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ដល់គ្រ�ូបង្គោ	
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អគ្គនាយកដ្ឋា� នផែ�នកា�
នាយកដ្ឋា� នអត្តសញ្ញា� ណក�្មគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក

គ្រកសួងផែ�នកា�



ង្គោ*លបំណង

ង្គោ+ចុងបញ្ច ប់ថ្ងៃនង្គោ0ង្គោ12នង្គោនះ�ិក្ខា6 ក្ខា0នឹងអាច៖

ប1យិាយនិងអនុវត្តកិច្ចដំង្គោណី1ក្ខា1ផ្តល់បណ្ណ�0ធ0៌

ប1យិាយនិងអនុវត្តដំង្គោណី1ក្ខា1ង្គោធBីបច្ចុប្បនក0្មទិនន័យគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

អនុវត្តក្ខា1បណ្តុ ះបណ្តា្ត លបន្តង្គោ+ថ្នា ក់រាជធានីង្គោ�ត្តគ្រកុងគ្រ�ុក�ណ្ឌ

�1ុប1យ:ង្គោJល ២៤០នាទី

�ម្ភាN 1:ចាបំាច់ LCDគ្រកដា�ផ្ទាS ងំធំហBតឺ�្កុត�្លឹ0សា1ង្គោ0ង្គោ12ន�ង្គោង6ប

វធីិសាស្ត្រ�្ត បំផុ��ំនិតខែចកគ្រកុ0Jិភាក្សានិងប	[ ញលទ្ធផលនិងJន្យល់�្លឹ0សា1ង្គោ0ង្គោ12ន

មេ�មេ��នទី៣៖ កា�អនុវត្តន៍នីតិវធីិ



១.ង្គោ�ចក្តី�ង្គោង6បថ្ងៃននីតិវធិីអត្ត�ញ្ញាb ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

២.ក្ខា1កំណត់អត្ត�ញ្ញាb ណគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក(ដំង្គោណី1ក្ខា1ផ្តល់បណ្ណ�0ធ0៌)

៣.ក្ខា1ង្គោធBីបច្ចុប្បនក0្មទិនន័យគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

៣.១.ដំង្គោណី1ក្ខា1ដកបណ្ណ�0ធ0៌ម្ភាន�ុJលភាJ

៣.២.ដំង្គោណី1ក្ខា1ខែក�គ្រ0ួលJ័ត៌ម្ភានគ្រ�ួសា1
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១. មេសចក្តីសមេង*បនៃននីតិវធីិស្តីពី អត្តសញ្ញា� ណក�្មគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក

ក្ខា1កំណត់អត្ត�ញ្ញាb ណគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

១

២

៣

៤

៥

ក្ខា1ដាក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យង្គោ��ុីំ�ម្ភាN �ន៍

ក្ខា1Jិនិត្យពាក្យង្គោ��ុីំ�ម្ភាN �ន៍និង�ង្គោគ្រ0ច

ក្ខា1ចុះ�ម្ភាN �ន៍គ្រ�ួសា1
ង្គោដាយង្គោគ្របីឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត

ក្ខា1Jិនិត្យលទ្ធផល�ម្ភាN �ន៍
និងអនុ0័តចណំ្តាត់ថ្នា ក់គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ក្ខា1ផលិតក្ខា1ង្គោបាះJុ0្ពនិង
ក្ខា1ផ្តល់បណ្ណ�0ធ0៌

�ម្ភាN �ន៍ 0ិន�ម្ភាN �ន៍

គ្រកកគ្រ0ិត១ គ្រកកគ្រ0ិត២ ង្គោផnង

ដំង្គោណី1ក្ខា1ផ្តល់បណ្ណ�0ធ0៌

  
  
 

ក្ខា1ង្គោធBីបច្ចុប្បនក0្មទិនន័យគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ក្ខា1ដាក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យង្គោ��ំុីដកគ្រ�ួសា1

ក្ខា1Jិនិត្យពាក្យង្គោ��ំុីដកគ្រ�ួសា1និង�ង្គោគ្រ0ច

ក្ខា1ចុះ�ម្ភាN �ន៍គ្រ�ួសា1
ង្គោដាយង្គោគ្របីឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត

ក្ខា1Jិនិត្យលទ្ធផល�ម្ភាN �ន៍វាយតថ្ងៃ0្លង្គោpងីវញិ
និងអនុ0័តចំណ្តាត់ថ្នា កគ់្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកង្គោpងីវញិ

វាយតថ្ងៃ0្លង្គោpងីវញិ ដកគ្រ�ួសា1គ្រចានង្គោចាល

ខែគ្របគ្របួលកគ្រ0ិតគ្រកីគ្រក
ឬJ័ត៌ម្ភានង្គោ0គ្រ�ួសា1 ង្គោផnង

កគ្រ0ិតគ្រកីគ្រក
ដខែដល

ដំង្គោណី1ក្ខា1ដកបណ្ណ�0ធ0៌ម្ភាន�ុJលភាJ
ក្ខា1ដាក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យង្គោ��ុីំ
ខែក�គ្រ0ួលJ័តម៌្ភានគ្រ�ួសា1

ក្ខា1Jិនិត្យពាក្យង្គោ��ំុីខែក�គ្រ0ួលនិង�ង្គោគ្រ0ច

ក្ខា1ផ្តល់បណ្ណ
�0ធ0៌$្មី

ខែក�គ្រ0ួល 0ិន
ខែក�គ្រ0ួលខែគ្របគ្របួល

J័ត៌ម្ភានង្គោ0គ្រ�ួសា1

បន្ត1ក្សាបណ្ណ
�0ធ0៌ចា�់

0ិនខែគ្របគ្របួល
J័តម៌្ភានង្គោ0គ្រ�ួសា1

ដំង្គោណី1ក្ខា1ខែក�គ្រ0ួលJ័ត៌ម្ភានគ្រ�ួសា1

ក្ខា1ផ្តល់បណ្ណ
�0ធ0៌$្មី

បន្ត1ក្សាបណ្ណ
�0ធ0៌ចា�់

ដកបណ្ណ
�0ធ0៌



ង្គោតីនិយ0ន័យគ្រ�ួសា1កុងភូ0ិ�គ្រម្ភាប់អត្ត�ញ្ញាb ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក
ម្ភានន័យយាt ងដូចង្គោ0្តច?
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១. មេសចក្តីសមេង*បនៃននីតិវធីិស្តីពី អត្តសញ្ញា� ណក�្មគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក

និយ0ន័យគ្រ�ួសា1កុងភូ0ិ�គ្រម្ភាប់កំណត់អត្ត�ញ្ញាb ណគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក៖

0នុ�nខែដលហូប(ញុ៉ា)ំបាយឆ្នា ងំខែត0ួយឬចំណ្តាយង្គោល0ី[ូបអាហា110ួជា0ួយ*

គ្រ�ួសា1អាចរាប់បញ្ចូ លទាងំបុ�
ល(ង្គោ+លីវង្គោពាះម្ភាt យង្គោ0ម្ភាt យ)ទាងំគ្រកុ00នុ�nខែដល1�់ង្គោ+ជា0ួយ* ចាប់Jី២នាក់ង្គោpងីង្គោz

(អាចជាសាច់ញ៉ាតិឬ0ិនខែ0នជាសាច់ញ៉ាតិ)

អាចរាប់ថ្នាជា�ម្ភាជិកគ្រ�ួសា1បានលុះគ្រ{ខែត1�់ង្គោ+ជាគ្របចាកំុងគ្រ�ួសា1ឬង្គោទីបខែតអវត្តម្ភានJីគ្រ�ួសា1តិចជាង៦ខែ�

ង្គោ0ភូ0ិទទួលសា
 ល់ថ្នាជាគ្រ�ួសា1គ្របជាJល1ដ្ឋកុងភូ0ិ។
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ក្ខា1ង្គោ12បចំកិច្ចគ្របជុំភូ0ិ
0ស្ត្រន្តី�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�គ្រតូវជួយង្គោ0ភូ0ិកុងក្ខា1ង្គោ12បចំកិច្ច

គ្របជុំជា0ួយអកភូ0ិង្គោដី0្បផីnJBផ្សាយនិងង្គោ�21�1ក្ខា1ចូល10ួJី
គ្របជាJល1ដ្ឋ

ម្ភាន1ង្គោប2បវា1ៈដូចខាងង្គោគ្រក្ខា0៖

ប	[ ញJីង្គោ*លបំណងថ្ងៃនក្ខា1កំណត់អត្ត�ញ្ញាb ណគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ផnJBផ្សាយដំង្គោណី1ក្ខា1៖
o ក្ខា1ដាក់ពាក្យង្គោ�ី�ំុ�ម្ភាN �ន៍
o ក្ខា1ដាក់ពាក្យង្គោ�ី�ំុខែក�គ្រ0ួលJ័ត៌ម្ភានគ្រ�ួសា1
o ក្ខា1ដាក់ពាក្យង្គោ�ី�ំុដកគ្រ�ួសា1ង្គោចញJីបញ្ជ ីគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក
o ក្ខា1ផ្តល់0តិជំទា�់និង�ំណូ0J1...

