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កិច្ចអន្តរាគមន៍

ការយកទឹកញុ្រនំៅសាលារៀន ការលាងសម្អ្រត
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ពត៌មានទូទៅ	 ៤
សេចក្តីសង្ខេប	//	លក្ខខណ្ឌអបេបបរមា	ស្តីពីទឹកស្អេត	 ៦
និងអនាម័យតាមសលារៀន		
កតា្តេជោគជ័យ	//	ការគេប់គេងកម្មវិធីទឹកស្អេត		 ៨
និងអនាម័យនៅតាមសលារៀន		
គន្លឹះ	//	បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុម		 ៩

១.	បរិកា្ខេរដេលមានតម្លេទាប																							 ១០
 សាលាបឋមសិក្រសាភ្នតូំច  ១២
 សាលាបឋមសិក្រសាជ័រដំុ                ១៤
 សាលាបឋមសិក្រសាគាថវង្រស                           ១៦

២.	បរិកា្ខេរដេលមានតម្លេមធេយម	 ១៨
 សាលាបឋមសិក្រសាប្រមូល ២០
 បរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រ និងដុសសម្អ្រតធ្ម្រញជាក្រមុ ២២
 សាលាបឋមសិក្រសាត្រពំាងខ្វ្ររ     ២៤
 សាលាបឋមសិក្រសាក្រ្រងំម្តជ្រង ២៦
 សាលាបឋមសិក្រសាត្រើយោះ ២៨

៣.	បរិកា្ខេរដេលមានតម្លេខ្ពស់	 ៣០	
 សាលាបឋមសិក្រសាព្រ្រក្រា ៣២
 សាលាបឋមសិក្រសា អង្គៅពញ ៣៤
 សាលាបឋមសិក្រសា វត្តជកំពត ៣៦

កន្លេងទុកចេេសដុសធ្មេញ	 ៣៨

បេភពឯកសរបន្ថេម	 ៤០
ចំណាំ	 ៤២
ការបោះពុម្ព	 ៤៣

មតិក



៤

ពត៌មនទូទៅ

គោលករណ៍ណែនំាអនុវត្តលក្ខខណ្ឌ
អបែបបរមស្តពីីទឹកសា្អែតនិងអនាម័យ
តាមសាលារៀន

ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៦ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីា
នៅប្រទ្រសកម្ពជុាបានបោះពុម្ព ផ្រសព្វផ្រសាយ 
“គោលការណ៍ណ្រនំាអនុវត្តជ លក្ខខណ្ឌអប្របបរម ស្តជពីី 
ទឹកសា្អ្រត និងអនាម័យនៅតាមសាលារៀន”។
គោលការណ៍ណ្រនំាន្រះ  ត្រវូបានរៀបចំឡើងសម្រ្រប់
ធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងជាជំហានៗនូវហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធទឹកសា្អ្រត 
និងឥរិយាបថ  អនាម័យនៅតាមសាលារៀន ដើម្របីសម្រ្រច
គោលដៅថ្ន្រក់ជាតិដ្រលសាលារៀន ទំាងអស់មន
ទឹកសា្អ្រត និងបង្គន់ប្រើប្រ្រស់គ្រប់គ្រ្រន់ក្នងុឆ្ន្រ ំ២០២៥។

គោលការណ៍ណេនាំអនុវត្តលក្ខខណ្ឌអបេបបរមា	ស្តីពីទឹកស្អេត	
និងអនាម័យ	តាមសលារៀន	// 
សូមអានទំព័រទី ៦ និងទំព័រទី៧

បរិក្ខែរលាងសម្អែតដែជាកែមុ

សៀវភៅបរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រជាក្រមុន្រះ ជួយគំាទ្រ
ដល់ការអនុវត្តជគោលការណ៍ណ្រនំាអនុវត្តជលក្ខខណ្ឌ
អប្របបរម ស្តជពីីទឹកសា្អ្រត និងអនាម័យតាមសាលារៀន
ដោយសង្ខ្របអំពីបរិកា្ខ្ររដ្រលមនស្រ្រប់នៅក្នងុខ្រត្តជកំពត
ដើម្របីជាគំនិតដល់សាលារៀនផ្រស្រងៗទៀតទូទំាងប្រទ្រស
      កម្ពជុា។ បរិកា្ខ្ររទំាងអស់ត្រវូបានប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់លាង
សម្អ្រតដ្រ និងដុសសម្អ្រតធ្ម្រញជាក្រមុប្រាំថ្ង្រ ដើម្របី
សម្រ្រចបាន ផ្ក្រយពីរ និងផ្ក្រយបីនៅក្នងុលក្ខខណ្ឌន្រ
គោលការណ៍អប្របបរមទឹកសា្អ្រត និងអនាម័យតាម
សាលារៀន។ សកម្មាពអនាម័យជាក្រមុប្រាំថ្ង្រនៅ
តាមសាលារៀន គឺមនាពសាមញ្ញ និងចំណាយ
ថវិកាតិច ជាវិធីដើម្របីលើកកម្ពស់សុខាពនិងការអប់រំ
អនាម័យដល់កុមរ។ សាលារៀនផ្រស្រងៗគា្ន្រត្រវូការ

ដំណោះស្រ្រយផ្រស្រងៗគា្ន្រដោយផ្អ្រកៅលើចំនួន
សិស្រស ទឹកផ្គត់ផ្គង់ ទំហំន្របរិវ្រណសាលារៀន និង
ធនធានដ្រលមនស្រ្រប់។

បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុម	//
ដើម្របីឱ្រយបរិកា្ខ្ររអាចប្រើបានយូរ គួរយកចិត្តជទុកដាក់ 
លើចំណុចមួយចំនួនដ្រលរៀបរាប់នៅទំព័រទី៩

ករពងែកីកម្មភវិធីទឹកសា្អែត
និងអនាម័យនៅតាមសាលារៀន

ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៥ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីា(MoEYS) 
បានសម្រ្រចជ្រើសយក ខ្រត្តជកំពតជាខ្រត្តជមួយដំបូងគ្រ  
ដើម្របីសាកល្របងយុទ្ធសាស្តជ្រពង្រកីគម្រ្រង និងជាគំរូ 
នៅក្នងុប្រទ្រស។ នៅខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រ២ំ០១៧ តាមរយៈ
រចនាសម្ពន័្ធ របស់មន្ទរីអប់រំ យុវជន និងកីាខ្រត្តជ 
និងការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីាស្រកុ ខ្រត្តជកំពត
បានពង្រកីសកម្មាពអនាម័យ បានចំនួន ១៣៦សាលា
បឋមសិក្រសា ស្មើរនឹង ៤៤% ក្នងុរយៈព្រលតិចជាងពីរឆ្ន្រ។ំ 

ាប់ពីខ្រមីនា ដល់ខ្រមិថុនា ឆ្ន្រ២ំ០១៧ SEAMEO 
INNOTECH  និងអង្គការ GIZ ក្រ្រមកិច្ចសហការជាមួយ
មន្ទរីអប់រំ យុវជន និងកីាខ្រត្តជកំពត បានធ្វើការសិក្រសាមួយ
អំពីមូលហ្រតុ ដំណើរការ និងកតា្ត្រជោគជ័យដ្រលអាចឱ្រយ
ខ្រត្តជកំពតអាចពង្រកីគម្រ្រងបាន។

កតា្តេជោគជ័យទាំង៦	សមេេប់អនុវត្តកម្មវិធីទឹកស្អេត		
និងអនាម័យនៅតាមសលារៀន	//	
ចំណុចទាំង៦ន្រះបញ្ជ្រក់ពីកតា្ត្រជោគជ័យ ដើម្របីគ្រប់គ្រង 
កម្មវិធីទឹកសា្អ្រត និងអនាម័យនៅតាមសាលារៀនរបស់
ថ្ន្រក់ខ្រត្តជ និងថ្ន្រក់ស្រុកដើម្របីពង្រីកៅសាលារៀនជា
ច្រើនទៀត និងធានាឱ្រយមនគុណាពក្នុងការអនុវត្តជ
សកម្មាពអនាម័យ។ 
សូមអានទំព័រទី ៨



គម្រ្រងអនាម័យគំរូតាមសាលារៀន  ៥

ករចូលរួមរបស់សហគមន៍

សាលារៀនគឺជាទីកន្ល្រងដ្រលសិស្រសានុសិស្រសចំណាយ 
ព្រលវ្រលារបស់ពួកគ្រច្រើនជាងគ្រជារៀងរាល់ថ្ង្រ។ 
សិស្រសានុសិស្រសអាចក្រ្របយកចំណ្រះដឹង ស្វ្រងរកជំនាញ 
និងរៀនពីបំនិនជីវិតប្រាំថ្ង្រ។ សហគមន៍ អាណាព្រយាបាល 
លោកគ្រ ូអ្នកគ្រ ូមន្តជ្រ ីក្នងុតំបន់ និងថ្ន្រក់ដឹកនំាសាសនាអាច
ជួយគំាទ្រឱ្រយសាលារៀន ជាកន្ល្រងដ្រលមនបរិយាកាស 
សិក្រសាប្រកបដោយសុវត្ថាិព និងលើកកម្ពស់ទំាងសុខាព  
និងការអប់រំប្រកបដោយាពជោគជ័យក្នងុព្រលត្រមួយ។  
ការជួយគំាទ្រដល់សាលារៀន តាមរយៈការផ្តជល់ជា 
កម្ល្រងំពលកម្ម ថវិកា ឬវិាគទាននានា ដ្រលសបញ្ជ្រក់ថ
នាយក នាយិកាសាលា និងគណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា
រៀន ដើរតួយ៉ា្រងសំខន់ដើម្របីរៀបចំ និងកៀរគរការគំាទ្រ
ពីសហគមន៍។ 

 

 

លិខិតស្នើរសុំ	// 
នាយកសាលាបឋមសិក្រសា រស្មសីង្គ្រ្រះ  
បានសរស្ររលិខិតស្នើរសំុការគំាទ្រមួយ
ន្រះ។ លិខិតន្រះបានសរស្ររបញ្ជ្រក់អំពី
តម្រវូការ ដើម្របីប្រ្រកា្ល្រយសាលារៀនឱ្រយ
ៅជាកន្ល្រងដ្រលមនបរិយាកាស 
សិក្រសាប្រកបដោយផសុកាព។ 
ការមនផ្រនការច្របាស់លាស់ និងការ
មនតម្ល្រាពប្របន្រះធ្វើឱ្រយសហគមន៍
ជឿទុកចិត្តជ។

