
របាយការណ៍សិកាា សាលា 

សូមគោរព ...... 

ខ្ុ ុំបាទ សូមអនុញ្ញា តិសង្ងេបជូនឯកឧតតមគណៈធិបតិ និងសមាជិក សមាជិកា អងគសិកាេ សាលា អុំពី
លទធផលននអងគសិកាេ សាលារយៈង្ពលពីរនថៃ ដូចខាងង្រកាម .......  
១) អ្នកចូលរួម 

របការដដលគរួង្សាមនសសរកីរាយបុំផុតរបស់សិកាេ សាលាង្នេះ គឺទទួលបានការចាបអ់ារមមណ៍ និង
បានមកចូលរមួយ៉ា ងង្រចើនពីអនកពាកព់ន័ធទុំងអស់ ង្លើសពីដផនការង្រោងទុក ង្រពាេះថា ង្យើងង្រោង ដត 
១៦២នាក ់ជាកដ់សតងមានសមាជិកមកចូលរមួរហូតដល់ង្ៅ១៩៩នាក ់ជាពិង្សសអងគការសងគមសីុវលិ និង
នដគូអភវិឌឍ ដដលចាបអ់ារមមណ៍និងង្សនើសុុំចូលរមួង្លើសពីការរ ុំពឹងទុក។ កនុងង្នាេះ 
១. ថាន កឃុ់ុំ៖ ង្មឃុុំ (១១នាក)់ របធានមណឌ លសុខភាព (១១នាក)់ នាយកសាលាបឋមសិកា (១១

នាក)់ សរុបចុំនួន ៣៣នាក។់ 
២. ថាន ករ់សុក៖ គណៈអភបិាលរសុក(២១នាក)់នាយករដឋបាលរសុក(១៩នាក)់ ទីរបឹការសុក(១២

នាក)់ និង តុំណាងការយិល័យអបរ់ ុំ យុវជន និងកីឡា (១១នាក)់ តុំណាងការយិល័យ
រសុករបតិបតតិ(១១នាក)់ សរុបចុំននួ៧៤នាក ់។ 

៣. ថាន កង់្ខតត៖ ទីរបឹការគបរ់គងកមមវធីិជាតិថាន កង់្ខតតនិងទីរបឹកាពរងឹងសមតថភាពង្ខតត (១៣នាក)់  
របធានមនទីរសុខាភបិាលង្ខតត(៣នាក)់និងរបធានមនទីរអបរ់ ុំ យុវជន និងកីឡា (០៨នាក)់
សរុបចុំននួ២៤នាក ់។ 

៤. ថាន កជ់ាតិ៖ ង្លខាធិការដ្ឋឋ នគ.ជ.អ.ប (២១នាក)់ តុំណាងរកសួងមហានផទ (១នាក)់ រកសួងអបរ់ ុំយុវជន
និងកីឡា (១នាក)់  រកសួងសុខាភបិាល (១នាក)់ គង្រមាង DFGG (១នាក)់សរបុ២៥នាក។់ 

៥. សងគមសីុវលិ៖ PACT Cambodia (២នាក)់ STAR Kampuchea (២នាក)់ , WVC (៦នាក)់ Save 
the Children (៩នាក)់ RACHA (៤នាក)់ API (១នាក)់ MLT (២នាក)់ CDRI (១នាក)់ CCC 
(១នាក)់ PNKS (១នាក)់ CORD (២នាក)់ Child Fund (១នាក)់ និង VSO (១នាក)់ សរបុ 
៣៣នាក។់ 

៦. នដគូអភវិឌឍ៖ តុំណាងអងគការ UNICEF (៤នាក)់ អងគការ Sida (១នាក)់ EU (១នាក)់ USAID (២
នាក)់ UNFPA (១នាក)់ Australian Embassy/DFAT (១នាក)់ និងសរុប ចុំននួ១០នាក។់ 

 

 

 



២) កិចចដំគណើរការ 

អងគសិកាេ សាលាមានកិតតយិស ង្ដ្ឋយបាន ឯកឧតតម ងី ចន័្រនទផល រដឋង្លខាធិការរកសួងមហានផទ និង
ជាអនុរបធានរកុមរបឹកាសាត រអភវិឌឍនវ៍ស័ិយកសិកមមនិងជនបទ ចូលរមួដថលងសុនទរកថាង្បើកសិកាេ សាលា 
និងពនយល់ដល់សមាជិក សមាជិកា អុំពីការវវិតតរកីចង្រមើនននកិចចដុំង្ណើ រការកុំដណទរមងរ់ដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន 
របស់របង្ទសកមពុជា និងចុំនុចគនលឹេះននង្ោលនង្យបាយរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល។ 

