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ឞិឡឞឌរោឤ៖  រោក ឡឥ ីបាឞ (Lorie Barne) ឞងិ រ សី្ធឞី ស ូស័្ឥ (Kerstin Bowsher) 

សូ្ឣថ្លលងអំណឥគុណយ៉ា ងរាឦររៅដឦ់ លឤឌដី កូសីុ្កូ (Toyditz Cosico) ឞងិ ស ឞីរឞៀ នាឤលងីហ្គគ ឦ (Binia Nightingale) ស្រោស់កាឥ
ថ្ចកឥថំ្ឦកឯកសាឥឥសស្់ឡួករគ។  

ចូឦឥឣួរឥៀសរឥៀងរោឤ៖ រ សី្ធឞី ស ូស័្ឥ (Kerstin Bowsher) ឞងិ ហ្គ្គឦិ ថ្ឣ ឦ (Glenn Miles) 

រអញៀឧថ្ដឦបាឞចូឦឥឣួរឥៀសរឥៀង៖ លឤឌដី កូសីុ្កូ ( Toyditz Cosico ) ឞងិ ស ឞីរឞៀ នាឤលងីហ្គគ ឦ (Binia Nightingale ) 

 ញុ ំសូ្ឣថ្លលងអំណឥគុណដឦ់ រជឞី្ វ័ឥ អូឥណូា (Jennifer Orona) ថ្ដឦបាឞ ិរ ំចូឦឥឣួកិចចកាឥយ៉ា ងឦំបាក កបុងកាឥនាឞូំឧគររោងរឞេះរដីឣផី
ជួឤ អាឤុជិឧរិឣឞុស្ស។  

រស្ៀឧរៅឣួឤកាឦរឞេះររូឧបាឞចូឦឥឣួចំថ្ណកស្ឥរស្ឥរោឤអបកឞឡិឞឌាររចីឞឥសូ ថ្ដឦបាឞហថឦ់រឡឦរឧោ ឞងិ ជំនាញ រសកសរោឤស្នាថ ឞចិរថ
ឦអសំហុរ។ ឧវីា (Viva) ោឞកថីរសាឣឞស្សយ៉ា ងខ្ល ងំ រៅរឡឦអបកររសរីបាស់្រស្ៀឧរៅរឞេះ រដឣីផជួីឤសងវកឹសងវឺឞឣឞុស្សឲ្យរចេះខ្វ ឤ វឦ់ ឞិង រឣីឦ
ថ្លដឦ់កុោឥឥងរររេះ។ រសសិ្ឞារស្ៀឧរៅរឞេះររូឧបាឞឤករៅរឝវីកាឥសណថុ េះសណាថ ឦសឞថ សូ្ឣរឣត្តថ  វវួឦសាគ ឦ់ឞូឧសាប ម្ដឥសស់្អបកឞិឡឞឌ ក៏ដូច
ាកិចច រិ ឥំសស់្ ឧវីា (Viva)។ រៅរឡឦថ្ដឦរឤងីដងឹថា កាឥរបាេះឡុឣពឞូឧឯកសាឥរឞេះររឧូបាឞឤករៅររសរីបាស់្ រនាេះវាឡិរាជួឤរឤងីសឞថរឝវីឲ្យ
គុណភាឡម្ឞកាឥរបាេះឡុឣពនារឡឦអនាគរឲ្យបាឞកាឞ់ថ្ររសរសី្ឥាងឣុឞ។ សូ្ឣរឣត្តថ ហថឦ់ារយសឦ់ ត្តឣឥឤៈរកោស្កាឥចុេះរមម េះ ឞងិ រកោស្
វាឤរម្ឣល។  

 
បកប្របមោយ៖ EnjoyLife Translation 
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ទូរស័ពទមលខ៖ ០៩២-២៩៤-៨៧៣ 
អ្ុីប្មល៖ davidcvatha@gmail.com 
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មសចកតបី្ែន.ំ.........................................................................................................................................……..…….៤ 

ប្ផនកទី១៖ មសចកតសីមងេប……………………………………………………………………………………...............…………...……… ៥ 
មមមរៀនទី១៖ មរើអ្វីមៅជាមមមរៀនប្ែលសំខានក់នុងការែឹកនគំមរោងឲ្យមែើរបានលអ? ……………..........……………………………៦ 
មមមរៀនទី២៖ មរើអ្វីមៅជាមោលបំែងម្នអ្ងគការរបស់មយើង?……………………………............…………………………………១១ 

ប្ផនកទី២៖ ការកែំរគ់មរោង………………………………………………………………………………..............…………..………១៥ 
មមមរៀនទី៣៖ មរើមយើងររូវមធវើយ៉ងណា មែើមបសី្គគ ល់ពីររមូវការរបស់កុោរ? ……………………..........………………….………១៦ 
មមមរៀនទី៤៖ មរើមយើងមធវើយ៉ងមមច៉ មែើមបែឹីងថា សកមមភាពរបស់អ្ងគការែម្ទពិរជាបំមពញររមូវការរបស់កុោរ? ….............២១ 
មមមរៀនទី៥៖ មរើមយើងគរួប្រសមរមចមោយរមបៀបណាថាររមូវការណាខលះ ប្ែលររូវនឹងសកមមភាពរបស់មយើង?.....……………២៥ 
មមមរៀនទី៦៖ មរើការមរៀបចំបណាត ញរកុមការងារោនស្គរៈរបមយជនអ៍្វីខលះ?……………………………………………...........…៣០ 

ប្ផនកទី៣៖ មោលការែ៍លអៗ កនុងការមរៀបចំគមរោង ………………………………………………………............………….………៣៦ 
មមមរៀនទី៧៖ មរើមយើងររូវមរៀបចំគមរោង និង ប្ផនការយ៉ងែូចមមតច មែើមបបំីមពញរមូវការ ប្ែលមយើងបានកំែរ?់ …..........៣៧ 
មមមរៀនទី៨៖ មហរុអ្វីបានជាមយើងចបំាចរ់រូវមរៀបចំគមរោងថវកិា និង រកាកំែររ់ត្ថហិរញ្ញ វរាុ? …………............…………៤៣ 

ប្ផនកទី៤៖ ការពិនិរយមមើលការរកីចមរមើន................................................................................................................... ៤៩ 
មមមរៀនទី៩៖ មរើមយើងអាចែឹងថា មយើងកំពុងប្រមែើរត្ថមផលូវររូវកនុងការសមរមចគមរោងរបស់មយើង 
បានមោយរមបៀបណា? .......................................................................................................................................៥០ 
មមមរៀនទី១០៖ មរើមយើងអាចររួរពិនិរយមមើលវឌ្ឍនភាពរបស់កុោរមៅកនុងគមរោងរបស់មយើង 
បានមោយរមបៀបណា? .......................................................................................................................................៥៦ 

ជំពូកទី៥៖ ការមរៀនសូររ ការវាយរម្មល និង គែមនយយភាព .......................................................................................៦២ 
មមមរៀនទី១១៖ មរើមយើងអាចមរៀនពីបទពិមស្គធនយ៉៍ងែូចមមតច? ................................................................................៦៣ 
មមមរៀនទី១២៖ មរើការវាយរម្មល គឺជាអ្វី? មហរុអ្វបីានជាវាសំខាន?់ ..............................................................................៦៩ 
មមមរៀនទី១៣៖ មរើមយើងអាចចបម់ផតើមវាយរម្មលគមរោងរបស់មយើងបានមោយរមបៀបណា? .............................................៧៤ 
មមមរៀនទី១៤៖ មរើមយើងអាចរបាកែថា មយើងោនការទទលួខុសររូវចំម ះអ្នកែម្ទបានមោយរមបៀបណា? ........................៨០ 

ប្ផនកទី៦៖ ការអ្បអ្រស្គទរ ....................................................................................................................................៨៥ 
មមមរៀនទី១៥៖ មហរុអ្វីបានជាពិធីអ្បអ្រស្គទរ គឺជាប្ផនកមយួែសំ៏ខានម់្នគមរោង? .......................................................៨៦ 

គនានិមទទស .......................................................................................................................................................៩២ 
ធនធានបប្នាម ..................................................................................................................................................៩២ 
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មសចកតបី្ែន ំ
ររីគររោងឦអឝឣមត្ត ឞិង គររោងឦអអសាច ឥយ ោឞឦកខណៈ ុស្រប ដូចរឣថច? រសីត្តឣឥឤៈអបកឞិឡឞឌោប ក់ រមម េះរោក ជីឣ  ូឦីឞ    
(Jim Collins) បាឞសរងកីរស្ណួំឥថា “ររីរឤងីររូឧផ្លល ស់្សថូឥឡី “ភាឡឦអឝឣមត្ត” រៅ “ភាឡឦអអសាច ឥយ” រោឤឥរសៀសណា?”1 គឞលឹេះ រដីឣផី
ោឞគររោងអអិឧឌណកុោឥឣឤួដ៏អសាច ឥយ គឺស្ទិររៅរឦីកាឥថ្ដឦអបកររូឧចំណាឤរឡឦ រដីឣផកំីណរ់គររោងឥសស់្អបក សរងកីរ ឞិង 
រឥៀសចំថ្ហឞកាឥ ររួរឡិឞិរយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលរឦីសឥសិវម្ឞកាឥអអិឧឌណកុោឥរគស់រជុងររាឤ។  

រៅកបុងរស្ៀឧរៅកិចចកាឥរឞេះ អបកឞឹងរ ញីោឞកាឥថ្សកថ្ចកា ៦ថ្ហបក ឞិង ១៥ រឣរឥៀឞ។ រឣរឥៀឞទងំរឞេះ ឞឹងសំពាក់សំស៉ាឞអបកឲ្យ
ឤឦ់ដឹង ឞិង អាចឤកររឦកាឥណ៍ ឞិង ឧសកឥណ៍សំ្ខ្ឞ់ៗរៅអឞុឧរថ រដីឣផធីានាថា គររោងឥសស់្អបកឡិរាជេះឥវនិហឦឧជិជោឞ
ដ៏ឝំសំហុរដឦ់ជីឧរិឥសស់្កុោឥ។ 
ថ្ហបកវី១ រឣីឦរៅរឦីកាឥស្រងខសឥឣួអំឡីឣូឦរ្រុថ្ដឦនាឲំ្យោឞគររោងដ៏ឦអអសាច ឥយ ឞិង កាឥចាក់ឬស្ម្ឞគររោងត្តឣគំឥូរឡេះគឣពឥី។ 

ថ្ហបកវី២ រឣីឦរៅរឦីឥរសៀសរឝវឲី្យរបាកដថា គររោងឥសស្់អបកឡិរាសំរឡញររឣូឧកាឥឥសស្់កុោឥរៅកបុងសឥសិវកបុងរំសឞ់ឥសស្់អបក។ 
ត្តឣឥឤៈកាឥរសាឧរាឧ ឞិង កាឥចងសណាថ ញាឣឤួអងគកាឥ ឞិង គររោងដម្វរវៀរ អបកក៏អាចរឥៀឞឡីឥរសៀសដ៏ឦអសំហុរកបុងកាឥសំរឡញ
ររឣូឧកាឥឥសស់្កុោឥកបុងរំសឞ់ឥសស់្អបក។  

ថ្ហបកវី៣ សង្ហា ញឡីស្ស្ឥឣូឦោប ឞម្ឞកាឥរឥៀសចគំររោងថ្ដឦឦអឲ្យរកីររឡងី រៅរឡឦថ្ដឦរឤងីបាឞកំណរប់ាឞថាអវីរៅាររឣូឧ
កាឥឥសស្់កុោឥ។ កាឥរឥៀសចគំររោង ររឦរៅ ឦវនហឦ ឞិង ស្កឣមភាឡ រោឤោឞកាឥអឝិសាឌ ឞរគស់ររឞា់ឣឤួឞឹងឝឞធាឞលឧកិា
ឥងឹោ ំរនាេះវាឞឹងជឤួរឤងីស្ររឣចគររោងឣឤួដ៏អសាច ឥយបាឞ។  

ថ្ហបកវី៤ រឣីឦរៅរឦីឧឝីិសាហ្គស្ថ ឞិង ឣរឝោបាឤ រដីឣផរីឣីឦថ្ល ក៏ដូចាររូរឡិឞិរយគររោងឲ្យោឞរសសិ្វនភាឡ។ 

ថ្ហបកវី៥ ោឞររឦសំណងហថឦ់ឞូឧឧសកឥណ៍ ថ្ដឦអាចជឤួអបករឥៀឞឡីសវឡិរសាឝឞ៍រៅកបុងរំសឞ់ឥសស់្អបក។ កាឥរឥៀឞរឞេះ ឞឹងជឤួ
រឤងីឲ្យរចេះរឥៀសចគំររោងស្រោសម់្លៃអនាគរ រ្ឤីវាក៏ជឤួឲ្យគររោងសឞថអអិឧឌណ ឞិង ឥកីចររឣីឞហងថ្ដឥ។  

ថ្ហបកវី៦ ឞឹងសូកស្ឥុសរស្ៀឧរៅកិចចកាឥ រោឤរករឡករឣីឦឣូឦោឌ ឞម្ឞរឡេះគឣពីឥ ឞិង គំឞិរាក់ថ្ស្ថងស្រោស់កាឥអសអឥឧឌណឞភាឡ 
ឞិង ស្ឣិវនិហឦកបុងរំសឞ់ឥសស់្អបក។  

ចុងសញ្ច ស់ រឤងីអឝិសាឌ ឞថា អបកឞឹងស្សាឤឥកីរាឤ រោឤដឹងថា កាឥឡិចាឥណារោឤឤកចិរថវុកោក់រៅរឦីរសធាឞសវទងំរឞេះ 
ឞឹងារសរយជឞ៍ជឤួឲ្យអបកស្ររឣចបាឞគររោងដ៏អសាច ឥយស្រោសក់ាឥអអិឧឌណកុោឥរគស់រជុងររាឤ។ រឞេះគឺាកាឥរត្តស់្រៅដ៏
 ពង់ ពស់្ ឞិង ដ៏ឧសុិ្វន!  

 

                                                 
1 Collins (2001) 
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ផ្ផែកទី១៖ ស ចកតី សខេប 
រៅកបុងថ្ហបករឞេះ រឤងីោឞររឦសំណងចង់ឲ្យអបកោឞឣូឦោឌ ឞស្ំខ្ឞ់ៗ ថ្ដឦឞឹងជឤួអបកថ្ស្វងឤឦ់អំឡីជំហ្គឞរហសងៗ ថ្ដឦ
ទក់វងរៅឞឹងកាឥរឥៀសចំ កាឥោក់ថ្ហឞកាឥ ឞិង កាឥដំរណីឥកាឥគររោង រោឤោឞភាឡរាគជ័ឤ។  

កបុងរឣរឥៀឞវី១ រឤងីឞឹងរឆលីឤស្ំណួឥឣឤួចំឞឞួស្ថីឡីអវីៗថ្ដឦពាក់ឡ័ឞនឞឹងកាឥសរងកីរគររោង ឞិង កាឥឥកាគររោងឲ្យោឞរសសិ្វន
ភាឡ ឞិង ឞិឥឞថឥភាឡ រោឤឆលុេះសញ្ច ងំឡីអវីថ្ដឦរឡេះគឣពីឥបាឞសររងៀឞរឤងី ត្តឣឥឤៈឧទ្ឥណ៍កបុងសាច់រឥឿងឥសស់្រោក រឞរ្
ោ។ រឤងីឞឹងរឣីឦគំឥូ ឞិង គំឞិរឦអៗ ឣឤួចំឞឞួអំឡីឧដថម្ឞគររោង។ រៅកបុងគំឥទូងំរឞេះ ឞឹងថ្ណនាអំបកឲ្យឤឦ់ឡីជំហ្គឞ ថ្ដឦពាក់
ឡ័ឞនរៅកបុងគររោង ត្តងំឡីវីចាស់រហថីឣ ឥ្ូរដឦ់វីសញ្ចស់ម្ឞគររោង។  

កបុងរឣរឥៀឞវី២ រឤងីឞឹងរផ្លថ ររៅរឦីគររោង ថ្ដឦអបកចូឦឥឣួពាក់ឡ័ឞន រដីឣផគិីរអំឡីអងគភាឡទងំឣូឦ។ ររឦសំណង គឺរដីឣផរីឝវី
ឲ្យរបាកដថា គររោងឥសស់្អបករស្សរៅត្តឣវស្សឞៈឧស័ិ្ឤឝំរៅកបុងអងគកាឥ ថ្ដឦរឤងីរៅថាា ឞិឣិរថ ឬ រសស្កកឣម។  

សូ្ឣចងចាថំា ាវូរៅ រស្ៀឧរៅកិចចកាឥរឞេះ រផ្លថ រស្ំខ្ឞ់រៅរឦីគររោង។ រឤងីសំ្រៅរៅរឦីកិចចកាឥាក់ោក់ ថ្ដឦោឞកាឦ
សឥរិចេវចាស់រហថីឣ កាឦសឥរិចេវសញ្ច ស់ ឞិង ឧរទុសំណងចាស់្ោស់្។ អងគកាឥឣឤួអាចោឞគររោងថ្រឣឤួ ឬកោ៏ឞគររោងរហសងៗា
ររចីឞ ថ្ដឦររូឧបាឞថ្សងថ្ចកាកឣមឧឝីិរហសងៗ។ ឧសកឥណ៍ ឞិង ឧឝីិសាហ្គស្ថថ្ដឦោឞស្ឥរស្ឥកបុងរស្ៀឧរៅរឞេះ ធាល ស់បាឞរគឤកឣក
ររសីរបាស់្ាររចីឞដងាឣឤួគររោងរហសងៗ ឣិឞថ្រស៉ាុរណាត េះរសារ រឤងីក៏អាចឤកវាឣកររសីរបាស់្រៅកបុងគររោងកឣមឧឝីិ ឬថ្លឣ
រវៀរឤកឣកររសី រដីឣផដំីរណីឥកាឥអងគកាឥបាឞហងថ្ដឥ។  

 

  



កាឥរឥៀសចំ កាឥរររួឡិឞរិយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលគររោង 
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សេសរៀនទី១៖  ស ើអ្វីសៅជាសេសរៀនផ្ែល ខំាន់កែខុការែឹកនគំសរមាខឲ្យសែើរបានលអ? 

រស្ចកថសី្រងខស 

 ររីអវីរៅាគំឥូកបុងរឡេះគឣពីឥកបុងកាឥដឹកនាគំររោងឲ្យបាឞឦអ? 
 ររីអវីរៅាឧដថម្ឞគររោង? 

រសសិ្ឞរសីរឤងីចង់ឲ្យគររោងឥសស់្រឤងីដំរណីឥកាឥរសរសី្ឥសំហុរ រដីឣផឲី្យវាោឞឥវនិឡឦឧជិជោឞរឦីជីឧរិឥសស់្កុោឥឥងរររេះ រឤងី
ចាចំាច់ររូឧរបាកដថា គររោង ឬកឣមឧឝីិឥសស់្រឤងី ឡិរាសំរឡញររឣូឧកាឥឥសស្់កុោឥ ត្តឣឥឤៈឥរសៀសថ្ដឦោឞរសសិ្វនភាឡ 
 ពស្់។ កាឥរឞេះទឣទឲ្យោឞកាឥរគស់រគង ឞិង កាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥយ៉ា ងរសុងរសឤរ័ប។ វាាកាឥឡិរ ឣិឞថាស្កឣមភាឡ ាថ្ហបកឥសស្់
អងគកាឥ ឬាថ្ហបកម្ឞឡ័ឞនកិចចឥសស់្រកុឣជំឞំុរនាេះរឡឤី។ វាាកាឥសំ្ខ្ឞ់ ថ្ដឦរឤងីររូឧរឝវីយ៉ា ងអស់្ឡីចិរថថាវ ឤរឡេះាោច ស្់ ឞិង ររូឧ
ោឞឆឞធៈកបុងកាឥរឥៀឞសូ្ររ ឞិង ថ្កស្រឣួឦគររោងឥសស់្រឤងី រៅកថ្ឞលងថ្ដឦររូឧកាឥកាឥថ្កឦឣអ។  

គរំកូនុងរពះគមពរី 

រៅកបុងរស្ៀឧរៅរឞរ្ោ រឡេះគឣពីឥបាឞហថឦ់ឞូឧគំឥូឦអៗ ាររចីឞថ្ដឦទក់វងឞឹងកាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥ កាឥរឥៀសចំសលង់ ឞិង កាឥអឞុឧរថ
គររោងស្កឣមភាឡ ឡីវីចាស់រហថីឣឥ្ូរដឦ់វីសញ្ច ស់។ រឤងីឞឹងរ ញីឞូឧជំហ្គឞសំ្ខ្ឞ់ៗ ថ្ដឦរឤងីគឥួថ្រឤកឣកររសីរបាស់្រៅ 
កបុងកាឥង្ហឥអងគកាឥ ក៏ដូចាកបុងឡ័ឞនកិចចឥសស់្រឤងី។ រស្ៀឧរៅរឞេះឞឹងរបាស់រឤងីឡីឥរសៀសថ្ដឦរោក រឞរ្ោ បាឞដឹកនា ំឞិង ជសួ្
ជុឦកំថ្ឡងរកុងរឤឥូសាឡឣឹរឡងីឧញិ ដផរិកំថ្ឡងរកុងររូឧបាឞដុរសំផ្លល ញ រោឤជឞារិបាស ីឡូឞ។ រោករឞរ្ោបាឞសង្ហា ញ
រឤងីឞូឧគំឥូឦអៗ អំឡីកាឥដឹកនាគំររោងដ៏ឦអសំហុរកបុងកាឥរឣីឦកាឥ ុស្ររូឧគររោងឲ្យវវឦួបាឞរាគជ័ឤ ាឣឤួឞឹងរឡេះឡឥឥសស្់
រឡេះាោច ស្់។  

រឤងីអាចឡិចាឥណាអំឡីចំណុចខ្ងររកាឣទក់វងឞឹងកិចចកាឥឥសស់្រោករឞរ្ោ2 

 កាឥរត្តស្រ់ៅ ឞិង ឞិឣិរថ (រឞរ្ោ ជំឡូកវី១) 

គររោងឥសស់្រោករឞរ្ោចាស់រហថីឣរឡងី រោឤោឞកាឥរត្តស់្រៅឡីរឡេះាោច ស់្។ រឞេះគឺាឣូឦោឌ ឞម្ឞឞិឣិរថឥសស់្
រោក។ រឞេះោឞឞ័ឤថា គររោងឥសស្់រោករឞរ្ោ គឺាថ្ហបកឣឤួម្ឞថ្ហឞកាឥដ៏ឝំឥសស់្រឡេះស្រោស់រសារាហ្គស្ថរវង់។  

 កាឥរឆលឤីរសរៅឞឹងររឣូឧកាឥ (រឞរ្ោ ជំឡូកវី១) 

រោករឞរ្ោ បាឞរសឣូឦឡរ៌័ោឞស្ថីអំឡីសាទ ឞភាឡ រ្ឤីរោកក៏សាថ ស់រឡេះាោច ស្់ហងថ្ដឥ។ រោករឞរ្ោ បាឞ
កំណរឞូ់ឧររឣូឧកាឥាក់ោក់ម្ឞគររោងឥសស្់រោក។  

 កាឥរឥៀសចថំ្ហឞកាឥ (រឞរ្ោ ជំឡូកវី២៖១-៩ ឞិង រឞរ្ោជំឡូក ៣) 

រឤងីរ ញីថា រោករឞរ្ោបាឞរឥៀសចំថ្ហឞកាឥយ៉ា ងឦឣអិរឡីឥរសៀសថ្ដឦរោកររូឧចូឦរៅរឦ់រស្ថច ឞិង ឥរសៀសថ្ដឦ
រោកឞឹងររូឧរៅជសួ្ជុឦកំថ្ឡងរកុងរឡងីឧញិ។ កាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥរឞេះ ក៏ោឞកាឥអឝិសាឌ ឞយ៉ា ងខ្ល ងំហងថ្ដឥ  (សូ្ឣរឣីឦ 
រស្ៀឧរៅសុ្ភាសិ្រ ១៦៖៣ ឞិង ២១៖៥)។ 

 កាឥចូឦឥឣួឡីអបកដម្វ ( រឞរ្ោ ជំឡូកវី ២៖១-១៧ ឞិង រឞរ្ោជំឡូក ៣) 

រោករឞរ្ោបាឞរសថ្ឣរសឣូឦឣឞុស្សថ្ដឦរៅជំុឧញិររ់ រដីឣផជីឤួររ់ស្ររឣចឞិឣិរថរឞេះ។  

                                                 
2 រររងរឣរឥៀឞរឞេះ ោឞឣូឦោឌ ឞរចញឡី Blackman (2003) 
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 កាឥរឥៀឞ ឞិង កាឥស្រឣសរៅត្តឣកាឥថ្រសរសួឦម្ឞកាឦៈរវស្ៈ (រឞរ្ោជំឡូក ៤) 

រៅរឡឦថ្ដឦោឞកាឥរសឆងំ  ណៈរឡឦកំឡុងថ្រជសួ្ជុឦកំថ្ឡងរកុង រោករឞរ្ោឣិឞសរាជ័ឤរឡឤី គឺរោករឥៀឞឡី
សវឡិរសាឝឞ៍ រ្ឤីរោកបាឞឡិឞិរយរឣីឦគររោងឥសស់្រោករឡងីឧញិ។  

 កាឥអសអឥឞឹងភាឡរាគជ័ឤ ( រឞរ្ោ ជំឡូកវី ៦៖១៥-១៦ ឞិង រឞរ្ោជំឡូក ១២) 

រៅវីសញ្ច ស់ កថំ្ឡងរកុងបាឞស្ររឣចាសាទ ឡឥ រ្ឤីរោករឞរ្ោបាឞអសអឥឞឹងស្ឣិវនិហឦាឣឤួរកុឣកាឥង្ហឥឥសស្់
រោក រ្ឤីបាឞថាវ ឤសិ្ឥឦីអដឦ់រឡេះាោច ស្់។ 

វែតម្នគមរោង      

រោឤថ្ហអករឦីគំឥូរៅកបុងរឡេះគឣពឥី រឤងីអាចររសីរបាស់្ឞូឧឧសកឥណ៍ ឞិង ឧឝីិសាហ្គស្ថថ្ដឦោឞរសរយជឞ៍ រោឤររសីរបាស់្ឱកាស្
ថ្ដឦរឤងីោឞ រដីឣផរីឝវីឲ្យគររោងឥសស់្រឤងីវវឦួបាឞរាគជ័ឤ ឞិង ោឞឞិឥឞថឥភាឡ។ ឧឝីិសាហ្គស្ថរឞេះ ារឥឿឤៗ ររូឧបាឞរគរៅ
ថា ាកាឥរគស់រគងឧដថម្ឞគររោង។3 ដូចារឤងីបាឞរ ញីឥចួឣករ្ឤីរៅកបុងរស្ៀឧរៅកិចចកាឥវីឡីឥ វាឡិរាសំ្ខ្ឞ់ណាស្់ ថ្ដឦ
ររូឧគិរឡិចាឥណាអំឡីឥរសៀសសញ្ចូ ឦកុោឥឲ្យចូឦឥឣួចំថ្ណកយ៉ា ងស្កឣមរៅរគស់ថ្ហបកទងំអស្ក់បុងឧដថម្ឞគររោងឥសស់្រឤងី។  

ដំរណីឥកាឥម្ឞកាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥ ឞិង កាឥរគស់រគងគររោង ររូឧបាឞរគសាគ ឦ់ថាាឧដថគររោង។ រៅកបុងឧដថគររោងរឞេះ ោឞថ្ហបកឝំៗ
ចំឞឞួ ៤ រ្ឤីថ្ហបកឞីឣឤួៗពាកឡ់័ឞនរៅឞឹងថ្ហបកឣឤួរវៀរ។ 

 វី១ កណំរស់ញ្ា ៖ រដីឣផកីំណរឲ់្យរ ញីឞូឧអវីថ្ដឦាកាឥរផ្លថ រឥសស់្គររោង គឺ
រឤងីររូឧឥកឲ្យរ ញីថាឞឥណា លេះថ្ដឦឞឹងវវឦួរសរយជឞ៍ ឞិង ថាររីោឞសញ្ា ណា
 លេះថ្ដឦរគជសួរសវេះ។ 

 វី២ រឥៀសចំសលង់គររោង៖ រៅរឡឦថ្ដឦរឤងីបាឞស្ររឣចចិរថចាស់រហថីឣរឝវីគររោង
រ្ឤី រឤងីអាចចាស់រហថីឣគិររៅរឦីឡ័រ៌ោឞឦឣអិរ រ្ឤីកាឥរឞេះទឣទឥឲ្យោឞកាឥ
សិ្ការសាឧរាឧឡីសញ្ា ឥសស់្ឡកួរគ ថាររីសញ្ា រឞេះស៉ាេះពាឦ់ឡកួរគរោឤឥរសៀសណា 
រ្ឤីថាររីឡកួរគអាចចូឦឥឣួជឤួយ៉ា ងរឣ៉ាចរដីឣផរីោេះរសាឤ។ រឤងីក៏ចាបំាច់ររូឧ
ឡិចាឥណាអំឡីឥរសៀសថ្ដឦរឤងីឞឹងវាស់្ថ្ឧងកាឥផ្លល ស់្សថូឥ ថ្ដឦគររោងកំឡុងថ្រសរងកីរ

រឡងីហងថ្ដឥឥ។ រឤងីររូឧរឥៀសចំថ្ហឞកាឥ រោឤោឞភាឡរសុងរសឤរ័បសំហុរ។ 

 វី៣ អឞុឧរថកាឥផ្លល ស់្សថូឥ៖ អំឡុងរឡឦម្ឞកាឥអឞុឧរថគររោង វាចាចំាច់ថ្ដឦរឤងីររូឧរឝវីកាឥររួរឡិឞិរយ ឞិង ត្តឣោឞឧឌណឞភាឡ
ម្ឞគររោង ឞិង ររួរឡិឞិរយរឣីឦកាឥផ្លល ស់្សថូឥខ្ងររៅ ថ្ដឦជេះឥវនិឡឦរឦីគររោង។ កាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥគររោង គឥួថ្រោឞ
អាចថ្កស្រឣួឦបាឞ រសសិ្ឞរសីចាបំាច់។  

 វី៤ វាឤរម្ឣលឦវនហឦ៖ រឤងីគឥួថ្ររឝវីកាឥវាឤរម្ឣល សនាធ ស់ឡីគររោងររូឧបាឞសញ្ចស់។ កាឥវាឤរម្ឣលអាចរឝវីរឡងី២ រៅ ៣ថ្  ឬ 
២ រៅ ៣ឆប  ំ សនាធ ស់ឡីគររោងររូឧបាឞសញ្ច ស់ រដីឣផឲី្យរឤងីអាចរឝវីកាឥសិ្កាឡីកាឥជេះឥវនិឡឦ ឞិង ឞិឥឞថឥភាឡឥឤៈរឡឦថ្ឧង
ឥសស្់គររោង។ រឤងីចាចំាច់ររូឧរឥៀសចំថ្ហឞកាឥ រដីឣផវីាឤរម្ឣលរៅដំណាក់កាឦវី២ (ដំណាក់កាឦរឥៀសចំសលង់គររោង) រដីឣផី
ឲ្យរបាកដថា រឤងីោឞរឡឦរឧោ ឞិង លឧកិារគស់ររឞ់ រដីឣផរីឝវីវាឲ្យបាឞឦអ។ 

                                                 
3 សូ្ឣរឣីឦ Blackman (2003) វំឡ័ឥវី១០ 
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កាឥរឥៀឞឡីសវឡិរសាឝឞ៍៖ ត្តឣឥឤៈឧដថម្ឞគររោងទងំឣូឦ វាាកាឥ
សំ្ខ្ឞ់ ថ្ដឦរឤងីររូឧរបាេះជំហ្គឞលឤររកាឤសឞថិច ឥចួគិររឡងី
ឧញិអំឡីគររោង រ្ឤីរឥៀឞឡីអបកដម្វ ឞិង ឡីរឡេះាោច ស់្។  

រទេះសីាឧដថគររោង ាឧឝីិឣឤួថ្ដឦោឞរសរយជឞ៍ក៏រោឤ ក៏វា
ោឞឞូឧសញ្ា ឣឤួ។ វារឣីឦរៅដូចាឧសកឥណ៍ឣឤួថ្ដឦហាឥភាជ ស់
ឞឹងឧសកឥណ៍ឣឤួរវៀរ។ ត្តឣឡិររៅ ឧសកឥណ៍ស្រោសរ់ឥៀសចំ

ថ្ហឞកាឥ ររូឧបាឞរគររសីរបាស់្រគស់ដំណាក់កាឦទងំអស់្រៅកបុងគររោង។ រឤងីគឥួថ្រឧស្ា្៍រឝវីកាឥររួរឡិឞិរយរឡងីឧញិឞូឧសាទ ឞ
ភាឡឥសស្់គររោងទងំឣូឦ រដីឣផឲី្យដឹងថាររីោឞអវីថ្ដឦអាចស៉ាេះពាឦ់ដឦ់ដំរណីឥកាឥឥសស់្គររោង។ ឡរ៌័ោឞថ្ដឦរឤងីវវឦួ
បាឞ រឤងីគឥួថ្រឤកឣកររសីរបាស់្ រដីឣផសិី្កាអំឡីអងគភាឡ ឞិង រដីឣផរីឝវីឲ្យគររោងដម្វបាឞរសរសី្ឥរឡងី។  

ថ្ហបកថ្ដឦរៅស្ឦ់កបុងរស្ៀឧរៅរឞេះ ឞឹងថ្ណនាអំបកឲ្យសាគ ឦ់អំឡីឧសកឥណ៍សំ្ខ្ឞ់ៗ ឞិង ឧឝីិសាហ្គស្ថឣឤួចំឞឞួ រដីឣផចីាស់រហថីឣឧដថម្ឞ 
គររោង។ រៅរឡឦថ្ដឦអបកចាស់រហថីឣរឥៀឞកិចចកាឥរឞេះ វាឞឹងជឤួអបកសាកឦផងកបុងកាឥចាស់ឤកឱកាស្ រដីឣផសិី្កាឲ្យកាឞ់ថ្រសីុ្
ជររៅថ្លឣរវៀរ។   

កាឥឆលុេះសញ្ច ងំ កាឥឆលុេះសញ្ច ងំ កាឥឆលុេះសញ្ច ងំ 

ស្កឣមភាឡ ស្កឣមភាឡ ស្កឣមភាឡ 
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ករែីសិកា 

សូ្ឣអាឞរឥឿងឞីឣឤួៗខ្ងររកាឣ ថ្ដឦឞិយឤអំឡីគររោងថ្ដឦបាឞសរាជ័ឤ។ ររីោឞចំណុចអវី លេះ ថ្ដឦរឤងីគឥួថ្ររឥៀឞ រ្ឤីរឝវី
 ុស្ឡីកំ្ុស្ទងំរឞេះ? 

ជីឣី បាឞរដីឥរចញឡីជីឧរិឥស់្ត្តឣហលូឧឣកកាឞ់ឣណឍ ឦរកមងអនាថា។ ឣណឍ ឦបាឞហថឦ់ឲ្យរកមងៗឞូឧកថ្ឞលងងូរវឹក កថ្ឞលងស្រោក ឞិង 
កថ្ឞលងថ្ដឦោឞសុ្ឧរទិភាឡ។ កាឦឧភិាគរសចាមំ្លៃោឞភាឡវំរឞឥ រដីឣផឲី្យរកមងឣណឍ ឦអាចសំ្ឥស លួឞបាឞ។ រទេះាយ៉ា ងណាក៏រោឤ 
ជីឣី ររូឧកាឥកិចចកាឥ ឬ អវីឣឤួរឝវី ដផរិររ់ារកមងោប ក់ថ្ដឦចូឦចិរថគិរររៅរជេះ រ្ឤីររ់ក៏ររូឧវវឦួកាឥជរឣុញ ឞិង រឥៀឞរោេះ
រសាឤសញ្ា ហងថ្ដឥ។ ររ់ក៏ចាស់រហថីឣោឞអាឥឣមណ៍ឝុញរទឞ ់ រៅរឡឦថ្ដឦរម ឞអវីរឝវីកបុងឣណឍ ឦ រ្ឤីររ់ថ្ឦងដឹងឡីអវីថ្ដឦ
ររូឧរឝវីរសចាមំ្លៃ។ វីសំហុរ ររ់បាឞស្ររឣចចិរថចាករចញឡីឣណឍ ឦឣថងរវៀរ។  

ហ្គស្ថីោប ក់ករ់សំ្រឦ់រ ីញោឞរកមងអនាថាាររចីឞឣករសឣូឦហថុ រំប ថ្កផឥហ្គងឣឤួរៅរឡឦឤស់។ នាងបាឞឞិយឤរឥឿងរឞេះាឣឤួ
ឣិរថអកថិឥសស្់នាងកបុ ងរកុឣជឞំុំ។ រោឤកាឥស្្កាឥរប  ឡកួរគអាចសញ្ចុ េះសញ្ចូ ឦរគូគង្ហវ ឦឲ្យរឝវីអវីឣឤួ រដីឣផីជឤួរកមងៗទងំរនាេះ។ 
រោឤោឞកាឥររំវឡីរគូគង្ហវ ឦ ឡកួរគោឞចាស់រហថីឣឞូឧឡ័ឞនកិចចរមងចាស់កុោឥអនាថា រោឤហថឦ់ាអាហ្គឥដឦ់ឡកួរគ។ ហ្គស្ថីរឞេះ
ចាស់រហថីឣរឥៀសចំាអាហ្គឥ រ្ីឤហថឦ់ឲ្យរកមងៗទងំរនាេះារឥៀងរាឦ់ឤស់ម្លៃរឡ្ស្ផរថិ៍ ថ្ដឦាម្លៃ ថ្ដឦររ់ ឞិង ឣិរថអកថិឥសស់្ររ់
វំរឞឥ រ្ីឤអាចរឥៀសចំអាហ្គឥស្រោស់រកមងៗ។ កថ្ឞលងរឝវីឣាូ សស្ទិររៅកបុ ងកថ្ឞលង ថ្ដឦោឞឡឞលឺរគស់ររឞ់។ កថ្ឞលងរនាេះដូចាឆៃ ឤ
សឞថិចឡីហ្គង ស៉ាុថ្ឞថ វារៅជិរស៉ាុស្ថិ៍ស៉ាូឦីស្ ថ្ដឦរឝវីឲ្យហ្គស្ថីៗទងំរនាេះោឞអាឥឣមណ៍សុ្ឧរទិភាឡ។ ឣាូ សអាហ្គឥបាឞរឥៀសចំវុការរស្ច 
ស៉ាុថ្ឞថ អរ់ោឞឧរថោឞរកមងណាោប ក់ឣកឤកអាហ្គឥទឦ់ថ្ររសាេះ។ សនាធ ស់ឣក ហ្គស្ថីៗទងំរនាេះបាឞថ្ស្វងឤឦ់ថា ោឞអងគកាឥឣួឤ
រវៀរ ថ្ដឦរឝវីកាឥាឣឤួរកមងៗទងំរឞេះ រៅោៃ ចម្លៃអង្ហគ ឥ ឞិង ោៃ ចម្លៃរឡ្ស្ផរថិ៍។  

ោឞអរីររកមងអនាថាោប កធ់ាល ស់ឥស់្រៅកបុងឣណឍ ឦឥឤៈរឡឦ លី បាឞសង្ហា ញឡីសំណងរបាថាប ឥសស់្ លួឞថា ររ់ឡិរាចង់រៅឥស់្រៅ
ាឣឤួរកុឣរគួសាឥសាច់ញារិឥសស់្ររ់ឧញិ។ សុគគឦិកឣណឍ ឦបាឞជសួាឣឤួឞឹងសាច់ញារិឥសស់្រកមង រដីឣផសីាកសួ្ឥរឣីឦថាររី
រកុឣរគួសាឥរឞេះចង់វវឦួរកមងរនាេះថ្ដឥឬអរ់។ រៅរឡឦថ្ដឦឡកួរគឞិយឤថាឤឦ់រឡឣ រកមងរនាេះររូឧបាឞសញ្ជូ ឞឲ្យឣកឥស្់រៅ
ាឣឤួសាច់ញារិឥសស់្រគឧញិ។ ស៉ាុថ្ឞថ ស៉ាុនាម ឞម្លៃររកាឤឣក រកមងរនាេះបាឞឧឦិររឦស់ឣកឥស់្រៅត្តឣចិរញ្ច ីឣលបឦស់ាាលមី រោឤសាឥ
ថ្រសាទ ឞភាឡកបុងរគួសាឥសាច់ញារិរនាេះ ឣិឞោឞកាឥផ្លល ស់្សថូឥរសាេះ។ រសីរទេះសីាោឞឆឞធៈក៏រោឤ ក៏វំនាក់វំឞង ឞិង ឥរសៀសឥស់្
រៅាឣឤួរប ឣិឞោឞកាឥផ្លល ស់្សថូឥរឡឤី។  

ោឞកុោឥាររចីឞនាក់រៅកបុ ងស្្គឣឞ៍ ថ្ដឦកំឡុងថ្រសររឣីកាឥត្តឣហធេះ (រកមងរឝវីកាឥត្តឣហធេះ)។ ោឞស្ោជិករកុឣជឞំុំោប ក់បាឞ
រ ីញថា រកមងៗទងំរនាេះហ្គកដូ់ចាឣិឞោឞរឡឦស្រោកទឦ់ថ្ររសាេះ។ រកុឣជឞំុំបាឞស្ររឣចចិរថរឥៀសចំថាប ក់រឥៀឞម្លៃអាវិរយ 
រោឤសថ្ឞទឣរៅរឦីថាប ក់ម្លៃអាវិរយរឡឦរឡឹកឥសស្់រគ។ យ៉ា ងណាឣិញ ោឞរកមងៗថ្រ២រៅ៣នាក់ស៉ាុរណាត េះថ្ដឦបាឞឣករឥៀឞរៅម្លៃ
អាវិរយ រ្ីឤវីសញ្ច ស់ ឡកួរគបាឞឈស់អស្់។ ហ្គស្ថីថ្ដឦសររងៀឞថាប ក់រឡឦឥរស្ៀឦរនាេះ ររប់ាឞរឥៀសចំរឣរឥៀឞរោឤរសុងរសឤរ័ប
សំហុរ រ្ីឤររ់ចាស់រហថីឣបាក់វឹកចិរថ រោឤគិរថា កិចចកាឥង្ហឥឥសស់្ររ់រម ឞរម្ឣលទឦ់ថ្ររសាេះ។ ឡ័ឞនកិចចរមងចាស់កុោឥរឝវីកាឥ
ត្តឣហធេះ ររូឧបាឞផ្លអ ក សនាធ ស់ឡីដរំណីឥកាឥបាឞឥឤៈរឡឦ២ថ្ ។  

ោច ស់្ជំឞឤួស្ររឣចចិរថថា ឡកួរគបាឞហថឦ់លឧកិាដឦ់ឡ័ឞនកិចចរកុឣជំឞំុ រដីឣផរីមងចាស់ស្្គឣឞ៍អស់្ឥឤៈរឡឦ៣ឆប កំឞលងឣក
រ្ឤី រ្រុដូរចបេះឡកួរគបាឞសញ្ច ស់កាឥហថឦ់ជំឞឤួលឧកិា។ រកឣុជំឞំុបាឞផ្លអ កឡ័ឞនកិចច រៅរឡឦថ្ដឦរម ឞលឧកិាររសីរបាស់្។  

 



កាឥរឥៀសចំ កាឥរររួឡិឞរិយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលគររោង 
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លំហារ ់

សូ្ឣសំរឡញចរនាល េះខ្ងររកាឣ៖ 
កាឥ     ឞិង    រោឤរសុងរសឤរ័ប ឡិរាោឞសាឥៈសំ្ខ្ឞ់
ស្រោសអ់ងគកាឥ ឡ័ឞនកិចច ឞិង គររោងឲ្យដំរណីឥកាឥឦអសំហុរ រៅកបុង     ថ្ដឦឡកួរគោឞកបុង
ជីឧរិឥសស់្រកមងៗ។  រស្ៀឧរៅឥសស់្    បាឞហថឦ់ឞូឧគំឥឦូអៗ  ស្រោសក់ាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥ កាឥរឥៀសចំសលង់ 
ឞិង កាឥអឞុឧរថគររោង ឡីចំណុចចាស់រហថីឣ ឥ្ូរដឦ់ដឦ់វីសញ្ច ស់។      គឺាឧសកឥណ៍ដ៏ោឞ
រសរយជឞ៍កបុងកាឥរគស់រគងគររោង។ វាាសឞថុ ំម្ឞធារុដូចា កាឥកំណរស់ញ្ា      ម្ឞគររោង  
   កាឥផ្លល ស់្សថូឥ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលម្ឞ    ។ ត្តឣឥឤៈឧដថម្ឞគររោង វាោឞ
សាឥៈស្ំខ្ឞ់ណាស់្ រដីឣផចំីណាឤរឡឦរឧោកបុងកាឥ     គិរ ឞិង   
 ឡីអបកដម្វ ឞិង ឡីរឡេះាោច ស្់។  

សំែួរពិភាកា 
១.  ររីឥវាងឧដថម្ឞគររោង ឞិង ឤុវនសាហ្គស្ថឥសស្់រោករឞរ្ោកបុងកាឥស្ររឣចកិចចកាឥជសួ្ជុឦរឡងីឧញិឞូឧកថំ្ឡងរកុងរឤឥសូា

ឡឣឹ ោឞវំនាក់វំឞងរប យ៉ា ងដូចរឣថច? 

២.  ររីថ្ហបកណាឣឤួម្ឞគំឥូកបុងសាច់រឥឿងរោក រឞរ្ោ ឞិង ឧដថម្ឞគររោងថ្ដឦវារស្រដៀងរប រៅឞឹងគររោងឥសស្អ់បកថ្ដឦោឞ
រសាស់? សូ្ឣឲ្យឧទ្ឥណ៍? 

៣.  ររីអវីរៅាឧសស្គគកបុងកាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥគររោងឥសស់្អបក? ររីអវីរៅាគុណស្ឣផរថិ ឞិង គុណឧសិរថិ ឬាកាឥឦំបាកថ្ដឦ
អបកអាចឞឹករ ញី? 

៤.  ររីអបកណា លេះថ្ដឦពាក់ឡ័ឞនរៅកបុងដំណាក់កាឦរហសងៗរៅកបុងគររោងឥសស់្រោករឞរ្ោ? ររីឡកួរគោឞរនួាវីអវី លេះ? 
ចុេះគររោងឥសស់្អបកឧញិ? ររីអបកណាាអបកវវឦួ ុស្ររូឧកបុងដំណាក់កាឦឞីឣឤួៗ? ររីអបកណារវៀរថ្ដឦោឞរនួាវី
សំ្ខ្ឞ់កបុងគររោងរឞេះ? 

៥.  ររីអបកអាចឞឹកចាឡីំរឡឦ ថ្ដឦអបកឆលុេះសញ្ច ងំឡីសវឡិរសាឝឞ៍ឥសស្់អបក ថ្សឥាជឤួរឝវីឲ្យឥរសៀសរឝវីកាឥឥសស្់អបកបាឞរសរសី្ឥាង
ឣុឞថ្ដឥឬរវ? ររីអវីរៅាឧសស្គគកបុងកាឥឤករឡឦ រដីឣផឆីលុេះសញ្ច ងំ ឞិង រឥៀឞឡីសវឡិរសាឝឞ៍? ររីអបកអាចឤកឈបេះរឦី
ឧសស្គគទងំរឞេះបាឞរោឤឥរសៀសណា? 



   រស្ៀឧរៅឡិឝីកាឥកុោឥ                                                 
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សេសរៀនទ២ី៖ ស ើអ្វីសៅជាសោលបំណខននអ្ខគការរប ស់ ើខ? 

មសចកតសីមងេប 
 ររីអវីរៅាឞិឣិរថ ឞិង រសស្កកឣម? 

 ររីអវីរៅាររឦសំណងសំ្ខ្ឞ់ម្ឞអងគកាឥ? 

 ររីអវីរៅាឤុវនសាហ្គស្ថ? 

រៅកបុងរឣរឥៀឞឣុឞ រឤងីបាឞរ ញីឥចួឣករ្ឤីថា រគស់គររោង ឞិង កឣមឧឝីិ ថ្ដឦអងគកាឥ ឬឡ័ឞនកិចចោឞ គឥួថ្រោឞឞូឧថ្ហឞកាឥ
ចាស់្ោស់្ រដីឣផសី្ររឣចរសស្កកឣមឥសស់្ លួឞ ឞិង សំរឡញររឣូឧកាឥឥសស់្កុោឥកបុងឥរសៀសឣឤួដ៏រសរសី្ឥសំហុរ។ អងគកាឥឣឤួចឞំឞួ
ឣិឞោឞររឦរៅចាស់្ោស្អំ់ឡីអវីថ្ដឦ លួឞកំឡុងរឝវីរនាេះរឡឤី។ ឡកួរគបាឞរឥៀសចំស្កឣមភាឡរហសងៗ រដីឣផសំីរឡញររឣូឧកាឥណា
ក៏រោឤថ្ដឦរគរឣីឦរ ញី រទេះសីាវាឣិឞររូឧឞឹងឞិឣិរថ ឬរសស្កកឣមឥសស្់រគក៏រោឤ។  

មរើអ្វមីៅជាមោលបំែងម្នអ្ងគការរបស់អ្នក? 

ឣុឞឞឹងរឤងីរឣីឦកាឞ់ថ្រឦឣអិរអំឡីឥរសៀសសរងកីរ រឥៀសចំថ្ហឞកាឥ ឞិង អឞុឧរថគររោងដ៏ឦអ ាដំសូង រឤងីររូឧថ្ររករឦករឣីឦឥូសភាឡ
ឝំអំឡីអវីថ្ដឦអងគកាឥឥសស្់អបករឝវ។ី រឝវីដូចរឞេះ វាោឞរសរយជឞ៍ស្រោសអ់ងគកាឥ ឞិង ឡ័ឞនកិចច ឣិឞថារូច ឬឝំរឡឤី គឺរឤងីររូឧថ្ស្វង
ឤឦ់ឡីអវីរៅាររឦសំណងចំសងឥសស់្អងគកាឥ។ ររឦសំណងរឞេះហាឥភាជ ស់រៅឞឹងឞិឣិរថ ឞិង រសស្កកឣមឥសស្អ់ងគកាឥ។  

ឞិឣិរថ ោឞឞ័ឤថា ាររឦរៅចុងររកាឤ ាត្តរានាហំលូឧ ឬាសុ្សិឞថថ្ដឦអបកោឞស្រោសកុ់ោឥ។ ឞិឣិរថរឆលឤីឞឹងស្ំណួឥថា ររីអវរីៅ
ាកាឥផ្លល ស់្សថូឥថ្ដឦអបកចង់រ ញី? ឞិឤឣឞ័ឤថ្ដឦឦអអំឡីឞិឣិរថ គឺឥូសភាឡអំឡីអនាគរឣឤួថ្ដឦចាស់្ោស់្ ឞិង ជរឣុញចិរថ”។  

ឧទ្ឥណ៍ ឞិឣិរថឥសស់្ អងគកាឥ Ithemba Kids គឺ 

“រកមងៗថ្ដឦរម ឞឪឡុកោថ ឤរៅវីរកុង ខ្ស រថាឞ (Cap Town) ឞឹងវវឦួបាឞកាឥរឣីឦថ្លរៅកបុ ងហធេះថ្ដឦោឞកថីរស្ោញ់”។ 

 

ឞិឣិរថ លេះោឞឥឤៈរឡឦថ្ឧង ឞិង ោឞកាឥជរឣុញចិរថ។ ឞិឣិរថ លេះរវៀរោឞឥឤៈរឡឦឣឝយឣ ឞិង ាឞិឣិរថថ្ដឦអាចវាស្់ថ្ឧងបាឞ។ អវី
ថ្ដឦស្ំខ្ឞ់រនាេះគឺថា ឞិឣិរថររូឧឡណ៌នា លីៗអំឡីឣូឦរ្រុថ្ដឦនាឲំ្យោឞអងគកាឥរកីររឡងី។ ស្រោសអ់ងគកាឥរគិស្ថសឥស័ិ្វឧញិ 
ឞិឣិរថររូឧហាឥភាជ ស់ឞឹងកាឥរត្តស្់រៅឥសស្់រឡេះាោច ស្់ ថ្ដឦនាឲំ្យោឞកាឥសរងកីរអងគកាឥរឡងី (សូ្ឣរឣីឦសុ្ភាសិ្រ ២៩៖១៨)។ 

វីណាោឞឞិឣិរថស្រោសក់ាឥផ្លល ស់្ថ្រសដ៏ឝំកបុងស្ងគឣ ឞិង កបុងជីឧរិកុោឥ វីរនាេះររូឧថ្រោឞកាឥចូឦឥឣួឡីអងគភាឡដម្វរវៀរ រដីឣផ ី
រឝវីឲ្យឞិឣិរថរនាេះបាឞស្ររឣចាឥសូរាង។ រឞេះរ្ឤីារ្រុហឦថ្ដឦរឤងីររូឧោឞរសស្កកឣម។ រសស្កកឣម គឺាររឦរៅ ឬររឦ
សំណងរូចៗ ថ្ដឦាថ្ហបកឣឤួម្ឞឥូសភាឡឝំ ថ្ដឦអងគកាឥអាចរផ្លថ ររៅរឦី។ 

រសស្កកឣម ោឞឞ័ឤថា ាកាឥចូឦឥឣួចំថ្ណករឝវីអវីថ្ដឦចាបំាច ់ រដីឣផរីឝវីឲ្យឞិឣិរថកាល ឤរៅាកាឡិរ។ ឞិឣិរថរឆលីឤឞឹងស្ំណួឥថា៖ 
“ររីរឤងីរឝវអីវ ី ឞិង រឝវីស្រោសឞ់ឥណា? ឞិង រឝវរីោឤឥរសៀសណា? រៅរឡឦអបកបាឞអាឞរសរយគរសស្កកឣម អបកឞឹងរ ញីថា វា
ារសរយគឣឤួថ្ដឦឡណ៌នាអឡីំអវីឣឤួថ្ដឦចាស់្ោស់្ ឡីរសរអវកាឥង្ហឥថ្ដឦអងគកាឥររូឧរឝវ។ី ឞិឣិរថជរឣុញចិរថ ស៉ាុថ្ឞថ រសស្កកឣម
ឧញិ របាសដ់ឦស់ាធាឥណជឞ ថារឤងីាអបកណា ររីរឤងីកំឡុងហថឦ់អវី ឞិង អវីរៅាឦវនហឦថ្ដឦរឤងីចង់បាឞ។  

ឧទ្ឥណ៍ “អងគកាឥ Ithemba Kids សរងកីររឡីង រដីឣផីកំណរស់ញ្ា  សំពាក់សំស៉ាឞ ឞិង ជឤួដឦ់រកឣុរគួសាឥចិញ្ច ឹឣរៅកបុ ងវីរកុង 
ខ្ស រថាឞ រោឤរឝវីកាឥស្្កាឥាឣឤួរកុឣជឞំុំកបុ ងរសុ្ក“។  



កាឥរឥៀសចំ កាឥរររួឡិឞរិយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលគររោង 
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កាឥឤឦ់ចាស្អំ់ឡីឞិឣិរថ ឞិង រសស្កកឣមឥសស្អ់ងគកាឥ ឬ ឡ័ឞនកិចច ឡិរាស្ខំ្ឞណ់ាស់្ ឡីររពាេះវាជឤួឲ្យអបកោឞភាឡចាស្់ោស្់ 
អំឡីកាឥផ្លល ស់្ថ្រស ថ្ដឦអបកចង់រ ញីឲ្យរកីររឡងី ត្តឣឥឤៈកិចចកាឥឥសស់្អបក។ 

វាាកាឥឦអថ្ដឦអងគកាឥស្ឥរស្ឥឞិឣិរថ ឞិង រសស្កកឣមឥសស់្ លួឞឲ្យរគបាឞរ ញី រដីឣផឲី្យរគស់រប ដឹងថា លួឞាអបកណា រ្ឤីកំឡុង
រឝវីអវី។ រឞេះរ្ឤីថ្ដឦរឤងីរៅថាា រសរយគអំឡីឞិឣិរថ ឞិង រសស្កកឣម។  

មោលបំែងសនូល 
អវីឣឤួថ្ដឦឦំបាកស្រោសអ់ងគកាឥរនាេះគឺ ររូឧរផ្លថ ររៅរឦីកាឥង្ហឥស្បូឦ ាាងឡោយឣរឝវកិីចចកាឥរហសងៗាររចីឞ។ រឞេះរ្ឤី
ថ្ដឦរឤងីរៅថាា  ររឦសំណងស្បូឦឥសស់្អងគកាឥ។ រដីឣផថី្ស្វងឤឦ់ ឞិង សញ្ជ ក់អំឡីររឦសំណងរឞេះ វាទឣទឥឲ្យរឤងីគិរ
ថ្សសឤុវនសាហ្គស្ថ។  

រដីឣផសី្ររឣចកាឥរឞេះបាឞ អងគកាឥចាបំាច់ររូឧរឆលឤីស្ំណួឥសំ្ខ្ឞ់ៗសីខ្ងររកាឣ ៖  

 ររីរឤងីាអបកណា (អរថស្ញ្ដ ណ ឞិង រម្ឣលឥសស់្រឤងី)? 

 ររីរឤងីោឞអវី (ស្ឣរទភាឡឥសស់្រឤងី ដូចាឝឞធាឞ ឞិង ស្ឣរទភាឡ) 
 ររីអវី លេះថ្ដឦរឤងីររូឧកាឥ? 

រៅរឡឦថ្ដឦអបករឆលីឤស្ំណួឥសីខ្ងរឦីរឞេះ អងគភាឡឥសស្់អបកចាបំាច់ររូឧស្ួឥស្ណួំឥវីសឞួថ្ដឦសំ្ខ្ឞ់ដូចរប ៖ 

 ដូរចបេះ រសីត្តឣស្ឣរទភាឡថ្ដឦរឤងីោឞ ររីរឤងីអាចរោេះរសាឤសញ្ា  ឬរឆលីឤរសរៅឞឹងររឣូឧកាឥឡិរបាឞរោឤឥរសៀស
ណា? 

