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សស្ចកដីណែនំ
ស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ ស្ម្រាប់ សស្វាកម្មបសម្រម្ើ ជនពិ ការ (ស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ ) នឹ ងជួ យសេើក
កម្ពស្់ ស

ិ ី សាស្រស្ដសដាេះស្រសាយថ្នាក់ ជាតិ ណែេែំ សែើរការស្រស្បគ្នា
ើយនិ ងជំ រញឲ្យានវធ្

ទ្ូ ទំងម្របសទ្ស្ សែើ ម្បីសេើកស្ទួយគែភ្ជពននសស្វាកម្មទំងសនេះ។ ស្ដង់ដារទំងសនេះសដដត
ការយកចិ តដទ្កដាក់ ស្ំខាន់ សៅសេើស្ិទ្ិធ និ ងេទ្ធផ្េននស្ម្រាប់ ប

ដ ជនណែេាន

ពិ ការភ្ជព។
ស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ ទំងសនេះម្រតូវបានបសងកើតស
ទ្ទ្ួ េការពិ និតយសស្ើសរសើ
ិ ា ស
ទ្ស្សនវជា

ើងសៅកាងឆ្ាំ១៩៩៣។ ស្ដង់ដារទំងសនេះបាន

ិ សែើ ម្បីស្ម្រម្ួេសៅតាម្ការវវិ ឌ្ឍននភ្ជសា, សគ្នេគំ និត ឬ
ើ ងវញ

ើយនិ ងម្៉ាូ ណែេសស្វាកម្មបចចបបនា ជាពិ សស្ស្ការសែើ រសឆ្ពេះសៅរករសបៀបផ្ដេ់

ជំ នួយគ្នំម្រទ្ឲ្យស្រស្បសៅនឹ ងបគាេាាក់ ៗ និ ងការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្មណែេសដដតការយកចិ តដ
ទ្កដាក់ ស្ំខាន់ សៅសេើជនណែេជាអាកទ្ទ្ួ េសស្វាកម្មសនេះ។
សៅកាងឆ្ាំ២០១០ ប

ដ ជនណែេានពិ ការភ្ជព, ម្រកុម្ម្រគួសារ និ ងអាកសម្ើ េណថទំ របស្់

ពួ កសគ, សាាប័ ន/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្ម និ ងអាកតស្ូម្តិ គ្នំម្រទ្ែេ់ ជនានពិ ការភ្ជព បានផ្ដេ់
ិ សេើកិចចការស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ ឆ្ាំ១៩៩៣ រួម្ជាម្ួ យនឹ ងការពិ សម្រគ្នេះ
ម្តិ សោបេ់ ម្កវញ
សោបេ់ ទ្ូេំទ្ូលាយ ណែេបានែឹ កនំ សធ្វើសដាយម្ជឈម្ែឌេស្ិកា និ ងស្រសាវម្រជាវកិ ចចការ
ិ ាេ័យ New South Wales។ ការពិ សម្រគ្នេះសោបេ់
របស្់ ជនានពិ ការភ្ជពននស្កេវទ្
បានសដដតស្ំខាន់ សៅសេើការយេ់ ែឹងអំ ពីបញ្ញ
ា និ ងការសម្របើ ម្របាស្់ស្ដង់ដារទំ ងសនេះ,
ភ្ជសា, អតាន័យ, ភ្ជពពាក់ ព័នធ និ ងភ្ជពានម្របសោជន៍ ។
ិ ទំងសនេះ ឯកសារស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ ម្រតូវ
សដាយណផ្អកសៅសេើម្តិ សោបេ់ ផ្ដេ់ឲ្យម្កវញ
បានសគពិ និតយណកស្ម្រម្ួេស

ិ សដាយសគបានដាក់ ឲ្យសាកេបងនូ វសស្ចកដីម្រពាង
ើ ងវ ញ

ស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ សៅកាងឆ្ាំ២០១២។ ប

ដ ជនណែេានពិ ការភ្ជព, ម្រកុម្ម្រគួសារ និ ងអាក

សម្ើ េណថទំរបស្់ ពួកសគ, សាាប័ ន/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្ម និ ងសាាប័ នអងាការតស្ូម្តិ និ ងសាាប័ ន
ម្រតួតពិ និតយគែភ្ជព បានរួម្ចំ ណែកែេ់ ការអភិ វឌ្ឍស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ ណែេបានការ
ពិ និតយណកស្ម្រម្ួេស

ិ សនេះ។
ើ ងវ ញ

សម្រៅណតពី កំណែឯកសារសនេះ សគក៏ ានឯកសារម្ួ យសទ្ៀតណែរណែេសគបានស្រសស្រជា
ភ្ជសាអង់ សគេស្សាម្ញ្ា ស្ម្រាប់ ការងាយយេ់ស្ីដអំពីស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ សនេះ។ ានធ្ន
ធានជំ នួយជាសម្រចើ នសទ្ៀតែូ ចជា សស្ចកដីណែនំណផ្អកសេើភស្ដតាងជាក់ ណស្ដង (Evidence
Guide), ឧបករែ៍ស្នទន (Conversation Tool) និ ងសរឿងជាសម្រចើ នសែើ ម្បីផ្ដេ់ការជួ យគ្នំម្រទ្
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ែេ់ ការយេ់ែឹងអំ ពីបញ្ញ
ា និ ងការអនវតដស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ ទំងសនេះ។ កាងសពេសម្រចើ នសៅ
ម្ខសទ្ៀត ឯកសារធ្នធានបណនាម្សទ្ៀតនឹ ងម្រតូវសគបសងកើតស
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ើង។

ទ្ិ ែឋភ្ជពទ្ូ សៅននស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ
ស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ ចំនួន៦
ានស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ ចំនួន៦ណែេម្រតូវអនវតដសៅសេើសាាប័ ន/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្មែេ់ប

ដ

ជនណែេានពិ ការភ្ជព។
1. ស្ិទ្ិធ៖ ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសនេះសេើកកម្ពស្់ស្ិទ្ិធបគាេកាងការស្ណម្ដងម្តិ សដាយ
សស្រ,ី ស្ិទ្ិធសៅកាងការកំ ែត់ សជាគវាស្នសដាយខេួនឯង ម្រពម្ទំងែំ សែើរការ

ស្សម្រម្ចចិ តដ និ ងសែើ ម្បីទ្ប់ សាកត់ ោ៉ាងស្កម្មនូវការបំ ពាន, ការសបៀតសបៀន, ការ
សធ្វស្ម្របណ

ស្ម្ិ នយកចិ តដទ្កដាក់ និ ងអំ សពើ

ិងា។

2. ការចូេរួម្ និងការម្រតូវសគរួម្បញ្ូ ច េ៖ ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសនេះក៏ ស្

ការជាម្ួ យនឹ ង

ពិ ការជនាាក់ ៗ និ ងម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ និ ងអាកសម្ើ េណថទំ របស្់ ពួកសគ សែើ ម្បី
ផ្ដេ់ឱកាស្ឲ្យបានសម្រចើ នស្ម្រាប់ ការចូ េរួម្ចំ ណែកសដាយានន័ យ និ ងការម្រតូវសគ
រួម្បញ្ូច េោ៉ា ងស្កម្មសៅកាងស្ងាម្។

3. េទ្ធផ្េបគាេ៖ ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្ម និ ងការជួ យគ្នំម្រទ្ននម្រតូវបានសគសធ្វើការវាយ
តនម្េ, សរៀបចំ ណផ្នការ, ផ្ដេ់សស្វាកម្មជូន និ ងបានការពិ និតយសស្ើសរសើ

ិ សែើ ម្បី
ើ ងវញ

ពម្រងឹ ងបណនាម្នូ វភ្ជពខាេំងរបស្់ ពិការជន និ ងផ្ដេ់េទ្ធភ្ជពឲ្យពួ កសគសោងែេ់
សគ្នេសៅននរបស្់ ខួេន។
ិ ៖ ានការណស្វងរកការផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់
4. ការតវា៉ា និ ងការផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់ម្កវញ
ិ ជាសទ្ៀងទត់ ស
ម្កវញ

ើយព័ ត៌ានទំងសនេះម្រតូវសគសម្របើ សែើ ម្បីម្របាប់ ែេ់ពិការជន

ាាក់ ៗ និ ងសែើ ម្បីសធ្វើការពិ និតយសស្ើសរសើ

ិ ក៏ ែូចជាការសធ្វើឲ្យម្របសស្ើរស
ើ ងវញ

ើងនូ វ

សស្វាកម្មននរបស្់ អងាការសាាប័ នណែេផ្ដេ់សស្វាកម្មទំងសនេះ។
5. ការទ្ទ្ួេបានសស្វាកម្ម៖ ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសនេះចាត់ ណចងការទ្ទ្ួ េបានសស្វាកម្ម,
ការចាប់ សផ្ដើម្ និ ងការឈប់ សម្របើ ម្របាស្់ សស្វាកម្មកាងេកខែៈម្ួ យណែេាន
តាេភ្ជព, យតដិធ្ម្៌ , ភ្ជពសស្មើគ្នា និ ងម្របកបសដាយការស្េើយតបឆ្ប់ រ

័ស្ទន់ ចិតដ

។
6. ការម្រគប់ ម្រគងសស្វាកម្ម៖ ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសនេះានភ្ជពជាអាកែឹ កនំ េអ និ ងការ
ម្រគប់ ម្រគងសស្វាកម្មណែេានការទ្ទ្ួ េខស្ម្រតូវ ស

ើយានម្របស្ិទ្ធភ្ជពសែើ ម្បីផ្ដេ់

េទ្ធផ្េឲ្យបានខពស្់បំផ្តជាអតិ បរាស្ម្រាប់ ពិការជនាាក់ ៗ។
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និ យម្ន័ យ
វគាសនេះានរាយជូ ននូ វពាកយសពចន៍ ម្ួយចំ នួនណែេសគសម្របើ ទ្ូសៅ ស

ើយនិ ងពិ ពែ៌ននូ វ

រសបៀបសម្របើ ពាកយសពចន៍ ទំងសនេះសៅកាងឯកសារស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ សនេះ។
ការសធ្វើឲ្យម្របសស្ើរស
ស

ើងជាេំដាប់ (Continuous improvement) - ពាកយ “ការសធ្វើឲ្យម្របសស្ើរ

ើងជាេំដាប់ ” ពិ ពែ៌នអំ ពីកិចចខិតខំ ម្របឹ ងណម្របងរបស្់ អងាការ

សែើ ម្បីសធ្វើឲ្យម្របសស្ើរស

ើងនូ វសស្វាកម្ម, ម្របព័ នធ, ែំ សែើរការ ឬផ្េិតផ្េនន កាងសគ្នេ

បំ ែងសែើ ម្បីផ្ដេ់ផ្េម្របសោជន៍ អតិ បរាែេ់ ប
ការសធ្វើឲ្យម្របសស្ើរស

ម្ួ យជាបនដបនទប់

ដ អតិ ថិជនរបស្់ ខួេន។ ែំ សែើរការនន

ើងជាេំដាប់ ពឹងណផ្អកសៅសេើព័ត៌ានជាភស្ដតាងជាក់ ណស្ដង សែើ ម្បីផ្ដេ់

ការគ្នំម្រទ្ែេ់សជាគជ័ យរបស្់ អងាការសនេះកាងការស្សម្រម្ចបាននូ វសគ្នេសៅ និ ងេទ្ធផ្េ
ននរបស្់ ខួេន។ សនេះក៏ ានន័ យផ្ងណែរកាងការស្ម្រម្បខេួនសៅនឹ ងការណម្របម្របួេននតម្រម្ូវ
ការននពី ស្

គម្ន៍ ឬក៏ ពីប

ដ ជនណែេសម្របើ ម្របាស្់សស្វាកម្មទំងសនេះ។

ស្ម្តាភ្ជពយេ់ែឹងវបបធ្ម្៌ (Cultural competency) - ពាកយ “ស្ម្តាភ្ជពយេ់ ែឹង
វបបធ្ម្៌ ” ពិ ពែ៌ននូ វប

ដ ពិ ការជន និ ងអងាការននណែេានស្ំែំ អាកបបកិ រោ
ិ ,

អតាចរត
ិ , ចំ សែេះែឹ ង, បំ ែិន, ការអនវតដ និ ងែំ សែើរការនន ណែេអនញ្ញាតឲ្យានការ
សធ្វើការងារសដាយម្របស្ិទ្ធភ្ជពសៅកាងបរប
ិ ទ្អនដរវបបធ្ម្៌ ។ ពាកយសនេះ គឺ ានន័ យខពស្់ជាង
អំ ពីការម្រគ្នន់ ណតយេ់ ែឹងពី វបបធ្ម្៌ សៅសទ្ៀត។ វាានន័ យថ្ន បគាេ និ ងអងាការននគឺ
ានការគិ តជាេកខែៈបរស្
ិ កម្ម ឬគិ តោ៉ា ងស្កម្មទ្កជាម្ន ជាជាងម្រគ្នន់ ណតានការ
សដាេះស្រសាយបញ្ញ
ា ភ្ជេម្ៗសៅសពេវាសកើ តស

ើង ណែេទក់ ទ្ងសៅនឹ ងកិ ចចការព

វបបធ្ម្៌

ចម្រម្ុេះ សែើ ម្បីធានឲ្យបាននូ វការផ្ដេ់សស្វាកម្ម និ ងការជួ យគ្នំម្រទ្ម្របកបសដាយម្របស្ិទ្ធភ្ជព
និ ងភ្ជពទក់ ទ្ងគ្នា។
ការយេ់ែឹងអំពីសម្រគ្នេះថ្នាក់ (Dignity of risk) - ពាកយ “ការយេ់ ែឹងអំ ពីសម្រគ្នេះថ្នាក់ ” សេើក
កម្ពស្់ឲ្យម្នស្សាាក់ ៗានស្វ័យភ្ជព និ ងការស្សម្រម្ចសជាគវាស្នសដាយខេួនឯង សែើ ម្បី
ស្សម្រម្ចចិ តដសេើជសម្រម្ើ ស្របស្់ ខួេន សដាយរួម្ទំ ងជសម្រម្ើ ស្ណែេានសម្រគ្នេះថ្នាក់ ខេេះសៅកាង
ិ ។
ជី វត

