
ឧបតថមភ ថវកិ េ យ ៖

លទធផល សេងខប េវទិក ពភិក  េលើក ទី ១
ស្ដ ីពី

 

« ករ េលើក កមពស ់សទិធិ ទទួល ព័ត៌មន  (ែដល ទក់ 
ទង នឹង ករ េបះ េឆន ត ) ស្រមប់ ្រស្ត ី»





« ករ េលីក កមពស ់សិទធិ ទទលួ ពត័ម៌ន  (ែដល ទក ់ទង នឹង 

ករ េបះ េឆន ត ) ស្រមប ់្រស្តី
 េរៀប ចំ េ យ ៖ សមពន័ធ ភព ជតិ  ឃុំ  សងក ត ់និង អងគករ វទិយ ថ ន េបើក ទូ យ

កល បរេិចឆទ ៖ ៃថង ទី ២១ ែខ  សី   ឆន  ំ ២០១២

សមជិក ចូល រមួ កនុង េវទិក៖ ៣៦នក ់ ( ្រស្តី ២៣នក ់បុរស ១៣នក)់

- តំ ង ្រកុម ្របឹក  ឃុំ សងក ត ់(៧របូ)

- តំ ង ថ បន័ ជរ ្ឋ ភបិល (៦របូ)
- តំ ង អងគករ មនិ ែមន រ ្ឋ ភបិល (១៩របូ)
- តំ ង អនក រពត័ម៌ន (២របូ)
- តំ ង ្រកុមហ៊ុន ឯកជន (២របូ)



េគល បណំង ៃន េវទកិ ពភិក

ជំរញុ ករ ពិភក  ស្ដី ពី សិទធិ ទទួល ពត័ម៌ន ដល់ ្រស្តី

បេងកើន ករ យល់ ដឹង ដល់  ្រស្តី អំពី រៈសំខន ់ៃន សិទធិ ទទួល ពត័ម៌ន



សំណួរ ពិភក

១.េតើ ថ នភព បចចុបបនន របស់ ្រស្តី កនុង ករ ចូល េទ កន់ ព័ត៌មន ទក់ ទង នឹង ករ 

េបះ េឆន ត យ៉ង  ែដរ?

២. េតើ អ្វី េទ ជ ឧបសគគ របស់ ្រស្តី កនុង ករ ចូល េទ កន់ ព័ត៌មន?

៣.េតើ ្រស្តី ទទួល បន អតថ្របេយជន៍ អ្វី ខ្លះ កនុង ករ ចូល េទ កន់ ព័ត៌មន ទក់ ទង 

នឹង ករ េបះ េឆន ត?

៤. េតើ េធ្វើ យ៉ង ដូច េម្ដច េដើមបី េលើក កមពស់ ករ ចូល េទ កន់ ព័ត៌មន េទ ដល់ ្រស្តី 

ទក់ ទង នឹង ករ េបះេឆន ត ខង មុខ េនះ?



លទធផល ពិភក

េតើ ថ នភព បចចុបបនន របស់ ្រស្តី កនុង ករ ចូល េទ កន់ ព័ត៌មន ទក់ ទង នឹង ករ េបះ េឆន ត 

យ៉ង  ែដរ?

្រស្តី ទទួល ព័ត៌មន 

េន មន ក្រមិត
្រស្តី ទទលួ ពត័ម៌ន 
េន មន ក្រមតិ

កង្វះ ឯក រ ពត័ម៌ន

មនិ យល់ ដងឹ ព ី រសំខន់
ៃន ពត័ម៌ន

មនិ ចប ់ រមមណ៍

ផ្លូវ េធ្វើ ដេំណើ រ ពបិកនីតវិធិី ចុះ េឈម ះ េបះ េឆន ត
មន លកខណៈ សមុគ ម ញ

គម ន េពលេវ  
្រគប្រគន់

កង្វះ ខត ៃន ករ ផ ព្វផ យ
 នងិ យន្តករ ៃន ករ ផ ព្វផ យ

ខ្វះ ខត ថវកិ

ភ  ពបិក ទំនក ់ទំនង
(្រស្តី ជនជតិ ភគតិច)



លទធផល ពិភក

េតើ អ្វី េទ ជ ឧបសគគ របស់ ្រស្តី កនុង ករ ចូល េទ កន់ ព័ត៌មន?

ចំេណះដឹង របស់ ្រស្តី ជ ទូ េទ េន មន ក្រមិត េបើ េ្រប ប េធៀប ជ មួយ 

បុរស 

្រស្តី មិន យល់ ដឹង ពី រ សំខន់ ៃន ករ េបះ េឆន ត

្រស្តី ខ្វះ ទំនុក ចិត្ត (មិន សូវ ៊ ន សួរ នំ ព័ត៌មន )

េពល ខ្លះ ្រស្តី មិន ្រតូវ បន េគ ផ្ដល់ ឱកស 

្រស្តី មិន ខ្វល់ ពី ព័ត៌មន នេយបយ 

ផនត់ គំនិត ចស់

មេធយបយ ែចក ចយ ផ ព្វ ផ យ ព័ត៌មន មិន បន េផ្ដ ត េទ េលើ បុរស ឬ 

្រស្តី 



លទធផល ពិភក

៣.េតើ ្រស្តី ទទួល បន អតថ្របេយជន៍ អ្វី ខ្លះ កនុង ករ ចូល េទ កន់ ព័ត៌មន 

ទក់ ទង នឹង ករ េបះ េឆន ត?
ជួយ ្រស្តី កនុង ករ េធ្វើ េសចក្ដី សេ្រមច ចិត្ត ដ៏ ្រតឹម្រតូវ 

េលើក ទឹក ចិត្ត ្រស្តី ចូល រមួ កនុង ករ អភិវឌ  សងគម  និង ្របេទស ជតិ 

េលើក កមពស់ សិទធិ េសរភីព កនុង ករ បេញចញ មតិ

ព្រងឹង ភព អង់ ច  ទំនុក ចិត្ត របស់ ្រស្តី 



លទធផល ពិភក
៤. េតើ េធ្វើ យ៉ង ដូច េម្ដច េដើមប ីេលើក កមពស់ ករ ចូល េទ កន ់ពត័ម៌ន េទ ដល់ ្រស្តី 

ទក ់ទង នឹង ករ េបះេឆន ត ខង មុខ េនះ?

 េធ្វើ ករ ផ ព្វ ផ យ ម រយៈ ករ ចក ់វេីដអូ ម្រកូ ្រកុម ពិភក  ស្រមប ់្រស្តី េន 
ម ជនបទ

 េធ្វើ ករ ផ ព្វផ យ េទ ម េពល េវ  ទំេនរ របស់ ្រស្តី 
 ប្រញជ ប ករ ផ ព្វផ យ ម រយៈ  កំែប្លង  ពិធី ករ អនកចេ្រម ង
 ផ្ដល់ វគគ បណ្ដុ ះ ប ្ដ ល ដល់ ្រស្តី ម ្រកុមហ៊ុន  អងគករ  េ ងច្រក  និង ម ផ រ
 បំពក ់បេចចកវទិយ គមនគមន ៍និង ពត័ម៌នវទិយ ម ទី ធរណៈ
 េលើក ទឹក ចិត្ត  និង  បណ្ដុ ះ ប ្ដ ល ្រស្តី ម រយៈ វគគ បណ្ដុ ះ ប ្ដ ល  ជំនួប ្របជុំ  
សិកខ  នន 