សំ្ណួឥឣួឤចឞួំឞ ថ្ដឦអងគកាឥររូឧឡិចាឥណា៖ 

ររីរឤីងកឡុំងឡោយឣស្ររឣចកិចចកាឥថ្ដឦរឦីស្ឡីស្ឣរទភាឡឡិររបាកដឥសស់្រឤីងឬ? ររីរឞេះឣកឡីរឤីងឣិឞអាចរសថ្ឦងរចាឦកិចចកាឥណា
ថ្ដឦឣិឞចាបំាច់ឬ? រសីអញ្ច ឹងថ្ឣឞ  ររីឣកឡីឣូឦរ្រុអវី? 

ររីរឤីងកឡុំងឡោយឣរឝវីកិចចកាឥទងំឡាឤណាថ្ដឦឣិឞទក់វងឞឹងឞិឣិរថឥសស់្រឤីង ឬ(កិចចកាឥថ្ដឦឣិឞថ្ឣឞាអវីថ្ដឦរឤីងររឧូរឝវី?) ររីរឤីង
កំឡុងថ្ររឝវីកាឥរសកួររសថ្ជង ឬអ័ឤខ្ល ចឣិឞហ្គ ឞឦេះសងក់ាឥង្ហឥណាថ្ដឦឣិឞចាបំាច់ ឬឣិឞទក់វងឞឹងររឦសំណងស្បូឦឥសស់្រឤីងថ្ដឥឬរវ? 

ររីរឤីងកឡុំងថ្រររូឧបាឞសងខ ំរោឤអបកពាក់ឡ័ឞនឣួឤចឞួំឞ (ោច ស់្ជឞួំឤ អងគកាឥដម្វ ឞិង អបកវវួឦរសរយជឞ៍ឥសស់្រឤីង) រដីឣផីរឝវីកាឥថ្ដឦអងគ
កាឥដម្វរឝវីបាឞរសរសី្ឥាងថ្ដឥឬរវ? ររីរឤីងររឧូរោេះរសាឤសញ្ា រឞេះយ៉ា ងដូចរឣថច? 

ររីរឤីងកឡុំងថ្ររឝវីកិចចកាឥថ្ដឦឣិឞថ្ឣឞាឯករវស្ឥសស់្រឤីង ថ្ដឦារ្រុរឝវីឲ្យរឤីងង្ហឤឞឹងឥងកាឥសរាជឤ័ ឞិង រឝវីឲ្យអបកវវួឦរសរយជឞ៍
ឥសស់្រឤីង កចិរថឬ? 

យុទឋស្គ្សត 

ឤុវនសាហ្គស្ថឞឹងជឤួរឝវីឲ្យអងគកាឥ ឬឡ័ឞនកិចចឥសស់្អបកកាឞ់ថ្រោឞរសសិ្វនភាឡកបុងកាឥនាកំាឥផ្លល ស់្ថ្រស ដូចអវីថ្ដឦអបកចង់រ ញី។ វា
ឞឹងជឤួអបកសរងករីឤុវនសាហ្គស្ថ ថ្ដឦថ្រសកាល ឤឞិឣិរថ ឞិង រសស្កកឣមឥសស្់អបកឲ្យរៅាស្កឣមភាឡាក់ថ្ស្ថង។ កាឥរឞេះឞឹងជឤួអបក
កបុងកាឥរឥៀសចំររឦរៅ ឞិង ឧរទុសំណងាក់ោក់ (សូ្ឣរឣីឦរឣរឥៀឞវី៧)។ កាឥសរងកីរឤុវនសាហ្គស្ថ ររឞថ់្រាកាឥររជីស្រឥសី្ថ្រ
ស៉ាុរណាត េះ។ វាោឞឞ័ឤថា អបកអាចររជីស្រឥសី្ឧឝីិសាហ្គស្ថឣឤួដ៏ឦអសំហុរស្រោសអ់ងគកាឥឥសស្់អបក រចញឡីឧឝីិសាហ្គស្ថាររចីឞ រដីឣផថី្រស
កាល ឤររឦសំណងឥសស្់អបកឲ្យរៅាស្កឣមភាឡ។  



   រស្ៀឧរៅឡិឝីកាឥកុោឥ                                                 
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ករែីសិកា  

អងគកាឥ កូឞរកមង បាឞចាស់រហថីឣសរងកីររឡងី រដីឣផរីឝវីាសាព ឞចឣលងឥវាងោច ស់្ជំឞឤួ ឞិង រកុឣជំឞំុកបុងរសរវស្កឣពុា ថ្ដឦឡិរាររូឧ
កាឥជំឞឤួ រដីឣផជីឤួកុោឥង្ហឤឥងរររេះកបុងរំសឞ់ឥសស់្ឡកួរគ។ អស់្ឥឤៈរឡឦាងសឞួឆប ឣំករឞេះ  រឤងីោឞឦវនភាឡកបុងកាឥរផ្លថ រ 
ឞិង អអិឧឌណគំឞិររឞេះរៅាអងគកាឥឣឤួថ្ដឦជឤួរៅដឦ់រកុឣជំឞំុកបុងរសុ្ក រដីឣផសីំរឡញររឣូឧកាឥកបុងស្្គឣឞ៍ ាឡិរស្ស្គឺជឤួ
ដឦ់កុោឥ។  កិចច ិរ ំរសឹងថ្រសងឥសស្់ កូឞរកមង បាឞឥកីចររឣីឞរឡងី ត្តងំឡីោឞឡ័ឞនកិចចរមងចាស់រូចៗ ដូចា ឧគគសណថុ េះ         
សណាថ ឦជុស្ជុឦឣ៉ាូរូ កលឹសរឡេះរគិស្ថស្រោសកុ់ោឥ កឣមឧឝីិហថឦអ់ាហ្គឥសូរទឣភដឦកុ់ោឥថ្ដឦឣិឞោឞសុ្ ភាឡឦអ ររកាឤឣកបាឞកាល ឤ
ា គររោងថ្ដឦជឤួកសាងរកុឣជំឞំុកបុងរសុ្ក ត្តឣឥឤៈកឣមឧឝីិរហសងៗ ដូចា កាឥហថឦ់កាឥអស់ឥរំរៅរសឡ័ឞន  កាឥអអិឧឌណរកុឣរគួសាឥ  
កាឥអស់ឥសំ្្គឣឞ៍ កាឥជឤួស្រហ្គង្ហគ េះ ឞិង កាឥហថឦជំ់ឞឤួស្រោស់កាឥអអិឧឌណរហសងៗ។ 

កាឥជេះឥវវិឡឦឥសស់្រឤងីកបុងកាឥសំផ្លល ស់្សំថ្រសជីឧរិឥសស់្កុោឥង្ហឤឥងរររេះ ររូឧបាឞកសាងរឡងីរចញឡីឞិឣិរថថ្ដឦរឤងីវវឦួ
បាឞឡីរឡេះាោច ស់្ ឞិង រចញឡីគុណភាឡម្ឞកិចចស្្រសរិសរថកិាឥឥវាងអងគកាឥ កូឞរកមង ឞិង រកុឣជំឞំុ ឥវាងអងគកាឥ កូឞរកមង ឞិង 
ោច ស់្ជំឞឤួ ឞិង ឥវាងរកុឣជំឞំុកបុងរំសឞ់ាឣឤួស្្គឣឞ ៍ឞិង អាាញ ឝឥកបុងរំសឞ់។ 

រសរយគអឡីំឞិឣិរថ 
“សំពាក់សំស៉ាឞរកុឣជំឞំុកបុងរសរវស្កឣពុា រដីឣផរីឆលីឤរសឞឹងររឣូឧកាឥឥសស់្កុោឥថ្ដឦង្ហឤឥងរររេះរៅកបុងស្្គឣឞ៍ឥសស្់រគ។” 

រសរយគរសស្កកឣម 
“ហថឦ់អំណាចដឦ់រកុឣជំឞំុ រដីឣផរីឆលីឤរសររឣូឧកាឥឥសស់្កុោឥថ្ដឦង្ហឤឥងរររេះរៅកបុងស្្គឣឞ៍ឥសស្់រគ។” 

គុណរម្ឣលឥសស់្រឤងី 

- រឤងីរជឿថា រឡេះាោច ស្់ឲ្យរម្ឣល ពស្់ដឦ់កុោឥ ឞិង រកុឣរគួសាឥ 
- រឤងីរជឿថា រកឣុជំឞំុគឺាភាប ក់ង្ហឥឣឤួដ៏សំ្ខ្ឞ់កបុងកាឥសំផ្លល ស់្សំថ្រសស្្គឣឞ៍ឥសស់្រគ រឡឣទងំជឤួដឦ់អាឤុជីឧរិឥសស់្

កុោឥថ្ដឦង្ហឤឥងរររេះហងថ្ដឥ។  
- រឤងីរជឿថា កាឥជឤួវំឞុកសំឥុងដឦ់រកុឣរគសួាឥឥសស្់កុោឥោឞសាឥៈសំ្ខ្ឞ់ណាស់្ រដីឣផធីានាឲ្យបាឞឞូឧសុ្ ុោឦភាឡ

ឤូឥអថ្ងវងឥសស្កុ់ោឥ។ 

ររឦសណំងឥសស្អ់ងគកាឥកូឞរកមង 

- រកុឣជំឞំុោឞឝឞធាឞចាស់រហថីឣគររោងាក់ោក់ ឞិង អាចរឆលីឤរសរៅឞឹងររឣូឧកាឥភាល ឣៗបាឞ 
- រកុឣជំឞំុោឞរសសិ្វនភាឡកបុងកាឥអឞុឧរថស្កឣមភាឡទងំឡាឤណាថ្ដឦជឤួដឦ់កុោឥង្ហឤឥងរររេះ 
- រកុឣជំឞំុរឣីឦថ្លទកុំោឥខ្ងឧញិ្ដ ណ ខ្ងស្ងគឣ ខ្ងឥូសកាឤ ឞិង ខ្ងឧសផឝឣ៌ 

ឤុវនសាហ្គស្ថឥសស្អ់ងគកាឥកូឞរកមង 

- រឦីកស្ធួឤឲ្យោឞកាឥឤឦ់ដឹងកាឞ់ថ្រខ្ល ងំអំឡីរឡេះ្ឫវ័ឤឥសស់្រឡេះាោច ស់្ចំរពាេះកុោឥ ឞិង រឦីកស្ធួឤរម្ឣលឥសស្់កុោឥ
រៅកបុងស្ងគឣឧសផឝឣ៌កឣពុា 

- កំណរ់ឡីររឣូឧកាឥាក់ោក់រៅកបុងស្្គឣឞ៍ឥសស្់រគ 
- សរងកីរឞូឧគររោងាក់ោក់ រដីឣផរីោេះរសាឤសញ្ា ឥសស់្កុោឥយ៉ា ងោឞរសសិ្វនភាឡ 
- ហថឦ់ឝឞធាឞដឦ់រកុឣជំឞំុ រដីឣផចីាស់រហថីឣគររោងលមីៗ ឞិង រឝវីកាឥររំវ ឞិង ហថឦ់កាឥសណថុ េះសណាថ ឦ រដីឣផធីានាឲ្យបាឞឞូឧ

រសសិ្វនភាឡ 
- ភាជ ស់សណាថ ញាឣឤួរកុឣជំឞំុថ្ដឦរឆលីឤរសរៅឞឹងសញ្ា ឥសស្់កុោឥង្ហឤឥងរររេះ 



កាឥរឥៀសចំ កាឥរររួឡិឞរិយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលគររោង 
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សូ្ឣសំរឡញចរនាល េះខ្ងររកាឣ៖ 

អងគកាឥ ឞិង ឡ័ឞនកិចច គឥួោឞភាឡចាស់្ោស់្អំឡី        ឞិង  
      ។ ឞិឣិរថ គឺា     ឬ   
 ថ្ដឦអបកោឞស្រោសរ់កមងៗ។ ឞិឣិរថ គឺាកាឥសឥយិឤ លីៗអំឡីឣូឦរ្រុថ្ដឦនាឲំ្យោឞអងគកាឥ។    
   គឺាររឦរៅ ឬាររឦសំណងរូចៗ ថ្ដឦរឥៀសរាស់ឡី     
ឥសស្់អងគកាឥ ឬអវីថ្ដឦអបករឝវី រដីឣផរីឝវីឲ្យឞិឣិរថ      ។ ររឦសណំងស្បូឦ គឺា 
    ម្ឞកាឥង្ហឥអងគកាឥឥសស្់អបក។       គឺាឥរសៀស
ថ្ដឦអបកឞឹងរឝវកីាឥថ្រសកាល ឤឞិឣិរថ ឞិង រសស្កកឣមឥសស់្អបកឲ្យកាល ឤរៅាស្កឣមភាឡាក់ថ្ស្ថង ត្តឣឥឤៈកាឥររជីស្រឥសី្ 
    ស្រោសអ់ងគកាឥឥសស្់អបក រចញឡីជររឣីស្រហសងៗ។ 

សំែួរពិភាកា 

១. ររីអវីរៅាឞិឣិរថឥសស់្រោក រឞរ្ោ? ររីឞិឣិរថរឞេះោឞឥវនិឡឦរឦីជីឧរិឥសស់្ររ់យ៉ា ងដូចរឣថច? 

២. ររីអវីរៅាឞិឣិរថផ្លធ ឦ់ លួឞឥសស់្អបកស្រោសកុ់ោឥ ថ្ដឦអបកកំឡុងរឝវីកាឥាឣឤួ? ររីរឞេះគឺាអវីថ្ដឦអងគកាឥថ្រឣឤួអាច 
ស្ររឣចបាឞ ឬទឣទឥឲ្យស្្កាឥាឣឤួអងគកាឥដម្វ? 

៣. ររីអវីរៅាភាឡ ុស្រប ឥវាង ឞិឣិរថ ឞិង រសស្កកឣម? រ្រុអវីបាឞារសរយគអំឡីឞិឣិរថ ឞិង រសរយគរសស្កកឣមោឞ
រសរយជឞ៍ស្រោសអ់ងគកាឥ ឬ គររោង? 

៤. ររីអវីរៅាឞិឣិរថម្ឞអងគកាឥ ឬ គររោងឥសស់្អបក? ររីឞិឣិរថរឞេះឣកឡីណា? 

៥. ររីអបកឤឦ់ថា ររឦសំណងស្បូឦឥសស់្អងគកាឥឣឤួោឞឞ័ឤដូចរឣថច? ររីអបកអាចរឝវីកាឥឡឞយឦ់អំឡីររឦសំណងស្បូឦម្ឞ
អងគកាឥឥសស្់អបកបាឞថ្ដឥឬរវ? ររីវាជឤួអងគភាឡឥសស់្អបកររជីស្រឥសី្រសរអវម្ឞស្កឣមភាឡថ្ដឦររូឧរឝវីរោឤឥរសៀសណា? 

៦. ររីគររោង ឞិង កិចចកាឥថ្ដឦអបករឝវី ចូឦឥឣួស្ររឣចរសស្កកឣមកបុងអងគកាឥឥសស់្អបកបាឞយ៉ា ងដូចរឣថច? 

សកមមភាព     

សូ្ឣគិរអំឡីសាចរ់ឥឿងម្ឞអងគកាឥឥសស់្អបក រោឤភាជ ស់រៅឞឹងដរំណីឥជីឧរិផ្លធ ឦ់ លួ ឞឥសស់្អបក។ សូ្ឣឡោយឣរស្រឣីរស្ម្ឣ ថាដរំណីឥ
ជីឧរិឥសស់្អបកដូចា វរឞលឣឤួ ឬាហលូ ឧអបំ ថ្ដឦរពាឥរឡញរោឤរជឦងវឦួ ឞិង ឧសស្គគរហសងៗ។  

រោឤត្តឣឥឤៈពាកយ ឬឥូសភាឡ សូ្ឣឡោយឣរបាស់អំឡីសាច់រឥឿងរនាេះ រោឤរចញឡីវស្សឞៈផ្លធ ឦ់ លួ ឞឥសស់្អបក៖ កំណរ់ចណុំច  
សំ្ខ្ឞ់ៗ រឡឦរឧោឦំបាក រឡឹរថិកាឥណ៍ថ្ដឦឡិបាកស្ររឣចចិរថ ឞិង កាឥផ្លល ស់្សថូ ឥ។ 

 ររីោឞអវី លេះបាឞរកីររឡីងចំរពាេះឞិឣិរថរដីឣឥសស្់អងគកាឥ ត្តឣឥឤៈដរំណីឥរឞេះ? 

 ររីោឞអវី លេះបាឞរកីររឡីងចំរពាេះឞិឣិរថផ្លធ ឦ់ លួ ឞឥសស់្អបកស្រោស់កាឥង្ហឥឥសស្អ់បក ត្តឣឥឤៈដរំណីឥឣឤួរឞេះ? 

 ររីអវីរៅាកាឥរឆលីឤរសឥសស់្អបក? 



   រស្ៀឧរៅឡិឝីកាឥកុោឥ                                                 
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ផ្ផែកទី២៖ ការកំណ គ់សរមាខ 
ដូចារឤងីបាឞរ ញីរៅកបុងរឣរឥៀឞវី១ឥចួរ្ឤី ជំហ្គឞវីឣឤួម្ឞឧដថគររោង 
គឺាកាឥកំណរឲ់្យរ ញីឡីសញ្ា  រដីឣផឥីកដំរណាេះរសាឤ។ រឞេះោឞឞ័ឤថា 
អបកររូឧស្ររឣចចិរថអំឡីអវីថ្ដឦគររោងឥសស់្អបកឞឹងរឝវី ឞិង រ្រុហឦថ្ដឦអបក
ឞឹងរឝវីគររោងរនាេះ។ គររោងាររចីឞឣិឞោឞរសសិ្វនភាឡ ឬសរាជ័ឤ រោឤ
សាឥថ្រ រគឣិឞដឹងអំឡីសញ្ា ឡិររបាកដថ្ដឦរគកំឡុងរោេះរសាឤ ឬរឡឦ លេះ 
រោឤសាឥថ្រ រគរោេះរសាឤសញ្ា ណាថ្ដឦឣិឞចាបំាច់រៅកបុងស្្ឣគឞ៍។ 
 

 

 

រៅកបុងថ្ហបករឞេះ រឤងីឞឹងរឣីឦរៅរឦីស្ំណួឥស្ខំ្ឞ់ៗឣឤួចំឞឞួ ថ្ដឦចាបំាច់ររូឧរឆលីឤរៅកបុងដំណាក់កាឦរឞេះ៖ 

 ររីឞឥណា លេះ ារកមងថ្ដឦង្ហឤឥងរររេះរៅកបុងរំសឞ់រឞេះ? ររីោឞសញ្ា អវ ីលេះ ថ្ដឦរគកំឡុងរសឈឣ? (រឣរឥៀឞវី៣) 
 ររីោឞឞឥណា លេះ ថ្ដឦបាឞកំឡុងថ្រជឤួដឦ់កុោឥទងំរនាេះ? ររីរគជឤួអវ ីលេះ? ររីរគជឤួរៅឯណា? ររីរគជឤួរោឤ

ឥរសៀសណា? (រឣរឥៀឞវី៤) 
 ររីអវរីៅាចំណុចខ្ល ងំ ឞិង ចណុំចរ ាឤឥសស្់រគ? រសសិ្ឞរសីោឞ ររីោឞររឣូឧកាឥអវ ីលេះ ថ្ដឦរគឣិឞទឞ់បាឞសំរឡញ

ដឦ់កុោឥ? (រឣរឥៀឞវី ៥) 
 ររីរំសឞ់ណា លេះ ារំសឞ់ស្កាថ ឞុឡឦថ្ដឦរឤងីអាចស្្កាឥាឣឤួរប ? (រឣរឥៀឞវី ៦) 

  



កាឥរឥៀសចំ កាឥរររួឡិឞរិយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលគររោង 
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សេសរៀនទ៣ី៖ ស ើស ើខរ ូវសធវើយ៉ខណា សែើេបសី្គគ លព់ ីរេូវការរប ក់មុារ? 

រស្ចកថសី្រងខស 

 សាឥៈសំ្ខ្ឞ់កបុងកាឥរឥៀសចគំររោងកាឥ រដីឣផសំីរឡញររឣូឧកាឥឥសស្់កុោឥ។ 

 ឥរសៀសកំណរ់សញ្ា  ឞិង ររឣូឧកាឥឥសស្់កុោឥ 
 ឥរសៀសឧភិាគសញ្ា  ឞិង ររឣូឧកាឥឥសស្់កុោឥ 
 កំណរឝ់ឞធាឞ ឞិង អវីថ្ដឦស្្គឣឞ៍ោឞ 

គររោងឦអ គឺាគររោងថ្ដឦររូឧបាឞសរងកីររឡងី រដីឣផរីឆលឤីរសរៅឞឹងររឣូឧកាឥាក់ោក់ឥសស្់រកុឣររឦរៅឣឤួ។ រសសិ្ឞរសី 
អបកចាស់រហថីឣគររោង រោឤឣិឞបាឞថ្ស្វងឤឦ់ឡីសឥសិវឥសស់្កុោឥ ឥរសៀសឥស្់រៅឥសស្់កុោឥ ឞិង ថ្ស្វងឤឦ់ឡីឣូឦរ្រុថ្ដឦនាឲំ្យ
កុោឥង្ហឤឥងរររេះ រនាេះវាាកំ្ុស្រ្ឤី។ វាាកាឥស្ំខ្ឞណ់ាស់្ ថ្ដឦររូឧសញ្ចូ ឦឣឞុស្សថ្ដឦរឤងីចង់ជឤួរៅកបុងដំរណីឥកាឥ
ថ្ស្វងឤឦ់អំឡីរសរអវម្ឞគររោងថ្ដឦចាបំាច់សំហុរស្រោស់ឡកួរគ។  

រសថ្្ឦាអបកដឹងឡីររឣូឧកាឥរៅកបុងស្្គឣឞ៍ ត្តឣឥឤៈគររោងកាឦឡីឣុឞ ក៏ស៉ាុថ្ឞថ អបកឣិឞបាឞដឹងឡីសញ្ា  ឬររឣូឧកាឥឥសស្ស់្្
គឣឞ៍កបុងរឡឦសចចុសផឞបរនាេះរវ។ វាាកាឥសំ្ខ្ឞ់សំហុរ ថ្ដឦរឤងីរឝវីកាឥសិ្កាឡីររឣូឧកាឥឥសស្់ស្្គឣឞា៍ឣុឞសិ្ឞ ឣុឞរឡឦរឝវី
កាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥគររោង រសីរទេះារឤងីដឹង ឬក៏ឣិឞដឹងឡីររឣូឧកាឥទងំរនាេះក៏រោឤ។ រឡឦរឧោម្ឞកាឥសិ្កា អាចទឣទឥឥឤៈ
រឡឦឤូឥ ឬក៏ឆស ់អារស័្ឤរៅរឦីវំនាក់វំឞងថ្ដឦអបកោឞាឣឤួឣឞុស្សរៅកបុងស្្គឣឞ៍។ 

មហរុអ្វបីានជាមយើងររូវមធវើការសិកាពីររមូវការ? 

 គររោងគឥួថ្រចាសរ់ហថីឣរចញឡីអវីថ្ដឦឣឞុស្សកបុងស្្គឣឞ៍ចង់បាឞ ឣិឞថ្ឣឞរហថឣីរចញឡីកាឥស្ឞបិោឌ ឞឥសស់្រឤងីរនាេះរវ 
 រឡឦ លេះ រឤងីឣិឞអាចឤឦ់ឡីររឣូឧកាឥ ឬសញ្ា ឥសស្់ស្្គឣឞភ៍ាល ឣៗរនាេះរវ 
 ត្តឣឥឤៈកាឥជថ្ជកាឣឤួឣឞុស្សរហសងៗ រឤងីឞឹងអាចថ្ស្វងឤឦ់ឡីឥរសៀសថ្ដឦសញ្ា ជេះឥវនឡិឦរៅរឦីឣឞុស្ស ុស្ៗរប  
 កាឦៈរវស្ៈផ្លល ស់្សថូឥ 

o រៅកបុងស្្គឣឞ៍អាចោឞឣឞុស្សចំឞូឦលម ី
o ស្្គឣឞ៍អាចោឞររឣូឧកាឥលម ី
o ររឣូឧកាឥចាស់្ អាចររូឧបាឞរោេះរសាឤឥចួរ្ឤី 
o សញ្ា អាចជេះឥវនិឡឦរឦីឣឞុស្ស ុស្ៗរប  

 កាឥសិ្កាឡីររឣឧូកាឥហថឦ់ឱកាស្ដឦឣ់ឞុស្ស រដីឣផោីក់អាវិភាឡរឦីររឣូឧកាឥផ្លធ ឦ់ឥសស្់ឡកួរគ ថ្ដឦារ្រុនាឲំ្យ
គររោងកាឞ់ថ្រោឞឞិឥឞថឥភាឡ។ 

មរើមយើងកំែរប់ញ្ហា  និង ររមូវការមោយរមបៀបណា? 

រៅរឡឦថ្ដឦរឤងីសាគ ឦ់ឡីវីត្តងំម្ឞគររោងឥសស់្រឤងីឥចួរ្ឤី រនាេះរឤងីអាចចាស់រហថីឣកំណរ់ឲ្យបាឞចាស្ឡី់សញ្ា ឥសស់្កុោឥ
កបុងស្្គឣឞ៍។ រឤងីគឥួថ្រឡោយឣថ្ស្វងឤឦ់ថា រកុឣកុោឥរសរអវណាថ្ដឦឥងរររេះខ្ល ងំាងរគ រ្ឤីរកុឣណាថ្ដឦរឤងីគថួ្រ
ជឤួឣុឞរគ។  



   រស្ៀឧរៅឡិឝីកាឥកុោឥ                                                 
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កថ្ឞលងថ្ដឦឦអ គឺចាស់រហថីឣរឣីឦរៅរឦីឡ័រ៌ោឞ ឞិង វិឞបឞ័ឤឥសស្ឥ់ោឌ អិបាឦ ឞិង អងគកាឥដម្វរវៀរ។ ឧទ្ណ៍៖ រសអឡថ្ដឦ
អាចវវឦួបាឞវិឞបឞ័ឤទងំរនាេះ ោឞដូចា ឡីUNICEF ឡីឥោឌ អិបាឦកបុងរំសឞ់ ឞិង កាឥសិ្ការសាឧរាឧ រឡឣទងំឡ័រ៌ោឞសាធ ស
ស្ធង់ឥសស់្សាទ សឞ័រហសងៗ។ ឡ័រ៌ោឞទងំរឞេះជឤួអបកឲ្យឤឦ់កាឞ់ថ្រចាស់្ឡីសាទ ឞភាឡ ឞិង ជីឧរិឥសស្កុ់ោឥ រ្ឤីវាក៏ជឤួរឤងី
កំណរ់ឲ្យរ ញីឡីររឣូឧកាឥថ្ដឦស្ំខ្ឞ់ឥសស្់កុោឥហងថ្ដឥ។ 

រឡឦអបកស្្កាឥាឣឤួស្្គឣឞ៍កបុងរំសឞ់ អបកចាបំាច់ររឧូឤឦឲ់្យបាឞចាស្អំ់ឡីស្្គឣឞ៍ ឞិង ថ្ស្វងឤឦ់ឡីររឣូឧកាឥថ្ដឦ
ឣឞុស្សកបុងរំសឞ់រនាេះ គិរថាស្ខំ្ឞស់្រោសឡ់កួរគ។ 

ោឞឧឝីិសាហ្គស្ថាររចីឞថ្ដឦអបកអាចររសីរបាស់្បាឞ ដូចាកាសាធ សស្ធង់ឣរិាឣឤួឣឞុស្សថ្ដឦឥស់្រៅកបុងស្្គឣឞ៍ រ្ឤីរឝវីកាឥ
សំ្ភាស្ឞ៍ត្តឣរកុឣឣឞុស្សរហសងៗរប  ឧទ្ឥណ៍៖ អបកដឹកនាសំ្្គឣឞ៍ រកុឣហ្គស្ថីៗ រកុឣរកមងៗ រគូសររងៀឞ។ រកុឣររឦរៅ គឺា
រកុឣឣឤួថ្ដឦោឞឣឞុស្ស៦រៅ១២នាក់ ថ្ដឦោឞចំណាស់អាឥឣមណ៍ាក់ោក់រឦីរសធាឞសវឡិភាកាណាឣឤួ។ ឧទ្ឥណ៍ 
រឤងីអាចសរងកីររកុឣរកុឣររឦរៅាឣឤួឪឡុកោថ ឤ កុោឥ ឞិង អបកដឹកនារំកុឣជំឞំុ។ ររូឧរបាកដថា រឤងីចុេះរៅរំសឞ់រនាេះ រ្ឤី
រឣីឦឡីអវីថ្ដឦកុោឥកំឡុងរឝវី ឞិង រឣីឦឡីសញ្ា ថ្ដឦឡកួរគកំឡុងជសួរសវេះ។ រដីឣផឲី្យកាឞ់ថ្ររសរសី្ឥាងរឞេះរៅរវៀរ  អបកអាចសំុ្
ឲ្យស្ោជិកស្្គឣឞ៍ ឥឣួទងំកុោឥ នាអំបករដីឥរឣីឦកបុងស្្គឣឞ៍ ឡឞយឦ់ដឦ់អបក ឞិង សង្ហា ញអបកអំឡីសញ្ា ថ្ដឦឡកួរគកំឡុងជសួ
រសវេះ។ សំុ្ឲ្យរកុឣគូស្ថ្ហឞវីកបុងស្្គឣឞ៍ កណំរ់ឲ្យរ ញីរំសឞ់ថ្ដឦជសួសញ្ា ខ្ល ងំ ឞិង រំសឞ់ថ្ដឦឥកីចររឣីឞឦអ។  អបកអាច
រឥៀសចកំាឥរសជំុស្្គឣឞ៍ រដីឣផឡិីភាកាសញ្ា រហសងៗ។ ឣិឞថាឧឝីិសាហ្គស្ថណាក៏រោឤថ្ដឦអបកររសី ររូឧរឝវីយ៉ា ងណារសឣូឦឡ័រ៌ោឞ
ឞិង គំឞិររហសងៗអំឡីឣឞុស្សបាឞកាឞ់ថ្រររចីឞកាឞ់ថ្រឦអ ាឡិរស្ស្ឡីរកមងៗ ឞិង អបករឣីឦថ្លឥសស់្ឡកួរគ។ អបកអាចគិររៅរឦី
ឥរសៀសរហសងៗ រដីឣផរីឥៀឞឡីស្្គឣឞ៍ ឞិង ររឣឧូកាឥឥសស្់កុោឥ។ អបកឣិឞររូឧរឝវកីាឥបា៉ា ឞ់សាម ឞររឣូឧកាឥឥសស្់កុោឥរនាេះរវ ស៉ាុថ្ឞថ ររូឧ
រររៀឣ លួឞ រដីឣផរីឥៀឞឡីសញ្ា រៅកបុងស្្គឣឞ៍រោឤផ្លធ ឦ់។ 

វាាកាឥសំ្ខ្ឞ់ថ្ដឦរឤងីររូឧរៅជសួអបកដឹកនាសំ្្គឣឞ៍ រដីឣផថី្ស្វងឤឦ់ឡីសញ្ា  ស៉ាុថ្ឞថ ឡកួរគហថឦ់ថ្រឡ័រ៌ោឞទងំឡាឤណា
រោឤថ្ហបករឦីជំ្ឋាឞៈាអបកដឹកនាថំ្រស៉ាុរណាត េះ។ ឣោ៉ាងឧញិរវៀរ វាក៏ាកាឥសំ្ខ្ឞ់ថ្ដឦរឤងីជសួាឣឤួសុឥស្ៗកបុងស្្គឣឞ៍ 
ស៉ាុថ្ឞថ សុឥស្ៗឡំុបាឞឤឦ់ឡីសញ្ា ឥសស់្ហ្គស្ថីទងំអស់្រនាេះរវ។ សចចុសផឞបរឞេះ គររោងអអិឧឌណកុោឥថ្ដឦរាគជ័ឤទឣទឥឲ្យរឤងីរចេះ 
សាថ ស់កុោឥសករសាឤឡីសញ្ា ថ្ដឦរគជសួរសវេះ។  រកមងៗោឞកាឥឤឦ់ដឹងផ្លធ ឦ់ឡីររឣូឧកាឥឥសស្់រកមងៗរប ឯង ឣិឞថ្រស៉ាុរណាត េះរគក៏
អាចឤឦ់ដឹងឡីររឣឧូកាឥឥសស្ស់្្គឣឞ៍ទងំឣូឦហងថ្ដឥ។ ស្ឥុសឣក អបកចាបំាច់ររូឧសាថ ស់អវីៗថ្ដឦរកមងៗរឥៀសរាស់របាស់អបក។ ររូឧ
ចាថំា ឡកួរគោឞវស្សឞៈដ៏ចាស់្ោស់្រៅរឦីសញ្ា ថ្ដឦឡកួរគរសឈឣឣុ ។4 ាឣឤួរប រឞេះថ្ដឥ រៅរឡឦហថឦរ់សឹកាដឦ់រកមងៗ 
ររូឧរបាកដថា ឡកួរគោឞសុ្ឧរទភិាឡឡីរររេះថាប ក ់ឬឡីកាឥឈចឺាស់រហសងៗ។ 

វភិាគមលើបញ្ហា  និង ររមូវការ 

រៅរឡឦថ្ដឦអបករសឣូឦឡ័រ៌ោឞបាឞររចីឞអំឡីសាទ ឞភាឡឥចួរ្ឤី  អបកចាបំាចរ់រូឧចំណាឤរឡឦ រដីឣផឧីភិាគរៅរឦីររឣូឧកាឥ ឞិង 
សញ្ា  រោឤរឣីឦរៅរឦីឣូឦរ្រុសំ្ខ្ឞ់ៗ។ រសថ្្ឦាអបករ ញីថា រកមងៗឃ្លល ឞ រ្ឤីអបកបាឞស្ររឣចចិរថហថឦ់ាអាហ្គឥរឡឦ
រឡឹកដឦ់រកមងៗ ស៉ាុថ្ឞថ រសសិ្ឞរសី អបកឣិឞបាឞថ្ស្វងឤឦ់ឡីឣូឦរ្រុថ្ដឦនាឲំ្យឡកួរគឃ្លល ឞរវរនាេះ សញ្ា វារៅថ្រោឞដថ្ដឦ។    

រសីរទេះសីារកមងៗវវឦួចំណីអាហ្គឥថ្ឆអរកបុងឥឤៈរឡឦ លីក៏រោឤ។ ឡកួរគឃ្លល ឞ អាចសណាថ ឦឣកឡីឪឡុកោថ ឤឥសស់្ឡកួរគឣិឞដឹង
ឡីឥរសៀសរឥៀសចំអាហ្គឥថ្ដឦោឞជីឧារិររឹឣររូឧ។ រ្រុដូរចបេះ រឤងីគឥួថ្ររឥៀសចគំររោងរឝវកីាឥអស់ឥដំឦ់ឪឡុកោថ ឤ រដីឣផហីថឦ់
                                                 
4 សូ្ឣរឣីឦ WB2 ស្រោស់ឡ័រ៌ោឞសថ្ឞទឣអំឡីឥរសៀសសញ្ចូ ឦកុោឥ ឞិង សាថ ស់ឡួករគឞិយឤរោឤោឞរសស្ិវនភាឡ 
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អាហ្គឥថ្ដឦោឞជីឧារិររឹឣររូឧ។ ឬរសថ្្ឦាឡកួរគឃ្លល ឞ រោឤសាឥហឦដំណាឥំសស់្ឡកួរគ ូចខ្រ។ ដូរចបេះ រឤងីអាចរឥៀសចំ
កឣមឧឝីិហថឦ់ចំណីអាហ្គឥដឦ់រកមងៗ ឞិង ជឤួឪឡុកោថ ឤឥសស្ឡ់កួរគោដំំណារំហសងៗ។ កាឦណាអបកឤឦ់ចាស្ឡី់រ្រុហឦម្ឞ
សញ្ា  ឬររឣូឧកាឥកបុងស្្គឣឞ៍ រនាេះវាឞឹងរឝវីឲ្យអបកកាឞ់ថ្រង្ហឤរស្ឦួកបុងកាឥររជីស្រឥសី្ដំរណាេះរសាឤយ៉ា ងោឞរសសិ្វនភាឡ។5 

អបកគឥួថ្រអឞុញ្ដ រឲ្យស្្គឣឞ៍ ក៏ដូចារកមងៗចូឦឥឣួហថឦ់ាឣរិរយសឦ់ ឞិង របាស់ឡីឣូឦរ្រុម្ឞសញ្ា  ឞិង ដំរណាេះរសាឤ
រហសងៗ។ ររូឧឲ្យឡកួរគចូឦឥឣួឧភិាគសញ្ា ថ្ដឦរគជសួរសវេះ។ ររូឧហថឦឱ់កាស្ដឦ់ឡកួរគ រដីឣផរីបាស់អបក ថាររីសញ្ា ណាថ្ដឦឡកួរគ
រសឈឣខ្ល ងំាងរគ។ 

កំែរពី់ធនធាន និង អ្វបី្ែលសហគមនោ៍ន 

រៅរឡឦថ្ដឦអបកដឹងឡីកថ្ឞលងថ្ដឦគររោងឥសស់្អបកចាស់រហថីឣរៅកបុងស្្គឣឞ៍ឥចួឣក សូ្ឣកំុររឞ់ថ្រចំណាឤរឡឦរឣីឦរឦីសញ្ា
ថ្រឣឤួស៉ាុរណាត េះ។ ត្តឣឡិររៅ ស្្គឣឞ៍ាកថ្ឞលងសំ្សូឥរៅរោឤឝឞធាឞ រសីរទេះសីារសាជឞរំសឞ់រនាេះរកីរក ឬជសួឧសស្គគ
យ៉ា ងណាក៏រោឤ។ ររូឧថ្ស្វងឥកឞូឧឝឞធាឞណាថ្ដឦស្្គឣឞ៍ោឞរសាស់ រដីឣផចូីឦឥឣួចំថ្ណកកបុងកាឥអអិឧឌណ។ រឞេះគឺា
ឡ័រ៌ោឞដ៏ស្ំខ្ឞ់ស្រោសក់ាឥរឥៀសចគំររោងឥសស្់អបក ររពាេះថាគររោងឦអ គឺាគររោងឣឤួថ្ដឦអឞុញ្ដ រឲ្យស្្គឣឞចូ៍ឦឥឣួ
ចំថ្ណក ឞិង ាគររោងឣឤួថ្ដឦជឤួជំឥុញស្ឣរទភាឡស្្គឣឞ៍ឲ្យរចេះឥៈិឥកឣរឝោបាឤថ្ដឦោឞរសសិ្វនភាឡកបុងកាឥរោេះរសាឤ
សញ្ា រោឤ លួឞឯង។ 

រគស់ឡ័រ៌ោឞទងំអស់្រឞេះ អាចជឤួដឦ់ដំរណីឥកាឥកបុងកាឥស្ររឣចចិរថ ថាររីអបកគឥួថ្ររឝវីកាឥរឦីគររោងណាឣឤួ រ្ឤីគឥួថ្រ
សំរឡញររឣូឧកាឥចាបំាចណ់ាឣុឞរគ។ 

                                                 
5 សូ្ឣរឣីឦ Blackman (2003), វំឡ័ឥវី១៣-១៧ ឞងិ ឧសកឥណ៍ “ស៉ាុថ្ឞថ រ្រុអវី?” រចញឡីរស្ៀឧរៅកិចចកាឥវី៣ រឣរឥៀឞវី១ 
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ករែីសិកា 

១. សនាធ ស់ឡីោឞកាឥបាក់ដីរៅរំសឞ់ឦីររភាគខ្ងរផូងម្ឞរសរវស្អីឦីឡីឞឣក រកមងៗររូឧបាឞរឥៀសចឲំ្យចូឦឥឣួចំថ្ណកសិ្កាឡី
ររឣូឧកាឥឥសស្់រកុឣរគួសាឥថ្ដឦឥងរររេះ រោឤសាឥរររេះឝឣមារិរឞេះ។ រកមងៗថ្ដឦឣកឡីរំសឞ់ឦីររភាគខ្ងរផូងរំសឞ់  
អាឦ់រស ឞិង រសំឞ់ដម្វរវៀរបាឞចូឦឥឣួកបុងកាឥគូស្ថ្ហឞវីសង្ហា ញឡីរំសឞ់ថ្ដឦង្ហឤឥងរររេះ ឞិង ចូឦឥឣួឃ្លល រំឣីឦឡីរររេះ
ថាប ក់រហសងៗ រឡឣទងំចូឦឥឣួវាឤរម្ឣលរឦីភាឡង្ហឤឥងរររេះរៅកបុងស្្គឣឞ៍ឥសស់្ឡកួរគហងថ្ដឥ។ ាឣឤួរប រឞេះថ្ដឥ រកមង
ទងំអស់្រឞេះបាឞជឤួរឥៀសចំថ្ហឞកាឥការ់សឞទឤភាឡង្ហឤឥងរររេះរៅកបុងសាោរឥៀឞ ឞិង ស្្គឣឞ៍ឥសស្ឡ់កួរគ។ កាឥ
រសឣូឦគំឞិរឥសស់្រកមងៗ ាថ្ហបកឣឤួម្ឞដំរណីឥកាឥឥសួឥឣួរប ឲ្យរឣីឦរ ញីចាស់្ឡីសញ្ា កបុងរំសឞ់ រដីឣផសីករសាឤ ឞិង 
ជឤួដឦ់កាឥឧភិាគឡ័រ៌ោឞ កាឥឧភិាគរៅរឦីរររេះថាប ក់ ភាឡង្ហឤឥងរររេះ ឞិង ស្កាថ ឞុឡឦ ថ្ដឦសណាថ ឦឣកឡីឣូឦរ្រុ
រហសងៗ។ ររឦសំណង គឺរដីឣផកីាឥពាឥកុោឥឡីរររេះថាប ក់បាក់ដីនារឡឦខ្ងឣុ ។ រោឤសាឥថ្រកុោឥឥស្រ់ៅកថ្ឞលងរនាេះ
ផ្លធ ឦ់ ឞិង ដឹងឡីសាទ ឞភាឡាក់ថ្ស្ថងម្ឞវីត្តងំសាោរឥៀឞឥសស់្រគ រឤងីររូឧរឥៀឞសាថ ស់រយសឦ ់ឞិង អឞុសាស្ឞ៍រហសងៗ ថា
ររីរគចង់ឲ្យរឥវីីត្តងំសាោឥសស់្រគរៅរៅកថ្ឞលងណាថ្ដឦឦអ។6  

២. សនាធ ស់ឡីឡយុេះស្ ូណាឣីបាឞសំផ្លល ញថ្ហបកឣឤួចំឞឞួរៅកបុងរសរវស្រសី្ឦង្ហក ឥឣក រគបាឞសំុ្ឲ្យរកមងៗឣកចូឦឥឣួហថឦ់រយសឦ់ឡី
ឥូសរាង ឞិង ឦកខណៈហធេះថ្ដឦឞឹងររូឧស្ង់រឡងីឧញិ។ រទេះសីាឥោឌ អិបាឦបាឞហថឦ់សលង់គំឥូឥចួរ្ឤីក៏រោឤ។ ឥវាងឪឡុក   
ោថ ឤ ឞិង កូឞៗឥសស់្ឡកួរគោឞកាឥឤឦ់រ ញីរហសងៗរប ។ ឣឞុស្សចាស់្ចង់ឲ្យហធេះោឞឦកខណៈឝវូំោឤ  ស៉ាុថ្ឞថ រកមងៗ
ឧញិរឡួឤបាឥឣភឡីវីត្តងំ សឥសិាទ ឞ ឞិង ភាឡឯកជឞឥសស្់រគ។7 

៣. កលឹសកុោឥជីស្ ូឣ៉ាូ ររូឧបាឞចាស់រហថីឣរឡងីកបុងឆប ១ំ៩៩៨ កបុងររឦសំណងជឤួកុោឥអនាថារៅរំសឞ់ ោ៉ា ឡាឧ ី រ្ឤីស្ឡវម្លៃ
រឞេះ រគោឞឣជឈឣណឍ ឦរៅរំសឞ ់  Blantyre ឞិង រំសឞ់ lilongwe។ រកមងៗបាឞរឥៀសរាស់របាស់ថា កលឹសជីស្ ូឣ៉ាូរឞេះ គឺាអងគ
កាឥថ្ដឦជឤួរកមងៗឲ្យោឞអនាគរឦអ ជឤួឲ្យឡកួរគសាគ ឦ់ឡីអនាគរ រ្ឤីក៏ជឤួសំរឡញររឣឧូកាឥឥសស្់រគហងថ្ដឥ។ រៅ
កបុងវីត្តងំអូឣិសាហ្គស្ថឞីឣឤួៗ រកមងៗបាឞចូឦឥឣួកំណរស់ញ្ា  ឞិង ោកអ់ាវិភាឡររឣូឧកាឥ ត្តឣឥឤៈស្កឣមភាឡថ្សសសិ្កា 
ឞិង ចូឦឥឣួ ដូចាកាឥគូស្ថ្ហឞវី កាឥឧភិាគរឡឦរឧោរសចាមំ្លៃ កាឥសាធ សស្ធង់ឡីចំណង់ចំណូឦចិរថ (រោឤររសីររស់ 
ស្ថ្ណថ ក) រោឤររសីដោរកាឣឥសូភាឡរដីឣរឈសីរងកីររបាក់ចំណូឦ ឞិង ដោរកាឣថ្ឧ ៉ាឞ (Venn)។ ាឦវនហឦ ោឞកឣមឧឝីិ
រហសងៗ បាឞរឥៀសចំរឡងីត្តឣររឣូឧកាឥរហសងៗឥសស្់កុោឥ ដូចារៅត្តឣរំសឞ ់Blantyre ជីស្ ូឣ ូបាឞហថឦ់ាជំឥករឡឦឤស់ 
រដីឣផហីថឦ់កាឥកាឥពាឥឥឤៈរឡឦ លដីឦ់កុោឥ ដផរិវាាអាវិភាឡចសំងឥសស្់រគ ររពាេះថាឣណឍ ឦដម្វរវៀរឣិឞទឞ់ោឞកឣមឧឝីិ
ដូរចបេះរៅរឡឤីរវ។8 

  

                                                 
6 Plan Philippines (2008) 
7
 Chen and Thompstone (2005) 

8 World Vision Africa (2008) 
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លំហារ ់

សូ្ឣសំរឡញចរនាល េះខ្ងររកាឣ៖ 

គររោងថ្ដឦឦអ គឺាគររោងថ្ដឦរឥៀសចំរឡងី រដីឣផរីឆលីឤរសរៅឞឹង    ម្ឞ  
   ឥសស្់ឣឞុស្ស      អឞុញ្ដ រឲ្យអបកថ្ស្វងឤឦ់ឡី
ររឣូឧកាឥកបុងរំសឞ់។ កាឥសិ្កាឡីររឣូឧកាឥោឞសាឥៈស្ំខ្ឞ់ រោឤសាឥថ្រគររោង គថួ្ររហថីឣរចញឡីអវីថ្ដឦឣឞុស្ស  
   ឣិឞថ្ឣឞ      ។ រឡឦ លេះ ររឣូឧកាឥហ្គក់ដូចាឣិឞសូ្ឧ
ចាស្់។  ត្តឣឥឤៈកាឥឞិយឤរៅកាឞ់                    រឤងីអាចឤឦ់ឡីឥរសៀសរហសងៗ
ថ្ដឦឣឞុស្សវវឦួឥងហឦស៉ាេះពាឦ់រោឤសញ្ា  ឞិង      ម្ឞកាឥផ្លល ស់្សថូឥ។ កាឥ
សិ្កាឡីររឣូឧកាឥជឤួរឤងីឲ្យ                                ររឣូឧកាឥឥសស្់ឡកួរគ។
ឧឝីិសាហ្គស្ថោឞដូចា    ឞិង     ។ អបកគឥួថ្រសាថ ស់អវី
ថ្ដឦ      របាស់អបក។ អបកក៏ចាបំាច់ររូឧថ្រឧភិាគ    
  ម្ឞសញ្ា  ឞិង កណំរ់ឲ្យរ ញី      ឞិង  
    រៅកបុងស្្គឣឞ៍ឥសស់្អបក។ 

សំែួរពិភាកា 

១. រ្រុអវីបាឞចាបំាច់រឝវីកាឥសិ្កាឡីររឣូឧកាឥ ឣុឞរឡឦរឝវីការឥៀសចំគររោងឲ្យបាឞឦអិរឦអឞ់? 

២. ររីកាឥឧភិាគររឣឧូកាឥ ឞិង សញ្ា ោឞឞ័ឤយ៉ា ងរឣ៉ាថច? ររីរឤងីគឥួថ្ររផ្លថ ររៅរឦីអវី លេះ? 

៣. ររីអវីរៅាររឣូឧកាឥាក់ោក់ថ្ដឦគររោងឥសស្អ់បកកំឡុងថ្ររោេះរសាឤ? កបុងគររោងឥសស់្អបក  ររីរឝវីយ៉ា ងរឣ៉ាច រដីឣផី
ស្ររឣចថា ឣឤួណាាររឣូឧកាឥឡិរថ្ដឦររូឧរោេះរសាឤឣុឞរគ? 

៤. ររីអបកអាចថ្ស្វងឤឦ់ឡីររឣូឧកាឥឥសស្់កុោឥបាឞថ្លឣរវៀររោឤឥរសៀសណា? 

៥. ររីរកមងៗរៅកបុងគររោងឥសស់្អបកគិរថា អវីរៅាសញ្ា ចំសងសងអស់្រៅកបុងស្្គឣឞ៍ឥសស្់រគផ្លធ ឦ់? ររីឧឝីីសាហ្គស្ថណា លេះ
ថ្ដឦអបកអាចររសីបាឞ? ររីកត្តថ រឞេះោឞឥវនិឡឦរឦីគររោងឥសស្់អបកយ៉ា ងដូចរឣថច? 

៦. ររីគររោងឥសស់្អបកថ្ហអករឦីឝឞធាឞអវី លេះរៅកបុងស្្គឣឞ៍? ចុេះរកមងៗកបុងស្្គឣឞ៍ឧញិ រគគិរដូចរឣថចថ្ដឥ? ររីអបកអាច
ជឤួឡកួរគយ៉ា ងរឣ៉ាចរវៀរ រដីឣផឲី្យរគអាចសង្ហា ញឡីររឣូឧកាឥផ្លធ ឦ់ឥសស្់ឡកួរគ? 
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សេសរៀនទី៤៖ ស ើស ើខសធវើយ៉ខសេច៉ សែើេបែីខឹថា  កេមភាពរប អ់្ខគការែនទពិ ជា
បំសពញ រេូវការរប ក់មុារ? 

រស្ចកថសី្រងខស  

 ររីអបកណា លេះកំឡុងរឝវីកាឥកបុងស្្គឣឞ?៍ ររីឡកួរគកំឡុងថ្ររឝវីរៅវីកថ្ឞលងណា? 

 រសអឡឡ័រ៌ោឞ 

 រសអវម្ឞវិឞបឞ័ឤ 

 ឥរសៀសរសឣូឦឡរ៌័ោឞ 

រៅរឡឦថ្ដឦអបកកំណរស់ញ្ា  ឞិង ររឣូឧកាឥឥសស់្កុោឥថ្ដឦឥស់្រៅកបុងរំសឞ់ឥចួរ្ឤី រៅោឞជំហ្គឞសំ្ខ្ឞ់ៗដម្វរវៀរ ឣុឞឞឹង
អបកចាស់រហឋីឣរឥៀសចំគររោងកាឥ ឞិង ស្កឣមភាឡរហសងៗ។ រៅកបុងរឣរឥៀឞរឞេះ រឤងីឞឹងគិរអំឡីឥរសៀសរហសងរវៀរ រដីឣផថី្ស្វងឤឦ់ឡីអវី
ថ្ដឦអងគកាឥដម្វបាឞរឝវីឥចួរ្ឤីកបុងស្្គឣឞ៍។ រឤងីររូឧរចៀស្វាងរឝវីកិចចកាឥណាថ្ដឦាឞ់រប ។ រឝវីដូរចបេះ រឤងីឞឹងអាចឲ្យអងគ
កាឥដម្វចូឦឥឣួចំថ្ណកជឤួដឦគ់ររោងឥសស់្រឤងី។ 

មរើអ្ងគការណា?  មរើមគមដោ រមលើអ្វ ី? មរើមគមធវើមៅឯណា ? 

