ្យទិញរតីរបស់ោត់កបុង្តទមលែពស់ 
ឬទិញរតីញរេើន ។ ទីបំផុតអបកអាេយល់រពមថាអបកនឹង្ទិញកបុង្តទមល ១មឺុនញរៀល សរាប់រតី
ធំពីរកាល។ ទំង្អបកនិង្អបកលក់រតីញពញេិតថនឹង្ការរពមញរពៀង្ញនោះ ពីញរ ោះអបកទំង្ពីរ
ទទួល នអវីណដលែលួនេង់្ នញហើយញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់អបករបញសើរញឡើង្។ 
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ឧទហរត៍មួយញទៀតអំពីការេរចា ញៅញពលអបកេង់្ឲ្យកូនរបសុរបស់អបកឈប់

ញលង្ជាមួយមិតថភកថិរបស់វា ញហើយមកជួ្យអបកកបុង្ការញធវើមាូបញពលោង េ។ កូនរបុសរបស់
អបកអាេរបណកកថា វាកំពុង្ណតញលង្សបាយ ញហើយេង់្ញៅញលង្បនថញទៀត។ អបកនិយយ
េរចា ជាមួយកូនរបុសរបស់អបក ញហើយទីបំផុតអាេ្នដល់កិេចរពមញរពៀង្ោប ថា កូន
របស់អបកអាេញៅញលង្១០នទីញទៀត ប៉ាុណនថញរកាយពីញនោះ រតវូមកផធោះជួ្យញធវើមាូបអបក។ 

 

ជំ្ហ្គនទី២៖ ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១៖ 
 
វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 ញតើការេរចាជាអវី(ញរបើឧទហរត៍ណដល នផថល់ញអាយញោយអបកេូលរមួយកមក
ពនយល់)? 

 ញៅកបុង្ជី្វភាពរបចំាទថងរបស់ញយើង្ ញយើង្ទំង្អស់ោប ញរបើជំ្នញេរចាជាមួយអបកដទទ
ញដើមផទីទួល នអវីណដលញយើង្េង់្ នញៅតាមសាទ នភាពែុសៗោប ។ 

 
 
១. បតើការចរចាជាអវី? 

ការចរចា រឺជាការជ្ណជ្កោប រវាង្មនុសសពីរនក់ ឬ ញរេើនជាង្ញនោះកបុង្ញោលបំតង្
ញដើមផី្ នញៅសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ោប ញលើបញ្ញា  ឬ សាទ នភាពជាក់ោក់ណាមួយ។ ញៅ
ញពលញយើង្េរចា ញយើង្ពាយមប ច្ុ ោះប ច្ូ លភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យយល់ស្សបញៅនឹង្អវីមួយ
ណដល នឹង្ញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់ញយើង្ានលកខតៈកាន់ណតរបញសើរញឡើង្។ តាមធមមតា ការ
េរចាណដលទទួល នញជារជ័្យបំផុត រឺជាការេរចាណដលសញរមេ នកិេចរពមញរពៀង្ណដល 
ភារី ទំង្អស់ញពញេិតថទទួលយក  ពីញរ ោះវាញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់ភារីទំង្អស់ានភាព
របញសើរញឡើង្។ 
 

ញៅកបុង្ជី្វភាពរបចំាទថងរបស់ញយើង្ ញយើង្ទំង្អស់ោប េរចាជាមួយអបកដទទញដើមផ ី
ទទួល នអវីណដលញយើង្េង់្ នញៅតាមសាទ នភាពែុសៗោប ។ ឧទហរត៍ញៅញពលអបក
ទិញរតី ញៅផារអបកនិយយញៅកាន់អបកលក់រតីញដើមផីប ច្ុ ោះប ច្ូ លអបកលក់ ឲ្យលក់រតីកបុង្
តទមលញថាក។ រឯីអបកលក់រតីវញិពាយមប ច្ុ ោះប ច្ូ លអបកឲ្យទិញរតីរបស់ោត់កបុង្តទមលែពស់ 
ឬទិញរតីញរេើន ។ ទីបំផុតអបកអាេយល់រពមថាអបកនឹង្ទិញកបុង្តទមល ១មឺុនញរៀល សរាប់រតី
ធំពីរកាល។ ទំង្អបកនិង្អបកលក់រតីញពញេិតថនឹង្ការរពមញរពៀង្ញនោះ ពីញរ ោះអបកទំង្ពីរ
ទទួល នអវីណដលែលួនេង់្ នញហើយញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់អបករបញសើរញឡើង្។ 
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 រ ំនទីញរកាយមក ផថល់ញពល ១នទី ឲ្យរកុមនីមួយៗញឡើង្មកេរចា ញោយ
ពាយមប ច្ុ ោះប ច្ូ លរកុមរបស់អបកថា អបករួរផថល់វតទុញនោះដល់ពួកោត់។  

 

 ញរកាយពីរកុមទំង្អស់ នប ច្ ប់ការេរចារបស់ែលួនញហើយ រកុមរបស់អបករួរ
សញរមេថា ញតើអបករតវូផថល់វតទុញៅរកុមណាមួយណដល នប ច្ុ ោះប ច្ូ លអបក ឬ
អបកទុកទូរស័ពធញនោះសរាប់ែលួនឯង្។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៤. ការពិភាកាអំពីការញលង្ណលផង្ 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់ានអារមមត៍ដូេញមថេកបុង្ការប ច្ុ ោះប ច្ូ លរកុម
របស់អបក ឲ្យផថល់វតទុដល់ពួកោត់។ ញតើេំតុេអវីែលោះណដលពួកោត់ ន 
ពាយមប ច្ូ លញៅកបុង្សាេ់ញរឿង្របស់ពួកោត់ ញដើមផពីាយមប ច្ុ ោះប ច្ូ ល
រកុមរបស់អបក? 

 សួរអបកេូលរមួញៅកបុង្រកុមរបស់អបកថា ញតើពួកោត់ានអារមមត៍ដូេញមថេ
េំញ ោះតួនទីរបស់ែលួន។ ញតើពួកោត់រិតថា ពួកោត់ានអំណាេញទ? ញតើ
េំតុេអវីែលោះញៅកបុង្ញរឿង្របស់អបកណដល នជួ្យប ច្ុ ោះប ច្ូ លពួកញរឲ្យផថល់
រងាវ ន់ ឬញហតុអវី នជាពួកញរបដិញសធមិនផថល់រងាវ ន់ទំង្ញនោះ? 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់រិតថា វារតឹមរតូវញទណដលរកុមរបស់អបកាន
អំណាេខាល ំង្កបុង្ការសញរមេថា ពួកោត់រួរផថល់ ឬមិនផឋល់រងាវ ន់ទំង្ញនោះ និង្
ថា នរណារួរទទួល នរងាវ ន់ទំង្ញនោះ។ 

 ពនយល់ថា ញនោះរឺជាឧទហរត៍អំពីអតុលយភាពអំណាេ ពីញរ ោះរកុមមួយាន
អំណាេខាល ំង្ ញហើយរកុមដទទញទៀតានអំណាេញែាយ។ សួរអបកេូលរមួថា 
ញតើពួកោត់អាេរិតដល់សាទ នភាពស្សញដៀង្ោប ទនអតុលយភាពអំណាេញៅកបុង្
ជី្វតិរបស់ពួកោត់ញទ។ 

 
 
 
 
 
 

ជំ្ហ្គនទី៣៖ ការញលង្ណលផង្បងាា ញពីការប ច្ុ ោះប ច្ូ ល 
 មុនញពលចាប់ញផថើមញមញរៀនញនោះ អបករតូវរ កដថា អបកានវតទុណដលតំណាង្  
ញអាយរបស់ានតទមល ណដលអាេញធវើញអាយអបកេូលរមួេង់្ ន។ 

 េូរពនយល់អបកេូលរមួថា េំនុេសំខាន់ញៅកបុង្ការេរចា រឺការប ច្ុ ោះប ច្ូ លភារី
ាខ ង្ញទៀតញអាយយល់រពមញៅតាមអវីណដលអបកេង់្ ន។ ញនោះរឺជាជំ្នញមួយ
ណដលមនុសសមួយេំនួនពូណកពីកំញតើ ត! េូររ ប់អបកេូលរមួថា អបកនឹង្ញលង្
ណលផង្មួយញដើមផីេង់្ដឹង្ថា ញតើអបកណាណដលអាេប ច្ុ ោះប ច្ូ លអបក ន។ 

 

 ញដើមផីចាប់ញផថើមញលង្ណលផង្ញនោះ រតូវញរជ្ើសញរ ើសអបកេូលរមួពីរនក់ជាសាជិ្ក
រកុមរបស់អបក 

 

 បងាា ញវតទុ (របអប់ទូរស័ពធ ឬរបូភាព ឬអាេជាវតទុានតទមលញផសង្ញទៀត) ញៅអបក
េូលរមួ។  

  

 ពនយល់រ ប់អបកេូលរមួទំង្អស់ថា អបកនិង្សាជិ្ករកុមរបស់អបកាន
រញរាង្េង់្ទុកវតទុ(របអប់ទូរស័ពធ ឬរបូភាព ឬអាេជាវតទុានតទមលញផសង្ញទៀត)
ញនោះ ប៉ាុណនថអបកនឹង្ផថល់ឱកាសញៅអបកេូលរមួញផសង្ៗញទៀតញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ ល
រកុមរបស់អបកថា ពួកោត់ញទណដលរបផីរតូវទទួល នទូរស័ពធញនោះ។ 

 

 អបកេូលរមួរតូវញធវើការជាបីរកុម ញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លរកុមរបស់អបកឲ្យរបរល់វតទុ
(របអប់ទូរស័ពធ ឬរបូភាព ឬអាេជាវតទុានតទមលញផសង្ញទៀត)ញនោះញៅពួកោត់ 
ញោយានរយៈញពលមួយនទី កបុង្ការេរចាអំពីមូលញហតុណដលពួកោត់រតូវកា
រទូរស័ពធទំញនើបញនោះ។  

 

 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាបីរកុម។ ញហើយផថល់ញពលរ ំនទីឲ្យរកុមនីមួយៗញដើមផី
ញធវើការរមួោប ញរៀបេំញរឿង្តាមរកុម។ ញលើកទឹកេិតថរកុមនីមួយៗ ញអាយាន  
លកខតៈទឆ្បរបឌិត និង្ទក់ទង្ ញៅកបុង្មូលញហតុរបស់ញរ។ រកុមនីមួយៗអាេ
ញរបើវធីិសាស្តសថអវីក៏ ន ញអាយណតពួកញររិតថា ានរបសិទនិភាពកបុង្ការប ច្ុ ោះ
ប ច្ូ លរកុមរបស់អបក ញដើមផីរពមរបរល់វតទុញនោះញអាយញៅរកុមរបស់ពួកញរ។ 
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 រ ំនទីញរកាយមក ផថល់ញពល ១នទី ឲ្យរកុមនីមួយៗញឡើង្មកេរចា ញោយ
ពាយមប ច្ុ ោះប ច្ូ លរកុមរបស់អបកថា អបករួរផថល់វតទុញនោះដល់ពួកោត់។  

 

 ញរកាយពីរកុមទំង្អស់ នប ច្ ប់ការេរចារបស់ែលួនញហើយ រកុមរបស់អបករួរ
សញរមេថា ញតើអបករតវូផថល់វតទុញៅរកុមណាមួយណដល នប ច្ុ ោះប ច្ូ លអបក ឬ
អបកទុកទូរស័ពធញនោះសរាប់ែលួនឯង្។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៤. ការពិភាកាអំពីការញលង្ណលផង្ 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់ានអារមមត៍ដូេញមថេកបុង្ការប ច្ុ ោះប ច្ូ លរកុម
របស់អបក ឲ្យផថល់វតទុដល់ពួកោត់។ ញតើេំតុេអវីែលោះណដលពួកោត់ ន 
ពាយមប ច្ូ លញៅកបុង្សាេ់ញរឿង្របស់ពួកោត់ ញដើមផពីាយមប ច្ុ ោះប ច្ូ ល
រកុមរបស់អបក? 

 សួរអបកេូលរមួញៅកបុង្រកុមរបស់អបកថា ញតើពួកោត់ានអារមមត៍ដូេញមថេ
េំញ ោះតួនទីរបស់ែលួន។ ញតើពួកោត់រិតថា ពួកោត់ានអំណាេញទ? ញតើ
េំតុេអវីែលោះញៅកបុង្ញរឿង្របស់អបកណដល នជួ្យប ច្ុ ោះប ច្ូ លពួកញរឲ្យផថល់
រងាវ ន់ ឬញហតុអវី នជាពួកញរបដិញសធមិនផថល់រងាវ ន់ទំង្ញនោះ? 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់រិតថា វារតឹមរតូវញទណដលរកុមរបស់អបកាន
អំណាេខាល ំង្កបុង្ការសញរមេថា ពួកោត់រួរផថល់ ឬមិនផឋល់រងាវ ន់ទំង្ញនោះ និង្
ថា នរណារួរទទួល នរងាវ ន់ទំង្ញនោះ។ 

 ពនយល់ថា ញនោះរឺជាឧទហរត៍អំពីអតុលយភាពអំណាេ ពីញរ ោះរកុមមួយាន
អំណាេខាល ំង្ ញហើយរកុមដទទញទៀតានអំណាេញែាយ។ សួរអបកេូលរមួថា 
ញតើពួកោត់អាេរិតដល់សាទ នភាពស្សញដៀង្ោប ទនអតុលយភាពអំណាេញៅកបុង្
ជី្វតិរបស់ពួកោត់ញទ។ 

 
 
 
 
 
 

ជំ្ហ្គនទី៣៖ ការញលង្ណលផង្បងាា ញពីការប ច្ុ ោះប ច្ូ ល 
 មុនញពលចាប់ញផថើមញមញរៀនញនោះ អបករតូវរ កដថា អបកានវតទុណដលតំណាង្  
ញអាយរបស់ានតទមល ណដលអាេញធវើញអាយអបកេូលរមួេង់្ ន។ 

 េូរពនយល់អបកេូលរមួថា េំនុេសំខាន់ញៅកបុង្ការេរចា រឺការប ច្ុ ោះប ច្ូ លភារី
ាខ ង្ញទៀតញអាយយល់រពមញៅតាមអវីណដលអបកេង់្ ន។ ញនោះរឺជាជំ្នញមួយ
ណដលមនុសសមួយេំនួនពូណកពីកំញតើ ត! េូររ ប់អបកេូលរមួថា អបកនឹង្ញលង្
ណលផង្មួយញដើមផីេង់្ដឹង្ថា ញតើអបកណាណដលអាេប ច្ុ ោះប ច្ូ លអបក ន។ 

 

 ញដើមផីចាប់ញផថើមញលង្ណលផង្ញនោះ រតូវញរជ្ើសញរ ើសអបកេូលរមួពីរនក់ជាសាជិ្ក
រកុមរបស់អបក 

 

 បងាា ញវតទុ (របអប់ទូរស័ពធ ឬរបូភាព ឬអាេជាវតទុានតទមលញផសង្ញទៀត) ញៅអបក
េូលរមួ។  

  

 ពនយល់រ ប់អបកេូលរមួទំង្អស់ថា អបកនិង្សាជិ្ករកុមរបស់អបកាន
រញរាង្េង់្ទុកវតទុ(របអប់ទូរស័ពធ ឬរបូភាព ឬអាេជាវតទុានតទមលញផសង្ញទៀត)
ញនោះ ប៉ាុណនថអបកនឹង្ផថល់ឱកាសញៅអបកេូលរមួញផសង្ៗញទៀតញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ ល
រកុមរបស់អបកថា ពួកោត់ញទណដលរបផីរតូវទទួល នទូរស័ពធញនោះ។ 

 

 អបកេូលរមួរតូវញធវើការជាបីរកុម ញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លរកុមរបស់អបកឲ្យរបរល់វតទុ
(របអប់ទូរស័ពធ ឬរបូភាព ឬអាេជាវតទុានតទមលញផសង្ញទៀត)ញនោះញៅពួកោត់ 
ញោយានរយៈញពលមួយនទី កបុង្ការេរចាអំពីមូលញហតុណដលពួកោត់រតូវកា
រទូរស័ពធទំញនើបញនោះ។  

 

 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាបីរកុម។ ញហើយផថល់ញពលរ ំនទីឲ្យរកុមនីមួយៗញដើមផី
ញធវើការរមួោប ញរៀបេំញរឿង្តាមរកុម។ ញលើកទឹកេិតថរកុមនីមួយៗ ញអាយាន  
លកខតៈទឆ្បរបឌិត និង្ទក់ទង្ ញៅកបុង្មូលញហតុរបស់ញរ។ រកុមនីមួយៗអាេ
ញរបើវធីិសាស្តសថអវីក៏ ន ញអាយណតពួកញររិតថា ានរបសិទនិភាពកបុង្ការប ច្ុ ោះ
ប ច្ូ លរកុមរបស់អបក ញដើមផីរពមរបរល់វតទុញនោះញអាយញៅរកុមរបស់ពួកញរ។ 
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៣. អតុលសយភាពកនងុការចរចា 
 

ជាញរឿយៗ ការរំរាមកំណហង្ពីការបញតថ ញញេញញកើតញេញពីអបកានអំណាេ។ ញៅ
ញពលបញ្ញា ញនោះញកើតញឡើង្ ការេរចាពិតរ កដណបបញនោះអាេានការលំ ក ញោយសារណត
អតុលយភាពអំណាេ រវាង្អបកណដលទទួលរង្ការរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ និង្អបកណដល
ពាយមរញំោភយកដីរបស់ពួកោត់ ឬអបកណដលពាយមបំផ្ទល ញធនធានធមមជាតិ។ 
អតុលយភាពអំណាេញកើតញឡើង្ ែតៈណដលមនុសសាប ក់ ឬមួយរកុមានអំណាេជាង្អបក
ដទទ ឬរកុមដទទណដល ក់ព័ននញៅកបុង្សាទ នការត៍ជាក់ោក់ណាមួយ។ អតុលយភាព
អំណាេអាេញកើតាន ញោយសារមនុសសាប ក់ ានរ ក់ញរេើន ានតំណតង្ែពស់ញៅកបុង្ជួ្រ
រាជ្រោឌ ភិ ល ឬានទំនក់ទំនង្ជិ្តសបិទនជាមួយអបកញផសង្ញទៀតណដលកំពុង្កាន់តំណតង្
ានអំណាេ។ 
 

 
 
 ញៅញពលណដលញយើង្រិតអំពីវធីិេរចាវាង្អបកទិញនិង្អបកលក់រតីញៅផារ តាមធមមតា 
អបកទិញ និង្អបកលក់ានអំណាេញសមើោប ។ ញនោះរឺញោយសារអបកលក់រតូវការរករ ក់ ញហើយ
អបកទិញរតូវការទិញមាូបអាហ្គរមួយេំនួន។ ទំង្អបកលក់ និង្អបកទិញានអវីៗកបុង្ការផថល់
ឲ្យោប ញៅវញិញៅមក។ ទំង្អបកលក់ និង្អបកទិញានអវីៗណដលភារីាខ ង្ញទៀតរតូវការ។    

ជំ្ហ្គនទី៥. ការណតនំព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី២ ទី៣ និង្ទី៤ 
 
វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតូវយល់ដឹង្ថា៖  
 

 ការេរចាណដល ក់ព័ននករតីទនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំានការលំ ក 
ញរ ោះជាញរឿយៗញរេើនណតានអតុលយភាពអំណាេ 

 អតុលយភាពអំណាេញកើតាន ែតៈណដលបុរគលាប ក់ ឬរកុមមួយានអំណាេ
ជាង្បុរគល ឬរកុមញផសង្ញទៀតណដល ក់ព័នននឹង្សាទ នភាពជាក់ោក់ណាមួយ   
ឧទហរត៍ ញោយសាររ ក់ តួនទី ឬទំនក់ទំនង្ 

 ានវធីិសាស្តសថញរេើនណដលញយើង្អាេញរបើញៅមុនញពល ឬកបុង្ញពលេរចាញដើមផពីរងឹ្ង្
ញោលជំ្ហររបស់ញយើង្ និង្បញង្ាើនអំណាេរបស់ញយើង្។ 

 
២. ការបក្បើវិធចីរចាកនុងករណីមានការបបណេញបចញបោយបងខ ំ
 

រកុមររួសារ និង្សហរមន៍ជាញរេើនញៅកបុង្របញទសកមពុជា កំពុង្របឈមនឹង្ការ
រំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញញោយបង្ខំ។  ញៅកបុង្ករតីែលោះ របជាពលរដឌរតូវញរបញតថ ញ   
ញេញពីផធោះសណមផង្របស់ពួកោត់ ញហើយកបុង្ករតីែលោះញទៀត ពួកោត់រតូវញរបញតថ ញញេញពី
ដីណស្ស េាា ររបស់ពួកោត់ ឬក៏ ត់បង់្សិទនិញរបើរ ស់អនុផលទរព និង្ធនធានធមមជាតិដទទ
ញទៀតណដលពួកោត់ពឹង្អាស្ស័យសរាប់េិ ច្ ឹមជី្វតិ។ 
 

សហរមន៍ជាញរេើនញៅរបញទសកមពុជា និង្ញៅញលើពិភពញោក ននឹង្របឈមមុែ 
នឹង្ការបញតថ ញញេញ នញធវើការតបតញដើមផកីារ រសិទនិដីធលីរបស់ពួកញរ។ សហរមន៍មួយ
េំនួន នទទួលញជារជ័្យកបុង្ការតស ូរបស់ពួកញរ និង្អាេប្ឈប់ការបញតថ ញញេញ ន
ទំង្ស្សងុ្ រពមទំង្ការ រដី និង្ផធោះរបស់ពួកញរ នញទៀតផង្។ ករតីមួយេំនួនញទៀត 
ការតស ូរបស់សហរមន៍ នទទួលញជារជ័្យ ញោយញធវើញអាយអាជាញ ធរ ឬក៏រកុមហ ុនណដល
ញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញញនោះយល់រពមេរចាជាមួយពួកញរ។ កបុង្ករតីញនោះ     
សហរមន៍ទំង្ញនោះរតវូណតញរតៀមែលួនរេួជាញស្សេកបុង្ការេរចាញនោះ ញដើមផីទទួលលទវផល
លែបំផុតតាមណដលអាេញធវើ ន។ 
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៣. អតុលសយភាពកនងុការចរចា 
 

ជាញរឿយៗ ការរំរាមកំណហង្ពីការបញតថ ញញេញញកើតញេញពីអបកានអំណាេ។ ញៅ
ញពលបញ្ញា ញនោះញកើតញឡើង្ ការេរចាពិតរ កដណបបញនោះអាេានការលំ ក ញោយសារណត
អតុលយភាពអំណាេ រវាង្អបកណដលទទួលរង្ការរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ និង្អបកណដល
ពាយមរញំោភយកដីរបស់ពួកោត់ ឬអបកណដលពាយមបំផ្ទល ញធនធានធមមជាតិ។ 
អតុលយភាពអំណាេញកើតញឡើង្ ែតៈណដលមនុសសាប ក់ ឬមួយរកុមានអំណាេជាង្អបក
ដទទ ឬរកុមដទទណដល ក់ព័ននញៅកបុង្សាទ នការត៍ជាក់ោក់ណាមួយ។ អតុលយភាព
អំណាេអាេញកើតាន ញោយសារមនុសសាប ក់ ានរ ក់ញរេើន ានតំណតង្ែពស់ញៅកបុង្ជួ្រ
រាជ្រោឌ ភិ ល ឬានទំនក់ទំនង្ជិ្តសបិទនជាមួយអបកញផសង្ញទៀតណដលកំពុង្កាន់តំណតង្
ានអំណាេ។ 
 

 
 
 ញៅញពលណដលញយើង្រិតអំពីវធីិេរចាវាង្អបកទិញនិង្អបកលក់រតីញៅផារ តាមធមមតា 
អបកទិញ និង្អបកលក់ានអំណាេញសមើោប ។ ញនោះរឺញោយសារអបកលក់រតូវការរករ ក់ ញហើយ
អបកទិញរតូវការទិញមាូបអាហ្គរមួយេំនួន។ ទំង្អបកលក់ និង្អបកទិញានអវីៗកបុង្ការផថល់
ឲ្យោប ញៅវញិញៅមក។ ទំង្អបកលក់ និង្អបកទិញានអវីៗណដលភារីាខ ង្ញទៀតរតូវការ។    

ជំ្ហ្គនទី៥. ការណតនំព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី២ ទី៣ និង្ទី៤ 
 
វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតូវយល់ដឹង្ថា៖  
 

 ការេរចាណដល ក់ព័ននករតីទនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំានការលំ ក 
ញរ ោះជាញរឿយៗញរេើនណតានអតុលយភាពអំណាេ 

 អតុលយភាពអំណាេញកើតាន ែតៈណដលបុរគលាប ក់ ឬរកុមមួយានអំណាេ
ជាង្បុរគល ឬរកុមញផសង្ញទៀតណដល ក់ព័នននឹង្សាទ នភាពជាក់ោក់ណាមួយ   
ឧទហរត៍ ញោយសាររ ក់ តួនទី ឬទំនក់ទំនង្ 

 ានវធីិសាស្តសថញរេើនណដលញយើង្អាេញរបើញៅមុនញពល ឬកបុង្ញពលេរចាញដើមផពីរងឹ្ង្
ញោលជំ្ហររបស់ញយើង្ និង្បញង្ាើនអំណាេរបស់ញយើង្។ 

 
២. ការបក្បើវិធចីរចាកនុងករណីមានការបបណេញបចញបោយបងខ ំ
 

រកុមររួសារ និង្សហរមន៍ជាញរេើនញៅកបុង្របញទសកមពុជា កំពុង្របឈមនឹង្ការ
រំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញញោយបង្ខំ។  ញៅកបុង្ករតីែលោះ របជាពលរដឌរតូវញរបញតថ ញ   
ញេញពីផធោះសណមផង្របស់ពួកោត់ ញហើយកបុង្ករតីែលោះញទៀត ពួកោត់រតូវញរបញតថ ញញេញពី
ដីណស្ស េាា ររបស់ពួកោត់ ឬក៏ ត់បង់្សិទនិញរបើរ ស់អនុផលទរព និង្ធនធានធមមជាតិដទទ
ញទៀតណដលពួកោត់ពឹង្អាស្ស័យសរាប់េិ ច្ ឹមជី្វតិ។ 
 

សហរមន៍ជាញរេើនញៅរបញទសកមពុជា និង្ញៅញលើពិភពញោក ននឹង្របឈមមុែ 
នឹង្ការបញតថ ញញេញ នញធវើការតបតញដើមផកីារ រសិទនិដីធលីរបស់ពួកញរ។ សហរមន៍មួយ
េំនួន នទទួលញជារជ័្យកបុង្ការតស ូរបស់ពួកញរ និង្អាេប្ឈប់ការបញតថ ញញេញ ន
ទំង្ស្សងុ្ រពមទំង្ការ រដី និង្ផធោះរបស់ពួកញរ នញទៀតផង្។ ករតីមួយេំនួនញទៀត 
ការតស ូរបស់សហរមន៍ នទទួលញជារជ័្យ ញោយញធវើញអាយអាជាញ ធរ ឬក៏រកុមហ ុនណដល
ញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញញនោះយល់រពមេរចាជាមួយពួកញរ។ កបុង្ករតីញនោះ     
សហរមន៍ទំង្ញនោះរតវូណតញរតៀមែលួនរេួជាញស្សេកបុង្ការេរចាញនោះ ញដើមផីទទួលលទវផល
លែបំផុតតាមណដលអាេញធវើ ន។ 
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 ណសវង្រកព័ត៌ានសថីអំពីសាទ នភាពនិង្អបកណដល ក់ព័នន 
 រិតអំពីជ្ញរមើសណដលអាេញរបើរ ស់សរាប់រកដំញណាោះស្សាយលែរបញសើរ។ 
 ញរបើេាប់និង្សិទនិ និង្វធីិអនុវតថលែៗ ញៅកបុង្ករតីស្សញដៀង្ោប ញនោះ។ 
 ញរបើទរមង់្ញផសង្ៗទនការតស ូមតិ កបុង្កំទផុង្ញពលទនការេរចា 
 ទទួល នការោំរទពីសហរមន៍និង្អង្គការនន និង្ 
 ររប់ររង្ដំញតើ រការទនការេរចា។ 

 

ញយើង្មិនអាេមិនញអើញពើ េំញ ោះអតុលយភាពអំណាេណដលញកើតានញៅកបុង្ករតីជា
ញរេើន ក់ព័នននឹង្ការបញតថ ញញេញញៅកបុង្របញទសកមពុជា នញឡើយ។ ប៉ាុណនថ ការកាល យជា
អបកេរចា និង្អបកតស ូមតិយ៉ាង្ពូណកអាេជួ្យអបកកបុង្ការពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក ញដើមផី
សញរមេ នលទនផលណដលអាេទទួលយក នសរាប់អបកនិង្សហរមន៍របស់អបក។ ញៅ
កបុង្ញសៀវញៅញនោះ ញយើង្នឹង្ពិនិតយញមើលថា ញតើញយើង្អាេញរបើវធីិសាស្តសថញផសង្ៗណបបណាែលោះ 
ញដើមផីផ្ទល ស់បឋូរតុលយភាពអំណាេញដើមផឲី្យកាន់ណតញសមើភាព។ 
 

បនធ ប់ពីអបក នញរៀនអំពីវធីិសាស្តសថទំង្ញនោះញហើយ ញយើង្ញលើកទឹកេិតថឲ្យអបកញធវើការ
ជាមួយសហរមន៍របស់អបកញដើមផញីរៀបេំយុទធសាស្តេតចរចា។ ញយើង្ញលើកទឹកេិតថឲ្យអបករិត
អំពីវធីិសាស្តសថែុសៗោប ណដលអបកអាេញរបើញដើមផពីាយមពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក និង្
្នដល់ការរពមញរពៀង្ណដលញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់អបករបញសើរញឡើង្ ។ 

លកខតៈណបបញនោះញធវើឲ្យការេរចាកាន់ណតងាយស្សួល។ ប៉ាុណនថញៅញពលណដលញយើង្ញរបៀបញធៀប
ញៅនឹង្ករតីទនការបញតថ ញញេញ សាទ នភាពែុសោប ស្សឡោះ។ វាមិនានភាពងាយស្សលួ
ញទ កបុង្ការរិតអំពីអវី ណដលររួសារទទួលការរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ រតូវផថល់ឲ្យញៅ
មនុសស ឬរកុមហ ុនណដលញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញញនោះញទ។ ញោយញហតុដូញេបោះញហើយ 
ការណដលសំុឲ្យអបកញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញមកេរចាញនោះ អាេានការពិ ក ។ ញតើ
អបកអាេញធវើអវី ន ញៅញពលណដលានអតុលយភាពអំណាេកាន់ណតខាល ំង្រវាង្អបក និង្ភារី
ដទទញទៀត? 
 

 
៤. ការពក្ងងឹបោលជំហររបេ់អនកកនុងការចរចា 

ការេរចារតូវ នញរដឹង្ថា ជាណផបកមួយទនយុទនសាស្តសថរបស់សហរមន៍ ញដើមផីទប់ 
ទល់នឹង្ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ និង្ការរញំោភយកដីធលី។ 
 

ញៅកបុង្ញសៀវញៅញនោះ ញយើង្ពិភាកាអំពីវធីិសាស្តសថណដលអបកអាេយកមកញរបើញដើមផី
ពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក និង្បញង្ាើនអំណាេរបស់អបកកបុង្ការេរចា។ ឧទហរត៍ ញយើង្
នឹង្ពិភាកាថា ញតើអបកអាេញធវើ នដូេញមថេែលោះញដើមផី៖ 



37សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

 ណសវង្រកព័ត៌ានសថីអំពីសាទ នភាពនិង្អបកណដល ក់ព័នន 
 រិតអំពីជ្ញរមើសណដលអាេញរបើរ ស់សរាប់រកដំញណាោះស្សាយលែរបញសើរ។ 
 ញរបើេាប់និង្សិទនិ និង្វធីិអនុវតថលែៗ ញៅកបុង្ករតីស្សញដៀង្ោប ញនោះ។ 
 ញរបើទរមង់្ញផសង្ៗទនការតស ូមតិ កបុង្កំទផុង្ញពលទនការេរចា 
 ទទួល នការោំរទពីសហរមន៍និង្អង្គការនន និង្ 
 ររប់ររង្ដំញតើ រការទនការេរចា។ 

 

ញយើង្មិនអាេមិនញអើញពើ េំញ ោះអតុលយភាពអំណាេណដលញកើតានញៅកបុង្ករតីជា
ញរេើន ក់ព័នននឹង្ការបញតថ ញញេញញៅកបុង្របញទសកមពុជា នញឡើយ។ ប៉ាុណនថ ការកាល យជា
អបកេរចា និង្អបកតស ូមតិយ៉ាង្ពូណកអាេជួ្យអបកកបុង្ការពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក ញដើមផី
សញរមេ នលទនផលណដលអាេទទួលយក នសរាប់អបកនិង្សហរមន៍របស់អបក។ ញៅ
កបុង្ញសៀវញៅញនោះ ញយើង្នឹង្ពិនិតយញមើលថា ញតើញយើង្អាេញរបើវធីិសាស្តសថញផសង្ៗណបបណាែលោះ 
ញដើមផីផ្ទល ស់បឋូរតុលយភាពអំណាេញដើមផឲី្យកាន់ណតញសមើភាព។ 
 

បនធ ប់ពីអបក នញរៀនអំពីវធីិសាស្តសថទំង្ញនោះញហើយ ញយើង្ញលើកទឹកេិតថឲ្យអបកញធវើការ
ជាមួយសហរមន៍របស់អបកញដើមផញីរៀបេំយុទធសាស្តេតចរចា។ ញយើង្ញលើកទឹកេិតថឲ្យអបករិត
អំពីវធីិសាស្តសថែុសៗោប ណដលអបកអាេញរបើញដើមផពីាយមពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក និង្
្នដល់ការរពមញរពៀង្ណដលញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់អបករបញសើរញឡើង្ ។ 

លកខតៈណបបញនោះញធវើឲ្យការេរចាកាន់ណតងាយស្សួល។ ប៉ាុណនថញៅញពលណដលញយើង្ញរបៀបញធៀប
ញៅនឹង្ករតីទនការបញតថ ញញេញ សាទ នភាពែុសោប ស្សឡោះ។ វាមិនានភាពងាយស្សលួ
ញទ កបុង្ការរិតអំពីអវី ណដលររួសារទទួលការរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ រតូវផថល់ឲ្យញៅ
មនុសស ឬរកុមហ ុនណដលញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញញនោះញទ។ ញោយញហតុដូញេបោះញហើយ 
ការណដលសំុឲ្យអបកញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញមកេរចាញនោះ អាេានការពិ ក ។ ញតើ
អបកអាេញធវើអវី ន ញៅញពលណដលានអតុលយភាពអំណាេកាន់ណតខាល ំង្រវាង្អបក និង្ភារី
ដទទញទៀត? 
 

 
៤. ការពក្ងងឹបោលជំហររបេ់អនកកនុងការចរចា 

ការេរចារតូវ នញរដឹង្ថា ជាណផបកមួយទនយុទនសាស្តសថរបស់សហរមន៍ ញដើមផីទប់ 
ទល់នឹង្ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ និង្ការរញំោភយកដីធលី។ 
 

ញៅកបុង្ញសៀវញៅញនោះ ញយើង្ពិភាកាអំពីវធីិសាស្តសថណដលអបកអាេយកមកញរបើញដើមផី
ពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក និង្បញង្ាើនអំណាេរបស់អបកកបុង្ការេរចា។ ឧទហរត៍ ញយើង្
នឹង្ពិភាកាថា ញតើអបកអាេញធវើ នដូេញមថេែលោះញដើមផី៖ 

  
      

 
      

    
     

    
  
   
  
 
     

 



38 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

ការបក្តៀមខ្ែួន និងព័ត៌មាន 
 

លទធផលទទួលាន 
 
ញរកាយពីប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះ អបកេូលរមួនឹង្៖ 
១. យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការញរតៀមែលួនសរាប់ការេរចា 
២. យល់ដឹង្អំពីរញបៀបរបមូល និង្ញរៀបេំព័ត៌ានអំពីសាទ នភាពកបុង្ការពរងឹ្ង្

 ញោលជំ្ហររបស់ែលួនកបុង្ការេរចា 
៣. យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ណដលរតូវដឹង្ថាភារីណាែលោះ ក់ព័ននកបុង្សាទ នភាព  

 ញនោះ និង្សារៈសំខាន់ទនទំនក់ទំនង្ពីភារីមួយញៅភារីមួយញទៀត 
៤. ដឹង្ថា ញហតុអវី នជា ការរិតអំពី តរមូវការ ណផនការ និង្កង្វល់របស់ភារី

 ទំង្ពីរកបុង្ការេរចាានសារៈសំខាន់។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ជំ្ហ្គនទី៦. ការសញង្ខបញោយានអបកេូលរមួណេករណំលកញរឿង្រា៉ា វញផសង្ៗ 
  

 សួរអបកេូលរមួញមើលថា  ញតើពួកោត់ធាល ប់េូលរមួកបុង្ការេរចា ក់ព័នននឹង្ការ   
បញតថ ញញេញឬញទ ឬញតើពួកោត់ធាល ប់ នដឹង្អំពីបទពិញសាធរបស់នរណា
ាប ក់ឬញទ។ ញលើកទឹកេិតថឲ្យអបកេូលរមួណេករណំលកបទពិញសាធ ឬញរឿង្រា៉ា វរបស់
ែលួន។ 

 សួរពួកោត់ញមើលថា ញតើានអតុលយភាពអំណាេកបុង្ការេរចាឬញទ និង្ថាញតើ
ការេរចាសញរមេលទនផលរបកបញោយញជារជ័្យឬញទ។ របសិនញបើទទួល
 នញជារជ័្យ សំុឲ្យោត់ពនយល់អំពីមូលញហតុ និង្រញបៀបណដលរបជាពលរដឌ
ឬសហរមន៍អាេពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់ែលួន។ របសិនញបើការេរចាមិនទទួល
 នញជារជ័្យញទ សំុឲ្យពួកោត់ពនយល់ថា ញតើញហតុអវី នជាពួកោត់រិតថា 
វាមិនទទួល នញជារជ័្យ។ 

 ពនយល់ថា ញៅកបុង្ញមញរៀនបនធ ប់ញនោះ ពួកោត់នឹង្ញរៀនបណនទមញទៀតថា ញតើការ
េរចាជាអវី និង្ញតើពួកោត់អាេញធវើអវីែលោះញដើមផពីរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់ែលួន កបុង្
ការេរចាជាមួយអបកានអំណាេ ឬរកុមហ ុន។ 
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ការបក្តៀមខ្ែួន និងព័ត៌មាន 
 

លទធផលទទួលាន 
 
ញរកាយពីប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះ អបកេូលរមួនឹង្៖ 
១. យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការញរតៀមែលួនសរាប់ការេរចា 
២. យល់ដឹង្អំពីរញបៀបរបមូល និង្ញរៀបេំព័ត៌ានអំពីសាទ នភាពកបុង្ការពរងឹ្ង្

 ញោលជំ្ហររបស់ែលួនកបុង្ការេរចា 
៣. យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ណដលរតូវដឹង្ថាភារីណាែលោះ ក់ព័ននកបុង្សាទ នភាព  

 ញនោះ និង្សារៈសំខាន់ទនទំនក់ទំនង្ពីភារីមួយញៅភារីមួយញទៀត 
៤. ដឹង្ថា ញហតុអវី នជា ការរិតអំពី តរមូវការ ណផនការ និង្កង្វល់របស់ភារី

 ទំង្ពីរកបុង្ការេរចាានសារៈសំខាន់។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ជំ្ហ្គនទី៦. ការសញង្ខបញោយានអបកេូលរមួណេករណំលកញរឿង្រា៉ា វញផសង្ៗ 
  

 សួរអបកេូលរមួញមើលថា  ញតើពួកោត់ធាល ប់េូលរមួកបុង្ការេរចា ក់ព័នននឹង្ការ   
បញតថ ញញេញឬញទ ឬញតើពួកោត់ធាល ប់ នដឹង្អំពីបទពិញសាធរបស់នរណា
ាប ក់ឬញទ។ ញលើកទឹកេិតថឲ្យអបកេូលរមួណេករណំលកបទពិញសាធ ឬញរឿង្រា៉ា វរបស់
ែលួន។ 

 សួរពួកោត់ញមើលថា ញតើានអតុលយភាពអំណាេកបុង្ការេរចាឬញទ និង្ថាញតើ
ការេរចាសញរមេលទនផលរបកបញោយញជារជ័្យឬញទ។ របសិនញបើទទួល
 នញជារជ័្យ សំុឲ្យោត់ពនយល់អំពីមូលញហតុ និង្រញបៀបណដលរបជាពលរដឌ
ឬសហរមន៍អាេពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់ែលួន។ របសិនញបើការេរចាមិនទទួល
 នញជារជ័្យញទ សំុឲ្យពួកោត់ពនយល់ថា ញតើញហតុអវី នជាពួកោត់រិតថា 
វាមិនទទួល នញជារជ័្យ។ 

 ពនយល់ថា ញៅកបុង្ញមញរៀនបនធ ប់ញនោះ ពួកោត់នឹង្ញរៀនបណនទមញទៀតថា ញតើការ
េរចាជាអវី និង្ញតើពួកោត់អាេញធវើអវីែលោះញដើមផពីរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់ែលួន កបុង្
ការេរចាជាមួយអបកានអំណាេ ឬរកុមហ ុន។ 

  

 
                   

  
 



40 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

ជំ្ហ្គនទី១. ការណតនំអំពីការេរចា 
 

 រ ប់អបកេូលរមួថា អបកានម៉ាូតូដ៏លែមួយញររឿង្េង់្លក់។ សួរញៅអបកេូលរមួថា 
ញតើពួកោត់ហ្គ នញអាយតទមលប៉ាុនម ន?។ 

 

 របសិនញបើអបកេូលរមួសួរព័ត៌ានបណនទមអំពីម៉ាូតូញនោះ ឬអំពីតទមលណដលអបកេង់្លក់ 
ឬសួរសំតួរញផសង្ៗញទៀត អបករោន់ណតនិយយថា វាជាម៉ាូតូលែ ញហើយឲ្យអបកេូលរមួ
ផឋល់តទមលសរាប់ម៉ាូតូញនោះ។ 

 របសិនញបើអបកេូលរមួតទថល អបករតូវនិយយថា វាមិនទន់ដល់ទថលញទ សូមឲ្យតទមល
ែពស់ជាង្ញនោះ។ 

 របសិនញបើអបកេូលរមួញនោះនិយយថា ពួកោត់មិនេង់្ នម៉ាូតូញនោះញទ សូមអបកសួរ
អបកេូលរមួដទទញទៀតថា ញតើពួកោត់េង់្ទិញម៉ាូតូញនោះឬញទ ញហើយសូមបនថញធវើរញបៀប
ដូេោប ជាមួយនឹង្អបកេូលរមួញផសង្ៗញទៀត។ 

 ពីរបីនទីញរកាយមក ឬរបសិនញបើអបកេូលរមួនិយយថា ពួកោត់មិនេរចាញោយ
ោម នព័ត៌ានបណនទមជាក់ោក់អំពីម៉ាូតូញនោះញទ អបករតូវប្ឈប់រតឹមញនោះ។ 

 សួរអបកេូលរមួថា  ញហតុអវី នជាានការលំ កកបុង្ការេរចា ឬញហតុអវី នជា
មិនអាេ្នដល់កិេចរពមញរពៀង្ោប កបុង្ការទិញលក់ម៉ាូតូញនោះ ញទោះបីជា ភារីាខ ង្
េង់្លក់ និង្ភារីាខ ង្ញទៀតេង់្ទិញក៏ញោយ។ 

 

ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ទី២៖ 
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 របសិនញបើពួកោត់ញរតៀមែលួនញោយរបុង្របយ័តបមុនញពលេរចា ញពលញនោះពួកោត់
របណហលជាអាេ្នដល់ការរពមញរពៀង្មួយណដលពួកញរញពញេិតថ។ 

 ញោលបំតង្សំខាន់ទនការញរតៀមែលួនរឺរតូវរបមូលនិង្ញរៀបេំព័ត៌ាន ដូញេបោះពួកោត់
អាេយល់អំពីសាទ នភាពញនោះេាស់ោស់។ 

 ការយល់ដឹង្អំពីសាទ នភាពណដលពួកោត់កំពុង្េរចារឺជាមញធា យយ៉ាង្ សំខាន់
ញដើមផបីញង្ាើនឥទនិពលរបស់ែលួន។ 

 

បមបរៀនទី២៖      ការក្បមូលផតុំព័ត៌មាន 

បោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការញរតៀមែលួន
មុនញពលេរចា។ អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការរបមូល និង្
ការញរៀបេំព័ត៌ាន ក់ព័ននសាទ នភាពញនោះ។ អបកេូលរមួដឹង្អំពីរញបៀបញរបើ
រ ស់តារាង្ញពលញវោ និង្ដារកាមភារីណដលជាវធីិកបុង្ការញរៀបេំព័ត៌ាន 
និង្យល់អំពីសាទ នភាពញនោះ។ 
 

សាភ រ៖ កាថ ញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១ ទី២ ទី៣ និង្ទី៤ 
 

វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការេរចា ការពិភាកាកបុង្ថាប ក់ តារាង្ញពលញវោ ការញរៀបេំដារកាម
ភារី ករតីសិកា។ 
 

ែំបណើរការ 
រយៈបពល  

(គិតជានាទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ការណតនំអំពីការេរចា ៥នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ទី២ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. ការណតនំ អំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៣ ញោយញរបើ
ឧទហរត៍កបុង្ឯកសារណេកជូ្ន។ 

៣០នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. ពនយល់អំពីរញបៀបញធវើលំហ្គត់   និង្ញរជ្ើសញរ ើសអបក 
សរមបសរមួល 

៥នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥. អបកេូលរមួញធវើការងាររមួោប  ញដើមផញីរៀបេំតារាង្     
ញពលញវោ និង្ដារកាមភារី 

៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦. សញង្ខប ២០ នទី 

េរុប៖ ១០៥ នទី 
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ជំ្ហ្គនទី១. ការណតនំអំពីការេរចា 
 

 រ ប់អបកេូលរមួថា អបកានម៉ាូតូដ៏លែមួយញររឿង្េង់្លក់។ សួរញៅអបកេូលរមួថា 
ញតើពួកោត់ហ្គ នញអាយតទមលប៉ាុនម ន?។ 

 

 របសិនញបើអបកេូលរមួសួរព័ត៌ានបណនទមអំពីម៉ាូតូញនោះ ឬអំពីតទមលណដលអបកេង់្លក់ 
ឬសួរសំតួរញផសង្ៗញទៀត អបករោន់ណតនិយយថា វាជាម៉ាូតូលែ ញហើយឲ្យអបកេូលរមួ
ផឋល់តទមលសរាប់ម៉ាូតូញនោះ។ 

 របសិនញបើអបកេូលរមួតទថល អបករតូវនិយយថា វាមិនទន់ដល់ទថលញទ សូមឲ្យតទមល
ែពស់ជាង្ញនោះ។ 

 របសិនញបើអបកេូលរមួញនោះនិយយថា ពួកោត់មិនេង់្ នម៉ាូតូញនោះញទ សូមអបកសួរ
អបកេូលរមួដទទញទៀតថា ញតើពួកោត់េង់្ទិញម៉ាូតូញនោះឬញទ ញហើយសូមបនថញធវើរញបៀប
ដូេោប ជាមួយនឹង្អបកេូលរមួញផសង្ៗញទៀត។ 

 ពីរបីនទីញរកាយមក ឬរបសិនញបើអបកេូលរមួនិយយថា ពួកោត់មិនេរចាញោយ
ោម នព័ត៌ានបណនទមជាក់ោក់អំពីម៉ាូតូញនោះញទ អបករតូវប្ឈប់រតឹមញនោះ។ 

 សួរអបកេូលរមួថា  ញហតុអវី នជាានការលំ កកបុង្ការេរចា ឬញហតុអវី នជា
មិនអាេ្នដល់កិេចរពមញរពៀង្ោប កបុង្ការទិញលក់ម៉ាូតូញនោះ ញទោះបីជា ភារីាខ ង្
េង់្លក់ និង្ភារីាខ ង្ញទៀតេង់្ទិញក៏ញោយ។ 

 

ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ទី២៖ 
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 របសិនញបើពួកោត់ញរតៀមែលួនញោយរបុង្របយ័តបមុនញពលេរចា ញពលញនោះពួកោត់
របណហលជាអាេ្នដល់ការរពមញរពៀង្មួយណដលពួកញរញពញេិតថ។ 

 ញោលបំតង្សំខាន់ទនការញរតៀមែលួនរឺរតូវរបមូលនិង្ញរៀបេំព័ត៌ាន ដូញេបោះពួកោត់
អាេយល់អំពីសាទ នភាពញនោះេាស់ោស់។ 

 ការយល់ដឹង្អំពីសាទ នភាពណដលពួកោត់កំពុង្េរចារឺជាមញធា យយ៉ាង្ សំខាន់
ញដើមផបីញង្ាើនឥទនិពលរបស់ែលួន។ 

 

បមបរៀនទី២៖      ការក្បមូលផតុំព័ត៌មាន 

បោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការញរតៀមែលួន
មុនញពលេរចា។ អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការរបមូល និង្
ការញរៀបេំព័ត៌ាន ក់ព័ននសាទ នភាពញនោះ។ អបកេូលរមួដឹង្អំពីរញបៀបញរបើ
រ ស់តារាង្ញពលញវោ និង្ដារកាមភារីណដលជាវធីិកបុង្ការញរៀបេំព័ត៌ាន 
និង្យល់អំពីសាទ នភាពញនោះ។ 
 

សាភ រ៖ កាថ ញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១ ទី២ ទី៣ និង្ទី៤ 
 

វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការេរចា ការពិភាកាកបុង្ថាប ក់ តារាង្ញពលញវោ ការញរៀបេំដារកាម
ភារី ករតីសិកា។ 
 

ែំបណើរការ 
រយៈបពល  

(គិតជានាទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ការណតនំអំពីការេរចា ៥នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ទី២ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. ការណតនំ អំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៣ ញោយញរបើ
ឧទហរត៍កបុង្ឯកសារណេកជូ្ន។ 

៣០នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. ពនយល់អំពីរញបៀបញធវើលំហ្គត់   និង្ញរជ្ើសញរ ើសអបក 
សរមបសរមួល 

៥នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥. អបកេូលរមួញធវើការងាររមួោប  ញដើមផញីរៀបេំតារាង្     
ញពលញវោ និង្ដារកាមភារី 

៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦. សញង្ខប ២០ នទី 

េរុប៖ ១០៥ នទី 
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២. សារៈេំខានន់នព័ត៌មាន 
ព័ត៌ានរឺជាឧបករត៍ានអំណាេបំផុត។ ញៅកបុង្ការេរចា   អបកនឹង្សទិតកបុង្ជំ្ហរ  

រងឹ្ាំរបសិនញបើអបករិត និង្របមូលព័ត៌ាន ក់ព័ននឲ្យ នញរេើនតាមណដលអបកអាេញធវើ ន៖ 
    ១.សាទ នភាពរបស់អបកផ្ទធ ល់     

២.អំពីភារីដទទញទៀតកបុង្ការេរចា    
៣.អំពីបញ្ញា ណដលអបកកំពុង្ញធវើការេរចា។ 

 

ការរិតអំពីសាទ នភាពរបស់ែលួនផ្ទធ ល់ ឬសាទ នភាពទនសហរមន៍របស់អបកអាេជួ្យឲ្យ
អបករិតអំពីលទនផលញផសង្ៗមួយេំនួនណដលអបកនឹង្ញពញេិតថ និង្អំពីលទនផលអវីែលោះណដលអបក
រួរញេៀសវាង្។ ការសិកាណសវង្យល់អំពីភារីដទទ អាេជួ្យឲ្យអបកដឹង្ពីអវីណដលពួកញរេង់្     
 ន។  ញៅញពលណដលអបកស្សាវរជាវអំពីសាទ នភាពញនោះ ញពលញនោះអបកអាេរក នព័ត៌ាន
ណដលអាេជួ្យឲ្យអបកយល់ថា កិេចរពមញរពៀង្របញភទណាែលោះណដលអាេនឹង្ញធវើញៅ ន។ អបក
ក៏នឹង្អាេណសវង្រកព័ត៌ានណដលអាេជួ្យអបកញដើមផីណសវង្យល់ពីេំនុេញែាយ និង្េំនុេ
ណដលអបកអាេយកឈបោះ ន។ ញៅញពលណដលអបកដឹង្ព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះ ញពលញនោះអបក
នឹង្កាល យជាអបកេរចាយ៉ាង្ពូណក និង្ទវឆ្ល ត ញហើយវាអាេជួ្យអបកឲ្យសញរមេ នលទនផល
យ៉ាង្លែរបញសើរ។ 
 

១. សារៈេំខានន់នការបក្តៀមខ្ែួនេក្មាបក់ារចរចា 
 

ញោលបំតង្ទនការេរចារឺ ញដើមផី្ នញៅរកការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ណដលនឹង្
ញធវើឲ្យសាទ នភាពរបញសើរញឡើង្។ ការេរចារបកបញោយញជារជ័្យបំផុត ជាធមមតារឺាន
ញោលបំតង្្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្មួយ ណដលញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់ភារី
ទំង្ពីរ (ឬភារីទំង្អស់) កាន់ណតរបញសើរ។  

 
ញដើមផីកាល យជាអបកេរចាយ៉ាង្ពូណក ញហើយានញជារជ័្យកបុង្ការេរចា ដូញេបោះវាជាការ

សំខាន់ណាស់ ណដលអបករតូវញរតៀមែលួនញោយរបុង្របយ័តបមុនញពលចាប់ញផថើមនិយយេរចា
ជាមួយអបកដទទ។ របសិនញបើអបក នញរតៀមែលួនញោយរបុង្របយ័តប ញនោះអបកអាេ្នដល់
ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ណដលអបកញពញេិតថជាមិនខាន។ របសិនញបើអបកមិន នញរតៀមែលួន
ញទ អបករបណហលជាមិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញទ ឬរបណហលជាអបករតូវ
ញរបង្ខិតបង្ខំឲ្យសញរមេកិេចរពមញរពៀង្មិនលែ ណដលអបកមិនញពញេិតថ។ 

 
ញោលបំតង្សំខាន់កបុង្ការញរតៀមែលួនសរាប់ការេរចារឺ រតូវរបមូល និង្ញរៀបេំ

ព័ត៌ានអំពីែលួនអបក ភារីដទទ និង្អំពីសាទ នភាពញនោះ។ ញនោះានន័យថា អបក នញរតៀមែលួន
និយយអវីណដលអបកេង់្និយយយ៉ាង្េាស់ោស់ និង្និយយអំពីមូលញហតុទនការេរចា
ញនោះរបកបញោយយុតថិធម៌ និង្សមញហតុផល។ របសិនញបើអបក នញរតៀមែលួន និង្ណសវង្
យល់អំពីសាទ នភាពេាស់ោស់ ញពលញនោះភារីដទទញទៀតរបណហលជាមិនអាេញធវើឲ្យអបក
យល់រេឡំ ឬញ ករ ស់អបក នញឡើយ។ ការញរតៀមែលួន ឬការណសវង្យល់អំពីសាទ នភាព
ញនោះក៏នឹង្ជួ្យអបកឲ្យដឹង្ថា ញតើអបករបផរីតូវនិយយជាមួយភារីដទទញទៀតរញបៀបណា និង្
ញដើមផឲី្យអបកដឹង្ថា ញតើវាានរបញយជ្ន៍កបុង្ការញរបើរ ស់ការតស ូមតិជំ្នួសការេរចាណដរ
ឬញទ ញៅកបុង្ដំណាក់កាលណាមួយញនោះ។   
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២. សារៈេំខានន់នព័ត៌មាន 
ព័ត៌ានរឺជាឧបករត៍ានអំណាេបំផុត។ ញៅកបុង្ការេរចា   អបកនឹង្សទិតកបុង្ជំ្ហរ  

រងឹ្ាំរបសិនញបើអបករិត និង្របមូលព័ត៌ាន ក់ព័ននឲ្យ នញរេើនតាមណដលអបកអាេញធវើ ន៖ 
    ១.សាទ នភាពរបស់អបកផ្ទធ ល់     

២.អំពីភារីដទទញទៀតកបុង្ការេរចា    
៣.អំពីបញ្ញា ណដលអបកកំពុង្ញធវើការេរចា។ 

 

ការរិតអំពីសាទ នភាពរបស់ែលួនផ្ទធ ល់ ឬសាទ នភាពទនសហរមន៍របស់អបកអាេជួ្យឲ្យ
អបករិតអំពីលទនផលញផសង្ៗមួយេំនួនណដលអបកនឹង្ញពញេិតថ និង្អំពីលទនផលអវីែលោះណដលអបក
រួរញេៀសវាង្។ ការសិកាណសវង្យល់អំពីភារីដទទ អាេជួ្យឲ្យអបកដឹង្ពីអវីណដលពួកញរេង់្     
 ន។  ញៅញពលណដលអបកស្សាវរជាវអំពីសាទ នភាពញនោះ ញពលញនោះអបកអាេរក នព័ត៌ាន
ណដលអាេជួ្យឲ្យអបកយល់ថា កិេចរពមញរពៀង្របញភទណាែលោះណដលអាេនឹង្ញធវើញៅ ន។ អបក
ក៏នឹង្អាេណសវង្រកព័ត៌ានណដលអាេជួ្យអបកញដើមផីណសវង្យល់ពីេំនុេញែាយ និង្េំនុេ
ណដលអបកអាេយកឈបោះ ន។ ញៅញពលណដលអបកដឹង្ព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះ ញពលញនោះអបក
នឹង្កាល យជាអបកេរចាយ៉ាង្ពូណក និង្ទវឆ្ល ត ញហើយវាអាេជួ្យអបកឲ្យសញរមេ នលទនផល
យ៉ាង្លែរបញសើរ។ 
 

១. សារៈេំខានន់នការបក្តៀមខ្ែួនេក្មាបក់ារចរចា 
 

ញោលបំតង្ទនការេរចារឺ ញដើមផី្ នញៅរកការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ណដលនឹង្
ញធវើឲ្យសាទ នភាពរបញសើរញឡើង្។ ការេរចារបកបញោយញជារជ័្យបំផុត ជាធមមតារឺាន
ញោលបំតង្្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្មួយ ណដលញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់ភារី
ទំង្ពីរ (ឬភារីទំង្អស់) កាន់ណតរបញសើរ។  

 
ញដើមផីកាល យជាអបកេរចាយ៉ាង្ពូណក ញហើយានញជារជ័្យកបុង្ការេរចា ដូញេបោះវាជាការ

សំខាន់ណាស់ ណដលអបករតូវញរតៀមែលួនញោយរបុង្របយ័តបមុនញពលចាប់ញផថើមនិយយេរចា
ជាមួយអបកដទទ។ របសិនញបើអបក នញរតៀមែលួនញោយរបុង្របយ័តប ញនោះអបកអាេ្នដល់
ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ណដលអបកញពញេិតថជាមិនខាន។ របសិនញបើអបកមិន នញរតៀមែលួន
ញទ អបករបណហលជាមិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញទ ឬរបណហលជាអបករតូវ
ញរបង្ខិតបង្ខំឲ្យសញរមេកិេចរពមញរពៀង្មិនលែ ណដលអបកមិនញពញេិតថ។ 

 
ញោលបំតង្សំខាន់កបុង្ការញរតៀមែលួនសរាប់ការេរចារឺ រតូវរបមូល និង្ញរៀបេំ

ព័ត៌ានអំពីែលួនអបក ភារីដទទ និង្អំពីសាទ នភាពញនោះ។ ញនោះានន័យថា អបក នញរតៀមែលួន
និយយអវីណដលអបកេង់្និយយយ៉ាង្េាស់ោស់ និង្និយយអំពីមូលញហតុទនការេរចា
ញនោះរបកបញោយយុតថិធម៌ និង្សមញហតុផល។ របសិនញបើអបក នញរតៀមែលួន និង្ណសវង្
យល់អំពីសាទ នភាពេាស់ោស់ ញពលញនោះភារីដទទញទៀតរបណហលជាមិនអាេញធវើឲ្យអបក
យល់រេឡំ ឬញ ករ ស់អបក នញឡើយ។ ការញរតៀមែលួន ឬការណសវង្យល់អំពីសាទ នភាព
ញនោះក៏នឹង្ជួ្យអបកឲ្យដឹង្ថា ញតើអបករបផរីតូវនិយយជាមួយភារីដទទញទៀតរញបៀបណា និង្
ញដើមផឲី្យអបកដឹង្ថា ញតើវាានរបញយជ្ន៍កបុង្ការញរបើរ ស់ការតស ូមតិជំ្នួសការេរចាណដរ
ឬញទ ញៅកបុង្ដំណាក់កាលណាមួយញនោះ។   
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មួយរបធានរបស់អបកអំពីថា ញតើអបករួរទទួល នរ ក់ណែបណនទមញទៀត ឬយ៉ាង្ណាញនោះ 
ញពលញនោះអបករួរញធវើតារាង្ញពលញវោ ដូេខាង្ញរកាមញនោះ៖ 
 

 
 
 

តារាង្ញពលញវោអាេសរញសជាអកសរ ឬរូររបូភាពញដើមផតំីណាង្ញហតុការត៍ណដល
អបកកំពុង្កត់រតា។ ការញធវើតារាង្ញពលញវោអំពីសាទ នភាពអាេជួ្យអបកកបុង្ការកំតត់ថា ញតើ
ព័ត៌ានអវីណដលអបករតូវការណសវង្រក ដូេជាញៅញពលណដលអវីមួយ នញកើតញឡើង្ នរណា ក់
ព័ននែលោះ ឬរតូវការរកព័ត៌ានលមែិតទនញហតុការត៍ញនោះជាញដើម 
 

៣.២. ែសាក្កាមភាគី 
 

ញៅកបុង្សាទ នភាពភារញរេើន ានញរេើនជាង្ពីរភារី ក់ព័នន។ ញទោះបីជាញមើលញៅ
ហ្គក់ដូេជា ានណតពីរភារីប៉ាុញណាត ោះណដលេូលរមួកបុង្ការេរចាក៏ញោយ របសិនញបើអបក
េំណាយញពលរិតអំពីបញ្ញា ញនោះ អបករបណហលជារកញ ើញថា ានមនុសស រកុម ឬអង្គការ
ជាញរេើនញទៀតណដលកំពុង្ញរបើឥទនិពលមកញលើភារីទំង្ពីរ ឬកំពុង្ញធវើឲ្យប៉ាោះ ល់ដល់សាទ ន
ភាពញនោះ។ 

អបករួរពាយមរបមូលព័ត៌ានញនោះអំឡុង្ញពលញរតៀមែលួន ប៉ាុណនថអបកអាេបនថដឹង្ 
បណនទមញទៀតអំឡុង្ញពលេរចា។ របសិនញបើ អបកទទួល នព័ត៌ានថមីៗអំឡុង្ញពលរបជំុ្
េរចាជាមួយភារីដទទញទៀត ដូញេបោះអបកអាេសញរមេប្ឈប់កិេចរបជំុ្េរចា ញដើមផីរិត ឬ
ពិភាកាអំពីព័ត៌ានថមីៗញនោះ និង្រិតថា ញតើវាប៉ាោះ ល់ដល់សាទ នភាពរបស់អបកយ៉ាង្ណា។ 
 

ជំ្ហ្គនទី៣. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៣៖ 
វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្៖ 
 

 ថា តារាង្ញពលញវោជា មញធា យមួយកបុង្ការញរៀបេំព័ត៌ានអំពីញហតុការត៍ 
ណដល ក់ព័នននឹង្សាទ នភាព។ 

 អំពីរញបៀបញរៀបេំតារាង្ញពលញវោ។ 
 ថា សាទ នភាពភារញរេើន រឺានភារីញរេើន ក់ព័នន ញបើញទោះបីជាអាេានណតភារី 
ពីរេរចាក៏ញោយ។ 

 ថា វាានសារៈសំខាន់ ណដលអបកេូលរមួរតូវដឹង្ពីទំនក់ទំនង្រវាង្ភារី ក់ព័នន
ទំង្អស់ ញដើមផីញអាយពួកោត់អាេសាកលផង្ញរបើរ ស់ឥទនិពលរបស់ពួកញរ 
ញដើមផីទទួល នអវីណដលពួកោត់េង់្ ន។ 

 ថាដារកាមភារី រឺជាមញធា យមួយ កបុង្ការរបមូល និង្ណសវង្យល់ពីព័ត៌ាន 
របស់ភារីទំង្អស់ណដល ក់ព័នននឹង្សាទ នភាពមួយ។ 

 អំពីរញបៀបបញង្ាើតដារកាមភារី  
 

កំតត់សាគ ល់៖ ណេកឯកសារទី១ ញៅអបកេូលរមួ ញដើមផីពនយល់ណផបកទី ៣.១ (តារាង្ញពល
ញវោ) និង្ណេកឯកសារទី២ ញដើមផពីនយល់ណផបកទី៣.២ (ដារកាមភារី)  ។ 

 

៣. ការថ្េវងយលអ់ំពសីាថសនភាព 
៣.១. ការបរៀបចំតារាងបពលបវលា 

 

វធីិមួយកបុង្ការរិតអំពីសាទ នភាពរបស់អបក និង្កបុង្ការញរៀបេំព័ត៌ានណដលអបកាន 
រឺរតូវញរៀបេំតារាងបពលបវលា។ តារាង្ញពលញវោរឺជាការូររញរៀបរាប់អំពីញហតុការត៍  

ទំង្អស់ណដល នញកើតញឡើង្ទក់ទង្នឹង្សាទ នភាពរបស់អបក ញហើយោក់តាមលំោប់
លំញោយទនកាលបរញិេឆទណដល នញកើតញឡើង្។ ឧទហរត៍ របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាជា    
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មួយរបធានរបស់អបកអំពីថា ញតើអបករួរទទួល នរ ក់ណែបណនទមញទៀត ឬយ៉ាង្ណាញនោះ 
ញពលញនោះអបករួរញធវើតារាង្ញពលញវោ ដូេខាង្ញរកាមញនោះ៖ 
 

 
 
 

តារាង្ញពលញវោអាេសរញសជាអកសរ ឬរូររបូភាពញដើមផតំីណាង្ញហតុការត៍ណដល
អបកកំពុង្កត់រតា។ ការញធវើតារាង្ញពលញវោអំពីសាទ នភាពអាេជួ្យអបកកបុង្ការកំតត់ថា ញតើ
ព័ត៌ានអវីណដលអបករតូវការណសវង្រក ដូេជាញៅញពលណដលអវីមួយ នញកើតញឡើង្ នរណា ក់
ព័ននែលោះ ឬរតូវការរកព័ត៌ានលមែិតទនញហតុការត៍ញនោះជាញដើម 
 

៣.២. ែសាក្កាមភាគី 
 

ញៅកបុង្សាទ នភាពភារញរេើន ានញរេើនជាង្ពីរភារី ក់ព័នន។ ញទោះបីជាញមើលញៅ
ហ្គក់ដូេជា ានណតពីរភារីប៉ាុញណាត ោះណដលេូលរមួកបុង្ការេរចាក៏ញោយ របសិនញបើអបក
េំណាយញពលរិតអំពីបញ្ញា ញនោះ អបករបណហលជារកញ ើញថា ានមនុសស រកុម ឬអង្គការ
ជាញរេើនញទៀតណដលកំពុង្ញរបើឥទនិពលមកញលើភារីទំង្ពីរ ឬកំពុង្ញធវើឲ្យប៉ាោះ ល់ដល់សាទ ន
ភាពញនោះ។ 

អបករួរពាយមរបមូលព័ត៌ានញនោះអំឡុង្ញពលញរតៀមែលួន ប៉ាុណនថអបកអាេបនថដឹង្ 
បណនទមញទៀតអំឡុង្ញពលេរចា។ របសិនញបើ អបកទទួល នព័ត៌ានថមីៗអំឡុង្ញពលរបជំុ្
េរចាជាមួយភារីដទទញទៀត ដូញេបោះអបកអាេសញរមេប្ឈប់កិេចរបជំុ្េរចា ញដើមផីរិត ឬ
ពិភាកាអំពីព័ត៌ានថមីៗញនោះ និង្រិតថា ញតើវាប៉ាោះ ល់ដល់សាទ នភាពរបស់អបកយ៉ាង្ណា។ 
 

ជំ្ហ្គនទី៣. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៣៖ 
វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្៖ 
 

 ថា តារាង្ញពលញវោជា មញធា យមួយកបុង្ការញរៀបេំព័ត៌ានអំពីញហតុការត៍ 
ណដល ក់ព័នននឹង្សាទ នភាព។ 

 អំពីរញបៀបញរៀបេំតារាង្ញពលញវោ។ 
 ថា សាទ នភាពភារញរេើន រឺានភារីញរេើន ក់ព័នន ញបើញទោះបីជាអាេានណតភារី 
ពីរេរចាក៏ញោយ។ 

 ថា វាានសារៈសំខាន់ ណដលអបកេូលរមួរតូវដឹង្ពីទំនក់ទំនង្រវាង្ភារី ក់ព័នន
ទំង្អស់ ញដើមផីញអាយពួកោត់អាេសាកលផង្ញរបើរ ស់ឥទនិពលរបស់ពួកញរ 
ញដើមផីទទួល នអវីណដលពួកោត់េង់្ ន។ 

 ថាដារកាមភារី រឺជាមញធា យមួយ កបុង្ការរបមូល និង្ណសវង្យល់ពីព័ត៌ាន 
របស់ភារីទំង្អស់ណដល ក់ព័នននឹង្សាទ នភាពមួយ។ 

 អំពីរញបៀបបញង្ាើតដារកាមភារី  
 

កំតត់សាគ ល់៖ ណេកឯកសារទី១ ញៅអបកេូលរមួ ញដើមផីពនយល់ណផបកទី ៣.១ (តារាង្ញពល
ញវោ) និង្ណេកឯកសារទី២ ញដើមផពីនយល់ណផបកទី៣.២ (ដារកាមភារី)  ។ 

 

៣. ការថ្េវងយលអ់ំពសីាថសនភាព 
៣.១. ការបរៀបចំតារាងបពលបវលា 

 

វធីិមួយកបុង្ការរិតអំពីសាទ នភាពរបស់អបក និង្កបុង្ការញរៀបេំព័ត៌ានណដលអបកាន 
រឺរតូវញរៀបេំតារាងបពលបវលា។ តារាង្ញពលញវោរឺជាការូររញរៀបរាប់អំពីញហតុការត៍  

ទំង្អស់ណដល នញកើតញឡើង្ទក់ទង្នឹង្សាទ នភាពរបស់អបក ញហើយោក់តាមលំោប់
លំញោយទនកាលបរញិេឆទណដល នញកើតញឡើង្។ ឧទហរត៍ របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាជា    
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វធីិសាស្តសថមួយណដលអបកអាេញរបើញដើមផជួី្យអបកកបុង្ការរិតអំពីទំនក់ទំនង្ទំង្ញនោះ រឺ 
វធីិណដលញរញៅថា ការបរៀបចំែសាក្កាមភាគី។ ការញរៀបេំដារកាមភារី រតូវសរញសរជា
ោយលកខត៍អកសរ ឬការរូររបូភារីទំង្អស់ ណដលអបក នសាគ ល់អតថសញ្ញដ តញៅកបុង្
ប ជ្ ីររបស់អបក ឲ្យញៅជារបូដារកាមធំមួយ។ អបកអាេរូររង្វង់្ណដលានទំហំែុសៗោប ជំុ្វញិ
ភារីនីមួយៗ ញដើមផបីងាា ញ ឬបញ្ញជ ក់អំពីទំហំទនអំណាេរបស់ភារីនីមួយៗញនោះ។ អបកក៏
អាេរូរបនធ ត់របញភទែុសៗោប ណដរ រវាង្ភារីនីមួយៗញដើមផបីងាា ញអំពីរបញភទទនទំនក់ទំនង្
ទនភារីនីមួយៗ។ 
 

ខាង្ញរកាមញនោះរឺជាឧទហរត៍អំពីការញរៀបេំ ែសាក្កាមភាគី ញោយញលើកយក   
ឧទហរត៍របស់បថីនិង្របពននណដលរបណកកោប កបុង្ញរឿង្ថា ញតើរតូវញៅញលង្ស្សុកញៅញែតថ ត់
ដំបង្ឬមិនញៅ។ 

 
 
 
 
 

ឧទហរត៍៖ ការេរចាទថងេូលឆ្ប ណំែមរ 
េូរនឹកស្សទមថា បថីរបពននពីរនក់របណកកោប  កបុង្ញរឿង្ថា ញតើរតូវញៅញលង្រកុមររួសារ

របស់ែលួនញៅកបុង្ញែតថ ត់ដំបង្ញៅទថងបុតយ ឬមិនញៅ។ ការេរចាហ្គក់ដូេជាបងាា ញថា 
ញកើតញឡើង្រវាង្បថីនិង្របពននណតប៉ាុញណាត ោះ។ របពនននិយយថា ោត់េង់្ញៅ ត់ដំបង្ ញហើយបថី
និយយថា ោត់េង់្ញៅផធោះ។ 
 

ប៉ាុណនថ ាន ក់ព័ននមនុសសញរេើនញទៀត ណដលានឥទនិពលញលើសាទ នភាពញនោះ។ កូនៗ
ទំង្បីនក់របស់ររួសារញនោះ អាេេង់្ញៅញលង្ ត់ដំបង្ញដើមផសួីរសុែទុកខជី្ដូនរបស់ែលួន 
ណដរ។ រឯីជី្ដូនញៅញែតថ ត់ដំបង្វញិអាេរិតថា វាសំខាន់ណាស់ណដលពួកញរមកញលង្ោត់ 
ពីញរ ោះោត់ចាស់ញហើយ ញហើយពួកោត់ខានជួ្បោប យូរមកញហើយ។ 
 

ម៉ាាង្វញិញទៀត ញៅហ្គវ យនយរបស់បុរសញនោះអាេោក់សាព ធញលើបថីកំុឲ្យញៅ ពី
ញរ ោះញៅហ្គវ យនយស្សីញនោះេង់្ឲ្យោត់ញធវើការញៅទថងបុតយ ញហើយនឹង្ផថល់រ ក់ឲ្យោត់
បណនទម។ េំណតកឯមិតថភកថិរបស់បុរសញនោះរបណហលជាមិនេង់្ឲ្យោត់ញៅណដរ ពីញរ ោះពួកញរ
េង់្ឲ្យោត់ញៅញរេៀង្ខារា៉ា អូញែជាមួយែលួនញៅទថងបុតយញនោះ។ 
 

ញៅកបុង្សាទ នភាពទនសាេ់ញរឿង្ណបបញនោះ ការេរចារឺញកើតញឡើង្រវាង្មនុសសពីរនក់ញទ រឺបថី
និង្របពនន។ ប៉ាុណនថ យ៉ាង្ញហ្គេណាស់ានមនុសស៦នក់ញផសង្ញទៀត ក់ព័ននញៅកបុង្ញរឿង្ញនោះ
ណដររឺ៖ 
១. របពនន 
២. បថី 
៣. កូនៗ (ណដលពួកញរាប ក់ៗអាេានញយបល់ែុសៗោប ) 
៤. ជី្ដូនញៅញែតថ ត់ដំបង្ 
៥. ញៅហ្គវ យនយរបស់បថី 
៦. មិតថភកថិរបស់បថី 
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វធីិសាស្តសថមួយណដលអបកអាេញរបើញដើមផជួី្យអបកកបុង្ការរិតអំពីទំនក់ទំនង្ទំង្ញនោះ រឺ 
វធីិណដលញរញៅថា ការបរៀបចំែសាក្កាមភាគី។ ការញរៀបេំដារកាមភារី រតូវសរញសរជា
ោយលកខត៍អកសរ ឬការរូររបូភារីទំង្អស់ ណដលអបក នសាគ ល់អតថសញ្ញដ តញៅកបុង្
ប ជ្ ីររបស់អបក ឲ្យញៅជារបូដារកាមធំមួយ។ អបកអាេរូររង្វង់្ណដលានទំហំែុសៗោប ជំុ្វញិ
ភារីនីមួយៗ ញដើមផបីងាា ញ ឬបញ្ញជ ក់អំពីទំហំទនអំណាេរបស់ភារីនីមួយៗញនោះ។ អបកក៏
អាេរូរបនធ ត់របញភទែុសៗោប ណដរ រវាង្ភារីនីមួយៗញដើមផបីងាា ញអំពីរបញភទទនទំនក់ទំនង្
ទនភារីនីមួយៗ។ 
 

ខាង្ញរកាមញនោះរឺជាឧទហរត៍អំពីការញរៀបេំ ែសាក្កាមភាគី ញោយញលើកយក   
ឧទហរត៍របស់បថីនិង្របពននណដលរបណកកោប កបុង្ញរឿង្ថា ញតើរតូវញៅញលង្ស្សុកញៅញែតថ ត់
ដំបង្ឬមិនញៅ។ 

 
 
 
 
 

ឧទហរត៍៖ ការេរចាទថងេូលឆ្ប ណំែមរ 
េូរនឹកស្សទមថា បថីរបពននពីរនក់របណកកោប  កបុង្ញរឿង្ថា ញតើរតូវញៅញលង្រកុមររួសារ

របស់ែលួនញៅកបុង្ញែតថ ត់ដំបង្ញៅទថងបុតយ ឬមិនញៅ។ ការេរចាហ្គក់ដូេជាបងាា ញថា 
ញកើតញឡើង្រវាង្បថីនិង្របពននណតប៉ាុញណាត ោះ។ របពនននិយយថា ោត់េង់្ញៅ ត់ដំបង្ ញហើយបថី
និយយថា ោត់េង់្ញៅផធោះ។ 
 

ប៉ាុណនថ ាន ក់ព័ននមនុសសញរេើនញទៀត ណដលានឥទនិពលញលើសាទ នភាពញនោះ។ កូនៗ
ទំង្បីនក់របស់ររួសារញនោះ អាេេង់្ញៅញលង្ ត់ដំបង្ញដើមផសួីរសុែទុកខជី្ដូនរបស់ែលួន 
ណដរ។ រឯីជី្ដូនញៅញែតថ ត់ដំបង្វញិអាេរិតថា វាសំខាន់ណាស់ណដលពួកញរមកញលង្ោត់ 
ពីញរ ោះោត់ចាស់ញហើយ ញហើយពួកោត់ខានជួ្បោប យូរមកញហើយ។ 
 

ម៉ាាង្វញិញទៀត ញៅហ្គវ យនយរបស់បុរសញនោះអាេោក់សាព ធញលើបថីកំុឲ្យញៅ ពី
ញរ ោះញៅហ្គវ យនយស្សីញនោះេង់្ឲ្យោត់ញធវើការញៅទថងបុតយ ញហើយនឹង្ផថល់រ ក់ឲ្យោត់
បណនទម។ េំណតកឯមិតថភកថិរបស់បុរសញនោះរបណហលជាមិនេង់្ឲ្យោត់ញៅណដរ ពីញរ ោះពួកញរ
េង់្ឲ្យោត់ញៅញរេៀង្ខារា៉ា អូញែជាមួយែលួនញៅទថងបុតយញនោះ។ 
 

ញៅកបុង្សាទ នភាពទនសាេ់ញរឿង្ណបបញនោះ ការេរចារឺញកើតញឡើង្រវាង្មនុសសពីរនក់ញទ រឺបថី
និង្របពនន។ ប៉ាុណនថ យ៉ាង្ញហ្គេណាស់ានមនុសស៦នក់ញផសង្ញទៀត ក់ព័ននញៅកបុង្ញរឿង្ញនោះ
ណដររឺ៖ 
១. របពនន 
២. បថី 
៣. កូនៗ (ណដលពួកញរាប ក់ៗអាេានញយបល់ែុសៗោប ) 
៤. ជី្ដូនញៅញែតថ ត់ដំបង្ 
៥. ញៅហ្គវ យនយរបស់បថី 
៦. មិតថភកថិរបស់បថី 
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និមិតថសញ្ញដ សរាប់ការញរៀបេំដារកាមសាទ នភាព៖ 
 
ញដើមផីបងាា ញអំពីទំនក់ទំនង្ទនជ្ញាល ោះរវាង្ភារី ក់ព័នន 
ញយើង្ញរបើនិមិតថសញ្ញដ ៖ 
 
ញដើមផបីងាា ញអំពីសមពននភាពរងឹ្ាំ (អបកណដលយល់ស្សប 
និង្ោំរទោប ញៅវញិញៅមក ញយើង្ញរបើនិមិតថសញ្ញដ ៖ 
 
ញដើមផបីងាា ញអំពីឥទនិពលខាល ំង្របស់ភារីមួយ 
ញៅញលើភារីមួយញទៀត ញយើង្ញរបើនិមិតថសញ្ញដ ៖ 
  
 

ញៅកបុង្សាទ នភាពកាន់ណតសមុរសាម ញ ដូេជាញៅញពលណដលសហរមន៍កំពុង្រតូវរកុម
ហ ុនរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ ញពលញនោះរ កដជាានភារីកាន់ណតញរេើនណដលអាេាន
ឥទនិពលញលើសាទ នភាពញនោះ។ ឧទហរត៍៖ 
 

១. សហរមន៍ (និង្ររួសារនីមួយៗអាេានទសសនៈែុសៗោប ) 
២. រកុមហ ុន (របធានរកុមហ ុន និង្និញយជិ្តអាេានទសសនៈែុសៗោប ) 
៣. វនិិញយរិនកបុង្រញរាង្របស់រកុមហ ុន 
៤. អាជាញ ធរ  ំុ សងាា ត់ 
៥. អាជាញ ធរស្សកុ ែតឍ  ឬរកុង្ 
៦. រោឌ ភិ លថាប ក់ជាតិ 
៧. បណាឋ សហរមន៍ដទទញទៀត 
៨.  អង្គការមិនណមនរោឌ ភិ លកបុង្ស្សុក និង្អនថរជាតិ 
៩. របញទសាច ស់ជំ្នួយមករបញទសកមពុជា និង្សាទ នទូតរបស់របញទសញផសង្ៗ 
១០. របព័ននផសពវផាយ (របព័ននផសពវផាយែុសៗោប  អាេានឥទនិពលញផសង្ៗោប  ញៅញលើ
សាទ នភាពមួយ) 

១១. រតបកសនញយ យញផសង្ៗ 
 

ឧទហរត៍ពីការញរៀបេំដារកាមភារី៖ 

 
 
ញៅកបុង្ការញរៀបេំដារកាមភារីញនោះ ញយើង្ នញរបើរង្វង់្ធំៗញដើមផបីងាា ញអំពីអបកណដល

ានអំណាេខាល ំង្ រឺរបពនននិង្បថី ក៏ដូេជាជី្ដូននិង្ញៅហ្គវ យនយណដរ។ ញយើង្ នញរបើរង្វង់្
តូេៗជាញរេើន ញដើមផបីងាា ញអំពីអបកណដលមិនសូវានអំណាេរឺកូនៗ និង្មិតថភកថិរបស់បថី។ 
ដូញេបោះញរៅពីសរញសរជាោយលកខត៍អកសរ អបកក៏អាេរូររបូដារកាមអំពីភារីទំង្ញនោះ
 នណដរ។ 
 

ញយើង្ នញរបើបនធ ត់របញភទែុសៗោប  ញដើមផបីងាា ញអំពីរបញភទទនទំនក់ទំនង្រវាង្ 
ភារីនីមួយៗ។ េំតុេសំខាន់ខាង្ញរកាម បងាា ញអំពីអតទន័យទនបនធ ត់នីមួយៗ។ អបកមិន
ចំា េ់រតូវណតញរបើនិមិតថសញ្ញដ ទំង្ញនោះញទ ញហើយអបកអាេរិតរកនិមិតថសញ្ញដ ដទទញទៀត
សរាប់ញរបើញដើមផពីនយល់អំពីរបញភទទនទំនក់ទំនង្ែុសៗោប ញនោះ។ អបកក៍អាេញរបើពត៌របូ
ភាព និង្របូរាង្ែុសៗោប ជាតំណាង្ទនបញ្ញា ែុសៗោប ញៅកបុង្ការញរៀបេំដារកាមសាទ នភាព
របស់អបក នណដរ។ 
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និមិតថសញ្ញដ សរាប់ការញរៀបេំដារកាមសាទ នភាព៖ 
 
ញដើមផីបងាា ញអំពីទំនក់ទំនង្ទនជ្ញាល ោះរវាង្ភារី ក់ព័នន 
ញយើង្ញរបើនិមិតថសញ្ញដ ៖ 
 
ញដើមផបីងាា ញអំពីសមពននភាពរងឹ្ាំ (អបកណដលយល់ស្សប 
និង្ោំរទោប ញៅវញិញៅមក ញយើង្ញរបើនិមិតថសញ្ញដ ៖ 
 
ញដើមផបីងាា ញអំពីឥទនិពលខាល ំង្របស់ភារីមួយ 
ញៅញលើភារីមួយញទៀត ញយើង្ញរបើនិមិតថសញ្ញដ ៖ 
  
 

ញៅកបុង្សាទ នភាពកាន់ណតសមុរសាម ញ ដូេជាញៅញពលណដលសហរមន៍កំពុង្រតូវរកុម
ហ ុនរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ ញពលញនោះរ កដជាានភារីកាន់ណតញរេើនណដលអាេាន
ឥទនិពលញលើសាទ នភាពញនោះ។ ឧទហរត៍៖ 
 

១. សហរមន៍ (និង្ររួសារនីមួយៗអាេានទសសនៈែុសៗោប ) 
២. រកុមហ ុន (របធានរកុមហ ុន និង្និញយជិ្តអាេានទសសនៈែុសៗោប ) 
៣. វនិិញយរិនកបុង្រញរាង្របស់រកុមហ ុន 
៤. អាជាញ ធរ  ំុ សងាា ត់ 
៥. អាជាញ ធរស្សកុ ែតឍ  ឬរកុង្ 
៦. រោឌ ភិ លថាប ក់ជាតិ 
៧. បណាឋ សហរមន៍ដទទញទៀត 
៨.  អង្គការមិនណមនរោឌ ភិ លកបុង្ស្សុក និង្អនថរជាតិ 
៩. របញទសាច ស់ជំ្នួយមករបញទសកមពុជា និង្សាទ នទូតរបស់របញទសញផសង្ៗ 
១០. របព័ននផសពវផាយ (របព័ននផសពវផាយែុសៗោប  អាេានឥទនិពលញផសង្ៗោប  ញៅញលើ
សាទ នភាពមួយ) 

១១. រតបកសនញយ យញផសង្ៗ 
 

ឧទហរត៍ពីការញរៀបេំដារកាមភារី៖ 

 
 
ញៅកបុង្ការញរៀបេំដារកាមភារីញនោះ ញយើង្ នញរបើរង្វង់្ធំៗញដើមផបីងាា ញអំពីអបកណដល

ានអំណាេខាល ំង្ រឺរបពនននិង្បថី ក៏ដូេជាជី្ដូននិង្ញៅហ្គវ យនយណដរ។ ញយើង្ នញរបើរង្វង់្
តូេៗជាញរេើន ញដើមផបីងាា ញអំពីអបកណដលមិនសូវានអំណាេរឺកូនៗ និង្មិតថភកថិរបស់បថី។ 
ដូញេបោះញរៅពីសរញសរជាោយលកខត៍អកសរ អបកក៏អាេរូររបូដារកាមអំពីភារីទំង្ញនោះ
 នណដរ។ 
 

ញយើង្ នញរបើបនធ ត់របញភទែុសៗោប  ញដើមផបីងាា ញអំពីរបញភទទនទំនក់ទំនង្រវាង្ 
ភារីនីមួយៗ។ េំតុេសំខាន់ខាង្ញរកាម បងាា ញអំពីអតទន័យទនបនធ ត់នីមួយៗ។ អបកមិន
ចំា េ់រតូវណតញរបើនិមិតថសញ្ញដ ទំង្ញនោះញទ ញហើយអបកអាេរិតរកនិមិតថសញ្ញដ ដទទញទៀត
សរាប់ញរបើញដើមផពីនយល់អំពីរបញភទទនទំនក់ទំនង្ែុសៗោប ញនោះ។ អបកក៍អាេញរបើពត៌របូ
ភាព និង្របូរាង្ែុសៗោប ជាតំណាង្ទនបញ្ញា ែុសៗោប ញៅកបុង្ការញរៀបេំដារកាមសាទ នភាព
របស់អបក នណដរ។ 

 

 
                   

  
 



50 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

ជំ្ហ្គនទី៤. ពនយល់រញបៀបញធវើលំហ្គត់ និង្ញរជ្ើសញរ ើសអបកសរមបសរមលួ 
 សូមសួរអបកេូលរមួថា ពួកោត់ញរតៀមែលួនរេួរាល់ឬញៅ កបុង្ការបញង្ាើត តារាង្ញពល
ញវោ និង្ការញរៀបេំដារកាមភារី។ 

 របសិនញបើអបកេូលរមួមកពីសហរមន៍មួយ ណដលកំពុង្របឈមនឹង្ការបញតថ ញ 
ញេញ សូមពនយល់ថា ពួកោត់នឹង្រតវូញធវើការរមួោប ញដើមផបីញង្ាើត តារាង្ញពលញវោ 
និង្ដារកាមភារី ពីសាទ នភាពរបស់ពួកោត់ផ្ទធ ល់។ (របសិនញបើអបកេូលរមួមកពី
សហរមន៍ញផសង្ៗោប  អបករួរណតញអាយពួកញរ ញធវើការជាមួយនឹង្សាជិ្កណដលមកពី
សហរមន៍ជាមួយោប  ញដើមផីញធវើលំហ្គត់ញនោះ។ 

 សូមសួររក ញតើអបកណាេង់្ញដើរតួជាអបកសរមបសរមួលសហរមន៍ ញដើមផីរូរតារាង្
ញពលញវោ និង្ដារកាមភារី។ អបកសរមបសរមួល អាេជាមនុសសណតាប ក់ ឬពីរ
នក់ញផសង្ោប  មនុសសាប ក់រូរតារាង្ញពលញវោ និង្មនុសសាប ក់ញទៀតរូរដារកាម  
ភារី។ 

 េូរពនយល់ថា អបកសរមបសរមួលមិនរួរេូលរមួញធវើលំហ្គត់ញនោះ ញោយផ្ទធ ល់ញទ ប៉ាុណនថ
រួរណតសរមបសរមលួដំញតើ រការទនការេូលរមួរបស់អបកេូលរមួាប ក់ៗ។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៥. អបកេូលរមួញធវើលំហ្គត់ទំង្អស់ោប  ញដើមផីញធវើតារាង្ញពលញវោ  និង្ញរៀប 

េំដារកាមភារី៖ 
 

 អបកឈរញៅាខ ង្ ញដើមផញីអាយអបកសរមបសរមលួសហរមន៍ដឹកនំអបកេូលរមួតាម  
រយៈការញធវើលំហ្គត់កបុង្ការបញង្ាើតតារាង្ញពលញវោ និង្ ដារកាមភារីអំពីសាទ នភាព
របស់ពួកញរផ្ទធ ល់។ អបករតូវញរតៀមែលួនកបុង្ការ េូលជួ្យណតនំដំញតើ រការទនការញធវើ
លំហ្គត់ញនោះ ឬញឆ្លើយនឹង្សំនួរញផសង្ៗរបសិនញបើចំា េ់។ 

 (របសិនញបើអបកេូលរមួញធវើការជារកុមតូេៗ អបករតវូញដើរញមើលតាមរកុម ញដើមផីណតនំ
ពួកញរ និង្ញឆ្លើយសំនួរញផសង្) 

 
 

ទំង្ញនោះរឺជាភារីណដលអាេ ក់ព័ននញៅកបុង្សាទ នភាពរបស់សហរមន៍។ ការរិតអំពី
ភារីទំង្អស់ញនោះ និង្អំពីទំនក់ទំនង្រវាង្ភារីនីមួយៗជាព័ត៌ានសំខាន់ណាស់ណដលអាេ
ជួ្យអបកបញង្ាើតយុទនសាស្តសថេរចារបកបញោយរបសិទនភាព។ ជាពិញសស វាានរបញយជ្ន៍
ណាស់ កបុង្ការរិតអំពីឥទនិពលរបស់ភារីនីមួយៗញលើរកុមហ ុនណដលញៅពីញរកាយការ         
បញតថ ញញេញញនោះ។ 
 

អបកអាេញរបើរ ស់ដារកាមភារី ញដើមផីរិត ឬពិភាកាជាមួយនឹង្សហរមន៍របស់ 
អបក អំពីភារីទំង្អស់ណដល ក់ព័នននឹង្សាទ នភាពរបស់អបក និង្ញតើភារីទំង្អស់ ញនោះអាេ
ានឥទនិពលញោយរញបៀបណា។  
 

បនធ ប់មក អបកអាេបញង្ាើតយុទនសាស្តសថេរចា ណដល ក់ព័នននឹង្ភារី ណដលអបករិតថា
សំខាន់ៈ  

 អបកអាេញសបើសំុសមពននមិតថឲ្យជួ្យោំរទអបកកបុង្ការេរចា។ 
 អបកអាេញរបើវធីិែុសៗោប កបុង្ការនិយយេរចា ញដើមផីញធវើឲ្យទំនក់ទំនង្មិនលែឬ    
ញែាយ។ 

 អបកអាេញរបើវធីិតស ូមតិែុសៗោប  ញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លភារីណដលានឥទនិពលមកញលើ
ភារីមួយណដលអបកកំពុង្េរចាជាមួយ ញដើមផីជាជំ្នួយដល់អបកកបុង្ការេរចា ន
សញរមេអវីៗណដលអបកេង់្ ន។ 
 
ឧទហរត៍ ញៅកបុង្ករតីទនបថី និង្របពននមួយរូញ ល្ ោះរបណកកោប អំពី ថាញតើរួរញៅ 

 ត់ដំបង្ឬអត់ញៅទថងេូលឆ្ប ំណែមរ។ ញពលញនោះរបពននអាេសញរមេេិតថសំុឲ្យជី្ដូននិយយ
ជាមួយបថីរបស់ោត់ ញដើមផពីនយល់ថា ញហតុអវី នជាវាសំខាន់ណដលពួកោត់រតូវណតញៅ    
 ត់ដំបង្។ របពនននឹង្ញធវើដូញេបោះញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លជី្ដូនឲ្យញរបើរ ស់ឥទនិពលរបស់ោត់ញៅ
ញលើបថី ញដើមផីសញរមេ នអវីណដលោត់េង់្ ន។ 
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ជំ្ហ្គនទី៤. ពនយល់រញបៀបញធវើលំហ្គត់ និង្ញរជ្ើសញរ ើសអបកសរមបសរមលួ 
 សូមសួរអបកេូលរមួថា ពួកោត់ញរតៀមែលួនរេួរាល់ឬញៅ កបុង្ការបញង្ាើត តារាង្ញពល
ញវោ និង្ការញរៀបេំដារកាមភារី។ 

 របសិនញបើអបកេូលរមួមកពីសហរមន៍មួយ ណដលកំពុង្របឈមនឹង្ការបញតថ ញ 
ញេញ សូមពនយល់ថា ពួកោត់នឹង្រតវូញធវើការរមួោប ញដើមផបីញង្ាើត តារាង្ញពលញវោ 
និង្ដារកាមភារី ពីសាទ នភាពរបស់ពួកោត់ផ្ទធ ល់។ (របសិនញបើអបកេូលរមួមកពី
សហរមន៍ញផសង្ៗោប  អបករួរណតញអាយពួកញរ ញធវើការជាមួយនឹង្សាជិ្កណដលមកពី
សហរមន៍ជាមួយោប  ញដើមផីញធវើលំហ្គត់ញនោះ។ 

 សូមសួររក ញតើអបកណាេង់្ញដើរតួជាអបកសរមបសរមួលសហរមន៍ ញដើមផីរូរតារាង្
ញពលញវោ និង្ដារកាមភារី។ អបកសរមបសរមួល អាេជាមនុសសណតាប ក់ ឬពីរ
នក់ញផសង្ោប  មនុសសាប ក់រូរតារាង្ញពលញវោ និង្មនុសសាប ក់ញទៀតរូរដារកាម  
ភារី។ 

 េូរពនយល់ថា អបកសរមបសរមួលមិនរួរេូលរមួញធវើលំហ្គត់ញនោះ ញោយផ្ទធ ល់ញទ ប៉ាុណនថ
រួរណតសរមបសរមលួដំញតើ រការទនការេូលរមួរបស់អបកេូលរមួាប ក់ៗ។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៥. អបកេូលរមួញធវើលំហ្គត់ទំង្អស់ោប  ញដើមផីញធវើតារាង្ញពលញវោ  និង្ញរៀប 

េំដារកាមភារី៖ 
 

 អបកឈរញៅាខ ង្ ញដើមផញីអាយអបកសរមបសរមលួសហរមន៍ដឹកនំអបកេូលរមួតាម  
រយៈការញធវើលំហ្គត់កបុង្ការបញង្ាើតតារាង្ញពលញវោ និង្ ដារកាមភារីអំពីសាទ នភាព
របស់ពួកញរផ្ទធ ល់។ អបករតូវញរតៀមែលួនកបុង្ការ េូលជួ្យណតនំដំញតើ រការទនការញធវើ
លំហ្គត់ញនោះ ឬញឆ្លើយនឹង្សំនួរញផសង្ៗរបសិនញបើចំា េ់។ 

 (របសិនញបើអបកេូលរមួញធវើការជារកុមតូេៗ អបករតវូញដើរញមើលតាមរកុម ញដើមផីណតនំ
ពួកញរ និង្ញឆ្លើយសំនួរញផសង្) 

 
 

ទំង្ញនោះរឺជាភារីណដលអាេ ក់ព័ននញៅកបុង្សាទ នភាពរបស់សហរមន៍។ ការរិតអំពី
ភារីទំង្អស់ញនោះ និង្អំពីទំនក់ទំនង្រវាង្ភារីនីមួយៗជាព័ត៌ានសំខាន់ណាស់ណដលអាេ
ជួ្យអបកបញង្ាើតយុទនសាស្តសថេរចារបកបញោយរបសិទនភាព។ ជាពិញសស វាានរបញយជ្ន៍
ណាស់ កបុង្ការរិតអំពីឥទនិពលរបស់ភារីនីមួយៗញលើរកុមហ ុនណដលញៅពីញរកាយការ         
បញតថ ញញេញញនោះ។ 
 

អបកអាេញរបើរ ស់ដារកាមភារី ញដើមផីរិត ឬពិភាកាជាមួយនឹង្សហរមន៍របស់ 
អបក អំពីភារីទំង្អស់ណដល ក់ព័នននឹង្សាទ នភាពរបស់អបក និង្ញតើភារីទំង្អស់ ញនោះអាេ
ានឥទនិពលញោយរញបៀបណា។  
 

បនធ ប់មក អបកអាេបញង្ាើតយុទនសាស្តសថេរចា ណដល ក់ព័នននឹង្ភារី ណដលអបករិតថា
សំខាន់ៈ  

 អបកអាេញសបើសំុសមពននមិតថឲ្យជួ្យោំរទអបកកបុង្ការេរចា។ 
 អបកអាេញរបើវធីិែុសៗោប កបុង្ការនិយយេរចា ញដើមផីញធវើឲ្យទំនក់ទំនង្មិនលែឬ    
ញែាយ។ 

 អបកអាេញរបើវធីិតស ូមតិែុសៗោប  ញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លភារីណដលានឥទនិពលមកញលើ
ភារីមួយណដលអបកកំពុង្េរចាជាមួយ ញដើមផីជាជំ្នួយដល់អបកកបុង្ការេរចា ន
សញរមេអវីៗណដលអបកេង់្ ន។ 
 
ឧទហរត៍ ញៅកបុង្ករតីទនបថី និង្របពននមួយរូញ ល្ ោះរបណកកោប អំពី ថាញតើរួរញៅ 

 ត់ដំបង្ឬអត់ញៅទថងេូលឆ្ប ំណែមរ។ ញពលញនោះរបពននអាេសញរមេេិតថសំុឲ្យជី្ដូននិយយ
ជាមួយបថីរបស់ោត់ ញដើមផពីនយល់ថា ញហតុអវី នជាវាសំខាន់ណដលពួកោត់រតូវណតញៅ    
 ត់ដំបង្។ របពនននឹង្ញធវើដូញេបោះញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លជី្ដូនឲ្យញរបើរ ស់ឥទនិពលរបស់ោត់ញៅ
ញលើបថី ញដើមផីសញរមេ នអវីណដលោត់េង់្ ន។ 
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ឯកសារណេកជូ្នទី១ – ញមញរៀនទី២ 
 
 
 
 

 

ជំ្ហ្គនទី៦. សញង្ខប 
 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់រិតថា វធីិសាស្តសថទំង្ញនោះានសារៈសំខាន់កបុង្ការ
ញរៀបេំព័ត៌ាន អំពីសាទ នភាពសហរមន៍របស់ពួកោត់ឬញទ។ សួរពួកោត់ថា ញតើពួក
ោត់រតូវការណសវង្រកព័ត៌ានអវី ញដើមផពួីកោត់អាេញធវើតារាង្ញពលញវោ និង្ញរៀបេំ 
ដារកាមភារីរបស់សហរមន៍របស់ែលួន។ ពិភាកាញមើលថា ញតើពួកោត់នឹង្ណសវង្រក
ព័ត៌ានទំង្ញនោះ នញោយរញបៀបណា។ 

 ញរបើករតីសិកាញៅកបុង្ឯកសារណេកជូ្នទី៣ អំពីអបកភូមិមកពីញកាោះកុង្ ញដើមផីញធវើជា
រំរមួូយញទៀតទនដារកាមភារីកបុង្ករតីបញតថ ញញេញ។ ណេកឯកសារណេកជូ្នទី៣
ញៅអបកេូលរមួ ញហើយញសបើសំុញអាយអបកេូលរមួាប ក់អានញអាយឮៗ។ 

 បនធ ប់មកណេកឯកសារណេកជូ្នទី៤ ណដលជាដារកាមភារីទនករតី សិកាញៅ  
ញកាោះកុង្។ ពិភាកាអំពីដារកាមភារីជាមួយអបកេូលរមួ ញហើយ សួរពួកោត់ថា ពួក
ោត់រិតយ៉ាង្ណាេំញ ោះករតីសិកាញនោះ។ 
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ជំ្ហ្គនទី៦. សញង្ខប 
 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់រិតថា វធីិសាស្តសថទំង្ញនោះានសារៈសំខាន់កបុង្ការ
ញរៀបេំព័ត៌ាន អំពីសាទ នភាពសហរមន៍របស់ពួកោត់ឬញទ។ សួរពួកោត់ថា ញតើពួក
ោត់រតូវការណសវង្រកព័ត៌ានអវី ញដើមផពួីកោត់អាេញធវើតារាង្ញពលញវោ និង្ញរៀបេំ 
ដារកាមភារីរបស់សហរមន៍របស់ែលួន។ ពិភាកាញមើលថា ញតើពួកោត់នឹង្ណសវង្រក
ព័ត៌ានទំង្ញនោះ នញោយរញបៀបណា។ 

 ញរបើករតីសិកាញៅកបុង្ឯកសារណេកជូ្នទី៣ អំពីអបកភូមិមកពីញកាោះកុង្ ញដើមផីញធវើជា
រំរមួូយញទៀតទនដារកាមភារីកបុង្ករតីបញតថ ញញេញ។ ណេកឯកសារណេកជូ្នទី៣
ញៅអបកេូលរមួ ញហើយញសបើសំុញអាយអបកេូលរមួាប ក់អានញអាយឮៗ។ 

 បនធ ប់មកណេកឯកសារណេកជូ្នទី៤ ណដលជាដារកាមភារីទនករតី សិកាញៅ  
ញកាោះកុង្។ ពិភាកាអំពីដារកាមភារីជាមួយអបកេូលរមួ ញហើយ សួរពួកោត់ថា ពួក
ោត់រិតយ៉ាង្ណាេំញ ោះករតីសិកាញនោះ។ 
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ឯកសារណេកជូ្នទី៣ – ញមញរៀនទី២ 

ឆ្ប ំ២០០៦ កសិករញៅស្សុកណស្សអំបិល ញែតថ ញកាោះកុង្  នឮ កយេចាមអារា៉ាមថា 
តំបន់ទំង្មូលញៅជំុ្វញិភូមិទំង្អស់របស់ពួកោត់ រដឌ នផថល់សមផទនញៅញអាយ រកុម
ហ ុន ថាយែូនកមពុជា។ ពីរបីណែញរកាយមកកង្កាល ំង្របោប់អាវធុ  នបងាា ញែលួនជាមួយ
នឹង្បុរគលិករកមុហ ុនឈូសឆ្យដំណំារបស់កសិករទំង្ញនោះ និង្យកដីរបស់ពួកោត់។ 
កសិករពីរបីនក់រតូវ នញរ ញ់របួសធងន់ ែតៈញពលណដលពួកញរ នពាយមការ រដី
របស់ពួកញរ។ 

អបកភូមិទំង្ញនោះ នោក់ កយបតថឹ ង្ញៅអាជាញ ធរកបុង្តំបន់ ប៉ាុណនថអាជាញ ធរ ន 
និយយថា ញរឿង្ញនោះរឺវាហួសពីសមតទភាព និង្អំណាេរបស់អាជាញ ធរ ណដលអាេជួ្យ ន។ 
ញៅឆ្ប ំ២០០៧ ពួកោត់ នពាយម ោក់ កយបតថឹ ង្ញៅតុោការញែតថ ប៉ាុណនថតុោការ
ញនោះ នទុក កយបតថឹ ង្ពួកោត់ញចាលញោយមិនានេំណាត់ការ។ បនធ ប់មកកបុង្ឆ្ប ំ
ដណដលញនោះ អបកភូមិ នញធវើដំញតើ រមកភបំញពញ ញដើមផីោក់ញតថិជូ្ននយករដឌមន្តនថី ប៉ាុណនថរកុម
ហ ុន ថាយែូន ជារកមុហ ុនណដលានឥទនិពល ដូញេបោះរាល់ កយបតថឹ ង្របស់ោត់រឺមិនាន
អបកដឹង្ឮញទ។ អបកភូមិអស់សង្ឃមឹ ញោយមិនដឹង្ថា ញតើានអវីណដលអាេញធវើ ន។ 
 

