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កិច្ចសន្យានន្ការចូ្លរួមកនុងកមមវិធីគ្រួសាររស់នន្ៅន ោយ

ខ្លួន្ឯង (FSS) 

គ្កសួងអភិវឌ្ឍន្៍លំនន្ៅឋាន្ ន្ិងទីគ្កុងសហ
រ ឋអានមរិក 

បែខអៃុម្័ត OMB៖ 2577-0178 

(ផុតកំណត់បៃៅនងៃ 04/30/2025) 

កិច្ចសៃយានៃការច្ូែរួម្ស្ម្ារក់ម្មវិធី្ គួសាររស់បៃៅប  យខលៃួឯង (FSS) បៃោះសថិតបៃៅច្បៃល ោះ 

 ទីភ្នាកង់ារែំបៃៅឋាៃសាធារណៈ (PHA) ឬម្ចាស់ PBRA ៃិង 

បម្្គួសារ FSS។ 

្គួសារ FSS រួម្រញ្ចូែអនក្គរគ់នាបៃៅកនុង្គួសារទាំងម្ូែ ប ើយ្តូវ ាៃបគប ៅកនងុកិច្ច

សៃយាបៃោះងាជា "្គសួារ"។ 

គ្រនភទនន្កមមវធិី FSS។ 

្គួសារបៃោះ្តូវ ាៃបគ ាក់ឱ្យសនាក់បៃៅ៖ (ពិៃិតយលតម្ួយគត)់ 

☐ សកខីរ័្តទូទាតជ់ប្ម្ើសែំបៃៅឋាៃ (HCV)/ សកខីរ័្ តទូទាត់

តាម្គប្ម្ ង (PBV) 

☐ ែំបៃៅឋាៃសាធារណៈ

☐ គប្ម្ ងជំៃួយលផែកបែើការជួែផទោះ (PBRA)/ព ុ្គួសារ

នរោលរំណងនន្កិច្ចសន្យា 

បគ ែរំណងនៃកិច្ចសៃយាបៃោះគបឺ ើម្បីរញ្ជាក់ពីសទិធិ ៃិងទៃំួែខុស្តូវររស់្គសួារល ែ
ច្ូែរមួ្ ៃិង PHA/ម្ចាស់ែបំៃៅឋាៃ ក៏ ូច្ជាធៃធាៃ ៃិងបសវាកម្មគាំ្ទល ែ្តវូផតែ់

ជូៃ្កុម្្គួសារបៃ ោះ ៃិងសកម្មភ្ាពល ែ្តវូបធវើបងើងប  យ្គួសារបៃ ោះ។ 

លកខខ្ណឌនន្កចិ្ចសន្យា 

កិច្ចសន្យានន្េះន្ឹងមាន្គ្រសិទធភាពនន្ៅនងៃទី  ។ 

កិច្ចសន្យានន្េះន្ឹងផតុកំណត់នន្ៅនងៃទី [5 ឆនាំរន្ទារ់ពកីាររញ្ជាក់នន្គ្រាក់ច្ណំូល ំរូង
ន ើងវិញរន្ទារ់ពកីារគ្រតិរតតិ]

. 

PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃអាច្រៃតរយៈបពែនៃកិច្ចសៃយារ ូត ែ់ 2 ឆនាំ្រសៃិបរើ PHA/

ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃរកប ើញងាម្ាៃ ម្ូែប តុសម្រម្យ ស្ម្ារ់ការរៃតបៃោះ។ 

ធន្ធាន្ ន្ិងនសវាកមមរាំគ្ទ 

កនុងអងំុងបពែនៃកចិ្ចសៃយាបៃោះ PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃៃឹងពយាយាម្ស្ម្រស្ម្ួែបែើ

ធៃធាៃ ៃិងបសវាកម្មល ែម្ាៃរាយកនុងគប្ម្ ងរណ្តោះរណា្ែ ៃិងបសវាកម្មរគុគែ 
(ITSP)។ បទ ោះជាយ ាងណាក៏ប  យ PHA/ម្ចាស់ែបំៃៅឋាៃម្ៃិម្ាៃទៃំែួខុស្តវូ
ច្ំបព ោះ្គសួារបៃោះ បៃ ោះបទ ្រសិៃបរើធៃធាៃ ៃិងបសវាកម្មម្ិៃ្តវូ ាៃផតែ់ឱ្យបៃ ោះ។ 

រនគ្មោងរណ្តេះរណា្ល ន្ិងនសវាកមមររុគល (ITSP) 

គប្ម្ ងរណ្តោះរណា្ែ ៃិងបសវាកម្មរគុគែ (ITSP) ្តវូលតរបងកើតបងើងស្ម្ារ់

សម្ាជិក្គួសារៃីម្ួយៗល ែច្ែូរមួ្។ ITSPs ទាំងអស់ស្ម្ារ់្ គួសារ្តវូ ាៃ

រញ្ចូែកនុងកិច្ចសៃយា ៃិងរបងកើតជាលផនកនៃកចិ្ចសៃយាបៃោះ។ 

រណន្ីរនញ្ញើទុករនណ្ោេះអាសន្នន ោយភារទីីរី FSS 

PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃៃឹងរបងកើតគណៃីរបញ្ញើទកុរបណ្ ោះអាសៃនប  យភ្ាគីទរីី FSS 

ស្ម្ារ់្ គួសារ។ ការបកើៃបងើងនៃការជែួររស់្គួសារប  យសារលតការបកើៃបងើងនៃ

្ ាក់ច្ំណែូល ែរក ាៃៃងឹ្តូវ ាៃរញ្ចូែបទៅកនុងគណៃីរបញ្ញើទុករបណ ្ោះអាសៃន

ប  យភ្ាគទីីរី FSS ្សរតាម្ 24 CFR លផនក 887 ៃិង 984 (តាម្ល ែអាច្អៃវុតត

បទៅ ាៃ) ៃិងត្ម្ូវការ HUD បផេងបទៀត។ 

រញ្ជីខាងប្ក ម្គឺជា្ ាកច់្ំណូែបគ ែ្រច្ាំឆនាំររស់្គួសារ ្ ាកច់្ំណូែបគ ែ្រច្ាំ
ឆនាំល ែរក ាៃៃិងនងលឈ្នួែបគ ែ្រច្ាលំខបៃៅបពែល ែ្គួសារច្ារប់ផតើម្កម្មវិធ ី FSS។ 
ច្ំៃួៃទឹក្ ាក់ទាំងបៃោះៃឹង្តវូ ាៃប្រើប ើម្បកីំណត់ច្ៃំួៃទឹក្ ាក់ល ែ ាៃរញ្ចូែបទៅ

កនុងគណៃីរបញ្ញើទកុរបណ្ ោះអាសៃនប  យភ្ាគីទរីី FSS ររស់្គួសារ ប  យសារលតការ
បកើៃបងើងៃាបពែអៃាគតនៃ្ ាកច់្ំណែូល ែរក ាៃ។ 

គ្រាក់ច្ំណលូនរោលគ្រច្ាំឆនាំ $ 

គ្រាក់ច្ំណលូនរោលដ លរករាន្គ្រច្ាឆំនាំ $ 

នងលឈ្នួលនរោលគ្រច្ាំដខ្ $ 

ការ កគ្រាក់រនណ្ោេះអាសន្ននន្ងវកិារនញ្ញើទុករនណោ្េះអាសន្នន ោយភារទីីរី 

PHA/មចាស់លនំន្ៅឋាន្   មិន្   អន្ុញ្ញាតឱ្យមាន្ការ កគ្រាករ់នណោ្េះអាសន្ននន្ងវិកា

រនញ្ញើទុកនន្េះនន្ោេះនទ។ ្រសិៃបរើយែ់្ពម្ បៃ ោះ្គសួារល ែច្ែូរួម្្តវូលតទទួែ ាៃ

ការផតែជ់ូៃជាម្ួយៃងឹបគ ែការណ៍ពាក់ព័ៃធ។ PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃអាច្របញ្ចញ

ច្ំៃួៃទឹក្ ាក់បៃៅកនងុគណៃីរបញ្ញើទកុរបណ្ ោះអាសៃនប  យភ្ាគីទរីី FSS ររស់្គសួារ

បទៅឱ្យបម្្គួសារ FSS ប  យអៃបុែ ម្តាម្បគ ែការណ៍ ក្ ាករ់បណ ្ោះអាសៃនររស់

ខលួៃ ៃិង 24 CFR 984.305)។ 

ការរញ្ចរ់ការសកិសាពកីមមវធិី FSS ន្ិងការនរើកគ្រាក់ច្ំណាយនន្រនញ្ញើទុករនណ្ោេះ

អាសន្ន 

PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃៃឹងច្ំណាយបទៅឱ្យបម្្គួសារ FSS ៃូវច្ៃំួៃទកឹ្ ាក់បៃៅកនុង

គណៃីរបញ្ញើទុករបណ្ ោះអាសៃនប  យភ្ាគទីីរី FSS ររស់្ គសួារ ល ែតិច្ជាងច្ំៃួៃ

ល ែ ាៃជំពាក់ PHA/ម្ចាស់ែបំៃៅឋាៃ (ស្ម្ារ់នងលឈ្នួែល ែម្ិៃទាៃ់ ាៃរង់ ឬ

រំណុែល ែបៃៅបសសសែ់បផេងបទៀត) បៃៅបពែល ែ្គួសារអៃុបែ ម្តាម្កចិ្ចសៃយា

ជួែររស់ខលៃួ ៃិង៖ 

(1) PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃកំណត់ងា្គួសារ ាៃរញ្ចរ់ែកខខណឌនៃកិច្ចសៃយា
បៃោះ រួម្ទាំងែកខខណឌនៃ ITSPs ទាំងអស់ផងល រ ៃិង

(2) បម្្គួសារ FSS រញ្ជាក់ងាគមាៃសម្ាជកិនៃ្គសួារ FSS ជាអនកទទួែជៃំួយ
សុខុម្ាែភ្ាពបទ

ការនរើកគ្រាកច់្ំណាយនន្រនញ្ញើទកុរនណ្ោេះអាសន្ននន្ៅកនុងករណនីន្ការរញ្ចរក់ិច្ចសន្យា 

PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃ្តវូលតច្ំណាយបទៅឱ្យ្គួសារ FSS ៃូវច្ំៃៃួទឹក្ ាក់បៃៅកនុង

គណៃីរបញ្ញើទុករបណ្ ោះអាសៃនប  យភ្ាគទីីរី FSS ររស់្ គសួារ ល ែតិច្ជាងច្ំៃួៃ

ល ែជំពាក់ PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃ (ស្ម្ារ់នងលជួែម្ិៃទាៃ ់ាៃរង់ ឬរណំុែល ែ

បៃៅបសសសែប់ផេងបទៀត) បៃៅបពែល ែ្គួសារអៃុបែ ម្តាម្កចិ្ចសៃយាជែួររស់ខលៃួ 

ៃិង៖ 

(1) PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃ ប  យម្ាៃការយែ់្ពម្ពី HUD កំណត់ងាម្ាៃ

ប តផុែសម្រម្យកនុងការច្ំណាយងវិការបញ្ញើទុករបណ ្ោះអាសៃនប  យភ្ាគី

ទីរី FSS ឬ

(2) បៃៅបពែល ែកចិ្ចសៃយា្តវូ ាៃរញ្ចរប់  យប តុផែ ូច្ខាងប្ក ម្៖

a. បសវាកម្មល ែ PHA/ម្ចាស់ែបំៃៅឋាៃ ៃិង្គួសារ FSS  ាៃយែ់្ ពម្គឺ

ម្ាៃសារៈសំខាៃ់ច្បំព ោះការរកីច្ប្ម្ើៃររស់្គសួារ FSS បឆព ោះបទៅរកការ

រស់បៃៅប  យខលួៃឯងគឺម្ៃិម្ាៃបទ

b. បម្្គួសារ FSS ល ែកលាយជាជៃពកិារជាអច្ិន្ៃតយ៍ ៃិងម្ិៃអាច្បធវើការ

កនុងអងំុងបពែនៃកចិ្ចសៃយា ប ើយ PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃ ៃងិ្គួសារ

FSS កំណត់ងាវាម្ិៃអាច្បទៅរចួ្បងើយកនងុការលកល្រកិច្ចសៃយា ឬ

លតងតាំងបម្្គសួារងមីររស់ FSS ឬ

c. សកខីរ័្តនៃ្គសួារ FSS ល ែម្ាៃសុពែភ្ាពផលាសរ់ដូរបៃៅប្កៅល ៃ

យុតតាធិការររស់ PHA (អៃបុែ ម្តាម្ែកខខណឌត្ម្ូវនៃច្បារ់នៃការបផទរ

ទិៃនៃ័យ) ស្ម្ារ់ប តុផែសម្រម្យ  ូច្ល ែ ាៃកំណតប់  យ PHA

ៃិងការរៃតនៃ CoP រៃទារ់ពកីារផលាសរ់តូរ ឬការរញ្ចរ់នៃ CoP ម្ុៃបពែ

ការផលាស់រដូរ គមឺ្ិៃអាច្បទៅរចួ្បទ។



ទំព័រ 2 នៃ 2 
ការប  ោះពុម្ពពមី្ៃុគឺលែងប្រើប ើយ ទ្ម្ង់លរររទ HUD -52650 

នមគ្រួសារ FSS ច្ាកនច្ញពីយូន្ីតជំន្យួ 

្រសៃិបរើបម្្គសួារ FSS ច្ាកបច្ញពីយូៃីតជំៃួយ សម្ាជិក្គសួារល ែបៃៅបសស

សែ់អាច្ ាកប់ឈ្ម ោះសម្ាជិក្គសួារបផេងបទៀតប ើម្បី្គរ់្គងកិច្ចសៃយា ឬទទួែ ាៃ

ងវិការរស់គណៃីរបញ្ញើទុករបណ្ ោះអាសៃនប  យភ្ាគីទរីី FSS ប  យអៃបុែ ម្តាម្

ែកខខណឌនៃកចិ្ច្ពម្ប្ពៀងបៃោះ រៃទារព់ីពិប្គ ោះជាម្ួយ HA/ម្ចាស់ែបំៃៅឋាៃរចួ្។ 

ការរាត់រងរ់ណន្រីនញ្ញើទុករនណោ្េះអាសន្នន ោយភារីទរីី FSS 

្គួសារៃឹងម្ៃិទទួែ ាៃងវិកាបៃៅកនុងរបញ្ញើទុករបណ ្ោះអាសៃន FSS ររសខ់លៃួបទ បែើក

លែងលត ូច្ល ែ ាៃផតែ ់ូច្ខាងបែើ។ របញ្ញើទុករបណ្ ោះអាសៃន FSS ៃឹង្តវូ ាត់រង់ 

ប ើយ្គសួារម្ិៃម្ាៃសិទធទិទែួ ាៃងវិកាពីរបញ្ញើទុករបណ្ ោះអាសៃន FSS បទ 

្រសៃិបរើកិច្ចសៃយា្តូវ ាៃរញ្ចរ់ បែើកលែងលត ូច្ល ែ ាៃផតែ់ ូច្ខាងបែើ។ 

នមគ្រួសារ FSS ដ លមាន្ទំន្លួខ្ុសគ្តូវនលើគ្រួសារគ្តូវដត៖ 

o លសវងរក ៃងិរកេាការងារសម្រម្យ។ នមគ្រួសារ FSS ន្ិងសមាជិកគ្រសួារទាងំនន្ោេះ
ដ លរាន្សនគ្មច្ច្ិតតន ោយមាន្កិច្ចគ្ពមនគ្ពៀងជាមួយ PHA/មចាសល់ំនន្ៅឋាន្
ន ើមបីគ្រតិរតតិ ITSP គ្តូវដត៖

o រំបពញបគ ែប ៅរបណ្ ោះអាសៃន បគ ែប ៅច្ងុប្ក យ ៃិងសកម្មភ្ាពបផេងបទៀត
តាម្កាែររបិច្េទរញ្ចរ់ល ែម្ាៃបៃៅកនងុ ITSP ៃីម្ួយៗ។

សមាជិកគ្រួសារទាំងអសគ់្តវូដត៖ 

o អៃុបែ ម្តាម្ែកខខណឌនៃការជួែ។

o ្រសៃិបរើទទែួ ាៃជៃំួយសុខុម្ាែភ្ាព កលាយជាឯករាជយនៃជៃំួយសុខមុ្ាែ
ភ្ាពបៃៅច្ុងរញ្ចរ់នៃកិច្ចសៃយាបៃោះ។

o ្រសៃិបរើច្ូែរួម្កនុងកម្មវធិី HCV ្ គសួារ្តវូលតបគ រពតាម្កាតពវកិច្ច្ គសួារប្ក ម្
កម្មវធិី HCV ប ើយរសប់ៃៅកនុងយុតតាធកិារររស់ PHA ល ែ ាៃច្ុោះបឈ្ម ោះ្គសួារ
បៃៅកនុងកម្មវធិី FSS យ ាងប  ច្ណាស់ 12 លខច្ារ់ពកីាែររបិច្េទល ែកចិ្ចសៃយា
បៃោះម្ាៃ្រសទិធភ្ាព ែុោះ្តាលតកិច្ចសៃយា ំរូង PHA  ាៃយែ់្ពម្បែើសបំណើ
ររស់្ គសួារប ើម្បផីលាសទ់ីបទៅប្កៅល ៃសម្តថកិច្ចររសខ់លួៃ ប្ក ម្ការ
បផទរ។

ការរញ្ចរ់កិច្ចសន្យាច្ូលរមួ 

PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃអាច្រញ្ចរ់កចិ្ចសៃយាបៃោះ្រសិៃបរើ៖ 

(1) ្គួសារ ៃិង PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃយែ់្ពម្រញ្ចរ់កចិ្ចសៃយាបៃោះ

(2) PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃកំណត់ងា្គួសារម្ិៃ ាៃរំបពញទំៃែួខុស្តវូររស់ខលៃួ

ប្ក ម្កិច្ចសៃយាបៃោះបទ

(3) ្គួសារបៃ ោះៃឹង កបច្ញពីកម្មវិធី FSS ឬ

(4) PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃ្តវូ ាៃអៃុញ្ញាតឱ្យរញ្ចរ់កិច្ចសៃយាប  យអៃុបែ ម្តាម្

រទរបញ្ញតតិ ៃិងត្ម្វូការររស់ HUD។

PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃៃឹងរញ្ចរក់ិច្ចសៃយាបៃោះ ប ើយលរងលច្ករបញ្ញើទកុរបណ ្ោះអាសៃន 

ប  យបយ ងតាម្ 24 CFR 984 ៃិង 887 បៃៅបពែ៖ 

(1) បសវាកម្មល ែ PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃ ៃិង្គួសារ FSS  ាៃយែ់្ពម្គឺ

ម្ាៃសារៈសំខាៃ់ច្បំព ោះការរកីច្ប្ម្ើៃររស់្គសួារ FSS បឆព ោះបទៅរកការរស់

បៃៅប  យខលួៃឯងគមឺ្ិៃម្ាៃបទ

(2) បម្្គួសារ FSS ល ែកលាយជាជៃពិការជាអច្ិន្ៃតយ៍ ៃិងម្ៃិអាច្បធវើការកនងុ

អំងុងបពែនៃកិច្ចសៃយា ប ើយ PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃ ៃិង្គួសារ FSS

កំណត់ងាវាម្ិៃអាច្បទៅរចួ្បងើយកនុងការលកល្រកិច្ចសៃយា ឬលតងតាំងបម្

្គួសារងមីររស់ FSS ឬ

(3) សកខីរ័្ ត្គួសារ FSS ល ែម្ាៃសពុែភ្ាពផលាស់រដរូបៃៅប្កៅល ៃយុតតាធិការ

ររស់ PHA (អៃុបែ ម្តាម្ែកខខណឌត្ម្វូបផទរទៃិនៃ័យ 24 CFR

982.353) ស្ម្ារ់ប តផុែសម្រម្យ  ូច្ល ែ ាៃកំណត់ប  យ PHA

ៃិងការរៃតនៃ CoP រៃទារ់ពីការផលាសរ់តូរ ឬការរញ្ចរ់នៃ CoP ម្ុៃបពែការ

ផលាសរ់ដូរ គឺម្ៃិអាច្បទៅរួច្បទ។

PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃ្តវូផតែក់ារជូៃ ំណឹងអពំីការរញ្ចរក់ិច្ចសៃយាបទៅបម្្គួសារ 

FSS។ បសច្កតីជៃូ ំណឹង្តវូលតរញ្ជាក់ពីម្ែូប តុនៃការសប្ម្ច្ច្ិតតររស់ PHA/ម្ចាស់

ែំបៃៅឋាៃកនងុការរញ្ចរក់ិច្ចសៃយា។ 

កិច្ចសៃយាបៃោះ្តវូ ាៃរញ្ចរប់  យសវយ័្រវតតិ ្រសិៃបរើជំៃួយបែើការជែួផទោះររស់
្គួសារ្តវូ ាៃរញ្ចរប់  យអៃុបែ ម្តាម្ត្ម្វូការររស់ HUD។ 

ការដកដគ្រ 

PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃ ៃិង្កមុ្្គួសារអាច្យែ់្ ពម្បទៅវិញបទៅម្ក ប ើម្បលីកល្រកិច្ចសៃយា

បៃោះ ឬ ITSP ណាម្ួយល ែ ាៃរួម្រញ្ចូែប  យអៃុបែ ម្តាម្ 24 CFR លផនក 887 ៃិង 

984 តាម្ល ែអាច្អៃុវតត ាៃ។ 

ការអន្នុលោមតាមរទរបញ្ញតតិ ន្ិងតគ្មវូការររស់ HUD 

PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃ ៃិង្គួសារ FSS យែ់្ពម្អៃវុតតតាម្រទរបញ្ញតតិ ៃិងត្ម្វូការ

ររស់ HUD រួម្ទាងំលផនក 24 CFR 887 ៃិង 984។ ច្ំបព ោះវិសាែភ្ាពល ែអវីម្ួយបៃៅ
កនុងកចិ្ចសៃយាបៃោះផទុយៃងឹរទរបញ្ញតតិ ឬត្ម្ូវការររស់ HUD រួម្ទាំងលផនក 887 ៃិង 

984 បៃ ោះរទរបញ្ញតតិ ៃិងត្ម្ូវការររស់ HUD ៃឹងម្ាៃអធិកភ្ាព។ រយៈបពែ ៃិងតួ

បែខ  ូច្ជា្ ាកច់្ំណូែ ៃិងច្ៃំួៃនងលជួែបៃៅទំពរ័ 1 សថិតប្ក ម្ការលកត្ម្ូវប  យ 
PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃស្ម្ារក់ារអៃបុែ ម្តាម្រទរបញ្ញតតិ ៃងិត្ម្ូវការររស់ HUD។ 

PHA/ម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃ្តវូលតជូៃ ំណងឹ ែ់្ គួសារជាែាយែកខណ៍អកេរអំពកីារលក

ត្ម្វូណាម្ួយល ែ ាៃបធវើបងើងច្បំព ោះកិច្ចសៃយាបៃោះ។ 

ភាពផទុយន្ឹងកចិ្ចសន្យាជួល 

្រសៃិបរើែកខខណឌណាម្ួយនៃកចិ្ចសៃយាបៃោះផទុយៃងឹកចិ្ចសៃយាជួែ បៃ ោះកចិ្ចសៃយាជែួ

ៃឹងម្ាៃអធិកភ្ាព។ 

ហតថនលខ្ា៖ 

គ្រួសារ ភនាកង់ារ/មចាស់លនំន្ៅឋាន្ 

( តថបែខាររស់បម្្គួសារ FSS) (បឈ្ម ោះ PHA/ម្ចាស់ែបំៃៅឋាៃ) 

(កាែររបិច្េទច្ុោះ តថបែខា) (តួៃាទីររស់ម្្ៃត)ី 

( តថបែខាផលូវការររស់ PHA/ម្ចាស់ែបំៃៅឋាៃ) (កាែររបិច្េទច្ុោះ តថ
បែខា) 



ទំព័រ 3 នៃ 5 ការប  ោះពុម្ពពមី្ៃុគឺលែងប្រើប ើយ ទ្ម្ង់លរររទ HUD -52650 

ភ្នាកង់ារែំបៃៅឋាៃៃមី្ួយៗ (PHA/ម្ចាស់ែំបៃៅឋាៃ) ្តូវលតអៃុវតតកម្មវិធី FSS ប  យអៃុបែ ម្តាម្ 

24 CFR 984 ៃិង 24 CFR 877។ 

រៃទកុរ ាយការណ៍សាធារណៈស្ម្ារក់ារ្រម្ែូពត័ម៌្ាៃបៃោះ្តូវ ាៃ  ាៃ់្រម្ាណងាជាម្ធយម្ 1.0 

បម្  ងកនុងម្យួការបឆលើយតរ រួម្ទាំងបពែបវែាស្ម្ារព់ិៃតិយបម្ើែការលណៃាំ ការលសវងរក្រភ្ព
ទិៃនៃយ័ល ែម្ាៃ្សារ់ ការ្រម្ូែ ៃងិរកេាទិៃនៃ័យល ែ្តូវការ ៃងិការរំបពញ ៃងិពៃិិតយបម្ើែការ
្រម្ូែពត័៌ម្ាៃ។ ការបឆលើយតរបទៅៃងឹការ្រម្ូែព័តម៌្ាៃបៃោះគចឺ្ាំ ាច្់ប  យច្បារ់ (លផនកទី 23 (c) & 

(g) នៃច្បារ់ែំបៃៅឋាៃស រ ឋអាបម្រិកឆនាំ 1937  ចូ្ល ែ ាៃរលៃថម្ប  យលផនកទី 554 នៃច្បារ់

ែំបៃៅឋាៃជាតិល ែម្ាៃតនម្លសម្រម្យ Cranston-Gonzalez (PL 101-625) ៃងិលផនក 306 នៃ

កំបណើៃបស ឋកចិ្ច ការរៃធូររៃថយរទរបញ្ញតតិ ៃិងច្បារក់ារពារអនកប្រើ្ ាស់ (PL 115-174) ស្ម្ារ់

ការច្ូែរួម្កនងុកម្មវិធី FSS។

ព័តម៌្ាៃល ែ្រម្ែូ ាៃបៃៅបែើទ្ម្ង់លរររទបៃោះ្តូវ ាៃច្ាតទ់ុកងាជាបរឿងសម្ៃាត់ ប ើយ្តូវ

 ាៃការពារប  យច្បារឯ់កជៃភ្ាព។ ច្បារ់សតពីឯីកជៃភ្ាពត្ម្ូវឱ្យរកេាទកុកំណត់្តាទាំងបៃោះ

ជាម្យួៃងឹការការពារលផនករ ឋ ាែ របច្ចកបទស ៃិងរូរវៃតសម្រម្យ ប ើម្បីធាៃា ាៃៃូវសុវតថភិ្ាព ៃិងការ

សម្ៃាត់នៃកំណត់្តាទាំងបៃ ោះ។ បែើសពីបៃោះបទៅបទៀត កំណត់្តាទាំងបៃោះគួរលត្តូវ ាៃការពារ

្រឆាំងៃងឹការគំរាម្កំល ងល ែរំពងឹទុកច្ំបព ោះសុវតថិភ្ាព ឬភ្ាពសចុ្រិតររសព់ួកបគ ល ែអាច្រណ្ា

ែឱ្យម្ាៃប្គ ោះងនាក់ ភ្ាពអាម្ ាស់ ភ្ាពរអាក់រអួែ ឬអយតុតធិម្ច៌្ំបព ោះរុគគែណាម្នាកប់ែើព័តម៌្ាៃ

ល ែ្តូវ ាៃរកេាទកុបៃ ោះ។ 

HUD ្រល ែជាម្ៃិ កឹៃាំ ឬឧរតថម្ភបទ ប ើយរគុគែម្នាកម់្ៃិត្ម្ូវឱ្យបឆលើយតរៃងឹការ្រម្ូែពត័៌ម្ាៃ

បទ ែុោះ្តាលតវារងហាញបែខ្តតួពិៃតិយ OMB ល ែម្ាៃសពុែភ្ាពរច្ចរុបៃន។ 

នសច្កតីដណន្ាំសគ្មារ់ការអនុ្វតតកិច្ចសន្យា FSS នន្ការចូ្លរួម 

នមគ្រួសារ FSS 

្គួសារ្តវូលតកំណតស់ម្ាជិក្គសួារបពញវ័យឱ្យបធវើជាបម្្គួសារ FSS ល ែៃងឹច្ុោះ តថ

បែខាបែើកិច្ចសៃយាបៃោះ។ បម្្គសួារ FSS អាច្បធវើជាបម្្គួសារស្ម្ារប់គ ែរំណងជែួ

បៃ ោះ រ លុៃតវាម្ៃិលម្ៃជាការត្ម្វូបទ។ បៃៅប្ក ម្កាែៈបទសៈជាក់ែាក់ ្សរតាម្ 24 

CFR លផនក 887 ៃិង 984 តាម្ល ែអាច្អៃុវតត ាៃ ប ើយកិច្ចសៃយាបៃោះ ្គសួារអាច្

លតងតាំងបម្្គសួារងមីនៃ FSS កនុងអំងងុបពែនៃកិច្ចសៃយាបៃោះ។ 

លកខខ្ណឌនន្កចិ្ចសន្យា 

(1) កាែររិបច្េទម្ាៃ្រសទិធភ្ាពគឺបៃៅនងៃ ំរងូនៃលខរៃទារព់ីកាែររិបច្េទល ែកិច្ចសៃយា

្តូវ ាៃច្ោុះ តថបែខាប  យ្គសួារ ៃិងតណំាងររស់ PHA/ម្ចាស់ែំបៃៅឋាៃ។

(2) កាែររិបច្េទផតុកណំត់គឺ្ ាំឆនាំគិតច្ារ់ពីនងៃល ែម្ាៃ្រសិទធភ្ាពនៃការពៃិិតយ

បងើងវិញម្ុៃ រំូងបគរៃទារព់ីកាែររិបច្េទម្ាៃ្រសទិធភ្ាពនៃកចិ្ចសៃយា។ កាែររិបច្េទផតុ

កំណត់អាច្ទុកឱ្យបៃៅទបទរ តូ ែក់ារពៃិតិយបងើងវិញនៃការជួែបែើក ំរងូបគ។

(3) ្រសិៃបរើ PHA/ម្ចាស់ផទោះសប្ម្ច្ច្ិតតរៃតរយៈបពែនៃកិច្ចសៃយាបៃ ោះ កាែររិបច្េទ

ផុតកំណត់ប ើម្ល ែម្ាៃរាយបៃៅទំព័រទីម្យួនៃកចិ្ចសៃយា្តូវលតគូសលខវងបច្ ែ ប ើយ

កាែររិបច្េទផតុកណំត់ងមី្តូវ ាៃរលៃថម្។

(4) ្រសិៃបរើ្គសួារម្ួយផលាសទ់ីែំបៃៅប្ក ម្ៃតីិវិធីនៃការបផទរ HCV ប ើយៃងឹច្ែូរួម្កនងុ

កម្មវិធី FSS ររស់ PHA ល ែទទួែ ាៃបៃ ោះ កាែររិបច្េទម្ាៃ្រសទិធភ្ាពនៃកចិ្ចសៃយា

រវាង្គួសារ ៃងិអនកទទែួ PHA គឺបៃៅនងៃ រំូងនៃលខរៃទារព់កីាែររិបច្េទល ែកិច្ចសៃយា្តូវ

 ាៃច្ុោះ តថបែខាប  យ្គួសារ ៃងិអនកតណំាងររស់ PHA។ កាែររិបច្េទផតុកណំតន់ៃកចិ្ច

សៃយារវាងអនកទទួែ PHA ៃិង្គួសារ្តូវលត ចូ្គនាបទៅៃឹងកាែររិបច្េទផតុកំណត់នៃកចិ្ច

សៃយារវាង PHA  ំរងូ ៃងិ្គសួារ។ 

រណន្ីរនញ្ញើទកុរនណ្ោេះអាសន្នន ោយភារទីីរី FSS 

(1) បែខ្ ាក់ច្ណំូែ ៃងិនងលជួែល ែ្តូវរញ្ចែូកនងុកចិ្ចសៃយាបៃោះ្តូវលតយកបច្ញពី

ច្ំៃៃួបៃៅបែើការពិៃតិយច្ងុប្ក យ ឬការកណំតរ់បណ្ ោះអាសៃន ម្ៃុបពែការច្ូែរួម្ រំូង

ររស់្គួសារបៃៅកនងុកម្មវិធី FSS។

(2) ្រសិៃបរើ្គសួារផលាសទ់ីប្ក ម្ៃតីិវិធីនៃបផទរររស់ HCV ប ើយៃងឹច្ូែរួម្កនងុកម្មវិធី 

FSS ររស់ PHA ល ែទទួែ ាៃបៃ ោះ PHA ល ែទទួែ ាៃ្តូវលតប្រើច្ៃំៃួល ែ ាៃរាយ

រញ្ជីស្ម្ារ់្ ាកច់្ណំូែ្រច្ាំឆនាំ ្ ាកច់្ណំូែល ែទទួែ ាៃ ៃងិការជួែររស់្គសួារបៃៅ

កនុងកចិ្ចសៃយារវាង PHA  ំរងូ ៃងិ្គួសារ FSS។

ការផលាសរ់តូរកចិ្ចសន្យា 

(1) កិច្ចសៃយានៃការច្ូែរួម្បៃោះអាច្្តូវ ាៃផលាស់រតូរប ើម្បីលកល្រែកខខណឌនៃកិច្ចសៃយា

បម្្គួសារ FSS ឬ ITSPs រ ុបណ្ ោះ។

(2) រាែ់ការផលាសរ់តូរបម្្គួសារបៃៅប្ក ម្កចិ្ចសៃយា្តូវលតរញ្ចូែជាឯកសារភ្ជារជ់ាម្យួកិច្ច

សៃយាបៃោះ។ ឯកសារភ្ជារ់្តូវលតម្ាៃបឈ្ម ោះនៃបម្្គួសារ FSS ល ែ ាៃកំណត់ងមី  តថបែខា

ររស់បម្្គួសារ FSS ងមី ៃងិតំណាង PHA/ម្ចាស់ែំបៃៅឋាៃ ៃិងកាែររិបច្េទល ែ ាៃច្ុោះ

 តថបែខា។ 

(3) រាែ់ការផលាសរ់តូរបទៅ ITSP ្តូវលតរួម្រញ្ចូែជាការលកល្រច្ំបព ោះ ITSP ប ើម្ (ឯកសារ

ភ្ជារ)់ ល ែការផលាសរ់តូរ្តូវ ាៃអៃុវតត។ ការលកល្រ្តូវលតរួម្រញ្ចូែធាតុល ែ ាៃផលាស់រតូរ 

 តថបែខាររសអ់នកច្ូែរួម្ ៃងិតណំាង PHA/ម្ចាស់ែំបៃៅឋាៃ ៃិងកាែររិបច្េទល ែ ាៃ

ច្ុោះ តថបែខា។ 

រនគ្មោងរណ្តេះរណ្ាល ន្ងិនសវាកមមររុគល (ITSPs) 

(1) កិច្ចសៃយា្តូវលតរួម្រញ្ចូែគប្ម្ ងរណ្តោះរណ្ាែ ៃិងបសវាកម្មរគុគែស្ម្ារ់បម្្គួ

សារ។ សម្ាជកិ្គួសារបផេងបទៀតល ែម្ាៃអាយ ុរ់្ ាំរឆីនាំបងើងបទៅអាច្ប្ជើសបរើសអៃុវតត

គប្ម្ ងរណ្តោះរណ្ាែ ៃងិបសវាកម្មរគុគែ ្រសិៃបរើម្ាៃការយែ់្ពម្ប  យ PHA/ម្ចាស់

ែំបៃៅឋាៃ។

(2) ធៃធាៃ ៃងិបសវាកម្មគាំ្ទល ែ្តូវផតែ់ជៃូ ែ់សម្ាជកិ្គសួារៃមី្ួយៗ្តូវលត

ម្ាៃរាយកនងុ ITSPs ល ែជាឯកសារភ្ជារជ់ាម្ួយកិច្ចសៃយានៃការច្ូែរួម្។

(3) ITSP ៃមី្ួយៗ្តូវលតច្ុោះ តថបែខាប  យអនកច្ែូរួម្ ៃងិតំណាង PHA ម្នា

ក់។

(4) បគ ែប ៅរបណ្ ោះអាសៃន្តូវលត ាៃរញ្ជាក់រួម្ជាម្ួយៃងឹសកម្មភ្ាព ៃងិបសវាកម្ម

ល ែ្តូវការ ប ើម្បីសប្ម្ច្ ាៃៃូវបគ ែប ៅទាំងបៃ ោះ។ ជាឧទា រណ៍ ម្តាយបទ ែម្ាៃកូៃ

ពីរៃាក់ ល ែម្ាៃបគ ែប ៅរបណ្ ោះអាសៃនកនុងការរញ្ចរ់ការសកិេាងនាក់ម្ធយម្សកិេាររស់

គាត់ អាច្្តូវការសកម្មភ្ាព ៃងិបសវាកម្មបផេងៗគនាជាប្ច្ើៃ ប ើម្បីសប្ម្ច្ ាៃៃូវបគ ែប ៅ

បៃ ោះ។ សកម្មភ្ាព ៃងិបសវាកម្មទាំងបៃោះអាច្រួម្ម្ាៃម្បធយ  ាយ កឹជញ្ជៃូ ការរប្ងៀៃ ៃងិ

ការលងទាំកមុ្ារ។

(5) កាែររិបច្េទរញ្ចរ់ល ែរួម្រញ្ចូែកនុង ITSPs ទាំងអស់្តូវលតសថិតបៃៅបពែ ឬម្ុៃ

កិច្ចសៃយានៃការច្ូែរួម្ផតុកណំត់។

(6) បគ ែប ៅច្ុងប្ក យម្ួយស្ម្ារ់្គួសារល ែទទួែ ាៃជំៃយួសខុុម្ាែភ្ាព គឺប ើម្បី

កលាយជាជៃំួយសុខមុ្ាែភ្ាពឯករាជយបៃៅច្ងុរញ្ចរ់នៃកចិ្ចសៃយា។ ្គួសារណាល ែទទែួ

ជំៃយួសខុុម្ាែភ្ាព គ្តូវដត រួម្រញ្ចូែភ្ាពឯករាជយបៃោះជាបគ ែប ៅច្ុងប្ក យបៃៅកនងុ ITSP

ររស់បម្្គួសារ FSS។

(7) បគ ែប ៅច្ុងប្ក យបផេងបទៀតល ែ ាៃរាយរញ្ជីបៃៅបែើ ITSP នៃបម្្គួសារ FSS

គ្តូវដត រួម្រញ្ចូែការលសវងរក ៃងិរកេាការងារសម្រម្យជាកែ់ាកច់្ំបព ោះជៃំាញ ការអរ់រំ ការរ

ណ្តោះរណ្ាែការងារ ៃងិឱ្កាសការងារល ែម្ាៃបៃៅកនងុតំរៃ់ររសរ់ុគគែបៃ ោះ។

ការនលើកទឹកច្តិត 
្រសិៃបរើ PHA/ម្ចាស់ែំបៃៅឋាៃ  ាៃប្ជើសបរើសផតែក់ារបែើកទឹកច្តិតបផេងបទៀតទាកទ់ងៃងឹកម្មវិធី 

FSS ការបែើកទឹកច្តិតទាំងបៃោះអាច្្តូវ ាៃរួម្រញ្ចូែបៃៅកនងុគប្ម្ ងរណ្តោះរណ្ាែ ៃងិបសវាកម្ម

រុគគែ ឬជាឯកសារភ្ជារជ់ាម្យួកចិ្ចសៃយាបៃោះ។ 
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រនគ្មោងរណ្តេះរណ្ាល ន្ិងនសវាកមមរុរគល 

បឈ្ម ោះអនកច្ូែរួម្ 

នរោលន ៅច្ុងនគ្កោយ 

បែខបគ ែប ៅរបណ្ ោះអាសៃន  

កាែររិបច្េទសប្ម្ច្ 

សកម្មភ្ាព/បសវាកម្ម ភ្ាគីល ែទទួែខុស្តូវ កាែររិបច្េទ 

ម្តិបយ រែ ់

ហតថនលខ្ា៖ 

គ្រួសារ ទីភនាក់ងារលនំន្ៅឋាន្ 

(អនកច្ែូរួម្) ( តថបែខាររស់ PHA/តំណាងម្ចាសែ់ំបៃៅឋាៃ) 

(កាែររបិច្េទច្ុោះ តថបែខា) (កាែររបិច្េទច្ុោះ តថបែខា តួៃាទ)ី 



ទំព័រ 5 នៃ 5 ការប  ោះពុម្ពពមី្ៃុគឺលែងប្រើប ើយ ទ្ម្ង់លរររទ HUD -52650  
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រនគ្មោងរណ្តេះរណ្ាល ន្ិងនសវាកមមរុរគល  
 

បឈ្ម ោះអនកច្ូែរួម្ 

 
នរោលន ៅច្ុងនគ្កោយ 

 
 
 
 
 
 

បែខបគ ែប ៅរបណ្ ោះអាសៃន   

 
 
 
 

 

កាែររិបច្េទសប្ម្ច្   
 

សកម្មភ្ាព/បសវាកម្ម ភ្ាគីល ែទទួែខុស្តូវ កាែររិបច្េទ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ម្តិបយ រែ ់
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