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គោលការណ៍ណានាំស្តីពី ការផ្ទៀងផ្ទែត់ស្ថែនភាពបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាល 1

អារម្ភកថា

ការធ្វើឱាយបាសើរឡើងនូវស្ថានភាពអនាម័យ គឺជាតមាូវការចាំបាច់សមាាប់បាជាពលរដ្ឋខ្មារ ពិសាសនៅ តំបន ់

ជនបទ និងជាអាទិភាពមួយក្នុងកាបខ័ណ្ឌអភិវឌាឍន៍ជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កាាមការដឹកនាំបាកបដោយ 

គតិបណ្ឌិតរបស់ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមនា្តីនាពាះរាជាណាចកា 

កម្ពុជា។ ដោយ អនុវត្តតាមចក្ខុវិស័យនាផានការយុទ្ធសសា្តជាតិសំដៅពងាីកអតាាគាបដណ្តប់សាវាផ្គត់ផ្គង់ទឹក 

ស្អាត និង អនាម័យ នៅជនបទឱាយបាន ១០០% នៅឆ្នាំ២០២៥ កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទបានដក់ចាញនូវផានការ 

សកម្មភាព ជាតិ ជំហានទី២ សំដៅសមាាចឱាយបាន ៩០% នូវអតាាគាបដណ្តប់សាវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យ   

ជា មូលដ្ឋាននៅ ជនបទឆ្នាំ២០២៣ ដាលសាបពាលជាមួយគ្នានាះក៏មានខាត្តមួយចំនួនបានតាំងចិត្តសមាាចឱាយបាន 

នូវស្ថានភាព បញ្ចប់ការបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាល (ODF) ផងដារ។ 

ការវិនិយោគរបស់គាួសរដើមាបីសង់បង្គន់បាើបាាស់តាមខ្នងផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន គឺជាជំហានមួយឆ្ពាះទៅរកការបញ្ចប់

ការបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាលទាំងសាុងនៅកម្ពុជាដាលជាផ្នាកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការរួមចំណាកលើកកម្ពស់ 

សុខភាពសធារណៈ សុខុមាលភាពសង្គម និងការអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចជាតិ។ កង្វះអនាម័យមានផលអវិជ្ជមានជា 

ចាើនដល់ជីវភាពរស់នៅ និងសាដ្ឋកិច្ចសង្គម ជាពិសាសប៉ះពាល់សុខភាពកុមារ ដូចជាការឆ្លងជំងឺ កំណើន 

អតាាស្លាប់ និងបញ្ហាកាិសកាិនដាលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការអភិវឌាឍន៍បញ្ញាស្មារតីកុមារ។ ទមា្លាប់បន្ទាបង់ពាស វា

លពាសកាលដោយសរកង្វះការយល់ដឹងអំពីអនាម័យ កង្វះបង្គន់អនាម័យ និងបរិកា្ខាអនាម័យផាសាងៗ ផ្គួបផាសំ នឹង 

កង្វះទមា្លាប់លាងសមា្អាតដានឹងសប៊ូឱាយបានតាឹមតាូវជាពិសាសកាាយបន្ទាបង់ និងការទទួលទានទឹកមិនមាន 

សុវត្ថិភាពក្នុងគាួសរ តាូវបានអ្នកជំនាញសុខភាពវាយតម្លាថាជាដើមហាតុចមាបងនាបញ្ហាទាំងនាះ។   

មកដល់ឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជាសមាាចបានអតាាគាបដណ្តប់សាវាទឹកស្អាត និងអនាម័យជាមូលដ្ឋាននៅ ជនបទ 

បាមាណ ៧៥% (CSES 2019/20) ដាលជាការរីកចមាើនគួរឱាយអបអរសទរតាទោះជាយ៉ាងនាះក្ត ី កាសួងអភិវឌាឍន៍  

ជនបទនៅមានកិច្ចការជាចាើនបន្ថាមទៀតដើមាបីលើកទឹកចិត្តឱាយគាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបន្តរួមសហការគ្នាដើមាបីបញ្ចប់ 

ការ បន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាលទាំងសាុងជាពិសាសនៅតំបន់ជនបទសំដៅសមាាចឱាយបាននូវគោលដៅអភិវឌាឍ 

បាកបដោយចីរភាពវិស័យអនាម័យ និងបាាកា្លាយកម្ពុជាជាបាទាសគ្មានការបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាល។ ការ 

ផ្លាស់ប្តូរ ឥរិយបថបាតិបត្តិអនាម័យរបស់បាជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ គឺជាកតា្តាគន្លឹះដើមាបីសមាាចបានការបញ្ចប ់ 

ការ បន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាលសមាាប់ភូមិ ឃុំ សង្កាត់ សាុក កាុង ខណ្ឌ និងរាជធានី ខាត្តនីមួយៗ ដាល 

ការងរនាះទាមទារឱាយមានកិច្ចសហការរួមគ្នារវាងកាសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រដ្ឋបាលថា្នាក់កាាមជាតិ អង្គការដាគូ 

និងតួអង្គ ពាក់ព័ន្ធដទាទៀត ជាពិសាសការចូលរួមផ្ទាល់ពីសហគមន៍មូលដ្ឋាន។ 



គោលការណ៍ណានាំស្តីពី ការផ្ទៀងផ្ទែត់ស្ថែនភាពបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាល2

គោលការណ៍ណានាំនាះគឺជាឧបករណ៍គតិយុត្តិមួយជួយគំទាបច្ចាកទាសដល់រដ្ឋបាលថា្នាក់កាាមជាតិ និង 

តួអង្គ ពាក់ព័ន្ធដើមាបីជួយពន្លឿនការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពបញ្ចប់ការបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាលដាលសហគមន៍ 

មូលដ្ឋាន ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អង្គការដាគូ និងរដ្ឋបាលថា្នាក់កាាមជាតិខិតខំសមាាចបាន។ 

ក្នុងនាមកាសួងអភិវឌាឍន័ជនបទ ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បាតិបត្តិករទាំងអស់រួមមាន នាយកដ្ឋានជំនាញ 

នា កាសួងអភិវឌាឃន៍ជនបទ កាសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អង្គការដាគូ រដ្ឋបាលថា្នាក់កាាមជាតិ តួអង្គពាក់ព័ន្ធដទាទៀត  

និងសហគមន៍មូលដ្ឋានចូលរួមអនុវត្តគោលការណ៍ណានាំនាះឱាយមានបាសិទ្ធភាពខ្ពស់៕ 

ថា្ងចន្ទ ១៣រោច ខាជាស្ឋ ឆ្នាំខាល ចតា្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦

រាជធានីភ្នំពាញ ថ្ងាទី២៧ ខាមិថុនា  ឆ្នាំ២០២២

រដ្ឋមន្ត្រី



គោលការណ៍ណានាំស្តីពី ការផ្ទៀងផ្ទែត់ស្ថែនភាពបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាល 3

ស្រចក្តីថ្ល្រងអំណរគុណ

ដោយមានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារាយ អ៊ុក រា៉្រប៊ុន រដ្ឋមនា្តីកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ 

និង ជួស មុខឱាយថា្នាក់ដឹកនាំកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទដាលទទួលបន្ទុកសមាបសមាួលការងរលើកកម្ពស់អនាម័យជន

បទ ខ្ញុំសូមថ្លាងអំណរគុណយ៉ាងជាាលជាាចំពោះកាសួង ស្ថាប័ន អង្គការដាគូ និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធ ដាលបានគំទាក្នុង 

ការ រៀបចំគោលការណ៍ណានាំស្តីពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពគ្មានការបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាលនាះឡើង។ 

អរគុណជាពិសែសចំពោះ ៖

 ឯកឧត្តម ទែី មែង រដ្ឋលាខាធិការកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទដាលបានផ្តួចផ្តើមគំនិត និងណានាំឱាយមានការ 

កាសមាលួគោលការណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ដាលមានលក្ខណៈគាប់ជាងុជាាយ និងអនុវត្តតាមទមាង វិ់មជាឈការ 

សាបតាមគោលនយោបាយកំណាទមាង់វិមជាឈការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងដោយផ្អាកតាម បទ 

ពិសោធន៍ ដាលបានរៀនសូតាពីបាទាសនាប៉ាាល់ដាលការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលថា្នាក់កាាម 

ជាតិ និងរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពអនាម័យតាមស្ថានប័ន ឬអង្គភាពផ្តល់សាវា។ គួរបញ្ជាក់ 

ថា កាលពីដើមឆ្នាំ ២០២០ គណៈបាតិភូថា្នាក់ជាតិនាពាះរាជាណាចកាកម្ពុជាដាលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម 

ទែ ីមែង រដ្ឋលាខាធិការនាកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទបានទៅទសាសនកិច្ចសិកាសាអំពីគមាាងលើកកម្ពស់អនាម័យ  

និងស្ថានភាពបញ្ចប់ការបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាលនៅបាទាសនាបា៉ាល់ កាាមការសមាបសមាួល 

គំទាបច្ចាកទាស និងហិរញ្ញវត្ថុដោយគមាាង CRSHIP នាអង្គការភ្លានអន្តរជាតិបាចាំកម្ពុជាកាាម 

ហិរញ្ញបាបទាន របស់មូលនិធិអនាម័យសកលនាគណៈកមា្មាធិការសមាាប់វិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និង 

អនាម័យ (WSSCC)។

 លោក វាជ្ជ. លន់ សយតែង បាធាននាយកដ្ឋានថាទាំសុខភាពជនបទពាមទាំងថា្នាក់ដឹកនាំ និងមន្តា ី 

ជំនាញរបស់នាយកដ្ឋានដាលបានសមាបសមាួលការងរបច្ចាកទាស។

 កាុមការងរខាត្តទទួលបន្ទុកការងរផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទ (PWGs) ពាក់ព័ន្ធ ជាពិសាស 

PWG ខាត្តស្វាយរៀងដាលផ្តល់ធាតុចូលតាមរយៈកិច្ចសហការអនុវត្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ខាត្តស្វាយរៀង។

 គណៈកមា្មាធិការជាតិសមាាប់ការអភិវឌាឍតាមបាបបាជាធិបតាយាយនៅថា្នាក់កាាមជាតិ និងអគ្គនាយកដ្ឋាន 

រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននាកាសួងមហាផ្ទាដាលបានចូលរួមផ្តល់ធាតុចូលពាក់ព័ន្ធការអនុវត្តមុខងររបស់រដ្ឋបាល  

ថា្នាក់កាាមជាតិក្នុងកាបខ័ណ្ឌកំណាទមាង់វិមជាឈការ និងវិសហមជាឈការ។

 អង្គការភ្លានអន្តរជាតិបាចំាកម្ពជុា (Plan International) ដាលបានគំទាបច្ចាកទាស និងថវិកា តាមរយៈ 

គមាាង CRSHIP ដាលទទួលហិរញ្ញបាបទានពីមូលនិធិអនាម័យសកល (GSF/WSSCC)។
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 អង្គការយូនីសាហ្វ (UNICEF) ដាលបានចូលរួមគំទាថវិកា និងផ្តល់ធាតុចូលបច្ចាកទាសដ៏សំខាន់។

 ធនាគរពិភពលោក (World Bank) អង្គការ WaterAid អង្គការទសាសនៈពិភពលោក WVI-C និងអង្គការ  

ដាគូមួយចំនួនទៀតកំពុងចូលរួមក្នងុវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យដាលបានផ្តល់ធាតុចូលសំខាន់ៗ។

 អនុកាុមការងរបច្ចាកទាសមួយចំនួននាកាុមការងរបច្ចាកទាសស្តីពីវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងលើក 

កម្ពស់ អនាម័យនៅជនបទដាលបានផ្តល់ធាតុចូល។

 លោក ជឹម ចរណែ ទីបាឹកាសាបច្ចាកទាស ដាលបានគំទាកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទក្នុងការសមាបសមាួល និង

រៀបចំតាក់តាងគោលការណ៍ណានាំនាះឡើង។

ថា្ងចន្ទ ១៣រោច ខាជាស្ឋ ឆ្នាំខាល ចតា្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦

រាជធានីភ្នំពាញ ថ្ងាទី២៧ ខាមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

រដ្ឋល្រខាធិការ
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ពាក្រយកាត់ និងអក្រសរកាត់

ADB Asian Development Bank ធនាគរអភិវឌាឍន៍អាសុី

CBO Community Based Organization អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

CDHS Cambodia Demographic and Health 
Survey

អង្កាតបាជាសស្តា និងសុខភាពកម្ពុជា

CLTS Community Led Total Sanitation សហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តអនាម័យ

CRSHIP Cambodian Rural Sanitation and 
Hygiene Improvement Programme

គមាាងកាលម្អអនាម័យជនបទកម្ពុជា

CSES Cambodia Socio-Economic Survey អង្កាតសាដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកម្ពុជា

DP Development Partner ដាគូអភិវឌាឍន៍

DRHC Department of Rural Health Care  
(of MRD)

នាយកដ្ឋានថាទាំសុខភាពជនបទ  
(ក្នុងកាសួង អភិវឌាឍន៍ជនបទ) 

DRWS Department of Rural Water Supply  
(of MRD)

នាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្អង់ទឹកជនបទ  
(ក្នុងកាសួង អភិវឌាឍន៍ជនបទ)

GSF Global Sanitation Fund មូលនិធិអនាម័យសកល

MHM Menstrual Hygiene Management ការគាប់គាងអនាម័យពាលមានរដូវ

MIS Management Information System បាព័ន្ធគាប់គាងព័ត៌មាន

MRD Ministry of Rural Development កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ

NAP2 National Action Plan (for RWSSH) 
2019-2023

ផានការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹក 
ការសំអាតនិងអនាម័យជនបទ ជំហានទី២  
ឆ្នាំ២០១៩ - ២០២៣

NCDD National Committee for Sub-National 
Democratic Development

គណៈកមា្មាធិការជាតិសមាាប់ការ អភិវឌាឍតាម 
បាប បាជាធិបតាយាយ នៅថា្នាក់កាាមជាតិ 
(គ.ជ.អ.ប.)

NGO Non-Governmental Organization អង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាល

NSDP National Strategic Development Plan ផានការយុទ្ធសស្តាអភិវឌាឍ៍ជាតិ
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NSP National Strategic Plan (for RWSSH 
2014-2025)

ផានការយុទ្ធសស្តាជាតិ ស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ 
ទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ នៅ ជនបទ 
ឆ្នាំ២០១៤-២០២៥

OD Open Defecation ការបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាល

ODF Open Defecation Free បញ្ចប់ការបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាល

PAP Provincial Action Plan ផានការសកម្មភាពខាត្ត

PDRD Provincial Department of Rural 
Development

មន្ទីរអភិវឌាឍន៍ជនបទខាត្ត

PLWD Persons living with disabilities ជនមានពិការភាព

PWG Provinvial Working Group  
(for RWSSH)

កាុមការងរបច្ចាកទាសថា្នាក់ខាត្ត

RGC Royal Government of Cambodia រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

RWSSH Rural Water Supply, Sanitation and 
Hygiene

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ការសំអាត និងអនាម័យជនបទ

SDG Sustainable Development Goal គោលដៅអភិវឌាឍន៍បាកបដោយចីរភាព

SNV Netherlands Development 
Organization

អង្គការអភិវឌាឍន៍ហូឡង់

SWA Sanitation and Water for All អនាម័យ និងទឹកសមាាប់ទាំងអស់គ្នា

TWG Technical Working Group កាុមការងរបច្ចាកទាសថា្នាក់ជាតិ

UN The United Nations អង្គការសហបាជាជាតិ

UNICEF The United Nations Children’s Fund មូលនិធិអង្គការសហបាជាជាតិសមាាប់កុមារ

WASH Water Supply, Sanitation and Hygiene ទឹកស្អាត និងអនាម័យ

WB The World Bank Group ធនាគរពិភពលោក

WHO World Health Organization អង្គការសុខភាពពិភពលោក

WSP Water and Sanitation Program of the 
World Bank

កម្មវិធីទឹកស្អាត និងអនាម័យរបស់ធនាគរ 
ពិភពលោក

WSSCC Water Suply, Sanitation and 
Collaborative Council

កាុមបាឹកាសាវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និង អនាម័យ 
កាាមឆ័តអង្គការសហបាជាជាតិ
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និយមន័យ

ODF ស្ថានភាពបញ្ចប់ការបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាល

ផ្ទៀងផ្ទែត ់ODF ដំណើរការចូលរួមពិនិតាយផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF នៅសហគមន៍មូលដ្ឋាន ដោយកាសួង 

ពាក់ព័ន្ធ រដ្ឋបាលថា្នាក់កាាមជាតិនិងតួអង្គពាក់ព័ន្ធដទាទៀត

ផ្ទៀងផ្ទែត់បន្ថែម ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំណុចខ្វះខាតដាលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពាលពី៣ទៅ៦ខាបនា្ទាប់

ផ្ទៀងផ្ទែត់សឡើងវិញ ធ្វើឡើងសមាាប់ភូមិក្នុងរយៈពាលពី១ទៅ៣ឆ្នាំកាាយទទួលបាន វិញ្ញាបនបតា ជ័យ  

លាភី ODF ដើមាបីពិនិតាយមើលពីនិរន្តរភាព ODF នៅសហគមន៍

វិញ្ញែបនបតែ ODF លិខិតផ្លូវការបញ្ជាក់ពីជ័យលាភី ODF ដាលចាញដោយកាសួងអភិវឌាឍន៍ ជនបទ 

រដ្ឋបាលរាជធានី ខាត្ត និងរដ្ឋបាលសាុក កាុង ខណ្ឌ។

បន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាល ទមា្លាប់បន្ទាបង់កាាបង្គន់ ដូចជា៖ បន្ទាបង់តាមគុម្ពាតពាា តាមទឹក តាម ទីវាល 

(ទោះជាជីកដីកប់ក៏ដោយ)។ល។ ការចោលសំណល់លាមកកូនក្មាង កាាបង្គន់ក៏

តាូវបានរាប់បញ្ចូលផងដារ។

ឥរិយាបថបែតិបត្តិអនាម័យ ទមា្លាប់បន្ទាបង់ក្នងុបង្គន់ដាលមានការកាលម្អ លាងសមា្អាតដានឹងសបូ៊ពាល សំខាន់ៗ  

(កាាយបន្ទាបង់ និងមុនបរិភោគអាហារ...) ផឹកទឹកមាន សុវត្ថិភាព និងការ 

សមា្អាតកន្លាងរស់នៅ។

បង្គន់អនាម័យ សំដៅដល់បង្គន់ចាក់ទឹកដាលតាូវបានភា្ជាប់ទៅនឹងបាព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកស្អុយ ឬ ភា្ជាប់ 

ទៅ នឹងអាងស្តុកលាមក ឬរណ្តាមានគមាប បង្គន់ស្ងួតដាលមានផាន ឬ បង្គន ់

អនាម័យ ដាលមានទុយោខាយល់ចាញចូលក្នុងរណ្តា។

ខ្នងផ្ទះ សំដៅដល់ខ្នងផ្ទះដាលមានមនុសាសស្នាក់នៅអចិន្តាាយ៍។ 

ខ្នងផ្ទះបែើបង្គន់អនាម័យរួម សំដៅដល់ខ្នងផ្ទះដាលគ្មានបង្គន់តាសមាជិកទំាងអស់ដាលរស់នៅក្នុងខ្នង ផ្ទះ បាន  

បាើបង្គន់អនាម័យរួមជាមួយខ្នងផ្ទះជិតខាង ឬបង្គន់អនាម័យសធារណៈ។

កន្លែងលាងដែ អាចរាប់ថាជាកន្លាងលាងដាបាន គឺសំដៅដល់កន្លាងមានទឹក និងសប៊ូ អាច 

លាងដាបាន ក្នុងបន្ទប់បង្គន់ កាបារបង្គន់ ឬក្នុងបរិវាណលំនៅដ្ឋាន អគរ ដាល  

មនុសាស អាចលាងដានឹងសប៊ូបានកាាយបន្ទាបង់ទោះជាលក្ខណៈសមញ្ញ  ឬ 

បរិកា្ខា ទំនើបក៏ដោយ។

បែភពទឹក សំដៅដល់កន្លាងដាលទឹកអាចតាូវបានទាញមកបាើដូចជា កន្លាងទឹកចាញ តាមភ្នំ 

ឬ អណ្តូង។ បាភពទឹកនាះអាចជាទន្លាឬក៏បឹងផងដារ អាសា័យលើបរិបទ។
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ទឹកស្អែត គឺជាទឹកដាលថា្លា គ្មានក្លិន គ្មានពណ៌ គ្មានរសជាតិ គ្មានមារោគ និងគ្មាន 

សរ ធាតុគីមីលើស កំណត់ ហើយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។

ទឹកសុវត្ថិភាព គឺជាទឹកស្អាតដាលផឹកបានគាប់វ័យ គាប់ទីកន្លាង និងគាប់ពាលវាលា។ 

ទុកដាក់ទឹកផឹកមានសុវត្ថិភាព សំដៅដល់ការទុកដក់ទឹកផឹក ឬការធ្វើបាពាឹត្តកម្មទឹកសមាាប់ផឹកគាួសរ ដាល 

សម សាប តាមមាតាដ្ឋានបច្ចាកទាស ដូចជា ដំទឹកពុះ ហើយទុកដក់ តាឹមតាូវ 

សមាាប់ផឹក មានធុងចមាាះគាបតាឹមតាូវ កាវ និងសមា្ភារផឹកទឹក ដាលបាន 

លាងសមា្អាត ពាងតាងទឹកភ្លៀងមានគមាបបិទជិត និងមានរ៉ូប៊ីណា ធុងទឹក 

និងសមា្ភារដក់ទឹកផឹកមានគមាប ឬមានរ៉ូប៊ីណា....)

