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សម្រាប់ការច វ្ើចសេកតើចោង៖ 
 

 
 

ការអះអាង 
ទសសនៈ ឬ ចោប ់ដែ សំដែងចៅកនុងឯកសារចនះ មនិសុទធដែឆ្ុះបញ្ច ងំពើទសសនៈ
របសក់មមវ ិ្ ើអភវិឌ្ឍន៍សហម្របជាជាែចិៅកមពុជា(  ដែគូនានា ឬ ាច ស់ជនំយួ ច ើ
យ។ 
 

រកាសិទធមិ្រគប់ោ៉ា ងចោយអងគការ ចៅកមពុជា ឆ្ន  ំ២០១៥ 
 

ចសេកតើដល្ងអំណរគុណ 

ការចេញផ្សាយចនះច្វើចៅបាន តាមរយៈការគមំ្រទែ៏សបបុរសពើទើភ្នន ក់ងារអភវិឌ្ឍន៍អនតរ-
ជាែដិនម្របចទសស ុយដអែ នងិទើភ្នន ក់ងារអូស្រ្សាត  ើសម្រាប់ការអភវិឌ្ឍអនតរជាែ ិ

តាមរយៈការដណនាជំាយុទធសាស្រ្សតពើកមមវ ិ្ ើអភវិឌ្ឍន៍សហម្របជាជាែ ិកមមវ ិ្ ើ
ជនំយួខ្នន ែែូេដនមូ និ្ បិរសិាា នពភិពចោក នងិចោប ់មកពើម្រកមុ-
ការងារដនកមមវ ិ្ ើបនាុកំារដម្របម្រប ួអាកាសធាែុចៅសហគមន៍ សាា ប័នទទ ួ
ជនំយួពើ ែណំាងមកពើរាជរោា ភបិា កមពុជា នងិអនកទទ ួផ្ស ចៅកម្រមែិ 
សហគមន៍។ ចយើងក៏សូមដលង្អណំរគុណផ្សងដែរេចំ ះ
នងិ ចោកម្រសើ ងនិ ណាវ ើរៈ  ដែ បានរមួេដំណកចៅកនុងការចេញផ្សាយច ើកទើ១ នងិ
េចំ ះ នងិ ចោក ឆន ប៉ាូ  ចៅកនុងការចេញផ្សាយច ើកទើ២
ចនះ។ 
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កមមវ ិ្ ើអភវិឌ្ឍន៍សហម្របជាជាែ ិកមមវ ិ្ ើជនំយួខ្នន ែែូេចៅកមពុជា 

ភនចំពញ ឆ្ន  ំ២០១៥ 
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ចសៀវចៅដណនាសំម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន - អនុវែតការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 

 
 

ការសគងេបម្នការណែនាំស្ាប់អនកគ្បើ្ាសគ់សៀវគៅ VRA 

 
 ចសៀវចៅដណនាសំម្រាប់វាយែដម្ការកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ (ចសៀវចៅ VRA) ចនះ ានែួ
នាទើជាការដណនាែំ ភ់្នន ក់ងារអនុវែតការងារបនាុំនរងការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ សាា បន័ផ្សត ជ់នំួយ អងគការ
មិនដមនរោា ភិបា  អងគការសហគមន៍មូ ោា ន សាា ប័នរោា ភិបា នងិអនកផ្សត ច់សវាកមមដផ្សនកអភិវឌ្ឍន ៍ ចែើមបើ
គមំ្រទភ្នន ក់ងារ និងសាា បន័ទងំចនាះ ចៅកនុងការអនុវែតវ ិ្ ើសាស្រ្សតវាយែដម្ការកាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះ
និងការចរៀបេគំចម្រាងកាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ដែ ឆ្ុះបញ្ច ងំពើែម្រមូវការ
របសស់ហមន៍។ ឯកសារចនះម្រែូវបានចរៀបេំច ើងចែើមបើផ្សត ឲ់្យអនកចម្របើម្របាសនូ់វការដណនាងំាយៗចៅកនុងការ
ចម្រែៀមខ្្ួន និងែំចណើ រការជាជំហានៗ ដែ បងាា ញពើការយ ែ់រង ផ្ស ប៉ាះ   ់ សមែាភ្នពបនាុ ំ និង
ឧបសគគនានាេំច ះការអភិវឌ្ឍសមែាភ្នពបនាុ ំ ចៅកនុងបរបិទដនការកសាងភ្នព្ន់នរងការដម្របម្របួ 
អាកាសធាែុ។ ចទះបើជំហានេុងចម្រកាយដនចសៀវចៅចនះ អាេជាដផ្សនកមួយសមុគសាម ញជាងចគដន VRA ក៏
ចោយ ការយ ែ់រងអំពើ ទធផ្ស ដនការវាយែដម្ដបបចនះ គឺជាគន្រះចៅកនុងការចរៀបេំកំណែ់សកមមភ្នពនានា 
ដែ នរងចោះម្រសាយចោយតទ   ់ នូវភ្នពងាយរងចម្រគះេំច ះការដម្របម្របួ អាកាសធាែុចៅតាមទើកដន្ងណា
មួយកនុងមូ ោា ន ។ 
 ឯកសារចនះសនមែថា ភ្នន ក់ងារអនុវែតចៅមូ ោា នពុាំនេំចណះែរងអពំើវ ិ្ ើសាស្រ្សត VRA ច ើយ និង
ានម្រែរមេំចណះែរងែេិែេួអពំើវ ិ្ ើសាស្រ្សតតាមដបបការេូ រមួ ការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ការបនាុនំរងការ
ដម្របម្របួ អាកាសធាែុ សមែាភ្នពបនាុ ំនិងភ្នពងាយរងចម្រគះដែប៉ាុចណាណ ះ។ ចទះបើឯកសារចនះបងាា ញពើវ ិ្ ើ-
សាស្រ្សតជាជំហានៗក៏ចោយ ចគមិនម្រែូវចាែ់ទុកឯកសារចនះថាជាការដណនាដំែ ម្រែូវអនុវែតតាមទងំម្រសុង
ចនាះចទ ប៉ាុដនតម្រែរមដែជារចបៀបមួយដែ អាេអនុវែតតាម ចែើមបើទទួ បាន ទធផ្ស ដែ ជាទើគបេ់ិែតសម្រាប់
បំចពញែម្រមូវការកនុងមូ ោា នដែប៉ាុចណាណ ះ។ 
 ជំពូកនានាកនុងឯកសារចនះ ម្រែូវបានចរៀបេំច ើងចែើមបើបចងកើនេំចណះែរងជា កេណៈម្របព័នធអពំើ 
កនុងេំចណាមភ្នន ក់ងារអនុវែត ផ្សត ក់ារដណនាអំំពើការចម្រែៀមខ្្ួនសម្រាប់អនុវែត VRA ការអនុវែត  ចោយ 
តទ   ់ ការវភិ្នគនងិការច្វើរបាយការណ៍អពំើរបកគំចហើញនានា។ ឯកសារចនះម្រែូវបានចរៀបេំច ើងតាមរចបៀប
មួយដែ ជយួអនកអនុវែត ដែ គម នបទពិចសា្ន៍ពើមុនមក ចៅដែអាេយកចៅចម្របើម្របាសច់ៅកនុងអំ ុង
ចព អនុវែត ផ្សងដែរ ចោយផ្សត ជ់ាសំណួរចគ ចែើមបើចម្របើម្របាសឧ់បករណ៍ និងគន្រះអំពើការចាែ-់ 
ដេង និងការសម្រមបសម្រមួ ចៅកនុងែំចណើ រការអនុវែត ចៅកនុងែំណាក់កា ខុ្សៗគន ។ 
 ចសៀវចៅដណនាចំនះក៏ានជំពូកសតើពើការវភិ្នគទនិនន័យ ផ្សងដែរ។ ចៅទើចនាះ អនកចម្របើម្របាសន់រង
ច ើញានការដណនាអំពំើែំចណើ រការសម្រាប់វភិ្នគទិនននយ័ ផ្សងដែរ ដែ បានកណំែ”់ កេខ្ណឌ អបប-
បរា” សម្រាប់បចងកើែទសសនទនដែ ានម្របចោជន ៍ អំពើផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ភ្នព
ងាយរងចម្រគះ និងែម្រមូវការកសាងសមែាភ្នពបនាុំ។ ជំពូកេុងចម្រកាយ “ការច្វើរបាយការណ៍អពំើ ាន
គំរទូម្រមង់របាយការណ៍សម្រាបដ់ណនាអំពំើរចបៀបេំរបាយការណ៍ ខ្្ើៗ ដែ ានម្របចោជន៍។ សូមអាន
រូបទើ ១ អំពើទិែាភ្នពរមួដនជពូំកនានាកនុងចសៀវចៅ ចនះ។
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 ំោប់ ំចោយដនជពូំកនានាកនុងចសៀវចៅ  សម្រាប់ភ្នន ក់ងារអនុវែតចៅមូ ោា ន

រូបទើ ១៖ ទែិាភ្នពរមួដនជពូំក នងិ ំោប ំ់ចោយដន”ចសៀវចៅ  សម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន”

ែំចណើ រការចាបច់ផ្សតើម 

ម្រកមុ

ចម្រែៀមខួ្្ន និងការចរៀបេំដផ្សនការសម្រាប ់

ដផ្សនកទើ ១ 
ចតត ែច ើការត្សប់តូរ

ដផ្សនកទើ ២ 
ការវភិ្នគននិាន ការដនការ
ដម្របម្រប ួអាកាសធាែុ

ដផ្សនកទើ ៣ 
ឧបករណ៍ទម្រមង ់

ហាស)់ 

ដផ្សនកទើ ៤ 
ការបូកសរុប 

ការវភិ្នគ ទធផ្ស ពើ 

ការសរចសររបាយការណ៍ 

កា
រចរៀបេំ

ការអនុវែត   

កា
រវភ្ន

គ
 

ជំពូក ១

ជំពូក ៤

ជំពូក ២

ជំពូក ៣

ជំពូក ៥
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ពាកយបាំ្ពួញសាំខាន់ៗណែលគ្បើ្ ាស ់
 

ការបនាុំរបសស់ហគមន៍
អងគការសហគមនមូ៍ ោា ន
កមមវ ិ្ ើបនាុំការដម្របម្របួ អាកាសធាែុចៅ 
សហគមន៍
ដផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍ ុំ
កមមវ ិ្ ើវនិិចោគ ុំ

ការពិភ្នកាម្រកមុចគ ចៅ
អងគការមនិដមនរោា ភិបា 
សំណួរ ១ កនុងទម្រមង ់H
សំណួរ ២ កនុងទម្រមង ់H
សំណួរ ៣ កនុងទម្រមង ់H
សំណួរ ៤ កនុងទម្រមង ់H
ការវាយែដម្ការកាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះ
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9 
 

ការណ្ប្បួលអាកាសធាត្ុ សហគលន ៍និងការវាយត្ម្លៃ
ការកាត្់បនថយភាពងាយរងគ្រោះ 

ចសែាកិេចកមពុជាពរងដផ្សែកភ្នគចម្រេើនច ើកសិកមម ចោយបើភ្នគបួនដនេំននួម្របជាព រែាសរុបរសច់ៅ
តាមទើជនបទ ចហើយអនកទងំចនាះភ្នគចម្រេើនច្វើកសិកមមចោយពរងដផ្សែកច ើទរកចភ្ៀង ដែ តាម្មមតាទទួ 
ផ្ស ម្រសូវបានដែមតងកនុងមួយឆ្ន ។ំ ផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្របួ អាកាសធាែុមកច ើកមពុជា ជាពិចសស កសិ-
កមម និងែំណាមំ្រសូវ ម្រែូវបានទសសន៍ទយថា នរងានឥទធិព អវជិជានមកច ើផ្ស ិែកមមចសបៀង និងសនតិសុខ្
ចសបៀងចៅតាមជនបទ។ ការលយេុះដនកសិផ្ស អាេនាឲំ្យានភ្នពអែ់ឃ្្លន និងកងវះអាហារូបែាមភ ដែ 
បងកឲ្យានផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានមកច ើសាា នភ្នពចសែាកេិចជារមួរបសក់មពុជា និងបងាែ ក់សមទិធផ្ស ដនចគ 
ចៅអភិវឌ្ឍនស៍ហសសវែសរក៍មពុជា។ 

បេចុបបននចនះ ការដម្របម្របួ អាកាសធាែុកពុំងគរំាមកំដហងដែ អាេច្វើឲ្យខូ្េសមិទធផ្ស ដនការ
អភិវឌ្ឍន៍ដែ កមពុជាសចម្រមេបានកន្ងមក។ ភ្នពអយុែតិ្ម៌ដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុបងកជាផ្ស ប៉ាះ  ់
មកច ើសហគមន៍ម្រកើម្រកកនុងកម្រមិែវសិាាម្រែ ដែ ាន្នធានកនុងកម្រមែិកណំែ់ ចែើមបើពុះ រេំច ះផ្ស -
វបិាកអវជិជានដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ។ កសិករចៅតាមមូ ោា នទូទងំម្របចទសកមពុជា បានកែ់សំគ ់
ច ើញថា អាកាសធាែុានការដម្របម្របួ ចម្រេើន។ ពួកចគរាយការណ៍ថា កនុងរយៈចព  ៤០ឆ្ន កំន្ងមកចនះ 
ពួកចគកានដ់ែងាយរងចម្រគះខ្្នងំច ើងៗ ម្របឈមមុខ្នរងទរកជំនន ់ ចម្រគះរាងំសងួែ ការដម្របម្របួ រែូវកា  និង
សើែុណា ភ្នពមិនម្របម្រកែើ។ កនុងេំចណាមការដម្របម្របួ ទងំចនះ កសិករានការម្រពួយបារមភខ្្នងំអពំើផ្ស ប៉ាះ-
  ដ់នចម្រគះរាងំសងួែ ដែ ចកើែានកាន់ដែញរកញាប ់និងអូសបន្ាយចព កានដ់ែដវង ម្រពមទងំការបំត្ញ
ចោយទរកជំននក់ាន់ដែខ្្នងំជាមុន។ មុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក់ដនអាកាសធាែុទងំចនះបនតច្វើឲ្យម្រគួសារ និងសហ-
គមនន៍ានាបាែប់ង់ម្រទពយសមបែតិដែ ានសារៈសំខ្នន់ជាសារវនតសម្រាប់ការរសរ់ានានជើវែិ និងសមែាភ្នព
របសព់ួកចគសម្រាបប់នាុនំរងផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ។ កសិករជាចម្រេើនចមើ ច ើញថា ការ
ដម្របម្របួ អាកាសធាែុ គឺជាបញ្ា ដែ មិនអាេបញ្ឈប់បាន ដែ នរងរុញម្រចានពកួចគឲ្យធ្ាកក់នុងភ្នពម្រកើម្រក។ 

ចៅកនុងចសណារ ើយ៉ាូែ៏ម្របឈមបំផុ្សែចនះ ស្រ្សតើ មនុសសចាស ់ និងជនជាែិចែើមភ្នគែេិ ម្រែូវចគរពំរងថា
នរងរា៉ា ប់រងបនទុក្ំច្ងដន”ការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ” ចោយសារសាា នភ្នពសងគមរបសព់ួកចគ។ ជាការចឆ្ើយ
ែប សហគមន៍មូ ោា នពរងដផ្សែកច ើម្រកមុមនុសសកនុងសងគម ែូេជា ម្រកុមជយួខ្្ួនឯង និងម្រកមុសនស ំ ចែើមបើ
ទទួ បានកមចើខ្នន ែែូេ សម្រាប់ផ្សតួេចផ្សតើមសកមមភ្នពចសែាកិេចដែ ជាការបំចពញបដនាម ឬ ច្វើឲ្យការេិញ្ច រម
ជើវែិរបសព់ួកចគានសាិរភ្នពចៅេំច ះមុខ្ផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ។ ចទះជាោ៉ា ងណាក៏
ចោយ ម្របជាព រែាម្រកើម្រកភ្នគចម្រេើនបផុំ្សែចៅតាមជនបទពរងដផ្សែកច ើ្នធាន្មមជាែ ិ ជាមច្ោបាយ
សម្រាប់ចោះម្រសាយបញ្ា នរងការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុ ប៉ាុដនត្នធានទងំចនះកង៏ាយរងចម្រគះចោយសារការ
ដម្របម្របួ អាកាសធាែុផ្សងដែរ និងសាិែចម្រកាមការគរំាមកំដហងបដនាមចទៀែពើទា្បដ់នការចម្របើម្របាសែ់ើនងិការ
ម្រគប់ម្រគងែើបេចុបបនន។ 
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ចៅកនុងការចោះម្រសាយសាា នភ្នពម្របឈមដែ បានកែ់សំគ ខ់្នងច ើ កមមវ ិ្ ើបនាុំការដម្របម្របួ 
អាកាសធាែុចៅសហគមន៍ ម្រែូវបានម្របកាសោក់ឲ្យែំចណើ រការ កនុងបណំងកាែ់បនាយភ្នពងាយ
រងចម្រគះ និងបចងកើនសមែាភ្នពបនាុំរបសស់ហគមន៍ចគ ចៅ ចែើមបើម្រគប់ម្រគងហានិភ័យបដនាមដនការដម្រប-
ម្របួ អាកាសធាែុ។ កមមវ ិ្ ើ ានចគ ចៅកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះចៅកនុងវសិយ័កសិកមមចៅ
កមពុជា ដែ បណាត  ពើការដម្របម្របួ បងកចោយអាកាសធាែុមកច ើ្នធានទរក។ កមមវ ិ្ ើចនះក៏ានចគ 
បំណងពម្រងរងសមែាភ្នពរបសស់ហគមនច៍គ ចៅ ចៅកនុងការកសាងភ្នព្ន ់ ការបស្រ្ញ្ជ បវធិានការចឆ្ើយ
ែបនរងការដម្របម្របួ អាកាសធាែុចៅកនុងការចរៀបេំដផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍ ុ ំ និងកមមវ ិ្ ើវនិិចោគ ុ ំ ម្រពមទងំេង
ម្រកងទា្ប់ ែចៅកនុងការបនាុនំរងការដម្របម្របួ អាកាសធាែុផ្សងដែរ។ 

ចមចរៀននានាដែ ទទួ បានពើការអនុវែតគចម្រាងេនំួន ៧១ ចៅកនុងចខ្ែតទងំ ២១ ចៅទូទងំ
ម្របចទសកមពុជាបេចុបបននចនះ កំពុងម្រែូវបានផ្សសពវផ្សាយ ចែើមបើជម្រមុញឲ្យានការេមង្យកគំរូអនុវែតតាមចោយ
ចជាគជ័យរបសស់ហគមន ៍ និងការរមួបញ្ចូ  ចមចរៀនទងំចនះ ចៅកនុងចគ នចោបាយថាន កជ់ាែ ិ និងថាន ក់
ចម្រកាមជាែ ិចែើមបើកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះេំច ះផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ។ 

ែំចណើ រការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ គឺជាដផ្សនកមួយដនែំចណើ រការអនុវែតកមម
វ ិ្ ើ  ដែ ម្រែូវបានបចងកើែច ើង ចែើមបើជួយសហគមន៍នានាកនុងការពម្រងរងការយ ែ់រងរបសព់ួកចគអពំើ
ភ្នពងាយរងចម្រគះេំច ះការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ និងសមែាភ្នពរបសព់ួកចគកនុងការបនាុំនរងការដម្របម្របួ 
អាកាសធាែុ។ ក៏ម្រែូវបានបចងកើែច ើងចែើមបើវាសស់ទងឥ់ទធិព ដនគចម្រាងបនាុំរបសស់ហគមន៍ចៅមូ 
ោា នផ្សងដែរ ។ បានដផ្សែកច ើសំណួរសំខ្នន់ៗេំននួ ៤ ដែ ជាសូេនាករ ចរៀបេំច ើងកនុងចគ 
ចៅម្រសង់យកបញ្ា ដែ  កព់័នធចៅមូ ោា ន ដែ ជាសនូ ដនការយ ែ់រងអពំើភ្នពងាយរងចម្រគះេំច ះការ
ដម្របម្របួ អាកាសធាែុ។ ម្រគប់េចម្ើយេំច ះសំណួរទងំចនះ ម្រែូវបានច្វើច ើងចៅកនុងែំចណើ រការដនការវភិ្នគ 
ដែ នាចំៅរកការផ្សត អ់នុសាសន៍ជាអាទភិ្នព សម្រាប់កសាងសមែាភ្នពបនាុនំរងការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ 
កនុងចគ ចៅកាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះេំច ះការដម្របម្របួ អាកាសធាែុចៅតាមមូ ោា ន។ ចៅទើបផុំ្សែ 
ព័ែ៌ាន និងអនុសាសនព៍ើ នរងម្រែូវយកចៅបញ្ចូ   និងអនុវែតចៅកនុងម្រកបខ្ណ័ឌ ដនដផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍ ុំ

និងកមមវ ិ្ ើវនិិចោគ ុំ ។
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ចសៀវចៅដណនាសំម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន - អនុវែតការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 

11 
 

 

ចែើការវាយែដម្ការកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ ( ) ជាអវើ?

និយមន័យ គឺជាឧបករណ៍ម្របមូ ពែ័៌ានដែ ដផ្សែកច ើទសសនៈតទ  ខ់្្ួន ដែ 
អាេចម្របើម្របាសច់ែើមបើបចងកើែទិននន័យចគ ដនភ្នពងាយរងចម្រគះ និងចម្របើម្របាសស់ម្រាប់តាមោន និងវាយែដម្
សកមមភ្នពបនាុំរបសស់ហគមន ៍និងវឌ្ឍនភ្នពចឆ្ព ះចៅរកការសចម្រមេបានសមទិធផ្ស នានារបសគ់ចម្រាង។ 

គឺជាវ ិ្ ើសាស្រ្សតមួយដែ អាេបែដ់បន និងម្រែូវបានចរៀបេំច ើង ចែើមបើដសវងយ  ់ និង
បចងកើែ ទនិនន័យចគ ដែ ទកទ់ងនរងភ្នពងាយរងចម្រគះ និងសមែាភ្នពបនាុនំរងការដម្របម្របួ អាកាសធា
ែុ។ អា-ម្រសយ័ច ើរចបៀបអនុវែត និងវភិ្នគ វ ិ្ ើចនះអាេផ្សត ច់សេកតើពសិាត រជាចម្រេើន អំពើភ្នពខុ្សគន ដនភ្នព
ងាយ រងចម្រគះរវាងស្រ្សតើ បុរស កសិករ មនុសសចាស ់ និងម្រកមុម្របជាសាស្រ្សតែដទចទៀែ។ ក៏ានអែា
ម្របចោជន៍ផ្សងដែរចៅទូទងំវែតដនគចម្រាង។ ចៅកនុងែណំាក់កា ចរៀបេំគចម្រាង ផ្សត ដ់ណនាែំ ់
ភ្នន ក់ងារម្របែបិែត ិ កនុងការកំណែ ់ និងោកប់ញ្ចូ  សកមមភ្នពកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះនានា និងភ្នពរ ើក
េចម្រមើនចឆ្ព ះចៅសចម្រមេបានចគ ចៅរបសគ់ចម្រាង។ កនុងនយ័ចនះ  ានម្របចោជន៍ជាពិចសសសម្រាប់
អងគការមនិដមនរោា ភិបា កនុងម្រសុក និងអងគការសហគមនមូ៍ ោា ន ដែ ានការងារទក់ទងចោយតទ  ជ់ា
មួយសហគមនច៍គ ចៅរបសខ់្្ួន ចៅមុន ឬកនុងែណំាកក់ា ចរៀបេំគចម្រាងសំចណើ ។ ម្របសិនចបើគម នការ
ចម្របើម្របាសែ់ំចណើ រការ ចៅមុនចព ច ើកចសនើសកមមភ្នព ឬ  ទធផ្ស រពំរងទុកចទចនាះ ចគអាេចម្របើម្របាស់
ែំចណើ រការចនះចៅកនុងែណំាកក់ា ចាប់ចផ្សតើមអនុវែតគចម្រាង ចែើមបើចរៀបេំ និងបចងកើែសូេនាករបឋម ដែ ជា
វ ិ្ ើមួយសម្រាបព់ិនែិយម្របសិទធភ្នព និងចែើមបើចតត ែច ើសកមមភ្នព នងិ ទធផ្ស រពំរងទុក។ កនុងន័យចនះ 
ែំចណើ រការចនះានម្របចោជន៍ជាពិចសសសម្រាប់សាា ប័ននានាដនរោា ភបិា ចៅថាន ក់ជាែ ិ និងសាា បន័ាច ស់
ជំនួយ្ំៗ ដែ មិនទនំងជាបចងកើែគចម្រាងចោយខ្្ួនឯងដែ អាេទក់ទងតទ  ជ់ាមួយសហគមន៍ច ើយ។ 
 ចគអាេចម្របើម្របាស ់ ជាឧបករណ៍តាមោន និងវាយែដម្ចោយដផ្សែកច ើទសសនៈតទ  ខ់្្ួន ចែើមបើ
កំណែអ់ំពើចជាគជ័យដនសកមមភ្នពនានា និងវឌ្ឍនភ្នពចឆ្ព ះចៅរកការសចម្រមេបាន ទធផ្ស នានារបស ់       
គចម្រាង។ សហគមន៍មូ ោា ន ជាពិចសស គណៈកាម ្ិការចរៀបេំដផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍ ុកំ៏អាេចម្របើម្របាស់
ចែើមបើគមំ្រទែ ែ់ំចណើ រការដនការអចងកែ និងការចរៀនសូម្រែរបសខ់្្ួនផ្សងដែរ។  ទធផ្ស នានា នរងអាេចម្របើ-
ម្របាសស់ម្រាប់ចម្រគងសកមមភ្នពរមួគន សតើពើការបនាុ ំ ឬ ចោយការធានាថា រា អ់នតរាគមនអ៍ភិវឌ្ឍន៍ ុនំានា 
បានរមួេំដណកកសាងភ្នព្ន់ចៅមូ ោា ន ជាជាងបចងកើនផ្ស ប៉ាះ  ព់ើការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ។

ការវាយត្ម្លៃការកាត្់បនថយភាពងាយរងគ្រោះ និងការ
ចូលរលួ 
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ចែើ ាន កេណៈពិចសសអវើខ្្ះ

ចតត ែច ើការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ៖  ចតត ែច ើការយ ែ់រងអំពើថា ចែើការដម្របម្របួ អា-
កាសធាែុជាអវើ និងថាចែើវាានឥទធិព ដបបណាមកច ើការរសច់ៅ និងការេិញ្ច រមជើវែិរបស់
សហគមន៍ចគ ចៅ។ វ ិ្ ើចនះពិនិែយចមើ មុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក់ដែ ទកទ់ងនរងអាកាសធាែុ 
ភ្នពងាយរងចម្រគះ និងសមែាភ្នពបនាុ ំកនុងបណំងកសាងភ្នព្ន់សម្រាប់ចៅអនាគែ។ 

សងកែ់្ងន់ច ើការចរៀនសូម្រែរមួគន ៖ វ ិ្ ើសាស្រ្សត ម្រែូវបានចរៀបេំច ើង ចែើមបើច្វើឲ្យរចបៀបវា
រៈដនការម្រសាវម្រជាវរបសខ់្្ួន ានែុ យភ្នពជាមយួចគ បណំងដនការចរៀនសូម្រែ តាមរយៈ
ការសនទនាកនុងេំចណាមសហគមន៍។ វ ិ្ ើចនះក៏ចម្របើម្របាសែ់ំចណើ រការចរៀនសូម្រែផ្សងដែរ ចែើមបើ
ច ើកកមពសក់ារយ ែ់រង និងេំចណះែរងកនុងេំចណាមម្រកមុអនក កព់័នធខុ្សៗគន ផ្សងដែរ។ 

ពិនិែយចមើ បរោិកាសអំចណាយផ្ស ៖ អាជាា ្រមូ ោា ន និងគណៈកាម ្ិការអភិវឌ្ឍន ៍ចែើរ
ែួនាទើសំខ្នន់មួយចៅកនុងការកំណែ់សមែាភ្នពរបសម់្របជាព រែាចៅកនុងការបនាុ។ំ ែំចណើ រ
ការ ផ្សត ព់័ែ៌ានែ អ់នក ក់ពន័ធទងំអសដ់ែ ម្រែូវម្របមូ ផ្សតុ ំកេិចម្របរងដម្របងអភិវឌ្ឍន៍
របសខ់្្ួន ចែើមបើកាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះចៅមូ ោា ន។

 

ចហែុអវើបានជាេូ រមួចៅកនុង ? 

 ការយ ែ់រងអំពើរចបៀបអនុវែត ឬវ ិ្ ើសាស្រ្សតតាមដបបដផ្សនដនការេូ រមួែដទចទៀែ ាន    
ម្របចោជនជ៍ាពិចសស សម្រាប់ភ្នន ក់ងារអនុវែតតាមមូ ោា នដែ ម្រែូវែរងថា ចែើវ ិ្ ើដនការេូ រមួគឺជាអវើ ចហែុ
អវើចម្របើម្របាសវ់ ិ្ ើចនះ អែាម្របចោជន៍ដែ វ ិ្ ើចនះនាមំក និងចែើអាេានជចម្រមើសចផ្សសងអវើខ្្ះ។ វ ិ្ ើដនការេូ រមួ 
បានចកើែច ើងចៅកនុងទសវែសរឆ៍្ន ១ំ៩៨០ ជាការចឆ្ើយែបមួយចៅនរងវធិាន”ពើច ើមកចម្រកាម” ដែ ចៅចព 
ចនាះម្រែូវបានចម្របើម្របាសោ់៉ា ងចម្រេើនចៅកនុងការចរៀបេំ និងការអនុវែតគចម្រាងអភិវឌ្ឍន៍។ វធិានទងំចនះទនំងជា
 ក់ពន័ធជាមួយអនកជំនាញការពើសាា ប័នខ្នងចម្រៅ ដែ េំណាយចព ខ្្ើចៅតាមមូ ោា ន ចែើមបើសំភ្នសន៍អនក
ទទួ ផ្ស  និងបនាទ បម់កចរៀបេំប្ងគ់ចម្រាងចោយដផ្សែកច ើជំនាញរបសព់ួកចគ។ ចទះបើវ ិ្ ើចនះនាមំកនូវចជាគ
ជ័យចៅតាមទើកដន្ងខ្ះ្ៗក៏ចោយ វាបាននាចំៅរកវធិាន ”គំរមូួយសម្រាប់ម្រគប់ករណើ ” សម្រាប់ការងារ
អភិវឌ្ឍន ៍ដែ កនុងចនាះ េំចណះែរង ម្របដពណើ  និងជំនាញចៅមូ ោា ន ម្រែូវបានចគចមើ រ ំង។ ម្របការចនះក៏
ានន័យផ្សងដែរថា សហគមន៍មូ ោា នានឥទធិព ែិេែួេមកច ើគចម្រាងនានាដែ ពួកចគ គឺជាចគ 
ចៅដនការទទួ ម្របចោជន៍។ ជា ទធផ្ស  ពួកចគានភ្នពាច សក់ារ ឬ ការច ើកទរកេិែតែិេែេួកនុងការបនត
និរនតរភ្នពគចម្រាង ចៅចម្រកាយចព ដែ អនតរាគមន៍ចនាះបានបញ្ចប់ចៅ។

ការេូ រមួចៅកនុងែំចណើ រការ ែំណាងឲ្យការចផ្សទរអណំាេ និងការច្វើចសេកតើសចម្រមេ ពើភ្នន ក់
ងារអនុវែតការងារអភិវឌ្ឍន ៍មកឲ្យសហគមន៍។ វ ិ្ ើសាស្រ្សតតាមដបបេូ រមួ ានែូេជា ម្រែូវបានចរៀបេំ
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ច ើងចែើមបើជួយសហគមនឲ៍្យចម្របើម្របាសេ់ំចណះែរងរបសភ់្នន ក់ងារអនុវែតមកពើសាា ប័នខ្នងចម្រៅចៅកនុងកិេចម្របរង
ដម្របងច្វើចសេកតើសចម្រមេរបសព់កួចគ ជាជាងផ្សត ជ់ាមូ ោា នសម្រាប់ការច្វើអនតរាគមន៍។ ជាជំនួសមកវញិ 
ភ្នន ក់ងារអនុវែតចៅតាមមូ ោា ន ចែើរែជួាអនកសម្រមបសម្រមួ ការពភិ្នកាជាម្រកមុ ដែ ានចគ ចៅវភិ្នគ
បញ្ា រមួគន ចៅកនុងសហគមន៍។ ជា ទធផ្ស  សហគមន៍យ អ់ពំើម្របចភទដនបញ្ា  ចហើយភ្នន ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ក៏
យ ែ់រងពើកម្រមែិេំចណះែរងចៅកនុងសហគមនផ៍្សងដែរ និងរចបៀបចម្របើម្របាសេ់ំចណះែរងទងំចនះ ចែើមបើ
សចម្រមេ ទធផ្ស គចម្រាងផ្សងដែរ។ ជា ទធផ្ស  សហគមនប៍ានពម្រងរងភ្នពអង់អាេចោយសារពកួចគាន 
ឥទធិព ចោយតទ  ម់កច ើការអនុវែតគចម្រាង ដែ ាច សជ់ំនយួផ្សត មូ់ និ្មិកដែ ពួកចគ គឺជាអនកទទួ 
ផ្ស ចៅកនុងមូ ោា ន។

ទា្ប ់ែចៅកនុងការេូ រមួ
ចទះបើជាគម នម្រករែយម្រកមសម្រាប់ការអនុវែតតាមដបបដផ្សនដនការេូ រមួក៏ចោយ ចគានចគ ការណ៍ 

ដែ គួរដែផ្សត ជ់ាការដណនាសំមម្រសបែ ភ់្នន ក់ងារអនុវែតចៅមូ ោា នចែើមបើ៖ 
 ែរងអពំើវ ិ្ ើសាស្រ្សតនានា ែូេជា ការពិភ្នកាម្រកុមចគ ចៅ និងម្របពន័ធដនការចរៀនសូម្រែ ម្រពម

ទងំទំនាក់ទនងគន ចៅវញិចៅមក តាមរយៈការពិភ្នកាដែ ែរកនាចំោយអនកសម្រមបសម្រមួ 
 សងកែ់្ងន់ច ើចគ គំនែិ និងទសសនៈរបសអ់នកេូ រមួ និងធានាអះអាងច ើងវញិថា គំនិែនងិ       

ទសសនៈទងំចនាះ សុទធដែម្រែរមម្រែូវ និងានម្របចោជន៍
 ការចរៀនសូម្រែជាម្រកុម បចងកើែឲ្យានបរោិកាសអំចណាយផ្ស សម្រាបទ់ំនាកទ់នំងរវាងសាជកិ  

សហគមន ៍ភ្នន ក់ងារអនុវែតការងារអភិវឌ្ឍន៍ អាជាា ្រមូ ោា ន និងអនកផ្សត ច់សវាអភវិឌ្ឍន៍
 ធានាឲ្យានភ្នពបែ់ដបនបានដនវ ិ្ ើនានាដែ ចម្របើម្របាស ់ ចែើមបើឲ្យម្រែូវគន ជាមួយែម្រមូវការរបស ់     

សហគមន ៍និងបរបិទរបសព់កួចគ
 រចបៀបវារៈសម្រាបក់ារអនុវែត  ម្រែូវសម្រមបសម្រមួ ចោយភ្នន ក់ងារអនុវែតការងារអភិវឌ្ឍន ៍ ចោយ

ដផ្សែកច ើែម្រមូវការរបសស់ហគមន៍
 ការជដជកដវកដញក ការពិភ្នកា នងិវភិ្នគបញ្ា នានា ដែ នាចំៅរកការម្រពមចម្រពៀង និងសកមមភ្នព

ដែ ាននិរនតរភ្នព
 ការកសាងសមែាភ្នពរបសស់ហគមន៍មូ ោា នចែើមបើច ើកទរកេិែតពកួចគ និងពម្រងរងការទទួ ខុ្សម្រែូវ

ចែើមបើឲ្យគែិពើម្របចោជន៍រមួ។

                                                        
ម្រសង់ចេញពើ៖
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ចសេកតើសចងេប

ជំពូកចនះផ្សត េ់ំចណះែរងសំខ្នន់ៗែ អ់នកសម្រមបសម្រមួ ដែ នរងជយួដក មែការអនុវែតន ៍
និងគុណភ្នពដនទនិនន័យ ដែ ទទួ បាន។ ជំពូកចនះចរៀបរាបអ់ពំើែួនាទើ និងការទទួ ខុ្សម្រែូវរបស់
ម្រកុមអនកសម្រមបសម្រមួ  និងពម្រងរងេំចណះែរងរបសព់កួចគ អំពើសញ្ា ណទូចៅដនការដម្របម្របួ អាកាស
ធាែុ និងវាកយសព័ទដែ ចម្របើម្របាសច់ៅកនុងចព អនុវែតVRA។ ជំពូកចនះក៏ានចគ ចៅផ្សត ឲ់្យអនកសម្រមប-
សម្រមួ VRA ដែ ានមូ ោា នេំចណះែរងរេួមកចហើយផ្សងដែរ អំពើថាចែើវសិយ័ខុ្សៗគន រងការប៉ាះ  ់
ដបបណាពើការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ។ ចនះជាម្របការសំខ្ននម់ួយសម្រាបក់ារយ ែ់រងអពំើបរបិទរបសអ់នក
េូ រមួកនុង VRA ទិននន័យដែ ទទួ បាន និងចែើមបើវភិ្នគទនិនន័យចនះ។ 

 ជំពូកចនះក៏រមួបញ្ចូ   ំហាែ់សម្រាប់ម្រកមុការងារវ ើអចអផ្សងដែរ ចែើមបើពិនិែយចមើ ការយ ែ់រងរបស់
ពួកចគ អំពើសញ្ា ណដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ដែ ជា កេខ្ណឌ ចាបំាេ ់មុននរងបនតចៅជំពូកបនាទ ប់។

ចគ បំណងនានាកនុងជពូំកចនះ៖ 

 អ្ិបាយអំពើែនួាទើ និងការទទួ ខុ្សម្រែូវខុ្សៗគន របសអ់នកសម្រមបសម្រមួ VRA ដែ ចាបំាេ់ចៅ 
កនុងការចាែដ់េងចរៀបេំការអនុវែត VRA

 បចងកើនេំចណះែរងរបសភ់្នន ក់ងារអនុវែត VRA អំពើសញ្ា ណដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ និងវាកយសព័ទ
ដែ ានចម្របើម្របាសជ់ាទូចៅចៅកនុងការបចងកើែការយ ែ់រងអពំើ VRA ែំចណើ រការសម្រមបសម្រមួ  និង
ការច្វើរបាយការណ៍

 ផ្សត ម់្របវែតអិពំើផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុ និងភ្នពងាយរងចម្រគះ ដែ អាេបងាា ញឲ្យ
ច ើញចៅថាន កមូ់ ោា ន ចែើមបើដក មែការសម្រមបសម្រមួ VRA និងការចរៀបេពំ័ែា៌នចពញច ញជាង
ចនះអំពើសាា នភ្នព VRA ។

ជាំពូក ១ 
ែាំគែើ រការចាប់គ្តើល 
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បចងកើែម្រកមុអនកសម្រមបសម្រម ួ VRA  
  
  ំហាែ់ VRA ទមទរឲ្យានោ៉ា ងចហាេណាសអ់នកសម្រមបសម្រមួ េំននួ ២នាក ់ សម្រាប់ម្រកុម
ចគ ចៅនើមួយៗ កនុងចនាះាន ក់ច ើកសំណួរ និងច ើកទរកេិែតឲ្យានការពិភ្នកា និងាន ក់ចទៀែកែ់ម្រតា        
េចម្ើយ។ ែូចេនះ អនកសម្រមបសម្រមួ ទងំពើររូបម្រែូវដែយ ព់ើសញ្ា ណសំខ្នន់ៗដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ 
វាកយសព័ទដែ  កព់័នធ ចែើសញ្ា ណទងំចនាះានការ ក់ពន័ធដបបណាចៅនរងផ្ស ប៉ាះ  ម់កច ើការ
េិញ្ច រមជើវែិចៅជនបទ និងសុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន ៍និងម្រែូវយ ែ់រងចពញច ញអំពើែំចណើ រការVRA។ 
ម្របការសំខ្នន់គថឺា អនកសម្រមបសម្រមួ ទងំពើររូបម្រែូវដែអាេេូ រមួ និងធានាថា ព័ែ៌ានដែ ទទួ បាន 
សុទធដែ កព់័នធចៅនរងសំណួរដែ បានច ើកច ើង ចហើយអនកេូ រមួទងំអសច់ៅកនុង ំហាែ់ជាម្រកុម និង
ការពិភ្នកាម្រកមុចគ ចៅបានឮ និងានេណំាប់អារមមណ៍ថា ពួកចគអាេេូ រមួោ៉ា ងានខ្្រមសារ។ ខ្នង
ចម្រកាមចនះគឺជាបញ្ជ ើម្រែែួពនិិែយការងារខ្្ើ ដែ ម្រកុម របសអ់នកគួរចម្របើម្របាសស់ម្រាប់ចផ្សទៀងតទ ែ ់ ចែើមបើ
ចម្រែៀមខ្្ួនរេួជាមុន។ េូរកែ់សំគ ថ់ា អនកសម្រមបសម្រមួ គួរដបងដេកែួនាទើ និងការទទួ ខុ្សម្រែូវរមួគន ។ 

