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អំពី យុទ្នា
ធ ការ “កម្ពជា
ុ ស្អាត”
យុ ទ្ធនាការ “កម្ព ជា
ុ ស្អាត” េឺ ជាយនតការអចិ ន្ត្នត យ៍ម្ួ យបែល្តូវបានែតួចតែតើម្តោយរាជរោាភិ បាលកម្ព ុជា
កន ុងការជ្ម្ុញការអភិ វឌ្ឍន្តែតងតៅកន ុងវិស័យតទ្សចរណ៍។ យុ ទ្ធនាការតនះ ម្អនតោលែំ ណងែារភាាែ់ រវាង
្ែជាពលរែា សិ សស-និសសិត យុ វជនតៅតាម្ែណា
ត រាជធានី-តខ្តត កនុងការចូលរួម្ និងការបកប្ែឥរិយាែថ
ចំត ះការអនុវតត កនុងកិ ចចការងារបថរកា អនាម្័ យ ភាពស្អាត និងែរិស្អានតៅកន ង
ុ ទ្ី្កុង ទ្ី្ែជុុំជន និងតាម្
តំ ែន់ រម្ណីយោានតទ្សចរណ៍ទ្ូទំង្ពះរាជាណាច្កកម្ព ុជា។
តេហទ្ំព័រ “កម្ព ជា
ុ ស្អាត” (www.cambodiacleanup) េឺ ជាទ្្ម្ង់ (platform)ម្ួ យរែស់ យុ ទ្ធនាការ
“កម្ព ុជាស្អាត” បែល្តូវបានតរៀែចំ តឡើងតែើម្បីស្ម្ែស្ម្ួលតៅែល់ ស្អធារណជនបែលជាអន កម្អនចំ ណង
ចូ លរួម្សកម្ម ភាពសំ អាត

ឬអន កបែលម្អនែំ ណងែតងកើតកម្ម វិធីសំអាតតៅកន ុងទ្ីតាំងនានាតៅកន ុង្ពះរាជា

ណាច្កកម្ព ុជា និងែងខិតការ្បាស័ យទក់ ទ្ងរវាង្ែជាពលរែា សិ សស-និសសិត យុ វជន ្កុម្ហុ នឯកជន និ ង
្ែតិ ែតតិ ករតទ្សចរណ៍ជាម្ួ យនឹងអាជាាធរថ្ននក់ ត្កាម្ជាតិ តាម្រយៈតេហទ្ំព័រតនះ។

្កុម្ហុ ន ្ែតិ ែតតិ ករតទ្សចរណ៍ និ ងស្អធារណជនទំងអស់ អាចតធវ ើការតសន ើសុំែតងកើតកម្ម វិធីសំអាត
ឬតសន ើសុំចូលរួម្កន ុងកម្ម វិធីសំអាតនានាបែលម្អនកំ ណត់ ្ស្អែ់ តោយរែាបាលថ្ននក់ ត្កាម្ជាតិ

្ពម្ទំងអាច

រាយការណ៍ពីទ្ីតាំងបែលម្អនសំ រាម្រា៉ាយបា៉ាយម្កកាន់ អាជាាធរម្ូ លោានបានតាម្រយៈតេហទ្ំព័រ “កម្ព ជា
ុ ស្អាត”
(www.cambodiacleanup)។
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តតើស្អធារណជនអាចចូលរួម្ការសំអាត ឬតសនើសុំការសំអាតប្រតេទ្ណាខ្លះ?
្ែសិ នតែើអនកត

ើញថ្ន តៅកន ុងទ្ីតាំងណាម្ួ យតៅកន ង
ុ ភូ ម្ិ សងាកត់ ឬសហេម្ន៍ បែលអន ករស់ តៅ ឬ

តៅតាម្តំ ែន់ រម្ណីយោានតទ្សចរណ៍នានាតៅទ្ូទំង្ពះរាជាណាច្កកម្ព ុជាម្ិ នស្អាត

ម្អនសំ រាម្ លវាល

សកាល ឬម្ិ នម្អនការទ្ុកោក់ សំ រាម្ឱ្យបាន្តឹ ម្្តូវ តនាះតទ្ អន កអាចកំ ណត់ ្ែតភទ្ន្តនទ្ី តាំង ថ្នតតើវា
សាិ តតៅកន ុង ទ្ី ្កុ ង

