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បុព្វកថ 

នប៉ុនម នទសវត នចុ៍ងេ្រកយេនះ ថ បន័មី្រកូហរិញញវតថុបនេដីរតួយ៉ងសំខននិ់ងជវជិជមនកនុងករ   
ផ្តល់េស ហរិញញវតថុ ជពិេសសឥណទនដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ប់ ននក់េនជំុវញិពិភពេ ក។ ប៉ុែន្តករ  
ផ្តល់េស ហរិញញវតថុដល់្របជពលរដ្ឋទីទ័ល្រកែដលរស់េន មតំបន់ជនបទ ច្់រសយលពី ថ ប័នទងំេនះេន
មនកំរតិេនេឡយី ពីេ្រពះែតករចំ យេលីតៃម្ល្របតិបត្តិកររបស់េគខពស់ េហយីផ្តល់្របកចំ់េណញទប។ 
មយង៉វញិេទៀតេ យ រ ថ បន័ទងំេនះមនករ្របយត័ន្របែយងកនុងករផ្តល់េស ឥណទនដល់អនក្រកី្រក 
េហយីភគេ្រចីនពួកេគេធ្វីករែតជមួយ្របជពលរដ្ឋែដលមនជីវភពមធយម និងេលីមធយមែដលរស់េនទី្របជំុ
ជន ដូេចនះេហយី ្របជពលរដ្ឋទីទល័្រកែដលរស់េន មជនបទ ច្់រសយលពំុ ចទទួលបនផល្របេយជន៍
ពីេស ឥណទនទងំេនះេឡយី។ មករប៉ន់ ម ន្របជពលរដ្ឋទីទល័្រកែដលរស់េន មជនបទ ច់
្រសយលៃន្របេទសកមពុជ្របមណ ៧០ ភគរយ ពំុទទួលបនេស ហរិញញវតថុពី ថ បន័មី្រកូហរិញញវតថុ ឬ
ធនគរេឡយី។ 

េ យពំុមនជេ្រមីស ្របជពលរដ្ឋទងំេនះបនេធ្វីករសន ្ំរបក់ មរយៈ ករចិញច ឹមសត្វ ករទិញ
េ្រគឿងអលងក រទុក ឬ ករសន ្ំរបក់ មលកខណៈបុគគលេនផទះស្រមបេ់ ះ្រ យករចំ យចបំចរ់បស់
ពួកេគ។ ប៉ុែន្តករសន ំ មរេបៀបទងំេនះ ពំុ ចេឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់ពួកេគបនេឡយី េហយីពួកេគ
ែតងែតខចីបុលពីអនកចងករ្របកឯ់កជនកនុងអ្រ ករ្របកយ៉់ងខពស់េនេពលពួកេគ្រតូវករ្របក់ ែដលេនះេធ្វីឱយ
ជីវភពរបស់ពួកេគកនែ់តដុន បេទៗ។ ផទុយេទវញិករបេងកីតឱយ មន្រកុមសន ្ំរបកេ់ន មភូមិ ច    
អនុញញ តិឱយ្របជពលរដ្ឋ្រគប់្រសទបវ់ណ្ណៈ ជពិេសសអនកទីទល័្រកបនចូលរមួ និងទទួលផល្របេយជន៍ ម  
រយៈករបេងកីតេដីមទុនេនកនុងសហគមន៍ស្រមប្់របកបមុខរបរ ឬ ត្រមូវករដៃទេទៀត។ ជករចបំច់ ស់ 
ែដល្រតូវមនវធីិ ្រស្តចបស់ ស់ស្រមប់ករចង្រកង្រកុមសន ្ំរបក់ ែដលេធ្វីឱយសម្រសបេទនឹងបរបិទ 
សហគមន៍ជនបទ ែដលជួយឱយ្រកុមទទួលបនេជគជ័យនិងនិរន្តរភពេ្រចីន។ 

េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបកេ់ដីមបផី្ល ស់ប្តូរេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី និងែកស្រមួលជ
េលីកទី៤ ស្រមបអ់នកស្រមបស្រមួលមូល ្ឋ នរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលមនតួនទីកនុងករបេងកីត
្រកុមសន ្ំរបកេ់ន មភូមិ ឬអនកមនតួនទី្រប ក្់របែហលេនះ។ 

េដីបមបឱីយេសៀវេភេនះមនគុណ្របេយជន៍កនែ់តខ្ល ងំ ទមទរឱយអនកេ្របី្របស់េសៀវេភេនះមន
ចំេណះដឹង និងករយល់ដឹងដូចខងេ្រកម៖ 

1. ជំនញស្រមបស្រមួលសហគមនជ៍មូល ន ន (្របសិនេបីអនកស្រមបស្រមួលពំុមនជំនញចបំចេ់នះ
េទ េនះករស្រមួលស្រមួលសហគមនរ៍បស់គត់ ទមទរឱយមនអនកែដលមនករយល់ដឹង និងមន
បទពិេ ធន៍សម្រសបជួយែណន ំនិងជួយគត់ជ្របចកំនុងរយៈេពលមួយជំុ) ។ 

2. វធីិ ្រស្តកនុងេសៀវេភេនះ សំេ េលីករព្រងឹងទុនសងគម (social capital) ែដលនឹងចូលរមួកនុងករក
ងករទំនកទំ់នង និង មគីគភពកនុងសហគមន៍ និងចូលរមួចំែណកេធ្វីឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរជ

វជិជមនកនុងសហគម មរយៈករេធ្វីឱយ្របេសីរខងែផនកេសដ្ឋកិចច្រគួ រកដូ៏ចជសងគមទងំមូល។ 

េយងីខញុ ំសូម ្វ គមន៍ជនិចច ល់មតិេយបល់ ថ បន េដីមបែីកលំអេសៀវេភែណន ំ ្រពមទងំសមភ រៈ
ជំនួយេផ ងៗ។ សូមទំនក់ទំនងករយិល័យអងគករអុក ្វ ម្របច្ំរបេទសកមពុជ។ 
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េសចក្តីែថ្លងអណំរគណុ 
 

េសៀវេភេនះនឹងមិន ចេរៀបចំ និងែកស្រមួលជេលីកទី៤ ឱយេចញជរូប ងបនេឡយីេបីគម នករ
ចូលរមួ និងគ្ំរទពីសំ ក់ ្រកុមករងរទងំអស់របស់េយងី។ ជបឋមសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះថន ក់ដឹកនំ
អងគករអុក ្វ ម្របច្ំរបេទសកមពុជ ែដលបនផ្តល់មតិេយបល់ និងករែណនសំំខន់ៗ  ្រពមទងំបនជួយគំ
្រទយ៉ងេពញទំហងឹកនុងដំេណីរករែកស្រមួលេសៀវេភេនះ។ 

សូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជដល់្រកុមករងរបេចចកេទសៃនកមមវធីិសន ្ំរបកេ់ដីមបផី្ល ស់ប្តូរ 
អងគករអុក ្វ ម្របច្ំរបេទសកមពុជែដលបនផ្តួចេផ្តីមស្រមបស្រមួលកនុងករែកស្រមួលឱយ មនេសៀវេភ
ែណនេំនះេឡងី។ 

ជពិេសស សូមែថ្លងអំណរគុណដល់្រកុមករងរៃនអងគករកនុង្រសុកែដលជៃដគូកនុងករអនុវត្តន៍កមមវធីិ
សន ្ំរបកេ់ដីមបផី្ល ស់ប្តូរ រមួមនអងគករសមពន័ធភពសុខភពកុមរនិងសុខភពបន្តពូជ (RACHA) អងគករ    
សេ្រងគ ះសត្វៃ្រពកមពុជ (SCW), AFD, APA, BS, CHRD, CTO, CWCD, ESSD, HBO, HOM, NRD, 
PADEK, PK, Rachana, SK, SORF, YCC, CCAWDU ែដលចូលរមួែកលំអេសៀវេភេនះឱយកនែ់ត្របេសីរ
េឡងី ងំពីេពលចបេ់ផ្តីមេរៀបេរៀងរហូតមកដល់េពលេនះ។ 

ជចុងបញចប់ សូមែថ្លងអំណរគុណដល់មច ស់ជំនួយ Gates Foundation, RedNose Day ែដលបន
ផ្តល់ថវកិសបបុរសធម៌កនុងករអនុវត្តនក៍មមវធីិសន ្ំរបកេ់ដីមបផី្ល ស់ប្តូរស្រមប្់របេទសកមពុជកន្លងមក កដូ៏ចជ
ករគ្ំរទដល់ករេរៀបចំេសៀវេភែណនេំនះ។ 
 

©២០១៦ 
រក សិទធ្រគបែ់បបយ៉ងេ យអងគករអុក ្វ ម 

ល់ករេបះពុមពេសៀវេភេនះ រជថមី ឬករែចកចយេសៀវេភេនះ ចបពី់ចំនួន ២០ចបបេ់ឡងីេទ ្រតូវសុំសិទធ
អនុញញ ត និងករឯកភពពីអងគករអុក ្វ មជមុន។ ស្រមប់ករេសនីសុំសិទធអនុញញ តនិងករេសនីសុំចំនួនចបប់
បែនថមៃនេសៀវេភេនះ ឬេស កមមបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសកនុងករអនុវត្តន៍កមមវធីិសន ្ំរបកេ់ដីមបផី្ល ស់ប្តូរ 
សូមទកទ់ង ម ស័យ ្ឋ នដូចខងេ្រកម៖  

អងគករអុក ្វ ម្របច្ំរបេទសកមពុជ 
គរេលខ ៩៤ ម វថីិសហពន័ធរុស  ីសងក តទឹ់កល្អក១់ ខណ្ឌ ទួលេគក ្រកុងភនំេពញ 

ទូរស័ពទ៖ +៨៥៥ ២៣ ៨៨៥ ៤១២ ទូរ រ៖ +៨៥៥ ២៣ ៨៨៥ ៤៥២ 
អីុែមល៉៖ info.cambodia@oxfamnovib.nl េគហទំពរ័៖ www.cambodia.oxfam.org 
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ែផនកទ១ី៖ ករែណនទំូេទ 
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ចំណុចសគំលអ់ំពីរេបៀបេ្របើ្របសេ់សៀវេភ 
 
្របអបព់ត័ម៌ន៖ ្របអបែ់ដលេនខងេដីមេមេរៀនៃនករ្របជំុនីមួយៗ មនពត័ម៌នបី៖ 

  េគលបំណង៖ ជបញជ ីសកមមភពែដលនឹង្រតូវបនសេ្រមចេទ មជំ នទងំ យែដលបនេរៀបចំ   
េឡងី។ 

  រយៈេពល៖ ជរយៈេពលប៉ន្់របមណែដល្រតូវករចបំច់ េដីមបអីនុវត្តជំ នទងំអស់េទ ម
សកមមភពទងំេនះ។ 

 ករេរៀបច៖ំ ជបញជ ី្រតូវេធ្វី ឬសមភ រៈែដល្រតូវេ្រតៀមជេ្រសច មុនេពលចបេ់ផ្តីមសកមមភពបេ្រងៀន។ 
 ្រក សផទ ងំធំ ឬផទ ងំរូបភពែដល្របបអំ់ពីជំ នែដល្រតូវេ្របី។  
 ឯក រ្រតូវេ្របីេទ មសកមមភពនីមួយៗ  ែដលមនែចងអំពីជំ នែដល្រតូវអនុវត្ត មសកមម

ភព។ 

ជំ នសកមមភព៖ ជដំ ក់ករសកមមភពែដលចបំច្់រតូវអនុវត្ត មលំ បល់ំេ យ។  

លកខណៈសំគល់ពិេសសស្រមបអ់នកបណ្តុ ះប ្ត លមនដូចតេទ៖ 

 អក រេ្រទតមនពណ៌េខម ៖  ជករែណនដំល់អនកស្រមបស្រមួល (មិនស្រមប់ នឱយអនកចូលរមួ ្ត បេ់ទ) 
 អក រធមម មនពណ៌េខម ៖ ជពត័ម៌នជក់ ក់ ឬជករែណន ំ និងខ្លឹម រេរឿងេដីមបឱីយអនកស្រមប

ស្រមួល ន ឬនិយយេឡងីវញិេទដល់អនកចូលរមួឱយបនដូចទងំ្រសុង ឬយ៉ងេ ច ស់ឱយបន
្រប ក្់របែហលអតថនយ័េដីម។ 

 សញញ ្រពួញ ()៖ ជសញញ ែដលបញជ ក់ថ េនះសំណួរជក់ ក់ែដល អនកស្រមបស្រមួល្រតូវសួរ។ 
 អក រ [ធមម កនុងដេងក ប]៖ ជខ្លឹម រ ឬករែណនសំ្រមបជំ់នួយ ម រតីដល់អនកស្រមបស្រមួល។ 
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េគលករណ៍្រគឹះៃនករសន ្ំរបក់េដើមបផី្ល សប់្តូរ 
 
អនកអនុវត្តនគ៍េ្រមងសន េំដីមបផី្ល ស់ប្តូរ្រតូវែតែស្វងយល់ និង្របកន់ខជ បពី់េគលករណ៍្រគឹះរបស់កមមវធីិែដល 
មនដូចេ្រកម៖ 
 គម នករផ្តល់ទុន ឬថវកិបដិភគដល់្រកុម។ 
 ្រកុមមនលកខណៈស្វ័យភព េពលគឺមនករ្រគប្់រគងេ យខ្លួនឯង។ 
 ្រកុមេ្រជីសេរសីសមជិកេ យខ្លួនឯង េ យែផ្អកេលីេគលករណ៍សម័្រគចិត្ត និងេជឿទុកចិត្តគន ។ 
 ្រកុមទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លចំនួន្របពីំរដង ែដលនឹងេធ្វីេឡងីជេរៀង ល់សប្ត ហ៍េ យអនកស្រមប

ស្រមួល និងបនទ បម់កមនជំនួយបេចចកេទសអនុេ ម មបទ ្ឋ នជក់ ក់របស់កមមវធីិរហូតដល់
្រកុម ចដំេណីរករេ យខ្លួនឯង (ជទូេទកនុងកំឡុងេពល ១ ឆន )ំ ។ 

 ករសន ្ំរបក់េធ្វីេឡងីជេរៀង ល់សប្ត ហ៍កនុងចំនួនមួយ មលទធភពរបស់សមជិក្រកុម។ 
 ករសន ្ំរបក់េធ្វីេឡងីជវដ្ត ែដលជ(េ ថវគគ)ជទូេទមនរយៈេពល១២ែខ 
 មនករែបងែចកទុននិង្របកចំ់េណញេនចុងបញចបវ់គគនីមួយៗ។ 

 
ជំ នសេងខបស្រមប់ករបេងកើត្រកុមសន ្ំរបក់េដើមបផី្ល សប់្តូរ 

 
 

១. ែស្វងយល់ពីករ
អនុវត្តគេ្រមង

២. ទំនក់ទំនងជមួយសហគមន៍
និង ករ្របឹក មផទះ

៣. ករ្របជុំផ ព្វផ យ

៤. ករបណ្តុ ះប ្ត ល

៥. ករគ្ំរទដល់្រកុម

៦. ឆ្លុះបញច ងំជមួយ្រកុម 
និងេរៀបចំែផនករដកថយ
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ករែណនអំំពីរេបៀបទនំក់ទំនងកនងុសហគមន ៍
 
1. ករ្របឹក មផទះ (ស្រមបតំ់បនេ់គលេ ថម)ី 

1) ដំបូងអនក្រតូវចុះជួបថន កដឹ់កនកំនុងភូមិ េដីមបជូីនដំណឹង  និងពិភក អំពីកមមវធីិ និងេគលេ របស់
គេ្រមងេដីមបទីទួលបនករគ្ំរទពីពួកគត។់ កនុងឱកសេនះអនក្រតូវ កសួរពត័៌មនលំអិត មភូមិ
េគលេ  មនដូចជចំនួន្រកុមសន ែំដលមន្រ ប់ អងគករ ជនបេងគ ល ករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ
របស់អនកភូមិ និងទី ងំភូមិ ្រស្តរបស់ភូមិជេដីម។ល។ 

2) បនទ បម់កអនក្រតូវយកពត័ម៌នទងំេនះមក កលបងផគុ ំគន េដីមបរីកឱយេឃញីថ េតី្រជុង  (ប្លុក) ៃន
ភូមិ មនសក្ត នុពលកនុងករបេងកីត្រកុមសន មុំនេគ េហយីសូមគូរែផនទីភូមិទុកជឯ រ។ 

3) សូមចុះេទ មប្លុកៃនភូមិែដលអនកគិតថ ចមនសក្ត នុពលបេងកីត្រកុមសន មុំនេគេនះ្រពមទងំ
ែស្វងរកជនបងគ ល (អនកែដលជទីេគរព)កនុងប្លុកេនះេ យពិភក   និងបញជ ក់់អំពីកមមវធីិេគលេ
របស់គេ្រមង និងេគលករណ៍ៃនករសន ្ំរបកេ់ដីមបផី្ល ស់ប្តូររហូតទទួលបនករគ្ំរទពីពួកគត។់ 
ចូរែស្វងរកពត័៌មនលម្អិតបែនថមកនុង ប្លុកេនះពីគត់ េដីមបឱីយដឹងពី ថ នភពរស់េនរបស់្រគួ រ
នីមួយៗេនកនុងភូមិ ជពិេសសរកឱយេឃញីថ្រគួ រ ខ្លះជអនក្រកី្រក និង្រកី្រកបំផុត និងជអនក
ងយរង្រគះបំផុតេនកនុងភូមិេ្រពះ នឹងផ្តល់ភពងយ្រសួលកនុង េពលចុះ្របឹក មផទះ។ 

4) មុនេពលចុះ្របឹក មផទះអនក្រតូវេ្រតៀមខ្លួនជេ្រសចេដីមបេីឆ្លីយនឹងសំណួរែដល ចេចទសួរេ យ
អនកភូមិ និង េ្រតៀមនូវសមភ រៈមួយចំនួនែដលនឹង្រតូវករេ្របី្របស់។ ្របសិនេបី ច អនកគួរអេញច ីញ ២ 
េទ ៣ ្រគួ រែដលេនជិតៗគន េដីមបចូីលរមួពិភក ្រពមទងំែស្វងយល់ថ ពួកគត់មនបំណងចូល
រមួ្រកុមសន ែំដរឬេទ។ អនក្រតូវ្របកដថយ៉ងេ ច ស់មន ១៥ េទ ២០ ្រគួ រ សំែដងពីករ
យល់្រពមចូលរមួ្រកុមសន ្ំរបក ់មុនេពលឈនដល់ករ តស់្រមប់្របជំុផ ព្វផ យ។ 

5) ករ តេ់ដីមប្ីរបជំុផ ព្វផ យមិនគួរធ្វីេឡងី មរយៈនរ មន កែ់ដលមិនែមនជអនកស្រមបស្រមួល
មូល ្ឋ នេឡយី េ្រពះករ តេ់ យនរ មន កែ់ដលមិនែមនជបុគគលិកកមមវធីិ ចនឱំយមនករ
មិនចបស់ ស់ អំពីេគលបំណងៃនករ្របជំុេនះ ែដលនឹងនឱំយអនកភូមិមកចូលរមួជមួយនឹងករ
រពឹំងទុកខុសពីអី្វែដលកមមវធីិ ចផ្តល់ឱយ ឬមិនមនអនកចូលរមួ្រគប្់រគនេ់ យមិនមនករចប់      
រមមណ៍។ ករកំណតទី់ ងំស្រមប់ករ្របជំុ អនក្រតូវរកែន្លង ែដលេនចំក ្ត ល ជកែន្លងែដល

អនកភូមិចូលចិត្តមក្របជំុ និងមនទីធ្ល សម្រសមស្រមប់សកមមភពេរៀនសូ្រត។ 
6) មុនៃថង្របជំុផ ព្វផ យ ២-៣ ៃថង អនកគបបចុីះ ម នករ តរ់បស់ខ្លួនេដីមបី ទ បសទងឱ់យដឹងថេតី

ចំ ប់ រមមណ៍របស់អនកភូមិមនករែ្រប្របួលែដរឬេទ។ កនុងករណីមនករែ្រប្របួល អនក្រតូវសិក
ែស្វងយល់រកឫសគល់ៃនបញ្ហ ែដលនឱំយមនករែ្រប្របួលេនះ  និងេ ះ្រ យេទ មករណី
នីមួយៗឱយរចួ ល់មុនេធ្វីករ្របជំុផ ព្វផ យ ។ 

7) ករ្របជំុផ ព្វផ យ្រតូវេធ្វីេឡងីេទ មេពលសម្រសបែដលអនកភូមិភគេ្រចីនមនេពលទំេនរ ។ ្រតូវ
្របកដថ អនកបនេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសចដូចជ សមភ រៈស្រមបេ់្របី្របស់ យល់ពីេគលបំណងៃនករ
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្របជំុឱយបនចបស់ វធីិ ្រស្តស្រមបស្រមួល ចេម្លីយេទនឹងសំណួរមួយចំនួនែដល ចមនកនុងេពល
ស្រមបស្រមួល។ 

8) ២-៣ ៃថងេ្រកយពីករ្របជំុផ ព្វផ យ អនកគបបេីធ្វីករ ម នេដីមប្ីរបកដថអនកែដលចូលរមួ្របជំុ
បនយល់ពីអតថ្របេយជន៍ៃនករសន ្ំរបកេ់ដីមបផី្ល ស់ប្តូរ និងសម្រគចិ័ត្តចូលរមួជមួយ្រកុម។ ករ ម
នេនះមិនគួរចំ យេពលេ្រចីនហួស្របមណេនះេទ គួរែតេធ្វីេចះៗប៉ុេ ្ណ ះជមួយនឹងអនកចូល

រមួ ែដលអនកគិតថគត់ ចេនមិនទនយ់ល់ចបស់ ឬែដលមនករ ែរក។ កនុងករណីលទធផលៃន
ករ ម នេនះបញជ កថ់ មនអនកចូលរមួ្របជំុភគ េ្រចីនមិនទនស់ម្រគចិ័ត្តចូលរមួ្រកុមសន េំនះ 
មនន័យថករែបងែចងប្លុក ករ្របឹក មផទះ  និងករ្របជំុផ ព្វផ យពំុបនេធ្វីេឡងី្របកបេ យ
្របសិទធភព េហយីគួរែតឆ្លុះបញច ងំពីសកមមភពទងំេនះេឡងីវញិ។ 
 

2. ករ្របជំុផ ព្វផ យ 

1) ដំបូងអនក្រតូវេរៀបចំករ្របជំុជមួយអនកដឹកនភូំមិ រមួមន្របធនភូមិ  និងអនកែដលជទីេគរពកនុងភូមិ 
េដីមបពីនយល់អំពីកមមវធីិ និងេគលេ របស់កមមវធីិ េដីមបទីទួលបនករគ្ំរទពីពួកេគ។ 

2) ផ្តល់ពត័ម៌នដល់្របជជនកនុងភូមិែដលអនកបនចុះជួប្របឹក មផទះជមុន អំពី ៃថងែខ េពលេវ  និង
ទីកែន្លង្របជំុ។ 

3) អនក្រតូវែតេទដល់ភូមិឱយបនេ ច ស់ ១ េម៉ងមុននឹងករ្របជំុ្រតូវចបេ់ផ្តីម។ ស្រមប់ករ្របជំុ
េលីកដំបូងេនកនុងភូមិេនះ េពលខ្លះ ទមទរឱយអនកេដីរ្របមូល្របជជនឱយមកចូលរមួកនុងករ្របជំុ ម
េម៉ងែដលបនកំណត។់ ករ្របែម្របមូលេនះអនុវត្តែតេនេពល្របជំុេលីកដំបូងែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ស្រមប់
ករ្របជំុេលីកេ្រកយៗ អនកភូមិ្រតូវែត្របមូលគន េ យខ្លួនឯង។ 

4) េ្រតៀមជេ្រសចកនុងករេឆ្លីយនឹងសំណួរ េ យករនិទនេរឿង និងករេលីកឧទហរណ៍។ ្របសិនេបីជ
ច ចូរឱយសមជិកមន កៃ់ន្រកុមសន ្ំរបកេ់ដីមបផី្ល ស់ប្តូរែដលេនភូមិែកបរេនះមកបង្ហ ញពីបទ

ពិេ ធន៍ និងជួយពនយល់អំពីដំេណីរករៃន្រកុមសន ្ំរបកេ់ដីមបផី្ល ស់ប្តូរេនះ។ 
5) ែណនខំ្លួនអនកនិងអងគករែដលអនកតំ ងឱយ និងពនយល់អំពីេគលបំណងរបស់អងគកររបស់អនក។ 
6) ចូរបញជ ក្់របបអ់នកចូលរមួឱយបនចបស់ថ កមមវធីិេនះមិនមន្របកស់្រមបឧ់បតថមភ ឬឱយជអំេ យ 

ដល់ពួកគតេ់នះេទ។ ប៉ុែន្ត ជកមមវធីិមួយែដលនឹងជួយឱយពួកគតេ់រៀនជួយខ្លួនឯងឱយបនកនែ់ត
្របេសីរ។ 

7) ចូរបញជ ក្់របបអ់នកចូលរមួឱយចបស់ថ ្រកុមសន ្ំរបកនឹ់ង្រតូវបេងកីតេឡងីេ យ្រកុម្របជពលរដ្ឋែដល
គ ល់គន ចបស់េ យែផ្អកេលីករសម័្រគចិត្ត ែដលចូលរមួ្របជំុជេទៀងទត ់ េដីមបី ក់្របកស់ន  ំ និង   

ផ្តល់កមចីឱយសមជិកេទវញិេទមក និង្រគប្់រគងករងរេនកនុង្រកុមរបស់ពួកគត់បនេ យខ្លួនគត ់
កនុងអំឡុងរយៈេពល ១២ែខ។ 

8) ចូរ្របបេ់ទអនកភូមិថ ្រកុមសន កំ៏ ចជួយសមជិកេ ះ្រ យបញ្ហ េនកនុងសហគមន៍បន ជេ្រចីន 
្រស័យេទនឹងចំ ប់ រមមណ៍របស់ពួកគត់  និងេទ មលទធភព េហយីអនក ចឱយឧទហរណ៍

មួយចំនួន ែដលទកទ់ងេទនឹងបញ្ហ ទងំេនះ។ 
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9) អនក្រតូវដឹងអំពីចេម្លីយពកព់័នធេទនិងសំណួរមួយចំនួនែដលែតងែតមនេគសួរជេរឿយៗដូចខង
េ្រកម៖ 
 េតីអនកនឹងឱយ្របកេ់យងីខចី ឬ ឱយអំេ យឬេទ? 

េទ - េយងីមិនែមនផ្តល់កមចី ឬអំេ យ មួយេទអនកេនះេទ។  េយងីនឹងជួយអនកឱយេរៀនជួយខ្លួន
ឯង ឱយបន្របេសីរេឡងី។  
ឧទហរណ៍៖ ខញុ ំេពញចិត្តបេ្រងៀនអនកឱយេចះេឡងីេដីមេឈ ី ្របេសីរជងឱយែផ្លេឈអីនកហូប ឬ ខញុ ំេពញ
ចិត្តបេ្រងៀនអនកឱយេចះរក្រតី ្របេសីរជងឱយ្រតីេទអនក។ 

 េតីអ្វីខ្លះជផល្របេយជន៍ ៃនករបេងកីត្រកុមសន ្ំរបក់? 

្រកុមសន ្ំរបកប់នជួយ្របជពលរដ្ឋជំុវញិពិភពេ ក មវធីិ ្រស្តេផ ងៗ េ យករេធ្វីឱយ ថ ន
ភពហរិញញវតថុរបស់ពួកេគមនភព្របេសីរេឡងី មរយៈករផ្តល់វធីិ ្រស្តកនុងករសន ្ំរបកេ់ដីមបី
ឱយសេ្រមច មេគលេ   និង ចខចីកនុងចំនួនតូច មួយេដីមបបំីេពញត្រមូវករេផ ងៗ  និងបេងកីន
្របកចំ់ណូល។ ្រកុមសន ្ំរបកផ់ងែដរ ចជួយេ ះ្រ យបញ្ហ សហគមន៍មួយចំនួន ដូចជបញ្ហ
េ្រគឿង្រសវងឹ ែលបងសុីសង អនកខរកមម  ជំងឺ្រគុនចញ់ និងករេ្រតៀមបងក រមុនេពលទឹកជំនន់ ជេដីម 
។ល។ 

 េតីេយងី្រតូវសន ្ំរបកម់្តងៗចំនួនប៉ុនម ន? 

អនកទងំអស់គន  ែដលជសមជិកកនុង្រកុមសន ្ំរបក់ នឹងេធ្វីករសេ្រមចចិត្តថង្រតូវសន ្ំរបក់ចំនួន
ប៉ុនម ន។ 

 េតីមនអ្វីេកីតេឡងីដល់្របក់សន រំបស់សមជិក ្របសិនេបីគត់ ចង់ឈបពី់្រកុម? 

ថ នភពែបបេនះ ចេកីតេឡងីពីរដង។ ដំបូងគឺេនចុងឆន ទីំមួយ េនេពលេធ្វីករបូកសរុប្របក់
សន  ំ ែដលេយងីេ ថករបិទវគគ េនេពលេនះអនកែដលចងឈ់ប់ ្រតូវទទួលបនចំែណកៃន្របក់
សន រំបស់េគ និងករ្របក។់ ដូចគន េនះែដរ ចំេពះសមជិកថមែីដលចង់ចូលរមួសន  ំ ចចូលបន។ 
េលីកទី២ គឺជករណីែដលេកីតមនេឡងីេ យក្រម គឺកនុងករណីែដលមនសមជិក មន ក់ ជួបនូវ
ថ នករណ៍ មួយែដលជំរុញឱយេគ្រតូវឈបេ់នពក់ក ្ត លឆន មុំនេពលបិទវគគ។ កនុងករណីេនះ 

គត្់រតូវទទួលបន្របកស់ន រំបស់គត្់រគប់ មចំនួន ប៉ុែន្តនឹងមិនទទួលបនករ្របកេ់ទ។ េទះជ
យ៉ង កេ៏ យ េនះ្រគនែ់តជឧទហរណ៍មួយប៉ុេ ្ណ ះ ករសេ្រមចជកែ់ស្តងនឹង្រតូវេធ្វីេឡងី
េ យសមជិក្រកុម។ 

 េតីអនក ជអនកសេ្រមចចិត្ត ថសមជិក មន ក់ ចខចី្របក់ពី្រកុមបន? 

្រកុមេធ្វីករពិភក  អំពីករណីកមចីនីមួយៗ េហយីសេ្រមចទងំអស់គន អំពីចំនួនកមចីែដល្រតូវអនុមត័។ 
កនុងករណី្របកែ់ដលមនតិចជងចំនួនែដល្រតូវករ ្រកុមនឹង្រតូវសេ្រមចចិត្តផងែដរថេតីកមចីមួយ
មន ទិភពបំផុតែដល្រតូវឱយខីចមុន។ 

 
 



  
ករែណនទំូេទ 

11 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 េតីសមជិកមន ក់ ចខចីបនចំនួនេ្រចីនបំផុតប៉ុនម ន? 

្រកុម្រតូវេធ្វីករសេ្រមចចិត្តអំពីចំនួន្របក់កមចីអតិបរមែដលសមជិកមន ក់ ចមនសិទធខចីបន។ ្រកុម
ខ្លះអនុញញ តឱយសមជិកមន ក់ខចីមិនឱយេលីសពី ៣ េទ ៥ ដង ៃនចំនួន្របកស់ន ែំដលសមជិកេនះ
បនសន មំកទល់េពលែដល្រតូវករខចី។ 

 េតី ្រ ករ្របកប់៉ុនម ន ែដលេយងី្រតូវបងេ់លី្របកក់មចី? 

្រកុមជអនកេធ្វីករសេ្រមចពីអ្រ ករ្របក់ ែដលអនកខចីនឹង្រតូវបងេ់ទេលី្របកែ់ដលេគបនខចី។ 

10) ចងចថំ ្រតូវអរគុណដល់្របជពលរដ្ឋ ែដលបនចំ យេពលចូលរមួរបស់ពួកគត។់ 
11) ជគំនិតល្អមួយ ្របសិនេបីអនក ចចំ យេពលមួយរយៈេនកនុងភូមិបនទ បពី់្របជំុចប។់ េនះជ     

ឱកសមួយេដីមបឱីយអនកភូមិែដលមនភពេអៀនខម ស់េ្រចីន ចសួរបញជ កអំ់ពីករមនទិលសង យ័របស់
ពួកេគ និង េលីកសំណួរេផ ងៗេទៀត។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ករ្របជុំផ ព្វផ យ 

12 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 
 
 
 
 

ែផនកទ ី២៖ ករផ ព្វផ យ 

ករ្របជុំផ ព្វផ យ 
 

 ករផ ព្វផ យេ យគូររូបបង្ហ ញ 
 ករផ ព្វផ យ មរយៈករសនទនេរៀនសូ្រត 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ករ្របជុំផ ព្វផ យ 

13 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 

ករផ ព្វផ យេ យគូររបូបង្ហ ញ 
 

េគលបំណង៖ េនចុងបញចប់ៃនេមេរៀនេនះ អនកចូលរមួទងំអស់នឹងបន៖ 
1. គូររូបជករបង្ហ ញពីករសន ្ំរបក់ មទម្ល ប់ 
2. េ្របៀបេធៀបពីភពខុសគន ៃនករសន ្ំរបក់ មទម្ល ប់ និងករសន ្ំរបកជ់្រកុម 

រយៈេពល៖ ៤៨នទី 

ករេរៀបច/ំសមភ រៈ៖ 
1. ព្រងបដីឱយេសមី រចួរកែមកេឈ ីឬវតថុេផ ងេទៀត ស្រមប់គូរពនយល់ ឬេ្រតៀម្រក សធំ និងហ្វតឺ (ពីរ

ពណ៌) 
2. ្រតូវ្របកដថអនកមនកែន្លង្រគប្់រគនស់្រមបេ់ធ្វីករគូររូប េហយីអនកចូលរមួទងំអស់ ចេមីលេឃញី 
3. ផទ ងំរូបភព “រូបភពសេងខបៃន្រកុមសន ្ំរបកេ់ដីមបផី្ល ស់ប្តូរ” 

 
ជំ នសកមមភព៖ 

1. ករែណនខំ្លួន (៣ នទី) 

សូមេធ្វកីរែណនខំ្លួនរបស់អនក េ យរមួទងំេឈម ះ ថ បន័ែដលអនកកំពុងេធ្វកីរ និង្របបពី់េគលបំណងរបស់
គេ្រមង និងេគលបំណងៃនករ្របជំុផ ព្វផ យេនះ។ 

2. ករពិភក ពីករសន ្ំរបក់ មទម្ល ប ់(១៥ នទី) 

ចូរេរៀបចំអនកចូលរមួមនគន ពីរៗនក់ និងេសនឱីយពួកគត់ពិភក ជមួយៃដគូរបស់ខ្លួននូវសំណួរដូច ខងេ្រកម  
និងទុកេពលឱយពួកគត់ ៥នទី ៖ 

 មធមម  េតីអនកេធ្វីករសន ្ំរបក់យ៉ងដូចេម្តច? 

ចូរេសនអីនកសម័្រគចិត្តពីរនកែ់ដលមនករសន ំ មទម្ល បខុ់សែប្លកគន ឱយេឡងីគូរបង្ហ ញពីរូបភពេនេលដីីឬ
្រក សធំ អំពីរេបៀបៃនករសន រំបស់ពួកគត់ និងេសីនឱយអនកសម័្រគចិត្តទងំេនះពនយល់ពីរូបភពរបស់គត់ ។ 
អនក្រតូវ្របកដថ អនកសម័្រគចិត្តេនះពនយល់អំពីវធីិែដលគតេ់ធី្វករសន ឱំយបនេកបះកបយ។ 
ចូរសួរេទអនកដៃទេទៀត ្របសនិេបីេគមនអ្វចីងប់ែនថម។ 
ចូរសួរេទអនកចូលរមួ ្របសនិេបីមនវធីិេផ ងេទៀតែដល្របជជនកនុងភូមិេនះែតងែតអនុវត្តជ្របច ំ និងជ       
ទម្ល ប។់ ្របសនិេបីមនេទៀត ចូរេសនឱីយអនកមនអនកសម័្រគចិត្តេឡងីគូរពនយល់បង្ហ ញេទអនកដៃទេផ ងេទៀត។ ចូរ
បន្តសួរលុះ្រ ែតអនកនិងអនកចូលរមួទងំអស់បនែស្វងយល់ចបស់អំពីករសន ្ំរបកែ់ដលអនកភូមិកំពុងអនុវត្ត 
នេពលបចចុបបនន។ 



 

14 េ
 

3. ករ

ចូរគូររូបភ
្រស្តមួ
មករែ

ឥឡូវេនះ
សន ្ំរប

ក. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ខ. 

