
ព័ន្ធកិច្ចស្ត្រ ី          ឯកសារ្ម្រាប់្ិ្ ស MTC 

មមម ៀនទ៤ី៖ កា អភវិឌ្ឍពន័ធកចិ្ចស្ត្រី 

ប្រមោគមោលរណំង៖ 

ដដើមបើផតល់ឲ្យអ្នកដឹកនាំរគើស្ទបរសិ្័ទនូវការយល់ដឹងអ្ាំពើរដបៀបចាបដ់ផតើមពន័ធកិចចស្តស្តើ រដបៀបស្គគ ល់ស្តស្តើដដលនឹងបដរមើ
ដៅកនុងពន័ធកិចចទាំងររាំ ដូចជា ការស្ិការពះគមពើរ ការអ្ធិស្គា ន ការផាយដាំណឹងលអ ការបដរមើ និង ការរបកបគ្នន  
ដ ើយបាំពាក់បាំបន៉ពួកដគ ដដើមបើបាំដពញតួនទើពន័ធកិចចរបស្់ពួកដគរបកបរបស្ិទធភាព។ 

វត្ថុរំណងននកា ម ៀន៖ 

ដមដរៀនដនះ ជួយឲ្យអ្នកដឹកនាំរគើស្ទបរសិ្័ទយល់ពើចាំនុចដូចខាងដរកាម៖ 
១. ស្ាំដណើ ដផនការដរៀបចាំចាតដ់ចងស្រាប់ពន័ធកិចចស្តស្តើ 
២. ដគ្នលការណ៍ដណនាំស្រាប់ការកាំណត ់និង ការដរជើស្ដរ ើស្ស្តស្តើស្រាប់ពន័ធកិចចស្តស្តើ 
៣. ការយល់ដឹងអ្ាំពើតួនទើរបស្់អ្នកស្រមបស្រមួល 

ម្ច្ករមី្រើម 

ពន័ធកិចចស្តស្តើ ចាបដ់ផតើមដ ើង ដៅដពលដដលរពះជាាច ស្់ដាកប់ាំណងចិតតមួយស្រាប់ពន័ធកិចចដនះដៅកនុងដួងចិតតរបស្់
ស្តស្តើាន ក ់ ដ ើយរគូគង្វវ លានអារមមណ៍ពើតរមូវការស្រាបព់ន័ធកិចចដនះផងដដរ។ ដរកាមការដណនាំរបស្់រគូគង្វវ ល
របស្់នង ស្តស្តើាន កអ់ាចចាប់ដផតើមពន័ធកិចចមួយ ដ ើយការអ្ភិវឌ្ឍពន័ធកិចចដនះ នឹងតរមូវឲ្យានការចូលរមួពើស្តស្តើជាដរចើន 
ការខិតខាំរបឹងដរបងខាល ាំង និង អ្តររបដ៍ជន៍ដ ដរចើន។ 

ដមដរៀនអ្ាំពើការអ្ភិវឌ្ឍពន័ធកិចចស្តស្តើដនះ ពណ៌នអ្ាំពើព័នធកិចចតូចមួយ ដ ើយក បញ្ចូ លនូវដស្ចកតើលមអិតស្រាបព់័នធកិចច
មួយ ដដលរ ើកចដរមើន និង រ ើកធាំ។ 

“ដយើងខុ្ាំអ្ររពះគុណដល់រពះជានិចច ពើដាំដណើ រអ្នករាល់គ្នន  ដ ើយកាលណាដយើងខុ្ាំអ្ធិស្គា ន ដនះក ដតងដាំណាលពើ
អ្នករាល់គ្នន  ដដាយនឹកចាាំជាដរាប ពើការដដលអ្នករាល់គ្នន ដធវើ ដដាយដស្ចកតើជាំដនឿ និង ពើការដនឿយ ត់ ដដលដធវើដដាយ
ដស្ចកតើរស្ឡាញ់ ដ ើយដដលអ្នករាល់គ្នន ានដស្ចកតើស្ងឃឹម៍៉ងាាំមួនដល់រពះដយស្៊ូវរគើស្ទ ជារពះអ្ាច ស្់ននដយើង
រាល់គ្នន  ដៅចាំដពាះរពះដ ជារពះវរបិនៃននដយើងផង។” (១ដថស្ា ូនើច ១:២) 

