ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

7

ព្រសួងអប់រ ំ យុវជន និងរីឡា

គោលការណ៍ណណនា ំអនុវតត
លរខខណឌអបបបរមា
សតរ
ី ី
ទឹរសាាត និងអនាម្័យ តាម្សាលាគរៀន

នាយរដ្ឋានសុខភារសិរា

ខែវ ិច្ឆកា
ាំ ០១៦
ិ ឆ្ន២

បញ្ជ អ
ី រសរកាត់
CwD
CIP
DOE
DP
DTMT
EMIS
ESP
LA
MHM
M&E
MoEYS
MoH
MoRD
NGO
NSDP
O&M
POE
RGC
RWSSH
SIP
SDG
SDP
SHD
SSC
ToR
UNICEF
WASH
WFP
WHO
WinS

កុមារពិការ

ផែនការវ ិនិយោគឃុុំ សង្កាត់

ការ ិោល័យអប់រ ុំ យុវជន និងកីឡាក្កុង ស្សុក ខណ្ឌ
ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ក្កុមបុំប៉ន និងពិនិតយតាមដានក្កុង ស្សុក ខណ្ឌ
ក្បព័នធព័ត៌មានក្គប់ក្គងអប់រ ុំ

ផែនការយុទ្ធសាស្តសរវ ិស័យអប់ រ ុំ
អាជ្ញាធរមូលដាាន

ការក្គប់ក្គងអនាម័ យខលួនក្ាណ្យពលមានរៃូ វ
ការពិនិតយតាមដាន និងវាយតដមល
ក្កសួងអប់រ ុំ យុវជន និងកីឡា
ក្កសួងសុខាភិាល

ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្

អងគការមិនផមនរដាាភិាល

ផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជ្ញតិ
ការយក្បើក្ាស់ និងការផែទុំ

មនទីរអប់រ ុំ យុវជន និងកី ឡារាជធានី យខតរ
រាជរដាាភិាលកមពុជ្ញ

ការែគត់ែគង់ទ្ឹកយៅជនបទ្ អនាម័ យបរ ិសាាន និ ងអនាម័ យខលួនក្ាណ្
ផែនការផកលមអសាលាយរៀន

យោលយៅអភិវឌ្ឍន៍យដាយចីរភាព
ផែនការអភិវឌ្ឍន៍សាលាយរៀន
នាយកដាានសុខភាពសិកា

គណ្ៈកមមការក្ទ្ក្ទ្ង់សាលាយរៀន

លក្ខខណ្ឌការងារ ឬតួនាទី និងភារក្ិច្ច

អងគការមូលនិធិសហប្រជាជាតិសប្រារ់ក្ុរារ
ទ្ឹកសាអត និងអនាម័យ

អងគការកមមវ ិធី យសបៀងអាហារពិ ភពយលាក
អងគការសុខភាពពិភពយលាក

ទ្ឹកសាអត និងអនាម័យ តាមសាលាយរៀន

មាតិកា
បញ្ជីអកសរកាត់
មាតិកា
អារមភកថា
យសចករីផែលងអុំណ្រគុណ្
ផែនកទ្ី ១ ៖ យោលការណ្៍ទ្ូ យៅ
១.១. យសចករីយែរើម.................................................................................ទ្ុំព័រ

១

១.២. យោលបុំណ្ង..............................................................................ទ្ុំព័រ

២

១.៣. លកខខណ្ឌអបបបរមា សរីពីទ្ឹកសាអត និងអនាម័យតាមសាលាយរៀន.ទ្ុំព័រ

៣

ផែនក ទ្ី ២ ៖ យោលការណ្៍ផណ្នាុំអនុវតរ
២.១. ទ្ឹកសាអតសក្មាប់ទ្ទ្ួលទន........................................................ទ្ុំព័រ
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៩
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ក. ក្កុមការង្ករថានក់ជ្ញតិ សរីពីទ្ឹកសាអត និងអនាម័យ...................ទ្ុំព័រ ១៨
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គសចរតីណលែងអំណរគុណ
សូមយោរពផែលងអុំណ្រគុណ្ចុំយពា៏ ថានក់ៃឹកនាុំក្កសួងអប់រ ុំ យុវជន និងកីឡា ក្គប់
លុំដាប់ថានក់

ផៃលានោុំក្ទ្រាល់កិចៃ
ច ុំយណ្ើរការអភិវឌ្ឍ

និងែរល់យោបល់យលើឯកសារ

“យោលការណ្៍ផណ្នាុំអនុវតរលកខខណ្ឌ អបបបរមា សរព
ី ីទ្ឹកសាអត និងអនាម័យតាមសាលា
យរៀន” យន៏ រហូតានសយក្មចជ្ញែលូវការ។

សូមផែលងអុំណ្រគុណ្ោ៉ ងក្ជ្ញលយក្ៅចុំយពា៏

អងគការមូលនិធិសហក្បជ្ញជ្ញតិ

សក្មាប់កុមារ (UNICEF) ផៃលានជួយោុំក្ទ្ទុំងបយចចកយទ្ស និ ងែវ ិកាកនុងៃុំយណ្ើរការ
អភិវឌ្ឍយោលការណ្៍ផណ្នាុំយន៏។ ជ្ញមួយោនយន៏ កាសូមផែលងអុំណ្រគុណ្ចុំយពា៏ក្កសួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ក្កសួងសុខាភិាល អងគការ GIZ អងគការសុខភាពពិភពយលាក (WHO)
អងគការកមមវ ិធីយសបៀងអាហារពិ ភពយលាក (WFP) និងអងគការមិនផមនរដាាភិាលមួយចុំនួន
យទ្ៀត

ផៃលានចូលរួមែរល់យោបល់

ផណ្នាុំយន៏។

កនុងកិចចៃុំយណ្ើរអភិវឌ្ឍខលឹមសារដនយោលការណ្៍

ទ្នទឹមនឹងយន៏ សូមផែលងអុំណ្រគុណ្ និងយកាតសរយសើរចុំយពា៏ការយកចិតរទ្ុកដាក់
របស់បុគគលិកអប់រ ុំយៅរាជធានីភុំយន ពញ យខតរកុំពង់ធុំ កុំពង់ឆ្នុំង កុំពត និងយខតរតាផកវ ផៃល
ានចូលរួមសហការអនុវតរសាកលបង និងែរល់យោបល់ផកលមអឯកសារយន៏ កយកាន់ផត
មានអតាន័យក្គប់ក្ជុងយក្ជ្ញយ
យៅកមពុជ្ញ។

ង្កយស្សួលអនុវតរ

និងស្សបតាមបរ ិបទ្ក្គឹ៏សាានសិកា

ផ្នែកទី ១ ៖ គោលការណ៍ទូគៅ
១.១. គេចកដីគនដើម

ស្អាត

រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពុជា បានអនុម្័តនូវគោលនគោបាយជាតិ ស្ពីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
និងអនាម្័យកាលពីឆ្នាំ២០០៣

គដ្ឋយកាំ ណត់ នូវទស្សនវ ិស្័យ

“គៅឆ្នាំ២០២៥

ប្រជាជនប្ររ់ររ
ូ គៅស្ហរម្ន៍ជនរទ ប្តូវមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម្័យប្ររ់
ប្ោន់ ប្ពម្ទាំងរស្់គៅកនុងររ ិស្អានដែលមានអនាម្័យប្រករគដ្ឋយនិរនតរភាព”។ ជាម្ួយ

ោនគនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានអនុម្័តដផ្នការយុទធស្អស្រស្តជាតិ ស្ពីពីការផ្តត់ផ្គង់ទឹក
ស្អាត និងការគលើកកម្ពស្់អនាម្័យគៅជនរទ ឆ្នាំ២០១៤-២០២៥ កនុងគោលរាំ ណងគ្វើឱ្យ
គស្វាទឹកស្អាត

និងអនាម្័យជនរទមានភាពប្រគស្ើរគ

ើង

និងប្រករគដ្ឋយនិរនតរភាព

គែើម្បីរម្
ួ ចាំដណកោាំប្ទ ែល់ការអនុវតតយុទធស្អស្រស្តចតុគកាណែាំណាក់កាលទី ៣ កនុងការ
គលើកកម្ពស្់ស្ុខភាព និងអាហារូរតាម្។
ភ

