
  

 

ផ្នែកទី ១: ព័ត៌មានបេកខជន 
 
១. ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរេស់ស្ថា េ័នដាក់ពាកយបសែើស ំ 

 
១ .១ . ប ម្ ោះស្ថា េ័ន៖ 

 
១ .២ . អ្ែកតំណាងស្ថា េ័ន និងបេខទំនាក់ទំនង (ត្តវូការអ្ែកតំណាង ២នាក់ កែ ងស្ថា េ័ននីមយួៗ)៖ 

 
ប ម្ ោះបេកខជនទី ១៖  
បេទ៖  
តួនាទី៖  
បេខទំនាក់ទំនង៖  
អ្ ីផ្មេ៖  

 
ប ម្ ោះបេកខជនទី ២៖  
បេទ៖  
តួនាទី៖  
បេខទំនាក់ទំនង៖  
អ្ ីផ្មេ៖  

 
២ . ត្េវតតិស្ថា េ័ន 

 
សូមគូស “X” បៅកផ្នែងផ្ែេត្តឹមត្តវូ៖  ព័ត៌មានេមអិតននការច ោះប ម្ ោះ៖ 
សកមមភាពខាងបសវាសងគម  នងៃ ផ្ខ ឆ្ែ ំច ោះប ម្ ោះ  
សកមមភាពខាងត្កុមហ  ន  ត្េបេទននការច ោះប ម្ ោះ 

សូមគូស “X” 
បៅកផ្នែងផ្ែេត្តឹមត្តូវ 

 
សកមមភាពខាងសភា   
ែឹកនំាបដាយយ វជន  បនេងៗ  

 
៣. ការបេតជ្ញា ចិតតកែ ងការចូេរមួ 

 
៣.១. បតើអ្ងគការរេស់អ្ែក (រួមទំងថ្នែ ក់ែឹកនំា) មានឆនទៈ ចូេរួម កែ ង
ែំប ើ រការេ ត ោះេណាត េ និងេងវឹកេផ្នាម ែូចផ្ែេបានបរៀេរាេ់ បៅកែ ង
ការពិព ៌នាអ្ំពីវគគសិកា ផ្ែរឬបទ? បនោះរួមេញ្ចូ េ ទំងការបេតជ្ញា ចិតតកែ ង

 



  

 

ការចំណាយ ១២០ ែ ល្លែ រអាបមរកិ ជ្ញវភិាគទនរេស់អ្ែក ននការចូេរួម
េែិភាគ កែ ងចំណាយទំងមូេ។  
៣.២. ត្េសិនបេើមាន សូមត្បាេ់ពី បហត នេ/ការជត្មុញទឹកចិតត រេស់អ្ែក
កែ ងការចូេរួម។ 
 

 

៣.៣. សត្មាេ់វគគការបកៀរគរការគំត្ទ៖ បយើងរពំឹងថ្ន នឹងប្វើការជ្ញមួយ
ស្ថា េ័នរេស់អ្ែក យ៉ា ងបោចណាស់ក៏បាន ៣ផ្ខផ្ែរ េនាទ េ់ពីការេ ្ ោះ
េណ្ាេ បែើមបីគំត្ទែេ់អ្ងគភាពរេស់អ្ែក រួមមាន ជំនាញកែ ងការទមទរ 
ផ្ែេជ្ញយ ទធស្ថស្រសត/ត្េព័នធ និង/ឬជ្ញ កមមវិ្ ី។ បេើសិនជ្ញអាច សូមច ោះ
ហតាបេខាយេ់ត្ពមនូវកិចចត្ពមបត្ពៀងបនោះ។ 

 

 
៤. វគគេ ្ ោះេណ្ាេសត្មាេ់អ្ែកែឹកនាសំ្ថា េ័ន ប្វើប ើងបៅ នងៃទី២៨ ផ្ខកកកដា ឆ្ែ ២ំ០២០ 

 
សូមចំណំាថ្ន អ្ែកទំងបនោះ ជ្ញអ្ែកត្គេ់ត្គងជ្ញន់ខពស់ ផ្ែេអាចប្វើការសបត្មចចិតតជំនួសស្ថា េ័នរេស់ពួកបគ (នាយកត្េតិេតតិ 
សមាជិកត្កុមត្េឹកាេិបាេ អ្ែកត្គេ់ត្គងកមមវិ្ ី/នាយក)។ សូមនតេ់ប ម្ ោះ តួនាទ ីអាសយដាា នអ្ ីផ្មេ និងបេខទូរស័ពទ។ 
ស្ថា េ័ននីមួយៗអាចចាតតំ់ងអ្ែកែឹកនំាបានចំនួនផ្ត ២ រូេេ៉ា បណាណ ោះ ឲ្យចូេរួម។ 
  
