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ឯក�រសំេណើ A
��ប់�មួ យេសចក� ីសេ្រមច

េ�លនេ��យ ស�ីពីលទ� �ពេ្របើ្រ�ស់�� ៃន្រក �ងឡ
� ង� �ច
($453,567)
លទ� ផល និងេ�លបំណង
្រក �ម្របឹក�្រក �ងឡ
� ង� �ចយល់េឃើញ និងសូ ម្រប�ស� �ន្រប�ពលរដ� ែដលរស់េ�, បេ្រមើ�រ�រ, និង
បង់ពន� េ�ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច ែដលមិន�ចេធ� ើ�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�� ���អង់េគ� ស �ន្របកបេ�យ្របសិទ��ព
េ�ះេទ េ�យ�រ��កំេណើតរបស់ពួកេគ មិនែមន�អង់េគ� ស ។ ��ន�រៈសំ�ន់�ស់ ែដល្រប�ពលរដ� �ន
លទ� �ព �ចចូ លរ ួមកម� វ �ធី និង�ចទទួ ល�នេស���របស់្រក �ង�ន េ�យមិន្រប�ន់ពីក្រមិតចំេណះដឹង��
អង់េគ� សរបស់ពួកេគ ។ េ�លនេ��យេនះ បេង� ើត�បទ��ន និងនីតិ វ �ធី ែដលផ� ល់លទ� �ពេស� ើៗ �� ក��ង�រចូ លរ ួម
កម� វ �ធី និងទទួ ល�នេស� ដល់្រប�ពលរដ� ្រគប់ៗ រ ូប រ ួម� ំងអ� ក�នចំេណះដឹង��អង់េគ� សតិចតួ ចផងែដរ ។
េ�លនេ��យេនះ ្រគបដណ�ប់េលើសពីលក� ខណ�ត្រម�វរបស់រដ�

េ្រ�ម្រកម 7290 និងខ� ឹម�របន� ប��ប់ របស់
50

រ��ភិ�ល ៃនច�ប់េស�េទ� �� Dymally-Alatorre រដ� �លីហ�័រ�៉ ែដល�ទូ េ� ត្រម�វឱ្យទី��ក់�រ��រណៈ េ�
ក្រមិតមូ ល��ន ឬេ�ក្រមិតរដ� ែដលបេ្រមើេស�ដល់អ�កមិនេចះនិ�យ��អង់េគ� ស�នតិចតួ ច ផ� ល់េស� និង
ឯក�រ ���េដើម របស់អ�ក� ំងេ�ះ េ��មក្រមិតថវ ��ែដល�ន ។ េ�ង�ម�រ�៉ន់��ន ស្រ�ប់រយៈេពល
3 ��ំ ៃន�រស� ង់មតិ �មសហគមន៍�េមរ ��ំង ��ំ 2009-2011 ្រប�ពលរដ� និ����េអស�៉ញ �នលក� ណៈ
សម្បត� ្រិ គប់្រ�ន់ េ្រ�ម�រកំណត់របស់រដ� ។ ប៉ុែន� េ�ង�មចំនួន្រប�ពលរដ� �នេដើមកំេណើត �ជន�តិែខ� រ និង
ហ� ីលីពីន ែដលេចះនិ�យ��អង់េគ� សតិចតួ ច េ�្រក �ងេនះ ម�ន� ីផ�ល់អនុ�សន៍ ឱ្យអនុវត� LAP ចំេ�ះ្រប�ពលរដ�
�នេដើមកំេណើតែខ� រ និងហ� ីលីពីន ែដលរស់េ�ទី្រក �ងឡ
� ង� �ចផងែដរ ។

�រកំណត់ន័យ�ក្យស័ព�
ដូ ចែដល�នេ្របើ្រ�ស់េ�ក��ងេ�លនេ��យេនះ �ក្យស័ព�សរេសរ�អក្សរធំ ្រត�វសំេ�េលើអត� ន័យ ដូ ច�ង
េ្រ�មេនះ ៖