គដ្ឋយយល់ោ៉ាងចាស្់ពីផ្លរ៉ា េះពាល់អវ ិជជមានននកងវេះទឹ កស្អាត

និ ងអនាម្័យ

ប្កស្ួងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា បានចូលរួម្ចាំ ដណកោ៉ា ងស្ាំខាន់ កុងការកាត់
ន
រនាយនូវ
ផ្លរ៉ា េះពាល់ទាំងគនេះ គដ្ឋយបានរញ្ូច លស្កម្មភាពគលើកកម្ពស្់ទឹកស្អាត និងអនាម្័យ
គៅកនុងដផ្នការយុទធស្អស្រស្តអរ់ រ ាំ ២០១៥-២០១៨ និងកាំណត់ ស្ូចនាករស្ប្មារ់វាស្់ដវង

ការរ ីកចគប្ម្ើនប្រចាំឆ្នាំ គែើម្បីគឆ្ពេះគៅស្គប្ម្ចបាន១០០% ប្តឹម្ឆ្នាំ២០២៥ ែូចមានដចង
កនុងដផ្នការយុទធស្អស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ ជាតិ។

គែើម្បីជាំរញ
ុ ការអនុវតតកម្មវ ិ្ីទឹកស្អាត និងអនាម្័យ ឈានគៅស្គប្ម្ចបានតាម្

គោលគៅដែលបានកាំណត់ កុងដផ្នការយុ
ន
ទស្អ
ធ
ស្រស្ត ប្កស្ួងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា បាន

អភិវឌ្ឍ “គោលការណ៍ដណនាាំអនុវតតលកខខណឌអរបររមា ស្តីពីទឹកស្អាត និងអនាម្័យ
តាម្ស្អលាគរៀន” ស្ប្មារ់ ដណនាាំែល់រុរល
គ ិកអរ់រ ាំថ្ននក់គប្កាម្ជាតិ និងអនកពាក់ព័នធ ឱ្យ
ចូលរួម្អនុវតតជាជាំហានៗ គែើម្បីគ្វើឱ្យស្អានភាពទឹកស្អាត និងអនាម្័យតាម្ស្អលាគរៀន
គ្លើយតរបានតាម្តប្ម្ូវការជាម្ូលដ្ឋានររស្់រុរល
គ ិកអរ់រ ាំ និងអនកស្ិកា កនុងរាំ ណងកាត់

រនាយអប្តា្លងជាំងឺគផ្សងៗ ពិគស្ស្ជាំងឺរាក និងជាំងឺរលាកផ្លូវែគងហើម្ ប្ពម្ទាំងកាត់រនាយ
រញ្ហ
ហ កងវេះអាហារូរតាម្ភផ្ងដែរ។
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១.២ .គោលបំណង
គោលការណ៍ដណនាាំអនុវតតលកខខណឌអរបររមា ស្តីពីទឹកស្អាត និងអនាម្័យតាម្
ស្អលាគរៀន មានគោលរាំណងពប្ងឹង និងគ្វើឱ្យប្រគស្ើរគ

ើងកម្មវ ិ្ី ទឹកស្អាត និងអនាម្័យ

គៅតាម្ស្អលាគរៀន តាម្រយៈការអនុវតតស្កម្មភាពជាជាំហានៗ តាម្លកខខណឌអរបររមា
ែូចខាងគប្កាម្ ៖
លកខខណឌ ទី១ ៖ ទឹកស្អាតស្ប្មារ់ទទួលទន
លកខខណឌ ទី ២ ៖ រងគន់អនាម្័យ និងរងគន់គនាម្
លកខខណឌ ទី ៣ ៖ ររ ិកាខរលាងស្មាាតនែ
លកខខណឌ ទី ៤ ៖ ររ ិស្អាន និងស្ុវតាិភាព
លកខខណឌទាំងគនេះ រគងកើតររ ិោកាស្ប្រករគដ្ឋយស្ុវតាិភាព និងផាស្ុកភាពែល់
រុរគលិកអរ់រ ាំ និងអនកស្ិកា កនុងការរាំ គពញភារកិចរ
ច រុគកាស្លយរគប្ងៀន និងគរៀនបាន

គពញគលញ ពិគស្ស្ដប្រកាលយខលឹម្ស្អរ និងចាំគណេះែឹងម្ុ ខវ ិជាជអរ់រ ាំស្ុខភាពឱ្យកាលយជា
ស្កម្មភាពអនុវតតជាក់ដស្តង គែើម្បីជាទមាលរ់ លក
ា ុងជី
ន
វភាពរស្់គៅប្រចាំនងៃ។
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១.៣ .លកខខណឌអបបបរមា េតព
ី ីទឹកស្អាត និងអនាម័យ គៅតាមស្អលាគរៀន
លរ.
១

លកខខណឌ

(★)

(★★)

(★★★)

ស្អលាគរៀន ផាកយម្ួយ

ស្អលាគរៀន ផាកយពីរ

ស្អលាគរៀន ផាកយរី

ទឹ កស្អាតស្ប្មារ់



ស្ិស្សទាំងអស្់ មានទឹកស្អាតស្ប្មារ់ ទទួលទនគៅស្អលាគរៀន

ទទួលទន



ស្ិស្សទាំងអស្់មានទឹក



ទឹ កស្អាតស្ប្មារ់ ទទួលទន



ស្អលាគរៀនមានផ្តល់ទឹកស្អាត

ស្អាតស្ប្មារ់ទទួលទន

បានផ្តល់គដ្ឋយស្អលាគរៀន

ស្ប្មារ់ទទួលទនែល់ស្ិស្សទាំង

ោ៉ា ងតិ ច ៥០០ម្ី លីលីប្ត

រ៉ាុ ដនតការផ្គត់ផ្គង់ម្ិនទន់ មាន

អស្់គៅប្ររ់ គវនស្ិកា។

កនុងម្ួ យគវនស្ិ កា គដ្ឋយ

ភាពគទៀងទត់ គហើយស្ិស្ស

យកម្កពី ផ្ទេះ ឬប្រភព

ចាំបាច់ យកទឹកស្អាតពី ប្រភព

គផ្សងគទៀត។

គផ្សងៗគទៀត ែូចជាយកពី ផ្ទេះ
ឬពី ប្រភពគផ្សងគទៀត។

២

រងគន់អនាម្័យ



ស្ិស្សអាចគប្រើ ប្បាស្់ បង្គន់អនាម័យ ប្ររ់ គពលកនុងគវនស្ិកា

និ ងរងគន់គនាម្



ស្អលាគរៀនមានរងគន់



ស្អលាគរៀនមានរងគន់



ស្អលាគរៀនមានរងគន់អនាម្័យ

អនាម្័យោ៉ា ងតិចម្ួយ

អនាម្័យគលើស្ពីម្ួយស្ប្មារ់

ដែលរាំគពញតាម្ស្តង់ដ្ឋរជាតិ រឺ

ស្ប្មារ់ស្ិស្សប្រុស្ និង

ស្ិស្សប្រុស្ និងគលើស្ពីម្ួយ

មានរងគន់អនាម្័យ២ និងរងគន់

ម្ួយស្ប្មារ់ស្ិស្សស្ស្ី។

ស្ប្មារ់ស្ិស្សស្ស្ី

គនាម្៣ ស្ប្មារ់ស្ិស្សប្រុស្១០០

ស្អលាគរៀនមានរងគន់

នាក់ និងរងគន់អនាម្័យ៣ ស្ប្មារ់
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លរ.

លកខខណឌ

(★)

(★★)

(★★★)

ស្អលាគរៀន ផាកយម្ួយ

ស្អលាគរៀន ផាកយពីរ

ស្អលាគរៀន ផាកយរី

អនាម្័យោ៉ា ងតិចម្ួយដែល
កុមារពិការកាយស្ម្បទអាច

ស្ិស្សស្ស្ី១០០នាក់


ស្អលាគរៀនមានទឹកស្ប្មារ់គ្វើការ

គប្រើប្បាស្់បាន ោ៉ា ងគហាច

លាងស្មាាត ដែលយកម្កពីប្រភព

មានជប្មាល។

ទឹកដែលបានដកលម្ា


ស្អលាគរៀនមានស្ាំ

ីអនាម្័យ

ស្ប្មារ់ស្ិស្សស្ស្ី គប្រើប្បាស្់គពល
ប្តូវការរនាទន់


រងគន់អនាម្័យស្ិស្សស្ស្ី មាន្ុង
ស្ាំរាម្ ស្ប្មារ់ប្ររ់ប្រងអនាម្័យ
គពលម្ករែូវ។

៣

ររ ិកាខរលាង



ស្ិស្សប្ររ់ ោនអាចគប្រើ ប្បាស្់ររ ិកាខរលាងស្មាាតនែ និ ងស្អរូ

ស្មាាតនែ



ស្អលាគរៀនមានររ ិកាខរ



ស្អលាគរៀនមានររកា
ិ ខ រលាង



ររ ិកាខរលាងស្មាាតនែជាគប្ចើនគទៀត

លាងស្មាាតនែគៅជិត

ស្មាាតនែជាប្កុម្ោ៉ា ងតិ ច

អាចគប្រើប្បាស្់ស្ប្មារ់ស្កម្មភាព

រងគន់អនាម្័យ ឬគៅជិត

ម្ួ យ

លាងស្មាាតនែប្រចាំនងៃ

រនទរ់គរៀន។

 ស្អលាគរៀនមានកាលវ ិភារ
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ស្ិស្សប្ររ់ ររ
ូ ចូ លរួម្គៅកនុង

លរ.