 

 

សៀវេភែណន

ពនយលពី់្រកុម

ភពៃន្រកុមស
មយែដល ចេ
ែណនដូំចខង
ះខញុ ំនឹងបង្ហ ញ
កេ់ដីមបផី្ល ស់ប្ត

ករសន ្ំរបក់
េនះគឺជ្រកុម
្រកុមេនះមន
េនះគឺជសម
សមជិកេធ្វកី
សមជិកមន ក់
ក ្ត លរង្វង់
ទងំអស់គន ្រប
ចំនួន ១០០ 
 
 

ករផ្តល្់របក់

សមជិកជ្រស
ទិញេ្របងស្រ
ជញជូ នេទផ

នសំ្រមបប់េងកី

ម្របកស់ន ្ំរប

សន ្ំរបកេ់ដីមប
ចេធ្វីឱយអនកចូលរួ
ខងេ្រកម៖ 
អនកទងំអស់គ
ប្តូរ។ ខញុ ំនឹងគូររូ

កក់នុងេពល្របជំ
មួយ (គូររង្វង់
សមជិក ២០
មជិកេធ្វីករស
ករសន េំរៀង
កៗេធ្វីករសន ំ
ង) 
្របមូលបន ១
០០០ េរៀល 

ខចកីនុងេពល្រប

្រសី្ត ២ នក ់
្រមបល់កេ់នត
រធំ ែដលជក

ងកីត្រកុមសន ្ំរ

បកេ់ដីមបផី្ល ស់

មបផី្ល ស់ប្តូរមួយ
លរមួទងំអស់ 

គន អំពីរេបៀបស
របូបង្ហ ញដល

ជំុ 
ងមូ់លធំមួយ)
០នក់ (គូររង្វ
ន ្ំរបក់ទងំអ
ល់សប្ត ហ៍ 
 ំ ៥០០០

១០០ ០០០
កនុងេនះ) 

បជំុបួនសប្ត ហ៍

ចងខ់ចី្របកពី់្រ
តូបរបស់គត់
កែន្លងែដលគ

្របក់ 

សប្តូរ  (១៥នទី

យ េនេលដីី ឬ
(ជពិេសស្រ

សន ្ំរបកថី់មមួ
ល់អនកទងំអស់

 
ង់តូចៗជំនួស
អស់គន េនកនុង

េរៀល កនុង១

០េរៀល (គូរ

ហ៍បនទ ប ់

្រកុម។ ពួកេគ
តកនុងភូមិ
ត់ ចលកឈ់

១០០,០០០៛

ទី) 

ឬេនេល្ីរក
្រស្ត)ី ងយយ

មួយែដលជក
សគន ។ 

សឱយរូបមនុស
ងករ្របជំុមួយ

១សប្ត ហ៍ (

ងជកេរេ៉ន

គបន្របបេ់ទ
រឯីមន កេ់ទៀត

ឈូកែដលគតប់

៛ 

ក

សធំ េហយី
យល់។ ចូរេ្របីដ

ករសន ជំ្រកុម

េនកនុងរង្វង់ធំ
យ (ចង្អុលេទរ

គូរសញញ ្រពួញ

ចំក ្ត ល េ

ទ្រកុមពីគំនិតរ
ចង់ខចី្របក់េដី
បន ។ំ 

ករ្របជុំផ ព្វ

យេធ្វីករពនយល
បីដំេណីរករ ន

មមនេឈម ះថ

ធចំនួន២០) 
រង្វង់តូចៗទងំ

ញពីរង្វងតូ់ចនីម

េហយីសរេសរ

របស់ពួកេគ។
ដីមបចំី យេ

ព្វផ យ 

ល់ មវធីិ
និងរូបភព

ថ្រកុម

ងេនះ) 

មួយៗេទ     

រទឹក្របក់

 មន កច់ង់
លីករដឹក
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គ. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ចូរសួរេទ

 

 

 

សៀវេភែណន

សមជិកទងំ
្របកេ់នះ នឹ
ដូចេនះពួកេគ
េនះគឺជ្រស្តទី

ករសន ្ំរបក់

ឥលូវេនះគឺជ
េនះគឺជករស
ចំណុចក ្ត
្រស្តី២នកែ់ដ
ក ្ត លែដល

ទអនកចូលរមួ៖
េតីអនកមនស

នសំ្រមបប់េងកី

ងអស់បនពិភ
នឹងយក្របកេ់
គកស៏េ្រមចចិត្ត
ទងំពីរនក់ កំ

ក ់ និងករសង

ជករ្របជំុបួនស
សន ្ំរបករ់បស
ល ែដលមន
លបនខីច្របក
ល មន ងជក

៖ 
សំណួរអ្វីេទ? 

ងកីត្រកុមសន ្ំរ

ភក ពីសំេណី
ទេ្របី្របស់កន
ត្តឱយ្រស្តីទងំពី
ពុងែតទទួល្រ

ង្របកម់កវញិ

សប្ត ហ៍បនទ ប់
ស់្រកុម្រស្តីេន
ន ងជកេរ ៉េហ
ក់ បនសង្រប
កេរ ៉េហយីស

្របក់ 

ខីច្របក់ទងំេ
កនុងមុខរបររប
ពីរនកខ់ចី។ 
្របកក់មចី (ចូរ

េនេពល្របជំុ

បពីេលីកមុន (
៤សប្ត ហ៍បនទ
ហយីសរេសរ
បក្់រតឡបម់
សរេសរទឹក្រប

៤០០,០០០៛

៤០០,០០០៛

៤១២,០០០៛

នះ។ ពួក
ស់ពួកេគ េហ

រគូរ្រពួញេចញ

បួនសប្ត ហ៍ប

(ចូរគូររង្វងដូ់ច
នទ ប់ (ចូ
ទឹក្របកចំ់នួន
កវញិ (គូរស
ក់ ចំនួន ៤១២

ក
កេគគិតថ្រស្តី
ហយីនឹងទទួល

ញពីកេរេ៉ទរូប

បនទ ប ់

ចមុន) 
រគូរសញញ ្រពួញ
ន ៤០0 ០០០
សញញ ្រពួញពីរង្វ
២ ០០០េរៀល

ករ្របជុំផ ព្វ
សទងំពីរនកែ់
លបននូវ្របក់

បសមជិកពីរន

ញពីសមជិកម
០េរៀល កនុងក
ង្វងតូ់ចពីរេទ 
ល កនុងកេរេ៉នះ

ព្វផ យ 
ដលចង់ខចី
កចំេណញ 

នកេ់នះ) 

មន ក់ៗេទ
កេរេ៉នះ) 

 ចំណុច  
ះ) 



 

16 េ
 

4. ករ

ចូរេរៀបចំ
េ្រកម និ

 

៥ នទីេ្រ
េធ្វកីរស្រ

 

សៀវេភែណន

រេ្របៀបេធៀបក

ចំអនកចូលរមួជ
និងទុកេពលឱយ
េតីមនភពខ

េ្រកយមក ចូរ
ស្រមបស្រមួលឱ

ករសន ្ំរប
 
 
 

 
 
 
ករផ្តល់្រប
 
 
 

 
 
 
ករសន និំ
 
 
 
 
 
 
 

នសំ្រមបប់េងកី

ករសន ្ំរបក់

ជ្រកុមតូចៗែដ
ឱយពួកគត ់៥ន
ខុសគន អ្វីខ្លះ រ

ចរអេញជ ីញអនកស
លឱយករពភិក

របូ
បក់េពល្របជំុ

បក់កមចីកនុងេព

និងករសង្រប

ងកីត្រកុមសន ្ំរ

មទម្ល ប ់ និ

ដលមនគន  ៤
នទី៖ 
រ ងករសន ្ំរ

សម័្រគចិត្តឱយេធ្វី
មនលកខណ

បភពសេងខបៃន
ជុ 

ល្របជុំបួនស

បក់មកវញិកនុង

្របក់ 

និងករសន ្ំរប

៤ នក់កនុងមួ

្របក់ មទម្ល

ធ្វីករែចករែំល
ណៈផុសផុល។

ន្រកុមសន ្ំរប

 

សប្ត ហ៍បនទ ប់

 

ករ្របជំុបួនស

 
 

១០០,០០០៛ 

៤០០,០០០៛

៤០០,០០០៛

៤១២,០០០៛

បកជ់្រកុម (

មួយ្រកុម េហី

មបរ់បស់អនក និ

លកគំនិតរបស់េ

បកេ់ដីមបផី្ល ស់

សប្ត ហ៍បនទ ប់

ក
១៥នទី) 

ហយីឱយពួកគត

និងសន ្ំរបក់

េគជមួយ អនក

សប្តូរ 

មកេទៀត 

ករ្របជុំផ ព្វ

តពិ់ភក នូវស

កជ្រកុម? 

កចូលរមួទងំអ

ព្វផ យ 

សំណួរខង

ងអស់។ ចូរ



  
ករ្របជុំផ ព្វផ យ 

17 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 
ករផ ព្វផ យ មរយៈករសនទនេរៀនស្ូរត 

 

េគលបំណង៖ ចុងបញចប់ៃនវគគេនះ អនកចូលរមួទងំអស់នឹងបន៖ 
1. ពិភក អំពី្រកុមសន ្ំរបក់ 
2. េលីកសំណួរេផ ងៗអំពី្រកុមសន ្ំរបក់ 
3. សេ្រមចចិត្តថេតី ពួកគតច់ងចូ់លរមួកនុង្រកុមសន ្ំរបក់ែដរឬេទ? 

រយៈេពល៖ ៥០ នទី 

ករេរៀបច/ំសមភ រៈ៖ នេរឿងនិទនឱយបនយល់ចបស់ជមុន 

 
ជំ នសកមមភព 

[សំគល់៖ វគគេនះភជ ប់មកពីវគគ ករផ ព្វផ យេ យគូររូបបង្ហ ញ] 

1. ករនិទនេរឿង (៥នទី) 

មន្រស្តីមួយ្រកុមេន្រសុកអងគរជយ័ បនេធ្វីករសេ្រមចចិត្តបេងកីតជ្រកុមសន ្ំរបក់មួយ េដីមបសីេ្រមចសុបិន្ត
របស់ពួកគត់។ ពួកគត់បនេធ្វីករសេ្រមចចិត្តជេ្រចីនកនុងករបេងកីត្រកុមេនះ។ ពួកគតប់នេ្រជីសេរសីគណៈ
កមមករ ពិភក ពីេពលេវ ៃនករ្របជំុេទៀងទត់ ចំនួន្របកែ់ដល្រតូវសន  ំនរ ខ្លះ ចខចី្របក់បន និង្រតូវ
យកករ្របក់ប៉ុនម ន។ ពួកគតស់បបយចិត្ត ស់េ យ រមនអនកស្រមបស្រមួលជួយពួកគតក់នុងករ
ពិភក អំពីេរឿងទងំអស់េនះ។ មន រៈសំខន់ ស់ចំេពះ្រស្តី ែដលពួកគត់ ច ក់្របកស់ន បំន
យ៉ងសុវតថភិព។ ពួកគតប់ន ក់្របកស់ន េំនកនុង្របអបមួ់យេ យចកេ់ រ េហយីរក ទុកេនផទះ
សមជិកមន កែ់ដលមនសុវត្តិភពនិងទទួលបនករទុកចិត្តបំផុតពីសមជិក្រកុម។ េនេរៀង ល់េពលចប់     
េផ្តីម្របជំុ ពួកគតពិ់និតយេមីលេឃញីថ ្របកែ់ដលេនកនុង្របអបេ់នះេន្រគបចំ់នួន។ ពួកគតម់នករេជឿជក់
ថ ្របសនិេបីពួកគត្់រគប់្រគង្របករ់បស់ពួកគត់បនល្អ ពួកគតនឹ់ង ចសេ្រមច មសុបនិ្តរបស់ពួកគត់  
បន។ 

្រស្តីទងំេនះបនចូលជសមជិកៃន្រកុមសន ្ំរបកេ់នះអស់រយៈេពលជងមួយឆន មំកេហយី។ េនកនុងឆន ទីំ១ 
េគបនេរៀនពីរេបៀបផ្តល់្របកក់មចីពី្របកែ់ដលពួកេគ កស់ន រំមួគន េនះេទឱយសមជិកខចី  និងសង្រតឡបម់ក
វញិជមួយនិងករ្របក។់ េនចុងឆន  ំ សមជិកមន ក់ៗ បនដឹងថ ករ្របកប់នេធ្វីឱយ្របកស់ន រំបស់ពួកគត់
មនករេកីនេឡងី។ អនកស្រមបស្រមួលបនជួយពួកគតឱ់យេរៀនពីេមេរៀនថមីៗជេ្រចីនដូចជករ្រគប្់រគង្រកុម 
និងករកត្់រ បញជ ី ន មឱយបន្របេសីរ។ ឥឡូវេនះ ពួកគតម់នជំេនឿថ គត់ ច្រគប្់រគង្រកុមេ យខ្លួនឯង
បន េហយីពួកគតរ់កី យនឹងជួយបណ្តុ ះប ្ត ល្រកុមថមី និងចូលរមួជមួយ្រកុមដៃទេទៀតេដីមបេីរៀនបែនថមនូវ
ចំេណះដឹងថមីៗ។ 
 



  
ករ្របជុំផ ព្វផ យ 

18 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

2. ករពិភក ជៃដគូ (១០នទី) 

ចូរេធ្វីករែបងែចកអនកចូលរមួជពីរៗនក់ េហយីសួរពួកគតនូ់វសំណួរខងេ្រកម និងផ្តល់េពលឱយគត់ ពិភក
រយៈេពល ៥នទី៖ 

 េតីអនកគិតដូចេម្តចែដរចំេពះេរឿងេនះ? 

ចូរេសនឱីយមនករេឆ្លីយតបមួយចំនួនេហយីេធ្វកីរស្រមបស្រមួលឱយករពីភក មនលកខណៈផុសផុល។ 
3. ពិភក ជ្រកុមតូចៗ (១៥នទី) 

ចូរេធ្វីករែបងែចកអនកចូលរមួជ្រកុមតូចៗែដលមនសមជិក ៤ នក់ េហយីសួរសំណួរខងេ្រកម និងផ្តល់
េពល ៥នទី េដីមបឱីយពួកគតពិ់ភក ៖ 

 េ យែផ្អកេទេលីខ្លឹម រេនកនុងេរឿងេនះ េតីអនកមនសំណួរអ្វីខ្លះអំពី្រកុមសន ្ំរបក់? 

ចូរសួរឱយមនចេម្លយីមួយចំនួន និងេធ្វីករស្រមបស្រមួលឱយករពិភក មនលកខណៈផុសផុល។ 
4. ករេប្តជញ ចិត្ត (៥នទី) 

ចូរសួរគតនូ់វសំណួរដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
 េតីមនអនក ខ្លះចងចូ់លរមួកនុង្រកុមសន ្ំរបក់? 

ចូរេសនឱីយពួកគតេ់លកីៃដ។ ចូរសួរសំណួរបន្ត៖ 
 េតីអនកគិតថ អនកទងំអស់គន ចចូលរមួកនុង្រកុមែតមួយបនឬេទ? 

5. តួនទីរបសអ់នកស្រមបស្រមួល (៥នទី) 

ចូរ្របប្់រកុមអំពីតួនទីរបស់អនកកនុងករជួយគ្ំរទដល់ពួកគត់ ដូចជ៖ 
តួនទីរបស់ខញុ ំកនុងករជួយគ្ំរទដល់្រកុមរបស់អនកគឺ៖ 

 ជួយដល់អនកកនុងករចង្រកងជ្រកុមសន ្ំរបកេ់ដីមបផី្ល ស់ប្តូរ 
 បេ្រងៀនដល់្រកុមអនកេរៀង ល់សប្ត ហ៍ ចំនួន ៧ េលីក េហយីកនុងមួយេលីក នឹង្រតូវចំ យេពលែត ១

េម៉ង ឬ ១េម៉ងកន្លះប៉ុេ ្ណ ះ 
 គ្ំរទដល់្រកុមរបស់អនកកនុងកំឡុងេពល១ឆន ដំំបូង េនេពល ្រកុមជួប្របទះបញ្ហ លំបកេផ ងៗ។ 

ចូរេឆ្លីយតបេទអនកចូលរមួ េ យពនយល់ មបទពិេ ធន៍  និងចំេណះដឹងែដលអនកមន។ 
ចូរសួរេទកន់អនកចូលរមួជ្រកុមធំ  និងទុកេពលឱយពួកគតេ់ឆ្លយីនូវសំណួរខងេ្រកម៖ 

 េតីអនកមនសំណួរអ្វីខ្លះពក់ពន័ធនឹងតួនទីរបស់ខញុ ំ? 

6. ករ ត្់របជំុស្រមបស់ប្ត ហ៍បនទ ប ់ និងបិទកមមវធីិ្របជំុ (១០នទី) 

ចូរនិយយេទកនអ់នកចូលរមួថ៖ 



  
ករ្របជុំផ ព្វផ យ 

19 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

ករ្របជំុៃថងេនះដល់េពលបញចបេ់ហយី េយងីនឹងជួបគន ម្តងេទៀតេនសប្ត ហ៍េ្រកយេដីមបចុីះេឈម ះអនកែដលចង់
ចូលរូម ជសមជិករបស់្រកុមសន ្ំរបក។់ សូមចងចថំ ្រកុមសន ្ំរបកមួ់យ ចមនសមជិកចបពី់១០នក់ 
រហូតដល់ ២៥នក់ េហយី្រគបគ់ន ែដលជអនកចប់ រមមណ៍្រតូវែតជអនក គ ល់គន ចបស់  និងទុកចិត្តគន េទវញិ
េទមក។ មុននឹងេយងីែបកគន  សូមេយងីទងំអស់គន សេ្រមចចិត្តពីេពលេវ ស្រមបក់រ្របជំុេលីកេ្រកយ។ 

ចូរសួរេទកន់អនកចូលរមួជ្រកុមធំ  និងទុកេពលឱយពួកគតេ់ឆ្លយីនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 
 េតីេយងីគួរជួបគន េនៃថង  េពល  និងេនកែន្លង ស្រមប់ករ្របជំុេលីកេ្រកយ? 

ចូរស្រមបស្រមួលអនកចូលរមួឱយមនករពិភក បនផុសផុល  និងឱយពួកគតឯ់កភពគន េលេីពលេវ ស្រមប់
ករ្របជំុេលកីេ្រកយ។ 
ចូរបូកសរុបករសេ្រមចចិត្តរបស់គត់ថ៖ 
ដូេចនះេយងីសេ្រមចថ េយងីនឹងជួបគន េនៃថង _______  េម៉ង   _______  និងេនផទះ____________ 

សូមអរគុណចំេពះករចូលរមួរបស់អនកទងំអស់គន  ជួបគន េនសប្ត ហ៍េ្រកយ មេពលេវ   និងទីកែន្លងែដល
បនកំណត។់  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
្របជុំេលើកទី១៖ ករេរៀបចំ្រកុម 

20 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 

 

 

 

ែផនកទ ី៣៖ ករបេងកើត្រកុម 

្របជុំេលើកទី១៖ ករេរៀបច្ំរកុម 
 

 គុណសមបត្តិៃនករសន ្ំរបកជ់្រកុម 
 ករេរៀបចំ្រកុមសន ្ំរបក់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
្របជុំេលើកទី១៖ ករេរៀបចំ្រកុម 

21 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 
គុណសមបត្តិៃនករសន ្ំរបក់ជ្រកុម 

 

េគលបំណង៖ ចុងបញចប់ៃនវគគេនះ អនកចូលរមួទងំអស់នឹងបន៖ 

1. កំណតអំ់ពី និភយ័ៃនករសន ្ំរបក់ មវធីិែតមួយ 
2. កំណតនូ់វគុណសមបត្តិៃនករសន ្ំរបក់ជ្រកុម 

រយៈេពល៖ ៣៦ នទី 

ករេរៀបច/ំសមភ រៈ៖ 

1. សំ តទីធ្ល េហយីរកែមកេឈឬីវតថុេផ ងេដីមបគូីរ ឬេ្រតៀម្រក សផទ ងំធំ និងហឺ្វតពណ៌ 
2. នេរឿងឱយបនយល់ចបស់ជមុន 

 
ជំ នសកមមភព 

1. កិចច ្វ គមនដ៍លអ់នកចូលរមួ (៣នទី) 

សូមេធ្វកីរ ្វ គមនដ៍ល់អនកចូលរមួ  និង្របបពី់េគលបំណងៃនករ្របជំុេលកីេនះ្រពមទងំរយៈេពលែដល្រតូវ
ចំ យកនុងករ្របជំុេនះ។ 
2. កររលំកឹពីកិចចពិភក េលកីមុន (៥នទី) 

សូមសួរេទកនអ់នកចូលរមួជ្រកុមធំ និងទុកេពលឱយពួកគតេ់ឆ្លយីនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 
 េតីអនក ចេរៀប ប្់របបខ់ញុ ំបនថ េតីេយងីបនពិភក ពីអ្វីខ្លះកលពី្របជំុេលីកមុន? 

ចូរសេងខបចេម្លីយរបស់្រកុម  និងបែនថមចំណុចេផ ងេទៀត ្របសនិេបីពួកគតមិ់នបនេលកីេឡងីនូវចំណុចទងំ
អស់ ដូចែដលពួកគត់បនពិភក កលពី្របជំុេលកីមុន។ 
3. ករនិទនេរឿង (៥នទី) 

េរឿងរបសចិ់ន្ត ៖ ចិន្ត រស់េនកនុងភូមិកេណ្ត ង។ ៃថងមួយមនអនកស្រមបស្រមួលសហគមន៍មន ក់បនមក
ផ ព្វផ យ ពីករសន ្ំរបក់ជ្រកុមេនកនុងភូមិរបស់គត់។ មិត្តរបស់ចិន្ត បននិយយមកកនចិ់ន្ត ថ ”េហតុអ្វី
បនជេយងីចបំច់្រតូវសន ្ំរបកជ់្រកុម េបីេយងីបនសន ្ំរបកេ់នផទះេហយីេនះ?"។ បនទ បម់កចិន្ត
សេ្រមចចិត្តមិនចូលកនុង្រកុមសន េំនះេទ។ ប៉ុែន្តចិន្ត មនបំណងចងទិ់ញ្រជូកចំនួន ១កបល។ ដូេចនះគត់បន្ត
សន ្ំរបកេ់ យខ្លួនឯង េ យទុក្របក់េនះេនកែន្លង កកំ់បងំមួយកនុងផទះ។ ចិន្ត  េធ្វីករ ល់ៃថងេនកនុង   
កសិ ្ឋ នមួយអស់រយៈជេ្រចីនែខ។ ៃថងមួយចិន្ត បនសេ្រមចចិត្ត ប់្របកែ់ដលបនសន េំដីមបឱីយដឹងថ េតី្រតូវ
សន ្ំរបកប់ែនថមចំនួនប៉ុនម នេទៀត េដីមបឱីយ្រគបស់្រមបទិ់ញ្រជូកចិញច ឹម។ េនេពលែដលគត់រកេមីល្របក់ 
េទីបដឹងថ្របកេ់នះបតអ់ស់េទេហយី។ ចិន្ត ពំុដឹងថមូលេហតុអ្វីបនជ្របក់េនះបត់េទ។ ្របែហលជ



  
្របជុំេលើកទី១៖ ករេរៀបចំ្រកុម 

22 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

្របកេ់នះ្រតូវេគលួច ឬ្រតូវនរ មន កក់នុង្រគួ ររបស់គតយ់កេទចយ។ ឥឡូវេនះចិន្ត ពំុមន សល់្របក់
សន អំ្វីេទៀតេទ ចិន្ត ចបេ់ផ្តីមសន ំ រជថមីម្តងេទៀត។ គតក់៏មនភពេ្រកៀម្រកំ ស់។ 

េរឿងរបស់ វ៖ី វជីអនករស់េនជិតខងរបស់ចិន្ត ។ ជធមម វបីនសន ្ំរបក់តិចតួចេនផទះ េហយី
គតទិ់ញមន់មកចិញច ឹមេពលគតម់នលុយ្រគប់្រគន។់ ទនទឹមេនះ វបីនសេ្រមចចិត្តចូលកនុង្រកុមសន ។ំ 
សមជិកកនុង្រកុមមន ក់ៗ  សន ្ំរបកក់នុងចំនួនតិចតួចប៉ុេ ្ណ ះ ែតទុន្រកុមមនករេកីនេឡងីែដល ចឱយ
សមជិកខចីកនុងចំនួនសម្រសបមួយបន។ េ្រចីនែខេ្រកយមក វបីនទិញកូន្រជូកេដីមបចិីញច ឹមេ យបនខចី
្របកពី់្រកុម។ ៃចដនយមួយរយៈេ្រកយមកមនរ់បស់គតប់នឈេឺហយីងប។់ ប៉ុែន្តគតមិ់នសូវមនករ្រពួយ 
បរមភេទ េ្រពះគតម់ន្របក់សន េំនកនុង្រកុមមួយចំនួនែដរ។ គតស់បបយចិត្ត ស់េ យគត់បនសេ្រមច
ចិត្តសន ្ំរបក់កនុង្រកុម។ គតកំ់ពុងែតមនែផនករខចី្របកម់្តងេទៀតឆប់ៗ េនះ។ 

4. ករពិភក ជៃដគូ (៨នទី) 

ចូរេរៀបចំអនកចូលរមួជៃដគូ េហយីសួរសំណួរដូចខងេ្រកមេនះ  និងផ្តល់េពល ៥នទី ឱយពួកគតពិ់ភក ៖ 
 េតីអនកយល់េឃញីយ៉ងដូចេម្តចែដរ ចំេពះេរឿងទងំពីរេនះ? 

ចូរសួរឱយមនករេឆ្លីយតបមួយចំនួនេហយីេធ្វកីរស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយមនលកខណៈផុសផុល។ 
5. ករពិភក ្រកុមតូច (១០នទី) 

ចូរែបងែចកអនកចូលរមួជ្រកុមតូចៗ ែដលមនសមជិកពី ៣ េទ ៤ នក់ េហយីសួរសំណួរដូចខងេ្រកម 
េ យផ្តល់េពល ៥នទី ឱយពួកគត់ពិភក ៖ 

 េ យេយងេទេលីអ្វី ែដលេយងីបនេរៀនពីេរឿងនិទនទងំេនះ េតីអនកនឹងេធ្វីដូចេម្តច? 

ចូរសួរឱយមនករេឆ្លីយតបមួយចំនួន េហយីេធ្វីករស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយមនលកខណៈផុសផុល។ 
6. ករេប្តជញ ចិត្ត (៥នទី) 

ចូរស្រមបស្រមួលឱយមនករេប្តជញ ចិត្តពីអនកចូលរមួកនុងករចូលរមួកនុង្រកុមសន ្ំរបក។់ រចួេហយី ែថ្លងអំណរ
គុណអនកចូលរមួទងំអស់ស្រមបក់រចូលរមួជមតិេយបល់យ៉ងផុសផុល។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
្របជុំេលើកទី១៖ ករេរៀបចំ្រកុម 

23 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 
ករេរៀបចំ្រកុមសន ្ំរបក់ 

 

េគលបំណង៖ េនចុងបញចប់ៃនេមេរៀនេនះ អនកចូលរមួទងំអស់នឹងបន៖ 

1. ចុះេឈម ះអនកែដលចងចូ់លរមួជមួយ្រកុមសន ្ំរបក់ 
2. ពិនិតយេមីលពីដំ ក់កលៃនករកេកីត្រកុម  និង កលវភិគចុះពិនិតយរបស់អនកស្រមបស្រមួល 
3. កំណតក់លវភិគៃនករ្របជំុ្រកុម 
4. ពិនិតយេមីលទ្រមងប់ទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម 

រយៈេពល៖ ៩០ នទី 

ករេរៀបច/ំសមភ រៈ៖ 
1. បញជ ីចុះេឈម ះសមជិក 
2. ផទ ងំ្រក សធំ “ដំ កក់លៃនករវវិត្តន៍របស់្រកុម” 
3. តួនទីរបស់សមជិក្រកុម និងទ្រមង់បទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម 

 
ជំ នសកមមភព 

[សំគល់៖ វគគេនះភជ ប់មកពីវគគគុណសមបតិ្តៃនករសន ្ំរបកជ់្រកុម] 

ចូរពនយល់ដល់្រកុម៖ 
េគលបំណងៃនេមេរៀនេនះ គឺេដីមបចុីះេឈម ះសមជិកៃន្រកុមសន ្ំរបក។់ កប៏៉ុែន្តមុននឹងេធ្វីករចុះេឈម ះេយងី
គួរែតពិភក គន ជមុនអំពីករទទួលខុស្រតូវ ឬកតព្វកិចចរបស់សមជិកនីមួយៗជមុនសិន។ 

1. ករទទួលខុស្រតូវ ឬកតព្វកិចចរបសស់មជិក្រកុម (១៥នទី) 

សូមសួរេទកនអ់នកចូលរមួជ្រកុមធំ  និងទុកេពលឱយពួកគតេ់ឆ្លយីនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 
 ែផ្អកេទេលីបទពិេ ធនែ៍ដលអនកធ្ល ប់ឬកំពុងជសមជិករបស់្រកុម/សមគមន៍ មួយកនុងភូមិេនះ 

េតីអនក្រតូវេធ្វីអ្វីខ្លះេដីមបឱយ្រកុមសន ្ំរបក់មនដំេណីរករល្អ? 

ចំេលយីរបស់អនកចួលរមួ ចមនេផ ងៗជេ្រចីន ដូចេនះសូមសេងខប និងពនយល់បែនថមដល់្រកុមអំពីកតព្វកិចច
របស់សមជិ្រកុមេ យេ្រប្ីរបស់ផទ ងំរូបភព។ 
[ចេម្លីយេលីផទ ងំរូបភពមនដូចជ៖ 
 ចូលរមួ្រគបក់រ្របជំុបណ្តុ ះប ្ត ល 
 ចូលរមួ ល់ករ្របជំុរបស់្រកុម 
 ក្់របកស់ន ឱំយបនេទៀងទត់ 
 សង្របក់េដីមែដលជំពក់  និងបង់ករ្របកឱ់យបនទន់េពល 



  
្របជុំេលើកទី១៖ ករេរៀបចំ្រកុម 

24 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 ចូលរមួពិភក   និងករសេ្រមចចិត្តនន 
 ជួយគន េទវញិេទមកកនុង្រកុម] 

 
2. ករចុះេឈម ះសមជិក្រកុមសន ្ំរបក ់(២០នទ)ី 

ស្រមបស់មជិកមន ក់ៗ ែដលចងចូ់លរមួ ចូរសួរពួកគត់អំពីេឈម ះសមជិកដៃទេទៀតកនុង្រកុមេនះ េហយីសូមឱយ
គតព់នយល់េហតុអ្វីបនជពួកគត់េ្រជីសេរសីអនកទងំេនះឱយចូលរមួកនុង្រកុមរបស់គត។់ ចូរសួរសំណួរមួយ
ចំនួន រហូតទល់ែតអនកទុកចិត្តថ សមជិក្រកុមទងំអស់ គ ល់គន ចបស់ េហយីសម័្រគចិត្តចូលរមួកនុងករបេងកតី
្រកុមសន  ំជមួយគន ។ 

[្របសិនេបី េមីលេទសមជិកទងំអស់ កដូ់ចជមិន គ ល់គន ចបស់ ឬកមិ៏នទនយ់ល់ចបស់ពីេគលេ ៃន
គេ្រមងេទេនះ មននយ័ថពួកេគមនេពលមិន្រគប់្រគនក់នុងករេ្រជីសេរសីសមជិក្រកុមេទ។ ្របសិនេបី្រកុម
មិនទន់ ចចបេ់ផ្តីមបនេទ ្រតូវពយយមេធ្វីករកំណត ់និងបក្រ យបញជ កប់ែនថមអំពីបញ្ហ ទងំេនះ េហយី
ជួយគ្ំរទកនុងដំេណីរករេ្រជីសេរសីសមជិក្រកុមរបស់ពួកគត។់ ដូចេនះសូមបពច ប់ករ្របជំុ្រតឹមេនះេដីមបទុីក
េពលេវ  ឱយពួកគត់េរៀបចំខ្លួន េហយីកំណតេ់ពលស្រមបក់រចុះេឈម ះេនករ្របជុំេលីកេ្រកយ។] 

ចូរេសនេីទកន់សមជិកនីមួយៗ ឱយមកចុះេឈម ះរបស់ពួកេគេនកនុងបញជ ីេឈម ះសមជិក ឬអនក ចេសនឱីយអនក
ចូលរមួ មន កែ់ដលេចះសរេសរអក រជួយកតេ់ឈម ះឱយពួកេគ។ 
3. ដំ កក់លៃនករវវិត្តនរ៍បស្់រកុមនិងកលវភិគចុះគ្ំរទរបសអ់នកស្រមបស្រមួល (១៥នទី) 

េ្របី្របស់ ងែណនខំងេ្រកម េដីមបពិីនិតយេមីលករវវិត្តនរ៍បស់្រកុម មតំ ក់កលនីមួយៗ។ ចូរពនយល់
ដល់អនកចូលរមួអំពីដំ ក់កលៃនករវវិត្តនរ៍បស់្រកុម និងអំពីេពលេវ ែដលអនកស្រមបស្រមួលនឹងចុះជួប
្រកុមេដីមបគី្ំរទេទ មដំ ក់កលនីមួយៗ។ 

ដំ ក់កលៃនករវវិត្តន៍្រកុម រយៈេពល េពលេវ ្របជំុ េពលេវ ៃនករចុះពិនិ
តយរបស់អនកស្រមប
ស្រមួល 

សកមមភព 

ដំ ក់កលទី១ 
ដំ ក់កលបណ្តុ ះប ្ត ល 

៣ ែខ េរៀង ល់សប្ត ហ៍ េរៀង ល់សប្ត ហ៍  ករេរៀបចំបេងកីតនិងករ    
បណ្តុ ះប ្ត ល្រកុម 
 ករសន ្ំរបក់ 
 ករចប់េផ្តីមផ្តល់្របក់កមច ី

ដំ ក់កលទី២ 
ដំ ក់កល្រតួតពិនិតយ 

៣ ែខ េរៀង ល់សប្ត ហ៍ េរៀង ល់ ២សប្ត ហ៍  ករសន ្ំរបក់ 
 ករផ្តល់្របក់កមចី 

ដំ ក់កលទី៣ 
ដំ ក់កលេពញវយ័ 

៦ ែខ េរៀង ល់សប្ត ហ៍ េរៀង ល់ែខ  ករសន ្ំរបក់ 
 ករផ្តល់្របក់កមចី 
 ករែបងែចកទុន (ចេន្ល ះ
ែខទី ៨-១២) 
 



  
្របជុំេលើកទី១៖ ករេរៀបចំ្រកុម 

25 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

ដំ ក់កលស្វយត័ បន្ត េរៀង ល់សប្ត ហ៍ េរៀង ល់្រតីមស  ករសន ្ំរបក់ 
 ករផ្តល់្របក់កមចី 
 ករែបងែចកទុន (ចេន្ល ះ
ែខទី ៨-១២) 
 ករសម័្រគចិត្តចូលរមួកនុង
សកមមភពេផ ងៗែដលជ
ជេ្រមីសរបស់្រកុម 
 ករជយួបណ្តុ ះប ្ត ល
ដល់្រកុមេផ ងៗេទៀត 

 
4. ករកំណតៃ់ថង  និងេពលេវ ្របជំុេទៀងទត ់(១៥នទី) 

និយយេទកន្់រកុមទងំមូលថ៖ 
ឥឡូវេនះ ្រកុមរបស់អនកមនសមជិកចំនួន................នក ់្រស្តីចំនួន..............នក ់ខញុ ំេជឿជកថ់អនកទងំអស់
គន បន គ ល់ និងទុកចិត្តគន េទវញិេទមករចួ េហយី ងំែតពីេពលអនកបនសេ្រមចេ្រជីសេរសីគន ឱយចូលរមួកនុង
្រកុមេ យខ្លួនអនកមកេម្លះ៉។ េដីមបឱីយ្របកដថអនកទងំអស់គន ្រពមេ្រពៀងេលីេពលេវ   និងទីកែន្លងស្រមប់
ករ្របជំុេលីកេ្រកយៗ េទៀតេនះ សូមេធ្វីករសេ្រមចចិត្តម្តងេទៀត ។ 

ស្រមបស្រមួលអនកចូលរមួឱយពិភក គន បនផុលផុស  និងឱយពួកគតឯ់កភពគន េលេីពលេវ   និង ទីកែន្លង
ស្រមប់ករ្របជំុេលកីេ្រកយៗ  េហយីបូកសរុបករសេ្រមចចិត្តរបស់ពួកគត់ថ៖ 
្រកុមសន រំបស់អនកនឹងេធ្វីករជួប្របជំុេនេរៀង ល់ៃថង________េម៉ង________ ទីកែន្លង____________ 

្រតូវ្របកដថកលបរេិចឆទៃនករ្របជំុរបស់្រកុមែដលអនកនឹងបណ្តុ ះប ្ត លនីមួយៗ គឺសម្រសប ចំេពះ
សមជិកទងំអស់  និងស្រមបអ់នកែដលជអនកស្រមបស្រមួល។ 
5. ករបង្ហ ញពីទ្រមងៃ់នបទបញជ ៃផទកនុង្រកុម (១០នទី) 

ចូរបង្ហ ញទ្រមងៃ់នបទបញជ ៃផទកនុង្រកុម (ចបប្់រកុម) ដល់សមជិកទងំអស់  និងពនយល់ពួកគត់ថ៖ 
េដីមបឱីយ្រកុមរបស់អនកមនភពរងឹម ំមន មគគីភព  និងភពរុងេរឿង ្រកុមចបំច់្រតូវមនចបបែ់ដលអនកទងំ
អស់នឹងេធ្វីករសេ្រមចចិត្តេនេរៀង ល់េពលៃនករ្របជំុបណ្តុ ះប ្ត លនីមួយៗ។ បទបញជ ៃផទកនុងគឺជវធិន
ករណ៍មួយ្របកបេ យ្របសិទធភពែដល្រកុមេ្របី េដីមប្ីរគប្់រគង្រកុម និងេ ះ្រ យជេម្ល ះែដលេកីតមន
េឡងី េដីមបឱីយ្រកុមមនដំេណីរករល្អ។ វធិនករណ៍ទងំអស់េនះ្រតូវបេងកីតេឡងីេ យ្រកុម។ អនក្រតូវកត្់រ
ល់ករសេ្រមចចិត្តសំខន់ៗ ទងំអស់េទកនុងគំរូបទបញជ ៃផទកនុងែដលមន្រ បេ់ហយី្រគបស់មជិកទងំអស់
្រតូវែតយល់ដឹង និងអនុវត្ត មចបបែ់ដលបនសេ្រមចេនះ។ 

ចូរបង្ហ ញ្រតួសៗអំពីចំណុចទងំ យែដលមនេនកនុងបទបញជ ៃផទកនុង។ 
 



  
្របជុំេលើកទី១៖ ករេរៀបចំ្រកុម 

26 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

6. ករពិភក េលកីរផកពិនយ័ចំេពះករមិនមកចូលរមួ្របជំុ (១០នទី) 

សួរេទអនកចូលរមួ៖ 
 េតី្រកុម្រតូវមនវធិនករណ៍ែបប េនេពលមនសមជិក មន ក់មិនមកចូលរមួ្របជំុ? េហតុអី្វ? 

ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយមនលកខណៈផុលផុសេធ្វយ៉ីង ឱយ្រកុមមនករសេ្រមចថនឹង្រតូវផក
ពិនយ័អនកែដលមិនបនចូលរមួ្របជំុកនុងលកខខណ្ឌ មួយ  និងសេ្រមចពីចំនួនទឹក្របកែ់ដល្រតូវផកពិន័យ។ 
ចូរបូកសរុបករពភិក  េ យរលំកឹពីេសចកី្តសេ្រមចចិត្តែដល្រកុមបនេធ្វ៖ី 
 ្របសិនេបីេយងីខកខនមិនបនមក្របជំុេយងីនឹង្រតូវបង្់របក់ពិនយ័ចំនួន_________________  
 ្របសិនេបីេយងីខកខនមិនបនមក្របជំុេយងីមិនចបំចប់ង្់របកពិ់ន័យេទកនុងករណីែដលេយងីមន

មូលេហតុ ចបំចដូ់ចជ ______________________ 
 

7. ករេប្តជចិត្តរបសស់មជិក្រកុម  និងបិទកមមវធីិ្របជំុ (៥នទី) 

សូមនិយយេទកន់្រកុម៖ 
េដីមបបីង្ហ ញនូវករ ងំចិត្តរបស់អនកចំេពះ្រកុម សូមអនកេធ្វីករេប្តជញ ចិត្តទងំអស់គន ។ 

ចូរេសនឱីយសមជិកទងំអស់េធ្វកីរសនយដូចខងេ្រកមេនះ េ យនិយយឱយឮៗថ៖ 
 ខញុ ំនឹងចូលរមួ ល់ករ្របជំុទងំអស់របស់្រកុម 
 ខញុ ំនឹងេធ្វីករសន ្ំរបកឱ់យបនេទៀងទត់ 

សូមបញចប់ករ្របជំុ  និងបញជ កពី់េគលបំណងៃនករ្របជំុេលកីេ្រកយ៖ 
អរគុណស្រមបក់រចូលរមួេ យផុលផុសរបស់អនកទងំអស់គន ។ េនសប្ត ហ៍េ្រកយអនកទងំអស់គន នឹងេធ្វីករ
េបះេឆន តេ្រជីសេរសីគណៈកមម ករ្រគប់្រគង្រកុម ក់េឈម ះ្រកុម  និងពិភក គន េធ្វីយ៉ង េដីមបបីនហបិ
្របក់  និងេសៀវេភបញជ ី ន មស្រមប់្រកុមេយងី។ ជួបគន េនសប្ត ហ៍េ្រកយ មេពលេវ  និងទីកែន្លងែដល
បនកំណត។់ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
្របជុំេលើកទី២៖ ករេ្រជើសេរ ើសគណៈកមមករ្រគប់្រគង 

27 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 
 
 
 
 

្របជុំេលើកទី២៖ 

ករេ្រជើសេរ ើសគណៈកមមករ្រគប់្រគង 
 

 ករេបះេឆន តេ្រជីសេរសីគណៈកមមករ្រគប់្រគង 
 កេ់ឈម ះឱយ្រកុម 
 ពិភក អំពីហបិ្របក់ និងេសៀវេភកត្់រ របស់្រកុម 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
្របជុំេលើកទី២៖ ករេ្រជើសេរ ើសគណៈកមមករ្រគប់្រគង 

28 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 
ករេ្រជើសេរ ើសគណៈកមមករ្រគប់្រគង 

 

េគលបំណង៖ េនចុងបញចប់ៃនវគគេនះ អនកចូលរមួទងំអស់នឹងបន៖ 

1. ពិភក អំពីលកខណៈវនិិច័ឆយែដលេធ្វីឱយ្រកុមរងឹមនិំងេជគជយ័ 
2. ពិភក អំពីតួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់គណៈកមមករ្រគប្់រគង 
3. េបះេឆន តេ្រជីសេរសីគណៈកមមករ្រគប្់រគង 
4. កេ់ឈម ះឱយ្រកុមសន  ំ
5. កត្់រ បទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម 

រយៈេពល៖  ១េម៉ង ១០នទី 

ករេរៀបច/ំសមភ រៈ៖ 
1. ឯក រស្តីពី “តួនទីរបស់គណៈកមមករ្រគប្់រគង” 
2. ផទ ងំរូបភពគណៈកមមករ្រគប្់រគងទងំបួនរូប និងដំេណីរករេបះេឆន ត 
3. ្របអបេ់ឆន តពីរ និងដំុ្រគួសមួយស្រមបស់មជិកមន ក់ៗ  

 
ជំ នសកមមភព 

1. ករេធ្វកិីចច ្វ គមនដ៍លអ់នកចូលរមួ (៣នទី) 

ករេធ្វីកិចច ្វ គមនដ៍ល់អនកចូលរមួ  និងករបង្ហ ញពីេគលបំណងៃនករ្របជំុេលីកេនះ្រពមទងំ រយៈេពល
ែដល្រតូវចំ យ។ 
2. កររលំកឹពីកិចចពិភក កនុងេពល្របជំុេលកីមុន (៥នទី) 

សូមសួរេទកនអ់នកចូលរមួជ្រកុមធំ  និងទុកេពលឱយពួកគតេ់ឆ្លីយនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 

 េតីអនក ចេរៀប ប្់របបខ់ញុ ំបន ថេតីេយងីបនពិភក ពីអ្វីខ្លះ កលពី្របជំុេលីកមុន? 

ចូរសេងខបចេម្លីយរបស់្រកុម  និងបែនថមចំណុចេផ ងេទៀត្របសនិេបីពួកគតមិ់ន ចេលកីេឡងីនូវចំណុចទងំ
អស់ដូច ែដលពួកគត់បនពិភក កលពី្របជំុេលកីមុន។ 
3. កត្់រ វត្តមនអនកចូលរមួកនុងបញជ ីកត្់រ របស្់រកុម  (២នទី) 

ចូរ្របកស្របប្់រកុមថ៖ 
អនកចូលរមួេនកនុងករ្របជំុេនះមនចំនួន_________នក ់ ្រស្តីចំនួន________នក ់ ។ 

 

 



  
្របជុំេលើកទី២៖ ករេ្រជើសេរ ើសគណៈកមមករ្រគប់្រគង 

29 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

4. ពិភក អំពីលកខណះសមបត្តែិដលេធ្វឱីយ្រកុមរងឹមនិំងេជគជយ័ (១៥នទី) 

ចូរពនយល់ដល់្រកុមធំថ៖ 
េនេពលបនទ បេ់នះ អនកនឹងេ្រជីសេរសីគណៈកមមករ្រគប្់រគង្រកុមរបស់អនក ែដលពួកគត់នឹងបន្រតូវេ្រជីស
េរសី េចញពីសមជិក្រកុមរបស់អនក។ ប៉ុែន្តមុននឹងេ្រជីសេរសី ខញុ ំសូមេសនីឱយអនកទងំអស់ពិភក ពីបទពិេ ធន៍
របស់អនក អំពី្រកុមែដលេជគជយ័ និងរងឹម។ំ 

សូមសួរេទកនអ់នកចូលរមួជ្រកុមធំ  និងទុកេពលឱយពួកគតេ់ឆ្លយីនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 
 េបី មបទពិេ ធនរ៍បស់អនក េតី្រកុមែបប ែដលអនកគិតថ្រកុមេជគជយ័និងរងឹម?ំ 

ស្រមបស្រមួលអនកចូលរមួឱយពិភក មនលកខណៈផុលផុស  និងសេងខបចំេលីយរបស់្រកុម េហយីឱយគត់ចងច ំ
្រពមទងំកត្់រ ចំណុចទងំេនះេដីមបេីធ្វីករឆ្លុះបញច ងំនេពលេ្រកយ។ 
ចូរបន្តពនយល់ដល់្រកុមធំថ៖ 
េយងីបនពិភក រចួមកេហយីអំពីលកខណៈសមបត្តិែដល្រកុមែដលេជគជយ័ និងរងឹម។ំ ដូចេនះេនេពលបន្តិច
េទៀត អនកនឹងេ្រជីសេរសីអនកដឹកន្ំរកុមរបស់អនក សូមគិតេទេលីចំណុចទងំអស់ែដលេយងីេទីបបនពិភក គន
អមបញ់មិញេនះ ។ 

5. ករេបះេឆន តេ្រជីសេរសីគណៈកមមករ្រគប្់រគង (៤០នទី) 

ចូរពនយល់ដល់សមជិក្រកុម៖ 
្រកុមសន ្ំរបក្់រតូវមនគណៈកមម ករចំនួន ៤រូប ែដលមនតួនទី និងករទទួលខុស្រតូវខុសៗគន កនុងករ
ដឹកន្ំរកុម។ េដីមបេី្រជីសេរសីអនកែដលមនសមតថភពបំផុត្រតូវនឹងករងរ ជករសំខនេ់យងី្រតូវពិភក អំពី
ករទទួលខុស្រតូវៃនមុខតំែណងនីមួយៗរបស់គណៈកមមករ េហយីពិចរ អំពីបុគគលិកលកខណៈសំខន់ៗ ៃន
តួនទីនីមួយៗ មុននឹងេធ្វីករេបះេឆន តេ្រជីសេរសីអនកទងំេនះ។ 

ក. សមសភពរបស់គណៈកមមករ្រគប្់រគង្រកុម 

ចូរពនយល់ដល់្រកុមពីសមសភពរបស់គណៈកមមករ្រគប្់រគង្រកុមទងំ ៤រូប មលំ បល់ំេ យ មរយៈ
ករបង្ហ ញផទ ងំរូបភព៖ 
គណៈកមមករដឹកន ំឬ្រគប្់រគង្រកុមមនចំនួន ៤រូប ែដលមនតួនទីដូចជ ្របធន េលខធិករ េប ធិករ  
និង អនកកន់កូនេ រ។ សំខន់ ស់ែដល្រកុមរបស់អនក្រតូវែតមនគណៈកមមករដឹកន្ំរកុម ពីេ្រពះ នឹង
ជួយឱយអនកទងំអស់គន ចដឹកនដំំេណីរករ្រកុមេ យខ្លួនឯង និងេធ្វីករសេ្រមចចិត្ត្របកបេ យលកខណៈ
្របជធិបេតយយ។ ខញុ ំនឹងស្រមបស្រមួលករ្របជុំ និងករេរៀនសូ្រតរបស់អនកទងំអស់គន ចំនួន ៥ ដងេទៀតែដល
្រតូវនឹង ៥សប្ត ហ៍េទៀត េដីមបេីធ្វីករសេ្រមចចិត្តេលីចបប្់រកុម និងករកត្់រ បញជ ី ្រពមទងំជួយស្រមបស្រមួល
ដល់្រកុមអនកេនេពលអនកជួប្របទះបញ្ហ  េនកនុងកំឡុងឆន ទីំ១ ប៉ុែន្តបនទ ប់ពីេនះ ជកតព្វកិចចរបស់អនកទងំ
អស់គន  ែដលជសមជិក និងគណៈកមមករ្រគប្់រគង្រកុម កនុងករធនថ្រកុមរបស់អនកនឹងដំេណីរករបនល្អ
េទមុខេទៀត និងមនកររកីចេ្រមីន។ ឥឡូវេនះេយងីនឹងពិភក គន អំពីកតព្វកិចច និងលកខណៈសមបតិ្តស្រមប់



  
្របជុំេលើកទី២៖ ករេ្រជើសេរ ើសគណៈកមមករ្រគប់្រគង 

30 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

តួនទីនីមួយៗ េហយីសូមអនកគិតអំពីអនកែដលស័ក្តិសមស្រមប់តួនទីទងំេនះេនេពលែដលេយងីេធ្វីករ
ពិភក បនទ ប់េទៀតេនះ។ 

ខ. កររពិភក អំពី ណត្តរិបសគ់ណៈកមមករ 

ចូរសួរេទសមជិក្រកុមទងំអស់៖ 
 េតីអនកគិតថសមជិកគណៈកមមករ្រគប្់រគង្រកុមទងំអស់គួរកន់តំែណងេនះយ៉ងយូរប៉ុនម នឆន ?ំ(ឬ

េតី្រកុមគួរេបះេឆន តេ្រជីសេរសីគណៈកមមករ្រគប្់រគង្រកុមប៉ុនម នឆន មំ្តង?) 

ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយបនផុសផុល និងមនករសេ្រមចចិត្តពី្រកុម។ 
ចូរេសនដីល់្រកុមឱយចងចកំរសេ្រមចចិត្តេនះែដលនឹង្រតូវកត្់រ ចូលកនុងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុមេនេពល
ែដល្រកុមមនបញជ ីកត់្រ ។  

គ. ករពិភក អំពីកតព្វកិចច និងលកខណៈសមបត្តរិបស្់របធន្រកុម 

ចូរពនយល់ដល់្រកុមពីកតព្វកិចចរបស់្របធន្រកុមេ យចង្អុលេទេលផីទ ងំរូបភពថ៖ 
 

 

ភរៈកិចចរបស្់របធន្រកុម៖ 
 ដឹកនកំរ្របជំុ្រកុម េយង មរេបៀប រៈ និងដំេណីរករៃនករ្របជំុ 
 ដឹកនកំរពិភក កនុង្រកុម និងករសេ្រមចចិត្តេ យមនករចូលរមួ 
 ធនថសមជិក្រកុមេគរព មចបបែ់ដលបនកំណត់ 
 េធ្វីករសេ្រមចចិត្តចុងេ្រកយ្របសិនេបីករេបះេឆន តមនសំេលងេសមីគន  
 េធ្វីជតំ ងរបស់្រកុម កនុងករស្រមបស្រមួលជមួយអនកដឹកន្ំរកុម  

េផ ងៗ និងអនកពកព់័នធេផ ងៗេទៀតកនុងសហគមន៍ 
 បិទេ រហបិ្របកេ់នេរៀង ល់ចុងបញចបៃ់នករ្របជំុ 

 
សួរេទអនកចូលរមួ  និងស្រមបស្រមួលករពិភក ជ្រកុមធំនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 

 េតីេបកខជនស្រមប្់របធន្រកុមគួរមនលកខណៈសមបត្តិដូចេម្តចខ្លះ? 

បូកសរុបចេម្លីយអនកចូលរមួ និងបែនថមចំណុចខ្វះខតេបីមន។ 

[លកខណៈសមបត្តិរបស់្របធន្រកុម ចមនដូចជ៖ 
 ជអនកសកមម និងមនករេប្តជញ ចិត្តខពស់ 
 ជអនកេ ម ះ្រតង ់
 មនករេគរពពីសមជិកទងំអស់និងអនកដៃទេផ ងេទៀត 
 េចះគណនេលខ មញញៗ 
 មនលំេនអចិៃ្រន្តយក៍នុងភូមិេនះ ] 



  
្របជុំេលើកទី២៖ ករេ្រជើសេរ ើសគណៈកមមករ្រគប់្រគង 

31 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

ឃ. ករពិភក អំពីភរៈកិចច និងលកខណៈសមបត្តរិបសេ់លខធិករ 

ពនយល់ដល់្រកុមពីភរៈកិចចរបស់េលខធិករេ យបង្ហ ញផទ ងំរូបភពថ៖ 
 

 

 ភរៈកិចចរបសេ់លខធិករ៖ 
 កត្់រ វត្តមនសមជិកេទកនុងបញជ ីវត្តមន េនេរៀង ល់េពលចប់

េផ្តីមករ្របជំុនីមួយៗ  
 កត្់រ ល់ករសេ្រមចចិត្តរបស់្រកុមេទកនុងចបប់្រកុម 
 កត្់រ ល់លំហូរ ច្់របក់ចូលេទកនុងបញជ ីកត្់រ របស់្រកុម 
 ្របកសចំនួន្របកស់ន  ំផកពិនយ័ ្របកក់មចី ករ្របក ់ និង្របក់

េដីម្របមូលបន និង្របតិបត្តិករ ច្់របកេ់ផ ងៗេទៀត េនេរៀង
ល់េពលចប់េផ្តីម  និងចុងបញចបៃ់នករ្របជំុនីមួយៗេ យមនករ
េផទ ងផទ តជ់មួយ ច្់របកែ់ដលមនកនុងហបិ 

 រក បញជ ីកត់្រ របស់្រកុមេនកែន្លងមួយែដលមនសុវតថិភពេន
ចេន្ល ះៃនេពល្របជំុ និងយកមកស្រមបក់ត្់រ េនេរៀង ល់្របជំុ 

 ជួយករងរដល់្របធន្រកុម  និងគណៈកមម ករ្រគប្់រគង្រកុមេផ ង
េទៀតេនេពលចបំច់ 

 
សួរេទអនកចូលរមួ និងស្រមបស្រមួលករពិភក ជ្រកុមធំនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 

 េតីេបកខជនស្រមបេ់លខធិករគួរមនលកខណៈសមបត្តិដូចេម្តចខ្លះ? 

ចូរបូកសរុបចេម្លយីរបស់អនកចូលរមួ និងបែនថមចំណុចខ្វះខតេបីមន។ 

[លកខណៈសមបត្តិរបស់េលខធិករ ចមនដូចតេទ៖ 
 មនលំេនអចិៃ្រន្តយក៍នុងភូមិ 
 ជអនកេ ម ះ្រតង ់គួរឱយទុកចិត្ត  និងមនករេគរពពីសមជិកនិងអនកដៃទ 
 ជអនកសកមម និងមនករេប្តជញ ចិត្តខពស់ 
 េចះ ន សរេសរ  និងគណនេលខ មញញៗ 
 មនសមតថភព ចបង្ហ ញពត័ម៌នេទ្រកុមបនល្អ  និងចបស់ ស់ ] 

ង. ករេបះេឆន តេ្រជីសេរសី្របធន  និង េលខធិករ្រកុម 

សូមទញចំ ប់ រមមណ៍ដល់សមជិកទងំអស់េ យពនយល់្របបពួ់កគត់ថ៖ 
សូមគិតេទដល់ភរៈកិចចនិងលកខណៈសមបត្តិ របស់្របធននិងេលខធិករ្រកុម េនេពលអនកគិតអំពីនរ
ែដលមនសមតថភពស្រមប់តួនទីនីមួយៗេនះ។ ឥឡូវេនះអនកទងំអស់គន នឹងេធ្វីករេបះេឆន តេដីមបេី្រជីស
េរសី្របធន្រកុម និងេលខធិករ។ ប៉ុែន្តដំបូង អនកនឹងេបះេឆន តេ្រជីសេរសី្របធនជមុនសិន។ 
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សូមពនយ
្រកុមរកតំ
េសនឱីយស
េបកខជននី
្របអបែ់ដ
េផ្តីមេបះ

ចូរ្របបេ់
 

ជួយរលំកឹ
េ្រជីស េរ
េនកនុង្រប
ទរ ។

បន្តេទេទ
ស្រមបស
អមបញ់មិ

ជួយ្របធ
ែតបនេធ្វ

 

សៀវេភែណន

យល់អំពីដំេណីរ
តំ ង ២រូប
សមជិកទងំអ
នីមួយៗមនស
ដលមនសញញ
ះេឆន ត! 

េទ្រកុមថ៖ 
េតីអនកចងេ់្រជី

កឹដល់សមជិក
េរសី។ េនេពល
្របអប់នីមួយៗ
។ 
ទៀតេយងីនឹងេ
ស្រមួលកនុងករ
មិញេនះ ។  

ធន្រកុមេដីមបី
ធ្វបីង្ហ ញ។ េ្រក

នសំ្រមបប់េងកី

ណរៃនករេ្រជសីេ
ប េដីមបឈីរេឈ
អស់េធ្វីករេបះ
សញញ សំគល់

ញសំគល់េបកខ

ជីសេរសីអនក

ជិកឱយ កដំុ់ថមេ
លសមជិក្រគ
ៗ និង្របកសល

េបះេឆន តេ្រជី
រេបះេឆន តេ្រជី

បឱីយគត់ ចដឹ
្រកយពីេ្រជសីេ

្របជុំេលើ

ងកីត្រកុមសន ្ំរ

សេរសីគណៈកមម
ឈម ះស្រមបម់
ះេឆន តេ យព
េផ ងៗគន ។
ជន ែដល

ជ្របធនកន

េទកនុង្របអបែ់
គប់គន បនេបះ
សលទធផលេឈម

ជីសេរសីេលខ
ជីសេរសីតំែណ

ដឹកនកំរេបះ
សេរសីេលខធិក

លើកទី២៖ ក

្របក់ 

មមករ្រគប្់រគង
បមុខដំែណង 
ពនយល់ពួកគត
អនកទងំអស់

លអនកេពញចិត្តេ

កនុងចំេ មេប

បែដលមនសញញ
បះេឆន តរចួេហយី
ឈះេបកខជនែដល

ខធិករ ប៉
ណងបនទ ប់ ែ

ះេឆន តេ្រជីសេរ
ករបនរចួេហី

ករេ្រជើសេ ើ

ង្រកុមេ យេ្រ
“្របធន”។ េ្រ
តប់ែនថមេទៀតថ
សែដលជសម
េដីមបេីបះេឆន

បកខជនទងំពី

ញញ សំគល់េប
យី សូមេសនឱីយ
លជបេ់ឆន តជ

ប៉ុែន្តខញុ ំសូមេសនី
ែដលអនុវត្តដំ

រសីេលខធិក
ហយីពនយល់េទ

រ ើសគណៈក

 

 

្របីផទ ងំរូបភព
េ្រកយពីបនេ
ថ៖ 
មជិក្រកុមនឹង
ឆតេ្រជីសេរសី។

រនកេ់នះ? 

បកខជន ែដល
ឱយអនកសម្រគ័ចិត្ត
ជ្របធន្រកុម

សនីឱយេ ក/េ
េណីរករដូចអ្វី

ករេទ មដំេណ
ទ្រកុមថ៖ 

កមមករ្រគ
 

ព។ បនទ ប់មក
េបកខជនឈរេ

ក់ដំុថម ១ដំុ
។ ឥឡូវេនះ

ដលគត់ចងេ់ប
ត ប់ចំនួនដំុថមែ
ម ្រពមទងំេធ្វី

ក្រសី្របធន
អ្វីែដលខញុ ំបនេ

ណីរករែដលអន

គប់្រគង 

ក ចូរេសនឱីយ
េឈម ះសូម

ដ េទកនុង
ះសូមចប់

បះេឆន ត
ថែដលមន
ធីករអបអរ

ន្រកុមជួយ
េធ្វីបង្ហ ញ

អនក េទីប
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បន្តេទេទ
ស្រមួល 
លកខណៈ

ច. ភ

ពនយលដ់

 
សួរេទអន

 

បូកសរុប

[លកខ
 

 

 

 

 

 

 

 

សៀវេភែណន

ទៀត្រកុមនឹង្រ
កនុងករេបះេ
ៈសមបត្តិ របស់

ភរៈកិចច និងល

ដល់្រកុមពីភរ

អនកចូលរមួ និង
េតីេបកខជនស

បចំេលីយអនកចូ

កខណៈសមបត្តរិ
មនលំេនអចិ
ជអនកេ ម ះ្រត
ច ប្់របក់

េចះ ន សរេ
មនសមតថភ

នសំ្រមបប់េងកី

្រតូវេ្រជីសេរសីេ
េឆន តេ្រជីសេរ ី
សេប ធិករ  

លកខណៈសមបត្តិ
រៈកិចចរបស់េប

ងស្រមបស្រមួ
ស្រមបេ់ប ធិ

ចូលរមួ និងបែ ថ

របស់េប ធិ
ចិៃ្រន្តយក៍នុងភូ
្រតង ់គួរឱយទុក
ក និងមនករ្រ
េសរ  និងគណ
ភព ចបង្ហ ញ

្របជុំេលើ

ងកីត្រកុមសន ្ំរ

េប ធិករ
សី ខញុ ំសូមពន
និងអនកកនក់

ត្ត ិរបសេ់ប

ធិករេ យ

 

 
ភរៈកិចច
 ចក
 េផទ

នឹង
ៃនក

 ទទួ
 ្របក
 ជួយ
 រក

មក
 ជួយ

េទៀ

មលករពិភក
ធិករគួរមនល

ែនថមចំណុចខ្វះ

ករ ចមនដ
មិ 
ចិត្ត   និងមន
្របយត័នជនិចច
ណនេលខ ម
ញពត័ម៌នេទ្រ

លើកទី២៖ ក

្របក់ 

និងអនកកន់
នយល់ពីភរៈកិច
កូនេ រដូចត

ធិករ្រកុម 

យបង្ហ ញផទ ងំ ូ

ចចរបសេ់ប ធិ
កេ់ រេបីកហិ
ងផទ ត់ និង្រប
ងករកត្់រ រប
ករ្របជំុនីមួយ
ទួល្របកពី់សម
កសពីចំនួនទឹ
យគណនេល
ហបិ្របក់េន

កកែន្លង្របជំុេរៀ
យករងរដល់្រ
ៀតេពលចបំ

ជ្រកុមធំនូវស
លកខណៈសមបត

ខះខតេបីមន។

ដូចតេទ៖ 

នករេគរពពី
ចពកព់ន័ធនឹង្រ
មញញៗ 
្រកុមបនល្អ និ

ករេ្រជើសេ ើ
កូនេ រ។
ចចរបស់តួនទី
តេទ៖ 

ងរូបភពថ៖ 

ធិករ៖ 
ហបិេនេរៀង ល
្របកស ច្់រ
បស់េលខធិក
យៗ 
មជិក និងផ្តល
ទឹក្របកែ់ដល
ខ 
នទីកែន្លងែដល
ៀង ល់េពល្រ
្របធន និងស
ច។់ 

វសំណួរដូចខ
ត្តិដូចេម្តចខ្លះ

។ 

សមជិកទងំ
្របក់ 

និងចបស់ ស

រ ើសគណៈក
ប៉ុែន្តមុននឹង្រ
ទងំពីរ។ េហី

ល់េពល្របជំុនី
្របក់េនសល់េ
ករ េនេពល

ល់្របក់េទឱយ
ល្របមូលបនពិ

លមនសុវតិថភ
្របជំុនីមួយៗ 
សមជិកគណ

ខងេ្រកម៖ 
? 

អស់ និងអនកដ

ស់] 

កមមករ្រគ
្របធន្រកុមជួ
ហយីេយងីនឹង

មួយៗ 
េ យេផទ ងផទ
លចបេ់ផ្តីមនិង

យសមជិក 
ពិត្របកដ 

ភព និងយក

ណៈកមមករ្រគប់

ដៃទ 

គប់្រគង 
យស្រមប
ពិភក ពី

ផតជ់មួយ
ចុងបញចប់

កហបិ្របក់

ប្រគងេផ ង
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ឆ. ភ

ពនយលដ់

 
សួរេទអន

 

បូកសរុប

[លកខ
 

 

 

ជ. ក

ជួយដល
បនេធ្វីខ
6. ករេ

(១០

សូមនិយ
ឥឡូវេនះ
េធ្វីករេប្ត
បនល្អ។
ទងំអស់
លំេ យ
ចំ ប់
ទទួលតួន
នទីមន ក់

 

សៀវេភែណន

ភរៈកិចច និងល

ដល់្រកុមពីភរ

 

អនកចូលរមួ និង
េតីេបកខជនស

បចំេលីយអនកចូ

កខណៈសមបត្តរិ
មនលំេនអចិ
ជអនកេ ម ះ្រត
ជអនកមនក

ករេបះេឆន តេ

ល់្របធន្រកុមេ
ខងេល។ី សូម
ប្តជញ ចិត្តរបស់
០នទី) 

យយេទកន្់រក
ះសមជិកគណ
បជញ ចិត្តជមួយ

 អេញជ ីញសម
សអងគុយពីមុខស
យ និងេសនីឱយពួក

រមមណ៍របស់
នទីទងំេនះ។
ក។  

នសំ្រមបប់េងកី

លកខណៈសមបត្តិ
រៈកិចចរបស់អនក

 
ភ






ងស្រមបស្រមួ
ស្រមបអ់នកកន់

ចូលរមួ និងបែ ថ

របស់អនកកន់
ចិៃ្រន្តយក៍នុងភូ
្រតង ់គួរឱយទុក
ករ្របុង្របយត័ន

េ្រជីសេរសីេប

េដីមបដឹីកនកំ
មជួយស្រមបស
សគណៈកមមករ

្រកុមថ៖ 
ណៈកមមករ្រគប
យ្រកុមកនុងករជ
មជិកគណៈក
សមជិក្រកុម
កគត់បេញចញ
សគតេ់នេពល
។ សូមទុកេពល

្របជុំេលើ

ងកីត្រកុមសន ្ំរ

ត្ត ិរបសអ់នកក

កកន់េ រេ

ភរៈកិចចរបសអន
 រក កូនេ
 កនកូ់នេ
 ជួយគណ

មលករពិភក
ន់កូនេ រគួរម

ែនថមចំណុចខ្វះ

កូនេ រ ច
មិ 
ចិត្ត  និងមន
និងមនករច

ធិករ និង អ

ករេបះេឆន តេ្រជ
ស្រមួលកនុងករ
រ្រគប្់រគង្រកុម

ប្់រគងទងំអស
ជួយដឹកន្ំរកុម
មម ករ្រគប្់រគ
មលំ ប់

ញមតិេយបល់
លពួកគតប់ន
លឱយពួកគត់

លើកទី២៖ ក

្របក់ 

កនកូ់នេ រ 

យបង្ហ ញផទ ំ

អនកកនេ់ រម
រេនកែន្លង
រមកកែន្លង

ណនេលខេផ ង

ជ្រកុមធំនូវស
មនលកខណៈ

ខះខតេបីមន។

ចមនដូចតេទ

នករេគរពពីស
ចងចលំ្អ (មិន

អនកកនកូ់នេ

្រជីសេរសី េប
រណីចបំច។់
ម 

ស់នឹង
មឱយ
គង

លពី
ន
 ២ 

ករេ្រជើសេ ើ

ផងំរូបភព៖ 

មន៖ 
ងែដលមនសុវ
ង្របជំុេនេរៀង
ងៗ និង ប្់រប

វសំណួរដូចខ
សមបត្តិដូចេម្ត

។ 

ទ៖ 

សមជិកទងំអ
នងយេភ្លចភ្ល ំ

រ 

ប ធិករ និ

រ ើសគណៈក

វតថិភពេនចេ
ល់េពល្របជំ

បក់ 

ខងេ្រកម៖ 
មចខ្លះ? 

អស់ និងអនកដ
ភងំ)] 

និងអនកកនកូ់ន

កមមករ្រគ

េន្ល ះេពល្របជំ
ជំុ 

ដៃទ 

នេ រ ដូចរេប

គប់្រគង 

ជំុនីមួយៗ

េបៀបែដល



  
្របជុំេលើកទី២៖ ករេ្រជើសេរ ើសគណៈកមមករ្រគប់្រគង 

35 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

េ្រកយពីពួកគតប់េញចញមតិេយបល់រចួេហយី េសនេីទ្រកុមដូចខងេ្រកម៖ 
សមជិកទងំអស់សូមទះៃដអបអរ ទរគណៈកមមករេយងីទងំអស់ែដលេទីបជបេ់ឆន ត! 
អនកទងំអស់គន  សូមជួយចងចនូំវអ្វីែដលបនសេ្រមចចិត្តទងំអស់េនៃថងេនះ។ េលខធិករនឹងកត្់រ ល់ករ 
សេ្រមចចិត្តទងំអស់របស់្រកុមេនេពលែដល្រកុមអនកមនបញជ ីកត្់រ ។ 

7. ករ កេ់ឈម ះ្រកុម (១៥នទី) 

សូមនិយយេទកន់្រកុមថ៖ 
បនទ បពី់បនចុះេឈម ះជសមជិក្រកុម ឥឡូវេយងីនឹងេរៀបចំ កេ់ឈម ះឱយ្រកុមរបស់េយងី។ ខញុ ំនឹងែបងែចក
សមជិកជបី្រកុមតូចៗ េដីមបពិីភក កេ់ឈម ះ្រកុម។ ្រកុមនីមួយៗ្រតូវរកេឈម ះឱយបនមួយ បនទ បម់កេយងី
នឹងេបះេឆន ត យកែតេឈម ះមួយជផ្លូវករស្រមប្់រកុមរបស់េយងី។  

េរៀបចំអនកចូលរមួជ្រកុម ៣្រកុមតូចៗ េដីមបពិីភក នូវសំណួរដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
 េតីអនកចងឱ់យ កេ់ឈម ះ្រកុមរបស់អនកថដូចេម្តច? េហយីេហតុអ្វីបនចង់ ក់េឈម ះេនះ? 