ម្រគួសារ, ម្ិតដភកដិ និងអាកសម្ើេណថទំ (Family, friends and carers) - ពាកយ “ម្រគួសារ, ម្ិ តដ
ភកដិ និ ងអាកសម្ើ េណថទំ” ទ្ទ្ួ េសាាេ់នូវសារៈស្ំខាន់ ននការភ្ជាប់ ទ្ំនក់ ទ្ំនងជាម្ួ យនឹ ង
ម្រកុម្ម្រគួសារ និ ងម្ិ តដភកដិ ក៏ ែូចជាតួ នទ្ី ននការសម្ើ េណថទំ របស្់ ម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ និ ង
អាកសម្ើ េណថទំ។ ពាកយ “ម្រគួសារ” គឺ រាប់ បញ្ូច េទំងនែគូ /បដី/ម្របពនធ ឬក៏ ជនស្ំខាន់ ែនទ្កាង

8

ិ ណែេានរួម្ទំងាតាបិ តា, បងបអូនបសងកើត, កូ ន និ ងស្ាជិ កែនទ្សទ្ៀតកាងម្រកុម្
ជី វត
ម្រគួសារ។
បគាេ (Individual) - ពាកយ “បគាេ” ម្រតូវសគសម្របើ សែើ ម្បីពិពែ៌នសៅសេើម្នស្សណែេសម្របើ
ម្របាស្់សស្វាកម្ម ឬទ្ទ្ួ េការជួ យគ្នំម្រទ្។ បគាេសនេះ ជាចម្បងគឺ ម្នស្សណែេាន
ពិ ការភ្ជព ណែេសម្របើ សស្វាកម្ម ឬទ្ទ្ួ េការជួ យគ្នំម្រទ្។ ពាកយ “បគាេ” សនេះក៏ អាចានន័ យ
ផ្ងណែរស្ំសៅសៅសេើស្ាជិ កម្រគួសារ ឬអាកសម្ើ េណថទំ ។ ឧទ

រែ៍ កាងករែីជនណែេ

សម្របើ ម្របាស្់សស្វាកម្មស្ម្រាកកាេំងពី ការសម្ើ េណថទំ ពិការជន។ ពាកយ “បគាេ” គឺ ម្រតូវសគសម្របើ
ជំ នួស្ឲ្យពាកយែូ ចជា “អតិ ថិជន”, “អាករកសស្វាកម្ម” ឬក៏ “អាកសម្របើ ម្របាស្់សស្វាកម្ម”។
េទ្ធផ្េ (Outcomes) - ពាកយ “េទ្ធផ្េ” ពិ ពែ៌ននូ វឥទ្ធិពេ ឬក៏ េទ្ធផ្េននសស្វា
កម្ម ឬការជួ យគ្នំម្រទ្ ែូ ចជាការសធ្វើឲ្យម្របសស្ើរស

ើងនូ វស្ខាេភ្ជពរបស្់ បគាេ

ាាក់ ។

“េទ្ធផ្េ” គឺ អាចានន័ យខស្គ្នាពី ពាកយ “ទ្ិ នាផ្េ/ផ្េិតផ្េ”។ ពាកយ ទ្ិ នាផ្េ/ផ្េិត
ផ្េ គឺ ពិពែ៌នែេ់ ការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្ម ឬការជួ យគ្នំម្រទ្ ែូ ចជាការផ្ដេ់ការ

ឹ វក

ឺ វន

ជាសែើ ម្។ េទ្ធផ្េ អាចស្ំសៅសៅសេើរយៈសពេខេី (ែូ ចជាបគាេានការពាក់ ព័នធសៅកាង
ការសរៀបចំ ណផ្នការសស្វាកម្ម) រ

ូតសៅែេ់ រយៈសពេណវង (ែូ ចជាបគាេណស្វងរកការងារសធ្វើ

បានបនទប់ ពីការបញ្ចប់ វគាស្ិកា)។
ការរ ឹតតបិតអបបបរា (Minimal restriction) - ពាកយ “ការរត
ឹ តបិតអបបបរា” ឬក៏
“អនដរាគម្ន៍ អបបបរា” ទ្ទ្ួ េសាាេ់នូវម្រពំ ណែនកំ ែត់

ម្ួ យននជសម្រម្ើ ស្ ស

ើយការម្រគប់

ម្រគងគួ រណតានកម្រម្ិ តតិ ចតួ ចសដាយណផ្អកសៅសេើភស្ដតាងជាក់ ណស្ដង។ គួ រានការផ្ដេ់
ព័ ត៌ានចាស្់លាស្់ េអែេ់ ប

ដ ជនណែេានពិ ការភ្ជព, ម្រគួសារ និ ងអាកសម្ើ េណថទំ

ពួ កសគ សែើ ម្បីឲ្យពួ កសគែឹ ង និ ងងាយយេ់ ចាស្់ អំពីម្រពំ ណែនកំ ែត់ សផ្សងៗ។
ប

ដ ជនណែេានពិការភ្ជព (People with disability) - ានការទ្ទ្ួ េសាាេ់ថ្ន ម្ិ ន

ណម្នម្រគប់ ម្នស្សទំងអស្់ណែេានពិ ការភ្ជពសម្របើ ម្របាស្់សស្វាកម្ម និ ងការគ្នំម្រទ្ននសនេះ
សទ្។ ែូ សចាេះពាកយ “ប

ដ ជនណែេានពិ ការភ្ជព” ម្រតូវសគសម្របើ ស្ំសៅជាទ្ូ សៅចំ សពាេះប

ជនណែេានពិ ការភ្ជពសៅកាងស្

ដ

គម្ន៍ ។

ការយកចិតដទ្កដាក់សេើបគាេ (Person-centred) - ពាកយ “ការយកចិ តដទ្កដាក់ សេើ
បគាេ” ពិ ពែ៌នចំ សពាេះសស្វាកម្ម និ ងការជួ យគ្នំម្រទ្ណែេសដដតសៅសេើបគាេ ស
ភ្ជពខាេំង, តម្រម្ូវការ, ចំ

ើយនិ ង

ប់ អារម្មែ៍ និ ងសគ្នេសៅននរបស្់ ពួកសគ។ ការផ្ដេ់សស្វា

កម្មសដដតការយកចិ តដទ្កដាក់ សេើបគាេធានឲ្យបានថ្ន ប

ដ ជនណែេានពិ ការភ្ជព

ែឹ កនំ និ ងតម្រម្ង់ ទ្ិស្សៅកាងការបសងកើតសស្វាកម្ម និ ងការជួ យគ្នំម្រទ្ននណែេពួ កសគសម្របើ
ម្របាស្់។
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ការម្រគប់ម្រគងគែភ្ជព (Quality management) - ពាកយ “ការម្រគប់ ម្រគងគែភ្ជព”
ពិ ពែ៌នអំ ពីម្របព័ នធ និ ងែំ សែើរការននរបស្់ អងាការណែេាន សែើ ម្បីឃ្េំសម្ើ េ, ពិ និតយ
សស្ើសរសើ

ិ , សរៀបចំ ណផ្នការ, ម្រគប់ ម្រគង និ ងធានឲ្យបាននូ វគែភ្ជពសស្វាកម្ម,
ើ ងវ ញ

ការជួ យគ្នំម្រទ្ និ ងផ្េិតផ្េនន។
ការ្េេះបញ្ញ
ច ង
ំ (Reflection) - ពាកយ “ការ្េេះបញ្ញ
ច ំង” គឺ ស្ំសៅសៅសេើស្កម្មភ្ជពទំង
ឡាយណែេប

ដ បគាេ, ម្រកុម្ការងារ និ ងអងាការននសធ្វើសែើ ម្បីស្ិកាសរៀនស្ូម្រតពី ការ

អនវតដ និ ងចំ

ត់ ការស្កម្មភ្ជព។ សគអាចសធ្វើស្កម្មភ្ជពសនេះបានជាផ្េូវការ ឬសម្រៅផ្េូវការ
ណែេជាណផ្ាកម្ួ យននការអភិ វឌ្ឍអាជី ពការងារ ឬក៏ ការម្រគប់ ម្រគងគែភ្ជព។
សស្វាកម្ម និងការជួយគ្នំម្រទ្ (Service and supports) - ពាកយ “សស្វាកម្ម និ ងការជួ យ
គ្នំម្រទ្” ពិ ពែ៌ននូ វភ្ជពខស្គ្នាននពាកយ “សស្វាកម្ម” (ែូ ចជាការផ្ដេ់សស្វាកម្មជូនជា
េកខែៈទ្ូ សៅ និ ងកាងេកខែៈជំ នញពិ សស្ស្) និ ងពាកយ “ការជួ យគ្នំម្រទ្” (ណែេជា
ិ នការសផ្សងៗសទ្ៀតណែេជន
វធា

ិ សពញសេញ ែូ ចជា
ាាក់ អាចសម្របើ សែើ ម្បីការរស្់ សៅជី វត

ការឃ្េំសម្ើ េ និ ងការជួ យរកសស្វាកម្ម)។ ស្ម្រាប់ ការងាយយេ់ , ស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ
ស្ំសៅសៅសេើប

ដ អងាការផ្ដេ់សស្វាកម្មែេ់ពិការជន, អងាការ និ ងទ្ី ភ្ជាក់ ងារសផ្សងៗ

សទ្ៀតថ្នជា “សាាប័ ន/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្ម”។ បគាេាាក់ អាចសម្របើ ម្របាស្់កិចចបសម្រម្ើ ពីសាាប័ ន/
អាកផ្ដេ់សស្វាកម្មសេើស្ពី ម្ួយ។

ម្រកបខែឌស្ម្រាប់ ស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ
ិ ី សាស្រស្ដសដាេះ
វគាសនេះពិ ពែ៌ននូ វម្រកបខែឌស្ម្រាប់ ស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ ណែេសេើកកម្ពស្់វធ្
ស្រសាយបញ្ញ
ា ននណែេណផ្អកសេើការយកចិ តដទ្កដាក់ សេើ បគាេ ស

ើយណផ្អកសេើសគ្នេ

ការែ៍ជាសម្រចើ នទក់ ទ្ងនឹ ងស្ិទ្ិធម្នស្ស និ ងការម្រគប់ ម្រគងគែភ្ជព។

ការសេើកកម្ពស្់ែំស

េះស្រសាយណែេណផ្អកសេើការយកចិ តដទ្កដាក់

សេើបគាេ
ិ ី សាស្រស្ដសដាេះស្រសាយបញ្ញ
ស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ ្េេះបញ្ញ
ច ំងនូ វការស្សម្រម្ចចិ តដសែើ រសឆ្ពេះសៅរកវធ្
ា
ននណែេណផ្អកសេើការយកចិ តដទ្កដាក់ សេើបគាេ ពី សម្រពាេះប

ដ ជនណែេានពិ ការភ្ជព

គឺ ជាស្ាូេននការសរៀបចំ ណផ្នការ និ ងការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្ម។ ែូ ចណែេបានគូ ស្បញ្ញ
ា ក់ ពី
ស្ំ

ក់ គែៈកម្មការផ្េិតភ្ជពការងារ (Productivity Commission) សៅកាងរបាយ

ការែ៍របស្់ខួេនអំ ពី ការណថទំ និ ងការគ្នំម្រទ្ជនានពិ ការភ្ជព (Disability Care and

ិ ី សាស្រស្ដសដាេះស្រសាយបញ្ញ
Support) “សគ្នេបំ ែងននវធ្
ា ននណែេណផ្អកសេើការយកចិ តដ
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ទ្កដាក់ សេើ បគាេ គឺ ការពម្រងឹ ងស្ម្តាភ្ជពរបស្់ ពិការជនឲ្យបានសម្រចើ នជាអតិ បរាណែេ
ិ របស្់ ខួេន។”
អាចសធ្វើសៅបាន សែើ ម្បីឲ្យពួ កសគម្រគប់ ម្រគងជី វត
ិ ី សាស្រស្ដសដាេះស្រសាយបញ្ញ
វធ្
ា ននណែេណផ្អកសេើការយកចិ តដទ្កដាក់ សេើបគាេធានឲ្យ
បានថ្ន បគាេទំងឡាយ គឺ ជាចំ ែចស្ាូេស្ំខាន់ ននការបសងកើត, សរៀបចំ ណផ្នការ, ការ

ផ្ដេ់ជូន និ ងការពិ និតយសស្ើសរសើ ស្វាកម្ម។ បគាេទំងឡាយណែនំ និ ងតម្រម្ង់ ទ្ិស្សៅនន
ការសរៀបចំ ផ្ដេ់សស្វាកម្ម និ ងការចាត់ ណចងការជួ យគ្នំម្រទ្សែើ ម្បីឲ្យស្ម្ស្រស្បសៅតាម្ភ្ជព
ខាេំង, តម្រម្ូវការ និ ងសគ្នេសៅននរបស្់ ពួកសគ ជាម្ួ យនឹ ងការជួ យគ្នំម្រទ្ពី ម្រកុម្ម្រគួសារ,
ម្ិ តដភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ និ ងអាកតស្ូម្តិ ស្ម្រាប់ ពិការជន។

សគ្នេការែ៍ស្ិទ្ិធម្នស្ស
ម្របសទ្ស្អូស្រសាដេីបានយេ់ម្រពម្សគ្នរពស្ិទ្ិម្
ធ នស្សណែេានណចងសៅកាងសស្ចកដីម្របកាស្
និងស្នធិស្ញ្ញាអនដរជាតិនន ណែេកាងសនេះរួម្ាន អនស្ញ្ញាអំពីស្ិទ្ិធរបស្់ជនណែេាន

ពិការភ្ជព (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)។ ស្ដង់ដារថ្នាក់ជាតិ
យកេំនំតាម្ចាប់ អនដរជាតិទំងសនេះ ស

ើយជាពិសស្ស្សគ្នេការែ៍ទំងឡាយណែេាន

ណចងសៅកាងអនស្ញ្ញាអំពីស្ិទ្ិធរបស្់ជនណែេានពិការភ្ជព ណែេបានបសងកើតស
អងាការស្

ើងសដាយ

ម្របជាជាតិ។

សគ្នេការែ៍បណនាម្ម្ួយសទ្ៀតម្រតូវបានសគរួម្បញ្ូច េសែើម្បីពម្រងឹងការយកចិតដទ្កដាក់សេើ

ភ្ជពជានែគូឲ្យកាន់ណតខាេំង ណែេស្ម្ស្រស្បសៅតាម្ យទ្ធសាស្រស្ដថ្នាក់ជាតិ អំពីកិចចការជន

ពិការ (National Disability Strategy)។ យទ្ធសាស្រស្ដសនេះគឺសដដតស្ំខាន់សៅសេើសារៈស្ំខាន់
ននប

