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1> niymn½y

³
(Date of this sharing) ³ ២៤ មិន ២០១២
(Experience shared by) ³ elak esog b‘UehOg

(Subject to be shared) ករ្របកស និងេ្រជើសេរ ើសនិេយជិក ឬបុគល
គ ក
ិ

(Definition)

ករ្របកស និងេ្រជើសេរ ើសនិេយជិក ឬបុ គគលិក គឺជដំេណើរកររបស់អងគភពមួយ េ

យគិត

ចប់ពីករជូនដំណឹងអំពីត្រមូវករធនធនមនុ ស (និេយជិក ឬបុគគលិក) េទដល់្រកុមេគលេ
ែដលមនត្រមូវករករងរ រហូតដល់ករស្រមិតស្រមំងចុងេ្រកយ កនុងករសេ្រមចចិត្តេ្រជើស
េរ ើសេបកខជនែដលមនលកខណៈសមបត្តិ
កសមជងេគ េទ មករកំណត់របស់អងគភព។

2> dMeNIrkarRbtibtþi

(Procedure)

ដំេណើរករៃនករ្របកសនិងេ្រជើសេរ ើសនិេយជិក ឬបុ គគលិក មនដូចតេទ៖
ក. េសចក្តីជូនអំពីករងរ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ

យមនករបញ
ជ ក់ពីមុខដំែណង និងចំនួន

ែដល្រតូវ្របកសេរ ើស រួមទំងករេរៀប ប់អំពីតួនទី និងលកខណៈសមបត្តិែដលអងគភព ឬ
និេយជក់ ត្រមូវេ

យមន។

ខ. ករកំណត់ពីមេធយបយ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ
ៃន្រកុមេគលេ

ែដល

ច្រតូវបនេធ្វើេឡើង

អងគភព ករចុះផ យេនេលើទំព័រ
ទូរទស ន៍ និង

យ

្រស័យេទេលើមុខដំែណង និង្របភព

មរយៈ ករបិទ្របកសេនកនុងបរ ិេវណ ៃន

រព័ត៌មន ករផ យ

ម្របព័ នធអុីនធឺេណត វ ិទយុ ឬ

មរយះករែណនំពីនិេយជិក ឬបុគកលិករបស់អងគភពជេដើម ។ល។

(កនុងករណីែដលអងគភពសេ្រមចចិ ត្តេ្របើ្របស់ភនក់ងរផគត់ផគង់ពលករ អងគភពនឹ ងបពចប់
ករ្របតិបត្តិេ យផទល់របស់ខួន
្ល ្រតឹមករផ្តល់េសចក្តីជូនដំណឹងអំពីករងរ េទេ យ

ភនក់ងរេនះ រួចរង់ចំលទធផល និងេធ្វើករសេ្រមចចុងេ្រកយ

មករ្រពមេ្រព ងគន ។)

គ. ករទទួលពកយសុំេធ្វើករ ចប់េផ្តើមពីៃថងផ យដំណឹង រហូតដល់ៃថងផុតកំណត់ ៃនករ
ទទួលពកយដូចមនែចងកនុងេសចក្តីជូនដំណឹង ។ ករទទួលពកយ

ចទទួលេននឹង

កែន្លង

ម្របព័នធអុីធឺេណត ឬ

មភនក់ងរ

្រស័យេទេលើករ

ចទទួលយកបន

របស់អងគភពដូចមនែចងកនុងេសចក្តីជូនដំ ណឹង ។

ឃ. ករជ្រមួសដំបូង គឺេធ្វើេឡើងេ
េបកខជន េហើយក៏

យករពិនិតយេមើលែបបបទ ឬពកយសុំេធ្វើកររបស់

ចេធ្វើេឡើង

មរយៈករជួបសនទនរយៈេពលខ្លីេ

យផទល់ ឬេ

យ

្របេយល ។
ង. ករេធ្វើេតស្តេបកខជនេ

យករសេសរ

ចនឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបីជ្រមួសជេលើកទី២

និងេដើមបីេ្រជើសេរ ើសេបកខជនែដលសម្រសបកនុងករទទួលករសមភសន៍ ែដលជដំ

ក់

កលបនទប់ ។

ច. ករេធ្វើសមភសន៍េបកខជន
េ

ក់ កលដំបូង
ក់ កលចុង

យសមភសន៍បែនថមពី សមតថភព ឆនទះ និងត្រមូវកររបស់េបកខជន ។

ឆ. ករ្រតួតពិនិតយ
ឬ

ក់កល គឺដំ

យសមភសន៍អំពីសមតថភព និងលកខណៈសមបត្តិរបស់េបកខជន និងដំ

េ្រកយ េ
េ

ចនឹ ងេធ្វើេឡើងជ ២ ដំ

វ

ជដំ

យជទូេទេធ្វើេឡើង
មរយៈករ

ក់កលចុងេ្រកយមុននឹងេធ្វើករសេ្រមចចិត្តេ្រជើសេរ ើស

មរយៈករ

កសួរអតីតអនក្រគប់ ្រគងចុងេ្រកយរបស់េបកខជន

កសួរអនកែដលេបកខជនបន

ក់េឈមះជអនកែដល

ចបញ
ជ ក់ ពី

សមតថភព និងលកខណៈសមបត្តិរបស់ខួន
្ល ដូចមនកនុងែបបបទ ឬពកយសុំេធ្វើកររបស់
េបកខជន ឬ

ម្របភពេផ ងៗេទៀត ។ (េ

នឹង្រតូវបនេគេធ្វើ
ជ. ករេ្រជើសេរ ើស ជដំ

យែឡកចំេពះករ្រតួតពិនិតយសុខភព គឺក្រម

ស់ស្រមប់ករងរកនុង្រសុក។)

ក់កលស្រមចចិ ត្តចុងេ្រកយបំផុតរបស់អងគភពកនុងករេ្រជើស

េរ ើសេបកខជន ែដលជជេ្រមើស្របេសើរជងេគបំផុត និង

ចទទួលយកបនស្រមប់អងគ

ភព ។ (ជទូេទ េ្រកយេពលឆ្លងកត់ដំ

ក់កលេនះ េបកខជន្រតូវទទួលករែណនំ

ករងរ និង្រតូវឆ្លងកត់ដំ

កលបងរយៈេពល ៣ ែខ ។)

3> esckþIsnñidæan

ក់ៃនករងរ

(Conclusion)

ករ្របតិបត្តិដូចបនេរៀប ប់ខង គឺពិតជមន

រៈសំខន់

េ្រជើសេរ ើសបុគគលិកកនុងអងគភពមួ យ ។ េទះបីជយ៉ ង

ែតជករេរៀប ប់េ
អងគភពមួយៗ គឺ

យសេងខបែតប៉ុ េ

ចខុសពីគនខ្លះ

ក៏េ

ស់ ស្រមប់អនកែដលទទួ លបនទុក
យ ករេរៀប ប់ខងេលើ គឺ្រគន់

្ណ ះ ។ មយ៉ ងវ ិញេទៀត ចូរកត់សំគល់ថ ករអនុវត្តរបស់

្រស័យេទេលើេគលករណ៍របស់អងគភព និងដំែណងែដល

្រតូវេ្រជើសេរ ើស ។ មនន័យថ ជួនកលចំនុនខ្លះមិន្រតូវបនេគយកមកអនុវត្តេទ េហើយចំនុចខ្លះ
ចនឹង្រតូវបនេគបែនថម ។

ចំេណះដឹងៃនបទពិេ

ធន៍គមន្រពំែដន!