ស្រមបស្រមួល្រកុមនីមួយៗ ពិភក គន ឱយមនលកខណៈផុលផុស និងស្រមបស្រមួលរហូតដល់្រកុមទងំអស់
ឯកភពគន យកេឈម ះែតមួយ។ 
8. ករពិភក េលមីេធយបយេដីមបទីទួលបនហបិ្របក ់េ រ និងបញច ីកត្់រ ស្រមប្់រកុម (១០នទី) 

សូមនិយយេទកន់្រកុមថ៖ 
េដីមបរីក ទុក្របកែ់ដលេនសល់េរៀង ល់ករ្របជំុនីមួយៗឱយមនសុវតថិភព ្រកុម្រតូវែតមនហបិ្របកែ់ដល
មនចកេ់ រ។ ្រកុមនឹង្រតូវករបញជ ីកត្់រ មួយកបលេដីមបកីត្់រ ្របតិបត្តិករហរិញញវតថុរបស់្រកុមផងែដរ។ 
ហបិ្របក់ ចេបីកបនែតេនកនុងេពល្របជំុ និងេនចំេពះមុខសមជិកទងំអស់ែតប៉ុេ ្ណ ះ។  

សូមសួរេទកនអ់នកចូលរមួជ្រកុមធំ និងទុកេពលឱយពួកគតេ់ឆ្លយីនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 
 េតី្រកុមរបស់អនកេធ្វីដូចេម្តចេដីមបទីទួលបនហបិ្របក់ េ រចក់ហបិ និងបញជ ីកត្់រ ? 
 េតីអនក ជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករេទរក ឬទិញហបិ្របក់ េ រចកហ់បិ និងបញជ ីកត្់រ ? 

សូមែចករែំលកបទពិេ ធនពី៍្រកុមេផ ងេទៀតែដលអនកធ្ល បដឹ់ងពីរេបៀបែដល្រកុមទងំេនះរកបនហបិ្របក់ 
េ រចក់ហបិ និងបញជ ីកត្់រ ។ 

[បទពិេ ធន៍ពី្រកុមទងំេនះ ចមនដូចជ៖  
្រកុមខ្លះមនសមជិក មនហបិែដលគត់េ្របី េហយីគតឱ់យ្រកុមខចីេ្របីសិន េហយីសមជិកេផ ងេទៀតមនេម
េ រ និងកូនេ រកប៏នឱយ្រកុមខចីេ្របីផងែដរ។ ប៉ុែន្តបញជ ីកត្់រ ្រកុម្រតូវទិញេ យចូលរមួបដិភគគន  ៨០០
េរៀលកនុងមន ក់។ ចំែណក្រកុមខ្លះេទៀតសមជិកមន កប់នេចញ្របក់មុនទងំអស់េដីមប ី ទិញសមភ រៈទងំេនះ 
េហយីបនទ ប់មកសមជិកទងំអស់ចូលរមួបដិភគគន  េហយីសង្រតឡបេ់ទគត់វញិ។ ្រកុមេផ ងេទៀតសមជិក
ទងំចូលរមួបដិភគគន មុន េហយី្របគល់្របកេ់នះឱយេទសមជិកមន កេ់ដីមបទិីញសមភ រៈទងំេនះ]  



  
្របជុំេលើកទី២៖ ករេ្រជើសេរ ើសគណៈកមមករ្រគប់្រគង 

36 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

បនទ បពី់ែចករែំលកបទពិេ ធនដ៍ល់្រកុមរមួមក សូមទុកឱកសឱយ្របធន្រកុម និងគណៈកមមករ្រគប្់រគង
ដឹកនកំរពិភក េដីមបបីនករឯកភពគន េលកីររកហបិ្របក់ េ រចកហ់បិ និងបញជ ីកត្់រ ។  
បនទ បអ់នក ចេធ្វកីរអបអរ ទរចំេពះករសេ្រមចចិត្តរបស់្រកុម រចួេសនឱីយមនករទះៃដអបអរ រទរ ម
ែបប្រកុមសន ្ំរបកេ់ដីមបផី្ល ស់ប្តូរ! 
9. កររលំកឹពីលទធផលែដល្រកុមបនេធ្វកីរសេ្រមចចិត្ត និងបិទកមមវធីិ្របជំុ (១០នទី) 

េសនដីល់អនកចូលរមួទងំអស់ឱយរលំកឹេឡងីវញិពីករពិភក ែដលបនេធ្វីកលពី្របជំុេលកីមុន និងេនៃថងេនះ។ 
សូមសួរេទកនអ់នកចូលរមួជ្រកុមធំ និងទុកេពលឱយគតេ់ឆ្លយីនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 

 េតី្រកុមេយងីបនពិភក  និងសេ្រមចអ្វីខ្លះពីមុនមក? 

សូម្របកដថអនកចូលរមួ ចរលំកឹេឡងីវញិនូវចំណុចែដលបនេធី្វករសេ្រមចចិត្តទងំអស់ចប់ ងំពីករ្របជំុ
េលកីទី១មក។  មុននឹង ្រកុម សូមបញជ ក្់របប់្រកុមថ៖ 
អរគុណចំេពះករចូលរមួយ៉ងសកមមរបស់អនកទងំអស់គន ។ េនេពល្របជំុេលីកេ្រកយេយងីនឹងចំ យេពល
្របែហល ១ េម៉ងនិង៥០នទី េដីមបពិីភក អំពីេគលេ សន ្ំរបក់ផទ ល់ខ្លួនរបស់អនក ករចតអ់តិភព
ចំ យ  និង ករ្រគប្់រគងចំណូលនិងចំ យ។ 

ជួបគន ម្តងេទៀតេនសប្ត ហ៍េ្រកយ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
្របជុំេលើកទី៣៖ ករកំណត់េគលេ សន  ំ

37 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 
 
 
 
 

្របជុំេលើកទី៣៖ 
ករកំណត់េគលេ សន  ំ

 
 េគលេ ៃនករសន ្ំរបករ់បស់សមជិក 
 ករចត់ ទិភពចំ យ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
្របជុំេលើកទី៣៖ ករកំណត់េគលេ សន  ំ

38 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 

េគលេ ៃនករសន ្ំរបក់របសស់មជិក 
 

េគលបំណង៖ េនចុងបញចប់ៃនេមេរៀនេនះ អនកចូលរមួទងំអស់នឹងបន៖ 
1. ពិភក អំពីក្តីសុបិនផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ 
2. ពិភក អំពីវធីិ ្រស្តេដីមបេីធ្វីឱយក្តីសុបិនក្ល យជពិត 
3. ពិភក អំពីករសន ្ំរបក់ េដីមបឱីយសេ្រមចបនដូចក្តីសុបិន 

រយៈេពល៖  ៥៧ នទី  

ករេរៀបច/ំសមភ រៈ៖ 
1. ន ច់េរឿងឱយបនមុនេពលបេ្រងៀន េដីមបយីល់អំពីពិ ្ត ររបស់េរឿង 
2. េ្រតៀមស្លឹកេឈ ីឬដំុថមតូចៗ េដីមបឱីយអនកចូលរមួមន ក់ៗ  ទទួលបនចំនួន ៣សន្លឹក ឬ៣ដំុ 

 
ជំ នសកមមភព 

1. ករេធ្វកិីចច ្វ គមនដ៍លអ់នកចូលរមួ (៥នទី) 

េធ្វកិីចច ្វ គមនដ៍ល់អនកចូលរមួ  និងបង្ហ ញអំពីេគលបំណងៃនករ្របជំុេលកីេនះ ្រពមទងំរយៈេពលែដល្រតូវ 
ចំ យ។ 
2. កររលំកឹពីកិចចពិភក កនុងេពល្របជំុេលកីមុន (៥នទី) 

សូមសួរេទកនអ់នកចូលរមួជ្រកុមធំ  និងទុកេពលឱយពួកគតេ់ឆ្លយីនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 
 េតីអនក ចេរៀប ប្់របបខ់ញុ ំបនថ េតីេយងីបនពិភក ពីអ្វីខ្លះកលពី្របជំុេលីកមុន? 

ចូរសេងខបចេម្លីយរបស់្រកុម និងបែនថមចំណុចេផ ងេទៀត្របសិនេបីពួកគត់មិន ចេលកីេឡងីនូវចំណុចទងំ
អស់ដូចអ្វែីដលពួកគត់បនពិភក កលពី្របជំុេលីកមុន។ 
3. កត្់រ វត្តមនអនកចូលរមួកនុងបញជ ីកត្់រ របស្់រកុម (២នទី) 

ចូរ្របកស្របប្់រកុមថ៖ 
អនកចូលរមួេនកនុងករ្របជំុេនះមនចំនួន________នក់ ្រស្តីចំនួន_________នក់។ 

4. ករនិទនេរឿង (៥នទី) 

ចូរ្របបេ់ទអនកចូលរមួ៖ 
េយងីបនេរៀបចំបេងីកត្រកុមរបស់េយងីរចួេហយី ឥឡូវេយងីនគំន ពិភក អំពីេគលេ ផទ ល់ខ្លួនរបស់េយងីម្តង។
ចូរ ្ត បេ់រឿងដូចតេទ៖ 



  
្របជុំេលើកទី៣៖ ករកំណត់េគលេ សន  ំ

39 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

បុបផ  ពំុមនែផនករស្រមបេ់ពលអនគតេទ ល់ៃថងនងបនភញ ក់ ងំពី្រពលឹម េទេធ្វីករេនកនុងកសិ ្ឋ ន
េពញមួយៃថង  េហយីេពល្រតឡបម់កផទះវញិែតងែតេមីលករខុស្រតូវកនុង្រគួ រ មុនេពលចូលេទសំ ក។ នង
គិតថ េផ្តសផ្ត ស ស់កនុងករគិត្រសេមី្រសៃមេ៉ទៃថងអនគត េ្រពះនងយល់ថ មនករលំបក ស់េទ
េហយីកនុងករ្របកបករងរេដីមបរីក រចិញច ឹមកូនឱយបនពីរេពលកនុងមួយៃថងៗ។ នងគិតថយកល្អមិន
ចបំច់មនករ្រសេមី្រសៃមេ៉នះេទ េដីមបកំុីឱយនងខូចចិត្ត។ 

លកខិ  កភ៏ញ កពី់្រពលឹមែដរ េហយីេធ្វីករ ល់ៃថងេនកនុងកសិ ្ឋ ន និងេមីលែថ្រគួ ររបស់នងែដរ។ ប៉ុែន្តនង
បនសន ្ំរបក ់ ៥០០០េរៀល កនុងមួយសប្ត ហ៍ជមួយ្រកុមសន រំបស់នង។ កនុងមួយៃថង នងបនសន អំងករ
មួយកំប៉ុង េ យទុក ក់យ៉ង្រតឹម្រតូវ េហយី្របមូលលក់េនេរៀង ល់ចុងសប្ត ហ៍។ េហយីនងបនយក្របក់
េនះេទ កស់ន កំនុង្រកុមេរៀង ល់សប្ត ហ៍។ លកខិ មនករ្រសៃម៉គិតថ ៃថង មួយកូន្រសីរបស់នងនឹង
មនលទធភព ចូលេរៀនេនអនុវទិយល័យ។ នងដឹងថេពលេនះ កូន្រសីរបស់នងនឹង្រតូវករ្របក់ជេ្រចីន
ស្រមបប់ងៃ់ថ្ល ។ ប៉ុែន្តនងេជឿជក់ថក្តីសុបិនេនះនឹងក្ល យជករពិត្របសិនេបី នងកំណត់កនុងចិត្តថ
្រតូវេធ្វី ឱយបនេនះ។ 

5. ករពិភក ពីរៗនក ់េលកីទី១ (១០នទី) 

ចូរេរៀបចំ្រកុមជពីរៗនក់ េហយីសួរសំណួរខងេ្រកម និងផ្តល់េពល ៥នទី េដីមបឱីយ្រកុមពិភក ៖ 
 េតីេរឿង មួយែដលអនកចូលចិត្តជងេគ? េរឿងរបស់បុបផ  ឬេរឿងរបស់លកខិ ? េហតុអ្វី? 

ចូរេធ្វីករស្រមបស្រមួលឱយករពិភក មនករផុសផុល។ 
6. ករពិភក ពីរៗនក ់ជេលកីទី២ (១៥នទី) 

ចូរឱយស្លកឹេឈ ី(ឫដំុថម) តូចៗេទសមជិកមន កចំ់នួន ៣។ េហយីចូរពនយល់ដូចខងេ្រកម៖ 
េយងីមន ក់ៗ សុទធែតមនក្តីសុបិន ឬក្តី្រសៃមស្រមប់ផទ ល់ខ្លួនេយងី និង្រគួ រេយងី។ ជមួយៃដគូរបស់អនក ចូរ
េឆ្លីយនឹងសំណួរខងេ្រកម េហយី្របបេ់ទៃដគូរបស់អនកអំពីចេម្លីយេនះ។ អនកទងំអស់គន មនេពល ៥នទី 
េដីមបពិីភក ជមួយគន ។ 

 េតីអ្វីជក្តីសុបិន ឬក្តី្រសៃម ៣យ៉ង ែដលអនកធ្ល ប់គិតេដីមបអីនគតរកី យរបស់អនក?  

សូមេ្របីស្លកឹេឈមួីយសន្លឹក ឬដំុថមមួយដំុ តំ ងឱយក្តីសុបិនរបស់អនកមួយ។ 
ចូរទុកេពល ៥នទីឱយៃដគូេធ្វីករពិភក  េហយីរេដីរេមីលករពិភក  និង្រតូវធន ថសមជិកនីមួយៗកំពុង
ែតេរៀប បអំ់ពីក្តសុីបិន ២ ឬ៣ របស់េគ្របបគ់ន េទវញិេទមក។  
កនុង្រកុមធំ ចូរសួរេទពួកគតចំ់នួន ២េទ៣ នក់ និងផ្តល់ឱកសេដីមបឱីយពួកគតចូ់លរមួេឆ្លីយ៖ 

 េតីអនក ច្របប់ពីក្តីសុបិន ឬក្តី្រសៃម ៣យ៉ង អំពីអនគតរកី យរបស់ៃដគូពិភក របស់ខ្លួន?  

ចូរបង្ហ ញស្លកឹេឈមួីយសន្លឹក ស្រមបក់្តីសុបិនមួយរបស់ៃដគូរបស់អនក។  
ចូរនិយយេទ្រកុម៖ 
សូមអរគុណចំេពះករចូលរមួែចករែំលកក្តីសុបិនរបស់អនកទងំអស់គន ។ 



  
្របជុំេលើកទី៣៖ ករកំណត់េគលេ សន  ំ

40 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

7. ករេប្តជញ ចិត្ត (១៥នទី) 

ចូរអេញជ ីញសមជិកទងំអស់ឱយមកអងគុយជ្រកុមធំវញិ េហយីសួរថ៖ 
 េតីអនក្រតូវេធ្វីដូចេម្តច េដីមបឱីយក្តីសុបិនរបស់អនកក្ល យជករពិត? 

ចូរផ្តល់ឱកសដល់សមជិក ៤ េទ ៥ នក់ េដីមបចូីលរមួេឆ្លយី។ ចូរនិយយបូកសរុបដូចខងេ្រកម៖ 
មនវធីិ ្រស្តមួយចំនួនែដលេយងី ចេធ្វីបន េដីមបឱីយសេ្រមច មក្តីសុបិនរបស់េយងីដូចជ៖ 
 ្រគប្់រគង្របក់កកឱ់យបនល្អ 
 សន  ំ និង 
 ជួយគន េទវញិេទមក 

ចូរបែនថម៖  ករសន ្ំរបក់ គឺជវធីិមួយ េដីមបឱីយសេ្រមច មករក្តីសុបិនរបស់េយងី។ 

ចូរសួរ៖ 
 េតីអនក្រតូវសន ្ំរបក់ឱយបនចំនួនប៉ុនម នេដីមបសីេ្រមចកី្តសុបិនរបស់អនក? 

ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយមនលកខណៈផុសផុល និងឱយមនករ ងំចិត្តពីសមជិក្រកុមទងំអស់ថពួក
គតនឹ់ង្រតូវសន ្ំរបកឱ់យបននូវចំនួន មួយ េដីមបសីេ្រមចកី្ត្របថន របស់ពួកគត។់ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
្របជុំេលើកទី៣៖ ករកំណត់េគលេ សន  ំ

41 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 

ករចត់ ទិភពចំ យ 

េគលបំណង៖ េនចុងបញចប់ៃនេមេរៀេនះអនកចូលរមួទងំអស់នឹងបន៖ 
1. វភិគ្របេភទចំ យែដលមន្របេយជន ៍និងមិនចបំច់ 
2. ពិភក ពីមេធយបយែដល ចេធ្វីបនេដីមបបីេងកីន្របក់ចំណូល 
3. ពិភក ពីមេធយបយែដលគួរេធ្វីេដីមបី ចសន ្ំរបកប់ន 

រយៈេពល៖  ៧៥ នទី  

ករេរៀបច/ំសមភ រៈ៖ 
1. ន ច់េរឿងឱយបនយល់ពិ ្ត រមុនេពលបេ្រងៀន 
2. កតរូបភព 

 
ជំ នសកមមភព 

[វគគេនះតមកពីវគគេគលេ ៃនករសន ្ំរបករ់បស់សមជិក] 

1. និទនេរឿង (១០នទី) 

ចូរបង្ហ ញកតជលំ បល់ំេ យ ម ចេ់រឿងដូចតេទ៖ 
មីងភ បនេរៀបករ និងមនកូនពីរនក។់ គត់មនមុខរបរជអនក បំែន្ល និងផលិតក្រន្តក។ េនៃថងេនះគត់
បនេ្រកកពី្រពលឹម េរៀបចំ រេពល្រពឹកឱយកូន។ គតប់ន ប់លុយេដីមបឱីយដឹងថេនសល់ប៉ុនម ន េហយី
េឃញីមន ៤០០០ េរៀល។ គតប់នឱយ ៥០០ េរៀលេទកូនរបស់គតេ់ដីមបទិីញនំ េហយី ១០០០េរៀល េទៀត 
េដីមបបីងជូ់ន្រគូបេ្រងៀន។  

េពលកូនេចញេទ េរៀន គតក់េ៏ទសួនបែន្លេហយីេបះបែន្លមួយចំនួនយកេទលកេ់នឯផ រ។ គតយ់ក
លុយ ១០០០េរៀល មខ្លួន េហយី កទុ់ក ១៥០០េរៀល េទៀតេនកនុង្របអបែ់ដលទុកេនេ្រកមភួយ។ 
បនទ បម់កគត់កជិ៏ះម៉ូតូឌុបេទផ រ េហយីបនចំ យ ១០០០េរៀល ស្រមបៃ់ថ្លម៉ូតូឌុប។  

េនផ រ គត់លកប់ែន្លបន ៥០០០េរៀល និងក្រន្តកបន ៣០០០េរៀល។ គតប់នទិញអងករអស់ ៣០០០េរៀល 
្រតី ២០០០េរៀល  និង្រកូចឆម រ ៥០០េរៀល។ គត់ទិញេផ្ត េដីមបេីធ្វីក្រន្តកអស់ ១០០០េរៀល។ េនផ រគត់បន
ជួបមិត្តមន ក់ េហយីេគទងំពីរនក់បនេឃញី្រក ត់ល្អ ្អ តជេ្រចីន ពួកេគកត៏ៃថ្លេហយីទិញ្រក ត់េនះ
អស់ ១៥០០េរៀល កនុងេគលបំណងេដរសំពតស់្រមបកូ់ន្រសីគត។់ 

មីងភ មិនមនសល់លុយេទៀតេទ។ គត់បនខចីមិត្តគត់ ១០០០េរៀល េដីមបជិីតម៉ូតូ្រតឡបម់កផទះវញិ។ គត់
្របបមិ់ត្តគត់ថ គតម់នលុយេនឯផទះ េហយីសនយនឹងសងមិត្តគតវ់ញិេពលពួកេគជួបគន េនផទះ។ មិត្តគត់
បនយល់្រពមឱយខចី។ មផ្លូវ្រតឡបម់កផទះ មីងភ បនខចី ៥០០េរៀល ពីមិត្តមន កេ់ទៀតេដីមបទិីញទឹកហូប។ 
េពល្រតឡបម់កដល់ផទះ គតប់នដឹងថប្តីគតប់នយកលុយ ១៥00េរៀល េ្រកមភួយេទទិញបរជីក់េទ    
េហយី។ 



  
្របជុំេលើកទី៣៖ ករកំណត់េគលេ សន  ំ

42 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

មីងភមនភព នតឹងកនុង រមមណ៍។ គតមិ់នមនលុយផ្តល់ឱយកូនេទេរៀនេនៃថងែស្អកេទ។ គតក់្៏រតូវបង់ៃថ្ល
េភ្លីងេនៃថងែស្អកេនះែដរ។ គតច់បំនថគតរ់កលុយបន ៨០០០េរៀល ប៉ុែន្តគត់មិនចបស់ថលុយេនះអស់ 
េទ អស់េទ។ េលីសពីេនះ គតជំ់ពក់លុយមិត្តគត់ពីរនក់េទៀត។ 

ចូរសួរេទ្រកុម៖ 
 េតីមីងភមន រមមណ៍ដូចេម្តចនេពលចុងបញចប់ៃនេរឿងេនះ? 

[ចេម្លីយ ចមន៖ គត់មន រមមណ៍េខ ះអស់ពីខ្លួន គតមិ់នសបបយចិត្ត។ ] 

ចូរសួរេទ្រកុម៖ 
 េតីេហតុអ្វីបនមីងភ មន រមមណ៍យ៉ងដូេចន ះ? 

[ចេម្លីយ ចមន៖ 
 គតមិ់នមនលុយេទៀតេទ។ 
 គតច់យលុយែដលរកបនទងំអស់។ 
 គតប់នជំពកបំ់ណុល។ 
 គតមិ់នដឹងចបស់េទថលុយរបស់គត់បនេទ ខ្លះេទ។] 

 
2. ករែបងែចក ចំ យ និងចំណូល (១៥នទី) 

ចូរេរៀបចំសមជិក ជ្រកុមតូចៗែដលមនគន  ៣ឬ៤នក់ េហយីែចកកតមួយបចេ់ទ្រកុមនីមួយៗ។ 
ចូរេសនឱីយ្រកុមពិភក   និងទុកេពលឱយពួកគត់ ៣នទី៖ 

 េ យពិនិតយេមីលករចំ យរបស់មីងភ េតីអ្វីជករចំ យមន្របេយជន៍  និងអ្វីែដលជ
ចំ យមិនសូវមន្របេយជន៍? 

ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក ម្រកុមនីមួយៗឱយបនផុសផុល។ 
ចូរសួរ៖ 

 េតីអនកមនឧទហរណ៍អ្វីខ្លះេផ ងៗេទៀត អំពីករចំ យមន្របេយជន៍  និងចំ យមិនសូវមន
្របេយជន៍? 

ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក ម្រកុមនីមួយៗឱយបនផុសផុល។ 
3. ករេប្តជញ ចិត្ត (៥នទី) 

ចូរសួរ៖ 
 េតីអនកនឹងយកអ្វីែដលបនេរៀនសូ្រតៃថងេនះ េទអនុវត្តដូចេម្តចខ្លះ? 

ចូរស្រមបស្រមួលឱយមនចេម្លយីែដលជករេប្តជញ ចិត្តឱយបនផុសផុល។ 
 



  
្របជុំេលើកទី៣៖ ករកំណត់េគលេ សន  ំ

43 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

ចូរេធ្វីករបូកសរុបថ៖  ករចំ យទងំអស់មិនដូចគន េទ។ ករចំ យខ្លះសំខន់ជងចំ យេផ ងៗ    
េទៀត។ េយងីគួរគិតឱយបនចបស់ ស់ និងលិ្អតល្អន់មុននឹងចំ យេលីអ្វីែដលមិនសូវសំខន់ៗ  េធ្វីយ៉ងេនះ
េយងី ចសន ្ំរបក់ទុកបនខ្លះស្រមប់ករចំ យសំខន់ៗ  ឬបនទ នច់បំចេ់ផ ងេទៀតែដលនឹង ចេកីត
មនេឡងីេនៃថងខងមុខ។ 

[សំគល់៖ ករែបងែចក ទិភពចំ យជក ្ត សំខន់មួយ ស្រមប់ជួយេយងីឱយមន្របកស់ល់េដីមបសីន ំ
ទុកេ្របី្របស់ៃថងេ្រកយ។ ែតេដីមបី ចេធ្វីបនគឺត្រមូវឱយមនករែកែ្របទម្ល ប។់ ជេ្រមីសដច៍បំច់មួយ គឺករ
ចបេ់ផ្តីមសន កំនុងចំនួនតិច ែតជ្របច ំដូចជ ៥០០េរៀល កនុង១ៃថង ឬ ៥០០០េរៀល កនុង១សប្ត ហ៍។] 

4. ករបេងកនី្របកចំ់ណូល (១០នទី) 

ចូរសួរេទ្រកុមទងំមូលថ៖ 
 េតីមីងភ ចេធ្វីដូចេម្តចខ្លះេដីមបបីេងកីន្របកចំ់ណូល? 

ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយបនផុលផុស។ 
ចូរេរៀបចំសកិខ កមជ្រកុមតូចែដលមនគន ពីរៗនក ់រចួេសនសុីំឱយមនករពិភក នូវសំនួរខងេ្រកម៖ 

 ចំេពះខ្លួនអនកផទ ល់ េតី ចេធ្វីអ្វីខ្លះេដីមបបីេងកីន្របកចំ់ណូល? 

បនទ បម់ក ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយបនផុលផុស។ 

[សំគល់៖ ចំណូលបែនថម ចបនមកពីមុខរបរែដលមន្រ បរ់បស់សមជិក្រកុមមន ក់ៗ  ដូចជពួកេគ្រតូវផលិ
តក្រន្តកបែនថមេដីមបលីក់ឱយបនេ្រចីនជងមុន ឬករ បំែន្លបែនថមេដីមបកីត់បនថយករទិញពីខងេ្រក។ ពួកេគ
ផងែដរក៏ ចបេងកីន្របកេ់នសល់ មរយះករកតប់នថយករចំ យេទេលីករេ្របី្របស់្របចៃំថង ជំនួស
េ យករផលិតស្រមប់េ្របី្របស់ ឬហូបចុកេ យខ្លួនឯង ដូចជជី ស្លឹកៃ្រគ ទឹកហូប នំ ែដលផ្តល់សុខភពល្អ 
ជង ទំនិញែដលទិញពីេគ។] 

5. ករពិភក អំពី្របភព្របកចំ់ណូល (១០នទី) 

ចូរេរៀបចំអនកចូលរមួជៃដគូេដីមបពិីភក នូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 
 េតីអនកបនេធ្វីករកត់្រ ្របកចំ់ណូល និងករចំ យរបស់អនកេ យរេបៀបដូចេម្តច? 

ចូរពយយម្របមូលចេម្លីយឱយបនេ្រចីន  និងបូកសរុបចេម្លយីរបស់ពួកគត់ េហយី ចបែនថមនូវរេបៀបេផ ងៗ
េទៀត មបទពិេ ធន៍ែដលអនកមន។  
ចូរសួរេទ្រកុម៖ 

 េតីរ ងបុរសនិង្រស្តី អនក ច្រគប្់រគងចំណូល និងចំ យបន្របេសីរជង? 

ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយបនផុលផុស។ 
 



  
្របជុំេលើកទី៣៖ ករកំណត់េគលេ សន  ំ

44 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

6. ករ្រគប្់រគងចំណូល (១៥នទី) 

ចូរែបងែចកអនកចូលរមួជ្រកុមតូចៗែដលមនគន ពី ៣ឬ៤នក ់ េដីមបពិីភក នូវសំណួរខងេ្រកម និងទុកេពល
ឱយពួក គតពិ់ភក  (៥នទីកនុង១សំណួរ)៖ 

 េតីករ្រគប្់រគងចំណូល និងចំ យមនផល្របេយជនអ៍្វីខ្លះដល់អនក? 
 េតីអនកគិតថអនកនឹងជួបបញ្ហ អ្វីខ្លះកនុងករ្រគប្់រគងចំណូលនិងចំ យ? 

ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយបនផុលផុស បូកសរុបករពិភក  េហយីសួរេទ្រកុមទងំមូល៖ 

 េតី ចមនវធីិេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះេ យរេបៀប ខ្លះ? 

ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយបនផុលផុស។ 

[ស្រមបអ់នកស្រមបស្រមួល៖ 

ផល្របេយជនៃ៍នករកត្់រ ករចំណូលចំ យរមួមន៖ 
 អនកដឹងថ អនករកបន្របក់ចំណូលប៉ុនម ន និងចំ យអស់ប៉ុនម ន 
 អនក ចេធ្វីករ្រតួតពិនិតយេមីលករចំ យរបស់អនកយ៉ងេទៀងទត ់
 អនក ច្រគប្់រគងករចំ យរបស់អនកបន្របេសីរជងមុន ( ចមនគេ្រមងទុកជមុន) 
 អនក ចដឹងថ្របករ់បស់អនកបត់ ឬ្រតូវេគលួច] 

 
7. ករេប្តជញ ចិត្ត (៥នទី) 

ចូរសួរពួកគត់ដូចខងេ្រកម៖ 
 េតីអនកទងំអស់គន េធ្វីយ៉ង េដីមប្ីរគប់្រគងចំណូល និងចំ យរបស់អនកឱយបន្របេសីរជងមុន

េពល្រតឡបេ់ទផទះវញិ? 

ចូរសួរឱយមនចេម្លយីមួយចំនួន េហយីអរគុណចំេពះករចូលរមួរបស់ពួកគត់ ។ 
8. រលំកឹពីករសេ្រមចចិត្តរបស្់រកុមនិងបិទករ្របជំុ (៥នទី) 

ចូរសួរេទ្រកុម៖ 
 េតី្រកុមេយងីបនពិភក និងសេ្រមចអ្វីខ្លះពីមុនមក? 

ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយបនផុលផុស េដីមបឱីយ្របកដថសមជិ្រកុម ចរលំឹកអំពីករសេ្រមចចតិ្តែដល
្រកុមបនេធ្វកីន្លងមក។ 
 
 
 



  
្របជុំេលើកទី៣៖ ករកំណត់េគលេ សន  ំ

45 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

មុននឹងបញចប់ករ្របជំុ អនក្រតូវបូកសរុបនូវអ្វែីដលបនេរៀនសូ្រតកនុងវគគេនះ េ យផ្តល់ពត័ម៌នដល់អនកចូលរមួ
ថ៖ 
ឥឡូវ ករ្របជំុរបស់េយងីស្រមបៃ់ថងេនះនឹង្រតូវបញចប់ អរគុណស្រមបក់រចូលរមួយ៉ងសកមមនិងយកចិត្តទុក
ក។់ ស្រមបក់រ្របជំុេលីកេ្រកយ េយងីនឹងពិភក េទេលីករកំណតេ់គលេ របស់្រកុម វដ្តៃនករសន  ំ

និងចំនួនែដល្រតូវសន ។ំ េយងីនឹងចំ យេពលរមួគន ្របែហល ១េម៉ងនិង៥០នទី។ អនក្រតូវចងចថំ ល់
ករសេ្រមចចិត្តរបស់្រកុម ្រតូវែតកត្់រ ចូលកនុងែផនកបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម ែដលសថិតកនុងេសៀវេភបញជ ីកត់
្រ របស់្រកុម។  

សូមអរគុណដល់សមជិក្រកុមទងំអស់ និងជួបគន ម្តងេទៀតសប្ត ហ៍េ្រកយ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
្របជុំេលើកទី៤៖ ករកណំត់េគលេ និង្របក់សន រំបស្់រកុម 

46 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 
 
 
 
 

្របជុំេលើកទី៤៖ 
ករកំណត់េគលេ  និង្របកស់ន រំបស្់រកមុ 

 
 េគលេ របស់្រកុម 
 ករកំណត្់របកស់ន  ំ
 ករកំណត់ទុនមូលនិធិសងគមរបស់្រកុម 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
្របជុំេលើកទី៤៖ ករកណំត់េគលេ និង្របក់សន រំបស្់រកុម 

47 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 
េគលេ របស្់រកុម 

 

េគលបំណង៖ េនចុងបញចប់ៃនេមេរៀនេនះ អនកចូលរមួទងំអស់នឹងបន៖ 
1. ពិភក អំពី្រកុមសន  ំែដលទទួលបនេជគជយ័ និងមិនេជគជ័យ 
2. កំណតេ់គលេ ហរិញញវតថុ និងេគលេ សងគមរបស់្រកុមសន  ំ
3. បេងកីតេគលេ រមួស្រមប្់រកុមសន  ំ
4. កត្់រ ្រគបចំ់ណុចទងំអស់ៃនករសេ្រមចចិត្តរបស់្រកុម េនកនុងបទបញជ ៃផទកនុង 

រយៈេពល៖ ៣០នទី 

ករេរៀបច/ំសមភ រៈ៖ 
1. នេរឿងនិទនឱយបនយល់ចបស់ជមុន, ្រក សផទ ងំធំ, ហ្វតឺ 

 
ជំ នសកមមភព 

1. ករេធ្វកិីចច ្វ គមនដ៍លអ់នកចូលរមួ និងបង្ហ ញពីេគលបំណងៃនករ្របជំុេលកីេនះ (៣នទី) 

2. កររលំកឹពីកិចចពិភក ៃនករ្របជំុេលកីមុន (៥នទី) 

សូមសួរេទកនអ់នកចូលរមួជ្រកុមធំ និងទុកេពលឱយពួកគតេ់ឆ្លយីនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 
 េតីអនក ចេរៀប ប្់របបខ់ញុ ំបន ថេតីេយងីបនពិភក ពីអ្វីខ្លះកលពី្របជំុេលីកមុន? 

ចូរសេងខបចេម្លីយរបស់្រកុម និងបែនថមចំណុចេផ ងេទៀត ្របសនិេបីពួកគតមិ់ន ចេលកីេឡងី នូវចំណុចទងំ
អស់ ដូចែដលពួកគត់បនពិភក កលពី្របជំុេលកីមុន។ 
3. និទនេរឿង (២២ នទី) 

ចូរ្របបស់មជិកទងំអស់៖ 
ខញុ ំមកទីេនះគឺេដីមបជួីយអនកទងំអស់គន  កនុងករែកលម្អជីវភពឱយបនកនែ់ត្របេសីរ។ េដីមបេីធ្វីឱយមនកររកី 
ចេ្រមីនពិត្របកដ េយងីគួរែតេធ្វីយ៉ង ឱយ្រកុមសន រំបស់េយងីទទួលបនេជគជ័យ។ 

ចូរ ្ត បេ់រឿងរបស់្រកុមពីរ ែដលបនេកីតេឡងីមួយឆន មំកេហយី ដូចតេទ៖ 
្រកុមរបស់ មីងេម៉ ែដលឋតិេន្រសុកអងគជ័យ បនេធ្វីករសេ្រមចចិត្តថសមជិក្រកុមមន ក់ៗ  នឹង ក្់របកស់ន ំ
ចំនួន ៥០០០េរៀល េនេពល្របជំុម្តងៗ េនរដូវ ដុំះ និង ក្់របកស់ន ចំំនួន ១០០០០េរៀល េនរដូវ្របមូល
ផល។ មិនយូរប៉ុនម នពួកេគបនចបេ់ផ្តីមេ្របី្របស់ទុនែដលមនកនុង្រកុម េដីមបផី្តល់ជ្របកក់មចីដល់សមជិក

ែដល្រតូវករ។ េន ល់េពល្របជំុ បនទ បពី់សមជិកបន ក្់របកស់ន  ំ និងសង្របក់កមីច្រតឡបម់កវញិ
្របករ់បស់្រកុមេសទីរែតទងំអស់ ្រតូវបនឱយសមជិកេផ ងៗខចីបន្ត។ ពួកេគែតងែតពិភក យ៉ងេកបះកបយអំពី



  
្របជុំេលើកទី៤៖ ករកណំត់េគលេ និង្របក់សន រំបស្់រកុម 

48 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

េគលបំណងកមចី ចំនួនទឹក្របកក់មចី និងរេបៀបែដលសមជិក្រតូវសង្រតឡប់មកវញិ។ ពួកគតប់នេ្របី្របស់
្របកក់មចីេទបេងកីនសកមមភពរក្របកចំ់ណូលរបស់ពួកគត។់ ្រកុមបនទទួលករ្របកពី់្របកក់មចី ែដលរមួ
ចំែណកេធ្វីឱយេដីមទុន្រកុមមនករេកីនេឡងី។ ចំណូលែដលបនមក មរយៈករ្របក្់រតូវបនេ្របីស្រមប់ជ
្របកក់មចីរបស់្រកុម។ 

្រកុមពូ េសឿន ឋតិេន្រសុកជមួយគន   មិនបនេធ្វីករ្របជំុេទៀងទត់េទ។ សមជិកខ្លះបន ក្់របកស់ន  ំខ្លះ
េទៀតមិនបន ក្់របកស់ន  ំ។ ្របកមួ់យចំនួន េគបនឱយេទសមជិកដែដលៗ ពីរ ឬ បី នក់ ខចី កនុងេពល
្របជំុម្តងៗ។ ្របកែ់ដលេនសល់្រតូវបនហរិញញិករក ទុក។ េពលខ្លះអនកខីចមិនបនសង្របក់កមចី្រតឡបម់កវញិ
េទ ប៉ុែន្ត្រកុមេនែតបន្តឱយសមជិកខចីេទៀត ជពិេសសេនេពលែដលសមជិកេនះជអនកមនអំ ច។ ជ    
េរឿយៗ ្របក់្រតូវបនផ្តល់េទឱយអនកខងេ្រកខចីេ យេហតុផលបុគគលផទ ល់ខ្លួន។ ជបេណ្តី រៗសមជិកេនកនុង
្រកុម ចបេ់ផ្តីមអស់សងឃមឹ។ សមជិកភគេ្រចីនមិនបនចូលរមួ្របជំុ។ េនចុងឆន  ំ ្របកស់ន មំនេនសល់ែត 
បន្តិចបន្តួចប៉ុេ ្ណ ះ។ 

ចូរសួរេទសមជិកទងំអស់នូវសំណួរថ៖ 
 េតីមនេរឿងអ្វីេកីតេឡងីេនកនុង្រកុម មីងេម៉ និង ្រកុមពូ េសឿន? 

