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ប��ីអក��រ�ត់

ART          Anti-Retroviral Therapy                             ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍

CSES      Cambodia Socio-Economic Survey                  អេង�តេសដ�កិច� សង�មកិច�កម�ុជា

DTP3         Diphtheria-Tetanus-Pertussis (Third Dose)        វ៉កសំ់ង ៣ដូស (ដូសទី៣)

DQA          Data Quality Assurance                             ករធានាគុណភាពទិន�នយ័

GDB          General Department of Budget                អគ�នាយកដ� នថវកិ ៃន្រកសួងេសដ�កចិ�  និងហរិ�� វត�ុ

GS-NSPC  General Secretariat for the National                 អគ�េលខធិករដ� ន្រក�ម្របឹក្សោជាតិគាពំរសង�ម
      Social Protection Council                             

HH      Household                                                           ្រគ�សរ

MEF          Ministry of Economy and Finance                ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ

MoH          Ministry of Health                                         ្រកសួងសុខភបិាល

MoEYS      Ministry of Education, Youth and Sport             ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និង កីឡា 

MoP           Ministry of Planning                                          ្រកសួងែផនករ

MoSVY      Ministry of Social Affairs, Veterans                  ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ 
      and Youth Rehabilitation                              

M&E          Monitoring and Evaluation                            ករតមដន និងវយតៃម�

NIPH          National Institute of Public Health                វទិ្យោស� នជាតិសុខភាពសធារណៈ

NCDM       National Committee for Disaster Management         គណៈកមា� ធិករជាតិ្រគប្់រគងេ្រគាះមហន�រយ

NSSF        National Social Security Fund                េបឡាជាតិសន�ិសុខសង�ម

NSPPF      National Social Protection Policy Framework    ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយជាតិគាពំរសង�ម

ODID         On Demand ID poor                                             ករកំណតអ់ត�ស�� ណកម�្រគ�សរ្រកី្រកតមករេស�ើសំុ

OOP         Out-Of-Pocket                                         ចំណាយ្របាកេ់ហេប៉

PLHIV        People Living with HIV/AIDS                             ្របជាជនែដលមានផ�ុកវរីសុេអដស៍
RGC          Royal Government of Cambodia                       រជរដ� ភបិាលកម�ុជា

TB            Tuberculosis                                           ជំងឺរេបង

UHC          Universal Health Coverage                                ្របពន័�ែថទសុំខភាពសកល

WHO        World Health Organization               អង�ករសុខភាពពិភពេលក
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ខ�ឹម�រសេង�ប�បតិបត�ិ
“យន�ករតមដន    និងវយតៃម�្របពន័�គាពំរសង�ម ”        ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង ក�ុង េគាល បំណងេលើកកម�ស់    និងបេង�ើន្របសិទ�ភាព
ៃនករអនុវត�្រកបខណ� េគាលនេយាបាយជាតិគាពំរសង�ម ែដលរមួចំែណកក�ុងករកតប់ន�យភាព្រកី្រក ភាពងយរងេ្រគាះ
និងវសិមភាពសង�ម។ េសៀវេភែណនាសំ�ីពី  “យន�ករតមដន និងវយតៃម�្របពន័�គាពំរសង�ម” េនះ ពិពណ៌នាអំពី
យន�ករតមដន និងវយតៃម� និងេលើកកម�ស់ករយល់ដឹងអំពីសូចនាករគាពំរសង�ម និយមនយ័ តួនាទី និងករទទួល
ខុស្រត�វ   របស់អង�ភាពរយករណ៍ េដើម្បឱី្យយន�ករេនះ ្រត�វបានអនុវត�្រសបតមេគាលករណ៍      និងករកំណតន់ានា
និងទទួលបានករសេ្រមចេដយ្រក�ម្របឹក្សោជាតិគាពំរសង�ម។  េសៀវេភេនះនឹងជួយស្រម�លដល់ករងរតមដន និងវយតៃម� 
ែដលឆ�ុះប�� ំងពី្របសិទ�ភាព តមា� ភាព និងស័ក�ិសិទ�ិភាពៃនករវនិិេយាគក�ុង្របពន័�គាពំរសង�ម របស់រជរដ� ភបិាល។ 

េសៀវេភែណនាេំនះ ែចកេចញជា ៤ ជំពូក គឺ ៖ 

ជំពូកទី១ េសចក�ីេផ�ើម ពិពណ៌នាអំពីសវតរៃនយន�ករតមដន និងវយតៃម�្របពន័�គាពំរសង�ម និងបង� ញអំពីតរង
្រកបខណ� តក�ភាពៃនយន�ករតមដន      នងិវយតៃម�្របពន័�គាពំរសង�ម       និងក្រមតិសូចនាករ្រពមទងំពពិណ៌នាអំពដីេំណើ រករ
េ្រជើសេរ ើស សូចនាករជាេដើម។  

ជំពូកទី២ យន��រ�ម�ន និង�យតៃម��បព័ន��ំ�រសង�ម សេង�បអំពីចេង� មសូចនាករតមក្រមតិនីមយួៗ រមួមាន
សូចនាករបច�យ័ សូចនាករេគាលករណ៍ សូចនាករលទ�ផលចុងេ្រកយ សូចនាករលទ�ផលក�ុងឆា�  ំ សូចនាករធាតុចូល
កដូ៍ចជាករចតថ់ា� កសូ់ចនាករេទតមក្រមតិ្រក�ម   និងេទតមអង�ភាពរយករណ៍     ្រពមទងំេគាលបំណងក�ុងករេ្រជើសេរ ើស
សូចនាករនីមយួៗ។

ជំពូកទី៣  �រប���លទិន�ន័យ  បង� ញអំពីរេបៀប និងទ្រមងៃ់នករប��ូ លទិន�នយ័ករធានាគុណភាពទិន�នយ័  និងកល

កំណតៃ់នករប��ូ លទិន�នយ័។

ជំពូកទី៤ តួ�ទី  និងសូច�ករ �មអង��ព�យ�រណ៍ ផ�ល់ពត័ម៌ានអំពីតួនាទី  និងសូចនាករ តមអង�ភាពរយករណ៍
កដូ៏ចជាពិពណ៌នាលម�តិបែន�មអំពីសូចនាករនីមយួៗ  ែដលរមួមាន និយមនយ័ ករែបងែចក េគាលបំណង និងវដ�រយករណ៍
ជាេដើម។ សូចនាករទងំេនះ ធានាបាននូវសង�តិភាពក�ុងកររយករណ៍      កដូ៏ចជាភាពសីុសង� កគ់ា� រវងកម�វធិី ឬរបបនីមយួៗ 
ក�ុង្រកបខណ� េគាលនេយាបាយជាតិគាពំរសង�ម។  
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ជំពូកទី១ 
េសចក�ីេផ�ើម
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១.១ � វ� រ
្រកបខណ� េគាលនេយាបាយជាតិគាពំរសង�ម ២០១៦-២០២៥ គឺជាឯកសរេគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលក�ុង
ករអនុវត�កម�វធិីគាពំរសង�ម ក�ុងេគាលេដកតប់ន�យ និងទបស់� តភ់ាព្រកី្រក ភាពងយរងេ្រគាះ និងវសិមភាព ្រពមទងំ
រមួចំែណកដល់ករអភវិឌ្ឍ និងករគាពំរធនធានមនុស្សឱ្យកនែ់តទូលំទូលយ និងជំរញុកំេណើ នេសដ�កិច� តមរយៈ 
សសរស�ម�សំខនច់ំនួន ២ គឺ ៖ ្របពន័�ជំនួយសង�ម និង្របពន័�សន�ិសុខសង�ម។ 

្របពន័�ជំនួយសង�មេផា� តេលើធាតុផ្សេំផ្សងៗគា�  ែដលរមួមាន៖ ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន� ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស 
ករបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ និងសុខុមាលភាព ស្រមាប្់របជាជនងយរងេ្រគាះ។ េដយែឡក ្របពន័�សន�ិសុខសង�មេផា� ត
ជាពិេសសេលើែផ�ក្របាកេ់សធន  ករែថទសុំខភាព ហនិភយ័ករងរ និកម�ភាព និងពិករភាព។

្រកបខណ� េគាលនេយាបាយជាតិគាពំរសង�មេនះ បានទទួលករអនុមត័ក�ុងសមយ័្របជំុេពញអង�ៃនគណៈរដ�ម�ន�ី កលពី
ៃថ�ទី២៤ ែខមនីា   ឆា� ២ំ០១៧។  េដើម្បអីនុវត�្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេនះ  ្រក�ម្របឹក្សោជាតិគាពំរសង�ម្រត�វបាន បេង�ើតេឡើង
េដយមានគណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិ និងអគ�េលខធិករដ� នជាេសនាធិករ    ទទួលខុស្រត�វេលើករតមដន និងវយតៃម�
េលើករអនុវត� កដូ៏ចជាវឌ្ឍនភាពៃន្របពន័�គាពំរសង�មជារមួ។

១.២ � រ� ម� ន និង� យត�� �
ករតមដន និងវយតៃម� គឺជាដំេណើ រករៃនករ្របមូលទិន�នយ័ និងពត័ម៌ានសូចនាករពកព់ន័�នឹងករអនុវត�កម�វធិ ីឬរបប
នីមយួៗ ែដល្រត�វប��ូ លេទក�ុង្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ ស្រមាបក់រវភិាគលទ�ផល និងបេង�ើតេគាលនេយាបាយ។ ករតមដន
ជាដំេណើ រករៃនករពិនិត្យេលើធាតុចូល និងលទ�ផលក�ុងឆា�  ំែដល្រត�វករ្របមូល នងិេ្របើ្របាស់ពត័ម៌ាននិងទិន�នយ័េទតម
ចេង� មសូចនាករ ជា្របច ំតមវដ�រយករណ៍ែដលបានកំណត ់ពកព់ន័�នឹងកម�វធិី ឬរបបនីមយួៗ។

ករវយតៃម�គឺជាករវភិាគេលើលទ�ផលពីករតមដន េដើម្ប ី សន�ិដ� នអំពី្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពេលើករអនុវត�កម�វធិី 
ឬរបបនីមយួៗ េដយឈរេលើករវភិាគជាកល់ក។់ ស្រមាបក់ម�វធិី  ឬរបបែដលមានេពលេវលជាកល់ក ់  ករវយតៃម�ជាទូេទ
អច្រត�វបានេធ�ើេឡើងេនពកក់ណា� ល ឬេនេពលប��បៃ់នករអនុវត�កម�វធិី ឬរបបនីមយួៗ។

��ងទី១ ៖ �ពខុស���រ�ង�រ�ម�ន និង�យតៃម�

�រ�ម�ន �រ�យតៃម�

ដំេណើរ�រ

ករសេង�ត និង្រត�តពិនិត្យ ករវនិិច�យ័

ករប��ូ លទិន�នយ័ ករវភិាគ

ករសេ្រមចចិត�្របចៃំថ� ករសេ្រមចចិត�សំខន់ៗ

ផ�ល់ពត័ម៌ានស្រមាបក់រវយតៃម� ផ�ល់ពត័ម៌ានស្រមាបក់រេធ�ើែផនករយុទ�ស�ស�

េពល�

ក�ុងេពលកំពុងអនុវត� មុន ឬេ្រកយករអនុវត�

បន�អនុវត�ជា្របចំ តមកលកំណត់

��ចក� ី�� ើម
ជំពូកទី១
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ករតមដន និងវយតៃម�យ៉ាងេទៀងទតេ់ន្រគបដំ់ណាកក់លៃនករអនុវត�កម�វធិី ឬរបបនីមយួៗ នឹងជួយព្រងឹង ស្រម�ល 
ដល់ករេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនករឱ្យបានកនែ់តល�្របេសើរ ចំេគាលេដ ្រពមទងំធានាឱ្យបាននូវ្របសិទ�ភាព គណេនយ្យភាព
តមា� ភាពៃនករ្រគប្់រគង និងករ្របតិបត�ិ។

ករតមដន និងវយតៃម�មានដូចខងេ្រកម៖
 • ផ�ល់នូវ្របតិមតិជា្របចេំទេលើករអនុវត�កម�វធិី ឬរបបនីមយួៗ
 • កំណតប់�� ែដលេកើតមាន និងផ�ល់អនុសសនេ៍លើដំេណាះ្រសយ
 • តមដនដំេណើ រករៃនករអនុវត� និងលទ�ផលៃនកម�វធិី ឬរបបនីមយួៗ
 • វយតៃម�េទេលើករសេ្រមចបាន េធៀបនឹងេគាលេដៃនកម�វធិី ឬរបបនីមយួៗ 
 • វស់ែវងផលបះ៉ពល់ៃនកម�វធិី ឬរបបេដយែផ�លេលើពត័ម៌ានពីសូចនាករេផ្សងៗ
 • ប��ូ លទស្សនៈរបស់ភាគីពកព់ន័�នឹងេលើកកម�ស់ករចូលរមួ ភាពជាមា� ស់ និងគណេនយ្យភាព។

សមាសធាតុសំខនទ់ងំ្របាមំយួ ៃន្របពន័�តមដន និងវយតៃម�៖
 • របាយករណ៍ច្បោស់លស់ពកព់ន័�ករវស់ែវងេគាលេដៃនកម�វធិី ឬរបបនីមយួៗ
 • រចនាសម�ន័�ៃនសូចនាករែដលបានេរៀបចំេឡើងរមួមាន ៖ ធាតុចូល លទ�ផលក�ុងឆា�  ំលទ�ផលចុងេ្រកយ េគាលករណ៍       

             និងបច�យ័
 • យន�ករៃនករ្របមូលទិន�នយ័ែដលជួយក�ុងករពិនិត្យវឌ្ឍនភាព រមួទងំជាមូលដ� ន និងមេធ្យោបាយ េដើម្បេី្រប�បេធៀប

             វឌ្ឍនភាព និងសមទិ�ផលេទនឹងេគាលេដែដលបានេ្រគាងទុក
 • ជាមូលដ� ន្រគឹះៃនករ្របមូលទិន�នយ័េដយមាន្រកបខណ� ៃនករវយតៃម� 
 • យន�ករច្បោស់លស់ស្រមាបក់ររយករណ៍ និងករេ្របើ្របាស់នូវលទ�ផលែដលបានពីករពិនិត្យ តមដន និងវយ

  តៃម�ក�ុងករេធ�ើករសេ្រមចចិត�
 • ករេរៀបចំកម�វធិី ឬរបប្របកបេដយចីរភាពពឹងែផ�កេលើទិន�នយ័ ករ្រគប្់រគង ករវភិាគ និងកររយករណ៍ជាកល់ក។់

១.៣ យន��រ�ម�ន និង�យតៃម��បព័ន��ំ�រសង�ម
 យន�ករតមដន និងវយតៃម�្របពន័�គាពំរសង�ម គឺជាឧបករណ៍វស់ែវងនូវវឌ្ឍនភាព  េឆា� ះេទរកករសេ្រមចេគាលេដជាតិ
ចម្បង គឺករកតប់ន�យ និងទបស់� តភ់ាព្រកី្រក ភាពងយរងេ្រគាះ និងវសិមភាព កដូ៏ចជារមួចំែណកដល់ករអភវិឌ្ឍ និង
គាពំរធនធានមនុស្សកនែ់តទូលំទូលយ និងជំរញុកំេណើ នេសដ�កិច�្របកបេដយសមធម ៌និងបរយិាបន័�។

យន�ករេនះ បានកំណត ់ និង្របមូលផ�ុ ំសូចនាករធាតុចូល លទ�ផលក�ុងឆា�  ំ លទ�ផលចុងេ្រកយ េគាលករណ៍ និងបច�យ័ 
ក�ុង្របពន័�គាពំរសង�ម រមួប��ូ លទស្សនវស័ិយនានា   ែដលរមួមាន វមិា្រតេគាលនេយាបាយគាពំរសង�ម (េគាលករណ៍េសដ�កិច�-
សង�ម និងករែបងែចកេឡើងវញិនូវផល្របេយាជនពី៍ករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�) េគាលករណ៍របស់េគាលនេយាបាយគាពំរសង�ម
(អភបិាលកិច�ល� ្របសិទ�ភាព និងស័ក�ិសិទ�ិភាពចំណាយ  ករទទួលខុស្រត�វ និងចីរភាពហិរ�� វត�ុ ) និងេគាលបំណងៃន
េគាលនេយាបាយគាពំរសង�ម (ព្រងីកករ្រគបដណ� ប ់និងបេង�ើន្របសិទ�ភាព សមធម ៌និងតមា� ភាព)។

យន�ករេនះ   ត្រម�វឱ្យ្រកសួង-ស� បន័ពកព់ន័�កំណតេ់គាលេដ ស្រមាបសូ់ចនាករនមីយួៗ    ្រសបតមែផនករយុទ�ស�ស�របស់
្រកសួង-ស� បន័ េដើម្បធីានានូវ្របសិទ�ភាព ភាពអចវស់ែវងបានក�ុងករអនុវត� និងជាមូលដ� នស្រមាបគ់ណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិ 
និង្រក�ម្របឹក្សោជាតិគាពំរសង�ម េធ�ើករវយតៃម�េលើវឌ្ឍនភាពករងរទកទ់ងនឹងេគាលេដែដលបានកំណតក់�ុង្រកបខណ�
េគាលនេយាបាយជាតិគាពំរសង�ម។
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រូប� ពទី១ ៖ ទស��នវ�ស័យ��� រអភិវឌ��យន� � រ� ម� ន និង� យត�� ��� ព័ន� � ំ� រសង� ម

 
េ�លនេ��យសង�ម

 • សង�ម
 • េសដ�កិច�
 • ករែបងែចកេឡើងវញិ 

ៃនផល្របេយាជនពី៍ករ 
អភវិឌ្ឍេសដ�កិច� (Wealth 

redistribution)

េ�លេ��កបខណ�
េ�លនេ��យ�តិ
�ំ�រសង�ម 

 •  បន្សុ ីនិង្របមូលផ�ុ ំ
            សមាសធាតុគាពំរសង�ម
 •  ព្រងីកវសិលភាព្រគបដណ� ប់
 •  ព្រងឹង្របសិទ�ភាព សមធម៌

      និងតមា� ភាព

េ�ល�រណ៍ 
េ�លនេ��យ 
�ំ�រសង�ម

 • អភបិាលកិច�ល�
 • ្របសិទ�ភាព     

និងស័ក�ិសិទ�ិភាពចំណាយ
 • ករទទួលខុស្រត�វ
 • ចីរភាពហិរ�� វត�ុ

យន�ករតមដន និងវយតៃម�្របពន័�គាពំរសង�មេ្របើ្របាស់វធិីស�ស�បរមិាណវស័ិយ និងគុណវស័ិយ េដើម្បចីង្រកងទិន�នយ័
ដូចជា ស�ិតិេសវ តវកលិក ថវកិ ចំណាយ កដូ៏ចជាទិន�នយ័ៃនករទូទតរ់ដ�បាល។ ទិន�នយ័ទងំអស់នឹង្រត�វបានេ្របើ្របាស់
ស្រមាបក់រវភិាគ និងគណ នាជាេ្រចើនដូចជា ផលេធៀបចំណាយរដ�បាល និងតវកលិក ៃថ�ចំណាយស្រមាបអ់ត�គាហកមា� ក់
ក�ុងកម�វធិ ីឬរបបនីមយួៗ។ល។  ក�ុងេនាះ ករេធ�ើសេង�ត្រគ�សរថា� កជ់ាត ិែដលរមួមាន អេង�តេសដ�កចិ� សង�មកិច�កម�ុជា  នងិអេង�ត
្របជាស�ស� និងសុខភាព កម�ុជា នឹងជំរញុឱ្យមានករវយតៃម�សូចនាករពកព់ន័�នឹងករកតប់ន�យភាព្រកី្រក ភាពងយរងេ្រគាះ 
និងវសិមភាព។ 
រូបភាពទី២ ៖ ដំ�ើរ� រយន� � រ� ម� ន និង� យត�� ��� ព័ន� � ំ� រសង� ម

 

    េ�ល�រណ៍៖

អភិ�លកិច�ល� 

 �បសិទ��ព 
និង ស័ក�ិ សិទ�ិ�ព 
ចំ�យ 

�រទទួល
ខុស�ត�វ  

ចីរ�ព
ហិរ��វត��

លទ�ផល
ចុង េ��យ

លទ�ផល 
ក��ង���ំ

�រ�ម�នធន�ន
ហិរ��វត���តុចូល

�រ�យតៃម�
អត��បេ�ជន៍ និង
េ�លេ�ែដលរ�ពឹងទុក
េធៀបនឹងលទ�ផល
សេ�មច�ន

�រ�ម�នលទ�ផល
���មៗៃន�រអនុវត�
កម�វ�ធី ឬរបប

�រវ�និេ�គ ែដល�ន េ��ង ទុក �រ វ�និេ�គ 
�ក់ែស�ង �រ កំណត់ �ទិ�ព និងគ���តវ�និេ�គ

�រ�គប ដណ�ប់ ែដល�ន ព�ងីក �បសិទ�ិ�ព និង 
គុណ�ព េស� �ន់ែត�បេសើរ េឡើង  �រទទួល �ន 

�រែថ�ំ សុខ�ព និង អត��បេ�ជន៍
�ន �បេសើរ េឡើង និងធន�ន �គ��រ �ន េកើនេឡើង

មូលធនមនុស�� �នបន�អភិវឌ�� ���ន�ពែផ�ក 
សុ�ភិ�ល �ន�បេសើរ េឡើង ផលិត�ព 

�ន េកើនេឡើង និង���ន�ព េសដ�កិច� �គ��រ
�ន �បេសើរេឡើង

�
រ�

ម
�

ន
�ប

�
ំ�ត

ី�
ស

បច�័យ

�រ�យតៃម��ម
�លកំណត់�ក់�ក់
េ�េលើផលប៉ះ�ល់
កម�វ�ធី ឬរបប

�ត់បន�យ និងទប់���ត់�ព�កី�ក 
�ព�យរងេ��ះ និងវ�សម�ព

សូច�ករលទ�ផលេ�លបំណងក�មិត
ៃនតក��ព

�ក
ប

ខ
ណ

�េ�
ល

ន
េ�

�
យ

�
ត

ិ យ
ុទ

��
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១.៤   �� បខណ� តក� � ព��យន� � រ� ម� ន និង� យ ត�� ��� ព័ន� � �ំ រសង� ម
្រកបខណ� តក�ភាពៃនយន�ករតមដន និងវយតៃម�្របពន័�គាពំរសង�ម គឺជាឧបករណ៍បង� ញពីសម�តិកម� និង្រទឹស�ីេដយ
កំណតសូ់ចនាករចបេ់ផ�ើមពីធាតុចូល រហូតដល់ករសេ្រមចលទ�ផលចុងេ្រកយ។  ្រកបខណ� តក�ភាពេនះ គឺជាមូលដ� ន
ស្រមាបក់រពិនិត្យ និងវយតៃម�េដយមានរចនាសម�ន័�ស្រមាបក់រវស់ែវង្រគបសូ់ចនាករ េដើម្បសីេ្រមចបានេគាលបំណង
អភវិឌ្ឍន។៍

របូភាពទី៣ បង� ញពីដណំាកក់លក�ុងករសេ្រមចេគាលបំណងរពឹំងទុកៃនសមាសធាតុក�ុងកម�វធិីជាតិគាពំរសង�ម របស់
រជរដ� ភបិាល។ របូភាពេនះ បង� ញពីលំហូរៃនករអនុវត�ស្រមាប្់រគបស់មាសធាតុៃនកម�វធិីជាតិគាពំរសង�ម េដយមាន
ករវយតៃម�េលើវឌ្ឍនភាព ក�ុងករសេ្រមចបាននូវលទ�ផលចុងេ្រកយ  កដូ៏ចជាករេ្រប�បេធៀបករអនុវត�តមកម�វធិី ឬរបប
នីមយួៗ និងករវនិិេយាគក�ុង្របពន័�គាពំរសង�ម។

រូប� ពទី៣ ៖  �� បខណ� តក� � ព��យន� � រ� ម� ន និង� យត�� ��� ព័ន� � �ំ រសង� ម (LOGICAL FRAMEWORK)

 

េ�ល�រណ៍៖

អភិ�លកិច�ល� 

 �បសិទ��ព

និង ស័ក�ិ សិទ�ិ�ព 

ចំ�យ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

ចីរ�ពហិរ��វត��

បច�័យ

លទ�ផល
ចុង េ��យ

លទ�ផល 
ក��ង���ំ

�រវ�និេ�គ 
ែដល�ន េ��ង ទុក

�តុចូល

���ន�ពែផ�ក 
សុ�ភិ�ល 
�ន�បេសើរ េឡើង

�រ�គប ដណ�ប់
�ន ព�ងីក

�រ វ�និេ�គ 
�ក់ែស�ង

�រ កំណត់ 
�ទិ�ព

គ���តវ�និេ�គ

�បសិទ��ព និង 
គុណ�ព េស� 
�ន�បេសើរ េឡើង

�រទទួល �ន 
�រែថ�ំ សុខ�ព 
និង អត��បេ�ជន៍
�ន �បេសើរ េឡើង

ធន�ន �គ��រ 
�ន េកើនេឡើង

មូលធនមនុស�� 
�នបន�អភិវឌ��

ផលិត�ព 
�ន េកើនេឡើង

���ន�ព 
េសដ�កិច� �គ��រ
�ន �បេសើរេឡើង

�ត់បន�យ និងទប់���ត់�ព�កី�ក �ព�យរងេ��ះ និងវ�សម�ព

កំេណើនេសដ�កិច�ធន�នមនុស���ត�វ �ន អភិវឌ��  និង�រ�រ
េ�លបំណង 

អភិវឌ��
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១.៥   �កបខណ�តក��ពៃនយន��រ�ម�ន និង�យតៃម��បព័ន��ំ�រសង�ម
១.៥.១ បច�័យ