ជាត្ន រ សម្ុ ្ទ្

ឬជាតំ ែន់ រម្ណី យោា នតទ្សចរណ៍

រួច អន កអាចតធវើ កា រតសន ើ សុំ

សំ អាតតាម្រយៈតេហទ្ំព័រ “កម្ព ជា
ុ ស្អាត” (www.cambodiacleanup) តៅតាម្្ែតភទ្ន្តនការសំ អាតែូច
ខាងត្កាម្៖
១. ការសំ អាតទ្ី្កុង
២.ការសំ អាតត្នរ
៣. ការសំ អាតរម្ណីយោានតទ្សចរណ៍
៤. ការសំ អាតតំ ែន់ តរាងច្ក

តតើអក
ន អាចតរៀរចំការសំអាតតោយរតរៀរណា?
អន កអាចតរៀែចំ កម្ម វិធីសំអាតបាន តោយ្ោន់ បតែតងកើត្កុម្សំ អាតបែលម្អនសម្អជិកសម្លម ម្តៅ
តាម្ទ្ំហំទ្ីតាំងបែលអន កម្អនែំ ណងសំ អាត និងតោលែំ ណងន្តនការសំ អាត រួចតសន ើសុំការសំ អាតតនាះម្ក
កាន់ អាជាាធរម្ូ លោាន

បែលជាម្្នតីែតងាគលតរៀែចំស្ម្ែស្ម្ួលកន ុងយុ ទ្ធនាការតនះតាម្រយៈតេហទ្ំព័រ

www.cambodiacleanup.com។
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តៅកន ុង ែុំ តណើរការការតរៀែចំ សំអាត ្កុម្នី ម្ួយៗ ត្ម្ូ វឱ្យអនុ វតត តាម្ការបណនាំ តាម្ែុំណាក់
កាលែូចខាងត្កាម្៖

ម្ុ នតពលចុះសំ អាត
ទ្ី១. អន ក្តូវចុះត្មះតែើម្បីចូលជាសម្អជិកន្តនយុ ទ្ធនាការ “កម្ព ុជាស្អាត” តនះជាម្ុ ន តៅកន ុងតេហទ្ំព័រ
“កម្ព ជា
ុ ស្អាត” (www.cambodiacleanup)
ទ្ី២. ែនាាែ់ ពី កាលយជាសម្អជិក អន ក្តូវែតងកើត្កុម្សំ អាតម្ួ យបែលម្អនសម្អជិកសម្លម ម្កន ុងការ
តរៀែចំ កម្ម វិធីសំអាត។ សម្អជិកនីម្ួយៗ រែស់ ្កុម្អន កក៏ ត្ម្ូវឱ្យចុះត្មះចូ លជាសម្អជិកជាម្ុ ន
សិ នបែរ ែូចតនះតទ្ើែអន កអាចែញ្ច ូលទ្ិននន័យអំ ពី សម្អជិក្កុម្ចូ លតៅកន ុង្ែព័ នធបាន។
ទ្ី៣. តោយចូលតៅកន ុងបែនកតសន ើសុំការសំ អាតន្តនតេហទ្ំព័រ (www.cambodiacleanup) អន ក្តូវ
តសន ើសុំការសំ អាតពីអាជាាធរម្ូ លោានតៅកន ុងទ្ីតាំងបែលអន កតសន ើសុំតរៀែចំការសំ អាតតនាះ
ទ្ី៤. ែនាាែ់ ពីអនកទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញាតពីអាជាាធរម្ូ លោានតហើយ (តោយទ្ទ្ួលបាន Notification)
អន ក និ ង្កុម្អាចចាែ់ តែតើម្ចុ ះសំ អាតតាម្បែនការរែស់ ្កុម្បាន
ទ្ី៥. អន កេួ របតម្អនតរៀែចំ រតែៀែន្តនការសំ អាត តោយតរៀែចំ បែនការចាស់ លាស់ ពី បែនទ្ី សំអាត
ទ្ី តាំងជួែជុុំ្កុម្ ចំណុចចាែ់ តែតើម្ និងចំណុចែញ្ច ែ់ រួចបែងបចកសម្អជិក្កុម្សំ អាតឱ្យចាស់ តាម្
តំ ែន់ នីម្ួយៗ តែើម្បីតចៀសវាងការសំ អាតសា ួនោន តហើយចតនាលះទ្ីតាំងម្ួ យចំនួន។
ទ្ី៦. ្ែធាន្កុម្សំ អាត្តូវពនយល់ បណនាំសម្អជិក្កុម្ឱ្យបានចាស់ លាស់ ពី កម្ម វតា ុន្តនការតរៀែចំ
ការសំ អាត បចកចាយព័ត៌ម្អនចាំបាច់ នានាពីកម្ម វិធី និងស្អានភាពទ្ូតៅរែស់ ទ្ីតាំងសំ អាតតែើម្បីតចៀស
វាងហានិភ័យបែលអាចនឹងតកើតម្អន(អន កអាចទញយកតោលការណ៍បណនាំសតីពីសុវតាិ ភាព និងែរិស្អាន