អបកររូឧថ្ររឝវីកាឥសិ្កាថាររីោឞអងគកាឥណា លេះកំឡុងថ្ររឝវីកាឥង្ហឥាឣឤួកុោឥ ររីឡកួរគរឝវីអវ ីលេះ ឞិង រឝវីរៅកថ្ឞលងណា។ អបកអាច
ឥករ ញីឡ័រ៌ោឞទងំរឞេះបាឞ ត្តឣឥឤៈកាឥរសាឧរាឧ។ ស្កឣមភាឡរសាឧរាឧថ្ចករចញាឡីឥ៖ (១) កាឥរសាឧរាឧថ្ស្វងឤឦ់វូរៅ 
(desk research) ឞិង កាឥរសាឧរាឧកបុងរំសឞ់ផ្លធ ឦ់ (field research) ។  

ឣុឞដំសូង អបកររូឧរឝវីកាឥរសាឧរាឧថ្ស្វងឤឦ់វូរៅ (desk research)។ ររឦសំណង គឺរដីឣផវីវឦួឞូឧកាឥឤឦ់ដឹងឲ្យបាឞវូឦំ
វូោឤស្ឋីអំឡីឣឞុស្សពាក់ឡ័ឞនឞឹងកាឥង្ហឥ ដូចា អបករជឿរឡេះ ឞិង អបកឣិឞរជឿរឡេះ ឞិង ឡីអបកឥឣួជំរឞឿទងំឡាឤណាថ្ដឦរឝវីកាឥ
ាឣឤួកុោឥ។ រសអឡថ្ដឦរឤងីអាចវវឦួបាឞឡរ៌័ោឞទងំរឞេះោឞដូចា អងគកាឥ UNICEF ឥោឌ អិបាឦកបុងរំសឞ់ ឯកសាឥសិ្កា
រសាឧរាឧថ្ដឦរគរបាេះឡុឣពហាឤ ឬឣរិសាធ សស្ធង់រហសងៗ ឞិង ចំរណេះដឹងឥសស់្អបកអូឣិ។ អបកគឥួថ្រឡិឞិរយរឣីឦឯកសាឥថ្ដឦោឞ
រសាស់ត្តឣសាទ ស័ឞរហសងៗ ឞិង ត្តឣសណាឋ អងគកាឥថ្ដឦពាក់ឡ័ឞនឞឹងកិចចកាឥថ្ដឦរស្រដៀងឞឹងអវីថ្ដឦអបកកំឡុងរឝវី។ វាាកាឥឦអថ្ដឦ
រឤងីវវឦួឡ័រ៌ោឞឡីរគស់ឣជឈោឌ ឞ ឞិង ឣិឞគឥួរផ្លឋ ររឦីស្ងគឣរគិស្ថសឥស័ិ្វថ្រឣឤួរនាេះរវ។ កាឥរសាឧរាឧរៅឞឹងកថ្ឞលងហឋឦ់
វិឞបឞ័ឤសំ្ខ្ឞ់ៗ  ក៏ស៉ាុថ្ឞឋ អបកររូឧរបាកដថា វិឞបឞ័ឤថ្ដឦអបកវវឦួបាឞ គឺាវិឞបឞ័ឤលមី ឣិឞថ្ឣឞាវិឞបឞ័ឤចាស់្រនាេះរវ។ 

ជំហ្គឞសនាធ ស់ គឺរឝវីកាឥរសាឧរាឧកបុងរំសឞ់ផ្លធ ឦ់ (field research) រដីឣផរីឝវីកាឥរសាឧរាឧរសឣូឦឡ័រ៌ោឞឦឣអិរ ឞិង ា 
ឡ័រ៌ោឞលមីសំហុរកបុងរំសឞ់។ ស្កឣមភាឡឣឤួចំឞឞួ ោឞដូចា កាឥចុេះសួ្ឥសុ្ វុកខកបុងរំសឞ់ កាឥសំ្ភាស្ឞ៍ត្តឣហលូឧ សនាធ ស់ឣក សឞឋកាឥ
ស្ួឥសុ្ វុកខដឦ់ឣឞុស្សថ្ដឦរឤងីបាឞសាគ ឦ់។ រឞេះគឺាដំរណីកាឥសាគ ឦ់ឡីស្្គឣឞ៍  សាគ ឦ់ឡីអបកជិរខ្ង  រ្ឤីក៏សាគ ឦ់ឡីហលូឧ
រហសងៗកបុងស្្គឣឞ៍ហងថ្ដឥ។ អបកអាចររសីរបាស់្ឣឞុស្សថ្ដឦអបកបាឞសាគ ឦ់ ត្តឣឥឤៈកាឥរសាឧរាឧដំសូងឲ្យជឤួរឝវីកាឥរសាឧរាឧ
រសរអវវីឡីឥ គឺចុេះរៅកថ្ឞលងរោឤផ្លធ ឦ់។ អបកគឥួថ្ររបាកដថា អបករសាឧរាឧ ររូឧសញ្ចស់កាឥស្ោភ ស្ឞ៍ រោឤស្ួឥដឦ់រគថា៖ “ររីអបក
ោឞសាគ ឦ់អបករវៀរ ថ្ដឦរឤងីអាចឞិយឤាឣឤួថ្ដឥឬរវ?” រឞេះគឺាស្ំណួឥថ្ដឦជឤួរឤងីអាចមឞរៅជសួអបកលមី។ អបកគឥួថ្រ 
ថ្ស្វងឥកឡ័រ៌ោឞណា ថ្ដឦអបកឣិឞទឞ់ដឹងរៅរវផឤី។ 
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របភពពរ័ោ៌ន 

រសអឡឡ័រ៌ោឞថ្ចករចញា៤ថ្ហបកឝំៗ ថ្ដឦអបកអាចររសីរបាស់្បាឞាឣឤួកាឥរឝវីថ្ហឞវីសាទ ឞភាឡឥសស្់អបក៖ 

 ឣឞុស្ស៖  ឣឞុស្សថ្ដឦអបកជសួត្តឣហលូឧ ោឞឡ័រ៌ោឞាររចីឞថ្ដឦអបកររូឧកាឥ។ អបកររូឧរចេះោឞវំនាក់វំឞងាឣឤួឡកួ
ររ់ឲ្យបាឞឦអ ឡីររពាេះរឞេះគឺាកាឥសំ្ខ្ឞ់។ ឣោ៉ាងឧញិរវៀរ អបកគឥួគិរអំឡីកាឥរសឣូឦឡកួរគារកុឣ រដីឣផថី្ចកឥថំ្ឦក
ឡ័រ៌ោឞ រ្ឤីឧឝីិសាហ្គស្ថរឞេះ ររូឧបាឞរគរៅថាាកាឥរសាឧរាឧថ្សសចូឦឥឣួ។ កាឥរសាឧរាឧរសរអវរឞេះ ជឤួឲ្យអបកពាក់
ឡ័ឞនកបុងគររោងោឞឱកាស្ថ្ចកចាឤស្ំណួឥ ឡ័រ៌ោឞ ឞិងគំឞិរាឣឤួរប  រ្ឤីវាក៏ជឤួកសាងវំនាក់វំឞងាឣឤួរប
រៅឧញិរៅឣកហងថ្ដឥ។ 

 កុោឥ៖ ារឥឿឤៗ រកមងៗារសអឡឡរ៌័ោឞដ៏ឦអសំហុរ។ ឡកួរគដឹងឡីសញ្ា ចាស់្ាង ាឡិរស្ស្ ឡកួរគោឞឡរ៌័ោឞររចីឞ
ឡីអងគកាឥថ្ដឦកឡុំងឡោយឣជឤួឡកួរគ។ ោឞកត្តឋ ឣឤួចំឞឞួថ្ដឦរឤងីររូឧឡិចាឥណា ដូចា សុ្ឧរទិភាឡកុោឥ អាឥឣមណ៍
ឥសស្កុ់ោឥ រឡឦស្ួឥកណាថ ឦចំរណាឣអបកដម្វ។ រសថ្្ឦាោឞអបកពាក់ឡ័ឞន ឬសាទ ស័ឞអងគកាឥឣឤួចំឞឞួបាឞស្ំភាស្ឞ៍
រកមងៗឥចួរ្ឤី។ ដូរចបេះ រឤងីអាចសំុ្វិឞបឞ័ឤឥសស់្ឡកួរគឤកឣកររសីបាឞ។ រសសិ្ឞរសីអបករឝវីកាឥរសាឧរាឧរសរអវរឞេះ 
អបកគឥួថ្ររឝវីកាឥស្្កាឥាឣឤួសាទ ស័ឞដម្វរវៀរថ្ដឦកំឡុងរឝវកីាឥាឣឤួរកមងៗ។ អបកក៏អាចរឣីឦឡីឝឞធាឞរហសងៗ 
ថ្ដឦោឞរសាស់ ាឡិរស្ស្ ឡ័រ៌ោឞថ្ដឦទក់វងរៅឞឹងកាឥស្ោភ ស្ឞរ៏កមងៗ។9 

 វិឞបឞ័ឤសាធាឥណៈ៖ អបកអាចរសឣូឦឡរ៌័ោឞថ្ដឦទក់វងអបកពាក់ឡ័ឞន ត្តឣឥឤៈវិឞបឞ័ឤសាធាឥណៈ។ កាឥយិឦ័ឤឥដឌ 
គឥួថ្រោឞវិឞបឞ័ឤទក់វងរៅឞឹងរំសឞ ់ដូចា ឡ័រ៌ោឞអំឡីកុោឥថ្ដឦង្ហឤឥងរររេះ។ អបកក៏អាចថ្ស្វងឥកឡ័រ៌ោឞចាស់្ៗ
កបុងអរទសវកាថ្ស្រ ឞិង វស្សនាឥដឋីស្រោសរ់សអឡឡ័រោ៌ឞសថ្ឞទឣហងថ្ដឥ។ 

 អងគកាឥឥសស់្ឥោឍ អិបាឦ ឞិងអងគកាឥររៅឥោឍ អិបាឦ៖ ាឝឣមត្ត អងគកាឥារិ ឞិង អឞឋឥារិ គឥួថ្រោឞឡ័រ៌ោឞស្ឋអំីឡីរំសឞ់ 
ថ្ដឦអបកកំឡុងថ្ររឝវីកាឥ។ អបកអាចចុេះរៅសាកស្ួឥកាឥយិឦ័ឤឥដឌ ក៏ដូចាសាទ ស័ឞអងគកាឥ UN ដូចា UNICE UNAIDS 
ឬUNESCO។ អបកក៏អាចជសួាឣឤួអងគកាឥដម្វថ្ដឦរឝវីកាឥរោឤផ្លធ ឦ់ាឣឤួស្ងគឣហងថ្ដឥ។ អងគកាឥទងំរនាេះអាចោឞ
ឡ័រ៌ោឞររចីឞថ្ដឦអបកររូឧកាឥ។ សណាឋ ញអងគកាឥដម្វរវៀរក៏ឡិរាោឞរសរយជឞហ៍ងថ្ដឥ។ អងគកាឥ ViVa ោឞសណាថ ញ
វំនាក់វំឞង ឞិង ចំរណេះដឹងាររចីឞកបុងកាឥសរងករីវំនាក់វំឞងដ៏ោឞរសរយជឞ៍។10 

មរើមយើងររូវមធវើការរស្គវរជាវមរចើនប៉ណុាា ? 

អបកអាចរសីុ្សអរងករ ត្តឣរគស់រចកឦាក ឞិង ថ្ស្វងឥករគស់ឡ័រ៌ោឞ ថ្ដឦទកវ់ងឞឹងកុោឥង្ហឤឥងរររេះ។ រៅរឡឦថ្ដឦឝឞធាឞ
ឣិឞរគស់ររឞ់ អបកគឥួថ្រសរងកីរកឣមឧឝីិរសាឧរាឧឲ្យបាឞឦឣអិរ។ ដូរចបេះ អបកររូឧរឥៀសចកំឣមឧឝីិ ថ្ដឦឞឹងហឋឦ់ឡរ៌័ោឞថ្ដឦោឞគុណ
ភាឡកាឞ់ថ្រររចីឞកាឞ់ថ្រឦអ ាឡិរស្ស្ រៅរឡឦថ្ដឦលឧកិា ឞិង រឡឦរឧោឥសស់្រឤងីោឞករឣិរ។ ដូរចបេះ អបកចាបំាច់ររូឧរឝវី
ស្កឣមភាឡ រដីឣផរីសឣូឦវិឞបឞ័ឤ ថ្ដឦរំណាងឲ្យសាទ ឞភាឡវូរៅ រ្ឤីក៏ាវិឞបឞ័ឤថ្ដឦអបកអាចររសី រដីឣផរីឝវីកាឥស្ឞបិោឌ ឞហង
ថ្ដឥ។ 

រៅកបុ ងវីរកុង ឡាបា៉ា  ម្ឞរសរវស្ ស៉ាូឡារឧៀ  រគររសីរបាស់្  transects  រដីឣផីកំណរ់ឡីរំសឞ់សំ្ណាកស្រោស់កាឥកំណរ់ថ្ហឞវី។ ឡួករគគូស្សនាធ រ់
ឡីឥរៅខ្ងរជីង ខ្ងរផូង ខ្ងរកីរ ឞិង ខ្ងឦិចរៅរឦីថ្ហឞវីរកងុ។ សនាធ ស់ឣក រគឣកអងគុឤចុេះ រ្ីឤសង្ហា ញឡីអាស័្ឤោឌ ឞ ឞិង វិស្រំសឞ់
ឥសស្់គររោង ឞិង ឝឞធាឞថ្ដឦោឞកបុ ងឡ័រ៌ោឞឥសស់្ឥោឌ អិបាឦ ថ្ដឦរៅថ្កផថ្ សសនាធ រ់ transects។ រៅកបុ ងថ្ហឞវី ឡួករគឡោយឣឣិឞោក់វា

ឆៃ ឤឡីសនាធ រ់រឞេះរវ រ្ីឤរគឡោយឣវំនាក់វំឞងម្ដគូាឣួឤអងគកាឥររចីឞ។  

                                                 
9 សូ្ឣរឣីឦរៅកបុងថ្ហបកឝឞធាឞសថ្ឞទឣស្រោស់ឡ័រ៌ោឞថ្ដឦពាក់ឡ័ឞន 
10 www.viva.org 
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ករែីសិកា  

សណាថ ញអងគកាឥរឝវីកាឥរៅត្តឣរឡំថ្ដឞឥវាងរសរវស្ឡីឥ ឞិង វីរកុងឡីឥរៅអាសីុ្អារគបឤប៏ាឞជសួរប  រដីឣផថី្ស្វងឥករឣីឦថាររីកុោឥ
ណា លេះថ្ដឦង្ហឤឥងរររេះសំហុររៅកបុងវីរកុង។ ឡកួរគបាឞស្ររឣចចិរថគូស្ថ្ហឞវីអំឡីឥរសៀសថ្ដឦកុោឥទងំរនាេះង្ហឤឥងរររេះរៅ
កបុងរំសឞ់។ 

 

 
  

រឡំ
ថ្ដ
ឞឥ
វាង
រស
រវ
ស្
ទ
ងំឡី
ឥ 

ហលូឧចូឦរូច 

 

- រកមងៗរសីកឆ័ររ (រកមងនាហំលូឧ) 

- រកមងៗឥងរររេះឡីអំរឡីហលូឧរអវ 

 

- រកមងៗអូស្ឥវេះ 
- រកមងៗសំុ្ទឞាឣួឤ

ឣឞុស្សខ្វ ក់ 

 

រសរវស្ “ក” រសរវស្ “ ” 
 

- រកមងរឥសី្ស្ំរាឣ 

- រកមងអរនាថ រសរឧស្ឞ៍ឣកសុ្ំទឞ 

- រកមងអរនាថ ររសស្ឞ៍ឣករឝវីកាឥ 
- ោថ ឤសីទឥកសុ្ំទឞ 

- រកមងអរនាថ រសរឧស្ឞ៍ ដឹកអីវា៉ា ឞ់កបុងហាឥ 
- រកមងអរនាថ រសរឧស្ឞ៍ សកសាល សកណថូ សរចៀឞ 

- រកមងអរនាថ រសរឧស្ឞ៍ចូឦឥឣួរកមងពាឦ 
 

- រកមងៗឥរ់ឡឞឌរខ្អាឧ 
- រកមងៗឥរ់ឡឞឌបាឥ ីឞិង ថាប រំញៀឞ 

- រកមងៗឆលងថ្ដឞ ុស្ចាស់ 

-  

- រកមងៗរឝវីកាឥកបុងកស្ិោឌ ឞ 

- រកមងៗឡិកាឥថ្ដឦរគជួញដូឥឣកឲ្យសុ្ំទឞកបុងវីរកុង 

- រកមងៗរគជួញដូឥឲ្យឥកសុ្ីហលូឧរអវកបុងវីរកុង 
-  

- រកមងៗឥងរររេះឡីកាឥ
ជួញដូឥ ឞិង កាឥរកង
រសឧញ័្ច  

 
 

- ហាឥ 

 

- កស្ិោឌ ឞ 

 

 
- កថ្ឞលង 

សឞថ្ឦផង 

- កាសុ្ណូី 

 



កាឥរឥៀសចំ កាឥរររួឡិឞរិយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលគររោង 
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លំហារ ់

សូ្ឣសំរឡញចរនាល េះខ្ងររកាឣ៖ 

វាាកាសំ្ខ្ឞ់ រដីឣផដឹីងថាអវីរៅ      រដីឣផសំីរឡញររឣឧូកាឥឥសស្់កុោឥ រដីឣផកំុី
ឲ្យអបក         ថ្ដឦអងគកាឥដម្វរឝវីឥចួរ្ឤី។ រឝវីដូរចបេះ អបកអាចដឹងថា អងគ
កាឥណាថ្ដឦអាច       គររោងឥសស្់អបក។ កាឥរសាឧរាឧថ្ចកា២រសរអវ 
គឺកាឥរសាឧរាឧ       ឞិង កាឥរសាឧរាឧ     ។ 
កថ្ឞលងស្កាឋ ឞុឡឦថ្ដឦហឋឦ់ឡ័រ៌ោឞ ឥឣួោឞ      ឞិង   
   ។ កាឥរសាឧរាឧកបុងរំសឞ់ផ្លធ ឦ់ គឺាកាឥរសឣូឦឡ័រោ៌ឞលមីៗរៅកបុងរំសឞ់ ត្តឣឥឤៈ  
    រៅកបុងស្្គឣឞ៍។ រសអឡឡ័រោ៌ឞសំ្ខ្ឞ់ៗ ោឞដូចា    
វិឞបឞ័ឤសាធាឥណៈ វិឞបឞ័ឤអងគកាឥារិ ឞិង អងគកាឥអឞឋឥារិ ឞិង     ។ អបកចាបំាច់ររូឧរឝវី
យ៉ា ងណា រដីឣផរីសឣូឦវិឞបឞ័ឤឡី      ថ្ដឦារំណាង   
  រ្ឤីក៏ាវិឞបឞ័ឤថ្ដឦអាចររសីរបាស់្ រដីឣផរីឝវកីាឥស្ឞបិោប ឞទងំរសុ្ងបាឞថ្ដឥ។ 

សំែួរពិភាកា 

១. ររីអវីរៅាសាឥៈរសរយជឞ៍ឦអ រៅរឡឦថ្ដឦរឤងីដឹងអំឡីកាឥង្ហឥឥសស្់សាទ ស័ឞអងគកាឥដម្វ ថ្ដឦកំឡុងថ្រជឤួរកមងៗ ឣុឞរឡឦ
រឤងីរឥៀសចំគររោង? ររីអវីរៅាឧសស្គគ? 

២. ររីអបកសាគ ឦ់សាទ ស័ឞអងគកាឥថ្ដឦកំឡុងថ្រជឤួរកមងថ្ដឥឬរវ? ររីោឞគររោងណា លេះថ្ដឦអបកអាចរាស់បាឞ រ្ឤីអវីរៅាកាឥ
រផ្លឋ រឥសស្គ់ររោងរគ? 

៣. ររីអវីរៅថ្ដឦារសអឡឡ័រ៌ោឞឦអៗ  រដីឣផជីឤួរឤងីឲ្យដឹងស្កឣមភាឡឥសស្អ់ងគកាឥដម្វ ថ្ដឦកំឡុងរឝវីកាឥាឣឤួរកមងៗកបុង
រំសឞ់? 

៤. សូ្ឣរស្ម្ឣរឣីឦថា រសីអបកឞឹងចាស់រហឋីឣគររោងលមីឣឤួ ររីោឞជំហ្គឞអវី លេះថ្ដឦអបកររូឧឆលងការ់ រដីឣផឲី្យអបកដឹងឡីអវីថ្ដឦអបក
ររូឧរឝវីកបុងកាឥរឆលឤីរសរៅឞឹងររឣូឧកាឥកុោឥ? 

  



   រស្ៀឧរៅឡិឝីកាឥកុោឥ                                                 
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សេសរៀនទី៥៖ ស ើស ើខគួរផ្  សរេចសោ រសបៀបណាថា រេូវការណាខ្លះ ផ្ែលរ វូ
នឹខ កេមភាពរប ស់ ើខ? 
 

រស្ចកថសី្រងខស 

 កំណរ់ឞូឧកថ្ឞលង វេះចរនាល េះកបុងកាឥហថឦ់ជំឞឤួ 

 វាឤរម្ឣលរឦីស្ឣរទភាឡម្ឞអងគកាឥឥសស់្អបក 

 ឧសកឥណ៍ោឞរសរយជឞ៍ថ្ដឦអាចជឤួអបកបាឞ (កាឥឧភិាគរោឤររសីSWOT/BEEM ឞិង កាឥឧភិាគ រោឤររសីPEST) 

ឣកររឹឣដំណាក់កាឦរឞេះ អបកឞឹងរបាកដាោឞគំឞិរអំឡីររឣូឧកាឥឥសស់្កុោឥ ឞិង អវីថ្ដឦអងគកាឥដម្វកំឡុងថ្ររឝវី រដីឣផសំីរឡញ
ររឣូឧកាឥទងំរនាេះឥចួរ្ឤី។ ជំហ្គឞសនាធ ស់ ររូឧបាឞសរងកីររឡងី រដីឣផជីឤួអបកឲ្យរ ញីកាឞ់ថ្រចាស់្អំឡីររឣូឧកាឥ ថ្ដឦអបកគឥួថ្រ
រផ្លថ រអាឥឣមណ៍រឦី។  

មរើោនកប្នលងខវះចមនល ះអ្វខីលះកនុងការផតល់ជំនយួ? 

ត្តឣឥឤៈកាឥរសាឧរាឧឥសស្់អបករៅរឦីសាទ ឞភាឡ ឞិង ត្តឣឥឤៈកាឥថ្ស្វងឤឦ់ឡីររឣូឧកាឥឥសស្់កុោឥ ឞិង ត្តឣកាឥឤឦ់ដឹងឡីកិចច
កាឥឥសស្់អងគភាឡដម្វថ្ដឦកំឡុងជឤួកុោឥ  គឥួថ្រជឤួអបកឲ្យអាចរឆលីឤឞឹងស្ំណួឥខ្ងររកាឣ៖ 

 ររីអវរីៅាចំណុចខ្ល ងំ ឞិង ចំណុចរ ាឤម្ឞកាឥរឆលីឤរសររឣូឧកាឥកុោឥថ្ដឦោឞរសាស់? 
 រសសិ្ឞរសីោឞ ររីោឞអវ ីលេះថ្ដឦឣិឞទឞ់បាឞរឝវី រដីឣផសំីរឡញររឣូឧកាឥកុោឥ? 

ឣុឞឞឹងអបកចាស់រហថីឣរឥៀសចគំររោងលមី ឬរឥៀសចំថ្ហឞកាឥស្កឣមភាឡ អបកររូឧរបាកដថា អបកឤឦ់បាឞចាស់្ឡីកិចចកាឥទងំឡាឤថ្ដឦ
រឝវីឥចួរ្ឤីរៅកបុងស្្គឣឞ៍។  អងគកាឥកំឡុងរឝវីកាឥ ោឞដូចា អងគកាឥរគិស្ថសឥស័ិ្វ ឞិង អងគកាឥឣិឞថ្ឣឞរគិស្ថសឥស័ិ្វ ឬ 
ឥោឌ អិបាឦ ឞិង សាទ ស័ឞអងគកាឥឯករាជយដម្វរវៀរ។ ររឦសំណងកបុងកាឥរឣីឦរៅរឦីកិចចកាឥង្ហឥឥសស់្ឡកួរគ គឺឣិឞថ្ឣឞរដីឣផឥីេិះគឞ់
រវ ស៉ាុថ្ឞថ រដីឣផរីឣីឦរ ញីឡីឱកាស្ ឞិង រឝវឲី្យោឞកាឥជឤួស្រឣួឦដឦ់គររោងឥសស្់អបក រដីឣផនីាកំាឥផ្លល ស់្សឋូឥរៅដឦ់ជីឧរិឥសស់្
កុោឥ ត្តឣឥឤៈកាឥនាឤំករឡេះរាជយឥសស់្រឡេះាោច ស់្រៅកាឞ់ជីឧរិឥសស់្ឡកួរគ។ 

ាវូរៅ រដីឣផឤីឦ់កាឞ់ថ្រចាស់្ រឤងីចាបំាច់ររូឧោឞវិឞបឞ័ឤ២រសរអវគឺ វិឞបឞ័ឤថ្សសសឥោិណ ឞិង វិឞបឞ័ឤថ្សសគុណភាឡ។ 

វិឞបឞ័ឤថ្សសសឥោិណ គឺាវិឞបឞ័ឤថ្សសររួឦ  (ឧទ្ណ៍ ររីចំឞឞួស៉ាុនាម ឞ ររីថ្លលស៉ាុនាម ឞ ររីវារឥឿឤៗ)។ 

ចំថ្ណកឯ វិឞបឞ័ឤថ្សសគុណភាឡឧញិ ោឞឦកខណៈាកាឥឡណ៌នា (ឧទ្ណ៍ ររីវាឝៃឞ់ឝៃឥស៉ាុណាត ? ររីវាសំ្ខ្ឞ់យ៉ា ងណា? ររីវា
ឦអយ៉ា ងណា? ឡរ៌័ោឞថ្សសគុណភាឡ ជឤួឲ្យរឤងីឡិចាឥណារៅរឦីវិឞបឞ័ឤថ្សសសឥោិណ។ 

ឧទ្ឥណ៍ 

វិឞបឞ័ឤថ្សសសឥោិណ អាចសង្ហា ញរឤីងថាោឞអងគកាឥចំឞួឞ២០ កំឡុងថ្ររឝវីកឣមឧឝីិហឋឦ់អាហ្គឥដឦ់កុោឥ រ្ីឤឡួករគបាឞចិញ្ច ឹឣកុោឥចំឞួឞ
២០០០០នាក់ កបុ ងចំរណាឣរសាជឞចំឞួឞ២៥០០០នាក់ ថ្ដឦាអបកររូឧកាឥជឞួំឤ។ 

វិឞបឞ័ឤថ្សសគុណភាឡ អាចសញ្ជ ក់ឲ្យរ ីញថា អងគកាឥទងំរនាេះបាឞហឋឦ់ថ្រអាហ្គឥឣួឤរឡឦដឦ់រកមងៗកបុ ងឣួឤស្បាឋ ្៍ រ្ីឤសឥោិណអាហ្គឥ 
ោឞចំឞួឞឣិឞរគស់ររឞ់ត្តឣអវីថ្ដឦកុោឥររូឧកាឥសឥរិភាគ។ កាឥរឞេះសង្ហា ញថា ឫស្គឦ់ម្ឞសញ្ា ឣិឞទឞ់ររូឧបាឞរោេះរសាឤរៅរឡីឤរវ។ 
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រៅរឡឦថ្ដឦអបកបាឞថ្ស្វងឤឦ់ឡីអវីថ្ដឦបាឞហថឦ់ឲ្យកុោឥឥចួរ្ឤី រនាេះអបកឞឹងអាចកណំរ់បាឞឞូឧកថ្ឞលង វេះចរនាល េះថ្ដឦឣិឞ
ទឞ់សំរឡញរៅរឡឤី។   រឝវដូីរចបេះ អបកអាចថ្ស្វងឥកដំរណាេះរសាឤថ្ដឦឦអសំហុរ រដីឣផជីឤួសំរឡញគោល រ ឞិង ចរនាល េះ វេះខ្រថ្ដឦ
ចាបំាច់។  វាឞឹងជឤួអបកឲ្យរបាកដថា គររោងឥសស់្អបកឡិរាោឞរសសិ្វនភាឡ រោឤឣិឞាឞ់រប រៅឞឹងកិចចកាឥថ្ដឦរគកំឡុងថ្ររឝវី
រនាេះរវ។  

មរើអ្វមីៅជាសមរាភាពប្ែលអ្ងគការរបស់ខំុ្អាចមធវើបាន មែើមបបីមំពញត្ថមររមូវការរបស់កុោរ? 

សនាធ ស់ឡីអបកបាឞរ ញីចរនាល េះ វេះខ្រម្ឞររឣូឧកាឥឥសស់្កុោឥថ្ដឦឣិឞទឞ់បាឞសំរឡញរ្ឤី  អបកអាចឡិឞិរយរឣីឦកបុងអងគកាឥ ឬ 
ឡ័ឞនកិចចឥសស់្អបក រដីឣផរីឝវីកាឥសិ្កាឡីចំណុចខ្ល ងំ ឞិង ចំណុចរ ាឤ ឞិង ស្ឣរទភាឡថ្ដឦអបកោឞ រដីឣផឥីកឧឝីិដ៏ឦអសំហុរកបុងកាឥ
រឆលីឤរសរៅឞឹងររឣូឧកាឥឥសស្់កុោឥ ឞិង ភាឡ វេះខ្រថ្ដឦឣិឞទឞ់បាឞសំរឡញរៅរឡឤី។  អបកររូឧចាថំា ឡ័ឞនកិចចឣឤួឣិឞអាច 
រោេះរសាឤរគស់ភាឡ វេះខ្រទងំអស់្បាឞរនាេះរវ។ អបកចាចំាច់ររូឧស្ររឣចចិរថរសកសរោឤរបាាញ អំឡីអវីថ្ដឦអបកររូឧរឝវី។11  

ខ្ងររកាឣរឞេះ គឺាសំ្ណួឥសំ្ខ្ឞ់ៗ ថ្ដឦររូឧឡិចាឥណា៖ 

ររីកាឥសំរឡញររឣឧូកាឥឥសស្់ស្្គឣឞ៍ រស្សត្តឣរសស្កកឣមឥសស្រ់ឤីងថ្ដឥឬរវ? 
ររីកាឥសំរឡញររឣឧូកាឥឥសស្់ស្្គឣឞ៍ រស្សត្តឣឤុវនសាហ្គស្ថឥសស្់រឤីងថ្ដឥឬរវ? 
ររីកាឥសំរឡញររឣឧូកាឥឥសស្់ស្្គឣឞ៍ ោឞភាឡរសលុឤរសថាឞ ពស្់ថ្ដឥឬរវ? 

ររីរឤីងោឞសវឡិរសាឝឞ៍រគស់ររឞ់ថ្ដឥឬរវ? 
ររីរឤីងោឞឝឞធាឞរគស់ររឞ់ថ្ដឥឬរវ? 

 

មរើោនឧបករែ៍អ្វខីលះប្ែលមយើងអាចមរបើរបាស់បាន ? 

ឧសកឥណ៍ដ៏ោឞរសរយជឞ៍ ថ្ដឦរឤងីអាចឤកឣកររសីរបាស់្បាឞ គឺាកាឥឧភិាគ SWOT / BEEM។ 

ពាកយ SWOT រចញឣកឡីពាកយ S = Strength (ចំណុចខ្ល ងំ) Weakness = (ចំណុចរ ាឤ) O = Opportunity(ឱកាស្) ឞិង  
T = Threats (កាឥគំរាឣគំថ្្ង)12 

ខ្ងររកាឣរឞេះ គឺាស្ំណួឥឣឤួចំឞឞួទក់វងឞឹងកាឧភិាគ SWOT៖ 

កត្ថោ ខាង
កនុ ង 

ចែុំចខាល ងំ 

ររីអវរីៅថ្ដឦរឤងីរឝវឡូីថ្កាងរគ? 
ររីរឤងីោឞស្ឣរទភាឡរឝវីអវ ីលេះ? 

ររីរឤងីោឞឝឞធាឞ សវឡិរសាឝឞ៍ ឞិង ជំនាញអវ ីលេះ? 

ចែុំចមខាយ 

ររីរឤងីោឞចំណុចរ ាឤ ឞងិថ្ដឞករឣរិអវ ីលេះ? 
ររីោឞអវី លេះ ថ្ដឦរឤងីអាចរឝវីបាឞរសរសី្ឥាងរឞេះ? ររី

ោឞកត្តថ អវ ីលេះ ថ្ដឦរឤងីគិរថាឦំបាក? 

កត្ថោ ខាង
មរៅ 

ឱកាស 

ររីោឞកត្តឋ អវី លេះ ថ្ដឦរៅខ្ងររៅឡ័ឞនកចិចឥសស់្រឤងី ថ្ដឦ
អាចជួឤរឤងីស្ររឣចកាឥង្ហឥ? 

ររីោឞឱកាស្អវី លេះ ថ្ដឦអាចជួឤរឤងីស្ររឣចររឦរៅឲ្យ
កាឞ់ថ្ររសរសី្ឥ? 

ររីឡ័ឞវកចិចឥសស់្រឤងី ុស្ឡីអបកដម្វយ៉ា ងដូចរឣឋច? 
ររីោឞឱកាស្ណា លេះ ថ្ដឦរឡេះបាឞរសកីទវ ឥស្រោស់រឤងី? 

ការគរំាមគបំ្ហង 

ររីោឞកត្តថ អវី លេះថ្ដឦស្ទិររៅខ្ងររៅឡ័ឞនកិចច ថ្ដឦហ្គក់
ដូចារម ឞរសរយជឞ៍ស្រោស់រឤងី? 

ររីោឞឧសស្គគណា លេះ ថ្ដឦរឤងីគិរថា រឤងីអាចឤក
ឈបេះបាឞ? 

ររីោឞរសអឡម្ឞកាឥរារាងំណា លេះ ថ្ដឦអាចរករីរឡងី? 
 

                                                 
11 ស្រោស់ឧសកឥណ៍ស្ិកាអំឡីអងគភាឡដ៏ឦអ សូ្ឣរឣីឦ http://tilz.tearfund.org/Publications/ROOTS/Capacity+self-assessment.htm 
12 ឧសកឥណ៍ SWOT អាចឤកឣកររសីរបាស់្ស្រោស់ររឦសំណងាររចីឞ។ ឧទ. ស្ឣរទភាឡឥសស់្អងគកាឥ ឧភិាគរឦីកាឥរឆលីឤរសថ្ដឦោឞរសាស់ ារដីឣ 

http://tilz.tearfund.org/Publications/ROOTS/Capacity+self-assessment.htm
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សនាធ ស់ឣក អបកអាចគិរឡីឤុវនសាហ្គស្ឋ រដីឣផសីរងកឞីចណុំចខ្ល ងំ ឞិង សបំារច់ណុំចរ ាឤ ទញរសរយជឞឡី៍ឱកាស្ ឞិង ការស់ឞទឤ
កាគំរាឣគំថ្្ង។ ឧទ្ឥណ៍ កាឥរឞេះឞឹងជឤួអបកឲ្យរផ្លឋ ររឦីចំណុចខ្ល ងំ ឞិង ថ្ដឞករឣិរម្ឞអងគកាឥឥសស់្អបក រដីឣផឲី្យអបកអាចឥក
ដំរណាេះរសាឤ ឞិង ឤុវនសាហ្គស្ឋថ្ដឦឦអសំហុរ រដីឣផសំីរឡញររឣូឧកាឥទងំរនាេះ។ រៅរឡឦថ្ដឦអបកឥករ ញីឱកាស្ថ្ដឦោឞរៅ
ខ្ងររៅអងគកាឥឥសស់្អបក ឞិង កាឥគំរាឣកំថ្្ងថ្ដឦអាចរកីរោឞ រនាេះគររោងថ្ដឦអបកចង់រឝវីឞឹងោឞភាឡស្ទិររស្ទឥ។  

(ស្ំរឦ់៖ BEEM: Build on strengths, Eliminate weaknesses, Exploit opportunities and Minimise threats) 

ឧសកឥណ៍ោឞរសរយជឞ៍ឣឤួរវៀរ ថ្ដឦរឤងីអាចឤកឣកឧភិាគបាឞរនាេះ រៅថា PEST។ ឧសកឥណ៍រឞេះឞឹងជឤួអបកថ្ស្វងឤឦ់
ឡីកត្តឋ ឣឤួចំឞឞួ ដូចា កត្តថ ឞរយបាឤ កត្តឋ រស្ដឌកិចច កត្តឋ ស្ងគឣ ឞិង កត្តឋ សរចចកឧវិោ ថ្ដឦអាចរឝវីឲ្យរាងំស្ធេះដឦ់ររឦរៅ
ឥសស្់អបក។ ឧទ្ឥណ៍ឣឤួចឞំឞួស្រោស់កត្តឋ ឞរយបាឤោឞដូចា ររីអាចោឞស្ហ្គង្ហគ ឣ ឬជរោល េះឞរយបាឤរហសងៗថ្ដឦអាច
ស៉ាេះពាឦ់ដឦ់ររឦសំណងឥសស់្រឤងីថ្ដឥឬរវ? កត្តថ រស្ដឌកិចច៖ ររីោឞសញ្ា ឥូសិឤស័ណត ដូចា អរត្តសថូឥរបាក់ ឞិង រស្ដឌកិចចារិ
ោឞភាឡឥងឹោថំ្ដឥឬរវ? កត្តឋ ស្ងគឣ៖ ររីោឞសញ្ា រកឣសី្ឦឝឣ៌ ឬសី្ឦឝឣ៌កបុងស្ងគឣ ថ្ដឦអាចស៉ាេះពាឦ់ដឦ់ភាឡរាគជ័ឤម្ឞ
គររោងឥសស្់អបកថ្ដឥឬរវ? កត្តឋ សរចចកឧវិោ៖ ររីោឞឱកាស្ រដីឣផទីញរសរយជឞ៍ឡីរសឡ័ឞនអីុឞរឝីរណរ ក៏ដូចារសឡ័ឞន
វូឥគឣនាគឣឞ៍ រដីឣផជីឤួស្រឣឦួដឦ់កាឥរឥៀសចថំ្ហឞកាឥគររោងឥសស្់អបកថ្ដឥឬរវ? 

ឧសកឥណ៍ខ្ងរឦី ឞឹងជឤួអបកកំណរ់រសរអវម្ឞគររោងថ្ដឦស្ឣរស្សរៅឞឹងអងគកាឥឥសស់្អបក។ 
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ករែីសិកា 

សណាឋ ញរគិស្ថសឥស័ិ្វរៅកបុងរសរវស្កូសាថ ឥកីា ចង់ចាស់រហឋីឣគររោងលមីឣឤួ រ្ឤីគររោងរឞេះោឞររឦសណំងជឤួដឦ់កុោឥ
ថ្ដឦររូឧរគឥរំោអសំពាឞ ថ្ដឦាសញ្ា ឣឤួដ៏សំ្ខ្ឞ់រៅកបុងរសរវស្រឞេះ។ ឣុឞឞឹងចាស់រហឋីឣគររោងឣឤួរឞេះ ឡកួរគបាឞចាស់រហឋីឣ
រឝវីកាឥរសាឧរាឧឡីអងគកាឥដម្វថ្ដឦោឞរសាស់រៅកបុងស្្គឣឞ៍ រដីឣផឲី្យដឺងថា ររីោឞកិចចកាឥណា លេះថ្ដឦបាឞរឝវីឥចួរ្ឤីកបុង
កាឥរពំាឥដឦកុ់ោឥ ាឡិរស្ស្ កាឥពាឥកុោឥថ្ដឦររូឧរគឥរំោអសំពាឞ។ 

៤៦%ម្ឞអងគកាឥថ្ដឦរឝវីកាឥរៅកបុងរំសឞ់រឞេះ រឝវីកាឥរពំាឥដឦ់កុោឥថ្ដឦឥងរររេះឡីកាឥឥរំោអសំពាឞ។ ស្ំណួឥសួ្ឥថា ររីគឥួថ្រោឞ
គររោងលមីរវៀរកបុងរំសឞ់រឞេះថ្ដឥឬរវ? រទេះាយ៉ា ងណាក៏រោឤ សនាធ ស់ឡីបាឞឧភិាគឲ្យសីុ្ជររៅរៅរឦីកិចចកាឥឥសស្់អងគកាឥទងំ
រនាេះ ឡកួរគបាឞឥករ ញីថា ស្កឣមភាឡរឆលីឤរសរៅឞឹងសញ្ា  ដូចា កាឥរឥៀសចំសិ្កាខ សាោ ឞិង កាឥជថ្ជកឡិភាការហសងៗ ឡិរា
កឣមឧឝីិថ្ដឦោឞរិចរចួណាស់្ ដផរិកាឥទងំរឞេះក៏ឥឣួចំថ្ណករោេះរសាឤសញ្ា ឥរំោអសំពាឞឥសស្់កុោឥហងថ្ដឥ។ រៅរឡឦថ្ដឦ
ឡកួរគសិ្ការសាឧរាឧថ្លឣរវៀរ ឡកួរគចាស់រហឋីឣថ្ស្វងឤឦ់រ ញីថា ភាគររចីឞម្ឞអងគកាឥទងំរនាេះ សចចុសផឞបឣិឞបាឞហឋឦ់ឥបាឤ
កាឥណ៍ឡីកឥណីឥរំោអសំពាឞ រ្ឤីសញ្ា រឞេះឣិឞដឹងថា រោឤសាឥឡកួរគឣិឞរចេះ ឬរោឤសាឥឡកួរគគិរថា រឞេះឣិឞថ្ឣឞាកិចចកាឥ
ឥសស្រ់គ។ 

ឡ័រ៌ោឞថ្ដឦឡកួរគវវឦួបាឞ ឡិរាសំ្ខ្ឞ់ណាស់្។ វាជឤួឲ្យរកុឣកាឥង្ហឥរឞេះ អាចស្ររឣចឤកគររោងថ្ដឦឦអ រដីឣផនីាកំាឥ
ផ្លល ស្់ថ្រសដឦ់កុោឥ រោឤសាឥថ្រឡ័រ៌ោឞរឞេះឆលុេះឲ្យរ ញីឡីភាឡ វេះខ្រដ៏សំ្ខ្ឞ់ រដីឣផឲី្យឡកួរគអាចសំរឡញបាឞ។ 
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លំហារ ់

សូ្ឣសំរឡញចរនាល េះខ្ងររកាឣ៖ 

រដីឣផសី្ររឣចររជីស្រឥសី្     ឣឤួណាថ្ដឦររូឧរឝវី អបកចាបំាច់ររូឧឤឦ់ឡី  
    ឞិង    ម្ឞកាឥរឆលីឤរសថ្ដឦោឞរសាស់ រដីឣផឥីកឲ្យរ ញីឡី 
    កបុងកាឥរឆលីឤរស។ កាឥរសាឧរាឧឥឣួោឞកិចចកាឥថ្ដឦររូឧបាឞរឝវីរ្ឤីរោឤ  
    ឞិង អងគភាឡឣិឞថ្ឣឞរគិស្ថសឥស័ិ្វ ឞិង     ឥឣួទងំអងគកាឥឯករាជយ
រហសងៗ។ អបកចាបំាច់ររូឧោឞវិឞបឞ័ឤរសរអវ     ឞិង    ។ 
អបកចាបំាច់ក៏ររូឧវាស្់ថ្ឧងឞូឧ     ម្ឞអងគកាឥឥសស្អ់បក រដីឣផរីឆលឤីរស ឞិង សំរឡញចរនាល េះ
រសរហ្គងថ្ដឦអបកឥករ ញី។ ឧសកឥណ៍      ឞឹងជឤួអបកគិរឡីចំណុចខ្ល ងំ ចំណុច
រ ាឤ ឱកាស្ ឞិង កាឥគំរាឣគំថ្្ងថ្ដឦ     អងគកាឥឥសស្់អបក។ ឧសកឥណ៍ PEST រផ្លឋ រ
រឦី  (១) កត្តឋ      (២) កត្តឋ     (៣) កត្តឋ    
ឞិង (៤) កត្តឋ      ថ្ដឦជឤួជំឥុញស្ឣរទភាឡឥសស្អ់បក រដីឣផរីឆលីឤរសឞឹងសញ្ា ថ្ដឦអបកឥក
រ ញី។ 

សំែួរពិភាកា 

១. រៅរឡឦថ្ដឦអបកដឹងអំឡីររឣូឧកាឥ ឞិង ឣូឦរ្រុចំសង ឬសញ្ា ឥសស់្រកមងៗ ឞិង ដឹងឡីអវីៗថ្ដឦអងគកាឥដម្វកឡុំងថ្ររឝវី រដីឣផី
ជឤួដឦ់កុោឥទងំរនាេះ ររីោឞកត្តឋ ណារវៀរថ្ដឦអបកគឥួថ្រឡិចាឥណា ឣុឞឞឹងររជីស្រឥសី្ឤករសរអវម្ឞគររោង ថ្ដឦអបក
ចង់រឝវី? ររីវាោឞគុណស្ឣផរថិអវី លេះ? ររីវាោឞគុណឧសិរថិអវ ីលេះ? ររីកាឥរឞេះជេះឥវនិឡឦរឦីឥរសៀសថ្ដឦអបករឥៀសចំថ្ហឞកាឥ
រោឤឥរសៀសណា? 

២. ចូឥឡឞយឦ់ឡីភាឡ ុស្រប ឥវាងវិឞបឞ័ឤថ្សសសឥោិណ ឞិង វិឞបឞ័ឤថ្សសគុណភាឡ? ររីអបកអាចឲ្យឧទ្ឥណ៍រចញឡីគររោង
ឥសស្់អបកបាឞថ្ដឥឬរវ? 

៣. ររីវាោឞហ្គឞិអឤ័អវី លេះ រៅរឡឦថ្ដឦអបកឣិឞបាឞគិរអំឡីស្ឣរទភាឡអងគកាឥ ឣុឞឞឹងស្ររឣចរឥសី្ឤកគររោងលមី? ររីអបក
អាចគិរឡីសាទ ឞភាឡ ឬសវឡិរសាឝឞ៍ណាថ្ដឦអបកធាល ស់ឆលងការ់ថ្ដឥឬរវ? ររីោឞជំហ្គឞអឞុឧរឋណាថ្ដឦជឤួអបកឤកឈបេះ
រឦីកាឥឦំបាកទងំរឞេះបាឞថ្ដឥឬរវ? 

៤. ររីឧសកឥណ៍SWOT / BEEM ោឞរសរយជឞ៍យ៉ា ងរឣ៉ាចដឦ់អងគកាឥឥសស្អ់បក? ររីោឞស្ំណួឥណា លេះ ថ្ដឦអបកចង់សួ្ឥ
សថ្ឞទឣ? ររីោឞឣឞុស្សណា លេះ ថ្ដឦចាបំាច់ររូឧចូឦឥឣួ? 

៥. ចូឥគិរឡីកត្តឋ រហសងៗថ្ដឦោឞរៅកបុងឧសកឥណ៍PEST? ររីកត្តឋ ណាឣឤួកបុងចំរណាឣកត្តឋ ទងំរឞេះថ្ដឦោឞរសរយជឞ៍
សំហុរដឦ់គររោងឥសស្អ់បកនារឡឦសចចុសផឞប? ររីកត្តឋ ឣឤួណាថ្ដឦហឋឦ់កាឥគំរាឣគំថ្្ង ពស់្សំហុរ? ររីោឞកាឥផ្លល ស់្សឋូឥ
ណា លេះ ថ្ដឦអងគកាឥឥសស់្អបកអាចរឝវីបាឞ រដីឣផាីរសរយជឞ៍ ឬរដីឣផកីាឥពាឥ លួឞាងឣុឞ? រសសិ្ឞរសីោឞ ររីោឞឞឥណា
 លេះ ថ្ដឦររឧូចូឦឥឣួ? 
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សេសរៀនទី៦៖  ស ើការសរៀបចំបណាត ញរកុេការងារមានស្គរៈរបសយជន៍អ្វីខ្លះ? 

រស្ចកថសី្រងខស  

 ររីអវីរៅាសណាថ ញរកុឣកាឥង្ហឥ? 
 ររីសណាថ ញរកុឣកាឥង្ហឥអាចជឤួសំរឡញររឣូឧកាឥឥសស្់កុោឥកាឞ់ថ្រោឞរសសិ្វនភាឡបាឞរោឤឥរសៀសណា? 
 កាឥចាស់រហថីឣ 

 
អបកអាចរររៀឣ លួឞចាស់រហថីឣរឥៀសចថំ្ហឞកាឥស្កឣមភាឡឥសស្់អបកបាឞ រៅរឡឦថ្ដឦអបកសាគ ឦ់ឡីររឣូឧកាឥឡិររបាកដ ចំណុច វេះខ្រ
ថ្ដឦររូឧសំរឡញ ឞិង ដឹងឡីដំរណាេះរសាឤ ថ្ដឦអងគកាឥឥសស្់អបកររូឧរឆលីឤរស។ វាាកាឥឦអ រសសិ្ឞរសី អបកចំណាឤរឡឦគិរអំឡី
ឥរសៀសថ្ដឦអបកអាចស្្កាឥាឣឤួអបកដម្វ រដីឣផឲី្យកាឥង្ហឥឥសស្់អបកកាឞ់ថ្រោឞរសសិ្វនភាឡកបុងកាឥសំរឡញររឣូឧកាឥរគសរ់ជុង
ររាឤឥសស់្កុោឥរៅកបុងរំសឞ់ឥសស់្អបក។ 

មរើអ្វមីៅជាបណាត ញរកុមការងារ? 

កាឥរឥៀសចំាសណាថ ញរកុឣកាឥង្ហឥ គឺាកាឥចូឦឥឣួាឣឤួអស់្អបកថ្ដឦអាចថ្ចកឥថំ្ឦកឞូឧឞិឣិរថកបុងកាឥរោេះដូឥឡ័រ៌ោឞ ឞិង អាច
ោឞឦវនភាឡរឝវសី្កឣមភាឡាឣឤួរប ។ រឞេះោឞឞ័ឤថា វាាកាឥសរងកីឞចំណុចខ្ល ងំឲ្យរប រៅឧញិរៅឣក។ ររឦសំណងម្ឞកាឥ
សរងកីរសណាថ ញកាឥង្ហឥារកុឣ គឺរដីឣផហីថឦ់កាឥជេះឥវនិឡឦកាឞ់ថ្រឝំរៅរឦីជីឧរិឥសស់្កុោឥ ាងកាឥថ្ដឦគររោងឣឤួ ឬអងគកាឥឣឤួ
រឝវីថ្រោប ក់ឯង។ 

ខ្ងររកាឣរឞេះ គឺាឧទ្ឥណ៍ឣឤួចំឞឞួស្ថីអំឡីអវីថ្ដឦរឦីកវឹកចិរថរគិស្ថសឥស័ិ្វជំុឧញិឡិអឡរោកឲ្យរចេះឥសួឥឣួរឝវីកាឥាឣឤួរប
រដីឣផជីឤួសំរឡញររឣូឧកាឥឥសស្់កុោឥរៅកបុងសឥសិវឥសស់្ឡកួរគ៖ 

 កុោឥថ្ដឦកំឡុងរសឈឣឣុ កបុងសាទ ឞភាឡឦំបាកឝំ 
 ភាឡអស្ឣរទភាឡឥសស់្រកុឣកាឥង្ហឥឣឤួរកុឣ ថ្ដឦឣិឞអាចជឤួសំរឡញររឣូឧកាឥឥសស្់កុោឥបាឞរគស់ររឞ់។ 
 គោល រដ៏ឝំម្ឞកិចចស្្កាឥរៅកបុងចំរណាឣស្្គឣឞ៍រគិស្ថសឥស័ិ្វ (រកុឣជំឞំុថ្សងថ្ចកត្តឣរកុឣ)។ ាឦវនហឦ វាោឞឞូឧ

កាឥជេះឥវនិឡឦរិចរចួរៅរឦីជីឧរិឥសស់្កុោឥ រសីរទេះសីាោឞចំឞឞួរគិស្ថសឥស័ិ្វររចីឞរឝវីកាឥាឣឤួកុោឥក៏រោឤ។ 
 កាឥរឝវីកាឥង្ហឥឥឣួរប  គឺាគំឥឣូឤួ ថ្ដឦរឡេះាោច ស្់ចង់ឲ្យរកីរោឞរៅកបុងចំរណាឣរគិស្ថសឥស័ិ្វរគស់ឥូស។ 

ចំណុចខ្ងរឦីរឞេះ សង្ហា ញឡីសាឥៈសំ្ខ្ឞ់ឥសស់្រគិស្ថសឥស័ិ្វកបុងកាឥរឝវីកាឥឥឣួរប  រដីឣផសំីរឡញអរថស្ញ្ដ ណាអងគរឡេះរគិស្ថថ្រឣឤួ 
ឥឣួទងំជំឥុញឲ្យរឤងីោប ក់ៗអាចសំរឡញត្តឣកាឥរត្តស់្រៅឥសស់្រឤងី។ រឡេះាោច ស់្ចង់ឲ្យរគិស្ថសឥស័ិ្វោឞឦកខណៈ ុស្ឡី
រោកិឤរឞេះ។ កាឥរឝវីកាឥឥឣួរប  គឺាឥរសៀសឣឤួថ្ដឦរឤងីអាចរឝវីាស្កខភីាឡឡីឥរសៀសថ្ដឦរឡេះអងគរឝវីកាឥរោឤឥសួឥឣួរប  រដីឣផី
រមងចាស់កុោឥថ្ដឦង្ហឤឥងរររេះ។ 

មរើអ្វមីៅជាស្គរៈរបមយជនក៍នុងការមរៀបចំបណាត ញរកុមការងារ? 

ជំហ្គឞដំសូងម្ឞសណាថ ញរកុឣកាឥង្ហឥ គឺអបកររូឧអអិឧឌណវំនាក់វឞំងាឣឤួរប  រដីឣផឲី្យរកុឣសណាថ ញ អាចឡិចាឥណាអំឡីឣរឝោបាឤ
ដ៏រសរសី្ឥ រដីឣផសីររឣីដឦ់ស្្គឣឞ៍។  អបកអាចឥករឣីឦឥរសៀសលមីៗ រដីឣផរីឝវីឲ្យកិចចកាឥពាឥកុោឥថ្ដឦអងគកាឥឥសស្់អបកហថឦ់ កាឞ់ថ្រ
ោឞភាឡរសរសី្ឥរឡងី ាឡិរស្ស្ រៅរឡឦថ្ដឦអបករចេះរឝីវកាឥស្្កាឥាឣឤួអបកថ្ដឦរៅជំុឧញិ ដូចា គររោងរគិស្ថសឥស័ិ្វដម្វ
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ឝំៗ អបកអាចស្្កាឥាឣឤួអងគកាឥ ឬសាទ ស័ឞរៅរំសឞ់ដម្វរវៀរកបុងវីរកុងឥសស់្អបក ឬអងគកាឥឣកឡីររៅរសរវស្។ ររឦសំណង
ឡិរកបុងកាឥហាឥភាជ ស់វំនាក់វំឞងាឣឤួអងគកាឥដម្វរវៀរ គឺរដីឣផនីាកំាឥផ្លល ស់្សថូឥឧជិជោឞរៅកបុងសាទ ឞភាឡឥសស្កុ់ោឥថ្ដឦង្ហឤឥង
រររេះរៅកបុងស្្គឣឞ៍ វីរកុង ឬរំសឞ់ឥសស្់អបកផ្លធ ឦ់។  

រៅកបុងកិចចកាឥង្ហឥរសចាមំ្លៃ ររឦសំណងចំសងឥសស់្អបក គឺរឝវីអវីថ្ដឦរឡេះបាឞរត្តស្់រៅឲ្យរឝីវ ឣិឞថាអងគភាឡឥសស្់អបក ាសាោ
រឥៀឞ ាថាប ក់រឡេះគឣពីឥ ឬាគររោងចិញ្ច ឹឣរកមងរនាេះរវ។ ដូរចបេះ អបកអាចោឞឦវនភាឡកបុងកាឥរឆលីឤរសរៅឞឹងសញ្ា ថ្ដឦអបកជសួរស
វេះ។ ត្តឣសវឡិរសាឝឞ៍ឥសស់្រឤងី រសីរទេះសីាគររោងឦអស៉ាុណាត ក៏រោឤ ក៏អបកឣិឞអាចសំរឡញរគស់ទងំររឣឧូកាឥឥសស្់កុោឥបាឞ
ថ្ដឥ។ ឧទ្ឥណ៍៖ ត្តឣឝឣមត្ត សាោរឥៀឞឣិឞថ្ឣឞាកថ្ឞលងស្រោសស់ាប កអ់ារស្័ឤឥសស្រ់កមងអនាថារនាេះរវ។ ថាប ក់ម្លៃអាវិរយ ឣិឞ
អាចហថឦ់ាររឣឧូកាឥថាប រំឡវយបាឞរវ។ រទេះាយ៉ា ងណាក៏រោឤ អងគកាឥ ឬគររោងរូចៗកបុងស្្គឣឞ៍ អាចសាគ ឦ់កថ្ឞលង ថ្ដឦ
ររូឧសញ្ជូ ឞរកមងៗង្ហឤឥងរររេះរៅកបុងស្្គឣឞ៍ឥសស់្ឡកួរគ រៅរឡឦថ្ដឦចាបំាច់។  

រឤងីឣិឞចាបំាច់ថ្ឧកថ្ញកឲ្យសីុ្ជំរៅរនាេះរវ វាឞឹងថ្រងថ្រោឞរកមងឣឤួចំឞឞួ ថ្ដឦឣិឞទឞ់បាឞវវឦួដំរណាេះរសាឤរៅ 
រឡឤី។ រៅរឡឦថ្ដឦអបកឆលុេះសញ្ច ងំឥូសភាឡឝំ រនាេះអបកឞឹងរ ញីថា រៅោឞសញ្ា  ឬសាទ ឞភាឡឥសស្់រកមងឣឤួចំឞឞួ ថ្ដឦឣិឞទឞ់
ោឞគររោង ឬអងគកាឥណាបាឞរោេះរសាឤរៅរឡឤីរវ។ កាឥសិ្ការសាឧរាឧឥសស្់អបក ឡិរាបាឞសង្ហា ញឡីកថ្ឞលង វេះចរនាល េះទងំ
រនាេះ។ 

ដូរចបេះ វាាកាឥស្ំខ្ឞ់ថ្ដឦអបកររូឧោឞវោល ស់គិរអំឡីអវីថ្ដឦរៅខ្ងររៅអងគភាឡឥសស្់អបក រដីឣផកំុីឲ្យបារ់សង់ឱកាស្ជឤួដឦ់
កុោឥថ្ដឦរៅជំុឧញិអបក។ អវីថ្ដឦឦំបាករនាេះគឺ ររូឧគិរឲ្យ “ឝំ” រោឤឣិឞររឞ់ថ្ររផ្លថ ររៅរឦីអីវថ្ដឦពាក់ឡ័ឞនឞឹងគររោងអងគភាឡ
ថ្រស៉ាុរណាត េះរវ ស៉ាុថ្ឞថ អបកររូឧរឣីឦឥូសភាឡឝ ំ ឞិង រឣីឦភាឡង្ហឤឥងរររេះ ថ្ដឦកុោឥកឡុំងរសឈឣឣុ  ឞិង រឣីឦរៅរឦីកត្តថ ថ្ដឦ
សងកឲ្យោឞភាឡង្ហឤឥងរររេះរនាេះ។ វាាកាឥស្ំខ្ឞ់ ថ្ដឦរឤងីររូឧចាស់ម្ដគូាឣឤួអងគភាឡរហសងៗ រដីឣផផី្លល ស់្សថូឥសាទ ឞភាឡ។ 

ចំណុចថ្ដឦគឥួចាស់រហីថឣ គឺររូឧឡិចាឥណាអំឡីឥរសៀសថ្ដឦអងគកាឥរផ្លថ ររៅរឦីកាឥស្រហ្គង្ហគ េះ កុោឥថ្ដឦកំឡុងថ្រជសួកាឥឦំបាក ឬស្ទិរ
រៅកបុងសាទ ឞភាឡរររេះថាប ក ់ឞិង អងគកាឥរហសងរវៀរថ្ដឦរផ្លថ ររៅរឦីកាឥវស់សាក រ់ អាចរឝវីឲ្យកាឥង្ហឥឥសស់្ឡកួរគកាឞ់ថ្រោឞរសសិ្វន
ភាឡ ត្តឣឥឤៈកាឥថ្ចកឥថំ្ឦកឡ័រ៌ោឞ ជំនាញ ឞិង កាឥស្រឣសស្រឣួឦស្កឣមភាឡឥសស់្ឡកួរគឣឤួចំឞឞួ។ រឝវដូីរចបេះ ឡកួរគអាចោឞ
កាឥជេះឥវនិឡឦឝំរៅរឦីសុ្ ុោឦភាឡឥសស់្កុោឥ។ 

កាឦឡីរដីឣរឡីឤ ោឞឆម សំ្ឣុរវោប ក់ )អបកជួឤឣឞុស្សឦងវឹ់ក(  អងគុឤរៅររកាឣវឹកររាេះដឝ៏ឣួំឤ។ រៅវីរនាេះ ររ់ថ្រងថ្រឡោយឣជួឤ
ស្រហ្គង្ហគ េះរកមងៗាររចីឞថ្ដឦធាល ក់ឡីរឦីររាេះ រ្ីឤឦងឞឹ់ងចឥឞថវឹកខ្ល ងំរៅររកាឣររាេះ។ រោឤសំ្ណាងឦអ ររ់បាឞស្រហ្គង្ហគ េះជីឧរិរកមងាររចីឞ

នាក់។ 

ម្លៃឣួឤ ឣិរថឥសស់្ររ់បាឞឣកជួសររ់ រ្ីឤរបាស់ររ់ថា រសីសិ្ឞររ់សញ្ជូ ឞឞឥណាោប ក់រឡីងរៅខ្ងរឦីររាេះ រ្ីឤរឡោឞដឦ់រកមងៗ រនាេះ
ឞឹងរម ឞរកមងណាធាល ក់ឡីរឦីររាេះររៅរវៀររឡីឤ។ ដូរចបេះ ឣិរថឥសស់្សុឥស្ស្រហ្គង្ហគ េះអបកឦងវឹ់ក )ឆម សំ្ឣុរវ ( រនាេះបាឞស្ររឣចចិរថរៅរបាស់រកមងៗ

រោឤ លួ ឞឯង។ សុឥស្ឆម សំ្ឣុរវឡិរាឥកីរាឤយ៉ា ងខ្ល ងំ រៅរឡឦរកមងៗរឦងសូ្ឧធាល ក់ឡីរឦីររាេះ។  

