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កម្មវធិអីបរ់ ំ(ទពំរ័ ៤) 
• គម្រោង កងស់រោបក់ារអបរ់កុំោរ 
• គម្រោង សាងសងស់ាលារដ្ឋ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច  
• គម្រោង អាហារបូករណ៍ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ  
• គម្រោង បណ្ណា ល័យចល័ត ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច  
• គម្រោង គុណភាព ការបម្រងៀន និងការសិកា   
• គម្រោង សិកាា សាលាសបបុរសធ  ៌ឧកញ៉េ  ម្េេជបណឌិ ត គចួ ម្ ៉េងលី 

•  
កម្មវធិ ីសខុភាព (ទំពរ័ ១០) 
• គម្រោង ម្្លើយតបសម្រ គ្ ោះបន្ទា នផ់្នែកសុខភាព 

• គម្រោង ធន្ទគារឈា  ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច 

• គម្រោង គលនីិកពាបាលចល័ត ម្េេជបណឌិ ត គួច 

• គម្រោង សាងសងម់្េដ្ឋឋ រចន្ទស ពន័ធសុខាភបិាល 

• គម្រោង  ណឌ លផ្ែទចំាស់េរា ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ 

•  
កម្មវធិី សសវាសហគម្ន(៍ទំពរ័ ១៣) 
• គម្រោង ម្្លើយតបសម្រ គ្ ោះបន្ទា ន ់ 
• គម្រោង ធន្ទគារអាហារសបបុរសធ  ៌ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច 
• គម្រោង សាងសងម់្េដ្ឋឋ រចន្ទស ពន័ធសេគ ន ៍
• គម្រោង អំម្ណ្ណយសបបុរសធ  ៌
• គម្រោង គំនិតនតួចម្នតើ អាេីេក មវេឆ្លល ត 



 

 

 អកសរកាត ់
BoD Board of Directors 

CCC Cooperation Committee for Cambodia 

CICAH Cambodian Institute of Child and Adolescent Health 

CSR Corporate Social Responsibility  

ED Executive Director 

GGEAR Geriatrics and Gerontology Education and Research  

GIK Gift In Kind 

IB Intercon Book Store 

ITD Information Technology Development  

ITS Inter-con Transportation Services 

MJQE Mengly J. Quach Education 

MJQF Mengly J. Quach Foundation 

MJQTV Mengly J. Quach Television  

MoEF Ministry of Economy and Finance 

MoEYS Ministry of Education Youth and Sport  

MoI Ministry of Interior 

NGO Non-Governmental Organization 

PR Purchase Order 

ToR Term of Reference 

Q & Q Quach and Quach  

 
 
 
 



 

 

លខិតិពអីនកស្ស ីយ ូមា៉ា លលន  
ស្បធានស្គបស់្គងកម្មវធិនីនអងគការម្លូនធិ ិសម្៉ាងល ីសេ. គចួ 
េរោបសួរម្លាក ម្លាករសី និងអែកគារំទរបស់ម្យើងខ្ុទំងំអស់គាែ ជាម្គារព និងរាបអ់ាន! 

របាយការណ៍របចាឆំ្លែ ២ំ០១៩ ពីពណ៌ន្ទពីស ទិធនលយ៉េ ងធំម្ធងរបស់អងគការ
 ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ កែុងការនតល់ម្សវាក ម និងអនុេតតក មេធីិម្ដ្ើ បនីតល់នល
របម្យេនដ៍្ល់អែកទទលួនលន្ទន្ទ ម្ដ្ឋយោនកិចចសេការជា យួអងគការវដ្គូ 
អាជ្ាធរ ូលដ្ឋឋ ន ោច ស់េំនួយ និងអែកនគតន់គងម់្សវាក មន្ទន្ទនងផ្ដ្រ។  របាយ
ការណ៍ម្នោះបានដ្ឋកប់ញ្ចូ លនូេរបាយការណ៍េិរញ្ញ េតថុសម្ងាបផ្ដ្លរតូេបាន
ពិពណ៌ន្ទអំពីការម្របើរបាស់ធនធានម្ៅកែុងឆ្លែ មំ្ធវើរបាយការណ៍។ 

កែុងឆ្លែ ២ំ០១៩ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច បានអនុេតតក មេធីិចំនួន៣
កែុងចំម្ណ្ណ ក មេធីិទងំ៤ ម្ដ្ឋយកែុងម្ន្ទោះោនគម្រោងផ្ដ្លរតូេបានអនុេតត
ចំននួ១៥កែុងចំម្ណ្ណ គម្រោងទងំ២០។ ក មេធីិផ្ដ្លរតូេបានអនុេតតកែុងឆ្លែ ំ

២០១៩ម្នោះរ ួោន ក មេធីិ អបរ់ ំក មេធីិ សុខភាព និងក មេធីិអភេិឌ្ឍម្សវាសេគ ន ៍ម្ដ្ើ បមី្្លើយតបតរ ូេ
ការចាបំាចម់្ៅតា សេគ នន៍្ទន្ទកែុងតំបនេ់នបទដ្ឋចរ់សយល និងតំបនជ់ាយរកុង។ កែុងឆ្លែ ២ំ០១៩
នងផ្ដ្រ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានម្រៀបចំរចន្ទស ពន័ធរគបរ់គងម្ពញម្លញ ម្េើយបុគគលិកទងំ
អស់កែុងសាថ បន័រតូេបានកំណតត់នួ្ទទី និងផ្បងផ្ចកការទទលួខុសរតូេម្លើការ្ររបស់ខលួន ម្េើយបុគគលិក
ោែ ក់ៗ បានយល់ចាស់អំពីរេូំរការ្រ និងម្គាលនម្យបាយផ្ដ្លសាថ បន័ោននងផ្ដ្រ ផ្ដ្លកែុងម្ន្ទោះរកុ 
ការ្របានសម្រ ចស ទិធិនលធំៗគរួឱ្យកតស់ោគ ល់ ដូ្ចខាងម្រកា ៖ 

ក. ភាពជាវដ្គូ និងការអនុេតតម្ពញម្លញជាអងគការ និផ្ នរដ្ឋឋ ភបិាល៖ 

✓ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ រតូេបានទទួលសាគ ល់ជាសោេិករបស់អងគការគណៈក ម
ការសេរបតិបតតិការម្ដ្ើ បកី ពុជា (CCC) ម្ៅវែៃទី១០ ផ្ខ ែុិន្ទ ឆ្លែ ២ំ០១៩។ តំណ្ណងរបស់
អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ រតូេបានអម្ញ្ជ ើញឱ្យចូលរ ួកែុងកិចចរបេំុរកុ បណ្ណត
ញការ្រ និងសិកាា សាលាន្ទន្ទផ្ដ្លអងគការ CCC បានម្រៀបចំម្ ើងជា យួសោេិកអងគ
ការដ្វទម្ទៀត។ 

✓ ការម្ធវើេមិ្សាធនក មលកានតិកៈរបស់អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ រតូេបានម្ធវើម្ ើងម្ដ្ើ បឱី្យ
ោនលកាណៈម្ពញម្លញ និងស រសបតា ចាបស់តីពី សោគ  និងអងគការ និផ្ នរដ្ឋឋ ភិ
បាល ផ្ដ្លរតូេបានអនុ ត័ម្ដ្ឋយរដ្ឋសភាកាលពីវែៃទី១២ ផ្ខសីហា ឆ្លែ ២ំ០១៥។ 

✓ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ កំពុងសថិតកែុងដំ្ម្ណើ រការម្រៀបចំអនុសារណៈម្យគយល់ 
ជា យួរកសួងអបរ់ ំ យុេេន និងកីឡា ម្ដ្ើ បអីនុេតតក មេធីិអបរ់ឱំ្យបានទូលំទូលាយ។ រេូត
ដ្ល់ម្ពលម្នោះ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច ទទួលបានលិខិតគារំទពី នាីរអបរ់ ំយុេេន 
និងកីឡាម្ខតតកំពងច់ា  ម្ខតតម្ោធិ៍សាត ់និងម្ខតតកំពងឆ់្លែ ងំ។ 



 

 

✓ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានេួបពិភាកាជា យួរកុ េ ុន GGEAR Group ម្ដ្ើ បី
បម្ងកើតកិចចសេការម្លើទំនួលខុសរតូេការ្រសងគ  និងការពិភាកាម្រៀបចំគម្រោងបណ្ណា    

ល័យចល័តរបចាឆំ្លែ ២ំ០២០។ 

✓ នីតិេធីិរេូំរការ្រជា យួផ្នែក/អងគភាពន្ទន្ទកែុងរកុ េ ុន ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច ម្អឌ្យូម្ខសិន រតូេ
បានបម្ងកើតម្ ើង និងរតូេបានយក កអនុេតតយ៉េ ងម្ពញម្លញ។ 

✓ រពឹតតិការណ៍សងគ  ឬសបបុរសធ ផ៌្ដ្លរតូេបានម្រៀបចំម្ ើងម្ដ្ឋយម្លាករគូ អែករគូ និង
សិសានុសិសស រតូេបានចូលរលួសរ បសរ ួលម្ដ្ឋយរកុ ការ្ររបស់អងគការ ូលនិធិ     
ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ។ 

ខ. តោល ភាព និងគណម្នយយភាព អងគការ៖ 

✓ សេនក មវនាកែុងរតូេបានម្ធវើម្ ើងកាលពីវែៃទី០៦ ផ្ខ ែុិន្ទ ឆ្លែ ២ំ០១៩ ម្ដ្ឋយទទួលបាន
លទធនលលអរបម្សើរ គាម នកំណតរ់តាហានិភយ័គរួឱ្យកតស់ោគ ល់។ 

✓ ម្គាលនម្យបាយចំនួន១០របស់អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ រតូេបានម្រៀបចំតាកផ់្តង
ម្ ើង ម្ដ្ើ បមី្ធវើការពរងឹងការរគបរ់គងវនាកែុងរបស់អងគការ។ រសបម្ពលជា យួគាែ  សក មភាព
ការ្រសងគ  និងសបបុរសធ  ៌រតូេបានអនុេតត ម្ដ្ឋយផ្នអកតា ម្គាលការណ៍ផ្ណន្ទ ំនិងនីតិ
េធីិផ្ដ្លបានផ្ចងកែុងម្គាលនម្យបាយទងំអស់នងផ្ដ្រ។ 

គ. ការម្រៀបចំឯកសាររបេតតិសារសត 
✓ ឯកសាររបេតតិសារសតចាបពី់ឆ្លែ ២ំ០០៦ដ្ល់ឆ្លែ ២ំ០១៩ រតូេបានបញ្ចបស់ពវរគប ់ ម្ដ្ឋយឯក
សារទងំអស់រតូេបានម្បាោះពុ ពម្ចញ និងរតូេបានដ្ឋកេូ់នម្ៅកានក់ារយិល័យរបស់ន្ទយក
របតិបតតិ។ 

✓ លិខិតផ្ែលងអំណរគុណចំនួន២៥សនលឹករបស់អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ រតូេបានផ្សកន 
និងបញ្ជូ នចាបម់្ដ្ើ េូនម្ៅការយិល័យរបស់ម្លាកន្ទយករបតិបតតិ។ 

✓ ករ ងរូបែតសក មភាពរបស់អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច ចាបពី់ឆ្លែ ២ំ០០៦ដ្ល់ឆ្លែ ំ
២០១៩ រតូេបានរតួតពិនិតយ ម្រេើសម្រ ើសបានរបោណ៩០% ម្ដ្ឋយរពឹំងថានឹងរតូេបាន
បញ្ចបរ់ចួរាល់ម្ៅចុងផ្ខកុ ភៈ ឆ្លែ ២ំ០២០។ 

ឃ. ការនសពវនាយ និងការនារភាជ បទំ់ន្ទកទំ់នង 

✓ ម្គេទំពរ័របស់អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ រតូេបានបម្ងកើតម្ ើង និងរតូេបានម្ធវើបចចុបបនែ
ភាពជារបចា ំផ្នអកតា រពឹតតិការណ៍ ឬសក មភាពរបស់អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ។ 

✓ គណនីធន្ទគារម្ៅធន្ទគារ ABA រតូេបានម្សែើសំុបម្ងកើតម្ ើង ម្ដ្ើ បបីងកភាព្យរសួល
សរោបស់បបុរសេនម្ធវើការបរចិាច គែេកិាម្ដ្ើ បចូីលរ ួចំផ្ណកការ្រសងគ  និងសបបុរស
ធ រ៌បស់អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ។ 



 

 

