
សេចក្តីណែនំាេម្រាប់

អ្នកដឹកនាំ

ភាពខ្លួនទតីពឹងខ្លួន



ស�ឿងសម្បៀបម្បដូចអំពតីអ្នកសបើក

ឡានម្ករុង

« កម្មវិធី ខ្លួនទីពឹងខ្លួនផ្តើម គំនិត 

ផ�ើងគឺ ដូចជា ឡានកករុង ដដល 

កតូវការអ្នក ផ�ើក �រដដល មាន 

អាជាញា�ណ្ណផ�ើក�រដូផ្នោះ ដដរ ។

« ឡានកករុង កតូវបាន �ផងកើតផ�ើង 

ផោយ �រុគ្គលិក ដ្្នកផេវាកម្មភាព 

ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន ។ វា កតូវ បាន 

្តល់ ឲ្យ តាមរយៈ មជ្ឈមណ្ឌល 

ធនធាន ភាព ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន និង 

គណៈកម្មការ ភាព ខ្លួនទីពឹង ខ្លួន 

ផេតក ជា អ្នក ផធវើ ការដែទាំ ។ អ្នក 

ឯកផទេ ភាព ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន ផេតក 

និង កករុម អ្នក េកម�េកមរួល ជរួយ 

េមាជិក ផ�ើង ឡានកករុង ( �៉រុដនត 

ពរួកផគ កតូវដត ផ�ើង ឡាន កករុង 

ផោយខ្លួន ឯង ) ។ ក�ធាន ផេតក 

និង �៊ីេ្សព គឺជា អ្នក ផ�ើក ឡាន ។

« កគ�់ គ្ន កតូវ ដត ផធវើ នូវចំដណក 

រ�េ់ ខ្លួន ផដើម្ី ជរួយ េមាជិក 

ទាំងឡាយឲ្យ េផកមច បាន 

នូវ ភាព ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន ផទាោះ ជា 

យ៉ាង ណា ក៏ ផោយ  ផ�ើ ក�ធាន 

ផេតក និង �៊ីេ្សព មិនកាច់ផោ 

រ�េ់ ខ្លួន ផដើម្ី�ផ្ឆោះ មា៉ាេ៊ីន 

ផ�ើយ ផ�ើកឡាន ផៅមរុខ ផទ 

ផោោះ គ្មាននរណា មានក់អាច ផៅ 

កដន្ងណា បានផ�ើយ » ។

�៉ូែលអាបាន់ម្បធានណ្្នកសេវាកម្ម

ភាពខ្លួនទតីពឹងខ្លួនសៅទតីម្ករុងតាក្លូបាន់

ម្បសទេហ្តីលតីពតីន។

បរុព្កថា

មានតម្រូវការខ្លាំងនៅក្នុងចំនោ្ពួកន�ើងទាំងអស់គ្នា។មានសមាជិកជានមចើនដែលគ្មានភាពខ្លួនទីពឹង

ខ្លួនន�ើ�ខ្វះស្ត្ថភាព«ផ្ដល់ភាពចាំបាច់ខ្ងវិញ្ញាណនិងខ្ងសាច់ឈា្ននជីវិតសមមាប់ខ្លួននេនិង

មេួសារ»។ ១ការនាំ្ នុស្សឲ្យមានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនេឺជាកិច្ចការនននសចក្ីសន្រ្គវះ។មបធានថរូមា៉ាសនអស

្៉នសុនបានបនមងៀនថា«[ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន]ជា...ធាតុសំខ្ន់្ ួ�ចំនោវះសុខុមាលភាពខ្ងវិញ្ញាណក៏

ែរូចជាខ្ងសាច់ឈា្ន�ើងដែរ។...‹ចរូរន�ើងន្្ើជា្ នុស្សដែលមានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននិងឯករាជ្យភាព។

នសចក្ដីសន្រ្គវះ្ ិនអាចទទួលបានតា្នគ្លការណ៍ោនផ្សងនទៀតន�ើ�›»។ ២

អស់អ្កដែលមតរូវការជំនួ�នែើ្្ីឲ្យកាន់ដតកាលា�នៅជា្ នុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួនអាចរួ្មានទាំងអ្កដែលទទួលបាន

ជំនួ�ពីែរ្វា�ត្អាហារអ្កមត�ប់្ កពីផ្សព្ផសា�សាសនាអ្កដមបចិត្នជឿថ្ីសមាជិក្ ិនសរូវសក្្និង

ពួកអ្កកាន់បព្ជិតភាពក្នុងតំបន់ទាំងឡា�ដែលមតរូវការការរ្រកាន់ដតមបនសើរជាង្ុន។ឥ�ូវននវះតា្រ�ៈ

សាសនាចមករបស់មទង់មពវះអមាចាស់កំពុងដតមបទានឧបករណ៍្នធាននិងែំនណើរការថ្ីៗែ៏មានអានុភាពដែល

បានពិពណ៌នានៅក្នុងនសៀវនៅដណនាំននវះនែើ្្ីជួ�សមាជិកទាំងឡា�នៅនលើមាគ្៌ាន្ពវះនៅរកភាពខ្លួនទីពឹង

ខ្លួនរបស់ពួកនេ។ ៣

ក្នុងនា្ជាថានាក់ែឹកនាំបព្ជិតភាពអ្កេឺជាបុេ្គលមានាក់ដែលមពវះអមាចាស់បានមានមពវះបន្ូលថា«ន�ើងបាន

មបទានែល់អ្ក...នរូវករូននសាទាំងឡា�...សមមាប់កិច្ចការខ្ងការរ្របនម្ើនិងការន្្ើឲ្យពួកបរិសុទ្ធបាន

ល្អឥតនខ្ចាវះ»។(េ.និងស.១២៤:១៤៣)ន�ើ�«អ្កោដែលមតរូវបានមបទានករូននសាទាំងននវះននាវះ

្ិនដ្នជាពិបាកនឹងបានការនចវះែឹងនរូវការពិតអំពីនសចក្ីសន្រ្គវះននករូននៅ្ នុស្ស»ន�ើ�។(េ.និងស.