បច�យ័ៃន្រកបខណ� តក�ភាពេនះ គឺជាលទ�ផលចុងេ្រកយបំផុតៃនកម�វធិី ែដលជាមូលដ� នក�ុងករវយតៃម�េលើ្របសិទ�ភាព  
ៃនករអនុវត�កម�វធិី ឬេគាលនេយាបាយ ែដលបានផ�ួចេផ�ើមេឡើងក�ុងបរកិរណ៍ ៃនករកតប់ន�យភាព្រកី្រក ភាពងយរងេ្រគាះ 
និងវសិមភាព។ 

១.៥.២ េ�ល�រណ៍

េគាលករណ៍ៃន្រកបខណ� តក�ភាពេនះ គឺជាករវស់ែវងេលើករអនុវត�ចំណាយ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ស័ក�ិសិទ�ិភាព 
អភបិាលកិច�ល� ករទទួលខុស្រត�វ និងចីរភាពហិរ�� វត�ុ។

១.៥.៣ លទ�ផលចុងេ��យ

លទ�ផលចុងេ្រកយ ឆ�ុះប�� ំងនូវលទ�ផលសេ្រមចបានពីមយួឆា� េំទមយួឆា�  ំ េ្រកយពីករអនុវត�បានេពញេលញនូវកម�វធិ ី
ឬរបប ក�ុង  រយៈេពលកំណតណ់ាមយួ។  ្របសិទ�ភាព ៃនករអនុវត�កម�វធិី បានេទដល់្របជាជនេគាលេដ តមរយៈករេធ�ើឱ្យ
្របេសើរេឡើងនូវស� នភាពសុខភបិាល ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស ផលិតភាព និងស� នភាពេសដ�កិច�្រគ�សរ។

១.៥.៤ លទ�ផលក��ង���ំ

លទ�ផលក�ុងឆា�  ំ សំេដេលើលទ�ផលែដលអចវស់ែវងបានក�ុងឆា�  ំេ្រកយពីករអនុវត�កម�វធិី   ឬរបប។  លទ�ផលភា� មៗៃន
ករអនុវត�កម�វធិីពកព់ន័�នឹងករផ�ល់េសវេដយផា� ល់ៃនសមាសធាតុកម�វធិី  និងកម�វធិី    ឬរបបដូចជា ចំនួន្របជាជនចុះេឈ� ះ 
និងមានលក�ខណ� ្រគប្់រគានទ់ទួលបានតវកលិក រយៈេពលទូទតត់វកលិក ចំនួន្របជាជនទទួលបានតវកលិក និង
ចំនួនថវកិតវកលិកបានេផ�រ។

១.៥.៥ �តុចូល

ធាតុចូល សំេដេលើធនធានហិរ�� វត�ុែដលវនិិេយាគេដើម្បទីទួលបានលទ�ផល ក�ុងេនាះរមួមានចំនួនធនធានែដលបានេ្រគាងទុក 
និងចំនួនែដលបានចំណាយ ដូចជាចំណាយរដ�បាល ចំណាយ្របតិបត�ិករ និងថវកិតវកលិកែដលបានេផ�រេដយផា� ល់។ 
ធាតុចូល្រត�វរយករណ៍តមក្រមតិអ�កទទួលផល ភាគទន និេយាជិត និងវភិាគទនរបស់រជរដ� ភបិាល។

១.៦ � រ�� ើស��សសូច� ករ�� ព័ន� � ំ� រសង� ម
    សូចនាករ្របពន័�គាពំរសង�ម្រត�វបានេ្រជើសេរ ើសតមដំណាកក់លដូចខងេ្រកម៖

១ កំណតម៉់ា្រទីសែដលជាតរងកំណតស់មា� ល់សូចនាករ្រសបតមតរង្រកបខណ� តក�ភាព 
២ សិក្សោ និងពិនិត្យរល់ឯកសរយុទ�ស�ស�ជាតិ និងែផនករយុទ�ស�ស�របស់អង�ភាពរយករណ៍ េដើម្បេីរៀបចំ និង 
 ្របមូលផ�ុ ំសូចនាករពកព់ន័�នឹង្របពន័�គាពំរសង�ម
៣ សិក្សោ និងពិនិត្យអំពីសូចនាករែដលពកព់ន័�ក�ុង្របពន័�គាពំរសង�មរបស់ស� បន័អន�រជាតិ និងៃដគូអភវិឌ្ឍន៍
៤ សិក្សោ ្របជំុពិភាក្សោ និងពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួ្រកសួង-ស� បន័ពកព់ន័�។

េគាលបំណងៃនដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើសសូចនាករេនះគឺ៖
១ ធានាឱ្យបាននូវករេ្របើ្របាស់យន�ករតមដន និងវយតៃម�ែដលមានសូចនាករ្រគប្់រគាន ់មានសង�តិភាព និងអច 
      េ្រប�បេធៀបបានរល់កម�វធិី ឬរបបក�ុង្របពន័�គាពំរសង�ម
២ កតប់ន�យជាអតិបរមានូវរបបរយករណ៍  និងបន�ុករបស់អង�ភាពរយករណ៍។ 

សូចនាករនឹង្រត�វេធ�ើករសិក្សោ និងពិនិត្យេឡើងវញិជា្របច។ំ
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ជំពូកទី២
យន��រ�ម�ន 
និង�យតៃម��បព័ន�  
�ំ�រសង�ម
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យន�ករតមដន និងវយតៃម�្របពន័�គាពំរសង�មបាន្របមូលផ�ុ ំពត័ម៌ានសូចនាករេទតមកម�វធិី ឬរបបនីមយួៗ េដយ
ែបងែចកតមក្រមតិ (បច�យ័ េគាលករណ៍ លទ�ផលចុងេ្រកយ លទ�ផលក�ុងឆា�  ំនិងធាតុចូល) និង្រក�មសូចនាករ។ ទិន�នយ័
្រត�វប��ូ លចបពី់ឆា� ២ំ០១៥ េដើម្បេី្របើ្របាស់ជាទិន�នយ័ឆា� េំគាល ក�ុងករកំណតជ់ាមូលដ� នៃនករេ្រប�បេធៀប។
ក�ុង្រកបខណ� ៃនករស្រមបស្រម�លករអនុវត� យន�ករតមដន និងវយតៃម�្របពន័�គាពំរសង�ម អគ�េលខធិករដ� ន
្រក�ម្របឹក្សោជាតិគាពំរសង�ម មានតួនាទីដូចខងេ្រកម៖
• អភវិឌ្ឍ្របពន័�តមដន និងវយតៃម� ែដលរមួប��ូ លនូវយន�ករ សូចនាករ ករែណនាអំនុវត� និង្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ និង 
 ឯកសរពកព់ន័�
• ្រគប្់រគង្របតិបត�ិករៃន្របពន័�តមដន និងវយតៃម� និងេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពតមករចបំាច់
• ្របមូលទិន�នយ័ពីអង�ភាពរយករណ៍ ដូចមានក�ុង្របករ៦ ៃនេសចក�ីសេ្រមចស�ីពីករដកឱ់្យអនុវត�យន�ករតមដន   
 និងវយតៃម�្របពន័�គាពំរសង�ម
• ពិនិត្យ េរៀបចំ និងវភិាគទិន�នយ័េទតមសូចនាករនានា
• េរៀបចំរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�កម�វធិីគាពំរសង�មនានា ជូនគណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិ និង្រក�ម្របឹក្សោជាតិ
 គាពំរសង�ម។

� � ងទី២ ៖ ����� ីស ស�� �ប សូច� ករ� មក�� ិត

ក�មិត �កុម េលខកូដ សូច�ករ

បច�យ័

ភាព្រកី្រកបានកតប់ន�យ G-01 ចំនួន្របជាជនក�ុង្រគ�សរ្រកី្រក
G-02 អ្រតភាព្រកី្រក 
G-03 គមា� តភាព្រកី្រក
G-04 សន�ស្សនៃ៍នភាព្រក្ីរករបស់កុមារែផ�កេលើសមាសភាពច្រម�ះ 

ភាពងយរងេ្រគាះ 
បានកតប់ន�យ

G-05 ភាគរយៃន្របជាជនេ្រកមបនា� តភ់ាពងយរងេ្រគាះ  
G-06 ភាគរយៃនកំេណើ ន្រទព្យសកម�្រគ�សរ

G-07
ភាគរយ្របជាជនចំណាយ្របាកេ់ហេប៉េលើេសវសុខភាព
េលើសពី ១០%, ២៥%  និង ៤០% ៃន្របាកច់ំណូល្រគ�សរ

G-08 ក្រមតិសន�ស្សនៃ៍នករ្រគបដណ� បសុ់ខភាពជាសកល
G-09 ភាគរយៃន្រគ�សរមានបង�នអ់នាមយ័ផា� ល់ខ�ួន

វសិមភាព
បាន កតប់ន�យ

G-10 េមគុណ Gini/សន�ស្សនវ៍សិមភាពចំណាយ
G-11 ផលេធៀប Palma
G-12 ភាគរយសមភាពេយនឌរ័ក�ុងករចុះេឈ� ះ
G-13 ភាគរយសមភាពេយនឌរ័ទទួលបានតវកលិក
G-14 ភាគរយសមភាពចុះេឈ� ះតមតំបន់
G-15 ភាគរយសមភាពទទួលបានតវកលិកតមតំបន់

យន� � រ� ម� ន និង� យត�� � 
�� ព័ន� � ំ� រសង� ម

ជំពូកទី២
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េគាលករណ៍

អភបិាលកិច�ល� P-01 ចំណាយជាកែ់ស�ងេធៀបនឹងថវកិេ្រគាង

P-02 ចំនួនសវនកម�កម�វធិី
P-03 ចំនួនលទ�ផលសវនកម�កម�វធិីសំខន់ៗ

្របសិទ�ភាព 
និងស័ក�ិសិទ�ិភាព
ចំណាយ

P-04 ចំណាយែផ�ករដ�បាល និងចំណាយសរបុ

P-05 ចំណាយេលើអត�គាហកមា� ក់

P-06 ផលេធៀបលទ�ផលទទួលបានពីថវកិចំណាយ

P-07 ភាគរយករទូទតក់�ុងរយៈេពល ១៥ ៃថ�
ករទទួលខុស្រត�វ P-08 ភាគរយ្របជាជនយល់ពីលក�ខណ� ទទួលបានតវកលិក 

P-09
ពត័ម៌ានពីថវកិចំណាយ និង សមទិ�កម�
ែដលបានបង� ញជាសធារណៈ

P-10 ចំនួនករចុះ្រត�តពិនិត្យ

P-11 ក្រមតិេពញចិត�របស់អត�គាហក
ចីរភាពហិរ�� វត�ុ P-12 សមតុល្យថវកិ

P-13 ព្យោករណ៍ភាគទន្របមូលបាន

P-14 ករវយតៃម�ហនិភយ័

លទ�ផល
ចុង េ្រកយ

ស� នភាពសុខភបិាល
បាន ្របេសើរេឡើង

OC-01 ភាគរយ ៃន ករេពញចិត�េលើវធិីពន្យោរកំេណើ តទំេនើប

OC-02
ភាគរយ�ស�ីមានៃផ�េពះទទួលបានករពិនិត្យសុខភាព  
មុនស្រមាល ៤ េលើក េដយ បុគ�លិក សុខភបិាល

OC-03
ភាគរយអ្រត្រគបដណ� បៃ់នវ៉កសំ់ង ៣ដូស បង� រជំងឺ
ខនស់� ក ់ក�កមាន ់េតតណូស រលកសួត 
និងរលកេថ�ើម្របេភទ B

OC-04
ភាគរយកុមារេ្រកម ៥ ឆា�  ំមានជំងឺរលកសួតបានទទួល
ករព្យោបាលេដយថា� ផំ្សះ្រតឹម្រត�វេនតមមូលដ� ន
សុខភបិាលសធារណៈ

OC-05 ចំនួនអ�កេកើតជំងឺរេបងែដលបានរយករណ៍ និងព្យោបាល

OC-06 ចំនួនអ�កទទួលបានករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាងំ
េមេរគេអដស៍ 

OC-07 ភាគរយៃន្របជាជនមានជំងឺេលើសសំពធឈមទទួល
បានករព្យោបាល

OC-08 ភាគរយៃន្របជាជនមានជំងឺទឹកេនាមែផ�មទទួលបាន
ករព្យោបាល

មូលធនមនុស្ស
 បានបន�អភវិឌ្ឍ

OC-09 អ្រតពិតៃនករសិក្សោ

OC-10 អ្រតេបាះបងក់រសិក្សោ

OC-11 អ្រតប��បក់រសិក្សោេនបឋមសិក្សោ  និងមធ្យមសិក្សោ
ផលិតភាពបាន េកើនេឡើង OC-12 ចំនួនៃថ�ផលិតភាពទទួលបាន
ស� នភាពេសដ�កិច� 
្រគ�សរបាន្របេសើរ េឡើង

OC-13 មធ្យមភាគៃនកំេណើ នផលិតភាព / មធ្យមភាគ
ៃនចំនួនតវកលិកបានេផ�រ

OC-14 អ្រតផា� ស់ប�ូរៃថ�េស្ប�ង
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លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

ករ្រគបដណ� ប ់បានព្រងីក OP-01 ចំនួន្របជាជនចុះេឈ� ះថ�ី

OP-02 ចំនួន្របជាជនឈបទ់ទួលបានតវកលិក

OP-03 ចំនួនសលេរៀនេគាលេដ

OP-04 ចំនួនសលេរៀនទងំអស់

OP-05
ចំនួន្របជាជនមានលក�ខណ� ្រគប្់រគានក់�ុងករទទួល
តវកលិក

OP-06 ចំនួនសហ្រគាស

OP-07 ចំនួនសហ្រគាសឈបប់ងភ់ាគទន

OP-08 ចំនួនសហ្រគាសមានលក�ខណ� ្រគប្់រគានទ់ទួលបាន
ករ្រគបដណ� ប់

្របសិទ�ភាព និង 
គុណភាពេសវ 
បាន្របេសើរេឡើង

OP-09 ចំនួនៃថ�ក�ុងករទូទតត់វកលិក

OP-10 ក្រមតិេពញចិត�របស់អ�កជំងឺ

OP-11 ក្រមតិគុណភាពៃនករផ�ល់េសវសុខភបិាល

OP-12 ក្រមតិគុណភាពៃនករ្រគប្់រគងមូលដ� នសុខភបិាល

OP-13 ក្រមតិៃនករយល់េឃើញេលើគុណភាពេសវសុខភាព 
ករទទួលបានករ ែថទ ំ
សុខភាព និងអត�្របេយាជន ៍
បាន្របេសើរេឡើង

OP-14 ចំនួនករណីពិេ្រគាះសុខភាព

OP-15 ចំនួន្របជាជនទទួលបានតវកលិក

OP-16 ភាគរយៃន្របជាជនែដលអចទទួលបានេសវគាពំរសង�ម
ធនធាន្រគ�សរ 
បានេកើនេឡើង

OP-17 ចំនួនថវកិតវកលិកបានេផ�រ

ធាតុចូល

ករវនិិេយាគែដលបាន 
េ្រគាងទុក

IP-01 ថវកិបានេ្រគាងស្រមាបេ់សវគាពំរសង�ម

IP-02 ថវកិបានេ្រគាងស្រមាបេ់សវសុខភបិាល
ករវនិិេយាគជាកែ់ស�ង IP-03 ថវកិបានចំណាយស្រមាបេ់សវគាពំរសង�ម 

IP-04 ថវកិបានចំណាយស្រមាបេ់សវសុខភបិាល
ករកំណតអ់ទិភាព IP-05 ភាគរយចំណាយថវកិជាតិេលើេសវសំខន់ៗ   

(អបរ់ ំសុខភបិាល និងគាពំរសង�ម)

IP-06 ភាគរយចំណាយថវកិជាតិេលើកម�វធិីជំនួយសង�មេធៀប
នឹងផលិតផលក�ុង្រស�កសរបុ

គមា� តវនិិេយាគ IP-07 សន�ស្សនម៍ូលដ� នអប្បបរមាៃនកិច�គាពំរសង�ម

IP-08 គមា� តភាព្រកី្រកសរបុរបស់មនុស្សមា� ក់ៗ  
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២.១ សូច� ករក�� ិតបច� ័យ (IMPACT INDICATORS)
រូប� ពទី៤ ៖ �� ុមសូច� ករក�� ិតបច� ័យ

 
�� ុមសូច� ករក�� ិតបច� ័យ

� ព� យរង�� �ះ
� ន� ត់បន� យ

� ព�� ី��  
� ន� ត់បន� យ 

វ�សម� ព
� ន� ត់បន� យ

សូចនាករក្រមតិបច�យ័មានធាតុផ្ស ំ៣ ្រក�មធំៗគឺ ៖ (១) ភាព្រកី្រកបានកតប់ន�យ (២) ភាពងយរងេ្រគាះបានកតប់ន�យ 
និង (៣) វសិមភាពបានកតប់ន�យ។ ក្រមតិបច�យ័មានសូចនាករទងំអស់ចំនួន១៥។

� � ងទី៣ ៖ ����� ីសស�� �ប�� ុមសូច� ករក�� ិតបច� ័យ

សូច�ករ េ�លបំណង �បភពទិន�ន័យ
អង��ព

�យ�រណ៍
វដ�

�យ�រណ៍

�ព�កី�ក�ន�ត់បន�យ (Poverty Reduced)

ចំនួន្របជាជនក�ុង 
្រគ�សរ្រកី្រក

តមដននិនា� ករភាព្រកី្រក ្របពន័�ទិន�នយ័
អត�ស�� ណកម�

្រគ�សរ្រកី្រក

MoP ្របចឆំា� ំ

អ្រតភាព្រកី្រក តមដននិនា� ករភាព្រកី្រក អេង�តេសដ�កិច�
សង�មកិច�កម�ុជា

MoP ២ឆា� មំ�ង

គមា� តភាព្រកី្រក ែស�ងរកគមា� តភាព្រកី្រកគិតជាភាគរយ
ៃន្របាកច់ំណូលរបស់្របជាជន្រកី្រក
ែដលរស់េនេ្រកមបនា� តភ់ាព្រកី្រក

អេង�តេសដ�កិច�
សង�មកិច�កម�ុជា

MoP ២ឆា� មំ�ង

សន�ស្សនៃ៍នភាព្រកី្រករបស់
កុមារែផ�កេលើសមាសភាព
ច្រម�ះ

វស់លទ�ភាពរបស់កុមារក�ុងករ
ទទួលបានអហរ និងេសវទងំឡាយ
ែដលជាមូលដ� ន្រគឹះេដើម្បអីភវិឌ្ឍ

អេង�តេសដ�កិច�
សង�មកិច�កម�ុជា 
(សូចនាករថ�ី)

MoP េរៀងរល់ 
៥ឆា� ំ

�ព�យរងេ��ះ�ន�ត់បន�យ (Vulnerability Reduced)

ភាគរយៃន្របជាជនេ្រកម 
បនា� តភ់ាពងយរងេ្រគាះ  

គណនាភាគរយ្របជាជនងយ
រងេ្រគាះែផ�កហិរ�� វត�ុ

អេង�តេសដ�កិច�
សង�មកិច�កម�ុជា

MoP ២ឆា� មំ�ង

ភាគរយៃនកំេណើ ន
្រទព្យសកម�្រគ�សរ

គណនាកំេណើ ន្រទព្យសកម�ៃន្រគ�សរ 
ែដលជាកត� កំណតក់រកតប់ន�យ
ភាពងយរងេ្រគាះែផ�កហិរ�� វត�ុ

អេង�តេសដ�កិច�
សង�មកិច�កម�ុជា

MoP ២ឆា� មំ�ង
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ភាគរយ្របជាជន
ចំណាយ្របាកេ់ហេប៉េលើ
េសវសុខភាពេលើសពី
១០%, ២៥% និង៤០% 
ៃន្របាកច់ំណូល្រគ�សរ

គណនាភាគរយ្របជាជន្របឈមនឹង
ហនិភយ័ៃនភាព្រកី្រក េដយមាន
ចំណាយេលើសក្រមតិែដលកំណត់
េដយអង�ករសុខភាពពិភពេលក
េលើ េសវសុខភាព

អេង�តេសដ�កិច�
សង�មកិច�កម�ុជា

NIPH ២ឆា� មំ�ង

ក្រមតិសន�ស្សនៃ៍នករ្រគប
ដណ� បសុ់ខភាពជាសកល

សេង�បសូចនាករៃនករ្រគបដណ� ប ់
េសវែថទសុំខភាពចម្បងៗ

ស�ិតិករផ�ល់ 
េសវ

NIPH ្របចឆំា� ំ

ភាគរយៃន្រគ�សរមានបង�ន់
អនាមយ័ផា� ល់ខ�ួន

បង�នគ់ា� នអនាមយ័ជា្របភពចម�ង
ជំងឺែដលបណា� លឱ្យបាតប់ង ់
ផលិតភាពករងររបស់ ្របជាជន 
្របចៃំថ� ្រពមទងំចំណាយ េលើ  
ករព្យោបាល

អេង�តេសដ�កិច�
សង�មកិច�កម�ុជា

MoP ២ឆា� មំ�ង

វ�សម�ព�ន�ត់បន�យ (Inequality Reduced)

េមគុណ Gini/សន�ស្សន ៍
វសិមភាព ចំណាយ  

វស់គមា� តៃនករែបងែចកចំណាយ 
ជាកែ់ស�ងរបស់បុគ�ល ឬ្រគ�សរ  
ជាមយួ ករែបងែចង ែបបសមភាព

អេង�តេសដ�កិច�
សង�មកិច�កម�ុជា

MoP ២ឆា� មំ�ង

ផលេធៀប Palma ពិនិត្យវសិមភាព្របាកច់ំណូល អេង�តេសដ�កិច�
សង�មកិច�កម�ុជា

MoP ២ឆា� មំ�ង

ភាគរយសមភាពេយនឌរ័
ក�ុងករចុះេឈ� ះ

ពិនិត្យសមភាពេយនឌរ័ក�ុង
ករចុះេឈ� ះ ករគណនា GS-NSPC ្របច ំ

្រតីមាស

ភាគរយសមភាពេយនឌរ័ 
ទទួលបានតវកលិក

ពិនិត្យសមភាពេយនឌរ័
ទទួលតវកលិក ករគណនា GS-NSPC ្របច ំ

្រតីមាស

ភាគរយសមភាពចុះេឈ� ះ 
តមតំបន់

ពិនិត្យសមភាពចុះេឈ� ះ  តមតំបន់
ករគណនា GS-NSPC ្របច ំ

្រតីមាស

ភាគរយសមភាពទទួលបាន
តវកលិកតមតំបន់

ពិនិត្យសមភាពទទួល 
តវកលិកតមតំបន់

ករគណនា GS-NSPC ្របច ំ
្រតីមាស
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២.២ សូច� ករក�� ិត� ល� រណ៍ (PRINCIPLE INDICATORS)
រូប� ពទី៥ ៖ �� ុមសូច� ករក�� ិត� ល� រណ៍

 �� ុមសូច� ករក�� ិត� ល� រណ៍

�� សិទ� � ព
និងស័ក� ិសិទិ� � ព

ចំ� យ

អភិ� លកិច� ល� � រទទួលខុស�� �វ ចីរ� ពហិរ�� វត� �

សូចនាករក្រមតិេគាលករណ៍មានធាតុផ្ស ំ៤ ្រក�មធំៗគឺ ៖ (១) អភបិាលកិច�ល� (២) ្របសិទ�ភាព និងស័ក�ិសិទ�ិភាពចំណាយ
(៣) ករទទួលខុស្រត�វ និង (៤) ចីរភាពហិរ�� វត�ុ។ សូចនាករក្រមតិេគាលករណ៍មានសូចនាករទងំ អស់ ចំនួន១៤។

� � ងទី៤ ៖ ����� ីសស�� �ប�� ុមសូច� ករក�� ិត� ល� រណ៍

សូច�ករ េ�លបំណង �បភពទិន�ន័យ អង��ព 
�យ�ណ៍

វដ�
�យ �រណ៍

អភិ�លកិច�ល� (Good Governance)

ចំណាយជាកែ់ស�ង 
េធៀបនឹងថវកិេ្រគាង

កំណតែ់ផនករ ត្រម�វករ និង/ឬ
កំណតប់��  និងធនធាន
ែដលមាន

របាយករណ៍ 
ចំណាយ

MoSVY, 
MoEYS, 
NCDM, 
NSSF

្របច្ំរតីមាស
ឬ្របចឆំា� ំ

ចំនួនសវនកម� កម�វធិី កំណតប់��  និងវធិានករែកត្រម�វ 
និងធានាបាននូវរបាយករណ៍
្រតឹម្រត�វ និងគួរទុកចិត�បាន

ករេធ�ើសវនកម�
កម�វធិី

GS-NSPC ្របចឆំា� ំ

ចំនួនលទ�ផល
សវនកម�កម�វធិីសំខន់ៗ

រកដំេណាះ្រសយភា� មៗ និង 
កតប់ន�យផលវបិាកនានា
ែដលអចេកើតមាន

ករេធ�ើសវនកម�
កម�វធិី

GS-NSPC ្របចឆំា� ំ

 �បសិទ��ព និង ស័កិ�សិទ�ិ�ពចំ�យ  (Effective and Efficient Spending)

ចំណាយែផ�ករដ�បាល 

និង ចំណាយ សរបុ

តមដន និងវយតៃម�្របសិទ�ភាព
ៃនសមទិ�កម�ែផ�ករដ�បាល របាយករណ៍ 

ចំណាយ

MoSVY,
MoEYS, 
NCDM, 
NSSF

្របចឆំា� ំ

ចំណាយេលើ
អត�គាហកមា� ក់

វភិាគស័ក�ិសិទ�ិភាព េដយ
េ្រប�បេធៀបលទ�ផលពី្របពន័�
គាពំរសង�ម េទនឹងចំណាយ
សរបុេលើ្របពន័�គាពំរសង�ម