✓ កូនម្សៀេម្ៅរពឹតតិបរ័តពត័ោ៌នរបស់អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ រតូេបានពរ្ង និងរតូេ
បានរពឹំងថានឹងម្ធវើរចួរាល់ រព ទងំទោល កម់្ៅឱ្យផ្នែកពត័ោ៌នេទិាម្ដ្ើ បតីាកផ់្តងរូបរាងម្ៅ
អំ ុងផ្ខ នី្ទ ឆ្លែ ២ំ០២០ ខណៈឯកសារផ្ដ្លម្ៅម្សសសល់ម្នសងម្ទៀតដូ្ចជា ខិតប
ណា នសពវនាយ បណា ពត័ោ៌នអំពីទសសនៈេស័ិយ ម្បសកក ម និងម្គាលម្ៅ និងឯកសារម្នសង
ម្ទៀតនឹងរតូេបានម្ធវើរចួរាល់កែុងឆ្លែ ២ំ០២០។ 

ង. និរនតរភាពេិរញ្ញ េតថុ 
✓ ការបរចិាច គ របស់បុគគលិក និងម្លាករគូ អែករគូ រតូេបានម្ធវើម្ ើងជារបចាផំ្ខ ម្ដ្ើ បបីម្ងកើន ូល
និធិកែុងអងគការសរោបម់្ធវើសក មភាពសងគ  និងសបបុរសធ ។៌ 

✓ ម្រៅពីការទទលួបានការបរចិាច គែេកិារបចាផំ្ខ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច ផ្តងផ្ត
ទទលួបានការបរចិាច គជាែេកិា និងសោភ រម្ៅតា របអបស់បបុរសធ ន៌្ទន្ទផ្ដ្លរតូេបាន
ដ្ឋកត់ា សាខាទងំអស់វនសាលាម្រៀន អនតរទវីប អាម្ រកិាងំ និង េឈ ណឌ លភាសា ម្អ 
អាយ អាយ។ 

ម្ទោះជាយ៉េ ងណ្ណកតី ម្យើងខ្ុ ំទងំអស់គាែ សូ ផ្ែលងអំណរគុណយ៉េ ងរជាលម្រៅចំម្ោោះម្លាកឧកញ៉េ  
ម្េេជបណឌិ ត គួច ម្ ៉េងលី និងរគបផ់្នែកទងំអស់វនរកុ េ ុន ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច ម្អឌ្យូម្ខសិន រព ទងំរកុ 
របឹកាភបិាល គណៈរគបរ់គង បុគគលិក ម្លាករគូអែករគូ និងអែកទទលួនលទងំអស់សរោបកិ់ចចខំរបឹង
ផ្របង និងការគារំទដ្ល់អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ ទងំែេកិា សោភ រ ការពរងឹងស តថភាព និង
បម្ចចកម្ទស ម្ដ្ើ បឈីានម្ៅរកស ទិធិនលម្ជាគេយ័ទងំអស់ម្នោះ។ ម្យើងខ្ុ ំទងំអស់គាែ កសូ៏ សផ្ តង
អំណរគុណចំម្ោោះម្លាករគូ អែករគូ និងសិសានុសិសសទងំអស់ ផ្ដ្លផ្តងផ្តនតល់ការគារំទ និងម្ធវើ
សក មភាពវរអ គ្ សែេកិាម្ដ្ើ បបីរចិាច គ កកានអ់ងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ។ របសិនម្បើគាម នការគារំទ 
និងការយកចិតតទុកដ្ឋកពី់អែកទងំអស់គាែ ម្ន្ទោះម្ទ ម្យើងអាចនឹងរបឈ បញ្ហា ជាម្រចើនផ្ដ្លនឹងអាចម្កើត
ោនម្ ើង ជាពិម្សសគឺកងវោះខាតេិរញ្ញ េតថុផ្ត តង។ 

កែុងន្ទ ជារបធានរគបរ់គងក មេធីិ ន្ទងខ្ុ ំសូ សផ្ តងនូេការអរគុណ និងសូ ម្កាតសរម្សើរចំម្ោោះ
ទឹកចិតតដ្ស៏បបុរសរបស់អស់ម្លាក ម្លាករសីទងំអស់គាែ ។ 
 

ម្ដ្ឋយម្សចកតីម្គារព និងរាបអ់ាន! 
 
 
 

អនកស្ស ីយ ូមា៉ា លលន  
វែៃទី...........ផ្ខ.................ឆ្លែ ២ំ០២០ 
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ទសសនវសិយ័  
ទសសនេស័ិយរបស់ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច គឺ

ចងម់្ឃើញរបជាពលរដ្ឋ ផ្ដ្ល្យរងម្រគាោះ និងរតូេបាន
ម្គម្រ ើសម្អើងទទួលបាននូេភាពម្សមើគាែ ចំម្ោោះម្សវាអប់រ ំ
សុខភាព ម្សបៀងអាហារ និង តរ ូេការចាបំាចជ់ា ូល 
ដ្ឋឋ នន្ទន្ទម្ដ្ើ បឲី្យពួកម្គរស់ម្ៅកែុងភាពលអរបម្សើរ និង
ោនភាពវែលែែូរជា នុសសជាតិ ម្ៅកែុងរាេរដ្ឋឋ ភបិាលក ពុ-
ជា។ 

 

សោលសៅ 
 

១. ម្ធវើឱ្យរបម្សើរម្ ើងនូេម្េដ្ឋឋ រចន្ទស ពន័ធអបរ់សំរោបសិ់សានុ
សិសស និងអរតាសិសសចុោះម្ឈាម ោះចូលម្រៀនម្ៅតា តំបនដ់្ឋច់
រសយលវនរបម្ទសក ពុជា ជាពិម្សសនតល់ការគារំទដ្ល់
សិសានុសិសសផ្ដ្ល្យរងម្រគាោះ ម្ដ្ើ បឱី្យពួកម្គទទួលបាន
ការសិកាលអរបម្សើរដូ្ចសិសសដ្វទ។ 

២. ម្ធវើឲ្យរបម្សើរម្ ើងម្េដ្ឋឋ រចន្ទស ពន័ធសុខភាពនិងការទទួល
បានម្សវាសុខភាពផ្ដ្លោនគុណភាព សរោប់របជាពលរដ្ឋ
ផ្ដ្ល្យរងម្រគាោះ។ 

៣.  ម្ធវើការវរអ ក្ សែេកិា និងម្លើកក ពស់េបបធ ផ៌្ចករផំ្លក និង
សក មភាពសបបុរសធ ម៌្ដ្ើ បេីួយ រគួសារនិងកុោរផ្ដ្ល្យ
រងម្រគាោះ។ 

៤. បម្ងកើន និងពរងីកកិចចសេរបតិបតតិការជា យួជាតិនិងអនតរជាតិ
ម្ដ្ើ បបីុពវម្េតុ នុសសធ ។៌ 

៥. ម្លើកទឹកចិតត និងបំនុសម្ទពម្កាសលយ គំនិតវចែរបឌ្ិតកែុងរកុ 
យុេេន ម្ដ្ឋយពឹងផ្នអក ម្លើខលួនឯង និងការអនុេតតជាកផ់្សតង ។ 

 

• ការស្លើយតបទាន់សពល • សាម្គគភីាព 
 

សបសកកម្ម  
 ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច កំពុងរ ួចំផ្ណក

ជា យួរាេរដ្ឋឋ ភបិាលក ពុជា របកបម្ដ្ឋយសនតិភាព និង
ភាពសុខដុ្ រ យន្ទ តា រយៈការនតល់នូេតរ ូេការចាបំាច់
ជា ូលដ្ឋឋ ន និងឱ្កាសដ្ល់របជាេន ផ្ដ្ល ្យរងម្រគាោះ 
និងរតូេបានម្គម្រ ើសម្អើង។ 

 

• សនសសំនំចខពស ់• សបេជ្ញា ចិតេសធវើការជ្ញម្ួយេនស្កីស្ក 

គុណតនម្លរបសម់្លូនិធិ សម្៉ាងល ីសេ. គួ
ច 
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▪ បុគគលិក៖ ០៥ន្ទក ់(ម្ពញម្ោ៉េ ង) 
▪ ែេកិាចំណូល៖ USD១៤៨,២៧០.៩០ 
▪ ែេកិាចំណ្ណយ៖ USD១៥៩,៤៧៨.៧៩ 
▪ អែកទទួលនលសរុប៖៤១,៤១៥ន្ទក ់  
▪ រសី៖ ២៤,៨៤៩ ន្ទក ់
▪ កុោរ៖ ១២,៤២៥ន្ទក ់
▪ រសី៖ ៧,៤៥៥ន្ទក ់
▪ តំបនម់្គាលម្ៅ៖ ២០ម្ខតតរកុង 
▪ អែកទទួលនលជាម្គាលម្ៅ៖  

- រគួសារ្យរងម្រគាោះ 
- ចាស់េរា 
- កុោរ្យរងម្រគាោះ 
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វឌ្ឍនភាពរបសអ់ងគការម្ូលនិធិ សម្៉ាងល ីសេ. គួច 
 

2004 
 រតូេបានបម្ងកើតម្ ើងម្ដ្ឋយដ្ឋក់
ម្ឈាម ោះថា េទិាសាថ ន ក ពុជា 
សរោប់សុខភាពកុោរ និងយុេេន 
(CICAH) 

2013 
 រតូេបានបតូរម្ឈាម ោះពី េទិាសាថ ន 
ក ពុជា សរោប់សុខភាពកុោរ 
និងយុេេន ម្ៅជាអងគការ ូលនិធិ 
ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច និងរតូេបានចុោះ
បញ្ជ ីម្ៅរបសួង ហាវនា ម្ចញ
ម្ដ្ឋយម្សចកដីេូនដ្ំណឹងម្លខ 
៩៧១ ស.េ.ណ 

2008 
 បានសាងសងអ់គារសិកាែមី១
ខែងោន៤បនាបម់្ៅសាលាបឋ 
សិកាែមកផ្ងកប គួច ម្ប៉េងសំាង ងិ
នេួយ កែុងរសុកកំពង់ផ្លង 
ម្ខតតកំពងឆ់្លែ ងំ 
 

2016 
 បានសាងសងអ់គារសិកាែមី១ខែង
ោន៤បនាបម់្ៅសាលាបឋ សិកា
គួច ម្ ៉េងលី ទួលម្បង កែុងឃំុរកឡា 
រសុកកំពងម់្សៀ  ម្ខតតកំពងច់ា  
 
 

2018 
 • បានសាងសង់សាលាឆ្លនច់ំនួន១ខែង ម្ៅកែុង
េតតគិរមី្សតាថ រា  

• នតល់កងច់ំនួន១៦០ម្រគឿងដ្ល់សិសសរកីរកី
ចំនួន១៦០ន្ទក ់ម្ៅម្ខតតកំពង់ឆ្លែ ងំ 

• ក មេធិីអាហារសបបុរសធ  ៌ម្លើកទី១៩៣ 
ដ្ល់របជាេនរកីរកចំនួន២៤៥រគួសារម្ៅ
រសុកម្គៀនសាវ យ  

• បានម្ធវើសេនក មសាថ បន័ម្ដ្ឋយរកុ សេនករ
ឯករាេយ និងទទួលបាន “Unqualified” 

 

2019 
 • បានកាល យជាសោេិកម្ពញសិទធិរបស់ CCC 
• បានម្ធវើេមិ្សាធនក មលកានតិក និងរចន្ទស ពន័ធ
រកុ របឹកា 

• បានបញ្ចបជ់ាសាថ ពរម្ៅឯកសាររបេតតិពីឆ្លែ ំ
២០០៦ ដ្ល់ឆ្លែ ២ំ០១៨ 

•  នលិតម្គាលនម្យបាយចំនួន១០ 
• ទទួលបានការចូលរ ួបរចិាច គែេកិារបចាផំ្ខ 
ពីបុគគលិក MJQE  
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១. ស្បវតេិសសងេបរបសអ់ងគការម្ូលនិធិ សម្៉ាងល ីសេ. គួច 
េទិាសាថ ន ក ពុជា សរោបសុ់ខភាពកុោរ និងយុេេន គឺជា ូលនិធិកែុងរសុក យួ ផ្ដ្លោនម្គាលម្ៅ