(a)

"City (្រក �ង)" សំេ�ដល់ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច ។

(b)

"Department (្រកសួ ង)" សំេ�ដល់្រកសួ ង�មួ យរបស់្រក �ង ែដល�ន�ត់�ំងអ� ក្រគប់្រគង េ�ក្រមិត
្រក �ង ។

(c)

"Limited English Speaking Person (អ� កេចះនិ�យ��អង់េគ� ស�នតិចតួ ច)"សំេ�ដល់បុគ�លែដលមិន
និ�យ��អង់េគ� ស�នល� /ច�ស់

ឬមិន�ច្រ�្រស័យ�ក់ទង��

���អង់េគ� ស

�នច�ស់�ស់

េ�យ�រ��អង់េគ� សមិនែមន���កំេណើតរបស់បុគ�លេ�ះ ។

(d)

"Substantial Number of Limited English Speaking Persons (ចំនួនេ្រចើនៃនអ� កេចះនិ�យ��អង់េគ� ស
�នតិចតួ ច)"សំេ�ដល់ចំនួនបី�គរយ (3%) ឬេលើសពីេនះ ៃនអ� កេចះនិ�យ��អង់េគ� ស�នតិចតួ ច
ែដលកំពុងរស់េ�្រក �ងេនះ ែដលនិ�យ��ដូ ច�� ខុសពី��អង់េគ� ស ។

(e)

"Bilingual Employee (និេ�ជិតនិ�យេទ� ឬពីរ��)" សំេ�ដល់និេ�ជិត ឬបុគ�លិករបស់្រក �ង ែដលេចះ
និ�យ��អង់េគ� ស និង��េផ្សងេទៀត ែដលនិ�យេ�យ្រក �ម្រប�ពលរដ� េចះនិ�យ��អង់េគ� ស
�នតិចតួ ច ចំនួនបី�គរយ (3%) ឬេលើសពីេនះេទៀត ។

(f)

"Point of Contact Position (មុខតំែណងែដល�ន�រកិច�្រ�្រស័យ�ក់ទង)" សំេ�ដល់មុខតំែណង �ច
�នលក� ណៈ� �រ�រេស� �ន, េស�កម� , លក� ណៈ�ជីព ឬ�ន�ក្យសម្បថ ែដលេ��តេលើ�រេធ� ើ�រវកិច�,
កិច�្របជុំ, ទំ�ក់ទំនង, ឬ�រផ� ល់ព័ត៌�ន និង/ឬេស��� ដល់��រណៈជន េ�ក��ង�រអនុវត� �រកិច�
របស់មុខតំែណងេ�ះ ។

(g)

"Sufficient Bilingual Employees (ចំនួន្រគប់្រ�ន់ៃន និេ�ជិត ឬបុគ�លិកេចះេទ� ឬពីរ��)" សំេ�ដល់
ចំនួននិេ�ជិត ឬបុគ�ល ែដលត្រម�វឱ្យ�ន េដើម្បីផ�ល់េស�ដល់អ�កេចះនិ�យ��អង់េគ� ស�នតិចតួ ច
ឱ្យ�នក��ងក្រមិតដូ ច�� នឹង�រផ� ល់េស� ដល់អ�កេចះនិ�យ��អង់េគ� ស ែដលចូ លមកេ្របើេស�របស់
្រក �ង�មួ យ ។

1

�រ�ក់បុគ�លិកេចះេទ� ឬពីរ�� ឱ្យចូ លបេ្រមើ�រ�រ
(a)

អ� ក�ន់មុខតំែណង��រណៈ

ែដល�ន�រកិច�្រ�្រស័យ�ក់ទង� ំងអស់

្រត�វ�នសិទ�ិ�ចេ្របើ្រ�ស់

ប�� ីេ��ះបុគ�លិកែដលេចះនិ�យពីរ�� ។ ($55,000)
52

(b)