ដ ជនណែេានពិការភ្ជពកាងការចូេរួម្ចំណែកសេើការស្សម្រម្ចចិតន
ដ នណែេប៉ាេះ

ពាេ់ែេ់ជីវ ិតរបស្់ពួកសគ រួម្ជាម្ួយនឹងម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិតភ
ដ កដិ, អាកសម្ើេណថទំ និងអាកតស្ូ
ម្តិ គ្នំម្រទ្ែេ់ជនពិការ។ យទ្ធសាស្រស្ដថ្នាក់ជាតិ អំពីកិចកា
ច រជនពិការសេើកកម្ពស្់ឲ្យានការ
ចូេរួម្ោ៉ា ងស្កម្មសៅកាងការស្សម្រម្ចចិតសដ ែើម្បីការពារ និងជំរញកាន់ ណតខាេំងឲ្យានការ
សគ្នរពស្ិទ្ិម្
ធ នស្ស, ស្ខាេភ្ជព និងផ្េម្របសោជន៍ននរបស្់ប
ភ្ជព។

11

ដ ជនណែេានពិការ

សគ្នេការែ៍ស្ិទ្ិធម្នស្សរួម្ាន៖


ការសគ្នរពចំ សពាេះសស្ចកដីនថេថូារណែេានសៅកាងជាតិ ជាម្នស្ស, ឯករាជយភ្ជពរបស្់
ប

ដ ជន និ ងស្វ័យភ្ជពរបស្់ បគាេ សដាយរួម្ទំងស្ិទ្ិធសស្រភ្ជ
ី ពសៅកាងការ

ស្សម្រម្ចចិ តដសេើជសម្រម្ើ ស្នន;


ការម្ិ នម្របកាន់ សរស្
ើ សអើ ង;



ការចូ េរួម្ោ៉ា ងានម្របស្ិទ្ធភ្ជព និ ងសពញសេញ ស



បញ្ូច េសៅកាងស្ងាម្;
ការសគ្នរពចំ សពាេះភ្ជពខស្គ្នា និ ងការទ្ទ្ួ េយកនូ វប

ើយនិ ងការណែេម្រតូវសគរួម្
ដ ជនណែេានពិ ការភ្ជព

ណែេជាណផ្ាកម្ួ យននភ្ជពចម្រម្ុេះរបស្់ម្នស្ស និ ងម្នស្សជាតិ ;


ការានឱកាស្សស្មើៗគ្នា;



ការទ្ទ្ួ េបាននូ វសស្វាកម្មនន;



ស្ម្ភ្ជពរវាងបរស្ និ ងស្រស្ដី;



ការសគ្នរពចំ សពាេះការវវិ តដន៍ននស្ម្តាភ្ជពរបស្់ ការណែេានពិ ការភ្ជព និ ងការ
សគ្នរពចំ សពាេះស្ិទ្ិធការណែេានពិ ការភ្ជពសែើ ម្បីណថរកាអតាស្ញ្ញាែរបស្់ ពួក
សគ; ស



ើយនិ ង

ភ្ជពជានែគូ ោ៉ាងស្កម្មរវាងណផ្ាកសស្វាកម្ម និ ងប
ស

ដ ជនណែេានពិ ការភ្ជព,

ើយសៅសពេស្ម្រម្យ គឺ ជាម្ួ យនឹ ងម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ និ ង/ឬ

អាកតស្ូ ម្តិ គ្នំម្រទ្ែេ់ ពិការជន។

សគ្នេការែ៍ម្រគប់ ម្រគងគែភ្ជព
សគ្នេការែ៍ទំងសនេះពិ ពែ៌ននូ វស្ម្បតដិេកខែៈស្ាូេស្ំខាន់ ៗននសស្វាកម្មណែេសដដត
សៅសេើគែភ្ជពស្ម្រាប់ ប

ដ ជនណែេានពិ ការភ្ជព។ សគ្នេការែ៍ទំងសនេះសដដត

ស្ំខាន់ សេើការចូ េរួម្ពាក់ ព័នធរបស្់ប

ដ ជនណែេានពិ ការភ្ជព រួម្ទំងម្រកុម្ម្រគួសារ,

ម្ិ តដភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ និ ងអាកតស្ូម្តិ គ្នំម្រទ្ែេ់ ពិការជន សៅកាងការឃ្េំសម្ើ េ និ ងការ
ពិ និតយសស្ើសរសើ

ិ នូ វសស្វាកម្ម និ ងការជួ យគ្នំម្រទ្នន។ សគ្នេការែ៍ទំងសនេះក៏ សដដត
ើ ងវញ

ស្ំខាន់ សេើការានទ្ស្សនៈណវងឆ្ាយអំ ពីរសបៀបណែេសស្វាកម្ម ឬការជួ យគ្នំម្រទ្រួម្ចំ ណែក
ិ របស្់ជនទំងសនេះ។
ែេ់ ជីវត
សគ្នេការែ៍ម្រគប់ ម្រគងគែភ្ជពរួម្ាន៖


សដដតការយកចិ តដទ្កដាក់ សេើេទ្ធផ្េស្ម្រាប់ ប
និ ងការជួ យគ្នំម្រទ្;



ផ្ដេ់ភ្ជពជាអាកែឹ កនំ ;
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ដ ជនណែេសម្របើ ម្របាស្់សស្វាកម្ម



ឲ្យបគាេ និ ងបគាេិកានការចូ េរួម្ពាក់ ព័នធ;



ិ ី សាស្រស្ដសដាេះស្រសាយជាេកខែៈែំ សែើរការ;
សម្របើ ម្របាស្់វធ្



ិ ី សាស្រស្ដសដាេះស្រសាយជាេកខែៈម្របព័ នធ;
ចាប់ យកវធ្



ជំ រញសេើកទ្ឹ កចិ តដឲ្យសធ្វើការងារកាន់ ណតម្របសស្ើរស



សធ្វើការស្សម្រម្ចចិ តដសដាយណផ្អកសេើភស្ដតាងជាព័ ត៌ានជាក់ ណស្ដងម្រគប់ ម្រគ្នន់ ; ស

ើងជាេំដាប់ ;
ើយ

និ ង


ចូ េរួម្ស្កម្មសៅកាងការស្

ការគ្នាកាងភ្ជពជានែគូ ។

រាេ់ ស្ដង់ដារនី ម្ួយៗ គឺ បានបសងកើតស

ើងសដាយឈរសេើសគ្នេការែ៍ម្ូ េដាឋនស្ំខាន់ ៗ

ទំងសនេះែូ ចគ្នា។
ស្ិទ្ិធស្ម្រាប់ ប

ដ ជន

សនេះគឺ ជាចំ ែចស្ំខាន់ ថីមននស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ ។ វាគូ ស្បញ្ញ
ា ក់ អំពីស្ិទ្ិធននរបស្់ បគាេ
ណែេស្ដង់ដារនី ម្ួយៗសធ្វើការសេើកកម្ពស្់ ឬជួ យគ្នំម្រទ្។ ចំ ែចសនេះជួ យពម្រងឹ ងកាន់ ណត
ខាេំងសេើសគ្នេការែ៍ទំងឡាយននស្ិទ្ិធម្នស្សណែេម្រគបែែដប់ សៅសេើរាេ់ ស្ដង់ដារ
ទំងអស្់។
េទ្ធផ្េស្ម្រាប់ប

ដ ជន

សនេះគឺ ជាចំ ែចស្ំខាន់ ថីមននស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ ។ វាពិ ពែ៌ននូ វអវីណែេបគាេកំ ពងសម្របើ
ម្របាស្់សស្វាកម្ម ឬការជួ យគ្នំម្រទ្ែេ់ពិការជន គួ រណតទ្ទ្ួ េបាន តាម្រយៈស្ម្ិ ទ្ធផ្េោ៉ា ង
ានម្របស្ិទ្ធភ្ជពននស្ដង់ដារជាក់ លាក់

ម្ួ យ។

ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ណផ្ាកសស្វាកម្ម
ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ ណផ្ាកសស្វាកម្មផ្ដេ់នូវសស្ចកដីម្របកាស្ណែនំ អំពីតម្រម្ូវការននណែេពាក់
ព័ នធស្ម្រាប់ ឲ្យសស្វាកម្មទំងសនេះស្សម្រម្ចបាននូ វស្ដង់ដារនី ម្ួយៗ។
ស្ូចនករែ៍ននការអនវតដ
ស្ូចនករែ៍ននការអនវតដផ្ដេ់នូវសស្ចកដីណែនំ សេើស្កម្មភ្ជពនន និ ងរសបៀបសធ្វើការងារ
សផ្សងៗ ណែេគួ រអនវតដសែើ ម្បីគ្នំម្រទ្ែេ់ ស្ដង់ដារ។ ស្ូចនករែ៍ទំងសនេះពិ ពែ៌ននូ វអវី
ណែេសស្វាកម្មទំងសនេះម្រតូវសធ្វើសែើ ម្បីបំសពញសៅតាម្ស្ដង់ដារនី ម្ួយៗ និ ងអវីណែេបគាេ,
ម្រកុម្ម្រគួសារ និ ងអាកសម្ើ េណថទំអាចស្ងឃឹម្នឹ ងទ្ទ្ួ េបាន។ សស្ចកដី ណែនំណផ្អកសេើ
ភស្ដតាងអំ ពីស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ ស្ម្រាប់ សស្វាកម្មបសម្រម្ើ ជនពិ ការ (The National
Standards for Disability Services Evidence Guide) រួម្ានឧទ

13

រែ៍ជាសម្រចើ ននន

ភស្ដតាងណែេសស្វាកម្មទំងសនេះអាចសម្របើ សែើ ម្បីសធ្វើការវាយតនម្េថ្នសតើ ខួេនអនសលាម្តាម្
ស្ដង់ដារនី ម្ួយៗសដាយរសបៀប

។

14

ស្ដង់ដារទ្ី ១៖
ស្ិទ្ិធ
សគ្នេបំ ែងននស្ដង់ដារសនេះគឺ សែើ ម្បីសេើកកម្ពស្់ស្ីេធ្ម្៌ , ការផ្ដេ់សស្វាកម្មណែេាន
ស្វតាិភ្ជព និ ងសដាយការសគ្នរព ណែេស្រស្បតាម្តម្រម្ូវការចាប់ , ម្របស្ិនសបើ ម្ិនសេើស្ពី
តម្រម្ូវការចាប់ សទ្សនេះ ស

ិ ាានស្ម្រាប់ ប
ើយនិ ងស្សម្រម្ចបាននូ វេទ្ធផ្េវជ

ដ ជនណែេ

ានពិ ការភ្ជព។ សគ្នេការែ៍ ស្ិទ្ិធម្នស្ស គឺ ានភ្ជពទក់ ទ្ងគ្នាចំ សពាេះម្រគប់ ស្ដង់ដារ
ទំងអស្់ ស

ើយស្ដង់ដារនី ម្ួយៗជួ យគ្នំម្រទ្ែេ់ការស្សម្រម្ចបាននូ វស្ិទ្ិធជាម្ូ េដាឋន។

ស្ដង់ដារសនេះានការយកចិ តដទ្កដាក់ សេើស្ិទ្ិធជាក់ លាក់ ម្ួយចំ នួនែូ ចជាការស្សម្រម្ចសជាគ
វាស្នខេួនឯង, ជសម្រម្ើ ស្, ការសគ្នរពែេ់ ព័ត៌ានស្ាាត់ ដទេ់ ខួេន និ ងស្ិទ្ិធសស្រភ្ជ
ី ពសៅ
កាងការម្ិ នរងសម្រគ្នេះពី ការសរស្
ើ សអើ ង។
ស្ដង់ដារសនេះទ្ទ្ួ េសាាេ់នូវស្ិទ្ិធសស្រភ្ជ
ី ពកាងការបសញ្ចញម្តិ របស្់ ប

ដ ជនណែេាន

ិ
ម្កជាម្ួ យស្រសាប់ និ ងស្ិទ្ិធសៅកាងការស្សម្រម្ចចិ តដ និ ងភ្ជពាចស្់ការសេើការម្រគប់ ម្រគងជី វត
របស្់ ពួកសគដទេ់។ ស្ដង់ដារសនេះពម្រងឹ ងបណនាម្នូ វស្ិទ្ិធម្ូេដាឋនម្រគឹេះរបស្់ប

ដ ជនណែេ

ានពិ ការភ្ជពកាងការទ្ទ្ួ េបាននូ វការសគ្នរព និ ងភ្ជពនថេថូារ។ សនេះរួម្ានការយេ់ ែឹង
ិ ។
អំ ពីហានិ ភ័យ គឺ ស្ិទ្ិធកាងការសម្រជើ ស្សរស្
ើ យកភ្ជពម្របថយម្របថ្ននខេេះសៅកាងជី វត
ស្ដង់ដារសនេះទ្ទ្ួ េសាាេ់នូវសម្រគ្នេះថ្នាក់ ម្ួយចំ នួនពី ការសបៀតសបៀន, ការសធ្វស្ម្របណ
យកចិ តដទ្កដាក់ , ការបំ ពាន និ ងអំ សពើ

ស្ម្ិ ន

ិងា ណែេជនានពិ ការភ្ជពខេេះអាចម្របឈម្ម្ខ

សៅសពេសម្របើ ម្របាស្់សស្វាកម្ម ឬការជួ យគ្នំម្រទ្។ ស្ដង់ដារសនេះគូ ស្បញ្ញ
ា ក់ នូវតួ នទ្ី ម្ួយ
ចំ នួនស្ម្រាប់ សស្វាកម្ម និ ងការជួ យគ្នំម្រទ្, ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ និ ងអាកតស្ូ
ម្តិ គ្នំម្រទ្ែេ់ជនពិ ការសៅកាងការកាត់ បនាយសម្រគ្នេះថ្នាក់ ទំងសនេះ។ ស្ដង់ដារសនេះសេើក
កម្ពស្់ស្ិទ្ិធបគាេ និ ងការទ្ទ្ួ េខស្ម្រតូវរបស្់ បគាេ និ ងពី ខាងណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្ម។
ស្ដង់ដារសនេះសដដតការយកចិ តដទ្កដាក់ សេើសារៈស្ំខាន់ នន៖



ភ្ជពនថេថូារ និ ងការសគ្នរព;

ស្ិទ្ិធសស្រភ្ជ
ី ពកាងការបសញ្ចញម្តិ ;



ការស្សម្រម្ចសជាគវាស្នសដាយខេួនឯង;
ជសម្រម្ើ ស្ និ ងការម្រគប់ ម្រគង;