បនធ ប់ញៅឆ្ប ំ២០០៩ អង្គការញរៅរោឌ ភិ ល នចាប់ញផថើមញធវើការញសុើបអញង្ាតទក់
ទង្នឹង្ការយកដីញនោះ នឹង្សិកាដឹង្ថា ានភារីជាញរេើនណដល ក់ព័ននញៅកបុង្ញរឿង្ញនោះ។ 
ញៅពីញរកាយរកុមហ ុន ថាយែូនកមពុជា រឺរកុមហ ុនសារទថណដលកំពុង្ណតណសវង្រកដី ណដល
ានជី្ជាតិញៅជាប់រពំរបទល់ទថញដើមផោំីអំញៅ។ អង្គការញរៅរោឌ ភិ ល  នរកញ ើញថា 
រកុមហ ុនទថានបំតង្ោំអំញៅញៅកមពុជា ញដើមផីទទួល នផលរបញយជ្ន៍ពីកិេចរពម
ញរពៀង្ពិញសសពីសហរមន៍អឺុរ ៉ាបុ ណដលអនុញ្ញដ តញអាយ រកុមហ ុនណដលបណាថ ក់ទុនញៅ
របញទសកមពុជាអាេនំញេញផលិតផលរបស់ពួកញរ ញៅអឺុរ ៉ាបុញោយមិនយកពនន។ បនធ ប់មក
ញទៀតពួកញរក៏ នដឹង្ផង្ណដរថា ញៅឆ្ប ំ ២០១០ រកុមហ ុនទថញនោះ ននំញេញសារទំង្អស់
ពីញែតថញកាោះកុង្ញៅរកុមហ ុន អង់្ញរលសដ៏លផីមួយ។ ញហើយរកុមហ ុនញនោះក៏លក់បនថញៅញអាយ
រកុមហ ុនញភសជ្ជៈ លផីៗមួយេំនួនបនថញទៀត។ 

ញោយានការជួ្យពីអង្គការញរៅរោឌ ភិ លមួយេំនួន អបកភូមិ នដឹង្ពីភារីទំង្
អស់ញនោះ ណដល ក់ព័នននឹង្សាទ នភាពរបស់ពួកោត់។ ពួកោត់ នេូលរមួជាមួយនឹង្  

ឯកសារណេកជូ្នទី២ – ញមញរៀនទី២ 

 
 
និមិតថសញ្ញដ សរាប់ការញរៀបេំដារកាមសាទ នភាព៖ 

ញដើមផីបងាា ញអំពីទំនក់ទំនង្ទនជ្ញាល ោះរវាង្ភារី ក់ព័នន 
ញយើង្ញរបើនិមិតថសញ្ញដ ៖ 
 
ញដើមផបីងាា ញអំពីសមពននភាពរងឹ្ាំ (អបកណដលយល់ស្សប 
និង្ោំរទោប ញៅវញិញៅមក ញយើង្ញរបើនិមិតថសញ្ញដ ៖ 
 
ញដើមផបីងាា ញអំពីឥទនិពលខាល ំង្របស់ភារីមួយ 
ញៅញលើភារីមួយញទៀត ញយើង្ញរបើនិមិតថសញ្ញដ ៖ 
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ឯកសារណេកជូ្នទី៣ – ញមញរៀនទី២ 

ឆ្ប ំ២០០៦ កសិករញៅស្សុកណស្សអំបិល ញែតថ ញកាោះកុង្  នឮ កយេចាមអារា៉ាមថា 
តំបន់ទំង្មូលញៅជំុ្វញិភូមិទំង្អស់របស់ពួកោត់ រដឌ នផថល់សមផទនញៅញអាយ រកុម
ហ ុន ថាយែូនកមពុជា។ ពីរបីណែញរកាយមកកង្កាល ំង្របោប់អាវធុ  នបងាា ញែលួនជាមួយ
នឹង្បុរគលិករកមុហ ុនឈូសឆ្យដំណំារបស់កសិករទំង្ញនោះ និង្យកដីរបស់ពួកោត់។ 
កសិករពីរបីនក់រតូវ នញរ ញ់របួសធងន់ ែតៈញពលណដលពួកញរ នពាយមការ រដី
របស់ពួកញរ។ 

អបកភូមិទំង្ញនោះ នោក់ កយបតថឹ ង្ញៅអាជាញ ធរកបុង្តំបន់ ប៉ាុណនថអាជាញ ធរ ន 
និយយថា ញរឿង្ញនោះរឺវាហួសពីសមតទភាព និង្អំណាេរបស់អាជាញ ធរ ណដលអាេជួ្យ ន។ 
ញៅឆ្ប ំ២០០៧ ពួកោត់ នពាយម ោក់ កយបតថឹ ង្ញៅតុោការញែតថ ប៉ាុណនថតុោការ
ញនោះ នទុក កយបតថឹ ង្ពួកោត់ញចាលញោយមិនានេំណាត់ការ។ បនធ ប់មកកបុង្ឆ្ប ំ
ដណដលញនោះ អបកភូមិ នញធវើដំញតើ រមកភបំញពញ ញដើមផីោក់ញតថិជូ្ននយករដឌមន្តនថី ប៉ាុណនថរកុម
ហ ុន ថាយែូន ជារកមុហ ុនណដលានឥទនិពល ដូញេបោះរាល់ កយបតថឹ ង្របស់ោត់រឺមិនាន
អបកដឹង្ឮញទ។ អបកភូមិអស់សង្ឃមឹ ញោយមិនដឹង្ថា ញតើានអវីណដលអាេញធវើ ន។ 
 

បនធ ប់ញៅឆ្ប ំ២០០៩ អង្គការញរៅរោឌ ភិ ល នចាប់ញផថើមញធវើការញសុើបអញង្ាតទក់
ទង្នឹង្ការយកដីញនោះ នឹង្សិកាដឹង្ថា ានភារីជាញរេើនណដល ក់ព័ននញៅកបុង្ញរឿង្ញនោះ។ 
ញៅពីញរកាយរកុមហ ុន ថាយែូនកមពុជា រឺរកុមហ ុនសារទថណដលកំពុង្ណតណសវង្រកដី ណដល
ានជី្ជាតិញៅជាប់រពំរបទល់ទថញដើមផោំីអំញៅ។ អង្គការញរៅរោឌ ភិ ល  នរកញ ើញថា 
រកុមហ ុនទថានបំតង្ោំអំញៅញៅកមពុជា ញដើមផីទទួល នផលរបញយជ្ន៍ពីកិេចរពម
ញរពៀង្ពិញសសពីសហរមន៍អឺុរ ៉ាបុ ណដលអនុញ្ញដ តញអាយ រកុមហ ុនណដលបណាថ ក់ទុនញៅ
របញទសកមពុជាអាេនំញេញផលិតផលរបស់ពួកញរ ញៅអឺុរ ៉ាបុញោយមិនយកពនន។ បនធ ប់មក
ញទៀតពួកញរក៏ នដឹង្ផង្ណដរថា ញៅឆ្ប ំ ២០១០ រកុមហ ុនទថញនោះ ននំញេញសារទំង្អស់
ពីញែតថញកាោះកុង្ញៅរកុមហ ុន អង់្ញរលសដ៏លផីមួយ។ ញហើយរកុមហ ុនញនោះក៏លក់បនថញៅញអាយ
រកុមហ ុនញភសជ្ជៈ លផីៗមួយេំនួនបនថញទៀត។ 

ញោយានការជួ្យពីអង្គការញរៅរោឌ ភិ លមួយេំនួន អបកភូមិ នដឹង្ពីភារីទំង្
អស់ញនោះ ណដល ក់ព័នននឹង្សាទ នភាពរបស់ពួកោត់។ ពួកោត់ នេូលរមួជាមួយនឹង្  

ឯកសារណេកជូ្នទី២ – ញមញរៀនទី២ 

 
 
និមិតថសញ្ញដ សរាប់ការញរៀបេំដារកាមសាទ នភាព៖ 

ញដើមផីបងាា ញអំពីទំនក់ទំនង្ទនជ្ញាល ោះរវាង្ភារី ក់ព័នន 
ញយើង្ញរបើនិមិតថសញ្ញដ ៖ 
 
ញដើមផបីងាា ញអំពីសមពននភាពរងឹ្ាំ (អបកណដលយល់ស្សប 
និង្ោំរទោប ញៅវញិញៅមក ញយើង្ញរបើនិមិតថសញ្ញដ ៖ 
 
ញដើមផបីងាា ញអំពីឥទនិពលខាល ំង្របស់ភារីមួយ 
ញៅញលើភារីមួយញទៀត ញយើង្ញរបើនិមិតថសញ្ញដ ៖ 
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ឯកសារណេកជូ្នទី៤ – ញមញរៀនទី២ 

 

សហរមន៍ណដលរង្ផលប៉ាោះ ល់ញោយសារឧសាហកមមសារញផសង្ញទៀត និង្ នចាប់ញផថើម
យុទននការអនថរជាតិមួយញៅកបុង្ឆ្ប ំ២០១១     ញដើមផីោក់សាព ធញៅញលើភារី ក់ព័ននទំង្      
អស់។ ពួកោត់ នោក់ កយបតថឹ ង្ញៅរោឌ ភិ លទថរបឆំ្ង្នឹង្រកុមហ ុនទថ។ ពួកោត់
 នសរញសរលិែិតញៅសហរមន៍អឺុរ ៉ាបុ ណដល ក់ព័នននឹង្ញោលនញយ យរបស់សហ-  
រមន៍របស់ែលួន នញធវើទុកខញទសដល់ពួកោត់ញោយរញបៀបណា។ ពួកោត់ក៏ានសារ
ព័ត៌ានសរញសររបធានបទជាញរេើនេុោះផាយញៅកបុង្សារព័ត៌ានអឺុរ ៉ាបុ។ ពួកោត់ ន      
ជ្រមុញអតិថិជ្នរបស់ញភសជ្ជញៅអឺុរ ៉ាបុ ញអាយសរញសរលិែិតញៅរកុមហ ុនញភសជ្ជទំង្ញនោះ 
និង្រ ប់ពួកញរ      ញអាយឈប់ទិញសារពីអបកណដលដញតថើ មយកដីញរ។ ពួកោត់ក៏ នោក់
 កយបតឋឹ ង្ញៅតុោការេរកភពអង់្ញរលសរបឆ្ំង្នឹង្រកមុហ ុនអង់្ញរលសណដល នទិញសារ 
ណដលោំញៅញលើដីណដលលួេញរ។ 

ទីបំផុត ការតស ូមតិញនោះរឺ នចាប់ញផថើមញេញជាលទនផល ញហើយញៅឆ្ប ំ២០១៣ រកុម
ហ ុនទថ នញៅជួ្បនឹង្អបកភូមិញដើមផីេរចាណសវង្រកដំញណាោះស្សាយ។ 
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ឯកសារណេកជូ្នទី៤ – ញមញរៀនទី២ 

 

សហរមន៍ណដលរង្ផលប៉ាោះ ល់ញោយសារឧសាហកមមសារញផសង្ញទៀត និង្ នចាប់ញផថើម
យុទននការអនថរជាតិមួយញៅកបុង្ឆ្ប ំ២០១១     ញដើមផីោក់សាព ធញៅញលើភារី ក់ព័ននទំង្      
អស់។ ពួកោត់ នោក់ កយបតថឹ ង្ញៅរោឌ ភិ លទថរបឆំ្ង្នឹង្រកុមហ ុនទថ។ ពួកោត់
 នសរញសរលិែិតញៅសហរមន៍អឺុរ ៉ាបុ ណដល ក់ព័នននឹង្ញោលនញយ យរបស់សហ-  
រមន៍របស់ែលួន នញធវើទុកខញទសដល់ពួកោត់ញោយរញបៀបណា។ ពួកោត់ក៏ានសារ
ព័ត៌ានសរញសររបធានបទជាញរេើនេុោះផាយញៅកបុង្សារព័ត៌ានអឺុរ ៉ាបុ។ ពួកោត់ ន      
ជ្រមុញអតិថិជ្នរបស់ញភសជ្ជញៅអឺុរ ៉ាបុ ញអាយសរញសរលិែិតញៅរកុមហ ុនញភសជ្ជទំង្ញនោះ 
និង្រ ប់ពួកញរ      ញអាយឈប់ទិញសារពីអបកណដលដញតថើ មយកដីញរ។ ពួកោត់ក៏ នោក់
 កយបតឋឹ ង្ញៅតុោការេរកភពអង់្ញរលសរបឆ្ំង្នឹង្រកមុហ ុនអង់្ញរលសណដល នទិញសារ 
ណដលោំញៅញលើដីណដលលួេញរ។ 

ទីបំផុត ការតស ូមតិញនោះរឺ នចាប់ញផថើមញេញជាលទនផល ញហើយញៅឆ្ប ំ២០១៣ រកុម
ហ ុនទថ នញៅជួ្បនឹង្អបកភូមិញដើមផីេរចាណសវង្រកដំញណាោះស្សាយ។ 
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ជំ្ហ្គនទី១. ការេរចារបស់អបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី៖ 
 សំុអបកេូលរមួាប ក់ញអាយសម័ររេិតថញដើរតួជាអបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី។ អបកអាេសំុឲ្យ
ោត់អង្គុយញលើញៅអីញៅមុែថាប ក់ញរៀន ញធវើជាកំពុង្ណតញបើកម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី។ 

 អបកញធវើជាកំពុង្ញដើរតាមផលូវ ញហើយញៅអបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីឲ្យឈប់ រេួសួរអបករត់   
ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីថា ញតើដឹកោត់ពីទីញនោះញៅផារ ោត់យកតទមលប៉ាុនម ន។ មិនថាអបករត់ 
ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីយកទថលប៉ាុនម នញនោះញទ អបករតូវណតឲ្យទថលណត ក់កណាថ លប៉ាុញណាត ោះ។ 

 អបកបនថការេរចា ឬបនថតទថល ប៉ាុណនថកំុឲ្យទថលែពស់ជាង្មុន រឺតទមល ក់កណាឋ លញនោះឲ្យ
ញសាោះ។ 

 មួយនទីញរកាយមក សូមប្ឈប់េរចា ឬតទថល។ 

 សួរអបកេូលរមួថា ានអវីញកើតញឡើង្កបុង្ញពលេរចាញនោះ និង្ថាញតើញហតុអវី នការ
េរចាញនោះមិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ោប ។ 

 
ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៤ 
 
វាានសារៈសំខាន់ណាស់ ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 ការញេៀសវាង្សាទ នភាពណដលភារីទំង្ពីមិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពម
ញរពៀង្អាេញធវើញៅ ន ញោយណសវង្រកមូលញហតុណដលពួកញរទំង្ពីរេង់្ ន។ 

 ការរកឲ្យញ ើញ ពីមូលញហតុណដលភារីទំង្ពីរេង់្ នអវីពិតរ កដ ញហើយអាេជួ្យ
ពួកញរកបុង្ការរិតរកដំញណាោះស្សាយណដលកាន់ណតអាេញធវើ ន។ 

 ការរិតអំពីមូលញហតុណដលភារីទំង្អស់េង់្ នអវីមួយ វាចំា េ់រតូវានការណសវង្
យល់អំពីផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរដូេជា តរមូវការ កថីសង្ឃឹម និង្ការ រមភ។ 

កំតត់សាគ ល់៖ ញដើមផីពនយល់ឧទហរត៍ទនការេរចារបស់អបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី សូមណេក
ឯកសារណេកជូ្នទី១។ សួរអបកេូលរមួថា ញតើានអវីញកើតញទផើង្ញៅកបុង្របូភាពញនោះ ញហើយ
ញហតុអវី នជាពួកញរអាេ្នញៅដល់ការរពមញរពៀង្ោប ។ ញៅញពលអបកពនយល់អំពី

បមបរៀនទី៣៖    ការថ្េវងយល់អំពីផលក្បបោជន៍របេ់ភាគី
ពាក់ព័នធ 

បោលបំណង៖  អបកេូលរមួនឹង្ នយល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់កបុង្ការណសវង្
រកតរមវូការរបស់ភារី ក់ព័នន ញដើមផណីសវង្យល់ពីផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរ
។ អបកេូលរមួនឹង្ដឹង្ថា ញៅញពលណដលពួកោត់ានព័ត៌ានញនោះញៅកបុង្ទដ
ញហើយ ញពលញនោះ វានឹង្បញង្ាើនឱកាសកបុង្ការ្នដល់ការសញរមេកិេចរពម
ញរពៀង្លែកបុង្ការេរចា។  
 

សាភ រ៖ កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១។ 
 

វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់ ករតីសិកា ដារកាមណមកធាង្ទនការេរចា 
 

ែំបណើរការ 
រយៈបពល  

(គិតជានាទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ការេរចានិង្ការពិភាកាជាមួយអបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៤ រមួជាមួយការ 
ពិភាកាឯកសារណេកជូ្នទី១ និង្ពនយល់ញដើមញឈើការេរចា 

២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. ពនយល់អំពីលំហ្គត់ និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. រកមុញរៀបេំដារកាមណមកធាង្ទនការេរចា ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥. ការញធវើបទបងាា ញតាមរកុម និង្ពិភាកា ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៥ ១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៧. សញង្ខប ១៥ នទី 

េរុប៖ ៩០ នទី 
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ជំ្ហ្គនទី១. ការេរចារបស់អបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី៖ 
 សំុអបកេូលរមួាប ក់ញអាយសម័ររេិតថញដើរតួជាអបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី។ អបកអាេសំុឲ្យ
ោត់អង្គុយញលើញៅអីញៅមុែថាប ក់ញរៀន ញធវើជាកំពុង្ណតញបើកម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី។ 

 អបកញធវើជាកំពុង្ញដើរតាមផលូវ ញហើយញៅអបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីឲ្យឈប់ រេួសួរអបករត់   
ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីថា ញតើដឹកោត់ពីទីញនោះញៅផារ ោត់យកតទមលប៉ាុនម ន។ មិនថាអបករត់ 
ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីយកទថលប៉ាុនម នញនោះញទ អបករតូវណតឲ្យទថលណត ក់កណាថ លប៉ាុញណាត ោះ។ 

 អបកបនថការេរចា ឬបនថតទថល ប៉ាុណនថកំុឲ្យទថលែពស់ជាង្មុន រឺតទមល ក់កណាឋ លញនោះឲ្យ
ញសាោះ។ 

 មួយនទីញរកាយមក សូមប្ឈប់េរចា ឬតទថល។ 

 សួរអបកេូលរមួថា ានអវីញកើតញឡើង្កបុង្ញពលេរចាញនោះ និង្ថាញតើញហតុអវី នការ
េរចាញនោះមិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ោប ។ 

 
ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៤ 
 
វាានសារៈសំខាន់ណាស់ ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 ការញេៀសវាង្សាទ នភាពណដលភារីទំង្ពីមិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពម
ញរពៀង្អាេញធវើញៅ ន ញោយណសវង្រកមូលញហតុណដលពួកញរទំង្ពីរេង់្ ន។ 

 ការរកឲ្យញ ើញ ពីមូលញហតុណដលភារីទំង្ពីរេង់្ នអវីពិតរ កដ ញហើយអាេជួ្យ
ពួកញរកបុង្ការរិតរកដំញណាោះស្សាយណដលកាន់ណតអាេញធវើ ន។ 

 ការរិតអំពីមូលញហតុណដលភារីទំង្អស់េង់្ នអវីមួយ វាចំា េ់រតូវានការណសវង្
យល់អំពីផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរដូេជា តរមូវការ កថីសង្ឃឹម និង្ការ រមភ។ 

កំតត់សាគ ល់៖ ញដើមផីពនយល់ឧទហរត៍ទនការេរចារបស់អបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី សូមណេក
ឯកសារណេកជូ្នទី១។ សួរអបកេូលរមួថា ញតើានអវីញកើតញទផើង្ញៅកបុង្របូភាពញនោះ ញហើយ
ញហតុអវី នជាពួកញរអាេ្នញៅដល់ការរពមញរពៀង្ោប ។ ញៅញពលអបកពនយល់អំពី

បមបរៀនទី៣៖    ការថ្េវងយល់អំពីផលក្បបោជន៍របេ់ភាគី
ពាក់ព័នធ 

បោលបំណង៖  អបកេូលរមួនឹង្ នយល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់កបុង្ការណសវង្
រកតរមវូការរបស់ភារី ក់ព័នន ញដើមផណីសវង្យល់ពីផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរ
។ អបកេូលរមួនឹង្ដឹង្ថា ញៅញពលណដលពួកោត់ានព័ត៌ានញនោះញៅកបុង្ទដ
ញហើយ ញពលញនោះ វានឹង្បញង្ាើនឱកាសកបុង្ការ្នដល់ការសញរមេកិេចរពម
ញរពៀង្លែកបុង្ការេរចា។  
 

សាភ រ៖ កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១។ 
 

វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់ ករតីសិកា ដារកាមណមកធាង្ទនការេរចា 
 

ែំបណើរការ 
រយៈបពល  

(គិតជានាទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ការេរចានិង្ការពិភាកាជាមួយអបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៤ រមួជាមួយការ 
ពិភាកាឯកសារណេកជូ្នទី១ និង្ពនយល់ញដើមញឈើការេរចា 

២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. ពនយល់អំពីលំហ្គត់ និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. រកមុញរៀបេំដារកាមណមកធាង្ទនការេរចា ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥. ការញធវើបទបងាា ញតាមរកុម និង្ពិភាកា ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៥ ១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៧. សញង្ខប ១៥ នទី 

េរុប៖ ៩០ នទី 
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រពមឲ្យញលើសពីញនោះញឡើយ។ ទំង្ពីរភារី មិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ោប
ញទ ដូញេបោះពួកោត់មិនអាេទទួល នអវីណដលែលួនេង់្ នញឡើយ។ 
 

ការពាយមញេៀសវាង្សាទ នភាពណបបញនោះ សំខាន់ណាស់កបុង្ញពលេរចា។ អបកអាេ
ញធវើដូញេបោះ (បញ ច្ ៀស)  ន ញោយការណសវង្រកមូលញហតុញៅពីញរកាយទនការទមទររបស់  
ភារីនីមួយៗញដើមផកីារេរចា និង្ញោយការរិតអំពី   មូលញហតុណដលអបកេង់្ នអវីមួយ  និង្ 
ណសវង្យល់អំពីមូលញហតុណដលភារីាខ ង្ញទៀតេង់្ នណដរ។ កតាថ ទំង្ញនោះ អាេជួ្យឲ្យអបក
រិតរកជ្ញរមើសញផសង្ៗបណនទមញទៀត ញដើមផី្ នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ណដលអាេញធវើ
 ន។ 
 

 រតូវយល់ពីមូលញហតុណដលអបក ឬសហរមន៍របស់អបកេង់្ នអវីមួយ ញោយរតូវរិត
អំពីផលរបញយជ្ន៍របស់អបកណដរដូេជា តរមូវការ កថីសង្ឃឹម ឬណផនការសរាប់អនរត ក៏
ដូេជាការ រមភ និង្អវីណដលអបកេង់្ញេៀសវាង្។ 
 

រតូវយល់ពីញហតុផលញៅពីញរកាយការទមទររបស់ភារីាខ ង្ញទៀត ញោយរតូវណសវង្
រកថាញតើអវីជាផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរដូេជា តរមូវការ កថីសង្ឃឹម ឬណផនការ ក៏ដូេជាការ
 រមភរបស់ពួកញរ។ 

ឧទហរត៍៖ 
ញយើង្អាេសួរថា៖ ញហតុអវី នជា អបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីេង់្ នតទមល២ដុោល រសរាប់

ការដឹកបុរសញនោះ? របសិនញបើអបកសួរោត់ ោត់របណហលជាញឆ្លើយថា ោត់ោម នម៉ាូយញរេើនញទ 
ពីញរ ោះានអបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីញរេើនណាស់។ តទមលសាងំ្ញឡើង្ទថល ញហើយោត់ រមភថា 
របសិនញបើោត់មិនចាប់ញផថើមរករ ក់ឲ្យ នញរេើនរាល់ទថងញទញនោះ ោត់នឹង្មិនអាេរករ ក់
 នសរាប់ផគត់ផគង់្រកុមររួសាររបស់ោត់ នញឡើយ។ ោត់ក៏អាេរកេំតូល នររប់
រោន់ញដើមផីសនសំលុយទុកទិញម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី ដូញេបោះោត់ មិនចំា េ់ជួ្លរុមឺ៉ាកកង់្បីញរញទៀត
ញទ។ 
 

ញយើង្ក៏អាេសួរអបកដំញតើ រណដរថា៖ ញហតុអវី នជាអបកទទូេសំុតទមលណត១ដុោល រ?
បុរសញនោះរបណហលជាញឆ្លើយថា ោត់រតូវញធវើដំញតើ រញរេើនញៅទថងញនោះ។ ោត់រតវូញៅផារ 
បនធ ប់មកញៅកណនលង្ញធវើការ ញហើយបនធ ប់មកញៅយកកូនពីសាោញរៀន ញហើយបនធ ប់ពីញនោះ

រញបៀបញរៀបេំណមកធាង្ទនការេរចា   យកលែរតូវរូររបូមួយញៅញលើរកោសផ្ទធ ំង្ធំ   ឬញលើ    
កាថ រញែៀន ដូេរបូញៅកបុង្អតទបទញនោះ។ កបុង្ការញរបើរ ស់របូញដើមញឈើ អបករតូវរ កដថា អបក
ពនយល់ថា៖  
 ណមកញឈើ ញរបៀបដូេជាការទមទររបស់ភារី (រឺអវី ណដលពួកញរេង់្ ន)។ 

 អបករតូវការជី្កញមើលឫសញឈើ ញដើមផីណសវង្យល់អំពីផលរបញយជ្ន៍របស់ភារីដូេជា 
តរមូវការ កថីសង្ឃមឹ និង្ការ រមភពួកញរ។ 

 
៤. បតើអវជីាផលក្បបោជនរ៍បេ់ភាគីននការចរចា? 
 

ញៅញពលញរេរចាោប  តាមធមមតា ញរញផ្ទថ តញលើលទនផលណដលញរេង់្ នណតប៉ាុញណាត ោះ។ 
កបុង្ញពលេរចា ជាទូញៅញរេើនណតឮភារីទំង្សង្ខាង្និយយដណដលៗអំពីអវីណដលញរ េង់្
 ន។ អាេានការសរមបសរមួលែលោះៗ ប៉ាុណនថញៅញពលណដលភារីាខ ង្ៗេង់្ ន អវីមួយ
ញហើយមិនរតូវោប  ញពលញនោះការេរចារតូវប ច្ ប់ញៅញោយោម នភារីណាមួយទទួល នអវី
ណដលែលួនេង់្ នញឡើយ។ 

 
ញពលញនោះអបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីទរ២ដុោល រ កបុង្ការដឹកបុរសាប ក់ញៅផារ ញហើយមិនរពម
យកតិេជាង្ញនោះញឡើយ។ រឯីបុរសញនោះវញិេង់្ឲ្យណត១ដុោល រប៉ាុញណាត ោះ ញហើយណថមទំង្មិន
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រពមឲ្យញលើសពីញនោះញឡើយ។ ទំង្ពីរភារី មិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ោប
ញទ ដូញេបោះពួកោត់មិនអាេទទួល នអវីណដលែលួនេង់្ នញឡើយ។ 
 

ការពាយមញេៀសវាង្សាទ នភាពណបបញនោះ សំខាន់ណាស់កបុង្ញពលេរចា។ អបកអាេ
ញធវើដូញេបោះ (បញ ច្ ៀស)  ន ញោយការណសវង្រកមូលញហតុញៅពីញរកាយទនការទមទររបស់  
ភារីនីមួយៗញដើមផកីារេរចា និង្ញោយការរិតអំពី   មូលញហតុណដលអបកេង់្ នអវីមួយ  និង្ 
ណសវង្យល់អំពីមូលញហតុណដលភារីាខ ង្ញទៀតេង់្ នណដរ។ កតាថ ទំង្ញនោះ អាេជួ្យឲ្យអបក
រិតរកជ្ញរមើសញផសង្ៗបណនទមញទៀត ញដើមផី្ នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ណដលអាេញធវើ
 ន។ 
 

 រតូវយល់ពីមូលញហតុណដលអបក ឬសហរមន៍របស់អបកេង់្ នអវីមួយ ញោយរតូវរិត
អំពីផលរបញយជ្ន៍របស់អបកណដរដូេជា តរមូវការ កថីសង្ឃឹម ឬណផនការសរាប់អនរត ក៏
ដូេជាការ រមភ និង្អវីណដលអបកេង់្ញេៀសវាង្។ 
 

រតូវយល់ពីញហតុផលញៅពីញរកាយការទមទររបស់ភារីាខ ង្ញទៀត ញោយរតូវណសវង្
រកថាញតើអវីជាផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរដូេជា តរមូវការ កថីសង្ឃឹម ឬណផនការ ក៏ដូេជាការ
 រមភរបស់ពួកញរ។ 

ឧទហរត៍៖ 
ញយើង្អាេសួរថា៖ ញហតុអវី នជា អបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីេង់្ នតទមល២ដុោល រសរាប់

ការដឹកបុរសញនោះ? របសិនញបើអបកសួរោត់ ោត់របណហលជាញឆ្លើយថា ោត់ោម នម៉ាូយញរេើនញទ 
ពីញរ ោះានអបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីញរេើនណាស់។ តទមលសាងំ្ញឡើង្ទថល ញហើយោត់ រមភថា 
របសិនញបើោត់មិនចាប់ញផថើមរករ ក់ឲ្យ នញរេើនរាល់ទថងញទញនោះ ោត់នឹង្មិនអាេរករ ក់
 នសរាប់ផគត់ផគង់្រកុមររួសាររបស់ោត់ នញឡើយ។ ោត់ក៏អាេរកេំតូល នររប់
រោន់ញដើមផីសនសំលុយទុកទិញម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី ដូញេបោះោត់ មិនចំា េ់ជួ្លរុមឺ៉ាកកង់្បីញរញទៀត
ញទ។ 
 

ញយើង្ក៏អាេសួរអបកដំញតើ រណដរថា៖ ញហតុអវី នជាអបកទទូេសំុតទមលណត១ដុោល រ?
បុរសញនោះរបណហលជាញឆ្លើយថា ោត់រតូវញធវើដំញតើ រញរេើនញៅទថងញនោះ។ ោត់រតវូញៅផារ 
បនធ ប់មកញៅកណនលង្ញធវើការ ញហើយបនធ ប់មកញៅយកកូនពីសាោញរៀន ញហើយបនធ ប់ពីញនោះ

រញបៀបញរៀបេំណមកធាង្ទនការេរចា   យកលែរតូវរូររបូមួយញៅញលើរកោសផ្ទធ ំង្ធំ   ឬញលើ    
កាថ រញែៀន ដូេរបូញៅកបុង្អតទបទញនោះ។ កបុង្ការញរបើរ ស់របូញដើមញឈើ អបករតូវរ កដថា អបក
ពនយល់ថា៖  
 ណមកញឈើ ញរបៀបដូេជាការទមទររបស់ភារី (រឺអវី ណដលពួកញរេង់្ ន)។ 

 អបករតូវការជី្កញមើលឫសញឈើ ញដើមផីណសវង្យល់អំពីផលរបញយជ្ន៍របស់ភារីដូេជា 
តរមូវការ កថីសង្ឃមឹ និង្ការ រមភពួកញរ។ 

 
៤. បតើអវជីាផលក្បបោជនរ៍បេ់ភាគីននការចរចា? 
 

ញៅញពលញរេរចាោប  តាមធមមតា ញរញផ្ទថ តញលើលទនផលណដលញរេង់្ នណតប៉ាុញណាត ោះ។ 
កបុង្ញពលេរចា ជាទូញៅញរេើនណតឮភារីទំង្សង្ខាង្និយយដណដលៗអំពីអវីណដលញរ េង់្
 ន។ អាេានការសរមបសរមួលែលោះៗ ប៉ាុណនថញៅញពលណដលភារីាខ ង្ៗេង់្ ន អវីមួយ
ញហើយមិនរតូវោប  ញពលញនោះការេរចារតូវប ច្ ប់ញៅញោយោម នភារីណាមួយទទួល នអវី
ណដលែលួនេង់្ នញឡើយ។ 

 
ញពលញនោះអបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីទរ២ដុោល រ កបុង្ការដឹកបុរសាប ក់ញៅផារ ញហើយមិនរពម
យកតិេជាង្ញនោះញឡើយ។ រឯីបុរសញនោះវញិេង់្ឲ្យណត១ដុោល រប៉ាុញណាត ោះ ញហើយណថមទំង្មិន
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ញៅកបុង្ការេរចា មុនដំបូង្ញយើង្ដឹង្អំពីការទមទររបស់ភារី ក់ព័ននទំង្ទាយ។ 
ប៉ាុណនថអវីញៅពីញរកាយការទមទរទំង្អស់ញនោះរឺផលរបញយជ្ន៍របស់ភារី ណដលជា ”ញហតុ
ផល” ទនការទមទរញនោះ។  
 

អវីណដលភារីទមទរញៅកបុង្ការេរចារឺញរបៀបដូេជា ឬស របស់ញដើមញឈើ។ ញយើង្មិន
អាេញមើលញ ើញឬសរបស់ញដើមញឈើញទ ប៉ាុណនថឫសញឈើរឺេិ ច្ ឹមណមក និង្សលឹក។ ឧទហរត៍
ការទមទរេំនួន២ដុោល  របស់អបករត់រុមឺ៉ាកកង់្បី រឺជាណមកញហើយនឹង្សលឹកទនញដើមញឈើ។ 

 
 មូលញហតុញៅពីញរកាយការទមទររបស់អបកទំង្ពីររឺជាឬស។ ញយើង្មិនអាេញមើល

ញ ើញឬសទនញដើមញ ើ នញទ ណតឬសញនោះវាេិ ច្ ឹមណមកនិង្សលឹកញឈើ។ ឧទហរត៍មូល
ញហតុណដលញៅពីញរកាយការទមទររបស់អបករត់រុមឺ៉ាកកង់្បី រឺការ រមភខាល េមិនអាេរក
េំតូលររប់រោន់  ញដើមផីេិ ច្ ឹមររួសាររបស់ោត់ ន និង្កថីសង្ឃឹម និង្ណផនការទិញម៉ាូតូ     
រុមឺ៉ាកកង់្បីមួយ ញហើយមូលញហតុញនោះជាឬសទនញដើមញឈើ។ ញនោះរឺជាផលរបញយជ្ន៍របស់  
ភារីទំង្ពីរ។ ញយើង្អាេញមើលញ ើញឫសញឈើទំង្ញនោះញៅញពលណដលញយើង្ជី្ក និង្ណសវង្រក
ព័ត៌ានបណនទមណតប៉ាុញណាត ោះ។ 

ញទៀតញធវើដំញតើ ររតឡប់មកផធោះវញិ។ ោត់មិនេង់្េំណាយរ ក់ញលើសពី៤ដុោល រញទ ញៅកបុង្
ការញធវើដំញតើ រទំង្ប៉ាុនម នញជ្ើង្ញនោះ។ ោត់រវល់ណាស់រាល់ទថង ញហើយោត់ក៏ រមភអំពីការញៅ
ញធវើការយឺត និង្ការញៅយកកូនពីសាោមកវញិណដរ។ 
 

របសិនញបើអបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី និង្បុរសរបូញនោះ នសនធនោប អំពីបញ្ញា ញនោះ ញហើយ
រកញ ើញមូលញហតុណដលពួកោត់ទមទរេង់្ នញរៀង្ៗែលួន ញពលញនោះពួកោត់អាេេរចា
ោប ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ ន។ អបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីអាេយល់រពមដឹក
បុរសញនោះញពញមួយទថង ញោយសុែេិតថរង់្ចំាោត់ ដូញេបោះោត់មិនចំា េ់ពិ កណសវង្រកម៉ាូតូរុ ឺ
ម៉ាកកង់្បីញផសង្ញទៀតញទ និង្មិនពិ កេំណាយញពលឥតរបញយជ្ន៍កបុង្ការេរចា ឬតទថល
រាល់ញពលញឡើយ។ ពួកោត់អាេញោោះស្សាយោប  នញោយរពមញរពៀង្ោប ញលើតទមល៥ដុោល រ
សរាប់ញពញមួយទថង។ 

 

េូរនឹកស្សញមើស្សទមថា អបកកំពុង្ញមើលញដើមញឈើធំមួយញដើម។ ញពលញនោះ អបកអាេ
ញ ើញណមកនិង្សលឹកមុនញរ។ ប៉ាុណនថអបកដឹង្ថាញៅកបុង្ដីរឺឫស ណដលស្សូបយកទឹក និង្ជី្ជាតិ
ញៅេិ ច្ ឹមណមកនិង្សលឹក និង្រកាញដើមញឈើញអាយានជី្វតិ។ 
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ញៅកបុង្ការេរចា មុនដំបូង្ញយើង្ដឹង្អំពីការទមទររបស់ភារី ក់ព័ននទំង្ទាយ។ 
ប៉ាុណនថអវីញៅពីញរកាយការទមទរទំង្អស់ញនោះរឺផលរបញយជ្ន៍របស់ភារី ណដលជា ”ញហតុ
ផល” ទនការទមទរញនោះ។  
 

អវីណដលភារីទមទរញៅកបុង្ការេរចារឺញរបៀបដូេជា ឬស របស់ញដើមញឈើ។ ញយើង្មិន
អាេញមើលញ ើញឬសរបស់ញដើមញឈើញទ ប៉ាុណនថឫសញឈើរឺេិ ច្ ឹមណមក និង្សលឹក។ ឧទហរត៍
ការទមទរេំនួន២ដុោល  របស់អបករត់រុមឺ៉ាកកង់្បី រឺជាណមកញហើយនឹង្សលឹកទនញដើមញឈើ។ 

 
 មូលញហតុញៅពីញរកាយការទមទររបស់អបកទំង្ពីររឺជាឬស។ ញយើង្មិនអាេញមើល

ញ ើញឬសទនញដើមញ ើ នញទ ណតឬសញនោះវាេិ ច្ ឹមណមកនិង្សលឹកញឈើ។ ឧទហរត៍មូល
ញហតុណដលញៅពីញរកាយការទមទររបស់អបករត់រុមឺ៉ាកកង់្បី រឺការ រមភខាល េមិនអាេរក
េំតូលររប់រោន់  ញដើមផីេិ ច្ ឹមររួសាររបស់ោត់ ន និង្កថីសង្ឃឹម និង្ណផនការទិញម៉ាូតូ     
រុមឺ៉ាកកង់្បីមួយ ញហើយមូលញហតុញនោះជាឬសទនញដើមញឈើ។ ញនោះរឺជាផលរបញយជ្ន៍របស់  
ភារីទំង្ពីរ។ ញយើង្អាេញមើលញ ើញឫសញឈើទំង្ញនោះញៅញពលណដលញយើង្ជី្ក និង្ណសវង្រក
ព័ត៌ានបណនទមណតប៉ាុញណាត ោះ។ 

ញទៀតញធវើដំញតើ ររតឡប់មកផធោះវញិ។ ោត់មិនេង់្េំណាយរ ក់ញលើសពី៤ដុោល រញទ ញៅកបុង្
ការញធវើដំញតើ រទំង្ប៉ាុនម នញជ្ើង្ញនោះ។ ោត់រវល់ណាស់រាល់ទថង ញហើយោត់ក៏ រមភអំពីការញៅ
ញធវើការយឺត និង្ការញៅយកកូនពីសាោមកវញិណដរ។ 
 

របសិនញបើអបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី និង្បុរសរបូញនោះ នសនធនោប អំពីបញ្ញា ញនោះ ញហើយ
រកញ ើញមូលញហតុណដលពួកោត់ទមទរេង់្ នញរៀង្ៗែលួន ញពលញនោះពួកោត់អាេេរចា
ោប ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ ន។ អបករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បីអាេយល់រពមដឹក
បុរសញនោះញពញមួយទថង ញោយសុែេិតថរង់្ចំាោត់ ដូញេបោះោត់មិនចំា េ់ពិ កណសវង្រកម៉ាូតូរុ ឺ
ម៉ាកកង់្បីញផសង្ញទៀតញទ និង្មិនពិ កេំណាយញពលឥតរបញយជ្ន៍កបុង្ការេរចា ឬតទថល
រាល់ញពលញឡើយ។ ពួកោត់អាេញោោះស្សាយោប  នញោយរពមញរពៀង្ោប ញលើតទមល៥ដុោល រ
សរាប់ញពញមួយទថង។ 

 

េូរនឹកស្សញមើស្សទមថា អបកកំពុង្ញមើលញដើមញឈើធំមួយញដើម។ ញពលញនោះ អបកអាេ
ញ ើញណមកនិង្សលឹកមុនញរ។ ប៉ាុណនថអបកដឹង្ថាញៅកបុង្ដីរឺឫស ណដលស្សូបយកទឹក និង្ជី្ជាតិ
ញៅេិ ច្ ឹមណមកនិង្សលឹក និង្រកាញដើមញឈើញអាយានជី្វតិ។ 
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ជំ្ហ្គនទី៣. ការពនយល់អំពីលំហ្គត់និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម 
 

 ពនយល់ថា អបកនឹង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាបួនរកមុ។ រកុមនីមួយៗានញពល២០
នទីកបុង្ការបញង្ាើតញដើមញឈើទនការេរចាមួយណដលទក់ទង្នឹង្ ករតីសិកាញៅ
ញកាោះកុង្ពីញមញរៀនទី២។ 

 ពីររកុមរតូវញរៀបេំញដើមញឈើទនការេរចាសរាប់សហរមន៍ ញោយរិតអំពី ការ
ទមទររបស់សហរមន៍ និង្ផលរបញយជ្ន៍ណដលញៅពីញរកាយការទមទរ
ញនោះ។ ពួកញរនឹង្រតូវពិភាកាអំពីតរមវូការ កថីសង្ឃឹម ណផនការ និង្ការ រមភរបស់
សហរមន៍។ 

 ពីររកុមញផសង្ញទៀតរតូវបញង្ាើតញដើមញឈើទនការេរចាសរាប់រកុមហ ុន បុរគលណា 
មួយ ឬរោឌ ភិ លណដលញៅពីញរកាយការររាមកំណហង្ ទនការបញតថ ញញេញ។ 
ពួកញររួររិតពីអវីណដលេង់្ទមទរ (ឧទហរត៍ ដីធលី របស់ពួកញរ ឬក៏ទរពញឈើ 
។ល។) និង្ផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរ។ ពួកញរនឹង្ពិភាកាញលើអវីណដលអាេជា
តរមូវការ ណផនការ និង្ការ រមភ របស់រកុមហ ុន ឬរោឌ ភិ លណដលអាេាន។ 

 

 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាបួនរកុម រេួណេករកោសផ្ទធ ំង្ធំនិង្ហវឺតឲ្យរកុមនីមួយៗ ។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៤. រកុមញរៀបេំណមកធាង្ទនការេរចា 
 

 ញដើរពិនិតយញមើលរកុមនីមួយៗ ញហើយរតូវរ កដថា អបកេូលរមួាប ក់ៗយល់េាស់
អំពីកិេចការណដលែលួនរតូវញធវើ និង្ផថល់ការណតនំ រពមទំង្ញឆ្លើយសំនួរញផសង្ៗញបើ
ចំា េ់ ។ 

ជំ្ហ្គនទី៥. ការញធវើបទបងាា ញតាមរកុម៖ 
 

 ញសបើសំុញៅរកុមណដល នរូរញដើមញឈើទនការេរចារបស់សហរមន៍ ញអាយញទផើង្
បកស្សាយញដើមញឈើរបស់ពួកញរ។ ញហើយសំុរកុមញផសង្ញទៀត ណរកង្ញោពួកញរ
អាេកំតត់ នផលរបញយជ្ន៍ញផសង្ញទៀតរបស់សហរន៍។ 

 
ណមកធាង្ទនការេរចា៖ ការណសវង្យល់អំពីផលរបញយជ្ន៍ណដលានដូេជាតរមូវការ          
កថីសង្ឃមឹ និង្ការ រមភរបស់បណាឋ ភារី ក់ព័នននឹង្បញង្ាើនឱកាសនំឲ្យ្នដល់ការ

សញរមេកិេចរពមញរពៀង្ណដលភារីទំង្ពីរញពញេិតថ។ 
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ជំ្ហ្គនទី៣. ការពនយល់អំពីលំហ្គត់និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម 
 

 ពនយល់ថា អបកនឹង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាបួនរកមុ។ រកុមនីមួយៗានញពល២០
នទីកបុង្ការបញង្ាើតញដើមញឈើទនការេរចាមួយណដលទក់ទង្នឹង្ ករតីសិកាញៅ
ញកាោះកុង្ពីញមញរៀនទី២។ 

 ពីររកុមរតូវញរៀបេំញដើមញឈើទនការេរចាសរាប់សហរមន៍ ញោយរិតអំពី ការ
ទមទររបស់សហរមន៍ និង្ផលរបញយជ្ន៍ណដលញៅពីញរកាយការទមទរ
ញនោះ។ ពួកញរនឹង្រតូវពិភាកាអំពីតរមវូការ កថីសង្ឃឹម ណផនការ និង្ការ រមភរបស់
សហរមន៍។ 

 ពីររកុមញផសង្ញទៀតរតូវបញង្ាើតញដើមញឈើទនការេរចាសរាប់រកុមហ ុន បុរគលណា 
មួយ ឬរោឌ ភិ លណដលញៅពីញរកាយការររាមកំណហង្ ទនការបញតថ ញញេញ។ 
ពួកញររួររិតពីអវីណដលេង់្ទមទរ (ឧទហរត៍ ដីធលី របស់ពួកញរ ឬក៏ទរពញឈើ 
។ល។) និង្ផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរ។ ពួកញរនឹង្ពិភាកាញលើអវីណដលអាេជា
តរមូវការ ណផនការ និង្ការ រមភ របស់រកុមហ ុន ឬរោឌ ភិ លណដលអាេាន។ 

 

 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាបួនរកុម រេួណេករកោសផ្ទធ ំង្ធំនិង្ហវឺតឲ្យរកុមនីមួយៗ ។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៤. រកុមញរៀបេំណមកធាង្ទនការេរចា 
 

 ញដើរពិនិតយញមើលរកុមនីមួយៗ ញហើយរតូវរ កដថា អបកេូលរមួាប ក់ៗយល់េាស់
អំពីកិេចការណដលែលួនរតូវញធវើ និង្ផថល់ការណតនំ រពមទំង្ញឆ្លើយសំនួរញផសង្ៗញបើ
ចំា េ់ ។ 

ជំ្ហ្គនទី៥. ការញធវើបទបងាា ញតាមរកុម៖ 
 

 ញសបើសំុញៅរកុមណដល នរូរញដើមញឈើទនការេរចារបស់សហរមន៍ ញអាយញទផើង្
បកស្សាយញដើមញឈើរបស់ពួកញរ។ ញហើយសំុរកុមញផសង្ញទៀត ណរកង្ញោពួកញរ
អាេកំតត់ នផលរបញយជ្ន៍ញផសង្ញទៀតរបស់សហរន៍។ 

 
ណមកធាង្ទនការេរចា៖ ការណសវង្យល់អំពីផលរបញយជ្ន៍ណដលានដូេជាតរមូវការ          
កថីសង្ឃមឹ និង្ការ រមភរបស់បណាឋ ភារី ក់ព័នននឹង្បញង្ាើនឱកាសនំឲ្យ្នដល់ការ

សញរមេកិេចរពមញរពៀង្ណដលភារីទំង្ពីរញពញេិតថ។ 
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ព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះ អាេជួ្យអបកណសវង្យល់អំពីអវីណដលសំខាន់ សរាប់សហរន៍ 
របស់អបក និង្កង្វល់ែុសៗោប របស់ររួសារនីមួយៗណដលរបឈមនឹង្ការបញតថ ញញេញ អំពី
អវីណដលពួកញរអាេ ត់បង់្ ឬក៏អវីណដលពួកោត់ ន ត់បង់្ របសិនញបើពួកោត់រតូវ នញរ
បញតថ ញរេួញហើយ។  

ព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះអាេញរបើញដើមផីដឹង្ពីតទមលដី ផធោះ រទពយសមផតថិញផសង្ៗ និង្ 
ធនធានញផសង្ៗ។ វាានសារៈសំខាន់របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាពីេំនួនទនសំតង្សមរមយ 
ឬរទពយសមផតថិ ផធោះ និង្ដីណដលរតូវជំ្នួស។ ព័ត៌ានអំពីជី្វភាពរស់ញៅ និង្េំតូលអាេ
ជួ្យកបុង្ការេរចា អំពីការោំរទជី្វភាព ញបើសិនជាសហរមន៍របស់ពួកោត់រតូវផ្ទល ស់បថូរញៅ
កណនលង្ញផសង្។ ការដឹង្ពីតទមលទំង្អស់របស់រទពយសមផតថិរបស់អបក និង្ធនធានញផសង្ៗ និង្
ញហោឌ រេនសមពននណដលសហរមន៍របស់អបកញរបើ អាេជួ្យអបកផង្ណដរ កបុង្ការតវា៉ាថាការ              
បញតថ ញញេញមិនរួរញកើតញទផើង្ញទ។ 
 

ការក្បមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងេហគមន៍ 

អបកអាេេង្រកង្រកមុការងារស្សាវរជាវ         ណដលបញង្ាើតញទផើង្ញោយសាជិ្កទន   
សហរមន៍របស់អបក សរាប់ទទួលែុសរតូវកបុង្ការរបមួលព័ត៌ាន។ រកុមការងារញនោះ
នឹង្េុោះញធវើការងារជាមួយសាជិ្កសហរមន៍ាប ក់ៗញដើមផីរបមូលព័ត៌ាន។ ជ្ញរមើសមួយ
ញទៀត អបកអាេញសបើសំុសាជិ្កមួយៗ ញអាយេូលរមួការរបជំុ្សហរមន៍ញោយញរតៀមមក
ជាមួយនឹង្ព័ត៌ានរបស់ពួកញរ។ បនធ ប់មកអបកអាេបណនទមព័ត៌ានទក់ទង្នឹង្រទពយ
សមផតថិ ធនធានញផសង្ៗ និង្ញហោឌ រេនសមពនន ណដលានតទមលសរាប់សហរមន៍របស់ 
អបក។ 

អបករួរណតរបមូលឯកសារថតេមលង្របស់សាជិ្កសហរមន៍មួយៗផង្ណដរ ញដើមផ ី
បងាា ញពីភាពជាាច ស់កមមសិទនិ ឬអបកជួ្ល ញៅញលើដីឬផធោះញនោះ។ អបកក៏អាេថតរបូជំុ្វញិ
ភូមិ ញោយានររួសារមួយៗឈរពីមុែផធោះរបស់ពួកញរ និង្រទពយសមផតថិ រពមទំង្
ធនធានញផសង្ៗ។ របូថតអាេជាភសថុតាង្សំខាន់កំទផុង្ញពលេរចាមុនការបញតថ ញញេញ 
ឬក៏ញរបើសរាប់ទមទរសំតង្បនធ ប់ពីការបញតថ ញញេញ។  

 ញសបើសំុញៅរកុមណដល នរូរញដើមញឈើទនការេរចារបស់រកមុហ ុន ឬ រោឌ ភិ ល
ណដលញៅពីញរកាយទនការបញតថ ញញេញ ញអាយញទផើង្បកស្សាយញដើមញឈើរបស់
ពួកញរ។ ញហើយសំុរកុមញផសង្ញទៀត ណរកង្ញោពួកញរអាេកំតត់ នផល
របញយជ្ន៍ញផសង្ញទៀត។ 

 បិទណមកធាង្ទនការេរចាញៅជំុ្វញិបនធប់ ញហើយទុកញៅទីញនោះសរាប់ញមញរៀន
ញរកាយៗញទៀត។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៦. ណតនំព័ត៌ានណផបកទី៥៖ 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
៥. ថ្េវងយល់ពីផលក្បបោជនរ៍បេ់េហគមន៍របេអ់នក 

ញដើមផីណសវង្យល់ពីផលរបញយជ្ន៍របស់សហរមន៍របស់អបក អបករតូវរបមូលព័ត៌ាន 
អំពីសហរមន៍របស់អបក និង្ភារី ក់ព័ននទំង្អស់។ ឧទហរត៍ វារឺការលែណដលអបករតូវ
របមូលព័ត៌ទំង្អស់ញនោះ៖ 

- ទំហំដីសហរមន៍អបកទំង្មូល និង្ទំហំដីរបស់ររួសារនីមួយៗ 
- េំនួន និង្របញភទផធោះ 
- រទពយសមផតថិ និង្ធនធានានតទមលញផសង្ៗ 
- ញហោឌ រេនសមពននសំខាន់ៗណដលញៅណកផរញនោះ ដូេជាសាោញរៀន និង្មនធីញពទយនិង្ 
- ការងារ ជី្វភាពរស់ញៅ និង្េំតូលញផសង្ៗ ទនររួសារទំង្អស់ 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 ការរបមូលព័ត៌ាន ក់ព័ននពីសហរមន៍របស់ពួកោត់ រឺចំា េ់រតូវដឹង្ពីផល
របញយជ្ន៍របស់ពួកញរ។ 

 ពួកោត់រួរណតរបមូលព័ត៌ាន និង្ឯកសារោំរទ ញដើមផីញរបើជាភសថុតាង្កបុង្ញពល
េរចា។ 



67សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

ព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះ អាេជួ្យអបកណសវង្យល់អំពីអវីណដលសំខាន់ សរាប់សហរន៍ 
របស់អបក និង្កង្វល់ែុសៗោប របស់ររួសារនីមួយៗណដលរបឈមនឹង្ការបញតថ ញញេញ អំពី
អវីណដលពួកញរអាេ ត់បង់្ ឬក៏អវីណដលពួកោត់ ន ត់បង់្ របសិនញបើពួកោត់រតូវ នញរ
បញតថ ញរេួញហើយ។  

ព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះអាេញរបើញដើមផីដឹង្ពីតទមលដី ផធោះ រទពយសមផតថិញផសង្ៗ និង្ 
ធនធានញផសង្ៗ។ វាានសារៈសំខាន់របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាពីេំនួនទនសំតង្សមរមយ 
ឬរទពយសមផតថិ ផធោះ និង្ដីណដលរតូវជំ្នួស។ ព័ត៌ានអំពីជី្វភាពរស់ញៅ និង្េំតូលអាេ
ជួ្យកបុង្ការេរចា អំពីការោំរទជី្វភាព ញបើសិនជាសហរមន៍របស់ពួកោត់រតូវផ្ទល ស់បថូរញៅ
កណនលង្ញផសង្។ ការដឹង្ពីតទមលទំង្អស់របស់រទពយសមផតថិរបស់អបក និង្ធនធានញផសង្ៗ និង្
ញហោឌ រេនសមពននណដលសហរមន៍របស់អបកញរបើ អាេជួ្យអបកផង្ណដរ កបុង្ការតវា៉ាថាការ              
បញតថ ញញេញមិនរួរញកើតញទផើង្ញទ។ 
 

ការក្បមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងេហគមន៍ 

អបកអាេេង្រកង្រកមុការងារស្សាវរជាវ         ណដលបញង្ាើតញទផើង្ញោយសាជិ្កទន   
សហរមន៍របស់អបក សរាប់ទទួលែុសរតូវកបុង្ការរបមួលព័ត៌ាន។ រកុមការងារញនោះ
នឹង្េុោះញធវើការងារជាមួយសាជិ្កសហរមន៍ាប ក់ៗញដើមផីរបមូលព័ត៌ាន។ ជ្ញរមើសមួយ
ញទៀត អបកអាេញសបើសំុសាជិ្កមួយៗ ញអាយេូលរមួការរបជំុ្សហរមន៍ញោយញរតៀមមក
ជាមួយនឹង្ព័ត៌ានរបស់ពួកញរ។ បនធ ប់មកអបកអាេបណនទមព័ត៌ានទក់ទង្នឹង្រទពយ
សមផតថិ ធនធានញផសង្ៗ និង្ញហោឌ រេនសមពនន ណដលានតទមលសរាប់សហរមន៍របស់ 
អបក។ 

អបករួរណតរបមូលឯកសារថតេមលង្របស់សាជិ្កសហរមន៍មួយៗផង្ណដរ ញដើមផ ី
បងាា ញពីភាពជាាច ស់កមមសិទនិ ឬអបកជួ្ល ញៅញលើដីឬផធោះញនោះ។ អបកក៏អាេថតរបូជំុ្វញិ
ភូមិ ញោយានររួសារមួយៗឈរពីមុែផធោះរបស់ពួកញរ និង្រទពយសមផតថិ រពមទំង្
ធនធានញផសង្ៗ។ របូថតអាេជាភសថុតាង្សំខាន់កំទផុង្ញពលេរចាមុនការបញតថ ញញេញ 
ឬក៏ញរបើសរាប់ទមទរសំតង្បនធ ប់ពីការបញតថ ញញេញ។  

 ញសបើសំុញៅរកុមណដល នរូរញដើមញឈើទនការេរចារបស់រកមុហ ុន ឬ រោឌ ភិ ល
ណដលញៅពីញរកាយទនការបញតថ ញញេញ ញអាយញទផើង្បកស្សាយញដើមញឈើរបស់
ពួកញរ។ ញហើយសំុរកុមញផសង្ញទៀត ណរកង្ញោពួកញរអាេកំតត់ នផល
របញយជ្ន៍ញផសង្ញទៀត។ 

 បិទណមកធាង្ទនការេរចាញៅជំុ្វញិបនធប់ ញហើយទុកញៅទីញនោះសរាប់ញមញរៀន
ញរកាយៗញទៀត។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៦. ណតនំព័ត៌ានណផបកទី៥៖ 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
៥. ថ្េវងយល់ពីផលក្បបោជនរ៍បេ់េហគមន៍របេអ់នក 

ញដើមផីណសវង្យល់ពីផលរបញយជ្ន៍របស់សហរមន៍របស់អបក អបករតូវរបមូលព័ត៌ាន 
អំពីសហរមន៍របស់អបក និង្ភារី ក់ព័ននទំង្អស់។ ឧទហរត៍ វារឺការលែណដលអបករតូវ
របមូលព័ត៌ទំង្អស់ញនោះ៖ 

- ទំហំដីសហរមន៍អបកទំង្មូល និង្ទំហំដីរបស់ររួសារនីមួយៗ 
- េំនួន និង្របញភទផធោះ 
- រទពយសមផតថិ និង្ធនធានានតទមលញផសង្ៗ 
- ញហោឌ រេនសមពននសំខាន់ៗណដលញៅណកផរញនោះ ដូេជាសាោញរៀន និង្មនធីញពទយនិង្ 
- ការងារ ជី្វភាពរស់ញៅ និង្េំតូលញផសង្ៗ ទនររួសារទំង្អស់ 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 ការរបមូលព័ត៌ាន ក់ព័ននពីសហរមន៍របស់ពួកោត់ រឺចំា េ់រតូវដឹង្ពីផល
របញយជ្ន៍របស់ពួកញរ។ 

 ពួកោត់រួរណតរបមូលព័ត៌ាន និង្ឯកសារោំរទ ញដើមផីញរបើជាភសថុតាង្កបុង្ញពល
េរចា។ 
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យល់ដឹង្បណនទមអំពីផលរបញយជ្ន៍ទំង្អស់របស់សហរមន៍ញោយរញបៀបណា។ 

 េុង្ញរកាយ សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់អាេណសវង្រកព័ត៌ាន ក់ព័នននឹង្ផល
របញយជ្ន៍របស់រកុមហ ុនណាមួយ ឬរោឌ ភិ លណដលេង់្យកដីរបស់ពួកោត់ ឬ
េង់្បំផ្ទល ញធនធានធមមជាតិណដលពួកោត់ធាល ប់ញរបើរ ស់ ដូេជាទរពញឈើជាញដើម
ញោយរញបៀបណា។ បនធ ប់ពី នសាថ ប់រំនិតរបស់ពួកញរញហើយ អបកអាេញសបើ    
ញអាយពួកញររកញមើលរ យការត៍ សារព័ត៌ាន រកញមើលញរហទំព័ររបស់     
រកុមហ ុន ឬក៏សរញសរសំបុរតញៅរកមុហ ុន ឬរោឌ ភិ លសួរសំនួរទក់ទង្នឹង្
ណផនការ និង្ផលរបញយជ្ន៍ញផសង្ៗរបស់រកុមហ ុនញនោះ ឬរោឌ ភិ ល។ ណតនំ
ញអាយពួកោត់ញសបើសំុអង្គការញរៅរោឌ ភិ ល ញដើមផីជួ្យកបុង្ការញធវើការស្សាវរជាវ
ញនោះ ឬជួ្យកបុង្ការទក់ទង្ញៅរកុមហ ុន ឬក៏រោឌ ភិ ល។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ជំ្ហ្គនទី៦. សញង្ខប 
 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់អាេពនយល់ នញទថា “ផលរបញយជ្ន៍” ជាអវី។ 
(ផលរបញយជ្ន៍របស់ភារីមួយ រឺញកើតញេញពីតរមូវការ កថីសង្ឃមឹ និង្ណផនការ
សរាប់អនរតរបស់ពួកញរ ក៏ដូេជាការភ័យខាល េ និង្ញរឿង្រា៉ា វទំង្ទាយណដល
ញរេង់្ញេៀសវាង្។) 

 បនធ ប់មកសួរអបកេូលរមួថា ញហតុអវី នជាវាានសារៈសំខាន់កបុង្ការណសវង្យល់
អំពីផលរបញយជ្ន៍របស់ភារី ក់ព័នន។ ផថល់ឱកាសឲ្យអបកេូលរមួពីរបីនក់ញដើមផី
ញឡើង្ញឆ្លើយសំតួរ។ រតូវរ កដថា ពួកោត់យល់ថា ពួកោត់ទំនង្ជារិតអំពី 
ដំញណាោះស្សាយែុសៗោប ជាញរេើន ញហើយបនធ ប់មក្នដល់ការសញរមេកិេច
រពមញរពៀង្ របសិនញបើ ពួកោត់រិតពិចារណាអំពីផលរបញយជ្ន៍របស់ភារីទំង្
សង្ខាង្។ 

 សួរអបកេូលរមួ ណរកង្ញោពួកោត់អាេនឹង្ានផលរបញយជ្ន៍ញផសង្ញទៀតកបុង្
េំញណាមសហរមន៍របស់ពួកោត់។ ញតើានអបកណាែលោះណដលានតរមូវការ 
ណផនការ និង្ភាពភ័យខាល េដូេោប ? សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់អាេបញង្ាើនការ
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យល់ដឹង្បណនទមអំពីផលរបញយជ្ន៍ទំង្អស់របស់សហរមន៍ញោយរញបៀបណា។ 

 េុង្ញរកាយ សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់អាេណសវង្រកព័ត៌ាន ក់ព័នននឹង្ផល
របញយជ្ន៍របស់រកុមហ ុនណាមួយ ឬរោឌ ភិ លណដលេង់្យកដីរបស់ពួកោត់ ឬ
េង់្បំផ្ទល ញធនធានធមមជាតិណដលពួកោត់ធាល ប់ញរបើរ ស់ ដូេជាទរពញឈើជាញដើម
ញោយរញបៀបណា។ បនធ ប់ពី នសាថ ប់រំនិតរបស់ពួកញរញហើយ អបកអាេញសបើ    
ញអាយពួកញររកញមើលរ យការត៍ សារព័ត៌ាន រកញមើលញរហទំព័ររបស់     
រកុមហ ុន ឬក៏សរញសរសំបុរតញៅរកមុហ ុន ឬរោឌ ភិ លសួរសំនួរទក់ទង្នឹង្
ណផនការ និង្ផលរបញយជ្ន៍ញផសង្ៗរបស់រកុមហ ុនញនោះ ឬរោឌ ភិ ល។ ណតនំ
ញអាយពួកោត់ញសបើសំុអង្គការញរៅរោឌ ភិ ល ញដើមផីជួ្យកបុង្ការញធវើការស្សាវរជាវ
ញនោះ ឬជួ្យកបុង្ការទក់ទង្ញៅរកុមហ ុន ឬក៏រោឌ ភិ ល។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ជំ្ហ្គនទី៦. សញង្ខប 
 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់អាេពនយល់ នញទថា “ផលរបញយជ្ន៍” ជាអវី។ 
(ផលរបញយជ្ន៍របស់ភារីមួយ រឺញកើតញេញពីតរមូវការ កថីសង្ឃមឹ និង្ណផនការ
សរាប់អនរតរបស់ពួកញរ ក៏ដូេជាការភ័យខាល េ និង្ញរឿង្រា៉ា វទំង្ទាយណដល
ញរេង់្ញេៀសវាង្។) 

 បនធ ប់មកសួរអបកេូលរមួថា ញហតុអវី នជាវាានសារៈសំខាន់កបុង្ការណសវង្យល់
អំពីផលរបញយជ្ន៍របស់ភារី ក់ព័នន។ ផថល់ឱកាសឲ្យអបកេូលរមួពីរបីនក់ញដើមផី
ញឡើង្ញឆ្លើយសំតួរ។ រតូវរ កដថា ពួកោត់យល់ថា ពួកោត់ទំនង្ជារិតអំពី 
ដំញណាោះស្សាយែុសៗោប ជាញរេើន ញហើយបនធ ប់មក្នដល់ការសញរមេកិេច
រពមញរពៀង្ របសិនញបើ ពួកោត់រិតពិចារណាអំពីផលរបញយជ្ន៍របស់ភារីទំង្
សង្ខាង្។ 

 សួរអបកេូលរមួ ណរកង្ញោពួកោត់អាេនឹង្ានផលរបញយជ្ន៍ញផសង្ញទៀតកបុង្
េំញណាមសហរមន៍របស់ពួកោត់។ ញតើានអបកណាែលោះណដលានតរមូវការ 
ណផនការ និង្ភាពភ័យខាល េដូេោប ? សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់អាេបញង្ាើនការ

 
                   

  
 



70 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

ជបក្មើេថ្ែលអាចនំាឲសយមានកិចចក្ពមបក្ពៀង 
 

លទធផលទទួលាន 
 
ញរកាយពី នប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះអបកេូលរមួនឹង្៖ 
១. យល់ដឹង្ថា ការដឹង្អំពីមូលញហតុញៅពីញរកាយការទមទររបស់ភារីទំង្សង្ខាង្ 
ដូេជា (តរមូវការ ណផនការ និង្កង្វល់ជាញដើម) អាេជួ្យពួកោត់រិតរកជ្ញរមើស
បណនទមញទៀតណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ 

២. ដឹង្អំពីរញបៀបរកជ្ញរមើសញរេើនជាង្មួយណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ 
៣. យល់ដឹង្ថា ការរិតណតអំពីរ ក់មួយមុែអាេរតឹតផិតដល់ជ្ញរមើសលែៗ  
៤. យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់កបុង្ការរិតអំពីជ្ញរមើសជាក់ោក់ណដលអាេនំឲ្យានកិេច
រពមញរពៀង្ 

៥.  យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនសំញតើ ដំបូង្កបុង្ការេរចា។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឯកសារណេកជូ្នទី១ – ញមញរៀនទី៣ 
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ជបក្មើេថ្ែលអាចនំាឲសយមានកិចចក្ពមបក្ពៀង 
 

លទធផលទទួលាន 
 
ញរកាយពី នប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះអបកេូលរមួនឹង្៖ 
១. យល់ដឹង្ថា ការដឹង្អំពីមូលញហតុញៅពីញរកាយការទមទររបស់ភារីទំង្សង្ខាង្ 
ដូេជា (តរមូវការ ណផនការ និង្កង្វល់ជាញដើម) អាេជួ្យពួកោត់រិតរកជ្ញរមើស
បណនទមញទៀតណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ 

២. ដឹង្អំពីរញបៀបរកជ្ញរមើសញរេើនជាង្មួយណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ 
៣. យល់ដឹង្ថា ការរិតណតអំពីរ ក់មួយមុែអាេរតឹតផិតដល់ជ្ញរមើសលែៗ  
៤. យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់កបុង្ការរិតអំពីជ្ញរមើសជាក់ោក់ណដលអាេនំឲ្យានកិេច
រពមញរពៀង្ 

៥.  យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនសំញតើ ដំបូង្កបុង្ការេរចា។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឯកសារណេកជូ្នទី១ – ញមញរៀនទី៣ 
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ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ពិភាកាពីឧទហរត៍ជាក់ណសថង្ 
 

វាសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូណតយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 កាលណាភារី ានព័ត៌ានអំពីតរមូវការ ណផនការ និង្កង្វល់របស់ភារីាខ ង្ញទៀត
កាន់ណតញរេើន ញពលញនោះញរក៏កាន់ណតអាេរិតរកជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពម
ញរពៀង្ក៏កាន់ណតញរេើនណដរ។ 

 របសិនញបើអបកានជ្ញរមើសញរេើនញដើមផី្ នញៅទទួល នកិេចរពមញរពៀង្ ញពលញនោះវា
ទំនង្ជាអាេញៅរេួ ណដលអបកនឹង្រក នកិេចរពមញរពៀង្ណដលភារីទំង្សង្ខាង្ញពញ
េិតថ។ 

 ការយល់ដឹង្អំពីតរមូវការ ណផនការ និង្កង្វល់របស់ភារីទំង្សង្ខាង្អាេជួ្យអបករិត
រកជ្ញរមើសលែៗ ញដើមផនំីឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។ 

ជំ្ហ្គនទី១. ការរឭំកញមញរៀនមុនញឡើង្វញិ៖ 
 

 ញសបើឲ្យអបកេូលរមួាប ក់ ឬពីរនក់ញឡើង្សញង្ខបេំតុេសំខាន់ៗពីញមញរៀនមុនៗសថី
ពី “ព័ត៌ាន”។ រតវូរ កដថា អបកេូលរមួចំាថា៖  

 វាសំខាន់ណាស់ណដលរតូវយល់ដឹង្អំពីសាទ នភាពណដលអបកកំពុង្
េរចា និង្អំពីភារី ក់ព័ននទំង្អស់ 

 វាសំខាន់ណាស់ណដលរតូវរិតអំពីអវីណដលអបកេង់្ ន និង្មូល
ញហតុណដលអបកេង់្ ន ដូេជាតរមូវការ ណផនការ និង្កង្វល់របស់
អបកជាញដើម 

 វាសំខាន់ណាស់ណដលរតូវយល់ដឹង្អំពីមូលញហតុណដលញៅពី
ញរកាយការទមទរបស់ភារីាខ ង្ញទៀត ដូេជាតរមូវការ ណផនការ 
និង្កង្វល់របស់ភារីញនោះជាញដើម។ 

 

 សួរអបកេូលរមួថា ញហតុអវី នជាពួកោត់រិតថា ការដឹង្អំពីព័ត៌ាន ានសារៈ-
សំខាន់។ ញតើវាអាេជួ្យពួកោត់ កបុង្ការេរចាឲ្យកាន់ណតទទួល នញជារជ័្យ
ញោយរញបៀបណា? 

បមបរៀនទី៤៖  ការបបងកើតជបក្មើេថ្ែលអាចនំាឲសយ                                   

មានកិចចក្ពមបក្ពៀង 

បោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្ថា ផលរបញយជ្ន៍ភារីទំង្ពីរ
នឹង្ជួ្យដល់ពួកញរ កបុង្ការរិតពីជ្ញរមើសញផសង្ៗ ណដលអាេនំឲ្យានកិេច
រពមញរពៀង្។ អបកេូលរមួនឹង្ដឹង្អំពីរញបៀបបញង្ាើតជ្ញរមើសនន ណដលអាេ
នំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។ អបកេូលរមួនឹង្បញង្ាើតរំនិតញផសង្ៗណដលនំ    
ញអាយានកិេចរពមញរពៀង្ ជាជាង្ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ។ 

 

សាភ រ៖ កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១។ 
វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់ ការងារជារកុម ករតីសិកា។ 
 

ែំបណើរការ 
រយៈបពល     

(គិតជានាទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. រឭំកញមញរៀនមុនញឡើង្វញិ ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១   និង្ពិភាកា
ឧទហរត៍ជាក់ណសថង្ 

១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. ណតនំព័ត៌ានកបុង្ណផបកទី២ និង្ពិភាកាពីករតីសិកា ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. ពនយល់លំហ្គត់ និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥. រកមុញរតៀមែលួន  ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦. ការរបកួតរបណជ្ង្ និង្ការញធវើបទបងាា ញ ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៧. សញង្ខប ១០ នទី 

េរុប៖  ៩០ នទី 
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ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ពិភាកាពីឧទហរត៍ជាក់ណសថង្ 
 

វាសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតូវណតយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 កាលណាភារី ានព័ត៌ានអំពីតរមូវការ ណផនការ និង្កង្វល់របស់ភារីាខ ង្ញទៀត
កាន់ណតញរេើន ញពលញនោះញរក៏កាន់ណតអាេរិតរកជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពម
ញរពៀង្ក៏កាន់ណតញរេើនណដរ។ 

 របសិនញបើអបកានជ្ញរមើសញរេើនញដើមផី្ នញៅទទួល នកិេចរពមញរពៀង្ ញពលញនោះវា
ទំនង្ជាអាេញៅរេួ ណដលអបកនឹង្រក នកិេចរពមញរពៀង្ណដលភារីទំង្សង្ខាង្ញពញ
េិតថ។ 

 ការយល់ដឹង្អំពីតរមូវការ ណផនការ និង្កង្វល់របស់ភារីទំង្សង្ខាង្អាេជួ្យអបករិត
រកជ្ញរមើសលែៗ ញដើមផនំីឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។ 

ជំ្ហ្គនទី១. ការរឭំកញមញរៀនមុនញឡើង្វញិ៖ 
 

 ញសបើឲ្យអបកេូលរមួាប ក់ ឬពីរនក់ញឡើង្សញង្ខបេំតុេសំខាន់ៗពីញមញរៀនមុនៗសថី
ពី “ព័ត៌ាន”។ រតវូរ កដថា អបកេូលរមួចំាថា៖  

 វាសំខាន់ណាស់ណដលរតូវយល់ដឹង្អំពីសាទ នភាពណដលអបកកំពុង្
េរចា និង្អំពីភារី ក់ព័ននទំង្អស់ 

 វាសំខាន់ណាស់ណដលរតូវរិតអំពីអវីណដលអបកេង់្ ន និង្មូល
ញហតុណដលអបកេង់្ ន ដូេជាតរមូវការ ណផនការ និង្កង្វល់របស់
អបកជាញដើម 

 វាសំខាន់ណាស់ណដលរតូវយល់ដឹង្អំពីមូលញហតុណដលញៅពី
ញរកាយការទមទរបស់ភារីាខ ង្ញទៀត ដូេជាតរមូវការ ណផនការ 
និង្កង្វល់របស់ភារីញនោះជាញដើម។ 

 

 សួរអបកេូលរមួថា ញហតុអវី នជាពួកោត់រិតថា ការដឹង្អំពីព័ត៌ាន ានសារៈ-
សំខាន់។ ញតើវាអាេជួ្យពួកោត់ កបុង្ការេរចាឲ្យកាន់ណតទទួល នញជារជ័្យ
ញោយរញបៀបណា? 

បមបរៀនទី៤៖  ការបបងកើតជបក្មើេថ្ែលអាចនំាឲសយ                                   

មានកិចចក្ពមបក្ពៀង 

បោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្ថា ផលរបញយជ្ន៍ភារីទំង្ពីរ
នឹង្ជួ្យដល់ពួកញរ កបុង្ការរិតពីជ្ញរមើសញផសង្ៗ ណដលអាេនំឲ្យានកិេច
រពមញរពៀង្។ អបកេូលរមួនឹង្ដឹង្អំពីរញបៀបបញង្ាើតជ្ញរមើសនន ណដលអាេ
នំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។ អបកេូលរមួនឹង្បញង្ាើតរំនិតញផសង្ៗណដលនំ    
ញអាយានកិេចរពមញរពៀង្ ជាជាង្ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ។ 

 

សាភ រ៖ កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១។ 
វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់ ការងារជារកុម ករតីសិកា។ 
 

ែំបណើរការ 
រយៈបពល     

(គិតជានាទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. រឭំកញមញរៀនមុនញឡើង្វញិ ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១   និង្ពិភាកា
ឧទហរត៍ជាក់ណសថង្ 

១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. ណតនំព័ត៌ានកបុង្ណផបកទី២ និង្ពិភាកាពីករតីសិកា ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. ពនយល់លំហ្គត់ និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥. រកមុញរតៀមែលួន  ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦. ការរបកួតរបណជ្ង្ និង្ការញធវើបទបងាា ញ ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៧. សញង្ខប ១០ នទី 

េរុប៖  ៩០ នទី 
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ឧទហរត៍៖ ការេរចាណដលមិនញផ្ទថ តណតញលើអង្ារ 
 

សុធាលក់អង្ារ ញហើយអបកជិ្តខាង្របស់នង្ញ ម្ ោះផ្ទន់ណាេង់្ទិញមួយ វ។ ជា
ធមមតា សុធាលក់អង្ាររបស់នង្ តទមល១០មឺុនញរៀលកបុង្មួយ វ ប៉ាុណនថផ្ទន់ណា ានរ ក់ណត
៥មឺុនញរៀលប៉ាុញណាត ោះ។ របសិនញបើ សុធានិង្ផ្ទន់ណាមិន នណសវង្រកព័ត៌ានញរេើនញទៀតអំពី
តរមូវការញរៀង្ៗែលួនញទ ញពលញនោះសាទ នភាពរឺថា សុធាេង់្លក់អង្ារកបុង្តទមល១០មឺុនញរៀល 
ញហើយផ្ទន់ណាានរ ក់ណត ៥មឺុនញរៀលប៉ាុញណាត ោះ។ អបកទំង្ពីរនឹង្មិនអាេ្នដល់ការ
រពមញរពៀង្ោប ញឡើយ។  
 

ប៉ាុណនថ ផ្ទន់ណាដឹង្ថា សុធា ានការលំ កកបុង្ការញមើលណថទំកូនរបុសពីរនក់របស់
នង្ ពីញរ ោះនង្រតវូញៅលក់ញៅផាររាល់ទថង។ ជាទូញៅ សុធា រករ ក់ នររប់រោន់ពី
ការលក់ញៅទីផារ ប៉ាុណនថនង្រតូវលក់ញរេើនញា៉ាង្ណាស់ ញហើយមិនានញពលររប់រោន់កបុង្
ការណថទំកូនរបុសទំង្ពីរនក់របស់នង្ និង្ញធវើការងារផធោះញឡើយ។ ផ្ទន់ណា ក៏មិនាន
រ ក់ញរេើនណដរ ប៉ាុណនថនង្ានញពលញវោញរេើន ពីញរ ោះមួយរយៈេុង្ញរកាយញនោះ នង្មិន
អាេណសវង្រកការងារ នញធវើញទ។ 
 

ញោយសារផ្ទន់ណាានព័ត៌ានញនោះ នង្រិតរកជ្ញរមើសញផសង្ណដលអាេនំឲ្យាន
ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ថមី។ ជ្ញរមើសញនោះរឺថា ផ្ទន់ណាអាេញមើលណថទំកូនរបុសទំង្ពីរ
របស់សុធា បនធ ប់ពីពួកញរមកពីញរៀនវញិរយៈញពលបីញា៉ាង្កបុង្មួយទថងៗ  និង្ញធវើកិេចការផធោះ
ែលោះញៅផធោះរបស់សុធាជាថបូរនឹង្អង្ារមួយ វ។ ទំង្សុធា និង្ផ្ទន់ណាញពញេិតថនឹង្កិេចរពម
ញរពៀង្ញនោះ ពីញរ ោះកិេចរពមញរពៀង្ញនោះញឆ្លើយតបនឹង្តរមូវការរបស់ភារីទំង្ពីរ។ 

 ជ្ញរមើសទំង្ញនោះអាេានញរេើន ជាជាង្ការរិតណតអំពីរ ក់ណតមួយមុែ។ 

ចំណំៈ ញរបើរ ស់ករតីអបកលក់អង្ារជាឧទហរត៍សរាប់ការពិភាកា។ អាន
ឧទហរត៍ឲ្យលឺៗ ញហើយសូរអបកេូលរមួ របសិនញបើពួកញររិតថា ជាកិេចរពមញរពៀង្
មួយណដល នសញរមេ និង្ញហតុអវី។ 

 
១. ការបក្បើក្ េព់័ត៌មានបែើមសបគីិតរកជបក្មើេបផសេងៗបទៀតថ្ែលនំាឲសយ
មានកិចចក្ពមបក្ពៀង 

 

កាលណាភារី ានព័ត៌ានអំពីតរមូវការ ណផនការ និង្កង្វល់របស់ភារីាខ ង្ញទៀត
កាន់ណតញរេើន ញពលញនោះញរក៏កាន់ណតអាេរិតរកជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្
ក៏កាន់ណតញរេើនណដរ។ របសិនញបើអបកានជ្ញរមើសញរេើនញដើមផី្ នញៅទទួល នកិេចរពម
ញរពៀង្ ញពលញនោះវាទំនង្ជាអាេញៅរេួ ណដលអបកនឹង្រក នកិេចរពមញរពៀង្ណដលភារីទំង្
សង្ខាង្ញពញេិតថ។ 
 

ជាញរឿយៗ ញររិតអំពីលទនផលណតមួយណដលពួកោត់នឹង្យល់រពមណតប៉ាុញណាត ោះ ញហើយ
ញៅញពលណដលលទនផលញនោះមិនញឆ្លើយតបនឹង្ការទមទររបស់ភារីាខ ង្ញទៀត ញពលញនោះ
នឹង្មិនអាេ្នដល់កិេចរពមញរពៀង្ នញឡើយ។ ផធុយញៅវញិ របសិនញបើអបករិតញោយ
របុង្របយ័តបអំពីតរមូវការ ណផនការ និង្កង្វល់ទំង្អស់របស់ភារីទំង្សង្ខាង្ ញពលញនោះ
អបកអាេចាប់ញផថើមរកជ្ញរមើសញរេើនញទៀត ណដលអាេនំឲ្យាន កិេចរពមញរពៀង្។ 
 

ការញរបើរ ស់វធីិញនោះកបុង្ការញរតៀមែលួនរបស់អបក ានន័យថា ញៅញពលណដលអបកចាប់
ញផថើមេរចា អបកអាេពិភាកាអំពីេំតុេញផសង្ៗញទៀត មិនណមនរោន់ណតញលើបញ្ញា េមផង្ៗ
ណដលអបកកំពុង្េរចាញនោះញទ។ អបកក៏អាេពិភាកាអំពីបញ្ញា ដទទញទៀតណដលអបកនិង្ភារីាខ ង្
ញទៀតាន ឬអាេញធវើណដរ ញដើមផញីឆ្លើយតបនឹង្តរមវូការរបស់អបក ញោោះស្សាយកង្វល់របស់អបក 
និង្ជួ្យភារីទំង្សង្ខាង្ឲ្យទទួល នអវីណដលភារីទំង្សង្ខាង្េង់្ ន។ 
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ឧទហរត៍៖ ការេរចាណដលមិនញផ្ទថ តណតញលើអង្ារ 
 

សុធាលក់អង្ារ ញហើយអបកជិ្តខាង្របស់នង្ញ ម្ ោះផ្ទន់ណាេង់្ទិញមួយ វ។ ជា
ធមមតា សុធាលក់អង្ាររបស់នង្ តទមល១០មឺុនញរៀលកបុង្មួយ វ ប៉ាុណនថផ្ទន់ណា ានរ ក់ណត
៥មឺុនញរៀលប៉ាុញណាត ោះ។ របសិនញបើ សុធានិង្ផ្ទន់ណាមិន នណសវង្រកព័ត៌ានញរេើនញទៀតអំពី
តរមូវការញរៀង្ៗែលួនញទ ញពលញនោះសាទ នភាពរឺថា សុធាេង់្លក់អង្ារកបុង្តទមល១០មឺុនញរៀល 
ញហើយផ្ទន់ណាានរ ក់ណត ៥មឺុនញរៀលប៉ាុញណាត ោះ។ អបកទំង្ពីរនឹង្មិនអាេ្នដល់ការ
រពមញរពៀង្ោប ញឡើយ។  
 

ប៉ាុណនថ ផ្ទន់ណាដឹង្ថា សុធា ានការលំ កកបុង្ការញមើលណថទំកូនរបុសពីរនក់របស់
នង្ ពីញរ ោះនង្រតវូញៅលក់ញៅផាររាល់ទថង។ ជាទូញៅ សុធា រករ ក់ នររប់រោន់ពី
ការលក់ញៅទីផារ ប៉ាុណនថនង្រតូវលក់ញរេើនញា៉ាង្ណាស់ ញហើយមិនានញពលររប់រោន់កបុង្
ការណថទំកូនរបុសទំង្ពីរនក់របស់នង្ និង្ញធវើការងារផធោះញឡើយ។ ផ្ទន់ណា ក៏មិនាន
រ ក់ញរេើនណដរ ប៉ាុណនថនង្ានញពលញវោញរេើន ពីញរ ោះមួយរយៈេុង្ញរកាយញនោះ នង្មិន
អាេណសវង្រកការងារ នញធវើញទ។ 
 

ញោយសារផ្ទន់ណាានព័ត៌ានញនោះ នង្រិតរកជ្ញរមើសញផសង្ណដលអាេនំឲ្យាន
ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ថមី។ ជ្ញរមើសញនោះរឺថា ផ្ទន់ណាអាេញមើលណថទំកូនរបុសទំង្ពីរ
របស់សុធា បនធ ប់ពីពួកញរមកពីញរៀនវញិរយៈញពលបីញា៉ាង្កបុង្មួយទថងៗ  និង្ញធវើកិេចការផធោះ
ែលោះញៅផធោះរបស់សុធាជាថបូរនឹង្អង្ារមួយ វ។ ទំង្សុធា និង្ផ្ទន់ណាញពញេិតថនឹង្កិេចរពម
ញរពៀង្ញនោះ ពីញរ ោះកិេចរពមញរពៀង្ញនោះញឆ្លើយតបនឹង្តរមូវការរបស់ភារីទំង្ពីរ។ 

 ជ្ញរមើសទំង្ញនោះអាេានញរេើន ជាជាង្ការរិតណតអំពីរ ក់ណតមួយមុែ។ 

ចំណំៈ ញរបើរ ស់ករតីអបកលក់អង្ារជាឧទហរត៍សរាប់ការពិភាកា។ អាន
ឧទហរត៍ឲ្យលឺៗ ញហើយសូរអបកេូលរមួ របសិនញបើពួកញររិតថា ជាកិេចរពមញរពៀង្
មួយណដល នសញរមេ និង្ញហតុអវី។ 

 
១. ការបក្បើក្ េព់័ត៌មានបែើមសបគីិតរកជបក្មើេបផសេងៗបទៀតថ្ែលនំាឲសយ
មានកិចចក្ពមបក្ពៀង 

 

កាលណាភារី ានព័ត៌ានអំពីតរមូវការ ណផនការ និង្កង្វល់របស់ភារីាខ ង្ញទៀត
កាន់ណតញរេើន ញពលញនោះញរក៏កាន់ណតអាេរិតរកជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្
ក៏កាន់ណតញរេើនណដរ។ របសិនញបើអបកានជ្ញរមើសញរេើនញដើមផី្ នញៅទទួល នកិេចរពម
ញរពៀង្ ញពលញនោះវាទំនង្ជាអាេញៅរេួ ណដលអបកនឹង្រក នកិេចរពមញរពៀង្ណដលភារីទំង្
សង្ខាង្ញពញេិតថ។ 
 

ជាញរឿយៗ ញររិតអំពីលទនផលណតមួយណដលពួកោត់នឹង្យល់រពមណតប៉ាុញណាត ោះ ញហើយ
ញៅញពលណដលលទនផលញនោះមិនញឆ្លើយតបនឹង្ការទមទររបស់ភារីាខ ង្ញទៀត ញពលញនោះ
នឹង្មិនអាេ្នដល់កិេចរពមញរពៀង្ នញឡើយ។ ផធុយញៅវញិ របសិនញបើអបករិតញោយ
របុង្របយ័តបអំពីតរមូវការ ណផនការ និង្កង្វល់ទំង្អស់របស់ភារីទំង្សង្ខាង្ ញពលញនោះ
អបកអាេចាប់ញផថើមរកជ្ញរមើសញរេើនញទៀត ណដលអាេនំឲ្យាន កិេចរពមញរពៀង្។ 
 

ការញរបើរ ស់វធីិញនោះកបុង្ការញរតៀមែលួនរបស់អបក ានន័យថា ញៅញពលណដលអបកចាប់
ញផថើមេរចា អបកអាេពិភាកាអំពីេំតុេញផសង្ៗញទៀត មិនណមនរោន់ណតញលើបញ្ញា េមផង្ៗ
ណដលអបកកំពុង្េរចាញនោះញទ។ អបកក៏អាេពិភាកាអំពីបញ្ញា ដទទញទៀតណដលអបកនិង្ភារីាខ ង្
ញទៀតាន ឬអាេញធវើណដរ ញដើមផញីឆ្លើយតបនឹង្តរមវូការរបស់អបក ញោោះស្សាយកង្វល់របស់អបក 
និង្ជួ្យភារីទំង្សង្ខាង្ឲ្យទទួល នអវីណដលភារីទំង្សង្ខាង្េង់្ ន។ 
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ញហើយអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ណដលានរយៈញពល ណវង្ និង្ទទួល នអតទរបញយជ្ន៍
ជាញរេើនសរាប់ភារីទំង្សង្ខាង្។ 

 

ជំ្ហ្គនទី ៣. ណតនំព័ត៌ានកបុង្ណផបកទី២ និង្ពិភាកាពីករតីសិកា 

វាានសារៈសំខាន់ណដលអបកេូលរមួយល់ដឹង្អំពី៖ 
 ថាការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំញសធើណតទំង្អស់នំឲ្យធាល ក់កបុង្ភាព រកីរកញទោះបី 
ជាទទួល នរ ក់សំតង្ែលោះក៏ញោយ។ 

 ថាានវធីិសាស្តសថជាញរេើនកបុង្ការបញតថ ញញេញណដលវារបណហលជាជ្ញរមើសណដល
នំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ណដលភារីទំង្ពីរញពញេិតថ។ 

េំណំា៖ ញរបើរ ស់ឯកសារណេកជូ្នទី១ សរាប់ពិភាកាព័ត៌ានញនោះ។ អបកអាេេង់្អាន
ករតីសិកាណាណដល ក់ព័នននឹង្សាទ នភាពរបស់អបកេូលរមួផ្ទធ ល់ណតមថង្។ សាកសួរ
អបកេូលរមួថា ពួកញររិតដូេញមថេអំពីករតីសិកា។ អបកអាេសួរអបកេូលរមួ របសិនញបើ 
ពួកោត់អាេរិតអំពីឧទហរត៍ញផសង្ញទៀត។ 
 

 

២. ការបបងកើតជបក្មើេអភិវឌសឍបក្ៅពីការបបណេញបចញ 
ញបើសិនជាអបកកំពុង្របឈមមុែនឹង្ការបញតថ ញពីផធោះ ឬដីកសិកមមរបស់អបក វាទំនង្ 

ជាានការលំ ក កបុង្ការរិតអំពីជ្ញរមើស ណដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ណដលជាតរមូវការ
របស់អបក ក៏ដូេជាភារីណដលានឥទនិពលណដលេង់្ នដីរបស់អបកទំង្ញនោះ។ សហរមន៍
ជាញរេើនណដលកំពុង្របឈមមុែនឹង្ការបញតថ ញញេញពាយមេរចា ញដើមផីណតសំតង្ជា
រ ក់ណតប៉ាុញណាត ោះ ញោយមិន នពិចារណាដល់ជ្ញរមើសញផសង្ញទៀត ណដលអាេផថល់ផល
របញយជ្ន៍ញរេើនជាង្ដល់ការរស់ញៅរបស់ពួកោត់។ ញទោះបីជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយ ាន
ករតីជាញរេើន ណដលការបញតថ ញរតូវ នបញ ច្ ៀស ញោយការណសវង្រកជ្ញរមើសញផសង្ញរៅពី
សំតង្ ណដលបំញពញតរមូវការរបស់ភារីទំង្ពីរ។  

ឧទហរត៍៖ សហរមន៍មួយេំនួនញៅទីរកងុ្អាេញជ្ៀសវាង្ការបញតថ ញញេញ ន 
ញោយអនុញ្ញដ តរោឌ ភិ លញរបើរ ស់ដីរបស់ពួកោត់មួយណផបកញដើមផីសាង្សង់្ផធោះ និង្មួយ
ណផបកញទៀតញដើមផីសាង្សង់្ញហោឌ រេនសមព័នន។ សហរមន៍មួយេំនួនញទៀត  នរកញ ើញ
ជ្ញរមើសជាដី និង្ នេរចាលកខែតឍ សរាប់ណផនការផ្ទល ស់ទីលំញៅរបស់ពួកោត់។ 

 
ញៅកបុង្ការេរចាញនោះ ផ្ទន់ណានិង្សុធារិតអំពីជ្ញរមើសមួយញដើមផី្ នញៅរកកិេច

រពមញរពៀង្ណដលមិនរោន់ណត ក់ព័នននឹង្រ ក់ប៉ាុញណាត ោះញទ ញទោះបីជា អបកទំង្ពីរ នជ្ណជ្ក
ោប អំពីការទិញនិង្លក់ក៏ញោយ។ ញនោះរឺជាកិេចរពមញរពៀង្ណដលលែពីញរ ោះ៖ 

 កិេចរពមញរពៀង្ណដលញឆ្លើយតបញៅនឹង្តរមូវការភារីទំង្សង្ខាង្ៈ កិេចរពមញរពៀង្
ណដលអនុញ្ញដ តឲ្យ សុធា ានញពលញវោញធវើការររប់រោន់  ញោយមិនែវល់ពីកូន
របុសរបស់ោត់ និង្ផថល់ឲ្យផ្ទន់ណានូវការងារមួយ និង្ អង្ារសរាប់បរញិភារររប់
រោន់។ 

 លទនផលទទួល នរឺធំជាង្អវីណដលពួកោត់ នេរចាពីខាង្ញដើម ណដលរោន់ណត
អង្ារមួយ វ។ ឥឡូវ សុធានិង្ានអបកញមើលណថកូនរបស់ោត់ ជាញរៀង្រាល់ទថង និង្
ផ្ទន់ណាទទួល នអង្ារសរាប់បរញិភាររោប់រោន់។ 
 
ញៅញពលណដលអបកអាេរិតអំពីរំនិតណដលអាេនំឲ្យ ានកិេចរពមញរពៀង្ណដលញឆ្លើយ

តបនឹង្តរមូវការរបស់ភារីទំង្ពីរ វាជាឱកាសដ៏របញសើណដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ណដល
ភារីទំង្ពីរញពញេិតថ។ ជ្ញរមើសអាេ ក់ពន័ននឹង្អវីៗញទៀតមិនណមន ណតរ ក់មួយមុែញនោះញទ 
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ញហើយអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ណដលានរយៈញពល ណវង្ និង្ទទួល នអតទរបញយជ្ន៍
ជាញរេើនសរាប់ភារីទំង្សង្ខាង្។ 

 

ជំ្ហ្គនទី ៣. ណតនំព័ត៌ានកបុង្ណផបកទី២ និង្ពិភាកាពីករតីសិកា 

វាានសារៈសំខាន់ណដលអបកេូលរមួយល់ដឹង្អំពី៖ 
 ថាការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំញសធើណតទំង្អស់នំឲ្យធាល ក់កបុង្ភាព រកីរកញទោះបី 
ជាទទួល នរ ក់សំតង្ែលោះក៏ញោយ។ 

 ថាានវធីិសាស្តសថជាញរេើនកបុង្ការបញតថ ញញេញណដលវារបណហលជាជ្ញរមើសណដល
នំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ណដលភារីទំង្ពីរញពញេិតថ។ 

េំណំា៖ ញរបើរ ស់ឯកសារណេកជូ្នទី១ សរាប់ពិភាកាព័ត៌ានញនោះ។ អបកអាេេង់្អាន
ករតីសិកាណាណដល ក់ព័នននឹង្សាទ នភាពរបស់អបកេូលរមួផ្ទធ ល់ណតមថង្។ សាកសួរ
អបកេូលរមួថា ពួកញររិតដូេញមថេអំពីករតីសិកា។ អបកអាេសួរអបកេូលរមួ របសិនញបើ 
ពួកោត់អាេរិតអំពីឧទហរត៍ញផសង្ញទៀត។ 
 

 

២. ការបបងកើតជបក្មើេអភិវឌសឍបក្ៅពីការបបណេញបចញ 
ញបើសិនជាអបកកំពុង្របឈមមុែនឹង្ការបញតថ ញពីផធោះ ឬដីកសិកមមរបស់អបក វាទំនង្ 

ជាានការលំ ក កបុង្ការរិតអំពីជ្ញរមើស ណដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ណដលជាតរមូវការ
របស់អបក ក៏ដូេជាភារីណដលានឥទនិពលណដលេង់្ នដីរបស់អបកទំង្ញនោះ។ សហរមន៍
ជាញរេើនណដលកំពុង្របឈមមុែនឹង្ការបញតថ ញញេញពាយមេរចា ញដើមផីណតសំតង្ជា
រ ក់ណតប៉ាុញណាត ោះ ញោយមិន នពិចារណាដល់ជ្ញរមើសញផសង្ញទៀត ណដលអាេផថល់ផល
របញយជ្ន៍ញរេើនជាង្ដល់ការរស់ញៅរបស់ពួកោត់។ ញទោះបីជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយ ាន
ករតីជាញរេើន ណដលការបញតថ ញរតូវ នបញ ច្ ៀស ញោយការណសវង្រកជ្ញរមើសញផសង្ញរៅពី
សំតង្ ណដលបំញពញតរមូវការរបស់ភារីទំង្ពីរ។  

ឧទហរត៍៖ សហរមន៍មួយេំនួនញៅទីរកងុ្អាេញជ្ៀសវាង្ការបញតថ ញញេញ ន 
ញោយអនុញ្ញដ តរោឌ ភិ លញរបើរ ស់ដីរបស់ពួកោត់មួយណផបកញដើមផីសាង្សង់្ផធោះ និង្មួយ
ណផបកញទៀតញដើមផីសាង្សង់្ញហោឌ រេនសមព័នន។ សហរមន៍មួយេំនួនញទៀត  នរកញ ើញ
ជ្ញរមើសជាដី និង្ នេរចាលកខែតឍ សរាប់ណផនការផ្ទល ស់ទីលំញៅរបស់ពួកោត់។ 

 
ញៅកបុង្ការេរចាញនោះ ផ្ទន់ណានិង្សុធារិតអំពីជ្ញរមើសមួយញដើមផី្ នញៅរកកិេច

រពមញរពៀង្ណដលមិនរោន់ណត ក់ព័នននឹង្រ ក់ប៉ាុញណាត ោះញទ ញទោះបីជា អបកទំង្ពីរ នជ្ណជ្ក
ោប អំពីការទិញនិង្លក់ក៏ញោយ។ ញនោះរឺជាកិេចរពមញរពៀង្ណដលលែពីញរ ោះ៖ 

 កិេចរពមញរពៀង្ណដលញឆ្លើយតបញៅនឹង្តរមូវការភារីទំង្សង្ខាង្ៈ កិេចរពមញរពៀង្
ណដលអនុញ្ញដ តឲ្យ សុធា ានញពលញវោញធវើការររប់រោន់  ញោយមិនែវល់ពីកូន
របុសរបស់ោត់ និង្ផថល់ឲ្យផ្ទន់ណានូវការងារមួយ និង្ អង្ារសរាប់បរញិភារររប់
រោន់។ 

 លទនផលទទួល នរឺធំជាង្អវីណដលពួកោត់ នេរចាពីខាង្ញដើម ណដលរោន់ណត
អង្ារមួយ វ។ ឥឡូវ សុធានិង្ានអបកញមើលណថកូនរបស់ោត់ ជាញរៀង្រាល់ទថង និង្
ផ្ទន់ណាទទួល នអង្ារសរាប់បរញិភាររោប់រោន់។ 
 
ញៅញពលណដលអបកអាេរិតអំពីរំនិតណដលអាេនំឲ្យ ានកិេចរពមញរពៀង្ណដលញឆ្លើយ

តបនឹង្តរមូវការរបស់ភារីទំង្ពីរ វាជាឱកាសដ៏របញសើណដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ណដល
ភារីទំង្ពីរញពញេិតថ។ ជ្ញរមើសអាេ ក់ពន័ននឹង្អវីៗញទៀតមិនណមន ណតរ ក់មួយមុែញនោះញទ 



78 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

តាមរយៈកិេចសនាសហរមន៍ ណដលសាជិ្កសហរមន៍ទំង្អស់ រតូវបង់្
រ ក់សរាប់ការសាង្សង់្ផលូវ បង្គន់អនម័យ ា៉ា សីុនបូមទឹក និង្ោំញដើម
ញឈើ។ 

 សាោរាជ្ធានី  នទិញដីថមីមួយកណនលង្ញោយញរបើរ ស់ថវកិាពីរញរាង្បង្ាូរ
ទឹក និង្ផថល់ឲ្យផធោះសណមផង្នីមួយៗនូវប័តតកមមសិទនិ បនធ ប់ពីពួកោត់បង់្រលួំស
កមចីទិញផធោះរេូ។ 

 រកុមវសិវករវយ័ញកមង្ នញធវើការជាមួយអង្គការមួយេំនួន នជួ្យញរៀបេំ
ណផនការ និង្ផធោះសណមផង្។ 

 ញៅហ្គវ យស្សកុ នជួ្យញធវើការេរចា និង្ជំ្រញុដំញតើ រការទំង្មូល។ 

 អង្គការមីរកូហិរ ដ្វតទុមួយ នផថល់កមចីទិញផធោះេំនូន ៤០០ដុោល រ ញៅររួសារ
នីមួយៗទន១២៩ររួសារ។ 

 ររួសារនីមួយៗ នសាង្សង់្ផធោះសណមផង្របស់ពួកោត់ញោយែលួនឯង្ ណដលផធោះ
ទំង្ញនោះពួកោត់ នញរៀបេំជាមួយវសិវករវយ័ញកមង្។ 

 បណាថ ញសហរមន៍សនសំរ ក់ នណកណរបររប់ជំ្ហ្គននីមួយៗ ទនដំញតើ រការ
ញៅជាការបតថុ ោះបណាថ ល និង្ការបតថុ ោះសាម តីសហរមន៍ជំុ្វញិរាជ្ធានីញោយ
ពរងឹ្ង្េរនថមួយដ៏រងឹ្ាំទនការផ្ទល ស់បថូរទសសនកិេច។ 

ករតីសហរមន៍អភិវឌណានជ័្យ នបងាា ញថា របសិនញបើញយើង្ផថល់ឱកាស
ដល់ពួកោត់ សហរមន៍រកីរកទំង្ញនោះអាេញរៀបេំណផនការយ៉ាង្ានរបសិទនិភាព និង្
អាេអនុវតថដំញតើ រការតំាង្ទីលំញៅថមី ញោយសម័ររេិតថញរកាមការសហការជាមួយភារី
ញផសង្ៗញទៀត។ លទនផលជាទីញពញេិតថញៅនឹង្តរមូវការរបស់សហរមន៍ ណដលប ច្ ប់
ញៅញោយសហរមន៍ទទួល នផធោះណដលលែរបញសើរ និង្សុវតទិភាពទនការកាន់កាប់ និង្
សាោរាជ្ធានីអាេបនថរញរាង្បង្ាូរទឹក ន។ 

របភព:  សមពននសហរមន៍អាសា នសរាប់សិទនិលំញៅោឌ ន (www.achr.net) និង្ញោក ហ្គទាម ហគត 
(Hallam Goad) “ ភបំញពញ និង្សំតង់្មិនញរៀបរយ៖ អតទបទតាមកាលទនរពឹតថការត៍សំខាន់ (១៩៩២ 
ដល់ ២០១២) ឆ្ប ំ២០១៤។ 

សហរមន៍ញៅជ្នបទណដលកំពុង្របឈមនឹង្ការបញតថ ញញេញ ពីេំការដំណំា
កសិកមមរទង់្រទយធំ នញជ្ៀសវាង្ការបញតថ ញញេញ ញោយយល់រពមោំរបភទដំណំា
ជាក់ោក់ណាមួយញៅញលើដីរបស់ពួកោត់ ញហើយលក់ញៅឲ្យរកមុហ ុនតាមតទមលមួយញៅ
តាមការរពមញរពៀង្ោប ។ 

ជ្ញរមើសទំង្អស់ញនោះរឺសុទនណតានហ្គនិភ័យ និង្រួរណតរតូវ នយកមកពិចារណា
ឲ្យហមត់េត់ ញដើមផីញធវើឲ្យរ កដថា ជ្ញរមើសទំង្អស់ញនោះជារបញយជ្ន៍លែបំផុតសរាប់អបក។ 
ញបើសិនជាអបករិតថា អបកអាេទប់ទល់ជាមួយនឹង្ការបញតថ ញញេញ  នតាមរយៈការតវា៉ា 
ឬបនថញៅតុោការ ដូញេបោះវាអាេជាជ្ញរមើសដ៏លែបំផុតរបស់អបក។ ប៉ាុណនថានសហរមន៍ជា
ញរេើនរកញ ើញថា ពួកោត់ហ្គក់ដូេជាមិនអាេទប់ទល់នឹង្ការបញតថ ញញោយញជារជ័្យ 
តាមរយៈការប្ឈប់រញរាង្អភិវនណន៍ញនោះញទ។ ញៅកបុង្សាទ នភាពណបបញនោះ មញធា យ
ណដលលែបំផុត ញដើមផញីជ្ៀសវាង្ការបញតថ ញញេញអាេជាការញលើកញទផើង្នូវណផនការអភិវឌណន៍
ជាជ្ញរមើសណដលអាេបំញពញតរមូវការភារីទំង្ពីរ។ ករតីសិកាខាង្ញរកាមពីរបញទស  
កមពុជា ទថ និង្ ញវៀតណាម រឺជាឧទហរត៍ទនជ្ញរមើសញជារជ័្យសរាប់ការបញតថ ញណដល 
សហរមន៍អាេេរចា ន។  

ការតំាង្ទីលំញៅថមីញោយានការេូលរមួទន សហរមន៍អភិវឌណានជ័្យ ទន    
រាជ្ធានីភបំញពញ របញទសកមពុជា 

ញៅកបុង្ឆ្ប ំ ១៩៩៧ ាន១២៩ផធោះសណមផង្ នតាំង្ទីលំញៅញលើេិញ ច្ ើមផលូវញៅ 
ទួលសាវ យទរព ពួកោត់ នដឹង្ថាពួកោត់រតូវទទួលរង្នូវការររាមកំណហង្បញតថ ញ   
ញេញ ញដើមផីបញង្ាើតផលូវសរាប់រញរាង្បង្ាូរទឹករបស់សាោរាជ្ធានី។ ញោយញយង្
តាមរកមុសនសរំ ក់របស់ពួកោត់ ពួកោត់ នររប់ររង្វបិតថិញនោះ ញោយញធវើការេង្
រកង្ពួកញរ និង្េរចាណផនការផ្ទធ ល់របស់ពួកោត់ ញោយការសម័ររេិតថតាំង្ទីលំញៅញលើ
ដីថមីញៅសហរមន៍អភិវឌណានជ័្យ។ ជ្ញរមើសទនការញជ្ៀសវាង្ការបញតថ ញញេញ
ញោយបង្ខំាន ក់ព័នននឹង្ភារីញផសង្ៗជាញរេើនៈ

 សាជិ្កសហរមន៍ នសិកាពីជ្ញរមើសដីធលី និង្ នញរជ្ើសយកទីតំាង្េុង្
ញរកាយពីជ្ញរមើសពីរ បីញផសង្ៗញទៀត។ 
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តាមរយៈកិេចសនាសហរមន៍ ណដលសាជិ្កសហរមន៍ទំង្អស់ រតូវបង់្
រ ក់សរាប់ការសាង្សង់្ផលូវ បង្គន់អនម័យ ា៉ា សីុនបូមទឹក និង្ោំញដើម
ញឈើ។ 

 សាោរាជ្ធានី  នទិញដីថមីមួយកណនលង្ញោយញរបើរ ស់ថវកិាពីរញរាង្បង្ាូរ
ទឹក និង្ផថល់ឲ្យផធោះសណមផង្នីមួយៗនូវប័តតកមមសិទនិ បនធ ប់ពីពួកោត់បង់្រលួំស
កមចីទិញផធោះរេូ។ 