លកខខណឌ

(★)

(★★)

(★★★)

ស្អលាគរៀន ផាកយម្ួយ

ស្អលាគរៀន ផាកយពីរ

ស្អលាគរៀន ផាកយរី

ស្ប្មារ់ការលាងស្មាាតនែជា

ស្កម្មភាពលាងស្មាាតនែ ជាប្កុម្

ប្កុម្ប្រចាំនងៃ។

ជាគរៀងរាល់នងៃ


ស្ិស្សប្ររ់ររ
ូ ចូលរួម្ែុស្ស្មាាត
គ្មញជាគរៀងរាល់នងៃ



ទឹកគប្រើប្បាស្់ប្តូវយកពីប្រភពទឹក
ដែលបានដកលម្ា។

៤

ររ ិស្អាន និង



ស្ិស្សទាំងអស្់ ចូលរួម្ស្មាាតររគិ វណស្អលាគរៀន រនទរ់គរៀន រងគន់អនាម្័យ និងររ ិកាខរលាងស្មាាតនែ

ស្ុវតាិភាព



ោមនស្ាំរាម្កនុងររ ិគវណស្អលាគរៀន និងរនទរ់គរៀន



ស្អលាគរៀនមាន្ុងស្ាំរាម្
ោ៉ា ងតិចម្ួយស្ប្មារ់ដ្ឋក់
ស្ាំរាម្ ដែលបានប្រម្ូល។



ស្អលាគរៀនមាន្ុងស្ាំរាម្



ស្អលាគរៀនមាន្ុងស្ាំរាម្ ៣

ោ៉ា ងតិច២ ប្រគភទ រឺ ្ុង

ប្រគភទ រឺ ្ុងស្ាំរាម្ស្ប្មារ់ដ្ឋក់

ស្រ ីរាងគ និង្ុងស្ាំរាម្ស្ប្មារ់

ដ្ឋក់ស្ណ
ាំ ល់គផ្សងៗ និង្ុងស្ាំរាម្

ស្ាំរាម្ស្ប្មារ់ដ្ឋក់ស្ណ
ាំ ល់

ស្ាំណល់ស្រ ីរាងគ ្ុងស្ាំរាម្ស្ប្មារ់

ដ្ឋក់ស្ណ
ាំ ល់គផ្សងៗ។

ស្ប្មារ់ដ្ឋក់ស្ណ
ាំ ល់ដកនចន
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ស្អលាគរៀនមានររងព័ ទជ
ធ ុាំ វ ិញ និ ង

លរ.

លកខខណឌ

(★)

(★★)

(★★★)

ស្អលាគរៀន ផាកយម្ួយ

ស្អលាគរៀន ផាកយពីរ

ស្អលាគរៀន ផាកយរី
មានររងការពារ ប្រស្ិនគរើ មាន
ស្ស្េះទឹក ឬអណូត ងទឹ កកនុងររ ិគវណ
ស្អលាគរៀន


ស្អលាគរៀនអនុ ញ្ហាតដតចាំ ណី
អាហារដែលមានស្ុវតាិភាព និង
ស្ុខុមាលភាព។
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ផ្នែកទី ២ ៖ គោលការផ្ណនា ំអនុវតត
ដផ្នកគនេះ ពណ៌នាពីលកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ គលើស្អានភាពអនុ វតតររស្់ស្អលាគរៀនស្ប្មារ់
កាំណត់ ចាំណាត់ថ្ននក់ស្អលាគរៀនគៅតាម្ប្រគភទផាកយម្ួយ ផាកយពីរ និងផាកយរី។ ចាំគពាេះ
ស្អលាគរៀន

ដែលទទួលបានចាំណាត់ថ្ននក់ផាកយម្ួយ

រឺគផ្តើម្គចញពីការរាំគពញតាម្

លកខខណឌអរបររមា ដែលស្អលាគរៀនអាចអនុវតតបាន ដផ្ាកគលើស្អានភាពទឹកស្អាត និង
អនាម្័យគដ្ឋយម្ិនពឹងដផ្ាកជាំនួយពីខាងគប្ៅ។
ស្អលាគរៀននីម្ួយៗ

អាចប្តូវការជាំនួយរគចចកគទស្

និង្នធានម្ួយចាំនួន

ស្ប្មារ់ទទួលបានចាំណាត់ថ្ននក់ផាកយពីរ ឬផាកយរី គហើយជាំនួយ និង្នធានទាំងគនាេះ
អាចទទួលបានពីនាយកដ្ឋានជាំនាញននប្កស្ួងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ប្កស្ួងពាក់ព័នធ
ម្នទីអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡារាជធានី គខតត ការ ិោល័យអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡាប្កុង ស្ស្ុក
ខណឌ អាជាា្រម្ូលដ្ឋាន និងរណៈកម្មការប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀនជាគែើម្។
គែើម្បីឱ្យស្អលាគរៀនរកាបាននូវចាំណាត់ថ្ននក់ផាកយណាម្ួយ

ឬរគងកើននូវចាំណាត់

ថ្ននក់ ផាកយគលើស្ម្ុន ការស្ហការោនរវាងរណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន និងរណៈកម្មការ
ប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀនជាកតាតដែលម្ិនអាចខវេះបាន។ រណៈកម្មការប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀនអាច
ជួយរណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន កនុងការគរៀរចាំដផ្នការអភិវឌ្ឍ ឬដផ្នការដកលម្ាស្អលា

គរៀនប្រចាំឆ្នាំ គដ្ឋយដ្ឋក់ រញ្ូច លគៅកនុងដផ្នការប្រតិរតតិប្រចាំឆ្នាំររស្់ប្កុង ស្ស្ុក ខណឌ
និងឃុាំ ស្ង្កកត់ ។

ខាងគប្កាម្គនេះ ជាការកាំណត់ នូវលកខខណឌអរបររមាទាំងរួន (៤) ប្រគភទ គែើម្បី
ទទួលបានចាំណាត់ថ្ននក់ផាកយម្ួយ។
២.១. ទឹកស្អាតេម្រមាប់ទទួលទាន
ស្ិស្សទាំងអស្់ប្តូវមានទឹកស្អាតស្ប្មារ់ ទទួលទនគៅស្អលាគរៀន។

ទឹកស្អាត

ស្ប្មារ់ទទួលទនអាចយកម្កពីផ្ទេះ ឬផ្តល់គដ្ឋយស្អលាគរៀន។
គតើអវីជាតម្រមូវការេម្រមាប់ស្អលាគរៀន ផ្កាយមួយ?
ភារគប្ចើនននស្អលាគរៀន ម្ិនទន់មានលទធភាពផ្តល់ទឹកស្អាតស្ប្មារ់ ទទួលទន
ែល់ស្ិស្សទាំងអស្់ោនបានគទ ែូចគនេះស្ិស្សមានក់ៗប្តូវយកទឹកស្អាតស្ប្មារ់ទទួលទន
ពីផ្ទេះររស្់ខួន
ល ឬពីប្រភពគផ្សងគទៀត ោ៉ា ងគហាចណាស្់ ៥០០ម្ីលីលីប្ត កនុងម្ួ យគវន
ស្ិកា។ ទឹកយកពីផ្ទេះ អាចជាទឹកដ្ឋាំពុេះ ឬទឹកចគប្មាេះ ឬទឹកដែលបានដ្ឋក់កលរ ីនរួច។ ែរ
ដ្ឋក់ ទឹកប្តូវស្មាាតជាប្រចាំ។
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គតើអវីខលះផ្ែលច ំបាច់ម្រតូវគ្វើ?
 រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន និង
រណៈកម្មការប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀន
ប្តូវពិភាកាោនអាំពីរញ្ហ
ហ ទឹកស្អាត
ស្ប្មារ់ទទួលទន និងជូនែាំណឹង
ែល់អនកអាណាពាបាលស្ិស្សឱ្យ
យកទឹកស្អាតស្ប្មារ់ ទទួលទន
ោ៉ា ងគហាចណាស្់កនលេះលីប្តពីផ្ទេះ
ឬពីប្រភពគផ្សងគទៀតគពលម្ក
ស្អលាគរៀន។
 គលាកប្រូ អនកប្រូ ប្តូវចូលរួម្ ៖
-

