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 Think.COOP គ្រតូវបានបដង្កើតដ ើង្ជាម ូឌលុបណ្តុ ុះបណ្តត លដែលងាយគ្រសួលដគ្របើគ្របាស់ និង្អសច់ំណ្តយតិច សគ្រាប់អនកដែលចាបអ់ារមមណ្ច៍ង្ប់ដង្កើត 

ឬចូលរមួដៅកនងុ្សហគមនអ៍ាជីវកមម។ ដដ្ឋយដគ្របើគ្របាសខ់្លឹមសារបដចេកដទសែកគ្រសង្់ដចញពីឯកសារដែលានគ្រសាប់ ែូចជា ឯកសារបណ្តុ ុះបណ្តត លសតីពសីហគមនអ៍ាជីវកមមរបស ់ ILO 

និង្ដដ្ឋយដគ្របើគ្របាស់វិធសីាគ្រសតដរៀនសូគ្រត ដដ្ឋយានការដធវើសកមមភាពជាក់ដសតង្ ែកគ្រសង្ដ់ចញពកីមមវិធីបណ្តុ ុះបណ្តត លសហគ្រាសតាមសហគមន៍ (C-BED) របស់អង្គការអនតរជាតខិាង្ការងារ (ILO) 

Think.COOP  គឺជាម ូឌលុបណ្តុ ុះបណ្តត លរយៈដពល ៤ ដា ង្ ដែលផតល់ពត័៌ានងាយៗអពំីសហគមន៍ អាជីវកមម (Cooperative)។ 

 

ដៅចុង្វគគបណ្តុ ុះបណ្តត លរយៈដពលមយួនងៃដនុះ  អនកចូលរមួនងឹ្៖ 

 យល់ពអីវីដៅដែលដៅថាសហគមន៍អាជីវកមម (គុណ្តនមល និង្ដាលការណ្៍ ភាពខ្ុសដបលកាន ពអីង្គការ និង្សហគ្រាសដផេង្ដទៀត ។ល។) 

 ដសវង្យលព់ីអតថគ្របដោជន៍ និង្បញ្ញា គ្របឈមជាក់លាក់ ពាក់ពន័ធជាមួយនឹង្គំរសូហគមនអ៍ាជីវកមម ដធៀបជាមួយនងឹ្សហគ្រាស ឬអង្គការដែលដធវើសកមមភាពដសែាកចិេគ្របដេទដផេង្ដទៀត នងិ្ 

 អាចដធវើការសដគ្រមចចិតតដដ្ឋយដផែកដៅតាមពត័៌ានគ្រតមឹគ្រតូវដដ្ឋយខ្លនួឯង្ ថាដតើសហគមន៍អាជីវកមមជាជដគ្រមើសសមគ្រសបសគ្រាប់អាជីវកមមរបស់ខ្លនួដែរឬដទ។ 

 

ដែើមបីដសវង្យលប់ដនថមដទៀតអំពីការងាររបស់ ILO ពាក់ពន័ធជាមួយនឹង្សហគមន៍កសកិមម សូមចូល ដមើល www.ilo.org/coop ឬ ដផាើរអុីដមលដៅកាន៖់ 

coop@ilo.org ។ 

 

ដែើមបីដសវង្យល់រិធីសាគ្រសតដរៀនសូគ្រតដបបមិតតអប់រមំិតតដដ្ឋយានអនុវតតសកមមភាពជាក់ដសតង្របស់ ILO សូមចលូដមើល www.cb-tools.org ។ 
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ាតិកា 

 

 សារដៅដៅកាន់គ្រកមុអនកចូលរួម ៥ 

 ដធវើដៅតាមសញ្ញា  ៦ 

 ចាប់ដផតើម ៧ 

 ែំដណ្ើរការននការដរៀនសូគ្រត ៨ 

 វគគទី១៖ ទំនាកទ់ំនង្លែ នងិ្មុខ្របរចិញ្េមឹជីវិត ៩ 

 សកមមភាព ១ក. ចាប់ដផតើមសាគ ល់ាន ដៅវិញដៅមក ១០ 

 សកមមភាព ១ខ្. សារៈសំខាន់ននទំនាក់ទនំង្ ១២ 

 វគគទី ២៖ ទនំាកទ់ំនង្តាមដខ្េដែក នងិ្តាមដខ្េឈរ ១៤ 

 សកមមភាព ២ក. ការកំណ្ត់ពសីកមមភាពតាមដខ្េឈរ នងិ្ដខ្េដែក ១៤ 

 សកមមភាព ២ខ្. រួបរួមាន ដយើង្ឈរ ដបកបាក់ាន ដយើង្ែលួ ១៦ 

 វគគទី ៣៖ សកមមភាពរួមាន ដែលអនកគ្រតូវដធវើ ១៨ 

 សកមមភាព ៣ក. ឱកាសដធវើសកមមភាពជាគ្រកមុ ១៨ 

 សកមមភាព ៣ខ្. ជួយខ្លនួឯង្ ជយួអនកែនទ ២១ 

 វគគទី ៤៖ ការដគ្រជើសដរើសរចនាសមពន័ធសគ្រាប់អាជីវកមម ២៥ 

 សកមមភាព ៤ក. កតាត ដែលគ្រតូវយកមកដធវើការពិចារណ្តដៅដពលដគ្រជើសដរើសរចនាសមព័នធអាជីវកមម ២៦ 

 សកមមភាព ៤ខ្. ដាលការណ្៍របសស់ហគមន៍អាជីវកមម ៣២ 

 វគគទី ៥៖ ដធវើអាជីវកមមរមួាន  ៣៧ 

 សកមមភាព ៥ក. គ្របដេទសហគមន៍អាជីវកមម និង្គ្របដេទដសវា ៣៧ 

 សកមមភាព ៥ខ្. គុណ្សមបតតិ នងិ្គណុ្វិបតតិននសហគមន៍អាជីវកមម ៤២ 
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សារដៅដៅកាន់គ្រកុមអនកចូលរួម 

 

 

ម ូឌុល Think.COOP ដនុះ គ្រតូវបានដរៀបចំដ ើង្ សគ្រាប់មនុសេែចូអនកដែលចាប់អារមមណ្ច៍ង្ច់ូលរួម កនងុ្សហគមន៍អាជីវកមមអវីមួយ ឬចាប់ដផតើមសហគមន៍អាជីវកមមងម។ី 
កនុង្វគគតគ្រមង្់ទសិរយៈដពល ៤ ដា ង្ដនុះ អនកនឹង្ដធវើការវិភាគថាដតើទំនាកទ់ំង្ នងិ្ការសហការជួយាន ដៅវិញដៅមក អាចជយួអនកអវខី្លុះ កនងុ្ការទទួលបានឱកាសដលើកកមពសជ់ីវភាពរបស់អនក ដសវង្យលព់ីមលូដ្ឋា នគ្រគឹុះ
ននអាជីវកមមដែលដធវើដ ើង្ដដ្ឋយសហគមនអ៍ាជីវកមម និង្យល់ពលីកខខ្ណ្ឌ ដែើមបីឲ្យសហគមន៍អាជីវកមម ជយួអនកកនុង្ការដធវើអាជីវកមម ឬការងាររបស់អនក ឲ្យកានដ់តគ្របដសើរជាង្មនុ។ ដៅចងុ្បញ្េប់ននវគគតគ្រមង្ទ់ិសដនុះ 
អនកនឹង្អាចដធវើការសដគ្រមចចិតតបានកាន់ដតលែ ថាដតើគំរសូហគមន៍អាជីវកមម ជាគំរសូមគ្រសប សគ្រាបអ់ាជីវកមមរបសអ់នកដែរឬដទ។ 

 
ការបណ្តុ ុះបណ្តត លដបបដនុះ គខឺ្ុសពីរដបៀបផតល់ការអប់រំ ដែលអនកធ្លល ប់ទទួលបានកនលង្មក។ វគគបណ្តុ ុះបណ្តត លដនុះពុំានគ្រគូ អនកបណ្តុ ុះបណ្តត ល ឬអនកជំនាញចាជំួយអនក ដនាុះដ ើយ។ ផទុយដៅវិញ 

អនកនឹង្ដធវើការរួមាន ជាគ្រកមុ ដៅតាមការដណ្នាំងាយៗជាជហំានៗសគ្រាបក់ារពិភាកា នងិ្សកមមភាព ែូចានកនុង្ដសៀវដៅជំនួយសាម រតីសគ្រាប់ការបណ្តុ ុះបណ្តត លដែលអនកបានទទួល។ ដដ្ឋយសារដតពុំានអនកែឹកនាំគ្រកមុ 
សាជកិគ្រកុមទងំ្អស់គួរឆ្លល ស់ដវនាន អានពត័៌ាន និង្ការដណ្នាំនានាឲ្យបានឮៗដៅកាន់សាជកិគ្រកមុ ដហើយសាជិកគ្រកមុទងំ្អស់គ្រតូវដចកដវនាន ដផទៀង្ផ្ទទ ត់ដពលដវលា។  តាមរយៈការបណ្តុ ុះបណ្តត លដបបងមីដបបដនុះ 
ដយើង្នឹង្ដរៀនសូគ្រតពីាន ដៅវិញដៅមក តាមរយៈការដចករំដលកគនំតិនងិ្ការយល់ដ ើញ ជនំាញ ចំដណ្ុះែឹង្ នងិ្បទពិដសាធន៍។ ដែើមបឲី្យការបណ្តុ ុះបណ្តត លដបបដនុះអាចែដំណ្ើរការដៅរលូន សាជកិគ្រកមុទងំ្អស់
គ្រតូវចូលរួមឲ្យបានសកមម ដៅកនងុ្គ្រគប់ការពភិាកាទងំ្អស់។ 

 
 មុន និង្ដគ្រកាយវគគបណ្តុ ុះបណ្តត លដនុះ អនកគ្រតូវបំដពញការអដង្កតមយួ ដែើមបឲី្យដយើង្ខ្ាុំអាចយលព់លីទធផលននវគគបណ្តុ ុះបណ្តត លដនុះ។ ពត័៌ានដនុះនឹង្រកាទកុជាពត័៌ានសងំាត់ ដហើយនងឹ្គ្រតូវយកដៅដគ្របើ
គ្របាស់ ដែើមបីដកលអំឯកសារបណ្តុ ុះបណ្តត ល កែ៏ូចជាការដរៀបចំវគគបណ្តុ ុះបណ្តត លដៅដពលអនាគត។ ពត័៌ានដនុះក៏ានគ្របដោជន៍ សគ្រាបក់ំណ្ត់រកវគគបណ្តុ ុះបណ្តត លដផេង្ដទៀតអពំីសហគមន៍អាជីវកមម សគ្រាបអ់នកចូល
រួមជាបនតបនាទ បផ់ង្ដែរ។ ៣ ៦ ឬ ១២ ដខ្ បនាទ ប់ពីវគគបណ្តុ ុះបណ្តត លដនុះ សកិាខ កាមមយួចនំួនអាចនឹង្គ្រតូវបានទកទ់ង្ឲ្យជួយបំដពញការអដង្កតមយួដទៀត ដែើមបឲី្យដយើង្ខ្ាុំអាចដសវង្យល់ពីដផនការសកមមភាពរបសអ់នក។ 

 

 

ខ្ាុំមិនគ្របាកែដសាុះថាដតើសហគមន៍អាជីវកមមគឺជាអវី។ ដតាុះដយើង្នំាាន ដៅ

ចូលរួមកនុង្វគគបណ្តុ ុះបណ្តត ល Think.COOP។ 
ដហើយបនាទ ប់មកដធវើការសដគ្រមចចិតត។ 

 

ខ្ាុំធ្លល ប់ឮថាសហគមន៍កសិកមមអាចជួយ 
ឲ្យអាជីវកមមរបស់ដយើង្កាន់ដតរើកចដគ្រមើនបដនថមដទៀត។ ដតើអនកគិតថាដយើង្គួរចូលរួម

ជាមួយសហគមន៍កសិកមមដែរឬដទ? 
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ដមើលតាមសញ្ញា  
 

ដសៀវដៅជំនួយសាម រតីសគ្រាប់ការបណ្តុ ុះបណ្តត លដនុះផតល់នូវការដណ្នាំដែលងាយគ្រសួលដធវើតាម ដហើយ 
ក៏ានបងាា ញរយៈដពលសគ្រាបជ់ំហាននមីួយៗផង្ដែរ៖  

 

 
ចាបដ់ផតើមវគគបណ្តុ ុះបណ្តត ល 
 

មុនដពលអនកចាប់ដផតើមវគគបណ្តុ ុះបណ្តត លដនុះ សមូអនុវតតដៅតាមជហំានងាយៗែចូខាង្ដគ្រកាម ដែើមបីដរៀបចខំ្លួន៖ 

 បំដពញការអដង្កតមនុវគគបណ្តុ ុះបណ្តត ល។ សមូសួរដៅអនកដរៀបចំកមមវិធី គ្របសិនដបើអនកពុបំានទទលួទគ្រមង្អ់ដង្កតដនុះ ឬមិនទន់បានបំដពញទគ្រមង្់អដង្កតដនុះដៅដ ើយ។ 

 ដបង្ដចកអនកចលូរួមជាគ្រកុមតូចៗ ដដ្ឋយកនុង្មួយគ្រកុមានាន ពី ៥ ដៅ ៧ នាក។់ អនកដរៀបចកំមមវិធនីឹង្ដណ្នាំអនកអំពីរដបៀបដបង្ដចកជាគ្រកមុ។ 

 ដៅដពលចាប់ដផតើមវគគបណ្តុ ុះបណ្តត លដនុះ សមូដគ្រជើសដរើសសាជកិគ្រកមុាន ក់ឲ្យសម័គ្រគចិតតដធវើជា “អនកអានព័ត៌ានឲ្យសាជកិគ្រកមុសាត ប់”។ តនួាទីរបស់ “អនកអានពត័៌ានឲ្យសាជកិគ្រកមុសាត ប់” ដនុះ 
គឺគ្រតូវអានព័ត៌ាន និង្ការដណ្នាំអពំីការដធវើសកមមភាពឲ្យបានឮៗែលស់ាជកិគ្រកមុ។ សាជិកគ្រកុមដែលដចុះអាននងិ្ដចុះអកេរកគ្រមិតមូលដ្ឋា ន សុទធដតអាចដធវើជា 

“អនកអានពត័៌ានឲ្យសាជកិគ្រកមុសាត ប”់ បាន ដហើយអនកគួរដបង្ដចកតនួាទីដនុះែល់គ្រគបស់ាជិកគ្រកុមទងំ្អស់ ដៅកនុង្កំ ងុ្វគគបណ្តុ ុះបណ្តត លដនុះ។ 

 

រាល់សាជកិគ្រកមុទងំ្អស់គ្រតូវជួយពនិិតយតាមដ្ឋនដពលដវលា ប ុដនតសគ្រាប់វគគនីមយួៗ គួរដគ្រជើសដរើស សាជកិគ្រកុមាន ក់ឲ្យរំឭកែល់គ្រកុមទំង្មូល ដៅដពលអស់ដពលសគ្រាប់សកមមភាពណ្តមួយ។  
អនកមិនចាំបាចគ់្រតូវដតដារពដៅតាមដពលដវលា ដែលបងាា ញជាឧទហរណ៍្ដៅកនុង្ឯកសារដនុះដ ើយ ប ុដនតអនកគ្រតូវដចុះគ្រគប់គ្រគង្ដពលដវលាដដ្ឋយខ្លនួឯង្ សគ្រាប់វគគបណ្តុ ុះបណ្តត លទងំ្មូល។ គ្របសនិដបើសកមមភាពមយួ
គ្រតូវការដពលយូរជាង្រយៈដពលដែលបងាា ញជាឧទហរណ៍្ដៅកនុង្ឯកសារដនុះ សមូពាោមសនេំដពលពីសកមមភាពដផេង្ដទៀត ដែើមបីឲ្យអនកានដពលគ្រគប់គ្រាន់សគ្រាប់វគគបណ្តុ ុះបណ្តត លទងំ្មូល។ 