បញ្ជីឈ្មេះអ្នកជួយឧបត្ថម្ភ	// 
សាលាបឋមសិក្រសាអង្គៅពញ 
ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឈូក ខ្រត្តជកំពត។
នៅលើបរិកា្ខ្ររន្រះជាបញ្ជីឈ្ម្រះអ្នកជួយ
ឧបត្ថម្ភសាងសង់បរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រត
ដ្រ។ ការជួយឧបត្ថម្ភន្រះ មនតម្ល្រាព 
និងគណន្រយ្រយាព និងដើម្របីអនុវត្តជ
សកម្មាពប្រាំថ្ង្របានជោគជ័យ
យូរអង្វ្រងតាមរយៈការទំនាក់ទំនង
រវាងសាលារៀន និងសហគមន៍។

ហិបថវិកាទេទេង់សលារៀន //  
សាលាបឋមសិក្រសា ត្រពំាងខ្វ្ររ
ស្ថតិនៅក្នងុស្រកុ អង្គរជ័យ ខ្រត្តជកំពត
មនទំនាក់ទំនងជិតស្នតិជាមួយវត្តជក្នងុ
ការកៀរគរធនធាន។ ព្រះសង្រឃបានដាក់
ហិបក្នងុវត្តជ ដើម្របីអោយ ពុទ្ធបរិស័ទឬ
សហគមន៍ចូលរួមបរិា្ច្រក។ ទឹកដ្រល
ប្រើប្រ្រស់ក្នងុសាលារៀនគឺបូមមកពី
ស្រះវត្តជ។

 
សលារៀន

ឧទាហរណ៍



ទឹកស្អេតសមេេប់ទទួលទាន

សិសេសទាំងអស់មានទឹកស្អេតសមេេប់ទទួលទាននៅសលារៀន

      

សិស្រសទំាងអស់មនទឹកសា្អ្រតសម្រ្រប់ទទួល
ទានយ៉ា្រងតិច៥០០មីលីលីត្រក្នងុមួយវ្រន
សិក្រសាដោយយកមកពីផ្ទះឬប្រភពផ្រស្រង
ទៀត។

ទឹកសា្អ្រតសម្រ្រប់ទទួលទានបានផ្តជល់ដោយ
សាលារៀន បុ៉ន្តជ្រការផ្គត់ផ្គង់មិនទាន់មនាព
ទៀងទាត់ ហើយសិស្រសាំបាច់យកទឹកសា្អ្រតពី
ប្រភពផ្រស្រងៗទៀត ដូចជាយកពីផ្ទះឬពី
ប្រភពផ្រស្រងទៀត។

សាលារៀនផ្តជល់ទឹកសា្អ្រតសម្រ្រប់ទទួលទាន
ដល់សិស្រសទំាងអស់នៅគ្រប់វ្រនសិក្រសា។

បង្គន់អនាម័យ	និង	បង្គន់នោម

សិសេសអាចបេើបេេស់បង្គន់អនាម័យគេប់ពេលក្នុងវេនសិកេសា

      

សាលារៀនមនបង្គន់អនាម័យយ៉ា្រងតិចមួយ
សម្រ្រប់សិស្រសប្រសុ  និងមួយ
សម្រ្រប់សិស្រសស្រ។ី

សាលារៀនមនបង្គន់អនាម័យលើសពីមួយ
សម្រ្រប់សិស្រសប្រសុ និងលើសពីមួយ
សម្រ្រប់សិស្រសស្រី

សាលារៀនមនបង្គន់អនាម័យដ្រលមន
បំព្រញតាមស្តជង់ដារជាតិ គឺមនបង្គន់
អនាម័យ២ និងបង្គន់នោម៣ សម្រ្រប់
សិស្រសប្រសុ១០០នាក់ និងបង្គន់អនាម័យ៣
សម្រ្រប់សិស្រសស្រ១ី០០នាក់

សាលារៀនមនបង្គន់អនាម័យយ៉ា្រងតិចមួយ
ដ្រលកុមរពិការកាយសម្របទារអាចប្រើប្រ្រស់
បាន យ៉ា្រងហោចមនជម្រ្រល។

សាលារៀនមនទឹកសម្រ្រប់ធ្វើការលាង 
សម្អ្រត ដ្រលយកមកពីប្រភពទឹកដ្រលបាន
ក្រលម្អ។ ប្រភពទឹកសា្អ្រតមនដូចជា ទឹក
ទុយោ អណ្តងូលូ ទឹកភ្លៀង អណ្តងូស្នប់

សាលារៀនមនសំឡីអនាម័យសម្រ្រប់សិស្រស
ស្រ ីប្រើប្រ្រស់ព្រលត្រវូការបនា្ទ្រន់

បង្គន់អនាម័យសិស្រសស្រ ីមនធុងសំរាម 
សម្រ្រប់គ្រប់គ្រងអនាម័យព្រលមករដូវ។

 
សែចក្តសីង្ខែប// លក្ខខណ្ឌអបែបបរម
ស្តពីីទឹកសា្អែតនិងអនាម័យតាមសាលារៀន

៦  គមេេងអនាម័យគំរូតាមសលារៀន



បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេ

សិសេសគេប់គ្នេអាចបេើបេេស់បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេ	និងសប៊ូ

      

សាលារៀនមនបរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រនៅជិត
បង្គន់អនាម័យ ឬនៅជិតបន្ទប់រៀន។

សាលារៀនមនបរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រជាក្រមុ
យ៉ា្រងតិចមួយ

បរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រជាច្រើនទៀតអាចប្រើ
ប្រ្រស់សម្រ្រប់សកម្មាពលាងសម្អ្រតដ្រ
ប្រាំថ្ង្រ

សាលារៀនមនកាលវិាគសម្រ្រប់ការលាង
សម្អ្រតដ្រជាក្រមុប្រាំថ្ង្រ។

សិស្រសគ្រប់រូបចូលរួមនៅក្នងុសកម្មាព
លាងសម្អ្រតដ្រ ជាក្រមុជារៀងរាល់ថ្ង្រ

សិស្រសគ្រប់រូបចូលរួមដុសសម្អ្រតធ្ម្រញជារៀង
រាល់ថ្ង្រ

ទឹកប្រើប្រ្រស់ត្រវូយកពីប្រភពទឹកដ្រលបានក្រ
លម្អ។ ប្រភពទឹកសា្អ្រតមនដូចជា ទឹកទុយោ          
អណ្តងូលូ ទឹកភ្លៀង អណ្តងូស្នប់។

បរិស្ថេន	និងសុវត្ថិភាព

សិសេសទាំងអស់ចូលរួមសមា្អេតបរិវេណសលារៀន	បន្ទប់រៀន	បង្គន់អនាម័យ	បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេ
គ្មេនសំរាមក្នុងបរិវេណសលារៀន	និងបន្ទប់រៀន

      

សាលារៀនមនធុងសំរាមយ៉ា្រងតិចមួយ 
សម្រ្រប់ដាក់សំរាមក្នងុថ្ន្រក់រៀន និងបង្គន់។

សាលារៀនមនធុងសំរាមយ៉ា្រងតិច២ ប្រភ្រទ 
គឺធុងសំរាមសម្រ្រប់ដាក់សំណល់សរីរាង្គ  
និងធុងសំរាមសម្រ្រប់ដាក់សំណល់ផ្រស្រងៗ។

សាលារៀនមនធុងសំរាម ៣ប្រភ្រទ  
គឺធុងសំរាមសម្រ្រប់ដាក់សំណល់សរីរាង្គ 
ធុងសំរាមសម្រ្រប់ដាក់សំណល់ផ្រស្រងៗ  
និងធុងសំរាមសម្រ្រប់ដាក់សំណល់ក្រច្ន្រ

សាលារៀនមនរបងព័ន្ធជំុវិញ និងមន
របងការពារប្រសិនបើមនស្រះទឹក 
ឬអណ្តងូទឹកក្នងុបរិវ្រណសាលារៀន

សិស្រសានុសិស្រសទំាងអស់អនុញ្ញ្រតឱ្រយបរិភោគ
ត្រចំណីអាហារដ្រលមនសុវត្ថាិព 
និងសុខុមលាព។

គមេេងអនាម័យគំរូតាមសលារៀន  ៧



 កតា្តែជោគជ័យ// ករគែប់គែងកម្មភវិធីទឹកសា្អែតនិងអនាម័យនៅតាមសាលារៀន

ការដឹកនាំ៖	ការបេ្តជា្ញេចិត្តខ្ពស់របស់ថ្នេក់ដឹកនាំ	
អាចដឹកនាំដំណើរការពងេីកគមេេង	//
 �  កំណត់អ្នកដ្រលអាចជួយជម្រញុក្នងុការ

ពង្រកីគម្រ្រង (ឧទាហរណ៍ គណៈកម្ម-
ការសុខាពសិក្រសាថ្ន្រក់ខ្រត្តជ អនុប្រធាន

    មន្ទរីអប់រំ យុវជន និងកីាខ្រត្តជ)

ការដាក់បញ្ចូលកម្មវិធី	ទឹកស្អេត	និងអនាម័យ
នៅតាមសលារៀន	ទៅក្នុងដំណើរការ
ដេលមានសេេប	់//
�   ប្រជំុ ថ្ន្រក់ខ្រត្តជ ថ្ន្រក់ស្រកុ 

និងសាលាកម្រង 
�  ចុះពិនិត្រយតាមដាន -ល-។

ការកំណត់គោលដៅពងេីកកម្មវិធី	//
� មនគោលដៅលម្អតិនិងជាក់លាក់ 
    ដើម្របីវាស់ាពរីកចម្រើន 

ការកសងសមត្ថភាពរបស់ការិយាល័យ	
អប់រំ	យុវជននិងកីឡា	និងបេានកមេង	//
�  តាមរយៈទស្រសនៈកិច្ចសិក្រសា
�  តាមរយៈការផ្តជល់យោបល់ព្រលប្រជំុ

ជាប្រាំ

ការតស៊ូមតិ	និងការគំទេយា៉េងរឹងមាំដល់
សលារៀន	//
�  ផ្តជល់យោបល់ ឬ ច្រករំល្រកចំណ្រះ 

ដឹង បទពិសោធន៍ព្រលប្រជំុ 
�  បង្ហ្រញវីដ្រអូ សៀវភៅណ្រនំា
    សាលារៀន និងសហគមន៍         
    ក្នងុកំឡុងព្រលប្រជំុ
�  ផ្ត្រតលើការសាងសង់បរិកា្ខ្ររលាង 

សម្អ្រតដ្រជាក្រមុ

ការគំទេ	និងការសហការជាមួយអ្នកាក់ព័ន្ធ
ថ្នេក់សលារៀន	//
�  សមជិកក្នងុសហគមន៍អាចជួយឧបត្ថម្ភ 