រ ាំលឹកស្ិស្សគពលស្ស្ង់វតតមានពីការយកទឹកស្អាតស្ប្មារ់ទទួលទន

-

ពិនិតយស្អានភាពែរដ្ឋក់ទឹកដែលស្ិស្សបានគប្រើប្បាស្់

-

ដស្វងរកម្ូលគហតុដែលស្ិស្សម្ិនបានយកទឹកស្អាតស្ប្មារ់ទទួលទន
ម្កស្អលាគរៀន គែើម្បីរកែាំគណាេះស្ស្អយ

-

ដណនាាំស្ិស្សម្ិនឱ្យទទួលទនទឹកែររួម្ោន

ឬរតូរែរទឹកោនទទួលទន

គនាេះគទ គប្ពាេះស្អលាគរៀនម្ិនមានលទធភាពកនុងការប្តួតពិ និតយរុ ណភាព
ទឹ កដែលស្ិស្សយកពី ផ្េះ
ទ គរៀងៗខលួនគនាេះគៅគ

 រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន

ើ យ។

ប្តូវពិភាកាោនជាម្ួយរណៈកម្មការប្ទប្ទង់ស្អលា

គរៀន គលាកប្រួ អនកប្រូ កនុងការដស្វងរកលទធភាពដ្ឋក់្ុងចគប្មាេះទឹកស្អាតស្ប្មារ់
ទទួលទន គៅតាម្ថ្ននក់គរៀន គែើម្បីែាំគ

ើងចាំណាត់ថ្ននក់ស្អលាគរៀនពី ផាកយម្ួយ

គៅផាកយពីរ។
២.២. បងគន់អនាម័យ និងបងគន់គនាម
ការរគនាទរង់គប្ៅរងគន់អនាម្័យ រឺមានហានិភ័យខាលាំងណាស្់ស្ប្មារ់ ស្ិស្ស និង
ស្ហរម្ន៍ទាំងម្ូល។ គហតុគនេះ ស្អលាគរៀនចាំបាច់ប្តូវមានរងគន់អនាម្័យ ស្ប្មារ់
ស្ិស្សគប្រើប្បាស្់។
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គតើអវីជាតម្រមូវការេម្រមាប់ស្អលាគរៀន ផ្កាយមួយ?
ស្អលាគរៀននីម្ួយៗ ប្តូវដតមានរងគន់អនាម្័យម្ួយស្ប្មារ់ ស្ិស្សស្ស្ី និងម្ួយ
គទៀតស្ប្មារ់ស្ិស្សប្រុស្។ រងគន់អនាម្័យ ប្តូវដតស្អាត គហើយស្ិស្សអាចគប្រើប្បាស្់បាន
គៅកនុងគមា៉ា ងស្ិកា។
គតើអវីខលះផ្ែលច ំបាច់ម្រតូវគ្វើ?
 រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន ប្តូវ
ធានាថ្ន រងគន់អនាម្័ យ ប្តូវមាន
ទឹកស្ប្មារ់ គប្រើប្បាស្់ជាប្រចាំ
 រងគន់អនាម្័យប្តូវ ៖
- បានលាងស្មាាតជាប្រចាំនងៃ
- មានជាលកខណៈឯកជន
ស្ប្មារ់ស្ិស្ស គដ្ឋយមាន


រនលឹេះពី កុង
ន គហើយទវរអាចចក់គស្អ។

រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន ប្តូវស្ហការជាម្ួ យគលាកប្រូ អនកប្រូ គែើម្បីរគងកើត
គវនស្មាាតែល់ស្ិស្ស និងតាម្ដ្ឋនែាំគណើរការស្មាាតរងគន់អនាម្័ យជាប្រចាំ



ករណីដែលស្អលាគរៀនម្ិនមានរងគន់អនាម្័ យ

ឬរងគន់អនាម្័យប្តូវខូចខាត

ម្ិនអាចជួស្ជុ លបាន ឬម្ិ នមានលទធភាពប្ររ់ប្ោន់ កុនងការផ្តល់ស្មាភរៈស្ប្មារ់
គ្វើអនាម្័យ

រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀនប្តូវដ្ឋក់ ស្ាំគណើគៅកាន់ ការ ិោល័យ

អរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡាប្កុង ស្ស្ុក ខណឌ ឬអាជាា្រម្ូលដ្ឋាន គែើម្បីស្ុាំជាំនួយ
ោាំប្ទ។ រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀនអាចគ្វើការគដ្ឋយផាទល់ជាម្ួ យ រណៈកម្មការ
ប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀន ស្ហរម្ន៍ រួម្ទាំងអនកែឹកនាាំស្អស្នា គែើម្បីស្ុាំការោាំប្ទ។
២.៣. បរ ិកាខរលាងេមាាតដែ
ការលាងស្មាាតនែ នឹងស្អរូ រឺជាវ ិ្ីដែលមានប្រស្ិទភា
ធ ពរាំ ផ្ុតកនុងការរង្កករជាំងឺ

ពិគស្ស្ជាំងឺរាក និ ងជាំងឺផ្ូវែគងហ
ល
ើម្។ ការលាងស្មាាតនែជាប្រចាំរគងកើតទមាលរ់ែល់ស្ិស្ស
និងរគងកើតនូវររ ិោកាស្ប្រករគដ្ឋយស្ុខុមាលភាព។

-9-

គតើអវីជាតម្រមូវការេម្រមាប់ស្អលាគរៀន ផ្កាយមួយ?

ស្អលាគរៀនប្តូវមានររ ិកាខរលាងស្មាាតនែ។

ររ ិកាខរលាងស្មាាតនែប្តូវគៅជិត

រងគន់អនាម្័យ ឬជិតរនទរ់គរៀន គហើយប្តូវមានទឹក និងស្អរូ ប្ររ់គពលគវលាទាំងអស្់។
គតើអវីខលះផ្ែលច ំបាច់ម្រតូវគ្វើ?
 ប្តូវមានទឹក និងស្អរូស្ប្មារ់ គប្រើប្បាស្់កុងការលាងស្មា
ន
ា តនែ

 តនម្លទឹក និងស្អរូអាចដ្ឋក់ រញ្ូច លគៅកនុងរគប្មាងងវ ិកាប្រចាំឆ្នាំររស្់ស្អលាគរៀន
គហើយស្អលាគរៀនអាចរកងវ ិការដនាម្ពី ស្ហរម្ន៍ ឬពីប្រភពគផ្សងៗគទៀត

 ប្តូវឱ្យស្ិស្សអនុវតតការលាងស្មាាតនែ

ពិគស្ស្រនាទរ់ពីគប្រើប្បាស្់រងគន់អនាម្័យ

និងម្ុនគពលររ ិគភារចាំណីអាហារ គែើម្បីឱ្យកាលយជាទមាលរ់ លស្
ា ប្មារ់ជីវ ិត

 ម្ិនរួរគប្រើប្បាស្់កដនសងជូតនែគទ

គប្ពាេះការគប្រើ ប្បាស្់កដនសងស្ប្មារ់ជូតនែរួម្ោន

រឺជាប្រភពចម្លងគម្គរារ។
២.៤. បរ ិស្អាន និងេុវតាិភាព
ស្អលាគរៀនមានប្តូវមានររ ិស្អានស្អាត