 

 សាជកិគ្រកមុទងំ្អស់នងឹ្ទទួលបានដសៀវដៅជនំួយសាម រតសីគ្រាប់ការបណ្តុ ុះបណ្តត លែចូាន ។ ដៅកនុង្ដសៀវដៅជំនយួសាម រតីដនុះ ានលំហាត់ដែលគ្រតូវដធវើដរៀង្ៗខ្លនួ 
ដហើយក៏ានលំហាត់ដែលគ្រតូវដធវើជាគ្រកុមផង្ ដែរ។ 

 

  

សញ្ញា  នងិ្អតថនយ័របសវ់ា 

សញ្ញា ដនុះបងាា ញថា ានដពលសគ្រាបប់ញ្េបស់កមមភាពដនុះ 

សញ្ញា ដនុះបងាា ញពពីត័ា៌នសាវតារ ដែលគ្រតវូអានឲ្យសាជកិគ្រកមុសាត ប ់

សញ្ញា ដនុះបងាា ញថា ែលដ់ពលគ្រតវូពភិាកាគ្រកមុ 

សញ្ញា ដនុះបងាា ញថាសកមមភាពគ្រតវូចាបដ់ផតើមដ ើង្ នងិ្គ្រតវូអានការដណ្នំាជាជហំានៗ 
ឲ្យបានឮៗែលស់ាជកិគ្រកមុ នងិ្អនវុតតដៅតាមការដណ្នំាជាជហំានៗដនុះ 
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ែដំណ្ើរការននការដរៀនសគូ្រត 

 

 
 

  

វគគ រយៈដពល 

ទនំាកទ់នំង្លែ  
នងិ្មខុ្របរចញិ្េមឹជវិតិ 

ទនំាកទ់នំង្តាមដខ្េដែក នងិ្តាម
ដខ្េឈរ 

ភាពចាបំាច់ដែើមបដីធវើសកមមភាពរមួាន  

ដគ្រជើសដរើសរចនា 
សមពន័ធអាជវីកមម 

ដធវើអាជវីកមម 
រមួាន  

  ៤៥ 
    នាទ ី

  ៤៥ 
    នាទ ី

  ៦០ 
    នាទ ី

  ៦០ 
    នាទ ី

  ៦០ 
    នាទ ី
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វគគទី ១៖ 
ទំនាក់ទំនង្លែ និង្មុខ្របរចិញ្េឹមជីវិត 

 
 

 

 

 
ព័ត៌ានសដង្ខបអំពីវគគដនុះ 

 
 ដយើង្ដធវើទនំាកទ់នំង្ជាមួយមនសុេជុំវិញខ្លួនដយើង្ ជាដរៀង្រាល់នងៃ។ មិនថាដយើង្គ្របកបមុខ្របរអវសីគ្រាបច់ិញ្េឹមជីវិត ឬានបណំ្ង្ចង្់ដធវើអវីដនាុះដទ ដយើង្ដតង្ដតដធវើការងារ និង្ទនំាកទ់ំនង្
ជាមួយនឹង្អនកដៅជុំវិញខ្លួនដយើង្ជានចិេ។ ដៅកនុង្វគគដនុះ ដយើង្នងឹ្សាគ លា់ន ដៅវិញដៅមក ដសវង្យលព់ីដបបដផនននវគគបណ្តុ ុះបណ្តត លដនុះ 

និង្យល់កាន់ដតចាសអ់ពំីសារៈសំខាន់ននការបដង្កើតទំនាកទ់នំង្ឲ្យបានលែ។ ដាលដៅរបស់ដយើង្ គឺដរៀនសូគ្រតពីាន ដៅវិញដៅមក ខ្ណ្ៈដពលដែលដយើង្បំដពញសកមមភាពដៅកនុង្វគគនីមួយៗននវគគទំង្ ៦ 
ដៅកនុង្ការបណ្តុ ុះបណ្តត លដនុះ។ វគគបណ្តុ ុះបណ្តត លដនុះពុំានគ្រគូដ ើយ ែូដចេុះដយើង្គួរជួយាន ដៅវិញដៅមក តាមរយៈការដចករំដលកគំនតិ នងិ្បទពិដសាធន៍របស់ដយើង្ កែ៏ូចជាសួរសំណួ្រដៅកានគ់្រកុម 
គ្របសិនដបើដយើង្មិនយលព់ីខ្លមឹសារ ឬសកមមភាពមយួណ្តដនាុះ។ ការដរៀនសូគ្រតជាមួយាន  គជឺាទគ្រមង្ម់ួយននការសហការាន  ដដ្ឋយអនកចូលរួមគ្រតូវដធវើការរួមាន  ដែើមបីទទួលបានការដរៀនសូគ្រតសគ្រាប់ខ្លនួឯង្ផង្ និង្ជួយឲ្យ
អនកដផេង្ដទៀតដរៀនសូគ្រតឲ្យបានដគ្រចើនបផំុតផង្។ ទនំាកទ់ំនង្ដែលផតលឱ់កាសដរៀនសូគ្រត និង្រើកចដគ្រមើនរួមាន  នងឹ្ដធវើឲ្យដយើង្កាន់ដតដពញចតិតនងឹ្ខ្លនួឯង្។ 

 

 

  

៤៥ នាទ ី
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សកមមភាព ១ក. សាគ លា់ន ដៅវញិដៅមក 

 

 

 

 
ដៅកនុង្សកមមភាពដនុះ ដយើង្នងឹ្ចាប់ដផតើមសាគ ល់ាន ដៅវិញដៅមក ដែលជាជំហានទមីួយសគ្រាបក់សាង្ទំនាក់ទនំង្ឲ្យបានលែ។ ែបំូង្ ដយើង្គ្រតូវអានគ្រគប់ការដណ្នាំទងំ្អសស់ិន មនុនងឹ្ចាប់ដផតើមដធវើ

សកមមភាពទី ១។ ដៅដពលដែលអស់ដពលសគ្រាប់ជំហាននីមួយៗ អនកអានពត័៌ានសគ្រាបស់ាជកិគ្រកុម គ្រតូវគ្របាប់ដៅសាជកិគ្រកុមថា ពួកដគអាចបនតដៅជំហានមួយដទៀត រហូតែល់ដយើង្បញ្េប់សកមមភាពទំង្មូល។ 

 
ជំហាន 

 

១.  គូររង្វង្់ជាកាំរដទុះ ដដ្ឋយសរដសរដ ម្ ុះអនកដៅចកំណ្តត ល។ 

២.  សរដសរដ ម្ ុះអនក និង្មខុ្របរចញិ្េឹមជីវិតរបស់អនក។ 

៣.  សូមគតិរកមនសុេឲ្យបាន ៥ នាក់ដែលសខំាន់សគ្រាប់ការងាររបស់អនក 
អាជីវកមមរបសអ់នក ឬសគ្រាប់អវ ី
      ដែលអនកកពំងុ្ដធវើបចេុបបនន 
ដែលជាសកមមភាពរកចំណូ្លចញិ្េឹមជីវិតគ្រគសួាររបសអ់នក។ មនុសេទងំ្ដនុះ គ ឺ  

      ជាមនុសេដែល “ផតលក់ារាំគ្រទែល់អនក” ឬដែលាន 

“ទំនាកទ់ំនង្លែ” ជាមួយអនក។ ទំនាក់ទនំង្ានន័យ 
      ថាមនុសេ ២ ឬដគ្រចើននាកា់នទំនាក់ទនំង្ជាមយួាន  ឬជាការានទំនាកទ់ំនង្ដៅវិញដៅមកជាមួយាន ។ 

៤. គូររូបកាំដចញពីដផនកកណ្តត លននរង្វង្់ដនុះ សគ្រាបត់ណំ្តង្ឲ្យមនុសេាន ក់ៗដែលជាមនុសេសំខាន់   សគ្រាបអ់នក។ 

៥.  ដយើង្នឹង្ដណ្នាខំ្លួនឯង្ ក៏ែចូជាបងាា ញពីរបូដែលដយើង្បានគូរ។ 

 

 

 

 

សមូគរូរបូអនកដៅទដីនុះ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១៥ នាទ ី
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សកមមភាព ១ខ្. សារៈសខំានដ់ៅវញិដៅមក 

 

 

 

 

 
ែូចដែលអនកបានដមើលដ ើញ ដៅ

កនុង្រូបដែលដយើង្បានគូរ ដយើង្គ្រតូវការមនសុេដផេង្
ដទៀត ដែើមបជីួយឲ្យដយើង្សដគ្រមចលទធផលនន 
ការងារគ្រគប់ដបបោ ង្ដែលដយើង្កំពងុ្ដតដធវើ។ 
កង្់រដទុះដនុះគ្រតូវការកាជំាដគ្រចើនដែើមបីជាប់ាំ ដហើយ 

កង្់រដទុះដនុះគជឺាអវីដែលជួយឲ្យដយើង្សដគ្រមចដជាគជ័យននគនំិតផតួចដផតើមរបស់ដយើង្។ ដយើង្គ្រតូវការការសហការពីមនសុេជាដគ្រចើននាកដ់ែើមបឲី្យគនំិតផតួចដផតើមរបស់ដយើង្ទទួលបានដជាគជ័យ។ 

ទំនាកទ់នំង្លែជួយឲ្យដយើង្កាន់ដតសបាយចិតត ានសុខ្ភាពកាន់ដតលែ នងិ្ដធវើឲ្យដយើង្ងាយគ្រសលួសដគ្រមចការងាររបសដ់យើង្។ បដនថមពីដលើជនំាញនានា ការសហការាន  និង្ ទនំាក់ទនំង្ដែលដយើង្ាន
ជាមួយមិតតរមួការងាររបស់ដយើង្ មិតតេកតិរបស់ដយើង្ នងិ្សហគមន៍ដែលជាកដនលង្ដធវើការ នងិ្កដនលង្រស់ដៅរបស់ដយើង្ ផតល់ឲ្យដយើង្នូវមដធាបាយ ដែើមបីសដគ្រមចដាលដៅរបស់ដយើង្។ 

ទំនាកទ់នំង្ផតលន់ូវអតថន័យ នងិ្ភាពសមបូរដបបែលក់ារងារ និង្ជីវិតរបសដ់យើង្។ ជាដរឿយៗ ទនំាក់ទនំង្គឺជាគនលឹុះសគ្រាប់ដដ្ឋុះគ្រសាយបញ្ញា អវីមយួ ដធវើឲ្យដយើង្ដ ើញឱកាសងមីៗ  
និង្ជួយឲ្យដយើង្ដធវើការងាររបស់ដយើង្គ្របកបដដ្ឋយដជាគជ័យ។ 
បញ្ញា ដ្សតសក៏អាចកាតប់នថយផង្ដែរ 
ដៅដពលដែលដយើង្ានមនុសេទុកចិតត 
និង្ានមិតតចាជំួយាំគ្រទ ដៅកនុង្ជីវិតរបស់ដយើង្។  

៣០ នាទ ី

 

ជាការពិត ឥ ូវដនុះដយើង្នឹង្ដៅដមើលផ្ទទ ំង្សមៃួតែំ ូង្ដៅខាង្ដគ្រៅទំង្អស់ាន ។ ខ្ាុំានបញ្ញា ខ្លុះពាក់ព័នធជាមួយនិង្ការសមៃួត
ែំ ូង្មី។ ដតើអនកអាចជួយខ្ាុំរកដមើលកដនលង្ដែលខ្ាុំ

ដធវើមិនបានគ្រតឹមគ្រតូវដែរឬដទ? 

អតថគ្របដោជនន៍នការសហការណ្ា៍ន  នងិ្ការានទនំាកទ់នំង្ាំគ្រទាន ដៅវញិដៅមក 

ឱកាស 
ដបើកចហំរ 

ផតល់លទធភាពដអាយដយើង្ដធវើសកមមភាព
សគ្រាបច់ាបយ់ក 
ឱកាសទំង្ដនុះ 

សដគ្រមចបានលទធផលដែលផតលគ់្របដោ
ជនដ៍អាយាន ដៅវិញដៅមក ការសហការណ្+៍ទនំាកទ់នំង្ាំគ្រទដៅវញិដៅមកកនងុ្កគ្រមតិខ្ពស ់
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ជាមួយទំនាក់ទនំង្លែដែលានការាំគ្រទាន ដៅវិញដៅមក មនុសេានលទធភាពដធវើឲ្យានផ្ទល ស់បតូរពតិគ្របាកែ។ វាមិនានន័យអវីដនាុះដទ 
ដែលគ្រាន់ដតបដង្កើតទំនាក់ទនំង្ដែើមបីឲ្យអនកែនទដទៀតដធវើការងារឲ្យអនកដនាុះ។ ទនំាកទ់ំនង្ដបបដនុះពុំានគ្របសទិធភាពដ ើយ ដដ្ឋយសារដតអនកែនទដទៀតមិនអារមមណ្៍ថា គ្រតូវបានដគដគ្របើ។ ដយើង្បដង្កើតទនំាកទ់ំនង្ 
ដដ្ឋយសារដតដយើង្ចូលចិតតអនកណ្តាន កអ់សព់ីែងួ្ចតិត ដដ្ឋយសារដតដយើង្ានអវមីួយសគ្រាប់ផតលឲ់្យពកួដគ នងិ្ដដ្ឋយសារដតដយើង្ានដាលដៅរមួាន ។ 

 
ឥ ូវដនុះ ដយើង្នងឹ្ពិនតិយដមើលមតង្ដទៀតដៅដលើគំនូរដែលដយើង្បានគូរខាង្ដលើដនុះ។ ដយើង្នឹង្ដគ្រជើសដរើសទំនាកទ់ំនង្មួយ ដែើមបីដ ើង្ដចករំដលកែល់គ្រកុមទំង្មូលពីមលូដហតដុែលទនំាកទ់ំនង្ដនុះាន

សារៈសំខានស់គ្រាបម់ុខ្របរចិញ្េមឹជីវិតរបសព់កួដយើង្។ 

 

ទំនាកទ់នំង្ដែលានសារៈសំខាន់៖ ទនំាកទ់ំនង្របស់ខ្ាុជំាមួយ ________________________________ 

 

ទំនាកទ់នំង្ដនុះានសារៈសំខាន់ដដ្ឋយសារដត ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ពុំានអនកណ្តាន ក់ដចុះគ្រគប់ដរឿង្ដនាុះដទ ប ុដនតានអនកដែលដចុះែងឹ្អវីមួយ។ ដយើង្គ្រតូវដរៀនដធវើការងារជាមួយាន  និង្សហការាន សដគ្រមចដាលដៅរួមរបស់ដយើង្ ដែើមបីផតល់គ្របដោជនែ៍ល់ាន ដៅវិញដៅមក។ 
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វគគទី ២៖ ទំនាក់ទំនង្តាមដខ្េដែក និង្ដខ្េឈរ 
 

 

 
ព័តា៌នសដង្ខបអពំវីគគដនុះ 

 
គ្រគប់ទនំាកទ់ំនង្ទងំ្អស់ សទុធដតានលកខណ្ៈខ្សុដបលកពាីន  ប ុដនតទំនាក់ទនំង្ណ្តក៏ានសារៈសំខានដ់ែរ។ សកមមភាព ២ក ជួយឲ្យដយើង្យលព់ីភាពខ្សុដបលកាន រវាង្ទនំាកទ់ំនង្