ចូរេធ្វីករស្រមបស្រមួលឱយមនចេម្លយីេ្រចីន និងពិភក ឱយមនលកខណៈផុលផុស កនុងរយៈេពល ៥នទី។ 
ចូរេសនឱីយអនកចូលរមួែបរេទរកៃដគូរបស់ខ្លួនេហយីេធ្វីករពិភក អំពីសំណួរខងេ្រកម៖ 

 េតី្រកុម មួយែដលអនកេពញចិត្ត? េហតុអ្វី? 

ចូរេធ្វីករស្រមបស្រមួលឱយមនចេម្លយីេ្រចីន និងពិភក ឱយមនលកខណៈផុលផុស កនុងរយៈេពល ៥នទី។ 
ចូរ្របបេ់ទអនកចូលរមួថ៖ 
ឥឡូវេនះេយងីនឹងនគំន ពិភក  និងសេ្រមចអំពីេគលេ របស់្រកុមេយងី។ 

ចូរសួរេទអនកចូលរមួនូវសំណួរខងេ្រកម៖ 
 េហតុអ្វីបនជអនកទងំអស់គន ចងប់េងកីត្រកុមសន េំនះ? 
 េតី្រកុមរបស់េយងីមនេគលេ អ្វីខ្លះ? 
 េតីអនកចងឱ់យ្រកុមរបស់អនកមន្របកស់ន បំ៉ុនម នកនុងរយៈេពលមួយឆន ?ំ 

ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយមនលកខណៈផុលផុស និងកត្់រ ចេម្លយីរបស់អនកចូលរមួេនេលី ្រក សផទ ងំ
ធំ។ ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក បែនថមេដីមបកំីណតឱ់យេឃញីថេគលេ មួយ ជេគលេ ហរិញញវតថុ និង
មួយ ជេគលេ សងគម េ យពនយល់ដល់អនកចូលរមួឱយយល់ចបស់ អំពីអ្វីជ េគលេ ហរិញញវតថុ និងអី្វជ
េគលេ សងគម។ 
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[កំណតស់ំគល់ស្រមបអ់នកស្រមបស្រមួល៖   

េគលេ ហរិញញវតថុ គឺជចំនួនទឹក្របកែ់ដល្រកុមមនែផនករសន ឱំយបន េដីមបសីេ្រមចនូវក្តីបង៉្របថន រមួរបស់
្រកុម។ ឧទហរណ៍ដូចជ ្រកុមបនសេ្រមចថ មិនមនសមជិក មន កខ់ចីបុលពីឈមួញ ឬពីខងេ្រក្រកុមេដីមបី
ទិញជី ្រគបពូ់ជ បូមទឹក និង ជួលកមមករេដីមបេីធ្វីែ្រស េនកនុងឆន ទីំ៤ៃនករសន ។ំ ដូេចនះ្រកុមមនែផនករសន ំ
ឱយបន ៥ នេរៀល កនុងរយៈេពលពីរឆន ដំំបូង។ 

េគលេ សងគមគឺជសកមមភពរមួគន របស់្រកុមេដីមបជួីយេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមេនកនុងសហគមន៍ ែដលជ
បញ្ហ សំខន់ េហយី្រកុម ចមនលទធភពេធ្វីបន េពលមនករពិភក គន ជ្រកុម និង្របកន់ជំហររក
្របេយជនរ៍មួ។ កររមួចំែណករបស់្រកុម ចជ្របក់ ឬជសមភ រៈេផ ងៗ។ ឧទហរណ៍ ្រកុមបនកំនតេ់ឃញី
ថបញ្ហ កុមរមិនបនចូលេរៀនេនកនុងភូមិ គឺប ្ត លមកពី្រគួ ររបស់កុមរភគេ្រចីនមិនមនលុយឱយកូន
យកេទេរៀន។ ្រកុមមនែផនកររកដំេ ះ្រ យ ស្រមបកុ់មរ ៥នក់ កនុងមួយឆន  ំស្រមបពី់រឆន ដំំបូងរបស់
្រកុម។ ] 

(ចំ ៖ំ ្រតូវ្របកដថេលខកត្់រ ករសេ្រមចចិត្តរបស់្រកុមេទកនុងចំណុចទី៧ ៃនបទបញជ ៃផទកនុង្រកុម។) 
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ករកំណត់្របក់សន  ំ
 

េគលបំណង៖ 
េនចុងបញចប់ៃនេមេរៀនេនះ អនកចូលរមួទងំអស់នឹងបន៖ 

1. យល់ដឹងអំពីលំនៃំន្របក់ចំណូល មរដូវកល 
2. ពិភក អំពីផល្របេយជនៃ៍នករផ រភជ ប់ករសន ្ំរបក់េទនឹងលំហូរ្របកចំ់ណូល 
3. សេ្រមចចិត្តអំពីលំនដំល៏្អបំផុតៃនករសន ្ំរបកស់្រមប់្រកុមរបស់ពួកេគ និង្របកែ់ដលេគ្រតូវសន ំ

កនុង្រកុមម្តងៗ 
4. កត្់រ ករសេ្រមចចិត្តរបស់្រកុមេនកនុងបទបញជ ៃផទកនុង 

រយៈេពល៖ ៧៥នទី 

ករេរៀបច/ំសមភ រៈ៖ 
1. បេ្រងៀបដីឱយេសមី េហយីយកេឈ ីឬ វតថុេផ ងេទៀតមកគូរ ្រក សផទ ងំធំ ហ្វតឺ 

 
ជំ នសកមមភព 

[សំគល់៖ វគគេនះបន្តមកពីវគគេគលេ របស់្រកុម] 

1. ករយលដឹ់ងពីលនំៃំន្របកចំ់ណូល មរដូវកល (១៥នទី) 

ចូរសួរេទអនកចូលរមួ៖ 
 េតីេន្របេទសកមពុជមនរដូវកលចំនួនប៉ុនម ន? េតីរដូវេនះជរដូវអ្វី? េតីជរដូវបនទ ប់ជរដូវអ្វី? 

ចូរឱយអនកចូលរមួេឆ្លយីចំនួនរដូវកលេទ ម ថ នភពជកែ់ស្តងៃនតំបនែ់ដលពួកគតរ់ស់េន។ 
ចូរេសនអីនកសម័្រគចិត្តមន ក់ េឡងីគូររង្វងមួ់យេនេលី្រក សផទ ងំធំ តំ ងឱយរដូវកលេន្របេទសកមពុជ េហយី
ឱយគត់គូសេ្រជៀករង្វងែ់ដលតំ ងឱយរដូវនីមួយៗ។ ចូរេធ្វីយ៉ង ឱយអនកចូលរមួទងំអស់ ចេមីលេឃញី
គំនូសេនះចបស់ទងំអស់គន ។ 
ចូរេសនអីនកចូលរមួឱយរកគន ជៃដគូ េដីមបពិីភក នូវសំណួរដូចខងេ្រកម និងទុកេពលឱយពួកគត់ ៥ នទី េដីមបី
ពិភក ៖ 

 េតីរដូវ  អនករកបន្របក់ចំណូលេ្រចីនជងេគ េហយីរដូវ ែដលអនករកមិនសូវបន? េហតុអ្វី? 

ចូរេសនអីនកសម័្រគចិត្តមន ក់ េដីមបបីង្ហ ញនូវសក្ត នុពល្របកចំ់ណូល មចេ្រមៀករង្វងនី់មួយៗ េ យ កវ់តថុតូចៗ 
ដូចជ ដំុថម េនកនុងចេ្រមៀករង្វងេ់ យដំុថម១ដំុ តំ ងឱយរដូវកលែដល េគ ចរក្របកប់នតិចបំផុត េហយីដំុ
ថមចំនួន៥ដំុ បង្ហ ញអំពីរដូវែដលេគ ចរក្របក់បនេ្រចីនបំផុត។ សក្ត នុពលៃន្របកចំ់ណូលេនរដូវេផ ងៗ
េទៀត ច្រតូវបនបង្ហ ញ មរយៈករ ក់ដំុថម ២ដំុ ៣ដំុ ឬ ៤ដំុ។ 
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ចូរទុកេពលឱយពួកគត់ ១០នទី េដីមបពិីភក េហយីបង្ហ ញពីករយល់្រពមរបស់្រកុម ចំេពះករេ្របវីតថុ 
តំ ងេនះ។ 
2. ែបងែចកអនកចូលរមួជគូៗ និងករពិភក  (១៥នទី) 

ចូរសួរេទអនកចូលរមួ៖ 
 េតី្របកចំ់ណូលរបស់អនកមនមកពី្របភព ខ្លះ? 
 េតីនរ រកចំណូលបនេ្រចីនជងេគ (អនកឬប្តីរបស់អនក)? េហតុអ្វី? 

ចូរេសនឱីយអនកចូលរមួ ២េទ៣នក ់ែចករែំលកករពិភក របស់ពួកគតដ់ល់្រកុមធំកនុង រយៈេពល៥នទ។ី 
បន្តពីករពិភក ខងេលី ចូរសួរេទអនកចូលរមួ និងស្រមបស្រមួលករពិភក កនុងរយៈេពល៥នទី៖ 

 េតី្របភពចំណូល មួយែដលមិនេទៀងទត?់ េហតុអ្វី? 

សេងខបករចូលរមួចេម្លីយរបស់សមជិក េហយីសួរបន្ត (៥នទី)៖ 
 េនេពលអនកទទួល្របក់ចំណូលបនេ្រចីនម្តងមក ល េតីអនកមនែផនករដូចេម្តចេដីមបេី្របី្របស់

ស្រមបបំ់េពញត្រមូវកររយៈេពលមួយឆន ?ំ 

ចូរសេងខបជូន្រកុម៖ 
ជករ្របៃព ស់េនេពលបនទទួល្របកចំ់ណូលេ្រចីនេនេពល មួយ។ ជករសំខនក់នុងករ
ពិចរ រកវធីិននស្រមបេ់្របី្របស់្របកេ់នះ េ យ្របុង្របយត័ន កនុងករសងបំណុល និងករេ ះ្រ យ
ភពចបំចេ់ផ ងៗ េហយីសន ទុំកមួយចំនួន មែផនករ េដីមបបំីេពញករចំ យសំខន់ៗ ែដលនឹង ច
េកីតមនេឡងីនេពលអនគត។ 

3. អតថ្របេយជនៃ៍នករផ រភជ បក់រសន ្ំរបកេ់ទនឹងលហូំរ្របកចំ់ណូល (១០នទី) 

ចូរេរៀបចំសមជិក្រកុម ជ្រកុមតូចៗែដលមនគន ពី ៣ េទ៤នក់ េហយីសួរសំណួរដូចខងេ្រកម េ យផ្តល់
េពល៥ នទីេដីមបឱីយពួកេគពិភក ៖ 

 េតី្របកចំ់ណូលខុសគន េទ មរដូវកល មនផលប៉ះពល់ដូចេម្តចខ្លះចំេពះលទធភពៃនករសន ំ
្របក?់ 

ចូរបូកសរុបករពភិក េទ មចេម្លយីរបស់អនកចូលរមួ។ 
4. ករេធ្វកីរេប្តជញ ចិត្ត (៥នទី) 

សួរេទ្រកុមធំ៖ 
 េតីអនកនឹងសន ្ំរបក់យ៉ងដូចេម្តចេនរដូវកលែដលអនករក្របកប់នេ្រចីន និងេនរដូវកលែដលអនក

រក្របកប់នតិច? 

ចូរសួរេទ្រកុមឱយមនករេប្តជញ ចិត្ត។ 



  
្របជុំេលើកទី៤៖ ករកណំត់េគលេ និង្របក់សន រំបស្់រកុម 

52 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

[ចេម្លីយ ចជ៖ សមជិក្រកុមនឹងសន ្ំរបកេ់្រចីនេនរដូវកលែដលពួកគត់រក្របកចំ់ណូលបនេ្រចីន និង
សន តិំចេនរដូវកលែដលពួកគត់រក្របកចំ់ណូលបនតិច។] 

5. ករកំណតចំ់នួនទឹក្របកស់ន  ំ(រយៈេពល ១០នទី) 

ចូរេធ្វីករែណនដំល់្រកុមថ៖ 
ឥឡូវអនកទងំអស់គន នឹង្រតូវសេ្រមចពីចំនួនទឹក្របកែ់ដលអនកចងស់ន េំរៀង ល់សប្ត ហ៍។ សមជិកទងំអស់ 
ចេធ្វីករសន ំ មករសម័្រគចិត្ត ប៉ុែន្ត្រតូវេធ្វីករឯកភពគន េដីមបកំីណតចំ់នួនតិចបំផុត និងចំនួនេ្រចីនបំផុត 

ែដល្រតូវ ក់សន េំរៀង ល់ករ្របជំុ្របចសំប្ត ហ៍។ ្របសិនេបីអនកចង់ ក្់របកស់ន ឱំយបនេ្រចីន អនក ច ក់
្របកស់ន បំន្រតឹមែត ៥ដង េ្រចីនជងចំនួនតិចបំផុតែដល្រកុមអនកបនកំណតែ់តប៉ុេ ្ណ ះ។ េដីមបី ច
កំណតថ់សមជិកមន ក់ៗ ចងស់ន បំ៉ុនម នេនេរៀង ល់សប្ត ហ៍ អនកទងំអស់គន  គួរែតគិតដល់កី្តសៃ្រមផទ ល់ខ្លួន
ែដលអនកបនពិភក កលពី្របជំុេលីកមុន។ 

ែបងែចកសមជិកទងំអស់ជ ៣្រកុមតូច េហយីេសនីឱយពួកគតពិ់ភក នូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 
 េតីអនកគិតថ អនកគួរ ក្់របកស់ន តិំចបំផុតចំនួនប៉ុនម នេនេរៀង ល់សប្ត ហ៍? េហតុអ្វី? 

េសនឱីយតំ ង្រកុមតូចេឡងីមកផ្តល់ចំេលីយរបស់ពួកេគដល់្រកុមធំ។ 
េសនឱីយសមជិកសេ្រមចចិត្តេលចំីនួន្របក់សន តិំចបំផុត មរយៈករេបះេឆន ត េ យេលីកៃដ។ មន ក់ៗ ច
េលកីៃដបនែតម្តងគតក់នុងករេបះេឆន តេនះ។ 

 េតីអនក គិតថ ្រកុមេយងី្រតូវសន យ៉ំងតិច ស់ចំនួន................កនុងមួយសប្ត ហ៍ (ជំេរសីទី១) 
 េតីអនក គិតថ ្រកុមេយងី្រតូវសន យ៉ំងតិច ស់ចំនួន................កនុងមួយសប្ត ហ៍ (ជំេរសីទី២) 
 េតីអនក គិតថ ្រកុមេយងី្រតូវសន យ៉ំងតិច ស់ចំនួន................កនុងមួយសប្ត ហ៍ (ជំេរសីទី៣) 

បនទ បម់កេសនីឱយ្របធន្រកុម្របកសលទធផលែដល្រកុមបនសេ្រមចចិត្តេ្រជីសេរសី។ ្របធន្រកុមគួរែត្របកស
ថ៖ 

[ចំនួន្របក់សន តិំចបំផុតែដល្រកុមេយងី្រតូវ កស់ន េំនេរៀង ល់សប្ត ហ៍គឺ...................................េហយី
ចំនួន្របកស់ន េំ្រចីនបំផុតគឺ................................។ ្រកុមមិនអនុញញ ត្តិឱយសមជិក មន ក់ ច ក្់របក់
សន េំ្រចីនជងចំនួនែដលបនកំណតេ់នះេឡយី ]។ 

េសនេីលខធិករកត្់រ នូវជេ្រមីសែដលបនសេ្រមចចូលេទកនុងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម្រតងចំ់ណុចទី៩។  
េសនឱីយ សមជិកមន ក់ ននូវចំណុចែដលបនកត់្រ អមបញ់មិុញេនះ។ 
សូមអបអរ ទរ! 
 
 
 



  
្របជុំេលើកទី៤៖ ករកណំត់េគលេ និង្របក់សន រំបស្់រកុម 

53 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

6. ករផកពិនយ័ចំេពះអនកមិនបនសន ្ំរបក ់(រយៈេពល១០នទី) 

ចូរពនយល់ដល់្រកុមថ៖ 
េដីមបជួីយឱយទុនរបស់្រកុមេកីនេឡងីជបន្តបនទ ប ់ សមជិក្រកុម្រតូវ ក្់របកស់ន ឱំយបនេទៀងទត ់ ជេរៀង
ល់សប្ត ហ៍ និង ក់្របកស់ន យ៉ំងេ ច ស់េន្រតឹមចំនួនតិចបំផុតែដលបនកំណត។់ ្រកុម្រតូវមន
វធិនករតឹងរងឹ មួយេដីមបឱីយសមជិក្រកុមេគរពបននូវកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន ដូចជករផកពិន័យកនុង 
ករណីែដលសមជិកមិនបន ក្់របកស់ន ំ មចំនួនែដលបន្រពមេ្រពៀងគន ។ 

េសនឱីយ្របធន្រកុមដឹកនសំមជិក្រកុមសេ្រមចេល្ីរបក់ពិនយ័ចំេពះសមជិកមិនបន ក្់របក់សន ។ំ 
ចូរសួរសំណួរខងេ្រកមដល់្រកុម៖ 

 េតី្រកុមគួរមនវធិនករយ៉ង េនេពលែដលមនសមជិក មន ក់មិនបន ក្់របកស់ន ?ំ 

ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយបនផុសផុល និងេធ្វីយ៉ង ឱយមនករសេ្រមចចិត្តពី្រកុមថនឹង ្រតូវផក
ពិនយ័ និងចំនួន្របក់ែដល្រតូវផកពិនយ័។ កនុងករណីែដលមនចេម្លីយេផ ងគន  សូមស្រមបស្រមួលឱយមនករ
សេ្រមចេ យករេបះេឆន ត មរយៈករេលកីៃដ។ 
េសនឱីយេលខធិកកត្់រ ទុកនូវករពិនយ័ែដលបនសេ្រមចនូវម្រ ទី ៩ េនកនុងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម។ 

7. ករកំណតរ់យៈេពលៃនវដ្ត (រយៈេពល១០នទី) 

ចូរពនយល់ដល់្រកុម៖ 
ជធមម ្រកុម ចសេ្រមចចិត្តេធ្វីករែបងែចកទុនែដល្រកុមសន  ំ និងរកចំណូលបន ឱយេទសមជិកទងំអស់
វញិេនេពលែដលសមជិកទងំអស់្រតូវករបំផុត។ រយៈេពលែដល្រកុមចបេ់ផ្តីមសន  ំរហូតដល់េពលែបងែចក
្របកវ់ញិេ  ថ វដ្តៃនករសន ។ំ ស្រមបជ់េ្រមីស និងរេបៀបៃនករែបងែចកទុន ខញុ ំនឹងនអំនកទងំអស់គន
ពិភក េនករ្របជុំបណ្តុ ះប ្ត លទី៧។ 

ចូរសួរេទ្រកុម៖ 
 េតីេនេពល ្រកុមនឹងេធ្វីករែបងែចក្របកស់ន ឱំយដល់សមជិកទងំអស់វញិ? 

ស្រមបស្រមួលឱយមនករសេ្រមចចិត្តកនុង្រកុម ្របសនិេបីចបំច់ ចេ្របីវធីិេបះេឆន តេដីមបសីេ្រមច។ 
ចូរេសនឱីយេលខធិករកត្់រ ករសេ្រមចចិត្តេនះេទកនុងបទបញជ ៃផទកនុងេន្រតងចំ់ណុចទី១២។ 
 

 
 
 
 



  
្របជុំេលើកទី៤៖ ករកណំត់េគលេ និង្របក់សន រំបស្់រកុម 

54 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 

ករកំណត់ទុនមូលនិធិសងគមរបស្់រកមុ 
 

េគលបំណង៖ 
េនចុងបញជ ប់ៃនវគគេនះ អនកចូលរមួទងំអស់នឹងបន៖ 

1. កំណតពី់េគលេ សងគមរបស់្រកុម   
2. ្រពមេ្រពៀងឱយមនមូលនិធិសងគម្រកុម និងកំណត់ករេ្របី្របស់ 

រយះេពល៖ ៤៥ នទី 

ករេរៀបច/ំសមភ រៈ៖ 

1. ្រក សផទ ងំធំ និង ហ្វតឺ 

 
ជំ នសកមមភព 

1. ករកំណតេ់គលេ សងគមរបស្់រកុម (២០នទ)ី 

ពនយល់ពីេគលបំណងេនះេទដល់្រកុមៈ 
អនក្របែហលជចងចថំកលពីកិចច្របជំុេលីកមុន េយងីបនពិភក អំពីអតថ្របេយជនមួ៍យកនុងចំេ ម អតថ
្របេយជនមួ៍យចំនួនែដលេយងីនឹងទទួលបនបនទ បពី់ក្ល យជសមជិក្រកុមសន ្ំរបកេ់ដីមបផី្ល ស់ប្តូរ គឺករ
ជួយគ្ំរទគន េទវញិេទមកកនុង្រកុម និងកនុងសហគមន ៍ែដលេ ថ “េគលេ សងគមរបស់្រកុម” ែដលនឹងផ្តល់
គុណសមបត្តិមួយចំនួនដល់សមជិក្រកុមសន  ំនិង អនកេផ ងៗេទៀតកនុងសហគមន។៍ 

ជ្រកុមចូរេធ្វីករគិតពីបទពិេ ធនែ៍ដលអនកធ្ល ប់បនរមួគន ជួយដល់សកមមភពសងគមដូចជេពលមននរ
មន កជួ់ប្របទះបញ្ហ ធងនធ់ងរ ឬកឋ៏តិកនុង ថ នភពលំបក។ ចូរេ្របសីំណួរខងេ្រកម េដីមបដឹីកនកិំចចពិភក     
(រយៈេពល ៥នទី)៖ 

 េតីបញ្ហ ្របឈម ឬករលំបកអ្វីខ្លះែដលសមជិក្រកុមែតងែតជួប្របទះ?  
ចូរស្រមបស្រមួលឱយមនករពិភក លកខណៈផុលផុស បនទ បម់ក្របមូលចេម្លីយទងំអស់ពីសមជិក េហយី
បន្តសួរសំណួរដូចខងេ្រកម (រយៈេពល ៥នទី)៖ 

 ្របសិនេបីសមជិក្រកុម មន កជួ់ប្របទះេ្រគះ សននទងំេនះ េតី្រកុមអនកចង់ជួយគតែ់ដរឬេទ? េបី
អនកមនបំណងចងជួ់យ េតី្រកុមអនកនឹងជួយគត់េ យរេបៀប ? 

ចូរស្រមបស្រមួលឱយមនករពិភក លកខណៈផុលផុស និងបូកសរុបករពិភក ។ 
 

 



  
្របជុំេលើកទី៤៖ ករកណំត់េគលេ និង្របក់សន រំបស្់រកុម 

55 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

កំណតស់មគ លស់្រមបអ់នកស្រមបស្រមួល៖ 
[េគលេ សងគមជសកមមភព្រកុម ែដលបេងកីតេឡងីេដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមចំបងៗចំេពះ
សមជិក្រកុម និងេនកនុងសហគមន៍ែដល្រកុម ចមនលទ្ឋភពេធ្វីបន េ យ្របកន់ជំហរ
្របេយជនរ៍មួ។ កររមួចំែណករបស់្រកុម ចជ្របក់ ឬជសមភ រៈេផ ងៗ។ ឧទហរណ៍៖ ្រកុមបន
កំណតថ់ បញ្ហ កុមរមិនបនេទេរៀនកនុងភូមិគឺប ្ត លមកពី្រគួ រកុមរភគេ្រចីនមិនមន្របក់
្រគប្់រគនក់នុងករបញជូ នពួកេគេទេរៀន។ ្រកុមមនែផនកររកដំេ ះ្រ យជួយដល់កុមរចំនួន ៥
នក ់កនុងមួយឆន ។ំ] 

េដីមបែីស្វងរកមេធយបយកនុងករជួយគ្ំរទសមជិក្រកុមនិងសហគមនេ៍ពលជួបបញ្ហ លំបកេផ ងៗ អនក
ស្រមបស្រមួល្រតូវដឹកនកំរពិភក េ យមនកិចចពិភក ជ្រកុមធំេដីមបកំីណតម់ឱយមន “មូលនិធិសងគម
្រកុម” េ យពិភក រនូវសំណួរដូចខងេ្រកម (រយៈេពល ១០នទី)៖ 

 េតី្រកុមរបស់េយងីគួរបេងកីតឱយមនមូនិធិសងគមស្រមប់ជួយគ្ំរទសមជិកេពលជួបករលំបក/េ្រគះ
សននឬេទ? 

 េបីចង ់ េតីសមជិកមន ក់ៗ គួរចូលរមួបរចិច ក្របក់ចំនួនប៉ុនម នស្រមបមូ់លនិធិសងគមរបស់្រកុមេរៀង ល់
ករ្របជំុម្តងៗ? 

ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយមនលកខណៈផុលផុស និងេសនឱីយមនករឯកភពចំនួនទឹក្របកែ់ដល
សមជិកមន ក់នឹង្រតូវបរចិច កស្រមបមូ់លនិធិសងគម្រកុម។ 
បនទ បម់កេសនីឱយ្របធន្រកុម្របកសលទធផលែដល្រកុមបនសេ្រមចចិត្តេ្រជីសេរសី។ ្របធន្រកុមគួរែត្របកស
ថ៖ 

[សមជិក្រកុមនឹងបរចិច ក្របកចំ់នួន...............................កនុងមន ក ់ ស្រមបមូ់លនិធិសងគមរបស់្រកុម េហយី
និង្រតូវបង្់របកចូ់លមូលនិធិសងគមេនះេនេរៀង ល់េពល្រកុម្របជំុសន ្ំរបក់]។ 

េសនេីលខធិករកត្់រ នូវជេ្រមីសែដលបនសេ្រមចចូលេទកនុងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម្រតងចំ់ណុចទី ១០។  
សូមអបអរ ទរ! 

2. កំណតក់រេ្រប្ីរបសមូ់លនិធិសងគម (១៥នទី) 

ពនយល់សមជិក្រកុម៖ 
េយងីេទីបបនកំណតអំ់ពីបញ្ហ ទិភពមួយចំនួនរបស់្រកុមេយងីេដីមបជួីយដល់សមជិក្រកុម និងសកមមភព
សងគមេផ ងៗ។ ឥឡូវេនះេយងីនឹងនគំន ពិភក គន អំពីេគលករណ៍មួយចំនួនេដីមបគី្ំរទដល់បញ្ហ ទងំេនះ។ 

ចូរស្រមបស្រមួលឱយមនករពិភក ្រកុមធំ េ យពិភក នូវសំណួរដូចខងេ្រកម (រយៈេពល ១០នទី)៖ 
 េតី្រកុមនឹងេ្របីមូលនិធិសងគមេដីមបជួីយដល់សមជិក្រកុមេពលជួបបញ្ហ លំបកកនុងលកខខណ័្ឌ អ្វីខ្លះ? 

េហយីកនុងចំនួនទឹក្របកប់៉ុនម ន? 

 



  
្របជុំេលើកទី៤៖ ករកណំត់េគលេ និង្របក់សន រំបស្់រកុម 

56 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

ករេ្របី្របស់មូលនិធិសងគម្រកុម៖ 

ល.រ បរយិយ ចំនួនទឹក្របក់នឹង្រតូវទទួលបន 
1 សមជិកឬ្រកុម្រគួ រមនជមងឺ្រតូវសំ កេពទយ  
2 សមជិកឬ្រកុម្រគួ រទទួលរងេ្រគះថន កច់ ចរណ៍  
3 សមជិកឬ្រកុម្រគួ រទទួលមរណៈភព  
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 
េសនេីលខធិករកត្់រ ករស្រមចចិត្តរបស់កនុងចូលកនុងបទបញជ ៃផទកនុង្រកុម េនចំណុចទី ១០។ 

 
សមគ លស់្រមបអ់នកស្រមបស្រមួល៖ 
[កនុងករណីមូលនិធិសងគម្រកុមេនសល់េរៀង ល់ចុងឆន  ំ ្រកុមមិន្រតូវែបងែចកទុនេនះេទឱយសមជិក
វញិេទេនេពលបិទវគគ។ ទុនេនះ្រតូវរក ទុកបន្តេទឆន បំនទ បេ់ទៀត េហយីេ្របី្របស់បនែតេទ មអ្វី
ែដល្រកុមបន្រពមេ្រពៀងគន ។]  

 
3. ករេប្តជញ ចិត្ត (រយៈេពល ៥នទី) 

ចូរសួរពួកគត់ដូចខងេ្រកម៖ 
 េតីអនកទងំអស់គន នឹងអនុវត្ត មអ្វីែដលេយងីបនេរៀនៃថងេនះឬ? 

ចូរសួរឱយមនចេម្លយីមួយចំនួន េហយីអរគុណចំេពះករចូលរមួរបស់ពួកគត។់ 
4. រលំកឹពីករសេ្រមចចិត្តរបស្់រកុមែដលបនេធ្វកីន្លងមក (៥នទី) 

ចូរសួរេទ្រកុម៖ 
 េតី្រកុមេយងីបនពិភក  និងសេ្រមចអ្វីខ្លះពីមុនមក? 

រលំកឹករសេ្រមចចិត្តែដល្រកុមបនេធ្វី និងបពច ប់ករ្របជំុ ្រពមទងំបញជ កពី់ករជួប្របជំុេនសប្ត ហ៍េ្រកយ៖ 
ស្រមប់ករ្របជំុេលីកេ្រកយ េយងីនឹងេរៀនអំពីរេបៀបកត្់រ បញជ ី ន ម េហយីអនកទងំអស់គន ក៏ ចចបេ់ផ្តីម 
សន ្ំរបកផ់ងែដរ។ 

សូមអរគុណដល់សមជិក្រកុមទងំអស់ ! 



  
្របជុំេលើកទី៦៖ េគលករណ៍ផ្តល្់របកក់មច ី

57 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 
 
 
 
 

្របជុំេលើកទី៥៖ បញជកីត្់រ របស្់រកុម 
 

 អនុវត្តបំេពញបញជ ីកត្់រ  
 ករសន ្ំរបកេ់លីកទីមយួ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
្របជុំេលើកទី៦៖ េគលករណ៍ផ្តល្់របកក់មច ី

58 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 

ករបំេពញបញជកីត់្រ ្រកុម 
 

េគលបំណង៖ 
េនចុងបញចប់ៃនវគគេនះ អនកចូលរមួទងំអស់នឹងបន៖ 

1. េចះបំេពញបញជ ីកត្់រ របស់្រកុម 
2. េចះអំពីរេបៀបេ្របី្របស់បញជ ីកត្់រ  
3. ចបេ់ផ្តីម ក់្របកស់ន េំលីកទីមួយ 

រយៈេពល៖ ៨៥ នទី 

ករេរៀបច/ំសមភ រៈ៖ 
1. ទ្រមងប់ញជ ីកត់្រ ទងំបីែផនក (ទំហ ំA4 និង្រក សផទ ងំធំ) 
2. ករែណនសំ្រមប្់របតិបត្តិករហរិញញវតថុ 

 
ជំ នសកមមភព 

1. កិចច ្វ គមន ៍(៥ នទី) 

អនកស្រមបស្រមួល្រតូវេធ្វកិីចច ្វ គមនដ៍ល់អនកចូលរមួ និងេធី្វករបង្ហ ញអំពីេគលបំណងៃនករ្របជំុបណ្តុ ះ    
បណ្ត លេលកីេនះ។  
2. ករចុះវត្តមន (៥នទី) 

ចូរ្របបេ់ទ្រកុមថ៖ 
េលខធិករនឹងេធ្វីករកត្់រ វត្តមនសមជិក្រកុមែដលបនចូលរមួ្របជំុេនៃថងេនះ។ សូមអនកទងំអស់គន េលីក
ៃដេឡងីេហយីនិយយខ្ល ងំៗថ “មក” េនេពលបនឮេលខេ េឈម ះរបស់អនក។ 

េសនឱីយេលខធិករកត់្រ វត្តមនសមជិកេទកនុងសន្លឹកបញជ ីវត្តមន ្របកស់ន  ំនិង្របកផ់កពិន័យ ៃនបញជ ីកត់
្រ របស់្រកុម។ អនកស្រមបស្រមួល្រតូវជួយពិនិតយេមីលេលខធិករកនុងករសរេសរេឈម ះ និងបំេពញវត្តមន
របស់សមជិកទងំអស់កនុងបញជ ី។ 
ករណីមនអវត្តមនរបស់សមជិក្រកុម សូមសួរេទកនអ់នកចូលរមួជ្រកុមធំ និងទុកេពលឱយពួកគត់េឆ្លយី
សំណួរដូចខងេ្រកម៖ 

 េតី្រកុមនឹងេធ្វីដូចេម្តចចំេពះអនកែដលមិនបនចូលរមួ្របជំុេនៃថងេនះ? 

ចូរស្រមបស្រមួលឱយមនកររលំកឹពីបទបញជ ៃផទកនុងែដលបនកំណត់ពកព់ន័ធនឹងករផកពិនយ័ចំេពះសមជិក
ែដលមិនបនចូលរមួ្របជំុ។ េសនឱីយសមជិកកតចំ់ សំ្រមប់ករផកពិនយ័េនេពល្របជំុេលកីេ្រកយ។ 
សូមេសនឱីយ្របធនមនមតិសំេណះសំ លេបីកអងគ្របជំុ េ យេ្របេីពល ២នទី។ 



  
្របជុំេលើកទី៦៖ េគលករណ៍ផ្តល្់របកក់មច ី

59 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

3. កររលំកឹលទធផលែដល្រកុមបនេធ្វកីរសេ្រមចចិត្ត (១០នទី) 

សួររលំកឹេទ្រកុមទងំមូលពីករសេ្រមចចិត្តកន្លងមករបស់្រកុម៖ 
 េតីអនក ច្របប់្រកុមបនថ េយងីបន្របជំុអំពីអ្វីកលពីសប្ត ហ៍មុន? េហយីេតី្រកុមរបស់េយងី

បនសេ្រមចអំពីអ្វីខ្លះចប់ ងំពីករ្របជំុមុនៗមក? 