តៅកន ុងតេហទ្ំព័រ

www.cambodiacleanup.com)

បែងបចកតួ នាទ្ីភារកិ ចចរែស់ សម្អជិក្កុម្

(្ែធាន អនុ្ែធាន និងសម្អជិក) និង្តូវែឹងចាស់ ពី ត្ម្ូវការរែស់ ្កុម្ ែូចតនះសម្អជិកនីម្ួយៗ
អាចសំ អាតបានតៅតាម្បែនការ។
ទ្ី៧. អន ក្តូវតរៀែចំសម្អារៈសំ រាែ់ សំ អាតឱ្យបាន្េែ់ ្ោន់ តែើម្បីឱ្យបានសម្្សែតៅតាម្ទ្ំហំន្តន
ការសំ អាតនីម្ួយៗ និងអាចត្ែើ្បាស់ តឡើងវិញបានត្ចើនែង
ទ្ី៨. កន ុងការតរៀែចំ ការសំ អាតនីម្ួយៗ អន កអាចបសវ ងរកការឧែតា ម្ានានាពី ្កុម្ហុ ន អាជីវកម្ម កន ុង្សុក
ឬអងគការបែលកំ ពុងែុំតណើរការ និងអនុវតត តោលការណ៍ Corporate Social Responsibility-CSR)
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កំ ឡង
ុ តពលសំ អាត
ទ្ី៩. អន ក្តូវែតិតយករូែភាព ឬវីតែអូ អំ ពី ទ្ីតាំងបែលអន កនឹងសំ អាត ម្ុ ននឹងអន កចាែ់ តែតើម្ការសំ អាត
តែើម្បីរកាទ្ុកជាទ្ិននន័យស្ម្អែ់ ែញ្ច ូលតៅកន ុងបែនកអាែ់ ឡូតទ្ិននន័យន្តនតេហទ្ំព័រ កម្ព ុជាស្អាត
ទ្ី១០. អន ក្តូវសំ អាតតោយម្អនរតែៀែតរៀែរយ (តចៀសវាងហានិ ភ័យនានា) និ ងម្អនការបែងបចក
្កុម្សំ អាតឱ្យបានសម្រម្យតែើម្បីឱ្យការសំ អាតម្អន្ែសិ ទ្ធភាព
ទ្ី១១. អន កេួ របតបែងបចកសំ រាម្បែលអន កតរើស (សំ រាម្្កោស ែែបាលសាី ក កំ ែ៉ាុងអាលុ យម្ី ញ៉ាូម្ បកវ
សំ ណល់ ចំណីអាហារ សលឹ កត

ើ -ល-) តោយកំ ណត់ ថង់ ឬឧែករណ៍តវចខ្ច ែ់តៅតាម្្ែតភទ្សំ រាម្

(បកន្តចនបាន សរីរាងគ និងតែសងៗ)។ ការបែងបចកសំ រាម្បែែតនះ ម្អនស្អរៈសំ ខាន់ ត្ ះអន កអាច
ទញយកែល្ែតយាជន៍ ពី សំរាម្ទំ ង តនាះ