រោឤរឝីវកាឥឥឣួរប  ឡួករគទងំឡីឥនាក់បាឞស្ររឣចចិរថរបាេះហាឤបា៉ា ោឣួឤ ថ្ដឦោក់ស្ញ្ដ រររេះថាប ក់កបុ ងកាឥថ្្ឦវឹករៅរឦីោរ់ររាេះ។ ឡួក
រគបាឞស្្កាឥាឣួឤអបកដឹកនាសំ្្គឣឞ៍ ឞិងរកមងៗរៅត្តឣសាោរឥៀឞ។ រគស់ៗរប ចាស់រហថីឣឤឦ់ដឹងអឡីំសាឥៈសំ្ខ្ឞ់កបុ ងកាឥ ិរ ំកាឥពាឥ
កុោឥឡីកាឥឦងវឹ់ករៅកថ្ឞលងថ្ដឦោឞរររេះថាប ក់។ រៅរឡឦថ្ដឦកឣមឧឝីិវស់សាក រ់ចាស់រហថីឣសរងកីររឡីង ឆម សំ្ឣុរវោឞភាឡភាញ ក់រហអីឦយ៉ា ងខ្ល ងំ 

ដផិរថ្ឦងសូ្ឧោឞរកមងររចីឞធាល ក់ឡីរឦីររាេះដូចឣុឞរវៀររ្ីឤ។ 

  



កាឥរឥៀសចំ កាឥរររួឡិឞរិយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលគររោង 
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រមបៀបចបម់ផតើមបមងកើរបណាត ញការងារជារកុម 

ខ្ងររកាឣរឞេះ គឺាគំឞិរឣឤួចឞំឞួ រដីឣផជីឤួអបកចាស់រហថីឣ៖ 

 រៅកបុងស្្គឣឞ៍ឥសស់្អបក រសថ្្ឦាោឞសណាថ ញរកុឣកាឥង្ហឥអងគកាឥ ឞិងគររោងរហសងៗ។ រសសិ្ឞាោឞ ចូឥ
ឡោយឣថ្ស្វងឥកឱកាស្ រដីឣផចូីឦឥឣួកបុងស្កឣមភាឡឥសស្ឡ់កួរគ ឞិង ចូឦឥឣួកបុងកាឥសណថុ េះសណាថ ឦ ថ្ដឦឡកួរគោឞ។ 

 រសសិ្ឞរសីឡំុទឞោ់ឞសណាថ ញរកឣុកាឥង្ហឥរៅរឡឤី អបកអាចចាស់រហថីឣរឝីវកាឥទក់វងាឣឤួអងគកាឥដម្វថ្ដឦកំឡុងរឝីវកាឥ
ាឣឤួរកមងៗរៅកបុងស្្គឣឞ៍ឥសស់្អបក។ ចូឥរឝីវកាឥណារ់ជសួ ឞិងថ្ស្វងឤឦ់ឡីអវីថ្ដឦអងគកាឥឥសស្់អបក ឞិងអងគកាឥដម្វ
រវៀរកំឡុងរឝីវ រដីឣផឲី្យអបកអាចរ ញីឡីឦវនភាឡស្្កាឥរប កបុងររឦសំណងឲ្យកាឥង្ហឥកាឞ់ថ្រោឞរសសិ្វនភាឡ ត្តឣឥឤៈ
កាឥថ្ចកឥថំ្ឦកគំឞិរ ឡ័រ៌ោឞ ឯករវស្ ឞិង ឝឞធាឞរហសងៗាឣឤួរប ។ 

 រៅរឡឦថ្ដឦអបកសរងកីរបាឞរកឣុកាឥង្ហឥថ្ដឦោឞកាឥរសថាញ ចិរថឣឤួរ្ឤី អបកអាចរឥៀសចំថ្ហឞកាឥស្កឣមភាឡឥឣួឣឤួ ដូច
ាកាឥហថឦ់ឧគគសណថុ េះសណាថ ឦដឦ់សុគគឦិក ឞិង កាឥរឥៀសចរំឡឹរថកិាឥណ៍ឡិរស្ស្ស្រោសកុ់ោឥ ឬកាឥសរងកីរឤុវននាកាឥឣឤួ 
រដីឣផឲី្យោឞរកុឣជំឞំុាររចីឞចូឦឥឣួរឣីឦថ្លដឦ់កុោឥ។ រសសិ្ឞរសីអបកោឞថ្ហឞកាឥចង់ចាស់រហថឣីអវីឣឤួ អបកអាចទក់វង
ឣកកាឞ់អងគកាឥ VIVA ឥសស់្រឤងីស្រោសរ់ស្ចកថីថ្ណនាវូំរៅស្ថីអំឡីកាឥជឤួឣឞុស្សឲ្យរចេះរឝីវកាឥាឣឤួរប  រដីឣផរីោេះ
រសាឤសញ្ា ាក់ោក់។ 
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ករែីសិកា13 

រៅកបុងរសរវស្្វឦីីឡីឞ កាឥជញួដឥួកុោឥ គឺាសញ្ា ឣឤួថ្ដឦស្មុគសាម ញ ទកវ់ងឞឹងសញ្ា ស្ងគឣាររចីឞរវៀរ ាឡិរស្ស្ គឺភាឡ
រកីរក។ កាឥរឣីឦថ្លដឦ់ជឞឥងរររេះ គឺាររឣឧូកាឥឣឤួរវៀរ។ កឣមឧឝីិហថឦ់ជំឥកឥសស់្ឥោឌ អិបាឦស្រោសកុ់ោឥថ្ដឦឥងរររេះឡីកាឥ
ឥរំោអសំពាឞ គឺាកឣមឧឝីិឣឤួឣិឞសូ្ឧារឥៀសចំបាឞឦអ រ្ឤីឡំុសូ្ឧោឞឣឞុស្សរគស់ររឞរ់ឝវីកាឥរឡឤី។ ឡកួរគោឞកាឥឦំបាកកបុង
កាឥវវឦួឤកជឞឥងរររេះ រោឤសាឥថ្រចំឞឞួម្ឞជឞឥងរររេះោឞររចីឞ ាឡិរស្ស្ ជឞឥងរររេះ រោឤសាឥកាឥជញួដូឥ។ 

សណាថ ញរកុឣកាឥង្ហឥរគិស្ថសឥស័ិ្វារិឣឤួរមម េះថា PCMN រជឿថា រកុឣជំឞំុ ទងំអងគកាឥររៅឥោឌ អិបាឦ ឞិង រឡេះកាឤរឡេះ
រគិស្ថស្កឦ ោឞរនួាវីរសឤុវនរសឆងំឞឹងកាឥជញួដូឥកុោឥ។ រកុឣជំឞំុវវឦួបាឞឱកាស្ ឞិង ស្ឣរទភាឡ រដីឣផហីថឦា់ស្រឣលងររំវ
ដឦ់កុោឥ ឞិង ាអបកថ្លទដំឦជ់ឞឥងរររេះ ដូរចបេះ រកុឣជំឞំុររូឧរចេះស្្កាឥាឣឤួរប រៅឧញិរៅឣក។ រកុឣជំឞំុ គឺាកោល ងំឣឤួ
រៅកបុងស្ឣឥអូឣិដ៏សំ្ខ្ឞ់។ កិចចស្្កាឥរឞេះឞឹងជឤួឡរងីករនួាវីថ្ចកចាឤកថីរស្ោញ់ឥសស់្រឡេះ ត្តឣឥឤៈកាឥហថឦ់កាឥថ្លទដំឦ់
កុោឥថ្ដឦររូឧបាឞរគជញួដូឥ រ្ឤីរកុឣជំឞំុក៏ាអបករស្ ូឣរិស្រោសសិ់្វនិឥសស្់ជឞឥងរររេះហងថ្ដឥ។ 

PCMN បាឞរឥៀសចំកាឥរសជំុស្ថីឡីកាឥហថឦ់រសឹកាាឣឤួថាប ក់ដឹកនារំកុឣជំឞំុ រគូគង្ហវ ឦ សុគគឦិករកុឣជំឞំុ ឞិង អងគកាឥថ្ដឦោឞឣូឦ
ោឌ ឞជំរឞឿដូចរប រៅរំសឞ់SAMAR។ រកុឣ PCMN ក៏បាឞសណថុ េះសណាថ ឦដឦ់រគូសរង្ហគ ឦ ឞិង អបកស្រឣសស្រឣួឦស្្គឣឞ៍ 
(សុគគឦិក ឞិង អបកដឹកនារំកុឣជំឞំុ) រដីឣផរីឥៀសចំឧគគអស់ឥសំ្្គឣឞ៍ាឣឤួរកុឣរគួសាឥរៅកបុងរកុឣជំឞំុ ឞិង ស្្គឣឞ៍អំឡីកាឥ
រសឤុវនរសឆងំឞឹងកាឥជញួដូឥ។  

រកុឣជំឞំុររូឧបាឞររំវកបុងកាឥសរងកីរឤុវននាកាឥរសឆងំឞឹងកាឥជញួដូឥ ឞិង កាឥរហធឥជំនាញម្ឞកាឥស្រឣសស្រឣួឦដឦ់ឡកួរគ ត្តឣឥឤៈ
ឧគគសណថុ េះសណាថ ឦស្រោសអ់បកស្រឣសស្រឣួឦ។ រកុឣជំឞំុ ឞិងអងគកាឥថ្ដឦោឞឣូឦោឌ ឞជំរឞឿដូចរប បាឞរឝវឤុីវននាកាឥរមងចាស់
រកឣុរគួសាឥថ្ដឦង្ហឤឥងរររេះ រោឤសាឥឡកួរគសញ្ជូ ឞកូឞរៅឥសស្់ឡកួរគរៅរឝវីកាឥរៅត្តឣវីរកុង។ ឤុវននាកាឥរឞេះបាឞររសីរបាស់្
ឧសកឥណ៍អស់ឥថំ្ដឦោឞរសារសិឤភាឡឡីឥ។ រុកកត្តអាឤ៉ាងាកាឥសំ្ថ្ដងដ៏ោឞរសារសិឤភាឡស្រោសកុ់ោឥ ស៉ាុថ្ឞថ រគក៏អាចរមង
ចាស់ឣឞុស្សឝំ ត្តឣឥឤៈឧសកឥណ៍រឞេះបាឞថ្ដឥ។ ត្តរាងឥូសភាឡររូឧបាឞរគររសីស្រោសឣ់ឞុស្សឝំរៅកបុងរកុឣជំឞំុ ឞិង កាឥរសជំុស្្
គឣឞ៍។ 

រឦីស្ឡីរឞេះរៅរវៀរ កាឥង្ហឥវស់សាក រ់រឞេះបាឞភាជ ស់រៅឞឹងកឣមឧឝីិឣឤួឥសស់្អងគកាឥរសស្កកឣមឤុរថិឝឣ៌អឞថឥារិ (IJM) ថ្ដឦហថឦ់
កាឥស្រហ្គង្ហគ េះ ឞិង កាឥសាថ រឡងីឧញិដឦ់ជឞឥងរររេះ។ រកមងៗថ្ដឦឞិឥរវស្ឣកឡីរំសឞ់ SAMAR ររូឧបាឞវវឦួកាឥថ្លទឡីំរកុឣរគួសាឥ
ចិញ្ច ឹឣថ្ដឦារគិស្ថសឥស័ិ្វ ឬស្ទិរកបុងកាឥរឣីឦថ្លរៅកបុងស្្គឣឞ៍ ត្តឣឥឤៈរស្វាកឣមរហសងៗ។ ស្រោសរ់កមងៗថ្ដឦឣិឞអាច
សញ្ជូ ឞរៅរកុឣរគួសាឥរដីឣឥសស់្ឡកួរគភាល ឣៗបាឞ  ររូឧបាឞរគោក់ឲ្យស្ទិររៅររកាឣកាឥរឣីឦថ្លឥសស់្រកុឣជំឞំុ ថ្ដឦវវឦួកាឥ      
សណថុ េះសណាថ ឦ ឞិង ោឞអាាញ ស័ណតររឹឣររូឧ។ 

លទធផល 

 ស្ឡវម្លៃរឞេះ រកុឣជំឞំុចូឦឥឣួចំថ្ណករោេះរសាឤសញ្ា ។ ឡកួរគោឞកាឥឤឦ់ដឹងលមីៗ ោឞជំនាញ ឞិង វំនាក់វំឞងថ្ដឦ
ចាបំាច់ រ្ឤីឡកួរគកំឡុងថ្ររឝវីឲ្យស្្គឣឞ៍ឥសស់្ឡកួរគកាឞ់ថ្រោឞសុ្ឧរទិភាឡស្រោស់កុោឥ ត្តឣឥឤៈកាឥសរងកីឞភាឡ
ឤឦ់ដឹង ឞិង កាឥោឞវំនាក់វឞំងាឣឤួឣឞុស្ស ឞិង អងគភាឡថ្ដឦចាបំាច់ ឥឣួទងំរគូ ឞិង សាោរឥៀឞ ស៉ាូឦីស្ ារដីឣ។ 

                                                 
13 កាឥរឆលីឤរសឡ្ុឧស័ិ្ឤ ឞិង រគស់រជុងររាឤចំរពាេះកាឥជួញដូឥកុោឥរៅកបុងរសរវស្្វឦីីឡិឞ (ដករស្ង់រចញឡីឥបាឤកាឥណ៍ស្ិកាឡីកាឥជេះឥវនិឡឦ ២០០៨) 



កាឥរឥៀសចំ កាឥរររួឡិឞរិយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលគររោង 
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 ឫស្គឦ់ម្ឞសញ្ា រៅត្តឣសណាថ រ រថ (ឥឣួទងំឫស្គឦ់ម្ឞសញ្ា ឣឤួចំឞឞួ) ររូឧបាឞរភាជ ស់រៅឞឹងសញ្ា ម្ឞកាឥជញួដូឥរៅ
កបុងករឣិរ ុស្ៗរប រៅកបុងរសរវស្ រោឤគិរឡិចាឥណាអំឡីឥូសភាឡឝំ (ឧទ. កាឥសញ្ចូ ឦរកុឣជំឞំុឲ្យសរងកីឞកាឥឤឦ់ដឹង 
កាឥហថឦ់ឧសកឥណ៍អំឡីឥរសៀសរឆលឤីរស ឞិង ោឞវំនាក់វំឞងាឣឤួឣឞុស្សសំ្ខ្ឞ់ៗ)។ 

 កុោឥ រកុឣរគួសាឥ ឞិង រកុឣជំឞំុាររចីឞ ោឞកាឥឤឦ់ដឹងអំឡីសញ្ា ម្ឞកាឥជញួដូឥ ឞិង ដឹងអំឡីកថ្ឞលងវវឦួជំឞឤួ។ ា
ឦវនហឦ ោឞកុោឥថ្រឡីឥសីនាក់ស៉ាុរណាត េះ ថ្ដឦង្ហឤឥងរររេះឞឹងកាឥជញួដូឥ។ 
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ឦហំ្គរ ់ 

ចូឥសំរឡញចរនាល េះខ្ងររកាឣ៖ 

កាឥរឝវីសណាថ ញកាឥង្ហឥ គឺាកាឥចូឦឥឣួាឣឤួរប ាឣឤួអងគកាឥដម្វ ថ្ដឦថ្ចកឥថំ្ឦក___________________ឥសស្់អបក រដីឣផី
រោេះដូឥ_____________________ ឞិង អឞុឧរថ_________________________។ ររឦសំណងម្ឞកាឥរឝីវ 
សណាថ ញរកុឣកាឥង្ហឥ គឺរដីឣផឲី្យោឞ___________________________រឦីជីឧរិឥសស់្រកមងៗ ាងកាឥថ្ដឦអងគកាឥ ឬគររោង
រឝីវកិចចកាឥង្ហឥថ្រោប កឯ់ង។ អងគកាឥថ្ដឦរផ្លថ ររឦីកាឥជឤួស្រហ្គង្ហគ េះកុោឥ អាចរឝីវឲ្យកាឥង្ហឥឥសស់្ឡកួរគកាឞ់ថ្រោឞរសសិ្វនភាឡថ្លឣ
រវៀរ ត្តឣឥឤៈកាឥស្្កាឥាឣឤួអងគកាឥដម្វថ្ដឦរផ្លថ ររឦី_____________________។ រគិស្ថសឥស័ិ្វរឝីវកាឥឥឣួរប  គឺា
ឥរសៀសឣឤួកបុងកាឥរឝីវា_____________ឡីឥរសៀសឥសស់្រឡេះរឝីវកិចចកាឥ។ សណាថ ញអាចទក់វងឞឹងកាឥរឝីចកាឥាឣឤួ  
រគិស្ថសឥស័ិ្វ ឞិងគររោង________រៅរំសឞ់អបកឥស្់រៅ ឞិងសាទ ស័ឞ____________________រឡឣទងំអងគកាឥដម្វថ្ដឦ
ស្ទិររៅថ្ហបករហសងៗម្ឞ_____________________ឞិង រំសឞ់ដម្វរវៀរ។ 

 

សំែួរពិភាកា 

១. ររីរៅរំសឞ់ឥសស់្អបកោឞឧសផឝឣ៌ម្ឞកាឥរឝីវកាឥឥឣួរប ាឣឤួគររោងដម្វ ឬអងគកាឥដម្វថ្ដឥឬរវ? 

២. សូ្ឣរឥៀសរាស់ឡីសាឥៈរសរយជឞ៍៣ម្ឞកាឥរឝវកីាឥាសណាថ ញ? សូ្ឣរបាស់ឡីហឦឧបិាក ឞិង កាឥរាងំស្ធេះកបុងកាឥរឝីវកាឥង្ហឥា      
សណាថ ញ? ររីកាឥរឝីវកាឥង្ហឥារកុឣោឞរសរយជឞ៍ដឦ់គររោងឥសស្អ់បកយ៉ា ងដូចរឣថច? 

៣. សូ្ឣអាឞសាច់រឥឿងឥសស្់ឆំម ស្ឣុរវ។ ររីរឥឿងរឞេះអាចឤកឣកររសីរបាស់្ាឣឤួគររោងជឤួកុោឥឥងរររេះបាឞយ៉ា ងដូចរឣថច? 
ររីោឞគររោងណា លេះថ្ដឦអាចសរងកីឞឥវនិឡឦឧជិជោឞដឦ់ជីឧរិឥសស់្កុោឥង្ហឤឥងរររេះ ត្តឣឥឤៈកាឥរឝីវកាឥង្ហឥឥឣួរប ? 

៤. ររីោឞររឦកាឥណ៍រឡេះគឣពីឥណាថ្ដឦរឤងីអាចឤកររសីកបុងកាឥរឝីវកាឥង្ហឥាសណាថ ញ (ឧទ្ឥណ៍៖ អាឣ៉ាុស្ ៣៖៣      
សាសាថ  ៤:៩-១២ ១កូឥឞិលូស្ ១២-២៦)? 
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ផ្ផែកទី៣៖ សោលការណ៍លអៗ កែខុការសរៀបចំគសរមាខ 
 

ឥឡូឧ រឤងីចូឦដឦ់ដំណាក់កាឦវី២ម្ឞឧដថគររោង គឺាកាឥរឥៀសចគំររោង។ 
រឞេះគឺាថ្ហបកឣឤួ ថ្ដឦអបកររូឧរឥៀសចំថ្ហឞកាឥឦឣអិរ ឞិង ចាស់្ោស់្អំឡីឥរសៀស
ថ្ដឦអបកឞឹងរោេះរសាឤររឣូឧកាឥ ថ្ដឦអបកបាឞកំណរ់។ វាាកាឥសំ្ខ្ឞ់ថ្ដឦ
ថ្ហឞកាឥឥសស់្អបករៅវឞធឹឣរប ាឣឤួឞឹងកាឥអឝិសាឌ ឞ។  

 

 

 

 
 
 

ស្ំណួឥស្ំខ្ឞ់ៗ ថ្ដឦរឣរឥៀឞវី៧  ឞឹងជឤួអបករឆលីឤោឞដូចា៖ 

 ររីអវីរៅថ្ដឦរឤងីចង់រ ញីឲ្យរកីររឡងី? 

 ររីរឤងីឞឹងស្ររឣចររឦរៅឥសស់្រឤងីរោឤឥរសៀសណា? 

 ររីឞឥណាឞឹងរឝវអីវី? ររីឡកួរគឞឹងរឝវីវារៅរឡឦណា? 

សនាធ ស់ឣក រៅកបុងរឣរឥៀឞវី៨ ឞឹងថ្ណនាអំំឡីស្ណួំឥដ៏សំ្ខ្ឞ់ឣឤួរវៀរ៖ 

 ររីរឤងីររូឧកាឥលឧកិាចំឞឞួស៉ាុនាម ឞ? ររីឥឡូឧ រឤងីោឞលឧកិាចំឞឞួស៉ាុនាម ឞ? 

  



   រស្ៀឧរៅឡិឝីកាឥកុោឥ                                                 
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សេសរៀនទ៧ី៖ ស ើស ើខរ ូវសរៀបចគំរមាខ នខិ ផ្ផនការយ៉ខែូចសេតច សែើេបបីំសពញ
 រេូវការផ្ែលស ើខបានកំណ ?់ 

រស្ចកថសី្រងខស 

 សាឥៈស្ំខ្ឞ់ម្ឞកាឥរឥៀសចំគររោងរោឤោឞកាឥអឝិសាឌ ឞ 

 ររីអបកកំឡុងថ្ររៅកថ្ឞលងណា? (កាឥកំណរ់ររឦរៅ ឞិង ឧរទុសំណង) 
 ររីរឤងីឞឹងស្ររឣចររឦរៅរនាេះរោឤឥរសៀសណា? (ស្ររឣចចិរថអំឡីឦវនហឦ ឞិង ស្កឣមភាឡ) 
 កាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥស្កឣមភាឡ 

 កាឥរឝវីកាឥស្ធង់ឣរិឣូឦោឌ ឞ 

រៅកបុងដំណាក់កាឥឞេះ វាដឦ់រឡឦថ្ដឦររូឧរឝវកីាឥស្ររឣចចិរថឲ្យចាស់្ោស់្ឡីឥរសៀសថ្ដឦអបកឞឹងសំរឡញររឣូឧកាឥរហសងៗ ថ្ដឦ
អបកបាឞកំណរ់រៅកបុងគររោងឥសស្់អបក។ រឤងីរៅដំណាក់កាឦរឞេះថា ាកាឥរឥៀសចំគររោងកាឥ។ ដំណាក់កាឦរឞេះ គឺា
ដំណាក់កាឦឣឤួ ថ្ដឦរឤងីររូឧរឥៀសចំថ្ហឞកាឥឲ្យបាឞឦឣអរិអំឡីឥរសៀសថ្ដឦអបកឞឹងរចញឡីសាទ ឞភាឡសចចុសផឞប (កថ្ឞលងថ្ដឦអបក
ស្ទិររៅស្ឡវម្លៃ) រៅកាឞ់សាទ ឞភាឡឣឤួលមីថ្ដឦអបករបាថាប ចង់បាឞ ាកថ្ឞលងថ្ដឦររឣូឧកាឥថ្ដឦអបកបាឞកំណរ់ ឞិង ស្ររឣចចិរថ 
ររូឧបាឞសំរឡញ។ ថ្ហឞកាឥរឞេះ គឺាសលង់រឣស្រោស់គររោងឥសស់្អបក។ វាររសៀសសីដូចាថ្ហឞវីឣឤួស្រោស់កាឥរឝវីដំរណីឥដ៏ថ្ឧងឆៃ ឤ
ឥសស្់អបកអញ្ច ឹង។ 

មយើងចបំាចរ់រូវមរៀបចំប្ផនការ និង អ្ធិស្គឋ ន 

កាឥរឥៀសចំគររោងកាឥរោឤភាឡឧស្ា្៍ឡោយឣ ឣិឞថ្ឣឞោឞឞ័ឤថា រឤងីឣិឞបាឞវុកចិរថរឡេះាោច ស់្រនាេះរវ។ រៅកបុងកណឍ
គឣពីឥ រឞរ្ោ ២៖១-៩ ឞិង៣ រឤងីរ ញីថា រោករឞរ្ោបាឞរឥៀសចំគររោងកាឥ រោឤោឞកាឥអឝិសាឌ ឞឥេិះឥកឧឝីិ រដីឣផចូីឦរៅ
រឦ់រស្ឋច។ រៅកបុងរស្ៀឧរៅសុ្ភាសិ្របាឞថ្ចងឡីសាឥៈសំ្ខ្ឞ់កបុងកាឥរឥៀសចំគររោងកាឥ (សុ្ភាសិ្រ ១៦៖៣, ២១៖៥)។ ឣោ៉ាង
ឧញិរវៀរ រឤងីររូឧរបាដកថា គររោងកាឥឥសស់្រឤងីររូឧបាឞរឥៀសចរំឡងី រោឤោឞកាឥអឝិសាឌ ឞររចីឞ រដីឣផឲី្យរឤងីអាចសាឋ ស់អវី
ថ្ដឦរឡេះាោច ស់្ចង់ឲ្យរឤងីរឝវី។ គររោងឦអ គឺាគររោងថ្ដឦស្ង់រឡងីរៅរឦីរគឹេះឣូឦោឌ ឞម្ឞកាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥរោឤរសុង
រសឤរ័ប រដីឣផរីបាកដថា រគសស់្កឣមភាឡថ្ដឦរឤងីកំឡុងថ្ររឝវ ីគឺឡិរាចូឦឥឣួសំរឡញររឣូឧកាឥ ថ្ដឦរឤងីបាឞោក់អាវិភាឡ។ 

មរើអ្នកកំពុងមៅណា? 

រគសគ់ររោងទងំអស់្ចាបំាច់ររូឧោឞររឦរៅចាស្់ោស្់។  រដីឣផកំីណរ់ររឦរៅ អបកររូឧរឆលីឤសំ្ណួឥទងំរឞេះ៖ ររីរឤងីចង់
រ ញីអវី លេះរកីររឡងី (ឧទ. រៅកបុងជីឧរិឥសស់្កុោឥ រៅកបុងស្្គឣឞ៍ ារដីឣ)? ររឦរៅ គឺាកាឥឡណ៌នាឣឤួអំឡីវិស្រៅ 
ថ្ដឦអបកចង់ស្ររឣច រោឤកំណរ់កាឦសឥរិចេវចាស់្ោស់្ (រសថ្្ឦកបុងឥឤៈរឡឦ២ឆប  ំ៣ឆប  ំ ឬ៥ឆប )ំ។ ររឦរៅម្ឞគររោង
ឥសស់្អបក គឥួថ្រាវិស្រៅឥឤៈរឡឦថ្ឧង ស៉ាុថ្ឞថ វាាររឦរៅឣឤួថ្ដឦអបកអាចស្ររឣចបាឞ រស្សរៅត្តឣស្ឣរទភាឡ ឞិង ឝឞធាឞ
ឥសស្់អបក។ ឧទ្ឥណ៍៖ រឤីងចងរ់ ីញរកុឣជឞំុំកបុ ងរសុ្ករៅត្តឣរំសឞ់ជឞសវ នាកំាឥផ្លល ស់្សថូ ឥដឦ់ស្្គឣឞ៍ឥសស់្ឡកួរគ ត្តឣ   
ឥឤៈកឣមឧឝីិអអិឧឌណកុោឥរគស់រជុងររាឤ។ 

រោឤសាឥថ្រ ររឦរៅឥសស្់អបកោឞឥឤៈរឡឦថ្ឧងឆៃ ឤឡីឥឡូឧ ដូរចបេះ វាាកាឥចាបំាច់ ថ្ដឦអបកររូឧោឞររឦរៅរូចៗ។ ា
រឥឿឤៗ រឤងីរៅថាាររឦរៅរូចៗទងំរនាេះថា ាររឦសណំង ឬាឧរទុសំណងម្ឞគររោង។ អបកគឥួថ្រកណំរ់រឡឦរឧោាក់
ោក់ រដីឣផសី្ររឣចឧរទុសំណងទងំរនាេះ រដីឣផជីឤួអបកត្តឣោឞឡីឧឌណឞភាឡរឆព េះរៅស្ររឣចររឦរៅឥឤៈរឡឦថ្ឧង។ 



កាឥរឥៀសចំ កាឥរររួឡិឞរិយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលគររោង 
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ឧទ្ឥណ៍ៈ រកឣុជឞំុំរៅជឞសវកំឡុងថ្រអឞុឧរថកឣមឧឝីិអអិឧឌណកុោឥរគស់រជុងររាឤ។ 

ររឦរៅ ឞិង ឧរទុ សំណងឦអ ររូឧោឞឦកខណៈ “SMART” 

អកសឥ S  គឺាពាកយ Specific  ថ្រសថាាកោ់ក់  
ររីអវីរៅាភាឡាក់ោក់ថ្ដឦអបកចងស់្ររឣចរៅកបុ ងគររោងថ្ហឞកាឥឥសស្់អបក? 

អកសឥ M គឺាពាកយ Measurable ថ្រសថាថ្ដឦអាចវាស្ថ់្ឧងបាឞ 
ររីអបកអាចវាស់្ថ្ឧងសឥោិណម្ឞកាឥស្ររឣចររឦរៅឥសស់្អបករោឤឥរសៀសណា? 

(ឧទ្ឥណ៍អំឡីររឦរៅថ្ដឦអាចវាស្់ថ្ឧងបាឞ៖ គររោងឞឹងសរងកីឞស្ឣរទភាឡហថឦ់អាហ្គឥ១រឡឦកបុ ងឣឤួម្លៃស្រោស់កុោឥររចីឞ
ាឣុឞ៥% ថ្ដឦោឞអាឤុរៅចរនាល េះឡី៣-៥ឆប រំៅចុងថ្ ឝបូ  ឆប ២ំ០១២) 

អកសឥ A គឺាពាកយ Achievable ថ្រសថា អាចស្ររឣចបាឞ 
ររីអបកកំឡុងថ្រឡោយឣស្ររឣចអីវឣឤួថ្ដឦររចីឞរឡកឬ? 

ពាកយ R គឺាពាកយ Realistic ថ្រសថា ថ្ដឦាក់ថ្ស្ថង ឞិង ថ្ដឦឡិររបាកដ  
ររីអបកោឞឝឞធាឞរហសងៗ (ស្ឣរទភាឡ ឞិង រវឡយ) រដីឣផីស្ររឣចឧរទុ សំណងរឞេះថ្ដឥឬរវ?  

(ឧទ. ឣឞុស្ស ឦុឤ អរឥ រឡឦរឧោ ារដីឣ) 

ពាកយ T គឺាពាកយ Timed ថ្រសថា ថ្ដឦោឞរឡឦរឧោាកោ់ក ់ 
កំណររ់ឡឦរឧោថ្ដឦអបកឞឹងស្ររឣចររឦរៅ ថ្ដឦអបកបាឞកំណរ់? 
(ឧទ្ឥណ៍៖ កបុ ងរឡឦឣឤួថ្  កបុ ងរឡឦឣឤួឆប  ំកបុ ងរឡឦ៥ឆប  ំារដីឣ) 

ររីអបកអាចឲ្យាឧទ្ឥណ៍អំឡីររឦរៅ ឞិង ឧរទុសំណងរៅរឦីវំឡ័ឥ SMART រឞេះរោឤឥរសៀសណា? 

មរើអ្នកនឹងសមរមចទិសមៅរបស់អ្នកបានមោយរមបៀបណា? 

រៅកបុងកាឥរឝវដំីរណីឥ កាឥដឹងអំឡីកថ្ឞលងថ្ដឦអបកចង់រៅ ឞិង រឡឦរឧោថ្ដឦអបកចង់រៅ រៅឣិឞទឞ់រគស់ររឞ់រៅរឡឤីរវ។ អបក
ររូឧថ្រសិ្កាឲ្យបាឞចាស់្ោស់្អំឡីឥរសៀសថ្ដឦអបកឞឹងរៅដឦ់កថ្ឞលងថ្ដឦអបកចង់រៅរនាេះ។ ឥូសភាឡរឞេះ ដូចរៅឞឹងកាឥរឥៀសចំ
គររោងថ្ហឞកាឥហងថ្ដឥ។  

ជំហ្គឞសនាធ ស់ គឺាកាឥរឥៀសចំស្កឣមភាឡទងំឡាឤណាថ្ដឦគររោងឥសស្់អបកររូឧអឞុឧរថ រដីឣផជីឤួអបកស្ររឣចររឦសំណង ឞិង 
ររឦរៅចុងររកាឤឥសស្់អបក។ រដីឣផសី្ររឣចកាឥរឞេះ អបកររូឧសំថ្សកររឦសំណងឥសស់្អបកាជំហ្គឞរូចៗ។  ស្រោសជំ់ហ្គឞ
ឞីឣឤួៗ អបកររូឧស្ួឥថា ររីោឞឦវនហឦអីវ លេះ ថ្ដឦអបកចង់រ ញីឲ្យរកីររឡងី រដីឣផសី្ររឣចររឦសំណងរឞេះ? សនាធ ស់ឣក អបកររូឧ
ស្ររឣចចិរថថា ររីោឞស្កឣមភាឡចាបំាចអ់វី លេះ រដីឣផសី្ររឣចឦវនហឦថ្ដឦរឤងីចង់បាឞ? 

ឧទ្ឥណ៍៖ 

រគូគង្ហវ ឦ ឞិង អបកដឹកនារំកុឣជឞំុំោឞចំរណេះដឹង ជនំាញ ឞិង វំឞុកចិរថកបុ ងការឥៀសចំកឣមឧឝីិសិ្កាខ សាោអអិឧឌណកុោឥរៅកបុ ងស្្
គឣឞ៍ឥសស្់រគរៅចុងឆំប ២០១១។ )ឦវនហឦ(  

រឤីងឞឹងរឥៀសចំសិ្កាខ សាោអអិឧឌណស្្គឣឞ៍ឲ្យបាឞរវៀងទរ់រៅកបុ ងរំសឞ់ជឞសវកបុ ងកំឡុងឆំប ២០១១។ )ស្កឣមភាឡ(  

រៅរឡឦថ្ដឦអបកគិរអំឡីគររោងឥសស្់អបក អបកររូឧរបាកដថា រគស់ស្កឣមភាឡ ឦវនហឦ ររឦសំណង ឞិង ររឦរៅឥសស្់អបក 
សុ្វនថ្រោឞវិស្រៅរស្សរប  រដីឣផឲី្យអបកអាចរឥៀសចរំសរយគឣឤួ ថ្ដឦោឞគំឥដូូចខ្ងររកាឣ៖ 
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ស្កឣមភាឡ៖ ាកិចចកាឥ ថ្ដឦរឤីងឞឹងរឝវី 
...រដីឣផី... 

ឦវនហឦ៖ ឲ្យអវីៗថ្ដឦរឤីងចងរ់ ីញ ថ្ដឦាឦវនហឦម្ឞស្កឣមភាឡឥសស់្រឤីង រដីឣផីស្ររឣចររឦសំណង 
...រដីឣផី... 

ររឦសណំង៖ ាកាឥផ្លល ស់្សថូ ឥាក់ោក់ ថ្ដឦរឤីងចងឲ់្យគររោងស្ររឣចបាឞ 
...រដីឣផី... 

ររឦរៅ៖ ឲ្យរឤីងអាចរោេះរសាឤសញ្ា ទងំឡាឤថ្ដឦរឤីងកំឡុងរោេះរសាឤ 

ប្ផនការសកមមភាព 

កាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥឣិឞទឞ់ដឦ់វីសញ្ច ស់រៅរឡឤីរវ។   អបកក៏ររូឧគិរអំឡីរឡឦរឧោថ្ដឦអបកថ្សងថ្ចក ឣឞុស្សថ្ដឦឞឹងវវឦួ ុស្
ររូឧ ចំឞឞួឦុឤថ្ដឦររូឧចំណាឤ អវីថ្ដឦអបកឞឹងររូឧកាឥហងថ្ដឥ។ឦ។  វាាកាឥឦអថ្ដឦអបកររូឧស្ឥរស្ឥថ្ហឞកាឥស្កឣមភាឡឣឤួ។14 
រៅកបុងថ្ហឞកាឥស្កឣមភាឡ អបកររូឧសញ្ជ កឲ់្យបាឞចាស្់ថា អបកណាឞឹងររូឧរឝវីអីវ រឡឦណាកាឥរឞេះឞឹងរកីររឡងី ឞិងរសរអវម្ឞ
ឝឞធាឞអវី លេះ ថ្ដឦអបកឞឹងររូឧកាឥ ររៅឡីឣឞុស្ស។ 

រកោស្រោឤថ្ឡកឣឤួរវៀរ គឥួថ្រស្ឥរស្ឥអំឡីឦវនហឦឞីឣឤួៗ។ ស្កឣមភាឡថ្ដឦពាក់ឡ័ឞនឞឹងឦវនហឦ គឥួថ្រររូឧបាឞសរងកីរ
រឡងី ឥឣួាឣឤួឝឞធាឞ ថ្ដឦររូឧកាឥាចាបំាច ់ដូចា កាឥចណំាឤស្ឥុសម្ឞស្កឣមភាឡទងំរឞេះ ឞិង រមម េះសុគគឦ ឬឣឞុស្ស ថ្ដឦ
ឞឹងវវឦួ ុស្ររូឧស្រោស់ស្កឣមភាឡរនាេះ។15 

ការសិកាពីទិនននយ័មលូោឋ ន 

ឣុឞឞឹងអបកចាស់រហីថឣអឞុឧរថគររោងឥសស្់អបក វាាកាឥស្ំខ្ឞ់ ថ្ដឦររូឧរឝីវកាឥថ្ស្វងឤឦ់ឡីសាទ ឞភាឡឲ្យបាឞចាស្់ោស្ ់ រដីឣផ ី
ឲ្យអបកអាចវាស្់ថ្ឧងអំឡីកាឥផ្លល ស់្សថូឥថ្ដឦរកីររឡងី ថ្ដឦាឦវនហឦម្ឞគររោងឥសស្់អបក។ កាឥសាធ សស្ធង់ឣរិ ឬឧឝីិសាហ្គស្ថរសាឧរាឧ
ដម្វរវៀរ ររូឧសរងកីររឡងី រដីឣផរីផ្លថ ររៅរឦីថ្ហបកាក់ោក់ ថ្ដឦគររោងឞឹងោឞឥវនិឡឦរឦី។ រឤងីរៅឧឝីិសាហ្គស្ថរឞេះថា ាកាឥ
សិ្កាឡីវិឞបឞ័ឤឣូឦោឌ ឞ។ 

 

  

                                                 
14 សូ្ឣរឣីឦ Blackman (2003) វំឡ័ឥវី៥១ ស្រោស់ាឧទ្ឥណ៍ 
15 រឤងីឞឹងរឣីឦឡីឥរសៀសគណនាកាឥចំណាឤរៅរឦីស្កឣមភាឡឥសស់្អបករៅកបុងរឣរឥៀឞវី៨ 



កាឥរឥៀសចំ កាឥរររួឡិឞរិយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលគររោង 

 

 40 

ករែីសិកា 

អងគកាឥរសស្កឣម EFC រៅកឣពុាចង់រឥៀសចំឧគគសណថុ េះសណាថ ឦស្រោសរ់គូគង្ហវ ឦស្ថីឡីកឣមឧឝីិអអិឧឌណកុោឥ។ ឡកួរគបាឞររសី៖ 

ស្កឣមភាឡ៖ ាកិចចកាឥ ថ្ដឦរឤីងឞឹងអឞុឧរថ 
“រឥៀសចំសិ្កាខ សាោចំឞឞួ៥ស្ថីអំឡីរឡេះ្ឫវ័ឤឥសស្់រឡេះស្រោសរ់កមងៗ រៅដឦ់រគូគង្ហវ ឦរកុឣជឞំុំកបុ ងរំសឞ់ជឞសវ។” 

...រដីឣផី... 

ឦវនហឦ៖ អវីៗថ្ដឦរឤីងចងរ់ ីញ ាឦវនហឦម្ឞស្កឣមភាឡ រដីឣផីស្ររឣចររឦសំណង 
“រឤីងចងរ់ ីញរគូគង្ហវ ឦោឞចំរណេះដឹងអំឡីអវីថ្ដឦរឡេះគឣពីឥថ្ចងទក់វងឞឹងកុោឥ ឞិង គំឞិរអំឡីអវីថ្ដឦឡកួរគអាចរឝវីរៅកបុ ង

ស្្គឣឞ៍ឥសស្ឡ់កួរគ។” 
...រដីឣីផ... 

ររឦសណំង៖ ាកាឥផ្លល ស់្សថូ ឥាក់ោក់ ថ្ដឦរឤីងចងឲ់្យគររោងស្ររឣចបាឞ 
“រឤីងចងរ់ ីញរគូគង្ហវ ឦរចេះឥកឣរឝោបាឤ រដីឣផីរមងចាស់ “រកមងកំរពា” ឞិង កុោឥង្ហឤឥងរររេះ” 

...រដីឣផី... 

ររឦរៅ៖ ាសញ្ា ទងំឡាឤ ថ្ដឦរឤីងកំឡុងថ្រឡោយឣរោេះរសាឤ 
“កាឥការ់សឞទឤភាឡង្ហឤឥងរររេះឥសស់្កុោឥរៅកបុ ងរស្កុអូឣិរឞេះ។” 

ថ្ហឞកាឥស្កឣមភាឡ 

ររីអបកណា? ឡ័ឞនកិចចកុោឥឥសស់្ EFC ឞឹងសញ្ជូ ឞរគូសណថុ េះសណាថ ឦរៅកាឞ់រំសឞ់ជឞសវថ្ដឦបាឞររជីស្រឥសី្។ 

រៅរឡឦណា? ឧគគរឞេះឞឹងរកីររឡងីរៅម្លៃរៅឥច៍ំឞឞួ៣ដង រដីឣផគិីរអំឡីកាឥអឞុឧរថ ថ្ដឦររូឧស្ររឣចចិរថរៅកបុងកាឥរសជំុស្រោស់
កាឥរររៀឣ លួឞ។ 

ររីអីវ? EFC រសស្កកឣមកុោឥឞឹងររសីរបាស់្កឣមឧឝីិសិ្កាថ្ដឦបាឞរឥៀសចំ ឞិង បាឞថ្កស្រឣួឦឥចួរ្ឤី។ 

ររឦរៅ ឞិង ឧរទុសំណងថ្ដឦោឞឦកខណៈ SMART៖ 
 

មោលមៅ និង វរាុ បំែង ប្ែលោនលកេែៈ SMART 

ពាកយ S  គឺាពាកយ Specific ថ្រសថាាកោ់ក ់
ររីោឞភាឡាកោ់កអ់វី លេះ ថ្ដឦអបកចងស់្ររឣចរៅកបុ ងកាឥរឥៀសចគំររោងថ្ហឞកាឥឥសស្់អបក? 

“រឤីងចងស់ណថុ េះសណាថ ឦរគូគង្ហវ ឦ២០ឥូសឲ្យឤឦ់ដឹងអំឡីរឡេះ្ឫវ័ឤឥសស់្រឡេះ ឞិង ឡ័ឞនកិចចថ្ដឦោឞរសសិ្វនភាឡកបុ ងកាឥរមង
ចាស់កុោឥថ្ដឦង្ហឤឥងរររេះ។” 

ពាកយ M គឺាពាកយ Measurable ថ្រសថាថ្ដឦអាចវាស្ថ់្ឧងបាឞ 
ររីអបកឞឹងវាស្់ថ្ឧងឡីសឥោិណម្ឞកាឥស្ររឣចឧរទុ សំណងឥសស្់អបកបាឞរោឤឥរសៀសណា? 

“គររោងរឞេះឞឹងសរងកីឞស្ឣរទភាឡរគូគង្ហវ ឦ៥ឥូសឲ្យរចេះអអិឧឌណកឣមឧឝីិលមី រដីឣផីរឝវីកាឥាឣឤួកុោឥកំរពា/កុោឥង្ហឤឥងរររេះ ឲ្យបាឞ
រៅចុងថ្ ឝបូ  ឆប  ំ២០១២។“ 

ពាកយ A  គឺាពាកយ  Achievable  ថ្រសថាថ្ដឦអាច ស្ររឣចបាឞ 
ររីអបកកំឡុងថ្រឡោយឣស្ររឣចររចីឞរឡកឬ? 
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“ជហំ្គឞដសូំង រឤីងចងឲ់្យរគូគង្ហវ ឦទងំ២០ឥូស ចាស់រហថីឣគររោង ស៉ាុថ្ឞថ ររកាឤឣក រឤីងថ្ស្វងឤឦ់រ ីញថា ឣិឞថ្ឣឞរគគូង្ហវ ឦ
ទងំអស់្ឞឹងោឞឞិឣិរថថ្សសរឞេះរឡីឤ ដូរចបេះ រឤីងអាចជឤួររំវ ឞិង រឦីកវឹកចិរថរគូគង្ហវ ឦចំឞឞួ៥ឥូស ថ្ដឦសង្ហា ញកាឥចាស់

អាឥឣមណ៍ខ្ល ងំសហុំរ។” 

ពាកយ R គឺាពាកយ Realistic ថ្រសថា ថ្ដឦាក់ថ្ស្ថង ឞិង ថ្ដឦឡិររបាកដ  
ររីអបកោឞឝឞធាឞ (ស្ឣរទភាឡ ឞិង រវឡយឝឞ) រដីឣផីស្ររឣចឧរទុ សំណងថ្ដឥឬរវ? (ឧទ្ឥណ៍៖ ឣឞុស្ស ឦុឤកាក់ អរឥ រឡឦ

រឧោ ារដីឣ) 
“រឤីងថ្ស្វងឤឦ់រ ីញថា រឤីងចាបំាច់ររូឧចុេះរៅស្្គឣឞ៍យ៉ា ងរហ្គចណាស់្ឡី៣រៅ៥ដង។ រឤីងបាឞរឣីឦរឡឦវំរឞឥឥសស់្
សុគគឦិក បាឞទក់វងោច ស់្ជឞំឤួ ឞិង បាឞថ្ឆករឣីឦថាររី រឤីងអាចររសីរបាស់្រកុឣជឞំុំដឝំ៏សំហុររៅកបុ ងរំសឞ់រនាេះ រដីឣផីរឝវីឧគគ    

សណថុ េះសណាថ ឦ រោឤឥរគិរម្លលបាឞថ្ដឥឬអរ់។” 

ពាកយ T គឺាពាកយ Timed ថ្រសថាថ្ដឦោឞរឡឦរឧោ  
កំណរ់រឡឦរឧោ ថ្ដឦអបកឞឹងស្ររឣចឧរទុ សំណងឥសស់្អបក។ (ឧទ្ឥណ៍ កបុ ងរឡឦឣឤួថ្  កបុ ងរឡឦឣឤួឆប  ំឬ៥ឆប ខំ្ងឣុ ) 
“រឤីងគិរថា ឧរទុ សំណងឥសស់្រឤីងបាឞស្ររឣច រៅរឡឦថ្ដឦរឤីងោឞរកុឣជឞំុំចំឞឞួ៥ កំឡុងថ្ររឝវីគររោង រដីឣផីហថឦ់រសរយជឞ៍

ដឦ់កុោឥរៅកបុ ងស្្គឣឞ៍ឥសស់្រគ។” 
 

 
  



កាឥរឥៀសចំ កាឥរររួឡិឞរិយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលគររោង 
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លំហារ ់

សូ្ឣសំរឡញចរនាល េះខ្ងររកាឣ៖ 

គររោង______________ារឡឦថ្ដឦអបកបាឞស្ររឣចយ៉ា ងចាស់្អំឡីឥរសៀសថ្ដឦអបកឞឹងសំរឡញររឣូឧកាឥថ្ដឦបាឞកំណរ់។ 
គររោងឦអ កសាងឡីរឦីរគឹេះឣូឦោឌ ឞម្ឞ_________________រោឤរសុងរសឤរ័ប រដីឣផរីបាកដថា រគស់ស្កឣមភាឡថ្ដឦបាឞ
អឞុឧរថ ឡិរាសំរឡញររឣូឧកាឥ ថ្ដឦបាឞចារ់ាអាវិភាឡ។ រឞេះឣិឞថ្ឣឞោឞឞ័ឤថា រឤងីឣិឞ________________។ អបក
ចាបំាច់ររូឧស្ររឣចចិរថរឦី____________________ឞិង_______________ម្ឞគររោង។ ររឦរៅ គឺាវិស្រៅ
___________ ថ្ដឦអបកចង់ស្ររឣចបាឞ។ ____________________គឺាររឦរៅរូចៗ ថ្ដឦអបកចង់ស្ររឣច។ ររឦ
រៅ ឞិងឧរទុសំណងគឥួថ្រ___________________។ ពាកយរឞេះជំឞសួ្រោឤ_______________; measurable(ាពាកយវាស្់
ថ្ឧងបាឞ);__________________; realistic (ថ្រសថាាក់ថ្ស្ថង) ឞិង____________________។ គររោងស្កឣមភាឡ
សង្ហា ញថា.....................................ឞឹងរឝវីអវី ....................វាឞឹងរកីររឡងី ឞិង..................................ឝឞធាឞថ្ដឦររូឧកាឥ
ាចាបំាច់។ អបកក៏ចាបំាច់ររូឧរឝវី........................................រដីឣផឲី្យអបកអាចវាស្់ថ្ឧងឡីកាឥផ្លល ស់្សថូឥ ថ្ដឦរកីររឡងីថ្ដឦាឦវន
ហឦម្ឞគររោង។  

សំែួរពិភាកា 

១. ររីអវីរៅាឥឥយិសលម្ឞកាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥរៅកបុងឧសផឝឣ៌ឥសស់្អបក? ចុេះចំថ្ណកបុងអងគកាឥ ឞិង គររោងឥសស់្អបកឧញិ? ររីវា
ោឞហឦស៉ាេះពាឦ់អីវ លេះ? 

២. រចញឡីរឣរឥៀឞ សូ្ឣឡឞយឦ់អំឡីភាឡ ុស្រប ឥវាងររឦរៅ ឞិង ររឦសំណងម្ឞគររោង? ររីររឦរៅម្ឞ 
គររោងឥសស្់អបក គឺាអវី? ររីររឦសំណងម្ឞគររោងឥសស្់អបកគឺាអវី? 

៣. រ្រុអវីបាឞាពាកយភាសាអង់រគលស្ “SMART” គឺាពាកយថ្ដឦោឞរសរយជឞ៍ស្រោសក់ាឥកណំរ់ររឦរៅ? ចូឥសាកឦផង
សរងកីរររឦរៅ ឞិង ររឦសំណងរោឤររសីពាកយ “SMART”? 

៤. ររីអវីរៅាឦវនហឦម្ឞគររោង? ររីវាោឞកាឥទក់វងាឣឤួស្កឣមភាឡម្ឞគររោងយ៉ា ងដូចរឣថច? ររីវាទក់វងឞឹងររឦ
សំណងយ៉ា ងដូចរឣថច? 

៥. រៅរឡឦថ្ដឦអបករឥៀសចំថ្ហឞកាឥអំឡីអវីថ្ដឦររូឧរឝវីរៅកបុងគររោងឥសស្់អបក ាឝឣមត្ត ររីអបកចាស់រហថីឣាឣឤួឞឹងស្កឣមភាឡ
ឣុឞ ឬររឦរៅឣុឞ? ររីអវីរៅាគុណស្ឣផរថិ ឞិង គុណឧសិរថិម្ឞឧឝីិសាហ្គស្ថទងំឡីឥរឞេះ? 

៦. ររីអបកោឞថ្ហឞកាឥស្កឣមភាឡស្រោស់គររោងឥសស្់អបកថ្ដឥឬរវ? រសសិ្ឞរសីអបកោឞ ររីអបកររសីរបាស្វ់ាញឹកញាស់ស៉ាុណាត
ថ្ដឥ? រសសិ្ឞរសីឣិឞោឞ ររីវាអាចជឤួអបកឲ្យកាឞ់ថ្ររសសិ្វនភាឡបាឞរោឤឥរសៀសណា? 

៧. ររីអីវរៅាអរទរសរយជឞ៍ម្ឞកាឥសិ្កាអំឡីវិឞបឞ័ឤឣូឦោឌ ឞ? ររីអបកអាចររសីរបាស់្វិឞបឞ័ឤឣូឦោឌ ឞ រដីឣផជីឤួអបករររួ     
ឡិឞិរយអំឡីឧឌណឞភាឡម្ឞគររោងកាឥឥសស្់អបកបាឞយ៉ា ងដូចរឣថច? 
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សេសរៀនទី៨៖ សេ ុអ្វបីានជាស ើខចបំាច់រ ូវសរៀបចំគសរមាខថវិកា នខិ រកាកណំ ់រា
េរិញ្ញវ ថ?ុ 

មសចកតសីមងេប 
 ររីអវីរៅាគររោងលឧកិា? រ្រុអវីបាឞាវាោឞសាឥៈសំ្ខ្ឞ់? 

 ររី ញុ ំអាចស្ឥរស្ឥគររោងលឧកិាបាឞរោឤឥរសៀសណា? 

 គណរឞឤយភាឡថ្ហបក្ឥិញ្ដឧរទុ 

រៅរឡឦថ្ដឦអបករឥៀសចថំ្ហឞកាឥស្កឣមភាឡឥសស្អ់បក អបកររូឧថ្រឡិចាឥណាអំឡីចំឞឞួឦុឤ ថ្ដឦគររោងឥសស្់អបកររូឧកាឥ ឞិង រសអឡ
ឦុឤ ថ្ដឦគររោងឥសស់្អបកឞឹងវវឦួបាឞ។ ថ្ហឞកាឥឥសស់្អបកររូឧថ្រោឞភាឡឡិរាថ្ស្ថង រសសិ្ឞរសីចង់វវឦួបាឞរាគជ័ឤ។16 

មរើអ្វមីៅជាគមរោងថវកិា? 

រគស់អងគកាឥ ឞិងគររោង ចាបំាច់ររូឧោឞគររោងលឧកិា ឣិឞថារូច ឬឝំរឡឤី។ គររោងលឧកិា ឡណ៌នាអំឡីចំឞឞួឦុឤថ្ដឦអបកោឞ
សំណងចង់ម្ឥអង្ហគ ស្ ឞិង កាឥចំណាឤរៅរឦីររឦសំណងាក់ោក់ណាឣឤួរៅកបុងកំឡុងរឡឦឣឤួចាស្់ោស្់។ រស្ៀឧរៅ    
ឦូកា ១៤:២៨ ឞិង៣១ បាឞថ្ចងអំឡីរបាាញ កបុងកាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥ រដីឣផរីបាកដថា អបកោឞឦុឤ ឞិង ឝឞធាឞឣឞុស្សរគសរ់រឞ ់
រដីឣផសីញ្ចស់ថ្ហឞកាឥឥសស់្អបក។ រឤងីចាបំាច់ររូឧគិររាឦ់កាឥចណំាឤ ឣុឞរឡឦថ្ដឦរឤងីចាស់រហឋីឣរឝវី។ រឞេះរ្ឤីាររឦសំណង
ម្ឞកាឥស្ឥរស្ឥគររោងលឧកិា។ គររោងលឧកិាក៏សំ្ខ្ឞ់ហងថ្ដឥ រោឤសាឥថ្រវាោឞភាឡចាបំាច់ស្រោស់កាឥរគស់រគងរោល ភាឡ្ឥិញ្ដ
ឧរទុ ោច ស់្ជំឞឤួររូឧកាឥរ ញីឡីគររោងលឧកិា ឣុឞឞឹងឡកួរគហថឦ់ឦុឤ រ្ឤីរកុឣរសឹកាអិបាឦក៏ររូឧរឣីឦឡីគររោងលឧកិា ឣុឞឞឹង
អឞុញ្ដ រឲ្យររសីរបាស់្លឧកិាស្រោស់គររោងហងថ្ដឥ។ ្ឥិញ្ដឧរទុឥសស់្រឤងី ឞឹងរបាស់សាច់រឥឿងទក់វងឞឹងរឤងី។ ដូរចបេះ វាាកាឥ
សំ្ខ្ឞ់ ថ្ដឦសាច់រឥឿង ថ្ដឦរឤងីរបាស់រៅកបុង្ឥិញ្ដឧរទុរនាេះ គឺាសាច់រឥឿងថ្ដឦឦអ។  

គររោងលឧកិាឦឣអិរ ោឞរសរយជឞស៍្រោស៖់ 

 កាឥរគស់រគង ឞិង គណរឞឤយភាឡ្ឥិញ្ដឧរទុឦអ។ វាសង្ហា ញថា រឤងីឣិឞកំឡុងថ្រចំណាឤឦុឤរៅរឦីអវីថ្ដឦឣិឞចាបំាច់។ 
 កាឥររួរឡិឞិរយស្កឣមភាឡឥសស់្រឤងី។ វាជឤួវាស់្ថ្ឧងឡីកាឥឥកីចររឣីឞឥសស់្រឤងី។ រឤងីឞឹងអាចដឹងថា ររីរឤងីបាឞ

សញ្ច ស់ស្កឣមភាឡឞីឣឤួៗ ត្តឣឦុឤថ្ដឦរឤងីចំណាឤរ្ឤីឬរៅ? វាក៏អឞុញ្ដ រឲ្យរឤងីថ្កថ្រសថ្ហឞកាឥ រសីសិ្ឞាចាំ
បាច់។ 

 កាឥរឥៀឞសូ្ររ ត្តឣឥឤៈកាឥកររ់ត្តរាឦ់កាឥចំណាឤឥសស្់គររោង (អវីថ្ដឦរឤងីបាឞចំណាឤឡិរ) រឝវីដូរចបេះ រឤងីឞឹង
អាចដឹងឡីចំឞឞួររូឧកាឥឡិររបាកដស្រោស់គររោងនារឡឦខ្ងឣុ ។  

រមបៀបសរមសរគមរោងថវកិា 

កាឥស្ឥរស្ឥគររោងលឧកិា ទឣទឥឲ្យរឤីងរឆលីឤស្ំណួឥឣឤួចឞំឞួខ្ងររកាឣ៖ ោឞថ្រកាឥស្្កាឥរប ឥវាងសុគគឦិកកឣមឧឝីិ ឞិង 
សុគគឦិកថ្ហបក្ិឥញ្ដឧរទុ ស៉ាុរណាត េះ រវីសអាចរឆលីឤស្ណួំឥទងំរឞេះបាឞឦអសំហុរ។ គររោងលឧកិាចាស់រហថីឣាឣឤួថ្ហឞកាឥ ឞិងររឦរៅ 

ឣិឞថ្ឣឞាឣឤួចំឞឞួរឦ រនាេះរវ។ 

                                                 
16 www.mango.org.uk ោឞឞូឧឝឞធាឞោឞរសរយជឞ៍ឣួឤចំឞួឞស្រោស់កាឥស្ិកាសថ្ឞទឣអំឡីកាឥរឥៀសចំគររោងលឧកិា ឞិង កាឥរគស់រគង្ឥិញ្ដឧរទុ ថ្ដឦអបកអាច
រោឞឡូរបាឞរោឤឥរគិរម្លល។ 

http://www.mango.org.uk/
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ររីអបកកំឡុងថ្រឡោយឣស្ររឣចឧរទុ សំណងអវី លេះ? 
ររីោឞស្កឣមភាឡអវី លេះ ថ្ដឦអបកររូឧរឥៀសច ំរដីឣផីស្ររឣចឧរទុ សណំងទងំរនាេះ? 
ររីោឞឝឞធាឞអវី លេះ ថ្ដឦអបកររូឧកាឥ រដីឣផីអឞុឧរថស្កឣមភាឡទងំរឞេះ? 