បនាទ បពី់ពិធីង្បើកសិកាេ សាលា សមាជិក សមាជិកាទុំងអស់បានសាត បប់ទបង្ហា ញ ជាបនតបនាទ ប ់ដូច
ខាងង្រកាម៖  

1. បទបង្ហា ញអុំពីវឌឍនភាព បញ្ញា របឈម និងង្យបល់ដកលមអនានា កនុងការអនុវតតដផនការ
សកមមភាពគណង្នយយភាពសងគមកនុងឆ្ន ុំ២០១៤ ដដលបង្ហា ញង្ដ្ឋយ ខ្ុ ុំបាទផ្ទទ ល់។ 

2. បទបង្ហា ញអុំពីបទពិង្សាធនផ៍្ទទ ល់ពីការអនុវតតការង្ហរគណង្នយយភាពសងគម ការង្រៀបចុំបិទ
ផាយពត័មាននានា និងពត័មានអុំពីថវកិាង្ៅរសុករកឡាញ់ង្ខតតង្សៀមរាប ដដលបង្ហា ញ 
ង្ដ្ឋយង្លាក ម៉ាក ់ប ុនចានអ់ភបិាលរងរសុករកឡាញ់ង្ខតតង្សៀមរាប ។ 

3. បទបង្ហា ញអុំពី បទបង្ហា ញអុំពីបទពិង្សាធនផ៍្ទទ ល់ពីការអនុវតតការង្ហរគណង្នយយភាពសងគម
ការង្រៀបចុំបិទផាយពត័មាននានា និងពត័មានអុំពីថវកិាង្ៅឃុុំដរសសងគមរសកុង្កាេះដញក
ង្ខតតមណឌ លគីរ ីបង្ហា ញង្ដ្ឋយ ង្លាក ដកវ ទីណង ់ង្មឃុុំដរសសងគម រសុកង្កាេះដញកង្ខតត
មណឌ លគិរ ី។ 

4. បទបង្ហា ញរបស់តុំណាងអងគការPact សតីពីបទពិង្សាធនព៍ាកព់ន័ធការង្រជើសង្រ ើសនិង បណតុ េះ
បណាត លCAF ការង្រៀបចុំកិចចរបជុុំដុំបូង ការង្រៀបចុំបណ័ណ ដ្ឋកពិ់នទុ ការរបជុុំចាតអ់ាទិភាព ការ
ង្រៀបចុំផ.ស.គ.រ និងការតាមដ្ឋនការអនុវតត រពមទុំងបញ្ញា របឈមនិងចុំនុចរតូវដកលមអ 
មយួចុំននួ ។ 

5. បទបង្ហា ញរបស់តុំណាងអងគការWorld Vision សតីពីរបវតតិននការអនុវតតគណង្នយយភាព 
សងគមង្ៅកមពុជា ការអនុវតតគណង្នយយភាពសងគមឆ្ន ុំ២០១៤ បញ្ញា របឈម ង្មង្រៀនបទ
ពិង្សាធន ៍និងរបកគុំង្ហើញមយួចុំននួ និងដផនការបនតង្ៅឆ្ន ុំ២០១៥-២០១៧។ 

6. ការពិភាកាទូង្ៅជុុំវញិបទពិង្សាធន ៍និងបញ្ញា របឈមនន ការអនុវតតគណង្នយយភាពសងគម
កនុងឆ្ន ុំ២០១៤ ដដលសរមបសរមួលង្ដ្ឋយ តុំណាងអងគការ Save the Children  និង អងគ
ការStar Kampuchea។ 

បនាទ បពី់ការបង្ហា ញនីមយួៗ មានការសាកសួរបដនថមពីសមាជិកសមាជិកា អងគសិកាេ សាលា ដដល 
ង្ផ្ទត តង្ៅង្លើបញ្ញា ៖ 



- កងវេះខាតលិខិតបទដ្ឋឋ នមយួចុំននួង្ទៀត សរមាបដ់ណនាុំការអនុវតត ពីថាន កជ់ាតិ ដល់ថាន កង់្រកាម
ជាតិ ដូចជា៖ 

o ការង្រៀបចុំគណកមមការ រតួតពិនិតយដផនការសកមមភាពគណង្នយយភាពរមួ ដដលតរមូវ 
ឱ្យមាន ការអនុវតតឱ្យបានដូចៗោន  រវាងនដគូរអនុវតត និងរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន ង្ដើមបអីនុវតត
បានរសបោន ។  

o ខវេះខាតការង្រៀបចុំយនតការ ផារភាា បរ់វាង រសកុ ឃុុំ ជាមយួថាន កង់្ខតត ។ ជាពិង្សសហាក់
មានតរមូវការ បដនថមលកេខណ័ឌ ការង្ហរដល់ទីរបឹការគបរ់គងកមមវធីិជាតិថាន កង់្ខតត ឱ្យ
ជយួ សរមបសរមួលការង្ហរគណង្នយយភាពសងគមង្ៅឆ្ន ុំ២០១៥។ 

o ង្ោលការណ៍ ដណនាុំបដនថម ចុំង្ពាេះមណឌ លសុខភាព និងសាលាបឋមសិកា    ង្ដើមប ី
ផតល់ មានពត័ម៌ានចាស់លាស់ពីថវកិាង្រោង និងចុំណាយជាកដ់សតង។ 