អនាម័យខ្លួនបែែណ សំដៅលើលក្ខណនិងការអនុវត្តនានាដាលជួយថារកាសាសុខភាព និងបង្ការ ការរីករាល 

ដលជំងឺឆ្លងរួមទាំង ការលាងសមា្អាតដា ការគាប់គាងអនាម័យពាលមានរដូវនិង 

អនាម័យចំណីអាហារ។

អនាម័យបរិស្ថាន សំដៅដល់ភាពស្អាត និងមានអនាម័យសមាាប់កន្លាងរស់នៅ សហគមន៍ និង  

អង្គភាពផ្តល់សាវាដាលមិនបង្កឱាយមានផល់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដាលពាក់ព័ន្ធនឹង  

ទឹកបាើបាាស់ និងការគាប់គាងទុកដក់លាមកមនុសាស លាមកសត្វ និងសំណល់ 

សំរាមកខ្វក់។ 

អង្គភាពផ្តល់សែវា សំដៅដល់អង្គភាពរដ្ឋ គាះឹស្ថានសធារណៈ គាះឹស្ថានឯកជន មន្ទរីពាទាយ មណ្ឌល 

សុខភាព សលារៀន អារាមសសនា រមនីយដ្ឋានទាសចរណ៍ និង កន្លាងផ្តល់សាវា។

អញ្ញតែកម្មអនាម័យ វិធានអនាម័យដោយឡាកៗពីគ្នាដើមាបីរួមផាសំឱាយមានស្ថានភាពអនាម័យពាញ លាញ  

និងបរិយប័ន ឧទាហរណ៍ បង្គន់មានជមាាលជនពិការ មានទឹកបាើ គាប់គាាន់ 

មានសប៊ូលាងដា និងមានការសមា្អាតសមរមាយ។

ភូមិគោលដៅ ភូមិបាកាស ODF ផ្ទាក្នុងហើយដាលបានដក់សំណើសុំផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF 

ជាផ្លូវការ។

ឃុំ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់។

សែុក រដ្ឋបាលសាុក កាុង ខណ្ឌ។

ខែត្ត រដ្ឋបាលខាត្ត និងរដ្ឋបាលរាជធានី។

ODF ផ្ទាក្នុង បាកាស ODF ផ្ទាក្នុងដាលមិនទាន់ មាន ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ជាផ្លូវការ ពីភាគី ខាង 

កាា។

ជ័យលាភ ីODF ទទួលបានវិញ្ញាបនបតាជ័យលាភី (ODF) ស្ថានភាពគ្មានការបន្ទាបង់ពាសវាល

ពាសកាលជាមូលដ្ឋាន។

ជ័យលាភ ីODF+ ទទួលបានវិញ្ញាបនបតាជ័យលាភី (ODF) ស្ថានភាពគ្មានការបន្ទាបង់ពាសវាល

ពាសកាលកមាិតខ្ពស់ គឺបូកថាមអនាម័យកមាិតបរិយបន្ន និង ឥរិយបថបាតិបត្តិ

អនាម័យល្អបាសើរ។
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អំពីគោលការណ៍ទូទៅ

គោលការណ៍ណានំាស្តពីីការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពគ្មានការបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាល (Open Defecation  

Free-ODF) បង្កើតឡើងដោយកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទដោយមានការគំទា និងពិគាាះយោបល់ជាមួយកាសួង 
ស្ថាប័ន អង្គការដាគូ និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធ។ រៀបចំឡើងដោយផ្អាកតាមគោលការណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ភូមិដាលបាន 
អនុវត្តកន្លងមក និងផ្អាកលើធាតុចូលបន្ថាមពីការអនុវត្តជាក់ស្តាងនាការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF នៅខាត្តស្វាយរៀង។

អនុវត្តក្នុងកាបខ័ណ្ឌកំណាទមាង់វិមជាឈការនារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយអនុលោមតាមការផ្ទារមុខងរលើក 
កម្ពស់អនាម័យជនបទទៅរដ្ឋបាលថា្នាក់កាាមជាតិ ជាពិសាសរដ្ឋបាលសាុកតាមអនុកាឹតាយស្តីពីមុខងរ និងរចនា 
សម្ពន័្ធរដ្ឋបាលសាុក លាខ ១៨៤ អនកា.បក ចុះថ្ងាទីចន្ទ ៦កើត ខា មិគសិរ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣  
តាូវនឹងថ្ងាទី ០២ ខាធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩។  

ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF មានការចូលរួមពីសហគមន៍មូលដ្ឋាន កាសួង ស្ថាប័ន អង្គការដាគូ រដ្ឋបាល 
ថា្នាក់កាាមជាតិ និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធផាសាងៗទៀតដើមាបីបញ្ជាក់ពីសុកាិតភាពលើសាចក្តីបាកាស ODF ផ្ទាក្នុង 
ការវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ និងការផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភី ODF ដាលជាការលើកទឹកចិត្ត ដល់ 
បាជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាន រដ្ឋបាលថា្នាក់កាាមជាតិ និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធដាលមានស្នាដាចូលរួមចំណាក 

កាលម្អអនាម័យ។   

ប្រការ 

១. 

គោលបំណង

 បញ្ជាក់ពីសុកាិតភាពលើការអះអាងតាមរយៈសាចក្តីបាកាស ODF ផ្ទាក្នុង។

 លើកទឹកចិត្តរដ្ឋបាលថា្នាក់កាាមជាតិ និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធឱាយចូលរួមបង្កើនលាបឿនឆ្ពាះទៅសមាាចគោល ដៅ 
បាាកា្លាយកម្ពុជាជាបាទាសគ្មានការបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាល។

 ទទួលស្គាល់តម្លា និងកិត្តិយសបាជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ក្នុងការចូលរួមបាតិបត្តិអនាម័យ។

 រួមចំណាកលើកកម្ពស់សុខភាពសធារណៈ សុខុមាលភាពបាជាពលរដ្ឋសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងការអភិវឌាឍ 
សង្គម សាដ្ឋកិច្ច។  

 បង្កើតដំណើរការរៀនសូតា និងចាករំលាកបទពិសោធន៍ពីការសមាាចបានជ័យលាភី ODF។

 គំទាការអនុវត្តគោលនយោបាយកំណាទមាង់វិមជាឈការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាលបានផ្ទារមុខងរលើក 
កម្ពស់អនាម័យជនបទទៅរដ្ឋបាលថា្នាក់កាាមជាតិ។

 គំទាបច្ចាកទាសអនុវត្តដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ដល់រដ្ឋបាលថា្នាក់កាាមជាតិ និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធដាលចូលរួម
អនុវត្តដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF។  

ប្រការ 

២. 
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វិសាលភាពអនុវត្ត

អនុវត្តសមាាប់ភូមិ ឃុំ សង្កាត់ សាុក កាុង ខណ្ឌ រាជធានី ខាត្ត និងបាទាសនាពាះរាជណាចកាកម្ពុជា។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF សមាាប់ភូមិ សង្កាត់ ខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពាញ និងកាុងពាះសីហនុ អនុវត្តដំណើរការ 

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឡាក។ បាើបាាស់ឧបករណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ដូចមានក្នុងឧសម្ព័ន្ធនាគោលការណ៍ណានាំនាះ 

ដូចគ្នា តាខុសគ្នាអំពីយន្តការ និងដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចខាងកាាម ៖ 

១) មាភូមិបំពាញរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យ និងបាកាស ODF ផ្ទាក្នុងរួចដក់សំណើទៅចៅ 

សង្កាត់។ 

២) កាាយបានទទួលសំណើពីមាភូមិ ចៅសង្កាត់កោះបាជុំកាុមបាឹកាសាសង្កាត់ ដើមាបីតាួតពិនិតាយ និងពិភាកាសា 

អនុម័តទទួលស្គាល់ភូមិ ODF។ 

៣) កាាយទទួលបានការអនុម័តពីកាុមបាឹកាសាសង្កាត់ ចៅសង្កាត់ដក់សំណើទៅអភិបាលកាុងពាះសីហនុ និង 

ខណ្ឌសមាាប់រាជធានីភ្នំពាញ ដើមាបីផ្តល់វិញ្ញាបនបតាភូមិ ODF។ 

៤) ដំណើរការនាះ អនុវត្តដូចគ្នាសមាាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF សង្កាត់ កាុងពាះសីហនុ និងខណ្ឌនារាជធានីភ្នំពាញ 

ដោយមិនចាំបាច់បង្កើតគណៈកម្មការ ឬកាុមការងរចុះផ្ទៀងផ្ទាត់ទា គឺតាូវបាើបាាស់យន្តការកាុមបាឹកាសាកាុង 

ខណ្ឌ រាជធានី ខាត្ត (ខាត្តពាះសីហនុ) ដើមាបីពិនិតាយ និងអនុម័តទទួលស្គាល់ស្ថានភាពបញ្ចប់ការបន្ទាបង់

ពាសវាលពាសកាល (ODF) សង្កាត់ កាុងពាះសុីហនុ និងខណ្ឌ។ 

៥) សមាាប់ការពិនិតាយអនុម័ត ODF ខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពាញ កាុងពាះសីហនុ និងសង្កាត់នានាក្នុងកាុង 

និងខណ្ឌទាំងនាះតាូវមានយោបល់ និងចំណារចូលរួមធានាអះអាងពីមនា្តីជំនាញទទួលបន្ទុកការងរទឹក

ស្អាត និងអនាម័យថា្នាក់កាុង ខណ្ឌ និងមន្ទីរអភិវឌាឍន៍ជនបទរាជធានីភ្នំពាញសមាាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF 

ខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពាញ។ 

ប្រការ 

៣. 



គោលការណ៍ណានាំស្តីពី ការផ្ទៀងផ្ទែត់ស្ថែនភាពបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាល 13

ប្រការ 

៤. 
សូចនាករគ្ម្រនការបន្ទ្របង់ពាសវាល 

ពាស កាលភូមិ (ODF)

ល.រ សូចនាករ
មាតែដា្ឋែនជ័យលាភី

ODF ODF+

១ ខ្នងផ្ទះមានបង្គន់អនាម័យដាលមានការកាលម្អ ដោយផ្អាកតាមរបាយការណ៍ ៨៥% ៩៥%

២ ខ្នងផ្ទះមានបង្គន់អនាម័យដាលមានការកាលម្អ ដោយផ្អាកតាមលទ្ធផល 

ចុះអង្កាត (វិធីសសា្តកំណត់ និងជាើសរីសសំណាកមានលម្អិតក្នុង 

ឧបសម្ព័ន្ធ)

៨៥% ៩៥%

៣ ខ្នងផ្ទះគ្មានបង្គន់ បានបាើបង្គន់អនាម័យរួមដាលមានការកាលម្អ  ១០០% ១០០%

៤ ខ្នងផ្ទះមានកន្លាងលាងដា (មានទឹក និងសប៊ូ) ៨៥% ៩៥%

៥ ខ្នងផ្ទះទុកដក់ទឹកសមាាប់ផឹកមានសុវត្ថិភាព ៦០% ៨៥%

៦ ខ្នងផ្ទះទុកដក់សំណល់ខោលាមកកូនក្មាង សំណល់សំឡីអនាម័យ 

លាមកសត្វ និងសំរាមមានរបៀបរៀបរយសមរមាយ

៦០% ៨៥%

៧ គ្មានសំណល់លាមកមនុសាស និងភស្តុតាងលាមកមនុសាស រួមទាំងលាមកកូន 

ក្មាងនៅពាសវាលពាសកាល

១០០% ១០០%

កំណត់សមា្គែល់ ៖

១) សូចនាករទី១ ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយរបាយការណ៍

២) សូចនាករទី២ ដល់ទី៧ ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយការចុះអង្កាតជាក់ស្តាងនៅសហគមន៍។



គោលការណ៍ណានាំស្តីពី ការផ្ទៀងផ្ទែត់ស្ថែនភាពបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាល14

ប្រការ 

៥. 
សូចនាករ ODF សម្រ្រប់ឃុំ ស្រុក ខ្រត្ត

ល.រ សូចនាករ
មាតែដា្ឋែនជ័យលាភី
ODF ODF+

១ ចំនួនភូមិ ឬឃុំ ឬសាុក ជ័យលាភី ODF/ODF+ ផ្អាកតាមរបាយការណ៍ ១០០% ១០០%

២ ខ្នងផ្ទះមានបង្គន់អនាម័យដាលមានការកាលម្អ ដោយផ្អាកតាមលទ្ធផល 

ចុះអង្កាត (វិធីសសា្តកំណត់ និងជាើសរីសសំណាកមានលម្អិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ)

៨៥% ៩៥%

៣ ខ្នងផ្ទះគ្មានបង្គន់ បានបាើបង្គន់អនាម័យរួមដាលមានការកាលម្អ  ១០០% ១០០%

៤ ខ្នងផ្ទះមានកន្លាងលាងដា (មានទឹក និងសប៊ូ) ៨៥% ៩៥%

៥ ខ្នងផ្ទះទុកដក់ទឹកសមាាប់ផឹកមានសុវត្ថិភាព ៦០% ៨៥%

៦ ខ្នងផ្ទះទុកដក់សំណល់ខោលាមកកូនក្មាង សំណល់សំឡីអនាម័យ  

លាមក សត្វ និងសំរាមមានរបៀបរៀបរយសមរមាយ

៦០% ៨៥%

៧ គ្មានសំណល់លាមកមនុសាស និងភស្តុតាងលាមកមនុសាស រួមទាំងលាមក 

កូនក្មាង  នៅពាសវាលពាសកាល

១០០% ១០០%

៨ ស្ថានភាពអនាម័យសមរមាយតាមស្ថាប័ន ឬអង្គភាពផ្តល់សាវា។ 

(ភាគរយ ន ាមធាយមផលបូក៧អញ្ញតាកម្មអនាម័យតាមចំនួនស្ថាប័ន ឬអង្គភាព 

សរុប ដាលបានអង្កាត)។ ការកំណត់ចំនួន និងជាើសរីសសំណាកតាមកមាិត 

ផ្ទៀងផ្ទាត់ នីមួយៗមានលម្អិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ។

អង្កែតលើ ៧អញ្ញតែកម្មអនាម័យនែអង្គភាពនីមួយៗ ៖

១) មានបង្គន់អនាម័យដាលមានការកាលម្អមានដំណើរការ 

២) មានទឹកបាើគាប់គាាន់សមាាប់បង្គន់  

៣) មានកន្លាងលាងដា (មានទឹកនិងសប៊ូ)ក្នុងបន្ទប់បង្គន់ ឬកាបារបង្គន់  

៤) មានបាងចាកបន្ទប់បង្គន់បាុស សាី ផាសាងគ្នា

៥) មានការសមា្អាតក្នុងបន្ទប់បង្គន់រាប់បញ្ចូលទាំងធុងសំរាម 

៦) បង្គន់អនាម័យដាលជនមានពិការភាពអាចបាើបាាស់បាន 

៧) មានការសមា្អាត និងទុកដក់សំរាមសមរមាយក្នុងបរិវាណអង្គភាព 

៥០% ៨៥%

កំណត់សមា្គែល់ ៖

១) សូចនាករទី១ ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយរបាយការណ៍៖ សមាាប់ ODF ឃុំ លុះតាាតាចំនួនភូមិ ១០០% ក្នុងឃុំសមាាចបាន ODF, 
សមាាប់ ODF សាុក លុះតាាតាចំនួនឃុំ១០០%ក្នុងសាុកសមាាចបាន ODF, សមាាប់ខាត្ត លុះតាាតាសាុក១០០% 
ក្នុងខាត្តសមាាចបាន ODF។

២) សូចនាករទី២ ដល់ទី៨ ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយការចុះអង្កាតជាក់ស្តាងនៅសហគមន៍។



គោលការណ៍ណានាំស្តីពី ការផ្ទៀងផ្ទែត់ស្ថែនភាពបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាល 15

សូចនាករប្រទ្រស ODF 

ល.រ សូចនាករ មាតែដា្ឋែនជ័យលាភី  ODF

១ ចំនួនរាជធានី ខាត្តជ័យលាភី ODF/ODF+ ផ្អាកតាមរបាយការណ៍ ១០០%

២ អតាាទទួលបានសាវាអនាម័យជាមូលដ្ឋាន (បង្គន់អនាម័យដាលមាន 

ការកាលម្អ) ក្នុងកាបខ័ណ្ឌបាទាស ផ្អាកតាមបាភពផ្លូវការណាមួយដាល  

ទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័ននារាជរដ្ឋាភិបាល (CSES, MRD-MIS…) 

>៩៥%

កំណត់សមា្គែល់  ៖ 

សូចនាករជ័យលាភី ODF កមាិតបាទាស អាចបាាបាួលទៅតាមការសមាាចរបស់កាុមការងរបច្ចាកទាសស្តីពីវិស័យ 
ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទ TWG-RWSSH។

ប្រការ 

៦. 

យន្តការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF

អនុវត្តក្នុងកាបខ័ណ្ឌវិមជាឈការ និងវិសហមជាឈការដូចខាងកាាម ៖

 ភូមិ ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ឃុំ 

 ឃុំ ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់សាុក 

 សាុក ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ខាត្ត 

 ខាត្ត ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ជាតិ ។   

ប្រការ  

៧. 



គោលការណ៍ណានាំស្តីពី ការផ្ទៀងផ្ទែត់ស្ថែនភាពបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាល16

ប្រការ 

៩. ការបង្កើតក្រុមផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF 

កាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF តាូវបានបង្កើតឡើងដូចខាងកាាម ៖

 កាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ឃុំ បង្កើតដោយដីកាឃុំ 

 កាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់សាុក បង្កើតដោយដីកាសាុក 

 កាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ខាត្ត បង្កើតដោយដីកាខាត្ត 

 កាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ជាតិបង្កើតដោយកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ។

សមាសភាពក្រុមផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF 

កាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF មានសមាសភាពចមាុះមកពីស្ថាប័ន អង្គភាព អង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាលជាដាគូ និង 

តួអង្គពាក់ព័ន្ធផាសាងៗទៀត។ សមាសភាពស្តាី និងជនមានពិការភាពតាូវបានលើកទឹកចិត្ត។ សមាសភាព និង 

ភារកិច្ចរបស់កាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF តាមកមាិតនីមួយៗ មានចាងលម្អិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ។ សមាសភាពកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ 

ODF អាចកាសមាួល និងផ្លាស់ប្តូរតាមការចាំបាច់។ 

កាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF មានសុពលភាពដល់បញ្ចប់របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ឬអនុលោមតាមពាល 

វាលានាដំណើរការផ្ទៀផ្ទាត់។

ប្រការ 

១០. 

ប្រការ 

៨. ការផ្តល់វិញ្ញ្របនបត្រជ័យលាភី ODF

វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភី ODF ផ្តល់ដោយរដ្ឋបាលសាុក ខាត្ត និងកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ។

 រដ្ឋបាលសាុក ផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីភូមិ ODF ឬ ODF+ 

 រដ្ឋបាលខាត្ត ផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីឃុំ ODF ឬ ODF+ និងសាុក ODF ឬ ODF+

 កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ ផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីខាត្ត ODF ឬ ODF+



គោលការណ៍ណានាំស្តីពី ការផ្ទៀងផ្ទែត់ស្ថែនភាពបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាល 17

ប្រការ 

១១. ភារកិច្ចក្រុមផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF 

 ដឹកនាំសមាបសមាួលអនុវត្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាព ODF តាមការស្នើសុំ

 រៀបចំ និងចូលរួមវគ្គតមាង់ទិស ឬវគ្គបណ្តុះបណា្តាលអំពីសាវាអនាម័យជាមូលដ្ឋាន សូចនាករ មាតាដ្ឋាន ODF 
វិធីសសា្ត ដំណើរការ និងទមាង់បាើបាាស់សមាាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់   

 ចុះអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមខ្នងផ្ទះ

 ចុះបាមូលទិន្នន័យ និងសាង់ព័ត៌មានអនាម័យបរិស្ថាននៅសហគមន៍

 ចុះអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមស្ថាប័ន ឬអង្គភាពផ្តល់សាវា (សមាាប់ថា្នាក់ឃុំ សាុក ខាត្ត និងថា្នាក់ជាតិ)

 បាជុំបូកសរុប និងវាយតម្លាលទ្ធផលនាការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាព ODF 

 ផ្តល់ព័ត៌មានតាឡប់អំពីលទ្ធផលនាការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF

 ចុះផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ថាម 

 អនុវត្តការផ្ទៀងផ្ទាត់សឡើងវិញ (សមាាប់ភូមិ) 

 លើកសំណើផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភី ODF ឬ ODF+ 

 រៀបចំ និងចូលរួមពិធីបាកាសជ័យលាភី ODF 

 អនុវត្តភារកិច្ចមួយចំនួនទៀតតាមការណានាំ និងតមាង់ទិសដោយកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ។

ប្រការ 

១២. សមាសភាពក្រុមផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF 

 វិធីសសា្ត និងដំណើរការតាូវធានាឱាយមានការចូលរួមពីសហគមន៍ និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធដើមាបីផ្តល់ការជឿទុកចិត្ត  

និងសុកាិតភាពលើការវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF។

វិធីសស្ត្រផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF រួមមាន ៖

១) អង្កាតឯកសរពាក់ព័ន្ធ

២) អង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមខ្នងផ្ទះ

៣) អង្កាតស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថានក្នុងសហគមន៍

៤) អង្កាតស្ថានអនាម័យតាមស្ថាប័ន ឬអង្គភាពផ្តល់សាវា (សមាាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ឃុំ សាុក ខាត្ត)។

វិធីសសា្ត និងដំណើរការរផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF មានបង្ហាញលម្អិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធតាមកមាិតនាការផ្ទៀងផ្ទាត ់

នីមួយៗ។
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១៣. ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់បន្ថ្រម

ពិនិតាយលើចំណុចខ្វះខាតផ្អាកតាមលទ្ធផលនាការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF លើកមុន។ អនុវត្តក្នុងរយៈពាល៣ទៅ៦ខា 

បនា្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់លើកមុន។ វិធីសស្តា និងដំណើរការតាូវសមាាចដោយកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់។

បាសិនបើកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ពិនិតាយឃើញថានៅតាមានចំណុចខ្វះខាតតាូវផ្តល់អនុសសន៍ និងទុកពាលឱាយព ី 

៣ ទៅ ៦ខា បន្ថាមទៀត ដើមាបីបន្តកាលម្អ។  

ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់សាឡើងវិញ

ការផ្ទៀងផ្ទាត់សឡើងវិញ តាូវបានអនុវត្តចំពោះការផ្ទៀងផ្ទាត់ភូមិ ODF។ ភូមិជ័យលាភី ODF ឬ ODF+  

នឹងតាូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់សឡើងវិញក្នុងរយៈពាលពី ១ទៅ៣ឆ្នាំ ដើមាបីធានានិរន្តរភាព ODF នៅសហគមន៍។ 

អនុវត្តដូចវិធីសស្តា និងដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF លើកដំបូង។ ភូមិគោលដៅ អាចតាូវបានពាយួរឋានៈជ័យលាភី 

ODF ឬ ODF+ បើរកឃើញថាភូមិបានវិលទៅរកស្ថានភាពបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាលវិញ។  ភូមិ ODF អាច 

កា្លាយជាភូមិ ODF+  ដោយផ្អាកលើលទ្ធផលវាយតម្លានាការផ្ទៀងផ្ទាត់សឡើងវិញ។ មាឃំុបាកាសជូនដំណឹងទៅ 

កាុមបាឹកាសាឃុំ និងអភិបាលសាុក ស្តីពីការពាយួរឋានៈជ័យលាភីភូមិ ODF បណ្តាះអាសន្នបាសិនបើរកឃើញថា  