កម្មវិធីទឹកសា្អ្រត និងអនាម័យនៅតាម
    សាលារៀនឱ្រយកាន់ត្រមនាពប្រសើរ
    ឡើងតាមវិធីផ្រស្រងៗគា្ន្រ។

១

៤ ៦៥

២ ៣

៨  គមេេងអនាម័យគំរូតាមសលារៀន



ទសេសនៈវិស័យរបស់កុមារ	// 
សិស្រសានុសិស្រសជាអ្នកប្រើប្រ្រស់បរិកា្ខ្ររ
លាងសម្អ្រតដ្រ។ ពួកគ្រត្រវូត្រចូលចិត្តជ
បរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រ!  បរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រត
ដ្រគួរត្រមនខ្ន្រតសមល្មមដើម្របីឱ្រយសិស្រស
ងយស្រលួប្រើប្រ្រស់ លាងសម្អ្រតបរិកា្ខ្ររ  
និងអាចបំព្រញទឹកក្នងុធុងដោយដ្របាន។ 
ការលាបពណ៌លើបរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រ
អាចធ្វើឱ្រយសិស្រសចង់ប្រើនិងមនដំណើរការ
យូរអង្វ្រង។ អ្វដី្រលសំខន់បំផុតសម្រ្រប់
កុមរ គឺពួកគ្រអាចរៀនពីគា្ន្រៅវិញៅមក 
នៅព្រលដ្រលពួកគ្រឈរលាងសម្អ្រតដ្រ
ទល់មុខគា្ន្រជាក្រមុ។ 

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍	// 
ដើម្របីឱ្រយបរិកា្ខ្ររមននិរន្តជរាព និងាព
ប្រសើរទ្របើង ការចូលរួមរបស់សហគមន៍
ពិតជាសំខន់ណាស់ក្នងុការជួយសាងសង់ 
ថ្ររក្រសានិងជួសជុលរាល់ហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធ 
រូបវ័ន្តជ ក៏ដូចជាបរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រជាក្រមុ
នៅក្នងុសាលារៀនទោះជាប្រកបាក់តិចតួច
ក៏ដោយ។  សាលារៀនត្រវូទាក់ទងជាមួយ
អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នងុសហគមន៍ពីដំបូង ដើម្របី
ពិាក្រសាលើប្រភ្រទបរិកា្ខ្ររដ្រលសមស្របនឹង
បរិវ្រណសាលារៀន និងបញ្ជ្រក់ពីតួនាទី 
និងការទទួលខុសត្រវូ។

ការបំពេញទឹកជាបេាំ // 
សាលារៀនជាច្រើនមិនទាន់មនប្រព័ន្ធទឹក  
ទុយោ ដ្រលអាចប្រើប្រ្រស់គ្រប់គ្រ្រន់ទ្រ ។ 
សម្រ្រប់សាលារៀនទំាងនោះ ធុងស្តជកុទឹកគឺ
ជាដំណោះស្រ្រយដ៏ល្អមួយ។ បើទោះបីជា
សាលារៀនមនប្រព័ន្ធទឹកទុយោប្រើប្រ្រស់ក៏
ដោយ គួរត្រមនធុងទឹកដ្រលអាចបំព្រញទឹក
ដោយដ្របានដើម្របីធានា ថបរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រត
ដ្រទំាងនោះអាចមនទឹកប្រើប្រ្រស់បាន។ 

កន្លេងបង្ហូរទឹក // 
បរិមណទឹកតិច ក៏អាចធ្វើឱ្រយទឹកហូរច្រញពី 
ទុយោទឹកបានលឿនដ្ររ ។ 
ត្រវូប្រ្រកដថមនទរ ឬចង្អរូបង្ហរូទឹកត្រមឹត្រវូ! 
ករណីមិនប្រើទរបង្ហរូទឹក អ្នកអាចធ្វើសួនផ្ក្រពី
ក្រ្រម។ប្រសិនបើប្រើទរ ឬបង្អរូបង្ហរូទឹក គួរត្រ
យកគ្រសួតូចៗដាក់នៅជំុវិញទុយោបង្ហរូទឹក។  

៨០សង់ទីម៉្រត្រ

ទីតាំង // 
បរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រគួរត្រមនទីតំាង
ស្ថតិនៅជិតបន្ទប់រៀន និងមិនរំខនដល់
សកម្មាពផ្រស្រងៗឡើយ។  ធ្វើប្របន្រះវានឹង
ជួយសន្រសំព្រលវ្រលា ហើយសាលារៀនអាច
រៀបចំវ្រណសម្រ្រប់សកម្មាពក្រមុប្រាំថ្ង្រ
យ៉ា្រងងយស្រលួ។ 

ចំនួនបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេ/ចំនួនរន្ធបង្ហរូទឹក //
កុមរកាន់ត្រច្រើនអាចប្រើបរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រត
ដ្រជាក្រមុក្នងុព្រលត្រមួយ គឺកាន់ត្រប្រសើរ 
ព្រ្រះអាចសន្រសំព្រលវ្រលា។ សាលារៀនត្រវូ
ខិតខំសាងសង់បរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រឱ្រយបាន 
គ្រប់គ្រ្រន់ យ៉ា្រងហោចណាស់បាន ៥០%ន្រ 
ចំនួនសិស្រសសរុប។ មនបរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រត
ដ្រជាក្រមុកាន់ត្រច្រើន កាន់ត្រល្អ។ 

កម្ពស់ //	
បរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រ គួរត្រមនកម្ពស់
សមស្របនឹងកម្ពស់សិស្រស! ទុយោទឹក 
ឬដបទឹកគួរមនកម្ពស់ប្រហ្រល 
៨០សង់ទីម៉្រត្រ និងប្រសិនបើអ្នកមន 
គម្រ្រងដាក់ទរបង្ហូរទឹកទរនោះគួរមន
កម្ពស់ ៥០សង់ទីម៉្រត្រ។ 

ទំហំរន្ធបង្ហូរទឹក //	
ប្រើទុយោដ្រលមនរន្ធោះ (ដ្រក ឬជ័រ) 
ជំនួសក្របាលរូ៉បី៊ន្រ រន្ធដ្រលោះ គួរត្រនៅ
ផ្ន្រកខងក្រ្រមន្រទុយោ (មិនម្រននៅ
ចំហៀងទ្រ)និងរន្ធមនរង្វង់ទំហំ១.៥មីលី
ម៉្រត្រនិង ចនោ្ល្រះពីរន្ធមួយៅរន្ធមួយប្រវ្រង 
៣០សង់ទីម៉្រត្រ។

   ១.៥មីលីម៉្រត្រ

 គន្លះឹ// បរិក្ខែរលាងសម្អែតដែជាកែមុ

៥០សង់ទីម៉្រត្រ
៣០សង់ទីម៉្រត្រ

គមេេងអនាម័យគំរូតាមសលារៀន  ៩



ដើម្របីឱ្រយសាលារៀន មនបរិយាកាសសិក្រសាប្រកបដោយផសុកាព 
ត្រវូាប់ផ្តជើមពីជំហានដំបូងដោយមិនាំបាច់ចំណាយថវិកាច្រើននោះទ្រ។ 

១
បរិក្ខែរដែលមនតម្លែទាប

១០  គម្រ្រងអនាម័យគំរូតាមសាលារៀន



គម្រ្រងអនាម័យគំរូតាមសាលារៀន  ១១

ករចាប់ផ្តើម

ដើម្របីចំណាយថវិកាតិច សាលារៀនអាចប្រើធនធាន
ដ្រលមនស្រ្រប់ និងសង់បរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រដ្រលអាច
ឱ្រយសិស្រសជាច្រើននាក់ ប្រើជាក្រមុក្នងុព្រលត្រមួយ។ សាលា
រៀនអាចប្រើដបបា្ល្រស្ទកិដ្រលជាវិធីសាមញ្ញ។ បរិកា្ខ្ររមន
លក្ខណៈសាមញ្ញ បុ៉ន្តជ្រត្រវូមនការរចនាប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធាព ដ្រលផ្អ្រកតាមតម្រវូការរបស់សិស្រសនិងអាច
ដោះស្រ្រយបញ្ហ្រការអនុវត្តជអនាម័យដើម្របីផ្តជល់គុណ
ប្រយោជន៍ដ៏ធំធ្រងដល់សុខាពសិស្រសនៅក្នងុសាលារៀន។

ខងក្រ្រមគឺជាឧទាហរណ៍ ដ្រលបង្ហ្រញពីបរិកា្ខ្ររដ្រល
សាលារៀនបានចំណាយថវិកាតិច ដោយគ្រ្រន់ត្រប្រើ
ធនធានដ្រលមនស្រ្រប់ និងងយស្រលួថ្រទំា ហើយ
អាចឱ្រយសិស្រសអនុវត្តជលាងសម្អ្រតដ្រនិងដុសសម្អ្រតធ្ម្រញ
ជារៀងរាល់ថ្ង្រ។



១២

 សាលាបឋមសិកែសាភ្នតូំច// សែកុដងទង់ខែត្តកំពត

បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេនៅក្នុងសលារៀនដាច់សេយាល
មួយនេះមានទីតាងំស្ថតិនៅមុខបន្ទប់រៀនកេេមដំបូលសយ៉ំាេប។	
វាធ្វើឡើងពីទុយោ	២កំណាត់ដេលមានរន្ធោះ	បង្គេលឈើ	
និងធុងទឹកមួយសមេេប់បំពេញទឹកដោយដេ។	ទឹកដេលបេើ
ហើយ	ហូរសេេចលើផ្កេ។

អំណោយផលសមេេប់សលារៀន
�	ធនធាននៅមនកមិត
�	ការជួយគំាទពីសហគមន៍នៅមនកមិត

សមា្ភេរៈដេលបេើបេេស់
�	ទុយោ (PVC) និងគ្រឿងបនា្ល្រស់
�	បង្គ្រលឈើ និងបង្គ្រលសីុម៉ង
�	ធុងទឹកជ័រ

លក្ខណៈពិសេសនេការរចនា
�	ទុយោដ្រលមនរន្ធោះ
�	ចនោ្ល្រះពីរន្ធមួយៅរន្ធមួយ៖ ៣០សង់ទីម៉្រត្រ
�	កម្ពស់៖ ៦០សង់ទីម៉្រត្រសម្រ្រប់សិស្រសមត្តជ្រយ្រយ 
    ៨០សង់ទីម៉្រត្រសម្រ្រប់សិស្រសបឋមសិក្រសា
�	អាចប្រើបានទំាងសងខង ការបេើបេេស់	និងការថេទាំ

�	លាងសម្អ្រតធុងទឹក
�	ថ្ររក្រសា និងប្តជរូទុយោ (PVC)
�	ថ្ររក្រសាមូ៉ទ័របូមទឹក
�	សម្អ្រតរងផ្ក្រ