 រកុមវសិវករវយ័ញកមង្ នញធវើការជាមួយអង្គការមួយេំនួន នជួ្យញរៀបេំ
ណផនការ និង្ផធោះសណមផង្។ 

 ញៅហ្គវ យស្សកុ នជួ្យញធវើការេរចា និង្ជំ្រញុដំញតើ រការទំង្មូល។ 

 អង្គការមីរកូហិរ ដ្វតទុមួយ នផថល់កមចីទិញផធោះេំនូន ៤០០ដុោល រ ញៅររួសារ
នីមួយៗទន១២៩ររួសារ។ 

 ររួសារនីមួយៗ នសាង្សង់្ផធោះសណមផង្របស់ពួកោត់ញោយែលួនឯង្ ណដលផធោះ
ទំង្ញនោះពួកោត់ នញរៀបេំជាមួយវសិវករវយ័ញកមង្។ 

 បណាថ ញសហរមន៍សនសំរ ក់ នណកណរបររប់ជំ្ហ្គននីមួយៗ ទនដំញតើ រការ
ញៅជាការបតថុ ោះបណាថ ល និង្ការបតថុ ោះសាម តីសហរមន៍ជំុ្វញិរាជ្ធានីញោយ
ពរងឹ្ង្េរនថមួយដ៏រងឹ្ាំទនការផ្ទល ស់បថូរទសសនកិេច។ 

ករតីសហរមន៍អភិវឌណានជ័្យ នបងាា ញថា របសិនញបើញយើង្ផថល់ឱកាស
ដល់ពួកោត់ សហរមន៍រកីរកទំង្ញនោះអាេញរៀបេំណផនការយ៉ាង្ានរបសិទនិភាព និង្
អាេអនុវតថដំញតើ រការតំាង្ទីលំញៅថមី ញោយសម័ររេិតថញរកាមការសហការជាមួយភារី
ញផសង្ៗញទៀត។ លទនផលជាទីញពញេិតថញៅនឹង្តរមូវការរបស់សហរមន៍ ណដលប ច្ ប់
ញៅញោយសហរមន៍ទទួល នផធោះណដលលែរបញសើរ និង្សុវតទិភាពទនការកាន់កាប់ និង្
សាោរាជ្ធានីអាេបនថរញរាង្បង្ាូរទឹក ន។ 

របភព:  សមពននសហរមន៍អាសា នសរាប់សិទនិលំញៅោឌ ន (www.achr.net) និង្ញោក ហ្គទាម ហគត 
(Hallam Goad) “ ភបំញពញ និង្សំតង់្មិនញរៀបរយ៖ អតទបទតាមកាលទនរពឹតថការត៍សំខាន់ (១៩៩២ 
ដល់ ២០១២) ឆ្ប ំ២០១៤។ 

សហរមន៍ញៅជ្នបទណដលកំពុង្របឈមនឹង្ការបញតថ ញញេញ ពីេំការដំណំា
កសិកមមរទង់្រទយធំ នញជ្ៀសវាង្ការបញតថ ញញេញ ញោយយល់រពមោំរបភទដំណំា
ជាក់ោក់ណាមួយញៅញលើដីរបស់ពួកោត់ ញហើយលក់ញៅឲ្យរកមុហ ុនតាមតទមលមួយញៅ
តាមការរពមញរពៀង្ោប ។ 

ជ្ញរមើសទំង្អស់ញនោះរឺសុទនណតានហ្គនិភ័យ និង្រួរណតរតូវ នយកមកពិចារណា
ឲ្យហមត់េត់ ញដើមផីញធវើឲ្យរ កដថា ជ្ញរមើសទំង្អស់ញនោះជារបញយជ្ន៍លែបំផុតសរាប់អបក។ 
ញបើសិនជាអបករិតថា អបកអាេទប់ទល់ជាមួយនឹង្ការបញតថ ញញេញ  នតាមរយៈការតវា៉ា 
ឬបនថញៅតុោការ ដូញេបោះវាអាេជាជ្ញរមើសដ៏លែបំផុតរបស់អបក។ ប៉ាុណនថានសហរមន៍ជា
ញរេើនរកញ ើញថា ពួកោត់ហ្គក់ដូេជាមិនអាេទប់ទល់នឹង្ការបញតថ ញញោយញជារជ័្យ 
តាមរយៈការប្ឈប់រញរាង្អភិវនណន៍ញនោះញទ។ ញៅកបុង្សាទ នភាពណបបញនោះ មញធា យ
ណដលលែបំផុត ញដើមផញីជ្ៀសវាង្ការបញតថ ញញេញអាេជាការញលើកញទផើង្នូវណផនការអភិវឌណន៍
ជាជ្ញរមើសណដលអាេបំញពញតរមូវការភារីទំង្ពីរ។ ករតីសិកាខាង្ញរកាមពីរបញទស  
កមពុជា ទថ និង្ ញវៀតណាម រឺជាឧទហរត៍ទនជ្ញរមើសញជារជ័្យសរាប់ការបញតថ ញណដល 
សហរមន៍អាេេរចា ន។  

ការតំាង្ទីលំញៅថមីញោយានការេូលរមួទន សហរមន៍អភិវឌណានជ័្យ ទន    
រាជ្ធានីភបំញពញ របញទសកមពុជា 

ញៅកបុង្ឆ្ប ំ ១៩៩៧ ាន១២៩ផធោះសណមផង្ នតាំង្ទីលំញៅញលើេិញ ច្ ើមផលូវញៅ 
ទួលសាវ យទរព ពួកោត់ នដឹង្ថាពួកោត់រតូវទទួលរង្នូវការររាមកំណហង្បញតថ ញ   
ញេញ ញដើមផីបញង្ាើតផលូវសរាប់រញរាង្បង្ាូរទឹករបស់សាោរាជ្ធានី។ ញោយញយង្
តាមរកមុសនសរំ ក់របស់ពួកោត់ ពួកោត់ នររប់ររង្វបិតថិញនោះ ញោយញធវើការេង្
រកង្ពួកញរ និង្េរចាណផនការផ្ទធ ល់របស់ពួកោត់ ញោយការសម័ររេិតថតាំង្ទីលំញៅញលើ
ដីថមីញៅសហរមន៍អភិវឌណានជ័្យ។ ជ្ញរមើសទនការញជ្ៀសវាង្ការបញតថ ញញេញ
ញោយបង្ខំាន ក់ព័នននឹង្ភារីញផសង្ៗជាញរេើនៈ

 សាជិ្កសហរមន៍ នសិកាពីជ្ញរមើសដីធលី និង្ នញរជ្ើសយកទីតំាង្េុង្
ញរកាយពីជ្ញរមើសពីរ បីញផសង្ៗញទៀត។ 
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កិេចសនាកសិកមមញៅ ណំាឌិន របញទសញវៀតណាម 
សហរមន៍ញៅជ្នបទ និង្ញៅកបុង្ទរពជាញរេើនរបឈមនឹង្ការរំរាមកំណហង្          

បញតថ ញញេញរបស់រកុមហ ុនទំង្ទាយ ណដលទទួល នសមផទនដីពីរោឌ ភិ ល ញដើមផ ី
អភិវឌណដំណំាកសិកមមរទង់្រទយធំ។ ជាញរឿយៗ សមផទនទំង្ញនោះជាន់ញលើដីរបស់ 
កសិករ និង្សហរមន៍ញៅកបុង្តំបន់ញនោះ។ 

ានរំរជូ្ញរមើសជាញរេើនសរាប់កសិកមម ណដលជារបញយជ្ន៍ដល់រកុមហ ុន ប៉ាុណនថ 
មិន ក់ព័នននឹង្ដំណំារទង់្រទយធំ ណដលចាប់យកដី និង្ធនធានណដលសហរមន៍ញៅកបុង្
តំបន់អាស្ស័យផល ឬពឹង្ណផែកញលើញនោះញទ។ ឧទហរត៍៖ ការញធវើកសិកមមតាមរយៈកិេច
សនា ានន័យថា កសិករណដលញធវើកសិកមមខាប តតូេញរបើរ ស់ដីរបស់ោត់ញដើមផោំីដំណំា
ញផសង្ៗណដលរកុមហ ុនេង់្ ន ញហើយលក់ញៅញអាយរកុមហ ុនតាមតទមលណដល នរពម
ញរពៀង្ោប ។ 

ណផនការរបញភទញនោះរតូវ នញរៀបេំញទផើង្ ញោយញជារជ័្យញៅញែតថ ណាមឌិន 
របញទសញវៀតណាម។ រកុមហ ុនេិនមួយញ ម្ ោះថា ទផឺញវកូ  នេុោះកិេចសនាជាមួយអង្គ
ការ កសិករេំនួន២០ ណដលអង្គការទំង្ញនោះ នេុោះកិេចសនាជាមួយនឹង្កសិករាប ក់ៗ
ញោយផ្ទធ ល់(កសិករទំង្ញនោះជាសាជិ្ករបស់អង្គការទំង្២០ញនោះ)។ មុនញពលញធវើ
កសិកមមតាមកិេចសនា កសិករញៅទីញនោះានមុែរបរញធវើណស្ស។ រកមុហ ុនេង់្ឲ្យពួកោត់
ោំរតសក់ ដំទផួង្ និង្ញ ត។ រកុមហ ុន ទផឺញវកូ ផថល់ឲ្យកសិករណដល នយល់រពម ញៅ
តាមការរពមញរពៀង្ញនោះនូវ រោប់ពូជ្ ជី្ និង្ផថល់វរគបតថុ ោះបណាថ លណផបកបញេចកញទស 
រពមទំង្សនាថា នឹង្ទិញផលដំណំាទំង្ញនោះកបុង្តំទលញៅតាមការកំតត់កបុង្កិេចរពម
ញរពៀង្។ រាល់ការេំណាយទំង្អស់រឺរតូវ នកាត់ញេញ (មិនរាប់ប ច្ូ ល) ពីតំទលេុង្
ញរកាយណដលរកុមហ ុន ទផឺញវកូ េំណាយឲ្យកសិករ។ រកុមហ ុន ទផឺញវកូ នឹង្រពមទទួលទិញ 
ណតផលិតផលណាណដលានរុតភាពប៉ាុញណាត ោះ។ រញរាង្ណបបញនោះរតវូ នបញង្ាើតញទផើង្
អស់រយៈញពលជាង្២០ឆ្ប ំកនលង្មកញហើយ ណដលានការេូលរមួពីកសិករកាន់ណតញរេើន
ញទផើង្។ កសិករញពញេិតថនឹង្េំតូលែពស់ និង្ានញសទរភាពញបើញរបៀបញធៀបនឹង្េំតូល
ណដលពួកោត់ធាល ប់ទទួល នពីមុន។ ណផនការណបបញនោះអាេជារបញយជ្ន៍ដល់រកុមហ ុន
ផង្ណដរ ណដលនំឲ្យការញធវើណបបញនោះញៅណតបនថជាញរេើនឆ្ប ំ។  

                  ញទោះបីជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយ ការញធវើកសិកមមតាមកិេចសនាមិនណមនសុទនណតវជិ្ជាន 

 
 
 
 
 
 
 
 

ការអភិវឌណញៅនឹង្កណនលង្ទនសហរមន៍ណរពកលួង្វេិិរតញៅ ង្កករបញទសទថ 
       រោឌ ភិ លានរញរាង្បញតថ ញសហរមន៍លួង្វេិិរត ណដលរស់ញៅតាមបញណាថ យ
ណរពកកបុង្ទីរកងុ្ ង្កក ពីញរ ោះវារតូវ នញមើលញ ើញថា ណរពកជី្ករតូវការពរងី្កញោយ 
សារណតានទឹកជំ្នន់។ រោឌ ភិ លញជ្ឿជាក់ថា សហរមន៍ជាអបកបង្ាឲ្យានទឹកជំ្នន់
ញោយការញចាលសំរាមរបស់ពួកោត់ញៅកបុង្ណរពក។ 
 
   សហរមន៍ នសិកាពីរញរាង្របស់រោឌ ភិ ល និង្ នសញរមេញរៀបេំសហរមន៍ 
ញដើមផីសាែ តណរពក។ ររួសារនីមួយៗរតូវ នញរៀបេំឲ្យសាែ តណរពកមួយណថងកបុង្មួយណែ 
របសិនញបើររួសារញនោះមិន នេូលរមួ ញរតរមូវឲ្យបង់្រ ក់ញៅកបុង្មូលនិធិ។ ដូេញនោះផង្
ណដរ ររួសារមួយេំនួនណដល នកំពុង្រស់ញៅជិ្តណរពក នយល់រពមបង្ខិតញេញពីណរពក
ញដើមផីប្ឈប់ការកកសធោះ និង្ទឹកជំ្នន់។ ណរពក នចាប់ញផថើមសាែ ត និង្មិនានទឹកជំ្នន់
ញទៀតញទ។ សហរមន៍ នោំញដើមញឈើហូបណផលតាមបញណាថ យណរពក និង្ នញរបើរ ស់
បញេចកញទសររប់ររង្បរសិាទ នញដើមផីកាត់បនទយ កលិនមិនលែញេញពីណរពក។ 

ទសសនៈរបស់រោឌ ភិ ល នផ្ទល ស់បថូរេំញ ោះសហរមន៍ ពីការរិតថាពួកោត់ជា 
អបកបំពុលបរសិាទ ន ញៅជាឥទនិពលវជិ្ជានញៅវញិ។ ជាលទនផល រោឌ ភិ ល នញ ោះបង់្
រញរាង្បញតថ ញញេញ និង្អនុញ្ញដ តឲ្យសាជិ្កសហរមន៍នីមួយៗទទួល នប័តតកមម
សិទិនដីធលី។ 
 
របភព: បណាថ ញសហរមន៍រកីរករបចំាតំបន់ទំង្បួន ញៅរបញទសទថ (Four Regions Slum Net- 
work, Thailand) 



81សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

កិេចសនាកសិកមមញៅ ណំាឌិន របញទសញវៀតណាម 
សហរមន៍ញៅជ្នបទ និង្ញៅកបុង្ទរពជាញរេើនរបឈមនឹង្ការរំរាមកំណហង្          

បញតថ ញញេញរបស់រកុមហ ុនទំង្ទាយ ណដលទទួល នសមផទនដីពីរោឌ ភិ ល ញដើមផ ី
អភិវឌណដំណំាកសិកមមរទង់្រទយធំ។ ជាញរឿយៗ សមផទនទំង្ញនោះជាន់ញលើដីរបស់ 
កសិករ និង្សហរមន៍ញៅកបុង្តំបន់ញនោះ។ 

ានរំរជូ្ញរមើសជាញរេើនសរាប់កសិកមម ណដលជារបញយជ្ន៍ដល់រកុមហ ុន ប៉ាុណនថ 
មិន ក់ព័នននឹង្ដំណំារទង់្រទយធំ ណដលចាប់យកដី និង្ធនធានណដលសហរមន៍ញៅកបុង្
តំបន់អាស្ស័យផល ឬពឹង្ណផែកញលើញនោះញទ។ ឧទហរត៍៖ ការញធវើកសិកមមតាមរយៈកិេច
សនា ានន័យថា កសិករណដលញធវើកសិកមមខាប តតូេញរបើរ ស់ដីរបស់ោត់ញដើមផោំីដំណំា
ញផសង្ៗណដលរកុមហ ុនេង់្ ន ញហើយលក់ញៅញអាយរកុមហ ុនតាមតទមលណដល នរពម
ញរពៀង្ោប ។ 

ណផនការរបញភទញនោះរតូវ នញរៀបេំញទផើង្ ញោយញជារជ័្យញៅញែតថ ណាមឌិន 
របញទសញវៀតណាម។ រកុមហ ុនេិនមួយញ ម្ ោះថា ទផឺញវកូ  នេុោះកិេចសនាជាមួយអង្គ
ការ កសិករេំនួន២០ ណដលអង្គការទំង្ញនោះ នេុោះកិេចសនាជាមួយនឹង្កសិករាប ក់ៗ
ញោយផ្ទធ ល់(កសិករទំង្ញនោះជាសាជិ្ករបស់អង្គការទំង្២០ញនោះ)។ មុនញពលញធវើ
កសិកមមតាមកិេចសនា កសិករញៅទីញនោះានមុែរបរញធវើណស្ស។ រកមុហ ុនេង់្ឲ្យពួកោត់
ោំរតសក់ ដំទផួង្ និង្ញ ត។ រកុមហ ុន ទផឺញវកូ ផថល់ឲ្យកសិករណដល នយល់រពម ញៅ
តាមការរពមញរពៀង្ញនោះនូវ រោប់ពូជ្ ជី្ និង្ផថល់វរគបតថុ ោះបណាថ លណផបកបញេចកញទស 
រពមទំង្សនាថា នឹង្ទិញផលដំណំាទំង្ញនោះកបុង្តំទលញៅតាមការកំតត់កបុង្កិេចរពម
ញរពៀង្។ រាល់ការេំណាយទំង្អស់រឺរតូវ នកាត់ញេញ (មិនរាប់ប ច្ូ ល) ពីតំទលេុង្
ញរកាយណដលរកុមហ ុន ទផឺញវកូ េំណាយឲ្យកសិករ។ រកុមហ ុន ទផឺញវកូ នឹង្រពមទទួលទិញ 
ណតផលិតផលណាណដលានរុតភាពប៉ាុញណាត ោះ។ រញរាង្ណបបញនោះរតវូ នបញង្ាើតញទផើង្
អស់រយៈញពលជាង្២០ឆ្ប ំកនលង្មកញហើយ ណដលានការេូលរមួពីកសិករកាន់ណតញរេើន
ញទផើង្។ កសិករញពញេិតថនឹង្េំតូលែពស់ និង្ានញសទរភាពញបើញរបៀបញធៀបនឹង្េំតូល
ណដលពួកោត់ធាល ប់ទទួល នពីមុន។ ណផនការណបបញនោះអាេជារបញយជ្ន៍ដល់រកុមហ ុន
ផង្ណដរ ណដលនំឲ្យការញធវើណបបញនោះញៅណតបនថជាញរេើនឆ្ប ំ។  

                  ញទោះបីជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយ ការញធវើកសិកមមតាមកិេចសនាមិនណមនសុទនណតវជិ្ជាន 

 
 
 
 
 
 
 
 

ការអភិវឌណញៅនឹង្កណនលង្ទនសហរមន៍ណរពកលួង្វេិិរតញៅ ង្កករបញទសទថ 
       រោឌ ភិ លានរញរាង្បញតថ ញសហរមន៍លួង្វេិិរត ណដលរស់ញៅតាមបញណាថ យ
ណរពកកបុង្ទីរកងុ្ ង្កក ពីញរ ោះវារតូវ នញមើលញ ើញថា ណរពកជី្ករតូវការពរងី្កញោយ 
សារណតានទឹកជំ្នន់។ រោឌ ភិ លញជ្ឿជាក់ថា សហរមន៍ជាអបកបង្ាឲ្យានទឹកជំ្នន់
ញោយការញចាលសំរាមរបស់ពួកោត់ញៅកបុង្ណរពក។ 
 
   សហរមន៍ នសិកាពីរញរាង្របស់រោឌ ភិ ល និង្ នសញរមេញរៀបេំសហរមន៍ 
ញដើមផីសាែ តណរពក។ ររួសារនីមួយៗរតូវ នញរៀបេំឲ្យសាែ តណរពកមួយណថងកបុង្មួយណែ 
របសិនញបើររួសារញនោះមិន នេូលរមួ ញរតរមូវឲ្យបង់្រ ក់ញៅកបុង្មូលនិធិ។ ដូេញនោះផង្
ណដរ ររួសារមួយេំនួនណដល នកំពុង្រស់ញៅជិ្តណរពក នយល់រពមបង្ខិតញេញពីណរពក
ញដើមផីប្ឈប់ការកកសធោះ និង្ទឹកជំ្នន់។ ណរពក នចាប់ញផថើមសាែ ត និង្មិនានទឹកជំ្នន់
ញទៀតញទ។ សហរមន៍ នោំញដើមញឈើហូបណផលតាមបញណាថ យណរពក និង្ នញរបើរ ស់
បញេចកញទសររប់ររង្បរសិាទ នញដើមផីកាត់បនទយ កលិនមិនលែញេញពីណរពក។ 

ទសសនៈរបស់រោឌ ភិ ល នផ្ទល ស់បថូរេំញ ោះសហរមន៍ ពីការរិតថាពួកោត់ជា 
អបកបំពុលបរសិាទ ន ញៅជាឥទនិពលវជិ្ជានញៅវញិ។ ជាលទនផល រោឌ ភិ ល នញ ោះបង់្
រញរាង្បញតថ ញញេញ និង្អនុញ្ញដ តឲ្យសាជិ្កសហរមន៍នីមួយៗទទួល នប័តតកមម
សិទិនដីធលី។ 
 
របភព: បណាថ ញសហរមន៍រកីរករបចំាតំបន់ទំង្បួន ញៅរបញទសទថ (Four Regions Slum Net- 
work, Thailand) 
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 រកុមណដលអាេរិតរកជ្ញរមើសណដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្  នញរេើនជាង្ញរ 
នឹង្ឈបោះការរបកួតរបណជ្ង្ញនោះ។ រកុមនីមួយៗរួរបញង្ាើតរំនិតថមីតាមណតអាេញធវើញៅ
 ន ញហើយកំុរិតណតពីរ ក់ ប៉ាុណនថររប់មញធា យណដលភារីទំង្ពីរអាេញធវើ ន
ញដើមផជួី្យោប  ញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់ែលួនកាន់ណតរបញសើរញឡើង្។ ញនោះក៏អាេានអបក
ដទទ ឬអង្គការននណដលពួកោត់ នណសវង្រកញៅញពលញធវើលំហ្គត់សថីពី ការ
ញរៀបេំណផនទីសហរមន៍។ 

 
 រកុមទំង្អស់នឹង្ានញពល១៥នទីកបុង្ការញធវើលំហ្គត់ញនោះ ដូញេបោះពួកោត់រតូវរិត
ឲ្យ នឆ្ប់រហ័ស។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៥. រកុមញរតៀមែលួន 
 

 ញដើរពិនិតយញមើលរកុមនីមួយៗ ញហើយរតូវរ កដថា អបកេូលរមួាប ក់ៗ យល់ដឹង្
អំពីភារកិេចរបស់ែលួន ។ ជំ្រញុនិង្ញលើកទឹកេិតថឲ្យរកុមពិនិតយញមើលណមកធាង្ទនការ
េរចា និង្ណផនទីសហរមន៍ញៅកបុង្ញមញរៀនមុន និង្រិតញោយភាពទេបរបឌិតអំពី
ព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះ។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៦. ការរបកួតរបណជ្ង្ និង្ការញធវើបទបងាា ញ 
 សំុឲ្យអបកេូលរមួញៅតាមកណនលង្ញរៀង្ៗែលួនវញិ រេួសួរថា ញតើរកុមនីមួយៗរិតរក

 នជ្ញរមើសប៉ាុនម ន។ 

 សំុឲ្យរកមុណដលរក នជ្ញរមើសញរេើនជាង្ញរញឡើង្ញធវើបទបងាា ញមុន។ 

 បនធ ប់មក សួររកុមដទទថា ញតើពួកោត់ានជ្ញរមើសែុសពីញនោះញទ រេួញហើយសំុឲ្យ
ពួកោត់បងាា ញជ្ញរមើសណាណដលែុសពីញនោះ។ 

 របសិនញបើអបកានរងាវ ន់ អបកអាេផថល់រងាវ ន់ញនោះញៅរកុមណាណដលានជ្ញរមើស
ញរេើនជាង្ញរ។ 
 

 
 

ញនោះញទសរាប់កសិករណដលកាន់កាប់ដីតូេៗ។ ជាញរឿយៗ វារឺជាញរោោះថាប ក់ញៅញពល 
រកុមហ ុនរញំោភបំ នតាមរយៈការពនាញពលការេំណាយ បញង្ាើនតទមលទិញណដលមិន
យុតថិធម៌ បង្ខំកសិករឲ្យទទួលយកហ្គនិភ័យញបើសិនជាការរបមូលផលមិនលែញោយសារ
ណតអាកាសធាតុមិនលែ។ កសិករណដល នរបមូលផថុំែលួនកាល យជាសារម និង្ នទទួល
របឹកាញយបល់ណផបកេាប់ រពមទំង្ការោំរទផង្ជាញរឿយៗ រឺអាេេរចា នលកខែតឍ
កិេចសនាមួយណដលលែរបញសើរ ណដលអាេញជ្ៀសផុតពីញរោោះថាប ក់ទំង្អស់ញនោះ ន។ 

របភព៖ “ ការបញង្ាើតការវនិិញយរវស័ិយកសិកមមណដលញរេើនបំផុត” ញោយអង្គការកសិកមម និង្ញសផៀង្អាហ្គរ
ពិភពញោក (FAO) និង្សាទ ប័នអនថរជាតិញដើមផីបរសិាទ ន និង្ការអភិវឌណ (IIED) ឆ្ប ំ២០១០ និង្ “ជ្ញរមើស    
វនិិញយរវជិ្ជានសរាប់ការទទួល ន ឬជួ្លទំហំដីណដលានរទង់្រទយធំ ” វទិាសាទ នអនថររបញទស” ឆ្ប ំ
២០១២។  

 
 

ជំ្ហ្គនទី៤. ពនយល់លំហ្គត់ និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម៖ 
 

 ពនយល់ថា អបកនឹង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាបួនរកុម។  រកុមនីមួយៗរបផរីតូវាន
អបកេូលរមួេរមុោះ រឺអបកណដល នញរៀបេំណមកធាង្ទនការេរចាសរាប់សហរមន៍ 
និង្អបកេូលរមួែលោះញទៀត   ណដល នញរៀបេំណមកធាង្    ទនេរចាសរាប់ភារីាខ ង្  
ញទៀត។ 

 

 រកុមនីមួយៗរបផពិីនិតយញមើលណមកធាង្ទនការេរចា ណដលានបិទញៅញលើជ្ញ្ញជ ងំ្
បនធប់កបុង្ញមញរៀនមុនញនោះ។ រកុមរបផរិីតអំពីតរមវូការ ណផនការ និង្កង្វល់របស់ 
ភារីទំង្ពីរញៅកបុង្ករតីសិកា ញហើយរកុមក៏របផីរិតរកជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យ
ានកិេចរពមញរពៀង្ ឲ្យ នញរេើនតាមណតអាេញធវើ ន។ 

 

 ទំង្ញនោះមិនណមនជាជ្ញរមើសណដលពួកោត់រិតថា សហរមន៍ទំង្មូលនឹង្យល់
រពមជាមួយញនោះញទ ឬជ្ញរមើសណដលពួកោត់រិតថារកមុហ ុន ឬរោឌ ភិ លនឹង្
យល់រពមជាមួយណដរ។ ពួកញររួរណតណសវង្រករំនិតឲ្យ នញរេើនតាម ណតអាេញធវើ
ញៅ ន។ 
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 រកុមណដលអាេរិតរកជ្ញរមើសណដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្  នញរេើនជាង្ញរ 
នឹង្ឈបោះការរបកួតរបណជ្ង្ញនោះ។ រកុមនីមួយៗរួរបញង្ាើតរំនិតថមីតាមណតអាេញធវើញៅ
 ន ញហើយកំុរិតណតពីរ ក់ ប៉ាុណនថររប់មញធា យណដលភារីទំង្ពីរអាេញធវើ ន
ញដើមផជួី្យោប  ញធវើឲ្យសាទ នភាពរបស់ែលួនកាន់ណតរបញសើរញឡើង្។ ញនោះក៏អាេានអបក
ដទទ ឬអង្គការននណដលពួកោត់ នណសវង្រកញៅញពលញធវើលំហ្គត់សថីពី ការ
ញរៀបេំណផនទីសហរមន៍។ 

 
 រកុមទំង្អស់នឹង្ានញពល១៥នទីកបុង្ការញធវើលំហ្គត់ញនោះ ដូញេបោះពួកោត់រតូវរិត
ឲ្យ នឆ្ប់រហ័ស។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៥. រកុមញរតៀមែលួន 
 

 ញដើរពិនិតយញមើលរកុមនីមួយៗ ញហើយរតូវរ កដថា អបកេូលរមួាប ក់ៗ យល់ដឹង្
អំពីភារកិេចរបស់ែលួន ។ ជំ្រញុនិង្ញលើកទឹកេិតថឲ្យរកុមពិនិតយញមើលណមកធាង្ទនការ
េរចា និង្ណផនទីសហរមន៍ញៅកបុង្ញមញរៀនមុន និង្រិតញោយភាពទេបរបឌិតអំពី
ព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះ។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៦. ការរបកួតរបណជ្ង្ និង្ការញធវើបទបងាា ញ 
 សំុឲ្យអបកេូលរមួញៅតាមកណនលង្ញរៀង្ៗែលួនវញិ រេួសួរថា ញតើរកុមនីមួយៗរិតរក

 នជ្ញរមើសប៉ាុនម ន។ 

 សំុឲ្យរកមុណដលរក នជ្ញរមើសញរេើនជាង្ញរញឡើង្ញធវើបទបងាា ញមុន។ 

 បនធ ប់មក សួររកុមដទទថា ញតើពួកោត់ានជ្ញរមើសែុសពីញនោះញទ រេួញហើយសំុឲ្យ
ពួកោត់បងាា ញជ្ញរមើសណាណដលែុសពីញនោះ។ 

 របសិនញបើអបកានរងាវ ន់ អបកអាេផថល់រងាវ ន់ញនោះញៅរកុមណាណដលានជ្ញរមើស
ញរេើនជាង្ញរ។ 
 

 
 

ញនោះញទសរាប់កសិករណដលកាន់កាប់ដីតូេៗ។ ជាញរឿយៗ វារឺជាញរោោះថាប ក់ញៅញពល 
រកុមហ ុនរញំោភបំ នតាមរយៈការពនាញពលការេំណាយ បញង្ាើនតទមលទិញណដលមិន
យុតថិធម៌ បង្ខំកសិករឲ្យទទួលយកហ្គនិភ័យញបើសិនជាការរបមូលផលមិនលែញោយសារ
ណតអាកាសធាតុមិនលែ។ កសិករណដល នរបមូលផថុំែលួនកាល យជាសារម និង្ នទទួល
របឹកាញយបល់ណផបកេាប់ រពមទំង្ការោំរទផង្ជាញរឿយៗ រឺអាេេរចា នលកខែតឍ
កិេចសនាមួយណដលលែរបញសើរ ណដលអាេញជ្ៀសផុតពីញរោោះថាប ក់ទំង្អស់ញនោះ ន។ 

របភព៖ “ ការបញង្ាើតការវនិិញយរវស័ិយកសិកមមណដលញរេើនបំផុត” ញោយអង្គការកសិកមម និង្ញសផៀង្អាហ្គរ
ពិភពញោក (FAO) និង្សាទ ប័នអនថរជាតិញដើមផីបរសិាទ ន និង្ការអភិវឌណ (IIED) ឆ្ប ំ២០១០ និង្ “ជ្ញរមើស    
វនិិញយរវជិ្ជានសរាប់ការទទួល ន ឬជួ្លទំហំដីណដលានរទង់្រទយធំ ” វទិាសាទ នអនថររបញទស” ឆ្ប ំ
២០១២។  

 
 

ជំ្ហ្គនទី៤. ពនយល់លំហ្គត់ និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម៖ 
 

 ពនយល់ថា អបកនឹង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាបួនរកុម។  រកុមនីមួយៗរបផរីតូវាន
អបកេូលរមួេរមុោះ រឺអបកណដល នញរៀបេំណមកធាង្ទនការេរចាសរាប់សហរមន៍ 
និង្អបកេូលរមួែលោះញទៀត   ណដល នញរៀបេំណមកធាង្    ទនេរចាសរាប់ភារីាខ ង្  
ញទៀត។ 

 

 រកុមនីមួយៗរបផពិីនិតយញមើលណមកធាង្ទនការេរចា ណដលានបិទញៅញលើជ្ញ្ញជ ងំ្
បនធប់កបុង្ញមញរៀនមុនញនោះ។ រកុមរបផរិីតអំពីតរមវូការ ណផនការ និង្កង្វល់របស់ 
ភារីទំង្ពីរញៅកបុង្ករតីសិកា ញហើយរកុមក៏របផីរិតរកជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យ
ានកិេចរពមញរពៀង្ ឲ្យ នញរេើនតាមណតអាេញធវើ ន។ 

 

 ទំង្ញនោះមិនណមនជាជ្ញរមើសណដលពួកោត់រិតថា សហរមន៍ទំង្មូលនឹង្យល់
រពមជាមួយញនោះញទ ឬជ្ញរមើសណដលពួកោត់រិតថារកមុហ ុន ឬរោឌ ភិ លនឹង្
យល់រពមជាមួយណដរ។ ពួកញររួរណតណសវង្រករំនិតឲ្យ នញរេើនតាម ណតអាេញធវើ
ញៅ ន។ 
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ឯកសារណេកជូ្នទី១៖ ញមញរៀនទី៤ 
 
ការតំាង្ទីលំញៅថមីញោយានការេូលរមួទន សហរមន៍អភិវឌណានជ័្យ ទនរាជ្ធានី

ភបំញពញ របញទសកមពុជា 
ញៅកបុង្ឆ្ប ំ ១៩៩៧ ាន១២៩ផធោះសណមផង្ នតាំង្ទីលំញៅញលើេិញ ច្ ើមផលូវញៅ ទួល
សាវ យទរព ពួកោត់ នដឹង្ថា ពួកោត់រតូវទទួលរង្នូវការររាមកំណហង្បញតថ ញញេញ 
ញដើមផីបញង្ាើតផលូវសរាប់រញរាង្បង្ាូរទឹករបស់សាោរាជ្ធានី។ ញោយញយង្តាមរកមុ
សនសំរ ក់របស់ពួកោត់ ពួកោត់ នររប់ររង្វបិតថិញនោះញោយញរបើរ ស់វា ញដើមផេីង្
រកង្ពួកញរ និង្េរចាណផនការផ្ទធ ល់របស់ពួកោត់ ញោយការសម័ររេិតថតាំង្ទីលំញៅញលើដីថមី
ញៅសហរមន៍អភិវឌណានជ័្យ។ ជ្ញរមើសទនញជ្ៀសវាង្ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំាន
 ក់ព័នននឹង្ភារីញផសង្ៗជាញរេើនៈ

 សាជិ្កសហរមន៍ នសិកាពីជ្ញរមើសដីធលី និង្ នញរជ្ើសយកទីតំាង្េុង្
ញរកាយពីជ្ញរមើសពីរ បីញផសង្ៗញទៀត។ 

 UNCHS (ណផបកមួយទនអង្គការសហរបជាជាតិ)  នផថល់ញហដឌរេនសមពនន តាម   
រយៈកិេចសនាសហរមន៍ ណដលសាជិ្កសហរមន៍ទំង្អស់ រតវូបង់្រ ក់
សរាប់ការសាង្សង់្ផលូវ បង្គន់អនម័យ ា៉ា សីុនបួមទឹក និង្ោំញដើមញឈើ។ 

 សាោរាជ្ធានី នទិញដីថមីមួយកណនលង្ ញោយញរបើរ ស់ថវកិាពីរញរាង្បង្ាូរទឹក 
និង្ផថល់ឲ្យផធោះសណមផង្នីមួយៗនូវប័តតកមមសិទនិបនធ ប់ពីពួកោត់បង់្រលួំសកមចី
ទិញផធោះរេូ។ 

 រកុមវសិវករវយ័ញកមង្ នញធវើការជាមួយអង្គការមួយេំនួន នជួ្យញរៀបេំណផនការ 
និង្ផធោះសណមផង្។ 

 ញៅហ្គវ យស្សកុ នជួ្យញធវើការេរចា និង្ជំុ្រញុដំញតើ រការទំង្មូល។ 

 អង្គការមីរកូហិរ ដ្វតថុមួយ នផថល់កមចីទិញផធោះេំនូន ៤០០ដុោល រ ញៅររួសារ
នីមួយៗទន១២៩ររួសារ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជំ្ហ្គនទី៧. សញង្ខប 
 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្មួយណាណដល
ពួកោត់រិតថា ជាជ្ញរមើសលែបំផុត។ សួរថា ញហតុអវី នជាពួកោត់រិតថា 
ជ្ញរមើសញនោះជាជ្ញរមើសលែបំផុត។ ញតើញរ នរិតអំពីតរមូវការ និង្កង្វល់របស់ 
ភារីទំង្សង្ខាង្ញទ? ញតើវាជារំនិតទេបរបឌិតញទ? 

 អបកអាេសំុឲ្យអបកេូលរមួញ ោះញឆ្ប តញរជ្ើសញរ ើសយក ជ្ញរមើសមួយណាណដលពួក
ោត់រិតថា ជាជ្ញរមើសលែបំផុត និង្របកបញោយរំនិតទេបរបឌិតបំផុត។ 
របសិនញបើអបកានរងាវ ន់ញរេើន អបកអាេផថល់រងាវ ន់ញនោះញៅរកុមណាណដល នរិត
រក នជ្ញរមើសលែបំផុត។ 
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ឯកសារណេកជូ្នទី១៖ ញមញរៀនទី៤ 
 
ការតំាង្ទីលំញៅថមីញោយានការេូលរមួទន សហរមន៍អភិវឌណានជ័្យ ទនរាជ្ធានី

ភបំញពញ របញទសកមពុជា 
ញៅកបុង្ឆ្ប ំ ១៩៩៧ ាន១២៩ផធោះសណមផង្ នតាំង្ទីលំញៅញលើេិញ ច្ ើមផលូវញៅ ទួល
សាវ យទរព ពួកោត់ នដឹង្ថា ពួកោត់រតូវទទួលរង្នូវការររាមកំណហង្បញតថ ញញេញ 
ញដើមផីបញង្ាើតផលូវសរាប់រញរាង្បង្ាូរទឹករបស់សាោរាជ្ធានី។ ញោយញយង្តាមរកមុ
សនសំរ ក់របស់ពួកោត់ ពួកោត់ នររប់ររង្វបិតថិញនោះញោយញរបើរ ស់វា ញដើមផេីង្
រកង្ពួកញរ និង្េរចាណផនការផ្ទធ ល់របស់ពួកោត់ ញោយការសម័ររេិតថតាំង្ទីលំញៅញលើដីថមី
ញៅសហរមន៍អភិវឌណានជ័្យ។ ជ្ញរមើសទនញជ្ៀសវាង្ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំាន
 ក់ព័នននឹង្ភារីញផសង្ៗជាញរេើនៈ

 សាជិ្កសហរមន៍ នសិកាពីជ្ញរមើសដីធលី និង្ នញរជ្ើសយកទីតំាង្េុង្
ញរកាយពីជ្ញរមើសពីរ បីញផសង្ៗញទៀត។ 

 UNCHS (ណផបកមួយទនអង្គការសហរបជាជាតិ)  នផថល់ញហដឌរេនសមពនន តាម   
រយៈកិេចសនាសហរមន៍ ណដលសាជិ្កសហរមន៍ទំង្អស់ រតវូបង់្រ ក់
សរាប់ការសាង្សង់្ផលូវ បង្គន់អនម័យ ា៉ា សីុនបួមទឹក និង្ោំញដើមញឈើ។ 

 សាោរាជ្ធានី នទិញដីថមីមួយកណនលង្ ញោយញរបើរ ស់ថវកិាពីរញរាង្បង្ាូរទឹក 
និង្ផថល់ឲ្យផធោះសណមផង្នីមួយៗនូវប័តតកមមសិទនិបនធ ប់ពីពួកោត់បង់្រលួំសកមចី
ទិញផធោះរេូ។ 

 រកុមវសិវករវយ័ញកមង្ នញធវើការជាមួយអង្គការមួយេំនួន នជួ្យញរៀបេំណផនការ 
និង្ផធោះសណមផង្។ 

 ញៅហ្គវ យស្សកុ នជួ្យញធវើការេរចា និង្ជំុ្រញុដំញតើ រការទំង្មូល។ 

 អង្គការមីរកូហិរ ដ្វតថុមួយ នផថល់កមចីទិញផធោះេំនូន ៤០០ដុោល រ ញៅររួសារ
នីមួយៗទន១២៩ររួសារ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជំ្ហ្គនទី៧. សញង្ខប 
 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្មួយណាណដល
ពួកោត់រិតថា ជាជ្ញរមើសលែបំផុត។ សួរថា ញហតុអវី នជាពួកោត់រិតថា 
ជ្ញរមើសញនោះជាជ្ញរមើសលែបំផុត។ ញតើញរ នរិតអំពីតរមូវការ និង្កង្វល់របស់ 
ភារីទំង្សង្ខាង្ញទ? ញតើវាជារំនិតទេបរបឌិតញទ? 

 អបកអាេសំុឲ្យអបកេូលរមួញ ោះញឆ្ប តញរជ្ើសញរ ើសយក ជ្ញរមើសមួយណាណដលពួក
ោត់រិតថា ជាជ្ញរមើសលែបំផុត និង្របកបញោយរំនិតទេបរបឌិតបំផុត។ 
របសិនញបើអបកានរងាវ ន់ញរេើន អបកអាេផថល់រងាវ ន់ញនោះញៅរកុមណាណដល នរិត
រក នជ្ញរមើសលែបំផុត។ 
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ឯកសារណេកជូ្នទី១៖ ញមញរៀនទី៤ 
 
ការអភិវឌណញៅនឹង្កណនលង្ទនសហរមន៍ណរពកលួង្វេិិរតញៅ ង្កក របញទសទថ 
រោឌ ភិ លានរញរាង្បញតថ ញសហរមន៍លួង្វេិិរតណដលរស់ញៅតាមបញណាថ យ

ណរពកកបុង្ទីរកងុ្ ង្កក ពីញរ ោះវារតូវ នញមើលញ ើញថា ណរពកជី្ករតូវការពរងី្កញោយ 
សារណតានទឹកជំ្នន់។ រោឌ ភិ លញជ្ឿជាក់ថា សហរមន៍ជាអបកបង្ាឲ្យានទឹកជំ្នន់
ញោយការញចាលសំរាមរបស់ពួកោត់ញៅកបុង្ណរពក។ 

សហរមន៍ នសិកាពីរញរាង្របស់រោឌ ភិ ល និង្ នសញរមេញរៀបេំ       
សហរមន៍ ញដើមផីសាែ តណរពក។ ររួសារនីមួយៗរតូវ នញរៀបេំឲ្យសាែ តណរពកមួយណថង
កបុង្មួយណែ របសិនញបើររួសារញនោះមិន នេូលរមួ ញរតរមូវឲ្យបង់្រ ក់ញៅកបុង្មូលនិធិ។ 
ដូេញនោះផង្ណដរ ររួសារមួយេំនួន ណដល នកំពុង្រស់ញៅជិ្តណរពក  នយល់រពមបង្ខិត
ញេញពីណរពកញដើមផីប្ឈប់ការកកសធោះ និង្ទឹកជំ្នន់។ ណរពក នចាប់ញផថើមសាែ ត និង្មិន
ានទឹកជំ្នន់ញទៀតញទ។ សហរមន៍ នោំញដើមញឈើហូមណផលតាមបញណាថ យណរពក និង្ ន
ញរបើរ ស់បញេចកទញទសររប់ររង្បរសិាទ នញដើមផីកាត់បនទយកលិនមិនលែញេញពីណរពក។ 

ទសសនៈរបស់រោឌ ភិ ល នផ្ទល ស់បថូរេំញ ោះសហរមន៍ពីការរិតថា ពួកោត់ជា
អបកបំពុលបរសិាទ ន ញៅជាឥទនិពលវជិ្ជានញៅវញិ។ ជាលទនផល រោឌ ភិ ល នញ ោះបង់្
រញរាង្បញតថ ញញេញ និង្អនុញ្ញដ តឲ្យសាជិ្កសហរមន៍នីមួយៗ ទទួល នប័តតកមម
សិទិនដីធលី។ 
 
របភព:  បណាថ ញសហរមន៍រកីរករបចំាតំបន់ទំង្បួន ញៅរបញទសទថ (Four Regions Slum 
Network, Thailand) 

 
 
 
 
 
 

 ររួសារនីមួយៗ នសាង្សង់្ផធោះសណមផង្របស់ពួកោត់ញោយែលួនឯង្ ណដលផធោះ
ទំង្ញនោះពួកោត់ នញរៀបេំជាមួយវសិវករវយ័ញកមង្។ 

 បណាថ ញសហរមន៍សនសំរ ក់ នណកណរបររប់ជំ្ហ្គននីមួយៗ ទនដំញតើ រការញៅ
ជាការបតថុ ោះបណាថ ល និង្ការបតថុ ោះសាម តីសហរមន៍ជំុ្វញិរាជ្ធានីញោយពរងឹ្ង្
េរនថមួយដ៏រងឹ្ាំទនការផ្ទល ស់បថូរទសសនកិេច។ 

ករតីសហរមន៍អភិវឌណានជ័្យ នបងាា ញថា របសិនញបើញយើង្ផថល់ឱកាសដល់
ពួកោត់ សហរមន៍រកីរកទំង្ញនោះអាេញរៀបេំណផនការយ៉ាង្ានរបសិទនិភាព និង្អាេ 
អនុវតថដំញតើ រការតំាង្ទីលំញៅថមី ញោយសម័ររេិតថ ញរកាមការសហការជាមួយភារីញផសង្ៗ
ញទៀត។ លទនផលជាទីញពញេិតថញៅនឹង្តរមវូការរបស់សហរមន៍ ណដលប ច្ ប់ញៅញោយ
សហរមន៍ទទួល នផធោះណដលលែរបញសើរ និង្សុវតទិភាពទនការកាន់កាប់ និង្សាោរាជ្
ធានីអាេបនថរញរាង្បង្ាូរទឹក ន។ 
 
របភព:  សមពននសហរមន៍អាសា នសរាប់សិទនិលំញៅោឌ ន (www.achr.net) និង្ញោក ហ្គទាម ហគត 
(Hallam Goad) “ ភបំញពញ និង្សំតង់្មិនញរៀបរយ៖ អតទបទតាមកាលទនរពឹតថការត៍សំខាន់ (១៩៩២ 
ដល់ ២០១២) ឆ្ប ំ២០១៤។ 
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ឯកសារណេកជូ្នទី១៖ ញមញរៀនទី៤ 
 
ការអភិវឌណញៅនឹង្កណនលង្ទនសហរមន៍ណរពកលួង្វេិិរតញៅ ង្កក របញទសទថ 
រោឌ ភិ លានរញរាង្បញតថ ញសហរមន៍លួង្វេិិរតណដលរស់ញៅតាមបញណាថ យ

ណរពកកបុង្ទីរកងុ្ ង្កក ពីញរ ោះវារតូវ នញមើលញ ើញថា ណរពកជី្ករតូវការពរងី្កញោយ 
សារណតានទឹកជំ្នន់។ រោឌ ភិ លញជ្ឿជាក់ថា សហរមន៍ជាអបកបង្ាឲ្យានទឹកជំ្នន់
ញោយការញចាលសំរាមរបស់ពួកោត់ញៅកបុង្ណរពក។ 

សហរមន៍ នសិកាពីរញរាង្របស់រោឌ ភិ ល និង្ នសញរមេញរៀបេំ       
សហរមន៍ ញដើមផីសាែ តណរពក។ ររួសារនីមួយៗរតូវ នញរៀបេំឲ្យសាែ តណរពកមួយណថង
កបុង្មួយណែ របសិនញបើររួសារញនោះមិន នេូលរមួ ញរតរមូវឲ្យបង់្រ ក់ញៅកបុង្មូលនិធិ។ 
ដូេញនោះផង្ណដរ ររួសារមួយេំនួន ណដល នកំពុង្រស់ញៅជិ្តណរពក  នយល់រពមបង្ខិត
ញេញពីណរពកញដើមផីប្ឈប់ការកកសធោះ និង្ទឹកជំ្នន់។ ណរពក នចាប់ញផថើមសាែ ត និង្មិន
ានទឹកជំ្នន់ញទៀតញទ។ សហរមន៍ នោំញដើមញឈើហូមណផលតាមបញណាថ យណរពក និង្ ន
ញរបើរ ស់បញេចកទញទសររប់ររង្បរសិាទ នញដើមផីកាត់បនទយកលិនមិនលែញេញពីណរពក។ 

ទសសនៈរបស់រោឌ ភិ ល នផ្ទល ស់បថូរេំញ ោះសហរមន៍ពីការរិតថា ពួកោត់ជា
អបកបំពុលបរសិាទ ន ញៅជាឥទនិពលវជិ្ជានញៅវញិ។ ជាលទនផល រោឌ ភិ ល នញ ោះបង់្
រញរាង្បញតថ ញញេញ និង្អនុញ្ញដ តឲ្យសាជិ្កសហរមន៍នីមួយៗ ទទួល នប័តតកមម
សិទិនដីធលី។ 
 
របភព:  បណាថ ញសហរមន៍រកីរករបចំាតំបន់ទំង្បួន ញៅរបញទសទថ (Four Regions Slum 
Network, Thailand) 

 
 
 
 
 
 

 ររួសារនីមួយៗ នសាង្សង់្ផធោះសណមផង្របស់ពួកោត់ញោយែលួនឯង្ ណដលផធោះ
ទំង្ញនោះពួកោត់ នញរៀបេំជាមួយវសិវករវយ័ញកមង្។ 

 បណាថ ញសហរមន៍សនសំរ ក់ នណកណរបររប់ជំ្ហ្គននីមួយៗ ទនដំញតើ រការញៅ
ជាការបតថុ ោះបណាថ ល និង្ការបតថុ ោះសាម តីសហរមន៍ជំុ្វញិរាជ្ធានីញោយពរងឹ្ង្
េរនថមួយដ៏រងឹ្ាំទនការផ្ទល ស់បថូរទសសនកិេច។ 

ករតីសហរមន៍អភិវឌណានជ័្យ នបងាា ញថា របសិនញបើញយើង្ផថល់ឱកាសដល់
ពួកោត់ សហរមន៍រកីរកទំង្ញនោះអាេញរៀបេំណផនការយ៉ាង្ានរបសិទនិភាព និង្អាេ 
អនុវតថដំញតើ រការតំាង្ទីលំញៅថមី ញោយសម័ររេិតថ ញរកាមការសហការជាមួយភារីញផសង្ៗ
ញទៀត។ លទនផលជាទីញពញេិតថញៅនឹង្តរមវូការរបស់សហរមន៍ ណដលប ច្ ប់ញៅញោយ
សហរមន៍ទទួល នផធោះណដលលែរបញសើរ និង្សុវតទិភាពទនការកាន់កាប់ និង្សាោរាជ្
ធានីអាេបនថរញរាង្បង្ាូរទឹក ន។ 
 
របភព:  សមពននសហរមន៍អាសា នសរាប់សិទនិលំញៅោឌ ន (www.achr.net) និង្ញោក ហ្គទាម ហគត 
(Hallam Goad) “ ភបំញពញ និង្សំតង់្មិនញរៀបរយ៖ អតទបទតាមកាលទនរពឹតថការត៍សំខាន់ (១៩៩២ 
ដល់ ២០១២) ឆ្ប ំ២០១៤។ 
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ណបបអាេជារបញយជ្ន៍ដល់រកុមហ ុនផង្ណដរ ណដលនំឲ្យការញធវើណបបញនោះញៅណតបនថជាញរេើន
ឆ្ប ំ។  

    ញទោះបីជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយ ការញធវើកសិកមមតាមកិេចសនាមិនណមនសុទនណតវជិ្ជាន 
ញនោះញទសរាប់កសិករណដលកាន់កាប់ដីតូេៗ។ ជាញរឿយៗ វារឺជាញរោោះថាប ក់ញៅញពលរកុម
ហ ុនរញំោភបំ នតាមរយៈការពនាញពលការេំណាយ បញង្ាើនតទមលទិញណដលមិនយុតថិធម៌ 
បង្ខំកសិករឲ្យទទួលយកហ្គនិភ័យ ញបើសិនជាការរបមូលផលមិនលែញោយសារណតអាកាស
ធាតុមិនលែ។ កសិករណដល នរបមូលផថុំែលួនកាល យជាសារម និង្ នទទួលរបឹកា
ញយបល់ណផបកេាប់ រពមទំង្ការោំរទផង្ជាញរឿយៗរឺអាេេរចា នលកខែតឍ កិេចសនា
មួយណដលលែរបញសើរ ណដលអាេញជ្ៀសផុតពីញរោោះថាប ក់ទំង្អស់ញនោះ ន។ 

របភព៖ “ ការបញង្ាើតការវនិិញយរវស័ិយកសិកមមណដលញរេើនបំផុត” ញោយអង្គការកសិកមម និង្ញសផៀង្អាហ្គរ
ពិភពញោក (FAO) និង្សាទ ប័នអនថរជាតិញដើមផីបរសិាទ ន និង្ការអភិវឌណ (IIED) ឆ្ប ំ២០១០ និង្ “ជ្ញរមើស      
វនិិញយរវជិ្ជានសរាប់ការទទួល ន ឬជួ្លទំហំដីណដលានរទង់្រទយធំ ” វទិាសាទ នអនថររបញទស” ឆ្ប ំ
២០១២។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឯកសារណេកជូ្នទី១៖ ញមញរៀនទី៤ 
 

កិេចសនាកសិកមមញៅ ណំាឌិន របញទសញវៀតណាម 
សហរមន៍ញៅជ្នបទ និង្ញៅកបុង្ទរពជាញរេើនរបឈមនឹង្ការរំរាមកំណហង្បញតថ ញ 

ញេញរបស់រកមុហ ុនទំង្ទាយណដលទទួល នសមផទនដីពីរោឌ ភិ ល ញដើមផីអភិវឌណ
ដំណំាកសិកមមរទង់្រទយធំ ។ ជាញរឿយៗ សមផទនទំង្ញនោះជាន់ញលើដីរបស់ កសិករ និង្
សហរមន៍ញៅកបុង្តំបន់ញនោះ។ 

ានរំរជូ្ញរមើសជាញរេើនសរាប់កសិកមមណដលជារបញយជ្ន៍ដល់រកុមហ ុន ប៉ាុណនថមិន
 ក់ព័នននឹង្ដំណំារទង់្រទយធំ ណដលចាប់យកដី និង្ធនធានណដលសហរមន៍ ញៅកបុង្
តំបន់អាស្ស័យផល ឬពឹង្ណផែកញលើញនោះញទ។ ឧទហរត៍៖ ការញធវើកសិកមម តាមរយៈកិេច
សនាានន័យថា កសិករណដលញធវើកសិកមមខាប តតូេញរបើរ ស់ដីរបស់ោត់ញដើមផី ោំដំណំា
ញផសង្ៗណដលរកុមហ ុនេង់្ ន ញហើយលក់ញៅញអាយរកុមហ ុនតាមតទមល ណដល នរពម
ញរពៀង្ោប ។ 

ណផនការរបញភទញនោះរតូវ នញរៀបេំញទផើង្ញោយញជារជ័្យញៅញែតថណាមឌិន របញទស 
ញវៀតណាម។ រកុមហ ុនេិនមួយញ ម្ ោះថា ទផឺញវកូ  នេុោះកិេចសនាជាមួយអង្គការ កសិករ
េំនួន២០ ណដលអង្គការទំង្ញនោះ នេុោះកិេចសនាជាមួយនឹង្កសិករាប ក់ៗញោយផ្ទធ ល់ 
(កសិករទំង្ញនោះជាសាជិ្ករបស់អង្គការទំង្២០ញនោះ)។ មុនញពលញធវើកសិកមមតាមកិេច
សនា កសិករមូលោឌ នញធវើណស្ស។ រកុមហ ុនេង់្ឲ្យពួកោត់ ោំរតសក់ ដំទផួង្ និង្ញ ត។ 
រកុមហ ុន ទផឺញវកូ ផថល់ឲ្យកសិករណដល នយល់រពម ញៅតាមការរពមញរពៀង្ញនោះនូវរោប់
ពូជ្ ជី្ និង្ផថល់វរគបតថុ ោះបណាថ លណផបក បញេចកញទស រពមទំង្សនាថានឹង្ទិញផលដំណំា
ទំង្ញនោះកបុង្តំទលញៅតាមការកំតត់តាមការរពមញរពៀង្។ រាល់ការេំណាយទំង្អស់រឺ
រតូវ នកាត់ញេញ (មិនរាប់ប ច្ូ ល) ពីតំទលេុង្ញរកាយណដលរកុមហ ុន ទផឺញវកូ េំណាយ
ឲ្យកសិករ។ រកុមហ ុន ទផឺញវកូ នឹង្រពមទទួលទិញ ណតផលិតផលណាណដលានរុតភាព
ប៉ាុញណាត ោះ។  

រញរាង្ណបបញនោះរតូវ នបញង្ាើនញទផើង្ អស់រយៈញពលជាង្២០ឆ្ប ំកនលង្មកញហើយ 
ណដលានការេូលពីកសិករកាន់ណតញរេើនញទផើង្។ កសិករញពញេិតថនឹង្េំតូលែពស់ និង្
ានញសទរភាពញបើញរបៀបញធៀបនឹង្េំតូលណដលពួកោត់ធាល ប់ទទួល នពីមុន។ ណផនការ



89សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

ណបបអាេជារបញយជ្ន៍ដល់រកុមហ ុនផង្ណដរ ណដលនំឲ្យការញធវើណបបញនោះញៅណតបនថជាញរេើន
ឆ្ប ំ។  

    ញទោះបីជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយ ការញធវើកសិកមមតាមកិេចសនាមិនណមនសុទនណតវជិ្ជាន 
ញនោះញទសរាប់កសិករណដលកាន់កាប់ដីតូេៗ។ ជាញរឿយៗ វារឺជាញរោោះថាប ក់ញៅញពលរកុម
ហ ុនរញំោភបំ នតាមរយៈការពនាញពលការេំណាយ បញង្ាើនតទមលទិញណដលមិនយុតថិធម៌ 
បង្ខំកសិករឲ្យទទួលយកហ្គនិភ័យ ញបើសិនជាការរបមូលផលមិនលែញោយសារណតអាកាស
ធាតុមិនលែ។ កសិករណដល នរបមូលផថុំែលួនកាល យជាសារម និង្ នទទួលរបឹកា
ញយបល់ណផបកេាប់ រពមទំង្ការោំរទផង្ជាញរឿយៗរឺអាេេរចា នលកខែតឍ កិេចសនា
មួយណដលលែរបញសើរ ណដលអាេញជ្ៀសផុតពីញរោោះថាប ក់ទំង្អស់ញនោះ ន។ 

របភព៖ “ ការបញង្ាើតការវនិិញយរវស័ិយកសិកមមណដលញរេើនបំផុត” ញោយអង្គការកសិកមម និង្ញសផៀង្អាហ្គរ
ពិភពញោក (FAO) និង្សាទ ប័នអនថរជាតិញដើមផីបរសិាទ ន និង្ការអភិវឌណ (IIED) ឆ្ប ំ២០១០ និង្ “ជ្ញរមើស      
វនិិញយរវជិ្ជានសរាប់ការទទួល ន ឬជួ្លទំហំដីណដលានរទង់្រទយធំ ” វទិាសាទ នអនថររបញទស” ឆ្ប ំ
២០១២។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឯកសារណេកជូ្នទី១៖ ញមញរៀនទី៤ 
 

កិេចសនាកសិកមមញៅ ណំាឌិន របញទសញវៀតណាម 
សហរមន៍ញៅជ្នបទ និង្ញៅកបុង្ទរពជាញរេើនរបឈមនឹង្ការរំរាមកំណហង្បញតថ ញ 

ញេញរបស់រកមុហ ុនទំង្ទាយណដលទទួល នសមផទនដីពីរោឌ ភិ ល ញដើមផីអភិវឌណ
ដំណំាកសិកមមរទង់្រទយធំ ។ ជាញរឿយៗ សមផទនទំង្ញនោះជាន់ញលើដីរបស់ កសិករ និង្
សហរមន៍ញៅកបុង្តំបន់ញនោះ។ 

ានរំរជូ្ញរមើសជាញរេើនសរាប់កសិកមមណដលជារបញយជ្ន៍ដល់រកុមហ ុន ប៉ាុណនថមិន
 ក់ព័នននឹង្ដំណំារទង់្រទយធំ ណដលចាប់យកដី និង្ធនធានណដលសហរមន៍ ញៅកបុង្
តំបន់អាស្ស័យផល ឬពឹង្ណផែកញលើញនោះញទ។ ឧទហរត៍៖ ការញធវើកសិកមម តាមរយៈកិេច
សនាានន័យថា កសិករណដលញធវើកសិកមមខាប តតូេញរបើរ ស់ដីរបស់ោត់ញដើមផី ោំដំណំា
ញផសង្ៗណដលរកុមហ ុនេង់្ ន ញហើយលក់ញៅញអាយរកុមហ ុនតាមតទមល ណដល នរពម
ញរពៀង្ោប ។ 

ណផនការរបញភទញនោះរតូវ នញរៀបេំញទផើង្ញោយញជារជ័្យញៅញែតថណាមឌិន របញទស 
ញវៀតណាម។ រកុមហ ុនេិនមួយញ ម្ ោះថា ទផឺញវកូ  នេុោះកិេចសនាជាមួយអង្គការ កសិករ
េំនួន២០ ណដលអង្គការទំង្ញនោះ នេុោះកិេចសនាជាមួយនឹង្កសិករាប ក់ៗញោយផ្ទធ ល់ 
(កសិករទំង្ញនោះជាសាជិ្ករបស់អង្គការទំង្២០ញនោះ)។ មុនញពលញធវើកសិកមមតាមកិេច
សនា កសិករមូលោឌ នញធវើណស្ស។ រកុមហ ុនេង់្ឲ្យពួកោត់ ោំរតសក់ ដំទផួង្ និង្ញ ត។ 
រកុមហ ុន ទផឺញវកូ ផថល់ឲ្យកសិករណដល នយល់រពម ញៅតាមការរពមញរពៀង្ញនោះនូវរោប់
ពូជ្ ជី្ និង្ផថល់វរគបតថុ ោះបណាថ លណផបក បញេចកញទស រពមទំង្សនាថានឹង្ទិញផលដំណំា
ទំង្ញនោះកបុង្តំទលញៅតាមការកំតត់តាមការរពមញរពៀង្។ រាល់ការេំណាយទំង្អស់រឺ
រតូវ នកាត់ញេញ (មិនរាប់ប ច្ូ ល) ពីតំទលេុង្ញរកាយណដលរកុមហ ុន ទផឺញវកូ េំណាយ
ឲ្យកសិករ។ រកុមហ ុន ទផឺញវកូ នឹង្រពមទទួលទិញ ណតផលិតផលណាណដលានរុតភាព
ប៉ាុញណាត ោះ។  

រញរាង្ណបបញនោះរតូវ នបញង្ាើនញទផើង្ អស់រយៈញពលជាង្២០ឆ្ប ំកនលង្មកញហើយ 
ណដលានការេូលពីកសិករកាន់ណតញរេើនញទផើង្។ កសិករញពញេិតថនឹង្េំតូលែពស់ និង្
ានញសទរភាពញបើញរបៀបញធៀបនឹង្េំតូលណដលពួកោត់ធាល ប់ទទួល នពីមុន។ ណផនការ
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ជំ្ហ្គនទី៩. ការេរចា 
 

៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី១០. សញង្ខប ២០ នទី 

េរបុ៖  ១១០ នទី 

 
ជំ្ហ្គនទី១. ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់អំពីជ្ញរមើសសមញហតុផលញៅកបុង្ករតីសិកា៖ 
 

 សំុឲ្យអបកេូលរមួរិតអំពីជ្ញរមើសទំង្អស់ ណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ណដល
ពួកោត់ នញរៀនញៅកបុង្ញមញរៀនមុន។ សួរអបកេូលរមួថា ញតើជ្ញរមើសណាមួយកបុង្
េំញណាមជ្ញរមើសទំង្ញនោះណដលពួកោត់រិតថា សមញហតុផល? ញតើជ្ញរមើសណា
មួយណដលនំឲ្យភារីទំង្សង្ខាង្រពមញរពៀង្ោប ? ញតើកតាថ អវីណដលញធវើឲ្យជ្ញរមើស
មួយេំនួនសមញហតុផល ញហើយជ្ញរមើសមួយេំនួនញទៀតមិនសមញហតុផល? 

 ញរកាយពី អបកេូលរមួពីរបីនក់ានឱកាសបញ ច្ញញយបល់របស់ែលួនរេួញហើយ េូរ
ពនយល់ថា វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលរតូវានញហតុផលសមរមយអំពីអវីណដល
អបកអាេទទួល នពីការេរចា និង្អំពីអវីណដលភារីាខ ង្ញទៀតសុែេិតថរពមផថល់ឲ្យ 
ឬរពមទទួលយក។ 

 
ជំ្ហ្គនទី ២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៣ 
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្៖ 
 

 ថា ការេរចារបកបញោយភាពញជារជ័្យអាស្ស័យញលើភារីទំង្សង្ខាង្ណដលាន
ញហតុផលសមរមយអំពីអវីណដលពួកញរអាេទទួល នពីភារីាខ ង្ញទៀត។ 

 អំពីរញបៀបរកឲ្យញ ើញឱកាសណដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។ 

 
 

សមសរៀនទី៥៖ ឱកាេថ្ដលអាចនឲំ្យមានក្ិចចរពមសរពៀង  និង
តរមូវការ 

សោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់កបុង្ការរិតអំពី    
ជ្ញរមើសសមញហតុផលណដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។ អបកេូលរមួនឹង្ដឹង្
អំពីរញបៀបរកឱកាសណដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ និង្ដឹង្ថា  ញធវើយ៉ាង្ណា
ញដើមផពីរងី្កវាឲ្យកាន់ណតធំ។ អបកេូលរមួក៏ដឹង្ណដរថា រតវូញធវើរញបៀបណាញដើមផី
បញង្ាើតតរមវូការដំបូង្យ៉ាង្ឆ្ល តទវ។ 
 

សាភ រៈ៖ លែីតូេនិង្លែីធំ កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១ និង្ទី
២  ឲ្យ នររប់រោន់សរាប់រូនីមួយៗ 
 

វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់ ការបងាា ញ ការសណមថង្តួ រកុមញរតៀមែលួន និង្
ការេរចា។ 
 

ដំសណើ រការ រយៈសពល    
(គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់អំពីជ្ញរមើសសមញហតុផលញៅ
កបុង្ករតីសិកា 

១០នទី 

ជំ្ហ្គនទី ២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី២.១ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. ការបងាា ញអំពីលែី ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី ៤. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី២.២ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី ៥. ការសណមថង្តួអំពីការផថល់សំញតើ ដំបូង្ ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៣ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី ៧. ពនយល់អំពីការេរចាញៅផារ និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួ ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៨. រកមុញរតៀមែលួន ១៥ នទី 
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ជំ្ហ្គនទី៩. ការេរចា 
 

៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី១០. សញង្ខប ២០ នទី 

េរបុ៖  ១១០ នទី 

 
ជំ្ហ្គនទី១. ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់អំពីជ្ញរមើសសមញហតុផលញៅកបុង្ករតីសិកា៖ 
 

 សំុឲ្យអបកេូលរមួរិតអំពីជ្ញរមើសទំង្អស់ ណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ណដល
ពួកោត់ នញរៀនញៅកបុង្ញមញរៀនមុន។ សួរអបកេូលរមួថា ញតើជ្ញរមើសណាមួយកបុង្
េំញណាមជ្ញរមើសទំង្ញនោះណដលពួកោត់រិតថា សមញហតុផល? ញតើជ្ញរមើសណា
មួយណដលនំឲ្យភារីទំង្សង្ខាង្រពមញរពៀង្ោប ? ញតើកតាថ អវីណដលញធវើឲ្យជ្ញរមើស
មួយេំនួនសមញហតុផល ញហើយជ្ញរមើសមួយេំនួនញទៀតមិនសមញហតុផល? 

 ញរកាយពី អបកេូលរមួពីរបីនក់ានឱកាសបញ ច្ញញយបល់របស់ែលួនរេួញហើយ េូរ
ពនយល់ថា វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលរតូវានញហតុផលសមរមយអំពីអវីណដល
អបកអាេទទួល នពីការេរចា និង្អំពីអវីណដលភារីាខ ង្ញទៀតសុែេិតថរពមផថល់ឲ្យ 
ឬរពមទទួលយក។ 

 
ជំ្ហ្គនទី ២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៣ 
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្៖ 
 

 ថា ការេរចារបកបញោយភាពញជារជ័្យអាស្ស័យញលើភារីទំង្សង្ខាង្ណដលាន
ញហតុផលសមរមយអំពីអវីណដលពួកញរអាេទទួល នពីភារីាខ ង្ញទៀត។ 

 អំពីរញបៀបរកឲ្យញ ើញឱកាសណដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។ 

 
 

សមសរៀនទី៥៖ ឱកាេថ្ដលអាចនឲំ្យមានក្ិចចរពមសរពៀង  និង
តរមូវការ 

សោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់កបុង្ការរិតអំពី    
ជ្ញរមើសសមញហតុផលណដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។ អបកេូលរមួនឹង្ដឹង្
អំពីរញបៀបរកឱកាសណដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ និង្ដឹង្ថា  ញធវើយ៉ាង្ណា
ញដើមផពីរងី្កវាឲ្យកាន់ណតធំ។ អបកេូលរមួក៏ដឹង្ណដរថា រតវូញធវើរញបៀបណាញដើមផី
បញង្ាើតតរមវូការដំបូង្យ៉ាង្ឆ្ល តទវ។ 
 

សាភ រៈ៖ លែីតូេនិង្លែីធំ កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១ និង្ទី
២  ឲ្យ នររប់រោន់សរាប់រូនីមួយៗ 
 

វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់ ការបងាា ញ ការសណមថង្តួ រកុមញរតៀមែលួន និង្
ការេរចា។ 
 

ដំសណើ រការ រយៈសពល    
(គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់អំពីជ្ញរមើសសមញហតុផលញៅ
កបុង្ករតីសិកា 

១០នទី 

ជំ្ហ្គនទី ២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី២.១ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. ការបងាា ញអំពីលែី ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី ៤. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី២.២ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី ៥. ការសណមថង្តួអំពីការផថល់សំញតើ ដំបូង្ ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៣ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី ៧. ពនយល់អំពីការេរចាញៅផារ និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួ ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៨. រកមុញរតៀមែលួន ១៥ នទី 
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របសិនញបើអបកទិញឲ្យតទមលអបកលក់៨០០ដុោល រ ញពលញនោះអបកលក់បដិញសធមិនរពម
លក់តាមតទមលញនោះញទ។ របសិនញបើអបកលក់សំុតទមល១.១០០ដុោល រ អបកទិញក៏បដិញសធមិន
រពមទិញកបុង្តទមលញនោះណដរ។ តទមលទំង្ញនោះមិនសទិតញៅកបុង្ឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេច
រពមញរពៀង្ញឡើយ។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៣. ការបងាា ញអំពីលែី៖  

 រតូវរ កដថា មុនញពលចាប់ញផថើមញមញរៀន អបកានលែីពីរ ឬកំប៉ាុង្ពីរ លែី ឬកំប៉ាុង្
មួយតូេ មួយញទៀតធំ។ ោក់លែីតូេញៅេំកណាថ លបនធប់ ញហើយឲ្យដំុរកោសញៅ
អបកេូលរមួពីរបីនក់ រេួសំុឲ្យពួកោត់រប់ដំុរកោសញនោះេូលញៅកបុង្លែី។ ញនោះ
វាលំ កបនថិេញហើយ ញរ ោះលែីញនោះតូេ។ បនធ ប់មក ោក់លែីធំញៅេំកណាថ ល
បនធប់ ញហើយសំុឲ្យអបកេូលរមួពីរបីនក់ញទៀតរប់ដំុរកោសញនោះេូលញៅកបុង្លែី
ធំញនោះ។ ញនោះនឹង្ានភាពងាយស្សួលជាង្ ញោយសារលែីញនោះធំ។ 

 
 ពនយល់ថា ការេរចារឺដូេជាលែីអីុេឹង្។របសិនញបើអបករិតរកវធីិញរេើនសរាប់
ការេរចា និង្នឹករកជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ឲ្យ នញរេើន 
ញពលញនោះវាកាន់ណតងាយស្សលួកបុង្ការ្នញៅរកការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ 

 
 

៣. ជសរមើេពតិរាក្ដថ្ដលអាចនឲំ្យមានក្ិចចរពមសរពៀង 
៣.១. ការរក្ឱកាេថ្ដលអាចនឲំ្យមានក្ិចចរពមសរពៀង 

 

 ការេរចារបកបញោយភាពញជារជ័្យអាស្ស័យញលើភារីទំង្សង្ខាង្ ានញហតុផល
សមរមយអំពីការរពមញរពៀង្ញនោះ។ របសិនញបើអបកទមទរញលើសពីសមតទភាពភារីាខ ង្ញទៀត
អាេផថល់ឲ្យញនោះអបកនឹង្មិនអាេ្នញៅរកការរពមញរពៀង្ នញឡើយ។ របសិនញបើភារី
ាខ ង្ញទៀតមិនអាេផថល់ឲ្យតាមសំញតើ ណដលអបករតូវការញទ ញពលញនោះអបកក៏ទំនង្ជាមិនអាេ
្នញៅរកការរពមញរពៀង្ណដលអបកញពញេិតថណដរ។ 

ញហតុដូញេបោះញហើយ  នជាវាានសារៈសំខាន់កបុង្ការរិតអំពីឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេច
រពមញរពៀង្ ។ ញនោះរឺជាឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ណដលសទិតកបុង្េញនល ោះ
សំញតើ ទបបំផុតឬអន់បំផុត ណដលភារីមួយញៅកបុង្ការេរចាសុែេិតថរពមទទួលយក និង្
សំញតើ ណដលភារីាខ ង្ញទៀតសុែេិតថរពមផឋល់ឲ្យញរេើនបំផុត។ 
 

របសិនញបើ អបកកំពុង្េរចាអំពីការទិញនិង្លក់អវីមួយ ឱកាសណដលអាេនំឲ្យាន
កិេចរពមញរពៀង្រឺសទិតរតង់្េំតុេរវាង្តទមលទបបំផុត ណដលអបកលក់សុែេិតថរពមលក់និង្
តទមលែពស់បំផុត ណដលអបកទិញសុែេិតថរពមទិញ។ ទំង្ញនោះរឺជាករមិត ឬរពំណដនណដលញៅ
កបុង្ញនោះ អបកទិញនិង្អបកលក់អាេ្នដល់ការរពមញរពៀង្ោប ។ 
ឧទហរត៍ របសិនញបើអបកេង់្ទិញម៉ាូតូមួយញររឿង្ ញហើយតទមលែពស់បំផុតណដលអបកេង់្ទិញរឺ
១.០០០ដុោល រ (ប៉ាុណនថ អបកេង់្េំណាយតិេជាង្ញនោះ) ញហើយអបកលក់មិនរពមលក់ ម៉ាូតូមួយ
ញររឿង្ញនោះកបុង្តទមលតិេជាង្៩០០ដុោល រញទ (ប៉ាុណនថេង់្លក់ នញរេើនជាង្ញនោះ) ដូញេបោះឱកាស
ណដលអាេនំឲ្យានការរពមញរពៀង្ោប រឺញៅេញនល ោះពី៩០០ដុោល រញៅ១.០០០ដុោល រ។ 
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របសិនញបើអបកទិញឲ្យតទមលអបកលក់៨០០ដុោល រ ញពលញនោះអបកលក់បដិញសធមិនរពម
លក់តាមតទមលញនោះញទ។ របសិនញបើអបកលក់សំុតទមល១.១០០ដុោល រ អបកទិញក៏បដិញសធមិន
រពមទិញកបុង្តទមលញនោះណដរ។ តទមលទំង្ញនោះមិនសទិតញៅកបុង្ឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេច
រពមញរពៀង្ញឡើយ។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៣. ការបងាា ញអំពីលែី៖  

 រតូវរ កដថា មុនញពលចាប់ញផថើមញមញរៀន អបកានលែីពីរ ឬកំប៉ាុង្ពីរ លែី ឬកំប៉ាុង្
មួយតូេ មួយញទៀតធំ។ ោក់លែីតូេញៅេំកណាថ លបនធប់ ញហើយឲ្យដំុរកោសញៅ
អបកេូលរមួពីរបីនក់ រេួសំុឲ្យពួកោត់រប់ដំុរកោសញនោះេូលញៅកបុង្លែី។ ញនោះ
វាលំ កបនថិេញហើយ ញរ ោះលែីញនោះតូេ។ បនធ ប់មក ោក់លែីធំញៅេំកណាថ ល
បនធប់ ញហើយសំុឲ្យអបកេូលរមួពីរបីនក់ញទៀតរប់ដំុរកោសញនោះេូលញៅកបុង្លែី
ធំញនោះ។ ញនោះនឹង្ានភាពងាយស្សួលជាង្ ញោយសារលែីញនោះធំ។ 

 
 ពនយល់ថា ការេរចារឺដូេជាលែីអីុេឹង្។របសិនញបើអបករិតរកវធីិញរេើនសរាប់
ការេរចា និង្នឹករកជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ឲ្យ នញរេើន 
ញពលញនោះវាកាន់ណតងាយស្សលួកបុង្ការ្នញៅរកការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ 

 
 

៣. ជសរមើេពតិរាក្ដថ្ដលអាចនឲំ្យមានក្ិចចរពមសរពៀង 
៣.១. ការរក្ឱកាេថ្ដលអាចនឲំ្យមានក្ិចចរពមសរពៀង 

 

 ការេរចារបកបញោយភាពញជារជ័្យអាស្ស័យញលើភារីទំង្សង្ខាង្ ានញហតុផល
សមរមយអំពីការរពមញរពៀង្ញនោះ។ របសិនញបើអបកទមទរញលើសពីសមតទភាពភារីាខ ង្ញទៀត
អាេផថល់ឲ្យញនោះអបកនឹង្មិនអាេ្នញៅរកការរពមញរពៀង្ នញឡើយ។ របសិនញបើភារី
ាខ ង្ញទៀតមិនអាេផថល់ឲ្យតាមសំញតើ ណដលអបករតូវការញទ ញពលញនោះអបកក៏ទំនង្ជាមិនអាេ
្នញៅរកការរពមញរពៀង្ណដលអបកញពញេិតថណដរ។ 

ញហតុដូញេបោះញហើយ  នជាវាានសារៈសំខាន់កបុង្ការរិតអំពីឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេច
រពមញរពៀង្ ។ ញនោះរឺជាឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ណដលសទិតកបុង្េញនល ោះ
សំញតើ ទបបំផុតឬអន់បំផុត ណដលភារីមួយញៅកបុង្ការេរចាសុែេិតថរពមទទួលយក និង្
សំញតើ ណដលភារីាខ ង្ញទៀតសុែេិតថរពមផឋល់ឲ្យញរេើនបំផុត។ 
 

របសិនញបើ អបកកំពុង្េរចាអំពីការទិញនិង្លក់អវីមួយ ឱកាសណដលអាេនំឲ្យាន
កិេចរពមញរពៀង្រឺសទិតរតង់្េំតុេរវាង្តទមលទបបំផុត ណដលអបកលក់សុែេិតថរពមលក់និង្
តទមលែពស់បំផុត ណដលអបកទិញសុែេិតថរពមទិញ។ ទំង្ញនោះរឺជាករមិត ឬរពំណដនណដលញៅ
កបុង្ញនោះ អបកទិញនិង្អបកលក់អាេ្នដល់ការរពមញរពៀង្ោប ។ 
ឧទហរត៍ របសិនញបើអបកេង់្ទិញម៉ាូតូមួយញររឿង្ ញហើយតទមលែពស់បំផុតណដលអបកេង់្ទិញរឺ
១.០០០ដុោល រ (ប៉ាុណនថ អបកេង់្េំណាយតិេជាង្ញនោះ) ញហើយអបកលក់មិនរពមលក់ ម៉ាូតូមួយ
ញររឿង្ញនោះកបុង្តទមលតិេជាង្៩០០ដុោល រញទ (ប៉ាុណនថេង់្លក់ នញរេើនជាង្ញនោះ) ដូញេបោះឱកាស
ណដលអាេនំឲ្យានការរពមញរពៀង្ោប រឺញៅេញនល ោះពី៩០០ដុោល រញៅ១.០០០ដុោល រ។ 
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ជំ្ហ្គនទី៤. ការណតនំព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៣.២ 
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតូវយល់ដឹង្ថា៖ 
 របសិនញបើអបកានព័ត៌ានកាន់ណតញរេើនអំពីតរមូវការ ណផនការ និង្កង្វល់របស់ភា
រីទំង្សង្ខាង្ ញពលញនោះឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្អាេាន
លទនភាពកាន់ណតញរេើន ពីញរ ោះអបកអាេញលើកយកជ្ញរមើសេរចាញរេើនជាង្ មួយ។ 

 អបកអាេែកខានមិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញៅកបុង្ការេរចា
ញោយសារណតអបកទទួល ឬផថល់ព័ត៌ានមិនររប់រោន់ មិនណមនញោយសារណតលទន
ភាពទនកិេចរពមញរពៀង្មិនអាេញៅរេួញនោះញទ។ 

 
៣.២. ការពរងីក្ឱកាេថ្ដលអាចនឲំ្យក្ិចចរពមសរពៀងកាន់ថ្តធំ 

 

ឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ អាេកាន់ណតធំឬតូេ រឺអាស្ស័យញលើទំហំ
ឬករមិតទនព័ត៌ានណដលអបកាន ក់ព័នននឹង្អវីណដលអបកេង់្ ន និង្អវីណដលភារីាខ ង្ញទៀត
េង់្ នញនោះញរេើនឬតិេ។ របសិនញបើអបកានព័ត៌ានកាន់ណតញរេើនអំពីតរមូវការ ណផនការ 
និង្កង្វល់របស់ភារីទំង្សង្ខាង្ ញពលញនោះឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្
ានកាន់ណតញរេើន ពីញរ ោះអបកអាេញលើកញហតុផលមកេរចាញរេើនជាង្មួយ រឺមិនណមន
និយយណតពីរ ក់ប៉ាុញណាត ោះញទ។ វាក៏អាស្ស័យញលើភាពទេបរបឌិត ឬភាព ល្ សទវណដលអបក
អាេរិតរកជ្ញរមើសននញដើមផអីាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ញនោះណដរ។ 
 

 របសិនញបើអបកទទួល នព័ត៌ានមិនររប់រោន់ញទ ឬផថល់ឲ្យព័ត៌ានមិនររប់រោន់
ញៅភារីាខ ង្ញទៀត ញពលញនោះឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ានកាន់ណតតិេ។ 
ញនោះានន័យថា អបកទំនង្ជា្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្តិេណាស់។ អបកអាេ
ែកខានមិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ កបុង្ការេរចា ញោយសារណតអបក
ទទួល ឬផឋល់ព័ត៌ានមិនររប់រោន់ មិនណមនញោយសារណតលទនភាពទនកិេចរពមញរពៀង្មិន
អាេញៅរេួញនោះញទ។ 
 

 

ឧទហរត៍៖ ការេរចាណដលមិនញផ្ទថ តណតញលើអង្ារ 
 

ញតើអបកញៅចំា នញទអំពីញរឿង្ណដល ផ្ទន់ណា និង្សុធា េរចាោប អំពីការទិញលក់អង្ារ
មួយ វញនោះ? សុធា េង់្លក់អង្ារកបុង្តទមល ១០មឺុនញរៀល សរាប់អង្ារមួយ វ ប៉ាុណនថ ផ្ទន់
ណា មិនអាេានរ ក់ររប់រោន់ញដើមផទិីញអង្ារកបុង្តទមលញនោះ នញទ។ ផ្ទន់ណាអាេឲ្យ
តទមល៥មឺុនញរៀល  ប៉ាុណនថ សុធា  មិនរពមលក់កបុង្តទមលតិេណបបញនោះញទ។  ញៅកបុង្ការេរចាញនោះ 
តទមល១០មឺុនញរៀល និង្៥មឺុនញរៀល សទិតញៅញរៅឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។ 
របសិនញបើពួកោត់បនថការេរចាញោយរិតណតញលើរ ក់មួយមុែ ញនោះឱកាសណដលអាេនំឲ្យ
ានកិេចរពមញរពៀង្ពិតជាានតិេតួេណាស់ ឬអាេោម នកិេចរពមញរពៀង្ទល់ណតញសាោះក៏ថា
 ន! ពួកោត់នឹង្មិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ នញឡើយ។ 
 

របសិនញបើ ផ្ទន់ណា និង្សុធាមិន នណសវង្រកព័ត៌ានបណនទមញទៀតអំពីតរមូវការ
ញរៀង្ៗែលួនញទ ញពលញនោះការេរចានឹង្បរាជ័្យមិនខាន។ ប៉ាុណនថញោយសារ ផ្ទន់ណា ដឹង្អំពី
សាទ នភាពរបស់សុធា និង្ណសវង្យល់អំពីតរមូវការរបស់សុធា ដូញេបោះ ផ្ទន់ណា អាេញធវើឲ្យ    
ឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ានកាន់ណតញរេើន តាមរយៈការេរចាអំពីជ្ញរមើស
ញផសង្ៗញទៀត។ 
 

ទីបំផុត ទំង្ពីរនក់អាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ោប ។ សុធា រពមលក់
អង្ារឲ្យផ្ទន់ណាមួយ វ ញហើយជាថបូរមកវញិ ផ្ទន់ណារពមញធវើការងារផធោះឲ្យសុធា និង្ញមើល
កូនៗរបស់សុធា។ 
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ជំ្ហ្គនទី៤. ការណតនំព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៣.២ 
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតូវយល់ដឹង្ថា៖ 
 របសិនញបើអបកានព័ត៌ានកាន់ណតញរេើនអំពីតរមូវការ ណផនការ និង្កង្វល់របស់ភា
រីទំង្សង្ខាង្ ញពលញនោះឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្អាេាន
លទនភាពកាន់ណតញរេើន ពីញរ ោះអបកអាេញលើកយកជ្ញរមើសេរចាញរេើនជាង្ មួយ។ 

 អបកអាេែកខានមិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញៅកបុង្ការេរចា
ញោយសារណតអបកទទួល ឬផថល់ព័ត៌ានមិនររប់រោន់ មិនណមនញោយសារណតលទន
ភាពទនកិេចរពមញរពៀង្មិនអាេញៅរេួញនោះញទ។ 

 
៣.២. ការពរងីក្ឱកាេថ្ដលអាចនឲំ្យក្ិចចរពមសរពៀងកាន់ថ្តធំ 

 

ឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ អាេកាន់ណតធំឬតូេ រឺអាស្ស័យញលើទំហំ
ឬករមិតទនព័ត៌ានណដលអបកាន ក់ព័នននឹង្អវីណដលអបកេង់្ ន និង្អវីណដលភារីាខ ង្ញទៀត
េង់្ នញនោះញរេើនឬតិេ។ របសិនញបើអបកានព័ត៌ានកាន់ណតញរេើនអំពីតរមូវការ ណផនការ 
និង្កង្វល់របស់ភារីទំង្សង្ខាង្ ញពលញនោះឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្
ានកាន់ណតញរេើន ពីញរ ោះអបកអាេញលើកញហតុផលមកេរចាញរេើនជាង្មួយ រឺមិនណមន
និយយណតពីរ ក់ប៉ាុញណាត ោះញទ។ វាក៏អាស្ស័យញលើភាពទេបរបឌិត ឬភាព ល្ សទវណដលអបក
អាេរិតរកជ្ញរមើសននញដើមផអីាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ញនោះណដរ។ 
 

 របសិនញបើអបកទទួល នព័ត៌ានមិនររប់រោន់ញទ ឬផថល់ឲ្យព័ត៌ានមិនររប់រោន់
ញៅភារីាខ ង្ញទៀត ញពលញនោះឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ានកាន់ណតតិេ។ 
ញនោះានន័យថា អបកទំនង្ជា្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្តិេណាស់។ អបកអាេ
ែកខានមិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ កបុង្ការេរចា ញោយសារណតអបក
ទទួល ឬផឋល់ព័ត៌ានមិនររប់រោន់ មិនណមនញោយសារណតលទនភាពទនកិេចរពមញរពៀង្មិន
អាេញៅរេួញនោះញទ។ 
 

 

ឧទហរត៍៖ ការេរចាណដលមិនញផ្ទថ តណតញលើអង្ារ 
 

ញតើអបកញៅចំា នញទអំពីញរឿង្ណដល ផ្ទន់ណា និង្សុធា េរចាោប អំពីការទិញលក់អង្ារ
មួយ វញនោះ? សុធា េង់្លក់អង្ារកបុង្តទមល ១០មឺុនញរៀល សរាប់អង្ារមួយ វ ប៉ាុណនថ ផ្ទន់
ណា មិនអាេានរ ក់ររប់រោន់ញដើមផទិីញអង្ារកបុង្តទមលញនោះ នញទ។ ផ្ទន់ណាអាេឲ្យ
តទមល៥មឺុនញរៀល  ប៉ាុណនថ សុធា  មិនរពមលក់កបុង្តទមលតិេណបបញនោះញទ។  ញៅកបុង្ការេរចាញនោះ 
តទមល១០មឺុនញរៀល និង្៥មឺុនញរៀល សទិតញៅញរៅឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។ 
របសិនញបើពួកោត់បនថការេរចាញោយរិតណតញលើរ ក់មួយមុែ ញនោះឱកាសណដលអាេនំឲ្យ
ានកិេចរពមញរពៀង្ពិតជាានតិេតួេណាស់ ឬអាេោម នកិេចរពមញរពៀង្ទល់ណតញសាោះក៏ថា
 ន! ពួកោត់នឹង្មិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ នញឡើយ។ 
 

របសិនញបើ ផ្ទន់ណា និង្សុធាមិន នណសវង្រកព័ត៌ានបណនទមញទៀតអំពីតរមូវការ
ញរៀង្ៗែលួនញទ ញពលញនោះការេរចានឹង្បរាជ័្យមិនខាន។ ប៉ាុណនថញោយសារ ផ្ទន់ណា ដឹង្អំពី
សាទ នភាពរបស់សុធា និង្ណសវង្យល់អំពីតរមូវការរបស់សុធា ដូញេបោះ ផ្ទន់ណា អាេញធវើឲ្យ    
ឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ានកាន់ណតញរេើន តាមរយៈការេរចាអំពីជ្ញរមើស
ញផសង្ៗញទៀត។ 
 

ទីបំផុត ទំង្ពីរនក់អាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ោប ។ សុធា រពមលក់
អង្ារឲ្យផ្ទន់ណាមួយ វ ញហើយជាថបូរមកវញិ ផ្ទន់ណារពមញធវើការងារផធោះឲ្យសុធា និង្ញមើល
កូនៗរបស់សុធា។ 
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ជំ្ហ្គនទី៦. ការណតនំព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៤៖  
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 “ការផថល់ឲ្យដំបូង្” (១ដុោល រ) ណដល នញធវើញៅកបុង្ការសណមថង្តួ រឺដូេជា តរមវូ
ការដំបូង្ ណដលពួកោត់រតូវញធវើញៅកបុង្ការេរចា ជាមួយអាជាញ ធរ ឬរកុមហ ុន ញៅ
កបុង្សាទ នភាពបញតថ ញញេញមូយ។ 

 យកលែ ការផថល់តរមូវការដំបូង្របស់អបករតូវែពស់ជាង្អវីណដលអបកញពញេិតថេង់្
ទទួល នញៅកបុង្កិេចរពមញរពៀង្ ប៉ាុណនថមិនរតូវែពស់ញពក ណដលនំឲ្យភារីាខ ង្
ញទៀតញដើរញេញពីការេរចាញនោះញទ។ 

 ការផថល់តរមូវការដំបូង្អាេរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតថា អបកានទំនុកេិតថករមិតណា
េំញ ោះេំតុេខាល ំង្របស់អបកកបុង្ការេរចា និង្ថា អបកអាេជា អបកេរចាយ៉ាង្
យុតថិធម៌ និង្ានញហតុផលសមរមយ។ 

 
៤. តរមវូការដំបងូក្នងុការចរចា 
 

ការផថល់សំញតើ ដំបូង្ ឬតរមូវការដំបូង្ ណដលភារី នបញង្ាើតញទផើង្ញៅកបុង្ការេរចា 
ជាទូញៅរឺជាលទនផលរបញសើរណដលពួកោត់េង់្ឲ្យសញរមេ ន ញទោះបីជាពួកញរដឹង្ថា ភារី
ាខ ង្ញទៀតអាេនឹង្មិនរពមទទួលយកវាក៏ញោយ។   

ឧទហរត៍ថា ញៅកបុង្ការេរចាអំពីសិទិនដីធលី តរមូវការរបស់សហរមន៍រឺ ពួកោត់
េង់្ឲ្យរកុមហ ុនប្ឈប់ដំញតើ រការរបស់រកុមហ ុន និង្ឈប់រខំានពួកោត់។ អាជាញ ធរ ឬរកុម
ហ ុនរបណហលជាទមទរឲ្យសហរមន៍ចាកញេញ និង្ផថល់េំនួនសំតង្តិេតួេមូយ។ 
បនធ ប់ពីភារីទំង្ពីរ នបងាា ញពីតរមូវការរបស់ពួកញរញហើយ ភារីទំង្ពីរអាេចាប់ញផថើម
ជ្ណជ្កពីផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរ និង្ណសវង្រកជ្ញរមើញផសង្ៗ ញដើមផី្នញៅដល់ការរពម
ញរពៀង្មួយ ណដលភារីទំង្សង្ខាង្អាេទទួលយក ន។ 

 

 
 
ជំ្ហ្គនទី៥. ការសណមថង្តួអំពីការផថល់សំញតើ ដំបូង្៖ 
 

 ញរជ្ើសញរ ើសអបកេូលរមួណាាប ក់   ណដលានរបស់ញៅញលើតុរបស់ោត់   ដូេជា    
ទូរស័ពធជាញដើម ឬអបកណដល ក់របស់ានតទមលដូេជានឡិកាទដ ឬក៏េិញ ច្ ៀន
ជាញដើម។ រ ប់អបកេូលរមួញនោះថា ញតើអបកអាេសំុទិញរបស់ញនោះពីោត់កបុង្តទមល
១ដុោល រ នញទ។ ទុកញពល ឬសំុឲ្យអបកេូលរមួរ ប់មកអបកវញិ នូវតទមលណដល
ោត់េង់្លក់នឡិកាញនោះ។ បនថការេរចាណបបញនោះរយៈញពល១នទី។ 
 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើញៅកបុង្ការេរចាញនោះ ការឲ្យតទមលដំបូង្ប៉ាុនម ន។ ញតើអបក
ទិញឲ្យទថលដំបូង្ប៉ាុនម ន េុោះអបកលក់រ ប់តទមលដំបូង្ប៉ាុនម ន? សួរថា ញតើពួកោត់
រិតថា ញនោះរឺជាការផថល់តទមលដំបូង្របកបញោយភាពឆ្ល តទវញទ?  
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ជំ្ហ្គនទី៦. ការណតនំព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៤៖  
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 “ការផថល់ឲ្យដំបូង្” (១ដុោល រ) ណដល នញធវើញៅកបុង្ការសណមថង្តួ រឺដូេជា តរមវូ
ការដំបូង្ ណដលពួកោត់រតូវញធវើញៅកបុង្ការេរចា ជាមួយអាជាញ ធរ ឬរកុមហ ុន ញៅ
កបុង្សាទ នភាពបញតថ ញញេញមូយ។ 

 យកលែ ការផថល់តរមូវការដំបូង្របស់អបករតូវែពស់ជាង្អវីណដលអបកញពញេិតថេង់្
ទទួល នញៅកបុង្កិេចរពមញរពៀង្ ប៉ាុណនថមិនរតូវែពស់ញពក ណដលនំឲ្យភារីាខ ង្
ញទៀតញដើរញេញពីការេរចាញនោះញទ។ 

 ការផថល់តរមូវការដំបូង្អាេរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតថា អបកានទំនុកេិតថករមិតណា
េំញ ោះេំតុេខាល ំង្របស់អបកកបុង្ការេរចា និង្ថា អបកអាេជា អបកេរចាយ៉ាង្
យុតថិធម៌ និង្ានញហតុផលសមរមយ។ 

 
៤. តរមវូការដំបងូក្នងុការចរចា 
 

ការផថល់សំញតើ ដំបូង្ ឬតរមូវការដំបូង្ ណដលភារី នបញង្ាើតញទផើង្ញៅកបុង្ការេរចា 
ជាទូញៅរឺជាលទនផលរបញសើរណដលពួកោត់េង់្ឲ្យសញរមេ ន ញទោះបីជាពួកញរដឹង្ថា ភារី
ាខ ង្ញទៀតអាេនឹង្មិនរពមទទួលយកវាក៏ញោយ។   

ឧទហរត៍ថា ញៅកបុង្ការេរចាអំពីសិទិនដីធលី តរមូវការរបស់សហរមន៍រឺ ពួកោត់
េង់្ឲ្យរកុមហ ុនប្ឈប់ដំញតើ រការរបស់រកុមហ ុន និង្ឈប់រខំានពួកោត់។ អាជាញ ធរ ឬរកុម
ហ ុនរបណហលជាទមទរឲ្យសហរមន៍ចាកញេញ និង្ផថល់េំនួនសំតង្តិេតួេមូយ។ 
បនធ ប់ពីភារីទំង្ពីរ នបងាា ញពីតរមូវការរបស់ពួកញរញហើយ ភារីទំង្ពីរអាេចាប់ញផថើម
ជ្ណជ្កពីផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរ និង្ណសវង្រកជ្ញរមើញផសង្ៗ ញដើមផី្នញៅដល់ការរពម
ញរពៀង្មួយ ណដលភារីទំង្សង្ខាង្អាេទទួលយក ន។ 

 

 
 
ជំ្ហ្គនទី៥. ការសណមថង្តួអំពីការផថល់សំញតើ ដំបូង្៖ 
 

 ញរជ្ើសញរ ើសអបកេូលរមួណាាប ក់   ណដលានរបស់ញៅញលើតុរបស់ោត់   ដូេជា    
ទូរស័ពធជាញដើម ឬអបកណដល ក់របស់ានតទមលដូេជានឡិកាទដ ឬក៏េិញ ច្ ៀន
ជាញដើម។ រ ប់អបកេូលរមួញនោះថា ញតើអបកអាេសំុទិញរបស់ញនោះពីោត់កបុង្តទមល
១ដុោល រ នញទ។ ទុកញពល ឬសំុឲ្យអបកេូលរមួរ ប់មកអបកវញិ នូវតទមលណដល
ោត់េង់្លក់នឡិកាញនោះ។ បនថការេរចាណបបញនោះរយៈញពល១នទី។ 
 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើញៅកបុង្ការេរចាញនោះ ការឲ្យតទមលដំបូង្ប៉ាុនម ន។ ញតើអបក
ទិញឲ្យទថលដំបូង្ប៉ាុនម ន េុោះអបកលក់រ ប់តទមលដំបូង្ប៉ាុនម ន? សួរថា ញតើពួកោត់
រិតថា ញនោះរឺជាការផថល់តទមលដំបូង្របកបញោយភាពឆ្ល តទវញទ?  
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ញពលញនោះអបកដឹង្ថាអបកលក់សវិតណាស់ ញហើយពាយមេង់្លក់ម៉ាូតូរបស់ោត់កបុង្តទមលែពស់ 
ញហើយរបណហលជាមិនែវល់ថា ោត់លក់ ឬមិនលក់ម៉ាូតូញនោះឲ្យអបកញៅទថងញនោះញឡើយ ញោយ 
សារោត់ានទំនុកេិតថយ៉ាង្ខាល ំង្ថា រង់្ណតានអបកញផសង្ញទៀតមកទិញម៉ាូតូញនោះជាមិនខាន 
ឬមា៉ាង្ញទៀត ោត់រិតថា ម៉ាូតូរបស់ោត់ជាម៉ាូតូលែ។ 

 
 
ជំ្ហ្គនទី៧. ពនយល់អំពីការេរចាញៅផារ និង្ណបកណេកអបកេូលរមួ 
 

 ពនយល់រ ប់អបកេូលរមួថា ឥឡូវញនោះពួកោត់ានឱកាសអនុវតថជំ្នញ  េរចា
ណដលោត់ នញរៀនញនោះញហើយ។ ពនយល់ថា អបកនឹង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាពីរ 
រកុម។ រកុមទី១នឹង្ទទួល នការណតនំ ក់ព័នននឹង្ការញដើរតួជាអបកលក់អាវ
ញៅផារ រឯីរកុមទី២នឹង្ទទួល នការណតនំ ក់ព័នននឹង្ការញដើរតួជាអបកទិញ
អាវ។ 
 

 រកុមនីមួយៗានញពល១៥នទីសរាប់អានការណតនំញនោះ និង្ញដើមផញីរតៀមែលួន
សរាប់េរចា។ កបុង្ញពលេរចា រកុមនីមួយៗរួររិតអំពីឱកាសណដលអាេនំឲ្យ
ានកិេចរពមញរពៀង្ អំពីជ្ញរមើសសមញហតុផលណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពម
ញរពៀង្ និង្រិតថា រតូវផថល់សំញតើ ដំបូង្ដូេញមឋេ។ 

ញតើអបករបផផីឋល់តរមូវការដំបូង្ដូេញមឋេ? 

វាជារំនិតលែ ញដើមផីចាប់ញផថើមញោយតរមូវការែពស់ជាង្អវីណដលអបករកីរាយនឹង្ទទួល 
ញៅេុង្ប ច្ ប់ទនការរពមញរពៀង្    ជាពិញសស   របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាពីេំនួនមួយទន   
សំតង្។ ការញធវើណបបញនោះអាេអបកសរមបសរមួលកំទផុង្ញពលេរចា ប៉ាុណនថញៅណតញៅដល់
ការរពមញរពៀង្ណដលអបករកីរាយនឹង្ទទួលយក។ 

 

ញទោះជាយ៉ាង្ញនោះកឋី របសិនញបើតរមូវការរបស់អបកែពស់ញពក ញពលញនោះភារីាខ ង្
ញទៀតអាេរិេថា អបកមិនេង់្េរចាញោយសមរមយញទ។ ពួកោត់អាេរិតថា អបកជាមនុសស
ោម នញហតុផល និង្រិតថា អបកពិតជាមិនអាេយល់រពមញឡើយ។ ភារីាខ ង្ញទៀត អាេញដើរ
ញេញពីការេរចា ញរកាយពី នឮតរមូវការរបស់អបក របសិនញបើតរមូវការញនោះ ញៅឆ្ង យ
ញពកពីតំបន់ណដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។ 

 

សំញតើ របស់អបករបផរីតូវសទិតញៅកបុង្េញនល ោះទនេំតុេណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពម
ញរពៀង្។ សំញតើ ញនោះរបផី៖ 

 ែពស់ជាង្អវីណដលអបកញពញេិតថនិង្យល់រពមទទួលយក  
 ប៉ាុណនថមិនរតូវែពស់ញពក ណដលជាញហតុនំឲ្យភារីាខ ង្ញទៀតញដើរញេញពីការ

េរចាញនោះញឡើយ។ 

 
តរមូវការដំបូង្សំខាន់ រឺញោយសារតរមូវការញនោះរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតថា អបកាន

ទំនុកេិតថករមិតណា ក់ព័នននឹង្េំតុេខាល ំង្របស់អបកញៅកបុង្ការេរចា និង្រ ប់ថា អបកជា
មនុសសញេោះេរចាញោយយុតថិធម៌  និង្សមញហតុផល ។  វាក៏អាេរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតណដរថា  
អបកជាមនុសសណដលពូណក ឬមិនពូណកកបុង្ការេរចាយ៉ាង្សវិតសាវ ញ ឬថា អបកជាមនុសសចាប់
អារមមត៍ខាល ំង្ ឬមិនចាប់អារមមត៍កបុង្ការេរចាឲ្យ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្  
ភាល មៗ។ ភារីាខ ង្ញទៀតអាេញឆ្លើយតបញៅនឹង្តរមូវការរបស់អបក តាមរយៈការផថល់ញអាយនូវ
សំញតើ មួយ ណដលរ ប់នូវព័ត៌ានដូេោប ពីពួកញរ។ 
 

ឧទហរត៍ ស្សទមថា អបកកំពុង្ទិញម៉ាូតូមួយញររឿង្ ញហើយអបកតទថលញោយឲ្យតទមល
ដំបូង្៧០០ដុោល រ។ ញពលញនោះអបកលក់និយយថា ោត់េង់្លក់កបុង្តទមល ១.២០០ដុោល រ។ 
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ញពលញនោះអបកដឹង្ថាអបកលក់សវិតណាស់ ញហើយពាយមេង់្លក់ម៉ាូតូរបស់ោត់កបុង្តទមលែពស់ 
ញហើយរបណហលជាមិនែវល់ថា ោត់លក់ ឬមិនលក់ម៉ាូតូញនោះឲ្យអបកញៅទថងញនោះញឡើយ ញោយ 
សារោត់ានទំនុកេិតថយ៉ាង្ខាល ំង្ថា រង់្ណតានអបកញផសង្ញទៀតមកទិញម៉ាូតូញនោះជាមិនខាន 
ឬមា៉ាង្ញទៀត ោត់រិតថា ម៉ាូតូរបស់ោត់ជាម៉ាូតូលែ។ 

 
 
ជំ្ហ្គនទី៧. ពនយល់អំពីការេរចាញៅផារ និង្ណបកណេកអបកេូលរមួ 
 

 ពនយល់រ ប់អបកេូលរមួថា ឥឡូវញនោះពួកោត់ានឱកាសអនុវតថជំ្នញ  េរចា
ណដលោត់ នញរៀនញនោះញហើយ។ ពនយល់ថា អបកនឹង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាពីរ 
រកុម។ រកុមទី១នឹង្ទទួល នការណតនំ ក់ព័នននឹង្ការញដើរតួជាអបកលក់អាវ
ញៅផារ រឯីរកុមទី២នឹង្ទទួល នការណតនំ ក់ព័នននឹង្ការញដើរតួជាអបកទិញ
អាវ។ 
 

 រកុមនីមួយៗានញពល១៥នទីសរាប់អានការណតនំញនោះ និង្ញដើមផញីរតៀមែលួន
សរាប់េរចា។ កបុង្ញពលេរចា រកុមនីមួយៗរួររិតអំពីឱកាសណដលអាេនំឲ្យ
ានកិេចរពមញរពៀង្ អំពីជ្ញរមើសសមញហតុផលណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពម
ញរពៀង្ និង្រិតថា រតូវផថល់សំញតើ ដំបូង្ដូេញមឋេ។ 

ញតើអបករបផផីឋល់តរមូវការដំបូង្ដូេញមឋេ? 

