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CL4340 ភារកិចចរបសរ់កុមជនំុំ CL4340 What Churches Do 
ររដ្ឋសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  

រូមបុំបពញចបនាវ ោះខាងបលកាម៖ 

ប យ្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាវ ោះបចាលលបរិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្របរ់អបក។) 

អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

លបបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អបក រូមបុំបពញលកោរចបមវើយការវយតសមវតាមជុំពូក។ រូម
អានរុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ម្ចនចបមវើយមយួកដលលអបុំផុតរលម្ចបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមយ  
រលម្ចបច់បមវើយកដលអបក នបលជើរបរ ើរ។ រូមល កដថា បលខ្កដលបៅបលើ លកោរចបមវើយ គឺដូចគ្នប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រ
កដលអបកកុំពុងកតបឆវើយ។ 

ឧទាហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថយីម្ចននយ័ថា 

ក) បៅវយ័បកយង។ 
ខ្) ទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបស្តងាគ ោះ។    
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថយី។ 

ចបមវើយលតឹមលតូវគឺ ខ្) ទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបស្តងាគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមយ    ខ្   ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

រូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកដាសចពមលើយជំពូកទពីីរ 

 រូមោកព់ណ៌្បមយ  បៅកកនវងកដលលតឹមលតូវបោយលបុងលបយត័ប រលម្ចបប់លខ្នីមយួៗ។ 

១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតលមូវការរលម្ចបជ់ុំពូកទី២។ រលម្ចប់ពិនធុ រូមបផញើលកោរចបមវើយជុំពូកទី២ បៅឱ្រលគូរបរ់អបក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។  

 

 

 

 

 

 
PN 05.13 

 
 

រលម្ចបប់លបើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យ គវូបល ប ុបណាត ោះ 

សថងទី…………………………………………
… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី២ 
១ ោរៈរុំខាន់សនតុអាហាររបរ់លពោះជាម្ចច រ់ បនាោះគឺថាវ 
 ក) នឹកចាុំពីការរុគតរបរ់លពោះលគិរឋរលម្ចប់បយើង។ 
 ខ្) តុំណាងឱ្រភាពជារម្ចជិកសនលកុមជុំនុុំ។ 
 គ) ជាបលគឿងរងាា រមឹដុំបូងកបុងលកុមជុំនុុំ។ 
 
២ បដិរបូសនពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់គឺ 
 ក) លពោះកាយ និងលពោះបលហិតកមនកទនរបរ់លពោះលគិរឋ។ 
 ខ្) តុំណាងលពោះកាយ និងលពោះបលហិតរបរ់លពោះលគិរឋ។ 
 គ) លរបដៀងគ្នប បៅនឹងោច ់និង្ម។ 
 
៣ លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលជាមយួពួករិរសរបរ់លពោះអងគបៅពិធីជបប់លៀងចុងបលកាយរបរ់លពោះអងគថា “ចូរបធឝើដូចបនោះ 
 ក) ទុកដូចជាកផនួតលម្ច។” 
 ខ្) បដើមផដីកយក បរបរ់អបកបចញ។” 
 គ) កបុងការនឹកចាុំពីខ្ញុ ុំ។” 
 
៤ លកុមជុំនុុំសថងទ៥ី០ភាគបលចើនម្ចន “ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់បបើក” កដលម្ចននយ័ថា 
 ក) វបធឝើបៅកកនវងោធ្លរណ្ៈ។ 
 ខ្) អបកបជឿកដលបកើតជាថយីទាុំងអរ់គួរកតចូលរមួបធឝើ។ 
 គ) វបបើកទូលយរលម្ចបម់នុរសទាុំងអរ់ ទាុំងអបកទទួល នការរបស្តងាគ ោះ កដូ៏ចជាអបកមនិទាន ់នទទួលការ    

 របស្តងាគ ោះ។ 
 
៥ ការបរៀបចុំបៅកបុងលកុមជុំនុុំកបុងលរុក លតូវការការផឋល់ការលបកបគ្នប រលម្ចប ់
 ក) ចារ់ៗ និងអបកបៅម្ចប ក់ឯង។ 
 ខ្) ជាពិររ មនុរសវយ័បកយង។ 
 គ) លកុមនីមយួៗកដលម្ចនលគបវ់យ័។ 
 
៦ បៅបពលបយើងថាឝ យបងគុំ បយើងកតងកតបលើកសដរបរ់បយើងបៅលពោះជាម្ចច រ់ បៅបពលបយើងលបកបគ្នប  បយើង 
 ក) ឱ្រសដរបរ់បយើង នរលម្ចក។ 
 ខ្) កានស់ដគ្នប បៅវញិបៅមក។ 
 គ) បធឝើអឝីមយួបៅបពលលុំកហរបរ់បយើង។ 
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៧ គនវឹោះបដើមផមី្ចនការលបកបគ្នប គឺ 
 ក) បៅជាមយួគ្នប បោយបរចកឋីលរឡាញ់។ 
 ខ្) បរៀបចុំឱ្រ នលអ។ 
 គ) ផឋល់នូវរបរ់កុំោនឋដរ៏មរមរ។ 
 
៨ បគ្នលបុំណ្ងជាកល់ក់សនការរបួរមួរបរ់លកុមជុំនុុំ គឺបដើមផ ី  
 ក) បធឝើការជាមយួលកុមជុំនុុំបផសងបទៀតកបុងការផាយដុំណឹ្ងលអ។ 
 ខ្) បណ្ឋុ ោះចុំណាប់អារមយណ៍្កបុងលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ) លបមូលលកុមលរបដៀងៗគ្នប  ពីលកុមជុំនុុំបផសងៗគ្នប ។ 
 
