
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

តារាងមាតកិា 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

អក្សរកាត ់               -i- 
សារពីនាយក្ប្រតិរតតិ             -ii- 
ប្រវតតិអង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ            ១ 
វឌ្ឍនភាពអង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ           ៣ 

I. មេចក្តីេមង្េរ              ៥ 

II. េមទិ្ធេមប្មចបាន              ៧ 
១. ក្មមវធីិអររ់ ំ               ៧    

• គមប្ោង្ ក្ង្េ់ប្ោរក់ារអររ់កុំ្ោរ        
• គមប្ោង្ សាង្េង្ស់ាលារដ្ឋ មម៉េង្លី មេ. គួច 
• គមប្ោង្ អាហារូរក្រណ៍ មម៉េង្លី មេ. គចួ 
• គមប្ោង្ រណ្ណា ល័យចល័ត មម៉េង្លី មេ. គចួ 
• គមប្ោង្ គុណភាពរមប្ង្ៀន និង្ការេិក្ា 
• គមប្ោង្ េិកាេ សាលាេរបុរេធម ៌ឧក្ញ៉េ  មវេជរណឌិ ត គចួ មម៉េង្លី 

 

១.១ គមប្ោង្ក្ង្េ់ប្ោរក់ារអររ់កុំ្ោរ              ៨ 
១.២ គមប្ោង្សាង្េង្ស់ាលារដ្ឋ មម៉េង្លី មេ. គចួ             ៩ 
១.៣ គមប្ោង្អាហារូរក្រណ៍ មម៉េង្លី មេ. គចួ           ១០ 
១.៤ គមប្ោង្រណ្ណា ល័យចល័ត មម៉េង្លី មេ. គួច           ១០ 
១.៥ គមប្ោង្គុណភាពរមប្ង្ៀន និង្ការេិក្ា           ១១       
១.៦ គមប្ោង្េិកាេ សាលាេរបុរេធម ៌ឧក្ញ៉េ  មវេជរណឌិ ត គចួ មម៉េង្លី        ១២ 

 

២. ក្មមវធីិេុខភាព               ១៣ 
   ២.១ គមប្ោង្ម្លើយតរេមរ គ្ ោះរនាា នេុ់ខភាព            ១៤ 
       

 
៣. ក្មមវធីិមេវាេហគមន ៍              ១៥ 
  ៣.១ គមប្ោង្ម្លើយតរេមរ គ្ ោះរនាា ន ់            ១៥ 
  ៣.២ គមប្ោង្ធនាគារអាហារេរបុរេធម ៌មម៉េង្លី មេ. គចួ         ១៦ 
  ៣.៣ គមប្ោង្សាង្េង្ម់ហដ្ឋឋ រចនាេមពនធេហគមន ៍          ១៧ 
  ៣.៤ គមប្ោង្អំមណ្ណយេរបុរេធម ៌            ១៨ 
 
 
 
 
 
       

 

៤. ក្មមវធីិម្លើយតរមប្គាោះមហនតរាយ             ១៩ 
  ៤.១ គមប្ោង្ម្លើយតរមប្គាោះមហនតរាយ            ១៩ 
            
 
 
 
 
 
       

 

III. ការប្គរប់្គង្ហិរញ្ញ វតថុ              ២១ 
IV. រញ្ហា ប្រឈម               ២១ 

           
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 អក្សរកាត់ 
BoDs 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  

MJQE Mengly J. Quach Education 

MJQF Mengly J. Quach Foundation 

MJQTV Mengly J. Quach Televion  

MoEF Ministry of Economy and Finance 

MoEYS Ministry of Education Youth and Sport  

MoI Ministry of Interior 

NGO Non-Governmental Organization 

Q & Q Quach and Quach  

CBE Children's Bikes for Education Project 

MJQPSC Mengly J. Quach Public School Constructions Project 

MJQS Mengly J. Quach Scholarship Project 

MJQML Mengly J. Quach Mobile Library Project 

TLQ Teaching and Learning Quality Project 

MJQCW Oknha Dr. Mengly J. Quach's Charity Workshop Project 

HER Health Emergency Responses Project 

MJQBB Mengly J. Quach Blood Banking Project 

QMMC Dr. Quach Mobile Medical Clinic Project 

HIC Health Infrastructure Construction Project 

MJQNH Mengly J. Quach Nursing Home Project 

EH Emergency Responses Project 

MJQFB Mengly J. Quach Food Banking Project 

CC Community Construction Project 

GIK Gift In Kinds Project 

SS Smart Startup Project 

MJQP The Mengly J. Quach Prize Project 

DP Disaster Preparedness Project 

DR Disaster Response Project 

LR Livelihood Resilience Project 
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- ii - 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចក្ខវុិសយ័ 
ទ្េសនវេ័ិយររេ់មូលនិធិ មម៉េង្លី មេ.គចួ គឺចង្់
ម ើញប្រជាពលរដ្ឋ ដដ្ល្យរង្មប្គាោះ និង្ប្តូវបាន
មគមរ ើេមអើង្ ទ្ទ្ួលបាននូវភាពមេមើគាា ចំម ោះមេវាអររ់ ំ
េុខភាព មេបៀង្អាហារ និង្តប្មូវការចបំាចជ់ាមូល
ដ្ឋឋ ននានា មដ្ើមបឱី្យពកួ្មគរេ់មៅក្ាុង្ភាពលអប្រមេើរ 
និង្ោនភាពថ្លលលាូរជា មនុេសជាតិ មៅក្ាុង្រាេរដ្ឋឋ ភ ិ    
បាលក្មពុជា។ 

 

គោលគៅ 
១. មធវើឱ្យប្រមេើរម ើង្នូវមហដ្ឋឋ រចនាេមពន័ធអររ់ ំ
េប្ោរេិ់េានុេិេស និង្អប្ាេិេសចុោះម ម្ ោះ
ចូលមរៀនមៅាមតំរនដ់្ឋចប់្េយាលថ្នប្រមទ្េ
ក្មពុជា ជាពិមេេផ្តល់ការគាបំ្ទ្ដ្ល់
េិេានុេិេសដដ្ល្យរង្មប្គាោះ មដ្ើមបឱី្យពួក្មគ
ទ្ទ្លួបានការេិក្ាលអប្រមេើរដូ្ចេិេសដ្ថ្ទ្។ 

២. មធវើឱ្យប្រមេើរម ើង្មហដ្ឋឋ រចនាេមពន័ធេុខភាព 
និង្ការទ្ទ្លួបានមេវាេុខភាពដដ្លោនគុណ
ភាព េប្ោរប់្រជាពលរដ្ឋដដ្ល្យរង្មប្គាោះ។ 

៣. មធវើការថ្រអ ា្ េលវកិា និង្មលើក្ក្មពេ់វរបធមដ៌ចក្
រដំលក្ និង្េក្មមភាពេរបុរេធមម៌ដ្ើមបេីួយ 
ប្គួសារនិង្កុ្ោរដដ្ល្យរង្មប្គាោះ។ 

៤. រមង្ាើន និង្ពប្ងី្ក្កិ្ចចេហប្រតិរតតិការជាមយួ
ជាតិនិង្អនតរជាតិមដ្ើមបរុីពវមហតុមនុេសធម។៌ 

៥. មលើក្ទឹ្ក្ចិតត និង្រំផុ្េមទ្ពមកាេលយ គំនិតថ្ចា
ប្រឌិ្តក្ាុង្ប្កុ្មយុវេន មដ្ឋយពឹង្ដផ្អក្ មលើខលួនឯង្ 
និង្ការអនុវតតជាក្ដ់េតង្ ។ 

 

គេសក្ក្ម្ម 
មូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ រមួចំដណក្ជាមយួរាេរដ្ឋឋ ភិ
បាលក្មពុជា ប្រក្រមដ្ឋយេនតិភាព និង្ ភាពេុខដុ្ម
រមយនា ាមរយៈការផ្តល់នូវតប្មូវការចបំាចជ់ាមូល
ដ្ឋឋ ន និង្ឱ្កាេដ្ល់ប្រជាេនដដ្ល្យរង្មប្គាោះ និង្
ប្តូវបានមគមរ ើេមអើង្។ 

 
តម្ម្ៃសនលូ 
• មរតជាា ចិតតមធវើការជាមយួេនប្កី្ប្ក្ 
• ការម្លើយតរទានម់ពល 
• េនសេំំថ្ចខពេ់ 
• សាមគគីភាព 

 
 

 

ប្េវតតអិងគការម្ូលនធិិ គម្៉េងល ីគេ. គួច 
វទិ្ាសាថ នក្មពុជាេំរារេុ់ខភាព កុ្ោរ និង្យុវេន ដដ្លមៅកាតថ់ា “CICA” ប្តូវបានរមង្ាើតម ើង្ 

និង្អនុវតតេក្មមភាពក្ាុង្ឆ្ា ២ំ០០៤ ាមរយៈការគាបំ្ទ្ជាអាហាររូរក្រណ៌ ដ្ល់េិេសប្កី្ប្ក្ ប្តូវបានចុោះ
រញ្ជ ីជាផ្លូវការមៅថ្ងៃទី១៦ ខែវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០១២។ 

រ៉េុដនតមដ្ឋយសារោនភាពរកី្ចមប្មើនខ្ល ងំ្ និង្មដ្ើមបធីានាឱ្យបានេក្មមភាពររេ់ខលួនកានដ់តទ្ទ្ួល
បានមជាគេយ័រដនថមមទ្ៀតមនាោះ មៅចុង្ឆ្ា ២ំ០១២ េីុការ (CICAH) បានមរៀរចំដផ្នការ និង្ដ្ឋក្ម់ចញនូវ
ទ្េសនវេ័ិយ មគាលរំណង្ និង្មរេក្មមយា៉េ ង្ចាេ់លាេ់រដនថមមទ្ៀត រហូតដ្ល់មដ្ើមឆ្ា ២ំ០១៣ េីុការ
(CICAH) បានរតូរម ម្ ោះមក្ផ្លូវការមៅជា អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គួច ក្ាុង្ឆ្ា ២ំ០១៣ ដដ្លបានចុោះ
រញ្ជ ីទ្ទ្លួសាគ ល់មដ្ឋយប្ក្េួង្មហាថ្ផ្ា ប្រកាេមលខ ៩៧១ េ.េ.ណ ចុោះថ្លៃទី្០៦ ដខមលុិនា ឆ្ា ២ំ០១៣ 
ប្តូវបានេរមេរជាភាសាអង្ម់គលេ “Mengly J. Quach Foundation”។ 
 

ទ្ំពរ័១ថ្ន២១ 



 
 

 
 
 

 
 
  

 
  
   

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

សគងខេតួគលខ 

➢ រុគគលិក្  ៖ ០៣ នាក្ ់(មពញមោ៉េ ង្) 
➢ ចំណ្ណយប្រចឆំ្ា  ំ៖ ១៤១,០៥៨.៧០ដុ្លាល រអាមមរកិ្ 

➢ ចំណូលប្រចឆំ្ា  ំ៖ ៤៤,៤១៩.៦១ដុ្លាល រអាមមរកិ្ 

➢ អាក្ទ្ទ្ួលផ្ល ៖ ១២,៥៣២ប្គសួារ 
➢ តំរនម់គាលមៅ ៖ ២១មខតត/ប្ក្ុង្ 

➢ អាក្ទ្ទ្ួលផ្លមគាលមៅ៖ 

ប្ក្ុមប្គួសារ / មនុេសចេ់្យរង្មប្គាោះ 

និង្កុ្ោរ្យរង្មប្គាោះ 

 

