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បញ្ជអីរសរកាត់ 
 

CwD កុមារពិការ 
CIP  ផែនការវនិិយោគឃុុំ សង្កា ត់ 

DOE  ការោិល័យអប់រ ុំ យុវជន និងកីឡាក្កុង ស្សុក ខណ្ឌ  
DP ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ 

DTMT  ក្កុមបុំប៉ន និងពិនិតយតាមដានក្កុង ស្សុក ខណ្ឌ  
EMIS  ក្បព័នធព័ត៌មានក្គប់ក្គងអប់រ ុំ  
ESP  ផែនការយុទ្ធសាស្តសរវស័ិយអប់រ ុំ 
LA  អាជ្ញា ធរមូលដាា ន 

MHM  ការក្គប់ក្គងអនាម័យខលួនក្ាណ្យពលមានរៃូវ 
M&E  ការពិនិតយតាមដាន និងវាយតដមល 
MoEYS  ក្កសួងអប់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 
MoH  ក្កសួងសុខាភិាល 
MoRD ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ 

  NGO  អងគការមិនផមនរដាា ភិាល 

NSDP  ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជ្ញតិ 
O&M  ការយក្បើក្ាស់ និងការផែទុំ 
POE  មនទីរអប់រ ុំ យុវជន និងកីឡារាជធានី យខតរ 
RGC  រាជរដាា ភិាលកមពុជ្ញ 

RWSSH  ការែគត់ែគង់ទឹ្កយៅជនបទ្ អនាម័យបរសិាា ន និងអនាម័យខលួនក្ាណ្ 
SIP  ផែនការផកលមអសាលាយរៀន 

 SDG  យោលយៅអភិវឌ្ឍន៍យដាយចីរភាព 

SDP  ផែនការអភិវឌ្ឍន៍សាលាយរៀន 
SHD  នាយកដាា នសុខភាពសិកា 

SSC គណ្ៈកមមការក្ទ្ក្ទ្ង់សាលាយរៀន 

ToR  លក្ខខណ្ឌការងារ ឬតួនាទី និងភារក្ិច្ច 
UNICEF អងគការមូលនិធិសហប្រជាជាតិសប្រារ់ក្ុរារ 

 WASH  ទឹ្កសាអ ត និងអនាម័យ  
WFP អងគការកមមវធីិយសបៀងអាហារពិភពយលាក 
WHO អងគការសុខភាពពិភពយលាក 
WinS  ទឹ្កសាអ ត និងអនាម័យ តាមសាលាយរៀន 
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គសចរតីណលែងអំណរគណុ 
 

សូមយោរពផែលងអុំណ្រគុណ្ចុំយពា៏ ថាន ក់ៃឹកនាុំក្កសួងអប់រ ុំ យុវជន និងកីឡា ក្គប់
លុំដាប់ថាន ក់ ផៃលានោុំក្ទ្រាល់កិចចៃុំយណ្ើ រការអភិវឌ្ឍ និងែរល់យោបល់យលើឯកសារ 
“យោលការណ៍្ផណ្នាុំអនុវតរលកខខណ្ឌ  អបបបរមា សរពីីទឹ្កសាអ ត និងអនាម័យតាមសាលា
យរៀន” យន៏ រហូតានសយក្មចជ្ញែលូវការ។ 

សូមផែលងអុំណ្រគុណ្ោ៉ងក្ជ្ញលយក្ៅចុំយពា៏ អងគការមូលនិធិសហក្បជ្ញជ្ញតិ
សក្មាប់កុមារ (UNICEF) ផៃលានជួយោុំក្ទ្ទុំងបយចចកយទ្ស និងែវកិាកនុងៃុំយណ្ើ រការ
អភិវឌ្ឍយោលការណ៍្ផណ្នាុំយន៏។ ជ្ញមួយោន យន៏ កាសូមផែលងអុំណ្រគុណ្ចុំយពា៏ក្កសួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ក្កសួងសុខាភិាល អងគការ GIZ អងគការសុខភាពពិភពយលាក (WHO) 
អងគការកមមវធីិយសបៀងអាហារពិភពយលាក (WFP) និងអងគការមិនផមនរដាា ភិាលមួយចុំនួន 
យទ្ៀត ផៃលានចូលរមួែរល់យោបល់ កនុងកិចចៃុំយណ្ើ រអភិវឌ្ឍខលឹមសារដនយោលការណ៍្
ផណ្នាុំយន៏។  

ទ្នទឹមនឹងយន៏ សូមផែលងអុំណ្រគុណ្  និងយកាតសរយសើរចុំយពា៏ការយកចិតរទុ្កដាក់
របស់បុគគលិកអប់រ ុំយៅរាជធានីភនុំយពញ យខតរកុំពង់ធុំ កុំពង់ឆ្ន ុំង កុំពត និងយខតរតាផកវ ផៃល 
ានចូលរមួសហការអនុវតរសាកលបង និងែរល់យោបល់ផកលមអឯកសារយន៏ កយកាន់ផត
មានអតាន័យក្គប់ក្ជងុយក្ជ្ញយ ង្កយស្សួលអនុវតរ និងស្សបតាមបរបិទ្ក្គឹ៏សាា នសិកា
យៅកមពុជ្ញ។ 
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ផ្នែកទី ១ ៖ គោលការណ៍ទូគៅ 
១.១. គេចកដីគនដើម 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានអនុម័្តនូវគោលនគោបាយជាតិ ស្ពីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ស្អា ត និងអនាម័្យកាលពីឆ្ន ាំ២០០៣ គដ្ឋយកាំណត់នូវទស្សនវស័ិ្យ “គៅឆ្ន ាំ២០២៥ 
ប្រជាជនប្ររ់ររូគៅស្ហរម្ន៍ជនរទ ប្តូវមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អា ត និងអនាម័្យប្ររ់
ប្ោន់ ប្ពម្ទាំងរស់្គៅកនុងររសិ្អា នដែលមានអនាម័្យប្រករគដ្ឋយនិរនតរភាព”។ ជាមួ្យ
ោន គនេះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានអនុម័្តដផ្នការយុទធស្អស្រស្តជាតិ ស្ពីពីការផ្តត់ផ្គង់ទឹក
ស្អា ត និងការគលើកកម្ពស់្អនាម័្យគៅជនរទ ឆ្ន ាំ២០១៤-២០២៥ កនុងគោលរាំណងគ្វើឱ្យ
គស្វាទឹកស្អា ត និងអនាម័្យជនរទមានភាពប្រគស្ើរគ ើង និងប្រករគដ្ឋយនិរនតរភាព 
គែើម្បីរមួ្ចាំដណកោាំប្ទ ែល់ការអនុវតតយុទធស្អស្រស្តចតុគកាណែាំណាក់កាលទី៣ កនុងការ
គលើកកម្ពស់្សុ្ខភាព និងអាហាររូតាម្ភ។ 

គដ្ឋយយល់ោ៉ាងចាស់្ពីផ្លរ៉ាេះពាល់អវជិជមានននកងវេះទឹកស្អា ត និងអនាម័្យ 
ប្កសួ្ងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា បានចូលរមួ្ចាំដណកោ៉ាងស្ាំខាន់កនុងការកាត់រនាយនូវ 
ផ្លរ៉ាេះពាល់ទាំងគនេះ គដ្ឋយបានរញ្ចូ លស្កម្មភាពគលើកកម្ពស់្ទឹកស្អា ត និងអនាម័្យ
គៅកនុងដផ្នការយុទធស្អស្រស្តអរ់រ ាំ ២០១៥-២០១៨ និងកាំណត់សូ្ចនាករស្ប្មារ់វាស់្ដវង
ការរកីចគប្ម្ើនប្រចាំឆ្ន ាំ គែើម្បីគឆ្ព េះគៅស្គប្ម្ចបាន១០០% ប្តឹម្ឆ្ន ាំ២០២៥ ែូចមានដចង
កនុងដផ្នការយុទធស្អស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ 