តាមដខ្េដែក នងិ្តាមដខ្េឈរ។ កនងុ្សកមមភាព ២គ ដយើង្នឹង្ពនិិតយដមើលសារៈសំខានន់នទំនាកទ់ំនង្តាមដខ្េដែក កនងុ្ការរការបរចិញ្េមឹជីវិតរបស់ដយើង្ឲ្យដៅគង្់វង្េ និង្រឹតដតលែគ្របដសើរ
បដនថមដទៀត។ ែបំូង្ ដយើង្គ្រតូវអានតាមការដណ្នាំសនិ មុននងឹ្ចាប់ដផតើមដធវើសកមមភាពដនុះ។ 

 

 

សកមមភាព ២ក. កណំ្តព់ទីនំាក់ទនំង្តាមដខ្េឈរ និង្ដខ្េដែក 

 

 

 

 

 

ទំនាកទ់នំង្តាមដខ្េឈរសំដៅដលើទំនាកទ់ំនង្រវាង្អនកដែលបំដពញមុខ្ងារដផេង្ៗាន ។ ឧទហរណ៍្ដែលបងាា ញពីទនំាក់ទនំង្តាមនខ្េឈរ កនុង្ជីវិតផ្ទទ ល់ខ្លនួរបសដ់យើង្ គឺជាទំនាកទ់នំង្រវាង្ឪពកុ 
ាត យនងិ្កនូ។ ដដ្ឋយដ កដៅកដនលង្ដធវើការវិញ ទំនាកទ់ំនង្តាមដខ្េឈរ គឺជាទំនាកទ់ំនង្រវាង្និដោជក និង្និដោជតិ។ ទំនាក់ទនំង្តាមដខ្េដែកសំដៅដៅដលើទនំាកទ់ំនង្រវាង្មនុសេដែលបំដពញមខុ្ងារែចូាន ។ 
ដៅកនុង្គ្រគួសារ វាអាចជាទំនាកទ់ំនង្រវាង្បង្បែនូគ្របសុនិង្បង្បែនូគ្រសី។ កនងុ្គ្រគួសារដៅអាសុី ក៏អាចានទំនាក់ទនំង្តាមនខ្េឈររវាង្កូនបង្ និង្កូនបែនូដែរ។ ខ្ណ្ៈដពលដែលទំនាកទ់ំនង្

តាមដខ្េឈរជាទំនាក់ទនំង្ដបបឋានានុគ្រកម (ទំនាកទ់នំង្ដៅដលើ ដៅដគ្រកាម) ទំនាក់ទនំង្តាមដខ្េដែក គឺជាទំនាកទ់ំនង្ដែលានការសហការាន រវាង្អនកដែលានតួនាទី នងិ្អំណ្តចសង្គមដសមើាន ។ 

 

 

៤៥ នាទ ី

 

១៥ នាទ ី

 

ឧទហរណ្៍ដែលបងាា ញអពំទីនំាកទ់នំង្តាមដខ្េដែក នងិ្ដខ្េឈរ 

   ាត យ/ឪពកុ 

កនូ 

អនកទញិ 

អនកផគតផ់គង្ស់ាា រ 

ទនំាកទ់ំនង្តាមដខ្េដែក 

ទនំាកទ់ំនង្ 
តាមដខ្េឈរ 

ទនំាកទ់ំនង្ 
តាមដខ្េដែក 

ទនំាកទ់ំនង្ 
តាមដខ្េឈរ 

បង្បែនូគ្របសុ បង្បែនូគ្រស ី

ទនំាកទ់ំនង្ 
តាមដខ្េឈរ 
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ជំហាន 
 

១.  ខាង្ដគ្រកាមដនុះគឺជាបញ្ជីដែលបងាា ញអពំីទនំាកទ់ំនង្ ដៅខាង្ដគ្រៅទនំាកទ់ំនង្គ្រគួសារ។ បនាទ បព់ីានការ 
      អានទំនាកទ់នំង្នីមយួៗរួច ដយើង្នឹង្ដធវើការពិភាកាាន  ថាដតើទំនាកទ់នំង្ដនុះជាទំនាកទ់នំង្តាមដខ្េដែក  
      ឬដខ្េឈរ។ ដៅដពលដយើង្ឯកភាពាន ដៅដលើចដមលើយដហើយ ដយើង្នងឹ្ផ្ទត់ពណ្៍គ្រតង្់រង្វង្ស់គ្រាបច់ដមលើយ 
      នីមួយៗ។ 

 

 
ទំនាកទ់នំង្ ទំនាកទ់នំង្តាមដខ្េដែក ទំនាកទ់នំង្តាមដខ្េឈរ 

កសិករដែលលក់កសិផលរបសខ់្លួនដៅឲ្យឈមួញ   
អនកដធវើការជួយាន ដៅវិញដៅមក   
ាេ ស់ហាង្ពិដគ្រាុះដោបល់ជាមួយមិតតេកតអិំពបីដចេកវិទាងមមីយួ   
អនកលកជ់ីគមីី នងិ្កសិករ   
អនកលក់គ្រតីដែលបដង្កើតគ្រកុមសនេំ នងិ្គ្រកមុឥណ្ទនដគ្រៅផលូវការ   
អនកលកខ់្េីឥវា៉ា នព់ីអនកលក់ាន ក់ដទៀត   
អនកជិតខាង្ជួយាន ែំដ ើង្អណ្តូ ង្សនប់សគ្រាប់សហគមន៍   
កមមករសំណ្ង្់ និង្អនកដ  ការ   

ចដមលើយានដៅដលើទំព័រ ____  

 

១.  ដយើង្នឹង្បងាា ញឧទហរណ្៍មួយអំពទីំនាក់ទនំង្តាមដខ្េឈរ និង្ដខ្េដែកដផែកដៅតាមបទពិដសាធន៍របស ់
      ដយើង្ ឬដៅតាមអវីដែលដយើង្បានសដង្កតដ ើញដៅកដនលង្ដធវើការ ឬកនងុ្សហគមន៍របស់ដយើង្។ 

 
ទំនាកទ់នំង្តាមដខ្េឈរ៖ 

 
ទំនាកទ់នំង្តាមដខ្េដែក៖ 

សកមមភាព ២ខ្.  របួរមួាន ដយើង្ឈរ ដបកបាកា់ន ដយើង្ែលួ1 

 

 

 

 

 

 
ការសហការាន តាមដខ្េដែក ក៏អាចជយួកសាង្នូវមូលដ្ឋា នគ្រគឹុះសគ្រាបប់ដង្កើតទំនាកទ់ំនង្តាមដខ្េឈរដបបឈនុះៗផង្ដែរ។ ឧទហរណ្ ៍ ដៅដពលដែលកមមករដធវើការងាររួមាន ជាគ្រកុម នងិ្សហការាន

ដែើមបីផតលគ់្របដោជន៍ឲ្យាន ដៅវិញដៅមក ពកួដគអាចទមទរលកខខ្ណ្ឌ ការងារបានកាន់ដតលែគ្របដសើរ។ គ្រសដែៀង្ាន ដនុះដែរ ដៅដពលដែលកសកិរដធវើការងារជាគ្រកុម ដយើង្នងឹ្ានឱកាសកាន់ដតដគ្រចើន កនុង្
ការទទលួបានតនមលកាន់ដតខ្ពសស់គ្រាបក់សផិលរបស់ដយើង្។ ដៅដពលដែលាន ក់ៗ រួបរួមាន  ដយើង្នឹង្កាន់ដតានកាល ំង្ខាល ងំ្ នងិ្អាចសដគ្រមចកិចេការ ដែលជាធមមតា ដយើង្មនិអាចដធវើដតាន កឯ់ង្បាន ែូដចនុះ 
ដយើង្នងឹ្អាចសដគ្រមចសមិទធផលកាន់ដតដគ្រចើនជាង្មនុបដនថមដទៀត។ 

 

                                                           
1 លំហាត់ដនុះែកគ្រសង្់ដចញពីឯកសារបណ្តុ ុះបណ្តត លសតីពី “ការពគ្រង្ឹង្ភាពជាអនកែឹកនារំបស់គ្រកុមកសិករ និង្សហគមន៍កសិកមម” ដរៀបចំដ ើង្ដដ្ឋយនាយកដ្ឋា នទីផារកសិកមម និង្សហគមន៍កសិកមមរបស់គ្របដទសប ូតាន និង្បដង្កើតដ ើង្ដដ្ឋយវិទាសាថ នសិកាអំពី

ការគ្រគប់គ្រគង្ ដដ្ឋយានការាំគ្រទពីអង្គការ SNV គ្របចាំគ្របដទសប ូតាន (២០១១)។ 

១៥ នាទ ី
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សគ្រាប់សកមមភាពដនុះ ដយើង្នឹង្ដធវើដៅតាមជំហានដែលគ្រតវូបានអានឮៗ។ 

 
ជំហាន 

 

១.  ដហកទំព័រទំដនរដៅខាង្ចងុ្ឯកសារដនុះ។ 

២.  បត់គ្រកដ្ឋសដនុះជា ២ ដសមើាន ។ 

៣.  ដហកគ្រកដ្ឋសជា ២ ចំដណ្កតាមសាន មបត់ដៅចកំណ្តត ល។ ដ្ឋក់គ្រកដ្ឋសទំង្ ២ ដនុះគ្រតួតដលើាន ។ 

៤.  ដធវើដបបដនុះរហតូែល់អនកដលង្អាចដហកគ្រកដ្ឋសដនុះដទៀត ដដ្ឋយសារដតគំនរគ្រកដ្ឋសគ្រកាស់ដពកមិនអាច 
      ដហកដ្ឋច់បាន។ 
 
  គ្រកដ្ឋសងាយគ្រសួលដហកបផំុតដៅដពលដែលានដតមួយសនលឹក ឬានដតពីរបីសនលកឹ។ ដៅដពលដែលគ្រកដ្ឋសានកានដ់តដគ្រចើនសនលឹក ដគនឹង្កាន់ដតពិបាកដហក។ គ្រសដែៀង្ាន ដែរ កនុង្ការគ្របកបអាជីវកមម 
ដៅដពលដែលកសកិរដធវើការងារដតឯង្ ដពលដនាុះឈមញួនងឹ្ានអណំ្តចខាល ងំ្ជាង្ពកួដគដៅកនុង្ការចរចា។ ប ុដនត ដៅដពលដែលកសិករដធវើការរួមាន  ពួកដគនងឹ្ានកាល ំង្កាន់ដតខាល ងំ្។ 

 

  សូមគ្រសនមពីកសិករាន ក់ដែលដធវើការងារដតឯង្ ដហើយចង្់លក់កសផិលរបសខ់្លួនកនុង្តនមល ៥ ដរៀលកនងុ្ ១ គ ីូ ប ុដនតឈមួញនិោយថា ាតអ់ាចឲ្យបានគ្រតឹមដតតនមល ៤ ដរៀលកនងុ្ ១ គី ូដតប ុដណ្តណ ុះ។ 

ដតើអនកគតិថាកសិករដនុះអាចទទួលបានតនមលដែលាតច់ង្ប់ានដែរឬដទ? ដហតអុវី? 

 
 ឥ ូវដនុះគ្រសនមថា កសកិរដនុះចូលរួមាន ជាមួយកសិករដផេង្ដទៀត ដហើយពួកដគរួមាន ដធវើការចរចាជាមួយឈមួញាន ក់ដនុះ។ ដតើអនកគតិថាពួកដគទនំង្ជាទទួលបានតនមលកាន់ដតខ្ពស់ជាង្ ដពលដែលកសកិរដនុះ

ចរចាាន ក់ឯង្ដែរឬដទ? ដហតអុវី? 
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វគគទី ៣៖  
ភាពចាំបាច់ដែើមបីដធវើសកមមភាពរួមាន  

 

 

 

ព័តា៌នសដង្ខបអពំវីគគដនុះ 

  សកមមភាពរមួាន សំដៅដលើសកមមភាព ដែលដធវើដ ើង្ដដ្ឋយមនុសេមួយគ្រកមុ កនងុ្ដាល-បំណ្ង្ដលើកកមពសស់ាថ នភាពរបស់ពកួដគ និង្សដគ្រមចដាលដៅរួមរបស់ពកួដគ។ ដៅដពលដែល
មនុសេដធវើការងាររួមាន  ដែើមបីគ្របដោជន៍រមួអវមីួយ ាននយ័ថាដយើង្កំពងុ្សហការាន ។ វគគដនុះានបំណ្ង្ជួយឲ្យដយើង្កំណ្តព់ីឱកាសសគ្រាប់ដធវើសកមមភាពជាគ្រកមុ នងិ្កំណ្តព់លីកខខ្ណ្ឌ  ដែើមបឲី្យ
សកមមភាពគ្រកុមផតលផ់លគ្របដោជន៍ដគ្រចើនជាង្សកមមភាពដែលដធវើដ ើង្ាន ក់ៗ ឯង្។ 

 

 

សកមមភាព ៣ក. ឱកាសសគ្រាបដ់ធវើសកមមភាពជាគ្រកុម 

 

 

 

 
ដែើមបីទទួលបានគំនតិបដនថមដទៀតពសីកមមភាពជាដគ្រចើនដែលអាចដធវើដ ើង្ជាគ្រកមុ ឥ ូវដនុះដយើង្នងឹ្អានដរឿង្របសប់ុិបពតីូ។  

 
បុិបពីតដូ្ឋំបដនលជាដគ្រចើនគ្របដេទ 

ដៅដលើែីដែលានទំហតំូចរបស់ាត់។ កនលង្មក 
ាត់លក់កសិផលរបស់ាត់ដៅឲ្យឈមញួាន កដ់ៅ
កនុង្េូមិដនុះ ដែលធ្លល បដ់ៅទិញកសផិលរបស់ាតក់នងុ្
តនមលមយួោ ង្ទប។ ដនាុះគ ឺ

ដដ្ឋយសារដតាត់ានកសផិលតិចតួចសគ្រាប់លក។់ 
ឈមួញដនាុះកែ៏ឹង្ដែរថា ាតម់ិនអាចយកកសិផលរបស់

ាត់ដៅេូមមិួយដទៀតបានដ ើយ 
ដដ្ឋយសារដតនងលែកឹជញ្ជនូខ្ពស់ដពក 

ដែលដធវើឲ្យាត់មនិអាចចំដណ្ញ។ 
បុិបពីតូ

ក៏ជបួនងឹ្ការលបំាកជាដគ្រចើនដែរដៅដពលដែលាត់ទិញជី 
និង្គ្រាប់ពជូបដនលយកមកដ្ឋ។ំ ាតទ់ិញជ ី ដៅ

កនុង្តនមលមួយខ្ពស់ 
ដហើយជីដែលាត់ទិញមកមនិដមនជាជសីុទធដនាុះដទ 

ដហើយមនិអាចឲ្យាតទ់ទលួបានលទធផលដែលាតច់ង្់បានពីកសផិលរបស់ាត់ដ ើយ។  

 

៦០ នាទ ី

 

៣០ នាទ ី

 

ដដ្ឋយសារដតដយើង្គ្របមូលផលបានដគ្រចើន ឈមួញដអាយតនមលដថាកបំផុត។ 
ពួកដគែឹង្ថាដយើង្មិនអាចទុកកសិផលទំង្ដនុះដងមមួយនងៃដទៀតដ ើយ 
ដដ្ឋយសារដតវានឹង្ខូ្ចអស់។ 

តាមរយៈការលក់កសិផលរបស់ដយើង្រួមាន  ដយើង្អាចទទួលបានតនមលខ្ពស់ជាង្មុន សគ្រាប់កសិផលរបស់ដយើង្។ ដយើង្ាន ក់ៗគឺជា
សហគ្រាសខាន តតូច ដតដៅដពលដែលដយើង្រួមាន  ដគដមើលមកដយើង្ ដហើយសកមមភាពរបស់ដយើង្ែូចាន នឹង្សហគ្រាសខាន តធំែូដចាន ុះដែរ។ 
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នងៃមួយអនកជិតខាង្របសា់ត់ 
ដ ម្ ុះា រើោ ដែលជាកសកិរខាន តតូចាន កដ់ែរដនាុះ 
បានអដញ្ជើញឲ្យាតច់ូលរួមកនុង្កិចេគ្របជុ ំ   គ្រកមុ
របស់ពកួដគ។ ដៅកនងុ្កិចេគ្របជុំដនាុះ បុិបពីតែូងឹ្ថា
សហគមនក៍សកិមមរបសា់ រើោានសាជកិជា
កសិករខាន តតូច ែូចជា រូប ាត់ដែរ។ សហគមន ៍
កសិកមមដនុះចង្់ឲ្យកសកិរដផេង្ដទៀតចូលរួមដែរ 
ដែើមបឲី្យពកួដគអាចបដង្កើនបរិាណ្កសផិលដែលពួកដគ
អាចលក់ដដ្ឋយផ្ទទ ល់ដៅឲ្យអនកលកប់នតដៅទីគ្របជុំជន។ 
ដៅដពលបកូកសិផលរបសព់ួកដគបញ្ជូលាន  ពកួដគអាច
បំដពញ

ដៅតាមលកខខ្ណ្ឌ កំណ្ត់អបបបរារបសអ់នកលក់ដៅកនុង្ផារ ដហើយពកួដគកអ៏ាចទទលួបានតនមលខ្ពសស់គ្រាប់កសផិល និង្ចណំ្តយតចិជាង្មនុ ដលើការែឹកជញ្ជនូ ដបើគិតដៅតាមមយួឯកតាននកសផិល។ ពួកដគកទ៏ិញជ ី
និង្គ្រាប់ពជូែណំ្តំរមួាន ផង្ដែរ ដដ្ឋយសារដតពកួដគដធវើដបបដនុះ ពួកដគអាចទទួលបានជ ីនងិ្គ្រាបព់ជូសុទធលែកនុង្តនមលដថាកជាង្មុន។ សហគមនក៍សកិមមដនុះកប៏ានទទលួដសវាផេពវផាយពីរដ្ឋា េិបាលផង្ដែរ ដែលដសវា
ផេពវផាយដនុះបានជយួឲ្យសាជិកសហគមន៍កសិកមមដចុះដគ្របើគ្របាសជ់ីកាន់ដតានគ្របសទិធភាពជាង្មនុ។  

 
តារាង្ខាង្ដគ្រកាមសដង្ខបពីឧបសគគដែលបុិបពីតជូបួគ្របទុះ និង្ែំដណ្តុះគ្រសាយដែលដសនើដ ើង្ដដ្ឋយា រើោ និង្សហគមនក៍សកិមមរបស់នាង្។ 

សូមដធវើការពីភាកាថាដតើអនកដជឿថាែំដណ្តុះគ្រសាយដែលដលើកដ ើង្ដដ្ឋយា រើោដនុះានគ្របដោជនស៍គ្រាបប់ុបិពតីូដែរឬដទ។ ដតើអនកគតិថាបុបិពីតនូឹង្ទទលួបានគ្របដោជនដ៍ែរឬដទ 
គ្របសិនដបើាតច់ូលរមួដៅកនងុ្សហគមនក៍សកិមមដនុះ។ ដៅកនុង្គូដោនទ ី៣ សូមសរដសរពគីំនតិរបសអ់នក ដហើយបនាទ ប់មក ដធវើការដចករំដលក នងិ្ពិភាកាជាមួយនងិ្គ្រកមុ។ 

គូដោនទី ១ 
ឧបសគគដែលបុបិពតីជូបួគ្របទុះ 

គូដោនទី ២ 

ែដំណ្តុះគ្រសាយ/សកមមភាពជាគ្រកមុ 

 

គូដោនទី ៣ 

ដតើអនកគតិថា ែដំណ្តុះ-គ្រសាយដែលា រើោ នងិ្ 
សហគមនក៍សកិមមរបស ់នាង្នងឹ្ផតលផ់ល 

គ្របដោជនែ៍លប់ុបិពតី ូដែរឬដទ? ដហតអុវ?ី 

កសិផលគ្របមូលបានកនុង្បរិាណ្តចិតួចសគ្រាបល់ក់ 
ដែលនាំឲ្យទទួលបានតនមលទប នងិ្ាម នអំណ្តចកនងុ្ការចរចា 

កសិករលកផ់លតិផលដៅឲ្យសហគមន៍កសិកមម បនាទ បម់កសហគមនក៍សកិមមលកប់នតដៅឲ្យអនក
លក់កនងុ្ផារ 

 

ចំណ្តយដលើការែកឹជញ្ជូនកនងុ្មួយឯកតាខ្ពស់ ដដ្ឋយសារដត
កសិផលានបរិាណ្តចិ ដធវើឲ្យខ្វុះទផីារ 
ចំណ្តយខ្ពស់ដលើជីដែលានគុណ្ភាពទប 

 

សហគមនទ៍ិញជីកនងុ្បរិាណ្ដគ្រចើន ដហើយលកប់នតដៅឲ្យកសកិរកនុង្តនមលសមរមយ  

 

ដដ្ឋយសហការជាមយួនងឹ្ឈមួញលកជ់ី សហគមន៍កសិកមមផតល់ការបណ្តុ ុះបណ្តត ល
ែល់សាជកិរបសខ់្លនួអពំីរដបៀបគ្រគប់គ្រគង្ជីឲ្យបានគ្រតឹមគ្រតូវ។ ការដគ្របើគ្របាស់កគ្រមិតតិចតួច ជួយ
សនេំសំនចការចណំ្តយដលើជីជារួម។ 

 

 

 

 

 

 

 

  

គ្រកុមកសិករ 
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សកមមភាព ៣ក. ជយួខ្លួនខ្ាុំ ជយួអនកែនទ 

 

 

 

ដនុះគឺជាដាលការណ៍្ដណ្នាសំំខាន់អពំីដពលដែលដយើង្គួរ
ពិចារណ្តដធវើសកមមភាពជាគ្រកុមដែើមបីដដ្ឋុះគ្រសាយបញ្ញា អវីមយួ ឬ 
ទញគ្របដោជនព៍ីឱកាសអវមីួយ៖  

 

 ធនធ្លនដែលដយើង្គ្រតូវការ គដឺគ្រចើនជាង្អវីដែលដយើង្អាច
ផគតផ់គង្់ឲ្យបាន ឬដែលដយើង្ានលទធភាពទញិបាន គ្របសនិ
ដបើដយើង្ដធវើដតឯង្។ ឧទហរណ៍្ ា រើោ 

និង្គ្រកមុរបស់នាង្ចង្់ដកនចនបដនលមួយចំននួ ប ុដនតពួកដគពុំាន
លទធភាពទញិឧបករណ៍្សាា រដែលពកួដគគ្រតូវការ 
សគ្រាប់យកមកដកនចនបដនលដ ើយ គ្របសិនដបើពកួដគទិញសាា រ
ឧបករណ៍្ដនុះដតឯង្ដនាុះ។ ែូដចនុះ ពកួដគបាននរអងាគ សគ្របាក់ 
និង្ទិញឧបករណ៍្តចូមយួសគ្រាបដ់កនចនផលតិជាគុយទវ។ 
សាជកិាន ក់ៗអាចដគ្របើគ្របាស់ឧបករណ៍្ដនុះ
ដដ្ឋយបង្់នងលតចិតួចសគ្រាបច់ំណ្តយដលើការជួសជលុដងទ។ំ ដៅដពលដែលផលកិមមរបសព់ួកដគានការដកើនដ ើង្ គ្រកមុដនុះកទ៏ិញឧបករណ៍្សគ្រាបដ់វចខ្េប់ សគ្រាប់ឲ្យពកួដគអាចដវចខ្េប់គ្របកបដដ្ឋយភាពទក់ទញ 
សគ្រាប់លក់ដៅកាន់ផារទំដនើប ដហើយកនងុ្ដពលជាមយួាន អាចដធវើឲ្យផលតិផលរបសព់ួកដគអាចដ្ឋកល់កប់ានយូរដៅទផីារផង្ដែរ។  

 

 ដយើង្ចង្់កាត់បនថយចំណ្តយនានា តាមរយៈការទិញែុំ ដែើមបីទទលួបានការបញ្េុុះតនមល។ ឧទហរណ៍្ តាមរយៈការទិញជី កនងុ្បរិាណ្ដគ្រចើន អនកផគត់ផគង្់លក់ឲ្យា រើោនិង្គ្រកមុរបស់នាង្កនងុ្តនមលលក់ែុំ ដែលដថាក

ជាង្តនមលលក់រាយគ្របាណ្ជា ៣០%។ ជាជាង្ឲ្យសាជិកាន ក់ៗ ដៅទីគ្របជុជំនទិញជមីតង្ ១ ឬ ២ ការ៉ាងុ្ដដ្ឋយខ្លួនឯង្ ពកួដគឆ្លល ស់ដវនាន ទិញជីនងិ្សាា រដផេង្ៗទំង្អស់ ដែលសាជកិទងំ្អស់ដៅកនងុ្
គ្រកុមគ្រតូវការ។ ការទញិដបបដនុះដធវើឲ្យពួកដគអាចសនេំសំនចចំណ្តយដលើការែកឹជញ្ជូន។  

 

 ការទទលួបានដសវាសគ្រាបក់សាង្សមតថភាព នងិ្ទទួលបាន

ធនធ្លន (ងវិកា ឧបករណ៍្ សាា រ ។ល។) ដែើមបីឲ្យ
អាជីវកមមរបស់ដយើង្បនតរើក 
ចដគ្រមើន។ សាថ បន័ដែលផតលដ់សវាផេពវផាយ និង្គ្រគឹុះសាថ ន
ហិរញ្ាវតថុ ជាដរឿយៗចង្់ដធវើ ការងារជាមួយនឹង្គ្រកុម ជាង្
ជាមួយបុគគលាន ក់ៗ។ 

 

៣០ នាទ ី

 

ខ្ាុំរើករាយណ្តស់ដែលបានចូលគ្រកុមដនុះ។ ដនុះជាដលើកទីមួយ
ដហើយ ដែលានឱកាសបានចូលរួមកនុង្វគគបណ្តុ ុះបណ្តត ល។ 

ដយើង្សដគ្រមចចិតតបដង្កើតគ្រកុម ដដ្ឋយសារដត កាលណ្តដយើង្ដធវើដតឯង្ 
ដយើង្មិនទទួលបាន ធនធ្លន និង្កសិផលកនុង្បរិាណ្ដគ្រចើន សគ្រាប់
លក់ដៅដអាយផារទំដនើបដ ើយ។ 
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 ដយើង្ចាំបាច់គ្រតូវដតបដង្កើនអណំ្តចចរចារបស់ដយើង្។ ការសហការតាមដខ្េដែក ដធវើឲ្យដយើង្អាចដធវើការចរចាទមទរដសវា និង្តស មូតិដែើមបីឲ្យានការផ្ទល ស់បតូរដាលនដោបាយ។ 
តាមរយៈការលកក់នុង្បរិាណ្ដគ្រចើន គ្រកុមរបស់ដយើង្អាចទក់ទញអនកទិញងមីៗ និង្ចរចាទទលួបានតនមលកាន់ដតខ្ពសជ់ាង្មនុ។  

 

ឥ ូវដនុះ ដយើង្នឹង្ពិនតិយដៅដលើឧបសគគ 

និង្/ឬឱកាសដែលដយើង្ទទួលបាន ដៅកនងុ្ការងារ ឬដៅកនុង្សកមមភាព
ចិញ្េឹមជីវិតរបសដ់យើង្។ បនាទ ប់មក ដយើង្នងឹ្ដធវើការ
កំណ្តព់ីគុណ្សមបតតិននការដ្លើយ តបចំដពាុះឧបសគគ និង្ឱកាសទំង្ដនុះ 
ដតាន ក់ៗ ឯង្ នងិ្ការដ្លើយតប តាមរយៈការដធវើសកមមភាពជាគ្រកុម។ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ជំហាន 

 

១. សូមដរៀបរាបព់ីឧបសគគចនំួន ៣ ដែលអនកបានជួបគ្របទុះ ដៅកនុង្
ការងារ អាជីវកមម ឬមុខ្របរចិញ្េឹមជីវិតរបស់អនក។ 

 

២. កំណ្ត់រកែំដណ្តុះគ្រសាយ ដែលអាចានសគ្រាបឧ់បសគគទងំ្ដនុះ។ 
សូមចាថំា ដៅដពលដែលអនកដដ្ឋុះគ្រសាយឧបសគគរបស់អនក 
ដដ្ឋយដគ្របើគ្របាសែ់ំដណ្តុះគ្រសាយដែលាននិរនតភាព អនកនងឹ្បដង្កើត
ឱកាសសគ្រាប់ដធវើឲ្យសាថ នភាពានភាពកាន់ដតគ្របដសើរ 
សគ្រាបខ់្លួនឯង្ផង្ និង្សគ្រាបអ់នកែនទផង្។  

 

៣.  សូមកណំ្តព់ីគុណ្សមបតតិននការអនុវតតែំដណ្តុះគ្រសាយដតឯង្ 
ឬតាមរយៈសកមមភាពជាគ្រកុម។ សូមចង្ចាពំី
ដាលការណ្៍ដណ្នាំទងំ្ដនុះ 
ដែើមបីជយួអនកដៅដពលដែលអនកដធវើការសដគ្រមចចតិត។  

 

៤.  កំណ្តថ់ាដតើជដគ្រមើសណ្តមយួ (ដធវើដតឯង្ ឬដធវើជាគ្រកមុ) ដែលជាជដគ្រមើសលែសគ្រាបអ់នក។ 

 

៥.  ដចករំដលក និង្ដធវើការពភិាកាាន ដៅកនុង្គ្រកុម។ 

 
ឧបសគគ ែំដណ្តុះគ្រសាយដែលអាចាន គុណ្សមបតត ិ

ខ្ាុំចង់្លក់ដៅតំបន់ទីគ្របជំុជន ដដ្ឋយសារដតានអតិងិជនដគ្រចើន។ ប ុដនត តនមលជួល
តូបគឺនងលណ្តស់។ គ្របដហលជាខ្ាុអំាចបញ្េុុះបញ្េូលអនកជិតខាង្របស់ខ្ាុំឲ្យចូលរួមជួល
តូបជាមួយខ្ាុ ំដហើយអាចជួយដចញតនមលជួលតូបដនុះជាមួយាន ។ 

 

ឧទហរណ្ប៍ងាា ញអពំកីារបដមលង្ឧបសគគដៅជាឱកាស 

ឧបសគគ៖ 
ដៅរែវូគ្របមលូផលានការផគតផ់គង្ដ់ចកហសួពីតគ្រមវូការ    

តនមលដថាក 
ការចំណ្តយខ្ពសដ់លើការែឹកជញ្ជូន ដដ្ឋយសារ - កសផិលដនុះានទហំធំដំពក 

ែដំណ្តុះគ្រសាយ៖ 
បដង្កើតនវូជាកដនលង្ផតលដ់សវារមួសគ្រាបដ់កនចនដចកជាចណំ្ិតដចក 
កិចេគ្រពមដគ្រពៀង្លកក់នុង្បរាិណ្ដគ្រចើនជាមយួអនកទញិ 

ផតល់គណុ្តនមលបដនថម 
បដង្កើតការងារ 

ទទលួបានទផីារធ ំ

បដង្កើន 
គ្របាក់ចណូំ្ល 
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ដធវើដតឯង្ ដធវើជាគ្រកមុ ថាដតើជដគ្រមើសណ្តដែលលែគ្របដសើរ

សគ្រាបអ់នក (ដធវើដតឯង្ ឬសកមមភាព

ជាគ្រកុម) 
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វគគទី ៤៖ 
ដគ្រជើសដរើសរចនាសមព័នធសគ្រាប់អាជីវកមម 

 

 

ព័តា៌នសដង្ខបអពំវីគគដនុះ 
ានដពលជាដគ្រចើនានមនុសេ ឬមតិតេកតជិាគ្រកុមតចូៗ ដតង្ជបួាន ដគ្រៅផលូវការ ដែើមបដីចករំដលកធនធ្លនាំគ្រទាន ដៅវិញដៅមក កនុង្ការដសវង្រកការងារដធវើ 

ឬលកក់សផិលរបសព់ួកដគរមួាន  ដែើមបីសនេំសំនចការចណំ្តយដលើការែឹកជញ្ជនូ និង្ដែើមបទីទលួបាននងលខ្ពស់ជាង្មនុ។ សហគ្រាសដគ្រៅផលូវការគ្របដេទដនុះ ជួបគ្របទុះនឹង្ឧបសគគជាដគ្រចើន ែចូជា 
ការខ្វុះលកខណ្ៈសមបតតិជានតីិបគុគល ដែើមបដីធវើគ្របតបិតតិការជាមួយធនាារ នងិ្អនកទញិជាសាថ ប័ន ែូចជា ផារទំដនើប ជាដែើម ដហើយសគ្រាបអ់នកដធវើការវិញ ពួកដគអាចមនិទទួល
បានគ្របដោជន៍ដផេង្ៗពីការងារ បាតប់ង្ក់ារសនា និង្ការដបេជាា ចតិតពអីនកដែលចូលរួមជាដែើម ។ល។ ដៅដពលដែលគ្រកុមផលូវការទំង្ដនុះ ជួបគ្របជុំ និង្ដធវើការងារជាមួយាន កាន់ដតដទៀង្ទត់ ពកួដគ

គ្របដហលជាចង្ប់ដមលង្គ្រកមុដនុះឲ្យកាល យដៅជាសហគ្រាសផលូវការ ដែើមបីទទលួបានភាពគ្រសបចាប់ ទទួលបានកមេពីីធនាារ និង្អាចដគ្រជៀតចូលដៅកនុង្ទីផារធំៗ បាន។ ដែើមបីផ្ទល ស់ពីការសហការាន ដគ្រៅផលូវការដៅជាអាជីវកមម
ផលូវការ ដយើង្គ្រតូវដធវើការសដគ្រមចចតិតែ៏សំខាន់មយួ ដនាុះគកឺារសដគ្រមចចិតតពាកព់័នធជាមយួនងឹ្កមមសទិធិ នងិ្រចនាសមព័នធអាជីវកមម។ សកមមភាព ៤ក នងឹ្បងាា ញដយើង្ពកីតាត នានាដែលគ្រតូវយកមកដធវើការពិចារណ្ត ដៅដពល
ដធវើការដគ្រជើសដរើសរចនាសមពន័ធ សគ្រាប់អាជីវកមមអវមីួយ។ ដៅកនុង្សកមមភាព ៤ខ្ ដយើង្នងឹ្ពិនិតយដលើគុណ្តនមល នងិ្ដាលការណ្៍របស់សហគមនអ៍ាជីវកមម និង្ដធវើការវាយតនមលថាដតើគុណ្តនមល នងិ្ដាលការណ្៍ទដំនុះ 
គ្រសបាន ជាមួយនឹង្បំណ្ង្គ្របាថាន របស់ដយើង្ដែរឬដទ។ 

 

 

 

 

 

 

សកមមភាពទី ៤ក៖ កតាត ដែលគ្រតវូយកមកដធវើការពចិារណ្តដៅដពលដែលដគ្រជើសដរើសរចនាសមពន័ធអាជវីកមម 

 

 

 

៦០ នាទ ី

៣០ នាទ ី
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ចាន់គ្រដ្ឋ គឺជាកមមករសំណ្ង្ា់ន ក។់ នាង្ជាអនកលាយសុមី ង្់ 
ដរៀបឥែា ដហើយក៏ដធវើការងារផារដែកមួយចនំួនផង្ដែរ។ ដៅកនុង្រយៈដពល
ប ុនាម នឆ្លន ំចងុ្ដគ្រកាយដនុះ ចាន់គ្រដ្ឋ និង្មិតតេកេិគ្របុសគ្រសរីបស់នាង្បានដធវើ
ការងារជាមយួាន  ដៅតាមគដគ្រាង្សំណ្ង្ជ់ាដគ្រចើន។ ជាដរៀង្រាល់ដពល 
ាន កក់នុង្ចំដណ្តមពកួដគែឹង្ពី គដគ្រាង្ងមីណ្តមួយ ដហើយពួកដគក៏ ដចក
រំដលកឱកាសដនុះជាមួយនងឹ្មិតតេកេរិបស់ពកួដគដផេង្ដទៀតផង្ដែរ។ 
ជាដរឿយៗ ពួកដគគ្រតូវបង្់គ្របាកក់នគ្រមដជើង្សារដៅឲ្យភាន ក់ងារាន ក់ ដែើមបីរក
គដគ្រាង្សំណ្ង្ឲ់្យពួកដគដធវើ។ លកខខ្ណ្ឌ ការងារ និង្គ្របាក់
ឈនួលអាគ្រស័យដៅតាមភាន ក់ងារាន ក់ដនុះ។ ចាន់គ្រដ្ឋ នងិ្មិតតេកេរិបស់
នាង្គតិចង្ប់ដង្កើតសហគ្រាសមួយ ដែលអាចដធវើជាភាន ក់ងារសគ្រាប់គ្របមូល
កមមករ នងិ្អាចថានាដពលអនាគត ក៏អាច
កាល យគ្រកមុហ ុនដ  ការសំណ្ង្់ផ្ទទ ល់ដៅតាមគដគ្រាង្សំណ្ង្ផ់ង្ដែរ។ 
គ្រកុមដជឿថា គ្របសនិដបើពួកដគអាចតណំ្តង្ខ្លួនឯង្ជាសហគ្រាស 
ពួកដគអាចចរចាផ្ទទ ល់ជាមួយនឹង្គ្រកមុហ នុសំណ្ង្ ់ នងិ្អាចផគត់ផគង្ក់មមករ
ដដ្ឋយខ្លនួឯង្បាន ជាជាង្ឲ្យភាន ក់ងារដនាុះជលួពកួដគាន ក់ៗ ឲ្យដធវើការ។ គ្របសនិដបើគិតាន ក់ៗ ឯង្ ពកួដគានគ្របាកត់ិចតចួណ្តស់ ដែើមបបីដង្កើតអាជីវកមមដបបដនុះ ប ុដនេពួកដគានជំនាញ ដហើយកស៏ាគ លម់នុសេមួយចំននួដែល
ដធវើការងារដៅកនងុ្គ្រកមុហ នុសំណ្ង្់ផង្ដែរ។ ដែើមបីជយួពួកដគសដគ្រមចចតិតពីរចនាសមព័នធអាជីវកមមដែលសមគ្រសបបផំុតដៅនឹង្តគ្រមូវការ សមតថភាព និង្បំណ្ង្គ្របាថាន របស់ពកួដគៗបានដរៀបចជំាតារាង្ែូចខាង្ដគ្រកាម ដែល
បងាា ញពីលកខណ្ៈសំខាន់ៗ ននរចនាសមពន័ធកមមសទិធិអាជីវកមមនីមួយៗ ដែលពកួដគអាចយកមកដធវើការពិចារណ្តបាន។ 

 

 

ចណុំ្ចសខំាន់ៗ  ឯកតតជន/ភាពជានែគ ូ សាជវីកមម សហគមនអ៍ាជវីកមម 

កមមសទិធ ិ ឯកតតជន៖ កមមសទិធិរបសប់ុគគលាន ក់ ដែលជាអនក 
វិនិដោគដែើមទនុដៅកនងុ្ 
អាជីវកមមដនុះ 

 

ភាពជានែគូ៖ ជាកមមសទិធរិបស់មនសុេចាបព់ី ២ នាក់
ដ ើង្ដៅ ដែលជាអនក 
វិនិដោគដែើមទនុ ដៅកនងុ្អាជីវកមមដនុះ 

ាេ ស់ជាអនកវិនិដោគទុន 

 

ានការដបង្ដចកភាគហ ុនកមមសទិធិ អាគ្រស័យ
ដៅតាមចំននួគ្របាកទ់ុនដែលបានវិនិដោគ 

សាជកិរបសស់ហគមន៍ គជឺាាេ សអ់ាជីវកមម 

 

សាជកិាន ក់ៗ ានសដមលង្ដឆ្លន តមយួ មនិថា
ពួកដគវិនិដោគដែើមទុនប ុនាម នដនាុះដទ 

ដាលបំណ្ង្ ដែើមបីទទួលបានគ្របាកច់ំដណ្ញសគ្រាបា់េ ស ់ បដង្កើនគ្របាកច់ំដណ្ញ ែលក់គ្រមិតអតិបរាិ 
ដែើមបីផេល់ជាគ្របដោជនដ៍ៅែលា់េ ស់ភាគហ នុវិញ 

ដែើមបីបំដពញតគ្រមូវការរបសស់ាជិក ដែលតគ្រមូវការ
ដនុះអាចជាតគ្រមូវការដផនកដសែាកិចេ សង្គម និង្វបបធម ៌

ដតើនឹង្ានការគ្របដមគ្របមូលជំនាញ 
ដែើមទនុ នងិ្ធនធ្លនដផេង្ដទៀត 

ដដ្ឋយរដបៀបណ្ត? 

ាេ ស់ជាអនកដ្ឋក់ដែើមទុន នងិ្ធនធ្លនទងំ្អស់។ គ្របសនិដបើ
ាេ ស់ខ្េបីុលដគ សគ្រាបដ់ធវើជាដែើមទនុ ាត់គ្រតូវដ្ឋក់វតថបុញ្ញេ  ំ

ាេ ស់ភាគហ ុនជាអនកដ្ឋក់ដែើមទនុ ដែើមបបីដង្កើត
គ្រគប់ធនធ្លនទំង្
អស់ដែលគ្រតូវការចាំបាច់សគ្រាប់ចាប់ដផេើម នងិ្
ែំដណ្ើរការអាជីវកមមដនុះ  

សាជកិគ្របមូលធនធ្លនរបស់ខ្លនួ ែចូជាគ្របាក់កាស 
ជំនាញ ទំនាក់ទនំង្ ឧបករណ៍្ ។ល។ 

ដតើានការដបង្

ដចកគ្របាក់ចំដណ្ញដដ្ឋយរដបៀបណ្ត? 

១០០ % បានដៅាេ ស ់ ភាគលាេទទួលបានតាមរយៈភាគហ នុ ដែល
គ្រតូវដចកដៅឲ្យាេ ស់ភាគហ នុ នឹង្ចាតទ់កុថាជា
ចំណូ្លសគ្រាប់ាេ សភ់ាគហ នុ 

លទធផល ឬគ្របាក់ចំដណ្ញដែលទទលួបានដៅឆ្លន ំ
សារដពើពនធនីមយួៗ គ្រតូវបានដបង្ដចកដៅឲ្យ
សាជកិអាគ្រសយ័ដៅតាមចនំួនគ្របតបិតតកិាររបស់
ពួកដគជាមយួសហគមន ៍
អាជីវកមមដនុះ ដដ្ឋយគតិដៅតាមផលិតផល ដសវាកមម 
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ចណុំ្ចសខំាន់ៗ  ឯកតតជន/ភាពជានែគ ូ សាជវីកមម សហគមនអ៍ាជវីកមម 

ឬការងារដែលពកួដគបានដធវើ។ ជាដរឿយៗ 
គ្របាក់ចំដណ្ញគ្រតូវបានយកដៅវិនិដោគកនុង្សហគមន៍
អាជីវកមមដនុះបនេដទៀត 
និង្មិនគ្រតូវបានដបង្ដចកដៅឲ្យសាជកិកនងុ្ទគ្រមង្ជ់ាភា
គលាេដ ើយ។ 

នរណ្តានសទិធគិ្រគប់គ្រគង្? ាេ ស់អាជីវកមម ាេ ស់ភាគហ ុនគ្រគប់គ្រគង្ដលើអាជីវកមមដនុះ ដៅ
តាមភាគហ នុដែលពួកដគវិនិដោគ 

គ្រគប់គ្រគង្តាមដបប 

គ្របជាធបិដតយយ ដៅតាមដាលការណ្ ៍“សាជិក 

១ នាក់ សដមលង្ដឆ្លន ត ១ សដមលង្” 
កាតពវកចិេបំណុ្ល ាេ ស់ជាអនកទទលួខ្សុគ្រតូវដលើគ្រគប់បំណុ្ល ការខាតបង្់ 

និង្ការទទលួខ្សុគ្រតូវទងំ្អស ់

 

ពុំានការដបង្ដចករវាង្បំណុ្លាេ ស់ នងិ្បណុំ្ល
អាជីវកមមដ ើយ បគុគលខ្លួនឯង្ានការទទួលខ្ុសគ្រតូវមិន
កំណ្ត ់

ការទទលួខ្ុសគ្រតូវានកំណ្ត់ - សាជីវកមម
ដែលជាសាថ ប័នប ុដណ្តណ ុះដែលជាអនកទទួលខ្ុស
គ្រតូវ ដពាលគមឺិនដមនបុគគលដែលជាាេ ស់
ភាគហ នុគ្រតូវទទួលខ្ុសគ្រតូវដដ្ឋយខ្លនួឯង្ដ ើយ 

ការទទលួខ្ុសគ្រតូវានកំណ្ត់ - សហគមន៍
អាជីវកមមដែលជាសាថ ប័នប ុដណ្តណ ុះដែលជាអនកទទួល
ខ្ុសគ្រតូវ ដពាលគឺមនិដមនបុគគលដែលជាាេ ស់
ភាគហ នុគ្រតូវទទួលខ្ុសគ្រតូវដដ្ឋយខ្លនួឯង្ដ ើយ 

 

គ្របសិនដបើអនកជាមិតតេកេាិនក់របស់ចាន់គ្រដ្ឋ ដតើអនកនឹង្ដគ្រជើសដរើសកមមសិទធិអាជីវកមមគ្របដេទណ្ត? ដែើមបដី្លើយសំណួ្រដនុះ ដយើង្នងឹ្ពនិិតយដៅដលើជំហានែចូខាង្ដគ្រកាម។ 

 

 

ជំហាន 

១.  សូមដធវើការងារដរៀង្ៗខ្លនួ ដហើយគូសចដមលើយរបសអ់នកចំដពាុះសំណួ្រខាង្ដគ្រកាម។ សគ្រាបគ់ូដោនទី ២ សមូគូសឲ្យចំសញ្ញា ដែលដកៀកបផំុតដៅនឹង្អារមមណ្៍ និង្ការគិតរបសអ់នក។ ដៅកនុង្គូដោនទី ៣ សមូដធវើការ
កំណ្ត់ ថាដតើរចនាសមពន័ធមយួណ្ត ដែលសមគ្រសបជាង្ជាមួយនងឹ្អវីដែលអនកចង្ប់ាន។ 

 

សណួំ្រ 
គូដោនទី ១ 

ចដមលើយ 
គូដោនទី ២ 

គ្របដេទកមមសទិធអិាជវីកមមដែលសមគ្រសបបផំតុជាមយួនងឹ្អវដីែលខ្ាុចំង្ប់ាន 
គូដោនទី ៣ 

ដតើអនកានដាល-បំណ្ង្ចមបង្អវ ីកនុង្ការ

ចូលរួមជាមយួនឹង្អាជីវកមមដនុះ? 

 

 

 

 

 

 

ទទួលបានគ្របាកច់ំដណ្ញសគ្រាបខ់្លួនខ្ាុំផ្ទទ ល ់
ទទួលបានគ្របាកច់ំដណ្ញដសមើនងឹ្ការវិនិដោគរបស់ខ្ាុ ំ
ទទួលបានដសវាដែលនងឹ្ជយួខ្ាុ ំ នងិ្មិតតេកេិរបស់ខ្ាុំឲ្យដលើកកមពស់
ជីវភាពរស់ដៅរបស់ដយើង្ ដហើយកនងុ្ដពលជាមួយាន  អាចទទួលបាន

ចំណូ្លបដនថម/គ្របាកច់ំដណ្ញ 

 
 

 
 

 

 

 

ឯកតតជន/ភាពជានែគ ូ
សាជីវកមម 
សហគមនអ៍ាជីវកមម 
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សណួំ្រ 
គូដោនទី ១ 

ចដមលើយ 
គូដោនទី ២ 

គ្របដេទកមមសទិធអិាជវីកមមដែលសមគ្រសបបផំតុជាមយួនងឹ្អវដីែលខ្ាុចំង្ប់ាន 
គូដោនទី ៣ 

ដតើអនកចង្់គ្រគប់គ្រគង្

ែំដណ្ើរការអាជីវកមមដនុះកគ្រមិតណ្ត? 

 

 
 

 

 

 

 

គ្រគប់គ្រគង្ ១០០ % 

គ្រគប់គ្រគង្ដផែកដៅតាមចនំួនទុនវិនិដោគ 
គ្រគប់គ្រគង្ដសមើៗាន សគ្រាប់គ្រគបស់ាជកិដែលានភាគហ នុទងំ្អស់ 

 
 

 
 

 

 

 

ឯកតតជន/ភាពជានែគ ូ
សាជីវកមម 
សហគមនអ៍ាជីវកមម 

ដតើអនកចង្់ដចករំដលកគ្របាក់ចំដណ្ញដដ្ឋយ

រដបៀបណ្ត? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គ្របាក់ចំដណ្ញ ១០០ % បានដៅអនកដែលដ្ឋក់ទនុវិនិដោគ 
គ្របាក់ចំដណ្ញដចករំដលកដៅតាមចំនួនទនុវិនិដោគ 
គ្របាក់ចំដណ្ញដបង្ដចកដៅតាមការដគ្របើគ្របាស់ដសវា ឬការរួមចំដណ្ក
ចំដពាុះចំណូ្លដែលអាជីវកមមរកបាន 

 
 

 
 

 

 

 

ឯកតតជន/ភាពជានែគ ូ
សាជីវកមម 
សហគមនអ៍ាជីវកមម 

ដតើអនកានជំនាញ និង្ធនធ្លនទំង្អស់

សគ្រាបែ់ំដណ្ើរការអាជីវកមមដនុះដែរឬដទ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដទ ដតខ្ាុំអាចជលួបគុគលកិ នងិ្អាចខ្េីកមេពីីគ្របេពខាង្ដគ្រៅបានដៅ
ដពលដែលចាំបាច ់
ដទ ប ុដនេាេ ស់ភាគហ ុនជាអនកដ្ឋកទ់ុនវិនិដោគ ដែើមបជីួលអនកដែល
ានជនំាញ និង្រកធនធ្លនដែលចាំបាចទ់ំង្អស ់
ដទ ដហើយខ្ាុពំុំានសមតថភាពជួលបុគគលកិ នងិ្ខ្េកីមេីពីដគបានដ ើយ 

 

បាទ/ចាស ខ្ាុំអាចែំដណ្ើរការអាជីវកមមដនុះដតឯង្បាន 

 
 

 
 

 

 

 

ឯកតតជន/ភាពជានែគ ូ
សាជីវកមម 
សហគមនអ៍ាជីវកមម 

ដតើអនកចង្់ជាបក់ាតពវកិចេបំណុ្លកគ្រមតិណ្ត? 
 

 

 

 

 

ខ្ាុំសុខ្ចតិតទទួលយកការទទលួខ្ុសគ្រតូវទំង្អសស់គ្រាបប់ណុំ្ល ការ
ខាតបង្់ នងិ្កាតពវកចិេដផេង្ដទៀត 
ខ្ាុំមនិចង្់យកគ្រទពយសមបតតិផ្ទទ លខ់្លួនរបសខ់្ាុំដៅជាប់ពាក់ពន័ធជាមួយនឹង្
អាជីវកមមដែលគ្របឈមនងឹ្ហានិេ័យដ ើយ 

 
 

 
 

 

 

ឯកតតជន/ភាពជានែគ ូ
សាជីវកមម 
សហគមនអ៍ាជីវកមម 
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សណួំ្រ 
គូដោនទី ១ 

ចដមលើយ 
គូដោនទី ២ 

គ្របដេទកមមសទិធអិាជវីកមមដែលសមគ្រសបបផំតុជាមយួនងឹ្អវដីែលខ្ាុចំង្ប់ាន 
គូដោនទី ៣ 

 

 

 

 

២.  សូមកណំ្ត់រកគ្របដេទកមមសទិធិអាជីវកមមសគ្រាប់អនកដែលសមគ្រសបបផំុតដៅនងឹ្ដាលបំណ្ង្ នងិ្ អាជីវកមមដែលចានគ់្រដ្ឋ និង្គ្រកុមរបស់នាង្កំពងុ្គតិចង្់ដធវើ។ សមូចាថំា អាចពុាំនគ្របដេទកមមសទិធណិ្ត
ដតមួយដែលអាចផេល់ឲ្យអនកនូវគ្រគប់លកខណ្ៈទងំ្អស់ដែលអនកចង្ប់ានដ ើយ។ កចិេការរបស់ដយើង្ គឺគ្រតូវដធវើការសដគ្រមចចតិតថាដតើ គ្របដេទអតតសញ្ញា ណ្អាជីវកមមមយួណ្តដែលផេល់នូវលកខណ្ៈដែលសំខានជ់ាង្
ដគសគ្រាបអ់នក។ 

 

គ្របដេទកមមសិទធអិាជីវកមមដែលដសនើដ ើង្៖  ____________________________ 

 

៣. សូមពភិាកាចដមលើយរបស់អនកជាមួយនឹង្គ្រកុម។ 
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សកមមភាព ៤ខ្៖ ដាលការណ្ន៍នសហគមនអ៍ាជវីកមម 

 

 

 

  

សហគមនអ៍ាជីវកមម គឺជាអាជីវកមមដែលជាកមមសទិធិរបសស់ាជកិ ដែើមបីបំដពញតគ្រមូវការឲ្យាន ដៅវិញដៅមក។ មិនថាសហគមន៍អាជីវកមមននផេល់ទនំិញ ឬដសវាអវីដនាុះដទ សហគមនអ៍ាជីវកមមគ្រតូវបំដពញ
ដៅតាមលកខខ្ណ្ឌ ែូចខាង្ដគ្រកាម៖ 

 សហគមនអ៍ាជីវកមម គឺជាអាជីវកមម 

 សហគមនអ៍ាជីវកមម គឺជាកមមសទិធ ិនិង្គ្រគប់គ្រគង្ដដ្ឋយអនកដែលដគ្របើគ្របាសដ់សវារបស់សហគមនអ៍ាជីវកមមដនុះ (សាជកិ) 

 ការគ្រគប់គ្រគង្សហគមនអ៍ាជីវកមម គ្រតូវដធវើដ ើង្តាមដបបគ្របជាធិបដតយយ 

 សហគមនអ៍ាជីវកមមកដកើតដ ើង្ ដែើមបីផេល់ដសវាែល់សាជកិរបសខ់្លួន 

 

សហគមនអ៍ាជីវកមម គឺជា សហគ្រាសផង្ 
និង្ជាអង្គការ ដែលដធវើសកមមភាពរមួាន ផង្។ 

សហគមនអ៍ាជីវកមមផេល់ដសវា នងិ្/ឬទំនិញដែលសាជកិរបស់ខ្លនួ 
គ្រតូវការ ដដ្ឋយដធវើការពិចារណ្ត ដៅដលើផលគ្របដោជន៍ នងិ្តគ្រមូវការ
របស់សាជិក កែ៏ចូជា ដែើមបបីំដពញដៅតាមដាលដៅ 
សហគ្រាស នងិ្និរនេរភាពហិរញ្ាវតថុរបសស់ហគមន៍របសខ់្លួន។ 
សាជកិបំដពញតួនាទជីាអនកដគ្របើគ្របាស់ផង្ និង្
ជាាេ ស់សហគមនអ៍ាជីវកមមដនុះផង្តាមរយៈការចលូរួម
របស់ពកួដគដៅ ៣ កគ្រមតិ៖ 

 ការចូលរួមដៅកនងុ្ការផេល់ធនធ្លន (ឧទហរណ៍្ 

ការរួមចំដណ្កជាដែើមទនុ កាល ំង្ពលកមម ការែកឹ

ជញ្ជូនកសផិល) 

 ការចូលរួមដៅកនងុ្ែំដណ្ើរការដធវើដសចកេសីដគ្រមចចិតតរបសស់ហគមន៍អាជីវកមម 

 ការចូលរួមដៅកនងុ្ការដចករំដលកគ្របាក់ចំដណ្ញដែលទទលួបានដដ្ឋយសហគមន៍អាជីវកមម កនុង្ទគ្រមង្ជ់ាគ្របាកច់ំដណ្ញគ្របគល់ដៅឲ្យសាជិកវិញ ឬជាការដបង្ដចកភាគលាេែលសាជកិ។ 

 

ឥ ូវដនុះ ដយើង្នងឹ្ពនិិតយដមើលឲ្យកាន់ដតលែតិលែន់ដលើដាលការណ្៍ចំននួ ៧ សគ្រាបែ់ឹកនាំ ឬគ្រគប់គ្រគង្ ការបដង្កើតសហគមន៍អាជីវកមម និង្ែំដណ្ើរការននសហគមន៍អាជីវកមម នងិ្ដធវើការវាយតនមលពភីាពពាកព់័នធ
ដៅនឹង្ដាលដៅ នងិ្ដាលបំណ្ង្របស់ដយើង្ ជាពិដសសពាក់ពន័ធជាមួយនឹង្មខុ្របរចញិ្េឹមជីវិតរបស់ដយើង្។ សមូសាគ លថ់ាដាលការណ៍្ទងំ្ដនុះ គឺជាដាលការណ្៍ដបបពពិណ្៌នាអពំីអវីដែលសហគមន៍អាជីវកមមមួយគួរដធវើ 
មិនដមនជាការកំណ្ត់អពំីអវីដែលគ្រតូវដតដធវើដនាុះដ ើយ។ 

 

ជំហាន 

២៥ នាទ ី
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១. កនុង្ដពលសាជកិគ្រកុមាន កក់ំពងុ្អានដាលការណ្៍នមីួយៗ សូមដធវើការ្លុុះបញ្ញេ ំង្ ថាដតើការអនុវតតដៅតាមដាលការណ្ដ៍នុះ ជាលកខណ្ៈវិនចិឆ័យសខំានស់គ្រាបអ់នក ដៅកនុង្ការដគ្រជើសដរើសសាថ ប័នណ្តមួយ ដែើមបី
ជួយអនកកនុង្ការដកលមែជីវភាពរស់ដៅ នងិ្សខុ្ុាលភាពជាទូដៅរបសអ់នកដែរឬដទ។ សមូដ្ឋកព់ិនទដុាលការណ៍្នមីួយៗ ដដ្ឋយដគ្របើគ្របាស់ពនិទុខាង្ដគ្រកាម៖ 

 

១.  មិនសំខាន់ទល់ដតដសាុះ 

២.  មិនសំខាន ់

៣.  សំខាន់ដែរ 

៤.  សំខាន់ខាល ងំ្ 

៥.  ពិតជាសំខាន់ខាល ងំ្ណ្តស ់

 

ដាលការណ្៍ទី ១៖ ការចលូជាសាជកិដដ្ឋយសម័គ្រគចិតត និង្ដដ្ឋយដបើកចំហ 

 

សហគមនអ៍ាជីវកមម មនិគ្រតូវកហំិតពីអនកដែលអាចចលូរួម ឬកាល យជាសាជិករបសខ់្លនួ 
ដដ្ឋយសារមូលដហតសុង្គម នដោបាយ ឬសាសនាដ ើយ។ ការចូលជាសាជកិ 
គ្រតូវដបើកចំហចំដពាុះមនុសេទងំ្អស់ដែលអាចទទលួបានគ្របដោជនព៍ីដសវាដែលផេល់ដដ្ឋយសហគមនអ៍ាជីវកមមដនុះ 

និង្ដែលាន្នទៈ ដែើមបទីទលួយកការទទួលខ្ុសគ្រតូវ។ សាជកិកអ៏ាចែកខ្លនួដចញ ដៅដពលណ្តកប៏ានផង្ដែរ។ 

ពិនទុ៖ _____ 

 

 

ដាលការណ្៍ទី ២៖ ការគ្រគប់គ្រគង្សាជកិតាមដបបគ្របជាធបិដតយយ 

 

សាជកិាន ក់ៗានអណំ្តចកនុង្ការដបាុះដឆ្លន ត នងិ្ដធវើដសចកេីសដគ្រមចចតិតដសមើាន  ដៅកនងុ្
ការគ្រគប់គ្រគង្អាជីវកមមដែលដធវើដ ើង្ដដ្ឋយសហគមន៍ដនុះ។ សាជកិនមីួយៗានសដមលង្ដឆ្លន តចនំួន ១ 
មិនថាពកួដគដបាុះទុនវិនិដោគកគ្រមិតណ្តកនុង្សហគមន៍អាជវីកមមដនុះដ ើយ។ បុរស នងិ្្សេដីែល
បំដពញតួនាទីជាតំណ្តង្សហគមនអ៍ាជីវកមម តាមរយៈការដបាុះដឆ្លន ត គ្រតូវានការទទលួខ្ុសគ្រតូវចំដពាុះ
សាជកិរបសស់ហគមន៍អាជីវកមមដនុះ។  

ពិនទុ៖ ________ 

 

ដាលការណ្៍ទី ៣៖ ការចលូរួមដផនកដសែាកិចេរបស់សាជកិ 

 



28 
 

សាជកិផេល់ជាគ្របាក់ និង្/ឬធនធ្លនមនិដមនជាគ្របាកស់គ្រាប់ចាប់ដផេើម និង្ែំដណ្ើរការអាជីវកមម។ 
ប ុដនេមិនថាសាជិកាន ក់វិនិដោគទនុកនងុ្កគ្រមតិណ្តដនាុះដទ ការសដគ្រមចចតិតពកីារដគ្របើគ្របាស់ដែើមទុន នងិ្ងវិការបស់

សហគមនអ៍ាជីវកមម គ្រតូវដធវើដ ើង្ តាមដបបគ្របជាធិប-ដតយយ។ សាជិកដធវើការដបង្ដចកគ្របាក់
ដែលដៅសល់ សគ្រាប់ដាលបំណ្ង្ណ្តមួយ ឬដាលបំណ្ង្ទំង្អសែ់ូចតដៅ៖ 
អេិវឌឍសហគមន៍អាជីវកមមរបសខ់្លួន អាចតាមរយៈបដង្កើតជាមូលនិធទិនុបគ្រមងុ្ ដែលគ្របាកម់ួយ
ដផនកដៅកនងុ្ទុនមូលនិធិដនុះមនិអាចយកមកដធវើការដបង្ដចកាន បានដ ើយ ផេល់គ្របដោជនែ៍លស់ាជកិ គិតដៅតាមភាគរយននគ្របតបិតតកិារដែលពួកដគានជាមយួនងឹ្សហគមនអ៍ាជីវកមម និង្ាំគ្រទែលស់កមមភាព
ដផេង្ដទៀត ដែលទទួលបានការឯកភាពពីសាជកិសហគមន៍។  