ករគណនា
MoEYS, 
NCDM, 
NSSF

្របចឆំា� ំ
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ផលេធៀបលទ�ផល ទទួល 
បាន ពីថវកិចំណាយ

េ្រប�បេធៀប លទ�ផល បានពីករ 
វនិិេយាគ  តម  សមាស ធាតុ កម�វធិី 
និង កម�វធិី ឬរបប នានា េដើម្ប ីកំណត ់
អទិភាព ក�ុង ករ វនិិេយាគ  នា េពល 
អនាគត

ករគណនា GS-NSPC ្របចឆំា� ំ

ភាគ  រយ  ករ  ទូទត ់ ក�ុង  
រយៈេពល ១៥ ៃថ�

េលើកកម�ស់គណេនយ្យភាព និង 
ករផ�ល់តវកលិក 

ស�ិតិ
ករ ផ�ល់េសវ

MoH, 
NSSF

្របច្ំរតីមាស

�រទទួលខុស�ត�វ (Accountability)

ភាគរយ្របជាជនយល់ពី
លក�ខណ� ទទួលបាន
តវកលិក

តមដនករយល់ដឹងជា
សធារណៈ ៃនសិទ�ិទទួល
បានតវកលិក

របាយករណ៍  
េបសកកម�

តមមូលដ� ន

GS-NSPC ្របចឆំា� ំ

ពត័ម៌ានពីថវកិ ចំណាយ 
និងសមទិ�កម�ែដលបាន
បង� ញ ជាសធារណៈ

ធានា តមា� ភាព ៃន ករ វនិិេយាគ 
និងលទ�ផល សេ្រមច បាន ពី កិច�គាពំរ 
សង�ម និងសុខភបិាល

ផា� ងំពត័ម៌ាន 
យន�ករ

តម ដន និង 
វយតៃម�

GS-NSPC ្របច្ំរតីមាស

ចំនួនករចុះ្រត�តពិនិត្យ  ធានា  គុណភាព េសវ តម រយៈ  
្របតិមតិេដយ ផា� ល់ពីអ�ក ផ�ល់ េសវ 
និងអត�គាហក

របាយករណ៍ 
េបសកកម�

តមមូលដ� ន
GS-NSPC ្របច ំ្រតីមាស

 ក្រមតិ េពញ ចិត� របស់ 
អត�គាហក

ែស�ង  យល់ ពី  គុណភាព ែដល  ទទួល  
បាន  ពី  េសវ គាពំរ សង�ម  ទងំ ឡាយ

របាយករណ៍  
េបសកកម�

តមមូលដ� ន

GS-NSPC ្របច ំ្រតីមាស

ចីរ�ពហិរ��វត�� (Financial Sustainability)

សមតុល្យថវកិ ពិនិត្យ លទ�ភាព ទូទត ់តវកលិក នា 
េពល បច�ុប្បន� និងអនាគត

របាយករណ៍ 
ហិរ�� វត�ុ

NSSF ្របច ំ្រតីមាស

ព្យោករណ៍ ភាគ ទន 
្របមូលបាន

ពិនិត្យ លទ�ភាព ទូទត ់តវកលិក នា 
េពល បច�ុប្បន� និង អនាគត

របាយករណ៍ 
ហិរ�� វត�ុ

NSSF ្របច ំឆា� ំ

ករវយតៃម�ហនិភយ័ កំណត ់អ្រត ភាគ ទន  និង េធ�ើ ែផន ករ 
វឌ្ឍនភាព ថវកិ

របាយករណ៍ 
វយ តៃម� 
ជាកែ់ស�ង

NSSF ៣ឆា� មំ�ង
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២.៣ សូច� ករក�� ិតលទ� ផលចុង�� �យ (OUTCOME INDICATORS)
រូប� ពទី៦ ៖ �� ុមសូច� ករក�� ិតលទ� ផលចុង�� �យ

 

�� ុមសូច� ករក�� ិតលទ� ផលចុង�� �យ

មូលធនមនុស��
� នបន� អភិវឌ��

ផលិត� ព
� ន�ើន�ើង

�� �ន� ព�� �ក 
សុ� ភិ� ល 

� ន�� �ើរ �ើង

�� �ន� ព��ដ� កិច�   
�� �� រ

� ន�� �ើរ�ើង

សូចនាករក្រមតិលទ�ផលចុងេ្រកយមានធាតុផ្ស ំ៤ ្រក�មធំៗគឺ ៖ (១) ស� នភាពែផ�កសុខភបិាលបាន្របេសើរេឡើង 
(២) មូលធនមនុស្សបានអភវិឌ្ឃ (៣) ផលិតភាពបានេកើនេឡើង និង (៤) ស� នភាពេសដ�កិច�្រគ�សរបាន្របេសើរេឡើង។
សូចនាករក្រមតិលទ�ផលចុងេ្រកយមានសូចនាករសរបុទងំអស់ចំនួន១៤។

��ងទី៥ ៖ ����ទីសសេង�ប�កុមសូច�ករក�មិតលទ�ផលចុងេ��យ

សូច�ករ េ�លបំណង �បភពទិន�ន័យ អង��ព 
�យ�រណ៍

វដ�
�យ �រណ៍

���ន�ព ែផ�ក សុ�ភិ�ល �ន�បេសើរ េឡើង (Health Status Improved)

ភាគរយ ៃន ករេពញចិត�េលើវធិីៃនករ
ពន្យោរកំេណើ តទំេនើប

តមដនពីសមាមា្រតផ�ល់េសវ
បង� រចម្បងៗេធៀបនឹងត្រម�វករ
ជាកែ់ស�ង  

ស�ិតិ
ករ ផ�ល់េសវ

NIPH ្របចឆំា� ំ

ភាគរយ�ស�ីមានៃផ�េពះទទួលបាន 
ករពិនិត្យសុខភាព  មុនស្រមាល ៤ 
េលើក េដយ បុគ�លិក សុខភបិាល

តមដនពីសមាមា្រតៃនករផ�ល់
េសវបង� រចម្បងៗេធៀបនឹងត្រម�វ
ករជាកែ់ស�ង  

ស�ិតិ
ករ ផ�ល់េសវ

NIPH ្របចឆំា� ំ

ភាគ រយ អ្រត ្រគប ដណ� ប ់ៃន វ៉កសំ់ង 
៣ដូស បង� រ ជំងឺខន ់ស� ក ់ក�កមាន ់
េតតណូស រលក សួត និង រលក 
េថ�ើម ្របេភទ B

តមដនពីសមាមា្រតៃនករផ�ល់
េសវបង� រចម្បងៗេធៀបនឹងត្រម�វ
ករជាកែ់ស�ង  

ស�ិតិ
ករ ផ�ល់េសវ

NIPH ្របចឆំា� ំ

ភាគរយកុមារេ្រកម ៥ឆា�  ំមាន ជំងឺ 
រលក សួត បាន ទទួល ករ ព្យោបាល 
េដយ ថា�  ំផ្សះ ្រតឹម ្រត�វ េន តម 
មូលដ� នសុខ ភបិាល  សធារណៈ

តមដនពីសមាមា្រតៃនករផ�ល់
េសវបង� រចម្បងៗេធៀបនឹងត្រម�វ
ករជាកែ់ស�ង  

ស�ិតិ
ករ ផ�ល់េសវ

NIPH ្របចឆំា� ំ

ចំនួនអ�កេកើតជំងឺរេបងែដលបាន 
រយករណ៍ និងព្យោបាល

តមដនពីសមាមា្រតៃនករផ�ល់
េសវបង� រចម្បងៗេធៀបនឹងត្រម�វ
ករជាកែ់ស�ង  

ស�ិតិ
ករ ផ�ល់េសវ

NIPH ្របចឆំា� ំ
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ចំនួន  អ�ក ទទួល បាន ករ ព្យោបាល 
េដយ ឱសថ ្របឆាងំ េមេរគ េអដស៍ 

តមដនពីសមាមា្រតៃនករផ�ល់
េសវបង� រចម្បងៗេធៀបនឹងត្រម�វ
ករជាកែ់ស�ង  

ស�ិតិ
ករ ផ�ល់េសវ

NIPH ្របចឆំា� ំ

ភាគរយ ៃន ្របជាជន មាន ជំងឺ េលើស 
សំពធ ឈម ទទួលបាន 
ករ ព្យោបាល

តមដនពីសមាមា្រតៃនករផ�ល់
េសវបង� រចម្បងៗេធៀបនឹងត្រម�វ
ករជាកែ់ស�ង  

ស�ិតិ
ករ ផ�ល់េសវ

NIPH ្របចឆំា� ំ

ភាគរយ ៃន ្របជាជន មាន ជំងឺ ទឹកេនាម 
ែផ�ម ទទួល បាន ករ ព្យោបាល

តមដនពីសមាមា្រតៃនករផ�ល់
េសវបង� រចម្បងៗេធៀបនឹងត្រម�វ
ករជាកែ់ស�ង  

ស�ិតិ
ករ ផ�ល់េសវ

NIPH ្របចឆំា� ំ

មូលធនមនុស���នបន�អភិវឌ�� (Human Capital Being Developed)

អ្រត ពិត ៃន ករ សិក្សោ វយតៃម�សមទិ�ផលកម�វធិី ផ�ល់ 
អហរ េន តម សលេរៀន 
េដយ េ្របើកសិផល ក�ុង សហគមន ៍
និងកម�វធិី អហរបូករណ៍ ស្រមាប ់
ថា� ក ់បឋម សិក្សោ និង មធ្យម សិក្សោ

របាយ  ករណ៍
្រកសួង អបរ់ ំ
យុវជន និង 

កីឡា

MoEYS ្របចឆំា� ំ

អ្រត េបាះបង ់ករសិក្សោ វយតៃម�សមទិ�ផលកម�វធិី ផ�ល់ 
អហរ េន តម សលេរៀន 
េដយ េ្របើកសិផល ក�ុង សហគមន ៍
និងកម�វធិី អហរបូករណ៍ ស្រមាប ់
ថា� ក ់បឋម សិក្សោ និង មធ្យម សិក្សោ

របាយ  ករណ៍
្រកសួង អបរ់ ំ
យុវជន និង 

កីឡា

MoEYS ្របចឆំា� ំ

អ្រត ប��ប ់ករ សិក្សោ េន បឋម សិក្សោ 
និងមធ្យមសិក្សោ

វយតៃម�សមទិ�ផលកម�វធិី ផ�ល់ 
អហរ េន តម សលេរៀន 
េដយេ្របើកសិផល ក�ុង សហគមន ៍
និង កម�វធិី អហរបូករណ៍ ស្រមាប ់
ថា� ក ់បឋមសិក្សោ និង មធ្យមសិក្សោ

របាយ  ករណ៍
្រកសួង អបរ់ ំ
យុវជន និង 

កីឡា

MoEYS ្របចឆំា� ំ

ផលិត�ព�នេកើនេឡើង (Productivity Increased)

ចំនួន ៃថ� ផលិតភាព ទទួល បាន ប៉ាន្់របមាណកំេណើ នផលិតភាព
ទទួលបានពីកម�វធិីគាពំរសង�ម
ទងំឡាយ 

ករគណនា GS-NSPC ្របចឆំា� ំ

���ន�ពេសដ�កិច��គ��រ�ន�បេសើរេឡើង (Household Economic Position Improved)

មធ្យមភាគៃនកំេណើ ន ផលិតភាព/ 
មធ្យមភាគៃន ចំនួន តវកលិក 
បានេផ�រ

ប៉ាន្់របមាណស� នភាព េសដ�កិច� 
្រគ�សរ ្របេសើរ េឡើង េដយសរ 
កម�វធិីគាពំរ សង�ម

ករគណនា GS-NSPC ្របចឆំា� ំ

អ្រត ផា� ស់ ប�ូរៃថ� េស្ប�ង ប៉ាន្់របមាណ្របសិទ�ភាពៃនករ
េធ�ើអន�រគមនេ៍ទេលើ ស�ិរភាព 
ៃថ�េស្ប�ង

Live Rice 
Index GS- NSPC ្របច ំ 

្រតីមាស
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២.៤ សូច� ករក�� ិតលទ� ផលក� �ង�� �ំ (OUTPUT INDICATORS)
រូប� ពទី៧ ៖ �� ុមសូច� ករក�� ិតលទ� ផលក� �ង�� �ំ
 

�� ុមសូច� ករក�� ិតលទ� ផលក� �ង�� �ំ

�� សិទ� � ព  និង 
គុណ� ព���  
� ន�� �ើ�ើង

� រទទួល� ន
� រ��� ំ សុខ� ព  
និង អត� �� � ជន៍ 
� ន�� �ើរ�ើង

� រ�� បដណ� ប់  
� នព�� ីក

ធន� ន�� �� រ
� ន�ើន�ើង

 

សូចនាករក្រមតិលទ�ផលក�ុងឆា� មំានធាតុផ្ស ំ៤ ្រក�មធំៗគឺ ៖ (១) ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក (២) ្របសិទ�ភាព និង 
គុណភាពេសវបាន្របេសើរេឡើង (៣)  ករទទួលបានករែថទសុំខភាព និងអត�្របេយាជនប៍ាន្របេសើរេឡើង និង (៤)
ធនធាន្រគ�សរបានេកើនេឡើង។ សូចនាករក្រមតិលទ�ផលក�ុងឆា� មំានសូចនាករសរបុទងំអស់ចំនួន១៧។

� � ងទី៦ ៖ ����� ីសស�� �ប�� ុមសូច� ករក�� ិតលទ� ផលក� �ង�� �ំ

សូច�ករ េ�លបំណង �បភពទិន�ន័យ អង��ព 
�យ�រណ៍

វដ�
�យ �រណ៍

�រ�គប ដណ�ប់ �ន ព�ងីក (Coverage Expanded)

ចំនួន  ្របជាជន 
ចុះ េឈ� ះ ថ�ី

តមដនវឌ្ឍនភាពៃនករព្រងីក
វសិលភាពៃនកម�វធិីនីមយួៗ និង
គណនាវសិលភាពែដលបាន្រគបដណ� ប់

ទិន�នយ័
ពី ករចុះេឈ� ះ

MoH, NSSF, 
MoSVY, 
MoEYS

្របច្ំរតីមាស 
ឬ្របចឆំា� ំ

ចំនួន ្របជាជន ឈប ់
ទទួល បាន តវកលិក

តម  ដន  អ្រត  េបាះបង ់ សិទ�ិ  ក�ុង  ករ 
ទទួល បាន  តវកលិក និង  គណនា  
វសិលភាព ែដល  បាន្រគបដណ� ប់

ទិន�នយ័ 
ពី ករ ចុះេឈ� ះ

NSSF, MoEYS, 
MoSVY

្របច្ំរតីមាស 
ឬ្របចឆំា� ំ

ចំនួន សល េរៀន 
េគាលេដ

តមដនដំេណើ រករៃនករព្រងីក
វសិលភាពកម�វធិី េដើម្បេី្របើស្រមាប់
គណនាអ្រតសលេគាលេដ
ែដលបាន្រគបដណ� ប់

ទិន�នយ័
ពី ករចុះេឈ� ះ

MoEYS ្របចឆំា� ំ

ចំនួន សល េរៀន 
ទងំអស់

គណនា វសិលភាព ែដល បាន
 ្រគប ដណ� ប់

តរងេមៃន ចំនួន
សល ទងំអស់

MoEYS ្របចឆំា� ំ

ចំនួន ្របជាជន មាន 
លក�ខណ�  ្រគប្់រគាន ់
ក�ុងករទទួល
តវកលិក

គណនា វសិលភាព ែដល បាន
 ្រគប ដណ� ប់ ករប៉ាន ់ ្របមាណ 

ចំនួន ្របជាជន

MoH, MoEYS, 
NSSF, MoSVY,

NCDM
្របចឆំា� ំ

ចំនួន សហ្រគាស តមដន វឌ្ឍនភាព ៃន ករ ព្រងីក កម�វធិី 
នីមយួៗ និង គណនា វសិលភាព ចនំនួ 
សហ្រគាសែដល បាន្រគបដណ� ប់

ទិន�នយ័ 
ពី ករ ចុះ ប�� ី

NSSF ្របច្ំរតីមាស
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ចំនួន សហ្រគាស 
ឈប ់បង ់ភាគទន

តមដន វឌ្ឍនភាព ៃន ករ ព្រងីក កម�វធិី 
នីមយួៗ និង គណនា វសិលភាព ចនំនួ 
សហ្រគាសែដល បាន្រគបដណ� ប់

ទិន�នយ័ពី 
ករចុះប�� ី

NSSF ្របច ំ្រតីមាស

ចំនួន សហ្រគាស មាន 
លក�ខណ�  ្រគប្់រគាន ់
ទទួល បាន ករ 
្រគប ដណ� ប់

គណនា វសិលភាព អ្រត ចំនួន 
សហ្រគាសែដល បាន ្រគបដណ� ប់ ករប៉ាន ់

្របមាណចំនួន 
្របជាជន

NSSF ្របចឆំា� ំ

�បសិទ��ព និងគុណ�ពេស��ន�បេសើរេឡើង (Service Effectiveness and Quality Improved)

ចំនួនៃថ�ក�ុង ករ ទូទត ់
តវកលិក

តម ដន រយៈេពល ៃន ករ ទូទត ់
តវកលិក េដើម្ប ីកត ់បន�យ ផល 
បះ៉ ពល់ អវជិ�មាន នានា

ស�ិតិករ ផ�ល់េសវ
MoH, MoEYS, 
NSSF, MoSVY,

NCDM
្របច ំ្រតីមាស

ក្រមតិ េពញ ចិត� របស់ 
អ�ក ជំងឺ

តម ដន ែផ�ក លទ�ផល ៃន គុណភាព 
េសវ សុខភបិាល េដយ ែផ�ក េលើ 
ករ យល់ េឃើញ របស់ អ�ក ជំងឺ េទ េលើ 
គុណភាព េសវ សុខភបិាល

គេ្រមាង េលើក 
កម�ស់ គុណភាព 

និង សមធម ៌ 
សុខភបិាល

MoH ្របច ំ្រតីមាស

ក្រមតិ គុណភាពៃនករ

ផ�ល់ េសវសុខភបិាល

តម ដន ែផ�ក ដំេណើ រករ ៃន គុណភាព 
េសវ សុខភបិាល ទកទ់ង នឹង 
សមត�ភាព វជិា� ជីវៈ និង ករ ្របា្រស័យ 
ទកទ់ង រវង អ�ក ជំងឺ និង បុគ�លិក 
មន�ីរេពទ្យ

គេ្រមាង េលើក 
កម�ស់ គុណភាព 

និងសមធម ៌
សុខភបិាល

MoH ្របច ំ្រតីមាស

ក្រមតិ គុណភាព ៃន 
ករ ្រគប្់រគង មូលដ� ន 
សុខភបិាល

តមដន ែផ�ក រចនាសម�ន័� ៃន គុណភាព 
េសវ សុខភបិាល រមួ មាន ក្រគប្់រគង 
ហិរ�� វត�ុ   បុគ�លិក េហដ� រចនា សម�ន័� 
ករ ទំនាក ់ទំនង រវង បុគ�ល និង 
ឧបករណ៍ េវជ�ស�ស�

គេ្រមាង េលើក 
កម�ស់ គុណភាព 

និង សមធម ៌
សុខភបិាល

MoH ្របច ំ្រតីមាស

ក្រមតិ ៃនករ
យល់េឃើញេលើគុណ-
ភាពេសវសុខភាព

តមដន ក្រមតិ គុណភាព េដយ 
េផា� ត េលើ ករ ែក លម� គុណភាព  
េសវសុខភបិាល

អេង�តេសដ�កិច� 
សង�មកិច�កម�ុជា 
(សូចនាករថ�ី)

MoP ២ឆា� មំ�ង

�រទទួល�ន�រែថ�សុំខ�ព និងអត��បេ�ជន៍�ន�បេសើរេឡើង (Access to Health Care and Benefits Improved)

ចំនួន ករណី  ពិេ្រគាះ  
សុខភាព

គណនា អ្រត ្របជាជន បាន េ្របើ្របាស់ 
េសវ

កំណត្់រត 
វកិ�យប្រត

MoH, NSSF ្របច ំ្រតីមាស

ចំនួន  ្របជាជន  ទទួល  
បាន  តវកលិក

គណនា អ្រត ្របជាជន បាន េ្របើ្របាស់ 
េសវ និង គណនា អ្រត ្របជាជន បាន 
ទទួល តវកលិក

កំណត្់រត 
វកិ�យប្រត

MoH, MoEYS, 
NSSF, MoSVY,

NCDM

្របច្ំរតីមាស 
ឬ្របចឆំា� ំ

ភាគរយ ៃន ្របជាជន 
ែដល អច ទទួល បាន 
េសវ គាពំរសង�ម

គណនាអ្រត្របជាជនបានេ្របើ្របាស់
េសវ និងគណនាអ្រត្របជាជន
ទទួលតវកលិក

អេង�តេសដ�កិច�
សង�មកិច�កម�ុជា 
(សូចនាករថ�ី)

MoP ២ឆា� មំ�ង

ធន�ន�គ��រ�នេកើនេឡើង (Household Resource Increased)

ចំនួន ថវកិ តវកលិក 
បានេផ�រ

គណនាចំនួនតវកលិក
ទទួលបានជាមធ្យម

កំណត ់្រត  ថវកិ 
បាន ទូទត់

MoH, MoEYS, 
NSSF, MoSVY,

NCDM
្របច ំ្រតីមាស
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២.៥ សូច� ករក�� ិត� តុចូល (INPUT INDICATORS)
រូប� ពទី៨ ៖ �� ុមសូច� ករក�� ិត� តុចូល

�� ុមសូច� ករក�� ិត� តុចូល

� រវ�និ� គ 
� ក់�� �ង

� រកំណត់
� ទិ� ព

� រវ�និ� គ ��ល  
� ន  �� �ងទុក

គ�� �តវ�និ� គ

 

សូចនាករក្រមតិធាតុចូលមានធាតុផ្ស ំ៤ ្រក�មគឺ ៖ (១) ករវនិិេយាគែដលបានេ្រគាងទុក (២) ករវនិិេយាគជាកែ់ស�ង 
(៣) ករកំណតអ់ទិភាព និង (៤) គមា� តវនិិេយាគ ែដលក�ុងេនាះមានសូចនាករសរបុទងំអស់ចំនួន៨។

� � ងទី៧ ៖ ����� ីសស�� �ប�� ុមសូច� ករក�� ិត� តុចូល

សូច�ករ េ�លបំណង �បភពទិន�ន័យ អង��ព
 �យ �រណ៍

វដ� 
�យ �រណ៍

�រវ�និេ�គែដល�នេ��ងទុក (Planned Investment)

ថវកិ បាន េ្រគាង ស្រមាប ់
េសវ គាពំរ សង�ម 

តម ដន ករ វនិិេយាគ េលើ ្របពន័� គាពំរ 
សង�ម  តម សមាស ធាតុ កម�វធិ ី
កម�វធិី ឬរបប

តរង គេ្រមាង 
ថវកិ

GDB, NSSF ្របចឆំា� ំ

ថវកិ បាន េ្រគាង ស្រមាប ់
េសវ សុខ ភបិាល

តម ដន ករ វនិិេយាគ េលើ ្របពន័� គាពំរ 
សង�ម  តម សមាស ធាតុ កម�វធិ ី
កម�វធិី ឬរបប

តរង គេ្រមាង 
ថវកិ

GDB, NSSF ្របចឆំា� ំ

�រវ�និេ�គ�ក់ែស�ង (Actual Investment)

ថវកិ បាន ចំណាយ 
ស្រមាប ់េសវ គាពំរ 
សង�ម 

តម ដន ករ វនិិេយាគ េលើ ្របពន័� គាពំរ 
សង�ម  តម សមាស ធាតុ កម�វធិ ី
កម�វធិី ឬរបប

ែផនករ ថវកិ  
ចំណាយ

GDB, NSSF ្របចឆំា� ំ

ថវកិ បាន ចំណាយ 
ស្រមាប ់េសវ 
សុខភបិាល

តម ដន ករ វនិិេយាគ េលើ ្របពន័� គាពំរ 
សង�ម  តម សមាស ធាតុ កម�វធិ ី
កម�វធិី ឬរបប

ែផនករ ថវកិ  
ចំណាយ

GDB, NSSF ្របចឆំា� ំ

�រកំណត់�ទិ�ព (Prioritization)

ភាគរយ ចំណាយ ថវកិ 
ជាតិ េលើ េសវសំខន់ៗ  
(អបរ់ ំ សុខភបិាល 
និងគាពំរសង�ម) 

តម ដនករ វនិិេយាគ និង 
ករ កំណត ់អទិភាព េលើេសវ 
សំខន់ៗ  ក�ុង ចំណាយ ថវកិ ជាតិ

របាយករណ៍ 
ចំណាយ

GDB ្របចឆំា� ំ
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 ភាគរយ ចំណាយ ថវកិ 
ជាតិ េលើ កម�វធិី ជនួំយ 
សង�ម េធៀប នឹង ផលិតផល
 ក�ុង ្រស�ក សរបុ

តមដនករ វនិិេយាគ និង ករ កំណត ់
អទិភាព េលើេសវ សំខន់ៗ  ក�ុង 
ចំណាយ ថវកិជាតិ

របាយករណ៍ 
ចំណាយ

GDB ្របចឆំា� ំ

គ���តវ�និេ�គ (Investment Gap)

សន�ស្សន ៍មូលដ� ន 
អប្បបរមា ៃន កិច� គាពំរ 
សង�ម

កំណត ់គមា� ត ៃន ករ ែថទ ំសុខភាព  
និង ទំហំ ្របាក ់ចំណូល ករគណនា GS-NSPC ្របចឆំា� ំ

គមា� ត ភាព ្រកី្រក សរបុ 
របស់ មនុស្ស មា� ក់ៗ  

ប៉ាន ់្របមាណ ចំណាយ េលើករ លុប 
បំបាត ់ភាព ្រកី្រក

អេង�ត េសដ�កិច�
សង�មកិច�កម�ុជា 
(សូចនាករថ�ី)