  ១៣

 

ការដំឡើង ងាយសេួល 
    

រយៈព្រលន្រការប្រើប្រ្រស់សម្ភ្ររៈ ល្មម   

ការបំព្រញទឹកដោយដ្រ បាទ/ាស 

ប្រសិទ្ធាិពន្រតម្ល្រ ខ្ពស 
 

ពត៌មានអំពីសលារៀន	និងបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុម

ចំនួនបរិកា្ខ្ររ ២

ប្រភពទឹក                                            ទឹកសេះ+	មូ៉ទ័របូម                                                     

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររ
លាងសម្អ្រតដ្រទំាងអស់

៦២០០០រៀល/
១៥.៥០ដុលា្លេរ

ការចំណាយថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម -

ការចំណាយបន្ថ្រមលើធុងទឹក
(សម្ភ្ររៈ និងកម្ល្រងំពលកម្ម)

-

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយរន្ធ ៣១០០រៀល/០.៧៨ដុលា្លេរ

ពត៌មានអំពីបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុមមួយខេសេ

ចំនួនរន្ធក្នងុមួយខ្រស្រ ១០

ចំនួនសិស្រសប្រើប្រ្រស់ក្នងុមួយខ្រស្រ ២០

ការចំណាយលើថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយខ្រស្រ ៣១០០០	រៀល/៧.៧៥ដុលា្លេរ

ការចំណាយលើថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម
ក្នងុមួយខ្រស្រ

-

 ៨០សង់ទីម៉្រត្រ

  ៤ម៉្រត្រ

សលារៀនមានសិសេសសរុបចំនួន	
១៤៧នាក់។	

ពួកគេអាចបេើបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេ
បាន	៤ជុំ។



១៤  

 សាលាបឋមសិកែសាជ័រដំុ// សែកុឈូកខែត្តកំពត

បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេមានទីតាំងស្ថិតនៅមុខថ្នេក់
រៀន។	វាធ្វើពីទុយោ	(PVC)	របារដេកដើមេបីទប់ទុយោ	
និងទមេធ្វើពីសុីម៉ង់ដើមេបីទេធុងទឹក។	សិសេសអាច
បំពេញទឹកក្នុងធុងដោយដេ។	ទឹកដេលបេើរួច	
ហូរសេេចលើផ្កេ។

អំណោយផលសមេេប់សលារៀន
�	ធនធាននៅមនកម្រតិ

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍
�	អង្គការជួយជាសម្ភ្ររៈ

សមា្ភេរៈដេលបេើបេេស់
�	ទុយោ (PVC) និងគ្រឿងបនា្ល្រស់
�	របារដ្រកទល់ជញ្ជ្រងំ
�	សីុម៉ង់ និងឥដ្ឋ
�	ធុងទឹកដ្រលមនគម្រប

លក្ខណៈពិសេសនេការរចនា
�	ទុយោ (PVC) ដ្រលមនរន្ធោះ 
�	ទល់ជញ្ជ្រងំ
�		ចនោ្ល្រះពីរន្ធមួយៅរន្ធមួយ៖ ៣០ 

សង់ទីម៉្រត្រ
�	កម្ពស់៖  ៦០សង់ទីម៉្រត្រ

ការបេើបេេស់	និងការថេទាំ
�	លាងសម្អ្រតធុងទឹក
�	ថ្ររក្រសា និងប្តជរូទុយោ (PVC)
�	សម្អ្រតរងផ្ក្រ



  ១៥

 

៦០សង់ទីម៉្រត្រ

៣.៥ម៉្រត្រ

ការដំឡើង ធម្មតា 

រយៈព្រលន្រការប្រើប្រ្រស់សម្ភ្ររៈ យូរ 

ការបំព្រញទឹកដោយដ្រ បាទ/ាស 

ប្រសិទ្ធាិពន្រតម្ល្រ ខ្ពស ់  

ពត៌មានអំពីសលារៀន	និងបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុម

ចំនួនបរិកា្ខ្ររ ៣

ប្រភពទឹក                                    ទុយោទឹក	+	ធុងទឹក

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររ
លាងសម្អ្រតដ្រទំាងអស់

២០៤០០០រៀល/
៥១.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រ
ទំាងអស់

៧០០០០រៀល/១៧.៥០ដុលា្លេរ

ការចំណាយបន្ថ្រមលើធុងទឹក
(សម្ភ្ររៈ និងកម្ល្រងំពលកម្ម)

-

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយរន្ធ ៩,១៣៣រៀល/២.៣០ដុលា្លេរ

ពត៌មានអំពីបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុមមួយខេសេ

ចំនួនរន្ធក្នុងមួយខ្រស្រ ១០

ចំនួនសិស្រសប្រើប្រ្រស់ក្នុងមួយខ្រស្រ ១០

ការចំណាយលើថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នុងមួយខ្រស្រ ៦៨,០០០រៀល/១៧.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយលើថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម
ក្នងុមួយខ្រស្រ

២៣,៣៣៣	រៀល/
៥.៨៣	ដុលា្លេរ

សលារៀនមានសិសេសសរុបចំនួន	
១២៨នាក់។

ពួកគេអាចបេើបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេ
ជាកេុមបាន	៥ជុំ។



			១៦  

 សាលាបឋមសិកែសាគាថាវងែស// សែកុបនា្ទែយមសខែត្តកំពត

បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេមានទីតាំងស្ថិតនៅមុខអគរសិកេសា	
និងនៅជិតទីលានបាល់ទាត់់។	វាមានទុយោោះ	(PVC)	
និងទរបង្ហូរទឹក	(PVC)	ពេយួរជាប់នឹងទមេ	និងបង្គេលដេក។		
ទឹកដេលបេើរួច	ហូរចូលទៅវាលសេេ។

អំណោយផលសមេេប់សលារៀន
�	ទីធា្ល្រគ្រប់គ្រ្រន់

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍
�	ការកៀរគរថវិកា
�	កម្ល្រងំពលកម្ម

សមា្ភេរៈដេលបេើបេេស់
�	ទុយោ (PVC) និងគ្រឿងបនា្ល្រស់
�	បង្គ្រលដ្រក និងដ្រកទ្រ
�	ទុយោ (PVC) ធំត្រវូបានប្រើជាទរបង្ហរូទឹក

លក្ខណៈពិសេសនេការរចនា
�	ទុយោដ្រលមនរន្ធោះ 
�	អាចប្រើបានទំាងសងខង
�	ចនោ្ល្រះពីរន្ធមួយៅរន្ធមួយ៖ ៤៥          សង់ទីម៉្រត្រ
�	កម្ពស់៖៩០សង់ទីម៉្រត្រ
�	ប្រវ្រង៖ ៨ម៉្រត្រ ការបេើបេេស់	និងការថេទាំ

�	លាងសម្អ្រតទរបង្ហរូទឹក
�	ថ្ររក្រសា និងប្តជរូទុយោ (PVC)
�	ថ្រទំាឱ្រយការផ្គត់ផ្គង់ទឹក មនដំណើរការល្អ



  ១៧

 

    ៨ម៉្រត្រ

៩០សង់ទីម៉្រត្រ

ការដំឡើង ធម្មតា 
  

រយៈព្រលន្រការប្រើប្រ្រស់សម្ភ្ររៈ យូរ		

ការបំព្រញទឹកដោយដ្រ ទេ		

ប្រសិទ្ធាិពន្រតម្ល្រ សមរមេយ		
  

ពត៌មានអំពីសលារៀន	និងបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុម

ចំនួនបរិកា្ខ្ររ ១

ប្រភពទឹក                                           		ទឹកសេះ+	មូ៉ទ័របូម

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររ
លាងសម្អ្រតដ្រទំាងអស់

៣១០,០០០រៀល/
៧៧.៥០ដុលា្លេរ

ការចំណាយថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម ១០០,០០០រៀល/២៥.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយបន្ថ្រមលើធុងទឹក
(សម្ភ្ររៈ និងកម្ល្រងំពលកម្ម)

-

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយរន្ធ ១១,៣៩០រៀល/២.៨៥ដុលា្លេរ

ពត៌មានអំពីបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុមមួយខេសេ

ចំនួនរន្ធក្នងុមួយខ្រស្រ ១៨

ចំនួនសិស្រសប្រើប្រ្រស់ក្នងុមួយខ្រស្រ ៣៦

ការចំណាយលើថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយខ្រស្រ      ៣១០,០០០រៀល/៧៧.៥០ដុលា្លេរ

ការចំណាយលើថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម
ក្នងុមួយខ្រស្រ

១០០,០០០	រៀល/
																																						២៥.០០	ដុលា្លេរ

សលារៀនមានសិសេសសរុបចំនួន	
៤២៤នាក់។	

ពួកគេអាចបេើបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជា
កេុមបាន	១២ជុំ។



២
បរិក្ខែរដែលមនតម្លែមធែយម

ដោយមនការបដិាគពីសហគមន៍ សាលារៀនអាចសង់បរិកា្ខ្ររ
លាងសម្អ្រតដ្រដ្រលជាប់បានយូរ និងមនប្រសិទ្ធាព ដោយ
ប្រើប្រ្រស់សម្ភ្ររៈដ្រលអាចរកបាននៅទីផ្រសារក្នងុតំបន់។ 

១៨  គម្រ្រងអនាម័យគំរូតាមសាលារៀន



គម្រ្រងអនាម័យគំរូតាមសាលារៀន  ១៩

ករចាប់ផ្តើម

បរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រមនដំណើរការល្អ គឺជាបរិកា្ខ្ររ
ដ្រលអាចប្រើបាន គ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់សិស្រសលាងសម្អ្រត
ដ្រជាក្រមុក្នងុព្រលត្រមួយ ងយស្រលួថ្រទំា ជាប់បានយូរ 
និងសាលាមនលទ្ធាពសាងសង់។ ដើម្របីឱ្រយបរិកា្ខ្ររលាង
សម្អ្រតដ្រជាក្រមុប្រើបានយូរ សាលាត្រវូប្រើសម្ភ្ររៈដ្រល
អាចរកបាននៅទីផ្រសារក្នងុតំបន់ដើម្របីងយស្រលួជួសជុល
នៅព្រលខូច។ សាលារៀនអាចាប់ផ្តជើមដោយមិនបាច់
ចំណាយថវិកាច្រើន ដោយអាចប្រើថវិកាសាលារៀន និង
ថវិកាបដិាគពីសហគមន៍។