ចូរស្រមបស្រមួលកររលំឹកេនះ េហយី្រតូវ្របកដថសមជិក្រកុមបនេលកីេឡងីពីចំណុចែដលពួកគត់បនេធ្វី
ករសេ្រមចចិត្ត។ 
4. ករអនុវត្តនបំ៍េពញបញជ ីកត្់រ  (៣០នទី) 

ក. ករបង្ហញទ្រមងៃ់នបញជ ីកត្់រ របស្់រកុម 

ចូរែចកដល់សមជិក្រកុមនូវទ្រមងប់ញជ ីកត់្រ របស់្រកុម រមួមន បញជ ីវត្តមន ្របក់សន និំង្របក់ផកពិន័យ 
បញជ ី្របកក់មចី និងបញជ ី ច្់របក់ ែដលមនេនេល្ីរក ស A4 និងពនយល់ដល់្រកុមេ យបង្ហ ញ ្រក សផទ ងំ
ធំៃនទ្រមងប់ញជ ីកត្់រ ទងំេនះ ថ៖ 
ស្រមប់ករកត្់រ ព៌តម៍នេផ ងៗរបស់្រកុមសន ្ំរបកេ់ដីមបផី្ល ស់ប្តូរ ្រកុមេយងីមនេសៀវេភមួយែដលេ ថ 
“បញជ ីកត្់រ របស់្រកុម”។ េនេពលេនះ េយងីនឹងេរៀនទងំអស់គន អំពីករកត្់រ េនេលីទ្រមងក់ត្់រ សំខន់ៗ
មួយចំនួន រមួមន បញជ ីវត្តមន ្របកស់ន និំង្របក់ផកពិនយ័ បញជ ី្របកក់មចី និង បញជ ី ច់្របក ់ េហយីអនក
ទងំអស់គន នឹង ចេរៀនបែនថមេទៀតេនេពលអនកេធ្វីករសន ្ំរបក់ និងផ្តល់្របកក់មចីឱយសមជិក្រកុម។ 

េលខធិករគឺជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករកត្់រ ដំេណីរករហរិញញវតថុទងំអស់ ប៉ុែន្តេទះជយ៉ង ក៏
សមជិកទងំអស្់រតូវែតេចះកត្់រ  និងយល់អំពីបញជ ីទងំេនះែដរ េ្រពះ ចជួយអនក ចយល់ចបស់ពី
សកមមភពហរិញញវតថុរបស់្រកុមទងំអស់គន ។ េនៃថង មួយអនក ចនឹងក្ល យជេលខធិករកថ៏បន! ខញុ ំនឹង
ពនយល់អនកទងំអស់គន ម្តងមួយៗ។ 

ពនយល់ដល់សមជិក្រកុមពី្រគបចំ់ណុចៃន “បញជ ីវត្តមន ្របកស់ន  ំ និង្របកផ់កពិនយ័” េ យបិទបង្ហ ញ
បញជ ីែដលមនេនេល្ីរក សផទ ងំធំ េនកែន្លង ែដលសមជិកទងំអស់ ចេមីលេឃញី។ 

ខ. ករអនុវត្តនក៍ត្់រ បញជ ីវត្តមន ្របកស់ន  ំនិង្របកផ់កពិនយ័ 

េសនឱីយសមជិក ២នក់ េឡងីអនុវត្តបំេពញកនុង ងបញជ ីវត្តមន ្របក់សន និំង្របក់ផកពិន័យ ជ
ឧទហរណ៍ដល់សមជិកទងំអស់ េ យឱយឧទហរណ៍ពី្របតិបត្តកិរហរិញញវតថុ។ សូមជួយែកត្រមូវកនុងករណី
ែដលគត់កត្់រ មិនបន្រតឹម្រតូវ ។ 

គ. ករអនុវត្តនក៍ត្់រ បញជ ី្របកក់មច ី

េសនឱីយសមជិក ២នក់ េឡងីអនុវត្តន៍បំេពញនូវពត័៌មនកនុង ងបញជ ី្របកក់មច ី ជឧទហរណ៍ដល់សមជិក
ទងំអស់ េ យឱយឧទហរណ៍្របតិបត្តកិរហរិញញវតថុ។ សូមជួយែកត្រមូវកនុ ងករណីែដលគតក់ត់្រ មិនបន្រតឹម
្រតូវ ។ 
 



  
្របជុំេលើកទី៦៖ េគលករណ៍ផ្តល្់របកក់មច ី

60 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

ឃ. ករអនុវត្តនក៍ត្់រ បញជ ី ច្់របក ់

េសនឱីយសមជិក ២នក់ េឡងីអនុវត្តនបំ៍េពញនូវព័តម៌នកនុង ងបញជ ី ច្់របក ់ជឧទហរណ៍ដល់សមជិក
ទងំអស់ េ យឱយឧទហរណ៍្របតិបត្តកិរហរិញញវតថុ។ សូមជួយែកត្រមូវកនុ ងករណីែដលគតក់ត់្រ មិនបន្រតឹម
្រតូវ ។ 
5. ករ ក្់របកស់ន េំលកីទី១ (៣០នទ)ី 

មុននឹងចបេ់ផ្តីមឱយ្រកុមេធ្វីករ ក្់របកស់ន ជំេលីកទីមួយ អនក្រតូវេធ្វីករបង្ហ ញពីដំេណីរករៃនករ្របជុសំន ំ
្របក់ជមុនសិន។ ្របសនិេបីទីកែន្លងែដលអនកកំពុងបេ្រងៀន ចរកវេីដអូេដីមបចីកប់ន ឬ្របសនិេបីអនកមន 
កំុពយូទរ័យួរៃដ ចូរអនកបញច ងំែខ វេីដអូស្តីពីដំេណីរករៃនករ្របជំុសន ្ំរបករ់បស់្រកុមសន ។ំ េបីអនកពំុមនលទធ
ភពេធ្វីដូេចនះេទ អនក ចេធ្វកីរែណនពីំដំេណីរករៃនករ្របជុសំន េំនះដល់សមជិក្រកុមេនេពលែដល្រកុម
សន ែំតម្តង េ យែណនមំ្តងមួយចំណុចៗ។ 

[សំគល់ស្រមបអ់នកស្រមបស្រមួល៖  
ដំេណីរករលម្អិតៃនករ្របជំុសន មំនេនែផនកឯក រភជ បែ់ដលេនខងចុងៃនេសៀវេភែណនេំនះ។] 

េសនឱីយ្រកុមចបេ់ផ្តីមេធ្វសីកមមភពសន ្ំរបករ់បស់ពួកគតជួ់យែណន ំ និងែកត្រមូវេទ មជំ នែដល្រតូវេធ្វី 
េដីមបឱីយពួកគត់ ចដំេណីករសកមមភព្របជំុេនះបនរលូន។ 
6. រលំកឹពីករសេ្រមចចិត្តរបស្់រកុមកន្លងមក (៥នទី) 

ចូរសួរេទ្រកុម៖ 
 េតី្រកុមេយងីបនពិភក  និងសេ្រមចអ្វីខ្លះពីមុនមក? 

បូកសរុបកររលំកឹអំពីេសចកី្តសេ្រមចចិត្តែដល្រកុមបនេធ្វកីន្លងមក និងបពច ប់ករ្របជំុ ្រពមទងំរលំកឹពីករជួប
្របជំុេនសប្ត ហ៍េ្រកយ។ បែនថមពីេនះចូរ្របបដ់ល់្រកុមថ៖ 
ស្រមប់ករ្របជំុេលីកេ្រកយអនកទងំអស់គន នឹងបនពិភក  និងសេ្រមចពីេគលករណ៍ននពក់ពន័ធនឹងករ
ផ្តល់្របក់កមីច េរៀនអំពីរេបៀបៃនករេធ្វីករសេ្រមចចិត្តេលីសំេណីរសុំខីច្របក់របស់សមជិក េហយីអនកទងំអស់
គន នឹងេធី្វករសន ្ំរបកជ់េលីកទីពីរផងែដរ។ 

អរគុណចំេពះករចូលរមួយ៉ងសកមមរបស់អនកទងំអស់គន ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
្របជុំេលើកទី៦៖ េគលករណ៍ផ្តល្់របកក់មច ី

61 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 
 
 
 

្របជុំេលើកទី៦៖ 
េគលករណ៍ផ្តល្់របក់កមចី 

 
 េគលករណ៍ៃនករផ្តល់កមីច 
 ករ យតៃម្លមុននឹងផ្តល់្របកក់មចី 
 ករសន េំលីកទីពីរ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
្របជុំេលើកទី៦៖ េគលករណ៍ផ្តល្់របកក់មច ី

62 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

េគលករណ៍ៃនករផ្តលក់មចី 
 

េគលបំណង៖ 
េនចុងបញចប់ៃនករ្របជំុេនះ អនកចូលរមួទងំអស់ នឹងបន៖ 

1. វភិគអំពីផលបះ៉ពល់ៃនេគលករណ៍កមចី រមួមន េគលបំណងៃនកមចី ចំនួនទឹក្របក់ រយៈេពលខចី 
និងអ្រ ករ្របក់ 

2. កំណតេ់គលករណ៍កមចីរបស់្រកុម 
3. កត្់រ ករសេ្រមចចិត្តេនកនុងបទបញជ ៃផទកនុង 

រយៈេពល៖ ៧០នទី 

ករេរៀបច/ំសមភ រៈ៖ 
1. ន ច់េរឿងឱយបនយល់ មុននឹងបេ្រងៀន 

 
ជំ នសកមមភព 

1. កិចច ្វ គមន ៍(រយះេពល ៥នទី) 

អនកស្រមបស្រមួល្រតូវេធ្វកិីចច ្វ គមនដ៍ល់អនកចូលរមួ និងេធី្វករបង្ហ ញអំពីេគលបំណងៃនករ្របជំុបណ្តុ ះ    
បណ្ត លេលកីេនះ។  
2. កររលំកឹពីកិចចពិភក េលកីមុន (រយះេពល ៥នទី) 

សូមសួរេទកនអ់នកចូលរមួជ្រកុមធំ  និងទុកេពលឱយពួកគតេ់ឆ្លយីនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 
 េតីអនក ច្របប់ខញុ ំបនថ េតីេយងីបនពិភក អំពីអ្វីខ្លះកលពី្របជំុេលីកមុន? 

ចូរសេងខបចេម្លីយរបស់្រកុម និងបែនថមចំណុចេផ ងេទៀត ្របសនិេបីពួកគត់មិន ចេលកីេឡងីនូវចំណុចទងំ
អស់ ដូចែដលពួកគត់បនពិភក កលពី្របជំុេលកីមុន។ 
3. កំណត្់រ ្រ ករ្របក ់(រយៈេពល ១៥នទី) 

សូមពនយល់េទ្រកុម៖ 
្រកុមរបស់អនកគួរែតកំណតនូ់វលកខខណ្ឌ មួយចំនួនែដលពកព់ន័ធនឹងករផ្តល់កមីច េដីមបេីធ្វីយ៉ង ឱយ្រកុម ច 
ផ្តល់្របក់កមីចបនទូលំទូ យដល់សមជិក និងឱយ្រគបគ់ន ចមនលទធភពសង្រតឡបម់កវញិទន់េពល
កំណត។់ 

ចូរ ្ត បេ់រឿងនិទន ដូចតេទេនះ៖ 
្រស្តីេនកនុងភូមិ សំនយ បនសេ្រមចចិត្តបេងកីត្រកុមសន មួំយែដលេ ថ ្រកុមពន្លឺ្រស្តី។ ពួកគតច់ង់ឱយទុន
របស់្រកុមគត់ េកីនេឡងីយ៉ងឆបរ់ហ័សែដល ចេធ្វីេទបន។ ពួកគតប់នេធ្វីករ្របជំុមួយ េដីមបពិីភក អំពី



  
្របជុំេលើកទី៦៖ េគលករណ៍ផ្តល្់របកក់មច ី

63 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

្រ ករ្របក។់ ឈមួញចងករកនុងភូមិយកករ្របក់មួយែខ ១០០០េរៀល កនុង ្របកក់មចី ១០០០០េរៀល។ 
្រកុម្រស្តីេនះ មិនចងយ់កករ្របកដូ់ចអនកចងករ្របកេ់នកនុងភូមិេនះេទ េ្រពះ មនបរមិណេ្រចីនេហយី
សមជិកពិបករក្របកម់កសងវញិ ស់។ ្របសិនេបីពួកគត់ យកករ្របក់ កនុង១ែខ ១០០េរៀល កនុង្របក់
កមចី ១០០០០េរៀល អញច ឹង្របក់ទុន្រកុម មិន ចេកីនេឡងីបនរហ័សេនះេទ។ ដូចេនះពួកគតស់េ្រមចចិត្ត
ថ យកករ្របក់ ៣០០េរៀល កនុង្របក់កមចី ១០០០០េរៀល ែដលពួកគត់នឹងអនុវត្តចំេពះសមជិ្រកុមទងំ   
អស់។ 

ចូរេរៀបចំអនកចូលរមួជ្រកុមតូច ែដលមនគន ពី ៣ េទ ៤ នក់ េហយីសួរសំណួរខងេ្រកម(១០នទី)៖ 
 េតីអនកយល់យ៉ងដូចេម្តចចំេពះេគលករណ៍្របកក់មចី របស់្រកុមេនះ? 
 េ យែផ្អកេទេលីអ្វីែដលេយងីបនេរៀនសូ្រត េតីអនកគិតថ ្រ ករ្របកខ់ពស់ ឬទប មនគុណ

សមបត្តិ និង គុណវបិត្តិអ្វីខ្លះ? 

ចូរសួរឱយមនចេម្លយីមួយចំនួន និងេធ្វីករស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយមនលកខណៈផុលផុស។ 
ចូរសួរ្រកុមទងំមូល នូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 

 េតី្រកុមេយងីនឹងកំណត់ ្រ ករ្របក់ប៉ុនម ន? 

ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយមនលកខណៈផុលផុស  និងឱយមនករសេ្រមចចិត្តពីសមជិក្រកុមទងំអស់  
កនុងករណីចបំចអ់នក ចស្រមបស្រមួលករសេ្រមចចិត្ត មរយៈករេបះេឆន ត។ 
4. កំណតចំ់នួន្របកក់មច ី(រយៈេពល ១៥នទី) 

េនកនុងភូមិេនះែដរ មន្រកុមមួយេផ ងេទៀតេឈម ះថ ្រកុមជីវតិតស៊ូ។ សមជិក្រកុមេនះ ចងឱ់យសមជិកទងំ
អស់ ចខចី្របកប់ន្រគបគ់ន ៗ។ ពួកគត់ កក់្រមិតពីចំនួនទឹក្របក់កមីចែដល្រតូវឱយេទ សមជិកមន ក់ៗ ខីច។
ដូេចនះពួកគត់បនសេ្រមចចិត្តថសមជិកមន ក់ៗ ចខចីបនេ្រចីនបំផុត ១0០០០០េរៀល។ ពួកគត់កប៏ន
សេ្រមចចិត្តផងែដរថេន េពល្របក់ទុន្រកុមេកីនេឡងីេ្រចីន ពួកគត់នឹងអនុញញ តិឱយ សមជិកខីចបនេ្រចីន
ជងេនះ។ 

ចូរឱយអនកចូលរមួែបរេទរកអនកអងគុយែកបរគន  ពីរៗនក ់េហយីពិភក សំណួរខងេ្រកម (រយៈេពល ៥នទី)៖ 
 េតីអនកយល់យ៉ងដូចេម្តចចំេពះករកំណតចំ់នួនទឹក្របកក់មចីរបស់្រកុមេនះ? 

ចូរសួរឱយមនចេម្លយីមួយចំនួន និងេធ្វីករស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយមនលកខណៈផុលផុស។ 
ចូរសួរ្រកុមទងំមូល ដូចខងេ្រកម៖ 

 េតី្រកុមេយងី នឹងកំណត់ចំនួនទឹក្របកឱ់យខចីេ្រចីនបំផុតប៉ុនម ន? 

ចូរសួរឱយមនចំេម្លយីមួយចំនួន និងេធ្វីករសំរបសំរលួករពិភក ឱយមនលកខណៈផុលផុស  និងឱយមនករ
សេ្រមចចិត្តពីសមជិក្រកុមទងំអស់។ 
 
 



  
្របជុំេលើកទី៦៖ េគលករណ៍ផ្តល្់របកក់មច ី

64 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

5. ករកំណតរ់យៈេពលកមច ី(រយៈេពល ១៥នទី) 

េនកនុងេពលជមួយេនះ ក៏មន្រកុម្រស្តីមួយេទៀតេឈម ះថ ្រកុមជីវតិថមី។  ពួកគតច់ងឱ់យសមជិកទងំអស់
របស់គត់ ចខចី្របក់បន្រគប់ៗ គន ផងែដរ។ េ្រកពីពួកគត់បនកំណតចំ់នួនទឹក្របកេ់្រចីនបំផុតែដល
សមជិក ចខចីពី្រកុមបនកនុងេពលម្តងៗ និងអ្រ ករ្របក ់ ពួកគត់កប៏ន កក់្រមិតេលីរយៈេពលកមចី ែដល
នឹង ចផ្តល់ឱកសឱយសមជិកបនខីច្រគប់គន កនុងវគគេនះ។ ដូចេនះ ពួកគតស់េ្រមចចិត្តថនឹង្រតូវអនុញញ តិឱយខចី 
រយៈេពលែវងបំផុតែត ៦ែខប៉ុេ ្ណ ះ។ 

ចូរេរៀបចំអនកចូលរមួជ្រកុមតូចៗែដលមនគន ពី ៣ េទ ៤ នក់ េហយីសួរសំណួរខងេ្រកម (រយៈេពល ១០ 
នទី)៖ 

 េតីអនកយល់ដូចេម្តចចំេពះចបបស់្រមបឱ់យខចីរបស់្រកុមេនះ? 
 េ យែផ្អកេលីអ្វីែដលេយងីបនេរៀនសូ្រត េតីអនកគិតថ ករកំណតរ់យៈេពលយូរបំផុតេលី្របកក់មចី 

មនគុណសមបត្តិ  និង គុណវបិត្តិអី្វខ្លះ? 

ចូរសួរឱយមនចេម្លយីមួយចំនួន និងេធ្វីករស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយមនលកខណៈផុលផុស។ 
ចូរសួរេទកន់្រកុមធំ ដូចខងេ្រកម៖ 

 េតី្រកុមេយងីនឹងកំណតរ់យៈេពលប៉ុនម នស្រមបឱ់យសមជិកខចី? 

ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយមនលកខណៈផុលផុស  និងឱយមនករសេ្រមចចិត្តពីសមជិក្រកុមទងំអស់។ 
សូមេសនឱីយេលខធិករកត្់រ  ករសេ្រមចចិត្តទងំេនះេនកនុងចំណុចទី ១១ េនកនុងបទបញជ ៃផទកនុង។ 
6. កំណតក់រផកពិនយ័ (រយៈេពល ១៥នទី) 

រលំកឹដល់្រកុមទងំមូលថ៖ 
េយងីបនពិភក  េនេមេរៀនទី៤ អំពីករផកពិន័យមួយចំនួន។ េដីមបឱីយសមជិកេយងី្រគប្់រគង្រកុមកនែ់ត
មន្របសិទធភព និងកតប់នថយេពលេវ ែដល្រតូវចំ យេពលមនទំនស់ េយងី្រតូវែតមនវធិនករណ៍េធ្វី
យ៉ង ឱយសមជិកេគរពបទបញជ ៃផទកនុងបនល្អ។ េយងីបនពិភក រចួមកេហយីេនេមេរៀនមុនថកនុង
ករណីសមជិកមិនេគរពបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម គត់នឹង្រតូវបនផកពិនយ័។ 

ចូរសួរ្រកុមទងំមូលដូចខងេ្រកម៖ 
 េតី្រកុមេយងីនឹងផកពិនយ័ប៉ុនម នេពលសមជិកសង្របកេ់ដីមនិងករ្របកយ់តឺម្តងៗ? 

ចូរស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយមនលកខណៈផុសផុល និងឱយមនករសេ្រមចចិត្តពីសមជិក្រកុមទងំអស់។ 
កនុងករណីមនចេម្លយីេផ ងៗគន  អនក ចស្រមបស្រមួលឱយមនករេបះេឆន ត។ ្រតូវ្របកដថពួកគត់បន
ពិភក ច់េ យែឡកពីគន ពីករផកពិនយ័េលីករបងក់រ្របក់យតឺ និងករសង្របកេ់ដីមយតឺ េហយីកត្់រ
ចេ់ យពីគន េនកនុងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម។ 

សូមេសនីេលខកត្់រ  ករសេ្រមចចិត្តទងំេនះេនកនុងចំណុចទី១១ េនកនុងបទបញជ ៃផទកនុង ។ 

សូមអរគុណដល់សមជិក្រកុម។ 



  
្របជុំេលើកទី៦៖ េគលករណ៍ផ្តល្់របកក់មច ី
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ករ យតៃម្លមុននឹងផ្តល្់របក់កមីច 
 

េគលបំណង៖ 

េនចុងបញចប់ៃនករ្របជំុ អនកចូលរមួទងំអស់នឹងបន៖ 

1. យល់ដឹងអំពីរេបៀបវភិគេទេលីកមីចែដលបនេសនីេ យសមជិក 

រយៈេពល៖  ៥៧នទី 

ករេរៀបច/ំសមភ រៈ៖ 

1. ន ច់េរឿងឱយបនយល់ មុននឹងបេ្រងៀន 
2. ផទ ងំរូបភពអំពីកមចី 

 
ជំ នសកមមភព 

1. និទនេរឿង (រយៈេពល៥នទី) 

្រកុមសន ្ំរបកមួ់យមនឈម ះ ្រកុម មគគី សិថតេនកនុងភូមិ មគគីមនជយ័ ជ្រកុមមួយែដលបនចបេ់ផ្តីម    
ផ្តល់្របក់កមចីេទដល់សមជិក។ េនកនុងករ្របជំុមួយ ពួកគតម់នជេ្រមីសពីរ េ យទីមួយឱយសមជិក ៣នក់
ខចីកនុងចំនួនបន្តិចបន្តួចកនុងមន ក់ៗ  និងទីពីរឱយែតមន កខ់ចីទងំអស់។ ពួកគតប់នសេ្រមចចិត្តឱយ្របកក់មចីេនះេទ
ដល់សមជិកគណៈកមមករ្រកុម មន កយ់កេទេធ្វីជំនួញែដលពួកគតមិ់នដឹងចបស់ ស់អំពីជំនួញេនះេទ។ 
ឥឡូវេនះ្របក់កមចីេនះ្រតូវដល់ៃថងបងែ់តមនអនកខីច្របកេ់នះមនបញ្ហ េ្រចីនជមួយជំនួញរបស់គត់ េធ្វីឱយគត់
មិន ចសង្របកម់កវញិបន។ េនេពលេនះសមជិកដៃទចងខ់ចី្របក់ែដរ ែត្របកក់នុង្រកុមមិនមន្រគប្់រគន់
េទ។ 

្រកុមមួយេទៀតេឈម ះ្រកុមអំណត ់ ែដលេនកនុងភូមិជមួយគន េនះ កម៏នជេ្រមីសដូចគន នឹង្រកុម មគីគែដរ។ 
សមជិក្រកុម ចឱយ្របក់របស់្រកុម េទឱយសមជិកមន កខ់ចី ឬឱយេ្រចីននកខ់ចីកនុងចំនួនបន្តិចបន្តួចកនុងមន ក់ៗ ។ 
មុនេពលផ្តល់្របកឱ់យសមជិក មន កខ់ចី ្រកុមបនេធី្វករពិភក គន  ថេតីសមជិកេនះមនបំណងខចី្របក់
យកេទេធី្វពិត្របកដ េហយីនឹងមនលទធភពសង មករកំណតឬ់អត។់ ពួកគតប់នសេ្រមចចិត្តថ មន
ភព្របថុយ្របថនេពក កនុងករផ្តល់្របកក់មចីទងំអស់េទឱយសមជិកែតមន ក់ េទះបីជអនកេនះជេមដឹកនំ
្រកុមេគកេ៏ យ ្រពមទងំមិនបនពិនិតយេលីេគលបំណងៃនករេ្របី្របស់្របក់កមចី។ ដូេចនះេគផ្តល់្របកឱ់យ៣
នកខ់ចីជជងឱយមន ក់ខចីទងំអស់ សមជិកែដលខីចេនះបនសង្របក្់រតឡបម់កវញិ េហយីឥឡូវេនះ សមជិក
េផ ងៗេទៀតបនខចី្របកពី់្រកុមទងំអស់គន ។ សមជិក្រកុមរកី យ ស់ែដល្របករ់បស់េគមនករេកីនេឡងី 
េហយីេគកំពុងែតបនចំេណញពីករ្របក់សន  ំរបស់ពួកេគ។ 
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2. ពិភ

េរៀបចំអនក
េ្រកម កនុ

 

 

ចូរស្រមប
្រពមទងំ
3. ករ

សូមពនយ
ឥឡូវេនះ
្របស់កមចី
គុណវបិត្តិ
េនះេយងី

សួរេទក
 

ចូរេធ្វីករ
ចេម្លីយរប

 

 

 

ចូរពនយល
ដូេចនះសម
និងសេ្រម
 
 
     
 
 

      ១. ច

 

សៀវេភែណន

ក ជ្រកុមតូច

កចូលរមួជ្រកុ
កនងរយៈេពល ១
េតីអនកមនេយ
រ ងករផ្តល់ក
្របេយជនដ៍ល

បស្រមួលឱយម
ងមនករសេ្រម
យតៃម្លេលសីំ

យល់េទកនស់
ះេយងីនឹងពិភ
មចីនេពលខង
ត្តិៃន្របកក់មចី
ងនគំន ពិភក

កនអ់នកចូលរមួ
េតី្របកក់មចីែប

រស្រមបស្រមួល
បស់្រកុមគួរែត

្របកក់មចី
្របកក់មចី
្របកក់មចី
ល់េទ្រកុមធំេ
មជិកែដលច
មចមុនអនុញញ

ចំនួនទឹក្របក

នសំ្រមបប់េងកី

ច (រយៈេពល

កុមតូចៗែដល
១០នទី៖ 
យបល់យ៉ង
កមីចឱយេទសម
ល់្រកុមជង?

មនចេម្លយីមួយ
្រមចចិត្តពី្រកុម
សេំណីកមច្ីរបក់

សមជិក្រកុមទ
ភក គន អំពីសំ
ងមុនឱយមន្រប
ឱយបនយលច់
 ពីគុណសមប

មជ្រកុមធំ និង
បប ខ្លះ

មលករពិភក
ត ៖ 

ែដលបំេរដីល់
ែដលមនក
ែដលមិនេលី
យបង្ហ ញផទ
ងខ់ចី្របកពី់្រកុ

ញតឱយសមជិក

ក់         ២. េគ

ងកីត្រកុមសន ្ំរ

២០នទ)ី 

លមនគន  ពី 

 ចំេពះ្រកុ
មជិកែតមួយន
 

យចំនួនពីករព
ម។ 
ក ់(១៥នទី)

ទងំអស់ថ៖ 
សេណីសុំខចី្របក
បេយជនដ៍ល់
ចបស់ជមុនសិ
មបត្តិ  និងគុណ

ងទុកេពលឱយពួ
ចនឱំយជីវភ

ឱយមនលកខណ

លករ្របកបមុខ
រ្របកទ់បជ
សពីតំរូវករេ្រ

ផងំរូបភពថ៖
កុម្រតូវែតបង្ហ
កេនះខចី្របក់

គលបំណង  

្របជុំេល

្របក់ 

៣ េទ ៤ន

កុម្រស្តីទងំពីរេ
នក ់ និងឱយ

រពិភក កនុង្រកុ

 

ក់របស់សមជិ
លជីវភិព្របចៃំ
សិន មុននឹងស
ណវបិត្តិៃន្របក់

យពួកគតេ់ឆ្លយី
ព្រគួ រេយងី

ណៈផុលផុស

ខរបររកសុីមិន
ង្របកចំ់េណ
្របី្របស់ 

ថ៖ 
ញនូវពត័៌មន
៖ 

           ៣.

លើកទី៦៖ េ

នក់ េហយីឱយ

េនះ? 
យេទសមជិក

្រកុមតូច  និងក

ជិក។ េដីម
ៃថង អនកទងំអ
សេ្រមចចិត្តផ្តល
កមចី ។ 

យនូវសំណួរដូច
ងរកីចំេរនី? េត

ស និងសេងខបចំ

នយកេទេលង
ណញ 

ន ចំនួនបួនដ

រយៈេពល្រតូវ

េគលករណ

ឱយពួកគត់ពិភ

កេ្រចីននក់

ករពិភក ឱយ

មបជួីយសមជិ
អស់គួរែស្វងយ
ល់កមចីដល់សម

ចខងេ្រកម៖ 
តីេហតុអ្វី ? 

ចំេលីយរបស់្រក

ងែលបងសុីសង

ដល់្រកុមេដីមបី

វសង           

ណ៍ផ្តល្់រប

ភក េលសីំណួ

េតីមួយ ម

យមនលកខណ

ជិក្រកុមេយងីកន
យល់ពីគុណស
មជិក មន ក

្រកុម។ 

ង 

បជីករពិនិតយ

៤.រេបៀបសង

បកក់មច ី

ណរដូចខង

មនគុណ

ណៈផុសផុល  

កនុងករេ្របី
មបត្តិ  និង
ក។់ ឥឡូវ

ពិចរ    

ង្របក់ 



  
្របជុំេលើកទី៦៖ េគលករណ៍ផ្តល្់របកក់មច ី
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េនេពលែដលមនអនក្រតូវករខចី្របកពី់្រកុម អនក ចពិភក គន នូវចំណុចទងំេនះ និងេធ្វីករ យតៃម្លថេតី
ចំនួន្របក្់រតូវករខចី េគលបំណងកមចី រយៈេពលសង្រតឡប់ និងរេបៀបៃនករសង្របកក់មចី សមេហតុផលែដរ
ឬេទ? 

សួរេទកនអ់នកចួលរមួជ្រកុមធំ និងទុកេពលឱយពួកកតេ់ឆ្លយីនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 
 េតីអនក ចចបំននូវព័តម៌នទងំបួនែដលត្រមូវឱយអនកេសនីសុំខចី្របកប់ង្ហ ញដល់្រកុមេដីមបេីធ្វីករ

ពិភក និងសេ្រមចចិត្ត? 

ចូរសេងខបចេម្លីយ និងពនយល់ រៈសំខនប់ែនថមពីករ យតៃម្លេលកីមច។ី 
4. ករេប្តជញ ចិត្ត (រយៈេពល២នទី) 

ចូរសួរអនកចូលរមួនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 
 េតីអនកទងំអស់គន េប្តជញ ចិត្តេធ្វី មនូវអ្វីែដលេយងីបនពិភក េនៃថងេនះឬេទ? 

ចូរស្រមបស្រមួលឱយមនចេម្លយីមួយចំនួន  និងករពិភក ឱយមនលកខណៈផុលផុស។ 
5. រលំកឹពីករសេ្រមចចិត្តរបស្់រកុមែដលបនេធ្វកីលពី្របជំុមុនៗ (៥នទី) 

ចូរសួរេទ្រកុម៖ 
 េតី្រកុមេយងីបនពិភក  និងសេ្រមចអ្វីខ្លះពីមុនមក? 

បូកសរុបកររលំកឹពីេសចកី្តសេ្រមចចិត្តែដល្រកុមបនេធ្វី និងបពច ប់ករ្របជំុ ្រពមទងំរលំឹកពីករជួប្របជំុេន  
សប្ត ហ៍េ្រកយ។ បែនថមពីេនះចូរ្របបដ់ល់្រកុមថ៖ 
េនកនុងេពល្របជំុេលីកេ្រកយ អនកទងំអស់គន នឹងបនពិភក អំពីជេ្រមីសៃនករែកែ្របបទបញជ ៃផទកនុងរបស់
្រកុម សេ្រមចពីជេ្រមីសៃនករែបងែចកទុន  និងេរៀនពីរេបៀបែបងែចកទុន េហយីអនកទងំអស់គន ក៏ ចចប ់  
េផ្តីមផ្តល់កមីចឱយសមជិកែដល្រតូវករខចីផងែដរ។ 

6. ករ ក្់របកស់ន េំលកីទីពីរ (១០នទី) 

ចូរេសនឱីយ្របធន្រកុមេធ្វកីរដឹកនកំនុងករ្របជំុសន ្ំរបក់ េ យអេញជ ីញេលខយកបញជ ីវត្តមន និងហរិញញិកចំ
ទទួល្របកពី់សមជិកមន ក់ម្តងៗ។ ចូរ្របបអំ់ពីករទទួលខុស្រតូវរបស់គណៈកមមករដូចខងេ្រកម៖ 
 េលខេ េឈម ះសមជិកេដីមប្ីរបកសចំនួន្របកស់ន  ំេហយីកត្់រ ចំនួនទឹក្របកេ់នះ។ 
 ហរិញញិក បលុ់យ េហយីបញជ ក់ថ្រគប់ចំនួនដល់្រកុម។ 
 រចួេហយីេលខបូកសរុប្របកស់ន  ំ្របកស្របប្់រកុម េហយីសរុបេទកនុងបញច ី ច្់របក។់ 
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្របជុំេលើកទី៧៖ 
ជេ្រមើសៃនករែបងែចកទុន 

 
 ជេ្រមីសៃនករែបងែចកទុនរបស់្រកុម 
 េរៀនពីរេបៀបែបងែចកទុន 
 ករសន ្ំរបកេ់លីកទី៣  
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ជេ្រមើសៃនករែបងែចក្របក់ទុន 
 

េគលបំណង៖ 

េនចុងបញចប់ៃនករ្របជំុេនះ អនកចូលរមួទងំអស់នឹងបន៖ 
1. ពិភក អំពីផល្របេយជន៍ និងផលវបិកៃនករែបងែចក និងករមិនែបងែចក្របកទុ់ន្រកុម 
2. ពិភក អំពីជេ្រមីសេផ ងៗស្រមបេ់ធ្វីករែបងែចកទុន្រកុម 
3. កត្់រ ករសេ្រមចចិត្តរបស់្រកុមេនកនុងបទបញជ ៃផទកនុង 

រយៈេពល៖  ៥០នទី 

ករេរៀបច/ំសភភ រៈ៖ 

1. នេរឿងឱយបនយល់ចបស់ មុនេទបេ្រងៀន 
2. រូបភពផទ ងំធំ អំពីករែកែ្របបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម 

 
ជំ នសកមមភព 

1. ករេធ្វកិីចច ្វ គមន ៍(៣នទី) 

អនកស្រមបស្រមួល្រតូវេធ្វកិីចច ្វ គមនដ៍ល់អនកចូលរមួ និងេធី្វករបង្ហ ញអំពីេគលបំណងៃនករ្របជំុបណ្តុ ះ    
បណ្ត លេលកីេនះ។  
2. កររលំកឹពីកិចចពិភក េលកីមុន (៥នទី) 

សូមសួរេទកនអ់នកចូលរមួជ្រកុមធំ និងទុកេពលឱយពួកគតេ់ឆ្លយីនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 
 េតីអនក ច្របប់ខញុ ំបន ថេតីេយងីបនពិភក ពីអ្វីខ្លះកលពី្របជំុេលីកមុន? 

ចូរសេងខបចេម្លីយរបស់្រកុម និងបែនថមចំណុចេផ ងេទៀត ្របសនិេបីពួកគតមិ់ន ចេលកីេឡងីនូវចំណុចទងំ
អស់ ដូចែដលពួកគត់បនពិភក កលពី្របជំុេលកីមុនៗ។ 
3. និទនេរឿង (៥នទី) 

្រស្តីេនកនុងភូមិសំណយបនស្រមចចិត្តបេងកីត្រកុមសន មួំយែដលេ ថ ្រកុមពន្លឺ្រស្តី។ ពួកគត់បនពិភក  
រហូតេចញជេគលេ មួយ គឺទិញ្រគប់ពូជស្រមប់ ដំំ លំក់កនុងរយៈេពលមួយឆន ។ំ េនេពលេធ្វីករែបង 
ែចកទុនសមជិកទងំអស់សបបយចិត្ត ស់េ្រពះមន ក់ៗ បនទទួល្របកស់ន ្ំរតឡបម់កវញិរមួទងំ្របក់
ចំេណញបនពីករ្របកេ់ទេលី្របក់កមចីែដលពួកេគបនេ្របី្របស់អស់រយៈេពល១ឆន កំន្លងេទ។ េពលេនះ 
សមជិកមន ក់ៗមន្របក្់រគប្់រគនស់្រមបទិ់ញ្រគបពូ់ជ។ ្រស្តីទងំអស់សបបយចិត្តយ៉ងខ្ល ងំ េ យពួកគត់
បនសេ្រមច មែផនករ។ 
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4. ករពិភក ្រកុមតូច (១៥នទី) 

ចូរេរៀបចំអនកចូលរមួជ្រកុមតូចៗ ែដលមនគន  ពី ៣ េទ ៤ នក់ េហយីឱយពួកគតពិ់ភក សំណួរដូចខង
េ្រកមកនុងរយៈេពល ៥ នទី៖ 

 េតីអនកយល់ដូចេម្តចចំេពះ ចេ់រឿងេនះ? 
 េតីអនកគិតថ ករែបងែចក្របកទុ់នមនគុណសមបត្តិ និងគុណវបិត្តិអីខ្លះ? 