ររីររូឧចំណាឤរបាក់ស៉ាុនាម ឞស្រោសឝ់ឞធាឞទងំរឞេះ? 
ររីឦុឤឞឹងបាឞឣកឡីណា? ររីោឞរសអឡលឧកិាឣកឡីណា? 

ររីឦវនហឦោឞភាឡាក់ថ្ស្ឋងថ្ដឥឬរវ? 

ត្តឣឥឤៈកាឥរឝវគីររោងស្កឣមភាឡឥសស់្អបក អបកគឥួថ្ររឝវីគររោងចំណាឤោច់រោឤថ្ឡកស្រោស់ឦវនហឦថ្ដឦអបកចង់បាឞ។ កាឥ
រឞេះឞឹងជឤួ របាកដថា អបកឣិឞរអលចអវីឣឤួរឡឤី។ ខ្ងររកាឣរឞេះ គឺាឧទ្ឥណ៍អំឡីគររោងលឧកិា។ 

ឧទ្ឥណ៍ 
 

ឦវនហឦ ស្កឣមភាឡ រម្ឣលឯកត្ត ចឞំឞួឯកត្ត ស្ឥសុ 

កុោឥចឞំឞួ៥០នាកវ់វឦួបាឞកាឥ
សណឋុ េះសណាឋ ឦ ឞិង រដីឥរាួរកមង
រណំាង 

រឝវកីាឥសណឋុ េះសណាឋ ឦ១ម្លៃរដីឣផី
សររងៀឞរកមងៗ៖ 
រកមងរំណាងចឞំឞួ៥០នាក់ ឞិង
អបកជំឞឤួ (ឣឞុស្សឝ)ំ ចឞំឞួ១០
នាក។់ 
ឥរសៀសជឤួឲ្យកុោឥរចេះ 
អឝិសាឌ ឞ ឞិង ស្ឥរសី្ឥរឡេះ 

   

 ជឦួកថ្ឞលង ១០០.០០០ ១ ១០០.០០០ 
 អាហ្គឥ (ឣឞុស្ស៦០នាក់) ៥.០០០ ៦០ ៣០០.០០០ 

 ស្ោភ ឥៈស្រោស់រកមងរំណាង ១.០០០ ៥០ ៥០.០០០ 

 អបកស្រឣសស្រឣឦួកាឥសណឋុ េះ
សណាឋ ឦចំឞឞួ៥នាក់ 

១០.០០០ ៥ ៥០.០០០ 

 ដឹករកមង២០នាក់រៅកាឞ់កថ្ឞលង
រឥៀឞ (ឡាឞរកងុ២) 

២០.០០០ ២ ៤០.០០០ 

    ៥៤០.០០០ 
 

គររោងលឧកិាឥសស់្អបក ររូឧសញ្ចូ ឦចំឞឞួឦុឤទងំអស់្ថ្ដឦអបកររូឧកាឥ។ ខ្ងររកាឣរឞេះ គឺា ធង់ចំណាឤឣឤួចំឞឞួ ថ្ដឦរឤងី 
ារឥឿឤៗរអលចសញ្ចូ ឦរៅកបុងគររោងលឧកិា៖ 

 កាឥចំណាឤថ្ដឦទក់វងឞឹងសុគគឦិក(ឧទ៖ កាឥចំណាឤរឦីកាឥររជីស្រឥសី្សុគគឦិក ឧគគសណឋុ េះសណាឋ ឦ 
 របាកអ់រទរសរយជឞ៍សុគគឦិក ឞិង របាក់ឥឡឹំងវុក) 

 កាឥចំណាឤរឡឦចាស់រហឋីឣ(ឧ៖ រស្វាសាធាឥណៈ) 
 កាឥចំណាឤសំ្ខ្ឞ់ៗ (ឧទ. កាឥជឦួអរឥ កាឥធានារា៉ា ស់ឥង វឹករអលីង) 
 កាឥចំណាឤរឦីកាឥរឝវីដំរណីឥ (ឧទ. រឥឥីវា៉ា ឞ់រៅឣករៅកបុងរសរវស្) ឞិង កាឥចំណាឤរឦីយឞឤឞឋ។ 
 កាឥចណំាឤរឦីកាឥថ្លទឧំសកឥណ៍ (ឧ៖ ោ៉ា សីុ្ឞ្វូរូ ឞិង កំុឡយូវ័ឥ) 



   រស្ៀឧរៅឡិឝីកាឥកុោឥ                                                 
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 កាឥចំណាឤរឦីកាឥរឝវីអអិបាឦកិចច(ឧ៖ កាឥរសជំុរកុឣរសឹកាអិបាឦ ឞិង AGM) 
 កាឥចំណាឤរឦីកាឥរឝវីឧរិសាឝឞកឣម 

រសសិ្ឞរសីអបកឣិឞសូកសញ្ចូ ឦរៅកបុងគររោងលឧកិាសស្់អបករវ រនាេះអបកឞឹង វេះឦុឤ រដីឣផចំីណាឤរឦីវាឣិឞខ្ឞ។ អបកក៏ចាបំាច់ររូឧ
ោឞថ្ហឞកាឥអំឡីឦុឤថ្ដឦចូឦរៅកបុងគររោងឥសស់្អបក (របាក់ចំណូឦ) ឞិង រសអឡម្ឞឦុឤទងំរនាេះហងថ្ដឥ។ កាឥរឞេះអាចពាក់
ឡ័ឞនឞឹងកាឥម្ឥអង្ហគ ស្លឧកិាឣឤួចំឞឞួ។17 អបកក៏គឥួថ្រោឞកាឥឡោកឥណ៍អំឡីឦំ្ូឥសាច់របាក់ហងថ្ដឥ។ វាឡោកឥ រៅរឡឦថ្ដឦឦុឤ
ឞឹងចូឦរៅកបុងគណឞីឝនារឥឥសស់្អបក ឞិង រឡឦថ្ដឦឦុឤរនាេះរចញឡីគណឞីឥសស់្អបក។ វាាកាឥស្ំខ្ឞ់ណាស្់ថ្ដឦអបកររូឧ
របាកដថា អបកថ្រងថ្រោឞសាច់របាករ់គស់ររឞស់្រោសក់ាឥររសីរបាស់្។ 

គែមនយយភាពថវកិា 

រៅរឡឦថ្ដឦគររោងលឧកិាររូឧបាឞអឞុឣ័រ រ្ឤីស្កឣមភាឡចាស់រហឋីឣអឞុឧរថ អបកររូឧឤកលឧកិាថ្ដឦអបករររងឞឹងចាឤ ឣកររសៀស
រឝៀសាឣឤួឞឹងលឧកិាថ្ដឦអបកបាឞចំណាឤឡិររបាកដ រដីឣផឲី្យរ ញីថា ររីោឞអវីឣឤួថ្ដឦអបកអាចរឥៀឞបាឞឡីសវឡិរសាឝឞ៍រឞេះ 
ឬររីអបកអាចរឝវអីវី ុស្ឡីរឞេះ រៅរឡឦររកាឤរោឤឥរសៀសរឣ៉ាច លេះ។ 

ឡ័រ៌ោឞទងំរឞេះជឤួអបកឲ្យរឥៀសចំឥបាឤកាឥណ៍លឧកិាស្រោស់ឣឞុស្សរហសងៗ ដូចា៖ អបករគស់រគង រកុឣរសឹកាអិបាឦ អបកវវឦួ
រសរយជឞ៍ ោច ស់្ជំឞឤួ ឞិង ឥោឌ អិបាឦ។ ត្តឣឥឤៈកាឥររសីរបាស់្ឥបាឤកាឥណ៍ទងំរឞេះ៖ 

 សុគគឦិក ឞិង ោច ស់្ជំឞឤួ អាចររួរឡិឞិរយរឣីឦថាររីោឞស្កឣមភាឡណា លេះ ថ្ដឦស្ររឣចត្តឣថ្ហឞកាឥ (ឞិងរឣីឦថា 
ររីអងគកាឥោឞលឧកិារគស់ររឞ់ស្រោសរ់ឡឦអនាគរថ្ដឥឬរវ? 

 អបកវវឦួហឦឡីគររោង អាចររួរឡិឞិរយរឣីឦថាររី ឦុឤររូឧបាឞចំណាឤចំររឣូឧកាឥឡិរឥសស់្ឡកួរគថ្ដឥឬអរ់។ 
 ឥោឌ អិបាឦ អាចររួរឡិឞិរយរឣីឦថា ររីអងគកាឥដំរណីឥកាឥរស្សចាស់ថ្ដឥឬអរ់។ 

កាឥរឥៀសចលំឧកិា ឞិង ជរំឞឿ 

 ញុ ំគឺាស្ោជិកោប ក់កបុ ងរកុឣរសឹកាអិបាឦម្ឞអងគកាឥដរូ៏ចឣឤួរៅកបុ ងរសរវស្កឣពុា រ្ីឤឥ្ូរឣកដឦ់រឡឦសចចុ សផឞប ឡកួរគឡិរ
ាបាឞចំណាឤឦុឤរៅរឦីគររោង ដូចាឡកួរគបាឞវវឦួឦុឤ។ ស្ឡវម្លៃរឞេះ របាក់ចំណូឦកាឞ់ថ្រោឞឞិឥឞថឥភាឡ ថ្ដឦឡកួរគ
ចាបំាច់ររូឧរឝវីគររោងឲ្យបាឞរសរសី្ឥថ្លឣរវៀរ។ រ្រុដូរចបេះរ្ីឤ រឡឦលមីៗរឞេះ រឤីងារកុឣរសឹកាអិបាឦ បាឞសូ្ឣឲ្យឡូករគ  
ស្ឥរស្ឥគររោងលឧកិាលមីឣឤួ។ ចំឞឞួលឧកិា ថ្ដឦឡកួរគចងឲ់្យរឤីងារកុឣរសឹកាអិបាឦអឞុឣ័រ គឺោឞចំឞឞួរិចរចួាងរបាក់
ចំណូឦថ្ដឦរគវវឦួឡីោច ស់្ជឞំឤួ។ ដូរចបេះ រឤីងសូ្ឣឲ្យរគស្ឥរស្ឥគររោងលឧកិាចំឞឞួ២។ វីឣឤួ គឺាគររោងលឧកិាាក់ថ្ស្ថង 
ាវឹករបាក់វវឦួបាឞឡីោច ស់្ជឞំឤួ។ វីឡីឥ គឺាវឹករបាក់ថ្ដឦរគរបាថាប ចងប់ាឞ រៅរឡឦខ្ងឣុ រោឤជរំឞឿ។ រឤីងបាឞឤឦ់

រឡឣាឣឤួគររោងលឧកិាវី១ ឞិង បាឞអឝិសាឌ ឞាឣឤួឡកួរគស្រោស់គររោងលឧកិាវី២។  
 

  

                                                 
17 សូ្ឣរឣីឦ http://tilz.tearfund.org/Publications/ROOTS/Fundraising.htm ស្រោស់កាឥថ្ណនាដ៏ំឦអអំឡីកាឥម្ឥអង្ហគ ស្លឧកិា 

http://tilz.tearfund.org/Publications/ROOTS/Fundraising.htm
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រៅឥរស្ៀឦម្លៃសុ្រក រកមងរសុស្ោប ក់រមម េះថា ឥ ៉ាឌីូ បាឞឥរ់យ៉ា ងរសញាស់ឡីសាោរឥៀឞ រ្ឤីសំុ្ឦុឤោថ ឤឥសស់្ររ់ចំឞឞួ១០ដុោល ឥ 
ដផរិរៅោៃ ចរនាេះ ររ់ចង់រៅរដីឥរឦងាឣឤួឣិរថអកឋិឥសស្រ់រ់។ ោឋ ឤឥសស្់ររ់បាឞសំុ្ឲ្យររ់ឡឞយឦ់អំឡីអវីថ្ដឦររ់ឞឹងរឝវី 
ឞិង រ្រុហឦថ្ដឦររ់ររូឧកាឥឦុឤ១០ដុោល ឥ។ ររ់ក៏ឞិយឤថា ររ់ឞឹងជិេះឡាឞរកុងរៅវីរកុង ញុា ំburger រ្ឤីសនាធ ស់ឣក 
រៅរឣីឦកុឞ។ ោថ ឤឥសស់្ររ់ក៏បាឞសង្ហា ញររ់អំឡីដំរណីឥកាឥម្ឞកាឥរឥៀសចំគររោងលឧកិា ដូចខ្ងររកាឣ៖ 

 ឧរទុសំណង៖ រដីឣផរីដីឥរឦងស្សាឤាឣឤួឣិរថអកថិរៅរឡឦោៃ ច 
 ស្កឣមភាឡ៖ ជិេះឡាឞរកុងរៅកាឞ់វីរកុង ចូឦហ្គង burger រឣីឦកុឞ ឞិង ជិេះឡាឞរកុងឣកហធេះឧញិ 
 ឝឞធាឞ៖ ឦុឤ រដីឣផសីង់ម្លលឡាឞរកុង ម្លលburger សំ្សុររកុឞ ឞិង popcorn។ 
 ត្តរាងចំណាឤ៖  

កាឥឡណ៌នា ចឞំឞួ($) ចណំា ំ
កាឥរឝវីដំរណីឥ ១.៥០ ២ x ៧៥រស្ឞ ម្លលស្ំសុររឡាឞរកុង 
អាហ្គឥ ៣.៥០ Burger ម្លល៣ដុោល ឥ popcorn ម្លល ៥០រស្ឞ រៅររាងកុឞ 
ស្ំសុររ ៣  
ស្ឥសុ ៨.០០  

 
 រសអឡឦុឤ៖ ោឋ ឤ 
 ភាឡឡិរាថ្ស្ថង? សនាធ ស់ឡីនាងបាឞរ ញីឡី ធង់ចំណាឤឦឣអរិរ្ឤី ោថ ឤឥសស់្ឥ ៉ាូឌីស្ររឣចចិរថថា ថ្ហឞកាឥឥសស់្ររ់

ស្ឣរ្រុហឦ។ ោឋ ឤររ់បាឞឤឦ់រឡឣាឣឤួគររោង រ្ឤីររ់បាឞឲ្យ៨ដុោល ឥ រៅឥ ៉ាូឌី ឣិឞថ្ឣឞ១០ដុោល ឥ ដូចអវី
ថ្ដឦររ់បាឞសំុ្ឡីរដីឣរនាេះរវ។ 

រៅរឡឹកម្លៃរៅឥ ៍ ោឋ ឤឥ ៉ាូឌីបាឞសួ្ឥកូឞរសុស្ឥសស់្ររ់ថា ររីររ់បាឞឥកីរាឤឞឹងកាឥរដីឥរឦងឥសស្់ររ់យ៉ា ងរឣ៉ាចថ្ដឥ។ ររប់ាឞ
របាស់ឧញិថា ថ្ សភាឡឤឞថឡិរាឦអរឣីឦណាស់្។ ររ់ ឞិងឣិរថឥសស់្ររ់ឡិរាស្សាឤខ្ល ងំណាស់្ រសីរទេះសីាវាឣិឞដូចត្តឣ
គររោងឥសស្់ររ់១០០ភាគឥឤក៏រោឤ។ សនាធ ស់ឡីរៅហ្គង burger ឥ ៉ាូឌី ឞិង ឣិរថឥសស់្ររ់បាឞរៅដឦ់ររាងកុឞ រ្ឤីថ្ស្វងឤឦ់
រ ញីថា រម្ឣលសំ្សុររស្រោស់រៅអី៣ដុោល ឥ បាឞឦក់អស់្រៅរ្ឤី ដូរចបេះ ឡកួរគររូឧចំណាឤឦុឤ១ដុោល ឥសថ្ឞទឣរៅរឦីរៅអី
ថ្ដឦោឞរម្ឣលម្លលាង។ រឞេះោឞឞ័ឤថា ឥ ៉ាូឌីឣិឞោឞឦុឤរគស់ររឞ់ រដីឣផវិីញ popcorn ឣកញុារំៅកបុងររាងកុឞរឡឤី រសីឣិឞ
ដូរចាប េះ ររ់ឞឹងឣិឞោឞឦុឤរគស់ររឞ ់ រដីឣផជិីេះឡាឞរកុងររឦស់រៅហធេះឧញិរវ។ សំ្ណាងឦអ ររ់បាឞជសួឪឡុកោថ ឤឣិរថអកថិ
ឥសស់្ររ់រៅកបុងកថ្ឞលងឥង់ចាកំបុងររាងកុឞ រ្ឤីឡកួរគបាឞជូឞររ់ឣកហធេះឧញិ សនាធ ស់ឡីរឣីឦកុឞឥចួ។ 

 

 

 

                                                 
18 រឞេះគឺាឧទ្ឥណ៍ស្រោស់ជីឧរិឥស់្រៅរសចាមំ្លៃម្ឞកាឥរឥៀសចំគររោងលឧកិា ឞិង កាឥររសីរបាស់្គររោងលឧកិា រដីឣផរីាឤកាឥណ៍អំឡីស្កឣមភាឡ។ ដករស្ង់រចញឡី 
http://www.mango.org.uk/Guide/budegtingexample ឞិង http://www.mango.org.uk/Guide/Reporting 

http://www.mango.org.uk/Guide/budegtingexample
http://www.mango.org.uk/Guide/Reporting
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ដូរចបេះ “គររោងលឧកិា រឝៀសាឣឤួឥបាឤកាឥណ៍ឡិរ” ឥសស់្ររ់ គឺ៖ 

កាឥឡណ៌នា គររោងលឧកិាដំសូង$ កាឥចណំាឤឡិរាកថ់្ស្ឋង$ ភាឡ ុស្រប $ 
កាឥរឝវីដំរណីឥ ១.៥០ ០.៧៥ ០.៧៥ 
អាហ្គឥ ៣.៥០ ៣ ០.៥០ 

សំ្សុរររឣីឦកុឞ ៣ ៤ )១(  
ស្ឥសុ ៨ ៧.៧៥ ០.២៥ 

 

រឤងីអាចរ ញីឡីហឦស៉ាេះពាឦ់ម្ឞកាឥថ្ដឦឥ ៉ាូឌីរៅដឦ់ឤរឺរឡឦ រដីឣផវិីញសំ្សុររកុឞរម្ឣលរថាក។ ររ់បាឞចំណាឤសថ្ឞទឣចំឞឞួ១
ដុោល ឥរៅរឦីសំ្សុររកុឞ ស៉ាុថ្ឞថ រោឤសាឥថ្រររ់ឣិឞោឞឦុឤរគស់ររឞ់ រដីឣផវិីញសំ្សុររឡាឞរកុងររឦស់ឣកហធេះឧញិ (ហធុឤរៅ
ឧញិ រគបាឞជូឞររ់ឣកហធេះឧញិរោឤឥរគិរម្លល) ដូរចបេះ ស្ឥុសឣក ររ់ស្ឞសបំាឞ២៥រស្ឞ។ 
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លំហារ ់

ចូឥសំរឡញចរនាល េះខ្ងររកាឣ៖ 

រគស់អងគកាឥ ឞិង គររោងទងំអស្់ចាបំាច់ររូឧោឞ     ឣិឞថារូច ឬ ឝំរឡឤី។ គររោង
លឧកិាឡណ៌នាអឡីំឦុឤកាក់ថ្ដឦអបកោឞថ្ហឞកាឥ រដីឣផ ី    ឞិង    
កបុង     ាក់ោក់ណាឣឤួរោឤោឞរឡឦរឧោចាស់្ោស់្។ អបកគឥួថ្រស្ររឣចចិរថអំឡី
ចំឞឞួឦុឤ ថ្ដឦគររោងឞឹងររូឧកាឥ រៅរឡឦថ្ដឦអបករឥៀសចំថ្ហឞកាឥ     ឥសស្់អបក។ 
ថ្ហឞកាឥឥសស្់អបកររូឧថ្រ     ។ គររោងលឧកិា ឡិរាសំ្ខ្ឞ់ស្រោស់   
   ្ឥិញ្ដឧរទុ ស្កឣមភាឡ      ឞិង   
 ។ គររោងលឧកិា ររូឧថ្រសញ្ចូ ឦកាឥឡណ៌នាស្កឣមភាឡ ថ្ដឦអបកឞឹងររូឧកាឥ ឥឣួទងំអវីថ្ដឦរឣីឦឥឦំង។ អបកក៏ឞឹងររូឧកាឥ
កាឥឡោកឥ      ថ្ដឦឡោកឥអំឡីរឡឦថ្ដឦឦុឤឞឹងចូឦកបុងគណឞីឝនារឥឥសស់្អបក 
ឞិង រឡឦថ្ដឦឦុឤឞឹងរចញឡីកុង។ ដំរណីឥកាឥម្ឞកាឥរឥៀសចំគររោងលឧកិា ររូឧសញ្ច ស់ រោឤរឝវកីាឥររសៀសរឝៀសថ្ហឞកាឥាឣឤួ 
     ឡិរ។ កាឥរឞេះអឞុញ្ដ រឲ្យអបករឥៀសចំ     ។ 

សំែួរពិភាកា 

១. រ្រុអវីបាឞារគស់គររោងគឥួថ្រគររោងលឧកិា? 

២. ររីគររោងឥសស្អ់បកោឞគររោងលឧកិាថ្ដឥឬរវ? ររីអបកណាវវឦួសឞធុកឡិឞិរយរាឦ់កាឥចំណាឤឲ្យររូឧត្តឣថ្ហឞកាឥ? 

៣. រសសិ្ឞរសីគររោងឥសស្់អបករម ឞគររោងលឧកិា ររីោឞឧគគសណឋុ េះសណាឋ ឦអវី លេះ ថ្ដឦអបកររូឧកាឥាចាបំាច់ រដីឣផឲី្យអបកអាច 
ស្ឥរស្ឥគររោងលឧកិាឣឤួ? ររីកាឥសណឋុ េះសណាឋ ឦឣកឡីណា? អបកណា លេះគឥួថ្រចូឦឥឣួ? 

៤. ររីអវីរៅាគណរឞឤយភាឡ្ឥិញ្ដឧរទុ? ររីគររោងឥសស្់អបកោឞគណរឞឤយភាឡ្ឥិញ្ដឧរទុថ្ដឥឬរវ? ររីអបកអាចរឝវីឲ្យវា
រសរសី្ឥរឡងីយ៉ា ងដូចរឣឋច? 

៥. ររីរឡេះគឣពីឥឥសររងៀឞរឤងីអវី លេះអំឡីគណរឞឤយភាឡ្ឥិញ្ដឧរទុ? ររីរៅកបុងឧសផឝឣ៌ឥសស្់អបក ឣឞុស្សគិរយ៉ា ងរឣ៉ាចចំរពាេះរោល
ភាឡ ឞិង គណរឞឤយភាឡ្ឥិញ្ដឧរទុ? ររីវាគឥួថ្រោឞកាឥផ្លល ស់្សថូឥអវី លេះ ដផរិគររោងឥសស់្អបក គឺាគររោងរគិស្ថសឥស័ិ្វ? 
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ផ្ផែកទី៤៖  ការពិនិ យសេើលវឌ្ឍនភាព 
 
ឥឡូឧ រឤងីបាឞឣកដឦ់ដំណាក់កាឦវី៣ម្ឞឧដថគររោងរ្ឤីគឺ កាឥអឞុឧរថ
គររោង។ ឧគគរឞេះឞឹងរផ្លថ ររឦីឥរសៀសថ្ដឦអបកររូឧរបាកដថា គររោងឥសស្់
អបករដីត្តឣថ្ហឞកាឥ រដីឣផសី្ររឣចររឦរៅ ឞិង ឧរទុសំណងឥសស់្អបក ត្តឣ   
ឥឤៈកាឥររួរឡិឞិរយ។ 

រឣរឥៀឞវី៩ ឞឹងថ្ណនាអំំឡីរររងឣូឦោឌ ឞស្រោស់កាឥររួរឡិឞិរយឧឌណឞភាឡ
ម្ឞគររោង ត្តឣឥឤៈកាឥររសីរបាស់្សុ្ចចឞកឥ។ 

រឣរឥៀឞវី១០ ឞឹងហថឦឞូ់ឧររឦកាឥណ៍ថ្ណនា ំឞិង គំឞិរឣឤួចំឞឞួស្រោស់
កាឥររួរឡិឞិរយរឦីឧឌណឞភាឡកុោឥោប ក់ៗរៅកបុងគររោងឥសស់្អបក។  

  



កាឥរឥៀសចំ កាឥរររួឡិឞរិយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលគររោង 
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សេសរៀនទី៩៖   ស ើស ើខអាចែឹខថា ស ើខកពំុខផ្ សែើរាេផលូវរ ូវកែខុការ សរេច
គសរមាខរប ស់ ើខបានសោ រសបៀបណា? 

 មសចកតសីមងេប 

 ររីកាឥររួរឡិឞិរយ គឺាអវី? 
 ររីសុ្ចចឞកឥ គឺាអវី? ររីសុ្ចចឞកឥជឤួអបកត្តឣោឞឧឌណឞភាឡបាឞរោឤឥរសៀសណា? 

 កាឥរសឣូឦវិឞបឞ័ឤស្រោសក់ាឥររួរឡិឞិរយគររោងឥសស្់អបក ឞិង កាឥថ្កររឣូឧគររោងឥសស្់អបក។ 
 
មរើការររួរពិនិរយ គឺជាអ្វ?ី 

កាឥររួរឡិឞិរយ ទក់វងរៅឞឹងស្កឣមភាឡសំ្ខ្ឞ់ៗឡីឥ ថ្ដឦជឤួឲ្យរឤងីរឆលីឤស្ំណួឥ៖ “ររីរឤងីកំឡុងថ្ររដីឥត្តឣហលូឧររូឧឬ? ា
ដំសូង អបកររូឧរសឣូឦឡរ៌័ោឞ រ្ឤីសនាធ ស់ឣក អបកររូឧឤកឡ័រ៌ោឞរនាេះឣកឧភិាគយ៉ា ងរសុងរសឤរ័ប រដីឣផថី្ស្វងឥកថាររីគររោង
ឥសស្់អបកកំឡុងថ្ររឆព េះរៅស្ររឣចឦវនហឦថ្ដឦអបកបាឞកំណរឬ់ក៏យ៉ា ងណា។ កាឥររួរឡិឞិរយ គឥួថ្រសឞថរឝវីរគស់រឡឦ គឺចាស់ឡីវី
ចាស់រហថីឣដឦ់វីសញ្ចស់ម្ឞគររោង។ ត្តឣឡិររៅ  វាាកាឥស្ំខ្ឞ ់ថ្ដឦររូឧសរងករីឞូឧថ្ហឞកាឥររួរឡិឞិរយ ឞិង ថ្ហឞកាឥវាឤរម្ឣលដ៏ឦអ
ឣឤួរៅកបុងដំណាក់កាឦរឥៀសចំថ្ហឞកាឥម្ឞគររោងឥសស់្អបក។ វាឞឹងជឤួអបករឝវីកាឥស្ររឣចចិរថស្រោស់កាឥថ្កឦឣអគររោង រោឤ
រចញឡីសវឡិរសាឝឞ៍ឥសស់្អបក។ អបកក៏អាចឥករ ញីថា ឡ័រ៌ោឞថ្ដឦអបករសឣូឦ ឞឹងសង្ហា ញអបកអំឡីកាឥផ្លល ស់្សថូឥ ឞិង កាឥថ្កស្រឣួឦ 
ថ្ដឦអបកររូឧរឝវី រៅរឡឦថ្ដឦគររោងឥសស់្អបកសឞថដំរណីឥរៅឣុ ។ រឞេះាថ្ហបកវី៣ម្ឞកាឥររួរឡិឞិរយ។ 

រសឡ័ឞនររួរឡិឞិរយថ្ដឦោឞរសសិ្វនភាឡឣឤួ ឞឹងជឤួអបករឆលីឤស្ណួំឥខ្ងររកាឣរឞេះ៖ 

 ររីរឤងីកំឡុងថ្រឥកីចររឣីឞរឆព េះរៅស្ររឣចឦវនហឦឥសស់្រឤងីថ្ដឥឬរវ? 
 ររីគររោងកំឡុងថ្រឧឧិឌណរៅត្តឣកាឦឧភិាគថ្ដឥឬរវ? 
 ររីគររោងកំឡុងថ្រស្ររឣចររឦរៅឣុឞកាឥកំណរ់ ឬររកាឤកាឥកំណរ់? 

កឣមឧឝីិររួរឡិឞិរយដ៏ឦអ គឥួថ្រសញ្ចូ ឦចំណុចខ្ងររកាឣ៖ 

 សុ្ចចឞកឥឦឣអិរ (ស្ញ្ដ ម្ឞឧឌណឞភាឡ) 
 ថ្ហឞកាឥអំឡីឥរសៀសថ្ដឦអបកឞឹងរសឣូឦវិឞបឞ័ឤ 
 ថ្ហឞកាឥអំឡីរសៀសថ្ដឦអបកឞឹងររសីរបាស្់ឡ័រ៌ោឞ ថ្ដឦអបកបាឞរឥៀឞ ត្តឣឥឤៈកាឥររួរឡិឞិរយ ឞិង ឥរសៀសថ្ដឦអបកឞឹង

រឝវីកាឥថ្កររឣូឧកាឥអឞុឧរថគររោងឥសស្់អបក។ 

ាវូរៅ កាឥចំណាឤរៅរឦីរសឡ័ឞនររួរឡិឞិរយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣល គឥួថ្រាថ្ហបកឣឤួរៅកបុងគររោងលឧកិា។ ររឦកាឥណ៍ថ្ណនាដ៏ំ
ឦអ គឺររូឧចំណាឤឡី៥-១០%ម្ឞគររោងលឧកិា រដីឣផរីរួរឡិឞិរយ ឞិង វាឤរម្ឣលរឦីគររោង។ 

មរើសុចចនករអាចជយួ អ្នកត្ថមោនពីវឌ្ឍនភាពម ព្ ះមៅសមរមចមោលមៅរបស់អ្នកបានមោយរមបៀបណា?  

រៅរឡឦថ្ដឦគររោងកាឥឥសស់្អបកកំឡុងដំំរណីឥកាឥ ររីអបកឞឹងដឹងរោឤឥរសៀសណាថា អបកកំឡុងស្ររឣចររឦសំណង ឞិង ររឦ
រៅឥសស្អ់បក? អបកររូឧថ្រអាចរឆលីឤសំ្ណួឥ “ររីអបកដឹងថា អវីថ្ដឦអបកបាឞរររងវុក កំឡុងថ្ររកីររឡងី ឬបាឞរកីររឡងីរោឤ
ឥរសៀសណា? រដីឣផរីឆលីឤស្ំណួឥរឞេះ អបកររូឧោឞសុ្ចចឞកឥឣឤួចំឞឞួ។ សុ្ចចឞកឥ គឺាស្ញ្ដ ថ្ដឦសង្ហា ញថា ោឞកាឥផ្លល ស់្សថូឥរកីរ
រឡងី។ វាសង្ហា ញថា អបកោឞកាឥឧឧិឌណរឆព េះរៅឥកកាឥស្ររឣចររឦរៅឥសស់្អបក។ សុ្ចចឞកឥជឤួអបកឲ្យដឹងថាររី ថ្ហឞកាឥស្កឣមភាឡ
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ឥសស់្អបកោឞរសសិ្វនភាឡថ្ដឥឬអរ់! សុ្ចចឞកឥ គឺាឧសកឥណ៍ដ៏សំ្ខ្ឞ់ ថ្ដឦររូឧររសីរបាស់្ រដីឣផរីរួរឡិឞិរយឡីអវីៗ ថ្ដឦដំរណីឥកាឥ
រៅវូទងំកាឥអឞុឧរថម្ឞគររោងឥសស្់អបក។  

ខ្ងររកាឣរឞេះ គឺាឧទ្ឥណ៍ឣឤួចំឞឞួអំឡីសុ្ចចឞកឥថ្ដឦឦអ៖ 

 រស្ដឌកិចច៖ របាក់ចណូំឦាឣឝយឣរៅកបុងស្្គឣឞ៍ឣឤួ វំ្ដីំកបុងហធេះ ភាគឥឤម្ឞកាឥចុេះរមម េះចូឦរឥៀឞសឋឣសិ្កា
ឥសស្់កុោឥ  ភាគឥឤម្ឞកុោឥថ្ដឦវវឦួបាឞជំឞឤួ ត្តឣឥឤៈកលសឹសិ្កា។ឦ។ 

 ស្ងគឣ៖ អរត្តឣឥណៈភាឡទឥក អរត្តអបកឣិឞរចេះអកសឥរៅកបុងគររោងឥសស់្អបក ភាគឥឤម្ឞហ្គស្ថីថ្ដឦវវឦួបាឞកាឥសណថុ េះ
សណាថ ឦអំឡីកាឥចិញ្ច ឹឣកូឞ ចំឞឞួកុោឥថ្ដឦសឞថកាឥសិ្ការៅអឞុឧវិោឦ័ឤរៅកបុងកឣមឧឝីិ ឬគររោងឥសស្់អបក។ 

 សឥសិាទ ឞ៖ កាឥរសឣូឦវិឞបហឦររីារវង់រទឤរូច ភាគឥឤម្ឞរគួសាឥថ្ដឦកំឡុងថ្រអឞុឧរថជីកំស៉ាុស្ ចំឞឞួហធេះថ្ដឦររសី
របាស់្ឞិរិឧឝីិអនាឣ័ឤ វឹកសាអ រ។ 

 ហលូ ឧចិរថ៖ អរត្តសវឧរកិដឌឥសស្កុ់ោឥត្តឣដងហលូឧ អរត្តថ្ឦងឦេះម្ឞរគសួាឥថ្ដឦចូឦឥឣួរៅកបុងរកុឣជំុឞំុ ឞិង ស្្គឣឞ៍ 
ចំឞឞួឧរថោឞម្ឞកុោឥថ្ដឦចូឦឥឣួកបុងកឣមឧឝីិ/គររោង។ 

សុ្ចចឞកឥថ្ដឦឦអ ឞឹងសង្ហា ញអបកឲ្យដឹងឡីៈ 

 សឥោិណ៖  វំ្មំ្ឞកាឥផ្លល ស់្សថូឥ ចំឞឞួម្ឞរកុឣររឦរៅ ថ្ដឦស្ររឣចត្តឣសុ្ចចឞកឥ ( ឧទ្ឥណ៍៖ កុោឥ ី១០%រវៀរ 
កំឡុងថ្ររចេះអាឞ ឞិង រចេះស្ឥរស្ឥរៅកបុងកឣមឧឝីិអកខឥកឣមឥសស់្រឤងី)។ 

 គុណភាឡ៖  រសរអវម្ឞកាឥផ្លល ស់្សថូឥ ថ្ដឦអបកកំឡុងថ្ររឣីឦរ ញី (ឧទ្ឥ៖៍ ឥឥយិសលឥសស់្កុោឥបីាឞរសរសី្ឥរឡងី 
រោឤសាឥថ្រឡកួរគោឞវំឞុកចិរថរឦី លួឞឯង រដីឣផសី្ររឣចររឦរៅអកខឥកឣម)។ 

 រឡឦរឧោ៖  រឡឦរឧោកំណរ់អំឡីរឡឦថ្ដឦកាឥផ្លល ស់្សថូឥគឥួថ្ររកីររឡងី (ឧទ្ឥណ៍ សនាធ ស់ឡីឥឤៈរឡឦ៣ថ្  កុោរា
៥%រវៀរ ឞឹងចូឦឥឣួកបុងកលឹសសិ្កា)។  

 

ខ្ងររកាឣរឞេះ គឺាឧទ្ឥណ៍អំឡីសុ្ចចឞកឥថ្ដឦស្ឥរស្ឥបាឞយ៉ា ងឦអ៖ 

៧០% (សឥោិណ) ម្ឞកុោឥ ីថ្ដឦបាឞចុេះរមម េះរៅកបុ ងកឣមឧឝីិអកខឥកឣមម្ឞគររោង បាឞរឝវីឲ្យស្ឣរទភាឡឥសស់្ឡកួរគឥកីចររឣីឞ
រឡីង រដីឣផីរចេះអាឞ ឞិង ឤឦ់អំឡីឡ័រ៌ោឞថ្ដឦោឞរសរយជឞ៍ (ដូចា កាឥរឝវីកិចចកាឥសាោ) (គុណភាឡ) រៅចុងឆប ២ំ០១២ 

(រឡឦរឧោ)។ 

២៥% (សឥោិណ) ម្ឞរកុឣជឞំុំរៅត្តឣជឞសវ កំឡុងថ្រអឞុឧរថកឣមឧឝីិអអិឧឌណកុោឥរគស់រជុងររាឤ រ្ីឤកំឡុងថ្រសំរឡញររឣឧូកាឥ 
ថ្ដឦរសាឡឦឥដឌបាឞរឦីករឡីង (គុណភាឡ) រៅកបុ ងឆប  ំ២០១១ (រឡឦរឧោ)។ 

ររីកាឥររួរឡិឞិរយឞឹងជឤួ ញុរំឆលឤីរសកាឦេះរវស្េះផ្លល ស់្សថូឥបាឞរោឤឥរសៀសណា? 

រសឡ័ឞនររួរឡិឞិរយថ្ដឦោឞរសសិ្វនភាឡ ឞឹងជឤួអបកករ់សំ្រឦ់ ឞិងរឆលីឤរសរៅឞឹងកាឦ:រវស្:ថ្ដឦផ្លល ស់្សថូឥ ថ្ដឦគឥួថ្រជេះឥវនិ
ឡឦរឦីររឦរៅម្ឞគររោងឥសស់្អបក។ វាអាចរឝវីឲ្យគររោងឥសស់្អបកផ្លល ស់្សថូឥវិស្រៅ ឞិង ថ្កថ្រសឦវនហឦថ្ដឦអបកចង់ស្ររឣច ឬ
យ៉ា ងរហ្គចណាស្់ថ្កថ្រសឞូឧកាឥស្ររឣចចិរថ រោឤថ្ហអករឦីវិឞបឞ័ឤថ្ដឦអបកបាឞរសឣូឦាសឞថសនាធ ស់ ទងំឡីអបកពាក់ឡ័ឞន ឞិង អបក
វវឦួហឦឡីគររោងឥសស់្អបក។ រសឡ័ឞនររួរឡិឞិរយឥសស់្អបក ឞឹងាឣូឦោឌ ឞស្រោសក់ាឥស្ររឣចចិរថ ឞិងររឦរៅរៅម្លៃអនាគរ។ 
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វិឞបឞ័ឤថ្ដឦអបកររូឧឥកាវុកឲ្យឦអម្ឞកាឥឥកីចររឣីឞឥសស់្អបក ឞឹងអារស័្ឤរៅរឦីរសរអវម្ឞគររោងថ្ដឦអបកកំឡុងរឝវី។ ចូឥរសុង
រសឤរ័ប ឞិង រសឣូឦវិឞបឞ័ឤណាថ្ដឦោឞសាឥៈសំ្ខ្ឞ់កបុងកាឥកំណរ់អំឡីរាគជ័ឤម្ឞគររោងឥសស់្អបក ឬថ្ដឦអបកអាចររសីរបាស់្ 
រដីឣផរីឝវីកាឥថ្កឦឣអ។ ជឞួកាឦ អងគកាឥ ជេះខ្ជ ឤរឡឦរឧោាររចីឞរៅរឦីកាឥរសឣូឦវិឞបឞ័ឤថ្ដឦឣិឞោឞរសរយជឞ៍ ថ្ដឦឞឹងឣិឞ
ររូឧបាឞររសីរបាស់្រៅម្លៃខ្ងឣុ ។ 

ខ្ងររកាឣរឞេះ គឺាស្ំណួឥឣឤួចំឞឞួ រដីឣផរីឝវកីាឥឡិចាឥណា៖ 

 ររីវិឞបឞ័ឤអវីថ្ដឦររូឧបាឞរសឣូឦ (រសអឡម្ឞវិឞបឞ័ឤ)? 
 ររីវិឞបឞ័ឤររូឧរសឣូឦរៅរឡឦណា? (ស៉ាុនាម ឞដង? ញឹកញាស់ស៉ាុណាត ?)  
 ររីវិឞបឞ័ឤឞឹងររូឧរសឣូឦរោឤឥរសៀសណា?(ឧឝីិសាហ្គស្ថ) 
 ររីឞឥណាឞឹងរសឣូឦវិឞបឞ័ឤ? ឞិង រាឤកាឥណ៍អំឡីវា? 
 ររីវិឞបឞ័ឤឞឹងររូឧឤកឣកឧភិាគរោឤឥរសៀសណា?  
 ររីឞឥណា លេះឞឹងររសីរបាស់្វិឞបឞ័ឤ? (អបករគស់រគង អបកពាកឡ់័ឞន ។ឦ។) 

ឥឦឹំក៖ 

ារឥៀងរាឦ់៦ថ្  ឬពាក់កណាថ ឦម្ឞជីឧរិគររោង អងគភាឡគឥួថ្រឥឦឹំកអំឡីឧឌណឞភាឡម្ឞគររោង រដីឣផរីឣីឦរៅរឦីរសសិ្វនភាឡម្ឞកាឥ
អឞុឧរថគររោង ថាររីរឤងីកំឡុងរឝវីដំរណីឥរឆព េះរៅឥកវិស្រៅ ថ្ដឦរឤងីបាឞកណំរ់ថ្ដឥឬអរ។់ 

  



   រស្ៀឧរៅឡិឝីកាឥកុោឥ                                                 
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ករែីសិកា 

កឣមឧឝីិសណថុ េះសណាថ ឦអអិឧឌណរគូគង្ហវ ឦកុោឥរៅជឞសវ 

ររីោឞវិឞបឞ័ឤអវ ីលេះថ្ដឦររូឧរសឣូឦ? 

ឡ័រ៌ោឞររូឧរសឣូឦរៅចុងសញ្ចសម់្ឞឧគគសិ្កា។ សនាធ ស់ឣក ៦ ឞិង ១២ ថ្ ររកាឤឣក រឤងីឞឹងោឞកាឥសណថុ េះសណាថ ឦត្តឣោឞ
ឣថងរវៀរ សនាធ ស់ឡីសញ្ច ស់ឧគគថ្ណនា ំរដីឣផរីឣីឦថាររី គររោងបាឞចាស់រហថីឣរកីររឡងីសរណថី ឥៗរ្ឤីឬរៅ ឞិង ថាររីោឞឧសស្គគអវី
 លេះស្រោសរ់គូគង្ហវ ឦ។  

ររីរឡឦណាររូឧរសឣូឦវិឞបឞ័ឤ? (ារឥឿឤៗស៉ាុនាម ឞដង?) 

វិឞបឞ័ឤររូឧរសឣូឦរៅកបុងឧគគសណថុ េះសណាថ ឦត្តឣោឞស្ថីអំឡីឧឌណឞភាឡម្ឞកាឥអអិឧឌណកឣមឧឝីិ។ ស្ឥុសឣក គឺរឝវីរឡងី៣ដង សនាធ ស់ឣក 
៣ ឞិង ៦ ឞិង ១២ ថ្ ។  

ររីវិឞបឞ័ឤឞឹងររូឧរសឣូឦរោឤឥរសៀសណា? (ឧឝីិសាហ្គស្ថ) 

កំឥងស្ំណួឥ កាឥស្ោភ ស្ឞ៍ ឞិងកាឥស្ធង់ឣរិរៅរឦីរគូគង្ហវ ឦ សនាធ ស់ឣក ជសួាឣឤួរកុឣរគូគង្ហវ ឦ សនាធ ស់ឡី ៣ ឞិង ៦ ឞិង ១២ថ្  
រដីឣផថី្ស្វងឤឦ់ឡីកាឥឦំបាករហសងៗ ថ្ដឦរាងំស្ធេះឡកួរគឣិឞឲ្យចាស់រហថីឣគររោង ឞិង ថ្ស្វងឤឦ់អំឡីកថ្ឞលងថ្ដឦឡកួរគររូឧកាឥ
ជំឞឤួ។  ឡ័រ៌ោឞរឞេះឞឹងររូឧបាឞសញ្ជ ក់ ត្តឣឥឤៈកាឥស្ួឥស្ោជិករកុឣជំឞំុរៅកបុងស្្គឣឞ៍ឥសស្់ររ់។ 

ររីឞឥណាឞឹងរសឣូឦវិឞបឞ័ឤ ឞិងរាឤកាឥណ៍អំឡីវា? 

សុគគឦិក EFC CC។ 

ររីវិឞបឞ័ឤឞឹងររូឧឧភិាគរោឤឥរសៀសណា? 

សុគគឦិក ឞិងអបករគស់រគងម្ឞEFC CC ឞឹងអងគុឤរឣីឦឡ័រ៌ោឞថ្ដឦរសឣូឦបាឞាឣឤួរប ។ ររីកាឥសងវឹកសងវឹឞឡិរបាឞជឤួដឦ់រគូ
គង្ហវ ឦថ្ដឥឬរវ? ររីោឞចណុំច វេះចរនាល េះអវី លេះ ថ្ដឦគឥួថ្រសញ្ចូ ឦ? ររីសុគគឦិក EFC CC អាចហថឦជំ់ឞឤួរគស់ររឞ់ដឦ់រគូ
គង្ហវ ឦ រដីឣផឲី្យឡកួររ់អាចអអិឧឌណគររោងឥសស្់ឡកួររ់បាឞឦអថ្ដឥឬរវ? ររីរៅោឞ វេះចរនាល េះថ្ដឥឬរវ? 

ររីឞឥណា លេះឞឹងររសីរបាស់្វិឞបឞ័ឤ? (ថាប ក់រគស់រគង អបកពាក់ឡ័ឞន ារដីឣ) 

វិឞបឞ័ឤ ឞឹងររូឧររសី រោឤអបកពាក់ឡ័ឞនទងំអស់្ (រគូគង្ហវ ឦ ឞិង ថាប ក់រគស់រគង) រដីឣផកំីណរ់អំឡីឥរសៀសថ្ដឦកុោឥកំឡុងថ្រវវឦួ
បាឞជំឞឤួ ឞិង អំឡីឥរសៀសថ្ដឦរឝវីឲ្យឧគគសណថុ េះសណាថ ឦបាឞរសរសី្ឥរឡងី។ 
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លំហារ ់

ចូឥសំរឡញចរនាល េះខ្ងររកាឣ៖ 

រសឡ័ឞនររួរឡិឞិរយថ្ដឦោឞរសសិ្វនភាឡ អារស័្ឤរឦី     ថ្ដឦស្ឥរស្ឥបាឞចាស្់ោស្់។ 
ឧទ្ឥណ៍ លេះថ្ដឦសង្ហា ញឡីសុ្ចចឞកឥឣូឦោឌ ឞ អាចាអវីឣឤួថ្ដឦថ្ហអករឦី      
    ឞិង ស្រោសក់ឣមឧឝីិថ្ដឦរផ្លថ ររឦីរឡេះរគិស្ថ ាឡិរស្ស្ ឧរទុសណំង   
  រដីឣផកំីណរ់ឡីភាឡឥកីចររឣីឞរៅកបុងគររោង។ កាឥររួរឡិឞិរយរៅរឦីគររោង គឺា   
   ថ្ដឦសឞថ ឞិង      ម្ឞឡ័រ៌ោឞ រដីឣផរីបាកដថា 
គររោងកំឡុងថ្ររឆព េះរៅកាឞ់ររឦរៅឥសស់្ លួឞ។ រសឡ័ឞនររួរឡិឞិរយ គឺា      .
រ្ឤីគឥួថ្រសរងករីរឡងីកបុងអំឡុងរឡឦថ្ហបកឣឤួម្ឞ     ឥសស្់ថ្ហឞកាឥគររោង។ លឧកិា
ឥសស្គ់ររោង គឥួថ្រឆលុេះសញ្ច ងំ     ភាគឥឤម្ឞកាឥចំណាឤរៅរឦីកាឥររួរឡិឞិរយ ឞិង 
កាឥវាឤរម្ឣលគររោង។ រឦីស្ឡីរឞេះរវៀរ រសឡ័ឞនឡិឞិរយថ្ដឦោឞរសសិ្វនភាឡ ឞឹងជឤួអបក    ម្ឞ
កឣមឧឝីិឥសស់្អបក ឞិង អាចររសីរបាស្់បាឞ រដីឣផកីាឥស្ររឣចចិរថរៅរឡឦខ្ងឣុ ។  

សំែួរពិភាកា 

១.  ររីអបកឤឦ់បាឞអវី លេះអំឡីកាឥររួរឡិឞិរយ? 

២.  សូ្ឣឲ្យឧទ្ឥណ៍យ៉ា ងរហ្គចណាស់្ចំឞឞួ៣អំឡីស្កឣមភាឡររួរឡិឞិរយ។ ររីោឞរសរអវម្ឞស្កឣមភាឡររួរឡិឞិរយអវី លេះ ថ្ដឦ
អបកបាឞររសីរបាស់្រៅកបុងគររោងឥសស់្អបក? 

៣.  ររីកាឥររួរឡិឞិរយ ឞិងកាឥឥឦឹំក អាចជឤួឲ្យអបកកាឞ់ថ្រោឞរសសិ្វនភាឡរៅកបុងកាឥង្ហឥឥសស់្អបកាឣឤួកុោឥបាឞរោឤឥរសៀស
ណា? ររីចរឣលឤីអវី លេះ ថ្ដឦអបកឞឹងហថឦ់ជូឞឣឞុស្សោប ក់ ថ្ដឦគិរថា កាឥររួរឡិឞិរយ គឺាកាឥ ជេះខ្ជ ឤរឡឦរឧោឞិងឝឞធាឞ
ាររចីឞ  រ្ឤីវាគឥួថ្រចំណាឤរឝវីកាឥរោឤផ្លធ ឦ់ាឣឤួកុោឥឧញិ រសរសី្ឥាង? 

៤.  ររីោឞសុ្ចចឞកឥអវី លេះ ថ្ដឦអបកររសីរបាស់្ រដីឣផរីរួរឡិឞិរយរឣីឦថាររីគររោងឥសស់្អបកកំឡុងថ្រោឞកាឥឦូរោស់្ថ្ដឥឬអរ់? 
រសសិ្ឞរសីអបកឣិឞទឞ់ោឞ ររីោឞសុ្ចចឞកឥរសរអវណា លេះ ថ្ដឦអបកគឥួថ្រររសីរបាស់្? (សូ្ឣកំុរអលចសញ្ចូ ឦ QQT)។ 

  



   រស្ៀឧរៅឡិឝីកាឥកុោឥ                                                 
   

ទពំរ័ | 55 

 

ស្កឣមភាឡ 

ខ្ងររកាឣរឞេះ គឺាសុ្ចចឞកឥអំឡីភាឡរាគជឤ័ស្រោស់ឣជឈឣណឍ ឦររំវកាឥអស់ឥរំគិស្ថសឥស័ិ្វ។ ស្រោសចំ់ណុចឞីឣឤួៗ សូ្ឣគិរ
អំឡីរសរអវម្ឞឡរ័៌ោឞ ថ្ដឦអបកររូឧរសឣូឦ រដីឣផីស្ររឣចត្តឣសុ្ចចឞកឥ។   ររីអបកឞឹងរសឣូឦឡ័រ៌ោឞរោឤឥរសៀសណា? ររីសុ្ចច
ឞកឥអាចរឝវីឲ្យរសរសី្ឥរឡីងបាឞថ្ដឥឬរវ? រោឤឥរសៀសណា? 

សុ្ចចឞកឥ ឡរ័ោ៌ឞថ្ដឦររូឧកាឥ ររីរឤងីឞឹងរសឣូឦឡរ័ោ៌ឞរនាេះរោឤឥរសៀសណា? 

ឪឡុកោថ ឤឞិយយថា ោឞកាផ្លល ស់្សថូឥរៅ
កបុងជីឧរិកូឞឥសស្ឡ់កួរគ។ 

  

កុោឥរាឤកាឥណ៍អំឡីកាឥផ្លល ស់្សថូឥរៅកបុង
ឥឥយិសល ឞិង ស្ឣិវនិហឦឥសស់្ឡកួរគ។ 

  

ឪឡុកោថ ឤដម្វរវៀរ ចង់ចុេះរមម េះចូឦ
រឥៀឞស្រោស់កូឞឥសស្់ឡកួរគ 

  

រគូសររងៀឞរាឤកាឥណ៍ថា ោឞកាឥផ្លល ស់្សថូឥ
រៅកបុងកុោឥ 

  

ចំឞឞួឧរថោឞឥសស់្កុោឥរៅកបុងស្កឣមភាឡ
ឣជឈឣណឍ ឦ 

  

ចំឞឞួរអញៀឧបាឞរកីឞរឡងី   
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សេសរៀនទី១០៖ ស ើស ើខអាចរ  ួពិនិ យសលើវឌ្ឍនភាពរប ក់មុារសៅកែខុគសរមាខរប ់
ស ើខបានសោ រសបៀបណា? 

រស្ចកថសី្រងខស 

 រ្រុអវីបាឞារឤងីគឥួថ្រររួរឡិឞិរយរឦីឧឌណឞភាឡឥសស់្កុោឥរៅកបុងគររោងឥសស់្រឤងី? 
 ររីរឤងីអាចររួរឡិឞិរយកុោឥឞីឣឤួៗបាឞរោឤឥរសៀសណា? 
 ររីោឞឣរឝោបាឤអវី លេះ រដីឣផកីរ់រត្តឡីឧឌណឞភាឡឥសស្់កុោឥ? 

 

រ្រុអវបីាឞអបកររូឧររួរឡិឞិរយរឦីឧឌណឞភាឡឥសស្កុ់ោឥឞីឣឤួៗរៅកបុងគររោងឥសស្អ់បក? 

រៅកបុងរស្ៀឧរៅ ឦូកា ២៖៥២ រឤងីឥករ ញី គឣពីឥឣឤួ ថ្ដឦសង្ហា ញអំឡីចំណាស់អាឥឣមណ៍យ៉ា ងខ្ល ងំឥសស់្រឡេះចំរពាេះកាឥឥកី
ចររឣីឞឥសស្់រឡេះសុរត្តរវង់។  គឣពីឥបាឞថ្ចងថា ”រឡេះរឤស្ ូោឞឧឤ័ឥកីចររឣីឞរឡងី រ្ឤីោឞរបាាញ កាឞ់ថ្រវាងម្ឧ ាវីរស់រឡេះ
្ឫវ័ឤរឡេះាោច ស្់ ឞិង ាវីរស់ចិរថឣឞុស្សហងទងំឡងួ។”  គឣពីឥរឞេះហថឦ់ឲ្យរឤងីឞូឧរ្រុហឦដ៏ឦអឣឤួ រដីឣផឲី្យ រឤងីឡិឞិរយ
រឣីឦកុោឥឞីឣឤួៗរៅកបុងគររោងឥសស់្រឤងី រដីឣផធីានាថា ឡកួរគកំឡុងថ្រឥកីចររឣីឞដឦ់ស្កាថ ឞុឡឦថ្ដឦរឡេះាោច ស្់បាឞ
រសទឞឲ្យ។ 

រឤីងចងឲ់្យកុោឥទងំអស់្ឥកីចររឣីឞ ោឞឦកខណៈដូចរឡេះរឤស្ ូ។ រគសក់ឣមឧឝីិទងំអស់្ ថ្ដឦរឤីងជឤួ យ៉ា ងរហ្គចណាស្់ោឞ
សឞួស្ោស្ភាឡ។ របាាញ  អារស័្ឤរៅរឦីគំឞិរហថួ ចរហថីឣម្ឞកាឥអស់ឥ ំ(ឬ កាឥសិ្ការឥៀឞសូ្ររ) ឞិង កាឥសណថុ េះសណាថ ឦអំឡីគុណ
រម្ឣលរឡេះគឣពីឥ កាឥសាគ ឦ់ ុស្ររូឧ កាឥឧឞិិចេ័ឤ ឞិង កាឥស្ររឣចចិរថថ្ដឦរសកសរោឤរបាាញ  ថ្ដឦោឞឣូឦោឌ ឞរចញឡីររឦកាឥណ៍
រឡេះគឣពីឥឥ។ គុណរម្ឣលជីឧរិឥសស់្រឤីង ទក់វងឞឹងកាឥឥកីចររឣីឞទងំថ្ហបកសុ្ ភាឡ ឞិង ឥូសកាឤ។ កាឥរស់រឡេះ្ឫវ័ឤរឡេះ គឺា
កាឥឥកីចររឣីឞខ្ងរឡឦឹងឧញិ្ដ ណឥសស់្រកមងៗ។ កាឥោឞវំនាក់វំឞងឦអាឣឤួឣឞុស្ស សំ្រៅរៅរឦីកាឥអអិឧឌណខ្ងស្ងគឣ ឞិង កាឥ
ឥកីចររឣីឞខ្ងស្ឣរទភាឡ រដីឣផីកសាងវំនាក់វឞំង ឞិងោឞអឞថឥកឣមាឣឤួឣឞុស្សដម្វរវៀររោឤភាឡស្ឣឥឣយ។ កាឥឥឡឹំងវុក 
ឞិង រស្ចកថីអឝិសាឌ ឞឥសស់្រឤីង គឺថា រគស់កុោឥថ្ដឦរឤីងរឝវីកាឥាឣឤួ ឞឹងឥកីឦូរោស់្រៅកបុ ងចំណុចទងំសឞួរឞេះ។19 

 

ររីរឤងីអាចររួរឡិឞិរយកុោឥោប ក់ៗបាឞរោឤឥរសៀសណា? 