៩ ពិធីបុណ្របៅលកុមជុំនុុំផឋល់ឱ្ការរលម្ចបអ់បកបជឿបដើមផ ី
 ក) បធឝើអឝីមយួកដលកបវក។ 
 ខ្) កចករ ុំកលកអុំណ្រ និងភាពបោកបៅដល់គ្នប បៅវញិបៅមក។ 
 គ) តាមឱ្រទាន់បលកីយ។៍ 
 
១០ បៅលកុមជុំនុុំដុំបូង នរកា “បុណ្រលពោះលគិរថម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិរល់រ ឋ ហ៍”  កដលបយើង 
 ក) បៅថា “បុណ្រសថងរបរ់លពោះអម្ចច រ់”។ 
 ខ្) មនិ នល រពនបធឝើយូរអកងឝងបទ។ 
 គ) បធឝើពិធីមយួឆាប ុំមឋង។ 
 
១១ បយើងមនិល រពនពិធីោរនាលគិរឋបររ័ិទបោយបផឋរផ្ទឋ រ់បនាោះបទ ប ុកនឋ 
 ក) ដូចជាឱ្ការកបុងការរលម្ចក។ 
 ខ្) រលម្ចបល់បបយជន៍សនទុំបនៀមទុំលប។់ 
 គ) ជាការនឹកចាុំពីកិចចការ និងលពោះវតថម្ចនរបរ់លពោះអម្ចច រ់ កបុងចុំបណាមបយើង។ 
 
១២ បៅកបុងលកុមជុំនុុំ អបកដឹកនាុំគួរកត 
 ក) ផថល់អាទិភាពដល់ការជួបជុុំបលើទលមងក់បបបទបររ។ី 
 ខ្) លុបបចាលការជួបជុុំទាុំងអរ់ បហើយអនុញ្ញដ តិឱ្រម្ចនទលមងក់បបបទបររ។ី 
 គ) ករឝងរកតុលរភាពរវងការជួបជុុំគ្នប  និងទលមងក់បបបទបររ។ី 
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១៣ រម្ចជិកភាពលកុមជុំនុុំម្ចនោរៈរុំខានក់បុងការ 
 ក) ផឋល់នូវលគឹោះរលម្ចបល់កុមជុំនុុំ។ 
 ខ្) បងាា ញពីការបធឝើរនថិបវលផ្ទធ ល់ខ្វួនបៅកាន់លពោះលគិរឋ។ 
 គ) បបងកើតបរចកឋីរបស្តងាគ ោះនរណាម្ចប ក។់ 
 
១៤ លបរិនបបើបយើងគ្នយ នថវកិាថាឝ យបៅលពោះអម្ចច រ់ បយើងអាច 
 ក) បោោះោរល បខ់្វួនឯងថាមនិចាុំ ច់ថាឝ យបទ។ 
 ខ្) ខ្ចីពីអបកដស៏ទ។ 
 គ) ថាឝ យធនធ្លនបផសងៗ ដូចជាបពលបវល និងបទពបការលររបរ់បយើង។ 
 
១៥ លបភពកម្ចវ ុំងរបរ់លកុមជុំនុុំគឺ 
 ក) លគូគងាឝ ល។ 
 ខ្) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
 គ) ការបរៀបចុំរបរ់វ។ 
 
១៦ របបៀបមយួកបុងចុំបណាមរបបៀបជាបលចើនកដលបយើងកតរ់ម្ចគ ល់ប ើញ លគិរឋបររ័ិទកដលបបងកើតផលកផវ គឺតាមរយៈ 
 ក) អាគ្នរលកុមជុំនុុំដល៏ររ់ោអ តរបរ់ពួកបគ។ 
 ខ្) អបកដឹកនាុំដម៏្ចនរមតទភាពជាបលចើនកដលពួកបគម្ចន។ 
 គ) លពលឹងវញិ្ញដ ណ្ កដលពួកបគ ននាុំថាឝ យលពោះជាម្ចច រ់។ 
 
១៧ លកុមជុំនុុំនឹងបៅជាចាកឫ់រយ ងរងឹម្ចុំ បហើយលូតលរ់ កាលណាវ 
 ក) រូមជុំនួយ។ 
 ខ្) ម្ចនរម្ចជិកបោយ ោះលតង់កដលជួយ គ្នុំលទលកុមជុំនុុំ។ 
 គ) ទទួលហិរញ្ដ វតទុពីខាងលបភពបផសងបទៀត។ 
 
១៨ លពោះគមភរីនិយយថា ជុំបនឿ 
 ក) ផថល់ចបមវើយលគបប់រឿងទាុំងអរ់។ 
 ខ្) អាចឈរម្ចុំម្ចប កឯ់ង ន។ 
 គ) បបើគ្នយ នការលបលពឹតថ គឺោវ ប។់ 
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១៩ បយងតាមបទគមភរី លកុមជុំនុុំលតូវជួយ អបកលតូវការជុំនួយបោយ 
 ក) ជួបតលមូវការខាងលពលឹងវញិ្ញដ ណ្ និងោច់្ ម។ 
 ខ្) បោោះពួកបគឱ្ររចួផុតពីបុំណុ្លកផបកហិរញ្ដ វតទុ។ 
 គ) មនិតលមូវឱ្រពួកបគម្ចនបរឿងជាកល់ក់ណាមយួបនាោះបទ។ 
 
២០ ការផាយដុំណឹ្ងលអដល់អបក តប់ងគ់ឺ 
 ក) ជាកិចចការរលម្ចបល់កុមជុំនុុំកដលបពញវយ័។ 
 ខ្) ជាកិចចការដុំបូងរបរ់លកុមជុំនុុំ។ 
 គ) ជាកិចចការកដល នផឋល់ឱ្រដល់លកុមជុំនុុំចុំនួនពីរបី។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


