


 

សេចក្តីណែនាំ េម្រាប់ការអនុវត្ត 
យនតការជាត្ិតាមដានបស្កើនគុែភាពសេវាេខុាភិបាល 

ម្របច ាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

 យន្តការជាតិសម្រាបក់ារតាមដាន្បង្កើន្គុណភាពងសវាសុខាភបិាល (NQEMP) ម្រតូវបាន្
ដាកឲ់្យងម្របើម្របាស់ ចាបពី់ឆ្ន ាំ២០១៧ សម្រាបដ់ាំណាកក់ាលទី១  ចាំង ោះងេតតដដលាន្ SOA ទា្ំ អស់
រមួាន្មណឌ លសុេភាពចាំន្នួ្៤៥៥ ម្រសុកម្របតិបតតិ ចាំន្នួ្៣៤ មន្ទីរងពទយម្រសុកចាំន្នួ្៣០ មន្ទីរងពទយងេតត
ចាំន្នួ្១៣ និ្្មន្ទីរសុខាភបិាលងេតតចាំន្នួ្១៤។ យន្តការជាតិសម្រាបក់ារតាមដាន្បង្កើន្គុណភាព  
ងសវាសុខាភបិាល (NQEMP) សម្រាបដ់ាំណាកក់ាលទី២ ដដលម្រតូវបាន្ដាកឲ់្យងម្របើម្របាស់តាមរយៈការ
ងម្ររើសងរ ើសងដាយចចដន្យនូ្វម្រសុកម្របតិបតតិមនិ្ដមន្SOA (ម្រសបតាមដាំងណើ រការចន្វាយតចមៃផលប ោះ ល់) 
ងៅកនុ្ម្រតីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ ការងម្ររើសងរ ើសងន្ោះរមួាន្ ៣៤៧ មណឌ លសុេភាព ងៅកនុ្ម្រសុក
ម្របតិបតតិចាំន្ួន្៣៣  មន្ទីរងពទយបដ្ែកចាំន្នួ្២៦ ម្រសុកម្របតិបតតិចាំន្ួន្៣៣ មន្ទីរងពទយងេតតចាំន្ួន្៨ និ្្មន្ទីរ
សុខាភបិាលរារធានី្-ងេតតចាំន្នួ្៨ ។ ម្រកសួ្សុខាភបិាលងម្រោ្នឹ្្ដាកឲ់្យងម្របើម្របាស់ NQEMP 
សម្រាបដ់ាំណាកក់ាលទី៣ (ដាំណាកក់ាលចុ្ងម្រកាយ) ដូចខា្ងម្រកាម៖ 
 

• ដាំណាកក់ាលទី៣- ម្រតីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩៖ ងន្ោះជាដាំណាកក់ាលចុ្ងម្រកាយសម្រាបអ់នុ្វតត 
NQEMP ងដើមបឈីាន្ងៅដល់ការម្រគបដណត បទូ់ទា្ំ ម្របងទស។ ដាំណាកក់ាលទី៣ នឹ្្ម្រគប     
ដណត បង់លើចាំន្នួ្ងសសសល់ដដលាន្ ៣៩១ មណឌ លសុេភាព ងៅកនុ្ម្រសុកម្របតិបតតិចាំន្ួន្៣៣  
មន្ទីរងពទយបដ្ែកចាំន្នួ្៣០  ម្រសុកម្របតិបតតិចាំន្ួន្៣៣  មន្ទីរងពទយងេតតចាំន្ួន្៣ និ្្មន្ទីរសុខាភ ិ  
បាលងេតតចាំន្នួ្៣  (សូមងមើលឧបសមពន័្ធ ១ សម្រាបព់ត័ា៌ន្លមែតិចន្ដាំណាកក់ាលទី៣) ។ 

 
១. ការបែតុ ុះបណ្តត លេម្រាប់អនក្វាយត្ម្មៃថ្នន ក្់រាជធាន-ីសេត្ត 

• ដាំណាកក់ាលទី៣៖ ម្រតីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ងៅងពលដដលម្របពន័្ធ ICT ម្រតូវបាន្ងរៀបចាំ និ្្
ដាំងណើ រការបាន្លែ។ 

ម្រគូបងគោ ល គឺជាម្រកុមម្រគូដដលាន្សាសភាពចាំរុោះ រមួទា្ំ ថ្នន កជ់ាតិ និ្្ថ្នន ករ់ារធានី្-ងេតត ដដលបាន្
ចូលរមួកនុ្វគោបណតុ ោះបណាត លម្រគូបងគោ លកាលពីដេធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦។ សាំណុាំ ឧបករណ៍តាមដាន្ដកលមែ
គុណភាពងសវាសុខាភបិាល  នឹ្្ម្រតូវដចករូន្ យ ្តិចបាំផុតមយួសបាត ហ៍មុន្ចាបង់ផតើមការបណតុ ោះ       
បណាត ល ងដើមបឲី្យសិកាា កាមាន្ងពលងវលាម្រគបម់្រោន្ក់នុ្ការអាន្ជាមុន្។ វគោបណតុ ោះបណាត លងន្ោះម្រតូវ
ងធ្វើង ើ្ងៅកនុ្លកាណៈអន្តរកមមយ ្រស់រងវ ើកជាមយួនឹ្្ងពលងវលាម្រគបម់្រោន្ស់ម្រាបសិ់កាា កាមងធ្វើការ
អនុ្វតដងលើករណីសិកាគៃីនិ្ក (Vignettes) ងណអូណាតាលី (NeoNatalie) និ្្ា ា ណាតាលី 
(mamanatalie) និ្្ដប្ដចកកិចចការកនុ្ម្រកុមតូចៗ និ្្ាន្ការពិភាកាជាម្រកុម។ 
  