ពិនទុ៖____ 

ដាលការណ្៍ទី ៤៖ សវ័យភាព និង្ ភាពាេ ស់ការ 

 

សហគមនអ៍ាជីវកមម គឺជាអង្គការជួយខ្លួនឯង្ដែលានសវយ័ភាព ដគ្រកាមការគ្រគប់គ្រគង្របសស់ាជកិរបសខ់្លួន។ គ្របសនិដបើសហគមនអ៍ាជីវកមមចុុះកចិេគ្រពមដគ្រពៀង្ជាមួយនឹង្សាថ បន័ដផេង្ដទៀត ែចូជា 
រដ្ឋា េិបាលជាដែើម ឬនរអងាគ សដែើមទុនពីគ្របេពខាង្ដគ្រៅ សហគមន៍អាជីវកមមអាចចុុះកចិេគ្រពមដគ្រពៀង្ទងំ្ដនុះបានកនុង្លកខខ្ណ្ឌ ដែលធ្លនាោ ង្ណ្តឲ្យសាជិករបស់ខ្លនួ 
ដៅដតអាចគ្រគប់គ្រគង្សហគមន៍ដនុះតាមដបបគ្របជាធបិដតយយ និង្ រកាសវ័យភាពសគ្រាបស់ហគមន៍អាជីវកមមដនុះ។ 

ពិនទុ៖ _____ 

 

ដាលការណ្៍ទី ៥៖ ការអប់រ ំការបណ្េុ ុះបណ្តេ ល និង្ការផេពវផាយព័តា៌ន 

 

សហគមនអ៍ាជីវកមមផេល់ការអប់រំ និង្ការបណ្េុ ុះបណ្តេ លែលស់ាជកិរបស់ខ្លនួ តំណ្តង្ដែល
គ្រតូវបានដគ្រជើសតាំង្តាមរយៈការដបាុះដឆ្លន ត អនកគ្រគប់គ្រគង្ និង្និដោជតិ ដែើមបីឲ្យពកួដគអាចចូលរួមចំដណ្កគ្របកប

ដដ្ឋយគ្របសទិធភាព ចំដពាុះការអេិវឌឍសហគមនអ៍ាជីវកមមរបស់ពួកដគ។ ពកួដគក៏គ្រតូវផេល់ពត័៌ានែល់សាធ្លរណ្-

ជនទូដៅផង្ដែរ ជាពិដសស យុវជន និង្អនកែកឹនាំដផនក គំនតិអំពីលកខណ្ៈ 
និង្អតថគ្របដោជន៍ននការសហការាន ។ 

ពិនទុ៖ _____ 
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ដាលការណ្៍ទី ៦៖ ការសហការរវាង្សហគមន៍អាជីវកមមមួយ នងិ្សហគមនអ៍ាជីវកមមមួយដទៀត 

 

  សហគមនអ៍ាជីវកមមផេល់ដសវាែល់សាជិករបសខ់្លួនឲ្យានគ្របសិទធភាពបំផតុ នងិ្អាចពគ្រង្ងឹ្
ចលនាសហគមន៍អាជីវកមម តាមរយៈការដធវើការងាររួមាន ដដ្ឋយបដង្កើតជារចនាសមពន័ធដៅមលូដ្ឋា ន ថាន ក់ជាត ិ
ថាន ក់តបំន់ នងិ្ថាន កអ់នេរជាត ិ

ពិនទុ៖ ______ 

 

ដាលការណ្៍ទី ៧៖ ការយកចិតតទុកដ្ឋកច់ំដពាុះសហគមន៍ 

 

សហគមនអ៍ាជីវកមមដធវើការងារ ដែើមបីដលើកកមពសក់ារអេិវឌឍគ្របកបដដ្ឋយចីរភាព ែល់សហគមន៍
របសព់ួកដគ តាមរយៈការអនុវតតដាលនដោបាយដែលទទលួបានការឯកភាពពីសាជកិរបសស់ហគមន៍
អាជីវកមម។ 

 

ពិនទុ៖______ 

 

២.  ដគ្រជើសដរើសដាលការណ្៍ដែលសំខាន់ជាង្ដគបំផតុសគ្រាប់អនក នងិ្ដធវើការពិភាកា
ពីដាលការណ្៍ដនុះជាមួយសាជកិគ្រកមុពមីូលដហតុដែលអនកចាតទ់កុថាដាលការណ៍្ដនុះ គជឺាដាលការណ្៍ដែលសខំាន់ជាង្ដគ។ 

 

ដាលការណ្៍សំខាន់ជាង្ដគ៖___________________________________________ 

 

វាជាដាលការណ្៍សំខាន់ ដគ្រពាុះ៖ ________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

ដផនកទី ៥៖ 
ការដធវើអាជីវកមមរួមាន  

គ្របសនិដបើអនកគតិចង្ច់ាបដ់ផេើមអាជវីកមមងមអីវមីយួ ឬពគ្រង្កីអាជវីកមមរបសអ់នក ការបណ្េុ ុះបណ្តេ ល CBED 

អាចជយួអនកកនងុ្ការដរៀបចដំផនការអាជវីកមមរបសអ់នកបាន     
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ព័តា៌នសដង្ខបអពំវីគគដនុះ 

 

ដៅកនុង្សកមមភាព ៥ក ដយើង្នឹង្ពនិិតយដៅដលើគ្របដេទសហគមនអ៍ាជីវកមមដផេង្ៗ និង្ដសវាដែលផេលដ់ដ្ឋយសហគមន៍អាជីវកមមទងំ្ដនុះ។ ដយើង្នងឹ្បញ្េបម់ ូឌុលដនុះ ដដ្ឋយដរៀបរាបព់គីុណ្សមបតតិ 
និង្គុណ្វិបតតរិបស់សហគមនអ៍ាជីវកមម។ លំហាត់ដនុះនឹង្ជួយឲ្យដយើង្ដចុះដធវើការសដគ្រមចចិតត ថាដតើសហគមនអ៍ាជីវកមមគឺជាគំរអូាជីវកមមដែលសមគ្រសបសគ្រាប់ដ្លើយតបដៅនងឹ្តគ្រមូវការ 

និង្ដសចកេបី ង្គ្របាថាន របស់ដយើង្ដែរឬដទ? 

 

សកមមភាព ៥ ក៖ គ្របដេទសហគមនអ៍ាជវីកមម នងិ្ដសវាដផេង្ៗដែលផេលដ់ដ្ឋយសហគមន៍អាជវីកមមទំង្ដនុះ 

 

 

 

ផលិតផល នងិ្ដសវាកមមដែលផេល់ដដ្ឋយសហគមន៍អាជីវកមម គអឺាគ្រស័យដៅតាមតគ្រមូវការននសាជកិរបសខ់្លួន។ ដៅកនុង្ករណី្ជាដគ្រចើន សកមមភាពរបស់សហគមន៍អាជីវកមម ានដាលបំណ្ង្ដ្លើយតបចំដពាុះ

ឧបសគគនានាដែលសាជិករបស់ខ្លនួជបួគ្របទុះដៅកនុង្ការគ្របកបមុខ្របរចិញ្េមឹជីវិត នងិ្/ឬជួយឲ្យពួកដគទញគ្របដោជន៍ពឱីកាសនានាដែលពកួដគមិនអាចដធវើដដ្ឋយខ្លនួឯង្បាន។ តារាង្ខាង្ដគ្រកាមបងាា ញពីគ្របដេទមយួចំនួន

ននសហគមន៍អាជីវកមម នងិ្មខុ្ងារននសហគមន៍អាជីវកមមទងំ្ដនាុះ។ សហគមន៍អាជីវកមមមួយអាចានមខុ្ងារដគ្រចើនោ ង្ (ឧទហរណ្៍ មខុ្ងារផលិតកមមផង្ មុខ្ងារផេពវផាយទីផារផង្)។ ដៅដពលដែលសហគមន៍
អាជីវកមមបំដពញមុខ្ងារដលើសពមីួយ ដយើង្ដៅសហគមនអ៍ាជីវកមមទងំ្ដនុះថាជាសហគមនអ៍ាជីវកមមពហបុំណ្ង្។ 

 

 

 

គ្របដេទននសហគមនអ៍ាជវីកមម ដសចកេពីពិណ្ន៌ា 
សហគមនអ៍ាជវីកមមរបសអ់នកដគ្របើគ្របាស ់
សហគមនអ៍ាជីវកមមដែលជារបសអ់តងិិជនដគ្របើគ្របាស។់  សហគមនអ៍ាជីវកមមដនុះលក់រាយផលតិផលដៅឲ្យសាជកិដែលជា អតងិិជនដគ្របើគ្របាសក់នងុ្តនមលសមរមយ 
សហគមនហ៍ិរញ្ាវតថ ុ គ្រគឹុះសាថ នហិរញ្ាវតថុដែលជាកមមសទិធនិឹង្ែំដណ្ើរការដដ្ឋយអនកដ្ឋក់គ្របាក់ នងិ្អនកខ្េីគ្របាក់ កនុង្ដាលបំណ្ង្បដង្កើតឲ្យានតាល ភាពដៅកនងុ្ការផេល់កមេី 

និង្ការវិនិដោគែល់សាជកិទងំ្អស់របសស់ហគមន៍ដនុះ។ គ្របដេទសហគមនហ៍ិរញ្ាវតថុដែលគ្រតូវបានបដង្កើតដ ើង្ញកឹញាប់ជាង្ដគគឺគ្រកុម
ឥណ្ទន។ 

សហគមនល៍ំដៅដ្ឋា ន សហគមន៍ដនុះផេល់ផទុះជាកមមសទិធិកនងុ្តនមលសមរមយ នងិ្ផេល់ដសវាជួលលំដៅដ្ឋា នែល់គ្របជាពលរែា ដែើមបីគ្របដោជន៍សង្គមផង្ដែរ។ 
សហគមនអ៍នកដគ្របើគ្របាស់ដសវាសាធ្លរណ្ៈ ផេល់ដសវាសាធ្លរណ្ៈែល់សាជកិរបសខ់្លួន ែូចជាការផគតផ់គង្ទ់ឹក ឬអគគិសនជីាដែើម។ 
សហគមនក៍មមករនដិោជតិ ផេលក់ារងារែលស់ាជកិរបសខ់្លនួ 
សហគមនអ៍នកផលតិ 
សហគមនអ៍ាជីវកមមដែលបំដពញតួនាទជីាអនកទិញ ទិញផលិតផល និង្ដសវាកមមកនុង្បរិាណ្ដគ្រចើន ដែើមបីកាតប់នថយនងលដែើម នងិ្ដចករំដលកការចំណ្តយនងលដែើមដនុះែលស់ាជកិរបសខ់្លនួ។  

៦០ នាទ ី

៣០ នាទ ី
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គ្របដេទននសហគមនអ៍ាជវីកមម ដសចកេពីពិណ្ន៌ា 
សហគមនទ៍ីផារ បដង្កើតទផីារសគ្រាប់ផលិតផល នងិ្ដសវាកមមរបសស់ាជកិ បដង្កើនអំណ្តចចរចារបស់សាជកិ សគ្រមបសគ្រមលួការែឹកជញ្ជនូផលិតផលដៅកាន់

ទីផារ និង្បដង្កើនគណុ្ភាពផលតិផល។ 
សហគមន៍ដកនចនផលិតផល ដែើមបបីដង្កើតតនមលបដនថម បដនថមតនមលែលផ់លតិផលរបសស់ាជកិតាមរយៈកដនលង្ផេល់ដសវារួម ែូចជា ដសវាដគ្រកាយគ្របមលូផល ដសវាសេកុទកុ និង្ដសវាដកនចនជាដែើម។ 

 

ដែើមបីដសវង្យល់ឲ្យកានដតចាស់អពំីគ្របដេទដសវាដផេង្ៗរបស់សហគមន៍អាជីវកមមមួយ ឥ ូវដនុះ ដយើង្នឹង្ដមើលដៅតាមជហំានខាង្ដគ្រកាម។ 

 

 

 

 

 

ជំហាន 

 

១.  ដៅដពលដែលានការអានឧទហរណ្៍នមីួយៗ សូមដធវើការងារជាគ្រកុម ដែើមបីកណំ្តព់ីដសវាដែលផេលដ់ដ្ឋយសហគមនអ៍ាជីវកមមដនុះ និង្អតថគ្របដោជន៍ដែលសាគមន៍អាជីវកមមដនុះអាចទទួលបាន។ 

 

ឧទហរណ៍្ទី ១ 

  សហគមន៍ MGV ានសាជកិ 
ជាអនកគ្របមលូផល ដនសាទ ពតីាមកដនលង្ចញិ្េឹម អនកែកឹជញ្ជូន 
អនកដបង្ដចកគ្រតីដៅតាមគ្របដេទ។ មុនដពលបដង្កើត
សហគមន៍ដនុះ ានការផេល់គ្របាក់ឈនួលែលក់មមករ
ដែលដធវើការងារែូចាន  កនុង្ចនំួនខ្ុសៗាន  អាគ្រស័យដៅ
តាមលទធភាពចរចារបសក់មមករ 
និង្អាគ្រស័យដៅតាមទកឹចិតតរបស់ាេ ស់កដនលង្ចិញ្េឹមគ្រតី។ 
កមមករដែលដអៀនដគ្របៀនដគ្រចើន 
និង្កមមករដែលមិនសូវសាគ ល់ដគដៅកនុង្របរដនុះ 
ដតង្ជបួការលបំាកដៅកនងុ្ការរកការងារដធវើ។ ដៅ
កនុង្ករណី្ជាដគ្រចើន 
កមមករពុំបានទទួលការការពារគ្រគប់គ្រានព់ីកដ េ គ្រពុះអាទតិយ 
និង្ដគ្រាុះថាន កែ់នទដទៀត កនុង្អំ ុង្ដពលគ្របមូលផលដនសាទដ ើយ។ ដនុះក៏ជាបញ្ញា ដែលកមមករមួយចំននួបានដលើកដ ើង្ ដៅកដនលង្ដធវើការផង្ដែរ ជាពិដសស ដៅដពលដែលការគ្របមលូផលដនសាទដនុះ 
ដធវើដ ើង្ដៅគ្រពកឹគ្រពលមឹខាល ងំ្ដពក ពដីគ្រពាុះម តូូដែលពួកដគជួល ចាប់ដផេើមដធវើការដតដៅដា ង្ ៦ គ្រពកឹប ុដណ្តណ ុះ។ បចេបុបននដនុះ សហគមន៍ដនុះដធវើការដបង្ដចកការងារ និង្ដពលដវលាែល់កមមករ 
ក៏ែចូជាដធវើការចរចាជាមួយនងឹ្ាេ ស់កដនលង្ចញិ្េឹមគ្រតផីង្ដែរ។ សហគមន៍ដនុះក៏ផេល់ឲ្យកមមករនូវឧបករណ៍្ការពារខ្លនួដែលចាំបាច់ផង្ដែរ។ សហគមន៍ដនុះបានទិញឧបករណ្៍ និង្សាា រតូចៗមយួចនំនួ 
ដែើមបីបដង្កើនសុវតថិភាព នងិ្គ្របសិទធភាពការងាររបសក់មមករទងំ្ដនុះ។ គ្រកមុដនុះ កទ៏ទលួបានងវិកាជនំួយពីរដ្ឋា េិបាលសគ្រាប់យកដៅទញិរងយនេតូចមួយដែលអាចឲ្យពកួដគផេលដ់សវាែឹកជញ្ជូនផង្ 
និង្ផេល់ជាមដធាបាយដធវើែំដណ្ើរែលក់មមករផង្។ ឥ ូវដនុះ គ្របាក់ឈនលួគ្រតូវបានកំណ្ត ់ ដៅតាមសេង្់ដ្ឋគ្រតឹមគ្រតូវ ដហើយានការដបង្ដចកការងារដសមើៗាន ែល់គ្រគប់សាជិកទំង្អស។់ ជាមួយ
នឹង្ការរកគ្របាកច់ំណូ្លបដនថម សាជិកក៏អាចសនេំគ្របាកប់នេិចបនេចួផង្ដែរកនុង្មូលនិធិសនេំ។ ជាដរៀង្រាល់ដខ្ កមមករ ២ នាក ់អាចខ្េីគ្របាក់ពមីូលនិធសិនេំដនុះ។ 
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ដសវាដែលផេល់ដដ្ឋយសហគមន៍ដនុះ៖ 