គែើម្បីជាំរញុការអនុវតតកម្មវ ិ្ ីទឹកស្អា ត និងអនាម័្យ ឈានគៅស្គប្ម្ចបានតាម្
គោលគៅដែលបានកាំណត់កនុងដផ្នការយុទធស្អស្រស្ត ប្កសួ្ងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា បាន 
អភិវឌ្ឍ “គោលការណ៍ដណនាាំអនុវតតលកខខណឌ អរបររមា ស្តីពីទឹកស្អា ត និងអនាម័្យ
តាម្ស្អលាគរៀន” ស្ប្មារ់ដណនាាំែល់រុរគលិកអរ់រ ាំថ្នន ក់គប្កាម្ជាតិ និងអនកពាក់ព័នធ ឱ្យ
ចូលរមួ្អនុវតតជាជាំហានៗ គែើម្បីគ្វើឱ្យស្អា នភាពទឹកស្អា ត និងអនាម័្យតាម្ស្អលាគរៀន 
គ្លើយតរបានតាម្តប្ម្ូវការជាមូ្លដ្ឋា នររស់្រុរគលិកអរ់រ ាំ និងអនកសិ្កា កនុងរាំណងកាត់
រនាយអប្តា្លងជាំងឺគផ្សងៗ ពិគស្ស្ជាំងឺរាក និងជាំងឺរលាកផ្លូវែគងហើម្ ប្ពម្ទាំងកាត់រនាយ
រញ្ហហ កងវេះអាហាររូតាម្ភផ្ងដែរ។ 
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១.២ .គោលបំណង 
គោលការណ៍ដណនាាំអនុវតតលកខខណឌ អរបររមា ស្តីពីទឹកស្អា ត និងអនាម័្យតាម្

ស្អលាគរៀន មានគោលរាំណងពប្ងឹង និងគ្វើឱ្យប្រគស្ើរគ ើងកម្មវ ិ្ ីទឹកស្អា ត និងអនាម័្យ 
គៅតាម្ស្អលាគរៀន តាម្រយៈការអនុវតតស្កម្មភាពជាជាំហានៗ តាម្លកខខណឌ អរបររមា 
ែូចខាងគប្កាម្ ៖ 

លកខខណឌ  ទី១ ៖ ទឹកស្អា តស្ប្មារ់ទទួលទន 
លកខខណឌ  ទី២ ៖ រងគន់អនាម័្យ និងរងគន់គនាម្ 
លកខខណឌ  ទី៣ ៖ ររកិាខ រលាងស្មាា តនែ 
លកខខណឌ  ទី៤  ៖ ររសិ្អា ន និងសុ្វតាិភាព 
 
លកខខណឌ ទាំងគនេះ រគងកើតររោិកាស្ប្រករគដ្ឋយសុ្វតាិភាព និងផាសុ្កភាពែល់ 

រុរគលិកអរ់រ ាំ និងអនកសិ្កា កនុងការរាំគពញភារកិចចររគុកាស្លយរគប្ងៀន និងគរៀនបាន
គពញគលញ ពិគស្ស្ដប្រកាល យខលឹម្ស្អរ និងចាំគណេះែឹងមុ្ខវជិាជ អរ់រ ាំសុ្ខភាពឱ្យកាល យជា
ស្កម្មភាពអនុវតតជាក់ដស្តង គែើម្បជីាទមាល រ់លាកនុងជីវភាពរស់្គៅប្រចាំនងៃ។ 
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១.៣ .លកខខណឌ អបបបរមា េតពីីទឹកស្អា ត  និងអនាម័យ គៅតាមស្អលាគរៀន 

លរ. លកខខណឌ  
(★) 

ស្អលាគរៀន ផាក យមួ្យ 
(★★) 

ស្អលាគរៀន ផាក យពីរ 
(★★★) 

ស្អលាគរៀន ផាក យរី 

១ ទឹកស្អា តស្ប្មារ់   
ទទួលទន   

  សិ្ស្សទាំងអស់្មានទឹកស្អា តស្ប្មារ់ទទួលទនគៅស្អលាគរៀន 

 សិ្ស្សទាំងអស់្មានទឹក
ស្អា តស្ប្មារ់ទទួលទន 
ោ៉ាងតិច ៥០០មី្លីលីប្ត 
កនុងមួ្យគវនសិ្កា គដ្ឋយ
យកម្កពីផ្ទេះ ឬប្រភព
គផ្សងគទៀត។ 

 ទឹកស្អា តស្ប្មារ់ទទួលទន 
បានផ្តល់គដ្ឋយស្អលាគរៀន 
រ៉ាុដនតការផ្គត់ផ្គង់មិ្នទន់មាន
ភាពគទៀងទត់ គហើយសិ្ស្ស 
ចាំបាច់យកទឹកស្អា តពីប្រភព 
គផ្សងៗគទៀត ែូចជាយកពីផ្ទេះ 
ឬពីប្រភពគផ្សងគទៀត។ 

 ស្អលាគរៀនមានផ្តល់ទឹកស្អា ត
ស្ប្មារ់ទទួលទនែល់សិ្ស្សទាំង
អស់្គៅប្ររ់គវនសិ្កា។ 
 

២ រងគន់អនាម័្យ  

និងរងគន់គនាម្ 

 
 

 សិ្ស្សអាចគប្រើប្បាស់្ បង្គន់អនាម័យ ប្ររ់គពលកនុងគវនសិ្កា 

 ស្អលាគរៀនមានរងគន់        
អនាម័្យោ៉ាងតិចមួ្យ
ស្ប្មារ់សិ្ស្សប្រុស្ និង
មួ្យស្ប្មារ់សិ្ស្សស្សី្។ 
 

 ស្អលាគរៀនមានរងគន់          
អនាម័្យគលើស្ពីមួ្យស្ប្មារ់
សិ្ស្សប្រុស្ និងគលើស្ពីមួ្យ
ស្ប្មារ់សិ្ស្សស្សី្ 

 ស្អលាគរៀនមានរងគន់          

 ស្អលាគរៀនមានរងគន់អនាម័្យ
ដែលរាំគពញតាម្ស្តង់ដ្ឋរជាតិ រឺ
មានរងគន់អនាម័្យ២ និងរងគន់
គនាម្៣ ស្ប្មារ់សិ្ស្សប្រុស្១០០
នាក់ និងរងគន់អនាម័្យ៣ ស្ប្មារ់
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លរ. លកខខណឌ  
(★) 

ស្អលាគរៀន ផាក យមួ្យ 
(★★) 

ស្អលាគរៀន ផាក យពីរ 
(★★★) 

ស្អលាគរៀន ផាក យរី 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អនាម័្យោ៉ាងតិចមួ្យដែល
កុមារពិការកាយស្ម្បទអាច
គប្រើប្បាស់្បាន ោ៉ាងគហាច
មានជប្មាល។ 
 

សិ្ស្សស្សី្១០០នាក់ 
 ស្អលាគរៀនមានទឹកស្ប្មារ់គ្វើការ

លាងស្មាា ត ដែលយកម្កពីប្រភព
ទឹកដែលបានដកលម្ា 

 ស្អលាគរៀនមានស្ាំ ីអនាម័្យ
ស្ប្មារ់សិ្ស្សស្សី្ គប្រើប្បាស់្គពល
ប្តូវការរនាទ ន់ 

 រងគន់អនាម័្យសិ្ស្សស្សី្ មាន្ុង
ស្ាំរាម្ ស្ប្មារ់ប្ររ់ប្រងអនាម័្យ
គពលម្ករែូវ។ 

៣ ររកិាខ រលាង 
ស្មាា តនែ 

 សិ្ស្សប្ររ់ោន អាចគប្រើប្បាស់្ររកិាខ រលាងស្មាា តនែ និងស្អរ ូ 

 ស្អលាគរៀនមានររកិាខ រ
លាងស្មាា តនែគៅជិត
រងគន់អនាម័្យ ឬគៅជិត
រនទរ់គរៀន។ 

 ស្អលាគរៀនមានររកិាខ រលាង
ស្មាា តនែជាប្កុម្ោ៉ាងតិច
មួ្យ 

 ស្អលាគរៀនមានកាលវភិារ

 ររកិាខ រលាងស្មាា តនែជាគប្ចើនគទៀត 
អាចគប្រើប្បាស់្ស្ប្មារ់ស្កម្មភាព
លាងស្មាា តនែប្រចាំនងៃ 

 សិ្ស្សប្ររ់ររូចូលរមួ្គៅកនុង
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លរ. លកខខណឌ  
(★) 

ស្អលាគរៀន ផាក យមួ្យ 
(★★) 

