
មេ�មេ��នទី១៖ តួនាទី  និងកា�ទទួលខុសត្រតូវ
ដល់គ្រ�ូបង្គោ	
 លថ្នា ក់រាជធានីង្គោ�ត្ត/ថ្នា កគ់្រកុងគ្រ�ុក�ណ្ឌ
(តំបន់ទី____)ង្គោ�ត្ត____,ថ្ងៃ$%ទី____ខែ�____ឆ្នា ២ំ០២២

អគ្គនាយកដ្ឋា� នផែ នកា�
នាយកដ្ឋា� នអត្តសញ្ញា# ណក�្មត្រគួសា�ត្រកីត្រក

ត្រកសួងផែ នកា�
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មេ�មេ��នទី១៖ តួនាទី និងកា�ទទួលខុសត្រតូវ

ង្គោ*លបំណង ង្គោ+ចុងបញ្ចប់ថ្ងៃនង្គោ0ង្គោ12នង្គោនះ�ិក្ខា6 ក្ខា0នឹងអាច៖

កំណត់និងប1យិាយអំពីតួនាទីនិងក្ខា1ទទួល�ុ�គ្រតូវ1ប�់អកពាក់ព័ន្ធកុងនីតិវធិីអត្ត�ញ្ញាF ណក0្ម

គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

អនុវត្តក្ខា1បណ្តុ ះបណ្តា្ត លបន្តដល់អកពាក់ព័ន្ធង្គោ+ថ្នា ក់ង្គោគ្រក្ខា0ជាតិ�1ុប1យ:ង្គោពល ៣០នាទី

�ម្ភាO 1:ចាបំាច់ LCDគ្រកដា�ផ្ទាT ងំធំហ្វតឺ�្កុត�្លឹ0សា1ង្គោ0ង្គោ12ន�ង្គោង6ប

វធីិសាស្ត្រ�្ត បំផុ��ំនិតនិងពន្យល់�្លឹ0សា1ង្គោ0ង្គោ12ន
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មាតិកា

១.ថ្នា ក់ជាតិ-គ្រក�ួងខែផនក្ខា1 ៥

២.ថ្នា ក់ង្គោគ្រក្ខា0ជាតិ ៧
២.១.�ណៈកម្ភា្ម ធិក្ខា1អត្ត�ញ្ញាF ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកនិងជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះរាជធានីង្គោ�ត្ត

៨-៩
២.២.ង្គោលខាធិក្ខា1ដាf ន

១០
២.៣.0ស្ត្រន្តី�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�

១១
២.៤.គ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់

១២
២.៥.គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់

១៣
២.៦.គ្រកុ0ក្ខា1	1ភូ0ិ

១៤
២.៧.អកពាក់ព័ន្ធដថ្ងៃទង្គោទ2ត

១៥
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មេត)គួ�មានកា�បំ ុសគំនិត �ុនមេ,ល,ន្យល់ ខ្លឹ�សា� មេ�មេ��នផែ1�ឬមេទ?

ថ្នា ក់ជាតិ

�ណៈកម្ភា្ម ធិក្ខា1អត្ត�ញ្ញាF ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកនិងជន
	យ1ងង្គោគ្រ*ះរាជធានីង្គោ�ត្ត

គ្រក�ួងខែផនក្ខា1

ថ្នា ក់ង្គោគ្រក្ខា0ជាតិ

ង្គោលខាធិក្ខា1ដាf ន

0ស្ត្រន្តី�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់

គ្រកុ0ក្ខា1	1ភូ0ិ

អកពាក់ព័ន្ធដថ្ងៃទង្គោទ2ត
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ង្គោ12បចំយុទ្ធសាស្ត្រ�្តនិងខែផនក្ខា1�ក0្មភាពកំណត់អត្ត�ញ្ញាF ណ

គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកនិងជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះ

ង្គោ12បចំនិងខែក�គ្រ0ួលនីតិវធិីនិងលក6ណៈវនិិច្ឆ័យ�្តីពីអត្ត�ញ្ញាF ណ

ក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកនិងជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះ

ង្គោ12បចំយុទ្ធសាស្ត្រ�្តផ្សព្វផ្សាយក្ខា1យល់ដឹងដល់គ្របជាពល1ដf�្តីពី

ក្ខា1កំណត់អត្ត�ញ្ញាF ណគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកនិងជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះ

�គ្រ0ប�គ្រ0ួលជា0ួយសាp ប័នពាក់ព័ន្ធង្គោដី0្បគី្រប0ូលចងគ្រកង

ព័ត៌ម្ភានអំពីកគ្រ0ិតភាពគ្រកីគ្រកអគ្រsភាពគ្រកីគ្រកនិងភាព	យង្គោគ្រ*ះ

1ប�់គ្របជាពល1ដfនិងគ្រ�ួសា11ប�់គ្របជាពល1ដf�គ្រម្ភាប់ផ្តល់កិច្ច

អន្តរា�0ន៍ង្គោ�វា*ពំា1�ង
0និងជំនួយ�ង
0ង្គោផ្សងៗ

១. ថ្នា4 ក់ជាតិ - ត្រកសួង ផែ នកា� (១)

s0ដាននិងគ្រតួតពិនិត្យក្ខា1អនុវត្តអត្ត�ញ្ញាF ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

និងជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះ

ង្គោ12បចំឯកសា1ចាបំាច់�គ្រម្ភាប់ដំង្គោណី1ក្ខា1អត្ដ�ញ្ញាF ណក0្មគ្រ�ួសា1

គ្រកីគ្រកនិងជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះដូចជាឯកសា1ផ្សព្វផ្សាយអប់1ំ

ង្គោ�2វង្គោyខែណនាំឯកសា1បណ្ដុ ះបណ្តា្ដ លក0្មវធិីបណ្តុ ះបណ្តា្ត លពី

ចម្ភា% យនិងទគ្រ0ង់ខែបបបទង្គោផ្សងៗ

ផ្ដល់ឧបក1ណ៍�គ្រម្ភាប់ដំង្គោណី1ក្ខា1អនុវត្ត(ឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លតនិង

ឧបក1ណ៍ង្គោផ្សងង្គោទ2ត)ដល់អកអនុវត្តង្គោ+ថ្នា ក់ង្គោគ្រក្ខា0ជាតិ
គ្រ�បគ់្រ�ងឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លតនិងង្គោធ្វីបច្ចុប្បនក0្មក0្មវធីិជាង្គោទ2ងទាត់

ង្គោដាយង្គោគ្របីគ្របា�់(Mobile Device Management)និង

ឧបក1ណ៍ប1កិ្ខា6 1ង្គោផ្សងង្គោទ2តដល់អកអនុវត្តង្គោ+ថ្នា ក់ង្គោគ្រក្ខា0ជាតិ
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បណ្តុ ះបណ្តា្ត លពគ្រងឹង�0តpភាពដល់0ស្ត្រន្តីថ្នា ក់ជាតិ

សាp ប័នពាក់ព័ន្ធ0ស្ត្រន្តីថ្នា ក់ង្គោគ្រក្ខា0ជាតិ

ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌ម្ភាននិងផ្តល់ទិនន័យគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកដល់

សាp ប័នពាក់ព័ន្ធនិងអង
ក្ខា1ថ្ងៃដ�ូផ្តល់ង្គោ�វា�ង
0នានា

ង្គោធ្វីបច្ចុប្បនក0្មទិនន័យគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកនិងជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះ

ជាគ្របចាំ

ង្គោ12បចំនិងគ្រ�ប់គ្រ�ងគ្របព័ន្ធ0ូលដាf នទិនន័យគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

និងជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះផ្តល់ទិនន័យs01យៈAPIនិង

បង្គោញ្ចញ1បាយក្ខា1ណ៍ជាគ្របចាំ

១. ថ្នា4 ក់ជាតិ - ត្រកសួង ផែ នកា� (២)

