
ដល់គ្រ�ូបង្គោ	
 លថ្នា ក់រាជធានីង្គោ�ត្ត/ថ្នា កគ់្រកុងគ្រ�ុក�ណ្ឌ
(តំបន់ទី____)ង្គោ�ត្ត____,ថ្ងៃ$%ទី____ខែ�____ឆ្នា ២ំ០២២

កិច្ចចាបផ់្តើ�	
មវគ្គបណ	ុ ះបណ្តា	 ល

អគ្គនាយកដ្ឋា� នផែ�នការ
នាយកដ្ឋា� នអត្តសញ្ញា� ណកម្មគ្រគួសារគ្រកីគ្រក

គ្រកសួងផែ�នការ



 

១.ខែណនាឱំ្យស្គា
 ល់គ្នា ៣

២.ការរពំឹងទុកនិងការបារម្ភចំង្គោ<ះវ�
បណ្តុ ះបណ្តា្ត ល ៤

៣.ង្គោគ្នាលបំណងវ�
បណ្តុ ះបណ្តា្ត ល ៥

៤.វនិ័យ�គ្រDប់វ�
បណ្តុ ះបណ្តា្ត ល ៦

៥.កម្មវធិីវ�
បណ្តុ ះបណ្តា្ត ល ៧-៨

៦.ការខែបងខែចកគ្រកុមគ្នាគំ្រទវ�
បណ្តុ ះបណ្តា្ត ល ៩

៧.វាយតថ្ងៃមMចំង្គោណះដឹងមុននិងង្គោគ្រកាយវ�
បណ្តុ ះបណ្តា្ត ល ១០

2

មាតិកា
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អក�គ្រមប�គ្រមួលអាចង្គោគ្របីវធីិស្គាស្ត្រ�្តង្គោRSងៗកុងការខែណនាំ
ឱ្យស្គា
 ល់គ្នា ៖

ប	V ញង្គោX្ម ះ----

តួនាទី----

ទីកខែនMងង្គោធZកីារ-----

ចំណង់ចំណូលចិត្ត

--។ល។

១. ការផែណនំាឱ្យសា្គ ល់គ្នា% 
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�ូមR្តល់គ្រកដា�កាតពីរពណ៌�គ្រDប់�ិកា_ កាមR្តល់មតិអំពី៖

ការរពំឹងទុកគ្រកដា�កាតពណ៌និង
ការបារម្ភគ្រកដា�កាតពណ៌�។

�ូមគ្របមូលគ្រកដា�កាតខែដល�ិកា_ កាមបានបំង្គោពញរចួមក
ប	V ញបូក�រុបនិងបិតង្គោលីគ្រកដា�ផ្ទាa ងំធំឱ្យ�ិកា_ កាម
បានង្គោbញីនឹងរក្សាទុក�គ្រDប់បូក�រុបជូនង្គោdង្គោDe ងថ្ងៃ$%
ចុងង្គោគ្រកាយមុនការវាយតថ្ងៃមMង្គោគ្រកាយវ�
។

២. ការរពឹំងទុកនិងការបារម្ភចំពោ0ះវគ្គបណ្តុ ះបណ្តា្ត ល
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អក�គ្រមប�គ្រមួលប	V ញង្គោគ្នាលបំណងវ�
បណ្តុ ះបណ្តា្ត ល
ដល់�ិកា_ កាម។

បរយិាយអំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរប�់អក<ក់ព័ន្ធ

បរយិាយអំពីការង្គោគ្រជី�ង្គោរ�ីនិងបណ្តុ ះបណ្តា្ត ល

បរយិាយអំពីដំង្គោណីរការអនុវត្តន៍អត្ត�ញ្ញាl ណកម្មគ្រ�ួស្គារគ្រកីគ្រក

ង្គោdមូលដាm ន

បរយិាយអំពីការតាមដានគ្រតួតពិនិត្យ

បរយិាយអំពីការគ្រ�ប់គ្រ�ងមតិជំទា�់និង�ំណូមពរ

បរយិាយអំពីការង្គោគ្របីគ្របា�់មុ�	រង្គោអប(APP)�គ្រDប់គ្របមូលនិង

គ្រ�ប់គ្រ�ងការអនុវត្តង្គោdមូលដាm ន

អនុវត្តការបណ្តុ ះបណ្តា្ត លបន្តដល់អក<ក់ព័ន្ធ

ង្គោdចុងប<្ច ប់ថ្ងៃនវ�
បណ្តុ ះណ្តា្ត លង្គោនះ�ិកា_ កាមអាច៖

៣. ពោគ្នាលបំណងវគ្គបណ្តុ ះបណ្តា្ត ល
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អក�គ្រមប�គ្រមួលរមួជាមួយ�ិកា_ កាមពិភាក្សាគ្នា ង្គោដីម្បី
កំណត់វន័ិយ�គ្រDប់វ�
បណ្តុ ះបណ្តា្ត លដូចជា៖

   ង្គោពលគ្រពឹក ង្គោពលរង្គោ�tល
ង្គោDe ងចូល៖

ង្គោDe ងង្គោចញ៖

ង្គោDe ង�គ្រDក៖

ង្គោDe ង�ិក្សា៖

ការរខំានង្គោដាយ�ង្គោមMងទូរ�័ពa
ការមកយតឺ
…។ល។
?