១២៨:១១)។សរូ្អាន«នរឿងនមបៀបមបែរូចអំពីអ្កនបើកឡានមកុង»នៅខ្ងសាតាំនែ។សរូ្ពិចារោនោ�

�កចិត្ទុកោក់អំពីតួនាទីរបស់អ្កនៅក្នុងការនបើកបរក្្វិ្ីែ៏ចាំបាច់ននវះឲ្យែំនណើរការនៅ្ុខ។

នសចក្ីដណនាំននវះមតរូវបានបនងកើតន�ើងនែើ្្ីជួ�អ្កនៅនពលអ្កអនុវត្ករូននសារបស់ខ្លួននមបើឧបករណ៍

ថ្ីទាំងននវះន�ើ�ជួ�សមាជិកឲ្យជួ�ខ្លួនឯងន្ពវះនៅរកភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន។នៅនពលអ្កន្្ើែរូនច្វះ

ននាវះមពវះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងែឹកនាំអ្កន�ើ�មពវះអមាចាស់នឹងបោតាលឲ្យអ្កន្្ើជាឧបករណ៍របស់មទង់នៅក្នុង

ការជួ�ែល់ជនមកីមកនិងទុេត៌ន�ើ�ពនន្ឿនកិច្ចការនននសចក្ីសន្រ្គវះរបស់មទង់។

 ១.ក្បួនខ្នាតភាគ២៖ការគគប់គគងសាសនាចគក(្នាំ២០១០)៦.១.១។

 ២.ថរូមា៉ាសនអស្៉នសុន(ែកមសង់នចញពីមា៉ារ៉ុនជីរ៉្នី)« Guiding Principles of Personal and Family Welfare » 
Ensignដខកញ្ញា្នាំ១៩៨៦ទំព័រ៣។

 ៣.សមមាប់ព័ត៌មានបដន្ថ្សរូ្ន្ើលsrs. lds. org ។

នបាវះពុ្្ពនោ�សាសនាចមកននមពវះន�ស៊រូវមេីស្ននពួកបរិសុទ្ធនថងៃចុងនមកា�

ទីមកុងសលត៍នលករែ្ឋ�រូថា�៍

©្នាំ២០១៥នោ� Intellectual Reserve, Inc ។

រកសាសិទ្ធិមេប់យ៉ាង។

អនុ្តិជាភាសាអង់នេ្ស៖៨/១៣

អនុ្តិការបកដមប៖៨/១៣

ការបកដមបនន Leader Guide 

Cambodian
១២៣៧៣២៥៨

សេចក្តីណែនេំសម្រាក់អកែន



« ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន គឺជា 

្លដ្្មរួយ នន ការងារ រ�េ់ 

ផយើង ផ�ើយ វា កទកទង់ កគ�់ 

ការអនរុវតត ចំផោោះកិច្ចការ 

េរុខរុមាលភាព ផ្្សងៗ ផទៀត 

ទាំងអេ់ ។ . . .‹ ចូរផយើង ផធវើការ 

ផដើម្ី ទទរួល បាន អវី ដដល ផយើង 

កតូវការ ។ ចូរ ផយើង ផធវើ ជា មនរុេ្ស 

ដដលមាន ភាព ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន និង 

ឯករាជ្យភាព ។ ផេចក្ីេផ្ងារោះ 

មិន អាច ទទរួល បាន តាមរយៈ 

ផគ្លការណ៍ ណា ផ្្សង ផទៀត 

ផ�ើយ › » ។

ថូរា៉ាេសអេម៉នេរុន(ដកម្េង់

សចញពតីរា៉ា�៉រុនជតី�៉មនតី)«Guiding 
Principles of Personal and 
Family Welfare» Ensignណខ
កញ្ញាឆ្នាំ១៩៨៦ទំព័�៣

ទំនួលខរុេម្្ូវ�បេ់អ្នកដឹកនាំបព្ជិ្ភាព

គែៈម្បធានសេដេក(ឬគែៈម្បធានមែ្ឌល)

 ១. សរូ្នរៀននិងបនមងៀននគ្លលទ្ធិនិងនគ្លការណ៍ននភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន(សរូ្ន្ើលមកបខ្ងនមកា�)។

សរូ្បនមងៀនប៊ីស្សពនិងសមាជិកទាំងឡា�ននេណៈក្្ការភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននស្ដកអំពីទទួលខុសមតរូវរបស់

ពួកគ្ត់។

 ២. សរូ្ពន្យល់ពីនគ្លនៅននភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនែល់នស្ដក។

 ៣.ការនរៀបចំេណៈក្្ការភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននស្កដែលអាចអភិវឌ្ឍន៍មបតិបត្ិការនិងមតួតពិនិត្យន្ើលេនមមាង

សក្្ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននស្ដក។

 ៤. សរូ្ោក់អាទិភាពនែើ្្ីអន្ជើញពួកអ្កមត�ប់្ កពីផ្សព្ផសា�សាសនានិងអ្កដមបចិត្នជឿថ្ី(នបើចាំបាច់)