និងមានស្ុវតាិភាព

ដែលជាទីកដនលង

គម្ប្តី ភាព ស្ប្មារ់ រុរគលិកអរ់រ ាំ និងអនកស្ិកា កនុងការរគប្ងៀន និងគរៀនបានគពញ

គលញ។ ការគរៀរចាំ ស្អលាគរៀនឱ្យមានររ ិស្អានស្អាត និងមានស្ុវតាិភាព ជាទាំនួលខុស្
ប្តូវររស្់រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន គលាកប្រូ អនកប្រូ ស្ិស្ានុស្ិស្ស និងស្ហរម្ន៍
ជុាំវ ិញស្អលាគរៀន។
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គតើអវីជាតម្រមូវការេម្រមាប់ស្អលាគរៀន ផ្កាយមួយ?
 ស្អលាគរៀនម្ិនមានស្ាំរាម្ គៅ
កនុងររ ិគវណស្អលាគរៀន និង
គៅតាម្រនទរ់គរៀន

 ស្អលាគរៀនប្តូវមាន្ុងទុក
ដ្ឋក់ ស្ាំរាម្ោ៉ា ងគហាចណាស្់
ម្ួយ
 ស្ិស្សប្តូវបានអនុញ្ហាតឱ្យ
ររ ិគភារដតចាំណីអាហារដែលមានស្ុវតាិភាព និងមានស្ុខុមាលភាពគៅកនុង

ស្អលាគរៀន គទេះជាអាហារដែលពួកគរយកពី ផ្ទេះ ឬផ្តល់គដ្ឋយស្អលាគរៀន ឬ
ទិញពីអនកលក់គៅស្អលាគរៀន។
គតើអវីខលះផ្ែលច ំបាច់ម្រតូវគ្វ?
ើ

 រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀនប្តូវធានាថ្ន ស្អលាគរៀនមាន្ុងស្ាំរាម្ គហើយបាន
គប្រើ ប្បាស្់ និងោមនស្ាំរាម្គៅកនុងររ ិគវណស្អលាគរៀន និងរនទរ់គរៀន

 រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន ប្តូវស្ហការជាម្ួ យគលាកប្រូ អនកប្រូ គែើម្បីរគងកើត
គវនស្មាាតែល់ស្ិស្ស និងតាម្ដ្ឋនែាំគណើរការស្មាាតររ ិគវណស្អលាគរៀន រនទរ់
គរៀន រងគន់អនាម្័យ និងររ ិកាខរលាងស្មាាតនែរងគន់អនាម្័យ ជាប្រចាំ
 ប្រូទទួ លរនទុកការង្ករស្ុខភាពស្ិកា ឬការង្ករទឹកស្អាត និងអនាម្័យ គៅតាម្

ស្អលាគរៀន ប្តូវគ្វើការជាម្ួ យប្រធានថ្ននក់ កនុងការគផ្តើម្យុទធនាការគ្វើឱ្យស្អលា

គរៀនមានររ ិស្អានស្អាត និងមានស្ុវតាិភាព ែូចជាការដ្ឋក់ស្អលកស្ញ្ហាថ្ន “ប្តូវ
ដ្ឋក់ ស្ាំរាម្កនុង្ុ ងស្ាំរាម្” គែើម្បីគលើកទឹកចិតតឱ្យមានការទមាលរ់ល។
ា
ផ្នែកទី៣ ៖ គោលការណ៍វាយតដមល
៣.១. ការពិនិតយតាមដាន
ការពិនិតយតាម្ដ្ឋនជាកតាតម្ិនអាចខវេះបាន គែើម្បីធានាថ្នស្អលាគរៀន បានអនុវតត
ោ៉ា ងខាជរ់ ខួនស្ស្រតាម្លកខ
ជ
ខណឌនានា នន “លកខខណឌអរបររមា ស្តីពីទឹកស្អាត និង
អនាម្័យ” និងគែើម្បីបា៉ាន់ប្រមាណពីតប្ម្ូវការស្ប្មារ់ អភិវឌ្ឍន៍ស្អលាគរៀន។
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រណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន

ប្រូរគប្ងៀន

ចាំបាច់ប្តូវគ្វើការពិនិតយតាម្ដ្ឋនឱ្យបានគទៀងទត់

និងរណៈកម្មការប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀន
កនុងការអនុវតតលកខខណឌអរបររមា

គនេះ។ ប្រូទទួលរនទុកស្ុខភាពស្ិកាគៅតាម្ស្អលាគរៀន ប្តូវគ្វើការង្ករគនេះជាប្រចាំ និង
ប្តូវគលើកស្ាំគណើគដ្ឋេះស្ស្អយនូវរញ្ហ
ហ ស្ាំខាន់ៗម្ួយចាំនួនែូចជា ការគស្នើស្ុាំការដងរកា និង
ការជួស្ជុលស្មាភរររ ិកាខរទឹកស្អាត និងអនាម្័យជាគែើម្។
ប្រូទទួលរនទុកស្ុខភាពស្ិកា

គៅតាម្ស្អលាគរៀន

និងរណៈកម្មការប្ទប្ទង់

ស្អលាគរៀន ប្តូវគលើកយករញ្ហ
ហ ដែលបានរកគឃើញពីការពិនិតយតាម្ដ្ឋនគៅពិភាកាគៅ
កនុងកិចចប្រជុាំប្រចាំដខររស្់ស្អលាគរៀន។

ការពិនិតយតាម្ដ្ឋន អាចគ្វើរម្
ួ ោនរវាងម្ន្រនតីប្កស្ួងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ម្ន្រនតី

ម្នទីរអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡារាជធានី គខតត ប្ពម្ទាំងម្ន្រនតីការ ិោល័យអរ់រ ាំ យុវជន និង
កីឡាខណឌ ប្កុង ស្ស្ុក គៅតាម្ស្អលាគរៀន។ លទធផ្លននការពិនិតយតាម្ដ្ឋន នឹងប្តូវ
គលើកជាអនុ ស្អស្ន៍កុងការគ្វ
ន
ើ ឱ្យប្រគស្ើរគ

ើងនូ វស្អានភាពទឹ កស្អាត

និងអនាម្័យតាម្

ស្អលាគរៀនស្ប្មារ់ឆ្នាំស្ិការនាទរ់ផ្ងដែរ។
៣.២. ការវាយតដមលស្អលាគរៀន ចំណាត់ថ្នែក់ "ផ្កាយ"
ការ ិោល័យអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡាប្កុង ស្ស្ុក ខណឌ ប្តូវស្ហការជាម្ួយរណៈ
ប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន និងរណៈកម្មការប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀន កនុងការវាយតនម្លចាំណាត់ថ្ននក់
“ផាកយ” ររស្់ស្អលាគរៀន ម្ួយឆ្នាំស្ិកាម្តង។
ឧរករណ៍ស្ប្មារ់ពិនិតយតាម្ដ្ឋន

និងវាយតនម្លពីស្អានភាពទឹកស្អាត

និង

អនាម្័យគៅតាម្ស្អលាគរៀន មានគៅកនុង "តារាងទី ១" រ ីឯការគ្វើចាំណាត់ថ្ននក់ "ផាកយ"
ររស្់ស្អលាគរៀនមានគៅកនុង "តារាងទី ២"។

គប្កាយពីបានឯកភាពគលើលទធផ្លននចាំណាត់ថ្ននក់ "ផាកយ" ររស្់ស្អលាគរៀនរួច

តាម្រយៈប្កុម្ការង្ករវាយតនម្ល ការ ិោល័យអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ប្កុង ស្ស្ុក ខណឌ ប្តូវ
គស្នើស្ុាំលិខិតរញ្ហ
ជ ក់ពីម្នទីរអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា រាជធានី គខតត។
ការវាយតនម្លអាចប្រប្ពឹ តគត ៅម្ុនគពល

ឬតាំណាលោនននការរាំគពញកប្ម្ងប្រព័ នធ

ព័ត៌មានប្ររ់ប្រងអរ់រ ាំ (EMIS) ររស្់ស្អលាគរៀន។
ម្នទីរអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ស្ហការជាម្ួយការ ិោល័យអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា

ប្កុង ស្ស្ុក ខណឌ កនុងការប្ររល់ជូននូ វវ ិញ្ហារនរប្តរញ្ហ
ជ ក់ចាំណាត់ ថ្ននក់ "ផាកយ" ររស្់

ស្អលាគរៀន នាឱ្កាស្ស្ម្ស្ស្រណាម្ួយ ែល់ស្អលាគរៀនទាំងគនាេះ កនុងគពលប្បារពធពិ្ី
គផ្សងៗែូចជា ពិ្ីគរើករគវស្នកាលឆ្នាំស្ិកាងមីជាគែើម្។
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តារាងទី១ ៖ កម្រមងេំណួរេម្រមាប់ការពិនិតយតាមដាន និងវាយតដមល
ក. ព័ត៌មានទូគៅ
គឈាមេះស្អលាគរៀន ៖
គលខកូែស្អលាគរៀន ៖
គឈាមេះភូម្ិ ៖