- ការបិទផាយពត័ម៌ានអុំពីសតងដ់្ឋរការង្ហរ និងង្សវាននវស័ិយទុំងបីអនុវតតបាន២៧%ននឃុុំ
ង្ោលង្ៅសរុប១៨៦។ 

- ដុំង្ណើ រការដ្ឋកពិ់នទុ និងការង្រៀបចុំដផនការសកមមភាពរមួមនិទនប់ានបនសោីន ង្ៅនឹងរបពន័ធដដល
មានរសាបង់្ៅថាន កឃុ់ុំ រសកុ ដូចជា CIP DIP ។ល។ 

- យនតការសរមបសរមួលជាមយួនដគូរផតល់ជុំនយួ ដដលោុំរទអងគការសងគមសីុវលិ ហាកម់និទន់
ចាស់លាស់ និងយូរអដងវង ដដលង្ធវើឱ្យង្លខាធិការដ្ឋឋ នគ.ជ.អ.ប ពិបាកកុំណតត់ុំបនង់្ោលង្ៅ 
អនុវតត និងង្ធវើការោុំរទបានជាកល់ាក ់ជាពិង្សសការពរងឹងសមតថភាព។  

- ការធានានិរនតរភាពននការអនុវតតសកមមភាពគណង្នយយភាពសងគមង្ៅនថៃអនាគត។ 
- ការយល់ដឹងអុំពីដុំង្ណើ រការ និងពរងឹងសមតថភាព ទុំងដផនកផគតផ់គងនិ់ងដផនកតរមូវការ ង្ៅដតជា 

បញ្ញា អាទិភាព កនុងឆ្ន ុំ២០១៥ និងឆ្ន ុំបនតបនាទ បង់្ទៀត។  

ង្ៅនថៃទី២ អងគសិកាេ សាលា បានអនុវតតការពិភាកាជារកុមតាមដបបWorld Café ង្ដើមបរីសងយ់ក 
ង្យបល់និងបទពិង្សាធនន៍នការអនុវតតគណង្នយយភាពសងគមង្ៅមូលដ្ឋឋ ន ង្ៅតាមសុំណួរនាុំមុខចុំននួ១៦
សុំណួរ ដដលពាកព់ន័ធង្ៅនឹង និរនតរភាពននការអនុវតត លទធភាពពរងីកការអនុវតតសកមមភាពង្ៅកានរ់សកុថម ី
របធានបទឬជុំនាញដដលគរួបនតឬបដនថមការបណតុ េះបណាត ល ការោុំរទនានាដដលចាុំបាច ់ដុំង្ណាេះរសាយ
ដដលអាចអនុវតត បានកនុងករណីោម នការោុំរទពីនដគូអងគការសងគមសីុវលិ ង្យបល់ង្ៅង្លើការរបមូល
ទិនននយ័ ង្យបល់ង្ៅង្លើការផសពធផាយពត័ម៌ាន ការជរមុញដុំង្ណើ ររតួតពិនិតយរបស់របជាពលរដឋ និងការ
អនុវតតផ.ស.គ.រ និងរបពន័ធM&E សរមាបគ់ណង្នយយភាពសងគម។   



ង្រកាយការពិភាកាជារកុម សមាជិកសមាជិកាននអងគសិកាេ សាលា បានង្បាេះង្ឆ្ន តចុំង្ពាេះង្យបល់ 
ណាដដលលអជាងង្គ។ លទធផលននការង្បាេះង្ឆ្ន ត បានបង្ហា ញថាចុំណុចគនលឹេះចុំននួ១៦សរមាបយ់កង្ៅ
ង្រៀបចុំអនុវតត ដដលទទលួសង្មលងោុំរទង្រចើនបុំផុត រមួមាន៖  

១- រតូវមានការោុំរទពីសាថ បន័ជុំនាញរគបល់ុំដ្ឋបថ់ាន ក ់ឧ. ដផនករដឋបាល (ការង្ចញលិខិតបទដ្ឋឋ ន 
ង្សចកតីដណនាុំនានា) និងការោុំរទធនធាន ដូចជាធនធានមនុសស ថវកិា បង្ចចកង្ទស សមាា រៈ។ 

២- ង្រៀបចុំវគគបណតុ េះបណាត ល បនតដល់រកុមរបឹកាឃុុំ រសកុ មណឌ លសុខភាព ការយិល័យអបរ់ ុំរសកុ 
សាលាបឋមសិកា សតីពីទសសនៈទនគណង្នយយភាពសងគម ការបុំង្ពញទិនននយ័ ការផសពវផាយកញ្ចប ់
ពត័ម៌ាន ។ 