ព័ ត៌ានស្ាាត់ និ ងព័ ត៌ានជាឯកជន;
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័ ច , ការបំ ពាន,
ស្ិទ្ិធសស្រភ្ជ
ី ពសៅកាងការម្ិ នរងសម្រគ្នេះពី ការសរស្
ើ សអើ ង, ការសកងម្របវញ្
ការសបៀតសបៀន, ការសធ្វស្ម្របណ



ស្ម្ិ នយកចិ តដទ្កដាក់ និ ងអំ សពើ

តួ នទ្ី របស្់ ម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ និ ងអាកតស្ូ ម្តិ គ្នំម្រទ្ពិ ការជន
សៅកាងការការពារស្ិទ្ិធទំងសនេះ; ស



ិងា;

ើយនិ ង

ម្របព័ នធទ្ូេំទ្ូលាយននសែើ ម្បីទ្ប់ សាកត់ ឬក៏ ស្េើយតបភ្ជេម្ៗសៅនឹ ងការរសំ លាភ
បំ ពានសផ្សងៗផ្ទយនឹ ងស្ិទ្ិធទំងសនេះ។

ស្ិទ្ិធស្ម្រាប់ ប

ដ ជន

ខាំ ានស្ិទ្ិធសែើ ម្បីអនវតដការម្រគប់ ម្រគង និ ងការសម្រជើ ស្សរស្
ើ សៅសពេណែេខាំ សម្របើ ម្របាស្់សស្វា
កម្ម ឬការគ្នំម្រទ្សផ្សងៗ។ ខាំ ក៏ានស្ិទ្ិធផ្ងណែរចំ សពាេះការយេ់ ែឹងអំ ពីសម្រគ្នេះថ្នាក់ និ ងការ
ម្ិ នរងសម្រគ្នេះសដាយសារការសរស្
ើ សអើ ង និ ងការសបៀតសបៀន។

េទ្ធផ្េស្ម្រាប់ ប

ដ ជន

ខាំ អាចសធ្វើការសម្រជើ ស្សរស្
ើ សផ្សងៗអំ ពីសស្វាកម្ម និ ងការជួ យគ្នំម្រទ្ននណែេខាំ សម្របើ ស

ើយនិ ង

រសបៀបណែេខាំ សម្របើ ម្របាស្់សស្វាកម្មទំងសនេះ។ សៅសពេណែេខាំ សម្របើ ម្របាស្់សស្វាកម្ម
ឬការគ្នំម្រទ្, ខាំ ានស្វតាិភ្ជព និ ងម្រតូវសគសគ្នរព។

ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ ណផ្ាកសស្វាកម្ម
ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសេើកកម្ពស្់ស្ិទ្ិធរបស្់ បគាេកាងការទ្ទ្ួ េបានស្ិទ្ិធសស្រភ្ជ
ី ពកាងការ
បសញ្ចញម្តិ , ស្ិទ្ិធកាងការស្សម្រម្ចសជាគវាស្នខេួនឯង និ ងការស្សម្រម្ចចិ តដ រួម្ទំងទ្ប់
សាកត់ ោ៉ាងស្កម្មកំ ឲ្យានការបំ ពាន, ការសបៀតសបៀន, ការសធ្វស្ម្របណ
ដាក់ និ ងអំ សពើ

ស្ម្ិ នយកចិ តដទ្ក

ិងា។

ស្ូចនករែ៍ននការអនវតដ
1:1

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្ម, បគាេិក និ ងអាកស្ម័ម្រគចិ តដរបស្់ សាាប័ នអាកផ្ដេ់សស្វាកម្ម
ម្របម្រពឹ តដសៅសេើបគាេពិ ការជនសដាយការសគ្នរព និ ងសស្ចកដីនថេថូា។

1:2

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្ម, បគាេិក និ ងអាកស្ម័ម្រគចិ តដរបស្់ សាាប័ នអាកផ្ដេ់សស្វាកម្ម
ទ្ទ្ួ េសាាេ់ និ ងសេើកកម្ពស្់ស្ិទ្ិធសស្រភ្ជ
ី ពកាងការបសញ្ចញម្តិ របស្់បគាេ។

1:3

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មគ្នំម្រទ្ែេ់ ការស្សម្រម្ចចិ តដោ៉ាងស្កម្ម និ ងជសម្រម្ើ ស្របស្់ បគាេ
សដាយរួម្ទំ ងការផ្ដេ់ព័ត៌ានឲ្យបានទន់ សពេសវលាសៅកាងទ្ម្រម្ង់ ស្ម្រម្យ សែើ ម្បី
គ្នំម្រទ្ែេ់ បគាេពិ ការជន, ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ និ ងអាកសម្ើ េណថទំ កាងការស្សម្រម្ចចិ តដ
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ឲ្យបានម្រតឹ ម្ម្រតូវសដាយានព័ ត៌ានម្រគប់ ម្រគ្នន់ និ ងយេ់ ែឹងអំ ពីស្ិទ្ិធ និ ងការទ្ទ្ួ េ
ខស្ម្រតូវទំ ងឡាយរបស្់ពួកសគ។
1:4

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មផ្ដេ់នូវយទ្ធសាស្រស្ដគ្នំម្រទ្ណែេណផ្អកសេើជសម្រម្ើ ស្ននការរត
ឹ តបិត
តិ ចតួ ច ស

ើយទន់ ស្ម្័ យ, ណផ្អកសេើភស្ដតាងជាក់ ណស្ដង, ានតាេភ្ជព និ ងាន

ស្ម្តាភ្ជពកាងការពិ និតយសស្ើសរសើ
1:5

ិ ។
ើ ងវញ

ិ នការទ្ប់ សាកត់ សៅនឹ ងកណនេងសែើ ម្បីធានឲ្យបានថ្ន
ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មានវធា
័ ច , ការបំ ពាន, ការសបៀតសបៀន,
បគាេពិ ការជនម្ិ នរងនូ វការសរស្
ើ សអើ ង, ការសកងម្របវញ្
ការសធ្វស្ម្របណ

1:6

ស្ម្ិ នយកចិ តដទ្កដាក់ និ ងអំ សពើ

ិងា។

ណផ្ាកសម្រម្ើ សស្វាកម្មសដាេះស្រសាយការរសំ លាភស្ិទ្ិធភ្ជេម្ៗ និ ងជាេកខែៈម្របព័ នធសែើ ម្បី
ធានឲ្យបាននូ វឱកាស្ស្ម្រាប់ ណកេម្អឲ្យកាន់ ណតម្របសស្ើរស

1:7

ើង។

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មគ្នំម្រទ្ែេ់ បគាេពិ ការជនសដាយផ្ដេ់ព័ត៌ានឲ្យពួ កសគ ស

ើយ

ម្របស្ិនសបើ ចាំបាច់ គឺ ានឱកាស្ទ្ទ្ួ េបាននូ វឱវាទ្ណផ្ាកចាប់ និ ង/ឬ ការតស្ូ ម្តិ
។
1:8

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មទ្ទ្ួ េសាាេ់ នូវតួ នទ្ី របស្់ ប

ដ ម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ, អាក

សម្ើ េណថទំ និ ងអាកតស្ូ ម្តិ សៅកាងការការពារ និ ងសេើកតសម្កើងស្ិទ្ិធរបស្់ប

ដ

ជនណែេានពិ ការភ្ជព។
1:9

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មរកាទ្កនូ វព័ ត៌ានដទេ់ ខួេនជាការស្ាាត់ និ ងជាេកខែៈឯក
ជន។
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ស្ដង់ដារទ្ី ២៖
ការចូ េរួម្ និ ងការម្រតូវសគរួម្បញ្ូច េ
សគ្នេបំ ែងននស្ដង់ដារសនេះគឺ សែើ ម្បីសេើកកម្ពស្់ការភ្ជាប់ ទ្ំនក់ ទ្ំនងរបស្់ ប
ានពិ ការភ្ជពជាម្ួ យនឹ ងម្រកុម្ម្រគួសារ និ ងម្ិ តដភកដិរបស្់ ពួកសគ ក៏ ែូចជាស្
ពួ កសគបានសម្រជើ ស្សរស្
ើ ផ្ងណែរ។ ស្ដង់ដារសនេះក៏ តម្រម្ូវផ្ងណែរឲ្យប

ដ ជនណែេ
គម្ន៍ ណែេ

ដ សស្វាកម្មម្រតូវសធ្វើការ

ជាម្ួ យនឹ ងបគាេពិ ការជនសែើ ម្បីឲ្យពួ កសគានេទ្ធភ្ជពកាងការចូ េរួម្ និ ងម្រតូវសគរួម្
បញ្ូច េោ៉ា ងពិ តម្របាកែ។
ស្ដង់ដារសនេះទ្ទ្ួ េសាាេ់នូវតួ នទ្ី ណែេប

ដ សស្វាកម្មអាចសធ្វើបានសៅកាងការឲ្យប

ដ

ជនានពិ ការភ្ជពានេទ្ធភ្ជពចូ េរួម្ចំ ណែក និ ងការម្រតូវសគរួម្បញ្ូច េ រួម្ទំងការចូ េ
រួម្សដាយានតនម្េរបស្់ ពួកសគសៅកាងស្

គម្ន៍ ែូ ចជាការសធ្វើការងារ និ ងការសរៀនស្ូម្រត

។ សៅកាងការអនវតដតាម្ស្ដង់ដារសនេះ សស្វាកម្មទំងឡាយនឹ ងគ្នំម្រទ្ោ៉ា ងស្កម្ម ស

ើយ

ជំ រញសេើកទ្ឹ កចិ តដឲ្យបគាេពិ ការជនសធ្វើការភ្ជាប់ ទ្ំនក់ ទ្ំនងជាម្ួ យនឹ ងម្រកុម្ម្រគួសារ និ ង
ម្ិ តដភកដិ ស

ើយានអារម្មែ៍ថ្ន ខេួនម្រតូវសគរួម្បញ្ូច េសៅកាងស្ គម្ន៍ ណែេខេួនបាន
សម្រជើ ស្សរស្
ើ ។ ការចូ េរួម្សនេះ គួ រណតណផ្អកសៅសេើចំ
ប់ អារម្មែ៍, អតដស្ញ្ញាែ, វបបធ្ម្៌
សករែំ ណែេ និ ងការចង់ បានរបស្់បគាេពិ ការជនសនេះ។ ជាការស្ំខាន់ ផ្ងណែរ ការសដដត
ការយកចិ តដទ្កដាក់ សេើ “តួ នទ្ី ានតនម្េ” ម្រតូវណតជាជសម្រម្ើ ស្ម្ួ យរបស្់បគាេពិ ការជន។
ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មទំងឡាយក៏ ម្រតូវណតសធ្វើការជាម្ួ យនឹ ងស្

គម្ន៍ ទំងម្ូ េសែើ ម្បីសេើក

កម្ពស្់ការចូ េរួម្ និ ងការម្រតូវសគរួម្បញ្ូច េ។
ស្ដង់ដារសនេះសដដតការយកចិ តដទ្កដាក់ សេើសារៈស្ំខាន់ នន៖


ការសេើកកម្ពស្់តួនទ្ី ានតនម្េស្ម្រាប់ ប

ិ
ដ ជនណែេានពិ ការភ្ជពសៅកាងជី វត

ិ ឯកជន;
សាធារែៈ និ ងជី វត


ការភ្ជាប់ ទ្ំនក់ ទ្ំនងជាម្ួ យនឹ ងម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ និ ងស្

គម្ន៍ ណែេពួ កសគ

សម្រជើ ស្សរស្
ើ ;


ការចូ េរួម្កាងស្

គម្ន៍ និ ងកាងណផ្ាកសស្ែឋកិចច និ ងផ្េម្របសោជន៍ ណែេានម្ក

ជាម្ួ យស្ម្រាប់ បគាេពិ ការជន និ ងស្


ការចូ េរួម្សដាយណផ្អកសេើចំ

គម្ន៍ ទំងម្ូ េ;

ប់ អារម្មែ៍, អតដស្ញ្ញាែ, វបបធ្ម្៌ សករែំ ណែេ,

ការចង់ បាន, សគ្នេសៅ និ ងបំ ែងម្របាថ្នាននរបស្់ បគាេពិ ការជន (ណែេអាច
ានការដេស្់បូដរកាងចសនេេះសពេ

ម្ួ យ); ស
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ើយនិ ង



តួ នទ្ី របស្់ ម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ , អាកតស្ូម្តិ និ ងអងាការសផ្សងៗ
សទ្ៀតកាងការសេើកកម្ពស្់ការចូ េរួម្ និ ងការម្រតូវសគរួម្បញ្ូច េ។

ស្ិទ្ិធស្ម្រាប់ ប

ដ ជន

ខាំ ានស្ិទ្ិធចូេរួម្សៅកាងស្

គម្ន៍ ណែេខាំ សម្រជើ ស្សរស្
ើ ។ ខាំ ក៏ានស្ិទ្ិធផ្ងណែរសៅកាងការ

ស្សម្រម្ចចិ តដអំពីរសបៀបណែេខាំ ទក់ ទ្ងជាម្ួ យនឹ ងម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ និ ងស្

េទ្ធផ្េស្ម្រាប់ ប
ខាំ សធ្វើតាម្ចំ

គម្ន៍ ។

ដ ជន

ប់ អារម្មែ៍របស្់ ខំា សដាយានការគ្នំម្រទ្ពី ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មរបស្់ខំា,

ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំរបស្់ ខំា ឬអាកតស្ូ ម្តិ ។

ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ ណផ្ាកសស្វាកម្ម
ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសធ្វើការជាម្ួ យនឹ ងបគាេពិ ការជន និ ងម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ និ ងអាក
សម្ើ េណថទំ សែើ ម្បីសេើកកម្ពស្់ឲ្យានឱកាស្សម្រចើ នស្ម្រាប់ ការចូ េរួម្សដាយានន័ យ និ ង
ការម្រតូវសគរួម្បញ្ូច េោ៉ា ងស្កម្មសៅកាងស្ងាម្។

ស្ូចនករែ៍ននការអនវតដ
2:1

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសេើកកម្ពស្់ោ៉ាងស្កម្មនូវតួ នទ្ី ណែេានតនម្េស្ម្រាប់ ប

ដ

ិ ការសម្រជើ ស្សរស្
ជនណែេានពិ ការភ្ជពជំ វញ
ើ របស្់ពួកសគ។
2:2

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសធ្វើការរួម្គ្នាជាម្ួ យនឹ ងបគាេពិ ការជនសែើ ម្បីភ្ជាប់ ទ្ំនក់ ទ្ំនង
ជាម្ួ យនឹ ងម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ និ ងស្