ស្អលាគរៀន ផាក យពីរ 
(★★★) 

ស្អលាគរៀន ផាក យរី 

ស្ប្មារ់ការលាងស្មាា តនែជា
ប្កុម្ប្រចាំនងៃ។ 

 

ស្កម្មភាពលាងស្មាា តនែ ជាប្កុម្
ជាគរៀងរាល់នងៃ 

 សិ្ស្សប្ររ់ររូចូលរមួ្ែុស្ស្មាា ត
គ្មញជាគរៀងរាល់នងៃ 

 ទឹកគប្រើប្បាស់្ប្តូវយកពីប្រភពទឹក
ដែលបានដកលម្ា។ 

៤ ររសិ្អា ន និង 

សុ្វតាិភាព 

 សិ្ស្សទាំងអស់្ចូលរមួ្ស្មាា តររគិវណស្អលាគរៀន រនទរ់គរៀន រងគន់អនាម័្យ និងររកិាខ រលាងស្មាា តនែ 

 ោម នស្ាំរាម្កនុងររគិវណស្អលាគរៀន និងរនទរ់គរៀន 

 ស្អលាគរៀនមាន្ុងស្ាំរាម្
ោ៉ាងតិចមួ្យស្ប្មារ់ដ្ឋក់
ស្ាំរាម្ ដែលបានប្រមូ្ល។ 

 ស្អលាគរៀនមាន្ុងស្ាំរាម្ 
ោ៉ាងតិច២ ប្រគភទ រឺ្ុង
ស្ាំរាម្ស្ប្មារ់ដ្ឋក់ស្ាំណល់ 
ស្ររីាងគ និង្ុងស្ាំរាម្ស្ប្មារ់ 
ដ្ឋក់ស្ាំណល់គផ្សងៗ។ 

 

 ស្អលាគរៀនមាន្ុងស្ាំរាម្ ៣ 
ប្រគភទ រឺ្ុងស្ាំរាម្ស្ប្មារ់ដ្ឋក់
ស្ាំណល់ស្ររីាងគ ្ុងស្ាំរាម្ស្ប្មារ់
ដ្ឋក់ស្ាំណល់គផ្សងៗ និង្ុងស្ាំរាម្ 
ស្ប្មារ់ដ្ឋក់ស្ាំណល់ដកនចន 

 ស្អលាគរៀនមានររងព័ទធជុាំវញិ និង
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លរ. លកខខណឌ  
(★) 

ស្អលាគរៀន ផាក យមួ្យ 
(★★) 

ស្អលាគរៀន ផាក យពីរ 
(★★★) 

ស្អលាគរៀន ផាក យរី 
 

 

មានររងការពារ ប្រសិ្នគរើមាន
ស្ស្េះទឹក ឬអណតូ ងទឹកកនុងររគិវណ 
ស្អលាគរៀន 

 ស្អលាគរៀនអនុញ្ហា តដតចាំណី
អាហារដែលមានសុ្វតាិភាព និង
សុ្ខុមាលភាព។ 
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ផ្នែកទី ២ ៖ គោលការផ្ណនាអំនុវតត 
 ដផ្នកគនេះ ពណ៌នាពីលកខណៈវនិិចឆ័យគលើស្អា នភាពអនុវតតររស់្ស្អលាគរៀនស្ប្មារ់
កាំណត់ចាំណាត់ថ្នន ក់ស្អលាគរៀនគៅតាម្ប្រគភទផាក យមួ្យ ផាក យពីរ និងផាក យរី។ ចាំគពាេះ   
ស្អលាគរៀន ដែលទទួលបានចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យមួ្យ រឺគផ្តើម្គចញពីការរាំគពញតាម្    
លកខខណឌ អរបររមា ដែលស្អលាគរៀនអាចអនុវតតបាន ដផ្ាកគលើស្អា នភាពទឹកស្អា ត និង  
អនាម័្យគដ្ឋយមិ្នពឹងដផ្ាកជាំនួយពីខាងគប្ៅ។ 
   ស្អលាគរៀននីមួ្យៗ អាចប្តូវការជាំនួយរគចចកគទស្ និង្នធានមួ្យចាំនួន
ស្ប្មារ់ទទួលបានចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យពីរ ឬផាក យរី គហើយជាំនួយ និង្នធានទាំងគនាេះ
អាចទទួលបានពីនាយកដ្ឋា នជាំនាញននប្កសួ្ងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ប្កសួ្ងពាក់ព័នធ   
ម្នទីអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡារាជធានី គខតត ការោិល័យអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡាប្កុង ស្ស្ុក 
ខណឌ  អាជាា ្រមូ្លដ្ឋា ន និងរណៈកម្មការប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀនជាគែើម្។ 

គែើម្បីឱ្យស្អលាគរៀនរកាបាននូវចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យណាមួ្យ ឬរគងកើននូវចាំណាត់
ថ្នន ក់ផាក យគលើស្មុ្ន ការស្ហការោន រវាងរណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន និងរណៈកម្មការ
ប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀនជាកតាត ដែលមិ្នអាចខវេះបាន។ រណៈកម្មការប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀនអាច
ជួយរណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន កនុងការគរៀរចាំដផ្នការអភិវឌ្ឍ ឬដផ្នការដកលម្ាស្អលា
គរៀនប្រចាំឆ្ន ាំ គដ្ឋយដ្ឋក់រញ្ចូ លគៅកនុងដផ្នការប្រតិរតតិប្រចាំឆ្ន ាំររស់្ប្កងុ ស្ស្ុក ខណឌ  
និងឃុាំ ស្ង្កក ត់។ 

ខាងគប្កាម្គនេះ ជាការកាំណត់នូវលកខខណឌ អរបររមាទាំងរួន (៤) ប្រគភទ គែើម្បី
ទទួលបានចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យមួ្យ។ 

 

 ២.១. ទឹកស្អា តេម្រមាប់ទទួលទាន 
សិ្ស្សទាំងអស់្ប្តូវមានទឹកស្អា តស្ប្មារ់ទទួលទនគៅស្អលាគរៀន។ ទឹកស្អា ត

ស្ប្មារ់ទទួលទនអាចយកម្កពីផ្ទេះ ឬផ្តល់គដ្ឋយស្អលាគរៀន។ 
 

 គតើអវីជាតម្រមូវការេម្រមាប់ស្អលាគរៀន ផ្កា យមួយ? 
ភារគប្ចើនននស្អលាគរៀន មិ្នទន់មានលទធភាពផ្តល់ទឹកស្អា តស្ប្មារ់ទទួលទន

ែល់សិ្ស្សទាំងអស់្ោន បានគទ ែូចគនេះសិ្ស្សមាន ក់ៗប្តូវយកទឹកស្អា តស្ប្មារ់ទទួលទន 
ពីផ្ទេះររស់្ខលួន ឬពីប្រភពគផ្សងគទៀត ោ៉ាងគហាចណាស់្ ៥០០មី្លីលីប្ត កនុងមួ្យគវន
សិ្កា។ ទឹកយកពីផ្ទេះ អាចជាទឹកដ្ឋាំពុេះ ឬទឹកចគប្មាេះ ឬទឹកដែលបានដ្ឋក់កលរនីរចួ។ ែរ
ដ្ឋក់ទឹកប្តូវស្មាា តជាប្រចាំ។ 
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 គតើអវីខលះផ្ែលចបំាច់ម្រតូវគ្វើ? 
 រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន និង  

រណៈកម្មការប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀន
ប្តូវពិភាកាោន អាំពីរញ្ហហ ទឹកស្អា ត
ស្ប្មារ់ទទួលទន និងជូនែាំណឹង
ែល់អនកអាណាពាបាលសិ្ស្សឱ្យ
យកទឹកស្អា តស្ប្មារ់ទទួលទន 
ោ៉ាងគហាចណាស់្កនលេះលីប្តពីផ្ទេះ 
ឬពីប្រភពគផ្សងគទៀតគពលម្ក
ស្អលាគរៀន។ 

