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េគលបណំង 
 

សំណំុឯក រស្រមប់វគគបណ្តុ ះប ្ត លក្រមិតមូល ្ឋ ន ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី េដីមបជីំនួយដល់ករ 
បណ្តុ ះប ្ត លដល់បុគគលិក ឬអនកសម័្រគចិត្ត កនុងករផ្តល់រេទះរុញ និងពូកដ៏សម្រសប ស្រមប់េកមង្រសី 
េកមង្របុស ្រស្តី និងបុរស ែដលមនភពទន់េខ យែផនកចលន បុ៉ែន្ត ចអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរ 
េ យគម នករជួយ្រទ ថ នភពដងខ្លួនបែនថម។ 
 
េគលបំណងៃនេសៀវេភលំ ត់ស្រមប់សិកខ កម គឺេដីមបអីភវិឌ ន៍ជំនញ និងចំេនះដឹងរបស់ បុគគលិក ែដល
ចូលរមួកនុងករផ្តល់េស រេទះរុញ។ េសៀវេភលំ ត់ស្រមប់សិកខ កម រមួមន ទងំលំ ត់ែដលនឹងជួយ 
ដល់ករ កលបង និងករអភិវឌ  ចំេនះដឹង នងិជនំញរបស់សិកខ កម។ 
េសៀវេភលំ ត់ស្រមប់សិកខ កមេនះ រមួបញចូ លនូវពត៌មនពីេសៀវេភស្រមប់្រគូបេងគ ល ផទ ងំៃនបទបង្ហ ញ 
និងេសៀវេភេយង។ មន រៈសំខន់ ស់ ែដលសិកខ កម ចរក ឯក រៃនេសៀវេភលំ ត់របស់ខ្លួន 
សំ ប់ករេ្របី្របស់ជឯក រេយងនេពលអនគត ្របសិនេបីចបំច់ ។ 
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ក. ៤៖  ករអងគុយេ យ្រតងខ់្លួនេពញជំហរ 
 

េមីលេ យបនចបស់ ចេំពះឧទហរណ៍និមួយៗៃន ថ នភពដងខ្លួនេផ ងៗគន ។ 
ចូរសរេសរ ថេតី ថ នភពដងខ្លួនមនភពខុសគន ពីករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជំហរ 
យ៉ងដូចេម្តច។ 
គិតអំពីលកខណៈៃនករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជហំរ ពីខងមុខ និងពចីំេហៀង ។ 
 

១. ពពិណ៌ន ថេតី ថ នភពដងខ្លួនរបស់បុរសមន ក់េនះ េតខុីសព ី
 ”ករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជហំរ” យ៉ងដូចេម្តច។ 

  

២.  ពពិណ៌ន ថេតី ថ នភពដងខ្លួនរបស់បុរសមន ក់េនះ េតខុីសព ី
 ”ករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជហំរ” យ៉ងដូចេម្តច។ 
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៣. ពពិណ៌ន ថេតី ថ នភពដងខ្លួនរបស់បុរសមន ក់េនះ េតខុីសព ី
 ”ករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជហំរ” យ៉ងដូចេម្តច។ 

  

 
៤. ពពិណ៌ន ថេតី ថ នភពដងខ្លួនរបស់បុរសមន ក់េនះ េតខុីសព ី

 ”ករអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេពញជហំរ” យ៉ងដូចេម្តច។ 
 ១. 

 
២. 
 
៣. 
 
៤. 
 
៥. 

 
 

ក.៦៖ រេទះរញុែដលលមម កសម 
 

 ននូវ ល់្របវត្តិ េរឿងរបស់អនកេ្របី្របស់ទងំអស់េនះ។ 
 ពិភក  ថេតីរេទះរុញែដលមន មួយ ែដល កសមបំផុតស្រមប់ត្រមូវករ
របស់អនកេ្របី្របស់មន ក់ៗេនះ។  
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 ែស្វងរកេហតុផលយ៉ងេ ច ស់េ យបនបី ថេតីេហតុអ្វីបនជសិកខ កមេធ្វីករែណនរំេទះរុញេនះ 
េទដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ។ 

 ពិចរ េទេលី ែផនក ងកយ បរ ិ ថ ន និងែបបបទៃនកររស់េនរបស់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ 
និងែផនកសំខន់ៗេផ ងៗកនុងរេទះរុញែដលពួកេគ្រតួវករ ។   

 ចូរសរេសរចេម្លីយរបស់អនក េនកនុងេសៀវេភ។ 
 

បវ  េតរីេទះរុញ ែដលមនមយួ  កសម
បផុំត ស្រមប់ត្រមូវកររបស់បវ? 
េហតុអ្វ?ី 

បវ រស់េនកនុងភូមិ ច់្រសយលមួយ។ គត់ពិករ ច់អវយវៈ 
េ្រកមទងំសងខង េលីជងគង់។ មុនេពលគត់មនេ្រគះថន ក់ 
គត់បន្របកបរបរេបីក ងមួយេន មដងផ្លូវ ឆ្លងកត់ 
ភូមិរបស់គត់  គត់លក់ េ្រគឿងេទសទូេទ។ ឥឡូវេនះ 
គត់ ចេធ្វីដំេណីរេទ ងរបស់គត់បន លុះ្រ ែតមន 
ជំនួយ េ យ រែតផ្លូវលំេចញពីភូម ិរបស់គត់េទកន់ផ្លូវធំ
មនចមង យឆង យ (ជិត១គីឡូ ែម៉្រត) ផ្លូវរដិបរដុប និងជ
េរឿយៗែតងែតមនភក់។ បញ្ហ ទងំេនះ បនេធ្វីេ យមន
ផលលំបកចំេពះ គត់ នងិ្រគួ រ របស់គត់ កនុងករបន្ត
មុខរបរេបីក ង េនះ។ 
 
ជេ្រចីនឆន កំន្លងមក បវ បនទទួលអំេ យជ រេទះរុញ។ 
រេទះរុញេនះមនលកខណៈែ្រចះចប់ េហយីេ្រ មេកអី 
ស្រមប់ក្រមលអងគុយរែហក។ កង់ខងមុខ ងតូច ចំែណក 
េកសូ៊កង់ខងេ្រកយេស្តីងេហយីសឹក។ គត់មិន ចរុញ 
រេទះរុញេនះ េន មផ្លូវពីខទមរបស់គត់ េទភូមិបនេទ 
េ យ រកង់កប់ចូលេទកនុងផ្លូវ។ គត់ចង់េធ្វីដំេណីរេទកន់
ងរបស់គត់េ យខ្លួនឯង ដូេចនះគត់មិនចបំច់ពងឹែផ្អក

េលី្របពនធរបស់គត់ ឬអនកដៃទេដីមបជីួយគត់េឡយី។ 
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ម៉ន់ទ ី
 

េតរីេទះរុញ ែដលមនមយួ  កសម
បផុំត ស្រមប់ត្រមូវកររបស់ ម៉ន់ទ?ី 
េហតុអ្វ?ី 

ម៉ន់ទ ីមន យុ២៤ ឆន  ំរស់េនជមួយ្រគួ ររបស់ នង 
េនកនុងទី្រកុងតូចមួយ។ នងបនទទួលេ្រគះថន ក់ ច ចរណ៍ 
េនេពលនង យុបន១៨ ឆន  ំែដលេធ្វី េ យនងពិករ 
មួយកំ ត់ខ្លួនខងេ្រកម។ នេពលថមីៗេនះ ម៉ន់ទី 
មនដំេបែ្រគ ែដលបនេ្របីរយៈេពលអស់ ៦ែខ េដីមបជីសះ 
េសបយីេឡងីវញិ ។ 
 
ម៉ន់ទី មនរេទះរុញ បុ៉ែន្ត មិនជួយ្រទ្រទង់បន ល្អចំេពះ 

នងេទ េហយីនងមនករធុញ្រទន់ចំេពះ យ៉ងខ្ល ងំ។ 
ពុំមនពូកអងគុយេឡយី។ នងគិតថ េនះ្របែហលជបញ្ហ  
ែដលប ្ត លេ យនងមន ដំេបែ្រគ។  
 
ម៉ន់ទី ្រតូវបនអេញជ ីញេ យចូលរមួវគគសិក ែផនកេលខ 

ធិករមួយ េហយីនងក៏ចង់េទចូលរមួែដរ។ េទះជ យ៉ង  
នងមនករ្រពួយបរមមណ៍ថ នងនឹង មិន ចអងគុយបន
េពញមួយៃថង េនេលីរេទះរុញ បចចុបបននរបស់នងបនេឡយី។ 

 

 
ហ្វលីីព  េតរីេទះរុញ ែដលមនមយួ  កសម

បផុំត ស្រមប់ត្រមូវកររបស់ហ្វលីីព? 
េហតុអ្វ?ី 

ហ្វលីីព មន យុ៦២ ឆន  ំរស់េនកនុង្របជុៃំនេកះតូចមួយ។ 
កលពីរយៈេពល៦ែខមុន គត់មនជមងឺ ច់សរៃសឈម 
កនុងខួរកបល។ គត់បន្រតលប់េទផទះរបស់គត់វញិ េ យ 
គម នរេទះរុញ បនទ ប់ពីបនសំ ក ពយបលេនមនទីរេពទយ 
អស់រយៈេពលមួយែខ។ គត់បនេដកេនេលីែ្រគ ឬអងគុយ 
េលីេកអីេន ន លមុខផទះរបស់គត់ ។ 
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ហ្វលីីព មិន ចកេ្រមីកៃដឬេជីងេឆ្វងរបស់គត់ បនេទ។ បុ៉ែន្ត 
គត់កន់ែតរងឹមេំឡងី ពីមួយៃថង េទមួយៃថង េហយីឥឡូវេនះ 
គត់ ចេ្រកកឈរ្រតង់បនជមួយ នឹងករជួយពីសមជិក 
្រគួ រ របស់គត់។ គត់ខំេធ្វី លំ ត់្របណៃដ ្ត រំបស់គត់ 
េហយីគត់ពិតជចង់បនរេទះរុញមួយ េដីមបគីត់ ចចល័ត
ទីបនកន់ែត េ្រចីន និងពងឹែផ្អកតិចតចួេទេលី្រគួ រ 
របស់គត់។ 
 
គត់ចង់មនលទធភពចល័តជុំវញិផទះតូចរបស់គត់បន 
និងជុំវញិសហគមរបស់គត់។ េនកនុងតំបន់ េនះ សមបូរ 
េទេ យដីខ ច់។ េច្របុសមន ក់ របស់គត់ ែដលមន ន 
បននិយយថ គត់នឹងនជំី របស់ គត់េទខងេ្រក 
្របសិនេបីជី របស់គត់មន រេទះរុញ។ 

 
បី៊  េតរីេទះរុញ ែដលមនមយួ  កសម

បផុំត ស្រមប់ត្រមូវកររបស់ បី៊ ? 
េហតុអ្វ?ី 

បី៊  មន យុ៥៦ ឆន  ំរស់េនកនុង្របជំុ េកះតូចមួយ។ 
បនទ ប់ពីកំេណីតកូនទ៤ីរបស់គត់ កលពីេ្រចីនឆន កំន្លងេទ 
គត់បនបត់បង់ករេ្របី្របស់េជីងរបស់គត់េសទីរែត 
ទងំ្រសុង។ គត់ ចឈរ បនបន្តិចបន្តួច បុ៉ែន្តគត់មិន ច 
េដីរបនេឡយី។ គត់មិនែដលធ្ល ប់មនរេទះរុញេទ។ 
 
បី៊  រស់េនកនុងភូមិតូចមួយជិតសមុ្រទ េហយីេន

បរេិវណខងេ្រកជុំវញិផទះ និងភូមិរបស់គត់គឺ េពរេពញេទ
េ យភពរដិបរដុប និងដខី ច់។ គត់បនចំ យេពល 
របស់គត់ កនុងករជួយែថរក េចៗ ជយួចំអិនម្ហូប រ 
និងជួយេធ្វីតមបញ។ េនកនុងផទះរបស់គត់ មិនមនបនទប់ 
ស្រមប់ ក់ រេទះរុញេទ បុ៉ែន្តរេទះេនះ ចទុកេនខង 
េ្រកមផទះ បន េ យ រផទះរបស់គត់ ជផទះមិនជប់ដី។ 
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េតរីេទះរុញែដលមនមយួ  កសមបផុំតស្រមប់បរ ិ ថ នែដលអនករស់េន? េហតុអ្វ?ី 
១. 
 