ក្ខា1Jិនិត្យនិងជួយចងគ្រកងបញ្ជ ីគ្រ�ួសា1កុងភូ0ិ�គ្រម្ភាប់

អត្ត�ញ្ញាb ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ក្ខា1Jិនិត្យបញ្ជ ីគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក(គ្រ�ួសាខែដលក្ខាន់បណ្ណ�0ធ0៌

ម្ភាន�ុJលភាJ)ង្គោដី0្បផី្តល់ឱក្ខា�ឱុ្យគ្របជាJល1ដ្ឋផ្តល់0តិ
ជំទា�់និង�ំណូ0J1

១. មេសចក្តីសមេង*បនៃននីតិវធីិស្តីពី អត្តសញ្ញា� ណក�្មគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក
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ក.ក្ខា1Jិនិត្យនិងចងគ្រកងង្គោធBីបច្ចុប្បនក0្មបញ្ជ ីគ្រ�ួសា1កុងភូ0ិ�គ្រម្ភាប់

កំណត់អត្ត�ញ្ញាb ណគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក៖

គ្រក�ួងខែផនក្ខា1នឹងផលិតង្គោបាះJុ0្ពបញ្ជ ីគ្រ�ួសា1កុងភូ0ិ�គ្រម្ភាប់

អត្ត�ញ្ញាb ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក1ចួបញ្ជូ នង្គោzង្គោលខាធិក្ខា1ដា្ឋ ន

ង្គោលខាធិក្ខា1ដា្ឋ នរាជធានីង្គោ�ត្តគ្រតូវផ្តល់បញ្ជ ីគ្រ�ួសា1កុងភូ0ិ�គ្រម្ភាប់

អត្ត�ញ្ញាb ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកខែដលទទួលបានJីថ្នា ក់ជាតិ

ង្គោzដល់ង្គោ0ភូ0ិ

១. មេសចក្តីសមេង*បនៃននីតិវធីិស្តីពី អត្តសញ្ញា� ណក�្មគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក

បញ្ជ ីគ្រ�ួសា1កុងភូ0ិ�គ្រម្ភាប់អត្ត�ញ្ញាb ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ម្ភានJ័ត៌ម្ភានដូចខាងង្គោគ្រក្ខា0៖

ង្គោ�្ម ះនិងង្គោល�កូដ�ម្ភា
 ល់ភូ0ិសាស្ត្រ�្ត

សា� នភាJ(កំJុងង្គោគ្របី/0ិនង្គោគ្របី)

ង្គោល�កូដ�ម្ភា
 ល់គ្រ�ួសា1(0ិនអាចផ្ទា្ល �់ប្តូ1ឬជំន�ួគ្រ�ួសា1

ដថ្ងៃទបានង្គោpយី)

ង្គោ*ត្តនា0និងនា01ប�់ង្គោ0គ្រ�ួសា1

ង្គោភទ1ប�់ង្គោ0គ្រ�ួសា1

ង្គោ*ត្តនា0និងនា01ប�់ប្តីឬគ្របJន្ធ1ប�់ង្គោ0គ្រ�ួសា1

ចំនួន�ម្ភាជិកគ្រ�ួសា1ជាបុ1�/ជាស្ត្រ�្តី
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ង្គោ0ភូ0ិគ្រតូវJិនិត្យនិងង្គោធBីបច្ចុប្បនក0្មបញ្ជ ីគ្រ�ួសា1កុងភូ0ិ�គ្រម្ភាប់

អត្ត�ញ្ញាb ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកដូចខាងង្គោគ្រក្ខា0៖

Jិនិត្យង្គោ0លីអក6រាវ1ុិទ្ធនិងJ័ត៌ម្ភានពាក់J័ន្ធនឹងគ្រ�ួសា1និង

ង្គោធBីក្ខា1ខែកតគ្រ0ូវ(ង្គោបីម្ភាន)

ក1ណីម្ភានបខែន�0គ្រ�ួសា1$្មី

គ្រតូវចុះង្គោល�កូដ$្មី(0ិនអាចយកង្គោល�កូដគ្រ�ួសា1ខែដល

ម្ភាន1ចួង្គោហយី0កជំនួ�ជាដាច់ខាត)

កត់គ្រ{សា� នភាJគ្រ�ួសា1ថ្នាកំJុងង្គោគ្របី

១. មេសចក្តីសមេង*បនៃននីតិវធីិស្តីពី អត្តសញ្ញា� ណក�្មគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក

ក1ណីខែដលម្ភានគ្រ�ួសា1ផ្ទា្ល �់ង្គោចញឬដកង្គោចញ

គ្រតូវឆូតបនាS ត់ង្គោនះង្គោចាល

កត់គ្រ{សា� នភាJគ្រ�ួសា1ថ្នា0ិនង្គោគ្របី
បញ្ញា្ជ ក់0ូលង្គោហតុកុងកំណត់�ំ*ល់(ឧទាហ1ណ៍

ផ្ទា្ល �់ប្តូ1ទីលំង្គោ+ឬក្ខាត់ង្គោzភូ0ិង្គោផnង...។ល។)



999

�.បនាS ប់JីJិនិត្យនិងង្គោធBីបច្ចុប្បនក0្មបញ្ជ ីគ្រ�ួសា1កុងភូ0ិ�គ្រម្ភាប់

អត្ត�ញ្ញាb ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក1ចួង្គោ0ភូ0ិគ្រតូវ៖

ង្គោផ�ី0កគ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់ង្គោដី0្បងី្គោធBីបច្ចុប្បនក0្មបញ្ជ ីង្គោនះ

ង្គោលីឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត(Tablet)ឬ

ង្គោផ�ី0កង្គោលខាធិក្ខា1ដា្ឋ ន({01យៈគ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់)

ង្គោដី0្បងី្គោធBបីច្ចុប្បនក0្មបញ្ជ ីង្គោនះង្គោលគី្របJ័ន្ធ0ូលដា្ឋ នទិនន័យ

ថ្នា ក់ជាតិ

១. មេសចក្តីសមេង*បនៃននីតិវធីិស្តីពី អត្តសញ្ញា� ណក�្មគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក

ក1ណីម្ភានគ្រ�ួសា1បំខែបក$្មីឬម្ភានគ្រ�ួសា1$្មីង្គោទីបខែតផ្ទា្ល �់ចូល

0ក1�់ង្គោ+ឬគ្រ�ួសា1ផ្ទា្ល �់ទីលំង្គោ+ង្គោចញឬគ្រ�ួសា1ម្ភាន

�ម្ភាជិកសា្ល ប់អ�់គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវង្គោធBីបច្ចុប្បនក0្ម

បញ្ជ ីគ្រ�ួសា1កុងភូ0ិដូចក្ខា1ខែណនាខំាងង្គោល។ី
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២.១. កា�កំណត់អត្តសញ្ញា� ណគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក ឬដំមេណ5 �កា��្តល់បណ្ណស�ធ�៌ (១)

១

២

៣

៤  

៥        

ក្ខា1ដាក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យង្គោ�ី�ំុ�ម្ភាN �ន៍

ក្ខា1Jិនិត្យពាក្យង្គោ�ី�ុំ�ម្ភាN �ន៍និង�ង្គោគ្រ0ច

ក្ខា1ចុះ�ម្ភាN �ន៍គ្រ�ួសា1ង្គោដាយង្គោគ្របីឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត

ក្ខា1Jិនិត្យលទ្ធផល�ម្ភាN �ន៍និងអនុ0័តចណំ្តាត់ថ្នា ក់
គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ក្ខា1ផលិតក្ខា1ង្គោបាះJុ0្ពនិងក្ខា1ផ្តល់បណ្ណ�0ធ0៌

�ម្ភាN �ន៍ 0ិន�ម្ភាN �ន៍

គ្រកកគ្រ0ិត១ គ្រកកគ្រ0ិត២ ង្គោផnង 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ង្គោតីអកណ្តា�្លះម្ភាន�ិទ្ធិចូល10ួ
កុងដំង្គោណី1ក្ខា1ផ្តល់បណ្ណ�0ធ0៌?