គឈាមេះឃុាំ/ស្ង្កកត់ ៖

គឈាមេះខណឌ/ប្កុង/ស្ស្ុក ៖
គឈាមេះរាជធានី/គខតត ៖
កាលររ ិគចឆទ ៖

គឈាមេះនាយកស្អលាគរៀន ៖

គលខទូរស្័ពនា
ទ យកស្អលាគរៀន ៖
គឈាមេះអនកចុេះពិនិតយតាម្ដ្ឋន ៖

គលខទូរស្័ពទ អនកចុេះពិនិតយតាម្ដ្ឋន ៖
ខ. ព័ត៌មានពាក់ព័នធទឹកស្អាត និងអនាម័យ
ល.រ ១. ទឹកស្អាតស្ប្មារ់ទទួលទន
១.០ ស្ិស្សទាំងអស្់ប្តូវមានទឹកស្អាតស្ប្មារ់ ទទួលទនគៅស្អលាគរៀន

បាទ/

ចស្

គទ

១.១ ស្ិស្សទាំងអស្់ប្តូវមានទឹកស្អាតស្ប្មារ់ ទទួលទនោ៉ា ងតិច ៥០០
ម្ីលីលីប្ត កនុងម្ួយគវនស្ិកា គដ្ឋយយកពីផ្ទេះ ឬពីប្រភពគផ្សងគទៀត

១.២ ទឹកស្អាតស្ប្មារ់ ទទួលទនផ្តល់គដ្ឋយស្អលាគរៀន រ៉ាុដនតការផ្គត់ផ្ង
គ ់
ម្ិនទន់មានភាពគទៀងទត់

គហើយស្ិស្សចាំបាច់យកទឹកស្អាតពី

ប្រភពគផ្សងៗគទៀត ែូចជាយកពីផ្ទេះ ឬពីប្រភពគផ្សងគទៀត

១.៣ ស្អលាគរៀនមានផ្តល់ទឹកស្អាតស្ប្មារ់ទទួលទនែល់ស្ិស្សទាំង
អស្់គៅប្ររ់ គវនស្ិកា

ចាំណាាំ ៖

១) ប្រស្ិនគរើចគម្លើយ ១.០ “គទ” ស្ូម្រ ាំលង ១.១ ១.២ ១.៣

២) ប្រស្ិនគរើចគម្លើយ ១.០ “បាទ/ចស្” ស្ូម្រនត ១.១ ១.២ ១.៣
៣) វាយតនម្ល និងចាំណាត់ថ្ននក់ផាកយមានែូចខាងគប្កាម្ ៖
★
★★

= 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
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ចាំណាត់

ថ្ននក់ផាកយ

បាទ/

ល.រ ២. រងគន់អនាម្័យ និងរងគន់គនាម្
២.០ រងគន់អនាម្័យគៅស្អលាគរៀនប្តូវដតគប្រើប្បាស្់បាន

ចស្

គទ

២.១ ស្អលាគរៀនមានរងគន់អនាម្័យោ៉ា ងតិចម្ួយស្ប្មារ់ស្ិស្សប្រុស្
និងម្ួយស្ប្មារ់ស្ិស្សស្ស្ី

២.២ ស្អលាគរៀនមានរងគន់អនាម្័យគលើស្ពីម្ួយស្ប្មារ់ស្ិស្សប្រុស្
និងគលើស្ពីម្ួយស្ប្មារ់ស្ិស្សស្ស្ី

២.៣ ស្អលាគរៀនមានរងគន់អនាម្័យោ៉ា ងតិចម្ួយដែលកុមារពិការកាយ
ស្ម្បទអាចគប្រើប្បាស្់បាន
ជប្មាលស្ប្មារ់ គ

ើង

ឬោ៉ា ងគហាចណាស្់រងគន់ប្តូវមាន

២.៤ ស្អលាគរៀនមានរងគន់អនាម្័យដែលរាំគពញតាម្ស្តង់ដ្ឋរជាតិ រឺ

មានរងគន់អនាម្័យ២ និងរងគន់គនាម្៣ ស្ប្មារ់ស្ិស្សប្រុស្១០០
នាក់ និងរងគន់អនាម្័យ៣ ស្ប្មារ់ស្ិស្សស្ស្ី១០០នាក់

២.៥ ស្អលាគរៀនមានទឹកស្ប្មារ់គ្វើការលាងស្មាាត ដែលយកម្កពី
ប្រភពទឹកដែលបានដកលម្ា

២.៦ ស្អលាគរៀនមានស្ាំ
ប្តូវការរនាទន់

ីអនាម្័យស្ប្មារ់ស្ិស្សស្ស្ី គប្រើប្បាស្់គពល

២.៧ រងគន់អនាម្័យស្ិស្សស្ស្ី មាន្ុងស្ាំរាម្ ស្ប្មារ់ប្ររ់ប្រងអនាម្័យ
គពលម្ករែូវ

ចាំណាាំ ៖

១) ប្រស្ិនគរើចគម្លើយ ២.០ “គទ” ស្ូម្រ ាំលង ២.១ ២.២ ២.៣ ២.៤
២.៥ ២.៦ ២.៧

២) ប្រស្ិនគរើចគម្លើយ ២.០ “បាទ/ចស្” ស្ូម្រនត ២.១ ២.២ ២.៣
២.៤ ២.៥ ២.៦ ២.៧

៣) វាយតនម្ល និងចាំណាត់ថ្ននក់ផាកយមានែូចខាងគប្កាម្ ៖

★

★★

= 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

-14-

ចាំណាត់

ថ្ននក់ផាកយ

បាទ/

ល.រ ៣. ររ ិកាខរលាងស្មាាតនែ

ចស្

គទ

៣.០ រាល់ររ ិកាខរលាងស្មាាតនែប្តូវដតមានទឹក និងស្អរូគៅប្ររ់ គពល
គវលា
៣.១ ស្អលាគរៀនមានររ ិកាខរលាងស្មាាតនែគៅជិតរងគន់អនាម្័យ ឬគៅ
ជិតរនទរ់គរៀន
៣.២ ស្អលាគរៀនមានររ ិកាខរលាងស្មាាតនែជាប្កុម្ោ៉ា ងតិចម្ួយ
៣.៣ ស្អលាគរៀនមានកាលវ ិភារស្ប្មារ់ការលាងស្មាាតនែជាប្កុម្
ប្រចាំនងៃ
៣.៤ ររ ិកាខរលាងស្មាាតនែជាគប្ចើនគទៀត អាចគប្រើប្បាស្់ស្ប្មារ់
ស្កម្មភាពលាងស្មាាតនែប្រចាំនងៃ
៣.៥ ស្ិស្សប្ររ់ ររ
ូ ចូ លរួម្គៅកនុងការស្កម្មភាពលាងស្មាាតនែ ជាប្កុម្
ជាគរៀងរាល់នងៃ (ស្ប្មារ់ដតរឋម្ និងម្គតតយយស្ិកា)

៣.៦ ស្ិស្សប្ររ់ររ
ូ ចូលរួម្ែុស្ស្មាាតគ្មញជាគរៀងរាល់នងៃ
(ស្ប្មារ់ដតរឋម្ និងម្គតតយយស្ិកា)
៣.៧ ទឹកគប្រើប្បាស្់ប្តូវយកពីប្រភពទឹកដែលបានដកលម្ា
ចាំណាាំ ៖

ចាំណាត់

១) ប្រស្ិនគរើចគម្លើយ ៣.០ “គទ”ស្ូម្រ ាំលង ៣.១ ៣.២ ៣.៣ ៣.៤

ថ្ននក់ផាកយ

៣.៥ ៣.៦ ៣.៧
២) ប្រស្ិនគរើចគម្លើយ ៣.០ “បាទ/ចស្”ស្ូម្រនត ៣.១ ៣.២ ៣.៣
៣.៤ ៣.៥ ៣.៦ ៣.៧
៣) វាយតនម្ល និងចាំណាត់ថ្ននក់ផាកយមានែូចខាងគប្កាម្ ៖
★

= 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
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បាទ/

ល.រ ៤. ររ ិស្អាន និងស្ុវតាិភាព
៤.០ ស្អលាគរៀនមានគវនស្មាាតទីធាល រនទរ់គរៀន និងរងគន់អនាម្័យ