ឲ្យចរូលរួ្នៅក្នុងសក្្ភាពភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន។

 ៥. សរូ្ោក់ប្្ចូលភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននៅនលើរនបៀបវារៈការមបជុំមកុ្មបឹកសានស្ដក។

 ៦. សរូ្នៅអ្កជំនាញខ្ងភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនមបចាំនស្ដកមានាក់។

 ៧.សរូ្នៅពួកអ្កផ្សព្ផសា�សាសនាដផ្កនសវាក្្សាសនាចមកតា្ដែលចាំបាច់។

 ៨. សរូ្ពិនិត្យន្ើលនិងន្្ើរបា�ការណ៍ននភាពរីកចនម្ើននលើភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននិងរបា�ការណ៍មបាក់ក្្ចីភីអ៊ី

ដអ�្។

 ៩. សរូ្ផ្ដល់ការដណនាំអំពីការនមបើមបាស់្ ជ្ឈ្ណ្ឌលពង្សមបវត្ិក្នុងនគ្លបំណងសមមាប់ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនតា្

តម្រូវការ។

គែៈកម្មកា�ភាពខ្លួនទតីពឹងខ្លួនម្បចាំសេដេក

េណៈក្្ការភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនមបចាំនស្ដករួ្មានទាំងបុេ្គលែរូចខ្ងនមកា្ននវះ៖សមាជិក្ ួ�ររូបពីេណៈ

មបធាននស្ដក(ជាមបធាន)ទីមបឹកសាជាន់ខ្ពស់ដែលមតរូវបានចាត់តាំងចំនោវះក្្វិ្ីភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនសមាជិក្ ួ�

ររូបពីេណៈមបធានសមាេ្សន្រ្គវះនស្ដកមបធានននមកុ្មបឹកសាសុខុមាលភាពរបស់ពួកប៊ីស្សពនិងអ្កជំនាញ

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនមបចាំនស្ដក។អ្កចរូលរួ្ដែលអាចនមជើសនរើសអាចរួ្មានសមាជិកននេណៈមបធាន�ុវជន

និង�ុវនារីនស្ដកពួកអ្កជំនាញមបចាំនស្ដកបដន្ថ្នទៀតពួកអ្កផ្សព្ផសា�សាសនានរៀ្ច្ងនពញនមា៉ាងនិង

អ្កផ្សព្ផសា�សាសនាដផ្កនសវាក្្សាសនាចមក។

 ១. សរូ្ន្ើលវីនែអរូ«Laboring unto Self-Reliance(ន្្ើការនែើ្្ីមានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន)»(មាននៅ 
srs. lds. org/ videos)។

 ២. សរូ្អភិវឌ្ឍន៍មបតិបត្ិនិងមតួតពិនិត្យន្ើលនលើដផនការសក្្ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនសមមាប់នស្ដក។

 ៣.សរូ្ផ្ដល់នរូវការមបជុំ្ ្្និោឋានអំពីមាគ៌ាខ្ញុំឆ្ពោះឆៅរកភាពខ្បួនទីពឹងខ្បួនជានទៀងទាត់(សរូ្ន្ើលទំព័រ៤)។

 ៤. សរូ្បនងកើតនិងនរៀបចំបុេ្គលិកសមមាប់្ ជ្ឈ្ណ្ឌល្ នធានននភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនមបចាំនស្ដក។សរូ្ចាត់តាំង

ឲ្យមានអ្កផ្សព្ផសា�សាសនាជាប្ីមបពន្ធដផ្កនសវាក្្សាសនាចមកឬអ្កជំនាញភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនឲ្យ

ែឹកនាំែំនណើរការនន្ ជ្ឈ្ណ្ឌលនិងបនងកើតមកុ្ខ្លួនទីពឹងខ្លួននានា។(សរូ្ន្ើលទំព័រ២)។

 ៥. សរូ្បនមងៀនមកុ្មបឹកសាវួែអំពីកាតព្កិច្ចននភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនរបស់ពួកនេ។

 ៦. សរូ្នមបើមបាស់្ នធាននិងនសវាក្្ដែលបានបនងកើតនោ�បុេ្គលិកដផ្កក្្វិ្ីភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន។

 ៧.សរូ្អន្ជើញពួកអ្កមត�ប់្ កពីផ្សព្ផសា�សាសនាវិញនិងអ្កដមបចិត្នជឿថ្ី(នបើចាំបាច់)ឲ្យចរូលរួ្

ការមបជុំ្ ្្និោឋាននិងចរូលមកុ្ខ្លួនទីពឹងខ្លួនមាគ៌ារបស់ខ្ញុំ។

សេចក្តីណែនេំសម្រាក់អកែន

1



អ្នកជំនាញភាពខ្លួនទតីពឹងខ្លួនម្បចាំសេដេក

អ្កជំនាញបនម្ើជាអ្កសម្បសម្ួលចំនោវះែំនណើរការទាំងអស់នននសវាក្្ននភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន(េណៈក្្ការ

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននស្ដក្ជ្ឈ្ណ្ឌល្ នធានននភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននស្ដកនិងអ្កមេប់មេងនសវាក្្ភាពខ្លួនទីពឹង

ខ្លួន)។

 ១. នរៀបចំរនបៀបវារៈននការមបជុំរបស់េណៈក្្ការភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននស្ដក។

 ២. បំោក់បំប៉នែល់ពួកអ្កផ្សព្ផសា�សាសនាដផ្កនសវាក្្សាសនាចមកនិងអ្កស្័មេចិត្ទាំងឡា�ឲ្យន្្ើការ