េចំណះែរងរបសម់្រកមុ

ានេំចណះែរងអំពើទើកដនង្ចគ ចៅ នងិអនកេូ រមួកនុង VRA ែូេជា ម្របជាសាស្រ្សត ម្របភពេំបងៗ
ដនការេិញ្ច រមជើវែិ កិេចផ្សតួេចផ្សតើមអភិវឌ្ឍនន៍ានា ផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ

ម្រកុម VRA បានបញ្ចប់ ំហាែ់សតើពើវាកយសព័ទ និងសញ្ា ណសំខ្នន់ៗ

បានពិចម្រគះចោប ជ់ាមួយសហគមន៍ចគ ចៅ និងបានពនយ ច់ោយសចងេបែ ស់ហគមន៍
ចគ ចៅ អំពើែំចណើ រការ VRA និងចគ បំណងដនែំចណើ រការចនះ

ែួនាទើរបសម់្របធានម្រកមុអនកសម្រមបសម្រម ួ
ធានាថាអនកសម្រមបសម្រមួ ទងំអសយ់ ព់ើបំណងដនឧបករណ៍ VRA នើមួយៗ ព័ែ៌ានដែ ម្រែូវ
ម្របមូ យក និងថាចែើព័ែ៌ានទងំចនាះនរងម្រែូវចម្របើម្របាសច់ោយរចបៀបណា

ធានាថា អនកសម្រមបសម្រមួ ាន ក់ៗ អាេកណំែ់អែតសញ្ា ណម្រកមុរបសព់កួចគបានេាសោ់ស់

ធានាថា ព័ែ៌ានដែ ម្របមូ បាន សុទធដែ កព់័នធនរងសំណួរដែ បានសួរ

ផ្សត ក់ារម្រែួែពិនិែយ ការកំណែ់ចព  និងជួយែ អ់នកសម្រមបសម្រមួ ចផ្សសងចទៀែដនម្រកុម VRA ចៅ
ចព ចាបំាេ ់
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ែនួាទើរបសអ់នកសម្រមបសម្រម ួកនុងម្រកមុ

ពិនិែយចមើ ឧបករណ៍ VRA នើមួយៗជាមួយអនកេូ រមួ ែូេជា ចគ បំណងដនឧបករណ៍ VRA 
នើមួយៗ ព័ែ៌ានដែ ម្រែូវម្របមូ យក និងចែើពែ័៌ានចនះនរងម្រែូវចម្របើម្របាសច់ោយរចបៀបណា

ជួយអនកេូ រមួច្វើការវាយែដមទ្ិនននយ័ និងចរៀបេំជាសំណួរចាបំាេ់ទូទងំែំចណើ រការ VRA ចនះ

ធានាឲ្យានការេូ រមួម្របកបចោយខ្្រមសារ និងពិភ្នកាជាមួយអនកេូ រមួទងំអសម់្រសបតាម  
កិេចការ/សំណួរ/ទិនននយ័ដែ ម្រែូវម្របមូ យក

ធានាថាពែ័៌ានដែ បានម្របមូ យក សុទធដែ កព់័នធចៅនរងសំណួរដែ បានសួរ

 បញ្ចប់សកមមភ្នពដនម្រកុម VRA នើមួយៗ ជាមួយការកែ់សំគ វ់ជិជាន។

ែនួាទើរបសអ់នកកែម់្រតា
ធានាថារា ស់ាភ រៈ ម្រកាហវកិ និងទម្រមងឯ់កសារ ម្រែូវបានចាែ់ដេង និងចម្រែៀមជាចម្រសេសម្រាបច់ម្របើ
ម្របាស់

ធានាថាពែ័៌ានដែ ម្របមូ បានសុទធដែ ក់ពន័ធ ចៅនរងសំណួរដែ បានសួរ និងបានកែ់ម្រតា
េាសោ់ស់

សំុការបំភ្ឺពើអនកេូ រមួចៅេុងសកមមភ្នពនើមួយៗ
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ភ្នសាដែ ចម្របើម្របាស់ជាទូចៅចៅកនុង VRA
 

ខ្នងចម្រកាមចនះជាការបងាា ញជូននូវវាកយសព័ទ និងសញ្ា ណសំខ្នន់ៗដែ ានចម្របើម្របាសច់ៅកនុងការ
វាយែដម្ការកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ និងការបនាុំនរងការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ។ ការយ ែ់រងអពំើ
ភ្នសាងាយៗទងំចនះ នរងជួយអនកសម្រមបសម្រមួ  VRA កនុងការធានាថា ការពិភ្នកាកនុងម្រកមុចគ ចៅចតត ែ
េំ ម្របធានបទ ចហើយការវភិ្នគ VRA បចងកើែចេញជាវធិានដែ ចតត ែច ើការកាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះ។ 

ការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុ
ចៅចព គិែអំពើ”ការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ” ម្រែូវចាែ់ទុកវាថាជាការដម្របម្របួ រយៈចព ដវងដនរបប

ធាែុអាកាស ដែ ចកើែច ើងចៅកនុងរយៈចព ដវង ែូេជា ចម្រេើនទសវែសរ ៍ រហូែែ ជ់ាចម្រេើនោនឆ្ន ។ំ វា
អាេជាការដម្របម្របួ  កេខ្ណឌ ម្យមដនធាែុអាកាស ឬរបាយធាែុអាកាស ដែ ទក់ទងនរងម្រពរែតកិារណ៍   
នានា ែូេជា ម្រពរែតិការណ៍ធាែុអាកាសមិនម្របម្រកែើកាន់ដែចម្រេើន ឬែិេ។ ការដម្របម្របួ អាកាសធាែុក៏អាេ
កំណែម់្រែរមែបំនណ់ាមយួជាកោ់ក ់ ឬអាេចកើែច ើងចៅទូទងំដផ្សនែើទងំមូ ផ្សងដែរ។ ម្របការសំខ្នន់គឺ
ម្រែូវែរងថា ការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ឆ្ុះបញ្ច ងំពើការដម្របម្របួ ែុ យភ្នពដនម្របព័នធអាកាសធាែុដនដផ្សនែើ។

ធាែុអាកាស នងិអាកាសធាែុ
ម្រពរែតិការណ៍ធាែុអាកាស គឺជាការដម្របម្រប ួកនុងរយៈចព ខ្្ើ(ចម្រេើននាទើែ ច់ម្រេើនដខ្)ចៅកនុងបរោិ-

កាសែូេជា សើែុណា ភ្នព ទរកចភ្ៀង ពពក រហូែែ ខ់្យ ។់ ។ អាកាសធាែុ គឺជាកម្រមិែម្យមដនធាែុ
អាកាសចៅកនុងរយៈចព ដវង និងានវសិា ភ្នព្ំច  គ ឺ អាកាសធាែុ គឺជាអវើដែ អនករពំរងទុក        
ធាែុអាកាស គឺជាអវើដែ អនកបានច ើញ។

ការចកើនច ើងកចំៅដផ្សនែើ/ការចកើនច ើងកចតត សក 
 ការចកើនច ើងកំចៅដផ្សនែើ គឺជា កយមយួដែ  ពពិណ៌នាអំពើការចកើនច ើងដនសើែុណា ភ្នពម្យម
ចៅកនុងបរោិកាសដនដផ្សនែើ និងមហាសមុម្រទ។ ចាប់តាងំពើចែើមសែវែសរទ៍ើ២០មក សើែុណា ភ្នពម្យមច ើ
ដផ្សនែើបានចកើនច ើងម្របាណ ០,៨ កនុងចនាះម្របាណពើរភ្នគបើដនកំចណើ នចនះបានចកើែច ើងចាបព់ើឆ្ន  ំ
១៩៨០មក។ អនកវទិោសាស្រ្សតានការចជឿជាក់ចម្រេើនជាង៩០%ថា ការច ើងកំចៅដផ្សនែើបានបងកចោយ

                                                        
ម្រសង់ចេញពើ៖
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កំចណើ នកំហាបឧ់សមន័ផ្សទះកញ្ចក ់ ដែ ចកើែចេញពើសកមមភ្នពរបសម់នុសស ែូេជា េំចហះឥនធនៈផូ្សសុើ  និង
ការបាែ់បង់ដម្រពចឈើ។
ផ្ស ផ្សទះកញ្ចក ់នងិឧសមន័ផ្សទះកញ្ចក់

ដផ្សនែើទទួ ថាមព ពើម្រពះអាទែិយកនុងរូបភ្នពជាការំសមើម្រពះអាទិែយ។ ជា ទធផ្ស  ដផ្សទដផ្សនែើម្រសូប
យកថាមព ទងំចនះខ្្ះៗ និងច ើងកំចៅ។ ដផ្សនែើេុះម្រែជាក់មកវញិ ចោយបចញ្ចញថាមព តាមទម្រមង ់     
ខុ្សៗគន ។ ប៉ាុដនតមុននរងថាមព ទងំអសច់នះអាេចគេចេញចៅកនុង ំហខ្នងចម្រៅ ឧសមន័ផ្សទះកញ្ចក់ចៅកនុង   
បរោិកាសម្រសូបយក និងចាងំត្ែថាមព ចនះខ្្ះម្រែ បម់កដផ្សនែើវញិ ដែ ច្វើឲ្យបរោិកាស និងដផ្សនែើ
ច ើងកចតត ។ ែំចណើ រការចនះម្រែូវបានឲ្យច ម្ ះថា ផ្ស ផ្សទះកញ្ចក់។ េំហាយទរក ឧសមន័កាបូនកិ
ឌ្ើអាសូែម៉ាូណូអុកសុើែ ចមតាន និងអូហសូន គឺជាឧសមន័ផ្សទះកញ្ចក់េបំងៗចៅកនុង
បរោិកាសដនដផ្សនែើ។ 

ផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុ
 ផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ គឺជា ទធផ្ស ដនការចកើនច ើងកចតត ដផ្សនែើ ដែ ទក់ទង
នរងការដម្របម្របួ ។ ការវាយែដម្ផ្ស ប៉ាះ  /់ការដម្របម្របួ ចនះ រាប់បញ្ចូ   ការចម្របើម្របាសទ់ិននន័យអាកាស-
ធាែុ ែូេជា សើែុណា ភ្នព កំពសទ់រកចភ្ៀង និងកម្រមែិញរកញាប់ដនម្រពរែតិការណ៍មិនម្របម្រកែើ ម្រពមទងំ ទិននន័យ
ដែ មិនទក់ទងនរងអាកាសធាែុ ែូេជា សាា នភ្នពបេចុបបននចៅកនុងមូ ោា នសម្រាប់វសិយ័ខុ្សៗគន  ដែ 
រមួទងំ ម្របភពទរក កសិកមម និងសនតិសុខ្ចសបៀង រហូែែ សុ់ខ្ភ្នពមនុសស និងសុវែាិភ្នពមនុសស បណាត  
ពើការដម្របម្របួ ។

ម្រពរែតកិារណ៍មុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក់
ទក់ទងនរង”ការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ” ម្រពរែតិការណ៍មុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក ់គឺជាម្រពរែតកិារណ៍ដែ អាេ

ចកើែច ើងបណាត  ពើ កេខ្ណឌ អាកាសធាែុដែ នាឲំ្យបាែ់បង់ជើវែិ ឬ ខូ្េខ្នែម្រទពយសមបែត ិ បរសិាា ន ការ
េិញ្ច រមជើវែិ និង/ឬ ភ្នពដល្លនូររបសម់នុសស។ មុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក់ដែ ចកើែានញរកញាប់ជាងចគទក់ទងនរង
អាកាសធាែុ រមួាន ការដម្របម្របួ របបទរកចភ្ៀង ដែ ចកើែចេញពើម្រពរែតកិារណ៍ចម្រគះរាងំសងួែ និងទរកជនំន ់ 
ធាែុអាកាសមិនម្របម្រកែើ ដែ ទក់ទងនរងខ្យ ព់យុះនាឲំ្យបាែប់ង់ម្រទពយសមបែត ិ ឬ ែំណា ំ រហូែែ ក់ារដម្រប
ម្របួ ជើវៈេម្រមុះចៅកនុងម្របព័នធចអកូ ូសុើណាមួយ ែូេជា ការបាែ់បង់ម្របចភទសែវ ឬ ការរាែែាែដនកតាត េដម្រង 
ដែ នាឲំ្យបាែប់ង់ចសវាកមមម្របពន័ធចអកូ ូសុើ។

ភ្នពងាយរងចម្រគះដនអាកាសធាែុ
ភ្នពងាយរងចម្រគះម្រែូវបានចាែ់ទុកថាជាកម្រមិែដែ ចហោា រេនាសមពន័ធរូបវនត មនុសស ឬ្មមជាែ ិនិង 

សមបែតិកនុងចសែាកិេច ម្របឈមនរងការបាែប់ង ់ ានរបួស ឬ ខូ្េខ្នែ បណាត  ពើផ្ស ប៉ាះ  ដ់នមុខ្សញ្ា
ចម្រគះថាន ក់។ ម្របការចនះម្របដហ គន នរង”ភ្នពងាយរងចម្រគះដនអាកាសធាែុ”ផ្សងដែរ ប៉ាុដនតម្រែូវបានដេកចេញជា
បើដផ្សនក ដែ ទក់ទងនរងមុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក់៖
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 កម្រមិែដនភ្នពម្របឈម នរងសញ្ា ចម្រគះថាន ក់ដែ ទកទ់ងនរងអាកាសធាែុ (ែូេជា ចែើញរកញាប់
កម្រមិែណា ចែើរយៈចព ដវងកម្រមិែណា)

 កម្រមិែដនភ្នពផុ្សយម្រសួយ ចោយសារមុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក់ចនាះតទ  (់ែូេជា ែំបនន់ានាដែ មិន
សូវានមនុសសរសច់ៅ នរងមិនរងការខូ្េខ្នែចម្រេើន ច្ៀបនរងែំបន់នានាដែ ានមនុសសរសច់ៅ
កុះករ ចៅកនុង កេខ្ណឌ ដនភ្នពម្របឈមែូេគន )

 កម្រមិែដនសមែាភ្នព ដែ ានសម្រាបទ់ប់ទ ន់រងមុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក់ដបបចនះ(ែូេជា េំចណះ
ែរងដែ ានកនុងកម្រមែិកណំែ់អពំើ”ចែើច្វើដបបណា” ឬ ម្របាក់សនសសំម្រាបស់ាត រ/ទប់សាក ែ់ការបាែ់
បងប់ណាត  ពើការម្របឈមដនមុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក់ដែ ទក់ទងនរងអាកាសធាែុ។

ការកាែប់នាយហានភិយ័ដនចម្រគះមហនតរាយ
 ការកាែ់បនាយហានភិ័យដនចម្រគះមហនតរាយគឺជាទសសនៈ និងជាការអនុវែតន ៍ ចៅកនុងការកាែ់បនាយ     
ហានិភ័យចម្រគះមហនតរាយតាមរយៈកេិចខ្ែិខ្មំ្របរងដម្របងវភិ្នគ និងកាែ់បនាយកតាត នានាដែ ជាឫសគ ដ់ន
ចម្រគះមហនតរាយ។ ការកាែប់នាយកម្រមិែម្របឈមនរងមុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក ់ ការកាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះ
របសម់្របជាព រែា និងម្រទពយសមបែត ិ ការម្រគប់ម្រគងែើ និងបរសិាា នចោយបុិនម្របសពវ និងការចម្រែៀមបងាក របាន
ម្របចសើរជាងមុនសម្រាប់ម្រពរែតកិារណ៍អវជិជាននានា សុទធសរងជាឧទហរណ៍អំពើការកាែ់បនាយហានភិ័យចម្រគះ
មហនតរាយ។ ការកាែ់បនាយហានិភយ័ដនចម្រគះមហនតរាយ គឺជាម្រកបខ្័ណឌ មយួដែ ានធាែុផ្សសជំាចម្រេើន     
ជាអាទិ៍  ទធភ្នពកនុងការកាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះ និងហានិភ័យដនចម្រគះមហនតរាយ តាមរយៈការច្វើ
សកមមភ្នពនានា ចែើមបើបចញ្ជ ៀស/ទបស់ាក ែ់ កេខ្ណឌ ម្របកបចោយចម្រគះថាន ក ់ ឬ កម្រមែិដនផ្ស ប៉ាះ  ់
អវជិជានដនមុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន កណ់ាមយួ តាមរយៈការកាែប់នាយការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ឬ សកមមភ្នព
ចម្រែៀមបងាក រជាមុន។

ការបនាុនំរងការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុ
 ការបនាុំនរងការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ម្រែូវបានយ ថ់ាជាអវើដែ ចយើងម្រែូវច្វើ ចម្រគងទុក ឬ មិនបាន
ចម្រគងទុក(សវយ័ភ្នព)ដែ នាឲំ្យានការសម្រមបខ្្ួនឲ្យម្រសបតាមមុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក ់ ដែ ទក់ទងនរង
អាកាសធាែុ។ ការបនាុំម្រែូវបានចាែទុ់កថាជាការសម្រមបខ្្ួនចៅកនុងម្របព័នធ្ មមជាែិ ឬម្របព័នធដនការចឆ្ើយែប
នរងកតាត ដម្របម្របួ អាកាសធាែុនាចព បេចុបបនន ឬចៅអនាគែ។ ការសម្រមបខ្្ួន/ការច្វើសកមមភ្នពទងំចនះ 
ានចគ ចៅកាែ់បនាយចម្រគះថាន ក់ដែ បងកចោយកតាត ទងំចនះ ឬកនុងការទញយកម្របចោជន៍ពើឱកាស
ដែ បានមកពើការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ដែ អាេផ្សត ឲ់្យ ែូេជា មូ និ្ ិបនាុំ។ 

សមែាភ្នពបនាុំ
 សមែាភ្នពបនាុំសំចៅច ើភ្នពខ្្នងំជា កេណៈបុគគ  ឬ រមួគន  និង្នធានដែ អាេចម្របើម្របាសប់ាន
ចែើមបើអាេឲ្យបុគគ  ឬ សហគមន៍កាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះរបសព់ួកចគ េំច ះផ្ស ប៉ាះ  ដ់នមុខ្សញ្ា
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ចម្រគះថាន ក់។ សមែាភ្នពទងំចនះអាេទបស់ាក ែ ់ឬ កាែ់បនាយផ្ស ប៉ាះ  ដ់នមុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក់ណាមួយ ឬ 
អាេឲ្យសហគមន៍ចម្រែៀមខ្្ួន ចែើមបើចាែ់វធិានការបានកាន់ដែម្របចសើរ សម្រាប់ចឆ្ើយែបនរងផ្ស ប៉ាះ   ់ (ការ
ចម្រែៀមខ្្ួន)។ 

ភ្នព្ន់
 ភ្នព្ន ់សំចៅច ើសមែាភ្នពរបសស់ហគមន ៍ឬ សងគមណាមួយដែ ាន កេណៈជាម្របពន័ធ ដែ 
ម្របឈមចៅនរងសញ្ា ចម្រគះថាន ក់នានា ចែើមបើច្វើការបនាុំតាមរយៈការទបទ់  ់ ឬ ដកដម្របចែើមបើ្ នែ  ់ ឬ 
រកាមុខ្ងារ ឬ រេនាសមព័នធ កនុងកម្រមែិដែ អាេទទួ យកបាន។ ជាញរកញាប់ ភ្នព្ន់ម្រែូវបានកំណែ់
ចោយកម្រមិែដែ ម្របព័នធសងគមាន ទធភ្នពកនុងការចាែ់ដេងខ្្ួនឯង ចែើមបើបចងកើនសមែាភ្នពរបសខ់្្ួន 
សម្រាប់ការចរៀនសូម្រែពើចម្រគះមហនតរាយកន្ងមក ចែើមបើដក មែវធិានការកាែ់បនាយហានិភ័យ។

ការបនាុ ំនងិការកសាងភ្នព្ន់
 វ ិ្ ើងាយម្រសួ បំផុ្សែចែើមបើដសវងយ ព់ើភ្នពខុ្សគន រវាងការបនាុ ំ និងការកសាងភ្នព្ន ់ គឺពិនែិយ
ចមើ  “ការបនាុ”ំ ជា ”អវើដែ ម្រែូវច្វើ” ចែើមបើកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះេំច ះការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ 
ែូេជាការបចងកើែសមែាភ្នពរកាទរកទុកចៅតាមម្រគសួារ។ ការកសាងភ្នព្ន ់ អាេចាែទុ់កថាជា ”រចបៀប” 
បចងកើែរេនាបទ(ប្ង)់ ឬ រចបៀបអនុវែតវធិានការចឆ្ើយែបចៅកនុងការបនាុ ំ ចែើមបើច ើកកំពសគុ់ណែដម្ដនការ
អភិវឌ្ឍន ៍ ចៅកនុងបរបិទដនម្របព័នធនានា សហគមន ៍ ឬ សងគម។ ានសំណំុ កេណៈេំននួម្របាមំួយដែ ម្រែូវ
ពិចារណាចៅចព គិែែ ”់រចបៀប”ច្វើការ៖១) ាម្រែោា ន ២) ភ្នពរ រងា ំ៣) ភ្នពរហ័ស ៤) ភ្នពសំបូរ 
ដបប ៥) ភ្នពបែ់ដបនបាន និង ៦) ការចាែ់ដេងខ្្ួនឯង។

ចែើមបើសិកាបដនាម
ចែើមបើសិកាបដនាមអំពើវាកយសព័ទដែ ទកទ់ងនរងការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ សូមភ្នជ ប់ចៅចវបសាយវាកយ
សព័ទរបសម់្រកុមការងារអនតររោា ភិបា សតើពើការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ តាមរយៈ
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ការដសវងយ ់ពើផ្ស ប៉ាះ  ់ដនការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុ ភ្នពងាយរងចម្រគះ 
នងិវែតានដនកតាត ទងំចនះ 

ផ្ស ប៉ាះ  ់
ការដម្របម្របួ អាកាសធាែុគរំាមកំដហង និងអាេច្វើឲ្យកាែ់បនាយភ្នពរ ើកេចម្រមើននានាដែ សចម្រមេ

បានកន្ងមកចៅកនុងការអភិវឌ្ឍកមពុជា។ ភ្នពអយុែតិ្ ម៌ដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុគឺថា វាបងកការប៉ាះ  ់
អវជិជានកនុងកម្រមិែមិនចសមើភ្នពគន មកច ើសហគមន៍ម្រកើម្រក ដែ ាន្នធានកនុងកម្រមិែកំណែ ់ កនុងការពុះ
 រទ ន់រងផ្ស វបិាកនានាដនការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុ។ សហគមន៍មូ ោា នបានកែ់សំគ អ់ំពើការដម្រប-
ម្របួ ោ៉ា ងេាសដ់នអាកាសធាែុចៅកមពុជា ដែ រាប់ចាបព់ើការដម្របម្របួ របបទរកជំនន ់ រហូែែ ច់ម្រគះរាងំ-
សងួែកាន់ដែខ្្នងំក្ា និងអូសបន្ាយរយៈចព កាន់ដែដវង ការម្រជាបេូ ដនទរកដម្របចៅតាមបចណាត យចឆនរ    
សមុម្រទ និងរហូែែ រ់ កកំចៅមិនម្របម្រកែើ និងការដម្របម្របួ ដនរបបទរកចភ្ៀង។ ការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ
ទងំចនះ បងកជាការម្របឈមបដនាមចទៀែេចំ ះសហគមន៍ជនបទដែ ងាយរងចម្រគះរេួមកចហើយ ចោយសារ
ដែការេិញ្ច រមជើវែិភ្នគចម្រេើនរបសព់ួកគែព់រងដផ្សែកោ៉ា ងខ្្នងំច ើ កេខ្ណឌ ដនទរក ែើ អាកាសធាែុ និងធាែុ-
អាកាស។ ចទះជាោ៉ា ងណាក៏ចោយ មិនដមនសហគមន៍តាមជនបទទងំអសសុ់ទធដែរងការប៉ាះ  ែូ់េៗគន
ពើការដម្របម្របួ អាកាសធាែុចនាះច ើយ ចហើយក៏មនិដមនបុគគ ម្រគប់រូបកនុងសហគមន៍ទងំចនះរងការប៉ាះ  ់
ែូេៗគន ចនាះដែរ។ 
 ការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ម្រែូវចគរពំរងថានរងបងកការប៉ាះ  ែ់ ទ់និនផ្ស កសិកមមជាចម្រេើនចៅកមពុជា 
តាមរូបភ្នពជាចម្រេើន។ ឧទហរណ៍ ម្របព័នធចម្រសាេម្រសព និងែបំន់កសិកមមដែ ពរងដផ្សែកច ើទរកចភ្ៀង នរងរង
ការប៉ាះ  ច់ោយសារការដម្របម្របួ របបទរកចភ្ៀង និងរបបទរកហូរ ម្រពមទងំគុណភ្នព និងការផ្សគែផ់្សគង់ទរក។ 
ការសិកាជាទូចៅអពំើអាកាសធាែុ បងាា ញពើកំចណើ នការធ្ាក់ចភ្ៀងជារមួ ចៅតាមកដន្ងភ្នគចម្រេើនកនុងែំបន់
អាសុើអាចគនយ ៍ ជាមួយការដម្របម្របួ  និងភ្នពមនិម្របាកែម្របជាសម្រាបក់មពុជា។ ចម្រៅពើកំចណើ នការធ្ាក់ចភ្ៀង 
កំចណើ នសើែុណា ភ្នព អាេបងកការគំរាមកដំហងផ្សងដែរមកច ើផ្ស ិែភ្នពកសិកមម ដែ រងផ្ស ប៉ាះ  ខ្់្នងំ
មកច ើែំណា ំនិងកាែ់បនាយទនិនផ្ស ។ ការលយេុះទិននផ្ស ម្រសូវ នរងច្វើឲ្យានឥទធិព ជាខ្្នងំមកច ើម្របជា-
ជន ចៅតាមជនបទដែ ានម្របាក់េណូំ ទប និងដែ ពកួគែ់ច្វើកសិកមមតាមដបបម្របដពណើ  ឬ ច ើដផ្សទែើ
ដែ ានទហំែូំេ។ 
 ការរកា្នធានទរកចៅកមពុជា គឺជាអាទភិ្នពគន្រះមួយសម្រាប់ម្របជាព រែាម្រកើម្រកចៅតាមជនបទ។ 
ែំបនជ់ាចម្រេើនចៅកមពុជា ម្របឈមនរងភ្នពខ្វះខ្នែទរកជាបនតបនាទ ប ់ ចហើយកដន្ងជាចម្រេើន ពរងដផ្សែកោ៉ា ងខ្្នងំ
ច ើ្នធានទរកចម្រកាមែើដែ ានកនុងកម្រមិែកណំែ ់ និងការម្រែងយកទរកចភ្ៀងទុកចម្របើម្របាស។់ ការដម្របម្របួ 
អាកាសធាែុ នរងច្វើឲ្យសាា នភ្នពខ្វះខ្នែទរកកាន់ដែ្ងន់្ងរ តាមរយៈម្រពរែតកិារណ៍មិនម្របម្រកែើនានា ែូេជា 
ចម្រគះរាងំសងួែដែ ច្វើឲ្យបាែ់បងស់នតិសុខ្ចសបៀង ឬ ការធ្ាក់ចភ្ៀងមិនចទៀងទែ ់ ដែ បចងកើនហានភិ័យដន
ការជន់ ិេ។ ការម្របឈមេំច ះការម្រគប់ម្រគង្នធានទរកនរងកាន់ដែ្ងន់្ងរចោយសារកំចណើ នកពំសទ់រក  



ចសៀវចៅដណនាសំម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន - អនុវែតការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 
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សមុម្រទ ដែ នរងរមួេំដណកច្វើឲ្យានការម្រជាបេូ ដនទរកដម្របមកោយ ជំាមយួ្នធានទរកសាបដែ 
ានបេចុបបនន។ ការដម្របម្របួ  និងការម្របឈមដែ បានកែ់សំគ ទ់ងំចនះ បងាា ញថា ម្របព័នធចអកូ ូសុើចៅ
កមពុជា នរងជបួម្របទះសាា នភ្នព ំបាក និងដកដម្រប កេខ្ណឌ ចោយខ្្ួនឯង។ ចនះជាកងវ ម់យួចោយសារ
ម្របព័នធចអកូ ូសុើ គឺជាសមបែតិ្មមជាែែិសំ៏ខ្នន់មួយសម្រាប់ម្របជាព រែាកមពុជាទងំអស ់ ចម្រ ះសមបែតិទងំ
ចនះ ផ្សត េ់ំណើ អាហារ និងទរកសម្រាប់ម្រទម្រទងជ់ើវែិមនុសស ្នធាន្មមជាែ ិ ដែ ម្រទម្រទង់សហម្រគស
 ណិជជកមម ែូេជា ការចនសាទ និងដម្រពចឈើ។ ច ើសពើចនះ ការបាែ់បង់មុខ្ងារម្របព័នធចអកូ ូសុើទងំចនះ ក៏
អាេបងកជាការគំរាមកំដហងែ អ់ែតសញ្ា ណសងគម និងវបប្ម៌របសក់មពុជាផ្សងដែរ។

ភ្នពងាយរងចម្រគះ
 ផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ចម្រេើនដែម្រែូវបានអ្ិបាយចៅកនុងបរបិទដនភ្នពងាយរង
ចម្រគះេំច ះមុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក់្ មមជាែ ិ ែូេជា ទរកជនំន ់ ចម្រគះរាងំសងួែ ពយុះសុើក្ូន និងកតាត ខុ្សគន ចៅ
តាមរែូវ រហូែែ ប់ាែុភូែអាកាសធាែុកំណាេ ក៏ែូេជា អនកដែ រងផ្ស ប៉ាះ  ផ់្សងដែរ។ កម្រមិែដនផ្ស          
ប៉ាះ  ព់ើការដម្របម្របួ អាកាសធាែុមកច ើម្របព័នធចអកូ ូសុើ ឬ សហគមន៍ណាមយួ។ ។ ានការទក់ទង
នរងកម្រមិែដនការម្របឈមនរងមុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក ់ ភ្នពផុ្សយម្រសួយចោយសារមុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក់ចនាះ និង
កម្រមិែសមែាភ្នពបនាុំដែ ានចៅនរងកដន្ង សម្រាប់ទប់ទ ន់រងមុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក់ចនាះ។

ចសណារ ើយ៉ាូដនភ្នពងាយរងចម្រគះ

ចៅចព ដែ សហគមន៍មយួ ឬ ដម្រពចឈើមួយកដនង្ ដែ មិនអាេទប់ទ ន់រងផ្ស អវជិជានដនការដម្រប
ម្របួ អាកាសធាែុបាន កនុងករណើ ចនាះចគចាែ់ទុកថា ានភ្នពងាយរងចម្រគះ េំច ះការដម្របម្របួ អាកាស
ធាែុ ានកម្រមែិខ្ពស។់ ចទះជាោ៉ា ងណាក៏ចោយ ជាការ ែ ចគម្រែូវយ ព់ើភ្នពងាយរងចម្រគះចនះដែ 
ទក់ទង នរងភ្នពម្របឈម ភ្នពផុ្សយម្រសួយ និងសមែាភ្នពបនាុំ។ 

ភ្នពម្របឈម(Exposure)៖ ចគអាេគែិពើម្របការចនះតាមវ ិ្ ើខុ្សគន ពើរ។ ឧទហរណ៍៖ ១) ចែើខ្ាុ ំម្របឈម
ទងំម្រសុងនរងមុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក់ ឬម្រគន់ដែមួយដផ្សនកដនឥទធពិ របសវ់ា? និង ២) ចែើខ្ាុ ំម្របឈមនរងឥទធ-ិ
ព ចនះញរកញាប់កម្រមិែណា?។ 

ភ្នពផុ្សយម្រសួយ(Sensitivity)៖ េំណុេចនះ កព់័នធជាចម្រេើនចៅនរង កេខ្ណឌ ដនបរសិាា ន និងជុំវញិទើតាងំ
ដែ ាន កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់។ ឧទហរណ៍៖ ម្របសិនចបើកដនង្មួយានម្របជាព រែារសច់ៅកុះករ និង
ខ្សែ់្ នធាន្មមជាែ ិ សហគមនន៍រងងាយរងចម្រគះចោយសារដែកតាត ដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ែូេជា រែូវ
ម្របាងំដែ អូសបន្ាយរយៈចព ពើរសបាត ហ៍បដនាមចទៀែ។ ផ្សទុយចៅវញិ ចៅកដន្ងែដែ ចនះ ចបើានម្របជា
ព រែារសច់ៅែិេែួេ នរងមិននាឲំ្យាន ទធផ្ស ែូេគន េំច ះសហគមន៍ច ើយ។ 

សមែាភ្នពបនាុ(ំAdaptive Capacity)៖ េំណុេចនះអាេចាែ់ទុកថាជាទម្រមង ់ឬ បរាិណ្នធានដែ 
អាេចកៀរគរចែើមបើកាែប់នាយផ្ស ប៉ាះ  ដ់នមុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក់ដែ ទក់ទងនរងអាកាសធាែុ។ ម្របការ
ចនះអាេជាេំចណះែរង ្នធានមនុសស និងហរិញ្ាវែាុ ការម្រគប់ម្រគងដម្រពចឈើបានម្របចសើរជាងមុន រហូែែ ់
ការបចងកើែមច្ោបាយសម្រាប់រកាទរកទុក។
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ភ្នពងាយរងចម្រគះសម្រាបម់្របចភទមនុសសខុ្សៗគន ចៅកនុងសងគម 

បុរស ស្រ្សតើ កុារ ម្រកុមជនភ្នគែេិ និងម្រកុមជនជាែិចែើម មិនរងការប៉ាះ  ែូ់េគន ពើការដម្របម្របួ 
អាកាសធាែុច ើយ។ ចនះចោយសារម្រកមុនើមយួៗានកម្រមិែខុ្សគន ដនភ្នពងាយរងចម្រគះ ចោយសារដែ
សមែាភ្នពបនាុំខុ្សគន របសព់កួចគ។ សមែាភ្នពចនះ គឺជាការរមួបញ្ចូ  ដនសាា នភ្នពចសែាកេិច-សងគមរបស់
ពួកចគ  ទធភ្នពរបសព់ួកចគកនុងការទទ ួបាន្នធាន្មមជាែ ិនិងបចេចកវទិោ រហូែែ ច់ហោា រេនាសមពន័ធ 
និងចសវាកមមអភិវឌ្ឍន ៍ រមួផ្សសនំិងកតាត ែដទចផ្សសងចទៀែ។ ែូចេនះ ម្របការសំខ្នន ់ គឺម្រែូវែរងឲ្យបានចម្រេើនអំពើភ្នព
ងាយរងចម្រគះរបសបុ់គគ  និងម្រកមុនានា ចែើមបើចរៀបេំដផ្សនការ និងគមំ្រទែ ែ់ម្រមូវការបនាុំចផ្សសងៗ។ 

ស្រ្សតើ
 ចៅច ើពិភពចោក ស្រ្សតើភ្នគចម្រេើនគឺជាអនកម្រកើម្រក ដែ ទំនងជារងការប៉ាះ  ព់ើការដម្របម្របួ អាកាស
ធាែុកនុងកម្រមែិមិនែូេគន ចទ។ កុារ ើ និងស្រ្សតើេំណាស ់ចម្រេើនដែងាយរងចម្រគះបផុំ្សែ ជាពិចសសចៅចព ដែ 
ានភ្នពតានែរងចកើែច ើង។ ភ្នពងាយរងចម្រគះម្រែូវបានកំណែ់ឲ្យច ើញថាទកទ់ងនរង ១) ការទទួ បាន
ចសវាដលទសុំខ្ភ្នព ២) ការពរងដផ្សែកច ើកសិកមមជាមច្ោបាយសម្រាប់េិញ្ច រមជើវែិ ឬជាម្របភពដនការេិញ្ច រម
ជើវែិ ៣)ការទទួ បានទរក ៤)  ទធភ្នពេូ ច្វើការចៅកនុងវសិយ័ចសែាកិេចកនុងម្របព័នធ និងចម្រៅម្របព័នធ ចៅ
កនុងចព ដែ ានចម្រគះមហនតរាយចកើែច ើងដែ ទក់ទងនរងអាកាសធាែុ និង ៥) ការត្សប់តូរទើ ំចៅ
និងការចកើែានជចា្ះ។

កុារ 
 កុារងាយរងចម្រគះជាពិចសសេំច ះផ្ស ប៉ាះ  ម់កច ើសុខ្ភ្នព ដែ ទក់ទងនរង ចម្រគះមហនត
រាយ បណាត  ពើការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ដែ រមួទងំការចកើែច ើងកាន់ដែញរកញាប់ដនករណើ ជំងមឺ្រគុន
ចាញ់ រាករូស និងកងវះអាហារូបែាមភ។ ម្របការសំខ្នន់គួរកែ់សំគ គ់ថឺា កុារានែួនាទើសំខ្នន់ចៅអនាគែ 
និងេូ រមួោ៉ា ងសកមមចៅកនុងការបចងកើែឲ្យានការដម្របម្របួ ជាវជិជាន។ ែូចេនះ ចៅកនុងកេិចខ្ែិខ្ំម្របរងដម្របង 

 ចគចាបំាេ់ម្រែូវពិចារណាអំពើភ្នពងាយរងចម្រគះរបសកុ់ារ ក៏ែូេជា ម្រែូវចោះម្រសាយភ្នពងាយរងចម្រគះ
ទងំចនះ តាមរយៈចគ នចោបាយចផ្សសងៗផ្សងដែរ ដែ ធានាថាកុារានែនួាទើមួយចៅកនុងការសចម្រមេ
នានាដែ ជះឥទធិព មកច ើពកួចគ។

ជនជាែភិ្នគែេិ នងិជនជាែចិែើម
 ផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្របួ អាកាសធាែុេំច ះជនជាែិភ្នគែេិ និងជនជាែិចែើម កម្រមម្រែូវបាន

                                                        
ជនជាែិភ្នគែិេ ម្រែូវបានឲ្យនិយមន័យថា ជាម្រកុមនានាដែ ានេំនួនែិេជាងចគចៅកនុងម្រកុមម្របជាព រែាសរុបកនុងកដន្ងណាមួយ និងដែ 
ជាអនកានអែតសញ្ា ណសាសនា ជាែិពនធុ ឬ ភ្នសារមួគន ។ “ជនជាែិចែើម” សំចៅច ើម្រកុមនានាដែ ម្រែូវបានចាែ់ទុកថាជា “ម្របជាព រែា
ែំបូង” ដែ បានមកតាងំទើ ំចៅកនុងដែនែើណាមួយ និងដែ ានទំនាក់ទំនងពិចសសជាមួយបរសិាា ន្មមជាែិ។
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កែ់សំគ ច់ ើញណាស។់ អវើដែ បានច ើញេាសោ់សច់នាះគឺថា ជនជាែិចែើម និងជនជាែិភ្នគែេិខ្្ះ 
ចម្រេើនដែានទំនាក់ទំនងជែិសនិទធជាមួយបរសិាា ន្មមជាែិរបសព់ួកចគសម្រាប់សនតសុិខ្ចសបៀង ការេិញ្ច រម
ជើវែិ ឬ ជំចនឿសាសនា។ ម្របការចនះច្វើឲ្យពួកចគងាយដម្របម្របួ  អាម្រសយ័តាមការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ កនុង
កម្រមិែចផ្សសងៗគន ជាចម្រេើន។ ម្រកុមទងំចនះក៏ទំនងជារសច់ៅកនុងភ្នពម្រកើម្រកផ្សងដែរ ដែ បចងកើនកម្រមែិដនភ្នព
ងាយរងចម្រគះរបសព់កួចគ។ ការតែ់ចេញពើកនុងសងគម និងការចរ ើសចអើង ក៏ជាដផ្សនកមួយដនភ្នពងាយរងចម្រគះ
របសព់ួកចគផ្សងដែរ ចោយានកតាត នានាដែ បានកែ់សំគ ខ់្នងច ើ ច្វើឲ្យពួកចគកាន់ដែ ំបាកកនុងការ
ចោះម្រសាយផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ឬ កនុងការានឥទធិព មកច ើរោា ភិបា  ដែ  ក-់
ព័នធនរងការគមំ្រទែ ក់ារបនាុំ។
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការពិនិែយវាកយស័ពទ និងសញ្ា ណ
សូមអាន ំហាែព់ិនែិយវាកយសព័ទ និងសញ្ា ណសម្រាប់ម្រកមុអនកសម្រមបសម្រមួ VRAចៅកនុងឧបសមព័នធទើ ១។
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ចសេកតើសចងេប