គទ

ចស្

គហើយោមនស្ាំរាម្កនុងទីធាល និងកនុងរនទរ់គរៀន

៤.១ ស្អលាគរៀនមាន្ុងស្ាំរាម្ោ៉ា ងតិចម្ួយស្ប្មារ់ដ្ឋក់ ស្ាំរាម្ ដែល
បានប្រម្ូល
៤.២ ស្អលាគរៀនមាន្ុងស្ាំរាម្ ោ៉ា ងតិច២ ប្រគភទ រឺ ្ុងស្ាំរាម្ស្ប្មារ់
ដ្ឋក់ស្ណ
ាំ ល់ ស្រ ីរាងគ និង្ុងស្ាំរាម្ស្ប្មារ់ ដ្ឋក់ស្ាំណល់គផ្សងៗ

៤.៣ ស្អលាគរៀនមាន្ុងស្ាំរាម្ ៣ ប្រគភទ រឺ ្ុងស្ាំរាម្ស្ប្មារ់ដ្ឋក់

ស្ាំណល់ស្រ ីរាងគ ្ុងស្ាំរាម្ស្ប្មារ់ដ្ឋក់ស្ណ
ាំ ល់គផ្សងៗ និង្ុង
ស្ាំរាម្ ស្ប្មារ់ដ្ឋក់ស្ណ
ាំ ល់ដកនចន

៤.៤ ស្អលាគរៀនមានររងព័ទជ
ធ ុាំវ ិញ និ ងមានររងការពារប្រស្ិនគរើមាន
ទឹកស្ស្េះទឹក ឬអណូត ងទឹកកនុងររ ិគវណស្អលាគរៀន

៤.៥ ស្អលាគរៀនអនុ ញ្ហាតដតចាំ ណីអាហារដែលមានស្ុវតាិភាព និ ង
ស្ុខុមាលភាព
ចាំណាាំ ៖

ចាំណាត់

១) ប្រស្ិនគរើចគម្លើយ ៤.០ “គទ”ស្ូម្រ ាំលង ៤.១ ៤.២ ៤.៣ ៤.៤ ៤.៥

ថ្ននក់ផាកយ

២) ប្រស្ិនគរើចគម្លើយ ៤.០ “បាទ/ចស្”ស្ូម្រនត ៤.១ ៤.២ ៤.៣ ៤.៤ ៤.៥
៣) វាយតនម្ល និងចាំណាត់ថ្ននក់ផាកយមានែូចខាងគប្កាម្ ៖
★

= 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
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តារាងទី២ ៖ ការបូកេរ ុបវាយតដមលចំណាត់ថ្នែក់ស្អលាគរៀន
រណៈ
ស្មាស្ធាតុ

ប្ររ់ប្រង

តាំណាង
ការ ិោល័យ អរ់រ ាំ

ស្អលាគរៀន

យុវជន និងកីឡា

តាំណាង ម្នទីរអរ់រ ាំ
យុវជន និង កីឡា

ប្កុង ស្ស្ុក ខណឌ

រាជធានី គខតត

តាំណាង
ថ្ននក់ជាតិ

គឈាមេះ
តួនាទី
ហតាគលខា
កាលររ ិគចឆទ

លរ

លកខខណឌអរបររមាននទឹកស្អាត និងអនាម្័យ

១

ទឹកស្អាតស្ប្មារ់ ទទួលទន

២

រងគន់អនាម្័យ និងរងគន់គនាម្

៣

ររ ិកាខរលាងស្មាាតនែ

៤

ររ ិស្អាន និងស្ុវតាិភាព

ចាំនួនផាកយស្រុរប្ររ់លកខខណឌ (០ ែល់១២)
ចាំណាត់ថ្ននក់ "ផាកយ" ររស្់ស្អលាគរៀន
គរើផាកយស្រុរ ៤-៦ = ★; ៧-១០ = ★★; ១១-១២ = ★★★
កនុងករណីលកខខណឌទី ២ ោមន "★" បានន័យថ្នស្អលាគរៀន
គនាេះ ោមនជារ់ចាំណាត់ថ្ននក់ "★" គនាេះគទ។
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ចាំណាត់ថ្ននក់ផាកយ
(តារាងទី១)

៣.៣. ភារកិចច និងការទទួលខុេម្រតូវ
ខាងគប្កាម្គនេះ

រឺជាគស្ចកតីស្គងខរពីទាំនួលខុស្ប្តូវររស្់អនកពាក់ព័នធកុងការ
ន

អនុវតដគោលការណ៍ដណនាាំអនុវតតលកខខណឌអរបររមា ស្តីពីទឹកស្អាត និងអនាម្័យ ៖
ក. ម្រកុមការងារថ្នែក់ជាតិ េតព
ី ីទឹកស្អាត និងអនាម័យ

ិ ី ទឹកស្អាត និ ងអនាម្័ យគៅតាម្
- ស្ប្ម្រស្ប្ម្ួល និ ងោាំប្ទែាំ គណើរការកម្មវ្
ស្អលាគរៀន
- ស្ហការជាម្ួយប្កុម្ការង្ករអនតរប្កស្ួង

និ ងនែរូ អភិ វឌ្ឍន៍នានា

ិ ី ទឹកស្អាត និ ងអនាម្័ យគៅតាម្ស្អលាគរៀន
អភិ វឌ្ឍកម្មវ្

- គ្វើការតស្ូម្តិ កុងការរញ្
ន
ូច លការអភិ វឌ្ឍកម្មវ ិ្ី ទឹកស្អាត

កនុងការ

និងអនាម្័យគៅ

តាម្ស្អលាគរៀនគៅកនុងដផ្នការប្រតិរតិ តប្រចាំឆ្នាំ ពិ គស្ស្ដផ្នការងវ ិកាជាតិ

- គកៀរររប្រភព្នធាន

ស្ប្មារ់ការអនុ វតត

និ ងគ្វើឱ្យប្រគស្ើរគ

ើងនូ វស្អាន

ភាពទឹ កស្អាត និ ងអនាម្័យ គៅតាម្ស្អលាគរៀន

ិ ី ទឹកស្អាត
- រាយការណ៍ពី វឌ្ឍនភាពននការអនុ វតតកម្មវ្

និ ងអនាម្័យគៅតាម្

ស្អលាគរៀន ែល់ ថ្ននក់ ែឹកនាាំប្កស្ួងអរ់ រ ាំ យុវជន និ ងកី ឡា។
ខ. មនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា រាជធានី គខតត
- តប្ម្ង់ ទិស្ ឬរណុដ េះរណា
ដ លរណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន គលាកប្រូ អនកប្រូ

និ ងតាំ ណាងរណៈកម្មការប្ទប្ទង់ ស្អលាគរៀនពី គោលការណ៍ដណនាាំ អនុ វតត
ស្តីពីទឹកស្អាត និ ងអនាម្័យ គៅតាម្ស្អលាគរៀន

- ចូ លរួម្ពិនិតយតាម្ដ្ឋនជាម្ួយការោ
ិ ល័យអរ់រ ាំ យុវជន និ ងកី ឡាប្កុង ស្ស្ុក
ខណឌ រណៈប្ររ់ ប្រងស្អលាគរៀន និងរណៈកម្មការប្ទប្ទង់ ស្អលាគរៀន គែើ ម្បី
កាំ ណត់ លកខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ចាំ ណាត់ ថ្ននក់ ផាកយររស្់ស្អលាគរៀន

ិ ិ ច័ យ
- គចញលិខិតរញ្ហ
ជ ក់ លកខណៈវន
ឆ ស្អលាគរៀនដែលទទួលបាន "ផាកយ"
- គផ្ទៀងផាទត់ និ ងប្តួតពិ និតយស្អលាគរៀនដែលទទួលបានចាំ ណាត់ ថ្ននក់ ផាកយ និ ង
ផ្តល់អនុ ស្អស្ន៍ គែើម្បីឱ្យស្អលាគរៀនឈានគ

ើងគៅផាកយរនាទរ់

ិ ី ទឹកស្អាត
- រាយការណ៍ពី វឌ្ឍនភាពននការអនុ វតតកម្មវ្

និ ងអនាម្័យគៅតាម្

ស្អលាគរៀនជូនប្កស្ួងអរ់ រ ាំ យុវជននិ ងកី ឡា (នាយកដ្ឋានស្ុខភាពស្ិកា)។
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គ. ការ ិយាល័យអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាម្រកុង ម្រេុក ខណឌ
- តប្ម្ង់ ទិស្ ឬរណុដ េះរណា
ដ លរណៈប្ររ់ប្រងស្អលាគរៀន គលាកប្រូ អនកប្រូ