២. 
 
៣. 
 
៤. 
 
៥. 

 

ក.៧៖ ពូកអងគុយ 
 

 អនុវត្តករ្រតួតពិនិតយសមព ធខងេ្រកមកែន្លងឆ្អឹងគូទទងំសងខង (េឆ្វងនិង ្ត )ំ ស្រមប់ 
សមជិកមន ក់ៗេនកនុង្រកុម។ 

 ្រតូវធនេ យចបស់ថ សមជិកកនុង្រកុមទងំអស់ ទទួលបនេវនកនុងករ កលបង និងបន កលបង។  
 កត់្រ នូវក្រមិតៃនសមព ធស្រមប់សមជិកមន ក់ៗេនកនុង្រកុម េទកនុង ងខងេ្រកម៖ 
 
្រតួតពនិតិយសមព ធេនកែន្លងឆ្អងឹគូទ ស្រមប់អនកេ្របរីេទះរុញ្រគប់រូប ែដល្របឈមនងឹ  ករវវិឌ  េទរកដេំបែ្រគ 
ក 

 

មុនេពលអនកចប់េផ្តីម អនក្រតូវពនយល់ពីករេធ្វីេតស្តដល់អនកេ្របី្របស់ រេទះរុញ។ 

ខ 

 

េសនីេ យអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ រុញខ្លួនេឡងីេលី ឬេទរេទខងមុខ
េដីមបអីនុញញ តេ យអនក ក់ចុង្រមមៃដរបស់អនកេនខងេ្រកមកែន្លងឆ្អឹងគូទ 
ខងេឆ្វង ឬខង ្ត រំបស់ពួកេគ (ផង របតៃដេឡងីេលី)។ 
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គ 

 

េសនីេ យអនកេ្របីរេទះរុញ អងគុយចុះេលី្រមមៃដរបស់អនក។
គត់គួរែតអងគុយធមម  ែបរេទមុខ្រតង់ និង ក់ៃដទងំពីរេនេលីេភ្ល ។ 

ឃ ករវនិិចឆ័យរកសមព ធ៖ 
ក្រមតិ១ = សុវតថភិព៖ ចុង្រមមៃដ ចកេ្រមីកចុះ និងេឡងីបន៥ម.ម ឬេ្រចីនជង។ 
ក្រមតិ២ = ្របុង្របយត័ន៖ ចុង្រមមៃដមិន ចកេ្រមីក បុ៉ែន្ត ចដកេចញបនេ យ្រសួល។ 
ក្រមតិ៣ = គម នសុវតថភិព៖ ចុង្រមមៃដ្រតូវគបរតឹយ៉ងតឹងែណន។ មនករលំបកកនុងករ 
ដក្រមមៃដេចញ។ 

ង េធ្វីេឡងីវញិ េនែផនកមខ ងេទៀត ៃនឆ្អឹងគូទ 
 
កត់្រ នូវក្រមិតសមព ធរបស់សមជិកមន ក់ៗេនកនុង្រកុម េទកនុង ងខងេ្រកម ៖ 
 

 កែន្លងឆ្អងឹគូទ ែផនកខងេឆ្វង កែន្លងឆ្អងឹគូទ ែផនកខង ្ត  ំ
សមជកិទ១ី  ក្រមិត១៖    ក្រមិត២៖   ក្រមិត៣៖ ក្រមិត១៖    ក្រមិត២៖   ក្រមិត៣៖ 
សមជកិទ២ី ក្រមិត១៖    ក្រមិត២៖   ក្រមិត៣៖ ក្រមិត១៖    ក្រមិត២៖   ក្រមិត៣៖ 
សមជកិទ៣ី  ក្រមិត១៖    ក្រមិត២៖   ក្រមិត៣៖ ក្រមិត១៖    ក្រមិត២៖   ក្រមិត៣៖ 
សមជកិទ៤ី ក្រមិត១៖    ក្រមិត២៖   ក្រមិត៣៖ ក្រមិត១៖    ក្រមិត២៖   ក្រមិត៣៖ 
 

ក.៨៖  ករប្តូរទី ងំ 
 

 ន្របវត្តិេរឿងរបស់អនកេ្របីរេទះរុញ។ 
 ពិភក ជមួយអនកេ្របីរេទះរុញមន ក់ៗ អំពីវធិី ្រស្តកនុងករប្តូរទី ងំែដលនឹង កសមបំផុត 
ស្រមប់ពួកេគ និងេហតុអ្វី។ 

 សរេសរនូវចេម្លីយរបស់អនក។ 
្វ រ ី  េតវីធិី ្រស្តកនុងករប្តូរទី ងំមយួ  ែដលសម

្រសបបផុំត ស្រមប់ ្វ រ ី ? េហតុអ្វ?ី 
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្វ រ ី  មន យុ៦០ ឆន ។ំ គត់្រតូវបនបញជូ នេទរក 
េស រេទះរុញ េ យមនទីរេពទយកនុង្រសុក។ កនុងេពលថមីៗ  
េនះ គត់មនជំងឺ ច់សរៃសឈម កនុងខួរកបល 
េហយី្រតូវកររេទះរុញ េ យ រគត់មិន ច
េដីរបន។ 
 
្វ រ ី  ចឈរបនបន្តិចបន្តួច េហយី ចទប់

ទមងន់របស់ខ្លួនបន។ េទះបីជយ៉ង  គត់មិន ច
ឈរបននឹងនរេទ។ ្វ រ ី  រស់េនជមួយកូន្រសី 
និង្រគួ ររបស់គត់។ 
 
កូន្រសីរបស់គត់មិនមនករងរេធ្វីេទ េហយីនង ច 
ជួយម្ត យរបស់នងេនផទះ។ គត់មន រេទះរុញកង់បួន 
ជមួយឈន ន់ជន់ែដល ច បង្វិលបន។ 

 

 
ចូេស  េតវីធិី ្រស្តកនុងករប្តូរទី ងំមយួ  ែដលសម

្រសបបផុំត ស្រមប់ ចូេស? េហតុអ្វ?ី 
ចូេស មន យុ៤៥ ឆន  ំេហយីបនេ្របីរេទះរុញ 
អស់រយៈេពល១០ ឆន មំកេហយី។ 
គត់ ច់អវយវៈេ្រកម េលីកបលជងគង់ទងំសងខង  
េហយីគត់េធ្វីករជ ជងជួសជុសវទិយុ េនកនុង ង
មួយ ែដលសថិត េនឯផ រកនុងតំបន់ ។  
 
ចូេស បនមកទទួលេស រេទះរុញ េដីមបទីទួល រេទះ 
រុញថមី េ យ ររេទះរុញចស់របស់គត់ មនសភព 
ចស់ ស់េទេហយី។ 

 

 
ហុ ី េតវីធិី ្រស្តកនុងករប្តូរទី ងំមយួ  ែដលសម

្រសបបផុំត ស្រមប់ ហុ?ី េហតុអ្វ?ី 
ហុ ីជអនកេ្របីរេទះរុញ មន យុ១៤ ឆន  ំ  
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េហយីថមីៗេនះ គត់្រតូវបនបញជូ នេ យមក 
ទទួលរេទះរុញ បនទ ប់ពគីត់ បនធ្ល ក់ពីេលី េដីមេឈ ី
និងបនរងរបួសខួរឆ្អឹងខនង។  
 
ហុ ី ចេ្របី្របស់ៃដរបស់គត់បនល្អ បុ៉ែន្ត

មិនទន់រងឹមខំ្ល ងំេទ។ គត់មិន ចេ្របី្របស់
េជីងទងំពីររបស់គត់បនេទ។ 

 

ខ.៣៖ ករ យតៃម្ល េ យករសមភ សន ៍
 

 សមជិកមន ក់ៗេនកនុង្រកុម ្រតូវេ្រជីសេរសី និង ន្របវត្តិេរឿងមួយ និងេដីរតជួអនកេ្របី រេទះរុញ។ 
េនេពលែដលអនក្រតូវបនេគេធ្វីបទសមភ សន៍ អនក្រតូវេ្របីព័ត៌មនពី្របវត្តិេរឿង 
េដីមបេីឆ្លីយសំណួររបស់អនកេធ្វីបទសមភ សន៍ មែដល ចេធ្វីេទបន។ 

 ចូរកុំ ន្របវត្តេិរឿងរបសអ់នកេ្របរីេទះរុញ េ យឮ ដល់សមជកិកនុង្រកុមរបស់អនកេផ ងេទៀត 
នងិកុំ ន្របវត្តេិរឿងរបស់អនកដ៏ៃទ។ 

 ផ្ល ស់េវនសមភ សន៍គន េទវញិេទមក នងិបំេពញទ្រមង់ យតៃម្លេនកនុងទំព័រខងេ្រកម។ 
 

ហ្វលីីសយ ជ្រស្តីចំ ស់មន ក់ ែដលមនជមងឺរ កសន្ល ក់ឆ្អឹងធងន់ធងរ។ គត់មនករឈចឺប់ េនេលីៃដ 
្របអប់ៃដ និងេជីងទងំសងខង។ គត់មនិ ចេដីរបនេ្រចីនជងពីរ េទបីជំ នេទ េ យ រ ករឈចឺប់ 
និងមនករលំបកកនុងករែថរក ខ្លួនឯង។  
 

ហ្វលីីសយ បនទទួលករ យតៃម្លជមួយកូន្រសីរបស់គត់។ គត់រស់េនកនុងទី្រកុងតូចមយួ េហយីផទះ 
របស់គត់មនជេណ្តី របីកេំនផ្លូវចូលខងមុខ។ គត់មិនមនបញ្ហ សុខភពេផ ងេទ េ្រកពីជមងឺរ កសន្ល ក់ 
ឆ្អឹង។ គត់ធ្ល ប់េទ្រពះវ ិ រយ៉ងេទៀតទត់ បុ៉ែន្តឥឡូវេនះគត់មិន ច េធ្វីដូេចន ះ បនេទៀតេទ។ គត់េ្របី
បងគន់ែបបបសចឹម្របេទស (ែដលមនចនបងគន់)េនផទះ របស់គត់។ 
 