វាជារំនិតលែ ញដើមផីចាប់ញផថើមញោយតរមូវការែពស់ជាង្អវីណដលអបករកីរាយនឹង្ទទួល 
ញៅេុង្ប ច្ ប់ទនការរពមញរពៀង្    ជាពិញសស   របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាពីេំនួនមួយទន   
សំតង្។ ការញធវើណបបញនោះអាេអបកសរមបសរមួលកំទផុង្ញពលេរចា ប៉ាុណនថញៅណតញៅដល់
ការរពមញរពៀង្ណដលអបករកីរាយនឹង្ទទួលយក។ 

 

ញទោះជាយ៉ាង្ញនោះកឋី របសិនញបើតរមូវការរបស់អបកែពស់ញពក ញពលញនោះភារីាខ ង្
ញទៀតអាេរិេថា អបកមិនេង់្េរចាញោយសមរមយញទ។ ពួកោត់អាេរិតថា អបកជាមនុសស
ោម នញហតុផល និង្រិតថា អបកពិតជាមិនអាេយល់រពមញឡើយ។ ភារីាខ ង្ញទៀត អាេញដើរ
ញេញពីការេរចា ញរកាយពី នឮតរមូវការរបស់អបក របសិនញបើតរមូវការញនោះ ញៅឆ្ង យ
ញពកពីតំបន់ណដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្។ 

 

សំញតើ របស់អបករបផរីតូវសទិតញៅកបុង្េញនល ោះទនេំតុេណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពម
ញរពៀង្។ សំញតើ ញនោះរបផី៖ 

 ែពស់ជាង្អវីណដលអបកញពញេិតថនិង្យល់រពមទទួលយក  
 ប៉ាុណនថមិនរតូវែពស់ញពក ណដលជាញហតុនំឲ្យភារីាខ ង្ញទៀតញដើរញេញពីការ
េរចាញនោះញឡើយ។ 

 
តរមូវការដំបូង្សំខាន់ រឺញោយសារតរមូវការញនោះរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតថា អបកាន

ទំនុកេិតថករមិតណា ក់ព័នននឹង្េំតុេខាល ំង្របស់អបកញៅកបុង្ការេរចា និង្រ ប់ថា អបកជា
មនុសសញេោះេរចាញោយយុតថិធម៌  និង្សមញហតុផល ។  វាក៏អាេរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតណដរថា  
អបកជាមនុសសណដលពូណក ឬមិនពូណកកបុង្ការេរចាយ៉ាង្សវិតសាវ ញ ឬថា អបកជាមនុសសចាប់
អារមមត៍ខាល ំង្ ឬមិនចាប់អារមមត៍កបុង្ការេរចាឲ្យ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្  
ភាល មៗ។ ភារីាខ ង្ញទៀតអាេញឆ្លើយតបញៅនឹង្តរមូវការរបស់អបក តាមរយៈការផថល់ញអាយនូវ
សំញតើ មួយ ណដលរ ប់នូវព័ត៌ានដូេោប ពីពួកញរ។ 
 

ឧទហរត៍ ស្សទមថា អបកកំពុង្ទិញម៉ាូតូមួយញររឿង្ ញហើយអបកតទថលញោយឲ្យតទមល
ដំបូង្៧០០ដុោល រ។ ញពលញនោះអបកលក់និយយថា ោត់េង់្លក់កបុង្តទមល ១.២០០ដុោល រ។ 
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ជំ្ហ្គនទី១០. សញង្ខប 
 

 សំុឲ្យរកុមទំង្អស់ញលើកទដ របសិនញបើពួកោត់េរចា ន្នដល់ការសញរមេ
កិេចរពមញរពៀង្។ បនធ ប់មក សំុឲ្យអបកេូលរមួញលើកទដ របសិនញបើពួកោត់ញពញ
េិតថនឹង្កិេចរពមញរពៀង្ញនោះ។ សរញសរេំនួនរកមុណដល នេរចា្នដល់ការ
សញរមេកិេចរពមញរពៀង្ ញៅញលើកាថ រញែៀន ញហើយក៏សូមសរញសរេំនួនរកុមណដល
ញពញេិតថនឹង្កិេចរពមញរពៀង្ណដរ។ 
 

 សួររកុមនីមួយៗ ណដល នេរចា្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ថា ញតើ
ពួកោត់ នរពមញរពៀង្ោប ដូេញមឋេ? សូមសរញសរ កិេចរពមញរពៀង្ញៅញលើ       
កាថ រញែៀន ញោយតទមលទបញៅខាង្ញរកាម និង្តទមលែពស់ញៅណផបកខាង្ញលើទន       
កាថ រញែៀន។ 

 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់រិតថា ឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ 
សទិតញៅេំតុេណា។ ញតើតទមលប៉ាុនម នណដលជាតទមលទបបំផុតណដលពួកោត់រិតថា 
អបកលក់សុែេិតថរពមលក់? េុោះតទមលប៉ាុនម នណដលជាតទមលែពស់បំផុតណដលពួកោត់
រិតថា អបកទិញសុែេិតថរពមទិញ? 

 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើានកិេចរពមញរពៀង្ញផសង្ញទៀត ណដលមិនរិតណតពីរ ក់ញទ 
ដូេជាានរិតអំពីេំតុេ ដូេជា ការផឋល់ថាប ំញពទយ ឬការផថល់ដំបូនម នណផបក    
ញវជ្ជសាស្តសថញោយឥតរិតទថលជាញដើម។ ញតើានជ្ញរមើសសមញហតុផលអវីែលោះញទៀត
ណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្? 

 

 សួរអបកេូលរមួែលោះថា ញតើសំញតើ ដំបូង្របស់ពួកោត់ដូេញមឋេ។ ញតើពួកោត់រិតថា 
សំញតើ ទំង្ញនោះជាសំញតើ ដំបូង្របកបញោយភាពឆ្ល តទវ ឬញទ? 

 

 ញតើអបកេូលរមួ នញរៀនអវីែលោះពីការេរចាណដលពួកោត់ នេូលរមួញនោះ? ញតើញៅ
ញពលញរកាយ ពួកោត់នឹង្ញធវើអវីែលោះញផសង្ពីញនោះ? 

 
 
 

 បនធ ប់មក រកុមនីមួយៗណដលរតូវញដើរតួជាអបកលក់អាវ រតូវផគូផគង្ជាមួយរកុម
ណដលរតូវញដើរតួជាអបកទិញអាវ។ រកុមានញពល៥នទីកបុង្ការេរចា ញដើមផលីក់ 
និង្ទិញអាវ។ 

 
 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាពីររកុម។ រតូវរ កដថា កបុង្រកុមនីមួយៗានេំនួនរូ។ 
របសិនញបើានអបកេូលរមួបណនទម ពួកោត់អាេេូលរមួជាមួយរកុម ន(មួយរកុម
អាេានបីនក់របសិនញបើចំា េ់)។ ណេកឯកសារទី១ញៅរកុមអបកលក់អាវ និង្
ណេកឯកសារទី២ ញៅរកមុអបកទិញអាវ។ 

 

 ញសបើឲ្យរកុមនីមួយៗរកាការណតនំញនោះជាសាង ត់។ 
 

ជំ្ហ្គនទី ៨. អបកេូលរមួញរតៀមែលួន៖ 
 

 រតូវរ កដថា ររប់ោប យល់អំពីការណតនំញនោះ។ របសិនញបើានអបកេូលរមួណា
ាប ក់មិនញេោះអានញទ សំុឲ្យនរណាាប ក់អានការណតនំញនោះ។ 

 

 រឭំករ ប់អបកេូលរមួថា ពួកោត់រួររិតអំពី៖ 
 ឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ 
 ជ្ញរមើសសមញហតុផលណដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ និង្ 
 សំញតើ ដំបូង្របស់ែលួនរបផីដូេញមឋេ។ 

 

ជំ្ហ្គនទី ៩. ការេរចា 
 

 ផគូផគង្រកមុអបកទិញអាវជាមួយនឹង្រកុមអបកលក់អាវ ញហើយរ ប់ពួកោត់ឲ្យចាប់
ញផថើមេរចា។ 
 

 ៣នទីញរកាយមក សូមរ ប់រកុមណដលកំពុង្េរចាថា ពួកោត់ានញពល២នទី
ញទៀត កបុង្ការេរចាឲ្យសញរមេ នកិេចរពមញរពៀង្។ 

 

 ៥នទីញរកាយមក សំុឲ្យអបកេូលរមួឈប់េរចា ញហើយរតឡប់មកកាន់កណនលង្
អង្គុយញរៀង្ៗែលួនវញិ។ 
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ជំ្ហ្គនទី១០. សញង្ខប 
 

 សំុឲ្យរកុមទំង្អស់ញលើកទដ របសិនញបើពួកោត់េរចា ន្នដល់ការសញរមេ
កិេចរពមញរពៀង្។ បនធ ប់មក សំុឲ្យអបកេូលរមួញលើកទដ របសិនញបើពួកោត់ញពញ
េិតថនឹង្កិេចរពមញរពៀង្ញនោះ។ សរញសរេំនួនរកមុណដល នេរចា្នដល់ការ
សញរមេកិេចរពមញរពៀង្ ញៅញលើកាថ រញែៀន ញហើយក៏សូមសរញសរេំនួនរកុមណដល
ញពញេិតថនឹង្កិេចរពមញរពៀង្ណដរ។ 
 

 សួររកុមនីមួយៗ ណដល នេរចា្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ថា ញតើ
ពួកោត់ នរពមញរពៀង្ោប ដូេញមឋេ? សូមសរញសរ កិេចរពមញរពៀង្ញៅញលើ       
កាថ រញែៀន ញោយតទមលទបញៅខាង្ញរកាម និង្តទមលែពស់ញៅណផបកខាង្ញលើទន       
កាថ រញែៀន។ 

 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់រិតថា ឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ 
សទិតញៅេំតុេណា។ ញតើតទមលប៉ាុនម នណដលជាតទមលទបបំផុតណដលពួកោត់រិតថា 
អបកលក់សុែេិតថរពមលក់? េុោះតទមលប៉ាុនម នណដលជាតទមលែពស់បំផុតណដលពួកោត់
រិតថា អបកទិញសុែេិតថរពមទិញ? 

 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើានកិេចរពមញរពៀង្ញផសង្ញទៀត ណដលមិនរិតណតពីរ ក់ញទ 
ដូេជាានរិតអំពីេំតុេ ដូេជា ការផឋល់ថាប ំញពទយ ឬការផថល់ដំបូនម នណផបក    
ញវជ្ជសាស្តសថញោយឥតរិតទថលជាញដើម។ ញតើានជ្ញរមើសសមញហតុផលអវីែលោះញទៀត
ណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្? 

 

 សួរអបកេូលរមួែលោះថា ញតើសំញតើ ដំបូង្របស់ពួកោត់ដូេញមឋេ។ ញតើពួកោត់រិតថា 
សំញតើ ទំង្ញនោះជាសំញតើ ដំបូង្របកបញោយភាពឆ្ល តទវ ឬញទ? 

 

 ញតើអបកេូលរមួ នញរៀនអវីែលោះពីការេរចាណដលពួកោត់ នេូលរមួញនោះ? ញតើញៅ
ញពលញរកាយ ពួកោត់នឹង្ញធវើអវីែលោះញផសង្ពីញនោះ? 

 
 
 

 បនធ ប់មក រកុមនីមួយៗណដលរតូវញដើរតួជាអបកលក់អាវ រតូវផគូផគង្ជាមួយរកុម
ណដលរតូវញដើរតួជាអបកទិញអាវ។ រកុមានញពល៥នទីកបុង្ការេរចា ញដើមផលីក់ 
និង្ទិញអាវ។ 

 
 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាពីររកុម។ រតូវរ កដថា កបុង្រកុមនីមួយៗានេំនួនរូ។ 
របសិនញបើានអបកេូលរមួបណនទម ពួកោត់អាេេូលរមួជាមួយរកុម ន(មួយរកុម
អាេានបីនក់របសិនញបើចំា េ់)។ ណេកឯកសារទី១ញៅរកុមអបកលក់អាវ និង្
ណេកឯកសារទី២ ញៅរកមុអបកទិញអាវ។ 

 

 ញសបើឲ្យរកុមនីមួយៗរកាការណតនំញនោះជាសាង ត់។ 
 

ជំ្ហ្គនទី ៨. អបកេូលរមួញរតៀមែលួន៖ 
 

 រតូវរ កដថា ររប់ោប យល់អំពីការណតនំញនោះ។ របសិនញបើានអបកេូលរមួណា
ាប ក់មិនញេោះអានញទ សំុឲ្យនរណាាប ក់អានការណតនំញនោះ។ 

 

 រឭំករ ប់អបកេូលរមួថា ពួកោត់រួររិតអំពី៖ 
 ឱកាសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ 
 ជ្ញរមើសសមញហតុផលណដលនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្ និង្ 
 សំញតើ ដំបូង្របស់ែលួនរបផីដូេញមឋេ។ 

 

ជំ្ហ្គនទី ៩. ការេរចា 
 

 ផគូផគង្រកមុអបកទិញអាវជាមួយនឹង្រកុមអបកលក់អាវ ញហើយរ ប់ពួកោត់ឲ្យចាប់
ញផថើមេរចា។ 
 

 ៣នទីញរកាយមក សូមរ ប់រកុមណដលកំពុង្េរចាថា ពួកោត់ានញពល២នទី
ញទៀត កបុង្ការេរចាឲ្យសញរមេ នកិេចរពមញរពៀង្។ 

 

 ៥នទីញរកាយមក សំុឲ្យអបកេូលរមួឈប់េរចា ញហើយរតឡប់មកកាន់កណនលង្
អង្គុយញរៀង្ៗែលួនវញិ។ 
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ការសណមថង្តួរកមុ១៖ អបកលក់សញមលៀកបំ ក់ញៅផារ 
 

អបកានតូបមួយសរាប់លក់សញមលៀកបំ ក់ររប់របញភទញៅផារ ដូេជា អាវយឺត 
ញខា រ ៉ាបូ ញស្សាមញជ្ើង្ និង្ញខារទនប់ជាញដើម។ 
 

ញទសេរាប ក់មកតូបរបស់អបកញដើមផទិីញអាវយឺតមួយ។ ទថលញដើមណដលអបក នទិញពី
ជាង្កាត់ញដររឺតទមល១.៥០ដុោល ។ 
 

អបកលក់មិនោេ់ញសាោះទថងញនោះ។ កូនស្សីរបស់អបកានជំ្ងឺ្ ញហើយអបករតូវសំុដំបូនម នពី
ញវជ្ជបតឍិ តថា ញតើរតូវពា លនង្រញបៀបណា។ អបកដឹង្ថា អបកនឹង្រតវូបង់្ទថលឲ្យ       
ញវជ្ជបតឍិ តយ៉ាង្ញហ្គេណាស់ក៏២ដុោល ណដរ។ 
 

អបករតូវបិទហ្គង្របស់អបកកបុង្រយៈញពល៥នទីញទៀត។ អបកអាេប ច្ុ ោះតទមលមករតឹម ២
ដុោល  របសិនញបើអបកមិនានញពលញទៀតញនោះ ញបើពំុដូញចាប ោះញទ ញភញៀវញទសេរញនោះសញរមេ
េិតថញៅទិញអាវពីតូបញផសង្។ ប៉ាុណនថអបកេង់្លក់អាវញនោះឲ្យ នទថលតាមណតអបកអាេញធវើ      
 ន។ ជាធមមតា អបកអាេលក់អាវញនោះ កបុង្តទមល២,៥០ ដុោល  ប៉ាុណនថជួ្នកាល អបកអាេលក់
 នរហូតដល់២០ដុោល ញៅញភញៀវញទសេរ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី២ - ញមញរៀនទី៥ 
 

ការសណមថង្តួរកមុ២៖ អបកទិញអាវ ជាញវជ្ជបតឍិ តជ្នជាតិអាញមរកិ ញៅទថងវសិសមកាល 
 

អបករឺជាញវជ្ជបតឍិ តមកពីសហរដឌអាញមរកិ      ណដល នមកវសិសមកាលញៅរបញទស 
កមពុជា ទថងញនោះជាទថងេុង្ញរកាយទនវសិមសកាលរបស់អបក។ អបក ន្ង្េូលផារមួយញៅ
តាមផលូវញៅកាន់អាកាសយនោឌ ន ញរ ោះអបកេង់្ទិញអាវមួយ។ អបកានវា៉ាលីមួយ ណដល
ានថង់្ថាប ំញពទយញៅកបុង្ញនោះផង្។ អបកញៅសល់រ ក់េំនួន១៥ដុោល កបុង្កាបូប។  
 

អបកមិនរ ដកញទថា ញតើអាវញនោះនឹង្ានតទមលប៉ាុនម ន ប៉ាុណនថអបកដឹង្ថា ជាញរឿយៗអបក
លក់ដូរញរេើនណតបញង្ាើនតទមលសរាប់ញភញៀវញទសេរ ញហើយអបករិតថា ញធវើណបបញនោះមិនសមរមយ
ញឡើយ។ អបកមិនេង់្េំណាយរ ក់ញរេើន ញោយសារអបកជាញភញៀវញទសេរ ញនោះញឡើយ។ អបក
រកញ ើញតូបមួយ ានលក់អាវ និង្សញមលៀកបំ ក់ញផសង្ៗញទៀតជាញរេើន។ 
 

រថយនថតាក់សីុរបស់អបកនឹង្ចាកញេញញៅអាកាសយនោឌ ន កបុង្រយៈញពល៥នទី
ញទៀត ដូញេបោះមុនចាកញេញ អបករតូវយល់រពមទិញកបុង្តទមលមួយសមរមយ ញបើមិនដូញចាប ោះញទ អបក
រតូវញេញញៅវញិញោយមិនអាេទិញអាវ នញឡើយ។ 
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ការសណមថង្តួរកមុ១៖ អបកលក់សញមលៀកបំ ក់ញៅផារ 
 

អបកានតូបមួយសរាប់លក់សញមលៀកបំ ក់ររប់របញភទញៅផារ ដូេជា អាវយឺត 
ញខា រ ៉ាបូ ញស្សាមញជ្ើង្ និង្ញខារទនប់ជាញដើម។ 
 

ញទសេរាប ក់មកតូបរបស់អបកញដើមផទិីញអាវយឺតមួយ។ ទថលញដើមណដលអបក នទិញពី
ជាង្កាត់ញដររឺតទមល១.៥០ដុោល ។ 
 

អបកលក់មិនោេ់ញសាោះទថងញនោះ។ កូនស្សីរបស់អបកានជំ្ងឺ្ ញហើយអបករតូវសំុដំបូនម នពី
ញវជ្ជបតឍិ តថា ញតើរតូវពា លនង្រញបៀបណា។ អបកដឹង្ថា អបកនឹង្រតវូបង់្ទថលឲ្យ       
ញវជ្ជបតឍិ តយ៉ាង្ញហ្គេណាស់ក៏២ដុោល ណដរ។ 
 

អបករតូវបិទហ្គង្របស់អបកកបុង្រយៈញពល៥នទីញទៀត។ អបកអាេប ច្ុ ោះតទមលមករតឹម ២
ដុោល  របសិនញបើអបកមិនានញពលញទៀតញនោះ ញបើពំុដូញចាប ោះញទ ញភញៀវញទសេរញនោះសញរមេ
េិតថញៅទិញអាវពីតូបញផសង្។ ប៉ាុណនថអបកេង់្លក់អាវញនោះឲ្យ នទថលតាមណតអបកអាេញធវើ      
 ន។ ជាធមមតា អបកអាេលក់អាវញនោះ កបុង្តទមល២,៥០ ដុោល  ប៉ាុណនថជួ្នកាល អបកអាេលក់
 នរហូតដល់២០ដុោល ញៅញភញៀវញទសេរ។ 
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ការសណមថង្តួរកមុ២៖ អបកទិញអាវ ជាញវជ្ជបតឍិ តជ្នជាតិអាញមរកិ ញៅទថងវសិសមកាល 
 

អបករឺជាញវជ្ជបតឍិ តមកពីសហរដឌអាញមរកិ      ណដល នមកវសិសមកាលញៅរបញទស 
កមពុជា ទថងញនោះជាទថងេុង្ញរកាយទនវសិមសកាលរបស់អបក។ អបក ន្ង្េូលផារមួយញៅ
តាមផលូវញៅកាន់អាកាសយនោឌ ន ញរ ោះអបកេង់្ទិញអាវមួយ។ អបកានវា៉ាលីមួយ ណដល
ានថង់្ថាប ំញពទយញៅកបុង្ញនោះផង្។ អបកញៅសល់រ ក់េំនួន១៥ដុោល កបុង្កាបូប។  
 

អបកមិនរ ដកញទថា ញតើអាវញនោះនឹង្ានតទមលប៉ាុនម ន ប៉ាុណនថអបកដឹង្ថា ជាញរឿយៗអបក
លក់ដូរញរេើនណតបញង្ាើនតទមលសរាប់ញភញៀវញទសេរ ញហើយអបករិតថា ញធវើណបបញនោះមិនសមរមយ
ញឡើយ។ អបកមិនេង់្េំណាយរ ក់ញរេើន ញោយសារអបកជាញភញៀវញទសេរ ញនោះញឡើយ។ អបក
រកញ ើញតូបមួយ ានលក់អាវ និង្សញមលៀកបំ ក់ញផសង្ៗញទៀតជាញរេើន។ 
 

រថយនថតាក់សីុរបស់អបកនឹង្ចាកញេញញៅអាកាសយនោឌ ន កបុង្រយៈញពល៥នទី
ញទៀត ដូញេបោះមុនចាកញេញ អបករតូវយល់រពមទិញកបុង្តទមលមួយសមរមយ ញបើមិនដូញចាប ោះញទ អបក
រតូវញេញញៅវញិញោយមិនអាេទិញអាវ នញឡើយ។ 
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             ចាប ់សោលនសោាយ និងមារតដ្ឋា ន ឬ          
អំណះអំណាងសផេងៗ 

 

លទធផលទទួលាន 
 
ញរកាយពីប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះអបកេូលរមួនឹង្៖ 

    ១. យល់ដឹង្អំពីអវីញៅជាករមិត ារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ 
    ២. ដឹង្រញបៀបណសវង្រកេាប់ ញោលនញយ យ និង្ារតោឌ នឬអំតោះ                

អំណាង្ញផសង្ៗ 
៣. យល់ដឹង្អំពីរញបៀបញរបើារតោឌ ន  ឬអំតោះអំណាង្  ញដើមផពីរងឹ្ង្ញោលជំ្ហរ   
របស់ែលួនកបុង្ការេរចា។ 
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             ចាប ់សោលនសោាយ និងមារតដ្ឋា ន ឬ          
អំណះអំណាងសផេងៗ 

 

លទធផលទទួលាន 
 
ញរកាយពីប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះអបកេូលរមួនឹង្៖ 

    ១. យល់ដឹង្អំពីអវីញៅជាករមិត ារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ 
    ២. ដឹង្រញបៀបណសវង្រកេាប់ ញោលនញយ យ និង្ារតោឌ នឬអំតោះ                

អំណាង្ញផសង្ៗ 
៣. យល់ដឹង្អំពីរញបៀបញរបើារតោឌ ន  ឬអំតោះអំណាង្  ញដើមផពីរងឹ្ង្ញោលជំ្ហរ   
របស់ែលួនកបុង្ការេរចា។ 
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សមសរៀនទី៦ - ការសរបើរាេម់ារតដ្ឋា ន ឬអំណះអំណាងសដើមប ី
ពរងឹងសោលជំហររបេអ់នក្ 

សោលបំណង៖  អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្អំពីរញបៀបញរបើរ ស់េាប់ ញោល
នញយ យ និង្ារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ញផសង្ៗកបុង្ការេរចា អាេជួ្យញធវើ
ឲ្យញោលជំ្ហររបស់ែលួនកាន់ណតរងឹ្ាំជាង្មុន។     អបកេូលរមួនឹង្ដឹង្រញបៀប
ណសវង្រការតោឌ នណដលទក់ទង្នឹង្សាទ នភាពរបស់ពួកោត់។ អបកេូលរមួ
នឹង្អនុវតថការេរចាញោយញរបើរ ស់ារតោឌ នញដើមផី្ នញៅសញរមេកិេចរពមញរពៀង្យ៉ាង្លែ 
មួយ។ 
 
សាភ រ៖ កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១និង្ទី២សរាប់រកមុ 
ទំង្អស់ឲ្យ នររប់រោន់។ 
វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់ ការញធវើបទបងាា ញជារកមុ ការេរចា សំតួរ
បំផុសរំនិត។ 
 

ដំសណើ រការ រយៈសពល 
(គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ទី២ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ពនយល់អំពីការេរចា ក់ព័ននេាា រដំណំានិង្ណបង្ណេក
អបកេូលរមួ 

៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. អបកេូលរមួ ញរតៀមែលួន ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. ការេរចា ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥. ការពិភាកា  ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦. ញធវើការបំផុសរំនិតអំពីេាប់ ញោលនញយ យ និង្
ារតោឌ ន ឬអំតោះអំណាង្ញផសង្ៗញទៀតណដលទក់ទង្
នឹង្ការបញតថ ញញេញ 

១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៧. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី ៣ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៨. សញង្ខប ១០ នទី 

េរបុ៖ ១០០ នទី 
 
 
ជំ្ហ្គនទី១. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ទី២៖ 
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 

 េំញ ោះបញ្ញា ណាក៏ញោយណដលកំពុង្ដំញតើ រការេរចា ណតង្ណតានេាប់ ញោល
នញយ យ និង្ារតោឌ ន ឬអំតោះអំណាង្ញផសង្ៗ ក់ព័ននសមស្សបសរាប់
ការេរចាញនោះ 

 ពួកោត់អាេញរបើរ ស់េាប់ ញោលនញយ យ និង្ារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្
ញផសង្ៗញទៀតញៅកបុង្ការេរចាញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លភារីាខ ង្ញទៀតថា អវីណដលពួក
ោត់ញសបើសំុ រតឹមរតូវ និង្សមញហតុផល 

 របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀតបដិញសធមិនអនុវតថតាមេាប់ញនោះ ឬមិនញធវើញរឿង្អវី
មួយណដលរតឹមរតូវនិង្សមញហតុផលញទ ញពលញនោះអបកអាេញរបើរ ស់ការតស ូ
មតិញដើមផោីក់សាព ធឲ្យានការេរចាញោយយុតថិធម៌ ន។ 

 

១. សតើមារតដ្ឋា ន ឬអំណះអំណាងជាអវី? 
            េំញ ោះបញ្ញា ណាក៏ញោយណដលកំពុង្ដំញតើ រការេរចា ណតង្ណតានារតោឌ ន ឬ     
អំតោះអំណាង្  ក់ព័ននសមស្សបសរាប់ការេរចាញនោះ។ ឧទហរត៍ របសិនញបើអបកកំពុង្
េរចាជាមួយនិញយជ្កអំពីេំនួនរ ក់ណែេំនួនប៉ាុនម ន ណដលអបករតូវទទួលសរាប់ការងារថមី
របសិនញបើអបកយល់រពម និង្អំពីេំនួនញា៉ាង្ញធវើការកបុង្មួយស ថ ហ៍ ដូញេបោះានេាប់កមពុជា
និង្េាប់អនថរជាតិណដលអបកអាេយកមកអនុវតថ ញហើយអបករួរញរបើរ ស់េាប់ទំង្ញនោះញដើមផី
ជួ្យអបកឲ្យ្នដល់ការសញរមេេិតថ។ និញយជ្ករបស់អបករបណហលជាានញោល
នញយ យណដលណេង្ថា បុរគលិករតូវទទួល នរ ក់ណែប៉ាុនម ន និង្ថា បុរគលិករួរញធវើការ
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សមសរៀនទី៦ - ការសរបើរាេម់ារតដ្ឋា ន ឬអំណះអំណាងសដើមប ី
ពរងឹងសោលជំហររបេអ់នក្ 

សោលបំណង៖  អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្អំពីរញបៀបញរបើរ ស់េាប់ ញោល
នញយ យ និង្ារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ញផសង្ៗកបុង្ការេរចា អាេជួ្យញធវើ
ឲ្យញោលជំ្ហររបស់ែលួនកាន់ណតរងឹ្ាំជាង្មុន។     អបកេូលរមួនឹង្ដឹង្រញបៀប
ណសវង្រការតោឌ នណដលទក់ទង្នឹង្សាទ នភាពរបស់ពួកោត់។ អបកេូលរមួ
នឹង្អនុវតថការេរចាញោយញរបើរ ស់ារតោឌ នញដើមផី្ នញៅសញរមេកិេចរពមញរពៀង្យ៉ាង្លែ 
មួយ។ 
 
សាភ រ៖ កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១និង្ទី២សរាប់រកមុ 
ទំង្អស់ឲ្យ នររប់រោន់។ 
វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់ ការញធវើបទបងាា ញជារកមុ ការេរចា សំតួរ
បំផុសរំនិត។ 
 

ដំសណើ រការ រយៈសពល 
(គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ទី២ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ពនយល់អំពីការេរចា ក់ព័ននេាា រដំណំានិង្ណបង្ណេក
អបកេូលរមួ 

៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. អបកេូលរមួ ញរតៀមែលួន ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. ការេរចា ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥. ការពិភាកា  ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦. ញធវើការបំផុសរំនិតអំពីេាប់ ញោលនញយ យ និង្
ារតោឌ ន ឬអំតោះអំណាង្ញផសង្ៗញទៀតណដលទក់ទង្
នឹង្ការបញតថ ញញេញ 

១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៧. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី ៣ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៨. សញង្ខប ១០ នទី 

េរបុ៖ ១០០ នទី 
 
 
ជំ្ហ្គនទី១. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ទី២៖ 
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតូវយល់ដឹង្ថា៖ 

 េំញ ោះបញ្ញា ណាក៏ញោយណដលកំពុង្ដំញតើ រការេរចា ណតង្ណតានេាប់ ញោល
នញយ យ និង្ារតោឌ ន ឬអំតោះអំណាង្ញផសង្ៗ ក់ព័ននសមស្សបសរាប់
ការេរចាញនោះ 

 ពួកោត់អាេញរបើរ ស់េាប់ ញោលនញយ យ និង្ារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្
ញផសង្ៗញទៀតញៅកបុង្ការេរចាញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លភារីាខ ង្ញទៀតថា អវីណដលពួក
ោត់ញសបើសំុ រតឹមរតូវ និង្សមញហតុផល 

 របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀតបដិញសធមិនអនុវតថតាមេាប់ញនោះ ឬមិនញធវើញរឿង្អវី
មួយណដលរតឹមរតូវនិង្សមញហតុផលញទ ញពលញនោះអបកអាេញរបើរ ស់ការតស ូ
មតិញដើមផោីក់សាព ធឲ្យានការេរចាញោយយុតថិធម៌ ន។ 

 

១. សតើមារតដ្ឋា ន ឬអំណះអំណាងជាអវី? 
            េំញ ោះបញ្ញា ណាក៏ញោយណដលកំពុង្ដំញតើ រការេរចា ណតង្ណតានារតោឌ ន ឬ     
អំតោះអំណាង្  ក់ព័ននសមស្សបសរាប់ការេរចាញនោះ។ ឧទហរត៍ របសិនញបើអបកកំពុង្
េរចាជាមួយនិញយជ្កអំពីេំនួនរ ក់ណែេំនួនប៉ាុនម ន ណដលអបករតូវទទួលសរាប់ការងារថមី
របសិនញបើអបកយល់រពម និង្អំពីេំនួនញា៉ាង្ញធវើការកបុង្មួយស ថ ហ៍ ដូញេបោះានេាប់កមពុជា
និង្េាប់អនថរជាតិណដលអបកអាេយកមកអនុវតថ ញហើយអបករួរញរបើរ ស់េាប់ទំង្ញនោះញដើមផី
ជួ្យអបកឲ្យ្នដល់ការសញរមេេិតថ។ និញយជ្ករបស់អបករបណហលជាានញោល
នញយ យណដលណេង្ថា បុរគលិករតូវទទួល នរ ក់ណែប៉ាុនម ន និង្ថា បុរគលិករួរញធវើការ
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ប៉ាុនម នញា៉ាង្។ េាប់ និង្ញោលការត៍ទំង្ញនោះរឺជាារតោឌ នយ៉ាង្សំខាន់ ណដលអបករតូវ
យល់ដឹង្ និង្ញរបើរ ស់ញដើមផជួី្យញធវើឲ្យរ កដថា កិេចរពមញរពៀង្រតូវញធវើញឡើង្យ៉ាង្រតឹមរតូវ 
និង្សមញហតុផល។ 
           េំញ ោះបញ្ញា ណាក៏ញោយណដលកំពុង្ដំញតើ រការេរចា វាជារំនិតលែណដលរតូវណសវង្
យល់អំពីការអនុវតថលែៗ ណដលញរ នញធវើកបុង្សាទ នភាពស្សញដៀង្ោប ។ ឧទហរត៍ អបកអាេ
ណសវង្យល់ថា ញតើបុរគលិកណដលានការងារស្សញដៀង្អបកទទួល នរ ក់ណែប៉ាុនម ន ញោយ
ញរបៀបញធៀបញៅនឹង្អាជី្វកមមញផសង្ៗកបុង្វស័ិយឧសាហកមមណដលរតឹមរតូវ និង្សមញហតុ    
ផល។  អបកក៏អាេណសវង្រកបុរគលិកណដលានការងារស្សញដៀង្ោប   ណដលជាធមមតាទទួល ន 
រ ក់ឈបួល៥ដុោល រកបុង្មួយទថង   ញធវើការរ ំបីញា៉ាង្កបុង្មួយទថង    និង្រ ំមួយទថងកបុង្មួយ        
ស ថ ហ៍ ញោយឈប់សរាកបរញិភារអាហ្គរទថងរតង់្រយៈញពលមួយញា៉ាង្កនលោះ។ ការអនុវតថ
លែទំង្ញនោះ រឺជាារតោឌ នណដលអាេជួ្យអបកកបុង្ការេរចា។ 

 
 
២. ការសរបើរាេម់ារតដ្ឋា ន ឬអំណះអំណាងក្នងុការចរចា 

េាប់ ញោលនញយ យ និង្ារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ញផសង្ៗអាេញរបើរ ស់  កបុង្
ការេរចាញដើមផីប ច្ុ ោះប ច្ូ លភារីាខ ង្ញទៀតថា អវីណដលអបកញសបើញឡើង្ញនោះរឺ រតឹមរតូវ និង្សម
ញហតុផល ។ 

 របសិនញបើអបកអាេបងាា ញថា អវីណដលអបកេង់្ ន និង្អវីណដលអបកញសបើញឡើង្ញនោះ រឺ
ណផែកញលើារតោឌ ន ដូញេបោះការញធវើណបបញនោះអាេជួ្យអបកកបុង្ការពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហរ
របស់អបកកបុង្ការេរចា។ 

 របសិនញបើអបកអាេបងាា ញថា អវីណដលភារីាខ ង្ញទៀតកំពុង្ទមទរញនោះរឺផធុយនឹង្
េាប់ឬញោលការត៍របស់ពួកញរផ្ទធ ល់ រញំោភសិទនិរបស់អបក ឬថាការអនុវតថ
ណដលមិនអាេទទួលយក នញៅកបុង្របញទសកមពុជា   ឬញៅជំុ្វញិពិភពញោក 
ដូញេបោះការបងាា ញឲ្យញ ើញណបបញនោះ អាេញធវើឲ្យញោលជំ្ហររបស់ភារីាខ ង្ញនោះេុោះ
ញែាយ។ 
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ប៉ាុនម នញា៉ាង្។ េាប់ និង្ញោលការត៍ទំង្ញនោះរឺជាារតោឌ នយ៉ាង្សំខាន់ ណដលអបករតូវ
យល់ដឹង្ និង្ញរបើរ ស់ញដើមផជួី្យញធវើឲ្យរ កដថា កិេចរពមញរពៀង្រតូវញធវើញឡើង្យ៉ាង្រតឹមរតូវ 
និង្សមញហតុផល។ 
           េំញ ោះបញ្ញា ណាក៏ញោយណដលកំពុង្ដំញតើ រការេរចា វាជារំនិតលែណដលរតូវណសវង្
យល់អំពីការអនុវតថលែៗ ណដលញរ នញធវើកបុង្សាទ នភាពស្សញដៀង្ោប ។ ឧទហរត៍ អបកអាេ
ណសវង្យល់ថា ញតើបុរគលិកណដលានការងារស្សញដៀង្អបកទទួល នរ ក់ណែប៉ាុនម ន ញោយ
ញរបៀបញធៀបញៅនឹង្អាជី្វកមមញផសង្ៗកបុង្វស័ិយឧសាហកមមណដលរតឹមរតូវ និង្សមញហតុ    
ផល។  អបកក៏អាេណសវង្រកបុរគលិកណដលានការងារស្សញដៀង្ោប   ណដលជាធមមតាទទួល ន 
រ ក់ឈបួល៥ដុោល រកបុង្មួយទថង   ញធវើការរ ំបីញា៉ាង្កបុង្មួយទថង    និង្រ ំមួយទថងកបុង្មួយ        
ស ថ ហ៍ ញោយឈប់សរាកបរញិភារអាហ្គរទថងរតង់្រយៈញពលមួយញា៉ាង្កនលោះ។ ការអនុវតថ
លែទំង្ញនោះ រឺជាារតោឌ នណដលអាេជួ្យអបកកបុង្ការេរចា។ 

 
 
២. ការសរបើរាេម់ារតដ្ឋា ន ឬអំណះអំណាងក្នងុការចរចា 

េាប់ ញោលនញយ យ និង្ារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ញផសង្ៗអាេញរបើរ ស់  កបុង្
ការេរចាញដើមផីប ច្ុ ោះប ច្ូ លភារីាខ ង្ញទៀតថា អវីណដលអបកញសបើញឡើង្ញនោះរឺ រតឹមរតូវ និង្សម
ញហតុផល ។ 

 របសិនញបើអបកអាេបងាា ញថា អវីណដលអបកេង់្ ន និង្អវីណដលអបកញសបើញឡើង្ញនោះ រឺ
ណផែកញលើារតោឌ ន ដូញេបោះការញធវើណបបញនោះអាេជួ្យអបកកបុង្ការពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហរ
របស់អបកកបុង្ការេរចា។ 

 របសិនញបើអបកអាេបងាា ញថា អវីណដលភារីាខ ង្ញទៀតកំពុង្ទមទរញនោះរឺផធុយនឹង្
េាប់ឬញោលការត៍របស់ពួកញរផ្ទធ ល់ រញំោភសិទនិរបស់អបក ឬថាការអនុវតថ
ណដលមិនអាេទទួលយក នញៅកបុង្របញទសកមពុជា   ឬញៅជំុ្វញិពិភពញោក 
ដូញេបោះការបងាា ញឲ្យញ ើញណបបញនោះ អាេញធវើឲ្យញោលជំ្ហររបស់ភារីាខ ង្ញនោះេុោះ
ញែាយ។ 
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ការញរបើរ ស់សិទនិរបស់អបកកបុង្ការេរចា 
អបករបផីរតូវានញោលបំតង្រកកិេចរពមញរពៀង្មួយណដលញោរពេាប់ និង្សិទនិ

របស់អបក និង្ណផែកញលើការអនុវតថលែ។ ប៉ាុណនថវាមិនញេោះណតងាយស្សួលកបុង្ការប ច្ុ ោះប ច្ូ ល
ភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យញរបើរ ស់ារតោឌ នទំង្ញនោះញទ។ របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀតបដិញសធ
មិនរពមញធវើដូញចាប ោះញទ ញពលញនោះអបកអាេប្ឈប់ការេរចា ញហើយញរបើរ ស់ការតស ូមតិ
ណបបញផសង្ញដើមផោីក់សាព ធញលើភារីញនោះឲ្យេរចាញោយយុតថិធម៌។ 

 
ឧទហរត៍  អបកអាេនិយយញៅកាន់បណាថ ញផសពវផាយព័ត៌ាន និង្ញរៀបេំការ

ោក់ញតថិ ឬការតវា៉ា  អបកក៍អាេពិចារណាទក់ទង្ញមធាវ ី ឬអង្គការមិនណមនរោឌ ភិ ល    
ជំ្នួយណផបកេាប់ ញដើមផពិីញរោោះញយបល់អំពីការញឡើង្តុោការ របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀត
រញំោភេាប់និង្សិទនិរបស់អបក។ 

 
 
ជំ្ហ្គនទី២៖ ពនយល់អំពីការេរចា ក់ព័ននេាា រដំណំា និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួ 
 
 ពនយល់ថា អបកនឹង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាពីររកុម។ រកុមមួយនឹង្ទទួល នការ
ណតនំអំពីការញដើរតួញធវើជាាច ស់ និង្អបកររប់ររង្កសិោឌ នយ៉ាង្ធំមួយ ណដលកំពុង្
ជួ្លកមមករជាញរេើននក់។ រកុមមួយញទៀតនឹង្ទទួល នការណតនំអំពី ការញដើរតួ
ញធវើជាកសិករពីរនក់ណដលកំពុង្ណសវង្រកការងារញធវើញៅកសិោឌ នញនោះ។ 

 រកុមនីមួយៗានញពល១៥នទីកបុង្ការអានការណតនំញនោះ និង្ញរតៀមែលួនញដើមផី
េូលរមួេរចា។ ញពលញរតៀមែលួន រកុមទំង្អស់របផរិីតអំពីជំ្នញណដលពួកញរ ន
ញរៀន និង្ញផ្ទថ តញលើការរិតអំពីារតោឌ នណដល ក់ព័នន។ កបុង្ការេរចាញនោះ រកុម
អាេញរបើរ ស់ការណតនំញនោះញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លភារីាខ ង្ញទៀត ឲ្យ្នដល់ការ
សញរមេកិេចរពមញរពៀង្មួយណដលរតឹមរតូវនិង្សមញហតុផល។ 

 ញរកាយមក        សាជិ្កកបុង្រកុមណដលញដើរតួជានិញយជ្ក        រតូវផគូផគង្ជាមួយ    
សាជិ្កកបុង្រកុមណដលញដើរតួជាកមមករកសិោឌ នញនោះ។ ទំង្អស់ោប ានញពល១៥
នទីកបុង្ការេរចាញដើមផី្ នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្។ 

 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាពីររកុម។ រតូវរ កដថា រកុមនីមួយៗរតូវានសាជិ្ក
េំនួនរូ។ របសិនញបើានអបកេូលរមួបណនទម ញរអាេេូលរមួជាមួយរកុម ន។ ណេក
ឯកសារទី១ញៅរកុម១ និង្ឯកសារទី២ ញៅរកុម២។ 

 សូមឲ្យរកុមនីមួយរកាការណតនំញនោះជាសាង ត់។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៣.  អបកេូលរមួញរតៀមែលួន  
 

 រតូវរ កដថា អបកទំង្អស់ោប យល់អំពីែលឹមសារទនការណតនំញនោះ។ របសិនញបើ
ានអបកេូលរមួមិនញេោះអាន សំុឲ្យនរណាាប ក់អានការណតនំញនោះ។ 

 រឭំករ ប់អបកេូលរមួថា ពួកញររួររិតអំពីជំ្នញណដលែលួន នញរៀន និង្ញផ្ទថ តជា
ពិញសសញលើារតោឌ ន ក់ព័ននណដលពួកញរអាេញរបើរ ស់ ញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លភារី
ាខ ង្ញទៀតឲ្យ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ណដលរតឹមរតវូ     និង្សមញហតុ 
ផល។ 

ជំ្ហ្គនទី៤. ការេរចា  
 
 សាជិ្ករកុមនិញយជ្កាប ក់ៗ រតូវចាប់រូជាមួយសាជិ្ករកុមកមមករកសិោឌ ន 
ញហើយរ ប់ពួកោត់ឲ្យចាប់ញផថើមការេរចា។ 

 ១០នទីញរកាយមក រ ប់ញៅរកុមេរចាថា ពួកោត់សល់ញពលណត៥នទីញទៀត
ប៉ាុញណាត ោះញដើមផេីរចាោប ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្។ 

 ១៥នទីញរកាយ សំុឲ្យអបកេូលរមួប្ឈប់ការេរចា ញហើយរតឡប់ញៅកណនលង្អង្គុយ
ញរៀង្ៗែលួនវញិ។ 

ជំ្ហ្គនទី៥. ការពិភាកា 
 
 ញសបើឲ្យរកុមនីមួយៗញលើកទដ របសិនញបើពួកោត់្នដល់ការសញរមេកិេចរពម
ញរពៀង្។  បនធ ប់មកសំុឲ្យពួកោត់ញលើកទដ    របសិនញបើកពួកោត់ញពញេិតថនឹង្កិេច
រពមញរពៀង្ញនោះ។ 



111សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

ការញរបើរ ស់សិទនិរបស់អបកកបុង្ការេរចា 
អបករបផីរតូវានញោលបំតង្រកកិេចរពមញរពៀង្មួយណដលញោរពេាប់ និង្សិទនិ

របស់អបក និង្ណផែកញលើការអនុវតថលែ។ ប៉ាុណនថវាមិនញេោះណតងាយស្សួលកបុង្ការប ច្ុ ោះប ច្ូ ល
ភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យញរបើរ ស់ារតោឌ នទំង្ញនោះញទ។ របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀតបដិញសធ
មិនរពមញធវើដូញចាប ោះញទ ញពលញនោះអបកអាេប្ឈប់ការេរចា ញហើយញរបើរ ស់ការតស ូមតិ
ណបបញផសង្ញដើមផោីក់សាព ធញលើភារីញនោះឲ្យេរចាញោយយុតថិធម៌។ 

 
ឧទហរត៍  អបកអាេនិយយញៅកាន់បណាថ ញផសពវផាយព័ត៌ាន និង្ញរៀបេំការ

ោក់ញតថិ ឬការតវា៉ា  អបកក៍អាេពិចារណាទក់ទង្ញមធាវ ី ឬអង្គការមិនណមនរោឌ ភិ ល    
ជំ្នួយណផបកេាប់ ញដើមផពិីញរោោះញយបល់អំពីការញឡើង្តុោការ របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀត
រញំោភេាប់និង្សិទនិរបស់អបក។ 

 
 
ជំ្ហ្គនទី២៖ ពនយល់អំពីការេរចា ក់ព័ននេាា រដំណំា និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួ 
 
 ពនយល់ថា អបកនឹង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាពីររកុម។ រកុមមួយនឹង្ទទួល នការ
ណតនំអំពីការញដើរតួញធវើជាាច ស់ និង្អបកររប់ររង្កសិោឌ នយ៉ាង្ធំមួយ ណដលកំពុង្
ជួ្លកមមករជាញរេើននក់។ រកុមមួយញទៀតនឹង្ទទួល នការណតនំអំពី ការញដើរតួ
ញធវើជាកសិករពីរនក់ណដលកំពុង្ណសវង្រកការងារញធវើញៅកសិោឌ នញនោះ។ 

 រកុមនីមួយៗានញពល១៥នទីកបុង្ការអានការណតនំញនោះ និង្ញរតៀមែលួនញដើមផី
េូលរមួេរចា។ ញពលញរតៀមែលួន រកុមទំង្អស់របផរិីតអំពីជំ្នញណដលពួកញរ ន
ញរៀន និង្ញផ្ទថ តញលើការរិតអំពីារតោឌ នណដល ក់ព័នន។ កបុង្ការេរចាញនោះ រកុម
អាេញរបើរ ស់ការណតនំញនោះញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លភារីាខ ង្ញទៀត ឲ្យ្នដល់ការ
សញរមេកិេចរពមញរពៀង្មួយណដលរតឹមរតូវនិង្សមញហតុផល។ 

 ញរកាយមក        សាជិ្កកបុង្រកុមណដលញដើរតួជានិញយជ្ក        រតូវផគូផគង្ជាមួយ    
សាជិ្កកបុង្រកុមណដលញដើរតួជាកមមករកសិោឌ នញនោះ។ ទំង្អស់ោប ានញពល១៥
នទីកបុង្ការេរចាញដើមផី្ នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្។ 

 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាពីររកុម។ រតូវរ កដថា រកុមនីមួយៗរតូវានសាជិ្ក
េំនួនរូ។ របសិនញបើានអបកេូលរមួបណនទម ញរអាេេូលរមួជាមួយរកុម ន។ ណេក
ឯកសារទី១ញៅរកុម១ និង្ឯកសារទី២ ញៅរកុម២។ 

 សូមឲ្យរកុមនីមួយរកាការណតនំញនោះជាសាង ត់។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៣.  អបកេូលរមួញរតៀមែលួន  
 

 រតូវរ កដថា អបកទំង្អស់ោប យល់អំពីែលឹមសារទនការណតនំញនោះ។ របសិនញបើ
ានអបកេូលរមួមិនញេោះអាន សំុឲ្យនរណាាប ក់អានការណតនំញនោះ។ 

 រឭំករ ប់អបកេូលរមួថា ពួកញររួររិតអំពីជំ្នញណដលែលួន នញរៀន និង្ញផ្ទថ តជា
ពិញសសញលើារតោឌ ន ក់ព័ននណដលពួកញរអាេញរបើរ ស់ ញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លភារី
ាខ ង្ញទៀតឲ្យ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ណដលរតឹមរតវូ     និង្សមញហតុ 
ផល។ 

ជំ្ហ្គនទី៤. ការេរចា  
 
 សាជិ្ករកុមនិញយជ្កាប ក់ៗ រតូវចាប់រូជាមួយសាជិ្ករកុមកមមករកសិោឌ ន 
ញហើយរ ប់ពួកោត់ឲ្យចាប់ញផថើមការេរចា។ 

 ១០នទីញរកាយមក រ ប់ញៅរកុមេរចាថា ពួកោត់សល់ញពលណត៥នទីញទៀត
ប៉ាុញណាត ោះញដើមផេីរចាោប ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្។ 

 ១៥នទីញរកាយ សំុឲ្យអបកេូលរមួប្ឈប់ការេរចា ញហើយរតឡប់ញៅកណនលង្អង្គុយ
ញរៀង្ៗែលួនវញិ។ 

ជំ្ហ្គនទី៥. ការពិភាកា 
 
 ញសបើឲ្យរកុមនីមួយៗញលើកទដ របសិនញបើពួកោត់្នដល់ការសញរមេកិេចរពម
ញរពៀង្។  បនធ ប់មកសំុឲ្យពួកោត់ញលើកទដ    របសិនញបើកពួកោត់ញពញេិតថនឹង្កិេច
រពមញរពៀង្ញនោះ។ 
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 សួររកុមនីមួយៗណដល ន្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ថា ញតើពួកោត់
 នសញរមេកិេចរពមញរពៀង្អវីែលោះ។ សួរថា ញតើការេរចា និង្កិេចរពមញរពៀង្េុង្
ញរកាយញនោះណផែកញលើារតោឌ នទនការេរចាណដរឬញទ? ញតើពួកោត់ នញរបើេាប់ និង្
សិទនិទំង្ញនោះយ៉ាង្ដូេញមឋេ ញដើមផីប ច្ុ ោះប ច្ូ លភារីាខ ង្ញទៀត ឲ្យ្នដល់ការ
សញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញោយរតឹមរតូវ និង្សមញហតុផល? 

 អបកអាេសួររកុមណដលមិន ន្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ថា ញតើរកុម
ាន នញរបើរ ស់ារតោឌ នកបុង្ការេរចាណដរ ឬញទ។ ញតើមូលញហតុអវីែលោះណដលពួក
ោត់រិតថា ពួកោត់មិន ន្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្? 

 សួរថាញតើ ាននរណាាប ក់ នរំរាមញធវើការតស ូមតិ ញដើមផជីាការោបសង្ាត់ឲ្យភារី
ាខ ង្ញទៀតរពមេរចាញោយរតឹមរតូវណដរ ឬញទ។ 

 ញតើអបកេូលរមួ នញរៀនអវីែលោះពីការេរចាណដលពួកោត់ នេូលរមួញនោះ? ញតើញៅ
ញពលញរកាយ ពួកោត់នឹង្ញធវើអវីែលោះញផសង្ពីញនោះ? 

 
ជំ្ហ្គនទី៦. សំតួរបំផុសរំនិតអំពីារតោឌ ន ក់ព័នននឹង្ការបញតថ ញញេញ 
 
 សួរញៅអបកេូលរមួថា  របសិនញបើពួកោត់អាេរិតអំពីារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ 
ណា ណដលពួកោត់រិតថាយកញៅញរបើ នជាមួយនឹង្ករតីទនការបញតថ ញញេញ 
និង្ការផ្ទល ស់ទីលំញៅ។ 

 ជំ្រញុឲ្យអបកេូលរមួជ្ណជ្កអំពីេាប់ និង្សិទនិមនុសសណដលពួកញរធាល ប់ឮ។ 

 អបកអាេសួរ របសិនញបើពួកញរអាេរិតអំពីការអនុវតថលែៗ កបុង្របញទសកមពុជា ឬ
របញទសញផសង្ៗញទៀត (អាេជាករតីសិកាពីញមញរៀនញផសង្ញទៀត)។ 

 សួរថា របសិនញបើពួកញរអាេរិតារតោឌ នញផសង្ៗញទៀតណដលយកញៅញរបើ ន។ 

 
 
 

ជំ្ហ្គនទី៧. ណតនំព័ត៌ានកបុង្ណផបកទី ៣ 
វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 

 ការណសវង្រកព័ត៌ានអំពីេាប់កមពុជា និង្េាប់សិទនិមនុសសអនថរជាតិណដលអាេ 
យកញៅញរបើជាមួយនឹង្ការបញតថ ញញេញ ណដលជាណផបកមួយយ៉ាង្សំខាន់កបុង្ការ
ញរតៀមែលួនេូលរមួកបុង្ការេរចា។ 

 ការណសវង្រកព័ត៌ានទនការអនុវតថលែ និង្ារតោឌ ន ឬអំតោះអំណាង្ញផសង្ៗញទៀត
ញៅកបុង្សាទ នភាពរបហ្គក់របណហលោប ញៅរបញទសកមពុជា និង្របញទសដទទញទៀត 
ជាណផបកយ៉ាង្សំខាន់សរាប់ការញរតៀមែលួនេូលរមួការេរចា។ 

ចំណា៖ំ  របសិនញបើអបកេូលរមួជាជ្នជាតិញដើមភារតិេ រតូវញផ្ទថ តញៅ  ញលើសិទនិជាពិញសស
របស់ពួកោត់ ដូេជា សិទនិផថល់ឲ្យ ឬដកហូត    ការរពមញរពៀង្ញោយញសរ ីនិង្ការទទួល
 នព័ត៌ានជាមុន អំពីរាល់រញរាង្ទំង្ទាយណាណដលប៉ាោះ ល់ដល់ដី និង្ធនធាន
ទំង្ទាយរបស់ពួកោត់ ។ 

 
៣.ការថ្េវងរក្មារតដ្ឋា នេតពីីការបសណត ញសចញ 
 

ណផបកយ៉ាង្សំខាន់មួយកបុង្ការញរតៀមែលួនញដើមផេូីលរមួការេរចា រឺការណសវង្រការត
ោឌ នណដលអាេយកមកញរបើជាមួយនឹង្សាទ នភាពរបស់អបក។ ារតោឌ នអាេ នមកពី  
សហរមន៍របស់អបក ញែតថរបស់អបក ពីររប់ទីកណនលង្ទនរបញទសកមពុជា ឬពីរបញទសញផសង្ៗ
កបុង្តំបន់ និង្ជំុ្វញិពិភពញោក។ 

វាានារតោឌ នជាញរេើនណដលអាេយកមកញរបើជាមួយនឹង្ការបញតថ ញញេញ ណដល
អាេញរបើរ ស់ញដើមផពីរងឹ្ង្ជំ្ហររបស់អបកកបុង្ការេរចា។ 
ឧទហរត៍៖ េាប់កមពុជាណដល ក់ព័ននរមួាន៖ 

 រដឌធមមនុ ដ្ 
 េាប់ភូមិ ល(ឆ្ប ំ២០០១) 
 េាប់អសាមិករត៍(ឆ្ប ំ២០១០) 
 អនុរកិតយសថីពីដីសមផទនញសដឌកិេច(ឆ្ប ំ២០០៥) 
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 សួររកុមនីមួយៗណដល ន្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ថា ញតើពួកោត់
 នសញរមេកិេចរពមញរពៀង្អវីែលោះ។ សួរថា ញតើការេរចា និង្កិេចរពមញរពៀង្េុង្
ញរកាយញនោះណផែកញលើារតោឌ នទនការេរចាណដរឬញទ? ញតើពួកោត់ នញរបើេាប់ និង្
សិទនិទំង្ញនោះយ៉ាង្ដូេញមឋេ ញដើមផីប ច្ុ ោះប ច្ូ លភារីាខ ង្ញទៀត ឲ្យ្នដល់ការ
សញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញោយរតឹមរតូវ និង្សមញហតុផល? 

 អបកអាេសួររកុមណដលមិន ន្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ថា ញតើរកុម
ាន នញរបើរ ស់ារតោឌ នកបុង្ការេរចាណដរ ឬញទ។ ញតើមូលញហតុអវីែលោះណដលពួក
ោត់រិតថា ពួកោត់មិន ន្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្? 

 សួរថាញតើ ាននរណាាប ក់ នរំរាមញធវើការតស ូមតិ ញដើមផជីាការោបសង្ាត់ឲ្យភារី
ាខ ង្ញទៀតរពមេរចាញោយរតឹមរតូវណដរ ឬញទ។ 

 ញតើអបកេូលរមួ នញរៀនអវីែលោះពីការេរចាណដលពួកោត់ នេូលរមួញនោះ? ញតើញៅ
ញពលញរកាយ ពួកោត់នឹង្ញធវើអវីែលោះញផសង្ពីញនោះ? 

 
ជំ្ហ្គនទី៦. សំតួរបំផុសរំនិតអំពីារតោឌ ន ក់ព័នននឹង្ការបញតថ ញញេញ 
 
 សួរញៅអបកេូលរមួថា  របសិនញបើពួកោត់អាេរិតអំពីារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ 
ណា ណដលពួកោត់រិតថាយកញៅញរបើ នជាមួយនឹង្ករតីទនការបញតថ ញញេញ 
និង្ការផ្ទល ស់ទីលំញៅ។ 

 ជំ្រញុឲ្យអបកេូលរមួជ្ណជ្កអំពីេាប់ និង្សិទនិមនុសសណដលពួកញរធាល ប់ឮ។ 

 អបកអាេសួរ របសិនញបើពួកញរអាេរិតអំពីការអនុវតថលែៗ កបុង្របញទសកមពុជា ឬ
របញទសញផសង្ៗញទៀត (អាេជាករតីសិកាពីញមញរៀនញផសង្ញទៀត)។ 

 សួរថា របសិនញបើពួកញរអាេរិតារតោឌ នញផសង្ៗញទៀតណដលយកញៅញរបើ ន។ 

 
 
 

ជំ្ហ្គនទី៧. ណតនំព័ត៌ានកបុង្ណផបកទី ៣ 
វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 

 ការណសវង្រកព័ត៌ានអំពីេាប់កមពុជា និង្េាប់សិទនិមនុសសអនថរជាតិណដលអាេ 
យកញៅញរបើជាមួយនឹង្ការបញតថ ញញេញ ណដលជាណផបកមួយយ៉ាង្សំខាន់កបុង្ការ
ញរតៀមែលួនេូលរមួកបុង្ការេរចា។ 

 ការណសវង្រកព័ត៌ានទនការអនុវតថលែ និង្ារតោឌ ន ឬអំតោះអំណាង្ញផសង្ៗញទៀត
ញៅកបុង្សាទ នភាពរបហ្គក់របណហលោប ញៅរបញទសកមពុជា និង្របញទសដទទញទៀត 
ជាណផបកយ៉ាង្សំខាន់សរាប់ការញរតៀមែលួនេូលរមួការេរចា។ 

ចំណា៖ំ  របសិនញបើអបកេូលរមួជាជ្នជាតិញដើមភារតិេ រតូវញផ្ទថ តញៅ  ញលើសិទនិជាពិញសស
របស់ពួកោត់ ដូេជា សិទនិផថល់ឲ្យ ឬដកហូត    ការរពមញរពៀង្ញោយញសរ ីនិង្ការទទួល
 នព័ត៌ានជាមុន អំពីរាល់រញរាង្ទំង្ទាយណាណដលប៉ាោះ ល់ដល់ដី និង្ធនធាន
ទំង្ទាយរបស់ពួកោត់ ។ 

 
៣.ការថ្េវងរក្មារតដ្ឋា នេតពីីការបសណត ញសចញ 
 

ណផបកយ៉ាង្សំខាន់មួយកបុង្ការញរតៀមែលួនញដើមផេូីលរមួការេរចា រឺការណសវង្រការត
ោឌ នណដលអាេយកមកញរបើជាមួយនឹង្សាទ នភាពរបស់អបក។ ារតោឌ នអាេ នមកពី  
សហរមន៍របស់អបក ញែតថរបស់អបក ពីររប់ទីកណនលង្ទនរបញទសកមពុជា ឬពីរបញទសញផសង្ៗ
កបុង្តំបន់ និង្ជំុ្វញិពិភពញោក។ 

វាានារតោឌ នជាញរេើនណដលអាេយកមកញរបើជាមួយនឹង្ការបញតថ ញញេញ ណដល
អាេញរបើរ ស់ញដើមផពីរងឹ្ង្ជំ្ហររបស់អបកកបុង្ការេរចា។ 
ឧទហរត៍៖ េាប់កមពុជាណដល ក់ព័ននរមួាន៖ 

 រដឌធមមនុ ដ្ 
 េាប់ភូមិ ល(ឆ្ប ំ២០០១) 
 េាប់អសាមិករត៍(ឆ្ប ំ២០១០) 
 អនុរកិតយសថីពីដីសមផទនញសដឌកិេច(ឆ្ប ំ២០០៥) 



114 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

របសិនញបើអបកានសិទនិញលើដីធលីរបស់អបកញោយញយង្តាមេាប់ទំង្ញនោះ អបកអាេញរបើ 
រ ស់េាប់ទំង្ញនោះញដើមផីពរងឹ្ង្ជំ្ហររបស់អបកកបុង្ការេរចា។ អបកអាេញសបើរសំុអង្គការញរៅ
រោឌ ភិ លជួ្យពនយល់អបកអំពីេាប់ណាណដល ក់ព័ននញៅនឹង្សាទ នភាពរបស់អបក។ 
 

ការញរបើរ ស់េាប់សថីពីសិទនិមនុសសញដើមផពីរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក 
វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបករតវូដឹង្ថា ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំរឺ 

ែុសេាប់អនថជាតិ។ 
 
កតិកាសញ្ញដ សថីពីសិទនិញសដឌកិេច សង្គម និង្វបផធម៌ រឺជាសននិសញ្ញដ អនថរជាតិណដល 

រោឌ ភិ លទនរពោះរាជាណាេរកកមពុជា នេុោះហតទញលខា និង្សនាថានឹង្ញោរពតាម។  
ារតា១១ ទនកតិកាសញ្ញដ ញនោះតរមូវឲ្យរដឌហតទញលែី “ ទទួលសាគ ល់សិទនិរបស់បុរគលររប់
របូកបុង្ការទទួល នជី្វភាពរស់ញៅសមរមយ និង្តាមារតោឌ នសរាប់ែលួនោត់ផ្ទធ ល់ 
និង្ររួសារ រមួាន អាហ្គរ សំញលៀកបំ ក់ លំញៅឋានសមរមយ និង្បនថការញធវើញអាយ 
របញសើរញទផើង្នូវជី្វភាព” ។  ារតាញនោះានន័យថា រោឌ ភិ លរតូវណតការ ររបជាជ្ន
របស់ែលួនពីការបញតថ ញញោយបង្ខំ ណដលនឹង្ញធវើញអាយលកខែតឍ រស់ញៅរបស់ពួកោត់
កាន់ ណតអារកក់។ 

ញយង្ញៅតាមរតៈកាម ធិការអង្គការសហរបជាជាតិ សិទនិញសដឌកិេច សង្គមកិេច 
និង្វបផធម៌ ណដលអបកទទួលែុសរតូវញៅញលើកតិកាសញ្ញដ ញនោះ៖  

     សទិតញរកាមេាប់អនថរជាតិ ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំរឺជាសកមមភាពែុសេាប់។ 
ញនោះ ញបើញយង្តាមរតៈកមមការជំ្នញទនអង្គការសហរបជាជាតិ។ 

 ការបញតថ ញញេញអាេរបរពឹតថញៅ ន ណតកបុង្ករតីណដលចំា េ់បំផុតណត
ប៉ាុញណាត ោះ ឧទហរត៍ ញៅញពលណដលានរញរាង្អភិវឌណណដលបំញរ ើឲ្យផល
របញយជ្ន៍សាធារតៈពិតរ កដ។ 

 ការបញតថ ញញេញអាេញកើតញឡើង្ ន ណតកបុង្ករតីណដលោម នមញធា យណា
អាេ ញជ្ៀសវាង្ នណតប៉ាុញណាត ោះ។ ឧទហរត៍ ការញរៀបេំរញរាង្ញឡើង្វញិ ឬ
ណសវង្រកជ្ញរមើសញផសង្ៗណដលមិនតរមូវញអាយានការបញតថ ញញេញ។ 

 មុនញពលអនុវតថការបញតថ ញញេញ រោឌ ភិ លានកាតពវកិេចធានថា៖ 
 ព័ត៌ានសឋីពីការបញតថ ញញេញ និង្មូលញហតុសរាប់ការបញតថ ញញេញរតូវ ន
របកាសជូ្នដំតឹង្ដល់របជាពលរដឌណដលរង្ ផលប៉ាោះ ល់។ 

 របជាពលរដឌណដលទទួលរង្ផលប៉ាោះ ល់រតូវ នពិញរោោះញយបល់យ៉ាង្រតឹមរតូវ។ 

 ានរបកាសញសេកឋីជូ្នដំតឹង្ររប់រោន់ និង្សមញហតុផលមុនញពលអនុវតថការ  
បញតថ ញញេញ។ 

 ផថល់សំតង្សមរមយញដើមផីធានថា របជាពលរដឌអាេទទួល នលំញៅោឌ ន និង្ដី
ធលីណដលជាជ្ញរមើសកបុង្ការទទួលយក។ របជាពលរដឌរតូវណតអាេរកា ឬញលើក
កមពស់ករមិតជី្វភាពរស់ញៅរបស់ែលួន។ សំតង្អាេញធវើញឡើង្កបុង្ទរមង់្ជារ ក់ ដី
ធលី លំញៅោឌ ន និង្ការោំរទញផសង្ៗញទៀត។ 

ជ្នជាតិញដើមភារតិេានសិទនិជាក់ោក់សទិតញរកាមេាប់អនថរជាតិ។ សិទនិទំង្
ញនោះរតូវ នពនយល់ញៅកបុង្ញសេកថីរបកាសទនអង្គការសហរបជាជាតិ រតង់្េំនុេ សិទនិ
របស់ជ្នជាតិញដើមភារិតិេ ណដលរោឌ ភិ លកមពុជា និង្រោឌ ភិ លដទទៗញទៀត ន      
ោំរទ។  ញសេកថីរបកាសញនោះ ននិយយថា សហរមន៍ជ្នជាតិញដើមភារិតិេានសិទនិ
កបុង្ការផថល់ ឬការមិនរពមញរពៀង្ញោយញសរ ី និង្ទទួល នព័ត៌ានររប់រោន់ជាមុន
សរាប់ ររប់រញរាង្ណដលប៉ាោះ ល់ដីធលី ណដនដី និង្ធនធានរបស់ពួកោត់។ ញនោះរឺាន
ន័យថា សហរមន៍ជ្នជាតិភារតិេានសិទនិនិយយថា “ញទ“ ញៅការផ្ទល ស់បថូរទីលំញៅថមី
ណាណដលរបឆំ្ង្បំតង្របស់ពួកោត់ ឬការប៉ាោះ ល់ញផសង្ៗញទៀតញៅដីរបស់ពួកោត់ 
និង្ធនធានធមមជាតិណដលពួកោត់មិន នយល់រពម។ 

 
អបកអាេណសវង្យល់ផង្ណដរថាអវីជាការអនុវតថលែៗ  កបុង្របញទសជំុ្វញិពិភពញោកកបុង្

ករតីទនការបញតថ ញញេញ ។ ញតើអវីជា ដំញណាោះស្សាយ ណដលានការទេបរបឌិត និង្រតឹមរតវូ 
ណដលរតវូ ន ញរបើរ ស់ ជំុ្វញិពិភពញោក ញហើយ នបងាា ញញអាយញ ើញថា សិទនិរបស់ 
របជាពលរដឌរតូវ នញោរព?  

ព័ត៌ានលែបំផុតទនការអនុវតថមិនណមនជាការបញតថ ញរបជាពលរដឌញទ ប៉ាុណនថវាជា
ដំញណាោះស្សាយណដលអនុញ្ញដ តឲ្យសហរមន៍រកា ននូវការអភិវឌណញៅនឹង្កណនលង្ ឬញៅជិ្ត



115សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

របសិនញបើអបកានសិទនិញលើដីធលីរបស់អបកញោយញយង្តាមេាប់ទំង្ញនោះ អបកអាេញរបើ 
រ ស់េាប់ទំង្ញនោះញដើមផីពរងឹ្ង្ជំ្ហររបស់អបកកបុង្ការេរចា។ អបកអាេញសបើរសំុអង្គការញរៅ
រោឌ ភិ លជួ្យពនយល់អបកអំពីេាប់ណាណដល ក់ព័ននញៅនឹង្សាទ នភាពរបស់អបក។ 
 

ការញរបើរ ស់េាប់សថីពីសិទនិមនុសសញដើមផពីរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក 
វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបករតវូដឹង្ថា ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំរឺ 

ែុសេាប់អនថជាតិ។ 
 
កតិកាសញ្ញដ សថីពីសិទនិញសដឌកិេច សង្គម និង្វបផធម៌ រឺជាសននិសញ្ញដ អនថរជាតិណដល 

រោឌ ភិ លទនរពោះរាជាណាេរកកមពុជា នេុោះហតទញលខា និង្សនាថានឹង្ញោរពតាម។  
ារតា១១ ទនកតិកាសញ្ញដ ញនោះតរមូវឲ្យរដឌហតទញលែី “ ទទួលសាគ ល់សិទនិរបស់បុរគលររប់
របូកបុង្ការទទួល នជី្វភាពរស់ញៅសមរមយ និង្តាមារតោឌ នសរាប់ែលួនោត់ផ្ទធ ល់ 
និង្ររួសារ រមួាន អាហ្គរ សំញលៀកបំ ក់ លំញៅឋានសមរមយ និង្បនថការញធវើញអាយ 
របញសើរញទផើង្នូវជី្វភាព” ។  ារតាញនោះានន័យថា រោឌ ភិ លរតូវណតការ ររបជាជ្ន
របស់ែលួនពីការបញតថ ញញោយបង្ខំ ណដលនឹង្ញធវើញអាយលកខែតឍ រស់ញៅរបស់ពួកោត់
កាន់ ណតអារកក់។ 

ញយង្ញៅតាមរតៈកាម ធិការអង្គការសហរបជាជាតិ សិទនិញសដឌកិេច សង្គមកិេច 
និង្វបផធម៌ ណដលអបកទទួលែុសរតូវញៅញលើកតិកាសញ្ញដ ញនោះ៖  

     សទិតញរកាមេាប់អនថរជាតិ ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំរឺជាសកមមភាពែុសេាប់។ 
ញនោះ ញបើញយង្តាមរតៈកមមការជំ្នញទនអង្គការសហរបជាជាតិ។ 

 ការបញតថ ញញេញអាេរបរពឹតថញៅ ន ណតកបុង្ករតីណដលចំា េ់បំផុតណត
ប៉ាុញណាត ោះ ឧទហរត៍ ញៅញពលណដលានរញរាង្អភិវឌណណដលបំញរ ើឲ្យផល
របញយជ្ន៍សាធារតៈពិតរ កដ។ 

 ការបញតថ ញញេញអាេញកើតញឡើង្ ន ណតកបុង្ករតីណដលោម នមញធា យណា
អាេ ញជ្ៀសវាង្ នណតប៉ាុញណាត ោះ។ ឧទហរត៍ ការញរៀបេំរញរាង្ញឡើង្វញិ ឬ
ណសវង្រកជ្ញរមើសញផសង្ៗណដលមិនតរមូវញអាយានការបញតថ ញញេញ។ 

 មុនញពលអនុវតថការបញតថ ញញេញ រោឌ ភិ លានកាតពវកិេចធានថា៖ 
 ព័ត៌ានសឋីពីការបញតថ ញញេញ និង្មូលញហតុសរាប់ការបញតថ ញញេញរតូវ ន
របកាសជូ្នដំតឹង្ដល់របជាពលរដឌណដលរង្ ផលប៉ាោះ ល់។ 

 របជាពលរដឌណដលទទួលរង្ផលប៉ាោះ ល់រតូវ នពិញរោោះញយបល់យ៉ាង្រតឹមរតូវ។ 

 ានរបកាសញសេកឋីជូ្នដំតឹង្ររប់រោន់ និង្សមញហតុផលមុនញពលអនុវតថការ  
បញតថ ញញេញ។ 

 ផថល់សំតង្សមរមយញដើមផីធានថា របជាពលរដឌអាេទទួល នលំញៅោឌ ន និង្ដី
ធលីណដលជាជ្ញរមើសកបុង្ការទទួលយក។ របជាពលរដឌរតូវណតអាេរកា ឬញលើក
កមពស់ករមិតជី្វភាពរស់ញៅរបស់ែលួន។ សំតង្អាេញធវើញឡើង្កបុង្ទរមង់្ជារ ក់ ដី
ធលី លំញៅោឌ ន និង្ការោំរទញផសង្ៗញទៀត។ 

ជ្នជាតិញដើមភារតិេានសិទនិជាក់ោក់សទិតញរកាមេាប់អនថរជាតិ។ សិទនិទំង្
ញនោះរតូវ នពនយល់ញៅកបុង្ញសេកថីរបកាសទនអង្គការសហរបជាជាតិ រតង់្េំនុេ សិទនិ
របស់ជ្នជាតិញដើមភារិតិេ ណដលរោឌ ភិ លកមពុជា និង្រោឌ ភិ លដទទៗញទៀត ន      
ោំរទ។  ញសេកថីរបកាសញនោះ ននិយយថា សហរមន៍ជ្នជាតិញដើមភារិតិេានសិទនិ
កបុង្ការផថល់ ឬការមិនរពមញរពៀង្ញោយញសរ ី និង្ទទួល នព័ត៌ានររប់រោន់ជាមុន
សរាប់ ររប់រញរាង្ណដលប៉ាោះ ល់ដីធលី ណដនដី និង្ធនធានរបស់ពួកោត់។ ញនោះរឺាន
ន័យថា សហរមន៍ជ្នជាតិភារតិេានសិទនិនិយយថា “ញទ“ ញៅការផ្ទល ស់បថូរទីលំញៅថមី
ណាណដលរបឆំ្ង្បំតង្របស់ពួកោត់ ឬការប៉ាោះ ល់ញផសង្ៗញទៀតញៅដីរបស់ពួកោត់ 
និង្ធនធានធមមជាតិណដលពួកោត់មិន នយល់រពម។ 

 
អបកអាេណសវង្យល់ផង្ណដរថាអវីជាការអនុវតថលែៗ  កបុង្របញទសជំុ្វញិពិភពញោកកបុង្

ករតីទនការបញតថ ញញេញ ។ ញតើអវីជា ដំញណាោះស្សាយ ណដលានការទេបរបឌិត និង្រតឹមរតវូ 
ណដលរតវូ ន ញរបើរ ស់ ជំុ្វញិពិភពញោក ញហើយ នបងាា ញញអាយញ ើញថា សិទនិរបស់ 
របជាពលរដឌរតូវ នញោរព?  

ព័ត៌ានលែបំផុតទនការអនុវតថមិនណមនជាការបញតថ ញរបជាពលរដឌញទ ប៉ាុណនថវាជា
ដំញណាោះស្សាយណដលអនុញ្ញដ តឲ្យសហរមន៍រកា ននូវការអភិវឌណញៅនឹង្កណនលង្ ឬញៅជិ្ត
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ទីតំាង្ និង្ធនធានរបស់ពួកោត់ ។ ញទោះបីជាយ៉ាង្ញនោះក៏ញោយ របសិនញបើ អបកកំពុង្ណត
ពិចារណាកបុង្ការទទួលយកសំតង្ជារ ក់ និង្ការទិញផធោះញផសង្ ឬ ដីមួយណផបកទន
ជ្ញរមើសរបស់អបក បនធ ប់មកអបករួរណសវង្យល់ថា ញតើរទពយសមផតថិរបស់អបកានតទមល     
ប៉ាុនម ន។ អបកអាេសាកសួរអបកជិ្តខាង្ និង្មនុសសដទទកបុង្សហរមន៍របស់អបកណដលពួកញរ
ញទើបណត នទិញដីថមីៗ ញតើពួកញរ នេំណាយអស់រ ក់ប៉ាុនម ន។ អបកអាេសាកសួរភាប ក់ងារ 
អេលនរទពយ ថាញតើដីធលីរបស់អបកានតទមលប៉ាុនម ន។ 

 
ណសវង្យល់អំពីរបញភទារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ទំង្ញនោះបូកប ច្ូ លេាប់ សិទនិ

មនុសស     ការអនុវតថលែៗ      និង្តទមលរទពយសមផតថិទំង្ញនោះរឺជាណផបកមួយ   យ៉ាង្ាន        
សារៈសំខាន់កបុង្ការញរតៀមែលួនសរាប់ការេរចា។ អង្គការញរៅរោឌ ភិ លអាេជួ្យអបកកបុង្
ការស្សាវរជាវ។ 

 
 
 
 
 

 

ជំ្ហ្គនទី៨. សញង្ខប 
 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់រិតថា ការញរបើរ ស់ារតោឌ នមួយេំនួនអាេជួ្យ
ពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់ពួកោត់ កបុង្ការេរចា ក់ព័ននករតីទនការបញតថ ញញេញ
ណដរឬញទ។ ញហតុអវី នជាអបកយល់ដូញចាប ោះ ឬញហតុអវី នអបកមិនយល់ដូញចាប ោះ? 

 ញតើពួកោត់ធាល ប់ ានបទពិញសាធកបុង្ការញរបើរ ស់ារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ញៅ
កបុង្ការេរចា ឬកបុង្ការតស ូមតិរបស់ពួកោត់ឬញទ? ញតើពួកោត់ធាល ប់ នញ ើញ
ារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ ណដលអបកញផសង្យកមកញរបើញៅកបុង្ការតស ូមតិរបស់ញរ
ណដរឬញទ?  ឧទហរត៍ញៅកបុង្របព័ននផសពវផាយព័ត៌ាន? 
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ទីតំាង្ និង្ធនធានរបស់ពួកោត់ ។ ញទោះបីជាយ៉ាង្ញនោះក៏ញោយ របសិនញបើ អបកកំពុង្ណត
ពិចារណាកបុង្ការទទួលយកសំតង្ជារ ក់ និង្ការទិញផធោះញផសង្ ឬ ដីមួយណផបកទន
ជ្ញរមើសរបស់អបក បនធ ប់មកអបករួរណសវង្យល់ថា ញតើរទពយសមផតថិរបស់អបកានតទមល     
ប៉ាុនម ន។ អបកអាេសាកសួរអបកជិ្តខាង្ និង្មនុសសដទទកបុង្សហរមន៍របស់អបកណដលពួកញរ
ញទើបណត នទិញដីថមីៗ ញតើពួកញរ នេំណាយអស់រ ក់ប៉ាុនម ន។ អបកអាេសាកសួរភាប ក់ងារ 
អេលនរទពយ ថាញតើដីធលីរបស់អបកានតទមលប៉ាុនម ន។ 

 
ណសវង្យល់អំពីរបញភទារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ទំង្ញនោះបូកប ច្ូ លេាប់ សិទនិ

មនុសស     ការអនុវតថលែៗ      និង្តទមលរទពយសមផតថិទំង្ញនោះរឺជាណផបកមួយ   យ៉ាង្ាន        
សារៈសំខាន់កបុង្ការញរតៀមែលួនសរាប់ការេរចា។ អង្គការញរៅរោឌ ភិ លអាេជួ្យអបកកបុង្
ការស្សាវរជាវ។ 

 
 
 
 
 

 

ជំ្ហ្គនទី៨. សញង្ខប 
 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់រិតថា ការញរបើរ ស់ារតោឌ នមួយេំនួនអាេជួ្យ
ពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់ពួកោត់ កបុង្ការេរចា ក់ព័ននករតីទនការបញតថ ញញេញ
ណដរឬញទ។ ញហតុអវី នជាអបកយល់ដូញចាប ោះ ឬញហតុអវី នអបកមិនយល់ដូញចាប ោះ? 

 ញតើពួកោត់ធាល ប់ ានបទពិញសាធកបុង្ការញរបើរ ស់ារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ញៅ
កបុង្ការេរចា ឬកបុង្ការតស ូមតិរបស់ពួកោត់ឬញទ? ញតើពួកោត់ធាល ប់ នញ ើញ
ារតោឌ នឬអំតោះអំណាង្ ណដលអបកញផសង្យកមកញរបើញៅកបុង្ការតស ូមតិរបស់ញរ
ណដរឬញទ?  ឧទហរត៍ញៅកបុង្របព័ននផសពវផាយព័ត៌ាន? 
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ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១ - ញមញរៀនទី៦ 

 
 
ការសណមថង្រកុមទី១៖ ាច ស់េាា រ  
 

អបករឺជាាច ស់េាា រញរមេយ៉ាង្ធំមួយកណនលង្ញៅកបុង្ញែតថកំពត។ ញរមេកំពតកំពុង្ណត
ានរបជារបិយភាពខាល ំង្ញឡើង្ៗ ញហើយសូមផណីតរបជាជ្នមកពីរបញទសដទទក៏មកទិញញរមេ
របស់អបកណដរ។ ថមីៗញនោះ អបក នទិញដីបណនទមមួយកណនលង្ញទៀតណដលញៅជាប់នឹង្េាា រញរមេ
របស់អបកញដើមផីពរងី្កេាា ររបស់អបក។ 

 

អបកជួ្លកមមកររ ំបីនក់ឲ្យញធវើការញៅកបុង្េាា ររបស់អបក ញហើយឥឡូវញនោះអបករតូវការ
កមមករបណនទមញដើមផពីរងី្កេាា រញរមេរបស់អបក។ អបករតូវការកមមករញដើមផភីជួរដី និង្ោំញរមេ 
ញហើយបនធ ប់មកញស្សាេទឹកដំណំាញរមេញរៀង្រាល់ទថងរហូតដល់រោប់ញរមេលមមញបោះ ន និង្
ញរៀបេំទុកោក់។  

 

អបកញបើករ ក់ឲ្យកមមករចាស់េំនួន២.៥០ដុោល កបុង្មួយទថង។ ញោយសារអបកចំា េ់
រតូវបតថុ ោះបណាថ លកមមករថមី ដូញេបោះអបកញបើករ ក់ឲ្យកមមករថមីទំង្ញនោះណត២ ដុោល ញទកបុង្មួយ

ទថង ។ របសិនញបើពួកោត់ជាកមមករលែណមនញនោះ បនធ ប់ពីរយៈញពលមួយឆ្ប ំ អបកនឹង្ញបើករ ក់
ឲ្យពួកោត់២.៥០ ដុោល កបុង្មួយទថង ដូេកមមករចាស់ណដរ។ អបករពឹំង្ថា កមមកររបស់អបកនឹង្ញធវើ
ការញៅកបុង្កសិោឌ នញនោះញរៀង្រាល់ទថង ញហើយរតូវណតសំុអបកជាមុន របសិនញបើកមមករេង់្ឈប់
សរាក។  អបកានអារមមត៍ថា ជាទូញៅ អបកជាមនុសសរបកាន់យុតថិធម៌ ញហើយអនុញ្ញដ តឲ្យ
កមមករសំុេាប់ឈប់សរាក របសិនញបើានមូលញហតុេាស់ោស់ ដូេជាញពលពួកញរឈឺ 
ឬានញហតុការត៍ ឬពិធីចំា េ់កបុង្ររួសារ។ កមមកររបស់អបកឈប់សរាកបរញិភារ
អាហ្គរទថងរតង់្រយៈញពលមួយញា៉ាង្កនលោះរាល់ទថង។ 
 

អបករិតថា អបកជាមនុសសញេោះសញនថ សរបតីណាស់ដល់កមមកររបស់អបក ញបើញរបៀប
ញធៀបជាមួយកសិោឌ នដទទញទៀត។ អបកានផធោះសរាប់ឲ្យកមមករសាប ក់ញៅណដលានផ្ទសុក
ភាព និង្រងឹ្ា។ំ ានបនធប់សរាប់កមមករររប់ោប ញដក និង្ានកណនលង្ទទួលទនអាហ្គរ
ញៅខាង្ញរៅ។ អបកផថល់អាហ្គរដល់កមមករបីញពលកបុង្មួយទថងញោយានបណនល និង្សាេ់។ 
អបកឮថា    កសិោឌ នដទទញទៀតមិនានផធោះសរាប់កមមករសាប ក់ញៅញទ រឺឲ្យណត យនិង្សមល
ហូបណតប៉ាុញណាត ោះ។ 
 

កសិករពីនក់មកកសិោឌ នរបស់អបកកបុង្រយៈញពល១០នទីញទៀត ញដើមផីសំុជួ្បអបក 
ពីញរ ោះពួកោត់េង់្ នការងារញធវើញៅកសិោឌ នរបស់អបក។ អបករតូវការរកកមមករភាល មៗ 
ដូញេបោះអបកអាេចាប់ញផថើមពរងី្កេាា ររបស់អបក។ ប៉ាុណនថអបកក៏រិតណដរថា ានកសិករដទទញទៀត
ញដើររកការងារញធវើណដលអបកអាេជួ្ល របសិនញបើអបកមិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពម
ញរពៀង្ជាមួយកសិករទំង្ពីរនក់ញនោះ។ 
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ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១ - ញមញរៀនទី៦ 

 
 
ការសណមថង្រកុមទី១៖ ាច ស់េាា រ  
 

អបករឺជាាច ស់េាា រញរមេយ៉ាង្ធំមួយកណនលង្ញៅកបុង្ញែតថកំពត។ ញរមេកំពតកំពុង្ណត
ានរបជារបិយភាពខាល ំង្ញឡើង្ៗ ញហើយសូមផណីតរបជាជ្នមកពីរបញទសដទទក៏មកទិញញរមេ
របស់អបកណដរ។ ថមីៗញនោះ អបក នទិញដីបណនទមមួយកណនលង្ញទៀតណដលញៅជាប់នឹង្េាា រញរមេ
របស់អបកញដើមផីពរងី្កេាា ររបស់អបក។ 

 

អបកជួ្លកមមកររ ំបីនក់ឲ្យញធវើការញៅកបុង្េាា ររបស់អបក ញហើយឥឡូវញនោះអបករតូវការ
កមមករបណនទមញដើមផពីរងី្កេាា រញរមេរបស់អបក។ អបករតូវការកមមករញដើមផភីជួរដី និង្ោំញរមេ 
ញហើយបនធ ប់មកញស្សាេទឹកដំណំាញរមេញរៀង្រាល់ទថងរហូតដល់រោប់ញរមេលមមញបោះ ន និង្
ញរៀបេំទុកោក់។  

 

អបកញបើករ ក់ឲ្យកមមករចាស់េំនួន២.៥០ដុោល កបុង្មួយទថង។ ញោយសារអបកចំា េ់
រតូវបតថុ ោះបណាថ លកមមករថមី ដូញេបោះអបកញបើករ ក់ឲ្យកមមករថមីទំង្ញនោះណត២ ដុោល ញទកបុង្មួយ

ទថង ។ របសិនញបើពួកោត់ជាកមមករលែណមនញនោះ បនធ ប់ពីរយៈញពលមួយឆ្ប ំ អបកនឹង្ញបើករ ក់
ឲ្យពួកោត់២.៥០ ដុោល កបុង្មួយទថង ដូេកមមករចាស់ណដរ។ អបករពឹំង្ថា កមមកររបស់អបកនឹង្ញធវើ
ការញៅកបុង្កសិោឌ នញនោះញរៀង្រាល់ទថង ញហើយរតូវណតសំុអបកជាមុន របសិនញបើកមមករេង់្ឈប់
សរាក។  អបកានអារមមត៍ថា ជាទូញៅ អបកជាមនុសសរបកាន់យុតថិធម៌ ញហើយអនុញ្ញដ តឲ្យ
កមមករសំុេាប់ឈប់សរាក របសិនញបើានមូលញហតុេាស់ោស់ ដូេជាញពលពួកញរឈឺ 
ឬានញហតុការត៍ ឬពិធីចំា េ់កបុង្ររួសារ។ កមមកររបស់អបកឈប់សរាកបរញិភារ
អាហ្គរទថងរតង់្រយៈញពលមួយញា៉ាង្កនលោះរាល់ទថង។ 
 

អបករិតថា អបកជាមនុសសញេោះសញនថ សរបតីណាស់ដល់កមមកររបស់អបក ញបើញរបៀប
ញធៀបជាមួយកសិោឌ នដទទញទៀត។ អបកានផធោះសរាប់ឲ្យកមមករសាប ក់ញៅណដលានផ្ទសុក
ភាព និង្រងឹ្ា។ំ ានបនធប់សរាប់កមមករររប់ោប ញដក និង្ានកណនលង្ទទួលទនអាហ្គរ
ញៅខាង្ញរៅ។ អបកផថល់អាហ្គរដល់កមមករបីញពលកបុង្មួយទថងញោយានបណនល និង្សាេ់។ 
អបកឮថា    កសិោឌ នដទទញទៀតមិនានផធោះសរាប់កមមករសាប ក់ញៅញទ រឺឲ្យណត យនិង្សមល
ហូបណតប៉ាុញណាត ោះ។ 
 

កសិករពីនក់មកកសិោឌ នរបស់អបកកបុង្រយៈញពល១០នទីញទៀត ញដើមផីសំុជួ្បអបក 
ពីញរ ោះពួកោត់េង់្ នការងារញធវើញៅកសិោឌ នរបស់អបក។ អបករតូវការរកកមមករភាល មៗ 
ដូញេបោះអបកអាេចាប់ញផថើមពរងី្កេាា ររបស់អបក។ ប៉ាុណនថអបកក៏រិតណដរថា ានកសិករដទទញទៀត
ញដើររកការងារញធវើណដលអបកអាេជួ្ល របសិនញបើអបកមិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពម
ញរពៀង្ជាមួយកសិករទំង្ពីរនក់ញនោះ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី២ -ញមញរៀនទី៦ 

 
ការសណមថង្តួរកុមទី២៖ កសិករណសវង្រកការងារញធវើ 
 

អបករឺកសិករពីរនក់មកពីញែតថរពោះសីហនុ    ញដើមផីមករកការងារញធវើញៅញែតថកំពត។ 
អបក នឮថា ញរមេញែតថកំពតជាញរមេលែណាស់ ញហើយកសិករកំពុង្ណតញធវើអាជី្វកមមយ៉ាង្
កាក់កប។  អបកមិនានបទពិញសាធន៍កបុង្ការោំដំណំាញរមេញទ ប៉ាុណនថអបកោំដំណំាហូបណផល
និង្បណនលបងាា ររប់របញភទរយៈញពលញរេើនឆ្ប ំមកញហើយ។ 
 

អបក ននិយយញៅកាន់មនុសសពីរបីនក់ញៅកបុង្ញែតថកំពត ញហើយពួកញរ នរ ប់
អបកថា ជាទូញៅកសិករោំញរមេទទួល នរ ក់២.៥០ ដុោល កបុង្មួយទថង។ អបករតូវណតរក
រ ក់ឲ្យ ន២.៥០ដុោល  ញដើមផីអបកអាេញផញើញៅរកមុររួសាររបស់អបកញៅញែតថរពោះសីហនុ។ 
 

អបកានឆ្នធៈរបឹង្ណរបង្ញធវើការណាស់ ប៉ាុណនថរតវូញៅញលង្ផធោះញដើមផសួីរសុែទុកខរកុម
ររួសាររបស់អបកញរៀង្រាល់ណែរយៈញពលពីរបីទថង។     អបកានទំង្របពនន    ណថមទំង្ានកូន 

ញទៀតផង្។ អបកមិនអាេនំយករកុមររួសាររបស់អបកមកញែតថកំពត នញទ ពីញរ ោះអបកមិន
ានផធោះសណមផង្សរាប់ពួកញរសាប ក់ញៅញឡើយ។ អបក នឮព័ត៌ានថា ជួ្នកាលរកុម
ររួសាររបស់កមមករ រតូវ នអនុញ្ញដ តឲ្យសាប ក់ញៅកបុង្ផធោះសរាប់កមមករញៅកសិោឌ នញនោះ
 ន ញៅញពលណដលានបនធប់ររប់រោន់។ អបកសង្ឃឹមថា កបុង្ផធោះសរាប់កមមករសាប ក់ញៅ 
ានបនធប់ទំញនរមួយពីរ ដូញេបោះញហើយរបពនននិង្កូនរបស់អបកអាេមកញលង្អបក ន។ 
 

អបកបរមងុ្នឹង្ញៅជួ្បជាមួយាច ស់និង្អបកររប់ររង្េាា រញរមេ ណដលកំពុង្រតូវការ 
រកកមមករ។ អបក នទទួលព័ត៌ានថា ាច ស់េាា រជាអបកាន ប៉ាុណនថមិន នរបរពឹតថលែមក
ញលើកមមករញឡើយ។ អបកក៏ នទទួលព័ត៌ានថា ោត់មិនឲ្យកមមកររបស់ោត់ឈប់សរាក់
ញឡើយ។ អបករពួយ រមភថា ាច ស់េាា រនឹង្មិនេង់្ញបើករ ក់ឲ្យអបករតឹមរតូវញឡើយ ឬមិន
អនុញ្ញដ តឲ្យអបកឈប់សរាកញឡើយ។ អបករតូវការការងារ ពីញរ ោះអបកោម នរ ក់ញទ ប៉ាុណនថញតើ
អបកនឹង្ញៅញលង្រកុមររសួាររបស់អបកដូេញមថេញៅ ញបើោម នទថងឈប់សរាកផង្ញនោះ? អបកក៏
រិតណដរថា របសិនញបើអបកមិន្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្កបុង្ការេរចាញទ ដូញេបោះ
មុែជាានកសិករដទទញទៀតណដលនឹង្រតូវជួ្លបណនទមកបុង្ញពលឆ្ប់ៗញនោះជាមិនខាន។ 
 

អបក នឮព័ត៌ានតាមវទិយុថា ានអង្គការមិនណមនរោឌ ភិ លមួយណដលឃ្ល ញំមើល
លកខែតឍ ការងារ និង្រ ក់ឈបួលរបស់កមមករញៅតាមេាា រនន។ ជាញរឿយៗបុរគលិកមក
ពីអង្គការមិនណមនរោឌ ភិ លញនោះ ណតង្ណតនិយយតាមវទិយុអំពីាច ស់អាជី្វកមមមួយេំនួនណដល
របរពឹតថមិនលែមកញលើកមមករ ឬមិនរពមញបើករ ក់ឈបួលររប់រោន់ឲ្យកមមករ។ អបក នឮថា 
ាច ស់អាជី្វកមមមួយេំនួនណដលអង្គការមិនណមនរោឌ ភិ លញនោះ នញលើកញ ម្ ោះនិយយតាម
វទិយុញនោះ ានអារមមត៍ខាម សញអៀន ញហើយ ក់មុែយ៉ាង្ខាល ំង្។ 
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ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី២ -ញមញរៀនទី៦ 

 
ការសណមថង្តួរកុមទី២៖ កសិករណសវង្រកការងារញធវើ 
 

អបករឺកសិករពីរនក់មកពីញែតថរពោះសីហនុ    ញដើមផីមករកការងារញធវើញៅញែតថកំពត។ 
អបក នឮថា ញរមេញែតថកំពតជាញរមេលែណាស់ ញហើយកសិករកំពុង្ណតញធវើអាជី្វកមមយ៉ាង្
កាក់កប។  អបកមិនានបទពិញសាធន៍កបុង្ការោំដំណំាញរមេញទ ប៉ាុណនថអបកោំដំណំាហូបណផល
និង្បណនលបងាា ររប់របញភទរយៈញពលញរេើនឆ្ប ំមកញហើយ។ 
 

អបក ននិយយញៅកាន់មនុសសពីរបីនក់ញៅកបុង្ញែតថកំពត ញហើយពួកញរ នរ ប់
អបកថា ជាទូញៅកសិករោំញរមេទទួល នរ ក់២.៥០ ដុោល កបុង្មួយទថង។ អបករតូវណតរក
រ ក់ឲ្យ ន២.៥០ដុោល  ញដើមផីអបកអាេញផញើញៅរកមុររួសាររបស់អបកញៅញែតថរពោះសីហនុ។ 
 

អបកានឆ្នធៈរបឹង្ណរបង្ញធវើការណាស់ ប៉ាុណនថរតវូញៅញលង្ផធោះញដើមផសួីរសុែទុកខរកុម
ររួសាររបស់អបកញរៀង្រាល់ណែរយៈញពលពីរបីទថង។     អបកានទំង្របពនន    ណថមទំង្ានកូន 

ញទៀតផង្។ អបកមិនអាេនំយករកុមររួសាររបស់អបកមកញែតថកំពត នញទ ពីញរ ោះអបកមិន
ានផធោះសណមផង្សរាប់ពួកញរសាប ក់ញៅញឡើយ។ អបក នឮព័ត៌ានថា ជួ្នកាលរកុម
ររួសាររបស់កមមករ រតូវ នអនុញ្ញដ តឲ្យសាប ក់ញៅកបុង្ផធោះសរាប់កមមករញៅកសិោឌ នញនោះ
 ន ញៅញពលណដលានបនធប់ររប់រោន់។ អបកសង្ឃឹមថា កបុង្ផធោះសរាប់កមមករសាប ក់ញៅ 
ានបនធប់ទំញនរមួយពីរ ដូញេបោះញហើយរបពនននិង្កូនរបស់អបកអាេមកញលង្អបក ន។ 
 

អបកបរមងុ្នឹង្ញៅជួ្បជាមួយាច ស់និង្អបកររប់ររង្េាា រញរមេ ណដលកំពុង្រតូវការ 
រកកមមករ។ អបក នទទួលព័ត៌ានថា ាច ស់េាា រជាអបកាន ប៉ាុណនថមិន នរបរពឹតថលែមក
ញលើកមមករញឡើយ។ អបកក៏ នទទួលព័ត៌ានថា ោត់មិនឲ្យកមមកររបស់ោត់ឈប់សរាក់
ញឡើយ។ អបករពួយ រមភថា ាច ស់េាា រនឹង្មិនេង់្ញបើករ ក់ឲ្យអបករតឹមរតូវញឡើយ ឬមិន
អនុញ្ញដ តឲ្យអបកឈប់សរាកញឡើយ។ អបករតូវការការងារ ពីញរ ោះអបកោម នរ ក់ញទ ប៉ាុណនថញតើ
អបកនឹង្ញៅញលង្រកុមររសួាររបស់អបកដូេញមថេញៅ ញបើោម នទថងឈប់សរាកផង្ញនោះ? អបកក៏
រិតណដរថា របសិនញបើអបកមិន្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្កបុង្ការេរចាញទ ដូញេបោះ
មុែជាានកសិករដទទញទៀតណដលនឹង្រតូវជួ្លបណនទមកបុង្ញពលឆ្ប់ៗញនោះជាមិនខាន។ 
 

អបក នឮព័ត៌ានតាមវទិយុថា ានអង្គការមិនណមនរោឌ ភិ លមួយណដលឃ្ល ញំមើល
លកខែតឍ ការងារ និង្រ ក់ឈបួលរបស់កមមករញៅតាមេាា រនន។ ជាញរឿយៗបុរគលិកមក
ពីអង្គការមិនណមនរោឌ ភិ លញនោះ ណតង្ណតនិយយតាមវទិយុអំពីាច ស់អាជី្វកមមមួយេំនួនណដល
របរពឹតថមិនលែមកញលើកមមករ ឬមិនរពមញបើករ ក់ឈបួលររប់រោន់ឲ្យកមមករ។ អបក នឮថា 
ាច ស់អាជី្វកមមមួយេំនួនណដលអង្គការមិនណមនរោឌ ភិ លញនោះ នញលើកញ ម្ ោះនិយយតាម
វទិយុញនោះ ានអារមមត៍ខាម សញអៀន ញហើយ ក់មុែយ៉ាង្ខាល ំង្។ 
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ការបសងកើនអណំាចសៅក្នងុការចរចា 
 

លទធផលទទួលាន 
 
បនធ ប់ពីប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះញៅ អបកេូលរមួនឹង្៖ 
១.  នយល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការេូលរមួរបស់របជាសហរមន៍ទំង្អស់កបុង្
ការញរៀបេំយុទនសាស្តសថសរាប់ការេរចា 

២.  នយល់ដឹង្អំពីរញបៀបញរបើរ ស់វធីិតស ូមតិែុសៗោប ញដើមផបីញង្ាើនអំណាេរបស់
អបកកបុង្ការេរចា 

៣ .   នដឹង្ថា ញពលណារតវូញសបើសំុការោំរទពីសហរមន៍ និង្ពីអង្គការនន។ 
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ការបសងកើនអណំាចសៅក្នងុការចរចា 
 

លទធផលទទួលាន 
 
បនធ ប់ពីប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះញៅ អបកេូលរមួនឹង្៖ 
១.  នយល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការេូលរមួរបស់របជាសហរមន៍ទំង្អស់កបុង្
ការញរៀបេំយុទនសាស្តសថសរាប់ការេរចា 

២.  នយល់ដឹង្អំពីរញបៀបញរបើរ ស់វធីិតស ូមតិែុសៗោប ញដើមផបីញង្ាើនអំណាេរបស់
អបកកបុង្ការេរចា 

៣ .   នដឹង្ថា ញពលណារតវូញសបើសំុការោំរទពីសហរមន៍ និង្ពីអង្គការនន។ 
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ជំ្ហ្គនទី១. លំហ្គត់សាមរគីភាពរបស់សហរមន៍៖ 
 ញសបើសំុអបកសម័ររេិតថបីនក់ ឈរញៅមុែ 

 របរល់េង្គឹោះមួយញៅអបកសម័ររេិតថទីមួយ បនធ ប់មកសំុញអាយោត់កាេ់េង្ាឹោះ
ញនោះ 

 បនធ ប់មក របរល់េង្ាឹោះបីញៅញអាយអបកសម័ររេិតថទី២ និង្សំុឲ្យោត់កាេ់បំ ក់
េង្ាឹោះញនោះ 

 បនធ ប់មកញទៀត របរល់េង្ាឹោះេំនួនដប់ញៅឲ្យអបកសម័ររេិតថេុង្ញរកាយ ញហើយសំុ
ឲ្យោត់កាេ់បំ ក់វា 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់រិតថាេង្ាឹោះមួយស្សួលកាេ់ ឬេង្ាឹោះដប់ ស្សលួ    
កាេ់។ រ ប់ញៅពួកោត់ថា េង្ាឹោះរឺតំណាង្ឲ្យសហរមន៍។ ញៅញពលណដលពួក
ោត់ញធវើការរមួោប  សាជិ្កសហរមន៍ាប ក់ពរងឹ្ង្សាជិ្កដទទញទៀត ញហើយ
សហរមន៍ទំង្មូលនឹង្កាន់ខាល ំង្ញទផើង្។ 

ជំ្ហ្គនទី២. ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់អំពីសហរមន៍របួរមួោប ៖ 
 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់ណដល ឬមិនណដលេូលរមួកបុង្សាទ នភាពណដលបង្ា
ផលប៉ាោះ ល់សហរមន៍ទំង្មូល ប៉ាុណនថភារីាខ ង្ញទៀតណបរជាេង់្េរចាជាមួយ
ររួសារញោយណឡកៗពីោប  ញោយមិនេង់្េរចាជាមួយសហរមន៍ទំង្មូលញទ។ 
ញលើកទឹកេិតថឲ្យអបកេូលរមួណេករណំលកញរឿង្រា៉ា វរបស់ោត់។ 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់រិតថា ពួកោត់រងឹ្ាជំាង្មុនញទ ញៅញពលពួក
ោត់េរចាជាសហរមន៍ញោយានសំញលង្រមួោប ណតមួយ ឬថា ញតើពួកោត់អាេ
ទទួល នលទនផលកាន់ណតរបញសើរកបុង្ការេរចាជាលកខតៈបុរគល។ 

សមសរៀនទី៧៖  ការរបមូលផតុំអំណាច 
សោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការបរង្បួ
បរង្មួោប ញៅកបុង្សហរមន៍ញដើមផពីរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់ែលួនកបុង្ការេរចា។ 
អបកេូលរមួនឹង្ដឹង្ថា ពួកោត់អាេញរបើរ ស់វធីិតស មូតិតាមណបបញផសង្ៗនិង្
ទទួល នការោំរទពីអបកញផសង្ ឬសហរមន៍ញផសង្ កបុង្ការបញង្ាើនអំណាេ
របស់ែលួន។ 
សាភ រៈ៖ កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត េង្ាឹោះេំនួន១៥ ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១េំនួន
៣ឬ៤េាប់ 
វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖   តុកមម ការពិកាកបុង្ថាប ក់ ការបំផុសរំនិត ការងារជារកុម          
ការសណមថង្តួ។ 
 

ដំសណើ រការ រយៈសពល  
(គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. លំហ្គត់សាមរគីភាពសហរមន៍ ៥ នទី 
ជំ្ហ្គនទី២. ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់សថីពីសហរមន៍របួរមួោប  ១០ នទី 
ជំ្ហ្គនទី៣. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ ១០ នទី 
ជំ្ហ្គនទី៤. ការបំផុសរំនិតនិង្ការពិភាកាអំពីការតស ូមតិ ៥ នទី 
ជំ្ហ្គនទី៥. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី២ និង្ទី៣ ២០ នទី 
ជំ្ហ្គនទី៦. ពនយល់អំពីរញបៀបញធវើលំហ្គត់ និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួ
ជារកុម 

៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី ៧. ការញរៀបេំញរតៀមែលួន ២០ នទី 
ជំ្ហ្គនទី៨. ការសណមថង្តួ និង្ការពិភាការកុមធំ ២០ នទី 
ជំ្ហ្គនទី ៩. សញង្ខប ១០ នទី 

េរបុ៖ ១០៥ នទី 
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ជំ្ហ្គនទី១. លំហ្គត់សាមរគីភាពរបស់សហរមន៍៖ 
 ញសបើសំុអបកសម័ររេិតថបីនក់ ឈរញៅមុែ 

 របរល់េង្គឹោះមួយញៅអបកសម័ររេិតថទីមួយ បនធ ប់មកសំុញអាយោត់កាេ់េង្ាឹោះ
ញនោះ 

 បនធ ប់មក របរល់េង្ាឹោះបីញៅញអាយអបកសម័ររេិតថទី២ និង្សំុឲ្យោត់កាេ់បំ ក់
េង្ាឹោះញនោះ 

 បនធ ប់មកញទៀត របរល់េង្ាឹោះេំនួនដប់ញៅឲ្យអបកសម័ររេិតថេុង្ញរកាយ ញហើយសំុ
ឲ្យោត់កាេ់បំ ក់វា 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់រិតថាេង្ាឹោះមួយស្សួលកាេ់ ឬេង្ាឹោះដប់ ស្សលួ    
កាេ់។ រ ប់ញៅពួកោត់ថា េង្ាឹោះរឺតំណាង្ឲ្យសហរមន៍។ ញៅញពលណដលពួក
ោត់ញធវើការរមួោប  សាជិ្កសហរមន៍ាប ក់ពរងឹ្ង្សាជិ្កដទទញទៀត ញហើយ
សហរមន៍ទំង្មូលនឹង្កាន់ខាល ំង្ញទផើង្។ 