ឧទាហរណ៍ខងក្រ្រមបង្ហ្រញពី   បរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រ
ដ្រលមនតម្ល្រមធ្រយម ។ សិស្រសអាចលាងសម្អ្រតដ្រ និង
ដុសសម្អ្រតធ្ម្រញរបស់ពួកគ្រក្នងុព្រលត្រមួយ និងអាច
 ប្រើបរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រ និងដុសសម្អ្រតធ្ម្រញជារៀង
រាល់ថ្ង្របានយ៉ា្រងហោចណាស់២ ៅ៥ឆ្ន្រ។ំ



២០  

 

បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេមានទីតាំងស្ថិតនៅមុខថ្នេក់រៀន។	
វាមានលូស្តុកទឹកស្អេត	ភា្ជេប់សងខាងទុយោដេលមានរន្ធោះ
(PVC)។	សលារៀនអាចបេើម៉ូទ័របូម	ឬបំពេញទឹកដោយដេ
ទៅក្នុងលូស្តុកទឹកស្អេតនេះ	ហើយទឹកដេលបេើរួចហូរ
សេេចលើផ្កេ។

សាលាបឋមសិកែសាបែមូល// សែកុឈូកខែត្តកំពត

អំណោយផលសមេេប់សលារៀន
�	ធនធាននៅមនកម្រតិ
�	ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកមិនទៀងទាត់

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍
�	ការកៀរគរថវិកា
�	កម្ល្រងំពលកម្ម

សមា្ភេរៈដេលបេើបេេស់
�	ទុយោ (PVC) និងគ្រឿងបនា្ល្រស់
�	សីុម៉ង់
�	ឥដ្ឋ

លក្ខណៈពិសេសនេការរចនា
�	ទុយោដ្រលមនរន្ធោះ  
�	លូសីុម៉ង់មនគម្រប
�		ចនោ្ល្រះពីរន្ធមួយៅរន្ធមួយ៖ ២០ 

សង់ទីម៉្រត្រ
�		ការបំព្រញទឹកមនការបត់ប្រន៖ 

បំព្រញទឹកដោយដ្រ និងតាមទុយោ
�	ប្រវ្រង៖  ៤ម៉្រត្រ

ការបេើបេេស់	និងការថេទាំ
�	លាងសម្អ្រតធុងទឹក
�	ថ្ររក្រសា និងប្តជរូទុយោ (PVC)
�	ថ្រទំាឱ្រយការផ្គត់ផ្គង់ទឹក មនដំណើរការល្អ
�	សម្អ្រតរងផ្ក្រ



  ២១

 

 ៦០សង់ទីម៉្រត្រ

 ៤ម៉្រត្រ

ការដំឡើង ខ្ពស់		

រយៈព្រលន្រការប្រើប្រ្រស់សម្ភ្ររៈ យូរ		

ការបំព្រញទឹកដោយដ្រ បាទ/ាស		

ប្រសិទ្ធាិពន្រតម្ល្រ ខ្ពស់		

ពត៌មានអំពីសលារៀន	និងបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុម

ចំនួនបរិកា្ខ្ររ ៥

ប្រភពទឹក                                                មូ៉ទ័របូម	+	បំពេញទឹកដោយដេ

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រ
ទំាងអស់

៨០០,០០០រៀល/
២០០.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម
៤០០,០០០រៀល/
១០០.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយបន្ថ្រមលើការាក់ប្រតុង
(សម្ភ្ររៈ និងកម្ល្រងំពលកម្ម)

-

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយរន្ធ
២០,០០០រៀល/
៥.០០ដុលា្លេរ

ពត៌មានអំពីបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុមមួយខេសេ

ចំនួនរន្ធក្នុងមួយខ្រស្រ ១២

ចំនួនសិស្រសប្រើប្រ្រស់ក្នុងមួយខ្រស្រ ១២

ការចំណាយលើថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នុងមួយខ្រស្រ
១៦០,០០០រៀល/
៤០.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយលើថ្ល្រកម្ល្រំងពលកម្ម
ក្នុងមួយខ្រស្រ

៨០,០០០រៀល/
២០.០០ដុលា្លេរ

សលារៀនមានសិសេសសរុបចំនួន	២៦៦	
នាក់	ក្នុងមួយវេនសិកេសា។	

ក្នុងមួយវេនសិកេសា	ពួកគេអាចបេើបរិកា្ខេរ
លាងសមា្អេតដេជាកេុមបាន	៥ជុំ។



២២ 

 

បរិក្ខែរលាងសម្អែតដែនិងដុសសម្អែតធ្មភែញ

បរិកា្ខេរនេះតេូវបានឱេយឈ្មេះថ	WASHaLOT	ដេលបានរចនាឡើងដោយអង្គការ	GIZ 

និងផលិតដោយសលាបច្ចេកទេសដុន	បូស្កូ(Don Bosco)។	បរិកា្ខេរនេះធ្វើដោយ
ដេកសង្ក័សីដេលធន់។

មានធុងទឹកមួយសមេេប់ផ្ទុកទឹកក្នុងករណីសលារៀនមិនមានបេព័ន្ធទុយោទឹក	
ឬមានហើយតេមិនដំណើរការ។	បរិកា្ខេរលាងដេមួយខេសេនេះ	មានរន្ធោះចំនួន១១	
សមេេប់ឱេយសិសេស	២២នាក់បេើក្នុងពេលតេមួយ	បេសិនបើសិសេសឈរទាំងសងខាង។

WASHaLOT	គួរតេដំឡើងនៅមុខថ្នេក់រៀន។	វាមានកេបាលរ៉ូប៊ីនេ	នៅជិតធុងទឹកសមេេប់
បើកបិទទឹកលាងសមា្អេតដេជាកេុម	និងមា្នេក់ឯង។

អំណោយផលសមេេប់សលារៀន
�	ធនធាននៅមនកម្រតិ
�	ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកមិនស្រលួ

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍
�	ការដំឡើង និងលាបពណ៍

សមា្ភេរៈដេលបេើបេេស់
�	ទុយោដ្រកសង្កសី័
�	ធុងជ័រ

លក្ខណៈពិសេសនេការរចនា
�	ទុយោដ្រកសង្កសី័ ដ្រលមនោះរន្ធតូចៗ  
�	អាចប្រើបានទំាងសងខង
�	ចនោ្ល្រះពីរន្ធមួយៅរន្ធមួយ៖ ៣០សង់ទីម៉្រត្រ
�	កម្ពស់៖ ៩០សង់ទីម៉្រត្រ
�	ប្រវ្រង៖ ៣.៧ម៉្រត្រ

ការបេើបេេស់	និងការថេទាំ
�	លាងសម្អ្រតធុងជ័រ
�	ថ្ររក្រសាទុយោដ្រកសង្កសី័
�	ថ្រទំាឱ្រយការផ្គត់ផ្គង់ទឹក មនដំណើរការល្អ



  ២៣

 

 ៣.៧ម៉្រត្រ

៩០សង់ទីម៉្រត្រ

ការដំឡើង ធម្មតា		 		

រយៈព្រលន្រការប្រើប្រ្រស់សម្ភ្ររៈ យូរ	 

ការបំព្រញទឹកដោយដ្រ បាទ/ាស	 

ប្រសិទ្ធាិពន្រតម្ល្រ ខ្ពស	 

ពត៌មានអំពីសលារៀន	និងបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុម

ចំនួនបរិកា្ខ្ររ ផ្អេកលើសលារៀន

ប្រភពទឹក																																																																	ទឹកទុយោ+	ធុងេ

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រ
ទំាងអស់

២៧២,០០០រៀល/
៦៨.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម ផ្អេកលើសលារៀន

ការចំណាយបន្ថ្រមលើធុងទឹក
(សម្ភ្ររៈ និងកម្ល្រងំពលកម្ម)

-

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយរន្ធ
១២,៣៦៤រៀល/
៣.១០ដុលា្លេរ

ពត៌មានអំពីបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុមមួយខេសេ

ចំនួនរន្ធក្នងុមួយខ្រស្រ ១១

ចំនួនសិស្រសប្រើប្រ្រស់ក្នងុមួយខ្រស្រ ២២

ការចំណាយលើថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយខ្រស្រ
២៧២,០០០រៀល/
៦៨.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយលើថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម
ក្នងុមួយខ្រស្រ

ផ្អេកលើសលារៀន



២៤  

 សាលាបឋមសិកែសាតែពំាងខ្វែរ// សែកុអង្គរជ័យខែត្តកំពត

បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេមានទីតាំងស្ថិតនៅមុខបង្គន់អនាម័យ	
ដូច្នេះកុមារអាចលាងសមា្អេតដេរបស់ពួកគេកេេយពេលចេញ
ពីបង្គន់។	សលារៀនបេើម៉ូទ័របូមទឹកពីវត្ត។	កន្លេងបង្ហូរទឹក	
ធ្វើពីទុយោ(PVC)	និងបេតុង។	ទឹកដេលបេើរួច	
ហូរទៅកេេយបង្គន់។

អំណោយផលសមេេប់សលារៀន
�	ទីធា្ល្រគ្រប់គ្រ្រន់
�	ថវិកាគ្រប់គ្រ្រន់

សមា្ភេរៈដេលបេើបេេស់
�	ទុយោ (PVC) និងគ្រឿងបនា្ល្រស់
�	សីុម៉ង់ និងឥដ្ឋ
�	ទុយោ (PVC) ធំត្រវូបានប្រើជាទម្របង្ហរូទឹក

លក្ខណៈពិសេសនេការរចនា
�	ទុយោដ្រលមនរន្ធោះ   
�	អាចប្រើបានទំាងសងខង
�	ចនោ្ល្រះពីរន្ធមួយៅរន្ធមួយ៖ ២០សង់ទីម៉្រត្រ
�	កម្ពស់៖ ៨០សង់ទីម៉្រត្រ
�	ប្រវ្រង៖ ៤ម៉្រត្រ

ការបេើបេេស់	និងការថេទាំ
�	លាងសម្អ្រតកន្ល្រងបង្ហរូទឹក
�	ថ្ររក្រសា និងប្តជរូទុយោ (PVC)
�	ថ្រទំាឱ្រយការផ្គត់ផ្គង់ទឹក មនដំណើរការល្អ



  ២៥

 

៨០សង់ទីម៉្រត្រ

  ៤ម៉្រត្រ

ការដំឡើង ពិបាក		 		

រយៈព្រលន្រការប្រើប្រ្រស់សម្ភ្ររៈ យូរ		

ការបំព្រញទឹកដោយដ្រ បាទ/ាស		

ប្រសិទ្ធាិពន្រតម្ល្រ សមរមេយ		 		

ពត៌មានអំពីសលារៀន	និងបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុម

ចំនួនបរិកា្ខ្ររ ៤

ប្រភពទឹក																																																			ទឹកសេះ+	ម៉ូទ័របូមទឹកេ

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រ
ទំាងអស់

១,៥២៧,០០០រៀល/
៣៨១.៧៥ដុលា្លេរ

ការចំណាយថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម
៧០០,០០០រៀល/
១៧៥.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយបន្ថ្រមលើដំបូល និងាក់
ប្រតុង(សម្ភ្ររៈ និងកម្ល្រងំពលកម្ម)