ោឞរសរអវម្ឞកាឥររួរឡិឞិរយសំ្ខ្ឞ់ៗចំឞឞួ៣ ថ្ដឦរឤងីអាចររសី៖ 

 កាឥឧភិាគសញ្ា ៖ រឞេះគឺាកាឥថ្ស្វងឥកវិឞបឞ័ឤឣូឦោឌ ឞ ឬចំណុចចាស់រហថីឣ ររីកុោឥោឞចំរណេះដឹង សាទ ឞភាឡ ឬកាឥឡិរអវី
 លេះ រៅរឡឦថ្ដឦនាងបាឞចូឦឥឣួកបុងកឣមឧឝីិឥសស់្រឤងីដំសូង? ឧទ្ឥណ៍៖ រឣីឦអំឡីករឣិរចំរណេះដឹងម្ឞកាឥអាឞ
ស្រោស់កាឥចុេះរមម េះចូឦកឣមឧឝីិអកខឥកឣម។ 

 កាឥកណំររ់រឦរៅ៖ រឞេះគឺាកាឥកំណរ់ររឦរៅថ្ដឦកំឡុងសឞថ ឞិង រឝវកីាឥវាស់្ថ្ឧងរឦីឧឌណឞភាឡ រដីឣផកំីណរ់ររឦ
រៅលមី។  ររីអបកចង់រ ញីរកមងៗឥកីចររឣីឞរៅរឦីថ្ហបកអវី អំឡុងរឡឦថ្ដឦររ់ចូឦឥឣួកបុងកឣមឧឝីិឥសស់្អបក? ឧទ្ឥណ៍៖ 
កាឥកំណររ់រឦរៅឣឤួ ឬ ឡីឥ រដីឣផឲី្យកុោឥសថូឥឡីកាឥអាឞករឣិរ១ រៅកាឞ់កាឥអាឞករឣិរ២ កបុងកឣមឧឝីិអកខឥកឣម ឞិង កាឥ
ររួរឡិឞិរយរឣីឦថាររីររ់បាឞស្ររឣចររឦរៅរនាេះថ្ដឥឬអរ់។ 

                                                 
19 Brewster (2010) 
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 ស្ឥសុរស្ចកថ៖ី រឞេះគឺាករឣិរម្ឞកាឥឥកីចររឣីឞ ថ្ដឦបាឞស្ររឣចរៅចុងសញ្ចស់ម្ឞរឡឦកណំរ់ ឬរៅចុងសញ្ចស់ម្ឞ
គររោង។  ររីកុោឥបាឞស្ររឣចររឦរៅឥសស្់ររ់ថ្ដឥឬរវ? ឧទ្ឥណ៍៖ ររីររ់បាឞឥកីចររឣីឞឡីករឣិរ១រៅករឣិរ
២រោឤរាគជឤ័ថ្ដឥឬរវ? រ្រុអវីបាឞារាគជឤ័? ឬរ្រុអវីឣិឞរាគជឤ័? 

ត្តឣឥរសៀសសុរាណ កាឥឥកីចររឣីឞឥសស្់កុោឥ ារឥឿឤៗ ររូឧបាឞករ់រត្ត រោឤឣឞុស្សឝំ ថ្ដឦបាឞចូឦឥឣួរៅកបុងដំរណីឥកាឥ។ ា
ឞិចចកាឦ កាឥរសឣូឦវិឞបឞ័ឤអំឡីកុោឥ ស្ទិររៅររកាឣកាឥរគស់រគង ឬឧឝីិសាហ្គស្ថថ្ដឦោឞសវោឌ ឞររឹឣររូឧ ដូចាកាឥរឝវីររស្ថ។  

 រកមងរសី្ ១៣ឆប  ំម្ រា៉ា រូ បាឞចុេះរមម េះចូឦឥឣួកឣមឧឝីិអអិឧឌណកុោឥ រដីឣផីរឦីកកឣពស់្ដឦ់ស្កឣមភាឡកីឡាស្រោសកុ់ោឥ
ថ្ដឦឞឹងសររងៀឞអំឡីកាឥរឝវីកាឥារកុឣ កាឥស្្កាឥរប  ឞិងជនំាញរឦីរាងកាឤ។ វិដឌភាឡឣឤួម្ឞកាឥររួរឡិឞិរយ ឞិងកាឥវាឤរម្ឣល
អំឡីឧឌណឞភាឡឥសស្សិ់្កាខ កាឣ គឺររូឧវាស់្ថ្ឧងឡីចោៃ ឤ ថ្ដឦកុោឥអាចរោរបាឞឡីថ្ សសនាធ រ់ឣឤួរៅកបុ ងឥរខថ  ាច់។ ស្រោស់
ររឦសំណងម្ឞកាឥររួរឡិឞិរយ រៅរឡឦថ្ដឦនាងបាឞចូឦឥឣួរៅកបុ ងកាឥរសករួ ម្ រា៉ា រូោឞឱកាស្ឣឤួ រដីឣផីដឹងឡីចំង្ហឤថ្ដឦ
នាងអាចរោរបាឞ។ រកមងរសី្ទងំអស់្ ថ្ដឦោឞអាឤុឡី១២ រៅ១៥ឆប  ំឞឹងចូឦឥឣួកបុ ងកាឥរសករួរនាេះ។ រទេះសីាយ៉ា ងណាក៏
រោឤ ម្ រា៉ា រូ រឝវីឣិឞបាឞឦអរៅឥរស្ៀឦរនាេះរវ។ រសសិ្វនភាឡម្ឞកាឥរសករួឥសស់្នាង បាឞជសួសញ្ា  រោឤសាឥថ្រនាងឣិឞបាឞញុាំ
រគស់ររឞ់ ឣុឞរឡឦថ្ដឦនាងចូឦរសករួ។ រៅម្លៃឡិរស្ស្រនាេះ នាងអស់្កោល ងំ ឞិង ររស្កឃ្លល ឞ។  រទេះសីាយ៉ា ងណាក៏រោឤ 
អបកដឹកនាឥំសស់្នាងបាឞឡិភាការប  ររីនាងោឞអាឥឣមណ៍យ៉ា ងណា សនាធ ស់ឡីនាងឣិឞបាឞរឦងឦអ ដូចារកមងរសី្ដម្វ។ រោឤសាឥ
ថ្រអបកដឹកនាឥំសស់្នាងាអបកសាថ ស់រោឤឤកចិរថវុកោក់ ដូរចបេះ ឡកួរគអាចថ្ស្វងឤឦ់ឡីម្ រា៉ា រូ ថា នាងឣិឞបាឞញុាអំវីរសាេះរឡីឤ
រៅម្លៃរនាេះ ដូរចបេះ ឡកួរគក៏ឲ្យអាហ្គឥនាង រដីឣផីសរងកីឞកោល ងំ ឞិងហថឦ់អាហ្គឥជីឧារិថ្ដឦចាបំាច់ដឦ់រាងកាឤឥសស្់នាង។ ររកាឤ
ឣក រៅកបុ ងកឣមឧឝីិរនាេះ ម្ រា៉ា រូបាឞស្ម័រគចិរថរសករួឣថងរវៀរ រ្ីឤអបកដឹកនាបំាឞររសីឦវនហឦម្ឞកាឥរោរចោៃ ឤឆៃ ឤឥសស្់នាង

រដីឣផីករ់រត្តអំឡីកាឥឥកីចររឣីឞឥសស្់នាង។ 

រៅកបុងឧឝីិសាហ្គស្ថររួរឡិឞិរយ ោឞកាឥវាស់្ថ្ឧងរិចរចួអំឡីកាឥចងចា ំ ឬឡ័រ៌ោឞឣូឦោឌ ឞអំឡីកាឥង្ហឥ។ ហធុឤរៅឧញិ វាទក់វងររចីឞ
ឞឹងដំរណីឥកាឥម្ឞកាឥរសឣូឦឡ័រ៌ោឞអំឡីកុោឥ។ អស្ថុត្តងអំឡីកាឥឥកីចររឣីឞឥសស្់កុោឥ អាចរសឣូឦបាឞកបុងរឡឦឣឤួ ថ្ដឦោឞ
ភាឡាស់ោស់ ឞិង ាក់ថ្ស្ថង រដីឣផកីរ់រត្តអំឡីឧឌណឞភាឡ ឞិង កាឥឥកីចររឣីឞរៅកបុងគររោងឥសស់្អបក។ ារឥឿឤៗ ឧឝីិសាហ្គស្ថទងំ
រឞេះ ររូឧបាឞចារ់វុកថាោឞភាឡឡិររបាកដាង៖ 

 កាឥររួរឡិឞិរយរឣីឦហឦិរហឦ  ៖ កុោឥសរងកីរឞូឧឦវនហឦ ដូចា សិ្ឦផៈ ឬក៏កាឥស្ំថ្ដងរោខ ឞអំឡីអវីឣឤួ ថ្ដឦនាងកំឡុង
រឥៀឞរៅកបុងគររោង។ 

 កាឥររួរឡិឞិរយសាប ម្ដ៖ កុោឥសង្ហា ញឞូឧជំនាញ (ឧទ្ឥណ៍ កុោឥសង្ហា ញដឦ់រកុឣអំឡីឥរសៀសរឝវីអនាឣ័ឤវឹករោឤោឞ
សុ្ឧរទិភាឡ។) 

 កាឥវាស់្ថ្ឧងឡីស្ឣរទភាឡកាឥង្ហឥ៖ កុោឥឥកាវុកសាប ម្ដដ៏ោឞអរទឞ័ឤ ថ្ដឦឆលុេះសញ្ច ងំអំឡីកិចច ិរ ំរសឹងថ្រសង ឧឌណឞភាឡ 
ឬស្ឣិវនិហឦឥសស់្នាងរៅកបុងថ្ហបកឣឤួ ឬររចីឞ (អារស័្ឤរឦីសឥសិវម្ឞគររោងឥសស់្អបក)។ ហឦិរហឦ ឞិងកិចច ិរ ំ ក៏
ាថ្ហបកឣឤួម្ឞសាប ម្ដឥសស្់កុោឥហងថ្ដឥ។ សាប ម្ដថ្ដឦរគបាឞសរងកីររឡងី ររូឧបាឞឥកាវុករៅកបុងរសអស់ឡិរស្ស្ កាសូស 
ារដីឣ រដីឣផសីថ្ឞទឣ ឞិង ករ់រត្តវុកអំឡីឧឌណឞភាឡឥសស់្កុោឥ។ (ឧទ្ឥណ៍ ជំនាញរឝវីឣ៉ាូរូឥសស់្កុោឥ អាចររូឧបាឞឥកា
វុកាឯកសាឥ ត្តឣឥឤៈកាឥគូឥឥសូភាឡឥសស់្សុគគឦរនាេះចាស់ឡីរដីឣឆប  ំឞិង គូឥឣថងរវៀររៅចុងឆប ។ំ)  

 កាឥររួរឡិឞិរយរឦីគររោងថ្ហបកសុ្ ភាឡ ឞិងកឣមឧឝីិរគស់រជុងររាឤដម្វរវៀរ វាោឞឦកខណៈ ុស្រប  អារស័្ឤរឦី
រសរអវម្ឞគររោងថ្ដឦអបកចូឦឥឣួ។ 



កាឥរឥៀសចំ កាឥរររួឡិឞរិយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលគររោង 
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 កាឥស្រងកររឣីឦ៖ រឤងីអាចស្រងកររឣីឦរៅរឦីឥឥយិសល កាឥរសរឡឹរថ ារដីឣ កបុងកំឡុងរឡឦឣឤួ។ ឯកសាឥរឞេះ ោឞ
វរឣង់ាសញ្ជ ី កាឥសញ្ចូ ឦកំណរ់រ្រុរសចាមំ្លៃអំឡីឥឥយិសលឥសស់្កុោឥ។ 

វាឡិរាសំ្ខ្ឞ់ ថ្ដឦររូឧឡិចាឥណាអំឡីឥរសៀសថ្ដឦកុោឥអាចចូឦឥឣួ ឞិង ោឞភាឡោច ស់្កាឥរឦីរសរអវម្ឞដំរណីឥកាឥវាឤរម្ឣលរឞេះ 
រសសិ្ឞរសីវាស្ឣឥឣយ។ 

មរើោនវធីិស្គ្សតណាខលះ មែើមបកីររ់ត្ថមៅមលើភាពរកីចមរមើនរបស់កុោរ? 

វាាសំ្ខ្ឞ់ ថ្ដឦរឝវីឥបាឤកាឥណ៍ឡិររបាកដ ឞិង កំណរ់រត្តរសចាមំ្លៃ (ារឥឿឤៗ ររូឧបាឞររសីរបាស់្ រដីឣផកីរ់រត្តអំឡីឥឥយិសល) 
សញ្ជ ីររួរឡិឞិរយកាឥង្ហឥ សាប ម្ដ ឯកសាឥ ត្តឣឥឤៈកាឥអរងករអំឡីភាឡឥកីចររឣីឞឥសស់្កុោឥោប ក់ៗ រោឤអារស័្ឤរឦីសឥសិវឥសស់្  
អបក។ ឯកសាឥទងំរឞេះ ក៏អាចឤកឣកររសីរបាស់្ រដីឣផរីឝវីអឞថឥកឣមាឣឤួឞឹងអបករឣីឦថ្លកុោឥ ឞិងរឝវីា “ឥូសលរ” ម្ឞកាឥឥកីចររឣីឞ
ឥសស្កុ់ោឥហងថ្ដឥ។ ារឥឿឤៗ វាោឞឞូឧសញ្ជ ីត្តឣោឞកាឥង្ហឥ រដីឣផកីរ់រត្តអំឡីកាឥអអិឧឌណថ្ហបករាងកាឤឥសស់្កុោឥ។ ខ្ងររកាឣ
រឞេះគឺាឧទ្ឥណ៍អំឡីឧរទុសំណងឣឤួចំឞឞួ (milestone) ថ្ដឦអាចសញ្ចូ ឦរៅកបុងសញ្ជ ីកាឥង្ហឥស្រោស់កុោឥោឞអាឤុរបាឆំប ។ំ 

 កាឥឦូរោស់្ចឦនាសាច់ដំុ (large motor skills)៖ អាចឈឥរជីងោខ ងស្រោសរ់ឡឦ ៣ ឞិង ៤ ឧនិាវី។ 
 អាច្ក់ រោរ រឡងី រផ្លល េះ រោឤរជីងឣឤួ ឬឡីឥ។ 
 អាចចាស់ ឞិង របាេះបាឦ់ឝំ។ 
 អាចរដីឥ ឞិង ឥរ់រោឤររសីចឦនាឥឣួ។ 

រៅរឡឦថ្ដឦអបកររួរឡិឞិរយរឣីឦឡីភាឡឥកីចររឣីឞឥសស្កុ់ោឥោប ក់ៗរៅកបុងគររោងឥសស្់អបក កាឥរឞេះឞឹងជឤួអបកដឹងឡីករឣិរម្ឞ
រសសិ្វនភាឡ ថ្ដឦស្កឣមភាឡឥសស្់អបកកំឡុងថ្រជឤួដឦ់កុោឥឲ្យោឞកាឥអអិឧឌណ ឞិង ស្ររឣចររឦរៅ ថ្ដឦអបកបាឞកំណរ់។  
ឡ័រ៌ោឞគឥួថ្រជឤួដឦ់កាឥស្ររឣចចិរថរៅម្លៃអនាគរអំឡីស្កឣមភាឡម្ឞគររោងឥសស្់អបក។ វាក៏ឞឹងជឤួអបកឲ្យសាគ ឦ់ឡីរកមងៗថ្ដឦ
ររូឧកាឥកាឥឤកចិរថវុកោក់សថ្ឞទឣ  ឬ រកមងៗណាថ្ដឦឣិឞសូ្ឧាោឞកាឥឥកីចររឣីឞ រោឤសាឥថ្ររ្រុហឦរហសងៗ។ 
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ករែីសិកា 

អងគកាឥដ៏រូចឣឤួរៅកបុងរំសឞ់អាសីុ្អារគបឤ ៍ បាឞវវឦួកុោឥឡិកាឥភាឡាររចីឞនាក់ ថ្ដឦរគបាឞថ្ណនាឣំកកាឞ់ឣណឍ ឦកុោឥ
កំរពាឥសស្់ឡកួរគ។ ឡកួរគចង់រឝវីកាឥសិ្កាឡីកុោឥ រដីឣផថី្ស្វងឤឦ់ឡីឥរសៀសថ្ដឦឡកួរគអាចរឝវីកាឥយ៉ា ងោឞរសសិ្វនភាឡាឣឤួ
កុោឥទងំរនាេះ។  

ដូរចបេះ ឡូករគបាឞសរងកីរឧឝីិសាហ្គស្ថឣឤួម្ឞកាឥស្ធង់រឣីឦស្ឣរទភាឡឥសស់្កុោឥ រដីឣផឲី្យដឹងថា កុោឥ លេះអាចឥកីចររឣីឞដឦ់ករឣិរ
ឣឤួ រ្ឤីឡកួរគឣិឞអាចឥកីចររឣីឞរឦីស្ឡីរឞេះរឡឤី។  ឡកួរគបាឞថ្ស្វងឤឦរ់ ញីថា ស្ឣរទភាឡទងំរឞេះោឞកាឥពាក់ឡ័ឞនរប
រៅឧញិរៅឣក ឧទ្ឥណ៍៖ កុោឥថ្ដឦអាចរៅសងគឞ់បាឞ គឺរបាកដាអាចសរនាធ ឥសង់រោឤ លួឞឯងបាឞ។ ខ្ងររកាឣរឞេះ គឺា
ស្ឣរទភាឡឣឤួចំឞឞួ ថ្ដឦររូឧរឝវីកាឥសិ្កា៖  

១. ស្ឣរទភាឡរដីឥរៅឧញិរៅឣកបាឞ៖ 

ក. អាចវាឥរោឤគូល 
 . អាចរដីឥរោឤោឞអបកជឤួ 
គ. អាចរដីឥរោឤរឈរីចរ់ 
 . អាចរដីឥរោឤ លួឞឯង 

២. ស្ឣរទភាឡចិញ្ច ឹឣ លួឞឯង៖ 

ក. ររូឧកាឥអបកដម្វជឤួសញ្ចុ កបាឤ 
 . អាច្ូស លួឞឯង រោឤររសីសាល សរពាឡិរស្ស្ 
គ. អាច្ូស លួឞឯង រោឤររសីសាល សរពា ឞិងស្ឣ រោឤឣិឞោឞអបកជឤួ 

៣. ស្ឣរទភាឡកបុងកាឥរដីឥរៅសងគឞ់៖ 

ក. ររូឧរស្លៀករខ្វឹករនាឣរគស់រឡឦរឧោ 
 . ររូឧរស្លៀករខ្វឹករនាឣរៅរឡឦឤស់ ស៉ាុថ្ឞថ ររូឧកាឥសង្ហា ញរបាស់រៅសងគឞ់រៅរឡឦម្លៃ 
គ. ដឹងរឡឦថ្ដឦចង់រៅសងគឞ់ ស៉ាុថ្ឞថ ររូឧនារំៅសងគឞ ់
 . អាចរៅសងគឞ់រោឤឣិឞោឞអបកជឤួ 

៤. ស្ឣរទភាឡកបុងកាឥអាឞ៖ 

ក. ចូឦចិរថរឣីឦរស្ៀឧរៅឥូសភាឡ រ្ឤីចាស់រហថីឣអាឞ 
 . សាគ ឦ់ថាឥូសភាឡណារំណាងឲ្យអវី រសសិ្ឞរសីសួ្ឥ 
គ. អាចអាឞពាកយឝឣមត្តរោឤ លួឞឯង រោឤោឞអបកជឤួ 
 . អាចអាឞរោឤ លួឞឯង 

៥. ស្ឣរទភាឡរសរឡឹរថកាឥឦអរៅកាឞ់អបកដម្វរវៀរ៖ 

ក. ញញឹឣោក់កុោឥ ឞិង ឣឞុស្សឝដំម្វរវៀរ រៅរឡឦឡកួរគោឞអាឥឣមណ៍បាក់វឹកចិរថ 
 . ឞិយឤពាកយរឦីកវឹកចិរថ រៅរឡឦឡកួរគោឞអាឥឣមណ៍បាក់វឹកចិរថ 
គ. ជឤួកុោឥដម្វរវៀរ រោឤកាឥសាថ ស់ឡកួរគ 
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៦. ស្ឣរទភាឡស្ឥរសី្ឥររឣកីងរឡេះាោច ស់្រោឤសវចំរឥៀង៖ 

ក. ញញឹឣរឡឦដឦ់រោ៉ា ងថាវ ឤសងគំ 
 . ោឞអាឥឣមណ៍ឥរំអីស រ្ឤីវេះម្ដ រៅរឡឦោឞកុោឥរៅជំុឧញិររចៀងស្ឥរសី្ឥររឣកងីរឡេះ 
គ. អាចររចៀងស្ឥរសី្ឥររឣកីងរឡេះ (រទេះរសី ររចៀងឣិឞររូឧសវរអលង ឬ ុស្ចង្ហវ ក់ក៏រោឤ) 
 . ចូឦឥឣួររចៀងាឣឤួកុោឥដម្វរវៀរ 

សនាធ ស់ឡីឡកួរគបាឞសិ្ការៅរឦីកុោឥរ្ឤី ឡកួរគថ្ស្វងឤឦ់រ ញីថា កុោឥ លេះររូឧកាឥជំឞឤួឡីអងគកាឥដម្វរវៀរ ថ្ដឦោឞ
ជំនាញរឝវីកាឥាឣឤួកុោឥឡិកាឥ ដូរចបេះ រគអាចរឝវីកាឥសិ្កាកាឞ់ថ្រឣ៉ារ់ចរ់អំឡីកុោឥឡិកាឥ រ្ឤីហថឦ់ជំឞឤួដឦ់កុោឥ រដីឣផឲី្យឡកួ
រគអាចោឞចឦនា រចេះស្ោអ រ លួឞ ឞិង រចេះញុារំោឤ លួឞឯង។  
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លំហារ ់

ចូឥសំរឡញកបុងចរនាល េះខ្ងររកាឣ៖ 

កាឥអអិឧឌណ    ឥសស្់កុោឥ គឺោឞសាឥៈស្ំខ្ឞណ់ាស់្។ កុោឥឦូរោស់្ខ្ងថ្ហបកស្រិសញ្ដ  ឥូស
រាងកាឤ វំនាក់វំឞងស្ងគឣ ឞិង ខ្ងរឡឦឹងឧញិ្ដ ណ។ រៅរឡឦថ្ដឦររួរឡិឞិរយរឦីភាឡឥកីចររឣីឞឥសស់្កុោឥរៅកបុងគររោង
ឥសស់្អបក អបកគឥួថ្រចាថំា ោឞឧឝីិាររចីឞ រដីឣផរីរួរឡិឞិរយ ឞិង វាឤរម្ឣល ឥូឣទងំឧឝីិសាហ្គស្ថឣូឦោឌ ឞទងំឡីឥ។ ឧឝីិសាហ្គស្ថទងំរឞេះ គឺ
ាឧឝីិសាហ្គស្ថថ្សសសុរាណ ឞិង ឧឝីិសាហ្គស្ថ      ។ កាឥឥកាឞូឧ  
 ស្រោសកុ់ោឥោប ក់ គឺាគំឥូម្ឞឧឝីិឆល ស់្រប ម្ឞកាឥររួរឡិឞិរយឞូឧកាឥឥកីចររឣីឞឥសស់្កុោឥ។ រៅកបុងកាឥររួរឡិឞិរយសាឣញ្ដ  វា
ឡិរាសំ្ខ្ឞ់ រដីឣផរីសឣូឦឡ័រោ៌ឞថ្ដឦររឹឣររូឧរៅររកាឣឦកខ ណឍ         រោឤឧឝីិ
សាហ្គស្ថ       ។ ោឞឞូឧឡ័រោ៌ឞាររចីឞរសរអវ រដីឣផជីឤួដឦ់កាឥររួរឡិឞិរយភាឡឥកីចររឣីឞ
ឥសស្់កុោឥ។ ោឞឡីឥម្ឞឡ័រ៌ោឞទងំរឞេះ គឺ    ឞិង     ។ 
កាឥររួរឡិឞិរយ ឞិង វាឤរម្ឣលថ្ដឦោឞរសសិ្វនភាឡម្ឞកុោឥាសុគគឦៗគឺចូឦឥឣួចំថ្ណក     
 អំឡីគររោង។ 

សំែួរពិភាកា 

១. រៅកបុងសឥសិវឥសស់្អបក ររីអបកររួរឡិឞិរយ ឞិង វាឤរម្ឣលកុោឥរៅកបុងកឣមឧឝីិឥសស់្អបកបាឞយ៉ា ងដូចរឣថច? ររីោឞឧឝីិសាហ្គស្ថអវ ី
 លេះ ថ្ដឦអាចរឝវឲី្យរាគជ័ឤ ឬក៏ឣិឞរាគជ័ឤរៅកបុងសាទ ឞភាឡឥសស់្អបក? 

២. សូ្ឣរស្ម្ឣរឣីឦថា កុោឥោប ក់រៅកបុងគររោងោឞសញ្ា ាកោ់ក់ណាឣឤួ ស៉ាុថ្ឞថ អបកឣិឞោឞជំនាញ ឞិង ស្ឣរទភាឡជឤួ
រកមងរនាេះយ៉ា ងោឞរសសិ្វនភាឡរឡឤី។ ររីកាឥររួរឡិឞិរយអាចជឤួអបកបាឞរោឤឥរសៀសណា? 

 កំណរ់រឣីឦថាររីរកមងរនាេះ ឡិរាោឞររឣូឧកាឥឡិរស្ស្ ត្តឣឥឤៈកាឥត្តឣោឞឞូឧកាឥឥកីចររឣីឞឥសស្់ររ់។ 
 ស្ររឣចចិរថរៅរឦីររឦរៅាក់ថ្ស្ថងស្រោសកុ់ោឥ រដីឣផវីវឦួរាគជ័ឤ។ 
 សរងកីរឞូឧឱកាស្ឲ្យអបកជំនាញខ្ងររៅឣកចូឦឥឣួចំថ្ណកជឤួកុោឥ។ 

៣. រសសិ្ឞរសីោឞឣឞុស្សោប ក់ឣកររួរឡិឞិរយឧឌណឞភាឡឥសស់្អបក កបុងនាឣាសុគគឦិករៅកបុងគររោងឥសស់្អបក ររីឧឝីិសាហ្គស្ថររួរ
ឡិឞិរយ ថ្ដឦបាឞឡណ៌នារៅកបុងជំឡូករឞេះ របាស់ដឦ់អបកវាឤរម្ឣលរនាេះអំឡីអបកយ៉ា ងដូចរឣថច? ររីកាឥង្ហឥឥសស់្អបកគឥួថ្រ
សញ្ចូ ឦអវី លេះ? 

៤. សូ្ឣគិរឡីកុោឥឞីឣឤួៗរៅកបុងគររោងឥសស្់អបក។ ចូឥរសឣូឦគំឞិរ ឞិង ស្ឥរស្ឥគំឞិរឣឤួចំឞឞួឥសស្់អបកអំឡីឥរសៀសររួរ   
ឡិឞិរយកាឥឥកីចររឣីឞឥសស្់កុោឥរៅកបុងវិដឌភាឡរគស់រជុងររាឤ (ឥឣួសញ្ចូ ឦ ររឦរៅ ឬររឦសំណងទក់វងឞឹងកាឥ
អអិឧឌណថ្ហបកសញ្ដ  អាឥឣមណ៍កបុងកាឥវំនាក់វំឞង ឥូសរាងកាឤ ឞិង ខ្ងឧញិ្ដ ណស្រោស់កុោឥរនាេះ)។ 
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ជំពូកទី៥៖  ការសរៀន រូ  ការវា  នេល និខ គណសន យភាព 

រៅចុងសញ្ចស់ម្ឞគររោង វាដឦ់រឡឦស្រោស់ដំណាក់កាឦវី៤គឺ កាឥវាឤរម្ឣល។ 
ដំណាក់កាឦរឞេះ ទក់វងឞឹងកាឥគិរអំឡីកាឥជេះឥវនិឡឦ ថ្ដឦគររោងឥសស់្អបកបាឞ
សរងកីររឡងី រោឤកំណរ់ឞូឧរាគជ័ឤ ឞិង ឧសស្គគ ថ្ដឦអបកបាឞជសួរសវេះ ឞិង 
រឥៀឞឡីសវឡិរសាឝឞ៍ឥសស់្អបក។ វាក៏ាកាឥថ្ដឦអបកអឞុញ្ដ រឲ្យអបកដម្វដឹងអំឡី
គររោង ថ្ដឦអបកបាឞរឝវីហងថ្ដឥ។  

រទេះសីវាាដំណាក់កាឦចុងររកាឤម្ឞឧដថគររោងក៏រោឤ ស៉ាុថ្ឞថ អបកបាឞរឥៀសចំ
ថ្ហឞកាឥអំឡីកាឥរឞេះ ត្តងំឡីដំណាក់កាឦរឥៀសចំគររោងឣករឣល៉ាេះ។  

រឣរឥៀឞវី ១១  ឞឹងថ្ណនាអំំឡីឥរសៀសម្ឞកាឥរឥៀឞសូ្ររ ថ្ដឦោឞរមម េះថា កាឥរឥៀឞឡីស្កឣមភាឡ។ រទេះសីារឤងីគិរអំឡីវារៅកបុង
ដំណាក់កាឦរឞេះក៏ឡិរថ្ឣឞ  ស៉ាុថ្ឞថ កាឥរឥៀឞគឥួថ្រាថ្ហបកឣឤួម្ឞរគស់ដំណាក់កាឦទងំអស់្ម្ឞឧដថគររោង!  

រឣរឥៀឞវី ១២ ឞិង វី១៣  ឞឹងជឤួអបកឲ្យឤឦឡី់អរទឞ័ឤ ឞិង សាឥៈស្ំខ្ឞម់្ឞកាឥវាឤរម្ឣល រ្ឤីវាឞឹងហថឦឲ់្យអបកឞូឧឧសកឥណ៍
អឞុឧរថឣឤួចំឞឞួ រដីឣផរីរសីរបាស់្ស្រោស់កាឥវាឤរម្ឣលគររោងឥសស្់អបក។ 

រឣរឥៀឞវី ១៤ ឞិយឤឡីគណរឞឤយភាឡ កាឥរាឤកាឥណ៍ ឞិងរនួាវីឥសស់្រកុឣរសឹកាអិបាឦគររោង។ 
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សេសរៀនទី១១៖ ស ើស ើខអាចសរៀនពីបទពិសស្គធន៍រប ស់ ើខបានសោ រសបៀបណា? 

រស្ចកថសី្រងខស  

 ររីរឤងីអាចរឥៀឞបាឞរោឤឥរសៀសណា? 
 ឧដថម្ឞស្កឣមភាឡរឥៀឞ 
 កាឥរឥៀឞារកុឣ 

 
ដូចារឤងីបាឞរ ញីរៅកបុងរឣរឥៀឞវី១ឥចួរ្ឤី សញ្ា ឣឤួម្ឞឧដថគររោងគឺថាដំណាក់កាឦឞីឣឤួៗហ្គក់ដូចាទក់វងរប ។ 
ត្តឣឡិររៅ ឧសកឥណ៍ម្ឞកាឥរឥៀសចំគររោងាររចីឞ អាចររូឧបាឞររសីរបាស់្រៅកបុងដំណាក់កាឦណាក៏បាឞម្ឞគររោង។ ឧដថម្ឞកាឥ
រឥៀឞរឞេះ គឥួថ្រររូឧបាឞសឞថរៅវូទងំជីឧរិម្ឞឧដថ រដីឣផរីបាកដថា រឤងីោឞកាឥរសុងរសឤរ័បចំរពាេះកាឥផ្លល ស់្សថូឥរហសងៗ ថ្ដឦអាចជេះ
ឥវនិឡឦរឦីរាគជ័ឤម្ឞគររោង។ រឤងីក៏អាចររសីរបាស់្ឦវនហឦរសាឧរាឧស្រោស់កាឥរឥៀឞសូ្រររៅកបុងអងគភាឡ ឞិង រដីឣផរីឝវីឲ្យ
គររោងបាឞរសរសី្ឥរឡងី។ កាឥរឥៀឞឡីសវឡិរសាឝឞ៍ គឺាស្កឣមភាឡឣឤួដ៏សំ្ខ្ឞ់ ថ្ដឦគឥួថ្រាថ្ហបកឣឤួម្ឞរគស់ដំណាក់កាឦម្ឞ
ជីឧរិគររោង។ ត្តឣឥឤៈកាឥររួរឡិឞិរយ កាឥឧភិាគ ឞិង កាឥឆលុេះសញ្ច ងំអំឡីស្កឣមភាឡកាឥង្ហឥារវៀងទរ់ រនាេះរឤងីអាចរឥៀឞឡីសវ
ឡិរសាឝឞ៍រឣរឥៀឞ ថ្ដឦឞឹងជឤួរឤងីផ្លល ស់្សថូឥថ្ហឞកាឥគររោងឥសស់្រឤងី ឬក៏ផ្លល ស់្សថូឥឧឝីិសាហ្គស្ថឥសស់្រឤងីចំរពាេះគររោងដម្វ។ 

មរើមយើងអាចមរៀនមោយរមបៀបណា?20 

ឧឝីិសាហ្គស្ថដ៏សាឣញ្ដឣឤួ ថ្ដឦឣឞុស្សរឥៀឞសូ្ររបាឞ គឺត្តឣឥឤៈសវឡិរសាឝឞ៍។ ត្តឣឥឤៈកាឥរឝវី ឞិង ត្តឣឥឤៈកាឥឥស្់រៅ។ រឞេះ
រ្ឤីាឥឥរសៀសថ្ដឦរកមងៗរឥៀឞសូ្ររ។ រឤងីអាចរៅវាបាឞថា ាស្កឣមភាឡម្ឞកាឥរឥៀឞ។ ត្តឣសាឣញ្ដ រឤងីអាចរឥៀឞឡីសវ
ឡិរសាឝឞ៍ឥសស់្រឤងី រឥៀឞឡីស្កឣមភាឡឥសស់្រឤងី សនាធ ស់ឣក រឤងីឤកអវីថ្ដឦរឤងីបាឞរឥៀឞរនាេះ រៅអឞុឧរថរៅកបុងសវឡិរសាឝឞ៍
ខ្ងឣុ  ឬស្កឣមភាឡខ្ងឣុ ឥសស់្រឤងី។ វាគឺាឧដថម្ឞកាឥថ្កឦឣអកាឥរឥៀឞ ឞិង កាឥរឝវីឥសស់្រឤងី។ ស្កឣមភាឡម្ឞកាឥរឥៀឞ គឺាថ្សស
ថ្ហឞសុរាណម្ឞកាឥរឥៀឞសូ្ររ។ រឤងីឞឹងរឥៀឞរឡញឣឤួជីឧរិឥសស់្រឤងី រ្ឤីភាគររចីឞរឤងីឣិឞដឹង លួឞថា រឤងីកំឡុងរឥៀឞរឡឤី 
ស៉ាុថ្ឞថ រឡឦ លេះរឤងីក៏ដឹង លួឞថ្ដឥ។ ឣឞុស្ស លេះរឝវីបាឞឦអ ាងអបកដម្វរវៀរ។ ត្តឣឥឤៈកាឥដឹងអំឡីឥរសៀសថ្ដឦរឤងីរឥៀឞ រនាេះរឤងី
អាចរឝវីឲ្យឥរសៀសថ្ដឦរឤងីរឥៀឞបាឞរសរសី្ឥ ឞិង ជឤួអបកដម្វឲ្យរឥៀឞបាឞកាឞ់ថ្រោឞរសសិ្វនភាឡ។  

វែតសកមមភាពម្នការមរៀន 

ស្កឣមភាឡម្ឞកាឥរឥៀឞ គឺាឧដថថ្ដឦសឞថាឞិចច។ រៅខ្ងចុងឧដថម្ឞកាឥរឥៀឞឞីឣឤួៗ ឞឹងកាល ឤាវីចាស់
រហថីឣម្ឞឧដថឣឤួរវៀរ។ 

ស្កឣមភាឡ៖ កាឥរឝវី/កាឥឡិរសាឝឞ៍ ឞិង កាឥឞឹកចាអំំឡីសវឡិរសាឝឞ៍៖ រម ឞឞឥណាដឹងអំឡីសវ
ឡិរសាឝឞ៍ម្ឞស្កឣមភាឡឥសស្់អបក ាង លួឞអបកផ្លធ ឦ់រនាេះរវ។ កាឥថ្ដឦរឤងីដឹងឡីសវឡិរសាឝឞ៍ឥសស្់
រឤងី  ណៈរឡឦថ្ដឦរឤងីរសរឡឹរថអវីឣឤួ អាចជេះឥវនិឡឦដឦ់ដំណាក់កាឦសនាធ ស់យ៉ា ងខ្ល ងំ។ 

                                                 
20 ឯកសាឥរៅកបុងរឣរឥៀឞរឞេះ ដករស្ង់រចញឡី The Barefoot Collective (2009) 
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ស្ំណួឥស្ំខ្ឞ់ៗឣឤួចំឞឞួ៖ ររីោឞកិចចកាឥសំ្ខ្ឞ់ៗអវី លេះបាឞរកីររឡីង? សូ្ឣឡិឡណ៌នាអំឡីរឡឹរថិកាឥណ៍ទងំរនាេះ។ ររី
ោឞឞឥណា លេះបាឞចូឦឥឣួពាក់ឡ័ឞន? ររីឡកួរគបាឞរឝវីអវី លេះ? ររីោឞឥូសភាឡអវី លេះរឦចរឡីង? ររី ញុ ំ/រឤីងបាឞោឞ
អាឥឣមណ៍ដូចរឣថច? 

កាឥឆលុេះសញ្ច ងំ៖ កាឥររួរឡិឞិរយ ឞិង កាឥគិររឡងីឧញិអំឡីរឡឹរថិកាឥណ៍ ឬស្កឣមភាឡ ជឤួឲ្យរឤងីកាឞ់ថ្រឤឦ់ដឹង រដីឣផរីឝវីកាឥឧភិាគ 
វាឤរម្ឣល ឞិង ឤឦ់វាកាឞ់ថ្រចាស់្ ឬកាឞ់ថ្រសីុ្ជររៅ។ សញ្ា រនាេះគឺថា រឤងីឡំុសូ្ឧាោឞវោល ស់រឝវីដូរចបេះរឡឤី។ ារឥឿឤៗ រឤងី
ឆលុេះសញ្ច ងំ សនាធ ស់ឡីោឞឦវនហឦម្ឞឧសិរថិរ្ឤីស៉ាុរណាត េះ ារ្រុនាឲំ្យរឤងីឈស់ស្ឣលឹងរឣីឦកាឞ់ថ្រសីុ្ជររៅ។ ឧឝីិសាហ្គស្ថគិរ
វុកាឣុឞ គឺាឧឝីិសាហ្គស្ថដ៏សំ្ខ្ឞ់ រដីឣផកីាល ឤាអបករឥៀឞឡីស្កឣមភាឡដ៏ឦអោប ក់។ កាឥរឞេះររសៀសសីដូចាស្កឣមភាឡ “រសឣូឦគំឞិរ”
ថ្ដឦរឤងីស្ឣលងឹរឣីឦរឡឹរថិកាឥណ៍រចញឡីរជុង ុស្ៗរប ។ 

ស្ំណួឥស្ំខ្ឞ់ៗឣឤួចំឞឞួ៖រ្រុអវីបាឞាវារកីររឡីង? ររីវាសណាថ ឦឣកឡីអវី? ររីវាជឤួអវី លេះ? ររីវារារាងំអវី លេះ? ររី
រឤីងបាឞឥឡឹំងអំឡីអវី លេះ? ររីរឤីងបាឞរឝវីកាឥស្ឞបិោឌ ឞអវី លេះ? ររីោឞកត្តថ អវី លេះ ថ្ដឦបាឞរាងំស្ធេះរឤីង? ររីរឤីងោឞ
សាគ ឦ់អំឡីសវឡិរសាឝឞ៍ ឬគំឞិរណារហសង ថ្ដឦអាចជឤួរឤីងឲ្យរឣីឦរៅកាឞ់សវឡិរសាឝឞ៍រឞេះត្តឣឥរសៀសរហសងថ្ដឥឬរវ? 

កាឥរឥៀឞសូ្ររ៖ កាឥឆលុេះសញ្ច ងំ ឣិឞរបាកដថា រឤងីវវឦួបាឞកាឥរឥៀឞសូ្រររនាេះរវ។ ារឥឿឤៗ ឣឞុស្ស”ឆលុេះសញ្ច ងំ”រឦីអវីថ្ដឦរគ
រឝវី ស៉ាុថ្ឞថ ឡកួរគរៅថ្ររឝវីកំ្ុស្ដថ្ដឦៗ។ ដូរចបេះ ភាឡ ុស្រប ឥវាង”កាឥឆលុេះសញ្ច ងំ” ឞិង “កាឥរឥៀឞសូ្ររ” រៅកបុងឧដថម្ឞកាឥរឥៀឞ ឡិរ
ាោឞសាឥៈស្ខំ្ឞ់ណាស្់។ រៅររង់រឞេះ កាឥរឥៀឞ គឺាដំរណីកាឥម្ឞកាឥទញឤករឣរឥៀឞស្បូឦ រោឤសថូឥឡីកាឥគិរអំឡី “អវីថ្ដឦបាឞ
រកីររឡងី” រៅាគិរអំឡី “អវីថ្ដឦអាចឞឹងរកីររឡងី ត្តឣឥឤៈឦវនហឦម្ឞកាឦៈរវស្ៈរនាេះ”។ សូ្ឣរសឤរ័បរោឤឣិឞររូឧឆស់ចូឦ
រៅដំណាក់កាឦម្ឞកាឥរឥៀឞរឡឤី ឦុេះរត្តថ្រអបកបាឞរឝវីកាឥឆលុេះសញ្ច ងំបាឞរគស់ររឞ់ាឣុឞសិ្ឞ។ 

ស្ំណួឥស្ំខ្ឞ់ៗឣឤួចំឞឞួ៖ ររីោឞចំណុចអវី លេះ រឤីងអាចរឝវីត្តឣឥរសៀសរហសង? ររីរឤីងបាឞរឥៀឞអវី លេះ? ររីោឞកាឥឤឦ់
ដឹងលមីៗអវី លេះ? ររីោឞចំណុចអវី លេះ ថ្ដឦររូឧបាឞសញ្ជ ក់? ររីោឞសំ្ណួឥលមីៗអវី លេះ ថ្ដឦបាឞរឦចរឡីង? ររីោឞរវឹស្ថី
ណារហសងរវៀរ ថ្ដឦជឤួរឤីងរឝវីឲ្យកាឥរឥៀឞឥសស់្រឤីងកាឞ់ថ្រសីុ្ជររៅ? 

កាឥរឥៀសថ្ហឞកាឥ៖ រឞេះគឺាដំណាក់កាឦដ៏សំ្ខ្ឞ់ ថ្ដឦហាឥភាជ ស់កាឥរឥៀឞឡីអរីរកាឦ រៅឞឹងស្កឣមភាឡកបុងរឡឦអនាគរ (ឞិង 
កាឥរឥៀឞសូ្ររ)។ “កាឥឤឦ់ដឹង” ស្បូឦ រចញឡីដំណាក់កាឦឣុឞ ររូឧថ្រសករសាឤរៅាកាឥស្ររឣចចិរថ ថ្ដឦឞឹងធានាឲ្យោឞកាឥ
អឞុឧរថថ្ដឦរសរសី្ឥរឡងី។ សនាធ ស់ឣក កាឥស្ររឣចចិរថទងំរឞេះររូឧថ្រាថ្ហបកឣឤួម្ឞថ្ហឞកាឥ។ កាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥ ថ្ដឦឣិឞពាក់ឡ័ឞន
ឞឹងកាឥរឥៀឞឡីអរីរកាឦ គឺាកាឥ ជេះខ្ជ ឤរឡឦរឧោ។ 

ស្ំណួឥស្ំខ្ឞ់ៗឣឤួចំឞឞួ៖ ដូរចបេះ ររីវាោឞឞ័ឤដូចរឣថចស្រោសក់ាឥអឞុឧរថឥសស់្រឤីង? ររីរឤីងចងប់ាឞអវី? ររីរឤីងចង់
រឝវីអវី? ររីរឤីងចងរ់ ីញអវីរកីររឡីង? ររីរឤីងឞឹងរឝវីអវី លេះ ុស្ឡីឣុឞ? ររីរឤីងឞឹងរឝវីដូចរឣថច រដីឣផីកំុឲ្យរសរឡឹរថកំ្ុស្ 
ដថ្ដឦៗ? ររីរឤីងររូឧរបាេះរចាឦ ឬឈស់រឝវីអវី លេះ? ររីោឞជហំ្គឞអវី លេះ ថ្ដឦរឤីងររូឧរឝវី រដីឣផីឤកគំឞិរឤឦ់ដឹងលមីៗ
ទងំរឞេះរៅអឞុឧរថ? 

វាាកាឥស្ំខ្ឞ ់ ថ្ដឦអបកររឧូដឹងថា រម ឞថ្ហបកណាឣឤួម្ឞឧដថរឞេះ ោឞភាឡស្ំខ្ឞ់ាងរប រនាេះរវ ររពាេះវាោឞសាឥៈសំ្ខ្ឞ់រស្មីៗ
រប ។ ស្កឣមភាឡម្ឞកាឥរឥៀឞសូ្ររដ៏ឦអ ោឞឞ័ឤថា រឤងីហថឦ់កាឥឤកចិរថវុកោក់រៅរឦីថ្ហបកទងំសឞួ។  ឧដថម្ឞកាឥរឥៀឞសូ្ររដ៏ឧរថឣ 
គឺាកាឥរដីឥត្តឣឦំ្ូឥកបុងឥងវង់ម្ឞកាឥរឥៀឞ រ្ឤីវារឝវីឲ្យស្កឣមភាឡកាឞ់ថ្រោឞរសសិ្វនភាឡ។ 
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ការមរៀនជារកុម 

ត្តឣឡិររៅ រឤងីអាចរឥៀឞថ្រោប ក់ឯងក៏បាឞ ស៉ាុថ្ឞថ វាឞឹងកាឞ់ថ្រោឞរសសិ្វនភាឡាង រៅរឡឦថ្ដឦរឤងីរឥៀឞារកុឣ។ ោឞ
ឣឞុស្សរិចរចួណាស់្ថ្ដឦោឞអំរណាឤទឞរៅកបុងថ្ហបកទងំសឞួខ្ងរឦី។ ឣឞុស្សភាគររចីឞោឞស្ឣរទភាឡ ពស់្រៅកបុងថ្ហបក
ឣឤួ ឬឡីឥស៉ាុរណាត េះ។ រសសិ្ឞរសីរឤងីោឞអំរណាឤទឞរៅកបុងថ្ហបកឣឤួ ឬឡីឥ រនាេះវាកាឞ់ថ្ររសរសី្ឥ។ ត្តរាងខ្ងររកាឣរឞេះ
ឡណ៌នាស្រងខសៗអំឡីឥរសៀសម្ឞកាឥរឥៀឞសូ្ររ ុស្ៗរប  ថ្ដឦឣឞុស្សោឞ។ រកុឣថ្ដឦោឞរសសិ្វនភាឡខ្ល ងំសំហុរ គឺារកុឣថ្ដឦោឞ
ឣឞុស្សរពាឥរឡញរោឤស្ឣរទភាឡ ុស្ៗរប  ស៉ាុថ្ឞថ ឡកួរគោឞទងំសឞួថ្ហបករៅកបុងរកុឣ។ 

អបកស្កឣម (ស្កឣមភាឡ) 

អបកស្កឣម គឺាឣឞុស្សោប ក់ថ្ដឦចូឦចិរថរឝវីស្កឣមភាឡភាល ឣៗ រ្ឤីក៏
ចូឦចិរថរឝវីកាឥឆលុេះសញ្ច ងំភាល ឣៗថ្ដឥ។ រគគិរថា កាឥរឥៀឞ ឞងិ កាឥរឥៀសចំ
ថ្ហឞកាឥ គឺាកាឥ ជេះខ្ជ ឤរឡឦរឧោ។ អវីថ្ដឦររ់រផ្លថ ររនាេះគឺ ររូឧ
ស្ររឣចកាឥង្ហឥ រោឤឣិឞបាច់គរិ ឬគិររិចរួចអំឡអីវីថ្ដឦឞងឹរកីរ
រឡងី។ រសីអវឣួីឤឣិឞដរំណីឥកាឥ រនាេះអបកស្កឣមឞងឹសាកឦផងរឝវីអវឣួីឤ
 ុស្ឡីឣុឞ ាាងឤករឡឦឣកគរិអំឡីអវថី្ដឦបាឞរករីរឡងី។ 

អបកស្ញ្ជ ឹងគិរ (កាឥឆលុេះសញ្ច ងំ) 

អបកស្ញ្ជ ឹងគរិ ចូឦចិរថចំណាឤរឡឦររចីឞរៅរឦី “កាឥគិរឡិចាឥណា
យ៉ា ងឣ៉ារ់ចរ់” រ្ឤីជថ្ជកថ្ឧកថ្ញកឥកចំណុចថ្ដឦរសរសី្ឥ។  ឡួករគ
គិររ ញីយ៉ា ងឦឣអិរ រ្ឤីចូឦចរិថកាឥជថ្ជកថ្ឧកថ្ញក។ អងគភាឡ
ថ្ដឦចំណាឤរឡឦររចីឞ រោឤររឞ់ថ្រជថ្ជកថ្ឧកថ្ញករឦីសញ្ា       
រូចៗ ឞងឹឣឞិអាចស្ររឣចបាឞឦវនហឦររចឞីរឡឤី។ 

អបកចង់បាឞចរឣលឤីឆស់ៗ (កាឥរឥៀឞ) 

ឡួករគចង់បាឞ “ចណុំចស្ំខ្ឞ់” ភាល ឣៗ។ ឡួករគចង់បាឞចរឣលីឤ  ឬ
ដំរណាេះរសាឤភាល ឣៗ។ ឡួករគចង់រឥៀឞភាល ឣៗ រោឤឣឞិបាឞចណំាឤ
រឡឦ រដឣីផឆីលុេះសញ្ច ងំរឦីសវឡិរសាឝឞ៍ាក់ថ្ស្ថង ដូរចបេះ វារឝវឲី្យកាឥ
រឥៀឞឣឞិសូ្ឧាោឞភាឡសីុ្ជររៅរឡឤី។ 

អបករឥៀសចថំ្ហឞកាឥ (កាឥរឥៀសចថំ្ហឞកាឥ) 

ឡួករគរជឿថា អវីៗទងំអស់្អាចស្ររឣចបាឞ ឦុេះរត្តថ្រោឞគររោងកាឥ
ររឹឣររឧូ។ ដូរចបេះ ឡួករគចណំាឤរឡឦរាស់ម្លៃ រាស់ស្បាថ ្៍ រដីឣផសីរងកីរ 
“គររោងថ្ហឞកាឥ” ារឥឿឤៗ រោឤោឞកាឥឡិរររេះឤឦ់ ឞិង កាឥឆលុេះ
សញ្ច ងំរៅរឦីអររីកាឦរិចរួច។  ឣោ៉ាងឧញិរវៀរ ឡួករគក៏ោឞ
រចរនារិចរួចកបុងកាឥអឞុឧរថត្តឣគររោងកាឥហងថ្ដឥ។ អបក លេះក៏អឞុឧរថ
ត្តឣថ្ហឞកាឥ ស៉ាុថ្ឞថ កាឥរឞេះរឝវឲី្យដណំាក់កាឦម្ឞកាឥអឞុឧរថគររោង 
ោឞកាឥឡិបាកស្រោស់អបកដម្វ រោឤសាឥថ្រថ្ហឞកាឥឣិឞអាចថ្កថ្រស
បាឞ ដផរិវាគឺាថ្ហឞកាឥរឣ ថ្ដឦររូឧថ្រអឞុឧរថត្តឣ។ ចំណុចខ្ល ងំឣួឤ
ម្ឞឧឝិីសាហ្គស្ថម្ឞកាឥរឥៀឞ គឺថា វាជួឤឲ្យរឤងីគរិរឡងីឧញិ ឞិង រឥៀសចំ
ថ្ហឞកាឥរឡងីឧញិារវៀងទរ់។  
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ករែីសិកា 

ស្កឣមភាឡរឞេះឞឹងជឤួអបកគិរអំឡីឥរសៀសថ្ដឦអបកអាចរឥៀឞឡីសវឡិរសាឝឞ៍ឥសស់្អបក។ វាឞឹងនាឲំ្យរឤងីគិរអំឡីរឡឦថ្ដឦរឤងី
វវឦួបាឞរាគជ័ឤ ឞិង រឡឦថ្ដឦរឤងីឣិឞបាឞស្ររឣចត្តឣររឦរៅឥសស់្រឤងី។ ឦំហ្គរ់រឞេះ រផ្លថ ររៅរឦីរឡឦឣឤួ ថ្ដឦ
រឤងីឣិឞបាឞវវឦួរាគជ័ឤ រោឤសាឥថ្រវាអាចរឦីករឡងីឞូឧឱកាស្ រដីឣផសីាកឦផងត្តឣឥរសៀសរហសងរវៀរ។ 

សូ្ឣសំរឡញករឣងសំ្ណួឥខ្ងររកាឣ រដីឣផីថ្ស្វងឤឦ់ថ្លឣរវៀរអំឡីសវឡិរសាឝឞ៍ម្ឞកាឥរឥៀឞឥសស់្អបក ត្តឣឥឤៈកាឥរឝវី៖ 

សូ្ឣគិរអំឡីររឦរៅ ឬកិចចកាឥាក់ោក់ឣឤួ ថ្ដឦអបកបាឞសរាជ័ឤកាឦឡីសីឆប ឣុំឞ។ សូ្ឣោឞភាឡរសាម េះររង់ចំរពាេះ លួឞឯង។ 
សូ្ឣស្ឥរស្ឥវារៅខ្ងររកាឣ។ 

១. សូ្ឣស្ឥរស្ឥអំឡីឣូឦរ្រុសំ្ខ្ឞ់ៗថ្ដឦនាឲំ្យោឞភាឡសរាជ័ឤរៅកបុងកិចចកាឥថ្ដឦអបកចង់ស្ររឣច? 

២. ររីអបកអាចឡណ៌នាអំឡីឣូឦរ្រុបាឞថ្ដឥឬរវ ថាររីវារោឤសាឥថ្រ លួឞអបកផ្លធ ឦ់ (ឧទ្ឥណ៍៖  ញុ ំបាឞឤឦ់រចឦំអំឡីសាទ ឞ
ភាឡ) ឬក៏រោឤសាឥថ្រអបកដម្វ ឞិង កាឦៈរវស្ៈ (ឧទ្ឥណ៍៖ អរ់ោឞកាឥររំវរគស់ររឞ់ឡីរកុឣ)? សូ្ឣោក់ឡិឞធុរឦី
សំ្ណួឥរឞេះឡីរឦ ០ ដឦ់រឦ ១០ ថ្ដឦរឦ ១០ ោឞឞ័ឤថា រោឤសាឥថ្រ ញុ ំ រ្ឤីរឦ ០ ោឞឞ័ឤថា រោឤសាឥថ្រអបក
ដម្វ។ 

  ១០  ៨  ៦  ៤  ២  ០  
              
 រោឤសាឥអបកដម្វ                                                                                                រោឤសាឥ ញុ ំ
 

៣.  សូ្ឣឡិចាឥណាអំឡីឣូឦរ្រុ៖ ររីវាវំឞងាអាចរកីររឡងីកបុងរឡឦខ្ងឣុ ថ្ដឥឬរវ(ឧទ្ឥណ៍៖  ញុ ំថ្រងថ្ររឣីឦរសាឦរៅ
រឦីវំ្កំាឥង្ហឥ)? ឬ ររីសញ្ា ឞឹងឣិឞរកីររឡងីឣថងរវៀររឡឤីកបុងរឡឦខ្ងឣុ ?(ឧទ្ឥណ៍៖  ញុ ំបាឞរឥៀឞឡីរឣរឥៀឞរឞេះ
រ្ឤី/សញ្ា រឞេះរកីររឡងី រោឤសាឥថ្រឣឞុស្ស ឞិង កាឦៈរវស្ៈ)? សូ្ឣោក់ឡិឞធុរឦីសំ្ណួឥរឞេះ ថ្ដឦរឦ ១០ ោឞឞ័ឤ
ថា ឣិឞរកីរោឞឣថងរវៀរ រ្ឤីរឦ ០ ោឞឞ័ឤថា រកីររឡងីឣថងរវៀរ។ 

  ១០  ៨  ៦  ៤  ២  ០ 
              
 ឣិឞរកីរោឞឣថងរវៀរ         រកីរោឞឣថងរវៀរ  
 

៤. ររីភាឡសរាជ័ឤ ថ្ដឦអបកោឞ ារសរអវម្ឞសរាជ័ឤ ថ្ដឦអបកធាល ស់ោឞសវឡិរសាឝឞ៍ឡីឣុឞឬ? សូ្ឣោក់ឡិឞធុរឦីសំ្ណួឥរឞេះ 
ថ្ដឦរឦ ១០ ោឞឞ័ឤថា ារឥឿងឝឣមត្ត រ្ឤីរឦ ០ ោឞឞ័ឤថា ារឦីកវីឣឤួ។ 

 ១០  ៨  ៦  ៤  ២  ០ 
              
 ារឥឿងឝឣមត្ត          ារឦីកវីឣឤួ 

៥. ឥឡូឧ សូ្ឣគិរាវូរៅ ររីអបកឤករឡឦ រដីឣផឆីលុេះសញ្ច ងំអំឡីអវីថ្ដឦអបកបាឞរឥៀឞឡីសវឡិរសាឝឞ៍រៅកបុងជីឧរិកាឥង្ហឥឥសស់្អបក
ស៉ាុនាម ឞដង? សូ្ឣោក់ឡិឞធុរឦីសំ្ណួឥរឞេះ រោឤរឦ ១០ោឞឞ័ឤថា ញឹកញាស់ណាស់្ (ឧទ. ារឥៀងរាឦ់ថ្ ) រឦ ៦ (ា
រឥៀងរាឦ់៦ថ្ ) រឦ ២ ោឞឞ័ឤថា ករឣ (រិចាងឣឤួឆប ឣំថង) ឞិង រឦ ០ ោឞឞ័ឤថា ឣិឞថ្ដឦរសាេះ។ 
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១០  ៨  ៦  ៤  ២  ០ 
              
 ញឹកញាស់ណាស់្              ឣិឞថ្ដឦរសាេះ 
 

៦. រៅចុងសញ្ចស់ម្ឞកិចចកាឥ ឬគររោង ររីអបកររូឧរឝវអីវី លេះ រដីឣផកំីណរ់ឞូឧរឣរឥៀឞ ថ្ដឦអបកររូឧរឥៀឞឡីអវីថ្ដឦដំរណីឥកាឥបាឞឦអ 
ឞិង អវីថ្ដឦដំរណីឥកាឥឣិឞបាឞឦអ? សូ្ឣហថឦ់ឧទ្ឥណ៍។ 

៧. សូ្ឣរឥៀសរាស់អំឡីរឡឦឣឤួ ថ្ដឦអបកបាឞផ្លល ស់្សថូឥឥរសៀសថ្ដឦអបករឝវីកាឥឣឤួ រោឤសាឥថ្រអបកបាឞគិរាឣុឞអំឡីឦវនហឦម្ឞ
ស្កឣមភាឡ។ ររីកាឥផ្លល ស់្សថូឥរឞេះ ោឞហឦស៉ាេះពាឦ់អវី លេះ? 

៨. សូ្ឣឡិឞិរយរឣីឦចរឣលីឤឥសស់្អបកចំរពាេះករឣងស្ណួំឥរឞេះ ររីអបកគិរថា អបកោឞរសសិ្វនភាឡករឣិរណារៅកបុងកាឥរឥៀឞឡីសវ
ឡិរសាឝឞ៍ឥសស់្អបក រដីឣផរីឝវីឲ្យកាឥង្ហឥឥសស់្អបកកាឞ់ថ្ររសរសី្ឥ? 

 

អបករឥៀឞថ្ដឦោឞរសសិ្វនភាឡ ពស់្ រឡឦ លេះរឥៀឞ រឡឦ លេះអររ់ឥៀឞ ឣិឞថ្ឣឞាអបករឥៀឞថ្ដឦោឞរសសិ្វនភាឡ ពស្ ់
 

 

៩. 
ររីោឞកត្តថ ណា លេះ ថ្ដឦជឤួអបករឥៀឞឡីសវឡិរសាឝឞ៍? ររីអបកអាចអអិឧឌណកត្តថ ទងំរឞេះរោឤឥរសៀសណា? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ររីោឞកត្តថ អវី លេះ ថ្ដឦរារាងំអបកឡីកាឥរឥៀឞ? ររីអបកអាចឤកឈបេះរឦីកត្តថ ទងំរឞេះរោឤឥរសៀសណា? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



កាឥរឥៀសចំ កាឥរររួឡិឞរិយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលគររោង 
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លំហារ ់

សូ្ឣសំរឡញចរនាល េះខ្ងររកាឣ៖ 

កាឥរឥៀឞឡីសវឡិរសាឝឞ៍ គឺាស្កឣមភាឡឣឤួដ៏សំ្ខ្ឞ់ ថ្ដឦគឥួថ្រាថ្ហបកឣឤួម្ឞដំណាក់កាឦ    ម្ឞ
ជីឧរិម្ឞគររោង។ រឤងីអាចផ្លល ស់្សថូឥ        ឬឧឝីិសាហ្គស្ថឥសស់្រឤងីចំរពាេះ
គររោងដម្វ។ ស្កឣមភាឡម្ឞកាឥរឥៀឞ គឺាកាឥរឥៀឞ ត្តឣឥឤៈ   ឞិង កាឥអឞុឧរថកាឥរឥៀឞរៅកបុង 
  សនាធ ស់ឥសស់្រឤងី។        គឺាឧដថថ្ដឦសឞថាឞិចច។ ឧដថរឞេះ
ោឞ៤ដំណាក់កាឦ៖               
ឞិង      ។ ត្តឣឡិររៅ រឤងីក៏អាចរឥៀឞថ្រោប ក់ឯងបាឞថ្ដឥ ស៉ាុថ្ឞថ វាឞឹងកាឞ់ថ្រោឞរសសិ្វន
ភាឡាង រៅរឡឦថ្ដឦរឤងីរឥៀឞា    ។ ឣឞុស្សភាគររចីឞោឞស្ឣរទភាឡរៅកបុងថ្ហបកឣឤួ ឬឡីឥ។ 
រកុឣឣឤួថ្ដឦោឞរសសិ្វនភាឡ គឺារកុឣថ្ដឦោឞឣឞុស្សរពាឥរឡញរោឤ     ុស្ៗរប  ស៉ាុថ្ឞថ  
   ទងំអស់្រប រឝវកីាឥរៅកបុងរកុឣថ្រឣឤួ។ 

សំែួរពិភាកា 

១. ររីអវីរៅាស្កឣមភាឡម្ឞកាឥរឥៀឞសូ្ររ? ររីវាោឞឦកខណៈ ុស្ឡីកាឥរឥៀឞ (ឧទ. រៅសាោ ឬសាកឦឧវិោឦ័ឤ) យ៉ា ងដូច
រឣថច? 

២. ររីដំណាក់កាឦទងំសឞួម្ឞឧដថស្កឣមភាឡម្ឞកាឥរឥៀឞសូ្ររសីុ្ស្ង្ហវ ក់រប រោឤឥរសៀសណា? ររីថ្ហបកណា លេះ ថ្ដឦអបករឝវីបាឞឦអ
សំហុរ? សូ្ឣហថឦ់ាឧទ្ឥណ៍។ 

៣. សូ្ឣរឣីឦស្ធីឦម្ឞកាឥរឥៀឞសូ្ររទងំសឞួ ររីស្ធឦីម្ឞកាឥរឥៀឞណា លេះ ថ្ដឦឡណ៌នាអំឡីឥរសៀសថ្ដឦអបករឥៀឞបាឞរសរសី្ឥសំហុរ? 
ររីអបកគិរថា អវីរៅាចំណុចខ្ល ងំ ឞិង ចំណុចរ ាឤឥសស់្ស្ធឦីម្ឞកាឥរឥៀឞទងំរឞេះ? ររីអបកអាចរឝវីអវី លេះ រដីឣផរីឝវីឲ្យថ្ហបក
រហសងរវៀរម្ឞឧដថម្ឞកាឥរឥៀឞបាឞរសរសី្ឥរឡងី? 

៤. ររីអវីរៅាអរទរសរយជឞ៍ម្ឞកាឥររសីរបាស់្ស្កឣមភាឡម្ឞកាឥរឥៀឞរៅកបុងវរឣង់ារកុឣ? ររីោឞឣឞុស្ស ថ្ដឦអបកអាច
ឡោយឣរឝវីស្កឣមភាឡម្ឞកាឥរឥៀឞសូ្ររាឣឤួបាឞថ្ដឥឬរវ? 

៥. ររីោឞឧឝីិសាហ្គស្ថណារហសងរវៀរ ថ្ដឦអបកអាចគិររ ញី ថ្ដឦឞឹងជឤួដឦ់រកុឣឥសស់្អបក រដីឣផរីឥៀឞឡីសវឡិរសាឝឞ៍ ឞិង  
អឞុឧរថវារៅកបុងកាឥង្ហឥឥសស់្អបកបាឞកាឞ់ថ្ររសរសី្ឥ?  
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សេសរៀនទី១២៖ ស ើការវា  នេល គឺជាអ្វី? សេ ុអ្វីបានជាវា ខំាន់? 

រស្ចកថសី្រងខស   

 ររីអវីរៅាកាឥវាឤរម្ឣល? 

 ររីោឞឧសកឥណ៍អវី លេះថ្ដឦរគររសី រដីឣផរីឝវកីាឥវាឤរម្ឣល? 

 ររីកុោឥអាចចូឦឥឣួវាឤរម្ឣលបាឞរោឤឥរសៀសណា? 

 ររីរឤងីគឥួថ្រចាស់រហថីឣរឝវីថ្ហឞកាឥវាឤរម្ឣលរៅរឡឦណា? 

 

មរើការវាយរម្មល គឺជាអ្វ?ី 

រឤងីបាឞរ ញីឥចួឣករ្ឤីថា ររឦសំណងម្ឞកាឥររួរឡិឞិរយគររោង គឺរដីឣផសួី្ឥ លួឞឯងថា៖ ររីរឤីងកំឡុងថ្ររឝវីកិចចកាឥចំររឦ
រៅថ្ដឥឬរវ? សំ្ណួឥស្រោស់កាឥវាឤរម្ឣល ឞឹងស្ួឥថា៖ “ររីគររោងឥសស់្រឤីងកំឡុងថ្រនាកំាឥផ្លល ស្់ថ្រសថ្ដឬរវ?”  ាឝឣមត្ត រឤងី
រឝវីកាឥវាឤរម្ឣលរៅចុងសញ្ចស់ម្ឞគររោង។  

កាឥវាឤរម្ឣល គឥួថ្រាសវឡិរសាឝឞ៍ឧជិជោឞឣឤួ។ វាគឺារឡឦឣឤួ រដីឣផសីញ្ជ ក់ឡីស្ឣិវនិហឦឧជិជោឞ ឞិង រដីឣផរីឝវីកាឥថ្កររឣូឧ
ស្កឣមភាឡ រសសិ្ឞរសីចាបំាច់។ រសីរឝវីដូរចបេះ រនាេះរឤងីឞឹងអាចស្ររឣចបាឞកាឞ់ថ្រររចីឞរៅកបុងរឡឦអនាគរ។ កាឥវាឤរម្ឣល ឣិឞ
គឥួាកាឥឡោយឣចាស់កំ្ុស្រនាេះរវ។  

កាឥវាឤរម្ឣលោឞឦកខណៈ ុស្ឡីកាឥររួរឡិឞិរយ ឞិង កាឥឥឦឹំករឡងីឧញិ ដូចត្តរាងខ្ងររកាឣ៖21  
 
 កាឥររួរឡឞិរិយ កាឥវាឤរម្ឣល កាឥឥឦឹំករឡងីឧញិ 

ររីសញ្ច ស់រៅរឡឦណា? ាស្កឣមភាឡសឞថ៖ រៅវូទងំ
ជីឧរិម្ឞគររោង 

ឤូឥៗឣថង៖ រៅពាក់កណាថ ឦ ឬ
ចុងសញ្ច ស់ម្ឞគររោង 

ឤូឥៗឣថង៖ រៅចុងសញ្ច ស់ ឬរឦីស្ឡី
ដំណាក់កាឦ ឬគររោង 

ររីររូឧររសអីវីឣកវាស់្ថ្ឧង? រសសិ្វនហឦ៖ ររសីរបាស់្ឝឞធាឞ 
ស្កឣមភាឡ ឞងិ កាឥស្ឞបិោប ឞ 

រសសិ្វនភាឡ ភាឡពាក់ឡ័ឞន ឞិង 
កាឥជេះឥវនឡិឦឥឤៈរឡឦ លី៖ កាឥ
ស្ររឣចររឦសំណង 

កាឥជេះឥវនឡិឦឥឤៈរឡឦថ្ឧង ឞិង 
ឞិឥឞថឥភាឡ៖ ស្ឣវិនិហឦ ឬររឦ
សំណង ឞងិ ររឦរៅ ឞិង កាឥផ្លល ស់្
សថូឥឣឞិបាឞរររងវុក  

ររីឞឥណា លេះ ថ្ដឦពាក់ឡ័ឞន? សុគគឦិករៅកបុងអងគកាឥ សុគគឦិក ឞងិ ឣឞុស្សថ្ដឦឣកឡី
ខ្ងររៅអងគកាឥ 

ឣឞុស្សថ្ដឦឣកឡខី្ងររៅអងគកាឥ 

ររីររូឧវវួឦឡ័រ៌ោឞឡីកថ្ឞលង
ណា លេះ? 

ឯកសាឥខ្ងកបុង ឧទ៖ ឥបាឤ
កាឥណ៍រសចាថំ្  ឬរសចារំរីោស្  
ឬ រស្ៀឧរៅកំណរ់រ្រុកាឥង្ហឥ 
ឞិង កាឥរឝវដីំរណីឥ  កំណរ់រត្ត
ម្ឞកាឥរសជុ ំ

ឯកសាឥទងំខ្ងកបុង ឞងិ ខ្ង
ររៅ ឧទ៖ ឥបាឤកាឥណ៍រសចាំ
ឆប  ំឞិង ឥបាឤកាឥណ៍ឡីអបក
ឡិរររេះរយសឦ់ 

ឯកសាឥទងំខ្ងកបុង ឞងិ ខ្ងររៅ 
ឧទ៖ ឥបាឤកាឥណ៍ឡីអបកឡរិររេះ
រយសឦ់ ស្ទិរិារិ  ឞងិ ឥបាឤ
កាឥណ៍វាស់្ថ្ឧងឡកីាឥជេះឥវនឡិឦ 

ររីឞឥណា លេះ ថ្ដឦឞឹងររសី
របាស់្ឦវនហឦ? 

អបករគស់រគង ឞងិ សុគគឦិក
គររោង 

អបករគស់រគង សុគគឦិក ោច ស់្
ជំឞួឤ ឞងិ អបកវវួឦរសរយជឞ៍ 

អបករគស់រគង  សុគគឦិក ោច ស់្ជំឞួឤ 
អបកវវួឦរសរយជឞ៍ ឞងិ អងគកាឥ   
ដម្វ។  
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ររីឦវនហឦឞងឹររសីរបាស់្
រោឤឥរសៀសណា? 

រដីឣផរីឝវីកាឥថ្កថ្រសរិចរួច រឝវីកាឥថ្កថ្រសកបុងររឦ
ឞរយបាឤ ឤុវឌសាហ្គស្ថ ឞិង 
កាឥង្ហឥកបុងរឡឦអនាគរ 

កាឥថ្កថ្រសឝំៗរៅកបុងររឦ
ឞរយបាឤ ឤុវនសាហ្គស្ថ ឞិង កាឥង្ហឥ
នារឡឦខ្ងឣុ  

 

ាវូរៅ កាឥររួរឡិឞិរយ រឣីឦរៅរឦីសុ្ចចឞកឥថ្ដឦសង្ហា ញថាររីអបកកំឡុងថ្រស្ររឣចឦវនហឦ ថ្ដឦបាឞរររងវុកថ្ដឥឬអរ់។ កាឥ
ឥឦឹំករឡងីឧញិ ឞឹងរឣីឦថាររីអបកកំឡុងថ្រស្ររឣចររឦសំណងគររោងឥសស់្អបកថ្ដឥឬអរ់ រ្ឤីកាឥវាឤរម្ឣល ររូឧបាឞរឝវីរឡងី 
រដីឣផចីង់ដឹងថាររីអបកបាឞស្ររឣចររឦរៅឥសស់្គររោងរ្ឤីឬរៅ។  

កាឥសំុ្រយសឦ់ឡីអបកខ្ងររៅ ក៏ោឞរសរយជឞស៍្រោស់កាឥវាឤរម្ឣលហងថ្ដឥ រោឤសាឥថ្រវាអាចនាឣំកឞូឧកាឥឤឦ់ដឹងលមីៗ។ កាឥ
រឞេះឣិឞចាបំាច់ររូឧោឞរគស់រឡឦរនាេះរវ ររពាេះថាោច ស់្ជំឞឤួក៏អាចទឣទឥឞូឧកាឥវាឤរម្ឣល ររកាឤឡីឥឤៈរឡឦឡីឥសីឆប មំ្ឞគររោង
ឝំៗ។ កាឥវាឤរម្ឣលក៏ោឞឞូឧកាឥឥឦឹំកអំឡី លួឞឯង ត្តឣឥឤៈសុគគឦិកគររោង ឞិង អបកវវឦួរសរយជឞ៍ ឬាកាឥរឝវីជំុរប ឥវាងឝឞធាឞ
ខ្ងររៅាឣឤួឞឹងសុគគឦិកគររោង ឞិង អបកវវឦួរសរយជឞ៍។ 

ត្តឣឡិរថ្ឣឞរ្ឤី វំ្ ំឞិង ភាឡស្មុគសាម ញម្ឞគររោង ឞឹងកំណរ់ឞូឧឥឤៈរឡឦ ថ្ដឦវាឞឹងររូឧកាឥ រដីឣផរីឝវកីាឥវាឤរម្ឣល។ វាអាច
ររូឧកាឥឥឤៈរឡឦររចីឞស្បាថ ្៍ម្ឞកាឥចុេះរៅស្្គឣឞ៍ រោឤោឞឣឞុស្សាររចីឞនាក់ ឬររូឧកាឥឥឤៈរឡឦឡីឥសីម្លៃម្ឞកាឥង្ហឥ រោឤ
ោឞឣឞុស្សសី ឬសឞួនាក់។ 

រ្រុហឦម្ឞកាឥវាឤរម្ឣល ោឞដូចខ្ងររកាឣ៖ 
 

 រដីឣផហីថឦ់គណរឞឤយភាឡដឦ់អបកពាក់ឡ័ឞន (ឣឞុស្សថ្ដឦោឞចំណាស់អាឥឣមណ៍រឦីគររោង ដូចា អបកវវឦួរសរយជឞ៍ 
ោច ស់្ជំឞឤួ ឞិង ស្្គឣឞ៍កបុងរំសឞ់) 

 រដីឣផរីឥៀឞឡីសវឡិរសាឝឞ៍ 

 រដីឣផោីឞកាឥរឡញចិរថ លួឞឯងរៅកបុងកាឥង្ហឥថ្ដឦបាឞស្ររឣច  

កាឥវាឤរម្ឣល ចាបំាច់ររូឧោឞកាឥហថឦ់ឣរិរយសឦ់ឡីអបកពាក់ឡ័ឞនឝំៗរៅកបុងគររោង។ អបកទងំរនាេះ ោឞដូចា សុគគឦិកអឞុឧរថ
គររោង សុគគឦិករៅកាឥយិឦ័ឤឝំ ោច ស់្ជំឞឤួ ឞិង អបកវវឦួរសរយជឞ៍។  
 

មរើោនឧបករែ៍វាយរម្មលអ្វខីលះ? 
 

កាឥវាឤរម្ឣលភាគររចីឞ ឞឹងររូឧររសីរបាស់្ឞូឧរិចឞិក ុស្ៗរប ៖  
 

 កាឥឦឹំករឣីឦឯកសាឥគររោង រដីឣផឡិីឞិរយរឣីឦឡីរសឧរថិម្ឞគររោង ឞិង ភាឡឡូសិុ្ចម្ឞកាឥសរងករីថ្ហឞកាឥគររោង។  
 ឯកសាឥស្ទិរិស្ធង់ឣរិរឦីអបកវវឦួរសរយជឞ៍ រោឤររសីករឣងស្ំណួឥ។ ាឞិចចកាឦ សំ្ណួឥ ថ្ដឦររសីរនាេះ គឺាសំ្ណួឥ 

“ថ្ឣឞ ឬឣិឞថ្ឣឞ” ឬាសំ្ណួឥររជីស្រឥសី្។  
 កាឥរឝវីសវស្ោភ ស្ឞ៍ពាក់កណាថ ឦឥចនាស្ឣព័ឞនាឣឤួអបកវវឦួរសរយជឞ ៍ ឥឣួទងំកុោឥ ឞិង អបកពាក់ឡ័ឞនដម្វរវៀរ។ 

សំ្ណួឥទងំរឞេះ ាសំ្ណួឥរសីក រដីឣផរីឦីកវឹកចិរថឲ្យោឞកាឥឡិភាកា។  
 កាឥរសឣូឦ ឞិង កាឥឧភិាគវិឞបឞ័ឤឡីរសអឡរហសងៗ ដូចា ស្ទិរិសុ្ ភាឡឥសស់្ឥោឌ អិបាឦ ឞិង រស្ៀឧរៅត្តឣោឞកាឥសិ្កា

សិ្ស្ស។  
 កាឥរឝវីកាឥអរងករ។ រឣីឦឡីឥរសៀសថ្ដឦកុោឥរសរឡឹរថ ឞិង សំ្ដីសំ្រៅឥសស់្ឡកួរគ។ 
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មរើមយើងអាចឲ្យកុោរចូលរមួកនុងការវាយរម្មលបានមោយរមបៀបណា? 
 

រកមងៗថ្ដឦចូឦឥឣួកបុងគររោង ឞឹងោឞឞូឧវស្សឞៈដ៏ោឞរម្ឣលអំឡីកាឥជេះឥវនិឡឦឥសស់្គររោង ឞិង ឥរសៀសថ្ដឦវាដំរណីឥកាឥ។ វាា
កាឥសំ្ខ្ឞ់ ថ្ដឦររូឧឥកឣរឝោបាឤ រដីឣផសីញ្ចូ ឦឡកួរគរៅកបុងកាឥវាឤរម្ឣល។ ឧឝីិសាហ្គស្ថឣឤួថ្ដឦរឤងីអាចរឝវីបាឞ គឺាកាឥ
ស្ោភ ស្ឞ៍កុោឥ សាថ ស់កាឥឡិភាកាឥសស់្រកុឣររឦរៅ ារដីឣ។ ឧឝីិសាហ្គស្ថរហសងរវៀរ ថ្ដឦរឤងីអាចរឝវីបាឞថ្ដឥរនាេះ គឺកុោឥអាច
ចូឦឥឣួាឣឤួឣឞុស្សឝំរៅកបុងកាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣល រោឤស្ររឣចអំឡីសំ្ណួឥថ្ដឦររូឧសួ្ឥ រសឣូឦឡ័រ៌ោឞ ឞិង    
ហថឦ់ាអឞុសាស្ឞ៍ស្រោស់វិស្រៅអនាគរម្ឞគររោង។  

មរើមយើងគរួប្រមរៀបចំប្ផនការសរោបក់ារវាយរម្មលមៅមពលណា? 
 

អបកគឥួថ្រសញ្ចូ ឦកាឥវាឤរម្ឣលរៅកបុងកាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥគររោងដំសូង។ រឝវីដូរចបេះ អបកអាចសញ្ចូ ឦចំឞឞួលឧកិា ថ្ដឦអបកររូឧកាឥ
ស្រោស់ស្កឣមភាឡរហសងៗ ថ្ដឦពាក់ឡ័ឞនឞឹងកាឥវាឤរម្ឣល។ រឦីស្ឡីរឞេះរៅរវៀរ អបកឞឹងររូឧរបាកដថា អបកោឞថ្ហឞកាឥ រដីឣផកីរ់
រត្តរសរអវម្ឞកំណរ់រ្រុថ្ដឦររឹឣររូឧ រដីឣផឲី្យអបកអាចរឣីឦរៅអរីរកាឦ ឞិង វវឦួបាឞឥូសភាឡឦអៗ ម្ឞឧឌណឞភាឡ ឞិង កាឥជេះ
ឥវនិឡឦម្ឞគររោងរៅវូទងំជីឧរិឥសស់្វា។ ឧទ្ឥណ៍៖ រសីរម ឞកាឥស្ធង់ឣរិឣូឦោឌ ឞ ឞិង កាឥររួរឡិឞិរយរឣីឦសុ្ចចឞកឥ រនាេះវា
ឞឹងឡិរាឡិបាកណាស់្កបុងកាឥវាស់្ថ្ឧងឡីឧឌណឞភាឡ ថ្ដឦបាឞរកីររឡងី។  
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គររោង Street and Working Children ឥសស់្អងគកាឥវស្សឞៈឡិអឡរោក រៅកបុងវីរកុងឥ ៉ាង់គូឞ ឞិង វីរកុង ឣ៉ាង់ោឡាឤ 
(Mandelay) កបុងរសរវស្ឣីយ៉ា ឞ់ោ៉ា  រោឤឡោយឣរឝវីឲ្យគុណភាឡជីឧរិ ឞិង សាទ ឞភាឡម្ឞកុោឥថ្ដឦរៅត្តឣហលូឧ ឞិង កុោឥថ្ដឦ
រឝវីកាឥបាឞរសរសី្ឥរឡងី ឞិង រដីឣផរីឝវីស្ោ្ឥណកឣមឡកួរគរៅកបុងស្ងគឣ។ វាក៏ោឞររឦសណំងរោេះរសាឤសញ្ា  ថ្ដឦជរឣុញ
ឲ្យកុោឥរៅឥស់្រៅត្តឣហលូឧរៅកបុងវីរកុងឥ ៉ាង់គូឞហងថ្ដឥ។ កបុងឆប  ំ ២០០១ កាឥវាឤរម្ឣលរឦីកឣមឧឝីិ ររូឧបាឞរឝវីរឡងី។ កាឥវាឤរម្ឣល
ោឞររឦសំណង រដីឣផរីឝវីកាឥសិ្កាឡីកាឥជេះឥវនិឡឦម្ឞកឣមឧឝីិ ឞិង រដីឣផឥីកឞូឧឣរឝោបាឤ រដីឣផឲី្យសុគគឦិក ឞិង កុោឥអាចវាឤ
រម្ឣល ឞិង រឝវីឲ្យគររោងកាឞ់ថ្ររសរសី្ឥរឡងីរៅកបុងរឡឦអនាគរ។ ឡីឣុឞកាឥវាឤរម្ឣល វាោឞឞូឧកាឥចូឦឥឣួរិចរចួឥសស់្កុោឥរៅ
កបុងគររោង។ ដំរណីឥកាឥម្ឞកាឥវាឤរម្ឣល បាឞសញ្ចូ ឦកុោឥរៅកបុងរគស់ដំណាក់កាឦ រ្ឤីវាបាឞោឞឥវនិឡឦឧជិជោឞម្ឞកាឥហថឦ់
អំណាចដឦ់ឡកួរគ ឞិង ហថឦ់ឲ្យឡកួរគោឞអាឥឣមណ៍ភាឡាោច ស់្កាឞ់ថ្រររចីឞរៅកបុងគររោង។  

កាឥវាឤរម្ឣលរឝវរីឡងីត្តឣជំហ្គឞដូចខ្ងររកាឣ៖ 

 កាឥរបាេះរឆប រររជីស្រឥសី្រកុឣវាឤរម្ឣល។ កុោឥបាឞររជីស្រឥសី្កុោឥចំឞឞួ ១៦ ឥូស រដីឣផចូីឦកបុងរកុឣវាឤរម្ឣល។ 

 កិចចរសជំុដំសូង។ សុគគឦិក ឞិង កុោឥបាឞជសួរប  រដីឣផរីសឣូឦឞូឧសញ្ជ ីសំ្ណួឥឣឤួ។ អបកពាក់ឡ័ឞនចំសង ររូឧបាឞកំណរ់ ឞិង 
រឥៀសចំកាឥរសជំុាឣឤួឡកួរគ។  

 ស្ណួំឥ។ សំ្ណួឥររូឧបាឞសរងកីររឡងីស្រោស់រកុឣអបកពាក់ឡ័ឞនោប ក់ៗ ថ្ដឦរផ្លថ ររៅរឦីកាឥជរឣុញចិរថ ឞិង ចំណាស់អាឥឣមណ៍
ាក់ោក់។ 

 ររជីស្រឥសី្សំ្ណួឥរចញឡីសញ្ជ ី។ រចញឡីសញ្ជ ី អបកអាចររជីស្រឥសី្សំ្ណួឥឝំៗចំឞឞួរបាសីំ។  
 កាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥរឝវសីវស្ោភ ស្ឞ៍។ រកុឣវាឤរម្ឣលបាឞរឥៀសចំថ្ហឞកាឥរឝវីសវស្ោភ ស្ឞ៍យ៉ា ងឦឣអិរ រោឤស្ររឣចចិរថអំឡី

ឞឥណាថ្ដឦររូឧរឝវីអវី រោឤឥរសៀសណា កថ្ឞលងណា ឞិង រៅរឡឦណា។ សំ្ណួឥររូឧបាឞថ្សងថ្ចការកុឣ រស្សរៅត្តឣរកុឣ
ររឦរៅ។  

 កាឥថ្ណនាអំំឡីសំ្ណួឥ។ រស្ៀឧរៅឣគគុរវស្ក៏ ររូឧបាឞសរងកីររឡងីស្រោស់អបករឝវីសវស្ោភ ស្ឞ៍ រដីឣផហីថឦ់ដំសូនាម ឞដឦ់ឡកួរគ
អំឡីរឡឦរឧោ សិ្កាខ កាឣ ឞិង កាឥករ់រត្តសវស្ោភ ស្ឞ៍។ 

 កាឥសណថុ េះសណាថ ឦ។ កុោឥបាឞស្ម័រគចិរថរឝវីាអបកស្ោភ ស្ឞ៍ រ្ឤីឡកួរគបាឞវវឦួកាឥសណថុ េះសណាថ ឦ រដីឣផសី្រឣស
ស្រឣួឦរៅរឦីរកុឣររឦរៅ។ 

 កាឥអឞុឧរថ។ រកុឣរឝវីសវស្ោភ ស្ឞ៍ររូឧបាឞសរងកីររឡងី។ កាឥថ្ណនាឡីំកាឦឧភិាគ ឞិង កាឥថ្ណនាឡីំសំ្ណួឥ ររូឧបាឞហថឦ់ជូឞ។ 
រកុឣររឦរៅ ឞិង សវស្ោភ ស្ឞ៍ ររូឧបាឞអឞុឧរថ។ ឡ័រ៌ោឞសនាធ ស់សឞសអំំឡីគររោង ររូឧបាឞរសឣូឦរចញឡីកំណរ់រត្តកាឥយិ
ឦ័ឤ។  

 ឦវឌហឦ។ រកុឣវាឤរម្ឣលរឥៀសចំសិ្កាខ សាោឥឤៈរឡឦសីម្លៃ។ ឦវនហឦ ររូឧបាឞសង្ហា ញរៅកបុងឧឝីិសាហ្គស្ថថ្ដឦោឞកាឥចូឦឥឣួ 
ឞិង ោឞឥូសភាឡ។ កាឥឧភិាគ SWOT (ចំណុចខ្ល ងំ ចំណុចរ ាឤ ឱកាស្ ឞិង កាឥគំរាឣកំថ្្ង) ររូឧបាឞរឝវី រោឤររសី
របាស់្ឡ័រ៌ោឞឡីរកុឣររឦរៅ។ 

 កាឥហថឦអ់ឞុសាស្ឞ។៍ សិ្កាខ សាោបាឞសញ្ច ស់ រោឤោឞឞូឧអឞុសាស្ឞ៍សំ្ខ្ឞ់ៗស្រោស់គររោង ឥឣួទងំ ដំរណីឥកាឥឣឤួ
ជំហ្គឞឣថងៗ រដីឣផសី្ររឣចកាឥង្ហឥឣឤួចំឞឞួ។  

 

                                                 
22 ដករស្ង់រចញឡី Stephenson et al (2007) 
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លំហារ ់

កាឥវាឤរម្ឣល ោឞររឦសំណង រដីឣផឲី្យអាចរឆលឤី ឞិង សំ្ណួឥស្ថីឡី       ម្ឞ
គររោង ឣិឞថាោឞកាឥថ្កថ្រស     ឞិង ថាររី    .ម្ឞ
កាឥង្ហឥររូឧបាឞស្ររឣច។ កាឥវាឤរម្ឣលក៏ា    ម្ឞកាឥង្ហឥ ឞិង    
ថ្ដឦអាចរឥៀឞបាឞ។ កាឥវាឤរម្ឣល គឥួថ្រាសវឡិរសាឝឞ៍        ។ 
វស្សឞៈឧស័ិ្ឤ     អាចររូឧបាឞររសីរបាស់្ស្រោសក់ាឥវាឤរម្ឣល។  រាឦ់ទងំ  
     ថ្ដឦស្ំខ្ឞ់ៗរៅកបុងគររោង គថួ្រោឞឱកាស្ រដីឣផហីថឦ់ាឣរិរយសឦ់រហសងៗ
។      រៅកបុងគររោង គឺាវស្សឞៈឣឤួដ៏ោឞរម្ឣល រ្ឤីគថួ្រររូឧបាឞសញ្ចូ ឦ
រៅកបុងកាឥវាឤរម្ឣល។ កាឥរឝវីថ្ហឞកាស្រោស់កាឥវាឤរម្ឣល គឥួថ្រចាស់រហថីឣរៅដំណាក់កាឦ    ។  

សំែួរពិភាកា 

១. ររីអវីរៅាភាឡ ុស្រប ដ៏សំ្ខ្ឞ់សំហុរឥវាងកាឥររួរឡិឞិរយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣល? 

២. ររីអបកធាល ស់ោឞសវឡិរសាឝឞ៍អវ ីលេះអំឡីកាឥវាឤរម្ឣលរៅកបុងជីឧរិឥសស់្អបក (ឣិឞថ្ឣឞររឞ់ថ្ររៅកថ្ឞលងរឝវីកាឥរនាេះរវ?) ររីវា
ាសវឡិរសាឝឞ៍ឧជិជោឞ ឬអឧជិជោឞ? សូ្ឣហថឦ់ាឧទ្ឥណ៍។ ររីសវឡិរសាឝឞ៍រឞេះជេះឥវនិឡឦរឦីឥរសៀសថ្ដឦអបកវាឤរម្ឣល
គររោងឥសស្់អបករោឤឥរសៀសណា? 

៣. ររីឞឥណា លេះថ្ដឦវវឦួរសរយជឞ៍ឡីកាឥវាឤរម្ឣល? សូ្ឣឡឞយឦ់អំឡីឥរសៀសថ្ដឦរកុឣឞីឣឤួៗអាចវវឦួរសរយជឞ៍ឡីកាឥវាឤ
រម្ឣលរឞេះ? 

៤. រ្រុអវីបាឞាកាឥវាឤរម្ឣលថ្រងថ្ររឝវីរៅចុងសញ្ចស់ម្ឞគររោង? 

៥. ររីោឞអវី លេះថ្ដឦចាបំាច់ររូឧរកីររឡងី រដីឣផឲី្យគររោងឥសស្់អបកវវឦួកាឥវាឤរម្ឣលបាឞររឹឣររូឧ? 

៦. ររីអវី លេះថ្ដឦអបកគិរថាាគុណស្ឣផរថិ ឞិង គុណឧសិរថសំិ្ខ្ឞ់ៗម្ឞកាឥសញ្ចូ ឦកុោឥរៅកបុងកាឥវាឤរម្ឣល? ររីកុោឥថ្ដឦអបករឝវី
កាឥាឣឤួអាចចូឦឥឣួដឦ់កាឥវាឤរម្ឣលម្ឞគររោងឥសស្់អបកបាឞរោឤឥរសៀសណា? 

  



កាឥរឥៀសចំ កាឥរររួឡិឞរិយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលគររោង 
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សេសរៀនទី១៣៖ ស ើស ើខអាចចប់សផតើេវា  នេលគសរមាខរប ស់ ើខសោ រសបៀបណា? 

រស្ចកថសី្រងខស៖ 

 ររឦកាឥណ៍ម្ឞកាឥអឞុឧរថឦអៗ ស្រោសគ់ររោងថ្ដឦរឝវីកាឥាឣឤួកុោឥ 
 

ោឞឞូឧឧសកឥណ៍ ឞិង ឧឝីិសាហ្គស្ថវាឤរម្ឣលរហសងៗាររចីឞ ថ្ដឦអបកអាចឤកឣកររសីរបាស់្បាឞ រដីឣផវីាឤរម្ឣលគររោងឥសស្អ់បក។ 
រៅកបុងរឣរឥៀឞរឞេះ រឤងីឞឹងរឣីឦរៅរឦីរររងកាឥង្ហឥស្រោសក់ាឥអឞុឧរថឦអឣឤួ ថ្ដឦររូឧបាឞសរងករីរឡងី រោឤអងគកាឥ 
Tearfund ស្រោស់គររោង ថ្ដឦរឝវីកាឥាឣឤួកុោឥ។ រររងកាឥង្ហឥរឞេះសរងករីឞូឧឣូឦោឌ ឞម្ឞឧសកឥណ៍វាឤរម្ឣលថ្ដឦង្ហឤរស្ួឦ
កបុងកាឥររសីរបាស់្ ថ្ដឦអបកឞឹងរ ញីរៅកបុងថ្ហបកកឥណីសិ្កា ឞិង ឦំហ្គរ់ម្ឞរឣរឥៀឞរឞេះ។ រទេះសីាគររោងឥសស់្អបកឣិឞថ្ដឦ
ធាល ស់រឝវីកាឥវាឤរម្ឣលឡីឣុឞឣកក៏រោឤ រសសិ្ឞរសីអបកឣិឞបាឞរឝវកីាឥសិ្កាឡីវិឞបឞ័ឤឣូឦោឌ ឞកាឦឡីចាស់រហថីឣគររោង ឬរសសិ្ឞរសី
អបកឣិឞបាឞរឝវកីាឥររួរឡិឞិរយអវរីសាេះ អបកអាចចាស់រហថីឣាឣឤួឧសកឥណ៍ឣឤួរឞេះបាឞ។ 

គររោងកាឥង្ហឥអអិឧឌណកុោឥឥសស់្អងគកាឥ Tearfund ស្រោស់កាឥអឞុឧរថឦអ ោឞឣូឦោឌ ឞរឦីររឦកាឥណ៍ចំឞឞួរបាសីំស្រោស់កាឥ
អឞុឧរថឦអ។23 

មោលការែ៍ទី១៖ កស្គងទនំកទ់នំង 

អាវិភាឡចំសង គឺរផ្លថ ររៅរឦីកាឥកសាងវំនាក់វំឞងាឣឤួកុោឥ រកុឣរគួសាឥ ស្្គឣឞ៍ អងគកាឥ ឬសាទ ស័ឞ ឞិង ាឣឤួភាប ក់ង្ហឥ
រហសងៗ។ 

មោលការែ៍ទី២៖ ទនំលួខុសររូវរបស់ឪពុកោត យ 

ឪឡុកោថ ឤររូឧបាឞរឦីកវឹកចិរថឲ្យោឞវំឞឦួ ុស្ររូឧចំរពាេះកូឞ ដផរិវាគឺាកាឥអអិឧឌណម្ឞស្្គឣឞ៍ឣឤួថ្ដឦោឞកាឥ វឦ់ខ្វ ឤ 
ឞិង ឤកចិរថវុកោក់ដឦ់កុោឥ។ 

មោលការែ៍ទី៣៖ ការមធវើការមៅកនុងករមរិខុសៗោន  

ររូឧោឞកាឥឤឦ់ដឹងអំឡំករឣិរអវីថ្ដឦកឣមឧឝីិកំឡុងថ្ររោេះរសាឤ ស៉ាុថ្ឞថ ក៏ររូឧហថឦ់កាឥឡិចាឥណារៅរឦីករឣិរដម្វរវៀរហងថ្ដឥ៖ 

 សុគគឦ 
 ឣិរថអកថិ 
 រកុឣរគួសាឥ 
 ស្្គឣឞ៍ 
 អងគកាឥ/សាទ ស័ឞ 
 ថាប ក់ារិ 
 ររឦឞរយបាឤ/ឞរយបាឤ 
 ខ្ងឧញិ្ដ ណ 

 

                                                 
23 Miles and Stephenson (2009) 
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មោលការែ៍ទី៤៖ ការកែំររ់រមូវការ និង អាទិភាព 

 ររឣូឧកាឥឥសស់្កុោឥ ឞិង ឪឡុកោថ ឤ ររូឧថ្រកំណរ់ឲ្យបាឞចាស់្។ រដីឣផសីាគ ឦ់ឡីររឣូឧកាឥឥសស់្ឡកួរគ វាររឣូឧឲ្យរឤងី 
សាថ ស់ ឞិង សញ្ចូ ឦកុោឥ ឞិង ឪឡុកោថ ឤ។ 

 សុគគឦិកវវឦួកាឥសណថុ េះសណាថ ឦ ឞិង សវឡិរសាឝឞ៍រៅកបុងកាឥរបារស័្ឤទក់វងាឣឤួកុោឥ ឞិង រកុឣរគួសាឥឥសស់្ឡកួ
រគ ឞិង ជឤួស្រឣសស្រឣួឦឲ្យោឞកាឥចូឦឥឣួឥសស្់កុោឥ។ 

 ររឧូោឞកាឥឤឦ់ដឹងអំឡីថ្ហបកខ្ងឧញិ្ដ ណ រាងកាឤ ហលូឧចិរថ អាឥឣមណ៍ ឞិង ស្ងគឣម្ឞកាឥអអិឧឌណឥសស់្កុោឥ (ឥឣួទងំថ្ហបក
អស់ឥ ំឞិង ឧាិជ ជីឧៈ) 

មោលការែ៍ទី៥៖ ការចូលរមួរបស់កុោរ 

 ស្ឣរទភាឡ ឞិង ររឣូឧកាឥឥសស់្កុោឥ ររូឧបាឞឤកឣកឡិចាឥណា៖ 
 គិរឡីអវីរដឦកុោឥអាចរឝវីបាឞ ាាងគិរឡីអវីថ្ដឦឡកួរគរឝវីឣិឞបាឞ 
 ភាឡឝឞ់រទរំៅឞឹងកាឥផ្លល ស់្សថូឥ ឞិង កាឥស៉ាេះវងគចិហលូឧចិរថ ក៏ដូចា ភាឡង្ហឤឥងរររេះ 
 ឣិឞររូឧោឞកាឥរឥសី្រអីងរឦីរអវ អាឤុ ឋាឞៈឥសស់្ឪឡុកោថ ឤ ារិសាស្ឞ៍ ឋាឞៈស្ងគឣ ឬឧណតៈ រសឧរថិសាស្នា 

ឬភាឡឡិកាឥរឡឤី។ 
 ឣឞុស្សឝំររូឧស្្កាឥាឣឤួកុោឥ រស្សត្តឣអាឤុ ឞិង ស្ឣរទភាឡឥសស់្ឡកួរគ ាឦកខណៈសុគគឦ ឞិង រកុឣរៅកបុងកឣម

ឧឝីិចំរពាេះកិចចកាឥទងំឡាឤណាថ្ដឦជេះឥវនិឡឦរឦីឡកួរគ។ 

មោលការែ៍ទី៦៖ កុោរប្ែលមៅកនុងបរបិទ 

 កុោឥររូឧបាឞឡិចាឥណារៅកបុងសឥសិវខ្ងស្ងគឣ ឞរយបាឤ ឞិង រសឧរថិសាហ្គស្ថម្ឞស្ងគឣឥសស់្ឡកួរគ 
 ឪឡុកោថ ឤ អបករឣីឦថ្ល ឞិង រកុឣរគួសាឥ ររូឧបាឞពាក់ឡ័ឞន ឞិង វវឦួឥងឥវនិឡឦ 
 ស្្គឣឞ៍កុោឥ ររូឧបាឞពាក់ឡ័ឞន ឞិង វវឦួឥងឥវនិឡឦ 
 សណាថ ញ ររូឧបាឞសរងកីររឡងីាឣឤួអងគកាឥត្តឣឣូឦោឌ ឞ ារិ ឞិង អឞថឥារិ ឥឣួទងំអងគកាឥ ថ្ដឦឣកឡីឧស័ិ្ឤដម្វ

រវៀរហងថ្ដឥ។ 
 សឥសិវខ្ងឧសផឝឣ៌ ឞិង សាស្នាម្ឞកុោឥ រកុឣរគួសាឥ ឞិង ស្្គឣឞ៍ ររូឧបាឞឤកឣកឡិចាឥណា 

មោលការែ៍ទី៧៖ ការរសូ៊មរិ 

 កាឥសញ្ចុ េះសញ្ចូ ឦ ឞិង កាឥសំុ្ជំឞឤួស្រោស់កុោឥ ឞិង រកុឣរគួសាឥឥសស់្ឡកួរគរៅករឣិរថាប ក់ឣូឦោឌ ឞ ថាប ក់ារិ ឬថាប ក់
អឞថឥារិ។ 

 សុគគឦិកកឣមឧឝីិ ររូឧឤឦ់ដឹងអំឡីសាឥៈសំ្ខ្ឞ់ម្ឞអឞុស្ញ្ដ អងគកាឥស្្រសាារិស្ថីអំឡីសិ្វនិកុោឥ ឞិង អឞុស្ញ្ដ ស្ថីអំឡី
សិ្វនិឣឞុស្សថ្ដឦពាក់ឡ័ឞនដម្វរវៀរ។ 

 ឧសស្គគចំរពាេះកាឥរស្ ូឣរិ ររូឧបាឞឤឦ់ ឞិង ររូឧបាឞរោេះរសាឤ 
 ររូឧឞិយឤឡិភាកាាឣឤួឪឡុកោថ ឤ ឞិង អបករឣីឦថ្ល រដីឣផឲី្យឡកួរគអាចរឝវីកាឥស្ររឣចចិរថរោឤោឞឡ័រ៌ោឞរគស់

ររឞ់ ឞិង រស្ ូឣរិស្រោស់រកុឣរគួសាឥឥសស់្ឡកួរគ។ 



កាឥរឥៀសចំ កាឥរររួឡិឞរិយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលគររោង 
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 ររូឧឞិយឤឡិភាកាាឣឤួកុោឥ (អារស័្ឤរឦីអាឤុ ឞិង ស្ឣរទភាឡឥសស់្ឡកួរគ) រដីឣផឲី្យឡកួរគអាចរឝវីកាឥស្ររឣចចិរថ 
រោឤោឞឡ័រ៌ោឞរគស់ររឞ់ ឞិង រស្ ូឣរិស្រោស់ លួឞឯង ឞិង ឣិរថអកថិឥសស់្ឡកួរគ។ 

 ររូឧោឞកាឥឤឦ់ដឹងអំឡីឣូឦោឌ ឞរឡេះគឣពីឥទក់វងឞឹងកាឥរស្ ូឣរិស្រោសកុ់ោឥ ឞិង អំឡីសាឥៈសំ្ខ្ឞ់ម្ឞកាឥអឝិសាឌ ឞ។ 

មោលការែ៍ទី៨៖ សុចចនករប្ែលមឆលើយរបនឹងររមូវការកុោរ 

 កាឥជេះឥវនិឡឦម្ឞកាឥង្ហឥរៅរឦីកុោឥ ឞិង រកុឣរគួសាឥឥសស់្ឡកួរគ ររូឧបាឞវាស់្ថ្ឧងទងំថ្ហបកគុណភាឡ ឞិង សឥោិណ។ 
 សុ្ចចឞកឥសង្ហា ញឡីឥរសៀសថ្ដឦកឣមឧឝីិោឞឥវនិឡឦរៅរឦីជីឧរិ ឞិង សឥយិកាស្ម្ឞកុោឥ (រោឤអាឤុ ឞិង រអវ) ឞិង 

រកុឣរគួសាឥឥសស្់ឡកួរគ។ 
 ឪឡុកោថ ឤ អបករឣីឦថ្ល ឞិង កុោឥ (រស្សត្តឣអាឤុ ឞិង ស្ឣរទភាឡ) ររូឧបាឞពាក់ឡ័ឞនរៅកបុងកាឥវាឤរម្ឣលរឦីកុោឥ ឞិង 

កាឥហថឦ់កាឥរឣីឦថ្លដឦ់កុោឥ។ 
 កឣមឧឝីិឆលុេះសញ្ច ងំរៅរឦីឦវនហឦម្ឞកាឥវាឤរម្ឣល ឞិង ររសីរបាស់្ឦវនហឦរនាេះ។ 

មរោងការងារម្នការអ្ភវិឌ្ឍកុោរសរោបឧ់បករែ៍វាយរម្មលម្នការអ្នុវរតលអ 

ចូឥររសីរបាស់្សំ្ណួឥទងំរឞេះ រដីឣផីរឝវីកាឥវាឤរម្ឣលគររោងឥសស់្អបក។ អបកអាចវាឤរម្ឣលរោឤ លួ ឞឯង ឬាឣឤួឣិរថឥឣួរកុឣឥសស់្
អបកឣឤួចំឞឞួ។ ស្រោស់ចរឣលីឤឞីឣឤួៗ ចូឥហថឦ់ឧទ្ឥណ៍ថ្ដឦសង្ហា ញឡីឥរសៀសថ្ដឦអបករឝវី ឬឣិឞរឝវីកិចចកាឥទងំរនាេះ។ រៅចុង
សញ្ចស់ម្ឞកាឥវាឤរម្ឣល ចូឥកណំរ់ឞូឧថ្ហបក ថ្ដឦអបកររូឧផ្លល ស់្សថូ ឥ ឞិង កំណរ់ឞូឧគំឞិរាក់ថ្ស្ថងឣឤួចំឞឞួ រដីឣផីរឝវីកាឥផ្លល ស់្សថូ ឥទងំ
រឞេះ។ 
 

១.
 កា
ឥឥស
រង
ក ីរ

វំនា
ក់វ
ឞំង

 

ររីអាវិភាឡថ្ដឦោក់រៅរឦីកាឥសរងកីរវំនាក់វឞំង ាឣួឤកុោឥ រកុឣ
រគួសាឥ ស្្គឣឞ៍ អងគកាឥ ឬសាទ ស័ឞ ឞិង ឥវាងអងគកាឥយ៉ា ងរឣ៉ាចថ្ដឥ?  

 

២.
 វ
ំឞួឦ

 ុស្
ររ
ឧូ

ឥស
ស្
់ 

ឪឡុ
កោ
ថឤ

 ររីកឣមឧឝិីរឦីកវកឹចិរថឲ្យោឞកាឥអអឧិឌណវំឞួឦ ុស្ររូឧឪឡុកោថ ឤ ចំរពាេះ
កូឞ ឞងិ ស្្គឣឞ៍ថ្ដឦឤកចិរថវុកចិរថចំរពាេះកុោឥបាឞរោឤឥរសៀស
ណា? 

 

៣.
 កា
ឥរឝ
វ ីកា
ឥរៅ

ករ
ឣរិ
 ុស្

រប
ៗ 

ររីកឣមឧឝិីរឝវីកាឥរៅករឣរិណា លេះ? ររីកឣមឧឝិីឡិចាឥណាអំឡកីរឣិរដម្វ
រវៀររោឤឥរសៀសណា? 

 សុគគឦ 

 ឣិរថអកថ ិ
 រកុឣរគួសាឥ 
 ស្្គឣឞ៍ 

 អងគកាឥ/សាទ ស័ឞ 

 ថាប ក់ារ ិ

 ររឦឞរយបាឤ/ឞរយបាឤ 

 ខ្ងឧញិ្ដ ណ 
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៤.
 កា
ឥក
ំណ
រ់រ
រឣ
ូឧកា
ឥ ឞ
ិង 
អា
វភា

ឡ 
ក.  ររីររឣូឧកាឥឥសស់្កុោឥ (ឞងិ ឪឡុកោថ ឤ) ររូឧបាឞកំណរ់រោឤ
ឥរសៀសណា? ររអីបកអាចសាថ ស់ ឞិង សញ្ចូ ឦកុោឥ ឞងិ ឪឡុកោថ ឤបាឞ
រោឤឥរសៀសណា? 

 .  ររីសុគគឦិកោឞសវឡិរសាឝឞ៍ ឞងិ កាឥសណថុ េះសណាថ ឦអវី លេះរៅកបុង
កាឥរបារស័្ឤទក់វងាឣួឤកុោឥ ឞិង រកុឣរគួសាឥឥសស់្ឡួករគ ឞិង កបុ ង
កាឥស្រឣសស្រឣឦួឲ្យោឞកាឥចូឦឥឣួឥសស្់កុោឥ? 

គ.  ររីកឣមឧឝិីឡោយឣសរំឡញថ្ហបកខ្ងឧញិ្ដ ណ រាងកាឤ ហលូឧចរិថ អាឥឣមណ៍ 
ឞិង ស្ងគឣម្ឞកាឥអអិឧឌណឥសស់្កុោឥ (ឥឣួទងំ ថ្ហបកកាឥអស់ឥ ំឞងិ ឧាិជ ជឧីៈ) 
បាឞរោឤឥរសៀសណា? 

 

 
៥.
 កា
ឥចូ
ឦ
ឥឣួ
ឥស
ស្
កុោ

ឥ 

ក. ររីកឣមឧឝិឡីិចាឥណាអំឡីស្ឣរទភាឡឥសស់្កុោឥរោឤឥរសៀសណា? ររី
ថ្ហបកខ្ងររកាឣរឞេះ ររឧូបាឞរោេះរសាឤរោឤឥរសៀសណា? 

- គិរឡអីវីថ្ដឦរកមងអាចរឝវីបាឞ ាាងអវីថ្ដឦរគរឝវីឣឞិបាឞ 

- ភាឡឝឞ់រទចំំរពាេះកាឥផ្លល ស់្សថូឥ ឞងិ កាឥស៉ាេះវងគចិហលូឧចរិថ ក៏ដូចា
ភាឡង្ហឤឥងរររេះ 

- រម ឞកាឥរឥសី្រអីងរៅរឦីរអវ អាឤុ ឪឡុកោថ ឤ  ឡូជអសូំឥ ឋាឞៈ
ស្ងគឣ រសឧរថិសាស្នា ឞិង ឡិកាឥភាឡ? 

 . ររីឣឞុស្សឝសំាថ ស់ ឞិង ស្្កាឥាឣួឤកុោឥ រស្សត្តឣអាឤុ ឞងិ 
ស្ឣរទភាឡឥសស់្ឡួករគ រៅកបុងអវីៗថ្ដឦជេះឥវនិឡឦរឦីឡួករគបាឞរោឤ
ឥរសៀសណា? 
 

 

៦.
 កុ
ោ
ឥថ្ដ
ឦ
រៅ
កប ុង
សឥ
សិវ

 

ក.  ររីកុោឥររឧូបាឞអបកគិរឡិចាឥណារៅកបុងសឥសិវម្ឞរសឧរថិសាហ្គស្ថ 
ឞរយបាឤ ឞងិ ស្ងគឣម្ឞស្្គឣឞ៍ឥសស់្ឡួករគរៅករឣរិណា? 

 .  ររីឪឡុកោថ ឤ អបករឣីឦថ្ល ឞិង រកុឣរគួសាឥឥសស់្កុោឥអាចពាក់ឡ័ឞន 
ឞិង វវួឦឥងឥវនឡិឦរោឤឥរសៀសណា? 

គ.  ររីស្្គឣឞ៍ឥសស់្កុោឥអាចពាក់ឡ័ឞន ឞិង វវួឦឥងឥវនឡិឦឧជិជោឞ
បាឞរោឤឥរសៀសណា? 

 .  ររសីណាថ ញររូឧបាឞសរងកីររឡងីាឣួឤអងគកាឥឣូឦោឌ ឞ ថាប ក់ារិ 
ឞិង អឞថឥារិ (ឥឣួទងំអងគកាឥថ្ដឦឣកឡីឧស័ិ្ឤរហសងៗ) ត្តឣឥរសៀសណា
 លេះ? 

ង.  ររីសឥសិវថ្ហបកឧសផឝឣ៌ ឞិង ថ្ហបកសាស្នាម្ឞកុោឥ រកុឣរគួសាឥ ឞិង 
ស្្គឣឞ៍ររូឧបាឞឤកឣកឡិចាឥណាបាឞរោឤឥរសៀសណា? 

 



កាឥរឥៀសចំ កាឥរររួឡិឞរិយ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣលគររោង 
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៧.
 កា
ឥរ
ស្
 ូឣរ

 ិ
ក.  ររីកឣមឧឝិីរឝវកីាឥសញ្ចុ េះសញ្ចូ ឦាឣួឤ ឬរំណាងឲ្យកុោឥ ឞងិ រកឣុ
រគួសាឥឥសស់្ឡួករគរៅករឣរិឣូឦោឌ ឞ ថាប ក់ារិ ឬអឞថឥារិត្តឣឥរសៀស
ណា លេះ? 

 .  ររីសុគគឦិកកឣមឧឝិីឤឦ់ដងឹអឡំសីាឥៈសំ្ខ្ឞ់ម្ឞអឞុស្ញ្ដ អងគកាឥស្្
រសាារិស្ថីអំឡសិី្វនិកុោឥ ឞងិ សញ្ា  ឞិង អឞុញ្ដ សិ្វនិឣឞុស្សដម្វរវៀរ
ថ្ដឥឬរវ? 

គ.  ររីោឞឧសស្គគអវី លេះចរំពាេះកចិចកាឥម្ឞកាឥរស្ ូឣរ?ិ ររីរឤងីអាចឤក
ឈបេះរឦីឧសស្គគទងំរឞេះបាឞរោឤឥរសៀសណា លេះ? 

ររីោឞកាឥឞិយឤឡិភាកាាឣួឤឪឡុកោថ ឤ ឞិង អបករឣីឦថ្ល រដីឣផឲី្យ
ឡួករគអាចរឝវីកាឥស្ររឣចចិរថ រោឤោឞឡ័រ៌ោឞរគស់ររឞ់ ឞិង រស្ ូឣរិ
ស្រោស់រគួសាឥឥសស់្ឡួករគថ្ដឥឬរវ? 

 .  ររីោឞកាឥឞយិឤឡិភាកាាឣួឤកុោឥ (រស្សត្តឣអាឤុ ឞិង 
ស្ឣរទភាឡឥសស់្ឡួករគ) រដឣីផឲី្យឡួករគអាចរឝវីកាឥស្ររឣចចរិថ រោឤ
ោឞឡ័រ៌ោឞរគស់ររឞ់ ឞិង រស្ ូឣរសិ្រោស់ លួឞឯង ឞងិ ឣិរថអកថឥិសស់្ឡួក
រគថ្ដឥឬរវ? 

ង. ររីសុគគឦិកកឣមឧឝិីឤឦ់ដឹងអំឡឣូីឦោឌ ឞរឡេះគឣពីឥម្ឞកាឥរស្ ូឣរិស្រោស់
កុោឥ ឞងិ សាឥៈសំ្ខ្ឞ់ម្ឞកាឥអឝសិាឌ ឞបាឞករឣិរណា? 