និ ង ម្អនភាពងាយ្សួ ល តៅែល់ ការ្ែម្ូ លទ្ិ នន ន័ យ

សំ រាម្សំ រាែ់ េត្ម្អងនានា)
ទ្ី១២. កន ុងតពលសំ អាត អន កក៏ ត្ម្ូវឱ្យែតិតយករូែភាព ឬវីតែអូ អំ ពី សកម្ម ភាពសំ អាត តែើម្បីរកា
ទ្ុកជាទ្ិននន័យស្ម្អែ់ ែញ្ចល
ូ តៅកន ុងបែនកអាែ់ ឡូតទ្ិននន័យន្តនតេហទ្ំព័រ កម្ព ុជាស្អាត

ត្កាយតពលសំ អាត
ទ្ី១៣. ត្កាយតពលសំ អាតចែ់ អន ក្តូវតរៀែចំ តវចខ្ច ែ់ និ ងទ្ុ កោក់ សំ រាម្ទំងតនាះឱ្យបាន្តឹ ម្្តូវ
និ ងម្អនសណា
ត ែ់ ធានែ់
ទ្ី១៤. អន កត្ម្ូវឱ្យែតិតយករូែភាពសំ រាម្បែលអន កបាន្ែម្ូ ល និងែតិតយករូែភាព ឬវីតែអូ អំ ពីទ្ីតាំង
បែលបានសំ អាតរួចរាល់
ទ្ី១៥. ែនាា ែ់ ម្ក តសន ើ ឱ្យអន កែសពវ ែាយពី ស កម្ម ភាពសំ អាតតៅកន ុ ង ែណា
ត ញទ្ំ នា ក់ ទ្ំ ន ងសងគ ម្
(Facebook) និ ង ែញ្ច ូ ល ទ្ិ នន ន័ យ ជាឯកស្អរ រូែ ភាព ឬវីតែអូ តៅកន ុ ង បែន ក អាែ់ ឡូ ត ទ្ិ នន ន័ យ ន្តន
តេហទ្ំព័រ www.cambodiacleanup.com
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តតើអក
ន អាចចូលរួម្កម្មវិធីសំអាតតោយរតរៀរណា?
្ែសិ នតែើអនកម្ិ នម្អនែំ ណងែតងកើតកម្ម វិធីសំអាតតោយខ្ល ួនឯងតទ្

ែ៉ាុ បនត ម្អនែំ ណងចូ លរួម្ការ

សំ អាត អន កអាចតសន ើសុំចូលរួម្សំ អាតជាម្ួ យ្កុម្ែ៏ន្តទ្ ឬចូ លរួម្កន ុងកម្ម វិធីបែលរែាបាលថ្ននក់ ត្កាម្ជាតិ បាន
តរៀែចំតោយអន កអាចចូលតៅកន ុងតេហទ្ំព័រ កម្ព ុជាស្អាត (www.cambodiacleanup.com) រួចចុះត្មះ
ចូលរួម្ជាសម្អជិកជាម្ុ នសិ ន

(ករណីបែលអន កម្ិ នទន់ បានចុះត្មះពីម្ុនម្ក)។

ត្កាយពីអនកកាលយជា

សម្អជិករួចតហើយ អន កអាចចូ លតៅពិ និតយតម្ើលកម្ម វិធីសំអាត ឬបែនកែញ្ាី ្កុម្ និ ងចូ ល្កុម្ន្តនតេហទ្ំព័រ
កម្ព ជា
ុ ស្អាត តែើម្បីបសវ ងរកព័ត៌ម្អនអំ ពីកម្ម វិធីសំអាត និ ង្កុម្សំ អាតបែលអន កតពញចិតត។
ែនាាែ់ ម្កអន កអាចតសន ើសុំចូលរួម្្កុម្ ឬកម្ម វិធីសំអាតបែលអន កតពញចិតត តនាះ្ែព័នធនឹងតែាើរស្អរ
តៅកាន់ ្ែធាន្កុម្រែស់ កម្ម វិធី។ អន កនឹ ងទ្ទ្ួលបានស្អរែញ្ញាក់ ពី ការអនុ ញ្ញាត ្ែសិ នតែើ្ែធាន្កុម្បាន
អនុញ្ញាតការចូលរួម្កន ុងកម្ម វិធីរែស់ ្កុម្បែលអន កបានតសន ើ

តហើយអន កក៏ អាចទ្ំនាក់ ទ្ំនង

និងចូលរួម្ការ

សំ អាតតៅតាម្េត្ម្អងរែស់ ្កុម្តនាះបាន។

រតរៀរតប្រើប្ាស់តេហទ្ំព័រ កម្ពជា
ុ ស្អាត
តេហទ្ំព័រ កម្ព ជា
ុ ស្អាត (Cambodia Clean Up) ្តូវបានែតងកើតតឡើងតែើម្បីស្ម្ួលតៅែល់
ស្អធារណជនបែលម្អនែំ ណងចូលរួម្ ឬែតងកើតកម្ម វិធីសំអាត និងចូលរួម្កន ុងការ្ែឡង្ែណាំង ែុ េគល
ត្នម្
ើ អងគភាពត្នម្
ើ កន ង
ុ យុ ទ្ធនាការ កម្ព ជា
ុ ស្អាត បែលជាយនតការតលើកទ្ឹកចិតតតៅែល់ ែុ េគ ល និងអងគភាពបែល
សកម្ម កន ុងកិ ចចការងារបថរកា អនាម្័ យ និងែរិស្អាន។
ខាងត្កាម្តនះ ជាការបណនាំពីរតែៀែត្ែើ្បាស់ តេហទ្ំព័រ កម្ព ជា
ុ ស្អាត៖
១. ែុំតណើរការន្តនការចុះត្មះជាសម្អជិក
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 សូ ម្បសវ ងរកែូ តុ ង ចុះត្មះ (ែូចរូែទ្ី១)

(រូែទ្ី១)

 សូ ម្ែំ តពញព័ ត៌ម្អនកន ុងទ្្ម្ង់ចុះត្មះ (ែូចរូែទ្ី២)

7

(រូែទ្ី២)

 ត្កាយតពលអន កែំ តពញព័ត៌ម្អនបាន្តឹ ម្្តូវតហើយ សូ ម្អន កចុ ចែូ តុ ង ែតងកត
ើ តនាះអន កនឹង
ទ្ទ្ួលបានស្អរជាែ់ ែូ តុ ង ែតងកត
ើ ែូចែងាាញកន ុងរូែខាងត្កាម្ (រូែទ្ី៣)

(រូែទ្ី៣)

 ែនាាែ់ ម្កតទ្ៀត អន កនឹងត

ញ
ើ ស្អរបណនាំអំពីការពិនិតយអុី បម្៉ា ល (ែូចរូែទ្ី៤)

(រូែទ្ី៤)
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 តែើម្បីឱ្យេណនីរែស់ អន កែុំតណើរការបាន អន ក្តូវឱ្យចូ លតៅអុី បម្៉ា លបែលអន កត្ែើ្បាស់ តែើម្បី
តែាៀងផ្ទាត់ និងោក់ ឱ្យែុំតណើរការេណនី សូ ម្ចុចតលើ តំ ណរភាាែ់ តៅតាម្ការបណនាំ (ែូចរូែទ្ី៥)

(រូែទ្ី៥)

 ែនាាែ់ ពីបានចុចតលើតំណរភាាែ់ តហើយ ភាលម្តនាះអន កនឹងត

ើញទ្ំព័រម្ួ យតទ្ៀតែងាាញថ្ន េណនី

រែស់ អន ក្តូវបានោក់ ឱ្យែុំតណើរការតោយតជាេជ័យ (ែូចរូែទ្ី៦)

(រូែទ្ី៦)

២. ការចូលេណនី
 ត្កាយពីអនកែតងកើតេណនីបានតជាេជ័យ អន កត្ម្ូវឱ្យវាយអុី បម្៉ា ល និ ង កយសំ ងាត់ (ែូចរូែទ្ី
៧) តែើម្បីអាចចូលេណនីតែើម្បីត្ែើ្បាស់ បាន។

(រូែទ្ី៧)
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 ត្កាយតពលចូល្ែព័នធេណនី អន កនឹងត

ើញម្អនែូ តុ ង េណនី (ែូចរូែទ្ី៨) ែបនាម្

(រូែទ្ី៨)

 តៅកន ុងបែនកតនះម្អនម្ុ ខ្ងារម្ួ យចំនួនបែលអន កអាចត្ែើ្បាស់ បានែូចជា៖

១. ការែតងកើត្កុម្
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២. ែញ្ាី ្កុម្ និ ងតសន ើសុំចូលរួម្្កុម្

៣. រាយការណ៍សំ រាម្

11

៤. ការតសន ើសុំសំអាត

12



ការតសន ើសុំសំអាតតោយ្កុម្ផ្ទាល់ តៅតាម្ទ្ីតាំងបែល្កុម្ត្ោងនឹងសំ អាត

13



ការតសន ើសុំសំអាតតាម្កម្ម វិធីបែលម្អន្ស្អែ់ តរៀែចំតោយរែាបាលថ្ននក់ ត្កាម្ជាតិ

៥. អាែ់ ឡូតទ្ិននន័យ
ការអាែ់ ឡូតទ្ិននន័យ េឺ ម្អនតោលែំ ណងឱ្យ្កុម្ការងារសំ អាតអាចរាយការណ៍នូ វសកម្ម ភាពសំ អាត
និងទ្ិននន័យសំ រាម្បែល្កុម្្ែម្ូ លបានកន ុងសកម្ម ភាពសំ អាតនី ម្ួយៗ
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15

16

៦. ព័ត៌ម្អនេណនី

17

តតើអីជា
វ ការប្រឡងប្រណា ំង រុេល
គ ត្នើម្ អងគភាពត្នើម្កនង
ធ ការ កម្ពជា
ន អាច
ុ ស្អាត? តតើអក
ុ យុទ្នា
ចូលរួម្តោយរតរៀរណា?
តែើម្បីជុំរញ
ុ ការចូលរួម្ឱ្យបានទ្ូលំទ្ូលាយ
បានចូលរួម្កន ុងយុ ទ្ធនាការ

កម្ព ជា
ុ ស្អាត

និងជាការតលើកទ្ឹកចិតតតៅែល់ ស្អធារណជនទ្ូតៅបែល

េណៈកម្អមធិការជាតិ វាយតន្តម្ល ទ្ី្កុងស្អាតតសន ើតរៀែចំ ឱ្យម្អនការ

្ែឡង្ែណាំង ែុ េគលត្នម្
ើ អងគភាពត្ន ម្
ើ កន ង
ុ យុ ទ្ធនាការ កម្ព ជា
ុ ស្អាត ្ែចាំននំ បែលយនតការតលើកទ្ឹកចិតត និង
្ទ្្ទ្ង់តៅែល់ យុ ទ្ធនាការ កម្ព ជា
ុ ស្អាត។
ស្អធារណៈជនបែលម្អនែំ ណងចូ លរួម្ កន ុង ការ្ែឡង្ែណាំង ែុ េគ លត្នើ ម្ អងគ ភា ពត្នើម្កន ុង យុ ទ្ធ នា ការ
កម្ព ុជាស្អាត ្ោន់ បត៖
១. ែតងកើត្កុម្ និ ងតរៀែចំកម្ម វិធីសំអាត
២. អាែ់ ឡូតទ្ិននន័យន្តនសកម្ម ភាពសំ អាតនីម្ួយៗ រែស់ ខ្ល ួន
កន ុ ង ន័ យ តនះ
សំ អាត

អន ក្តូវ អនុ វ តត តាម្ជុំហានន្តនការតរៀែចំ សំអាតបែលម្អនលំ អិ តតៅកន ុង ការបណនាំ

រួច ែញ្ច ូ ល និ នន ន័ យ សំ អាតនី ម្ួ យៗ

តៅកន ុ ង បែន ក អាែ់ ឡូ ត និ នន ន័ យ ន្តនតេហទ្ំ ព័ រ

កម្ព ុជា ស្អាត

(www.cambodiacleanup.com)។ ្ែសិ នតែើអនក បានែតងកើត្កុម្សំ អាត និ ងតរៀែចំ កម្ម វិធីសំអាតពី ម្ុនរួម្
ម្កតហើយ អន ក្ោន់ បតែញ្ច ូលនិ នន ន័យសំ អាតនីម្ួយៗបែលអន កបានតរៀែចំតនាះ តៅកន ុងបែនកអាែ់ ឡូតនិននន័យ
ន្តនតេហទ្ំព័រ កម្ព ុជាស្អាតជាការត្សច។ ជ័យលាភី នឹងទ្ទ្ួលបាន

នរងាវន់ Clean City Hero និង

វិញ្ញាែនែ្តែញ្ញាក់ ពីការចូលរួម្កន ុងកិ ចចការងារែរិស្អាន សងគម្ និងតសែាកិចច។
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