នៅក្នុង្ ជ្ឈ្ណ្ឌល្ នធានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន។

 ៣.បំោក់បំប៉ននិងន្ើលការខុសមតរូវនលើអ្កជំនាញខ្លួនទីពឹងខ្លួនែនទនទៀតក្នុងនស្ដក។

 ៤. បញ្ជាទិញសមាភារភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនដែលចាំបាច់។

 ៥. បំោក់បំប៉ននិងជួ�ែល់ប៊ីស្សពនិងមកុ្មបឹកសាវួែនៅនពលពួកគ្ត់នស្ើសុំ។

 ៦. ជួ�ចុវះនឈាមាវះសមមាប់សមាជិកនលើនេ�ទំព័រ srs. lds. org/ register។
 ៧.បនងកើតមតួតពិនិត្យគ្ំមទនិងជួ�សម្ួលែល់មកុ្ននភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន។(សមាជិកែនទនទៀតអាចនស្ើសុំឲ្យ

ជួ�ែល់មកុ្ទាំងឡា�តា្ដែលចាំបាច់)។

 ៨. សិកសានិងន្្ើតា្នគ្លការណ៍ដែលមាននៅនលើនេ�ទំព័រ srs. lds. org/ facilitator។

គែៈប៊ីេ្សព(ឬគែៈម្បធានសាខា)

 ១. បនមងៀនសមាជិកវួែនរូវនគ្លលទ្ធិនិងនគ្លការណ៍ននភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន(សរូ្ន្ើលមកបខ្ងនមកា�)។

 ២.ែឹកនាំក្្វិ្ីភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនតា្រ�ៈមកុ្មបឹកសាវួែ៖

• កត់សមាគល់ចំនួនន�ើ�អន្ជើញសមាជិកដែលមកីមកទាំងអស់ឲ្យកាលា�ជាខ្លួនទីពឹងខ្លួន។ឧបករណ៍ភាព

ខ្លួនទីពឹងខ្លួនសមមាប់សមាជិកដែលមានវ័�្ជ្ឈិ្មាននៅ leader. lds. org/ self -relianceអាចជា

ជំនួ�ែ៏មបនសើរនៅក្នុងែំនណើរការននវះ។

• តា្រ�ៈករូរ៉ុ្និងថានាក់ែឹកនាំអង្គការជំនួ�ទាំងឡា�សរូ្ផ្ដល់ការគ្ំមទការមតួតពិនិត្យនិងជំនួ�ែល់

អស់អ្កដែលខ្វះខ្ត។

 ៣.អន្ជើញអស់អ្កដែលខ្វះខ្តទាំងននាវះឲ្យបំនពញករូននសៀវនៅមាគ៌ារបស់ខ្ញុំឆ្ពោះឆៅរកភាពខ្បួនទីពឹងខ្បួននិង

ចរូលរួ្នៅក្នុងមកុ្ខ្លួនទីពឹងខ្លួន។

 ៤. នៅអ្កជំនាញភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនវួែឲ្យជួ�ែល់មកុ្ទាំងឡា�នបើចាំបាច់។

 ៥. ែឹកនាំការសមាភាសអនុ្តិ�ល់មព្ឲ្យទទួលមបាក់ក្្ចីភី.អ៊ី.ដអ�្(សរូ្ន្ើលsrs. lds. org/ loans)។

 ៦. ពិនិត្យន្ើលនិងន្្ើការនលើរបា�ការណ៍ននភាពរីកចនម្ើននលើភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននិងរបា�ការណ៍មបាក់ក្្ចីភី.

អ៊ី.ដអ�្។ប៊ីស្សព្ិនេួរោក់ព័ន្ធនៅក្នុងការមប្រូលមបាក់ក្្ចីភីអ៊ីដអ�្ន�ើ�។

 ៧.ដស្ងរកជំនួ�បដន្ថ្ពីេណៈក្្ការភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនមបចាំនស្ដកនបើចាំបាច់។

ធនធាននានា

មជ្ឈមែ្ឌលធនធានភាពខ្លួនទតីពឹងខ្លួន

នស្ដកទាំងឡា�មតរូវបាននលើកទឹកចិត្ឲ្យបនងកើត្ ជ្ឈ្ណ្ឌល្ នធានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននៅក្នុងអគ្រសាសនាចមក

្ួ�ដែលជាញឹកញាប់មតរូវនមបើបន្ប់រួ្គ្នាជា្ួ�នឹង្ ជ្ឈ្ណ្ឌលពង្សមបវត្ិ។្ជ្ឈ្ណ្ឌល្ នធានភាពខ្លួន

ទីពឹងខ្លួនមានអ្កផ្សព្ផសា�សាសនាដផ្កនសវាក្្សាសនាចមកន�ើ�អ្កស្័មេចិត្ន្្ើការនិងផ្ដល់នរូវនសវា

អ៊ិនន្ើរដណតដណនាំនិងផ្ដល់នរូវ្ នធានែ៏មានមបនយជន៍ជានមចើនែល់អ្កដស្ងរកការរ្រអ្កន្្ើអាជីវក្្ផ្ទាល់