៣,២០០,០០០រៀល/
៨០០.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយរន្ធ ១៦,៣៧៥រៀល/៤.១០ដុលា្លេរ

ពត៌មានអំពីបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុមមួយខេសេ

ចំនួនរន្ធក្នងុមួយខ្រស្រ ១៧

ចំនួនសិស្រសប្រើប្រ្រស់ក្នងុមួយខ្រស្រ ៣៤

ការចំណាយលើថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយខ្រស្រ
៣៨១,៧៥០រៀល/
៩៤.៤៤ដុលា្លេរ

ការចំណាយលើថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម
ក្នងុមួយខ្រស្រ

១៧៥,០០០រៀល/
៤៣.៧៥ដុលា្លេរ

សមា្ភេរៈដេលបេើបេេស់
�	ទុយោ (PVC) និងគ្រឿងបនា្ល្រស់
�	សីុម៉ង់ និងឥដ្ឋ
�	ទុយោ (PVC) ធំត្រវូបានប្រើជាទម្របង្ហរូទឹក

ការបេើបេេស់	និងការថេទាំ
�	លាងសម្អ្រតកន្ល្រងបង្ហរូទឹក
�	ថ្ររក្រសា និងប្តជរូទុយោ (PVC)
�	ថ្រទំាឱ្រយការផ្គត់ផ្គង់ទឹក មនដំណើរការល្អ

សលារៀនមានសិសេសសរុប	
៩៨នាក់។

	ពួកគេអាចបេើបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេ
ជាកេុមបាន	១ជុំ។



២៦  

 សាលាបឋមសិកែសាកែែងំម្តែង// សែកុឈូកខែត្តកំពត

បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេមានទីតាំងស្ថិតនៅមុខបង្គន់អនាម័យ	
និងនៅចនោ្លេះអគរសិកេសា	ដូច្នេះសិសេសអាចលាងសមា្អេតដេរបស់
ពួកគេបនា្ទេប់ពីបេើបេេស់បង្គន់។វាធ្វើពីទុយោដេលមានរន្ធោះ	
(PVC)	ភា្ជេប់ទៅនឹងអាងស្តុកទឹក	និងទរបង្អូរទឹក	(PVC	)។		
ទឹកដេលបេើរួច	ហូរទៅលើបេតុង។

អំណោយផលសមេេប់សលារៀន
�	ទីធា្ល្រគ្រប់គ្រ្រន់
�	ថវិកាគ្រប់គ្រ្រន់
�	ធុងទឹកមនស្រ្រប់

លក្ខណៈពិសេសនេការរចនា
�	ទុយោដ្រលមនរន្ធោះ   
�	អាចប្រើបានទំាងសងខង
�	ចនោ្ល្រះពីរន្ធមួយៅរន្ធមួយ៖ ៣០សង់ទីម៉្រត្រ
�	កម្ពស់៖ ៨៤សង់ទីម៉្រត្រ
�	ប្រវ្រង៖ ៦ម៉្រត្រ

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍
�	ការកៀរគរថវិកា
�	កម្ល្រងំពលកម្ម

សមា្ភេរៈដេលបេើបេេស់
�	ទុយោ (PVC) និងគ្រឿងបនា្ល្រស់
�	សីុម៉ង់ និងឥដ្ឋ
�	ទុយោ (PVC) ធំត្រវូបានប្រើជាទម្របង្ហរូទឹក

ការបេើបេេស់	និងការថេទាំ
�	លាងសម្អ្រតទរបង្ហរូទឹក
�	ថ្ររក្រសា និងប្តជរូទុយោ (PVC)
�	ថ្រទំាឱ្រយការផ្គត់ផ្គង់ទឹក មនដំណើរការល្អ



  ២៧

 

៨៤សង់ទីម៉្រត្រ

 ៦ម៉្រត្រ

ការដំឡើង ធម្មតា		 		

រយៈព្រលន្រការប្រើប្រ្រស់សម្ភ្ររៈ យូរ		

ការបំព្រញទឹកដោយដ្រ ទេ		 		

ប្រសិទ្ធាិពន្រតម្ល្រ សមរមេយ		 		

ពត៌មានអំពីសលារៀន	និងបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុម

ចំនួនបរិកា្ខ្ររ ១

ប្រភពទឹក																																																						ទឹកសេះ+	ម៉ូទ័របូមេ

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រ
ទំាងអស់

៤៤០,០០០រៀល/
១១០.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម
១៦០,០០០រៀល/
៤០.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយបន្ថ្រមលើដំបូល និងាក់
ប្រតុង(សម្ភ្ររៈ និងកម្ល្រងំពលកម្ម)

៣,២០០,០០០រៀល/
៨០០.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយរន្ធ
៣០,០០០រៀល/
៧.៥០ដុលា្លេរ

ពត៌មានអំពីបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុមមួយខេសេ

ចំនួនរន្ធក្នងុមួយខ្រស្រ ២០

ចំនួនសិស្រសប្រើប្រ្រស់ក្នងុមួយខ្រស្រ ៤០

ការចំណាយលើថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយខ្រស្រ
៤៤០,០០០រៀល/
១១០.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយលើថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម
ក្នងុមួយខ្រស្រ

១៦០,០០០រៀល/
៤០.០០ដុលា្លេរ

សលារៀនមានសិសេសសរុប	
២៣៦នាក់។	

ពួកគេអាចបេើបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេ
ជាកេុមបាន	៦ជុំ។



២៨  

 សាលាបឋមសិកែសាតែើយោះ// កែងុកំពតខែត្តកំពត

បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេមានទីតាំេងស្ថិតនៅមុខអគរសិកេសា	
និងនៅជិតអាងស្តុកទឹក។	វាធ្វើពីទុយោ(PVC)	អបដោយដេក	
និងទរបង្ហូរទឹកធ្វើពីបេតុង	និងការ៉ូ។	ទឹកដេលបេើរួចបង្ហូរចូលសួនផ្កេ។

អំណោយផលសមេេប់សលារៀន
�	ទីធា្ល្រគ្រប់គ្រ្រន់
�	ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកគ្រប់គ្រ្រន់

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍
�	ការកៀរគរថវិកា
�	កម្ល្រងំពលកម្ម

សមា្ភេរៈដេលបេើបេេស់
�	ទុយោ (PVC) និងគ្រឿងបនា្ល្រស់
�	សីុម៉ង់ និងឥដ្ឋ
�	ការូ៉
�	ដ្រក

លក្ខណៈពិសេសនេការរចនា
�	ទុយោ(PVC)ចងា្ជ្រប់ជាមួយរបារដ្រក  
�	អាចលាងសម្អ្រតបានទំាងសងខង
�	ចនោ្ល្រះពីរន្ធមួយៅរន្ធមួយ៖ ២០សង់ទីម៉្រត្រ
�	កម្ពស់៖ ១១០សង់ទីម៉្រត្រ
�	ប្រវ្រង៖  ៦.៧ម៉្រត្រ

ការបេើបេេស់	និងការថេទាំ
�	លាងសម្អ្រតទរបង្ហរូទឹក
�	ថ្ររក្រសា និងប្តជរូទុយោ (PVC)
�	ថ្រទំាឱ្រយការផ្គត់ផ្គង់ទឹក មនដំណើរការល្អ



  ២៩

 

៦.៧ម៉្រត្រ

១១០សង់ទីម៉្រត្រ

ការដំឡើង ពិបាក		 		

រយៈព្រលន្រការប្រើប្រ្រស់សម្ភ្ររៈ ល្មម		 		

ការបំព្រញទឹកដោយដ្រ ទេ		 		

ប្រសិទ្ធាិពន្រតម្ល្រ ទាប		 		

ពត៌មានអំពីសលារៀន	និងបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុម

ចំនួនបរិកា្ខ្ររ ៤

ប្រភពទឹក    																																																		បេព័ន្ធទឹកទុយោ

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រ
ទំាងអស់

២,៣៦០,០០០រៀល/
៥៩០.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម
៦០០,០០០រៀល/
១៥០.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយបន្ថ្រមលើដំបូល និងាក់
ប្រតុង(សម្ភ្ររៈ និងកម្ល្រងំពលកម្ម)

-

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយរន្ធ
២៧,៤០៧រៀល/
៦.៨៥ដុលា្លេរ

ពត៌មានអំពីបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុមមួយខេសេ

ចំនួនរន្ធក្នងុមួយខ្រស្រ ២៧

ចំនួនសិស្រសប្រើប្រ្រស់ក្នងុមួយខ្រស្រ ៥៤

ការចំណាយលើថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយខ្រស្រ
៥៩០០០០រៀល/
១៤៧.៥០ដុលា្លេរ

ការចំណាយលើថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម
ក្នងុមួយខ្រស្រ

១៥០,០០០រៀល/
៣៧.៥០ដុលា្លេរ

សលារៀនមានសិសេសសរុប
៤៦៩នាក់។

ពួកគេអាចបេើបរិកា្ខេរលាងសមា្អេត
ដេជាកេុមបាន	៣ជុំ។



៣
បរិក្ខែរដែលមនតម្លែខ្ពស់

ប្រសិនបើមនជំនួយ   ឬបដិាគគ្រប់គ្រ្រន់
សាលាអាចរចនាបរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រជាក្រមុ  
ឱ្រយបានសា្អ្រត និងមនាពយូរអង្វ្រង។ 

៣០  គម្រ្រងអនាម័យគំរូតាមសាលារៀន



គម្រ្រងអនាម័យគំរូតាមសាលារៀន  ៣១

ករចាប់ផ្តើម

សាលារៀនទំាងអស់មិនគ្រ្រន់ត្រចង់មនបរិកា្ខ្ររលាង
សម្អ្រតដ្រដ្រលមនដំណើរការល្អនោះទ្រ បុ៉ន្តជ្រក៍ចង់ឱ្រយ
បរិកា្ខ្ររទំាងអស់នោះមនសោភណ័ាពដ្ររ។ ការរចនា
បន្ថ្រមលើបរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រជាក្រមុដ្រលមនស្រ្រប់ 
កាន់ត្រមើលៅគួរឱ្រយចង់ប្រើ និងបរិវ្រណសាលារៀន
ទំាងមូលមនាពទាក់ទាញ។ លោកគ្រ ូអ្នកគ្រូ 
សិស្រសានុសិស្រសចូលចិត្តជប្រើបរិកា្ខ្ររដ្រលមនលាបពណ៌ 
បិតការូ៉សា្អ្រត មនដំបូលសម្រ្រប់ការពារកម្ត្រថ្ង្រ ឬភ្លៀង 
មនប្រព័ន្ធបង្ហរូទឹកត្រមឹត្រវូ ដ្រលជួយកាត់បន្ថយបញ្ហ្រ
ផ្រស្រងៗ និងការរចនាបន្ថ្រមតាមធនធានដ្រលសាលារៀន
មន។

នៅក្នងុជំពូកន្រះ អ្នកនឹងឃើញប្រភ្រទបរិកា្ខ្ររដ្រលមន
តម្ល្រខ្ពស់។ បរិកា្ខ្ររទំាងន្រះ អាចសាងសង់បានលុះត្រ្រត្រ
សហគមន៍មនការគំាទ្រខ្ល្រងំ និងមនលទ្ធាពខ្ពស់។



៣២  

 សាលាបឋមសិកែសាពែែកែឡា// សែកុបនា្ទែយមសខែត្តកំពត

បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេមានទីតាំេងស្ថិតនៅជាប់				
ជញ្ជំាងអគរសិកេសា។	វាធ្វើពីទុយោ	(PVC)	
ទរបង្ហូរទឹកធ្វើពីបេតុង	និងបេើបេព័ន្ធទឹកទុយោ។	
ទឹកដេលបេើរួច	ហូរចេញតាមចង្អូរបង្ហូរទឹក។	
សលារៀនបានសរសេរសរអប់រំពីអនាម័យ	
នៅលើជញ្ជំាងអគរសិកេសាផងដេរ។

អំណោយផលសមេេប់សលារៀន
�	ទីធា្ល្រនៅមនកម្រតិ
�	ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកគ្រប់គ្រ្រន់

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍
�	ការកៀរគរថវិកា
�	កម្ល្រងំពលកម្ម

សមា្ភេរៈដេលបេើបេេស់
�	ទុយោ (PVC) និងគ្រឿងបនា្ល្រស់
�	សីុម៉ង់ និងឥដ្ឋ

លក្ខណៈពិសេសនេការរចនា
�	ទុយោ(PVC) ជាមួយក្របាលរូ៉បី៊ន្រ
�	ចនោ្ល្រះពីរន្ធមួយៅរន្ធមួយ៖ ៥០សង់ទីម៉្រត្រ
�	កម្ពស់៖ ១០០សង់ទីម៉្រត្រ
�	ប្រវ្រង៖ ៥.៤ម៉្រត្រ ការបេើបេេស់	និងការថេទាំ

�	លាងសម្អ្រតទរបង្ហរូទឹក
�	ថ្ររក្រសា និងប្តជរូទុយោ (PVC)
�	ថ្រទំាឱ្រយការផ្គត់ផ្គង់ទឹក មនដំណើរការល្អ



  ៣៣

 

១០០សង់ទីម៉្រត្រ

៥.៤ម៉្រត្រ

សាលាបឋមសិកែសាពែែកែឡា// សែកុបនា្ទែយមសខែត្តកំពត

ការដំឡើង ធម្មតា		 		

រយៈព្រលន្រការប្រើប្រ្រស់សម្ភ្ររៈ ល្មម		 		

ការបំព្រញទឹកដោយដ្រ ទេ		 		

ប្រសិទ្ធាិពន្រតម្ល្រ ទាប		 		

ពត៌មានអំពីសលារៀន	និងបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុម

ចំនួនបរិកា្ខ្ររ ២

ប្រភពទឹក																																																				ទឹកអណ្តូង+	ម៉ូទ័របូម

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រ
ទំាងអស់

១,០០០,០០០រៀល/
២៥០.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម
៤០០,០០០រៀល/
១០០.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយបន្ថ្រមលើធុងទឹក 
(សម្ភ្ររៈ និងកម្ល្រងំពលកម្ម)

-

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយរន្ធ
៧០,០០០រៀល/
១៧.៥០ដុលា្លេរ

ពត៌មានអំពីបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុមមួយខេសេ

ចំនួនរន្ធក្នងុមួយខ្រស្រ ១០

ចំនួនសិស្រសប្រើប្រ្រស់ក្នងុមួយខ្រស្រ ១០

ការចំណាយលើថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយខ្រស្រ
៥០០,០០០រៀល/
១២៥.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយលើថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម
ក្នងុមួយខ្រស្រ

២០០,០០០រៀល/
៥០.០០ដុលា្លេរ

សលារៀនមានសិសេសសរុប	
៣៧២នាក់	

ចេកជាពីរវេនសិកេសា។សិសេសអាចបេើ
បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុមបាន

១៩ជុំ។



៣៤  

 សាលាបឋមសិកែសាអង្គៅពញា// សែកុឈូកខែត្តកំពត

បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេមានទីតាំេងស្ថិតនៅមុខបង្គន់
អនាម័យ	និងចនោ្លេះអគរសិកេសា។	សលារៀនបូមទឹក
ពីសេះវត្ត	បំពេញចូលអាងស្តុកទឹកសមេេប់បេើបេេស់។	
ទឹកដេលបេើរួចបង្ហូរចូលវាលសេេ។	នៅលើបរិកា្ខេរ	សលា
រៀនបានសរសេរឈ្មេះអ្នកដេលបានឧបត្ថម្ភសងសង់
បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេ។

អំណោយផលសមេេប់សលារៀន
�	ទីធា្ល្រគ្រប់គ្រ្រន់
�	ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកគ្រប់គ្រ្រន់
�	ធនធានគ្រប់គ្រ្រន់

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍
�	ការកៀរគរថវិកា
�	កម្ល្រងំពលកម្ម

សមា្ភេរៈដេលបេើបេេស់
�	ទុយោ (PVC) និងគ្រឿងបនា្ល្រស់
�	សីុម៉ង់ និងឥដ្ឋ
�	ការូ៉

លក្ខណៈពិសេសនេការរចនា
�	ទុយោ(PVC)ចងា្ជ្រប់ជាមួយសីុម៉ង់
�	ចនោ្ល្រះពីរន្ធមួយៅរន្ធមួយ៖ ៣០សង់ទីម៉្រត្រ
�	កម្ពស់៖ ៨០សង់ទីម៉្រត្រ
�	ប្រវ្រង៖ ៦ម៉្រត្រ

ការបេើបេេស់	និងការថេទាំ
�	លាងសម្អ្រតកន្ល្រងបង្ហរូទឹក
�	ថ្ររក្រសា និងប្តជរូទុយោ (PVC)
�	ថ្រទំាឱ្រយការផ្គត់ផ្គង់ទឹក មនដំណើរការល្អ



  ៣៥

 

៦ម៉្រត្រ

៨០សង់ទីម៉្រត្រ

ការដំឡើង ពិបាក		 		

រយៈព្រលន្រការប្រើប្រ្រស់សម្ភ្ររៈ យូរ		

ការបំព្រញទឹកដោយដ្រ ទេ		 		

ប្រសិទ្ធាិពន្រតម្ល្រ សមរមេយ		 		

ពត៌មានអំពីសលារៀន	និងបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុម

ចំនួនបរិកា្ខ្ររ ១

ប្រភពទឹក																																																						ទឹកសេះ	+	ម៉ូទ័របូម

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រ
ទំាងអស់

១,៤២០,០០០រៀល/
៣៥៥.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម
២០០,០០០រៀល/
៥០.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយបន្ថ្រមលើដំបូល 
(សម្ភ្ររៈ និងកម្ល្រងំពលកម្ម)

-

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយរន្ធ
៧៣,៦៣៦រៀល/
១៨.៤១ដុលា្លេរ

ពត៌មានអំពីបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុមមួយខេសេ

ចំនួនរន្ធក្នងុមួយខ្រស្រ ២២

ចំនួនសិស្រសប្រើប្រ្រស់ក្នងុមួយខ្រស្រ ២២

ការចំណាយលើថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយខ្រស្រ
១,៤២០,០០០រៀល/
៣៥៥.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយលើថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម
ក្នងុមួយខ្រស្រ

២០០,០០០រៀល/
៥០.០០ដុលា្លេរ

សលារៀនមានសិសេសសរុប	
២០៤នាក់	ក្នុងមួយវេនសិកេសា	។

ពួកគេអាចបេើបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេ
ជាកេុមបាន	៩ជុំ។



៣៦  

 

បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេមានទីតាំងស្ថិតនៅជិតអគរសិកេសា។	វាធ្វើពី
ទុយោ(PVC)	សុីម៉ង់	គមេបសង្ក័សី	និងបេតុង	និងបេើទឹកទុយោ។	
ទឹកដេលបេើរួចបង្ហូរចូលសួនផ្កេ។	នៅលើរូបនេះ	បានសរសេររាយ
ឈ្មេះអ្នកជួយឧបត្ថម្ភលើបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេដល់សលារៀន។

សាលាបឋមសិកែសាវត្តកំពត// កែងុកំពតខែត្តកំពត

អំណោយផលសមេេប់សលារៀន
�	ទីធា្ល្រគ្រប់គ្រ្រន់
�	ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកគ្រប់គ្រ្រន់
�	ធនធានគ្រប់គ្រ្រន់

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍
�	ការកៀរគរថវិកា

សមា្ភេរៈដេលបេើបេេស់
�	ទុយោ (PVC) និងគ្រឿងបនា្ល្រស
�	សីុម៉ង់ និងឥដ្ឋ
�	ដ្រកស័ង្កសី

លក្ខណៈពិសេសនេការរចនា
�	គម្របគ្របបិទព្រលយប់ និងព្រលវិស្រសមកាល
�	ា្ជ្រប់កន្ល្រងព្រយួរសាបូ៊
�	ចនោ្ល្រះពីរន្ធមួយៅរន្ធមួយ៖ ២០សង់ទីម៉្រត្រ

ការបេើបេេស់	និងការថេទាំ
�	លាងសម្អ្រតទរបង្ហរូទឹក
�	ថ្ររក្រសា និងប្តជរូទុយោ (PVC)
�	ថ្រទំាឱ្រយការផ្គត់ផ្គង់ទឹក មនដំណើរការល្អ



  ៣៧

 

៩ម៉្រត្រ

៨០សង់ទីម៉្រត្រ

ការដំឡើង ពិបាក		 		

រយៈព្រលន្រការប្រើប្រ្រស់សម្ភ្ររៈ យូរ		

ការបំព្រញទឹកដោយដ្រ ទេ		 		

ប្រសិទ្ធាិពន្រតម្ល្រ ទាប		 		

ពត៌មានអំពីសលារៀន	និងបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុម

ចំនួនបរិកា្ខ្ររ ១

ប្រភពទឹក                                                        បេព័ន្ធទឹកទុយោ

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រ
ទំាងអស់

២,៦០៣,៦០០រៀល/
៦៥០.៩០ដុលា្លេរ

ការចំណាយថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម
៧០០,០០០រៀល/
១៧៥.០០ដុលា្លេរ