ទ្ំពរ័២ថ្ន២១ 



 
 

 
 
 

 

ទ្ំពរ័៣ថ្ន២១ 



 
 

ទ្ំពរ័4 ថ្ន21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ទ្ំពរ័5 ថ្ន21 

 

I. សេចក្តេីសខេប 
 

 របាយការណ៍មនោះរ ា្ ញពីេមទិ្ធផ្លេំខ្ន់ៗ  ថ្នការអនុវតតគមប្ោង្ររេ់អ គ្ រមូលនិធិ      
មម៉េង្លី មេ. គចួ ក្ាុង្រយៈមពល១២ដខគិតចរពី់ដខមក្រា ដ្ល់ដខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ ។ គមប្ោង្ចំននួ ១២ 
ក្ាុង្ចំមណ្ណមគមប្ោង្ទាងំ្២០ ថ្នក្មមវធីិធំៗទាងំ្៤ ប្តូវបានអនុវតតក្ាុង្ឆ្ា ២ំ០២០ មដ្ឋយបានផ្តល់ផ្ល
ដ្ល់អាក្ទ្ទ្ួលផ្លចំននួ១២,៥៣២ប្គួសារដដ្លភាគមប្ចើនជាេិេស និេសតិ កុ្ោរប្កី្ប្ក្្យរង្មប្គាោះ 
ចេ់េរាគាម នទី្ពឹង្ និង្រេតីមមោ៉េ យជាមដ្ើម។ ២០២០ជាឆ្ា ដំដ្លប្រមទ្េក្មពុជាបានទ្ទ្លួរង្ឥទ្ធិពល
យា៉េ ង្ធង្នធ់ៃរពីការផ្ាុោះេំងឺ្កូ្វដី្-១៩ ដ្បតិថាគមប្ោង្មយួចំននួ ប្តូវបានផ្អអ ក្ការអនុវតតេក្មមភាព រ៉េុដនត
អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ មៅដតរនតមរេក្ក្មមក្ាុង្ការអនុវតតគមប្ោង្ចបំាចរ់រេ់ខលួនបានចំនួន
១២គមប្ោង្ផ្ង្ដដ្រ មដ្ឋយបានចំណ្ណយលវកិាប្រចឆំ្ា េំរុរចំននួ១៤១,០៥៨.៧០ដុ្លាល រអាមមរកិ្        
មដ្ើមបបី្រតិរតតិការេក្មមភាពគមប្ោង្ទាងំ្១២ឱ្យមលចមចញនូវេមទិ្ធផ្លជាដផ្លផ្អា ។  
 ប្រភពមូលនិធិដ្េំ៏ខ្នរ់រេ់អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ ទ្ទ្ួលបានពីប្កុ្មហ ុន មម៉េង្លី
មេ. គចួ មអឌ្យូមខេិន, Q & Q និង្ការររចិច គពីមលាក្ប្គូ អាក្ប្គូ រុគគលិក្ប្កុ្មហ ុន មម៉េង្លី មេ. គចួ មអ
ឌ្យូមខេិន េិេានុេិេស និេសតិ ប្កុ្មហ ុនឯក្េនជាថ្ដ្គូ និង្េរបុរេេនទាងំ្ក្ាុង្និង្មប្ៅប្រមទ្េ។ 
មប្កាមប្រធានរទ្ “មយើង្រមួគាា  មដ្ើមបកីារ្រេរបុរេធម”៌ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានទ្ទ្លួ
លវកិាររចិច គពីេរបុរេេននានាចំននួ ៤៤,៤១៩.៦១ដុ្លាល រអាមមរកិ្។  
 ចរពី់ដខមក្រា ដ្ល់ដខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០មនោះ ាមរយៈកិ្ចចេហការជាមយួអង្គការមប្ៅរដ្ឋឋ ភ ិ    
បាល ប្កុ្មហ ុនឯក្េន និង្អាជាា ធរដដ្នដី្អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានអនុវតតេក្មមភាពថ្ន
គមប្ោង្ទាងំ្១២ររេ់ខលួនមដ្ឋយរលូន មដ្ឋយបានផ្តល់ផ្លប្រមយាេនដ៍្ល់អាក្ទ្ទ្លួផ្លេរុរចំននួ
១២,៥៣២ប្គួសារ មៅក្ាុង្តំរនម់គាលមៅថ្នមខតតប្កុ្ង្ចំនួន២១ រមួោន រាេធានីភាមំពញ មខតតកំ្ពង្់
ឆ្ា ងំ្ ម ធិ៍សាត ់កំ្ពង្េ់ពឺ ក្ណ្ណត ល ប្ក្មចោះ តបូង្ មុ ំ បាតដំ់្រង្ រនាា យោនេយ័ កំ្ពង្ច់ម ឧតតោនេយ័ 
ប្ពោះវហិារ កំ្ពត ាដក្វ រតនៈគិរ ីមេៀមរារ ថ្ប្ពដវង្ សាវ យមរៀង្ មកាោះកុ្ង្ ដក្រ និង្មខតតកំ្ពង្ធំ់ ។ 
 ខ្ង្មប្កាមមនោះជាគមប្ោង្ ដដ្លប្តូវបានអនុវតតក្ាុង្រយៈមពល១២ដខ គិតចរពី់ដខមក្រា 
រហូតដ្ល់ដខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០៖ 
ក្ម្មវិធីអេ់រ៖ំ 

• គមប្ោង្ក្ង្េ់ប្ោរក់ារអររ់កុំ្ោរ 
• គមប្ោង្សាង្េង្ស់ាលារដ្ឋ មម៉េង្លី មេ. គួច 
• គមប្ោង្អាហារូរក្រណ៍ មម៉េង្លី មេ. គួច 
• គមប្ោង្រណ្ណា ល័យចល័ត មម៉េង្លី មេ. គចួ 
• គមប្ោង្គុណភាពរមប្ង្ៀន និង្ការេិក្ា 
• គមប្ោង្េិកាេ សាលាេរបុរេធម ៌ឧក្ញ៉េ  មវេជរណឌិ ត គចួ មម៉េង្លី 
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ក្ម្មវិធីសខុភាព៖ 
• គមប្ោង្ម្លើយតរេមរ គ្ ោះរនាា នដ់ផ្ាក្េុខភាព 

ក្ម្មវិធីគសវាអភិវឌ្ឍសហគម្ន៍៖ 
• គមប្ោង្ម្លើយតរេមរ គ្ ោះរនាា ន ់
• គមប្ោង្ធនាគារអាហារេរបុរេធម ៌មម៉េង្លី មេ. គចួ 
• គមប្ោង្សាង្េង្ម់ហដ្ឋឋ រចនាេមពន័ធេហគមន ៍
• គមប្ោង្អំមណ្ណយេរបុរេធម ៌

ក្ម្មវិធីគ្ៃើយតេគប្ោោះម្ហនតរាយ 
• គមប្ោង្ម្លើយតរមប្គាោះមហនតរាយ 

 
 ក្ាុង្ចំមណ្ណមក្មមវធីិទាងំ្៤ ដដ្លអង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានអនុវតតក្ាុង្រយៈមពល
១២ដខ ឆ្ា ២ំ០២០ ក្មមវធីិអររ់ ំបាន
ផ្តល់ផ្លដ្ល់េិេានុេិេស និេសតិ 
និង្កុ្ោរប្កី្ប្ក្ចំននួ៧,៦៥៣នាក្ ់
ក្មមវធីិេុខភាព បានផ្តល់ផ្លដ្ល់
អាក្េំងឺ្២២៥នាក្ ់ ក្មមវធីិមេវា    
េហគមន ៍ បានផ្តល់ផ្លដ្ល់េន
្យរង្មប្គាោះចំននួ៣,៨១៧ ប្គួសារ 
រឯីក្មមវធីិម្លើយតរមប្គាោះមហនតរាយ
បានផ្តល់ផ្លប្រមយាេនដ៍្ល់េន្យរង្មប្គាោះចំននួ៨៣៧ប្គួសារ ដដ្លរង្មប្គាោះមដ្ឋយសារមប្គាោះធមម
ជាតិ មប្គាោះទឹ្ក្េំនន ់និង្េំងឺ្កូ្វដី្-១៩។ 
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II. េមិទ្ធផលេសរមចបាន 

១. ក្ម្មវិធីអេ់រ ំ
អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានចូលរមួយា៉េ ង្េក្មមក្ាុង្ការមលើក្ក្មពេ់ការអររ់មំៅទូ្ទាងំ្

ប្រមទ្េក្មពុជា និង្បានកំ្ពុង្រនតមរេក្ក្មមររេ់ខលួនក្ាុង្ការក្សាង្េង្គម និង្េហគមន៍្ យរង្
មប្គាោះមៅក្ាុង្ប្រមទ្េក្មពុជា។ មយើង្ចូលរមួយា៉េ ង្េក្មមក្ាុង្ការអភវិឌ្ឍ និង្ប្គរប់្គង្សាលាមរៀនក្ាុង្
ភាពជាថ្ដ្គូជាមយួរដ្ឋឋ ភបិាល ាមរយៈការផ្តល់ការអររ់បំ្រក្រមដ្ឋយគុណភាពខពេ់ដ្ល់យុវេនរារ់
 នន់ាក្ ់និង្គាបំ្ទ្ដ្ល់អាក្ដឹ្ក្នានំាមពលអនាគត ដដ្លោនេកាត នុពល។ មគាលរំណង្ចមបង្ថ្នក្មម
វធីិអររ់ ំររេ់អង្គការ មូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ គឺ៖ 
១. ផ្តល់ការគាបំ្ទ្ដ្ល់េិេសដដ្ល្យរង្មប្គាោះរំផុ្ត មដ្ើមបទី្ទ្លួបានការអររ់មំេមើភាពគាា ដូ្ចេិេស

ដ្ថ្ទ្ ាមរយៈគមប្ោង្ មដ្ើមបកីារអររ់កុំ្ោរ ការគាបំ្ទ្ការសាង្េង្អ់គារេិក្ា និង្មហដ្ឋឋ រចនាេ
មពន័ធក្ាុង្សាលាមរៀន និង្ការហិរញ្ញ វតថុគាបំ្ទ្អាហារូរក្រណ៍ដ្ល់េិេស និង្និេសតិខសតម់ខាយលវកិា
ផ្គតផ់្គង្ក់ារេិក្ា។ 

២. ផ្តល់ការគាបំ្ទ្ពប្ងឹ្ង្គុណភាពការេិក្ា និង្ការរមប្ង្ៀនមឆ្ព ោះមៅរក្េតង្ដ់្ឋរសាលាគំរូ ាមរយៈ
ការគាបំ្ទ្មលើេក្មមភាពរណ្ណា ល័យចល័ត និង្ការគាបំ្ទ្ឧរតថមភេោភ រេិក្ា េោភ ររមប្ង្ៀន េោភ រ
រណ្ណា ល័យ និង្ក្មមវធីិេិក្ាសាលាមដ្ើមបេំីនួយឧរតថមភដ្ល់េក្មមភាពេិក្ា និង្ដផ្ាក្េុខភាព
សាធារណៈ។ 

 