ខ្លួននិងសិស្សនមតៀ្ខ្លួនចរូលនរៀន។

« គ្មាន �ញ្ហា ណាមរួយ ផៅ ក្ននុង 

កគរួោរ វរួដ ឬ ផេតក ដដល មិន 

អាច ផោោះ កោយ បាន ផ�ើយ 

ក�េិនផ�ើ ផយើង ដេវងរក 

ដំផណាោះកោយ តាម រផ�ៀ� 

រ�េ់ កពោះអមាចាេ់ ផោយ ការ 

ក�ឹកសា—ជា ការ ក�ឹកសា ផោយ ពិត 

កបាកដ —ជាមរួយ គ្ន ផៅវិញ 

ផៅមក ផោោះ » ។

អិម�័េរុលបាឡឺដ,Counseling 
with Our Councilsបាន

ណកេម្មួលសឡើងវិញ(ឆ្នាំ២០១២)

ទំព័�៤

« គ្មាន អង្គការ ែ្មី ណា ្ ំបាច់ កតូវ 

�ំផពញតាម ផេចក្ី កតូវការ រ�េ់ 

មនរុេ្ស ទាំង ផនោះ ផ�ើយ ។ អវីៗ 

ទាំងអេ់ ដដល ្ ំបាច់ គឺ កតូវ ោក់ 

�ពវជិតភាព នន កពោះ ឲ្យ ផធវើការ » ។

ហា�៉ូលប៊ីលតី,«Admonitions 
for the Priesthood of God» 
Ensignណខមករាឆ្នាំ១៩៧៣ទំព័�

១០៤។

សេចក្តីណែនេំសម្រាក់អកែន
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ស្ើខ្ញំអាចវាេ់ណវងកា��ីកចសម្មើន

�បេ់េរាជិកសៅក្នញងវួដឬ

សេ្កខ្ញំយ៉ាងដូចសម្ច?

ផៅផពល អ្នក ជរួយ វរួដ ឬ ផេតក អ្នក 

ឲ្យ រីកចផកមើន ផ្ពោះ ផៅកាន់ ភាព 

ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន េូម ពិ្រណា ផធវើ 

ការ កំណត់ ជាក�្ំ អំពី េមាជិក 

មរួយ ចំនរួន ដដល ៖

 ១. កតូវ បាន កំណត់ ផោយ �៊ីេ្សព 

ថា គ្មាន ភាព ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន ។

 ២. បាន �្្ច�់ មាគ៌ារបស់ខ្ញុំ។

 ៣. បាន �្្ច�់ មូលដ្ឋាន

គ្ឹឹះរបស់ខ្ញុំ។

 ៤. បាន ្ �់ផ្តើម មរុខរ�រ មរួយ 

មានការងារ ល្អ មរួយ ឬ 

ចូលផរៀនកម្មវិធី អវីមរួយ ។

ម្ករុមខ្លួនទតីពឹងខ្លួន

ការមបជុំមកុ្ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនន្្ើន�ើងតា្េំររូននការមបជុំមកុ្មបឹកសាន�ើ�មានលក្ខណៈខុសពីថានាក់នរៀន

ការដចកចា�ន្នរៀនឬថានាក់បណ្ដវះបោតាលភាេនមចើននៅក្នុងសាសនាចមក។គ្មានមេរូបនមងៀនឬអ្កបំោក់បំប៉ន

ននាវះនទ។ផ្នុ�នៅវិញសមាជិកមកុ្មបឹកសាជា្ួ�គ្នានរៀនជា្ួ�គ្នាដណនាំគ្នានៅវិញនៅ្ កនប្ដជាញាចិត្នែើ្្ី

មបមពឹត្តា្អ្ីដែលពួកនេកំពុងនរៀននិងជួ�គ្នានៅវិញនៅ្ កសមមាប់ការទទួលខុសមតរូវនលើការនប្ដជាញាចិត្

ទាំងននាវះ។មកុ្ផ្ដល់នយបល់និងការមបឹកសាននវះន្្ើែំនណើរការមព្គ្នាជា្ួ�នឹងនសៀវនៅលំហាត់និងវីនែអរូ

នានានឹងបនងកើតឲ្យមានបរិយកាសនរៀនសរូមតរស់រនវើក្ ួ�ដែលនឹងពមងឹងែល់ភាពរីកចនម្ើនរបស់សមាជិក

មានាក់ៗន្ពវះនៅកាន់ជីវិតខ្លួនទីពឹងខ្លួន្ ួ�។

ថានាក់ែឹកនាំនស្ដកឬវួែនៅអ្កជំនាញភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនឲ្យនរៀបចំនិងសម្បសម្ួលែល់មកុ្ខ្លួនទីពឹងខ្លួនទាំងឡា�។មកុ្

អ្កសម្បសម្ួល្ ិនដ្នជាមេរូបនមងៀននទផ្នុ�នៅវិញពួកគ្ត់ជួ�ែល់មកុ្ននវះនែើ្្ីន្្ើតា្ែំនណើរការននភាពខ្លួនទីពឹង

ខ្លួនដែលបានរចនាន�ើងនៅក្នុងនសៀវនៅសិកសាននវះ។ពួកអ្កសម្បសម្ួលនឹងមតរូវការនមបើមបាស់អ៊ិនន្ើរដណត្ ្ដងមា្លនិង

មតរូវការរនបៀប្ ួ�នែើ្្ីបរ្ហាញវីនែអរូនៅក្នុងការមបជុំមកុ្ននវះ។ថានាក់ែឹកនាំអាចបនងកើតមកុ្ជានមចើននិងនៅឲ្យមានអ្កជំនាញ

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនកាន់ដតនមចើនតា្ដែលមតរូវការ។សមាជិកមកុ្អាចនស្ើសុំឲ្យជួ�សម្បសម្ួលនបើចាំបាច់។មកុ្នី្ួ�ៗ