  
  

 
ផ្នែកទី ២ : ការវាយតនមែតត្មវូការននវគគេ ្ ោះេណ្ាេ 
ផ្នែកបនោះបតត តបេើ ការជួយ ត្គេូ ្ ោះេណ្ាេ ឲ្យយេ់ពីកត្មតិជំនាញរេស់អ្ែក និងបែើមបធីានាបានថ្ន ការេ ត ោះ
េណាត េបនោះ សមត្សេសត្មាេ់បល្លកអ្ែក។ ែូបចែោះ ត្េសិនបេើអ្ងគភាពរេស់អ្ែក មានេទពិបស្ថ្ន៍កែ ងការទមទរ/
ប្វើសកមមភាពពេរែាបនាោះ សូមត្បាេ់បយើងតមរយៈផ្នែកទី ២បនោះ។ 

 
៥. មូេបហត កែ ងការចូេរមួ 

 
៥.១. បតើអ្វីបៅជ្ញបគេេំ ង/បគេបៅ ផ្ែេអ្ែកចង់សបត្មចបាន 
េនាទ េ់ ពីចូេរួមកែ ងការេ ត ោះេណាត េបនោះ? 

 

៥.២. បតើជំនាញអ្វី ផ្ែេអ្ែកចង់បានសត្មាេ់អ្ងគការរេស់អ្ែក េនាទ េ់ពីការ
េ ត ោះេណាត េបនោះ? 

 

 
 
 



  

 

៦. បគេបៅស្ថា េ័ន 
 
៦.១. បរៀេរាេ់សបងខេអ្ំពីចកខ វស័ិយ បេសកកមម និងការពិព ៌នា អ្ំពី
បគេេំ ង រេស់អ្ងគការអ្ែក 

 

៦.២. បតើអ្វីជ្ញេទអ្នតរាគមន៍សំខាន់ៗ រេស់អ្ងគការអ្ែក? (ឧ. ទឹក ស ខភាព 
អ្នាម័យ ។េ។) សូមពនយេ់ បដាយបេើកប ើងជ្ញចំ  ចៗ។ 

 

៦.៣. បតើអ្ែកធាែ េ់បានអ្ន វតតគបត្មាងមួយ ផ្ែេផ្សវងរក ការបកៀរគរការ
គំត្ទ/ការបេ្ជ្ញា កែ ងការទមទរ ឬក៏សកមមភាពត្េជ្ញពេរែា ផ្ែរឬបទ? 

 

៦.៤. ទក់ទងនឹងចំ  ច ៦.៣ ចូរត្បាេ់ពីសមិទធនេសំខាន់ៗ ២ 
រេស់អ្ែក ត្េសិនបេើមាន។  

 

៦.៥. ទក់ទងនឹងចំ  ច ៦.៣ បតើមានេញ្ហា ត្េឈមអ្វីខែោះ ផ្ែេអ្ែកបាន
ជួេត្េទោះ បៅបពេចូេរួមការប្វើសកមមភាពត្េជ្ញពេរែា? 

 

 
៧. េទពិបស្ថ្ន៍ស្ថា េ័ន កែ ងការចូេរមួត្េ ូកជ្ញមយួនឹងអ្ែកពាក់ព័នធបនេងៗគែ  

 
៧.១. បតើអ្ែកឲ្យអ្ែកទទួេនេ ចូេត្េ ូករួមគែ  ជ្ញមួយនឹងសមាជិក
សហគមន៍ បៅកែ ងគបត្មាងរេស់អ្ែក យ៉ា ងែូចបមតច? 
 

 

៧.២. បតើអ្ែកឲ្យតួអ្ងគស្ថា េ័នរែា ចូេត្េ ូករួមគែ  ជ្ញមួយនឹងរចនាសមព័នធ 
(ឧទហរ ៍ រដាា េិបាេកណាត េ និងថ្នែ ក់មូេដាា ន) បៅកែ ងគបត្មាងរេស់
អ្ែកយ៉ា ងែូចបមតច? សូមពនយេ់ បដាយបេើកប ើងជ្ញចំ  ចៗ 
 

 

៧.៣. បតើអ្ែកជ្ញសមាជិកននេណាត ញណាមួយ ផ្ែេពាក់ព័នធនឹង ការ
ទមទរ/ការតស ូមតិ/សកមមភាពពេរែា ផ្ែរឬបទ? សូមត្បាេ់ប ម្ ោះ
េណាត ញបនាោះ និងកត្មិតននការចូេរួមរេស់អ្ែក។ 
(ថ្នែ ក់ជ្ញតិ/ត្េបទស/បខតត/ត្សុក) 

 

 