ជំ្ហ្គនទី២. ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់អំពីសហរមន៍របួរមួោប ៖ 
 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់ណដល ឬមិនណដលេូលរមួកបុង្សាទ នភាពណដលបង្ា
ផលប៉ាោះ ល់សហរមន៍ទំង្មូល ប៉ាុណនថភារីាខ ង្ញទៀតណបរជាេង់្េរចាជាមួយ
ររួសារញោយណឡកៗពីោប  ញោយមិនេង់្េរចាជាមួយសហរមន៍ទំង្មូលញទ។ 
ញលើកទឹកេិតថឲ្យអបកេូលរមួណេករណំលកញរឿង្រា៉ា វរបស់ោត់។ 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់រិតថា ពួកោត់រងឹ្ាជំាង្មុនញទ ញៅញពលពួក
ោត់េរចាជាសហរមន៍ញោយានសំញលង្រមួោប ណតមួយ ឬថា ញតើពួកោត់អាេ
ទទួល នលទនផលកាន់ណតរបញសើរកបុង្ការេរចាជាលកខតៈបុរគល។ 

សមសរៀនទី៧៖  ការរបមូលផតុំអំណាច 
សោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការបរង្បួ
បរង្មួោប ញៅកបុង្សហរមន៍ញដើមផពីរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់ែលួនកបុង្ការេរចា។ 
អបកេូលរមួនឹង្ដឹង្ថា ពួកោត់អាេញរបើរ ស់វធីិតស មូតិតាមណបបញផសង្ៗនិង្
ទទួល នការោំរទពីអបកញផសង្ ឬសហរមន៍ញផសង្ កបុង្ការបញង្ាើនអំណាេ
របស់ែលួន។ 
សាភ រៈ៖ កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត េង្ាឹោះេំនួន១៥ ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១េំនួន
៣ឬ៤េាប់ 
វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖   តុកមម ការពិកាកបុង្ថាប ក់ ការបំផុសរំនិត ការងារជារកុម          
ការសណមថង្តួ។ 
 

ដំសណើ រការ រយៈសពល  
(គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. លំហ្គត់សាមរគីភាពសហរមន៍ ៥ នទី 
ជំ្ហ្គនទី២. ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់សថីពីសហរមន៍របួរមួោប  ១០ នទី 
ជំ្ហ្គនទី៣. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ ១០ នទី 
ជំ្ហ្គនទី៤. ការបំផុសរំនិតនិង្ការពិភាកាអំពីការតស ូមតិ ៥ នទី 
ជំ្ហ្គនទី៥. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី២ និង្ទី៣ ២០ នទី 
ជំ្ហ្គនទី៦. ពនយល់អំពីរញបៀបញធវើលំហ្គត់ និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួ
ជារកុម 

៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី ៧. ការញរៀបេំញរតៀមែលួន ២០ នទី 
ជំ្ហ្គនទី៨. ការសណមថង្តួ និង្ការពិភាការកុមធំ ២០ នទី 
ជំ្ហ្គនទី ៩. សញង្ខប ១០ នទី 

េរបុ៖ ១០៥ នទី 
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របសិនញបើសហរមន៍របស់អបក នេង្រកង្ និង្បរង្ួបបរង្ួមោប  ញោលជំ្ហររបស់អបក
ញៅកបុង្ការេរចានឹង្កាន់ណតានអំណាេ។ ានញរឿង្ជាញរេើនណដលអបកអាេញធវើញដើមផបីរង្ួប
បរង្ួមសហរមន៍របស់អបក ន។ ជំ្ហ្គនដំបូង្ វាជារំនិតលែណដលរតូវញរជ្ើសញរ ើសតំណាង្
សហ-រមន៍ាប ក់ណដលអបកទុកេិតថ។ សហរមន៍ែលោះ សញរមេេិតថញរជ្ើសញរ ើសតំណាង្ពីរបីនក់ 
។ ញធវើណបបញនោះនំឲ្យកាន់ណតានការលំ ក ដល់ជ្នណដលពាយមរញំោភយកដីធលីរបស់
សហ- រមន៍កបុង្ការោបសង្ាត់ញលើតំណាង្សហរមន៍ណតមួយ។ វាក៏ជារំនិតលែកបុង្ការ
ញរជ្ើសញរ ើសមនុសសេំរោុះោប ណដលតំណាង្ឲ្យសាជិ្កញផសង្ៗោប ទនសហរមន៍របស់អបក ាន
ដូេជាស្តសថី បុរស និង្រកមុជ្នជាតិញដើមភារតិេ។ 
 

វាក៏ជាការសំខាន់ណាស់ណដរ កបុង្ការរបជំុ្សហរមន៍ជារបចាំញដើមផីពិភាកាអំពីសាទ ន
ភាព ណេករណំលកព័ត៌ាន និង្ផថល់ឱកាសឲ្យសហរមន៍បញ ច្ញមតិ។ អបករបណហលសញរមេ
ញរៀបេំការរបជំុ្ជាមួយនឹង្សហរមន៍ទំង្មូលជាញរៀង្រាល់ស ថ ហ៍ ឬរាល់ណែ។ ញហើយញៅ
កបុង្ការរបជំុ្ញនោះ តំណាង្សហរមន៍នឹង្អាេដឹង្េាស់ពីទសសនៈវស័ិយ និង្រំនិតញយបល់
របស់សហរមន៍ទំង្មូល។  

ជំ្ហ្គនទី៣. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១៖ 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 របសិនញបើសហរមន៍ នេង្រកង្ និង្របួរមួោប  ញពលញនោះញោលជំ្ហររបស់ពួក
ោត់ កបុង្ការេរចាអាេកាន់ណតរងឹ្ាជំាង្មុន 

 ញទោះបីជា របជាពលរដឌញផសង្ៗោប ញៅកបុង្សហរមន៍េង់្ នលទនផលែុសៗោប ក៏
ញោយ ក៏សហរមន៍ញៅណតអាេរបួរមួោប  និង្េរចារមួោប  នណដរ 

 ានវធីិមួយេំនួនញដើមផីញអាយសហរមន៍ានការរបួរមួោប ដូេជា ការញរជ្ើសញរ ើស
តំណាង្ ញរៀបេំការរបជំុ្ញទៀង្ទត់ និង្ណសវង្រកព័ត៌ានពីររួសារនីមួយៗ 

 
១. បរងបួបរងួមេហគមន៍របេអ់នក្ 
 

ជាញរឿយៗ ក់ព័នននឹង្ការបញតថ ញញេញ បុរគល ឬរកុមហ ុនណដលពាយមយកដី
របស់សហរមន៍ ញរេើនណតញធវើអវីៗញដើមផបំីណបកកាល ំង្របស់សហរមន៍។ អបកណដលញៅពី
ញរកាយការបញតថ ញញេញ ញរេើនណតញៅររួសារនីមួយៗញោយណឡកពីោប  ញៅេរចាអំពីរ ក់
សំតង្។  អបកទំង្ញនោះពាយមញធវើណបបញនោះ ញដើមផីញធវើឲ្យសហរមន៍េុោះញែាយ។ របសិនញបើ 
សហរមន៍ពាយមសំុឲ្យានការេរចា ញោយានសំញឡង្សហរមន៍របួរមួោប ណតមួយ 
ញពលញនោះពិតជាកាន់ណតានការលំ ក កបុង្ការមិនញអើញពើ េំញ ោះការទមទររបស់សហ-   
រមន៍ទំង្អស់។ ញនោះមិនណមនានន័យថា ររសួារនីមួយៗញៅកបុង្សហរមន៍េង់្ នលទន
ផលដូេោប ញនោះញទ។  

ឧទហរត៍ សហរមន៍អាេសញរមេថា វាជាញរឿង្រតឹមរតវូសរាប់ររួសារណដល
ទទួល នេំនួនទឹករ ក់សំតង្ែុសោប អាស្ស័យញលើទំហំផធោះរបស់របជាពលរដឌ។ របជា
ពលរដឌែលោះអាេញពញេិតថកបុង្ការទទួល នសំតង្ជារ ក់  ញហើយែលោះញទៀតអាេញពញេិតថ
ទទួល នដី និង្ផធោះញៅនឹង្កណនលង្ ។ រឯីរបជាពលរដឌែលោះញទៀត អាេេង់្រកជ្ញរមើសរបកប 
ញោយការទេបរបឌិតបណនទមញទៀតណដលមិន ក់ព័នននឹង្ការផ្ទល ស់បថូរពីផធោះនិង្ដីរបស់ែលួន។ រតង់្
ញនោះមិនណមនានន័យថា សហរមន៍មិនអាេបរង្ួបបរង្មួោប  នញនោះញទ។ សហរមន៍ញៅ
ណតអាេញធវើការរមួោប ញដើមផញីរៀបេំ និង្អនុវតថយុទនសាស្តសថកបុង្ញោលបំតង្បញង្ាើនអំណាេ
របស់ែលួនកបុង្ការេរចា។ 
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របសិនញបើសហរមន៍របស់អបក នេង្រកង្ និង្បរង្ួបបរង្ួមោប  ញោលជំ្ហររបស់អបក
ញៅកបុង្ការេរចានឹង្កាន់ណតានអំណាេ។ ានញរឿង្ជាញរេើនណដលអបកអាេញធវើញដើមផបីរង្ួប
បរង្ួមសហរមន៍របស់អបក ន។ ជំ្ហ្គនដំបូង្ វាជារំនិតលែណដលរតូវញរជ្ើសញរ ើសតំណាង្
សហ-រមន៍ាប ក់ណដលអបកទុកេិតថ។ សហរមន៍ែលោះ សញរមេេិតថញរជ្ើសញរ ើសតំណាង្ពីរបីនក់ 
។ ញធវើណបបញនោះនំឲ្យកាន់ណតានការលំ ក ដល់ជ្នណដលពាយមរញំោភយកដីធលីរបស់
សហ- រមន៍កបុង្ការោបសង្ាត់ញលើតំណាង្សហរមន៍ណតមួយ។ វាក៏ជារំនិតលែកបុង្ការ
ញរជ្ើសញរ ើសមនុសសេំរោុះោប ណដលតំណាង្ឲ្យសាជិ្កញផសង្ៗោប ទនសហរមន៍របស់អបក ាន
ដូេជាស្តសថី បុរស និង្រកមុជ្នជាតិញដើមភារតិេ។ 
 

វាក៏ជាការសំខាន់ណាស់ណដរ កបុង្ការរបជំុ្សហរមន៍ជារបចាំញដើមផីពិភាកាអំពីសាទ ន
ភាព ណេករណំលកព័ត៌ាន និង្ផថល់ឱកាសឲ្យសហរមន៍បញ ច្ញមតិ។ អបករបណហលសញរមេ
ញរៀបេំការរបជំុ្ជាមួយនឹង្សហរមន៍ទំង្មូលជាញរៀង្រាល់ស ថ ហ៍ ឬរាល់ណែ។ ញហើយញៅ
កបុង្ការរបជំុ្ញនោះ តំណាង្សហរមន៍នឹង្អាេដឹង្េាស់ពីទសសនៈវស័ិយ និង្រំនិតញយបល់
របស់សហរមន៍ទំង្មូល។  

ជំ្ហ្គនទី៣. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១៖ 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 របសិនញបើសហរមន៍ នេង្រកង្ និង្របួរមួោប  ញពលញនោះញោលជំ្ហររបស់ពួក
ោត់ កបុង្ការេរចាអាេកាន់ណតរងឹ្ាជំាង្មុន 

 ញទោះបីជា របជាពលរដឌញផសង្ៗោប ញៅកបុង្សហរមន៍េង់្ នលទនផលែុសៗោប ក៏
ញោយ ក៏សហរមន៍ញៅណតអាេរបួរមួោប  និង្េរចារមួោប  នណដរ 

 ានវធីិមួយេំនួនញដើមផីញអាយសហរមន៍ានការរបួរមួោប ដូេជា ការញរជ្ើសញរ ើស
តំណាង្ ញរៀបេំការរបជំុ្ញទៀង្ទត់ និង្ណសវង្រកព័ត៌ានពីររួសារនីមួយៗ 

 
១. បរងួបបរងួមេហគមន៍របេអ់នក្ 
 

ជាញរឿយៗ ក់ព័នននឹង្ការបញតថ ញញេញ បុរគល ឬរកុមហ ុនណដលពាយមយកដី
របស់សហរមន៍ ញរេើនណតញធវើអវីៗញដើមផបំីណបកកាល ំង្របស់សហរមន៍។ អបកណដលញៅពី
ញរកាយការបញតថ ញញេញ ញរេើនណតញៅររួសារនីមួយៗញោយណឡកពីោប  ញៅេរចាអំពីរ ក់
សំតង្។  អបកទំង្ញនោះពាយមញធវើណបបញនោះ ញដើមផីញធវើឲ្យសហរមន៍េុោះញែាយ។ របសិនញបើ 
សហរមន៍ពាយមសំុឲ្យានការេរចា ញោយានសំញឡង្សហរមន៍របួរមួោប ណតមួយ 
ញពលញនោះពិតជាកាន់ណតានការលំ ក កបុង្ការមិនញអើញពើ េំញ ោះការទមទររបស់សហ-   
រមន៍ទំង្អស់។ ញនោះមិនណមនានន័យថា ររសួារនីមួយៗញៅកបុង្សហរមន៍េង់្ នលទន
ផលដូេោប ញនោះញទ។  

ឧទហរត៍ សហរមន៍អាេសញរមេថា វាជាញរឿង្រតឹមរតវូសរាប់ររួសារណដល
ទទួល នេំនួនទឹករ ក់សំតង្ែុសោប អាស្ស័យញលើទំហំផធោះរបស់របជាពលរដឌ។ របជា
ពលរដឌែលោះអាេញពញេិតថកបុង្ការទទួល នសំតង្ជារ ក់  ញហើយែលោះញទៀតអាេញពញេិតថ
ទទួល នដី និង្ផធោះញៅនឹង្កណនលង្ ។ រឯីរបជាពលរដឌែលោះញទៀត អាេេង់្រកជ្ញរមើសរបកប 
ញោយការទេបរបឌិតបណនទមញទៀតណដលមិន ក់ព័នននឹង្ការផ្ទល ស់បថូរពីផធោះនិង្ដីរបស់ែលួន។ រតង់្
ញនោះមិនណមនានន័យថា សហរមន៍មិនអាេបរង្ួបបរង្មួោប  នញនោះញទ។ សហរមន៍ញៅ
ណតអាេញធវើការរមួោប ញដើមផញីរៀបេំ និង្អនុវតថយុទនសាស្តសថកបុង្ញោលបំតង្បញង្ាើនអំណាេ
របស់ែលួនកបុង្ការេរចា។ 



128 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

 ពួកោត់អាេញរបើវាជាការររាមកំណហង្មួយ របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀតមិនានការ
េរចាណដលយុតថិធម៌។ 

 

២. អនុវតតការតេ៊មូតសិដើមបបីសងកើនអំណាចរបេអ់នក្ 
 

មញធា យសំខាន់កបុង្ការបញង្ាើនអំណាេរបស់អបករឺ រតូវអនុវតថការតស ូមតិរបញភទ
ញផសង្ៗោប  មុនញពលអបកចាប់ញផឋើមេរចា។ ញៅញពលណដលអបកអនុវតថការតស ូមតិជាណផបកទន
យុទនសាស្តសថកបុង្ការេរចារបស់អបក ញពលញនោះរឺអបកញរបើរ ស់ កយសមថី ឬញធវើសកមមភាពញៅ
ខាង្ញរៅជំ្នួបទនការេរចា ញដើមផពីាយមោក់សាព ធញលើភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យញធវើការេរចា
ញោយរតឹមរតូវ និង្្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ណដលអបកញពញេិតថ។ 
 

យុទនសាស្តសថទនការតស ូមតិានញរេើនរបញភទញផសង្ៗោប      ណដលអបកអាេយកមកញរបើ
ញដើមផឲី្យានឥទនិពលញៅដល់ការសញរមេេិតថ  និង្សកមមភាពរបស់ភារីញផសង្ញទៀត។   វារមួ
ាន៖ 

 ការោក់ កយបតថឹ ង្ញៅសាទ ប័នជាតិ និង្អនថរជាតិ 
 ការជួ្បរបជំុ្ជាមួយអាជាញ ធរ រកុមហ ុន និង្ភារីញផសង្ញទៀតណដលអាេានឥទនិពល
ញលើភារីដទទញទៀត 

 ញធវើការតវា៉ាញៅញរៅការយិល័យរកុមហ ុន 
 ញសបើសំុឲ្យសហរមន៏េុោះហតទញលខាញលើញតថិញហើយញផញើញៅរោឌ ភិ ល ឬរកុមហ ុន និង្
ភារីណដលានឥទនិពលញផសង្ញទៀត 

 ការញរបើរ ស់របព័ននព័ត៌ានសង្គម ដូេជាញហវ សប ុក (Facebook) និង្ទវីតទ័រ 
(Twitter) 

 ការនិយយញៅកាន់សារព័ត៌ាន ដូេជាកាណសត ទូរទសសន៍ វទិយុ អបកការណសតអំពី
សាទ នភាពរបស់អបក 

 ការញរបើរ ស់របព័ននតុោការញៅរបញទសកមពុជា ឬរបញទសដទទញទៀត 
 

ឧទហរត៍ កបុង្ករតីទនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំពីសំណាក់រកុមហ ុន អបកអាេ
សញរមេេិតថនិយយញៅកាន់អបកកាណសតអំពីសាទ នភាពរបស់អបក និង្អំពីរញបៀបណដលរកុម
ហ ុនរញំោភេាប់ និង្អំពីការបង្ាផលប៉ាោះ ល់ដល់សហរមន៍របស់អបក។ អបកអាេនិយយ
ញៅកាន់អបកកាណសតញៅកមពុជា និង្ញៅញរៅរបញទសផង្ណដរ។ បញ្ញា ញនោះអាេជួ្យញធវើឲ្យ

វធីិមួយញទៀតកបុង្ការេង្រកង្សហរមន៍រឺ ញរជ្ើសញរ ើសអបកសម័ររេិតថញដើមផសួីរសុែទុកខ
ររួសារនីមួយៗញដើមផីរបមូលនូវព័ត៌ានទក់ទង្នឹង្សិទនិលំញៅោឌ នរបស់ពួកញរ និង្សួរ
ោត់អំពីតរមូវការ ណផនការ ភាពភ័យខាល េ និង្កង្វល់របស់ពួកោត់។ ការសញង្ខបព័ត៌ាន
អាេនឹង្យកមករាយការត៍ញៅកបុង្អង្គរបជំុ្រកុម ដូេញនោះសហរមន៍ទំង្អស់កាន់ណត ន
យល់េាស់ពីសាជិ្កនីមួយៗ។ ញហើយព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះអាេយកមកញរបើរ ស់ញដើមផី
ដឹង្ពីផលរបញយជ្ន៍របស់សហរមន៍ និង្រិតពីជ្ញរមើសណដលរបកបញោយភាពទេបរបឌិត
សរាប់ការរពមញរពៀង្ញៅកបុង្ការេរចា។ 
 
ជំ្ហ្គនទី៤. ការបំផុសរំនិត និង្ការពិភាកាអំពីការតស មូតិ 
 

 េូរសរញសរ កយ “តស ូមតិ” ញៅញលើកាថ រញែៀន។ សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់
រិតថា  កយញនោះានន័យដូេញមថេ។ 

 បនធ ប់មក សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់អាេរិតអំពីរបញភទទនវធីិសាស្តសថតស ូ
មតិែុសៗោប  នឬញទ។ ែតៈណដលអបកេូលរមួញឡើង្ផថល់ញយបល់ សូម     
សរញសរេញមលើយរបស់ោត់ទុកផង្។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៥. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី២ និង្ទី៣ 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតូវយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 ការអនុវតថការតស ូមតិជាណផបកមួយទនយុទនសាស្តសថេរចា ក់ព័នននឹង្ដំញតើ រការ ញរៅ
ការេរចា ញដើមផពីាយមោក់សាព ធញលើភារីាខ ង្ញទៀត ឲ្យេូលរមួការេរចាញោយ
យុតថិធម៌។ 

 ានវធីិសាស្តសថតស ូមតិញរេើនរបញភទែុសៗោប  ណដលពួកោត់អាេញរបើរ ស់ញដើមផញីរបើ
ឥទនិពលញៅញលើភារីាខ ង្ញទៀត។ 

 ការទទួល នការោំរទពីសហរមន៍ដទទ និង្អង្គការមិនណមនរោឌ ភិ លននអាេ
ជួ្យញធវើឲ្យញោលជំ្ហររបស់ែលួនកាន់ណតរងឹ្ាំ។ 

 ពួកោត់រួរណតកំតត់ឱកាសលែកបុង្ការតស ូមតិណដលខាល ំង្បំផុតរបស់ពួកោត់ ណដល
ពួកោត់អាេយកមកញរបើ របសិនញបើការេរចាញនោះបរាជ័្យ។ 
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 ពួកោត់អាេញរបើវាជាការររាមកំណហង្មួយ របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀតមិនានការ
េរចាណដលយុតថិធម៌។ 

 

២. អនុវតតការតេ៊មូតសិដើមបបីសងកើនអំណាចរបេអ់នក្ 
 

មញធា យសំខាន់កបុង្ការបញង្ាើនអំណាេរបស់អបករឺ រតូវអនុវតថការតស ូមតិរបញភទ
ញផសង្ៗោប  មុនញពលអបកចាប់ញផឋើមេរចា។ ញៅញពលណដលអបកអនុវតថការតស ូមតិជាណផបកទន
យុទនសាស្តសថកបុង្ការេរចារបស់អបក ញពលញនោះរឺអបកញរបើរ ស់ កយសមថី ឬញធវើសកមមភាពញៅ
ខាង្ញរៅជំ្នួបទនការេរចា ញដើមផពីាយមោក់សាព ធញលើភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យញធវើការេរចា
ញោយរតឹមរតូវ និង្្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ណដលអបកញពញេិតថ។ 
 

យុទនសាស្តសថទនការតស ូមតិានញរេើនរបញភទញផសង្ៗោប      ណដលអបកអាេយកមកញរបើ
ញដើមផឲី្យានឥទនិពលញៅដល់ការសញរមេេិតថ  និង្សកមមភាពរបស់ភារីញផសង្ញទៀត។   វារមួ
ាន៖ 

 ការោក់ កយបតថឹ ង្ញៅសាទ ប័នជាតិ និង្អនថរជាតិ 
 ការជួ្បរបជំុ្ជាមួយអាជាញ ធរ រកុមហ ុន និង្ភារីញផសង្ញទៀតណដលអាេានឥទនិពល
ញលើភារីដទទញទៀត 

 ញធវើការតវា៉ាញៅញរៅការយិល័យរកុមហ ុន 
 ញសបើសំុឲ្យសហរមន៏េុោះហតទញលខាញលើញតថិញហើយញផញើញៅរោឌ ភិ ល ឬរកុមហ ុន និង្
ភារីណដលានឥទនិពលញផសង្ញទៀត 

 ការញរបើរ ស់របព័ននព័ត៌ានសង្គម ដូេជាញហវ សប ុក (Facebook) និង្ទវីតទ័រ 
(Twitter) 

 ការនិយយញៅកាន់សារព័ត៌ាន ដូេជាកាណសត ទូរទសសន៍ វទិយុ អបកការណសតអំពី
សាទ នភាពរបស់អបក 

 ការញរបើរ ស់របព័ននតុោការញៅរបញទសកមពុជា ឬរបញទសដទទញទៀត 
 

ឧទហរត៍ កបុង្ករតីទនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំពីសំណាក់រកុមហ ុន អបកអាេ
សញរមេេិតថនិយយញៅកាន់អបកកាណសតអំពីសាទ នភាពរបស់អបក និង្អំពីរញបៀបណដលរកុម
ហ ុនរញំោភេាប់ និង្អំពីការបង្ាផលប៉ាោះ ល់ដល់សហរមន៍របស់អបក។ អបកអាេនិយយ
ញៅកាន់អបកកាណសតញៅកមពុជា និង្ញៅញរៅរបញទសផង្ណដរ។ បញ្ញា ញនោះអាេជួ្យញធវើឲ្យ

វធីិមួយញទៀតកបុង្ការេង្រកង្សហរមន៍រឺ ញរជ្ើសញរ ើសអបកសម័ររេិតថញដើមផសួីរសុែទុកខ
ររួសារនីមួយៗញដើមផីរបមូលនូវព័ត៌ានទក់ទង្នឹង្សិទនិលំញៅោឌ នរបស់ពួកញរ និង្សួរ
ោត់អំពីតរមូវការ ណផនការ ភាពភ័យខាល េ និង្កង្វល់របស់ពួកោត់។ ការសញង្ខបព័ត៌ាន
អាេនឹង្យកមករាយការត៍ញៅកបុង្អង្គរបជំុ្រកុម ដូេញនោះសហរមន៍ទំង្អស់កាន់ណត ន
យល់េាស់ពីសាជិ្កនីមួយៗ។ ញហើយព័ត៌ានទំង្អស់ញនោះអាេយកមកញរបើរ ស់ញដើមផី
ដឹង្ពីផលរបញយជ្ន៍របស់សហរមន៍ និង្រិតពីជ្ញរមើសណដលរបកបញោយភាពទេបរបឌិត
សរាប់ការរពមញរពៀង្ញៅកបុង្ការេរចា។ 
 
ជំ្ហ្គនទី៤. ការបំផុសរំនិត និង្ការពិភាកាអំពីការតស មូតិ 
 

 េូរសរញសរ កយ “តស ូមតិ” ញៅញលើកាថ រញែៀន។ សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់
រិតថា  កយញនោះានន័យដូេញមថេ។ 

 បនធ ប់មក សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់អាេរិតអំពីរបញភទទនវធីិសាស្តសថតស ូ
មតិែុសៗោប  នឬញទ។ ែតៈណដលអបកេូលរមួញឡើង្ផថល់ញយបល់ សូម     
សរញសរេញមលើយរបស់ោត់ទុកផង្។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៥. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី២ និង្ទី៣ 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 ការអនុវតថការតស ូមតិជាណផបកមួយទនយុទនសាស្តសថេរចា ក់ព័នននឹង្ដំញតើ រការ ញរៅ
ការេរចា ញដើមផពីាយមោក់សាព ធញលើភារីាខ ង្ញទៀត ឲ្យេូលរមួការេរចាញោយ
យុតថិធម៌។ 

 ានវធីិសាស្តសថតស ូមតិញរេើនរបញភទែុសៗោប  ណដលពួកោត់អាេញរបើរ ស់ញដើមផញីរបើ
ឥទនិពលញៅញលើភារីាខ ង្ញទៀត។ 

 ការទទួល នការោំរទពីសហរមន៍ដទទ និង្អង្គការមិនណមនរោឌ ភិ លននអាេ
ជួ្យញធវើឲ្យញោលជំ្ហររបស់ែលួនកាន់ណតរងឹ្ាំ។ 

 ពួកោត់រួរណតកំតត់ឱកាសលែកបុង្ការតស ូមតិណដលខាល ំង្បំផុតរបស់ពួកោត់ ណដល
ពួកោត់អាេយកមកញរបើ របសិនញបើការេរចាញនោះបរាជ័្យ។ 
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៣. ការទទួលានការោរំទពីបណាត ញេហគមន៍  
 

មញធា យសំខាន់មួយញទៀតកបុង្ការបញង្ាើនអំណាេរបស់សហរមន៍អបករឺការទទួល
 នការោំរទពីសហរមន៍ញផសង្ៗ។ ញៅកបុង្ករតីទនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ កង្វល់
ទូញៅរបស់រកុមហ ុននន និង្រោឌ ភិ លរឺ ញៅញពលណដលានរបជាពលរដឌញរេើនញរកាក
ញឡើង្របឆំ្ង្នឹង្សកមមភាព ឬញសេកថីសញរមេរបស់ែលួន ញហើយញធវើឲ្យណផនការ ឬសាទ នភាព
របស់ែលួនោម នសុវតទិភាព។ ញៅញពលរបជាពលរដឌជាញរេើនរបួរមួោប និយយញោយាន
សំញឡង្ឯកភាពញដើមផបី ជ្ូ នសារអវីមួយ ញពលញនោះសារញនោះ កាន់ណតានឥទនិពល ញហើយវា
កាន់ណតលំ កសរាប់ភារីាខ ង្ញទៀតកបុង្ការញធវើមិនដឹង្មិនឮណាស់។ 

 
ឧទហរត៍ សហរមន៍ញផសង្ៗអាេោំរទសហរមន៍របស់អបកតាមរយៈការេូលរមួ

ការញធវើ តុកមម ការេុោះហតទញលខាញលើញតថិ ឬការសរញសរលិែិតោំរទជាញដើម។ សហរមន៍
ទំង្ញនោះ ក៏អាេោំរទសហរមន៍របស់អបកតាមរយៈការមកកាន់ដីសហរមន៍របស់អបកញដើមផី
ជួ្យការ រដីនិង្ផធោះសណមផង្របស់អបក អំឡុង្ញពលទនការបញតថ ញញេញ។ ជួ្បរបជំុ្ជាមួយ
មនុសសញៅសហរមន៍ញផសង្ៗញទៀតណដលជួ្បរបទោះសាទ នភាពស្សញដៀង្ោប  និង្ណេករណំលកបទ
ពិញសាធន៍ណដលញធវើឲ្យសហរមន៍ទំង្ញនោះកាន់ណតានភាពរងឹ្ាំ។ សហរមន៍របស់អបកអាេ
ោំរទោប ញៅវញិញៅមកញដើមផីទប់ទល់នឹង្ការបញតថ ញញេញ និង្សញរមេញោលញៅរបស់
សហរមន៍អបក។ 

ញោលជំ្ហររបស់អបកញៅកបុង្ការេរចាកាន់ណតរងឹ្ាំ ពីញរ ោះរកុមហ ុនរបណហលជាមិនេង់្ឲ្យ
ានញករ ថិ៍ញ ម្ ោះមិនលែញឡើយ។ 
 

 
ការញរបើរ ស់ការញរៀបេំដារកាមតួអង្គញដើមផជួី្យអបកកបុង្ការញរៀបេំ 

ការតស ូមតិរបស់អបក 

 

វាជារំនិតលែកបុង្ការអនុវតថដំញតើ រទនការញរៀបេំដារកាមតួអង្គញៅញពលណដលអបក
រិតអំពីការអនុវតថការតស ូមតិញដើមផបីញង្ាើនអំណាេរបស់អបក។ 
 សូមណសវង្រកភារីណដលអាេោំរទដល់អបក និង្អាេពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក។ 
សូមរិតអំពីរញបៀបណដលអបកអាេទំនក់ទំនង្ជាមួយពួកោត់ និង្រញបៀបញដើមផឲី្យពួក
ោត់ជួ្យអបក។ 

 សូមណសវង្រកភារីណាណដលានឥទនិពលញៅញលើភារីាខ ង្ញទៀត។ េូររិតអំពីរញបៀប
ណដលអបកអាេបញង្ាើតឬញធវើឲ្យទំនក់ទំនង្របស់អបកជាមួយពួកោត់កាន់ណតរបញសើរញឡើង្ 
ឬរញបៀបអនុវតថការតស ូមតិ ញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លពួកោត់ឲ្យពាយមញរបើឥទនិពលញៅ
ញលើភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យេូលរមួកបុង្ការេរចាញោយយុតថិធម៌។ 
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៣. ការទទួលានការោរំទពីបណាត ញេហគមន៍  
 

មញធា យសំខាន់មួយញទៀតកបុង្ការបញង្ាើនអំណាេរបស់សហរមន៍អបករឺការទទួល
 នការោំរទពីសហរមន៍ញផសង្ៗ។ ញៅកបុង្ករតីទនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ កង្វល់
ទូញៅរបស់រកុមហ ុននន និង្រោឌ ភិ លរឺ ញៅញពលណដលានរបជាពលរដឌញរេើនញរកាក
ញឡើង្របឆំ្ង្នឹង្សកមមភាព ឬញសេកថីសញរមេរបស់ែលួន ញហើយញធវើឲ្យណផនការ ឬសាទ នភាព
របស់ែលួនោម នសុវតទិភាព។ ញៅញពលរបជាពលរដឌជាញរេើនរបួរមួោប និយយញោយាន
សំញឡង្ឯកភាពញដើមផបី ជ្ូ នសារអវីមួយ ញពលញនោះសារញនោះ កាន់ណតានឥទនិពល ញហើយវា
កាន់ណតលំ កសរាប់ភារីាខ ង្ញទៀតកបុង្ការញធវើមិនដឹង្មិនឮណាស់។ 

 
ឧទហរត៍ សហរមន៍ញផសង្ៗអាេោំរទសហរមន៍របស់អបកតាមរយៈការេូលរមួ

ការញធវើ តុកមម ការេុោះហតទញលខាញលើញតថិ ឬការសរញសរលិែិតោំរទជាញដើម។ សហរមន៍
ទំង្ញនោះ ក៏អាេោំរទសហរមន៍របស់អបកតាមរយៈការមកកាន់ដីសហរមន៍របស់អបកញដើមផី
ជួ្យការ រដីនិង្ផធោះសណមផង្របស់អបក អំឡុង្ញពលទនការបញតថ ញញេញ។ ជួ្បរបជំុ្ជាមួយ
មនុសសញៅសហរមន៍ញផសង្ៗញទៀតណដលជួ្បរបទោះសាទ នភាពស្សញដៀង្ោប  និង្ណេករណំលកបទ
ពិញសាធន៍ណដលញធវើឲ្យសហរមន៍ទំង្ញនោះកាន់ណតានភាពរងឹ្ាំ។ សហរមន៍របស់អបកអាេ
ោំរទោប ញៅវញិញៅមកញដើមផីទប់ទល់នឹង្ការបញតថ ញញេញ និង្សញរមេញោលញៅរបស់
សហរមន៍អបក។ 

ញោលជំ្ហររបស់អបកញៅកបុង្ការេរចាកាន់ណតរងឹ្ាំ ពីញរ ោះរកុមហ ុនរបណហលជាមិនេង់្ឲ្យ
ានញករ ថិ៍ញ ម្ ោះមិនលែញឡើយ។ 
 

 
ការញរបើរ ស់ការញរៀបេំដារកាមតួអង្គញដើមផជួី្យអបកកបុង្ការញរៀបេំ 

ការតស ូមតិរបស់អបក 

 

វាជារំនិតលែកបុង្ការអនុវតថដំញតើ រទនការញរៀបេំដារកាមតួអង្គញៅញពលណដលអបក
រិតអំពីការអនុវតថការតស ូមតិញដើមផបីញង្ាើនអំណាេរបស់អបក។ 
 សូមណសវង្រកភារីណដលអាេោំរទដល់អបក និង្អាេពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់អបក។ 
សូមរិតអំពីរញបៀបណដលអបកអាេទំនក់ទំនង្ជាមួយពួកោត់ និង្រញបៀបញដើមផឲី្យពួក
ោត់ជួ្យអបក។ 

 សូមណសវង្រកភារីណាណដលានឥទនិពលញៅញលើភារីាខ ង្ញទៀត។ េូររិតអំពីរញបៀប
ណដលអបកអាេបញង្ាើតឬញធវើឲ្យទំនក់ទំនង្របស់អបកជាមួយពួកោត់កាន់ណតរបញសើរញឡើង្ 
ឬរញបៀបអនុវតថការតស ូមតិ ញដើមផបី ច្ុ ោះប ច្ូ លពួកោត់ឲ្យពាយមញរបើឥទនិពលញៅ
ញលើភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យេូលរមួកបុង្ការេរចាញោយយុតថិធម៌។ 
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៤. ការក្ណំតឱ់កាេលអក្នងុការសធវើការតេ៊មូតិសៅសពលថ្ដលការចរចា
បរាជយ័ 

របសិនញបើអបក្នញៅដល់េំនុេមួយណដលអាជាញ ធរ ឬរកមុហ ុនានបំតង្េរចា 
ជាមួយអបក ញនោះអបករបណហលទទួល នញជារជ័្យកបុង្ការតស ូមតិរបស់អបក។ ឥទផូវ អបករួរ
ណតថា ញតើអបកនឹង្ញធវើអវី របសិនញបើការេរចារបស់អបកបរាជ័្យ និង្មិនអាេសញរមេ នការ
រពមញរពៀង្មួយណដលអបកញពញេិតថ។ 

កបុង្ការេរចា របសិនញបើអបករកញ ើញថា ភារីាខ ង្ញទៀតកំពុង្េរចាញោយមិន
យុតថិធម៌ ឬភារីាខ ង្ញនោះមិន នោក់ជ្ញរមើសសមរមយកបុង្ការញោោះស្សាយញទ វាអាេាន
របញយជ្ន៍កបុង្ការណដលឲ្យភារីាខ ង្ញនោះដឹង្ថា អបកានជ្ញរមើសញផសង្កបុង្ការេរចា។ 
ជ្ញរមើសញផសង្ញនោះជាធមមតារឺជាយុទនសាស្តសថតស ូមតិណដលអាេញៅរេួខាល ំង្បំផុត។ 
ឧទហរត៍៖ របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាជាមួយនឹង្រកុមហ ុនមួយ ណដលរពួយ រមភពីការណថ
រកាញករ ថិ៍ញ ម្ ោះលែរបស់រកុមហ ុន ញនោះជ្ញរមើសញផសង្របស់អបកអាេជា ការញធវើយុទននការអនថរ
ជាតិជាសាធារតៈរបឆំ្ង្ញៅនឹង្រកមុហ ុនញនោះ។ អបកក៏អាេដឹង្ណដរថា វាអាេញៅរេួកបុង្
ការ កយបតថឹ ង្ញៅតុោការបថឹង្រកមុហ ុន ឬតាមរយៈយនថការោក់ កយបតថឹ ង្អនថរជាតិ។ 
វាានសារៈសំខាន់ណដលជ្ញរមើស ញដើមផីេរចារឺជាអវីណដលអបកានសមតទភាពញធវើ ន។ អបក
រួរណតណសវង្រកការរបឹកាញយបល់ពីអង្គការញរៅរោឌ ភិ ល ណដលកំពុង្ោំរទអបក ញដើមផីជួ្យ
អបកកបុង្ការបញង្ាើតយុទនសាស្តសថជ្ញរមើសរបស់អបក។ 

របសិនញបើអបកានយុទនសាស្តសថទនជ្ញរមើសលែ អបកអាេបំភ័យភារីាខ ង្ញទៀតជាមួយ
នឹង្ជ្ញរមើសញនោះ ញបើជាការេរចាញនោះមិនានដំញតើ រការលែញទ។ ការបំភ័យញោយញរបើយុទន
សាស្តសថតស ូមតិអាេររប់រោន់ញធវើឲ្យភារីាខ ង្ញទៀតេរចាញោយយុតថិធម៌ និង្ផថល់សំញតើ
ណដលរបញសើរជាង្មុនដល់សហរមន៍។ 

ជំ្ហ្គនទី៦. ពនយល់អំពីសកមមភាព និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម 
 

 ពនយល់ថា អបកេូលរមួនឹង្រតូវណបង្ណេកជាពីររកុម។ រកុមទំង្ញនោះនឹង្ទទួល ន
ករតីសិកាសថីពីសហរមន៍ញៅកបុង្ញែតថញ ធិ៍សាត់។ 

 រកុមមួយរួររិតថា ញតើអវីែលោះណដលរកុមរិតថា សហរមន៍រួរញធវើ ញដើមផីបញង្ាើន
អំណាេរបស់សហរមន៍ មុន ញពលចាប់ញផថើមញធវើការេរចាជាមួយរកុមហ ុន។ អវី
ណដលរតូវញធវើញនោះ អាេាន ការបរង្ួបបរង្ួមសហរមន៍ ការតស ូមតិរបញភទ
ញផសង្ៗ និង្ការទទួល នការោំរទពីសហរមន៍ញផសង្ៗញទៀត។ រកុមមួយញទៀត
រួរណតរិតពីអវីជាជ្ញរមើសញផសង្ញទៀតរបស់រកុមែលួនញដើមផីេរចា (រឺអវីណដលពួកោត់
រតូវញធវើញបើសិនជាការេរចាបរាជ័្យ)។ វារួរជាយុទនសាស្តសថតស ូមតិណដលអាេញៅ
រេួ និង្ខាល ំង្បំផុតរបស់ពួកោត់។ 

 បនធ ប់មករកុមនីមួយៗ រតូវញរៀបេំការសណមថង្តួរយៈញពល៥នទីញដើមផីបងាា ញ
អំពីសហរមន៍អនុវតថណផនការរបស់ែលួនកបុង្ការបញង្ាើនអំណាេ។ 

 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម។ ពួកោត់នឹង្ានញពល២០នទី ញដើមផីញរៀបេំ
ញរតៀមការសណមឋង្ញនោះ។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៧ រកុមញរៀបេំញរតៀមែលួន  
 

 រតូវរ កដថា រកមុនីមួយៗានកណនលង្ញធវើការោេ់ញោយណឡកពីោប ។ 
 រតូវរ កដថា ររប់ោប យល់ការណតនំ។ របសិនញបើានអបកេូលរមួមិនអាេ
អាន ន សំុឲ្យនរណាាប ក់អានករតីសិកាញនោះឲ្យឮៗ។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៨. ការសណមថង្ និង្ពិភាការកុមធំ 
 

 អញ ជ្ ើញរកុមឲ្យញឡើង្សណមថង្តួ។ 
 សួរអបកេូលរមួឲ្យកំតត់ថា ញតើញៅកបុង្ការសណមថង្ញនោះ រកុមនីមួយៗានការ
សញរមេេិតថញធវើអវី ញដើមផបីញង្ាើនអំណាេរបស់ែលួន។ ញតើពួកញររិតថាយុទនសាស្តសថ
ញនោះានរបសិទនភាពណដរឬញទ? 

 
 



133សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

៤. ការក្ណំតឱ់កាេលអក្នងុការសធវើការតេ៊មូតិសៅសពលថ្ដលការចរចា
បរាជយ័ 

របសិនញបើអបក្នញៅដល់េំនុេមួយណដលអាជាញ ធរ ឬរកមុហ ុនានបំតង្េរចា 
ជាមួយអបក ញនោះអបករបណហលទទួល នញជារជ័្យកបុង្ការតស ូមតិរបស់អបក។ ឥទផូវ អបករួរ
ណតថា ញតើអបកនឹង្ញធវើអវី របសិនញបើការេរចារបស់អបកបរាជ័្យ និង្មិនអាេសញរមេ នការ
រពមញរពៀង្មួយណដលអបកញពញេិតថ។ 

កបុង្ការេរចា របសិនញបើអបករកញ ើញថា ភារីាខ ង្ញទៀតកំពុង្េរចាញោយមិន
យុតថិធម៌ ឬភារីាខ ង្ញនោះមិន នោក់ជ្ញរមើសសមរមយកបុង្ការញោោះស្សាយញទ វាអាេាន
របញយជ្ន៍កបុង្ការណដលឲ្យភារីាខ ង្ញនោះដឹង្ថា អបកានជ្ញរមើសញផសង្កបុង្ការេរចា។ 
ជ្ញរមើសញផសង្ញនោះជាធមមតារឺជាយុទនសាស្តសថតស ូមតិណដលអាេញៅរេួខាល ំង្បំផុត។ 
ឧទហរត៍៖ របសិនញបើអបកកំពុង្េរចាជាមួយនឹង្រកុមហ ុនមួយ ណដលរពួយ រមភពីការណថ
រកាញករ ថិ៍ញ ម្ ោះលែរបស់រកុមហ ុន ញនោះជ្ញរមើសញផសង្របស់អបកអាេជា ការញធវើយុទននការអនថរ
ជាតិជាសាធារតៈរបឆំ្ង្ញៅនឹង្រកមុហ ុនញនោះ។ អបកក៏អាេដឹង្ណដរថា វាអាេញៅរេួកបុង្
ការ កយបតថឹ ង្ញៅតុោការបថឹង្រកមុហ ុន ឬតាមរយៈយនថការោក់ កយបតថឹ ង្អនថរជាតិ។ 
វាានសារៈសំខាន់ណដលជ្ញរមើស ញដើមផីេរចារឺជាអវីណដលអបកានសមតទភាពញធវើ ន។ អបក
រួរណតណសវង្រកការរបឹកាញយបល់ពីអង្គការញរៅរោឌ ភិ ល ណដលកំពុង្ោំរទអបក ញដើមផីជួ្យ
អបកកបុង្ការបញង្ាើតយុទនសាស្តសថជ្ញរមើសរបស់អបក។ 

របសិនញបើអបកានយុទនសាស្តសថទនជ្ញរមើសលែ អបកអាេបំភ័យភារីាខ ង្ញទៀតជាមួយ
នឹង្ជ្ញរមើសញនោះ ញបើជាការេរចាញនោះមិនានដំញតើ រការលែញទ។ ការបំភ័យញោយញរបើយុទន
សាស្តសថតស ូមតិអាេររប់រោន់ញធវើឲ្យភារីាខ ង្ញទៀតេរចាញោយយុតថិធម៌ និង្ផថល់សំញតើ
ណដលរបញសើរជាង្មុនដល់សហរមន៍។ 

ជំ្ហ្គនទី៦. ពនយល់អំពីសកមមភាព និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម 
 

 ពនយល់ថា អបកេូលរមួនឹង្រតូវណបង្ណេកជាពីររកុម។ រកុមទំង្ញនោះនឹង្ទទួល ន
ករតីសិកាសថីពីសហរមន៍ញៅកបុង្ញែតថញ ធិ៍សាត់។ 

 រកុមមួយរួររិតថា ញតើអវីែលោះណដលរកុមរិតថា សហរមន៍រួរញធវើ ញដើមផីបញង្ាើន
អំណាេរបស់សហរមន៍ មុន ញពលចាប់ញផថើមញធវើការេរចាជាមួយរកុមហ ុន។ អវី
ណដលរតូវញធវើញនោះ អាេាន ការបរង្ួបបរង្ួមសហរមន៍ ការតស ូមតិរបញភទ
ញផសង្ៗ និង្ការទទួល នការោំរទពីសហរមន៍ញផសង្ៗញទៀត។ រកុមមួយញទៀត
រួរណតរិតពីអវីជាជ្ញរមើសញផសង្ញទៀតរបស់រកុមែលួនញដើមផីេរចា (រឺអវីណដលពួកោត់
រតូវញធវើញបើសិនជាការេរចាបរាជ័្យ)។ វារួរជាយុទនសាស្តសថតស ូមតិណដលអាេញៅ
រេួ និង្ខាល ំង្បំផុតរបស់ពួកោត់។ 

 បនធ ប់មករកុមនីមួយៗ រតូវញរៀបេំការសណមថង្តួរយៈញពល៥នទីញដើមផីបងាា ញ
អំពីសហរមន៍អនុវតថណផនការរបស់ែលួនកបុង្ការបញង្ាើនអំណាេ។ 

 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម។ ពួកោត់នឹង្ានញពល២០នទី ញដើមផីញរៀបេំ
ញរតៀមការសណមឋង្ញនោះ។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៧ រកុមញរៀបេំញរតៀមែលួន  
 

 រតូវរ កដថា រកមុនីមួយៗានកណនលង្ញធវើការោេ់ញោយណឡកពីោប ។ 
 រតូវរ កដថា ររប់ោប យល់ការណតនំ។ របសិនញបើានអបកេូលរមួមិនអាេ
អាន ន សំុឲ្យនរណាាប ក់អានករតីសិកាញនោះឲ្យឮៗ។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៨. ការសណមថង្ និង្ពិភាការកុមធំ 
 

 អញ ជ្ ើញរកុមឲ្យញឡើង្សណមថង្តួ។ 
 សួរអបកេូលរមួឲ្យកំតត់ថា ញតើញៅកបុង្ការសណមថង្ញនោះ រកុមនីមួយៗានការ
សញរមេេិតថញធវើអវី ញដើមផបីញង្ាើនអំណាេរបស់ែលួន។ ញតើពួកញររិតថាយុទនសាស្តសថ
ញនោះានរបសិទនភាពណដរឬញទ? 
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ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១៖ ញមញរៀនទី៧ 
 

សហរមន៍របស់អបករស់ញៅកបុង្ញែតថញ ធិ៍សាត់ ញហើយ នរស់ញៅញលើដីញនោះតំាង្ពី
ញដើមឆ្ប ំ១៩៨០មកញម៉ាលោះ។ របជាពលរដឌ១០០ររសួារញៅកបុង្សហរមន៍របស់អបក ានមុែរបរ
េិ ច្ ឹមជី្វតិសំខាន់រឺ ការញធវើណស្សេាា រ ញនសាទ និង្ការលក់ដូរបនថិេបនថួេ។ កាលពីឆ្ប ំមុន 
ានមនុសសជាញរេើននក់ នមកភូមិរបស់អបកញោយានឧបករត៍មកជាមួយផង្ ញហើយ
 នជី្កដីញោយបនសល់ទុកសាប មរញដឋ ញរៅៗ។ 
 

ថមីៗញនោះ តំណាង្មកពីរកុមហ ុនណដលញរញៅថា រកុមហ ុន ទថហគ័រ (Tiger Co)  ន
មកដល់ភូមិរបស់អបក ញហើយ នរ ប់សហរមន៍របស់អបកថា សហរមន៍ញនោះរតូវណតចាក
ញេញ ពីញរ ោះរកុមហ ុនានការអនុញ្ញដ តឲ្យរកុរកណរ ៉ាាសញៅញលើដីញនោះ។ 
 

ញរ នរ ប់សហរមន៍របស់អបកថា របជាពលរដឌរតូវណតចាកញេញកបុង្រយៈញពល
មួយណែ ញហើយររួសារនីមួយៗនឹង្ទទួល នរ ក់៥០០ដុោល រ។ ររួសារភារញរេើនមិនេង់្
ចាកញេញពីតំបន់ញនោះញទពីញរ ោះពួកោត់ នរស់ញៅទីញនោះញោយសបាយរកីរាយ។ ររួសារ 
ទំង្ញនោះភ័យខាល េថា ពួកោត់នឹង្រតូវបង្ខំចាកញេញញៅកាន់រកុង្ញសៀមរាប ឬរាជ្ធានី
ភបំញពញញដើមផរីកការងារញធវើ។ 
 

ររួសារែលោះញទៀតេង់្ញធវើការេរចាញដើមផទីមទរសំតង្បណនទមញទៀត ញហើយរបសិនញបើ
ពួកោត់ទទួល ន ញពលញនោះពួកោត់សុែេិតថចាកញេញ។ 
 

សហរមន៍របស់អបកានសិទនិស្សបេាប់កបុង្ការកាន់កាប់ដីញនោះ ញហើយររួសារជា
ញរេើនានឯកសារណដលបងាា ញថា ការទទួលសាគ ល់ញោយអាជាញ ធរមូលោឌ ន។ 
 

សហរមន៍របស់អបកញរតៀមែលួនរេួញហើយ កបុង្ការអនុវតថការតស ូមតិញដើមផីពាយម
ប្ឈប់ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ និង្ោក់សាព ធញលើរកុមហ ុនទថហគ័រែូឲ្យញធវើការេរចា។ 

ញតើសហរមន៍របស់អបកសញរមេអនុវតថការតស ូមតិអវីែលោះ ញហើយញតើសហរមន៍របស់
អបកេង់្បងាា ញ ឬប ជ្ូ នសារអវីែលោះ? ញតើសហរមន៍នឹង្ណសវង្រកការោំរទពីភារី ក់ព័នន    
ញផសង្ៗណាែលោះ? សូមញរៀបេំ និង្ញរតៀមែលួនញដើមផញីឡើង្សណមថង្តួ បងាា ញអំពីសាទ នភាពរបស់
សហរមន៍អបក និង្អវីែលោះណដលសហរមន៍ នសញរមេញធវើ! 

 

ជំ្ហ្គនទី៩. សញង្ខប 
 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់ធាល ប់ានបទពិញសាធន៍កបុង្ការអនុវតថវធីិសាស្តសថ    ត
ស ូមតិញផសង្ៗឬញទ? ញលើកទឹកេិតថឲ្យអបកេូលរមួណេករណំលកញរឿង្រា៉ា វរបស់ោត់។ 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់រិតថា ការញរបើវធីិសាស្តសថតស ូមតិណដលពួកោត់ ន
ញធវើទទួល នញជារជ័្យឬញទ។ ញហតុអវីទទួល ន ឬមិនទទួល នញជារជ័្យ? 
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ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១៖ ញមញរៀនទី៧ 
 

សហរមន៍របស់អបករស់ញៅកបុង្ញែតថញ ធិ៍សាត់ ញហើយ នរស់ញៅញលើដីញនោះតំាង្ពី
ញដើមឆ្ប ំ១៩៨០មកញម៉ាលោះ។ របជាពលរដឌ១០០ររសួារញៅកបុង្សហរមន៍របស់អបក ានមុែរបរ
េិ ច្ ឹមជី្វតិសំខាន់រឺ ការញធវើណស្សេាា រ ញនសាទ និង្ការលក់ដូរបនថិេបនថួេ។ កាលពីឆ្ប ំមុន 
ានមនុសសជាញរេើននក់ នមកភូមិរបស់អបកញោយានឧបករត៍មកជាមួយផង្ ញហើយ
 នជី្កដីញោយបនសល់ទុកសាប មរញដឋ ញរៅៗ។ 
 

ថមីៗញនោះ តំណាង្មកពីរកុមហ ុនណដលញរញៅថា រកុមហ ុន ទថហគ័រ (Tiger Co)  ន
មកដល់ភូមិរបស់អបក ញហើយ នរ ប់សហរមន៍របស់អបកថា សហរមន៍ញនោះរតូវណតចាក
ញេញ ពីញរ ោះរកុមហ ុនានការអនុញ្ញដ តឲ្យរកុរកណរ ៉ាាសញៅញលើដីញនោះ។ 
 

ញរ នរ ប់សហរមន៍របស់អបកថា របជាពលរដឌរតូវណតចាកញេញកបុង្រយៈញពល
មួយណែ ញហើយររួសារនីមួយៗនឹង្ទទួល នរ ក់៥០០ដុោល រ។ ររួសារភារញរេើនមិនេង់្
ចាកញេញពីតំបន់ញនោះញទពីញរ ោះពួកោត់ នរស់ញៅទីញនោះញោយសបាយរកីរាយ។ ររួសារ 
ទំង្ញនោះភ័យខាល េថា ពួកោត់នឹង្រតូវបង្ខំចាកញេញញៅកាន់រកុង្ញសៀមរាប ឬរាជ្ធានី
ភបំញពញញដើមផរីកការងារញធវើ។ 
 

ររួសារែលោះញទៀតេង់្ញធវើការេរចាញដើមផទីមទរសំតង្បណនទមញទៀត ញហើយរបសិនញបើ
ពួកោត់ទទួល ន ញពលញនោះពួកោត់សុែេិតថចាកញេញ។ 
 

សហរមន៍របស់អបកានសិទនិស្សបេាប់កបុង្ការកាន់កាប់ដីញនោះ ញហើយររួសារជា
ញរេើនានឯកសារណដលបងាា ញថា ការទទួលសាគ ល់ញោយអាជាញ ធរមូលោឌ ន។ 
 

សហរមន៍របស់អបកញរតៀមែលួនរេួញហើយ កបុង្ការអនុវតថការតស ូមតិញដើមផីពាយម
ប្ឈប់ការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ និង្ោក់សាព ធញលើរកុមហ ុនទថហគ័រែូឲ្យញធវើការេរចា។ 

ញតើសហរមន៍របស់អបកសញរមេអនុវតថការតស ូមតិអវីែលោះ ញហើយញតើសហរមន៍របស់
អបកេង់្បងាា ញ ឬប ជ្ូ នសារអវីែលោះ? ញតើសហរមន៍នឹង្ណសវង្រកការោំរទពីភារី ក់ព័នន    
ញផសង្ៗណាែលោះ? សូមញរៀបេំ និង្ញរតៀមែលួនញដើមផញីឡើង្សណមថង្តួ បងាា ញអំពីសាទ នភាពរបស់
សហរមន៍អបក និង្អវីែលោះណដលសហរមន៍ នសញរមេញធវើ! 

 

ជំ្ហ្គនទី៩. សញង្ខប 
 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់ធាល ប់ានបទពិញសាធន៍កបុង្ការអនុវតថវធីិសាស្តសថ    ត
ស ូមតិញផសង្ៗឬញទ? ញលើកទឹកេិតថឲ្យអបកេូលរមួណេករណំលកញរឿង្រា៉ា វរបស់ោត់។ 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់រិតថា ការញរបើវធីិសាស្តសថតស ូមតិណដលពួកោត់ ន
ញធវើទទួល នញជារជ័្យឬញទ។ ញហតុអវីទទួល ន ឬមិនទទួល នញជារជ័្យ? 
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វិធីសាស្រេតសផេងៗននការទនំក្់ទំនង 
 

លទធផលទទួលាន 
 
បនធ ប់ពី នប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះ អបកេូលរមួនឹង្៖ 
១.   ដឹង្ថាានវធីិសាស្តសថញផសង្ៗកបុង្ការទំនក់ទំនង្ជាមួយភារីញផសង្ញទៀត 
២.  ដឹង្ថាញៅញពលណាណដលរតូវញរបើវធីិសាស្តសថទំនក់ទំនង្ញោយផ្ទធ ល់ និង្មិនផ្ទធ ល់  
៣. ដឹង្ថាញពលណាណដលរតវូញរបើការតស ូមតិ កបុង្ដំញតើ រការទនការេរចា 
៤. យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការរិតពិចារណាអំពីព័ត៌ានថមីៗ ជាពិញសសព័ត៌ាន
អំពីការរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ។ 
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វិធីសាស្រេតសផេងៗននការទនំក្់ទំនង 
 

លទធផលទទួលាន 
 
បនធ ប់ពី នប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះ អបកេូលរមួនឹង្៖ 
១.   ដឹង្ថាានវធីិសាស្តសថញផសង្ៗកបុង្ការទំនក់ទំនង្ជាមួយភារីញផសង្ញទៀត 
២.  ដឹង្ថាញៅញពលណាណដលរតូវញរបើវធីិសាស្តសថទំនក់ទំនង្ញោយផ្ទធ ល់ និង្មិនផ្ទធ ល់  
៣. ដឹង្ថាញពលណាណដលរតវូញរបើការតស ូមតិ កបុង្ដំញតើ រការទនការេរចា 
៤. យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការរិតពិចារណាអំពីព័ត៌ានថមីៗ ជាពិញសសព័ត៌ាន
អំពីការរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ។ 
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សមសរៀនទី៨៖    វិធីសាស្រេតសផេងៗននការទំនក្់ទំនងសៅក្នងុ
ដំសណើ រការចារចា 

 

សោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្ដឹង្ថា ានវធីិសាស្តសថទំនក់ទំនង្ែុសៗោប
ណដលពួកោត់អាេញរបើរ ស់កបុង្ដំញតើ រការទនការេរចា។ ពួកោត់ក៏
ពិចារណាផង្ណដរថា ញតើញពលណាណដលរតវូញរបើវធីិសាស្តសថទំនក់ទំនង្
ញោយផ្ទធ ល់ និង្ញោយរបញយល។ អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្ពីរញបៀបណដល
រួររតវូពិចារណាអំពីព័ត៌ានថមីៗសថពីីសាទ នភាព ក់ព័នននឹង្សហរមន៍ ញៅញពលសញរមេេិតថ
ញធវើអវីមួយកបុង្ដំណាក់កាលបនធ ប់។ 
 

សាភ រៈ៖ កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត និង្េមលង្ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១។ 
 

វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការបំផុសរំនិត ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់ ការងារជារកុម ការញធវើបទ
បងាា ញ។ 

ដំសណើ រការ រយៈសពល 
 (គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ញសេកថីណតនំអំពី”ការទំនក់ទំនង្” ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ករតីសិកា និង្លំហ្គត់ទោះទដ ១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១, ២, និង្៣ ៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. ពនយល់អំពីសកមមភាព និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥. ការងារជារកុម ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦. ការញធវើបទបងាា ញ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី ៧. សញង្ខប ១០ នទី 

េរបុ៖ ៩០ នទី 

 

ជំ្ហ្គនទី១. ញសេកថីណតនំអំពីការទំនក់ទំនង្ 

 សរញសរ កយ “ការទំនក់ទំនង្” ញៅញលើកាថ រញែៀន។ សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួក
ោត់រិតថា វាានន័យដូេញមថេ។ 

 ពនយល់ថា “ការទំនក់ទំនង្” ានន័យថាការញផញើ និង្ទទួល នព័ត៌ាន រំនិត 
ឬក៏សារតាមរយៈ កយសមថី ឬសកមមភាព។ 

 ពនយល់ថា ណផបកសំខាន់ទនការេរចារឺការប ជ្ូ នឬទទួលព័ត៌ានជាមួយភារី
ាខ ង្ញទៀត ញហើយ ានមញធា យញផសង្ៗោប ជាញរេើនកបុង្ការទំនក់ទំនង្។ 

ជំ្ហ្គនទី២.  ករតីសិកា និង្លំហ្គត់ទោះទដ 

 ពនយល់អបកេូលរមួថា អបកនឹង្អានញរឿង្មួយដល់ពួកញរ ញហើយរាល់ញពលណដលឮ ពី
វធីិសាស្តសថញផសង្ៗទនការទំនក់ទំនង្  ពួកោត់រតវូទោះទដមួយ 

 អានយឺតៗអំពីករតីសិការបស់សហរមន៍ភូមិមហ្គខាន់ ញៅេុង្ជំ្ហ្គនទី២ 

កំតត់សាគ ល់៖ ញៅញពលណដលអបក នឮពីទរមង់្ទនការទំនក់ទំនង្ដំបូង្ញៅកបុង្
សាេ់ញរឿង្ (ឧទហរត៍ៈ ទទួលលិែិតបញតថ ញញេញ) ញលើកទឹកេិតថអបកេូលរមួឲ្យ
ទោះទដ។ ទំង្អស់ញៅកបុង្សាេ់ញរឿង្សុទនណតរូសបនធ ត់ពីញរកាម 

 បនធ ប់ពីអបកអានសាេ់ញរឿង្េប់ សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់អាេកំតត់ពីញ ម្ ោះ
ទនវធីិសាស្តសថញផសង្ៗទនការទំនក់ទំនង្ ណដលសហរមន៍ នញរបើញនោះ នណដរឬ
ញទ។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៣. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១,២ និង្ទី៣ 
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 ពួកោត់អាេញរជ្ើសញរ ើសមញធា យញផសង្ៗោប ញដើមផីញផញើ ឬប ជ្ូ នសារញៅភារីាខ ង្
ញទៀត និង្ទទួលព័ត៌ានពីភារីញនោះវញិ។ 
 កបុង្ករតីែលោះការទំនក់ទំនង្ញោយរបញយលអាេានរបសិទនភាពជាង្កបុង្ការញធវើ
ឲ្យភារីាខ ង្ញទៀតេូលរមួេរចាញោយយុតថិធម៌។ 



139សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

សមសរៀនទី៨៖    វិធីសាស្រេតសផេងៗននការទំនក្់ទំនងសៅក្នងុ
ដំសណើ រការចារចា 

 

សោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្ដឹង្ថា ានវធីិសាស្តសថទំនក់ទំនង្ែុសៗោប
ណដលពួកោត់អាេញរបើរ ស់កបុង្ដំញតើ រការទនការេរចា។ ពួកោត់ក៏
ពិចារណាផង្ណដរថា ញតើញពលណាណដលរតវូញរបើវធីិសាស្តសថទំនក់ទំនង្
ញោយផ្ទធ ល់ និង្ញោយរបញយល។ អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្ពីរញបៀបណដល
រួររតវូពិចារណាអំពីព័ត៌ានថមីៗសថពីីសាទ នភាព ក់ព័នននឹង្សហរមន៍ ញៅញពលសញរមេេិតថ
ញធវើអវីមួយកបុង្ដំណាក់កាលបនធ ប់។ 
 

សាភ រៈ៖ កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត និង្េមលង្ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១។ 
 

វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការបំផុសរំនិត ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់ ការងារជារកុម ការញធវើបទ
បងាា ញ។ 

ដំសណើ រការ រយៈសពល 
 (គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ញសេកថីណតនំអំពី”ការទំនក់ទំនង្” ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ករតីសិកា និង្លំហ្គត់ទោះទដ ១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១, ២, និង្៣ ៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. ពនយល់អំពីសកមមភាព និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥. ការងារជារកុម ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦. ការញធវើបទបងាា ញ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី ៧. សញង្ខប ១០ នទី 

េរបុ៖ ៩០ នទី 

 

ជំ្ហ្គនទី១. ញសេកថីណតនំអំពីការទំនក់ទំនង្ 

 សរញសរ កយ “ការទំនក់ទំនង្” ញៅញលើកាថ រញែៀន។ សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួក
ោត់រិតថា វាានន័យដូេញមថេ។ 

 ពនយល់ថា “ការទំនក់ទំនង្” ានន័យថាការញផញើ និង្ទទួល នព័ត៌ាន រំនិត 
ឬក៏សារតាមរយៈ កយសមថី ឬសកមមភាព។ 

 ពនយល់ថា ណផបកសំខាន់ទនការេរចារឺការប ជ្ូ នឬទទួលព័ត៌ានជាមួយភារី
ាខ ង្ញទៀត ញហើយ ានមញធា យញផសង្ៗោប ជាញរេើនកបុង្ការទំនក់ទំនង្។ 

ជំ្ហ្គនទី២.  ករតីសិកា និង្លំហ្គត់ទោះទដ 

 ពនយល់អបកេូលរមួថា អបកនឹង្អានញរឿង្មួយដល់ពួកញរ ញហើយរាល់ញពលណដលឮ ពី
វធីិសាស្តសថញផសង្ៗទនការទំនក់ទំនង្  ពួកោត់រតវូទោះទដមួយ 

 អានយឺតៗអំពីករតីសិការបស់សហរមន៍ភូមិមហ្គខាន់ ញៅេុង្ជំ្ហ្គនទី២ 

កំតត់សាគ ល់៖ ញៅញពលណដលអបក នឮពីទរមង់្ទនការទំនក់ទំនង្ដំបូង្ញៅកបុង្
សាេ់ញរឿង្ (ឧទហរត៍ៈ ទទួលលិែិតបញតថ ញញេញ) ញលើកទឹកេិតថអបកេូលរមួឲ្យ
ទោះទដ។ ទំង្អស់ញៅកបុង្សាេ់ញរឿង្សុទនណតរូសបនធ ត់ពីញរកាម 

 បនធ ប់ពីអបកអានសាេ់ញរឿង្េប់ សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់អាេកំតត់ពីញ ម្ ោះ
ទនវធីិសាស្តសថញផសង្ៗទនការទំនក់ទំនង្ ណដលសហរមន៍ នញរបើញនោះ នណដរឬ
ញទ។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៣. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១,២ និង្ទី៣ 
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតូវយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 ពួកោត់អាេញរជ្ើសញរ ើសមញធា យញផសង្ៗោប ញដើមផីញផញើ ឬប ជ្ូ នសារញៅភារីាខ ង្
ញទៀត និង្ទទួលព័ត៌ានពីភារីញនោះវញិ។ 
 កបុង្ករតីែលោះការទំនក់ទំនង្ញោយរបញយលអាេានរបសិទនភាពជាង្កបុង្ការញធវើ
ឲ្យភារីាខ ង្ញទៀតេូលរមួេរចាញោយយុតថិធម៌។ 
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 ដំណាក់កាលទនការេរចាទំង្អស់ ណដលអាេប ច្ូ លការជួ្បរបជំុ្ជាញរេើនញលើក 
និង្របញភទញផសង្ៗទនការទំនក់ទំនង្ និង្វធីិសាស្តសថញផសង្ៗកបុង្ការតស ូមតិ។ 
 វាានសារៈសំខាន់ណាស់កបុង្ការវភិាររាល់ព័ត៌ានថមីៗ ណដលានដូេជាព័ត៌ាន
អំពីការរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ និង្កបុង្នមសហរមន៍រតវូសញរមេញឆ្លើយតប
ញោយរញបៀបណា។  

កំតត់សាគ ល់៖ ញរបើករតីសិកាដីរកហម ញដើមផីពនយល់ពីសារៈសំខាន់កបុង្ការរិត
ពិចារណាញលើព័ត៌ានថមីៗអំពីការបញតថ ញញេញញៅកបុង្ការសញរមេេិតថបនធ ប់។ 

 
១. របសភទសផេងៗននការទំនក្ទ់ំនង 
 

ទំនក់ទំនង្ ានន័យថាការញផញើ ឬទទួល នព័ត៌ាន រំនិត ឬសារតាមរយៈ កយ 
សមថី ឬក៏សកមមភាព។ សូមញរជ្ើសញរ ើសពីរញបៀបទនការទំនក់ទំនង្ញៅររប់ដំណាក់កាល   
ញផសង្ៗទនដំញតើ រការទនការេរចា រឺជារនលឹោះសំខាន់កបុង្ការបញង្ាើនថាមពលរបស់អបក។ 
 

ានមញធា យញផសង្ៗោប ជាញរេើនណដលអបកអាេអនុវតថញដើមផបី ជ្ូ នសាររបស់អបក
ញៅភារីាខ ង្ញទៀត។ ឧទហរត៍អបកអាេ៖ 
 

 ញរៀបេំកិេចរបជំុ្ទល់មុែោប  
 ញផញើលិែិត 
 និយយោប តាមទូរស័ពធ 
 ញសបើនរណាាប ក់ឲ្យញធវើជាតំណាង្អបក 

 
ទំង្ញនោះរឺសុទនណតជាវធីិសាស្តសថកបុង្ការទំនក់ទំនង្ ណដលអបកអាេយកមកញរបើកបុង្ការ  

េរចា។ អបកអាេញរជ្ើសញរ ើសវធីិសាស្តសថកបុង្ការទំនក់ទំនង្អាស្ស័យញលើសាទ នភាពរបស់អបក។ 
សហរមន៍របស់អបករួរណតពិចារណាថា ញតើទរមង់្ទនការទំនក់ទំនង្ណបបណាណដលជាវធីិ
សាស្តសថលែបំផុតញដើមផីបញង្ាើនអំណាេរបស់អបកញៅរាល់ដំណាក់កាលទនការេរចា។ 
 

កបុង្ករតីការេរចាមិនដំញតើ រការ ឬមិនទទួល នញជារជ័្យ អបកអាេរិតពីវធីិទំនក់
ទំនង្មួយេំនួន(ការតស ូមតិ) ខាង្ញរកាមណដលអាេោក់សាព ធដល់ភារីាខ ង្ញទៀត ញអាយ
ទទួលែុសរតូវេំញ ោះ បញ្ញា ណដលពួកញរ នបង្ាញឡើង្៖ 

 ញសបើឲ្យរបព័ននផសពវផាយ ដូេជាកាណសត ទូរទសសន៍ ឬវទិយុញដើមផរីាយការត៍អំពី
ញរឿង្រា៉ា វ រមួទំង្សាររបស់អបក។  

 ញរៀបេំការជួ្បជំុ្ញធវើការតវា៉ា ឬញធវើ តុកមមញៅកណនលង្ណាណដលអាេទក់ទញការចាប់
អារមមត៍ពីភារីាខ ង្ញទៀតញោយញរបើរ ស់បោ ឬឧករត៍បំពង្សញមលង្ញដើមផផីសពវ
ផាយសាររបស់អបកជាសាធារតៈ។ 

  
 

២. ការទំនក្ទ់ំនងសដ្ឋយផ្ទទ ល ់និងសដ្ឋយរបសោល 
 

ញៅកបុង្សាទ នភាពែលោះ វាអាេានរបសិទនភាពបំផុតកបុង្ការទំនក់ទំនង្ ញោយផ្ទធ ល់ 
ញៅភារីាខ ង្ញទៀត ណដលអាេញធវើ នញៅកបុង្កិេចរបជំុ្ តាមរយៈរបរល់លិែិត ឬការនិយយ
ញោយផ្ទធ ល់តាមទូរស័ពធ។ កបុង្ករតីណដលការេរចាមិនដំញតើ រការ ឬមិនទទួល ន
ញជារជ័្យ វាកាន់ណតានរបសិទនភាពកបុង្ការទំនក់ទំនង្ញោយរបញយល ដូេជាតាមរយៈ
របព័ននព័ត៌ាន ឬតាមរយៈអបកដទទណដលានឥទនិពលញលើភារីណដលអបក នេរចាជាមួយ 
ញដើមផីជាការោក់សាព ធញអាយភារីាខ ង្ញទៀតងាកមកញធវើការញោោះស្សាយបញ្ញា ។ របសិនញបើ



141សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

 ដំណាក់កាលទនការេរចាទំង្អស់ ណដលអាេប ច្ូ លការជួ្បរបជំុ្ជាញរេើនញលើក 
និង្របញភទញផសង្ៗទនការទំនក់ទំនង្ និង្វធីិសាស្តសថញផសង្ៗកបុង្ការតស ូមតិ។ 
 វាានសារៈសំខាន់ណាស់កបុង្ការវភិាររាល់ព័ត៌ានថមីៗ ណដលានដូេជាព័ត៌ាន
អំពីការរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ និង្កបុង្នមសហរមន៍រតវូសញរមេញឆ្លើយតប
ញោយរញបៀបណា។  

កំតត់សាគ ល់៖ ញរបើករតីសិកាដីរកហម ញដើមផីពនយល់ពីសារៈសំខាន់កបុង្ការរិត
ពិចារណាញលើព័ត៌ានថមីៗអំពីការបញតថ ញញេញញៅកបុង្ការសញរមេេិតថបនធ ប់។ 

 
១. របសភទសផេងៗននការទំនក្ទ់ំនង 
 

ទំនក់ទំនង្ ានន័យថាការញផញើ ឬទទួល នព័ត៌ាន រំនិត ឬសារតាមរយៈ កយ 
សមថី ឬក៏សកមមភាព។ សូមញរជ្ើសញរ ើសពីរញបៀបទនការទំនក់ទំនង្ញៅររប់ដំណាក់កាល   
ញផសង្ៗទនដំញតើ រការទនការេរចា រឺជារនលឹោះសំខាន់កបុង្ការបញង្ាើនថាមពលរបស់អបក។ 
 

ានមញធា យញផសង្ៗោប ជាញរេើនណដលអបកអាេអនុវតថញដើមផបី ជ្ូ នសាររបស់អបក
ញៅភារីាខ ង្ញទៀត។ ឧទហរត៍អបកអាេ៖ 
 

 ញរៀបេំកិេចរបជំុ្ទល់មុែោប  
 ញផញើលិែិត 
 និយយោប តាមទូរស័ពធ 
 ញសបើនរណាាប ក់ឲ្យញធវើជាតំណាង្អបក 

 
ទំង្ញនោះរឺសុទនណតជាវធីិសាស្តសថកបុង្ការទំនក់ទំនង្ ណដលអបកអាេយកមកញរបើកបុង្ការ  

េរចា។ អបកអាេញរជ្ើសញរ ើសវធីិសាស្តសថកបុង្ការទំនក់ទំនង្អាស្ស័យញលើសាទ នភាពរបស់អបក។ 
សហរមន៍របស់អបករួរណតពិចារណាថា ញតើទរមង់្ទនការទំនក់ទំនង្ណបបណាណដលជាវធីិ
សាស្តសថលែបំផុតញដើមផីបញង្ាើនអំណាេរបស់អបកញៅរាល់ដំណាក់កាលទនការេរចា។ 
 

កបុង្ករតីការេរចាមិនដំញតើ រការ ឬមិនទទួល នញជារជ័្យ អបកអាេរិតពីវធីិទំនក់
ទំនង្មួយេំនួន(ការតស ូមតិ) ខាង្ញរកាមណដលអាេោក់សាព ធដល់ភារីាខ ង្ញទៀត ញអាយ
ទទួលែុសរតូវេំញ ោះ បញ្ញា ណដលពួកញរ នបង្ាញឡើង្៖ 

 ញសបើឲ្យរបព័ននផសពវផាយ ដូេជាកាណសត ទូរទសសន៍ ឬវទិយុញដើមផរីាយការត៍អំពី
ញរឿង្រា៉ា វ រមួទំង្សាររបស់អបក។  

 ញរៀបេំការជួ្បជំុ្ញធវើការតវា៉ា ឬញធវើ តុកមមញៅកណនលង្ណាណដលអាេទក់ទញការចាប់
អារមមត៍ពីភារីាខ ង្ញទៀតញោយញរបើរ ស់បោ ឬឧករត៍បំពង្សញមលង្ញដើមផផីសពវ
ផាយសាររបស់អបកជាសាធារតៈ។ 

  
 

២. ការទំនក្ទ់ំនងសដ្ឋយផ្ទទ ល ់និងសដ្ឋយរបសោល 
 

ញៅកបុង្សាទ នភាពែលោះ វាអាេានរបសិទនភាពបំផុតកបុង្ការទំនក់ទំនង្ ញោយផ្ទធ ល់ 
ញៅភារីាខ ង្ញទៀត ណដលអាេញធវើ នញៅកបុង្កិេចរបជំុ្ តាមរយៈរបរល់លិែិត ឬការនិយយ
ញោយផ្ទធ ល់តាមទូរស័ពធ។ កបុង្ករតីណដលការេរចាមិនដំញតើ រការ ឬមិនទទួល ន
ញជារជ័្យ វាកាន់ណតានរបសិទនភាពកបុង្ការទំនក់ទំនង្ញោយរបញយល ដូេជាតាមរយៈ
របព័ននព័ត៌ាន ឬតាមរយៈអបកដទទណដលានឥទនិពលញលើភារីណដលអបក នេរចាជាមួយ 
ញដើមផីជាការោក់សាព ធញអាយភារីាខ ង្ញទៀតងាកមកញធវើការញោោះស្សាយបញ្ញា ។ របសិនញបើ
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អបករិតអំពីដំញតើ រការទនការេរចា វាានប ច្ូ លទំង្ការទំនក់ទំនង្ញោយផ្ទធ ល់ និង្
ញោយរបញយលញៅរាល់ដំណាក់កាលទនដំញតើ រការទំង្អស់ វាអាស្ស័យញលើថា ញតើភារី
ដទទញនោះេរចាញោយយុតថិធម៌ ឬយ៉ាង្ណា។ 

 
ញៅញពលណដលអបកអនុវតថវធីិទំនក់ទំនង្ញោយរបញយល ណបបញនោះ ញនោះអបកក៏អនុវតថ

វធីិតស ូមតិ ញដើមផោីក់សាព ធញលើភារីាខ ង្ញទៀត ឲ្យងាកមកញធវើការញោយយុតថិធម៌តាមរយៈ
ការផសពវផាយសាររបស់អបកជាសាធារតៈ ឬតាមរយៈទទួល នការោំរទពីអបកដទទ។ វធីិ
សាស្តសថញនោះអាេកាន់ណតានរបសិទនភាពកបុង្ការេរចា របសិនញបើអបករិតថា ភារីាខ ង្ញទៀត
នឹង្មិនេូលរមួេរចាញោយយុតថិធម៌ ញោយោម នឥទនិពល ឬសាព ធពីភារី ក់ព័ននញទ។ 
 

ញទោះជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយរបសិនញបើភារីណាាខ ង្ានឆ្នធៈកបុង្ការេរចា ឬញឆ្លើយតប
ញោយវជិ្ជានញលើការតស ូមតិណដលអបក នញធវើញនោះ វាអាេជារំនិតលែញដើមផីប្ឈប់ការតស ូ
មតិ ញហើយងាកមកចាប់ញផថើមការេរចាញោយផ្ទធ ល់។ 
 

ការេរចាភារញរេើនញកើតញឡើង្តាមរយៈការជួ្បរបជំុ្ញរេើនដង្។ ការជួ្បរបជំុ្ញរេើនដង្
អាេជួ្យអបកររប់ររង្ដំញតើ រការទនការេរចា ន។ ឧទហរត៍ ញៅញពលជួ្បរបជំុ្ញលើក
ដំបូង្ អបកអាេសញរមេេិតថរតឹមណតពិភាកាអំពីញហតុផលរបស់ភារីាខ ង្ញទៀត ណដលេង់្ 
 នដីរបស់សហរមន៍ និង្ពិភាកាអំពីតរមូវការ និង្កង្វល់របស់សហរមន៍របស់អបកណត
ប៉ាុញណាត ោះ។ 

បនធ ប់មកអបកអាេប ច្ ប់ការរបជំុ្ ញហើយពិភាកាជាមួយសហរមន៍អំពីព័ត៌ានថមីៗ
ណដលអបក នដឹង្ពីកិេចរបជំុ្ញនោះ និង្ពិភាកាថា ញតើភារីាខ ង្ញទៀតទំនង្ជាានឆ្នធៈកបុង្ការ
េូលរមួេរចាញោយយុតថិធម៌ណដរឬញទ។ របសិនញបើការរបជំុ្ញនោះរបរពឹតថញៅ នលែសហរមន៍
របស់អបកអាេសញរមេបនថការេរចា ញហើយញរៀបេំកិេចរបជំុ្មួយញទៀតញដើមផពិីភាកាអំពី
ជ្ញរមើស ណដលអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្។  

របសិនញបើកិេចរបជំុ្ញនោះ របរពឹតថញៅមិន នលែញទ ដូញេបោះសហរមន៍របស់អបកអាេ
សញរមេប្ឈប់ការេរចា ញហើយញរបើរ ស់ការតស ូមតិញដើមផីោក់សាព ធញលើភារីាខ ង្ញទៀត
ឲ្យេូលរមួេរចាញោយយុតថិធម៌។ ញពលែលោះរោន់ណតរំរាមថាានការតស ូមតិ វាអាេញធវើឲ្យ  
ភារីាខ ង្ញទៀតានឆ្នធៈកបុង្ការេរចាញោយយុតថិធម៌ ន។ វាក៏ជាយុទនសាស្តសថតស ូមតិមួយ
សំរាប់រំរាមដល់ភារីាខ ង្ញទៀតញៅកបុង្ការរបជំុ្េរចា។ ឧទហរត៍៖ អបកអាេសញរមេរ ប់
ញៅភារីាខ ង្ញទៀតថា ញទោះបីជាពួកញរចាប់ញផថើមេរចាញោយយុតថិធម៌ក៏ញោយ ក៏អបកនឹង្
និយយញៅកាន់សារព័ត៌ានអនថរជាតិណដរ ឬរបសិនញបើពួកញរញធវើសកមមភាពែុសេាប់ អបក
នឹង្ោក់ កយបតថឹ ង្ញៅតុោការ។ 
 

ករតីរបស់សហរមន៍ ភូមិ មហ្គខាន់ 

ភូមិមហ្គខាន់ រឺជាសហរមន៍មួយណដលានរបជាពលរដឌរបណហល៣០០នក់
ញៅរកុង្ ង្កក របញទសទថ។ របជាពលរដឌ នរស់ញៅញលើដីសហរមន៍របស់ែលួនអស់
រយៈញពល១៥០ឆ្ប ំមកញហើយ ញោយរបកបរបរេិ ច្ ឹមជី្វតិពីការលក់របស់របរញធវើញោយ
ទដតាមរបទពតីរបស់ែលួន។ របជាពលរដឌជាញរេើនក៏ នសាង្សង់្ញេតិយដូនតារបស់
ែលួនញៅញលើដីញនោះណដរ។ 

កាលពីណែមករា ឆ្ប ំ២០០៣ សហរមន៍ញនោះ នទទួលញសេកថីជូ្នដំតឹង្អំពី
ការបញតថ ញញេញពីសាោរកុង្។ ពួកោត់រតូវ នញរផឋល់ទីតំាង្ថមីណដលសទិតញៅ
េាង យរបណហល៤៥រីឡូណម៉ារតពីសហរមន៍។ រោឌ ភិ លានរញរាង្ណរបកាល យដីរបស់
សហរមន៍ញៅជាឧទានញដើមផញីលើកកមពស់វស័ិយញទសេរត៍ញៅកបុង្តំបន់ញនោះ។ 

របជាសហរមន៍មិនេង់្ផ្ទល ស់ទីលំញៅ ញៅញៅកណនលង្ណដលឆ្ង យណបបញនោះញទ 
ញហើយរ ប់រោឌ ភិ លថាពួកញរបដិញសធមិនរពមញេញពីដីរបស់ែលួនញឡើយ។  

ប៉ាុណនថសហរមន៍េង់្ទក់ទញញទសេរឲ្យមកកាន់តំបន់ញនោះ ដូញេបោះពួកោត់អាេ
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អបករិតអំពីដំញតើ រការទនការេរចា វាានប ច្ូ លទំង្ការទំនក់ទំនង្ញោយផ្ទធ ល់ និង្
ញោយរបញយលញៅរាល់ដំណាក់កាលទនដំញតើ រការទំង្អស់ វាអាស្ស័យញលើថា ញតើភារី
ដទទញនោះេរចាញោយយុតថិធម៌ ឬយ៉ាង្ណា។ 

 
ញៅញពលណដលអបកអនុវតថវធីិទំនក់ទំនង្ញោយរបញយល ណបបញនោះ ញនោះអបកក៏អនុវតថ

វធីិតស ូមតិ ញដើមផោីក់សាព ធញលើភារីាខ ង្ញទៀត ឲ្យងាកមកញធវើការញោយយុតថិធម៌តាមរយៈ
ការផសពវផាយសាររបស់អបកជាសាធារតៈ ឬតាមរយៈទទួល នការោំរទពីអបកដទទ។ វធីិ
សាស្តសថញនោះអាេកាន់ណតានរបសិទនភាពកបុង្ការេរចា របសិនញបើអបករិតថា ភារីាខ ង្ញទៀត
នឹង្មិនេូលរមួេរចាញោយយុតថិធម៌ ញោយោម នឥទនិពល ឬសាព ធពីភារី ក់ព័ននញទ។ 
 

ញទោះជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយរបសិនញបើភារីណាាខ ង្ានឆ្នធៈកបុង្ការេរចា ឬញឆ្លើយតប
ញោយវជិ្ជានញលើការតស ូមតិណដលអបក នញធវើញនោះ វាអាេជារំនិតលែញដើមផីប្ឈប់ការតស ូ
មតិ ញហើយងាកមកចាប់ញផថើមការេរចាញោយផ្ទធ ល់។ 
 

ការេរចាភារញរេើនញកើតញឡើង្តាមរយៈការជួ្បរបជំុ្ញរេើនដង្។ ការជួ្បរបជំុ្ញរេើនដង្
អាេជួ្យអបកររប់ររង្ដំញតើ រការទនការេរចា ន។ ឧទហរត៍ ញៅញពលជួ្បរបជំុ្ញលើក
ដំបូង្ អបកអាេសញរមេេិតថរតឹមណតពិភាកាអំពីញហតុផលរបស់ភារីាខ ង្ញទៀត ណដលេង់្ 
 នដីរបស់សហរមន៍ និង្ពិភាកាអំពីតរមូវការ និង្កង្វល់របស់សហរមន៍របស់អបកណត
ប៉ាុញណាត ោះ។ 

បនធ ប់មកអបកអាេប ច្ ប់ការរបជំុ្ ញហើយពិភាកាជាមួយសហរមន៍អំពីព័ត៌ានថមីៗ
ណដលអបក នដឹង្ពីកិេចរបជំុ្ញនោះ និង្ពិភាកាថា ញតើភារីាខ ង្ញទៀតទំនង្ជាានឆ្នធៈកបុង្ការ
េូលរមួេរចាញោយយុតថិធម៌ណដរឬញទ។ របសិនញបើការរបជំុ្ញនោះរបរពឹតថញៅ នលែសហរមន៍
របស់អបកអាេសញរមេបនថការេរចា ញហើយញរៀបេំកិេចរបជំុ្មួយញទៀតញដើមផពិីភាកាអំពី
ជ្ញរមើស ណដលអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្។  

របសិនញបើកិេចរបជំុ្ញនោះ របរពឹតថញៅមិន នលែញទ ដូញេបោះសហរមន៍របស់អបកអាេ
សញរមេប្ឈប់ការេរចា ញហើយញរបើរ ស់ការតស ូមតិញដើមផីោក់សាព ធញលើភារីាខ ង្ញទៀត
ឲ្យេូលរមួេរចាញោយយុតថិធម៌។ ញពលែលោះរោន់ណតរំរាមថាានការតស ូមតិ វាអាេញធវើឲ្យ  
ភារីាខ ង្ញទៀតានឆ្នធៈកបុង្ការេរចាញោយយុតថិធម៌ ន។ វាក៏ជាយុទនសាស្តសថតស ូមតិមួយ
សំរាប់រំរាមដល់ភារីាខ ង្ញទៀតញៅកបុង្ការរបជំុ្េរចា។ ឧទហរត៍៖ អបកអាេសញរមេរ ប់
ញៅភារីាខ ង្ញទៀតថា ញទោះបីជាពួកញរចាប់ញផថើមេរចាញោយយុតថិធម៌ក៏ញោយ ក៏អបកនឹង្
និយយញៅកាន់សារព័ត៌ានអនថរជាតិណដរ ឬរបសិនញបើពួកញរញធវើសកមមភាពែុសេាប់ អបក
នឹង្ោក់ កយបតថឹ ង្ញៅតុោការ។ 
 

ករតីរបស់សហរមន៍ ភូមិ មហ្គខាន់ 

ភូមិមហ្គខាន់ រឺជាសហរមន៍មួយណដលានរបជាពលរដឌរបណហល៣០០នក់
ញៅរកុង្ ង្កក របញទសទថ។ របជាពលរដឌ នរស់ញៅញលើដីសហរមន៍របស់ែលួនអស់
រយៈញពល១៥០ឆ្ប ំមកញហើយ ញោយរបកបរបរេិ ច្ ឹមជី្វតិពីការលក់របស់របរញធវើញោយ
ទដតាមរបទពតីរបស់ែលួន។ របជាពលរដឌជាញរេើនក៏ នសាង្សង់្ញេតិយដូនតារបស់
ែលួនញៅញលើដីញនោះណដរ។ 

កាលពីណែមករា ឆ្ប ំ២០០៣ សហរមន៍ញនោះ នទទួលញសេកថីជូ្នដំតឹង្អំពី
ការបញតថ ញញេញពីសាោរកុង្។ ពួកោត់រតូវ នញរផឋល់ទីតំាង្ថមីណដលសទិតញៅ
េាង យរបណហល៤៥រីឡូណម៉ារតពីសហរមន៍។ រោឌ ភិ លានរញរាង្ណរបកាល យដីរបស់
សហរមន៍ញៅជាឧទានញដើមផញីលើកកមពស់វស័ិយញទសេរត៍ញៅកបុង្តំបន់ញនោះ។ 

របជាសហរមន៍មិនេង់្ផ្ទល ស់ទីលំញៅ ញៅញៅកណនលង្ណដលឆ្ង យណបបញនោះញទ 
ញហើយរ ប់រោឌ ភិ លថាពួកញរបដិញសធមិនរពមញេញពីដីរបស់ែលួនញឡើយ។  

ប៉ាុណនថសហរមន៍េង់្ទក់ទញញទសេរឲ្យមកកាន់តំបន់ញនោះ ដូញេបោះពួកោត់អាេ

     
  
         

    
       

 



144 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

លក់របស់របរញធវើញោយទដតាមរបទពតីរបស់សហរមន៍។ សហរមន៍ នសញរមេេិតថ 
ញធវើការជាមួយនិសសតិសាទ បតយកមមមកពីសាកលវទិាល័យមួយ ញដើមផីញរៀបេំណផនការ
ជ្ញរមើសមួយសរាប់តំបន់ញនោះ ញោយានណផនការអភិវឌណញៅនឹង្កណនលង្ និង្ញរៀបេំ
សាង្សង់្ឧទានមួយ។ ណផនការញនោះ នរិតពិចារណាអំពីតរមូវការរបស់សហរមន៍
ផង្ និង្ណផនការរបស់រោឌ ភិ លផង្។ សហរមន៍ នចាប់ញផថើមអនុវតថណផបកែលោះៗទន
ណផនការញនោះញោយែលួនឯង្។ ពួកញរ នបញង្ាើតរកុមការងារញដើមផីផសពវផាយពីណផនការ 
របស់ពួកញរ។   តាមរយៈការញធវើដូេញនោះ    ញពលញនោះសហរមន៍ នចាប់ញផថើមានការ  
ោំរទពីភារី ក់ព័ននញផសង្ៗញទៀតដូេជា អង្គការមិនណមនរោឌ ភិ ល និង្អង្គការសហ
របជាជាតិជាញដើម។ 

សហរមន៍ក៏ ននិយយញៅកាន់របព័ននព័ត៌ាន ញដើមផឲី្យសាធារតជ្នដឹង្ 
អំពីសាទ នភាព និង្រញរាង្របស់ែលួនណដរ។ សហរមន៍ណតង្ណតទក់ទង្របព័ននព័ត៌ាន
រាល់ញពលណដលមន្តនថីរោឌ ភិ លមកកាន់ភូមិរបស់ោត់។ 

បនធ ប់មក សហរមន៍ នញរៀបេំកិេចរបជំុ្េរចាជាញលើកដំបូង្ជាមួយរោឌ ភិ-     
 ល។ សហរមន៍និង្និសសិត នបងាា ញអំពីរញរាង្ និង្ញហតុផលរបស់ែលួនណដល 
ោំរទរញរាង្ញនោះ។ ពួកោត់ នញលើកញហតុផលពនយល់ថា ការបញតថ ញញេញ នំឲ្យ
ានការរញំោភសិទនិរបស់សហរមន៍។ ពួកោត់ក៏ នរ ប់អាជាញ ធរថា ពួកោត់ក៏េង់្
 នឧទានញនោះញដើមផទីក់ទញញទសេរណដរ ប៉ាុណនថ វានឹង្កាន់ណតលែរបញសើរសរាប់       
វស័ិយញសដឌកិេច របសិនញបើពួកោត់អាេបនថរស់ញៅទីញនោះញោយលក់របស់របរញធវើញោយ
ទដតាមរបទពតីរបស់ែលួនឲ្យញៅញភញៀវញទសេរ។ 

ពួកោត់មិន ន្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ ញៅញពលេរចាដំណាក់
កាលដំបូង្ញនោះញទ ញហើយអាជាញ ធរ នបនថរំរាមកំណហង្បញតឋ ញសហរមន៍ញេញពីដី
របស់ពួកោត់ដណដល។ សាជិ្កសហរមន៍ែលោះ ត់បង់្កថីសង្ឃឹម ញហើយ នចាកញេញ 
ប៉ាុណនថរបជាពលរដឌភារញរេើនញៅរបកាន់យកការតស ូមតិញដើមផកីារ រសិទនិរបស់ែលួន។ 

ញៅណែធបូ ឆ្ប ំ២០០៥ ភារី ក់ព័នន នញរៀបេំកិេចរបជំុ្េរចាមថង្ញទៀត ញហើយ ន
្នដល់ ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញលើការអភិវឌណតំបន់ញនោះញៅតាមរញរាង្របស់
សហរមន៍និង្និសសិតសាទ បតយកមម។១  

                                            
១  មជ្ឈមណ្ឌ លសិទ្ធិលំនៅដ្ឋា ននិងការបនណ្េ ញនេញ៖ យុទ្ធសាស្តសរនិង ភាពនោគជ័្យៈ ការន ល្ើយតបនឹងការ
បនណ្េ ញនេញនដ្ឋយបងខំ ឆ្ន ំ២០០៨ ទំ្ព័រ៥៧-៦៤។ 

៣. ការសឆលើយតបនងឹព័តម៌ានថមី៖ សតើអនក្រតូវថ្តពាោមឲ្យឈានដល់
ក្ិចចរពមសរពៀងបនទ ន់ ឬសទ? 
 

 ដំញតើ រការទនការេរចាអាេនឹង្ញកើតានឆ្ប់រហ័ស របសិនញបើានការចំា េ់
បនធ ន់ញដើមផី្ នដល់កិេចរពមញរពៀង្ ឧទហរត៍៖ ញោយសារណតសហរមន៍របស់ពួកញរ
កំពុង្ណតជួ្បការបញតថ ញញេញជាបនធ ន់។ របសិនញបើោម នភាពបនធ ន់ញទ ការេរចាអាេនឹង្
ញកើតានយឺតៗ ញដើមផញីអាយអបកានញពលញវោសរាក និង្រិតអំពីព័ត៌ានថមីៗ និង្
ណផនការបនធ ប់ណដលអបករតូវញធវើ។ 
 

កបុង្ករតីទនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ វាជាញរឿង្សំខាន់ណាស់ណដលរតូវតាមឃ្ល ំ
ញមើលសាទ នភាពជារបចំា និង្រិតពិចារណាអំពីព័ត៌ានថមីៗថា ញតើការបញតថ ញញេញអាេ
ញកើតញឡើង្ញៅញពលណា។ ជួ្នកាល សហរមន៍នន នទទួលញសេកថីជូ្នដំតឹង្ជាញរេើន
ញលើកអំពីការបញតថ ញញេញណដលនឹង្របរពឹតថញៅញៅញពលញវោែុសៗោប ។ ដូេោប ញនោះណដរ 
សហរមន៍ែលោះក៏ណតង្ណតឮ កយេចាមអារា៉ាមែុសៗោប ជាញរេើនថា ការបញតថ ញញេញនឹង្
របរពឹតថញៅញៅញពលញនោះ ឬញពលញនោះជាញដើម។ 
 

វាណតង្ណតានការលំ កញដើមផីឲ្យដឹង្ថា ញតើព័ត៌ានមួយណាជាព័ត៌ានពិត     
រ កដ។ ញទោះជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយ ក៏រាល់ញសេកថីរបកាស និង្ កយេចាមអារា៉ាមទំង្អស់
រួររតូវញលើកមកពិចារណាឲ្យ នហមត់េត់។ សហរមន៍រួរណេករណំលក និង្ពិភាការាល់
ព័ត៌ានសថីពីការរំរាមកំណហង្ទនការបញតថ ញញេញ និង្សញរមេេិតថរមួោប ថា ញតើរតូវចាត់
វធិានការណបបណាតបវញិ។ សហរមន៍អាេសញរមេេិតថថា ការបញតថ ញញេញទំនង្ជានឹង្
មិនអាេញកើតញឡើង្ញទ ញហើយពួកោត់ានញពលញវោញរេើនជាង្ញនោះញទៀតកបុង្ការេរចា។ 
សហរមន៍អាេសញរមេេិតថថា ការរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញពិតជានឹង្ញកើតញឡើង្ ញហើយ
ពួកោត់រួរពាយមណសវង្រកដំញណាោះស្សាយលែបំផុតណដលអាេញធវើញៅ ន ជាបនធ ន់។ 
សហរមន៍អាេសញរមេេិតថថា ញបើញទោះជាានការរំរាមកំណហង្ពិតណមនក៏ញោយ ក៏ពួកោត់
េង់្បនថការតវា៉ារបឆំ្ង្ណដរ។ 
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លក់របស់របរញធវើញោយទដតាមរបទពតីរបស់សហរមន៍។ សហរមន៍ នសញរមេេិតថ 
ញធវើការជាមួយនិសសតិសាទ បតយកមមមកពីសាកលវទិាល័យមួយ ញដើមផីញរៀបេំណផនការ
ជ្ញរមើសមួយសរាប់តំបន់ញនោះ ញោយានណផនការអភិវឌណញៅនឹង្កណនលង្ និង្ញរៀបេំ
សាង្សង់្ឧទានមួយ។ ណផនការញនោះ នរិតពិចារណាអំពីតរមូវការរបស់សហរមន៍
ផង្ និង្ណផនការរបស់រោឌ ភិ លផង្។ សហរមន៍ នចាប់ញផថើមអនុវតថណផបកែលោះៗទន
ណផនការញនោះញោយែលួនឯង្។ ពួកញរ នបញង្ាើតរកុមការងារញដើមផីផសពវផាយពីណផនការ 
របស់ពួកញរ។   តាមរយៈការញធវើដូេញនោះ    ញពលញនោះសហរមន៍ នចាប់ញផថើមានការ  
ោំរទពីភារី ក់ព័ននញផសង្ៗញទៀតដូេជា អង្គការមិនណមនរោឌ ភិ ល និង្អង្គការសហ
របជាជាតិជាញដើម។ 

សហរមន៍ក៏ ននិយយញៅកាន់របព័ននព័ត៌ាន ញដើមផឲី្យសាធារតជ្នដឹង្ 
អំពីសាទ នភាព និង្រញរាង្របស់ែលួនណដរ។ សហរមន៍ណតង្ណតទក់ទង្របព័ននព័ត៌ាន
រាល់ញពលណដលមន្តនថីរោឌ ភិ លមកកាន់ភូមិរបស់ោត់។ 

បនធ ប់មក សហរមន៍ នញរៀបេំកិេចរបជំុ្េរចាជាញលើកដំបូង្ជាមួយរោឌ ភិ-     
 ល។ សហរមន៍និង្និសសិត នបងាា ញអំពីរញរាង្ និង្ញហតុផលរបស់ែលួនណដល 
ោំរទរញរាង្ញនោះ។ ពួកោត់ នញលើកញហតុផលពនយល់ថា ការបញតថ ញញេញ នំឲ្យ
ានការរញំោភសិទនិរបស់សហរមន៍។ ពួកោត់ក៏ នរ ប់អាជាញ ធរថា ពួកោត់ក៏េង់្
 នឧទានញនោះញដើមផទីក់ទញញទសេរណដរ ប៉ាុណនថ វានឹង្កាន់ណតលែរបញសើរសរាប់       
វស័ិយញសដឌកិេច របសិនញបើពួកោត់អាេបនថរស់ញៅទីញនោះញោយលក់របស់របរញធវើញោយ
ទដតាមរបទពតីរបស់ែលួនឲ្យញៅញភញៀវញទសេរ។ 

ពួកោត់មិន ន្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ ញៅញពលេរចាដំណាក់
កាលដំបូង្ញនោះញទ ញហើយអាជាញ ធរ នបនថរំរាមកំណហង្បញតឋ ញសហរមន៍ញេញពីដី
របស់ពួកោត់ដណដល។ សាជិ្កសហរមន៍ែលោះ ត់បង់្កថីសង្ឃឹម ញហើយ នចាកញេញ 
ប៉ាុណនថរបជាពលរដឌភារញរេើនញៅរបកាន់យកការតស ូមតិញដើមផកីារ រសិទនិរបស់ែលួន។ 

ញៅណែធបូ ឆ្ប ំ២០០៥ ភារី ក់ព័នន នញរៀបេំកិេចរបជំុ្េរចាមថង្ញទៀត ញហើយ ន
្នដល់ ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញលើការអភិវឌណតំបន់ញនោះញៅតាមរញរាង្របស់
សហរមន៍និង្និសសតិសាទ បតយកមម។១  

                                            
១  មជ្ឈមណ្ឌ លសិទ្ធិលំនៅដ្ឋា ននិងការបនណ្េ ញនេញ៖ យុទ្ធសាស្តសរនិង ភាពនោគជ័្យៈ ការន្លើយតបនឹងការ
បនណ្េ ញនេញនដ្ឋយបងខំ ឆ្ន ំ២០០៨ ទំ្ព័រ៥៧-៦៤។ 

៣. ការសឆលើយតបនងឹព័តម៌ានថមី៖ សតើអនក្រតូវថ្តពាោមឲ្យឈានដល់
ក្ិចចរពមសរពៀងបនទ ន់ ឬសទ? 
 