ភូមិ គោលដៅបានវិលទៅរកស្ថានភាពបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាលវិញ។ ពិនិតាយលទ្ធភាពគំទា និងកំណត ់

ពាលវាលា ដើមាបីឱាយភូមិគោលដៅមានវិធានការកាលម្អឱាយសមាាចបានជាជ័យលាភីភូមិ ODF ឬ ODF+ ឡើងវិញ។ 

ករណីភូមិគោលដៅអាចរកាសាបានស្ថានភាព ODF ឬទទួលជ័យលាភី ODF+ មាឃុំគួរផ្តល់ លិខិត សរសើរ 

លើកទឹកចិត្ត និងស្នើទៅអភិបាលសាុក ដើមាបីផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីភូមិ ODF+។

មាភូមិ និងរដ្ឋបាលឃុំតាូវមានវិធានការតាមដនតាួតពិនិតាយជាបាចាំដើមាបីរកាសានិរន្តរភាព ODF ទោះបីជាភូម ិ

ទទួល បានជ័យលាភីបញ្ចប់ការបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាលក៏ដោយ។ រដ្ឋបាលឃុំនៅតាបន្តការវិភាជន៍ថវិកា 

សមាាប់កម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទ។ 

ប្រការ 

១៤. 
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ប្រការ 

១៥. 
សា្ត្ររសា្ថ្រនភាព ODF ឆ្លើយតបបម្រ្របម្រួល 

អាកាសធាតុ 

បមាាបមាួលអាកាសធាតុអាចបណា្តាលឱាយមានគាាះមហន្តរាយធម្មជាតិជាយថាហាតុដូចជាគាាះរាំងស្ងួត 

និងគាាះទឹកជំនន់ជាដើម។ គាាះមហន្តរាយធម្មជាតិអាចបណា្តាលឱាយភូមិ ODF ធា្លាក់ក្នុងស្ថានភាពបន្ទាបង ់

ពាសវាលពាសកាលវិញ។ 

កាាយគាាះមហន្តរាយធម្មជាតិក្នុងរយៈពាលពី១ ទៅ ៣ខា ភូមិ ODF ដាលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរគួរ តាូវ 

បានផ្ទៀងផ្ទាត់សឡើងវិញ ឬតាូវបានវាយតម្លាតាមស្ថានភាពជាក់ស្តាង ដោយស្នើសុំឱាយមានការគំទាបច្ចាកទាសពី

រដ្ឋបាលសាុក និងមន្ទីរអភិវឌាឍ ន៍ជនបទខាត្ត។ 

ការផ្ទៀងផ្ទាត់សឡើងវិញ ឬការវាយតម្លាបាបនាះអាចធ្វើចាើនភូមិក្នុងពាលតាមួយដើមាបីធានាថាភូមិគោលដៅ 

ទាំងនះអាចរកាសាបានស្ថានភាព ODF និងអាចជួយឱាយឃុំមានវិធានការឆ្លើយតប និងស្តារស្ថានភាពអនាម័យឡើង

វិញកាាយគាាះមហន្តរាយធម្មជាតិ។

ពិធីប្រកាសជ័យលាភី ODF

           កាាយទទួលបានវិញ្ញាបនបតាជ័យលាភី ODF ឬ ODF+ ថា្នាក់រដ្ឋបាលនីមួយៗតាូវសហការគ្នារៀបចំ ពិ ធី 

បាកាសជ័យលាភី ODF នៅតាមមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលជ័យលាភី ឬទីតាំងសមសាបណាមួយក្នុងមូលដ្ឋានរដ្ឋបាល 

របស់ខ្លួន។ ពិធីបាកាស ODF អាចអញ្ជើញតួអង្គពាក់ព័ន្ធ អង្គការសង្គមសុីវិលដាគូ និងតំណាង បាជាពលរដ្ឋ 

សហគមន៍ចូល រួមអបអរសទរ ដើមាបីលើកទឹកចិត្ត ផ្តល់កិត្តិយស និងចាករំលាកការរៀនសូតា។ 

ប្រការ 

១៦. 
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១៧. ការផ្តល់រង្វ្រន់លើកទឹកចិត្ត

ជ័យលាភ ីODF គួរទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត។ រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត គួរផ្តល់ជូនបុគ្គលឆ្នើមការងរអនាម័យ 

និងអង្គភាពដាលមានស្នាដាក្នុងការលើកកម្ពស់អនាម័យ។

រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត បើអាចមានជាអាទិ៍ ៖

 បន្ថាមកញ្ចប់ថវិកាសមាាប់វិនិយោគមូលដ្ឋាន ដើមាបីកសងសមិទ្ធិផលជាក់លាក់ណាមួយដាលជាតមាូវការ

ជាក់ ស្តាងរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន។ 

 កញ្ចប់ថវិកាសមាាប់បុគ្គលឆ្នើមការងរអនាម័យ។  

 លិខិតសរសើរ ឬសំណើសុំគាឿងឥសាសរិយយស ដើមាបីផ្តល់ជូនបុគ្គលឆ្នើមការងរអនាម័យ ឬអង្គភាព 

ពាក់ព័ន្ធ។

 សមា្ភារផាសាងៗ ដូចជាបរិកា្ខារទឹកស្អាត និងអនាម័យផាសាងៗសមាាប់បុគ្គលឆ្នើមការងរអនាម័យ និងស្ថាប័ន 

ដូចជាលាលាឃុំ សលារៀន មណ្ឌលសុខភាពជាដើម។ 

 គំទាដល់ដំណើរការរៀនសូតាក្នុងវិស័យអនាម័យជនបទ។
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ប្រការ 

១៨. ធនធាន និងថវិកាអនុវត្តគោលការណ៍

១. ការចំណាយការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ភូមិ ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋបាលឃុំ

២. ការចំណាយការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ឃុំ ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋបាលសាុក

៣. ការចំណាយការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF សាុក ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋបាលខាត្ត

៤. ការចំណាយការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ខាត្ត ជាបន្ទុករបស់ថា្នាក់ជាតិ

រដ្ឋបាលថា្នាក់កាាមជាតិតាូវបានលើកទឹកចិត្តបាងចាងថវិកាក្នុងកាបខ័ណ្ឌផានការអភិវឌាឍ និងកម្មវិធីនិយោគ 

របស់ខ្លួនដើមាបីគំទាការងរអនាម័យសំដៅសមាាចឱាយបានស្ថានភាពគ្មានការបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាល ជា 

ពិសាស អាចទទួលខុសតាូវលើការចំណាយក្នុងដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF។ 

រដ្ឋបាលថា្នាក់កាាមជាតិអាចកៀរគរធនធាន និងថវិកាពីបាភពផាសាងៗ ដូចជាដាគូអភិវឌាឍ អង្គការមិនមាន 

រដ្ឋាភិបាល អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន វិស័យឯកជន អារាមសសនា គណបកាសនយោបាយ និងសបាបុរសជន 

ដើមាបី គំទាដំណើរការអនុវត្តគោលការណ៍ណានាំនាះក្នុងដានរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួន។ 

កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទសហការជាមួយអង្គការដាគូដើមាបីគំទាទៅតាមលទ្ធភាពដល់រដ្ឋបាលថា្នាក់កាាមជាតិ 

ក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ណានាំនាះ។ 

ការពង្រឹងសមត្ថភាព

ការផាសព្វផាសាយ ការតមាង់ទិស និងការបណ្តះុបណា្តាលដើមាបីពងាងឹសមត្ថភាពដល់បាតិបត្តកិរ និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធ  

អំពីបច្ចាកទាសអនុវត្តគោលការណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF តាូវបានរាប់បញ្ចូលជាដំណើរការអនុវត្តគោលការណ៍ណានាំ 

នាះ ។ 

កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទសហការជាមួយកាសួង ស្ថាប័ន អង្គការដាគូ និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធ ដើមាបីផាសព្វផាសាយ  

តមាង់ទិស បណ្តុះបណា្តាល ពងាឹងសមត្ថភាពដល់បាតិបត្តិករថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់កាាមជាតិក្នុងការអនុវត្ត 

គោលការណ៍ ណា នាំនាះឱាយមានបាសិទ្ធភាព។   

ប្រការ 

១៩. 
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ការធានាគុណភាពការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF

នាយកដ្ឋានថាទាំសុខភាពជនបទទទួលខុសតាូវរៀបចំយន្តការតាមដនតាួតពិនិតាយ និងគំទាបច្ចាក ទាស ក្នុង 

ការអនុវត្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF នៅថា្នាក់កាាមជាតិ។ ការសិកាសាអង្កាតថា្នាក់ជាតិអាចតាូវបានអនុវត្តរៀងរាល់ពីរ 

ឬបីឆ្នាំម្តងដោយផ្អាកតាមធនធាន និងថវិកាដាលមានដើមាបីពិនិតាយគុណភាពនាដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF និង 

ការផ្តល់ជ័យលាភី ODF ឬ ODF+ ដាលអនុវត្តដោយរដ្ឋបាលថា្នាក់កាាមជាតិ។

ប្រការ 

២០. 

ការប្រកាសជ័យលាភីប្រទ្រស ODF 

ការបាកាសជ័យលាភីបាទាសគ្មានការបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាលនឹងបាារព្ធឡើងកាាយរាជធានី ខាត្តទូទំាង  
បាទាសទទួលបានវិញ្ញាបនបតាជ័យលាភី ODF និងអនុលោមតាមសូចនាករ ODF កមាិតបាទាសដូចបាការ៩។ 

តាមយរយៈយន្តការកាុមការងរបច្ចាក ទាសស្តីពីវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យនៅ ជន បទ 
កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ ដឹកនាំអនុវត្តកម្មវិធីដើមាបីឈានទៅបាកាសជ័យលាភីបាទាស ODF ផ្លូវការតាមជំហាន 
និងវិធីសសា្តខាងកាាម ៖

១. រៀបចំសិកា្ខែសលាឆ្លុះបញ្ចែំង ODF ថា្នែក់តំបន់

កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទសហការជាមួយរាជធានី ខាត្ត និងអង្គការដាគូរៀបចំសិកា្ខាសលាថា្នាក់តំបន់ដើមាប ី
ឆ្លុះបញ្ចាំង និងបូកសរុបវាយតម្លាលទ្ធផលជ័យលាភីខាត្ត ODF។ សិកា្ខាសលាឆ្លុះនាះ គឺដើមាបីផ្តល់ឱកាសឱាយតួអង្គ
ពាក់ព័ន្ធបានស្តាប់របាយការណ៍ ពិភាកាសា និងរៀនសូតាពីដំណើរការរបស់ខាត្តនីមួយៗដាលសមាាចបានជ័យលាភី 
ODF។  

២. ពិធីបែកាសជ័យលាភីបែទែស ODF ផ្លូវការ

តាមយន្តការកាុមការងរបច្ចាក ទាសស្តីពីវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យនៅ ជន បទ TWG-

RWSSH កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទសហការជាមួយកាសួង ស្ថាប័ន អង្គការដាគូដើមាបីរៀបចំបាារព្ធពិធីបាកាស 
បាទាស គ្មាន ការបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាល  (ODF) ផ្លូវការ។

ពិធីនាះនឹងអញ្ជើញថា្នាក់ដឹកនាំកំពូលរាជរដ្ឋាភិបាលជាអធិបតី និងអញ្ជើញថា្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កមាិតជាត ិ  
និង អន្តរជាតិចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយស។

ពិធីបាកាសជ័យលាភីបាទាស ODF ផ្លូវការនឹងកា្លាយជាវាទិកាជាតិជាបាវត្តិសសា្តមិនធា្លាប់មានពីមុនមក  
ដាលតាូវធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើមាបីលើកកម្ពស់តម្លាកិត្តិយសជាតិខ្មារ បង្កើនការទាក់ទាញភ្ញៀវទាសចរណ ៍
ជាតិ អន្តរជាតិ ចូលរួមលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គម សាដ្ឋកិច្ច និងចាករំលាកការរៀនសូតាស្តីពីការកាលម្អ 
អនាម័យក្នុងកាបខ័ណ្ឌជាតិ និងអន្តរជាតិ។ 

ប្រការ 

២១. 
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ប្រការ 

២២. វិសោធនកម្ម

គោលការណ៍ណានាំជាតិនាះអាចពិនិតាយឡើងវិញក្នុងរយៈពាល៣ឆ្នាំម្តង និងធ្វើវិសោធនកម្មតាម តមាូវ ការ 

ចាំបាច់។ 

អន្តរប្របញ្ញត្តិ

ភូមិ ឃុំ សង្កាត់ សាុក កាុង ខណ្ឌ រាជធានី ខាត្ត ដាលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF រួចហើយ និងទទួលបានឋានៈជា 

ODF ឬ ODF+ នៅមុនគោលការណ៍ណានាំនាះចូលជាធរមាន តាូវបានទទួលស្គាល់ និងចាត់ ទុក ថា មាន 

សុពលភាព។ 

គោលការណ៍ណានាំនាះ មានសុពលភាពរហូតដល់មានគោលការណ៍ណានាំថ្មីមកជំនួស។

អវសានប្របញ្ញត្តិ

គោលការណ៍ណានាំនាះ ចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងាចុះហត្ថលាខានាះតទៅ។ 

ការអនុវត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍ណានាំនាះចាត់ទុកជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ 

២៤. 

ប្រការ 

២៣. 
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ឧបសម្ព័ន្ធ 

១. ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF ភូមិ

១.១. សមាសភាពក្រុមផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF   

ដើមាបីផ្ទៀងផ្ទាត់  ODF ភូមិគោលដៅដាលបានស្នើសុំឃុំចាញដីកាបង្កើតកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ឃុំដាល មាន 

ភារកិច្ចទទួលខុសតាូវដូចបាការ ១១ និងសមាសភាពដូចខាងកាាម ៖

 មាឃុំ       បាធាន

 ជំទប់ទី២      អនុបាធាន

 ជនបង្គាលអនាម័យឃុំ      សមាជិកអចិន្តាាយ៍

 ស្មៀនឃុំ       លាខា

 នាយកសលា១រូបជាតំណាងសលារៀនក្នុងឃុំ   សមាជិក

 បាធានមណ្ឌលសុខភាព ឬតំណាង    សមាជិក

 នាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល ឬតំណាង   សមាជិក

 មាភូមិជិតខាង១រូប     សមាជិក

 ជនបង្គាលអនាម័យភូមិជិតខាង១រូប   សមាជិក

 តំណាងអង្គការសង្គមសុីវិលមួយចំនួន (បើមាន)  សមាជិក។

១.២. វិធីសាស្រ្តផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF ភូមិ  

វិធីសសែ្ត សកម្មភាពលម្អិត

១.  អង្កែតឯកសរ 

ពាក់ព័ន្ធ

 អង្កាតឯកសរពាក់ព័ន្ធអនាម័យរបស់ភូមិ (បាើទមាង់ ក១)។ 

 ឯកសរអង្កាតគួរមាន ៖

 ស្ថិតិបាជាពលរដ្ឋ

 ស្ថិតិខ្នងផ្ទះ និងខ្នងផ្ទះមានបង្គន់អនាម័យ 

 របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យភូមិ 

 ផានទីបង្គន់អនាម័យ 

 បញ្ជីឈ្មាះមាគាួសរតាមខ្នងផ្ទះ

 បញ្ជីខ្នងផ្ទះគាួសរងយរងគាាះ (កា១ កា២ ជនពិការ 

និងចាស់ជរាគ្មានទីពឹង...)

 សាចក្តីបាកាសភូមិ ODF ផ្ទាក្នុង។
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វិធីសសែ្ត សកម្មភាពលម្អិត

២.  អង្កែតស្ថែនភាព 

អនាម័យ តាមខ្នងផ្ទះ

 ចុះអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមខ្នងផ្ទះក្នុងភូមិ (បាើទមាង់ ក២)។ កំណត់ 

យកសំណាកខ្នងផ្ទះដើមាបីអង្កាតគួរយកចន្លាះពី ១៥% ទៅ ៣០% 

នាខ្នងផ្ទះសរុបក្នុងភូមិ។ ការកំណត់យកសំណាកខ្នងផ្ទះនាះគឺ ៖

 ផ្អាកតាមកមាិតជឿជាក់ចន្លាះពី ៩០% ទៅ ៩៥%

 កមាិតលម្អៀងចន្លាះពី ១០% ទៅ៥% អនុលោមតាមមាតាដ្ឋាន សាាវជាាវ 

សកលបាើរូបមន្ត Yamen ឆ្នាំ ១៩៦៧

n= N
1 + Ne2

ដោយ ៖

n : ចំនួនសំណាកខ្នងផ្ទះដាលតាូវចុះបាមូលទិន្នន័យ 

N : ចំនួនខ្នងផ្ទះសរុប

e2 : កមាិតលម្អៀង  

 បនា្ទាប់មកតាូវធ្វើការជាើសសំណាកខ្នងផ្ទះសមាាប់ចុះអង្កាតគឺ អាចបាើវិធី 

មួយចំនួនដូចខាងកាាម៖

 យកបញ្ជីឈ្មាះមាគាួសរតាមខ្នងផ្ទះមកជាើសយកដោយចាដនាយដោយ 

ធិក១ ហើយរំលង ៣  ទៅ ៥ ឬ ១០ ខ្នងផ្ទះយក១ទៀត អាសា័យតាម 

ចំនួនខ្នងផ្ទះសរុបក្នុងភូមិ។

 អាចចុះជួបដោយចាដនាយតាមរបៀបឆ្លាស់ ឬជាើសរំលងខ្នង ផ្ទះឱាយ បាន 

រាយបា៉ាយ និងសព្វកន្លាងក្នុងភូមិ ឧទាហរណ៍ ដើមភូមិ កណា្តាលភូមិ 

និងចុងភូមិ។

 បើចូលក្នុងខ្នងផ្ទះដាលតាូវអង្កាត អត់ជួបមនុសាស តាូវចូលខ្នងផ្ទះបនា្ទាប់។

 បាងចាកកមា្លាំងចុះអង្កាត។

៣.  អង្កែតស្ថែនភាព 

អនាម័យបរិស្ថែន

 ចុះអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថានក្នុងភូមិ(បាើទមាង់ក៣)។ 

 ចុះអង្កាតតាមកន្លាងមនុសាសធា្លាប់បន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាលក្នុងភូមិ ឬ 

កន្លាងដាលសងាស័យដើមាបីពិនិតាយរកមើលសំណល់លាមកមនុសាស ឬ 

ភស្តុតាងលាមកមនុសាសរួមទាំងការចោលលាមកកូនក្មាង សំណល់ 

ខោលាមកកូនក្មាង សំណល់សំឡីអនាម័យរដូវសា្តី សំណល់វាជ្ជសសា្ត និង

សំរាមកខ្វក់ជាដើមដាលធ្វើឱាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុសាស។ 

 ចំនួនទីតាំងក្នុងសហគមន៍ដាលតាូវអង្កាត តិចបំផុត ២កន្លាងផាសាងគ្នាក្នុង 

១ភូមិ។
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១.៣. ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF ភូមិ

ជំហាន សកម្មភាពលម្អិត

១.  បែកាសភូមិ 

ODF ផ្ទែក្នុង

 ភូមិពិនិតាយ និងអនុម័តរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យភូមិ (បាើទមាង់ ក៤) 

 មាភូមិចាញសាចក្តីបាកាសភូមិ ODFផ្ទាក្នុង (ទមាង់ក៥) ដោយផ្អាកលើ របាយការណ៍ 

ខាងលើ និងការបាជុំពិភាកាសាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយជនបង្គាលអនាម័យភូមិ និងអ្នកដឹកនាំ 

សហគមន៍ក្នុងភូមិ។ 

 មាភូមិស្នើជាលាយល័ក្ខអកាសរទៅមាឃុំ (បាើទមាង់ក៦) ដើមាបីចាត់បញ្ជូនកាុម ផ្ទៀងផ្ទាត់ 

ODF ថា្នាក់ឃុំ មកផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ភូមិរបស់ខ្លួន ដោយភា្ជាប់ជាមួយនូវសាចក្តីបាកាស 

ភូមិ ODF ផ្ទាក្នុង និងរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យភូមិ។  

២. បង្កើតកែុម 

ផ្ទៀងផ្ទែត់

 កាាយទទួលបានសំណើពីភូមិ មាឃុំចាញដីកាបង្កើតកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ឃុំ 

ដាលមានសមាសភាពដូចចំណុច ១.១. និងការទទួលខុសតាូវដូចបាការ ១១។ 

 បាធានកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់កោះបាជុំកាុម ដើមាបីតមាង់ទិសអំពីសាវាអនាម័យជាមូលដ្ឋាន និង 

សូចនាករ ODF ភូមិ មាតាដ្ឋាន វិធីសសា្ត ដំណើរការ និងទមាង់បាើសមាាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ 

ODF ភូមិ។

 បាងចាកការងរទៅ តាមភារកិច្ច និងដក់ផានការចុះផ្ទៀងផ្ទាត់ភូមិគោលដៅដាលបាន

ស្នើសុំ។ 

 ចុះអង្កាតឯកសរពាក់ព័ន្ធ។

 ចុះអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមខ្នងផ្ទះ។

 ចុះអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថាននៅសហគមន៍ក្នុងភូមិ។

 ការចុះផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ភូមិមានរយៈពាល៣សបា្តាហ៍កាាយពីបាជុំតមាង់ទិស។ 

៣ . បែជុំវាយតម្លែ  កាាយបាមូលទិន្នន័យចប់ បាជុំបូកសរុប វាយតម្លាលទ្ធផល (បាើទមាង់ក៧)។ 

 មាឃុំស្នើជាលាយល័ក្ខអកាសរទៅអភិបាលសាុក (បាើទមាង់ក៨) ដើមាបីផ្តល់ វិញ្ញាបនបតា 

ជ័យលាភីភូមិ ODF ឬODF+ ក្នុងករណីជាប់ជាភូមិជ័យលាភី ODF។ 

 ករណីមិនជាប់ជាភូមិជ័យលាភOីDF តាូវផ្តល់ព័ត៌មានតាឡប់អំពីចំណុចខ្វះខាតទៅភូមិ

ឱាយបន្តកាលម្អ និងកំណត់ពាលចុះផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ថាមក្នុងរយៈពាល៣ទៅ៦ខាបនា្ទាប់។ 

 ចុះផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ថាមលើចំណុចខ្វះខាត និងបាជុំកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់វាយតម្លាម្តងទៀត។  

បើ នៅតាមិនជាប់ ភូមិមានពាល ៦ខាទៀត ដើមាបីបន្តកាលម្អបន្ថាម។

 តាមសំណើមាឃុំ អភិបាលសាុកផ្តល់ វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីភូមិ ODF ឬODF+  

(បាើ ទមាង់ ក៩)។
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ជំហាន សកម្មភាពលម្អិត

៤. រៀបចំពិធី 

បែកាស  ជ័យលាភី 

ODF

 ពិធីនាះដឹកនាំរៀបចំដោយឃុំ ដោយសហការជាមួយមាភូមិជ័យលាភី ODF។ 

អាចរៀបចំរួមគ្នា ២ ឬ៣ភូមិបាន។ ពិធីគួរធ្វើនៅភូមិជ័យលាភី ឬសលាឃុំ បាសិនបើ 

បាកាសរួមគ្នាចាើនភូមិ។ 

 មាឃុំ និងអភិបាលសាុក ឬតំណាងចូលរួមជាអធិបតី និងអញ្ជើញតួអង្គពាក់ព័ន្ធ និង  

តំណាងបាជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិជ័យលាភី ODF ចូលរួមអបអរសទរ។ 

 ពិធីនាះមានគោលបំណង ៖

 បាកាសទទួលស្គាល់ជ័យលាភីភូមិ ODF ឬ ODF+ ជាផ្លូវការ

 ផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីភូមិ ODF (ភូមិគ្មានការបន្ទាបង់ពាសវាល ពាសកាល)

 ផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលឆ្នើមការងរអនាម័យភូមិ 

 បង្កើតជាវាទិការៀនសូតា និងចាករំលាកបទពិសោធន៍។

១.៤. ទម្រង់សម្រ្រប់ផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF ភូមិ

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ភូមិ តាូវបាើឧបករណ៍មួយចំនួនដើមាបីបាមូលទិន្នន័យ និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ដាលតាូវ 

បានកំណត់ជាទមាង់អង្កាត។ ដើមាបីឱាយសុីសង្វាក់គ្នាជាបាព័ន្ធ ទមាង់អង្កាតភាគចាើនតាូវបានបាើបាាស់ដូចគ្នាក្នុង  

ការ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ភូមិ ឃុំ សាុក និងខាត្ត។ មានទមាង់សំខាន់ៗចំនួន ០៩ តាូវបាើបាាស់ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់  

ODF ភូមិ ៖

១. ការអង្កាតឯកសរពាក់ព័ន្ធ (បាើទមាង់ ក១)

២. ការអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមខ្នងផ្ទះ (បាើទមាង់ ក២) 

៣. ការអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថានក្នុងសហគមន៍ (បាើទមាង់ ក៣) 

៤. របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យភូមិ (បាើទមាង់ ក៤)

៥. សាចក្តីបាកាសភូមិ ODF ផ្ទាក្នុង (បាើទមាង់ ក៥)

៦. ភូមិស្នើសុំឃុំចុះផ្ទៀងផ្តាត់ ODF ភូមិ (បាើទមាង់ ក៦)

៧. កំណត់ហាតុបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាតO់DFភូមិ (បាើទមាង់ ក៧)

៨. ឃុំស្នើសាុកដើមាបីផ្តល់វិញ្ញាបនបតាភូមិជ័យលាភOីDF (បាើទមាង់ ក៨)

៩. សាុកផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីភូមិ ODF (បាើទមាង់ ក៩)
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ទមែង់ ក១ (អង្កែតឯកសរពាក់ព័ន្ធ Checklist)

ការផ្ទៀងផ្ទែត់ ODF ..................