 



I. ជាំហានស្រាបក់ារដរៀបចាំចាតដ់ចងពន័ធកិចចស្តស្តើ 

 ក. ជាំហានដាំបូង គឺឲ្យរគូគង្វវ លដតងនៃាំងនយកិាស្តស្តើាន ក ់ដដើមបើដមើលខុស្រតូវដលើពន័ធកិចចស្តស្តើ។ ដបើគ្នម នស្តស្តើ
ាន កដ់នះដៅកនុងពួកជាំនុាំដទ រគូគង្វវ ល និង/ឬភរ ិ៍ រគូគង្វវ ល អាចសុ្ាំឲ្យានអ្នកស្ម័រគចិតត ដដើមបើជួយ
ចាបដ់ផតើមការស្ិការពះគមពើរស្រាបស់្តស្តើ ឬដរៀបចាំគដរាងននការបដរមើ ឬការចុះស្ួរសុ្ខទុកខស្តស្តើ និង 
កុារដដលរតូវការជាំនួយ ជាដដើម។ គាំនិត និង ដផនកទាំងដនះ អាចដធវើដៅរន លុះរនៃដតានស្តស្តើ៍៉ង
ដហាចណាស្់ាន ក ់ដដលចង់ជួយដៅកនុងដផនកដនះ។ 

 ខ. របស្ិនដបើាននយកិាាន ក់ដ ើយ ជាំហានទើពើរ គឺឲ្យនយកិាដតងនៃាំងស្តស្តើៗ ដដលានអ្ាំដណាយទន
ខាងវញិ្ញា ណ ដដើមបើបដរមើដៅកនុងដផនកទាំងររាំននពន័ធកិចច។ ដបើមិនានស្តស្តើរគបរ់គ្ននដ់ៅកនុងពួកជាំនុាំ 
ដដើមបើបដរមើដៅកនុងដផនកទាំងដនះដទ នយកិាអាចដឹកនាំដផនកទាំងដនះ និង/ឬពួកជាំនុាំមិនអាចដធវើរន
ទាំងររាំដផនកដនះដ ើយ។ កនុងករណើ ដនះ ចូរដរជើស្ដរ ើស្ដផនកណា ដដលអ្នករនទទួលការបាំពាកប់ាំបន៉
កនុងការដធវើ។ 

  ១. នយកិាានដគ្នលបាំណងដរជើស្ដរ ើស្ស្តស្តើ ដដលានអ្ាំដណាយទនខាងវញិ្ញា ណដៅកនុងដផនកនន
ពន័ធកិចចមួយកនុងចាំដណាមដផនកទាំងររាំ ដដើមបើឲ្យពន័ធកិចចដដលចាាំរចដ់នះ អាចទទួលរន
ដជាគជ័យរបកបដដាយរបស្ិទធភាព។ 

  ២. ស្តស្តើដដលរតូវរនដរជើស្ដរ ើស្ ឬអ្នកស្ម័រគចិតតចងប់ដរមើដៅកនុងដផនកជាកក់់កម់ួយ រតូវរនដ 
នមថាជា អ្នកស្រមបស្រមួល។ អ្នកស្រមបស្រមួលាន កស់្រាប់ដផនកនើមួយៗននដផនកទាំងររាំ 
រមួាន ការស្ិការពះគមពើរ ការអ្ធិស្គា ន ការផាយដាំណឹងលអ ការបដរមើ និង ការរបកបគ្នន ។ 
ជាមួយគ្នន មតងដទៀត ពួកជាំនុាំភាគដរចើន មិនអាចដាំដណើ រការដផនកទាំងររាំដនះរនដ ើយ។ ដ ើយ
នយកិា ក អាចបដរមើកនុងនមជា អ្នកស្រមបស្រមួលផងដដរ។ 

   ក. អ្នកស្រមបស្រមួលស្តស្តើ រតូវានភាពចាស្់ទុាំខាងវញិ្ញា ណ ានអាយុ និង បទពិដស្គធន៍
ខុស្ៗគ្នន  បង្វា ញពើដួងចិតតចងប់ដរមើរពះជាាច ស្់ ដ ើយរស្់ដៅកនុងជើវតិដដលាន      
លកខណៈដូចរពះរគើស្ទ។ 

   ខ. ដបើានអ្នកស្រមបស្រមួល ពួកដគរតូវជួបជាមួយនយកិា ដដើមបើអ្ធិស្គា នជាមួយគ្នន រយៈ
ដពលជាដរចើនស្រត  ៍ ដ ើយពិភាកាគ្នន អ្ាំពើអ្វើដដលរពះដាកដ់ៅកនុងដួងចិតតរបស្់ពួកដគ។ 

 



II. កាំណតព់ើតួនទើរបស្អ់្នកស្រមបស្រមួល (សូ្មដមើលដមដរៀនទើ១ស្រាបគុ់ណស្មបតតរិបស្ន់យកិា) 

អ្នកស្រមបស្រមួល គឺជាអ្នកដឹកនាំស្តស្តើៗននដផនកពន័ធកិចចទាំងររាំ ដដលរនពិភាកាដៅកនុងដស្ៀវដៅដនះ។ ដបើ
ដផនកននពន័ធកិចចនើមួយៗ មិនានអ្នកស្រមបស្រមួលដទ ដូដចនះ ពួកជាំនុាំរបដ លជាមិនអាចដាំដណើ រការពន័ធកិចច
ដនះរនដ ើយ លុះរនៃដតពួកដគរករនអ្នកស្ម័រគចិតត។ ឬមួយ នយកិា ដាំដណើ រការដផនកដនះដដាយខលួនឯង។ 

ក. អ្នកស្រមបស្រមួលការស្ិការពះគមពើរ ដមើលការខុស្រតូវដលើតរមូវការននការស្ិការពះគមពើរទាំងអ្ស្់ 

 ១. នងអាចជារគូបដរងៀន ឬនងអាចាននរណាាន ក ់ដដលជួយនង 
 ២. នងកាំណតព់ើដា៉ងដពល និង ទើកដនលងននការស្ិការពះគមពើរ 
 ៣. ដបើស្តស្តើាន កដ់ទៀតកាំពុងដតបដរងៀនរពះគមពើរ នងជួយតដរមតរមងពួ់កដគ ដ ើយរតូវររកដថា រគូ

បដរងៀនានគុណស្មបតតិរគបរ់គ្នន។់ 
 ៤. អ្នកស្រមបស្រមួលការស្ិការពះគមពើរ ដធវើការដរជើស្ដរ ើស្កមមវធិើស្ិកា និង ដរៀបចាំថាន ក់ស្ិការពះ

គមពើរឲ្យរនដពញមួយឆ្ន ាំ។ 
  ក. អ្នកស្រមបស្រមួលការស្ិការពះគមពើរ ដរជើស្ដរ ើស្កណឌ គមពើរ ឬតួអ្ងគរពះគមពើរ ដដើមបើស្ិកា

កនុងរយៈដពលមួយននរបតិទិន។ 
  ខ. អ្នកស្រមបស្រមួលការស្ិការពះគមពើរ ក ដរជើស្ដរ ើស្របធានបទ ឬបញ្ញា ដដលទក់ទងនឹង

ស្តស្តើផងដដរ ដូចជា អាពា ៍ពិពា ៍ ការចិញ្ច ឹមកូន ការរគបរ់គងផទះស្ាំដបង ដាំណាក់កាល
ននជើវតិ ការដធវើការស្ដរមចចិតត ទាំនកទ់ាំនង និង អារមមណ៍។ 

ខ. អ្នកស្រមបស្រមួលការអ្ធិស្គា ន ដមើលខុស្រតូវដលើការអ្ធិស្គា នជាមួយស្តស្តើៗដៅកនុងពួកជាំនុាំ។ 
 ១. នងដរៀបចាំវគគននការអ្ធិស្គា ន 
 ២. អ្នកស្រមបស្រមួលការអ្ធិស្គា ន អាចកាំណតយ់កមួយនថងកនុងមួយដខ មួយនថងកនុងមួយស្រត  ៍ ឬ

ររាំនថងកនុងមួយស្រត  ៍ស្រាបដ់ា៉ងដពលណាមួយ រស្បនៃមចាំនួនរបស្់ស្តស្តើ និង ការដឆលើយតប
របស្់ស្តស្តើ ដដលចងអ់្ធិស្គា នជាមួយអ្នកដនទ។ 

  ក. នងដរជើស្ដរ ើស្ និង ដរៀបចាំបញ្ជ ើស្ាំណូមពរននការអ្ធិស្គា នរបស្់ស្តស្តើដដលានវតតាន និង 
ស្រាបត់រមូវការរបស្់ស្ាជិកននពួកជាំនុាំ។ 

  ខ. ឧទ រណ៍អ្ាំពើដផនកដផេងៗននតរមូវការ រមួទាំង ស្ាំណូមពរទកទ់ងនឹងអាពា ៍ពិពា ៍ 
និង រកុមរគួស្គរ អ្នកដឹកនាំពួកជាំនុាំកនុងរស្ុក អ្នកដឹកនាំកនុងជួររដាា ភិរល ការផាយ
ដាំណឹងលអផ្ទទ ល់ខលួន និង ការផាយដាំណឹងលអទកទ់ងនឹងដផនកដផេងៗននពិភពដក់ក។ 



គ. អ្នកស្រមបស្រមួលការផាយដាំណឹងលអ ជួយដរៀបចាំការស្ិការពះគមពើរអ្ាំពើការផាយដាំណឹងលអ ការជួប
ជុាំនថងបុណយណូដអ្ល និង ពិធើអ្បអ្រនថងរពះដយស្៊ូវរស្់ដ ើងវញិ (របស្ិនដបើាន) 

 ១. នងដរៀបចាំផទះស្ាំដបង ឬទើនៃាំងននការរបជុាំ និង ដមើលខុស្រតូវដលើការអាន/ការបញ្ជូ នស្គរនថង
បុណយណូដអ្ល/នថងរពះដយស្៊ូរស្់ដ ើងវញិ ដដលរតូវដចកចាយដៅកនុងរពឹតតិការណ៍ដនះ។ 

 ២. នងគឺជាអ្នកទទួលដភ្ៀវ ឬសុ្ាំឲ្យអ្នកស្ម័រគចិតតជួយ មុនដពលការជួបជុាំនថងបុណយណូដអ្ល/
រពឹតតិការណ៍ដនទដទៀត ដដើមបើជួបគ្នន ស្រាប់ការអ្ធិស្គា ន និង ការដលើកទឹកចិតតឲ្យខិតខាំដលើការ
ផាយដាំណឹងលអ។ 

 ៣. អ្នកស្រមបស្រមួលការផាយដាំណឹងលអ អាចដឹកនាំ ឬស្រមបស្រមួលការស្ិការពះគមពើរអ្ាំពើការ
ផាយដាំណឹងលអ កនុងកាំ ុងដពលរដូវដតត  ឬដៅរដូវដផេងដទៀត។ សូ្មដមើលដមដរៀនទើ៣ ដផនកខ៣ 
ស្រាបព់័តា៌នលមអិតទកទ់ងនឹងការស្ិការពះគមពើរអ្ាំពើការផាយដាំណឹងលអ។ 

 ៤. អ្នកស្រមបស្រមួលការផាយដាំណឹងលអ ពា៍មនៃមដានជាមួយស្តស្តើៗ ដដលជាអ្នកដជឿថមើ។ 
ស្តស្តើៗដដលដឆលើយតបចាំដពាះការអ្ដញ្ជ ើញឲ្យទទួលយករពះដយស្៊ូវរគើស្ទ ដៅដរកាយការជួបជុាំនថង
បុណយណូដអ្ល ពិធើអ្បអ្រនថងរពះដយស្៊ូវរស្់ដ ើងវញិ ឬពើការស្ិការពះគមពើរ រតូវរនអ្ដញ្ជ ើញ
ឲ្យចូលរមួកនុងការស្ិការពះគមពើរដថបាំបន៉។ 

ឃ. អ្នកស្រមបស្រមួលននការបដរមើ ជួយដរៀបចាំបដងកើតឱកាស្ស្រាប់ការបដរមើ។ 
 ក. អ្នកស្រមបស្រមួលននការបដរមើ ពា៍មរកស្តស្តើស្ម័រគចិតតពើរបើនកឲ់្យដៅជាមួយនង ដដើមបើចុះ

ស្ួរសុ្ខទុកខស្តស្តើ និង កុារ ដដលឈ ឺពិការ និង ចាស្់ជរា។ 
 ខ. អ្នកស្រមបស្រមួលននការបដរមើ កតរ់នៃទុកអ្ស្់អ្នកដដលរតូវការការចុះស្ួរសុ្ខទុកខ និង អ្នក

ដដលរតូវដៅស្ួរសុ្ខទុកខ។ 
 គ. ដបើរតូវដៅស្ួរសុ្ខទុកខដៅនថងជាកក់់ក់ណាមួយ អ្នកស្ម័រគចិតតស្តស្តើៗ គួរដតមកជុាំគ្នន ដៅពួកជាំនុាំ

ជាមួយស្តស្តើដដលពាកព់ន័ធដនទដទៀតដៅកនុងការចុះស្ួរសុ្ខទុកខ។ អ្នកស្រមបស្រមួលផតល់ឲ្យពួក
ដគនូវដ ម្ ះមនុស្េដដលរតូវដៅស្ួរសុ្ខទុកខ និង អ្ធិស្គា នជាមួយរកុម។ ដបើមិនាននថងជួបជុាំ
ជាកក់់ក ់ដយើងអាចកាំណត់យកនថងអាទិតយ ដដើមបើចុះដៅស្ួរសុ្ខទុកខពួកដគ។ 

ង. អ្នកស្រមបស្រមួលននការរបកបគ្នន  ដរៀបចាំរពឹតតិការណ៍របកបគ្នន ដៅកនុងពួកជាំនុាំ ដ ើយស្គវ គមនស៍្តស្តើថមើៗ
មកចូលកនុងពួកជាំនុាំ។ 

 ១. អ្នកស្រមបស្រមួលននការរបកបគ្នន  ដរៀបចាំរពឹតតិការណ៍ននពិធើអ្បអ្រ។ 
 ២. អ្នកស្រមបស្រមួលននការរបកបគ្នន  ដធវើការផេពវផាយអ្ាំពើរពឹតតិការណ៍។ 



 ៣. អ្នកស្រមបស្រមួលននការរបកបគ្នន  ដមើលខុស្រតូវដលើអ្គ្នរ ការតុបដតង មុខមាូប និង វតតាន។ 
 ៤. អ្នកស្រមបស្រមួលននការរបកបគ្នន  ទទួលស្គវ គមនស៍្តស្តើៗដៅកនុងពួកជាំនុាំ។ 
  ក. អ្នកស្រមបស្រមួលននការរបកបគ្នន  ទកទ់ងស្តស្តើថមើៗ ដ ើយស្គវ គមនពួ៍កដគ។ 
  ខ. នងអ្ដញ្ជ ើញដភ្ៀវឲ្យមកចូលរមួកនុងដផនកមួយននព័នធកិចចស្តស្តើ ជាកដនលងដដលនងស្គវ គមន៍

ដភ្ៀវ និង ដណនាំនងឲ្យស្គគ ល់ស្តស្តើៗដនទដទៀត។ 

 