្រគួ ររបស់គត់មិនមន នេទ េ យពឹងែផ្អកែតេលីមេធយបយេធ្វីដំេណីរ ធរណៈ។ 
្រគួ ររបស់គត់បនជួល ន ក់សីុ  េនេពលគត់េធ្វីដំេណីរមកទទួលករ យតៃម្ល។ េទះបីជយ៉ង  
ក់សីុពិតជមនតៃម្លៃថ្ល ស់ស្រមប់ពួកេគ។ បចចុបបននេនះ គត់មិនទន់មន រេទះរុញេឡយី ។ 
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នតុន  មនជមងឺ្រគុនស្វតិៃដេជីង។ គត់មន យុ២៦ ឆន  ំនិងរស់េនទី្រកុងតូចមួយ។ 
គត់កំពុងសិក ជំនញកុពំយូទ័រ និងមនបំណង្របថន ចង់ចប់េផ្តីម ជីវកមមផទ ល់ខ្លួន នេពល អនគត។ 
គត់បនទទួលករ យតៃម្លជមួយ្របពនធរបស់គត់ ។ 
 
ជេ្រចីនឆន មំកេហយី នតុន បនទទលួអំេ យរេទះរុញមួយ។ រេទះរុញេនះ មនលកខណៈ ែ្រចះចប់ 
េហយីកែន្លងេ្រ មេកអីអងគុយក៏រែហក។ កង់ខងមុខមន ងតូច េហយីេស្តីង។ េកសូ៊កង់ខងេ្រកយ 
េស្តីងនិងសឹក។ រេទះរុញេនះមិនមនលកខណៈងយ្រសួល េហយីពិបករុញ។ នតុន េ្របីបនទប់ទកឹរមួ 
ជមួយ្រគួ ររបស់គត់ ។ 
 

ផ្លូវេនកនុងភូមិរបស់គត់មនសភព រដិបរដុប និងជេរឿយៗែតងែតជប់ផុង។ េទះជយ៉ងេនះក្តី នតុន 
ចង់មនលទធភពេធ្វីដំេណីរពីផទះរបស់គត់ េទកន់មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះ ប ្ត លវជិជ ជីវៈ េ យខ្លួនឯង។ 
ចមង យពីផទះរបស់គត់្របែហល មួយគីឡួែម៉្រតកន្លះ។ បចចុបបននេនះ គត់្រតូវករជំនួយពីប្អូន្របុសរបស់គត់ 
ែដលជនិចចជកលមិន ចមកទទួលគត់ ទន់េពលេវ ។ 

 
ចន់ទូ ជេកមង្រសី ែដលមន យុ១៣ ឆន ។ំ នងបនបត់បង់េជីងទងំពីររបស់នង (េលីជងគង់) 
កនុងអំឡុងេពលរញជួ យែផនដី។ នងរស់េនជមួយ្រគួ ររបស់នងកនុងផទះែល្វង ែដលសថិតេន ែកបរទី្រកុង
មួយ។ នងបនទទួលករ យតៃម្លជមួយម្ត យ និងបង្រសីរបស់នង។ នងមនរេទះរុញមួយ ែដលជ 
អំេ យស្រមប់នង។ គឺជ្របេភទរេទះរុញ ទំហសំ្រមប់ មនុស េពញវយ័។ 
រេទះរុញេនះមនទំហធំំ ស់ស្រមប់ ចន់ទូ។ នង្រតូវ្របឹងេឈងពីេលី ពន ក់ៃដចំេហៀងេដីមបី ច
ចប់កន់កង់ស្រមប់បង្វិលបន។ ពតិជលំបក ស់ស្រមប់នង។ ខនងបែង្អក ក៏មនកមពស់ខពស់ 
និងពុំមនពូកេឡយី។ 
 

ចន់ទូ ចង់្រតឡប់េទ េរៀនវញិ បុ៉ែន្តនងមន រមមណ៍ពិបកែផនក ងកយកនុងករអងគុយេនកនុង 
រេទះរុញ។ នងមនករខម សេអៀន ែដលនងមិន ចចល័តជុំវញិ េ យខ្លួនឯងបន។ 
នងចង់បនរេទះរុញមួយ ែដលនង ចរុញេ យខ្លួនឯងបន និងែដលផ្តល់ករគ្ំរទ នងបែនថមេទៀត។ 
នងនិយយថ នងនឹងជះិ ន្រកុងរបស់  ្របសិនេបី រេទះរុញ របស់នង ចនយំកេទជមួយ 
នងបន។ 

 
សមភ សន៍អនកែដលេដីរតួជអនកេ្របី្របស់រេទះរុញេនកនុង្រកុមរបស់អនក និងបំេពញទ្រមង់ យតៃម្លខងេ្រកម៖ 
 
េឈម ះអនក យតៃម្ល៖ ................................. កលបរេិចឆទ យតៃម្ល៖ .......................... 



12 
 

ពត៌មនអពំអីនកេ្រប្ីរបស់រេទះរុញ 
 
េឈម ះ៖ .......................................................េលខកូដ៖ ....................................... 
យុ៖ ....................................................... ្របសុ   ្រសី  

េលខទូរស័ពទ៖ ............................................... ស័យ ្ឋ ន៖ ........................................................ 
................................................................................................................................................... 
េគលេ ៖ ................................................................................................................................. 
 
ថ នភពរូប ងកយ 

 
ពិករចលករខួរកបល  ពិករស្វិតៃដេជីង ពិករខួរឆ្អឹងខនង  ច់សរៃសឈមកនុងខួរកបល 
េខ យកំ ងំ ច់ដុំ  ច់ដុំក្រនទ ក់ ឬចលនមនិ្រប្រកតី 
ពិករ ច់អវៈយវៈ៖ េលីជងគង់ខង ្ត ំ េ្រកមជងគង់ខង ្ត ំ េលីជងគង់ខងេឆ្វង េ្រកមជងគង់ខងេឆ្វង 
បញ្ហ េប្ល កេនម  បញ្ហ េពះេវៀន 
្របសិនេបីអនកេ្របីរេទះរុញមនបញ្ហ េប្ល កេនម ឬេពះេវៀន េតីបញ្ហ េនះ្រគប់្រគងបន? ច៎/បទ  េទ  
េផ ងៗ៖................................................................................................................................... 
 
ែបបបទៃនកររស់េន នងិ ថ នភពបរ ិ ថ ន 
 
េរៀប ប់ពីទីកែន្លង ែដលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញនឹង េ្របីរេទះរុញេនះ៖ 
.................................................................................................................................................. 
ចំងយផ្លូវេធ្វីដំេណីរកនុងមយួៃថង៖ តិចជង១គ.ម ១-៥គ.ម េ្រចីនជង៥គ.ម 
 
ចំនួនេម៉ងៃនករេ្របីរេទះរុញកនុងមួយៃថង៖ តិចជង១ ១-៣ ៣-៥ ៥-៨ េ្រចីនជង៨េម៉ង 
 
េនេពលចកេចញពីរេទះរុញ េតីអនកេ្របីរេទះរុញ អងគុយ ឬទេ្រមតខ្លួន នងិេធ្វីដូចេម៉្តច ( ថ នភពដងខ្លួន 
និងៃផទខងេលី)? 
................................................................................................................................................... 
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ករប្តូរទី ងំ៖ េ យឯក ជ េ យមនជំនួយ េ យករឈរ េ យមិនឈរ េ យេងីប 
េផ ងៗ 
 
្របេភទបងគន់ (្របសិនេបីមនករប្តូរទី ងំេទបងគន់)៖ អងគុយេចងេ ង  ែបបបសចឹម្របេទស 
(ែដលមនចនបងគន់) មនករស្រមបស្រមួល 
 
េតីជញឹកញប់ អនកេ្របី្របស់រេទះរុញេ្របីមេធយបយេធ្វីដំេណីរ ធរណៈ ឬឯកជន? ច៎/បទ  េទ 
 
្របសិនេបី ច៎/បទ  េតជី្របេភទអ្វី?  ន   ក់សីុ   ន្រកុង   េផ ងៗ.............................. 
 
រេទះរុញែដលមន្រ ប់ (្របសិនេបអីនកេនះ មនរេទះរុញេហយី) 
 
េតីរេទះរុញេនះេឆ្លីយតបនឹងត្រមូវកររបស់អនកេ្របី្របស់ឬេទ?                                   ច៎/បទ  េទ 
 
េតីរេទះរុញេនះេឆ្លីយតបនឹង ថ នភពបរ ិ ថ នរបស់អនកេ្របី្របស់ែដរឬេទ?                      ច៎/បទ  េទ 
 
េតីរេទះរុញេនះផ្តល់នូវភពសម្រសប និង ចទប់ ថ នភពដងខ្លួនបនឬេទ?         ច៎/បទ  េទ 
 
េតីរេទះរុញេនះ មនសុវតថិភព និង ចេ្របី្របស់បនយូរអែង្វងឬេទ? (គតិរមួទងំពូក)     
ច៎/បទ  េទ 
 
េតីពូកអងគុយ បនជួយ កនុងករកត់បនថយសមព ធបនល្អឬេទ?  
(្របសិនេបីអនកេ្របីមនករ្របឈមនឹងដេំបែ្រគ)                                                ច៎/បទ  េទ 
 
មតិេយបល់បែនថម៖.................................................................................................................... 
 
្របសិនេបេីឆ្លីយ ច៎/បទ្រគប់សំណួរ អនកេ្រប្ីរបែហលជមនិ្រតូវករ រេទះរុញថមីេឡយី។ ្របសិនេបេីឆ្លយី េទ 
េនសំណួរ មួយ អនកេ្របនីងឹ្រតូវកររេទះរុញ ឬពូកអងគុយេផ ងេទៀត  ឬរេទះរុញ ឬពូកអងគុយដែដល 
ែតត្រមូវេ យមនករជួសជុល ឬែកត្រមូវ។ 
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សមភ សន៍អនកែដលេដីរតួជអនកេ្របី្របស់រេទះរុញេនកនុង្រកុមរបស់អនក និងបំេពញទ្រមង់ យតៃម្លខងេ្រកម៖ 
 
េឈម ះអនក យតៃម្ល៖ ................................. កលបរេិចឆទ យតៃម្ល៖ .......................... 
 
ពត៌មនអពំអីនកេ្រប្ីរបស់រេទះរុញ 
 
េឈម ះ៖ .......................................................េលខកូដ៖ ....................................... 
យុ៖ ....................................................... ្របសុ   ្រសី  

េលខទូរស័ពទ៖ ............................................... ស័យ ្ឋ ន៖ ........................................................ 
................................................................................................................................................... 
េគលេ ៖ ................................................................................................................................. 
 
ថ នភពរូប ងកយ 

 
ពិករចលករខួរកបល  ពិករស្វិតៃដេជីង ពិករខួរឆ្អឹងខនង  ច់សរៃសឈមកនុងខួរកបល 
េខ យកំ ងំ ច់ដុំ  ច់ដុំក្រនទ ក់ ឬចលនមនិ្រប្រកតី 
ពិករ ច់អវៈយវៈ៖ េលីជងគង់ខង ្ត ំ េ្រកមជងគង់ខង ្ត ំ េលីជងគង់ខងេឆ្វង េ្រកមជងគង់ខងេឆ្វង 
បញ្ហ េប្ល កេនម  បញ្ហ េពះេវៀន 
្របសិនេបីអនកេ្របីរេទះរុញមនបញ្ហ េប្ល កេនម ឬេពះេវៀន េតីបញ្ហ េនះ្រគប់្រគងបន? ច៎/បទ  េទ  
េផ ងៗ៖................................................................................................................................... 
 