ទមែង់ពិនិតែយឯកសរពាក់ព័ន្ធ

កមាិតអង្កាត () ឈ្មាះ 

ភូមិ

ឃុំ

សាុក

ខាត្ត

កាលបរិច្ឆាទចុះអង្កាត

អ្នកចុះអង្កាត ឈ្មាះ.............................................  ភាទ៖...........

អ្នកឆ្លើយ/អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន ឈ្មាះ.............................................  ភាទ៖...........

សូមបាើសញ្ញា () នៅក្នុងលទ្ធផល ជាក់ស្តាង

ល.រ ព័ត៌មាន
លទ្ធផលជាក់ស្តែង

() មាន () គ្មែន

ក ទិន្នន័យទូទៅទូទៅ

១ ស្ថិតិបាជាសស្តា

២ ស្ថិតិខ្នងផ្ទះ និងខ្នងផ្ទះមានបង្គន់អនាម័យដាលមានការកាលម្អ

៣ របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យ

៤ ផានទីអនាម័យ (សមាាប់ភូមិ)

៥ បញ្ជីខ្នងផ្ទះគាួសរងយរងគាាះ (សមាាប់ភូមិ)

៦ បាកាសស្ថានភាព ODF ផ្ទាក្នុង

ខ សមាាប់ថា្នាក់ឃុំ សាុក ខាត្ត

៥ ដីកាបង្កើតកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF 

៦ កំណត់ហាតុបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF

៧ បញ្ជីឈ្មាះភូមិ/ឃុំ/សាុក

៨ បញ្ជីឈ្មាះសលារៀន មណ្ឌលសុខភាព និងអារាមសសនា 

៩ តារាងថវិកាបាចាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគ

១០ វិធានការបាតិបត្តិអនាម័យដាលចាញដោយឃុំ សាុក ខាត្ត

សន្និដ្ឋាន ៖
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ទមែង់ ក២ (បញ្ជីសំណួរអង្កែតតាមខ្នងផ្ទះ)

ការផ្ទៀងផ្ទែត់ ODF .................

បញ្ជីសំណួរអង្កែតតាមខ្នងផ្ទះ

កមែិតអង្កែត () ឈ្មែះ

ភូមិ

ឃុំ

សាុក

ខាត្ត

កាលបរិច្ឆាទចុះអង្កាត

អ្នកចុះអង្កាត ឈ្មាះ.....................................

ភាទ៖ បាុស........., សាី..............

អ្នកឆ្លើយ/មា្ចាស់ខ្នងផ្ទះ ឈ្មាះ......................................

ភាទ៖ បាុស..........., សាី.............

អាយុ៖......................................

សូមបាើសញ្ញា ( ) នៅក្នុងលទ្ធផល ហើយអាចពនាយល់បន្ថាមក្នុងផាសាងៗ 

ល.រ ព័ត៌មានតាមខ្នងផ្ទះ បាទ/ចាស ទែ ផែសែងៗ

១ មានបង្គន់អនាម័យដាលមានការកាលម្អផ្ទាល់ខ្លួន

២ ខ្នងផ្ទះគ្មានបង្គន់បានបាើបង្គន់អនាម័យរួមដាលមានការកាលម្អ

៣ ខ្នងផ្ទះមានកន្លាងលាងដា (ទឹក និងសប៊ូ)

៤ ខ្នងផ្ទះទុកដក់ទឹកសមាាប់ផឹកមានសុវត្ថិភាព 

៥ ខ្នងផ្ទះទុកដក់សំណល់ខោលាមកកូនក្មាង សំណល់សំឡីអនាម័យ 

លាមកសត្វ និងសំរាមមានរបៀបរៀបរយសមរមាយ

សន្និដ្ឋាន ៖
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ទមែង់ ក៣ (អង្កែតស្ថែនភាពអនាម័យបរិស្ថែន)

ការផ្ទៀងផ្ទែត់ ODF .................

ទមែង់អង្កែតស្ថែនភាពអនាម័យបរិស្ថែន

កមែិតអង្កែត () ឈ្មែះ

ភូមិ

ឃុំ

សាុក

ខាត្ត

កាលបរិច្ឆាទចុះអង្កាត

អ្នកចុះអង្កាត ឈ្មាះ.....................................

ភាទ៖ បាុស........., សាី..............

អ្នកជួយបង្ហាញទីតាំង ឈ្មាះ......................................

ភាទ៖ បាុស..........., សាី.............

អាយុ៖......................................

សូមបាើសញ្ញា ( ) នៅក្នុងលទ្ធផល ហើយអាចពនាយល់បន្ថាមក្នុងផាសាងៗ 

ចំនួនទីតាំង៖ កន្លាង................................................................... 

ល.រ ព័ត៌មាន បាទ/ចាស ទែ ផែសែងៗ

១ គ្មានសំណល់លាមកមនុសាស និងភស្តុតាងលាមកមនុសាស រួមទាំង

លាមកកូនក្មាងនៅពាសវាលពាសកាល

(បើមានអាចថតរូបទុកជាភស្តុតាង) 

២ គ្មានមនុសាសកំពុងបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាល

៣ គ្មានសំណល់ខោលាមកកូនក្មាង និងសំណល់សំឡីអនាម័យ 

រដូវសា្តីនៅចោលរាយបា៉ាយក្នុងភូមិ សំណល់វាជ្ជសសា្ត និង សំរាម 

កខ្វក់ដាលធ្វើឱាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុសាស

៤ ស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថានក្នុងភូមិល្អសមរមាយ

សន្និដ្ឋាន ៖



គោលការណ៍ណានាំស្តីពី ការផ្ទៀងផ្ទែត់ស្ថែនភាពបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាល 31

ទមែង់ ក៤ (របាយការណ៍ស្តីពីស្ថែនភាពអនាម័យភូមិ)

របាយការណ៍

ស្តីពីស្ថែនភាពអនាម័យភូមិ 

ភូមិ

ឃុំ

សាុក

ខាត្ត

កាលបរិច្ឆាទរាយការណ៍

មាភូមិ ឈ្មាះ.....................................

ភាទ៖ បាុស........., សាី..............

ជនបង្គាលអនាម័យ ឈ្មាះ......................................

ភាទ៖ បាុស..........., សាី.............

សូមបំពាញតួលាខ ឬបាើសញ្ញា ( ) នៅក្នុងលទ្ធផល និងអាចពនាយល់បន្ថាមក្នុងផាសាងៗ

ផ្នែកទី១៖ ភូមិសសែ្ត 

ល.រ ព័ត៌មាន បាទ/ចាស

()

ទែ

()

ផែសែងៗ

១ តំបន់វាលទំនាប/វាលរាប

២ ទំបន់ជាប់បឹង/ទន្លា

៣ តំបន់លិចទឹក/រស់នៅលើទឹក

៤ តំបន់ភ្នំ/ខ្ពង់រាប

៥ តំបន់ឆ្នារសមុទា

៦ តំបន់ជនបទ

៧ តំបន់ជនបទដច់សាយល

៨ តំបន់បាឈមអនាម័យ

សន្និដ្ឋាន៖
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ផ្នែកទី២៖ ស្ថែនភាពបែជាសសែ្ត និងហែដា្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធអនាម័យក្នុងភូមិ 

ល.រ ព័ត៌មាន ចំនួនសរុប ភាគរយ ផែសែងៗ

ក ស្ថិតិពលរដ្ឋ និងស្ថែនភាពអនាម័យ 

១ បាជាពលរដ្ឋ

២ គាួសរ

៣ ខ្នងផ្ទះ

៤ ខ្នងផ្ទះមានបង្គន់អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន

៥ ខ្នងផ្ទះគ្មានបង្គន់ បានបាើបង្គន់អនាម័យរួម

៦ ខ្នងផ្ទះគាួសរងយរងគាាះ (កា១, កា២, ពិការ, កុមារ 

កំពាា, ចាស់ជរាគ្មានទីពឹង...)

ខ ហែដា្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តដទែទៀត ( ) មាន ( ) គ្មែន

១ សលារៀន

២ មណ្ឌលសុខភាព

៣ អារាមពាះពុទ្ធសសនា

៤ វិហារឥស្លាម

៥ វិហារគាឹស្ត

៦ ទីតាំងសសនាផាសាងៗទៀត

គ សែវាកម្ម ( ) មាន ( ) គ្មែន

១ បណា្តាញទុយោផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត

២ បណា្តាញអគ្គិសនី

៣ សាវាបាមូលសំរាម

៤ បង្គន់អនាម័យសធារណៈគាប់គាងដោយអាជា្ញាធរ 

មូលដ្ឋាន
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ផ្នែកទី៣៖ ឥរិយាបថបែតិបត្តិអនាម័យនៅសហគមន៍

ល.រ ព័ត៌មាន ចំនួនសរុប ភាគរយ ផែសែងៗ

១ ខ្នងផ្ទះបានអះអាងថាបានបាើបង្គន់អនាម័យដាលមាន

ការកាលម្អ 

២ ខ្នងផ្ទះមានកន្លាងលាងដា (ទឹក និងសប៊ូ)

៣ ខ្នងផ្ទះបានទុកដក់ទឹកសមាាប់ផឹកមានសុវត្ថិភាព 

៤ ខ្នងផ្ទះទុកដក់សំណល់ខោលាមកកូនក្មាង 

សំណល់សំឡីអនាម័យ លាមកសត្វ 

និងសំរាមមានរបៀបរៀបរយសមរមាយ

៥ គ្មានសំណល់លាមកមនុសាស រួមទាំងលាមកកូនក្មាង 

ឬភស្តុតាងនៅពាសវាលពាសកាល

៦ ស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថាននៅសហគមន៍ល្អសមរមាយ

សន្និដ្ឋាន ៖

ហត្ថលាខាមាភូមិ

ឈ្មាះ.....................................
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ទមែង់ ក៥ (សែចក្តីបែកាសភូមិ ODF ផ្ទែក្នុង)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្រសត្រ

3

ស្រចក្តីប្រកាស

ភូមិបញ្ចប់ការបន្ទ្របង់ពាសវាលពាសកាល

 ODF /  ODF+

ភូមិ.............................................
បានបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាលទាំងសែុង
នៅថ្ងែទី ............... ខែ................. ឆ្នែំ.....................

ក្នុងឃុំ..........................សាុក...........................ខាត្ត............................

យោង ៖

 របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យភូមិចុះថ្ងាទី.....................................

 ទិន្នន័យចុងកាាយបង្ហាញថា៖

 ខ្នងផ្ទះសរុបក្នុងភូមិ ៖....................................................

 ខ្នងផ្ទះមានបង្គន់អនាម័យ ៖...................... គិតជាភាគរយ............................%

 ខ្នងផ្ទះគ្មានបង្គន់បានបាើបង្គន់រួម ៖................... គិតជាភាគរយ.........................%

 ខ្នងផ្ទះមានកន្លាងលាងដានឹងសប៊ូ ៖...................... គិតជាភាគរយ...................%

 ខ្នងផ្ទះទុកដក់ទឹកស្អាតសមាាប់ផឹកមានសុវត្ថិភាព៖.............. គិតជាភាគរយ........... % 

 ស្ថានភាពអនាម័យតាមខ្នងផ្ទះ និងអនាម័យបរិស្ថាននៅសហគមន៍ល្អសមរមាយ។

ធ្វើនៅថ្ងាទី .............ខា...............ឆ្នាំ................

មែភូមិ
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ទមែង់ ក៦ (គំរូលិខិតស្នើសុំផ្ទៀងផ្ទែត់ ODF ភូមិ)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្រសត្រ

3
ថ្ងែទី ................ ខែ.............ឆ្នែំ.................

មែភូមិ.......................................

គោរពជូន

លោក/លោកស្រីម្រឃុំ..............................................

កម្មវត្ថុ៖ សំណើចាត់បញ្ជូនកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ឃុំ មកផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ភូមិ.........................

យោង ៖ 

 សាចក្តីបាកាសភូមិ ODF ផ្ទាក្នុង ចុះថ្ងាទី ..................................

 របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យភូមិចុះថ្ងាទី.................................

ន័យដូចចាងក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើ ខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមជមាាបជូនលោក/លោកសាីមាឃុំជាាបថា ដើមាបីជា 

សក្ខីកម្ម និងផ្តល់កិត្តិយសដល់បាជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ....................................ដាលបានបញ្ចប់ការបន្ទាបង ់

ពាសវាលពាសកាល សូមលោក/លោកសាីមាឃុំ មាតា្តាចាត់កាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ឃុំ មកផ្ទៀងផ្ទាត ់

ស្ថានភាព ODF ភូមិរបស់យើងខ្ញុំដោយសាចក្តីអនុគាាះ។

សូមជូនភា្ជែប់មកជាមួយនូវ ៖ 

 សាចក្តីបាកាសភូមិ ODF ផ្ទាក្នុង

 របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យភូមិ 

សូមលោក/លោកសាីមាឃុំ មាតា្តាទទួលនូវការគោរពរាប់អានដ៏សោ្មាះស្ម័គាអំពីខ្ញុំ។

មែភូមិ
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ទមែង់ ក៧ (កំណត់ហែតុបែជុំវាយតម្លែលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទែត់ ODF)  

កំណត់ហែតុ

បែជុំវាយតម្លែលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទែត់ ODF 

ភូមិ

ឃុំ

សាុក

ខាត្ត

កាលបរិច្ឆាទបាជុំ

អ្នកដឹកអង្គបាជុំ ឈ្មាះ.....................................

ភាទ៖ បាុស........., សាី..............

អ្នកកត់តាា ឈ្មាះ......................................

ភាទ៖ បាុស..........., សាី.............

សូមបំពាញតួលាខ ឬបាើសញ្ញា ( ) នៅក្នុងលទ្ធផល និងអាចពនាយល់បន្ថាមក្នុងផាសាងៗ

ផ្នែកទី១. វិធីសសែ្ត និងដំណើរការផ្ទៀងផ្ទែត់ 

ល.រ ព័ត៌មាន
បាទ/ចាស 

()

ទែ

()
ផែសែងៗ

១ អង្កាតឯកសរពាក់ព័ន្ធអនាម័យ

២ ជាើសរីសខ្នងផ្ទះដោយចាដនាយ 

៣ ចុះអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមខ្នងផ្ទះ

៤ ចុះអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថាននៅសហគមន៍ក្នុងភូមិ

៥ បង្កើតកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF

៦ ចំនួនសមាជិកកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់...............នាក់ 

៧ សមាសភាពកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ចមាុះ

៨ បាជុំតមាង់ទិស និងកំណត់ផានការចុះបាមូលទិន្នន័យ

៩ កាលបរិច្ឆាទ និងរយៈពាលចុះផ្ទៀងផ្ទាត់

សន្និដ្ឋាន ៖
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ផ្នែកទី២. លទ្ធផលរកឃើញតាមរយៈការពិនិតែយឯកសរ

២. ១. ភូមិសសែ្ត

ល.រ ព័ត៌មាន បាទ/ចាស

()

ទែ

()

ផែសែងៗ

១ តំបន់វាលទំនាប/វាលរាប

២ ទំបន់ជាប់បឹង/ទន្លា

៣ តំបន់លិចទឹក/រស់នៅលើទឹក

៤ តំបន់ភ្នំ/ខ្ពង់រាប

៥ តំបន់ឆ្នារ/មាត់សមុទា

៦ តំបន់ជនបទ

៧ តំបន់ជនបទដច់សាយល

៨ តំបន់បាឈមអនាម័យ

សន្និដ្ឋាន៖

២.២. ទិន្នន័យផ្អែកតាមរបាយការណ៍ 

ល.រ ព័ត៌មាន ចំនួនសរុប ភាគរយ ផែសែងៗ

ក ស្ថិតិពលរដ្ឋ និងស្ថែនភាពអនាម័យ 

១ បាជាពលរដ្ឋ

២ គាួសរ

៣ ខ្នងផ្ទះ

៤ ខ្នងផ្ទះមានបង្គន់អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន

៥ ខ្នងផ្ទះគ្មានបង្គន់ បានបាើបង្គន់អនាម័យរួម

៦ ខ្នងផ្ទះគាួសរងយរងគាាះ (កា១, កា២, ពិការ, 

កុមារកំពាា, ចាស់ជរាគ្មានទីពឹង...)
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ល.រ ព័ត៌មាន ចំនួនសរុប ភាគរយ ផែសែងៗ

ខ ហែដា្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដទែទៀត 

១ សលារៀន

២ មណ្ឌលសុខភាព

៣ អារាមពាះពុទ្ធសសនា

៤ វិហារឥស្លាមសសនា

៥ វិហារគាឹស្តសសនា

៦ ទីតាំងសសនាផាសាងៗទៀត

គ សែវាកម្ម ( ) មាន ( ) គ្មែន

១ បណា្តាញទុយោផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត

២ បណា្តាញអគ្គិសនី

៣ សាវាបាមូលសំរាម

៤ បង្គន់អនាម័យសធារណៈគាប់គាងដោយ 
អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន

សន្និដ្ឋាន ៖

២.៣. ឥរិយាបថបែតិបត្តិអនាម័យនៅសហគមន៍ផ្អែកតាមរបាយការណ៍

ល.រ ព័ត៌មាន ចំនួនសរុប ភាគរយ ផែសែងៗ

១ គាួសរអះអាងថាសមាជិកទាំងអស់បន្ទាបង់ 
ក្នុងបង្គន់អនាម័យ 

២ បង្គន់អនាម័យ ឬខ្នងផ្ទះមានកន្លាងលាងដា  
(ទឹក និងសប៊ូ)

៣ ខ្នងផ្ទះទុកដក់ទឹកស្អាតសមាាប់ផឹកមាន 
សុវត្ថិភាព 

៤ ខ្នងផ្ទះទុកដក់សំណល់ខោលាមកកូនក្មាង 
សំណល់សំឡីអនាម័យ លាមកសត្វ 
និងសំរាមមានរបៀបរៀបរយសមរមាយ

៥ គ្មានសំណល់លាមកមនុសាស រួមទាំងលាមក 
កូនក្មាង ឬភស្តុតាងនៅពាសវាលពាសកាល

៦ ស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថាននៅសហគមន៍ល្អ 
សមរមាយ

សន្និដ្ឋាន ៖
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ផ្នែកទី៣. លទ្ធផលរកឃើញតាមរយៈការចុះអង្កែត

៣.១. លទ្ធផលអង្កែតស្ថែនភាពអនាម័យតាមខ្នងផ្ទះ

ចំនួនខ្នងផ្ទះដាលបានជាើសរីស និងអង្កាត......................គិតជាភាគរយ......................%

ល.រ ព័ត៌មាន ចម្លើយ ផែសែងៗ

បាទ/ចាស
(សរុប)

គិតជាភាគរយ
(%)

១ មានបង្គន់អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន

២ គ្មានបង្គន់ តាបានបាើបង្គន់អនាម័យរួម

៣ បង្គន់អនាម័យ ឬខ្នងផ្ទះមានកន្លាងលាងដា  
(ទឹក និងសប៊ូ)

៤ ខ្នងផ្ទះទុកដក់ទឹកស្អាតសមាាប់ផឹកមាន 
សុវត្ថិភាព 

៥ ខ្នងផ្ទះទុកដក់សំណល់ខោលាមកកូនក្មាង 
សំណល់សំឡីអនាម័យ លាមកសត្វ 
និងសំរាមមានរបៀបរៀបរយសមរមាយ

សន្និដ្ឋាន ៖

៣.២. លទ្ធផលអង្កែតស្ថែនភាពអនាម័យបរិស្ថែនក្នុងសហគមន៍

ចំនួនទីតាំងដាលបានចុះអង្កាត៖ ................................កន្លាង

ល.រ ព័ត៌មាន

ចម្លើយ

ផែសែងៗបាទ/ចាស
(សរុប)

គិតជា  
ភាគរយ (%)

១ គ្មានសំណល់លាមកមនុសាស និងភស្តុតាង 
លាមក មនុសាស រួមទាំងលាមកកូនក្មាងនៅ 
ពាសវាលពាសកាល

(បើមានអាចថតរូបទុកជាភស្តុតាង) 

២ គ្មានមនុសាសកំពុងបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាល

៣ គ្មានសំណល់ខោលាមកកូនក្មាង សំណល់សំឡី 
អនាម័យរដូវសា្តី សំណល់វាជ្ជសសា្ត និងសំរាម
កខ្វក់ដាលធ្វើឱាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ 
មនុសាសនៅចោលរាយបា៉ាយក្នុងភូមិ

៤ ស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថានក្នុងភូមិល្អសមរមាយ

សន្និដ្ឋាន ៖
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ផ្នែកទី៤. លទ្ធផលធៀបនឹងមាតែដា្ឋែនសូចនាករភូមិ ODF

ល.រ សូចនាករ
មាតែដា្ឋែនជ័យលាភី លទ្ធផល 

រកឃើញODF ODF+

១ ខ្នងផ្ទះមានបង្គន់អនាម័យដាលមានការកាលម្អ 
ផ្អាកតាមរបាយការណ៍

៨៥% ៩៥%

២ ខ្នងផ្ទះមានបង្គន់អនាម័យដាលមានការកាលម្អ 
ផ្អាកតាមលទ្ធផលចុះអង្កាត  

៨៥% ៩៥%

៣ ខ្នងផ្ទះគ្មានបង្គន់ បានបាើបង្គន់អនាម័យរួម 
ដាលមានការកាលម្អ

១០០% ១០០%

៤ ខ្នងផ្ទះមានកន្លាងលាងដា (ទឹក និងសប៊ូ) ៨៥% ៩៥%

៥ ខ្នងផ្ទះទុកដក់ទឹកសមាាប់ផឹកមានសុវត្ថិភាព ៦០% ៨៥%

៦ ខ្នងផ្ទះទុកដក់សំណល់ខោលាមកកូនក្មាង 
សំណល់សំឡីអនាម័យ លាមកសត្វ 
និងសំរាមមានរបៀបរៀបរយសមរមាយ

៦០% ៨៥%

៧ គ្មានសំណល់លាមកមនុសាស និងភស្តុតាងលាមក 
មនុសាស រួមទាំងលាមកកូនក្មាងនៅពាសវាល 
ពាសកាល

១០០% ១០០%

សន្និដ្ឋាន ៖
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ផ្នែកទី៥. សមែែចលទ្ធផល

ផ្អាកតាមលទ្ធផលដាលបានរកឃើញជាក់ស្តាង និងឆ្លងតាមការពិភាកាសាដោយមានការចូលរួមការពារអះអាង 

បន្ថាមរបស់អ្នកដឹកនាំភូមិគោលដៅ កាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ឃុំ សមាាចលទ្ធផលជូនភូមិគោលដៅ  

ឈ្មាះ.......................................... ដូចខាងកាាម ៖

   ទទួលបានជ័យលាភីភូមិ ODF

   ទទួលបានជ័យលាភីភូមិ ODF + 

   មិនទាន់ទទួលបានជ័យលាភីភូមិ ODF  ដោយខ្វះខាតតាមសូចនាករដូច ខាងកាាម ៖

១. ............................................................................................................................................