៤. វន័ិយសគ្រមាប់វគ្គបណ្តុ ះបណ្តា្ត ល
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ថ្ងៃ$%ទី១ ថ្ងៃ$%ទី២ ថ្ងៃ$%ទី៣

ចុះង្គោX្ម ះង្គោបីកវ�
បណ្តុ ះបណ្តា្ត ល

កិច្ចចាប់ង្គោR្តីមនិងការវាយតថ្ងៃមMមុនវ�


ទិដmភាពទូង្គោzថ្ងៃនអត្ត�ញ្ញាl ណកម្មគ្រ�ួស្គារគ្រកីគ្រក

រលឹំកង្គោមង្គោរtនថ្ងៃ$%ទី១

ង្គោមង្គោរtនទី៤៖ការតាមដានគ្រតួតពិនិត្យ

ង្គោមង្គោរtនទី៥៖ការគ្រ�ប់គ្រ�ងមតិជំទា�់

និង�ំណូមពរ

ការង្គោគ្របីគ្របា�់មុ�	រង្គោអប

រលំឹកង្គោមង្គោរtនថ្ងៃ$%ទី២

ការឆMុះបញ្ញា្ច ងំលទ្ធRលអនុវត្តជាក់ខែ�្តង

ង្គោលីការង្គោគ្របីគ្របា�់មុ�	រង្គោអប

�គ្រDកអាហារ�គ្រមន់(១៥នាទ)ី

ង្គោមង្គោរtនទី១៖រចនា�ម្ព័ន្ធនិងតួនាទីភារកិច្ច

ង្គោមង្គោរtនទី២៖ការង្គោគ្រជី�ង្គោរ�ីនិងបណ្តុ ះបណ្តា្ត ល

ង្គោមង្គោរtនទី៣៖ការអនុវត្តង្គោdមូលដាm ន

ការកំណត់អត្ត�ញ្ញាl ណកម្មគ្រ�ួស្គារគ្រកីគ្រក/

ដំង្គោណីរការR្តល់បណ្ណ�មធម៌

ការង្គោគ្របីគ្របា�់មុ�	រង្គោអប(បន្ត) ការឆMុះបញ្ញា្ច ងំលទ្ធRលអនុវត្តជាក់ខែ�្តង

ង្គោលីការង្គោគ្របីគ្របា�់មុ�	រង្គោអប(បន្ត)

៥. កម្មវធីិវគ្គបណ្តុ ះបណ្តា្ត ល
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ថ្ងៃ$%ទី១ ថ្ងៃ$%ទី២ ថ្ងៃ$%ទី៣
�គ្រDកថ្ងៃ$%គ្រតង់(ង្គោDe ង១២ដល់ង្គោDe ង២រង្គោ�tល)

ខែល្បងថ្នាមពល

ង្គោមង្គោរtនទី៣៖ការអនុវត្តង្គោdមូលដាm ន(បន្ត)

ការង្គោធZីបច្ចុប្បនកម្មទិនន័យគ្រ�ួស្គារគ្រកីគ្រក

(ដំង្គោណីរការដកបណ្ណ�មធម៌និងដំង្គោណីការខែក

�គ្រមួលព័ត៌Dនគ្រ�ួស្គារ)

ខែល្បងថ្នាមពល

ការង្គោគ្របីគ្របា�់មុ�	រង្គោអប(បន្ត)

ខែល្បងថ្នាមពល

ការបស្ត្រញ្ញា� បង្គោយនឌ័រ

ការរលឹំកង្គោមង្គោរtនទាងំអ�់ង្គោ�ងី

និង�ំណួរ-ចង្គោមMីយ

ការង្គោរtបចំខែRនការបណ្តុ ះបណ្តា្ត លបន្ត
�គ្រDកអាហារ�គ្រមន់(១៥នាទី)

ង្គោមង្គោរtនទី៣៖ការអនុវត្តង្គោdមូលដាm ន(តចប់)