ែបបបទៃនកររស់េន នងិ ថ នភពបរ ិ ថ ន 
 
េរៀប ប់ពីទីកែន្លង ែដលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញនឹង េ្របីរេទះរុញេនះ៖ 
.................................................................................................................................................. 
ចំងយផ្លូវេធ្វីដំេណីរកនុងមយួៃថង៖ តិចជង១គ.ម ១-៥គ.ម េ្រចីនជង៥គ.ម 
ចំនួនេម៉ងៃនករេ្របីរេទះរុញកនុងមួយៃថង៖ តិចជង១ ១-៣ ៣-៥ ៥-៨ េ្រចីនជង៨េម៉ង 
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េនេពលចកេចញពីរេទះរុញ េតីអនកេ្របីរេទះរុញ អងគុយ ឬទេ្រមតខ្លួន នងិេធ្វីដូចេម៉្តច ( ថ នភពដងខ្លួន 
និងៃផទខងេលី)?...........................................................................................................................
........................ 
 
ករប្តូរទី ងំ៖ េ យឯក ជ េ យមនជំនួយ េ យករឈរ េ យមិនឈរ េ យេងីប 
េផ ងៗ 
 
្របេភទបងគន់ (្របសិនេបីមនករប្តូរទី ងំេទបងគន់)៖ អងគុយេចងេ ង  ែបបបសចឹម្របេទស 
(ែដលមនចនបងគន់) មនករស្រមបស្រមួល 
 
េតីជញឹកញប់ អនកេ្របី្របស់រេទះរុញេ្របីមេធយបយេធ្វីដំេណីរ ធរណៈ ឬឯកជន? ច៎/បទ  េទ 
 
្របសិនេបី ច៎/បទ  េតជី្របេភទអ្វី?  ន   ក់សីុ   ន្រកុង   េផ ងៗ.............................. 
 
រេទះរុញែដលមន្រ ប់ (្របសិនេបអីនកេនះ មនរេទះរុញេហយី) 
 
េតីរេទះរុញេនះេឆ្លីយតបនឹងត្រមូវកររបស់អនកេ្របី្របស់ឬេទ?                                   ច៎/បទ  េទ 
 
េតីរេទះរុញេនះេឆ្លីយតបនឹង ថ នភពបរ ិ ថ នរបស់អនកេ្របី្របស់ែដរឬេទ?                      ច៎/បទ  េទ 
 
េតីរេទះរុញេនះផ្តល់នូវភពសម្រសប និង ចទប់ ថ នភពដងខ្លួនបនឬេទ?         ច៎/បទ  េទ 
 
េតីរេទះរុញេនះ មនសុវតថិភព និង ចេ្របី្របស់បនយូរអែង្វងឬេទ? (គតិរមួទងំពូក)     
ច៎/បទ  េទ 
 
េតីពូកអងគុយ បនជួយ កនុងករកត់បនថយសមព ធបនល្អឬេទ?  
(្របសិនេបីអនកេ្របីមនករ្របឈមនឹងដេំបែ្រគ)                                                ច៎/បទ  េទ 
 
មតិេយបល់បែនថម៖.................................................................................................................... 
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្របសិនេបេីឆ្លីយ ច៎/បទ្រគប់សំណួរ អនកេ្រប្ីរបែហលជមនិ្រតូវករ រេទះរុញថមីេឡយី។ ្របសិនេបេីឆ្លយី េទ 
េនសំណួរ មួយ អនកេ្របនីងឹ្រតូវកររេទះរុញ ឬពូកអងគុយេផ ងេទៀត  ឬរេទះរុញ ឬពូកអងគុយដែដល 
ែតត្រមូវេ យមនករជួសជុល ឬែកត្រមូវ។ 
 

ខ.៤៖ ករ យតៃម្លេលី ងកយ 
 

សមជិកមន ក់ៗៃន្រកុមរបស់អនក គួរ ស់ែវងអនកឯេទៀតេនកនុង្រកុម។ កត់្រ នូវករ ស់ែវងខងេ្រកម។ 
សរេសរេឈម ះអនកែដលេយងីកំពុង ស់េនកនុង ងទុក។ 
 
១. េឈម ះអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ៖.................................................................................................... 
 

ករ ស់ែវងដងខ្លួន 
អនក ស់ទ ី១៖ អនក ស់ទ ី២៖ 
ខន ត (ម.ម) ខន ត (ម.ម) 

ក ទទងឹ្រតគក   

ខ ជេ្រមក្រមលអងគុយ 
េឆ្វង   

្ត  ំ   

គ ្របែវងកភំនួេជងី 
េឆ្វង   

្ត  ំ   

ឃ ខងេ្រកមឆ្អងឹជនំ ី   

ង ខងេ្រកមចុងឆ្អងឹ ្ល ប្របេចៀវ   

 
 
 
 
២. េឈម ះអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ៖.................................................................................................... 
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ករ ស់ែវងដងខ្លួន 
អនក ស់ទ ី១៖ អនក ស់ទ ី២៖ 
ខន ត (ម.ម) ខន ត (ម.ម) 

ក ទទងឹ្រតគក  ក 

ខ ជេ្រមក្រមលអងគុយ 
េឆ្វង  ជេ្រមក្រមលអងគុយ 

្ត  ំ   

គ ្របែវងកភំនួេជងី 
េឆ្វង  ្របែវងកភំនួេជងី 

្ត  ំ   

ឃ ខងេ្រកមឆ្អងឹជនំ ី  ឃ 

ង ខងេ្រកមចុងឆ្អងឹ ្ល ប្របេចៀវ  ង 

 
៣. េឈម ះអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ៖.................................................................................................... 
 

ករ ស់ែវងដងខ្លួន 
អនក ស់ទ ី១៖ អនក ស់ទ ី២៖ 
ខន ត (ម.ម) ខន ត (ម.ម) 

ក ទទងឹ្រតគក   

ខ ជេ្រមក្រមលអងគុយ 
េឆ្វង   

្ត  ំ   

គ ្របែវងកភំនួេជងី 
េឆ្វង   

្ត  ំ   

ឃ ខងេ្រកមឆ្អងឹជនំ ី   

ង ខងេ្រកមចុងឆ្អងឹ ្ល ប្របេចៀវ   
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ខ.៥៖ ករេចញេសចក្តែីណន ំ(ករេ្រជសីេរសី) - សេងខបពី រេទះរញុ 
 

 បំេពញសន្លឹកសេងខបរេទះរុញ ស្រមប់រេទះរុញែដលអនកបណ្តុ ះប ្ត ល បនចត់ ងំអនក។ 
 ចូរបំេពញទ្រមង់ែដលអនកនឹង្រតូវេធ្វី៖ 
ពិនិតយរេទះរុញេ យយកចិត្តទុក ក់។ 

o ពិនិតយ ល់ពត៌មនែដលបនសរេសរអំពីរេទះរុញ (្របសិនេបីមន)។ 
o េធ្វីករ ស់ែវង (្របសិនេបីពុំបនកត់្រ ពត៌មន) ែដល ចនឹង្រតូវករករែកស្រមួលរេទះរុញ 
េទដល់នឹងក្រមិតអបបបិម និងអតិបរមេនែផនកែដល ចែកស្រមួល្រទង់្រទយខ្លះៗ 

 
បេំពញ ងសេងខបរេទះរុញ ស្រមប់ ល់រេទះរុញកនុង្រសុកេផ ងេទៀតែដល ចរកបន៖ 
 

េឈម ះរេទះរុញ៖  
អនកផលិត/ែចកចយ៖  
ទហំែំដល ចរកបន៖  ទមងន់សរុប៖  
 
ពពិណ៌ន៖ 
 

តរួេទះ៖ បត់បន  
ជប់មួយកែន្លង/ 
មិន ចបត់បន 

 ្របែវងតួរេទះ (ម.ម)  

ខនងបែង្អក៖ ទន់/ ចយបន  រងឹ  
តឹងែណន ចែក 
ស្រមួលបន 



ក្រមលអងគុយ៖ ទន់/ ចយបន  រងឹ  តឹងែណន ចែក 
ស្រមួលបន 



ពូកអងគុយ៖ គម នពូក  េអបុ៉ង បេសមី  េអបុ៉ងទន់ ង ម 
ទ្រមង់ឆ្អឹងអងគុយ 



ឈន ន់ជន់៖ ចបង្វិលបន  ជប់មួយកែន្លង  េផ ងៗ៖ 

កង់មុខ៖  
អងកត់ផចិត៖  

 
ទទឹង៖  

កង់េ្រកយ៖ សប់ខយល់  អងកត់ផចិត៖  
មនកង់ស្រមប់ 
បង្វិល 
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ន់  ទទឹង៖  
េភ្ល កង់ ចែក 
ត្រមូវបន 



បំពង់រងឹខងកនុង    ចេ ះេចញបន 

្រ ្វ ងំ៖ ដងកន់ខ្ល ី  ដងកន់ែវង  េផ ងៗ៖ 
ពន ក់ៃដចេំហៀង៖ ជប់មួយកែន្លង  ចយកេចញបន  េផ ងៗ៖ 
ៃដរុញពេី្រកយ៖ ៃដរុញពីេ្រកយ   

កែន្លងេផ ងេទៀត/ជេ្រមសី
េផ ងៗ៖ 

្រក ត់ទប់ 
កំភួនេជីង 

 ែដករបងំ 
ករពរខងេ្រកយ 

 តុខងមុខ 

េផ ងៗ៖ 
 
ករ ស់ែវង ជេ្រមសីេផ ងៗកនុងករែកស្រមួល នងិក្រមតិៃនករែកស្រមួល៖ 
 

 

ករ ស់ែវង (្របសិនេប ី
រេទះរុញមន 
ទហំេំផ ងៗគន  
កត់្រ នូវទហំទំងំអស់) 

េតី ចែក 
ស្រមួលបន? ក្រមតិៃនករែកស្រមួល

( ចេធ្វេីទបនស្រមប់ 
រេទះរុញេនះ) ច៎/ប

ទ 
េទ 

ទទងឹអងគុយ៖     
ជេ្រមក្រមលអងគុយ៖     
កមពស់អងគុយ៖     
កមពស់ខនងបែង្អក៖     
មុខំនងបែង្អក៖     
កមពស់ឈន ន់ជន់៖     
មុឈំន ន់ជន់៖     
កមពស់ៃដរុញពេី្រកយ៖     
្របែវងតរួេទះ     
្របែវងពកីង់មុខេទកង់េ្រកយ៖     
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បេំពញ ងសេងខបរេទះរុញ ស្រមប់ ល់រេទះរុញកនុង្រសុកេផ ងេទៀតែដល ចរកបន៖ 
 

េឈម ះរេទះរុញ៖  
អនកផលិត/ែចកចយ៖  
ទហំែំដល ចរកបន៖  ទមងន់សរុប៖  
 
ពពិណ៌ន៖ 
 

តរួេទះ៖ បត់បន  ជប់មួយកែន្លង/ 
មិន ចបត់បន 

 ្របែវងតួរេទះ (ម.ម)  

ខនងបែង្អក៖ ទន់/ ចយបន  រងឹ  
តឹងែណន ចែក 
ស្រមួលបន 



ក្រមលអងគុយ៖ ទន់/ ចយបន  រងឹ  
តឹងែណន ចែក 
ស្រមួលបន 



ពូកអងគុយ៖ គម នពូក  េអបុ៉ង បេសមី  េអបុ៉ងទន់ ង ម 
ទ្រមង់ឆ្អឹងអងគុយ 



ឈន ន់ជន់៖ ចបង្វិលបន  ជប់មួយកែន្លង  េផ ងៗ៖ 

កង់មុខ៖  
អងកត់ផចិត៖  

 
ទទឹង៖  

កង់េ្រកយ៖ 

សប់ខយល់  អងកត់ផចិត៖  
មនកង់ស្រមប់ 
បង្វិល 



ន់  ទទឹង៖  
េភ្ល កង់ ចែក 
ត្រមូវបន 



បំពង់រងឹខងកនុង    ចេ ះេចញបន 

្រ ្វ ងំ៖ ដងកន់ខ្ល ី  ដងកន់ែវង  េផ ងៗ៖ 
ពន ក់ៃដចេំហៀង៖ ជប់មួយកែន្លង  ចយកេចញបន  េផ ងៗ៖ 
ៃដរុញពេី្រកយ៖ ៃដរុញពីេ្រកយ   