២. ............................................................................................................................................

៣. ............................................................................................................................................

៤. ............................................................................................................................................

ផ្នែកទី៦.  អនុសសន៍ 

១. ............................................................................................................................................

២. ............................................................................................................................................

៣. ............................................................................................................................................

៤. ............................................................................................................................................

ថ្ងាទី.............ខា..........ឆ្នាំ..........

អ្នកធ្វើកំណត់ហែតុ

បានឃើញ និងឯកភាព

ថ្ងាទី.............ខា..............ឆ្នាំ..........

កាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ឃុំ 

បែធាន
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ទមែង់ ក៨ (គំរូលិខិតស្នើផ្តល់វិញ្ញែបនបតែជ័យលាភីភូមិ ODF)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្រសត្រ

3
ឃុំ......................................................

លែខ៖............................
ថ្ងែទី ................ ខែ.............ឆ្នែំ.................

មែឃុំ.......................................

គោរពជូន

អភិបាលស្រុក .......................

កម្មវត្ថុ៖ សំណើផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីភូមិ  ODF /  ODF+ ដល់ភូមិ............................  

នាឃុំ.............................................។

យោង៖

 កំណត់ហាតុបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ភូមិ ចុះថ្ងាទី.............................................. 

 សាចក្តីបាកាសភូមិ ODF ផ្ទាក្នុងចុះថ្ងាទី..........................................................

ន័យដូចចាងក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើ ខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមជមាាបជូនលោក/លោកសាីអភិបាលសាុក ជាាបថា 

ដើមាបីជាសក្ខីកម្ម និងផ្តល់កិត្តិយសដល់បាជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ដាលបានបញ្ចប់ការបន្ទាបង់ពាសវាល 

ពាសកាល សូមលោក/លោកសាីអភិបាលមាតា្តាផ្តល់វិញ្ញា បន បតាជ័យលាភីភូមិ  ODF /  ODF+  

ជូន ភូមិ.................................... នាឃុំ.........................................ដោយសាចក្តីអនុគាាះ។

សូមជូនភា្ជែប់មកជាមួយនូវ ៖ 

 កំណត់ហាតុបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ភូមិ

 សាចក្តីបាកាសភូមិ ODF ផ្ទាក្នុង

សូមលោក/លោកសាីអភិបាលសាុក មាតា្តាទទួលនូវការគោរពរាប់អានដ៏សោ្មាះស្ម័គាអំពីខ្ញុំ។

មែឃុំ 
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ទមងែ់ ក៩ (គំរូវិញ្ញែបនបតែជ័យលាភីភូមិ ODF)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្រសត្រ

3

វិញ្ញែបនបតែ
ជ័យលាភីបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាល

ជូនភូមិ.....................................

បានបញ្ចប់ការបន្ទ្របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង

 ODF /  ODF+

នៅថ្ងែទី ............. ខែ...............ឆ្នែំ...................

ក្នុងឃុំ.............................សាុក..........................ខាត្ត.............................

បានឃើញសំណើរបស់មាឃុំ................................................. ចុះថ្ងាទី.........................................

បានឃើញកំណតហ់ាតបុាជំុវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ភូមចិុះថ្ងា............................................

ធ្វើនៅថ្ងាទី .............. ខា.................... ឆ្នាំ...................

អភិបាលសែុក........................ 
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ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF ឃុំ

២.១. សមាសភាពក្រុមផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF 

ដើមាបីផ្ទៀងផ្ទាត់  ODF ឃុំគោលដៅដាលបានស្នើសុំសាុកចាញដីកាបង្កើតកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់សាុក  
ដាលមានភារកិច្ចទទួលខុសតាូវដូចបាការ ១១ និងសមាសភាពដូចខាងកាាម ៖

១. អភិបាល ឬអភិបាលរងសាុក  បាធាន

២. បាធានការិយល័យសាដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌាឍន៍សហគមន៍  អនុបាធាន

៣. មន្តាីបង្គាលទឹកស្អាត និងអនាម័យសាុក  សមាជិកអចិន្តាាយ៍

៤. ស្មៀនសាុក  លាខាកត់តាា

៥. មន្តាីបច្ចាកទាសមន្ទីរអភិវឌាឍន៍ជនបទខាត្ត ២រូប  សមាជិក

៦. តំណាងការិយល័យផានការ និងគំទាឃុំ   សមាជិក

៧. តំណាងការិយល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា  សមាជិក

៨. តំណាងការិយល័យសង្គមកិច្ច និងសុខុមាលភាពសង្គម  សមាជិក

៩. តំណាងអធិការដ្ឋាននគរបាលសាុក  សមាជិក

១០. តំណាងឃុំជិតខាង១រូប  សមាជិក

១១. តំណាងអង្គការសង្គមសុីវិលមួយចំនួន (បើមាន)  សមាជិក។

២.២. វិធីសាស្រ្តផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF ឃុំ 

វិធីសសែ្ត សកម្មភាពលម្អិត

១. អង្កែតឯកសរពាក់ព័ន្ធ  អង្កាតឯកសរពាក់ព័ន្ធអនាម័យឃុំ (បាើទមាង់ ក១)។

 ឯកសរអង្កាតគួរមាន ៖

› ស្តិតិបាជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំ

› ស្ថិតិគាួសរ ខ្នងផ្ទះ និងខ្នងផ្ទះមានបង្គន់អនាម័យ

› របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យឃុំ

› ផានទីឃុំ

› ដីកាបង្កើតកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ឃុំ

› កំណត់ហាតុបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាតO់DFគាប់ភូមិ

› បញ្ជីឈ្មាះភូមិ និងចំនួនខ្នងផ្ទះតាមភូមិ

›  បញ្ជីឈ្មាះសលារៀន មណ្ឌលសុខភាព និងអារាមសសនា ក្នុងឃុំ

› តារាងថវិកាបាចាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ

›  វិធានការផាសាងៗក្នងុការបាតិបត្តអិនាម័យដាលចាញដោយរដ្ឋបាល ឃំុ។

ឧបសម្ព័ន្ធ 

២. 
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វិធីសសែ្ត សកម្មភាពលម្អិត

២. អង្កែតស្ថែនភាព 

អនាម័យ តាមខ្នងផ្ទះ

 ចុះអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមខ្នងផ្ទះក្នុងភូមិ (បាើទមាង់ ក២)។ 

 កំណត់យកសំណាកខ្នងផ្ទះដើមាបីអង្កាតគួរយកចន្លាះពី ៥% ទៅ ១០%  

នាខ្នងផ្ទះសរុបក្នុងឃុំ។ ការកំណត់យកសំណាកខ្នងផ្ទះនាះគឺ ៖

ផ្អាក តាម កមាិតជឿជាក់ចន្លាះពី ៩០% ទៅ ៩៥% និងកមាិត លម្អៀង 

ចន្លាះពី ១០% ទៅ ៥% អនុលោមតាមមាតាដ្ឋានសាាវសាាវសកល 

បាើ រូបមន្ត Yaman ឆ្នាំ១៩៦៧

(1+Ne2 )

N
n=

ដោយ ៖

n : ចំនួនសំណាកខ្នងផ្ទះដាលតាូវចុះបាមូលទិន្នន័យ 

N : ចំនួនខ្នងផ្ទះសរុប

e2 : កមាិតលម្អៀង  

 ចាប់ឆ្នាតយក២ភូមិក្នុងឃុំ ដើមាបីចុះសង្កាត 

 បាងចាកចំនួនខ្នងផ្ទះស្មើគ្នាសមាាប់ភូមិទាំង២ ដើមាបីអង្កាត 

 បនា្ទាប់មកតាូវធ្វើការជាើសសំណាកខ្នងផ្ទះសមាាប់ចុះអង្កាតគឺ 

អាចបាើវិធីមួយចំនួនដូចខាងកាាម៖

 យកបញ្ជីឈ្មាះមាគាួសរតាមខ្នងផ្ទះមកជាើសយកដោយចាដនាយ

ដោយធិក១ ហើយរំលង ៣  ទៅ ៥ ឬ ១០ ខ្នងផ្ទះយក១ទៀត  

អាសា័យតាមចំនួនខ្នងផ្ទះសរុបក្នុងភូមិ។

 អាចចុះជួបដោយចាដនាយតាមរបៀបឆ្លាស់ ឬជាើសរំលងខ្នងផ្ទះ 

ឱាយបាន រាយបា៉ាយ និងសព្វកន្លាងក្នុងភូមិ ឧទាហរណ៍ ដើមភូមិ 

កណា្តាលភូមិ និងចុងភូមិ។

 បើចូលក្នុងខ្នងផ្ទះដាលតាូវអង្កាត អត់ជួបមនុសាស តាូវចូលខ្នងផ្ទះ 

បនា្ទាប់។

 បាងចាកកមា្លាំងចុះអង្កាត។ 
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វិធីសសែ្ត សកម្មភាពលម្អិត

៣. អង្កែតស្ថែនភាព 

អនាម័យ បរិស្ថែន

 ចុះអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថានក្នុងភូមិ(បាើទមាង់ក៣)  

 ចុះអង្កាតតាមកន្លាងមនុសាសធា្លាប់បន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាលក្នុងភូមិ 

ឬកន្លាងដាលសងាស័យ ដើមាបីពិនិតាយរកមើលសំណល់លាមកមនុសាស ឬ 

ភស្តុតាងលាមកមនុសាសរួមទាំងការចោលលាមកកូនក្មាង សំណល់ខោ 

លាមកកូនក្មាង សំណល់សំឡីអនាម័យរដូវសា្តី សំណល់វាជ្ជសសា្ត និង

សំរាមកខ្វក់ជាដើមដាលធ្វើឱាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុសាស។ 

 ចំនួនទីតាំងក្នុងសហគមន៍ដាលតាូវអង្កាត តិចបំផុត ២កន្លាងផាសាងគ្នា 

ក្នុង១ភូមិ។

៤. អង្កែតស្ថែនភាព 

អនាម័យតា មអង្គភាព 

ផ្តល់សែវា  

 ចុះអង្កាតស្ថ ានភា ពអនាម័យតាមអង្គភាពផ្តល់សាវា (បាើទមាង់ខ១)។  

 កំណត់យកសំណាកទាបបំផុត ៨ អង្គភាពផ្តល់សាវាក្នុងឃុំ រួមមាន៖ 

 ៣ សលារៀន 

 ២ អារាមសសនា 

 ១ កន្លាងផ្តល់សាវាឯកជន

 ១ មណ្ឌលសុខភាព និង

 ១ សលាឃុំ 

 បើចំនួនអង្គភាពផ្តល់សាវាចាើនជាងចំនួនសំណាកដាលបានកំណត់តាូវ

ជាើសរីសដោយចាប់ឆ្នាតដើមាបីចុះអង្កាត។ 

 ចុះអង្កាតលើ៧អញ្ញតាកម្មអនាម័យនាអង្គភាពនីមួយៗ ៖

១. មានបង្គន់អនាម័យដាលមានការកាលម្អមានដំណើរការ 

២. មានទឹកបាើគាប់គាាន់សមាាប់បង្គន់  

៣.  មានកន្លាងលាងដា (មានទឹក និងសប៊ូ) ក្នុងបន្ទប់បង្គន់ 

ឬកាបារបង្គន់  

៤. មានបាងចាកបន្ទប់បង្គន់បាុស សាី ផាសាងគ្នា

៥. មានការសមា្អាតក្នុងបន្ទប់បង្គន់រាប់បញ្ចូលទាំងធុងសំរាម

៦. បង្គន់អនាម័យដាលជនមានពិការភាពអាចបាើបាន

៧. មានការសមា្អាតនិងទុកដក់សំរាមសមរមាយក្នុងបរិវាណអង្គភាព 
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២.៣. ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF ឃុំ 

ជំហាន សកម្មភាពលម្អិត

១. បែកាសឃុំ ODF ផ្ទែក្នុង
 ឃុំពិនិតាយ និងអនុម័តរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យឃុំ (បាើទមាង់ 

ខ២)។

 មាឃុំចាញសាចក្តីបាកាសឃុំ ODF ផ្ទាក្នុង (បាើទមាង់ ខ៣)  ដោយ  

ផ្អាកលើលទ្ធផលដាលភូមិទាំងអស់ក្នុងឃុំទទួលបានវិញ្ញាបនបតា 

ជ័យលាភីភូមិ ODF និងរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យឃុំ។ 

 មាឃុំ ស្នើជាលាយល័ក្ខអកាសរទៅអភិបាលសាុក (បាើទមាង់ ខ៤) ដើមាបី 

ចាត់បញ្ជូនកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់សាុក មកផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF 

ក្នុងឃុំរបស់ខ្លួន ដោយភា្ជាប់ជាមួយនូវសាចក្តីបាកាសឃុំ ODF ផ្ទាក្នុង និង

របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យឃុំ។ 

២. បង្កើតកែុមផ្ទៀងផ្ទែត់
 កាាយទទួលសំណើពីឃុំ សាុកចាញដីកាបង្កើតកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់  ODF 

ថា្នាក់សាុក ដូចចំនុច ២.១ ដាលមានភារកិច្ចទទួលខុសតាូវដូចបាការ  

១១។ 

 បាធានកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់កោះបាជុំ ដើមាបីតមាង់ទិសស្តីពីសាវាអនាម័យ 

ជាមូលដ្ឋាន និងសូចនាករ ODF ឃុំ មាតាដ្ឋាន វិធីសសា្ត ដំណើរការ  

និងទមាង់បាើបាាស់សមាាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ឃុំ។

 កំណត់ផានការ និងពាលវាលាចុះបាមូលទិន្នន័យតាមខ្នងផ្ទះ 

និងតាមសហគមន៍។

 បាងចាកការងរតាមតួនាទី និងចុះបាមូលទិន្នន័យតាមភូមិគោលដៅ។ 

 ការចុះផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ឃុំ អាចបាើពាល១ខាកាាយពីតមាង់ទិស។ 
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ជំហាន សកម្មភាពលម្អិត

៣ . បែជុំវាយតម្លែ
 បាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ (បាើទមាង់ ខ៥) កាាយបញ្ចប់ការចុះ 

បាមូលទិន្នន័យតាមសហគមន៍។ 

 ករណីមិនជាប់ជាឃុំជ័យលាភOីDF តាូវផ្តល់ព័ត៌មានតាឡប់ទៅឃុំវិញ 

អំពីចំណុចខ្វះខាតដាលតាូវបន្តកាលម្អ។

 ឃុំមានពាល ៣ ទៅ៦ខា ដើមាបីបន្តកាលម្អចំណុចខ្វះខាត។

 កាាយពី ៣ទៅ៦ខា ឃុំធ្វើរបាយការណ៍ពីចំណុចខ្វះខាតដាលបានកាលម្អ

ទៅកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ថា្នាក់សាុក ដើមាបីផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ថាម ឬវាយតម្លាម្តងទៀត។ 

 បើឃុំនៅតាមិនជាប់ជ័យលាភី ODF ទា ឃុំមានពាល ៦ខាបន្ថាម 

ដើមាបីបន្តកាលម្អ រួចដក់ស្នើរបាយការណ៍ ដើមាបីវាយតម្លាម្តងទៀត។

 បើឃុំជាប់ជាជ័យលាភី ODF អភិបាលសាុកស្នើជាលាយល័ក្ខអកាសរទៅ 

អភិបាលខាត្ត (បាើទមាង់ ខ៦) ដើមាបីផ្តល់ វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីឃុំ 

ODF ឬODF+។ 

 តាមសំណើសាុក អភិបាលខាត្តផ្តល់ វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីឃុំ ODF ឬ 

ODF+ (បាើទមាង់ ខ៧)។

៤. រៀបចំពិធីបែកាសជ័យលាភី 

ODF
 ពិធីនាះរៀបចំដោយរដ្ឋបាលសាុក ដោយសហការជាមួយឃុំជ័យលាភី 

ODF (អាចធ្វើរួមគ្នាលើសពី១ឃុំ) ទីតាំងគួរធ្វើនៅឃុំជ័យលាភី ឬ  

កន្លាងសមសាបណាមួយតាមការសមាាចរបស់សាុក និងឃុំ។

 មាឃុំ និងអភិបាលសាុក ឬតំណាងជាអធិបតី និងអញ្ជើញតំណាងមន្ទីរ 

អភិវឌាឍន៍ជនបទខាត្ត ការិយល័យជំនាញពាក់ព័ន្ធ មាឃុំ ក្នុងសាុក 

អង្គការសង្គមសុីវិលជាដាគូ និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធផាសាងៗទៀតចូលរួមជា 

កិត្តិយស។ 

 អញ្ជើញតំណាងពលរដ្ឋតាមភូមិ តំណាងសលារៀន មណ្ឌលសុខភាព 

នគរបាល អារាមសសនា និងវិស័យឯកជនចូលរួមអបអរសទរ។  

 ពិធីនាះមានគោលបំណងដើមាបី ៖ 

› បាកាសទទួលស្គាល់ជ័យលាភីឃុំ ODF ជាផ្លូវការ

› ផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីឃុំ ODF 

› ផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលឆ្នើមការងរអនាម័យឃុំ 

› បង្កើតជាវាទិការៀនសូតា និងចាករំលាកបទពិសោធន៍។
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២.៤. ទម្រង់សម្រ្រប់ផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF ឃុំ 

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ឃុំ តាូវបាើឧបករណ៍មួយចំនួនដើមាបីបាមូលទិន្នន័យ និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដាលតាូវ 

បានកំណត់ជាទមាង់អង្កាត។ ដើមាបីឱាយសុីសង្វាក់គ្នាជាបាព័ន្ធ ទមាង់អង្កាតភាគចាើនតាូវបានបាើបាាស់ដូចគ្នាក្នុង 

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ភូមិ ឃុំ សាុក និងខាត្ត។ មានទមាង់សំខាន់ៗចំនួន ១០ តាូវបាើបាាស់ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់  

ODF ឃុំ ៖

១. ការអង្កាតឯកសរពាក់ព័ន្ធ (បាើទមាង់ ក១)

២. ការអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមខ្នងផ្ទះ (បាើទមាង់ ក២) 

៣. ការអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថានក្នុងសហគមន៍ (បាើទមាង់ ក៣) 

៤. ការអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមអង្គភាពផ្តល់សាវា (បាើទមាង់ ខ១)

៥. របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យឃុំ (បាើទមាង់ ខ២)

៦. សាចក្តីបាកាសឃុំ ODF ផ្ទាក្នុង (បាើទមាង់ ខ៣)

៧. ឃុំស្នើសុំសាុកចុះផ្ទៀងផ្តាត់ ODF ឃុំ (បាើទមាង់ ខ៤)

៨. កំណត់ហាតុបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ឃុំ (បាើទមាង់ ខ៥)

៩. សាុកស្នើខាត្តដើមាបីផ្តល់វិញ្ញាបនបតាឃុំជ័យលាភី ODF (បាើទមាង់ ខ៦)

១០. ខាត្តផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីឃុំ ODF (បាើទមាង់ ខ៧)
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ទមែង់ ខ១  (អង្កែតស្ថែនភាពអនាម័យ តាមអង្គភាពផ្តល់សែវា) 

ការផ្ទៀងផ្ទែត់ ODF..................

ទមាង់អង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមអង្គភាពផ្តល់សាវា

កមែិតអង្កែត ( ) ឈ្មែះ

ឃុំ

សាុក

ខាត្ត

អង្គភាព

កាលបរិច្ឆាទចុះអង្កាត

អ្នកចុះអង្កាត ឈ្មាះ......................................តួនាទី.............................