ជំពូកចនះដេងអំពើសកមមភ្នពចម្រែៀមខ្្ួន ចែើមបើចរៀបេំអនុវែតVRAមួយឲ្យបានចជាគជយ័។ អនកសម្រមប
សម្រមួ ម្រែូវដែចម្រែៀមខ្្ួន ចែើមបើច្វើការឲ្យានម្របសិទធភ្នព ដែ រមួទងំអនុវែតតាមគន្រះមួយេនំួនដែ ដេង
ចៅកនុងជពូំកចនះ ចៅចព ចាែ់ដេងច្វើឲ្យអនក ក់ពន័ធនានាេូ រមួកនុង VRA។ ជំពូកចនះកផ៏្សត ជ់ាម្របភព
ព័ែ៌ានសតើពើការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ចោយចតត ែច ើសហគមនផ៍្សងដែរ ដែ ចាបំាេ់ចែើមបើផ្សត ក់ារយ ់
ែរងអពំើមូ ោា នម្រគរះថា ចែើអវើចៅជាការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ មុននរងចាែ់ដេងអនុវែត VRA។ 

 ការអនុវែត VRA ភ្នគចម្រេើនចម្របើម្របាសក់ារពិភ្នកាជាមយួម្រកុមចគ ចៅ ដែ ជាវ ិ្ ើសាស្រ្សតេូ រមួ
ោ៉ា ងសំខ្ននម់ួយ ចែើមបើម្របមូ ព័ែ៌ាន និងផ្សត ក់ារយ ែ់រងចៅមូ ោា ន។ ែូចេនះ ជំពូកចនះផ្សត ក់ារដណនាំ
អំពើអែាម្របចោជន ៍ និងដែនកណំែ់ដនការពិភ្នកាជាមួយម្របចភទមនុសសខុ្សៗគន ដែ បានេូ រមួចៅកនុង
ែំចណើ រការ VRA។ បញ្ជ ើម្រែែួពិនិែយសម្រាប់ការចរៀបេែំំចណើ រការ VRA ច្ៀបនរង” កេខ្ណឌ អបបបរា” ក៏
ានផ្សត ជូ់នជាការដណនាផំ្សងដែរ ចែើមបើធានាថាអនកសម្រមបសម្រមួ  VRA សហគមន ៍និងអនក ក់ពន័ធែដទ
ចទៀែចម្រែៀមខ្្ួនជាចម្រសេសម្រាប់សិកាេ សាោចនះ។
 
ចគ បណំងដនជពូំកចនះ

 ផ្សត ព់័ែ៌ាន និងការដណនាែំ អ់នកសម្រមបសម្រមួ សម្រាបអ់នុវែត VRA ឲ្យបានចជាគជ័យ
 ធានាថា ម្រកុមអនកអនុវែត VRAបានពិចារណាជំហានងាយៗ ដែ សំខ្ននប់ំផុ្សែចៅកនុងការចម្រែៀមខ្្ួន

ចែើមបើចាែ់ដេង និងចរៀបេំអនុវែត VRA ។

 
 
 
 
 
 

ជាំពូក ២  
ការគ្ត្ៀលខ្ៃួន និងការគរៀបចាំណ្នការស្ាប់ VRA 
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ការចម្រែៀមខ្្ួនរបស់អនកសម្រមបសម្រម ួ 
 

 មុននរងចរៀបេំសិកាេ សាោ VRA ម្របការសំខ្នន់គឺម្រកមុការងារ VRA ម្រែូវចម្រែៀមខ្្ួនឲ្យបានចពញច ញ 
ែូេជា េំចណះែរងអំពើទសសនៈទនដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ និងវាកយសព័ទនានា ការយ ែ់រងេាសោ់ស់
អំពើែំចណើ រការ VRA ការចរៀបេំសាភ រៈសម្រាប់ចម្របើម្របាសច់ៅកនុង VRA និងសំខ្ននជ់ាងចនះចទៀែគ ឺម្រែវូច្វើខ្្ួន
ឲ្យចៅជាអនកសម្រមបសម្រមួ ែ៏បុិនម្របសបា់ន ក់។ ជំនាញសម្រមបសម្រមួ មនិម្រែរមដែ ក់ពន័ធនរងការម្របមូ 
យកពែ័៌ានប៉ាុចណាណ ះចទ ប៉ាុដនតករ៏ាប់បញ្ចូ   ទធភ្នពកនុងការទទួ សាគ   ់ និងការចឆ្ើយែបេំច ះពែ័ា៌ន
ដែ មិនេាសោ់ស ់ ដែ អាេនាឲំ្យានការបកម្រសាយពុំបានម្រែរមម្រែូវ ច  គ ឺ ច្វើឲ្យេចម្ើយនើមយួៗាន
ភ្នពេាសោ់សស់ម្រាប់មនុសសម្រគប់គន ។ ច ើសពើចនះ ការបនតពិនែិយចមើ ការចឆ្ើយែបដែ បានមកពើការ
ពិភ្នកាកនុងម្រកុមចគ ចៅដន VRA អាេផ្សត ទ់សសនៈវសិយ័អពំើទំនាក់ទនំងរវាងផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្របួ 
អាកាសធាែុ និងកតាត ចសែាកេិច-សងគមផ្សងដែរ និងថាចែើកតាត ទងំចនះានអំចពើចៅវញិចៅមកដបបណា ដែ 
អាេកាែប់នាយ ឬ គមំ្រទែ ក់ារចកៀរគរសមែាភ្នពបនាុំ។ 

 ការបណតុ ះបណាត  អនកសម្រមបសម្រមួ  VRA គឺជាែម្រមូវការចាបំាេ់សម្រាប់ទងំអសគ់ន ។ ចៅកនុង
ែំចណើ រការចនះ អនកសម្រមបសម្រមួ ម្រែូវដែចាែ់ទុកខ្្ួនឯងែូេជាអនកភូម ិ និងេូ រមួចៅកនុងការសំដែងែ ួ
ចែើមបើច្វើឲ្យពួកចគបានែរងេចម្ើយ និងសំណួរដែ អាេានការភន័តម្រេ  ំ ដែ ទនំងជានរងចកើែានចៅកនុង
ចព អនុវែត VRA ជាក់ដសតង។ ការអនុវែតសាក បង គួរដែច្វើ ចោយរមួទងំរចបៀបបញ្ចូ  ទិននន័យ ការវភិ្នគ
ទិនន័យ និងការបកម្រសាយទនិននយ័ផ្សងដែរ។ ការយ ែ់រងអពំើរចបៀបវភិ្នគទិនននយ័តាមរូបមនតសាិែ ិ ក៏ាន    
សារៈសំខ្ននផ់្សងដែរ។

 ចៅកនុងរយៈចព ប៉ាុនាម នដលងមុនអនុវែត VRA អនកសម្រមបសម្រមួ ដែ បានទទួ ការបណតុ ះបណាត   
ម្រែូវចម្រែៀមខ្្ួនសម្រាបអ់នុវែត VRA ជាក់ដសតង ដែ ម្រែូវអនុវែតចៅតាមមូ ោា ន។ ការចម្រែៀមខ្្ួនចនះគួរដសវង
យ ជ់ាមុន ថាចែើពកួចគនរងសម្រមបសម្រម ួម្រកុមដបបណា អនកណាជាអនកែរកនាកំារសម្រមបសម្រមួ  អនកណា
ជាអនកកែ់ម្រតា និងការទទួ ខុ្សម្រែូវខុ្សៗគន ជាមួយែនួាទើទងំចនាះ។ ចោយសារអាេនរងានអនកសម្រមប
សម្រមួ  និងអនកកែ់ម្រតាចម្រេើនជាងាន ក ់សម្រាប់ការអនុវែត នើមួយៗ សាជិកទងំអសដ់នម្រកមុ VRA គរួ
ដែយ ផ់្សងដែរអំពើែួនាទើ និងការទទួ ខុ្សម្រែូវរបសបុ់គគ ាន ក់ៗ។
 
គន្រះចែើមបើក្ាយជាអនកសម្រមបសម្រម ួែបុ៏និម្របសប់
 អនកសម្រមបសម្រមួ ានែួនាទើសំខ្នន់បផុំ្សែ ចហើយអាេម្របឈមនរងបញ្ា កនុងការច្វើ ំហាែ់ VRA។ 
អនកសម្រមបសម្រមួ ម្រែូវចាប់ចផ្សតើមការពភិ្នកា រកាសកមមភ្នពចនះជាបនត ធានាថា សិកាេ កាមទងំអសា់ន
ឱកាសែូេគន  ចែើមបើេូ រមួ និងបូកសរុបការពិភ្នកាចៅេុងវគគនើមួយៗ។
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គន្រះចែើមបើក្ាយជាអនកបុនិម្របសបខ់្នងកែម់្រតា
 មិនថាអនកសម្រមបសម្រមួ VRA ានជំនាញសម្រមបសម្រមួ ពូដកប៉ាុណាណ ចនាះចទ ទិនននយ័ដែ 
ម្របមូ បាន អាេជាទិននន័យ ែ ចៅចព ដែ កែ់ម្រតាបាន ែដែប៉ាុចណាណ ះ ែូេជា ការចឆ្ើយែបរបសអ់នកេូ 
រមួ និងព័ែា៌នម្រសបតាមបរបិទដនេចម្ើយែបទងំចនាះ។ កិេចការចនះម្រែូវដែច្វើច ើងសម្រាប់ការចឆ្ើយែប
នើមួយៗ និងសម្រាប់េចម្ើយែបជាម្រកុម ចែើមបើធានាថាអាេពនយ ប់ានអំពើទិននន័យដែ ម្របមូ បាន។
 
 
 
 
 
 
 
 
 

គន្រះចែើមបើក្ាយជាអនកសម្រមបសម្រមួ ែបុ៏និម្របសប់
 ម្រែូវយកេែិតទុកោក ់និងការេូ រមួ ផ្សត គ់ំនិែរបសស់ាជិកសហគមន៍
 ែរងពើចព ម្រែូវនិោយ និងចព ដែ ម្រែូវសាត ប់
 យ សំ់ណួរដែ កំពុងសួរ និងសំណួរដែ កំពុងចរៀបេំឲ្យបានចពញច ញ ចៅមុនបនត

ែំចណើ រការចៅមុខ្ចទៀែ
 យ រ់ចបៀបដនការវភិ្នគព័ែា៌នដែ ម្របមូ បាន ចម្រ ះអនកសម្រមបសម្រមួ ានែនួាទើ

ចាបំាេ់កនុងការរកឲ្យបានព័ែ៌ានសំខ្នន់ៗ សម្រាប់ែំចណើ ការ VRA ទងំមូ 
 ធានាថា បានទទួ េចម្ើយពើអនកេូ រមួម្រគប់រូប និងបានសាត បឮ់ម្រគបក់ងវ ទ់ងំអស់
 បចងកើែឱកាសសម្រាបអ់នកេូ រមួ កនុងការពិភ្នកាសំណួរ និងេចម្ើយកនុងេំចណាមពួកចគ
 អាេកណំែ់អែតសញ្ា ណជាមួយម្រកុមដែ អនកកពុំងសម្រមបសម្រមួ  ែូចេនះម្រែូវចម្រជើសយក

អនកសម្រមបសម្រមួ  ចោយគិែគូរអំពើអនកេូ រមួ និងបរបិទចនាះផ្សងដែរ។ ឧទហរណ៍៖ 
o ចម្រជើសចរ ើសយកអនកសម្រមបសម្រមួ VRAជានារ ើ ចែើមបើឲ្យច្វើការជាមួយម្រកមុយុវែើ
o ចម្រជើសចរ ើសយកអនកសម្រមបសម្រមួ ជាបុរសេំណាស ់ឲ្យច្វើការជាមួយម្រកមុមនុសស  

ចាស។់

គន្រះសម្រាបអ់នកកែម់្រតា
 ម្រែូវធានាថា ព័ែ៌ានដែ ម្របមូ បាន ានការ កព់័នធចៅនរងសំណួរដែ បានសួរ
 ចៅចព កែ់ម្រតាេចម្ើយរបសអ់នកេូ រមួ ម្រែូវឲ្យម្របាកែថា ានការសួររកព័ែ៌ានចៅតាម  

បរបិទសមម្រសប និងចៅចព ចាបំាេ់ចែើមបើឲ្យានភ្នពេាសោ់ស ់
 ម្រែូវពិនិែយច ើងវញិនូវម្រគប់េចម្ើយ ជាមយួអនកេូ រមួ ឬម្រកុមអនកេូ រមួ ចៅចម្រកាយ ំហាែ់

ចនះ។ េូរច ើកសំណួរ ចហែុអវើ? កដន្ងណា? អវើខ្្ះ? ចព ណា? រចបៀបណា? ចែើមបើ
បដនាមការយ ែ់រងអំពើេចម្ើយទងំចនះ។



ចសៀវចៅដណនាសំម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន - អនុវែតការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 

 
 

ពនយ ់សហគមន៍អពំើការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុចោយសចងេប  

 
 ចៅចព បុគគ ិកបានទទួ ការបណតុ ះបណាត  អំពើទសសនៈទនដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ និង
បានច្វើ ំហាែ់ម្រតាប់អពំើរចបៀបចាែ់ដេងអនុវែត VRA រេួចហើយ អងគការដែ ចាែ់ដេងអនុវែត VRA គួរពនយ ់
ម្រែួសៗែ ែ់ំណាងដែ ជាចគ ចៅចៅតាមភូម ិ  ុ ំ និងចខ្ែត អំពើការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ។ ការចម្រជើស
ចរ ើសយក ុចំគ ចៅ គួរដែបានដផ្សែកច ើភសតុតាងវទិោសាស្រ្សតសមម្រសប ដែ ទក់ទងនរងសហគមន ៍ ដែ 
ងាយរងចម្រគះបផុំ្សែចៅនរងការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ។ ចៅម្របចទសកមពុជាានយុទធសាស្រ្សតជាែិជាចម្រេើន ែូេ
ជា ដផ្សនការសកមមភ្នពជាែបិនាុំនរងការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ និងដផ្សនការយុទធសាស្រ្សតដម្របម្របួ 
អាកាសធាែុកមពុជា ឆ្ន  ំ២០១៤-២០២៣ អាេផ្សត ជ់ាការដណនាែំ អ់ងគការនានាចៅថាន ក់មូ ោា ន ចៅកនុង
ការកំណែថ់ាចែើចខ្ែតណាខ្្ះដែ ងាយរងចម្រគះជាងចគ។ 

 េំចណះែរងងាយៗអពំើការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ានសារៈសំខ្ននណ់ាសស់ម្រាប់ចាែ់ដេងអនុវែត
VRA ឲ្យែំចណើ រការចោយរ ូន។ ភ្នន ក់ងារអនុវែតចៅតាមមូ ោា នម្រែូវដែម្របាកែថា សហគមនប៍ានែរងអពំើ  
ទសសនៈទនដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ភ្នពងាយរងចម្រគះ និងការបនាុំ។ េំណុេចនះ អាេានន័យថា
ភ្នន ក់ងារអនុវែតចៅតាមមូ ោា ន ម្រែូវច្វើទសសនកិេចចៅតាមសហគមន៍ទងំចនាះមុនចរៀបេំសិកាេ សាោ VRA
ចែើមបើផ្សសពវផ្សាយព័ែ៌ាន ឬ ផ្សត ក់ារបណតុ ះបណាត  ។ អែាម្របចោជន៍ពើការពនយ ម់្រែួសៗជាមុនែ ស់ហ-
គមនគ៍ឺ ម្រែូវេំណាយចព ឲ្យបានចម្រេើនជាមួយសហគមន ៍ ចែើមបើបងាា ញពើទសសនៈទន និងវាកយសព័ទអពំើការ
ដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ដែ អាេឲ្យពួកចគបានយ េ់ាស។់ កនុងករណើ ដែ មិនអាេច្វើបាន ចគអាេផ្សត ក់ារ
ដណនាឲំ្យបានចម្រេើនចៅកនុងចព ចាប់ចផ្សតើមអនុវែត VRA ។ ការច្វើវ ិ្ ើដបបចនះ អាេកាន់ដែសមម្រសប ម្របសិនចបើ          
សហគមនា៍នេំចណះែរងខ្្ះៗជាមុន អពំើការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ។

ការយ ែ់រងអំពើការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ - វ ើចែអូឯកសារជាភ្នសារដខ្មរ សតើពើការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ

វ ើចែអូជាចម្រេើន៖ នាយកោា នដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ដនម្រកសួង
បរសិាា នកមពុជា
វ ើចែអូជាចម្រេើន៖ គណៈកមមការទចន្មគងគ
វ ើចែអូជាចម្រេើន៖ យនតការចរៀនសូម្រែអំពើការបនាុ ំ



ចសៀវចៅដណនាសំម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន - អនុវែតការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 

 
 

ម្រកមុពភិ្នកា VRA របស់អនក 
 
 ម្រកុមពិភ្នកាមួយ គឺជាការពិភ្នកាកនុងម្រកមុែូេមួយ ដែ ដណនាចំោយអនកសម្រមបសម្រមួ ។ ចែើមបើ 
អនុវែតVRA ជាការ ែ ម្រែូវបំដបកអនកេូ រមួជាម្រកុមចផ្សសងៗគន  ដែ ានភ្នពងាយរងចម្រគះម្របដហ គន ចៅ
នរងការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ែូេជា បុរស ស្រ្សតើ កុារ មនុសសចាស ់ ម្រកុមភ្នគែេិ និងជនជាែិចែើម រហូែ
ែ ម់្រកុមអនកផ្សត ច់សវាកមមអភិវឌ្ឍន ៍ ែូេជា ែំណាងរោា ភិបា ចៅថាន ក់មូ ោា ន អងគការមនិដមនរោា ភិបា  
និងអងគការសហគមនមូ៍ ោា នផ្សងដែរ។ ែូចេនះ ចគម្រែូវែរងអពំើសាសភ្នពដនអនកេូ រមួកនុង VRA ដែ អាេ
ជួយឲ្យអនកសម្រមបសម្រមួ VRA ែរងជាមុនអពំើអនកណាខ្្ះដែ គួរអចញ្ជ ើញេូ រមួកនុង VRA ចែើគួរដបងដេក
ជាម្រកុមចោយរចបៀបណា និងរចបៀបរាយការណ៍ ទធផ្ស ពើ VRA ។
 

ជចម្រមើសរបសអ់នកសម្រាប់ការអនុវែត VRA
ម្រកុមទងំមូ (ម្រកុម្)ំ
 
 
 
 
 
 

ចនះជាវ ិ្ ើ ែសម្រាបអ់នុវែតVRA “ចោយឆ្ប់រហ័ស” ប៉ាុដនតសម្រាប់ដែការដសវងយ ប់៉ាុចណាណ ះ។ 
សម្រាប់ចគ បំណងដនការចរៀបេំដផ្សនការគចម្រាង ចគម្រែូវការទនិនន័យដញកោេគ់ន អំពើភ្នពងាយរងចម្រគះ 
ចែើមបើធានាថា អនកដែ ម្របឈមហានិភយ័/ងាយរងចម្រគះខ្្នងំបំផុ្សែេំច ះការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ អាេ
បងាា ញពើែម្រមូវការកនុងការកាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះរបសខ់្្ួនដែរ។
 
ម្រកុមពិភ្នកា
 
 
 
 
 
 
 
 

អនុញ្ា ែឲ្យានការពិភ្នកាជាម្រទង់ម្រទយ្ ំ
និងរសរ់ចវ ើក អនកសម្រមបសម្រមួ ពុចំាបំាេ់
ចែើរែួសកមមច ើយ ការចរៀបេំខ្្ួនែេិែេួ និង 
ការវភិ្នគងាយៗ។

អាេានន័យថា ម្រកុមខ្្ះ (ែូេជា យុវែើ) ពុំ
ានអារមមណ៍ថាបានេូ រមួ ពុំផ្សត ទ់និនន័យ
សំបូរដបប និងពុអំនុញ្ា ែឲ្យានការវភិ្នគ 
បានពសិាត រច ើយ។

អនុញ្ា ែឲ្យបំដបកអនកេូ រមួជាម្រកុមចៅតាម
សាា នភ្នពម្របជាសាស្រ្សត ឬ “ម្របចភទដនភ្នព
ងាយរងចម្រគះេំច ះអាកាសធាែុ” ផ្សត ់
ទិនននយ័បាន ែ ចោយពុំានភ្នពសមុគសាម ញ
ដែ  ំបាកវភិ្នគច ើយ និងផ្សត ឲ់្យម្រកមុអនក
ងាយរងចម្រគះ និងទន់ចខ្ាយ នូវឱកាស
ចែើមបើបចញ្ចញចោប ។់

ម្រែូវការទើធ្ា្ ំ និងអនកសម្រមបសម្រមួ ចម្រេើន
(ោ៉ា ងចហាេណាសា់ន ក ់សម្រាប់ម្រកុមចគ 
ចៅនើមួយៗ) និងម្រែូវការទិននន័យចម្របៀប
ច្ៀប និងការវភិ្នគ សម្រាប់រាយការណ៍។
 



ចសៀវចៅដណនាសំម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន - អនុវែតការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 
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ជាញរកញាប ់ ម្របជាព រែាម្រកើម្រក ឬ អនកគម នអណំាេ យ ថ់ា ការេូ រមួចៅកនុងម្រកុមនានាដែ 
ាន កេណៈម្របហាកម់្របដហ គន  ផ្សត នូ់វអារមមណ៍កក់ចៅត  និងកា្ងំេិែត។ ការច្វើដបបចនះអាេម្របមូ បាន
ទិនននយ័សំបូរដបប តាមរយៈការពិភ្នកាជាេំហ ែូចេនះអាេឲ្យានការវភិ្នគសុើជចម្រតអំពើភ្នពងាយរងចម្រគះ 
ក៏ែូេជា ការចរៀបេំដផ្សនការសម្រាប់ចឆ្ើយែបដែ ចតត ែច ើការកាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះផ្សងដែរ។
 

បុគគ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ទម្រមង់ដនការម្របមូ ទនិននយ័ដបបចនះ ចម្រេើនដែចម្របើម្របាសច់ោយអនកម្រសាវម្រជាវតាមសក វទិោ យ័ 
ដែ ចគ បំណងគឺម្របមូ  និងរាយការណ៍ទិននន័យោ៉ា ងចម្រេើនសម្រាប់ចគ ចៅវភិ្នគតាមរូបមនតសាែិិ។

ការអចញ្ជ ើញេូ រមួកនុង VRA 
ចៅកនុងសិកាេ សាោដែ គម នការកំណែស់ាសភ្នពអនកេូ រមួឲ្យបានជាកោ់កជ់ាមុន ចម្រេើនដែ
ានន័យថា ានដែអនកក្ាហាន និងអនកមនិសូវរងចម្រគះចោយសារផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្របួ 
អាកាសធាែុប៉ាុចណាណ ះដែ ជាមនុសសភ្នគចម្រេើនចៅកនុងសិកាេ សាោចនាះ ចហើយអនុសាសន៍អាេមនិ
ចតត ែច ើម្រកុមអនកងាយរងចម្រគះបំផុ្សែច ើយ។ 

ចគដែងដែម្រែូវការចព ចម្រេើន ចែើមបើអចញ្ជ ើញម្រកុមព រែាជាកោ់ក ់ ដែ ជាែំណាងដនកដនង្ណា
មួយជាចគ ចៅ។ កនុងកម្រមែិអបបបរា ោ៉ា ងចហាេណាសម់្រែូវាន ១០% ដនម្រគសួារដែ រសច់ៅ
កនុងែំបន់ចគ ចៅ ដែ ម្រែូវានវែតានចៅកនុងែំចណើ រការចនាះ។

អនុញ្ា ែឲ្យានការវភិ្នគឲ្យបានសុើជចម្រត 
និង ធានាថាអាេវាយែដមព្ើអារមមណ៍របស់
បុគគ ាន ក់ៗដែ តាម្មមតា មិនអាេ
បចញ្ចញចោប ប់ានច ើយចៅកនុងម្រកមុ
ពិភ្នកា។

បចងកើែព័ែ៌ានោ៉ា ងចម្រេើន ដែ បដនាមភ្នព
សមុគសាម ញចៅកនុងការវភិ្នគ មិនអាេានការ
មូ មែិគន ច ើយ អនកសម្រមបសម្រមួ អាេ
ានឥទធិព ច ើេចម្ើយរបសអ់នកេូ រមួ។

! 

! 

ការចតត ែជាពិចសសច ើភ្នពងាយរងចម្រគះ

ចបើចម្របើម្របាស់ VRA ចែើមបើចតត ែច ើការបនសុើសកមមភ្នពកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះសម្រាប់ម្រកុមចគ 
ចៅជាកោ់ក ់ ឧទហរណ៍ែូេជា កុារ ចៅកនុងបណាត ម្រកុមចគ ចៅ គឺម្រែូវដែានមួយម្រកុមដែ ជា
ម្រកុមកុារ។ ទម្រមង់ែូេគន ចនះ ក៏ម្រែូវានផ្សងដែរសម្រាបម់នុសសចាស ់ស្រ្សតើ និងម្រកុមជនជាែិចែើម។ ។



ចសៀវចៅដណនាសំម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន - អនុវែតការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 
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ការចម្រែៀមខ្្ួនសម្រាប់ VRA  

ចោយសារ VRA  ក់ព័នធនរងម្រកមុមនុសសខុ្សៗគន ជាចម្រេើនដែ ានែនួាទើខុ្សគន  និងានកិេចការ
ខុ្សពើគន ដែ ម្រែូវអនុវែតកនុងរយៈចព ជាចម្រេើនចា៉ា ងចៅកនុងដលងដែមួយ ជាការ ែម្រែូវចរៀបេំដផ្សនការជាមុន។ 
ខ្នងចម្រកាមចនះជាបញ្ជ ើម្រែួែពនិិែយ ចែើមបើធានាថា ម្រកុមអនកអនុវែត VRA សហគមន៍ និងអនក ក់ព័នធែដទចទៀែ 
អាេចម្រែៀមខ្្ួនជាមុន។

ការចម្រែៀម កេណៈរបសម់្រកុមអនកសម្រមបសម្រមួ  VRA

សាជិកម្រកមុនើមួយៗបានបញ្ចប់ ំហាែវ់ាកយសព័ទដន VRA និងទសសនៈទន កនុងជពូំកទើ១រេួ
ចហើយ
ម្រកុមចនះយ ព់ើែួនាទើ និងការទទួ ខុ្សម្រែូវដែ បានកណំែ់សម្រាប់ពួកចគចរៀងៗខ្្ួន សម្រាប់
ម្រគបជ់ំហានដន VRA

សាជិកម្រកមុនើមួយៗយ ព់ើរចបៀបសម្រមបសម្រមួ ឧបករណ៍ VRA និងពែ័៌ានដែ ម្រែូវម្របមូ 
យកតាមរយៈឧបករណ៍នើមួយៗ

ម្រកុមនើមួយៗបានចរៀបេំតារាងH ចៅច ើម្រកោសតទ ងំ្(ំមួយឈុែសម្រាប់ម្រកុមចគ ចៅនើមួយៗ) 
ឬ ចបាះពុមពតារាង H ចនះសម្រាបអ់នកចឆ្ើយាន ក់ៗ។

ការចម្រែៀមខ្្ួនរបសស់ហគមន៍

អនកទងំអសដ់ែ េូ រមួចៅកនុងការអនុវែត VRA យ ព់ើបំណងដន VRA ចនះ និងមូ ចហែុដនការ
េូ រមួរបសព់កួចគ និងអំពើរចបៀបចម្របើម្របាសព់័ែ៌ានដែ ម្របមូ បានចនះ

អនកដែ េូ រមួចៅកនុងការអនុវែត VRA ានសាសភ្នពខុ្សគន  និងម្រែូវដែានែុ យភ្នព ែូេជា 
បុរស ស្រ្សតើ កុារ យុវជន អនកផ្សត ច់សវាកមមអភិវឌ្ឍន៍។ ។

អនកេូ រមួម្រែូវបានចម្រជើសចរ ើស និងអចញ្ជ ើញេូ រមួចៅកនុងការអនុវែត VRA

អនកេូ រមួទងំអសែ់រងថាអនុវែត VRA ចនះ នរងច្វើច ើងចៅទើណា ចព ណា និងថាចែើែំចណើ រការ
ចនះនរងេំណាយចព ប៉ាុនាម ន។(គួរដែានការពិចម្រគះចោប ជ់ាមួយអនក ក់ពន័ធនានាអំពើេំណុេ 
ចនះ ចៅមុនែំចណើ រការដនការអចញ្ជ ើញ)។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ចសៀវចៅដណនាសំម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន - អនុវែតការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 

 
 

ចសេកតើសចងេប

ជំពូកចនះផ្សត ក់ារដណនាជំាជំហានៗ អពំើការចាែ់ដេងអនុវែតវាយែដម្ការកាែប់នាយភ្នពងាយរង
ចម្រគះ VRA តាមរយៈការចម្របើម្របាសឧ់បករណ៍ទម្រមងអ់កសរ H។ ែំចណើ រការចនះចាប់ចផ្សតើមជាមួយការចាក់
បញ្ច ងំវ ើចែអូមួយ ចែើមបើជួយអនកេូ រមួឲ្យយ ព់ើការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ និង ំហាែ់ដបបេូ រមួ ដែ 
ានចគ ចៅបងាា ញទំនាក់ទនំង នងិវភិ្នគផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្របួ អាកាសធាែុជាមយួការដម្របម្របួ 
ដែ ចកើែានកនង្មកចៅកនុងសហគមន៍របសព់ួកចគ (ឬកដនង្ជាចគ ចៅដែ ម្រែូវអនុវែត VRA ។ 
បនាទ បម់ក ម្រែូវដបងដេកអនកេូ រមួជាម្រកមុចៅតាមម្របធានបទ អនុចោមតាម កេណៈម្រសបគន  ឬ ភ្នពខុ្ស
គន ដនភ្នពងាយរងចម្រគះនានា ែូេជា បុរស ស្រ្សតើ មនុសសចាស ់អនកផ្សត ច់សវាកមមអភិវឌ្ឍន ៍ចែើមបើអនុវែតឧបករ
ណ៍ទម្រមងH់។ ការដបងដេកជាម្រកុម ម្រែូវច្វើច ើងចែើមបើម្របមូ ពែ័៌ានជាកោ់កអ់ពំើម្រកុមងាយរងចម្រគះនានា 
ចែើមបើសម្រមួ ែ ក់ារបចងកើែវធិានការចឆ្ើយែប កនុងការកាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះេំច ះការដម្របម្របួ អា-
កាសធាែុដែ ជាចគ ចៅ។ 

 ឧបករណ៍ទម្រមង់ H ដែ ានបួន(៤)ម្របចភទខុ្សគន  (ទម្រមងH់ សំណួរ ១ ទម្រមង ់ សំណួរ 
២ ទម្រមង ់H សំណួរ ៣ និងទម្រមង ់H សំណួរ ៤ ចោយដផ្សែកច ើសំណួរគន្រះ ម្រែវូបានចម្របើ
ម្របាសច់ែើមបើម្រសង់យកព័ែ៌ានអពំើទែិាភ្នពខុ្សៗគន ដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ដែ រមួទងំ ការវភិ្នគអំពើ
ហានិភ័យ និងផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុបេចុបបនន និងចៅអនាគែ ្នធាន និងយុទធសាស្រ្សត
នានាដែ ចម្របើម្របាស ់ ចែើមបើកាែប់នាយផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ឧបសគគេំច ះការបនាុ ំ
និងការគមំ្រទែ ក់ារកសាងសមែាភ្នពបនាុំដែ ចាបំាេ ់ សម្រាប់កាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះេំច ះមុខ្
ការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ។

ចគ បណំងដនជពូំកចនះ

 ផ្សត ក់ារដណនាអំពំើម្រកមសើ ្ម៌ចៅកនុងការពនយ ដ់ែ ច្វើច ើងចៅថាន កមូ់ ោា ន
 ផ្សត ព់័ែ៌ានែ អ់នកសម្រមបសម្រមួ  VRA អំពើវសិា ភ្នពដនព័ែា៌នដែ ម្រែូវម្របមូ យក
 ផ្សត ក់ារដណនាជំាជំហានៗែ អ់នកសម្រមបសម្រមួ សម្រាប់ការអនុវែតទម្រមង ់  សម្រាបV់RA

រយៈចព សម្រាប់ការសម្រមបសម្រមួ សរុបចៅតាមមូ ោា ន៖ ៦ ចា៉ា ង

                                                        
៦ ចា៉ា ង ជារយៈចព ដែ ចសនើសម្រាប់ការសម្រមបសម្រមួ ។ រយៈចព ចនះអាេខុ្សគន  អាម្រស័យច ើបទពិចសា្ន៍របស់
អនកសម្រមបសម្រមួ  ឬ ការេូ រមួរបស់សាជិកចៅកនុងែំចណើ រការ VRA

ជាំពូក ៣  
អនុវត្ត VRA 
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ចសេកតើពនយ ់អំពើការអនុវែតន៍ 

 
ឥ ូវចនះ អនកបានចម្រែៀមខ្្ួនជាចម្រសេសម្រាប់ការអនុវែតនែ៍ំចណើ រការសិកាេ សាោ VRA ។ រូបទើ ២ 

បងាា ញពើែំចណើ រការ VRA និងឧបករណ៍នានាដែ ចម្របើម្របាសច់ៅកនុងជំហាននើមួយៗ។ 

រូបទើ ២. ែំចណើ រការអនុវែត VRA និងខ្្រមសារសចងេបចៅកនុងជំហាននើមួយៗ

ដផ្សនកទើ ១. ចតត ែច ើការដម្របម្របួ 

បងាា ញជូននូវម្របធានបទអពំើការដម្របម្របួ 
អាកាសធាែុ ដែ ទក់ទងនរងការដម្របម្រប ួ

នានាចៅកនុងមជឈោា នជុំវញិ

 
៦០នាទើសម្រាបស់កមមភ្នពម្រកុមទងំមូ 

ដផ្សនកទើ ២. ការវភិ្នគនិនាន ការ

បចងកើែរូបភ្នពមយួដនម្រពរែតិការណ៍ចម្រគះថាន ក់ 
ចៅតាមចព ចវោ និងការជួយសហគមន៍ឲ្យ
បានយ អ់ពំើការដម្របម្របួ អាកាសធាែុចោយ

ខ្្ួនឯង
 

១,៥ចា៉ា ងសម្រាប់សកមមភ្នពតាមម្រកុមខុ្សៗគន

ដផ្សនកទើ ៣. ទម្រមង ់

ម្រសង់យកទសសនៈអំពើភ្នពងាយរងចម្រគះ
េំច ះមុខ្ការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ  

សមែាភ្នពពុះ រ និងសមែាភ្នពបនាុ ំការ
ម្របឈម និងរចបៀបកសាងសមែាភ្នពបនាុំ
ចែើមបើកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ

៣ ចា៉ា ង សម្រាប់សកមមភ្នពតាមម្រកមុ     
ខុ្សៗគន

ដផ្សនកទើ ៤. ការបូកសរុប VRA

ធានាថា អនកេូ រមួែរងអំពើសារៈសំខ្នន់ដន
កិេចម្របរងដម្របងរបសព់ួកចគ រចបៀបចម្របើម្របាស់

ទិនននយ័ដែ បានពើ VRA និងអពំើ
សកមមភ្នពជាបនត

៣០ នាទើសម្រាប់សកមមភ្នពម្រកុមទងំមូ 
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ការពនយ ព់ើម្រកមសើ ្ម៌
អនកេូ រមួភ្នគចម្រេើន ប៉ាុដនតមិនដមនទងំអសគ់ន ចនាះចទ នរងបានយ ែ់រងអំពើមូ ចហែុដែ នាឲំ្យ

ានការចរៀបេអំនុវែត VRA ចនះ។ ែូចេនះគួរចាប់ចផ្សតើមអនុវែត VRA ជាមួយ”ការពនយ ព់ើម្រកមសើ ្ម”៌។ 
តារាងម្រែួែពនិិែយ ំោប់ ំចោយ ានផ្សត ជូ់នែូេខ្នងចម្រកាម៖

 ម្រកុមVRA ដណនាខំ្្ួន ដែ រមួទងំអំពើ ែួនាទើ និងការទទួ ខុ្សម្រែូវសំខ្នន់ៗរបសព់ួកចគចៅកនុង
ការអនុវែត VRA ចនះ

ពិនិែយចគ បំណងដនការអនុវែត VRA ចនះ និងព័ែ៌ានដបបណាខ្ះ្ដែ អនកកពុំងដសវងរក ចែើ
ទិនននយ័ទងំចនះនរងយកចៅចម្របើម្របាសដ់បបណា? និងចែើអនកណាខ្្ះនរងច ើញទិននន័យទងំចនះ?

សងកែ់្ងន់ចៅច ើ ថាចែើទិននន័យដែ ទទ ួបាន នរងម្រែូវរកាទុកជាការណ៍សាង ែ់

ផ្សត ឲ់្យអនកេូ រមួនូវការពនយ អ់ពំើទែិាភ្នពរមួដនែំចណើ រការ VRA សូមអានរូបទើ២ ចែើមបើផ្សត ជ់ា
គំនិែ) ដែ រមួទងំការបងាា ញគំរូនានាដនឧបករណ៍ដែ ម្រែូវចម្របើម្របាសផ់្សងដែរ

ជម្រាបអនកេូ រមួថា ពួកចគអាេចាកចេញពើសិកាេ សាោចនះចៅចព ណាក៏បាន ម្របសិនចបើពួកចគ
េង់ចាកចេញ 

េូរពនយ អ់នកេូ រមួថា ចៅចព ដែ បានែរង ទធផ្ស ពើ VRA ចនះ អនកនរងវ ិម្រែ ប់មកវញិ 
ចែើមបើផ្សត ឱ់កាសែ ព់កួចគចែើមបើពិនែិយច ើងវញិ និងចផ្សទៀងតទ ែព់័ែ៌ានចនាះ

សំគ ៖់ ម្របសិនចបើចៅពុទំន់ានការអះអាងអពំើការផ្សត មូ់ និ្ែិ គ់ចម្រាងចៅច ើយចទ សូម
ជូនែណំរ ងែ អ់នកេូ រមួអពំើសាា នភ្នពចនះ ចែើមបើចជៀសវាងការសងឃរមចោយមិនម្របាកែម្របជា

ការោកព់និទុ នងិការចាែថ់ាន ក់
 ទម្រមង់ ែម្រមូវឲ្យអនកេូ រមួចាែ់ថាន កអ់ពំើភ្នពងាយរងចម្រគះរបសព់កួចគ ចៅកនុងបរបិទខុ្សៗគន ។ 
ជាការ ែម្រែូវចម្របើម្របាសវ់ ិ្ ើចាែថ់ាន ក់ងាយៗសម្រាប់ការចាែ់ថាន ក់ពើ ១ ែ  ់៥ សម្រាប់ទម្រមង ់ សំណួរ ១, ២ 
និង ៣ ែូេខ្នងចម្រកាម៖

១. មិនរងចម្រគះទ ដ់ែចសាះ 
២. រងចម្រគះែិេែួេ 
៣. រងចម្រគះម្យម 
៤. រងចម្រគះខ្្នងំ 
៥. រងចម្រគះខ្្នងំណាស ់
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ដផ្សនកទើ ១. ចតត ែច ើការដម្របម្រប ួ  

 
ការពនយ អ់ពំើឧបករណ៍
 ឧបករណ៍ចតត ែច ើការត្សប់តូរ គឺជាការពិភ្នកាកនុងម្រកុមចគ ចៅ ដែ ចម្របើម្របាសជ់ា   
សកមមភ្នព”ចាប់ចផ្សតើម” ចែើមបើបងាា ញអពំើម្របធានបទដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ នងិបរបិទដនVRA។ ែំចណើ រ
ការចនះផ្សត ឲ់្យអនកសម្រមបសម្រមួ  និងអនកេូ រមួ នូវចព ចវោចែើមបើដេករដំ ក និងពិភ្នកាបទពិចសា្ន៍
របសខ់្្ួនចោយេហំអពំើ”ការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ” ចោយរាបច់ាប់ពើការដម្របម្របួ ដនម្របពន័ធចអកូ ូសុើកនុង    
មជឈោា នជុំវញិរបសព់កួចគ រហូែែ ផ់្ស ប៉ាះ  ម់កច ើការេិញ្ច រមជើវែិ ម្រគួសារ និងសងគមរបសព់ួកចគ។
 

ចគ បណំងដនឧបករណ៍ចនះ
 បងាា ញអពំើសញ្ា ណដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ និងបចងកើែការយ ែ់រងអំពើផ្ស ប៉ាះ  ដ់ែ ទក់

ទងនរងអាកាសធាែុ
 បងាា ញនូវផ្ស ប៉ាះ  ដ់ែ ទក់ទងនរងការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ និងការដម្របម្រប ួែដទចទៀែ ដែ 

ចកើែច ើងចៅកនុងមូ ោា ន ចែើមបើដក មែការសម្រមបសម្រមួ VRA
 ផ្សត ព់័ែ៌ានជាមូ ោា នសម្រាប់ការបចងកើែតារាងា៉ា ម្រទកិវភិ្នគនិនាន ការជាម្របវែតសិាស្រ្សតដនការដម្របម្របួ 

អាកាសធាែុ
 

សាភ រៈ
 វ ើចែអូអំពើការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ - ២០ នាទើ និងឧបករណ៍សម្រាបប់ញ្ច ងំ
 ហវែឺ ម្រកោសតទ ងំ្ ំនិងបង់សែិែ

 
រយៈចព សម្រមបសម្រមួ ៖ ១ ចា៉ា ង

 
 
 
 
 

                                                        
6 ម្រសង់ចេញពើ៖

សូមអាន
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ចតត ែច ើការដម្របម្រប ួ - ការសម្រមបសម្រម ួ

ចាប់ចផ្សតើមែំចណើ រការចនះចោយពនយ ព់ើចគ បំណងដនសកមមភ្នពចនះ ែំចណើ រការ 
និងរចបៀបចម្របើម្របាស ់ទធផ្ស ។ បនាទ បម់ក ចាក់បញ្ច ងំវ ើចែអូដែ បានចរៀបេរំេួ។ 
បនាទ បព់ើបញ្ច ងំវ ើចែអូរេួ ចសនើអនកេូ រមួឲ្យផ្សត ច់ោប  ់ ែូេជា ចែើវ ើចែអូចនះច្វើឲ្យពួក
ចគានអារមមណ៍ដបបណា (វជិជាន និងអវជិជាន) ចែើពួកចគអាេផ្សារភ្នជ បស់ាេ់ចរឿង
កនុងវ ើចែអូចនះ ជាមួយជើវែិពែិម្របចាដំលងរបសព់ួកចគដែរឬចទ?