កែន្លងេផ ងេទៀត/ជេ្រមសី
េផ ងៗ៖ 

្រក ត់ទប់ 
កំភួនេជីង 

 
ែដករបងំករពរ 
ខងេ្រកយ 

 តុខងមុខ 

េផ ងៗ៖ 
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ករ ស់ែវង ជេ្រមសីេផ ងៗកនុងករែកស្រមួល នងិក្រមតិៃនករែកស្រមួល៖ 
 

 
ករ ស់ែវង (្របសិនេបី
រេទះរុញមនទំហេំផ ងៗគន  
កត់្រ នូវទហំទំងំអស់) 

េតី ចែក 
ត្រមូវបន? ក្រមតិៃនករែកស្រមួល

( ចេធ្វេីទបនស្រមប់ 
រេទះរុញេនះ) ច៎/ប

ទ 
េទ 

ទទងឹអងគុយ៖    ទទងឹអងគុយ៖ 
ជេ្រមក្រមលអងគុយ៖    ជេំ អងគុយ៖ 
កមពស់អងគុយ៖    កមពស់អងគុយ៖ 
កមពស់ខនងបែង្អក៖    កមពស់ វបែង្អក៖ 
មុខំនងបែង្អក៖    មុម វបែង្អក៖ 
កមពស់ឈន ន់ជន់៖    កមពស់ឈន ន់ជន់៖ 
មុឈំន ន់ជន់៖    មុមឈន ន់ជន់៖ 
កមពស់ៃដរុញពេី្រកយ៖    កមពស់ៃដរុញពេី្រកយ៖ 
្របែវងតរួេទះ    ្របែវងតរួេទះ 

្របែវងពកីង់មុខេទកង់េ្រកយ៖    
្របែវងពកីង់មុខេទកង់
េ្រកយ៖ 

 
បេំពញ ងសេងខបរេទះរុញ ស្រមប់ ល់រេទះរុញកនុង្រសុកេផ ងេទៀតែដលមន៖ 
 

េឈម ះរេទះរុញ៖  
អនកផលិត/ែចកចយ៖  
ទហំែំដលមន៖  ទមងន់សរុប៖  
 
ពពិណ៌ន៖ 
 

តរួេទះ៖ បត់បន 
ជប់មួយកែន្លង/ 
មិន ចបត់បន 

 ្របែវងតួរេទះ (ម.ម)  

ខនងបែង្អក៖ ទន់/ ចយបន  រងឹ 
តឹងែណន ចែក 
ស្រមួលបន 



ក្រមលអងគុយ៖ ទន់/ ចយបន  រងឹ  តឹងែណន ចែក 
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ស្រមួលបន 

ពូកអងគុយ៖ គម នពូក  េអបុ៉ង បេសមី 
េអបុ៉ងទន់ ង ម 
ទ្រមង់ឆ្អឹងអងគុយ 



ឈន ន់ជន់៖ ចបង្វិលបន  ជប់មួយកែន្លង  េផ ងៗ៖ 

កង់មុខ៖  
អងកត់ផចិត៖  

 
ទទឹង៖  

កង់េ្រកយ៖ 

សប់ខយល់  អងកត់ផចិត៖  
មនកង់ស្រមប់ 
បង្វិល 



ន់  ទទឹង៖  
េភ្ល កង់ ចែក 
ត្រមូវបន 



បំពង់រងឹខងកនុង    ចេ ះេចញបន 

្រ ្វ ងំ៖ ដងកន់ខ្ល ី  ដងកន់ែវង  េផ ងៗ៖ 
ពន ក់ៃដចេំហៀង៖ ជប់មួយកែន្លង  ចយកេចញបន  េផ ងៗ៖ 
ៃដរុញពេី្រកយ៖ ៃដរុញពីេ្រកយ   

កែន្លងេផ ងេទៀត/ជ
េ្រមសីេផ ងៗ៖ 

្រក ត់ទប់ 
កំភួនេជីង 


ែដករបងំ 
ករពរខងេ្រកយ 

 តុខងមុខ 

េផ ងៗ៖ 
 
ករ ស់ែវង ជេ្រមសីេផ ងៗកនុងករែកស្រមួល នងិក្រមតិៃនករែកស្រមួល៖ 
 

 

ករ ស់ែវង (្របសិនេបី
រេទះរុញមនទំហេំផ ងៗ
គន  
កត់្រ នូវទហំទំងំអស់) 

េតី ចែក 
ស្រមួលបន? ករំតិៃនករែកស្រមួល

( ចេធ្វេីទបនស្រមប់ 
រេទះរុញេនះ) ច៎/ប

ទ 
េទ 

ទទងឹអងគុយ៖    ទទងឹអងគុយ៖ 
ជេ្រមអងគុយ៖    ជេំ អងគុយ៖ 
កមពស់អងគុយ៖    កមពស់អងគុយ៖ 
កមពស់ខនងបែង្អក៖    កមពស់ វបែង្អក៖ 
មុខំនងបែង្អក៖    មុម វបែង្អក៖ 
កមពស់ឈន ន់ជន់៖    កមពស់ឈន ន់ជន់៖ 
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មុឈំន ន់ជន់៖    មុមឈន ន់ជន់៖ 
កមពស់ៃដរុញពេី្រកយ៖    កមពស់ៃដរុញពេី្រកយ៖ 
្របែវងតរួេទះ    ្របែវងតរួេទះ 

្របែវងពកីង់មុខេទកង់េ្រកយ៖    
្របែវងពកីង់មុខេទកង់
េ្រកយ៖ 

 
 

ខ.៥៖ ករេចញេសចក្តែីណន ំ(ករេ្រជសីេរសី) - ករេ្រជសីេរសីទហំរំេទះរុញ 
ែដល្រតមឹ្រតូវ 
 

ស្រមប់ឧទហរណ៍និមួយៗខងេ្រកម៖ 
 អនុវត្តន៍ជមយួនឹងភពជក់ែស្តងៃនទំហរំេទះរុញ និង 
 េ្រជីសេរសីេចញពីរេទះរុញែដលមន នូវទំហមំួយែដលសម្រសបបំផុតស្រមប់អនកេ្របី។ 
(សនមត់ថ ពូករេទះរុញែដលអនកេ្របីនឹងេ្របី គឺមនកមពស់៥០ម.ម ស្រមប់ករណីទងំពីរ។) 
 

១ ករ ស់ដងខ្លួន ខន ត (ម.ម) 
ផ្ល ស់ប្តូរករ ស់ដងេទនងឹសភពជក់
ែស្តងៃនទហំរំេទះរុញ 

ខន តរេទះរុញ 

ក ទទងឹ្រតគក ៣៨០ម.ម ទទឹង្រតគក = ទទឹងក្រមលអងគុយ  

ខ 
ជេ្រមក្រមល
អងគុយ 

េឆ្វង ៤០០ម.ម ខ តិចជង៣០-៦០ = ជេ្រមក្រមល 
អងគុយ (្របសិនេបី្របែវងខុសគន  
ចូលយក្របែវង ែដលខ្លីជងេគ) 

 
្ត  ំ ៤០០ម.ម 

គ 
្របែវង 
កភំនួេជងី 

េឆ្វង ៤២០ម.ម = ែផនកខងេលីៃនពូក េទដល់្របអប់ 
េជីងខងេ្រកម ឬ= ែផនកខងេលីៃន 
ពូក េទដល់ដីស្រមប់អនកេ្របីេជីងរុញ 

 

្ត  ំ ៤២០ម.ម  

ឃ 
ខងេ្រកម 
ឆ្អងឹជនំ ី

- = ែផនកខងេលីៃនពូក េទដល់
ែផនកខងេលីៃនខនងបែង្អក ( ស់ ឃ ឬ 
ង គឺែផ្អកេលីត្រមូវកររបស់អនកេ្របី) 

 

ង 
ខងេ្រកមចុងឆ្អងឹ ្ល ប
្របេចៀវ 

៣៨០ម.ម  
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ទំហជំក់ែស្តងរបស់រេទះរុញស្រមប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញេនះ៖ ទទឹងក្រមលអងគុយ៖  

ជេ្រមក្រមលអងគុយ៖  
កមពស់ វបែង្អក៖  

កនុងចំេ មរេទះរុញែដលមន េតីរេទះរុញ និងទំហមំយួ  
ែដល កសមបំផុតសស្រមប់អនកេ្របី? 

 

 

២ ករ ស់ែវងដងខ្លួន ខន ត (ម.ម) 
ផ្ល ស់ប្តូរករ ស់ដងេទនងឹសភពជក់
ែស្តងៃនទហំរំេទះរុញ 

ខន តរេទះរុញ 

ក ទទងឹ្រតគក ៤២០ម.ម ទទឹង្រតគក = ទទឹងក្រមលអងគុយ  

ខ 
ជេ្រមក្រមល 
អងគុយ 

េឆ្វង ៤៦០ម.ម ខ តិចជង៣០-៦០ = ជេ្រមក្រមល
អងគុយ (្របសិនេបី្របែវងខុសគន  
ចូរយក្របែវងែដលខ្លីជងេគ) 

 
្ត  ំ ៤៦០ម.ម 

គ 
្របែវង 
កភំនួេជងី 

េឆ្វង ៣៦០ម.ម = ែផនកខងេលីៃនពូក េទដល់្របអប់ 
េជីងខងេ្រកម ឬ 
= ែផនកខងេលីៃនពូក េទដល់ដីស្រមប់
អនកេ្របីេជីងរុញ 

 

្ត  ំ ៣៦០ម.ម  

ឃ 
ខងេ្រកម 
ឆ្អងឹជនំ ី

២៦០ម.ម = ែផនកខងេលីៃនពូក េទដល់
ែផនកខងេលីៃនខនងបែង្អក ( ស់ ឃ ឬ ង 
គឺែផ្អកេលីត្រមូវកររបស់អនកេ្របី) 

 

ង 
ខងេ្រកមចុងឆ្អងឹ 
្ល ប្របេចៀវ 

-  

 
 
ទំហជំក់ែស្តងរបស់រេទះរុញស្រមប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញេនះ៖ ទទឹងក្រមលអងគុយ៖  

ជេ្រមក្រមលអងគុយ៖  
កមពស់ខនង វបែង្អក៖  

កនងចំេ មរេទះរុញែដលមន េតីរេទះរុញ និងទំហមំយួ  
ែដល កសម បំផុតស្រមប់អនកេ្របី? 
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ខ.៧៖ ករេរៀបចផំលិតផល (រេទះរញុ) 
 

បញជ ី្រតួតពិនតិយ៖ េតីរេទះរុញមនសុវតថិភព និងរចួ ល់កនុងករេ្របី? 
 

េឈម ះេស រេទះរុញ៖  
េឈម ះអនកេ្រប្ីរបស់រេទះរុញ៖  
្របេភទរេទះរុញ៖  េលខេរៀងរេទះរុញ៖  
 
រេទះរុញទងំមូល 
ពុំមនែគមមុត្រសួច  
ពុំមនែផនក មួយខូច ឬប៉ះទងគចិ  
រេទះរុញេធ្វីដំេណីរេលីែខ បនទ ត់្រតង់  
កង់មុខ 
វលិេ យ្រសួល  
វលិេ យមិនប៉ះេទនិងជមព ស់មុខ  
េខច តឹងែណនល្អ  
កកង់ខងមុខ 
ជមព ស់មុខវលិេ យ្រសួល  
កង់េ្រកយ 
វលិេ យ្រសួល  
េខច េភ្ល តឹងែណនល្អ  
សំបកកង់បំេប៉ងខយល់្រតឹម្រតូវ (ជមួយសមព ធេមៃដ សំបក ច្រសុតចុះបនតិចជង៥ម.ម)  
កង់ស្រមប់បង្វិលមនសុវតថិភព  
្រ ្វ ងំ 
ដំេណីរករេ យ្រប្រកតី  
ឈន ន់ជន់ 
ឈន ន់ជន់ បនភជ ប់េ យសុវតថិភព  
តរួេទះ 
ស្រមប់រេទះរុញែដល ចបត់បន៖ ចបត់ និង្រត ងេ យងយ្រសួល  



26 
 

ស្រមប់រេទះរុញែដល ចបត់ខនងបែង្អកចុះបន៖ ខនងបែង្អកបត់ នងិ្រត ងេ យងយ្រសួល  

ពូកអងគុយ 
ពូកអងគុយ ក់កនុងេ្រ មពួកបន្រតឹម្រតូវ  
ពូកអងគុយ ក់េលីរេទះរុញបន្រតឹម្រតូវ  
េ្រ មពូក តងឹល្អ បុ៉ែន្តមិនតឹងខ្ល ងំេពក  
្របសិនេបីរេទះរុញមនក្រមលអងគុយរងឹ៖ ពូក្រទប់្រកលបនេពញេលញេលីក្រមលអងគុយរងឹ  
 
េឈម ះអនកែដលបន្រតួតពនិតិយរេទះរុញ៖ 
ហតថេលខ៖  កលបរេិចឆទ៖  
 

ខ.៨៖ ករផលិតពូកអងគុយ 
 

្រប ប់ករពរឆ្អងឹគូទ មនទហំ្ំរតមឹ្រតូវ 
 

គណនយ៉ង្រតឹម្រតូវ េទកនុង ងខងេ្រកម នូវទំហ្ំរប ប់ករពរឆ្អឹងគូទ ស្រមប់អនកេ្របី រេទះរុញមន ក់ៗ៖ 
 
 ទទងឹ ជេ្រម កមពស់ 
រេទះរុញស្រមប់មនុស េពញវយ័ - ៣៦០ម.ម ទទងឹក្រមលអងគុយ    
រេទះរុញស្រមប់មនុស េពញវយ័ - ៤៦០ម.ម ទទងឹក្រមលអងគុយ    
រេទះរុញស្រមប់កុមរ - ២៨០ម.ម ទទងឹក្រមលអងគុយ    
 
ករផលិតពូក 
 

 េធ្វីករជមួយៃដគូរបស់អនក។ 
 អនុវត្តន៍ មករែណនខំងេ្រកម េដីមបផីលិត ពូក។ ចូរសួរ្រគូបណ្តុ ះប ្ត ល ្របសិនេបីមន សំណួរ។ 
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១. គូស បនទ ត់េនកែន្លង្រតូវកត់ 
 

 េ្របីបនទះេអបុ៉ងទន់ែដលមនិ្រសុត ៤០០ម.ម x ៤០០ម.ម x ៥០ម.ម 
 ចំនុចក ្ត លៃនកែន្លងករពរឆ្អឹងគូទ ្រតូវែតេនចំចំនុចក ្ត ល របស់ពូក 
 ស្រមប់ទំហពូំកេនះ កែន្លងករពរឆ្អឹងគូទគួរ ស់ ២០០ម.ម x ២០០ម.ម x ៣៥ម.ម 
 គូសបនទ ត់េនកែន្លង្រតូវកត់ជមួយបិ៊កពណ៌ដតិចបស់ល្អេលី្រជុងទងំ្របមំួយៃន្រសទប់បតេអបុ៉ងទន់។ 

 
២. ករកត់កែន្លងករពរឆ្អងឹគូទ៖ េ្របីែផ្លរ រមុត្រសួច ឬកបំិតែវង។ េចៀរេ យែវងៗនិង យតឺៗ 
និងេ យថនម។ ទញចំេរៀកមខ ងេឡងី េនេពលកត់បនេសទីរទងំ្រសុង េដីមបកីរកត់ កន់ែត 
មនភពងយ្រសួល។ 

 

ករកត់ដំបូង គឺចប់េផ្តីមពែីផនកខងេ្រកយៃនពូក 
េទជេ្រមៃនកែន្លងករពរឆ្អឹងគូទ។ 
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បនទ ប់មក េ្រចៀក េចញ (កែន្លងករពរឆ្អឹងគូទ)។ 
 
 
 
 
 
 

 

បិតកវភជ ប់វញិេនកែន្លងបនទះកត់ទងំពីរ ្រតូវទុកទី ងំ 
ៃនកែន្លងករពរឆ្អឹងគូទឲយបនល្អ្រតឹម្រតូវ។ 
 
 
 
 
 

 ៣. កត់េចញ្រជុងខងកនុងៃនកែន្លងករពរឆ្អងឹគូទ 

 
 
៤. ស្រមប់ពូកេ្របជីមយួក្រមលអងគុយ៖ កត់ េចញជ្រជុង (បញឆ ិត) េនែផនកទងំពីរៃនបតរបស់ពួក 
(ែផនកខងេ្រកម) 

 

គូសេ យដូចករបង្ហ ញ េហយីកត់ ។ 
ករកត់ែបបេនះ ជួយដល់បតៃនពូក សីុេទនឹង 
្រទង់្រទយៃន្រទនប់្រក ត់អងគុយរបស់រេទះរុញ។ 
 
 

 
 



29 
 

៥. ភជ ប់្រសទប់េអបុ៉ងទន់ៗេនខងេលី េទនងឹែផនកខងេលីៃនពូកអងគុយ 
 

 ទងំ្រសទប់បត និង្រសទប់ែផនកខងេលី គឺបន ក់េទកនុងេ្រ មពូកជមយួគន ។ 
 ្រសទប់ទងំពីរ គឺមិនចបំច់បិតកវជមួយគន េឡយី។ 
 ្របសិនេបី្រសទប់ទន់ខងេលី្រប ក់ ឬ្រតែប៉តរមួតូច ចេបកសម្អ ត េហយី លៃថង 
ឬផ្ល ស់ប្តូរថមី។ 

 បនទះ្រទប់ ច ក់បែនថមេទខងកនុងេ្រ មពួក (េនែផនកខងេលីៃន្រសទប់បត 
និងពីេ្រកម្រសទប់ែផនកទន់ខងេលី) េដីមបបីែនថមជេ្រម្រតគកបនល្អ។ 

 
 

ខ.១១៖ ករបណ្តុ ះប ្ត លអនកេ្របី្របស់រេទះរញុ 
 

 ចូរ ន្របវត្តិេរឿងរបស់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ។ 
 កំណត់រក យ៉ងេ ច ស់ ចនំនួបជីនំញ ពីបញជ ី្រតួតពិនិតយករបណ្តុ ះប ្ត លអនកេ្របី្របស់ រេទះរុញ 
ែដលនឹងមន រៈសំខន់បំផុតស្រមប់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញយល់ដឹង មុននឹងករ ចកេចញ 
ពីកែន្លងផ្តល់េស រេទះរុញជមួយនឹងរេទះរុញថមីរបស់គត់។ 

 អនុវត្តន៍កនុងករបេ្រងៀន ជនំញ មយួដល់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ (ចត់ទុកថអនក ជ 
បុគគលិកផ្តល់េស រេទះរុញ ជអនកែណន ំនិងជសមជិក្រកុម្រគួ រ។ ចូរចងចថំ ្រតូវេ្របី្របស់ 
វធិី ្រស្តបណ្តុ ះប ្ត លល្ៗអ  ែដលបនពិភក េនកនុងេមេរៀន។ 

 
មូ៉េស េតជីនំញអ្វខី្លះែដលមូ៉េស 

ចទទួលបនពីករេរៀនសូ្រត? 
មូ៉េស មន យុ២៣ ឆន ។ំ គត់បនធ្ល ក់ពីដំបូល នដឹក ទនំិញ 
កលពីរឆន មុំន និងបនពកិរមួយកំ ត់ខ្លួនខងេ្រកម។ 
គត់បនចំ យេពលមួយឆន ទំទួលករពយបលកនុងមនទីរេពទយ 
េហយីបនទ ប់មក ក៏បន្រតឡប់េទផទះរបស់គត់វញិ ជមួយនឹង 
រេទះរុញចស់មួយ ែដលេគបនបរចិច គេ យ។ 
រេទះរុញេនះបនខូចយ៉ងឆប់រហ័ស េហយីគត់ មិន ច 
បំ ស់ទីេទៀតបន។ គត់ធ្ល ប់មនដំេបែ្រគ ែតឥឡូវ បនជ 
សះេសបយីេហយី។ 
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មូ៉េស េទីបែតបនទទួលរេទះរុញថមី ជមួយនឹងពូក កត់បនថយ 
សមព ធ ពីេស ផ្តល់រេទះរុញ។ រេទះរុញេនះគឺបនរចនេឡងី 
ស្រមប់េ្របី្របស់បន េនទីកែន្លងែដលមន ថ នភពរដិបរដុប។ 
គត់មនេសចក្តីរកី យយ៉ងខ្ល ងំ កនុងករ្រតឡប់េទផទះវញិ 
ជមួយនឹងរេទះរុញេនះ េហយី គត់មនសងឃមឹថ គត់នឹងមន 
ភពឯក ជជងមុន។ 
 
ន េតជីនំញអ្វខី្លះែដល ន 

ចទទួលបនពីករេរៀនសូ្រត? 
ន មន យុ៤០ ឆន  ំពកិរ ច់អវយវៈេ្រកម ទងំសងខង 

េលីជងគង់។ គត់ជអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ អស់រយៈេពល២០ ឆន  ំ
និងបនេ្របី រេទះរុញអស់្របមំកេហយី។ គត់សេងកតេឃញីថ 
រេទះរុញទងំេនះបនខូចយ៉ងឆប់រហ័ស។ 
 
គត់ជមនុស សកមម និងេធ្វីករេន ងលក់ឥ ៉ ន់កនុង មូល ្ឋ ន។ 
គត់េធ្វីដំេណីរជេរៀង ល់ៃថងពីផទះរបស់គត់ េទ ង េនេលីផ្លូវ 
រ ក់ រដិបរដុប នងិជញឹកញប់មនភក់ មដងផ្លូវ។ 
គត់បនបង្ហ ញដល់បុគគលិកផ្តល់េស រេទះរុញ អំពីរេបៀប 
ែដលគត់ ចបំបស់កង់មុខ។ 
 
គត់េទីបែតទទួលបន រេទះរុញថមីមួយ។ គត់សងឃមឹថរេទះរុញេនះ 
នឹង ចេ្របីបនយូរ ជងរេទះចុងេ្រកយ ែដល បនខូចបនទ ប់ព ី
េ្របីបនែតរយៈេពល ្របមំួយែខបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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ហ វ េតជីនំញអ្វខី្លះែដលហ វ 
ចទទួលបនពីករេរៀនសូ្រត? 