ភាទ៖ បាុស........., សាី..............

អ្នកឆ្លើយ/អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន ឈ្មាះ......................................តួនាទី.............................

ភាទ៖ បាុស..........., សាី.............

អង្កាតលើ៧អញ្ញតាកម្មអនាម័យនាអង្គភាព ( ) ក្នុងតារាងខាងកាាម ៖

ចំនួនអង្គភាពចុះអង្កាត៖...............................................កន្លាង

ល.រ ព័ត៌មាន បាទ/ចាស 
( )

ទែ 
( )

ផែសែងៗ

១ មានបង្គន់អនាម័យដំណើរការ

២ មានទឹកបាើគាប់គាាន់សមាាប់បង្គន់  

៣ មានកន្លាងលាងដា ឬសប៊ូលាងដាក្នុងបន្ទប់បង្គន់ ឬកាបារបង្គន់  

៤ មានបាងចាកបន្ទប់បង្គន់បាុស សាី ផាសាងគ្នា

៥ មានការសមា្អាតអនាម័យល្អក្នុងបន្ទប់បង្គន់រាប់បញ្ចូលទាំងធុងសំរាម

៦ មានជមាាលសមាាប់ជនពិការចូលបង្គន់  

៧ មានការសមា្អាត និងទុកដក់សំរាមសមរមាយក្នុងបរិវាណអង្គភាព

សន្និដ្ឋាន ៖
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ទមែង់ ខ២ (របាយការណ៍ស្តីពីស្ថែនភាពអនាម័យ) 

របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យ ...............................

កមែិតអង្កែត ( ) ឈ្មែះ

ឃុំ

សាុក

ខាត្ត

កាលបរិច្ឆាទ

អ្នកធ្វើរបាយការណ៍ ឈ្មាះ......................................តួនាទី...............................

ភាទ៖ បាុស..........., សាី.............

សូមបំពាញតួលាខ ឬបាើសញ្ញា ( ) នៅក្នុងលទ្ធផល និងអាចពនាយល់បន្ថាមក្នុងផាសាងៗ

ផ្នែកទី១៖ ស្ថែនភាពភូមិសសែ្ត 

ល.រ ព័ត៌មាន
បាទ/ចាស

( )

ទែ

()
ផែសែងៗ

១ តំបន់វាលទំនាប/វាលរាប

២ ទំបន់ជាប់បឹង/ទន្លា

៣ តំបន់លិចទឹក/រស់នៅលើទឹក

៤ តំបន់ភ្នំ/ខ្ពង់រាប

៥ តំបន់ឆ្នារសមុទា

៦ តំបន់ជនបទ

៧ តំបន់ជនបទដច់សាយល

៨ តំបន់បាឈមអនាម័យ

សន្និដ្ឋាន៖
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ផ្នែកទី២៖ ស្ថែនភាពបែជាសសែ្ត និងហែដា្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត 

ល.រ ព័ត៌មាន ចំនួនសរុប ភាគរយ ផែសែងៗ

ក ស្ថិតិពលរដ្ឋ និងស្ថែនភាពអនាម័យ 

១ បាជាពលរដ្ឋ

២ គាួសរ

៣ ខ្នងផ្ទះ

៤ ខ្នងផ្ទះមានបង្គន់អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនដាលមាន 

ការកាលម្អ

៥ ខ្នងផ្ទះគ្មានបង្គន់បានបាើបង្គន់អនាម័យរួមដាល 

មានការកាលម្អ

៦ ខ្នងផ្ទះគាួសរងយរងគាាះ (កា១, កា២, ពិការ, 

កុមារកំពាា, ចាស់ជរាគ្មានទីពឹង...)

៧ ភូមិ ODF (សមាាប់ឃុំ)

៨ ភូមិ ODF+ (សមាាប់ឃុំ)

៩ ឃុំ ODF (សមាាប់សាុក)

១០ ឃុំ ODF+ (សមាាប់សាុក)

១១ សាុក ODF (សមាាប់ខាត្ត)

១២ សាុក ODF+ (សមាាប់ខាត្ត)

ខ ហែដា្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តដទែទៀត 

១ សលារៀន

២ មណ្ឌលសុខភាព

៣ អារាមពាះពុទ្ធសសនា

៤ វិហារឥស្លាម

៥ វិហារគាឹស្ត

៦ ទីតាំងសសនាផាសាងៗទៀត

គ ភូមិ/ឃុំមានសែវាកម្ម 

១ បណា្តាញទុយោផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត

២ បណា្តាញអគ្គិសនី

៣ សាវាបាមូលសំរាម

៤ បង្គន់អនាម័យសធារណៈគាប់គាងដោយអាជា្ញាធរ

មូលដ្ឋាន

សន្និដ្ឋាន៖
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ផ្នែកទី៣៖ ឥរិយាបថបែតិបត្តិអនាម័យនៅសហគមន៍

ល.រ ព័ត៌មាន ចំនួនសរុប ភាគរយ ផែសែងៗ

១ គាួសរអះអាងថាសមាជិកទាំងអស់បន្ទាបង់ក្នុងបង្គន់

អនាម័យដាលមានការកាលម្អ 

២ ខ្នងផ្ទះមានកន្លាងលាងដា (មានទឹក និងសប៊ូ)

៣ ខ្នងផ្ទះទុកដក់ទឹកសមាាប់ផឹកមានសុវត្ថិភាព 

៤ ខ្នងផ្ទះទុកដក់សំណល់ខោលាមកកូនក្មាង សំណល់ 

សំឡីអនាម័យ លាមកសត្វ និងសំរាមមានរបៀប 

រៀបរយសមរមាយ

៥ គ្មានសំណល់លាមកមនុសាស រួមទាំងលាមកកូនក្មាង 

ឬភស្តុតាងនៅពាសវាលពាសកាល

៦ ស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថាននៅសហគមន៍ល្អសមរមាយ

៧ អង្គភាពផ្តល់សាវាទាំងអស់មានស្ថានភាពអនាម័យល្អ 

(មានបង្គន់អនាម័យដំណើរការ មានទឹក មានសប៊ូ 

លាងដា និងមានការគាប់គាងសំរាមសមរមាយ...)

សន្និដ្ឋាន ៖

ធ្វើនៅថ្ងាទី .................ខា..............ឆ្នាំ..............

ហត្ថលាខា និងតាា

ឈ្មែះ.....................................
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ទមែង់ ខ៣ (សែចក្តីបែកាសឃុំ ODF ផ្ទែក្នុង) 

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្រសត្រ

3
ស្រចក្តីប្រកាស

ឃុំបញ្ចប់ការបន្ទ្របង់ពាសវាលពាសកាល

 ODF /  ODF+

ឃុំ.............................................

បានបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាលទាំងសែុង

នៅថ្ងែទី ............... ខែ................. ឆ្នែំ.....................

ក្នុងសែុក...........................នែខែត្ត............................

យោង៖

 របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យឃុំចុះថ្ងាទី..............................................

 គាប់ភូមិក្នុងឃុំទទួលបានវិញ្ញាបនបតាជ័យលាភី ODF

 បច្ចុបាបន្នភាពទិន្នន័យបង្ហាញថា ៖ 

› ភូមិទទួលបានវិញ្ញាបនបតា ODF ..........................................................

› ភូមិទទួលបានវិញ្ញាបនបតា ODF+......................................................... 

› អង្គភាពផ្តល់សាវាក្នុងឃុំមានបង្គន់អនាម័យដំណើរការ មានទឹក និងសប៊ូលាងដា

› ស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថានតាមសហគមន៍ក្នុងឃុំល្អសមរមាយ។

ធ្វើនៅថ្ងាទី...............ខា.............ឆ្នាំ...............

មែឃុំ 
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ទមែង់ ខ៤ (គំរូលិខិតស្នើសុំផ្ទៀងផ្ទែត់ ODF ឃុំ) 

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្រសត្រ

3
ឃុំ......................................................

លែខ៖..................................

ថ្ងែទី ................ ខែ.................ឆ្នែំ...................

គោរពជូន

អភិបាលស្រុក..................................................

កម្មវត្ថុ៖ សំណើសុំចាត់បញ្ជូនកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់សាុកមកផ្ទៀងផ្ទាតO់DFឃុំ...................................

យោង ៖

 សាចក្តីបាកាសឃុំ ODF ផ្ទាក្នុង ចុះថ្ងាទី ....................................................... 

 របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យឃុំ ចុះថ្ងាទី ....................................................

ន័យដូចចាងក្នងុកម្មវត្ថខុាងលើ ខ្ញុមំានកិត្តយិសសូមជមាាបជូនលោក/លោកសាអីភិបាល សាកុ ជាាបថា  

ដើមាបីជាសក្ខីកម្ម និងផ្តល់កិត្តិយសដល់បាជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំ........................................ដាល បានបញ្ចប ់

ការបន្ទា បង់ពាសវាលពាសកាលទាំងសាុង សូមលោក/លោកសាីអភិបាលសាុក មាតា្តាចាត់បញ្ជូនកាុម 

ផ្ទៀងផ្ទាត់ODFថា្នាក់សាុក មកផ្ទៀងផ្ទាត់ODFឃុំរបស់យើងខ្ញុំដោយសាចក្តីអនុគាាះ។

សូមជូនភា្ជែប់មកជាមួយនូវ ៖ 

 សាចក្តីបាកាសឃុំ ODF ផ្ទាក្នុង

 របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យឃុំ

សូមលោក/លោកសាីអភិបាលសាុក មាតា្តាទទួលនូវការគោរពរាប់អានដ៏សោ្មាះស្ម័គាអំពីខ្ញុំ។

មែឃុំ 
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ទមែង់ ខ៥ (កំណត់ហែតុបែជុំវាយតម្លែលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទែត់ ODF) 
កំណត់ហាតុបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ..............................

កមែិតអង្កែត ( ) ឈ្មែះ

ឃុំ

សាុក

ខាត្ត

កាលបរិច្ឆាទបាជុំ

អ្នកដឹកអង្គបាជុំ ឈ្មាះ......................................តួនាទី...............................

ភាទ៖ បាុស..........., សាី.............

អ្នកកត់តាា ឈ្មាះ.....................................

ភាទ៖ បាុស........., សាី..............

សូមបំពាញតួលាខ ឬបាើសញ្ញា ( ) នៅក្នុងលទ្ធផល និងអាចពនាយល់បន្ថាមក្នុងផាសាងៗ

ផ្នែកទី១. វិធីសសែ្ត និងដំណើរការផ្ទៀងផ្ទែត់ 

ល.រ ព័ត៌មាន បាទ/ចាស( ) ទែ() ផែសែងៗ

១ អង្កាតឯកសរពាក់ព័ន្ធ

២ កំណត់សំណាកខ្នងផ្ទះ............% នាខ្នងផ្ទះសរុបក្នុង 
.................... (ឃុំ/សាុក/ខាត្ត)

៣ កំណត់សំណាកយកភូមិ ........................................., 

ឃុំ..................................... សាុក...................................

៤ ចាប់ឆ្នាតយក....................ភូមិ........................................

ឃុំ.................................... សាុក....................................

៥ ជាើសរីសខ្នងផ្ទះដោយចាដនាយ (ឆ្លាស់ ឬរំលងខ្នងផ្ទះ 
បានសព្វកន្លាងក្នុងភូមិ)

៦ ចុះអង្កាតតាមខ្នងផ្ទះ

៧ ចុះអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថាន

៨ បង្កើតកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF

៩ ចំនួនសមាជិកកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់...............នាក់ 

១០ សមាសភាពកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ចមាុះ

១១ បាជុំតមាង់ទិស និងចុះផ្ទៀងផ្ទាត់

១២ កាលបរិច្ឆាទ និងរយៈពាលចុះផ្ទៀងផ្ទាត់
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ផ្នែកទី២. លទ្ធផលរកឃើញតាមរយៈការអង្កែតឯកសរ

២. ១. ភូមិសសែ្ត

ល.រ ព័ត៌មាន បាទ/ចាស
( )

ទែ
()

ផែសែងៗ

១ តំបន់វាលទំនាប/វាលរាប

២ ទំបន់ជាប់បឹង/ទន្លា

៣ តំបន់លិចទឹក/រស់នៅលើទឹក

៤ តំបន់ភ្នំ/ខ្ពង់រាប

៥ តំបន់ឆ្នារ/មាត់សមុទា

៦ តំបន់ជនបទ

៧ តំបន់ជនបទដច់សាយល

៨ តំបន់អនាម័យដាលមានការបាឈម

សន្និដ្ឋាន ៖

២.២. ទិន្នន័យផ្អែកតាមរបាយការណ៍ 

ល.រ ព័ត៌មាន ចំនួនសរុប ភាគរយ ផែសែងៗ

ក ស្ថិតិពលរដ្ឋ និងស្ថែនភាពអនាម័យ 

១ បាជាពលរដ្ឋ

២ គាួសរ

៣ ខ្នងផ្ទះ

៤ ខ្នងផ្ទះមានបង្គន់អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនដាលមាន 

ការកាលម្អ

៥ ខ្នងផ្ទះគ្មានបង្គន់ បានបាើបង្គន់អនាម័យរួមដាល

មានការកាលម្អ

៦ ខ្នងផ្ទះគាួសរងយរងគាាះ (កា១, កា២, ពិការ, 

កុមារកំពាា, ចាស់ជរាគ្មានទីពឹង...)

៧ ភូមិ ODF (សមាាប់ឃុំ)
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ល.រ ព័ត៌មាន ចំនួនសរុប ភាគរយ ផែសែងៗ

៨ ភូមិ ODF+ (សមាាប់ឃុំ)

៩ ឃុំ ODF (សមាាប់សាុក)

១០ ឃុំ ODF+ (សមាាប់សាុក)

១១ សាុក ODF (សមាាប់ខាត្ត)

១២ សាុក ODF+ (សមាាប់ខាត្ត)

ខ ហែដា្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដទែទៀត 

១ សលារៀន

២ មណ្ឌលសុខភាព

៣ អារាមពាះពុទ្ធសសនា

៤ វិហារឥស្លាមសសនា

៥ វិហារគាឹស្តសសនា

៦ ទីតាំងសសនាផាសាងៗទៀត

គ ភូមិ/ឃុំមានសែវាកម្ម ( ) មាន ( ) គ្មែន

១ បណា្តាញទុយោផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត

២ បណា្តាញអគ្គិសនី

៣ សាវាបាមូលសំរាម

៤ បង្គន់អនាម័យសធារណៈគាប់គាងដោយ 

អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន

សន្និដ្ឋាន ៖

២.៣. ឥរិយាបថបែតិបត្តិអនាម័យនៅសហគមន៍ផ្អែកតាមរបាយការណ៍

ល.រ ព័ត៌មាន ចំនួនសរុប ភាគរយ ផែសែងៗ

១ គាួសរអះអាងថាសមាជិកទាំងអស់បន្ទាបង់  

ក្នុងបង្គន់អនាម័យដាលមានការកាលម្អ 

២ ខ្នងផ្ទះមានកន្លាងលាងដា (មានទឹក និងសប៊ូ)

៣ ខ្នងផ្ទះទុកដក់ទឹកសមាាប់ផឹកមានសុវត្ថិភាព 
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ល.រ ព័ត៌មាន ចំនួនសរុប ភាគរយ ផែសែងៗ

៤ ខ្នងផ្ទះទុកដក់សំណល់ខោលាមកកូនក្មាង 

សំណល់សំឡីអនាម័យ លាមកសត្វ និងសំរាម 

មានរបៀបរៀបរយសមរមាយ

៥ គ្មានសំណល់លាមកមនុសាស រួមទាំងលាមក 

កូនក្មាង ឬភស្តុតាងនៅពាសវាលពាសកាល

៦ ស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថាននៅសហគមន៍ល្អ 

សមរមាយ

៧ អង្គភាពផ្តល់សាវាទាំងអស់មានស្ថានភាព 

អនាម័យល្អ (មានបង្គន់អនាម័យដំណើរការ 

មានទឹក មានសប៊ូលាងដា និងមានការគាប់គាង

សំរាមសមរមាយ...)

សន្និដ្ឋាន ៖

ផ្នែកទី៣. លទ្ធផលរកឃើញតាមរយៈការចុះអង្កែត

៣.១. លទ្ធផលអង្កែតស្ថែនភាពអនាម័យតាមខ្នងផ្ទះ

ចំនួនខ្នងផ្ទះដាលបានជាើសរីស និងអង្កាត......................គិតជាភាគរយ......................%

ល.រ ព័ត៌មាន
ចម្លើយ

ផែសែងៗបាទ/ចាស
(សរុប)

គិតជា  
ភាគរយ (%)

១ មានបង្គន់អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន

២ គ្មានបង្គន់ តាបានបាើបង្គន់អនាម័យរួម

៣ បង្គន់អនាម័យ ឬខ្នងផ្ទះមានកន្លាងលាងដា  

(ទឹក និងសប៊ូ)

៤ ខ្នងផ្ទះទុកដក់ទឹកស្អាតសមាាប់ផឹកមាន 

សុវត្ថិភាព 

៥ ខ្នងផ្ទះទុកដក់សំណល់ខោលាមកកូនក្មាង 

សំណល់សំឡីអនាម័យ លាមកសត្វ និងសំរាម 

មានរបៀបរៀបរយសមរមាយ

សន្និដ្ឋាន ៖
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៣.២. លទ្ធផលអង្កែតស្ថែនភាពអនាម័យបរិស្ថែនក្នុងសហគមន៍

ចំនួនទីតាំងដាលបានចុះអង្កាត៖ ................................កន្លាង

ល.រ ព័ត៌មាន ចម្លើយ ផែសែងៗ ផែសែងៗ

បាទ/ចាស
(សរុប)

គិតជាភាគរយ
(%)

១ គ្មានសំណល់លាមកមនុសាស និងភស្តុតាង 

លាមកមនុសាស រួមទាំងលាមកកូនក្មាងនៅ 

ពាសវាលពាសកាល

(បើមានអាចថតរូបទុកជាភស្តុតាង) 

២ គ្មានមនុសាសកំពុងបន្ទាបង់ពាសវាល ពាសកាល

៣ គ្មានសំណល់ខោលាមកកូនក្មាង សំណល់ 

សំឡី អនាម័យរដូវសា្តី សំណល់វាជ្ជសសា្ត និង

សំរាមកខ្វក់ដាលធ្វើឱាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាព  

របស់មនុសាសនៅចោលរាយបា៉ាយក្នុងសហគមន៍

៤ ស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថានក្នុងសហគមន៍ល្អ 

សមរមាយ

សន្និដ្ឋាន ៖

៣.៣. លទ្ធផលអង្កែតស្ថែនភាពអនាម័យតាមអង្គភាពផ្តល់សែវា

អង្កាតលើ៧អញ្ញតាកម្មអនាម័យនាចំនួន.........................អង្គភាព ៖

ល.រ ព័ត៌មាន បាទ/ចាស(%) ទែ(%) ផែសែងៗ

១ មានបង្គន់អនាម័យដាលមានការកាលម្អមាន 

ដំណើរការ

២ មានទឹកបាើគាប់គាាន់សមាាប់បង្គន់  

៣ មានកន្លាងលាងដា (មានទឹកនិងសប៊ូ) 

ក្នុងបន្ទប់បង្គន់ ឬកាបារបង្គន់  

៤ មានបាងចាកបន្ទប់បង្គន់បាុស សាី ផាសាងគ្នា

៥ មានការសមា្អាតក្នុងបន្ទប់បង្គន់រាប់បញ្ចូល 

ទាំងធុងសំរាម
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ល.រ ព័ត៌មាន បាទ/ចាស(%) ទែ(%) ផែសែងៗ

៦ បង្គន់អនាម័យដាលជនមានពិការភាពអាចបាើបាាស់

បាន  

៧ មានការសមា្អាត និងទុកដក់សំរាមសមរមាយក្នុង 

បរិវាណអង្គភាព

សរុបភាគរយជាមធែយម (សរុប x% / ៧)

សន្និដ្ឋាន ៖

ផ្នែកទី៤. លទ្ធផលធៀបនឹងមាតែដា្ឋែនសូចនាករ ODF

ល.រ សូចនាករ
មាតែដា្ឋែនជ័យលាភី លទ្ធផល 

រកឃើញODF ODF+

១ ចំនួនភូមិ ឬឃុំ ឬសាុក ជ័យលាភី ODF/ODF+  

ផ្អាក តាមរបាយការណ៍

១០០% ១០០%

២ ខ្នងផ្ទះមានបង្គន់អនាម័យដាលមានការកាលម្អ 

ផ្អាកតាមលទ្ធផលចុះអង្កាត 

៨៥% ៩៥%

៣ ខ្នងផ្ទះគ្មានបង្គន់ បានបាើបង្គន់អនាម័យរួមដាលមាន 

ការកាលម្អ

១០០% ១០០%

៤ ខ្នងផ្ទះមានកន្លាងលាងដា (មានទឹក និងសប៊ូ) ៨៥% ៩៥%

៥ ខ្នងផ្ទះទុកដក់ទឹកសមាាប់ផឹកមានសុវត្ថិភាព ៦០% ៨៥%

៦ ខ្នងផ្ទះទុកដក់សំណល់ខោលាមកកូនក្មាង សំណល់ 

សំឡី អនាម័យលាមកសត្វ និងសំរាមមានរបៀប រៀបរយ 

សមរមាយ

៦០% ៨៥%

៧ គ្មានសំណល់លាមកមនុសាស និងភស្តុតាងលាមក មនុសាស 

រួមទាំងលាមកកូនក្មាងនៅពាសវាលពាសកាល

១០០% ១០០%

៨ ស្ថានភាពអនាម័យតាមអង្គភាពផ្តល់សាវា (ភាគរយនា 

មធាយមផលបូក៧អញ្ញតាកម្មអនាម័យតាមចំនួនស្ថាប័ន 

ឬអង្គភាពសរុបដាលបានអង្កាត)។ 

៥០% ៨៥%

សន្និដ្ឋាន ៖
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ផ្នែកទី៥. សមែែចលទ្ធផល

ផ្អាកតាមលទ្ធផលដាលបានរកឃើញជាក់ស្តាង និងឆ្លងតាមការពិភាកាសាដោយមានការចូលរួមការពារអះអាង 

បន្ថាមរបស់អ្នកដឹកនាំ......................(ឃុំ ឬសាុក ឬខាត្ត) គោលដៅ កាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់........................

(សាុក ឬខាត្ត ឬជាតិ) សមាាចលទ្ធផលជូន ៖

ឈ្មាះ (ឃុំ ឬសាុក ឬខាត្ត).......................................... ដូចខាងកាាម ៖

   ទទួលបានជ័យលាភី............... ODF

   ទទួលបានជ័យលាភី................ ODF +

   មិនទាន់ទទួលបានជ័យលាភី ODF  ដោយខ្វះខាតតាមសូចនាករដូច ខាងកាាម ៖

១. ............................................................................................................................................