ការង្គោធZីបច្ចុប្បនកម្មទិនន័យគ្រ�ួស្គារគ្រកីគ្រក(ដំង្គោណីរការដក

បណ្ណ�មធម៌និងដំង្គោណីការខែក�គ្រមួលព័ត៌Dគ្រ�ួស្គារ

ការអនុវត្តជាក់ខែ�្តងង្គោលីការង្គោគ្របីគ្របា�់

មុ�	រង្គោអប

ការង្គោធZីង្គោត�្តិ៍ង្គោគ្រកាយវ�


បូក�រុបនិងបិទវ�


ង្គោបីកវ�
បណ្តុ ះបណ្តា្ត ល

៥. កម្មវធីិវគ្គបណ្តុ ះបណ្តា្ត ល
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អក�គ្រមប�គ្រមួល�ួរង្គោរtបចំគ្រកុមគ្នាគំ្រទង្គោដីម្បបីង្គោង�ីនការចូលរមួពី
�ិកា_ កាមនិងង្គោលីកទឹកចិត្ដឱ្យDនការទទួល�ុ�គ្រតូវរមួគ្នា

អក�គ្រមប�គ្រមួលគ្រតូវខែបងខែចក�ិកា_ កាមជា៣គ្រកុមគ្នាគំ្រទ

វ�
បណ្តុ ះបណ្តា្ត ល៖

រលឹំកង្គោមង្គោរtន(១៥នាទី)ង្គោដាយង្គោគ្របី�ំនិតថ្ងៃចគ្របឌិត

គ្រ�បគ់្រ�ងថ្នា ក់
o គ្រ�បគ់្រ�ងង្គោពលង្គោវលា(ង្គោDe ងង្គោចញ/ចូល/�គ្រDក)
o រលឹំកង្គោគ្នាលការណ៍
o ង្គោរtបចំកខែនMងអង
ុយ
o ជាជំនួយការអក�គ្រមប�គ្រមួល

ដឹកនាងំ្គោលងខែល្បងថ្នាមពល

ថ្ងៃ$%ទី១ ថ្ងៃ$%ទី២ ថ្ងៃ$%ទី៣

គ្រកុមទី១
គ្រ�ប់គ្រ�ងថ្នា ក់

ខែល្បង

ថ្នាមពល
គ្រកុមទី២

រលឹំកង្គោមង្គោរtន

គ្រ�ប់គ្រ�ងថ្នា ក់

ខែល្បង

ថ្នាមពល
គ្រកុមទី៣

រលំឹកង្គោមង្គោរtន

គ្រ�ប់គ្រ�ងថ្នា ក់

ខែល្បង

ថ្នាមពល

៦. ការផែបងផែចកគ្រកុមគំ្នាគ្រទវគ្គបណ្តុ ះបណ្តា្ត ល
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អក�គ្រមប�គ្រមួលខែចកទគ្រមង់បញ� ី�ំណួរវាយតថ្ងៃមMមុនវ�
បណ្តុ ះបណ្តា្ត លឱ្យ�ិកា_ កាមបំង្គោពញ

ចង្គោមMីយរយៈង្គោពល១៥នាទីបនាa ប់មកគ្របមូលយមកដាក់ពិនaុនិងរក្សាទុកង្គោធZីការង្គោគ្របtបង្គោធtបលទ្ធRល

ង្គោធZីង្គោត�្តង្គោគ្រកាយពីបញ្ចប់វ�
។

ជាបខែន�ម!អក�គ្រមប�គ្រមួល�ួរង្គោលីកង្គោ�ងីថ្នាង្គោdថ្ងៃ$%បញ្ច ប់វ�
ង្គោយងីក៏នឹងDនការវាយតថ្ងៃមM

ចំង្គោណះដឹងម្តងង្គោទtត។

ទគ្រមង់បញ� ី�ំណួរវាយតថ្ងៃមMង្គោគ្រកាយវ�
បណ្តុ ះបណ្តា្ត លនឹងខែចកឱ្យ�ិកា_ កាមបំង្គោពញចង្គោមMីយរយៈង្គោពល

១៥នាទីបនាa ប់មកគ្របមូលយកមកដាក់ពិនaុនិងប	V ញ�ិកា_ កាមង្គោធZីការង្គោគ្របtបង្គោធtបលទ្ធRល

វាយតថ្ងៃមMចំង្គោណះដឹងមុននិងង្គោគ្រកាយវ�
បណ្តុ ះបណ្តា្ត ល។

៧. វាយតម្លៃម?ចំពោណះដឹងមុននិងពោគ្រកាយវគ្គបណ្តុ ះបណ្តា្ត ល



�គ្រDប់ព័ត៌Dនបខែន�ម�ូមទាក់ទង

idpoor.gov.kh fb.com/IDPoor Cambodia

https://t.me/idpoorcambodia youtube.com/IDPoor Cambodia

023 726 814

សូមអរគុណ
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