ហ វ មន យុ១៦ ឆន ។ំ នងបនេកីតជមងឺ្រគុនស្វិតៃដេជីង ងំព ី
េកមង បចចុបបននេនះនងមិន ចេដីរបនេទ ។នងមនករខម ស់ 
េអៀនយ៉ងខ្ល ងំ និងមិនបនេទ េរៀនេឡយី។ 
ម្ត យនងបនជួយបេ្រងៀននងេនឯផទះ ែដល ចេ យនង 
េចះ ន និងសរេសរបនល្អ។ នងេទីបែតទទួលបន រេទះរុញថមី 
មួយេហយីនងបនបង្ហ ញដល់បុគគលិកផ្តល់េស រេទះរុញ អំព ី
រេបៀបែដលនង ចេធ្វីបនយ៉ងងយ្រសួលកនុងករប្តូរទី ងំេចញ 
និងចូលរេទះ។ 
 
ហ វ មនករចប់ រមមណ៍ កនុងករចូលេរៀន បណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជីវៈេនមូល ្ឋ ន យ៉ង ក៏េ យ នងមិនបនគិតថនង 
ចេធ្វីបនេនះេទ កនុងករេទ និង្រតឡប់មកពី វញិ។ 

មនជេណ្តី រពីរ បីក ំេដីមបចូីលេទកនុង គរសិក ។ នងក៏មនករ 
្រពួយបរមភ ថេតី្រតូវេទបងគន់យ៉ងដូចេម៉្តច េពលេន ។ 

 

 
 

ខ.១២៖ ករែថទ ំនិងករជួសជុល 
 
ករែថទ៖ំ 
 

 កំណត់រក ថេតីអ្វី ចេធ្វីបនេនឯផទះ េដីមបែីថទរំេទះរុញ និងពូកអងគុយ 
១................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
២................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
៣...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
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៤................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
៥................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
៦................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
ករជសួជុល៖ 
 

 ពិនិតយេ យបនដិតដល់ េន ល់រេទះរុញែដលមន ស្រមប់ជេគលបំណង ៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល។ 
 េធ្វីករកំណត់ ថេតីមួយ  ត្រមូវេ យមន ករជួសជុល (្របសិនេបីមន) និងេសនីថ 
េតីករជួសជុលទងំេនះ ចេធ្វីបនេនកនុងមូល ្ឋ នរបស់អនកយ៉ងដូចេម្តច។ 

 
រេទះរុញ ក 
 

េតអី្វខី្លះ្រតូវករ ករជសួជុល? 
េតេីធ្វដូីចេម៉្តច េទបីករជសួជុលេនះ ចេធ្វបីន 
េនកនុងមូល ្ឋ នរបស់អនក? 

  
  
  
 
រេទះរុញ ខ 
 

េតអី្វខី្លះ្រតូវករ ករជសួជុល? 
េតេីធ្វដូីចេម៉្តច េទបីករជសួជុលេនះ ចេធ្វបីន 
េនកនុងមូល ្ឋ នរបស់អនក? 
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រេទះរុញ គ 
 

េតអី្វខី្លះ្រតូវករ ករជសួជុល? 
េតេីធ្វដូីចេម៉្តច េទបីករជសួជុលេនះ ចេធ្វបីន 
េនកនុងមូល ្ឋ នរបស់អនក? 

  
  
  
  
 

ខ.១៣៖ ករ ម ន 
 

 ន ល់្របវត្តិេរឿងរបស់អនកេ្របី្របស់។ 
 ពិភក  ថេតីសកមមភពអ្វីខ្លះ ែដលគួរេធ្វី។ 
 បំេពញទ្រមង់ ម នស្រមប់ ល់អនកេ្របីរេទះរុញទងំេនះ រមួទងំកត់្រ នូវសកមមភពអ្វខី្លះ 
ែដល្រតូវេធ្វី។ 

 
 
 រស់េនឯផទះជមយួកូន្រសី និង្រគួ ររបស់គត់។ គត់បនទទួលរេទះរុញមួយ ពីេស ផ្តល់ រេទះរុញ 

អស់រយៈេពល្របមំួយែខមកេហយី។ គត់បន ច់សរៃសឈមកនុងខួរកបល េទីបែតបនមួយឆន មុំន 
េហយីគត់មិន ចេដីរបនេឡយី។ េនេពលគត់បនទទួលរេទះរុញ គត់បនេរៀនពីរេបៀបៃនករប្តូរទី ងំ 
េ យឈរ េ យមនករជួយពីកូន្រសីរបស់គត់។ គត់បននិយយថ គត់្រតូវកររេទះរុញ េ្រពះថ ច 
េ យគត់ជួយដល់ករងរផទះបនេ្រចីន និង ចេទ្រពះវ ិ រ (្រគិស្ត)។ 
 
េនេពលចុះ ម ន បននិយយថ គត់មិនបនេចញពីផទះ រយៈេពលបុ៉នម នែខមកេហយី។ 
ផ្លូវេទផទះគត់មនសភពរដិបរដុបខ្ល ងំ និងមនជេណ្តី រមួយកពំីផ្លូវេឡងីេទផទះគត់។ េទះជយ៉ង  
គឺគត់េនែតបន្តេ្របីរេទះរុញេនឯផទះ និង ចជួយកូន្រសីរបស់គត់កនុងករ ជួយេមីលែថទេំច្រសី។ 
គត់អងគុយេលីរេទះរុញេ យដងខ្លួន្រតង់ េហយីរេទះរុញ មនករ ជួសជុលបនយ៉ងល្អ។ 
គត់ ចេធ្វីករប្តូរទី ងំពីរេទះរុញេ យខ្លួនឯង េ យគម នករជួយ ពីកូន្រសីរបស់គត់េឡយី។ 
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រុន 
រុន មនរបួសខួរឆ្អឹងខនង។ គត់េធ្វីករេន ងជួសជុលវទិយុ េនឯផ រកនុងមូល ្ឋ ន។ 

គត់ទទួលបនរេទះរុញ និងពូកកត់បនថយសមព ធ ពីរឆន មំកេហយី។ េនេពលចុះ ម នគត់បននិយយថ 
គត់េ្របីរេទះរុញជេរៀង ល់ៃថង េដីមបេីទ និង្រតឡប់មកពីផ រ។ គត់ពុំមនដេំបែ្រគេឡយី។ 
 
រុន មនេកសូ៊កង់ែដលសំែប៉តពីរ េហយីគត់បនជួសជុល េ យខ្លួនឯង។ េនេពលេធ្វីករ្រតួតពិនិតយ 

រេទះរុញ បុគគលិកេស បនសងតេឃញីថ កមំួយចំនួនមនលកខណៈធូរ និង េខច ពីរែដលសថិតេនខងេ្រកម 
េកអី បន្រជុះ ។ េអបុ៉ងអងគុយែផនកទន់របស់ពួកមនលកខណៈសំែប៉តយ៉ងខ្ល ងំ។ 
គត់អងគុយបនយ៉ង្រតឹម្រតូវេនេលីរេទះរុញ េហយីនិយយថ គត់េពញចិត្តរេទះរុញរបស់គត់ យ៉ងខ្ល ងំ។ 
ល  
ល  មន យុ១០ ឆន ។ំ គត់ពកិរចលករខួរកបលក្រមិត្រ ល េហយីគត់េទេរៀនេន  

កនុងមូល ្ឋ ន។ គត់បនទទួលរេទះរុញកង់បួនជមយួនិងពូក េដមីបទីប់ ថ នភពដងខ្លួន អស់រយៈេពល 
មួយឆន មំកេហយី។  
 
េនេពលចុះ ម ន ល បននិយយថ គត់េ្របីរេទះរុញគត់ ល់ៃថង េដីមបេីទ េរៀន។ 
ឪពុកគត់ជយួរុញគត់ ពីេ្រពះគត់ពុំមនកម្ល ងំកនុងកររុញេ យខ្លួនឯង។ រេទះរុញមនករ ជួសជុល 
បនល្អ។ ឪពុកគត់និយយថ ធ្ល ប់បនជួសជុលកង់ ម្តង។ 
 
បុគគលិកផ្តល់េស រេទះរុញសេងកតេឃញីថ ល មនករលូត ស់េ្រចីន េហយីេជីងរបស់គត់ឥឡូវ 
មិនបន្រទេ យ្រតឹម្រតូវ ពីេ្រពះឈន ន់ជន់មនលកខណៈខពស់េពកស្រមប់គត់។ 
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ទ្រមង់ ម នរេទះរញុ 
 

ទ្រមង់េនះ គសឺ្រមប់កត់្រ  នូវ ល់ត៌មនពកីរចុះ ម ន។ 
 
១. ពត៌មនអនកេ្រប្ីរបស់រេទះរុញ 
 

េឈម ះអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ៖ ................................................  េលខកូដ៖................................ 
កលបរេិចឆទៃនករផ្តល់៖..............................................  កលបរេិចឆទៃនករ ម ន៖................. 
េឈម ះអនកេធ្វីករ ម ន៖.......................................................................................................... 
ករ ម នេធ្វីេឡងីេនឯ៖ ផទះរបស់អនកេ្របីរេទះរុញ មណ្ឌ លផ្តល់េស រេទះរុញ េផ ងៗ៖....... 
 
២. ករសមភ សន៍ កំណត់្រ  

សកមមភពែដល្រតូវេធ្វី៖ 

េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញរបស់អនក មែតអនកចង់េ្របី ? 
ច៎/បទ 
េទ  

្របសិនេបីេទ េហតុអ្វី? 

េតីអនកមនបញ្ហ អ្វីខ្លះ កនុងករេ្របី្របស់រេទះរុញ? 
ច៎/បទ 
េទ  

្របសិនេបីច៎/បទ េតីមនបញ្ហ អ្វីខ្លះ? 

េតីអនកមនសំណួរអ្វីខ្លះ អពំីករេ្របី្របស់រេទះរុញរបស់អនក? 
ច៎/បទ 
េទ 

 
្របសិនេបីច៎/បទ េតីមនសំណួរអ្វីខ្លះ? េតីមនត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត ល 
បែនថមេទៀត? 

េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញមនដំេបែ្រគឬេទ? 
ច៎/បទ 
េទ  

្របសិនេបីច៎/បទ ចូរេរៀប ប់ (កែន្លង និងក្រមិត) 
េតីអនក ច ក់ពិនទុពីករេពញចិត្តនឹងរេទះរុញរបស់អនក 
ដូចេម៉្តច ពី១ - ៥? (១ គឺេពញចិត្តខ្ល ងំ និង៥គឺមិនេពញចិត្ត) 

ពិនទុ៖ 
 

មតិេយបល់បែនថម៖ 
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៣. ករពនិតិយរេទះរុញ នងិពូកអងគុយ 
 

េតីរេទះរុញដំេណីរករល្អ និងមនសុវតថិភពកនុងករេ្របី្របស់? ច៎/បទ េទ  
េតីពូកដំេណីរករល្អ និងមនសុវតថិភពកនុងករ េ្របី្របស់? ច៎/បទ េទ 
្របសិនេបីេទ នូវសំណួរ មួយ េតីមនបញ្ហ អ្វ?ី 
 
៤. ករពនិតិយករល 
 

េតីរេទះរុញលមម្រតឹម្រតូវឬេទ? ច៎/បទ េទ  
្របសិនេបីេទ េតីមនបញ្ហ អ្វី?  
ក្រមិតេតស្តសមព ធ (១ = សុវតថិភព ២ = ្របុង្របយត័ន       
៣ = គម នសុវតថិភព) 
(្របសិនេបីអនកេ្របី ្របឈមនឹងករវវិឌ  
េទរកដំេបែ្រគឬេទ?) 