ដផ្អក្មលើដផ្នការេក្មមភាព និង្ដផ្នការលវកិាប្រចឆំ្ា ២ំ០២០ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ.  
គចួ បានេហការជាមយួអង្គការមប្ៅរដ្ឋឋ ភបិា
ល អាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន និង្សាថ រន័ ក្ព់ន័ធអនុ
វតតគមប្ោង្ចំននួ៦ ថ្នក្មមវធីិអររ់ ំដដ្លោន
អាក្ទ្ទ្ួលផ្លេរុរចំននួ៧,៦៥៣នាក្ ់និង្
ោនតំរនម់គាលមៅេថិតមៅរាេធានីភាមំពញ 
មខតតកំ្ពង្ច់ម ម ធិ៍សាត ់កំ្ពង្ឆ់្ា ងំ្ កំ្ពង្េ់ពឺ 
ប្ក្មចោះ ឧតតោនេយ័ កំ្ពត ាដក្វ សាវ យមរៀង្ 
មេៀមរារ និង្មខតតថ្ប្ពដវង្។ គមប្ោង្ទាងំ្៦ 
ដដ្លប្តូវបានអនុវតតក្ាុង្ឆ្ា  ំ២០២០ រមួោន
គមប្ោង្ក្ង្េ់ប្ោរក់ារអររ់កុំ្ោរ(CBE) គមប្ោង្សាង្េង្ស់ាលារដ្ឋ មម៉េង្លី មេ. គចួ(MJQPSC) 
គប្មង្អាហារូរក្រណ៍ មម៉េង្លី មេ. គចួ(MJQS) គមប្ោង្រណ្ណា ល័យចល័តមម៉េង្លីមេគួច(MJQML) 
គមប្ោង្គុណភាពរមប្ង្ៀន និង្ការេិក្ា(TLQ) និង្គមប្ោង្េិកាេ សាលាេរបុរេធម ៌ឧក្ញ៉េ  មវេជ
រណឌិ ត គចួ មម៉េង្លី(MJQCW) ។ 
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១.១  គមប្ោង្ក្ង្េ់ប្ោរក់ារអររ់កុំ្ោរ 
អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានចរម់ផ្តើមអនុវតតគមប្ោង្ក្ង្េ់ប្ោរក់ារអររ់កុំ្ោរដំ្រូង្មៅ

ថ្លៃទី្២៧ ដខមនីា ឆ្ា ២ំ០១៧ មហើយរហូតមក្ដ្ល់មពលមនោះ ោនកុ្ោរទ្ទ្ួលផ្លេរុរចំននួ៥២៨នាក្ ់
មដ្ឋយក្ាុង្មនាោះអង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានចំណ្ណយលវកិាចំននួ២០,១៤៤ដុ្លាល រអាមមរកិ្ មធវើ
េក្មមភាពគមប្ោង្ក្ង្េ់ប្ោរអ់ររ់កុំ្ោរបានេរុរចំននួ១៣មលើក្។ 

ក្ាុង្ឆ្ា ២ំ០២០មនោះ អង្គ
ការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បាន
េិក្ា និង្មប្េើេមរ ើេេិេសប្កី្ប្ក្
ចំននួ៤នាក្ ់ េថិតមៅភូមខិ្ា   ុំ
ក្នាួត ប្េុក្សាវ យមលើ មខតត
មេៀមរារ មដ្ើមបទី្ទ្លួបានការ
ឧរតថមភក្ង្េ់ប្ោរក់ារេិក្ា
កុ្ោរចំននួ២មប្គឿង្។  េិេសប្កី្
ប្ក្ទាងំ្៤រូរ ជាកូ្នររេ់រេតី
មមោ៉េ យប្កី្ប្ក្ោា ក្ ់ ដដ្លោនកូ្ន
ចំននួ១០នាក្ ់រ៉េុដនតជាអកុ្េលកូ្នចំននួ៣នាក្ប់ានសាល រម់ដ្ឋយសារេំងឺ្ក្រញ្ជ ឹល។ 

មប្ៅពីការររចិច គក្ង្ម់ដ្ើមបេីយួ កុ្ោរប្កី្ប្ក្ខ្ង្មលើ ក្ាុង្ឆ្ា ២ំ០២០មនោះផ្ង្ដដ្រ អង្គការមូលនិធិ    
មម៉េង្លី មេ. គចួ បានេិក្ាពីក្រណីយុវេិេសប្កី្ប្ក្ោា ក្ម់ ម្ ោះ អ ក្ ផ្អនិត ោនទី្លំមៅេថិតមៅក្ាុង្ភូមិ

ថ្ហសាន  ុំថ្ប្េ ប្េុក្លមមគាល មខតតបាតដំ់្រង្ 
មដ្ើមបេីួយ ឧរតថមភការេិក្ាររេ់នាង្ ដដ្លក្ាុង្
មនាោះ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានឧតថមភ
លវកិាចំននួ៣,៦៣៨ដុ្លាល រេូនដ្ល់ក្ញ្ហញ  អ ក្ ផ្អ
និត មដ្ើមបផី្គតផ់្គង្ថ់្លលការចំណ្ណយដ្ល់ការមប្រើ
ប្បាេ់ប្រចថំ្លៃ និង្េប្ោរទិ់្ញក្ង្១់មប្គឿង្ 

មដ្ើមបមីធវើជាមមធាបាយមធវើដំ្មណើ រមៅេិក្ា
េំនាញ អគគិេនី មៅវទិ្ាសាថ នរមចចក្វទិ្ាបាត់
ដំ្រង្។ េូមរញ្ហជ ក្ផ់្ង្ដដ្រថា ការឧរតថមភលវកិា

ប្រចដំខដ្ល់ក្ញ្ហញ  អ ក្ ផ្អនិត គឺោនរយៈមពល៣ឆ្ា ៤ំដខ ចរពី់ដខក្ញ្ហញ  ឆ្ា ២ំ០២០ រហូតដ្ល់ដខ
តុលា ឆ្ា ២ំ០២៣។ 
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១.២  គមប្ោង្សាង្េង្ស់ាលារដ្ឋ មម៉េង្លី មេ. គចួ 
 

ការពប្ងឹ្ង្ររយិាកាេេិក្ាមរៀនេូប្ត ប្តូវបានមគចតទុ់្ក្ថាជាេេរេតមភទី្ ៤ ក្ាុង្ចក្េុវេ័ិយ
េប្ោរកំ់្ដណទ្ប្មង្វ់េ័ិយអររ់មំៅក្មពុជា។ ការសាង្េង្អ់គារេិក្ារដនថមគឺជាដផ្ាក្ដ្េំ៏ខ្នម់យួ
ថ្នការពប្ងី្ក្លទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានការអររ់ ំ មដ្ើមបដីក្លមអររយិាកាេេិក្ាមរៀនេូប្តររេ់េិេានុ-
េិេស។ មយាង្ាមេនាេីិទ្ររេ់ប្ក្េួង្អររ់ ំ
យុវេន និង្កី្ឡាឆ្ា  ំ ២០១៦ អគារេិក្ា
ប្រោណ ៥,០០០អគារប្តូវការការេេួេុល
និង្ដក្លមអជារនតរនាា រ។់ ប្ក្េួង្អររ់បំាន
អំ វនាវដ្ល់រាេរដ្ឋឋ ភបិាល និង្ភាគី ក្ព់ន័ធ
នានាឱ្យេយួ សាង្េង្អ់គារេិក្ាេូនសាលា   
មរៀន ដដ្លជាប្គឹោះសាថ នេិក្ាររេ់រដ្ឋ។ ទ្នាឹម
នឹង្មនោះ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គួច បានមរៀរចំដផ្នការយុទ្ធសារេតររេ់ខលួន មដ្ើមបរីមួចំដណក្
ជាមយួរាេរដ្ឋឋ ភបិាលក្មពុជាក្ាុង្ការអភវិឌ្ឍវេ័ិយអររ់ ំ ប្េរាមកំ្ដណទ្ប្មង្េីុ់េមប្ៅររេ់រដ្ឋឋ ភបិា
ល មដ្ឋយអង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ មប្គាង្នឹង្សាង្េង្ស់ាលាមរៀន និង្រមង្ាើតមូលដ្ឋឋ នប្គឹោះ
អររ់មំៅាមមខតតដ្ឋចប់្េយាលដដ្លកំ្ពុង្ោនតប្មូវការេំនយួឧរតថមភមៅក្ាុង្ប្រមទ្េក្មពុជា មដ្ឋយ
មយួមខតតឱ្យបានយា៉េ ង្តិចរំផុ្តមយួសាលា។ 

មៅឆ្ា ២ំ០២០ អង្គការមូលនិធិមម៉េង្លី មេ. គចួ បានផ្តល់េំនួយឧរតថមភដ្ល់សាលាមរៀនមគាល
មៅ ដដ្លោនអាក្ទ្ទ្ួលផ្លេរុរចំនួន១,០០០នាក្ ់មដ្ឋយក្ាុង្មនាោះអង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ 
បានសាង្េង្រ់ង្គនអ់នាមយ័ចំនួន១ខាង្ោន៣រនារ ់ េូនដ្ល់មលាក្ប្គូ អាក្ប្គូ និង្េិេានុេិេស 

មៅសាលារឋមេិក្ា មកាោះរក្មគា េថិតមៅក្ាុង្ប្េុក្ភាបំ្ក្វា៉េញ មខតតម ធិ៍សាត ់ ដដ្លរង្គនអ់នាមយ័
០១ខាង្មនោះ ប្តូវបានចំណ្ណយលវកិាេរុរអេ់ចំនួន១៦,០០០,០០០ មរៀល មេមើនិង្៤,០០០ដុ្លាល រអា
មមរកិ្។  មដ្ឋយដ ក្ មៅថ្លៃទី្១៦ ដខមក្រា ឆ្ា ២ំ០២០ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គួច បានររចិច គ
លវកិាចំននួ១,៣៥០ដុ្លាល រដ្ល់វទិ្ាសាថ នជាតិអររ់(ំNIE) មដ្ើមបេីេួេុលថាា ក្ម់រៀនថ្វឆ្ល តចំននួមយួ
រនារ ់។ 



 
 

ទ្ំពរ័10 ថ្ន21 

 

១.៣  គមប្ោង្អាហារូរក្រណ៍ មម៉េង្លី មេ. គចួ 
គមប្ោង្អាហារូរក្រណ៍ មម៉េង្លី មេ. គួច ប្តូវបានផ្តួចមផ្តើមគំនិតម ើង្មដ្ឋយមលាក្ឧក្ញ៉េ  មវេជ

រណឌិ ត គចួមម៉េង្លី នាយក្ប្រតិរតតិ ថ្នអង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ មៅថ្លៃទី្០៩ ដខក្ក្ាដ្ឋ ឆ្ា ំ
២០១៤។ គមប្ោង្មនោះមផ្អត តេំខ្នគឺ់េយួ គាបំ្ទ្ហិរញ្ញ វតថុដ្ល់េិេស និេសតិ ដដ្លខវោះលទ្ធភាពេិក្ាមៅ
ថាា ក្ឧ់តតមេិក្ា ដដ្លភាគមប្ចើននិេសតិជាមក្មង្កំ្ប្ រ ឬប្កី្ប្ក្មក្ពីេនរទ្ដ្ឋចប់្េយាលជាមដ្ើម។ ចរ់
ាងំ្ពីគមប្ោង្ចរម់ផ្តើមមក្ មូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គួច បានផ្តល់ហិរញ្ញ វតថុចំននួ៩៨,១៨៥ដុ្លាល រ ដ្ល់
និេសតិអាហារូរក្រណ៍ចំននួ៤៩នាក្។់ 

ជាេមទិ្ធផ្លេប្ោរឆ់្ា ២ំ០២០ គណៈក្មមការអាហារូរក្រណ៍ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានមធវើការ
េិក្ា និង្វាយតថ្មលយា៉េ ង្េុប្កិ្តយក្ាុង្ការមប្េើេមរ ើេនិេសតិ មដ្ើមបទី្ទ្ួលបានការឧរតថមភហិរញ្ញ វតថុ
ប្រចឆំ្ា ពីំគមប្ោង្អាហារូរក្រណ៍ មម៉េង្លី មេ. គចួ មដ្ឋយបានមប្េើេមរ ើេនិេសតិប្កី្ប្ក្ ខវោះលទ្ធភាព
ចំននួ១០នាក្ ់រូក្រមួទាងំ្និេសតិនាមពលរចចុរបនា គឺេរុរចំននួ១៩នាក្ ់និង្បានចំណ្ណយលវកិាចំននួ
៧,៥៨៥ដុ្លាល រមលើការរង្ថ់្លលេិក្ាប្រចឆំ្ា ២ំ០២០-២០២១ និង្ការចំណ្ណយមលើេោភ រេិក្ាររេ់
ពកួ្មគផ្ង្ដដ្រ។   
១.៤ គមប្ោង្រណ្ណា ល័យចល័ត មម៉េង្លី មេ. គចួ 

គមប្ោង្រណ្ណា ល័យចល័ត មម៉េង្លី មេ. គចួ ប្តូវបានផ្តួចមផ្តើមរមង្ាើតម ើង្ មៅថ្លៃទី្៣១ ដខឧេភា 
ឆ្ា ២ំ០០៦។ គមប្ោង្មនោះោនមគាលរំណង្រមង្ាើតលទ្ធភាព និង្ឱ្កាេដ្ល់េិេានុេិេស ក្ដូ៏្ចជា
កុ្ោរាមេហគមនអ៍ាចចូលរមួេក្មមភាពេិក្ាមប្ៅមោ៉េ ង្េិក្ាក្ាុង្សាលារដ្ឋដូ្ចជា ការអាន
មេៀវមៅ ការនិទានមរឿង្ ការគូររូរគំនូរជាមដ្ើម។ មប្ៅពីការមធវើេក្មមភាពខ្ង្មលើ គមប្ោង្រណ្ណា ល័
យចល័ត មម៉េង្លី មេ. គួច ក្ប៏ានមធវើេក្មមភាពររចិច គជាេោភ រេិក្ាេូនដ្ល់េិេស និង្ររចិច គជា
េោភ ររមប្ង្ៀនេប្ោរដ់្ឋក្ម់ៅក្ាុង្រណ្ណា ល័យក្ាុង្សាលាមរៀន រណ្ណា ល័យេហគមន ៍ និង្អង្គការ 
េោគមនានាផ្ង្ដដ្រ។ រហូតមក្ដ្ល់មពលមនោះ មូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានមធវើេក្មមភាពគមប្ោង្ 
រណ្ណា ល័យចល័ត មម៉េង្លី មេ. គចួ បានចំននួ៦៤មលើក្ មដ្ឋយោនកុ្ោរទ្ទ្លួផ្លេរុរចំននួ
១៥,៤២១នាក្ ់ក្ាុង្រាេធានីភាមំពញ និង្ាមរណ្ណត មខតតមគាលមៅររេ់មូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ។ 
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ក្ាុង្ឆ្ា ២ំ០២០ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ.   
គចួបានអនុវតតេក្មមភាពគមប្ោង្រណ្ណា ល័យ
ចល័តមម៉េង្លី មេ. គចួ ផ្តល់ផ្លដ្ល់ េិេស
និេសតិ ២,១៣០ នាក្ម់ៅមខតតកំ្ពត ថ្ប្ពដវង្ 
និង្មខតតកំ្ពង្ឆ់្ា ងំ្។ មដ្ឋយោនការេហការ
និង្ការគាបំ្ទ្ហិរញ្ញ វតថុពីប្កុ្មហ ុន GGear 

Group មៅថ្លៃទី្ ២៣ ដខតុលា ឆ្ា ២ំ០២០ 
អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានប្រប្ពឹតតក្មមវធីិរណ្ណា ល័យចល័ត មម៉េង្លី មេ. គចួ មលើក្ទី្៦៤ មៅ
វទិ្ាល័យអង្គរេយ័ មខតតកំ្ពត មដ្ឋយបានផ្តល់មេៀវមៅអានចំននួ១,៤៨០ ក្ាលដ្ល់សាលាចំននួ៧ 
ដដ្លរមួោនសាលារឋមេិក្ា សាលាអនុវទិ្ាល័យ និង្សាលាវទិ្ាល័យ។ មប្ៅពីការររចិច គមនោះ
អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ ក្ប៏ានឧរតថមភមេៀវមៅអានដ្ល់េហគមនម៍យួមៅមខតតថ្ប្ពដវង្ដដ្ល
ោននិេសតិេហគមនចំ៍នួន២៥០នាក្ ់ និង្បានផ្តល់អំមណ្ណយមេៀវមៅអានចំននួ៤០០ក្ាលដ្ល់
េហគមនប៍្កាងំ្លាវ  និង្សាលារឋមេិក្ាដប្ពក្អំពិលក្ាុង្មខតតកំ្ពង្ឆ់្ា ងំ្ផ្ង្ដដ្រ។ 
១.៥  គមប្ោង្គុណភាពថ្នការរមប្ង្ៀន និង្ការេិក្ា 

គមប្ោង្គុណភាពថ្នការរមប្ង្ៀន និង្ការេិក្ាគឺជាគមប្ោង្អររ់លំមីមយួក្ាុង្ចំមណ្ណមគមប្ោង្
អររ់លំមីចំននួ៦ ដដ្លប្តូវបានរចនាម ើង្មដ្ឋយ
ប្កុ្មការ្រររេ់អង្គការមូលនិធិមម៉េង្លី មេ.    
គចួ កាលពីមដ្ើមឆ្ា ២ំ០១៩ និង្ប្តូវបានអនុមត័
ជាផ្លូវការមដ្ឋយមលាក្ឧក្ញ៉េ  មវេជរណឌិ ត គចួ   
មម៉េង្លី នាយក្ប្រតិរតតិ ថ្នអង្គការមូលនិធិ      
មម៉េង្លី មេ. គួច មៅថ្លៃទី្១១ ដខមលុិនា ឆ្ា ំ
២០១៩។ គមប្ោង្មនោះោនមគាលរំណង្មដ្ើមបី
មលើក្ទឹ្ក្ចិតតេិេានុេិេស និង្កុ្ោរមៅក្ាុង្េហគមនឱ៍្យោនចិតតចង្ម់រៀន និង្មដ្ើមបមីលើក្ក្មពេ់ 
ប្រពន័ធអររ់មំៅក្មពុជាមធវើឱ្យប្រមេើរម ើង្។ ក្ាុង្អំ ុង្មពលថ្នការអនុវតតគមប្ោង្ចរពី់ដខមក្រាដ្ល់ដខធាូ
ឆ្ា ២ំ០២០ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គួច បានររចិច គលវកិាចំននួ ១,០០០,០០០ មរៀលដ្ល់ក្មមវធីិ 

STEAM Fair-2020 មៅវទិ្ាល័យ ហ ុនដេន វតតី ក្ាុង្មខតតមេៀមរារ ដដ្លក្មមវធីិមនោះបានផ្តល់             
អតថប្រមយាេនដ៍្ល់េិេស និង្យុវេនប្រោណ២,០០០នាក្ក់្ាុង្មខតតមេៀមរារ។ 
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១.៦  គមប្ោង្េិកាេ សាលាេរបុរេធមឧ៌ក្ញ៉េ  មវេជរណឌិ ត គចួ មម៉េង្លី 
គមប្ោង្េិកាេ សាលាេរបុរេធមឧ៌ក្ញ៉េ  មវេជរណឌិ ត គចួ មម៉េង្លី គឺជាគមប្ោង្មយួក្ាុង្

ចំមណ្ណមគមប្ោង្ទាងំ្៦ ថ្នក្មមវធីិអររ់ ំ ររេ់អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ។ គមប្ោង្មនោះប្តូវបាន
មរៀរចំម ើង្ក្ាុង្មគាលរំណង្ដចក្រដំលក្ចំមណោះដឹ្ង្និ ង្ចំមណោះមធវើដ្ល់យុវេនេំនានម់ប្កាយមដ្ើមបី
មប្តៀមខលួន និង្មប្េើេមរ ើេប្រធានរទ្ប្តឹមប្តូវេប្ោរថ់ាា ក្ឧ់តតមេិក្ា និង្មដ្ើមបថី្រអ គ្ េលវកិាេប្ោរ់
ការ្រេង្គម ឬការររចិច គេរបុរេធមដ៌្ល់ចេ់េរាគាម នទី្ពឹង្ ប្គួសារ្យរង្មប្គាោះមៅតំរនដ់្ឋច់
ប្េយាល ឬមដ្ើមបគីាបំ្ទ្ដ្ល់ការសាង្េង្អ់ាគារេិក្ា េោភ រេិក្ា និង្េោភ រៈរមប្ង្ៀន។ ចរា់ងំ្ពី
គមប្ោង្មនោះប្តូវបានចរម់ផ្តើមម ើង្ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បាននឹង្កំ្ពុង្មធវើការជាមយួប្កុ្ម
ហ ុន អង្គការជាតិ អង្គការអនតរជាតិ សាក្លវទិ្ាល័យ និង្េហប្គិនវយ័មក្មង្ មដ្ើមបមីរៀរចំេិកាេ សាលា
េរបុរេធមម៌នោះដ្ល់យុវេន និេសតិ សាថ រន័អររ់ ំ រុគគលិក្ប្កុ្មហ ុន និង្អង្គការទាងំ្ឡាយមៅភាមំពញ
និង្មៅាមរណ្ណត មខតតនានាថ្នប្រមទ្េក្មពុជា មដ្ឋយោនមលាក្ឧក្ញ៉េ  មវេជរណឌិ ត គួច មម៉េង្លី ជា
វាគមិនកិ្តតិយេ។ មប្ៅពីេិកាេ សាលាក្ាុង្ប្រមទ្េ មលាក្ឧក្ញ៉េ  មវេជរណឌិ ត គចួ មម៉េង្លី ក្ប៏្តូវបាន
អមញ្ជ ើញជាវាគមិនកិ្តតិយេេប្ោរេិ់កាេ សាលាមៅមប្ៅប្រមទ្េដូ្ចជាប្រមទ្េកូ្មរ ៉េខ្ង្តបូង្ ប្រមទ្េថ្ល
ជាមដ្ើម។ 

មៅក្ាុង្ឆ្ា ២ំ០២០ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គួច បានអនុវតតគមប្ោង្េិកាេ សាលាេរបុរេ
ធម ៌ឧក្ញ៉េ  មវេជរណឌិ ត គួច មម៉េង្លី បានចំនួន១មលើក្ មដ្ឋយក្ាុង្មនាោះមលាក្ឧក្ញ៉េ  មវេជរណឌិ ត គួច  
មម៉េង្លី បានដឹ្ក្នារុំគគលិក្ប្កុ្មហ ុន មម៉េង្លី មេ. គចួ មអឌ្យូមខេិន បានអមញ្ជ ើញមធវើបាឋក្ថាេូនដ្ល់គរុ
និេសតិ គរុេិេសថ្នវទិ្ាសាថ នជាតិអររ់ ំ ចំននួប្រោណ១,០០០នាក្ ់ មប្កាមប្រធានរទ្ “គន្លឹះចំណ ឹះ
ដលងសុែភាពទូណៅ និងការអភវិឌ្ឍែ្ួនឯង” ដដ្លោនការេហការមរៀរចំមដ្ឋយណោកគ្គូ អនកគ្គូ 
និងគរុសិសស ថ្នវទិាស្ថា នជាតិអបរ់ ំក្ាុង្រាជធានីភនណំពញ។  មគាលមៅថ្នការមរៀរចំេិកាេ សាលាខ្ង្មលើ
មនោះ គឺទី្១. មដ្ើមបទី្ទ្លួបានចំមណោះដឹ្ង្ដផ្ាក្េុខភាព និង្ការអភវិឌ្ឍខលួន និង្ទី្២. មដ្ើមបថី្រអ គ្ េលវកិា
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ពីេរបុរេេនមដ្ើមបមីធវើការមរៀរចំរចនារនារម់រៀនឱ្យមៅជា Smart Classroom ដូ្ចជារនារម់រៀនររេ់
សាលាេំនានល់មី វទិ្ាល័យប្ពោះេីុេុវតតិ មដ្ើមបទុី្ក្ជាអនុេាវរយីប៍្រចេំំនាន ់និង្ចូលរមួអភវិឌ្ឍសាលា
មរៀនផ្ង្ដដ្រ។ ការមរៀរចំរនារម់រៀនោនលក្េណៈេតង្ដ់្ឋ ទាក្ទ់ាញអាក្េិក្ាឱ្យចង្ម់រៀនមនោះ គឺប្តូវ
ចំណ្ណយលវកិាក្ាុង្ការសាង្េង្ចំ់ននួ១,៣៥០ដុ្លាល រ។ 
 

២. ក្ម្មវិធីសខុភាព 
អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ េួយ មលើក្ក្មពេ់េីវភាពរេ់មៅប្រក្រមដ្ឋយេុខភាពលអមៅ

ក្ាុង្េហគមនន៍ានាមៅទូ្ទាងំ្ប្រមទ្េក្មពុជា។ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គួច បានកំ្ពុង្មធវើការផ្ារ
ភាជ រគំ់និតផ្តួចមផ្តើមដផ្ាក្េុខភាពមដ្ើមបធីានាថាេិេស និេសតិ កុ្ោរកំ្ប្  ចេ់េរា ដដ្លមយើង្គាបំ្ទ្
ោនេុខភាពលអ មដ្ើមបរីនតការេិក្ានិង្ការចិញ្ច ឹមេីវតិររេ់ពកួ្មគ។ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គួច 
នឹង្រនតេក្មមភាពគាបំ្ទ្ដផ្ាក្េុខភាព ាមរយៈការផ្តល់មេវាេុខភាពដ្ល់េហគមនន៍ានាមៅមពល
ចបំាច។់ មគាលរំណង្េំខ្នថ់្នក្មមវធីិេុខភាពរមួោន៖ 
១. ពប្ងឹ្ង្មេវាេុខភាពេប្ោររ់មង្ាើនលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានមេវាេុខភាពេមរមយររេ់ប្រជាេន្យ

រង្មប្គាោះនិង្េហគមនទ៍ាងំ្មូល។ 
២. ដក្លមអមហដ្ឋឋ រចនាេមពន័ធេុខភាពេប្ោររ់មង្ាើនលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានមេវាក្មមេុខភាពររេ់ប្រជា

េន្យរង្មប្គាោះ និង្េហគមនម៍ៅាមតំរនេ់នរទ្។ 
 

ចរពី់ដខមក្រាដ្ល់ដខធាូឆ្ា ២ំ០២០ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គួច បានអនុវតតគមប្ោង្បាន
ប្តឹមដតមយួគតក់្ាុង្ចំមណ្ណមគមប្ោង្ទាងំ្៥ 
ថ្នក្មមវធីិេុខភាព មដ្ឋយោនអាក្ទ្ទ្ួលផ្ល
េរុរចំននួ២២៥នាក្។់ គមប្ោង្ដដ្លប្តូវ
បានអនុវតតមៅក្ាុង្អំ ុង្មពលមធវើបាយ
ការណ៍មនោះគឺគមប្ោង្ម្លើយតរេមរ គ្ ោះរនាា ន់
ដផ្ាក្េុខភាព ខណៈដដ្លគមប្ោង្មផ្សង្
មទ្ៀតប្តូវបានផ្អអ ក្េក្មមភាព មដ្ឋយសារដត
វរិតតិថ្នេំងឺ្ Covid-19 ។ 
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២.១  គមប្ោង្ម្លើយតរេមរ គ្ ោះរនាា នដ់ផ្ាក្េុខភាព 
អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ ចរម់ផ្តើមគមប្ោង្ម្លើយតរេមរ គ្ ោះរនាា នដ់ផ្ាក្េុខភាព មលើក្

ទី្១ មៅថ្លៃទី្១០ ដខមក្រា ឆ្ា ២ំ០១២។ គមប្ោង្មនោះោនមគាលរំណង្ េយួ មលើក្ក្មពេ់រមរៀររេ់មៅ
ប្រក្រមដ្ឋយេុខភាពលអមៅក្ាុង្េហគមនម៍យួចំននួមៅទូ្ទាងំ្ប្រមទ្េក្មពុជា។ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី 
មេ. គចួ បានកំ្ពុង្មធវើេក្មមភាពមដ្ឋយផ្ារភាជ រគំ់និតផ្តួចមផ្តើមដផ្ាក្េុខភាពមដ្ើមបធីានាថានិេសតិប្កី្ប្ក្ 
រេតី ចេ់េរា កុ្ោរកំ្ប្ រ និង្េនទី្ទ្ល័ប្ក្ោនភាព្យរង្មប្គាោះខ្ល ងំ្ជាង្មគ ទ្ទ្លួបានេំនួយឧរតថមភ
េប្ោរក់ារពាបាលេំងឺ្ និង្ការដលទាងំ្េុខភាពបានលអប្រមេើរ។  

នាមពលក្នលង្មក្មនោះ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានចូលរមួយា៉េ ង្េក្មមជាមយួរាេរដ្ឋឋ ភបិា
លក្មពុជា ក្ាុង្ការម្លើយតរេមរ គ្ ោះរនាា នដ់ផ្ាក្េុខភាព ដដ្លក្ាុង្មនាោះអង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ 
បានផ្តល់ការគាបំ្ទ្ក្ាុង្ការពាបាលអាក្េំងឺ្ប្រោណជាង្៤៥០នាក្ ់ ដូ្ចជាអាក្េំមហារេុីដ្ន ់ អាក្េំងឺ្មរោះ
ដូ្ង្ អាក្េំងឺ្ពក្ក្ អាក្េំងឺ្ដផ្ាក្មរាគរេតី អាក្មប្គាោះថាា ក្ច់រាចរណ៍ជាមដ្ើម។ អវីគរួឱ្យក្តេ់ោគ ល់ជាង្មនោះ ក្ាុង្
ខណៈមពលទ្ទ្លួបានពត័ោ៌នដ្ម៏សាក្េមប្ង្ង្ថ្នការបាក្រ់លំំអគារមៅក្ាុង្មខតតប្ពោះេីហនុ កាលពីក្ាុង្ដខ
មលុិនា ឆ្ា ២ំ០១៩ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ ក្ប៏ានេមប្មចររចិច គលវកិាចំននួ១០,០០០ដុ្លាល រអា
មមរកិ្ ាមរយៈខុទ្ធកាល័យថ្នទី្េតីការគណៈរដ្ឋមរនតី មដ្ើមបេូីនដ្ល់ប្កុ្មប្គួសារថ្នេនរង្មប្គាោះទាងំ្២៨
នាក្ផ់្ង្ដដ្រ។ មដ្ឋយដ ក្ នារមេៀលថ្លៃទី្១៧ ដខមក្រា ឆ្ា ២ំ០២០ ប្កុ្មការ្រមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ.  
គចួ បាននាយំក្លវកិាចំននួ១០,០០០ដុ្លាល រក្ាុង្មគាលរំណង្មដ្ើមបរីមួចំដណក្េយួ ដ្ល់ប្កុ្មប្គួសារ
េនរង្មប្គាោះដដ្លេរួនូវមសាក្នាដ្ក្មមដ្រ៏នធត ់ ក្ាុង្មហតុការណ៍បាក្រ់លំអគារ៧ជាន ់ ក្ាុង្មខតតដក្រ 
កាលពីថ្លៃទី្០៣ ដខមក្រា ឆ្ា ២ំ០២០។ ជាង្មនោះមៅមទ្ៀត មរៀង្រាល់ដខ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ 
បានររចិច គលវកិាចំននួ២០០០ដុ្លាល រក្ាុង្១ដខ ដដ្លេរុរលវកិាររចិច គមនោះមេមើនិង្២៤,០០០ដុ្លាល រេូន
ដ្ល់ប្កុ្មប្គូមពទ្យដផ្ាក្រលយនតេមរ គ្ ោះរនាា ន ់ ដដ្លប្រចកំារមៅផ្លូវជាតិមលខ៤ មដ្ើមបេីួយ េប្មួលដ្ល់
េីវភាព និង្ការចំណ្ណយប្រចថំ្លៃររេ់អង្គភាពផ្ង្ដដ្រ។  

មដ្ឋយដ ក្ក្ាុង្ឆ្ា ២ំ០២០ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានចំណ្ណយលវកិាប្រោណ 
១៤,១៤៥.៨៣ដុ្លាល រេប្ោរគ់មប្ោង្ម្លើយតរនឹង្
មប្គាោះអាេនាដផ្ាក្េុខភាពមដ្ឋយបានផ្តល់ការគាបំ្ទ្
ដ្ល់អាក្េំងឺ្ចំននួ២២៥ នាក្ក់្ាុង្មនាោះោនអាក្េមៃឺ
ចំននួ១នាក្ម់ក្ពីមខតតកំ្ពង្ឆ់្ា ងំ្ អាក្េមៃចំឺននួ១ នាក្់
មក្ពីមខតតកំ្ពត អាក្េំងឺ្ចំននួ១នាក្ម់ក្ពីមខតតកំ្ពង្់
ចម  អាក្េំងឺ្ចំនួន១នាក្ម់ក្ពីមខតតបាតដំ់្រង្អាក្េំងឺ្
ចំននួ២៦នាក្ម់ក្ពីមខតដកំ្ពង្េ់ពឺ អាក្េំងឺ្ ចំននួ១៨៩
នាក្ម់ក្ពីមខតដមកាោះកុ្ង្ អាក្េំងឺ្ចំនួន២ នាក្ម់ក្ពីរាេធានីភាមំពញ និង្អាក្េំងឺ្ោា ក្ម់ទ្ៀតមក្ពីមខតដ
មេៀមរារ។ ការគាបំ្ទ្ររេ់មយើង្ក្ាុង្ការេយួ េប្មួលដ្ល់ការពាបាលេំងឺ្ររេ់អាក្េមៃទឺាងំ្២២៥នាក្់
រមួោន អាក្េមៃមឺហារកី្ អាក្េមៃគឺាងំ្មរោះដូ្ង្ អាក្េមៃពឺក្ក្ អាក្េំងឺ្មរាគរេតី និង្មប្គាោះថាា ក្ច់រាចរណ៍។ 
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៣. ក្ម្មវិធីគសវាក្ម្មសហគម្ន៍ 
ប្រជាេន និង្េហគមន៍្ យរង្មប្គាោះប្តូវទ្ទ្ួលបានការការ រ និង្ការយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក្ ់ាម