២. ............................................................................................................................................

៣. ............................................................................................................................................

៤. ............................................................................................................................................

៥. ............................................................................................................................................

ផ្នែកទី៦.  អនុសសន៍ 

១. ............................................................................................................................................

២. ............................................................................................................................................

៣. ............................................................................................................................................

៤. ............................................................................................................................................

៥. ............................................................................................................................................

បានឃើញ និងឯកភាព

ថ្ងាទី.............ខា..............ឆ្នាំ.............

កែុមផ្ទៀងផ្ទែត់ ODF ថា្នែក់..................

បែធាន

ថ្ងាទី............ខា.............ឆ្នា.ំ.............

អ្នកធ្វើកំណត់ហែតុ
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ទមែង់ ខ៦ (គំរូលិខិតស្នើសុំផ្តល់វិញ្ញែបនបតែជ័យលាភីឃុំ ODF)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្រសត្រ

3
សែុក..............................................

លែខ៖..................................

ថ្ងែទី .................... ខែ...................ឆ្នែំ........................

គោរពជូន

អភិបាលខ្រត្ត.....................................

កម្មវត្ថុ ៖ សំណើសុំផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីឃុំ  ODF /  ODF+ ជូនឃុំ.................... នា  

សាុក.................................។

យោង ៖

 កំណត់ហាតុបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ឃុំ ចុះថ្ងាទី .................................

 សាចក្តីបាកាសឃុំ ODF ផ្ទាក្នុង ចុះថ្ងាទី....................................................

ន័យដូចចាងក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើ ខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមជមាាបជូនឯកឧត្តម លោកជំទាវអភិបាលខាត្ត 

មាតា្តាជាាបថា ដើមាបីជាសក្ខីកម្ម និងផ្តល់កិត្តិយសដល់បាជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំ....................... ដាលបានបញ្ចប់

ការបន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាលទាំងសាុង សូមឯកឧត្តម លោកជំទាវ អភិបាលខាត្តមាតា្តាពិនិតាយ និង 

ផ្តល់ វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីឃុំ  ODF /  ODF+ ជូនឃុំ...........................................  

នាសាុក.................................ដោយសាចក្តីអនុគាាះ។

សូមជូនភា្ជែប់មកជាមួយនូវ ៖ 

 កំណត់ហាតុបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ឃុំ 

 សាចក្តីបាកាសឃុំ ODF ផ្ទាក្នុង

សូមឯកឧត្តម លោកជំទាវអភិបាលខាត្តមាតា្តាទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំ។

អភិបាលសែុក 
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ទមែង់ ខ៧ (គំរូវិញ្ញែបនបតែជ័យលាភីឃុំ ODF)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្រសត្រ

3

វិញ្ញ្របនបត្រ

ជ័យលាភីបញ្ចប់ការបន្ទ្របង់ពាសវាលពាសកាល

ជូន

ឃុំ.....................................

បានបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាលទាំងសែុង

 ODF /  ODF+

នៅថ្ងែទី.............ខែ............ឆ្នែំ.................

បានឃើញសំណើរបស់អភិបាលសាុក................................ ចុះថ្ងាទី............

បានឃើញកំណត់ហាតុបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ឃុំ របស់កាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF  

ថា្នាក់សាុកចុះថ្ងាទី.......................................

                                                      ថ្ងាទី ................ ខា................ ឆ្នាំ.....................

អភិបាលខែត្ត................
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ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF ស្រុក

៣.១. សមាសភាពក្រុមផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF 

ដើមាបីផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាព ODF សាុកគោលដៅដាលបានស្នើសុំខាត្តចាញដីកាបង្កើតកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF 

ថា្នាក់ខាត្ត ដាលមានភារកិច្ចទទួលខុសតាូវដូចបាការ ១១ និងមានសមាសភាពដូចខាងកាាម ៖

១. អភិបាល ឬអភិបាលរងខាត្តដាលជាបាធាន PWG-RWSSH  បាធាន

២. បាធានមន្ទីរអភិវឌាឍន៍ជនបទខាត្ត អនុបាធានអចិន្តាាយ៍

៣. អនុបាធានមន្ទីរអភិវឌាឍន៍ជនបទខាត្ត លាខាធិការ

៤. បាធានការិយល័យថាទាំសុខភាពជនបទ  គាប់គាងឯកសរ

៥. តំណាងអង្គភាពគំទារដ្ឋបាលសាុក កាុង ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់ សមាជិក

៦. តំណាងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា  សមាជិក

៧. តំណាងមន្ទីរសុខាភិបាល  សមាជិក

៨. តំណាងមន្ទីរទាសចរណ៍  សមាជិក

៩. តំណាងមន្ទីរកិច្ចការនារី  សមាជិក

១០. តំណាងមន្ទីរធម្មការ និងសសនា  សមាជិក

១១. មនា្តីមន្ទីរអភិវឌាឍន៍ជនបទខាត្តមួយចំនួនទៀត  សមាជិក

១២. តំណាងអង្គការសង្គមសុីវិលមួយចំនួនក្នុងខាត្ត  សមាជិក 

ឧបសម្ព័ន្ធ 

៣. 
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៣.២. វិធីសាស្រ្តផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF ស្រុក 

វិធីសសែ្ត សកម្មភាពលម្អិត

១. អង្កែតឯកសរពាក់ព័ន្ធ  អង្កាតឯកសរពាក់ព័ន្ធអនាម័យឃុំ (បាើទមាង់ ក១)។ 

 ឯកសរអង្កាតគួរមាន ៖

› ស្តិតិបាជាពលរដ្ឋក្នុងសាុក

› ស្ថិតិគាួសរ និងខ្នងផ្ទះក្នុងសាុក

› ស្ថិតិ/ទិន្នន័យបង្គន់ក្នុងសាុក

› របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យសាុក

› ដីកាបង្កើតកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់សាុក 

› កំណត់ហាតុបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF គាប់ឃុំក្នុងសាុក

› បញ្ជីឈ្មាះឃុំ និងភូមិក្នុងសាុក

› បញ្ជីឈ្មាះសលារៀន មណ្ឌលសុខភាព និងអារាមសសនា 

ក្នុងសាុក

› តារាងថវិកាបាចាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគសាុក 

› វិធានការផាសាងៗក្នុងការបាតិបត្តិអនាម័យដាលចាញដោយ 

រដ្ឋបាលសាុក។
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២. អង្កែតស្ថែនភាពអនាម័យ 

តាមខ្នងផ្ទះ

 ចុះអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមខ្នងផ្ទះក្នុងភូមិ (បាើទមាង់ ក២)។ 

 កំណត់យកសំណាកខ្នងផ្ទះដើមាបីអង្កាតគួរយកចន្លាះពី ១% ទៅ ២% 

នាខ្នងផ្ទះសរុបក្នុងសាុក។ ការកំណត់យកសំណាកខ្នងផ្ទះនាះគឺ ៖

› ផ្អាកតាមកមាិតជឿជាក់ចន្លាះពី ៩០% ទៅ ៩៥% និង

› កមាិតលម្អៀងចន្លាះពី ១០% ទៅ ៥% អនុលោមតាមមាតាដ្ឋាន 

សាាវសាាវសកល បាើរូបមន្ត Yamen ឆ្នាំ១៩៦៧

(1+Ne2 )

N
n=

ដោយ ៖

n : ចំនួនសំណាកខ្នងផ្ទះដាលតាូវចុះបាមូលទិន្នន័យ 

N : ចំនួនខ្នងផ្ទះសរុប

e2 : កមាិតលម្អៀង  

 បនា្ទាប់មកចាប់ឆ្នាតយក២ឃុំក្នុងសាុក

 បនា្ទាប់មកចាប់ឆ្នាតយក២ភូមិក្នុង១ឃុំ (៤ភូមិ) 

 បនា្ទាប់មកបាងចាកចំនួនខ្នងផ្ទះស្មើគ្នាសមាាប់ភូមិទំាង៤ ដើមាបីចុះអង្កាត។

 បនា្ទាប់មកតាូវធ្វើការជាើសសំណាកខ្នងផ្ទះសមាាប់ចុះអង្កាតគឺ 

អាចបាើវិធីមួយចំនួនដូចខាងកាាម៖

› យកបញ្ជីឈ្មាះមាគាួសរតាមខ្នងផ្ទះមកជាើសយកដោយចាដនាយ 

ដោយធិក១ ហើយរំលង ៣  ទៅ ៥ ឬ ១០ ខ្នងផ្ទះយក១ទៀត  

អាសា័យតាមចំនួនខ្នងផ្ទះសរុបក្នុងភូមិ។

› អាចចុះជួបដោយចាដនាយតាមរបៀបឆ្លាស់ ឬជាើសរំលងខ្នងផ្ទះ 

ឱាយបានរាយបា៉ាយ និងសព្វកន្លាងក្នុងភូមិ ឧទាហរណ៍ ដើមភូមិ 

កណា្តាលភូមិ និងចុងភូមិ។

› បើចូលក្នុងខ្នងផ្ទះដាលតាូវអង្កាត អត់ជួបមនុសាស តាូវចូលខ្នងផ្ទះ 

បនា្ទាប់។

 បាងចាកកមា្លាំងចុះអង្កាត។
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៣. អង្កែតស្ថែនភាពអនាម័យ 

បរិស្ថែន

 ចុះអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថានក្នុងភូមិ(បាើទមាង់ ក៣) 

 ចុះអង្កាតតាមកន្លាងមនុសាសធា្លាប់បន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាលក្នុងភូមិ 

ឬកន្លាងដាលសងាស័យ ដើមាបីពិនិតាយរកមើលសំណល់លាមកមនុសាស ឬ 

ភស្តុតាងលាមកមនុសាសរួមទាំងការចោលលាមកកូនក្មាង សំណល់ 

ខោលាមកកូនក្មាង សំណល់សំឡីអនាម័យរដូវសា្តី សំណល់វាជ្ជសសា្ត 

និងសំរាមកខ្វក់ជាដើមដាលធ្វើឱាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុសាស។ 

 ចំនួនទីតាំងក្នុងសហគមន៍ដាលតាូវអង្កាត តិចបំផុត ២កន្លាងផាសាងគ្នា 

ក្នុង១ភូមិ។

៤. អង្កែតស្ថែនភាពអនាម័យ 

តាមអង្គភាពផ្តល់សែវា  

 ចុះអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមអង្គភាពផ្តល់សាវា (បាើទមាង់ ខ១)។  

 កំណត់យកសំណាកទាបបំផុត ១៥ អង្គភាពផ្តល់សាវាក្នុងសាុករួមមាន៖ 

› ៥ សលារៀន 

› ២ អារាមសសនា 

› ៣ កន្លាងផ្តល់សាវាឯកជន, 

› ២ មណ្ឌលសុខភាព  និង

› ២ សលាឃុំ

› ១  សលាសាុក 

 ជាើសរីសសំណាកដោយចាប់ឆ្នាតដើមាបីចុះអង្កាត។

 ចុះអង្កាតលើ៧អញ្ញតាកម្មអនាម័យនាអង្គភាពនីមួយៗ ៖

១. មានបង្គន់អនាម័យដាលមានការកាលម្អមានដំណើរការ 

២. មានទឹកបាើគាប់គាាន់សមាាប់បង្គន់  

៣. មានកន្លាងលាងដា (មានទឹកនិងសប៊ូ) ក្នុងបន្ទប់បង្គន់ 

ឬកាបារបង្គន់  

៤. មានបាងចាកបន្ទប់បង្គន់បាុស សាី ផាសាងគ្នា

៥. មានការសមា្អាតក្នុងបន្ទប់បង្គន់រាប់បញ្ចូលទាំងធុងសំរាម

៦. បង្គន់អនាម័យដាលជនមានពិការភាពអាចបាើបាន

៧. មានការសមា្អាតនិងទុកដក់សំរាមសមរមាយក្នុងបរិវាណអង្គភាព 
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១. បែកាសសែុក ODF ផ្ទែក្នុង  សាុកតាូវពិនិតាយ និងអនុម័តរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យសាុក 

(បាើទមាង់ ខ២)។

 អភិបាលសាុកចាញសាចក្តីបាកាសសាុកODFផ្ទាក្នុង (បាើទមាង់ គ១) 

ដោយផ្អាកលើរបាយការណ៍ខាងលើ និងលទ្ធផលដាលឃុំទាំងអស់ក្នុង

សាុកទទួលបានវិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីឃុំ ODF។

 សាុកស្នើជាលាយល័ក្ខអកាសរទៅអភិបាលខាត្ត (បាើទមាង់ គ២) ដើមាបី 

ចាត់បញ្ជូនកាុមផ្ទៀងផ្ទាតO់DFថា្នាក់ខាត្ត មកផ្ទៀងផ្ទាត់  ODF  សាុក 

របស់ខ្លួន កាាយពីបានបាកាសសាុក ODF ផ្ទាក្នុង។ 

២. បង្កើតកែុមផ្ទៀងផ្ទែត់  កាាយពីទទួលបានសំណើសុំផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ពីសាុក អភិបាលខាត្ត 

ចាញដីកា បង្កើតកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់  ODF ថា្នាក់ខាត្តដាលមានសមាសភាព ដូច 

៣.១ និងភារកិច្ចទទួលខុសតាូវក្នុងបាការ ១១ ដើមាបីចុះផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF 

សាុកគោលដៅដាលបានស្នើសុំ។ 

 បាធានកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់កោះបាជុំដើមាបីតមាង់ទិសអំពីសាវាអនាម័យ 

ជាមូលដ្ឋាន និងពនាយល់អំពីសូចនាករ ODF សាុក មាតាដ្ឋាន វិធីសសា្ត 

ដំណើរការ និងទមាង់បាើបាាស់ផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF សាុក។ 

 បាងចាកអនុកាុមចុះបាមូលទិន្នន័យ និងព័ត៌មាន៖

១. អនុកាុមទទួលខុសតាូវអង្កាតឯកសរពាក់ព័ន្ធ បូកសរុបទិន្នន័យ 

និងរបាយការណ៍

២. អនុកាុមចុះបាមូលទិន្នន័យអំពីស្ថានភាពអនាម័យតាមខ្នងផ្ទះ 

និងអនាម័យបរិស្ថានតាមសហគមន៍ 

៣. អនុកាុមចុះបាមូលទិន្នន័យអំពីស្ថានភាពអនាម័យតាមអង្គភាព 

ផ្តល់សាវា។ 

 ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF សាុកមួយបាើពាលយ៉ាងយូរបំផុត១ខាកន្លះ។ 
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៣ . បែជុំវាយតម្លែ  បាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ (បាើទមាង់ ខ៥)កាាយបញ្ចប់ការចុះ 

បាមូលទិន្នន័យតាមសហគមន៍។ 

 អនុកាុមនីមួយៗធ្វើការបាជុំពិភាកាសាបូកសរុបលទ្ធផល និងធ្វើសាចក្តី 

រាយការណ៍ជូនកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ខាត្តពាញអង្គស្តីពីលទ្ធផលនា

ការរកឃើញ ដើមាបីធ្វើការវាយតម្លាសមាាចលើលទ្ធផលដាលបាន រក 

ឃើញ។ អាចភា្ជាប់ភស្តុតាងមួយចំនួនដូចជារូបថតជាដើមបើមាន។ 

 កិច្ចបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់គួរអញ្ជើញតំណាងសាុកគោលដៅ 

ឱាយចូលរួមស្តាប់ និងការពារសរណារបស់ខ្លួន។ 

 អភិបាលខាត្តផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីសាុក ODF ឬ ODF+ 

បើសាុកគោលដៅជាប់ជាជ័យលាភី ODF (បាើទមាង់ គ៣)។

 ផ្តល់ព័ត៌មានតាឡប់ បើមិនជាប់ជាជ័យលាភី ODF ទា សាុកមានពាល 

៦ខាបន្តកាលម្អចំណុចខ្វះខាត។

 កាាយ៦ខា រដ្ឋបាលសាុក តាូវធ្វើរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលដាលបាន 

កាលម្អជូនកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ខាត្ត (អាចភា្ជាប់ភស្តុតាងមួយ 

ចំនួនបើមាន) ដើមាបីពិនិតាយសមាាចម្តងទៀត។

 បើនៅតាមិនអាចជាប់ជាជ័យលាភី ODF ទា សាុកមានពាល ពាល៦ខា 

បន្ថាមទៀត ដើមាបីបន្តកាលម្អចំណុចខ្វះខាត និងដក់របាយការណ៍ 

ដើមាបីវាយតម្លាសមាាចម្តងទៀត។
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ជំហាន សកម្មភាពលម្អិត

៤. រៀបចំពិធីបែកាសជ័យលាភី 

ODF

 ពិធីនាះរៀបចំដោយរដ្ឋបាលសាុក សហការជាមួយ PWG ខាត្ត និងមន្ទីរ 

អភិវឌាឍន៍ជនបទខាត្ត។

 អញ្ជើញអភិបាលខាត្ត ឬតំណាងជាអធិបតី និងបាធានមន្ទីរអភិវឌាឍន៍ជន 

បទខាត្ត កាុមបាឹកាសាសាុក គណៈអភិបាលសាុក អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ 

ការិយល័យជំនាញ កាុមបាឹកាសាឃុំ តំណាងពលរដ្ឋ ថា្នាក់ដឹកនាំសាុក 

ជិតខាង និងអង្គការសង្គមសុីវិលជាដាគូចូលរួមអបអរសទរ។ 

 រដ្ឋបាលខាត្ត ក៏អាចអញ្ជើញតំណាងកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទចូលរួមជា 

កិត្តិយសក្នុងពិធីនាះផងដារ។ 

 ការរៀបចំពិធីគួរធ្វើនៅសលាសាុកជ័យលាភី ODF   ឬកន្លាងសមសាប

ណាមួយតាមការសមាាចរបស់សាុក និងខាត្ត។   

 ពិធីនាះមានគោលបំណងដើមាបី ៖ 

› បាកាសទទួលស្គាល់ជ័យលាភីសាុក ODF ជាផ្លូវការ

› ផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីសាុក ODF 

› ផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដឹកនាំឆ្នើមការងរអនាម័យសាុក 

› បង្កើតជាវាទិការៀនសូតា និងចាករំលាកបទពិសោធន៍។



គោលការណ៍ណានាំស្តីពី ការផ្ទៀងផ្ទែត់ស្ថែនភាពបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាល72

៣.៤. ទម្រង់សម្រ្រប់ផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF ស្រុក 

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF សាុក តាូវបាើឧបករណ៍មួយចំនួនដើមាបីបាមូលទិន្នន័យ និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ដាលតាូវ 

បានកំណត់ជាទមាង់អង្កាត។ ដើមាបីឱាយសុីសង្វាក់គ្នាជាបាព័ន្ធ ទមាង់អង្កាតភាគចាើនតាូវបានបាើបាាស់ដូចគ្នាក្នុង 

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ភូមិ ឃុំ សាុក និងខាត្ត។ មានទមាង់សំខាន់ៗចំនួន ០៩ តាូវបាើបាាស់ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់  

ODF សាុក ៖

១. ការអង្កាតឯកសរពាក់ព័ន្ធ (បាើទមាង់ ក១)

២. ការអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមខ្នងផ្ទះ (បាើទមាង់ ក២) 

៣. ការអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថានក្នុងសហគមន៍ (បាើទមាង់ ក៣) 

៤. ការអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមស្ថាប័ន ឬអង្គភាពផ្តល់សាវា (បាើទមាង់ ខ១)

៥. សាចក្តីបាកាសសាុក ODF ផ្ទាក្នុង (បាើទមាង់ គ១)

៦. របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យសាុក (បាើទមាង់ ខ២)

៧. កំណត់ហាតុបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF សាុក (បាើទមាង់ ខ៥)

៨. សាុកស្នើខាត្តចាត់បញ្ជូនកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ចុះផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF សាុក (បាើទមាង់ គ២)

៩. ខាត្តផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីសាុក ODF (បាើទមាង់ គ៣)
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ទមែង់ គ១ (សែចក្តីបែកាសសែុក ODF ផ្ទែក្នុង) 

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្រសត្រ

3
ស្រចក្តីប្រកាស

ស្រុកបញ្ចប់ការបន្ទ្របង់ពាសវាលពាសកាល

 ODF /  ODF+

សែុក.............................................

បានបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាលទាំងសែុង 

នៅថ្ងែទី ............ ខែ............... ឆ្នែំ..................

យោង៖

 របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យសាុក ចុះថ្ងាទី......................

 គាប់ឃុំក្នុងសាុកទទួលបានវិញ្ញាបនបតាជ័យលាភី ODF 

 បច្ចុបាបន្នភាពទិន្នន័យអនាម័យបង្ហាញថា៖

› ចំនួនជ័យលាភីឃុំ ODF...........................គិតជាភាគរយ......................%

› ចំនួនជ័យលាភីឃុំ ODF+.........................គិតជាភាគរយ......................%

› ចំនួនខ្នងផ្ទះសរុប ៖.............................................

› ចំនួនខ្នងផ្ទះមានបង្គន់អនាម័យ ៖.................... គិតជាភាគរយ......................%

› ចំនួនខ្នងផ្ទះគ្មានបង្គន់បាើបង្គន់អនាម័យរួម៖............... គិតជាភាគរយ.................%

› អង្គភាពផ្តល់សាវារួ មទាំងអារាមសសនាផាសាងៗក្នុងសាុក មានបង្គន់អនាម័យដំណើរការ មានទឹក  

បាើ មានសប៊ូលាងដា និងការទុកដក់សំរាមដាលប៉ះពាល់សុខភាពបានសមរមាយ។ 

› ស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថានទូទៅតាមសហគមន៍ក្នុងសាុកមានស្ថានភាពល្អសមរមាយ។

ធ្វើនៅថ្ងាទី.............ខា...............ឆ្នាំ...............

អភិបាលសែុក 
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ទមែង់ គ២ (គំរូលិខិតស្នើសុំផ្ទៀងផ្ទែត់ ODF សែុក) 

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្រសត្រ

3
សែុក.........................

លែខ៖......................................

ថ្ងែទី ................. ខែ.................ឆ្នែំ......................

គោរពជូន

អភិបាលខ្រត្ត.....................................................

កម្មវត្ថុ៖  សំណើសុំបញ្ជូនកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ខាត្ត មកផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF សាុក...............................។

យោង៖

 សាចក្តីបាកាសសាុក ODF ផ្ទាក្នុង នៅថ្ងាទី .............................................................

 របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យសាុក ចុះថ្ងាទី........................................................

 គាប់ឃុំទទួលបានវិញ្ញាបនបតាជ័យលាភី ODF។

ន័យដូចចាងក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើ ខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមជមាាបជូនឯកឧត្តម/លោកជំទាវអភិបាលខាត្ត 

ជាាបថា ដើមាបីជាសក្ខីកម្ម និងផ្តល់កិត្តិយសដល់បាជាពលរដ្ឋក្នុងសាុក........................ដាលបានបញ្ចប់ការ

បន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាល សូមឯកឧត្តម លោកជំទាវអភិបាលខាត្តមាតា្តាចាត់បញ្ជូនកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់  

ODF ថា្នាក់ខាត្ត មកផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF សាុកយើងខ្ញុំដោយសាចក្តីអនុគាាះ។

សូមជូនភា្ជែប់មកជាមួយនូវ ៖ 

១) សាចក្តីបាកាសសាុក ODF ផ្ទាក្នុង

២) របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យសាុក 

សូមឯកឧត្តម/លោកជំទាវអភិបាលខាត្តមាតា្តាទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំ។

អភិបាលសែុក
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ទមែង់ គ៣ (គំរូវិញ្ញែបនបតែជ័យលាភីសែុក ODF)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្រសត្រ

3

វិញ្ញ្របនបត្រ

ជ័យលាភីបញ្ចប់ការបន្ទ្របង់ពាសវាលពាសកាល

ជូន

សែុក.....................................

បានបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាលទាំងសែុង

 ODF /  ODF+ 

នៅថ្ងែទី.............ខែ............ឆ្នែំ.................

យោង ៖

បានឃើញកំណត់ហាតុបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF សាុក ដោយកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF  

ថា្នាក់ខាត្ត ចុះថ្ងាទី...............................................

បានឃើញសាចក្តីបាកាសសាុក ODF ផ្ទាក្នុង ចុះថ្ងាទី.................................................

ថ្ងាទី .................. ខា................... ឆ្នាំ.....................

អភិបាលខែត្ត
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ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF ខ្រត្ត

៤.១. សមាសភាពក្រុមផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF 

ដើមាបីផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាព ODF ខាត្តគោលដៅដាលបានស្នើសំុកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទចាញសាចក្តីសមាាច 

បង្កើតកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ជាតិដាលមានភារកិច្ចទទួលខុសតាូវដូចបាការ ១១ និងមានសមាសភាព 

ដូចខាងកាាម ៖ 

១. រដ្ឋលាខាកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ  បាធាន

២. អនុរដ្ឋលាខាធិការ (បើអាច) អនុបាធាន

៣. បាធាននាយកដ្ឋានថាទាំសុខភាពជនបទ  អនុបាធានអចិន្តាាយ៍ 

៤. អនុបាធាននាយកដ្ឋានថាទាំសុខភាពជនបទ  លាខា

៥. អនុបាធាននាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជនបទ  សមាជិក 

៦. បាធានការិយល័យ និងមន្តាីនាយកដ្ឋានថាទាំសុខភាពជនបទ សមាជិក

៧. តំណាងកាសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន (បើអាច)  សមាជិក

៨. តំណាងអង្គការដាគូមួយចំនួនក្នុងវិស័យទឹកស្អាត និងអនាម័យ សមាជិក។

ឧបសម្ព័ន្ធ 

៤. 
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៤.២. វិធីសាស្រ្តផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF ខ្រត្ត

វិធីសសែ្ត សកម្មភាពលម្អិត

១. អង្កែតឯកសរពាក់ព័ន្ធ  អង្កាតឯកសរពាក់ព័ន្ធអនាម័យឃុំ (បាើទមាង់ ក១)។ 

 ឯកសរអង្កាតគួរមាន ៖

› ស្តិតិបាជាពលរដ្ឋក្នុងខាត្ត

› ស្ថិតិគាួសរ និងខ្នងផ្ទះក្នុងខាត្ត

› ស្ថិតិ/ទិន្នន័យបង្គន់ក្នុងខាត្ត

› របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យខាត្ត

› ដីកាបង្កើតកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ខាត្ត 

› កំណត់ហាតុបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF គាប់សាុក 

ក្នុងខាត្ត

› បញ្ជីឈ្មាះសាុក និងឃុំ ក្នុងខាត្ត

› បញ្ជីឈ្មាះសលារៀន មណ្ឌលសុខភាព និងអារាមសសនាក្នុង 

ខាត្ត

› តារាងថវិកាបាចាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគខាត្ត 

› វិធានការផាសាងៗក្នុងការបាតិបត្តិអនាម័យដាលចាញដោយរដ្ឋបាល

ខាត្ត។
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វិធីសសែ្ត សកម្មភាពលម្អិត

២. អង្កែតស្ថែនភាពអនាម័យ 

តាមខ្នងផ្ទះ

 ចុះអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមខ្នងផ្ទះក្នុងភូមិ (បាើទមាង់ ក២)។ 

 កំណត់យកសំណាកខ្នងផ្ទះដើមាបីអង្កាតគួរយកចន្លាះពី ០,០០១ 

ទៅ០,០០៦%  នាខ្នងផ្ទះសរុបក្នុងខាត្ត។ ការកំណត់យកសំណាក 

ខ្នងផ្ទះនាះគឺ ៖

› ផ្អាកតាមកមាិតជឿជាក់ចន្លាះពី ៩០% ទៅ ៩៥% និង

› កមាិតលម្អៀងចន្លាះពី ១០% ទៅ ៥% អនុលោមតាមមាតាដ្ឋាន

សាាវសាាវសកល (បាើរូបមន្ត Yamen)ឆ្នាំ ១៩៦៧ 

ដោយ ៖

n : ចំនួនសំណាកខ្នងផ្ទះដាលតាូវចុះបាមូលទិន្នន័យ 

N : ចំនួនខ្នងផ្ទះសរុប

e 2 : កមាិតលម្អៀង  

 បនា្ទាប់មកចាប់ឆ្នាតយក២សាុកក្នុងខាត្ត

 បនា្ទាប់មកចាប់ឆ្នាតយក២ឃុំក្នុង១សាុក (៤ឃុំ)

 បនា្ទាប់មកចាប់ឆ្នាតយក១ភូមិក្នុង១ឃុំ (៤ភូមិ) 

 បនា្ទាប់មកបាងចាកចំនួនខ្នងផ្ទះស្មើគ្នាសមាាប់ភូមិទាំង៤ ដើមាបីចុះ 

អង្កាត។

 បនា្ទាប់មកតាូវធ្វើការជាើសសំណាកខ្នងផ្ទះសមាាប់ចុះអង្កាតគឺ អាចបាើ 

វិធីមួយចំនួនដូចខាងកាាម៖

› យកបញ្ជីឈ្មាះមាគាួសរតាមខ្នងផ្ទះមកជាើសយកដោយចាដនាយ 

ដោយធិក១ ហើយរំលង ៣  ទៅ ៥ ឬ ១០ ខ្នងផ្ទះយក១ទៀត  

អាសា័យតាមចំនួនខ្នងផ្ទះសរុបក្នុងភូមិ។

› អាចចុះជួបដោយចាដនាយតាមរបៀបឆ្លាស់ ឬជាើសរំលងខ្នងផ្ទះ 

ឱាយបានរាយបា៉ាយ និងសព្វកន្លាងក្នុងភូមិ ឧទាហរណ៍ ដើមភូមិ 

កណា្តាលភូមិ និងចុងភូមិ។

› បើចូលក្នុងខ្នងផ្ទះដាលតាូវអង្កាត អត់ជួបមនុសាស តាូវចូលខ្នងផ្ទះ 

បនា្ទាប់។

 បាងចាកកមា្លាំងចុះអង្កាត។
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វិធីសសែ្ត សកម្មភាពលម្អិត

៣. អង្កែតស្ថែនភាពអនាម័យ 

បរិស្ថែន

 ចុះអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថានក្នុងភូមិ (បាើទមាង់ ក៣)។ 

 ចុះអង្កាតតាមកន្លាងមនុសាសធា្លាប់បន្ទាបង់ពាសវាលពាសកាលក្នុងភូមិ 

ឬកន្លាងដាលសងាស័យ ដើមាបីពិនិតាយរកមើលសំណល់លាមកមនុសាស ឬ 

ភស្តុតាងលាមកមនុសាសរួមទាំងការចោលលាមកកូនក្មាង សំណល់ 

ខោលាមកកូនក្មាង សំណល់សំឡីអនាម័យរដូវសា្តី សំណល់វាជ្ជសសា្ត 

និងសំរាមកខ្វក់ជាដើមដាលធ្វើឱាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុសាស។ 

 ចំនួនទីតាំងក្នុងសហគមន៍ដាលតាូវអង្កាត តិចបំផុត ២ កន្លាងផាសាងគ្នា 

ក្នុង១ភូមិ។ 

៤. អង្កែតស្ថែនភាពអនាម័យតា

មអង្គភាពផ្តល់សែវា  

 ចុះអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមអង្គភាពផ្តល់សាវា (បាើទមាង់ ខ១)។  

 កំណត់យកសំណាកទាបបំផុត ៣០ អង្គភាពផ្តល់សាវាក្នុងខាត្តរួមមាន៖ 

› ៩ សលារៀន 

› ៤ អារាមសសនា 

› ៤ អង្គភាពផ្តល់សាវាឯកជន 

› ៤ មណ្ឌលសុខភាព 

› ៤ មន្ទីរ/អង្គភាពក្នុងខាត្ត

› ១ សលាខាត្ត

› ២  សលាសាុក 

› ២  សលាឃុំ

 ជាើសរីសសំណាកដោយចាប់ឆ្នាតដើមាបីចុះអង្កាត។

 ចុះអង្កាតលើ៧អញ្ញតាកម្មអនាម័យនាអង្គភាពនីមួយៗ ៖

១. មានបង្គន់អនាម័យដាលមានការកាលម្អមានដំណើរការ 

២. មានទឹកបាើគាប់គាាន់សមាាប់បង្គន់  

៣. មានកន្លាងលាងដា (មានទឹកនិងសប៊ូ) ក្នុងបន្ទប់បង្គន់ ឬកាបារបង្គន់  

៤. មានបាងចាកបន្ទប់បង្គន់បាុស សាី ផាសាងគ្នា

៥. មានការសមា្អាតក្នុងបន្ទប់បង្គន់រាប់បញ្ចូលទាំងធុងសំរាម

៦. បង្គន់អនាម័យដាលជនមានពិការភាពអាចបាើបាន

៧. មានការសមា្អាតនិងទុកដក់សំរាមសមរមាយក្នុងបរិវាណអង្គភាព
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១. បែកាសសែុក ODF 

ផ្ទែក្នុង

 ខាត្តពិនិតាយ និងអនុម័តរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យខាត្ត 

(បាើទមាង់ ខ២)។ 

 អភិបាលខាត្តចាញសាចក្តីបាកាសសាុក ODF ផ្ទាក្នុង (បាើទមាង់ ឃ១)

ដោយផ្អាកលើរបាយការណ៍ខាងលើ និងលទ្ធផលដាលសាុក កាុងខណ្ឌ  

ទាំងអស់ក្នុងខាត្តទទួលបានវិញ្ញាបនបតាជ័យលាភី ODF។

 ខាត្តស្នើជាលាយល័ក្ខអកាសរទៅកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ (បាើទមាង់ ឃ២) 

ដើមាបីចាត់បញ្ជូនកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ជាតិ មកផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ខាត្ត 

របស់ខ្លួនកាាយពីបានបាកាសខាត្ត ODF ផ្ទាក្នុង។ 

២. បង្កើតកែុមផ្ទៀងផ្ទែត់  កាាយពីទទួលបានសំណើសុំផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ពីខាត្ត កាសួងអភិវឌាឍន៍ 

ជនបទ  បង្កើតកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់  ODF ថា្នាក់ជាតិដាលមានសមាសភាពដូច 

៤.១ និងភារកិច្ចទទួលខុសតាូវក្នុងបាការ ១១ ដើមាបីចុះផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF 

ខាត្តគោលដៅដាលបានស្នើសុំ។ 

 បាធានកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់កោះបាជុំដើមាបីតមាង់ទិសអំពីសាវាអនាម័យ 

ជា មូលដ្ឋាន និងពនាយល់អំពីសូចនាករ ODF ខាត្ត មាតាដ្ឋាន វិធីសសា្ត 

ដំណើរការ និងទមាង់បាើបាាស់ផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ខាត្ត។ 

 បាងចាកអនុកាុមចុះបាមូលទិន្នន័យ និងព័ត៌មាន៖

១. អនុកាុមទទួលខុសតាូវអង្កាតឯកសរពាក់ព័ន្ធ បូកសរុបទិន្នន័យ 

និងរបាយការណ៍

២. អនុកាុមចុះបាមូលទិន្នន័យអំពីស្ថានភាពអនាម័យតាមខ្នងផ្ទះ និង 

អនាម័យបរិស្ថានតាមសហគមន៍ 

៣. អនុកាុមចុះបាមូលទិន្នន័យអំពីស្ថានភាពអនាម័យតាមអង្គភាពផ្តល់ 

សាវា។ 

 ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ខាត្តមួយអាចបាើពាលយ៉ាងយូរបំផុត២ខា។ 
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៣ . បែជុំវាយតម្លែ  បាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ (បាើទមាង់ ខ៥) កាាយបញ្ចប់ការចុះ 

បាមូលទិន្នន័យ។ 

 អនុកាុមនីមួយៗធ្វើការបាជុំពិភាកាសាបូកសរុបលទ្ធផល និងធ្វើសាចក្តីរាយ 

ការណ៍ជូនកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF  ថា្នាក់ជាតិពាញអង្គស្តីពីលទ្ធផលនាការ 

រកឃើញ ដើមាបីធ្វើការវាយតម្លាសមាាចលើលទ្ធផលដាលបានរកឃើញ។  

អាចភា្ជាប់ភស្តុតាងមួយចំនួនដូចជារូបថតជាដើមបើមាន។ 

 កិច្ចបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ គួរអញ្ជើញតំណាងខាត្តគោលដៅឱាយ 

ចូលរួមស្តាប់ និងការពារសរណារបស់ខ្លួន។ 

 កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីខាត្ត ODF ឬ ODF+ 

បើខាត្តគោលដៅជាប់ជាជ័យលាភី ODF (បាើទមាង់ ឃ៣)។

 ផ្តល់ព័ត៌មានតាឡប់ បើមិនជាប់ជាជ័យលាភី ODF ទា ខាត្តមានពាល៦ខា

ដើមាបីបន្តកាលម្អចំណុចខ្វះខាត។

 កាាយ៦ខា ខាត្ត នឹងធ្វើរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលដាលបានកាលម្អមកកាុម

ផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ជាតិ (អាចភា្ជាប់ភស្តុតាងមួយចំនួនបើមាន) 

ដើមាបីពិនិតាយសមាាចម្តងទៀត។ 

 បើនៅតាមិនអាចជាប់ជាជ័យលាភី ODF ទា ខាត្តមានពាល៦ខាបន្ថាមទៀត 

ដើមាបីបន្តកាលម្អ និងដក់របាយការណ៍ម្តងទៀត។
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៤. រៀបចំពិធីបែកាស ជ័យ 

លាភី ODF

 ពិធីនាះរៀបចំដោយរដ្ឋបាលខាត្ត សហការជាមួយកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ 

និងអង្គការដាគូពាក់ព័ន្ធ។ 

 អញ្ជើញរដ្ឋមនា្តីកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ អភិបាលខាត្តជាអធិបតី និងបាធាន/

ថា្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអភិវឌាឍន៍ជនបទ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ការិយល័យជំនាញ 

កាុមបាឹកាសាឃុំ តំណាងពលរដ្ឋ និងអង្គការសង្គមសុីវិលជាដាគូចូលរួម 

អបអរសទរក្នុងពិធី។ 

 ខាត្តក៏អាចអញ្ជើញតំណាងកាសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ កាុមបាឹកាសាខាត្ត និង  

ថា្នាក់ដឹកនាំខាត្តជុំវិញចូលរួមក្នុងពិធីនាះជាភ្ញៀវកិត្តិយសផងដារ។  

 ការរៀបចំពិធីគួរធ្វើនៅសលាខាត្តជ័យលាភី ODF   ឬកន្លាងសមសាប  

ណាមួយតាមការសមាាចរបស់ខាត្តមា្ចាស់ផ្ទះ។   

 ពិធីនាះមានគោលបំណងដើមាបី ៖ 

› បាកាសទទួលស្គាល់ជ័យលាភីខាត្ត ODF ជាផ្លូវការ

› ផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីខាត្ត ODF 

› ផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដឹកនាំឆ្នើមការងរអនាម័យក្នុងខាត្ត 

› បង្កើតជាវាទិការៀនសូតា និងចាករំលាកបទពិសោធន៍។
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៤.៤. ទម្រង់សម្រ្រប់ផ្ទៀងផ្ទ្រត់ ODF ខ្រត្ត

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ខាត្ត តាូវបាើឧបករណ៍មួយចំនួនដើមាបីបាមូលទិន្នន័យ និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ដាលតាូវបាន 

កំណត់ជាទមាង់អង្កាត។ ដើមាបីឱាយសុីសង្វាក់គ្នាជាបាព័ន្ធ ទមាង់អង្កាតភាគចាើនតាូវបានបាើបាាស់ដូចគ្នាក្នុង 

ការ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ភូមិ ឃុំ សាុក និងខាត្ត។ មានទមាង់សំខាន់ៗចំនួន ០៩ តាូវបាើបាាស់ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់  

ODF ខាត្ត ៖

១. ការអង្កាតឯកសរពាក់ព័ន្ធ (បាើទមាង់ ក១)

២. ការអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមខ្នងផ្ទះ (បាើទមាង់ ក២) 

៣. ការអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថានក្នុងសហគមន៍ (បាើទមាង់ ក៣) 

៤. ការអង្កាតស្ថានភាពអនាម័យតាមស្ថាប័ន ឬអង្គភាពផ្តល់សាវា (បាើទមាង់ ខ១)

៥. របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យខាត្ត (បាើទមាង់ ខ២)

៦. សាចក្តីបាកាសខាត្ត ODF ផ្ទាក្នុង (បាើទមាង់ ឃ១)

៧. កំណត់ហាតុបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ (បាើទមាង់ ខ៥)

៨. ខាត្តស្នើសំុកាសួងចាត់បញ្ជូនកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ចុះផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ខាត្ត (បាើទមាង់ ឃ២)

៩. កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទផ្តល់វិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីខាត្ត ODF (បាើទមាង់ ឃ៣)
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ទមែង់ ឃ១ (សែចក្តីបែកាសខែត្ត ODF ផ្ទែក្នុង) 

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្រសត្រ

3
ស្រចក្តីប្រកាស

ខ្រត្តបញ្ចប់ការបន្ទ្របង់ពាសវាលពាសកាល

 ODF /  ODF+

ខែត្ត.............................................

បានបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាលទាំងសែុង 

នៅថ្ងែទី ............ ខែ................. ឆ្នែំ..................

យោង ៖

 របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យខាត្ត ចុះថ្ងាទី.......... .................................

 គាប់សាុកក្នុងខាត្តទទួលបានវិញ្ញាបនបតាជ័យលាភីសាុក ODF 

 បច្ចុបាបន្នភាពទិន្នន័យអនាម័យខាត្តបង្ហាញថា ៖

› សាុក ODF ៖......................................., សាុក ODF+ ៖.......................................

› ឃុំ ODF ៖..........................................., ឃុំ ODF+ ៖..........................................

› ភូមិ ODF ៖.........................................., ភូមិ ODF+ ៖.........................................

› ខ្នងផ្ទះមានបង្គន់អនាម័យ ៖................... គិតជាភាគរយ................................%

› ខ្នងផ្ទះគ្មានបង្គន់បានបាើបង្គន់អនាម័យរួម ៖............... គិតជាភាគរយ...............%

› គាប់អង្គភាពផ្តល់សាវាក្នុងខាត្ត មានបង្គន់អនាម័យដំណើការ មានទឹក និងសប៊ូលាងដា 

› អនាម័យបរិស្ថានទូទៅនៅសហគមន៍ក្នុងខាត្តល្អសមរមាយ។

ធ្វើនៅថ្ងាទី.............ខា...............ឆ្នាំ...............

អភិបាលខែត្ត
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ទមែង់ ឃ២ (គំរូលិខិតស្នើសុំផ្ទៀងផ្ទែត់ ODF ខែត្ត) 

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្រសត្រ

3
រដ្ឋបាលខែត្ត.....................

លែខ៖......................................

ថ្ងែទី ................. ខែ.................ឆ្នែំ......................

គោរពជូន

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ

កម្មវត្ថុ ៖ សំណើសុំចាត់បញ្ជូនកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ជាតិ មកផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ខាត្ត...................... 

យោង ៖

 សាចក្តីបាកាសខាត្ត ODF ផ្ទាក្នុង ចុះនៅថ្ងាទី ..............................................

 របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យខាត្តចុះថ្ងាទី.....................................................

 គាប់សាុកក្នុងខាត្តទទួលបានវិញ្ញាបនបតាជ័យលាភី ODF។

ន័យដូចចាងក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើ ខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមជមាាបជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមនា្តីជាាបថា ដើមាបីជាសក្ខ ី

កម្ម និងផ្តល់កិត្តិយសដល់បាជាពលរដ្ឋក្នុងខាត្ត......................... ដាលបានបញ្ចប់ការបន្ទាបង់ពាសវាល 

ពាសកាល សូមឯកឧត្តមរដ្ឋមនា្តីមាតា្តាចាត់បញ្ជូនកាុមផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ជាតិមកផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF  

ក្នុងខាត្ត................................ដោយសាចក្តីអនុគាាះ។

សូមជូនភា្ជាប់មកជាមួយនូវ ៖ 

១)  សាចក្តីបាកាសខាត្ត ODF ផ្ទាក្នុង

២)  របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអនាម័យខាត្ត 

សូមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តាី មាតា្តាទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំ។

អភិបាលខែត្ត
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ទមែង់ ឃ៣ (គំរូវិញ្ញែបនបតែជ័យលាភីខែត្ត ODF)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្រសត្រ

3

វិញ្ញ្របនបត្រ

ជ័យលាភីបញ្ចប់ការបន្ទ្របង់ពាសវាលពាសកាល

ជូន

ខែត្ត.....................................

បានបញ្ចប់ការបន្ទែបង់ពាសវាលពាសកាលទាំងសែុង

1 ODF / 1 ODF+ 

នៅថ្ងែទី.............ខែ............ឆ្នែំ.................

បានឃើញកំណត់ហាតុបាជុំវាយតម្លាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ខាត្ត.............................................. 

របស់កាុម ផ្ទៀងផ្ទាត់ ODF ថា្នាក់ជាតិ ចុះថ្ងាទី.......................................................

បានឃើញសាចក្តីបាកាសខាត្ត ODF ផ្ទាក្នុង ចុះថ្ងាទី...... ... .... ........ ........................................

ថ្ងាទី .................. ខា................... ឆ្នាំ.....................

រដ្ឋមនែ្តី
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