 ដំញតើ រការទនការេរចាអាេនឹង្ញកើតានឆ្ប់រហ័ស របសិនញបើានការចំា េ់
បនធ ន់ញដើមផី្ នដល់កិេចរពមញរពៀង្ ឧទហរត៍៖ ញោយសារណតសហរមន៍របស់ពួកញរ
កំពុង្ណតជួ្បការបញតថ ញញេញជាបនធ ន់។ របសិនញបើោម នភាពបនធ ន់ញទ ការេរចាអាេនឹង្
ញកើតានយឺតៗ ញដើមផញីអាយអបកានញពលញវោសរាក និង្រិតអំពីព័ត៌ានថមីៗ និង្
ណផនការបនធ ប់ណដលអបករតូវញធវើ។ 
 

កបុង្ករតីទនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ វាជាញរឿង្សំខាន់ណាស់ណដលរតូវតាមឃ្ល ំ
ញមើលសាទ នភាពជារបចំា និង្រិតពិចារណាអំពីព័ត៌ានថមីៗថា ញតើការបញតថ ញញេញអាេ
ញកើតញឡើង្ញៅញពលណា។ ជួ្នកាល សហរមន៍នន នទទួលញសេកថីជូ្នដំតឹង្ជាញរេើន
ញលើកអំពីការបញតថ ញញេញណដលនឹង្របរពឹតថញៅញៅញពលញវោែុសៗោប ។ ដូេោប ញនោះណដរ 
សហរមន៍ែលោះក៏ណតង្ណតឮ កយេចាមអារា៉ាមែុសៗោប ជាញរេើនថា ការបញតថ ញញេញនឹង្
របរពឹតថញៅញៅញពលញនោះ ឬញពលញនោះជាញដើម។ 
 

វាណតង្ណតានការលំ កញដើមផីឲ្យដឹង្ថា ញតើព័ត៌ានមួយណាជាព័ត៌ានពិត     
រ កដ។ ញទោះជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយ ក៏រាល់ញសេកថីរបកាស និង្ កយេចាមអារា៉ាមទំង្អស់
រួររតូវញលើកមកពិចារណាឲ្យ នហមត់េត់។ សហរមន៍រួរណេករណំលក និង្ពិភាការាល់
ព័ត៌ានសថីពីការរំរាមកំណហង្ទនការបញតថ ញញេញ និង្សញរមេេិតថរមួោប ថា ញតើរតូវចាត់
វធិានការណបបណាតបវញិ។ សហរមន៍អាេសញរមេេិតថថា ការបញតថ ញញេញទំនង្ជានឹង្
មិនអាេញកើតញឡើង្ញទ ញហើយពួកោត់ានញពលញវោញរេើនជាង្ញនោះញទៀតកបុង្ការេរចា។ 
សហរមន៍អាេសញរមេេិតថថា ការរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញពិតជានឹង្ញកើតញឡើង្ ញហើយ
ពួកោត់រួរពាយមណសវង្រកដំញណាោះស្សាយលែបំផុតណដលអាេញធវើញៅ ន ជាបនធ ន់។ 
សហរមន៍អាេសញរមេេិតថថា ញបើញទោះជាានការរំរាមកំណហង្ពិតណមនក៏ញោយ ក៏ពួកោត់
េង់្បនថការតវា៉ារបឆំ្ង្ណដរ។ 
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ករតីសហរមន៍ដីរកហម 

សហរមន៍ដីរកហមញៅកបុង្ទីរកងុ្ភបំញពញ  នរបឈមមុែញៅនឹង្ការបញតថ ញ
ញេញញោយបង្ខំ ញោយរកុមហ ុនមួយ និង្សាោរកុង្ភបំញពញកាលពីបួនរ ំឆ្ប ំមុន។ 
សហរមន៍មួយេំនួន នសញរមេេិតថចាកញេញ និង្ទទួលសំតង្មិនសមរមយណដលញរ 
ផថល់ញអាយ ញោយសារានសាព ធ និង្ការរំរាមកំណហង្។ មិនណតប៉ាុញណាត ោះពួកញរ ន
ទទួលការបំភ័យថា ពួកញរនឹង្មិនទទួល នអវីទំង្អស់ របសិនញបើពួកញរមិនរពមចាក
ញេញ ញហើយផធោះរបស់ពួកញរនឹង្រតូវបំផ្ទល ញញចាលញោយរកុមហ ុន។ 

រកុមហ ុន នជួ្លមនុសសរបុសជាញរេើន ឲ្យមករខំាន និង្វាយបង្ខំឲ្យសាជិ្ក       
សហរមន៍ចាកញេញ។ តំណាង្សហរមន៍ែលោះទទួលរង្ការញចាទរបកាន់ពីបទញលមើស
រពហមទតឍ ទំង្ពួកញរមិន នរបរពឹតថបទញលមើសញនោះញឡើយ។ 

ណតញទោះជាយ៉ាង្ណា ការតស ួមតិរបស់សហរមន៍កាន់ណតានភាពរងឹ្ាំញៅៗ។ 
សកមមភាពផសពវផាយតាម សារព័ត៌ាន និង្ការតវា៉ាណតង្ណតញកើតានជារបចាំ ញហើយ ន
បងាា ញពីភាពខាល ំង្ទនសាមរគីភាពសហរមន៍។ ការតស ូមតិញនោះ នញផញើសារដ៏ខាល ំង្មួយ
ញៅរកុមហ ុន និង្សាោរកុង្។ 

ញរកាយមករកមុហ ុន នយល់រពមញធវើការេរចា។ កិេចរបជំុ្ទនការេរចាមួយ ន
ញកើតញឡើង្ ប៉ាុណនថមិនានរពមញរពៀង្ោប ណាមួយញឡើយ។ ការេរចា នបនថតាមរយៈការ  
ប ច្ូ នសារញោយរបញយលញោយញរបើរបព័ននសារព័ត៌ាន។ សាជិ្កសហរមន៍ណដលបនថ
តវា៉ា  នទទួេទមទរថាពួកញររតូវការសំតង្ឲ្យររប់រោន់ ដូញេបោះពួកញរអាេាន    
លទនភាពកបុង្ការទិញផធោះឬអាោរញៅកបុង្ទីរកងុ្ ន។ រកុមហ ុន នបណនទមសំតង្បនថិេ
ញទៀត ប៉ាុណនថញៅណតមិនររប់រោន់។ 

ញៅកបុង្កំឡុង្ញពលដណដល   ាន កយេចាមអារា៉ាមថា   នឹង្ានការញរបើកំោងំ្     
បញតថ ញរបជាសហរមន៍ទំង្មូលកបុង្ញពលឆ្ប់ៗ។ សហរមន៍ទំង្អស់ានការរពួយ
 រមភ ភ័យរននត់ ញហើយអបកមួយេំនួន នទទួលយកសំតង្ណដលរកុមហ ុនផថល់ឲ្យ 
ញហើយក៏ចាកញេញញៅទំង្មិនញពញេិតថ។ 
 

ប៉ាុណនថការតស ូរបស់សហរមន៍ញៅណតខាល ំង្ ញហើយមិនយូរប៉ាុនម ន ញរកាយមកររួសារ
ណដលញៅញសសសល់ នទទួលសំតង្ ២០០០០ដុោល  កបុង្ការចាកញេញ ណដលាន
េំនួនញរេើនជាង្អបកទទួលដំបូង្។ ញហើយររួសារមួយេំនួន នទទួលសំតង្ញនោះ។ មតិ
មួយញទៀត យល់ថា សំតង្ប៉ាុញតតោះ ញៅណតញរកាមតទមលណដលពួកញរ នោក់ញៅរកុមហ ុន 
និង្សាោរកុង្ញៅញឡើយ ញហើយពួកញរនឹង្បនថេរចា ញទោះជាានការរំរាមកំណហង្ថានឹង្
ានការបញតថ ញញេញកបុង្ញពលឆ្ប់ៗក៏ញោយ ។ 

 
ពីរ បីទថងញរកាយមក ភូមិទំង្មូលរតូវវាយកំញទេញោយ កំោងំ្េំរោុះ និង្កមមកររកមុ

ហ ុន ញោយអារតាក់ ជំ្ មញៅស ូ និង្រោប់ណបកណផសង្។ ររួសារមួយេំនួន នទទួលផធោះ
ណលវង្ញៅកណនលង្តាំង្ទីលំញៅថមីណដលឆ្ង យពីទីរកុង្ ប៉ាុណនថមិន នទទួលសំតង្ញទ។ 
 

ញរឿង្ដីរកហម  នបងាា ញពីសារៈសំខាន់ទនការ ៉ា ន់របាតពីភាពធងន់ធងរ ទន   
ហ្គនិភ័យណដលញកើតញេញពីការបញតថ ញញេញ និង្ការេរចាណដលសទិតកបុង្កំរតិមួយណដល
អាេ្នដល់ការរពមញរពៀង្។ ភារីទំង្អស់រតូវពិចារណាពីអវីណដលអបករួរសញរមេញធវើ
ញៅជំ្ហ្គនបនធ ប់ញទៀត។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៤៖ ពនយល់អំពីសកមមភាព និង្ការណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម 
 

 ពនយល់ថា អបកេូលរមួនឹង្រតូវណបង្ណេកជាបីរកុម។ រកុមនីមួយៗនឹង្ទទួល ន
ករតីសិកាែលីៗសថីពីសហរមន៍ ណដលរបឈមនឹង្ការរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ
។ រកុមនីមួយៗរួរញធវើណផនការសរាប់ដំណាក់កាលបនធ ប់ញៅកបុង្ដំញតើ រការទនការ
េរចា ដូេជា៖ 

 រញបៀបណដលពួកោត់រតូវទំនក់ទំនង្ញៅភារីាខ ង្ញទៀត(ការទំនក់ទំនង្
ញោយផ្ទធ ល់ និង្ញោយរបញយល)។ 

 របសិនញបើពួកោត់ អនុវតថវធីិតស ូមតិ ញតើពួកោត់នឹង្អនុវតថវធីិតស ូមតិ
របញភទណា។ 

 រកុមរួរពិភាកា ញហតុអវី នជាពួកញររិតថាយុទនសាស្តសថញនោះនឹង្ាន
របសិទនភាព 

 



147សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

ករតីសហរមន៍ដីរកហម 

សហរមន៍ដីរកហមញៅកបុង្ទីរកងុ្ភបំញពញ  នរបឈមមុែញៅនឹង្ការបញតថ ញ
ញេញញោយបង្ខំ ញោយរកុមហ ុនមួយ និង្សាោរកុង្ភបំញពញកាលពីបួនរ ំឆ្ប ំមុន។ 
សហរមន៍មួយេំនួន នសញរមេេិតថចាកញេញ និង្ទទួលសំតង្មិនសមរមយណដលញរ 
ផថល់ញអាយ ញោយសារានសាព ធ និង្ការរំរាមកំណហង្។ មិនណតប៉ាុញណាត ោះពួកញរ ន
ទទួលការបំភ័យថា ពួកញរនឹង្មិនទទួល នអវីទំង្អស់ របសិនញបើពួកញរមិនរពមចាក
ញេញ ញហើយផធោះរបស់ពួកញរនឹង្រតូវបំផ្ទល ញញចាលញោយរកុមហ ុន។ 

រកុមហ ុន នជួ្លមនុសសរបុសជាញរេើន ឲ្យមករខំាន និង្វាយបង្ខំឲ្យសាជិ្ក       
សហរមន៍ចាកញេញ។ តំណាង្សហរមន៍ែលោះទទួលរង្ការញចាទរបកាន់ពីបទញលមើស
រពហមទតឍ ទំង្ពួកញរមិន នរបរពឹតថបទញលមើសញនោះញឡើយ។ 

ណតញទោះជាយ៉ាង្ណា ការតស ួមតិរបស់សហរមន៍កាន់ណតានភាពរងឹ្ាំញៅៗ។ 
សកមមភាពផសពវផាយតាម សារព័ត៌ាន និង្ការតវា៉ាណតង្ណតញកើតានជារបចាំ ញហើយ ន
បងាា ញពីភាពខាល ំង្ទនសាមរគីភាពសហរមន៍។ ការតស ូមតិញនោះ នញផញើសារដ៏ខាល ំង្មួយ
ញៅរកុមហ ុន និង្សាោរកុង្។ 

ញរកាយមករកមុហ ុន នយល់រពមញធវើការេរចា។ កិេចរបជំុ្ទនការេរចាមួយ ន
ញកើតញឡើង្ ប៉ាុណនថមិនានរពមញរពៀង្ោប ណាមួយញឡើយ។ ការេរចា នបនថតាមរយៈការ  
ប ច្ូ នសារញោយរបញយលញោយញរបើរបព័ននសារព័ត៌ាន។ សាជិ្កសហរមន៍ណដលបនថ
តវា៉ា  នទទួេទមទរថាពួកញររតូវការសំតង្ឲ្យររប់រោន់ ដូញេបោះពួកញរអាេាន    
លទនភាពកបុង្ការទិញផធោះឬអាោរញៅកបុង្ទីរកងុ្ ន។ រកុមហ ុន នបណនទមសំតង្បនថិេ
ញទៀត ប៉ាុណនថញៅណតមិនររប់រោន់។ 

ញៅកបុង្កំឡុង្ញពលដណដល   ាន កយេចាមអារា៉ាមថា   នឹង្ានការញរបើកំោងំ្     
បញតថ ញរបជាសហរមន៍ទំង្មូលកបុង្ញពលឆ្ប់ៗ។ សហរមន៍ទំង្អស់ានការរពួយ
 រមភ ភ័យរននត់ ញហើយអបកមួយេំនួន នទទួលយកសំតង្ណដលរកុមហ ុនផថល់ឲ្យ 
ញហើយក៏ចាកញេញញៅទំង្មិនញពញេិតថ។ 
 

ប៉ាុណនថការតស ូរបស់សហរមន៍ញៅណតខាល ំង្ ញហើយមិនយូរប៉ាុនម ន ញរកាយមកររួសារ
ណដលញៅញសសសល់ នទទួលសំតង្ ២០០០០ដុោល  កបុង្ការចាកញេញ ណដលាន
េំនួនញរេើនជាង្អបកទទួលដំបូង្។ ញហើយររួសារមួយេំនួន នទទួលសំតង្ញនោះ។ មតិ
មួយញទៀត យល់ថា សំតង្ប៉ាុញតតោះ ញៅណតញរកាមតទមលណដលពួកញរ នោក់ញៅរកុមហ ុន 
និង្សាោរកុង្ញៅញឡើយ ញហើយពួកញរនឹង្បនថេរចា ញទោះជាានការរំរាមកំណហង្ថានឹង្
ានការបញតថ ញញេញកបុង្ញពលឆ្ប់ៗក៏ញោយ ។ 

 
ពីរ បីទថងញរកាយមក ភូមិទំង្មូលរតូវវាយកំញទេញោយ កំោងំ្េំរោុះ និង្កមមកររកមុ

ហ ុន ញោយអារតាក់ ជំ្ មញៅស ូ និង្រោប់ណបកណផសង្។ ររួសារមួយេំនួន នទទួលផធោះ
ណលវង្ញៅកណនលង្តាំង្ទីលំញៅថមីណដលឆ្ង យពីទីរកុង្ ប៉ាុណនថមិន នទទួលសំតង្ញទ។ 
 

ញរឿង្ដីរកហម  នបងាា ញពីសារៈសំខាន់ទនការ ៉ា ន់របាតពីភាពធងន់ធងរ ទន   
ហ្គនិភ័យណដលញកើតញេញពីការបញតថ ញញេញ និង្ការេរចាណដលសទិតកបុង្កំរតិមួយណដល
អាេ្នដល់ការរពមញរពៀង្។ ភារីទំង្អស់រតូវពិចារណាពីអវីណដលអបករួរសញរមេញធវើ
ញៅជំ្ហ្គនបនធ ប់ញទៀត។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៤៖ ពនយល់អំពីសកមមភាព និង្ការណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម 
 

 ពនយល់ថា អបកេូលរមួនឹង្រតូវណបង្ណេកជាបីរកុម។ រកុមនីមួយៗនឹង្ទទួល ន
ករតីសិកាែលីៗសថីពីសហរមន៍ ណដលរបឈមនឹង្ការរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ
។ រកុមនីមួយៗរួរញធវើណផនការសរាប់ដំណាក់កាលបនធ ប់ញៅកបុង្ដំញតើ រការទនការ
េរចា ដូេជា៖ 

 រញបៀបណដលពួកោត់រតូវទំនក់ទំនង្ញៅភារីាខ ង្ញទៀត(ការទំនក់ទំនង្
ញោយផ្ទធ ល់ និង្ញោយរបញយល)។ 

 របសិនញបើពួកោត់ អនុវតថវធីិតស ូមតិ ញតើពួកោត់នឹង្អនុវតថវធីិតស ូមតិ
របញភទណា។ 

 រកុមរួរពិភាកា ញហតុអវី នជាពួកញររិតថាយុទនសាស្តសថញនោះនឹង្ាន
របសិទនភាព 
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 រកុមនីមួយៗានញពល១៥នទីកបុង្ការញធវើណផនការញនោះ ញហើយបនធ ប់មករតូវញឡើង្
បងាា ញណផនការរបស់រកុម។ 

 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាបីរកុម ញហើយផថល់ឲ្យរកមុនីមួយៗនូវករតីសិកាមួយកបុង្
ឯកសារណេកជូ្នទី១។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៥៖ ការងារជារកុម 
 រតូវរ កដថា ររប់ោប យល់អំពីការណតនំទំង្ញនោះ។ របសិនញបើានអបកមិនអាេ

អាន ន ញសបើនរណាាប ក់ឲ្យអានករតីសិកាញនោះឲ្យឮៗ។ 
 

ជំ្ហ្គនទី៦៖ ការញធវើបទបងាា ញ 
 

 អញ ជ្ ើញរកុមនីមួយៗ ឲ្យញឡើង្បងាា ញករតីសិការបស់ែលួន និង្ណផនការបនធ ប់។ 
រកុមរតូវពនយល់ញហតុអវី នជាពួកញររិតថាវាជាយុទនសាស្តសថមួយណដលានរបសិទន
ភាព។ 

 បនធ ប់ពីរកុម នបងាា ញេប់ សួរអបកេូលរមួញផសង្ៗញទៀតថា ញតើពួកោត់រិតថាយុទន
សាស្តសថណាមួយណដលលែ។  

រលឹំកអបកេូលរមួថា ដំញតើ រការទនការេរចារតូវានភាពបត់ណបនញហើយសហរមន៍
រតូវណតពិចារណាជានិេចអំពីព័ត៌ានថមីៗ  ក់ព័នននឹង្ការសញរមេេិតថអំពីដំណាក់កាល
បនធ ប់ណដលរតវូអនុវតថ។ ញៅកបុង្ករតីសិកាញនោះ  នបងាា ញពីយុទនសាស្តសថញផសង្ៗោប        
រឺានសារៈសំខាន់សរាប់សាទ នភាពញផសង្ៗោប ណដរ ជាពិញសសវាអាស្ស័យថា ញតើការ           
បញតថ ញញេញអាេញកើត នញោយបនធ ន់ញៅញពលណា។                                             

 
 
 
 
 
 
 

ជំ្ហ្គនទី៧៖ សញង្ខបញោយញរបើដំឡូង្ញៅថ  
 

 សូមឲ្យអបកេូលរមួឈរជារង្វង់្។ ពនយល់អបកេូលរមួថា អបកនឹង្ញ ោះ ល់ជំុ្វញិ
រង្វង់្ ញហើយញៅញពលណដលញភលង្ឈប់ អបកណដលកាន់ ល់ញនោះរតូវញឆ្លើយនឹង្        
សំនួរញនោះ 

 សំនួរអាេានដូេជា៖ 
១. អវីញៅជាការទំនក់ទំនង្? 
២. េូររកវធីិសាស្តសថទនការទំនក់ទំនង្ញោយផ្ទធ ល់(សួរសំតួរញនោះពីរញៅបីដង្) 
៣. េូររកវធីិសាស្តសថទនការទំនក់ទំនង្ញោយរបញយល    (សួរសំតួរញនោះពីរញៅ
បីដង្) 

៤. ញតើញពលណាណដលលែកបុង្ការញរបើការញធវើការទំនក់ទំនង្ញោយផ្ទធ ល់ (តស ូមតិ) 
៥. ញហតុអវី នជាការរបជំុ្េរចាញរេើនដង្ វាជារំនិតលែ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



149សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

 រកុមនីមួយៗានញពល១៥នទីកបុង្ការញធវើណផនការញនោះ ញហើយបនធ ប់មករតូវញឡើង្
បងាា ញណផនការរបស់រកុម។ 

 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាបីរកុម ញហើយផថល់ឲ្យរកមុនីមួយៗនូវករតីសិកាមួយកបុង្
ឯកសារណេកជូ្នទី១។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៥៖ ការងារជារកុម 
 រតូវរ កដថា ររប់ោប យល់អំពីការណតនំទំង្ញនោះ។ របសិនញបើានអបកមិនអាេ

អាន ន ញសបើនរណាាប ក់ឲ្យអានករតីសិកាញនោះឲ្យឮៗ។ 
 

ជំ្ហ្គនទី៦៖ ការញធវើបទបងាា ញ 
 

 អញ ជ្ ើញរកុមនីមួយៗ ឲ្យញឡើង្បងាា ញករតីសិការបស់ែលួន និង្ណផនការបនធ ប់។ 
រកុមរតូវពនយល់ញហតុអវី នជាពួកញររិតថាវាជាយុទនសាស្តសថមួយណដលានរបសិទន
ភាព។ 

 បនធ ប់ពីរកុម នបងាា ញេប់ សួរអបកេូលរមួញផសង្ៗញទៀតថា ញតើពួកោត់រិតថាយុទន
សាស្តសថណាមួយណដលលែ។  

រលឹំកអបកេូលរមួថា ដំញតើ រការទនការេរចារតូវានភាពបត់ណបនញហើយសហរមន៍
រតូវណតពិចារណាជានិេចអំពីព័ត៌ានថមីៗ  ក់ព័នននឹង្ការសញរមេេិតថអំពីដំណាក់កាល
បនធ ប់ណដលរតវូអនុវតថ។ ញៅកបុង្ករតីសិកាញនោះ  នបងាា ញពីយុទនសាស្តសថញផសង្ៗោប        
រឺានសារៈសំខាន់សរាប់សាទ នភាពញផសង្ៗោប ណដរ ជាពិញសសវាអាស្ស័យថា ញតើការ           
បញតថ ញញេញអាេញកើត នញោយបនធ ន់ញៅញពលណា។                                             

 
 
 
 
 
 
 

ជំ្ហ្គនទី៧៖ សញង្ខបញោយញរបើដំឡូង្ញៅថ  
 

 សូមឲ្យអបកេូលរមួឈរជារង្វង់្។ ពនយល់អបកេូលរមួថា អបកនឹង្ញ ោះ ល់ជំុ្វញិ
រង្វង់្ ញហើយញៅញពលណដលញភលង្ឈប់ អបកណដលកាន់ ល់ញនោះរតូវញឆ្លើយនឹង្        
សំនួរញនោះ 

 សំនួរអាេានដូេជា៖ 
១. អវីញៅជាការទំនក់ទំនង្? 
២. េូររកវធីិសាស្តសថទនការទំនក់ទំនង្ញោយផ្ទធ ល់(សួរសំតួរញនោះពីរញៅបីដង្) 
៣. េូររកវធីិសាស្តសថទនការទំនក់ទំនង្ញោយរបញយល    (សួរសំតួរញនោះពីរញៅ
បីដង្) 

៤. ញតើញពលណាណដលលែកបុង្ការញរបើការញធវើការទំនក់ទំនង្ញោយផ្ទធ ល់ (តស ូមតិ) 
៥. ញហតុអវី នជាការរបជំុ្េរចាញរេើនដង្ វាជារំនិតលែ។ 
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ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១៖ ញមញរៀនទី៨ 
 
ករតីសិកាទី១ 

សហរមន៍មួយញៅញែតថញសៀមរាម ឭវទិយុផាយថា រកុមហ ុនកមពុជាណដលររប់ររង្
ញោយអបកានអំណាេាប ក់ ញហើយទទួល នសមផទនដីរយៈញពល៩៩ឆ្ប ំញលើដីណដលពួក
ញរកំពុង្ណតរស់ញៅ។ រកមុហ ុនានរញរាង្សាង្សង់្ផារទំញនើបញៅញលើដីញនោះ។ សាជិ្ក
ាប ក់ញៅកបុង្សហរមន៍ញនោះ  នសួរបង្បែូនជី្ដូនមួយរបស់ញរ ណដលញធវើការឲ្យអភិ ល
ញែតថ ញហើយោត់ នរ ប់ណដរថាព័ត៌ានញនោះជាការពិត ញហើយពួកញរនឹង្រតវូរបឈមការ   
បញតថ ញញេញ។  សហរមន៍ នរស់ញៅញលើដីញនោះតំាង្ពីឆ្ប ំ១៩៨០ ញហើយពួកោត់មិនេង់្
ចាកញេញញនោះញទ។ សហរមន៍ នញធវើការទក់ទង្ជាមួយអង្គការសង្គមសីុវលិ និង្សហ
រមន៍ញផសង្ញទៀត ណដលទទួលរង្ការបញតថ ញញេញ ញៅញែតថញសៀមរាប។ ពួកញរ ន
សញរមេេិតថញធវើសនបិសិទកាណសត ញដើមផីទមទររស់ញៅញលើដីរបស់ពួកញរ។ ញៅទថងបនធ ប់
ានការេុោះញៅញលើទំព័រកាណសតអំពី កយសមថីរបស់តំណាង្រកមុហ ុនណដលនិយយថា របជា
ពលរដឌណដលរស់ញៅញលើដីញនោះរឺែុសេាប់ ប៉ាុណនថញោយសារណតរកុមហ ុន រមភអំពីរបជា
ពលរដឌណែមរ  នជារកុមហ ុនផថល់សំតង្េំនួន ៥០០០ដុោល សរាប់មួយររួសារ ញដើមផីញធវើ
ការផ្ទល ស់បថូរញៅឆ្ង យ ញៅញពលានការអភិវឌណចាប់ញផថើមញៅកបុង្រយៈញពល៦ណែ។ 
 
ករតីសិកាទី២ 
 

កសិករញៅកបុង្ញែតថរកញេោះរតូវ នមន្តនថីរោឌ ភិ លជូ្នដំតឹង្ថា ដីណដលពួកញរ ន
ោំដំណំារោឌ ភិ ល នញផធរញៅឲ្យរកុមហ ុនញវៀតណាម ញដើមផោំីដំណំាញៅស ូ។ ញយង្តាម
ណផបកមួយទនកិេចរពមញរពៀង្ រកុមហ ុន នរកដីញផសង្ញអាយកសិករ ប៉ាុណនថញៅញពលណដល
កសិករញៅញមើល ដីញនោះមិនសូវានជី្ជាតិ ញហើយានទំហំតូេជាង្ដីរបស់ពួកញរានសពវ
ទថង។ របធានភូមិ នរ ប់មន្តនថីរោឌ ភិ លថាដីណដលញរផថល់ឲ្យញនោះពួកញរមិនអាេទទួល
យក នញនោះញទ។ មិនយូរប៉ាុនម ន រកុមហ ុន នោក់សនថិសុែ ញដើមផរំីរាមកំណហង្កសិករ
ណាណដលពាយមេូលមកកាន់ដីរបស់ពួកោត់វញិ។ កសិករ នញធវើការតវា៉ាទមទរ 
ញហើយញៅញពលញនោះ សនថិសុែ នអនុញ្ញដ តឲ្យពួកញរេូលកាន់កាប់ដីរបស់ញរវញិ។  មន្តនថី    
រោឌ ភិ ល នរ ប់ញៅកសិករថា រកុមហ ុននឹង្ចាប់ញផថើមនំបុរគលិកមកកបុង្ញពលឆ្ប់ៗ  
ញដើមផីចាប់ញផថើមញរៀបេំដីសរាប់ោំដំណំា ញហើយសនថិសុែរបស់រកុមហ ុននឹង្មិនអនុញ្ញដ ត

ញអាយកសិករណាាប ក់េូលមកកាន់ដីញនោះញទៀតញទ។ ោត់រ ប់កសិករថា ពួកញររតូវណត
ទទួលដីថមីជំ្នួស ឬក៏មិន នទទួលអវីទំង្អស់។ មន្តនថីរោឌ ភិ លក៏ នរ ប់កសិករណដរថា
រកុមហ ុន នទទួលរ ក់ពីធនោរពិភពញោក។ 
 
ករតីសិកាទី៣ 
 

ផធោះណដលញៅជំុ្វញិផលូវរថញភលើង្ចាស់ណដលណលង្ញរបើរ ស់ ញៅកបុង្ទីរកុង្ភបំញពញ រតូវ
 នញរជូ្នដំតឹង្ថាពួកោត់រតូវចាកញេញពីទីញនោះ ញរ ោះរោឌ ភិ លនឹង្ញធវើការជួ្សជុ្ល
ផលូវរថញភលើង្។ ររួសារញៅទីញនោះ នរកញ ើញថារោឌ ភិ ល នទទួលជំ្នួយពីធនោរ
អភិវឌណន៍អាសីុ និង្រោឌ ភិ លអូស្តសាថ លីសរាប់រញរាង្មួយញនោះ។ ររសួារទំង្ញនោះរតវូ
 នញរញៅឲ្យញៅរបជំុ្ និង្រ ប់ថាពួកញរនឹង្ទទួល នសំតង្សរាប់ផធោះ និង្ដីណដល
ានទីតំាង្ថមី។ ប៉ាុណនថអវីណដលសំខាន់ញនោះរឺសំតង្ណដលាច ស់ផធោះទទួល នញនោះ រឺមិនររប់
រោន់ញដើមផីផ្ទល ស់បថូរ និង្សង់្លំញៅឋានថមីញលើទីតំាង្ថមីញនោះញទ។ ពួកញររពួយ រមភថាកណនលង្
តំាង្ទីលំញៅថមី រឺានទីតំាង្ឆ្ង យពីទីតំាង្ណដលោត់កំពុង្រស់ញៅ ញហើយអាេនឹង្ប៉ាោះ ល់
ដល់ជី្វភាពរស់ញៅរបស់ពួកោត់ និង្ពិ កនឹង្ទទួល នញសវាញផសង្ៗញៅកបុង្ទីរកុង្។ 
រាជ្រោឌ ភិ ល នឲ្យកិេចសនាញៅាច ស់ផធោះនីមួយៗញដើមផីផថិតញមទដ ញដើមផីទទួល ននូវ
សំតង្ និង្ទីតំាង្ថមី។ ររួសារទំង្ញនោះជួ្បរបជំុ្ និង្សញរមេេិតថថាពួកញរេង់្សំុសំតង្
បណនទមញទៀត និង្កណនលង្តំាង្ទីលំញៅញផសង្ពីកណនលង្ញនោះ ដូេញនោះញទើបពួកញរមិនរស់ញោយ
លំ កញោយសាររញរាង្អភិវឌណន៍ញនោះ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១៖ ញមញរៀនទី៨ 
 
ករតីសិកាទី១ 

សហរមន៍មួយញៅញែតថញសៀមរាម ឭវទិយុផាយថា រកុមហ ុនកមពុជាណដលររប់ររង្
ញោយអបកានអំណាេាប ក់ ញហើយទទួល នសមផទនដីរយៈញពល៩៩ឆ្ប ំញលើដីណដលពួក
ញរកំពុង្ណតរស់ញៅ។ រកមុហ ុនានរញរាង្សាង្សង់្ផារទំញនើបញៅញលើដីញនោះ។ សាជិ្ក
ាប ក់ញៅកបុង្សហរមន៍ញនោះ  នសួរបង្បែូនជី្ដូនមួយរបស់ញរ ណដលញធវើការឲ្យអភិ ល
ញែតថ ញហើយោត់ នរ ប់ណដរថាព័ត៌ានញនោះជាការពិត ញហើយពួកញរនឹង្រតវូរបឈមការ   
បញតថ ញញេញ។  សហរមន៍ នរស់ញៅញលើដីញនោះតំាង្ពីឆ្ប ំ១៩៨០ ញហើយពួកោត់មិនេង់្
ចាកញេញញនោះញទ។ សហរមន៍ នញធវើការទក់ទង្ជាមួយអង្គការសង្គមសីុវលិ និង្សហ
រមន៍ញផសង្ញទៀត ណដលទទួលរង្ការបញតថ ញញេញ ញៅញែតថញសៀមរាប។ ពួកញរ ន
សញរមេេិតថញធវើសនបិសិទកាណសត ញដើមផីទមទររស់ញៅញលើដីរបស់ពួកញរ។ ញៅទថងបនធ ប់
ានការេុោះញៅញលើទំព័រកាណសតអំពី កយសមថីរបស់តំណាង្រកមុហ ុនណដលនិយយថា របជា
ពលរដឌណដលរស់ញៅញលើដីញនោះរឺែុសេាប់ ប៉ាុណនថញោយសារណតរកុមហ ុន រមភអំពីរបជា
ពលរដឌណែមរ  នជារកុមហ ុនផថល់សំតង្េំនួន ៥០០០ដុោល សរាប់មួយររួសារ ញដើមផីញធវើ
ការផ្ទល ស់បថូរញៅឆ្ង យ ញៅញពលានការអភិវឌណចាប់ញផថើមញៅកបុង្រយៈញពល៦ណែ។ 
 
ករតីសិកាទី២ 
 

កសិករញៅកបុង្ញែតថរកញេោះរតូវ នមន្តនថីរោឌ ភិ លជូ្នដំតឹង្ថា ដីណដលពួកញរ ន
ោំដំណំារោឌ ភិ ល នញផធរញៅឲ្យរកុមហ ុនញវៀតណាម ញដើមផោំីដំណំាញៅស ូ។ ញយង្តាម
ណផបកមួយទនកិេចរពមញរពៀង្ រកុមហ ុន នរកដីញផសង្ញអាយកសិករ ប៉ាុណនថញៅញពលណដល
កសិករញៅញមើល ដីញនោះមិនសូវានជី្ជាតិ ញហើយានទំហំតូេជាង្ដីរបស់ពួកញរានសពវ
ទថង។ របធានភូមិ នរ ប់មន្តនថីរោឌ ភិ លថាដីណដលញរផថល់ឲ្យញនោះពួកញរមិនអាេទទួល
យក នញនោះញទ។ មិនយូរប៉ាុនម ន រកុមហ ុន នោក់សនថិសុែ ញដើមផរំីរាមកំណហង្កសិករ
ណាណដលពាយមេូលមកកាន់ដីរបស់ពួកោត់វញិ។ កសិករ នញធវើការតវា៉ាទមទរ 
ញហើយញៅញពលញនោះ សនថិសុែ នអនុញ្ញដ តឲ្យពួកញរេូលកាន់កាប់ដីរបស់ញរវញិ។  មន្តនថី    
រោឌ ភិ ល នរ ប់ញៅកសិករថា រកុមហ ុននឹង្ចាប់ញផថើមនំបុរគលិកមកកបុង្ញពលឆ្ប់ៗ  
ញដើមផីចាប់ញផថើមញរៀបេំដីសរាប់ោំដំណំា ញហើយសនថិសុែរបស់រកុមហ ុននឹង្មិនអនុញ្ញដ ត

ញអាយកសិករណាាប ក់េូលមកកាន់ដីញនោះញទៀតញទ។ ោត់រ ប់កសិករថា ពួកញររតូវណត
ទទួលដីថមីជំ្នួស ឬក៏មិន នទទួលអវីទំង្អស់។ មន្តនថីរោឌ ភិ លក៏ នរ ប់កសិករណដរថា
រកុមហ ុន នទទួលរ ក់ពីធនោរពិភពញោក។ 
 
ករតីសិកាទី៣ 
 

ផធោះណដលញៅជំុ្វញិផលូវរថញភលើង្ចាស់ណដលណលង្ញរបើរ ស់ ញៅកបុង្ទីរកុង្ភបំញពញ រតូវ
 នញរជូ្នដំតឹង្ថាពួកោត់រតូវចាកញេញពីទីញនោះ ញរ ោះរោឌ ភិ លនឹង្ញធវើការជួ្សជុ្ល
ផលូវរថញភលើង្។ ររួសារញៅទីញនោះ នរកញ ើញថារោឌ ភិ ល នទទួលជំ្នួយពីធនោរ
អភិវឌណន៍អាសីុ និង្រោឌ ភិ លអូស្តសាថ លីសរាប់រញរាង្មួយញនោះ។ ររសួារទំង្ញនោះរតវូ
 នញរញៅឲ្យញៅរបជំុ្ និង្រ ប់ថាពួកញរនឹង្ទទួល នសំតង្សរាប់ផធោះ និង្ដីណដល
ានទីតំាង្ថមី។ ប៉ាុណនថអវីណដលសំខាន់ញនោះរឺសំតង្ណដលាច ស់ផធោះទទួល នញនោះ រឺមិនររប់
រោន់ញដើមផីផ្ទល ស់បថូរ និង្សង់្លំញៅឋានថមីញលើទីតំាង្ថមីញនោះញទ។ ពួកញររពួយ រមភថាកណនលង្
តំាង្ទីលំញៅថមី រឺានទីតំាង្ឆ្ង យពីទីតំាង្ណដលោត់កំពុង្រស់ញៅ ញហើយអាេនឹង្ប៉ាោះ ល់
ដល់ជី្វភាពរស់ញៅរបស់ពួកោត់ និង្ពិ កនឹង្ទទួល នញសវាញផសង្ៗញៅកបុង្ទីរកុង្។ 
រាជ្រោឌ ភិ ល នឲ្យកិេចសនាញៅាច ស់ផធោះនីមួយៗញដើមផីផថិតញមទដ ញដើមផីទទួល ននូវ
សំតង្ និង្ទីតំាង្ថមី។ ររួសារទំង្ញនោះជួ្បរបជំុ្ និង្សញរមេេិតថថាពួកញរេង់្សំុសំតង្
បណនទមញទៀត និង្កណនលង្តំាង្ទីលំញៅញផសង្ពីកណនលង្ញនោះ ដូេញនោះញទើបពួកញរមិនរស់ញោយ
លំ កញោយសាររញរាង្អភិវឌណន៍ញនោះ។ 
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ក្ិចចរបជុំចរចា 
 

លទធផលទទួលាន 
 

ញរកាយពីប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះអបកេូលរមួនឹង្៖ 
១.  នយល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការញរៀបេំណផនការរបជំុ្េរចានីមួយៗញោយរបុង្
របយ័តប 

២. ដឹង្ថា រតូវញរៀបេំអវី ញៅញពលញរៀបេំណផនការរបជំុ្េរចា 
៣.  យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនទំនក់ទំនង្លែ 
៤.  ដឹង្អំពីរញបៀបណដលរតូវទំនក់ទំនង្របកបញោយរបសិទនភាព។ 
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ក្ិចចរបជុំចរចា 
 

លទធផលទទួលាន 
 

ញរកាយពីប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះអបកេូលរមួនឹង្៖ 
១.  នយល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការញរៀបេំណផនការរបជំុ្េរចានីមួយៗញោយរបុង្
របយ័តប 

២. ដឹង្ថា រតូវញរៀបេំអវី ញៅញពលញរៀបេំណផនការរបជំុ្េរចា 
៣.  យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនទំនក់ទំនង្លែ 
៤.  ដឹង្អំពីរញបៀបណដលរតូវទំនក់ទំនង្របកបញោយរបសិទនភាព។ 

 



154 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

សមសរៀនទី៩៖   ការសរៀបចំថ្ផនការរបជុំចរចា 
សោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការញរៀបេំ
ណផនការរបជំុ្េរចា។ ពួកោត់នឹង្ដឹង្អំពីបញ្ញា ញផសង្ៗណដលពួកោត់រួរ
សញរមេេិតថ មុនញពលពួកោត់ញៅេូលរមួរបជំុ្េរចា។ 
 

សាភ រៈ៖ កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១, ទី២ និង្ទី៣។ 
វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការពិភាកាកបុង្ថាប ក់ ការងារជារកុម។ 
 

ដំសណើ រការ រយៈសពល 
 (គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ ៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ពនយល់អំពីសកមមភាព និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួ ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. រកុមនីមួយៗ ញរៀបេំណផនការរបជំុ្ការេរចា ៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. សញង្ខប ញោយរកុមនីមួយៗយល់ស្សបញលើេំតុេ
លមែិតទនការរបជំុ្េរចា 

១០ នទី 

េរបុ៖ ៧៥ នទី 

 
 

ជំ្ហ្គនទី១. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ 
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលរតូវរិតថា ញតើកិេចរបជំុ្រតូវញធវើញៅកណនលង្ណា និង្
ញៅញពលណា និង្ញតើអបកណាែលោះណដលេូលរមួរបជំុ្ 

 វាានរបញយជ្ន៍ណាស់ណដលរតូវានអបកសរមបសរមួលឯករាជ្យ 
 សហរមន៍រួរសញរមេថា ញតើព័ត៌ានអវីែលោះណដលពួកោត់េង់្ផថល់ឲ្យភារីាខ ង្
ញទៀត និង្ព័ត៌ានអវីែលោះណដលពួកោត់េង់្ទទួល នពីភារីញនោះវញិ 

 តំណាង្សហរមន៍រតូវណតេាស់ោស់ថា ញតើពួកោត់ានសិទនិនិង្អំណាេអវីែលោះ
កបុង្ការសញរមេេិតថញៅកបុង្កិេចរបជំុ្។ 

 

១. ការសរៀបចថំ្ផនការរបជុចំរចា 
 

ញៅញពលអបកសញរមេេិតថញរៀបេំកិេចរបជំុ្េរចា យកលែរតូវញរៀបេំណផនការញោយរបុង្
របយ័តបមុនញពលរបជំុ្។ 
 

ញតើអបករួរញរៀបេំណផនការអវីែលោះមុនញពលរបជំុ្េរចា? 

ការញរៀបេំណផនការសរាប់កិេចរបជំុ្េរចា រតូវានការសញរមេេិតថមួយេំនួន
ដូេខាង្ញរកាមញនោះ៖  
 

 ញតើកិេចរបជំុ្រតូវញធវើញៅកណនលង្ណា និង្ញៅញពលណា? 
 ញតើនរណារតូវញៅេូលរមួរបជំុ្ញដើមផជីាតំណាង្សហរមន៍? 
 ញតើអបកនឹង្ញសបើឲ្យអបកញផសង្េូលរមួរបជំុ្ញនោះញទ? ឧទហរត៍អបកោំរទ          
សហរមន៍ ដូេជា អង្គការមិនណមនរោឌ ភិ លជាញដើម។  

 ញតើអបកនឹង្ញសបើសំុឲ្យនរណាាប ក់សរមបសរមួលកិេចរបជំុ្ញនោះឬញទ? 

ញៅញពលអបកញរៀបេំណផនការរបជំុ្ អបកក៏របផរីតូវសញរមេញលើេំតុេមួយេំនួន
ដូេខាង្ញរកាមញនោះថា៖ 
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សមសរៀនទី៩៖   ការសរៀបចំថ្ផនការរបជុំចរចា 
សោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការញរៀបេំ
ណផនការរបជំុ្េរចា។ ពួកោត់នឹង្ដឹង្អំពីបញ្ញា ញផសង្ៗណដលពួកោត់រួរ
សញរមេេិតថ មុនញពលពួកោត់ញៅេូលរមួរបជំុ្េរចា។ 
 

សាភ រៈ៖ កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១, ទី២ និង្ទី៣។ 
វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការពិភាកាកបុង្ថាប ក់ ការងារជារកុម។ 
 

ដំសណើ រការ រយៈសពល 
 (គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ ៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ពនយល់អំពីសកមមភាព និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួ ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. រកុមនីមួយៗ ញរៀបេំណផនការរបជំុ្ការេរចា ៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. សញង្ខប ញោយរកុមនីមួយៗយល់ស្សបញលើេំតុេ
លមែិតទនការរបជំុ្េរចា 

១០ នទី 

េរបុ៖ ៧៥ នទី 

 
 

ជំ្ហ្គនទី១. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ 
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលរតូវរិតថា ញតើកិេចរបជំុ្រតូវញធវើញៅកណនលង្ណា និង្
ញៅញពលណា និង្ញតើអបកណាែលោះណដលេូលរមួរបជំុ្ 

 វាានរបញយជ្ន៍ណាស់ណដលរតូវានអបកសរមបសរមួលឯករាជ្យ 
 សហរមន៍រួរសញរមេថា ញតើព័ត៌ានអវីែលោះណដលពួកោត់េង់្ផថល់ឲ្យភារីាខ ង្
ញទៀត និង្ព័ត៌ានអវីែលោះណដលពួកោត់េង់្ទទួល នពីភារីញនោះវញិ 

 តំណាង្សហរមន៍រតូវណតេាស់ោស់ថា ញតើពួកោត់ានសិទនិនិង្អំណាេអវីែលោះ
កបុង្ការសញរមេេិតថញៅកបុង្កិេចរបជំុ្។ 

 

១. ការសរៀបចំថ្ផនការរបជុចំរចា 
 

ញៅញពលអបកសញរមេេិតថញរៀបេំកិេចរបជំុ្េរចា យកលែរតូវញរៀបេំណផនការញោយរបុង្
របយ័តបមុនញពលរបជំុ្។ 
 

ញតើអបករួរញរៀបេំណផនការអវីែលោះមុនញពលរបជំុ្េរចា? 

ការញរៀបេំណផនការសរាប់កិេចរបជំុ្េរចា រតូវានការសញរមេេិតថមួយេំនួន
ដូេខាង្ញរកាមញនោះ៖  
 

 ញតើកិេចរបជំុ្រតូវញធវើញៅកណនលង្ណា និង្ញៅញពលណា? 
 ញតើនរណារតូវញៅេូលរមួរបជំុ្ញដើមផជីាតំណាង្សហរមន៍? 
 ញតើអបកនឹង្ញសបើឲ្យអបកញផសង្េូលរមួរបជំុ្ញនោះញទ? ឧទហរត៍អបកោំរទ          
សហរមន៍ ដូេជា អង្គការមិនណមនរោឌ ភិ លជាញដើម។  

 ញតើអបកនឹង្ញសបើសំុឲ្យនរណាាប ក់សរមបសរមួលកិេចរបជំុ្ញនោះឬញទ? 

ញៅញពលអបកញរៀបេំណផនការរបជំុ្ អបកក៏របផរីតូវសញរមេញលើេំតុេមួយេំនួន
ដូេខាង្ញរកាមញនោះថា៖ 
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 ញតើសារអវីែលោះណដលអបកេង់្និយយញៅញពលរបជំុ្? 
 ញតើព័ត៌ានអវីែលោះណដលអបកេង់្ នពីភារីាខ ង្ញទៀតញៅញពលរបជំុ្? 
 ញតើតំណាង្របស់អបកានសិទនិអំណាេអវីែលោះកបុង្ការសញរមេេិតថកបុង្នម  

សហរមន៍? 

 
១.១. ក្ថ្នលងណា សពលណា និងនរណា? 

 

រិតថា ញតើកណនលង្ណា ណដលសមស្សបសរាប់កិេចរបជំុ្។ ទីកណនលង្ទនកិេចរបជំុ្ជាកតាថ
សំខាន់  ពីញរ ោះអបកអាេានអារមមត៍មិនរងឹ្ាំញៅញពលេរចា របសិនញបើអបកមិនកក់ញៅថ
េំញ ោះបរយិកាសជំុ្វញិែលួន។ 
 

 របសិនញបើអបករបជំុ្ញៅកបុង្ភូមិរបស់អបក អបកអាេរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតនូវបញ្ញា មួយ
េំនួន ក់ព័នននឹង្ភូមិរបស់អបក ញហើយណដលានសារៈសំខាន់សរាប់អបក រពមទំង្អបកអាេ
ានអារមមត៍កក់ញៅថ ជាង្កណនលង្ញផសង្។ ប៉ាុណនថភារីាខ ង្ញទៀត អាេោម នឆ្នធៈកបុង្ការេរចា
ញោយញបើកេំហណបបញនោះ។   មា៉ាង្ញទៀត វាអាេជារបការលែណដលអបករតូវរកកណនលង្អពារកឹត
សរាប់របជំុ្ ដូេជាការយិល័យរបស់អង្គការមិនណមនរោឌ ភិ ល ឬអោររោឌ ភិ លជា
ញដើម។ ករតីនីមួយៗមិនដូេោប ញទ ដូញេបោះញហើយ សហរមន៍របស់អបកអាេរិតអំពីទីកណនលង្
លែបំផុតកបុង្ករតីជាក់ោក់ណាមួយ ញហើយបនធ ប់មកញលើកសំញតើ ញៅភារីាខ ង្ញទៀត ។ 

 
 

ញពលញវោទនកិេចរបជំុ្ក៏សំខាន់ណាស់ណដរ។ អបករតវូរ កដថា អបកានញពលររប់
រោន់កបុង្ដំញតើ រការរបជំុ្ញដើមផពិីភាកាអំពីបញ្ញា ញផសង្ៗណដលអបក នញរោង្ទុក។ 
 

េំតុេមួយញទៀត ណដលរតូវញរៀបេំណផនការណដរញនោះរឺ នរណាែលោះរតូវេូលរមួរបជំុ្។ 
ញតើសហរមន៍ទំង្មូលរតូវេូលរមួរបជំុ្ ឬតំណាង្សហរមន៍ណតពីរបីនក់? របសិនញបើាន
របជាសហរមន៍ញរេើនេូលរមួញនោះ ញតើនរណាែលោះជាអបកនិយយ? របសិនញបើានតំណាង្ណត
ពីរបីនក់រតូវញៅេូលរមួរបជំុ្    ញតើតំណាង្ញនោះជានរណាែលោះ?    រួរានអបកេូលរមួមកពី    
សហរមន៍របស់អបកររប់រោន់ញដើមផីឲ្យរ កដថា តំណាង្ទំង្ញនោះានអារមមត៍កក់ញៅថ  
ញហើយអាេញលើកញឡើង្អំពីបញ្ញា ទំង្អស់ណដលានសារៈសំខាន់សរាប់សហរមន៍។ អបក
តំណាង្រតូវណតពូណកកបុង្ការប ច្ូ នសារ និង្រតូវ នញជ្ឿទុកេិតថពីសំណាក់សហរមន៍ ញដើមផី
តំណាង្ឲ្យផលរបញយជ្ន៍រមួ។ យកលែ រតូវានស្តសថី និង្តំណាង្រកុមភារតិេញៅកបុង្  
សហរមន៍ ណដលានតរមូវការ និង្កង្វល់ជាក់ោក់េូលរមួរបជំុ្ណដរ។ 
 

អបកក៏អាេពិចារណាអញ ជ្ ើញអបកោំរទសហរមន៍របស់អបក ឲ្យេូលរមួរបជំុ្ញនោះណដរ 
ដូេជាសាជិ្កបណាថ ញសហរមន៍ ឬអង្គការមិនណមនរោឌ ភិ លននជាញដើម។ វតថាន
ពួកោត់ញៅកបុង្កិេចរបជំុ្ អាេជាមញធា យានរបសិទនភាពញដើមផញីធវើឲ្យរ កដថា ភារី
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 ញតើសារអវីែលោះណដលអបកេង់្និយយញៅញពលរបជំុ្? 
 ញតើព័ត៌ានអវីែលោះណដលអបកេង់្ នពីភារីាខ ង្ញទៀតញៅញពលរបជំុ្? 
 ញតើតំណាង្របស់អបកានសិទនិអំណាេអវីែលោះកបុង្ការសញរមេេិតថកបុង្នម  

សហរមន៍? 

 
១.១. ក្ថ្នលងណា សពលណា និងនរណា? 

 

រិតថា ញតើកណនលង្ណា ណដលសមស្សបសរាប់កិេចរបជំុ្។ ទីកណនលង្ទនកិេចរបជំុ្ជាកតាថ
សំខាន់  ពីញរ ោះអបកអាេានអារមមត៍មិនរងឹ្ាំញៅញពលេរចា របសិនញបើអបកមិនកក់ញៅថ
េំញ ោះបរយិកាសជំុ្វញិែលួន។ 
 

 របសិនញបើអបករបជំុ្ញៅកបុង្ភូមិរបស់អបក អបកអាេរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតនូវបញ្ញា មួយ
េំនួន ក់ព័នននឹង្ភូមិរបស់អបក ញហើយណដលានសារៈសំខាន់សរាប់អបក រពមទំង្អបកអាេ
ានអារមមត៍កក់ញៅថ ជាង្កណនលង្ញផសង្។ ប៉ាុណនថភារីាខ ង្ញទៀត អាេោម នឆ្នធៈកបុង្ការេរចា
ញោយញបើកេំហណបបញនោះ។   មា៉ាង្ញទៀត វាអាេជារបការលែណដលអបករតូវរកកណនលង្អពារកឹត
សរាប់របជំុ្ ដូេជាការយិល័យរបស់អង្គការមិនណមនរោឌ ភិ ល ឬអោររោឌ ភិ លជា
ញដើម។ ករតីនីមួយៗមិនដូេោប ញទ ដូញេបោះញហើយ សហរមន៍របស់អបកអាេរិតអំពីទីកណនលង្
លែបំផុតកបុង្ករតីជាក់ោក់ណាមួយ ញហើយបនធ ប់មកញលើកសំញតើ ញៅភារីាខ ង្ញទៀត ។ 

 
 

ញពលញវោទនកិេចរបជំុ្ក៏សំខាន់ណាស់ណដរ។ អបករតវូរ កដថា អបកានញពលររប់
រោន់កបុង្ដំញតើ រការរបជំុ្ញដើមផពិីភាកាអំពីបញ្ញា ញផសង្ៗណដលអបក នញរោង្ទុក។ 
 

េំតុេមួយញទៀត ណដលរតូវញរៀបេំណផនការណដរញនោះរឺ នរណាែលោះរតូវេូលរមួរបជំុ្។ 
ញតើសហរមន៍ទំង្មូលរតូវេូលរមួរបជំុ្ ឬតំណាង្សហរមន៍ណតពីរបីនក់? របសិនញបើាន
របជាសហរមន៍ញរេើនេូលរមួញនោះ ញតើនរណាែលោះជាអបកនិយយ? របសិនញបើានតំណាង្ណត
ពីរបីនក់រតូវញៅេូលរមួរបជំុ្    ញតើតំណាង្ញនោះជានរណាែលោះ?    រួរានអបកេូលរមួមកពី    
សហរមន៍របស់អបកររប់រោន់ញដើមផីឲ្យរ កដថា តំណាង្ទំង្ញនោះានអារមមត៍កក់ញៅថ  
ញហើយអាេញលើកញឡើង្អំពីបញ្ញា ទំង្អស់ណដលានសារៈសំខាន់សរាប់សហរមន៍។ អបក
តំណាង្រតូវណតពូណកកបុង្ការប ច្ូ នសារ និង្រតូវ នញជ្ឿទុកេិតថពីសំណាក់សហរមន៍ ញដើមផី
តំណាង្ឲ្យផលរបញយជ្ន៍រមួ។ យកលែ រតូវានស្តសថី និង្តំណាង្រកុមភារតិេញៅកបុង្  
សហរមន៍ ណដលានតរមូវការ និង្កង្វល់ជាក់ោក់េូលរមួរបជំុ្ណដរ។ 
 

អបកក៏អាេពិចារណាអញ ជ្ ើញអបកោំរទសហរមន៍របស់អបក ឲ្យេូលរមួរបជំុ្ញនោះណដរ 
ដូេជាសាជិ្កបណាថ ញសហរមន៍ ឬអង្គការមិនណមនរោឌ ភិ លននជាញដើម។ វតថាន
ពួកោត់ញៅកបុង្កិេចរបជំុ្ អាេជាមញធា យានរបសិទនភាពញដើមផញីធវើឲ្យរ កដថា ភារី
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ាខ ង្ញទៀតមិនញរបើរ ស់មញធា យបំភិតបំភ័យ និង្ការរំរាមកំណហង្ញៅញពលរបជំុ្ និង្ញធវើ
ការេរចាញោយយុតថិធម៌។ 
 

១.២. ការសរបើរាេអ់នក្េរមបេរមួលឯក្រាជយ 
 

ញៅកបុង្ករតីែលោះ យកលែរតូវញសបើឲ្យនរណាាប ក់ណដលមិនណមនជាសាជិ្កទនសហ-
រមន៍របស់អបក និង្ជាអបកណដលមិន ក់ព័ននជាមួយភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យជួ្យសរមបសរមួល
កិេចរបជំុ្េរចាញនោះ។ ោត់របផជីាមនុសសណដលានការញោរពពីភារីទំង្សង្ខាង្ទនកិេចរបជំុ្
េរចា។ អបកសរមបសរមលួមិនអាេញធវើការសញរមេេិតថណាមួយអំពីកិេចរពមញរពៀង្ ឬផថល់នូវ
ដំបូនម នញៅកបុង្ការេរចា ជំ្នួសអបក ឬភារីាខ ង្ញទៀតញឡើយ ប៉ាុណនថអាេជួ្យញធវើឲ្យដំញតើ រការ
ទនការេរចា ញៅញពលរបជំុ្របរពឹតថញៅ នលែរបញសើរ។ 
 

អបកសរមបសរមួលអាេទទួលបនធុកកបុង្ការធានថា ការេរចារបរពឹតថញៅញោយ
រលូន ញោយភារីនីមួយៗ ឬអបកេូលរមួាប ក់ៗានឱកាសនិយយ និង្សួរសំតួរ ាន
ឱកាសសញរមេថា ញតើរួរសរាករបជំុ្ញៅញពលណា ឬចាប់ញផថើមពិភាកាបញ្ញា បនធ ប់ញៅ
ញពលណាជាញដើម។ អបកសរមបសរមលួក៏អាេសញរមេរបកាសបិទអង្គរបជំុ្ណដរ របសិនញបើ 
ភារីទំង្សង្ខាង្មិនសហការោប ញទ។  

 

១.៣. សតើសារអវី និងព័ត៌មានអវីថ្ដលអនក្គួរនិោយ? 
 

សារ និង្ព័ត៌ាន 

មុនញពលអបកញៅេូលរមួរបជំុ្ វាជារបការសំខាន់ណាស់ណដលអបករតូវរ កដ
កបុង្េិតថថា តំណាង្សហរមន៍យល់េាស់អំពីបញ្ញា បីដូេខាង្ញរកាមញនោះ៖  

 ញតើសារអវីែលោះណដលសហរមន៍េង់្និយយញៅញពលរបជំុ្? 
 ញតើព័ត៌ានអវីែលោះណដលសហរមន៍េង់្ នពីភារីាខ ង្ញទៀតញៅញពលរបជំុ្? 
 ញតើតំណាង្សហរមន៍ានសិទនិអំណាេអវីែលោះកបុង្ការសញរមេេិតថជួ្សមុែ 
សហរមន៍? 

 
របជាសហរមន៍ទំង្មូលរួរេូលរមួញឆ្លើយសំតួរទំង្បីញនោះទំង្អស់ោប  មុនញពល

កិេចរបជំុ្េរចាចាប់ញផថើម ញដើមផឲី្យតំណាង្សហរមន៍អាេញធវើការជួ្សមុែសហរមន៍ នរតឹម
រតូវញៅញពលរបជំុ្។ 
 

សហរមន៍របស់អបករួរជួ្បជំុ្ និង្ញធវើការរមួោប ញដើមផីេង្រកង្ប ជ្ ីព័ត៌ានណដលអបក
េង់្និយយរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀត។ សហរមន៍អាេសរញសរប ច្ូ លទំង្ផលរបញយជ្ន៍ណដល
សហរមន៍ាន និង្ភ័សថុតាង្ ឬក៏បញ្ញា ណដលសហរមន៍រពឹំង្ទុក ថា សហរមន៍អាេនឹង្
របឈមនឹង្បញ្ញា  ញោយសារណតសកមមភាពរបស់ភារីាខ ង្ញទៀត ញៅកបុង្ប ជ្ ីព័ត៌ានរបស់
សហរមន៍។ សហរមន៍ចំា េ់រតូវញធវើការរមួោប  ញដើមផីរបមូលនូវព័ត៌ាន ណដលអបកេង់្      
ប ច្ូ នសារញៅភារីាខ ង្ញទៀតញៅកបុង្កិេចរបជំុ្ ដូេជាឯកសារញផសង្ៗ របូថត និង្លទនផល
ទនការស្សាវរជាវអំពីផលប៉ាោះ ល់។ 
 

អបកក៏រួរកត់រតារាល់េំតុេណដលអបកមិនេង់្រ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតណដរ ញធវើដូញេបោះអបក
មិនញធវើឲ្យញោលជំ្ហររបស់អបកេុោះញែាយញឡើយ។ ឧទហរត៍៖ អបកពិតជាមិនេង់្រ ប់ញៅ
ភារីាខ ង្ញទៀតអំពីការណបក ក់ោប ញៅកបុង្សហរមន៍របស់អបកញនោះញទ។ 
 

យកលែរតូវញរៀបេំប ជ្ ីរសំតួរសរាប់សួរញៅភារីាខ ង្ញទៀត ញដើមផណីសវង្រកព័ត៌ាន
ណដលអបករតូវការ។ ឧទហរត៍៖ អបកេង់្ណសវង្រកពីរញរាង្របស់រោឌ ភិ ល ឬរកមុហ ុន 
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ាខ ង្ញទៀតមិនញរបើរ ស់មញធា យបំភិតបំភ័យ និង្ការរំរាមកំណហង្ញៅញពលរបជំុ្ និង្ញធវើ
ការេរចាញោយយុតថិធម៌។ 
 

១.២. ការសរបើរាេអ់នក្េរមបេរមួលឯក្រាជយ 
 

ញៅកបុង្ករតីែលោះ យកលែរតូវញសបើឲ្យនរណាាប ក់ណដលមិនណមនជាសាជិ្កទនសហ-
រមន៍របស់អបក និង្ជាអបកណដលមិន ក់ព័ននជាមួយភារីាខ ង្ញទៀតឲ្យជួ្យសរមបសរមួល
កិេចរបជំុ្េរចាញនោះ។ ោត់របផជីាមនុសសណដលានការញោរពពីភារីទំង្សង្ខាង្ទនកិេចរបជំុ្
េរចា។ អបកសរមបសរមលួមិនអាេញធវើការសញរមេេិតថណាមួយអំពីកិេចរពមញរពៀង្ ឬផថល់នូវ
ដំបូនម នញៅកបុង្ការេរចា ជំ្នួសអបក ឬភារីាខ ង្ញទៀតញឡើយ ប៉ាុណនថអាេជួ្យញធវើឲ្យដំញតើ រការ
ទនការេរចា ញៅញពលរបជំុ្របរពឹតថញៅ នលែរបញសើរ។ 
 

អបកសរមបសរមួលអាេទទួលបនធុកកបុង្ការធានថា ការេរចារបរពឹតថញៅញោយ
រលូន ញោយភារីនីមួយៗ ឬអបកេូលរមួាប ក់ៗានឱកាសនិយយ និង្សួរសំតួរ ាន
ឱកាសសញរមេថា ញតើរួរសរាករបជំុ្ញៅញពលណា ឬចាប់ញផថើមពិភាកាបញ្ញា បនធ ប់ញៅ
ញពលណាជាញដើម។ អបកសរមបសរមលួក៏អាេសញរមេរបកាសបិទអង្គរបជំុ្ណដរ របសិនញបើ 
ភារីទំង្សង្ខាង្មិនសហការោប ញទ។  

 

១.៣. សតើសារអវី និងព័ត៌មានអវីថ្ដលអនក្គួរនិោយ? 
 

សារ និង្ព័ត៌ាន 

មុនញពលអបកញៅេូលរមួរបជំុ្ វាជារបការសំខាន់ណាស់ណដលអបករតូវរ កដ
កបុង្េិតថថា តំណាង្សហរមន៍យល់េាស់អំពីបញ្ញា បីដូេខាង្ញរកាមញនោះ៖  

 ញតើសារអវីែលោះណដលសហរមន៍េង់្និយយញៅញពលរបជំុ្? 
 ញតើព័ត៌ានអវីែលោះណដលសហរមន៍េង់្ នពីភារីាខ ង្ញទៀតញៅញពលរបជំុ្? 
 ញតើតំណាង្សហរមន៍ានសិទនិអំណាេអវីែលោះកបុង្ការសញរមេេិតថជួ្សមុែ 
សហរមន៍? 

 
របជាសហរមន៍ទំង្មូលរួរេូលរមួញឆ្លើយសំតួរទំង្បីញនោះទំង្អស់ោប  មុនញពល

កិេចរបជំុ្េរចាចាប់ញផថើម ញដើមផឲី្យតំណាង្សហរមន៍អាេញធវើការជួ្សមុែសហរមន៍ នរតឹម
រតូវញៅញពលរបជំុ្។ 
 

សហរមន៍របស់អបករួរជួ្បជំុ្ និង្ញធវើការរមួោប ញដើមផីេង្រកង្ប ជ្ ីព័ត៌ានណដលអបក
េង់្និយយរ ប់ភារីាខ ង្ញទៀត។ សហរមន៍អាេសរញសរប ច្ូ លទំង្ផលរបញយជ្ន៍ណដល
សហរមន៍ាន និង្ភ័សថុតាង្ ឬក៏បញ្ញា ណដលសហរមន៍រពឹំង្ទុក ថា សហរមន៍អាេនឹង្
របឈមនឹង្បញ្ញា  ញោយសារណតសកមមភាពរបស់ភារីាខ ង្ញទៀត ញៅកបុង្ប ជ្ ីព័ត៌ានរបស់
សហរមន៍។ សហរមន៍ចំា េ់រតូវញធវើការរមួោប  ញដើមផីរបមូលនូវព័ត៌ាន ណដលអបកេង់្      
ប ច្ូ នសារញៅភារីាខ ង្ញទៀតញៅកបុង្កិេចរបជំុ្ ដូេជាឯកសារញផសង្ៗ របូថត និង្លទនផល
ទនការស្សាវរជាវអំពីផលប៉ាោះ ល់។ 
 

អបកក៏រួរកត់រតារាល់េំតុេណដលអបកមិនេង់្រ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតណដរ ញធវើដូញេបោះអបក
មិនញធវើឲ្យញោលជំ្ហររបស់អបកេុោះញែាយញឡើយ។ ឧទហរត៍៖ អបកពិតជាមិនេង់្រ ប់ញៅ
ភារីាខ ង្ញទៀតអំពីការណបក ក់ោប ញៅកបុង្សហរមន៍របស់អបកញនោះញទ។ 
 

យកលែរតូវញរៀបេំប ជ្ ីរសំតួរសរាប់សួរញៅភារីាខ ង្ញទៀត ញដើមផណីសវង្រកព័ត៌ាន
ណដលអបករតូវការ។ ឧទហរត៍៖ អបកេង់្ណសវង្រកពីរញរាង្របស់រោឌ ភិ ល ឬរកមុហ ុន 
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ណដលប៉ាោះ ល់ដល់សហរមន៍អបក និង្ផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរ។ អបកក៏េង់្ដឹង្ផង្ណដរពី
អបកណាែលោះណដល ក់ព័ននញៅកបុង្រញរាង្ ឬអបកណាែលោះណដលជាអបកវនិិញយរ ឬសាទ បនិក។ 

 
 

តំណាង្ណដលរតូវ នសហរមន៍ញរជ្ើសញរ ើសរបផរីតូវយល់េាស់ថា ញតើសហរមន៍
 នផថល់ឲ្យពួកោត់នូវសិទនិអំណាេអវីែលោះកបុង្ការកំតត់ញោលជំ្ហរ ឬកបុង្ការសនាេំញ ោះ
ភារីាខ ង្ញទៀតញៅញពលរបជំុ្េរចា។ សហរមន៍អាេសញរមេឲ្យតំណាង្របស់ែលួនអាេញធវើ
ការកំតត់ញោលជំ្ហរេំញ ោះភារីាខ ង្ញទៀត ន របសិនញបើ ការរបជំុ្ញនោះ ន្នដល់
កិេចរពមញរពៀង្ញលើេំតុេជាក់ោក់ណាមួយ។ របសិនញបើ កិេចរបជំុ្ញនោះមិន ន្នដល់
កិេចរពមញរពៀង្ណាមួយញទ ដូញេបោះសហរមន៍របស់អបកអាេសញរមេថា អបកមិនរួរញធវើការ
សញរមេេិតថណាមួយ ញោយមិន នពិភាកាជាមួយសាជិ្កញផសង្ៗញទៀតរបស់សហរមន៍ 
អំពីអវីណដលភារីាខ ង្ញទៀត ននិយយ ញនោះញឡើយ។ រួរេង្ចំាណដរថា ដំញតើ រការេរចាណតង្
ណតញកើតានញរេើនដង្ញៅកបុង្កិេចរបជំុ្ ញហើយការរពមញរពៀង្មិនអាេញកើតានញទញៅកបុង្កិេច
របជំុ្ដំបូង្។ 
 

 តំណាង្សហរមន៍ណដលេូលរមួរបជំុ្េរចា ានការទទួលែុសរតូវពិញសស ញហើយ
របផរីតូវេង្ចំាអំពីផលរបញយជ្ន៍របស់សហរមន៍របស់អបក និង្កំុញធវើការសញរមេេិតថណា
ណដលសហរមន៍របស់អបកមិន នយល់ស្សបឲ្យញសាោះ។ អបកមិនរួរ្នដល់ការរពម

ញរពៀង្ណាមួយញៅញពលរបជំុ្េរចាណដលទទួលផលរបញយជ្ន៍សរាប់ែលួនឯង្ ញហើយបង្ា
ផលប៉ាោះ ល់ដល់សហរមន៍របស់អបកញឡើយ។ 
 

អបកមិនអាេលក់ដីណដលជាកមមសិទនិរបស់អបកដទទញឡើយ 

េាប់ណេង្ថា អបកមិនអាេលក់ដីកបុង្នមសាជិ្កដទទទនសហរមន៍របស់
អបក នញឡើយ។ (ារតា២៥៥ េាប់ភូមិ ល២០០១) 
 

របសិនញបើតំណាង្សហរមន៍យល់រពមលក់ដីែលោះរបស់សហរមន៍ ដូញេបោះការ
រពមញរពៀង្ញនោះជាអំញពើផធុយនឹង្េាប់។ ញនោះរឺញោយសារដីញនោះ មិនណមនជាដីរបស់
ែលួនណដលរតូវលក់ញនោះញទ។ 
 

ញទោះបីជា សហរមន៍ផថល់សិទនិឲ្យតំណាង្យល់រពមញរពៀង្លក់ដីញនោះក៏
ញោយ ក៏ភារីាខ ង្ញទៀត ញៅណតសំុឲ្យររួសារនីមួយៗផថិតញមទដយល់រពមលក់ដីរបស់
ែលួនញោយស្សបេាប់ណដរ។ ដូញេបោះររួសារនីមួយៗរតូវណតយល់ដឹង្អំពីកិេចរពមញរពៀង្
ញនោះ ញហើយយល់រពមលក់ដីរបស់ែលួនញោយោម នការបង្ខិតបង្ខំ និង្ការញ កបញញ្ញឆ ត 
ឬការោបសង្ាត់ណាមួយញឡើយ។ 

 
ជំ្ហ្គនទី២. ពនយល់អំពីសកមមភាព និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួ 

 

 ពនយល់ថា អបកេូលរមួនឹង្រតូវណបង្ណេកជាពីររកុម។ រកុមទី១ ទទួល នការ
ណតនំអំពីកសិករញធវើណស្សញៅញែតថ ត់ដំបង្ ណដលានញរសំុទិញដីរបស់
ពួកោត់មួយេំណតក។ រកុមទី២ ទទួល នការណតនំអំពីរកុមហ ុនមួយ
ណដលេង់្ទិញដីញដើមផសីាង្សង់្សណាឌ ោរ។ រកុមទំង្ពីរទទួល នប ជ្ ី
អំពីេំតុេមួយេំនួនណដលពួកោត់រតូវសញរមេេិតថ ញៅញពលញរៀបេំណផនការ
របជំុ្េរចា។ ញៅកបុង្ញមញរៀនញនោះអបកេូលរមួរោន់ណតញរៀបេំរញរាង្ញដើមផីរបជំុ្
េរចាប៉ាុញណាត ោះ។ 
 

 រកុមនីមួយៗានញពល២០នទីសរាប់អានការណតនំញនោះ ញហើយរកុម
នីមួយៗរតូវញរៀបេំណផនការរបជំុ្េរចា។ មិនទន់ានការេរចាពិតរ កដញទ
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ណដលប៉ាោះ ល់ដល់សហរមន៍អបក និង្ផលរបញយជ្ន៍របស់ពួកញរ។ អបកក៏េង់្ដឹង្ផង្ណដរពី
អបកណាែលោះណដល ក់ព័ននញៅកបុង្រញរាង្ ឬអបកណាែលោះណដលជាអបកវនិិញយរ ឬសាទ បនិក។ 

 
 

តំណាង្ណដលរតូវ នសហរមន៍ញរជ្ើសញរ ើសរបផរីតូវយល់េាស់ថា ញតើសហរមន៍
 នផថល់ឲ្យពួកោត់នូវសិទនិអំណាេអវីែលោះកបុង្ការកំតត់ញោលជំ្ហរ ឬកបុង្ការសនាេំញ ោះ
ភារីាខ ង្ញទៀតញៅញពលរបជំុ្េរចា។ សហរមន៍អាេសញរមេឲ្យតំណាង្របស់ែលួនអាេញធវើ
ការកំតត់ញោលជំ្ហរេំញ ោះភារីាខ ង្ញទៀត ន របសិនញបើ ការរបជំុ្ញនោះ ន្នដល់
កិេចរពមញរពៀង្ញលើេំតុេជាក់ោក់ណាមួយ។ របសិនញបើ កិេចរបជំុ្ញនោះមិន ន្នដល់
កិេចរពមញរពៀង្ណាមួយញទ ដូញេបោះសហរមន៍របស់អបកអាេសញរមេថា អបកមិនរួរញធវើការ
សញរមេេិតថណាមួយ ញោយមិន នពិភាកាជាមួយសាជិ្កញផសង្ៗញទៀតរបស់សហរមន៍ 
អំពីអវីណដលភារីាខ ង្ញទៀត ននិយយ ញនោះញឡើយ។ រួរេង្ចំាណដរថា ដំញតើ រការេរចាណតង្
ណតញកើតានញរេើនដង្ញៅកបុង្កិេចរបជំុ្ ញហើយការរពមញរពៀង្មិនអាេញកើតានញទញៅកបុង្កិេច
របជំុ្ដំបូង្។ 
 

 តំណាង្សហរមន៍ណដលេូលរមួរបជំុ្េរចា ានការទទួលែុសរតូវពិញសស ញហើយ
របផរីតូវេង្ចំាអំពីផលរបញយជ្ន៍របស់សហរមន៍របស់អបក និង្កំុញធវើការសញរមេេិតថណា
ណដលសហរមន៍របស់អបកមិន នយល់ស្សបឲ្យញសាោះ។ អបកមិនរួរ្នដល់ការរពម

ញរពៀង្ណាមួយញៅញពលរបជំុ្េរចាណដលទទួលផលរបញយជ្ន៍សរាប់ែលួនឯង្ ញហើយបង្ា
ផលប៉ាោះ ល់ដល់សហរមន៍របស់អបកញឡើយ។ 
 

អបកមិនអាេលក់ដីណដលជាកមមសិទនិរបស់អបកដទទញឡើយ 

េាប់ណេង្ថា អបកមិនអាេលក់ដីកបុង្នមសាជិ្កដទទទនសហរមន៍របស់
អបក នញឡើយ។ (ារតា២៥៥ េាប់ភូមិ ល២០០១) 
 

របសិនញបើតំណាង្សហរមន៍យល់រពមលក់ដីែលោះរបស់សហរមន៍ ដូញេបោះការ
រពមញរពៀង្ញនោះជាអំញពើផធុយនឹង្េាប់។ ញនោះរឺញោយសារដីញនោះ មិនណមនជាដីរបស់
ែលួនណដលរតូវលក់ញនោះញទ។ 
 

ញទោះបីជា សហរមន៍ផថល់សិទនិឲ្យតំណាង្យល់រពមញរពៀង្លក់ដីញនោះក៏
ញោយ ក៏ភារីាខ ង្ញទៀត ញៅណតសំុឲ្យររួសារនីមួយៗផថិតញមទដយល់រពមលក់ដីរបស់
ែលួនញោយស្សបេាប់ណដរ។ ដូញេបោះររួសារនីមួយៗរតូវណតយល់ដឹង្អំពីកិេចរពមញរពៀង្
ញនោះ ញហើយយល់រពមលក់ដីរបស់ែលួនញោយោម នការបង្ខិតបង្ខំ និង្ការញ កបញញ្ញឆ ត 
ឬការោបសង្ាត់ណាមួយញឡើយ។ 

 
ជំ្ហ្គនទី២. ពនយល់អំពីសកមមភាព និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួ 

 

 ពនយល់ថា អបកេូលរមួនឹង្រតូវណបង្ណេកជាពីររកុម។ រកុមទី១ ទទួល នការ
ណតនំអំពីកសិករញធវើណស្សញៅញែតថ ត់ដំបង្ ណដលានញរសំុទិញដីរបស់
ពួកោត់មួយេំណតក។ រកុមទី២ ទទួល នការណតនំអំពីរកុមហ ុនមួយ
ណដលេង់្ទិញដីញដើមផសីាង្សង់្សណាឌ ោរ។ រកុមទំង្ពីរទទួល នប ជ្ ី
អំពីេំតុេមួយេំនួនណដលពួកោត់រតូវសញរមេេិតថ ញៅញពលញរៀបេំណផនការ
របជំុ្េរចា។ ញៅកបុង្ញមញរៀនញនោះអបកេូលរមួរោន់ណតញរៀបេំរញរាង្ញដើមផីរបជំុ្
េរចាប៉ាុញណាត ោះ។ 
 

 រកុមនីមួយៗានញពល២០នទីសរាប់អានការណតនំញនោះ ញហើយរកុម
នីមួយៗរតូវញរៀបេំណផនការរបជំុ្េរចា។ មិនទន់ានការេរចាពិតរ កដញទ
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ញពលញនោះ លុោះដល់ញមញរៀនញរកាយញទើបាន ដូញេបោះរកុមទំង្ពីររួររកាទុក
ណផនការរបស់ែលួនជាសាង ត់។ 

 

 ញរកាយពីពួកោត់ញរៀបេំណផនការរេួញហើយ ពួកញររតូវមកជំុ្ោប  ញហើយរតូវ
សញរមេរពមញរពៀង្ោប អំពីទីកណនលង្ និង្ញពលញវោណដលរតូវរបជំុ្ ញហើយរតូវ
សញរមេថា ញតើពួកោត់រតូវការអបកសរមបសរមលួឯករាជ្យណដរឬញទ ញហើយ
អបកណាជាអបកសរមបសរមួល។ ការពិភាការវាង្រកុមនីមួយៗនឹង្ញធវើការ
សញរមេញលើេំតុេលមែិតញៅកបុង្កិេចរបជំុ្េរចា (ណដលនឹង្ញធវើញឡើង្ញៅ     
ញមញរៀនបនធ ប់)។ 

 

 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាពីររកុម ញោយានអបកេូលរមួភារញរេើនញៅកបុង្រកុម
១ ញហើយានណតរ ំឬរ ំមួយនក់ប៉ាុញណាត ោះញៅកបុង្រកុម២។ ណេកឯកសារ
ណេកជូ្នទី១ ញអាយញៅរកុមទី១ ឯកសារណេកជូ្នទី២ ញអាយរកុមទី២ ញហើយ
ឯកសារណេកជូ្នទី៣ ញអាយរកមុទំង្ពីរ។ 

 

 រតូវរ កដថា រកមុនីមួយៗានកណនលង្ញោយណឡកពីោប ញដើមផញីធវើការញនោះ 
ដូញេបោះពួកោត់អាេរកាណផនការរបស់រកុមជាសាង ត់ ន។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៣. រកុមញរៀបេំណផនការរបជំុ្េរចា 
 

 រតូវរ កដថា ររប់ោប យល់ការណតនំញនោះ។ របសិនញបើានអបកមិនអាេ
អាន ន ញសបើនរណាាប ក់ឲ្យអានករតីសិកាញនោះឲ្យឮៗ។ រកុមនីមួយៗ 
រតូវញឆ្លើយ ញៅនឹង្សំនួរកបុង្ឯកសារណេកជូ្នទី៣។ រលឹំកដល់រកុមទំង្ពីរមិន
ឲ្យបងាា ញការណតនំរបស់រកុមែលួន ញៅរកុមដទទញទៀតញទ។ 

 
ជំ្ហ្គនទី ៤. សញង្ខប ញោយរកុមទំង្ពីរឯកភាពញលើកិេចរបជំុ្លមែិត 
 

 នំរកុមទំង្ពីរមកកបុង្ថាប ក់វញិ 

 ដំបូង្ញសបើរកុមទី១(កសិករញធវើណស្សមកពីញែតថ ត់ដំបង្) ញឡើង្ពនយល់ញៅ
រកុមទី២(រកុមហ ុន) អំពីទីកណនលង្និង្ញពលញវោណដលពួកោត់នឹង្ញរៀបេំកិេច
របជំុ្។ (ជាក់ណសថង្ ការរបជំុ្េរចានឹង្ញធវើញៅញមញរៀនបនធ ប់ ញហើយញធវើញៅកបុង្

បនធប់ញរៀន ប៉ាុណនថពួកញររតូវញធវើពុតជារពមញរពៀង្ញលើេំតុេណាមួយញៅកបុង្
កិេចរបជំុ្េរចា។) សួររកមុទី១ ថាញតើពួកោត់រតូវការអបកសរមបសរមលួណដរ
ឬញទ? ញហើយអបកណាជាអបកសរមបសរមួល។  

 សួររកុមទី២ថា ញតើពួកោត់យល់ស្សបតាមសំញតើ របស់រកមុទី១ណដរឬញទ។ 
 

 អនុញ្ញដ តឲ្យរកុមនីមួយៗពិភាកាអំពីេំតុេលមែិតទនកិេចរបជំុ្ រហូតដល់
ពួកោត់យល់ស្សប ។ 

 

 ពនយល់ថា រកមុនីមួយៗរបផរីតូវេង្ចំាអំពីណផនការរបស់ែលួន និង្រកាណផន
ការញនោះជាសាង ត់ ពីញរ ោះញៅញមញរៀនញរកាយ ពួកោត់នឹង្រតូវញបើកកិេចរបជំុ្
េរចាញនោះ។ 
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ញពលញនោះ លុោះដល់ញមញរៀនញរកាយញទើបាន ដូញេបោះរកុមទំង្ពីររួររកាទុក
ណផនការរបស់ែលួនជាសាង ត់។ 

 

 ញរកាយពីពួកោត់ញរៀបេំណផនការរេួញហើយ ពួកញររតូវមកជំុ្ោប  ញហើយរតូវ
សញរមេរពមញរពៀង្ោប អំពីទីកណនលង្ និង្ញពលញវោណដលរតូវរបជំុ្ ញហើយរតូវ
សញរមេថា ញតើពួកោត់រតូវការអបកសរមបសរមលួឯករាជ្យណដរឬញទ ញហើយ
អបកណាជាអបកសរមបសរមួល។ ការពិភាការវាង្រកុមនីមួយៗនឹង្ញធវើការ
សញរមេញលើេំតុេលមែិតញៅកបុង្កិេចរបជំុ្េរចា (ណដលនឹង្ញធវើញឡើង្ញៅ     
ញមញរៀនបនធ ប់)។ 

 

 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាពីររកុម ញោយានអបកេូលរមួភារញរេើនញៅកបុង្រកុម
១ ញហើយានណតរ ំឬរ ំមួយនក់ប៉ាុញណាត ោះញៅកបុង្រកុម២។ ណេកឯកសារ
ណេកជូ្នទី១ ញអាយញៅរកុមទី១ ឯកសារណេកជូ្នទី២ ញអាយរកុមទី២ ញហើយ
ឯកសារណេកជូ្នទី៣ ញអាយរកមុទំង្ពីរ។ 

 

 រតូវរ កដថា រកមុនីមួយៗានកណនលង្ញោយណឡកពីោប ញដើមផញីធវើការញនោះ 
ដូញេបោះពួកោត់អាេរកាណផនការរបស់រកុមជាសាង ត់ ន។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៣. រកុមញរៀបេំណផនការរបជំុ្េរចា 
 

 រតូវរ កដថា ររប់ោប យល់ការណតនំញនោះ។ របសិនញបើានអបកមិនអាេ
អាន ន ញសបើនរណាាប ក់ឲ្យអានករតីសិកាញនោះឲ្យឮៗ។ រកុមនីមួយៗ 
រតូវញឆ្លើយ ញៅនឹង្សំនួរកបុង្ឯកសារណេកជូ្នទី៣។ រលឹំកដល់រកុមទំង្ពីរមិន
ឲ្យបងាា ញការណតនំរបស់រកុមែលួន ញៅរកុមដទទញទៀតញទ។ 

 
ជំ្ហ្គនទី ៤. សញង្ខប ញោយរកុមទំង្ពីរឯកភាពញលើកិេចរបជំុ្លមែិត 
 

 នំរកុមទំង្ពីរមកកបុង្ថាប ក់វញិ 

 ដំបូង្ញសបើរកុមទី១(កសិករញធវើណស្សមកពីញែតថ ត់ដំបង្) ញឡើង្ពនយល់ញៅ
រកុមទី២(រកុមហ ុន) អំពីទីកណនលង្និង្ញពលញវោណដលពួកោត់នឹង្ញរៀបេំកិេច
របជំុ្។ (ជាក់ណសថង្ ការរបជំុ្េរចានឹង្ញធវើញៅញមញរៀនបនធ ប់ ញហើយញធវើញៅកបុង្

បនធប់ញរៀន ប៉ាុណនថពួកញររតូវញធវើពុតជារពមញរពៀង្ញលើេំតុេណាមួយញៅកបុង្
កិេចរបជំុ្េរចា។) សួររកមុទី១ ថាញតើពួកោត់រតូវការអបកសរមបសរមលួណដរ
ឬញទ? ញហើយអបកណាជាអបកសរមបសរមួល។  

 សួររកុមទី២ថា ញតើពួកោត់យល់ស្សបតាមសំញតើ របស់រកមុទី១ណដរឬញទ។ 
 

 អនុញ្ញដ តឲ្យរកុមនីមួយៗពិភាកាអំពីេំតុេលមែិតទនកិេចរបជំុ្ រហូតដល់
ពួកោត់យល់ស្សប ។ 

 

 ពនយល់ថា រកមុនីមួយៗរបផរីតូវេង្ចំាអំពីណផនការរបស់ែលួន និង្រកាណផន
ការញនោះជាសាង ត់ ពីញរ ោះញៅញមញរៀនញរកាយ ពួកោត់នឹង្រតូវញបើកកិេចរបជំុ្
េរចាញនោះ។ 
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ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១៖ ញមញរៀនទី៩ 
 

ព័ត៌ានសរាប់កសិករញធវើណស្ស៖ 
 

ានតំណាង្រកុមហ ុនពីរបីនក់  នមកកាន់ញែតថ ត់ដំបង្ញដើមផសំុីទិញដីែលោះពី 
សហរមន៍របស់អបក ណដលដីញនោះសទិតញៅជាប់នឹង្បឹង្ណកផរញនោះ។ សហរមន៍របស់អបករស់
ញៅតាមបញណាថ យបឹង្ញនោះ។ ញហើយររួសារភារញរេើនទិញដីញៅតាមាត់បឹង្ ប៉ាុណនថពួកញរ
 នសាង្សង់្ផធោះេាង យកនលោះហិកតាពីាត់បឹង្ ញរ ោះញៅតាមាត់បឹង្ញនោះរឺានភក់រជំា
ញរេើន និង្សមផូរសតវលែិតញៅកបុង្រដូវញភលៀង្។ របជាសហរមន៍ញរបើរ ស់ទឹកពីកបុង្បឹង្ញនោះ 
ញដើមផីញរបើរ ស់ញៅកបុង្ផធោះ ញស្សាេស្សពណស្សស្សវូ និង្សួនដំណំាញៅញរកាយផធោះ។ ររួសារ
ភារញរេើន នទិញដីញនោះតំាង្ពីឆ្ប ំ១៩៩០ ញហើយានឯកសារណដលេុោះហតទញលខាញោយ
អាជាញ ធរមូលោឌ ន។  

 

តំណាង្រកុមហ ុននិយយថា រកមុហ ុនេង់្សាង្សង់្សណាឌ ោរញៅតាមបញណាថ យាត់
បឹង្ញនោះ  ណដលអបករិតថា  ជារញរាង្រួរឲ្យេង់្ញសើេ។  ញតើនរណាេង់្មកសាប ក់ញៅទីញនោះ 
ញៅ? ោម នអវី ញរៅណតពីដីភក់ និង្មូសញឡើយ។ 

 

រកុមហ ុន នឲ្យសំតង្ញៅសហរមន៍ តទមល៨០០ដុោល រកបុង្មួយហិកតា សរាប់ដី
ទំង្អស់ញៅណអបបឹង្ញនោះ។ អបករិតថា តទមលញនោះញថាកបនថិេ ញហើយរិតថា ដីញៅកបុង្តំបន់ញនោះ
ានតទមលរបណហល១.០០០ដុោល រកបុង្មួយហិកតា។  

វាជាឆ្ប ំណដលអារកក់បំផុតសរាប់ដំណំាស្សវូ ញហើយរបជាពលរដឌជាញរេើនររួសារ
ញៅកបុង្សហរមន៍របស់អបកជំ្ ក់បំតុលញរញរេើន ។ អបក នរ ក់កាន់ណតញរេើនកាន់ណត       
របញសើរ។ ប៉ាុណនថអបករពួយ រមភថារបសិនញបើអបកលក់ដីណដលញៅជាប់នឹង្បឹង្ញនោះ អបកនឹង្មិន
អាេយកទឹកពីបឹង្ញនោះញៅញរបើរ ស់កបុង្ផធោះ និង្ញស្សាេស្សពដីណស្សរបស់អបក នញទៀត
ញហើយ។ របសិនញបើអបកមិនអាេញធវើណស្ស នញទៀតញទ ញពលញនោះសហរមន៍របស់អបកនឹង្មិន
អាេរស់ នញឡើយ។ 

អបក នទទួលព័ត៌ានថា រកុមហ ុនញនោះអាេសវិតសាវ ញកបុង្ការេរចាជាមួយសហ-  
រមន៍។ រកុមហ ុន នទក់ទង្ជាមួយអបកណដលានអំណាេកបុង្ជួ្ររោឌ ភិ ល។ អបករពួយ
 រមភថា រកមុហ ុនអាេរំរាមកំណហង្បញតថ ញអបកញេញ របសិនញបើអបកមិនទទួលយកតទមល
ទបណបបញនោះ។ 
 

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី២៖ ញមញរៀនទី៩ 
 

ព័ត៌ានសរាប់តំណាង្រកុមហ ុន៖ 
 

រកុមហ ុនរបស់អបកេង់្សាង្សង់្សណាឌ ោរមួយញៅកបុង្ញែតថ ត់ដំបង្។ អបក នរក
ញ ើញទីតំាង្មួយញៅណកផរបឹង្ណដលអបករិតថាជាទីតំាង្លែ។  ញទសភាពទនាត់បឹង្ញនោះរឺ 
ស្សស់សាែ ត។ បេចុបផនបដីញនោះជាដីភក់រជំា ប៉ាុណនថដីញនោះអាេសងួត។ ញៅញពលសាង្សង់្
រេួរាល់ វានឹង្កាល យជាកណនលង្យ៉ាង្ស្សស់សាែ ត ញហើយអបករ កដថា មនុសសាប នឹង្េង់្មក
ញលង្ជាមិនខាន។ 

 

ដីញនោះរតូវ នកាន់កាប់ញោយររួសារ ណដលរស់ញៅកបុង្ផធោះតូេញៅអមតាមាត់បឹង្។ 
អបក នញសបើសំុទិញដីញនោះកបុង្តទមល៨០០ដុោល រកបុង្មួយហិកតា។ សំញតើ សំុទិញកបុង្តទមលញនោះ
ទបជាង្តទមលដីណស្សញៅកបុង្តំបន់ញនោះ ប៉ាុណនថអបករិតថា កសិករមិនញរបើរ ស់ដីញនោះញទ 
ពីញរ ោះវាជាដីភក់។ ញហើយអបកមិនរិតថាររួសារទំង្អស់ញនោះានប័តតកមមសិទនិញលើដីញនោះ
ញទ។ 

 

តំបន់ញនោះលែរបញសើរណាស់សរាប់តំបន់ញទសេរត៍។ ានកណនលង្ទឹកធាល ក់ និង្រងូ្ភបំ
ញៅណកផរញនោះ ណដលរបជាពលរដឌនឹង្េង់្មកញលង្។ អបកដឹង្ថា របសិនញបើអបកអាេទិញដីញនោះ
កបុង្តទមលញថាក ញហើយសាង្សង់្សណាឌ ោរ ន ញពលញនោះអបកអាេលក់សណាឌ ោរ និង្ដី
ញនោះ កបុង្រយៈញពលពីរបីឆ្ប ំញរកាយញោយ នេំញតញរ ក់ជាង្១០ដង្ទនរ ក់ណដលអបក
 នវនិិញយរញៅញទៀត។ អបករិតថា ការនិយយេំតុេញនោះរ ប់កសិករមិនលែញទ ញបើមិន
ដូញេបោះញទ ពួកោត់នឹង្ទរតទមលកាន់ណតែពស់ពីអបក។ 

 
អបកនឹង្រតូវការកមមករញដើមផីសាង្សង់្សណាឌ ោរ    និង្    បុរគលិកញៅញពលណដល         

សណាឌ ោររបស់អបកដំញតើ រការ។ វាេាស់ណាស់ថាអបកនឹង្ជួ្លអបកណដលញៅតំបន់ញនោះ
ញដើមផីញធវើការញៅទីញនោះ ប៉ាុណនថអបកមិនទន់េាស់ថា ពួកញរានជំ្នញញនោះញទ ញរ ោះពួកញរ
សុទនណតជាកសិករ។ 
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ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១៖ ញមញរៀនទី៩ 
 

ព័ត៌ានសរាប់កសិករញធវើណស្ស៖ 
 

ានតំណាង្រកុមហ ុនពីរបីនក់  នមកកាន់ញែតថ ត់ដំបង្ញដើមផសំុីទិញដីែលោះពី 
សហរមន៍របស់អបក ណដលដីញនោះសទិតញៅជាប់នឹង្បឹង្ណកផរញនោះ។ សហរមន៍របស់អបករស់
ញៅតាមបញណាថ យបឹង្ញនោះ។ ញហើយររួសារភារញរេើនទិញដីញៅតាមាត់បឹង្ ប៉ាុណនថពួកញរ
 នសាង្សង់្ផធោះេាង យកនលោះហិកតាពីាត់បឹង្ ញរ ោះញៅតាមាត់បឹង្ញនោះរឺានភក់រជំា
ញរេើន និង្សមផូរសតវលែិតញៅកបុង្រដូវញភលៀង្។ របជាសហរមន៍ញរបើរ ស់ទឹកពីកបុង្បឹង្ញនោះ 
ញដើមផីញរបើរ ស់ញៅកបុង្ផធោះ ញស្សាេស្សពណស្សស្សវូ និង្សួនដំណំាញៅញរកាយផធោះ។ ររួសារ
ភារញរេើន នទិញដីញនោះតំាង្ពីឆ្ប ំ១៩៩០ ញហើយានឯកសារណដលេុោះហតទញលខាញោយ
អាជាញ ធរមូលោឌ ន។  

 

តំណាង្រកុមហ ុននិយយថា រកមុហ ុនេង់្សាង្សង់្សណាឌ ោរញៅតាមបញណាថ យាត់
បឹង្ញនោះ  ណដលអបករិតថា  ជារញរាង្រួរឲ្យេង់្ញសើេ។  ញតើនរណាេង់្មកសាប ក់ញៅទីញនោះ 
ញៅ? ោម នអវី ញរៅណតពីដីភក់ និង្មូសញឡើយ។ 

 

រកុមហ ុន នឲ្យសំតង្ញៅសហរមន៍ តទមល៨០០ដុោល រកបុង្មួយហិកតា សរាប់ដី
ទំង្អស់ញៅណអបបឹង្ញនោះ។ អបករិតថា តទមលញនោះញថាកបនថិេ ញហើយរិតថា ដីញៅកបុង្តំបន់ញនោះ
ានតទមលរបណហល១.០០០ដុោល រកបុង្មួយហិកតា។  

វាជាឆ្ប ំណដលអារកក់បំផុតសរាប់ដំណំាស្សវូ ញហើយរបជាពលរដឌជាញរេើនររួសារ
ញៅកបុង្សហរមន៍របស់អបកជំ្ ក់បំតុលញរញរេើន ។ អបក នរ ក់កាន់ណតញរេើនកាន់ណត       
របញសើរ។ ប៉ាុណនថអបករពួយ រមភថារបសិនញបើអបកលក់ដីណដលញៅជាប់នឹង្បឹង្ញនោះ អបកនឹង្មិន
អាេយកទឹកពីបឹង្ញនោះញៅញរបើរ ស់កបុង្ផធោះ និង្ញស្សាេស្សពដីណស្សរបស់អបក នញទៀត
ញហើយ។ របសិនញបើអបកមិនអាេញធវើណស្ស នញទៀតញទ ញពលញនោះសហរមន៍របស់អបកនឹង្មិន
អាេរស់ នញឡើយ។ 

អបក នទទួលព័ត៌ានថា រកុមហ ុនញនោះអាេសវិតសាវ ញកបុង្ការេរចាជាមួយសហ-  
រមន៍។ រកុមហ ុន នទក់ទង្ជាមួយអបកណដលានអំណាេកបុង្ជួ្ររោឌ ភិ ល។ អបករពួយ
 រមភថា រកមុហ ុនអាេរំរាមកំណហង្បញតថ ញអបកញេញ របសិនញបើអបកមិនទទួលយកតទមល
ទបណបបញនោះ។ 
 

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី២៖ ញមញរៀនទី៩ 
 

ព័ត៌ានសរាប់តំណាង្រកុមហ ុន៖ 
 

រកុមហ ុនរបស់អបកេង់្សាង្សង់្សណាឌ ោរមួយញៅកបុង្ញែតថ ត់ដំបង្។ អបក នរក
ញ ើញទីតំាង្មួយញៅណកផរបឹង្ណដលអបករិតថាជាទីតំាង្លែ។  ញទសភាពទនាត់បឹង្ញនោះរឺ 
ស្សស់សាែ ត។ បេចុបផនបដីញនោះជាដីភក់រជំា ប៉ាុណនថដីញនោះអាេសងួត។ ញៅញពលសាង្សង់្
រេួរាល់ វានឹង្កាល យជាកណនលង្យ៉ាង្ស្សស់សាែ ត ញហើយអបករ កដថា មនុសសាប នឹង្េង់្មក
ញលង្ជាមិនខាន។ 

 

ដីញនោះរតូវ នកាន់កាប់ញោយររួសារ ណដលរស់ញៅកបុង្ផធោះតូេញៅអមតាមាត់បឹង្។ 
អបក នញសបើសំុទិញដីញនោះកបុង្តទមល៨០០ដុោល រកបុង្មួយហិកតា។ សំញតើ សំុទិញកបុង្តទមលញនោះ
ទបជាង្តទមលដីណស្សញៅកបុង្តំបន់ញនោះ ប៉ាុណនថអបករិតថា កសិករមិនញរបើរ ស់ដីញនោះញទ 
ពីញរ ោះវាជាដីភក់។ ញហើយអបកមិនរិតថាររួសារទំង្អស់ញនោះានប័តតកមមសិទនិញលើដីញនោះ
ញទ។ 

 

តំបន់ញនោះលែរបញសើរណាស់សរាប់តំបន់ញទសេរត៍។ ានកណនលង្ទឹកធាល ក់ និង្រងូ្ភបំ
ញៅណកផរញនោះ ណដលរបជាពលរដឌនឹង្េង់្មកញលង្។ អបកដឹង្ថា របសិនញបើអបកអាេទិញដីញនោះ
កបុង្តទមលញថាក ញហើយសាង្សង់្សណាឌ ោរ ន ញពលញនោះអបកអាេលក់សណាឌ ោរ និង្ដី
ញនោះ កបុង្រយៈញពលពីរបីឆ្ប ំញរកាយញោយ នេំញតញរ ក់ជាង្១០ដង្ទនរ ក់ណដលអបក
 នវនិិញយរញៅញទៀត។ អបករិតថា ការនិយយេំតុេញនោះរ ប់កសិករមិនលែញទ ញបើមិន
ដូញេបោះញទ ពួកោត់នឹង្ទរតទមលកាន់ណតែពស់ពីអបក។ 

 
អបកនឹង្រតូវការកមមករញដើមផីសាង្សង់្សណាឌ ោរ    និង្    បុរគលិកញៅញពលណដល         

សណាឌ ោររបស់អបកដំញតើ រការ។ វាេាស់ណាស់ថាអបកនឹង្ជួ្លអបកណដលញៅតំបន់ញនោះ
ញដើមផីញធវើការញៅទីញនោះ ប៉ាុណនថអបកមិនទន់េាស់ថា ពួកញរានជំ្នញញនោះញទ ញរ ោះពួកញរ
សុទនណតជាកសិករ។ 
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រកុមហ ុនរបស់អបក នណតនំអបកឲ្យទិញដីញនោះកបុង្តទមលទបបំផុត ប៉ាុណនថរកុមហ ុនមិនេង់្
ឲ្យានការផសពវផាយព័ត៌ានមិនលែតាមបណាឋ ញព័ត៌ាន ដូេរកុមហ ុនមួយេំនួនញទៀត
ណដល នរញំោភយកដី ពីសហរមន៍ននញោយមិន នផថល់សំតង្ញនោះញឡើយ។ អបក
េង់្ឲ្យានដំញណាោះស្សាយកាន់ណតឆ្ប់ ដូេញនោះវានឹង្ោម នបញ្ញា ញទៀត ញហើយអបកក៏អាេសាង្
សង់្សណាឌ ោរ ន។ 

 
ានដីមួយកណនលង្ញផសង្ញទៀតញៅកបុង្ញែតថ ត់ដំបង្ណដលអបកអាេយកមកសាង្សង់្

សណាឌ ោរញនោះ។ ញហើយាច ស់ដីញនោះ នសញរមេេិតថលក់ដីញនោះញហើយ ប៉ាុណនថតំបន់ញនោះមិន
សូវលែសរាប់តំបន់ញទសេរត៍ញទ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី៣៖ ញមញរៀនទី៩ 
 

ញតើអបករួរញរៀបេំណផនការអវីែលោះមុនញពលានកិេចរបជំុ្េរចា? 
 

 ញតើកិេចរបជំុ្នឹង្ញធវើញឡើង្ញៅកណនលង្ណា ញហើយញពលណា? 
 

 ញតើនរណាែលោះរតូវញធវើជាតំណាង្ ឬជាវារមិន? 
 

 ញតើព័ត៌ាន អវីណដលអបកេង់្និយយញៅញពលរបជំុ្េរចាញនោះ? 
 

 ញតើព័ត៌ានអវីែលោះណដលអបកេង់្ នញៅញពលរបជំុ្េរចាញនោះ? 
 

 ញតើតំណាង្ានសិទនិអំណាេអវីែលោះកបុង្ការសញរមេេិតថ? 
 

 ញតើអបកនឹង្ញសបើសំុឲ្យនរណាាប ក់ញធវើជាអបកសរមបសរមលួឯករាជ្យញៅញពលរបជំុ្
េរចាញនោះឬញទ? របសិនញបើាន ញតើរួរណតជានរណា? 
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រកុមហ ុនរបស់អបក នណតនំអបកឲ្យទិញដីញនោះកបុង្តទមលទបបំផុត ប៉ាុណនថរកុមហ ុនមិនេង់្
ឲ្យានការផសពវផាយព័ត៌ានមិនលែតាមបណាឋ ញព័ត៌ាន ដូេរកុមហ ុនមួយេំនួនញទៀត
ណដល នរញំោភយកដី ពីសហរមន៍ននញោយមិន នផថល់សំតង្ញនោះញឡើយ។ អបក
េង់្ឲ្យានដំញណាោះស្សាយកាន់ណតឆ្ប់ ដូេញនោះវានឹង្ោម នបញ្ញា ញទៀត ញហើយអបកក៏អាេសាង្
សង់្សណាឌ ោរ ន។ 

 
ានដីមួយកណនលង្ញផសង្ញទៀតញៅកបុង្ញែតថ ត់ដំបង្ណដលអបកអាេយកមកសាង្សង់្

សណាឌ ោរញនោះ។ ញហើយាច ស់ដីញនោះ នសញរមេេិតថលក់ដីញនោះញហើយ ប៉ាុណនថតំបន់ញនោះមិន
សូវលែសរាប់តំបន់ញទសេរត៍ញទ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី៣៖ ញមញរៀនទី៩ 
 

ញតើអបករួរញរៀបេំណផនការអវីែលោះមុនញពលានកិេចរបជំុ្េរចា? 
 

 ញតើកិេចរបជំុ្នឹង្ញធវើញឡើង្ញៅកណនលង្ណា ញហើយញពលណា? 
 

 ញតើនរណាែលោះរតូវញធវើជាតំណាង្ ឬជាវារមិន? 
 

 ញតើព័ត៌ាន អវីណដលអបកេង់្និយយញៅញពលរបជំុ្េរចាញនោះ? 
 

 ញតើព័ត៌ានអវីែលោះណដលអបកេង់្ នញៅញពលរបជំុ្េរចាញនោះ? 
 

 ញតើតំណាង្ានសិទនិអំណាេអវីែលោះកបុង្ការសញរមេេិតថ? 
 