2:3

គម្ន៍ ណែេពួ កសគសម្រជើ ស្សរស្
ើ ចូ េរួម្។

បគាេិកយេ់ែឹង, សគ្នរព និ ងជួ យស្ម្រម្បស្ម្រម្ួេែេ់ ចំ

ប់ អារម្មែ៍ និ ង

ចំ ែង់ ចំែូេចិ តដរបស្់ បគាេពិ ការជនទក់ ទ្ងនឹ ងការងារ, ការសរៀនស្ូម្រត,
ស្កម្មភ្ជពស្ងាម្ និ ងការភ្ជាប់ ទ្ំនក់ ទ្ំនងនឹ ងស្

គម្ន៍ សៅកាងសពេសវលា

ម្ួ យ។
2:4

សៅសពេស្ម្រម្យ ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសធ្វើការជាម្ួ យនឹ ងម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ, អាក
សម្ើ េណថទំ ឬអាកតស្ូ ម្តិ សែើ ម្បីជួយែេ់ បគាេពិ ការជនសេើកកម្ពស្់ការភ្ជាប់
ទ្ំ នក់ ទ្ំនងជាម្ួ យនឹ ងស្
ស្

គម្ន៍ ។

គម្ន៍ , ការម្រតូវសគរួម្បញ្ូច េ និ ងការចូ េរួម្សៅកាង
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2:5

2:6

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសធ្វើការជានែគូ ជាម្ួ យនឹ ងអងាការែនទ្សទ្ៀត និ ងស្ាជិ ក
ស្

គម្ន៍ សែើ ម្បីគ្នំម្រទ្ែេ់បគាេពិ ការជនកាងការចូ េរួម្ោ៉ា ងស្កម្មសៅកាង

ស្

គម្ន៍ របស្់ ពួកសគ។

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសម្របើ ម្របាស្់យទ្ធសាស្រស្ដននណែេសេើកកម្ពស្់ការភ្ជាប់ ទ្ំនក់
ទ្ំ នងនឹ ងស្

គម្ន៍ និ ងវបបធ្ម្៌ ស្ម្រាប់ ប

និ ងជាពេរែឋសកាេះ Torres Strait។
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ដ ជនណែេជាជនជាតិ សែើ ម្អូ ស្រសាដេី

ស្ដង់ដារទ្ី ៣៖
េទ្ធផ្េបគាេ
ិ ី សាស្រស្ដសដាេះស្រសាយបញ្ញ
សគ្នេបំ ែងននស្ដង់ដារសនេះគឺ សែើ ម្បីសេើកកម្ពស្់វធ្
ា ននណែេ
សដដតការយកចិ តដទ្កដាក់ សេើបគាេពិ ការជនសៅកាងការផ្ដេ់សស្វាកម្ម សដាយានបគាេ
ពិ ការជនែឹ កម្ខ និ ងតម្រម្ង់ ទ្ិស្សៅណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្ម និ ងការគ្នំម្រទ្របស្់ ពួកសគ។
ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មណែេប
ស្រស្ួេនឹ ងបត់ ណបនបាន ស
ជន ស

ដ ជនានពិ ការភ្ជពសម្របើ ម្របាស្់ ម្រតូវសគរព
ំ ឹ ងថ្ន ានភ្ជពងាយ
ើយស្ម្រម្បសៅតាម្តម្រម្ូវការ និ ងណផ្ាកខាេំងរបស្់បគាេពិ ការ

ិ ាាន។ សនេះរួម្ានពិ ការភ្ជពរបស្់ បគកេពិ ការជន ក៏ ែូច
ើយនំម្កនូ វេទ្ធផ្េវជ

ជាតម្រម្ូវការស្ម្រាប់ សាាប័ ន/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្ម ណែេម្រតូវណតែឹ ងចាស្់ និ ងស្េើយតបសៅនឹ ង
បញ្ញ
ា ននណែេទក់ ទ្ងនឹ ងអាយ, សភទ្, វបបធ្ម្៌ , សករែំ ណែេ, ភ្ជសា, ជំ សនឿ, អតដ
ស្ញ្ញាែសភទ្, ទ្ំ នក់ ទ្ំនងនែគូ សស្ាហា និ ងកតាដពាក់ ព័នធសផ្សងៗសទ្ៀត។
ការស្សម្រម្ចបាននូ វេទ្ធផ្េនី ម្ួយៗតម្រម្ូវឲ្យានការស្

ការគ្នារវាងបគាេពិ ការជន

និ ងសាាប័ ន/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្ម សែើ ម្បីធានឲ្យបាននូ វការសម្រជើ ស្សរស្
ើ និ ងការស្សម្រម្ចចិ តដ
ិ
ោ៉ា ងស្កម្ម។ សនេះានន័ យថ្ន កិ ចចខិតខំ ម្របឹ ងណម្របងរួម្ណែេណផ្អកសេើការសគ្នរពគ្នាសៅវញ
សៅម្ក ជាជាងណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសធ្វើការស្សម្រម្ចចិ តដទំងអស្់។ ការសដដតការយកចិ តដទ្ក
ដាក់ សេើេទ្ធផ្េនី ម្ួយៗរួម្ានបគាេពិ ការជន និ ងណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសធ្វើការរួម្គ្នា
សែើ ម្បីពិនិតយសស្ើសរសើ

ិ នូ វែំ សែើរការរក
ើ ងវ ញ
ី ចសម្រម្ើ នសម្របៀបសធ្ៀបសៅនឹ ងេទ្ធផ្េនន

ណែេសគបានសរៀបចំ ណផ្នការទ្ក និ ងណែេសគអាចវាស្់ ណវងបាន។
ស្ដង់ដារសនេះក៏ ទ្ទ្ួ េសាាេ់ផ្ងណែរនូ វការអាចសែើ រតួ នទ្ី របស្់ ម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ, អាក
សម្ើ េណថទំ និ ងអាកតស្ូ ម្តិ សដាយានការយេ់ម្រពម្ពី បគាេពិ ការជនសៅកាងការសរៀបចំ
ណផ្នការ, ការផ្ដេ់សស្វាកម្ម និ ងការពិ និតយសស្ើសរសើ

ិ ។ ស្ដង់ដារសនេះជំ រញសេើកទ្ឹ កចិ តដ
ើ ងវញ

ឲ្យានការស្នទនជាស្កម្មរវាងបគាេពិ ការជន, ម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ
និ ង/ឬ អាកតស្ូ ម្តិ របស្់ពួកសគ ស

ើយនិ ងណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្ម ទក់ ទ្ងនឹ ងែំ សែើរការនន

សស្វាកម្ម ឬការគ្នំម្រទ្ណែេបានផ្ដេ់ជូន ខែៈសពេណែេានការសដដតការយកចិ តដទ្ក
ដាក់ សេើជសម្រម្ើ ស្ននណែេានការរត
ឹ តបឹតតិ ចតួ ច។

21

ស្ដង់ដារសនេះសដដតការយកចិ តដទ្កដាក់ សេើសារៈស្ំខាន់ នន៖


ប

ដ ជនណែេានពិ ការភ្ជពែឹ កនំ និ ងតម្រម្ង់ ទ្ិស្សៅននការគ្នំម្រទ្របស្់ ពួកសគ

សដាយានការគ្នំម្រទ្ពី ម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ និ ងអាកតស្ូ ម្តិ
(សដាយានការអនញ្ញាតយេ់ម្រពម្);


ការសរៀបចំ ណផ្នការ, ការអនវតដ និ ងការពិ និតយសស្ើសរសើ ស្វាកម្ម គឺ ណផ្អកសេើភ្ជពខាេំង,
ិ ននរបស្់ បគាេពិ ការជន;
តម្រម្ូវការ និ ងសគ្នេសៅជី វត



ការស្

ការគ្នា និ ងការស្នទនគ្នា;



ការស្េើយតបសេឿនរ



ជសម្រម្ើ ស្ននការរត
ឹ តបិតអបបបរា។

ស្ិទ្ិធស្ម្រាប់ ប

័ស្សៅនឹ ងភ្ជពចម្រម្ុេះ; ស

ើយនិ ង

ដ ជន

ិ របស្់ ខំា ស
ខាំ ានស្ិទ្ិធែឹកនំ និ ងតម្រម្ង់ ទ្ិស្សៅសេើការស្សម្រម្ចចិ តដសផ្សងៗអំ ពីជីវត

ើយ

និ ងសស្វាកម្មននណែេខាំ សម្របើ សែើ ម្បីជួយគ្នំ ម្រទ្ខាំ ។

េទ្ធផ្េស្ម្រាប់ ប

ដ ជន

ខាំ សម្របើ ម្របាស្់សស្វាកម្ម និ ងការគ្នំម្រទ្ននណែេណផ្អកសេើភ្ជពខាេំងរបស្់ ខំា ស

ើយជួ យគ្នំម្រទ្ខាំ

ិ ននរបស្់ ខំា។
សែើ ម្បីោនែេ់ សគ្នេសៅជី វត

ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ ណផ្ាកសស្វាកម្ម
សស្វាកម្ម និ ងការគ្នំម្រទ្ននម្រតូវបានសគសធ្វើការវាយតនម្េ, សរៀបចំ ណផ្នការ, ផ្ដេ់សស្វាកម្ម
និ ងការពិ និតយសស្ើសរសើ

ិ សែើ ម្បីពម្រងឹ ងបណនាម្សេើភ្ជពខាេំងរបស្់ បគាេ និ ងផ្ដេ់
ើ ងវញ

េទ្ធភ្ជពឲ្យបគាេពិ ការជនោនែេ់សគ្នេសៅននរបស្់ពួកសគ។

ស្ូចនករែ៍ននការអនវតដ
3:1

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសធ្វើការរួម្គ្នាជាម្ួ យនឹ ងបគាេពិ ការជន ស
អនញ្ញាតពី បគាេពិ ការជន ស្

ើយសដាយានការ

ការជាម្ួ យម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ

ឬអាកតស្ូ ម្តិ របស្់ ពួកសគ សែើ ម្បីសធ្វើការកំ ែត់ ឲ្យែឹ ងនូ វភ្ជពខាេំង, តម្រម្ូវការ និ ង
ិ នន។
សគ្នេសៅជី វត
3:2

ការសរៀបចំ ណផ្នការ, ការផ្ដេ់សស្វាកម្ម និ ងការពិ និតយសស្ើសរសើ
ណផ្អកសេើជសម្រម្ើ ស្របស្់ បគាេ សដាយម្រតូវសធ្វើស
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ិ នូ វសស្វាកម្ម គឺ
ើ ងវញ

ើងជាម្ួ យនឹ ងបគាេពិ ការជន ស

ើយ

ម្របស្ិនសបើ ានការអនញ្ញាតពី បគាេពិ ការជន គឺ ម្រតូវសធ្វើស

ើងជាម្ួ យនឹ ងម្រកុម្

ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ ឬអាកតស្ូ ម្តិ របស្់ ពួកសគ។
3:3

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសរៀបចំ ណផ្នការ, ផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្ម ស
ពិ និតយសស្ើសរសើ

ើយជាសទ្ៀងទត់ សធ្វើការ

ិ នូ វសស្វាកម្ម ឬការជួ យគ្នំម្រទ្ សដាយសម្របៀបសធ្ៀបសៅនឹ ង
ើ ងវញ

ិ ណែេសគអាចសធ្វើការវាស្់ ណវងបាន។
េទ្ធផ្េជី វត
3:4

ការសរៀបចំ ណផ្នការ និ ងការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្ម គឺ ជាការស្េើយតបទន់ សពេសវលាសៅ
នឹ ងភ្ជពចម្រម្ុេះណែេកាងសនេះរួម្ានែូ ចជាពិ ការភ្ជព, អាយ, សភទ្, វបបធ្ម្៌ ,
សករែំ ណែេ, ភ្ជសា, ជំ សនឿ, អតដស្ញ្ញាែផ្េូវសភទ្, ទ្ំ នក់ ទ្ំនងនែគូ សស្ាហា និ ង
កតាដពាក់ ព័នធសផ្សងៗសទ្ៀត។

3:5

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មស្

ការគ្នាជាម្ួ យនឹ ងសាាប័ ន/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្មែនទ្សទ្ៀតសៅ

កាងការសរៀបចំ ណផ្នការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្ម និ ងសែើ ម្បីគ្នំម្រទ្ែេ់ស្ម្តាភ្ជពនផ្ទកាងរបស្់
សាាប័ នសៅកាងការស្េើយតបសៅនឹ ងតម្រម្ូវការចម្រម្ុេះគ្នាជាសម្រចើ ន។
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ស្ដង់ដារទ្ី ៤៖
ិ
ការតវា៉ា និ ងការផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់ម្កវញ
ិ ាាន និ ង
សគ្នេបំ ែងននស្ដង់ដារសនេះគឺ សែើ ម្បីធានឲ្យបានថ្នទំងម្តិ សោបេ់វជ
ិ ាាន, ការតវា៉ា និ ងជសាេេះននម្រតូវបានសគសដាេះស្រសាយោ៉ា ងានម្របស្ិទ្ធភ្ជព ស
អវជ
ម្រតូវសគសម្ើ េស

ើញថ្នជាឱកាស្ស្ម្រាប់ សធ្វើឲ្យសាានភ្ជពានការម្របសស្ើរស

ើយក៏

ើងផ្ងណែរ។

សែើ ម្បីបំសពញសៅតាម្ស្ដង់ដារសនេះ សាាប័ ន/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្មម្រតូវសគតម្រម្ូវឲ្យានម្របព័ នធ
ស្ម្រាប់ ទ្ំនក់ ទ្ំនងោ៉ា ងានម្របស្ិទ្ធភ្ជព និ ងចាស្់ លាស្់សែើ ម្បីពិនិតយសម្ើ េ និ ងសដាេះ
ស្រសាយបញ្ញ
ា ននណែេប
អាកតស្ូ ម្តិ បានសេើកស

ដ បគាេពិ ការជន, ម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ និ ង
ើង។

ិ ណែេទន់ សពេសវលា និ ងេអ
ស្ដង់ដារសនេះទ្ទ្ួ េសាាេ់ថ្ន ការផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់ ម្កវញ
សដាយរួម្ទំ ងការស្រសស្ើរ និ ងការតវា៉ា គឺ ជាគនេឹេះជំ រញោ៉ា ងស្ំខាន់ ស្ម្រាប់ ការសធ្វើឲ្យការ
ងារានការម្របសស្ើរស