ជំហានបនាទ ប់គឺម្រែូវសម្រមបសម្រមួ ការពភិ្នកាកនុងម្រកមុ
ចគ ចៅ ។ េូរកែ់សំគ ថ់ា ការចម្របើ កយ “ដម្រប
ម្របួ អាកាសធាែុ” តាងំពើចែើមែបូំងកនុងម្រកុមពភិ្នកា មិន
សំខ្នន់ចទ។ ចព ចាប់ចផ្សតើមចោយចសនើអនកេូ រមួឲ្យម្រសដម
អំពើសាា នភ្នពភូមិរបសព់កួចគ និងម្របព័នធចអកូ ូសុើចៅជុំ
វញិ បនាទ ប់មកនិោយម្របាប់ជាេំហអពំើការដម្របម្របួ ដែ 
បានចកើែច ើងជាបនតបនាទ ប ់ែូេជា ត្សប់តូរដនរែូវកា  
ការដម្របម្របួ ្នធានទរក ជើជាែែិើ  កេខ្ណឌ បរសិាា ន រហូែ
ែ ក់រណើ ចម្រគះថាន កែូ់េជា ទរកជំនន ់ចម្រគះរាងំសងួែ ឬ 
ជំងឺចផ្សសងៗ។ េូរកែ់ម្រតាការដម្របម្របួ សំខ្នន់ៗចៅច ើ
ម្រកោសតទ ងំ្ំចៅចម្រកាមជំពូក “ការដម្របម្របួ បរសិាា ន”

ចសនើឲ្យអនកេូ រមួគិែអំពើ ការដម្របម្រប ួដែ បានកែ ់       
សំគ ព់ើខ្នងចែើម (ជំហានទើ២) និងអ្បិាយថាចែើ
ការដម្របម្របួ ទងំចនះបានបងកផ្ស ប៉ាះ   ់ឬ ដកដម្របយុទធ
សាស្រ្សតេិញ្ច រមជើវែិរបសព់ួកចគដបបណា។ េូរកែ់ម្រតាការ
ដម្របម្របួ សំខ្នន់ៗចៅច ើម្រកោសតទ ងំ្ ំ ចៅចម្រកាមជំពូក 
”ការដម្របម្របួ ការេញិ្ច រមជើវែិ”

 
 

ជំហានទើ ១

ជំហានទើ ២ ការដម្របម្របួ បរសិាា ន

 េចម្ើយែប
េចម្ើយែប
េចម្ើយែប
េចម្ើយែប
េចម្ើយែប
។ ។

ការដម្របម្របួ ការេិញ្ច រម
ជើវែិ

 េចម្ើយែប
េចម្ើយែប
េចម្ើយែប
េចម្ើយែប
េចម្ើយែប
។ ។

ជំហានទើ ៣
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ចោយពិចារណាអំពើការដម្របម្របួ  ដែ ានសរចសរចៅ
ចម្រកាមជំពូកការដម្របម្របួ បរសិាា ន និងការេិញ្ច រមជើវែិ េូរ
ចសនើអនកេូ រមួឲ្យអ្បិាយថា ចែើ”ការដម្របម្របួ ”ទងំចនះ
បងកផ្ស ប៉ាះ  ដ់បបណា មកច ើទំនាកទ់ំនងសងគមរបស់
ពួកចគ និងការេូ រមួរបសព់កួចគ ចៅកនុងសកមមភ្នព    
អភវិឌ្ឍន៍សហគមន៍។ េូរកែ់ម្រតាការដម្របម្របួ សំខ្នន់ៗ
ចៅច ើម្រកោសតទ ងំ្ ំចម្រកាមជំពូក “ការដម្របម្របួ សងគម”

េូរពិនែិយជាមួយអនកេូ រមួ នូវ   
 ទធផ្ស ទងំបើ និងឆ្ុះបញ្ច ងំ តាម
រយៈការពិភ្នកា អំពើ ទធផ្ស ទងំ
ចនះ ដែ អាេចាែ់ទុកថាជា កេ-
ខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់។ គូសបនាទ ែ់ពើ
ចម្រកាម ទធផ្ស ទងំបើច ើម្រកោស
តទ ងំ្ំខុ្សៗគន ។ បនាទ ប់មក ចសនើ
អនកេូ រមួឲ្យចម្រជើសចរ ើសពើកនុង
េំចណាម ទធផ្ស ដែ បានគូស
បនាទ ែព់ើចម្រកាមទងំចនាះ នូវ ទធ
ផ្ស នានាដែ ជាបញ្ា ម្រពួយបារមភ
បំផុ្សែសម្រាប់ពកួចគ។ េូរកែ់ម្រតា
បញ្ា ខ្្នងំជាងចគទងំចនាះច ើ
ម្រកោសតទ ងំ្ំមួយចៅចម្រកាមជពូំក
“ការដម្របម្របួ  កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក”់ 
(សូមអានឧទហរណ៍) 

េូរម្របាប់អនកេូ រមួថា  ទធផ្ស ចនះ
នរងយកចៅចម្របើម្របាស ់ចែើមបើជួយ
បចងកើែតារាងវភិ្នគននិាន ការដនការដម្រប
ម្របួ អាកាសធាែុ។

ការដម្របម្របួ សងគម 

 េចម្ើយែប
េចម្ើយែប
េចម្ើយែប
េចម្ើយែប
េចម្ើយែប
។ ។

 កេខ្ណឌ ដម្របម្រប ួែច៏ម្រគះថាន ក់

 រែូវម្របាងំានរយៈចព ដវងជាងមុន
 ែំណាខូំ្េចោយសារការជន់ ិេយូរ
 ការបាែ់បង់ដម្រពចឈើ
 អសនតិសុខ្ចសបៀង
 ខ្យ ់ខ្្នងំជាងមុន
 អគគើភ័យ
 សែវេិញ្ច រមងាប់
 ដម្របម្របួ ចលរៈចវោដនរែូវវសា/ម្របាងំ
 ជំនន់ានរយៈចព យូរជាងមុន
 ចម្រគះរាងំសងួែ
 ចភ្ៀងធ្ាក់ខ្្នងំ
 ម្របាក់េំណូ កាន់ដែែិេពើមួយឆ្ន ចំៅមួយឆ្ន ំ
 បាែ់បង់ម្របាក់េំណូ 
 កំចណើ នបំណុ ម្របចាមំ្រគួសារ
 កំចណើ នការេូ រមួកនុងែំចណើ រការច្វើចសេកតើ
សចម្រមេដែ ទក់ទងនរងសហគមន៍

ជំហានទើ ៥

ជំហានទើ ៤
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ដផ្សនកទើ ២. ការវភិ្នគនិនាន ការដនការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុ 

ចសេកតើសចងេបអពំើឧបករណ៍

 ការវភិ្នគនិនាន ការដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ នាចំៅរកការបចងកើែបរបិទដន VRA ចោយច ើកច ើង
ពើទសសនៈរបសស់ហគមន ៍ អំពើការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុពើអែើែកា ។ ការវភិ្នគចនះ បំចពញបដនាមេំច ះ
ឧបករណ៍ទម្រមង់ ចោយអាេឲ្យអងគការមិនដមនរោា ភិបា អងគការសហគមន៍មូ ោា ន
និងសាា ប័នែដទចទៀែ ច្វើការវាយែដមថ្ា ចែើម្របជាព រែាបានកែ់សំគ អ់ពំើការដម្របម្របួ នានាដនអាកាស
ធាែុឬចទ ទកទ់ងនរងការដម្របម្របួ  កេខ្ណឌ ែ៏ចម្រគះថាន ក់។ ការវភិ្នគននិាន ការដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ក៏
ជួយអនកសម្រមបសម្រមួ កនុងការោក់បញ្ចូ  ការពិភ្នកាទម្រមង ់ ចៅកនុងបរបិទដន កេខ្ណឌ ដម្របម្របួ អាកាស
ធាែុដែ សំខ្ននប់ំផុ្សែ និងម្រពរែតិការណ៍ដែ  ក់ពន័ធផ្សងដែរ។ ច ើសពើចនះ តាមរយៈការពិភ្នកាអំពើការដម្រប
ម្របួ ធាែុអាកាសចៅកនុងរយៈចព ដវង សហគមន៍នានាបានែរងចោយខ្្ួនឯងអំពើថា ចែើការដម្របម្របួ 
អាកាសធាែុខុ្សគន ដបបណាពើការដម្របម្របួ ធាែុអាកាស។

ចែើមបើទទួ ផ្ស បានចម្រេើនបផុំ្សែពើការវភិ្នគនិនាន ការដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ជាការម្របចសើរបំផុ្សែ
គឺម្រែូវសិកានិនាន ការនានាដែ ដផ្សែកច ើម្រកមុខុ្សៗគន  ែូេជា បុរស ស្រ្សតើ កុារ មនុសសចាស ់ ម្រកុមភ្នគែេិ 
និងជនជាែចិែើម។ ការច្វើដបបចនះផ្សត ឱ់កាសែ អ់នកេូ រមួទងំអសគ់ន កនុងការដេករដម្កការសចងកែច ើញ
របសខ់្្ួនចោយចសរ ើអំពើការដម្របម្របួ ជាបនតបនាទ ប់កនុងចព កនង្មក និងចព បេចុបបនន និងចែើមបើកណំែ ់          
អែតសញ្ា ណម្រពរែតកិារណ៍សំខ្នន់បំផុ្សែនានា ឬ ការសចងកែដែ ានសារៈសំខ្ននេ់ចំ ះម្រកុមនើមួយៗ។
 
ចគ បណំងដនឧបករណ៍ចនះ
 គូស កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ដនអាកាសធាែុ និងធាែុអាកាស និងម្រពរែតកិារណ៍នានាចៅកនុងអំ ុងចព 

កំណែម់ួយ និងការយ ច់ ើញរបសអ់នកេូ រមួអំពើភ្នពងាយរងចម្រគះេំច ះម្រពរែតកិារណ៍ទងំចនះ 
 សិកាអពំើ”ម្រពរែតិការណ៍ដម្របម្របួ អាកាសធាែុសំខ្នន់ៗបផុំ្សែ” និងផ្ស ប៉ាះ  ដ់ែ ម្រពរែតិការណ៍ទងំ

ចនាះបងកមកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន៍។  

សាភ រៈ
 ចរៀបេំគំនូសតារាងអំពើម្របវែតិដនការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុ (សូមចមើ គំរូ)
  ទធផ្ស េុងចម្រកាយពើឧបករណ៍ចតត ែច ើការដម្របម្របួ  (ជំហានទើ ៥)
 ហវែឺ ម្រកោសតទ ងំ្ ំនិងបង់សែិែ

 
រយៈចព សម្រមបសម្រមួ ៖ ១,៥ ចា៉ា ង
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ការវភិ្នគនិនាន ការដនការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុ -ការសម្រមបសម្រម ួ 
 
ចរៀបេំតារាងវភិ្នគនិនាន ការដនដែ រ ំរកពើម្របវែតដិនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ។ គំរមូួយ
ានផ្សត ជូ់នខ្នងចម្រកាម។ េូរកែសំ់គ ថ់ា ានការកំណែ់អំ ុងចព ជាបដនាមច ើ
របបនចោបាយ។ ការបងាា ញពើចព ចវោតាមរចបៀបចនះអាេជួយអនកេូ រមួកនុងការ
កំណែអ់ែតសញ្ា ណ អំ ុងចព ពើអែើែកា  និងម្រពរែតិការណ៍ដែ  ក់ព័នធ។

 
កនុងចព ចម្របើម្របាសព់័ែ៌ានដែ ទទួ បានពើឧបករណ៍”ចតត ែច ើការដម្របម្របួ ” េូរចសនើ
អនកេូ រមួឲ្យគូសបញ្ជ ក់ម្រពរែតិការណ៍ដែ ទក់ទងនរងអាកាសធាែុ ឬ ធាែុអាកាស 
និងផ្ស ប៉ាះ  ន់ានាដែ ពួកចគានការបារមភខ្្នងំ។ បនាទ បម់ក បញ្ចូ  ម្រពរែតិការណ៍
ទងំចនាះចៅកនុងតារាងវភិ្នគនិនាន ការដនម្របវែតិកន្ងមក។ អនកក៏អាេចសនើអនកេូ រមួឲ្យ
កំណែ់សំណំុ កេណៈដន កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ ចោយបដនាម និងដកសម្រមួ  កេខ្ណឌ
ទងំចនះកនុងជួរឈរផ្សងដែរ ចែើមបើបចងកើនភ្នពសំបូរដបបដនែំចណើ រការដសវងយ ។់

 កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន កដ់នអាកាស
ធាែុ នងិធាែុអាកាស

១៩៨០-
១៩៨៩

១៩៩០-
១៩៩៩

 រាងំសងួែ (+៥សបាត ហ៍ ) ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 
 រែូវម្របាងំានរយៈចព ដវង
ជាងមុន (+៣ សបាត ហ៍)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 

 ខូ្េែំណាចំោយការរាងំសងួែ  ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 
 ខូ្េែំណាចំោយទរកជំនន់ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 
 ការធ្ាក់ចភ្ៀងខ្្នងំ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 
 ទរកជំនន់ខ្ពស ់ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 
 ទរកជំនន់រយៈចព ដវង ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 
 ការដម្របម្របួ អំ ុងចព ដន  
រែូវវសា/ម្របាងំ 

១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 

 កេខ្ណឌ ដម្របម្រប ួែច៏ម្រគះថាន ក់

 រែូវម្របាងំានរយៈចព ដវងជាងមុន
 ែំណាខូំ្េចោយសារការជន់ ិេយូរ
 ការបាែ់បង់ដម្រពចឈើ
 អសនតិសុខ្ចសបៀង
 ខ្យ ់ខ្្នងំជាងមុន
 អគគើភ័យ
 សែវេិញ្ច រមងាប់
 ដម្របម្របួ ចលរៈចវោដនរែូវវសា/ម្របាងំ
 ជំនន់ានរយៈចព យូរជាងមុន
 ចម្រគះរាងំសងួែ
 ចភ្ៀងធ្ាក់ខ្្នងំ
 ម្របាក់េំណូ កាន់ដែទបពើមួយ
ឆ្ន ចំៅមួយឆ្ន ំ

 បាែ់បង់ម្របាក់េំណូ 
 កំចណើ នបំណុ ម្របចាមំ្រគួសារ
 កំចណើ នការេូ រមួកនុងែំចណើ រការច្វើ
ចសេកតើសចម្រមេដែ ទក់ទងនរង
សហគមន៍

ជំហានទើ ២

ជំហានទើ ១
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ចៅកនុងអ ុំងចព នើមួយៗ និងចោងតាម កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ដែ ទកទ់ងនរង       
អាកាសធាែុ/ធាែុអាកាសដែ បានកំណែ់ អនកេូ រមួម្រែូវចាែ់ថាន ក”់ភ្នពងាយរង
ចម្រគះ”របសព់ួកចគច ើាម្រែោា ន ១ ែ  ់៥ ដែ  ១- មិនរងចម្រគះទ ដ់ែចសាះ ៥- 
រងចម្រគះខ្្នងំណាស។់ េូរទុកចព សម្រាប់ពិភ្នកាកនុងេំចណាមម្រកុមអនកេូ រមួ ចែើមបើ
ឯកភ្នពច ើេំណាែ់ថាន ក ់តាមរយៈការមូ មែិ។ េូរគូររងវង់យកេណំាែ់ថាន ក់ណាមួយ
ដែ បានឯកភ្នពគន ។ 
េូរគូររងវង់យកេចម្ើយ
ែូេបងាា ញកនុងតារាង
ខ្នងចម្រកាម។  

េូរសិកាចម្រេើនដលមចទៀែអពំើម្រពរែតិការណ៍្ងន់្ងរនានា។ ចោយចម្របើម្របាសត់ារាងវភិ្នគ
និនាន ការដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុកន្ងមក េូរកណំែ់អែតសញ្ា ណអំ ុងចព     
សំខ្នន់ៗជាទើចាប់អារមមណ៍ ច  គ ឺអ ុំងចព ដែ ម្រែូវគូសយកពិនទុ ៤ ឬ ៥។ សួរ
អនកេូ រមួអំពើម្រពរែតិការណ៍នានាដែ ចកើែច ើងចៅកនុងអ ុំងចព ចនាះ ជាពិចសស 
អំ ុងចព ដែ ានផ្ស ប៉ាះ  ់្ ងន់្ងរមកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និងសុវែាភិ្នពរបស់
ម្របជាព រែា។ ចបើអាេច្វើបាន េូរពោោមដសវងរកពែ័៌ានអំពើបរាិណ ែូេជា៖ 

 ចែើការជន ិ់េានរយៈចព ប៉ាុនាម ន?
 ចែើរែូវម្របាងំានរយៈចព ដវងប៉ាុណាណ ?
 ចែើែំណាបំ៉ាុនាម នហកិតាដែ ខូ្េខ្នែ និងចែើខូ្េខ្នែប៉ាុនាម នភ្នគរយ?
 ចែើម្រពរែតិការណ៍ចនាះចកើែច ើងញរកញាបក់ម្រមិែណាចៅកនុងអំ ុងចព ចនាះ?
 ចែើានការបាែ់បង់អាយុជើវែិមនុសសប៉ាុនាម ននាក?់

 កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន កដ់នអាកាស
ធាែុ នងិធាែុអាកាស

១៩៨០-
១៩៨៩

១៩៩០-
១៩៩៩

 រាងំសងួែ (+៥សបាត ហ៍ ) ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥
 រែូវម្របាងំានរយៈចព ដវង
ជាងមុន (+៣ សបាត ហ៍)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥

 ខូ្េែំណាចំោយការរាងំសងួែ  ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥
 ខូ្េែំណាចំោយទរកជំនន់ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥
 ការធ្ាក់ចភ្ៀងខ្្នងំ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥
 ទរកជំនន់ខ្ពស ់ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥
 ទរកជំនន់រយៈចព ដវង ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥
 ការដម្របម្របួ អំ ុងចព ដន  
រែូវវសា/ម្របាងំ 

១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥

ចាែ់ថាន កភ់្នពងាយរងចម្រគះ
សួរថា ចែើបញ្ា ចនាះ្ំ  

ប៉ាុណាណ

គន្រះ

ជំហានទើ ៣

ជំហានទើ ៤



ចសៀវចៅដណនាសំម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន - អនុវែតការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 
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គំរូតារាងវភិ្នគនិនាន ការដនដម្របម្របួ អាកាសធាែុ
 កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់
ដនអាកាសធាែុ នងិ
ធាែុអាកាស

១៩៨០-៨៩ 
រែាកមពុជា

១៩៩០-៩៩ 
អ ុនតាក់ និង   
សមព័នធមិែត

២០០០-០៩
ម្រពះរាជាណា
េម្រកកមពុជា

២០១០-បេចុបបនន
ម្រពះរាជាណា
េម្រកកមពុជា

ជចម្រមើស 
(ឆ្ន បំេចុបបនន)

ចោប ់

 រាងំសងួែ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥
 រែូវម្របាងំានរយៈ
ចព ដវងជាងមុន 
(+៣ សបាត ហ៍)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥

 ខូ្េែំណាចំោយ
ការរាងំសងួែ 

១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥

 ខូ្េែំណាចំោយ
ទរកជំនន់

១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥

 ការធ្ាក់ចភ្ៀងខ្្នងំ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥
 ទរកជំនន់ខ្ពស់ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥
 ទរកជំនន់រយៈ
ចព ដវង

១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥

 ការដម្របម្របួ      
អ ុំងចព ដន    
រែូវវសា/ម្របាងំ

១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥



ចសៀវចៅដណនាសំម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន - អនុវែតការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 

 
 

ដផ្សនកទើ ៣. ែំចណើ រការឧបករណ៍ទម្រមង់ H   

ចសេកតើសចងេបអពំើឧបករណ៍
ឧបករណ៍ទម្រមង ់ ានេំនួនបួន (៤) (ទម្រមង់ សំណួរ ១ ទម្រមង ់ សំណួរ ២

ទម្រមង ់ សំណួរ ៣ និងទម្រមង ់ សំណួរ ៤ ចោយដផ្សែកច ើសំណួរគន្រះ។ អនកេូ រមួ ម្រែវូដបង
ដេកជាម្រកមុចៅតាមម្របធានបទ អនុចោមតាម កេណៈែូេគន  ឬ ខុ្សគន ដនភ្នពងាយរងចម្រគះ ែូេជា បុរស 
ស្រ្សតើ មនុសសចាស ់ រហូែែ អ់នកផ្សត ច់សវាកមមអភិវឌ្ឍន ៍ ចែើមបើអនុវែតឧបករណ៍ទម្រមង់ ។ ការដបងដេកជា
ម្រកុមចនះ ច្វើច ើងចែើមបើម្របមូ ព័ែ៌ានជាក់ោក ់ ពើម្រកុមអនកងាយរងចម្រគះ នងិចែើមបើកំណែអ់ែតសញ្ា ណ
វធិានការចឆ្ើយែបដែ ចតត ែច ើការកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះេំច ះការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុ។ 

ចគ បណំងដនឧបករណ៍ចនះ
 ម្រសង់យកពែ័៌ានអំពើទិែាភ្នពខុ្សៗគន ដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ដែ រមួទងំ ការវភិ្នគអពំើ      

ហានិភ័យ និងផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុកនុងចព បេចុបបនន និងចៅអនាគែ
 ដសវងយ អ់ំពើ្ នធាន និងយុទធសាស្រ្សតនានា ដែ សហគមន៍ចម្របើម្របាសច់ែើមបើកាែប់នាយផ្ស ប៉ាះ  ់

ដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ និងអពំើ ទធផ្ស ដនយុទធសាស្រ្សតនានា
 កំណែអ់ែតសញ្ា ណយុទធសាស្រ្សតសម្រាបប់នាុ ំ និងការគមំ្រទដែ ចាបំាេស់ម្រាប់ការកសាង      

សមែាភ្នពបនាុ ំចែើមបើកាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ

សាភ រៈ
  ទធផ្ស ពើការវភិ្នគនិនាន ការដនការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុ ជាពិចសស  ទធផ្ស ដែ បានពើការចាែ់

ថាន កភ់្នពងាយរងចម្រគះ រមួជាមួយ  កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ដែ ទក់ទងនរងអាកាសធាែុ និងធាែុ
អាកាស

 ចរៀបេំទម្រមង់ ចៅច ើម្រកោសតទ ងំ្ ំែូេានបងាា ញចៅកនុងការដណនាអំនកសម្រមបសម្រម ួ - ម្រែវូការ
ោ៉ា ងចហាេណាស ់៤ សន្រក សម្រាប់ម្រកមុនើមយួៗ សម្រាប់ កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់នើមួយៗ ដែ ចម្រជើស
ចរ ើសចែើមបើសិកា។ ម្របសិនចបើច្វើការអនុវែតទម្រមង ់  ជា កេណៈបុគគ  ចគម្រែូវការទម្រមង ់ េំនួន៤ 
(ម្រកោសទំហ ំA៤សម្រាប់ កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់នើមួយៗ ដែ បានចម្រជើសយកចែើមបើសិកា)

 ហវែឺ ម្រកោសតទ ងំ្ ំនិងបង់សែិែ

រយៈចព សម្រាប់ការសម្រមបសម្រមួ គួរដែាន ៣ ចា៉ា ង
សំគ ៖់ េូរកំណែអ់ែតសញ្ា ណម្រកុមអនកេូ រមួ មុននរងសម្រមបសម្រមួ ការអនុវែតឧបករណ៍ទម្រមង ់ ។  
ចោយម្របាប់អនកេូ រមួទងំអសអ់ំពើម្របការចនះ ចគអាេសំដេចព បានចម្រេើន។
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ទម្រមង់ សំណួរ១ - ការសម្រមបសម្រមួ 

ចែើមបើកំណែ់សំណួរចគ សម្រាបែ់ំចណើ រការទម្រមង ់ ចគម្រែូវចតត ែច ើម្រពរែតកិារណ៍    
អាកាសធាែុនិងធាែុអាកាសមនិម្របម្រកែើ ដែ ប៉ាះ  ់្ ងន់្ងរបំផុ្សែមកច ើការេិញ្ច រម
ជើវែិ ឬសុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន ៍ ែូេជាសនតិសុខ្ចសបៀង។ ជំហានទើ១ ចាបច់ផ្សតើម
ចោយរម្រកអនកេូ រមួ អំពើ ទធផ្ស ដនឧបករណ៍វភិ្នគនិនាន ការដនម្របវែតិកន្ងមក ជា
ពិចសស៖

 “ កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន កដ់នអាកាសធាែុ នងិធាែុអាកាស” ដែ អនកេូ រមួបានកណំែ់
  កេខ្ណឌ ដែ អនកេូ រមួបានបងាា ញថា ពួកចគានភ្នពងាយរងចម្រគះ(ែូេជា  កេខ្ណឌ

ដែ បានចាែ់ថាន កក់នុងពនិទុ ៤ ឬ ៥ ចៅកនុងបណាត ឆ្ន ចំម្រកាយៗមក)
 

ឧទហរណ៍
 កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន កដ់នអាកាស

ធាែុ នងិធាែុអាកាស
១៩៩០-៩៩ ២០០០-០៩

២០១០-
បេចុបបនន

 រាងំសងួែ (+៥សបាត ហ៍ ) ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥
 រែូវម្របាងំានរយៈចព ដវង
ជាងមុន (+៣ សបាត ហ៍) 

១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥

 ខូ្េែំណាចំោយការរាងំសងួែ  ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥
 ខូ្េែំណាចំោយទរកជំនន់ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥
 ការធ្ាក់ចភ្ៀងខ្្នងំ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥
 ទរកជំនន់ខ្ពស ់ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥
 ទរកជំនន់រយៈចព ដវង ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥
 ការដម្របម្របួ អំ ុងចព ដន  
រែូវវសា/ម្របាងំ 

១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ១ ២ ៣ ៤ ៥

ចែើមបើអាេម្រគប់ម្រគង VRA បាន និងអាេចតត ែច ើកដន្ងនានាដែ កាែប់នាយភ្នព
ងាយរងចម្រគះេំច ះផ្ស ប៉ាះ   ់ ដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ម្រែូវដែផ្សត អ់ែា
ម្របចោជន៍ោ៉ា ងចម្រេើនចទើបជាការម្របចសើរ គឺម្រែូវច្វើការជាមួយ កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ែ៏
ខ្្នងំបផុំ្សែេនំួនពើរ។ អនកេូ រមួអាេចរ ើសយក កេខ្ណឌ ទងំចនះចោយចបាះចឆ្ន ែ/ 
េំនួនដនេចម្ើយែប ឬ ការមូ មែិជារមួ។

 តាមរយៈឧទហរណ៍ដែ ផ្សត ឲ់្យ ជចម្រមើស ែបំផុ្សែគឺម្រែូវចោះម្រសាយ ១) ចម្រគះរាងំសងួែ និងការ
ខូ្េខ្នែដែ ចកើែានេំច ះែណំាកំសិកមម និង ២) ទរកជនំន ់និងការខូ្េខ្នែដែ បានបងកេំច ះែណំា ំ      
កសិកមម។

ជំហានទើ ១

ជំហានទើ ២
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ទម្រមងអ់កសរ ែម្រមូវឲ្យសួរសំណួរមួយ។ អនកសម្រមបសម្រមួ  ឬ អនកេូ រមួ អាេយក
ព័ែា៌នដែ ទទួ បានកនុងជំហានទើ២ និងបចងកើែចៅជាសំណួរមួយ។ ឧទហរណ៍៖

 ចែើអនកធ្ាប់ជបួម្របទះបទពិចសា្នអ៍វើខ្្ះ ចោយសារដែចម្រគះរាងំសងួែ ( ៥ សបាត ហ៍ យូរជាងរយៈ
ចព ្មមតាដនរែូវម្របាងំ) និងចែើវាបងកការប៉ាះ  ដ់បបណាមកច ើអនក?

 ចែើអនកធ្ាប់ានបទពិចសា្នអ៍វើខ្្ះ ចោយសារដែទរកជនំន់រយៈចព ដវង និងចែើទរកជំនន់ចនះបងកផ្ស 
ប៉ាះ  ដ់បបណាខ្ះ្ែ អ់នក?

េូរបញ្ចូ  សំណួរដែ បានបចងកើែច ើងចនះចៅកនុងទម្រមងអ់កសរ ដែ បានចម្រែៀមរេួ។ 
េូរោកសំ់ណួរដែមួយ(១) ចៅកនុងទម្រមង់ ។ េំច ះសំណួរែដទចទៀែដែ ម្រែូវសិកា 
ចគម្រែូវការទម្រមង ់ ដលមចទៀែ (សូមអានឧទហរណ៍ខ្នងចម្រកាម)

 
 

េូរេងចាថំា អនកកពុំងច្វើការចៅកនុងម្រកុមោេ់គន  ែូេជា ស្រ្សតើ 
បុរស យុវជនែណំាងពើរោា ភិបា ។ ។

គន្រះ

ែូចេនះ ការចឆ្ើយែបនរងាន
ភ្នពខុ្សគន រវាងម្រកមុខុ្សៗគន  

ចែើអនកានបទពិចសា្ន៍អវើខ្្ះ ដែ 
អនកបានជួបម្របទះកន្ងមកអំពើចម្រគះ
រាងំសងួ ែ ( ៥សបាត ហ៍ ដវងជាងរែូវ 
ម្របាងំ្មមតា) និងចែើសាា នភ្នពចនាះ
ប៉ាះ  ់អនកដបបណា  

១      ២      ៣      ៤      ៥

 
ផ្ស ប៉ាះ  ់អវជិជានមកច ើការ
េិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា ភ្នពរបស់
សហគមន៍

្នធានដែ ានម្រសាប់ និងយុទធ
សាស្រ្សតដែ ចម្របើម្របាស់ ដែ បាន
កាែ់បនាយផ្ស ប៉ាះ  ់អវជិជាន
មកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និង
សុខុ្ា ភ្នពរបស់សហគមន៍

ជំហានទើ ៣

ជំហានទើ ៤
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ចែើមបើសម្រមួ ែ ក់ារពភិ្នកាអពំើ ”ផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានមកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និង
សុខុ្ា ភ្នពសហគមន”៍ អនកសម្រមបសម្រមួ ម្រែូវជួយអនកេូ រមួឲ្យគិែអំពើ កេខ្ណឌ  
ខុ្សៗគន  ែូេជា ផ្ស ប៉ាះ  ម់កច ើ្នធានទងំម្របាមំ្រកុមដែ ម្រទម្រទងក់ារេិញ្ច រមជើវែិ 
(មនុសស ្មមជាែ ិហរិញ្ាវែាុ សងគម និងរូបវនត) ឬ ធាែុផ្សសដំនសុខុ្ា ភ្នព (សនតិសុខ្ 
សាភ រៈជាមូ ោា នសម្រាប់ការរសច់ៅ សុខ្ភ្នពនងិទនំាក់ទនំងសងគម)។  សំណួរ
សម្រាប់អនកសម្រមបសម្រមួ ានផ្សត ជូ់នខ្នងចម្រកាម។ 

ការេិញ្ច រមជើវែិ សុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន៍
 ចែើ្នធាន្មមជាែិដែ អនកចម្របើម្របាស់សម្រាប់េិញ្ច រមជើវែិ
របស់អនក បានរងការប៉ាះ  ់អវើខ្្ះ និងប៉ាះ  ់ដបបណា?

 ចែើសុវែាិភ្នពតទ  ់ខ្្ួនរបស់អនកបានរងការប៉ាះ  ់
ដបបណា?

 ចែើានការប៉ាះ  ់ដបបណាែ ់សមែាភ្នពកនុងការរក
េំណូ របស់អនក? 

 ចែើសនតិសុខ្ចសបៀង និងអាហារូបែាមភសម្រាប់
ម្រគួសាររបស់អនកបានរងការប៉ាះ  ់ដបបណា?

 ចែើម្រកុមនានាចៅមូ ោា នរងការប៉ាះ  ់ដបបណាែូេជា 
ម្រកុមស្រ្សតើសនសមំ្របាក់និងម្រកុមផ្សត ់កមចើ អងគការកសិករ ម្រកុម
គ ំរសងគម ម្រកុមគ ំរសុខុ្ា ភ្នពមូ ោា ន។ ។?

 ចែើសុខ្ភ្នពតទ  ់ខ្្ួនរបស់អនកបានរងការប៉ាះ  ់
ដបបណា?

 ចែើចហោា រេនាសមព័នធដែ ជាបដងែកសម្រាប់ការេិញ្ច រមជើវែិ
របស់អនកបានរងការប៉ាះ  ់ដបបណាខ្្ះ?

 ចែើ ទធភ្នពរបស់អនកកនុងការទទួ បានទរកសាែ ែ 
រងការប៉ាះ  ់ដបបណា?

 ចែើសមែាភ្នពកនុងការរមួេំដណកជាកា្ងំព កមមនិងការ
អនុវែតការងារចផ្សសងៗានផ្ស ប៉ាះ  ់ដបបណា?

 ចែើទំនាក់ទំនងសងគមរបស់អនកបានរងការប៉ាះ  ់
ដបបណា?

 ចែើានការប៉ាះ  ់ដបបណាែ ់សមែាភ្នព ចែើមបើច្វើការ ឬ 
ចម្របើម្របាស់េំចណះែរងនិងជំនាញរបស់អនកចែើមបើេិញ្ច រមជើវែិ?

 ចែើសមែាភ្នពរបស់អនកកនុងការជួយអនកែដទ បាន
រងការប៉ាះ  ់ដែរឬចទ?

េចម្ើយទងំអសែ់បនរងសំណួររបសអ់នកសម្រមបសម្រមួ  និងគំនែិែដទចទៀែរបសអ់នកេូ រមួ ម្រែូវដែបញ្ចូ  
ចៅកនុងជួរឈរខ្នងចឆវងចៅកនុងទម្រមង់ ។

 

                                                        

ចែើអនកានបទពិចសា្ន៍អវើខ្្ះដែ 
អនកបានជួបម្របទះកន្ងមកអំពើចម្រគះ
រាងំសងួ ែ ( ៥សបាត ហ៍ ដវងជាងរែូវ 
ម្របាងំ្មមតា) និងចែើសាា នភ្នពចនាះ
ប៉ាះ  ់អនកដបបណា? 