 

 
៨.
 ស្
ចចឞ
កឥ
ថ្ដ
ឦ
រឆ
ល ីឤ
រស
ររ
ឣូឧ
កា
ឥឥស
ស្
កុោ

ឥ 

 

ក.  ររីកឣមឧឝិីវាស់្ថ្ឧងឡីកាឥជេះឥវនិឡឦម្ឞកាឥង្ហឥឥសស់្ លួឞរៅរឦីកុោឥ 
ឞិង រកុឣរគួសាឥឥសស់្ឡួករគបាឞរោឤឥរសៀសណា? ររីសុ្ចចឞកឥវាស់្ថ្ឧង
ឡីកាឥជេះឥវនិឡឦថ្សសគុណភាឡ ឞិង សឥោិណថ្ដឥឬរវ? 

 .  ររីសុ្ចចឞកឥទងំរឞេះសង្ហា ញឡឥីរសៀសថ្ដឦកឣមឧឝិោីឞកាឥជេះឥវនឡិឦ
រៅរឦីជីឧរិ ឞិង សឥយិកាស្ម្ឞកុោឥ ឞិង រកឣុរគសួាឥឥសស់្ឡួករគថ្ដឥ
ឬរវ? ររវីិឞបឞ័ឤររូឧបាឞថ្សងថ្ចកត្តឣអាឤុ ឞិង រកឣុរអវថ្ដឥឬរវ? 

គ.  ររីឪឡុកោថ ឤ អបករឣីឦថ្ល ឞិង កុោឥ (រស្សត្តឣអាឤុ ឞិង ស្ឣរទ
ភាឡ) បាឞចូឦឥឣួរៅកបុងកាឥវាឤរម្ឣលរៅរឦីកុោឥ ឞិង អបករឣីឦថ្ល
រោឤឥរសៀសណា? 

 .  ររកីឣមឧឝិីឆលុេះសញ្ច ងំរៅរឦីឦវនហឦម្ឞកាឥវាឤរម្ឣល ឞិង ររសីរបាស់្
ឦវនហឦរនាេះរោឤឥរសៀសណា? 
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លំហារ ់

សូ្ឣសំរឡញចរនាល េះខ្ងររកាឣ៖ 

រររងកាឥង្ហឥអអិឧឌណកុោឥ     ស្រោស់កាឥអឞុឧរថឦអ អាចររូឧបាឞររសីរបាស់្ រដីឣផ ី
   គររោងឣឤួ រសីរទេះសីាអបកឣិឞបាឞកំឡុងថ្រ     ឞិងឣិឞោឞ
កាឥសិ្កា    ក៏រោឤ។ វាោឞឞូឧររឦកាឥណ៍   ។ ររឦកាឥណ៍ទងំ
រនាេះ ោឞដូចា កាឥសរងកីរ      វំឞឦួ ុស្ររូឧ     កាឥរឝវីកាឥ
    ុស្ៗរប  កាឥកណំរ់   ឞិង      
 ឥសស់្កុោឥ កុោឥថ្ដឦរៅកបុង    កាឥរស្ ូឣរិ ឞិង     ថ្ដឦរឆលីឤ
រសររឣូឧកាឥឥសស្់កុោឥ។  

 

សំែួរពិភាកា 

១. សូ្ឣរឣីឦររឦកាឥណ៍ទងំ៨ម្ឞកាឥអឞុឧរថឦអ រ្ឤីឡោយឣឡឞយឦ់អំឡីរ្រុហឦថ្ដឦររឦកាឥណ៍ឞីឣឤួៗសំ្ខ្ឞ់ (សូ្ឣ
ររសីរបាស់្ចំរណេះដឹង ថ្ដឦអបកវវឦួបាឞឡីរស្ៀឧរៅដម្វរវៀរម្ឞឧគគសិ្ការឞេះ។) 

២. ររីោឞររឦកាឥណ៍ណាឣឤួ ថ្ដឦឡិបាកកបុងកាឥអឞុឧរថរៅកបុងឧសផឝឣ៌ ឬសឥសិវឥសស់្អបកថ្ដឥឬរវ? រ្រុអវី? 

៣. ររីោឞអរទរសរយជឞ៍អវី លេះ ថ្ដឦគររោងឥសស់្អបកវវឦួបាឞឡីកាឥរឝវីកាឥវាឤរម្ឣលរឞេះ? ររីោឞភាឡង្ហឤឥងរររេះ ឬ
ឧសស្គគណាឣឤួ ថ្ដឦអបកអាចរឣីឦរ ញីថ្ដឥឬរវ? ររីអបកអាចរឝវីអវី លេះចំរពាេះភាឡង្ហឤឥងរររេះ ឬឧសស្គគទងំរនាេះ? 

៤. ររីអបកររូឧសញ្ចូ ឦឞឥណា លេះ រដីឣផរីឝវីឲ្យដំរណីឥកាឥោឞរម្ឣលសំហុរ? ររីអបកអាចថ្ណនាឧំសកឥណ៍រឞេះរោឤឥរសៀសណា? 
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សេសរៀនទី១៤៖ ស ើស ើខអាចរបាកែថា ស ើខមានគណសន យភាពចំស ះអ្ែកែនទបាន
សោ រសបៀបណា? 

រស្ចកថសី្រងខស 

 ររីគណរឞឤយភាឡ គឺាអវី? 
 ររីោឞឥបាឤកាឥណ៍រសរអវណា លេះ ថ្ដឦរឤងីគឥួថ្ររឥៀសចំស្រោស់គររោងឥសស់្រឤងី? 
 ររីរកុឣរសឹកាអិបាឦោឞរនួាវីអវី លេះ? 

មរើគែមនយយភាព គឺជាអ្វ?ី 

រគស់គររោង ឬអងគកាឥររូឧោឞកាឥវវឦួ ុស្ររូឧ (គណរឞឤយភាឡ)ចំរពាេះស្កឣមភាឡ កាឥជេះឥវនិឡឦ ឞិងស្រោស់ឥរសៀសថ្ដឦវា
ររសីរបាស់្ឝឞធាឞ្ឥិញ្ដឧរទុឥសស់្ លួឞ។ រឞេះគឺាកិចចកាឥររឹឣររូឧស្រោស់អងគកាឥ ឞិង ស្រោសគ់ររោងរគិស្ថសឥស័ិ្វ ររពាេះថា រឤងីក៏
ាវូរស្រោស់រឡេះរគិស្ថហងថ្ដឥ រ្ឤីរឤងីដឹងថា រឡេះាោច ស់្ឞឹងសួ្ឥឡីកាឥរសរឡឹរថឥសស់្រឤងី។ ឣឞុស្ស (វស្សឞិកជឞ) ឣឤួ
ចំឞឞួ ថ្ដឦគររោងឥសស់្អបកគឥួថ្រវវឦួ ុស្ររូឧចំរពាេះរនាេះ ោឞដូចា អបកវវឦួរសរយជឞ៍ម្ឞគររោងឥសស់្អបក (កុោឥ ឞិង 
ឪឡុកោថ ឤឥសស់្ឡកួរគ ស្្គឣឞ៍កបុងឣូឦោឌ ឞ) អបកដឹកនាអំងគកាឥ ឬរកុឣជំឞំុឥសស់្អបក រកុឣរសឹកាអិបាឦឥសស់្អបក រសសិ្ឞរសីអបក
ោឞ ឞិង ោច ស់្ជំឞឤួ ថ្ដឦបាឞហថឦ់ឦុឤដឦ់គររោងឥសស់្អបក។  

ការមធវើរបាយការែ៍អំ្ពីគមរោងរបស់អ្នក 

ឥបាឤកាឥណ៍ គឺាឣរឝោបាឤឣឤួដ៏ឦអ រដីឣផរីបារស័្ឤទក់វងដឦ់វស្សឞិកជឞទងំរឞេះ។ ឥបាឤកាឥណ៍ទងំរឞេះ គឥួថ្រររូឧបាឞ
រឝវីយ៉ា ងរហ្គចណាស់្ឣឤួឆប ឣំថង ឞិង រៅចុងសញ្ច ស់ម្ឞជីឧរិគររោង។ រឡឦ លេះ ោច ស់្ជំឞឤួឞឹងោឞឦកខ ណឍ ាក់ោក់ឣឤួចំឞឞួ
អំឡីរសរអវម្ឞឥបាឤកាឥណ៍ ថ្ដឦឡកួរគចង់រ ញី ឞិង រឡឦថ្ដឦឡកួរគចង់បាឞ។ ាឞិចចកាឦ ឥបាឤកាឥណ៍រឞេះឞឹងាកាឥង្ហឥ
ឥសស់្អបកដឹកនាគំររោង ស៉ាុថ្ឞថ ររ់ ឬនាងឞឹងររូឧកាឥគំឞិរ ឬឝឞធាឞឡីឣឞុស្សថ្ដឦកំឡុងថ្ររឝវកីាឥរៅកបុងគររោង។ 

ឥបាឤកាឥណ៍ឞឹងជឤួឲ្យឣឞុស្សរឝវីកាឥររសៀសរឝៀសអវីថ្ដឦអបកបាឞឞិយឤថាអបកឞឹងរឝវីរៅកបុងថ្ហឞកាឥ ឬគររោងសំ្រណី ឞិង អវី
ថ្ដឦអបកបាឞរឝវឡិីររបាកដ។ អបកអាចររសីរបាស់្សុ្ចចឞកឥឥសស់្អបក កាឥររួរឡិឞិរយាសឞថសនាធ ស់ ឞិង កាឥវាឤរម្ឣល ថ្ដឦអបកបាឞរឝវ ី
រដីឣផហីថឦ់ឥូសភាឡចាស់្ោស់្អំឡីឧឌណឞភាឡ ថ្ដឦអបកបាឞស្ររឣច។ រសសិ្ឞរសីោឞកាឥផ្លល ស់្សថូឥដ៏ឝំឥវាងថ្ហឞកាឥឥសស់្អបក ឞិង អវី
ថ្ដឦអបកបាឞរឝវឡិីររបាកដ រនាេះអបកគឥួថ្រឡឞយឦ់អំឡីរ្រុហឦ ឞិង អវីថ្ដឦអបកឞឹងផ្លល ស់្សថូឥរៅកបុងថ្ហឞកាឥអនាគរ។ អបកឞឹងររូឧ
ោឞភាឡម្ចបរសឌិររៅកបុងឥរសៀសថ្ដឦអបករបារស័្ឤទក់វងាឣឤួកុោឥរៅកបុងគររោងឥសស់្អបកអំឡីឧឌណឞភាឡឥសស់្អបក ស៉ាុថ្ឞថ វាា
កាឥសំ្ខ្ឞ់ ថ្ដឦអបកររូឧថ្ចកចាឤកាឥរឞេះាឣឤួឡកួរគ រដីឣផឲី្យអបកហថឦ់កាឥវវឦួ ុស្ររូឧចំរពាេះឡកួរគស្រោស់កាឥង្ហឥ ថ្ដឦអបក
កំឡុងថ្ររឝវី។ 

ាឡិរស្ស្ ស្រោស់ោច ស់្ជំឞឤួ ឞិង អបកដឹកនាឥំសស់្អបក វាក៏សំ្ខ្ឞ់ហងថ្ដឥ រដីឣផរីឝវីឥបាឤកាឥណ៍្ឥិញ្ដឧរទុ ថ្ដឦសង្ហា ញអំឡីចំឞឞួ
ឦុឤថ្ដឦអបកបាឞវវឦួ ឥរសៀសថ្ដឦអបករឥៀសចំថ្ហឞកាឥចំណាឤឦុឤរនាេះ ឞិង ឥរសៀសថ្ដឦអបកបាឞចាឤឦុឤទងំរនាេះឡិរាក់
ថ្ស្ថង។ វាាកាឥសំ្ខ្ឞ់ ថ្ដឦសង្ហា ញថា អបកកំឡុងថ្រចាឤឦុឤរៅរឦីអវីថ្ដឦអបកបាឞឞិយឤ រដីឣផឲី្យឣឞុស្សអាចវុកចិរថអបក
ាឣឤួឦុឤកាឞ់ថ្រររចីឞរៅកបុងរឡឦអនាគរ។ វាក៏សំ្ខ្ឞ់ហងថ្ដឥ ថ្ដឦររូឧសង្ហា ញថា អបកកំឡុងថ្រករ់រត្តឦុឤឥសស់្អបកយ៉ា ង
ររឹឣររូឧ ឞិង ចំណាឤវារសកសរោឤរបាាញ  ឧទ្ឥណ៍ វវឦួបាឞរស្វាកឣមឦអស្រោស់ឦុឤទងំរនាេះ។ 



   រស្ៀឧរៅឡិឝីកាឥកុោឥ                                                 
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មរើរកុមរបឹកាភបិាលគឺជាអ្វ?ី 

វាាកាឥអឞុឧរថដ៏ឦអ ឞិង រសកសរោឤរបាាញ ស្រោស់អងគកាឥរហសងៗ ថ្ដឦគឥួោឞឣឞុស្សឣឤួរកុឣ ថ្ដឦហថឦ់ភាឡាអបកដឹកនា ំ ឞិង 
កាឥរឣីឦ ុស្ររូឧស្រោស់អងគកាឥវឞធឹឣាឣឤួនាឤករគស់រគងម្ឞអងគកាឥរនាេះ។ រកុឣឣឞុស្សទងំរឞេះ ររូឧបាឞរគសាគ ឦ់ថា ារកឣុ
អអិបាឦកិចច រ្ឤីាឞិចចកាឦ ររូឧបាឞរឝវីរឡងីរោឤរកុឣរកុឣរសឹកាអិបាឦ។ រៅកបុងកឥណីារកុឣជំឞំុឧញិ ចាស់្វំុម្ឞរកុឣជំឞំុ ឬ
ឞិកាឤរនាេះ គឥួថ្រសំរឡញរនួាវីរឞេះ។ 

រកុឣរសឹកាអិបាឦ ររូឧបាឞពាក់ឡ័ឞន រដីឣផធីានាថា អងគកាឥកំឡុងថ្រសំរឡញវំឞឦួ ុស្ររូឧថ្ហបកចាស់ឥសស់្ លួឞ ឞិង រដីឣផរីបាកដថា 
ឝឞធាឞឥសស់្ លួឞ ររូឧបាឞររសីរបាស់្រសកសរោឤរបាាញ  ឞិង ោឞរសសិ្វនភាឡ។ ឧទ្ឥណ៍ រកុឣរសឹកាអិបាឦ គឥួថ្រជឤួធានាថា 
អងគកាឥ ររូឧបាឞចុេះសញ្ជ ីរស្សចាស់ ឞិង អឞុឧរថត្តឣចាស់ម្ឞរសរវស្រនាេះ។ រកុឣរសឹកាអិបាឦគឥួថ្ររឣីឦកាឥ ុស្ររូឧរឦីឥរសៀសថ្ដឦ
ឦុឤ ររូឧបាឞចំណាឤ ឞិង ររួរឡិឞិរយរឣីឦថាររី រគបាឞករ់រត្តបាឞររឹឣររូឧថ្ដឥឬអរ់។ រនួាវីឥសស់្រកុឣរសឹកាអិបាឦ ក៏ធានា
ថា កាឥង្ហឥឥសស់្អងគកាឥឡិរាចូឦឥឣួស្ររឣចរសស្កកឣម ឞិង ររឦសំណងឥសស់្ លួឞហងថ្ដឥ។ រកុឣរសឹកាអិបាឦឞឹងជឤួឲ្យអងគកាឥ
សឞថរសាម េះររង់ចំរពាេះគុណរម្ឣលស្បូឦ ឞិង អរថស្ញ្ដ ណឥសស់្ លួឞ។ 

រកុឣរសឹកាអិបាឦ គឥួថ្រររូឧបាឞសរងកីររឡងីរចញឡីឣឞុស្ស ថ្ដឦរគររឥឡ ោឞសវឡិរសាឝឞ៍ ោឞកាឥរសថាញ ចិរថ ឞិង ោឞ
អំរណាឤទឞ រដីឣផដឹីកនាអំងគកាឥ ោឞវំឞឦួ ុស្ររូឧស្រោស់អងគកាឥ ឞិង ជឤួឲ្យអងគកាឥរនាេះឥកីចររឣីឞរឡងី។ ស្រោស់អងគកាឥ
រគិស្ថសឥស័ិ្វឧញិ ឡកួរគក៏គឥួថ្រហថឦ់ឞូឧកាឥដឹកនារំស្សត្តឣរឡេះាោច ស់្ហងថ្ដឥ។ នាឤករគស់រគង/នាឤករសរិសរថិម្ឞអងគកាឥ គឥួថ្រ
រឝវីកាឥឥឣួរប ាឣឤួស្ោជិករកុឣរកុឣរសឹកាអិបាឦដម្វរវៀរ ឞិង វវឦួ ុស្ររូឧចំរពាេះឡកួរគស្រោស់ឥរសៀសថ្ដឦអងគកាឥកំឡុងថ្រ
ដំរណីឥកាឥ។ រកុឣរសឹកាអិបាឦ គឥួថ្រររំវ ឞិង រឦីកវឹកចិរថនាឤករគស់រគង ក៏ដូចាធានាថា ររ់ ឬនាងកំឡុងថ្រររឥឡត្តឣ
ឦកខ ណឍ ម្ឞចាស់ទងំអស់្ឥសស្អ់ងគកាឥ ឞិង ថា អងគកាឥកំឡុងថ្ររដីឥរៅកបុងវិស្រៅដ៏ររឹឣររូឧ ឞិង សឞថរសាម េះររង់ចំរពាេះឞិឣិរថ ឞិង 
រសស្កកឣម។ 

រទេះសីាឥរសៀសថ្ដឦរកុឣរកុឣរសឹកាអិបាឦរឝវីកាឥ ឞឹងោឞឦកខណៈ ុស្ៗរប  រៅកបុងសឥសិវ ុស្ៗរប  ឞិង រៅកបុងរសរអវ ុស្ៗរប
ម្ឞអងគកាឥក៏រោឤ ខ្ងររកាឣរឞេះ គឺាររឦកាឥណ៍ឦអៗ ឣឤួចំឞឞួ ថ្ដឦររូឧរដីឥត្តឣ៖24 

ររឦកាឥណ៍វី១៖ កាឥដឹកនាឥំសស់្រកុឣរសឹកាអិបាឦ 

រគស់អងគកាឥទងំអស់្ គឥួថ្រររូឧបាឞដឹកនា ំ ឞិង រគស់រគងរោឤរកុឣរកុឣរសឹកាអិបាឦថ្ដឦោឞរសសិ្វនភាឡ ថ្ដឦធានាកបុង
កាឥស្ររឣចឧរទុសំណងឥសស់្អងគកាឥ កំណរ់វិស្រៅឤុវនសាហ្គស្ថ ឞិង រសកាឞ់ខ្ជ ស់គុណរម្ឣលឥសស់្ លួឞ។ 

ររឦកាឥណ៍វី២៖ កាឥរគសរ់គងឥសស្រ់កុឣរសឹកាអិបាឦ 

រកុឣរសឹកាអិបាឦ គឥួថ្រោឞវំឞឦួ ុស្ររូឧកបុងកាឥធានា ឞិង ររួរឡិឞិរយថា អងគកាឥកំឡុងថ្រដំរណីឥកាឥយ៉ា ងឥឦូឞ វូទរ់
សំណុឦ ឞិង ររឥឡត្តឣចាស់ទងំអស់្។ 

 

 
                                                 
24 ររឦកាឥណ៍ទងំរឞេះដករស្ង់រចញឡី ACEVO, Charity Networks, ICSA, NCVO on behalf of the National Hub of Expertise in Governance 
www.governancehub.org.uk 
 

http://www.governancehub.org.uk/
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ររឦកាឥណ៍វី៣៖ កាឥសំរឡញរនួាវីឥសស់្រកុឣរសឹកាអិបាឦ 

រកុឣរសឹកាអិបាឦ គឥួថ្រោឞវំឞឦួ ុស្ររូឧ ឞិង ឣុ ង្ហឥចាស់្ោស់្ ឞិង គឥួថ្រសរងកីរ ឞិង រឥៀសចំរនួាវី រដីឣផអីឞុឧរថត្តឣ   
រនួាវីទងំរនាេះរោឤោឞរសសិ្វនភាឡ។ 

ររឦកាឥណ៍វី៤៖ កាឥររួរឡិឞិរយ ឞិង កាឥចាស់រហថឣីាលមមី្ឞរកុឣរសឹកាអិបាឦ 

រកុឣរសឹកាអិបាឦ គឥួថ្ររររួឡិឞិរយរសសិ្វនភាឡឥសស់្ លួឞ ឞិង រសសិ្វនភាឡឥសស់្អងគកាឥ រ្ឤីររូឧរបាេះជំហ្គឞថ្ដឦចាបំាច់ 
រដីឣផធីានាថា អងគកាឥ ឞិង រកុឣរសឹកាអិបាឦសឞថដំរណីឥកាឥយ៉ា ងឥឦូឞ។ 

ររឦកាឥណ៍វី៥៖ កាឥរហធឥវឞំឦួ ុស្ររូឧឥសស្រ់កុឣរសឹកាអិបាឦ 

រកុឣរសឹកាអិបាឦ គឥួថ្រសរងកីរឞូឧឣុ ង្ហឥម្ឞរកុឣរសឹកាអិបាឦថាប ក់ររកាឣ ឣហ្គឞថ ីនាឤករសរិសរថ ិសុគគឦិកដម្វ ឞិង ភាប ក់ង្ហឥរៅ
កបុងកាឥថ្សងថ្ចកសិ្វនិអំណាចចាស់្ោស់្ ឞិង គឥួថ្រររួរឡិឞិរយឞូឧរសសិ្វនភាឡកាឥង្ហឥឥសស់្ឡកួរគ។ 

ររឦកាឥណ៍វី៦៖ ភាឡម្លលលបូឥឥសស់្រកុឣរសឹកាអិបាឦ 

រកុឣរសឹកាអិបាឦ គឥួថ្ររសរឡឹរថ រោឤោឞសវោឌ ឞរកឣសី្ឦឝឣ៌ ពស់្ ឞិង ររូឧធានាថា ជរោល េះហឦរសរយជឞ៍ ររូឧបាឞរោេះ
រសាឤរោឤររឹឣររូឧ។ 

ររឦកាឥណ៍វី៧៖ ភាឡរសីកចំ្ឥសស់្រកុឣរសឹកាអិបាឦ 

រកុឣរសឹកាអិបាឦ គឥួថ្រោឞភាឡរសីកចំ្ រឆលឤីរស ឞិង ោឞគណរឞឤយភាឡចំរពាេះអបកររសីរបាស់្ អបកវវឦួរសរយជឞ៍ 
ស្ោជិក ម្ដគូ ឞិង អបកដម្វរវៀរ ថ្ដឦោឞចំណាស់អាឥឣមណ៍រឦីកាឥង្ហឥឥសស់្ លួឞ។ 
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ករែីសិកា 

រៅកបុងរសរវស្ឤូហ្គគ ឞ់ោ ោឞអងគកាឥាររចីឞបាឞរ ញីឞូឧឦវនហឦឧជិជោឞ រៅរឡឦថ្ដឦឡកួរគបាឞស្ររឣចចិរថថ្កឦឣអ
អអិបាឦកិចចឥសស់្ឡកួរគឲ្យរសរសី្ឥរឡងី។ ឣឞុស្សាររចីឞ ថ្ដឦាស្ោជិកម្ឞរកុឣរសឹកាអិបាឦថ្ដឦោឞស្កាថ ឞុឡឦ បាឞ
សញ្ជ ក់អំឡីឣរឝោបាឤដ៏ឦអៗ  រដីឣផនីាឝំឞធាឞលមីៗរៅកាឞ់អងគកាឥ។ កិចចកាឥឦអៗ ឣឤួចំឞឞួ ថ្ដឦរកីរោឞាឦវនហឦរនាេះ ឥឣួោឞ 
អាឥឣមណ៍ម្ឞភាឡាោច ស្់ឥសស់្ស្្គឣឞ៍បាឞរកីឞរឡងី កាឥហគរ់ហគង់ឝឞធាឞរហសងៗ ដូចា អាហ្គឥ ស្រឣលៀកសំពាក់ ស្ោភ ឥៈ
កាឥយិឦ័ឤ រស្ៀឧរៅសិ្កា ារដីឣ ឞិង កថ្ឞលងកាឥយិឦ័ឤឥរគិរម្លល ដំសូនាម ឞថ្ហបកចាស់ កាឥជសួ្ជុឦហធេះ ឞិង ម្លលសិ្កាស្រោស់
កុោឥ។ 

រឦីស្ឡីរឞេះរៅរវៀរ ោឞអងគកាឥឣឤួបាឞវវឦួសំ្សុររឡីរកសួ្ងអស់ឥ ំ រោឤរបាស់ឡកួរគឲ្យសិវអងគកាឥកបុងឥឤៈរឡឦឡីឥស្បាថ ្៍។ 
សនាធ ស់ឡីចូឦឥឣួកបុងឧគគសណថុ េះសណាថ ឦអំឡីអអិបាឦកិចចឣក អងគកាឥរឞេះបាឞចូឦរៅកាឞ់ឣឞុស្សថ្ដឦោឞឥវនិឡឦឣឤួចំឞឞួ រដីឣផី
កាល ឤាស្ោជិកម្ឞរកុឣរសឹកាអិបាឦ។ អងគកាឥបាឞរៅឣឞុស្សទងំរឞេះ ថ្ដឦបាឞឞិយឤរៅកាឞ់ឣហ្គឞថីម្ឞរកស្ួងអស់ឥ ំ ថ្ដឦោឞ
ឋាឞៈ ពង់ ពស់្ឣឤួចំឞឞួ រដីឣផថី្ស្វងឤឦ់ថ្លឣរវៀរអំឡីសញ្ា រឞេះ។ ាឦវនហឦ សញ្ា ររូឧបាឞរោេះរសាឤ រ្ឤីរឣធាឧបីាឞចូឦឥឣួ
ពាក់ឡ័ឞន រោឤសាឥថ្រអងគកាឥរឞេះររូឧបាឞរចាវរសកាឞ់រោឤភាឡអឤុរថិឝឣ៌។ 
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លំហារ ់

ចូឥសំរឡញចរនាល េះខ្ងររកាឣ៖  

រគសគ់ររោង ឬ អងគកាឥទងំអស់្ គឥួថ្រោឞគណរឞឤយភាឡស្រោស ់     
 ឥសស់្ លួឞ      ឞិង ស្រោស់ឥរសៀសថ្ដឦវាររសីរបាស់្    ។ 
អបកគឥួថ្រវវឦួ ុស្ររូឧចំរពាេះ     អបកដឹកនា ំ      
     ឞិង     ។ ឧឝីិសាហ្គស្ថដ៏ឦអ រដីឣផរីបារស័្ឤទក់វង គឺររសី
របាស្់ឞូឧ     ។ អបកគឥួថ្រររសៀសរឝៀសអវីថ្ដឦអបកបាឞឞិយឤថា អបកឞឹងរឝវី ាឣឤួអវីថ្ដឦអបក
     ។ អបកររូឧសង្ហា ញថា អបកបាឞររសីរបាស់្    ឥសស្់អបក
រសកសរោឤរបាាញ ។ អអិបាឦកិចច គឺាកាឥធានាថា អងគកាឥសំរឡញវំឞឦួ ុស្ររូឧ    ។  
  ររូឧបាឞចំណាឤយ៉ា ងររឹឣររូឧ រ្ឤីកាឥង្ហឥ ថ្ដឦបាឞរឝវី ឡិរាចូឦឥឣួចំថ្ណកស្ររឣច  
  ឥសស់្អងគកាឥ។ រកុឣរសឹកាអិបាឦ គឥួថ្រររូឧបាឞសរងកីររឡងីរោឤឣឞុស្ស ថ្ដឦវវឦួបាឞ  
   ោឞសវឡិរសាឝឞ៍    ឞិង ោឞអំរណាឤទឞ   អងគកាឥ 
វវឦួ    ស្រោស់វា ឞិង ជឤួឲ្យវាឥកីចររឣីឞរឡងី។  

សំែួរពិភាកា 

១. ររីអបកឤឦ់ដូចរឣថចចំរពាេះពាកយថា គណរឞឤយភាឡ? រ្រុអវបីាឞាគណរឞឤយភាឡោឞភាឡសំ្ខ្ឞ់ខ្ល ងំស្រោស់គររោង
រគិស្ថសឥស័ិ្វ? 

២. ររីគររោងឥសស់្អបកររូឧវវឦួ ុស្ររូឧចំរពាេះឞឥណា លេះ? ររីកាឥង្ហឥរឞេះររូឧឤករៅអឞុឧរថរោឤឥរសៀសណា? 

៣. ររីោឞរសរអវម្ឞឥបាឤកាឥណ៍អវី លេះ ថ្ដឦគររោងឥសស់្អបកររូឧរឝវី? ររីឞឥណាររូឧវវឦួ ុស្ររូឧ? ររីឥបាឤកាឥណ៍ជឤួឲ្យ
អបកោឞគណរឞឤយភាឡថ្ដឥឬរវ? 

៤. ររីអបកអាចោឞគណរឞឤយភាឡរៅកបុងគររោងឥសស់្អបកត្តឣឥរសៀសណា លេះ? ររីអបកអាចរឝវីឲ្យវាបាឞរសរសី្ឥរឡងីរោឤ
ឥរសៀសណា? 

៥. ររីរកុឣរសឹកាអិបាឦោឞរនួាវីអវី លេះ? 

៦. ររីគររោង ឬអងគកាឥឥសស់្អបកោឞរកុឣរសឹកាអិបាឦថ្ដឥឬរវ? ររីរកុឣរសឹកាអិបាឦោឞអឞថឥកឣមាឣឤួគររោងរោឤ
ឥរសៀសណា? 

៧. ររីោឞឣឞុស្សរសរអវណា លេះ ថ្ដឦអបកគិរថាឦអ រដីឣផរីឝវីាស្ោជិកម្ឞរកុឣរសឹកាអិបាឦស្រោស់គររោងឥសស់្អបក? 
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ផ្ផែកទី៦៖ ការអ្បអ្រស្គទរ  

ថ្ហបកចុងររកាឤម្ឞរស្ៀឧរៅកិចចកាឥឥសស់្រឤងី រៅថ្រពាក់ឡ័ឞនរៅឞឹងដំណាក់
កាឦវីសឞួម្ឞឧដថគររោង ឞិង ឆលុេះសញ្ច ងំរៅរឦីគររោង រៅរឡឦថ្ដឦវាបាឞ
សញ្ច ស់។ កាឥអសអឥសាវឥ គឺាថ្ហបកឣឤួដ៏សំ្ខ្ឞ់ម្ឞជីឧរិគររោង ឞិង អងគកាឥ
ទងំអស់្។ វាដឦ់រឡឦថ្ដឦគិរឡិចាឥណា រ្ឤីអឥរឡេះគុណរឡេះាោច ស់្ 
ឞិង ថ្លលងអំណឥគុណរគស់ទងំសុគគឦិកទងំអស់្ស្រោស់អវីថ្ដឦបាឞស្ររឣច។ 
ឡិរថ្ឣឞរ្ឤី អបកឣិឞចាបំាច់ឥង់ចាដំឦ់ចុងសញ្ច ស់ម្ឞគររោង រដីឣផរីឝវីកាឥអស
អឥសាវឥរនាេះរវ៖ វាឞឹងោឞឞូឧឱកាស្ាររចីឞ រដីឣផរីឝវីកាឥអសអឥសាវឥរៅ
កបុងគររោង រ្ឤីរឣរឥៀឞវី១៥ ឞឹងជឤួអបកគិរអំឡីឥរសៀសថ្ដឦររូឧសញ្ចូ ឦវា
រៅកបុងជីឧរិម្ឞគររោងឥសស់្អបក ឞិង អងគកាឥឥសស់្អបក។ 
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សេសរៀនទី១៥៖ សេ ុអ្វបីានជាពធិីអ្បអ្រស្គទរ គជឺាផ្ផែកេ ួែ៏ ខំាន់ននគសរមាខ? 
រស្ចកថសី្រងខស៖ 

 កាឥរបាឥឡនឡិឝីអសអឥសាវឥស្រោស់ឧឌណឞភាឡ ឞិង ស្ឣិវនិហឦរៅកបុងគររោងឥសស់្អបក ឡិរាសំ្ខ្ឞ់ណាស់្ 
 សិ្កាខ កាឣរៅកបុងគររោងឞឹងវវឦួរសរយជឞ៍ឡីកាឥអសអឥរាគជ័ឤ 
 កាឥអឝិសាឌ ឞ ឞិង កាឥអឥរឡេះគុណរឡេះ ឞិង កាឥថ្លលងអំណឥគុណដឦ់អបកពាកឡ់័ឞន គឺាថ្ហបកឣឤួម្ឞកាឥអសអឥជីឧរិាឣឤួ

រប រៅកបុងគររោង ឞិង កបុងរកុឣជំឞំុ 

 
មហរុអ្វបីានជាគមរោងមយួគរួប្រអ្បអ្រនូវវឌ្ឍភាព និង សមទិធផិលរបស់ខលួន? 

រៅរឡឦថ្ដឦគររោងឣឤួវវឦួបាឞរាគជ័ឤ ឞិង បាឞសញ្ច ស់ វាាកាឥសំ្ខ្ឞ់ថ្ដឦររូឧរករឦករឣីឦខ្ងររកាឤ ឞិង ស្ឣលងឹរៅ
កាឞ់អនាគរ ឞិង អឥរឡេះគុណស្រោស់រឡេះឡឥ ថ្ដឦរឡេះាោច ស់្បាឞហថឦ់ជូឞឥ្ូរដឦ់គររោងឣកដឦ់វីសញ្ច ស់។ 

 រករឦករឣីឦខ្ងររកាឤ 

ចូឥររសៀសរឝៀសអំឡីសាទ ឞភាឡកាឦឡីអរីរកាឦ ាឣឤួសាទ ឞភាឡកបុងរឡឦសចចុសផឞប។ ឧទ្ឥណ៍៖ រសសិ្ឞរសីគររោង
ឣឤួបាឞស្ររឣចគររោងសាងស្ង់អរឥឣឤួ ដូរចបេះ ឥូសភាឡ “ឡីឣុឞ” ឞិង “សនាធ ស”់ ម្ឞកាឥសាងស្ង់ ឡិរាជរឣុញ ឞិង 
រឦីកវឹកចិរថដឦ់អស់្អបកថ្ដឦបាឞពាក់ឡ័ឞនរៅកបុងកាឥស្ររឣចគររោងសាងស្ង់រនាេះ។ ចូឥគិរអំឡីឥរសៀស ថ្ដឦររូឧ
សង្ហា ញឡីភាឡ ុស្រប ឥវាងឡីឣុឞ ឞិង សនាធ ស់ ស្រោស់ស្ឣិវនិហឦម្ឞគររោង។ ឧទ្ឥណ៍ ររីស្ឡវម្លៃ កុោឥដឹងអវី លេះអំឡី
រឡេះរឤស្ ូ ថ្ដឦឡកួរគបាឞដឹងឡីឣុឞ? 

 ស្ឣលងឹរឣីឦរៅខ្ងឣុ  

កាឥអសអឥរាគជ័ឤម្ឞម្លៃរឞេះ ថ្រងថ្រជឤួឲ្យរឤងីចងចាអំំឡីររឦរៅម្ឞម្លៃថ្ស្អក។ ររីកាឥសញ្ច ស់ ឬរាគជ័ឤឞឹងសឞថហថឦ់
ឡឥដឦ់អបកវវឦួរសរយជឞ៍បាឞរោឤឥរសៀសណា? ររីអវីរៅាររស់ឡូជម្ឞកាឥអអិឧឌណសថ្ឞទឣ ថ្ដឦាឦវនហឦម្ឞកាឥអស
អឥរាគជ័ឤនារឡឦសចចុសផឞប? រៅកបុងឧទ្ឥណ៍ខ្ងរឦី ររីអរឥលមីអាចររសីរបាស់្ រដីឣផសីររឣីដឦ់ស្្គឣឞ៍ ឬរកុឣ
ជំឞំុកបុងឥរសៀសឣឤួលមីបាឞរោឤឥរសៀសណា? 

មរើោនវធីិស្គ្សតជាកប់្សតងអ្វខីលះ មែើមបអី្បអ្រមជាគជយ័? 

អបកអាចគិរអំឡីឧឝីិសាហ្គស្ថ ុស្ៗរប ាររចីឞ រដីឣផអីសអឥឞូឧអវីថ្ដឦគររោងឥសស់្អបកបាឞស្ររឣច។ ខ្ងររកាឣរឞេះ គឺាគំឞិរចំឞឞួ
សី៖ 

សរងកីររឡឹរថិកាឥណ៍ ថ្ដឦឲ្យកុោឥម្ឞគររោងចូឦឥឣួ រ្ីឤឡកួរគវវឦួកាឥរឦីកវឹកចិរថ ឞិង ោឞគំឞិរហថួ ចរហថីឣ 

ឧទ្ឥណ៍៖ កុោឥអាចសរងកីរឞូឧកាឥស្ថ្ឣថង ឬរោខ ឞឣឤួ ថ្ដឦឞិយឤអំឡីសាទ ឞភាឡម្ឞជីឧរិឥសស់្ឡកួរគ ឣុឞរឡឦថ្ដឦគររោង
ចាស់រហថីឣ ឞិង កាឥផ្លល ស់្សថូឥ ថ្ដឦឡកួរគបាឞវវឦួ ថ្ដឦាឦវនហឦម្ឞរាគជ័ឤម្ឞគររោង។ កុោឥោឞគំឞិរម្ចបរសឌិរាររចីឞ ឥឣួ
ទងំថ្ហបកសិ្ឦផៈ ថ្ឦផងកំសាឞថ ឞិង កាឥរុសថ្រងឦឣអកបុងឡិឝីរហសងៗ រចញឡីឝឞធាឞថ្ដឦោឞរសាស់។ 
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សរងកីររឡឹរថិកាឥណ៍ ថ្ដឦឲ្យស្្គឣឞចូ៍ឦឥឣួ 

ចូឥអរញ្ជ ីញឪឡុកោថ ឤ ឞិង អបកជិរខ្ង/ឣិរថអកថិ អបកដឹកនាសំ្្គឣឞ៍ ម្ដគូគររោងដម្វ រគូគង្ហវ ឦ ារដីឣ រដីឣផចូីឦឥឣួកបុងឡិឝីអស
អឥសាវឥ ឞិង ឡិឝីថ្លលងអំណឥគុណ។ 

ហថឦ់ជូឞអវីឣឤួដឦ់ស្្គឣឞ៍ស្រោស់ាកាឥថ្លលងអំណឥគុណ 

ចូឥរសថាញ ហថឦ់កាឥររំវដឦ់រកុឣជំឞំុកបុងរសុ្ក ថ្ដឦបាឞជឤួស្ររឣចសុ្សិឞឥសស់្គររោង។ 

មរើនរណាខលះប្ែលនឹងទទលួរបមយជនពី៍ការអ្បអ្រមជាគជយ័? 

 អបកពាក់ឡ័ឞន ឞិង សុគគឦិកគររោង 
 កុោឥ ឞិង ឪឡុកោថ ឤ/អបករឣីឦថ្ល 
 ឣហ្គឞថីស្្គឣឞ៍/សុគគឦិកឣណឍ ឦសុ្ ភាឡ 
 អបកស្ម័រគចិរថ ឞិង រកុឣរគួសាឥ ថ្ដឦររំវដឦ់គររោង 
 រកឣុជំឞំុកបុងរសុ្ក ឞិង សុគគឦិករកុឣជំឞំុ ថ្ដឦបាឞវវឦួជំឞឤួ ឬបាឞពាក់ឡ័ឞនរោឤផ្លធ ឦ់ 

កាឥអសអឥម្ឞកាឥសញ្ច ស់គររោងឥសស់្អបករោឤភាឡរាគជ័ឤ ឣិឞថ្ឣឞោឞឞ័ឤថា អបកកំឡុងថ្រសំរអលចអំឡីឧសស្គគ ឞិង កាឥឦំបាក
រហសងៗ ថ្ដឦអបកបាឞជសួរសវេះរនាេះរវ។ គររោងឣឤួដំរណីឥកាឥ ថ្រងថ្រជសួរសវេះឞូឧរគស់រសរអវម្ឞសញ្ា ។ វាាកាឥសំ្ខ្ឞ់ ថ្ដឦ
ររូឧរឥៀឞឡីកំ្ុស្ រដីឣផរីឝវីឲ្យគររោងបាឞរសរសី្ឥរឡងីរៅម្លៃខ្ងឣុ ។ វាាកាឥឦអ ថ្ដឦគឥួថ្រថ្ចកចាឤអំឡីអវីថ្ដឦអបកបាឞរឥៀឞ
ាឣឤួអបកពាកឡ់័ឞនដម្វរវៀរ។ កាឥថ្ចកចាឤរឞេះ អាចរកីររឡងីត្តឣឥរសៀសាររចីឞ អារស័្ឤរឦីសឥសិវម្ឞគររោងឥសស់្អបក។ 

 កាឥរសជំុរៅកបុងស្្គឣឞ៍ រដីឣផថី្ចកចាឤសវឡិរសាឝឞ៍ម្ឞកាឥរឥៀឞ 
 ស្ឥរស្ឥរៅកបុងអរទសវកាថ្ស្រ រដីឣផថី្ចកចាឤសវឡិរសាឝឞ៍ឥសស្់អបកាឣឤួរសាជឞរៅកបុងរំសឞ់ 
 ស្ឥរស្ឥកឥណីសិ្កាអំឡីគររោងរៅកបុងស្ំសុររសាឥឡ័រ៌ោឞ រដីឣផថី្ចកចាឤាឣឤួភាប ក់ង្ហឥដម្វរវៀរ 
 រឝវីសវសង្ហា ញរៅកបុងស្ឞបិបារ រដីឣផឲី្យអបកពាកឡ់័ឞនម្ឞគររោងដម្វរវៀររឥៀឞឡីសវឡិរសាឝឞ៍ឥសស់្អបក 

មរើការអ្ធិស្គឋ ន និង ការប្ថលងអំ្ែរគុែចូលរមួចំប្ែកែល់ការអ្បអ្រជីវរិជាមយួោន មៅកនុងគមរោងមោយរមបៀបណា? 

រៅកបុងរឡេះគឣពីឥ រោករឞរ្ោរបាស់អំឡីកំថ្ឡងរកុងរឤឥូសាឡឣឹ ថ្ដឦររូឧបាឞជសួ្ជុឦឥចួរាឦ់ សនាធ ស់ឡីឥឤៈរឡឦាររចីឞឆប មំ្ឞ
កាឥ ិរ ំរសឹងថ្រសង ឞិង ឧសស្គគាររចីឞ។ រៅកបុងជំឡូកវី៦៖១៥-១៦ រោករឞរ្ោឥឦឹំករឤងីថា វាគឺារឡេះរចសាថ  ឞិង ជំឞឤួ
ឣកឡីរឡេះ ថ្ដឦបាឞជរឣុញឣឞុស្សឲ្យស្ររឣចកាឥជសួ្ជុឦកំថ្ឡងរកុងរឞេះ។ រោកក៏បាឞរឦីករឡងីឡីឥរសៀសថ្ដឦឣឞុស្សរៅជំុឧញិ
ោឞភាឡអ័ឤខ្ល ច ឞិង បារ់សង់វំឞុកចិរថឥសស់្ឡកួរគ រោឤសាឥថ្រឡកួរគបាឞរ ញីឥរសៀសថ្ដឦរឡេះម្ឞរកុងរឤឥូសាឡឣឹ បាឞ
សង្ហា ញរឡេះរចសាថ ឥសស្រ់ឡេះអងគ ត្តឣឥឤៈរសារាហ្គស្ថឥសស់្រវង់។ រៅកបុងគររោងឣឤួថ្ដឦោឞរាគជ័ឤ ឣឞុស្សថ្ដឦរៅជំុឧញិអបក 
ក៏ឞឹងរ ញីរឡេះ្ស្ថឥសស់្រឡេះ ត្តឣឥឤៈអបក ថ្ដឦាអបកសររឣីឥសស់្រវង់ហងថ្ដឥ។ វាាកាឥសំ្ខ្ឞ់ ថ្ដឦររូឧអរញ្ជ ីញឡកួរគឲ្យឣក
ចូឦឥឣួាឣឤួអបក រដីឣផកីសាងសាព ឞរៅកាឞ់ស្្គឣឞ៍រៅរឡឦណាថ្ដឦោឞឱកាស្។ រឤងីររូឧរឝវីាអំសិឦ ឞិង ឡឞលឺរៅកបុង
ឡិអឡរោកថ្ដឦបាក់ថ្សក។ រឤងីររូឧថ្រឥឦឹំក លួឞរឤងីឣថងរវៀររៅកបុងឤ៉ាូហ្គឞ ១៥៖៥ ថា “រសីោច់ឡី ញុ ំ (រឡេះរឤស្ ូ) អបករាឦ់រប
ឡំុអាចរឝវីអវរីកីររឡឤី។” រឞេះគឺារស្ចកថីឥឦឹំកម្ឞកាឥថ្ដឦរឤងីររូឧថ្រឡឹងអាងរឦីរឡេះាោច ស់្ រទេះសីាគររោងឥសស់្រឤងីវវឦួ
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បាឞរាគជ័ឤ ឬឣិឞវវឦួរាគជ័ឤក៏រោឤ។ រៅកបុងសំ្សុររឥសស់្ររ់ រោករគិស្ថស៉ាូឦថ្រងថ្រឥឦឹំករឤងីឲ្យវុកចិរថរឦីរឡេះា
ោច ស់្កបុងរគស់កាឦៈរវស្ៈ រ្ឤីរាសក់ាឥទងំអស្់រនាេះាអំណឥ! 

កាឥចំណាឤរឡឦារវៀងទរ់ រដីឣផអីឝិសាឌ ឞ ឞិង ថ្លលងអំណឥគុណស្រោស់អវីថ្ដឦរឡេះាោច ស់្កំឡុងថ្ររឝវីរៅកបុងគររោង
ទងំឣូឦ គឺាកាឥហថឦ់រឡេះកិរថឤិស្ដឦ់រឡេះាោច ស់្ រ្ឤីកាឥរឝវីថ្សសរឞេះ ឞឹងហថឦ់ជីឧរិដឦ់កាឥង្ហឥឥសស់្អបក។ អបកឣិឞចាបំាច់ឥង់
ចា ំ ឥ្ូរទឦ់ថ្ររគស់ររឣូឧកាឥទងំអស់្បាឞសំរឡញរនាេះរវ។ វាអាចាកាឥរឦីកវឹកចិរថយ៉ា ងខ្ល ងំ ថ្ដឦអបកគឥួថ្រង្ហករចញឡី
កាឥង្ហឥសឞថិច រ្ឤីរឣីឦអវីថ្ដឦបាឞស្ររឣច ឞិង អឥរឡេះគុណរឡេះាោច ស់្ ឞិង ឣឞុស្សទងំអស់្ថ្ដឦបាឞចូឦឥឣួ។ 
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ករែីសិកា  

រសឡ័ឞនអអិឧឌណគុណភាឡឥសស់្ ឧវីា៉ា  (QIS) គឺាឧសកឥណ៍កសាងស្ឣរទភាឡដ៏ោឞរសសិ្វនភាឡឣឤួស្រោស់កាឥររសីរបាស់្រៅកបុង    
សណាថ ញម្ឞរកុឣជំឞំុ ឞិង អងគកាឥរគិស្ថសឥស័ិ្វ ឞិង គររោងថ្ដឦរឝវីកាឥាឣឤួកុោឥង្ហឤឥងរររេះ។ វាថ្ណនាអំំឡីស្ថង់ោគុណភាឡ
ករឣិរអឞថឥារិ ថ្ដឦហាឥភាជ ស់ាឣឤួររឦកាឥណ៍រឡេះគឣពីឥ ឞិង ហថឦ់ឞូឧរររងកាឥង្ហឥស្រោស់អងគកាឥ រដីឣផរីឝវីកាឥថ្កឦឣអឲ្យ
រសរសី្ឥរឡងីមឞរៅដឦ់ករឣិរម្ឞស្ថង់ោរនាេះ។ រឦីស្ឡីរឞេះរៅរវៀរ វាធានាថា ឥចនាស្ឣព័ឞន ឞិង រសឡ័ឞនម្ឞអងគកាឥ ររូឧបាឞ
សរងកីររឡងី រដីឣផធីានាអំឡីករឣិរម្ឞគណរឞឤយភាឡ។ 

QIS ជឤួឲ្យអងគកាឥ ឞិង គររោងរឝវីកាឥថ្កឦឣអរៅកបុងថ្ហបកចំឞឞួ៦ ថ្ដឦាថ្ហបកដ៏សំ្ខ្ឞ់ស្រោស់កាឥរឝវីកាឥាឣឤួកុោឥថ្ដឦង្ហឤ
ឥងរររេះ។ ថ្ហបកទងំ៦រឞេះ គឺ កិចចកាឥពាឥកុោឥ សុ្ ុោឦភាឡកុោឥ កាឥសរងកីរ ឞិង កាឥរឥៀសចំថ្ហឞកាឥគររោង កាឥរឣីឦថ្លឣឞុស្ស 
គណរឞឤយភាឡ្ឥិញ្ដឧរទុ ឞិង អអិបាឦកិចច។ 

ត្តឣឥឤៈ QIS អងគកាឥវវឦួបាឞកាឥរឦីកវឹកចិរថ រដីឣផចូីឦឥឣួរៅកបុងដំរណីឥកាឥម្ឞកាឥអអិឧឌណាឞិចចរៅកបុងថ្ហបកឞីឣឤួៗម្ឞថ្ហបក
ទងំ៦។ ស្រោស់ថ្ហបក QIS ឞីឣឤួៗ ឧដថខ្ងររកាឣរឞេះ ររូឧបាឞររសីរបាស់្៖ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

១. ថ្ស្វងឤឦ់អំឡីថ្ហបក រ្ឤីរសថាញ កបុងកាឥផ្លល ស់្សថូឥ 
២. វាឤរម្ឣល លួឞឯង ថា លួឞកំឡុងថ្រសំរឡញត្តឣស្ថង់ោរៅកបុងថ្ហបករនាេះថ្ដឥឬអរ់ 
៣. សំពាក់សំស៉ាឞ ឬសណថុ េះសណាថ ឦរៅកបុងថ្ហបករនាេះ ឞិង កំណរ់ឞូឧឧរទុសំណងស្រោស់កាឥអអិឧឌណ 
៤. កាឥអអិឧឌណ៖ សងវឹក ឞិង កាឥហថឦ់ឱវាវថ្សសឣិរថអកថិដឦ់ឣិរថអកថ ិ
៥. ឥឦឹំក៖ កាឥអសអឥសាវឥចំរពាេះកាឥអអិឧឌណរៅកបុងថ្ហបកឞីឣឤួៗម្ឞថ្ហបកទងំ៦ ឞិង កាឥសញ្ជ ក់ឡីឣជឈោឌ ឞខ្ងររៅ 

រឡេះគឣពីឥរបាស់រឤងីឲ្យ “រឦីកវឹកចិរថដឦ់រប រៅឧញិរៅឣក ឞិង កសាងរប រៅឧញិរៅឣក” (១រលស្ាឡូឞិក ៥៖១១)។ ត្តឣឥឤៈ 
QIS សិ្កាខ កាឣវវឦួបាឞកាឥរឦីកវឹកចិរថ រដីឣផសួី្ឥសុ្ វុកខរប រៅឧញិរៅឣក អឝិសាឌ ឞឲ្យរប រៅឧញិរៅឣក ឞិង រឥៀឞឡីរប រៅឧញិ
រៅឣក ររំវរប រៅឧញិរៅឣករៅរឦីដំរណីឥម្ឞកាឥអអិឧឌណ IQS។ ដំរណីឥកាឥម្ឞកាឥផ្លល ស់្សថូឥ ឞិង ថ្កឦឣអឥសស់្អងគកាឥ គឺាឧសស្គគ
រសឈឣឣឤួ ទក់វងឞឹងកាឥរសថាញ ចិរថចំរពាេះរឡឦរឧោ ឞិង ឝឞធាឞ។ ដូរចបេះ វាាកាឥសំ្ខ្ឞ់ថ្ដឦរៅកបុងដំរណីឥកាឥម្ឞកាឥអឞុឧរថ 
QIS  អបកររូឧចណំាឤរឡឦ រដីឣផអីសអឥចំរពាេះកាឥអអិឧឌណ ថ្ដឦអងគកាឥបាឞរឝវីរៅកបុងថ្ហបកឞីឣឤួៗ។ 
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អងគកាឥរៅកបុងសណាថ ញ ររូឧបាឞអរញ្ជ ីញឲ្យឣកចូឦឥឣួរៅកបុងឡិឝីអសអឥសាវឥដ៏ឡិរស្ស្ ឞិង កាឥហថឦ់ជូឞស្ញ្ដ ស័ររ ររូឧបាឞរឝវី
រឡងី រដីឣផវីវឦួសាគ ឦ់ ឞិង ករ់ស្ោគ ឦ់អំឡីកាឥអអិឧឌណ ថ្ដឦបាឞរកីររឡងី។ វាារឡឦឣឤួ ថ្ដឦអបកដឹកនាគំររោង អាចវវួឦ
សាគ ឦ់ ឞិង សាវឥចំរពាេះស្ឣិវនហិឦ ថ្ដឦឣិរថអកថិឥសស់្ឡកួរគសរងកីររឡងី ឞិង ោឞអាឥឣមណ៍រោវឞភាឡចំរពាេះកាឥផ្លល ស់្សថូឥ ថ្ដឦ
អងគកាឥឥសស់្ឡកួរគបាឞរឝវី។ 
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លំហារ ់

ចូឥសំរឡញចរនាល េះខ្ងររកាឣ៖ 
រៅរឡឦថ្ដឦគររោងឣឤួវវឦួបាឞរាគជ័ឤ ឬបាឞសញ្ច ស់ វាាកាឥសំ្ខ្ឞ់ថ្ដឦ       
ឞិង      ។ ស្កឣមភាឡម្ឞកាឥឆលុេះសញ្ច ងំ អាចសញ្ចូ ឦរៅកបុង   ម្ឞ
គររោងឥសស់្អបក។ ឧឝីិសាហ្គស្ថាក់ថ្ស្ថង រដីឣផអីសអឥចំរពាេះរាគជ័ឤ គឥួថ្រសញ្ចូ ឦ   រៅកបុងកាឥរឥៀសចំ
ថ្ហឞកាឥ ឞិង កាឥអឞុឧរថ។ ឣឞុស្សោប ក់អាចអរញ្ជ ីញឣឞុស្ស ុស្ៗរប  រដីឣផឣីកចូឦឥឣួឡិឝីអសអឥ ឥឣួទងំ៖     ឬ
    ឞិង អបកដឹកនា ំ   ។ សិ្កាខ កាឣឣឤួចំឞឞួរៅកបុងគររោង ថ្ដឦឞឹងវវឦួ
រសរយជឞ៍ឡីកាឥអសអឥរាគជ័ឤ ោឞដូចា           
    ឞិង    ។ រសសិ្ឞរសីគររោងជសួឞូឧកាឥឦំបាក ឞិង ឧសស្គគ វាាកាឥ
ស្ំខ្ឞ់ថ្ដឦររូឧថ្ចកចាឤ    ាឣឤួអបកដម្វ រដីឣផរីចៀស្វាងឞូឧកំ្ុស្ដថ្ដឦកបុងរឡឦអនាគរ។ 
កាឥថ្ចកចាឤ គឥួថ្ររឝវីរឡងីរៅ     ឬអបកគឥួថ្រស្ឥរស្ឥ    រៅ
កបុងសំ្សុររសាឥឡ័រ៌ោឞ រដីឣផថី្ចកចាឤាឣឤួភាប ក់ង្ហឥដម្វ។ កាឥអឝិសាឌ ឞ ឞិង     គឥួថ្រសង្ហា ញ
អំឡីកាឥអសអឥសាវឥ។ រទេះសីាគររោងជសួកាឥឦំបាក ឬឧសស្គគយ៉ា ងណាក៏រោឤ រោករគិស្ថវូរស៉ាូឦ ឥឦឹំករឤងីឲ្យអឥរឡេះ
គុណរៅកបុងរគស់     ។  

សំែួរពិភាកា 

១. សូ្ឣរឣីឦរស្ៀឧរៅរឞរ្ោជំឡូកវី១២ ថ្ដឦរបាស់អំឡីកាឥត្តងំចិរថកបុងកាឥជសួ្ជុឦកំថ្ឡងរកុងរឤឥូសាឡឣឹ។ ចូឥឡិភាកាអំឡី
ឥរសៀសថ្ដឦររូឧអសអឥចំរពាេះកាឥត្តងំចិរថរនាេះ។ រ្រុអវីបាឞារោករឞរ្ោបាឞថាវ ឤកំថ្ឡងរកុងដឦ់រឡេះាោច ស្់? 

២. ររីអបកអាចថាវ ឤគររោងឥសស់្អបករៅកាឞ់រឡេះាោច ស់្រោឤឥរសៀសណា? 

៣. ររីោឞឧឝីិសាហ្គស្ថម្ចបរសឌិរអវី លេះ ថ្ដឦអបកអាចគិររ ញី រដីឣផអីសអឥចំរពាេះរាគជ័ឤម្ឞគររោង ថ្ដឦអបកបាឞសញ្ច ស់? 

៤. រ្រុអវីបាឞាវាសំ្ខ្ឞ់កបុងកាឥអសអឥចំរពាេះរាគជ័ឤ ឞិង ជ័ឤជំឞេះរូចៗរៅកបុងដំរណីឥ រដីឣផសីង្ហា ញឡីឧឌណឞភាឡម្ឞ
គររោងឥសស់្អបក? ររីជ័ឤជំឞេះរូចៗឥឦឹំកអបកអំឡីររឦរៅឝំឥសស់្អបករោឤឥរសៀសណា? ររី milestones សង្ហា ញឡីឧឌណឞ
ភាឡដឦ់អបកពាក់ឡ័ឞន ឞិង អបកវវឦួរសរយជឞ៍ឥសស់្អបករោឤឥរសៀសណា? 
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