ចូរេធ្វីករស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយមនលកខណៈផុលផុស និងមនករែចករែំលកចេម្លីយមួយចំនួនកនុង្រកុម
ធំ។ 

សគំលស់្រមបអ់នកស្រមបស្រមួល៖ 

[ករែបងែចក្របកទុ់នរបស់្រកុមែដលេធ្វីេឡងីជេរៀង ល់ឆន មំនអតថ្របយជនដ៍ល់្រកុមដូចជ៖ 
 បង្ហ ញនូវតម្ល ភពដល់សមជិក្រកុមទងំអស់ 
 សមជិកនឹងសបបយចិត្តេនេពលពួកេគបនេឃញីពិត្របកដអំពី្របកែ់ដលពួកេគបន កស់ន  ំ

្រពមទងំទទួលបន្របកចំ់េណញេទៀតផង 
 កតប់នថយភពសមុគ ម ញកនុងករ្រគប្់រគង្របកែ់ដលមនចំនួនេ្រចីន 
 ងយ្រសួលកនុងករេ្រជីសេរសីសមជិកគណៈកមមករេឡងីវញិ កនុងករណីគណៈកមមករ មន ក់ពំុមន

សមតថភពដឹកន្ំរកុម 
 ជេពលែដលសមជិកចស់ ចចកេចញពី្រកុម និងអនុញញ តិឱយសមជិកថីមបនចូលរមួជមួយ្រកុម  

និងេធ្វីករែកស្រមួលបទបញជ ៃផទកនុង ្របសិនេបីចបំច់។] 
 

5. ករសេ្រមចចិត្ត (២នទី) 

ចូរសួរអនកចូលរមួនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 
 េតី្រកុមរបស់អនកនឹងែបងែចក្របកទុ់នេនេពល ? 

ចូរេធ្វីករស្រមបស្រមួលករពិភក ឱយមនលកខណៈផុលផុស និងឱយមនករចូលរមួចេម្លីយមួយចំនួន រហូត
ដល់្រកុមទងំមូល្រពមេ្រពៀងេលចំីណុចរមួមួយ អំពីករ្រតូវែបងែចកទុនឱយបនចបស់ ស់ អំពីេពលេវ និង
េគលបំណងែដលពួកគត្់រតូវែបងែចក។ 

[សំគល់ស្រមបអ់នកស្រមបស្រមួល៖ ្រតូវ្របកដថសមជិក្រកុមបនយល់ចបស់អំពីអតថ្របយជនៃ៍នករែបង
ែចកទុន េនេរៀង ល់ឆន  ំនិង្របកដថគត់ ចសេ្រមចចិត្តនឹងេធ្វីរេបៀបេនះ]។ 

ចូរ្របបេ់ទ្រកុម៖ 
សូមេលខកត់្រ ពត័៌មនទងំេនះេនកនុងចំណុចទី១២ េនកនុងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម។ 

6. ករែកស្រមួលបទបញជ ៃផទកនុង្រកុម (១៥នទី) 

ពនយល់េទកន្់រកុមថ៖ 



 

71 េ
 

េនេពល
កតព្វកិចច

ឧទហរណ
លិចលង់
េហយី េ
ចរក្រប

សថិតកនុង
្រតូវ កស់

សូមពនយ

 
 
 
 
សួរេទ្រក

 

 

ចូរេធ្វីករ
សូមបញជ
េពលៃនក
្រតូវ្របក
េ្រចីនជួប
េពល

 

 

សៀវេភែណន

ល មួយ្រកុម
ចចជសមជិកែ

ណ៍៖ សមជិ
េ យទឹកជំន
ធ្វីឱយសមជិក
បក់ចំណូលប
ថ នភពែបប

សន  ំនិងែកស

យល់ដល់្រកុមធ

្រកុម និងស្រមប
េនេពលមួយ
េតីមូលេហតុអ្វី
ស្រមួលនូវចំណ

របូកសរុបករព
ញកថ់ េនះ្រគ
ករ្របជំុេនះេទ
កដថ ករផ្ល
ប្របទះនូវបញ្ហ
មនករចបំ

នសំ្រមបប់េងកី

មជួប្របទះនូវ
ែដលល្អបន។

ជិក្រកុមេយងីម
ននេ់នរដូវវស
ក្រកុមមន្រប
បនេ្រចីនជង
បេនះសមជិក
ស្រមួលបទបញជ

ធំនូវចំណុចខ

មបស្រមួលករ
យែដល្រកុមអនក
អ្វីែដលនឱំយម
ណុច ខ្លះ?

រពិភក  និងព
គនែ់តជករពិ
ទ។ ្រកុម្រតូវែ
ផស់ប្តូរ្រតូវេធ្វីេ
ញលំបក ឬ 
បច់ជកែ់ស្តង

ងកីត្រកុមសន ្ំរ

ថ នភពមួយ
។ 

មិន ច្របមូល
កន្លងេទ
កតិ់ចតួចប៉ុេ ្ណ
រដូវេផ ងៗេទៀ
ក្រកុម ចពិច
ញជ ៃផទកនុង្រកុម

ខងេ្រកមេនះេ

រពិភក ជ្រកុ
កជួបបញ្ហ ដូច
មនករែកស្រ
? 

ពនយល់្របប្់រក
ពិភក េរៀនស
តសេ្រមចថេ
ឡងីេ យម
មនភព្របេ
ែតប៉ុេ ្ណ ះ។

្របជុំេលើ

្របក់ 

យែដលអនកទងំ

លផលបនល្អ
ដូចេនះស

្ណ ះេនេពល
ទៀត ែដលជឪ
ចរ េឡងីវញិ
មមួយចំនួនដូច

េ យបង្ហ ញផទ

កមធំនូវសំណួរ
ចខងេលី េតីស
្រមួលបទបញជ

្រកុមថ៖ 
សូ្រតែតប៉ុេ ្ណ
េតីេនេពល
នករចូលរមួព
េសីរខងែផនកថ

លើកទី៧៖ ជ
ងអស់គន  ឬ

ល្អេទ េនរដូវ
សមជិកេយងី
លេនះ។ ផទុយេទ
ឪកសល្អស្រម
ញេតីថគួរដំេ
ចខងេ្រកម៖

ផទ ងំរូបភពធំ

 
 

 ចំនួ
 អ្រ
 រយៈ
 ចំនួ
 ករផ

រដូចខងេ្រកម
សមជិកេយងី
ញៃផទកនុង្រកុម?

ះ មិនែមន
ែដល្រតូវេធ្វី

ពីសមជិក
ថវកិរ។ ្រកុម

ជេ្រមើសៃនក
ឬសមជិកភ

្រចូតកតេ់នះេ
ពំុ ចរក្របក
ទវញិ េនរដូវ
មបស់មជិក្រ
ឡងី ឬ បនថ

ធំ៖ 

នសន តិំចបំផ
ករ្របក់េលី
ៈេពលកមចី 
ន្របកក់មចី 
ផកពិន័យ 

កម៖ 
ចងែ់កត្រមូវែដ
 េតីេធ្វីេនេពល

ជករសេ្រមច
ធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរច
និងេនេពលែ
មគួរែតែកស្រម

ករែបងែច
គេ្រចីនមិន

េ យ រែ្រស
ក់បនពីករល
វខ្លះសមជិក្រ
្រកុម ក្់របក
ថយចំនួនទឹក្រ

ផុត 
លីកមចី 

ដរឬេទ? 
ល ? េតី្រ

ចែដល្រតូវេធ្វីក
ចបប្់រកុមទងំ
ែដលមនសម
មួលបទបញជ ៃ

ចកទុន 
ចបំេពញ 

ស្រតូវបន 
លក្់រសូវេទ 
្រកុមេយងី
កស់ន  ំ ។ 
្របកែ់ដល

្រតូវែក

កនុងអំឡុង
ងេនះ និង
មជិកភគ
ៃផទកនុងេន



  
្របជុំេលើកទី៧៖ ជេ្រមើសៃនករែបងែចកទុន 

72 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

7. រលំកឹអំពីករសេ្រមចចិត្តរបស្់រកុម (៥នទី) 

សូមសួរេទកនអ់នកចូលរមួជ្រកុមធំ និងទុកេពលឱយពួកគតេ់ឆ្លយីនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 
 េតីអនក ច្របប់ខញុ ំបន ថេតីេយងីបនពិភក ពីអ្វីខ្លះកលពី្របជំុេលីកមុន? 

ចូរេធ្វីករសេងខបចេម្លីយរបស់្រកុម េហយីបែនថមចំណុចេផ ងេទៀត ្របសនិេបីពួកគតមិ់ន ចេលកីេឡងីនូវ 
ចំណុចទងំអស់ដូចែដលពួកគត់បនពិភក កលពី្របជំុេលកីមុនៗ និងែថ្លងអំណរគុណចំេពះសមជិកទងំ
អស់ែដលបនចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លពីេដីមរហូតដល់ចប់ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ឧបសមព័ន និងទ្រមងេ់ផ ងៗ 

73 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 
 
 
 

ែផនកទ៣ី៖  

ឧបសមព័ន នងិទ្រមង់េផ ងៗ 
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74 េសៀវេ

កលបរេិចឆទ 
ទី ងំ 

ឈម ះ្រកុម 

កបបកិរយិរប

1. ករេរៀបច ំនិង
a. បនេរៀបចំ្រក
ឱយអងគុយ ម
ករ្របជំុេដីម

b. បនបង្ហ ញ្រ
c. បនកត់សំគ
ចូលរមួ និង

d. បនែណនំ
មកចូលរមួ 

e. បនែណនដំ
េឡងីវញិនូវប

. បនជយួដល
្រស្ដែដលមន

g. បនេលីកទឹក
ៃនករ្របជំុ  

h. បនផ្ដល់ករ
េសចក្ដីែណ

. បនេធ្វី ម្រ
ប ្ដ ល 

. បនេធ្វី ម
បណ្ដុ ះប ្ដ

k. បនេ្របី្របស
2. មតិករៃនក
a. បនបង្ហ ញ

 

ភែណនសំ្រ

 
 

 

បស់អនកស្រមបស

ង្រគប់្រគងករ្រ
្រកុមឱយអងគុយជ
មរេបៀបែដល
មបផី ព្វផ យ) 

្របធនបទៃនក
គល់េមីលសម
ងអនកមកយតឺ  
ឱយ្របធន្រតួត

ដល់្របធនឱយម
បទបញជ ៃផទកនុង
ល់សមជិក្រកុម
នករចូលរមួ 
កចិត្ដសមជិក

រែណនដំល់ស
ន ំ
្រគប់ជំ ៊ នែណ

លំ ប់លំេ យ
ល 

ស់េសៀវេភែណ
ករ្របជំុ 
នូវព័ត៌មនទងំ

្រមបប់េងកីត្រកុ

កមមវធិី
ងស

ស្រមួលែដល្រតូ

្របជំុបណ្ដុ ះប ្ដ
ជរង្វង់មូល (ឬប
ចឱយេគ ចេមី

ករ្របជំុបណ្ដុ ះប
មជិកែដលមកចូ

ពិនិតយេមីលវត្ដម

មនករេសនីរដល
ង្រកុម 
មឱយេធ្វកីរសំេរច

ឱយមនករេប្ដផញ

សមជិក្រកុម េ

ណនទំងំអស់ៃន

យៃនជំ ៊ នែណ

ណនសំ្រមប់អនក

ងអស់ ដូចែដល

កុមសន ្ំរបក់

ធ ី“សន ្ំរ
សំ ប់សេ

 អនក

 អនក

 ករ្រ
សេងក

តូវសេងកត *

្ដ ល 
បនេរៀបចំសម
មីលគន េឃញី 
ប ្ដ ល 

ចូលរមួ អនកមិ

មនសមជិកែដ

ល់សមជិកឱយរ ំ

ចចិត្ដ មវធីិ

ផញ ចិត្ដេនចុងប

យអនុវត្ត ម

នករ្របជំុបណ្ដុ

ណនកំនុងករ្របជ

កស្រមបស្រមួល

លបនែចងេនកន

 

្របក់េដើម
េងកត - ក
ស្រមបស្រមួល

សេងកត

្របជំុបណ្ដុ ះប ្ដ
ងកត េលីកទី (

Y-ប

 
មជិក
សំ ប់

 

 
មិនមក  

ដល  

រលឹំក  

 

ញច ប់  

ម  

ណះ  

ជំុ  

ល  
 

កនុង  

មបកីរផ្ល
ករបណ្ដុ ះប
ល  

 
្ដ លែដលបន
សូមគូសរង្វង់)

បទ N-េទ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ឧបសមព័

ផសប់្ដូរ” 
ប ្ដ ល 

ន
)

P   1

N/A- 
មិនបនអនុវ

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

មន័ និងទ្រម

1   2   3   4   5

វត្ដ េយ

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

្រមងេ់ផ ងៗ

5   6   7   8

យបល់េផ ងៗ 

ៗ 



 

 

b

3
a

b
c

4
a

b

c

d
e

 
*

 

*
  
 
 
 
 

75 េសៀវេ

េសៀវេភែណ
b. បនផ្ដល់នូវ
នឹងសំណួររប
ចេម្លីយេនេព
េទៀត 

3.  ជំនញេធ្វបី
a. បនឈរេន
គត់ចបស់ 
េនេពលែដ

b. បននិយយ
c. បនេ្របី្របស
ងៗកនុងរេបៀ

4.  ជំនញស្រម
a. បនេលីកទឹក
េយបល់កនុង

b. បនេ្របី្របស
ែណនសំ្រម

c. និយយេ យ
និងគរួសម)

d. ផ្តល់តៃម្លេលី
e. បនេ្របី្របស
េដីមបេីលីកទឹ
អនកចូលរមួ 

សរុប ** 

*    - ្របសនិេបអីក
ញប់  «ភគេ្រ
បទ 
- ្របសនិេបអីក
«េកតីេឡងីតិច

  - ្របសនិេបអីកប
េឡងីេទ សូមគូ
ែលងែតេន្រតង

** េដីមបបីនពនិទុស
  ជួរ N/A េហយីបូ

 

ភែណនសំ្រ

ណនសំ្រមប់អនក
ពត៌មន្រតឹម្រតូ
បស់អនកចូលរមួ
ពលេនះេទ េហី

ទបង្ហ ញ 
នទី ងំែដលអនក
េហយីគត់ប
លគត់កំពុងនិ

យឮៗ ចបស់ៗ 
ស់របូភព្រតូវនឹ
ៀបមយួែដលគរួ
មបស្រមួល 
កចិត្ដឱយអនកចូល
ងេពលពិភក  
ស់សំណួរេបីក 
មប់អនកស្រមបស
យមនករេគរ
) 

លីករចូលរមួ និ
ស់ករពិភក ជ
ទឹកចិត្ដេ យម

កបបករិយិទងំេន
្រចីនៃនេពលេវ  

កបបករិយិទងំេនះ្រ
ចតួច », សូមគូស  «
បបករិយិទងំេនះព
គស  « X » េនកនុង
ង់្របអប់ែដល ក់្រ
សរុប សូមបូកចំននួ
បូកចំនួនទងំពីេនះ

្រមបប់េងកីត្រកុ

កស្រមបស្រមួល
តូវនិងចបស់
ម េហយីនិយយ
ហយីគត់នឹងែស្វ

កចូលរមួទងំអ
នសំលឹងេមីលអន
យយ 

េហយីមិនយតឺ
នឹងអតថន័យ 
រេ យចប់ រ

លរមួេ្រចីននក់ 

ដូចបនសរេស
ស្រមួល  
រព (បនេ្របី្រប

ងករខិតខំរបស
ជ្រកុមតូច និង
មនែចករែំលកនូ

នះ្រតូវបនសេងកតេឃ
» សូមគូស  « X »

ះ្រតូវបនសេងកតេឃ
« X » េនកនុងជួរ  
ពុំ្រតូវបនសេងកតេឃ
ងជួរ  N/A –មនិប
្រសេមល 
នទងំអស់ៃន  X េ
ះចួលគន  

កុមសន ្ំរបក់

ល 
ស់េនេពលេឆ្លី
យថគត់មិនដឹ
ស្វងរកព័ត៌មនប

អស់ ចេមីលេឃ
អនកចូលរមួទងំ

តនិងមិនេលឿន
និងេ្របីកយវកិ
មមណ៍  

ចូលរមួបេញចញ

សរកនុងេសៀវេភ

បស់ពកយសមរ

ស់អនកចូលរមួ 

ងជៃដគូពីរៗន
នូវគំនិតកនុងចំេ

ឃញីមនជញឹក
» េនកនុងជួរ  Y- 

ឃញីមនយូរៗម្ដង 
N- េទ 
ឃញីេកតីមន
នអនុវត្ដ  េលកី

េនកនុងជួរ  Y នងិ 

 

ឆ្លយេទ
ងនូវ
បែនថម

 

 
ឃញី
ងអស់

 

េពក  
ករេផ  

 
ញមិតិ  

 

រមយ  

 
នក់

ម
 

 

 

 ក

 ្រប
បេំ

 ្រប
ទ
្រតូ

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

រ យតៃំល

បសនិេបពីិនទុសរុប >
េពញករងរបនល្អ
បសនិេបពីិនទុសរុប <
ទន់បំេពញករងរប
តវករព្រងឹងបែនថម

ឧបសមព័

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
> 15 
ល្អ

 
< 15 មនិ
បនល្អ នងិ  

មន័ និងទ្រម

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

គូស () 
 

 

្រមងេ់ផ ងៗៗ 



  
ឧបសមព័ន និងទ្រមងេ់ផ ងៗ 

76 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

ករអនុវត្ដន៍្រកុម្រតូវបនសេងកតេលី *** Y-បទ N-េទ 
N/A- 

មិនបនអនុវត្ដ េយបល់េផ ងៗ 

a. សមជិកទងំអស់បន ក់្របក់សន េំរៀង ល់សប្ដ ហ៍ ឬ
ពកួេគ្រតូវបនពិន័យ មចបប់របស់្រកុម 

    

b. ករផកពិន័យ្រតូវបនែចងកនុងបទបញជ ៃផទកនុង្រកុម     
c. ករផកពិន័យ្រតូវបនអនុវត្ត មចបប់របស់្រកុម      
d. ្រកុមេធ្វីករសំេរចចិត្ដ្រគប់យ៉ងេយង មេគលករែណនំ
កនុងេសៀវេភែណនសំ្រមប់អនកស្រមបស្រមួល។ 

    

*** សូមគូស « X » េនកនុងជួរែដល្រតឹម្រតូវ (Yes-បទ  No-េទ  N/A-មនិបនអនុវត្ដ ) េ យេលកីជឧទហរណ៍។  អនក្រតូវពិភក អំពចីំនួនសរុបៃន  N ជមួយ
អនកស្រមបស្រមួលេដីមបកីំណត់វធិីែដល្រតូវេធ្វីេ យ្របេសីរេឡងីេនកំរតិ្រកុម។ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ឧបសមព័ន និងទ្រមងេ់ផ ងៗ 

77 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 
កមមវិធី “សន ្ំរបកេ់ដើមបកីរផ្ល សប់្ដូរ” 

ងសំ ប់សេងកត ករ្របជុំធមម  (េ្រកយវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល) 
 

 

កលបរេិចឆទ  
 

អនកបេងកតី្រកុម   
    

ទី ងំ  
 

អនកសេងកត  
     

េឈម ះ្រកុម  
 

្របេភទៃនករ្របជំុែដលបនសេងកត 
(សូមគូសរង្វង់) 

 សន ំ ផ្ដល់កំចី    សង  ែចកទុន    
 

ករអនុវត្ដន៍របស់្រកុមែដល្រតូវសេងកតេលី * 
Y-
បទ 

YH-បទេ យអនក
ស្រមបស្រមួលជួយ 

N-
េទ 

N/A- 
មិន ចអនុវត្ដបន 

1.  ករេបីកអងគ្របជំុ 
a. សមជិក្រកុមបនអងគុយជរង្វង់មូល     
b. ្របធនេបីកអងគ្របជំុ និងេលខបនេ វត្ដមនសមជិកចូលរមួ       
c. េលខបនកត់្រ បញជ ីវត្ដមនរបស់មជិក និង កំណត់ចំ អំនក
ែដល្រតូវផកពិន័យ ្របសិនេបីមន 

    

d. សមជិកទងំអស់បនរលឹំកេឡងីវញិនូវបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម     
e. សមជិកបនែកស្រមួលនូវចំនុចៃនបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម េនេពល
ពិនិតយេឃញីថមនកំហុស 

    

2a. សកមមភពហរិញញវតថុ  
a. ្របធនបនេសនីរឱយសមជិករលឹំកនូវសមតុលយ ច់្របក់ៃនករ្របជំុ
េលីកមុន េនេពលែដលហបិ ក់្របក់េនបិទេនេឡយី 

    

b. ហរិញញិកេបីកហបិ ក់្របក់ និង ប់្របក់េនចំេពះមុខសមជិកទងំ
អស់  

    

c. សមតុលយែដលបនរលឹំកេ យសមជិក េសមីគន នឹង្របក់ែដល ប់
េ យហរិញញិក  

    

d. ករខុសគន រ ងសមតុលយែដលបនរលឹំកេ យសមជិកនឹង ច់្របក់
ែដល ប់េ យហរិញញិក ្រតូវបនេ ះ្រ យ មវធីិេ យមនករចូល
រមួ េហយីេ យមនករេពញចិត្ដពី្រគប់សមជិក (្របសិនេបីមន
ករណីេនះ) 

    

e. ្របធនបនេ យេលខធិកររលឹំកពីករពិន័យដល់សមជិកែដល្រតូវ
ផកពិន័យ 

    

f. សមជិកែដល្រតូវបង់្របក់ពិន័យ និងសង្របក់កមចីយតឺ បនបង់ ម
េគលករណ៍ 

    

g. ហរិញញិកសរុប្របក់ពិន័យ និង្របក់កមចីែដលសងយតឺ ្រពមទងំ
្របកស្របប់ដល់សមជិកទងំអស់ 

    



  
ឧបសមព័ន និងទ្រមងេ់ផ ងៗ 

78 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

h. សមជិកទងំអស់បនបង់្របក់សន  ំនិង្របក់ផកពិន័យេ យេយង
មចបប់របស់្រកុម 

    

i. ហរិញញិកសរុបទឹក្របក់សន  ំនិង្របកស្របប់សមជិកទងំអស់     
2b.  សកមមភព្របកក់មច-ី បំេពញែតេនេពល្របជំុពី្របកក់មចែីតប៉ុេ ្ណ ះ 
j. ្របធនបនេសនីរឱយេលខធិករ ្របកសពី្របក់កមចីែដលកំពុងេន
ជំពក់ េហយី្រតូវសងេនៃថងេនះ 

    

k. សមជិកបនសង្របក់ជំពក់ និង្របក់ផកពិន័យ េ យ មចបប់
របស់្រកុម 

    

l. ហរិញញិក ប់្របក់ស្រមប់កមចីរបស់្រកុម និង្របកស្របប់សមជិក
ែដលមនបំណងចង់ខចី្របក់ពី្រកុម 

    

m. សំេណីសំុខចី្របក់របស់សមជិក្រតូវមនចំណុចសំខន់ៗចំននួ ៤ រមួ
មន ចំននួទឹក្របក់ រយៈេពលខចី េគលបំណង និង រេបៀបសង្រត
ឡប់មកវញិ 

    

n. សំេណីសំុខចី្របក់ទងំអស់្រតូវបនវភិគ ពិចរ  និង សំេរចេ យ
សមជិកទងំអស់ មវធីិ ្រស្តេ យករចូលរមួ 

    

o. ្របសិនេបីចំននួ្របក់កមចីែដលេសនីរទងំអស់េលីសពី្របក់ែដលមន
ករែបងែចក្របក់កមចី នឹង្រតូវបនសំេរចេ យ្រគប់សមជិក មវធីិ
្រស្តេ យករចូលរមួ 

    

p. សមជិកែដលខច្ីរបក់េនៃថងេនះ ្របកសនូវចំននួ្របក់កមចី ករ្របក់
ែដល្រតូវបង់ និង ៃថង្រតូវសង្រតឡប់វញិ 

    

3.  ករបិទអងគ្របជំុ  
a. េលខរលឹំកពីចំននួ ច់្របក់ែដលេនជំពក់សរុប ្របប់ដល់សមជិក
្រកុមទងំអស់     

b. ហរិញញិក ប់្របក់ែដលេនសល់កនុងហបិ និងបន្របកស្របប់
សមជិកទងំអស់នូវសមតុលយចុងេ្រកយ     

c. សមជិកទងំអស់រលឹំកេឡងីវញិម្ដងេទៀតនូវចំននួេនះ     
d. ្របធនចក់េ របិទហបិ្របក់ និង្របគល់េ រឱយេទអនករក េ រ
និងហបិ្របក់េ យេទហរិញញិក 

    

4.  ដំេណីរករជរមួ 
a. សមជិកមន ក់្រតូវបនេ្រជីសេរសីេ យៃចដនយេនមុនករ្របជំុចប់េផ្តីម
េហយីសួរថេតីេគចងចអំំពីសមតុលយចុងេ្រកយៃនករ្របជំុេលីកមុន
េនះែដរឬេទ 

    

b. សមជិកពីរនក់្រតូវបនេ្រជីសេរសីេ យៃចដនយេនមុនេពលករ្របជំុ
ចប់េផ្តីម េហយីេសនីឱយជយួចងច ំថេតីនរ ខ្លះជសមជិក្រកុម ចង
ចពីំ ថ នភព្របក់កមចី និងករផកពិន័យ របស់សមជិក     

c. ្រកុមបនអនុវត្ត មរេបៀប រៈៃនករ្របជំុទងំអស់     



  
ឧបសមព័ន និងទ្រមងេ់ផ ងៗ 

79 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

d. ្រកុមបនអនុវត្ត មរេបៀប រៈៃនករ្របជំុទងំអស់ មលំ ប់លំេ យ     
e. ករ្របជំុបនេធ្វីេឡងីអស់រយៈេពលតិចជង ១េម៉ង ្របសិនេបីមិនមន
វគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល ឬតិចជង ១េម៉ងកន្លះ ្របសិនេបីមនវគគបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល 

    

f. សមជិកមន ក់េទៀត្រតូវបនេ្រជីសេរសីេ យៃចដនយេ្រកយករ្របជំុ
េហយីសួរថេតីេគចងចអំំពីសមតុលយចុងេ្រកយៃនករ្របជំុេលីកេនះ
ឬេទ  

    

    

 សរុប **     
    

 

* - ្របសិនេប្ីរកមុបនអនុវត្ដន៍េ យស្វ័យយត័ េ យមនិ្រតូវករជួយពី
អនកស្រមបស្រមលួ សូមគូស  « X »េនកនុងជួរ  Y-បទ 
- ្របសិនេប្ីរកុមបនអនុវត្ដន៍េ យ្រតូវករជួយពអីនកស្រមបស្រមួល សូម
គូស « X » េនកនុងជួរ  YH (បទេ យ្រតូវករករជួយពអីនកស្រមប
ស្រមួល) 
- ្របសិនេប្ីរកុមពុបំនអនុវត្ដន៍ចនុំចទងំេនះេទ េហយីអនកស្រមបស្រមួល
មនិបនជួយែកតំរវូ្រកមុេទសូមគូស « X »េនកនុងជួរ N (េទ) 
- ្របសិនេបមីនិមនឱកសកនុងសេងកតករអនុវត្ដន៍ទងំេនះេទ សូមគូស 
« X »េនកនុងជួរ  N/A (មនិ ចអនុវត្ដបន) 
- មនិ្រតូវសរេសរេនកនុង្របអប់មន្រសេមលេទ 

** បូកចំនួន  X េនកនុងជួរ  Y (បទ)  YH (បទេ យ្រតូវករជួយពអីនក
ស្រមបស្រមួល)  N (េទ)  េដមីបទីទួលបនពនិទុសរបុសំ ប់បនទ ត់នមួីយៗ

ករ យតំៃល  Check () 
្របសិនេប ី N 7: ្រកុមមនបញ្ហ កនុង
ដំេណីរករ 

  

្របសិនេប ី N< 7 េហយី YH > Y, ្រកុម
មនដំេណីរករល្អជទូេទ បុ៉ែន្ដ្រតវូេនពងឹ
ែផ្អកេលី អនកស្រមបស្រមួល 

  

្របសិនេប ី N<7 នងិ Y  YH, ្រកមុមន
ដំេណីរ ករល្អជទូេទ េហយី នងឹមន
ស្វ័យភពេន េពលខងមុខយ៉ងខ្ល។ី  

 

 

អនកស្រមបស្រមួល្រតូវបនសេងកតេលី  *** 
Y-
បទ 

N-
េទ 

N/A- 
មិនបនអនុវត្ដ េយបល់េផ ងៗ 

a. បនផ្ដល់នូវព័ត៌មន្រតឹម្រតូវេពលេឆ្លីយេទនឹងសំណួរឬេពលផ្ដល់
ករែណនេំទដល់្រកុម 

 
  

 

b. បនេសនីរឱយមនករចូលរមួពីសមជិក្រកុមកនុងករកំណត់នូវ
ដំេណីរករមិន្រតឹម្រតូវ េដីមបេីធ្វកីរែកត្រមូវេឡងីវញិ   

 
  

 

c. បនតំ្រមង់ទិសដល់សមជិកគណៈកមមករេដីមបេី យពកួេគ ច
ដឹកន្ំរកុមបន   

  
 

d. បនេ្របី្របស់ពកយគរួសម និងេ យេគរពកនុងករ្រប្រស័យ
ទក់ទងជមយួសមជិក្រកុម 

 
  

 

*** - ្របសិនេបអីកបបករិយិ្រតូវបនសេងកតភគេ្រចនីៃនេពលេវ សូមគូស « X »េនកនុងជួរ Y (បទ) 
       - ្របសិនេបអីកបបករិយិ្រតូវបនសេងកតេឃញីតចិតួច សូមគូស « X »េនកនុងជួរ N (េទ) 
       - ្របសិនេបមីនិមនឱកសេដមីបសីេងកតអកបបករិយិ សូមគូស « X »េនកនុងជួរ N/A (មនិបនអនុវត្ដ) 
       - សូមេ្រប្ីរបស់ែផនកេនះេដមីបផី្ដល់នូវេយបល់ែកលំអរដល់ អនកស្រមបស្រមួលេលីករបំេពញករងររបស់់េគ 

 
 



  
ឧបសមព័ន និងទ្រមងេ់ផ ងៗ 

80 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 
ង យតៃម្លពីករអនុវត្តរបស្់រកុម 

 
េឈម ះអនកស្រមបស្រមួល៖___________ ៃថង-ែខ-ឆន បំេងកីត្រកុម៖ __________ ៃថង-ែខ-ឆន ំ យតៃម្លៈ __________ 

ទី ងំ្រកុម៖_____________________េឈម ះ្រកុម៖_________________េលខកូដ្រកុម៖_____________ 

សូម ក់សញញ   េន្រតង់កូេ នខង ្ត េំនកនុង្របអប់ែដល្រតឹម្រតូវ 

 ្រកុម ចដំេណីករបនេ យខ្លួនឯង បទ  េទ  
 

សូចនករស្រមប់ យតៃម្ល 
ពិនទុ 

Y =1 
N =0 

ពិនទុ 
Y =1 
N =0 

កំណត់សំគល់ រេបៀបយកព័ត៌មន 

1. ្រកុមអងគុយជរង្វង់ ឬអងគុយកនុងលកខណៈមយួ
ែដលសមជិក ច េមីលេឃញីគន េទវញិេទមក 

   សេងកតេមីលេពល្រកុម
្របជំុ 

2. ករ្របជំុរបស់្រកុម្រតូវបនដំេណីរករ ម
ែផនករ កនុងកំឡុងេពល ៣ែខចុងេ្រកយ 

   ពិនិតយេមីលកនុងបញជ ីវ
ត្ដមន ្របក់សន  ំនិង
ផកពិន័យ 

3. ្រកុមេ្របី្របស់ហបិ្របក់ែដលមនចក់េ រ 
េហយីហបិ និងកូនេ រ្រតូវបនរក ទុកេ យ
មនុស ពីរនក់េផ ងគន  

   សេងកតេមីលេពល្រកុម
្របជំុ 

4. ៧៥% ៃនករបណ្ដុ ះប ្ដ លែដលេ្រគងទុក 
្រតូវបនផ្ដល់ដល់្រកុម៖ 
a. ចំននួេមេរៀនែដលបនបណ្ដុ ះប ្ដ ល 

________ 
b. ចំននួេមេរៀនែដលេ្រគងទុកសំ ប់បណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល _____ 

c. % ៃនេមេរៀនែដលបនបណ្ដុ ះប ្ដ ល 
(a/b) _______ 

   ពិនិតយេមីលែផនករ្របចំ
ែខរបស់អនកស្រមប
ស្រមួល ឬរបយករណ៍
្រកុម ឬសួរេទសមជិក
្រកុម 

5. យ៉ងេ ច ស់ ៨០% ៃនសមជិកបនចូល
រមួករ្របជំុេលីកេនះ៖ 
a. ចំននួសមជិកបនចូលរមួ្របជំុ _____ 
b. ចំននួសមជិក្រកុមសរុប _________ 
c. % ៃនអនកចូលរមួ្របជំុ (a/b) ______ 

   
 

ពិនិតយេមីលកនុងបញជ ីវ
ត្ដមន ឬ សេងកតេមីល
េពល្រកុម្របជំុ 



  
ឧបសមព័ន និងទ្រមងេ់ផ ងៗ 

81 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

សូចនករស្រមប់ យតៃម្ល 
ពិនទុ 

Y =1 
N =0 

ពិនទុ 
Y =1 
N =0 

កំណត់សំគល់ រេបៀបយកព័ត៌មន 

6. ៩០% ៃនសមជិកបន ក់្របក់សន េំនកនុង
ករ្របជំុេលីកេនះ 
a. ចំននួសមជិក ក់សន  ំ_________ 
b. ចំននួសមជិក្រកុមសរុប _________ 
c. % អនកសន  ំ(a/b) ___________ 

   ពិនិតយេមីលកនុងបញជ ីវ
ត្ដមន ្របក់សន  ំនិង
ផកពិន័យ 

7. សមជិកភគេ្រចីន ចនិយយ្របប់អនកដៃទ
អំពីចបប់របស់្រកុមបន  

   សួរសំណួរេទសមជិក
ែដលចូលរមួ្របជំុ 

8. ្រកុមដំេណីករសកមមភពរបស់ខ្លួនេ យេគរព
មេគលករណ៍្រកុមែដលបនែចង (ឬ្រកុម

អនុវត្ដ មចបប់ែដលបនែចង) 

   ពិនិតយេមីលបទបញជ ៃផទ
កនុង ្រកុម និងសួរេទ
សមជិក 

9. ្របត្ដិបត្ដិករហរិញញវតថុរបស់្រកុមបន្រប្រពឹត្ដេឡងី
មលំ ប់លំេ យ អនុេ ម ម ស្ដង់

ដំេណីរករៃនករ្របជំុ 

   សេងកតេមីលេពល្រកុម
្របជំុ 

10. មនករកត់្រ យ៉ង្រតឹម្រតូវកនុងបញច ីកត់្រ
របស់្រកុម 

   ពិនិតយេមីលបញជ ីកត់្រ
របស់្រកុម 

11. ករកត់្រ សមតុលយ្របក់ចុងេ្រកយៃនករ្របជំុ
េលីកេនះកនុងបញជ ី ច់្របក់ មនចំននួេសមីគន
នឹងចំននួទឹក្របក់េនសល់ជក់ែស្ដងកនុងហបិ
្របក់ 

   េផទ ងផទ ត់បញជ ី ច់្របក់ 
និង ច់្របក់ែដលបន
ប់ េនចុងបញច ប់ៃនករ
្របជំុ 

12. យ៉ងតិច ស់ ២៥% ៃនសមជិកកំពុងេន
ជំពក់្របក់្រកុម៖  
a. ចំននួសមជិកេនជំពក់_________ 
b. ចំននួសមជិក្រកុមសរុប_________ 
c. % សមជិកែដលកំពុងជំពក់្របក់្រកុម 

(a/b) ______ 

   
 

ពិនិតយេមីលបញជ ីេឈម ះ 
សមជិក កនុងបញជ ីវត្ដមន, 
្របក់សន ,ំ និងផក
ពិន័យ និងបញជ ី្របក់កមចី 

13. េដីមទុន្រកុម េ្រចីនជង ៦០% ្រតូវបនផ្ដល់ជ
កមចីដល់សមជិក៖ 
a. ចំននួទឹក្របក់េនជំពក់ _________ 
b. េដីមទុនរបស់្រកុម _____________ 
c. % េដីមទុន្រកុមកំពុងេនជកមច ី(a/b) 

______ 

   
 

ពិនិតយេមីលបញជ ី្របក់កមចី 
និងបញជ ី ច់្របក់ 
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សូចនករស្រមប់ យតៃម្ល 
ពិនទុ 

Y =1 
N =0 

ពិនទុ 
Y =1 
N =0 

កំណត់សំគល់ រេបៀបយកព័ត៌មន 

14. ទឹក្របក់កមចីែដលសងយតឺជងមយួែខេឡងីេទ 
មនចំននួតិចជង ១០% ៃនទឹក្របក់កមចីែដល
េនជំពក់សរុប៖ 
a. ទឹក្របក់កមចីែដលសងយតឺជងមយួែខេឡងី
េទ __________________ 

b. ទឹក្របក់កមចីែដលេនជំពក់សរុប 
________________________ 

c. % កមចីែដលសងយតឺជងមយួែខេឡងីេទ 
(a/b) ________ 

   ពិនិតយេមីលបញជ ី្របក់កមចី 

15. គណៈកមម ករ្រកុមបំេពញតនួទីរបស់ពកួេគ
្របកបេ យ្របសិទធិភព េ យពំុចបំច់មនករ
គ្ំរទពីអនកស្រមបស្រមួល (គណៈកមម ករ្រកុម
ទងំ ៤ រូប អនុវត្ត មដំេណីរករ្របជំុបនល្អ) 

   
 

សេងកតេមីលេពល្រកុម
្របជំុ 

16. ៨០% ៃនសមជិកែដលចូលរមួ្របជំុ បនយក
ចិត្ដទុក ក់ និង ចូលរមួកនុងសកមមភព្រកុម
េពល្របជំុ  

   សេងកតេមីលេពល្រកុម
្របជំុ 

17. ្រកុម ចេធ្វីករបិទអងគ្របជំុេ យខ្លួនឯងបន 
េ យមិនចបំច់មនករជយួពីអនកស្រមប
ស្រមួល 

   សួរេទសមជិក្រកុម
ពិេសសគណៈកមម ធិករ 

18. យ៉ងេ ច ស់ 1/3 ៃនសមជិកបនែចក
រែំលកអំពីអ្វីែដលពកួេគបនេរៀនសូ្រតថមីៗពី្រកុម
សន ្ំរបក់ ដល់អនកខងេ្រក្រកុម 

   សួរេទសមជិក្រកុម
េ យឱយពកួគត់េលីកៃដ 

19. សមជិក្រកុមបនជយួបេងកីត និងបេ្រងៀនដល់
្រកុមថមីេផ ងេទៀត 

   សួរេទសមជិក្រកុម
ពិេសសគណៈកមម ធិករ 

20. ្រកុមមន “មូលនិធិសងគម”    សួរេទ្រកុម និងពិនិតយ 
េមីលបញជ ី 

21. ្រកុមបនចូលរមួកនុងសកមមភពអភិវឌ ន៍សហ
គមន៍ 

   សួរេទសមជិក្រកុម 

ពិនទុសរុប    បូកសរុប 
 
“្រកុម ចដំេណីករបនេ យខ្លួនឯង” ្របសិនេបី្រកុម ចបំេពញសូចនករសំខន់ៗទងំ ៩ ៃនកូេ នពិនទុទី១  
“្រកុមេន្រតូវករករគ្ំរទបែនថមេទៀត” ្របសិនេបី្រកុមមិន ចបំេពញសូចនករសំខន់ៗទងំ ៩ ៃនកូេ នពិនទុទី១ 
 
 



  
ឧបសមព័ន និងទ្រមងេ់ផ ងៗ 

83 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

 
បញជ េីឈម ះសមជិក 

ល.រ នម្រតកូលនិងនមខ្លួន េភទ យុ េគលបំណងសន  ំ ចំននួទឹក្របក់ ន មេមៃដ ឬហតថេលខ 
១       

២       

៣       

៤       

៥       

៦       

៧       

៨       

៩       

១០       

១១       

១២       

១៣       

១៤       

១៥       

១៦       

១៧       

១៨       

១៩       

២០       

២១       

២២       

២៣       

២៤       

២៥       

សរុប      
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បញជវីត្តមន ្របក់សន  ំនិង្របក់ផកពិន័យ 
ែខទី៖ .......................... 