ើងជាេំដាប់ ។ ប

ដ សស្វាកម្មគួរណតផ្ដេ់ឱកាស្ខស្ៗគ្នាជាសម្រចើ ន

ិ ពី ស្ំ
សែើ ម្បីណស្វងរកការផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់ម្កវញ

ក់ បគាេពិ ការជនណែេរួម្ានការ

ផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់ ពីម្ួយនថាសៅម្ួ យនថា, ការចូ េរួម្ជាស្កម្ម និ ងការពិ សម្រគ្នេះសោបេ់ ជា
ផ្េូវការ, ការសធ្វើស្ម្រម្ង់ ម្តិ ជាសទ្ៀងទត់ អំពីការសពញចិ តដ ឬការឲ្យសោបេ់ ពីប
អតិ ថិជន។
បណនាម្សេើស្ពី សនេះ ស្ដង់ដារសនេះទ្ទ្ួ េសាាេ់ថ្ន ប

ដ ម្រកុម្

ដ ជនម្រតូវណតានអារម្មែ៍ថ្នពួ កសគ

ិ ាាន។ កាងសនេះគឺ រួម្ាន
ានស្វតាិភ្ជពសៅកាងការតវា៉ា ឬក៏ ផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់ អវជ
េទ្ធភ្ជពសៅកាងការទ្ទ្ួ េបាននូ វយនដការឯករាជយស្ម្រាប់ ការតវា៉ា , ការសធ្វើបែឹដ ង
ិ កអវជ
ិ ាាននន ឬក៏ ការបាត់ បង់ សស្វាកម្ម។
ឧទ្ធរែ៍ ឬជសាេេះសដាយម្ិ នបារម្ភអំពីផ្េវបា
ស្ដង់ដារសនេះក៏ រួម្បញ្ូច េផ្ងណែរនូ វេទ្ធភ្ជពកាងការសៅណស្វងរកអាកតស្ូម្តិ និ ងព័ ត៌ាន
ឯករាជយ, ការគ្នំម្រទ្, ឱវាទ្ និ ងការរកអាកជំ នញសធ្វើជាតំ

ងរបស្់ខួេន។

ស្ដង់ដារសនេះសដដតការយកចិ តដទ្កដាក់ សេើសារៈស្ំខាន់ នន៖


ការម្របាស្រស្័យទក់ ទ្ងចាស្់ លាស្់ និ ងសទ្ៀងទត់ អំពីរសបៀបផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់ ម្ក
ិ សដាយរួម្ានរសបៀបសធ្វើការតវា៉ា ;
វញ



ិ សនេះជួ យជំ រញឲ្យ
ការសម្របើ ម្របាស្់យនដការតវា៉ា និ ងការផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់ ម្កវញ
សស្វាកម្មានការរក
ី ចសម្រម្ើ នេអម្របសស្ើរស
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ើងជាេំដាប់ ;



ម្របព័ នធផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់ណែេានការរួម្បញ្ូច េម្នស្សម្រគប់ គ្នា, ភ្ជពស្កម្មម្ន
បញ្ញ
ា សកើ តស

ើង និ ងសធ្វើស

ើងសដាយសទ្ៀងទត់ ;



ែំ ស



ការចាត់ ណចងជសាេេះសដាយានតាេភ្ជព; ស



ការទ្ទ្ួ េបាននូ វព័ ត៌ានឯករាជយ, ការគ្នំម្រទ្, ឱវាទ្ និ ងការរកអាកជំ នញសធ្វើជា
តំ

េះស្រសាយ និ ងការចាត់ ណចងការតវា៉ា សដាយានម្របស្ិទ្ធភ្ជព;

ងរបស្់ខួេន សែើ ម្បីធានឲ្យបានថ្នប

ើយនិ ង
ដ ជនានេទ្ធភ្ជពអាចផ្ដេ់ម្តិ

ិ ឬក៏ អាចសធ្វើការតវា៉ា បាន។
សោបេ់ ម្កវញ

ស្ិទ្ិធស្ម្រាប់ ប

ដ ជន

ិ ាាន និ ងអវជ
ិ ាានអំ ពីម្រគប់
ខាំ ានស្ិទ្ិធ និ ងានសស្រភ្ជ
ី ពសៅកាងការផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់ វជ
ណផ្ាកទំងអស្់ននការគ្នំ ម្រទ្ និ ងសស្វាកម្មរបស្់ ខំា ស
ានការម្របសស្ើរស

ើយជាេទ្ធផ្េខាំ ស្ងឃឹម្ថ្ន អវីៗនឹ ង

ើង។ ខាំ ក៏ានស្ិទ្ិធផ្ងណែរកាងការទ្ទ្ួ េបាននូ វឱវាទ្ និ ងការគ្នំម្រទ្

ឯករាជយសែើ ម្បីផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់ ឬក៏ សធ្វើការតវា៉ា សៅសពេណែេខាំ ម្រតូវការសធ្វើោ៉ាងែូ សចាេះ។

េទ្ធផ្េស្ម្រាប់ ប

ដ ជន

ិ ី ចម្រម្ុេះជាសម្រចើ នសៅកាងការនិ ោយឲ្យសគែឹ ងឮអំ ពីការគ្នំម្រទ្ និ ងសស្វាកម្មរបស្់ ខួេន
ខាំ ានវធ្
ស

ើយសែើ រតួ នទ្ី ោ៉ាងស្ំខាន់ សៅកាងការតាម្ដានអំ ពីរសបៀបណែេអវីៗនឹ ងានការម្របសស្ើរ

ស

ើង។ ខាំ ែឹងនូ វរសបៀបណែេអាចទ្ទ្ួ េបាននូ វការគ្នំម្រទ្ និ ងឱវាទ្ឯករាជយសៅសពេផ្ដេ់

ម្តិ សោបេ់ ឬក៏ សធ្វើការតវា៉ា

ម្ួ យ។

ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ ណផ្ាកសស្វាកម្ម
ិ សទ្ៀងទត់ ស
ានការណស្វងរកការផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់ ម្កវញ

ើយព័ ត៌ានទំងសនេះម្រតូវសគ

សម្របើ សែើ ម្បីម្របាប់ ែេ់ ពិការជនាាក់ ៗ និ ងសែើ ម្បីសធ្វើការពិ និតយសស្ើសរសើ
ម្របសស្ើរស

ិ រួម្ទំងសធ្វើឲ្យ
ើ ងវញ

ើងនូ វសស្វាកម្មននរបស្់អងាការសាាប័ នណែេផ្ដេ់សស្វាកម្មទំងសនេះ។

ស្ូចនករែ៍ននការអនវតដ
4:1

បគាេពិ ការជន, ម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ និ ងអាកតស្ូ ម្តិ បានទ្ទ្ួ េ
ិ , សធ្វើការតវា៉ា ឬក៏ សដាេះស្រសាយ
ការគ្នំម្រទ្ោ៉ា ងស្កម្មសែើ ម្បីផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់ម្កវញ
ិ កអវជ
ិ ាាន។
ជសាេេះសដាយគ្នមនការបារម្ភអំពីផ្េវបា

25

4:2

យនដការទំ ងឡាយកាងការផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់ រួម្ានការសដាេះស្រសាយការតវា៉ា និ ង
រសបៀបននការទ្ទ្ួ េបាននូ វការគ្នំម្រទ្ឯករាជយ រួម្ទំងឱវាទ្ និ ងការរកអាកជំ នញសធ្វើ
ជាតំ

ង គឺ ម្រតូវបានម្របាប់ ចាស្់ លាស្់ែេ់ បគាេពិ ការជន, ម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដ

ភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ និ ងអាកតស្ូ ម្តិ ។
4:3

ការតវា៉ា ទំងឡាយម្រតូវបានសដាេះស្រសាយរួម្គ្នាជាម្ួ យនឹ ងបគាេពិ ការជន, ម្រកុម្
ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ ឬក៏ អាកតស្ូ ម្តិ កាងេកខែៈស្កម្មសធ្វើចំ
ការម្នបញ្ញ
ា សកើ តស

4:4

ត់

ើង និ ងឲ្យបានទន់ សពេសវលា។

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មណស្វងរក ស

ើយរួម្ជាម្ួ យនឹ ងបគាេពិ ការជន, ម្រកុម្ម្រគួសារ,

ម្ិ តដភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ និ ងអាកតស្ូ ម្តិ សធ្វើការពិ និតយសស្ើសរសើ េើម្តិ សោបេ់ អំពី
ការផ្ដេ់សស្វាកម្ម និ ងការគ្នំម្រទ្ សដាយសធ្វើស
ម្ួ យននការសធ្វើឲ្យម្របសស្ើរស
4:5

ើងកាងេកខែៈសទ្ៀងទត់ ណែេជាណផ្ាក

ើងនូ វការផ្ដេ់សស្វាកម្ម។

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មបសងកើតនូ វវបបធ្ម្៌ ម្ួយណែេសធ្វើឲ្យសស្វាកម្មរបស្់ ខួេនានការ
ម្របសស្ើរស

ើងជាេំដាប់ សដាយសម្របើ ម្របាស្់ នូវការស្រសស្ើរ, ការផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់ និ ង

ការតវា៉ា សែើ ម្បីយកសៅសរៀបចំ ណផ្នការ, ផ្ដេ់សស្វាកម្ម និ ងសធ្វើការពិ និតយសស្ើសរសើ
ិ នូ វសស្វាកម្មននរបស្់ខួេនស្ម្រាប់ បគាេពិ ការជន និ ងស្
វញ
4:6

គម្ន៍ ។

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសធ្វើការសដាេះស្រសាយចាត់ ណចងជសាេេះោ៉ា ងានម្របស្ិទ្ធភ្ជព។
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ើង

ស្ដង់ដារទ្ី ៥៖
ការទ្ទ្ួ េបានសស្វាកម្ម
សគ្នេបំ ែងននស្ដង់ដារសនេះគឺ សែើ ម្បីធានឲ្យបានថ្ន ការទ្ទ្ួ េបានសស្វាកម្ម និ ងការ
គ្នំម្រទ្គឺ យតដិធ្ម្៌ , សស្មើភ្ជព និ ងានតាេភ្ជព សែើ ម្បីឲ្យបគាេពិ ការជនបានទ្ទ្ួ េការគ្នំម្រទ្
សៅសពេណែេគ្នមនសស្វាកម្ម ស
សស្វាកម្មម្រតូវសគកំ ែត់ ែឹង ស

ើយឧបស្គាណែេរារាំងម្ិ នឲ្យានការទ្ទ្ួ េបាន
ើយឧបស្គាទំងសនេះម្រតូវបានសគែកសចញ។ ស្ដង់ដារសនេះ

អនវតដទំងសៅសេើសស្វាកម្មសទ្ើ បសបើ កែំ សែើរការ ឬចាប់ សផ្ដើម្, ការសម្របើ ម្របាស្់សស្វាកម្ម
ស

ើយសៅសពេ

ណែេទក់ ទ្ិនចាកសចញ ឬឈប់ សម្របើ ម្របាស្់ ែំសែើរការសស្វាកម្មសនេះ។

ការទ្ទ្ួ េបានសស្វាកម្ម និ ងការគ្នំម្រទ្នន គឺ ពឹងណផ្អកសៅសេើកតាដសផ្សងៗគ្នាជាសម្រចើ ន
សដាយរួម្ទំ ងទ្ី កណនេង, តម្រម្ូវការរបស្់បគាេណែេសគបានកំ ែត់ ែឹង និ ងស្ម្តាភ្ជពធ្ន
ធានននណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសនេះ។
ស្ដង់ដារសនេះទ្ទ្ួ េសាាេ់ថ្ន បគាេពិ ការជនគួ របានការគ្នំម្រទ្សែើ ម្បីយេ់ ែឹងអំ ពីេកខែៈ
ិ ិ ច័ឆយ និ ងែំ សែើរការសផ្សងៗទក់ ទ្ងនឹ ងការទ្ទ្ួ េបាន និ ងការសម្របើ ម្របាស្់ សស្វាកម្ម។
វន
ស្ដង់ដារសនេះក៏ រួម្បញ្ូច េផ្ងណែរនូ វការពនយេ់ សកាេះកាយចាស្់ លាស្់សៅសពេណែេម្ិ ន
ានសស្វាកម្មជូនែេ់ បគាេពិ ការជន ស

បគាេបនដសទ្ៀតសៅកាន់ សស្វាកម្មែនទ្។

ើយនិ ងជសម្រម្ើ ស្សផ្សងៗសទ្ៀតសៅកាងការបញ្ូា ន

ស្ដង់ដារសនេះសដដតការយកចិ តដទ្កដាក់ សេើសារៈស្ំខាន់ នន៖


ព័ ត៌ានណែេអាចទ្ទ្ួ េបានសែើ ម្បីស្េើយតបសៅនឹ ងភ្ជពចម្រម្ុេះននតម្រម្ូវការ;



តាេភ្ជព និ ងការចាប់ សផ្ដើម្សស្វាកម្មណែេអនវតដសដាយស្ម្ស្រស្បស្ីស្ងាវក់ និ ងការ
ចាកសចញពី ែំសែើរការសស្វាកម្ម;



ការផ្ដេ់ព័ត៌ាន និ ងការបញ្ូា នបនដសទ្ៀតោ៉ា ងស្កម្មសៅសពេណែេសស្វាកម្មម្ួយ
ម្ិ នានជូ ន;




តនម្េននភ្ជពជានែគូ ជាម្ួ យនឹ ងប

ដ ទ្ី ភ្ជាក់ ងារែនទ្ និ ងស្ាជិ កស្

ពាក់ ព័នធសែើ ម្បីផ្ដេ់េទ្ធភ្ជពឲ្យានការបញ្ូា នបនដ; ស
ការពិ និតយសស្ើសរសើ

គម្ន៍ ណែេ

ើយនិ ង

ិ ជាសទ្ៀងទត់ សែើ ម្បីកំែត់ ឲ្យែឹ ង និ ងស្េើយតបសៅនឹ ង
ើ ងវញ

ឧបស្គាននណែេអាចសកើ តស

ើងសធ្វើឲ្យានការពិ បាកទ្ទ្ួ េសស្វាកម្ម។
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ស្ិទ្ិធស្ម្រាប់ ប