េឆ្វង៖  

 
្ត ៖ំ  

េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញអងគុយ្រតង់េ យមនផសុខភព 
ទងំេពលកំពុងេធ្វីចលន និងេ្របី្របស់េពញមួយៃថងឬេទ? 

ច៎/បទ េទ  

្របសិនេបីេទ េតីមនបញ្ហ អ្វី?  
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ទ្រមង់ ម នរេទះរញុ 
 

ទ្រមង់េនះ គសឺ្រមប់កត់្រ នូវ ល់ពត៌មនពកីរ ម ន។ 
 
១. ពត៌មនអនកេ្រប្ីរបស់រេទះរុញ 
 

េឈម ះអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ៖ រុន................................................  េលខកូដ៖................................ 
កលបរេិចឆទៃនករផ្តល់៖..............................................  កលបរេិចឆទៃនករ ម ន៖................. 
េឈម ះអនកេធ្វីករ ម ន៖.......................................................................................................... 
ករ ម នេធ្វីេឡងីេនឯ៖ ផទះរបស់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ មណ្ឌ លផ្តល់េស រេទះរុញ េផ ងៗ៖....... 
 
២. ករសមភ សន៍ កំណត់្រ  

សកមមភពែដល្រតូវេធ្វី៖ 

េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញរបស់អនក មែតអនកចង់េ្របី ? 
ច៎/បទ 
េទ  

្របសិនេបីេទ េហតុអ្វី? 

េតីអនកមនបញ្ហ អ្វីខ្លះ កនុងករេ្របី្របស់រេទះរុញ? 
ច៎/បទ 
េទ  

្របសិនេបីច៎/បទ េតីមនបញ្ហ អ្វីខ្លះ? 

េតីអនកមនសំណួរអ្វីខ្លះ អពំីករេ្របី្របស់រេទះរុញរបស់អនក? 
ច៎/បទ 
េទ 

 
្របសិនេបីច៎/បទ េតីសំណួរអ្វីខ្លះ? 
េតីមនត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត លបែនថមេទៀត? 

េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញមនដំេបែ្រគឬេទ? 
ច៎/បទ 
េទ  

្របសិនេបីច៎/បទ ចូរេរៀប ប់ (កែន្លង និងក្រមិត) 
េតីអនក ច ក់ពិនទុពីករេពញចិត្តនឹងរេទះរុញរបស់អនក 
ដូចេម៉្តច ពី១ - ៥? (១ គឺេពញចិត្តខ្ល ងំ និង៥គឺមិនេពញចិត្ត) 

ពិនទុ៖ 
 

មតិេយបល់បែនថម៖ 
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៣. ករពនិតិយរេទះរុញ នងិពូកអងគុយ 
 

េតីរេទះរុញដំេណីរករល្អ និងមនសុវតថិភពកនុងករេ្របី្របស់? ច៎/បទ េទ  
េតីពូកដំេណីរករល្អ និងមនសុវតថិភពកនុងករេ្របី្របស់? ច៎/បទ េទ 
្របសិនេបីេទ នូវសំណួរ មួយ េតីមនបញ្ហ អ្វ?ី 
 
៤. ករពនិតិយករល 
 

េតីរេទះរុញលមម្រតឹម្រតូវឬេទ? 
ច៎/បទ 
េទ 

 

្របសិនេបីេទ េតីមនបញ្ហ អ្វី?  
ក្រមិតេតស្តសមព ធ (១ = សុវតថិភព ២ = ្របុង្របយត័ន       
៣ = គម នសុវតថិភព) 
(្របសិនេបីអនកេ្របី ្របឈមនឹងករវវិឌ  េទរកដំេបែ្រគឬេទ) 

េឆ្វង៖  
 

្ត ៖ំ  

េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេ យមនផសុខ 
ភព ទងំេពលកំពុងេធ្វីចលននិងេ្របី្របស់េពញមួយៃថងឬេទ? 

ច៎/បទ 
េទ 

 

្របសិនេបីេទ េតីមនបញ្ហ អ្វី?  
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ទ្រមង់ ម នរេទះរញុ 
 

ទ្រមង់េនះ គសឺ្រមប់កត់្រ នូវ ល់ពត៌មនពកីរ ម ន។ 
 
១. ពត៌មនអនកេ្រប្ីរបស់រេទះរុញ 
 

េឈម ះអនកេ្របីរេទះរុញ៖ ល ................................................  េលខកូដ៖................................ 
កលបរេិចឆទៃនករផ្តល់៖..............................................  កលបរេិចឆទៃនករ ម ន៖................. 
េឈម ះអនកេធ្វីករ ម ន៖.......................................................................................................... 
ករ ម នេធ្វីេឡងីេនឯ៖ ផទះរបស់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ មណ្ឌ លផ្តល់េស រេទះរុញ េផ ងៗ៖....... 
 
 
២. ករសមភ សន៍ កំណត់្រ  

សកមមភពែដល្រតូវេធ្វី៖ 

េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញរបស់អនក មែតអនកចង់េ្របី ? 
ច៎/បទ 
េទ  

្របសិនេបីេទ េហតុអ្វី? 

េតីអនកមនបញ្ហ អ្វីខ្លះ កនុងករេ្របី្របស់រេទះរុញ? 
ច៎/បទ 
េទ  

្របសិនេបីច៎/បទ េតីមនបញ្ហ អ្វីខ្លះ? 

េតីអនកមនសំណួរអ្វីខ្លះ អពំីករេ្របី្របស់រេទះរុញរបស់អនក? 
ច៎/បទ 
េទ  

្របសិនេបីច៎/បទ េតីសំណួរអ្វីខ្លះ? ត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត លបែនថមេទៀត? 

េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញមនដំេបែ្រគឬេទ? 
ច៎/បទ 
េទ  

្របសិនេបីច៎/បទ ចូរេរៀប ប់ (កែន្លង និងក្រមិត) 
េតីអនក ច ក់ពិនទុពីករេពញចិត្តនឹងរេទះរុញរបស់អនក ដូចេម៉្តច 
ពី១ - ៥? (១ គឺេពញចិត្តខ្ល ងំ និង៥ គមឺិនេពញចិត្ត) 

ពិនទុ៖ 
 

មតិេយបល់បែនថម៖ 
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៣. ករពនិតិយរេទះរុញ នងិពូកអងគុយ 
 

េតីរេទះរុញដំេណីរករល្អ និងមនសុវតថិភពកនុងករេ្របី? ច៎/បទ េទ  
េតីពូកដំេណីរករល្អ និងមនសុវតថិភពកនុងករេ្របី? ច៎/បទ េទ 
្របសិនេបីេទ នូវសំណួរ មួយ េតីមនបញ្ហ អ្វ?ី 
 
៤. ករពនិតិយករល 
 

េតីរេទះរុញលមមបន្រតឹម្រតូវឬេទ? ច៎/បទ េទ  
្របសិនេបីេទ េតីមនបញ្ហ អ្វី?  
ក្រមិតេតស្តសមព ធ (១ = សុវតថិភព ២ = ្របុង្របយត័ន        
៣ = គម នសុវតថិភព) 
(្របសិនេបីអនកេ្របី ្របឈមនឹងករវវិឌ  េទរកដំេបែ្រគឬេទ?) 

េឆ្វង៖  
 

្ត ៖ំ  

េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញអងគុយេ យ្រតង់ខ្លួនេ យមនផសុខ
ភព ទងំេពលកំពុងេធ្វីចលន និងេ្របី្របស់េពញមួយៃថងឬេទ? 

ច៎/បទ េទ  

្របសិនេបីេទ េតីមនបញ្ហ អ្វី?  
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ខ.១៤៖ ករ កប់ញចូ លគន ទងំអស់ 
 

េរៀបចំបទបង្ហ ញ រយៈេពល ១០នទី ស្រមប់្រកុមទងំមូល។ 
 
បទបង្ហ ញ គរួ្រតូវបនបញចូ លនូវចំនុចដូចខងេ្រកមៈ 
 
១. ពត៌មនទទួលបនពីករ យតៃម្ល៖ 
 

 េគលបំណងរបស់អនកេ្របី្របស់រេទះរុញ (េហតុអ្វីគត់/នង ្រតូវកររេទះរុញ)។ 
 ត្រមូវករែផនក ងកយរបស់គត់/នង។ 
 ត្រមូវករៃនែបបបទៃនកររស់េនរបស់គត់/នង។ 
 េទះបីជគត់/នងមនរេទះរុញេហយីក៏េ យ និងេទះបីជរេទះរុញេនះ 
កំពុងែតេឆ្លីយតបនឹងត្រមូវកររបស់គត់/នងក៏េ យ។ 

 វត្តមន ករ្របឈមនឹង ករវវិឌ ឬ្របវត្តិេរឿងៃនដំេបែ្រគ។ 
 និតិវធិីកនុងកររុញរេទះ។ 
 ថ នភពៃនករអងគុយេ យពុំមនជំនយួ។ 
 លទធផលៃនករ យតៃម្លទូេទេលីឆ្អឹង្រតគក និងសន្ល ក់ឆ្អឹង្រតគក។ 

 
២. ករេចញេសចក្តែីណន ំស្រមប់រេទះរុញ នងិពូកអងគុយ៖ 
 

 ្របេភទរេទះរុញ។ 
 ្របេភទពូកអងគុយ។ 
 និងេ្រគឿង្រទ្រទង់ ថ នភពដងខ្លួនេផ ងៗ ែដលបនផ្តល់។ 

 
៣. ករល៖ 
 

 ល់បញ្ហ ែដលបនរកេឃញីេនេពលល និង ត្រមូវេ យមន ករែកស្រមួល េហយី្របសិនេបី្រតូវករ 
េតី្រតូវែកស្រមួលដូចេម៉្តច។ 
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៤. ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់ អនកេ្រប្ីរបស់៖ 
 

 េតីអ្វីែដលអនកេ្របី្របស់រេទះរុញ និងសមជិក្រកុមបនេធ្វីករសេ្រមចចិត្ត េ្រជីសេរសីវធិីទងំ្រសុង កនុង 
ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់អនកេ្របី្របស់? 

 
៥. ករផ្តល់ពត៌មន្រតឡប់ របស់អនកេ្រប្ីរបស់រេទះរុញ៖ 
 

 បនទ ប់ពីករទទួលបនរេទះរុញ េតីអនកេ្របី្របស់រេទះរុញមនមតិេយបល់ /ពត៌មន្រតឡប់ អ្វីខ្លះ? 
 
៦. ករែថទ ំនងិករជសួជុល៖ 
 

 បនទ ប់ពីករទទួលបនរេទះរុញ េតីត្រមូវករៃនករែថទអំ្វីខ្លះែដល្រតូវេធ្វី និងញឹកញប់បុ៉ ្ណ ? 
 េតី្រតូវេធ្វីដូចេម៉្តច េនេពលរេទះរុញ ឬពូក្រតូវករជួសជុល? 

 
៧. ែផនករ ម ន៖ 
 

 េតី្រតូវេរៀបចំអ្វីខ្លះស្រមប់ករ ម ន? 
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