អកពាក់J័ន្ធដូចខាងង្គោគ្រក្ខា0ម្ភាន�ិទ្ធចូល10ួកុងដំង្គោណី1ក្ខា1ផ្តល់ង្គោ�វា
អត្ត�ញ្ញាb ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក៖

1ដ្ឋបាលគ្រកុងគ្រ�ុក�ណ្ឌ
អាជា� ធ10ូលដា្ឋ ន(1ដ្ឋបាលឃុំ�	្ក ត់�ណៈកម្ភា្ម ធិក្ខា1នានា
ថ្នា ក់ដឹកនាភូំ0ិ)
នាយកសាលាគ្រ�ូបង្គោគ្រង2ន
គ្របធាន/អនុគ្របធាន0ណ្ឌ ល�ុ�ភាJបុ�
លិក�ុខាភិបាល
ន�1បាលបtុ�្ដិ៍1ដ្ឋបាលឃុ/ំ�	្ក ត់
គ្រកុ0ក្ខា1	1ពាក់J័ន្ធនឹងកិច្ចក្ខា1�ង
0(គ្រកុ0ក្ខា1	1*ពំា1�ង
0
គ្រក�ួង/0នSី1�ង
0កិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិ�0្បទានិង
គ្រក�ួង/0នSី1ពាក់J័ន្ធនានា...)
តំណ្តាងអង
ក្ខា10ិនខែ0ន1ដា្ឋ ភិបាល�ង
0�ុីវលិអកដឹកនាសំា�នា
និងតំណ្តាង�ហ�0ន៍(អក�គ្រ0ប�គ្រ0ួល�ណង្គោនយ្យភាJ�ហ�0ន)៍
ខែដលង្គោធBីក្ខា1កុងឃុំ�	្ក ត់។ល។
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១.ក្ខា1ដាក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យង្គោ�ី�ំុ�ម្ភាN �ន៍

គ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវង្គោលីកទឹកចិត្តដល់គ្រ�ួសា1សា0ុីខែដល

�ិតថ្នាគ្រកីគ្រក0កដាក់ពាក្យង្គោ�ី�ំុ�ម្ភាN �ន៍ជាលាយលក6អកnឬ

ង្គោដាយផ្ទាS ល់ម្ភាត់0កគ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់

ក្ខា1ដាក់ពាក្យង្គោ�ី�ុំជាលាយលក6អកnម្ភាន0ង្គោធ�បាយ

ដូចខាងង្គោគ្រក្ខា0៖

ង្គោគ្របីទគ្រ0ង់ខែបបបទទី២.១៖ពាក្យង្គោ�ី�ុំ�ម្ភាN �ន៍(អាច

1កបានង្គោ+{0សាលាឃុំ�	្ក ត់)ឬ

ង្គោគ្របីទគ្រ0ង់ង្គោអpចិគ្រតូនិក/ឌីជី$ល(អាច1កបានង្គោ+

ង្គោលីPublic IDPoor App ឬង្គោ�ហទំJ័1

https://idpoor.gov.kh)

២.១. កា�កំណត់អត្តសញ្ញា� ណគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក ឬដំមេណ5 �កា��្តល់បណ្ណស�ធ�៌ (២)

គ្រ�ួសា1ខែដល�ិតថ្នា�្លួន��ិតកុងសា� នភាJគ្រកីគ្រកអាចដាក់ពាក្យ

ង្គោ�ី�ុំ�ម្ភាN �នង៍្គោដាយ�្លួនឯងផ្ទាS ល់ឬអាចង្គោ�ី�ំុអកពាក់J័ន្ធ

ជួយបំង្គោJញពាក្យង្គោ�ី�ុំ�ម្ភាN �ន៍ឱ្យ�្លួនបាន

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវទទួលរាល់ពាក្យង្គោ�ី�ុំ�ម្ភាN �ន៍1ចួ

បញ្ចូ លJ័ត៌ម្ភានខែដលម្ភានង្គោ+កុងពាក្យង្គោ�ី�ុំទាងំង្គោនាះង្គោzកុង

ឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត(Tablet)

គ្របJ័ន្ធ0ូលដា្ឋ នទិនន័យនឹងផ្តល់J័តម៌្ភានអំJីគ្រ�ួសា1ក្ខាន់

បណ្ណ�0ធ0៌ជិតផុត�ុJលភាJង្គោzឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត។

Form2_1-RFI.docx
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២.ក្ខា1ដាក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យង្គោ�ី�ំុ�ម្ភាN �ន៍(១)

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវង្គោបីកបញ្ជ ីគ្រ�ួសា1ង្គោ��ុីំ

�ម្ភាN �ន៍ខែដលម្ភានង្គោ+កុងឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវគ្របជំុJិភាក្សានិង�ង្គោគ្រ0ច

�ម្ភាN �ន៍ឬ0ិន�ម្ភាN �ន៍៖

គ្រតូវ�ូ�ធីកកុងគ្របអប់�ម្ភាN �ន៍(ក1ណីខែដល

បាន�ង្គោគ្រ0ច�ម្ភាN �ន៍)ឬ

គ្រតូវ�ូ�ធីកកុងគ្របអប់0ិន�ម្ភាN �ន៍និងបញ្ញា្ជ ក់

0ូលង្គោហតុឱ្យបានច្បា�់លា�់

២.១. កា�កំណត់អត្តសញ្ញា� ណគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក ឬដំមេណ5 �កា��្តល់បណ្ណស�ធ�៌ (៣)

លទ្ធផលថ្ងៃនក្ខា1�ង្គោគ្រ0ចង្គោនះគ្រតូវកត់គ្រ{បញ្ចូ លង្គោzកុង

ឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លតនិង

ទគ្រ0ង់ខែបបបទទី៣.១៖1បាយក្ខា1ណ៍�្តីJីក្ខា1�ង្គោគ្រ0ច

ង្គោលពីាក្យង្គោ��ុីំ�ម្ភាN �ន៍

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវបិទផ្សាយទគ្រ0ង់ខែបបបទទី៣.១៖

1បាយក្ខា1ណ៍�្តីJីក្ខា1�ង្គោគ្រ0ចង្គោលពីាក្យង្គោ�ី�ុំ�ម្ភាN �ន៍ង្គោ+

ង្គោលកី្ខា្ត 1J័ត៌ម្ភានឃុំ�	្ក ត់។

./Form3_1-Report%20on%20Decision%20to%20RFI.docx
./Form3_1-Report%20on%20Decision%20to%20RFI.docx
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២.ក្ខា1ដាក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យង្គោ�ី�ុំ�ម្ភាN �ន៍(២)

២.១. កា�កំណត់អត្តសញ្ញា� ណគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក ឬដំមេណ5 �កា��្តល់បណ្ណស�ធ�៌ (៤)

ង្គោតីគ្រ�ួសា1កុងភូ0ិ
គ្រតូវម្ភានលក6ណៈវនិិច្ឆ័យ
យាt ងដូចង្គោ0្តច�្លះង្គោទីប
គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់
�ង្គោគ្រ0ច�ម្ភាN �ន៍?

ង្គោទីបបង្គោង្កីត$្មីឬខែលងលះ* ង្គោចញJីគ្រ�ួសា1ខែដលម្ភានបណ្ណ
�0ធ0៌ម្ភាន�ុJលភាJម្ភាន�ម្ភាជិកផSុកង្គោ0ង្គោរា�ង្គោអដ�៍
ជនម្ភានJិក្ខា1ភាJស្ត្រ�្តីជាង្គោ0គ្រ�ួសា1ចា�់ជរា
ជនជាតិង្គោដី0ភា�តិចនិងគ្រ�ួសា1ចល័ត*្ម នទីលំង្គោ+។ល។

លក6ណៈវនិិច្ឆ័យ�ង្គោគ្រ0ច�ម្ភាN �ន៍គ្រ�ួសា1៖
ម្ភានបណ្ណ�0ធ0៌ជិតផុត�ុJលភាJនិង��ិតកុង
សា� នភាJជីវភាJលំបាក
ម្ភានជីវភាJលំបាកនិងគ្រតូវចំណ្តាយ�្ព�់ង្គោលី�ុ�ភាJ
(ជំងឺធ%ន់ធ%1ជំងឺរុាថំ្ងៃ1 t�ម្ភាជិកគ្រ�ួសា11ងង្គោគ្រ*ះថ្នា ក់ឬ
ធា្ល ក់�្លួនJិក្ខា1)
ម្ភាន�ម្ភាជិកជាបង្គោ	
 ល1កគ្របាក់ចំណូល�គ្រម្ភាប់គ្រ�ួសា1
បានបាត់បង់ជីវតិ
ម្ភាន�ម្ភាជិកបាត់បង់ក្ខា1	1ឬ�ក0្មភាJ1កចំណូលឬ
គ្របឈ0នឹង
ក្ខា1$យចុះគ្របាក់ចំណូល
1ងង្គោគ្រ*ះង្គោដាយជំងឺរាតត្បាតឬ0ហន្ដរាយង្គោផnងៗ(ង្គោគ្រ*ះ
រាងំ�%ួតង្គោគ្រ*ះទឹកជំនន់�្យលJ់្ុយះ។ល។)

ង្គោតីលក6ណៈវនិិច្ឆ័យគ្រ�ួសា1
យាt ងដូចង្គោ0្តច�្លះបានជា
គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់
�ង្គោគ្រ0ច0ិន�ម្ភាN �ន៍?