ដ ជន

ិ ិ ច័ឆយណែេាន
ខាំ ានស្ិទ្ិធកាងការទ្ទ្ួ េបានសស្វាកម្មសដាយណផ្អកសៅសេើេកខែៈវន
តាេភ្ជព, សស្មើភ្ជព និ ងានយតដិធ្ម្៌ ស
សស្វាកម្មម្ួយម្ិ នានជូ ន។

េទ្ធផ្េស្ម្រាប់ ប

ើយគ្នំម្រទ្ែេ់ ការបញ្ូា នបនដសទ្ៀតសៅសពេណែេ

ដ ជន

ខាំ យេ់នូវអវីណែេសស្វាកម្មផ្ដេ់ឲ្យ។ ការទ្ទ្ួ េបាននូ វសស្វាកម្មគឺានេកខែៈយតដិធ្ម្៌
និ ងសស្មើភ្ជព ស

ើយខាំ បានការជួ យគ្នំម្រទ្ជាម្ួ យនឹ ងជសម្រម្ើ ស្ែនទ្សទ្ៀតសៅសពេណែេខាំ ម្ិន

អាចទ្ទ្ួ េបានសស្វាកម្ម

ម្ួ យ។

ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ ណផ្ាកសស្វាកម្ម
ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មចាត់ ណចងការទ្ទ្ួ េបានសស្វាកម្ម, ការចាប់ សផ្ដើម្ និ ងការចាកសចញ
ឈប់ សម្របើ សស្វាកម្មសៅកាងរសបៀបម្ួ យណែេានតាេភ្ជព, ានយតដិធ្ម្៌ និ ងស្ម្ភ្ជព និ ង
ានភ្ជពសេឿនរ

័ស្ទន់ ចិតដ។

ស្ូចនករែ៍ននការអនវតដ
5:1

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មណស្វងរក និ ងសម្របើ ម្របាស្់ជាេកខែៈម្របព័ នធនូវការរួម្ចំ ណែកពី
ប

ដ ជនណែេានពិ ការភ្ជព, ម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ និ ងអាកសម្ើ េណថទំ របស្់ ពួក

សគ សែើ ម្បីធានឲ្យបានថ្ន ការទ្ទ្ួ េបានសស្វាកម្មានេកខែៈយតដិធ្ម្៌ និ ង
សស្មើភ្ជព ស
5:2

ើយានតាេភ្ជព។

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មផ្ដេ់នូវព័ ត៌ានអំ ពីការទ្ទ្ួ េបានសស្វាកម្មជាទ្ម្រម្ង់ សម្រចើ ន
ចម្រម្ុេះគ្នាអំ ពីម្របសភទ្ និ ងគែភ្ជពននសស្វាកម្មណែេានជូ ន។

5:3

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មបសងកើត, អនវតដ, ពិ និតយសស្ើសរ ើ និ ងម្របាស្រស្័យទក់ ទ្ងការចាប់ សផ្ដើម្
និ ងការឈប់ សម្របើ ម្របាស្់ែំសែើរការសស្វាកម្ម។

5:4

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មបសងកើត, អនវតដ និ ងពិ និតយសស្ើសរសើ េើសគ្នេនសោបាយ និ ងការ
ិ ិ ច័ឆយអំ ពីស្ិទ្ិធទ្ទ្ួ េបានសស្វាកម្ម, អាទ្ិ ភ្ជព
អនវតដទក់ ទ្ងនឹ ងេកខែៈននការវន
ននការទ្ទ្ួ េបានសស្វាកម្ម និ ងការរង់ ចាំកាងបញ្ាីសោមេះអាករង់ ចាំទ្ទ្ួ េសស្វាកម្ម។
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5:5

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសនេះសធ្វើការឃ្េំសម្ើ េ និ ងសដាេះស្រសាយនូ វស្កាកនពេឧបស្គា
ននចំ សពាេះការទ្ទ្ួ េបាននូ វសស្វាកម្ម។

5:6

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មផ្ដេ់ការពនយេ់ចាស្់ លាស្់សៅសពេណែេសស្វាកម្មម្ិនាន
ជូ ន រួម្ជាម្ួ យនឹ ងព័ ត៌ាន និ ងការគ្នំម្រទ្បញ្ូា នបនដសទ្ៀតស្ម្រាប់ ការណស្វងរក
សស្វាកម្មសផ្សងសទ្ៀត។

5:7

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មស្

ការជាម្ួ យនឹ ងសាាប័ នអងាការ និ ងស្ាជិ កស្

ទក់ ទ្ិនែនទ្សទ្ៀតសែើ ម្បីបសងកើត និ ងរកាប
សទ្ៀត។
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គម្ន៍

ដ ញសស្វាកម្មស្ម្រាប់ ការបញ្ូា នបនដ

ស្ដង់ដារទ្ី ៦៖
ការម្រគប់ ម្រគងសស្វាកម្ម
សគ្នេបំ ែងននស្ដង់ដារសនេះគឺ សែើ ម្បីធានឲ្យបានថ្ន សស្វាកម្មទំងឡាយម្រតូវសគម្រគប់ ម្រគង
ោ៉ា ងានម្របស្ិទ្ធភ្ជព និ ងានអំ ស

យផ្េេអ។ ស្ដង់ដារសនេះតម្រម្ូវឲ្យប

ដ សស្វាកម្ម

ម្រតូវសដដតការយកចិ តដទ្កដាក់ សេើបគាេពិ ការជន និ ងសែើ ម្បីធានឲ្យបាននូ វភ្ជពងាយបត់
ណបន សែើ ម្បីស្េើយតបសៅនឹ ងភ្ជពខាេំង និ ងតម្រម្ូវការរបស្់ បគាេពិ ការជន។ ស្ដង់ដារសនេះក៏
តម្រម្ូវផ្ងណែរឲ្យប
ស

ដ សស្វាកម្មជួយសេើកកម្ពស្់វបបធ្ម្៌ ននការខិ តខំ សធ្វើឲ្យសស្វាកម្មម្របសស្ើរ

ើងជាេំដាប់ សម្រពាេះវាជាម្ូ េដាឋនម្រគឹេះននការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្មម្របកបសដាយគែភ្ជព។

ានការតម្រម្ូវឲ្យានែំ សែើរការ និ ងម្របព័ នធខស្ៗជាសម្រចើ នសែើ ម្បីគ្នំម្រទ្ែេ់ ការផ្ដេ់
សស្វាកម្មម្របកបសដាយគែភ្ជព ស

ើយទំងអស្់សនេះគឺ ាន្េេះបញ្ញ
ច ំងសៅកាងស្ដង់ដារ

សនេះ។ ស្ដង់ដារសនេះស្ំសៅសៅសេើការពាក់ ព័នធោ៉ាងស្កម្មពីស្ំ

ក់ ប

ដ ជនណែេាន

ពិ ការភ្ជព, ម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ និ ងអាកតស្ូ ម្តិ សៅកាងណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្ម និ ងការគ្នំម្រទ្
ែេ់ ការសរៀបចំ ណផ្នការ, ការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្ម និ ងការពិ និតយសស្ើសរសើ ស្វាកម្មស

ិ ។
ើ ងវញ

ការគ្នំម្រទ្ស្ម្រាប់ ការស្ិកាសរៀនស្ូម្រតរបស្់ សាាប័ នអងាការ និ ងការអភិ វឌ្ឍបំ ែិនននគឺ
ម្រតូវសគចាត់ ទ្កថ្នជាកិ ចចការស្ាូេស្ំខាន់ សៅកាងវបបធ្ម្៌ គិតគូ រអំ ពីការផ្ដេ់សស្វាកម្មម្របកប
សដាយគែភ្ជព និ ងការសធ្វើឲ្យសស្វាកម្មទំងសនេះកាន់ ណតម្របសស្ើរស
ការគ្នំម្រទ្ និ ងការ

ឹ វក

ើង។ កាងសនេះរួម្ាន

ឺវនស្ម្រាប់ បគាេិក និ ងអាកសធ្វើការស្ម័ម្រគចិ តដ។ បណនាម្សេើស្ពី សនេះ

ការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្មណែេជាការ្េេះបញ្ញ
ច ំងសៅកាងការអនវតដជាក់ ណស្ដង និ ងណផ្អកសេើ
ភស្ដតាងទន់ ស្ម្័ យនឹ ងគ្នំម្រទ្ឲ្យានេទ្ធផ្េេអៗបំ ផ្តណែេអាចសធ្វើបានស្ម្រាប់ បគាេ
ពិ ការជន។
សដាយអនសលាម្សៅតាម្ចាប់ ស្ីដពីកណនេងការងារ និ ងម្រកបខែឌចាប់ ម្រគប់ ម្រគងការងារ
គឺ ជាការស្ងឃឹម្ទ្កសៅកាងស្ដង់ដារសនេះ។ ចំ ែចសនេះនឹ ងគ្នំម្រទ្ែេ់ ការទ្ទ្ួ េខស្ម្រតូវតាម្
រយៈអភិ បាេកិ ចចេអ ស

ើយនឹ ងផ្ដេ់េទ្ធភ្ជពឲ្យានការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្មសៅកាងបរសា
ិ ាន

ណែេានស្វតាិភ្ជពពី ស្ំ

ក់ បគាេិកណែេបានការសម្ើ េការខស្ម្រតូវ និ ងានស្ញ្ញា

ប័ ម្រតស្ម្រម្យ។
ស្ដង់ដារសនេះសដដតការយកចិ តដទ្កដាក់ សេើសារៈស្ំខាន់ នន៖


អភិ បាេកិ ចច និ ងការម្រគប់ ម្រគងេអនូវកាងរាេ់ ទ្ិែឋភ្ជពទំ ងអស្់ ននការសរៀបចំ
ណផ្នការ, ការអភិ វឌ្ឍ និ ងការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្ម;
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ានការម្របាស្រស្័យទក់ ទ្ងព័ ត៌ានចាស្់ លាស្់ែេ់ បគាេិក, ប

ដ ជនណែេាន

ពិ ការភ្ជព និ ងភ្ជគី ពាក់ ព័នធែនទ្សទ្ៀត;


ការពម្រងឹ ងសស្វាកម្មឲ្យកាន់ ណតម្របសស្ើរស

ើងជាេំដាប់ និ ងការអនវតដណែេណផ្អកសេើ

ភស្ដតាងជាក់ ណស្ដង;


ិ ី សាស្រស្ដចម្រម្ុេះសម្រចើ នោ៉ា ងស្ម្រាប់ ការចូ េរួម្ោ៉ា ងស្កម្មពីស្ំ
វធ្

ក់ ប

ដ ជន

ានពិ ការភ្ជព និ ងម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ និ ងអាកតស្ូ ម្តិ របស្់ពួក
សគសៅកាងការសរៀបចំ ណផ្នការ, ការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្ម និ ងការពិ និតយសស្ើសរសើ
កាងកម្រម្ិ តថ្នាក់ បគាេ, ថ្នាក់ សស្វាកម្ម និ ងថ្នាក់ អងាការ; ស


ិ
ើ ងវ ញ

ើយនិ ង

ការអនសលាម្សៅតាម្ចាប់ និ ងបទ្បញ្ា តិដទក់ ទ្ងនឹ ងកណនេងសធ្វើការងារ កាងសនេះ
រួម្ានស្វតាិភ្ជពស្ខភ្ជពការងារ, ការម្រគប់ ម្រគងធ្នធានម្នស្ស និ ងការម្រគប់ ម្រគង
ិរញ្ា វតា។

ស្ិទ្ិធស្ម្រាប់ ប

ដ ជន

ខាំ ានស្ិទ្ិធទ្ទ្ួ េបានសស្វាកម្ម និ ងការគ្នំម្រទ្ននណែេានការម្រគប់ ម្រគងោ៉ា ងាន
ម្របស្ិទ្ធភ្ជព, បានការពិ និតយសស្ើសរសើ ទ្ៀងទត់ , ានការទ្ទ្ួ េខស្ម្រតូវ និ ងទន់ ស្ម្័ យ។

េទ្ធផ្េស្ម្រាប់ ប

ដ ជន

ភ្ជពខាេំង និ ងតម្រម្ូវការរបស្់ ខំា គឺ បានការគ្នំម្រទ្ោ៉ា ងានម្របស្ិទ្ធភ្ជពតាម្រយៈសស្វាកម្ម
ណែេបានការម្រគប់ ម្រគងសម្ើ េការខស្ម្រតូវេអ។

ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ ណផ្ាកសស្វាកម្ម
ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មានការម្រគប់ ម្រគងសស្វាកម្ម និ ងភ្ជពជាអាកែឹ កនំ ម្របកបសដាយការ
ទ្ទ្ួ េខស្ម្រតូវ និ ងានម្របស្ិទ្ធភ្ជពសែើ ម្បីឲ្យបានទ្ទ្ួ េេទ្ធផ្េេអជាអតិ បរាស្ម្រាប់
បគាេពិ ការជន។

ស្ូចនករែ៍ននការអនវតដ
6:1

បគាេិកសធ្វើការដទេ់ ជាម្ួ យអតិ ថិជនម្របចាំ នថា, ម្រកុម្អាកចាត់ ណចង និ ងប

ដ តួ អងា

អភិ បាេកិ ចច គឺ ស្ទ្ធណតជាអាកណែេានជំ នញ, ស្ញ្ញាប័ ម្រត និ ងបានការគ្នំម្រទ្
ោ៉ា ងេអម្រតឹ ម្ម្រតូវ។
6:2

ការអនវតដគឺណផ្អកសេើភស្ដតាង និ ងជសម្រម្ើ ស្ណែេានការរត
ឹ តបិតអបបបរា ស

ើយ

សធ្វើស្រស្បតាម្ចាប់ , បទ្បញ្ា តិដ និ ងតម្រម្ូវការណផ្ាកកិ ចចម្រពម្សម្រពៀងកងម្រតាការងារ។
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6:3

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មរកាទ្កឯកសារ, ឃ្េំសម្ើ េ និ ងសម្របើ ម្របាស្់ម្របព័ នធម្រគប់ ម្រគងោ៉ា ង
ានម្របស្ិទ្ធភ្ជព កាងសនេះរួម្ានស្វតាិភ្ជពស្ខភ្ជពការងារ, ការម្រគប់ ម្រគងធ្នធាន
ម្នស្ស និ ងការម្រគប់ ម្រគង

6:4

ិរញ្ា វតា។

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មានយនដការផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់ សេើការឃ្េំសម្ើ េ, ែំ សែើរការ
សរៀនស្ូម្រត និ ងការ្េេះបញ្ញ
ច ំង ណែេគ្នំម្រទ្ែេ់ការសធ្វើឲ្យសស្វាកម្មកាន់ ណតាន
េកខែៈម្របសស្ើរស