MoP ២ឆា� មំ�ង
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ជំពូកទី៣
�រប���ល
ទិន�ន័យ
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៣.១  ទ�� ង់��� រប�� �លទិន� ន័យ 
្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោស្រមាបយ់ន�ករតមដន និងវយតៃម�្របពន័�គាពំរសង�ម្រត�វបានបេង�ើតេឡើង ស្រមាបប់��ូ ល ទិន�នយ័
សូចនាករែដលអង�ភាពរយករណ៍មានកតព�កិច�េរៀបចំ និងប��ូ លទិន�នយ័។ អង�ភាពរយករណ៍នីមយួៗ ្រត�វចតត់ងំ
បុគ�ល ឬ្រក�មករងរបេង� លៃផ�ក�ុងេដើម្បសី្រមបស្រម�ល និងប��ូ លទិន�នយ័ក�ុង្របពន័�ឌីជីថល េដយបុគ�ល ឬ្រក�មករងរ
បេង� លេនះនឹងមានគណនី និងេលខសមា� តេ់ដើម្បចុីះេឈ� ះក�ុង្របពន័�។

រូប� ពទី៩ ៖ �� �ំងប�� �លទិន� ន័យ

 
 

ទិន�នយ័នឹងបង� ញក�ុងផា� ងំពត័ម៌ានអន�រសកម�  (Interactive Dashboards) ែដលអចជួយឱ្យករវភិាគមានភាពងយ្រស�ល
ស្រមាបអ់�កេ្របើ្របាស់ និងអចបេង�ើតគំររូបាយករណ៍របស់សូចនាករសំខន់ៗ ក�ុង្របពន័�គាពំរសង�ម។ 

� រប�� �លទិន� ន័យ
ជំពូកទី៣
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រូប�ពទី១០ ៖ ���ំងរ�យ�រណ៍
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៣.២ គុណ� ពទិន� ន័យ
អង�ភាពរយករណ៍្រត�វធានាឱ្យបាននូវភាព្រតឹម្រត�វេពញេលញនូវរល់ពត័ម៌ាន និងទិន�នយ័ែដលបានប��ូ លក�ុង្របពន័�
ពត័ម៌ានវទិ្យោក�ុងយន�ករតមដន និងវយតៃម�្របពន័�គាពំរសង�ម។ 

អគ�េលខធិករដ� ន្រក�ម្របឹក្សោជាតិគាពំរសង�មមានតួនាទីពិនិត្យទិន�នយ័ និងពត័ម៌ានែដលបានប��ូ លក�ុង្របពន័� េដយ
ែផ�កេលើេគាលករណ៍ធានាគុណភាពទិន�នយ័ (Data Quality Assurance) ចំនួន ០៦ រមួមាន ៖ 

១. ភាព្រតឹម្រត�វ និងសុពលភាព (Accuracy/Validity) ៖ ទិន�នយ័ែដលចតទុ់កថា្រតឹម្រត�វ គឺជាទិន�នយ័ែដលវស់ែវង      
     ្រសបនឹងេគាលបំណង
២. ភាពេជឿជាកប់ាន (Reliability) ៖ ទិន�នយ័្រត�វបានវស់ែវង និង្របមូលក�ុងវធិីស�ស� និងឧបករណ៍ដូចគា�  
៣. ភាពេពញេលញ (Completeness) ៖ ទិន�នយ័ែដលេពញេលញទងំ្រស�ង គឺមនិមានបាតទិ់ន�នយ័                      
៤. ភាពច្បោស់លស់ (Precision) ៖ ទិន�នយ័ែដលមានពត័ម៌ានលម�តិ្រគប្់រគាន ់(ឧទហរណ៍ ៖ េភទ និងតំបន)់
៥. ភាពទនេ់ពលេវល (Timeliness) ៖ ទិន�នយ័មានបច�ុប្បន�កម�  េហើយ្រត�វបានប��ូ នទនេ់ពលេវល និងអច  
    េ្របើ្របាស់បានេនេពល្រត�វករ

     ៦. សុចរតិភាព (Integrity) ៖ ទិន�នយ័មនិ្រត�វមានភាពលេម��ង ឬមនិ្រត�វបានែកស្រម�លេដយេចតនា។

៣.៣ �លកំណត់ៃន�រប���លទិន�ន័យ
  អង�ភាពរយករណ៍មានរយៈេពល ៣០ (សមសិប) ៃថ� បនា� បពី់ករប��បវ់ដ�ៃនរបបរយករណ៍នីមយួៗ េដើម្បបី��ូ លពត័ម៌ាន
 និងទិន�នយ័េទក�ុង្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ។
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ជំពូកទី៤

តួ�ទី 
និងសូច�ករ�ម 
អង��ព�យ�រណ៍
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៤.១ តួ� ទីរបស់អង� � ព� យ� រណ៍
អង�ភាពរយករណ៍មានតួនាទីដូចខងេ្រកម ៖

 •  ផ�ល់ពត័ម៌ាន និងទិន�នយ័េទតមសូចនាករ ដូចមានកំណតក់�ុងចំណុច  ៤.២ សូចនាករតមអង�ភាពរយករណ៍។     
 •  ្រត�វមានករទទួលខុស្រត�វេលើភាព្រតឹម្រត�វ េពញេលញ និងគុណភាពៃនពត័ម៌ាន និងទិន�នយ័ែដលបានរយករណ៍។ 

 •  ្រត�វកំណតេ់គាលេដ្របចឆំា� ៃំនសូចនាករនីមយួៗ េដើម្បអីចវស់ែវងករអនុវត�េគាលនេយាបាយ និងកម�វធិីៃន
             ្របពន័�គាពំរសង�ម។

 •  ្រត�វចតត់ងំជនបេង� ល េដើម្បសី្រមបស្រម�ល ប��ូ នពត័ម៌ាន និងប��ូ លទិន�នយ័ក�ុង្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ ស្រមាប់
             ករតមដន និងវយតៃម�។

 •  ជនបេង� លេន តម អង� ភាព រយករណ៍ មានតួនាទី្រគប្់រគងគណនី និងេលខសមា� តេ់ដើម្បចូីលេ្របើ្របាស់្របពន័�   
    ែដលផ�ល់ជូនេដយស� បន័ស្រមបស្រម�ល។

 •  ទិន�នយ័ែដលជនបេង� លបានប��ូ លក�ុង្របពន័�្រត�វចតទុ់កជាទិន�នយ័ផ�ូវករ។ ក�ុងករណីអង�ភាពរយករណ៍មាន   
  បំណងែកស្រម�លទនិ�នយ័ែដលបានប��ូ លរចួ អង�ភាពរយករណ៍្រត�វេធ�ើករេស�ើសំុជាលយលក�ណ៍អក្សរ មកស� បន័

              ស្រមបស្រម�លក�ុង រយៈ េពល ២សបា� ហ៍ យ៉ាងយូរគិត ចប ់ពី ៃថ�ែដលទិន�នយ័្រត�វបានប��ូ លក�ុង្របពន័� ។

 •  អង�ភាពរយករណ៍មានរយៈេពល ៣០ (សមសិប) ៃថ� បនា� បពី់ករប��បវ់ដ�ៃនរបបរយករណ៍នីមយួៗ េដើម្ប ី
             ប��ូ លពត័ម៌ាន និងទិន�នយ័េទក�ុង្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ។ 

 •  ក�ុងករណីមនិអចបំេពញកតព�កិច�រយករណ៍ដូចបានកំណតខ់ងេលើអង�ភាពរយករណ៍្រត�វជូនដំណឹងជា
            លយ  លក�ណ៍អក្សរ នងិ ប�� ក ់អំពី  មូល េហតុៃន ករ មនិ អច បំេពញ កតព�កិច� បាន  ជូន្រក�ម្របឹក្សោជាតគិា ំពរ សង�ម។

៤.២ សូច� ករ� មអង� � ព� យ� រណ៍
យន�ករតមដន និងវយតៃម� ៃនករអនុវត�្រកបខណ� េគាលនេយាបាយជាតិគាពំរសង�មត្រម�វឱ្យទិន�នយ័សូចនាករនីមយួៗ 
មានភាពច្បោស់លស់ និងអចវស់ែវងបាន។ ជពូំកេនះ បង� ញពីតរងលម�តិនូវសូចនាករែដលែបងែចកតមអង�ភាពរយករណ៍។ 
តរងសូចនាករនីមយួៗ មានប�� កព់ីេលខកូដសូចនាករ  ក្រមតិ សមាសធាតុកម�វធិី កម�វធិី ឬរបប និយមនយ័ករែបងែចក
េគាលបំណង វដ�រយករណ៍ និងពត័ម៌ានេផ្សងៗ។

តួ� ទី និង សូច� ករ � ម អង� � ព 
� យ� រណ៍

ជំពូកទី៤
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៤.២.១ �� សួងសុ� ភិ� ល
រូប� ពទី១១ ៖ �� ុមសូច� ករ�� សួងសុ� ភិ� ល
 

្រក
សួ

ងសុ
ខ

ភបា
ល

� រ�� ប ដណ� ប់ � ន ព�� ីក

លទ� ផលក� �ង�� �ំ

�� សិទ� � ព និង គុណ� ព  ��� 
� ន�� �ើរ �ើង

� រទទួល � ន � រ��� ំ សុខ� ព 
និង អត� �� � ជន៍  � ន �� �ើរ �ើង

ធន� ន �� �� រ  � ន �ើន�ើង

េលខកូដ សូច�ករ វដ��យ�រណ៍

�បសិទ��ព និងស័ក�ិសិទ�ិ�ពចំ�យ

P-07 ភាគរយករទូទតក់�ុងរយៈេពល ១៥ ៃថ� ្របច្ំរតីមាស

�រ�គបដណ�ប់�នព�ងីក

OP-01 ចំនួន្របជាជនចុះេឈ� ះថ�ី ្របច្ំរតីមាស

OP-05 ចំនួន្របជាជនមានលក�ខណ� ្រគប្់រគានក់�ុងករទទួលតវកលិក ្របចឆំា� ំ

�បសិទ��ព និងគុណ�ពេស��ន�បេសើរេឡើង

OP-09 ចំនួនៃថ�ក�ុងករទូទត ់ ្របច្ំរតីមាស

OP-10 ក្រមតិេពញចិត�របស់អ�កជំងឺ ្របច្ំរតីមាស

OP-11 ក្រមតិគុណភាពៃនករផ�ល់េសវសុខភបិាល ្របច្ំរតីមាស

OP-12 ក្រមតិគុណភាពៃនករ្រគប្់រគងមូលដ� នសុខភបិាល ្របច្ំរតីមាស

�រទទួល�ន�រែថ�ំសុខ�ព និងអត��បេ�ជន៍�ន�បេសើរេឡើង

OP-14 ចំនួនករណីពិេ្រគាះសុខភាព ្របច្ំរតីមាស

OP-15 ចំនួន្របជាជនទទួលបានតវកលិក ្របច្ំរតីមាស

ធន�ន�គ��រ�នេកើនេឡើង

OP-17 ចំនួនថវកិតវកលិកបានេផ�រ ្របច្ំរតីមាស

 � � ងទី៨ ៖ សូច� ករ�� សួងសុ� ភិ� ល  

សូច�ករ P-07 �គរយ�រទូ�ត់ក��ងរយៈេពល ១៥ ៃថ�  
Percentage of eligible claims processed within 15 days

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ ្របសិទ�ភាព និងស័ក�ិសិទ�ិភាពចំណាយ

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព 

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់របជាជន្រកី្រក
មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់រក�ម្របជាជនដៃទេទៀត

� ល� រណ៍

 �� សិទ� � ព និង ស័ក� ិ សិទ� ិ� ពចំ� យ
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និយមនយ័ ភាគយក ៖ ករទមទរសរបុែដលបានទូទតក់�ុងរយៈេពល ១៥ ៃថ� 
ភាគែបង ៖ ករទមទរែដលមានលក�ខណ� ្រគប្់រគាន្់រត�វទូទតទ់ងំអស់

ករែបងែចក តមរបប និងតមរជធានី េខត�

េគាលបំណង េលើកកម�ស់គណេនយ្យភាព និងករផ�ល់តវកលិក

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស

សូច�ករ OP-01 ចំនួន�ប�ជនចុះេ���ះថ�ី 
Number of new people registered to receive benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់របជាជន្រកី្រក

និយមនយ័ ចំនួន្របជាជនសរបុេទើបចុះេឈ� ះ និងមានសិទ�ិទទួលបានតវកលិក 

ករែបងែចក តមរជធានី េខត� និងតមេភទ

េគាលបំណង តមដនវឌ្ឍនភាពៃនករព្រងីកវសិលភាពៃនកម�វធិីនីមយួៗ និងគណនាវសិលភាពែដលបាន
្រគបដណ� ប់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស

សូច�ករ OP-05 ចំនួន�ប�ជន�នលក�ខណ��គប់��ន់ក��ង�រទទួល�វ�លិក
Number of people eligible for benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព 

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់របជាជន្រកី្រក

និយមនយ័ ករប៉ាន្់របមាណចំនួន្របជាជនសរបុមានលក�ខណ� ្រគប្់រគាន ់េដើម្បទីទួលបានតវកលិក 
រមួប��ូ លទងំអ�កបានចុះេឈ� ះ និងអ�កែដលមនិទនប់ានចុះេឈ� ះ

ករែបងែចក គា� ន

េគាលបំណង គណនាវសិលភាពែដលបាន្រគបដណ� ប់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ OP-09 ចំនួនៃថ�ក��ង�រទូ�ត់ 
Number of days to reimburse

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ្របសិទ�ភាព និងគុណភាពេសវបាន្របេសើរេឡើង
សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព
កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់របជាជន្រកី្រក 

មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់រក�ម្របជាជនដៃទេទៀត
និយមនយ័ ចំនួនៃថ�ជាមធ្យមែដលមូលដ� នសុខភបិាលបានទទួលតវកលិក េដយគិតចបពី់ៃថ�

ែដលបានេស�ើសំុរហូតដល់ៃថ�ទទួលតវកលិក។
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សូច�ករ OP-10 ក�មិតេពញចិត�របស់អ�កជំងឺ  
Patient satisfaction score

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ្របសិទ�ភាព និងគុណភាពេសវបាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់របជាជន្រកី្រក

និយមនយ័ ករវស់ែវងមតិរបស់អ�កជំងឺចំេពះគុណភាពេសវសុខភាពែដលបានទទួល

ករែបងែចក តមរជធានី េខត� 

េគាលបំណង តមដនគុណភាពេសវសុខភបិាល េដយែផ�កេលើមតិរបស់អ�កជំងឺ។ 

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 

សូច�ករ OP-11 ក�មិតគុណ�ពៃន�រផ�ល់េស�សុ�ភិ�ល  
Health service delivery quality score

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ្របសិទ�ភាព និងគុណភាពេសវបាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព 

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់របជាជន្រកី្រក

និយមនយ័ ករវស់ស�ងស់មត�ភាពបេច�កេទស និងអន�រកម�រវងអ�កជំងឺ និងអ�កផ�ល់េសវ 

ករែបងែចក តមរជធានី េខត� 

េគាលបំណង តមដនគុណភាពេសវសុខភបិាល (ែផ�កដំេណើ រករ) េដយែផ�កេលើករវយតៃម�របស់
្របធាន្រគប្់រគងមន�ីរេពទ្យ េលើសមត�ភាព វជិា� ជីវៈ និងករ្របា្រស័យទកទ់ងរវងអ�កជំងឺ 
និងបុគ�លិកមន�ីរេពទ្យ

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 

សូច�ករ OP-12
ក�មិតគុណ�ពៃន�រ�គប់�គងមូល���នសុ�ភិ�ល 
Health facility management quality score 

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ្របសិទ�ភាព និងគុណភាពេសវបាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព 

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់របជាជន្រកី្រក

និយមនយ័ វធិានករៃនករ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុ េសវអ�កជំងឺ ករ្រត�តពិនិត្យករឆ�ងេមេរគ អនាមយ័ និង
ករេចលកកសំណល់េវជ�ស�ស�។

ករែបងែចក តមរជធានី េខត�

េគាលបំណង តមដន ែផ�ក រចនាសម�ន័� ៃន គុណភាព េសវ សុខភបិាល រមួ មាន ក្រគប្់រគង ហិរ�� វត�ុ   បុគ�លិក 
េហដ� រចនា សម�ន័� ករ ទំនាក ់ទំនង រវង បុគ�ល និង ឧបករណ៍ េវជ�ស�ស�

ករែបងែចក តមរបប និងតមរជធានី េខត� 
េគាលបំណង តមដនរយៈេពលៃនករទូទតត់វកលិកក�ុងករកតប់ន�យផលបះ៉ពល់ 
វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 
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សូច�ករ OP-14 ចំនួនករណីពិេ��ះសុខ�ព 
Number of health consultations

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករទទួលបានករែថទសុំខភាព និងអត�្របេយាជនប៍ាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព 

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់របជាជន្រកី្រក
មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់រក�ម្របជាជនដៃទេទៀត

និយមនយ័ ចំនួនករណីែដល្របជាជនបានេទពិេ្រគាះសុខភាពសរបុ

ករែបងែចក តមរបប តមរជធានី េខត� និងតមេភទ 

េគាលបំណង តមដនអ្រតចំនួន្របជាជនបានេ្របើ្របាស់េសវ

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 

សូច�ករ OP-15 ចំនួន�ប�ជនទទួល�ន�វ�លិក 
Number of people receiving benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករទទួលបានករែថទសុំខភាព និងអត�្របេយាជនប៍ាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់របជាជន្រកី្រក 
មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់រក�ម្របជាជនដៃទេទៀត

និយមនយ័ ចំនួន្របជាជនសរបុែដលទទួលបានតវកលិក 

ករែបងែចក តមរបប តមរជធានី េខត� និងតមេភទ 

េគាលបំណង គណនា អ្រត ្របជាជន បាន េ្របើ្របាស់ េសវ និង គណនា អ្រត ្របជាជន បាន ទទួលតវកលិក

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 

សូច�ករ OP-17 ចំនួនថវ���វ�លិក�នេផ�រ 
Total value of benefits transferred

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ធនធានរបស់្រគ�សរបានេកើនេឡើង 

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់របជាជន្រកី្រក
មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់រក�ម្របជាជនដៃទេទៀត

និយមនយ័ ចំនួនថវកិសរបុបានផ�ល់ជូនអត�គាហក និងមូលដ� នសុខភបិាល

ករែបងែចក តមរបប និងតមរជធានី េខត�

េគាលបំណង គណនាតវកលិកបានេផ�រជាមធ្យម

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស

ប�� ក ់៖ ករែបងែចករបស់សូចនាករ និង្រត�វេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពតមករចបំាច។់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស
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៤.២.២ �� សួងសង� មកិច�  អតីតយុទ� ជន និងយុវនីតិសម��� 

រូប� ពទី១២ ៖ �� ុមសូច� ករ�� សួងសង� មកិច�  អតីតយុទ� ជន និងយុវនីតិសម��� 

� រ�� ប ដណ� ប់ � ន ព�� ីក

្រក
សួ

ងស
ង�ម

កិច
� អ

តីត
យុ

ទ�ជ
ន 

ន ិង
យុ

វនី
ត ិស

ម្ប
ទ

�� សិទ� � ព និង គុណ� ព  ���  � ន�� �ើរ �ើង

� រទទួល � ន � រ��� ំ សុខ� ព 
និង អត� �� � ជន៍  � ន �� �ើរ �ើង

ធន� ន �� �� រ � ន �ើន�ើង

អភិ� លកិច� ល� 

 �� សិទ� � ព និង ស័ក� ិ សិទ� ិ� ពចំ� យ

េលខកូដ សូច�ករ វដ��យ�រណ៍

អភិ�លកិច�ល�

P-01 ចំណាយជាកែ់ស�ងេធៀបនឹងថវកិេ្រគាង ្របចឆំា� ំ

�បសិទ��ព និងស័កិ�សិទ�ិ�ពចំ�យ

P-04 ចំណាយែផ�ករដ�បាល និងចំណាយសរបុ ្របចឆំា� ំ

�រ�គបដណ�ប់�នព�ងីក

OP-01 ចំនួន្របជាជនចុះេឈ� ះថ�ី ្របចឆំា� ំ

OP-02 ចំនួន្របជាជនឈបទ់ទួលបានតវកលិក ្របចឆំា� ំ

OP-05 ចំនួន្របជាជនមានលក�ខណ� ្រគប្់រគានក់�ុងករទទួលតវកលិក ្របចឆំា� ំ

�បសិទ��ព និងគុណ�ពេស��ន�បេសើរេឡើង

OP-09 ចំនួនៃថ�ក�ុងករទូទត់ ្របច្ំរតីមាស

�រទទួល�ន�រែថ�ំសុខ�ព និងអត��បេ�ជន៍�ន�បេសើរេឡើង

OP-15 ចំនួន្របជាជនទទួលបានតវកលិក ្របច្ំរតីមាស

ធន�ន�គ��រ�នេកើនេឡើង

OP-17 ចំនួនថវកិតវកលិកបានេផ�រ ្របច្ំរតីមាស

� � ងទី៩ ៖ សូច� ករ�� សួងសង� មកិច�  អតីតយុទ� ជន និងយុវនីតិសម��� 

សូច�ករ P-01 ចំ�យ�ក់ែស�ងេធៀបនឹងថវ��េ��ង
Actual expenditure vs planned budget

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ អភបិាលកិច�ល� 

� ល� រណ៍ លទ� ផលក� �ង�� �ំ



49

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កពិករភាព

កម�វធិី/របប កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា� ំ
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
របប្របាកេ់សធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របប្របាកេ់សធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)

និយមនយ័ ភាគយក ៖ ថវកិសរបុែដលបានអនុវត�
ភាគែបង ៖ ថវកិសរបុែដលបានេ្រគាង

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប

េគាលបំណង កំណតែ់ផនករ ត្រម�វករ និង/ឬកំណតប់��  និងធនធានែដលមាន

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ P-04 ចំ�យែផ�ករដ��ល និងចំ�យសរុប 
Administrative cost and total cost

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ ្របសិទ�ភាព និងស័កិ�សិទ�ភាពចំណាយ

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កពិករភាព

កម�វធិី/របប កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា� ំ
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
របប្របាកេ់សធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របប្របាកេ់សធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)

និយមនយ័ ករចំណាយសរបុេលើែផ�ករដ�បាល (បូករមួប��ូ លទងំ្របាកែ់ខបុគ�លិក) និងចំណាយសរបុទងំអស់ 

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប តមចំណាយរដ�បាល និងចំណាយសរបុ

េគាលបំណង តមដន និងវយតៃម�្របសិទ�ភាពៃនសមទិ�កម�ែផ�ករដ�បាល

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា�  ំ

សូច�ករ OP-01 ចំនួន�ប�ជនចុះេ���ះថ�ី 
Number of new people registered to receive benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក
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សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កពិករភាព

កម�វធិី/របប កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា� ំ
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
របប្របាកេ់សធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របប្របាកេ់សធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)

និយមនយ័ ចំនួន្របជាជនសរបុេទើបចុះេឈ� ះ និងមានសិទ�ិទទួលបានតវកលិក 

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប តមរជធានី េខត� និងតមេភទ (្រសី ឬ្រប�ស/�ស�ីមានៃផ�េពះ ឬកុមារ)

េគាលបំណង តមដនវឌ្ឍនភាពៃនករព្រងីកវសិលភាពៃនកម�វធិីនីមយួៗ និងគណនាវសិលភាពែដលបាន
្រគបដណ� ប់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ OP-02 ចំនួន�ប�ជនឈប់ទទួល�ន�វ�លិក 
Number of people no longer receiving benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កពិករភាព

កម�វធិី/របប កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា� ំ
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
របប្របាកេ់សធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របប្របាកេ់សធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)

និយមនយ័ ចំនួន្របជាជនសរបុបានចុះេឈ� ះ ប៉ុែន�ឈបម់ានសិទ�ិទទួលបានតវកលិក 

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប តមរជធានី េខត� និងតមេភទ (្រសី ឬ្រប�ស /�ស�ីមានៃផ�េពះ ឬកុមារ)

េគាលបំណង តមដនអ្រតេបាះបងសិ់ទ�ិក�ុងករទទួលបានតវកលិក និងគណនាវសិលភាព 
ែដលបាន្រគបដណ� ប់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ OP-05 ចំនួន�ប�ជន�នលក�ខណ��គប់��ន់ក��ង�រទទួល�វ�លិក
Number of people eligible for benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក
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សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កពិករភាព

កម�វធិី/របប កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា� ំ
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
របប្របាកេ់សធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របប្របាកេ់សធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)

និយមនយ័ ករប៉ាន្់របមាណចំនួន្របជាជនសរបុរមួប��ូ លទងំម�ន�ីរជករ េយាធិន និងនគរបាលមាន
លក�ខណ� ្រគប្់រគាន ់េដើម្បទីទួលបានករ្រគបដណ� ប ់របប់��ូ លទងំអ�កបានចុះេឈ� ះ និង
អ�កែដលមនិទនប់ានចុះេឈ� ះ

ករែបងែចក តមកម�វធិី  ឬរបប 

េគាលបំណង គណនាវសិលភាពែដលបាន្រគបដណ� ប់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា�  ំ

សូច�ករ OP-09 ចំនួនៃថ�ក��ង�រទូ�ត់
Number of days to issue payment

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ្របសិទ�ភាព និងគុណភាពេសវបាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កពិករភាព