លក6ណៈវនិិច្ឆ័យ�ង្គោគ្រ0ច0ិន�ម្ភាN �ន៍គ្រ�ួសា1៖
ម្ភានង្គោ�ហដា្ឋ នឬទីលងំ្គោ+�010្យផSះខែលBងផSះ$្ម។ល។
ម្ភានគ្រទJ្យ�0្បត្តិខែដលអាចង្គោ0ីលង្គោឃញីង្គោដាយខែភកផ្ទាS ល់ដូចជា៖
ម្ភាន1$យន្តគ្រ�ប់គ្របង្គោភទម្ភាt �ុីនង្គោបាកគ្រ�ូវម្ភាt �ីុនកិនគ្រ�ូវ
ម្ភាt �ុីនបញ្ចូ លអា�ុយង្គោ*យន្ត។ល។
ម្ភានគ្របាក់ចំណូលគ្របង្គោ�ី1ង្គោpងីJី�ក0្មភាJក្ខា1	1អាជីវក0្ម
និងង្គោ�ដ្ឋកិច្ចគ្រ�ួសា1
ម្ភានសា� នភាJជីវភាJគ្របង្គោ�ី1ង្គោpងីJីក្ខា1លក់អចលនគ្រទJ្យ
ឬជំនួយJីសាច់ញ៉ាតិ
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៣.ក្ខា1�ម្ភាN �ន៍គ្រ�ួសា1(១)

២.១. កា�កំណត់អត្តសញ្ញា� ណគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក ឬដំមេណ5 �កា��្តល់បណ្ណស�ធ�៌ (៥)

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវ�ម្ភាN �ន៍គ្រ�ួសា1ឱ្យបាន1ចួរាល់0ុន
កិច្ចគ្របជុំគ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក តJ់ិនិត្យនិងអនុ0័តង្គោលីលទ្ធផល
�ម្ភាN �ន៍។

0ុន�ម្ភាN �ន៍

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវជូនដំណឹងដល់ង្គោ0ភូ0ិឬអនុភូ0ិ

អំJីក្ខាលប1ងិ្គោច្ឆទង្គោJលង្គោវលានិងគ្រ�ួសា1ខែដលគ្រតូវ�ម្ភាN �ន៍

ង្គោ0ភូ0ិឬអនុភូ0ិគ្រតូវជូនដំណឹងដល់គ្រ�ួសា1ខែដលគ្រតូវ

�ម្ភាN �ន៍និង�គ្រ0ប�គ្រ0ួលដំង្គោណី1ក្ខា1�ម្ភាN �ន៍ជា0ួយ

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់។

១-ង្គោតី�ួ1ម្ភាន�ម្ភាN �ន៍Jិង្គោ��ខែដ1ឬង្គោទ?


២-ង្គោតីគ្រតូវង្គោធBីយាt ងដូចង្គោ0្តច�្លះ?

ក្ខា1�ម្ភាN �នJ៍ិង្គោ��៖

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវជួយបំង្គោJញពាក្យង្គោ�ី�ុំ�ម្ភាN �ន៍

និង�ម្ភាN �ន៍គ្រ�ួសា1ដូចខាងង្គោគ្រក្ខា0៖

ក1ណីអក�ម្ភាN �ន៍1កង្គោឃញីគ្រ�ួសា1ង្គោផnងង្គោទ2តខែដលម្ភានជីវភាJ

គ្របហាក់គ្របខែហលនឹងគ្រ�ួសា1ខែដលកJុំងខែត�ម្ភាN �ន៍

ចងំ្គោពាះគ្រ�ួសា1ខែដលម្ភានសា� នភាJជីវភាJលំបាកឬគ្រកុ0ជន	យ

1ងង្គោគ្រ*ះខែដលគ្រតូវក្ខា1*ពំា1Jិង្គោ��ឬគ្រតូវ�ង្គោស្ត្រ	
 ះបនាS ន់

គ្រ�ួសា1សា� ប័នខែដលគ្រតូវខែ�Bង1កង្គោ�វា�ង
0

គ្រ�ួសា1ចល័តកុងខែដន�0ត�កិច្ចឃុំ�	្ក ត់
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៣.ក្ខា1�ម្ភាN �ន៍គ្រ�ួសា1(២)

២.១. កា�កំណត់អត្តសញ្ញា� ណគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក ឬដំមេណ5 �កា��្តល់បណ្ណស�ធ�៌ (៥)

ដំង្គោណី1ក្ខា1�ម្ភាN �ន៍
គ្រតូវចុះ�ម្ភាN �ន៍ដល់ទីលងំ្គោ+1ប�់គ្រ�ួសា1
គ្រតូវង្គោធBីង្គោpងីជា0ួយង្គោ0គ្រ�ួសា1ឬប្ដីគ្របJន្ធ1ប�់ង្គោ0គ្រ�ួសា1ឬ
�ម្ភាជិកង្គោJញវយ័ណ្តាម្ភា ក់អាយុចាប់Jី១៨ឆ្នា ំ
គ្រតូវគ្រប0ូលJ័ត៌ម្ភានល0្អិត1ប�់�ម្ភាជិកគ្រ�ួសា1ទាងំអ�់

ង្គោJល�ម្ភាN �ន៍ចប់
អក�ម្ភាN �នគ៍្រតូវJិនិត្យJ័តម៌្ភានល0្អិត1ប�់�ម្ភាជិកគ្រ�ួសា1
ទាងំអ�់ង្គោpងីវញិ។

ក្ខា1គ្រប0ូលJ័ត៌ម្ភានJិក្ខា1ភាJ1ប�់�ម្ភាជិកគ្រ�ួសា1
ក1ណី�ម្ភាជិកម្ភានបណ្ណ�ំ*ល់ជនម្ភានJិក្ខា1ភាJ
អក�ម្ភាN �ន៍គ្រតូវ$តង្គោ�្កនបណ្ណង្គោដី0្បគី្រប0ូលJ័ត៌ម្ភានJិក្ខា1ភាJ
ក1ណី�ម្ភាជិក0ិនទាន់ម្ភានបណ្ណ�ំ*ល់ជនម្ភានJិក្ខា1ភាJ
អក�ម្ភាN �ន៍គ្រតូវ៖

1លំងក្ខា1គ្រប0ូលJ័ត៌ម្ភានJិក្ខា1ភាJនិងបន្ត�ម្ភាN �ន៍1ហូតចប់
បនាS ប់0កគ្រតូវជូនដំណឹងង្គោzគ្រកុ0ក្ខា1	1កំណត់
អត្ត�ញ្ញាb ណជនម្ភានJិក្ខា1ភាJឃុំ�	្ក តង់្គោដី0្ប0ីក�ម្ភាN �ន៍
កំណត់អត្ត�ញ្ញាb ណJិក្ខា1ភាJ1ប�់�ម្ភាជិកង្គោនាះ
ង្គោ+ង្គោJល�ម្ភាជិកង្គោនាះម្ភានJ័ត៌ម្ភានJិក្ខា1ភាJគ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ
�	្ក ត់គ្រតូវបំង្គោJញបខែន�0J័ត៌ម្ភានJិក្ខា1ភាJខែដលបាន1លំង
កន្លង0ក
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៤.ក្ខា1Jិនិត្យនិងអនុ0័តចំណ្តាតថ់្នា ក់គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក(២)
0ុនកិច្ចគ្របជុំ
គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវង្គោគ្រត20នូវ៖

ទគ្រ0ង់ខែបបបទទី២.១៖ពាក្យង្គោ�ី�ុំ�ម្ភាN �ន៍
ទគ្រ0ង់ខែបបបទទី៣.១៖1បាយក្ខា1ណ៍�្តីJីក្ខា1�ង្គោគ្រ0ចង្គោលីពាក្យ
ង្គោ�ី�ំុ�ម្ភាN �ន៍
ចំនួនគ្រ�ួសា1ខែដលបាន�ម្ភាN �ន៍
ឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត(Tablet)

ង្គោគ្រក្ខាយកិច្ចគ្របជំុ
គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវបំង្គោJញទគ្រ0ង់ខែបបបទទី៤៖

1បាយក្ខា1ណ៍�្តីJីក្ខា1អនុ0័តចំណ្តាត់ថ្នា ក់គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក តគ់្រតូវ�ហក្ខា1ជា0ួយង្គោ0ភូ0ិង្គោដី0្បី
បិទផ្សាយទគ្រ0ង់ខែបបបទទី៤៖1បាយក្ខា1ណ៍�្តីJីក្ខា1អនុ0័ត
ចំណ្តាត់ថ្នា កគ់្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកង្គោ+ង្គោលីក្ខា្ត 1J័ត៌ម្ភានឃុំ�	្ក ត់
និងក្ខា្ត 1J័ត៌ម្ភានភូ0ិ។

២.១. កា�កំណត់អត្តសញ្ញា� ណគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក ឬដំមេណ5 �កា��្តល់បណ្ណស�ធ�៌ (៦)

ដំង្គោណី1ក្ខា1កិច្ចគ្របជុំជាសាធា1ណៈ
គ្របធានគ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់៖

ជាគ្របធានអង
គ្របជុំ
ង្គោបីកIDPoor App និងចូលង្គោzកុង0ុ�	1ជាគ្របធាន
គ្រកុ0គ្របឹក្សា

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់រាយក្ខា1ណ៍Jីលទ្ធផល�ម្ភាN �ន៍គ្រ�ួសា1
គ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវJិនិត្យលទ្ធផល�ម្ភាN �ន៍Jិភាក្សាផ្ទា្ល �់ប្តូ1
ចំណ្តាតថ់្នា ក់ង្គោដាយខែផ្អកង្គោលីសា� នភាJJិង្គោ��1ប�់គ្រ�ួសា1(ង្គោបីម្ភាន)

និងអនុ0័តចំណ្តាត់ថ្នា កគ់្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក
ក1ណីម្ភានក្ខា1ផ្ទា្ល �់ប្តូ1ចំណ្តាតថ់្នា កង់្គោដាយខែផ្អកង្គោលីសា� នភាJJិង្គោ��
1ប�់គ្រ�ួសា1គ្រតូវម្ភានក្ខា1ឯកភាJ*យាtងង្គោហាចណ្តា�់�ង្គោ0្លង២/៣។ទិនន័យខែដលម្ភានង្គោ+កុងឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លតនឹងបញ្ជូ នង្គោz

0ូលដា្ឋ នទិនន័យថ្នា ក់ជាតិង្គោដាយ�B័យគ្របវត្តិ។

./Form4-Report%20on%20Decision%20to%20PHH%20classification.docx
./Form4-Report%20on%20Decision%20to%20PHH%20classification.docx
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២.១. កា�កំណត់អត្តសញ្ញា� ណគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក ឬដំមេណ5 �កា��្តល់បណ្ណស�ធ�៌ (៧)

៤.ក្ខា1�ម្ភាN �ន៍គ្រ�ួសា1(១)

ង្គោតីអBី�្លះជាសា� នភាJJិង្គោ��1ប�់គ្រ�ួសា1
ខែដលគ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវង្គោធBីក្ខា1Jិចា1ណ្តា?

�្ចីបំណុលង្គោដី0្បយីក0កង្គោដាះគ្រសាយជីវភាJគ្របចាថំ្ងៃ$%
�ម្ភាជិកគ្រ�ួសា1ម្ភានជំងឺរុាថំ្ងៃ1 tអកផSុកង្គោ0ង្គោរា�ង្គោអដ�៍ជួបង្គោគ្រ*ះថ្នា ក់
ង្គោផnងៗ
ង្គោ0គ្រ�ួសា1ជាស្ត្រ�្តីង្គោ0ម្ភាt យឬង្គោពាះម្ភាt យចា�់ជរាជនម្ភានJិក្ខា1ភាJ
ជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះ...។
ជំនួយខែផកហ1ិញbវត�ុឬជំនួយ0ិនខែ0នហ1ិញbវត�ុJីគ្របភJង្គោផnងៗ
ចំណូលJីក្ខា1លក់ដីធ្លីឬគ្របាក់ចំង្គោណញJីក្ខា1លក់ទំនិញ

សា� នភាJJិង្គោ��1ប�់គ្រ�ួសា1ខែដលគ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់
គ្រតូវង្គោធBីក្ខា1Jិចា1ណ្តា

ក្ខា1បាត់បង់គ្រទJ្យ�0្បត្តិ(ឧទាហ1ណ៍៖ក្ខា1�ូចខាតដំណ្តាំ
ដាដុំះ�តBឈឬឺ	ប់
ង្គោចា1លួចគ្រទJ្យ�0្បត្តិលក់គ្រទJ្យ�0្បត្តិឬដីធ្លីង្គោដី0្បី
�ងបំណុលង្គោភ្លីងង្គោឆះផSះ...)
ជួបង្គោគ្រ*ះ0ហន្ដរាយធ0្មជាតិ(ទឹកជំនន់�្យល់J្ុយះ
រាងំ�%ួត…)ឬក្ខា1គ្រប0ូលផល0ិនបានល្អ
ក្ខា1បាត់បង់�ម្ភាជិកខែដល1កចំណូល�គ្រម្ភាប់គ្រ�ួសា1
ង្គោដាយ0ូលង្គោហតុង្គោផnងៗ
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២.១. កា�កំណត់អត្តសញ្ញា� ណគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក ឬដំមេណ5 �កា��្តល់បណ្ណស�ធ�៌ (៨)

៥.ក្ខា1ង្គោបាះJុ0្ពនិងផ្តល់បណ្ណ�0ធ0៌(១)

គ្របJ័ន្ធ0ូលដា្ឋ នទិនន័យនឹងផលិតបណ្ណ�0ធ0៌�គ្រម្ភាប់

ង្គោបាះJុ0្ពង្គោដី0្បខីែចកជូនដល់គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

បណ្ណ�0ធ0៌ម្ភាន�ុJលភាJ1យៈង្គោJល៣ឆ្នា �ំិតចាប់Jី
ក្ខាលប1ងិ្គោច្ឆទថ្ងៃនក្ខា1អនុ0័តចំណ្តាតថ់្នា ក់គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក1ប�់

គ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់ផុត1យៈង្គោJលង្គោនះបណ្ណ�0ធ0៌

0ិនម្ភាន�ុJលភាJ

ក1ណីគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកម្ភានសា� នភាJជីវភាJគ្របង្គោ�ី1គ្រកុ0គ្របឹក្សា

ឃុំ�	្ក តម់្ភាន�ិទ្ធដកគ្រ�ួសា1

ង្គោចញJីបញ្ជ ីគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកបណ្ណ�0ធ0៌0ិនម្ភាន�ុJលភាJ

(ផុត�ុJលភាJ)

ជនណ្តាកង៏្គោដាយ0ិនម្ភាន�ិទ្ធង្គោគ្របីគ្របា�់បណ្ណ�0ធ0៌0ិនម្ភាន

�ុJលភាJបានង្គោpយី។ក1ណី1កង្គោឃញីគ្រ�ួសា1ណ្តាក្ខាន់

បណ្ណ�0ធ0៌0ិនម្ភាន�ុJលភាJ0កទទួលង្គោ�វាង្គោ+ឃុំ

�	្ក ត់គ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវដកនិងង្គោធBីង្គោម្ភាឃភាJ

បណ្ណទាងំង្គោនាះ។

ចងំ្គោពាះក្ខា1កំណត់អត្ត�ញ្ញាb ណបុ�
លជាជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះ

គ្រក�ួងខែផនក្ខា1អាចផ្តល់ជូនដល់អកពាក់J័ន្ធជាអកង្គោបាះJុ0្ពនិងខែចក

ជូនដល់ជន	យ1ងង្គោគ្រ*ះទាងំង្គោនាះ។
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២.១. កា�កំណត់អត្តសញ្ញា� ណគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក ឬដំមេណ5 �កា��្តល់បណ្ណស�ធ�៌ (៩)

៥.ក្ខា1ង្គោបាះJុ0្ពនិងផ្តល់បណ្ណ�0ធ0៌(២)
ង្គោលខាធិក្ខា1ដា្ឋ ន

ទទួលបណ្ណ�0ធ0៌Jីគ្រក�ួងខែផនក្ខា1
ខែបងខែចកង្គោz0ស្ត្រន្តី�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�
អាចង្គោបាះJុ0្ពបណ្ណ�0ធ0៌

0ស្ត្រន្តី�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�
ទទួលបណ្ណ�0ធ0៌Jី0ស្ត្រន្តីង្គោលខាធិក្ខា1ដា្ឋ ន
ខែបងខែចកង្គោzគ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់
រាយក្ខា1ណ៍ង្គោz0ស្ត្រន្តីង្គោលខាធិក្ខា1ដា្ឋ ន
ក1ណីទទួលបណ្ណ�0ធ0៌0ិនគ្រ�ប់ចំនួនឬ
�ុ�J័ត៌ម្ភាន។

នាយកដា្ឋ នអត្ត�ញ្ញាb ណក0្មគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក
ង្គោបាះJុ0្ពបណ្ណ�0ធ0៌និងបញ្ជូ នង្គោzង្គោលខាធិក្ខា1ដា្ឋ ន
កសាង�0ត�ភាJខែផកគ្រ�ប់គ្រ�ងទិនន័យនិងផលិតបណ្ណ�0ធ0៌
ដល់0ស្ត្រន្តីង្គោលខាធិក្ខា1ដា្ឋ ន។

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់
ង្គោផS�ងផ្ទាSត់ចំនួនបណ្ណ�0ធ0៌ខែដលទទួលបានជា0ួយឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត
រាយក្ខា1ណ៍ង្គោz0ស្ត្រន្តី�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�ក1ណីបណ្ណ�ធ0៌
0ិនគ្រ�ប់ចំនួនឬ�ុ�J័ត៌ម្ភាន
ង្គោ0ឃុំង្គោ��	្ក ត់គ្រតូវចុះហត�ង្គោលខានិងង្គោបាះគ្រ{ង្គោលីបណ្ណ�0ធ0៌
ខែបងខែចកង្គោzង្គោ0ភូ0ិង្គោដី0្បខីែចកជូនដល់គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក។
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១

២

៣

៤  

ក្ខា1ដាក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យង្គោ�ី�ំុ�ម្ភាN �ន៍

ក្ខា1Jិនិត្យពាក្យង្គោ�ី�ុំ�ម្ភាN �ន៍និង�ង្គោគ្រ0ច

ក្ខា1ចុះ�ម្ភាN �នគ៍្រ�ួសា1ង្គោដាយង្គោគ្របីឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត

ក្ខា1Jិនិត្យលទ្ធផល�ម្ភាN �ន៍និងអនុ0័តចំណ្តាត់ថ្នា កគ់្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

�ម្ភាN �ន៍ 0ិន�ម្ភាN �ន៍

គ្រកកគ្រ0ិត១ គ្រកកគ្រ0ិត២ ង្គោផnង
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 សំណួ� - ចមេ�=5យ

ដំមេណ5 �កា��្តល់
បណ្ណស�ធ�៌

៥        ក្ខា1ផលិតក្ខា1ង្គោបាះJុ0្ពនិងក្ខា1ផ្តល់បណ្ណ�0ធ0៌
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២.២.    កា�មេធ>5បច្ចុប្បន្នក�្មទិន្នន័យគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក

ទិនន័យគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកគ្រតូវង្គោធBីបច្ចុប្បនក0្ម

ជាគ្របចាំ

គ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់ម្ភាន�ិទ្ធJិនិត្យង្គោ0ីល

សា� នភាJជីវភាJ1�់ង្គោ+1ប�់គ្រ�ួសា1ក្ខាន់

បណ្ណ�0ធ0៌ម្ភាន�ុJលភាJនិង�ង្គោគ្រ0ច

ដកគ្រ�ួសា1ង្គោចញJីបញ្ជ ីគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក{0នីតិវធិី

គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកខែដលក្ខាន់បណ្ណ�0ធ0៌ម្ភាន�ិទ្ធ

ង្គោ�ី�ំុខែក�គ្រ0ួលJ័ត៌ម្ភានគ្រ�ួសា1�្លួន។

២.២.ក្ខា1ង្គោធBីបច្ចុប្បនក0្មទិនន័យគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ក្ខា1ដាក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យង្គោ��ំុី
ខែក�គ្រ0ួលJ័ត៌ម្ភានគ្រ�ួសា1

ក្ខា1Jិនិត្យពាក្យង្គោ��ំុីខែក�គ្រ0ួលនិង�ង្គោគ្រ0ច

ក្ខា1ផ្តល់បណ្ណ
�0ធ0៌$្មី

ខែក�គ្រ0ួល 0ិន
ខែក�គ្រ0ួលខែគ្របគ្របួល

J័តម៌្ភានង្គោ0គ្រ�ួសា1

បន្ត1ក្សាបណ្ណ
�0ធ0៌ចា�់

0ិនខែគ្របគ្របួល
J័ត៌ម្ភានង្គោ0គ្រ�ួសា1

២.២.២.ដំង្គោណី1ក្ខា1ខែក�គ្រ0ួលJ័ត៌ម្ភានគ្រ�ួសា1

ក្ខា1ដាក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យង្គោ��ំុីដកគ្រ�ួសា1

ក្ខា1Jិនិត្យពាក្យង្គោ��ំុីដកគ្រ�ួសា1និង�ង្គោគ្រ0ច

ក្ខា1ចុះ�ម្ភាN �ន៍គ្រ�ួសា1ង្គោដាយង្គោគ្របីឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត

ក្ខា1Jិនិត្យលទ្ធផល�ម្ភាN �ន៍វាយតថ្ងៃ0្លង្គោpងីវញិ
និងអនុ0័តចំណ្តាត់ថ្នា ក់គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកង្គោpងីវញិ

វាយតថ្ងៃ0្លង្គោpងីវញិ ដកគ្រ�ួសា1គ្រចានង្គោចាល

ខែគ្របគ្របួលកគ្រ0ិតគ្រកីគ្រក
ឬJ័ត៌ម្ភានង្គោ0គ្រ�ួសា1 ង្គោផnង

កគ្រ0ិតគ្រកីគ្រក
ដខែដល

២.២.១.ដំង្គោណី1ក្ខា1ដកបណ្ណ�0ធ0៌ម្ភាន�ុJលភាJ

ក្ខា1ផ្តល់បណ្ណ
�0ធ0៌$្មី

បន្ត1ក្សាបណ្ណ
�0ធ0៌ចា�់

ដកបណ្ណ
�0ធ0៌
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២.២.១.    ដំមេណ5 �កា�ដកបណ្ណស�ធ�៌មានសុពលភាព (១)

ក្ខា1ដាក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យង្គោ��ំុីដកគ្រ�ួសា1

ក្ខា1Jិនិត្យពាក្យង្គោ��ំុីដកគ្រ�ួសា1និង�ង្គោគ្រ0ច

ក្ខា1ចុះ�ម្ភាN �ន៍គ្រ�ួសា1ង្គោដាយង្គោគ្របីឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត

ក្ខា1Jិនិត្យលទ្ធផល�ម្ភាN �ន៍វាយតថ្ងៃ0្លង្គោpងីវញិ
និងអនុ0័តចំណ្តាត់ថ្នា កគ់្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកង្គោpងីវញិ

វាយតថ្ងៃ0្លង្គោpងីវញិ ដកគ្រ�ួសា1គ្រចានង្គោចាល

ខែគ្របគ្របួលកគ្រ0ិតគ្រកីគ្រក
ឬJ័ត៌ម្ភានង្គោ0គ្រ�ួសា1 ង្គោផnង

កគ្រ0ិតគ្រកីគ្រក
ដខែដល

ក្ខា1ផ្តល់បណ្ណ
�0ធ0៌$្មី

បន្ត1ក្សាបណ្ណ
�0ធ0៌ចា�់

ដកបណ្ណ
�0ធ0៌

ង្គោតីអកណ្តា�្លះម្ភាន�ិទ្ធិចូល10ួ
កុងដំង្គោណី1ក្ខា1ដកបណ្ណ�0ធ0?៌

គ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់ម្ភាន�ិទ្ធJិនិត្យង្គោ0ីលសា� នភាJជីវភាJ1�់ង្គោ+1ប�់គ្រ�ួសា1

ក្ខាន់បណ្ណ�0ធ0៌ម្ភាន�ុJលភាJង្គោដី0្បងី្គោធBីបច្ចុប្បនក0្មទិនន័យគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

អកពាក់J័ន្ធដូចខាងង្គោគ្រក្ខា0អាចចូល10ួដំង្គោណី1ក្ខា1ដកគ្រ�ួសា1ខែដលម្ភានជីវភាJ

គ្របង្គោ�ី1ង្គោចញJីបញ្ជ ីគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក៖
1ដ្ឋបាលគ្រកុងគ្រ�ុក�ណ្ឌ
អាជា�ធ10ូលដា្ឋន(1ដ្ឋបាលឃំុ�	្កត់�ណៈកម្ភា្មធិក្ខា1នានាថ្នាក់ដឹកនំាភូ0ិ)
នាយកសាលាគ្រ�ូបង្គោគ្រង2ន
គ្របធាន/អនុគ្របធាន0ណ្ឌ ល�ុ�ភាJបុ�
លិក�ុខាភិបាល
ន�1បាលបtុ�្ដិ៍1ដ្ឋបាលឃុំ�	្ក ត់
គ្រកុ0ក្ខា1	1ពាកJ់័ន្ធនឹងកិច្ចក្ខា1�ង
0(គ្រកុ0ក្ខា1	1*ពំា1�ង
0គ្រក�ួង/0នSី1
�ង
0កិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិ�0្បទានិងគ្រក�ួង/0នS1ីពាក់J័ន្ធនានា...)
តំណ្តាងអង
ក្ខា10ិនខែ0ន1ដា្ឋ ភិបាល�ង
0�ុីវលិអកដឹកនាសំា�នានិង
តំណ្តាង�ហ�0ន៍(ដូចជាCAF)ខែដលង្គោធBីក្ខា1កុងឃុំ�	្ក ត់។ល។
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២.២.១.    ដំមេណ5 �កា�ដកបណ្ណស�ធ�៌មានសុពលភាព (២)

ក្ខា1ដាក់ពាក្យង្គោ�ី�ុំដកគ្រ�ួសា1គ្រតូវង្គោធBីង្គោpងីជាលាយ

លក6អកnឬង្គោដាយផ្ទាS ល់ម្ភាត់

ក្ខា1ដាក់ពាក្យង្គោ�ី�ុំដកគ្រ�ួសា1ជាលាយលក6អកnម្ភាន

0ង្គោធ�បាយដូចខាងង្គោគ្រក្ខា0៖

ង្គោគ្របីទគ្រ0ង់ខែបបបទទី២.២៖ពាក្យង្គោ�ី�ំុដកគ្រ�ួសា1

(អាច1កបានង្គោ+សាលាឃុំ�	្ក ត់)ឬ

ង្គោគ្របីទគ្រ0ង់ង្គោអpចិគ្រតូនិក/ឌីជី$ល(អាច1កបានង្គោ+

ង្គោលីPublic IDPoor App ឬ

ង្គោ�ហទំJ័1https://idpoor.gov.kh)

គ្រ�ួសា1ខែដល�ិតថ្នា�្លួន��ិតកុងសា� នភាJជីវភាJគ្របង្គោ�ី1

ង្គោហយីអាចដាក់ពាក្យង្គោ�ី�ំុដកង្គោដាយ�្ម័គ្រ�ចិត្តឬអក

ពាក់J័ន្ធអាចជួយបំង្គោJញពាក្យង្គោ�ី�ុំដកគ្រ�ួសា1បាន។

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវទទួលរាល់ពាក្យង្គោ�ី�ំុដក

គ្រ�ួសា11ចួបញ្ចូ លJ័ត៌ម្ភានខែដលម្ភានង្គោ+កុងពាក្យង្គោ�ី�ុំដក

ទាងំង្គោនាះង្គោzកុងឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត

ឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លតនឹងប	[ ញបញ្ជ ីគ្រ�ួសា1ខែដលង្គោ�ី�ុំដក

�គ្រម្ភាប់គ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់Jិនិត្យនិង�ង្គោគ្រ0ច។

Form2_2-RFR.docx


ង្គោតីគ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវ�ង្គោគ្រ0ចដូចង្គោ0្តច�្លះ?

គ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវJិនិត្យនិង�ង្គោគ្រ0ចង្គោលីពាក្យង្គោ��ំុីដកគ្រ�ួសា1ង្គោចញJីបញ្ជ ីគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកកុងកិច្ចគ្របជំុជាសាធា1ណៈ

ង្គោ+កុងកិច្ចគ្របជំុគ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវង្គោធBីង្គោ�ចក្តី�ង្គោគ្រ0ចដូចខាងង្គោគ្រក្ខា0៖

(១)អាចដកង្គោចញភា្ល 0៖

គ្រ�ួសា1�្ម័គ្រ�ចិត្ត

គ្រ�ួសា1Jិតជាម្ភានជីវភាJធូ1ធា1

(២)អាច�ម្ភាN �ន៍វាយតថ្ងៃ0្លង្គោpងីវញិ៖

0ិនទាន់ច្បា�់លា�់Jីសា� នភាJ

ជីវភាJ

ម្ភាន�ំណូ0J1Jីអង
គ្របជំុ

ម្ភាន0តិជំទា�់ឬ�ំណូ0J1Jីគ្រ�ួសា1

(៣)អាចង្គោបាះបង់ក្ខា1ដកគ្រ�ួសា1ឬ

បដិង្គោ�ធ�ំង្គោណី�ំុដកគ្រ�ួសា1៖

0ិនម្ភានភ�្តុ{ងឬ0ូលង្គោហតុ

ច្បា�់លា�់
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២.២.១.    ដំមេណ5 �កា�ដកបណ្ណស�ធ�៌មានសុពលភាព (៤)

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវបំង្គោJញ

ទគ្រ0ង់ខែបបបទទី៣.២៖1បាយក្ខា1ណ៍លទ្ធផលកិច្ចគ្របជំុដក

គ្រ�ួសា1

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវបិទផ្សាយ1បាយក្ខា1ណ៍ង្គោ+ង្គោលី
ក្ខា្ត 1J័តម៌្ភានឃុំ�	្ក ត់និងក្ខា្ត 1J័ត៌ម្ភានភូ0ិ
គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវ�ហក្ខា1ជា0ួយង្គោ0ភូ0ិង្គោដី0្បី
ជូនដំណឹង�្តJីីលទ្ធផលថ្ងៃនកិច្ចគ្របជំុង្គោនះដល់គ្រ�ួសា1ពាក់J័ន្ធ

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវ�ហក្ខា1ជា0ួយង្គោ0ភូ0ិគ្រប0ូល

បណ្ណ�0ធ0៌Jីគ្រ�ួសា1ខែដលបានដកង្គោចញJីបញ្ជគី្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក។ជនណ្តាក៏ង្គោដាយ0ិនម្ភាន�ិទ្ធង្គោគ្របគី្របា�់បណ្ណ�0ធ0៌

0ិនម្ភាន�ុJលភាJបានង្គោpយី។

ង្គោតីគ្រ�ួសា1ម្ភានលក6ណៈវនិិច្ឆ័យ
យាt ងដូចង្គោ0្តច�្លះ
ង្គោទីបគ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់
�ង្គោគ្រ0ចដកបណ្ណ�0ធ0៌?

លក6ណៈវនិិច្ឆ័យ�ង្គោគ្រ0ចដកគ្រ�ួសា1៖

គ្រ�ួសា1ម្ភានង្គោ�ហដា្ឋ នឬទីលងំ្គោ+�010្យផSះខែលBងផSះ$្ម។ល។

គ្រ�ួសា1ម្ភានគ្រទJ្យ�0្បត្តិខែដលអាចង្គោ0ីលង្គោឃញីង្គោដាយខែភកផ្ទាS ល់

ដូចជា៖ម្ភាន1$យន្តគ្រ�ប់គ្របង្គោភទម្ភាt�ីុនង្គោបាកគ្រ�ូវម្ភាt�ីុនកិនគ្រ�ូវ

ម្ភាt �ុីនបញ្ចូ លអា�ុយង្គោ*យន្ត។ល។

គ្រ�ួសា1ម្ភានគ្របាក់ចំណូលគ្របង្គោ�ី1ង្គោpងីJី�ក0្មភាJក្ខា1	1

អាជីវក0្មនិងង្គោ�ដ្ឋកិច្ចគ្រ�ួសា1

គ្រ�ួសា1ខែដលម្ភានសា� នភាJជីវភាJគ្របង្គោ�ី1ង្គោpងីJីក្ខា1លក់

អចលនគ្រទJ្យឬជំនួយJីសាច់ញ៉ាតិ

./Form3_2-Report%20on%20Decision%20to%20RFR.docx
./Form3_2-Report%20on%20Decision%20to%20RFR.docx
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២.២.១.    ដំមេណ5 �កា�ដកបណ្ណស�ធ�៌មានសុពលភាព (៥)

ក1ណីខែដលគ្រកុ0គ្របឹក្សាឃំុ�	្កត់បាន�ង្គោគ្រ0ចឱ្យ�ម្ភាN�ន៍

គ្រ�ួសា1ង្គោpងីវញិ

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវង្គោ12បចំអនុវត្តក្ខា1�ម្ភាN �ន៍

គ្រកុ0គ្របឹក្សាឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវង្គោ12បចំកិច្ចគ្របជុំJិនិត្យនិងអនុ0័ត

លទ្ធផល�ម្ភាN �ន៍៖

ក1ណី0ិនម្ភានក្ខា1ខែគ្របគ្របួលJ័ត៌ម្ភានង្គោ0គ្រ�ួសា1និង/ឬ

ចំណ្តាត់ថ្នា កគ់្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

គ្រតូវ1ក្សាទុកគ្រ�ួសា1ង្គោនាះង្គោ+កងុបញ្ជគី្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកដខែដល

ក1ណីម្ភានក្ខា1ខែគ្របគ្របួលJ័ត៌ម្ភានង្គោ0គ្រ�ួសា1និង/ឬ

ចំណ្តាត់ថ្នា ក់គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

គ្រតូវផ្ដល់បណ្ណ�0ធ0៌$្មីជូនគ្រ�ួសា1ទាងំង្គោនាះង្គោpងីវញិ

ង្គោបីលទ្ធផលថ្ងៃនក្ខា1�ម្ភាN �ន៍ង្គោpងីវញិ0ិនជាប់កុង

ចំណ្តាត់ថ្នា ក់គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់�ហក្ខា1ជា0ួយង្គោ0ភូ0ិគ្រប0ូល

បណ្ណ�0ធ0៌ទាងំង្គោនាះគ្រតpប់0កវញិ។
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សំណួ� - ចមេ�=5យ
ដំមេណ5 �កា��្តល់
បណ្ណស�ធ�៌

ក្ខា1ដាក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យង្គោ�ី�ុំដកគ្រ�ួសា1

ក្ខា1Jិនិត្យពាក្យង្គោ�ី�ុំដកគ្រ�ួសា1និង�ង្គោគ្រ0ច

ក្ខា1ចុះ�ម្ភាN �ន៍គ្រ�ួសា1ង្គោដាយង្គោគ្របីឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត

ក្ខា1Jិនិត្យលទ្ធផល�ម្ភាN �ន៍វាយតថ្ងៃ0្លង្គោpងីវញិ
និងអនុ0័តចំណ្តាតថ់្នា ក់គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកង្គោpងីវញិ

វាយតថ្ងៃ0្លង្គោpងីវញិ ដកគ្រ�ួសា1គ្រចានង្គោចាល

ខែគ្របគ្របួលកគ្រ0ិតគ្រកីគ្រក
ឬJ័ត៌ម្ភានង្គោ0គ្រ�ួសា1

ង្គោផnងកគ្រ0ិតគ្រកីគ្រកដខែដល

ក្ខា1ផ្តល់បណ្ណ�0ធ0៌$្មី បន្ត1ក្សាបណ្ណ�0ធ0៌ចា�់ ដកបណ្ណ�0ធ0៌



ង្គោតីអកណ្តា�្លះម្ភាន�ិទ្ធិចូល10ួ
កុងដំង្គោណី1ក្ខា1ខែក�គ្រ0ួលJ័ត៌ម្ភានគ្រ�ួសា1?

អកពាក់J័ន្ធដូចខាងង្គោគ្រក្ខា0ចូល10ួដំង្គោណី1ក្ខា1ខែក�គ្រ0ួលJ័ត៌ម្ភានគ្រ�ួសា1៖
1ដ្ឋបាលគ្រកុងគ្រ�ុក�ណ្ឌ
អាជា� ធ10ូលដា្ឋ ន(1ដ្ឋបាលឃុំ�	្ក ត់�ណៈកម្ភា្ម ធិក្ខា1នានាថ្នា ក់ដឹកនាភូំ0ិ)
នាយកសាលាគ្រ�ូបង្គោគ្រង2ន
គ្របធាន/អនុគ្របធាន0ណ្ឌ ល�ុ�ភាJបុ�
លិក�ុខាភិបាល
ន�1បាលបtុ�្ដិ៍1ដ្ឋបាលឃុ/ំ�	្ក ត់
គ្រកុ0ក្ខា1	1ពាកJ់័ន្ធនឹងកិច្ចក្ខា1�ង
0(គ្រកុ0ក្ខា1	1*ពំា1�ង
0
គ្រក�ួង/0នSី1�ង
0កិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិ�0្បទានិងគ្រក�ួង/0នSី1ពាក់J័ន្ធ
នានា...)
តំណ្តាងអង
ក្ខា10ិនខែ0ន1ដា្ឋ ភិបាល�ង
0�ុីវលិអកដឹកនាសំា�នានិង
តំណ្តាង�ហ�0ន៍(អក�គ្រ0ប�គ្រ0ួល�ណង្គោនយ្យភាJ�ហ�0ន)៍ខែដលង្គោធBីក្ខា1
កុងឃុំ�	្ក ត់។ល។
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២.២.២. ដំមេណ5 �កា�ផែកសគ្រ�ួលព័ត៌មានគ្រគួសា� (១)

ក្ខា1ដាក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យង្គោ��ុីំ
ខែក�គ្រ0ួលJ័តម៌្ភានគ្រ�ួសា1

ក្ខា1Jិនិត្យពាក្យង្គោ��ុីំខែក�គ្រ0ួលនិង�ង្គោគ្រ0ច

ក្ខា1ផ្តល់បណ្ណ
�0ធ0៌$្មី

ខែក�គ្រ0ួល 0ិន
ខែក�គ្រ0ួលខែគ្របគ្របួល

J័ត៌ម្ភានង្គោ0គ្រ�ួសា1

បន្ត1ក្សាបណ្ណ
�0ធ0៌ចា�់

0ិនខែគ្របគ្របួល
J័ត៌ម្ភានង្គោ0គ្រ�ួសា1
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២.២.២. ដំមេណ5 �កា�ផែកសគ្រ�ួលព័ត៌មានគ្រគួសា� (២)

ង្គោតីJ័ត៌ម្ភានអBី�្លះខែដលគ្រ�ួសា1ក្ខាន់បណ្ណ�0ធ0៌
ម្ភាន�ុJលភាJអាចង្គោ�ី�ុំខែក�គ្រ0ួលបាន?

សា� នភាJJ័ត៌ម្ភានគ្រ�ួសា1នី0ួយៗម្ភានក្ខា1ខែគ្របគ្របួល

ជាគ្របចាំដូចជា៖

ក្ខា1ង្គោកីនឬក្ខា1$យ�ម្ភាជិកគ្រ�ួសា1

ក្ខា1ខែគ្របគ្របួលសា� នភាJម្ភានJិក្ខា1ភាJឬម្ភានផSុក

ង្គោ0ង្គោរា�ង្គោអដ�៍

ក្ខា1�ុ�ង្គោ�្ម ះអាយុង្គោភទ1ប�់�ម្ភាជិកគ្រ�ួសា1

និង

ក្ខា1ផ្ទា្ល �់ប្ដូ1ង្គោ0គ្រ�ួសា1

ង្គោល�ីឬ�Bះ�ម្ភាជិក។ល។

ក1ណីម្ភានក្ខា1ខែគ្របគ្របួលJ័ត៌ម្ភានដូចបានង្គោ12បរាប់

ខាងង្គោលតីគ្រ0ូវឱ្យគ្រ�ួសា1ផ្ទាS ល់និងឬអកពាក់J័ន្ធ

ផ្ដល់J័ត៌ម្ភានង្គោzគ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់ង្គោដី0្បី

ខែកតគ្រ0ូវ។
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ក្ខា1ដាក់ពាក្យង្គោ�ី�ំុខែក�គ្រ0ួលJ័ត៌ម្ភានគ្រតូវង្គោធBីង្គោpងី

ជាលាយលក6អកnឬង្គោដាយផ្ទាS ល់ម្ភាត់

ក្ខា1ដាក់ពាក្យង្គោ�ី�ំុខែក�គ្រ0ួលJ័ត៌ម្ភានជាលាយ

លក6អកnម្ភាន0ង្គោធ�បាយដូចខាងង្គោគ្រក្ខា0៖

ង្គោគ្របី

ទគ្រ0ង់ខែបបបទទី២.៣៖ពាក្យង្គោ��ុីំខែក�គ្រ0ួ

ល

J័ត៌ម្ភានគ្រ�ួសា1(អាច1កបានង្គោ+សាលាឃំុ�	្កត់)

ឬ

ង្គោគ្របទីគ្រ0ង់ង្គោអpចិគ្រតូនិក/ឌីជី$ល(អាច

1កបានង្គោ+ង្គោលីPublic IDPoor App ឬ

ង្គោ�ហទំJ័1https://idpoor.gov.kh)

២.២.២. ដំមេណ5 �កា�ផែកសគ្រ�ួលព័ត៌មានគ្រគួសា� (៣)

គ្រ�ួសា1សា0ុីខែដល�ិតថ្នាសា� នភាJJ័ត៌ម្ភានគ្រ�ួសា1

ម្ភានក្ខា1ខែគ្របគ្របួលអាចដាក់ពាក្យង្គោ��ំុីខែក�គ្រ0ួល

J័ត៌ម្ភានង្គោដាយ�្លួនឯងឬអកពាក់J័ន្ធអាចជួយបំង្គោJញ

ពាក្យង្គោ��ុីំខែក�គ្រ0ួលJ័ត៌ម្ភានគ្រ�ួសា1បាន។

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវទទួលរាល់ពាក្យង្គោ��ំុី

ខែក�គ្រ0ួល1ចួបញ្ចូ លJ័ត៌ម្ភានខែដលម្ភានង្គោ+កុងពាក្យ

ង្គោ��ំុី

ខែក�គ្រ0ួលទាងំង្គោនាះង្គោzកុងឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត

(Tablet)

Form2_3-RFE.docx
Form2_3-RFE.docx
Form2_3-RFE.docx
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ឧបក1ណ៍ថ្នាង្គោប្លតនឹងប	[ ញបញ្ជ ីគ្រ�ួសា1ង្គោ��ុីំ

ខែក�គ្រ0ួលJ័ត៌ម្ភាន

ង្គោ0ឃុំង្គោ��	្ក ត់អាច�ង្គោគ្រ0ច1ខែក�គ្រ0ួលJ័ត៌ម្ភាន

គ្រ�ួសា1ង្គោបមី្ភានឯកសា1ភ�្តុ{ងគ្រ�ប់គ្រ*ន់គ្រតឹ0គ្រតូវ

បនាS ប់Jីង្គោ0ឃុំង្គោ��	្ក ត់�ង្គោគ្រ0ចឯកភាJ

ខែក�គ្រ0ួលJ័ត៌ម្ភានគ្រ�ួសា1ណ្តា0ួយង្គោ+កុងឧបក

1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត

ទិនន័យនឹងគ្រតូវបញ្ជូ នង្គោz0ូលដា្ឋ នទិនន័យ

ង្គោដាយ�B័យគ្របវត្តិ

២.២.២. ដំមេណ5 �កា�ផែកសគ្រ�ួលព័ត៌មានគ្រគួសា� (៤)

ក1ណីអក�ម្ភាN �ន៍ចុះង្គោz�ម្ភាN �ន៍ផ្ទាS ល់ង្គោ+{0ភូ0ិនិង
ទទួលបានJ័ត៌ម្ភានខែគ្របគ្របួលJីគ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រកណ្តា0ួយនិងម្ភាន
ភ�្តុ{ងបញ្ញា្ជ ក់ច្បា�់លា�់អក�ម្ភាN �ន៍អាចជួយបំង្គោJញ
ពាក្យង្គោ��ំុីខែក�គ្រ0ួលJ័ត៌ម្ភានគ្រ�ួសា1និងបញ្ចូ លកុងឧបក
1ណ៍ថ្នាង្គោប្លត(Tablet)។

ក1ណីម្ភានក្ខា1ខែក�គ្រ0ួលJ័ត៌ម្ភានង្គោ0គ្រ�ួសា1

គ្រកុ0ក្ខា1	1ឃុំ�	្ក ត់គ្រតូវជូនដំណឹង0ក0ស្ត្រន្តី
�គ្រ0ប�គ្រ0ួលបង្គោច្ចកង្គោទ�ឬ0ស្ត្រន្តីង្គោលខាធិក្ខា1ដា្ឋ ន

ង្គោដី0្បងី្គោបាះJុ0្ពបណ្ណ�0ធ0៌$្មីជូនគ្រ�ួសា1ង្គោនាះវញិ។
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សំណួ� - ចមេ�=5យ
ដំមេណ5 �កា�ផែកសគ្រ�ួល
ព័ត៌មានគ្រគួសា�គ្រកីគ្រក

ក្ខា1ដាក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យង្គោ�ី�ំុខែក�គ្រ0ួលJ័ត៌ម្ភានគ្រ�ួសា1

ក្ខា1Jិនិត្យពាក្យង្គោ�ី�ុំខែក�គ្រ0ួលនិង�ង្គោគ្រ0ច

ខែក�គ្រ0ួល
0ិនខែក�គ្រ0ួលខែគ្របគ្របួល

J័តម៌្ភានង្គោ0គ្រ�ួសា1
0ិនខែគ្របគ្របួល

J័ត៌ម្ភានង្គោ0គ្រ�ួសា1

ក្ខា1ផ្តល់បណ្ណ�0ធ0៌$្មី បន្ត1ក្សាបណ្ណ�0ធ0៌ចា�់
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សំណួ� - ចមេ�=5យ
ក្ខា1កំណត់
អត្ត�ញ្ញាb ណ
គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ក្ខា1ដកគ្រ�ួសា1
ង្គោចញJីបញ្ជ ី
គ្រ�ួសា1គ្រកីគ្រក

ក្ខា1ខែក�គ្រ0ួល
J័ត៌ម្ភានលំអិត
1ប�់គ្រ�ួសា1
ខែដលម្ភានប័ណ្ណ

�0ធ0៌



�គ្រម្ភាប់J័ត៌ម្ភានបខែន�0�ូ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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