 គលាកប្រូ អនកប្រ ូប្តូវចូលរមួ្ ៖  
- រ ាំលឹកសិ្ស្សគពលស្ស្ង់វតតមានពីការយកទឹកស្អា តស្ប្មារ់ទទួលទន   
- ពិនិតយស្អា នភាពែរដ្ឋក់ទឹកដែលសិ្ស្សបានគប្រើប្បាស់្ 
- ដស្វងរកមូ្លគហតុដែលសិ្ស្សមិ្នបានយកទឹកស្អា តស្ប្មារ់ទទួលទន

ម្កស្អលាគរៀន គែើម្បីរកែាំគណាេះស្ស្អយ 
- ដណនាាំសិ្ស្សមិ្នឱ្យទទួលទនទឹកែររមួ្ោន  ឬរតូរែរទឹកោន ទទួលទន 

គនាេះគទ គប្ពាេះស្អលាគរៀនមិ្នមានលទធភាពកនុងការប្តួតពិនិតយរុណភាព 
ទឹកដែលសិ្ស្សយកពីផ្ទេះគរៀងៗខលួនគនាេះគៅគ ើយ។ 

 រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន ប្តូវពិភាកាោន ជាមួ្យរណៈកម្មការប្ទប្ទង់ស្អលា
គរៀន គលាកប្រួ អនកប្រ ូ កនុងការដស្វងរកលទធភាពដ្ឋក់្ុងចគប្មាេះទឹកស្អា តស្ប្មារ់
ទទួលទន គៅតាម្ថ្នន ក់គរៀន គែើម្បែីាំគ ើងចាំណាត់ថ្នន ក់ស្អលាគរៀនពីផាក យមួ្យ 
គៅផាក យពីរ។  

 
 ២.២. បងគន់អនាម័យ និងបងគន់គនាម 

ការរគនាទ រង់គប្ៅរងគន់អនាម័្យ រឺមានហានិភ័យខាល ាំងណាស់្ស្ប្មារ់សិ្ស្ស និង
ស្ហរម្ន៍ទាំងមូ្ល។ គហតុគនេះ ស្អលាគរៀនចាំបាច់ប្តូវមានរងគន់អនាម័្យ ស្ប្មារ់
សិ្ស្សគប្រើប្បាស់្។ 
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គតើអវីជាតម្រមូវការេម្រមាប់ស្អលាគរៀន ផ្កា យមួយ? 
ស្អលាគរៀននីមួ្យៗ ប្តូវដតមានរងគន់អនាម័្យមួ្យស្ប្មារ់សិ្ស្សស្សី្ និងមួ្យ

គទៀតស្ប្មារ់សិ្ស្សប្រសុ្។ រងគន់អនាម័្យ ប្តវូដតស្អា ត គហើយសិ្ស្សអាចគប្រើប្បាស់្បាន
គៅកនុងគមា៉ាងសិ្កា។ 

 
គតើអវីខលះផ្ែលចបំាច់ម្រតូវគ្វើ? 

  
 រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន ប្តូវ

ធានាថ្ន រងគន់អនាម័្យ ប្តូវមាន
ទឹកស្ប្មារ់គប្រើប្បាស្់ជាប្រចាំ  

 រងគន់អនាម័្យប្តូវ ៖   
- បានលាងស្មាា តជាប្រចាំនងៃ 
- មានជាលកខណៈឯកជន 

ស្ប្មារ់ស្ិស្ស គដ្ឋយមាន
រនលឹេះពីកនុង គហើយទវ រអាចចក់គស្អ។ 

 រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន ប្តូវស្ហការជាមួ្យគលាកប្រូ អនកប្រូ គែើម្បីរគងកើត  
គវនស្មាា តែល់ស្ិស្ស និងតាម្ដ្ឋនែាំគណើ រការស្មាា តរងគន់អនាម័្យជាប្រចាំ 

 ករណីដែលស្អលាគរៀនមិ្នមានរងគន់អនាម័្យ  ឬរងគន់អនាម័្យប្តូវខូចខាត 
មិ្នអាចជួស្ជុលបាន  ឬមិ្នមានលទធភាពប្ររ់ប្ោន់កនុងការផ្តល់ស្មាភ រៈស្ប្មារ់ 
គ្វើអនាម័្យ រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀនប្តូវដ្ឋក់ស្ាំគណើ គៅកាន់ការោិល័យ
អរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡាប្កុង ស្សុ្ក ខណឌ  ឬអាជាា ្រមូ្លដ្ឋា ន គែើម្បីស្ុាំជាំនួយ   
ោាំប្ទ។  រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀនអាចគ្វើការគដ្ឋយផាទ ល់ជាមួ្យរណៈកម្មការ
ប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀន ស្ហរម្ន៍ រមួ្ទាំងអនកែឹកនាាំស្អស្នា គែើម្បីស្ុាំការោាំប្ទ។ 
 
២.៣. បរកិាខ រលាងេមាា តដែ 
ការលាងស្មាា តនែ នឹងស្អរ ូរឺជាវ ិ្ ីដែលមានប្រសិ្ទធភាពរាំផុ្តកនុងការរង្កក រជាំងឺ

ពិគស្ស្ជាំងឺរាក និងជាំងឺផ្លូវែគងហើម្។ ការលាងស្មាា តនែជាប្រចាំរគងកើតទមាល រ់ែល់សិ្ស្ស 
និងរគងកើតនូវររោិកាស្ប្រករគដ្ឋយសុ្ខុមាលភាព។ 
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គតើអវីជាតម្រមូវការេម្រមាប់ស្អលាគរៀន ផ្កា យមួយ? 
 

 
ស្អលាគរៀនប្តូវមានររកិាខ រលាងស្មាា តនែ។ ររកិាខ រលាងស្មាា តនែប្តូវគៅជិត

រងគន់អនាម័្យ ឬជិតរនទរ់គរៀន គហើយប្តូវមានទឹក និងស្អរ ូ ប្ររ់គពលគវលាទាំងអស់្។ 
 
គតើអវីខលះផ្ែលចបំាច់ម្រតូវគ្វើ? 

 ប្តូវមានទឹក និងស្អរ ូស្ប្មារ់គប្រើប្បាស់្កនុងការលាងស្មាា តនែ 
 តនម្លទឹក និងស្អរ ូអាចដ្ឋក់រញ្ចូ លគៅកនុងរគប្មាងងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំររស់្ស្អលាគរៀន 

គហើយស្អលាគរៀនអាចរកងវកិារដនាម្ពីស្ហរម្ន៍ ឬពីប្រភពគផ្សងៗគទៀត  
 ប្តូវឱ្យសិ្ស្សអនុវតតការលាងស្មាា តនែ ពិគស្ស្រនាទ រ់ពីគប្រើប្បាស់្រងគន់អនាម័្យ 

និងមុ្នគពលររគិភារចាំណីអាហារ គែើម្បីឱ្យកាល យជាទមាល រ់លាស្ប្មារ់ជីវតិ 
 មិ្នរួរគប្រើប្បាស់្កដនសងជូតនែគទ គប្ពាេះការគប្រើប្បាស់្កដនសងស្ប្មារ់ជូតនែរមួ្ោន  

រឺជាប្រភពចម្លងគម្គរារ។ 
 
២.៤. បរសិ្អា ន និងេវុតាិភាព 
ស្អលាគរៀនមានប្តូវមានររសិ្អា នស្អា ត និងមានស្ុវតាិភាព ដែលជាទីកដនលង

គម្ប្តីភាព ស្ប្មារ់រុរគលិកអរ់រ ាំ និងអនកស្ិកា កនុងការរគប្ងៀន និងគរៀនបានគពញ  
គលញ។ ការគរៀរចាំស្អលាគរៀនឱ្យមានររសិ្អា នស្អា ត និងមានស្ុវតាិភាព ជាទាំនួលខុស្
ប្តូវររស្់រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន គលាកប្រូ អនកប្រូ ស្ិស្ានុស្ិស្ស និងស្ហរម្ន៍ 
ជុាំវញិស្អលាគរៀន។ 
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គតើអវីជាតម្រមូវការេម្រមាប់ស្អលាគរៀន ផ្កា យមួយ? 
 ស្អលាគរៀនមិ្នមានស្ាំរាម្ គៅ

កនុងររគិវណស្អលាគរៀន និង
គៅតាម្រនទរ់គរៀន 

 ស្អលាគរៀនប្តូវមាន្ុងទុក 
ដ្ឋក់ស្ាំរាម្ោ៉ាងគហាចណាស្់ 
មួ្យ 

 ស្ិស្សប្តូវបានអនុញ្ហា តឱ្យ 
ររគិភារដតចាំណីអាហារដែលមានស្ុវតាិភាព និងមានស្ុខុមាលភាពគៅកនុង
ស្អលាគរៀន គទេះជាអាហារដែលពួកគរយកពីផ្ទេះ ឬផ្តល់គដ្ឋយស្អលាគរៀន ឬ
ទិញពីអនកលក់គៅស្អលាគរៀន។  

 

 គតើអវីខលះផ្ែលចបំាច់ម្រតវូគ្វើ? 

 រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀនប្តូវធានាថ្ន ស្អលាគរៀនមាន្ុងស្ាំរាម្ គហើយបាន
គប្រើប្បាស្់ និងោម នស្ាំរាម្គៅកនុងររគិវណស្អលាគរៀន និងរនទរ់គរៀន 

 រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន ប្តូវស្ហការជាមួ្យគលាកប្រូ អនកប្រូ គែើម្បីរគងកើត
គវនស្មាា តែល់ស្ិស្ស និងតាម្ដ្ឋនែាំគណើ រការស្មាា តររគិវណស្អលាគរៀន រនទរ់
គរៀន រងគន់អនាម័្យ និងររកិាខ រលាងស្មាា តនែរងគន់អនាម័្យជាប្រចាំ 

 ប្រូទទួលរនទុកការង្ករស្ុខភាពស្ិកា ឬការង្ករទឹកស្អា ត និងអនាម័្យ គៅតាម្
ស្អលាគរៀន  ប្តូវគ្វើការជាមួ្យប្រធានថ្នន ក់ កនុងការគផ្តើម្យុទធនាការគ្វើឱ្យស្អលា
គរៀនមានររសិ្អា នស្អា ត និងមានស្ុវតាិភាព ែូចជាការដ្ឋក់ស្អល កស្ញ្ហា ថ្ន “ប្តូវ
ដ្ឋក់ស្ាំរាម្កនុង្ុងស្ាំរាម្” គែើម្បីគលើកទឹកចិតតឱ្យមានការទមាល រ់លា។ 
 

ផ្នែកទី៣ ៖ គោលការណ៍វាយតដមល 
 ៣.១.  ការពិនិតយតាមដាន 

ការពិនិតយតាម្ដ្ឋនជាកតាត មិ្នអាចខវេះបាន គែើម្បីធានាថ្នស្អលាគរៀន បានអនុវតត
ោ៉ាងខាជ រ់ខជួនស្ស្រតាម្លកខខណឌ នានា នន “លកខខណឌ អរបររមា ស្តីពីទឹកស្អា ត និង        
អនាម័្យ” និងគែើម្បបីា៉ា ន់ប្រមាណពីតប្ម្ូវការស្ប្មារ់អភិវឌ្ឍន៍ស្អលាគរៀន។  
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រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន ប្រូរគប្ងៀន និងរណៈកម្មការប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀន 
ចាំបាច់ប្តូវគ្វើការពិនិតយតាម្ដ្ឋនឱ្យបានគទៀងទត់ កនុងការអនុវតតលកខខណឌ អរបររមា
គនេះ។  ប្រូទទួលរនទុកសុ្ខភាពសិ្កាគៅតាម្ស្អលាគរៀន ប្តូវគ្វើការង្ករគនេះជាប្រចាំ និង 
ប្តូវគលើកស្ាំគណើ គដ្ឋេះស្ស្អយនូវរញ្ហហ ស្ាំខាន់ៗមួ្យចាំនួនែូចជា ការគស្នើសុ្ាំការដងរកា និង
ការជួស្ជុលស្មាភ រររកិាខ រទឹកស្អា ត និងអនាម័្យជាគែើម្។ 

ប្រូទទួលរនទុកសុ្ខភាពសិ្កា គៅតាម្ស្អលាគរៀន និងរណៈកម្មការប្ទប្ទង់   
ស្អលាគរៀន ប្តូវគលើកយករញ្ហហ ដែលបានរកគឃើញពីការពិនិតយតាម្ដ្ឋនគៅពិភាកាគៅ
កនុងកិចចប្រជុាំប្រចាំដខររស់្ស្អលាគរៀន។ 

ការពិនិតយតាម្ដ្ឋន អាចគ្វើរមួ្ោន រវាងម្ន្រនតីប្កសួ្ងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ម្ន្រនតី 
ម្នទីរអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡារាជធានី គខតត ប្ពម្ទាំងម្ន្រនតីការោិល័យអរ់រ ាំ យុវជន និង
កីឡាខណឌ  ប្កុង ស្ស្កុ គៅតាម្ស្អលាគរៀន។ លទធផ្លននការពិនិតយតាម្ដ្ឋន នឹងប្តូវ
គលើកជាអនុស្អស្ន៍កនុងការគ្វើឱ្យប្រគស្ើរគ ើងនូវស្អា នភាពទឹកស្អា ត និងអនាម័្យតាម្
ស្អលាគរៀនស្ប្មារ់ឆ្ន ាំសិ្ការនាទ រ់ផ្ងដែរ។ 

 
 ៣.២.  ការវាយតដមលស្អលាគរៀន ចំណាត់ថ្នែ ក់ "ផ្កា យ"  

 ការោិល័យអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡាប្កុង ស្ស្ុក ខណឌ  ប្តូវស្ហការជាមួ្យរណៈ
ប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន និងរណៈកម្មការប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀន កនុងការវាយតនម្លចាំណាត់ថ្នន ក់ 
“ផាក យ” ររស់្ស្អលាគរៀន មួ្យឆ្ន ាំសិ្កាម្តង។  

 ឧរករណ៍ស្ប្មារ់ពិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវាយតនម្លពីស្អា នភាពទឹកស្អា ត និង          
អនាម័្យគៅតាម្ស្អលាគរៀន មានគៅកនុង "តារាងទី១" រឯីការគ្វើចាំណាត់ថ្នន ក់ "ផាក យ" 
ររស់្ស្អលាគរៀនមានគៅកនុង "តារាងទី២"។ 

 គប្កាយពីបានឯកភាពគលើលទធផ្លននចាំណាត់ថ្នន ក់ "ផាក យ" ររស់្ស្អលាគរៀនរចួ 
តាម្រយៈប្កុម្ការង្ករវាយតនម្ល ការោិល័យអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ប្កុង ស្ស្ុក ខណឌ  ប្តូវ
គស្នើសុ្ាំលិខិតរញ្ហជ ក់ពីម្នទីរអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា រាជធានី គខតត។ 

ការវាយតនម្លអាចប្រប្ពឹតតគៅមុ្នគពល ឬតាំណាលោន ននការរាំគពញកប្ម្ងប្រព័នធ
ព័ត៌មានប្ររ់ប្រងអរ់រ ាំ (EMIS) ររស់្ស្អលាគរៀន។ 

ម្នទីរអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ស្ហការជាមួ្យការោិល័យអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា 
ប្កុង ស្ស្ុក ខណឌ  កនុងការប្ររល់ជូននូវវញិ្ហា រនរប្តរញ្ហជ ក់ចាំណាត់ថ្នន ក់ "ផាក យ" ររស់្
ស្អលាគរៀន នាឱ្កាស្ស្ម្ស្ស្រណាមួ្យ ែល់ស្អលាគរៀនទាំងគនាេះ កនុងគពលប្បារពធពិ្ី
គផ្សងៗែូចជា ពិ្ីគរើករគវស្នកាលឆ្ន ាំសិ្កាងមីជាគែើម្។ 
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តារាងទី១ ៖ កម្រមងេណួំរេម្រមាប់ការពិនិតយតាមដាន និងវាយតដមល  
   

ក. ព័ត៌មានទូគៅ 
គឈាម េះស្អលាគរៀន ៖  
គលខកូែស្អលាគរៀន ៖  
គឈាម េះភូមិ្ ៖  
គឈាម េះឃុាំ/ស្ង្កក ត់ ៖  
គឈាម េះខណឌ /ប្កុង/ស្ស្កុ ៖  
គឈាម េះរាជធានី/គខតត ៖  
កាលររគិចឆទ ៖  
គឈាម េះនាយកស្អលាគរៀន ៖  
គលខទូរស័្ពទនាយកស្អលាគរៀន ៖  
គឈាម េះអនកចុេះពិនិតយតាម្ដ្ឋន ៖  
គលខទូរស័្ពទ អនកចុេះពិនិតយតាម្ដ្ឋន ៖  

 

ខ. ព័ត៌មានពាក់ព័នធទឹកស្អា ត និងអនាម័យ 

ល.រ ១. ទឹកស្អា តស្ប្មារ់ទទួលទន បាទ/
ចស្ 

គទ 

១.០ សិ្ស្សទាំងអស់្ប្តូវមានទឹកស្អា តស្ប្មារ់ទទួលទនគៅស្អលាគរៀន   
១.១ សិ្ស្សទាំងអស់្ប្តូវមានទឹកស្អា តស្ប្មារ់ទទួលទនោ៉ាងតិច ៥០០

មី្លីលីប្ត កនុងមួ្យគវនសិ្កា គដ្ឋយយកពីផ្ទេះ ឬពីប្រភពគផ្សងគទៀត    

១.២ ទឹកស្អា តស្ប្មារ់ទទួលទនផ្តល់គដ្ឋយស្អលាគរៀន រ៉ាុដនតការផ្គត់ផ្គង់ 
មិ្នទន់មានភាពគទៀងទត់ គហើយសិ្ស្សចាំបាច់យកទឹកស្អា តពី  
ប្រភពគផ្សងៗគទៀត ែូចជាយកពីផ្ទេះ ឬពីប្រភពគផ្សងគទៀត 

  

១.៣ ស្អលាគរៀនមានផ្តល់ទឹកស្អា តស្ប្មារ់ទទួលទនែល់សិ្ស្សទាំង
អស់្គៅប្ររ់គវនសិ្កា 
 
 
 

  

ចាំណាាំ ៖  
 ១) ប្រសិ្នគរើចគម្លើយ ១.០ “គទ” សូ្ម្រ ាំលង ១.១ ១.២ ១.៣ 
 ២) ប្រសិ្នគរើចគម្លើយ ១.០ “បាទ/ចស្” សូ្ម្រនត ១.១ ១.២ ១.៣ 
 ៣) វាយតនម្ល និងចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យមានែូចខាងគប្កាម្ ៖ 
★       = ១.០ បាទ/ចស្រូក ១.១ បាទ/ចស្ 
★★    = ១.០ បាទ/ចស្រូក ១.២ បាទ/ចស្ 
★★★ = ១.០ បាទ/ចស្ រូក ១.៣ បាទ/ចស្ 
 

ចាំណាត់  
ថ្នន ក់ផាក យ 
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ល.រ ២. រងគន់អនាម័្យ និងរងគន់គនាម្ បាទ/
ចស្ 

គទ 

២.០ រងគន់អនាម័្យគៅស្អលាគរៀនប្តូវដតគប្រើប្បាស់្បាន   
២.១ ស្អលាគរៀនមានរងគន់អនាម័្យោ៉ាងតិចមួ្យស្ប្មារ់សិ្ស្សប្រសុ្ 

និងមួ្យស្ប្មារ់សិ្ស្សស្សី្ 
 

  

២.២ ស្អលាគរៀនមានរងគន់អនាម័្យគលើស្ពីមួ្យស្ប្មារ់សិ្ស្សប្រសុ្ 
និងគលើស្ពីមួ្យស្ប្មារ់សិ្ស្សស្សី្ 
 

  

២.៣ ស្អលាគរៀនមានរងគន់អនាម័្យោ៉ាងតិចមួ្យដែលកុមារពិការកាយ
ស្ម្បទអាចគប្រើប្បាស់្បាន ឬោ៉ាងគហាចណាស់្រងគន់ប្តូវមាន
ជប្មាលស្ប្មារ់គ ើង 

  

២.៤ ស្អលាគរៀនមានរងគន់អនាម័្យដែលរាំគពញតាម្ស្តង់ដ្ឋរជាតិ រឺ
មានរងគន់អនាម័្យ២ និងរងគន់គនាម្៣ ស្ប្មារ់សិ្ស្សប្រុស្១០០
នាក់ និងរងគន់អនាម័្យ៣ ស្ប្មារ់សិ្ស្សស្សី្១០០នាក់ 

 

  

២.៥ ស្អលាគរៀនមានទឹកស្ប្មារ់គ្វើការលាងស្មាា ត ដែលយកម្កពី
ប្រភពទឹកដែលបានដកលម្ា 
 

  

២.៦ ស្អលាគរៀនមានស្ាំ ីអនាម័្យស្ប្មារ់សិ្ស្សស្សី្ គប្រើប្បាស់្គពល 
ប្តូវការរនាទ ន់ 
 

  

២.៧ រងគន់អនាម័្យសិ្ស្សស្សី្ មាន្ុងស្ាំរាម្ ស្ប្មារ់ប្ររ់ប្រងអនាម័្យ
គពលម្ករែូវ   

ចាំណាាំ ៖  
 ១) ប្រសិ្នគរើចគម្លើយ ២.០ “គទ” សូ្ម្រ ាំលង ២.១ ២.២ ២.៣ ២.៤    
      ២.៥ ២.៦ ២.៧  
 ២) ប្រសិ្នគរើចគម្លើយ ២.០ “បាទ/ចស្” សូ្ម្រនត ២.១ ២.២ ២.៣  
      ២.៤ ២.៥ ២.៦ ២.៧  
 ៣) វាយតនម្ល និងចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យមានែូចខាងគប្កាម្ ៖ 
★        = ២.០ បាទ/ចស្រូក ២.១ បាទ/ចស្ 
★★     = ២.០ បាទ/ចស្រូក ២.២ និង ២.៣ បាទ/ចស្ 
★★★  = ២.០ បាទ/ចស្រូក ២.៤ ២.៥ ២.៦ និង ២.៧ បាទ/ចស្ 

ចាំណាត់   
ថ្នន ក់ផាក យ 
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ល.រ ៣. ររកិាខ រលាងស្មាា តនែ បាទ/
ចស្ 

គទ 

៣.០ រាល់ររកិាខ រលាងស្មាា តនែប្តូវដតមានទឹក និងស្អរ ូគៅប្ររ់គពល
គវលា 
 

  

៣.១ ស្អលាគរៀនមានររកិាខ រលាងស្មាា តនែគៅជិតរងគន់អនាម័្យ ឬគៅ
ជិតរនទរ់គរៀន   

៣.២ ស្អលាគរៀនមានររកិាខ រលាងស្មាា តនែជាប្កុម្ោ៉ាងតិចមួ្យ 
 

  
៣.៣ ស្អលាគរៀនមានកាលវភិារស្ប្មារ់ការលាងស្មាា តនែជាប្កុម្ 

ប្រចាំនងៃ 
 

  

៣.៤ ររកិាខ រលាងស្មាា តនែជាគប្ចើនគទៀត អាចគប្រើប្បាស់្ស្ប្មារ់
ស្កម្មភាពលាងស្មាា តនែប្រចាំនងៃ 

 

  

៣.៥ សិ្ស្សប្ររ់ររូចូលរមួ្គៅកនុងការស្កម្មភាពលាងស្មាា តនែ ជាប្កមុ្
ជាគរៀងរាល់នងៃ (ស្ប្មារ់ដតរឋម្ និងម្គតតយយសិ្កា) 
 

  

៣.៦ សិ្ស្សប្ររ់ររូចូលរមួ្ែុស្ស្មាា តគ្មញជាគរៀងរាល់នងៃ 

  (ស្ប្មារ់ដតរឋម្ និងម្គតតយយសិ្កា) 
 

 

  

៣.៧ ទឹកគប្រើប្បាស់្ប្តូវយកពីប្រភពទឹកដែលបានដកលម្ា   
ចាំណាាំ ៖  
 ១) ប្រសិ្នគរើចគម្លើយ ៣.០ “គទ”សូ្ម្រ ាំលង ៣.១ ៣.២ ៣.៣ ៣.៤  
      ៣.៥ ៣.៦ ៣.៧ 
 ២) ប្រសិ្នគរើចគម្លើយ ៣.០ “បាទ/ចស្”សូ្ម្រនត ៣.១ ៣.២ ៣.៣  
      ៣.៤ ៣.៥ ៣.៦ ៣.៧ 
 ៣) វាយតនម្ល និងចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យមានែូចខាងគប្កាម្ ៖ 
★       = ៣.០ បាទ/ចស្រូក ៣.១ បាទ/ចស្ 
★★    = ៣.០ បាទ/ចស្រូក ៣.២ និង ៣.៣ បាទ/ចស្ 
★★★ = ៣.០ បាទ/ចស្រូក ៣.៤ ៣.៥ ៣.៦ និង ៣.៧ បាទ/ចស្ 
 
 
 

ចាំណាត់   
ថ្នន ក់ផាក យ 
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ល.រ ៤. ររសិ្អា ន និងសុ្វតាិភាព បាទ/
ចស្ 

គទ 

៤.០ ស្អលាគរៀនមានគវនស្មាា តទីធាល  រនទរ់គរៀន និងរងគន់អនាម័្យ 
គហើយោម នស្ាំរាម្កនុងទីធាល  និងកនុងរនទរ់គរៀន   

៤.១ ស្អលាគរៀនមាន្ុងស្ាំរាម្ោ៉ាងតិចមួ្យស្ប្មារ់ដ្ឋក់ស្ាំរាម្ ដែល
បានប្រមូ្ល   

៤.២ ស្អលាគរៀនមាន្ុងស្ាំរាម្ ោ៉ាងតិច២ ប្រគភទ រឺ្ុងស្ាំរាម្ស្ប្មារ់
ដ្ឋក់ស្ាំណល់ ស្ររីាងគ និង្ុងស្ាំរាម្ស្ប្មារ់ ដ្ឋក់ស្ាំណល់គផ្សងៗ 

 
 

  

៤.៣ ស្អលាគរៀនមាន្ុងស្ាំរាម្ ៣ ប្រគភទ រឺ្ុងស្ាំរាម្ស្ប្មារ់ដ្ឋក់
ស្ាំណល់ស្ររីាងគ ្ុងស្ាំរាម្ស្ប្មារ់ដ្ឋក់ស្ាំណល់គផ្សងៗ និង្ុង
ស្ាំរាម្ ស្ប្មារ់ដ្ឋក់ស្ាំណល់ដកនចន 
 
 

  

៤.៤ ស្អលាគរៀនមានររងព័ទធជុាំវញិ និងមានររងការពារប្រសិ្នគរើមាន
ទឹកស្ស្េះទឹក ឬអណតូ ងទឹកកនុងររគិវណស្អលាគរៀន 

  

៤.៥ ស្អលាគរៀនអនុញ្ហា តដតចាំណីអាហារដែលមានសុ្វតាិភាព និង
សុ្ខុមាលភាព 

  

ចាំណាាំ ៖  
 ១) ប្រសិ្នគរើចគម្លើយ ៤.០ “គទ”សូ្ម្រ ាំលង ៤.១ ៤.២ ៤.៣ ៤.៤ ៤.៥ 
 ២) ប្រសិ្នគរើចគម្លើយ ៤.០ “បាទ/ចស្”សូ្ម្រនត ៤.១ ៤.២ ៤.៣ ៤.៤ ៤.៥ 
 ៣) វាយតនម្ល និងចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យមានែូចខាងគប្កាម្ ៖ 
★        = ៤.០ បាទ/ចស្រូក ៤.១ បាទ/ចស្ 
★★     = ៤.០ បាទ/ចស្រូក ៤.២ បាទ/ចស្ 
★★★  = ៤.០ បាទ/ចស្រូក ៤.៣ ៤.៤ និង៤.៥  បាទ/ចស្ 
 

ចាំណាត់   
ថ្នន ក់ផាក យ 
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តារាងទី២ ៖ ការបូកេរបុវាយតដមលចំណាត់ថ្នែ ក់ស្អលាគរៀន 
 

ស្មាស្ធាតុ 
រណៈ 
ប្ររ់ប្រង 
ស្អលាគរៀន 

តាំណាង 
ការោិល័យ អរ់រ ាំ 
យុវជន និងកីឡា 
ប្កងុ ស្សុ្ក ខណឌ  

តាំណាង ម្នទីរអរ់រ ាំ 
យុវជន និង កីឡា 
រាជធានី គខតត 

តាំណាង 
ថ្នន ក់ជាតិ 

គឈាម េះ     

តួនាទី     

ហតាគលខា     

កាលររគិចឆទ     

 
 

 
 

លរ លកខខណឌ អរបររមាននទឹកស្អា ត និងអនាម័្យ 
ចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យ  

(តារាងទី១) 

១ ទឹកស្អា តស្ប្មារ់ទទួលទន  

២ រងគន់អនាម័្យ និងរងគន់គនាម្  

៣ ររកិាខ រលាងស្មាា តនែ  

៤ ររសិ្អា ន និងសុ្វតាិភាព  

ចាំនួនផាក យស្ររុប្ររ់លកខខណឌ  (០ ែល់១២)  

ចាំណាត់ថ្នន ក់ "ផាក យ" ររស់្ស្អលាគរៀន  
គរើផាក យស្ររុ ៤-៦ = ★; ៧-១០ = ★★; ១១-១២ = ★★★ 

កនុងករណីលកខខណឌ ទី២ ោម ន "★" បានន័យថ្នស្អលាគរៀន
គនាេះ ោម នជារ់ចាំណាត់ថ្នន ក់ "★" គនាេះគទ។ 
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៣.៣. ភារកិចច និងការទទួលខុេម្រតូវ 
ខាងគប្កាម្គនេះ រឺជាគស្ចកតីស្គងខរពីទាំនួលខុស្ប្តូវររស់្អនកពាក់ព័នធកនុងការ   

អនុវតដគោលការណ៍ដណនាាំអនុវតតលកខខណឌ អរបររមា ស្តីពីទឹកស្អា ត និងអនាម័្យ ៖  
 

 ក. ម្រកុមការងារថ្នែ ក់ជាតិ េតពីីទឹកស្អា ត និងអនាម័យ 
 ស្ប្ម្រស្ប្ម្ួល និងោាំប្ទែាំគណើ រការកម្មវ ិ្ ីទឹកស្អា ត និងអនាម័្យគៅតាម្

ស្អលាគរៀន 
 ស្ហការជាមួ្យប្កុម្ការង្ករអនតរប្កសួ្ង និងនែរូអភិវឌ្ឍន៍នានា កនុងការ

អភិវឌ្ឍកម្មវ ិ្ ីទឹកស្អា ត និងអនាម័្យគៅតាម្ស្អលាគរៀន 
 គ្វើការតស្ ូម្តិកនុងការរញ្ចូ លការអភិវឌ្ឍកម្មវ ិ្ ីទឹកស្អា ត និងអនាម័្យគៅ

តាម្ស្អលាគរៀនគៅកនុងដផ្នការប្រតិរតិតប្រចាំឆ្ន ាំ ពិគស្ស្ដផ្នការងវកិាជាតិ 
 គកៀរររប្រភព្នធាន ស្ប្មារ់ការអនុវតត និងគ្វើឱ្យប្រគស្ើរគ ើងនូវស្អា ន

ភាពទឹកស្អា ត និងអនាម័្យ គៅតាម្ស្អលាគរៀន 
 រាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតកម្មវ ិ្ ីទឹកស្អា ត និងអនាម័្យគៅតាម្

ស្អលាគរៀន ែល់ថ្នន ក់ែឹកនាាំប្កសួ្ងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា។ 
 
ខ. មនទីរអប់រ ំយវុជន និងកីឡា រាជធានី គខតត 
 តប្ម្ង់ទិស្ ឬរណដុ េះរណាដ លរណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន គលាកប្រូ អនកប្រូ 

និងតាំណាងរណៈកម្មការប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀនពីគោលការណ៍ដណនាាំ   អនុវតត 
ស្តីពីទឹកស្អា ត និងអនាម័្យ គៅតាម្ស្អលាគរៀន 

 ចូលរមួ្ពិនិតយតាម្ដ្ឋនជាមួ្យការោិល័យអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡាប្កុង ស្ស្ុក 
ខណឌ  រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន និងរណៈកម្មការប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀន គែើម្ប ី
កាំណត់លកខណៈវនិិចឆ័យចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យររស់្ស្អលាគរៀន 

 គចញលិខិតរញ្ហជ ក់លកខណៈវនិិចឆ័យស្អលាគរៀនដែលទទួលបាន "ផាក យ" 
 គផ្ទៀងផាទ ត់ និងប្តួតពិនិតយស្អលាគរៀនដែលទទួលបានចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យ និង 

ផ្តល់អនុស្អស្ន៍ គែើម្បីឱ្យស្អលាគរៀនឈានគ ើងគៅផាក យរនាទ រ់ 
 រាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតកម្មវ ិ្ ីទឹកស្អា ត និងអនាម័្យគៅតាម្

ស្អលាគរៀនជូនប្កសួ្ងអរ់រ ាំ យុវជននិងកីឡា (នាយកដ្ឋា នសុ្ខភាពសិ្កា)។ 
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 គ. ការយិាលយ័អប់រ ំយវុជន និងកីឡាម្រកុង ម្រេុក ខណឌ  
 តប្ម្ង់ទិស្ ឬរណដុ េះរណាដ លរណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន គលាកប្រូ អនកប្រូ 

និងតាំណាងរណៈកម្មការប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀនពីគោលការណ៍ដណនាាំ   អនុវតត 
ស្តីពីទឹកស្អា ត និងអនាម័្យ គៅតាម្ស្អលាគរៀន 

 ចូលរមួ្ពិនិតយតាម្ដ្ឋនជាមួ្យរណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន និងរណៈកម្មការ
ប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀន គែើម្បីកាំណត់លកខណៈវនិិចឆ័យចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យររស់្
ស្អលាគរៀន 

 គផ្ទៀងផាទ ត់ និងប្តួតពិនិតយស្អលាគរៀនដែលទទួលបានចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យ និង 
ផ្តល់អនុស្អស្ន៍ គែើម្បីឱ្យស្អលាគរៀនឈានគ ើងគៅផាក យរនាទ រ់ 

 រាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតកម្មវ ិ្ ីទឹកស្អា ត និងអនាម័្យគៅតាម្
ស្អលាគរៀនតាម្ប្កុង ស្ស្ុក ខណឌ នីមួ្យៗ គៅរណៈកម្មការសុ្ខភាពសិ្កា
ននម្នទីរអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡារាជធានី គខតត។ 

 
 ឃ. គណៈម្រគប់ម្រគងស្អលាគរៀន 

 ជាំរុញគលើកទឹកចិតតែល់គលាកប្រូ អនកប្រូ និងសិ្ស្ានុសិ្ស្សកនុងការអនុវតត
ស្កម្មភាពនានា គែើម្បីរាំគពញបាននូវលកខខណឌ អរបររមា ស្តីពីទឹកស្អា ត និង
អនាម័្យ គៅតាម្ស្អលាគរៀន ពិគស្ស្រកានូវចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យ ឬរគងកើន  
ចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យ 

 អភិវឌ្ឍដផ្នការស្កម្មភាព គែើម្បីគ្វើឱ្យស្អា នភាពទឹកស្អា ត និងអនាម័្យ គៅ
តាម្ស្អលាគរៀនមានភាពប្រគស្ើរគ ើង 

 ចលនាប្រភព្នធាន ជាមួ្យរណៈប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀន តាំណាងមាតារិតា
សិ្ស្ស និងវស័ិ្យឯកជនកនុងការអភិវឌ្ឍកម្មវ ិ្ ីទឹកស្អា ត និងអនាម័្យគៅតាម្ 
ស្អលាគរៀនឱ្យមានភាពរកីចគប្ម្ើន។ 

  
 ង. ម្រគូទទួលបនទុកេខុភាពេកិា 
 

 ចូលរមួ្វរគរណតុ េះរណាត ល វរគរាំរ៉ាន សិ្កាខ ស្អលា ស្តីពីទឹកស្អា ត និងអនាម័្យ 
គែើម្បីយកចាំគណេះែឹងគៅអនុវតត ឱ្យកាល យជាទមាល រ់ស្ប្មារ់ជារាំរែូល់សិ្ស្ស  

 ដណនាាំែល់សិ្ស្សឱ្យអនុវតតវធិានការអនាម័្យ និងតាម្ដ្ឋនការអនុវតតររស់្
សិ្ស្ស ប្ពម្ទាំងែឹកនាាំការដងរការរកិាខ រទឹកស្អា ត និងអនាម័្យគៅតាម្
ស្អលាគរៀនជាប្រចាំ 
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 រាយការណ៍ពីស្អា នភាពទឹកស្អា ត និងអនាម័្យែល់រណៈប្ររ់ប្រងស្អលា
គរៀន ពិគស្ស្ការគស្នើជួស្ជុលរនាទ ន់នានា។ 

 
  ច. ម្រកុមម្របឹកាយវុជន ឬម្រកុមម្របឹកាកមុារ 

 ចូលរមួ្អនុវតតកម្មវ ិ្ ីទឹកស្អា ត និងអនាម័្យគៅតាម្ស្អលាគរៀន តាម្ការ
ដណនាាំ ររស់្គលាកប្រូ អនកប្រូ 

 គលើកទឹកចិតដមិ្តតរមួ្ថ្នន ក់ឱ្យគចេះគប្រើប្បាស់្ស្មាភ រររូវន័ដទឹកស្អា ត និងអនាម័្យ
ឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវ និងប្រករគដ្ឋយការទទួលខុស្ប្តូវ ពិគស្ស្ការប្រកាន់ខាជ រ់
នូវឥរោិរងជាវជិជមានគរៀងរាល់នងៃ 

 ចូលរមួ្ផ្ដល់គោរល់កនុងការគរៀរចាំស្អងស្ង់ និងស្មាា តស្មាភ រររូវន័ដទឹក
ស្អា ត និងអនាម័្យ។ 

  
 ឆ. គណៈកមមការម្រទម្រទង់ស្អលាគរៀន និងមាតាបិតាេេិស 

 ស្ហការអភិវឌ្ឍស្អលាគរៀន និងចូលរួម្ពិនិតយតាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាពននការ  
អនុវតដដផ្នការ 

 ស្ហការជាមួ្យរណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន កនុងការដ្ឋក់រញ្ចូ លដផ្នកនានា 
ននដផ្នការអភិវឌ្ឍស្អលាគរៀនគៅកនុងកម្មវ ិ្ ីវនិិគោរឃុាំ ស្ង្កក ត់ 

 ចូលរមួ្កស្អងស្ម្តាភាពដែលបានគរៀរចាំគ ើង គែើម្បីផ្ដល់ការោាំប្ទែល់ការ
កស្អងដផ្នការ ការអនុវតតកម្មវ ិ្ ី និងការពិនិតយតាម្ដ្ឋន  

 ស្ហការជាមួ្យរុរគលិកអរ់រ ាំថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់គប្កាម្ជាតិ កនុងការវាយតនម្ល
ពីចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យ និងផ្តល់អនុស្អស្ន៍ គែើម្បីឱ្យស្អលាគរៀនឈានគ ើង
គៅផាក យរនាទ រ់ 

 ោាំប្ទែល់ស្អលាគរៀន កនុងការរកាបាននូវចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យររស់្ខលួន និង
ពប្ងឹងខលួន គែើម្បីទទួលបានចាំណាត់ថ្នន ក់ផាក យខពស់្ជាងមុ្ន  

 ចូលរមួ្ជាមួ្យស្អលាគរៀន កនុងការដងរកាការពារស្មាភ ររូរវន័ដទឹកស្អា ត និង   
អនាម័្យ  

 គកៀរររស្ហរម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន និងអនកពាក់ព័នធនានា ឱ្យចូលរួម្ជាងវកិា កមាល ាំង     
ពលកម្ម និងស្មាភ រៈ កនុងការធានាែល់ការដកលម្ាស្អា នភាពទឹកស្អា ត និង   
អនាម័្យគៅតាម្ស្អលាគរៀន 

 ចូលរមួ្ដណនាាំ និងរ ាំឭកកូនគៅររស់្ខលួន ឱ្យអនុវតដវធិានការអនាម័្យជារ់ជា
ប្រចាំកនុងជីវភាពរស់្គៅប្រចាំនងៃ។ 