រយៈេក្មមភាពអភវិឌ្ឍេហគមនរ៍រេ់ពកួ្មគ និង្មធវើឱ្យប្រមេើរម ើង្នូវមហដ្ឋឋ រចនាេមពនធេហគមន៍
ផ្ង្ដដ្រ។ ក្មមវធីិមេវាេហគមនប៍្តូវបានមរៀរចំម ើង្េប្ោរក់ារអភវិឌ្ឍ និង្ការដលរក្ានិរនតរភាព
េហគមនម៍ៅក្មពុជាប្រក្រមដ្ឋយចីរភាព។ ក្មមវធីិមនោះោនមគាលរំណង្ចូលរមួចំដណក្ក្ាុង្ការ           
ក្សាង្មហដ្ឋឋ រចនាេមពន័ធេហគមន ៍ដូ្ចជា អណតូ ង្ទឹ្ក្សាអ ត ផ្លូវលាល់ សាព ន ប្េោះទឹ្ក្េហគមន ៍រនារ់
ទឹ្ក្ េំណង្ស់ាធារណៈក្ាុង្េហគមន ៍ និង្ការផ្តល់ការគាបំ្ទ្ចបំាចដូ់្ចជាមប្គឿង្ឧរមភាគ ររមិភាគ   
េមមលៀក្រំ ក្ ់ និង្ររេ់រររមប្រើប្បាេ់បាចន់ានាដ្ល់ប្រជាេន្យរង្មប្គាោះមៅាមេហគមនទូ៍្ទាងំ្
ប្រមទ្េក្មពុជា។ 

ចរពី់ដខមក្រាដ្ល់ដខធាូឆ្ា  ំ២០២០ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានអនុវតតគមប្ោង្ចំនួន 
៣ក្ាុង្ចំមណ្ណមគមប្ោង្ទាងំ្៦ ថ្នក្មម
វធីិមេវាេហគមន ៍ ដដ្លោនអាក្
ទ្ទ្លួផ្លេរុរ៣,៨១៧ប្គួសារ។ 
គមប្ោង្ទាងំ្៣ ដដ្លប្តូវអនុវតតក្ាុង្រ
យៈមពល១២ដខ ោនដូ្ចជា គមប្ោង្
ម្លើយតររនាា ន(់ER) គមប្ោង្ធានាគារ
អាហារេរបុរេធម ៌ មម៉េង្លី មេ. គួច
(MJQFB) និង្គមប្ោង្អំមណ្ណយ
េរបុរេធម ៌ (GIK) ខណៈគមប្ោង្៣
មផ្សង្មទ្ៀតប្តូវបានផ្អអ ក្េក្មមភាព មដ្ឋយសារដតវរិតតិថ្នការផ្ាុោះម ើង្េំងឺ្ Covid-19 ។ 
 
៣.១  គមប្ោង្ម្លើយតរេមរ គ្ ោះរនាា ន ់

មដ្ើមម ើយគមប្ោង្មនោះោនម ម្ ោះថា គមប្ោង្មេវាេហគមន ៍ ដដ្លប្តូវបានរមង្ាើតម ើង្ក្ាុង្
អំ ុង្ឆ្ា ២ំ០០៤ មហើយមៅឆ្ា ២ំ០០៧ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ  បានររចិច គលវកិាចំននួ៥,០០០
ដុ្លាល រដ្ល់កាក្បាតប្ក្ហមក្មពុជា មដ្ើមបមី្លើយតរមេចក្តីប្តូវការររេ់ប្រជាេនប្កី្ប្ក្ និង្គាម នទី្ពឹង្។ ចរ់
ាងំ្ពីរមង្ាើតគមប្ោង្មនោះមក្ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានផ្តល់េំនយួម្លើយតរដ្ល់អាក្ទ្ទ្លួផ្ល
េរុរចំននួ៦,០៧៤នាក្ ់ក្ាុង្មនាោះដូ្ចជា ការផ្តល់មប្គឿង្ឧរមភាគ ររមិភាគ េមមលៀក្រំ ក្ ់ថាា េំង្ាូវ ដ្ល់រេតី
មមោ៉េ យ កុ្ោរកំ្ប្  និង្ចេ់េរា។  

ជាក្ដ់េតង្ក្ាុង្រយៈមពល១២ដខថ្នរបាយការណ៍ចរពី់ដខមក្រា ដ្ល់ដខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ អង្គការ
មូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានអនុវតតេក្មមភាពររេ់ខលួនថ្នគមប្ោង្ម្លើយតរេមរ គ្ ោះរនាា នម់ដ្ឋយោន
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អាក្ទ្ទ្ួលផ្លេរុរ១២នាក្ ់ ក្ាុង្មគាលរំណង្មដ្ើមបី
ប្ទ្ប្ទ្ង្ដ់្ល់េីវភាពរេ់មៅប្រចថំ្លៃ និង្គាបំ្ទ្ដ្ល់ការ
េិក្ាររេ់ពកួ្មគមៅទី្ប្កុ្ង្ភាមំពញ មខតតបាតដំ់្រង្ 
តបូង្ មុ  ំកំ្ពង្ឆ់្ា ងំ្ កំ្ពត និង្មខតតកំ្ពង្េ់ពឺ។ ក្ាុង្ចំមណ្ណម
អាក្ទ្ទ្ួលផ្លទាងំ្១២នាក្ ់អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. 
គចួ បានឧរតថមភលវកិាប្រចដំខដ្ល់រេតីវយ័ចំណ្ណេ់ចំននួ
២នាក្ក់្ាុង្មខតតកំ្ពង្ឆ់្ា ងំ្ និង្មខតតតបូង្ មុ ំ មលាក្ាវយ័
ចំណ្ណេ់ចំននួ២នាក្ក់្ាុង្មខតតបាតដំ់្រង្ និង្មខតតកំ្ពង្ឆ់្ា ងំ្ ប្ពោះេង្ឃចំនួន១អង្គ និង្ប្រជាេនប្កី្ប្ក្
ចំននួ៧នាក្។់ 

 
៣.២  គមប្ោង្ធនាគារអាហារេរបុរេធម ៌មម៉េង្លី មេ. គចួ 
 មូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានមផ្តើអនុវតតគមប្ោង្ធនាគារអាហារេរបុរេធម ៌មម៉េង្លី មេ. គចួ មលើក្
ទី្១ មដ្ឋយបានររចិច គអាហារដ្ល់កុ្ោរ១០០នាក្ម់ៅមណឌ លក្តីេង្ឃមឹលមីថ្នកុ្ោរក្មពុជា មៅថ្លៃទី្១៣ ដខ
ឧេភា ឆ្ា ២ំ០០៨។ គមប្ោង្មនោះោនមគាលរំណង្េយួ ដ្ល់ប្រជាេនប្កី្ប្ក្មៅក្ាុង្ប្រមទ្េក្មពុជា និង្
មដ្ើមបមីលើក្ក្មពេ់នូវវរបធមដ៌ចក្រដំលក្មៅក្ាុង្េហគមនផ៍្ង្ដដ្រ មដ្ើមបឱី្យពកួ្មគទ្ទ្ួលបាននូវរររ
អាហារប្រក្រមដ្ឋយអនាមយ័ សាអ ត និង្េីវជាតិប្គរប់្គាន ់ប្ពមទាងំ្អររ់ពំួក្មគឱ្យយល់ដឹ្ង្ពីអនាមយ័ 
និង្ការររមិភាគប្រក្រមដ្ឋយឥរយិារលប្តឹមប្តូវ។ ាមដផ្នការយុទ្ធសារេត គមប្ោង្ធនាគារអាហារ
េរបុរេធម ៌ មម៉េង្លី មេ. គចួ ប្តូវបានមធវើជាប្រច ំយា៉េ ង្មហាចណ្ណេ់១ដ្ង្ក្ាុង្១ដខ ជាពិមេេមៅ
មរៀង្រាល់ថ្លៃេីល។ ចរា់ងំ្ពីក្មក្ើតគមប្ោង្មនោះមក្ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានមធវើគមប្ោង្
មនោះបានចំននួ២៤១មលើក្មក្មហើយ មដ្ឋយោនអាក្ទ្ទ្លួផ្លេរុរចំននួ៤៥,៧៤២នាក្ម់ក្មហើយ។ 

របាយការណ៍មនោះបានគូេរញ្ហជ ក្អំ់ពីេមទិ្ធផ្លចរពី់ដខមក្រាដ្ល់ដខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០មនោះ អង្គ
ការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គួចបានអនុវតត
េក្មមភាពចំននួ២៦មលើក្ថ្នគមប្ោង្ធនាគារ
អាហារេរបុរេធម ៌ មម៉េង្លី មេ. គួច មដ្ឋយ
ោនអាក្ទ្ទ្ួលផ្លេរុរចំននួ២,៩១៨នាក្ម់ៅ
ភាមំពញ និង្មខតតក្ណ្ណត លមដ្ឋយបានររចិច គ
ក្ញ្ចរម់េបៀង្អាហាររមួោន អង្ារ ទឹ្ក្ប្តី ប្តី
ខកំ្រ៉េុង្ ទឹ្ក្េីុអីុវ ម ី ថ្្រ៉េូវដផ្អម និង្សាចប់្បាក្់
េុទ្ធ។ 
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៣.៣  គមប្ោង្សាង្េង្ម់ហដ្ឋឋ រចនាេមពនធេហគមន ៍
មដ្ើមម ើយគមប្ោង្មនោះោនម ម្ ោះថា គមប្ោង្មេវា េហគមន ៍ ដដ្លប្តូវបានរមង្ាើតម ើង្ក្ាុង្

អំ ុង្ឆ្ា ២ំ០០៤។ រ៉េុដនតក្ាុង្ឆ្ា ២ំ០១៩ ប្កុ្មការ្ រអង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានេិក្ា និង្ផ្អល េ់
រតូរម ម្ ោះគមប្ោង្ មេវាេហគមន ៍មៅជាគមប្ោង្លមី១មទ្ៀត គឺគមប្ោង្ សាង្េង្ម់ហដ្ឋឋ រចនាេមពន័ធេហ
គមន ៍និង្ប្តូវបានអនុមត័ឱ្យមប្រើជាផ្លូវការមដ្ឋយមលាក្ឧក្ញ៉េ  មវេជរណឌិ ត គចួ មម៉េង្លី នាយក្ប្រតិរតតិ ថ្ន
មូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ មៅថ្លៃទី្១១ ដខមលុិនា ឆ្ា ២ំ០១៩។ 

ចរា់ងំ្ពីឆ្ា ២ំ០០៤មក្ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានរមង្ាើតេមទិ្ធិផ្លធំៗជាមប្ចើន
ទាក្ទ់្ង្និង្ការសាង្េង្ ់ និង្ដក្លមអមហដ្ឋឋ រចនាេមពន័ធេហគមន ៍ ជាក្ដ់េតង្ដូ្ចជា ក្ាុង្ ុំប្ចណូក្ 
ប្េុក្កំ្ពង្ដ់លង្ មខតតកំ្ពង្ឆ់្ា ងំ្ អង្គការមូលនិធិបានសាង្េង្ពិ់ដ្ឋនប្ពោះវហិារ សាង្េង្ម់ខ្ល ង្ទាវ រវតត 
សាង្េង្ម់ចតិយរមួចំននួ១ សាង្េង្ប់្េោះទឹ្ក្េហគមនចំ៍នួន១ សាង្េង្រ់លល័ង្ាប្ពោះក្ាុង្សាលា      
្ទានចំននួ១ និង្ឧរតថមភការគូរគំនូរចំនួន២០៧ដម៉េប្តកាមរ។ ក្ាុង្ឆ្ា ២ំ០១៣មក្ អង្គការមូលនិធិ          
មម៉េង្លី មេ. គួច បានចូលរមួជាមយួអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន ុំរក្សេយ័ ប្េុក្បាភា ំ មខតតថ្ប្ពដវង្ បានសាង្
េង្ស់ាព ន១ដខសប្រដវង្ ១៨ដម៉េប្ត ទ្ទឹ្ង្៤ដម៉េប្ត សាង្េង្រ់ង្គនអ់នាមយ័េូនអាក្ភូមចំិនួន១៣រង្គន ់និង្
សាង្េង្អ់ណតូ ង្ទឹ្ក្ចំននួ៣អណតូ ង្។ ជាមយួគាា ផ្ង្ដដ្រ មូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានឧរតថមភលវកិា
េប្ោរទិ់្ញមរាង្មរៀរចំពិធីមផ្សង្ៗ តុចំនួន១០ និង្មៅអីចំននួ១០០មៅអី មដ្ើមបទុី្ក្េប្ោរម់ប្រើប្បាេ់
មៅក្ាុង្េហគមន។៍ 

កាលពីមដ្ើមឆ្ា ២ំ០២០ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានឧរតថមភលវកិាចំននួ២,០០០
ដុ្លាល រដ្ល់គណៈក្មមការវតតលមមរៀង្ ក្ាុង្ប្េុក្កំ្ពង្ដ់លង្ មខតតកំ្ពង្ឆ់្ា ងំ្ មដ្ើមបសីាង្េង្រ់រង្ប្ពោះវហិារ

វតតលមមរៀង្។ មនិដតរ៉េុមណ្ណា ោះ អង្គការមូលនិ
ធិ មម៉េង្លី មេ. គួច ឧរតថមភលវកិាដ្ល់េហ
គមនក៍្ាុង្ប្េុក្េង្គមោនេយ័ មដ្ើមបរីមួ
ចំដណក្សាង្េង្ស់ាលារុណយចំននួមយួ
ក្ាុង្ភូម។ិ ជាង្មនោះមៅមទ្ៀត អង្គការមូលនិ
ធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានចំណ្ណយលវកិា
ប្រោណ១០,៩៨៥.៣០ដុ្លាល រ មដ្ើមបមីធវើ
ការសាង្េង្ ់    អណតូ ង្ទឹ្ក្សាអ តក្ាុង្េហ

គមន ៍ និង្េង្េីុ់ដទ្នេតុរទឹ្ក្មប្រើប្បាេ់ េប្ោរប់្រជាពលរដ្ឋក្ាុង្ ុំប្ចណូក្ ប្េុក្កំ្ពង្ដ់លង្ មខតត
កំ្ពង្ឆ់្ា ងំ្។ 
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៣.៤  គមប្ោង្អំមណ្ណយេរបុរេធម ៌
គមប្ោង្អំមណ្ណយេរបុរេធម ៌ ប្តូវបានរមង្ាើតម ើង្នាចុង្ឆ្ា ២ំ០១៨ មហើយប្តូវបានអនុមត័

ជាផ្លូវការមដ្ឋយមលាក្ឧក្ញ៉េ  មវេជរណឌិ ត គួច មម៉េង្លី ក្ាុង្ឆ្ា ២ំ០១៩មនោះ។ គមប្ោង្មនោះោនមគាល
រំណង្េំខ្ន ់េយួ ឧរតថមភេំនួយជាេោភ រ និង្លវកិា ដ្ល់រុគគល ឬប្កុ្ម្យរង្មប្គាោះ មដ្ើមបោីនលទ្ធ
ភាពរេ់មៅប្រក្រមដ្ឋយភាពថ្លលលាូរក្ាុង្េង្គម។ កាលពីមដ្ើមឆ្ា ២ំ០១៩មនោះ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី    
មេ. គចួ បាននាយំក្អំមណ្ណយេរបុរេធមជ៌ាអាវរ្រចំននួ៣៣០អាវ និង្មកី្ញ្ចរចំ់ននួ៣៣០មក្េ 
ដចក្េូនក្ង្ក្ោល ងំ្ទាហានការ រប្ពំដដ្ន ដដ្លកំ្ពុង្ឈរមេើង្ការ រេថិតមៅប្បាសាទ្ប្ពោះវហិារ។ 
ក្ាុង្អំ ុង្ដខក្ញ្ហញ  ឆ្ា ២ំ០១៩ មូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានឧរតថមភលវកិាចំនួន៥,០០០ដុ្លាល រអាមមរ ិ
ក្េូនដ្ល់េនាិេីទ្មលើក្ទី្២េតីអំពីេុវតថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវមគាក្ររេ់ប្ក្េួង្សាធារណការ និង្ដឹ្ក្
េញ្ជូ ន េហការជាមយួអង្គការមូលនិធិរ ា្ រររេួអាេីុ។ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ ក្ប៏ានផ្តល់
អំមណ្ណយេរបុរេធមជ៌ាោ៉េ េីុនលតចមលង្លមី១មប្គឿង្តថ្មល១,៩៧៥ដុ្លាល រអាមមរកិ្េូនដ្ល់េ ា្ តអូ់ឡាំ
ពិក្ ក្ាុង្រាេធានីភាមំពញ មដ្ើមបេីួយ េប្មួលការ្រការយិាល័យ ដូ្ចជាការលតចមលង្ និង្ការមបាោះពុមព
ឯក្សាររមប្មើការ្រក្ាុង្សាលាេ ា្ ត។់ 
 ជាក្ដ់េតង្ក្ាុង្ឆ្ា ២ំ០២០មនោះ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានអនុវតតេក្មមភាពថ្ន
គមប្ោង្អំមណ្ណយេរបុរធម ៌ មដ្ឋយបានផ្តល់ផ្លផ្អា ល់ដ្ល់អាក្ទ្ទ្លួផ្លចំនួន៨៨៣នាក្ ់ េថិតក្ាុង្
រាេធានីភាមំពញ និង្មខតតក្ណ្ណត ល។ មដ្ើមបចូីលរមួជាមយួរាេរដ្ឋឋ ភបិាលក្ាុង្ការការ រ និង្ទ្រស់ាា ត់
ការ្លង្េំងឺ្កូ្វដី្១៩ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានររចិច គដេលលាង្ថ្ដ្ចំននួ២៨០ទី្រ ដ្ល់
រុគគលិក្ប្កុ្មហ ុន េនតិេុខ និង្អាក្មរើក្ររ។ េូមគូេរញ្ហជ ក្ផ់្ង្ដដ្រថា ដេលលាង្ថ្ដ្ទាងំ្២៨០ទី្
រមនាោះ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ ទ្ទ្ួលបានេំនេួេរបុរេធមពី៌េរបុរេេនម ម្ ោះ វង្ស 
ក្រុណ្ណ ជាអាេីវក្ររេ់មៅក្ាុង្រាេធានីភាមំពញ។ មលើេពីមនោះមៅមទ្ៀត កាលពីដខមលុិនា ឆ្ា ២ំ០២០ 
អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានររចិច គលវកិាចំននួ២០០ដុ្លាល រ េូនដ្ល់រដ្ឋបាល ុំរនាា យដដ្ក្ 
ក្ាុង្ប្េុក្មក្ៀនសាវ យ មខតតក្ណ្ណត ល មដ្ើមបតីមមលើង្អំពូលមភលើង្េូឡាមៅក្ាុង្ភូមេូិនប្រជាពលរដ្ឋ មដ្ើមបឱី្យ
ប្េរនឹង្មគាលនមយាបាយររេ់រដ្ឋឋ ភបិាលក្មពុជា។ 
 េូមរញ្ហជ ក្ផ់្ង្ដដ្រថា ជានិចចកាល អង្គការ
មូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គួច ដតង្ដតផ្តល់អំមណ្ណយ
េរបុរេធមទ៌ាងំ្ជាររេ់រររមប្រើប្បាេ់ និង្ទាងំ្
លវកិា េូនដ្ល់រុគគលិក្ និង្ប្រជាពលរដ្ឋប្កី្ប្ក្ កុ្ោរ
កំ្ប្  ចេ់េរាគាម នទី្ពឹង្ មដ្ើមបរីមួចំដណក្េយួ 
េប្មួលដ្ល់មេចក្តីខវោះខ្តក្ាុង្េីវភាពរេ់មៅប្រចំ
ថ្លៃ ការពាបាលេំងឺ្ និង្ការដេវង្រក្េំនួយេមរ គ្ ោះ
រនាា នន់ានា។ 
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៤. ក្ម្មវិធីគ្ៃើយតេគប្ោោះម្ហនតរាយ 
ក្ាុង្មគាលរំណង្ធានាថាេនរង្មប្គាោះមដ្ឋយសារមប្គាោះមហនតរាយមផ្សង្ៗប្តូវបានយក្ចិតតទុ្ក្

ដ្ឋក្។់ មយើង្កំ្ពុង្មធវើការជាមយួអាជាា ធរមៅ
ថាា ក្មូ់លដ្ឋឋ ន និង្មខតតមដ្ើមបពីប្ងឹ្ង្ការ
ប្គរប់្គង្ និង្ម្លើយតរមប្គាោះមហនតរាយមៅ
ាមេហគមន ៍ រមួោនការមដ្ឋោះប្សាយផ្ល
រ៉េោះ ល់ មដ្ឋយសារមប្គាោះធមមជាតិដូ្ចជាទឹ្ក្
េំនន ់និង្មប្គាោះរាងំ្េៃួត ក្ដូ៏្ចជាផ្លរ៉េោះ ល់
ថ្នការដប្រប្រួលអាកាេធាតុ និង្ហានិភយ័ពី
ការគំរាមកំ្ដហង្រាតតាតនានា។ 

ក្មមវធីិម្លើយតរមប្គាោះមហនតរាយ ររេ់អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គួច ោនមគាលរំណង្
េំខ្នគឺ់៖ 

១. ផ្តល់ការម្លើយតរការេមរ គ្ ោះរនាា ន ់ ដ្ល់ប្គួសារ្យរង្មប្គាោះ ដដ្លរង្មប្គាោះមដ្ឋយមប្គាោះ
មហនតរាយ ដូ្ចជាមប្គាោះទឹ្ក្េំនន ់ខយល់ពយុោះ មប្គាោះរាងំ្េៃួត ឬអគគីភយ័។ 

២. រមង្ាើនលទ្ធភាពម្លើយតរមប្គាោះមហនតរាយដ្ល់ប្គួសារ្យរង្មប្គាោះ មដ្ើមបោីនលទ្ធភាពរេ់
មៅក្ាុង្សាថ នភាពោនមប្ ោះមហនតរាយធមមជាតិ។ 
ក្ាុង្ឆ្ា ២ំ០២០មនោះ អង្គការមូលនិ

ធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានអនុវតតគមប្ោង្១
ក្ាុង្ចំមណ្ណមគមប្ោង្ទាងំ្៣ថ្នក្មមវធីិម្លើយ
តរមប្គាោះមហនតរាយ មដ្ឋយបានផ្តល់ផ្ល
ដ្ល់ប្រជាេនរង្មប្គាោះចំនួន៨២៧ប្គួសារ 
និង្បានចំណ្ណយលវកិាេរុរចំននួ
៧៤,០៥៩.៥៥ដុ្លាល រ។  
 
៤.១  គមប្ោង្ម្លើយតរមប្គាោះមហនតរាយ 

គមប្ោង្មនោះប្តូវបានមរៀរចំម ើង្មដ្ើមបធីានាថាេនរង្មប្គាោះថ្នមប្គាោះមហនតរាយមផ្សង្ៗប្តូវបាន
ការ រ និង្ទ្ទ្ួលបានការពាបាលយា៉េ ង្ប្តឹមប្តូវ។ គិតមក្ដ្ល់មពលមនោះ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. 
គចួ បានមធវើេក្មមភាពេយួ េមរ គ្ ោះេនរង្មប្គាោះមដ្ឋយមប្គាោះមហនតរាយធមមជាតិជាមប្ចើនមៅទូ្ទាងំ្
ប្រមទ្េក្មពុជា និង្មប្ៅប្រមទ្េផ្ង្ដដ្រ រមួោនប្រមទ្េហវីលីពីន និង្ប្រមទ្េមនបា៉េ ល់។ 

ជាលទ្ធផ្លជាក្ដ់េតង្ កាលពីរមេៀលថ្លៃទី្១៧ ដខមក្រា ឆ្ា ២ំ០២០ ប្កុ្មការ្រអង្គការមូលនិ
ធិ  មម៉េង្លី មេ. គចួ បាននាយំក្លវកិាចំននួ១០,០០០ដុ្លាល រក្ាុង្មគាលរំណង្មដ្ើមបរីមួចំដណក្េួយ ដ្ល់
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ប្កុ្មប្គួសារេនរង្មប្គាោះដដ្លេរួនូវមសាក្នាដ្ក្មមដ្រ៏នធតក់្ាុង្មហតុការណ៍បាក្រ់លំអគារ៧ជាន។់ គរួ
រមលកឹ្ថា េនរង្មប្គាោះដដ្លប្តូវបានេួយ េមរ គ្ ោះយក្មចញពីគំនរបាក្ដ់រក្ថ្នអគាររលំ ោនចំននួេរុរ
៥៩នាក្ ់(ប្េី២២នាក្)់ ក្ាុង្មនាោះបាតរ់ង្េី់វតិចំននួ៣៦នាក្ ់(ប្េី១៤នាក្)់ ក្ាុង្ចំមណ្ណមេនរង្មប្គាោះ
ទាងំ្មនោះ ោនមក្មង្ចំននួ០៦នាក្ ់(មក្មង្ប្េី២នាក្)់ និង្រង្ររេួចំននួ២៣នាក្ ់(ប្េី០៨នាក្)់។ គរួរមលកឹ្
ផ្ង្ដដ្រថា កាលពីឆ្ា ២ំ០១៩ក្នលង្មៅ អង្គការមូលនិធិ  មម៉េង្លី មេ. គចួ ធាល រប់ានយក្លវកិាចំននួ
១០,០០០ដុ្លាល រ ររចិច គេូនទី្េតីការគណៈរដ្ឋមរនតី មដ្ើមបរីមួចំដណក្េយួ ដ្ល់ប្កុ្មប្គួសារេនរង្មប្គាោះ
ដដ្លេួរនូវមសាក្នាដ្ក្មមដ្រ៏នធតក់្ាុង្មហតុការណ៍បាក្រ់លំអគារមៅក្ាុង្មខតតប្ពោះេីហនុ។ 

កាលពីមពលលមីមនោះ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានរនតេក្មមភាពម្លើយតរមប្គាោះមហនត
រាយជាមយួរាេរដ្ឋភបិាលក្មពុជា មដ្ឋយក្ាុង្
មនាោះអង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គួច បាន
យក្លវកិាចំននួ១០០,០០០,០០០មរៀល មេមើ
និង្២៥,០០០ដុ្លាល រររចិច គេូនខុទ្ាកាល័យ
េមមតចមតមជា ហ ុន ដេន មដ្ើមបេីួយ េមរ គ្ ោះ
ដ្ល់ប្រជាពលរដ្ឋរង្មប្គាោះមដ្ឋយសារទឹ្ក្េំនន់
ក្ាុង្ឆ្ា ២ំ០២០ប្រោណ១៤៨,៥៩៧ប្គួសារ
ក្ាុង្២០មខតតប្កុ្ង្ថ្នប្រមទ្េក្មពុជា។ មនិដត
រ៉េុមណ្ណា ោះ មប្ៅពីការររចិច គខ្មលើមនោះ អង្គការ
មូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គួច ផ្អា ល់បានចំណ្ណយ
លវកិារដនថមចំននួេិត៣០,០០០ដុ្លាល រក្ាុង្ការ
ម្លើយតរមប្គាោះទឹ្ក្េំនន ់ មដ្ឋយបានររចិច គ
មប្គឿង្ឧរមភាគ ររមិភាគ និង្សាចប់្បាក្េូ់ន
ដ្ល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៤៩៤ប្គួសារក្ាុង្រាេ
ធានីភាមំពញ និង្មខតតក្ណ្ណត ល។ 

មលើេពីមនោះមៅមទ្ៀត កាលពីថ្លៃទី្៨ 
ដខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ មដ្ើមបចូីលរមួជាមយួរាេរដ្ឋឋ ភិ
បាលក្មពុជា ក្ាុង្ប្រយុទ្ធប្រឆ្ងំ្និង្េំងឺ្កូ្វដី្១៩ អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានររចិច គលវកិា
ចំននួ១០,០០០ដុ្លាល រេូនទី្េតីការគណៈរដ្ឋមរនតី មដ្ើមបរីមួចំដណក្ទិ្ញវា៉េ ក្សំ់ាង្កូ្វដី្១៩។ 
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III. ការររប់ររខហិរញ្ញវត្ថ ុ

អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានមប្រើប្បាេ់លវកិាចំននួ១៥៨,៦៧២.៥៣ដុ្លាល រអាមមរកិ្ 
ក្ាុង្អនុវតតេក្មមភាពថ្នគមប្ោង្ទាងំ្១២ មដ្ឋយលវកិាប្រោណជា៥០%គឺទ្ទ្លួបានពីការររចិច គ
លវកិាប្រចឆំ្ា រំរេ់ប្កុ្មហ ុន មម៉េង្លី មេ. គួច មអឌ្យូមខេិន និង្៥០%មទ្ៀត ទ្ទ្លួបានពីការររចិច គ
លវកិាពីេោេិក្ប្កុ្មប្គួសារររេ់មលាក្ឧញ៉េ  មវេជរណឌិ ត គចួ មម៉េង្លី។  

មទាោះជាយា៉េ ង្ណ្ណក្ម៏ដ្ឋយ មដ្ើមបនិីរនតរភាពសាថ រន័ ប្កុ្មការ្រររេ់អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី    
មេ. គួច បានេហការជាមយួមលាក្ប្គូ អាក្ប្គូ េិេានុេិេស និង្ដផ្ាក្ ក្ព់ន័ធនានា មដ្ើមបរីមង្ាើតគំនិត
ថ្្ាប្រឌិ្តលមីៗម ើង្ក្ាុង្ការមធវើេក្មមភាពថ្រអ គ្ េលវកិារដនថម េប្ោរយ់ក្មក្ប្ទ្ប្ទ្ង្ដ់្ល់ការអនុវតត
គមប្ោង្ក្មមវធីិទាងំ្ឡាយររេ់អង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គួច។ េក្មមភាពថ្រអ គ្ េលវកិាទាងំ្មនាោះ 
រមួោនដូ្ចជា េក្មមភាពររចិច គលវកិាប្រចដំខររេ់មលាក្ប្គូ អាក្ប្គូ និង្រុគគលិក្ថ្នប្កុ្មហ ុន មម៉េង្លី 
មេ. គចួ មអឌ្យូមខេិន  ទ្ទ្លួបានចំណូលចំនួន៣៤,២៤៩.៨១ដុ្លាល រ េក្មមភាពររចិច គពីេរបុរេ
េនក្ាុង្ និង្មប្ៅប្រមទ្េ បានចំននួ៦,៤៧៩.១០ដុ្លាល រ ការដ្ឋក្ា់ងំ្ប្រអរេ់របុរេធម ៌ ទ្ទ្លួបាន
ចំណូលចំនួន៤១៥.៩១ដុ្លាល រ េក្មមភាពប្ពឹតតិការណ៍េរបុរេធម ៌ ទ្ទ្លួបានលវកិាចំននួ
២,១៦៤.៩៨ដុ្លាល រ ការលក្េ់ោភ រចេ់ៗ បានចំននួ៣.៦៦ដុ្លាល រ និង្ចំណូលមផ្សង្ៗចំននួ
១,១០៦.១៥ដុ្លាល រ។ 

 

 

IV. បញ្ហា របឈម 

ដ្បតិថាប្កុ្មការ្រថ្នអង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ បានពុោះ រ និង្ប្រឹង្ដប្រង្អនុវតត
េក្មមភាពគមប្ោង្ទាងំ្១២ទ្ទ្លួបានលទ្ធផ្លជាដផ្លផ្អា យា៉េ ង្ណ្ណ ក្ប៏្កុ្មការ្របានេរួប្រទ្ោះក្ាត
ប្រឈមមយួចំនួនផ្ង្ដដ្រ ក្ាុង្មនាោះ៖ 

១. មដ្ឋយសារការរកី្រាលដ្ឋលថ្នេំងឺ្កូ្វដី្១៩ រណ្ណត លឱ្យេក្មមភាពគមប្ោង្មយួចំននួប្តូវ
បានអាក្ខ់្ន ឬប្តូវបានពនាមពលអនុវតត។ 

២. ប្កុ្មការ្រថ្នអង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គចួ ោនប្តឹមដត៣នាក្ ់រ៉េុដនតទំ្ហំការ្រ និង្
ការទ្ទ្លួខុេប្តូវោនចំនួនមប្ចើន មហតុមនោះរណ្ណត លឱ្យការអនុវតតេក្មមភាពមយួចំននួោនការយឺត
យា៉េ វ។ 

៣. ការមរៀរចំគមប្ោង្េំមណើ េំុលវកិាមៅខ្ង្មប្ៅ មៅមនិទានប់ានរញ្ចររ់ចួរាល់។ 
៤. មដ្ឋយសារទំ្ហំលវកិាោនក្ប្មតិ រ៉េុដនតការមេាើេំុេំនយួឧរតថមភពីេន្យរង្មប្គាោះមប្ចើន ជា

មហតុរណ្ណត លឱ្យអង្គការមូលនិធិ មម៉េង្លី មេ. គួច មនិអាចម្លើយតរបានប្គរក់្រណី។ 

 

 