 ញតើអបកនឹង្ញសបើសំុឲ្យនរណាាប ក់ញធវើជាអបកសរមបសរមលួឯករាជ្យញៅញពលរបជំុ្
េរចាញនោះឬញទ? របសិនញបើាន ញតើរួរណតជានរណា? 
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សមសរៀនទី១០៖ ការទំនក្់ទំនងលអ 
សោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការទំនក់
ទំនង្លែ និង្ដឹង្អំពីរញបៀបកាល យជាអបកានទំនក់ទំនង្លែ។ អបកេូលរមួនឹង្
ានឱកាសអនុវតថជំ្នញទំនក់ទំនង្របស់ែលួន។ 

វធីិសាស្តសថ ញរបើរ ស់៖ ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់ ការេរចា 
 

ដំសណើ រការ រយៈសពល 
(គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ការសណមថង្តួពីការទំនក់ទំនង្មិនលែ ១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី២ និង្ទី៣ ១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. ការេរចា ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. សញង្ខប ៣០ នទី 

េរបុ៖  ៧០ នទី 

 
 
 
  

 

ជំ្ហ្គនទី១. ការសណមថង្តួពីការទំនក់ទំនង្មិនលែ 
 មុនចាប់ញផថើមពនយល់ញមញរៀន ញសបើញអាយអបកេូលរមួាប ក់ សញង្ខបពីអវីណដលញរ ន
ញរៀនពីញមញរៀនមុន។ 

 ញៅញពលពួកញរកំពុង្សញង្ខប អបករតូវញលើកទដហ្គមពួកញរ ញហើយរតវូញធវើមុែែឹង្
ពួកញរ បនធ ប់មកអបករតូវញធវើរអ ូង្៉ាូវៗ ឬញធវើជានិយយទូរស័ពធរបស់អបក។ 

 ពីរ បី នទីញរកាយមក សួរអបកេូលរមួ ថាញតើពួកញរានអារមមត៍យ៉ាង្ណា ញៅ
ញពលអបកសរមបសរមួល រខំានពួកញរ ែតៈញពលណដលពួកញរកំពុង្សញង្ខបញម
ញរៀន។   

 
ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី២ និង្ ទី៣ 
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 ទំនក់ទំនង្លែានសារៈសំខាន់ណាស់កបុង្ការរបជំុ្េរចា 
 អំពីរញបៀបកាល យញៅជាអបកណដលានទំនក់ទំនង្លែ ញោយការនិយយេាស់ៗ 
សួរសំនួរនិង្ សាថ ប់ញោយរបុង្របយ័តប 

 សារៈសំខាន់ទន កាយវកិារ កបុង្ការទំនក់ទំនង្។ 

 
២. ការមានទំនក្ទ់ំនងលអ 
 

 ការានទំនក់ទំនង្លែរវាង្អបក និង្ភារីាខ ង្ញទៀត សំខាន់ណាស់កបុង្ដំញតើ រការទន
ការរបជំុ្េរចា។ ការានទំនក់ទំនង្លែ ក់ព័ននការញធវើបទបងាា ញេាស់ៗ និង្ការណេក
រណំលកព័ត៌ានរបស់អបក ក៏ដូេជាការសាថ ប់ និង្ការសួរសំតួរណដរ។ អបកក៏រតូវញធវើការ
ពិចារណាញៅញលើញពលញវោណដលអបកនិយយ ញហើយរតូវរ កដថាអបកេំណាយញពលកបុង្
ការណេកចាយរាល់ព័ត៌ាន និង្សារ ណដលអបក នញរតៀមទុកសរាប់សហរមន៍របស់អបក។ 
របសិនញបើានតំណាង្ញរេើន នញរតៀមកបុង្ការនិយយ        អបករតវូរ កដថា ពួកញរាន   
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សមសរៀនទី១០៖ ការទំនក្់ទំនងលអ 
សោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការទំនក់
ទំនង្លែ និង្ដឹង្អំពីរញបៀបកាល យជាអបកានទំនក់ទំនង្លែ។ អបកេូលរមួនឹង្
ានឱកាសអនុវតថជំ្នញទំនក់ទំនង្របស់ែលួន។ 

វធីិសាស្តសថ ញរបើរ ស់៖ ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់ ការេរចា 
 

ដំសណើ រការ រយៈសពល 
(គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ការសណមថង្តួពីការទំនក់ទំនង្មិនលែ ១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី២ និង្ទី៣ ១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. ការេរចា ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. សញង្ខប ៣០ នទី 

េរបុ៖  ៧០ នទី 

 
 
 
  

 

ជំ្ហ្គនទី១. ការសណមថង្តួពីការទំនក់ទំនង្មិនលែ 
 មុនចាប់ញផថើមពនយល់ញមញរៀន ញសបើញអាយអបកេូលរមួាប ក់ សញង្ខបពីអវីណដលញរ ន
ញរៀនពីញមញរៀនមុន។ 

 ញៅញពលពួកញរកំពុង្សញង្ខប អបករតូវញលើកទដហ្គមពួកញរ ញហើយរតវូញធវើមុែែឹង្
ពួកញរ បនធ ប់មកអបករតូវញធវើរអ ូង្៉ាូវៗ ឬញធវើជានិយយទូរស័ពធរបស់អបក។ 

 ពីរ បី នទីញរកាយមក សួរអបកេូលរមួ ថាញតើពួកញរានអារមមត៍យ៉ាង្ណា ញៅ
ញពលអបកសរមបសរមួល រខំានពួកញរ ែតៈញពលណដលពួកញរកំពុង្សញង្ខបញម
ញរៀន។   

 
ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី២ និង្ ទី៣ 
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 ទំនក់ទំនង្លែានសារៈសំខាន់ណាស់កបុង្ការរបជំុ្េរចា 
 អំពីរញបៀបកាល យញៅជាអបកណដលានទំនក់ទំនង្លែ ញោយការនិយយេាស់ៗ 
សួរសំនួរនិង្ សាថ ប់ញោយរបុង្របយ័តប 

 សារៈសំខាន់ទន កាយវកិារ កបុង្ការទំនក់ទំនង្។ 

 
២. ការមានទំនក្ទ់ំនងលអ 
 

 ការានទំនក់ទំនង្លែរវាង្អបក និង្ភារីាខ ង្ញទៀត សំខាន់ណាស់កបុង្ដំញតើ រការទន
ការរបជំុ្េរចា។ ការានទំនក់ទំនង្លែ ក់ព័ននការញធវើបទបងាា ញេាស់ៗ និង្ការណេក
រណំលកព័ត៌ានរបស់អបក ក៏ដូេជាការសាថ ប់ និង្ការសួរសំតួរណដរ។ អបកក៏រតូវញធវើការ
ពិចារណាញៅញលើញពលញវោណដលអបកនិយយ ញហើយរតូវរ កដថាអបកេំណាយញពលកបុង្
ការណេកចាយរាល់ព័ត៌ាន និង្សារ ណដលអបក នញរតៀមទុកសរាប់សហរមន៍របស់អបក។ 
របសិនញបើានតំណាង្ញរេើន នញរតៀមកបុង្ការនិយយ        អបករតវូរ កដថា ពួកញរាន   
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ឱកាសកបុង្ការនិយយររប់ៗោប ។ អបកអាេញសបើញអាយភារីាខ ង្ញទៀតសួរសំនួរ ឬបញ្ញជ ក់ 
របសិនញបើពួកញរាន។  
   
 

អបករតូវេង្ចំាថា អបករតវូសាថ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតញោយរបុង្របយ័តប ដូញេបោះអបកអាេយល់ 
ពីណផនការ និង្ផលរបញយជ្ន៍របស់ញរ ពីញរ ោះថាព័ត៌ានញនោះ នឹង្ជួ្យអបកកបុង្ការរិតពី
ជ្ញរមើសណដលអាេ្នញៅដល់ការរពមញរពៀង្។  អបករួរសួរ និង្សាថ ប់ញៅការញឆ្លើយតប
របស់ភារីាខ ង្ញទៀតញោយរបុង្របយ័តប។ ញពលែលោះពួកញរនិយយ អវីណដលែុសពីការសាម ន
ទុករបស់អបក ញហើយវាអាេជួ្យអបកកបុង្ការេរចាញនោះ។ អបករតូវសួរររប់សំតួរទំង្អស់ 
ញដើមផីទទួល នព័ត៌ានណដលអបករតូវការ ដូេណដរ នរពមញរពៀង្ជាមួយសហរមន៍របស់ 
អបក។   
 

 
របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀតនិយយណវង្ញពកកបុង្ញពលរបជំុ្ ញហើយមិនផថល់ឱកាស    

ញអាយអបកនិយយ ញពលញនោះអបកអាេនិយយកាត់ពួកញរញោយរួរសម ញហើយរ ប់ពួកញរ
ថា ដល់ញពលណដលអបករតូវនិយយមថង្ ។ ការញរៀបេំរញបៀបវារៈរបជំុ្ និង្ានអបកសរមប
សរមួលឯករាជ្យញៅញពលរបជំុ្ អាេានសារៈរបញយជ្ន៍ណាស់ញដើមផីបញ ច្ ៀសសាទ នភាព

ណបបញនោះ។ រញបៀបវារៈរឺជា ប ជ្ ីទនរបធានបទ ឬបញ្ញា ណដលរតូវញលើកមកពិភាកាញៅញពល
របជំុ្ ញហើយជួ្នកាលអបកក៏រតូវកំតត់រយៈញពលសរាប់ការពិភាកាញលើរបធានបទឬបញ្ញា
នីមួយៗផង្ណដរ។ 
 

 
ញពលែលោះភារីាខ ង្ញទៀត អាេមិនសាថ ប់អបកញៅញពលអបកនិយយកបុង្កិេចេរចា។ 

ឧទហរត៍ ពួកញររបណហលជាញធវើទទួលទូរស័ពធ ញហើយនិយយទូរស័ពធ។ របសិនញបើសាទ ន
ភាពណបបញនោះញកើតញឡើង្ អបករួរឈប់និយយ ញហើយចំារហូតពួកញរញផ្ទថ តការចាប់អារមមត៍
ញលើអបកវញិ។  
 

ញទោះបីជា ភារីាខ ង្ញទៀតសណមថង្អាកបផកិរយិមិនសមរមយ ឬរេញង្ង្រេងាង្ វាជា 
ការមិនលែញទរបសិនញបើអបកែវោះភាពអត់ធមត់       ញហើយណស្សកឡូឡាញៅកាន់ពួកញរកបុង្ញពល  
េរចា។ ញៅញពលពួកញរញធវើអាកបផកិរយិមិនលែណបបញនោះ ជាការរបញសើរអបករតូវទប់អារមមត៍ 
កំុញឆ្វឆ្វញអាយញសាោះ។ អបកអាេប ច្ ប់ការរបជំុ្ របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀត មិនញធវើការេរចា
ញោយសមរមយ។   
 

៣. កាយវិការ 
 ព័ត៌ានជាញរេើន នបញ ច្ញញៅញរៅ តាមរយៈ កាយវកិារ របស់ញយើង្។ ញពលែលោះ 
ញយើង្បញ ច្ញសារ ណដលញយើង្មិនានេំតង្ថាបញ ច្ញ ឧទហរត៍ របសិនញបើ ញយើង្    
រកព័ទនទដ ញមើលញៅញយើង្ហ្គក់ដូេជាានកំហឹង្ ឬរាង្េញេសរងឹ្រសុ។ របសិនញបើញយើង្ង្ក់
កាល ញៅញពលនរណាាប ក់កំពុង្និយយ ញនោះពួកញរអាេយល់ថា អបកយល់រពមញៅនឹង្អវី
ណដលពួកញរកំពុង្និយយ។  
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ឱកាសកបុង្ការនិយយររប់ៗោប ។ អបកអាេញសបើញអាយភារីាខ ង្ញទៀតសួរសំនួរ ឬបញ្ញជ ក់ 
របសិនញបើពួកញរាន។  
   
 

អបករតូវេង្ចំាថា អបករតវូសាថ ប់ភារីាខ ង្ញទៀតញោយរបុង្របយ័តប ដូញេបោះអបកអាេយល់ 
ពីណផនការ និង្ផលរបញយជ្ន៍របស់ញរ ពីញរ ោះថាព័ត៌ានញនោះ នឹង្ជួ្យអបកកបុង្ការរិតពី
ជ្ញរមើសណដលអាេ្នញៅដល់ការរពមញរពៀង្។  អបករួរសួរ និង្សាថ ប់ញៅការញឆ្លើយតប
របស់ភារីាខ ង្ញទៀតញោយរបុង្របយ័តប។ ញពលែលោះពួកញរនិយយ អវីណដលែុសពីការសាម ន
ទុករបស់អបក ញហើយវាអាេជួ្យអបកកបុង្ការេរចាញនោះ។ អបករតូវសួរររប់សំតួរទំង្អស់ 
ញដើមផីទទួល នព័ត៌ានណដលអបករតូវការ ដូេណដរ នរពមញរពៀង្ជាមួយសហរមន៍របស់ 
អបក។   
 

 
របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀតនិយយណវង្ញពកកបុង្ញពលរបជំុ្ ញហើយមិនផថល់ឱកាស    

ញអាយអបកនិយយ ញពលញនោះអបកអាេនិយយកាត់ពួកញរញោយរួរសម ញហើយរ ប់ពួកញរ
ថា ដល់ញពលណដលអបករតូវនិយយមថង្ ។ ការញរៀបេំរញបៀបវារៈរបជំុ្ និង្ានអបកសរមប
សរមួលឯករាជ្យញៅញពលរបជំុ្ អាេានសារៈរបញយជ្ន៍ណាស់ញដើមផីបញ ច្ ៀសសាទ នភាព

ណបបញនោះ។ រញបៀបវារៈរឺជា ប ជ្ ីទនរបធានបទ ឬបញ្ញា ណដលរតូវញលើកមកពិភាកាញៅញពល
របជំុ្ ញហើយជួ្នកាលអបកក៏រតូវកំតត់រយៈញពលសរាប់ការពិភាកាញលើរបធានបទឬបញ្ញា
នីមួយៗផង្ណដរ។ 
 

 
ញពលែលោះភារីាខ ង្ញទៀត អាេមិនសាថ ប់អបកញៅញពលអបកនិយយកបុង្កិេចេរចា។ 

ឧទហរត៍ ពួកញររបណហលជាញធវើទទួលទូរស័ពធ ញហើយនិយយទូរស័ពធ។ របសិនញបើសាទ ន
ភាពណបបញនោះញកើតញឡើង្ អបករួរឈប់និយយ ញហើយចំារហូតពួកញរញផ្ទថ តការចាប់អារមមត៍
ញលើអបកវញិ។  
 

ញទោះបីជា ភារីាខ ង្ញទៀតសណមថង្អាកបផកិរយិមិនសមរមយ ឬរេញង្ង្រេងាង្ វាជា 
ការមិនលែញទរបសិនញបើអបកែវោះភាពអត់ធមត់       ញហើយណស្សកឡូឡាញៅកាន់ពួកញរកបុង្ញពល  
េរចា។ ញៅញពលពួកញរញធវើអាកបផកិរយិមិនលែណបបញនោះ ជាការរបញសើរអបករតូវទប់អារមមត៍ 
កំុញឆ្វឆ្វញអាយញសាោះ។ អបកអាេប ច្ ប់ការរបជំុ្ របសិនញបើភារីាខ ង្ញទៀត មិនញធវើការេរចា
ញោយសមរមយ។   
 

៣. កាយវិការ 
 ព័ត៌ានជាញរេើន នបញ ច្ញញៅញរៅ តាមរយៈ កាយវកិារ របស់ញយើង្។ ញពលែលោះ 
ញយើង្បញ ច្ញសារ ណដលញយើង្មិនានេំតង្ថាបញ ច្ញ ឧទហរត៍ របសិនញបើ ញយើង្    
រកព័ទនទដ ញមើលញៅញយើង្ហ្គក់ដូេជាានកំហឹង្ ឬរាង្េញេសរងឹ្រសុ។ របសិនញបើញយើង្ង្ក់
កាល ញៅញពលនរណាាប ក់កំពុង្និយយ ញនោះពួកញរអាេយល់ថា អបកយល់រពមញៅនឹង្អវី
ណដលពួកញរកំពុង្និយយ។  
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ជំ្ហ្គនទី៣. ការេរចា 
 

 ពនយល់អបកេូលរមួថា ឥឡូវញនោះពួកោត់ានឱកាសហ្គត់អនុវតថជំ្នញទំនក់
ទំនង្ និង្ភាសាកាយវកិារលែ ញៅញពលរបជំុ្េរចាណដលពួកោត់ នញរៀបេំ
ណផនការរេួញហើយកបុង្ញមញរៀនមុន។ 
 

 ញសបើសំុឲ្យានអបកសរមបសរមួលអពារកឹតយាប ក់កបុង្ការេរចា។ 
 

 អបកអាេញរៀបេំបនធប់ ញដើមផីឲ្យអបកេូលរមួអាេអង្គុយទល់មុែោប េរចា។ 
 

 កបុង្ញពលេរចា អនុញ្ញដ តឲ្យតំណាង្រកមុនីមួយៗ ញឡើង្និយយ និង្សួរ        
សំតួរ។ អបករួរញរបើរ ស់តួនទីរបស់អបកជាអបកសរមបសរមួលឲ្យ នហមត់ 
េត់ ញហើយរតវូរ កដថា ការេរចារបរពឹតថញៅញោយរលូន។ កិេចរបជំុ្េរចារួរ
ានរយៈញពលរតឹម៣០នទី នញហើយ។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៤. សញង្ខប 
 

 ញដើមផសីញង្ខបញមញរៀនញនោះ អបករតូវសរមបសរមួលឲ្យានការឆ្លុោះបញ្ញច ំង្ទំង្អស់
ោប ញៅកបុង្ថាប ក់អំពីការេរចាញនោះ។ 

 ញដើមផសីរមបសរមួលឲ្យានការពិភាកាញនោះ អបកអាេសួរសំតួរដូេខាង្ញរកាម
ញនោះ៖ 
 

 ញតើរកុមទី១ រិតថារកុមទី២  នញរបើរ ស់ ជំ្នញកបុង្ការទំនក់ទំនង្ និង្
ភាសាកាយវកិារ នលែញទ។ សួររកុមទី២ ញតើានអវីញទៀត ណដលពួកញរអាេ
ញធវើញអាយការទំនក់ទំនង្ និង្ភាសាកាយវកិារ កាន់ណតលែ?  

 
 ញតើរកុមទី១  នរ ប់សារណដលពួកោត់ នញរៀបេំទំង្អស់ញនោះញៅរកុម
ទី២ញោយញជារជ័្យញទ? ញតើពួកោត់ នទទួលព័ត៌ានណដលពួកោត់េង់្ 
 នពីរកុមទី២ញទ? (អបកអាេសួរសំតួរដូេោប ញនោះញៅរកុមទី២)។ 
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ជំ្ហ្គនទី៣. ការេរចា 
 

 ពនយល់អបកេូលរមួថា ឥឡូវញនោះពួកោត់ានឱកាសហ្គត់អនុវតថជំ្នញទំនក់
ទំនង្ និង្ភាសាកាយវកិារលែ ញៅញពលរបជំុ្េរចាណដលពួកោត់ នញរៀបេំ
ណផនការរេួញហើយកបុង្ញមញរៀនមុន។ 
 

 ញសបើសំុឲ្យានអបកសរមបសរមួលអពារកឹតយាប ក់កបុង្ការេរចា។ 
 

 អបកអាេញរៀបេំបនធប់ ញដើមផីឲ្យអបកេូលរមួអាេអង្គុយទល់មុែោប េរចា។ 
 

 កបុង្ញពលេរចា អនុញ្ញដ តឲ្យតំណាង្រកមុនីមួយៗ ញឡើង្និយយ និង្សួរ        
សំតួរ។ អបករួរញរបើរ ស់តួនទីរបស់អបកជាអបកសរមបសរមួលឲ្យ នហមត់ 
េត់ ញហើយរតវូរ កដថា ការេរចារបរពឹតថញៅញោយរលូន។ កិេចរបជំុ្េរចារួរ
ានរយៈញពលរតឹម៣០នទី នញហើយ។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៤. សញង្ខប 
 

 ញដើមផសីញង្ខបញមញរៀនញនោះ អបករតូវសរមបសរមួលឲ្យានការឆ្លុោះបញ្ញច ំង្ទំង្អស់
ោប ញៅកបុង្ថាប ក់អំពីការេរចាញនោះ។ 

 ញដើមផសីរមបសរមួលឲ្យានការពិភាកាញនោះ អបកអាេសួរសំតួរដូេខាង្ញរកាម
ញនោះ៖ 
 

 ញតើរកុមទី១ រិតថារកុមទី២  នញរបើរ ស់ ជំ្នញកបុង្ការទំនក់ទំនង្ និង្
ភាសាកាយវកិារ នលែញទ។ សួររកុមទី២ ញតើានអវីញទៀត ណដលពួកញរអាេ
ញធវើញអាយការទំនក់ទំនង្ និង្ភាសាកាយវកិារ កាន់ណតលែ?  

 
 ញតើរកុមទី១  នរ ប់សារណដលពួកោត់ នញរៀបេំទំង្អស់ញនោះញៅរកុម
ទី២ញោយញជារជ័្យញទ? ញតើពួកោត់ នទទួលព័ត៌ានណដលពួកោត់េង់្ 
 នពីរកុមទី២ញទ? (អបកអាេសួរសំតួរដូេោប ញនោះញៅរកុមទី២)។ 

 
 



174 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

 

 របសិនញបើ ដល់េុង្ប ច្ ប់ទនការរបជំុ្េរចាញនោះ ន្នដល់ការសញរមេ
កិេចរពមញរពៀង្ ញតើរកុមទំង្ពីរញពញេិតថនឹង្កិេចរពមញរពៀង្ញនោះញទ? ញតើអបក
តំណាង្ានសិទនិសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញនោះញទ? 

 

 ញតើអបកេូលរមួរិតដូេញមថេញៅញពលណដលានអបកសរមបសរមលួអពា-  
រកឹតយជួ្យសរមបសរមលួ?  ញតើានសារៈសំខាន់ញទ? 

 

 ញតើពួកោត់ នញរៀនអវីែលោះពីលំហ្គត់ទនការេរចាញនោះ ញហើយញតើពួកោត់នឹង្
ញធវើអវីែុសពីញនោះ ញៅញពលញរកាយ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការការពារេហគមន៍របេអ់នក្ 
 

លទធផលទទួលាន 
 

ញរកាយពី នប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះ អបកេូលរមួនឹង្៖ 
១. យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនវធីិការ រែលួនេំញ ោះលផិេកលណដលញរញរបើញដើមផី
បំណបកសហរមន៍ 

២. ដឹង្ថា ពួកោត់អាេញធវើអវីែលោះញដើមផកីារ រែលួនេំញ ោះការញ កបញញ្ញឆ តនិង្លផិេ
កលណដលញរញរបើញដើមផបំីណបកសហរមន៍ 

៣. ដឹង្ថា ពួកោត់អាេញធវើអវីែលោះញដើមផកីារ រែលួនេំញ ោះការសនាមិនពិត និង្កិេច
សនាកបុង្ញោលបំតង្មិនលែ។ 

 



175សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

 

 របសិនញបើ ដល់េុង្ប ច្ ប់ទនការរបជំុ្េរចាញនោះ ន្នដល់ការសញរមេ
កិេចរពមញរពៀង្ ញតើរកុមទំង្ពីរញពញេិតថនឹង្កិេចរពមញរពៀង្ញនោះញទ? ញតើអបក
តំណាង្ានសិទនិសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញនោះញទ? 

 

 ញតើអបកេូលរមួរិតដូេញមថេញៅញពលណដលានអបកសរមបសរមលួអពា-  
រកឹតយជួ្យសរមបសរមលួ?  ញតើានសារៈសំខាន់ញទ? 

 

 ញតើពួកោត់ នញរៀនអវីែលោះពីលំហ្គត់ទនការេរចាញនោះ ញហើយញតើពួកោត់នឹង្
ញធវើអវីែុសពីញនោះ ញៅញពលញរកាយ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការការពារេហគមន៍របេអ់នក្ 
 

លទធផលទទួលាន 
 

ញរកាយពី នប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះ អបកេូលរមួនឹង្៖ 
១. យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនវធីិការ រែលួនេំញ ោះលផិេកលណដលញរញរបើញដើមផី
បំណបកសហរមន៍ 

២. ដឹង្ថា ពួកោត់អាេញធវើអវីែលោះញដើមផកីារ រែលួនេំញ ោះការញ កបញញ្ញឆ តនិង្លផិេ
កលណដលញរញរបើញដើមផបំីណបកសហរមន៍ 

៣. ដឹង្ថា ពួកោត់អាេញធវើអវីែលោះញដើមផកីារ រែលួនេំញ ោះការសនាមិនពិត និង្កិេច
សនាកបុង្ញោលបំតង្មិនលែ។ 
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សមសរៀនទី ១១ - ការការពារេហគមន៍របេអ់នក្សៅក្នងុការ
ចរចា 

សោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្ដឹង្កតាថ មួយេំនួនណដលពួកោត់អាេញធវើ
ញដើមផកីារ រែលួនេំញ ោះការញ កបញញ្ញឆ ត និង្លផេិកលណដលញរញរបើ ញដើមផី
បំណបកកាល ងំ្សហរមន៍។ អបកេូលរមួក៏នឹង្ដឹង្ណដរអំពីកតាថ មួយេំនួនណដល
ពួកោត់អាេញធវើញដើមផកីារ រែលួនេំញ ោះការសនាមិនពិត និង្កិេចសនា
ញោលបំតង្មិនលែ។ 
 

សាភ រៈ៖ កិេចសនាបញញ្ញឆ ត កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១ ទី
២ និង្ទី៣។ 
 

វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការពិភាកាកបុង្ថាប ក់ ការបងាា ញ ការសណមថង្តួញសងៀមសាង ត់ 

ដំសណើ រការ រយៈសពល 
(គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ញរៀបេំប ជ្ ីវតថានញ កបញញ្ញឆ តមួយ មុនញពលចាប់   
ញផថើមបញរង្ៀន 

៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ទី២ ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. ពនយល់អំពីលផិេញ កបញញ្ញឆ តញៅកបុង្ប ជ្ ីវតថាន ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. ការណតនំព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៣ ១០នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥. ពនយល់អំពីលំហ្គត់ និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦. រកមុញរៀបេំញរតៀមែលួន ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៧. ការសណមថង្តួអមញោយញសងៀមសាង ត់ ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៨. សញង្ខប ១០ នទី 

េរបុ៖ ៩៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី១. ការញរៀបេំញរតៀមែលួនសរាប់ញធវើលំហ្គត់  
 

 មុនញពលចាប់ញផថើមញមញរៀន សូមញធវើប ជ្ ីវតថាន ”ញ កបញញ្ញឆ ត” មួយ។ ប ជ្ ី
ញនោះ រួរានេញនល ោះសរាប់សរញសរញ ម្ ោះរបស់អបកេូលរមួ និង្េញនល ោះ
សរាប់េុោះហតទញលខា ប៉ាុណនថកំុសរញសរញៅតាមេញនល ោះទំង្ញនោះឲ្យញសាោះ 
ញលើកណលង្ណតកាលបរញិេឆទ។ ញៅេញនល ោះកាលបរញិេឆទ និង្េញនល ោះសរាប់េុោះ
ហតទញលខា រួរទុកេញនល ោះទំញនរញោយានកណនលង្ររប់រោន់សរាប់សរញសរ
ពីររបញយរ ន។ សូមញមើលឧទហរត៍ខាង្ញរកាម៖ 

 
ទថងទី១ ណែកញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៤ 

 

[ទុកេញនល ោះញនោះឲ្យញៅទំញនររហូតដល់ញរកាយញពលអបកេូលរមួេុោះហតទញលខារេួ] 
 

ញ ម្ ោះ ហតទញលខា 

  

  

  

  

  

 
  ចាប់ញផថើមញមញរៀនញៅញពលប ជ្ ីវតថានកំពុង្េុោះញៅកបុង្ថាប ក់ ប៉ាុណនថញៅ ញពល
ណដលប ជ្ ីវតថាន នេុោះហតទញលខាញោយអបកេូលទំង្អស់ញហើយ រតូវ
សរញសរញៅញលើកាលប ជ្ ីថា “ែញុំយល់រពមបង់្រ ក់ឲ្យអបកសរមសរមលួ
េំនួន ដុោល ១៥” (អបកនឹង្បងាា ញប ជ្ ីញនោះញៅអបកេូលរមួញៅកបុង្ញមញរៀន
ញដើមផីជាឧទហរត៍ទនការញ កបញញ្ញឆ តណដលរកុមហ ុនណតង្ណតញរបើ ។ ) 
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សមសរៀនទី ១១ - ការការពារេហគមន៍របេអ់នក្សៅក្នងុការ
ចរចា 

សោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្ដឹង្កតាថ មួយេំនួនណដលពួកោត់អាេញធវើ
ញដើមផកីារ រែលួនេំញ ោះការញ កបញញ្ញឆ ត និង្លផេិកលណដលញរញរបើ ញដើមផី
បំណបកកាល ងំ្សហរមន៍។ អបកេូលរមួក៏នឹង្ដឹង្ណដរអំពីកតាថ មួយេំនួនណដល
ពួកោត់អាេញធវើញដើមផកីារ រែលួនេំញ ោះការសនាមិនពិត និង្កិេចសនា
ញោលបំតង្មិនលែ។ 
 

សាភ រៈ៖ កិេចសនាបញញ្ញឆ ត កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១ ទី
២ និង្ទី៣។ 
 

វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការពិភាកាកបុង្ថាប ក់ ការបងាា ញ ការសណមថង្តួញសងៀមសាង ត់ 

ដំសណើ រការ រយៈសពល 
(គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ញរៀបេំប ជ្ ីវតថានញ កបញញ្ញឆ តមួយ មុនញពលចាប់   
ញផថើមបញរង្ៀន 

៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ទី២ ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. ពនយល់អំពីលផិេញ កបញញ្ញឆ តញៅកបុង្ប ជ្ ីវតថាន ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. ការណតនំព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៣ ១០នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥. ពនយល់អំពីលំហ្គត់ និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម ៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦. រកមុញរៀបេំញរតៀមែលួន ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៧. ការសណមថង្តួអមញោយញសងៀមសាង ត់ ២០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៨. សញង្ខប ១០ នទី 

េរបុ៖ ៩៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី១. ការញរៀបេំញរតៀមែលួនសរាប់ញធវើលំហ្គត់  
 

 មុនញពលចាប់ញផថើមញមញរៀន សូមញធវើប ជ្ ីវតថាន ”ញ កបញញ្ញឆ ត” មួយ។ ប ជ្ ី
ញនោះ រួរានេញនល ោះសរាប់សរញសរញ ម្ ោះរបស់អបកេូលរមួ និង្េញនល ោះ
សរាប់េុោះហតទញលខា ប៉ាុណនថកំុសរញសរញៅតាមេញនល ោះទំង្ញនោះឲ្យញសាោះ 
ញលើកណលង្ណតកាលបរញិេឆទ។ ញៅេញនល ោះកាលបរញិេឆទ និង្េញនល ោះសរាប់េុោះ
ហតទញលខា រួរទុកេញនល ោះទំញនរញោយានកណនលង្ររប់រោន់សរាប់សរញសរ
ពីររបញយរ ន។ សូមញមើលឧទហរត៍ខាង្ញរកាម៖ 

 
ទថងទី១ ណែកញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៤ 

 

[ទុកេញនល ោះញនោះឲ្យញៅទំញនររហូតដល់ញរកាយញពលអបកេូលរមួេុោះហតទញលខារេួ] 
 

ញ ម្ ោះ ហតទញលខា 

  

  

  

  

  

 
  ចាប់ញផថើមញមញរៀនញៅញពលប ជ្ ីវតថានកំពុង្េុោះញៅកបុង្ថាប ក់ ប៉ាុណនថញៅ ញពល
ណដលប ជ្ ីវតថាន នេុោះហតទញលខាញោយអបកេូលទំង្អស់ញហើយ រតូវ
សរញសរញៅញលើកាលប ជ្ ីថា “ែញុំយល់រពមបង់្រ ក់ឲ្យអបកសរមសរមលួ
េំនួន ដុោល ១៥” (អបកនឹង្បងាា ញប ជ្ ីញនោះញៅអបកេូលរមួញៅកបុង្ញមញរៀន
ញដើមផីជាឧទហរត៍ទនការញ កបញញ្ញឆ តណដលរកុមហ ុនណតង្ណតញរបើ ។ ) 

 



178 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ទី២ 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្៖ 
 

 អំពីរបញភទទនលផិេកល និង្ការញ កបញញ្ញឆ តញរបើរ ស់ញោយ  រកុមហ ុន ឬអបក
ដទទញទៀត។ 

 ថា វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលរតូវដឹង្អំពីការញ កបញញ្ញឆ ត និង្លផិេកល
ទំង្ញនោះ និង្ពិភាកាអំពីបញ្ញា ញនោះជាមួយសហរមន៍របស់ែលួន រពមទំង្បញង្ាើត
យុទនសាស្តសថញដើមផកីារ រែលួន។ 

 អំពីរញបៀបការ រែលួនេំញ ោះការសនាមិនពិតញៅញពលេរចា។ 

 
១. ការឃ្ល សំមើលចំសពាះលបចិក្លថ្ដលសគសរបើសដើមបបីំថ្បក្េហគមន៍៖  

ជនបងកប់ ការេកូ្ា៉ន់ នងិការគំរាមក្ំថ្ហង 

សហរមន៍ជាញរេើនញៅទូទំង្របញទសកមពុជា     ននិយយអំពីញរឿង្រា៉ា វ ក់ព័នននឹង្ 
រកុមហ ុនមួយេំនួន ឬបុរគលណដលញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញណដលញរបើរ ស់ជ្នបង្ាប់ 
ញៅកបុង្សហរមន៍ញដើមផណីសវង្រករបជាពលរដឌណដលរងឹ្ទទឹង្ និង្មិនរពមចាកញេញ។ បុរគល
ឬរកុមហ ុនញនោះអាេផថល់រ ក់សាង ត់ៗ ញៅនរណាាប ក់ឲ្យប ច្ុ ោះប ច្ូ លអបកដទទញៅកបុង្
សហរមន៍ឲ្យរពមទទួលយកសំញតើ ណដលពួកោត់មិនញពញេិតថ។ ានញរឿង្រា៉ា វ ក់ព័នននឹង្
ការសូក ៉ា ន់ញមដឹកនំសហរមន៍ ញដើមផឲី្យតំណាង្សហរមន៍ញនោះចាកញេញពីសហរមន៍ 
ឬេុោះហតទញលខាញលើកិេចរពមញរពៀង្ជំ្នួសមុែសហរមន៍ទំង្មូល។ 
 

ានករតីែលោះ បុរគល ឬរកុមហ ុន ណដលញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញ នរំរាម     
តំណាង្សហរមន៍ ឬរបជាសហរមន៍ណាណដលហ្គ ននិយយតវា៉ា និង្បដិញសធមិនរពម
ចាកញេញ។ ឧទហរត៍ ញរអាេរ ប់របជាសហរមន៍ថា ពួកោត់ ឬរកុមររួសាររបស់ពួក
ោត់នឹង្ ត់បង់្ការងារ ានញរោោះថាប ក់រាង្កាយ ឬរ ប់ថា ពួកោត់នឹង្រតូវញចាទរបកាន់ពី
បទញលមើសរពហមទតឍ  ញទោះបីជាពួកោត់មិន នរបរពឹតថអវីែុសេាប់ក៏ញោយ។ 

 
ានករតីែលោះញទៀត ពួកញររំរាមបង្ខូេញករ ថិ៍ញ ម្ ោះតំណាង្សហរមន៍ ញោយនិយយ

កុហកញដើមផញីធវើឲ្យសហរមន៍ និង្អបកដទទញទៀតណលង្ញជ្ឿទុកេិតថ និង្ញោរពតំណាង្     
សហរមន៍។ ជាអកុសល ានករតីជាញរេើនណដលរកុមហ ុន ឬបុរគល នអនុវតថការរំរាម
កំណហង្ណបបញនោះ។ រកុមហ ុន ឬបុរគលណដលេង់្យកដីរបស់សហរមន៍ ញរបើរ ស់លផិេកល
ទំង្ញនោះញដើមផបំីណបកសហរមន៍ និង្ញធវើឲ្យពួកោត់ណបក ក់សាមរគីភាព។ ញរញធវើណបបញនោះ ពី
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ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ទី២ 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្៖ 
 

 អំពីរបញភទទនលផិេកល និង្ការញ កបញញ្ញឆ តញរបើរ ស់ញោយ  រកុមហ ុន ឬអបក
ដទទញទៀត។ 

 ថា វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលរតូវដឹង្អំពីការញ កបញញ្ញឆ ត និង្លផិេកល
ទំង្ញនោះ និង្ពិភាកាអំពីបញ្ញា ញនោះជាមួយសហរមន៍របស់ែលួន រពមទំង្បញង្ាើត
យុទនសាស្តសថញដើមផកីារ រែលួន។ 

 អំពីរញបៀបការ រែលួនេំញ ោះការសនាមិនពិតញៅញពលេរចា។ 

 
១. ការឃ្ល សំមើលចំសពាះលបចិក្លថ្ដលសគសរបើសដើមបបីំថ្បក្េហគមន៍៖  

ជនបងកប់ ការេកូ្ា៉ន់ នងិការគំរាមក្ំថ្ហង 

សហរមន៍ជាញរេើនញៅទូទំង្របញទសកមពុជា     ននិយយអំពីញរឿង្រា៉ា វ ក់ព័នននឹង្ 
រកុមហ ុនមួយេំនួន ឬបុរគលណដលញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញណដលញរបើរ ស់ជ្នបង្ាប់ 
ញៅកបុង្សហរមន៍ញដើមផណីសវង្រករបជាពលរដឌណដលរងឹ្ទទឹង្ និង្មិនរពមចាកញេញ។ បុរគល
ឬរកុមហ ុនញនោះអាេផថល់រ ក់សាង ត់ៗ ញៅនរណាាប ក់ឲ្យប ច្ុ ោះប ច្ូ លអបកដទទញៅកបុង្
សហរមន៍ឲ្យរពមទទួលយកសំញតើ ណដលពួកោត់មិនញពញេិតថ។ ានញរឿង្រា៉ា វ ក់ព័នននឹង្
ការសូក ៉ា ន់ញមដឹកនំសហរមន៍ ញដើមផឲី្យតំណាង្សហរមន៍ញនោះចាកញេញពីសហរមន៍ 
ឬេុោះហតទញលខាញលើកិេចរពមញរពៀង្ជំ្នួសមុែសហរមន៍ទំង្មូល។ 
 

ានករតីែលោះ បុរគល ឬរកុមហ ុន ណដលញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញ នរំរាម     
តំណាង្សហរមន៍ ឬរបជាសហរមន៍ណាណដលហ្គ ននិយយតវា៉ា និង្បដិញសធមិនរពម
ចាកញេញ។ ឧទហរត៍ ញរអាេរ ប់របជាសហរមន៍ថា ពួកោត់ ឬរកុមររួសាររបស់ពួក
ោត់នឹង្ ត់បង់្ការងារ ានញរោោះថាប ក់រាង្កាយ ឬរ ប់ថា ពួកោត់នឹង្រតូវញចាទរបកាន់ពី
បទញលមើសរពហមទតឍ  ញទោះបីជាពួកោត់មិន នរបរពឹតថអវីែុសេាប់ក៏ញោយ។ 

 
ានករតីែលោះញទៀត ពួកញររំរាមបង្ខូេញករ ថិ៍ញ ម្ ោះតំណាង្សហរមន៍ ញោយនិយយ

កុហកញដើមផញីធវើឲ្យសហរមន៍ និង្អបកដទទញទៀតណលង្ញជ្ឿទុកេិតថ និង្ញោរពតំណាង្     
សហរមន៍។ ជាអកុសល ានករតីជាញរេើនណដលរកុមហ ុន ឬបុរគល នអនុវតថការរំរាម
កំណហង្ណបបញនោះ។ រកុមហ ុន ឬបុរគលណដលេង់្យកដីរបស់សហរមន៍ ញរបើរ ស់លផិេកល
ទំង្ញនោះញដើមផបំីណបកសហរមន៍ និង្ញធវើឲ្យពួកោត់ណបក ក់សាមរគីភាព។ ញរញធវើណបបញនោះ ពី
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ញរ ោះញរដឹង្ថា របសិនញបើ សហរមន៍ណបក ក់សាមរគីោប  វាងាយស្សលួកបុង្ការោក់សាព ធ
ញលើរបជាសហរមន៍ឲ្យញ ោះបង់្ និង្ចាកញេញពីដីធលីរបស់ែលួន។ 

វាសំខាន់ណាស់ ណដលសហរមន៍របស់អបករតូវនិយយអំពីលទនភាពណដលរកុមហ ុន 
ឬបុរគលណដលញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញ អាេនឹង្ញរបើរ ស់លផិេកលទំង្ញនោះមកញលើ
អបក រពមទំង្ញរៀបេំបញង្ាើតយុទនសាស្តសថការ រេំញ ោះលផិេកលទំង្ញនោះ។ ការនិយយ
ញោយេំហ ជារបចំាញៅកបុង្សហរមន៍ ញោយានតំណាង្សហរមន៍ខាល ំង្ៗញរេើននក់ និង្
ការញធវើឲ្យរ កដថា ាប ក់ៗយល់ថា កង្វល់របស់ែលួននឹង្រតូវ ន រិតពិចារណាញោយ
តំណាង្សហរមន៍រឺជា មញធា យយ៉ាង្លែកបុង្ការការ រ េំញ ោះលផិេកលញនោះ។ ការ
របមូលផឋុំរំនិតរបស់របជាសហរមន៍ទំង្អស់ោប  ប ច្ូ លញៅកបុង្យុទនសាស្តសថរបស់       
សហរមន៍ ដូេជាថា ញតើញពលណារតូវអនុវតថយុទនសាស្តសថតស ូមតិ និង្ញតើអវីែលោះណដលរតូវ
សញរមេឲ្យ នញៅញពលរបជំុ្េរចាក៏ជាមញធា យយ៉ាង្សំខាន់ណដរ ញដើមផីញធវើឲ្យសហរមន៍
របួរមួសាមរគីោប  និង្ានកាល ំង្រងឹ្ា។ំ 
 
២.ការការពាររបឆងំចំសពាះការេនាមនិពតិ 
 

របសិនញបើអបកមិនទុកេិតថភារីណដលអបកកំពុង្េរចាជាមួយញទ ដូញេបោះអបកក៏អាេមិន
ទុកេិតថញលើការសនាណាមួយណដលពួកញរញធវើញៅញពលកំពុង្របជំុ្ ឬញៅេុង្ប ច្ ប់ទនការ
េរចាញនោះណដរ ។ ានកិេចការែលោះណដលអបកអាេញធវើញដើមផកីារ រែលួនញៅញពលរបជំុ្េរចា
របសិនញបើ អបកមិនទុកេិតថទំង្ស្សុង្ញលើភារីាខ ង្ញទៀតញទ។ 

ការញរបើរ ស់អបកសរមបសរមួលឯករាជ្យ ដូេណដល នពិភាកាខាង្ញលើរេួញហើយ 
រឺជាមញធា យមួយញដើមផីជួ្យឲ្យការេរចារបរពឹតថញៅញោយរលូន ញៅញពលណដលភារីទំង្
សង្ខាង្ានទំនក់ទំនង្មិនលែ និង្ានទំនុកេិតថតិេតួេ។ របសិនញបើភារីទំង្ពីរញោរព
អបកសរមបសរមួល ដូញេបោះភារីទំង្ញនោះទំនង្ជាកាន់ណតានភាពញសាម ោះរតង់្ ញៅកបុង្កិេច
របជំុ្េរចា។ 
 

អបកសរមបសរមួលក៏អាេញដើរតួជាសាកសេំីញ ោះញសេកឋីអោះអាង្ ឬការសនាណាមួយ
ណដល នញធវើញឡើង្អំឡុង្ញពលរបជំុ្េរចា នណដរ។ ញធវើណបបញនោះសំខាន់ណាស់ ពីញរ ោះវា
កាន់ណតានការលំ ក សរាប់ភារីាខ ង្ញទៀតកបុង្ការមិនញោរពកិេចសនារបស់ែលួន ញៅ
ញពលណដលានសាកសីឯករាជ្យ។ អបកក៏អាេសំុឲ្យានអបកេូលរមួរបជំុ្ ញដើមផីរោន់ណតញធវើជា

សាកសីណតប៉ាុញណាត ោះ។ សាកសីកាន់ណតសំខាន់ របសិនញបើសាកសីញនោះ ជាមនុសសណដលភារីាខ ង្
ញទៀតញោរព ឬជាអបកណដលានសិទនិនិង្អំណាេែលោះ។ វាសំខាន់ណាស់ណដលសាកសីានឆ្នធៈ
កបុង្ការនិយយ ញៅញពលណដល ភារីាខ ង្ញទៀតមិនញោរពតាមការសនារបស់ែលួន។ ញរក៏
អាេញធវើកំតត់ញហតុកិេចរបជំុ្ញដើមផញីរបើរ ស់ជាភសថុតាង្ទនការសនាញនោះណដរ។ ឧទហរ-
ត៍ ញោយការថតវញីដអូជាញដើម។ របសិនញបើអាេញធវើ ន រតូវឲ្យរ កដថា ានអបកញធវើ
កំតត់ញហតុកិេចរបជំុ្េរចា។  

  អបកអាេសំតូមពរឲ្យានការអនុវតថកិេចរពមញរពៀង្តាមដំណាក់កាល ញធវើដូញេបោះអបក
ញៅណតបនថសកមមភាពរបស់ែលួន រហូតទល់ណតភារីាខ ង្ញទៀតញោរពតាមការសនារបស់ែលួន
ជាមុនសិន។ ឧទហរត៍ របសិនញបើរោឌ ភិ ល ឬរកុមហ ុនសនាសាង្សង់្ផធោះថមីៗជូ្ន
សហរមន៍របស់អបកញៅកណនលង្តំាង្ទីលំញៅថមី  ញពលញនោះអបកអាេប ច្ូ លែលឹមសារញៅកបុង្
កិេចរពមញរពៀង្ថា សហរមន៍របផអីាេេុោះញៅញមើលកណនលង្តាំង្ទីលំញៅថមី ញដើមផញីធវើឲ្យរ កដ
ថា លំញៅោឌ ន និង្ញហោឌ រេនសមពននលែៗ រតូវ នសាង្សង់្មុនញពលអបកចាកញេញញៅទី
តំាង្ថមីញនោះ។ 
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ញរ ោះញរដឹង្ថា របសិនញបើ សហរមន៍ណបក ក់សាមរគីោប  វាងាយស្សលួកបុង្ការោក់សាព ធ
ញលើរបជាសហរមន៍ឲ្យញ ោះបង់្ និង្ចាកញេញពីដីធលីរបស់ែលួន។ 

វាសំខាន់ណាស់ ណដលសហរមន៍របស់អបករតូវនិយយអំពីលទនភាពណដលរកុមហ ុន 
ឬបុរគលណដលញៅពីញរកាយការបញតថ ញញេញ អាេនឹង្ញរបើរ ស់លផិេកលទំង្ញនោះមកញលើ
អបក រពមទំង្ញរៀបេំបញង្ាើតយុទនសាស្តសថការ រេំញ ោះលផិេកលទំង្ញនោះ។ ការនិយយ
ញោយេំហ ជារបចំាញៅកបុង្សហរមន៍ ញោយានតំណាង្សហរមន៍ខាល ំង្ៗញរេើននក់ និង្
ការញធវើឲ្យរ កដថា ាប ក់ៗយល់ថា កង្វល់របស់ែលួននឹង្រតូវ ន រិតពិចារណាញោយ
តំណាង្សហរមន៍រឺជា មញធា យយ៉ាង្លែកបុង្ការការ រ េំញ ោះលផិេកលញនោះ។ ការ
របមូលផឋុំរំនិតរបស់របជាសហរមន៍ទំង្អស់ោប  ប ច្ូ លញៅកបុង្យុទនសាស្តសថរបស់       
សហរមន៍ ដូេជាថា ញតើញពលណារតូវអនុវតថយុទនសាស្តសថតស ូមតិ និង្ញតើអវីែលោះណដលរតូវ
សញរមេឲ្យ នញៅញពលរបជំុ្េរចាក៏ជាមញធា យយ៉ាង្សំខាន់ណដរ ញដើមផីញធវើឲ្យសហរមន៍
របួរមួសាមរគីោប  និង្ានកាល ំង្រងឹ្ា។ំ 
 
២.ការការពាររបឆងំចំសពាះការេនាមនិពតិ 
 

របសិនញបើអបកមិនទុកេិតថភារីណដលអបកកំពុង្េរចាជាមួយញទ ដូញេបោះអបកក៏អាេមិន
ទុកេិតថញលើការសនាណាមួយណដលពួកញរញធវើញៅញពលកំពុង្របជំុ្ ឬញៅេុង្ប ច្ ប់ទនការ
េរចាញនោះណដរ ។ ានកិេចការែលោះណដលអបកអាេញធវើញដើមផកីារ រែលួនញៅញពលរបជំុ្េរចា
របសិនញបើ អបកមិនទុកេិតថទំង្ស្សុង្ញលើភារីាខ ង្ញទៀតញទ។ 

ការញរបើរ ស់អបកសរមបសរមួលឯករាជ្យ ដូេណដល នពិភាកាខាង្ញលើរេួញហើយ 
រឺជាមញធា យមួយញដើមផីជួ្យឲ្យការេរចារបរពឹតថញៅញោយរលូន ញៅញពលណដលភារីទំង្
សង្ខាង្ានទំនក់ទំនង្មិនលែ និង្ានទំនុកេិតថតិេតួេ។ របសិនញបើភារីទំង្ពីរញោរព
អបកសរមបសរមួល ដូញេបោះភារីទំង្ញនោះទំនង្ជាកាន់ណតានភាពញសាម ោះរតង់្ ញៅកបុង្កិេច
របជំុ្េរចា។ 
 

អបកសរមបសរមួលក៏អាេញដើរតួជាសាកសេំីញ ោះញសេកឋីអោះអាង្ ឬការសនាណាមួយ
ណដល នញធវើញឡើង្អំឡុង្ញពលរបជំុ្េរចា នណដរ។ ញធវើណបបញនោះសំខាន់ណាស់ ពីញរ ោះវា
កាន់ណតានការលំ ក សរាប់ភារីាខ ង្ញទៀតកបុង្ការមិនញោរពកិេចសនារបស់ែលួន ញៅ
ញពលណដលានសាកសីឯករាជ្យ។ អបកក៏អាេសំុឲ្យានអបកេូលរមួរបជំុ្ ញដើមផីរោន់ណតញធវើជា

សាកសីណតប៉ាុញណាត ោះ។ សាកសីកាន់ណតសំខាន់ របសិនញបើសាកសីញនោះ ជាមនុសសណដលភារីាខ ង្
ញទៀតញោរព ឬជាអបកណដលានសិទនិនិង្អំណាេែលោះ។ វាសំខាន់ណាស់ណដលសាកសីានឆ្នធៈ
កបុង្ការនិយយ ញៅញពលណដល ភារីាខ ង្ញទៀតមិនញោរពតាមការសនារបស់ែលួន។ ញរក៏
អាេញធវើកំតត់ញហតុកិេចរបជំុ្ញដើមផញីរបើរ ស់ជាភសថុតាង្ទនការសនាញនោះណដរ។ ឧទហរ-
ត៍ ញោយការថតវញីដអូជាញដើម។ របសិនញបើអាេញធវើ ន រតូវឲ្យរ កដថា ានអបកញធវើ
កំតត់ញហតុកិេចរបជំុ្េរចា។  

  អបកអាេសំតូមពរឲ្យានការអនុវតថកិេចរពមញរពៀង្តាមដំណាក់កាល ញធវើដូញេបោះអបក
ញៅណតបនថសកមមភាពរបស់ែលួន រហូតទល់ណតភារីាខ ង្ញទៀតញោរពតាមការសនារបស់ែលួន
ជាមុនសិន។ ឧទហរត៍ របសិនញបើរោឌ ភិ ល ឬរកុមហ ុនសនាសាង្សង់្ផធោះថមីៗជូ្ន
សហរមន៍របស់អបកញៅកណនលង្តំាង្ទីលំញៅថមី  ញពលញនោះអបកអាេប ច្ូ លែលឹមសារញៅកបុង្
កិេចរពមញរពៀង្ថា សហរមន៍របផអីាេេុោះញៅញមើលកណនលង្តាំង្ទីលំញៅថមី ញដើមផញីធវើឲ្យរ កដ
ថា លំញៅោឌ ន និង្ញហោឌ រេនសមពននលែៗ រតូវ នសាង្សង់្មុនញពលអបកចាកញេញញៅទី
តំាង្ថមីញនោះ។ 
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ករតីរបស់ កីឡាកររបោល់ 

ភូមិមួយកបុង្រាជ្ធានីភបំញពញរតូវ នរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ ។ កបុង្េំញណាម
អបកភូមិទំង្អស់ ានអបកភូមិាប ក់ រឺជាអតីតកីឡាកររបោល់អាជី្ពលផីញ ម្ ោះាប ក់ 
និង្យុវជ្នមួយេំនួនជាសិសសរបស់ោត់។ ញពលដំបូង្កីឡាកររបូញនោះ  នបដិញសធ
េំញ ោះការផថល់ឲ្យរបស់រកុមហ ុន កបុង្ការផ្ទល ស់បថូរញៅទីតំាង្ថមីណដលានេំងាយ២០រីឡូ
ណម៉ាតពីទីតំាង្ចាស់។ បនធ ប់ពីមួយរយៈញរកាយមក រកុមហ ុន នេរចាជាមួយកីឡាករ
របូញនោះ ញោយផថល់ឲ្យោត់នូវមជ្ឈមតឍ លកីឡារបោល់មួយ និង្សំភារៈណដលោត់រតូវ
ការញដើមផីអនុវតថ និង្ហវឹកហ្គត់សិសសរបស់ោត់។ ញោយសារសាព ធទនការផ្ទល ស់បថូរ 
ញទោះបីជាទីតំាង្ថមីញនោះ ានេំងាយឆ្ង យ និង្មិនានតទមលទថលក៏ញោយ។ រកុមហ ុន ន
សនានឹង្សាង្សង់្មជ្ឈមតឍ លឆ្ប់ៗញនោះ ដូញេបោះោត់ និង្សិសសរបស់ោត់ នយល់
រពមញដើមផីផ្ទល ស់បថូរ។ ប៉ាុណនថរកុមហ ុនមិន នសាង្សង់្ មជ្ឈមតឍ លរបោល់ដូេអវីណដល
 នសនាញនោះញឡើយ។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៣. ការពនយល់ពីលផិេញ កបញញ្ញឆ តញៅកបុង្ប ជ្ ីវតថាន 
 

 សរញសរញៅញលើកាលប ជ្ ីវតថានថា “ែញុំយល់រពមបង់្រ ក់ញៅអបកសរមប
សរមួលេំនួន១៥ដុោល ” 

 បងាា ញអបកេូលរមួនូវអវី ណដល នសរញសរញៅញលើលិែិតណដលពួកញរេុោះ
ហតទញលខា។ សួរពួកោត់ថា ញតើោត់រិតថាកិេចសនាញនោះានសុពលភាព 
និង្អាេអនុវតថ នណដរឫញទ 

 រ ប់អបកេូលរមួថាកិេចសនាញនោះមិនានសុពលភាពញនោះញទ ញរ ោះពួក
ោត់រតូវ នញរញ កបញញ្ញឆ តឲ្យេុោះហតទញលខាញលើលិែិតញនោះ។ ញទោះជា
យ៉ាង្ណាក៏ញោយ អបកេូលរមួរួរដឹង្ណដរថា ញតើានមនុសសប៉ាុនម ននក់រតូវ
 នញរញ កបញញ្ញឆ តតាមរញបៀបញនោះ 

 ណហកប ជ្ ីវតថានញនោះញចាល 

 ពនយល់ពីញោលបំតង្ទនលំហ្គត់ រឺេង់្បងាា ញថា ពួកោត់មិនរួរេុោះហតទ
ញលខាញលើលិែិតណដលទញទសាែ ត ឬលិែិតណដលពួកោត់មិនអាេអានឬ
យល់ ន ញរ ោះហតទញលខារបស់ពួកោត់អាេរតូវ នញរយកញៅញរបើ
ញដើមផីបនលំកិេចសនា។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៤. ណតនំព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៣ 
សំខាន់ណាស់ញដើមផឲី្យអបកេូលរមួយល់ពី៖ 

 ញតើកិេចសនាានសុពលភាពជាអវី 
 ដឹង្ថា ពួកញរមិនរួរេុោះហតទញលខា ឬផថិតសាម មញមទដញលើអវីណដលពួកោត់មិនទន់
យល់េាស់ ឬមិនានការយល់រពមពីអបកញផសង្ញទៀតញៅកបុង្សហរមន៍ ណដល
ានផលប៉ាោះ ល់។ 

 
៣. ការចុះហតថសលខាសលើក្ិចចេនា 

វាជាការសំខាន់ណាស់ណដលកត់រតាឲ្យេាស់អំពីកិេចរពមញរពៀង្ោប  និង្េុោះហតទ
ញលខាញោយភារីទំង្សង្ខាង្។ ញទោះជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយ សូមកំុេុោះហតទញលខា ឬផថិត   
ញមទដញលើអវីណដលអបកមិនយល់េាស់ ឬញោយោម នការរពមញរពៀង្ពីសហរមន៍របស់អបកឲ្យ
ញសាោះ។ អបកមិនរបផីរតូវ េុោះហតទញលខាញលើអវីមួយភាល មៗតាមញរបង្ខំញនោះញឡើយ។ រតូវ
រ កដថា អបកានញពលររប់រោន់សរាប់អានញោយរបុង្របយ័តប ឬឲ្យនរណាាប ក់អាន 
និង្ពនយល់អបកអំពីែលឹមសារញៅកបុង្ឯកសារញនោះ។  

ទនធឹមោប ញនោះណដរ រតូវរ កដថា របជាសហរមន៍របស់អបកយល់ស្សបញៅនឹង្ែលឹមសារ
ញៅកបុង្ឯកសារញនោះ របសិនញបើវាអាេបង្ាផលប៉ាោះ ល់ដល់ពួកោត់។ អបករបផេុីោះហតទ-
ញលខាញលើឯកសារញនោះ ណតកបុង្ករតីណដលអបករ កដថា អបកនិង្របជាសហរមន៍ញផសង្ៗ
ញទៀតណដលទទួលរង្ផលប៉ាោះ ល់ នយល់ស្សបញៅញលើែលឹមសារញៅកបុង្ឯកសារញនោះ។  
 

ញៅញពលណដលអបកេុោះហតទញលខាញលើឯកសាររេួញហើយ ញពលញនោះឯកសារញនោះអាេ
ជាកិេចសនាភាជ ប់កាតពវកិេចតាមផលូវេាប់។ ញនោះានន័យថា របសិនញបើអបកមិន នញធវើអវីដូេ
ានណេង្ញៅកបុង្កិេចសនាញនោះញទ ញនោះភារីាខ ង្ញទៀតអាេោក់ កយបតថឹ ង្បថឹង្អបកញៅ
តុោការ ន។ ញៅរកមអាេបងាគ ប់ឲ្យអបកញធវើតាមអវីណដលានណេង្ ញៅកបុង្កិេចសនា ឬ
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ករតីរបស់ កីឡាកររបោល់ 

ភូមិមួយកបុង្រាជ្ធានីភបំញពញរតូវ នរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ ។ កបុង្េំញណាម
អបកភូមិទំង្អស់ ានអបកភូមិាប ក់ រឺជាអតីតកីឡាកររបោល់អាជី្ពលផីញ ម្ ោះាប ក់ 
និង្យុវជ្នមួយេំនួនជាសិសសរបស់ោត់។ ញពលដំបូង្កីឡាកររបូញនោះ  នបដិញសធ
េំញ ោះការផថល់ឲ្យរបស់រកុមហ ុន កបុង្ការផ្ទល ស់បថូរញៅទីតំាង្ថមីណដលានេំងាយ២០រីឡូ
ណម៉ាតពីទីតំាង្ចាស់។ បនធ ប់ពីមួយរយៈញរកាយមក រកុមហ ុន នេរចាជាមួយកីឡាករ
របូញនោះ ញោយផថល់ឲ្យោត់នូវមជ្ឈមតឍ លកីឡារបោល់មួយ និង្សំភារៈណដលោត់រតូវ
ការញដើមផីអនុវតថ និង្ហវឹកហ្គត់សិសសរបស់ោត់។ ញោយសារសាព ធទនការផ្ទល ស់បថូរ 
ញទោះបីជាទីតំាង្ថមីញនោះ ានេំងាយឆ្ង យ និង្មិនានតទមលទថលក៏ញោយ។ រកុមហ ុន ន
សនានឹង្សាង្សង់្មជ្ឈមតឍ លឆ្ប់ៗញនោះ ដូញេបោះោត់ និង្សិសសរបស់ោត់ នយល់
រពមញដើមផីផ្ទល ស់បថូរ។ ប៉ាុណនថរកុមហ ុនមិន នសាង្សង់្ មជ្ឈមតឍ លរបោល់ដូេអវីណដល
 នសនាញនោះញឡើយ។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៣. ការពនយល់ពីលផិេញ កបញញ្ញឆ តញៅកបុង្ប ជ្ ីវតថាន 
 

 សរញសរញៅញលើកាលប ជ្ ីវតថានថា “ែញុំយល់រពមបង់្រ ក់ញៅអបកសរមប
សរមួលេំនួន១៥ដុោល ” 

 បងាា ញអបកេូលរមួនូវអវី ណដល នសរញសរញៅញលើលិែិតណដលពួកញរេុោះ
ហតទញលខា។ សួរពួកោត់ថា ញតើោត់រិតថាកិេចសនាញនោះានសុពលភាព 
និង្អាេអនុវតថ នណដរឫញទ 

 រ ប់អបកេូលរមួថាកិេចសនាញនោះមិនានសុពលភាពញនោះញទ ញរ ោះពួក
ោត់រតូវ នញរញ កបញញ្ញឆ តឲ្យេុោះហតទញលខាញលើលិែិតញនោះ។ ញទោះជា
យ៉ាង្ណាក៏ញោយ អបកេូលរមួរួរដឹង្ណដរថា ញតើានមនុសសប៉ាុនម ននក់រតូវ
 នញរញ កបញញ្ញឆ តតាមរញបៀបញនោះ 

 ណហកប ជ្ ីវតថានញនោះញចាល 

 ពនយល់ពីញោលបំតង្ទនលំហ្គត់ រឺេង់្បងាា ញថា ពួកោត់មិនរួរេុោះហតទ
ញលខាញលើលិែិតណដលទញទសាែ ត ឬលិែិតណដលពួកោត់មិនអាេអានឬ
យល់ ន ញរ ោះហតទញលខារបស់ពួកោត់អាេរតូវ នញរយកញៅញរបើ
ញដើមផីបនលំកិេចសនា។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៤. ណតនំព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី៣ 
សំខាន់ណាស់ញដើមផឲី្យអបកេូលរមួយល់ពី៖ 

 ញតើកិេចសនាានសុពលភាពជាអវី 
 ដឹង្ថា ពួកញរមិនរួរេុោះហតទញលខា ឬផថិតសាម មញមទដញលើអវីណដលពួកោត់មិនទន់
យល់េាស់ ឬមិនានការយល់រពមពីអបកញផសង្ញទៀតញៅកបុង្សហរមន៍ ណដល
ានផលប៉ាោះ ល់។ 

 
៣. ការចុះហតថសលខាសលើក្ិចចេនា 

វាជាការសំខាន់ណាស់ណដលកត់រតាឲ្យេាស់អំពីកិេចរពមញរពៀង្ោប  និង្េុោះហតទ
ញលខាញោយភារីទំង្សង្ខាង្។ ញទោះជាយ៉ាង្ណាក៏ញោយ សូមកំុេុោះហតទញលខា ឬផថិត   
ញមទដញលើអវីណដលអបកមិនយល់េាស់ ឬញោយោម នការរពមញរពៀង្ពីសហរមន៍របស់អបកឲ្យ
ញសាោះ។ អបកមិនរបផីរតូវ េុោះហតទញលខាញលើអវីមួយភាល មៗតាមញរបង្ខំញនោះញឡើយ។ រតូវ
រ កដថា អបកានញពលររប់រោន់សរាប់អានញោយរបុង្របយ័តប ឬឲ្យនរណាាប ក់អាន 
និង្ពនយល់អបកអំពីែលឹមសារញៅកបុង្ឯកសារញនោះ។  

ទនធឹមោប ញនោះណដរ រតូវរ កដថា របជាសហរមន៍របស់អបកយល់ស្សបញៅនឹង្ែលឹមសារ
ញៅកបុង្ឯកសារញនោះ របសិនញបើវាអាេបង្ាផលប៉ាោះ ល់ដល់ពួកោត់។ អបករបផេុីោះហតទ-
ញលខាញលើឯកសារញនោះ ណតកបុង្ករតីណដលអបករ កដថា អបកនិង្របជាសហរមន៍ញផសង្ៗ
ញទៀតណដលទទួលរង្ផលប៉ាោះ ល់ នយល់ស្សបញៅញលើែលឹមសារញៅកបុង្ឯកសារញនោះ។  
 

ញៅញពលណដលអបកេុោះហតទញលខាញលើឯកសាររេួញហើយ ញពលញនោះឯកសារញនោះអាេ
ជាកិេចសនាភាជ ប់កាតពវកិេចតាមផលូវេាប់។ ញនោះានន័យថា របសិនញបើអបកមិន នញធវើអវីដូេ
ានណេង្ញៅកបុង្កិេចសនាញនោះញទ ញនោះភារីាខ ង្ញទៀតអាេោក់ កយបតថឹ ង្បថឹង្អបកញៅ
តុោការ ន។ ញៅរកមអាេបងាគ ប់ឲ្យអបកញធវើតាមអវីណដលានណេង្ ញៅកបុង្កិេចសនា ឬ
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បងាគ ប់ឲ្យអបកបង់្រ ក់ពិន័យេំញ ោះអវីណដលអបកមិន នអនុវតថ ញរកាយពីអបក នសនា
ញោយានេុោះហតទញលខាញលើឯកសារញនោះ។ 
 

ក្ិចចេនាលក្់ដី 
សំខាន់រតូវដឹង្ថា អវីជាកិេចសនាានសុពលភាព។ កិេចសនាានសុពលភាពរឺ

រតូវ អនុវតថតាមផលូវេាប់។ ានន័យថា ញរអាេញៅតុោការបង្ខំឲ្យអបកដទទ ឬអបកណដល
 នេុោះហតទញលខាញលើកិេចសនាញអាយអនុវតថតាមកិេចសនាញនោះ។ 
 

កិេចសនាលក់ដី រតូវណតញធវើញឡើង្ជាោយលកខត៍អកសរ ញហើយេុោះហតទញលខា ឬ  
ផថិតញមទដញោយមនុសសញពញវយ័ ណដលអាេយល់េាស់អំពីអតទន័យទនការេុោះហតទញលខា
ញលើកិេចសនា។ ឧទហរត៍ របសិនញបើមនុសសញពញវយ័ណដលានជំ្ងឺ្ផលូវេិតថធងន់ធងរ េុោះ
ហតទញលខាញលើកិេចសនា ញនោះកិេចសនាញនោះអសុពលភាព។   

 
របសិនញបើ នរណាាប ក់រតូវញរញ កបញញ្ញឆ ត ឬបង្ខិតបង្ខំឲ្យេុោះហតទញលខាញលើកិេច

សនាញនោះ ដូញេបោះកិេចសនាញនោះជាកិេចសនាអសុពលភាព។  
 

សូមេង្ចំាថា ានណតាច ស់ដីពិតរ កដ ឬអបកកាន់កាប់ដីស្សបេាប់ណតប៉ាុញណាត ោះ 
ញទើបអាេលក់ដីញោយស្សបេាប់ ន។ 

 

 
 
ជំ្ហ្គនទី៥. ពនយល់អំពីលំហ្គត់ និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកុម 
 

 ពនយល់ថា អបកនឹង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាបីរកុម ញហើយផថល់សាេ់ញរឿង្ញៅរកុម
នីមួយៗ   ញហើយពនយល់ថា ញតើានវធីិសាស្តសថអវីែលោះ  ណដលរតូវញរបើញដើមផីតតំាង្
នឹង្សហរមន៍។ 

 រកុមនីមួយរតូវរិតអំពីអវីណដលសហរមន៍អាេញធវើញដើមផកីារ រែលួន វធីិសាស្តសថ
ដូេានញៅកបុង្សាេ់ញរឿង្ញនោះ។ 

 បនធ ប់មករកុមនីមួយៗរតូវញឡើង្សណមថង្តួញោយញសងៀមសាង ត់ (ញោយមិន
និយយ)  ញដើមផីបងាា ញអំពីវធីិសាស្តសថ     ណដលញរញរបើេំញ ោះសហរមន៍    និង្អវី 
ណដលសហរមន៍ នញធវើញដើមផីការ រែលួន។ បនធ ប់ពីរកុមនីមួយៗសណមថង្តួ
ញោយញសងៀមសាង ត់ញហើយ អបកេូលរមួញផសង្ញទៀតនឹង្ញធវើការទសយន៍ទយ ថាញតើ
ានអវីញកើតញឡើង្ញៅកបុង្ការសណមថង្ញនោះ។  

 ការសណមថង្តួញនោះ មិនរួរឲ្យញលើសរ ំនទីញឡើយ។ រកុមនីមួយៗានញពល២០
នទីកបុង្ការញរៀបេំញរតៀមែលួន។ 
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បងាគ ប់ឲ្យអបកបង់្រ ក់ពិន័យេំញ ោះអវីណដលអបកមិន នអនុវតថ ញរកាយពីអបក នសនា
ញោយានេុោះហតទញលខាញលើឯកសារញនោះ។ 
 

ក្ិចចេនាលក្់ដី 
សំខាន់រតូវដឹង្ថា អវីជាកិេចសនាានសុពលភាព។ កិេចសនាានសុពលភាពរឺ

រតូវ អនុវតថតាមផលូវេាប់។ ានន័យថា ញរអាេញៅតុោការបង្ខំឲ្យអបកដទទ ឬអបកណដល
 នេុោះហតទញលខាញលើកិេចសនាញអាយអនុវតថតាមកិេចសនាញនោះ។ 
 

កិេចសនាលក់ដី រតូវណតញធវើញឡើង្ជាោយលកខត៍អកសរ ញហើយេុោះហតទញលខា ឬ  
ផថិតញមទដញោយមនុសសញពញវយ័ ណដលអាេយល់េាស់អំពីអតទន័យទនការេុោះហតទញលខា
ញលើកិេចសនា។ ឧទហរត៍ របសិនញបើមនុសសញពញវយ័ណដលានជំ្ងឺ្ផលូវេិតថធងន់ធងរ េុោះ
ហតទញលខាញលើកិេចសនា ញនោះកិេចសនាញនោះអសុពលភាព។   

 
របសិនញបើ នរណាាប ក់រតូវញរញ កបញញ្ញឆ ត ឬបង្ខិតបង្ខំឲ្យេុោះហតទញលខាញលើកិេច

សនាញនោះ ដូញេបោះកិេចសនាញនោះជាកិេចសនាអសុពលភាព។  
 

សូមេង្ចំាថា ានណតាច ស់ដីពិតរ កដ ឬអបកកាន់កាប់ដីស្សបេាប់ណតប៉ាុញណាត ោះ 
ញទើបអាេលក់ដីញោយស្សបេាប់ ន។ 

 

 
 
ជំ្ហ្គនទី៥. ពនយល់អំពីលំហ្គត់ និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជារកមុ 
 

 ពនយល់ថា អបកនឹង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាបីរកុម ញហើយផថល់សាេ់ញរឿង្ញៅរកុម
នីមួយៗ   ញហើយពនយល់ថា ញតើានវធីិសាស្តសថអវីែលោះ  ណដលរតូវញរបើញដើមផីតតំាង្
នឹង្សហរមន៍។ 

 រកុមនីមួយរតូវរិតអំពីអវីណដលសហរមន៍អាេញធវើញដើមផកីារ រែលួន វធីិសាស្តសថ
ដូេានញៅកបុង្សាេ់ញរឿង្ញនោះ។ 

 បនធ ប់មករកុមនីមួយៗរតូវញឡើង្សណមថង្តួញោយញសងៀមសាង ត់ (ញោយមិន
និយយ)  ញដើមផីបងាា ញអំពីវធីិសាស្តសថ     ណដលញរញរបើេំញ ោះសហរមន៍    និង្អវី 
ណដលសហរមន៍ នញធវើញដើមផីការ រែលួន។ បនធ ប់ពីរកុមនីមួយៗសណមថង្តួ
ញោយញសងៀមសាង ត់ញហើយ អបកេូលរមួញផសង្ញទៀតនឹង្ញធវើការទសយន៍ទយ ថាញតើ
ានអវីញកើតញឡើង្ញៅកបុង្ការសណមថង្ញនោះ។  

 ការសណមថង្តួញនោះ មិនរួរឲ្យញលើសរ ំនទីញឡើយ។ រកុមនីមួយៗានញពល២០
នទីកបុង្ការញរៀបេំញរតៀមែលួន។ 



186 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាបីរកុម និង្ណេកសាេ់ញរឿង្ញៅរកុមនីមួយៗសរាប់ការ
សណមថង្តួ របស់ែលួនញនោះ។ 

ជំ្ហ្គនទី៦. រកមុនីមួយៗញរៀបេំ និង្ញរតៀមែលួន  
 

 រតូវរ កដថា រកមុទំង្អស់យល់ពីភារកិេចរបស់ែលួន និង្ានកណនលង្ររប់រោន់
កបុង្ការញរៀបេំនិង្ញរតៀមែលួន។ 

 រឭំករ ប់រកុមនីមួយៗថា អវីណដលពួកោត់របផីរតូវប ច្ូ លញៅកបុង្ការសណមថង្
របស់ែលួនរឺ៖  
 ការញ កបញញ្ញឆ ត ឬលផេិកលណដលរតូវញរបើេំញ ោះសហរមន៍ និង្ 
 យុទនសាស្តសថណដលសហរមន៍ញរបើញដើមផកីារ រែលួន។ 

 រ ប់រកុមនីមួយៗឲ្យដឹង្ញៅញពលណដលពួកោត់សល់ញពលណត៥នទីញទៀត 

ជំ្ហ្គនទី៧. ការសណមថង្តួញោយញសងៀមសាង ត់ 
 

 ញសបើឲ្យរកុមនីមួយញឡើង្សណមថង្តួ 
 ញរកាយពីរកុមនីមួយៗ នសណមថង្តួេប់ ញសបើឲ្យអបកេូលរមួទសសន៍ទយអំពីអវី
ណដល នញកើតញឡើង្ញៅកបុង្ការសណមថង្។ អបកេូលរមួរតូវទសសន៍ទយញតើវធីិ- 
សាស្តសថអវីណដលញរយកមកញរបើញដើមផីបំណបកសហរមន៍ និង្អវីណដលសហរមន៍
 នញធវើញដើមផកីារ រែលួន។  

 
ជំ្ហ្គនទី៨. សញង្ខប 
 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់ធាល ប់ នជួ្បរបទោះការញ កបញញ្ញឆ ត  ឬការញរបើ
លផិេកលណាមួយដូេ នពិភាកាឬញទ។ ញតើពួកោត់ នឮថា ាននរណា
ាប ក់ រតវូញរញ កបញញ្ញឆ តឬញទ? 

 ញតើពួកោត់ដឹង្ថា ានសហរមន៍ណាណដលរតូវ នណបក ក់ញោយការញ ក
បញញ្ញឆ ត ឬការញរបើលផិេទំង្ញនោះញទ? ញតើពួកោត់ានដឹង្ញរឿង្ណដលថា     
សហរមន៍ញៅណតរងឹ្ាំ ញទោះបីជាានការញ កបញញ្ញឆ ត ឬការញរបើលផិេញដើមផី
បំណបក ឬញធវើឲ្យពួកញរេុោះញែាយក៏ញោយ? 

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១៖ ញមញរៀនទី១១ 
 

សាេ់ញរឿង្សរាប់រកុមទី១ 
 

សហរមន៍មួយកំពុង្ទទួលរង្ការរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ។ រកមុហ ុនណដល ន
ពាយមយកដីញនោះ  នផថល់សំតូកញៅសាជិ្កសហរមន៍ពីរបីនក់។ រកុមហ ុនញនោះ ន
ផថល់រ ក់ញៅសាជិ្កសហរមន៍ទំង្បីនក់ ញដើមផណីសវង្រកញោយសាង ត់ នូវព័ត៌ានអំពី
ររួសាររបជាពលរដឌ ញហើយប ច្ុ ោះប ច្ូ លពួកោត់ឲ្យចាកញេញ។ 
 

េូរសណមថង្តួញោយញសងៀមសាង ត់តាមសាេ់ញរឿង្ញនោះ និង្តាមអវីណដលសហរមន៍ញធវើ
ញដើមផកីារ រែលួនញៅញពលណដលានការញ កបញញ្ញឆ ត។ អបកអាេញរបើរ ស់សញមលង្ ន 
ប៉ាុណនថមិនឲ្យនិយយញនោះញទ។ 

 
 
 
 
 
 



187សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាបីរកុម និង្ណេកសាេ់ញរឿង្ញៅរកុមនីមួយៗសរាប់ការ
សណមថង្តួ របស់ែលួនញនោះ។ 

ជំ្ហ្គនទី៦. រកមុនីមួយៗញរៀបេំ និង្ញរតៀមែលួន  
 

 រតូវរ កដថា រកមុទំង្អស់យល់ពីភារកិេចរបស់ែលួន និង្ានកណនលង្ររប់រោន់
កបុង្ការញរៀបេំនិង្ញរតៀមែលួន។ 

 រឭំករ ប់រកុមនីមួយៗថា អវីណដលពួកោត់របផីរតូវប ច្ូ លញៅកបុង្ការសណមថង្
របស់ែលួនរឺ៖  
 ការញ កបញញ្ញឆ ត ឬលផេិកលណដលរតូវញរបើេំញ ោះសហរមន៍ និង្ 
 យុទនសាស្តសថណដលសហរមន៍ញរបើញដើមផកីារ រែលួន។ 

 រ ប់រកុមនីមួយៗឲ្យដឹង្ញៅញពលណដលពួកោត់សល់ញពលណត៥នទីញទៀត 

ជំ្ហ្គនទី៧. ការសណមថង្តួញោយញសងៀមសាង ត់ 
 

 ញសបើឲ្យរកុមនីមួយញឡើង្សណមថង្តួ 
 ញរកាយពីរកុមនីមួយៗ នសណមថង្តួេប់ ញសបើឲ្យអបកេូលរមួទសសន៍ទយអំពីអវី
ណដល នញកើតញឡើង្ញៅកបុង្ការសណមថង្។ អបកេូលរមួរតូវទសសន៍ទយញតើវធីិ- 
សាស្តសថអវីណដលញរយកមកញរបើញដើមផីបំណបកសហរមន៍ និង្អវីណដលសហរមន៍
 នញធវើញដើមផកីារ រែលួន។  

 
ជំ្ហ្គនទី៨. សញង្ខប 
 

 សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់ធាល ប់ នជួ្បរបទោះការញ កបញញ្ញឆ ត  ឬការញរបើ
លផិេកលណាមួយដូេ នពិភាកាឬញទ។ ញតើពួកោត់ នឮថា ាននរណា
ាប ក់ រតវូញរញ កបញញ្ញឆ តឬញទ? 

 ញតើពួកោត់ដឹង្ថា ានសហរមន៍ណាណដលរតូវ នណបក ក់ញោយការញ ក
បញញ្ញឆ ត ឬការញរបើលផិេទំង្ញនោះញទ? ញតើពួកោត់ានដឹង្ញរឿង្ណដលថា     
សហរមន៍ញៅណតរងឹ្ាំ ញទោះបីជាានការញ កបញញ្ញឆ ត ឬការញរបើលផិេញដើមផី
បំណបក ឬញធវើឲ្យពួកញរេុោះញែាយក៏ញោយ? 

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១៖ ញមញរៀនទី១១ 
 

សាេ់ញរឿង្សរាប់រកុមទី១ 
 

សហរមន៍មួយកំពុង្ទទួលរង្ការរំរាមកំណហង្បញតថ ញញេញ។ រកមុហ ុនណដល ន
ពាយមយកដីញនោះ  នផថល់សំតូកញៅសាជិ្កសហរមន៍ពីរបីនក់។ រកុមហ ុនញនោះ ន
ផថល់រ ក់ញៅសាជិ្កសហរមន៍ទំង្បីនក់ ញដើមផណីសវង្រកញោយសាង ត់ នូវព័ត៌ានអំពី
ររួសាររបជាពលរដឌ ញហើយប ច្ុ ោះប ច្ូ លពួកោត់ឲ្យចាកញេញ។ 
 

េូរសណមថង្តួញោយញសងៀមសាង ត់តាមសាេ់ញរឿង្ញនោះ និង្តាមអវីណដលសហរមន៍ញធវើ
ញដើមផកីារ រែលួនញៅញពលណដលានការញ កបញញ្ញឆ ត។ អបកអាេញរបើរ ស់សញមលង្ ន 
ប៉ាុណនថមិនឲ្យនិយយញនោះញទ។ 

 
 
 
 
 
 



188 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី២៖ ញមញរៀនទី១១ 
 

សាេ់ញរឿង្សរាប់រកុមទី២ 
 

សហរមន៍មួយសទិតញៅណកផរទរពណដលសហរមន៍ញនោះញរបើ កបុង្ជី្វភាពរបចំាទថងញដើមផី
រកញសផៀង្អាហ្គរ ញឈើសរាប់ញធវើផធោះ និង្រកសាភ រញផសង្ៗញទៀត។ រកុមហ ុនមួយកំពុង្
ពាយមកាប់បំផ្ទល ញទរពញឈើ។ សហរមន៍ញនោះ នញធវើការតវា៉ា ញហើយ នអនុវតថយុទន      
សាស្តសថតស ូមតិជាញរេើនញលើក ដូេជាការនិយយតាមរបព័ននផសពវផាយព័ត៌ាន និង្ោក់
 កយបតថឹ ង្ញៅរោឌ ភិ លជាញដើម ។ រកុមហ ុនេង់្បំណបកសហរមន៍ញដើមផឲី្យសហរមន៍េុោះ
ញែាយ រេួប ជ្ូ នតំណាង្របស់ែលួនញៅញដើមផបំីភិតបំភ័យតំណាង្សហរមន៍។ រកុមហ ុន
រ ប់ញមដឹកនំសហរមន៍ថា រកុមហ ុននឹង្រខំានដល់រកុមររួសាររបស់ោត់ របសិនញបើោត់
មិនប្ឈប់ការតស ូមតិញទ។ រកុមហ ុនក៏ នចាប់ញផថើមផសពវផាយ កយេចាមអារា៉ាមអំពី
តំណាង្សហរមន៍ ញដើមផីបង្ខូេញករ ថិ៍ញ ម្ ោះរបស់ោត់។ 
 

េូរសណមថង្តួញោយញសងៀមសាង ត់តាមសាេ់ញរឿង្ខាង្ញលើញនោះ និង្តាមអវីណដលសហ-    
រមន៍ ញធវើញដើមផកីារ រែលួន។  អបកអាេញរបើរ ស់សញមលង្ ន ប៉ាុណនថមិនឲ្យនិយយញនោះញទ។ 

 
 

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី៣៖  ញមញរៀនទី១១ 
 

សាេ់ញរឿង្សរាប់រកុមទី៣ 
 

តំណាង្សហរមន៍កំពុង្ជួ្បរបជំុ្េរចាជាមួយតំណាង្រកុមហ ុន។ រកមុហ ុនញនោះេង់្
 នដីរបស់សហរមន៍ញដើមផីសាង្សង់្តំបន់អភិវឌណន៍ធំមួយ។ សហរមន៍យល់រពមចាក
ញេញ លុោះណាណតពួកោត់ទទួល នទីតំាង្សរាប់រស់ញៅលែ  ញោយានផធោះសណមផង្  និង្ 
អវីៗណដលពួកោត់រតូវការ។ រកុមហ ុនសនាផថល់អវីៗទំង្អស់ញនោះជូ្នពួកោត់ ប៉ាុណនថនិយយ
ថា សហរមន៍នឹង្រតូវរោុះញរ ើលំញៅោឌ នញេញញៅកាន់តំបន់តំាង្ទីលំញៅថមីកបុង្ញពលឥឡូវញនោះ 
ញហើយរតូវរស់ញៅញរកាមតង់្រហូតដល់ផធោះរតូវ នសាង្សង់្រេួ ដូេញនោះរកុមហ ុនអាេចាប់
ញផថើមញធវើការអភិវឌណ ន។ រកុមហ ុនសនាសាង្សង់្ផធោះលែៗ ជូ្នដល់សហរមន៍ ណដលផធោះ
ទំង្ញនោះធំ និង្លែជាង្ផធោះណដលពួកោត់កំពុង្រស់ញៅឥឡូវញនោះ។ ញរសនាថាផធោះញនោះនឹង្
រតូវ នសាង្សង់្រេួរាល់កបុង្រយៈញពល៦ណែ។ រកុមហ ុននិយយថា តំណាង្ទំង្អស់រតូវ
ណតេុោះហតទញលខាញលើឯកសារញៅកបុង្ញពលរបជំុ្ញនោះ ញបើមិនដូញចាប ោះញទ សហរមន៍នឹង្មិន
ទទួល នអវីញឡើយ។ 

សូមសណមថង្តួញោយញសងៀមសាង ត់តាមការរបជំុ្ញនោះ និង្តាមអវីណដលសហរមន៍ញធវើ
ញដើមផកីារ រែលួន។ អបកអាេញរបើរ ស់សញមលង្ ន ប៉ាុណនថមិនឲ្យនិយយញនោះញទ។ 

 



189សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី២៖ ញមញរៀនទី១១ 
 

សាេ់ញរឿង្សរាប់រកុមទី២ 
 

សហរមន៍មួយសទិតញៅណកផរទរពណដលសហរមន៍ញនោះញរបើ កបុង្ជី្វភាពរបចំាទថងញដើមផី
រកញសផៀង្អាហ្គរ ញឈើសរាប់ញធវើផធោះ និង្រកសាភ រញផសង្ៗញទៀត។ រកុមហ ុនមួយកំពុង្
ពាយមកាប់បំផ្ទល ញទរពញឈើ។ សហរមន៍ញនោះ នញធវើការតវា៉ា ញហើយ នអនុវតថយុទន      
សាស្តសថតស ូមតិជាញរេើនញលើក ដូេជាការនិយយតាមរបព័ននផសពវផាយព័ត៌ាន និង្ោក់
 កយបតថឹ ង្ញៅរោឌ ភិ លជាញដើម ។ រកុមហ ុនេង់្បំណបកសហរមន៍ញដើមផឲី្យសហរមន៍េុោះ
ញែាយ រេួប ជ្ូ នតំណាង្របស់ែលួនញៅញដើមផបំីភិតបំភ័យតំណាង្សហរមន៍។ រកុមហ ុន
រ ប់ញមដឹកនំសហរមន៍ថា រកុមហ ុននឹង្រខំានដល់រកុមររួសាររបស់ោត់ របសិនញបើោត់
មិនប្ឈប់ការតស ូមតិញទ។ រកុមហ ុនក៏ នចាប់ញផថើមផសពវផាយ កយេចាមអារា៉ាមអំពី
តំណាង្សហរមន៍ ញដើមផីបង្ខូេញករ ថិ៍ញ ម្ ោះរបស់ោត់។ 
 

េូរសណមថង្តួញោយញសងៀមសាង ត់តាមសាេ់ញរឿង្ខាង្ញលើញនោះ និង្តាមអវីណដលសហ-    
រមន៍ ញធវើញដើមផកីារ រែលួន។  អបកអាេញរបើរ ស់សញមលង្ ន ប៉ាុណនថមិនឲ្យនិយយញនោះញទ។ 

 
 

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី៣៖  ញមញរៀនទី១១ 
 

សាេ់ញរឿង្សរាប់រកុមទី៣ 
 

តំណាង្សហរមន៍កំពុង្ជួ្បរបជំុ្េរចាជាមួយតំណាង្រកុមហ ុន។ រកមុហ ុនញនោះេង់្
 នដីរបស់សហរមន៍ញដើមផីសាង្សង់្តំបន់អភិវឌណន៍ធំមួយ។ សហរមន៍យល់រពមចាក
ញេញ លុោះណាណតពួកោត់ទទួល នទីតំាង្សរាប់រស់ញៅលែ  ញោយានផធោះសណមផង្  និង្ 
អវីៗណដលពួកោត់រតូវការ។ រកុមហ ុនសនាផថល់អវីៗទំង្អស់ញនោះជូ្នពួកោត់ ប៉ាុណនថនិយយ
ថា សហរមន៍នឹង្រតូវរោុះញរ ើលំញៅោឌ នញេញញៅកាន់តំបន់តំាង្ទីលំញៅថមីកបុង្ញពលឥឡូវញនោះ 
ញហើយរតូវរស់ញៅញរកាមតង់្រហូតដល់ផធោះរតូវ នសាង្សង់្រេួ ដូេញនោះរកុមហ ុនអាេចាប់
ញផថើមញធវើការអភិវឌណ ន។ រកុមហ ុនសនាសាង្សង់្ផធោះលែៗ ជូ្នដល់សហរមន៍ ណដលផធោះ
ទំង្ញនោះធំ និង្លែជាង្ផធោះណដលពួកោត់កំពុង្រស់ញៅឥឡូវញនោះ។ ញរសនាថាផធោះញនោះនឹង្
រតូវ នសាង្សង់្រេួរាល់កបុង្រយៈញពល៦ណែ។ រកុមហ ុននិយយថា តំណាង្ទំង្អស់រតូវ
ណតេុោះហតទញលខាញលើឯកសារញៅកបុង្ញពលរបជំុ្ញនោះ ញបើមិនដូញចាប ោះញទ សហរមន៍នឹង្មិន
ទទួល នអវីញឡើយ។ 

សូមសណមថង្តួញោយញសងៀមសាង ត់តាមការរបជំុ្ញនោះ និង្តាមអវីណដលសហរមន៍ញធវើ
ញដើមផកីារ រែលួន។ អបកអាេញរបើរ ស់សញមលង្ ន ប៉ាុណនថមិនឲ្យនិយយញនោះញទ។ 

 



190 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

យទុធសាស្រេតចរចារបេេ់ហគមន៍ 
 
លទធផលទទលួាន 
 

បនធ ប់ពី នប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះ អបកេូលរមួនឹង្៖ 
១. ដឹង្ថា អវីជាយុទនសាស្តសថេរចារបស់សហរមន៍ 
២. ដឹង្រញបៀបញរបើរ ស់វធីិសាស្តសថទំង្អស់សរាប់ការេរចាណដល ន

 ពិភាកាញៅកបុង្ញសៀវញៅញនោះញដើមផញីរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថេរចា 
៣. យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការេូលរមួញោយរបជាសហរមន៍ទំង្មូល កបុង្
ការបញង្ាើតយុទនសាស្តសថេរចា 

៤.  ដឹង្រញបៀបេរចាញោយការញរបើរ ស់យុទនសាស្តសថេរចា។ 
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យទុធសាស្រេតចរចារបេេ់ហគមន៍ 
 
លទធផលទទលួាន 
 

បនធ ប់ពី នប ច្ ប់ជំ្ពូកញនោះ អបកេូលរមួនឹង្៖ 
១. ដឹង្ថា អវីជាយុទនសាស្តសថេរចារបស់សហរមន៍ 
២. ដឹង្រញបៀបញរបើរ ស់វធីិសាស្តសថទំង្អស់សរាប់ការេរចាណដល ន

 ពិភាកាញៅកបុង្ញសៀវញៅញនោះញដើមផញីរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថេរចា 
៣. យល់ដឹង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការេូលរមួញោយរបជាសហរមន៍ទំង្មូល កបុង្
ការបញង្ាើតយុទនសាស្តសថេរចា 

៤.  ដឹង្រញបៀបេរចាញោយការញរបើរ ស់យុទនសាស្តសថេរចា។ 
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កំតត់សាគ ល់៖ ញមញរៀនញនោះរតូវការរយៈញពលរបណហល៥ញា៉ាង្។ វាអាេញរបើញពលញរេើនជាង្
ញនោះសរាប់រកុមែលោះ។ អបករបណហលជាេង់្បញរង្ៀនញមញរៀនញនោះរយៈញពលមួយទថងញពញ ឬ
កនលោះទថងពីរដង្។ អបកចំា េ់រតូវញរៀបេំណផនការ ញៅញពលអបកសរាក ឬញពលទទួលទន
អាហ្គរទថងរតង់្ ញពលបញរង្ៀនញមញរៀនញនោះ។ 
 
ជំ្ហ្គនទី១. ការបំផុសរំនិតអំពីវធីិសាស្តសថទំង្អស់សរាប់ការេរចា 
 

 សំុឲ្យអបកេូលរមួរិតអំពីព័ត៌ានទំង្អស់ ណដលពួកោត់ នពិភាកាញៅកបុង្
សិកាខ សាោសថីពីការេរចាញនោះ។ សំុឲ្យពួកោត់រិតអំពីវធីិសាស្តសថ និង្រំនិតទំង្
អស់សរាប់ញរតៀមែលួនេូលរមួរបជំុ្េរចា ពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់ែលួន និង្អបក
េរចារបកបញោយរបសិទនភាព។ 

 

 សំុឲ្យអបកេូលរមួរ ប់ញ ម្ ោះ ឬញរៀបរាប់វធីិសាស្តសថ និង្រំនិតនន។ អបកអាេ
ញសបើឲ្យអបកេូលរមួរិតអំពីវធីិសាស្តសថ ឬរំនិតមួយណដលពួកោត់ នញរៀន ឬសំុឲ្យ
អបកេូលរមួញលើកទដ របសិនញបើពួកោត់អាេរិតញ ើញវធីិសាស្តសថ ឬរំនិតណា   
មួយ។ 

 

 ញៅញពលណដលអបកេូលរមួពនយល់អំពីវធីិសាស្តសថ ឬរំនិតញនោះសូមសរញសរញៅ
ញលើកាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ។ 

 

 
 
 
 
 

ជំ្ហ្គនទី១០. សញង្ខប ៣០ នទី 

េរបុ៖  របណហល៥ញា៉ាង្ 

សមសរៀនទី១២៖ ការអនុវតត ការចរចា 
សោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្ នយល់ដឹង្ថា អវីជាយុទនសាស្តសថេរចារបស់
សហរមន៍ និង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការេូលរមួរបស់របជាសហរមន៍ទំង្
មូល។ អបកេូលរមួនឹង្ នដឹង្អំពីរញបៀបញរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថេរចា
របស់សហរមន៍ និង្រញបៀបញរបើរ ស់យុទនសាស្តសថកបុង្ការេរចារបកបញោយ
របសិទនភាព។ 
 

សាភ រៈ៖ កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១ ទី២ ទី៣ និង្ទី៤។ 
 

វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការបំផុសរំនិត ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់ ការញរតៀមែលួនរបស់រកុម និង្
ការេរចា។ 
 

ដំសណើ រការ រយៈសពល 
(គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ការបំផុសរំនិតអំពីវធីិសាស្តសថទំង្អស់សរាប់ការេរចា ១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ទី២ ៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. ពនយល់អំពីសកមមភាព និង្ការណបង្ណេកអបកេូលរមួ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. រកមុញរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថេរចា ៦០-៩០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥. រកមុ េរចា (ការរបជំុ្ញលើកទី១) ៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦. រកមុ ញរៀបេំណផនការរបជំុ្េរចា ញលើកទី២ ៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៧. រកុម េរចា (ការរបជំុ្ញលើកទី២) ៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៨. ការពិភាកាអំពីការេរចាខាង្ញលើ ១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៩. ការពិភាកាអំពីការអនុវតថវធីិសាស្តសថតស ូមតិ និង្ការការ
 រសហរមន៍ 

២០ នទី 



193សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

 
កំតត់សាគ ល់៖ ញមញរៀនញនោះរតូវការរយៈញពលរបណហល៥ញា៉ាង្។ វាអាេញរបើញពលញរេើនជាង្
ញនោះសរាប់រកុមែលោះ។ អបករបណហលជាេង់្បញរង្ៀនញមញរៀនញនោះរយៈញពលមួយទថងញពញ ឬ
កនលោះទថងពីរដង្។ អបកចំា េ់រតូវញរៀបេំណផនការ ញៅញពលអបកសរាក ឬញពលទទួលទន
អាហ្គរទថងរតង់្ ញពលបញរង្ៀនញមញរៀនញនោះ។ 
 
ជំ្ហ្គនទី១. ការបំផុសរំនិតអំពីវធីិសាស្តសថទំង្អស់សរាប់ការេរចា 
 

 សំុឲ្យអបកេូលរមួរិតអំពីព័ត៌ានទំង្អស់ ណដលពួកោត់ នពិភាកាញៅកបុង្
សិកាខ សាោសថីពីការេរចាញនោះ។ សំុឲ្យពួកោត់រិតអំពីវធីិសាស្តសថ និង្រំនិតទំង្
អស់សរាប់ញរតៀមែលួនេូលរមួរបជំុ្េរចា ពរងឹ្ង្ញោលជំ្ហររបស់ែលួន និង្អបក
េរចារបកបញោយរបសិទនភាព។ 

 

 សំុឲ្យអបកេូលរមួរ ប់ញ ម្ ោះ ឬញរៀបរាប់វធីិសាស្តសថ និង្រំនិតនន។ អបកអាេ
ញសបើឲ្យអបកេូលរមួរិតអំពីវធីិសាស្តសថ ឬរំនិតមួយណដលពួកោត់ នញរៀន ឬសំុឲ្យ
អបកេូលរមួញលើកទដ របសិនញបើពួកោត់អាេរិតញ ើញវធីិសាស្តសថ ឬរំនិតណា   
មួយ។ 

 

 ញៅញពលណដលអបកេូលរមួពនយល់អំពីវធីិសាស្តសថ ឬរំនិតញនោះសូមសរញសរញៅ
ញលើកាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ។ 

 

 
 
 
 
 

ជំ្ហ្គនទី១០. សញង្ខប ៣០ នទី 

េរបុ៖  របណហល៥ញា៉ាង្ 

សមសរៀនទី១២៖ ការអនុវតត ការចរចា 
សោលបំណង៖ អបកេូលរមួនឹង្ នយល់ដឹង្ថា អវីជាយុទនសាស្តសថេរចារបស់
សហរមន៍ និង្អំពីសារៈសំខាន់ទនការេូលរមួរបស់របជាសហរមន៍ទំង្
មូល។ អបកេូលរមួនឹង្ នដឹង្អំពីរញបៀបញរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថេរចា
របស់សហរមន៍ និង្រញបៀបញរបើរ ស់យុទនសាស្តសថកបុង្ការេរចារបកបញោយ
របសិទនភាព។ 
 

សាភ រៈ៖ កាថ រញែៀន ឬរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ហវឺត ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១ ទី២ ទី៣ និង្ទី៤។ 
 

វធីិសាស្តសថញរបើរ ស់៖ ការបំផុសរំនិត ការពិភាកាញៅកបុង្ថាប ក់ ការញរតៀមែលួនរបស់រកុម និង្
ការេរចា។ 
 

ដំសណើ រការ រយៈសពល 
(គិតជានទី) 

ជំ្ហ្គនទី១. ការបំផុសរំនិតអំពីវធីិសាស្តសថទំង្អស់សរាប់ការេរចា ១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ទី២ ៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៣. ពនយល់អំពីសកមមភាព និង្ការណបង្ណេកអបកេូលរមួ ១៥ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៤. រកមុញរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថេរចា ៦០-៩០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៥. រកមុ េរចា (ការរបជំុ្ញលើកទី១) ៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៦. រកមុ ញរៀបេំណផនការរបជំុ្េរចា ញលើកទី២ ៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៧. រកុម េរចា (ការរបជំុ្ញលើកទី២) ៣០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៨. ការពិភាកាអំពីការេរចាខាង្ញលើ ១០ នទី 

ជំ្ហ្គនទី៩. ការពិភាកាអំពីការអនុវតថវធីិសាស្តសថតស ូមតិ និង្ការការ
 រសហរមន៍ 

២០ នទី 

 
    
  
    
   
  
 
     

 



194 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

 ញតើអបកផថល់សំញតើ ដំបូង្ប៉ាុនម ន? 
 

 ២.  វធីិណដលអបកនឹង្ញរបើរ ស់ការតស ូមតិ ញដើមផីបញង្ាើនកំោងំ្របស់អបក និង្ពរងឹ្ង្
ញោលជំ្ហររបស់អបក៖ 

 ញតើានភារី ក់ព័ននសំខាន់ៗណាែលោះណដលអាេានឥទនិពលញលើសាទ នភាព
ញនោះ? 

 ញតើអបកនឹង្អនុវតថការតស ូមតិកបុង្យុទនសាស្តសថរបស់អបកញទ? របសិនញបើ អនុវតថ 
ញតើអបកអនុវតថការតស ូមតិរបញភទណា? 

 ញតើអបកនឹង្រតូវការជំ្នួយោំរទពីអបកដទទញទ? របសិនញបើរតូវការ ញតើនរណាែលោះ 
ញហើយញោយរញបៀបណា? 

 ញតើអបកនឹង្និយយជាមួយភារីាខ ង្ញទៀតដូេញមថេ?ញតើទំរង់្ទនការនិយយ
ញោយផ្ទធ ល់ ឬរបញយលណបបណាណដលអបកនឹង្ញរបើ? 

 

៣. រញបៀបណដលអបកការ រេំញ ោះការញ កបញញ្ញឆ ត និង្លផិេកលណដលញរអនុវតថ ញដើមផី
បំណបកសហរមន៍។ 
 

 ញតើភារីាខ ង្ញទៀតអាេអនុវតថលផិេកល និង្ការញ កបញញ្ញឆ តអវីែលោះ? 
 ញតើអបករបផរីតូវការ រសហរមន៍របស់អបកញោយរញបៀបណា? 

 

ែតៈណដលអបកកំពុង្ញរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថ យកលែរតូវញធវើប ជ្ ីព័ត៌ានណដល
អបករតូវការ និង្រញបៀបណដលអបករតូវរកព័ត៌ានញនោះ។ ញៅញពលណដលអបកទទួល នព័ត៌ាន
ថមីៗ អបកអាេញរបើរ ស់វាញដើមផញីរៀបេំ ឬបថូរយុទនសាស្តសថរបស់អបក។ ញនោះានន័យថា        
យុទនសាស្តសថកបុង្ការេរចាអាេផ្ទល ស់បថូរររប់ញពល ញៅញពលណដលានព័ត៌ានថមីៗ ឬសាទ ន
ភាពផ្ទល ស់បថូរ។ 
 

២. ការសរៀបចថំ្ផនការយទុធសាស្រេតចរចាេរមាប់េហគមន៍ 
 

របសិនញបើសាទ នភាពណាមួយញធវើឲ្យប៉ាោះ ល់សហរមន៍ទំង្មូល វាសំខាន់ណាស់
ណដលសហរមន៍របស់អបករតូវញរៀបេំការរបជំុ្ញរេើនញលើក ញដើមផពិីភាការាល់បញ្ញា ទំង្អស់
ញនោះ និង្ញដើមផញីរៀបេំយុទនសាស្តសថេរចា។ អបករួរបនថញរៀបេំការរបជំុ្ញទៀង្ទត់ ញដើមផពិីភាកា
ថាញតើយុទនសាស្តសថេរចាញនោះដំញតើ រការ នលែដល់ករមិតណា ពិភាកាអំពីព័ត៌ានថមីៗ និង្

ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ទី២ 
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 អវីជាយុទនសាស្តសថទនការេរចា និង្ព័ត៌ានទំង្អស់ណដល នញរៀបេំ 
 ែតៈណដលពួកោត់ញរៀបេំយុទនសាស្តសថ យកលែរតូវញធវើប ជ្ ីព័ត៌ានណដលពួក
ោត់រតូវការ និង្ថា ញតើពួកោត់រតូវរកវាញោយរញបៀបណា 

 ញៅញពលណដលពួកោត់ទទួល នព័ត៌ានថមីៗ ពួកោត់រួរញរបើវាញដើមផញីរៀបេំ ឬ 
បថូរយុទនសាស្តសថ 

 ការញរៀបេំយុទនសាស្តសថញនោះរួរានការេូលរមួពីសហរមន៍ទំង្មូល ដូេជា
តាមរយៈការរបជំុ្សហរមន៍ជាញទៀង្ទត់។ 

 
១. សតើយទុធសាស្រេតចរចាជាអវី? 
 

យុទនសាស្តសថេរចារឺជាណផនការណដលោក់ញេញនូវ៖ 
 

 ១. ព័ត៌ានអំពីសាទ នភាព ភារីទំង្សង្ខាង្ និង្ជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពម
ញរពៀង្។ 

 

 ញតើភារីេូលរមួេរចាាននរណាែលោះ? 
 ញតើការេរចាញនោះនិយយអំពីសាទ នភាពអវី? 
 ញតើផលរបញយជ្ន៍ភារីទំង្សង្ខាង្ានអវីែលោះ ? 
 ញតើបញ្ញា ទំង្អស់ានអវីែលោះណដលរបផរីតូវញលើកយកមកពិភាកាញៅកបុង្ការ

េរចា? 
 ញតើ ករតីសិកាណដលស្សញដៀង្ោប នឹង្ញរឿង្របស់សហរមន៍អបក េាប់ និង្សិទនិ

ណដល ក់ព័ននានអវីែលោះ? 
 ញតើានជ្ញរមើសអវីែលោះណដលអាេនំឲ្យានការរពមញរពៀង្ និង្ញតើេំតុេអវីណដល

អាេនំឲ្យានការរពមញរពៀង្? 
 ញតើការរពមញរពៀង្ណដលអាេញកើតានរបញសើរបំផុតរឺអវី ញហើយការរពមញរពៀង្

អបផបរាណដលអបកនឹង្ទទួលយករឺអវី? 



195សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

 ញតើអបកផថល់សំញតើ ដំបូង្ប៉ាុនម ន? 
 

 ២.  វធីិណដលអបកនឹង្ញរបើរ ស់ការតស ូមតិ ញដើមផីបញង្ាើនកំោងំ្របស់អបក និង្ពរងឹ្ង្
ញោលជំ្ហររបស់អបក៖ 

 ញតើានភារី ក់ព័ននសំខាន់ៗណាែលោះណដលអាេានឥទនិពលញលើសាទ នភាព
ញនោះ? 

 ញតើអបកនឹង្អនុវតថការតស ូមតិកបុង្យុទនសាស្តសថរបស់អបកញទ? របសិនញបើ អនុវតថ 
ញតើអបកអនុវតថការតស ូមតិរបញភទណា? 

 ញតើអបកនឹង្រតូវការជំ្នួយោំរទពីអបកដទទញទ? របសិនញបើរតូវការ ញតើនរណាែលោះ 
ញហើយញោយរញបៀបណា? 

 ញតើអបកនឹង្និយយជាមួយភារីាខ ង្ញទៀតដូេញមថេ?ញតើទំរង់្ទនការនិយយ
ញោយផ្ទធ ល់ ឬរបញយលណបបណាណដលអបកនឹង្ញរបើ? 

 

៣. រញបៀបណដលអបកការ រេំញ ោះការញ កបញញ្ញឆ ត និង្លផិេកលណដលញរអនុវតថ ញដើមផី
បំណបកសហរមន៍។ 
 

 ញតើភារីាខ ង្ញទៀតអាេអនុវតថលផិេកល និង្ការញ កបញញ្ញឆ តអវីែលោះ? 
 ញតើអបករបផរីតូវការ រសហរមន៍របស់អបកញោយរញបៀបណា? 

 

ែតៈណដលអបកកំពុង្ញរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថ យកលែរតូវញធវើប ជ្ ីព័ត៌ានណដល
អបករតូវការ និង្រញបៀបណដលអបករតូវរកព័ត៌ានញនោះ។ ញៅញពលណដលអបកទទួល នព័ត៌ាន
ថមីៗ អបកអាេញរបើរ ស់វាញដើមផញីរៀបេំ ឬបថូរយុទនសាស្តសថរបស់អបក។ ញនោះានន័យថា        
យុទនសាស្តសថកបុង្ការេរចាអាេផ្ទល ស់បថូរររប់ញពល ញៅញពលណដលានព័ត៌ានថមីៗ ឬសាទ ន
ភាពផ្ទល ស់បថូរ។ 
 

២. ការសរៀបចំថ្ផនការយទុធសាស្រេតចរចាេរមាប់េហគមន៍ 
 

របសិនញបើសាទ នភាពណាមួយញធវើឲ្យប៉ាោះ ល់សហរមន៍ទំង្មូល វាសំខាន់ណាស់
ណដលសហរមន៍របស់អបករតូវញរៀបេំការរបជំុ្ញរេើនញលើក ញដើមផពិីភាការាល់បញ្ញា ទំង្អស់
ញនោះ និង្ញដើមផញីរៀបេំយុទនសាស្តសថេរចា។ អបករួរបនថញរៀបេំការរបជំុ្ញទៀង្ទត់ ញដើមផពិីភាកា
ថាញតើយុទនសាស្តសថេរចាញនោះដំញតើ រការ នលែដល់ករមិតណា ពិភាកាអំពីព័ត៌ានថមីៗ និង្

ជំ្ហ្គនទី២. ការណតនំអំពីព័ត៌ានញៅកបុង្ណផបកទី១ និង្ទី២ 
 

វាានសារៈសំខាន់ណាស់ណដលអបកេូលរមួរតវូយល់ដឹង្ថា៖ 
 

 អវីជាយុទនសាស្តសថទនការេរចា និង្ព័ត៌ានទំង្អស់ណដល នញរៀបេំ 
 ែតៈណដលពួកោត់ញរៀបេំយុទនសាស្តសថ យកលែរតូវញធវើប ជ្ ីព័ត៌ានណដលពួក
ោត់រតូវការ និង្ថា ញតើពួកោត់រតូវរកវាញោយរញបៀបណា 

 ញៅញពលណដលពួកោត់ទទួល នព័ត៌ានថមីៗ ពួកោត់រួរញរបើវាញដើមផញីរៀបេំ ឬ 
បថូរយុទនសាស្តសថ 

 ការញរៀបេំយុទនសាស្តសថញនោះរួរានការេូលរមួពីសហរមន៍ទំង្មូល ដូេជា
តាមរយៈការរបជំុ្សហរមន៍ជាញទៀង្ទត់។ 

 
១. សតើយទុធសាស្រេតចរចាជាអវី? 
 

យុទនសាស្តសថេរចារឺជាណផនការណដលោក់ញេញនូវ៖ 
 

 ១. ព័ត៌ានអំពីសាទ នភាព ភារីទំង្សង្ខាង្ និង្ជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពម
ញរពៀង្។ 

 

 ញតើភារីេូលរមួេរចាាននរណាែលោះ? 
 ញតើការេរចាញនោះនិយយអំពីសាទ នភាពអវី? 
 ញតើផលរបញយជ្ន៍ភារីទំង្សង្ខាង្ានអវីែលោះ ? 
 ញតើបញ្ញា ទំង្អស់ានអវីែលោះណដលរបផរីតូវញលើកយកមកពិភាកាញៅកបុង្ការ

េរចា? 
 ញតើ ករតីសិកាណដលស្សញដៀង្ោប នឹង្ញរឿង្របស់សហរមន៍អបក េាប់ និង្សិទនិ

ណដល ក់ព័ននានអវីែលោះ? 
 ញតើានជ្ញរមើសអវីែលោះណដលអាេនំឲ្យានការរពមញរពៀង្ និង្ញតើេំតុេអវីណដល

អាេនំឲ្យានការរពមញរពៀង្? 
 ញតើការរពមញរពៀង្ណដលអាេញកើតានរបញសើរបំផុតរឺអវី ញហើយការរពមញរពៀង្

អបផបរាណដលអបកនឹង្ទទួលយករឺអវី? 
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របសិនញបើអបកេូលរមួមកពីសហរមន៍ញរេើនែុសៗោប  អបករួរញរបើរ ស់ករតី
សិកាណដល នផថល់ឲ្យញនោះ។ របសិនញបើអបកេូលរមួទំង្អស់មកពីសហរមន៍
ណតមួយ អបកអាេសញរមេេិតថញរបើរ ស់ករតីសិកាញនោះ ឬសាទ នភាពរបស់សហ
រមន៍ផ្ទធ ល់ 
 

 ពនយល់ថា ឥឡូវញនោះអបកេូលរមួានឱកាសញរបើរ ស់ព័ត៌ានទំង្អស់ និង្
ជំ្នញថមីៗ ណដលពួកោត់ នញរៀនញៅកបុង្សិកាខ សាោ ញដើមផកីាល យជាអបកេរចា
ានរបសិទនភាព។ ពួកោត់នឹង្ានឱកាសកបុង្ការញរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថ
េរចាសរាប់សហរមន៍ ញហើយបនធ ប់មកញធវើការេរចាណតមថង្។ 

 

 របសិនញបើ អបកសញរមេេិតថញរបើរ ស់សាទ នភាពរបស់សហរមន៍ផ្ទធ ល់ ដូញេបោះ
សូមអបកពនយល់ថា ពួកោត់រតូវញរៀបេំយុទនសាស្តសថេរចាសរាប់សហរមន៍ 
បនធ ប់មកញធវើការេរចាអំពីសាទ នភាពពិតរបស់សហរមន៍។ សកមមភាពែលោះ ពួក
ញរ នញធវើតំាង្ពីញដើមញមញរៀន អាេជួ្យពួកញរ កបុង្ការបញង្ាើតតយុទនសាស្តសថកបុង្
ការេរចារបស់ពួកញរ រមួទំង្ញដើមញឈើទនការេរចាទនញមញរៀនទី៣ និង្ប ជ្ ី
ជ្ញរមើសញផសង្ៗទនការរពមញរពៀង្កបុង្ញមញរៀនទី៤។ 

 

 របសិនញបើអបកសញរមេញរបើរ ស់ករតីសិកាវញិ ឥឡូវញនោះអបកអាេអានករតី
សិកាញនោះដូេខាង្ញរកាម៖ 

ករតីសិកាសថពីីការេរចា៖   ផលូវញៅញែតថកំពត 

សាោរាជ្ធានីភបំញពញ រមភថា ានការកកសធោះេរាេរត៍ខាល ំង្ណាស់ញៅតាមផលូវ
ញៅកាន់អាកាសយនោឌ ន។ សាោរកុង្ញជ្ឿថា បញ្ញា មួយណផបករឺថា ញនោះរឺជាផលូវណតមួយ 
ណដលរបជាពលរដឌជាញរេើនញរបើរ ស់សរាប់ញធវើដំញតើ រញៅញែតថតាណកវផង្ និង្ញែតថកំពត
ផង្។ សាោរាជ្ធានី នសញរមេសាទ បនផលូវទី២មួយណែសញទៀតជំុ្វញិអាកាសយនោឌ ន 
ដូញេបោះរថយនថណដលញធវើដំញតើ រញៅញែតថតាណកវ និង្ញែតថកំពតមិនញបើកបរតាមផលូវអាកាស
យនោឌ នញទៀតញឡើយ។ 

ញដើមផីសាទ បនផលូវញនោះ ន សាោរាជ្ធានីរតូវយកដីមួយេំនួនញៅណប៉ាកខាង្ញជ្ើង្ទន
ផលូវអាកាសយនោឌ ន។ រកុមវសិវកររបស់រោឌ ភិ ល នសញរមេថា ផលូវកាត់រតង់្បំផុត រឺ

ពិភាកាថា ញតើដល់ញពលរតូវអនុវតថរំនិត ឬវធីិសាស្តសថថមីៗញហើយឬញៅ។ 
 

របសិនញបើ របជាសហរមន៍របស់អបកទំង្អស់េូលរមួកបុង្ការញរៀបេំណផនការញនោះ
ញពលញនោះសហរមន៍របស់អបកកាន់ណតរបួរមួសាមរគីោប  នលែ និង្និយយញោយាន
សំញឡង្ឯកភាពណតមួយញដើមផញីធវើឲ្យញោលជំ្ហររបស់អបកកាន់ណតរងឹ្ាំ។ 
 

វាសំខាន់ណាស់ណដលអបករតូវណតញរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថរបស់អបក ឲ្យ នញលឿន
តំាង្ពីដំបូង្តាមណតអាេញធវើញៅ ន រឺញធវើណផនការញនោះភាល មញៅញពលណដលអបក នឮថា ាន
ញរេង់្យកដី ផធោះ សហរមន៍ ឬធនធានធមមជាតិរបស់អបក។ កាលណាអបកានញពលកាន់ណត
ញរេើនកបុង្ការញរៀបេំណផនការ និង្អនុវតថយុទនសាស្តសថរបស់អបក ញពលញនោះអបកក៏នឹង្កាន់ណត
ានរបសិទនភាពកបុង្ការទទួល នលទនផលណដលអបកញពញេិតថណដរ។ 

 
 
ជំ្ហ្គនទី៣. ពនយល់អំពីសកមមភាព និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួ 
 

 មុនញពលចាប់ញផថើមបញរង្ៀនញមញរៀនញនោះ សូមសញរមេថា ញតើអបករតូវញរបើរ ស់
ករតីសិកា ណដល នផថល់ជូ្នញៅកបុង្ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី២និង្ទី៣ ឬ
ក៏ញរបើរ ស់សាទ នភាព ញៅកបុង្សហរមន៍ផ្ទធ ល់សរាប់សកមមភាពញនោះ។ 
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របសិនញបើអបកេូលរមួមកពីសហរមន៍ញរេើនែុសៗោប  អបករួរញរបើរ ស់ករតី
សិកាណដល នផថល់ឲ្យញនោះ។ របសិនញបើអបកេូលរមួទំង្អស់មកពីសហរមន៍
ណតមួយ អបកអាេសញរមេេិតថញរបើរ ស់ករតីសិកាញនោះ ឬសាទ នភាពរបស់សហ
រមន៍ផ្ទធ ល់ 
 

 ពនយល់ថា ឥឡូវញនោះអបកេូលរមួានឱកាសញរបើរ ស់ព័ត៌ានទំង្អស់ និង្
ជំ្នញថមីៗ ណដលពួកោត់ នញរៀនញៅកបុង្សិកាខ សាោ ញដើមផកីាល យជាអបកេរចា
ានរបសិទនភាព។ ពួកោត់នឹង្ានឱកាសកបុង្ការញរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថ
េរចាសរាប់សហរមន៍ ញហើយបនធ ប់មកញធវើការេរចាណតមថង្។ 

 

 របសិនញបើ អបកសញរមេេិតថញរបើរ ស់សាទ នភាពរបស់សហរមន៍ផ្ទធ ល់ ដូញេបោះ
សូមអបកពនយល់ថា ពួកោត់រតូវញរៀបេំយុទនសាស្តសថេរចាសរាប់សហរមន៍ 
បនធ ប់មកញធវើការេរចាអំពីសាទ នភាពពិតរបស់សហរមន៍។ សកមមភាពែលោះ ពួក
ញរ នញធវើតំាង្ពីញដើមញមញរៀន អាេជួ្យពួកញរ កបុង្ការបញង្ាើតតយុទនសាស្តសថកបុង្
ការេរចារបស់ពួកញរ រមួទំង្ញដើមញឈើទនការេរចាទនញមញរៀនទី៣ និង្ប ជ្ ី
ជ្ញរមើសញផសង្ៗទនការរពមញរពៀង្កបុង្ញមញរៀនទី៤។ 

 

 របសិនញបើអបកសញរមេញរបើរ ស់ករតីសិកាវញិ ឥឡូវញនោះអបកអាេអានករតី
សិកាញនោះដូេខាង្ញរកាម៖ 

ករតីសិកាសថពីីការេរចា៖   ផលូវញៅញែតថកំពត 

សាោរាជ្ធានីភបំញពញ រមភថា ានការកកសធោះេរាេរត៍ខាល ំង្ណាស់ញៅតាមផលូវ
ញៅកាន់អាកាសយនោឌ ន។ សាោរកុង្ញជ្ឿថា បញ្ញា មួយណផបករឺថា ញនោះរឺជាផលូវណតមួយ 
ណដលរបជាពលរដឌជាញរេើនញរបើរ ស់សរាប់ញធវើដំញតើ រញៅញែតថតាណកវផង្ និង្ញែតថកំពត
ផង្។ សាោរាជ្ធានី នសញរមេសាទ បនផលូវទី២មួយណែសញទៀតជំុ្វញិអាកាសយនោឌ ន 
ដូញេបោះរថយនថណដលញធវើដំញតើ រញៅញែតថតាណកវ និង្ញែតថកំពតមិនញបើកបរតាមផលូវអាកាស
យនោឌ នញទៀតញឡើយ។ 

ញដើមផីសាទ បនផលូវញនោះ ន សាោរាជ្ធានីរតូវយកដីមួយេំនួនញៅណប៉ាកខាង្ញជ្ើង្ទន
ផលូវអាកាសយនោឌ ន។ រកុមវសិវកររបស់រោឌ ភិ ល នសញរមេថា ផលូវកាត់រតង់្បំផុត រឺ

ពិភាកាថា ញតើដល់ញពលរតូវអនុវតថរំនិត ឬវធីិសាស្តសថថមីៗញហើយឬញៅ។ 
 

របសិនញបើ របជាសហរមន៍របស់អបកទំង្អស់េូលរមួកបុង្ការញរៀបេំណផនការញនោះ
ញពលញនោះសហរមន៍របស់អបកកាន់ណតរបួរមួសាមរគីោប  នលែ និង្និយយញោយាន
សំញឡង្ឯកភាពណតមួយញដើមផញីធវើឲ្យញោលជំ្ហររបស់អបកកាន់ណតរងឹ្ាំ។ 
 

វាសំខាន់ណាស់ណដលអបករតូវណតញរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថរបស់អបក ឲ្យ នញលឿន
តំាង្ពីដំបូង្តាមណតអាេញធវើញៅ ន រឺញធវើណផនការញនោះភាល មញៅញពលណដលអបក នឮថា ាន
ញរេង់្យកដី ផធោះ សហរមន៍ ឬធនធានធមមជាតិរបស់អបក។ កាលណាអបកានញពលកាន់ណត
ញរេើនកបុង្ការញរៀបេំណផនការ និង្អនុវតថយុទនសាស្តសថរបស់អបក ញពលញនោះអបកក៏នឹង្កាន់ណត
ានរបសិទនភាពកបុង្ការទទួល នលទនផលណដលអបកញពញេិតថណដរ។ 

 
 
ជំ្ហ្គនទី៣. ពនយល់អំពីសកមមភាព និង្ណបង្ណេកអបកេូលរមួ 
 

 មុនញពលចាប់ញផថើមបញរង្ៀនញមញរៀនញនោះ សូមសញរមេថា ញតើអបករតូវញរបើរ ស់
ករតីសិកា ណដល នផថល់ជូ្នញៅកបុង្ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី២និង្ទី៣ ឬ
ក៏ញរបើរ ស់សាទ នភាព ញៅកបុង្សហរមន៍ផ្ទធ ល់សរាប់សកមមភាពញនោះ។ 

 
    
  
    
   
  
 
     

 



198 សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

 ញរកាយពីញនោះមករកុមទំង្ពីររតូវញបើកកិេចរបជំុ្េរចា។ រកុមនីមួយៗរបផីេង្ចំា
ថា រកុម នរតូវញរជ្ើសញរ ើសអបកណដលរតូវញឡើង្និយយញៅញពលេរចា។ 

 

 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាពីររកុម ញោយរកុមទី១ានអបកេូលរមួញរេើន ញហើយរកុម
ទី២ានណតរ ំ ឬរ ំមួយនក់ណតប៉ាុញណាត ោះ។ ណេកឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១ 
ញៅរកុមទី១ និង្ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី២ញៅ រកមុទី២ របសិនញបើអបកញរបើ
រ ស់ករតីសិកា។ 

  ណេកឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី៣ញៅរកុមទំង្ពីរ។ 
 

 រតូវរ កដថា រកុមទំង្ពីរានកណនលង្ញោយណឡកពីោប  ញដើមផញីធវើការងារញនោះ ញធវើ
ដូញេបោះរកុមអាេរកាណផនការរបស់ែលួនជាសាង ត់។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៤. រកុមញរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថេរចា  
 

 រតូវរ កដថា ររប់ោប យល់អំពីការណតនំ និង្ភារកិេចរបស់ែលួន។ របសិនញបើ
ានអបកមិនអាេអាន នញទ សូមឲ្យនរណាាប ក់អានឯកសារសរាប់ណេកជូ្ន 
តាមរកុមញរៀង្ៗែលួន។ 
 

 ញលើកទឹកេិតថរកុមឲ្យញរបើរ ស់ “តារាង្យុទនសាស្តសថេរចា” ណដលណតនំពួកោត់
អំពីការញរៀបេំណផនការតំាង្ពីញដើមរហូតដល់េប់។ អបករបណហលជារតូវការការ
ពនយល់អំពីរញបៀបញរបើរ ស់តារាង្ញនោះ។ ពួកោត់រួរេមលង្របអប់តារាង្កិេចការ
ញៅញលើរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ញហើយបំញពញព័ត៌ានកបុង្របអប់ញនោះ។ របសិនញបើ អបក
េូលរមួភារញរេើនមិនអាេអាន និង្សរញសរ នញទ ពួកោត់អាេញរៀបេំណផនការ
យុទនសាស្តសថេរចារបស់ែលួនញោយការនិយយ ការរូររបូភាព ឬតាមមញធា យ
ញផសង្ៗញទៀតណដលពួកោត់រិតថាានរបញយជ្ន៍។ 
 

 យកលែរតូវេំណាយញពលញៅជាមួយរកុម និង្រតូវរ កដថា ពួកោត់ដឹង្ថារតូវ
ញធវើអវី រពមទំង្ញឆ្លើយសំតួរណដលពួកោត់សួរ។ យកលែរតូវញលើកទឹកេិតថពួក
ោត់បនថញៅសំតួរបនធ ប់ របសិនញបើពួកោត់េំណាយញពលយូរញពកញលើេំតុេ
ណាមួយ។ 

រតូវញធវើកាត់តាមដីញៅកបុង្សងាា ត់ញចាមញៅ។ ញនោះានន័យថា ផធោះរបជាពលរដឌរបណហល
២៥០ររួសារញៅកបុង្សហរមន៍មួយ រតូវវាយកញមធេញចាលញដើមផីានកណនលង្ររប់រោន់
សរាប់សាទ បនផលូវថមីញនោះ។ 

េាប់កមពុជាអនុញ្ញដ តឲ្យរោឌ ភិ លយកដីពីរបជាពលរដឌ សរាប់រញរាង្ណដល
ផឋល់ផលរបញយជ្ន៍សរាប់សាធារតជ្ន។ ប៉ាុណនថេាប់ញនោះណេង្ថា រោឌ ភិ លរតូវណត
ផឋល់ព័ត៌ាន ឬជូ្នដំតឹង្ និង្ពិញរោោះញយបល់ជាមួយរបជាពលរដឌណដលនឹង្ទទួលរង្
ផលប៉ាោះ ល់ និង្ផថល់សំតង្សមរមយដល់ពួកោត់មុនញពលយកដីរបស់ពួកោត់។ 

 
 ពនយល់ថា អបកេូលរមួរតូវណបង្ណេកជាពីររកុម។ រកុមទី១ នឹង្ញដើរតួជា        
សហរមន៍ណដលរបឈមនឹង្ការបញតថ ញញេញ។ រកុមញនោះនឹង្ទទួល នការ
ណតនំមួយេំនួន ញហើយបនធ ប់មករតូវញរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថេរចារបស់
សហរមន៍ និង្ញរតៀមែលួនេូលរមួេរចា។ 

 

 របសិនញបើអបកញរបើរ ស់ករតីសិកា រកុមទី២ញដើរតួជាមន្តនថីរបស់សាោរាជ្
ធានីភបំញពញ។ រកុមញនោះនឹង្ទទួល នការណតនំមួយេំនួន ញហើយបនធ ប់មក
ញរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថេរចារបស់សាោរកុង្      និង្ញរតៀមែលួនេូលរមួ       
េរចា។ រកុមទី២ នឹង្ញដើរតួជា រកុមហ ុន ឬអាជាញ ធរ ញហើយញធវើការរំរាមកំណហង្ ប
ញតថ ញពួកញរញេញ។  
 

 រកុមទំង្ពីររួរញរបើរ ស់ “តារាង្យុទនសាស្តសថេរចា” ញៅកបុង្ឯកសារសរាប់
ណេកជូ្នទី៣ ណដលណតនំពួកោត់អំពីយុទនសាស្តសថេរចាតំាង្ពីញដើមរហូតដល់
េប់។ (របសិនញបើអបកេូលរមួភារញរេើនមិនអាេអាន និង្សរញសរញទ សូមកំុញរបើ
ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី៣។ ផធុយញៅវញិរតូវេំណាយញពលជាមួយរកុមញដើមផី
ញធវើយ៉ាង្ណាឲ្យរ កដថា ពួកោត់ពិភាការាល់បញ្ញា ទំង្អស់ណដលានញៅ
កបុង្តារាង្កិេចការ)។ 

 

 រកុមនីមួយៗានញពល៩០នទីកបុង្ការអានការណតនំ និង្ញរៀបេំយុទនសាស្តសថ
េរចា។ រកុមនីមួយៗរបផរីតូវរកាការណតនំ និង្ណផនការរបស់រកុមជា          
សាង ត់។ 



199សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

 ញរកាយពីញនោះមករកុមទំង្ពីររតូវញបើកកិេចរបជំុ្េរចា។ រកុមនីមួយៗរបផីេង្ចំា
ថា រកុម នរតូវញរជ្ើសញរ ើសអបកណដលរតូវញឡើង្និយយញៅញពលេរចា។ 

 

 ណបង្ណេកអបកេូលរមួជាពីររកុម ញោយរកុមទី១ានអបកេូលរមួញរេើន ញហើយរកុម
ទី២ានណតរ ំ ឬរ ំមួយនក់ណតប៉ាុញណាត ោះ។ ណេកឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១ 
ញៅរកុមទី១ និង្ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី២ញៅ រកមុទី២ របសិនញបើអបកញរបើ
រ ស់ករតីសិកា។ 

  ណេកឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី៣ញៅរកុមទំង្ពីរ។ 
 

 រតូវរ កដថា រកុមទំង្ពីរានកណនលង្ញោយណឡកពីោប  ញដើមផញីធវើការងារញនោះ ញធវើ
ដូញេបោះរកុមអាេរកាណផនការរបស់ែលួនជាសាង ត់។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៤. រកុមញរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថេរចា  
 

 រតូវរ កដថា ររប់ោប យល់អំពីការណតនំ និង្ភារកិេចរបស់ែលួន។ របសិនញបើ
ានអបកមិនអាេអាន នញទ សូមឲ្យនរណាាប ក់អានឯកសារសរាប់ណេកជូ្ន 
តាមរកុមញរៀង្ៗែលួន។ 
 

 ញលើកទឹកេិតថរកុមឲ្យញរបើរ ស់ “តារាង្យុទនសាស្តសថេរចា” ណដលណតនំពួកោត់
អំពីការញរៀបេំណផនការតំាង្ពីញដើមរហូតដល់េប់។ អបករបណហលជារតូវការការ
ពនយល់អំពីរញបៀបញរបើរ ស់តារាង្ញនោះ។ ពួកោត់រួរេមលង្របអប់តារាង្កិេចការ
ញៅញលើរកោសផ្ទធ ំង្ធំ ញហើយបំញពញព័ត៌ានកបុង្របអប់ញនោះ។ របសិនញបើ អបក
េូលរមួភារញរេើនមិនអាេអាន និង្សរញសរ នញទ ពួកោត់អាេញរៀបេំណផនការ
យុទនសាស្តសថេរចារបស់ែលួនញោយការនិយយ ការរូររបូភាព ឬតាមមញធា យ
ញផសង្ៗញទៀតណដលពួកោត់រិតថាានរបញយជ្ន៍។ 
 

 យកលែរតូវេំណាយញពលញៅជាមួយរកុម និង្រតូវរ កដថា ពួកោត់ដឹង្ថារតូវ
ញធវើអវី រពមទំង្ញឆ្លើយសំតួរណដលពួកោត់សួរ។ យកលែរតូវញលើកទឹកេិតថពួក
ោត់បនថញៅសំតួរបនធ ប់ របសិនញបើពួកោត់េំណាយញពលយូរញពកញលើេំតុេ
ណាមួយ។ 

រតូវញធវើកាត់តាមដីញៅកបុង្សងាា ត់ញចាមញៅ។ ញនោះានន័យថា ផធោះរបជាពលរដឌរបណហល
២៥០ររួសារញៅកបុង្សហរមន៍មួយ រតូវវាយកញមធេញចាលញដើមផីានកណនលង្ររប់រោន់
សរាប់សាទ បនផលូវថមីញនោះ។ 

េាប់កមពុជាអនុញ្ញដ តឲ្យរោឌ ភិ លយកដីពីរបជាពលរដឌ សរាប់រញរាង្ណដល
ផឋល់ផលរបញយជ្ន៍សរាប់សាធារតជ្ន។ ប៉ាុណនថេាប់ញនោះណេង្ថា រោឌ ភិ លរតូវណត
ផឋល់ព័ត៌ាន ឬជូ្នដំតឹង្ និង្ពិញរោោះញយបល់ជាមួយរបជាពលរដឌណដលនឹង្ទទួលរង្
ផលប៉ាោះ ល់ និង្ផថល់សំតង្សមរមយដល់ពួកោត់មុនញពលយកដីរបស់ពួកោត់។ 

 
 ពនយល់ថា អបកេូលរមួរតូវណបង្ណេកជាពីររកុម។ រកុមទី១ នឹង្ញដើរតួជា        
សហរមន៍ណដលរបឈមនឹង្ការបញតថ ញញេញ។ រកុមញនោះនឹង្ទទួល នការ
ណតនំមួយេំនួន ញហើយបនធ ប់មករតូវញរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថេរចារបស់
សហរមន៍ និង្ញរតៀមែលួនេូលរមួេរចា។ 

 

 របសិនញបើអបកញរបើរ ស់ករតីសិកា រកុមទី២ញដើរតួជាមន្តនថីរបស់សាោរាជ្
ធានីភបំញពញ។ រកុមញនោះនឹង្ទទួល នការណតនំមួយេំនួន ញហើយបនធ ប់មក
ញរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថេរចារបស់សាោរកុង្      និង្ញរតៀមែលួនេូលរមួ       
េរចា។ រកុមទី២ នឹង្ញដើរតួជា រកុមហ ុន ឬអាជាញ ធរ ញហើយញធវើការរំរាមកំណហង្ ប
ញតថ ញពួកញរញេញ។  
 

 រកុមទំង្ពីររួរញរបើរ ស់ “តារាង្យុទនសាស្តសថេរចា” ញៅកបុង្ឯកសារសរាប់
ណេកជូ្នទី៣ ណដលណតនំពួកោត់អំពីយុទនសាស្តសថេរចាតំាង្ពីញដើមរហូតដល់
េប់។ (របសិនញបើអបកេូលរមួភារញរេើនមិនអាេអាន និង្សរញសរញទ សូមកំុញរបើ
ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី៣។ ផធុយញៅវញិរតូវេំណាយញពលជាមួយរកុមញដើមផី
ញធវើយ៉ាង្ណាឲ្យរ កដថា ពួកោត់ពិភាការាល់បញ្ញា ទំង្អស់ណដលានញៅ
កបុង្តារាង្កិេចការ)។ 

 

 រកុមនីមួយៗានញពល៩០នទីកបុង្ការអានការណតនំ និង្ញរៀបេំយុទនសាស្តសថ
េរចា។ រកុមនីមួយៗរបផរីតូវរកាការណតនំ និង្ណផនការរបស់រកុមជា          
សាង ត់។ 
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ជំ្ហ្គនទី៧. រកុមរបជំុ្េរចា (កិេចរបជំុ្ញលើកទី២) 
 

 ញៅរកុមឲ្យរតឡប់មកវញិញដើមផចីាប់ញផថើមកិេចរបជំុ្េរចាញលើកទី២។ ជាកិេចចាប់ 
ញផថើមការេរចាញលើកញនោះ អបកសរមបសរមួលរួររ ប់រកុមទំង្ពីរថា ពួកោត់ាន
ញពលញរេើនបំផុត៣០នទីញធវើយ៉ាង្ណាឲ្យការរបជំុ្េរចាញនោះ ្នដល់ការ
សញរមេកិេចរពមញរពៀង្។ 

 របណហលជា៣០នទីញរកាយមក សូមប្ឈប់ការេរចាញនោះ ញទោះបីជាមិនទន់ ន
្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ក៏ញោយ។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៨. ការពិភាកាអំពីការេរចា 
 

 សរមបសរមលួឲ្យានមតិឆ្លុោះបញ្ញច ងំ្ ឬវភិារទំង្អស់ោប អំពីការេរចា។ 
 

 ញដើមផីសរមបសរមលួការពិភាកា អបកអាេសួរសំតួរដូេខាង្ញរកាមញនោះ (អបក
អាេញរបើសំតួរទំង្ញនោះ ឬសំតួរញផសង្ញទៀតណដលអបករិតថា ានសារៈសំខាន់
បំផុតសរាប់ការពិភាកា)៖ 
 

 របសិនញបើការេរចា្នដល់កិេចរពមញរពៀង្ ញតើរកុមទំង្ពីរសបាយេិតថ
នឹង្ការរពមញរពៀង្ញនោះញទ? ញតើអបកតំណាង្ានសិទនិ កបុង្ការសញរមេេិតថ 
កបុង្ការរពមញរពៀង្ញនោះណដរឬញទ? 

 របសិនកិេចេរចាញនោះមិន្នដល់កិេចរពមញរពៀង្ញទ  អបករតូវសួរពួកញរ
ថា ញហតុអវី? 

 ញតើរកុមរិតថា ការញរៀបេំយុទនសាស្តសថេរចាានសារៈរបញយជ្ន៍ ញទ?  
ញហតុអវី នជាានរបញយជ្ន៍ ឬោម នរបញយជ្ន៍? ញតើការញរៀបេំញរតៀម
េរចាញនោះ ានអវីែលោះណដលលំ កបំផុត? ញតើពួកោត់ញធវើណបបញនោះជាមួយ
សហរមន៍របស់ែលួនញដើមផីញរៀបេំញរតៀមសរាប់ការេរចាឬញទ? 

 ញតើរកុម នញរបើយុទនសាស្តសថេរចារបស់ែលួន ញៅញពលរបជំុ្េរចាញនោះញទ? 
ញតើយុទនសាស្តសថេរចា  នជួ្យពួកោត់ឲ្យកាល យជាអបកពូណកនិយយេរចា

 ញៅេុង្ប ច្ ប់ រឭំករ ប់រកុមទំង្ពីរថា ពួកោត់រតូវញរជ្ើសញរ ើសអបកណដលរតូវ
និយយញៅញពលេរចា។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៥. រកុមរបជំុ្េរចា (របជំុ្ញលើកទី១)៖ 
 

 ញៅរកុមទំង្ពីរឲ្យរតឡប់មកវញិ ញដើមផីចាប់ញផថើមការេរចា។ ពនយល់ថា អបកឬ
អបកសរមបសរមួលញផសង្ញទៀត ញដើរតួជាអបកសរមបសរមលួឯករាជ្យសរាប់ការ
េរចាញនោះ។ ពនយល់ពួកញរថា ញនោះរឺជាកិេចរបជំុ្េរចាដំបូង្ ញហើយពួកញរាន
ញពល ៣០នទីកបុង្ការេរចាញនោះ។  

 ចាប់ញផថើមការេរចា និង្សរមបសរមលួការរបជំុ្ 

 របណហលជា៣០នទីញរកាយមក សូមប្ឈប់កិេចរបជំុ្េរចាញលើកទី១។ ពនយល់
ថា ឥឡូវញនោះរកុមនីមួយៗានឱកាសពិភាកាអំពីការេរចា និង្យុទនសាស្តសថ
របស់ែលួន មុនញពលរកុមរបជំុ្ោប េរចាញលើកទី២។ ញពលញនោះពួកោត់អាេសញរមេ
ផ្ទល ស់បថូរយុទនសាស្តសថរបស់រកុម ន ញោយសារថា ពួកោត់ានព័ត៌ានញរេើន។ 
ពួកោត់ក៏អាេសញរមេផ្ទល ស់បថូរអបកញឡើង្និយយណដរ។ 

 ពួកោត់រួររិតញោយរបុង្របយ័តប អំពីផលរបញយជ្ន៍របស់ភារីាខ ង្ញទៀត 
ញោយសារថាពួកោត់ានព័ត៌ានញរេើន  និង្យល់ញ ើញថា ពួកោត់អាេរិត
អំពីជ្ញរមើសកាន់ណតញរេើនណដលអាេ ឬមិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពម
ញរពៀង្។ 

 រកុមនីមួយៗានញពល៣០នទីកបុង្ការញរតៀមែលួនសរាប់របជំុ្េរចាញលើកទី២។ 

 របសិនញបើរកុមទំង្ពីរ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្កបុង្យុទនសាស្តសថ
េរចាញលើកទី១ សូមបនថេូលញៅជំ្ហ្គនទី៨ (ការពិភាកាអំពីការេរចា)។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៦. រកុម ញរៀបេំណផនការរបជំុ្ញលើកទី២៖ 
 

 ផថល់ញពល៣០នទីញដើមផឲី្យរកុមនីមួយៗញរៀបេំញរតៀមែលួនសរាប់របជំុ្េរចាញលើក
ទី២។ 
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ជំ្ហ្គនទី៧. រកុមរបជំុ្េរចា (កិេចរបជំុ្ញលើកទី២) 
 

 ញៅរកុមឲ្យរតឡប់មកវញិញដើមផចីាប់ញផថើមកិេចរបជំុ្េរចាញលើកទី២។ ជាកិេចចាប់ 
ញផថើមការេរចាញលើកញនោះ អបកសរមបសរមួលរួររ ប់រកុមទំង្ពីរថា ពួកោត់ាន
ញពលញរេើនបំផុត៣០នទីញធវើយ៉ាង្ណាឲ្យការរបជំុ្េរចាញនោះ ្នដល់ការ
សញរមេកិេចរពមញរពៀង្។ 

 របណហលជា៣០នទីញរកាយមក សូមប្ឈប់ការេរចាញនោះ ញទោះបីជាមិនទន់ ន
្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ក៏ញោយ។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៨. ការពិភាកាអំពីការេរចា 
 

 សរមបសរមលួឲ្យានមតិឆ្លុោះបញ្ញច ងំ្ ឬវភិារទំង្អស់ោប អំពីការេរចា។ 
 

 ញដើមផីសរមបសរមលួការពិភាកា អបកអាេសួរសំតួរដូេខាង្ញរកាមញនោះ (អបក
អាេញរបើសំតួរទំង្ញនោះ ឬសំតួរញផសង្ញទៀតណដលអបករិតថា ានសារៈសំខាន់
បំផុតសរាប់ការពិភាកា)៖ 
 

 របសិនញបើការេរចា្នដល់កិេចរពមញរពៀង្ ញតើរកុមទំង្ពីរសបាយេិតថ
នឹង្ការរពមញរពៀង្ញនោះញទ? ញតើអបកតំណាង្ានសិទនិ កបុង្ការសញរមេេិតថ 
កបុង្ការរពមញរពៀង្ញនោះណដរឬញទ? 

 របសិនកិេចេរចាញនោះមិន្នដល់កិេចរពមញរពៀង្ញទ  អបករតូវសួរពួកញរ
ថា ញហតុអវី? 

 ញតើរកុមរិតថា ការញរៀបេំយុទនសាស្តសថេរចាានសារៈរបញយជ្ន៍ ញទ?  
ញហតុអវី នជាានរបញយជ្ន៍ ឬោម នរបញយជ្ន៍? ញតើការញរៀបេំញរតៀម
េរចាញនោះ ានអវីែលោះណដលលំ កបំផុត? ញតើពួកោត់ញធវើណបបញនោះជាមួយ
សហរមន៍របស់ែលួនញដើមផីញរៀបេំញរតៀមសរាប់ការេរចាឬញទ? 

 ញតើរកុម នញរបើយុទនសាស្តសថេរចារបស់ែលួន ញៅញពលរបជំុ្េរចាញនោះញទ? 
ញតើយុទនសាស្តសថេរចា  នជួ្យពួកោត់ឲ្យកាល យជាអបកពូណកនិយយេរចា

 ញៅេុង្ប ច្ ប់ រឭំករ ប់រកុមទំង្ពីរថា ពួកោត់រតូវញរជ្ើសញរ ើសអបកណដលរតូវ
និយយញៅញពលេរចា។ 

 

ជំ្ហ្គនទី៥. រកុមរបជំុ្េរចា (របជំុ្ញលើកទី១)៖ 
 

 ញៅរកុមទំង្ពីរឲ្យរតឡប់មកវញិ ញដើមផីចាប់ញផថើមការេរចា។ ពនយល់ថា អបកឬ
អបកសរមបសរមួលញផសង្ញទៀត ញដើរតួជាអបកសរមបសរមលួឯករាជ្យសរាប់ការ
េរចាញនោះ។ ពនយល់ពួកញរថា ញនោះរឺជាកិេចរបជំុ្េរចាដំបូង្ ញហើយពួកញរាន
ញពល ៣០នទីកបុង្ការេរចាញនោះ។  

 ចាប់ញផថើមការេរចា និង្សរមបសរមលួការរបជំុ្ 

 របណហលជា៣០នទីញរកាយមក សូមប្ឈប់កិេចរបជំុ្េរចាញលើកទី១។ ពនយល់
ថា ឥឡូវញនោះរកុមនីមួយៗានឱកាសពិភាកាអំពីការេរចា និង្យុទនសាស្តសថ
របស់ែលួន មុនញពលរកុមរបជំុ្ោប េរចាញលើកទី២។ ញពលញនោះពួកោត់អាេសញរមេ
ផ្ទល ស់បថូរយុទនសាស្តសថរបស់រកុម ន ញោយសារថា ពួកោត់ានព័ត៌ានញរេើន។ 
ពួកោត់ក៏អាេសញរមេផ្ទល ស់បថូរអបកញឡើង្និយយណដរ។ 

 ពួកោត់រួររិតញោយរបុង្របយ័តប អំពីផលរបញយជ្ន៍របស់ភារីាខ ង្ញទៀត 
ញោយសារថាពួកោត់ានព័ត៌ានញរេើន  និង្យល់ញ ើញថា ពួកោត់អាេរិត
អំពីជ្ញរមើសកាន់ណតញរេើនណដលអាេ ឬមិនអាេ្នដល់ការសញរមេកិេចរពម
ញរពៀង្។ 

 រកុមនីមួយៗានញពល៣០នទីកបុង្ការញរតៀមែលួនសរាប់របជំុ្េរចាញលើកទី២។ 

 របសិនញបើរកុមទំង្ពីរ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្កបុង្យុទនសាស្តសថ
េរចាញលើកទី១ សូមបនថេូលញៅជំ្ហ្គនទី៨ (ការពិភាកាអំពីការេរចា)។ 

 
ជំ្ហ្គនទី៦. រកុម ញរៀបេំណផនការរបជំុ្ញលើកទី២៖ 
 

 ផថល់ញពល៣០នទីញដើមផឲី្យរកុមនីមួយៗញរៀបេំញរតៀមែលួនសរាប់របជំុ្េរចាញលើក
ទី២។ 
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ជា ការេរចាណមនណទន។ 

 ញតើសហរមន៍ នញធវើអវីែលោះញដើមផកីារ រែលួន? 

 ពនយល់ថា កតាថ ទំង្អស់ញនោះរបផីរតូវ នញលើកយកមកពិភាកាជាណផបកទនយុទន
សាស្តសថេរចារបស់សហរមន៍ ញៅកបុង្សាទ នភាពជាក់ណសឋង្។ 

 
ជំ្ហ្គនទី១០. សញង្ខប 
 

 របសិនញបើ ានេំតុេណដលអបកេូលរមួេង់្ពិភាកា ឬបញ្ញជ ក់បណនទម អបកអាេ
យកញពលញនោះញដើមផពិីភាកា ឬបញ្ញជ ក់ ន។ សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់ាន
សំតួរអវី ក់ព័នននឹង្េំតុេនន   ណដល នពិភាកាញៅកបុង្ញមញរៀនញនោះ   ឬ    
ញមញរៀនញផសង្ៗញទៀតណដរឬញទ។ 

 េុង្ញរកាយ សូមរឭំករ ប់អបកេូលរមួអំពីការពិភាកាញៅកបុង្ញមញរៀនទី១ សឋីពី
អតុលយភាពអំណាេ ញៅកបុង្ករតីទនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ។ សួរអបក
េូលរមួថា ញតើពួកោត់រិតថា ពួកោត់កាន់ណតានជំ្ហររងឹ្ាំជាង្មុនកបុង្ការ
េរចាណដរឬញទ របសិនញបើសហរមន៍របស់ោត់អនុវតថ វធីិសាស្តសថណដលអបក ន
ញរៀន និង្ នញធវើការរមួោប  ញដើមផញីរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថេរចារបស់       
សហរមន៍។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របកបញោយរបសិទនភាពញោយរញបៀបណា? ញតើពួកោត់ ននិយយ ឬ
រ ប់សារដូេពួកោត់ នញរតៀមទុកញនោះញទ? ញតើពួកោត់ នទទួល
ព័ត៌ានទំង្អស់ពីភារីាខ ង្ញទៀតញទ? 

 ញៅេញនល ោះញពលរបជំុ្េរចា ញតើរកុម នពិភាកាអំពីអវីញៅញពលញរៀបេំ
ណផនការញលើកទី២? ញតើពួកោត់ នផ្ទល ស់បថូរយុទនសាស្តសថរបស់ែលួនណផែកញលើ
ព័ត៌ានថមីៗញទ? 

 ញតើពួកោត់រិតយ៉ាង្ញម៉ាេណដរ េំញ ោះរញបៀបណដលតំណាង្ញឡើង្និយយ
េរចា? ញតើពួកោត់ជាអបកពូណកនិយយេរចាញទ? ញហតុអវី  នជាពូណក ឬ
មិនពូណក? 

 
ជំ្ហ្គនទី៩. ការពិភាកាអំពីការអនុវតថការតស ូមតិ និង្កិេចការ រសហរមន៍ 
 

 សួរអបកេូលរមួញៅកបុង្រកុម១ថា ញតើពួកោត់ នអនុវតថវធីិតស ូមតិញៅកបុង្
ដំណាក់កាលណាមួយទនដំញតើ រការេរចា ញដើមផីោក់សាព ធញលើភារីាខ ង្ញទៀត
ឲ្យញធវើការេរចាញោយយុតថិធម៌ញទ។ របសិនពួកញរញរបើរ ស់ករតីសិកា   សហ
រមន៍របស់ពួកញរ ពួកញរអាេរិតរតឡប់ញរកាយវញិ អំពីលំហ្គត់ដារកាមតួអង្គ
 ក់ព័ននណដលពួកញរញធវើ។ 

 របសិនញបើ ពួកោត់ នញធវើដូញចាប ោះ ញតើពួកោត់ នអនុវតថវធីិសាស្តសថតស ូមតិ
របញភទអវីែលោះ? ញតើពួកោត់ានញរបើឥទនិពលរបស់ភារី ក់ព័ននញផសង្ៗញទៀតញទ។ 
ញតើពួកោត់ នញរបើសារអវីែលោះ? ញតើពួកោត់រិតថា ញធវើរញបៀបញនោះ នជួ្យពរងឹ្ង្
ញោលជំ្ហររបស់ពួកោត់កបុង្ការេរចាញោយរញបៀបណាែលោះ? 

 អបកអាេសួររកុម២ថា ញតើពួកោត់រិតថា រំនិតទនវធីិតស ូមតិទំង្ញនោះ នោក់
សាព ធញលើពួកោត់ឲ្យផ្ទល ស់បឋូរេិតថកបុង្ការេរចាឬញទ? 

 បនធ ប់មកញទៀត សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់អាេរិតញ ើញអំពីការញ ក
បញញ្ញឆ ត និង្លផិេកលណាមួយណដលសាោរាជ្ធានី នពាយមអនុវតថញដើមផី
ញធវើឲ្យសហរមន៍េុោះញែាយ និង្ញដើមផបំីណបកសហរមន៍ ណដរឬញទ របសិនញបើញនោះ
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ជា ការេរចាណមនណទន។ 

 ញតើសហរមន៍ នញធវើអវីែលោះញដើមផកីារ រែលួន? 

 ពនយល់ថា កតាថ ទំង្អស់ញនោះរបផីរតូវ នញលើកយកមកពិភាកាជាណផបកទនយុទន
សាស្តសថេរចារបស់សហរមន៍ ញៅកបុង្សាទ នភាពជាក់ណសឋង្។ 

 
ជំ្ហ្គនទី១០. សញង្ខប 
 

 របសិនញបើ ានេំតុេណដលអបកេូលរមួេង់្ពិភាកា ឬបញ្ញជ ក់បណនទម អបកអាេ
យកញពលញនោះញដើមផពិីភាកា ឬបញ្ញជ ក់ ន។ សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់ាន
សំតួរអវី ក់ព័នននឹង្េំតុេនន   ណដល នពិភាកាញៅកបុង្ញមញរៀនញនោះ   ឬ    
ញមញរៀនញផសង្ៗញទៀតណដរឬញទ។ 

 េុង្ញរកាយ សូមរឭំករ ប់អបកេូលរមួអំពីការពិភាកាញៅកបុង្ញមញរៀនទី១ សឋីពី
អតុលយភាពអំណាេ ញៅកបុង្ករតីទនការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ។ សួរអបក
េូលរមួថា ញតើពួកោត់រិតថា ពួកោត់កាន់ណតានជំ្ហររងឹ្ាំជាង្មុនកបុង្ការ
េរចាណដរឬញទ របសិនញបើសហរមន៍របស់ោត់អនុវតថ វធីិសាស្តសថណដលអបក ន
ញរៀន និង្ នញធវើការរមួោប  ញដើមផញីរៀបេំណផនការយុទនសាស្តសថេរចារបស់       
សហរមន៍។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របកបញោយរបសិទនភាពញោយរញបៀបណា? ញតើពួកោត់ ននិយយ ឬ
រ ប់សារដូេពួកោត់ នញរតៀមទុកញនោះញទ? ញតើពួកោត់ នទទួល
ព័ត៌ានទំង្អស់ពីភារីាខ ង្ញទៀតញទ? 

 ញៅេញនល ោះញពលរបជំុ្េរចា ញតើរកុម នពិភាកាអំពីអវីញៅញពលញរៀបេំ
ណផនការញលើកទី២? ញតើពួកោត់ នផ្ទល ស់បថូរយុទនសាស្តសថរបស់ែលួនណផែកញលើ
ព័ត៌ានថមីៗញទ? 

 ញតើពួកោត់រិតយ៉ាង្ញម៉ាេណដរ េំញ ោះរញបៀបណដលតំណាង្ញឡើង្និយយ
េរចា? ញតើពួកោត់ជាអបកពូណកនិយយេរចាញទ? ញហតុអវី  នជាពូណក ឬ
មិនពូណក? 

 
ជំ្ហ្គនទី៩. ការពិភាកាអំពីការអនុវតថការតស ូមតិ និង្កិេចការ រសហរមន៍ 
 

 សួរអបកេូលរមួញៅកបុង្រកុម១ថា ញតើពួកោត់ នអនុវតថវធីិតស ូមតិញៅកបុង្
ដំណាក់កាលណាមួយទនដំញតើ រការេរចា ញដើមផីោក់សាព ធញលើភារីាខ ង្ញទៀត
ឲ្យញធវើការេរចាញោយយុតថិធម៌ញទ។ របសិនពួកញរញរបើរ ស់ករតីសិកា   សហ
រមន៍របស់ពួកញរ ពួកញរអាេរិតរតឡប់ញរកាយវញិ អំពីលំហ្គត់ដារកាមតួអង្គ
 ក់ព័ននណដលពួកញរញធវើ។ 

 របសិនញបើ ពួកោត់ នញធវើដូញចាប ោះ ញតើពួកោត់ នអនុវតថវធីិសាស្តសថតស ូមតិ
របញភទអវីែលោះ? ញតើពួកោត់ានញរបើឥទនិពលរបស់ភារី ក់ព័ននញផសង្ៗញទៀតញទ។ 
ញតើពួកោត់ នញរបើសារអវីែលោះ? ញតើពួកោត់រិតថា ញធវើរញបៀបញនោះ នជួ្យពរងឹ្ង្
ញោលជំ្ហររបស់ពួកោត់កបុង្ការេរចាញោយរញបៀបណាែលោះ? 

 អបកអាេសួររកុម២ថា ញតើពួកោត់រិតថា រំនិតទនវធីិតស ូមតិទំង្ញនោះ នោក់
សាព ធញលើពួកោត់ឲ្យផ្ទល ស់បឋូរេិតថកបុង្ការេរចាឬញទ? 

 បនធ ប់មកញទៀត សួរអបកេូលរមួថា ញតើពួកោត់អាេរិតញ ើញអំពីការញ ក
បញញ្ញឆ ត និង្លផិេកលណាមួយណដលសាោរាជ្ធានី នពាយមអនុវតថញដើមផី
ញធវើឲ្យសហរមន៍េុោះញែាយ និង្ញដើមផបំីណបកសហរមន៍ ណដរឬញទ របសិនញបើញនោះ
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ណកផរៗមតឍ លរាជ្ធានីភបំញពញ ញដើមផញីធវើការងារទំង្អស់ញនោះ។ ពួកោត់មិនេង់្ទទួលយក
រ ក់េំនួន៥.០០០ដុោល រញនោះញទ   ពីញរ ោះវាមិនររប់រោន់   ញដើមផទិីញផធោះញៅកបុង្តំបន់ញនោះ 
ញឡើយ។  វាានតទមលតិេជាង្តទមលផធោះរបស់ោត់ញរេើនណាស់! 

កបុង្ណែកនលង្ញៅញនោះ របជាពលរដឌញៅកបុង្ភូមិ នជួ្បជាមួយសាទ បតយករ និង្វសិវករ
សម័ររេិតថប៉ាុនម ននក់ណដល នជួ្យពួកោត់កបុង្ការញរៀបេំបលង់្ជ្ញរមើសសរាប់សង់្ផលូវញនោះ។ 
បលង់្ជ្ញរមើសញនោះរឺរតូវសាទ បនផលូវវាង្ភូមិ មិនណមនសាទ បនកាត់េំកណាឋ លភូមិញទ។ បលង់្ញនោះ
នំឲ្យផលូវញនោះណវង្ជាង្រញរាង្ញដើមរបស់សាោរាជ្ធានីភបំញពញមួយរីឡូណម៉ារត ប៉ាុណនថាន
របជាពលរដឌណត៥០ររសួារប៉ាុញណាត ោះ រតូវ ត់បង់្ផធោះសណមផង្។ តាមបលង់្របស់សហរមន៍      
រោឌ ភិ លរតូវសាង្សង់្ផធោះថមីៗជូ្នរបជាពលរដឌទំង្៥០ររួសារញនោះញៅកបុង្ភូមិញនោះ ញៅញលើ
ដីទំញនរ។  
 

អបករិតថា ការសាង្សង់្ផធោះសមរមយជូ្នររួសារនីមួយៗ ញៅកបុង្សហរមន៍រតវូ
េំណាយរ ក់របណហល១០.០០០ដុោល រ។ រកុមវសិវករសម័ររេិតថ នរ ប់អបកថា តាមបលង់្
របស់សហរមន៍    សាោរាជ្ធានីភបំញពញរតូវេំណាយរ ក់េំនួន ៦៥០.០០០ដុោល រញទៀត 
ញដើមផសីាទ បនផលូវេាង យមួយរីឡូណម៉ារតបណនទម។ ប៉ាុណនថតាមបលង់្ញនោះ អាេសនសំសំទេរ ក់
សរាប់ផឋល់សំតង្ជូ្នរបជាពលរដឌញរេើនររួសារ ពីញរ ោះានររួសារតិេតួេប៉ាុញណាត ោះនឹង្
រតូវចាកញេញ ញហើយពួកោត់នឹង្មិនរតវូការដីញៅតំបន់តំាង្ទីលំញៅថមីញឡើយ។ 
 

សហរមន៍ នពិភាកាជាមួយអង្គការមិនណមនរោឌ ភិ ល អំពីសិទនិរបស់ពួកោត់
ានសិទនិអវីែលោះ ញហើយ នដឹង្ថា បលង់្ណដលសហរមន៍ នញរៀបេំញឡើង្ញនោះញោរពញៅតាម
ញោលការត៍េាប់ និង្សិទនិមនុសស។ រញរាង្របស់សាោរកុង្ នឹង្មិនានការញោរព   
សិទិនមនុសស ញោយសាររបជាពលរដឌេំនួន២៥០ររួសារ នឹង្រតវូបញតថ ញញោយមិនទទួល
 នលំញៅោឌ នសមរមយ។  
 

អបករតូវ នតំណាង្សាោរាជ្ធានី រ ប់ថាតំណាង្សាោរាជ្ធានីនឹង្ជួ្បអបក 
ញដើមផីញធវើការពិភាកាអំពីរញរាង្ញនោះ។  សហរមន៍របស់អបករតូវញធវើការញរតៀមញរៀបេំ!   
 
 
 

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១៖  ញមញរៀនទី១២ 
 

ផលូវញៅញែតថកំពត៖ ព័ត៌ានសរាប់សហរមន៍ 

 
 កាលពីបីណែមុន សាោរាជ្ធានីភបំញពញ នរ ប់សហរមន៍របស់អបកថា សាោ
រកុង្ានណផនការសាទ បនផលូវថមីមួយណែសណដលផឋល់មូលនិធិពីរោឌ ភិ លជ្ប៉ាុន ញហើយ     
សហរមន៍របស់អបកនឹង្រតូវផ្ទល ស់ទី។ ញទោះបីជា តំណាង្សហរមន៍របស់អបក នរ ប់
សាោរាជ្ធានីអំពីការមិនសបាយេិតថកបុង្ការផ្ទល ស់ទីសហរមន៍ពីសំណាក់របជាពលរដឌក៏
ញោយ ក៏សាោរាជ្ធានី នញលើកញឡើង្ថា ផលូវញនោះានសារៈសំខាន់ណាស់សរាប់
របញទសជាតិ ញហើយរតវូណតញធវើផលូវញនោះ។ 
 

អបក នឮ កយេចាមអារា៉ាមថា សាោរាជ្ធានីានរញរាង្ឲ្យរបជាពលរដឌ២៥០
ររួសារចាកញេញញៅតំបន់តំាង្ទីលំញៅថមីសទិតញៅេាង យ២០រីឡូណម៉ារតពីទីញនោះ  ឬក៏ផឋល់
រ ក់ជូ្នពួកោត់េំនួន៥.០០០ដុោល រកបុង្មួយររួសារ។ ររួសារភារញរេើនមិនេង់្ចាកញេញ
ញៅឆ្ង យញឡើយ។ ស្តសថីែលោះញៅកបុង្ភូមិញនោះានតូបលក់ យញៅមុែផធោះណដលតាមផលូវាន
មនុសសអ ូអរញៅកបុង្រាជ្ធានីភបំញពញ ញហើយបុរសែលោះរត់ម៉ាូតូឌុប ឬម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី។ របជាពល 
រដឌែលោះញទៀតញធវើការងារមិនថាអវីញឡើយ តាមណតពួកោត់អាេរក នញៅកបុង្រាជ្ធានីភបំញពញ 
ដូេជាការងារសំតង់្ញៅតាមការោឌ នសាង្សង់្ជាញដើម។ ពួកោត់ទំង្អស់ោប េង់្រស់ញៅ
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ណកផរៗមតឍ លរាជ្ធានីភបំញពញ ញដើមផញីធវើការងារទំង្អស់ញនោះ។ ពួកោត់មិនេង់្ទទួលយក
រ ក់េំនួន៥.០០០ដុោល រញនោះញទ   ពីញរ ោះវាមិនររប់រោន់   ញដើមផទិីញផធោះញៅកបុង្តំបន់ញនោះ 
ញឡើយ។  វាានតទមលតិេជាង្តទមលផធោះរបស់ោត់ញរេើនណាស់! 

កបុង្ណែកនលង្ញៅញនោះ របជាពលរដឌញៅកបុង្ភូមិ នជួ្បជាមួយសាទ បតយករ និង្វសិវករ
សម័ររេិតថប៉ាុនម ននក់ណដល នជួ្យពួកោត់កបុង្ការញរៀបេំបលង់្ជ្ញរមើសសរាប់សង់្ផលូវញនោះ។ 
បលង់្ជ្ញរមើសញនោះរឺរតូវសាទ បនផលូវវាង្ភូមិ មិនណមនសាទ បនកាត់េំកណាឋ លភូមិញទ។ បលង់្ញនោះ
នំឲ្យផលូវញនោះណវង្ជាង្រញរាង្ញដើមរបស់សាោរាជ្ធានីភបំញពញមួយរីឡូណម៉ារត ប៉ាុណនថាន
របជាពលរដឌណត៥០ររសួារប៉ាុញណាត ោះ រតូវ ត់បង់្ផធោះសណមផង្។ តាមបលង់្របស់សហរមន៍      
រោឌ ភិ លរតូវសាង្សង់្ផធោះថមីៗជូ្នរបជាពលរដឌទំង្៥០ររួសារញនោះញៅកបុង្ភូមិញនោះ ញៅញលើ
ដីទំញនរ។  
 

អបករិតថា ការសាង្សង់្ផធោះសមរមយជូ្នររួសារនីមួយៗ ញៅកបុង្សហរមន៍រតវូ
េំណាយរ ក់របណហល១០.០០០ដុោល រ។ រកុមវសិវករសម័ររេិតថ នរ ប់អបកថា តាមបលង់្
របស់សហរមន៍    សាោរាជ្ធានីភបំញពញរតូវេំណាយរ ក់េំនួន ៦៥០.០០០ដុោល រញទៀត 
ញដើមផសីាទ បនផលូវេាង យមួយរីឡូណម៉ារតបណនទម។ ប៉ាុណនថតាមបលង់្ញនោះ អាេសនសំសំទេរ ក់
សរាប់ផឋល់សំតង្ជូ្នរបជាពលរដឌញរេើនររួសារ ពីញរ ោះានររួសារតិេតួេប៉ាុញណាត ោះនឹង្
រតូវចាកញេញ ញហើយពួកោត់នឹង្មិនរតវូការដីញៅតំបន់តំាង្ទីលំញៅថមីញឡើយ។ 
 

សហរមន៍ នពិភាកាជាមួយអង្គការមិនណមនរោឌ ភិ ល អំពីសិទនិរបស់ពួកោត់
ានសិទនិអវីែលោះ ញហើយ នដឹង្ថា បលង់្ណដលសហរមន៍ នញរៀបេំញឡើង្ញនោះញោរពញៅតាម
ញោលការត៍េាប់ និង្សិទនិមនុសស។ រញរាង្របស់សាោរកុង្ នឹង្មិនានការញោរព   
សិទិនមនុសស ញោយសាររបជាពលរដឌេំនួន២៥០ររួសារ នឹង្រតវូបញតថ ញញោយមិនទទួល
 នលំញៅោឌ នសមរមយ។  
 

អបករតូវ នតំណាង្សាោរាជ្ធានី រ ប់ថាតំណាង្សាោរាជ្ធានីនឹង្ជួ្បអបក 
ញដើមផីញធវើការពិភាកាអំពីរញរាង្ញនោះ។  សហរមន៍របស់អបករតូវញធវើការញរតៀមញរៀបេំ!   
 
 
 

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី១៖  ញមញរៀនទី១២ 
 

ផលូវញៅញែតថកំពត៖ ព័ត៌ានសរាប់សហរមន៍ 

 
 កាលពីបីណែមុន សាោរាជ្ធានីភបំញពញ នរ ប់សហរមន៍របស់អបកថា សាោ
រកុង្ានណផនការសាទ បនផលូវថមីមួយណែសណដលផឋល់មូលនិធិពីរោឌ ភិ លជ្ប៉ាុន ញហើយ     
សហរមន៍របស់អបកនឹង្រតូវផ្ទល ស់ទី។ ញទោះបីជា តំណាង្សហរមន៍របស់អបក នរ ប់
សាោរាជ្ធានីអំពីការមិនសបាយេិតថកបុង្ការផ្ទល ស់ទីសហរមន៍ពីសំណាក់របជាពលរដឌក៏
ញោយ ក៏សាោរាជ្ធានី នញលើកញឡើង្ថា ផលូវញនោះានសារៈសំខាន់ណាស់សរាប់
របញទសជាតិ ញហើយរតវូណតញធវើផលូវញនោះ។ 
 

អបក នឮ កយេចាមអារា៉ាមថា សាោរាជ្ធានីានរញរាង្ឲ្យរបជាពលរដឌ២៥០
ររួសារចាកញេញញៅតំបន់តំាង្ទីលំញៅថមីសទិតញៅេាង យ២០រីឡូណម៉ារតពីទីញនោះ  ឬក៏ផឋល់
រ ក់ជូ្នពួកោត់េំនួន៥.០០០ដុោល រកបុង្មួយររួសារ។ ររួសារភារញរេើនមិនេង់្ចាកញេញ
ញៅឆ្ង យញឡើយ។ ស្តសថីែលោះញៅកបុង្ភូមិញនោះានតូបលក់ យញៅមុែផធោះណដលតាមផលូវាន
មនុសសអ ូអរញៅកបុង្រាជ្ធានីភបំញពញ ញហើយបុរសែលោះរត់ម៉ាូតូឌុប ឬម៉ាូតូរុមឺ៉ាកកង់្បី។ របជាពល 
រដឌែលោះញទៀតញធវើការងារមិនថាអវីញឡើយ តាមណតពួកោត់អាេរក នញៅកបុង្រាជ្ធានីភបំញពញ 
ដូេជាការងារសំតង់្ញៅតាមការោឌ នសាង្សង់្ជាញដើម។ ពួកោត់ទំង្អស់ោប េង់្រស់ញៅ
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តាមការយល់ញ ើញរបស់អបក ការរបជំុ្ញនោះដូេជា ការរបជំុ្ផសពវផាយព័ត៌ានណដលអបករតូវ
រ ប់តំណាង្របជាពលរដឌអំពីអវីៗណដលនឹង្ញកើតញឡើង្ ញហើយមិនណមនជាការរបជំុ្េរចាញទ។ 
ោម នអវីញរេើនរតវូេរចាញទ។ សាោរាជ្ធានីរតូវណតសាទ បនផលូវមួយណែសញនោះ ញហើយសាោរាជ្
ធានីទទួល នមូលនិធិពីរោឌ ភិ លជ្ប៉ាុនសរាប់សាទ បនផលូវញនោះ។ សាោរាជ្ធានី ន
ទលលកចាត់ណេង្ទុករ ក់េំនួន១.២៥០.០០០ដុោល រសរាប់ការតំាង្ទីលំញៅថមី។ អបកមិន
រ កដញទថា ញហតុអវី នជាសហរមន៍ញៅណតតែូញណតែរ ពីញរ ោះរ ក់េំនួន ១.២៥០.០០០
ដុោល រ ជារ ក់យ៉ាង្ញរេើនសរាប់ផថល់ឲ្យរបជាពលរដឌ២៥០ររួសារណដលរតូវចាកញេញ។ 
ញនោះរឺជាសហរមន៍រកីរកមួយ ញហើយអបករិតថា ពួកោត់រួរណតសបាយេិតថទទួលយករ ក់
ញនោះ!។  
 

 ប៉ាុណនថ សាោរាជ្ធានី រមភតិេតួេអំពីការញលេឮព័ត៌ានមិនលែ។ ញៅកណនលង្ញផសង្ 
ញទៀតញៅកបុង្រាជ្ធានីភបំញពញ ញៅញពលណដលសាោរាជ្ធានីភបំញពញអនុវតថរញរាង្ដូេោប
ញនោះ របជាពលរដឌានការអាក់អន់េិតថ ញហើយ ននិយយរ ប់របព័ននផសពវផាយព័ត៌ាន
អំពីអវីណដល នញកើតញឡើង្។ វា នបណាថ លឲ្យានញរឿង្អាស្សូវយ៉ាង្ធំណដលញធវើឲ្យរបជា
ពលរដឌជាញរេើនែឹង្សមាទំង្ញៅកបុង្របញទសកមពុជា និង្ញៅញរៅរបញទស ណដលជាអំញពើរួរ
ឲ្យញអៀនខាម សេំញ ោះសាោរាជ្ធានីភបំញពញ។ 
 

សាោរាជ្ធានី នរ ប់អបកឲ្យរបកាន់ជំ្ហររងឹ្ាំ ញៅញពលណដលអបករ ប់សហ-
រមន៍អំពីអវីណដលនឹង្ញកើតញឡើង្ ក់ព័នននឹង្ការសាទ បនផលូវញនោះ។ ប៉ាុណនថសាោរាជ្ធានីក៏ ន
ញលើកញឡើង្ណដរថា អបកអាេញធវើការេរចាបនថិេញៅ របសិនញបើអបករិតថា ការេរចាញនោះនឹង្ញធវើ
ឲ្យការសាទ បនផលូវញនោះកាន់ណតងាយស្សលួ ញហើយនឹង្បញ ច្ ៀសភាពអាា៉ាសជាសាធារតៈ
សរាប់សាោរាជ្ធានី។ អបករិតថា អបកអាេយល់រពមផថល់រ ក់េំនួនរបណហល៧.០០០
ដុោល រកបុង្មួយររួសារៗ ឬក៏ផធោះណលវង្ញៅតំបន់តំាង្ទីលំញៅថមី និង្បូកបណនទមរ ក់២.០០០
ដុោល រញទៀត ប៉ាុណនថរបសិនញបើអបកផថល់រ ក់កាន់ណតតិេ ញៅហ្គវ យរបស់អបកពិតជាកាន់ណត
សបាយេិតថជាមួយអបក ។ អបករិតថា អបកនឹង្ទទួល នរងាវ ន់ របសិនញបើអបកញធវើការងារញនោះ
 នលែ ក់ព័នននឹង្រញរាង្ញនោះ និង្សនសសំំទេរ ក់របស់សាោរាជ្ធានី។ 
 

សាោរាជ្ធានី នចាប់ញផថើមណសវង្រកកមមកររេួញហើយ ញហើយេង់្ចាប់ញផថើមរញរាង្
កបុង្ញពលឆ្ប់ៗញនោះ។  

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី២៖ ញមញរៀនទី១២ 
 

ផលូវញៅញែតថកំពត៖ ព័ត៌ានសរាប់មន្តនថីសាោរាជ្ធានី 
រកុមរបស់អបកបញរមើការងារញៅសាោរាជ្ធានីភបំញពញ។ រកមុរបស់អបកកំពុង្អនុវតថ

រញរាង្មួយ រឺសាទ បនផលូវថមីមួយណែសពីភបំញពញញៅញែតថតាណកវ និង្ញែតថកំពត។ សាោរាជ្
ធានីភបំញពញ នណតនំ រកុមរបស់អបកឲ្យជួ្បរបជំុ្ជាមួយតំណាង្អបកភូមិញៅភូមិមួយកបុង្
សងាា ត់ញចាមញៅ ណដលសាោរកុង្ចំា េ់រតូវណតឲ្យពួកោត់រោុះញរ ើ និង្ចាកញេញពីភូមិញដើមផី
យកដីសរាប់សាទ បនផលូវញនោះ។ ញៅញពលរបជំុ្ អបករតូវនិយយអំពីរញរាង្សាទ បនផលូវ និង្
ណផនការតំាង្ទីលំញៅថមី។ 
 



207សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

តាមការយល់ញ ើញរបស់អបក ការរបជំុ្ញនោះដូេជា ការរបជំុ្ផសពវផាយព័ត៌ានណដលអបករតូវ
រ ប់តំណាង្របជាពលរដឌអំពីអវីៗណដលនឹង្ញកើតញឡើង្ ញហើយមិនណមនជាការរបជំុ្េរចាញទ។ 
ោម នអវីញរេើនរតវូេរចាញទ។ សាោរាជ្ធានីរតូវណតសាទ បនផលូវមួយណែសញនោះ ញហើយសាោរាជ្
ធានីទទួល នមូលនិធិពីរោឌ ភិ លជ្ប៉ាុនសរាប់សាទ បនផលូវញនោះ។ សាោរាជ្ធានី ន
ទលលកចាត់ណេង្ទុករ ក់េំនួន១.២៥០.០០០ដុោល រសរាប់ការតំាង្ទីលំញៅថមី។ អបកមិន
រ កដញទថា ញហតុអវី នជាសហរមន៍ញៅណតតែូញណតែរ ពីញរ ោះរ ក់េំនួន ១.២៥០.០០០
ដុោល រ ជារ ក់យ៉ាង្ញរេើនសរាប់ផថល់ឲ្យរបជាពលរដឌ២៥០ររួសារណដលរតូវចាកញេញ។ 
ញនោះរឺជាសហរមន៍រកីរកមួយ ញហើយអបករិតថា ពួកោត់រួរណតសបាយេិតថទទួលយករ ក់
ញនោះ!។  
 

 ប៉ាុណនថ សាោរាជ្ធានី រមភតិេតួេអំពីការញលេឮព័ត៌ានមិនលែ។ ញៅកណនលង្ញផសង្ 
ញទៀតញៅកបុង្រាជ្ធានីភបំញពញ ញៅញពលណដលសាោរាជ្ធានីភបំញពញអនុវតថរញរាង្ដូេោប
ញនោះ របជាពលរដឌានការអាក់អន់េិតថ ញហើយ ននិយយរ ប់របព័ននផសពវផាយព័ត៌ាន
អំពីអវីណដល នញកើតញឡើង្។ វា នបណាថ លឲ្យានញរឿង្អាស្សូវយ៉ាង្ធំណដលញធវើឲ្យរបជា
ពលរដឌជាញរេើនែឹង្សមាទំង្ញៅកបុង្របញទសកមពុជា និង្ញៅញរៅរបញទស ណដលជាអំញពើរួរ
ឲ្យញអៀនខាម សេំញ ោះសាោរាជ្ធានីភបំញពញ។ 
 

សាោរាជ្ធានី នរ ប់អបកឲ្យរបកាន់ជំ្ហររងឹ្ាំ ញៅញពលណដលអបករ ប់សហ-
រមន៍អំពីអវីណដលនឹង្ញកើតញឡើង្ ក់ព័នននឹង្ការសាទ បនផលូវញនោះ។ ប៉ាុណនថសាោរាជ្ធានីក៏ ន
ញលើកញឡើង្ណដរថា អបកអាេញធវើការេរចាបនថិេញៅ របសិនញបើអបករិតថា ការេរចាញនោះនឹង្ញធវើ
ឲ្យការសាទ បនផលូវញនោះកាន់ណតងាយស្សលួ ញហើយនឹង្បញ ច្ ៀសភាពអាា៉ាសជាសាធារតៈ
សរាប់សាោរាជ្ធានី។ អបករិតថា អបកអាេយល់រពមផថល់រ ក់េំនួនរបណហល៧.០០០
ដុោល រកបុង្មួយររួសារៗ ឬក៏ផធោះណលវង្ញៅតំបន់តំាង្ទីលំញៅថមី និង្បូកបណនទមរ ក់២.០០០
ដុោល រញទៀត ប៉ាុណនថរបសិនញបើអបកផថល់រ ក់កាន់ណតតិេ ញៅហ្គវ យរបស់អបកពិតជាកាន់ណត
សបាយេិតថជាមួយអបក ។ អបករិតថា អបកនឹង្ទទួល នរងាវ ន់ របសិនញបើអបកញធវើការងារញនោះ
 នលែ ក់ព័នននឹង្រញរាង្ញនោះ និង្សនសសំំទេរ ក់របស់សាោរាជ្ធានី។ 
 

សាោរាជ្ធានី នចាប់ញផថើមណសវង្រកកមមកររេួញហើយ ញហើយេង់្ចាប់ញផថើមរញរាង្
កបុង្ញពលឆ្ប់ៗញនោះ។  

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី២៖ ញមញរៀនទី១២ 
 

ផលូវញៅញែតថកំពត៖ ព័ត៌ានសរាប់មន្តនថីសាោរាជ្ធានី 
រកុមរបស់អបកបញរមើការងារញៅសាោរាជ្ធានីភបំញពញ។ រកមុរបស់អបកកំពុង្អនុវតថ

រញរាង្មួយ រឺសាទ បនផលូវថមីមួយណែសពីភបំញពញញៅញែតថតាណកវ និង្ញែតថកំពត។ សាោរាជ្
ធានីភបំញពញ នណតនំ រកុមរបស់អបកឲ្យជួ្បរបជំុ្ជាមួយតំណាង្អបកភូមិញៅភូមិមួយកបុង្
សងាា ត់ញចាមញៅ ណដលសាោរកុង្ចំា េ់រតូវណតឲ្យពួកោត់រោុះញរ ើ និង្ចាកញេញពីភូមិញដើមផី
យកដីសរាប់សាទ បនផលូវញនោះ។ ញៅញពលរបជំុ្ អបករតូវនិយយអំពីរញរាង្សាទ បនផលូវ និង្
ណផនការតំាង្ទីលំញៅថមី។ 
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បទោឌ ន ឬអំតោះអំណាង្ 
ញតើ អំតោះអំណាង្ េាប់ និង្សិទនិណដល ក់ព័ននណាែលោះណដលរតូវយកមកញរបើរ ស់? 
 
 
 
 
 
ព័ត៌ានទក់ទង្នឹង្ារតោឌ ន ឬអំតោះអំណាង្ណដលញយើង្រតូវការណសវង្រក៖ 
 
 
 

 
 

ជ្ញរមើសញផសង្ៗណដលអាេនំឲ្យ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ 
ញតើជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ានអវីែលោះ? (េូរស្សង់្
ជ្ញរមើសទំង្ញនោះ ញហើយកត់េំណំាជ្ញរមើសណាណដលអបករិតថា សមញហតុផល  និង្សទិត
ញៅកបុង្េំតុេទនជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្) 
 
 
 

ញតើកិេចរពមញរពៀង្របញសើរបំផុតណដលអាេនឹង្សញរមេ ន ានអវីែលោះ? (កិេចរពមញរពៀង្ 
របញសើរបំផុតរបស់អបក) 
 
ញតើកំរតិអបផារតឹមណាទនសំញតើ  ណដលអបកនឹង្ទទួលយក? 
 
ញតើអវី ណដលអបកនឹង្ញសបើ ឬញធវើការទមទរដំបូង្? 
 

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី៣៖ ញមញរៀនទី១២ 
 

តារាង្យុទនសាស្តសថេរចា 
 
ញតើានភារីណាែលោះេូលរមួេរចា? 
 
 
 
 
ញតើការេរចាញនោះនិយយអំពីសាទ នភាពអវីែលោះ? (េូរសរញសរពត៌នអំពីបញ្ញា  ណដលរតូវញធវើការ
ញោោះស្សាយញៅកបុង្ការេរចា) 
 
 
 
 
 

ញតើភារីទំង្សង្ខាង្ាន ផលរបញយជ្ន៍អវីែលោះ? 
ភារីញយើង្ 
 
 
 
 
 

ភារីញរ 

ព័ត៌ានណដលញយើង្រតវូការណសវង្រកពីភារីាខ ង្ញទៀត៖ 
 
 
 
 
 



209សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍៖ ការចរចា និងការតស ៊ូមតិ 
 

បទោឌ ន ឬអំតោះអំណាង្ 
ញតើ អំតោះអំណាង្ េាប់ និង្សិទនិណដល ក់ព័ននណាែលោះណដលរតូវយកមកញរបើរ ស់? 
 
 
 
 
 
ព័ត៌ានទក់ទង្នឹង្ារតោឌ ន ឬអំតោះអំណាង្ណដលញយើង្រតូវការណសវង្រក៖ 
 
 
 

 
 

ជ្ញរមើសញផសង្ៗណដលអាេនំឲ្យ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ 
ញតើជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្ានអវីែលោះ? (េូរស្សង់្
ជ្ញរមើសទំង្ញនោះ ញហើយកត់េំណំាជ្ញរមើសណាណដលអបករិតថា សមញហតុផល  និង្សទិត
ញៅកបុង្េំតុេទនជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យ្នដល់ការសញរមេកិេចរពមញរពៀង្) 
 
 
 

ញតើកិេចរពមញរពៀង្របញសើរបំផុតណដលអាេនឹង្សញរមេ ន ានអវីែលោះ? (កិេចរពមញរពៀង្ 
របញសើរបំផុតរបស់អបក) 
 
ញតើកំរតិអបផារតឹមណាទនសំញតើ  ណដលអបកនឹង្ទទួលយក? 
 
ញតើអវី ណដលអបកនឹង្ញសបើ ឬញធវើការទមទរដំបូង្? 
 

ឯកសារសរាប់ណេកជូ្នទី៣៖ ញមញរៀនទី១២ 
 

តារាង្យុទនសាស្តសថេរចា 
 
ញតើានភារីណាែលោះេូលរមួេរចា? 
 
 
 
 
ញតើការេរចាញនោះនិយយអំពីសាទ នភាពអវីែលោះ? (េូរសរញសរពត៌នអំពីបញ្ញា  ណដលរតូវញធវើការ
ញោោះស្សាយញៅកបុង្ការេរចា) 
 
 
 
 
 

ញតើភារីទំង្សង្ខាង្ាន ផលរបញយជ្ន៍អវីែលោះ? 
ភារីញយើង្ 
 
 
 
 
 

ភារីញរ 

ព័ត៌ានណដលញយើង្រតវូការណសវង្រកពីភារីាខ ង្ញទៀត៖ 
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សទធ នុរកម 
 
១.  ភារី ( ក់ព័ននកបុង្សាទ នភាពណាមួយ)៖ បុរគល រកុម សហរមន៍ អង្គការ អាជាញ ធរ ឬ

អបកណាញផសង្ញទៀតណដលទទួលរង្ផលប៉ាោះ ល់ ឬអាេានឥទនិពលញលើសាទ នភាព
តាមមញធា យណាមួយ។ 

២. ដារកាមភារី៖ រំនូរ ឬដារកាមមួយណដលបងាា ញពីភារី ក់ព័ននទំង្អស់។ 

៣.  ការតស មូតិ (ការណសវង្រកការោំរទ)៖ ការញផញើសារតាមរយៈ កយសមថី ឬសកមមភាព
ននញដើមផញីធវើឲ្យការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពរបស់អបកណាាប ក់ានការផ្ទល ស់បឋូរ ឬ
ញធវើឲ្យអបកណាាប ក់បឋូរការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពអវីមួយ។ 

៤.  អបកតស មូតិ (អបកណសវង្រកការោំរទ)៖ អបកណដលញរបើរ ស់សកមមភាពតស ូមតិញដើមផីញធវើ
ឲ្យការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពរបស់អបកណាាប ក់ានការផ្ទល ស់បឋូរ ឬញធវើឲ្យអបកណា
ាប ក់បឋូរការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពអវីមួយ។ 

៥.  រញបៀបវារៈ៖ ប ជ្ ីទនរបធានបទ ឬបញ្ញា ណដលនឹង្រតូវញលើកមកពិភាកាញៅញពលរបជំុ្ 
ញហើយជួ្នកាលរញបៀបវារៈានប ច្ូ លរយៈញពលណដលរតូវញរបើញលើការពិភាការបធាន
បទ ឬបញ្ញា នីមួយៗផង្។ 

៦.  សមពននមិតថ៖ ភារីណដលោំរទអបក និង្អាេានឥទនិពលញលើសាទ នភាពមួយ។ 

៧. ជ្ញរមើសញដើមផេីរចា៖ ជាជ្ញរមើសណដលភារីអាេញរបើញៅកបុង្ការេរចាញដើមផីញៅដល់
ការរពមញរពៀង្។ ជ្ញរមើសញនោះ រឺជាយុទនសាស្តសថតស ូមតិដ៏ខាល ំង្មួយ ណដលសហរមន៍
រួរណតញរបើ របសិនការេរចាមិនទទួល នញជារជ័្យ។  

៨. េំតុេណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្៖ េំតុេេញនល ោះសំញតើ ទបបំផុត ឬអន់
បំផុតណដលភារីមួយកបុង្ការេរចាសុែេិតថរពមទទួលយក និង្េំតុេណដលភារីាខ ង្
ញទៀតសុែេិតថរពមផថល់ឲ្យញរេើនបំផុត។ 

 

 

 

យុទនសាស្តសថតស ូមតិ 
ញតើភារី ក់ព័ននណាែលោះណដលអបកអាេញធវើការោក់សាព ធ ន? 
 
 
 
ញតើអបកនឹង្ញធវើការតស ូមតិកំឡុង្ញពលទនការេរចាណដរឬញទ? ញតើការតស ូមតិណបបណា ណដល
អបកនឹង្យកមកញរបើ? ញតើអបកនឹង្ណសវង្រកការោំរទពីសហរមន៍ញផសង្ៗណដរឬញទ? របសិនញបើ
អបករតូវការការោំរទ ញតើពួកញរជានរណា ញហើយណសវង្រកញោយរញបៀបណា? 
 
 
ញតើជ្ញរមើសញផសង្ៗកបុង្ការេរចារបស់អបកានអវីែលោះ? ញតើយុទនសាស្តសថតស ូមតិណបបណា ណដល
អបកនឹង្ញរបើរ ស់ របសិនញបើការេរចាមិនញជារជ័្យ ឬមិនដំញតើ រការ? 
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សទធ នុរកម 
 
១.  ភារី ( ក់ព័ននកបុង្សាទ នភាពណាមួយ)៖ បុរគល រកុម សហរមន៍ អង្គការ អាជាញ ធរ ឬ

អបកណាញផសង្ញទៀតណដលទទួលរង្ផលប៉ាោះ ល់ ឬអាេានឥទនិពលញលើសាទ នភាព
តាមមញធា យណាមួយ។ 

២. ដារកាមភារី៖ រំនូរ ឬដារកាមមួយណដលបងាា ញពីភារី ក់ព័ននទំង្អស់។ 

៣.  ការតស មូតិ (ការណសវង្រកការោំរទ)៖ ការញផញើសារតាមរយៈ កយសមថី ឬសកមមភាព
ននញដើមផញីធវើឲ្យការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពរបស់អបកណាាប ក់ានការផ្ទល ស់បឋូរ ឬ
ញធវើឲ្យអបកណាាប ក់បឋូរការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពអវីមួយ។ 

៤.  អបកតស មូតិ (អបកណសវង្រកការោំរទ)៖ អបកណដលញរបើរ ស់សកមមភាពតស ូមតិញដើមផីញធវើ
ឲ្យការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពរបស់អបកណាាប ក់ានការផ្ទល ស់បឋូរ ឬញធវើឲ្យអបកណា
ាប ក់បឋូរការសញរមេេិតថ ឬសកមមភាពអវីមួយ។ 

៥.  រញបៀបវារៈ៖ ប ជ្ ីទនរបធានបទ ឬបញ្ញា ណដលនឹង្រតូវញលើកមកពិភាកាញៅញពលរបជំុ្ 
ញហើយជួ្នកាលរញបៀបវារៈានប ច្ូ លរយៈញពលណដលរតូវញរបើញលើការពិភាការបធាន
បទ ឬបញ្ញា នីមួយៗផង្។ 

៦.  សមពននមិតថ៖ ភារីណដលោំរទអបក និង្អាេានឥទនិពលញលើសាទ នភាពមួយ។ 

៧. ជ្ញរមើសញដើមផេីរចា៖ ជាជ្ញរមើសណដលភារីអាេញរបើញៅកបុង្ការេរចាញដើមផីញៅដល់
ការរពមញរពៀង្។ ជ្ញរមើសញនោះ រឺជាយុទនសាស្តសថតស ូមតិដ៏ខាល ំង្មួយ ណដលសហរមន៍
រួរណតញរបើ របសិនការេរចាមិនទទួល នញជារជ័្យ។  

៨. េំតុេណដលអាេនំឲ្យានកិេចរពមញរពៀង្៖ េំតុេេញនល ោះសំញតើ ទបបំផុត ឬអន់
បំផុតណដលភារីមួយកបុង្ការេរចាសុែេិតថរពមទទួលយក និង្េំតុេណដលភារីាខ ង្
ញទៀតសុែេិតថរពមផថល់ឲ្យញរេើនបំផុត។ 

 

 

 

យុទនសាស្តសថតស ូមតិ 
ញតើភារី ក់ព័ននណាែលោះណដលអបកអាេញធវើការោក់សាព ធ ន? 
 
 
 
ញតើអបកនឹង្ញធវើការតស ូមតិកំឡុង្ញពលទនការេរចាណដរឬញទ? ញតើការតស ូមតិណបបណា ណដល
អបកនឹង្យកមកញរបើ? ញតើអបកនឹង្ណសវង្រកការោំរទពីសហរមន៍ញផសង្ៗណដរឬញទ? របសិនញបើ
អបករតូវការការោំរទ ញតើពួកញរជានរណា ញហើយណសវង្រកញោយរញបៀបណា? 
 
 
ញតើជ្ញរមើសញផសង្ៗកបុង្ការេរចារបស់អបកានអវីែលោះ? ញតើយុទនសាស្តសថតស ូមតិណបបណា ណដល
អបកនឹង្ញរបើរ ស់ របសិនញបើការេរចាមិនញជារជ័្យ ឬមិនដំញតើ រការ? 
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ពិន័យ សរាប់ការមិនអនុវតថតាមអវីមួយណដលអបក នសនាញធវើញៅញពលអបក នេុោះ
ហតទញលខា។ 

១៦. ការរពមញរពៀង្ណដលានលកខតៈចាប់បង្ខំតាមផលូវេាប់៖ សំញៅញលើការរពមញរពៀង្ផលូវ
េាប់រវាង្ភារីពីរឬញរេើននក់ ណដលអាេញអាយតុោការញរបើញដើមផីការចាប់បង្ខំញអាយ  
ញោរពរបសិនញបើភារីណាមួយមិនអនុវតថតាមការរពមញរពៀង្ណដល នកំតត់ ។ 

១៧. ធនធានធមមជាតិ៖  វតទុណដលញកើតពីបរសិាទ ន ញហើយរបជាពលរដឌញរបើរ ស់ញដើមផញីធវើ ឬ
បញង្ាើតអវីមួយ។ ឧទហរត៍ ដី ទឹក និង្ញដើមញឈើជាញដើម។ 

១៨. ការេរចា៖ ការនិយយោប  រវាង្ភារីនឹង្ភារីកបុង្ញោលបំតង្ញដើមផី្ នញៅរកការ
សញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញលើបញ្ញា  ឬសាទ នភាពជាក់ោក់ណាមួយ។ 

១៩. យុទនសាស្តសថេរចា៖ ណផនការណដលានប ច្ូ លព័ត៌ាន ក់ព័នននឹង្សាទ នភាព និង្
បណាឋ ភារីេូលរមួកបុង្ការេរចា និង្អំពីជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យានការសញរមេកិេច
រពមញរពៀង្ ការទមទរ ការផថល់សំញតើ ដំបូង្ វធីិសាស្តសថកបុង្ការទំនក់ទំនង្ និង្ការ
តស ូមតិ ដំញតើ រការទនការេរចា និង្អវីៗញទៀតណដលញធវើឲ្យអបកកាល យជាអបកេរចាយ៉ាង្
ពូណក។ 

២០. ភារី (កបុង្ការេរចា)៖ បុរគល រកុម សហរមន៍ អង្គការ ឬអាជាញ ធរណដលកំពុង្េូលរមួ
េរចា។ 

២១. អតុលយភាពអំណាេ៖ អតុលយភាពអំណាេញកើតញឡើង្ែតៈណដលមនុសសាប ក់ ឬរកុម
មួយានអំណាេជាង្មនុសសាប ក់ ឬរកុមមួយញទៀតណដល ក់ព័ននញៅកបុង្សាទ នភាព
ជាក់ោក់ណាមួយ។       អតុលយភាពអំណាេអាេញកើតានញោយសារមនុសសាប ក់
ានរ ក់ញរេើន ានឋានៈែពស់ញៅកបុង្ជួ្ររោឌ ភិ ល ឬរកុមហ ុន ឬានទំនក់ទំនង្
ជិ្តសបិទនជាមួយនរណាាប ក់ញទៀតណដលានតួនទី និង្អំណាេខាល ំង្។ 

២២. ការរពមញរពៀង្ញោយញសរជីាមុន និង្ញោយានព័ត៌ានររប់រោន់៖ សិទិនរបស់ជ្ន
ជាតិញដើមភារតិេកបុង្ការេូលរមួកបុង្ការសញរមេេិតថ ណដលប៉ាោះ ល់ដល់ដីធលី និង្
ធនធានរបស់ពួកញរ ជាពិញសសទក់ទង្នឹង្រញរាង្អភិវឌណន៍ធនធានធមមជាតិ។ 

៩. ការបរហិ្គរញករ ថិ៍៖ រឺជាអំញពើ ណដលជ្នណាាប ក់ ញធវើការញចាទរបកាន់ បុរគលណាាប ក់ឬ
សាទ ប័នណាញផសង្ញទៀត ណដលញធវើញអាយែូេញករ ថិ៍ញ ម្ ោះរបស់បុរគល ឬសាទ ប័នញនោះ។ 
ការបង្ខូេញករ ថិ៍ញ ម្ ោះ ណដលជាការញចាទរបកាន់ញនោះរតូវញធវើញឡើង្ជាសាធារតៈ និង្
ញោយញធវើញឡើង្ញោយទុេចរតិ។ ការបរហិ្គរញករ ថិ៍ជាអំញពើែុសេាប់។ 

១០.  ការផសពវផាយព័ត៌ានមិនពិត៖ ការផសពវផាយព័ត៌ានណដលែុសពីការពិត ណតកបុង្
ន័យ ឬណតកបុង្ករតីណដលអបកញធវើដូញចាប ោះកបុង្អំញពើទុេចរតិ ឬអំញពើមិនលែណដលញហតុផល
កបុង្ការផសពវផាយព័ត៌ានរឺានបំតង្ពា ទ និង្កបុង្ករតីណដលព័ត៌ានញនោះ
ទំនង្ជារខំានដល់ញសេកថីសុែសងប់របស់សង្គម។ 

 

១១. វធីិអនុវតថន៍លែៗ  (កបុង្ករតីទនការបញតថ ញញេញ)៖ ការណសវង្រកដំញណាោះស្សាយណដល
រតឹមរតូវ និង្ញោរពញោលការត៍សិទនិរបជាពលរដឌ ញដើមផញីធវើឲ្យជី្វភាពរស់ញៅរបស់
របជាពលរដឌមិនធាល ក់ដុនោប និង្ញធវើឲ្យជី្វភាពកាន់ណតរបញសើរញឡើង្ញៅញពលណដល
អាេញធវើ ន។ 

១២. ររសួារ៖ សំញៅញលើមនុសសមួយរកុមរស់ញៅញរកាមដំបូលផធោះណតមួយ។ 

១៣.  ការញុោះញង់្៖ រឺជាអំញពើណដលញធវើញឡើង្ញោយ កយសំដីកថី ឬោយលកខអកសរ ឬចាក់
ផាយកថីកបុង្ញោលបំតង្ ញធវើញអាយនរណាាប ក់របរពឹតថបទញលមើស។ ការញុោះញង់្ជា
អំញពើែុសេាប់។ 

១៤. កតិកាសញ្ញដ សថពីីសិទនិញសដឌកិេច សង្គមកិេច និង្វបផធម៌៖ ជាសននិសញ្ញដ អនថរជាតិ ណដល
ទទួលសាគ ល់សិទិនមនុសសររប់របូ  កបុង្ការទទួល នារតោឌ នសមរមយកបុង្ការរស់
ញៅ ានសុែភាពលែ ានការអប់រ ំ និង្សិទិនញផសង្ៗញទៀត។ រោឌ ភិ លទនរពោះរាជា
ណាេរកកមពុជា នេុោះហតទញលខា និង្សនាថាញោរព។ 

១៥. កិេចសនាកាតពវកិេចផលូវេាប់៖ ញៅញពលណដលអបក នេុោះហតទញលខាឬ ផថិតញមទដញលើ
កិេចសនាអវីមួយ វាអាេជាកិេចសនាកាតពវកិេវផលូវេាប់។ ញនោះានន័យថា 
របសិនញបើ អបកមិន នញធវើអវីមួយណដលកិេចសនា នណេង្ញទ ញពលញនោះភារីាខ ង្
ញទៀតទនកិេចសនាញនោះ អាេោក់ កយបតថឹ ង្បថឹង្អបកញៅតុោការ ន។ ញៅរកម
អាេបងាគ ប់ឲ្យអបកញធវើអវីណដលានណេង្ញៅកបុង្កិេចសនា ឬបងាគ ប់ឲ្យអបកបង់្រ ក់
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ពិន័យ សរាប់ការមិនអនុវតថតាមអវីមួយណដលអបក នសនាញធវើញៅញពលអបក នេុោះ
ហតទញលខា។ 

១៦. ការរពមញរពៀង្ណដលានលកខតៈចាប់បង្ខំតាមផលូវេាប់៖ សំញៅញលើការរពមញរពៀង្ផលូវ
េាប់រវាង្ភារីពីរឬញរេើននក់ ណដលអាេញអាយតុោការញរបើញដើមផីការចាប់បង្ខំញអាយ  
ញោរពរបសិនញបើភារីណាមួយមិនអនុវតថតាមការរពមញរពៀង្ណដល នកំតត់ ។ 

១៧. ធនធានធមមជាតិ៖  វតទុណដលញកើតពីបរសិាទ ន ញហើយរបជាពលរដឌញរបើរ ស់ញដើមផញីធវើ ឬ
បញង្ាើតអវីមួយ។ ឧទហរត៍ ដី ទឹក និង្ញដើមញឈើជាញដើម។ 

១៨. ការេរចា៖ ការនិយយោប  រវាង្ភារីនឹង្ភារីកបុង្ញោលបំតង្ញដើមផី្ នញៅរកការ
សញរមេកិេចរពមញរពៀង្ញលើបញ្ញា  ឬសាទ នភាពជាក់ោក់ណាមួយ។ 

១៩. យុទនសាស្តសថេរចា៖ ណផនការណដលានប ច្ូ លព័ត៌ាន ក់ព័នននឹង្សាទ នភាព និង្
បណាឋ ភារីេូលរមួកបុង្ការេរចា និង្អំពីជ្ញរមើសណដលអាេនំឲ្យានការសញរមេកិេច
រពមញរពៀង្ ការទមទរ ការផថល់សំញតើ ដំបូង្ វធីិសាស្តសថកបុង្ការទំនក់ទំនង្ និង្ការ
តស ូមតិ ដំញតើ រការទនការេរចា និង្អវីៗញទៀតណដលញធវើឲ្យអបកកាល យជាអបកេរចាយ៉ាង្
ពូណក។ 

២០. ភារី (កបុង្ការេរចា)៖ បុរគល រកុម សហរមន៍ អង្គការ ឬអាជាញ ធរណដលកំពុង្េូលរមួ
េរចា។ 

២១. អតុលយភាពអំណាេ៖ អតុលយភាពអំណាេញកើតញឡើង្ែតៈណដលមនុសសាប ក់ ឬរកុម
មួយានអំណាេជាង្មនុសសាប ក់ ឬរកុមមួយញទៀតណដល ក់ព័ននញៅកបុង្សាទ នភាព
ជាក់ោក់ណាមួយ។       អតុលយភាពអំណាេអាេញកើតានញោយសារមនុសសាប ក់
ានរ ក់ញរេើន ានឋានៈែពស់ញៅកបុង្ជួ្ររោឌ ភិ ល ឬរកុមហ ុន ឬានទំនក់ទំនង្
ជិ្តសបិទនជាមួយនរណាាប ក់ញទៀតណដលានតួនទី និង្អំណាេខាល ំង្។ 

២២. ការរពមញរពៀង្ញោយញសរជីាមុន និង្ញោយានព័ត៌ានររប់រោន់៖ សិទិនរបស់ជ្ន
ជាតិញដើមភារតិេកបុង្ការេូលរមួកបុង្ការសញរមេេិតថ ណដលប៉ាោះ ល់ដល់ដីធលី និង្
ធនធានរបស់ពួកញរ ជាពិញសសទក់ទង្នឹង្រញរាង្អភិវឌណន៍ធនធានធមមជាតិ។ 

៩. ការបរហិ្គរញករ ថិ៍៖ រឺជាអំញពើ ណដលជ្នណាាប ក់ ញធវើការញចាទរបកាន់ បុរគលណាាប ក់ឬ
សាទ ប័នណាញផសង្ញទៀត ណដលញធវើញអាយែូេញករ ថិ៍ញ ម្ ោះរបស់បុរគល ឬសាទ ប័នញនោះ។ 
ការបង្ខូេញករ ថិ៍ញ ម្ ោះ ណដលជាការញចាទរបកាន់ញនោះរតូវញធវើញឡើង្ជាសាធារតៈ និង្
ញោយញធវើញឡើង្ញោយទុេចរតិ។ ការបរហិ្គរញករ ថិ៍ជាអំញពើែុសេាប់។ 

១០.  ការផសពវផាយព័ត៌ានមិនពិត៖ ការផសពវផាយព័ត៌ានណដលែុសពីការពិត ណតកបុង្
ន័យ ឬណតកបុង្ករតីណដលអបកញធវើដូញចាប ោះកបុង្អំញពើទុេចរតិ ឬអំញពើមិនលែណដលញហតុផល
កបុង្ការផសពវផាយព័ត៌ានរឺានបំតង្ពា ទ និង្កបុង្ករតីណដលព័ត៌ានញនោះ
ទំនង្ជារខំានដល់ញសេកថីសុែសងប់របស់សង្គម។ 

 

១១. វធីិអនុវតថន៍លែៗ  (កបុង្ករតីទនការបញតថ ញញេញ)៖ ការណសវង្រកដំញណាោះស្សាយណដល
រតឹមរតូវ និង្ញោរពញោលការត៍សិទនិរបជាពលរដឌ ញដើមផញីធវើឲ្យជី្វភាពរស់ញៅរបស់
របជាពលរដឌមិនធាល ក់ដុនោប និង្ញធវើឲ្យជី្វភាពកាន់ណតរបញសើរញឡើង្ញៅញពលណដល
អាេញធវើ ន។ 

១២. ររសួារ៖ សំញៅញលើមនុសសមួយរកុមរស់ញៅញរកាមដំបូលផធោះណតមួយ។ 

១៣.  ការញុោះញង់្៖ រឺជាអំញពើណដលញធវើញឡើង្ញោយ កយសំដីកថី ឬោយលកខអកសរ ឬចាក់
ផាយកថីកបុង្ញោលបំតង្ ញធវើញអាយនរណាាប ក់របរពឹតថបទញលមើស។ ការញុោះញង់្ជា
អំញពើែុសេាប់។ 

១៤. កតិកាសញ្ញដ សថពីីសិទនិញសដឌកិេច សង្គមកិេច និង្វបផធម៌៖ ជាសននិសញ្ញដ អនថរជាតិ ណដល
ទទួលសាគ ល់សិទិនមនុសសររប់របូ  កបុង្ការទទួល នារតោឌ នសមរមយកបុង្ការរស់
ញៅ ានសុែភាពលែ ានការអប់រ ំ និង្សិទិនញផសង្ៗញទៀត។ រោឌ ភិ លទនរពោះរាជា
ណាេរកកមពុជា នេុោះហតទញលខា និង្សនាថាញោរព។ 

១៥. កិេចសនាកាតពវកិេចផលូវេាប់៖ ញៅញពលណដលអបក នេុោះហតទញលខាឬ ផថិតញមទដញលើ
កិេចសនាអវីមួយ វាអាេជាកិេចសនាកាតពវកិេវផលូវេាប់។ ញនោះានន័យថា 
របសិនញបើ អបកមិន នញធវើអវីមួយណដលកិេចសនា នណេង្ញទ ញពលញនោះភារីាខ ង្
ញទៀតទនកិេចសនាញនោះ អាេោក់ កយបតថឹ ង្បថឹង្អបកញៅតុោការ ន។ ញៅរកម
អាេបងាគ ប់ឲ្យអបកញធវើអវីណដលានណេង្ញៅកបុង្កិេចសនា ឬបងាគ ប់ឲ្យអបកបង់្រ ក់
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ពួកញរានសិទិនកបុង្ការយល់រពម ឬជំ្ទស់ញលើររប់រញរាង្អភិវឌណន៍ ណដលប៉ាោះ ល់
ដល់ដីធលី តំបន់ និង្ធនធានរបស់ពួកញរ។ 

 
២៣. ផលរបញយជ្ន៍សាធារតៈ៖ សំញៅញៅញលើផលរបញយជ្ន៍របស់របជាពលរដឌទូញៅ

ញោយសារផលរបញយជ្ន៍ញនោះជួ្យញធវើឲ្យជី្វភាពរស់ញៅរបស់របជាពលរដឌកាន់ណត
របញសើរញឡើង្ ផថល់ញសវាកមមសំខាន់ៗ ឬញធវើឲ្យពួកោត់ានសុវតទិភាព។ 

២៤. តំណាង្៖ បុរគលាប ក់ណដលរតូវ នញរញរជ្ើសញរ ើសតាមរយៈការញ ោះញឆ្ប ត ញដើមផីញធវើ
ការតំណាង្ញអាយរបជាជ្នញៅកបុង្ការរបជំុ្េរចា។ 

២៥. សុវតថិភាពកបុង្ការកាន់កាប់៖ ជាការញរៀបេំញោយស្សបេាប់ណដលអនុញ្ញដ តឲ្យរបជា
ពលរដឌទំង្អស់រស់ញៅកបុង្ផធោះរបស់ពួកញរញោយសនថិភាព សុវតថិភាព និង្ញសេកឋី
ទថលថបូរញោយោម នការភ័យខាល េពីការបញតឋ ញញេញ ។ 

២៦. ដារកាមសាទ នភាព៖ ការរូរញរៀបរាប់អំពីភារីទំង្អស់ណដល ក់ព័ននកបុង្សាទ នភាព 
និង្បងាា ញទំនក់ទំនង្រវាង្សាទ នភាពមួយញៅសាទ នភាពមួយញទៀត។    ដារកាម
សាទ នភាពអាេជួ្យអបកញដើមផកំីតត់ថា អបកណាជាសមពននមិតថរបស់អបក និង្អបកណា
ណដលានឥទនិពលញលើភារីាខ ង្ញទៀត។ ការញរៀបេំដារកាមសាទ នភាពអាេាន 
របញយជ្ន៍ញៅញពលណដលអបករិតអំពីការញរបើរ ស់ការតស ូមតិ ញដើមផីញធវើឲ្យជំ្ហរ
របស់អបកកាន់ណតរងឹ្ាំ។ 

២៧. អបកនំ កយ៖ មនុសសាប ក់ណដលរតូវ នញរផថល់សិទនិឲ្យកបុង្ការនិយយជំ្នួសមនុសស
ាប ក់ញផសង្ញទៀត រកុមមនុសស ឬអង្គការ។ 

២៨. តារាង្ញពលញវោ៖ ការរូរញរៀបរាប់អំពីររប់ញហតុការត៍ណដល នញកើតញឡើង្ណដល
ទក់ទង្នឹង្សាទ នភាពរបស់អបក ញោយញរៀបេំតាមលំោប់ញពលញវោណដល នញកើត
ញឡើង្។ 

២៩. អង្គការសហរបជាជាតិ៖ អង្គការអនថរជាតិណដលរតូវបញង្ាើតញឡើង្ញោយរោឌ ភិ លកបុង្
ពិភពញោកកាលពីឆ្ប ំ១៩៤៥។ អង្គការសហរបជាជាតិញធវើការញដើមផសីនថិភាព និង្

សនថិសុែកបុង្ពិភពញោក។ បេចុបផនបញនោះានរបញទសេំនួន១៩៣របញទស ជា
សាជិ្កទនអង្គការសហរបជាជាតិ។ 

៣០. ញសេកថីរបកាសជាសាកលរបស់អង្គការសហរបជាជាតិ សថពីីសិទនិរបស់ជ្នជាតិញដើម
ភារតិេ៖ ជាញសេកថីរបកាសអនថរជាតិមួយ ណដលទទួលសាគ ល់សិទិន របស់ជ្នជាតិ
ញដើមភារតិេ ញអាយរេួផុតពីការញរ ើសញអើង្ ញអាយពួកញរអាេញោរព និង្របតិបតថិ
របទពតីទំញនៀមទំោប់របស់ពួកញរ ររប់ររង្ដីធលីរបស់ពួកញរតាមណបបរបទពតី
របស់ពួកញរ និង្េូលរមួសញរមេេិតថញលើការងារណដលប៉ាោះ ល់ដល់ជី្វតិរស់ញៅរបស់
ពួកញរ។ ញទោះបីជា ញសេកថីរបកាសញនោះ មិនណមនជាេាប់ ក៏វាជាឯកសារអនថរជាតិ
សំខាន់មួយណដលទទួលសាគ ល់សិទិនជ្នជាតិញដើមភារតិេ ញហើយណដល នេុោះ     
ហតទញលខាញោយរបញទសជាញរេើន កបុង្ញនោះក៏ានរបញទសកមពុជាផង្ណដរ។  

៣១. កិេចសនាានសុពលភាព៖ កិេចសនាមួយណដលញធវើញឡើង្ញោយញោរពតាមេាប់ 
ញហើយរតូវ នេុោះហតទញលខាញោយមនុសសញពញវយ័ ណដលានសិទនិ និង្សមតទភាព
យល់ដឹង្អំពីអវីណដលែលួនកំពុង្ញធវើ។ របសិនញបើនរណាាប ក់ញ កបញញ្ញឆ ត ឬបង្ខិតបង្ខំ
ឲ្យអបកេុោះហតទញលខាញលើកិេចសនាណាមួយ ញពលញនោះកិេចសនាញនោះ ជាកិេចសនា
អសុពលភាព។ 

៣២. សាកស៖ី នរណាាប ក់ណដល នញ ើញ ឬដឹង្អំពីសាទ នភាព ឬអវីមួយណដល នញកើត
ញឡើង្  ញហើយអាេផថល់ភសថុតាង្អំពីសាទ នភាព ឬញហតុការត៍ញនោះ  ញដើមផបីញ្ញជ ក់ការ 
ពិត។ 
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ពួកញរានសិទិនកបុង្ការយល់រពម ឬជំ្ទស់ញលើររប់រញរាង្អភិវឌណន៍ ណដលប៉ាោះ ល់
ដល់ដីធលី តំបន់ និង្ធនធានរបស់ពួកញរ។ 

 
២៣. ផលរបញយជ្ន៍សាធារតៈ៖ សំញៅញៅញលើផលរបញយជ្ន៍របស់របជាពលរដឌទូញៅ

ញោយសារផលរបញយជ្ន៍ញនោះជួ្យញធវើឲ្យជី្វភាពរស់ញៅរបស់របជាពលរដឌកាន់ណត
របញសើរញឡើង្ ផថល់ញសវាកមមសំខាន់ៗ ឬញធវើឲ្យពួកោត់ានសុវតទិភាព។ 

២៤. តំណាង្៖ បុរគលាប ក់ណដលរតូវ នញរញរជ្ើសញរ ើសតាមរយៈការញ ោះញឆ្ប ត ញដើមផីញធវើ
ការតំណាង្ញអាយរបជាជ្នញៅកបុង្ការរបជំុ្េរចា។ 

២៥. សុវតថិភាពកបុង្ការកាន់កាប់៖ ជាការញរៀបេំញោយស្សបេាប់ណដលអនុញ្ញដ តឲ្យរបជា
ពលរដឌទំង្អស់រស់ញៅកបុង្ផធោះរបស់ពួកញរញោយសនថិភាព សុវតថិភាព និង្ញសេកឋី
ទថលថបូរញោយោម នការភ័យខាល េពីការបញតឋ ញញេញ ។ 

២៦. ដារកាមសាទ នភាព៖ ការរូរញរៀបរាប់អំពីភារីទំង្អស់ណដល ក់ព័ននកបុង្សាទ នភាព 
និង្បងាា ញទំនក់ទំនង្រវាង្សាទ នភាពមួយញៅសាទ នភាពមួយញទៀត។    ដារកាម
សាទ នភាពអាេជួ្យអបកញដើមផកំីតត់ថា អបកណាជាសមពននមិតថរបស់អបក និង្អបកណា
ណដលានឥទនិពលញលើភារីាខ ង្ញទៀត។ ការញរៀបេំដារកាមសាទ នភាពអាេាន 
របញយជ្ន៍ញៅញពលណដលអបករិតអំពីការញរបើរ ស់ការតស ូមតិ ញដើមផីញធវើឲ្យជំ្ហរ
របស់អបកកាន់ណតរងឹ្ាំ។ 

២៧. អបកនំ កយ៖ មនុសសាប ក់ណដលរតូវ នញរផថល់សិទនិឲ្យកបុង្ការនិយយជំ្នួសមនុសស
ាប ក់ញផសង្ញទៀត រកុមមនុសស ឬអង្គការ។ 

២៨. តារាង្ញពលញវោ៖ ការរូរញរៀបរាប់អំពីររប់ញហតុការត៍ណដល នញកើតញឡើង្ណដល
ទក់ទង្នឹង្សាទ នភាពរបស់អបក ញោយញរៀបេំតាមលំោប់ញពលញវោណដល នញកើត
ញឡើង្។ 

២៩. អង្គការសហរបជាជាតិ៖ អង្គការអនថរជាតិណដលរតូវបញង្ាើតញឡើង្ញោយរោឌ ភិ លកបុង្
ពិភពញោកកាលពីឆ្ប ំ១៩៤៥។ អង្គការសហរបជាជាតិញធវើការញដើមផសីនថិភាព និង្

សនថិសុែកបុង្ពិភពញោក។ បេចុបផនបញនោះានរបញទសេំនួន១៩៣របញទស ជា
សាជិ្កទនអង្គការសហរបជាជាតិ។ 

៣០. ញសេកថីរបកាសជាសាកលរបស់អង្គការសហរបជាជាតិ សថពីីសិទនិរបស់ជ្នជាតិញដើម
ភារតិេ៖ ជាញសេកថីរបកាសអនថរជាតិមួយ ណដលទទួលសាគ ល់សិទិន របស់ជ្នជាតិ
ញដើមភារតិេ ញអាយរេួផុតពីការញរ ើសញអើង្ ញអាយពួកញរអាេញោរព និង្របតិបតថិ
របទពតីទំញនៀមទំោប់របស់ពួកញរ ររប់ររង្ដីធលីរបស់ពួកញរតាមណបបរបទពតី
របស់ពួកញរ និង្េូលរមួសញរមេេិតថញលើការងារណដលប៉ាោះ ល់ដល់ជី្វតិរស់ញៅរបស់
ពួកញរ។ ញទោះបីជា ញសេកថីរបកាសញនោះ មិនណមនជាេាប់ ក៏វាជាឯកសារអនថរជាតិ
សំខាន់មួយណដលទទួលសាគ ល់សិទិនជ្នជាតិញដើមភារតិេ ញហើយណដល នេុោះ     
ហតទញលខាញោយរបញទសជាញរេើន កបុង្ញនោះក៏ានរបញទសកមពុជាផង្ណដរ។  

៣១. កិេចសនាានសុពលភាព៖ កិេចសនាមួយណដលញធវើញឡើង្ញោយញោរពតាមេាប់ 
ញហើយរតូវ នេុោះហតទញលខាញោយមនុសសញពញវយ័ ណដលានសិទនិ និង្សមតទភាព
យល់ដឹង្អំពីអវីណដលែលួនកំពុង្ញធវើ។ របសិនញបើនរណាាប ក់ញ កបញញ្ញឆ ត ឬបង្ខិតបង្ខំ
ឲ្យអបកេុោះហតទញលខាញលើកិេចសនាណាមួយ ញពលញនោះកិេចសនាញនោះ ជាកិេចសនា
អសុពលភាព។ 

៣២. សាកស៖ី នរណាាប ក់ណដល នញ ើញ ឬដឹង្អំពីសាទ នភាព ឬអវីមួយណដល នញកើត
ញឡើង្  ញហើយអាេផថល់ភសថុតាង្អំពីសាទ នភាព ឬញហតុការត៍ញនោះ  ញដើមផបីញ្ញជ ក់ការ 
ពិត។ 
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ការបញ ច្ ៀសការបញតថ ញញេញញោយបង្ខំ 

ស ៀវសៅណែនាំ រាប ់ហគមន ៍
អាំពីការចរចា និងការត  ៊ូមតិ 

 
 

 

ញសៀវញៅណតនំសរាប់អបកសរមបសរមួល 
 
ញ ោះពុមពញោយ អង្គការសមធម៌កមពុជា និង្អង្គការអនថរជាតិការអភិវឌណណដលានការេូលរមួ 

 
 
 