១      ២      ៣      ៤      ៥

ផ្ស ប៉ាះ  ់អវជិជានមកច ើការ
េិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា ភ្នព
របស់សហគមន៍

្នធានដែ ានម្រសាប់ និងយុទធ
សាស្រ្សតដែ ចម្របើម្របាស់ ដែ បាន
កាែ់បនាយផ្ស ប៉ាះ  ់អវជិជាន
មកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និង
សុខុ្ា ភ្នពរបស់សហគមន៍

 េចម្ើយែប
 េចម្ើយែប
 េចម្ើយែប
 េចម្ើយែប

ជំហានទើ ៥
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គន្រះអំពើការចកើែច ើងញរកញាប(់ចម្របកង់) និងការបញ្ចូ  ទិនននយ័ជាម្រកុម

ការចកើែច ើងញរកញាប់៖ ចៅចព ច្វើការវភិ្នគ VRA របសអ់នក ម្របការសំខ្នន់គឺម្រែូវគូសបញ្ជ ក់អំពើ”កម្រមិែ  
ញរកញាប់ដនការចឆ្ើយែប” ចៅនរងសំណួរដែ បានសួរ សំណួរទើ១ សំណួរទើ២ និង សំណួរទើ៣ ឬចៅ
ចព ចាែ់អាទិភ្នពសកមមភ្នពចឆ្ើយែបនរងភ្នពងាយរងចម្រគះ សំណួរទើ៤ ។ ចនះជាែំចណើ រការងាយមយួ
ដែ ទមទរឲ្យអនកសម្រមបសម្រមួ  ១) ធានាថាអនកេូ រមួទងំអសា់នឱកាសចែើមបើចឆ្ើយសំណួរ និង ២) 
សម្រមបសម្រមួ ឲ្យានការពនិិែយច ើងវញិម្រែួសៗច ើេចម្ើយែបដែ ទទួ បាន ចៅចព សួរអនកេូ រមួ ថា
ចែើពួកចគជួបបទពិចសា្ន៍អវើខ្្ះែូេគន ឬចទ និងេងប់ដនាមការឯកភ្នពរបសខ់្្ួនេចំ ះេចម្ើយែបដែ បាន
កែ់ម្រតាចហើយចនាះដែរឬចទ។

គន្រះ៖ ចៅចព បានទទួ េចម្ើយែបែូេគន  ចៅនរងេចម្ើយដែ បានកែ់ម្រតារេួចហើយ 
ម្រគន់ដែគូសសញ្ា សំគ ម់ួយចៅជាប់នរងេចម្ើយដែ បានកែ់ម្រតាចនាះជាការចម្រសេ។

គន្រះ៖ ចៅចព ដែ អនកេូ រមួចាប់អារមមណ៍ថា ពួកចគដ ងានេចម្ើយបដនាមចទៀែ
ចហើយចនាះ អនកម្រែូវបញ្ចប់ចោយសម្រមួ ឲ្យានការពនិិែយេចម្ើយទងំចនះច ើងវញិ និង
សួរអនកេូ រមួថា ចែើពួកចគេង់បដនាមអវើចទៀែចៅច ើេចម្ើយដែ បានកែ់ម្រតាចហើយដែរ
ឬចទ ម្របសិនចបើពួកចគចៅពុំទនប់ានច្វើដបបចនាះ។ េូរោក់សញ្ា សំគ  ់ ចៅជាប់នរង
េចម្ើយដែ បានកែ់ម្រតា ម្របសិនចបើចាបំាេ់។ ម្របយែ័ន! ជាញរកញាប ់ អនកេូ រមួអាេថា
តាមគន  និងឯកភ្នពជាមួយអវើៗទងំអសដ់ែ បានកែ់ម្រតា។ ម្រែូវឲ្យម្របាកែថា អនកដែ 
ានបណំងបដនាមការឯកភ្នពរបសខ់្្ួនជាមួយេចម្ើយដែ បានសរចសររេួចហើយថា ការ
ច្វើដបបចនះានសារៈសំខ្ននណ់ាសស់ម្រាប់ពកួចគ។

ទើ១

ទើ២

ចែើអនកានបទពិចសា្ន៍អវើខ្្ះ 
កន្ងមកអំពើចម្រគះរាងំសងួ ែ (
៥សបាត ហ៍ ដវងជាងរែូវម្របាងំ 
្មមតា) និងចែើសាា នភ្នពចនាះ
ប៉ាះ  ់អនកដបបណា  

 ១      ២      ៣      ៤      ៥

ផ្ស ប៉ាះ  ់អវជិជានមកច ើការ
េិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា ភ្នព
របស់សហគមន៍

្នធានដែ ានម្រសាប់ និងយុទធ
សាស្រ្សតដែ ចម្របើម្របាស់ ដែ បាន
កាែ់បនាយផ្ស ប៉ាះ  ់អវជិជាន
មកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និង
សុខុ្ា ភ្នពរបស់សហគមន៍

គម នទរកចម្រសាេែណំាំ 

អាហារច ើងដល្

សែវានជងឺំ

ទិននផ្ស ម្រសូវលយេុះ

ភ្នពញរកញាប់៖ បដនាមសញ្ា សំគ ់ទងំអស់ជាមួយគន  និង 
១ សម្រាប់េចម្ើយដែ បានសរចសររេួ ៦
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ការបញ្ចូ  ជាម្រកមុ៖ ការបញ្ចូ  ជាមួយគន នូវេចម្ើយម្រសចែៀងគន របសអ់នកេូ រមួ អាេច្វើឲ្យងាយម្រសួ  និង 
ច្វើឲ្យការវភិ្នគ VRA មិនសូវសមុគសាម ញ។ ចៅចព ដែ អសេ់ចម្ើយសម្រាប់សំណួរណាមួយចហើយចនាះ ែូេ
ជា ផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានមកច ើការេញិ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន ៍ ចគគួរដែានការពភិ្ន-
កាជាម្រកុមអពំើថាចែើចាែ់ជាម្រកុមដបបណាចែើមបើអាេបញ្ចូ  េចម្ើយទងំចនាះចៅតាមម្របធានបទរមួ។ ចនះមិន
ដមនជាវទិោសាស្រ្សតពិែច ើយ ចហើយចគអាេានឧទហរណ៍ដែ ពុេំាសោ់ស ់ ឬម្រសចពេម្រសពិ ។ រា ់
េចម្ើយគួរដែចាែ់ជាម្រកុមតាមរចបៀបដែ អាេបងាា ញឲ្យច ើញព័ែ៌ានដែ ចកើែានជាញរកញាប់។ ឧទ-
ហរណ៍    ខ្្ះៗានបងាា ញខ្នងចម្រកាមចនះ។

សំណួរទើ១ ផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានមកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន៍
កងវះចសបៀង កសិផ្ស ានកម្រមែិទប សុខ្ភ្នពសែវ

 េារែណំាមំនិផ្សត ផ់្ស  ម្រសូវខូ្េចោយសារខ្យ ព់យុះ  ម្រជូកមនិសុើេំណើ
 គម នទរកសម្រាបច់ម្រសាេែណំាំ  ជំងឺច ើែណំាមំ្រសូវ  ចគ និងម្រកបើានជងំឺ
 គម នទរកសម្រាប់សែវ  ផ្ស ម្រសូវម្របមូ បានែិេែេួ  ការផ្សទុះជមងឺសែវ
 ចសបៀងច ើងដល្  សំណាបងាប់  គម នេណំើ សម្រាប់សែវ
 ផ្ស ម្រសូវម្របចាមំ្រគួសារមិនម្រគប់
ម្រគនស់ម្រាប់ហូបចពញមួយឆ្ន ំ

 ម្រសូវនិងែណំាែំដទចទៀែខូ្េ  សែវឈ ឺនិងងាប់

កម្រមិែញរកញាប ់ និងការចាែ់បញ្ចូ  ជាមយួគន រវាងម្រកុមនានា៖ អាម្រសយ័ច ើទិនននយ័ដែ ម្រែូវការ ឬ ដែ 
េង់បាន ចគអាេចាែ់បញ្ចូ  ម្រកមុនានាមយួេំននួជាមួយគន  នូវេចម្ើយនានាដែ ានការទកទ់ងគន ជិែសនទិធ 
ែូេជា ស្រ្សតើ និងបុរស។ ឧទហរណ៍ានផ្សត ជូ់នខ្នងចម្រកាម។

សំណួរទើ១ ផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានមកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា 
ភ្នពរបសស់ហគមន៍
កសិផ្ស ទទ ួបានែេិែេួ (បុរស) កសិកផ្ស ទទ ួបានែេិែេួ (ស្រ្សតើ)
 ម្រសូវខូ្េចោយសារខ្យ ព់យុះ  ម្រសូវខូ្េចោយសារខ្យ ព់យុះ
 ទិននផ្ស ម្រសូវលយេុះ  ទិននផ្ស ម្រសូវលយេុះ 

 ផ្ស ម្រសូវម្របមូ បានែិេែេួ  ផ្ស ម្រសូវម្របមូ បានែិេែេួ

 សំណាបងាប់  សំណាបងាប់

កម្រមិែញរកញាប់៖ ១ ១ 
សម្រាប់េចម្ើយ សរចសរ ២ 

កម្រមិែញរកញាប់៖ ១ ១ 
សម្រាប់េចម្ើយសរចសរ ២

៤ 

១០ 

៦  
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ចែើមបើសម្រមួ ែ ក់ារពភិ្នកាអពំើ”្នធានដែ ានម្រសាប ់ និងយុទធសាស្រ្សតដែ បាន
ចម្របើម្របាស ់ សម្រាបក់ាែ់បនាយផ្ស ប៉ាះ  ម់កច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា ភ្នព
របសស់ហគមន”៍ សម្រាបច់គ បំណងដនការវភិ្នគ ជាការ ែគឺថា អនកសម្រមបសម្រមួ 
ម្រែូវជួយអនកេូ រមួឲ្យចរៀបេំេចម្ើយរបសព់ួកចគ ែូេជា ផ្ស ប៉ាះ  ច់្ៀបនរង្នធាន 
ឬយុទធសាស្រ្សត។ សំណួរខ្្ះដែ បានចសនើច ើង ានបងាា ញជូនែូេខ្នងចម្រកាម។  
ការេញិ្ច រមជើវែិ សុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន៍

 ចោយសារដែ”ចម្រគះរាងំសងួែ” ចែើអនកបានចម្របើម្របាសឬ់ច្វើអវើខ្្ះ ចែើមបើ
កាែ់បនាយឬេំណាយអវើខ្្ះច ើផ្ស ប៉ាះ  ់ដែ បានចកើែច ើងមក
ច ើ្នធាន្មមជាែដិែ ជាបដងែកសម្រាប់េិញ្ច រមជើវែិរបស់អនក?

 ចោយសារ”ចម្រគះរាងំសងួែ” ចែើអនកចម្របើម្របាស់
/ច្វើអវើខ្្ះ ចែើមបើការ រសុវែាិភ្នពបុគគ តទ  ់
ខ្្ួនរបស់អនក?

 ចោយសារ”ចម្រគះរាងំសងួែ” ចែើអនកចម្របើម្របាសឬ់ច្វើអវើខ្្ះ ចែើមបើកាែ់
បនាយ ឬ េំណាយអវើខ្្ះេំច ះផ្ស ប៉ាះ  ់ដែ បានចកើែច ើង
ដែ រារាងំអនកកនុងការបំចពញការេំណាយរបស់ខ្្ួន?

 ចោយសារ”ចម្រគះរាងំសងួែ” ចែើអនកចម្របើម្របាស់
/ច្វើអវើខ្្ះ ចែើមបើរកាសនតិសុខ្ចសបៀង និងអា-
ហារូបែាមភសម្រាប់ម្រគួសាររបស់អនក?

 ចោយសារដែ”ចម្រគះរាងំសងួែ” ចែើអនកចម្របើម្របាស់ឬច្វើអវើខ្្ះ ចែើមបើកាែ់
បនាយ ឬទូទែ់េំច ះផ្ស ប៉ាះ  ់ដែ វាបានបងកការរារាងំអនកកនុង
ការបំចពញកាែពវកិេចរបស់ខ្្ួនកនុងនាមជាព រែា?

 ចោយសារ”ចម្រគះរាងំសងួែ” ចែើអនកចម្របើម្របាស់
/ច្វើអវើខ្្ះ ចែើមបើការ រសុខ្ភ្នពតទ  ់ខ្្ួន
របស់អនក?

 ចោយសារដែ”ចម្រគះរាងំសងួែ” ចែើអនកចម្របើម្របាស់/ច្វើអវើខ្្ះ ចែើមបើកាែ់
បនាយ ឬទូទែ់េំច ះផ្ស ប៉ាះ  ់ដែ វាបានបងកមកច ើចហោា -
រេនាសមព័នធដែ ជាបដងែកសម្រាប់ការេិញ្ច រមជើវែិរបស់អនក?

 ចោយសារ”ចម្រគះរាងំសងួែ” ចែើអនកចម្របើម្របាស់
/ច្វើអវើខ្្ះ ចែើមបើការ រ ឬ រកា ទធភ្នពកនុង
ការចម្របើម្របាស់ទរកសាែ ែ?

 ចោយសារដែ”ចម្រគះរាងំសងួែ” ចែើអនកចម្របើម្របាស់/ច្វើអវើខ្្ះ ចែើមបើកាែ់
បនាយឬទូទែ់េំច ះផ្ស ប៉ាះ  ់ដែ វាបានបងកមកច ើសមែា-
ភ្នពរបស់អនក កនុងការច្វើព កមម ឬរមួេំដណកកនុងព កមម?

 ចោយសារ”ចម្រគះរាងំសងួែ” ចែើអនកចម្របើម្របាស់
/ច្វើអវើខ្្ះ ចែើមបើការ រ ឬ រកាទំនាក់ទំនង
សងគមរបស់អនក?

 ចោយសារ”ចម្រគះរាងំសងួែ”ចែើអនកចម្របើម្របាស់/ច្វើអវើចែើមបើកាែ់បនាយ ឬ
ទូទែ់េំច ះផ្ស ប៉ាះ  ់ដែ វាបានបងកមកច ើសមែាភ្នពអនកកនុង
ការចម្របើម្របាស់េំចណះែរង និងជំនាញចែើមបើម្របកបរបរេិញ្ច រមជើវែិ

 ចោយសារ”ចម្រគះរាងំសងួែ” ចែើអនកចម្របើម្របាស់
/ច្វើអវើខ្្ះ ចែើមបើការ រ ឬ រកាសមែាភ្នព
ចែើមបើការ រគន ចៅវញិចៅមក

ម្រែូវកែ់េចម្ើយែបនរងសំណួររបសអ់នកសម្រមបសម្រមួ  និងចោប រ់បសអ់នកេូ រមួែដទចទៀែ ចៅជួរឈរ
ខ្នងសាត កំនុងទម្រមង ់ ។ 

ជំហានទើ ៦

ចែើអនកានបទពិចសា្ន៍អវើខ្្ះ 
កនុ ងការម្របឈមនរងចម្រគះរាងំ
សងួ ែ ( ៥សបាត ហ៍ ដវងជាងរែូវ 
ម្របាងំ្មមតា) និងចែើសាា នភ្នព
ចនាះប៉ាះ  ់អនកដបបណា  

១      ២      ៣      ៤      ៥

ផ្ស ប៉ាះ  ់អវជិជានមកច ើការ
េិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា ភ្នព
របស់សហគមន៍

្នធានដែ ានម្រសាប់ និងយុទធ-
សាស្រ្សតដែ ចម្របើម្របាស់ ដែ បាន
កាែ់បនាយផ្ស ប៉ាះ  ់អវជិជាន
មកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និង
សុខុ្ា ភ្នពរបស់សហគមន៍

្នធាន (ចម្របើម្របាស់)
 ការចឆ្ើយែប និង ទធផ្ស 
 ការចឆ្ើយែប និង ទធផ្ស 
យុទធសាស្រ្សត (ច្វើ)
 ការចឆ្ើយែប និង ទធផ្ស 
 ការចឆ្ើយែប និង ទធផ្ស 

ជាញរកញាប ់ការចឆ្ើយែបេំច ះផ្ស ប៉ាះ  ់ដនការដម្របម្របួ អាកាស
ធាែុ ពុំផ្សត ់ ទធផ្ស ែូេការេង់បានច ើយ។ ចៅចព អនកេូ រមួផ្សត ់
េចម្ើយរបស់ខ្្ួន ជាការ ែម្រែូវសួរថា ចែើអវើខ្្ះជា ទធផ្ស ដនសកមមភ្នព
របស់ពួកចគ និងកែ់ម្រតា ទធផ្ស ចនាះ។ 



ចសៀវចៅដណនាសំម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន - អនុវែតការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 

 
 

ចម្រកាយបានបំចពញជួរឈរខ្នងចឆវង និងខ្នងសាត កំនុងទម្រមង់ រេួចហើយ ម្រែូវពនិិែយ
ម្រែួសៗជាមួយអនកេូ រមួ។ បនាទ ប់មក ចសនើពួកចគឲ្យចាែ់ថាន ក់ភ្នពងាយរងចម្រគះជារមួ 
េំច ះ កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក ់ែូេបានពភិ្នកាច ើាម្រែោា ន ១ ែ  ់៥។ ចៅចព ាន
ការមូ មែ ិេូរគូររងវង់យកេចម្ើយចៅច ើទម្រមង ់ ។

ជចម្រមើស៖ ការចាែ់ថាន កភ់្នពងាយរងចម្រគះ ក៏អាេច្វើបានផ្សងដែរជា កេណៈបុគគ /ការចបាះចឆ្ន ែ។ ចែើមបើ 
គណនាពិនទុសរុប ម្រែូវបូកពិនទុេណំាែថ់ាន ក់ទងំអសជ់ាមយួគន  និងដេកជាមយួេំននួអនកេូ រមួដែ បាន
ោកព់ិនទុចនាះ។

ដផ្សនកេុងចម្រកាយបផុំ្សែដនទម្រមង ់ ដផ្សែកច ើសំណួរងាយមយួផ្សងដែរ “ចែើគួរច្វើអវើខ្្ះ
ចែើមបើដក មែពិនទុភ្នពងាយរងចម្រគះ?” សូមជួយអនកេូ រមួឲ្យគែិអំពើសកមមភ្នព និង
គិែផ្សងដែរអពំើម្រទពយទងំម្របា(ំ៥)ម្រកុមសម្រាប់ម្រទម្រទង់ការេិញ្ច រមជើវែិ និង/ឬអំពើធាែុផ្សសំ
ដនសុខុ្ា ភ្នព។

ចែើអនកានបទពិចសា្ន៍អវើខ្្ះ 
កនុ ងការម្របឈមនរងចម្រគះរាងំសងួ ែ 
( ៥សបាត ហ៍ ដវងជាងរែូវម្របាងំ
្មមតា) និងចែើសាា នភ្នពចនាះប៉ាះ
  ់អនកដបបណា  

១      ២     ៣    ៤      ៥

ផ្ស ប៉ាះ  ់អវជិជានមកច ើការ
េិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា ភ្នព
របស់សហគមន៍

្នធានដែ ានម្រសាប់ និងយុទធ-
សាស្រ្សតដែ ចម្របើម្របាស់ ដែ បាន
កាែ់បនាយផ្ស ប៉ាះ  ់អវជិជាន
មកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និង
សុខុ្ា ភ្នពរបស់សហគមន៍

ចែើអនកានបទពិចសា្ន៍អវើខ្្ះ កនុ ង
ការម្របឈមនរងចម្រគះរាងំសងួ ែ (
៥សបាត ហ៍ ដវងជាងរែូវម្របាងំ    
្មមតា) និងចែើសាា នភ្នពចនាះប៉ាះ
  ់អនកដបបណា  

 
១      ២     ៣    ៤      ៥

ផ្ស ប៉ាះ  ់អវជិជានមកច ើការ
េិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា ភ្នព
របស់សហគមន៍

្នធានដែ ានម្រសាប់ និងយុទធ-
សាស្រ្សតដែ ចម្របើម្របាស់ ដែ បាន
កាែ់បនាយផ្ស ប៉ាះ  ់អវជិជាន
មកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និង
សុខុ្ា ភ្នពរបស់សហគមន៍

 េចម្ើយែប
 េចម្ើយែប
 េចម្ើយែប

ជំហានទើ ៧

ជំហានទើ ៨

១      ២     ៣      ៤      ៥
   ៥ 

   
១១ 

   

៤.០៧ 

គណនា៖ ២ ២ ៣ ៥ ៤ ៩ ៥ ១១ ១១០ ២៧ សចម្ង



ចសៀវចៅដណនាសំម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន - អនុវែតការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 

 
 

ទម្រមង់ សំណួរ ២ - ការសម្រមបសម្រម ួ

សំណួរដនទម្រមង់ ម្រែូវបានកំណែត់ាមរចបៀបម្រសចែៀងគន នរងកនុង សំណួរទើ១ដែរ។ 
ភ្នពខុ្សគន គឺអនកេូ រមួម្រែូវបានចសនើឲ្យគែិអំពើសាា នភ្នពដែ បងកច ើងចៅកនុង សំណួរ
ទើ១ ប៉ាុដនតកម្រមិែញរកញាប់របសវ់ាគឺពើរែងខ្ពសជ់ាង ។ ឧទហរណ៍ខ្្ះៗានផ្សត ជូ់ន
ែូេខ្នងចម្រកាម៖

អាម្រសយ័ច ើសំណួរដែ បានច ើកច ើងកនុង សំណួរទើ១ និងេណំាប់អារមមណ៍ជាពិចសស នងិ
ម្រពរែតិការណ៍ដែ ចកើែច ើង គឺជាជចម្រមើសមួយ អនកសម្រមបសម្រមួ អាេច ើកសំណួរ ក់ពន័ធមួយដែ បងាា ញ
ពើ”កា្ងំពើរែងខ្្នងំជាង” មុខ្សញ្ា ចម្រគះថាន ក់សម្រាប់ សំណួរទើ២។ ឧទហរណ៍ខ្្ះៗ ានផ្សត ជូ់នែូេ
ខ្នងចម្រកាម។ 

 សំណួរទើ១ ចែើបទពិចសា្នអ៍វើខ្្ះដែ អនកជបួម្របទះចោយសារចម្រគះរាងំសងួែ( ៥ សបាត ហ៍
ដវងជាងរែូវម្របាងំ្មមតា) និងចែើសាា នភ្នពចនះបងកផ្ស ប៉ាះ  ដ់បបណាេំច ះអនក?

 សំណួរទើ២ ចែើអនកនរងអាេជួបការ ំបាកកម្រមែិណា ម្របសិនចបើចម្រគះរាងំសងួែ ៥ សបាត ហ៍
ដវងជាងរែូវម្របាងំ្មមតា ចកើែច ើង”ពើរែងញរកញាប់ជាងមុន” និងចែើកនុងករណើ ចនះ វាបងកផ្ស 
ប៉ាះ  ដ់បបណាេំច ះអនក? 

 សំណួរទើ១ ចែើបទពិចសា្នអ៍វើខ្្ះដែ អនកជបួម្របទះ ចោយសារដែទរកជនំនអូ់សបន្ាយរយៈ
ចព ដវង នងិចែើវាបងកផ្ស ប៉ាះ  ដ់បបណាេំច ះអនក?

 សំណួរទើ២ ចែើអនកអាេជួបម្របទះសាា នភ្នពដបបណា ម្របសិនចបើទរកជំនន់រយៈចព ដវងដបបចនះ
ចកើែាន”ពើរែងញរកញាប់ជាងមុន” និងចែើវាអាេច្វើឲ្យប៉ាះ  ដ់បបណាេំច ះអនក?

 សំណួរទើ១ ចែើអនកម្របឈមអវើខ្្ះបណាត  ពើចភ្ៀងធ្ាក់ខ្្នងំ ដែ ច្វើឲ្យខូ្េែណំាកំសិកមម នងិចែើ
បញ្ា ចនះបងកផ្ស ប៉ាះ  ដ់បបណាេំច ះអនក?

 សំណួរទើ២ ចែើអនកអាេម្របឈមអវើខ្្ះ ម្របសិនចបើ”ចភ្ៀងធ្ាក់ខ្្នងំ” ពើរែងខ្្នងំជាង្មមតា ដែ 
គិែជាការខូ្េខ្នែែណំាកំសិកមម និងចែើម្របការចនះនរងបងកផ្ស ប៉ាះ  ដ់បបណាេចំ ះអនក?

 សំណួរទើ១ ចែើអនកជួបម្របឈមអវើខ្្ះបណាត  ពើខ្យ ប់ក់ខ្្នងំដែ ច្វើឲ្យខូ្េែណំាកំសិកមម និង
ចែើវាបងកផ្ស ប៉ាះ  ដ់បបណាេំច ះអនក?

 សំណួរទើ២ ចែើអនកនរងអាេជបួម្របឈមអវើខ្្ះ ម្របសិនចបើ ”ខ្យ ប់ក់ខ្្នងំ” ានកា្ងំពើរែងខ្្នងំ
ជាងច្ៀបនរងករណើ ្មមតាែូេបេចុបបនន ដែ គិែជាការខូ្េខ្នែែណំាកំសិកមម នងិចែើម្របការចនះ
នរងបងកផ្ស ប៉ាះ  ដ់បបណាេំច ះអនក?

ជំហានទើ ៩
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ចៅចព បានចរៀបេំសំណួររេួចហើយ ចគម្រែូវោក់សំណួរទងំចនាះចៅកនុងទម្រមង ់
ែូេពើមុន។ ការសម្រមបសម្រមួ ទម្រមង់ គួរដែយក ំនាតំាមរចបៀបសម្រាបសំ់ណួរទើ
១។ សូមអានចសេកតើរ ំរកអពំើែំចណើ រការចនះែូេខ្នងចម្រកាម។

 ចទះជាោ៉ា ងណាក៏ចោយ មិនដមនកដនង្ទងំអសក់នុងទម្រមង ់ សុទធដែម្រែូវសរចសរចនាះច ើយ 
ចោយសារសំណួរដែ ច ើកច ើង ម្រែូវបានោក់ចៅអនាគែ (សូមអានរូបភ្នពខ្នងចម្រកាម)។

ជំហានទើ ១០

ចសេកតើរ ំរក
 
េំច ះ សំណួរទើ១ សំណួរ៖
 អនកេូ រមួម្រែូវផ្សត ក់ារចឆ្ើយែបេំច ះ”ផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានមកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ នងិ      

សុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន”៍
 អនកេូ រមួម្រែូវផ្សត ក់ារចឆ្ើយែបេំច ះ”្នធានានម្រសាប់នងិយុទធសាស្រ្សតដែ បានចម្របើម្របាស ់

ដែ កាែ់បនាយផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន”៍
 អនកេូ រមួម្រែូវបានចសនើឲ្យចាែ់ថាន ក់ភ្នពងាយរងចម្រគះជារមួរបសខ់្្ួន េំច ះ កេខ្ណឌ ចម្រគះ

ថាន ក់តាមាម្រែោា នពើ ១ ែ  ់៥
 អនកេូ រមួម្រែូវផ្សត ក់ារចឆ្ើយែបេំច ះ”ចែើគួរច្វើអវើខ្្ះចែើមបើដក មែពនិទុភ្នពងាយរងចម្រគះ?”

ចែើអនកនរងអាេម្របឈមនរងអវើខ្្ះ 
ម្របសិនចបើចម្រគះរាងំសងួ ែ( ៥     
សបាត ហ៍ដវងជាងរែូវម្របាងំ្មមតា) 
ចកើែានពើរែងញរកញាប់ជាង 
្មមតា? 

១    ២     ៣    ៤    ៥

ផ្ស ប៉ាះ  ់អវជិជានមកច ើការ
េិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា ភ្នពរបស់
សហគមន៍

 េចម្ើយែប
 េចម្ើយែប
 េចម្ើយែប
 េចម្ើយែប

 េចម្ើយែប
 េចម្ើយែប
 េចម្ើយែប
 េចម្ើយែប

ពុំែម្រមូវឲ្យានពែ័៌ានចទ 
ចៅទើចនះ
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ទម្រមង់ សំណួរ៣ - ការសម្រមបសម្រម ួ

សម្រាប់សំណួរទើ៣ ានដែជួរឈរមួយប៉ាុចណាណ ះដែ ម្រែូវបំចពញ ចៅកនុងទម្រមង់ ។ 
ម្រែូវបានម្របមូ យកពែ័៌ាន ចែើមបើគូសបញ្ជ ប់ពើឧបសគគដែ សហគមន៍ និងអនក
 ក់ពន័ធែដទចទៀែម្របឈម ចៅកនុងការប៉ាុនប៉ាងរបសព់ួកចគ ចែើមបើពុះ រ ឬ ចែើមបើ       
បនាុំនរងផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ។

 ែូេកនុងករណើ សំណួរទើ១ និងសំណួរទើ២ ដែរ ែំចណើ រការចនះពរងដផ្សែកច ើសំណួរមយួ ដែ ោកច់ៅ
កនុងទម្រមង់ ។ សំណួរទើ៣ ម្រែូវបានចរៀបេំច ើង ចោយទក់ទងតទ  ជ់ាមួយសំណួរនានាដែ ចម្របើម្របាសច់ៅ
កនុង សំណួរទើ១ និង សំណួរទើ២។ សូមអានឧទហរណ៍ខ្នងចម្រកាម។

ម្រែូវោក់សំណួរដែ ចរៀបេំច ើងចនះចៅកនុងទម្រមង ់ ែូេានបងាា ញខ្នងចម្រកាម។ 
អនកសម្រមបសម្រមួ ម្រែូវជួយអនកេូ រមួឲ្យចឆ្ើយនរងសំណួរចនះ ចោយធានាថា អនក
េូ រមួម្រែូវពិចារណាដផ្សនកទងំម្របា(ំ៥)សម្រាប់ម្រទម្រទងក់ារេិញ្ច រមជើវែិ និង/ឬ ដែ 
ជាធាែុផ្សសដំនសុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន៍។ ម្រែូវោកេ់ចម្ើយចៅកនុងជួរឈរ          
កណាត   ែូេានបងាា ញខ្នងចម្រកាម។

ជំហានទើ ១១

ជំហានទើ ១២

 សំណួរទើ១ ចែើអនកម្របឈមនរងបញ្ា អវើខ្្ះ បណាត  ពើចម្រគះរាងំសងួែ ( ៥សបាត ហ៍ដវងជាង        
រែូវម្របាងំ្មមតា) និងចែើម្របការចនះបងកការប៉ាះ  ដ់បបណាេំច ះអនក?

 សំណួរទើ២ ចែើអនកអាេជបួម្របឈមអវើខ្ះ្ ម្របសិនចបើចម្រគះរាងំសងួែ ( ៥សបាត ហ៍ដវងជាង           
រែូវម្របាងំ្មមតា) ចកើែានពើរែងញរកញាប់ជាងបេចុបបនន?

 សំណួរទើ៤ ចែើអវើខ្្ះរារាងំអនកពើការបនាុំេំច ះចម្រគះរាងំសងួែ( ៥សបាត ហ៍ដវងជាងរែូវម្របាងំ
្មមតា)

ចែើកតាត អវើខ្្ះរារាងំអនកពើការបនាុំ
េំច ះចម្រគះរាងំសងួ ែ( ៥      
សបាត ហ៍ដវងជាងរែូវម្របាងំ     

្មមតា)  

១      ២     ៣      ៤      ៥

 េចម្ើយែប
 េចម្ើយែប
 េចម្ើយែប
 េចម្ើយែប

ពុំែម្រមូវឲ្យានពែ័៌ានចទ 
ចៅទើចនះ

ពុំែម្រមូវឲ្យានពែ័៌ានចទ 
ចៅទើចនះ
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ជំហានេុងចម្រកាយចៅកនុង សំណួរទើ៣ គមឺ្រែូវចសនើអនកេូ រមួឲ្យចាែ់ថាន ក់ភ្នពងាយ
រងចម្រគះជារមួរបសព់ួកចគចៅកនុងបរបិទដនអវើដែ កពុំងរារាងំពកួចគពើការបនាុំ

េំច ះ កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់។ ម្រែូវសរចសរេចម្ើយកនុងជួរ
ឈរកណាត  ែូេបងាា ញខ្នងចម្រកាម។

ជចម្រមើស៖ ការចាែថ់ាន ក់ភ្នពងាយរងចម្រគះក៏អាេច្វើច ើងជា កេណៈបុគគ ផ្សងដែរ។ ចែើមបើទទួ បានពនិទុ
សរុប ម្រែូវបូកបដនាមពនិទុពើេណំាែថ់ាន ក់ទងំអស ់និងដេកជាមយួេនំួនអនកេូ រមួដែ បានោក់ពនិទុ។

ជំហានទើ ១៣

ចែើអវើខ្្ះរារាងំអនកពើការបនាុំ
េំច ះចម្រគះរាងំសងួ ែ( ៥      
សបាត ហ៍ដវងជាងរែូវម្របាងំ     

្មមតា)  

 

១      ២     ៣      ៤      ៥

 េចម្ើយែប
 េចម្ើយែប
 េចម្ើយែប
 េចម្ើយែប

ពុំែម្រមូវឲ្យានពែ័៌ានចទ 
ចៅទើចនះ

ពុំែម្រមូវឲ្យានពែ័៌ានចទ 
ចៅទើចនះ

   ៥ 
    
៧ 

   
៣.៦២ 

គណនា៖ ២ ៦ ៣ ៥ ៤ ៩ ៥ ៧ ៩៨ ២៧ សចម្ង



ចសៀវចៅដណនាសំម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន - អនុវែតការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 

 
 

ទម្រមង់ សណួំរ ៤ - ការសម្រមបសម្រម ួ

ជំហានចនះានបណំងចាែ់សកមមភ្នពនានាជាអាទិភ្នព ែូេបានកណំែក់នុង
សំណួរទើ១ដនទម្រមង់អកសរ សម្រាប់អងគការសហគមន៍ និង/ចសវាកមមអភិវឌ្ឍន ៍
សម្រាប់ការអនុវែតវធិានការចឆ្ើយែបដនការបនាុំរបសស់ហគមន៍។  

 ចែើមបើសម្រមួ ែ ែ់ំចណើ រការចនះ អនកសម្រមបសម្រមួ ម្រែូវចរៀបេទំម្រមង ់ លមើមួយ ដែ ានេចម្ើយ
ែបនរងសំណួរ “ចែើគួរច្វើអវើខ្្ះចែើមបើដក មែពិនទុភ្នពងាយរងចម្រគះ?” ដែ ទក់ទងតទ  ច់ៅនរង កេខ្ណឌ
ចម្រគះថាន ក់ ែូេានដេងកនុងសំណួរទើ១ សូមអានឧទហរណ៍ខ្នងចម្រកាម ។

ចសនើអនកេូ រមួ ឲ្យចាែ់ថាន កេ់ចម្ើយកនុងតារាងសកមមភ្នពដែ ានសារៈសំខ្នន់
បំផុ្សែ រហូែែ េ់ចម្ើយដែ ានសារៈសំខ្ននែ់ិេែេួបផុំ្សែកនុងការអនុវែត។ 
ម្របសិនចបើតារាងចនះដវងខ្្នងំ េូរោកេ់ចម្ើយម្របហាក់ម្របដហ គន ជាម្រកុមជាមួយគន  

បនាទ បម់កអនុវែតេណំាែ់ថាន ក់។ ការច្វើដបបចនះអាេម្របម្រពរែតចៅចោយចបាះចឆ្ន ែ ឬ ការមូ មែិគន  ឬ តាម      
រយៈការចម្របើម្របាសឧ់បករណ៍េណំាែថ់ាន ក ់(សូមអានឯកសារដេកជូន 
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ជំហានទើ ១៤

១      ២     ៣      ៤      ៥

 េចម្ើយពើ សំណួរទើ១
 េចម្ើយពើ សំណួរទើ១
 េចម្ើយពើ សំណួរទើ១
 េចម្ើយពើ សំណួរទើ១

ចែើគួរចាែ់សកមមភ្នពអវើខ្្ះជា
អាទិភ្នព ចែើមបើដក មែសមែា-
ភ្នពបនាុំរបស់អនក េំច ះចម្រគះ
រាងំសងួែ ៥ សបាត ហ៍ដវងជាង 

រែូវម្របាងំ្មមតា) 

ពុំែម្រមូវឲ្យានពែ័៌ានចទ 
ចៅទើចនះ

ពុំែម្រមូវឲ្យានពែ័៌ានចទ 
ចៅទើចនះ

ជំហានទើ ១៥
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ជចម្រមើស៖ ម្របសិនចបើានចព ម្រគប់ម្រគន់ ចគអាេអនុវែតជហំានទើ១៥ ច ើងវញិ ចោយចម្របើម្របាសព់័ែា៌នពើ 
សំណួរទើ២ចៅកនុងទម្រមង់ ចោយដកែម្រមូវតាមរចបៀបែូេគន នរងចសេកតើដែ ដេងកនុងជំហានទើ១៤ដែរ 
(សូមអានឧទហរណ៍ខ្នងចម្រកាម)។

ចៅចព ដែ បានអនុវែត ំហាែ់ចាែ់ ំោប់អាទភិ្នពរេួរា ច់ហើយ អនកេូ រមួម្រែូវ
ចាែ់ថាន កក់ម្រមិែទំនុកេែិតរបសព់កួចគម្របសិនចបើសកមមភ្នពសំខ្នន់ៗជាអាទភិ្នពម្រែូវ
បានអនុវែត ភ្នពងាយរងចម្រគះរបសព់ួកចគេំច ះការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ នរងបាន
ដក មែ (សូមអានឧទហរណ៍ខ្នងចម្រកាម)។

១      ២     ៣      ៤      ៥

 េចម្ើយពើ សំណួរទើ១
 េចម្ើយពើ សំណួរទើ១
 េចម្ើយពើ សំណួរទើ១
 េចម្ើយពើ សំណួរទើ១

ចែើគួរចាែ់សកមមភ្នពអវើខ្្ះជា
អាទិភ្នព ចែើមបើដក មែសមែា
ភ្នពបនាុំរបស់អនកេំច ះចម្រគះ
រាងំសងួែ ៥ សបាត ហ៍ដវងជាង

រែូវម្របាងំ្មមតា)? 

 ម្របសិនចបើសកមមភ្នពសំខ្នន់ៗទងំចនះ
ម្រែូវបានអនុវែត ចែើអនកានទំនុកេិែត
កម្រមិែណាថា ភ្នពងាយរងចម្រគះរបស់
អនកេំច ះការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ 
នរងបានកាែប់នាយ ១ ទុកេិែតខ្្នងំ
ណាស ់៥ គម នទំនុកេិែតចសាះ

ពុំែម្រមូវឲ្យានពែ័៌ានចទ 
ចៅទើចនះ

១      ២     ៣      ៤      ៥

 េចម្ើយពើ សំណួរទើ២
 េចម្ើយពើ សំណួរទើ២
 េចម្ើយពើ សំណួរទើ២
 េចម្ើយពើ សំណួរទើ២

ចែើគួរចាែ់សកមមភ្នពអវើខ្្ះជាអាទិភ្នព 
ចែើមបើដក មែសមែាភ្នពបនាុំរបស់អនក
េចំ ះចម្រគះរាងំសងួែ ៥សបាត ហ៍ដវង
ជាងរែូវម្របាងំ្មមតា) ដែ ចកើែច ើង
ពើរែងញរកញាប់ជាងមុន 

 

ពុំែម្រមូវឲ្យានពែ័៌ានចទ 
ចៅទើចនះ

ពុំែម្រមូវឲ្យានពែ័៌ានចទ 
ចៅទើចនះ



ចសៀវចៅដណនាសំម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន - អនុវែតការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 

 
 

ដផ្សនកទើ ៤. ការបូកសរបុ VRA 

ចគ បណំង
 ធានាថា អនកេូ រមួទងំអសយ់ ព់ើសារៈសំខ្នន់ដនកិេចម្របរងដម្របងរបសព់កួចគចៅទូទងំសិកាេ សាោ

VRA  

 ផ្សត ព់័ែ៌ានែ អ់នកេូ រមួអំពើ”ជំហានបនាទ ប”់ ច  គឺ អវើដែ ម្រែូវច្វើជាមួយទិនននយ័ដែ ម្របមូ 
បាន ចព ណាដែ សហគមន៍ានឱកាសចែើមបើចផ្សទៀងតទ ែ់ការវភិ្នគទិននន័យ និងរា ស់កមមភ្នពចៅ 
ចព ខ្នងមុខ្ចោយអងគការដែ ជាអនកអនុវែត VRA 

ការបូកសរុបរបសអ់នក
ចម្រកាយចព ដែ បានអនុវែត ំហាែ់ទម្រមង់ រេួចហើយ ជាការ ែម្រែូវដែានការបូកសរុប នងិ

សចងេបជូនអនកេូ រមួ។ ចោយសារដែចហែុផ្ស ជាក់ដសតង ម្របការចនះអាេច្វើចៅមនិបាន ជាពិចសស ម្របសិន
ចបើចម្របើម្របាសវ់ ិ្ ើសាស្រ្សតម្រកមុចគ ចៅ ចោយសារដែមិនដមនម្រកុមចគ ចៅទងំអសសុ់ទធដែអាេបញ្ចប់ចៅ
ចព ដែមួយច ើយ។ ចទះជាោ៉ា ងណាកតើ េូរម្របរងដម្របងដ  កោ៉ា ងណាឲ្យម្រកុមនានាអនុវែតតាមចព ចា៉ា ង
ដែ បានកណំែ់។ ចែើមបើបូកសរុបសិកាេ សាោ VRAតារាងម្រែួែពិនែិយខ្នងចម្រកាមចនះផ្សត ជ់ាការដណនា៖ំ

 
េូរដល្ងអណំរគុណែ អ់នកេូ រមួទងំអស ់ ដែ បានចាែ់វធិានការែ៏ានសារៈសំខ្នន់ ចឆ្ព ះចៅ  
កសាងភ្នព្ន់របសស់ហគមន ៍ ឬ វាយែដម្ខ្ពសេ់ំច ះការេណំាយចព របសព់កួចគ ម្របសិនចបើ
 ំហាែ់ចនះច្វើច ើងសម្រាប់ចគ ចៅដនការម្រសាវម្រជាវ។

ចសនើអនកេូ រមួចៅកនុងម្រកមុចគ ចៅនើមយួៗ បងាា ញពើអវើដែ ពួកចគេូ េែិតបផុំ្សែអំពើសិកាេ សាោ
VRA ចនះ និងអវើខ្្ះដែ ពួកចគបានចរៀនសូម្រែពើសិកាេ សាោចនះ

ជម្រាបជូនអនកេូ រមួថា ម្រកមុអនកអនុវែត VRA នរង”ចរៀបេំទិនននយ័” (ការវភិ្នគ) នងិវ ិម្រែ បម់ក
សហគមន៍ចនះវញិ ចែើមបើចផ្សទៀងតទ ែ់ទនិននយ័ចនះ នងិរបកគំចហើញសំខ្នន់ៗ និងចព ចវោ

ជម្រាបជូនអនកេូ រមួអំពើរចបៀបចម្របើម្របាសទ់ិននន័យ នងិរបកគំចហើញទងំចនះ 

ជម្រាបជូនអនកេូ រមួអំពើសកមមភ្នពជាកោ់ក់ជាបនត ដែ ម្រែូវការឲ្យពួកចគេូ រមួ

ដល្ងអណំរគុណ នងិេូ រមួកនុងការចាបអ់ារមមណ៍ពើសាម រែើដនការសចម្រមេផ្ស រមួគន
 
រយៈចព សមម្រសបសម្រាប់ការសម្រមបសម្រមួ គួរដែាន៣០នាទើ។

 

 

 

 

 

 



ចសៀវចៅដណនាសំម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន - អនុវែតការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 

 
 

ចសេកតើសចងេប

ជំពូកចនះានចគ ចៅផ្សត ឲ់្យភ្នន ក់ងារអនុវែត VRA ចៅមូ ោា ននូវឧបករណ៍ងាយៗ ចែើមបើជួយ
ចៅកនុងការវភិ្នគ VRA កនុងកម្រមែិអបបបរា។ ឧបករណ៍ដែ ានចៅទើចនះ ែូេជា ម្យមភ្នគ ម្រកាហវកិដខ្ស
បនាទ ែ់ និងម្រកាហវកិែំបង រហូែែ ត់ារាងចម្របៀបច្ៀប ដែ អាេចម្របើម្របាសរ់មួផ្សសជំាមួយគន  ចែើមបើច្វើការវភិ្នគ
ងាយៗ ប៉ាុដនតានម្របចោជននូ៍វទិននន័យដែ បានពើ VRA។ ចៅទូទងំជំពូកចនះ ានការពិភ្នកាអំពើសំណួរ
នើមួយៗចៅកនុងទម្រមង ់ ចោយបូកសរុបតាមរយៈទិែាភ្នពរមួអពំើថាចែើគួរានការវភិ្នគអវើខ្្ះ នងិចែើគួរច្វើ
របាយការណ៍ដបបណាអំពើទិនននយ័ដែ បានពើការវភិ្នគចនះ។ េណុំេចនះគួរដែរាប់បញ្ចូ  ផ្សងដែរនូវ
ទិនននយ័ដញកោេ់គន  រវាងម្រកុមងាយរងចម្រគះ រហូែែ រ់វាងភូម ិឬ  ុនំានា នងិតាម ំោប់ចៅច ើផ្សងដែរ។ 
  
 គួរកែ់សំគ ថ់ា ជពូំកចនះានបំណងជយួភ្នន ក់ងារអនុវែត VRA ចៅមូ ោា ន កសាងជំនាញវភិ្នគ
របសព់ួកចគ។ ជពូំកចនះគម នចគ ចៅផ្សត គ់ំរូអំពើម្រកាហវកិដនម្រគប់ទនិនន័យដែ ាន នងិ/ឬ រូបនានាដែ 
អាេចរៀបេំជារបាយការណ៍ ឬ ដែ គួរដែចរៀបេំជារបាយការណ៍ VRA ចនាះច ើយ។

ចគ បណំងដនជពូំកចនះ
 ផ្សត ក់ារយ ែ់រងជាមូ ោា នអពំើរចបៀបចម្របើម្របាសឧ់បករណ៍វភិ្នគ ចែើមបើវាយែដម្ និងរាយការណ៍អំពើ

 ទធផ្ស ដន VRA
 ផ្សត ក់ារដណនាសំម្រាបក់ារវភិ្នគទនិននយ័ពើ VRA ដែ រមួទងំ ទនិននយ័ដញកោេគ់ន  នងិការច្វើរបាយ

ការណ៍តាមសតង់ោរសម្រាប់សំណួរនើមួយៗចៅកនុងទម្រមង ់

ជាំពូក ៤ 
ការវិភាគលទ្ធ្លពី VRA 



ចសៀវចៅដណនាសំម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន - អនុវែតការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 

58 
 

ឧបករណ៍វភិ្នគ 

ចែើមបើចរៀបេំទនិនន័យ VRAសម្រាប់ការវភិ្នគ ចយើងចម្របើម្របាសឧ់បករណ៍ងាយៗេំននួបើ (៣)៖
 ែួច ខ្‘ម្យមភ្នគ ចែើមបើបងាា ញពើកម្រមែិដនភ្នពងាយរងចម្រគះ ឬ ពិនទុអពំើទនុំកេែិត េំច ះសំណួរ

នានាដែ ច ើកច ើងចៅកនុងទម្រមង ់
 ម្រកាហវកិដខ្សនិនាន ការ ចែើមបើបងាា ញននិាន ការដនភ្នពងាយរងចម្រគះចៅតាមចព ចវោ ច្ៀបនរង

 កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ដែ ទក់ទងនរងអាកាសធាែុ និងធាែុអាកាស
 ម្រកាហវកិែំបង ចែើមបើបងាា ញភ្នពញរកញាប់ដនេចម្ើយទូចៅ និង/ឬ ដែ ទក់ទងជែិសនិទធចៅកនុង

ទម្រមង ់

ម្យមភ្នគ
ការកំណែ់រក ម្យមភ្នគ គជឺាវ ិ្ ើមួយ ចែើមបើម្របមូ យកពនិទុសរុបជាម្យម និងចៅកនុងបរបិទដន     

VRAចនះ វាគឺជាការយ ច់ ើញរបសអ់នកេូ រមួ អពំើភ្នពងាយរងចម្រគះេំច ះសាា នភ្នពណាមយួ។    
ឧទហរណ៍សម្រាប់ សំណួរទើ១ និង សំណួរទើ២ ពិនទុអំពើភ្នពងាយរងចម្រគះជាម្យម ម្រែូវបានគណនា ចែើមបើ
បងាា ញកម្រមិែដនភ្នពងាយរងចម្រគះេំច ះសំណួរដែ បានច ើកច ើងសម្រាបអ់នកភូមិ នងិ/ឬ ម្រកុមជាក់ោក់
ដនអនកេូ រមួ ែូេជា ស្រ្សតើ។ កិេចការចនះអាេច្វើបាន ចោយបូកពនិទុដែ បុគគ ាន ក់ៗផ្សត ឲ់្យ នងិបនាទ ប់មក 
ដេកជាមយួេំននួេចម្ើយដែ បានផ្សត ឲ់្យ។

េំច ះ សំណួរទើ៣ អវើដែ រារាងំអនកពើការបនាុំ អនកេូ រមួនរងម្រែូវចសនើឲ្យពិនែិយចមើ ឧបសគគទងំ
អសដ់ែ បានកែ់សំគ  ់ និងចាែ់ថាន កភ់្នពងាយរងចម្រគះរបសព់ួកចគេំច ះម្របការចនះ។ ការគណនាពិនទុ
ម្យមដនភ្នពងាយរងចម្រគះ េំច ះេចម្ើយែបនរងសំណួរទើ៣ ច  គឺ េចម្ើយរបសម់្រកុមចនះ ម្រែូវច្វើច ើង
ចោយបដនាមពិនទុ ដែ ច្វើច ើងចោយអនកេូ រូម នងិដេកជាមួយេំនួនបុគគ ដែ បានផ្សត ព់និទុ។ ែំចណើ រការ
ែូេគន ចនះម្រែូវយកមកអនុវែតសម្រាប់ សំណួរទើ៤ផ្សងដែរ។

ានចគ ការណ៍ងាយៗេំននួពើរដែ ម្រែូវអនុវែតតាម ចៅចព គណនាពនិទុម្យម៖

១. ចៅចព ដេកពនិទុសរុបជាមួយេនំួនេចម្ើយ ចេៀសវាងការដេកជាមួយេំននួមនុសសចៅកនុងម្រកុម
ចនាះ។ អនកេូ រមួខ្្ះអាេមិនផ្សត ព់ិនទុ ែូចេនះ ែួច ខ្ម្យមពុំម្រែរមម្រែូវចទ។ 

២. ម្រែូវឲ្យានភ្នពជាកោ់ក់អំពើថាចែើអនកកពុំងគណនាែួច ខ្ម្យមដនអវើ។ ឧទហរណ៍ អុនកមិន
អាេបូកបញ្ចូ  ពិនទុដែ ទក់ទងនរងសំណួរមួយ និងបដនាមសំណួរចនះចៅកនុងពនិទុដែ ទកទ់ង
នរងសំណួរខុ្ស(មិនទក់ទង)គន បនាទ ប់មកដេកនរងពើរច ើយ។ ការច្វើដបបចនះមិនផ្សត ឲ់្យអនកនូវ
ពិនទុសរុបអំពើភ្នពងាយរងចម្រគះច ើយ។
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ម្រកាហវកិដខ្សននិាន ការ
 ម្រកាហវកិដន កេខ្ណឌ ដែ ទកទ់ងនរងអាកាសធាែុ នងិធាែុអាកាស នងិម្រពរែតកិារណ៍នានា ចៅកនុង

អំ ុងចព ណាមយួដែ បានកំណែ់ និងការយ ច់ ើញរបសអ់នកេូ រមួ អំពើភ្នពងាយរងចម្រគះ
េំច ះម្រពរែតកិារណ៍ទងំចនះ។ 

ម្រកាហវកិដខ្សននិាន ការ ចម្របើម្របាសដ់ផ្សនក ជួរចែក និង ជួរឈរ នានាដនម្រកាហវកិសតង់ោរ។ ម្រកា
ហវកិដខ្សនរងម្រែូវចម្របើម្របាស ់ចែើមបើបងាា ញ ទធផ្ស ដនការវភិ្នគនិនាន ការម្របវែតិដនការដម្របម្របួ អាកាស  
ធាែុ។ េំណុេចនះរាប់បញ្ចូ  ធាែុផ្សសេំំននួបើ (៣)៖ ១)េំណាែ់ថាន កភ់្នពងាយរងចម្រគះ(ពិនទុ)៖ 
ោក់ច ើអ័ម្រក ‘Y’ ២) ដខ្សបញ្ជ កអ់ំពើចព ចវោ - ោក់ចៅច ើដខ្ស និង ៣) ចម្រជើសយក កេខ្ណឌ
ចម្រគះថាន ក់ដនអាកាសធាែុ និងធាែុអាកាស ម្រសង់យកចោយតទ  ព់ើតារាងវភិ្នគននិាន ការ។ គួរកែ់
សំគ ថ់ា  កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ដនអាកាសធាែុ នងិធាែុអាកាស អាេានបងាា ញជាម្រកាហវកិដខ្ស
និនាន ការដែមួយ ចហើយានដែម្រកាហវកិដខ្សនិនាន ការប៉ាុចណាណ ះដែ ម្រែូវការជាចាបំាេស់ម្រាប់សិកាេ
សាោ VRA ដែ បានអនុវែត (សូមអានឧទហរណ៍ចៅកនុងរូបទើ ៣)។

ម្រកាហវកិដខ្សននិាន ការាន កេណៈងាយម្រសួ យ ។់ ដខ្ស
បនាទ ែ់ភ្នគចម្រេើនចាក់ច ើងច ើ ដខ្សែដទចទៀែចាក់េុះចម្រកាម 
និងដខ្សខ្្ះានសាិរភ្នព ដែ ចនះជាការបងាា ញពើននិាន ការ
ចនះ។ 

គន្រះ

េូរពោោមចជៀសវាងាន អចលរ
ចម្រេើនចពកចៅច ើម្រកាហវកិមួយដែ 
ទក់ទងនរងចម្រគះរាងំសងួែ  នងិ
អាេែណំាងម្រពរែតិការណ៍ដែ ទក់
ទងនរងទរកជំនន់ និងអំពើចម្រគះរាងំ

សងួែច ើម្រកាហវកិោេ់គន ។

ចម្រគះរាងំសងួែ (+ ៥ សបាត ហ៍) 

រែូវម្របាងំដវងជាងមុន(+៣សបាត ហ៍) 
 
ែំណាខូំ្េចោយចម្រគះរាងំសងួែ 
 
ែំណាខូំ្េចោយទរកជំនន់ 

ពនិ
ទ ុភ្ន
ពងា

យ
រង
ចម្រគ

ះ 
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រូបទើ ៣. គំរ”ូម្រកាហវកិដខ្សនិនាន ការ” ដែ បងាា ញពើនិនាន ការដនភ្នពងាយរងចម្រគះចៅតាមចព ចវោេំច ះ
 កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ខុ្សៗគន ដែ ទកទ់ងនរងអាកាសធាែុ នងិធាែុអាកាស 

 
ម្រកាហវកិែបំងអពំើកម្រមិែញរកញាប់
 េូរម្រសង់យកព័ែ៌ានជាកោ់ក់ចៅតាមផ្ស ប៉ាះ  ដ់ែ កែ់ម្រតាចៅកនុង សំណួរទើ១ និង សំណួរទើ២

និងកម្រមិែញរកញាប់ បញ្ចូ  ចៅកនុងទម្រមង់ ចែើមបើបងាា ញពើសារៈសំខ្នន់ចៅទូទងំែបំន់ចគ ចៅ
នានា

 ម្រសង់បញ្ចូ  ចៅកនុងទម្រមង់ នូវព័ែ៌ានដែ ទក់ទងនរង “អវើរារាងំអនកពើការបនាុ”ំ សំណួរទើ៣ នងិ
កម្រមិែញរកញាប់ដនេចម្ើយែប ចែើមបើបងាា ញពើសារៈសំខ្នន់ចៅទូទងំែបំន់ចគ ចៅនានា

ម្រកាហវកិែបំងចម្របើម្របាស”់កម្រមិែញរកញាបដ់នេចម្ើយ”េំច ះសំណួរជាកោ់ក់។ េចម្ើយនានាអាេ
ានភ្នពខុ្សគន  ែូចេនះ េចម្ើយនើមយួៗម្រែូវដែានធាែុផ្សសរំបសវ់ាតាងចៅកនុងម្រកាហវកិ ែូេជា កងវះអាហា-    
រូបែាមភ នងិេំច ះេចម្ើយម្របដហ គន  ចគម្រែូវោកវ់ាជាម្រកមុជាមួយគន  និងម្រែូវផ្សត ច់ ម្ ះជា កេណៈទូចៅ
ជាងមុនចែើមបើអាេែណំាងឲ្យធាែុផ្សសចំៅកនុងម្រកាហវកិចនាះ ែូេជា ភ្នពម្រកើម្រក។ កនុងករណើ ទងំពើរ េចម្ើយ
នើមួយៗដែ បានទទួ  ម្រែូវរាប់ថា “១” ចោយមិនគិែពើច ម្ ះដនធាែុផ្សសរំបសវ់ាច ើយ។ 
 ម្រកាហវកិែបំង ចម្របើម្របាស ់ អ័កស ដខ្សចែក និង អ័កស ដខ្សឈរ ដនម្រកាហវកិសតង់ោរ។ 
បងាា ញពើកម្រមិែញរកញាប់ ែូេជា េំននួច ើកដនេចម្ើយែូេគន  ដែ បានទទួ  នងិចៅតាម អ័កស ាន
បងាា ញពើេចម្ើយ (សូមអានឧទហរណ៍ចៅកនុងរូបទើ ៤ និង ៥)។

កំណែ់សំគ សំ់ខ្នន់ៗ៖ មិនម្រែូវចម្របើម្របាសម់្រកាហវកិែបំងចែើមបើតាង ទធផ្ស តាមម្រកុមដែ ផ្សត ជ់ា
ែួច ខ្ម្យមច ើយ។ ជាញរកញាបប់ំផុ្សែ ម្រកាហវកិែំបងម្រែូវបានចម្របើម្របាសស់ម្រាប់ទនិនន័យដបប    
អចងកែ។ ឧទហរណ៍ ម្របសិនចបើែំចណើ រការទម្រមង ់ ម្រែូវបានបំចពញតាមបុគគ ាន ក់ៗោេព់ើគន  ឬ 
ម្របសិនចបើានការកែ់ម្រតាេំននួេចម្ើយជាម្រកុម។ កនុងករណើ ទងំចនាះ េចម្ើយែូេគន ម្រែូវបានរាប់ នងិ
កែ់ម្រតាជា “កម្រមិែញរកញាប់ដនេចម្ើយ”។ (សូមអានទំព័រ ៤៥ នងិ ៤៦ សម្រាបជ់ាការរម្រក)

កម្រមិែញរកញាប់ដនេចម្ើយ

ទរកផ្សរកានគុណភ្នពទប 
ដល្េំណាយច ើសុខ្ភ្នពម្រគួសារចកើនច ើង 

បាែ់បង់សែវេិញ្ច រមចោយសារជំងឺ 
ភ្នពម្រកើម្រក 

កងវះអាហារូបែាមភ 
ខូ្េផ្ស ែំណាកំសិកមម 
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រូបទើ ៤. កម្រមិែញរកញាប់ដនេចម្ើយរបសអ់នកភូមិម្រសចយ អពំើផ្ស ប៉ាះ  ដ់នចម្រគះរាងំសងួែអូសបន្ាយរយៈ
ចព ដវង ៣ សបាត ហ៍ ។

រូបទើ ៥. កម្រមិែញរកញាប់ដនេចម្ើយរបសអ់នកភូមិម្រសចយ អពំើផ្ស ប៉ាះ  ដ់នចម្រគះរាងំសងួែអូសបន្ាយរយៈ
ចព ដវង ៣ សបាត ហ៍ ម្របសិនចបើវាចកើែច ើងជាចម្រេើនច ើក

ចគ ការណ៍ដណនាអំំពើការចម្របើម្របាសម់្រកាហវកិែបំងអពំើកម្រមែិញរកញាប ់

 ម្រែូវោក់ច ម្ ះម្រកាហវកិរបសអ់នកឲ្យបានេាសោ់ស ់ និងចពញច ញ និងមនិម្រែូវោកស្់ាក
ច ម្ ះបដនាមចៅច ើម្រកាហវកិចនះច ើយ កនុងករណើ មិនចាបំាេ់។ រូបទើ ៤ និង ៥ ជាឧទហរណ៍ ែ
មួយ។ អវើដែ បងាា ញចៅទើចនះគឺភូមិ និងទិនននយ័អំពើសាា នភ្នពចៅកនុងភូមិចនះ។

 ជាញរកញាបប់ំផុ្សែ េំននួេចម្ើយដែ ម្រកុមមយួផ្សត ឲ់្យ គួរដែចសមើគន ចៅកនុងម្រកាហវកិខុ្សៗគន  
ដែ ែំណាងឲ្យសំណួរ VRA ច ើកដ ងដែអនកេូ រមួខ្្ះមិនផ្សត េ់ចម្ើយ។

 ម្របសិនចបើអនកម្រែូវរាយការណ៍អំពើេចម្ើយម្របដហ គន របស”់ភូម”ិ និង/ឬ”ម្រកុម”ចៅកនុងម្រកាហវកិដែ
មួយជាមយួគន  ទនិននយ័ចនាះម្រែូវដែអពំើម្របធានបទែូេគន  នងិច ម្ ះភូមិ ឬ ម្រកុម ម្រែូវដែសរចសរ
ចៅកនុងច ម្ ះម្រកាហវកិ។ ម្រែូវចជៀសវាងគណនាែួច ខ្ម្យម ចហើយេចម្ើយនើមយួៗ ម្រែូវរាបថ់ា 
“១” ចោយមិនគែិអពំើេំននួភូមិ ឬ ម្រកមុច ើយ។

 ជាញរកញាប“់កម្រមិែញរកញាប់ដនេចម្ើយ”កាន់ដែខ្ពសប់ងាា ញពើសារៈសំខ្នន់កាន់ដែខ្្នងំដន
េចម្ើយ និងជួនកា  ការចាែ់ថាន កក់៏ានសារៈសំខ្ននផ់្សងដែរ។

កម្រមិែញរកញាប់ដនេចម្ើយ

បចងកើែម្រកាហវកិដខ្សនិនាន ការ និងម្រកាហវកិអំពើកម្រមិែញរកញាប់ ដនេចម្ើយចៅកនុង
សូមអានកម្រមែិញរកញាប់ដនេចម្ើយចៅកនុងចសេកតើដណនាកំនុង 

កនុងឧបសមពន័ធ ២។ 

ខ្វះទរកសាែ ែសម្រាប់ផ្សរក 
បំណុ ម្របចាមំ្រគួសារចកើនច ើង 

គម នម្របាក់េំណូ ពើការេិញ្ច រមសែវ 
េំណាកម្រសុក 

អសនតិសុខ្ចសបៀង 
បាែ់បង់កសិផ្ស  
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ចគ ការណ៍ម្រគរះដនការវភិ្នគ 

 
តារាងវភិ្នគននិាន ការជាម្របវែតសិាស្រ្សត

ចែើភ្នពងាយរងចម្រគះណាខ្្ះដែ កំពុងចកើនច ើង ឬ លយេុះ ច្ៀបនរង កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ដន
អាកាសធាែុ និងធាែុអាកាស 

ចែើ កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន កណ់ាខ្្ះដនអាកាសធាែុ និងធាែុអាកាស ទំនងជាចកើែច ើងកាន់ដែញរក
ញាបជ់ាងមុន

ចែើម្រកុមម្របជាព រែាណាខ្្ះដែ កំពុងានភ្នពចម្រគះកាន់ដែខ្្នងំច ើង ចោយសារដែម្រពរែតិការណ៍ 
ចម្រគះថាន ក់ណាមួយជាក់ោក់ដនអាកាសធាែុ និងធាែុអាកាស

ែូេានបងាា ញេាសក់នុងរូបទើ៣ រយៈចព  ២០ ឆ្ន កំនង្មកចនះ ភ្នពងាយរងចម្រគះរបសម់្របជា-
ព រែាេំច ះការខូ្េខ្នែែណំា ំ ដែ បងកចោយទរកជំនន់កាន់ដែចកើនច ើង។ អវើដែ មិនេាសគ់ឺ
ថា     ទធផ្ស ដនម្រពរែតិការណ៍/ កេខ្ណឌ ដែ ចកើែច ើងកាន់ដែញរកញាប់ ឬមូ ចហែុចផ្សសងចទៀែ។ 
ចនះជាមូ ចហែុដែ ការសិកាទនិនន័យចៅកនុងតារាងចនះានសារៈសំខ្នន់ណាសស់ម្រាប់បងាា ញ
ចេញជារូបភ្នពចនះច ើង ជាពិចសស ចោប ព់ើអនកេូ រមួទងំអស។់ ជាចគ ការណ៍ទូចៅ ការ
ោក់ពនិទុ ១ ានន័យថា  កេខ្ណឌ ដែ បានបងាា ញ មិនបានចកើែច ើងច ើយ ចៅកនុងអំ ុងចព 
ចនាះ ពិនទុខ្ពសជ់ាងចនះ បងាា ញអំពើទំហដំន កេខ្ណឌ  នងិកម្រមែិ្ងន់្ ងរដនការប៉ាះ  ។់ 

ទម្រមង់ សំណួរ១
ចែើការេិញ្ច រមជើវែិ ឬសុខុ្ា ភ្នពរបសម់្របជាព រែាបានរងការប៉ាះ  ក់ាន់ដែ្ងន់្ងរ ចោយសារ
 កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ដនអាកាសធាែុ នងិធាែុអាកាសដែរឬចទ ចែើអវើខ្្ះដែ សំខ្នន់ជាងចគដែ 
ម្រែូវចោះម្រសាយ និងចែើម្រកុមម្របជាព រែាណាខ្្ះដែ ងាយរងចម្រគះបំផុ្សែ

ចែើាន្នធាន នងិយុទធសាស្រ្សតណាខ្ះ្ដែ កំពុងចម្របើម្របាស ់ ចែើមបើកាែប់នាយផ្ស ប៉ាះ  ដ់ន
បញ្ា ណាមួយ (សំណួរ១) និង ទធផ្ស ទងំចនះ

ចែើអនកេូ រមួចៅកនុង VRA ានែម្រមូវការសមែាភ្នពបនាុំអវើខ្្ះ (ភូម ិ និង/ឬ ម្រកុមជាកោ់ក)់ 
ចែើមបើកាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះរបសព់ួកចគេំច ះបញ្ា ណាមយួ (សំណួរ ១)
ចែើមបើវាយែដម្ការេិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា ភ្នពរបសម់្របជាព រែា ដែ កំពុងរងការប៉ាះ   ់
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ចោយសារ កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ដនអាកាសធាែុ នងិធាែុអាកាស កិេចការចនះម្រែូវចាប់ចផ្សតើមពើការកែ់         
សំគ ត់ារាងេចម្ើយដែ ទទួ បានចៅកនុងជួរឈរ ”ផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានមកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ 
និងសុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន”៍ ដនទម្រមង ់ សំណួរ ១។ ម្របសិនចបើទិនននយ័ចនះទទួ បាន 
តាមរយៈេចម្ើយពើការពិភ្នការមួគន កនុងម្រកុមចគ ចៅ កនុងករណើ ចនាះ ចគមិនអាេបចងកើែម្រកាហវកិ
ែំបងមួយ ដែ បងាា ញពើសារៈសំខ្នន់ តាមរយៈកម្រមែិញរកញាប់ដនេចម្ើយបានច ើយ។ ផ្សទុយចៅ
វញិ ចគអាេបចងកើែតារាងងាយមួយដែ រាយការណ៍ពើ ទធផ្ស ទងំចនាះចោយតទ  ។់ ម្របសិនចបើ
ទិនននយ័ចនាះទទួ បានតាមរយៈេចម្ើយោេ់ចោយដ កពើគន  ចគអាេបចងកើែជាម្រកាហវកិមួយបាន 
និងអាេបងាា ញពើកម្រមិែសំខ្នន់ចៅកនុងម្រកាហវកិចនាះ។ 
 ចែើមបើវាយែដម្ថាចែើម្រកុមណាខ្ះ្ ែូេជា បុរស ស្រ្សតើ មនុសសចាស។់ ។ ងាយរងចម្រគះ
បំផុ្សែេំច ះ កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក/់សំណួរណាមួយ ចគអាេបចងកើែម្រកាហវកិងាយមយួសម្រាបច់ម្របៀប
ច្ៀប។ ម្របការចនះអាេច្វើបានដែកនុងករណើ ដែ អនកានទិនននយ័ដញកោេ់គន តាមម្រកុមទងំចនាះ
ប៉ាុចណាណ ះ (សម្រាប់ការអចងកែជា កេណៈបុគគ ) ឬ កនុងករណើ ដែ VRA បានច្វើច ើងជាមួយ
ម្រកុមចគ ចៅដែ បានកណំែ់ជាក់ោក ់(សូមអានឧទហរណ៍ចៅកនុងតារាងទើ ២)។

តារាងទើ ២. ទិននន័យដញកោេ់គន  នងិភ្នពងាយរងចម្រគះជារមួ ដែ ឆ្ុះបញ្ច ងំអំពើភ្នពងាយរង
ចម្រគះរបសភូ់មិម្រសចយ េំច ះភ្នពអូសបន្ាយដនចម្រគះរាងំសងួែ ៣ សបាត ហ៍

ម្រកមុចគ 
ចៅ

សំណួរទើ១ 
ពនិទុភ្នពងាយរង

ចម្រគះ

សំណួរទើ២ 
ពនិទុភ្នពងាយរង

ចម្រគះ

សំណួរទើ៣
ពនិទុភ្នពងាយរង

ចម្រគះ

ភ្នពងាយរងចម្រគះជា
ម្យម

ស្រ្សតើ ៣.១ ៣.៥ ៤.០ ៣.៥៣
បុរស ២.២ ៣.០ ៣.៥ ២.៩០
មនុសស
ចាស់

៣.៤ ៣.៥ ៣.៥ ៣.៤៦

កុារ ៣.៣ ៣.៦ ៤.២ ៣.៧០
ពនិទុអំពើភ្នពងាយរងចម្រគះជារួម (ម្យម) ៣.៣៩

េូរកែ់សំគ ់ថា សំណួរទើ៤ មិន ក់ព័នធច ើយ

ែូេានបងាា ញកនុងតារាងចនះ ភូមមិយួមិនអាេផ្សត ព់ិនទុអពំើភ្នពងាយរងចម្រគះបាន
ច ើយ ចទះជាោ៉ា ងណាក៏ចោយ ម្របសិនចបើចម្របៀបច្ៀបរវាងភូមិនានា ែូេជា ចៅថាន ក់ ុ ំជាការ ែ 
ម្រែូវម្របាកែថា ម្រែូវរាយការណ៍អពំើសាា នភ្នពដនភ្នពខុ្សគន សំខ្នន់ៗណាមួយចម្រកាមទម្រមង់ជា ភ្នព
ងាយរងចម្រគះដែ កពុំងចម្របៀបច្ៀបចនាះ (សូមអានឧទហរណ៍កនុងតារាង៣)។
តារាង ៣. ការចម្របៀបច្ៀបរវាងភូមិនានាចៅកនុង ុ ំ ែើវា៉ាយ ដែ ទក់ទងនរងភ្នពងាយរងចម្រគះ
េំច ះចម្រគះរាងំសងួែអូសបន្ាយ ៣ សបាត ហ៍ ។
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ភូមចិគ 
ចៅ

សំណួរទើ១ 
ពិនទុភ្នពងាយរង

ចម្រគះ

សំណួរទើ២
ពនិទុភ្នពងាយ
រងចម្រគះ

សំណួរទើ៣
ពនិទុភ្នពងាយរង

ចម្រគះ

ភ្នពងាយរងចម្រគះជា
ម្យម

ម្រសចយ ៣.០ ៣.១ ៤.០ ៣.៣៦
ចមមង់ ១.២ ២.០ ៣.៥ ២.៣៣
អុើណាង ២.៤ ៣.៥ ២.៥ ២.៨០
ពូដម្រជ ១.៣ ២.៦ ២.២ ២.០៣

ពនិទុអំពើភ្នពងាយរងចម្រគះជារួម (ម្យម) ២.៦៣
េូរកែ់សំគ ់ថា សំណួរទើ៤ មិន ក់ព័នធច ើយ

្នធាន និងយុទធសាស្រ្សតដែ ចម្របើម្របាស ់ ចែើមបើកាែប់នាយផ្ស ប៉ាះ  ដ់នបញ្ា ណាមួយ (សំណួរ 
១) និង ទធផ្ស ដនយុទធសាស្រ្សតទងំចនះ អាេច ើញចៅកនុងទម្រមង ់ សំណួរទើ១ កនុងជួរឈរដែ 
សរចសរថា “្នធាន នងិយុទធសាស្រ្សតចម្របើម្របាសដ់ែ កាែប់នាយផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានមកច ើការ
េិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន”៍។ ម្របការសំខ្ននគ់ឺម្រែូវគូសបញ្ជ កយុ់ទធសាស្រ្សតទងំ
ចនាះោេ់ពើគន  ដែ ានឥទធិព មកច ើ ទធផ្ស  ច  គឺកាែប់នាយផ្ស ប៉ាះ  ដ់នបញ្ា ដែ 
បានដេងកនុងសំណួរ១ និងយុទធសាស្រ្សតដែ មិនបានកាែប់នាយ ឬ ច្វើឲ្យសាា នភ្នពកាន់ដែ្ងន់្ងរនូវ
ផ្ស ប៉ាះ   ់ នងិមូ ចហែុ។ ម្របសិនចបើទិននន័យម្របមូ បានពើម្រកុមោេ់គន  ែូេជា បុរស ស្រ្សតើ 
មនុសសចាស ់ ចគក៏អាេចម្របៀបច្ៀប្នធាន និងយុទធសាស្រ្សតផ្សងដែរ។ ភ្នពខុ្សគន  ដែ អាេកែ់
សំគ ប់ាន បងាា ញពើភ្នពខុ្សគន ដន ទធភ្នពទទួ បាន្នធាន េំចណះែរង ជំនាញ រវាងម្រកុមនា
នា។ ម្របការចនះអាេឆ្ុះបញ្ច ងំតាមរយៈភ្នពខុ្សគន រវាងពិនទុអពំើភ្នពងាយរងចម្រគះផ្សងដែរ។
ម្របសិនចបើានព័ែា៌នអពំើកម្រមិែញរកញាប់ដែរចនាះ អពំើ្នធាន នងិយុទធសាស្រ្សតសម្រាប់កាែ់
បនាយផ្ស ប៉ាះ  ដ់នបញ្ា ណាមួយ ចគអាេបញ្ចូ  ព័ែ៌ានចនះចៅកនុងម្រកាហវកិមយួ នងិពិភ្នកា 
(េំច ះព័ែ៌ានបដនាម សូមអានទម្រមង ់ សំណួរ២)

ម្របការសំខ្នន់បផុំ្សែេំច ះការវភិ្នគទម្រមង ់ សំណួរ ១ គែឺម្រមូវការសមែាភ្នពបនាុំ ចែើមបើកាែ់
បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះ។ េូរពិនែិយទនិនន័យដែ ផ្សត ឲ់្យចៅចម្រកាមជួរឈរ “្នធាននិងយុទធ
សាស្រ្សតដែ ចម្របើម្របាសច់ែើមបើកាែ់បនាយផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានមកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា -
ភ្នពរបសស់ហគមន”៍។ េូរវាយែដមអ្ពំើ្នធាន និងយុទធសាស្រ្សតអវើខ្្ះដែ ម្រែវូពម្រងរង និង/ឬ 
ចជៀសវាង ចែើមបើធានាឲ្យាន ទធផ្ស វជិជានកាន់ដែចម្រេើនជាងមុន។ េូរបនតចោយពិនែិយេចម្ើយ
កនុងជួរឈរកណាត  ចៅខ្នងចម្រកាម “ចែើគួរច្វើអវើខ្្ះ ចែើមបើដក មែពិនទុភ្នពងាយរងចម្រគះ” និងវាយ
ែដម ្ថាចែើេចម្ើយចនះជួយចោះម្រសាយការពម្រងរង្នធាន និងយុទធសាស្រ្សតបេចុបបនន ចែើមបើបញ្ចុ ះផ្ស 
ប៉ាះ  ឬ់ចទ។ ចបើពុំចនាះចទ គួរកែ់សំគ េ់ំណុេចនះចៅកនុងការវភិ្នគ និងចាែ់ទុកថាជាសកមម-
ភ្នពគន្រះដែ ម្រែូវអនុវែត។

! 
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គួរពិនែិយ និងរាយការណ៍អពំើទនិនន័យជួរឈរកណាត    ប៉ាុដនតគួរដែច្វើចៅតាមអាទិភ្នពដែ អនក
េូ រមួបានកំណែ់ ច  គ ឺអវើដែ ផ្សត ច់ៅកនុងទម្រមង់ សំណួរ ៤។ គួរច្វើចសេកតើរាយការណ៍អពំើ
អាទិភ្នពនានាផ្សងដែរកនុងនាមជាសកមមភ្នពេាសោ់ស។់ ម្របសិនចបើទិននន័យម្របមូ បានពើម្រកមុ
ោេ់ពើគន  ែូេជា បុរស ស្រ្សតើ មនុសសចាស ់ចគគួរដែច្វើការចម្របៀបច្ៀប”សកមមភ្នពអាទិភ្នព”។
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វាយែដម្ផ្ស ប៉ាះ   ់ និងភ្នពងាយរងចម្រគះ ម្របសិនចបើ កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ដនអាកាសធាែុ នងិ
ធាែុអាកាស ែូេកនុងសំណួរ ១ ចកើែច ើងពើរែងញរកញាប់ជាងមុន ឬ កនុងកា្ងំពើរែងខ្្នងំជាង។

ទិនននយ័ពើទម្រមង ់ សំណួរទើ ១ ម្រែូវបានចម្របើម្របាស ់ជាការចម្របៀបច្ៀបជាមួយទនិននយ័ដែ ផ្សត ក់នុងសំណួរទើ 
២ ដែ ទក់ទងនរងផ្ស ប៉ាះ   ់ ពនិទុអំពើភ្នពងាយរងចម្រគះ នងិចោប ន់ានា ចែើមបើកាែ់បនាយផ្ស ប៉ាះ
   ់តាមរយៈការកសាងសមែាភ្នពបនាុំ។ ចែើមបើច្វើការវភិ្នគដបបចម្របៀបច្ៀប៖

 សំណួរ ១ នងិ ២ ម្រែូវដែានការទក់ទងចោយតទ  ជ់ាមួយគន ទើវញិចៅមក
 ទិនននយ័ចម្របៀបច្ៀប ម្រែូវដែទក់ទងរវាងគន  ែូេជា េចម្ើយរបសម់្រកុមស្រ្សតើ បុរស មនុសសចាស ់
 ពិនទុភ្នពងាយរងចម្រគះជារមួអាេចម្របៀបច្ៀបបានចោយតទ   ់

ការវាយែដម្ចនះគួរដែគូសបញ្ជ ក់ពើភ្នពខុ្សគន  ដនផ្ស ប៉ាះ   ់ ចៅកនុងម្រកុមនើមួយៗ (េចម្ើយ
ែបនរងផ្ស ប៉ាះ  ក់នុង សំណួរទើ១ ច្ៀបនរងេចម្ើយែបនរងផ្ស ប៉ាះ  ក់នុង សំណួរទើ២ និង 
ម្របសិនចបើអាេច្វើបាន គួរចម្របៀបច្ៀបរវាងម្រកុមងាយរងចម្រគះទងំអស ់ ែូេជា រវាងម្រកុមបុរស និង
ស្រ្សតើ។ ច ើសពើចនះ ពិនទុអំពើភ្នពងាយរងចម្រគះក៏អាេចម្របៀបច្ៀបគន បានផ្សងដែរ។ តាមរយៈែំចណើ រ
ការែូេគន ចនះ េូរកែ់សំគ អ់ពំើភ្នពខុ្សគន នានា ដនេចម្ើយដែ ផ្សត  ់ ចែើមបើកាែ់បនាយពនិទុភ្នព
ងាយរងចម្រគះ/ កាែ់បនាយផ្ស ប៉ាះ  ដ់ន កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់។ ជារមួការចម្របៀបច្ៀប គឺម្រែូវផ្សត ់
រូបភ្នពមយួអំពើហានិភយ័ចៅអនាគែ ម្របសិនចបើគម នការកសាងសមែាភ្នពបនាុំ។ 
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គូសបញ្ជ កអ់ំពើឧបសគគនានាដែ សហគមន ៍ នងិអនក កព់័នធែដទចទៀែម្របឈមចៅកនុងការប៉ាុន
ប៉ាងរបសព់កួចគ ចែើមបើពុះ រ ឬ បនាុំនរងផ្ស ប៉ាះ  ព់ើ កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ដនអាកាសធាែុ នងិ
ធាែុអាកាស ែូេច ើកច ើងកនុងសំណួរ ១

បងាា ញភ្នពខុ្សគន ដនឧបសគគ និងភ្នពងាយរងចម្រគះ រវាងម្រកមុចគ ចៅខុ្សៗគន  ែូេជា រវាង
ម្រកុមបុរស ស្រ្សតើ និងម្រកុមមនុសសចាស ់ 

វាយែដម ្ ថាចែើឧបសគគដែ បានគូសបញ្ជ ក់ ម្រែូវបានពិចារណាចៅកនុងការចឆ្ើយែបនានានិង/ឬ 
កនុងសកមមភ្នពដែ ចសនើច ើងចៅកនុងសំណួរ ១ ឬចទ ចែើមបើកាែប់នាយពិនទុភ្នពងាយរងចម្រគះ/ផ្ស 
ប៉ាះ  ដ់ន កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់

ចែើមបើគូសបញ្ជ ក់ពើឧបសគគ ជាការម្របចសើរគឺម្រែូវចាែ់បញ្ចូ  េចម្ើយម្របដហ គន ចៅកនុងម្រកមុជាមយួ
គន  នងិចរៀបេំម្របចោគេាសោ់សស់ម្រាប់ម្រកុមនើមួយៗ។ ការវភិ្នគងាយបផុំ្សែដែ ម្រែូវច្វើគ ឺ ម្រែូវ
កែ់សំគ ព់ើអវើដែ ម្រែូវការ (សំណួរ ៣ េចម្ើយដែ ផ្សត ច់ៅកនុងជួរឈរកណាត  ) ច្ៀបនរង
្នធាននិងសមែាភ្នពបនាុអំវើខ្្ះដែ ាន (សំណួរ ១ េចម្ើយដែ ផ្សត ច់ៅកនុងជរួឈរ “្នធាន
និងយុទធសាស្រ្សតដែ ចម្របើម្របាសច់ែើមបើកាែប់នាយផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានមកច ើការេញិ្ច រមជើវែិ នងិ
សុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន”៍)។ ចគអាេបចងកើែតារាងមួយ ចែើមបើជួយចៅកនុងការវភិ្នគចនះ នងិ/
ឬ រាយការណ៍អពំើទនិន័យចនះ (សូមអានឧទហរណ៍ ចៅកនុងតារាង ៤)។ ចគអាេច្វើការវភិ្នគមយួ
រវាងម្រកមុខុ្សៗគន  ចៅថាន កភូ់ម ិនិង/ឬ ថាន ក់ ុ ំនិងចៅថាន ក់ច ើៗបដនាមចទៀែ។

តារាង ៤. ការចម្របៀបច្ៀបឧបសគគជារមួ ច្ៀបនរងសមែាភ្នពបនាុ ំចែើមបើចោះម្រសាយចម្រគះរាងំសងួែ
អូសបន្ាយរយៈចព ដវង ៣ សបាត ហ៍ សម្រាប់ស្រ្សតើ ចៅកនុងភូមិម្រសចយ  ុែំើវា៉ាយ

ឧបសគគ សមែាភ្នពបនាុំ
 ានជចម្រមើសែិេែួេ សម្រាប់បចងកើែម្របភពចផ្សសង

ដនម្របាក់េំណូ  ចោយសារដែខ្វះម្របាក់
 ខ្វះ ទធភ្នពទទួ បានព័ែ៌ាន និងការបណតុ ះ

បណាត  អំពើបចេចកវទិោកសិកមមឆ្្ែ
 ខ្វះ ទធភ្នពទទួ បានមើម្រកូឥណទនដែ 

ានការម្របាក់ទប
 ខ្វះ ទធភ្នពទទួ បានចហោា រេនាសមព័នធទរក

សម្រាប់ច្វើដម្រស

 ែើកសិកមមដែ ានជើជាែិ
 អងគការសហគមន៍មូ ោា នបានបចងកើែម្រកុមជួយ

ខ្្ួនឯង
 ម្របភព្នធានទរកដែ អាេទុកេិែតបានសាិែ

ចៅេាង យ ៣គ.ម

! 
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តាមរយៈការចម្របៀបច្ៀប“ឧបសគគ” ច្ៀបនរង សមែាភ្នពបនាុបំេចុបបននដែ ានកនុងតារាង ចគអាេ
បចងកើែតារាងពសិាត រមួយអំពើែម្រមូវការសមែាភ្នពបនាុំ។

ចែើមបើបងាា ញភ្នពខុ្សគន ដនឧបសគគកនុងេចំណាមម្រកមុខុ្សៗគន  ចគអាេបចងកើែតារាងងាយមយួ និង
រាយការណ៍អំពើតារាងចនាះ។ គួរកែ់សំគ ថ់ា  កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ដនអាកាសធាែុ នងិធាែុអា-
កាស ែូេដែ បានច ើកច ើង គួរដែទក់ទងចោយតទ  ជ់ាមយួគន  ចៅរវាងម្រកមុនានា (សូមអាន
ឧទហរណ៍កនុងតារាងទើ ៥)។

តារាងទើ ៥ ការចម្របៀបច្ៀបឧបសគគជារមួ រវាងម្រកុមនានា ចែើមបើចោះម្រសាយផ្ស ប៉ាះ  ដ់នចម្រគះ
រាងំសងួែអូសបន្ាយរយៈចព ដវង ៣ សបាត ហ៍ សម្រាប់ភូមិម្រសចយ  ុែំើវា៉ាយ

ឧបសគគ ម្រកុមស្រ្សតើ
ពិនទុភ្នពងាយរងចម្រគះ ៤.១

ឧបសគគ ម្រកុមបុរស
ពិនទុភ្នពងាយរងចម្រគះ ៣.៥

ឧបសគគ ម្រកុមមនុសសចាស់
ពិនទុភ្នពងាយរងចម្រគះ ៤.៥

 ានជចម្រមើសមួយេំនួនែូេ 
សម្រាប់បចងកើែម្របភពចផ្សសង
ដនម្របាក់េំណូ  ចោយសារ
ខ្វះម្របាក់

 ខ្វះ ទធភ្នពទទួ បានព័ែ៌-
ាននិងការបណតុ ះបណាត  
អំពើបចេចកវទិោកសិកមមឆ្្ែ

 ខ្វះ ទធភ្នពទទួ បានមើ-
ម្រកូឥណទនដែ ានការ
ម្របាក់ទប

 ខ្វះ ទធភ្នពទទួ បានចហ-
ោា រេនាសមព័នធទរកសម្រាប់
ច្វើដម្រស

 ានជចម្រមើសមួយេំនួនែូេ 
សម្រាប់បចងកើែម្របភពចផ្សសង
ដនម្របាក់េំណូ  ចោយសារ
ខ្វះម្របាក់

 ខ្វះ ទធភ្នពទទួ បាន
ព័ែ៌ាននិងការបណតុ ះ      
បណាត  អំពើបចេចកវទិោ
កសិកមមឆ្្ែ

 ខ្វះ ទធភ្នពទទួ បានចហ-
ោា រេនាសមព័នធទរកសម្រាប់
ច្វើដម្រស

 មិនអាេបចងកើែម្របភពចផ្សសង
ដនម្របាក់េំណូ ច ើយ 
ចោយសារបញ្ា រូបវនត និង/
ឬ ជចម្រមើសសមម្រសប

 ខ្វះ ទធភ្នពទទួ បានមើ-
ម្រកូឥណទនដែ ានការ
ម្របាក់ទប

ម្របសិនចបើានព័ែា៌នអពំើកម្រមិែញរកញាប់ដនឧបសគគ ចែើមបើកាែ់បនាយផ្ស ប៉ាះ  ដ់នបញ្ា ចនាះ 
ព័ែ៌ានផ្សត ក់នុងឧទហរណ៍ តារាងទើ ៥ ចគអាេចាែប់ញ្ចូ  ជាម្រកុម នងិោក់ច ម្ ះខ្្ើមយួ បនាទ ប់
មកបញ្ចូ  ចៅកនុងម្រកាហវកិែំបង (សូមអានឧទហរណ៍កនុងរូបទើ ៦)។

! 
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រូបទើ ៦ ការចម្របៀបច្ៀបឧបសគគរវាងម្រកមុនានា កនុងការចោះម្រសាយផ្ស ប៉ាះ  ដ់នចម្រគះរាងំសងួែ
អូសបន្ាយរយៈចព ដវង ៣ សបាត ហ៍ សម្រាប់ភូមិម្រសចយ  ុែំើវា៉ាយ

ម្រសចែៀងគន នរងការវភិ្នគទម្រមង ់ សំណួរ ១ ផ្សងដែរ េូរវាយែដមថ្ាចែើសំណួរទើ៣ អំពើការចឆ្ើយ
ែបនរងឧបសគគនានា ដែ ម្រែូវបានចោះម្រសាយ ចៅកនុងការចឆ្ើយែបែូេានេុះកនុងតារាងចៅ
ចម្រកាម “ចែើគួរច្វើអវើខ្្ះ ចែើមបើដក មែពិនទុភ្នពងាយរងចម្រគះ”ឬចទ។ ចបើគម នចទ គួរកែសំ់គ េ់ំណុេ
ចនះចៅកនុងការវភិ្នគចនះ នងិម្រែូវចាែ់ទុកជាសកមមភ្នពគន្រះដែ ម្រែូវអនុវែត (សូមអានរូបខ្នង
ចម្រកាម)។

! 