៣- ង្រៀបចុំវគគTOT ង្លើជុំនាញសរមបសរមួល បណតុ េះបណាត ល ហវកឹហវនឺ កិចចរបជុុំមានរបសិទធភាព 
ង្រៀបចុំទសសនៈកិចចសិកា 

៤- បង្ងកើតរកុមការង្ហរគណង្នយយភាពសងគមថាន កង់្ខតត ដដលមានសមាសភាពពី មនទរីអបរ់ ុំ មនទរីសុខា
ភបិាល ទីចាតក់ារវនិិង្យគនិងដផនការ ទីចាតក់ារអនតរវស័ិយ និងអងគការនដគូ។ 

៥- ោុំរទថវកិារសុក ឃុុំ និងសមាា រៈមង្ធោបាយ ។ 
៦- ថាន កជ់ាតិផតល់ថវកិាបដនថម សរមាបអ់នុវតតការដ្ឋកពិ់នទុ។ 
៧- កុំណតង់្ពលង្វលាឱ្យបានចាស់លាស់ កនុងការរបមូលនិងបញ្ាូ នទិនននយ័។  
៨- បញ្ចូ លការង្ហរផសពវផាយពត័ម៌ានង្នេះ ង្ៅកនុងរង្បៀបវារៈរបជុុំសាមញ្ា របស់ ឃុុំ រសុក និងង្ខតត  
៩- ង្រៀបចុំកិចចរបជុុំរបចាុំរតីមាសរវាង ង្ខតត រសុក ឃុុំ ការយិល័យសុខាភបិាល ការយិល័យអបរ់ ុំ 

ជាមយួអងគការនដគូ និងអនកពាកព់ន័ធទុំងអស់។  
១០-ផសពវផាយឱ្យបានទូលុំទូលាយតាមរយៈង្មភូម ិង្ដ្ឋយរបាបពី់ង្ោលបុំណង រង្បៀបវារៈ 
១១- ង្រៀបចុំសិកាេ សាលាផសពវផាយ របាយការណ៍ពត័ម៌ានអុំពីបណ័ណ ដ្ឋកពិ់នទុ និងផ.ស.គ.រ ង្ៅថាន ក ់

ង្រកាមជាតិ និងថាន កជ់ាតិ ។ សារសុំខានន់នបណ័ណ ដ្ឋកពិ់នទុ គឺង្រៀបចុំដផនការង្ៅតាមតរមូវការជាកដ់សតង របស់
អនកទទួលង្សវា  

១២- ដ្ឋកប់ញ្ចូលសកមមភាពអាទិភាព (លទធផលង្បាេះង្ឆ្ន ត) ចូលង្ៅកនុងដផនការគណង្នយយភាពរមួ 
(JAAP) ដដលមានកុំណតធ់នធានខាងកនុង ខាងង្រៅចាស់លាស់។  



១៣-ជរមុញការដ្ឋកប់ញ្ចូ ល ដផនការសកមមភាពគណង្នយយភាពរមួ  ង្ៅកនុងកមមវធីិវនិិង្យគឃុុំ 
សង្ហក ត។់ 

១៤-គរួកុំណតស់តងដ់្ឋង្លើរបាកឧ់បតថមា អនកចូលរមួ ជាសាថ បន័រដឋ និងសងគមសីុវលិ។ 
១៥- ថវកិារតូវមានខទងច់ាស់លាស់ សរមាបគ់ណង្នយយភាពសងគម។  
១៦- រតូវង្រៀបចុំសិកាេ សាលាឆលុេះបញ្ញច ុំងរបចាុំឆ្ន ុំ។ 

ង្ៅរង្សៀលនថៃដដដល អងគសិកាេ សាលា បានសាត បប់ង្ហា ញចុំននួមយួ សតីអុំពីដផនការអនុវតតសកមមភាព
គណង្នយយភាពសងគមកនុងឆ្ន ុំ២០១៥ ទុំងដផនកផគតផ់គង ់និងដផនកតរមូវការ បង្ហា ញង្ដ្ឋយ ង្លាក លី យ៉ា សាក ់
មន្រនតីតាមដ្ឋននិងវាយតនមល ននង្លខាធិការដ្ឋឋ នគ.ជ.អ.ប។ 

ង្សចកតីដូចបានជរមាបជូនខាងង្លើង្នេះ សូមឯកឧតតមគណធិបតី សមាជិក សមាជិកា ននអងគសិកាេ
សាលារជាបជារបាយការណ៍ និងសូមឯកឧតតម ផតល់អនុសាសនដ៍ណនាុំតាមការគរួ។  

សូមអរគុណ   