 

អតថគ្របដោជន៍ដែលសាជកិទទួលបាន៖ 

 

ឧទហរណ៍្ទី ២ 

 

សហគមន៍គ្រជូករើករាយ ានសាជិក 
ជាអនកចិញ្េមឹគ្រជកូខាន ត តចូ។ មុខ្ចណំ្តយខ្ពស់ជាង្ដគសគ្រាប់
របរចិញ្េមឹគ្រជូក គឺចំណ្គី្រជូក។ មនុដពលដែលពកួដគបដង្កើតជា
សហគមន៍ដនុះ ពកួដគទិញចំណ្គី្រជូកពីហាង្លក់ចណំ្សីតវដៅទី
គ្របជុំជន។ ដដ្ឋយសារដតពកួដគអាចទិញចំណ្ីគ្រជកូបានដត ១ ការ៉ាុង្
ដពលដែលពួកដគដធវើែំដណ្ើរមេង្ 
តនមលចណំ្ីដនុះគឺខ្ពសជ់ាង្ករណី្ដែលពកួដគទិញមេង្ ៥ ការ៉ាុង្។ 
ែូចាន ដនុះដែរ 
ចំណ្តយដលើការែកឹជញ្ជូនគែឺូចាន សគ្រាប់ការែកឹចំណ្ី ១ ការ៉ាុង្ 
និង្ចំណ្ី ៥ ការ៉ាុង្។ ដដ្ឋយសារដត
ចំណ្តយដលើការទញិចំណ្ីគ្រជូកខ្ុសាន ខាល ងំ្ដបបដនុះ 
រួមទំង្ចណំ្តយែកឹជញ្ជនូផង្ អនកចញិ្េមឹគ្រជូកខាន ត
តូចមិនអាចគ្របកតួគ្របដជង្ជាមួយនឹង្កសិដ្ឋា នចិញ្េមឹគ្រជូកខាន តធំដ ើយ។ អនកចិញ្េមឹគ្រជកូខាន តតចូបានសដគ្រមចចិតតបដង្កើតជាសហគមន៍ដនុះដ ើយ ដែើមបីឲ្យពកួដគអាចទិញចំណ្ីគ្រជកូកនងុ្បរិាណ្ដគ្រចើន និង្ដលើក
បនេដៅឲ្យសាជកិកនុង្តនមលទបជាង្តនមលលក់រាយធមមតា។ សាជកិចនំួន ៣ នាក ់របស់សហគមន៍ដនុះ កប៏ានចលូរួម ដៅកនុង្វគគបណ្េុ ុះបណ្តេ លអពំីការផលិតចំណ្ីសតវដបបសរើរាង្គ ដែលដរៀបចំដដ្ឋយអង្គការ
មិនដមនរដ្ឋា េិបាលមួយផង្ដែរ។ សាជកិទងំ្ ៣ រូបដនុះ បានដធវើការផេពវផាយពត័៌ានដនុះែល់សាជកិដផេង្ដទៀតដៅកនុង្សហគមន។៍ តាងំ្ពឆី្លន ំមនុមក សហគមន៍ដនុះបានទញិចំណ្សីតវកនងុ្គ្រទង្់គ្រទយធំ 
ដហើយបានសាង្សង្់ដរាង្ចគ្រកតចូមយួសគ្រាប់ផលិតចំណ្ីសតវសរើរាង្គ។  

 

ដសវាដែលផេល់ដដ្ឋយសហគមន៍ដនុះ៖ 

 

អតថគ្របដោជន៍ដែលសាជកិទទួលបាន៖ 

 

ឧទហរណ៍្ទី ៣ 
រយៈដពល ៥ ឆ្លន ំដហើយ ដែល ា នូោ គ្របកបរបរដែរកាបូបលយុ និង្កាបបូធមមតាសគ្រាបរ់កចំណូ្លបដនថម។ ដៅកនុង្រយៈដពល ៣ ឆ្លន ែំំបងូ្ នាង្ផលិត នងិ្រកទីផារដដ្ឋយខ្លួនឯង្ ប ុដនេបនាទ ប់

ពីគ្របឹង្ដគ្របង្ដធវើការងារខាល ងំ្រយៈដពល ៣ ឆ្លន ំរួចមក នាង្ជួបការលំបាកកនងុ្ការរកអនកទិញ នងិ្ទផីារ ដៅខាង្ដគ្រៅតំបន់ដែលនាង្រស់ដៅ ដែលដធវើឲ្យចំណូ្លពកីារលក់របសន់ាង្កាន់ដតតិចដៅៗ និង្ដធវើឲ្យនាង្
ងាយខាតបង្ទ់ុនវិនិដោគតចិតចួ ដែលនាង្ចណំ្តយកនលង្មក។ ា នូោ បាននិោយដៅកានម់ិតតេកេិរបស់នាង្ ដែលជាអនកគ្របកបអាជីវកមមផលតិផលតិផលតាញដែរ និង្បានបញ្េុុះបញ្េូលពកួដគឲ្យចូលរមួបដង្កើត
ជាសហគមន៍ ១ ជាមួយនាង្។ កនងុ្ឆ្លន ំ ២០១៥ សហគមន៍សបិបកមមតបំន់េនំ គ្រតូវបានបដង្កើតដ ើង្។  

ជាជាង្លកផ់លតិផលរបសខ់្លួនដតឯង្ៗ ដៅឲ្យហាង្លក់វតថុអនុសាវរើយដៅកនងុ្េមូិដែលដៅជិតខាង្ សហគមន៍ដនុះបានសដគ្រមចចតិតជួលទតីាំង្ ១ និង្បដង្កើតហាង្ដដ្ឋយខ្លួនឯង្។ សហគមន៍ដនុះ

បដនថមតនមល ១៥% ពីដលើតនមលដែលកណំ្ត់ដដ្ឋយសាជកិ ដែើមបីរា៉ា ប់រង្ដលើចណំ្តយគ្របតបិតតិការ និង្ចំណ្តយជួលហាង្ដនុះ។ ជាមួយនងឹ្ការានហាង្ដដ្ឋយខ្លួនឯង្ 

សាជកិអាចទទួលបានចំណូ្លពីការលក់ដគ្រចើនជាង្មុន ដបើដទុះបជីាពកួដគគ្រតូវបង្ ់ ១៥% ចូលដៅកនុង្សហគមន៍ក៏ដដ្ឋយ។ ែចូាន ដនុះដែរ សាជកិទទួលបានការ
ធ្លនាថានឹង្ានការតាំង្បងាា ញផេពវផាយផលិតផលរបស់ពកួដគ បានោ ង្គ្រតមឹគ្រតូវ។ បនាទ បព់ែីំដណ្ើរការរយៈដពល ១ ឆ្លន ំរួចមក សហគមន៍ដនុះបានសដគ្រមចចិតតទិញា សុីនដែរដលបឿនដលឿនចនំួន ៣ 
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ដគ្រគឿង្ដែលសាជកិអាចយកដៅដគ្របើគ្របាស់ដដ្ឋយបង្់នងលដសវាតចិតចួប ុដណ្តណ ុះ។ ជាមួយនងឹ្ា សុនីដែរទំង្ដនុះ សាជកិក៏អាចផលិតផលតិផលបានដគ្រចើនជាង្មុន ដដ្ឋយចណំ្តយដពលតចិជាង្មនុ ានគុណ្ភាព
ខ្ពស់ជាង្មនុ នងិ្អស់ចណំ្តយតចិតចួជាង្មនុ។  

 

ដសវាដែលផេល់ដដ្ឋយសហគមន៍ដនុះ៖ 

 

អតថគ្របដោជន៍ដែលសាជកិទទួលបាន៖ 

 

 

២.  គ្របសិនដបើអនកចលូរួម ឬក៏បដង្កើតដៅកនងុ្សហគមន៍អាជីវកមមអវីមួយ ដតើដសវាសំខាន់ៗអវីខ្លុះដែលអនកគ្រតូវការ? ដតើអនករពំឹង្ថានងឹ្ទទួលបានគ្របដោជនអ៍វីខ្លុះពីសហគមន៍ដនុះ? សូមដចករំដលកចដមលើយរបសអ់នក
ដៅគ្រកុមទំង្មលូ។ 

 

ដសវាដែលខ្ាុំគ្រតូវការ៖ 

 

អតថគ្របដោជន៍ដែលខ្ាុំរំពងឹ្ថានងឹ្ទទួលបាន៖ 
សកមមភាព ៥ខ្៖ គណុ្សមបតតិ នងិ្គុណ្វបិតតរិបសស់ហគមនអ៍ាជវីកមម 

 

 

 

២៥ នាទ ី 
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ដៅកនុង្វគគមនុៗ ដយើង្ែងឹ្ថាសហគមន៍អាជីវកមមានលកខណ្ៈ ២ ោ ង្ ជាសហគ្រាសអាជីវកមមផង្ នងិ្ជាសាគមានសាជកិផង្ ដែលគ្រតូវបានបដង្កើតដ ើង្សគ្រាប់ដធវើសកមមភាពរមួាន ផង្។ 
ភាពខ្សុដបលកាន រវាង្អាជីវកមមដបបគ្របនពណ្ី នងិ្សហគមន៍អាជីវកមម គកឺារដលើកទឹកចិតតដែលនាមំនុសេឲ្យគ្របមូលផេុំាន កនុង្អាជីវកមម និង្សហគមន៍អាជីវកមមដែលជាកមមសទិធិរបស់អនកដបាុះទុនវិនិដោគ។ 
ដៅកនុង្សហគមន៍អាជីវកមម សាជកិចលូរួមជាមួយាន  ដែើមបីដ្លើយតបចំដពាុះឧបសគគនានា ឬឱកាសដែលពួកដគមនិអាចដធវើដតឯង្បាន ដហើយ ជាទូដៅសហគមនអ៍ាជីវកមមពុំានដាលបណំ្ង្រកគ្របាកច់ំដណ្ញដ ើយ។ 
ដៅកនុង្ករណី្សាជីវកមមវិញ គ្របាក់ចំដណ្ញគឺជាកតាត ដលើកទកឹចិតតសខំានជ់ាង្ដគ ដដ្ឋយសារដតគ្រកមុហ នុទំង្ដនុះ គ្រតូវបំដពញចិតតាេ ស់ភាគហ នុ ដែលជាអនកដបាុះទនុវិនិដោគដៅដលើសាជីវកមមទងំ្ដនាុះ។ 
ដៅកនុង្ករណី្សហគមន៍អាជីវកមមវិញ ាេ ស់កមមសទិធិកជ៏ាអនកដែលអនុវតតសកមមភាពកនុង្សហគមនដ៍ដ្ឋយផ្ទទ លផ់ង្ដែរ ដហើយដាលបណំ្ង្សខំាន់ គឺដែើមបីផេល់គ្របដោជនែ៍លគ់្រគប់សាជិកទំង្អស់ឲ្យបានដសមើៗ ាន ។ ប ុដនេ 
ដនុះមនិដមនានន័យថា សាជីវកមមគឺអាគ្រកក ់ ដហើយសហគមន៍អាជីវកមមគលឺែដនាុះដទ។ វាគអឺាគ្រស័យដៅតាមលកខខ្ណ្ឌ  និង្ដាលបំណ្ង្របស់អនកដែលចង្់បដង្កើត 
អាជីវកមម។  

ការបដង្កើតសហគមន៍អាជីវកមម ឬការទទលួយកសាជិកកនងុ្សហគមនអ៍ាជីវកមម អាចផេល់នូវគ្របដោជនម៍កវិញខ្ពស់បផំតុ ដគ្រកាមលកខខ្ណ្ឌ ែចូតដៅ៖ 

ក. បញ្ញា  នងិ្ឧបសគគនានាមិនអាចដដ្ឋុះគ្រសាយបានដដ្ឋយមនសុេដតាន ក់ដ ើយ។ ដគអាចដដ្ឋុះគ្រសាយបញ្ញា បានកាន់ដតលែជាង្មុនតាមរយៈការសហការាន ជាមយួនងឹ្មនុសេដែលជបួគ្របុះនងឹ្បញ្ញា ែូចាន ដនុះ។ 

ខ្.  ជំនួយសគ្រាប់ដដ្ឋុះគ្រសាយបញ្ញា  មនិអាចរកបានដដ្ឋយគ្រសលួពីគ្រគួសារ រដ្ឋា េិបាល ឬសាថ ប័នសង្គមដផេង្ដទៀតដ ើយ។ សហគមនអ៍ាជីវកមមដែលជយួខ្លនួឯង្ គជឺាអនកផេល់ែំដណ្តុះគ្រសាយលែបំផុត ចំដពាុះបញ្ញា
ដែលដគកំពងុ្ជបួគ្របទុះ។ 

គ.  គុណ្សមបតតិសគ្រាប់សាជកិ (ទទួលបានដសវាធនធ្លន ដសវាហិរញ្ាវតថុ ទីផារ ។ល។) ដលើសពកីាតពវកិចេដែលសាជិកគ្រតូវបំដពញ (ឧទហរណ្ ៍ រួមចំដណ្កជាធនធ្លនដផេង្ៗ ែចូជាគ្របាក់កាស 

ដពលដវលា ជំនាញ ។ល។) 

ឥ ូវដនុះ ដយើង្នងឹ្ពនិិតយដមើលថាដតើការចូលរមួ ឬក៏ការបដង្កើតសហគមនអ៍ាជីវកមមនឹង្ផេល់គ្របដោជនែ៍លដ់យើង្ទំង្អស់ាន ដែរឬដទ។ 
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ជំហាន 

 

១.  សូមដរៀនរាប់ពគីុណ្សមបតតិ និង្គុណ្វិបតតិននការបដង្កើត ឬការចូលរួមកនុង្សហគមន៍អាជីវកមម ដចញពកីារយលដ់ ើញរបស់អនក នងិ្ដៅតាមសាថ នភាពបចេបុបននដែលអនកកំពងុ្ជបួគ្របទុះកនងុ្ការងារ នងិ្មខុ្របរចិញ្េមឹ
ជីវិតរបស់អនក។ 

 

គណុ្សមបតតនិនការចលូរមូ/ការបដង្កើត 
សហគមនអ៍ាជវីកមម 

គណុ្វបិតតកិារចលូរមូ/ការបដង្កើត 
សហគមនអ៍ាជវីកមម 

  

  

  

  

២. បនាទ បព់ីដធវើការវិភាគលែតិលែន់ដហើយ ដតើអនកគតិថាសហគមនអ៍ាជីវកមមដនុះគឺជាគំរអូាជីវកមមដែលលែសគ្រាបអ់នកដែរឬដទ? ដហតុអវី? 
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គ្របសនិដបើអនកគ្រតវូការែបំនូាម ន នងិ្ពត័ា៌នបដនថមអពំកីារចាបដ់ផេើមបដង្កើតសហគ្រាសកនងុ្ទគ្រមង្ជ់ាសហគមនអ៍ាជវីកមម សមូចលូរមួកនងុ្ការបណ្េុ ុះបណ្តេ លពី 

Be.COOP ជាមយួដយើង្ខ្ាុ។ំ 