 

ៃថង-ែខ-ឆន ំ

ល.រ េឈម ះ ប ស វ វ វ វ

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

២៣

២៤

២៥

(ខ)  ្របក់សន ំសរុបរបស់្រកុម

(ក) ្របក់សន ំសរុប
្របក់សន ំ ផកពិន័យ ្របក់សន ំ ផកពិន័យ ្របក់សន ំ ផកពិន័យ ្របក់សន ំ ផកពិន័យ

………../…......../……….. ………../…...……./……….. ………../…....……./……….. ………../…...……./………..
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បញជ ្ីរបក់កមចី 

 

ៃថងែខឆន ្ំរបជុំ សរុប

្របក់េដីមេនជំពក់ =

ករ្របក់្រតូវបង់ +

ករ្របក់បនសង –

្របក់េដីមបនសង –

្របក់េដីមេនជំពក់ =

ករ្របក់្រតូវបង់ +

ករ្របក់បនសង –

្របក់េដីមបនសង –

្របក់េដីមេនជំពក់ =

ករ្របក់្រតូវបង់ +

ករ្របក់បនសង –

្របក់េដីមបនសង –

្របក់េដីមេនជំពក់ =

ករ្របក់្រតូវបង់ +

ករ្របក់បនសង –

្របក់េដីមបនសង –

្របក់េដីមេនជំពក់ =

ករ្របក់្រតូវបង់ +

ករ្របក់បនសង –

្របក់េដីមបនសង –

្របក់េដីមេនជំពក់ =

ករ្របក់្រតូវបង់ +

ករ្របក់បនសង –

្របក់េដីមបនសង –

្របក់េដីមេនសល់ =
េលីកេទមុខេទៀត

..…/…../….

ន មេមៃដ

..…/…../….

..…/…../….

..…/…../….

..…/…../….

..…/…../….

ៃថង-ែខ-ឆន ្ំរតូវសងរេំ ះេលីកដំបូង

ៃថង-ែខ-ឆន ្ំរតូវសងផ្ដ ច់

េឈម ះសមជិក

ៃថង-ែខ-ឆន ផំ្តល់្របក់កមចី

ចំនួនទឹក្របក់កមចី

េគលបំណង
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បញជ ី ច់្របក់ 

 
 
 

បញជ ី ច់្របក់ 

 

អនក្រតួតពិនិតយ
 + ្របធន្រកុម
 + ្របជុំសន ំេលីកទី
+ …………………….
+ ៃថង-ែខ-ឆន ំ

……………………
អនកស្រមបស្រមួល

 +

 –
អនក្រតួតពិនិតយ

–

បញជ ីមលូនិធិសងគម

អនក្រតួតពិនិតយ
្របធន្រកុម

្របក់សល់ពីសប្ដ ហ៍មុន ចំណូលកនុងសប្ដ ហ៍េនះ ចំ យកនុងសប្ដ ហ៍េនះ ្របក់សល់ចុងេ្រកយកនុងសប្ដ ហ៍េនះ

្របក់កមចីែដលបនផ្តល់េនកនុង្របជុំេលីកេនះ ្របធន្រកុម
(គ) ្របក់ េនស ល់ចុងេ្រកយ ៃនករ ្រប ជុំេលីកេនះ

សរុបករ្របក់ែដលបនបង់
…………………….សរុប

ចំ យេផ ងៗ
ចំនួន្របក់េនសល់

+ សរុប្របក់េដីមែដលបនបង់

ចំណូលេផ ងៗ

បរយិយ ចំនួន
ច់្របក់ែដលេនសល់ចុងេ្រកយៃនករ្របជុំេលីកមុន

្របក់សន ំ្របចំសប្ត ហ៍េនះ
្របក់ផកពិន័យ

អនក្រតួតពិនិតយ
 + ្របធន្រកុម
 + ្របជុំសន ំេលីកទី
+ …………………….
+ ៃថង-ែខ-ឆន ំ

……………………
អនកស្រមបស្រមួល

 +

 –
អនក្រតួតពិនិតយ

–

បញជ ីមលូនិធិសងគម

អនក្រតួតពិនិតយ
្របធន្រកុម

្របក់សល់ពីសប្ដ ហ៍មុន ចំណូលកនុងសប្ដ ហ៍េនះ ចំ យកនុងសប្ដ ហ៍េនះ ្របក់សល់ចុងេ្រកយកនុងសប្ដ ហ៍េនះ

្របក់កមចីែដលបនផ្តល់េនកនុង្របជុំេលីកេនះ ្របធន្រកុម
(គ) ្របក់ េនស ល់ចុងេ្រកយ ៃនករ ្រប ជុំេលីកេនះ

សរុបករ្របក់ែដលបនបង់
…………………….សរុប

ចំ យេផ ងៗ
ចំនួន្របក់េនសល់

+ សរុប្របក់េដីមែដលបនបង់

ចំណូលេផ ងៗ

បរយិយ ចំនួន
ច់្របក់ែដលេនសល់ចុងេ្រកយៃនករ្របជុំេលីកមុន

្របក់សន ំ្របចំសប្ត ហ៍េនះ
្របក់ផកពិន័យ
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ងស្រមង់្របកស់ន សំរបុរបសស់មជិក 

 

ល.រ េឈម ះ ប ស (ក) ្របក់សន ំសរុបែខទី១-៦

(ខ) ្របក់ សន ំសរុបរបស់្រកុម

្របក់សន ំសរុបែខទី ១ ្របក់សន ំសរុបែខទី ២ ្របក់សន ំសរុបែខទី ៣ ្របក់សន ំសរុបែខទី ៤ ្របក់សន ំសរុបែខទី ៥ ្របក់សន ំសរុបែខទី ៦
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ងស្រមង់្របកស់ន សំរបុរបសស់មជិក 

 

ល.រ េឈម ះ ប ស (ក) ្របក់សន ំសរុបែខទី១-១១

(ខ) ្របក់ សន ំសរុបរបស់្រកុម

(ក) ្របក់សន ំសរុបែខទី១-៦ ្របក់សន ំសរុបែខទី ៧ ្របក់សន ំសរុបែខទី ៨ ្របក់សន ំសរុបែខទី ៩ ្របក់សន ំសរុបែខទី ១០ ្របក់សន ំសរុបែខទី ១១
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ងស្រមង់្របកស់ន សំរបុរបសស់មជិក 

 

ល.រ េឈម ះ ប ស (ក) ្របក់សន ំសរុបែខទី១-.....

(ខ) ្របក់ សន ំសរុបរបស់្រកុម

(ក) ្របក់សន ំសរុបែខទី១-១១ ្របក់សន ំសរុបែខទី ១២ ្របក់សន ំសរុបែខទី ..... ្របក់សន ំសរុបែខទី ..... ្របក់សន ំសរុបែខទី ..... ្របក់សន ំសរុបែខទី .....



 

90 េ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណតស់ំ

(ក) ្រប
ពីេដីមវគគ
ឋតិេនជួ

(ខ) ្រប
រហូតដល
េដកេ្រក

(គ) ទុន
និង្របក់
េចញពីទឹ
បង្អស់។ 
មក្រកុមវ ិ
 
 
 
 
 

(ក

 

សៀវេភែណន

សគំល៖់ 

បកស់ន សំរុបរ
គរហូតដល់ចុង
ជួរបញឈរៃន

បកស់ន សំរុបរ
ល់ចុងបញចបវ់គគ
មបង្អស់ ៃន

នសរុបរបស់្រក
កចំេណញេផ ង
ទឹក្របកេ់នស
មុននឹង្រសង់
វញិរចួ ល់ទងំ

) ្របក់សន ំ

នសំ្រមបប់េងកី

របូមន្តែ

របស់សមជិក
ងបញចប់វគគ។ ចំ
ងចុងេ្រកយ

របស់្រកុម គឺជ
គគ។ ចំនួន្រតូវ្រ

ងចុងេ្រក

កុម ជចំនួនទឹ
ងៗ (ដូចជក
សល់ចុងេ្រកយ
យកចំនួនទឹក
ងអស់។ 

ចំនួនទឹ

សំរុបរបស់ស

ងកីត្រកុមសន ្ំរ

ែចកទុន

កមន ក់ៗ គឺជ្រ
ចំនួនេនះ្រតូវ្រ
យបង្អស់ េទ

ជ្របក់សន សំ
្រសងេ់ចញពី
យេគបង្អស់។

ក្របក់សរុបរ
ករ្របកជ់េដី
យៃនករ្របជំុេល
ក្របកេ់នះ ្រតូវ

ក្របក់ែដល

សមជិកមន ក់

្របក់ 

ស្រមប់

្របក់សន សុំ
្រសងេ់ចញពី
មលំ បល់ំេ

សុទធសរុបរបស
ងស្រមង្់រប

 

របស់្រកុម េ
ម...) ងំពីេ
លីកេនះ ែដល
វ្របកដថ្រប

លសមជិកមន

ក់ៗ 

ឧប

បសមជិក

ទធរបស់សមជិ
ងស្រមង្់រប

េ យៃនេឈម

ស់សមជិកមន
្របក់សន សំរុ

យរមួបញចូ ល
េដីមវគគរហូតច
លមនកត្់រ េ
បកក់មចីនិងករ

ក់ៗ្រតូវទទួល

(គ

(ខ) ្រ

បសមព័ន និ

កមន ក់ៗ

ជិកមន ក់ៗ  ែដល
្របកស់ន សំរុប

ឈះសមជិកមន

ក់ៗ  បូកបញចូ ល
បរបស់សមជិ

គន រ ង្របកស់
ចុងបញចប់វគគ។
នកនុងបញជ ី
រ្របក្់រតូវបន

លបន

) ទុនសរុបរ

្របក់សន សំ

នងិទ្រមងេ់

ៗ 

លបន កស់
បរបស់សមជិ

មក់ៗ ។ 

លគន ងំពីេដី
ជិក ែដលឋតិេ

សន សំរុបរប
។ ចំនួនេនះ្រតូ
ច្់របកចុ់ងេ

នសមជិកសង

របស់្រកុម 

សរុបរបស់្រកុម

េផ ងៗ 

សន ំ ងំ
ជិក ែដល

ដីមវគគ
េនជួរ

ស់្រកុម 
តូវ្រសង់
្រកយេគ
ង្រតឡប់

ម 
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ងែចកទុនដលស់មជិក្រកុមេនេពលបិទវគគ 

 

ល.រ េឈម ះសមជិក ស ប X
ភគ ភែដលសមជិកមន ក់ៗ
្រតូវទទួលបន (គ ែចក ខ)

= ហតថេលខសមជិក

1 X =
2 X (គ) ទុនសរុបរបស់្រកុម =
3 X (ខ) ្របក់សន ំសរុបរបស់្រកុម =
4 X =
5 X =
6 X =
7 X =
8 X =
9 X =

10 X (គ):……………………………… =
11 X =
12 X (ខ):……………………………… =
13 X =

14 X =

15 X =

16 X =

17 X =

18 X =

19 X =

20 X =

21 X =

22 X =

23 X =

24 X =

25 X =

ហតថេលខ្របធន្រកុម ហតថេលខតំ ងសមជិក ហតថេលខអនកកត់្រ
សរុប

ៃថង ែខ ឆន  ំែចកទុន …....…/…...…./….....…. ករគណនករែបងែចកទុន
(ក) ្របក់សន ំសរុបរបស់

សមជិកមន ក់ៗ
្របក់សរុបែដលសមជិក

 មន ក់ៗទទួលបន
ទឹក្របក់ែដលសមជិក

មន ក់ៗបនដក
ទឹក្របក់ែដលសមជិក
មន ក់ៗទុកសន ំេលីកទី១



  
ឧបសមព័ន និងទ្រមងេ់ផ ងៗ 

92 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

ងកត់្រ វគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
កលបរេិចឆទ ្របធនបទៃនវគគបណ្តុ ះប ្ត ល េឈម ះអនកស្រមបស្រមួល ហតថេលខ 

    

    

    

    

    

    

    

 
ងកត្់រ ករចុះគ្ំរទរបសអ់នកស្រមបស្រមួល 

កលបរេិចឆទ ្របធនបទែដលបនជួយគ្ំរទ េឈម ះអនកស្រមបស្រមួល ហតថេលខ 
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ងកត់្រ េឈម ះេភញ វទស នៈកិចច 

កលបរេិចឆទ េឈម ះេភញ វ េគលបំណងៃនករេធ្វីទស នៈកិចច ហតថេលខ 
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បទបញច ៃផទកនងុ 
 
1. េឈម ះ្រកុម៖ ............................................................................................................................ 
2. ទី ងំរបស្់រកុម៖ ..................................................................................................................... 
3. គណៈកមមករ្រគប្់រគង៖ 

សមសភពសមជិកគណៈកមមកររមួមន៖ 

ល.រ េឈម ះ េភទ តួនទី 

1   ្របធន 

2   េលខធិករ 

3   ហរិញញិក 

4   អនកកន់កូនេ រ 

 
4. ៃថង ែខ ឆន  ំទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លេមេរៀនទី១៖ ........................................................................... 
5. ៃថង ែខ ឆន  ំបេងកតី្រកុម (សន េំលកីដំបូង)៖.................................................................................... 
6. ៃថង ែខ ឆន  ំចបេ់ផ្តមីសន វំគគេនះ៖................................................................................................. 
7. េគលបំណងហរិញញវតថុរបស្់រកុម៖ ............................................................................................... 

............................................................................................................................................. 
8. ករ្របជំុ 

ករ្របជំុនឹងេធ្វីេឡងីេរៀង ល់ៃថង................................................................................................... 
េម៉ង្របជំុ................................................................................................................................ 
ទីកែន្លង្របជំុ............................................................................................................................ 
សមជិកទងំអស់នឹង្រតូវចូលរមួ្របជំុឱយបនេទៀងទត់ មេពលេវ ែដលបនកំណតនិ់ងឯកភពេ យ
សមជិកទងំអស់។ កនុងករណីសមជិក មន ក់ ក់ខនមិនបនចូលរមួ្របជំុ (អវត្តមន) មករ
កំណត ់សមជិកេនះនឹង្រតូវបង្់របកផ់កពិនយ័ចំនួន.................................កនុងេពលអវត្តមនម្តង។ 

9. ករសន ្ំរបក ់
សមជិកទងំអស់បនឯកភពគន កនុងករ ក្់របកស់ន េំនេរៀង ល់ករ្របជំុ្រកុម្របចសំប្ត ហ៍។ 
្របកស់ន តិំចបំផុតចំនួន .................................................... 
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្របកស់ន េំ្រចីនបំផុតចំនួន .................................................. (ករសន េំ្រចីនបំផុតមិន្រតូវពីចំនួន ៥
ដង ៃនចំនួនសន តិំចបំផុត)។ 
កំណតស់ំគល់៖ ចំនួន្របកស់ន ្ំរតូវែតជចំនួនគត ់ដូចជ ៥០០០េរៀល ៦០០០េរៀល ឬ ៧០០០េរៀល 
េពលសមជិកមិនបន ក្់របកស់ន មំ្តងៗ នឹង្រតូវផកពិនយ័ជ្របក់ចំនួន៖..................................... 

10. មូលនិធិសងគម 
សមជិកទងំអស់បនឯកភពគន កនុងករចូលរមួ្របកប់រចិច កស្រមប់មូលនិធិសងគមរបស់្រកុម កនុងេគល
បំណងជួយគ្ំរទសមជិក្រកុមេពលជួប្របទះបញ្ហ លំបកេផ ងៗ និងកនុងសកមមភពេផ ងៗទកទ់ងនិង
ករងរសងគម។ 
សមជិក្រកុមនឹងបរចិច ក្របកចំ់នួន..................................កនុងមន ក ់ស្រមបមូ់លនិធិសងគមរបស់្រកុម 
និង្រតូវបង្់របកចូ់លមូលនិធិសងគម េនេរៀល ល់េពល្របជំុសន ្ំរបក។់ 

ករេ្របី្របស់មូលនិធិសងគម្រកុម៖ 

ល.រ បរយិយ ចំនួនទឹក្របក់នឹង្រតូវទទួលបន 
1 សមជិកឬ្រកុម្រគួ រមនជមងឺ្រតូវសំ កេពទយ  
2 សមជិកឬ្រកុម្រគួ រទទួលរងេ្រគះថន កច់ ចរណ៍  
3 សមជិកឬ្រកុម្រគួ រទទួលមរណៈភព  
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 
11. ្របកក់មច ី

ករផ្តល់្របក់កមចី និងករទូទត្់របកក់មចី (រមួមនសង្របកេ់ដីម និងសងករ្របក់) ្រតូវេធ្វីេឡងីែតមួយ
េលីកកនុងមួយែខ េនេរៀង ល់ចុងែខ ឬសប្ត ហ៍ទីបួនៃនែខ។ 
សមជិកមន ក់ ចទទួលបន្របក់កមចីែតមួយគត់កនុងមួយេលីក េហយីសមជិក្រតូវែតទូទត្់របកក់មចីចស់
ឱយបនរចួ ល់សិន មុននឹង ចទទួលបន្របក់កមចីបន្តេទៀត។ 
ចំនួន្របកក់មចីេ្រចីនបំផុតកនុងមួយនក៖់....................................................................................... 
អ្រ ករ្របក់៖............................% កនុងមួយែខ 
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រយៈេពលកមចីែវងបំផុត៖......................ែខ (មិន្រតូវេលីសពី ៦ែខ) 
េពលសមជិកខកខនកនុងករសងករ្របក់ នឹង្រតូវផកពិនយ័ជ្របក់ចំនួន៖...................................... 
េពលសមជិកខកខនកនុងករសង្របកេ់ដីម នឹង្រតូវផកពិនយ័ជ្របក់ចំនួន៖..................................... 
 

12. វដ្តរបស្់រកុមនិងករែបងែចកទុន 
វគគេនះនឹង្រតូវបញចបេ់នៃថងទី..........................................(មិន្រតូវេលីសពី ១២ែខ ចបពី់ៃថងចប់េផ្តីម
សន ដំំបូងកនុងវគគេនះ)។ 
សមជិកទងំអស់នឹងេធ្វីករែបងែចកទុនរបស់្រកុម (រមួមន្របកស់ន និំង្របកក់រ ជេដីម...) េទឱយ
សមជិកេនេពលចុងបញចប់ៃនវគគេនះ។ 
មុននឹងចបេ់ផ្តីមវគគថមីបន្ត សមជិ្រកុមទងំអស់នឹង្រតូវពិនិតយេមីលករេ្រជីសេរសីសមសភពគណៈកមមករ
្រគប្់រគងេឡងីវញិ ពិនិតយេមីលសមជិកភព ថេតីមនសមជិក ចងច់កេចញពី្រកុម និងបញចូ ល
សមជិកថមី និងេធ្វីករែកស្រមួលបទបញជ ៃផទកនុង្រកុមេឡងីវញិ។ 

13. េផ ងៗ 
...................................................................................................................................................
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ករទទួលខុស្រតូវរបសគ់ណៈកមមករ្រគប់្រគង្រកុម 

 
្របធន 

 ្រគប្់រគងករ្របជំុនិងដឹកនកំរពិភក  
 ជ្រមុញេលីកទឹកចិត្តឱយសមជិកចូលរមួកនុងករសេ្រមចចិត្ត 
 ធនឱយបនថ បទបញជ ៃផទកនុង្រតូវបនអនុវត្ត មេ យសមជិកទងំអស់ 
 រក ស ្ត ប់ធន បនិ់ងស្រមបស្រមួលរកដំេ ះ្រ យជេម្ល ះ 
 េធ្វីករសេ្រមចចិត្តជចុងេ្រកយ េនេពលែដលមនករែខ្វងមិតិេយបល់រ ងសមជិក 
 ចកេ់ េបីកនិងបិទហបិ្របក ់េន ល់ករ្របជំុសន ្ំរបក់ 
 េធ្វីជតំ ងឱយ្រកុម កនុងករទំនក់ទំនងជមួយអនកខងេ្រក្រកុម 

 
េលខធិករ 

 កត្់រ វត្តមនរបស់សមជិកកនុងបញជ ីេនេរៀង ល់ករ្របជំុម្តងៗ 
 កត្់រ ចូលកនុងបទបញជ ៃផទកនុងនូវ ល់ករស្រមចចិត្តរបស់្រកុម 
 កត្់រ ល់្របតិបត្តិករហរិញញវតថុរបស់្រកុម េហយីធនថឯក រហរិញញវតថុមនពត័៌មន្រគប្់រគន់និង

ទនេ់ពល 
 បូកសរុបចំនួន្របកស់ន  ំ
 ធនថ ឯក រហរិញញវតថុទងំអស់ មន្រគប្់រគនស់្រមបស់មជិកពិនិតយេមីល 
 េធ្វីរបយករណ៍សកមមភពរបស់្រកុមស្រមបឱ់យសមជិក្រកុម និងអនកស្រមបស្រមួលពិនិតយេមីល 
 ជួយ្របធន និងគណៈកមម ធិករដៃទេទៀតកនុងករណីចបំច់ 

 
ហរិញញិក 

 ្របមូល្របក ់ផ្តល់្របក ់ ប់្របក ់និង្រគប់្រគង្របករ់បស់្រកុម 
 ្របកសអំពីចំនួន្របកស់ន សំរុប 
 េធ្វីករគណនេផ ងៗ 
 ែថរក ហបិ្របកឱ់យមនសុវត្តិភពេនចេន្ល ះេពល្របជំុ 

 
អនកកនកូ់នេ  

 ្រតូវ្របកដថ មនកូនេ ស្រមបេ់បីកហបិ្របកក់នុងេពល្របជំុ 
 ែថរក កូនេ ឱយមនសុវត្តិភពេនចេន្ល ះេពល្របជំុ 
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ជំ នៃនករ្របជុំ្រកុមសន ្ំរបក់េដើមបផី្ល សប់្តូរ 
 

មុនេពលចបេ់ផ្តីមករ្របជំុ ្របធន្រតូវេរៀបចំឱយសមជិកទងំអស់អងគុយជរង្វងមូ់ល េ យករអងគុយ ម
លំ បល់ំេ យេរៀងគន ពី ្ត េំទេឆ្វង េ យចបេ់ផ្តីមពី ្របធន្រកុម េលខធិករ ហរិញញិក អនកកនកូ់នេ  និង
បន្តបនទ បេ់ យសមជិក។ ជករល្អ ្រតូវេរៀបចំសមជិកឱយអងគុយ មេលខេរៀងែដលបនកត់្រ កនុងបញជ ី
វត្តមន សន ្ំរបក ់និងផកពិនយ័។ 

េលខ្រតូវេរៀបចំ កប់ញជ ីកត់្រ របស់្រកុម េនខងមុខខ្លួនឯង ហរិញញិក ក្់របកេ់នខងមុខខ្លួនឯង រឯីអនក
កនកូ់នេ ្រតូវបេញចញកូនេ មកខងេ្រកឱយេហយី។ 

េនេរៀង ល់ករ្របជំុ ្រគបស់មជិក្រតូវរក ករអងគុយ មេលខេរៀងរបស់ខ្លួនជ្របច ំដូចមនកនុងបញជ ីេឈម ះ
មលំ បេ់លខេរៀងពីតូចេទធំ។  

ជំ នែដល្រតូវេធ្វីកនុងេពល្របជំុ្រកុមមន៖ 

ជំ នទី១៖ ្របធន្របកសេបីកអងគ្របជំុេ យ ្វ គមនស៍មជិកែដលបនចូលរមួ្របជំុ និង្របកសអំពី
រេបៀប រៈៃនករ្របជំុ (្រពមទងំ្របធនបទេផ ងៗេទៀត េបីសិន្រតូវេលីកមកពិភក េ្រកពី
ករសន ្ំរបក់និង្របកក់មចី)។ 

ជំ នទី២៖ េលខកត់្រ វត្តមនសមជិកេ យេ េឈម ះសមជិកម្តងមន ក់ៗ  មលំ បេ់លខេរៀងដូច
មនេនកនុងបញជ ីកត្់រ របស់្រកុម។ 

ជំ នទី៣៖ ្របធនដឹកនេំធ្វីកររលំឹកបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម េ យសួរេទសមជិកមួយចំណុចម្តងៗ 
េនកនុងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម េហយីឱយសមជិកេឆ្លីយទងំអស់គន ។ 

ជំ នទី៤៖ ្របធន្របកសពីករចបេ់ផ្តីមដំេណីរករសន ្ំរបក។់ 

អនកកន់កូនេ ្របគល់កូនេ ឱយេទ្របធនេដីមបចីក់េបីកេ ហបិ្របក ់រចួ្របធន្របគល់
ហបិ្របកេ់ទឱយហរិញញិក ប៉ុែន្តមិន្រតូវេបីកហបិ្របកេ់នេពលេនះេទ េ យ្រគនែ់តរក ទុក
េនខងមុខហរិញញិកប៉ុេ ្ណ ះ។ 

ជំ នទី៥៖ កនុងេពលែដលហបិ្របកេ់នបិទេនេឡយី ្របធនេសនីឱយសមជិករលំឹកនូវសមតុលយ ច់
្របកេ់ពលបិទបញជ ីកលពី្របជំុេលីកមុន (ទងំទុនស្រមបផ់្តល់កមចី និងមូលនិធិសងគម) និង
េធ្វីករេផទ ងផទ តជ់មួយសមតុលយែដលបនកត្់រ កនុងបញជ ី។ 

ជំ នទី៦៖ េលខ កត្់រ សមតុលយៃនករ្របជំុេលីកមុនចូលកនុងបញជ ី ច្់របកៃ់នករ្របជំុេលីកេនះ 
េហយី្របធនចុះហតថេលខេន្រតង់្របអប ់“្រតួតពិនិតយ”។ 

ជំ នទី៧៖ េដីមបជួីយដល់សមជិកឱយចងចបំនល្អនូវ្របតិបត្តិកររបស់្រកុមកលពីករ្របជំុេលីកមុខ 
្របធនេសនីឱយេលខ យករណ៍អំពីរបយករណ៍ហរិញញវតថុ្រកុមស្រមប់ករ្របជំុេលីកមុន។ 



  
ឧបសមព័ន និងទ្រមងេ់ផ ងៗ 

99 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

ជំ នទី៨៖ ករ្របមូល្របកស់្រមប់មូលនិធិសងគម្រកុម។ ្របធន្របកសអំពីករចបេ់ផ្តីម្របមូល្របក់
ស្រមបមូ់លនិធិសងគម ហរិញញិកទទួល្របកពី់សមជិកម្តងមន ក់ៗ  រចួេធី្វករបូកសរុប េហយី
េលខកត់្រ ចំនួន្របកែ់ដលទទួលបនចូលកនុងបញជ ី ច្់របក ់ែផនកមូលនិធិសងគម្រកុម។ 

ជំ នទី៩៖ ករ្របមូល្របកផ់កពិនយ័ ្របធនេសនីឱយេលខចប់េផ្តីម្របមូល្របក់ផកពិន័យពីសមជិក 
េ យរេំលីកពីករផកពិន័យ និងមូលេហតុែដល្រតូវផកពិនយ័ ហរិញញិកទទួល្របក់ពី
សមជិកែដលបង្់របកផ់កពិនយ័ រចួបូកសរុប េហយីេលខកត្់រ ចំនួន្របកែ់ដលទទួល
បនចូលកនុងបញជ ីផកពិនយ័ និងបញជ ី ច្់របក។់ 

ជំ នទី១០៖ ករ្របមូល្របកស់ន សំ្រមបក់រ្របជំុេលីកេនះ ្របធន្របកសពីករចបេ់ផ្តីម្របមូល្របក់
សន  ំសមជិក្របគល់្របក់សន ឱំយហរិញញិកេដីមបេីផទ ងផទ តនិ់ងបូកសរុប។ េលខកត្់រ ចូល
កនុងបញជ ីសន ្ំរបក ់និងបញជ ី ច្់របក។់ 

ជំ នទី១១៖ ករ្របមូលករសង្របក់កមចី (្របសិនេបីករ្របជំុេលីកេនះជករ្របជំុ ក្់របកស់ន ែំត
ប៉ុេ ្ណ ះ សូមរលំងេទជំ នទី ១៤)។ ្របធន្របកសដល់សមជិកពីករចបេ់ផ្តីម្របមូល
ករសង្របក់កមចី សមជិកែដល្រតូវសង្របកក់មចី្របគល់្របកឱ់យេទហរិញញិកេដីមបេីផទ ងផទ ត់
និងបូកសរុប។ េលខេធ្វីករកត្់រ ចំនួនទឹក្របក់ែដលទទួលបនពីសមជិកមន ក់ៗ ចូលកនុង
បញជ ីកមចី និងបូកសុរបកត់្រ ចូលបញជ ី ច់្របក។់ 

ជំ នទី១២៖ ្របធនេសនីឱយហរិញញិកបូកសរុប្របកែ់ដល្របមូលបនទងំអស់កនុងករ្របជំុេលកីេនះ។ ហរិញញិ
ក្របកសពីចំនួន ច្់របក់ែដលមនកនុងៃដ ែដល ជចំនួន្របកទឹ់ក្របក់ ចឱយសមជិកខចី
បនេនកនុងករ្របជំុេលីកេនះ។ 

ជំ នទី១៣៖ ករផ្តល់្របក់កមចី ្របធនសួរេទសមជិក្របសិនេបីពួកេគ្រតូវករខចី្របក ់េ យេសនីឱយមន
ករេលីកៃដជសញញ ។ ្របធន្រតូវដឹកនកំរពិភក ជមួយសមជិកទងំអស់ឱយបនល្អតិ
ល្អនេ់លីសំេណីសុំខចី្របក់និមួយៗ និងេធី្វករអនុមត័េទ មអទិភពសំេណីកមចីនិងទឹក្របក់
កមចីែដល្រកុមមន។ បនទ ប់ពីកមចី្រតូវបនអនុមត័ ហរិញញិក្រតូវេរៀបចំ្របកេ់ដីមបផី្តល់ឱយអនកខចី 
េហយីេលខកត្់រ ចូលកនុងបញជ ីកមចីរបស់្រកុម។ 

ជំ នទី១៤៖ ករសុរបសមតុលយចុងេ្រកយករ្របជំុេលីកេនះ។ េលខេធ្វីករបូកសរុបបញជ ី ច្់របក ់េដីមបី
រកឱយេឃញីទឺក្របក់េនសល់ចុងេ្រកយៃនករ្របជំុេលីកេនះមនប៉ុនម ន។ ្របធន្របកសឱយ
បនឮៗដល់សមជិកទងំអស់ អំពី្របក់េនសល់ចុង្រគៃនករ្របជំុេលីកេនះ េហយីេសនីឱយ
សមជិកថ មេដីមបឱីយមនករចងច ំនិងេសនីឱយសមជិកទងំអស់ចងចនូំវចំនួនេនះ
ស្រមប់ករ្របជំុេលីកេ្រកយ។ 

ជំ នទី១៥៖ ហរិញញិក ក់្របកែ់ដលេនសល់ចូលកនុងហបិ រចួ្របធនបិទេ ហបិ េហយី្របគល់កូនេ
េទឱយអនកកន់កូនេ  និងហបិ្របកេ់ទហរិញញិកេដីមបរីក ទុក។ 



  
ឧបសមព័ន និងទ្រមងេ់ផ ងៗ 

100 េសៀវេភែណនសំ្រមបប់េងកីត្រកុមសន ្ំរបក់ 
 

ជំ នទី១៦៖ ករពិភក េលី្របធនបទេផ ងៗ ្របធនេធ្វីករស្រមបស្រមួលពិភក អំពី្របធនបទ ឬកិចច
ករេផ ងៗ ្របសិនេបីមន។ 

ជំ នទី១៧៖ ្របធន្របកសបិទអងគ្របជំុ និងរលំឹកពីៃថង និងេម៉ងែដល្រតូវជួប្របជំុេលីកេ្រកយ។  
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