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ឆំណុឆសំខាន់ៗអំពីរបាយការណ៍សាធារណៈសត្ាែ់ការត្ែមូលព័ត៌ានលនេះ ត្តវូបានបា៉ា ន់សាា នរយៈលពលមធ្យម 5 នាទីសត្ាែ់ការល ល្ ើយនីមួយៗ 
បែលរមួានលា៉ា ងសត្ាែ់ការពិនិតយល ើងវញិការែលត្ងៀន ការត្សាវត្ាវត្ែភពទិននន័យបែលានត្សាែ់ ការត្ែមូលនិងការរកាទិននន័យបែលត្តវូការ 
និងការែំលពញ និងការពិនិតយល ើងវញិការត្ែមូលព័ត៌ាន។ ទីភ្នន ក់ងារមួយមិនអាឆអនុវតត ឬឧែតថមភបានលទ 
ល ើយមិនទាមទារឱ្យែុគ្គលណាាន ក់ត្តវូល ល្ ើយតែលៅនឹងការត្ែមូល ព័ត៌ានល ើយ លុេះត្ាបតែងាា ញលលខត្តួតពិនិតយ OMB 
ត្តឹមត្តវូនាលពលែឆច ុែបនន លនេះ។ ែញ្ជ នូមតិលោែល់បែលទាក់ទងការបា៉ា ន់សាា នននការទទួលែនទ ុកលនេះ 
ឬទសសនៈណាមួយលផសងលទៀតននការត្ែមូលព័ត៌ានលនេះ បែលរមួានការលសន ើសំុសត្ាែ់ការកាត់ែនថយការទទួលែនទ ុកលនេះ ជូនលៅ CDC/ATSDR Reports 
Clearance Officer; 1600 Clifton Road NE, MS D- 74, Atlanta, Georgia 30333; Attn OMB-PRA (0920-1303) 
 
 

Khmer 

 

 

លសឆកត ីត្ែកាសលនេះ គ្ឺសត្ាែ់អនកជួលផទេះ អនកសុំជួល ឬអនករស់លៅអឆលនត្ទពយា លំលៅដ្ឋា នបែលានការលឆញនលល

ធានារ៉ា ែ់រងាមរយៈ ការែលណត ញលឆញលំលៅដ្ឋា នែញ្ឈែ់ែលណាត េះអាសននាមែទែញ្ជា រែស់ CDC (មិនរែែ់ញ្ច លូកិឆច

ត្ពមលត្ពៀងត្បាក់កមច ីទិញផទេះ) លែើមបី ការពារពីការរកីរលដ្ឋលែបនថមននជំងឺ COVID-19 ។ លត្កាមែទែញ្ជា រែស់ CDC លោក

អនកត្តវូបតផតល់ឯកសារលតឆមលងមួ ឆាែ់ននលសឆកត ីត្ែកាសលនេះ ជូនែល់ាច ស់ផទេះរែស់អនក ាច ស់អឆលនត្ទពយា 

លំលៅដ្ឋា នបែលលោកអនករស់លៅ ឬអនកលផសងលទៀតបែលានសិទធ ិែលណត ញលឆញឬ 

ែកលឆញពីកបនលងបែលលោកអនករស់លៅ។ មនុសសលពញវយ័ាន ក់ៗបែលានរយែញ្ា ីលៅកន ុងការជួល កិឆចត្ពមលត្ពៀងជួលផទេះ 

កិឆចសនាជួលផទេះ គួ្របតែំលពញលសឆកត ីត្ែកាសលនេះ។ លលើកបលងបតែទែញ្ជា  CDC ត្តូវបានពនារលពល ផ្លល ស់ែត រូ ឬែញ្ចែ់ 

ែទែញ្ជា លនេះទែ់សាា ត់លោកអនកពីការែលណត ញលឆញ ឬការែកលឆញពីកបនលងបែលលោកអនកកំពុងរស់លៅរ ូតែល់នលៃទី 31 

បខធ្ន  ូឆ្ន ំ 2020។ លោកអនកលៅបតត្តវូែង់នលលឈ្ន លួផទេះ ល ើយលោរពាមលកខខណឌ លផសងៗលទៀតននការជួលផទេះ 

និងវធិានននទីកបនលងបែលលោកអនករស់លៅ។ លោកអនកអាឆលៅបតត្តូវែលណត ញលឆញលដ្ឋយល តុផល

នានាលត្ៅពីការមិនែង់នលលឈ្ន លួផទេះ ឬការទូទាត់នលលផទេះ។ លសឆកត ីត្ែកាសលនេះ គ្ឺាការផតល់សកខ ីកមាសបល បែលានន័យ

ថាលោកអនកអាឆត្តវូបានកាត់លទាស ឆូលពនធនាោរ ឬែង់ត្បាក់ពិន័យ ត្ែសិនលែើលោកអនកភូតកុ ក់ ត្ែត្ពឹតតខុស ឬ

លុែលោលព័ត៌ានសំខាន់ៗ។ 

 

[សំណ ំបែែែទ] សសចក្ត ីប្ែកាសបែលសថ ិតសប្កាមការពិន័យពីការសបថែំពានចំសពាោះ 

មជ្ឈមណឌ លប្តួតពិនិតយ និងែង្កា រ 

ជ្ំងឺឆ្លងពីការែញ្ឈែ់ែស ត្ ោះអាសននចំសពាោះការែសណត ញសចញ 

សែើមបីការពារការរកី្រាលដាលជ្ំងឺ COVID-19 

 
ខំុ្សូមែញ្ជា ក់លត្កាមលទាសែញ្ញតត ិននការសបលែំពាន លដ្ឋយអនុលោមាម 28 U.S.C. § 1746 ថាអវ ីបែលបានលរៀែ
រែ់ពីខាងលែើមបែលលៅខាងមុខលគ្គ្ ពិតត្បាកែ និងត្តឹមត្តវូបមន៖ 
 

 ខំុ្បានខិតខំត្ែឹងបត្ែងអស់ពីសមតថភ្នព លែើមបីទទួលបានជំនួយបែលអាឆានពីរដ្ឋា ភិបាល 
សត្ាែ់នលលឈ្ន លួផទេះ ឬលំលៅដ្ឋា ន។1 
 

 ខំុ្រំពឹងថានឹងរកបានត្បាក់ឆំណូលមិនលលើសពី $99,000 ែោុល រកន ុងត្បាក់ឆំណូលត្ែោំឆ្ន ំសត្ាែ់ 
ឆ្ន ំត្ែតិទិន 2020 (ឬមិនលលើសពី $198,000 ែោុល រ លែើានការដ្ឋក់លិខិតត្ែកាសពនធរមួោន ) 
មិនតត្មូវឱ្យរយការណ៍អំពីត្បាក់ឆំណូលណាមួយលៅឆ្ន ំ 2019 
លៅលសវាកមាឆំណូលនផទកន ុងស រែាអាលមរកិ ឬទទួលបានការទូទាត់ត្បាក់ផលែ៉ាេះពាល់លសែាកិឆច 
(បសកលលើកទឹកឆិតត) លដ្ឋយអនុលោមាមភ្នគ្ 2201 ននឆាែ់ CARES។ 

 
 ខំុ្មិនអាឆែង់នលលឈ្ន លួផទេះលពញលលញ 
ឬទូទាត់ត្បាក់នលលផទេះលពញលលញលដ្ឋយសារការបាត់ែង់ត្បាក់ឆំណូលត្គួ្សារោ៉ា ងលត្ឆើន 
ការបាត់ែង់លា៉ា ងលធ្វ ីការ ឬត្បាក់ឈ្ន លួបែលអាឆទូទាត់សងបាន ការែញ្ឈែ់ការងារឬ2 ការឆំណាយ 
លលើលវជាសាស្រសត លឆញពីលោល ៉ា ខល នួបែលខុសពីត្ែត្កតី។ 

 
 ខំុ្កំពុងខិតខំត្ែឹងបត្ែងខាល ំងែំផុតលែើមបីលធ្វកីារទូទាត់ត្បាក់មួយភ្នគ្ទាន់លពលលវោទាន់ 
បែលាការទូទាត់ ត្បាក់ជតិលពញលលញាមសាថ នភ្នពរែស់ែុគ្គលាន ក់ៗបែលអាឆអនុញ្ជញ ត 
លដ្ឋយគិ្តពីការឆំណាយបែលមិនានសិទធិសលត្មឆលផសងលទៀត។ 

 
1 “ជំនួយបែលអាឆានរែស់រដ្ឋា ភិបាល” 
ានន័យថារល់ការធានារ៉ា ែ់រងទូទាត់ត្បាក់លំលៅដ្ឋា នឬនលលឈ្ន លួរែស់រដ្ឋា ភិបាលណាមួយបែលអាឆានែុគ្គលឬ សាជិកត្គួ្សារណាាន ក់។ 
2 ការឆំណាយបផនកលវជាសាស្រសត  "បែលខុសពីត្ែត្កតី" គឺ្ាការឆំណាយបផនកលវជាសាស្រសត បែលមិនានលឆញសងវញិ 
ទំនងាលលើសពីត្បាក់ឆំណូលសរុែបែលបានបកសត្មួល 7.5% សត្ាែ់ឆ្ន ំលនេះ។ 



សំណំុបែែែទបែលបានអនុម័
ត OMB លលខត្តួតពិនិតយ No. 0920-1303 
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ឆំណុឆសំខាន់ៗអំពីរបាយការណ៍សាធារណៈសត្ាែ់ការត្ែមូលព័ត៌ានលនេះ ត្តវូបានបា៉ា ន់សាា នរយៈលពលមធ្យម 5 នាទីសត្ាែ់ការល ល្ ើយនីមួយៗ 
បែលរមួានលា៉ា ងសត្ាែ់ការពិនិតយល ើងវញិការែលត្ងៀន ការត្សាវត្ាវត្ែភពទិននន័យបែលានត្សាែ់ ការត្ែមូលនិងការរកាទិននន័យបែលត្តវូការ 
និងការែំលពញ និងការពិនិតយល ើងវញិការត្ែមូលព័ត៌ាន។ ទីភ្នន ក់ងារមួយមិនអាឆអនុវតត ឬឧែតថមភបានលទ 
ល ើយមិនទាមទារឱ្យែុគ្គលណាាន ក់ត្តវូល ល្ ើយតែលៅនឹងការត្ែមូល ព័ត៌ានល ើយ លុេះត្ាបតែងាា ញលលខត្តួតពិនិតយ OMB 
ត្តឹមត្តវូនាលពលែឆច ុែបនន លនេះ។ ែញ្ជ នូមតិលោែល់បែលទាក់ទងការបា៉ា ន់សាា នននការទទួលែនទ ុកលនេះ 
ឬទសសនៈណាមួយលផសងលទៀតននការត្ែមូលព័ត៌ានលនេះ បែលរមួានការលសន ើសំុសត្ាែ់ការកាត់ែនថយការទទួលែនទ ុកលនេះ ជូនលៅ CDC/ATSDR Reports 
Clearance Officer; 1600 Clifton Road NE, MS D- 74, Atlanta, Georgia 30333; Attn OMB-PRA (0920-1303) 
 
 

Khmer 

 

 

 ត្ែសិនលែើានការែលណត ញលឆញលនាេះ ខំុ្ទំនងានឹងកាល យាអនកោា នផទេះសបមបង 

ត្តវូការផ្លល ស់ទីលំលៅលៅទីជត្មក អនកោា នផទេះសបមបង 

ឬត្តវូការផ្លល ស់ែត រូទីលំលៅលាបីែលរស់លៅរមួោន លដ្ឋយមនុសសលផសងលទៀត បែលរស់លៅកបនលងជិត 

ពីលត្ពាេះខំុ្មិនានជលត្មើសលំលៅដ្ឋា នបែលអាឆានលផសងលទៀតលទ។3 

 

 ខំុ្យល់ថា ខំុ្លៅបតត្តវូែង់នលលឈ្ន លួផទេះ ឬត្តវូលធ្វ ីការទូទាត់នលលឈ្ន លួផទេះ 

ល ើយលោរពាមកាតពវកិឆចលផសងលទៀត បែលខំុ្អាឆានលត្កាមសិទធិកាន់កាែ់ កិឆច ត្ពមលត្ពៀងជួល 

ឬកិឆចសនាត្សលែៀងោន រែស់ខំុ្។ ខំុ្យល់ែបនថមលទៀតថា នលលលសវា ការពិន័យ ឬការត្បាក់ 

បែលមិនបានែង់នលលឈ្ន លួផទេះ ឬលធ្វ ីការទូទាត់ត្បាក់លំលៅដ្ឋា នឱ្យទាន់លពលលវោ 

ាមការកំណត់លដ្ឋយសិទធកិាន់កាែ់ កិឆច ត្ពមលត្ពៀងជួល ឬកិឆចសនាត្សលែៀងោន រែស់ខំុ្លទ 

អាឆលៅបតត្តវូបានគិ្តនលលឬ ត្ែមូលត្បាក់។ 

 

 ខំុ្យល់ែបនថមលទៀតថា លៅឆុងែញ្ច ែ់ននការែញ្ឈែ់ែលណាត េះអាសននឆំលពាេះការែលណត ញលឆញលៅនលៃទី 31 

បខធ្ន  ូឆ្ន ំ 2020 លនេះ អនកផតល់លសវាលលំៅដ្ឋា នរែស់ខំុ្ 

អាឆនឹងទាមទារឱ្យានការែង់ត្បាក់លពញលលញសត្ាែ់ការទូទាត់ត្បាក់ ទាងំអស់ បែលមិនបានលធ្វ ីមុន 

និងលៅអំ ុងលពលែញ្ឈែែ់លណាត េះអាសនន ល ើយការខកខានែង់ត្បាក់លនាេះ 

អាឆលធ្វ ីឱ្យខំុ្ទទួលរងការែលណត ញលឆញលដ្ឋយត្សែាមឆាែ់រែា  និងឆាែ់កន ុងមូលដ្ឋា ន។ 

 

ខំុ្យល់ថាលសឆកត ីបលលងបែលមិនពិតឬែំភ្នន់ ឬការែំលភលឆលោលណាមួយអាឆនឹងែណាត លឱ្យានែណត ឹងត្ព ាទណឌ  

និងរែាែបលវណីសត្ាែ់ការពិន័យ ការដ្ឋក់លទាសទណឌ  ការខូឆខាត ឬការាែ់ពនធនាោរ។ 
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     3 “លំលៅដ្ឋា នបែលអាឆាន” ានន័យថាអឆលនត្ទពយាលំលៅដ្ឋា នបែលអាឆាន បែលមិនកាន់កាែ់ណាមួយ 

   ឬកបនលងទំលនរលផសងលទៀតសត្ាែ់ការកាន់កាែ់លំលៅដ្ឋា នាម រែូវកាលឬែលណាត េះអាសននណាមួយ 

   បែលមិនរំលោភែំពានលលើែទដ្ឋា នននការកាន់កាែ់រែស់ស ព័នធ  រែា  ឬមូលដ្ឋា ន ល ើយបែលមិនែណាត លឱ្យានការលកើនល ើង 

   ការឆំណាយលលើលំលៅដ្ឋា នទាងំត្សងុឆំលពាេះលោកអនកល ើយ។ 