នឹងមតរូវជួបគ្នាយ៉ាងនហាចោស់១២ែងដែល្ ួ�វេ្គៗមានរ�ៈនពលពីរនមា៉ាងន�ើ�មានសមាជិកចរូលរួ្ពី៨នៅ១៤

នាក់។មកុ្ទាំងឡា�អាចជួបគ្នានៅក្នុង្ ជ្ឈ្ណ្ឌល្ នធានននភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននស្ដកអគ្រសាសនាចមកឬកដន្ងស្រ្្យ

នផ្សងនទៀតដែលរ្�មសួលែល់សមាជិកមានាក់ៗ។

ថានាក់ែឹកនាំក្នុងតំបន់នឹងសនម្ចថានតើមកុ្ខ្ងនមកា្្ ួ�ោដែលចាំបាច់នៅក្នុងអង្គភាពរបស់ពួកនោក។

 ១. មកុ្ការចាប់ឆ្ដើមនិងការពគងីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំជួ�ែល់អ្កដែលចាប់នផ្ដើ្ឬបនងកើនអាជីវក្្ផ្ទាល់ខ្លួន

របស់ពួកនេ។មកុ្ទាំងននវះជំនួសឲ្យវេ្គបណ្ដវះបោតាលអ្កន្្ើអាជីវក្្ផ្ទាល់ខ្លួន។

 ២. មកុ្ការសសវែងរកការងាររបស់ខ្ញុំជួ�ែល់អ្កដែលដស្ងរកការរ្រថ្ីឬការរ្រែ៏ល្អជាង្ ុន។មកុ្

ទាំងននវះជំនួសឲ្យវេ្គបណ្ដវះបោតាលអាជីព។

 ៣.មកុ្ការអប់រំសគមាប់ការងារដ៏ល្អគបឆសើរជួ�ដស្ងរកការអប់រំដែលជួ�បនងកើនមបាក់ចំណូលរបស់ពួកនេ។

មកុ្ទាំងននវះជំនួសឲ្យការោក់ដផនការនែើ្្ីភាពនជាេជ័�។

ក្នុងនា្ជាដផ្ក្ ួ�ននមកុ្នី្ួ�ៗននាវះសមាជិកទាំងឡា�ក៏នឹងសិកសាផងដែរអំពីមបធានបទនគ្លលទ្ធិនលើភាពខ្លួន

ខ្លួនទីពឹងខ្លួនចំនួន១២នចញ្កពីករូននសៀវនៅមូលដ្ឋានគគឹោះរបស់ខ្ញុំ៖ឆគលការណ៍ជុំនាញទមាលាប់។

បញ្តីអ្នកគាំម្ទណដលជានិសយជិ្សាេនាចម្កនិងបញ្តីធនធានណដល្ម្មូវមរុនសគ

សាសនាចមកជួលបុេ្គលិកពីដផ្កនី្ួ�ៗនែើ្្ីជួ�ែល់កិច្ចការននភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន។អ្កទាំងននវះរួ្មាន

អ្កមេប់មេងភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនតំបន់(ASRM)អ្កមេប់មេងមបតិបត្ិការភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនអ្កមេប់មេងនសវាក្្

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននិងបុេ្គលិកែនទនទៀត។បុេ្គលិកទាំងននវះជួ�សម្បសម្ួលែល់តម្រូវការរបស់្ ជ្ឈ្ណ្ឌល

្នធានននភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននស្ដកនិងផ្ដល់ែល់នស្ដកទាំងឡា�ឲ្យទទួល្ នធាននានានិងការបំោក់បំប៉ន។

្នធានទាំងននវះអាចរួ្មានអ្កផ្ដល់នយបល់ប្ជីននក្្វិ្ីនិងសាោដែលតម្រូវ្ ុននេឱកាសការរ្រ

នានាក្នុងមសុកនិងនឈាមាវះននអង្គការ�ិរ្្ញវត្ថនុទាំងឡា�សមមាប់ជំនួ�ថវិកានែើ្្ីចាប់នផ្ដើ្អាជីវក្្។

សគហទំព័�ននម្ករុមខ្លួនទតីពឹងខ្លួន

សមមាប់ព័ត៌មានបដន្ថ្នទៀតសមមាប់អ្កែឹកនាំនិងសមាជិកទាំងឡា�មាននៅsrs. lds. org។

ធនធានេម្រាប់ថានាក់ដឹកនាំនិងសេ្មៀន

ឧបករណ៍ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនសមមាប់សមាជិកដែលមានវ័�្ ជ្ឈិ្អាចជួ�ែល់ប៊ីស្សពនៅនពលពួកគ្ត់កំណត់

និងនផ្តាត�កចិត្ទុកោក់នៅនលើសមាជិកដែលខ្វះតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងជីវិត។្នធានននវះអាចទទួលបាននៅ

នេ�ទំព័រ leader. lds. org/ self -reliance។

សេចក្តីណែនេំសម្រាក់អកែន
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កា�ម្បជរុំធម្មនិដ្ឋានមាគ៌ា របស់ ខ្ញុំ ឆ្ពោះឆៅ រក ភាព ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន

នស្ដកឬវួែទាំងឡា�នឹងែឹកនាំការមបជុំ្ ្្និោឋានមាគ៌ារបស់ខ្ញុំឆ្ពោះឆៅរកភាពខ្បួនទីពឹងខ្បួនជានទៀងទាត់។

ការមបជុំ្្្និោឋានននវះនឹងជួ�សមាជិកទាំងអស់ឲ្យចាប់នផ្ដើ្នលើមាគ្៌ាន្ពវះនៅរកភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននោ�ការជួ�

ែល់ពួកគ្ត់ឲ្យ�ល់ពីសារៈសំខ្ន់ននភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនខ្ងនគ្លលទ្ធិបា៉ាន់សាមានអំពីកម្ិតននភាពខ្លួនទីពឹង

ខ្លួនបច្ចនុប្ន្របស់ពួកគ្ត់កំណត់ពីជំនាញនិងមបាក់ចំណូលដែលចាំបាច់នែើ្្ីអាចមានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន

បនោតាវះអាសន្និងនមជើសនរើសមកុ្ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនដែលនឹងជួ�ែល់ពួកគ្ត់ឲ្យសនម្ចបាននគ្លនៅននាវះ។

ករូននសៀវនៅអំពីមាគ៌ារបស់ខ្ញុំឆ្ពោះឆៅរកភាពខ្បួនទីពឹងខ្បួននឹងជួ�សម្បសម្ួលែល់ែំនណើរការននវះ។

ការវា�តន្្ក៏អាចន្្ើន�ើងនោ�បុេ្គលមានាក់ៗផងដែរជា្ួ�នឹងអ្កែឹកនាំបព្ជិតភាពជា្ួ�នឹងអ្កជំនាញ

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននៅក្នុង្ ជ្ឈ្ណ្ឌល្ នធានននភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនឬក្នុងការនរៀបចំនផ្សងៗនទៀត។សរូ្ន្ើល

«រនបៀបនមបើមបាស់មាគ៌ារបស់ខ្ញុំ»នៅsrs. lds. org/ videos ។

វីសដអូកា�បំពាក់បំប៉ន

សរូ្ន្ើលវីនែអរូខ្ងនមកា្ដែលមាននលើនេ�ទំព័រsrs. lds. org/ videos។

េូមសាវាគមន៍ចំសពាះម្ិណកលម្អ

សរូ្នផញើេំនិត្តិដកល្្អនយបល់និងបទពិនសា្ន៍នៅSRSfeedback@ ldschurch. org or srs. lds. 
org/ feedback។

ទេ្សនិកជន ចំែងសជើងវីសដអូ

ថានាក់ដឹកនាំ ខ្ញុំនឹងផ្តល់ឲ្យដល់ពួកបរិសុទ្ធខ្ញុំ

្ណៈកម្មការភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនសសដេក

ការគបជុុំ្ ណៈកម្មការភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនសសដេក

អ្នកជុំនាញភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនសសដេក

ការជួយដល់គកុមគបឹកសាវួដ

រសបៀបសដើម្ីបសងកើតគកុមខ្លួនទីពឹងខ្លួន

ស្វើការសដើម្ីមានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន

វីសដអូមូលោឋាន កគឹោះ រ�េ់ ខ្នុំ(១២)

ពួកអ្នកេម្មបេម្មួល សគលបុំណងរបស់ខ្ញុំ

រសបៀបសដើម្ីជួយសគមួលដល់គកុម

រសបៀបសដើម្ី៖សរៀបចុំ

រសបៀបសដើម្ីដឹកនាុំ៖មូលោឋាន កគឹោះ រ�េ់ ខ្នុំ

រសបៀបសដើម្ីដឹកនាុំ៖របាយការណ៍

រសបៀបសដើម្ីដឹកនាុំ៖សរៀន

រសបៀបសដើម្ីដឹកនាុំ៖ពិចារណា

រសបៀបសដើម្ីដឹកនាុំ៖តាុំងចិត្ត

រសបៀបសដើម្ី៖ចាត់ចចងការគបជុុំ

ការសរៀន«សៅស�ើយស្វើ»
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េរាភា��បេ់ម្ករុម

សមាភារវីនែអរូនិងការបំោក់បំប៉នមាននៅក្នុងក្្វិ្ីឧបករណ៍ចល័តGospel Library (បោណាល័�

ែំណឹងល្អ)និងនលើនេ�ទំព័រ srs. lds. org។សមាភារទាំងឡា�ក៏អាចបញ្ជាទិញបានពី្ ជ្ឈ្ណ្ឌលដចកចា�

របស់សាសនាចមកផងដែរ។

រាគា៌ា�បេ់ខ្ញំសឆ្ពះសៅ�កភាពខ្លួនទតីពឹងខ្លួន
អ្កចរូលរួ្ទាំងអស់ចាប់នផ្ដើ្នមបើមបាស់ករូននសៀវនៅននវះនែើ្្ីែឹងពីកម្ិតននភាពខ្លួនទីពឹង

ខ្លួនបច្ចនុប្ន្របស់ពួកនេន�ើ�នែើ្្ីសនម្ចថានតើមកុ្ោ្ួ�ដែលនឹងអាចជួ�ពួកនេ

មានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន។មកុ្ទាំងឡា�រួ្មានការន្្ើអាជីវក្្ផ្ទាល់ខ្លួនការដស្ងរកការរ្រ

និងការអប់រំ។

មូលដ្ឋានម្គឹះ�បេ់ខ្ញំ៖សគាលកា�ែ៍ជំនាញទរាលាប់
សមាជិកននមកុ្ទាំងបីមតរូវនមបើករូននសៀវនៅននវះនៅមេប់ការមបជុំនី្ួ�ៗនែើ្្ីពិភាកសានិង

អនុវត្នគ្លការណ៍ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនខ្ងវិញ្ញាណែ៏សំខ្ន់ទាំងឡា�។