កម�វធិី/របប កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា� ំ
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
របប្របាកេ់សធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របប្របាកេ់សធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)

និយមនយ័ ចំនួនៃថ�ជាមធ្យមែដលអត�គាហកបានទទួលតវកលិក េដយរបច់បពី់ៃថ�ែដលគាត្់រត�វទទួល
បានតវកលិក រហូតដល់ៃថ�ែដលគាតប់ានទទួលតវកលិក។

ករែបងែចក តមកម�វធិី  ឬរបប និងតមរជធានី េខត�

េគាលបំណង តមដនរយៈេពលៃនករទូទតត់វកលិក ក�ុងករកតប់ន�យផលបះ៉ពល់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 

សូច�ករ OP-15 ចំនួន�ប�ជនទទួល�ន�វ�លិក
Number of people receiving benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ
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្រក�មសូចនាករ ករទទួលបានករែថទសុំខភាព និងអត�្របេយាជនប៍ាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កពិករភាព

កម�វធិី/របប កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា� ំ
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
របប្របាកេ់សធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របប្របាកេ់សធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)

និយមនយ័ ចំនួន្របជាជនសរបុែដលទទួលបានតវកលិក

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប តមរជធានី េខត� និងតមេភទ (្រសី ឬ្រប�ស/�ស�ីមានៃផ�េពះ ឬកុមារ)

េគាលបំណង គណនាអ្រត្របជាជនបានេ្របើ្របាស់េសវ និងគណនាអ្រត្របជាជនបានទទួល តវកលិក

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 

សូច�ករ OP-17 ចំនួនថវ���វ�លិក�នេផ�រ  
Total value of benefits transferred

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ធនធាន្រគ�សរបានេកើនេឡើង 

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កពិករភាព

កម�វធិី/របប កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា� ំ
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
របប្របាកេ់សធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របប្របាកេ់សធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)

និយមនយ័ ចំនួនថវកិសរបុ បានផ�ល់ជូនអត�គាហក 

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប តមរជធានី េខត� និងតមេភទ (្រសី ឬ្រប�ស /�ស�ីមានៃផ�េពះ ឬកុមារ)

េគាលបំណង គណនាតវកលិកបានេផ�រជាមធ្យម

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស

ប�� ក ់៖ ករែបងែចករបស់សូចនាករ និង្រត�វេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពតមករចបំាច។់
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៤.២.៣ �� សួង��ន� រ
រូប� ពទី១៣ ៖ �� ុមសូច� ករ�� សួង��ន� រ

� ត់បន� យ និង ទប់ �� �ត់� ព�� ី��  
� ព� យរង�� �ះ និងវ�សម� ព

�� សិទ� � ព 
និងគុណ� ព��� 
� ន �� �ើរ �ើង

គ�� �តវ�និ� គ

បច� ័យ លទ� ផលក� �ង�� �ំ � តុចូល

្រក
សួ

ងែ
ផន

ក
រ

េលខកូដ សូច�ករ វដ��យ�រណ៍

�ព�កី�ក�ន�ត់បន�យ

G-01 ចំនួន្របជាជនក�ុង្រគ�សរ្រកី្រក ្របចឆំា� ំ

G-02 អ្រតភាព្រកី្រក ២ឆា� មំ�ង

G-03 គមា� តភាព្រកី្រក ២ឆា� មំ�ង

G-04 សន�ស្សនៃ៍នភាព្រកី្រករបស់កុមារែផ�កេលើសមាសភាពច្រម�ះ េរៀងរល់ ៥ឆា� ំ

�ព�យរងេ��ះ�ន�ត់បន�យ

G-05 ភាគរយៃន្របជាជនេ្រកមបនា� តភ់ាពងយរងេ្រគាះ  ២ឆា� មំ�ង

G-06 ភាគរយៃនកំេណើ ន្រទព្យសកម�្រគ�សរ ២ឆា� មំ�ង

G-09 ភាគរយៃន្រគ�សរមានបង�នអ់នាមយ័ផា� ល់ខ�ួន ២ឆា� មំ�ង

វ�សម�ព�ន�ត់បន�យ

G-10 េមគុណ Gini/សន�ស្សនវ៍សិមភាពចំណាយ ២ឆា� មំ�ង

G-11 ផលេធៀប Palma ២ឆា� មំ�ង

�បសិទ��ព និងគុណ�ពេស��ន�បេសើរេឡើង

OP-13 ក្រមតិៃនករយល់េឃើញេលើគុណភាពេសវសុខភាព ២ឆា� មំ�ង

ធន�ន�គ��រ�នេកើនេឡើង

OP-16 ភាគរយៃន្របជាជនែដលអចទទួលបានេសវគាពំរសង�ម ២ឆា� មំ�ង

គ���តវ�និេ�គ

IP-08 គមា� តភាព្រកី្រកសរបុរបស់មនុស្សមា� ក់ៗ ២ឆា� មំ�ង

� � ងទី១០ ៖ សូច� ករ�� សួង��ន� រ

សូច�ករ G-01
ចំនួន�ប�ជនក��ង�គ��រ�កី�ក
Number of individuals in poor households

ក្រមតិសូចនាករ បច�យ័ 

ធន� ន �� �� រ 
� ន �ើន�ើង
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្រក�មសូចនាករ ភាព្រកី្រកបានកតប់ន�យ

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន

របប/កម�វធិី គា� ន

និយមនយ័ ចំនួន្របជាជនសរបុបច�ុប្បន�បានចុះក�ុងប�� ី្រគ�សរ្រកី្រក

ករែបងែចក ក្រមតិភាព្រកី្រក (១ ឬ ២) តមរជធានី េខត� តមេភទ និងតមតំបន ់(ទី្របជំុជន/ជនបទ)

េគាលបំណង តមដននិនា� ករភាព្រកី្រក

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ G-02 អ���ព�កី�ក 
Poverty rate

ក្រមតិសូចនាករ បច�យ័ 

្រក�មសូចនាករ ភាព្រកី្រកបានកតប់ន�យ

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន

កម�វធិី/របប គា� ន

និយមនយ័ ភាគរយ្របជាជនរស់េនេ្រកមបនា� តភ់ាព្រកី្រកថា� កជ់ាតិ (ែផ�កេលើចំណូលចំណាយ)

ករែបងែចក តមថា� កជ់ាតិ និងតមតំបន ់(ភ�េំពញ/ទី្របជំុជន/ជនបទ)

េគាលបំណង តមដននិនា� ករភាព្រកី្រក

វដ�ៃនកររយករណ៍ ២ឆា� មំ�ង 

សូច�ករ G-03 គ���ត�ព�កី�ក 
Poverty gap

ក្រមតិសូចនាករ បច�យ័ 

្រក�មសូចនាករ ភាព្រកី្រកបានកតប់ន�យ

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន 

កម�វធិី/របប គា� ន 

និយមនយ័ ភាគយក ៖ ្របាកច់ំណូលសរបុរបស់្របជាជន្រកី្រក។ 
ភាគែបង ៖ ចំនួន្របជាជនសរបុែដលរស់េន្រតឹម ឬេ្រកមបនា� តភ់ាព្រកី្រក។

ករែបងែចក តមថា� កជ់ាតិ និងតមតំបន ់(ភ�េំពញ/ទី្របជំុជន/ជនបទ)

េគាលបំណង ែស�ងរកគមា� តភាព្រកី្រកគិតជាភាគរយៃន្របាកច់ំណូលរបស់្របជាជន្រកី្រក ែដលរស់េនេ្រកម 
បនា� តភ់ាព្រកី្រក

វដ�ៃនកររយករណ៍ ២ឆា� មំ�ង

សូច�ករ G-04 សន�ស��ន៍ៃន�ព�កី�ករបស់កុ�រែផ�កេលើស�ស�ពច�មុះ
Multi-dimensional child poverty index

ក្រមតិសូចនាករ បច�យ័ 

្រក�មសូចនាករ ភាព្រកី្រកបានកតប់ន�យ

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន 
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កម�វធិី/របប គា� ន 

និយមនយ័ ករវស់ែវងភាព្រកី្រករបស់កុមារេដយេយាងេលើសមាសភាពមយួចំនួនដូចជា ៖ ករអបរ់ ំ
ពត័ម៌ាន អហរបូត�ម� សុខភាព ទឹកស� ត អនាមយ័ លំេនដ� ន និងអំេពើហិង្សោ។  

ករែបងែចក សន�ស្សនរ៍មួ និងតមែផ�ក (ករអបរ់ ំពត័ម៌ាន អហរបូត�ម� សុខភាព ទឹកស� ត អនាមយ័
លំេនដ� ន និងអំេពើហិង្សោ)

េគាលបំណង វស់ែវងនូវលទ�ភាពជាកែ់ស�ងរបស់កុមារ ក�ុងករទទួលបាននូវអហរ ទំនិញ និងេសវ ែដល ជា
មូលដ� ន្រគះឹស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍ នងិសិទ�េិពញេលញរបស់កុមារេ្រកមអនុស�� ស�ីពសិីទ�កុិមារ។

វដ�ៃនកររយករណ៍ េរៀងរល់ ៥ឆា� ំ

សូច�ករ G-05 �គរយៃន�ប�ជនេ��មប���ត់�ព�យរងេ��ះ 
Percentage of population below the vulnerability line

ក្រមតិសូចនាករ បច�យ័ 

្រក�មសូចនាករ ភាពងយរងេ្រគាះបានកតប់ន�យ

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន 

កម�វធិី/របប គា� ន 

និយមនយ័ ្របជាជនងយរងេ្រគាះខងហិរ�� វត�ុែដលរស់េនចេនា� ះ ១០០% -១៥០% ៃនបនា� តភ់ាព្រកី្រក។

ករែបងែចក តមថា� កជ់ាតិ តមតំបន ់(ភ�េំពញ/ទី្របជំុជន/ជនបទ) និងតមេភទ (េម្រគ�សរ)

េគាលបំណង គណនាភាគរយ្របជាជន្របឈមភាពងយរងេ្រគាះែផ�កហិរ�� វត�ុ
វដ�ៃនកររយករណ៍ ២ឆា� មំ�ង

សូច�ករ G-06 �គរយៃនកំេណើន�ទព��សកម��គ��រ 
Percentage of household assets increased

ក្រមតិសូចនាករ បច�យ័ 

្រក�មសូចនាករ ភាពងយរងេ្រគាះបានកតប់ន�យ

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន 

កម�វធិី/របប គា� ន 

និយមនយ័ ករេកើនេឡើង្រទព្យសកម�្រគ�សររមួមាន ម៉ូតូ កង ់ទូក េ្រគ�ងយន�។ល។ 

ករែបងែចក តមថា� កជ់ាតិ និងតមតំបន ់(ភ�េំពញ/ទី្របជំុជន/ជនបទ)

េគាលបំណង គណនាកំេណើ ន្រទព្យសកម�ៃន្រគ�សរ ែដលជាកត� កំណតក់រកតប់ន�យភាពងយរង េ្រគាះ
ែផ�កហិរ�� វត�ុ

វដ�ៃនកររយករណ៍ ២ឆា� មំ�ង

សូច�ករ G-09 �គរយៃន�គ��រ�នបង�ន់អ�ម័យ���ល់ខ��ន
Percentage of households with improved, not shared sanitation facility

ក្រមតិសូចនាករ បច�យ័

្រក�មសូចនាករ ភាពងយរងេ្រគាះបានកតប់ន�យ

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន 
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កម�វធិី/របប គា� ន 

និយមនយ័ ភាគយក ៖ ចំនួន្រគ�សរែដលមានបង�នអ់នាមយ័ល�្របេសើរ
ភាគែបង ៖ ចំនួន្រគ�សរសរបុ
បង�នអ់នាមយ័ល�្របេសើរសំេដេទេលើបង�នែ់ដលេ្របើ្របាស់ស្រមាបែ់តសមាជកិ្រគ�សរេហើយមាន
លក�ខណ� ដូចខងេ្រកម ៖
(១) បង�នហូ់រភា� បេ់ទនឹង្របពន័�លូ
(២) បង�នហូ់រភា� បេ់ទនឹងធុងទឹកស�ុយ
(៣) បង�នរ់េណ� ែដលមានខ្យល់េចញចូលបានល�

ករែបងែចក តមថា� កជ់ាតិ និងតមតំបន ់(ភ�េំពញ/ទី្របជំុជន/ជនបទ)

េគាលបំណង ែស�ងរកអ្រត្រគ�សរែដលមនិមានបង�នអ់នាមយ័ល�្របេសើរ ពីេ្រពះបង�នគ់ា� នអនាមយ័េធ�ើឱ្យេកើត
ជងំរឺករសូ ែដលបណា� លឱ្យបាតប់ងផ់លិតភាពករងររបស់្របជាជន្របចៃំថ� ្រពមទងំចំណាយ
េលើថា� ពំ្យោបាល

វដ�ៃនកររយករណ៍ ២ឆា� មំ�ង

សូច�ករ G-10 េមគុណ Gini/សន�ស��ន៍វ�សម�ពចំ�យ  
Gini Coefficient

ក្រមតិសូចនាករ បច�យ័

្រក�មសូចនាករ វសិមភាពបានកតប់ន�យ 

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន 

កម�វធិី/របប គា� ន 

និយមនយ័ ករគណនាែខ្សេកង Lorenz េដយេ្របើ ភាគរយបូកបណា� កៃ់ន្របាកចំ់ណូលសរបុ េធៀបនឹង 
ចំនួនអ�កទទួលសរបុ (គិតចបពី់ជន្រកី្រកបំផុត ឬ្រគ�សរ្រកី្រកបំផុត)។ 
េមគុណ Gini គណនាភាគរយៃផ�គមា� តរវងែខ្សេកង Lorenz និងភាគរយៃនៃផ�េ្រកមបនា� ត ់
៤៥ ដឺេ្រក។

ករែបងែចក គា� ន

េគាលបំណង វស់គមា� តៃនករែបងែចកចំណាយជាកែ់ស�ងរបស់បុគ�ល ឬ្រគ�សរជាមយួករែបងែចងែបបសមភាព

វដ�ៃនកររយករណ៍ ២ឆា� មំ�ង

សូច�ករ G-11 ផលេធៀប Palma
Palma ratio

ក្រមតិសូចនាករ បច�យ័ 

្រក�មសូចនាករ វសិមភាពបានកតប់ន�យ

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន 

កម�វធិី/របប គា� ន 

និយមនយ័ ភាគយក ៖ ចំណូលសរបុែដលទទួលបានពី ១០% ៃន្របជាជនែដលមានចំណូលខ�ស់បំផុត 
ភាគែបង ៖ ចំណូលសរបុែដលទទួលបានពី ៤០% ៃន្របជាជនែដលមានចំណូលទបបំផុត

ករែបងែចក គា� ន

េគាលបំណង ពិនិត្យវសិមភាព្របាកច់ំណូល 

វដ�ៃនកររយករណ៍ ២ឆា� មំ�ង
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សូច�ករ OP-13 ក�មិតៃន�រយល់េឃើញេលើគុណ�ពេស�សុខ�ព
Health service quality perception score

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ្របសិទ�ភាព និងគុណភាពេសវបាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន 

កម�វធិី/របប គា� ន 

និយមនយ័ ក្រមតិៃនករេពញចិត�េលើបុគ�លិកលក�ណៈសំខន់ៗ ពកព់ន័�នឹងករផ�ល់េសវសុខភបិាល ដូចជា 
ភាពរសួរយ អគារមានអនាមយ័ ករពន្យល់េរគវចិ�យ័បានេក្បោះក្បោយ និងករពន្យល់ែណនាំ
ពីវធិីែថទជំំងឺ 

ករែបងែចក តមថា� កជ់ាត ិតមតំបន ់(ភ�េំពញ/ទី្របជំុជន/ជនបទ) និងតមអ�កផ�ល់េសវ (សធារណៈ/ឯកជន)

េគាលបំណង តមដនក្រមតិគុណភាពេដយេផា� តេលើករែកលំអគុណភាពេសវសុខភបិាល

វដ�ៃនកររយករណ៍ ២ឆា� មំ�ង

សូច�ករ OP-16 �គរយៃន�ប�ជនែដល�ច ទទួល �នេស��ំ�រសង�ម
Percentage of population accessing social protection services

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករទទួលបានករែថទសុំខភាព និងអត�្របេយាជនប៍ាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព
ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កហនិភយ័ករងរ
ែផ�កពិករភាព
ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាល
របបែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
របបែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របបែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
របប្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របប្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របប្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
របប្របាកេ់សធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របប្របាកេ់សធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា� ំ
កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរេនតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់ កសិផលក�ុងសហគមន៍
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង
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និយមនយ័ ភាគរយ្របជាជនសរបុទទួលបានតវកលិកេទតមរបប ឬកម�វធិីនីមយួៗ 

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប តមថា� កជ់ាតិ និង តមតំបន ់(ភ�េំពញ/ទី្របជំុជន/ជនបទ)

េគាលបំណង គណនាអ្រត្របជាជនបានេ្របើ្របាស់េសវ និង្របជាជនបានទទួលតវកលិក

វដ�ៃនកររយករណ៍ ២ឆា� មំ�ង

សូច�ករ IP-08 គ���ត�ព�កី�កសរុបរបស់មនុស�����ក់ៗ
Aggregate poverty gap per capita

ក្រមតិសូចនាករ ធាតុចូល

្រក�មសូចនាករ គមា� តវនិិេយាគ 

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន

កម�វធិី/របប គា� ន 

និយមនយ័ ភាគយក ៖ គមា� តភាព្រកី្រកសរបុ
ភាគែបង ៖ ចំនួន្របជាជនសរបុស�ិតេនេ្រកមបនា� តភ់ាព្រកី្រក

ករែបងែចក គា� ន 

េគាលបំណង ប៉ាន្់របមាណចំណាយេលើករលុបបំបាតភ់ាព្រកី្រកតមរយៈករេផ�រតវកលិកឱ្យចំេគាលេដ

វដ�ៃនកររយករណ៍ ២ឆា� មំ�ង

ប�� ក ់៖ ករែបងែចករបស់សូចនាករ និង្រត�វេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពតមករចបំាច។់
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៤.២.៤ �� សួងអប់រ� យុវជន និងកី� 
រូប� ពទី១៤ ៖ �� ុមសូច� ករ�� សួងអប់រ� យុវជន និងកី� 

� រ�� ប ដណ� ប់ � ន ព�� ីក

មូលធនមនុស��� នបន� អភិវឌ��

្រក
សួ

ងអ
បរ់

 ំយុ
វជ

ន 
និង

កីឡា

�� សិទ� � ព និង គុណ� ព  
���  � ន�� �ើរ �ើង

� រទទួល � ន � រ��� ំ 
សុខ� ព និង អត� �� � ជន៍  
� ន �� �ើរ �ើង

ធន� ន �� �� រ � ន �ើន�ើង

អភិ� លកិច� ល� 

េលខកូដ សូច�ករ វដ��យ�រណ៍

អភិ�លកិច�ល�

P-01 ចំណាយជាកែ់ស�ងេធៀបនឹងថវកិេ្រគាង ្របច្ំរតីមាស

�បសិទ��ព និងស័ក�ិសិទ�ិ�ពចំ�យ

P-04 ចំណាយែផ�ករដ�បាល និងចំណាយសរបុ ្របចឆំា� ំ

មូលធនមនុស���នបន�អភិវឌ��

OC-09 អ្រតពិតៃនករសិក្សោ ្របចឆំា� ំ

OC-10 អ្រតេបាះបងក់រសិក្សោ ្របចឆំា� ំ

OC-11 អ្រតប��បក់រសិក្សោេនបឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ ្របចឆំា� ំ

�រ�គបដណ�ប់�នព�ងីក

OP-01 ចំនួនសិស្សចុះេឈ� ះថ�ី ទទួលបានតវកលិក ្របចឆំា� ំ

OP-02 ចំនួនសិស្សឈបទ់ទួលបានតវកលិក ្របចឆំា� ំ

OP-03 ចំនួនសលេរៀនេគាលេដ ្របចឆំា� ំ

OP-04 ចំនួនសលេរៀនទងំអស់ ្របចឆំា� ំ

OP-05 ចំនួនកុមារមានលក�ខណ� ្រគប្់រគានក់�ុងករទទួលតវកលិក ្របចឆំា� ំ

�បសិទ��ព និងគុណ�ពេស��ន�បេសើរេឡើង

OP-09 ចំនួនៃថ�ក�ុងករទូទតត់វកលិក ្របច្ំរតីមាស

�រទទួល�ន�រែថ�ំសុខ�ព និងអត��បេ�ជន៍�ន�បេសើរេឡើង

OP-15 ចំនួនសិស្សទទួលបានតវកលិក ្របចឆំា� ំ

ធន�ន�គ��រ�នេកើនេឡើង

OP-17 ចំនួនថវកិតវកលិកបានេផ�រ ្របច្ំរតីមាស

�� សិទ� � ព 

និងស័ក� ិសិទ� ិ� ពចំ� យ

� ល� រណ៍ លទ� ផលចុង�� �យ លទ� ផលក� �ង�� �ំ
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� � ងទី១១ ៖ សូច� ករ�� សួងអប់រ� យុវជន និងកី� 

សូច�ករ P-01 ចំ�យ�ក់ែស�ងេធៀបនឹងថវ��េ��ង
Actual expenditure vs planned budget 

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ អភបិាលកិច�ល� 

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស

កម�វធិី/របប កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរេនតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍

និយមនយ័ ភាគយក ៖ ថវកិសរបុែដលបានចំណាយ
ភាគែបង ៖ ថវកិសរបុែដលបានេ្រគាង

ករែបងែចក តមកម�វធិី
េគាលបំណង កំណតែ់ផនករ ត្រម�វករ និង/ឬកំណតប់��  និងធនធានែដលមាន

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 

សូច�ករ P-04 ចំ�យែផ�ករដ��ល និងចំ�យសរុប
Administrative cost and total cost

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ ្របសិទ�ភាព និងស័ក�ិសិទ�ិភាពចំណាយ

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស

កម�វធិី/របប កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍

និយមនយ័ ចំណាយសរបុេលើែផ�ករដ�បាល (បូករមួប��ូ លទងំ្របាកែ់ខបុគ�លិក)និងចំណាយសរបុទងំអស់ 

ករែបងែចក តមកម�វធិី តមចំណាយរដ�បាល និងចំណាយសរបុ

េគាលបំណង តមដន និងវយតៃម� ្របសិទ�ភាពៃនសមទិ�កម�ែផ�ករដ�បាល

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា�  ំ

សូច�ករ OC-09 អ��ពិតៃន�រសិក�� 
Net enrollment rate

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលចុងេ្រកយ

្រក�មសូចនាករ មូលធនមនុស្សបានបន�អភវិឌ្ឍ

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស

កម�វធិី/របប គា� ន

និយមនយ័ ភាគយក ៖ ចំនួនកុមារ្រគបអ់យុចូលេរៀនេហើយបានចុះេឈ� ះចូលេរៀន
ភាគែបង ៖ ចំនួនកុមារ្រគបអ់យុចូលេរៀនសរបុ

ករែបងែចក តមរជធានី េខត� និងតមេភទ
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េគាលបំណង វយតៃម�សមទិ�ផលកម�វធិផី�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍
និងកម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ OC-10 អ��េ�ះបង់�រសិក��  
Drop-out rate

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលចុងេ្រកយ

្រក�មសូចនាករ មូលធនមនុស្សបានបន�អភវិឌ្ឍ

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស

កម�វធិី/របប គា� ន

និយមនយ័ សមាមា្រតចំនួនសិស្សមនិបានប��បឆ់ា� សិំក្សោណាមយួ 
 [ អ្រតេបាះបង ់= ១០០% - (អ្រតេឡើងថា� ក ់+ អ្រត្រត�តថា� ក)់ ]

ករែបងែចក តមរជធានី េខត� និងតមេភទ

េគាលបំណង វយតៃម�សមទិ�ផលកម�វធិផី�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍
និងកម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ 

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ OC-11 អ��ប��ប់�រសិក��េ�បឋមសិក��  និងមធ��មសិក�� 
Completion rate in primary and secondary schools

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលចុងេ្រកយ

្រក�មសូចនាករ មូលធនមនុស្សបានបន�អភវិឌ្ឍ

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស

កម�វធិី/របប គា� ន

និយមនយ័ ១. បឋមសិក្សោ 
     ភាគយក ៖ ចំនួនសិស្សថ�ី (មនិរបសិ់ស្ស្រត�តថា� ក)់ េរៀនេនថា� កទ់ី៦ ក�ុងឆា� សិំក្សោ
     ភាគែបង ៖ ចំនួនកុមារអយុ ១១ឆា�  ំក�ុងឆា� សិំក្សោ
២. មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ
     ភាគយក ៖ ចំនួនសិស្សថ�ី (មនិរបសិ់ស្ស្រត�តថា� ក)់ េរៀនេនថា� កទ់ី៩ ក�ុងឆា� សិំក្សោ
     ភាគែបង ៖ ចំនួនកុមារអយុ ១៤ឆា�  ំក�ុងឆា� សិំក្សោ
៣. មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ
     ភាគយក ៖ ចំនួនសិស្សថ�ី (មនិរបសិ់ស្ស្រត�តថា� ក)់ េរៀនេនថា� កទី់១២ ក�ុងឆា� សិំក្សោ
     ភាគែបង ៖ ចំនួនកុមារអយុ ១៧ឆា�  ំក�ុងឆា� សិំក្សោ

ករែបងែចក តមក្រមតិសិក្សោ តមរជធានី េខត� និងតមេភទ

េគាលបំណង វយតៃម�សមទិ�ផលកម�វធិផី�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍
និងកម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ
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សូច�ករ OP-01 ចំនួនសិស��ចុះេ���ះថ�ីទទួល�ន�វ�លិក 
Number of new students registered to receive benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស

កម�វធិី/របប កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍

និយមនយ័ ចំនួនសិស្សសរបុេទើបចុះេឈ� ះ និងមានសិទ�ិទទួលបានតវកលិក 

ករែបងែចក តមកម�វធិី តមរជធានី េខត� និងតមេភទ

េគាលបំណង តមដនវឌ្ឍនភាពៃនករព្រងីកវសិលភាពៃនកម�វធិីនីមយួៗ និងគណនាវសិលភាពែដលបាន
្រគបដណ� ប់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ OP-02 ចំនួនសិស��ឈប់ទទួល�ន�វ�លិក
Number of students no longer receiving benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស

កម�វធិី/របប កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍

និយមនយ័ ចំនួនសិស្សសរបុបានចុះេឈ� ះ ប៉ុែន�ឈបម់ានសិទ�ិទទួលបានតវកលិក 

ករែបងែចក តមកម�វធិី តមរជធានី េខត� និងតមេភទ

េគាលបំណង តមដនវឌ្ឍនភាពៃនករព្រងីកវសិលភាពៃនកម�វធិីនីមយួៗ និងគណនាវសិលភាពែដលបាន
្រគបដណ� ប់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ OP-03 ចំនួន��េរៀនេ�លេ� 
Number of target schools

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស

កម�វធិី/របប កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍

និយមនយ័ ចំនួនសលេរៀនេគាលេដបាន្រគបដណ� បេ់ដយកម�វធិី
ករែបងែចក តមកម�វធិី និងតមរជធានី េខត�  

េគាលបំណង តមដនដំេណើ រករៃនករព្រងីកវសិលភាពកម�វធិី ស្រមាបគ់ណនាអ្រតសលេរៀនេគាលេដ
ែដលបាន្រគបដណ� ប់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ
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សូច�ករ OP-04 ចំនួន��េរៀន�ំងអស់ 
Total number of schools

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន

កម�វធិី/របប គា� ន

និយមនយ័ ចំនួនសលេរៀនសធារណៈទងំអស់ 

ករែបងែចក តមរជធានី  េខត� 

េគាលបំណង គណនាវសិលភាពែដលបាន្រគបដណ� ប់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ OP-05 ចំនួនកុ�រ�នលក�ខណ��គប់��ន់ក��ង�រទទួល�វ�លិក
Number of children eligible for benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស

កម�វធិី/របប កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍

និយមនយ័ ករប៉ាន្់របមាណចំនួនកុមារ ឬសិស្សសរបុមានលក�ខណ� ្រគប្់រគានេ់ដើម្បទីទួលបានតវកលិក
រមួប��ូ លទងំកុមារ ឬសិស្សបានចុះេឈ� ះ និងមនិទនចុ់ះេឈ� ះ

ករែបងែចក តមកម�វធិី
េគាលបំណង គណនាវសិលភាពែដលបាន្រគបដណ� ប់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា�  ំ

សូច�ករ OP-09 ចំនួនៃថ�ក��ង�រទូ�ត់�វ�លិក 
Number of days to deliver benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ្របសិទ�ភាព និងគុណភាពេសវបាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស

កម�វធិី/របប កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍

និយមនយ័ ចំនួនៃថ�ជាមធ្យមែដលសិស្សបានទទួលតវកលិក េដយរបច់បពី់ៃថ�ែដលគាត្់រត�វទទួលបាន
តវកលិក រហូតដល់ៃថ�ែដលគាតប់ានទទួលតវកលិក។ 

ករែបងែចក តមកម�វធិី និងតមរជធានី េខត�  

េគាលបំណង តមដនរយៈេពលៃនករទូទតត់វកលិកក�ុងករកតប់ន�យផលបះ៉ពល់ 

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 
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សូច�ករ OP-15 ចំនួនសិស��ទទួល�ន�វ�លិក
Number of students receiving benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករទទួលបានករែថទសុំខភាព និងអត�្របេយាជនប៍ាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស

កម�វធិី/របប កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ 
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍

និយមនយ័ ចំនួនសិស្សសរបុែដលទទួលបានតវកលិក ក�ុងករយិបរេិច�ទជាកល់ក់

ករែបងែចក តមកម�វធិី តមរជធានី េខត� និងតមេភទ 

េគាលបំណង គណនាអ្រតសិស្សបានទទួលតវកលិក

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ OP-17 ចំនួនថវ���វ�លិក�នេផ�រ
Total value of benefits transferred

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ធនធាន្រគ�សរបានេកើនេឡើង 

សមាសធាតុកម�វធិី ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស

កម�វធិី/របប កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍

និយមនយ័ ចំនួនថវកិសរបុបានផ�ល់ជូនអត�គាហក

ករែបងែចក តមកម�វធិី តមរជធានី េខត� និងតមេភទ 

េគាលបំណង គណនាតវកលិកបានេផ�រជាមធ្យម

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 

ប�� ក ់៖ ករែបងែចករបស់សូចនាករ និង្រត�វេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពតមករចបំាច។់
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៤.២.៥ អគ� � យក�� �នថវ��  ���� សួង��ដ� កិច�  និងហិរ�� វត� �

រូប� ពទី១៥ ៖ �� ុមសូច� ករអគ� � យក�� �នថវ��  ���� សួង��ដ� កិច�  និងហិរ�� វត� � 

អគ
�នា

យ
កដ

�ន
ថវ

ក
 ៃន

្រក
សួ

ងេ
ស

ដ�កិ
ច� 

ន ិង
ហ

ិរ�
�វត

� ុ

� រវ�និ� គ ��ល� ន �� �ង ទុក

� រ វ�និ� គ � ក់�� �ង

� រកំណត់� ទិ� ព

េលខកូដ សូច�ករ វដ��យ�រណ៍

�រវ�និេ�គែដល�នេ��ងទុក

IP-01 ថវកិអនុមត័ស្រមាបេ់សវគាពំរសង�ម ្របចឆំា� ំ

IP-02 ថវកិអនុមត័ស្រមាបេ់សវសុខភបិាល ្របចឆំា� ំ

�រវ�និេ�គ�ក់ែស�ង

IP-03 ថវកិបានចំណាយស្រមាបេ់សវគាពំរសង�ម ្របចឆំា� ំ

IP-04 ថវកិបានចំណាយស្រមាបេ់សវសុខភបិាល ្របចឆំា� ំ

�រកំណត់�ទិ�ព

IP-05 ភាគរយចំណាយថវកិជាតិេលើេសវសំខន់ៗ  (អបរ់ ំសុខភបិាល និងគាពំរសង�ម) ្របចឆំា� ំ

IP-06 ភាគរយចំណាយថវកិជាតេិលើកម�វធិជីនួំយសង�ម េធៀបនឹងផលិតផល ក�ុង ្រស�កសរបុ ្របចឆំា� ំ

� � ងទី១២ ៖ សូច� ករអគ� � យក�� �នថវ��  ���� សួង��ដ� កិច�  និងហិរ�� វត� �

សូច�ករ IP-01 ថវ��អនុម័តស��ប់េស��ំ�រសង�ម
Approved budget for social protection services

ក្រមតិសូចនាករ ធាតុចូល

្រក�មសូចនាករ ករវនិិេយាគែដលបានេ្រគាងទុក 

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កហនិភយ័ករងរ
ែផ�កពិករភាព
ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�

� តុចូល
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កម�វធិី/របប របប្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របប្របាកេ់សធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របប្របាកេ់សធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា�  ំ
កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង

និយមនយ័ ែផនករថវកិបានអនុមត័ 

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប និងតមរជធានី េខត�

េគាលបំណង តមដនករវនិិេយាគេលើ្របពន័�គាពំរសង�ម និងគណនាចំណាយស្រមាបស់មាជិកមា� ក់ៗ

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ IP-02 ថវ��អនុម័តស��ប់េស�សុ�ភិ�ល
Approved budget for health services

ក្រមតិសូចនាករ ធាតុចូល

្រក�មសូចនាករ ករវនិិេយាគែដលបានេ្រគាងទុក

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់របជាជន្រកី្រក
មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់រក�ម្របជាជនដៃទេទៀត
របបែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ

និយមនយ័ ែផនករថវកិបានអនុមត័

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប និងតមរជធានី េខត� 

េគាលបំណង តមដនករវនិិេយាគេលើ្របពន័�គាពំរសង�ម និងគណនាចំណាយស្រមាបស់មាជិកមា� ក់ៗ
េលើវស័ិយសុខភបិាល

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា�  ំ

សូច�ករ IP-03 ថវ���នចំ�យស��ប់េស��ំ�រសង�ម
Disbursed budget for social protection services

ក្រមតិសូចនាករ ធាតុចូល

្រក�មសូចនាករ ករវនិិេយាគជាកែ់ស�ង 

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កហនិភយ័ករងរ
ែផ�កពិករភាព
ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�
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កម�វធិី/របប របប្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របប្របាកេ់សធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របប្របាកេ់សធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា�  ំ
កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង

និយមនយ័ ថវកិបានចំណាយស្រមាបេ់សវគាពំរសង�ម

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប និងតមរជធានី េខត�

េគាលបំណង តមដនករវនិិេយាគេលើ្របពន័�គាពំរសង�ម និងគណនាចំណាយស្រមាបស់មាជិកមា� ក់ៗ

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ IP-04 ថវ���នចំ�យស��ប់េស�សុ�ភិ�ល
Disbursed budget for health services

ក្រមតិសូចនាករ ធាតុចូល

្រក�មសូចនាករ ករវនិិេយាគជាកែ់ស�ង 

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់របជាជន្រកី្រក
មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់រក�ម្របជាជនដៃទេទៀត
របបែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ

និយមនយ័ ថវកិបានចំណាយស្រមាបេ់សវសុខភបិាល

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប និងតមរជធានី េខត�

េគាលបំណង តមដនករវនិិេយាគេលើ្របពន័�គាពំរសង�ម និងគណនាចំណាយស្រមាបស់មាជិកមា� ក់ៗ
េលើវស័ិយសុខភបិាល

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ IP-05
�គរយចំ�យថវ���តិេលើេស�សំ�ន់ៗ (�រអប់រ� សុ�ភិ�ល និង�ំ�រសង�ម) 
Percentage of the government spending on essential services (education, 
health, and social protection)

ក្រមតិសូចនាករ ធាតុចូល

្រក�មសូចនាករ ករកំណតអ់ទិភាព

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន

កម�វធិី/របប គា� ន 

និយមនយ័ ភាគយក ៖ ចំណាយេលើេសវសំខន់ៗ  (ករអបរ់ ំសុខភបិាល និងគាពំរសង�ម)
ភាគែបង ៖ ចំណាយថវកិជាតិសរបុ



68

ករែបងែចក តមេសវសំខន់ៗ  និងតមរជធានី េខត�

េគាលបំណង តមដនករវនិិេយាគ និងករកំណតអ់ទិភាពេលើេសវសំខន់ៗ  េធៀបនឹងចំណាយថវកិជាតិ
វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ IP-06
�គរយចំ�យថវ���តិេលើកម�វ�ធីជំនួយសង�មេធៀបនឹងផលិតផលក��ង�សុកសរុប
Percentage of the government spending on social assistance program 
compared to GDP

ក្រមតិសូចនាករ ធាតុចូល

្រក�មសូចនាករ ករកំណតអ់ទិភាព

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន

កម�វធិី/របប គា� ន

និយមនយ័ ផលេធៀបចំណាយសរបុេលើករគាពំរសង�ម និងផលិតផលក�ុង្រស�កសរបុ

ករែបងែចក គា� ន

េគាលបំណង តមដនករវនិេិយាគ និងករកំណតអ់ទភិាពេលើេសវសំខន់ៗ  េធៀបនងឹផលិតផលក�ុង្រស�កសរបុ

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

ប�� ក ់៖ ករែបងែចករបស់សូចនាករ និង្រត�វេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពតមករចបំាច។់
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៤.២.៦ ��� � តិសន� ិសុខសង� ម
រូប� ពទី១៦ ៖ �� ុមសូច� ករ��� � តិសន� ិសុខសង� ម

            

 េលខកូដ  សូច�ករ វដ��យ�រណ៍

អភិ�លកិច�ល�

P-01 ចំណាយជាកែ់ស�ងេធៀបនឹងថវកិេ្រគាង ្របចឆំា� ំ

�បសិទ��ព និងស័ក�ិសិទ�ិ�ពចំ�យ

P-04 ចំណាយែផ�ករដ�បាល និងចំណាយសរបុ ្របចឆំា� ំ

P-07 ភាគរយករទូទតក់�ុងរយៈេពល ១៥ ៃថ� ្របច្ំរតីមាស

ចីរ�ពហិរ��វត�� 

P-12 សមតុល្យថវកិ ្របច្ំរតីមាស

P-13 ព្យោករណ៍ភាគទន្របមូលបាន ្របចឆំា� ំ

P-14 ករវយតៃម�ហនិភយ័ ៣ឆា� មំ�ង

�រ�គបដណ�ប់�នព�ងីក

OP-01 ចំនួនសមាជិកចុះេឈ� ះថ�ី ្របច្ំរតីមាស

OP-02 ចំនួនសមាជិកឈបទ់ទួលបានតវកលិក ្របច្ំរតីមាស

OP-05 ចំនួន្របជាជនមានលក�ខណ� ្រគប្់រគានក់�ុងករ ទទួលតវកលិក ្របចឆំា� ំ

OP-06 ចំនួនសហ្រគាស ្របច្ំរតីមាស

OP-07 ចំនួនសហ្រគាសឈបប់ងភ់ាគទន ្របច្ំរតីមាស

OP-08 ចំនួនសហ្រគាសមានលក�ខណ� ្រគប្់រគាន ់ទទួលបានករ្រគបដណ� ប់ ្របចឆំា� ំ

�បសិទ��ព និងគុណ�ពេស��ន�បេសើរេឡើង

OP-09 ចំនួនៃថ�ក�ុងករទូទត់ ្របច្ំរតីមាស

�រទទួល�ន�រែថ�ំសុខ�ព និងអត��បេ�ជន៍�ន�បេសើរេឡើង

អភិ� លកិច� ល� 
� រ�� ប ដណ� ប់ � ន ព�� ីក

� រវ�និ� គ 
��ល � ន �� �ង ទុក 

� រ វ�និ� គ � ក់�� �ង

� ល� រណ៍ លទ� ផលក� �ង�� �ំ � តុចូល

េប
ឡា

ជា
តិស

ន� ិសុ
ខស

ង�ម
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
 

 �� សិទ� � ព 
និង ស័ក� ិ សិទ� ិ� ពចំ� យ

�� សិទ� � ព និង គុណ� ព  
��� � ន�� �ើរ �ើង

� រទទួល � ន � រ��� ំ 
សុខ� ព និង អត� �� � ជន៍  
� ន �� �ើរ �ើង

ចីរ� ពហិរ�� វត� � ធន� ន �� �� រ 
 � ន �ើន�ើង
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OP-14 ចំនួនករណីពិេ្រគាះសុខភាព ្របច្ំរតីមាស

OP-15 ចំនួនសមាជិកទទួលបានតវកលិក ្របច្ំរតីមាស

ធន�ន�គ��រ�នេកើនេឡើង

OP-17 ចំនួនថវកិតវកលិកបានេផ�រ ្របច្ំរតីមាស

�រវ�និេ�គែដល�នេ��ងទុក

IP-01 ថវកិបានេ្រគាងស្រមាបេ់សវគាពំរសង�ម ្របចឆំា� ំ

IP-02 ថវកិបានេ្រគាងស្រមាបែ់ផ�កែថទសុំខភាព ្របចឆំា� ំ

�រវ�និេ�គ�ក់ែស�ង

IP-03 ថវកិបានចំណាយស្រមាបេ់សវគាពំរសង�ម ្របចឆំា� ំ

IP-04 ថវកិបានចំណាយស្រមាបែ់ផ�កែថទសុំខភាព ្របចឆំា� ំ

� � ងទី១៣ ៖ សូច� ករ��� � តិសន� ិសុខសង� ម

សូច�ករ P-01 ចំ�យ�ក់ែស�ងេធៀបនឹងថវ��េ��ង 
Actual expenditure vs planned budget

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ អភបិាលកិច�ល� 

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន 
ែផ�កែថទសុំខភាព 
ែផ�កហនិភយ័ករងរ

កម�វធិី/របប ្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
ហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត

និយមនយ័ ភាគយក ៖ ថវកិសរបុែដលបានអនុវត�
ភាគែបង ៖ ថវកិសរបុែដលបានេ្រគាង  

ករែបងែចក តមរបប

េគាលបំណង កំណតែ់ផនករ ត្រម�វករ និង/ឬកំណតប់��  និងធនធានែដលមាន

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា�  ំ

សូច�ករ P-04 ចំ�យែផ�ករដ��ល និងចំ�យសរុប 
Administrative cost and total cost

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ ្របសិទ�ភាព និងស័ក�ិសិទ�ិភាពចំណាយ
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សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន 
ែផ�កែថទសុំខភាព 
ែផ�កហនិភយ័ករងរ

កម�វធិី/របប ្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
ហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត

និយមនយ័ ចំណាយសរបុេលើែផ�ករដ�បាល (បូករមួប��ូ លទងំ្របាកែ់ខបុគ�លិក) និងចំណាយសរបុទងំអស់ 

ករែបងែចក តមរបប តមចំណាយរដ�បាល និងចំណាយសរបុ

េគាលបំណង តមដន និងវយតៃម� ្របសិទ�ភាពៃនសមទិ�កម�ែផ�ករដ�បាល

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា�  ំ

សូច�ករ P-07 �គរយ�រទូ�ត់ក��ងរយៈេពល ១៥ ៃថ� 
Percentage of eligible claims processed within 15 days

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ ្របសិទ�ភាព និងស័ក�ិសិទ�ិភាពចំណាយ

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន 
ែផ�កែថទសុំខភាព 
ែផ�កហនិភយ័ករងរ

កម�វធិី/របប ្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
ហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត

និយមនយ័ ភាគយក ៖ ចំនួនករេស�ើសំុបានទូទតក់�ុងរយៈេពល ១៥ ៃថ�
ភាគែបង ៖ ចំនួនករេស�ើសំុទូទតទ់ងំអស់

ករែបងែចក តមរបប

េគាលបំណង េលើកកម�ស់គណេនយ្យភាព និងករផ�ល់តវកលិក

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 
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សូច�ករ P-12 សមតុល��ថវ�� 
Fund balance

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ ចីរភាពហិរ�� វត�ុ
សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន 

ែផ�កែថទសុំខភាព 
ែផ�កហនិភយ័ករងរ

កម�វធិី/របប ្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
ហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត

និយមនយ័ សមតុល្យថវកិបច�ុប្បន� េស�ើនឹង្រទព្យសកម�ដកបំណុលសុទ�សរបុ

ករែបងែចក តមរបប

េគាលបំណង ពិនិត្យលទ�ភាពទូទតត់វកលិក នាេពលបច�ុប្បន� និងអនាគត

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស

សូច�ករ P-13 ព��ករណ៍�គ�ន�បមូល�ន
Fund projection

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ ចីរភាពហិរ�� វត�ុ
សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន 

ែផ�កែថទសុំខភាព 
ែផ�កហនិភយ័ករងរ

កម�វធិី/របប ្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
ហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត

និយមនយ័ ព្យោករណ៍្របាកចំ់ណូលតមរយៈករ្របមូលភាគទន េធៀបនឹងករទូទតអ់ត�្របេយាជនប៍ាន
េ្រគាងទុក

ករែបងែចក តមរបប

េគាលបំណង ពិនិត្យលទ�ភាពទូទតត់វកលិក នាេពលបច�ុប្បន� និងអនាគត

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ
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សូច�ករ P-14 �រ�យតៃម��និភ័យ 
Actuarial valuation

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ ចីរភាពហិរ�� វត�ុ
សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន 

ែផ�កែថទសុំខភាព 
ែផ�កហនិភយ័ករងរ

កម�វធិី/របប ្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
ហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត

និយមនយ័ ករសិក្សោវយតៃម�ចីរភាពថវកិរបស់ស� បន័្របតិបត�កិរសន�សុិខសង�មទងំមូលនាេពលអនាគត
តមរយៈករគណនា្រទព្យ និងបំណុលសរបុ

ករែបងែចក តមរបប

េគាលបំណង កំណតអ់្រតភាគទន និងេរៀបចំែផនករថវកិ

វដ�ៃនកររយករណ៍ ៣ឆា� មំ�ង (េដយចបេ់ផ�ើមពីឆា�  ំ២០២៣)

សូច�ករ OP-01 ចំនួនស�ជិកចុះេ���ះថ�ី 
Number of new people registered to receive benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន 
ែផ�កែថទសុំខភាព 
ែផ�កហនិភយ័ករងរ

កម�វធិី/របប ្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
ហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត

និយមនយ័ ចំនួនសមាជិកសរបុេទើបចុះេឈ� ះ និងមានសិទ�ិទទួលបានតវកលិក 

ករែបងែចក តមរបប តមរជធានី េខត� និងតមេភទ

េគាលបំណង តមដនវឌ្ឍនភាពៃនករព្រងីកវសិលភាពៃនរបបនីមយួៗ

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 
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សូច�ករ OP-02 ចំនួនស�ជិកឈប់ទទួល�ន�វ�លិក 
Number of people no longer receiving benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន 
ែផ�កែថទសុំខភាព 
ែផ�កហនិភយ័ករងរ

កម�វធិី/របប ្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់រក�ម្របជាជនដៃទេទៀត
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត

និយមនយ័ ចំនួនសមាជិកសរបុបានចុះេឈ� ះ ប៉ុែន�ឈបម់ានសិទ�ិទទួលបានតវកលិក 

ករែបងែចក តមរបប តមរជធានី េខត� និងតមេភទ 

េគាលបំណង តមដនអ្រតេបាះបងសិ់ទ�ិក�ុងករទទួលបានតវកលិក និងគណនាវសិលភាពែដលបាន
្រគបដណ� ប់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស

សូច�ករ OP-05 ចំនួន�ប�ជន�នលក�ខណ��គប់��ន់ក��ង�រទទួល�វ�លិក
Number of people eligible for benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន 
ែផ�កែថទសុំខភាព 
ែផ�កហនិភយ័ករងរ

កម�វធិី/របប ្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាលស្រមាប្់រក�ម្របជាជនដៃទេទៀត
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត

និយមនយ័ ករប៉ាន្់របមាណចំនួន្របជាជនសរបុ ែដលមានលក�ខណ� ្រគប្់រគានទ់ទួលបានករ្រគបដណ� ប់
របប់��ូ លទងំអ�កបានចុះេឈ� ះ និងមនិទនប់ានចុះេឈ� ះ
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ករែបងែចក តមរបប 

េគាលបំណង គណនាវសិលភាពែដលបាន្រគបដណ� ប់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ OP-06 ចំនួនសហ��ស
Number of enterprises

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន 
ែផ�កែថទសុំខភាព 
ែផ�កហនិភយ័ករងរ

កម�វធិី/របប ្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត

និយមនយ័ ចំនួនសហ្រគាសបង�រ បច�ុប្បន�ភាព ជាបភ់ាគទន និងបានបងភ់ាគទន

ករែបងែចក តមរបប តមរជធានី េខត� និងតមស� នភាពសហ្រគាស (បង�រ បច�ុប្បន�ភាព ជាបភ់ាគទន 
និងបានបងភ់ាគទន)

េគាលបំណង តមដនវឌ្ឍនភាពៃនករព្រងីកវសិលភាពកម�វធិីនីមយួៗ និងគណនាវសិលភាពែដលបាន
្រគបដណ� ប់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 

សូច�ករ OP-07 ចំនួនសហ��សឈប់បង់�គ�ន  
Number of enterprises stopping paying contributions

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន 
ែផ�កែថទសុំខភាព 
ែផ�កហនិភយ័ករងរ

កម�វធិី/របប ្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត

និយមនយ័ ចំនួនសហ្រគាសសរបុបានចុះប�� ី ប៉ុែន�ឈបប់ងភ់ាគទន (បង�រ ដក និងបច�ុប្បន�ភាព)

ករែបងែចក តមរបប និងតមរជធានី េខត�

េគាលបំណង តមដនវឌ្ឍនភាពៃនករព្រងីករបបនីមយួៗ និងគណនាវសិលភាពែដលបាន ្រគបដណ� ប់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 
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សូច�ករ OP-08 ចំនួនសហ��ស�នលក�ខណ��គប់��ន់ទទួល�ន�រ�គបដណ�ប់
Number of enterprises eligible for coverage

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន 
ែផ�កែថទសុំខភាព 
ែផ�កហនិភយ័ករងរ

កម�វធិី/របប ្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត

និយមនយ័ ករប៉ាន្់របមាណចំនួនសហ្រគាសសរបុមានលក�ខណ� ្រគប្់រគានចូ់លរមួបងភ់ាគទន 

ករែបងែចក តមរបប និងតមរជធានី េខត�

េគាលបំណង គណនាវសិលភាពែដលបាន្រគបដណ� ប់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា�  ំ

សូច�ករ OP-09 ចំនួនៃថ�ក��ង�រទូ�ត់
Number of days to reimburse

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ្របសិទ�ភាព និងគុណភាពេសវបាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន 
ែផ�កែថទសុំខភាព 
ែផ�កហនិភយ័ករងរ

កម�វធិី/របប ្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
ហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត

និយមនយ័ - ែផ�ក្របាកេ់សធន ៖ ចំនួនៃថ�ជាមធ្យមែដលអត�គាហកបានទទួលតវកលិកេដយរប់
  ចបព់េីពលែដលគាត្់រត�វទទួលបានតវកលិក រហូតដល់ៃថ�ែដលគាតប់ានទទួលតវកលិក។
- ែផ�កែថទសុំខភាព និងែផ�កហនិភយ័ករងរ ៖ ចំនួនៃថ�ែដលមូលដ� នសុខភបិាលបាន
  ទទួលតវកលិក េដយរបច់បពី់ៃថ�ែដលបានេស�ើសំុរហូតដល់ៃថ�បានទទួលតវកលិក។