និ ងតាំ ណាងរណៈកម្មការប្ទប្ទង់ ស្អលាគរៀនពី គោលការណ៍ដណនាាំ អនុ វតត
ស្តីពីទឹកស្អាត និ ងអនាម្័យ គៅតាម្ស្អលាគរៀន

- ចូ លរួម្ពិនិតយតាម្ដ្ឋនជាម្ួយរណៈប្ររ់ ប្រងស្អលាគរៀន និ ងរណៈកម្មការ
ប្ទប្ទង់ ស្អលាគរៀន

ិ ិ ច័ ឆយចាំ ណាត់ ថ្ននក់ ផាកយររស្់
គែើ ម្បីកាំណត់ លកខណៈវន

ស្អលាគរៀន
- គផ្ទៀងផាទត់ និ ងប្តួតពិ និតយស្អលាគរៀនដែលទទួលបានចាំ ណាត់ ថ្ននក់ ផាកយ និ ង
ផ្តល់អនុ ស្អស្ន៍ គែើ ម្បីឱ្យស្អលាគរៀនឈានគ

ើងគៅផាកយរនាទរ់

ិ ី ទឹកស្អាត
- រាយការណ៍ពី វឌ្ឍនភាពននការអនុ វតតកម្មវ្

និ ងអនាម្័យគៅតាម្

ស្អលាគរៀនតាម្ប្កុង ស្ស្ុក ខណឌនី ម្ួយៗ គៅរណៈកម្មការស្ុខភាពស្ិកា
ននម្នទីរអរ់ រ ាំ យុវជន និ ងកី ឡារាជធានី គខតត។
ឃ. គណៈម្រគប់ម្រគងស្អលាគរៀន
- ជាំ រុញគលើកទឹកចិ តតែល់គលាកប្រូ

អនកប្រូ

និងស្ិស្ានុស្ិស្សកនុងការអនុ វតត

ស្កម្មភាពនានា គែើ ម្បីរាំគពញបាននូ វលកខខណឌអរបររមា ស្តីពីទឹកស្អាត និ ង

អនាម្័ យ គៅតាម្ស្អលាគរៀន ពិ គស្ស្រកានូវចាំ ណាត់ថ្ននក់ ផាកយ ឬរគងកើន
ចាំ ណាត់ ថ្ននក់ ផាកយ
- អភិ វឌ្ឍដផ្នការស្កម្មភាព គែើ ម្បីគ្វើឱ្យស្អានភាពទឹ កស្អាត និ ងអនាម្័ យ គៅ
តាម្ស្អលាគរៀនមានភាពប្រគស្ើរគ

ើង

- ចលនាប្រភព្នធាន ជាម្ួយរណៈប្ទប្ទង់ស្អលាគរៀន តាំ ណាងមាតារិតា
ិ ័យឯកជនកនុងការអភិ វឌ្ឍកម្មវ្
ិ ី ទឹកស្អាត និងអនាម្័យគៅតាម្
ស្ិស្ស និ ងវស្
ស្អលាគរៀនឱ្យមានភាពរក
ី ចគប្ម្ើន។
ង. ម្រគូទទួលបនទុកេុខភាពេិកា
- ចូ លរួម្វរគរណុត េះរណា
ត ល វរគរាំរ៉ាន ស្ិកាខស្អលា ស្តីពីទឹកស្អាត និ ងអនាម្័យ
គែើ ម្បីយកចាំ គណេះែឹ ងគៅអនុ វតត ឱ្យកាលយជាទមាលរ់ ស្ប្មារ់ ជារាំ រែ
ូ ល់ស្ិស្ស

ិ នការអនាម្័ យ និ ងតាម្ដ្ឋនការអនុវតតររស្់
- ដណនាាំែល់ស្ិស្សឱ្យអនុ វតតវធា
ស្ិស្ស

ប្ពម្ទាំងែឹ កនាាំការដងរការរ ិកាខ រទឹ កស្អាត

ស្អលាគរៀនជាប្រចាំ
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និ ងអនាម្័យគៅតាម្

- រាយការណ៍ពី ស្អានភាពទឹ កស្អាត

និ ងអនាម្័យែល់រណៈប្ររ់ ប្រងស្អលា

គរៀន ពិគស្ស្ការគស្នើជួស្ជុលរនាទន់នានា។
ច. ម្រកុមម្របឹកាយុវជន ឬម្រកុមម្របឹកាកុមារ
ិ ី ទឹកស្អាត
- ចូ លរួម្អនុ វតតកម្មវ្

និ ងអនាម្័យគៅតាម្ស្អលាគរៀន

តាម្ការ

ដណនាាំ ររស្់គលាកប្រូ អនកប្រូ

័ ដទឹកស្អាត និ ងអនាម្័ យ
- គលើកទឹ កចិ តដម្ិតតរម្
ួ ថ្ននក់ ឱ្យគចេះគប្រើ ប្បាស្់ស្មាភររូរវន
ឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវ និ ងប្រករគដ្ឋយការទទួលខុស្ប្តូវ ពិ គស្ស្ការប្រកាន់ខាជរ់
នូ វឥរោ
ិ រងជាវ ិជជមានគរៀងរាល់ នងៃ

- ចូ លរួម្ផ្ដល់គោរល់កុងការគរៀរចាំ
ន
ស្អងស្ង់

និងស្មាាតស្មាភររូរវ ័នដទឹក

ស្អាត និងអនាម្័យ។

ឆ. គណៈកមមការម្រទម្រទង់ស្អលាគរៀន និងមាតាបិតាេិេស
- ស្ហការអភិ វឌ្ឍស្អលាគរៀន

និ ងចូ លរួម្ពិ និតយតាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាពននការ

អនុ វតដដផ្នការ
- ស្ហការជាម្ួ យរណៈប្ររ់ ប្រងស្អលាគរៀន

កនុងការដ្ឋក់ រញ្ូច លដផ្នកនានា

- ចូ លរួម្កស្អងស្ម្តាភាពដែលបានគរៀរចាំគ

ើង គែើ ម្បីផ្ដល់ការោាំប្ទែល់ការ

ិ ី វ ិនិ គោរឃុាំ ស្ង្កកត់
ននដផ្នការអភិ វឌ្ឍស្អលាគរៀនគៅកនុងកម្មវ្
កស្អងដផ្នការ ការអនុ វតតកម្មវ ិ្ី និ ងការពិ និតយតាម្ដ្ឋន

- ស្ហការជាម្ួយរុរគលិកអរ់រថ្ន
ាំ ន ក់ ជាតិ និ ងថ្ននក់ គប្កាម្ជាតិ កនុងការវាយតនម្ល
ពី ចាំណាត់ថ្ននក់ផាកយ និ ងផ្តល់អនុ ស្អស្ន៍ គែើម្បីឱ្យស្អលាគរៀនឈានគ

ើង

គៅផាកយរនាទរ់
- ោាំប្ទែល់ស្អលាគរៀន កនុងការរកាបាននូ វចាំណាត់ ថ្ននក់ ផាកយររស្់ខួន
ល
និ ង
ពប្ងឹងខលួន គែើ ម្បីទទួ លបានចាំ ណាត់ ថ្ននក់ ផាកយខពស្់ជាងម្ុ ន

័ ដទឹកស្អាត និង
- ចូ លរួម្ជាម្ួយស្អលាគរៀន កនុងការដងរកាការពារស្មាភររូរវន
អនាម្័ យ

- គកៀរររស្ហរម្ន៍ ម្ូលដ្ឋាន និ ងអនកពាក់ ព័នធនានា ឱ្យចូ លរួម្ជាងវ ិកា កមាលាំង
ពលកម្ម និងស្មាភរៈ កនុងការធានាែល់ការដកលម្ាស្អានភាពទឹ កស្អាត និ ង
អនាម្័ យគៅតាម្ស្អលាគរៀន

- ចូ លរួម្ដណនាាំ និងរ ាំឭកកូ នគៅររស្់ ខួ ន
ល ឱ្យអនុវតដវ ិធានការអនាម្័ យជារ់ជា
ប្រចាំកុងជី
ន
វភាពរស្់គៅប្រចាំនងៃ។
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