កែុងការនតល់នូេរាល់ពត័ោ៌ន និងម្សវាក មន្ទន្ទ ផ្ដ្លទកទ់ងនឹងបញ្ហា សុខភាពម្ៅដ្ល់កុោរ យុេេន និង
ោតា ផ្ដ្លេបួការលំបាកម្ៅកែុងទីរកុងភែមំ្ពញ និងតា េនបទដ្ឋចរ់សយល។ េទិាសាថ ន ក ពុជា សរោប់
សុខភាពកុោរ និងយុេេន រតូេបានបម្ងកើតម្ ើងម្រកា គំនិតនតួចម្នតើ របស់ ឯកឧតត  ឧកញ៉េ  ម្េេជបណឌិ ត គួច ម្ ៉េ
ងលី ម្ៅកែុងឆ្លែ ២ំ០០៤ ម្ដ្ើ បជីា ម្ធាបាយកែុងការម្លើកក ពស់េស័ិយអបរ់កំែុងចំម្ណ្ណ កុោរជាម្រចើនផ្ដ្ល
េបួការលំបាក តា រយៈការនតល់អាហារូបករណ៍។ ចាបត់ាងំពីការបម្ងកើតម្ ើងនែតគំ់និតរបស់េទិាសាថ ន
សរោបសុ់ខភាពកុោរ និងយុេេន រតូេបានអភេិឌ្ឍម្ចញជារូបរាងម្ ើងម្ដ្ឋយោនម្គាលម្ៅ និងក មេតថុ
ចាស់លាស់ កែុងម្គាលបំណងម្ដ្ើ បេីួយ ម្លើកក ពស់សុខភាពរបស់កុោរម្ៅកែុងរបម្ទសក ពុជា។ ក មេធីិជា
ម្រចើនរបស់ ូលនិធិ និងម្ធវើកិចចសេរបតិបតតិការ និងបម្ងកើតនូេទំន្ទកទំ់នងយ៉េ ងេិតសែិតជា យួនឹងសាលាម្រៀន 
និងអងគការម្រៅរដ្ឋឋ ភបិាលកែុងរសុកដ្វទម្ទៀត ផ្ដ្លោនភាពសក មកែុងេស័ិយសុខភាព។ 

ម្គាលម្ៅច បងរបស់ ូលនិធិ គឺេយួ ម្លើកតម្ កើងចំម្ណោះដឹ្ង និងនតល់នូេម្សវាក មន្ទន្ទ ផ្ដ្លេយួ 
លុបបំបាតនូ់េេំងឺម្នសង ផ្ដ្លប៉េោះោល់ដ្ល់អាយុេិេតិកុោរកដូ៏្ចជាម្លើកក ពស់ការរស់ម្ៅរបកបម្ដ្ឋយសុខ
ភាពលអ និងេយួ អភេិឌ្ឍរបាជ្ាសាម រតី នតល់តវ ល និងសុខោលភាពរបស់កុោរ និងយុេេន្យរងម្រគាោះ ម្ដ្ើ បី
ឱ្យេីេតិពួកម្គរតូបានម្លើកក ពស់និងរបកបម្ដ្ឋយសកាត នុពលម្ពញម្លញ។ ម្ដ្ើ បសំីម្រចបានបំណងរបាថាែ
ខាងម្លើ ោនផ្តការម្លើកក ពស់េស័ិយអបរ់ ំនិងសិទធិទទលួបាននូេធនធានន្ទន្ទម្ន្ទោះម្ទ ផ្ដ្លម្ធវើឱ្យយុេេនេួប
ការលំបាកទងំម្ន្ទោះ អាចអភេិឌ្ឍនូេចំម្ណោះដឹ្ងរបស់ពួកម្គបានលអរបម្សើរ ផ្ដ្លឈានម្ៅរកការរកីលូតលាស់
របកបម្ដ្ឋយសុខភាពលអម្ៅកែុងេយ័េំទងរ់បស់ពកួម្គ។ 

ម្ដ្ើ បធីាន្ទឱ្យបានសក មភាពរបស់ខលួនកានផ់្តទទួលបានម្ជាគេយ័បផ្នថ ម្ទៀតម្ន្ទោះ ម្ៅចុងឆ្លែ ំ
២០១២ សីុការ (CICAH) បានម្រៀបចំផ្ននការ និងដ្ឋកម់្ចញនូេទសសនេស័ិយ ម្គាលបំណង និងម្បសក មយ៉េ ង
ចាស់លាស់បផ្នថ ម្ទៀត រេូតដ្ល់ម្ដ្ើ ឆ្លែ ២ំ០១៣ សីុការ(CICAH) បានបតូរម្ឈាម ោះ នលូេការម្ៅជា អងគការ ូលនិ
ធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ កែុងឆ្លែ ២ំ០១៣ ផ្ដ្លបានចុោះបញ្ជ ីទទលួសាគ ល់ម្ដ្ឋយរកសួង ហាវនា ម្ចញម្ដ្ឋយម្សចកដី
េូនដំ្ណឹងម្លខ ៩៧១ ស.េ.ណ ចុោះវែៃទី០៦ ផ្ខ ែុិន្ទ ឆ្លែ ២ំ០១៣ រតូេបានសរម្សរជាភាសាអងម់្គលស 
“Mengly J. Quach Foundation Organization”។ គម្រោងម្នោះបានម្ដ្ើរតជួាអងគការម្រៅរដ្ឋឋ ភបិាល ផ្ដ្លបម្ងកើត
ម្ ើងកែុងម្គាលម្ៅសបបុរសធ  ៌ និងរ ួចំផ្ណកជា យួរាេរដ្ឋឋ ភបិាលកែុងការេួយ សរោលការលំបាករបស់
របជាេនរកីរក និងឈានដ្ល់ការកាតប់នថយភាពរកីរកម្ៅកែុងរបម្ទសក ពុជានងផ្ដ្រ។ 
 អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានពរងីកសក មភាពរបស់ខលួន ម្ដ្ឋយបានអនុេតតសក មភាពតា 
តំបនម់្គាលម្ៅ កែុងម្ន្ទោះោនក មេធីិធំៗចំននួ៤ រ ួោនក មេធីិអបរ់ ំក មេធីិសុខភាព ក មេធីិអភេិឌ្ឍម្សវាសេ
គ ន ៍និងក មេធីិម្្លើយតបម្រគាោះ េនតរាយ។ កែុងម្ន្ទោះនងផ្ដ្រ ម្ដ្ើ បឱី្យកាល យជាអងគការម្ពញម្លញ និងរបតិបតតិ
ការ្ររបកបម្ដ្ឋយេជិាជ េីេៈ ោនតោល ភាព និងគណម្នយយភាព កែុងផ្ខម្ សា ឆ្លែ ២ំ០១៩ គណៈរគបរ់គងអងគ
ការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច បានឯកភាពម្ធវើេមិ្សាធនក មលកានតិកៈ និងរចន្ទស ពន័ធរគបរ់គងរបស់អងគការ និង
បានម្សែើសំុទទលួសាគ ល់លកានតិកៈ និងរចន្ទស ពន័ធែមីម្ៅកានរ់កសួង ហាវនា។ 
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បចចុបបនែម្នោះ តា រយៈសក មភាព នុសស ធ  ៌ និងការវរអ គ្ សពី ូលនិធិន្ទន្ទ។ អងគការ ូលនិធិ 
ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច បានកំពុងអនុេតតនូេគម្រោង ធំៗ ចំនួន១៥ ម្ៅកែុងទីរកុងភែមំ្ពញ ម្ខតតកណ្ណត ល ម្ខតតរកម្ចោះ 
ម្ខតតបាតដំ់្បង ម្ខតតកំពងឆ់្លែ ងំ និងម្ខតតកំពងច់ា  ផ្ដ្លគម្រោងទងំម្នោះរ ួោន៖  
• គម្រោងកងស់រោបក់ារអបរ់កុំោរ 
• គម្រោងសាងសងស់ាលារដ្ឋ ម្ ៉េងលី ម្េ  .គួច   
• គម្រោងអាហារូបករណ៍ ម្ ៉េងលី ម្េ .គួច  
• គម្រោងបណ្ណា ល័យចល័ត ម្ ៉េងលី ម្េ  .គចួ   
• គម្រោងគុណភាព ការបម្រងៀន និងការសិកា   
• គម្រោងសិកាា សាលាសបបុរសធ  ៌ឧកញ៉េ  ម្េេជ
បណឌិ តគចួ ម្ ៉េងលី 

• គម្រោងម្្លើយតបសម្រ គ្ ោះបន្ទា នផ់្នែកសុខភាព 

• គម្រោងធន្ទគារឈា  ម្ ៉េងលី ម្េ .គួច 

• គម្រោងគលីនិកពាបាលចល័ត ម្េេជបណឌិ ត គចួ 

• គម្រោងសាងសងម់្េដ្ឋឋ រចន្ទស ពន័ធសុខាភបិាល 

• គម្រោងម្្លើយតបសម្រ គ្ ោះបន្ទា ន ់ 
• គម្រោងធន្ទគារអាហារសបបុរសធ  ៌ម្ ៉េងលី ម្េ .
គចួ 

• គម្រោងសាងសងម់្េដ្ឋឋ រចន្ទស ពន័ធសេគ ន ៍
• គម្រោងអំម្ណ្ណយសបបុរសធ  ៌
• គម្រោងគំនិតនតួចម្នតើ អាេីេក មវេឆ្លល ត 
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២. សម្ិទធិផលសសងេប 

ចាបពី់ផ្ខ ករារេូតផ្ខធែូ ឆ្លែ ២ំ០១៩ កែុងចំម្ណ្ណ គម្រោងទងំ២០វនក មេធីិទងំ៤ អងគការ ូលនិធិ 
ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានអនុេតតគម្រោង ចំនួន១៥ ម្ដ្ឋយោនអែកទទួលនលសរុបចំននួ៤១៤១៥ន្ទក។់ កែុងក មេធីិ
អបរ់ ំ ោនគម្រោងចំនួន៦រតូេបានអនុេតតកែុងអំ ុងម្ពលចាបពី់ផ្ខ ករាដ្ល់ផ្ខធែូឆ្លែ ២ំ០១៩ ម្ដ្ឋយគម្រោង
ទងំ៦ម្ន្ទោះរ ួោន គម្រោង កងស់រោបក់ារអបរ់កុំោរ ោនកុោរទទលួនលចំននួ៨៤ន្ទក ់គម្រោងសាងសង់

សាលារដ្ឋ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ ោនអែកទទលួនលចំនួន២៩៤៨ន្ទក ់គម្រោងអាហារូបករណ៍ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ ោន
និសសតិទទលួនលចំននួ១៣ន្ទក ់ គម្រោងបណ្ណា ល័យចល័ត ម្ ៉េងលី ម្េគចួ ោនសិសានុសិសសទទលួនល
ចំននួ១៧០០ន្ទក ់គម្រោងគុណភាពការបម្រងៀន និងការសិកា ោនអែកទទលួនល៥៩៤៨ន្ទក ់និងគម្រោង 
សិកាា សាលាសបបុរសធ  ៌ឧកញ៉េ  ម្េេជបណឌិ ត គចួ ម្ ៉េងលី ោនអែកទទលួនលសរុបចំននួ២៣០៥ន្ទក។់  កែុង
ក មេធីិសុខភាព ោនគម្រោងចំននួ៤រតូេបានអនុេតត ដូ្ចជា គម្រោងម្្លើយតបសម្រ គ្ ោះបន្ទា នផ់្នែកសុខភាព ោន
អែកទទួលនលចំននួ១៦ន្ទក ់គម្រោងធន្ទគារឈា  ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ ោនសបបុរសេនចូលរ ួបរចិាច គឈា 
ចំននួ១៤ន្ទក ់គម្រោងគលីនិកពាបាលចល័ត ម្េេជបណឌិ ត គចួ ោនអែកទទួលនលចំននួ៣៥៤ន្ទក ់និងគម្រោង
ម្េដ្ឋរចន្ទស ពន័ធសុខាភបិាល ោនអែកទទួលនលចំននួ១៤៦៧០ន្ទក។់ ម្ដ្ឋយផ្ កកែុងក មេធីិម្សវាសេគ 
ន ៍ោនគម្រោងចំននួ៥រតូេបានអនុេតត រ ួោនគម្រោងម្្លើយតបសម្រ គ្ ោះបន្ទា ន ់ោនអែកទទួលនលចំននួ៣០១
ន្ទក ់គម្រោងធន្ទគារអាហារសបបុរសធ  ៌ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ ោនអែកទទលួនលចំនួន២៤៨១ន្ទក ់គម្រោងម្េ
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ដ្ឋឋ រចន្ទស ពន័ធសេគ ន ៍ ោនអែកទទលួនលចំនួន៣៧៦៤ន្ទក ់ គម្រោងអំម្ណ្ណយសបបុរសធ  ៌ ោនអែក
ទទលួនលចំននួ៦៨០៥ន្ទក ់និងគម្រោងគំនិតនតួចម្នតើ វេឆ្លល តោនអែកទទលួនលចំននួ១២ន្ទក។់ 
៣. សម្ិទធិផលលម្អិត 
៣.១. កម្មវិធីអប់រ ំ

ម្យងតា ផ្ននការសក មភាព និងផ្ននការែេកិារបចាឆំ្លែ ២ំ០១៩ អងគការ  ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ.គចួ 
បានសេការជា យួអងគការសងគ សីុេលិកែុងរសុក អាជ្ាធរ ូលដ្ឋឋ ន និងភាគីោកព់ន័ធន្ទន្ទ អនុេតតគម្រោង
ចំននួ៦វនក មេធីិអបរ់ ំ ផ្ដ្លោនអែកទទលួនលសរុបចំននួ១២៩៩៨ន្ទក ់ សថិតម្ៅកែុងរាេធានីភែមំ្ពញ ម្ខតត

កំពងច់ា  ម្ខតតម្ោធិ៍សាត ់ម្ខតតកំពងឆ់្លែ ងំ ម្ខតតកំពងស់ពឺ ម្ខតតរកម្ចោះ និងម្ខតតវរពផ្េង។  
៣.១.១ គម្រោង កងស់រោបក់ារអបរ់កុំោរ (CBE) 
គម្រោងកងស់រោបក់ារអបរ់កុំោរ ោនកុោរទទលួនលសរុបចំននួ៨៤ន្ទក ់ម្ដ្ឋយកែុងម្ន្ទោះអងគការ

 ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានម្ធវើសក មភាពគម្រោងកងស់រោបអ់បរ់កុំោរ ម្លើទី១០កាលពីវែៃទី១៧ ផ្ខកញ្ហញ  

ឆ្លែ ២ំ០១៩ សថិតម្ៅកែុងស ក្ តឃ់មួញ ខណឌ ផ្សនសុខ រាេធានីភែមំ្ពញ ម្ដ្ឋយរកុ ការ្របានម្ធវើការម្រេើសម្រ ើស
កុោររកីរកបានចំននួ៧៩ន្ទក ់ភាគម្រចើនជាកូនរបស់អែកម្រ ើសម្អតចាយ អែកសំុទន និងក មករម្រាងចរក ម្ដ្ើ បី
ទទលួបានកងចំ់ននួ៧៩ម្រគឿង សរោបម់្ធវើជា ម្ធាបាយម្ធវើដំ្ម្ណើ រម្ៅសាលាម្រៀន។ ម្ៅវែៃទី០១ ផ្ខេចិឆិកា 
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ឆ្លែ ២ំ០១៩ រកុ ការ្រអងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច រ ួសេការជា យួសាលាម្រៀន អនតរទវីប អាម្ រកិាងំ 
បានម្ធវើសក មភាពគម្រោង កងស់រោបក់ារអបរ់កុំោរ ម្លើកទី១១ សថិតម្ៅសាលាបឋ សិកា យុគនធរ កែុងឃុំ
្ែុករទូ រសុកបរបូិរណ៌ ម្ខតតកំពងឆ់្លែ ងំ ម្ដ្ឋយបានបរចិាច គកងចំ់នួន៥ម្រគឿងេូនដ្ល់សិសសរកីរកចំននួ៥ន្ទក។់  

៣.១.២ គម្រោង សាងសងស់ាលារដ្ឋ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ (MJQPSC) 
ក មេធីិសិកា ម្សៀេម្ៅ និងបរយិកាសសិការតូេបានចាតទុ់កថាជាម្គាលការណ៍រគឹោះទី៤ ម្ៅ

កែុងទសសនៈេស័ិយសរោបកំ់ផ្ណទរ ងេ់ស័ិយអបរ់មំ្ៅក ពុជា។ ការសាងសងអ់គារសិកាបផ្នថ  គឺជាផ្នែក
 យួដ្សំ៏ខានក់ែុងការពរងីកលទធភាពទទលួបានការអបរ់ ំ ម្ដ្ើ បផី្កល អបរសិាថ នម្រៀនសូរតឱ្យបានរបម្សើរ 
ម្ ើង។ ម្បើម្យងតា ក មេធីិសនែិបាតអបរ់ ំ វនរកសួងអបរ់ ំ យុេេន និងកីឡា ឆ្លែ ២ំ០១៦ បានឱ្យដឹ្ងថា 
អគារសិការបោណ៥០០០ខែង រតូេការសាងសងែ់មី និងេសួេុលផ្កល អជាបន្ទា ន។់ រកសួងអបរ់បំាន
អំោេន្ទេម្ៅកានន់្ទយករដ្ឋ រនតី និងភាគីោកព់ន័ធម្ដ្ើ បេីួយ សាងសងអ់គារសិកាទងំអស់ម្ន្ទោះ។ រសប
ម្ពលជា យួគាែ ម្នោះផ្ដ្រ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ កោ៏នគម្រោងសាងសងអ់គារសិកាេូនសាលា
ផ្ដ្លោនការខវោះខាតខាល ងំ ជាពិម្សសសាលាម្ៅតា តំបនដ់្ឋចរ់សយលន្ទន្ទ វនរបម្ទសក ពុជា។  ូលនិ
ធិ នឹងសាងសងអ់គារសិកាេូនរដ្ឋ ឱ្យបានរគបម់្ខតតរកុង វនរពោះរាជាណ្ណចរកក ពុជា។ 

 ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ កែុងឆ្លែ ២ំ០១៩ បានម្ធវើគម្រោង សាងសងស់ាលារដ្ឋ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ ម្ដ្ឋយ
ោនអែកទទលួនលសរុបចំនួន២៩៤០ន្ទក ់ ម្ដ្ឋយកែុងម្ន្ទោះ កែុងអំ ុងផ្ខឧសភា ឆ្លែ ២ំ០១៩ អងគការ ូលនិធិ 
ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានបរចិាច គែេកិាចំននួ៥០០០០០០ម្រៀលេូនដ្ល់សាលាបឋ សិកា គចួ ម្ ៉េងលី ទលួម្បង 
ោនសិសានុសិសសសរុបចំននួ ៣៤៤ន្ទក ់សថិតកែុងឃុំរកឡា រសុកកំពងម់្សៀ  ម្ខតតកំពងច់ា  ម្ដ្ើ បមី្ធវើការ
ម្រៀបចំរកាលឥដ្ឋការ ៉េូកែុងបនាបម់្រៀនចំននួ២បនាប។់ កែុងអំ ុងផ្ខ ែុិន្ទ ឆ្លែ ២ំ០១៩ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. 
គចួ បានសេការជា យួសាលាម្រៀន អនតរទវីប អាម្ រកិាងំ សាខាទលួម្គាក បានោនំ្ទយំកែេកិាចំននួ១៦៥០
ដុ្លាល រអាម្ រកិ ម្ដ្ើ បមី្ធវើការសាងសងប់ងគនអ់ន្ទ យ័ចំននួ១ខែងោន២បនាប ់ និងោនម្រៀបចំសួនផ្កក ចំននួ២
សួន េូនដ្ល់សាលាបឋ សិកា ម្ឈើទល ោនសិសានុសិសសសរុបចំននួ៦៣៣ន្ទក ់ កែុងឃុំឬសសរីសុក 
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រសុកោ េរ ម្ខតតវរពផ្េង។  កែុងផ្ខសីហា ឆ្លែ ២ំ០១៩ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានម្ធវើការបរចិាច គែេកិា
ចំននួ២៩៣៧ដុ្លាល រអាម្ រកិេូនដ្ល់សាលាបឋ សិកា ជាសំផ្ងក ផ្ដ្លោនសិសានុសិសសចំននួ១៣៥១
ន្ទក ់សថិតម្ៅកែុងភូ តិាវន ឃុំជាសំផ្ងក រសុកភែរំសួច ម្ខតតកំពងស់ពឺ ម្ដ្ើ បចូីលរ ួចំផ្ណកសាងសងអ់គារសិកា
១ខែង ចំននួ៣បនាប ់សងអំ់ពីផ្ដ្កស័ងគសី។ កែុងរពឹតតិការណ៍សាលាសបបុរសធ  ៌ឧកញ៉េ  ម្េេជបណឌិ ត គចួ ម្ ៉េ
ងលី ម្លើកទី៥ សថិតម្ៅសាលរបេំុវនសណ្ណឋ គារភែរំបុស ម្ខតតកំពងច់ា  ម្លាកឧកញ៉េ  ម្េេជបណឌិ ត គចួ ម្ ៉េងលី 
ន្ទយករបតិបតតិវនអងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានម្ធវើការបរចិាច គែេកិាចំននួ១០០០ដុ្លាល រអាម្ រកិ ដ្ល់
សាលាបឋ សិកាម្ឈើខលឹ  ផ្ដ្លោនសិសានុសិសសចំននួ៥២៦ន្ទកស់ថិតម្ៅភូ មិ្ឈើខលឹ  ឃុំរមំ្ចក រសុក
ម្  ត ់ម្ខតតតបូងឃមុ ំ ម្ដ្ើ បរី ួចំផ្ណកេយួ សាងសងអ់គារសិកា១ខែង ោន២បនាប ់សងពី់ផ្ដ្កស័ងគសី។ កែុងឆ្លែ ំ
២០១៩ម្ន្ទោះនងផ្ដ្រ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានសេការជា យួ េឈ ណឌ លភាសា ម្អ អាយ អាយ 
ន្ទយំកអំម្ណ្ណយជាបងគនអ់ន្ទ យ័ចំននួ១ខែងោន៣បនាបផ់្ដ្លោនតវ ល៤០០០ដុ្លាល រអាម្ រកិ េូនដ្ល់
សាលាបឋ សិកាម្កាោះរកម្គា ផ្ដ្លោនសិសានុសិសសចំននួ៩៤ន្ទក ់ សថិតម្ៅកែុងភូ អិរងគង ឃុំសំម្រាង 

រសុកភែរំកវា៉េញ ម្ខតតម្ោធិ៍សាត។់ 
៣.១.៣ គម្រោង អាហារូបករណ៍ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ (MJQS) 
ម្ដ្ើ បមី្ដ្ឋោះរសាយឧបសគគកែុងការដ្ឋកប់ញ្ចូ លឱ្យនិសសតិ្យរងម្រគាោះ និងោនេីេភាពរកីរក 

កពីបណ្ណត ម្ខតតន្ទន្ទបានចូលសិកាម្រៀនសូរត អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច បានបម្ងកើតឱ្យោន អាហា
រូបករណ៍ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច កែុងម្គាលម្ៅម្ធវើយ៉េ ងណ្ណេយួ គារំទផ្នែកេិរញ្ញ េតថុនិសសតិទងំម្ន្ទោះ ឱ្យោន
ឱ្កាសបនតការសិការបស់ពកួម្គ ម្ដ្ើ បជីារបម្យេនដ៍្ល់ខលួនឯង និងសងគ ជាតិន្ទម្ពលខាង ុខ។ គណៈ
ក មការម្រេើសម្រ ើសអាហារូបករណ៍ម្ធវើការេភិាគសីុេម្រៅម្ៅម្លើ “សិសសរកីរក” និងម្ធវើការកំណតនូ់េភាព
ខាល ងំ កដូ៏្ចជា ុខេំន្ទញផ្ដ្លពួកម្គចាបអ់ារ មណ៍ កសិកា ម្ដ្ើ បអីភេិឌ្ឍអាេីពការ្ររបស់ពកួម្គឱ្យ
ោនការរកីចម្រ ើនន្ទម្ពលអន្ទគត។ 
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កែុងអំ ុងឆ្លែ ២ំ០១៩ម្នោះ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានសេការជា យួគណៈក មការ
អាហារូបករណ៍វនផ្នែករបតិបតតិការ នតល់អាហារូបករណ៍ដ្ល់និសសតិផ្ដ្លោនបញ្ហា ម្សដ្ឋកិចចរគួសារបាន
ចំននួ១០ន្ទក ់ (អាហារូបករណ៍ែមី) និងនិសសតិអាហារូបករណ៍ចាស់ោនចំននួ៣ន្ទក។់ ដូ្ចម្នោះនិសសតិ

ផ្ដ្លទទលួបានអាហារូបករណ៍សរុបសរោបឆ់្លែ ២ំ០១៩ោនចំននួ១៣ន្ទក ់ ផ្ដ្លកែុងម្ន្ទោះោនរពោះសងឃ
ចំននួ១អងគនងផ្ដ្រ។ 

៣.១.៤ គម្រោង បណ្ណា ល័យចល័ត ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ (MJQML) 
គម្រោង បណ្ណា ល័យចល័ត ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច គឺជាគម្រោងនសពវនាយចំម្ណោះទូម្ៅ យួផ្ដ្ល

រតូេបានអនុេតតម្ដ្ឋយអងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ សរោបអ់ែកផ្ដ្ល និអាចម្របើរបាស់សោភ រសិកា
ផ្បបម្នោះម្ៅតា តំបនដ់្ឋចរ់សយលកែុងរបម្ទសក ពុជា។ គម្រោងបណ្ណា ល័យចល័តរតូេបានបម្ងកើតម្ ើង
ម្ដ្ើ បបីម្រ ើជារបម្យេនដ៍្ល់សេគ នម៍្ៅតា តំបនដ់្ឋចរ់សយលន្ទន្ទ ផ្ដ្លោនការខវោះខាតសោភ រ
សិកា ដូ្ចជា ម្សៀេម្ៅអាន ម្សៀេម្ៅម្រឿងម្រពង ម្សៀេម្ៅគំនូរ។ល។ គម្រោង បណ្ណា ល័យចល័ត ម្ ៉េងលី 

ម្េ. គួច ោនម្គាលបំណងបម្ងកើតលទធភាព និងឱ្កាសដ្ល់សិសានុសិសស កដូ៏្ចជាកុោរតា សេគ ន៍
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អាចចូលរ ួសក មភាពសិកាម្រៅម្ោ៉េ ងសិកាកែុងសាលារដ្ឋដូ្ចជា ការអានម្សៀេម្ៅ ការនិទនម្រឿង ការ
គូររូបគំនូរជាម្ដ្ើ ។ ម្រៅពីការម្ធវើសក មភាពខាងម្លើ គម្រោងបណ្ណា ល័យចល័ត ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច កប៏ានម្ធវើ
សក មភាពបរចិាច គជាសោភ រសិកាេូនដ្ល់សិសស និងបរចិាច គជាសោភ របម្រងៀនសរោបដ់្ឋកម់្ៅកែុងបណ្ណា -
ល័យកែុងសាលាម្រៀន បណ្ណា ល័យសេគ ន ៍និងអងគការ សោគ ន្ទន្ទនងផ្ដ្រ។ 

កែុងឆ្លែ ២ំ០១៩ម្នោះ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានអនុេតតសក មភាពគម្រោង បណ្ណា -    
ល័យចល័ត ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានចំនួន៩ម្លើក ម្ដ្ឋយោនសិសានុសិសសចំននួ១៧០០ន្ទកប់ានទទលួ
នលផ្កា ល់ពីគម្រោងម្នោះ។ សក មភាពគម្រោង បណ្ណា ល័យចល័ត ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ រតូេបានអនុេតតម្ៅកែុង
រាេធានីភែមំ្ពញចំននួ៦ម្លើកោនកុោរទទួលនលចំនួន១២១២ន្ទក ់ ដូ្ចជាម្ៅសាលាបឋ សិកាភូ ៧ិ 
សាលាបឋ សិកា ទួលម្គាក អងគការនាោះបាយកុោរ និងអងគការសម្រ គ្ ោះកុោររកីរកអាសីុម្ៅក ពុជា។ អងគ-
ការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច បានម្ធវើសក មភាពបណ្ណា ល័យចល័ត ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច កែុងម្ខតតកណ្ណត ល បាន
ចំននួ២ម្លើក ម្ៅសាលាបឋ សិកា តារបាប និងអងគការ Mlop Children's Home ម្ដ្ឋយោនកុោរទទលួ
នលចំននួ២៦២ន្ទក ់ម្េើយម្ៅម្ខតតកំពងឆ់្លែ ងំបានចំននួ១ម្លើក សថិតម្ៅសាលាបឋ សិកាយុគនធរ ោន
កុោរទទលួនលចំននួ២២៦ន្ទក។់ 

៣.១.៥ គម្រោង គុណភាពការបម្រងៀន និងការសិកា (TLQ) 
គម្រោង គុណភាពការបម្រងៀន និងការសិកា គឺជាគម្រោងែមី យួកែុងចំម្ណ្ណ គម្រោងទងំ៦វន

ក មេធីិអបរ់ ំ រតូេបានបម្ងកើតម្ ើងម្ដ្ឋយរកុ ការ្ររបស់អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ កាលពីម្ដ្ើ ឆ្លែ ំ
២០១៩ និងរតូេបានអនុ ត័ដ្ឋកឱ់្យម្របើរបាស់ជានលូេការម្ដ្ឋយម្លាកឧកញ៉េ  ម្េេជបណឌិ ត គចួ ម្ ៉េងលី ន្ទយក
របតិបតតិវនអងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច កាលពីវែៃទី១១ ផ្ខ ែុិន្ទ ឆ្លែ ២ំ០១៩។ គម្រោងម្នោះោនម្គាល
បំណងម្ដ្ើ បមី្លើកទឹកចិតតសិសានុសិសស និងកុោរកែុងសេគ ន ៍ឱ្យោនចិតតចងសិ់កា និងម្រៀនសូរត ម្ដ្ើ បី
េំរុញ និងម្លើកក ពស់របពន័ធអបរ់មំ្ៅក ពុជា។  



 

 

ទំពរ័9 វន19 
 

កែុងម្ពលអនុេតតសក មភាពវនគម្រោង គុណភាពការបម្រងៀន និងការសិកា ចាបត់ាងំពីផ្ខ ករា 
រេូតដ្ល់ផ្ខធែូឆ្លែ ២ំ០១៩ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានអនុេតតសក មភាពជាកផ់្សតងបានចំននួ១២
ម្លើក ោនអែកទទលួនលចំននួ៥៩៤៨ន្ទក ់សថិតម្ៅកែុងតំបនម់្គាលម្ៅម្នសងៗពីគាែ ចំននួ៦ម្ខតតរកុង ដូ្ចជា
រាេធានីភែមំ្ពញ ម្ខតតកណ្ណត ល ម្ខតតកំពងស់ពឺ ម្ខតតម្ោធិ៍សាត ់ម្ខតតកំពងច់ា  និងម្ខតតវរពផ្េង ផ្ដ្លស ទិធិនល
ច បងៗម្ចញពីការអនុេតតគម្រោងម្នោះោនដូ្ចជា ការបរចិាច គម្សៀេម្ៅអានផ្ដ្លជាសាែ វដ្និពនធផ្កា ល់របស់
ម្លាកឧកញ៉េ  ម្េេជបណឌិ ត គួច ម្ ៉េងលី េូនដ្ល់សាថ បន័រដ្ឋ និងអងគការសងគ សីុេលិ ការបរចិាច គម្ៅអីសិសសដ្ល់
សាលារដ្ឋ ការបរចិាច គសោភ រសិកាដ្ល់សិសស និងសោភ របម្រងៀន ការសាងសងក់ាត រម្ខៀនពត័ោ៌នកែុងសាលា
ម្រៀន និងការឧបតថ ភែេកិាសរោបក់ារ្រអភេិឌ្ឍម្េដ្ឋរចន្ទស ពន័ធកែុងបរមិ្េណសាលាម្រៀន។ 

៣.១.៦ គម្រោង សិកាា សាលាសបបុរសធ  ៌ឧកញ៉េ  ម្េេជបណឌិ ត គចួ ម្ ៉េងលី (MJQCW) 
គម្រោង សិកាា សាលាសបបុរសធ  ៌ ឧកញ៉េ  ម្េេជបណឌិ ត គចួ ម្ ៉េងលី គឺជាគម្រោងែមី យួកែុង

ចំម្ណ្ណ គម្រោងទងំ៦វនក មេធីិអបរ់រំបស់អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ។ គម្រោងម្នោះ រតូេបានបម្ងកើត
ម្ ើង ម្ផ្កត តសំខានម់្លើម្គាលបំណង  ផ្ចករផំ្លកចំម្ណោះដឹ្ង និងចំម្ណោះម្ធវើដ្ល់យុេេនេំន្ទនម់្រកាយ កែុងការ
ម្រតៀ ខលួន និងម្រេើសម្រ ើសរបធានបទរតឹ រតូេសរោបថ់ាែ កឧ់តត សិកា និងម្ធវើការវរ ៉េអ គ្ សែេកិាសរោប់
ការ្រសងគ  ការ្ រសបបុរសធ  ៌ឬឧបតថ ភដ្ល់ នាីរម្ពទយ ចាស់េរាគាម នទីពឹង រគួសារ្យរងម្រគាោះម្ៅតា 
តំបនដ់្ឋចរ់សយលជាម្ដ្ើ  ឬម្ដ្ើ បឧីបតថ ភដ្ល់េស័ិយអបរ់ ំ ដូ្ចជាការសាងសងអ់គារសិកា សោភ រសិកា 

សោភ របម្រងៀនជាម្ដ្ើ ។ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បាននឹងកំពុងម្ធវើកិចចសេការជា យួបណ្ណត រកុ េ ុន 
អងគការជាតិ អនតរជាតិ សាកលេទិាល័យ និងសេរគិនេយ័ម្កមងជាម្រចើន ម្ដ្ើ បមី្រៀបចំសិកាា សាលាសបបុរស-
ធ ដ៌្ល់យុេេន យុេន្ទរ ី សិសស និសសតិតា សាថ បន័អបរ់ ំ បុគគលិករកុ េ ុន និងអងគការន្ទន្ទទងំម្ៅកែុងរាេ
ធានីភែមំ្ពញ និងតា បណ្ណត ម្ខតតកែុងរពោះរាជាណ្ណចរកក ពុជា ម្ដ្ឋយោនម្លាកឧកញ៉េ  ម្េេជបណឌិ ត គួច ម្ ៉េងលី 
សាថ បនិក របធានរកុ របឹកាភបិាល និងអគគន្ទយក របតិបតតិ វនរកុ េ ុន Mengly J. Quach Education ជា
វាគមិនដ្សំ៏ខានក់ែុងក មេធីិសិកាា សាលាសបបុរសធ ម៌្ន្ទោះ។ ម្រៅពីសិកាា សាលាម្ៅកែុងរបម្ទស ម្លាកឧកញ៉េ  
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ម្េេជបណឌិ ត គួច ម្ ៉េងលី កប៏ាននតល់កិតតិយសម្ធវើជាវាគមិនកែុងសិកាា សាលាម្ៅម្រៅរបម្ទសនងផ្ដ្រដូ្ចជា 
របម្ទសកូម្រ ៉េខាងតបូង របម្ទសវែជាម្ដ្ើ ...។  

រេូត កដ្ល់ម្ពលរាយការណ៍ម្នោះ គម្រោង សិកាា សាលាសបបុរសធ  ៌ឧកញ៉េ  ម្េេជបណឌិ ត គចួ ម្ ៉េ
ងលី រតូេបានអនុេតតបានចំនួន៦ម្លើក ម្ដ្ឋយោននិសសតិ ម្លាករគូ អែករគូ សិសានុសិសស បុគគលិករកុ េ ុន 
អងគការជាតិ និងអនតរជាតិចូលរ ួសរុបចំននួ២៣០៥ន្ទក ់សថិនម្ៅកែុងម្ខតតចំនួន៤ម្ខតតដូ្ចជា ម្ខតតម្សៀ រាប 
ម្ខតតបាតដំ់្បង ម្ខតតកំពងច់ា  និងកែុងរាេធានីភែមំ្ពញ។ 

 
៣.២. កម្មវិធីសខុភាព 

ចាបត់ាងំពីផ្ខ ករា ដ្ល់ផ្ខធែូ ឆ្លែ ២ំ០១៩ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ.គួច បានម្ធវើការអនុេតត
គម្រោងចំននួ៤កែុងចំម្ណ្ណ គម្រោងទងំ៥វនក មេធីិសុខភាព ផ្ដ្លោនអែកទទលួនលសរុបចំននួ១៥០៥៤
ន្ទក ់សថិតម្ៅកែុងរាេធានីភែមំ្ពញ ម្ខតតបន្ទា យោនេយ័ ម្ខតតបាតដំ់្បង ម្ខតតកំពត ម្ខតតកំពងឆ់្លែ ងំ ម្ខតតរពោះ
េហិារ ម្ខតតរកម្ចោះ ម្ខតតវរពផ្េង និងម្ខតតកណ្ណត ល។ 

 
៣.២.១ គម្រោង ម្្លើយតបសម្រ គ្ ោះបន្ទា នផ់្នែកសុខភាព (HER) 
អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ េួយ ម្លើកក ពស់រម្បៀបរស់ម្ៅរបកបម្ដ្ឋយសុខភាពលអម្ៅកែុង

សេគ ន ៍យួចំននួម្ៅទូទងំរបម្ទសក ពុជា។ អងគការ ូលនិធិ បានកំពុងម្ធវើសក មភាពម្ដ្ឋយនារភាជ បគំ់និត
នតួចម្នតើ ផ្នែកសុខភាពម្ដ្ើ បធីាន្ទថានិសសតិរកីរក រសតី ចាស់េរា កុោរកំរោរ និងេនទីទល័រកោនភាព្យរង
ម្រគាោះខាល ងំជាងម្គ ទទលួបានេំនយួឧបតថ ភសរោបក់ារពាបាលេំងឺ និងការផ្ែទងំសុខភាពបានលអរបម្សើរ។  

កែុងឆ្លែ ២ំ០១៩ម្នោះ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច បានចំណ្ណយែេកិារបោណ៣០៣០៤ដុ្លាល រ
អាម្ រកិ សរោបក់ារអនុេតតគម្រោង ម្្លើយតបសម្រ គ្ ោះបន្ទា នផ់្នែកសុខភាព ម្ដ្ឋយបាននតល់ការគារំទកែុងការ
ពាបាលអែកេំងឺចំនួន១៦ន្ទក ់ និងសោេិករកុ រគួសាររបស់អែកេំងឺរបោណជាង២៥០ន្ទក។់ ការេយួ 
សរ ួលកែុងការពាបាលអែកេំងឺទងំ១៦ន្ទក ់ រ ួោនដូ្ចជាអែកេំ ហារសុីដ្ន ់ អែកេំងឺម្បោះដូ្ង អែកេំងឺពកក 
អែកេំងឺផ្នែកម្រាគរសតី អែកម្រគាោះថាែ កច់រាចរណ៍ជាម្ដ្ើ ។ អវីគរួឱ្យកតស់ោគ ល់ជាងម្នោះ កែុងខណៈម្ពលទទួល
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បានពត័ោ៌នដ្ម៏្សាកសម្រងងវនការបាករ់លំំអគារម្ៅកែុងម្ខតតរពោះសីេនុកាលពីកែុងផ្ខ ែុិន្ទ ឆ្លែ ២ំ០១៩ អងគ
ការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច កប៏ានសម្រ ចបរចិាច គែេកិាចំននួ១០០០០ដុ្លាល រអាម្ រកិ តា រយៈខុទធកាល័យ
វនទីសតីការគណៈរដ្ឋ រនតី ម្ដ្ើ បេូីនដ្ល់រកុ រគួសារវនេនរងម្រគាោះទងំ២៨ន្ទកន់ងផ្ដ្រ។ ជាងម្នោះម្ៅម្ទៀត 
ម្រៀងរាល់ផ្ខ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានបរចិាច គែេកិាចំននួ២០០០ដុ្លាល រកែុង១ផ្ខេូនដ្ល់រកុ រគូ
ម្ពទយផ្នែករែយនតសម្រ គ្ ោះបន្ទា ន ់ ផ្ដ្លរបចាកំារម្ៅនលូេជាតិម្លខ៤ ម្ដ្ើ បេីយួ សរ ួលដ្ល់េីេភាព និងការ
ចំណ្ណយរបចាវំែៃរបស់អងគភាពនងផ្ដ្រ។ 

៣.២.២ គម្រោង ធន្ទគារឈា  ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ (MJQBB) 
ម្ដ្ើ បរី ួចំផ្ណកជា យួសងគ កែុងការម្លើកក ពស់សុខោលភាពសងគ  និង នុសសជាតិ អងគការ

 ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានចូលរ ួយ៉េ ងសរសាកស់រសំាជា យួរាេរដ្ឋឋ ភបិាល ជាពិម្សសសាថ បន័សុខាភិ
បាល កែុងម្ន្ទោះទងំការេយួ សរ ួលការពាបាលេំងឺដ្ល់េន្យរងម្រគាោះ និងការសវោះផ្សវងធនធានទងំខាង

កែុង និងម្រៅម្ដ្ើ បេីួយ ម្រសាចរសងេី់េតិអែកផ្ដ្លកំពុងរតូេការេំនួយបន្ទា ន។់ កែុងឆ្លែ ២ំ០១៩ម្នោះ អងគការ ូល
និធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានម្ធវើសក មភាពរបផ្ រប ូលរកុ ការ្ររបស់ខលួនចំននួ១៤ន្ទក ់និងបានម្ធវើសក មភាព
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បរចិាច គឈា បានចំននួ១៤ម្បាល ក ម្ដ្ើ បេីយួ ដ្ល់អែកេំងឺផ្ដ្លសថិតម្ៅកែុងសាថ នភាពសម្រ គ្ ោះបន្ទា នចំ់ននួ៣
ន្ទក ់រ ួោន អែកេំងឺម្ឈាម ោះ ជា សុខារ ីផ្ដ្លម្កើតោនេំងឺផ្នែកម្រាគរសតី សរោកពាបាលម្ៅ នាីរម្ពទយកាល់
ផ្ ៉េរត រតូេការឈា ចំននួ៦ម្បាល ក។ អែកេំងឺម្ឈាម ោះ ផ្ប៉េន ចិន្ទត  ជា តិតភកតិេិតសែិតរបស់អែករគូ ផ្កេ ធីតា ផ្ដ្ល
ម្កើតោនេំងឺខូច រគម្លៀន ម្េើយរតូេការលាងឈា ជារបចា ំរតូេបានរកុ ការ្របរចិាច គឈា េូនបានចំននួ
២ម្បាល ក។ អែកេំងឺោែ កម់្ទៀតម្ឈាម ោះ ម្រឿន រា៉េ  ជាអែកេំងឺម្រគាោះថាែ កច់រាចរណ៍សរោកពាបាលម្ៅ នាីររពោះកុសុ
 ៈ រតូេបានបរចិាច គឈា ចំននួ៦ម្បាល ក។ 

៣.២.៤ គម្រោង សាងសងម់្េដ្ឋរចន្ទស ពន័ធសុខាភបិាល (HIC) 
អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ ផ្តងផ្តនតល់ការគារំទសក មភាពសុខភាព យួចំននួ ម្ដ្ឋយបាន

ម្ធវើការម្ផ្កត តសំខានម់្លើការម្ដ្ឋោះរសាយម្ដ្ឋយផ្កា ល់នូេភាពរកីរក ភាព្យរងម្រគាោះ និងការម្្លើយតបសម្រ គ្ ោះ
បន្ទា ន ់តា រយៈការនតល់ម្សវាសុខភាពដ្ល់សេគ ន ៍ម្ៅម្ពលោនតរ ូេការចាបំាច ់ឬខវោះការគារំទផ្នែកសុខ
ភាព។ ម្គាលបំណងសំខានវ់នគម្រោងសាងសងម់្េដ្ឋឋ រចន្ទស ពន័ធសុខាភបិាល គឺចូលរ ួចំផ្ណកម្លើក
ក ពស់គុណភាពសុខាភបិាលឱ្យរបម្សើរម្ ើង ជាពិម្សសរ ួចំផ្ណកពរងឹងគុណភាពម្សវាសុខភាព និងភាព
្យរសួលសរោបរ់គួសារ និងសេគ នផ៍្ដ្ល្យរងម្រគាោះ។ 

ជាកផ់្សតងកែុងឆ្លែ ២ំ០១៩ម្នោះ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានម្ធវើការ្ររបស់ខលួនម្ដ្ើ បរី ួ
ចំផ្ណកកែុងការពរងឹងម្សវាសុខាភបិាល ជា យួ
រាេរដ្ឋឋ ភបិាល ម្ដ្ឋយកែុងម្ន្ទោះ ូលនិធិបានម្ធវើ
ការសាងសងអ់ណតូ ងទឹកសាអ ត យួនតល់េូន
 ណឌ លសុខភាពដំ្រនុីង កែុងឃុំដំ្រនុីង រសុក្លូង 
ម្ខតតរកម្ចោះ ផ្ដ្លអណតូ ង យួម្នោះអាចនតល់នល
ផ្កា ល់ដ្ល់របជាពលរដ្ឋចំនួន១៤១១៨ន្ទក ់
ផ្ដ្លផ្តងផ្តផ្សវងរកម្សវាសុខភាពកែុង ណឌ ល
សុខភាព យួម្នោះ រព ទងំនតល់ជាទឹកសាអ ត
ដ្ល់របជាពលរដ្ឋផ្ដ្លរស់ម្ៅកែុងឃុំដំ្រនុីង
ទងំ ូលនងផ្ដ្រ។ ជា យួគាែ នងផ្ដ្រ ម្ដ្ើ បចូីលរ ួចំផ្ណកអភេិឌ្ឍេស័ិយសុខាភបិាល កដូ៏្ចជាចងប់ម្ងកើន
ចំននួផ្រគម្ពទយ ម្ដ្ើ បឱី្យរបជាពលរដ្ឋទូម្ៅបាន កសាែ កម់្ៅពាបាលេំងឺរគបរ់គានត់ា តរ ូេការ អងគការ
 ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានឧបតថ ភផ្រគម្ពទយម្អ ិករតូនិកទំម្នើបចំននួ២៣ម្រគឿងដ្ល់ការយិល័យសុខាភិ
បាលរសុករបតិបតតិចំននួ២ រ ួោនដូ្ចជា ការយិល័យសុខាភបិាលរសុករបតិបតតិ ផ្តបងោនេយ័ ម្ខតតរពោះ
េហិារ ទទលួបានផ្រគម្ពទយចំននួ១៣ផ្រគ និងការយិល័យសុខាភបិាលរបតិបតតិ ្ លូង ម្ខតតរកម្ចោះ ទទលួបានផ្រគ
ម្ពទយចំនួន១០ផ្រគ។ 
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៣.៣. កម្មវិធីសសវាសហគម្ន៍ 

របជាេន និងសេគ ន៍្ យរងម្រគាោះទទលួបានការការោរ និងម្លើកក ពស់ករ តិេីេភាពតា        
រយៈសក មភាពអភេិឌ្ឍសេគ ន ៍និងការផ្កល អម្េដ្ឋឋ រចន្ទស ពន័ធសេគ នឱ៍្យរបម្សើរម្ ើង។ ក មេធីិម្នោះជា
ទូម្ៅរតូេបានបម្ងកើតម្ ើងសរោបក់ារអភេិឌ្ឍរបកបម្ដ្ឋយនិរនតរភាព និងការផ្ែរកាសុខុដុ្ រ យន្ទសេគ ន៍
ន្ទន្ទកែុងរបម្ទសក ពុជា។ ក មេធីិម្នោះោនម្គាលបំណង រ ួចំផ្ណកេយួ សាងសងម់្េដ្ឋឋ រចន្ទស ពន័ធកែុងសេ
គ ន ៍ដូ្ចជា បនាបទឹ់ក អណតូ ង នលូេែែល់ សាព ន និងការនតល់ការគារំទចាបំាចដូ់្ចជា ការម្្លើយតបសម្រ គ្ ោះបន្ទា ន់
ផ្នែកម្រគឿងឧបម្ភាគ បរមិ្ភាគ ការគាោំរសុេតថិភាព សម្ លៀកបំោក ់ និងសោភ រម្របើរបាស់ចាបំាចជ់ា ូលដ្ឋឋ ន 
ដ្ល់របជាេន្យរងម្រគាោះម្ៅតំបនដ់្ឋចរ់សយលបំនុតវនរបម្ទសក ពុជា។ 

 
ចាបត់ាងំពីផ្ខ ករា ដ្ល់ផ្ខធែូ ឆ្លែ ២ំ០១៩  ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ.គចួ បានម្ធវើការអនុេតតគម្រោងចំននួ

៥កែុងចំម្ណ្ណ គម្រោងទងំ៦វនក មេធីិ ម្សវាសេគ ន ៍ ផ្ដ្លោនអែកទទលួនលសរុបចំននួ១៣៣៦៣ន្ទក ់
សថិតម្ៅកែុងរាេធានីភែមំ្ពញ ម្ខតតរពោះេហិារ ម្ខតតរកម្ចោះ ម្ខតតកំពងឆ់្លែ ងំ ម្ខតតកំពងស់ពឺ ម្ខតតរពោះសីេនុ ម្ខតត        
កណ្ណត ល ម្ខតតវរពផ្េង ម្ខតតបន្ទា យោនេយ័ និងម្ខតតតាផ្កេ។ 

៣.៣.១ គម្រោង ម្្លើយតបសម្រ គ្ ោះបន្ទា ន ់(ER) 
អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ រ ួចំផ្ណកពរងីកការនតល់េំនយួឧបតថ ភ និងេំនយួសម្រ គ្ ោះ

បន្ទា នដ់្ល់េនរកីរក និងអែកខវោះខាត ម្ៅតា សេគ នេ៍នបទន្ទន្ទកែុងរបម្ទសក ពុជា។  អំម្ណ្ណយផ្ដ្លបាន
នតល់ឱ្យពកួម្គ រតូេបានម្ធវើម្ ើងកែុងម្គាលបំណង េយួ សាត រម្ ើងេញិ និងបនតេីេភាពរស់ម្ៅរបស់េន្យរង
ម្រគាោះ។ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច ម្ៅផ្តបនតម្្លើយតបកែុងការអភេិឌ្ឍេនបទ និងតំបនដ់្ឋចរ់សយល។  

ជាកផ់្សតងកែុងរយៈម្ពល១២ផ្ខ ចាបត់ាងំពីផ្ខ ករា ដ្ល់ផ្ខធែូ ឆ្លែ ២ំ០១៩ម្នោះ អងគការ ូនិធិ ម្ ៉េងលី 
ម្េ. គចួ បានអនុេតតសក មភាពរបស់ខលួន ម្ដ្ឋយបានម្ធវើការម្្លើយតបការសម្រ គ្ ោះបន្ទា នដ់្ល់អែកទទួលនលសរុប
ចំននួ៣០១ន្ទក ់ផ្ដ្លកែុងម្ន្ទោះរ ួោនដូ្ចជា កែុងអំ ុងផ្ខ ែុិន្ទ ឆ្លែ ២ំ០១៩ ម្រកាយទទលួបានពត័ោ៌នដ្ត៏ក់
សលុត និងរនធតវ់នការបាករ់លំអគារក ពស់៧ជានម់្ៅម្ខតតរពោះសីេនុ និងបានសោល បរ់បជាេនសរុបចំននួ២៨
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ន្ទក ់ និងបងករឱ្យរងរបសួ២៦ន្ទក ់ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ ម្ដ្ឋយោនការចងអុលប ា្ ញពីម្លាក 
ឧកញ៉េ  ម្េេជបណឌិ ត គចួ ម្ ៉េងលី ន្ទយករបតិបតតិវនអងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច បានន្ទយំកែេកិាចំននួ
១០០០០ដុ្លាល រអាម្ រកិបរចិាច គេូនដ្ល់រកុ រគួសារវនេនរងម្រគាោះទងំ២៨រគួសារ។ កែុងឆ្លែ ២ំ០១៩ម្នោះនង
ផ្ដ្រ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានឧបតថ ភដ្ល់ការសាងសងន់ាោះែមី១ខែងេូនដ្ល់របជាពលរដ្ឋរកីរក១
រគួសារ ផ្ដ្លរស់ម្ៅកែុងរសុកកំពងផ់្លង ម្ខតតកំពងឆ់្លែ ងំ។ ជា យួគាែ នងផ្ដ្រ អងគការ ូលនិធិ កប៏ានឧបតថ ភ
ដ្ល់ការេសួេុល និងផ្កល អរនាោះចំននួ៣ខែង របស់របជាពលរដ្ឋ៣រគួសារ ផ្ដ្លកំពុងោនេីេភាពខវោះខាត កែុង
ម្ខតតកណ្ណត ល និងរាេធានីភែមំ្ពញ។ ដំ្ណ្ណលគាែ នងផ្ដ្រ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានេយួ ឧបតថ ភដ្ល់
និសសតិរកីរកចំននួ៤ន្ទក ់ម្ដ្ើ បោីនលទធភាពរស់ម្ៅ និងបនតការសិកាម្ៅកែុងរាេធានីភែមំ្ពញ ដូ្ចជា រពោះម្តេ
គុណ នឹ  ចំម្រ ើនរបាថាែ  និសសតិម្ឈាម ោះ ស ុន ថារា៉េ  និសសតិម្ឈាម ោះ ដ្ងួ សូរយិ និងនិសសតិម្ឈាម ោះ តារា េចិឆយ័។ 
ជាងម្នោះម្ៅម្ទៀត អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានេយួ សរ បសរ ួល និងឧបតថ ភែេកិាសរោបក់ារ
ចំណ្ណយន្ទន្ទដ្ល់របជាពលរដ្ឋចំនួន៣ន្ទក ់ខណៈម្ពលសរោកពាបាលេំងឺរបស់ខលួន។ 

៣.៣.២ គម្រោង ធន្ទគារអាហារសបបុរសធ  ៌ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ (MJQFB) 
គម្រោង ធន្ទគារអាហារសបបុរសធ  ៌ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ រតូេបានបម្ងកើតម្ ើង ម្ដ្ើ បេីួយ ដ្ល់

របជាេនរកីរកម្ៅកែុងរបម្ទសក ពុជា និងម្ដ្ើ បមី្លើកក ពស់នូេេបបធ ផ៌្ចករផំ្លកម្ៅកែុងសេគ នន៍ង     
ផ្ដ្រ។ គម្រោង ធន្ទគារអាហារសបបុរសធ  ៌ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ ោនម្គាលម្ៅម្ធវើយ៉េ ងណ្ណបម្ងកើននូេលទធ
ភាព្យរសួលេូនដ្ល់សេគ នណ៍្ណផ្ដ្លោនអរតាវនភាពរកីរកខពស់ ឱ្យពួកម្គទទួលបាននូេរបប
អាហាររបកបម្ដ្ឋយអន្ទ យ័ សាអ ត និងេីេជាតិរគបរ់គាន ់រព ទងំអបរ់ពំកួម្គឱ្យយល់ដឹ្ងពីអន្ទ យ័ និង
ការបរមិ្ភាគរបកបម្ដ្ឋយឥរយិបែរតឹ រតូេ។  និផ្តប៉េុម្ណ្ណា ោះ ម្យើងនឹងចូលរ ួអភេិឌ្ឍសេគ នណ៍្ណ
ផ្ដ្លោនការខជោះខាជ យខាល ងំម្លើចំណីអាហារ ម្ោលគឺម្ធវើយ៉េ ងណ្ណឱ្យតរ ូេការ និងអែកម្របើរបាស់ោន
តុលយភាពស រ យ។ តា ផ្ននការយុទធសារសត គម្រោង ធន្ទគារអាហារសបបុរសធ  ៌ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ រតូេ
បានម្ធវើជារបចា ំ យ៉េ ងម្ហាចណ្ណស់១ដ្ងកែុង១ផ្ខ ជាពិម្សសម្ៅម្រៀងរាល់វែៃសីល។ ចាបត់ាងំពីកម្កើត
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គម្រោងម្នោះ ក អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានម្ធវើគម្រោងម្នោះបានចំននួ២១៥ម្លើក កម្េើយ 
ម្ដ្ឋយោនអែកទទលួនលសរុបចំននួ៤៣៣១៤ន្ទក ់កម្េើយ។  

ម្ដ្ឋយផ្ កកែុងដំ្ណ្ណកក់ាលវនរបាយការណ៍ចាបពី់ផ្ខ ករា រេូតដ្ល់ផ្ខធែូ ឆ្លែ ២ំ០១៩ម្នោះ 
អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានម្ធវើសក មភាពគម្រោង ធន្ទគារអាហារសបបុរសធ  ៌ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច 
បានចំននួ១០ម្លើក ម្ដ្ឋយោនអែកទទួលនលសរុបចំននួ២៤៨១ន្ទក ់សថិតម្ៅកែុង៣ម្ខតតនិង១រាធានី រ ួ
ោនរាេធានីភែមំ្ពញ ម្ខតតរពោះេហិារ ម្ខតតកំពងឆ់្លែ ងំ និងម្ខតតកំពងស់ពឺ ផ្ដ្លសក មភាពទងំម្ន្ទោះោនដូ្ចជា 
ការបរចិាច គបបរម្រគឿង ស លរការ ី នំបុង័ បាយកញ្ចប ់ និងម្រគឿងឧបម្ភាគ បរមិ្ភាគ ជាម្ដ្ើ ។ អវីផ្ដ្លគរួឱ្យ
កតស់ោគ ល់ម្ន្ទោះ កែុងផ្ខកកកដ្ឋ ឆ្លែ ២ំ០១៩ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានម្រៀបចំក មេធីិធន្ទគារ
អាហារសបបុរសធ  ៌ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ ម្លើកទី២០២ សថិតម្ៅកែុងស ក្ តឃ់មួញ ខណឌ ផ្សនសុខ រាេធានី
ភែមំ្ពញ ម្ដ្ឋយបានបរចិាច គម្រគឿងឧបម្ភាគ បរមិ្ភាគេូនដ្ល់របជាពលរដ្ឋចំនួន៣០០រគួសារ ម្ដ្ឋយកែុង
 យួរគួសារទទួលបានអងគរ១បាេ ទឹកសីុអីុេ ទឹករតី អំបិល និងសកស។ ជា យួគាែ នងផ្ដ្រ ម្លាកឧកញ៉េ  ម្េេជ
បណឌិ ត គចួ ម្ ៉េងលី និងរកុ រគួសារបានបរចិាច គែេកិាដ្ល់របជាពលរដ្ឋចំនួន៥០០ន្ទកន់ងផ្ដ្រ ផ្ដ្ល       
ោែ ក់ៗ ទទលួបាន១០ ម្រៀល។០០០  

៣.៣.៣ គម្រោង សាងសងម់្េដ្ឋឋ រចន្ទស ពន័ធសេគ ន ៍(CC) 
គម្រោង សាងសងម់្េដ្ឋឋ រចន្ទស ពន័ធសេគ ន ៍ រតូេបានបម្ងកើតម្ ើង ម្ដ្ើ បចូីលរ ួចំផ្ណក

ចូលរ ួអភេិឌ្ឍសេគ ន ៍តា រយៈការផ្កល អម្េដ្ឋឋ រចន្ទស ពន័ធ និងតរ ូេការចាបំាចក់ែុង ូលដ្ឋឋ ន ដូ្ចជា
អណតូ ងទឹក បងគនអ់ន្ទ យ័ ឧបដ្ឋឋ នសាលា សាព ន នលូេ ជាម្ដ្ើ ។ ចាបត់ាងំពីឆ្លែ ២ំ០០៤ ក អងគការ ូលនិធិ 
ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច បានបម្ងកើតស ទិធិនលធំៗជាម្រចើនទកទ់ងនិងការសាងសង ់និងផ្កល អម្េដ្ឋឋ រចន្ទស ពន័ធ
សេគ ន ៍ជាកផ់្សតងដូ្ចជា កែុងឃុំរចណូក រសុកកំពងផ់្លង ម្ខតតកំពងឆ់្លែ ងំ  ូលនិធិបានសាងសងពិ់ដ្ឋន
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រពោះេហិារ សាងសងម់្ខាល ងទវ រេតត សាងសងម់្ចតិយរ ួចំននួ១ សាងសងរ់សោះទឹកសេគ នចំ៍នួន១ សាង
សងប់លល័ងករពោះកែុងសាលា្ទនចំននួ១ និងឧបតថ ភការគូរគំនូរចំននួ២០៧ផ្ ៉េរតកាម្រ។ កែុងឆ្លែ ២ំ០១៣
 ក អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានចូលរ ួជា យួអាជ្ាធរ ូលដ្ឋឋ នឃុំរកសេយ័ រសុកបាភែ ំម្ខតតវរព-
ផ្េង បានសាងសងស់ាព ន១ផ្ខសរបផ្េង ១៨ផ្ ៉េរត ទទឹង៤ផ្ ៉េរត សាងសងប់ងគនអ់ន្ទ យ័េូនអែកភូ ចំិននួ
១៣បងគន ់ និងសាងសងអ់ណតូ ងទឹកចំននួ៣អណតូ ង។ ជា យួគាែ នងផ្ដ្រ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ 
បានឧបតថ ភែេកិាសរោបទិ់ញម្រាងម្រៀបចំពិធីម្នសងៗ តុចំនួន១០ និងម្ៅអីចំននួ១០០ម្ៅអី ម្ដ្ើ បទុីក
សរោបម់្របើរបាស់ម្ៅកែុងសេគ ន។៍ 

ម្ៅកែុងឆ្លែ ២ំ០១៩ម្នោះ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច បានម្ធវើសក មភាពគម្រោង សាងសង់
ម្េដ្ឋឋ រចន្ទស ពន័ធសេគ ន ៍ ម្ដ្ឋយោនអែក
ទទលួនលសរុបចំននួ៣៧៦៤ន្ទក ់ ម្ដ្ឋយកែុង
ម្ន្ទោះ ូលនិធិបានម្ធវើការសាងសងឧ់បដ្ឋឋ នសាលា
១ខែងបផ្នថ ម្ទៀតកែុងេតតែមកផ្ងកប សថិតម្ៅឃុំរចណូ
ក រសុកកំពងផ់្លង ម្ខតតកំពងឆ់្លែ ងំ។ ជា យួគាែ នង
ផ្ដ្រ ម្យើងកប៏ានឧបតថ ភែេកិាចំននួ២០០០ដុ្លាល រ
អាម្ រកិ ម្ដ្ើ បមី្រៀបចំសាងសងម់្ខឿនរពោះេហិារ 
សថិតកែុងេតតែមម្រៀង រសុកកំពងផ់្លង ម្ខតតកំពងឆ់្លែ ងំ
នងផ្ដ្រ។  និផ្តប៉េុម្ណ្ណា ោះ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច កប៏ានម្ធវើសក មភាពរ ួចំផ្ណកសាងសង់
សាលាបុណយ១ខែង សថិតកែុងរសុកសងគ ោនេយ័ ម្ខតតកំពងឆ់្លែ ងំ។ 