6:5

ើងជាេំដាប់ ។

ិ ័យ, សបស្កកម្ម, និ ងសគ្នេតនម្េននអងាការណែេ
ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មានទ្ស្សនវស្
បានការម្របាស្រស្័យទក់ ទ្ងម្របាប់ ឲ្យសគែឹ ងចាស្់លាស្់ ស

ើយណែេានេកខែៈ

ស្ម្ស្រស្បសៅនឹ ងការអនវតដណបបទន់ ស្ម្័ យ។
6:6

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មានម្របព័ នធននសែើ ម្បីពម្រងឹ ង និ ងណថរកាស្ម្តាភ្ជពទំងឡាយ
របស្់ អងាការសាាប័ នសែើ ម្បីផ្ដេ់ការគ្នំ ម្រទ្សដាយដទេ់ សេើការស្សម្រម្ចបានសជាគជ័ យ
សេើសគ្នេសៅនី ម្ួយៗ និ ងេទ្ធផ្េនន។

6:7

ិ ី សាស្រស្ដណែេសដដតការយកចិ តដទ្កដាក់ សេើបគាេ
ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសម្របើ ម្របាស្់វធ្
សដាយកាងសនេះរួម្ានការចូ េរួម្ពាក់ ព័នធោ៉ាងស្កម្មរបស្់ប

ដ ជនណែេាន

ពិ ការភ្ជព, ម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ និ ងអាកតស្ូម្តិ កាងការពិ និតយ
ិ ី និ ងការផ្ដេ់សស្វាកម្ម។
សស្ើសរសើ េើសគ្នេនសោបាយ, ការអនវតដ, ណបបបទ្នី តិវធ្
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តារាងស្សងខប - ស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ ស្ម្រាប់ សស្វាកម្មបសម្រម្ើ ជនពិ ការ
សគ្នេការែ៍ស្ិទ្ិធម្នស្សម្រគបែែដប់ សេើរាេ់ស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ ទំងអស្់
តារាង 1៖ ស្ិទ្ិធស្ម្រាប់ប
1. ស្ិទ្ិធ

ដ ជន
2. ការចូ េរួម្ និ ងការ

3. េទ្ធផ្េបគាេ

ម្រតូវសគរួម្បញ្ូច េ

4. ការតវា៉ា និងការផ្ដេ់

5. ការទ្ទ្ួ េបាន

6. ការម្រគប់ ម្រគង

ិ
ម្តិសោបេ់ម្កវញ

សស្វាកម្ម

សស្វាកម្ម

ខាំ ានស្ិទ្ិធអនវតដការ

ខាំ ានស្ិទ្ិធកាងការចូ េ

ខាំ ានស្ិទ្ិធកាងការែឹ ក

ខាំ ានស្ិទ្ិធ និ ងសស្រភ្ជ
ី ព

ខាំ ានស្ិទ្ិធទ្ទ្ួ េបាន

ខាំ ានស្ិទ្ិធទ្ទ្ួ េ

ម្រគប់ ម្រគង និ ងការ

រួម្សៅកាងស្

នំ និ ងតម្រម្ង់ ទ្ិស្សៅ

កាងការផ្ដេ់ម្តិ សោបេ់

នូ វសស្វាកម្មនន

បាននូ វសស្វាកម្ម និ ង

សម្រជើ ស្សរស្
ើ សៅសពេ

ណែេខាំ បានសម្រជើ ស្សរស្
ើ

ននការស្សម្រម្ចចិ តដអំពី

ិ ាាន និ ងអវជ
ិ ាានម្ក
វជ

ណែេណផ្អកសេើ

ការគ្នំម្រទ្ននណែេ

ណែេខាំ សម្របើ ម្របាស្់

។ ខាំ ក៏ានស្ិទ្ិធផ្ងណែរ

ិ របស្់ ខំា និ ងរសបៀប
ជី វត

ិ អំ ពីរាេ់ ទ្ិែឋភ្ជពទំង
វញ

ិ ិ ច័ឆយ
េកខែៈវន

បានការម្រគប់ ម្រគង

សស្វាកម្ម និ ងការគ្នំម្រទ្

សៅកាងការស្សម្រម្ចចិ តដ

ណែេសស្វាកម្មខំាសម្របើ

អស្់ ននការជួ យគ្នំម្រទ្ និ ង

យតដិធ្ម្៌ និ ង សស្មើភ្ជព

ោ៉ា ងានម្របស្ិទ្ធ

នន។ ខាំ ក៏ានស្ិទ្ិធ

អំ ពីរសបៀបណែេខាំ ទក់

ម្របាស្់ ជួយគ្នំម្រទ្ែេ់

សស្វាកម្មរបស្់ខំា។ ខាំ ក៏

ស

ភ្ជព, បានការពិ និតយ

ផ្ងណែរចំ សពាេះការយេ់

ទ្ងសៅម្រកុម្ម្រគួសារ,

រូបខាំ ។

ានស្ិទ្ិធទ្ទ្ួ េបានផ្ង

ម្រពម្ទំងគ្នំម្រទ្ចំ សពាេះ

សស្ើសរសើ ទ្ៀងទត់ , ាន

ែឹ ងអំ ពីសម្រគ្នេះថ្នាក់ និ ង

ម្ិ តដភកដិ និ ង

ណែរនូ វឱវាទ្ឯករាជយ និ ង

ការទ្ទ្ួ េខស្ម្រតូវ

សែើ ម្បីកំ ឲ្យានការសរស្
ើ

ស្

ការគ្នំម្រទ្សែើ ម្បីផ្ដេ់ម្តិ

ការបញ្ូច នបនដសៅរក
សស្វាកម្មសផ្សងសទ្ៀត

គម្ន៍

គម្ន៍ ។

សអើ ង និ ងការបំ ពាន។

សោបេ់ ម្រត
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ិ
ប់ ម្កវញ

ើយានតាេភ្ជព

សៅសពេណែេ

ឬក៏ សធ្វើការតវា៉ា សៅសពេ

សស្វាកម្ម

ណែេខាំ ម្រតូវការសធ្វើែូសចាេះ។

ានជូ ន។

ម្ួ យម្ិ ន

និ ងទន់ ស្ម្័ យ។

តារាង 2៖ េទ្ធផ្េស្ម្រាប់ប
1. ស្ិទ្ិធ

ដ ជន

2. ការចូ េរួម្ និ ងការ

3. េទ្ធផ្េបគាេ

4. ការតវា៉ា និងការផ្ដេ់

5. ការទ្ទ្ួ េបាន

6. ការម្រគប់ ម្រគង

ិ
ម្តិសោបេ់ម្កវញ

សស្វាកម្ម

សស្វាកម្ម

ខាំ សម្របើ ម្របាស្់ សស្វាកម្ម

ខាំ ានរសបៀបចម្រម្ុេះជា

ខាំ យេ់ ែឹងនូ វអវីណែេ

ភ្ជពខាេំង និ ងតម្រម្ូវ

ម្រតូវសគរួម្បញ្ូច េ
ខាំ អាចសធ្វើការសម្រជើ ស្សរស្
ើ

ខាំ សធ្វើសៅតាម្ចំ

ប់

អំ ពីសស្វាកម្ម និ ងការ

អារម្មែ៍របស្់ខំាសដាយ

និ ងការគ្នំម្រទ្ណែេណផ្អក

សម្រចើ នកាងការនិ ោយឲ្យ

សស្វាកម្មផ្ដេ់ឲ្យ, ការ

ការរបស្់ ខំា គឺ បានការ

គ្នំម្រទ្ននណែេខាំ សម្របើ

បានការគ្នំម្រទ្ពី សាាប័ ន

សេើ ភ្ជពខាេំងរបស្់ ខំា

សគែឹ ងឮអំ ពីការគ្នំម្រទ្ និ ង

ទ្ទ្ួ េបានសស្វាកម្មគឺ

គ្នំម្រទ្ោ៉ា ងាន

និ ងរសបៀបណែេខាំ សម្របើ

/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្មរបស្់

ស

សស្វាកម្មរបស្់ខំា ស

ានេកខែៈយតដិធ្ម្៌

ម្របស្ិទ្ធភ្ជពតាម្រយៈ

សស្វាកម្ម និ ងការគ្នំម្រទ្

ខាំ , ម្រកុម្ម្រគួសារ, ម្ិ តដ

ការោនសៅរកសគ្នេ

សែើ រតួ នទ្ី ោ៉ាងស្កម្មសៅ

និ ងសស្មើភ្ជព ស

សស្វាកម្មណែេបាន

ទំងសនេះ។ សៅសពេ

ភកដិ, អាកសម្ើ េណថទំ ឬ

ិ ននរបស្់ ខំា។
សៅជី វត

កាងការគិ តគូ រពិ ចារ

បានការគ្នំម្រទ្ជាម្ួ យ

ណែេខាំ សម្របើ ម្របាស្់

អាកតស្ូ ម្តិ របស្់ ខំា។

អំ ពីរសបៀបណែេសធ្វើឲ្យអវីៗ

នឹ ងជសម្រម្ើ ស្ែនទ្សទ្ៀត

ានការម្របសស្ើរស

សៅសពេណែេខាំ ម្ិន

ើយជួ យគ្នំម្រទ្ខាំ កាង

សស្វាកម្ម ឬការគ្នំម្រទ្
ម្ួ យ ខាំ បានការ

ើយ

ើង។ ខាំ

ើយខាំ

ែឹ ងរសបៀបទ្ទ្ួ េបាននូ វ

អាចទ្ទ្ួ េបានសស្វា

សគ្នរព និ ងាន

ការគ្នំម្រទ្ និ ងឱវាទ្ឯក

កម្ម

ស្វតាិភ្ជព។

រាជយសៅសពេណែេផ្ដេ់
ម្តិ សោបេ់ ម្រត
ិ ឬក៏ សធ្វើការតវា៉ា
វញ
ម្ួ យ។
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ប់ សៅ

ម្ួ យ។

ការម្រគប់ ម្រគងេអ។

តារាង 3៖ ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ណផ្ាកសស្វាកម្ម
1. ស្ិទ្ិធ

2. ការចូ េរួម្ និ ងការ

3. េទ្ធផ្េបគាេ

ម្រតូវសគរួម្បញ្ូច េ

4. ការតវា៉ា និងការផ្ដេ់

5. ការទ្ទ្ួ េបាន

6. ការម្រគប់ ម្រគង

ិ
ម្តិសោបេ់ម្កវញ

សស្វាកម្ម

សស្វាកម្ម

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្ម

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្មសធ្វើ

សស្វាកម្ម និ ងការគ្នំម្រទ្

ានការណស្វងរកការផ្ដេ់

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្ម

ណផ្ាកបសម្រម្ើ សស្វាកម្ម

សេើកកម្ពស្់ ស្ិទ្ិធរបស្់

ការជាម្ួ យនឹ ងបគាេ

ននម្រតូវបានសគសធ្វើការ

ិ សទ្ៀង
ម្តិ សោបេ់ ម្កវញ

ចាត់ ណចងការទ្ទ្ួ េ

ានការម្រគប់ ម្រគង

បគាេកាងការទ្ទ្ួ េ

ពិ ការជន និ ងម្រកុម្

វាយតនម្េ, សរៀបចំ ណផ្ន

ទត់ ស

បានសស្វាកម្ម, ការ

សស្វាកម្ម និ ងភ្ជពជា

បានស្ិទ្ិធសស្រភ្ជ
ី ពកាង

ម្រគួសារ, ម្ិ តដភកដិ និ ង

ការ, ផ្ដេ់សស្វាកម្ម និ ង

សនេះម្រតូវសគសម្របើ សែើ ម្បីម្របាប់

ចាប់ សផ្ដើម្ និ ងការចាក

អាកែឹ កនំ ម្របកប

ការបសញ្ចញម្តិ , ស្ិទ្ិធ

អាកសម្ើ េណថទំសែើ ម្បី

បានការពិ និតយសស្ើ សរ ើ

ែេ់ ពិការជនាាក់ ៗ និ ង

សចញឈប់ សម្របើ សស្វា

សដាយការទ្ទ្ួ េខស្

កាងការស្សម្រម្ចសជាគ

សេើកកម្ពស្់ឱកាស្

ស

សែើ ម្បីសធ្វើការពិ និតយសស្ើសរ ើ

កម្មសៅកាងរសបៀបណែេ

ម្រតូវ និ ងានម្របស្ិទ្ធ

វាស្នខេួនឯង និ ងការ
ស្សម្រម្ចចិ តដ រួម្ទំងទ្ប់

ននស្ម្រាប់ ការចូ េ

បណនាម្សេើភ្ជពខាេំង

ស

ានតាេភ្ជព, ាន

ភ្ជពសែើ ម្បីឲ្យបាន

រួម្សដាយានន័ យ និ ង

របស្់ បគាេ និ ងផ្ដេ់

ម្របសស្ើ រស

យតដិធ្ម្៌ និ ង ស្ម្ភ្ជព

ទ្ទ្ួ េេទ្ធផ្េេអជា

សាកត់ ោ៉ាងស្កម្មកំ ឲ្យ

ការម្រតូវសគរួម្បញ្ូច េ

េទ្ធភ្ជពឲ្យបគាេ

ននរបស្់ អងាការសាាប័ ន

និ ងានភ្ជពសេឿន

អតិ បរាស្ម្រាប់

ោ៉ា ងស្កម្មសៅកាង

ពិ ការជនោនែេ់

ណែេផ្ដេ់សស្វាកម្មទំង

រ

បគាេពិ ការជន។

ស្ងាម្។

សគ្នេសៅរបស្់ពួកសគ។

សនេះ។

ានការបំ ពាន, ការ
សបៀតសបៀន, ការសធ្វស្
ម្របណ

ិ សែើ ម្បីពម្រងឹ ង
ើ ង វញ

ើយព័ ត៌ានទំង

ិ និ ងសធ្វើឲ្យ
ើ ង វញ
ើងនូ វសស្វាកម្ម

ស្ម្ិ នយកចិ តដ

ទ្កដាក់ និ ងអំ សពើ
ិងា។

សគ្នេការែ៍ននការម្រគប់ ម្រគងគែភ្ជពគឺ ជាម្ូ េដាឋនម្រគឹេះននស្ដង់ដារថ្នាក់ ជាតិ ទំងអស្់
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័ ស្ទន់ ចិតដ។