្រកសួ ង�� ្រត�វែចករ� ែលកេស�បកែ្របឯក�រ និងបកែ្រប��ល់�ត់ របស់និេ�ជិត េ�ទូ � ំង្រកសួ ង �ម
�រ�ំ�ច់។

(c)

��នចំណុច�មួ យ ក��ងឯក�រេនះ ែដល្រត�វបក្រ�យ� ��រអនុ��ត ឬ�រត្រម�វ ឱ្យ�ន�រប�� ប់, �រ
ប���ះ�នៈ, ឬ�រេផ� រនិេ�ជិត���ក់ របស់្រក �ងឡ
� ង� �ច េដើម្បីអនុវត� េ�លនេ��យេនះេឡើយ ។

�របកែ្របឯក�រ
(a)

អ� ក្រគប់្រគង្រក �ង ្រត�វបេង� ើត ឬេធ� ើលទ� កម� េស�បកែ្រប ស្រ�ប់�របកែ្របឯក�រ ��យល័� ណ៍អក្សរ ជូ ន
្រកសួ ង��របស់្រក �ង

និង�រផ� ល់េស�បកែ្រប

ក��ងកិច�្របជុំ���រណៈ��

�ម�រ�ំ�ច់

។

អ� ក្រគប់្រគង្រក �ង ្រត�វេធ� ើ�រសេ្រមច េលើឯក�រ ែដល្រត�វ�រ�ំ�ច់ ។

(b)

�្រស័យ�ម�រសេ្រមចរបស់អ�ក្រគប់្រគង្រក �ង និងក្រមិតថវ ��ែដល�ន ្រកសួ ង��របស់្រក �ង �ចេស� ឱ
ើ ្យ
ផ� ល់េស�បកែ្របឯក�រ ែដលផ្សព� ផ�យព័ត៌�នសំ�ន់ៗ អំពីេស� ឬកម� វ �ធី�� របស់្រកសួ ង ជូ នដល់
��រណៈជន ។ ($90,984)
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(1)

ឯក�រផ្សព� ផ�យជូ នដល់��រណៈជន ែដល�ន��ទិ៍ ែតមិនកំណត់្រតឹម កូ នេសៀវេ�ផ្សព� ផ�យ
និងឯក�រផ្សព� ផ�យ �មមូ ល��ន ។

(2)

�ក្យេស� ើសុំ ឬទ្រមង់ែបបបទ�� ស្រ�ប់�រេស� ើសច
ុំ ូ លរ ួម ក��ងកម� វ �ធី ឬសកម� �ព របស់្រកសួ ង ឬ
េដើម្បីទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍ ឬេស�របស់្រកសួ ង ។

(3)

េសចក� ីជូនដំណឹង�� ែដលផ្សព� ផ�យពី�រផ� ល់ជំនួយបកែ្រប�� េ�យឥតគិតៃថ� ដល់អ�កេចះ
និ����អង់េគ� ស�នតិចតួ ច ។

(4)

ឯក�រ�� ែដលពន្យល់្រ�ប់ អំពីេស� ឬកម� វ �ធី�� របស់្រកសួ ង ។

(5)

េសចក� ី្រប�ស អំពីេស���រណៈ, េសចក� ី្រប�សព័ត៌�ន, �រ្រប�ស�សន� េ��មសហគមន៍
និងឯក�រេធ� ើយុទ���រអប់រ� ។

(6)

ទ្រមង់ែបបបទ�ក់�ក្យបណ�ឹង ។

(7)

េគហទំព័រសំ�ន់ៗ របស់្រគប់្រកសួ ង ្រត�វ�នេសចក� ីជូនដំណឹង��យលក� ណ៍អក្សរ អំពី�របកែ្រប
ឯក�រ ។

(8)

ឯក�រ

��យលក� ណ៍អក្សរេផ្សងេទៀត

ែដល�ចកំណត់លក� ណៈសម្បត� ិក��ង�រទទួ ល�ន

ឬ

លទ� �ពេ្របើ្រ�ស់ េស�ពី ឬចូ លរ ួមក��ង កម� វ �ធីរបស់្រកសួ ង�មួ យ េ�ក��ង្រក �ង ។

(�េពលបច��ប្បន� ្រកសួ ង�� ដូ ច�នប��ក់�ងេ្រ�មេនះ ផ� ល់ជូនឯក�របកែ្រប ��យលក� ណ៍អក្សរ ៖
គណៈេម�វ �្រក �ង, េស� �ន្រក �ង, អ� ក្រគប់្រគង្រក �ង, រដ� ���្រក �ង, េស�សុី វ �ល, េស�អភិវឌ្ឍន៍, អង� �ពអគ� ីភ័យ,
កំពង់ែផ, េស�សុ�ភិ�ល និងសង� មកិច�, ��ប័នធន�នមនុស្ស (Pacific Gateway), េស�ប�
� ល័យ,
អង� �ពឧស� ័ន និងេ្របងេ�ឡ
� ង� �ច, និងនគរ�ល ។)

(c)

្រកសួ ង�� ្រត�វបិតផ�យេសចក� ីជូនដំណឹង េ��មទី��រណៈ េ�ក��ងបរ �េវណ��ប័នរបស់ខ� �ន េ�យ
ប��ក់្រ�ប់� �នបុគ�លិក ែដលេចះនិ�យ�� ដូ ចែដល�នកំណត់េ�ក��ងេ�លនេ��យេនះ ។ ្រត�វ
បិតផ�យេសចក� ីជូនដំណឹង�� េ��មទី��រណៈែដលេគ�ចរកេមើល និងេឃើញ�នច�ស់ ។
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($8,851) (្រកសួ ងនគរ�ល្រក �ងឡ
� ង� �ច ្រត�វផ� ល់បិទផ្សព� ផ�យេសចក� ីជូនដំណឹង េ�ទី��រណៈ

េ�ក��ងបរ �េវណ ��ប័ន របស់ខ� �ន េ�យប��ក់្រ�ប់��នេស�បកែ្រប��ល់�ត់ ។)

កិច�្របជុំ និងសវន�រ��រណៈ ($109,125)
(a)

គណកម� �រ និង្រកសួ ង��របស់្រក �ង មិន្រត�វ�នត្រម�វឱ្យបកែ្រប េសចក� ីជូនដំណឹង, រេបៀប�រៈ, ឬ
កំណត់េហតុ ៃនកិច�្របជុំេ�ះេឡើយ ។ ចំេ�ះរេបៀប�រៈ និងកំណត់េហតុ្របជុំរបស់្រក �ម្របឹក� និងគណកម� �រ
្រក �ង េសចក� ី្រប�សមួ យ្រត�វ�ន�រសរេសរ �េ្រចើន�� �ម�រសេ្រមចរបស់អ�ក្រគប់្រគង្រក �ង) ែដល
ប��ក់្រ�ប់� នឹង�នផ� ល់ជូនព័ត៌�ន ���ដូ ច�នកំណត់េ�ក��ងេ�លនេ��យេនះ �ម�រ
េស� ើសុំ ។

(b)

�របកែ្រប��ល់�ត់

េ�ក��ងកិច�្របជុំ

ឬសវន�រ��រណៈ�មួ យ

ែដលេធ� ើេឡើងេ�យ្រក �ម្របឹក�្រក �ង

ឬគណកម� �រ្រក �ម�នសមត� កិច� ្រត�វ�ន�រផ� ល់ជូន ក��ងករណីែដល�នសំេណើសុំ ក��ងរយៈេពល�៉ងតិច
ចិតសិបពីរេ�៉ង (72) មុនេពលដំេណើរ�រអង� ្របជុំ ឬសវន�រ ែដល�នប��ក់ជូនេ�ះ ។ េ�ក��ងកិច�្របជុំ
្រក �ម្របឹក� និងគណក���រ្រក �ង រយៈេពលនិ�យបែន� ម ្រត�វ�នផ� ល់ជូន េ�េពលែដល្រត�វ�របកែ្រប។

(្រកសួ ង�� ដូ ច�នប��ក់ជូនេនះ ្រត�វផ� ល់េស�បកែ្រប��ល់�ត់ ដល់កិច�្របជុំ��រណៈ�� េ��ម
សំេណើ ៖ គណៈេម�វ �្រក �ង, េស� �ន្រក �ង, អ� ក្រគប់្រគង្រក �ង, រដ� ���្រក �ង, េស�អភិវឌ្ឍន៍, េស�សុ�ភិ�ល និង
សង� មកិច�, អង� �ពកិច��រឧទ�ន, ទីកែន� ងកំ�ន� និងអង� �ពកិច��រេជើងទឹក, និងនគរ�ល។)

កំណត់្រ��រ�មទូ រស័ព� ($79,607)
្រកសួ ង� ំងអស់

្រត�វរក�ទុកកំណត់្រ��រ�មទូ រស័ព�

�����

ដូ ចែដល�នកំណត់េ�ក��ង

េ�លនេ��យេនះ ។ �រេនះ ្រត�វ�ននូ វព័ត៌�ន�មូ ល��ន អំពី្របតិបត� ិ�ររបស់្រកសួ ង ក��ងក្រមិតមធ្យម ែដល
រ ួម�ន េ�៉ងេធ� ើ�រ, ទី�ំង, េស�ែដលផ� ល់ជូន និងមេធ��យក��ង�រទទួ ល�នេស�� ំងេនះ, ្រពម� ំងជំនួយ
បកែ្រប�� ែដល�ន ។

(្រកសួ ង�� ដូ ច�នប��ក់ជូនេនះ រក�ទុកកំណត់្រ��មទូ រស័ព� ���អង់េគ� ស និងេអស�៉ញ: េស�អភិវឌ្ឍន៍,
រដ� ���រ្រក �ង, េស�សុ�ភិ�ល និងសង� មកិច� ។)

�រេ្រជើសេរ �សបុគ�លិកឱ្យចូ លបេ្រមើ�រ�រ
(a)

�រផ្សព� ផ�យពី�រ�រ

េ�យេបើកចំហ

ស្រ�ប់មុខតំែណងែដល�ន�រកិច�្រ�្រស័យ�ក់ទង

ឱ្យ�ន

ទូ លំទូ�យ�មែដល�ចេធ� ើេ��ន ្រត�វែត�េ�លនេ��យរបស់្រក �ង ។ ចំេ�ះ្រគប់មុខតំែណង ែដល
�ន�រកិច�្រ�្រស័យ�ក់ទង

ែដលត្រម�វឱ្យ�នសមត� �ពេចះ��ពីរេ�ះ

�រ�រេនះ្រត�វ្រប�ស

ផ្សព� ផ�យ ប��ក់��មុខតំែណង ែដល�នកំណត់ជំ�ញេចះេ្របើ្រ�ស��ពីរ ��ទិ�ព ។

(b)

�រ�ក់�ញ្រក �មេបក� ជន�នជំ�ញេចះេ្របើ្រ�ស់��ពីរ ឱ្យមក�ក់�ក្យសុំ�រ�រ ែដលកំពុង្រប�ស
ផ្សព� ផ�យ

េដើម្បីបេង� ើនឱ�សរក�ននិេ�ជិត

�នសមត� �ព្រគប់្រ�ន់

ក��ង�រេ្របើ្រ�ស់��ពីរ

ស្រ�ប់មុខតំែណងែដល�ន�រកិច�្រ�្រស័យ�ក់ទង ្រត�វ�េ�លនេ��យរបស់្រក �ង ។

(c)

កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង ក��ង�រេ្រជើសេរ �សបុគ�លិក របស់្រកសួ ងនីមួយៗ ្រត�វអនុេ�ម�ម ដំេណើរ�រប��ក់
សមត� �ពេ្របើ��ពីរ េ�យវ �ធីេ្រជើសេរ �ស របស់្រក �ង ។

(េស�សុី វ �ល

ផ� ល់�រប��ក់ក្រមិត្រ�ក់ឈ� �លស្រ�ប់ជំ�ញ��ពីរ

ដល់និេ�ជិតរបស់្រក �ង

ែដល�ន

លក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ េហើយ��ប័នធន�នមនុស្ស ្រត�វផ� ល់�រអនុ��ត េលើក្រមិត្រ�ក់ឈ� �ល �នកំណត់
េ�េពលេធ� ើ�រប��ក់

។

�រ្រប�សពី�រ�រ

ែដល�ម�រឱ្យ�នសមត� �ពេ្របើ��ពីរ

្រត�វ�ន

ផ្សព� ផ�យ ដូ ច�នកំណត់�ងេលើរ ួចមកេនះ ។)

�រ�ម�ន្រត� តពិនិត្យ និងរច�សម� ័ន� ($110,000)
អ� ក្រគប់្រគង្រក �ង

្រត�វ�ន�រទទួ លខុស្រត�វ

ចំេ�ះ�រ�ម�ន្រត� តពិនិត្យ

និង�រស្រមបស្រម� ល

អនុេ�ម�មេ�លនេ��យ និងេធ� ើរ�យ�រណ៍ថ�ីៗ �ក់ជូន្រក �ម្របឹក�្រក �ង ពីរដងក��ងមួ យ��ំ ។
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�រេ្របើអនីតិជនឱ្យបកែ្រប��ល់�ត់ (��នចំ�យ)
ទី្រក �ងមិនេលើកទឹកចិត�ឱ្យបុគ�លែដល�នក្រមិត��អង់េគ� ស (LEP) េ្របើឱ្យមិត�ភ័ក�ិ ស�ជិក្រគ� �រ ឬ
កុ�រ�យុេ្រ�មដប់្រ�ំបី (18) ��ំ ឱ្យេធ� �
ើ អ� កបកែ្រប��ល់�ត់េឡើយ។ បុគ�ល LEP
ែដលែស� ងរកេស�មិនសេ���ះប��ន់ ជំនួយ ឬ ព័ត�
៌ ន��របស់ទ្រី ក �ង
គួ រែត្រត�វ�នជូ នដំណឹងអំពីេ�ល�រណ៍ស�ីពីលទ��ពទទួ ល�ន�របកែ្រប��របស់ទី្រក �ង (LAP)។
ម�ន� ី��្រក �ងនឹងរកេមើលបុគ�លិកែដលទទួ ល�ន្រ�ក់េបៀវត្សស្រ�ប់ជ�
ំ ញពីរ�� ក��ង����
ែដល�នក��ង LAP េដើម្បីជួយបុគ�ល LEP េ�េពលបុគ�ល LEP ែស� ងរកេស�កម� ជំនួយ ឬ
ព័ត៌�ន��របស់ទ្រី ក �ង។ េបើសិនបុគ�លិកែដលទទួ ល�ន្រ�ក់េបៀវត្សស្រ�ប់ជំ�ញពីរ��
មិន�ចរក�នេទេ�ះ ម�ន� ី��្រក �ង នឹងេ្របើែខ្សទូ រសព� បកែ្រប�� េបើសិន�ចរក�ន។
បច��ប្បន� មិន�នច�ប់�ម�ត់មិនឱ្យេ្របើកុ�រ ឬ អនីតិជន េធ� ើ�របកែ្រប��ល់�ត់េឡើយ។
ទី្រក �ង្រត�វព��មផ� លេ់ ស�បកែ្រប ជំនួសឱ្យ�រេ្របើអនីតិជនបកែ្រប��ល់�ត់ �ពិេសស
ក��ងករណីែដល�រពិ�ក� និងព័ត៌�ន�� �នខ� ម
ឹ �រេលើសពី�រយល់ដឹងរបស់កុ�រ
�នលក� ណៈមិនសមរម្យ ឬ មិនទំនងចំេ�ះកុ�រ។ LAP �នបំណង�ក់
កំហិតេលើ�រេ្របើអនីតិជនឱ្យបកែ្រប��ល់�ត់
ខណៈែដល្រកសួ ង� ំងអស់នឹង�នលទ� �ពេ្របើ្រ�ស់បុគ�លិកែដល�ចបកែ្រប���េអស�៉ញ ែខ� រ
និង���ឡ�ក។ ្រកសួ ងនគរ�ល និង្រកសួ ងអគ� ិភ័យ �េរឿយៗ�ក់ទងកុ�រ
និង�នែខ្សទូ រសព� បកែ្រប���េ្រសច ែដល�ចេ្របើ�ជេ្រមើស�ន។
េលើកែលងក��ង��ន�ពែដល�យប៉ះ�ល់ ឬ �ំ�ច់ ឬ �ម�រេស� ើសុំរបស់បុគ�ល
្រកសួ ងនឹងព��មមិនេ្របើអនីតិជនឱ្យបកែ្របេឡើយ និងេ្របើស�ជិករបស់ LAP ជំនួស វ �ញ។
ដូ េច� ះ អនីតិជនមិនគួ រ្រត�វ�នេ្របើឱ្យបកែ្រប��ល់�ត់េទ េលើកែលងក��ង��ន�ពប��ន់។
“��ន�ពប��ន់” �នន័យ� ��ន�ពែដលត្រម�វឱ្យ�ន�រអនុវត� េផ្សងេ្រ�ពីនីតិ វ �ធី ដូ ច�
�រគំ�មកំែហងដល់សុខ�ព សុវត� ិ�ព ឬ ្រទព្យសម្បត� ិ។ ឧ�ហរណ៍ៃន��ន�ពប��ន់ រ ួម�ន
�រេឆ� ើយតបរបស់ម�ន� ីប៉ូលីស/អគ� ិភ័យ ឬ �រអំ�វ�វេស�កម� �រ�ត់បង់លំេ��ន
�រ�ត់បង់អត� ្របេ�ជន៍ ឬ ��នេស�ទឹកេភ� ើង។ �រេ្របើ្រ�ស់អនីតិជនក��ង��ន�ពប��ន់
គួ រែត�នក្រមិត្រតឹមទំ�ក់ទំនងដំបូងប៉ុេ�
� ះ េដើម្បីស្រ�ល�ពប��ន់។
េ�េពល��ន�ពប��ន់្រត�វ�នប�� ប់ ទី្រក �ងគួ រែតែស� ងរកជេ្រមើសសម្រសប។

4

កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងអស់ពីសមត� �ព
($726,800)
្រក �ង្រត�វេ្របើ្រ�ស់ឱ្យអស់ពស
ី មត� �ព ចំេ�ះករណីដូច�ងេ្រ�ម ៖

(a)

្រកសួ ង�� ្រត�វ�នចំនួននិេ�ជិតេចះ��ពីរ �ន្រគប់្រ�ន់ ក��ងមុខតតំែណង ែដល�ន�រកិច�
្រ�្រស័យ�ក់ទង េដើម្បីបេ្រមើេស� ដល់ស�ជិកអ� កេ្របើ���� ដូ ច�នកំណត់ េ�ក��ងេ�លនេ��យ
េនះ ។ អ� ក្រគប់្រគង្រក �ង ្រត�វកំណត់ពី�ព្រគប់្រ�ន់ ៃន�រផ� ល់េស�េនះ ។ ($658,112)
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(b)

បុគ�លិកទទួ លបន��កសុវត� ិ�ព��រណៈ ្រត�វេឆ� ើយតបេ�្រប�ពលរដ� េ�យេ្របើកំេណើតរបស់ពួកេគ ដូ ច�ន
កំណត់ េ�ក��ងេ�លនេ��យេនះ ។ (មិន�ន់�ចកំណត់ចំនួន�ន េ�េពលេនះេទ ។)
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(�េពលបច��ប្បន� ប�
� ្រកសួ ង ដូ ច�នប��ក់ជូនេនះ កំពុងេ្របើប�
� ញទំ�ក់ទំនង �នកំណត់�� ៖
អង� �ពអគ� ីភ័យ និងនគរ�ល ។)

(c)

បុគ�លិកែដលកំពុងបំេពញតួ �ទី

�អ� កបកែ្រប��ល់�ត់

ឬអ� កបកែ្របឯក�រ

្រត�វឆ� ង�ត់�រ

បណ��ះប�
� ល ចំេ�ះបេច� កេទស និង្រកមសីលធម៌សម្រសប �ក់ព័ន�នឹង�រ�របកែ្រប��ល់�ត់ និង
បកែ្របឯក�រ ។ ($55,725)
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(d)

េសចក� ីជូនដំណឹងទូ លំទូ�យ អំពីេ�លនេ��យ ស� ីពីលទ� �ពេ្របើ្រ�ស់�� រ ួម� ំង េសចក� ីជូនដំណឹង
អំពីេគហទំព័រ របស់្រក �ង ្រត�វផ្សព� ផ�យ ����� ដូ ច�នកំណត់េ�ក��ងេ�លនេ��យេនះ េដើម្បីឱ្យ
ស�ជិកសហគមន៍�ន្រ�ប អំពីសិទ�ិរបស់ពួកេគ អនុេ�ម�មេ�លនេ��យេនះ ។ ($12,963)

(e)

�របកែ្របឯក�រ ្រត�វ�ន�រផ� ល់ជូន ស្រ�ប់េសចក� ជ
ី ូ នដំណឹង ��យលក� ណ៍អក្សរ អំពី�រ�កពិន័យ ឬ
សិទ�ិទទួ ល�ន,

�រកំណត់សិទ�ិទទួ ល�ន,

�រផ� ល់ជូន,

�របដិេសធ,

�រ�ត់បង់,

ឬ�រ�ត់បន� យ

អត� ្របេ�ជន៍ េស� ឬកម� វ �ធីរបស់្រក �ង រ ួម� ំង សិទ�ិប�ឹងត�� ឬឧទ� រណ៍្រប�ំងេសចក� ីសេ្រមច របស់្រកសួ ង
�មួ យ ។ (មិន�ន់�ចកំណត់ចំនួន�ន េ�េពលេនះេទ ។)

(f)

្រត�វផ� ល់េស�បកែ្របឯក�រ ស្រ�ប់��ង
ំ ព័ត៌�ន�ផ� វ� �ររបស់្រក �ង រ ួម�ង
ំ
��កស��ចង��ល្រ�ប់្រចក
ជ��សេចញពីទី�ំង និង��កស��ព័ត៌�នធន�នរបស់្រក �ង ។ (មិន�ន់�ចកំណត់ចំនួន�ន េ�េពល
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េនះេទ ។)

(g)

េធ� ើ�ៃដគូ

�មួ យ្រក �មជន�តិេ��មសហគមន៍ េ�មូ ល��ន េដើម្បីជួយបកែ្រប�� និងផ្សព� ផ�យ

ព័ត៌�ន ជូ នដល់្រក �ម្រប�ពលរដ� �ក់�ក់ ។ (មិន�ច�ន់�ចកំណត់ចំនួន�ន េ�េពលេនះេទ ។)
53
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