៣.៣.៤ គម្រោង អំម្ណ្ណយសបបុរសធ  ៌(GIK) 
គម្រោង អំម្ណ្ណយសបបុរសធ  ៌ រតូេបានបម្ងកើតម្ ើងន្ទចុងឆ្លែ ២ំ០១៨ ម្េើយរតូេបានអនុ ត័

ជានលូេការម្ដ្ឋយម្លាកឧកញ៉េ  ម្េេជបណឌិ ត គចួ ម្ ៉េងលី កែុងឆ្លែ ២ំ០១៩ម្នោះ។ គម្រោងម្នោះោនម្គាលបំណង
សំខាន ់េយួ ឧបតថ ភេំនួយជាសោភ រ និងែេកិា ដ្ល់បុគគល ឬរកុ ្យរងម្រគាោះ ម្ដ្ើ បោីនលទធភាពរស់ម្ៅ
របកបម្ដ្ឋយភាពវែលែែូរកែុងសងគ ។ 

កែុងឆ្លែ ២ំ០១៩ម្នោះ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េ
ងលី ម្េ. គួច បានអនុេតតសក មភាពវនគម្រោង 
អំម្ណ្ណយសបបុរសធ  ៌ ម្ៅកែុងរាេធានីភែមំ្ពញ និង
ម្ខតតរពោះេហិារ ម្ដ្ឋយោនអែកទទួលនលសរុបចំននួ
៦៨០៥ន្ទក។់ ជាកផ់្សតង កាលពីផ្ខ ករា ឆ្លែ ំ
២០១៩ រកុ ការ្រអងគការ ូលនិធិ បានន្ទយំក
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អំម្ណ្ណយសបបុរសធ ជ៌ាអាេរ្រចំននួ៣៣០អាេ និង កីញ្ចបចំ់នួន៣៣០ម្កស ផ្ចកេូនកងកោល ងំ
ទហានការោររពំផ្ដ្ន ផ្ដ្លកំពុងឈរម្េើងការោរសថិតម្ៅរបាសាទរពោះេហិារ។ កែុងអំ ុងផ្ខកញ្ហញ  ឆ្លែ ំ
២០១៩ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច បានឧបតថ ភែេកិាចំនួន៥០០០ដុ្លាល រអាម្ រកិេូនដ្ល់សនែិសីទ
ម្លើកទី២សតីអំពីសុេតថិភាពចរាចរណ៍នលូេម្គាករបស់រកសួងសាធារណការ និងដឹ្កេញ្ជូ ន សេការជា យួ
អងគការ ូលនិធិប ក្ ររបសួអាសីុ។ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច កប៏ាននតល់អំម្ណ្ណយសបបុរសធ ជ៌ា
ោ៉េ សីុនែតច លងែម១ីម្រគឿងតវ ល១៩៧៥ដុ្លាល រអាម្ រកិេូនដ្ល់ស ក្ តអូ់ឡាពិំក កែុងរាេធានីភែមំ្ពញ ម្ដ្ើ បី
េយួ សរ ួលការ្រការយិល័យ ដូ្ចជាការែតច លង និងការម្បាោះពុ ពឯកសារន្ទន្ទ ជាពិម្សសម្ដ្ើ បបីងក
ភាព្យរសួលដ្ល់បុគគលិកផ្ដ្លបម្រ ើការ្រកែុងសាលាស ក្ ត។់ 

 ៣.៣.៥ គម្រោង គំនិតនតួចម្នតើ អាេីេក មវេឆ្លល ត (SS) 
 និខុសគាែ និងគម្រោង អំម្ណ្ណយសបបុរសធ  ៌ម្ន្ទោះម្ទ គម្រោង គំនិតនតួចម្នតើ អាេីេក មវេឆ្លល ត 

រតូេបានបម្ងកើតម្ ើងន្ទចុងឆ្លែ ២ំ០១៨ ម្េើយរតូេបានអនុ ត័ជានលូេការម្ដ្ឋយម្លាកឧកញ៉េ  ម្េេជបណឌិ ត គួច 
ម្ ៉េងលី កែុងឆ្លែ ២ំ០១៩ម្នោះ។ គម្រោងម្នោះោនម្គាលបំណងសំខាន ់គឺម្លើកទឹកចិតតយុេេនក ពុជា កែុងការ
ម្របើរបាស់ស តថភាពរបស់ខលួនបម្ងកើតនូេគំនិតែមីៗ ឬម្ទពយម្កាសល កែុងការម្ធវើផ្ននការអាេីេក មម្លចម្ធាល រ។ 

កែុងឆ្លែ ២ំ០១៩ ម្ដ្ឋយម្ ើលម្ឃើញពីគំនិតវ្ែរបឌិ្តរបស់រកុ យុេេនសំរា បឹងរតផ្បក ម្លាក
ឧកញ៉េ  ម្េេជបណឌិ ត គួច ម្ ៉េងលី តា រយៈអងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានឧបតថ ភែេកិាចំនួន៥០០០
ដុ្លាល រអាម្ រកិ និងសោភ រហាងកាម្េវ យួចំននួេូនរកុ យុេេនសំរា  រ ួោនដូ្ចជា តុម្តត ោនកញ្ចកពី់
ម្លើចំនួន០២ តុម្ឈើកិនោនែត២ចំននួ០២ ម្ៅអីសា ុងម្តត ចំននួ០៨ ឡាបូលាងវដ្ចំននួ០២ ឡាបូ
លាងចានចំននួ០១ និងផ្កេរកដ្ឋសោនគរ បចំននួ១៥០០ផ្កេ។ 
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៣. ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរបសម់្ូលនិធិ សម្៉ាងល ីសេ. គួច 
  ម្ដ្ើ បដំី្ម្ណើ រការក មេធីិសំខានខ់ាងម្លើៗម្នោះ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ ទទលួបាន ូលនិធិគាំ

រទរបចាឆំ្លែ ពីំបណ្ណត រកុ េ ុនកែុងរបម្ទស និងសបបុរសេនម្រៅរបម្ទស យួចំននួ សរោបរ់ទរទង ូ់លនិធិ យួ
ម្នោះ បានសរុបចំននួ១៤៨,២៧០.៩០ដុ្លាល រអាម្ រកិ ម្ដ្ើ បរីបតិបតតិសក មភាពរបស់ខលួន ផ្ដ្លកែុងម្ន្ទោះោន
របោណជា៨៥%(ផ្ប៉េតសិបរបាភំាគរយ)បាន កពីបរចិាច គរបស់រកុ េ ុន ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ ម្អឌ្យូម្ខសិន ម្េើយ
របោណជា១០%(ដ្បភ់ាគរយ) គឺពីបណ្ណត សបបបុរសេនម្រៅរបម្ទសដូ្ចជា សេរដ្ឋអាម្ រកិ របម្ទសសវីស 
និងរបម្ទសកូម្រ ៉េជាម្ដ្ើ  រឯីោនរបោណជា៥%(របាភំាគរយ)ម្ទៀតបាន កពីការបរចិាច គរបស់សបបុរសេន និង
រកុ េ ុនកែុងរសុក។ ការបរចិាច គទងំម្ន្ទោះោនដូ្ចជា ធនធានជាសាចរ់បាក ់ឬសោភ រ និងនតល់ជាេំនយួ កកាន់
អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ ម្ដ្ើ បោីនលទធភាព បផ្នថ ម្ទៀតកែុងការអនុេតត គម្រោងទងំ១៥របស់អងគការ
 ូលនិធិ។ ម្រៅពីម្នោះកែុងឆ្លែ ២ំ០១៩ រកុ ការ្រអងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គួច បានបម្ងកើតក មេធីិវរអ គ្ ស
ែេកិាពីសបបុរសេនន្ទន្ទដូ្ចជា ការបម្ងកើតរបអបប់រចិាច គែេកិា ក មេធីិ លកអ់ាហារសបបុរសធ ត៌ា សាលា
ម្រៀនរដ្ឋ និងសាលាឯកេនន្ទន្ទ និងការរបគំតរនតី នុសសធ ជ៌ាម្ដ្ើ ។ ែេកិាផ្ដ្លទទលួបានសរុបរបចាឆំ្លែ  ំអងគ
ការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានម្របើរបាស់របកបម្ដ្ឋយរបសិទធភាពបំនុត និងរបកបម្ដ្ឋយគណម្នយយភាព
ខពស់ ម្េើយកែុងឆ្លែ ២ំ០១៩ម្នោះ អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានចំណ្ណយែេកិាសរុបចំននួ
១៥៩,៤៧៨.៧៩ដុ្លាល រអាម្ រកិ សរោបក់ាររបតិបតតិសក មភាពគម្រោងទងំ១៥។ 

៤. បទពិសសាធសម្សរៀន និងបញ្ហា នានា សកើតស ើងកនងុរយៈសពលរាយការណ៍ 
តា រយៈការអនុេតតគម្រោងទងំ១៥ខាងម្លើកែុងរយៈម្ពល១២ផ្ខម្នោះ រកុ ការ្រអងគការ ូលនិធិ    

ម្ ៉េងលី ម្េ. គចួ បានសម្ងកតម្ឃើញថា ស ទិធនលន្ទន្ទ ផ្ដ្លម្លចម្ចញជារូបរាង គឺពិតជាបាននតល់សារៈ
របម្យេនយ៍៉េ ងខាល ងំដ្ល់របម្ទសក ពុជា និងរបជាពលរដ្ឋផ្ខមរកែុងម្ពលបចចុបបនែ និងន្ទម្ពលអន្ទគតនងផ្ដ្រ។ 
ជាពិម្សស បានរ ួចំផ្ណកម្ដ្ឋោះរសាយទុកាលំបាករបស់របជាពលរដ្ឋរកីរក កុោរតូចៗផ្ដ្លខវោះខាតកែុងការ
សិកា េនពិការ និងេនគាម នទីពឹងន្ទន្ទ។ ជា យួគាែ នងផ្ដ្រ ស ទិធនលន្ទន្ទរបស់អងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី     
ម្េ. គចួ គឺទទលួការគារំទ និងកិចចសេការយ៉េ ងម្ពញទំេឹងពីអាជ្ាធរកដូ៏្ចជា នាីរ េំន្ទញន្ទន្ទនងផ្ដ្រ។ 

ប៉េុផ្នត រសបម្ពលផ្ដ្លស ទិធនលទងំម្នោះម្កើតម្ចញជាផ្នលផ្កក  រកុ ការ្រអងគការ ូលនិធិ ម្ ៉េងលី ម្េ.    
គចួ កប៏ានេបួឧបសគគ យួចំននួនងផ្ដ្រ កែុងដំ្ម្ណើ រការអនុេតតសក មភាពរបស់ខលួន កែុងម្ន្ទោះោនដូ្ចជា រកុ 
ការ្រោនគាែ តិច ម្ធៀបម្ៅនឹងទំេំការ្រជាកផ់្សដង ជាម្េតុម្ធវើឱ្យសក មភាព  យួចំននួ  និរតូេបានអនុេតត 
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ទនត់ា ផ្ននការផ្ដ្លបានម្រគាងទុក។ ការចុោះរប ូលទិនែនយ័ជាបឋ   និបានរគប ់រេុងម្រជាយ  បណ្ណត លឱ្យ
ោនការលំបាក យួចំននួកែុងការរគបរ់គងពត័ោ៌ន ជាពិម្សសចំននួអែកទទលួនលពីគម្រោង ម្ៅ និទនប់ាន
ម្ធវើការកតរ់តាចាស់លាស់។ របពន័ធតា ដ្ឋន និងរតួតពិនិតយម្ៅោនករ តិ ជាកតាត រាងំសាោះដ្ល់ឥទធិពលវនការ
វាយតវ ល ឬបំលាស់ផ្របេេិជោនរបស់អែកទទួលនលម្រកាយម្ពលផ្ដ្លគម្រោងបានអនុេតតសក មភាពរចួជា
សាថ ពរ។ 

វែៃពុធ ៤ម្កើត ផ្ខនលគុន ឆ្លែ កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 
រាេធានីភែមំ្ពញ វែៃទី..........ផ្ខ................ឆ្លែ ២ំ០២០ 
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