ករែបងែចក តមរបប និងតមរជធានី េខត�

េគាលបំណង តមដនរយៈេពលៃនករទូទតត់វកលិក ក�ុងករកតប់ន�យផលបះ៉ពល់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 
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សូច�ករ OP-14 ចំនួនករណីពិេ��ះសុខ�ព
Number of health consultations

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករទទួលបានករែថទសុំខភាព និងអត�្របេយាជនប៍ាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព

កម�វធិី/របប ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍

និយមនយ័ ចំនួនករណីែដលសមាជិកបានេទពិេ្រគាះសុខភាពសរបុ

ករែបងែចក តមរបប តមរជធានី េខត� និងតមអ�កផ�ល់េសវ (សធារណៈ/ឯកជន)

េគាលបំណង គណនាអ្រតចំនួនសមាជិកបានេ្របើ្របាស់េសវសុខភបិាល

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 

សូច�ករ OP-15 ចំនួនស�ជិកទទួល�ន�វ�លិក
Number of people receiving benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករទទួលបានករែថទសុំខភាព និងអត�្របេយាជនប៍ាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន 
ែផ�កែថទសុំខភាព 
ែផ�កហនិភយ័ករងរ

កម�វធិី/របប ្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
ហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត

និយមនយ័ ចំនួនសមាជិកសរបុទទួលបានតវកលិក 

ករែបងែចក - ែផ�កែថទសុំខភាព និងែផ�កហនិភយ័ករងរ ែបងែចកតមរបប តមរជធានី េខត�      
  និងតមអ�កផ�ល់េសវ (សធារណៈ/ឯកជន) 
- ែផ�ក្របាកេ់សធន ែបងែចកតមរបប តមរជធានី េខត� និងតមេភទ

េគាលបំណង គណនាអ្រតសមាជិកបានទទួលតវកលិក

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 

សូច�ករ OP-17 ចំនួនថវ���វ�លិក�នេផ�រ
Total value of benefits transferred

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ
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្រក�មសូចនាករ ធនធាន្រគ�សរបានេកើនេឡើង 

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន 
ែផ�កែថទសុំខភាព 
ែផ�កហនិភយ័ករងរ

កម�វធិី/របប ្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
ហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត

និយមនយ័ ចំនួនថវកិសរបុ បានផ�ល់តមមូលដ� នសុខភបិាល

ករែបងែចក - ែផ�កែថទសុំខភាព និងែផ�កហនិភយ័ករងរ ែបងែចកតមរបប តមរជធានី េខត� និងតម
  អ�កផ�ល់េសវ (សធារណៈ/ឯកជន) 
- ែផ�ក្របាកេ់សធន ែបងែចកតមរបប តមរជធានី េខត� និងតមេភទ

េគាលបំណង គណនាទំហំថវកិតវកលិកែដលបានចំណាយ

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 

សូច�ករ IP-01 ថវ���នេ��ងស��ប់េស��ំ�រសង�ម 
Planned budget for social protection services

ក្រមតិសូចនាករ ធាតុចូល

្រក�មសូចនាករ ករវនិិេយាគែដលបានេ្រគាងទុក 

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន 
ែផ�កហនិភយ័ករងរ

កម�វធិី/របប ្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
ហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត

និយមនយ័ ែផនករថវកិបានេ្រគាងទុក 

ករែបងែចក តមរបប 

េគាលបំណង តមដនករវនិិេយាគេលើ្របពន័�គាពំរសង�ម    និងគណនាចំណាយស្រមាប ់សមាជិកមា� ក់ៗ  

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា�  ំ
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សូច�ករ IP-02 ថវ���នេ��ងស��ប់ែផ�កែថ�ំសុខ�ព
Planned budget for health services

ក្រមតិសូចនាករ ធាតុចូល

្រក�មសូចនាករ ករវនិិេយាគែដលបានេ្រគាងទុក

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព 

កម�វធិី/របប ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍

និយមនយ័ ែផនករថវកិបានេ្រគាងទុក 

ករែបងែចក តមរបប 

េគាលបំណង តមដនករវនិិេយាគេលើ្របពន័�គាពំរសង�ម និងគណនាចំណាយស្រមាប ់សមាជិកមា� ក់ៗ េលើ
វស័ិយសុខភបិាល

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា�  ំ

សូច�ករ IP-03 ថវ���នចំ�យស��ប់េស��ំ�រសង�ម 
Expended budget for social protection services

ក្រមតិសូចនាករ ធាតុចូល

្រក�មសូចនាករ ករវនិិេយាគជាកែ់ស�ង 

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�ក្របាកេ់សធន 
ែផ�កហនិភយ័ករងរ

កម�វធិី/របប ្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
ហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
ហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត

និយមនយ័ ែផនករថវកិបានចំណាយ 

ករែបងែចក តមរបប និងតមរជធានី េខត�

េគាលបំណង តមដនករវនិិេយាគេលើ្របពន័�គាពំរសង�ម និងគណនាចំណាយស្រមាបស់មាជិកមា� ក់ៗ

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ IP-04 ថវ���នចំ�យស��ប់ែផ�កែថ�ំសុខ�ព
Expended budget for health services

ក្រមតិសូចនាករ ធាតុចូល

្រក�មសូចនាករ ករវនិិេយាគជាកែ់ស�ង 

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព 
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កម�វធិី/របប ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
ែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
ែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍

និយមនយ័ ែផនករថវកិបានចំណាយ

ករែបងែចក តមរបប និងតមរជធានី េខត�

េគាលបំណង
តមដនករវនិិេយាគេលើ្របពន័�គាពំរសង�ម និងគណនាចំណាយស្រមាបស់មាជិកមា� ក់ៗ
េលើវស័ិយសុខភបិាល

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

ប�� ក ់៖ ករែបងែចករបស់សូចនាករ និង្រត�វេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពតមករចបំាច។់



81

៤.២.៧  គណៈក�� �ធិ� រ� តិ�� ប់�� ង�� �ះមហន� � យ
រូប� ពទី១៧ ៖ �� ុមសូច� ករគណៈក�� �ធិ� រ� តិ�� ប់�� ង�� �ះមហន� � យ

 

េលខកូដ សូច�ករ វដ��យ�រណ៍

អភិ�លកិច�ល�

P-01 ចំណាយជាកែ់ស�ងេធៀបនឹងថវកិេ្រគាង ្របច្ំរតីមាស

�បសិទ��ព និងស័ក�ិសិទ�ិ�ពចំ�យ

P-04 ចំណាយែផ�ករដ�បាល និងចំណាយសរបុ ្របចឆំា� ំ

�រ�គបដណ�ប់�នព�ងីក

OP-05 ចំនួន្របជាជនរងផលបះ៉ពល់េដយេ្រគាះមហន�រយ ្របចឆំា� ំ

�បសិទ��ព និងគុណ�ពេស��ន�បេសើរេឡើង

OP-09 ចំនួនៃថ�ក�ុងករផ�ល់តវកលិក ្របច្ំរតីមាស

�រទទួល�ន�រែថ�ំសុខ�ព និងអត��បេ�ជន៍�ន�បេសើរេឡើង

OP-15 ចំនួនជនរងេ្រគាះទទួលតវកលិក ្របច្ំរតីមាស

ធន�ន�គ��រ�នេកើនេឡើង

OP-17 ចំនួនថវកិតវកលិកបានេផ�រ ្របច្ំរតីមាស

� � ងទី១៤ ៖ សូច� ករគណៈក�� �ធិ� រ� តិ�� ប់�� ង�� �ះមហន� � យ

សូច�ករ P-01 ចំ�យ�ក់ែស�ងេធៀបនឹងថវ��េ��ង 
Actual expenditure vs planned budget

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ អភបិាលកិច�ល� 

សមាសធាតុកម�វធិី ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�

កម�វធិី/របប កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង

និយមនយ័ ភាគយក៖ ថវកិសរបុែដលបានអនុវត�
ភាគែបង៖ ថវកិសរបុែដលបានេ្រគាង

� ល� រណ៍ លទ� ផលក� �ង�� �ំ

� រ�� ប ដណ� ប់ � ន ព�� ីក

គណ
ៈក

មា�
ធិក

រជា
ត ិ្រ

គប
្រគ

ង
េ្រគា

ះម
ហ

ន�រ
យ

�� សិទ� � ព និង គុណ� ព  ���  � ន�� �ើរ �ើង

� រទទួល � ន � រ��� ំ សុខ� ព 
និង អត� �� � ជន៍  � ន �� �ើរ �ើង

ធន� ន �� �� រ � ន �ើន�ើង

អភិ� លកិច� ល� 

 �� សិទ� � ព និង ស័ក� ិ សិទ� ិ� ពចំ� យ
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ករែបងែចក គា� ន

េគាលបំណង កំណតែ់ផនករ ត្រម�វករ និង/ឬកំណតប់��  និងធនធានែដលមាន

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 

សូច�ករ P-04 ចំ�យែផ�ករដ��ល និងចំ�យសរុប 
Administrative cost and total cost

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ ្របសិទ�ភាព និងស័ក�ិសិទ�ិភាពចំណាយ

សមាសធាតុកម�វធិី ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�

កម�វធិី/របប កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង

និយមនយ័ ចំណាយសរបុេលើែផ�ករដ�បាល (បូករមួប��ូ លទងំ្របាកែ់ខបុគ�លិក) និងចំណាយសរបុទងំអស់ 

ករែបងែចក តមចំណាយរដ�បាល និងចំណាយសរបុ

េគាលបំណង តមដន និងវយតៃម� ្របសិទ�ភាពៃនសមទិ�កម�ែផ�ករដ�បាល

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ OP-05 ចំនួន�ប�ជនរងផលប៉ះ�ល់េ�យេ��ះមហន��យ
Number of people affected by disaster

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករ្រគបដណ� បប់ានព្រងីក

សមាសធាតុកម�វធិី ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�

កម�វធិី/របប កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង

និយមនយ័ ករប៉ាន្់របមាណចំនួនជនរងេ្រគាះទងំអស់ ែដលមានលក�ខណ� ្រគប្់រគានទ់ទួលបានតវកលិក

ករែបងែចក តមរជធានី េខត� និងតមេភទ 

េគាលបំណង គណនាវសិលភាពែដលបាន្រគបដណ� ប់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា�  ំ

សូច�ករ OP-09 ចំនួនៃថ�ក��ង�រផ�ល់�វ�លិក 
Number of days to deliver benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ្របសិទ�ភាព និងគុណភាពេសវបាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�

កម�វធិី/របប កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង

និយមនយ័ ចំនួនៃថ�ែដលជនរងេ្រគាះទទួលតវកលិកេដយរបច់បព់ីៃថ�ែដលមានេ្រគាះអសន�រហូតដល់
ៃថ�ែដលបានទទួលតវកលិក។ 

ករែបងែចក តមរជធានី េខត�

េគាលបំណង តមដនរយៈេពលៃនករទូទតត់វកលិកក�ុងករកតប់ន�យផលបះ៉ពល់ 

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 
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សូច�ករ OP-15 ចំនួនជនរងេ��ះទទួល�វ�លិក
Number of victims receiving benefits

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ករទទួលបានករែថទសុំខភាព និងអត�្របេយាជនប៍ាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�

កម�វធិី/របប កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង

និយមនយ័ ចំនួនជនរងេ្រគាះសរបុទទួលបានតវកលិក

ករែបងែចក តមរជធានី េខត� និងតមេភទ 

េគាលបំណង គណនាអ្រតជនរងេ្រគាះទទួលបាន តវកលិក

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 

សូច�ករ OP-17 ចំនួនថវ���វ�លិក�នេផ�រ  
Total value of benefits transferred

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលក�ុងឆា� ំ

្រក�មសូចនាករ ធនធាន្រគ�សរបានេកើនេឡើង 

សមាសធាតុកម�វធិី ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�

កម�វធិី/របប កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង

និយមនយ័ ចំនួនថវកិសរបុបានផ�ល់ជូនអត�គាហក

ករែបងែចក តមរជធានី េខត� និងតមេភទ 

េគាលបំណង គណនាតវកលិកបានេផ�រជាមធ្យម

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស

ប�� ក ់៖ ករែបងែចករបស់សូចនាករ និង្រត�វេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពតមករចបំាច។់
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៤.២.៨ វ�ទ�� �� �ន� តិសុខ� ព� � រណៈ 
រូប� ពទី១៨ ៖      �� ុមសូច� ករវ�ទ�� �� �ន� តិសុខ� ព� � រណៈ  

វទិ
្យោស

�ន
ជា

តិសុ
ខភា

ពស
ធា

រណ
ៈ

លទ� ផលចុង �� �យ

� ព� យរង�� �ះ� ន� ត់បន� យ

បច� ័យ

េលខកូដ សូច�ករ វដ��យ�រណ៍

�ព�យរងេ��ះ�ន�ត់បន�យ

G-07 ភាគរយ្របជាជនចំណាយ្របាកេ់ហេប៉េលើេសវសុខភាពេលើសពី  ១០% ២៥% 
និង ៤០% ៃន្របាកច់ំណូល្រគ�សរ

២ឆា� មំ�ង

G-08 ក្រមតិសន�ស្សនៃ៍នករ្រគបដណ� បសុ់ខភាពជាសកល ្របចឆំា� ំ

���ន�ពែផ�កសុ�ភិ�ល�ន�បេសើរេឡើង

OC-01 ភាគរយៃនករេពញចិត�េលើវធិីពន្យោរកំេណើ តទំេនើប ្របចឆំា� ំ

OC-02 ភាគរយ�ស�ីមានៃផ�េពះទទួលបានករពិនិត្យសុខភាព  មុនស្រមាល ៤ េលើក 
 េដយ បុគ�លិក សុខភបិាល

្របចឆំា� ំ

OC-03 ភាគរយអ្រត្រគបដណ� បៃ់នវ៉កសំ់ង ៣ដូស បង� រជំងឺខនស់� ក ់ក�កមាន ់
េតតណូស រលកសួត និងរលកេថ�ើម្របេភទ B

្របចឆំា� ំ

OC-04 ភាគរយកុមារេ្រកម ៥ឆា�  ំមានជំងឺរលកសួតបានទទួលករព្យោបាលេដយថា� ផំ្សះ 
្រតឹម្រត�វ េនតមមូលដ� នសុខភបិាលសធារណៈ

្របចឆំា� ំ

OC-05 ចំនួនអ�កេកើតជំងឺរេបងែដលបានរយករណ៍ និងព្យោបាល ្របចឆំា� ំ

OC-06 ចំនួនអ�កទទួលបានករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ ្របចឆំា� ំ

OC-07 ភាគរយៃន្របជាជនមានជំងឺេលើសសំពធឈមទទួលបានករព្យោបាល ្របចឆំា� ំ

OC-08 ភាគរយៃន្របជាជនមានជំងឺទឹកេនាមែផ�មទទួលបានករព្យោបាល ្របចឆំា� ំ

� � ងទី១៥ ៖ សូច� ករវ�ទ�� �� �ន� តិសុខ� ព� � រណៈ

សូច�ករ G-07

�គរយ�ប�ជនចំ�យ��ក់េ�េ��� េលើេស�សុខ�ពេលើសពី ១០% ២៥% និង ៤០% ៃន
��ក់ចំណ�ល�គ��រ
Percentage of population with OOP health spending > 10%, 25%, and 40% 
of HH income

ក្រមតិសូចនាករ បច�យ័

្រក�មសូចនាករ ភាពងយរងេ្រគាះបានកតប់ន�យ

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព

 �� �ន� ព�� �កសុ� ភិ� ល� ន�� �ើរ�ើង
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កម�វធិី/របប គា� ន

និយមនយ័ ចំណាយ្របាកេ់ហេប៉ (OOP) គឺជាចំណាយផា� ល់របស់្រគ�សរ េដយរបប់��ូ លនូវចំណាយ 
ជាសមា� រៈ ចំណាយេលើេសវេ្រកផ�ូវករជូនម�ន�ីសុខភបិាល និងចំណាយេផ្សងៗ េដើម្បទីទួល 
បានករែថទសុំខភាព។ ចំណាយ្របាកេ់ហេប៉ អចរបប់��ូ លទងំៃថ�ចំណាយេលើករេធ�ើ 
ដំេណើ រ ដឹកជ��ូ នពកព់ន័�នឹងករែថទសុំខភាព េដយមនិរបប់��ូ លចំណាយបងជ់ាមុនដូចជា 
ករបងព់ន� ឬធានារ៉បរ់ងសុខភាព។

ករែបងែចក តមតំបន ់(ភ�េំពញ/ទី្របជំុជន/ជនបទ) តមប��ភាគ និងតមក្រមតិៃនករករពរហនិភយ័
ហិរ�� វត�ុ

េគាលបំណង គណនាភាគរយ្របជាជន្របឈមនឹងហនិភយ័ៃនភាព្រកី្រក េដយសរចំណាយ្របាកេ់ហេប៉ 
េលើសក្រមតិេលើេសវសុខភបិាល ែដលបានកំណតេ់ដយអង�ករសុខភាពពិភពេលក

វដ�ៃនកររយករណ៍ ២ឆា� មំ�ង

សូច�ករ G-08 ក�មិតសន�ស��ន៍ៃន�រ�គបដណ�ប់សុខ�ព�សកល
UHC index score

ក្រមតិសូចនាករ បច�យ័

្រក�មសូចនាករ ភាពងយរងេ្រគាះបានកតប់ន�យ

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព

កម�វធិី/របប គា� ន

និយមនយ័ សមាសធាតុសូចនាករែដលរមួប��ូ លសូចនាករចំនួន  ១១ ទកទ់ងនឹង ៖ (១) សុខភាពបន�ពូជ,
មាត, ទរកេទើបនឹងេកើត, និងសុខភាពកុមារ (២) ជំងឺឆ�ង (៣) ជំងឺមនិឆ�ង និង (៤) លទ�ភាព
ទទួលបានេសវសុខភបិាល

ករែបងែចក តមរជធានី េខត�

េគាលបំណង សេង�បសូចនាករៃនករ្រគបដណ� បេ់សវែថទសុំខភាពចម្បងៗ

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ OC-01 �គរយៃន�រេពញចិត�េលើវ�ធីពន��រកំេណើតទំេនើប
Percentage of family planning demand satisfied with modern methods

សូច�ករ OC-02 �គរយ�ស��ីនៃផ�េ�ះទទួល�ន�រពិនិត��សុខ�ពមុនស��ល ៤េលើកេ�យបុគ�លកិសុ�ភិ�ល
Percentage of antenatal care, 4+ visits completed

សូច�ករ OC-03 �គរយអ���គបដណ�ប់ៃន���ក់�ំង ៣ដូស ប���រជំងឺ�ន់���ក់ ក�ក�ន់ េត�ណ�ស 
រ�កសួត និងរ�កេថ�ើម�បេភទ B 
Percentage of child immunization (DTP3)

សូច�ករ OC-04 �គរយកុ�រេ��ម ៥���ំ�នជំងឺរ�កសួត�នទទួល�រព���លេ�យ���ំផ��ះ�តឹម�ត�វ 
េ��មមូល���នសុ�ភិ�ល��រណៈ
Percentage of children under 5 with pneumonia receiving antibiotics for 
treatment in line with public health facility 

សូច�ករ OC-05 ចំនួនអ�កេកើតជំងឺរេបងែដល�ន�យ�រណ៍ និងព���ល
Number of TB cases detected and treated
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សូច�ករ OC-06 ចំនួនអ�កទទួល�ន�រព���លេ�យឱសថ�ប�ំងេមេ�គេអដស៍
Number of PLHIV receiving ART treatment

សូច�ករ OC-07 �គរយៃន�ប�ជន�នជំងឺេលើសសំ�ធ�មទទួល�ន�រព���ល
Percentage of people with hypertension treated

សូច�ករ OC-08 �គរយៃន�ប�ជន�នជំងឺទឹកេ�មែផ�មទទួល�ន�រព���ល
Percentage of people with diabetes treated

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលចុងេ្រកយ

្រក�មសូចនាករ ស� នភាពែផ�កសុខភបិាលបាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន

កម�វធិី/របប គា� ន

និយមនយ័ សមាមា្រតចំនួន្របជាជនេគាលេដទទួលេសវ េធៀបនងឹករប៉ាន្់របមាណចំនួន្របជាជន្រត�វករេសវ

ករែបងែចក តមរជធានី េខត� 

េគាលបំណង តមដនពសីមាមា្រតៃនករផ�ល់េសវបង� រចម្បងៗែផ�កសុខភបិាលេធៀបនងឹត្រម�វករជាកែ់ស�ង

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

ប�� ក ់៖ ករែបងែចករបស់សូចនាករ និង្រត�វេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពតមករចបំាច។់
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៤.២.៩ អគ� ��� ធិ� រ�� �ន�� ុម�� ឹក�� � តិ� ំ� រសង� ម
រូប� ពទី១៩ ៖ �� ុមសូច� ករអគ� ��� ធិ� រ�� �ន�� ុម�� ឹក�� � តិ� ំ� រសង� ម

 

អភិ� លកិច� ល� 
ផលិត� ព
� ន �ើន�ើង

�� �ន� ព��ដ� កិច�  
�� �� រ� ន�� �ើរ�ើង

គ�� �តវ�និ� គ

� ល� រណ៍

អគ
�េល

ខ
ធក

រដ
�ន

្រក
�ម្រ

បឹក
្សោជា

តិគា
ព

រស
ង�ម

�� សិទ� � ព 
និងស័ក� ិសិទ� ិ� ពចំ� យ

� រទទួលខុស�� �វ 

វ�សម� ព 
� ន � ត់បន� យ

េលខកូដ សូច�ករ វដ��យ�រណ៍

វ�សម�ព�ន�ត់បន�យ

G-12 ភាគរយសមភាពេយនឌរ័ក�ុងករចុះេឈ� ះ ្របច្ំរតីមាស

G-13 ភាគរយសមភាពេយនឌរ័ទទួលបានតវកលិក ្របច្ំរតីមាស

G-14 ភាគរយសមភាពចុះេឈ� ះតមតំបន់ ្របច្ំរតីមាស

G-15 ភាគរយសមភាពទទួលបានតវកលិកតមតំបន់ ្របច្ំរតីមាស

អភិ�លកិច�ល�

P-02 ចំនួនសវនកម�កម�វធិី ្របចឆំា� ំ

P-03 ចំនួនលទ�ផលសវនកម�កម�វធិីសំខន់ៗ ្របចឆំា� ំ

�បសិទ��ព និងស័ក�ិសិទ�ិ�ពចំ�យ

P-05 ចំណាយេលើអត�គាហកមា� ក់ ្របចឆំា� ំ

P-06 ផលេធៀបលទ�ផលទទួលបានពីថវកិចំណាយ ្របចឆំា� ំ

�រទទួលខុស�ត�វ

P-08 ភាគរយ្របជាជនយល់ពីលក�ខណ� ទទួល បាន តវកលិក ្របចឆំា� ំ

P-09 ពត័ម៌ានពីថវកិចំណាយ និងសមទិ�កម�ែដលបានបង� ញជាសធារណៈ ្របច្ំរតីមាស

P-10 ចំនួនករចុះ្រត�តពិនិត្យ ្របច្ំរតីមាស

P-11 ក្រមតិេពញចិត�របស់អត�គាហក ្របច្ំរតីមាស

ផលិត�ព�នេកើនេឡើង

OC-12 ចំនួនៃថ�ផលិតភាពទទួលបាន ្របចឆំា� ំ

���ន�ពេសដ�កិច��គ��រ�ន�បេសើរេឡើង

OC-13 មធ្យមភាគៃនកំេណើ នផលិតភាព / មធ្យមភាគ   ៃនចំនួនតវកលិក បានេផ�រ ្របចឆំា� ំ

បច� ័យ លទ� ផលចុង�� �យ � តុចូល
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OC-14 អ្រតផា� ស់ប�ូរៃថ�េស្ប�ង ្របច្ំរតីមាស

គ���តវ�និេ�គ

IP-07 សន�ស្សនម៍ូលដ� នអប្បបរមាៃនកិច�គាពំរសង�ម ្របចឆំា� ំ

� � ងទី១៦ ៖ សូច� ករអគ� ��� ធិ� រ�� �ន�� ុម�� ឹក�� � តិ� ំ� រសង� ម

សូច�ករ G-12 �គរយសម�ពេយនឌ័រក��ង�រចុះេ���ះ
Percentage of gender equality in enrollment

ក្រមតិសូចនាករ បច�យ័ 

្រក�មសូចនាករ វសិមភាពបានកតប់ន�យ

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព
ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កហនិភយ័ករងរ
ែផ�កពិករភាព
ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាល
របបែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
របបែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របប្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របប្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របប្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
របប្របាកេ់សធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របប្របាកេ់សធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)
កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង

និយមនយ័ ភាពខុសគា� រវងសមាមា្រតៃនបុរស និង�ស�ី ែដលចុះេឈ� ះក�ុងកម�វធិីគាពំរសង�ម។  

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប និងតមរជធានី េខត�

េគាលបំណង ពិនិត្យេលើវសិមភាពេយនឌរ័ក�ុងករចុះេឈ� ះ

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស
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សូច�ករ G-13
�គរយសម�ពេយនឌ័រទទួល�ន�វ�លិក  
Percentage of gender equality in benefits

ក្រមតិសូចនាករ បច�យ័ 

្រក�មសូចនាករ វសិមភាពបានកតប់ន�យ

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព
ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កហនិភយ័ករងរ
ែផ�កពិករភាព
ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាល
របបែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
របបែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របប្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របប្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របប្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
របប្របាកេ់សធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របប្របាកេ់សធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)
កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង

និយមនយ័ ភាពខុសគា� រវងសមាមា្រតៃនបុរស និង�ស�ី ែដលចុះេឈ� ះក�ុងកម�វធិីគាពំរសង�ម។  

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប និងតមរជធានី េខត�

េគាលបំណង ពិនិត្យេលើវសិមភាពេយនឌរ័ក�ុងករទទួលតវកលិក

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស

សូច�ករ G-14 �គរយសម�ពចុះេ���ះ�មតំបន់  
Percentage of regional equality in enrollment

ក្រមតិសូចនាករ បច�យ័ 

្រក�មសូចនាករ វសិមភាពបានកតប់ន�យ

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព
ែផ�កេសធន
ែផ�កហនិភយ័ករងរ
ែផ�កពិករភាព
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ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាល
របបែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
របបែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របបេសធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របបេសធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របបេសធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
របបេសធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របបេសធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា�  ំ
កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង

និយមនយ័ ភាពខុសគា� រវងសមាមា្រតៃន្របជាជនេនទី្រក�ងភ�េំពញ េធៀបនឹង   េខត�នានា ែដលបានចុះេឈ� ះ
ក�ុងកម�វធិីគាពំរសង�ម 

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប

េគាលបំណង ពិនិត្យេលើវសិមភាពក�ុងករចុះេឈ� ះតមតំបន់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស

សូច�ករ G-15 �គរយសម�ពទទួល�ន�វ�លិក�មតំបន់
Percentage of regional equality receiving benefits

ក្រមតិសូចនាករ បច�យ័ 

្រក�មសូចនាករ វសិមភាពបានកតប់ន�យ

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព
ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កហនិភយ័ករងរ
ែផ�កពិករភាព
ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាល
របបែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
របបែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របបេសធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
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របបេសធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របបេសធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
របបេសធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របបេសធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា�  ំ
កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង

និយមនយ័ ភាពខុសគា� រវងសមាមា្រតៃន្របជាជនេនទី្រក�ងភ�េំពញ េធៀបនឹងេខត�នានា ែដលបានទទួល
អត�្របេយាជនពី៍កម�វធិីគាពំរសង�ម

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប

េគាលបំណង ពិនិត្យេលើវសិមភាពក�ុងករទទួលតវកលិកតមតំបន់

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស

សូច�ករ P-02 ចំនួនសវនកម�កម�វ�ធី
Number of program audits

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ អភបិាលកិច�ល�

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន

កម�វធិី/របប គា� ន

និយមនយ័ ចំនួនសវនកម�តមកម�វធិីែដលបានបំេពញ

ករែបងែចក គា� ន

េគាលបំណង កំណតប់��  និងវធិានករែកត្រម�វ និងធានាបាននូវរបាយករណ៍្រតឹម្រត�វ និងគួរទុកចិត�បាន

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា�  ំ

សូច�ករ P-03 ចំនួនលទ�ផលសវនកម�កម�វ�ធីសំ�ន់ៗ
Number of major program audit findings

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ អភបិាលកិច�ល�

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន

កម�វធិី/របប គា� ន

និយមនយ័ កររបចំ់នួនលទ�ផលៃនសវនកម�សំខន់ៗ ទងំអស់ ែដលបានពីកម�វធិ ីនងិសវនកម�ហិរ�� វត�ុ 

ករែបងែចក គា� ន



92

េគាលបំណង ធានាដំេណាះ្រសយភា� មៗ និងកតប់ន�យផលវបិាកនានាែដលអចេកើតមាន

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា�  ំ

សូច�ករ P-05 �រចំ�យេលើអត��ហក���ក់
Cost per beneficiary

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ ្របសិទ�ភាព និងស័ក�ិសិទ�ិភាពចំណាយ

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព
ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កហនិភយ័ករងរ
ែផ�កពិករភាព
ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាល
របបែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
របបែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របបេសធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របបេសធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របបេសធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
របបេសធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របបេសធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា�  ំ
កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង

និយមនយ័ ចំណាយសរបុេលើកម�វធិី រមួមានចំណាយេលើតវកលិក និងរដ�បាល ែចកនឹងចំនួនអត�គាហក
ទងំអស់ក�ុងអំឡុងេពលជាកល់ក់

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប

េគាលបំណង វភិាគស័ក�ិសិទ�ិភាព េដយេ្រប�បេធៀបលទ�ផលពី្របពន័�គាពំរសង�ម េទនឹងចំណាយសរបុេលើ
្របពន័�គាពំរសង�ម

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ
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សូច�ករ P-06 ផលេធៀបលទ�ផលទទួល�នពីថវ��ចំ�យ
Benefit-cost ratios 

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ ្របសិទ�ភាព និងស័ក�ិសិទ�ិភាពចំណាយ

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព
ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កហនិភយ័ករងរ
ែផ�កពិករភាព
ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាល
របបែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
របបែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របប្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របប្របាកេ់សធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របប្របាកេ់សធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
របប្របាកេ់សធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របប្របាកេ់សធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា�  ំ
កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង

និយមនយ័ តៃម�ប៉ាន្់របមាណសរបុជាសច្់របាកៃ់នលទ�ផលទទួលបាន (ឧទហរណ៍៖ ស� នភាពសុខភាព
មានភាព្របេសើរេឡើង ផលិតភាពេកើនេឡើង ្របាកច់ំណូល្រគ�សរេកើនេឡើង។ល។)េលើចំណាយ
សរបុរបស់កម�វធិី ឬរបប 

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប

េគាលបំណង េ្រប�បេធៀបលទ�ផលបានពីករវនិិេយាគតមសមាសធាតុកម�វធិី និងរបបនានា េដើម្បកំីណត់
អទិភាពក�ុងករវនិិេយាគនាេពលអនាគត

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា�  ំ

សូច�ករ P-08 �គរយ�ប�ជនយល់ពីលក�ខណ�ទទួល�ន�វ�លិក  
Percentage of population understanding benefit eligibility

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ ករទទួលខុស្រត�វ
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សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព
ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កហនិភយ័ករងរ
ែផ�កពិករភាព
ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាល
របបែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
របបែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របបេសធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របបេសធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របបេសធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
របបេសធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របបេសធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា�  ំ
កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង

និយមនយ័ សមាមា្រត្របជាជនយល់ដងឹពីកម�វធិគីាពំរសង�ម នងិយល់ដងឹពីរេបៀបចុះេឈ� ះ េដើម្បទីទួលបាន
តវកលិក

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប

េគាលបំណង តមដនករយល់ដឹងជាសធារណៈ ៃនសិទ�ិទទួលបានតវកលិក

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា�  ំ

សូច�ករ P-09 ព័ត៌�នពីថវ��ចំ�យ និងសមិទ�កម�ែដល�នប���ញ���រណៈ
Publicly accessible information on the performance and expenditure

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ ករទទួលខុស្រត�វ

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន

កម�វធិី/របប គា� ន

និយមនយ័ របាយករណ៍ទកទ់ងនឹងកម�វធិីគាពំរសង�ម ថវកិចំណាយ និងសមទិ�កម�ែផ�កសុខភបិាលបាន
ផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ េនេលើេគហទំពរ័្រក�ម្របកឹ្សោជាតិគាពំរសង�ម និងក�ុងទ្រមងេ់ផ្សងៗេទៀត

ករែបងែចក គា� ន

េគាលបំណង ធានាតមា� ភាពៃនថវកិចំណាយ នងិលទ�ផលសេ្រមចបានពីកចិ�គាពំរសង�ម នងិសុខភបិាល

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស
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សូច�ករ P-10 ចំនួន�រចុះ�ត�តពិនិត�� 
Number of monitoring visits

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ ករទទួលខុស្រត�វ

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព
ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កហនិភយ័ករងរ
ែផ�កពិករភាព
ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាល
របបែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
របបែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របបេសធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របបេសធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របបេសធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
របបេសធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របបេសធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា�  ំ
កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង

និយមនយ័ ចំនួនករចុះ្រត�តពិនិត្យសរបុ របស់ អគ�េលខធិករដ� ន្រក�ម្របឹក្សោជាតិគាពំរសង�ម

ករែបងែចក តមកម�វធិី ឬរបប

េគាលបំណង ធានាគុណភាពេសវ តមរយៈ្របតិមតិេដយផា� ល់ពីអ�កផ�ល់េសវ និងអត�គាហក

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 

សូច�ករ P-11 ក�មិតេពញចិត�របស់អត��ហក 
Beneficiary satisfaction score

ក្រមតិសូចនាករ េគាលករណ៍

្រក�មសូចនាករ ករទទួលខុស្រត�វ

សមាសធាតុកម�វធិី ែផ�កែថទសុំខភាព
ែផ�ក្របាកេ់សធន
ែផ�កហនិភយ័ករងរ
ែផ�កពិករភាព
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ករអភវិឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
សុខុមាលភាពរបស់្របជាជនងយរងេ្រគាះ
ករេឆ�ើយតបេទនឹងេ្រគាះអសន�

កម�វធិី/របប មូលនិធិសមធមសុ៌ខភបិាល
របបែថទសុំខភាពស្រមាបប់ុគ�លែដលស�ិតេនក�ុងវស័ិយសធារណៈ
របបែថទសុំខភាពស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របបេសធនស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របបេសធនស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
របបេសធនស្រមាបប់ុគ�លស�័យនិេយាជន៍
របបេសធនស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ (ប.ជ.ស)
របបេសធនស្រមាបអ់តីតយុទ�ជន (ប.ជ.អ)
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបប់ុគ�លៃនវស័ិយសធារណៈ
របបហនិភយ័ករងរស្រមាបក់ម�ករនិេយាជិត
មូលនិធិជនពិករ (ម.ជ.ព)
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម ២ឆា�  ំ
កម�វធិីអហរបូករណ៍ស្រមាបថ់ា� កប់ឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ
កម�វធិីផ�ល់អហរតមសលេរៀន េដយេ្របើ្របាស់កសិផលក�ុងសហគមន៍
កម�វធិីឧបត�ម�សច្់របាកជូ់នជនមានពិករភាព
កម�វធិីសន�ិសុខេស្ប�ង

និយមនយ័ ក្រមតិជាមធ្យមៃនករេពញចិត�របស់អត�គាហក េដយេ្របើមា្រតដ� ន Likert (1-10) 

ករែបងែចក តមកម�វធិី  ឬរបប

េគាលបំណង ែស�ងយល់ពីករទទួលបានគុណភាពេសវគាពំរសង�មទងំឡាយ

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស 

សូច�ករ OC-12 ចំនួនៃថ�ផលិត�ពទទួល�ន 
Productive days gained

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលចុងេ្រកយ

្រក�មសូចនាករ ផលិតភាពបានេកើនេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន

កម�វធិី/របប គា� ន

និយមនយ័ កំេណើ នៃថ�ផលិតភាព េដយផា� ល់ ឬ្របេយាល បានពកីម�វធិីគាពំរសង�ម

ករែបងែចក គា� ន

េគាលបំណង ប៉ាន្់របមាណកំេណើ នផលិតភាពទទួលបានពីកម�វធិីគាពំរសង�មទងំឡាយ 

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ OC-13 មធ��ម�គៃនកំេណើនផលិត�ព / មធ��ម�គៃនចំនួន�វ�លិក�នេផ�រ
 Mean value of productivity increased / Mean value of benefits transferred

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលចុងេ្រកយ
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្រក�មសូចនាករ ស� នភាពេសដ�កិច�្រគ�សរបាន្របេសើរេឡើង 

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន

កម�វធិី/របប គា� ន

និយមនយ័ ស� នភាពេសដ�កិច�្រគ�សរបាន្របេសើរេឡើង េដយផា� ល់ ឬ្របេយាល ពីកម�វធិីគាពំរសង�ម

ករែបងែចក គា� ន

េគាលបំណង ប៉ាន្់របមាណស� នភាពេសដ�កិច�្រគ�សរបាន្របេសើរេឡើងពីកម�វធិីគាពំរសង�ម

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

សូច�ករ OC-14 អ�����ស់ប��រៃថ�េស���ង 
Net change in commodity price

ក្រមតិសូចនាករ លទ�ផលចុងេ្រកយ

្រក�មសូចនាករ ស� នភាពេសដ�កិច�្រគ�សរបាន្របេសើរេឡើង

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន

កម�វធិី/របប គា� ន

និយមនយ័ ភាគរយៃនករែ្រប្រប�លៃនតៃម�អង�រ និងពូជដំណាំ (គិតជាេតន) េដយយកមធ្យមភាគៃនតៃម�
ក�ុងរយៈេពល ៣ែខចុងេ្រកយមុនេពលទទួល បាន  ឧបត�ម�ធន

ករែបងែចក អង�រ និងពូជដំណាំ

េគាលបំណង ប៉ាន្់របមាណ្របសិទ�ភាពៃនករេធ�ើអន�រគមនេ៍ទេលើស�ិរភាពៃថ�េស្ប�ង

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របច្ំរតីមាស

សូច�ករ IP-07 សន�ស��ន៍មូល���នអប��បរ�ៃនកិច��ំ��រសង�ម
Social protection floor index

ក្រមតិសូចនាករ ធាតុចូល

្រក�មសូចនាករ គមា� តវនិិេយាគ 

សមាសធាតុកម�វធិី គា� ន

កម�វធិី/របប គា� ន

និយមនយ័ គមា� ត្របាកច់ំណូលសរបុ និងេសវសុខភបិាល ជាសមាមា្រតនឹងផលិតផលក�ុង្រស�ក សរបុ

ករែបងែចក គា� ន 

េគាលបំណង កំណតគ់មា� តៃនករែថទសុំខភាព  និងទំហំ្របាកចំ់ណូល េដើម្បឱី្យគមា� តេនះេស�ើនឹង ្របេទស
អភវិឌ្ឍន ៍ឬកំណតអ់ប្បបរមាៃនករវនិិេយាគរបស់ផលិតផលក�ុង្រស�ក (GDP) េទនឹង
េគាលនេយាបាយជាតិគាពំរសង�ម

វដ�ៃនកររយករណ៍ ្របចឆំា� ំ

ប�� ក ់៖ ករែបងែចករបស់សូចនាករ និង្រត�វេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពតមករចបំាច។់
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ឧបសម� ័ន� ១៖
សំណ�រស� ង់មតិអំពីគុណ� ព��� សុ� ភិ� ល ក� �ងអ�� �ត��ដ� កិច� សង� មកិច� កម� �� 

អេង�តេសដ�កិច� សង�មកិច�កម�ុជា (CSES) គឺជាអេង�ត្រគ�សរថា� កជ់ាតិធំបំផុតេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ ក្រមងសំណួរ
្របមូលទិន�នយ័ក្រមតិ្រគ�សរ និងបុគ�ល រមួមានសកម�ភាពេសដ�កិច� ្រទព្យសម្បត�ិ ភាពងយរងេ្រគាះ ករអបរ់ ំនិងអក�រកម�
កដូ៏ចជាករែស�ងរក និងចំណាយេលើករែថទសុំខភាព។ CSES អចេ្របើ្របាស់េដើម្បវីយតៃម�ករចុះេឈ� ះក�ុងកម�វធិីគាពំរ
សង�ម កដូ៏ចជាករយល់េឃើញអំពីគុណភាពេសវសុខភបិាលេនក្រមតិ្របជាជន។
គុណភាពៃនករែថទសុំខភាព ្រត�វបានកំណតជ់ាកត� សំខនប់ំផុតេដើម្បពី្រងឹង្របពន័�សុខភបិាលេនកម�ុជា។ ករសិក្សោ
បានបង� ញឱ្យេឃើញអំពីគុណភាពៃនេសវក�ុងវស័ិយសធារណៈេនមានក្រមតិ ែដល្រត�វបាន្របជាជនមយួចំនួនេលើកេឡើង
ក�ុងេហតុផលថាករេ្របើ្របាស់េសវែផ�កឯកជនមានក្រមតិខ�ស់ជាង។ េទះយ៉ាងណា ករសិក្សោរបស់ធនាគារពិភពេលក
បានរកេឃើញថា ៥៥% ៃនករណីែដលបានេធ�ើេរគវនិិច�យ័មនិទនម់ានភាពច្បោស់លស់េពញេលញេនេឡើយេនស� បន័
សធារណៈ េបើេ្រប�បេធៀបេទនឹង ៦០%េនស� បន័ឯកជន។ េទះបីជាករវស់ែវងមតិអំពីគុណភាពេសវសុខភបិាលមនិទន់
មានបទដ� នជាកល់ក ់ែតវពិតមានសរសំខនណ់ាស់ចំេពះករយល់េឃើញរបស់អ�កទទួលេសវេទេលើគុណភាព ែដល
អចមានឥទ�ិពលដល់ករែស�ងរកេសវែថទ ំនិងជេ្រមើសៃនអ�កផ�ល់េសវសុខភាព។
ទិន�នយ័ស�ីពីមតិេលើគុណភាពេសវែថទជំាពិេសសេនក�ុង្រគបខណ� ៃនករអេង�តថា� កជ់ាតិមានអត�្របេយាជនជ៍ាេ្រចើនអ�ក
េរៀបចំេគាលនេយាបាយ េដើម្បយីល់កនែ់តច្បោស់អំពីកត� ពកព់ន័�នឹងគុណភាពៃនករផ�ល់េសវ។ ទិន�នយ័េនះអចជួយឱ្យ
ករអភវិឌ្ឍយុទ�ស�ស� និងអន�រគមនែ៍ដលែផ�កេលើភស�ុតង េដើម្បែីកលម�គុណភាពៃនករផ�ល់េសវ និងលទ�ផលែដលពក់
ពន័�ដូចជាជេ្រមើសអ�កផ�ល់េសវ និងករចំណាយ្របាកេ់ហេប៉ (OOP) ជាេដើម។ េលើសពីេនះេទៀតករ្របមូលទិន�នយ័ជា
េទៀងទតត់មរយៈ CSES នឹងជួយដល់ករតមដនវឌ្ឍនភាពក្រមតិ្របជាជន ៃនករផា� ស់ប�ូរមតិេលើគុណភាពកដូ៏ចជា
េផា� តករយកចិត�ទុកដកេ់លើករេលើកកម�ស់គុណភាពេសវផងែដរ។

 
��ងទី ១៧៖ ក�មងសំណ�រ�ក់ព័ន�នឺងគុណ�ពេស�សុ�ភិ�លែដលនឹងេស�ើ�ក់ប���លក��ងក�មងសំណ�រ CSES

Q1 េតើអ�កេទមូលដ� នសុខភបិាលសធារណៈេលើកចុងេ្រកយេនេពលណា?    ែខ __ // ឆា�  ំ_______

Q2 អ�កេទមូលដ� នសុខភបិាលឯកជនេលើកចុងេ្រកយេនេពលណា?            ែខ __ // ឆា�  ំ_______

Q3 ខ�ុ ំសំុសួរអ�កអំពីក្រមតិេពញចិត�េលើេសវសុខភបិាលដូចខងេ្រកម? សូមេ្រជើសេរ ើសចេម�ើយស្រមាបសំ់ណួរ
នីមយួៗដូចខងេ្រកមៈ ៤ -“េពញចិត�ខ� ងំ” ៣-“េពញចិត�” ២-“មនិេពញចិត�ខ�ះ” ១-“មនិេពញចិត�”៩៨“មនិដឹង”។ 
ឬ ៣-“បាទ/ចស” ១-“េទ”

េព
ញ

ច ិត
�ខ�

ងំ

េព
ញ

ច ិត
�

មនិ
េព

ញ
ចិត

�ខ�ះ

មនិ
េព

ញ
ចិត

�

មនិ
ដឹង

3.1 ពកព់ន័�នឹងមូលដ� នសុខភបិាលសធារណៈ

3.1.1 រយៈេពលែដលអ�ករងច់ទំ្រមាបំានពិេ្រគាះ ៤ ៣ ២ ១ ៩៨

3.1.2 ភាពរសួរយ រកទ់ករ់បស់បុគ�លិក ៤ ៣ ២ ១ ៩៨

3.1.3 អនាមយ័របស់មូលដ� នសុខភបិាល ៤ ៣ ២ ១ ៩៨

3.1.4 េតើ្រគ�េពទ្យបានពន្យល់ពីជំងឺ/ករេធ�ើេរគវនិិច�យ័របស់អ�កឬេទ? បាទ/ចស ៣ េទ ១ ៩៨

3.1.5 េតើ្រគ�េពទ្យបានពន្យល់អ�កអំពីវធិានករបង� រែដរឬេទ? បាទ/ចស ៣ េទ ១ ៩៨

3.1.6 េតើករពន្យល់របស់្រគ�េពទ្យងយយល់ែដរឬេទ? បាទ/ចស ៣ េទ ១ ៩៨

3.2 ពកព់ន័�នឹងមូលដ� នសុខភបិាលឯកជន
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3.2.1 រយៈេពលែដលអ�ករងច់ទំ្រមាបំានពិេ្រគាះ ៤ ៣ ២ ១ ៩៨

3.2.2 ភាពរសួរយ រកទ់ករ់បស់បុគ�លិក ៤ ៣ ២ ១ ៩៨

3.2.3 អនាមយ័របស់មូលដ� នសុខភបិាល ៤ ៣ ២ ១ ៩៨

3.2.4 េតើ្រគ�េពទ្យបានពន្យល់ពជីងំ/ឺករេធ�ើេរគវនិចិ�យ័របស់អ�កឬេទ? បាទ/ចស ៣ េទ ១ ៩៨

3.2.5 េតើ្រគ�េពទ្យបានពន្យល់អ�កអំពីវធិានករបង� រែដរឬេទ? បាទ/ចស ៣ េទ ១ ៩៨

3.2.6 េតើករពន្យល់របស់្រគ�េពទ្យងយយល់ែដរឬេទ? បាទ/ចស ៣ េទ ១ ៩៨

��ងទី ១៨៖ ក�មងសណំ�រ�ក់ព័ន�នឹង�រទទួលអត��បេ�ជន៍ពីកម�វ�ធី��ំរសង�មែដលនឹងេស�ើ�ក់ប���លក��ងក�មងសណំ�រ CSES

�បភព មុខចំណ�ល េតើ�គ��រអ�កទទួល�នប៉ុ���នពី [�បភព] 
ក��ងអំឡ�ងេពល ១២ ែខ         កន�ងមក?

ពីកម�ុជា
ចុះ '0' េបើគា� ន
ជាេរៀល

ពីបរេទស
ចុះ '0' េបើគា� ន
ជាេរៀល

សរបុ សំណួរ 
(3+4)ចុះ '0' 
េបើគា� នជាេរៀល

(1) (2) (3) (4) (5)

01 ករេផ�រសច្់របាកជូ់ន�ស�ីមានៃផ�េពះនិងកុមារអយុ 
េ្រកម ២ ឆា� ំ

02 អហរបូករណ៍រដ� ភបិាល ្របាកឧ់បត�ម�ស្រមាបសិ់ស្ស
ជាសមាជិកក�ុង្រគ�សរ

03 អហរបូករណ៍េផ្សងេទៀត ្របាកឧ់បត�ម�ស្រមាបសិ់ស្សជា
សមាជិកក�ុង្រគ�សរ (អង�ករេ្រក រដ� ភបិាល 
ស� បន័ឯកជន។ល។ )

04 ករេផ�រ (ជំនួយ /ករគា្ំរទ) ពីអង�ករេ្រក       
រដ� ភបិាល ឬស� បន័េផ្សងេទៀត (មនិែមនឥណទន)

05 អត�្របេយាជនេ៍សធនស្រមាបម់នុស្សចស់ពីករងរ

06 អត�្របេយាជនជំ៍នួយសង�មស្រមាបម់នុស្សចស់

07 ករទទួលបានពីធានារ៉បរ់ងហនិភយ័ករងរ

08 អត�្របេយាជនពី៍និកម�ភាពករងរ

09 អត�្របេយាជនៃ៍នពិករភាព

អត�្របេយាជនជ៍ាសមា� រៈ េតើមានអ�កណាមា� កេ់នក�ុង្រគ�សរអ�កបានទទួល
អត�្របេយាជនដូ៍ចខងេ្រកមក�ុងអំឡុងេពល ១២ែខ
កន�ងមកែដរឬេទ។ ០=េទ, ១=បាទ/ចស

10 ករែថទសុំខភាពេដយឥតគិតៃថ�

11 ករផ�ល់អហរតមសលេរៀន

12 អហរបូករណ៍េផ្សងេទៀត (ឯកជន/
អង�ករេ្រករដ� ភបិាល)

13 ករបរចិ� គបនា� ន់ែដលបណា� លមកពីេ្រគាះមហន�រយ 
(ឧទហរណ៍៖ ពីកកបាទ្រកហម)
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អគ�េលខធិករដ� ន្រក�ម្របឹក្សោជាតិគាពំរសង�ម សូមែថ�ងអំណរគុណដល់គេ្រមាងនិរន�ភាព្របពន័�
សុខភបិាលមូលដ� ន (LHSS) របស់ទីភា� កង់រសហរដ�អេមរកិស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍអន�រជាតិ 

(USAID) ចំេពះករគា្ំរទក�ុងករែកស្រម�ល និងេបាះពុម�ផ្សោយេសៀវេភែណនាេំនះ។

ែខេមស ឆា� ២ំ០២១

ករេបាះពុម�ផ្សោយរបស់្រក�ម្របឹក្សោជាតិគាពំរសង�ម
េសៀវេភែណនាសំ�ីពីយន�ករតមដន និងវយតៃម�្របពន័�គាពំរសង�ម
អគ�េលខធិករដ� ន្រក�ម្របឹក្សោជាតិគាពំរសង�ម ឆា� ២ំ០២១  ភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា




