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ង្គោ*លបំណង

ង្គោ+ចុងបញ្ច ប់ថ្ងៃនង្គោ0ង្គោ12នង្គោនះ�ិក្ខា6 ក្ខា0នឹងអាច៖

កំណត់និងប1យិាយអំពី�មា�ភាពគ្រកុ0ក្ខា1	1ខែដលគ្រតូវបង្គោងAីត�គ្រមាប់អនុវត្តន៍នីតិវធីិអត្ត�ញ្ញាE ណក0្ម

គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកង្គោ+ថ្នា ក់ង្គោគ្រក្ខា0ជាតិ

កំណត់បានអកចូល10ួកុងវ�
បណ្តុ ះបណ្តា្ត លង្គោ+ថ្នា ក់រាជធានីង្គោ�ត្តគ្រកុងគ្រ�ុក�ណ្ឌ

�1ុប1យ:ង្គោពល ៣០នាទី

�មាQ 1:ចាបំាច់ LCDគ្រកដា�ផ្ទាU ងំធំហ្វតឺ�Aុត�្លឹ0សា1ង្គោ0ង្គោ12ន�ង្គោង6ប

វធីិសាស្ត្រ�្ត បំផុ��ំនិតនិងពន្យល់�្លឹ0សា1ង្គោ0ង្គោ12ន

មេ�មេ��នទី២៖ កា�មេ��សមេ� �ស និងបណ្តុ ះបណ្តា្ត ល



 

១.ក្ខា1ង្គោគ្រជី�ង្គោ1�ី ៤-៦
១.១.ង្គោលខាធិក្ខា1ដាc ន ៤
១.២.0ស្ត្រន្តី�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ� ៤
១.៣.គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	A ត់ ៧

២.ក្ខា1បណ្តុ ះបណ្តា្ត ល ៨-៩
២.១.ក្ខា1បណ្តុ ះបណ្តា្ត លថ្នា ក់តំបន់ ៨
២.២.ក្ខា1បណ្តុ ះបណ្ត លង្គោ+ថ្នា ក់រាជធានីង្គោ�ត្ត ៨
២.៣.ក្ខា1បណ្តុ ះបណ្ត លង្គោ+ថ្នា ក់គ្រកុងគ្រ�ុក�ណ្ឌ ៩

៣.ក0្មវធិី�ិក្សាង្គោអឡចិគ្រតូនិក ១០

3

មាតិកា
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១. កា�មេ��សមេ� �ស (១)

១.១.0ស្ត្រន្តីង្គោលខាធិក្ខា1ដាc ន
មានបទពិង្គោសាធន៍អនុវត្តនីតិវធិីអត្ត�ញ្ញាE ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក
កន្លង0ក
មានលក6ណៈ�0្បត្តិគ្រ�ប់គ្រ*ន់កុងក្ខា1ង្គោគ្របីគ្របា�់គ្របព័ន្ធង្គោអឡចិគ្រតូនិច
មាន�0ត្ថភាពបណ្តុ ះបណ្តា្ត លបន្ត
មានជំនាញ�គ្រ0ប�គ្រ0ួលនិង*គំ្រទបង្គោច្ចកង្គោទ�ដល់0ស្ត្រន្តី
�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�និងអកពាក់ព័ន្ធកុងដំង្គោណី1ក្ខា1អនុវត្ត
នីតិវធិី
�ួ1ផ្ដល់អាទិភាពជូនស្ត្រ�្ដីចូល10ួជា0ស្ត្រន្តីង្គោលខាធិក្ខា1ដាc ន។

មាន�0ត្ថភាពបណ្តុ ះបណ្តា្ត លបន្ត
មានជំនាញ�គ្រ0ប�គ្រ0ួលនិង*គំ្រទបង្គោច្ចកង្គោទ�ដល់គ្រកុ0ក្ខា1	1
ឃុំ�	A ត់
�ួ1ផ្ដល់អាទិភាពជូនស្ត្រ�្ដីចូល10ួជា0ស្ត្រន្តី*គំ្រទបង្គោច្ចកង្គោទ�។

គ្របធាន0នUី1ខែផនក្ខា1រាជធានីង្គោ�ត្តមានតួនាទីង្គោគ្រជី�ង្គោ1�ី0ស្ត្រន្តី
ង្គោលខាធិក្ខា1ដាc ននិង0ស្ត្រន្តី�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�
0ស្ត្រន្តីខែដលបានង្គោគ្រជី�ង្គោ1�ីទាងំអ�់នឹងទទួលបានក្ខា1បណ្ដុ ះបណ្តា្ដ ល
កសាង�0ត្ថភាព
0ស្ត្រន្តីខែដលទទួលក្ខា1បណ្តុ ះបណ្តា្ត ល1ចួនឹងអាចបណ្ដុ ះបណ្តា្ដ លបន្តដល់
អកពាក់ព័ន្ធ។

១.២.0ស្ត្រន្តី�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�
មានបទពិង្គោសាធន៍អនុវត្តនីតិវធិីអត្ត�ញ្ញាE ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក
កន្លង0ក
អាចង្គោគ្របីគ្របា�់ឧបក1ណ៍ង្គោអឡចិគ្រតូនិច(ថ្នាង្គោប្លតឬសា្ម តហ្វូន)
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១.៣.គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	A ត់(១)

0ស្ត្រន្តី�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�គ្រតូវជួយង្គោ0ឃុំង្គោv�	A ត់

ង្គោ12បចំកិច្ចគ្របជំុគ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	A ត់

ង្គោ�្មwនឃុំ�	A ត់គ្រតូវជួយង្គោ0ឃុំង្គោv�	A ត់បំង្គោពញ

ទគ្រ0ង់ខែបបបទទី១៖លិ�ិតអង្គោញx ីញអកចូល10ួកិច្ចគ្របជំុ

�មា�ភាពខែដលគ្រតូវអង្គោញx ីញចូល10ួកុងកិច្ចគ្របជុំង្គោនះមាន៖

�មាជិកគ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	A ត់ង្គោ�្មwនជំនួយក្ខា1

ង្គោ�វា�ង
0ឃុំ�	A ត់និងង្គោ0ភូ0ិ

អកទទួលបនUុកកិច្ចក្ខា1នា1ីនិងកុមា1ឃុំ�	A ត់

១. កា�មេ��សមេ� �ស (២)

នាយកឬនាយក1ងសាលា

គ្របធានឬអនុគ្របធាន0ណ្ឌ ល�ុ�ភាព

ន�1បាលបុ៉�្ដិ៍1ដcបាលឃុំ�	A ត់

តំណ្តាងអង
ក្ខា10ិនខែ0ន1ដាc ភិបាល�ង
0�ីុវលិ

អកដឹកនាសំា�នានិងតំណ្តាង�ហ�0ន៍ង្គោធ្វីក្ខា1កុង

ឃុំ�	A ត់។ល។

./Form1-Invitation%20latter.docx
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១.៣.គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	A ត់(២)

១. កា�មេ��សមេ� �ស (៣)

ង្គោគ្រក្ខាយកិច្ចគ្របជំុ

ង្គោ�្មwនឃុំ�	A ត់គ្រតូវង្គោ12បចំកំណត់ង្គោហតុកិច្ចគ្របជុំង្គោដាយគ្រតូវ

�1ង្គោ�1ង្គោ~្ម ះ�មាជិកគ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	A ត់ខែដលគ្រតូវ

បានង្គោគ្រជ�ីង្គោ1�ីផងខែដ1។

ដំង្គោណី1ក្ខា1កិច្ចគ្របជំុ

ពន្យល់ពីង្គោ*លបំណងថ្ងៃនអត្ត�ញ្ញាE ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ពន្យល់ង្គោដាយ�ង្គោង6បពីនីតិវធិីអត្ត�ញ្ញាE ណក0្ម

គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ពន្យល់ពីក្ខា1ង្គោធ្វីបច្ចុប្បនក0្មបញx ីគ្រ�ួសា1កុងភូ0ិ�គ្រមាប់

អត្ត�ញ្ញាE ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ពន្យល់ពីតួនាទីនិងក្ខា1ទទួល�ុ�គ្រតូវ1ប�់�មាជិក

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	A ត់

ពន្យល់ពីលក6ណៈ�0្បត្តិ1ប�់គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	A ត់

ពិភាក្សានិង�ង្គោគ្រ0ចង្គោគ្រជ�ីង្គោ1�ី�មាជិកគ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ

�	A ត់ខែដលមាន�0ត្ថភាពគ្រ�ប់គ្រ*ន់



 

តា0បទពិង្គោសាធន៍អនុវត្តកន្លង0ក
ង្គោតីគ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	A ត់�ួ1មាន
លក6ណៈ�0្បត្តិយ៉ាងដូចង្គោ0្តច?

7

ង្គោ*លបំណងថ្ងៃនអត្ត�ញ្ញាE ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

កំណត់អត្ត�ញ្ញាE ណគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកង្គោដាយង្គោគ្របីគ្របា�់នីតិវធិី10ួ

ផលិត1បាយក្ខា1ណ៍និងផ្តល់ទិនន័យគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកង្គោ+តា0តំបន់

ភូ0ិសាស្ត្រ�្តនី0ួយៗ�គ្រមាប់ង្គោគ្របីគ្របា�់កុង�ក0្មភាពក្ខាត់

បន្ថយភាពគ្រកីគ្រក

ផ្តល់បណ្ណ�0ធ0៌ឱ្យគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក�គ្រមាប់ង្គោធ្វីជា0ូលដាc នកុង

ក្ខា1ខែ�្វង1កង្គោ�វា*ពំា1�ង
0ង្គោផ�ងៗ។

១.៣. �កុ� កា�ងា� ឃំុ សងា1 ត់  (៣) 

លក6ណៈ�0្បត្តិ�មាជិកគ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	A ត់
គ្រតូវខែតង្គោចះង្គោគ្របីគ្របា�់ឧបក1ណ៍ង្គោអឡចិគ្រតូនិច(ទូ1�័ពUសា្ម តហ្វូន
ថ្នាង្គោប្លតនិងង្គោចះង្គោគ្របីក្ខា្ត 1ចុចភាសាខែ�្ម1)
ង្គោចះអានង្គោចះ�1ង្គោ�1មានបទពិង្គោសាធន៍ក្ខា1�គ្រ0ប�គ្រ0ួល
ធា្ល ប់ង្គោធ្វីក្ខា1	1អត្ត�ញ្ញាE ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកកន្លង0ក
មានឆនUៈនិងង្គោពលង្គោវលាគ្រ�ប់គ្រ*ន់កុងក្ខា1បំង្គោពញក្ខា1	1
អាចចុះង្គោធ្វីក្ខា1តា0ភូ0ិកុងខែដន�0ត្ថកិច្ចឃុំ�	A ត់(�មាQ �ន៍គ្រ�ួសា1
ដល់ទីលងំ្គោ+។ល។)
ផ្តល់អាទិភាពជូន�មាជិកគ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	A ត់ខែដលធា្ល ប់អនុវត្ត
ក្ខា1	1អត្ត�ញ្ញាE ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកកន្លង0ក
ផ្ដល់អាទិភាពជូនស្ត្រ�្ដីនិងគ្រកុ0បណ្តា្ត ញជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះចូល10ួជា�
មាជិកគ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	A ត់។
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២.១.ក្ខា1បណ្តុ ះបណ្តា្ត លថ្នា ក់តំបន់

អកចូល10ួ៖

0ស្ត្រន្តីង្គោលខាធិក្ខា1ដាc ន

អកពាក់ព័ន្ធង្គោផ�ងង្គោទ2ត(នឹងក្ខា្ល យជាគ្រ�ូបង្គោ	
 ល)

អកបណ្តុ ះបណ្តា្ត ល៖គ្រកុ0ក្ខា1	1ថ្នា ក់ជាតិ
ង្គោ*លបំណងវ�
៖ផ្តល់�0ត្ថភាពដល់អកចូល10ួអាច៖

ប1យិាយអំពីនីតិវធិីអត្ត�ញ្ញាE ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ង្គោគ្របីគ្របា�់IDPoor App

អនុវត្តក្ខា1បណ្តុ ះបណ្តា្ត លបន្តដល់0ស្ត្រន្តីង្គោលខា

ធិក្ខា1ដាc ននិង0ស្ត្រន្តី�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�។

២.២.ក្ខា1បណ្តុ ះបណ្ត លង្គោ+ថ្នា ក់រាជធានីង្គោ�ត្ត

អកចូល10ួ៖

0ស្ត្រន្តីង្គោលខាធិក្ខា1ដាc ន

0ស្ត្រន្តី�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�

អកពាក់ព័ន្ធង្គោផ�ងង្គោទ2ត

អកបណ្តុ ះបណ្តា្ត ល៖គ្រ�ូបង្គោ	
 លថ្នា ក់រាជធានីង្គោ�ត្ត

ង្គោ*លបំណងវ�
៖ផ្តល់�0ត្ថភាពដល់អកចូល10ួអាច៖

ប1យិាយអំពីនីតិវធិីអត្ត�ញ្ញាE ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ង្គោគ្របីគ្របា�់IDPoor App

អនុវត្តក្ខា1បណ្តុ ះបណ្តា្ត លបន្តដល់អកអនុវត្ត

២. កា�បណ្តុ ះបណ្តា្ត ល (១)



 

ង្គោតីគ្រតូវង្គោធ្វីយ៉ាងដូចង្គោ0្តចង្គោទីបអាចខែចក1ខំែលក
ចំង្គោណះជំនាញអំពីក្ខា1ង្គោគ្របីគ្របា�់ង្គោអប(IDPOOR APP)?

២.៣.ក្ខា1បណ្តុ ះបណ្តា្ត លង្គោ+ថ្នា ក់គ្រកុងគ្រ�ុក�ណ្ឌ 

អកចូល10ួ៖

អភិបាលគ្រកុងគ្រ�ុក�ណ្ឌ 

នាយក1ដcបាលគ្រកុងគ្រ�ុក�ណ្ឌ 

0ស្ត្រន្តីក្ខា1យិាល័យខែផនក្ខា1*គំ្រទឃុំ�	A ត់

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	A ត់

ង្គោ0ឃុំង្គោv�	A ត់

តំណ្តាងអង
ក្ខា1ពាក់ព័ន្ធ

អកបណ្តុ ះបណ្តា្ត ល៖0ស្ត្រន្តី�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�

(ង្គោដាយមានក្ខា1*គំ្រទពី0ស្ត្រន្តីង្គោលខាធិក្ខា1ដាc ន)

ង្គោ*លបំណងវ�
៖ផ្តល់�0ត្ថភាពដល់អកចូល10ួអាច៖

ប1យិាយអំពីនីតិវធីិអត្ត�ញ្ញាE ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ង្គោគ្របគី្របា�់IDPoor App

អនុវត្តនីតិវធីិអត្ត�ញ្ញាE ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកង្គោ+ថ្នា ក់

ឃុំ�	A ត់

9

២. កា�បណ្តុ ះបណ្តា្ត ល (២)
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គ្រកុ0ក្ខា1	1ថ្នា ក់ជាតិថ្ងៃននាយកដាc នអត្ត�ញ្ញាE ណក0្មគ្រ�ួសា1

គ្រកីគ្រកថ្ងៃនអ�
នាយកដាc នខែផនក្ខា1គ្រក�ួងខែផនក្ខា1ង្គោ12បចំ

ឯកសា1ខែណនាងំ្គោអឡចិគ្រតូនិកខែដលជា0ុ�	10ួយកុងIDPoor 

Appង្គោដី0្បជីាជំនួយសា្ម 1តីដល់អកអនុវត្តខែ�្វងយល់បខែន្ថ0។

៣. ក�្មវធីិសិក្សាមេអឡិច�តូនិច



�គ្រមាប់ព័ត៌មានបខែន្ថ0�ូ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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