ង្គោ12បចំគ្របព័ន្ធគ្រ�ប់គ្រ�ង0តិជំទា�់និង�ំណូ0ព1និងផ្ដល់

ក្ខា1*គំ្រទបង្គោច្ចកង្គោទ�អំពីក្ខា1ង្គោដាះគ្រសាយ0តិជំទា�់និង

�ំណូ0ព1កុងក1ណីម្ភាន�ំណូ0ព1ពីថ្នា ក់ង្គោគ្រក្ខា0ជាតិ

ង្គោបាះពុ0្ពបណ្ណ�0ធ0៌និងខែបងខែចកង្គោ�ឱ្យង្គោលខាធិក្ខា1ដាf ន។
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រាជធានីង្គោ�ត្តនី0ួយៗគ្រតូវបង្គោង្កីត�ណៈកម្ភា្ម ធិក្ខា10ួយ

�គ្រម្ភាប់�គ្រ0ប�គ្រ0ួលដំង្គោណី1ក្ខា1អនុវត្តអត្ត�ញ្ញាF ណក0្ម

គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកនិងជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះ(ង្គោ�ថ្នា�ណៈកម្ភា្ម ធិក្ខា1

អត្ត�ញ្ញាF ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកនិងជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះរាជធានី

ង្គោ�ត្ត)ង្គោដី0្បីង្គោធ្វីក្ខា1�ហក្ខា1និង*គំ្រទក្ខា1អនុវត្តន៍កុងខែដន

�0តpកិច្ច1ប�់�្លួន។

២. ថ្នា4 ក់ មេត្រកា�ជាតិ

�ណៈកម្ភា្ម ធិក្ខា1អត្ត�ញ្ញាF ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកនិងជន

	យ1ងង្គោគ្រ*ះរាជធានីង្គោ�ត្តគ្រតូវម្ភានង្គោលខាធិក្ខា1ដាf ន

ជាង្គោ�នាធិក្ខា1�គ្រម្ភាប់�គ្រ0ប�គ្រ0ួលនិងដឹកនាំក្ខា1	1

គ្របចាំថ្ងៃ$%។
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�គ្រ0ប�គ្រ0ួលនិងផ្តល់ក្ខា1*គំ្រទរាល់�ក0្មភាព

ទាងំឡាយខែដលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចដំង្គោណី1ក្ខា1កំណត់

អត្ត�ញ្ញាF ណគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកនិងជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះង្គោ+កុង

ខែដន�0តpកិច្ចរាជធានីង្គោ�ត្ត

�គ្រ0ប�គ្រ0ួលក្ខា1ខែចក1ខំែលកព័ត៌ម្ភានជា0ួយ�ណៈ

អភិបាលនិងគ្រកុ0គ្របឹក្សារាជធានីង្គោ�ត្តគ្រកុងគ្រ�ុក�ណ្ឌ 

ង្គោលីក្ខា1អនុវត្តន៍អត្ត�ញ្ញាF ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកនិងជន	យ

1ងង្គោគ្រ*ះ

២.១. គណៈកមា្ម ធិកា� អត្ត សញ្ញា# ណ ក�្ម ត្រគួសា� ត្រកីត្រក និង ជនងាយ�ងមេត្រ;ះ រាជធានី មេខត្ត

ទទួល1បាយក្ខា1ណ៍ពីង្គោលខាធិក្ខា1ដាf ន�្តីពីក្ខា1s0ដាន

គ្រតួតពិនិត្យក្ខា1អនុវត្តអត្ត�ញ្ញាF ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកនិងជន

	យ1ងង្គោគ្រ*ះនិងលទ្ធផលង្គោដាះគ្រសាយ0តិជំទា�់និង

�ំណូ0ព1ង្គោផ្សងៗ និងង្គោធ្វីអន្តរា�0ន៍កុងក1ណីចាបំាច់ង្គោដី0្បី

ធានាបាននូវដំង្គោណ្តាះគ្រសាយទាន់ង្គោពលង្គោវលា

ទទួលទិនន័យនិង1បាយក្ខា1ណ៍s0ដានគ្រតួតពិនិត្យ

ក្ខា1អនុវត្តអត្ត�ញ្ញាF ណគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកពីង្គោលខាធិក្ខា1ដាf ន

អត្ត�ញ្ញាF ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រករាជធានីង្គោ�ត្តជាគ្របចាំ

ខែណនាំនិងs0ដានក្ខា1ខែចកបណ្ណ�0ធ0៌ដល់គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក



 9

២.១. គណៈកមា្ម ធិកា� អត្ត សញ្ញា# ណ ក�្ម ត្រគួសា� ត្រកីត្រក និង ជនងាយ�ងមេត្រ;ះ រាជធានី មេខត្ត

�ណៈកម្ភា្ម ធិក្ខា1អត្ត�ញ្ញាF ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកនិងជន	យ

1ងង្គោគ្រ*ះរាជធានីង្គោ�ត្តម្ភាន�ម្ភា�ភាពដូចខាងង្គោគ្រក្ខា0៖

គ្របធាន៖អភិបាលរាជធានីង្គោ�ត្ត

អនុគ្របធាន៖អភិបាល1ងរាជធានីង្គោ�ត្តទទួលបនTុកក្ខា1	1

ខែផនក្ខា1

អនុគ្របធាន៖នាយក1ដfបាលសាលារាជធានីង្គោ�ត្ត

�ម្ភាជិកអចិថ្ងៃស្ត្រន្តយ៍៖គ្របធាន0នTី1ខែផនក្ខា1រាជធានីង្គោ�ត្ត

�ម្ភាជិក៖

�ម្ភាជិក៖
o គ្របធាន0នTី1�ង
0កិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិ�0្បទា
o គ្របធាន0នTី1អប់1ំយុវជននិងកីឡា
o គ្របធាន0នTី1�ុខាភិបាល
o គ្របធាន0នTី1អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
o គ្របធាន0នTី1ក�ិក0្ម1ុក្ខា6 គ្របម្ភាញ់និងង្គោនសាទ
o គ្របធាន0នTី1ខែដនដីន�1ូបនីយក0្មនិង�ំណង់
o គ្របធាន0នTី1កិច្ចក្ខា1នា1ី
o គ្របធាន0នTី1ក្ខា1	1និងបណ្តុ ះបណ្តា្ត លវជិា� ជីវៈ
o គ្របធាន0នTី1ពាក់ព័ន្ធ
o អភិបាលគ្រកុងគ្រ�ុក�ណ្ឌ 
o តណំ្តាងថ្ងៃដ�ូអភិវឌ្ឍអង
ក្ខា1�ង
0�ុីវលិ(ចូល10ួង្គោដាយ�្ម័គ្រ�ចិត្ត)
o …។ល។
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២.២. មេលខាធិកា�ដ្ឋា� ន

ង្គោគ្រជី�ង្គោ1�ី0ស្ត្រន្តី�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�អត្ត�ញ្ញាF ណក0្មគ្រ�ួសា1

គ្រកីគ្រកនិងជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះ

ផ្ដល់ក្ខា1*គំ្រទទូង្គោ�ដល់កិច្ចដំង្គោណី1ក្ខា1អនុវត្តនីតិវធិីអត្ត�ញ្ញាF ណ

ក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកនិងជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះរាជធានីង្គោ�ត្ត

បណ្ដុ ះបណ្តា្ដ លនិងផ្ដល់ក្ខា1*គំ្រទបង្គោច្ចកង្គោទ�ដល់0ស្ត្រន្តី
�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�

�ហក្ខា1ជា0ួយ0ស្ត្រន្តី�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�ង្គោដី0្បី
បណ្ដុ ះបណ្តា្ដ លដល់គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់

s0ដានគ្រតួតពិនិត្យដំង្គោណី1ក្ខា1អនុវត្តនីតិវធីិអត្ត�ញ្ញាF ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

s0ដានគ្រតួតពិនិត្យនិងគ្រ�បគ់្រ�ងទិនន័យខែដលគ្រប0ូលពីឃុំ�	្ក ត់ង្គោ+

ង្គោលីគ្របព័ន្ធ0ូលដាf នទិនន័យ

ផ្ដល់ក្ខា1*គំ្រទបង្គោច្ចកង្គោទ�និងង្គោ�្លីយតបចំង្គោពាះ0តិជំទា�់និង�ំណូ0ព1

នានាកុងក1ណីម្ភានក្ខា1ង្គោ�ី�ុំពី0ស្ត្រន្តី�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�និងពី

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់

�គ្រ0ប�គ្រ0ួលក្ខា1ង្គោធ្វីបច្ចុប្បនក0្មបញ� ីគ្រ�ួសា1កុងភូ0ិ�គ្រម្ភាប់អត្ត�ញFណ

ក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកង្គោលីគ្របព័ន្ធ0ូលដាf នទិនន័យ

ង្គោបាះពុ0្ពបណ្ណ�0ធ0៌ង្គោដី0្បខីែចកជូនគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក(s0តគ្រ0ូវក្ខា1)

ង្គោធ្វី1បាយក្ខា1ណ៍អំពីកិច្ចដំង្គោណី1ក្ខា1អនុវត្តនីតិវធិីបញ្ញា� គ្របឈ0និងង្គោ0ង្គោ12ន

បទពិង្គោសាធន៍ខែដលទទួលបានជូនគ្រក�ួងខែផនក្ខា1

គ្របធានគ្របធាន0នTី1ខែផនក្ខា1រាជធានីង្គោ�ត្ត
អនុគ្របធានជាអនុគ្របធាន0នTី1ខែផនក្ខា1ទទួលបនTុកក្ខា1	1ខែផនក្ខា1
�ម្ភាជិក៣1ូបគ្របធានឬអនុគ្របធានក្ខា1យិាល័យឬ0ស្ត្រន្តី0នTី1ខែផនក្ខា1
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២.៣. �ន្ត្រន្តី សត្រ�បសត្រ�ួល បមេBCកមេទស

ជួយង្គោ0ឃុំង្គោ��	្ក ត់ង្គោ12បចំកិច្ចគ្របជុំង្គោគ្រជី�ង្គោ1�ីគ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់

*គំ្រទបង្គោច្ចកង្គោទ�ដល់អកអនុវត្តង្គោ+ថ្នា ក់ឃុំ�	្ក ត់

ផ្តល់ក្ខា1បណ្ដុ ះបណ្តា្ដ លដល់គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់ង្គោដាយ�ហក្ខា1

ជា0ួយ0ស្ត្រន្តីង្គោលខាធិក្ខា1ដាf ន

ផ្ដល់ក្ខា1*គំ្រទបង្គោច្ចកង្គោទ�ទទួល�ំណូ0ព1និងង្គោដាះគ្រសាយបញ្ញា� 

ខែដលង្គោកីតង្គោ�ងីកុងអំ�ុងង្គោពលអនុវត្តង្គោ+ថ្នា ក់ឃុំ�	្ក ត់ក1ណី

ខែដល0ិនអាចង្គោដាះគ្រសាយបញ្ញា� ង្គោនះបានគ្រតូវង្គោ�ី�ុំជំនួយពី0ស្ត្រន្តី

ង្គោលខាធិក្ខា1ដាf ន

s0ដានគ្រតួតពិនិត្យនិងង្គោធ្វីក្ខា1ពិភាក្សាជា0ួយគ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់

អំពីវឌ្ឍនភាពនិងបញ្ញា� គ្របឈ0ង្គោ+ឃុំ�	្ក ត់

ង្គោ�្លីយតបចំង្គោពាះ0តិជំទា�់និង�ំណូ0ព1ខែដលបានទទួលពីឃុំ�	្ក ត់

ឬពីគ្របព័ន្ធគ្រ�បគ់្រ�ង0តិជំទា�់និង�ំណូ0ព1

ធានាថ្នាគ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់ទទួលបានបណ្ណ�0ធ0៌គ្រ�ប់ចំនួននិង

គ្រតឹ0គ្រតូវទាន់ង្គោពលង្គោវលា។

ម្ភា ក់អាចទទួល�ុ�គ្រតូវ៤ង្គោ�៥ឃុំ�	្ក ត់
ម្ភានចំនួន�1ុបយា� ងតិចចំនួន២1ូបកុងគ្រកុងគ្រ�ុក�ណ្ឌ 
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ចូល10ួវ�
បណ្ដុ ះបណ្តា្ដ លថ្នា ក់គ្រកុងគ្រ�ុក�ណ្ឌ (ង្គោ0ឃុំ

ង្គោ��	្ក ត)់

បស្ត្រញ្ញា� បព័ត៌ម្ភានង្គោ�ដល់�ណៈកម្ភា្ម ធិក្ខា1នានា1ប�់ឃុំ�	្ក ត់

(�ណៈកម្ភា្ម ធិក្ខា1ទទួលបនTុកកិច្ចក្ខា1នា1ីនិងកុម្ភា1�ណៈក0្មក្ខា1

គ្រ�បគ់្រ�ង0ណ្ឌ ល�ុ�ភាព�ណៈកម្ភា្ម ធិក្ខា1កសាងខែផនក្ខា1និង

$វកិ្ខា។ល។)

ជូនដំណឹងអំពីក្ខាលប1ងិ្គោច្ឆទថ្ងៃនកិច្ចគ្របជុំគ្របចាខំែ�ង្គោដី0្បផី្តល់ឱក្ខា�ឱ្យ

ម្ភានក្ខា1ចូល10ួពីអកពាក់ព័ន្ធដថ្ងៃទង្គោទ2ត

ង្គោគ្រជី�ង្គោ1�ី�ម្ភាជិកគ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់

ពិនិត្យs0ដានក្ខា1អនុវត្តក្ខា1	11ប�់គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់

២.៤. ត្រកុ�ត្របឹក្សា ឃំុ សងាH ត់ 

�គ្រ0ប�គ្រ0ួលរាល់ក្ខា1	1ខែដលពាក់ព័ន្ធនឹងក្ខា1អនុវត្តអត្ត�ញ្ញាF ណក0្ម

គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកកុងខែដន�0តpកិច្ច1ប�់�្លួន

ធានាថ្នារាល់កិច្ចគ្របជុំគ្របចាំខែ�1ប�់គ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់ម្ភានបស្ត្រញ្ញា� ប

ក្ខា1ពិភាក្សាអំពីដំង្គោណី1ក្ខា1អនុវត្តអត្ត�ញ្ញាF ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកនិង

ជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះ

គ្របធានគ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវធានា�ុវតpិភាពទិនន័យង្គោដាយង្គោ*1ព

s0ង្គោ*លក្ខា1ក្ខា1ពា1ទិនន័យ1ប�់គ្រក�ួងខែផនក្ខា1

ចុះហតpង្គោលខានិងង្គោបាះគ្រsង្គោលីបណ្ណ�0ធ0៌(ង្គោ0ឃុំង្គោ��	្ក ត)់
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២.៥. ត្រកុ� កា�ងា�  ឃំុ សងាH ត់

ចូល10ួវ�
បណ្ដុ ះបណ្តា្ដ លថ្នា ក់គ្រកុងគ្រ�ុក�ណ្ឌ 

ជួយគ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់អនុវត្តនីតិវធិីអត្ត�ញ្ញាF ណក0្មគ្រ�ួសា1

គ្រកីគ្រកង្គោ+កុងឃុំ�	្ក ត់

ពិនិត្យនិងង្គោធ្វីបច្ចុប្បនក0្មបញ� ីគ្រ�ួសា1កុងភូ0ិ�គ្រម្ភាប់អត្ត�ញ្ញាF ណ

ក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកង្គោលីឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត

ទទួលពាក្យង្គោ�ី�ុំទាងំអ�់និងបញ្ចូ លង្គោ�កុងឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត

ពិនិត្យពាក្យង្គោ�ី�ុំ�ម្ភាO �ន៍និង�ង្គោគ្រ0ច�ម្ភាO �ន៍ឬ0ិន�ម្ភាO �ន៍

ង្គោដាយខែផ�កង្គោលីលក6ណៈវនិិច្ឆ័យ

ចុះ�ម្ភាO �ន៍គ្រ�ួសា1s0ទីលំង្គោ+

រាយក្ខា1ណ៍ជូនអង
គ្របជុំគ្របចាំខែ�1ប�់គ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់អំពី

ពាក្យង្គោ�ី�ំុនិងលទ្ធផល�ម្ភាO �នគ៍្រ�ួសា1

ង្គោធ្វី1បាយក្ខា1ណ៍�្តីពីក្ខា1�ង្គោគ្រ0ចង្គោលីពាក្យង្គោ�ី�ំុនិងលទ្ធផល

�ម្ភាO �ន៍គ្រ�ួសា1និងបិទផ្សាយជាសាធា1ណៈង្គោលីក្ខា្ត 1ព័ត៌ម្ភាន

�គ្រ0ប�គ្រ0ួលជា0ួយង្គោ0ភូ0ិង្គោដី0្បីខែចកបណ្ណ�0ធ0៌

ង្គោដាះគ្រសាយ0តិជំទា�់និង�ំណូ0ព1(ក1ណី0ិនអាចង្គោដាះគ្រសាយ

បានគ្រតូវង្គោ�ី�ុំជំនួយពី0ស្ត្រន្តី�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�)។

ង្គោ0ឃុំង្គោ��	្ក ត់ជាគ្របធានគ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់និង៖
�ម្ភាជិក២1ូបចំង្គោពាះឃុំ�	្ក ត់ម្ភាន0ិនង្គោលី�ពី១១ភូ0ិ
�ម្ភាជិក៣1ូបចំង្គោពាះឃុំ�	្ក ត់ម្ភានង្គោលី�ពី១១ភូ0ិ
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២.៦. ត្រកុ� កា�ងា� ភូ�ិ

ង្គោ12បចំកិច្ចគ្របជុំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌ម្ភានដល់គ្របជាពល1ដfកុង�ហ�0ន៍

អំពីក្ខា1អនុវត្តនីតិវធិីអត្ត�ញ្ញាF ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ពិនិត្យនិងជួយចងគ្រកងង្គោធ្វីបច្ចុប្បនក0្មបញ� ីគ្រ�ួសា1កុងភូ0ិ�គ្រម្ភាប់

អត្ត�ញ្ញាF ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

�គ្រ0ប�គ្រ0ួលនិងជួយបំង្គោពញពាក្យង្គោ�ី�ុំ�ម្ភាO �ន៍ពាក្យង្គោ�ី�ុំ

ដកឬពាក្យង្គោ�ី�ុំខែក�គ្រ0ួលព័ត៌ម្ភានឱ្យគ្រ�ួសា1

ផ្តល់ព័ត៌ម្ភានអំពីគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកខែដល0ិនទាន់ម្ភានង្គោ�្ម ះកុងបញ� ីគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ក្ខា1ដកគ្រ�ួសា1និងក្ខា1ខែក�គ្រ0ួលព័ត៌ម្ភានគ្រ�ួសា1ដល់គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់

ជួយផ្តល់ព័ត៌ម្ភានអំពីលទ្ធផលថ្ងៃនក្ខា1�ង្គោគ្រ0ចដល់គ្រ�ួសា1ង្គោ*លង្គោ�

(ង្គោ�ី�ុំ�ម្ភាO �ន៍ង្គោ�ី�ុំដកគ្រ�ួសា1ង្គោ�ី�ុំខែក�គ្រ0ួល)

ចូល10ួកិច្ចគ្របជុំជាសាធា1ណៈ1ប�់គ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់ង្គោដី0្បីផ្ដល់

ព័ត៌ម្ភានអំពីសាp នភាពជីវភាពគ្រ�ួសា1កុងភូ0ិ1ប�់�្លួន

ជួយដល់គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់ង្គោ12បចំង្គោពលង្គោវលានិង�ម្ភាO �ន៍គ្រ�ួសា1

ង្គោ+កុងភូ0ិ1ប�់�្លួន

ខែចកបណ្ណ�0ធ0៌ង្គោ�ឱ្យគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

គ្រប0ូលបណ្ណ�0ធ0៌ពីគ្រ�ួសា1ខែដលគ្រតូវបានដកគ្រ�ួសា1ង្គោចញពីបញ� ី
គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ថ្នា ក់ដឹកនាភូំ0ិ
(ង្គោ0ភូ0ិអនុភូ0ិនិង�ម្ភាជិកភូ0ិ)
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ផ្តល់អា�យដាf នទំនាក់ទំនងគ្រ�ួសា1ដល់1ដfបាលឃុំ�	្ក ត់

អាចចូល10ួកិច្ចគ្របជុំជាសាធា1ណៈ1ប�់គ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់

បង្គោង្កីនក្ខា1យល់ដឹងដល់គ្រកុ0ង្គោ*លង្គោ�អំពី1ង្គោប2បដាក់ពាក្យង្គោ�ី�ំុ

�ម្ភាO �ន៍ពាក្យង្គោ�ី�ុំដកឬពាក្យង្គោ�ី�ំុខែក�គ្រ0ួលព័ត៌ម្ភាននិង

ក្ខា1ផ្តល់0តិជំទា�់និង�ំណូ0ព1

អាចជួយបំង្គោពញពាក្យង្គោ�ី�ុំ�ម្ភាO �ន៍ពាក្យង្គោ�ី�ំុដកឬពាក្យ

ង្គោ�ី�ុំខែក�គ្រ0ួលព័ត៌ម្ភានឱ្យគ្រ�ួសា1

អាចផ្តល់ព័ត៌ម្ភានអំពីគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកខែដល0ិនទាន់ម្ភានង្គោ�្ម ះកុងបញ� ី
គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកក្ខា1ដកគ្រ�ួសា1និងក្ខា1ខែក�គ្រ0ួលព័ត៌ម្ភានគ្រ�ួសា1ដល់

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់

អាចចូល10ួs0ដានក្ខា1�ម្ភាO �ន៍គ្រ�ួសា1

២.៧. អ4កពាក់,័ន្ធ 1ទៃទមេទ�ត

អកពាក់ព័ន្ធដថ្ងៃទង្គោទ2តម្ភានជាអាទិ៍៖
1ដfបាលគ្រកុងគ្រ�ុក�ណ្ឌ
អាជា� ធ10ូលដាf ន(1ដfបាលឃុំ�	្ក ត់និង�ណៈកម្ភា្ម ធិក្ខា1នានា)
នាយកសាលាគ្រ�ូបង្គោគ្រង2ន
គ្របធានឬអនុគ្របធាន0ណ្ឌ ល�ុ�ភាពបុ�
លិក�ុខាភិបាល
ន�1បាលប�ុ�្ដិ៍1ដfបាល
គ្រកុ0ក្ខា1	1ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចក្ខា1�ង
0(គ្រកុ0ក្ខា1	1*ពំា1�ង
0
គ្រក�ួង/0នTី1�ង
0កិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិ�0្បទានិង
គ្រក�ួង/0នTី1ពាក់ព័ន្ធនានា...)
តណំ្តាងអង
ក្ខា10ិនខែ0ន1ដាf ភិបាល�ង
0�ុីវលិអកដឹកនាសំា�នា
និងតំណ្តាង�ហ�0ន៍ខែដលង្គោធ្វីក្ខា1កុងឃុំ�	្ក ត់...។ល។



�គ្រម្ភាប់ព័ត៌ម្ភានបខែនp0�ូ0ទាក់ទង

idpoor.gov.kh fb.com/IDPoor Cambodia

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

023 726 814

សូ�អ�គុណ
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