កម្រមិែញរកញាប់ដនការចឆ្ើយែប

ចែើការម្របឈមអវើខ្្ះដែ អនក ជួប
ម្របទះ ចោយសាររែូវម្របាងំអូស
បន្ាយ ៣ សបាត ហ៍) និងចែើ
ម្របការចនះប៉ាះ  ់ដបបណា

េំច ះអនក? 

ម្រសងព់ើទម្រមង ់ ស្រ្សតើ  

១      ២     ៣      ៤      ៥

 ែភ្នជ ប់ម្របឡាយ ចៅម្របភពទរក
ដែ ាននិរនតរភ្នព

 ច្វើការជាមួយម្រកុមជួយខ្្ួ នឯង 
ចែើមបើកាែ់បនាយអម្រតាការម្របាក់
ដនមើម្រកូឥណទន

ចែើអវើខ្្ះរារាងំអនកពើការបនាុំចៅ
នរងរែូវម្របាងំអូសបន្ាយ ៣ ស

បាត ហ៍

ម្រសងព់ើទម្រមង ់ ស្រ្សតើ  

១      ២     ៣      ៤      ៥

 ានជចម្រមើសមួយេំនួនែូេ សម្រាប់បចងកើែ
ម្របភពចផ្សសងដនម្របាក់េំណូ  ចោយសារ
ខ្វះម្របាក់

 ខ្វះ ទធភ្នពទទួ បានព័ែ៌ាននិងការប
ណតុ ះបណាត  អំពើបចេចកវទិោកសិកមមឆ្្ែ

 ខ្វះ ទធភ្នពទទួ បានមើម្រកូឥណទន
ដែ ានការម្របាក់ទប

 ខ្វះ ទធភ្នពទទួ បានចហោា រេនាសមព័នធ
ទរកសម្រាប់ច វ្ើដម្រស

ច្ៀបនរង

ជចម្រមើសដនការេិញ្ច រមជើវែិ 

ចហោា រេនាសមព័នធ្នធានទរក 

បចេចកវទិោកសិកមមដែ ឆ្្ែកនុង កេខ្ណឌ អាកាសធាែុ 

មើម្រកូហរិញ្ាវែាុានការម្របាក់ទប 

ចាស់ បុរស ស្រ្សតើ
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ទម្រមង ់ សំណួរទើ ៤

ផ្សត ត់ារាងមួយអំពើសកមមភ្នពកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ ដែ បានកណំែ់ច ើញចៅកនុងទម្រមង់
សំណួរទើ ១

េូរផ្សត ព់ិនទុ“កម្រមិែទនុំកេែិត” ដែ ទកទ់ងនរងការកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ ម្របសិនចបើាន
ការអនុវែតសកមមភ្នពអាទភិ្នព

 ការវភិ្នគទម្រមង់ សំណួរទើ៤ ម្រគន់ដែជាការចរៀបេំរបាយការណ៍ទិននន័យតាមទម្រមង់មួយប៉ាុចណាណ ះ។ 
ចទះជាោ៉ា ងណាក៏ចោយ ការចរៀបេំរបាយការណ៍ ក៏រមួបញ្ចូ   ចសេកតើពសិាត រអំពើវធិានការកសាងសមែាភ្នព
អវើខ្្ះដែ ចាែ់ជាអាទិភ្នពផ្សងដែរ ច្ៀបនរងែម្រមូវការ ែូេដែ ម្រកុមនានាេុះកនុងតារាងដែ ចៅពុំទន់បាន
ចាែជ់ាអាទិភ្នព។ 
 

ការចម្របៀបច្ៀបមយួអពំើពិនទុ “កម្រមិែទនុំកេិែត” ក៏អាេច្វើបានផ្សងដែរ។ ចហែុផ្ស ដនភ្នពខុ្សគន  
អាេជាម្របភពទនិននយ័ខុ្សៗគន  ែូេជា ការវភិ្នគទម្រមង់ សំណួរ ១ និង ៣។
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ចសេកតើពនយ ស់ចងេប
ខ្នងចម្រកាមចនះជាគំរូដណនាេំំននួពើរសម្រាប់សរចសររបាយការណ៍របកគំចហើញខ្្ើអំពើ VRA និង

របាយការណ៍របកគំចហើញចម្របៀបច្ៀប VRA ដែ ចម្របៀបច្ៀបទិននន័យពើការអនុវែត VRA ដែ បានច្វើច ើង
ចៅកនុងបរបិទែូេគន  ប៉ាុដនតកនុងចព ខុ្សគន  ែូេជា ខុ្សចព គន  ៣ឆ្ន ។ំ ានដផ្សនកសំខ្នន់ៗេនំួនម្របា ំ (៥) 
សម្រាប់របាយការណ៍ VRA នើមួយៗ៖ ចសេកតើចផ្សតើម វ ិ្ ើសាស្រ្សត របកគំចហើញ VRA សំចណើ សកមមភ្នពបនាុ ំ
និងចមចរៀនដែ ទទួ បាន ម្រពមទងំចសេកតើសននិោា ន។ គំរូរបាយការណ៍ចនះបងាា ញព័ែ៌ានកនុងកម្រមែិអបប-
បរាដែ ចាបំាេ់សម្រាប់បំចពញរបាយការណ៍ VRA។ ចៅកនុងដផ្សនកនើមួយៗ ានផ្សត ច់សេកតើដណនា ំែូេជា 
ម្របដវងសម្រាប់ជពូំក និង/ឬ ជពូំករងនើមយួៗ។ ចម្រៅពើចនះានការផ្សត ច់សេកតើដណនាជំា“េំណុេៗ”ផ្សងដែរ។ 
ចសេកតើដណនាទំងំចនះ ានផ្សត ច់ៅតាម ំោប់ ំចោយដនពែ័៌ានដែ គួរដែបញ្ចូ  ចៅកនុងរបាយការ-
ណ៍។ ការច្វើដបបចនះចែើមបើឲ្យម្របាកែថា របាយការណ៍នានាម្រែូវបានសរចសរសចងេប ានខ្្រមសារចពញច ញ 
និងានម្របដវងងាយម្រសួ សម្រាបអ់នកអាន។

ចគ បណំងដនជពូំកចនះ៖
 ដណនាែំ អ់នកអនុវែត VRA ចៅកនុងការសរចសររបកគំចហើញ VRA តាមទម្រមងស់មម្រសប និងខ្្ើ នងិ

សម្រាប់របាយការណ៍របកគំចហើញចម្របៀបច្ៀប VRA
 ជម្រាបជូនអនកសរចសររបាយការណ៍អពំើ កេខ្ណឌ អបបបរាសម្រាប់ការសរចសររបាយការណ៍ VRA

កណំែសំ់គ សំ់ខ្នន់ៗ ៖  
អាម្រសយ័ច ើអនកដែ ម្រែូវទទួ របាយការណ៍ចនាះ ឬ ចែើនរងចម្របើម្របាសរ់បាយកាណ៍ចនាះដបបណា 

ចគអាេម្រែូវការព័ែ៌ាន ឬ ដផ្សនកបដនាមផ្សងដែរ។

ជាំពូក ៥ 

សរគសររាយការែ៍ VRA 
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គំរូរបាយការណ៍អំពើរបកគំចហើញដន VRA

ច ម្ ះគចម្រាង
ទើតាងំគចម្រាង
អនកចសនើគចម្រាង
ែំណាងដែ ានសិទធិ
សាា បន័សហម្របែបិែតកិារ
កា បរចិេេទវាយែដម្ 
VRA

ាែិកាកនុងដផ្សនកចនះ ម្រែូវការតារាង នងិរូប

១.០ ចសេកតើចផ្សតើម (២-៣ វាកយខ្ណឌ )

ក. ទិែាភ្នពរមួដនអងគការរបសអ់នក ដែ រមួទងំ ច ម្ ះ ចបសកកមមេបំងៗ និង
ម្របវែតិខ្្ើៗអពំើបទពិចសា្ន៍របសអ់ងគការអនកអំពើការបនាុំរបសស់ហគមន ៍

ខ្. ម្របសិនចបើានសាា ប័នផ្សត ជ់ំនយួគមំ្រទការច្វើ VRA ម្រែូវដេងបញ្ជ ក់បនត
ចោយមូ ចហែុដនការចម្រជើសចរ ើសសាា បន័អនុវែត VRA កនុងការអនុវែត VRA
ចនះ ចែើនរងចម្របើម្របាសព់ែ័៌ានចនះចែើមបើច្វើអវើ។

២.០ វ ិ្ ើសាស្រ្សត (១ ទពំ័រ)

គ. បញ្ជ ក់ពើចព ចវោដែ បានច្វើ VRA និងទើកដនង្ (ភូម ិ  ុ ំ ម្រសុក ចខ្ែត 
ម្របចទស) និងេំននួអនកេូ រមួ ក់ពន័ធ។ 

 . ចរៀបរាបអ់ំពើែំចណើ រការដែ បានច្វើ កនុងការចម្រជើសចរ ើសកដនង្/ភូមិចគ ចៅ 
និងការងារចម្រែៀមចរៀបេំណាមួយ ែូេជា ព័ែ៌ានសាវតាដែ ទទួ បាន 
ការពិចម្រគះចោប  ់ រហូែែ ជ់ហំាននានាចៅតាមទើតាងំ ចែើមបើេូ រមួ
កនុងែំចណើ រការVRA ចនះម្របកបចោយខ្្រមសារ។ 

ាែិកាកនុងដផ្សនកចនះ ម្រែូវការតារាងនិងរូប

២.០ វ ិ្ ើសាស្រ្សត (ែ)

ង. សូមបញ្ជ ក ់ ម្របសិនចបើ VRA ម្រែូវបានអនុវែតតាមរយៈវ ិ្ ើអចងកែជា កេណៈ ទិនននយ័ចាបំាេ់
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បុគគ  ឬ/និង តាមរយៈវ ិ្ ើពិភ្នកាម្រកុមចគ ចៅ។ េំច ះការអចងកែជា
 កេណៈបុគគ  េូរបញ្ជ កអ់ំពើជំពូក (សាា នភ្នព) ដនអនកេូ រមួ (សចងេប
ខ្្ើៗ) និងេំនួនអនកចឆ្ើយតាមជំពូកនើមួយៗ។ 

សម្រាប់ ង អាេោក់
ចៅកនុងតារាង

េ.  េំច ះវ ិ្ ើពិភ្នកាម្រកមុចគ ចៅ េូរផ្សត ច់សេកតើសចងេបអំពើម្រកុមចនាះ។ 
ឧទហរណ៍ េនំួនអនកចឆ្ើយជាបុរស អាយុ ២០-៤០ឆ្ន  ំ េំននួស្រ្សតើជាអនក
ចឆ្ើយ អាយុ ៣៥-៤៥ឆ្ន  ំសាគមកសិករ រហូែែ ែ់ណំាងពើរោា ភបិា  
ដែ រមួទងំសាជិកម្រកមុម្របរកា ុ ំ និងម្រសុក។ ។ េូរសរចសរខ្្ើៗ
ប៉ាុចណាណ ះ។ ម្រែូវរមួបញ្ចូ   េនំួនសរុបដនអនកេូ រមួកនុងម្រកមុនើមយួៗ។

៣.០ របកគំចហើញ VRA ៣-៥ ទំព័រ) (ដែ រាយការណ៍ចោយម្រកមុចគ ចៅ និង/ឬ ជពូំកដនអនកេូ រមួ
សម្រាប់ការអចងកែនើមយួៗ)

ឆ. (៣.១) និនាន ការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ នងិផ្ស ប៉ាះ  ៈ់ ចោយចម្របើម្របាស់
 ទធផ្ស ពើការវភិ្នគនិនាន ការម្របវែតិដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ េូរសរចសរ
ទិែាភ្នពរមួខ្្ើៗអពំើម្រពរែតកិារណ៍ចម្រគះថាន កសំ់ខ្នន់ៗដែ ទកទ់ងនរង
អាកាសធាែុ នងិធាែុអាកាស។ េុះកា បរចិេេទ ម្របសិនចបើអាេច្វើបាន 
និងចសេកតើពសិាត រអំពើផ្ស ប៉ាះ  ដ់នម្រពរែតកិារណ៍ទងំចនះ។ ចម្របើម្របាស ់
 ទធផ្ស ពើការវភិ្នគនិនាន ការ ចែើមបើអ្បិាយអំពើនិនាន ការដនភ្នពងាយរង
ចម្រគះេំច ះ កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ខុ្សៗគន ដនអាកាសធាែុ និងធាែុអាកាស 
ចោយានការោក់ពនិទុភ្នពងាយរងចម្រគះ។  

      (៣.១.១) ចរៀបរាប់បនតចោយការផ្សត ព់័ែ៌ានពសិាត របដនាមអំពើម្រពរែតិការណ៍
ដម្របម្របួ អាកាសធាែុនានា ចោយយកចេញសំណួរទើ ១ កនុងទម្រមង់ H 
ដែ ទក់ទងនរងផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានដនម្រពរែតិការណ៍នានាប៉ាុចណាណ ះ។ 
បនាទ បម់ក ម្រែូវចរៀបរាប់បនតចោយយកទិនននយ័ពើការយ ច់ ើញចឆ្ើយែប
នរងសំណួរទើ ២ ដែ ទកទ់ងនរងផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានប៉ាុចណាណ ះ។ េូរផ្សត ់
ពិនទុអពំើភ្នពងាយរងចម្រគះ។ 

រូបនិងតារាង៖ ទធ-
ផ្ស ដនការវភិ្នគនិនាន
ការ (ោក់តារាងជា
ឧបសមព័នធ)

រូប៖ និនាន ការភ្នព 
ងាយរងចម្រគះ ដនការ
ដម្របម្របួ អាកាសធាែុ 
(ពិនទុភ្នពងាយរង
ចម្រគះ ច្ៀបនរង កេ
ខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ដន
អាកាសធាែុ និងធាែុ
អាកាស។ 
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យុទធសាស្រ្សតចោះម្រសាយ យុទធសាស្រ្សតបនាុំ
 រយៈចព ខ្្ើ និងបនាទ ន់
 ចតត ែច ើការរកាជើវែិឲ្យចៅគង់វង់
 មិនដមនជាែំចណើ រការជាបោ់ប់
 ចកើែច ើងចោយសារវបិែតិ ជាម្របែកិមមែប
 ចម្រេើនដែច្វើឲ្យចរេរ រ មូ ោា ន្នធាន
 ចកើែច ើងចោយសារខ្វះជចម្រមើសជនំួស

 ចតត ែច ើសនតិសុខ្ដនការេិញ្ច រមជើវែិរយៈចព ដវង
 ជាែំចណើ រការជាប់ជាបនត
  ទធផ្ស ម្រែូវបានរកាឲ្យាននិរនតរភ្នព
 ចម្របើម្របាស់្ នធានចោយម្របសិទធភ្នព និងនិរនតរភ្នព
  ក់ពន័ធនរងការចរៀបេំដផ្សនការ
 រមួបញ្ចូ  យុទធសាស្រ្សត និងេំចណះែរងលមើ និងចាស់
 ចតត ែច ើការដសវងរកជចម្រមើសនានា

 

ាែិកាកនុងដផ្សនកចនះ ម្រែូវការតារាង នងិរូប

៣.០ របកគំចហើញ VRA បនត

ជ. (៣.២) សមែាភ្នពចោះម្រសាយ និងបនាុំ (ដែ បានច្វើតាម កេខ្ណឌ ចម្រគះ
ថាន ក់ ែូេានគូសបញ្ជ ក់កនុ ងទម្រមង ់ H សំណួរ សំណួរទើ១: ្នធាន និង  
យុទធសាស្រ្សតដែ បានចម្របើម្របាស ់ ដែ កាែ់បនាយផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានមក
ច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន)៍ 
 ចរៀបរាប់សមែាភ្នពចោះម្រសាយនិងបនាុំដែ ាន កេណៈជាក់

ោក់ចៅនរងសាា នភ្នពចម្រគះថាន កដ់ែ បានចកើែានច ើង ឧទហរ-
ណ៍ែូេជា ធាែុសំខ្នន់ៗទងំម្របាសំម្រាប់ការេិញ្ច រមជើវែិ(មនុសស 
ហរិញ្ាវែាុ រូបវនត សងគម និង្មមជាែ)ិ តាមការចាបំាេ់។ េូររមួ
បញ្ចូ  ទងំ្នធាន និងយុទធសាស្រ្សតដែ បានចកៀរគរចែើមបើកាែ់
បនាយផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានមកច ើការេញិ្ច រមជើវែិ និង ទធផ្ស ដន
សកមមភ្នពដែ បានផ្សត ។់ និង/ ឬ...  

 ចរៀបរាប់អពំើសមែាភ្នពចោះម្រសាយនិងបនាុ ំ ចៅតាម កេខ្ណឌ
ចម្រគះថាន កជ់ាក់ោក់ដែ បានកំណែ់ចៅតាមម្របចភទ ែូេជា ធាែុ
សំខ្នន់ៗដនសុខុ្ា ភ្នព(សនតិសុខ្ សាភ រៈចាបំាេ់សម្រាបជ់ើវែិ 
សុខ្ភ្នព និងទំនាក់ទំនងសងគម) តាមការចាបំាេ់។ េូររមួបញ្ចូ  
្នធាន និងយុទធសាស្រ្សតដែ បានចកៀរគរសម្រាប់កាែ់បនាយ
 កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់មកច ើសុខុ្ា ភ្នព(តាមជពូំក) និង ទធ-
ផ្ស ដនសកមមភ្នពដែ បានផ្សត ។់ 

ជចម្រមើស៖ ការេុះជា
តារាងអាេច្វើបាន 
ជាមួយចសេកតើ 
ពនយ ប់ដនាមជារមួ
ដែ គូសបញ្ជ កអ់ំពើ
េំណុេសំខ្នន់ៗ



ចសៀវចៅដណនាសំម្រាបភ់្នន កង់ារអនុវែតចៅមូ ោា ន - អនុវែតការវាយែដមក្ារកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 

74 
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៣.០ របកគំចហើញ VRA (ែ)

ឈ. (៣.៣)ឧបសគគេំច ះការបនាុ(ំដផ្សនកចនះបានដផ្សែកច ើព័ែា៌នកនុ ង
ទម្រមង់ សំណួរទើ៣។ ែូេគន ចនះដែរ ជាការ ែ ម្រែូវចរៀបេំរបាយការណ៍ 
ែូេដែ បានច្វើចៅកនុ ង ៣.២ អំពើរបាយការណ៍របកគំចហើញ VRA។ េូរ
ផ្សត ពិ់នទុភ្នពងាយរងចម្រគះ ជាមួយចសេកតើពនយ រ់មួអំពើបរបិទដនភ្នព
ងាយរងចម្រគះ។

ជចម្រមើស៖ ម្របសិនចបើ ដែ អនុវែត VRA េងេូ់ រមួចៅកនុ ង      
គណៈកមមការអភិវឌ្ឍន៍ ុ ំ ជាការចឆ្ើយែបនរងសកមមភ្នពកាែ់បនាយ
ភ្នពងាយរងចម្រគះ ជាការ ែ គឺម្រែូវចាែ់បញ្ចូ  ការចឆ្ើយែបចៅតាម
ជពូំក ឲ្យម្រសបជាមួយវសិយ័ដនការយកេិែតទុកោកេ់ំបងៗដនដផ្សនការ
អភិវឌ្ឍន ុ៍ដំែ  កព់័នធ។)

ញ. (៣.៤) ការកាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះ (ចោយដផ្សែកច ើទម្រមង់
សំណួរទើ១ វធិានការចឆ្ើយែប/សកមមភ្នពកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ 
និងការចាែ់ថាន កវ់ធិានការចឆ្ើយែបនានាដែ បានពើទម្រមង់ សំណួរទើ៤
 ម្រសង់សកមមភ្នពអាទភិ្នពចោយោក់តាម ំោប់ (ចាប់ចផ្សតើមពើអាទិ

ភ្នពខ្ពស ់ បនតមកអាទិភ្នពទប)។ េូរចាែ់វធិានការចឆ្ើយែបចៅ
ដផ្សនកនើមួយៗ ម្រសបតាមធាែុទងំម្របាសំម្រាប់ម្រទម្រទងក់ារេិញ្ច រម
ជើវែិ និងធាែុផ្សសដំនសុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន ៍ ចៅតាមករណើ
សមម្រសបច  គ ឺ មិនដមនម្រគប់ជពូំកទងំអសសុ់ទធដែានវធិាន-
ការចឆ្ើយែបចនាះច ើយ

 េូរផ្សត ច់សេកតើពនយ ខ់្្ើ និងចហែុផ្ស ជារមួសម្រាប់សកមមភ្នព
ដែ ដេងចៅកនុងវធិានការចឆ្ើយែបតាមជំពូកនើមួយៗ

 េូរផ្សត ព់ិនទុកនុងទម្រមង់ សំណួរ សំណួរទើ៤ និងផ្សត ច់ហែុផ្ស ខ្្ើ
ចៅកនុង បរបិទដែ ថាចែើអនកេូ រមួានទំនុកេិែតប៉ាុណាណ ថា
សកមមភ្នពដែ ានចៅកនុងតារាង នរងកាែប់នាយភ្នពងាយរង
ចម្រគះរបសម់្របជាព រែាេំច ះការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ។

ជចម្រមើស៖ សកមមភ្នព
ជាអាទិភ្នពអាេេុះចៅ
កនុងតារាងមួយ
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ាែិកាកនុងដផ្សនកចនះ ម្រែូវការតារាងនិងរូប

៤.០ សំចណើ សកមមភ្នពបនាុ ំ(១-២ ទំពរ័)

ចម្រកាយពើបានវភិ្នគម្រពរែតិការណ៍អាកាសធាែុេំបងៗ នងិផ្ស ប៉ាះ  សំ់ខ្នន់ៗ
មកច ើការេិញ្ច រមជើវែិនិងសុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន៍ ្នធាន នងិយុទធ-
សាស្រ្សតដែ ពួកចគចម្របើម្របាសច់ែើមបើកាែ់បនាយផ្ស ប៉ាះ  ទ់ងំចនះ និងឧបសគគ
េំច ះការកាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះដែ ពួកចគម្របឈម (ឬមយួជាសហ-
គមន ៍នងិ/ឬជាម្រកុមចគ ចៅ) េូរចរៀបេំសកមមភ្នពបនាុំ ចោយដផ្សែកច ើ៖
 សកមមភ្នពអាទិភ្នពចោយសហគមន៍មូ ោា ន នងិ/ឬម្រកុមចគ ចៅ
 សមែាភ្នពសហគមន៍មូ ោា ន/ម្រកុមចគ ចៅ នងិ ទធភ្នពរបស់

ដែ ជាអនកអនុវែត ចែើមបើបចងកើែសមែាភ្នពនានា
 ម្របភព្នធាន និងេនំួន ដែ អាេាន
ែ. េូរច្វើបញ្ជ ើសកមមភ្នពអាទភិ្នពដែ បានឯកភ្នព ចោយចាែជ់ាជំពូកតាម

ទម្រមង់ម្របដហ គន នរងអវើដែ បានច្វើកនុង ៣.៤។ សម្រាប់សកមមភ្នព
នើមួយៗ េូរផ្សត ច់សេកតើអ្ិបាយខ្្ើៗអពំើរចបៀបដែ អនុវែតសកមមភ្នព
ទងំចនាះ ែូេជា ែួនាទើ នងិការទទួ ខុ្សម្រែូវរបសភ់្នន កង់ារខុ្សៗគន
ដែ  ក់ពន័ធ ការបណតុ ះបណាត   រេនាសមព័នធដែ ម្រែូវការ។ ។ េូរ
កំហែិសម្រាប”់សកមមភ្នព”នើមួយៗម្រែរម ២-៣ វាកយខ្ណឌ ប៉ាុចណាណ ះ។ 

ឋ. េូរផ្សត ច់សេកតើសចងេបខ្្ើមួយអំពើថាចែើសកមមភ្នពដែ បានេុះកនុងតារាង
ានភ្នពខុ្សគន ដបបណាពើសកមមភ្នពគចម្រាងអភិវឌ្ឍន៍្មមតា និងថា
ចែើសកមមភ្នពនានានរងរមួេំដណកដបបណាចៅកនុងការកសាងភ្នព្ន់
នរងអាកាសធាែុ។

៥.០ ចមចរៀនទទួ បាន និងចសេកតើសននោិា ន (១/២-១ ទំព័រ)

កមមវ ិ្ ើបនាុំការដម្របម្របួ អាកាសធាែុចៅសហគមន៍ចៅកមពុជា គឺជា
កមមវ ិ្ ើចរៀនសូម្រែមួយ។ ម្របសិនចបើអនកានចមចរៀនដែ អនកបានចរៀនសូម្រែតាមរ
យៈែំចណើ រការVRA េូរដេករដម្កចមចរៀនទងំចនាះកែូ៏េជា ផ្សត អ់នុសាសន៍ផ្សង
ដែរ។
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គំរូរបាយការណ៍របកគំចហើញចម្របៀបច្ៀប VRA (របាយការណ៍VRA ច ើកទើ ២/ បនតបនាទ ប)់
ច ម្ ះគចម្រាង
ទើតាងំគចម្រាង
អនកច ើកចសនើគចម្រាង
ែំណាងដែ ានសិទធិ
សាា បន័សហម្របែបិែតកិារ
កា បរចិេេទច្វើ VRA ច ើកែំបូង
កា បរចិេេទច្វើVRA ច ើកេុង
ចម្រកាយ

ាែិកាកនុងដផ្សនកចនះ ម្រែូវការរូបនិងតារាង

១.០ ចសេកតើចផ្សតើម (២-៣ វាកយខ្័ណឌ )

ក. បងាា ញពើសាា ប័នរបសអ់នក ដែ រមួទងំច ម្ ះ ចបសកមមេបំងៗ និង 
ម្របវែតិសចងេបបទពិចសា្ន៍របសស់ាា បន័អនកអំពើការបនាុំរបសស់ហគមន ៍

ខ្. ម្របសិនចបើបានទទួ ការគមំ្រទពើសាា បន័ាច សជ់ំនយួសម្រាបអ់នុវែត VRA
េំណុេចនះម្រែូវដែបញ្ជ ក ់ បនតចោយមូ ចហែុដែ សាា ប័នអនុវែត VRA
សចម្រមេយកការអនុវែត VRA និងចែើព័ែា៌នចនះនរងម្រែូវចម្របើម្របាស់
សម្រាប់ច្វើអវើខ្្ះ។
េូរេងចា៖ំ ចនះជារបាយការណ៍របកគចំហើញ VRA ចម្របៀបច្ៀប 
ច  គឺ បងាា ញពើមូ ចហែុដែ ម្រែូវច្វើ VRA ច ើងវញិ។ ចហើយអាេ
ានមូ ចហែុចផ្សសង ែូេជាចរៀបេំអនតរាគមន៍គចម្រាងជហំានទើ ២។)

២.០ វ ិ្ ើសាស្រ្សត (១ ទពំ័រ)

គ. េូរបញ្ជ ក់ពើចព ចវោដែ បានអនុវែត VRA ច ើកែំបូង និងច ើកេុង
ចម្រកាយបងែស ់និងទើកដន្ង (ភូមិ  ុ ំម្រសុក ចខ្ែត ម្របចទស) និងេំននួអនក
េូ រមួ។

ាែិកាកនុងដផ្សនកចនះ ម្រែូវការតារាងនិងរូប

២.០ វ ិ្ ើសាស្រ្សត (ែ)

 . េូរបញ្ជ ក់រា ក់ារងារចរៀបេំដែ បានច្វើ ចែើមបើចម្រែៀមសម្រាប់សិកាេ សា-
ោ VRA េុងចម្រកាយបំផុ្សែ ែូេជាព័ែ៌ានសាវតាដែ រកបាន ការ
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ពិចម្រគះចោប  ់ ជំហាននានាដែ បានអនុវែតចៅតាមមូ ោា ន ចែើមបើ
ចម្រែៀមអនកេូ រមួ សម្រាបេូ់ រមួម្របកបចោយខ្្រមសារកនុងែំចណើ រការ
VRA ចនាះ។

ង. េូរបញ្ជ ក់ថា ចែើសិកាេ សាោVRA េុងចម្រកាយបានច្វើខុ្សគន ពើច ើក”
ែំបូង”ឬចទ ខុ្សគន ដបបណា និងចហែុអវើ។ បនតចោយ ការបងាា ញពើថាចែើ
VRA ចនះបានច្វើច ើងតាមរយៈវ ិ្ ើអចងកែបុគគ  និង/ឬ តាមរយៈវ ិ្ ើ
ពិភ្នកាម្រកុមចគ ចៅ។ េំច ះការអចងកែបុគគ  េូរបញ្ជ កព់ើេនំួន
ជំពូកអនកេូ រមួ (អ្បិាយសចងេប) និងេនំួនអនកចឆ្ើយចៅកនុងការ
អចងកែដបបណាមួយចនាះ។

ទិនននយ័សម្រាប់ “ង” 
អាេោក់ចៅកនុងតារាង

េ. េំច ះវ ិ្ ើពិភ្នកាម្រកមុចគ ចៅ េូរផ្សត ច់សេកតើអ្បិាយខ្្ើអំពើម្រកមុចនះ។ 
ឧទហរណ៍ អនកចឆ្ើយជាបុរស អាយុ ២០-៤០ឆ្ន  ំអនកចឆ្ើយជាស្រ្សតើ អាយុ 
៣៥-៤៥ឆ្ន  ំ សាគមកសិករ រហូែែ ែ់ំណាងរោា ភិបា  ដែ រមួ
ទងំសាជកិម្រកុមម្របរកា ុ ំ និងម្រសុក។ ។ ចោយសចងេប។ ម្រែូវរមួ
បញ្ចូ  េំននួសរុបដនអនកេូ រមួកនុងម្រកុមនើមួយៗផ្សងដែរ។

ឆ. េូរបញ្ជ ក់ខ្្ើៗថាចែើទិននន័យនរងម្រែូវវភិ្នគ/ចម្របៀបច្ៀបដបបណា ក៏ែូេជា 
ភ្នពទន់ចខ្ាយណាមួយកនុងទនិនន័យចម្របៀបច្ៀបដែ បានផ្សត ។់ ឧទ-
ហរណ៍ សំណាក កងវះទិននន័យ រហូែែ ឧ់បសគគខ្នងវ ិ្ ើសាស្រ្សត។ ។

កំណែ់សំគ ៖់  កយថា “ែំបូង” និង”េុងចម្រកាយ” ម្រែូវបានចម្របើម្របាស។់  កយចនះសំចៅច ើសិកាេ សាោ
VRA ដែ បានច្វើច ើងចៅកនុងកដន្ងចគ ចៅ និងបរបិទែូេគន  និងទិនននយ័ជាកោ់ក់ដែ ម្រែូវចម្របៀប
ច្ៀប ម្រែូវបានឲ្យច ម្ ះកនុងឯកសារដណនាចំនះថា “ែំបូង” និង”េុងចម្រកាយ”។

ាែិកាកនុងដផ្សនកចនះ ម្រែូវការតារាង នងិរូប

៣.០ របកគំចហើញចម្របៀបច្ៀប VRA ៣-៥ ទពំ័រ) (ម្រែូវរាយការណ៍ចៅតាមម្រកមុចគ ចៅ និង/ឬ ជពូំកដន
អនកេូ រមួសម្រាប់ការអចងកែបុគគ )
ជ. (៣.១) និនាន ការ និងផ្ស ប៉ាះ  ប់រសិាា ន  
     ព័ែ៌ានអពំើនិនាន ការ ដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ មិនទំនងជាដម្របម្របួ 

ច ើយរវាងសិកាេ សាោVRA “ែំបូង” នងិ”េុងចម្រកាយ”។ ែូចេនះ េូរផ្សត ់
ដែចសេកតើសងេបខ្្ើមយួអពំើអវើដែ ានដេងចៅកនុងរបាយការណ៍របកគំ-
ចហើញ VRA ែំបូង។ ម្របសិនចបើានការដម្របម្របួ ចម្រេើនដន កេខ្ណឌ ចម្រគះ
ថាន ក់ដែ ទក់ទងនរងអាកាសធាែុ និងធាែុអាកាស រវាងអំ ុងចព ដន
សិកាេ សាោVRA េូរផ្សត ច់សេកតើសចងេបអពំើម្រពរែតិការណ៍ទងំចនាះ។ 

      (៣.១.១) បនតចោយការផ្សត ទ់និនន័យចម្របៀបច្ៀបដែ ទក់ទងនរង

រូបនិងតារាង៖  ទធផ្ស 
ដនការវភិ្នគននិាន ការដន 
ការដម្របម្របួ អាកាស
ធាែុ (ោកប់ញ្ចូ  
តារាងកនុងឧបសមពន័ធ) 
 
រូប៖ និនាន ការភ្នពងាយ
រងចម្រគះេំច ះការដម្រប
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ទម្រមង់ សំណួរទើ១។ េូររាយការណ៍អពំើភ្នពខុ្សគន រវាងទិនននយ័ VRA
ែំបូង នងិេុងចម្រកាយ ដែ ម្របមូ បាន ទក់ទងនរង៖ ១) ផ្ស ប៉ាះ   ់
២) ្នធាន និងយុទធសាស្រ្សតដែ បានចម្របើម្របាសច់ែើមបើកាែប់នាយផ្ស 
ប៉ាះ  អ់វជិជាន នូវ កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក ់និង ៣) ការោក់ពនិទុ VRA ។ 
េូរផ្សត ច់ហែុផ្ស ចោយសចងេបអំពើភ្នពខុ្សគន  ដែ ទកទ់ងនរង
 កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន កដ់ែ បានជបួម្របទះ ចៅកនុងអំ ុងចព រវាងការ
វាយែដមទ្ងំចនះ (ម្របសិនចបើអាេ) និង/ឬ ដែ ទកទ់ងនរង
អនតរាគមន៍គចម្រាងសំខ្នន់ៗ សម្រាប់ ២ និង  ៣ ដែ បានេុះកនុង
កំណែ់ម្រតា។
ជចម្រមើស៖ ទក់ទងនរងទិននន័យអំពើការយ ច់ ើញកនុងទម្រមង ់
សំណួរទើ២ ច ើកដ ងដែានភ្នពខុ្សគន ខ្្នងំចៅកនុងទនិនន័យដែ 
បានរាយការណ៍រវាងសិកាេ សាោ VRA ែំបូង និងេុងចម្រកាយ ចបើ
ពុំចនាះចទ ពុំចាបំាេ់ានរាយការណ៍ចទ។ ចទះជាោ៉ា ងណាក៏ចោយ 
ម្រែូវរាយការណ៍ពើ ភ្នពខុ្សគន ដនពិនទុ VRA ចៅកនុងទម្រមង់ សំណួរទើ
២ និងផ្សត ច់ហែុផ្ស អំពើ ភ្នពខុ្សគន  ម្របសិនចបើាន។

ម្របួ អាកាសធាែុ (ពិនទុ
ភ្នពងាយរងចម្រគះច្ៀប
នរង កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់
ដនអាកាសធាែុនិងធាែុ
អាកាសដែ បានកែ់
ម្រតា)

 
ាែិកាកនុងដផ្សនកចនះ ម្រែូវការតារាង នងិរូប

៣.០ របកគំចហើញ VRA (ែ)

ឈ. (៣.២) ការកសាងសមែាភ្នពទប់ទ  ់ និងបនាុ ំ (ការចម្របៀបច្ៀប
ទិនននយ័កនុ ងទម្រមង ់ សំណួរទើ១៖ ្នធាន និងយុទធសាស្រ្សត ដែ បាន
ចម្របើម្របាស ់ ដែ កាែប់នាយផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានមកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ 
និងសុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន)៍
 េូរចម្របៀបច្ៀបទិនននយ័ដែ ាន រវាងសិកាេ សាោ VRA ែំបូង នងិ 

េុងចម្រកាយ ចោយបងាា ញពើភ្នពខុ្សគន រវាង ទធផ្ស  VRA ទងំពើរ
ច ើកចនះ។ ម្របការចនះនរងបងាា ញពើសមែាភ្នពអវើខ្្ះដែ បាន
កសាង តាមរយៈអនតរា-គមន៍គចម្រាង ឬ បាែប់ង់ ចៅកនុងអ ុំង
ចព ចនះ។ េូរអនុវែតតាម  ំោប់ ំចោយដនការសរចសរ ែូេាន
ចៅកនុងរបាយការណ៍របក គំចហើញ VRA ែំបូង។

ជចម្រមើស៖ ចគអាេ       
បញ្ចូ  ទិននន័យជាតារាង 
ជាមួយការបដនាមជា
ោយ កសអកសរនូវ 
ទិែាភ្នពរមួ ដែ គូស
បញ្ជ ក់េណុំេដែ 
សំខ្ននប់ំផុ្សែ

ញ.  (៣.៣) ឧបសគគេំច ះការបនាុ ំ (ដផ្សនកចនះបានដផ្សែកច ើព័ែ៌ានកនុ ង
ទម្រមង់ សំណួរទើ៣។ ែូេគន ចនះដែរ ជាការ ែម្រែូវចាែ់ដេងរបាយ-
ការណ៍ែូេដែ បានអនុវែតកនុ ង ៣.២ អពំើរបាយការណ៍របកគំចហើញ  
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VRA ែបូំង។
 ការចម្របៀបច្ៀបទនិននយ័ដែ ផ្សត  ់រវាងសិកាេ សាោVRA ែំបូង និង 

េុងចម្រកាយ េូរបងាា ញពើភ្នពខុ្សគន រវាងសិកាេ សាោទងំពើរ។ ម្រប-
ការចនះនរងបងាា ញភ្នពដម្របម្របួ ដនឧបសគគេំច ះការបនាុំ ដែ 
ចកើែចេញពើអនតរាគមនគ៍ចម្រាង ឬ មូ ចហែុែដទចទៀែ។ េូរពនយ ់
ពើមូ ចហែុដែ នាឲំ្យានភ្នពខុ្សគន ចនះ។

 េូរផ្សត ព់ិនទុអំពើភ្នពងាយរងចម្រគះ ជាមយួចសេកតើពនយ ព់ើទែិាភ្នព
រមួដនបរបិទេុងចម្រកាយដនភ្នពងាយរងចម្រគះ នងិវភិ្នគទនពើអនតរា-
គមនគ៍ចម្រាង ទក់ទងនរងការដក មែពិនទុភ្នពងាយរងចម្រគះ ឬ 
មូ ចហែុដែ ពនិទុភ្នពងាយរងចម្រគះបានសាិែចៅែដែ  ឬ កាន់
ដែអាម្រកក ់ចៅចព ច្ៀបនរងទិននន័យពើសិកាេ សាោ VRA ែំបូង។

 បងាា ញថាចែើចៅដែានឧបសគគអវើខ្្ះេំច ះការបនាុ ំ នងិសូម
បញ្ជ ក់ពើមូ ចហែុ។

ជចម្រមើស៖ េូរផ្សត ព់័ែ៌
ានជាតារាង

 
ាែិកាកនុងដផ្សនកចនះ ម្រែូវការតារាងនិងរូប

៣.០ របកគំចហើញ VRA (ែ)

ែ. (៣.៤) ការកាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះ (ចោយដផ្សែកច ើការចឆ្ើយែប/
សកមមភ្នពកាែប់នាយភ្នពងាយរងចម្រគះ ចៅកនុ ងទម្រមង ់ សំណួរទើ១
និង េំណាែ់ថាន កក់ារចឆ្ើយែបទងំចនះដែ បានពើទម្រមង់ សំណួរទើ
៤

 េូរផ្សត ទ់ិែាភ្នពរមួដន”សកមមភ្នពជាអាទភិ្នព” ដែ ានដេងចៅកនុង 
ទម្រមង់ សំណួរទើ៤ ចៅកនុងសិកាេ សាោ VRA ែំបូង នងិដេង
បញ្ជ ក់ថាចែើសកមមភ្នពណាខ្្ះ ដែ ជាសកមមភ្នពអនតរាគមន៍របស់
គចម្រាងបាន និងពុបំានចោះម្រសាយ។ េូរកែ់សំគ ត់ាម ំោប់អាទិ
ភ្នព សកមមភ្នពដែ ច ើកចសនើ (ពើទម្រមង់ សំណួរទើ៤ ដែ បានពើ
សិកាេ សាោVRA េុងចម្រកាយ)។ េូរចាែ់េចម្ើយែបជាជពូំក ចៅតាម
ធាែុទងំម្របាសំម្រាប់ម្រទម្រទង់ការេញិ្ច រមជើវែិ នងិ/ឬ ធាែុផ្សសដំន
សុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមនច៍ៅតាមករណើ សមម្រសប ច  គឺ មិន
ដមនម្រគបជ់ំពូកសុទធដែានេចម្ើយែបច ើយ។

 េូរផ្សត ច់សេកតើសចងេប នងិចហែុផ្ស ជារមួសម្រាប់សកមមភ្នពដែ ចសនើ
ច ើងសម្រាប់េចម្ើយែបកនុងជំពូកនើមួយៗ។

ជចម្រមើស៖ សកមមភ្នព
អាទិភ្នពអាេោក់
បញ្ចូ  កនុងតារាងមួយ
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 េូរផ្សត ព់ិនទុកនុង សំណួរទើ៤ ច ើកេុងចម្រកាយ និងចហែុផ្ស សចងេប
ចៅកនុងបរបិទ ថាចែើអនកេូ រមួានទំនុកេិែតកម្រមិែណាដែ ថា 
សកមមភ្នព ជាអាទិភ្នពដែ បានបងាា ញ នរងកាែ់បនាយភ្នពងាយរង
ចម្រគះរបសព់ួកចគេំច ះការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ។

ាែិកាកនុងដផ្សនកចនះ ម្រែូវការតារាងនិងរូប

៤.០ សំចណើ សកមមភ្នពបនាុ ំ(១-២ ទំពរ័)

ចម្រកាយពើបានវភិ្នគម្រពរែតិការណ៍អាកាសធាែុេំបងៗ នងិផ្ស ប៉ាះ  សំ់ខ្នន់ៗ
មកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ នងិសុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន៍ ្នធាន នងិយុទធ-
សាស្រ្សត ដែ ពួកចគចម្របើម្របាសច់ែើមបើកាែប់នាយផ្ស ប៉ាះ  ទ់ងំចនះ និងឧប-
សគគេំច ះការកាែ់បនាយភ្នពងាយរងចម្រគះ ដែ ពួកចគម្របឈម (ជាសហ-
គមន ៍នងិ/ឬចោយម្រកមុចគ ចៅ) េូរចរៀបេំសកមមភ្នពបនាុំ ចោយដផ្សែកច ើ៖
 សកមមភ្នពអាទិភ្នព ចោយសហគមន ៍នងិ/ឬ ម្រកុមចគ ចៅ
 សមែាភ្នពសហគមន៍មូ ោា ន/ម្រកុមចគ ចៅ នងិ ទធភ្នពរបស់

ដែ ជាអនកអនុវែត កនុងការកសាងសមែាភ្នពនានា
 ម្របភព និងេំននួមូ និ្ ិដែ អាេាន
ែ. េូរច្វើបញ្ជ ើសកមមភ្នពអាទភិ្នពដែ បានឯកភ្នព ចោយចាែជ់ាជំពូកតាម

ទម្រមង់ម្របដហ គន នរងអវើដែ បានច្វើកនុង ៣.៤។ សម្រាប់សកមមភ្នព
នើមួយៗ េូរផ្សត ច់សេកតើអ្ិបាយខ្្ើៗអពំើរចបៀបដែ អនុវែតសកមមភ្នព
ទងំចនាះ ែូេជា ែួនាទើ នងិការទទួ ខុ្សម្រែូវរបសភ់្នន កង់ារខុ្សៗគន
ដែ  ក់ពន័ធ ការបណតុ ះបណាត   រេនាសមព័នធដែ ម្រែូវការ។ ។ េូរ
កំហែិសម្រាប”់សកមមភ្នព”នើមួយៗម្រែរម ២-៣ វាកយខ្ណឌ ប៉ាុចណាណ ះ។ 

ែ. េូរផ្សត ច់សេកតើសចងេបខ្្ើមួយអំពើថាចែើសកមមភ្នពដែ បានេុះកនុងតារាង
ានភ្នពខុ្សគន ដបបណាពើសកមមភ្នពគចម្រាងអភិវឌ្ឍន៍្មមតា និងថា
ចែើសកមមភ្នពនានានរងរមួេំដណកដបបណាចៅកនុងការកសាងភ្នព្ន់
នរងអាកាសធាែុឬចទ។ 

៥.០ ចមចរៀនទទួ បាន និងចសេកតើសននោិា ន (១/២-១ទំព័រ)

កមមវ ិ្ ើបនាុំការដម្របម្របួ អាកាសធាែុចៅសហគមន៍ចៅកមពុជា គឺជា
កមមវ ិ្ ើចរៀនសូម្រែមួយ។ ម្របសិនចបើអនកានចមចរៀនដែ អនកបានចរៀនសូម្រែតាមរ
យៈែំចណើ រការចម្របៀបច្ៀបVRA េូរដេករដម្កចមចរៀនទងំចនាះក៏ែូេជាផ្សត អ់នុ
សាសនផ៍្សងដែរ។
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ឧបសលព័នធ ១ វាកយសព័ទ និងលាំហាត្់ពិនិត្យសញ្ញា ែនន
ស្ាប់្កុលអនកស្លបស្លួល VRA 

 ំហាែ់ចនះគួរដែបានអនុវែតចោយអនកសម្រមបសម្រមួ VRA ទងំអស ់មុននរងអនុវែត VRA ចៅតាម
មូ ោា ន សូមបើដែអនកដែ ានបទពិចសា្ន៍ចម្រេើនចហើយក៏ចោយ។ េំច ះម្រកមុអនកសម្រមបសម្រមួ VRA
ដែ ានបទពិចសា្ន៍កម្រមែិកណំែ់អពំើការបនាុំនរងការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ពកួចគគួរដែ ១) អនុវែត ំ
ហាែ់ចនះជាម្រកមុមួយរមួគន  និងពិភ្នកាម្រពមទងំវភិ្នគវាកយសព័ទ នងិសញ្ា ណនានាជាជំហានៗ ឬ ២) 
ដសវងរកភ្នន ក់ងារអនុវែតចៅមូ ោា នដែ ានបទពិចសា្នខ៍្នងការបនាុំរបសស់ហគមន៍ ចែើមបើជួយសម្រមួ 
ការអនុវែត ំហាែ់ចនះ។

ចគ បំណង
 ពិនិែយ/ចផ្សទៀងតទ ែ់ច ើងវញិអំពើការយ ែ់រងរបសអ់នកេូ រមួច ើសញ្ា ណនានា និងវាកយសព័ទដែ 

ានចៅកនុងជំពូក ១
 ផ្សត ែ់ំចណើ រការវាយែដម្ចែើមបើវាសក់ារសិការបសម់្រកុម VRA

សាភ រៈ
 សន្រក ំហាែ ់- ១ សម្រាប់ម្រកុមនើមួយៗ (អនកេូ រមួ ៤-៥ នាក)់
 កដស្រ្នត - ១ សម្រាប់ម្រកុមនើមយួៗ

ចព ចវោ៖ ១៥-២០នាទើ

េចម្ើយសម្រាប ំ់ហាែច់នះ

១ ៧ ២ ១៧ ៣ ១១ ៤ ១០ ៥ ១៣ ៦ ២២ ៨ ១២ ៩ ១៨ ១៦ ១៤ ១៩ ២០ ២៣
២៦ ២៤ ២៥
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ការសម្រមបសម្រមួ 
 
ដណនា ំំហាែ ់ នងិែំចណើ រការចនះ នងិច្វើការសងកែ់្ងនអ់ំពើសារៈសំខ្នន់ដនសាជិក
ម្រកុមអនកសម្រមបសម្រមួ  ដែ ម្រែូវានការយ ែ់រងែូេគន េំច ះម្របចោគងាយៗអំពើ”
ការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ” ដែ ម្រែូវចម្របើម្របាសក់នុងែំចណើ រការសិកាម៉ាូឌុ្ ចនះ។

ដបងដេកសាជិកម្រកុម VRA ចៅជាម្រកុមដែ ានសាជកិ ៤ ឬ ៥នាក ់ឬ ជាម្រកមុដែ
មួយ ម្របសិនចបើានគន ែិេ។ េូរផ្សត ឲ់្យម្រកុមនើមួយៗនូវសន្រក ំហាែ ់ និងឲ្យពកួចគ
កាែច់េញជារាងេែុចកាណតាមគនូំសដែ ានចម្រសេ ឲ្យចេញជាបំដណកែូេៗោេ់
ពើគន  (េែុចកាណមនិតាម ំោប់ ំចោយណាមយួច ើយ)។ សូមទុកចព  ១៥ នាទើ
សម្រាប់ម្រកុមច្វើការ)។

ចសនើអនកេូ រមួឲ្យផ្សទរម”វាកយសព័ទ និង/ឬ សញ្ា ណ” ដែ បានដេង (ចៅកនុងជំពូក ១) 
ជាមួយម្របចោគដែ ម្រែូវគន ។ កនុងចព ចនះ អនកសម្រមបសម្រមួ /ម្រគូបងាា ែ់ គួរពនិិែយ
ការងាររបសម់្រកុមចនះ កនុងចព ែំចណើ រការចនះ ចែើមបើឲ្យម្របាកែថា អនកេូ រមួានការ
យ េ់ាសអ់ំពើ”វាកយសព័ទ” និង/ឬ សញ្ា ណនានា។ េូរផ្សត ក់ារបំភ្ ឺកនុងករណើ ចាបំាេ ់
ប៉ាុដនតចជៀសវាងការផ្សត េ់ចម្ើយ។ េូរេងចា ំ ចៅចព ដែ សាជិកម្រកុមអនកសម្រមប
សម្រមួ VRAានការយ ខុ់្សែូេគន ។

ចម្រកាយរយៈចព ដែ ផ្សត ឲ់្យ(១៥នាទើ)អនកសម្រមបសម្រមួ /ម្រគូបងាា ែគ់ួរចសនើសាជិក
ម្រកុម VRA ឲ្យឈប ់នងិបងាា ញេចម្ើយរបសខ់្្ួនសម្រាប់ ំហាែ់ចនាះ។ ចសនើម្រកមុឲ្យផ្សត ់
ពិនទុ (មិនសុទធដែចាបំាេ់ច ើយ)។ បនាទ ប់ពើចនះ ពនិិែយ “វាកយសព័ទ” និង/ឬ សញ្ា ណ
នានា ដែ បានបងាា ញថាជាការ ំបាកទូចៅសម្រាប់អនកេូ រមួ ច  គឺ ចម្រេើនដែ
ានកំហុស។ 

 
 
 
 
 
 
 

ជំហានទើ ១

ជំហានទើ ២

ជំហានទើ ៤

ជំហានទើ ៣
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សន្រក ំហាែ់
 

 

9 
7 

10 
8 
6 5 

3 4 
2 1 ការបនាុ ំនិងការកសាងភ្នព្ន់

ចយើងម្រែវូបចងកើនការយ ែ់រងកនុងសហគមន៍
ចយើង និងម្រែវូចម្រែៀមខួ្្នសម្រាបរ់ែូវម្របាងំ

រែូវវសាទំនងជាកានដ់ែម្រកមកែ  ់ជាចរៀង
រា ឆ់្ន  ំចហើយចៅចព ានចភ្ៀង ពយុះចភ្ៀង

ចកើែានោ៉ា ងខ្្នងំ

ផ្ស ប៉ាះ  ដ់នការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុ

ចយើងែចម្ើងឧបករណ៍ម្រែងទរកចភ្ៀងតាមផ្សទះ 
ឥ ូវចនះ ចយើងម្រែវូចាែដ់េងសហគមន ៍
ចែើមបើម្រគបម់្រគងឧបករណ៍ទងំចនាះ

ភ្នពងាយរងចម្រគះេំច ះអាកាសធាែុ

ភ្នព្ន់

សហគមនច៍ម្រេើនដែែរងពើរចបៀបចោះម្រសាយ
បញ្ា របសខួ្់្ន ចហើយអវើដែ ពកួគែច់ៅខ្វះ

ខ្នែគឺសាភ រៈចាបំាេ់

ម្រពរែតិការណ៍ែច៏ម្រគះថាន ក់

ចោយសារដែចម្រគះរាងំសងួែកនុងឆ្ន ចំនះ ចភ្ើង
ដម្រពបានបំត្ញផ្សទះេំននួបនួខ្នង ចៅកនុងភូមិ

ជិែខ្នង

11 12 ការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុ
កសិករបានរកច ើញថា ជាការ ែម្រែវូ

ចាែដ់េងខួ្្នឯងឲ្យចៅជាម្រកមុសិកា ចែើមបើ
ដេករដម្កេំចណះែរងបចេចកចទស

13 14 
ការដម្របម្រប ួវជិជាន និងអវជិជានដន្នធាន
ទរក កសិកមម និងសនតិសុខ្ចសបៀង ម្របពន័ធចអ

កូ ូសុើដែនែើចគក និងជើវៈេម្រមះុ

កសិករបានចាបច់ផ្សតើមចម្របើម្របាសសំ់ណាញ់ 
ចែើមបើការ រែំណារំបសខួ្់្ន និងឫសសើចែើមបើ
ការ រែើរបសព់កួចគចៅកនុងរែូវវសា
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16 15 
17 18 

20 19 
21 22 

ធាែុអាកាស និងអាកាសធាែុ

សហគមនច៍ម្រេើនដែែរងពើរចបៀបចោះម្រសាយ
បញ្ា របសខួ្់្ន ចហើយអវើដែ ពកួគែច់ៅខ្វះ

ខ្នែគឺសាភ រៈចាបំាេ់

កសិករដែ ច្វើដម្រសចៅែបំនទ់នំាបកនុងម្របចទសដល
បានបាែប់ងែ់ណំាភំ្នគចម្រេើនរបសខ់្្ួនជាលមើមតង

ចទៀែចោយសារទរកចភៀ្ងកនុងរែូវវសា
ការកាែប់នាយហានិភយ័ចម្រគះមហនតរាយ

ការបនាុនំរងការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុ

ចនះជាដលងម្រែជាកបំ់ផុ្សែកនុងកំណែម់្រតា
សម្រាបច់វៀែណាម ប៉ាុដនតសើែុណា ភ្នពចៅទូ
ទងំអាសុើពំុដែ េុះម្រែជាកដ់បបចនះចទ

សមែាភ្នពបនាុំ
សើែុណា ភ្នពម្យមដនដផ្សទដផ្សនែើកនុងម្របចទស 

េិនបានចកើនច ើង១,១ អងារចស

23 24 ផ្ស ផ្សទះកញ្ចក ់និងឧសមន័ផ្សទះកញ្ចក់

25 26 ការច ើងកំចៅដផ្សនែើ
ែំចណើ រការ និងផ្ស ិែផ្ស មយួ ដែ រកា  
សើែុណា ភ្នពដនដផ្សនែើឲ្យានែុ យភ្នព

សើែុណា ភ្នពម្យមដនដផ្សទដផ្សនែើកនុងម្របចទស 
េិនបានចកើនច ើង១,១ អងារចស
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ឧបសលព័នធ ២ ្កាហវកិណខ្ែនិនន ការ និង្កាហវកិែាំបង អាំពី
ក្លិត្ញកឹញាប់ម្នចគលៃើយ កនងុ MICROSOFT EXCEL  

 
ម្រកហវកិដខ្សនិនាន ការ

ម្រកាហវកិដខ្សននិាន ការ ម្រែូវបានចម្របើម្របាសស់ម្រាប់បងាា ញព័ែ៌ានដែ ទក់ទងនរងឧបករណ៍វភិ្នគ
និនាន ការដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ ែូេជា  កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ដែ ទក់ទងនរងអាកាសធាែុ និងធាែុ
អាកាស និងម្រពរែតិការណ៍ចៅកនុងអំ ុងចព កំណែម់ួយ ម្រពមទងំការយ ច់ ើញរបសអ់នកេូ រមួ អពំើភ្នព
ងាយរងចម្រគះ េំច ះម្រពរែតិការណ៍ទងំចនាះ។ ែំចណើ រការដនការចម្របើម្របាស់

ដេកចេញជាបើជំហានសំខ្នន់ៗ។ 

ម្រសង់យកទនិនន័យចាបំាេព់ើតារាងវភិ្នគននិាន ការដនការដម្របម្របួ អាកាសធាែុ។ ការ
ចរៀបេំចៅកនុងសន្រកអេិដស  គឺចព ចវោ  កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ដនអាកាសធាែុ 
និងធាែុអាកាសដែ បានកណំែ ់ និងេំណាែ់ថាន ក់ភ្នពងាយរងចម្រគះដែ ម្រែូវគន
ចនាះ។ ឧទហរណ៍ ដែ ផ្សត គ់ឺ៖ ១) តាមការមូ មែិកនុងម្រកុម និង ២) តាមការ
ចបាះចឆ្ន ែចរៀងៗខ្្ួន ចៅកនុងម្រកមុ។ ទនិនន័យពើការមូ មែកិនុងម្រកមុនរងម្រែូវចម្របើម្របាស់
ជាឧទហរណ៍ចៅកនុងការបចម្រងៀនចនះ។

ឧទហរណ៍អំពើការមូ មែិកនុងម្រកុម

 
 

 កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន កដ់ន 
អាកាសធាែុ នងិធាែុអាកាស

១៩៨០-១៩៨៩
(រែាកមពុជា) 

១៩៩០-១៩៩៩
(អ ុនតាក់និងសមព័នធមិែត)

២០០០-២០០៩
(ម្រពះរាជាណាេម្រកកមពុជា)

២០១០-បេចុបបនន
ម្រពះរាជាណាេម្រកកមពុជា

 រែូវម្របាងំានរយៈដវងជាង
មុន (+៣ សបាត ហ៍)

១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥

 ខូ្េែំណាចំោយការរាងំសងួែ  ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥
 ខូ្េែំណាចំោយទរកជំនន់ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥
 ការដម្របម្របួ អំ ុងចព ដន 
រែូវវសា/ម្របាងំ

១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥

ជំហានទើ ១
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ឧទហរណ៍អំពើការចនាះចឆ្ន ែចៅកនុងម្រកុមមួយ

េូរចាែ់ដេងទិននន័យរបសអ់នកចៅកនុងតារាងអិេដស  ១)  កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ដន
អាកាសធាែុ និងធាែុអាកាស ២) អំ ុងចព  និង ៣) ការោកព់ិនទុភ្នពងាយរង
ចម្រគះរបសអ់នកេូ រមួ។ 

រូបភ្នពដនសន្រកអេិដស 

បេចុបបនន
រែូវម្របាងំានរយៈ
ចព ដវងជាងមុន (+
៣ សបាត ហ៍)

ខូ្េែំណាចំោយការ
រាងំសងួែ  

ខូ្េែំណាចំោយទរក
ជំនន់ 

ការដម្របម្របួ អំ ុង
ចព ដន រែូវវសា/
ម្របាងំ

 កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន កដ់ន 
អាកាសធាែុ នងិធាែុអាកាស

១៩៨០-១៩៨៩
(រែាកមពុជា) 

១៩៩០-១៩៩៩
(អ ុនតាក់និងសមព័នធភ្នព)

២០០០-២០០៩
(ម្រពះរាជាណាេម្រកកមពុជា)

២០១០-បេចុបបនន
ម្រពះរាជាណាេម្រកកមពុជា

 រែូវម្របាងំានរយៈចព ដវង
ជាងមុន (+៣ សបាត ហ៍)

១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥

 ែំណាខូំ្េចោយការរាងំសងួែ  ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥

 ខូ្េែំណាចំោយទរកជំនន់ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥

 ការដម្របម្របួ អំ ុងចព ដន 
រែូវវសា/ម្របាងំ

១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥

ជំហានទើ ២

   

១.៦២ 
 

   

១.៥០ 
  
១.០០ 

   

១.៦២ 
 

   

១.៤២ 
 

   

១.២២ 
 

   
៣.៦២ 
 

   
៤.០២ 
 

   
២.០០ 
 

   
៣.៤៥ 
 

   
៤.៨៨ 
 

   
២.៦២ 
 

   
៣.១១ 
 

   
៣.០០ 
 

 កេខ្ណឌ ចម្រគះថាន ក់ដន 
អាកាសធាែុ និងធាែុ

អាកាស 

ការោក់ពនិទុភ្នពងាយរង
ចម្រគះរបសអ់នកេូ រមួ 

   
២.៤២ 
 

   
៣.៦២ 
 

អំ ុងចព  
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ចែើមបើបចងកើែម្រកាហវកិដខ្សនិនាន ការ ចគម្រែូវអនុវែតជំហានែូេែចៅ៖

 េុេជួរ  នងិជួរឈរ កនុងចព ជាមួយគន
 េុេ ចៅកនុងេចម្រមៀកមុខ្ងារ នងិបនាទ ប់មក េុេ ចៅកនុង

េចម្រមៀករងដន តារាង និងបនាទ បម់ក េុេមតងចទៀែច ើបនទះ ។ 
ម្រកាហវកិដខ្សបនាទ ែ់ននិាន ការនរងច េច ើង។

 ចែើមបើោកស្់ាកសំគ  ់ ភ្នពងាយរងចម្រគះ ចៅកនុងម្រកាហវកិដខ្សបនាទ ែន់ិនាន ការ សូមេុេច ើម្រកាហវកិ
ចនះ បនាទ ប់មកេុេច ើ ចៅកនុងបនទះមុខ្ងារ ចហើយចម្រជើសយក បនាទ ប់
មក ចម្រជើសយក នងិ
បនាទ បម់កវាយបញ្ចូ   េំណាែ់ថាន ក់ភ្នពងាយរងចម្រគះ និងេុេ ។

 ចែើមបើបដនាមច ម្ ះម្រកាហវកិដខ្សននិាន ការ សូមេុេច ើម្រកាហវកិ បនាទ បម់កេុេ ចៅកនុងបនទះ
មុខ្ងារ បនាទ ប់មកេុេ ចម្រជើសយក នងិវាយបញ្ចូ 
ច ម្ ះម្រកាហវកិ បនាទ ប់មកេុេ ។

រូបភ្នពសន្រកអេិដស ចៅច ើចអម្រកង់ ការចម្រជើសយកម្រកាហវកិដខ្សបនាទ ែ់

ជំហានទើ ៣

រែូវម្របាងំានរយៈចព ដវងជាងមុន(+៣សបាត ហ៍) 
ែំណាខូំ្េចោយចម្រគះរាងំសងួែ 
ែំណាខូំ្េចោយទរកជំនន់ 
ការដម្របម្របួ អំ ុងចព ដនរែូវវសា/រែូវម្របាងំ 
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រូបភ្នពសន្រកអេិដស ចៅច ើចអម្រកង់ គំរូម្រកាហវកិដខ្សបនាទ ែន់ិនាន ការដនការដម្របម្រប ួអាកាសធាែុ 

គាំរ ូ្ កាហវកិណខ្ែនិនន ការម្នការណ្ប្បួលអាកាសធាត្ ុ

ពិនទុអំពើកម្រមិែ 
ងាយរងចម្រគះ 

រែូវម្របាងំានរយៈចព ដវង
ជាងមុន (+៣សបាត ហ៍) 
ែំណាខូំ្េចោយចម្រគះរាងំសងួែ 
 
ែំណាខូំ្េចោយទរកជំនន់ 
 
ការដម្របម្របួ កា ចវោដនរែូវ 
វសា/រែូវម្របាងំ 
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 ម្រកាហវកិែំបងអំពើកម្រមិែញរកញាបដ់នេចម្ើយ 
 ម្រកាហវកិែបំងអពំើកម្រមិែញរកញាប់ដនេចម្ើយ អាេយកចៅចម្របើម្របាសត់ាមរចបៀបមួយេនំួន នងិ
សម្រាប់ VRA ម្រកាហវកិចនះចម្រេើនចម្របើម្របាសស់ម្រាប់បងាា ញព័ែ៌ានដែ ទក់ទងនរង៖

 ព័ែ៌ានកនុងទម្រមង ់ ដែ ទកទ់ងជាក់ោក់នរងផ្ស ប៉ាះ  ដ់ែ កែ់ម្រតាកនុង សំណួរទើ១ និង
សំណួរទើ២ និងកម្រមិែញរកញាប់ដនេចម្ើយ ចែើមបើបងាា ញសារៈសំខ្នន់ចៅទូទងំកដន្ងជាចគ ចៅ

 ព័ែ៌ានកនុងទម្រមង់ ដែ ទកទ់ងនរង “អវើដែ រារាងំអនកពើការបនាុ”ំ សំណួរទើ៣ និងកម្រមែិញរក
ញាប់ដនេចម្ើយ កនុងការបងាា ញពើសារៈសំខ្នន់ចៅទូទងំកដន្ងជាចគ ចៅ

 ការចម្របៀបច្ៀបរវាងទនិនន័យែូេគន  ប៉ាុដនតបានមកចៅកនុងអំ ុងចព ខុ្សគន

ចៅកនុងែំចណើ រការដនការចម្របើម្របាស់ ានម្របាជំំហានដែ ម្រែូវអនុវែត៖

េម្ងយកទនិនន័យចាបំាេព់ើសន្រកទិនននយ័សំណួរកនុងទម្រមង់ ។ សម្រាប់ជាឧទហ-
រណ៍ចៅកនុងការបចម្រងៀនចនះ ទិននន័យពើទម្រមង់ សំណួរទើ១ ទក់ទងនរង”ផ្ស ប៉ាះ
  អ់វជិជានមកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ នងិសុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន”៍ នរងម្រែូវ
ចម្របើម្របាស។់

ទិនននយ័ចាបំាេគ់ឺ ១) “ផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជាន”ដែ បានដេងចៅកនុងទម្រមង ់
សំណួរទើ ១ នងិ ២) េំននួេចម្ើយែបនរងផ្ស ប៉ាះ  ន់ើមួយៗដែ អនកេូ រមួកនុង 

បានកណំែ់។ ឧទហរណ៍មួយម្រែូវបានបងាា ញខ្នងចម្រកាម។

ជំហានទើ ១

ចែើអនកម្របឈមនរងបទពិចសា្ន៍
អវើខ្្ះ ចោយសារចម្រគះរាងំសងួ ែ 
( ៥សបាត ហ៍ ដវងជាងរែូវម្របាងំ 
្មមតា) និងចែើសាា នភ្នពចនាះ

ប៉ាះ  ់អនកដបបណា 

 
១      ២     ៣    ៤      ៥

ផ្ស ប៉ាះ  ់អវជិជានមក
ច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្-
ា ភ្នពរបស់សហគមន៍

គម នទរកសម្រាប់េារែណំាំ

កំចណើ នការខូ្េខ្នែចោយទរកជនំន់
ការផ្សទុ ះជងឺំសែវ

ទិននផ្ស ម្រសូវលយេុះ

កម្រមិែញរកញាប់ ជាការបដនាមម្រគប់សញ្ា សំគ ់ជាមួយគន
និង ១ សម្រាប់េចម្ើយជាោយ កសអកសរ ៤

 

កម្រមិែញរកញាប់ ១
 

កម្រមិែញរកញាប់ ១ 

កម្រមិែញរកញាប់ ៦ 

ជំហានទើ ២
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េូរចាែ់ដេងទិននន័យរបសអ់នកចៅកនុងសន្រកអិេដស  ១) “ផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជាន” 
ដែ បានដេងចៅកនុងទម្រមង់ សំណួរទើ ១ និង ២) េំនួនេចម្ើយែបនរងផ្ស ប៉ាះ
  ន់ើមួយៗ ដែ កណំែ់ចោយអនកេូ រមួកនុង VRA ចនះ។
រូបភ្នពដនសន្រកអេិដស 

គម នទរកសម្រាប់ចម្រសាេែណំាំ
កំចណើ នការខូ្េខ្នែចោយទរកជនំន់

ការផ្សទុះជំងឺសែវ
ទិននផ្ស ម្រសូវលយេុះ

ចែើមបើបចងកើែម្រកាហវកិអំពើកម្រមិែញរកញាប់ដនេចម្ើយ ម្រែូវអនុវែតតាមជំហានែូេែចៅ៖

 រចំ េជួរចែក ១-៤ នងិជួរជួរឈរ កនុងចព ជាមួយគន ។
 េុេច ើបនទះ ចៅកនុងេចម្រមៀកមុខ្ងារ បនាទ ប់មកេុេច ើ

ចៅកនុងេចម្រមៀករង និង បនាទ បម់កេុេមតងចទៀែ
ច ើក ។ ម្រកាហវកិែបំងនរងច េច ើង។

 ចែើមបើបចងកើែ“កម្រមិែញរកញាប់ដនេចម្ើយ” ចៅេុងែំបងនើមួយៗដែ ានបងាា ញ សូមេុេច ើម្រកា-
ហវកិ បនាទ ប់មកេុេ ចៅកនុងេចម្រមៀកមុខ្ងារ, េុេ ចៅកនុង
េចម្រមៀងរងស្ាកសញ្ា  និងទើបំផុ្សែចម្រជើសយក ពើតារាងដែ ធ្ាកេុ់ះមក  
ចម្រកាម។  ុបស្ាក ចោយេុេច ើច ម្ ះចៅកនុងម្រកាហវកិ នងិ ុប។ 

 ចែើមបើបចងកើែស្ាក“កម្រមិែញរកញាប់ដនេចម្ើយ” ចៅកនុងែំបងដនម្រកាហវកិចនះ សូមេុេច ើម្រកាហវកិ 
បនាទ បម់កេុេ បនទះ ចៅកនុងេចម្រមៀកមុខ្ងារ ចម្រជើសយក បនាទ ប់
មក និងចម្រជើសយក និងវាយ
បញ្ចូ   “កម្រមិែញរកញាប់ដនេចម្ើយ”។

 ចែើមបើបដនាមច ម្ ះមួយចៅកនុងម្រកាហវកិែបំងរបសអ់នក បនាទ ប់មកេុេច ើម្រកាហវកិ បនាទ បម់កេុេ
បនទះ ចៅកនុងេចម្រមៀកមុខ្ងារ បនាទ ប់មកេុេ ចម្រជើសយក

និងវាយបញ្ចូ  ច ម្ ះដែ េង់បាន។

េំនួនេចម្ើយរបសអ់នកេូ រមួ 

“ផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានមកច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និងសុខុ្ា ភ្នព
របសស់ហគមន”៍

 

ជំហានទើ ៣
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ចែើមបើបចងកើែម្រកាហវកិចម្របៀបច្ៀបអំពើកម្រមែិញរកញាប់ដនេចម្ើយ ែូេជា ទិននន័យចែើម
ម្រគ ច្ៀបនរងទិននន័យចៅេុងគចម្រាង សូមចាែ់ដេងទនិនន័យរបសអ់នកចៅកនុងសន្រក
អិេដស  ១) “ផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជាន”ដែ ដេង ចៅកនុងទម្រមង់ សំណួរទើ ១ នងិ 
២) េំនួនេចម្ើយែបនរងផ្ស ប៉ាះ  ន់ើមួយដែ ដេងចោយអនកេូ រមួកនុង VRA
សម្រាប់ទិននន័យចែើមម្រគ និងទនិននយ័ចៅេុងគចម្រាង។

រូបភ្នពដនសន្រកអេិដស 

គម នទរកសម្រាប់ចម្រសាេែណំាំ
កំចណើ នការខូ្េខ្នែចោយទរកជនំន់

ការផ្សទុះជំងឺសែវ
ទិននផ្ស ម្រសូវលយេុះ

“ផ្ស ប៉ាះ  អ់វជិជានច ើការេិញ្ច រមជើវែិ និង
សុខុ្ា ភ្នពរបសស់ហគមន”៍ដែ បានដេង

 

េំនួនេចម្ើយរបសអ់នកេូ រមួ - 
ទិនននយ័ចៅេុងគចម្រាង 

 

េំនួនេចម្ើយរបសអ់នកេូ រមួ - 
ទិនននយ័ចែើមម្រគ 

រូបភ្នពអេិដស ច ើចអម្រកង ់- គំរូដនម្រកាហវកិអពំើកម្រមែិញរកញាប់ដនេចម្ើយ

ជំហានទើ ៤

 

គាំរ ូ្ កាហវកិណខ្ែនិនន ការ្បវត្តកិនៃងលក 

ពិនទុអំពើកម្រមិែ ងាយ
រងចម្រគះ 

រែូវម្របាងំានរយៈចព ដវង
ជាងមុន (+៣សបាត ហ៍) 
ែំណាខូំ្េចោយចម្រគះរាងំសងួែ 
 
ែំណាខូំ្េចោយទរកជំនន់ 
 
ការដម្របម្របួ កា ចវោដនរែូវ  
វសា/រែូវម្របាងំ 

គាំរ ូ្ កាហវកិណខ្ែនិនន ការ្បវត្តិម្នការណ្ប្បួលអាកាសធាត្ ុ
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ចែើមបើបចងកើែម្រកាហវកិចម្របៀបច្ៀបអំពើកម្រមែិញរកញាប់ដនេចម្ើយ សូមអនុវែតជហំាន
ែូេែចៅ៖ 

 រចំ េជួរចែក ១-៤ នងិ ជួរឈរ កនុងចព ជាមួយគន ។
 េុេច ើបនទះ ចៅកនុងេចម្រមៀកមុខ្ងារ និងបនាទ ប់មកេុេច ើ 

ចៅកនុងេចម្រមៀងរង និងេុេមតងចទៀែច ើ
។ ម្រកាហវកិែបំងនរងច េច ើង។

 ចែើមបើបចងកើែ“កម្រមិែញរកញាប់ដនេចម្ើយ”ចៅេុងែំបងនើមួយៗដែ បងាា ញ សូមេុេច ើម្រកាហវកិ
ចនះ េុេបនទះ ចៅកនុងេចម្រមៀកមុខ្ងារ បនាទ ប់មកេុេ ចៅកនុង
េចម្រមៀករងស្ាកសញ្ា  នងិទើបផុំ្សែ ចម្រជើសយក ពើតារាងធ្ាក់េុះ។

 ចែើមបើអនុវែត “ភ្នពញរកញាប់ដនេចម្ើយ” ការោកស្់ាកសញ្ា ច ើម្រកាហវកិែំបង សូមេុេច ើម្រកាហវកិ 
បនាទ បម់កេុេបនទះ ចៅកនុងេចម្រមៀកមុខ្ងារ, ចម្រជើសយក បនាទ បម់ក

និងចម្រជើសយក ចហើយវាយ
បញ្ចូ   “កម្រមិែញរកញាប់ដនេចម្ើយ”។

 ចែើមបើោក់ច ម្ ះ ែូេជា ទនិនន័យចែើមម្រគ និងទនិននយ័ចៅ
េុងគចម្រាង សូមេុេម្រាមខ្នងសាត ចំៅច ើស្ាកសញ្ា កនុង 
ម្រកាហវកិ និងចម្រជើសយក ។ ម្របអបែូ់េខ្នងចម្រកាម
នរងច េច ើង៖ 

េុេច ើ និងបនាទ ប់មកេុេគន្រះ ចៅកនុងម្របអប់សនទនា។ ម្របអប់សនទនា 
ែូេែចៅនរងច េច ើង។

ជំហានទើ ៥

 

គម នទរកសម្រាប់ចម្រសាេែំណា ំ
ចសបៀងច ើងដល្ 
ការផ្សទុះជំងឺសែវ 
ការលយេុះទិននផ្ស ម្រសូវ 
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សូមវាយច ម្ ះ តាមការេង់
បាន ែូេជាទនិននយ័ចែើមម្រគ 
បនាទ បម់ក េុេគន្រះ ។

ចែើមបើែូរច ម្ ះ
អនុវែតតាមែំចណើ រែូេខ្នង

ច ើ បនាទ បម់កេុេគន្រះ ចៅកនុងម្របអប់សនទនា ។

 ចែើមបើបដនាមច ម្ ះចៅកនុងម្រកាហវកិែបំងចម្របៀបច្ៀប សូមេុេច ើម្រកាហវកិចនះ បនាទ បម់កេុេ
បនទះ ចៅកនុងេចម្រមៀកមុខ្ងារ បនាទ ប់មកេុេ សូមចម្រជើសយក

និងវាយបញ្ចូ  ច ម្ ះតាមការេងប់ាន។

 

រូបអិេដស ច ើចអម្រកង ់- គំរូម្រកាហវកិែំបងចម្របៀបច្ៀប អំពើកម្រមែិញរកញាប់ដនេចម្ើយ

 

 

គាំរ ូ្ កាហវកិគ្បៀបគ ៀបការគ្ៃើយត្បនងឹភាពញកឹញាប ់

ទិននផ្ស ម្រសូវលយេុះ 
ការផ្សទុះជមងឺសែវ 
ចសបៀងច ើងដល្ 

គម នទរកចម្រសាេែំណាំ 

ទិននន័យចព េប់គចម្រាង ទិននន័យចគ (ចព ចាប់ចផ្សតើមគចម្រាង) 

កម្រមិែញរកញាប់ដនេចម្ើយែប 
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