ការចំណាយបន្ថ្រមលើដំបូល 
(សម្ភ្ររៈ និងកម្ល្រងំពលកម្ម)

-

ការចំណាយថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយរន្ធ
៥០,០៥៤រៀល/
១២.៥១ដុលា្លេរ

ពត៌មានអំពីបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុមមួយខេសេ

ចំនួនរន្ធក្នងុមួយខ្រស្រ ៦៦

ចំនួនសិស្រសប្រើប្រ្រស់ក្នងុមួយខ្រស្រ ៦៦

ការចំណាយលើថ្ល្របរិកា្ខ្ររក្នងុមួយខ្រស្រ
២,៦០៣,៦០០រៀល/
៦៥០.៩០ដុលា្លេរ

ការចំណាយលើថ្ល្រកម្ល្រងំពលកម្ម
ក្នងុមួយខ្រស្រ

៧០០,០០០រៀល/
១៧៥.០០ដុលា្លេរ

សលារៀនមានសិសេសសរុប	
៥២៩នាក់។	

ពួកគេអាចបេើបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេ
ជាកេុមបាន	៨ជុំ។



Toothbrush Holders

សិសេសតេូវមានចេេស	និងថ្នេំដុសធ្មេញមា្នេក់មួយដើមេបី
បេើនៅសលារៀន។

ចេេសដុសធ្មេញតេូវមានគមេបដើមេបីការារពីធូលីដី។	
គមេបតេូវមានរន្ធោះតូចៗ	ដើមេបីឱេយខេយល់ចេញចូល	
និងការារការដុះផេសិត។

សិសេសមិនតេូវយកចេេសពីសលារៀនទៅផ្ទះទេ។	ពួក
គេតេូវមានចេេសមួយទៀតសមេេប់បេើនៅផ្ទះ។	

តេូវសរសេរឈ្មេះ	ឬលេខសមា្គេល់លើចេេស	
និងថ្នេំដុសធ្មេញ	រួចបិទស្កុតពីលើដើមេបីកុំឱេយងាយរលុប។	
ចនោ្លេះចេេសដុសធ្មេញនីមួយៗ	តេូវដាក់ឱេយឆ្ងេយពីគ្នេ	
ដើមេបីកុំឱេយចេឡំគ្នេ។

 កន្លែងទុកចែែសដុសធ្មភែញ

៣៨  គម្រ្រងអនាម័យគំរូតាមសាលារៀន



គម្រ្រងអនាម័យគំរូតាមសាលារៀន  ៣៩

 

កន្លេងដាក់ចេេសដុសធ្មេញតេូវដាក់ឱេយងាយសេួល
ក្នុងការសមា្អេត។	វាគួរតេដាក់នៅជាប់ជញ្ជេំង	ឬកន្លេងណា
ដេលសិសេសងាយសេួលយក។

គួរមានចនោ្លេះគេប់គេេន់ពីចេេសមួយទៅចេេសមួយ	
ដើមេបីជៀសវាងកុំឱេយឆ្លងមេរោគ។	កន្លេងដាក់ចេេសតេូវ
រចនាឡើងដេលអាចឱេយកេបាលចេេសប៉ះនឹងខេយល់និងងាយ
ស្ងួតបនា្ទេប់ពីបេើ។

ដូចដេលឃើញជាឧទាហរណ៍នៅលើទំព័រទាំងពីរនេះ	
អ្នកអាចធ្វើកន្លេងដាក់ចេេសដុសធ្មេញពីសមា្ភេរៈផេសេងៗ
គ្នេ	និងងាយៗ	ដោយបេើវត្ថុដេលមានសេេប់	ដូចជា	

ឬសេសី	ស្នេរ	ស្កុត	ឈើ	ដេកគោល	
ឬកេណាត់ក៍អាចធ្វើវាបានដេរ។	

កន្លែងទុកចែែសដុសធ្មភែញ



៤០  គម្រ្រងអនាម័យគំរូតាមសាលារៀន

បែភពឯកសារបន្ថែម

គោលការណ៍ណេនាំអនុវត្តលក្ខខណ្ឌអបេបបរមាស្តីពី	ទឹកស្អេត	និងអនាម័យ	តាមសលារៀន
ឯកសារន្រះ ណ្រនំាពីជំហាន និងសកម្មាពសាមញ្ញ ទាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់កម្មវិធី
ទឹកសា្អ្រត និងអនាម័យ ដ្រលត្រវូអនុវត្តជផ្ទ្រល់ដោយសាលារៀន ដើម្របីកាត់បន្ថយជំងឺឆ្លង 
ពិស្រសជំងឺរាគរូស ជំងឺផ្លវូដង្ហើម និងកាត់បន្ថយបញ្ហ្រកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ។

គមេេងអនាម័យគំរូតាមសលារៀន	–	សៀវភៅណេនាំសមេេប់សលារៀន	និងសហគមន៍
សៀវភៅ” ណ្រនំាសម្រ្រប់សាលារៀន និងសហគមន៍” បានរៀបរៀងឡើងដោយ           
នាយកដា្ឋ្រនសុខាពសិក្រសាន្រក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីា នាយកដា្ឋ្រនការពារសុខាព
ន្រក្រសួងសុខភិបាល នាយកដា្ឋ្រនថ្រទំាសុខាពជនបទន្រក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ 
និងសហការជាមួយអង្គការ GIZ។ ឯកសារន្រះ ជាឧបករណ៍ជំនួយសា្ម្ររតីដ៏មនសារៈ
សំខន់ ចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ដ្រលមនបំណងអនុវត្តជគម្រ្រងអនាម័យគំរូតាម
សាលារៀននៅក្នងុសាលារៀនរបស់ខ្លនួ។ 

WASHaLOT – បរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុមសមេេប់សលារៀន	
ទម្ល្រប់ដ្រលសាមញ្ញ ន្រអនាម័យលាងសម្អ្រតដ្រនឹងសាបូ៊ និងដុសសម្អ្រតធ្ម្រញ 
បានរួមចំណ្រកយ៉ា្រងសំខន់ដល់សុខាព និងសុខុមលាពរបស់កុមរ ហើយគួរត្រ
ជាផ្ន្រកមួយន្រការអប់រំរបស់ពួកគ្រ។ ខណៈព្រលដ្រលគំនិតន្រការបង្រៀន អំពី
ការលាងសម្អ្រតដ្រ និងដុសសម្អ្រតធ្ម្រញនៅក្នងុសាលារៀនមនរយៈព្រលជាច្រើន
ទសវត្រសមកហើយ ត្រការអនុវត្តជជាក់ស្តជ្រងន្រសកម្មាពទំាងន្រះត្រវូបានរារំាងដោយសារ
កុមរចំណាយព្រលឈរតម្រង់ជួររង់ាំយូរ។

អ្នកអានជាទីម្រត្រី 

សូមស្វ្រងរកឯកសារបន្ថ្រម ស្តជពីីការអនុវត្តជកម្មវិធីទឹកសា្អ្រត 
និងអនាម័យនៅតាមសាលារៀននៅក្នងុវ្របសាយ 
www.fitforschool.international។ ឬអ្នកអាចទាក់ទងផ្ទ្រល់ៅ 
អង្គការ GIZ គម្រ្រងអនាម័យគំរូតាមសាលារៀន ដ្រល
មនការិយាល័យនៅរាជធានីភ្នពំ្រញ។
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សៀវភៅណេនាំ	ស្តីពីការដំឡើងបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេ
សៀវភៅន្រះ ណ្រនំាពីការដំឡើង ការប្រើប្រ្រស់ និងការថ្រទំាបរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រ
សម្រ្រប់សាលារៀន និងសហគមន៍។ វាត្រវូបានផលិតឡើងដោយមនកិច្ចសហការរវាង
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីា អង្គការGIZ និងអង្គការUNICEFនៅប្រទ្រសកម្ពជុា។

គមេេងអនាម័យគំរូតាមសលារៀន	–	សៀវភៅណេនាំ	ស្តីពីការបេើបេេស់	
និងការថេទាំសមេេប់កម្មវិធី	ទឹកស្អេត	និងអនាម័យ	តាមសលារៀន
សៀវភៅន្រះ ណ្រនាំសាលារៀនពីការសម្អ្រត និងថ្រទាំហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធនិងសម្ភ្រររូបវ័ន្តជ  ទឹកសា្អ្រត 
និងអនាម័យដើម្របីឱ្រយប្រ្រកដថមនការប្រើប្រ្រស់ និងដំណើរការជារៀងរហូត។

គមេេងអនាម័យគំរូតាមសលារៀន	–	សៀវភៅណេនាំ	ស្តីពីការថេទាំបង្គន់អនាម័យ
សមេេប់សលារៀន	និងសហគមន៍
សៀវភៅណ្រនាំ ជាឧបករណ៍មួយដើម្របីផ្តជល់ការណ្រនាំ និងបំផុសគំនិតដល់សាលារៀនក្នុងការ
ក្រលម្អបង្គន់អនាម័យ ដោយផ្ត្រតលើប្រធានបទងយៗ លើការសម្អ្រតបង្គន់និងចំណុចដ្រលមន
លក្ខណៈស្មុគសា្ម្រញ ដូចជា ការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រទឹកសំណល់ជាដើម។

ការពងេីកបរិកា្ខេរលាងសមា្អេតដេជាកេុមតាមសលារៀន
ការសង្ខ្របពីបរិកា្ខ្ររលាងសម្អ្រតដ្រជាក្រមុនៅជំុវិញពិភពលោក (UNICEF-BMZ-GIZ) រួមមន 
ឧទាហរណ៍មកពី ប្រទ្រសមួយចំនួនដូចជា៖ ប្រទ្រស អាហ្វហា្គ្រនីសា្ថ្រន កម្ពជុា ហ្វជីី ឥណា្ឌ្រ 
ឥណ្ឌនូ្រសីុ គីរីបាទី ាវ លីបារៀ ម៉្រលី ណាយជើរៀ ហ្វលីីពីន តាន់សានា និងសាមបៀ។ 
បរិកា្ខ្ររទំាងន្រះសង់ទ្របើងខុសគា្ន្រៅតាមកាលៈទ្រសៈ តម្រវូការ និងធនធានរបស់
សាលារៀន និងសហគមន៍នៅក្នងុប្រទ្រសនីមួយៗ។
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