កា�ចាប់ស្ដេើមនិងកា�ពម្ងតីកអាជតីវកម្ម�បេ់ខ្ញំ
សមមាប់អស់អ្កមានអាជីវក្្រួចន�ើ�ឬចង់ចាប់នផ្ើ្បនងកើត។សមាជិកមកុ្អនុវត្ការ

កត់មតាការន្្ើទីផសារនិងការមេប់មេងសាច់មបាក់។ពួកនេក៏អាចសាកល្ងរនបៀបនែើ្្ី

បនងកើនមបាក់ចំណូលរបស់ពួកនេតា្រ�ៈការែកពិនសា្ន៍ចំនោវះ្ ុខជំនួញតរូចៗផងដែរ។

កា�ណេ្ង�កកា�ងា��បេ់ខ្ញំ
សមមាប់អស់អ្កដែលមានជំនាញនែើ្្ីទទួលបានការរ្រល្អ។សមាជិកមកុ្ទទួលបាន

ការរ្រតា្រ�ៈការសាគល់ឱកាសនានាតា្បោតាញការដណនាំខ្លួនឯងតា្រនបៀបែ៏មាន

ឥទ្ធិពលន�ើ�ការនរៀបចំខ្លួនសមមាប់ន្្ើ�សំណួរសមាភាសន៍។ការចរូលរួ្ក្នុងមកុ្ននវះផ្ល់

ជាមបនយជន៍ឲ្យទទួលបានការរ្រ្ ួ�។

កា�អប់�ំេម្រាប់កា�ងា�ដ៏ម្បសេើ�
សមមាប់អស់អ្កដែលមតរូវការការអប់រំឬការបំោក់បំប៉ននែើ្្ីទទួលបានការរ្រល្អ្ ួ�ឬ

នែើ្្ីបនងកើត្ ុខជំនួញ្ ួ�។សមាជិកមកុ្សាគល់ការរ្រដែលនឹងជួ�ពួកនេឲ្យកាលា�ជា

្នុស្សមានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនបនាទាប់្ កដស្ងរកសាោនរៀនឬក្្វិ្ី(រួ្ទាំងផ្ូវ)ដែល

ែឹកនាំនៅរកការរ្រននាវះ។ការចរូលរួ្ក្នុងមកុ្ននវះផ្ល់ជាមបនយជន៍ឲ្យអាចទទួលបាន

មបាក់ក្្ចីភី.អ៊ី.ដអ�្.(នបើចាំបាច់)។

សមាជិកមកុ្ដែលបំនពញតា្តម្រូវការដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានគគឹោះរបស់ខ្ញុំនិងការចាប់ឆ្ដើមនិងការពគងីកអាជីវកម្មរបស់

ខ្ញុំអាចទទួលបានវិញ្ញាបនបមត្ កពី្ ហាវិទយាល័�ោណិជជក្្អិល.ឌី.ដអស។

មាគ៌ារបស់ខ្ញុំឆ្ពោះឆៅរក

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន

ការចាប់ផ្ដើមនិងការពងងរីក

អាជរីវកម្មរបស់ខ្ញុំ

ភាពខ្លួនទរីពឹងខ្លួន

ការស្វែងរកការងាររប្់ខ្ញុំ

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន

ការអប់រំសម្រាប់ការងារដ៏ម្បសសើរ

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន
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សគាលលទ្ិនិងសគាលកា�ែ៍ននភាពខ្លួនទតីពឹងខ្លួន

សគាលលទ្ិ

 ១.សាច់ឈាមនិងវិញ្ញាែគឺណ្មួយ

ផគ្លលទ្ិ និង ផេចក្ីេញ្ញា ២៩:៣៤; អាលមា៉ា ៣៧:៣៨–៤៣

 ២.ម្ពះអរាចាេ់បញ្ជាឲ្យសយើងរានភាពខ្លួនទតីពឹងខ្លួនសហើយរានម្គប់ទាំងម្ពះសចសាតាសដើម្តីជួយសយើង

ផគ្លលទ្ិ និង ផេចក្ីេញ្ញា ១០៤:១៥–១៦; ១០០:១; នីន�វទី ១ ៩:៦; នីន�វទី ២ ២៧:២១, ២៣; 

ម៉ូោយ ៤:៩; មា៉ាថាយ ២៨:១៨

 ៣.ភាពខ្លួនទតីពឹងខ្លួនគឺជាសគាលកា�ែ៍ននកា�សលើក្សមកើង

ផគ្លលទ្ិ និង ផេចកតី េញ្ញា ១៣២:២០

សគាលកា�ែ៍ទាំងឡាយ
សគមាប់សសចកដេីលម្ិតបចនថែមអុំពីសគលការណ៍ខាងសគកាមសនឹះសូមសមើលកូនសសៀវសៅភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនមូលោឋាន កគឹោះ រ�េ់ 

ខ្នុំ ៖ ផគ្លការណ៍ ជំោញ ទមាលា�់ ។

 ១.អនរុវ្្សេចកដេតីជំសនឿសលើម្ពះសយេ៊ូវម្គតីេ្ទ

នីន�វទី ១ ៩:៦; ផ�ផកពើរ ១១

 ២.ចូ�សគា�ពម្ប្ិប្្ិ

ផគ្លលទ្ិ និង ផេចក្ីេញ្ញា ៩៣:២៨; ១៣០:២០-២១; អ័កបាហាំ ៣:២៥; ផ�ផកពើរ ៥:៨-៩

 ៣.អនរុវ្្

នីន�វទី ២ ២:១៦, ២៦

 ៤.បសម្មើនិងរានសាមគ្តីភាព

ម៉ូផេ ៧:១៨; កាឡាទី ៥:១៤