 

ក. លកខណៈវិនចិ្ឆយ័សម្រាបក់ារជម្ររើសជរ ើសសកិាខ កាមជ ើមបកីាល យជាម្រកមុវាយតម្មលមនុជេលផ្តលថ់វិកា នងិអ្នកវាយតម្មល
ជផ្ទៀងផ្ទទ តជ់ម្រកាយជេលផ្តលថ់វិកា 

- សិកាា កាមទា្ំ អស់ ម្រតូវាន្ចាំងណោះដឹ្ដផនកមូលដាា ន្គៃីនិ្ក និ្្កាំពុ្បាំងពញការគរងៅតាម
ការយិល័យមន្ទីរសុខាភបិាលរារធានី្-ងេតត ការយិល័យសុខាភបិាលម្រសុកម្របតិបតតិ មន្ទីរ
ងពទយបដ្ែក និ្្មន្ទីរងពទយងេតត ឬកា៏ន្ចាំងណោះដឹ្អាំពីម្របពន័្ធសុខាភបិាលសាធារណៈ។ 

- សិកាា កាម ម្រតូវឆ្ៃ្ កាតក់ារងធ្វើងតសតងម្រកាយបណតុ ោះបណាត ល និ្្បាន្ពិន្ទុយ ្តិច ៨០%។ 
- សិកាា កាមម្រតូវាន្ការយល់ម្រពមពីថ្នន កដឹ់កនាំ ងដើមបចូីលរមួយ ្ងទៀ្ទត ់ លោះប្ង់ពល

ងវលា សម្រាបង់ធ្វើការវាយតចមៃម្របចាាំម្រតីាស និ្្ងធ្វើការចុោះប្វឹក តាមតម្រមូវការ ។ 
- អនកវាយតចមៃមុន្ងពលផតល់ថវកិា និ្្អនកវាយតចមៃងផទៀ្ផ្ទទ តង់ម្រកាយងពលផតល់ថវកិា ម្រតូវចូល

រមួវគោបណតុ ោះបណាត ល និ្្ការបណតុ ោះបណាត លង ើ្វញិតាមតម្រមូវការ។ 
- អនកវាយតចមៃថ្នន កង់េតត ម្រតូវងធ្វើការវាយតចមៃគុណភាពចន្មន្ទីរងពទយរារធានី្-ងេតត និ្្មន្ទីរសុ

ខាភបិាលរារធានី្-ងេតត ងៅតាមរារធានី្-ងេតតងផេ្ៗងទៀត (សូមងមើលឧបសមពន័្ធ ២) ។ 

ខ. រយៈជេលបណតុ ុះបណ្តត ល 
- សម្រាបវ់គោបណតុ ោះបណាត ល អនកវាយតចមៃថ្នន កម់ន្ទីរសុខាភបិាលងេតត៖ ៦ ចថៃ 
- សម្រាបវ់គោបណតុ ោះបណាត ល អនកវាយតចមៃថ្នន កម់្រសុកម្របតិបតតិ៖ ៥ ចថៃ 

គ. យនតការម្នការផ្តលវិ់ញ្ញា បនបម័្រត លអ់្នកវាយតម្មលដ លបានបណតុ ុះបណ្តត ល 
ងៅងពលបញ្ចបច់ន្វគោបណតុ ោះបណាត លនី្មយួៗ នឹ្្ាន្ការងធ្វើងតសតងម្រកាយបណតុ ោះបណាត លងដើមបី

វាស់កម្រមតិយល់ដឹ្របស់សិកាា កាមងលើសាំណុាំ ឧបករណ៍តាមដាន្ដកលមែគុណភាពងសវាសុខាភបិាល។ 
ងន្ោះគឺការម្រប ្ម្របាជាា ដដលអាចងបើកងសៀវងៅឬឯកសារងមើលបាន្ ។ សិកាា កាម ដដលបាន្ទទួលពិន្ទុពី 
៨០%ង ើ្ នឹ្្ម្រតូវទទួលវញិ្ញា បន្បម័្រតជាអនកវាយតចមៃដដលាន្គុណភាព ។ ករណីសិកាា កាមដដល
បាន្ទទលួពិន្ទុចងនៃ ោះពី ៦០% ងៅ ៧៩% ម្រកុមម្រគូបងគោ ល/អនកសម្រមបសម្រមួល នឹ្្ងធ្វើការពិនិ្តយង ើ្
វញិអាំពីកិចចការរបស់ងគកនុ្រយៈងពលបណតុ ោះបណាត ល ការចូលរមួងពញងលញកនុ្វគោ ការចូលរមួងៅកនុ្
ម្រកុមពិភាកា និ្្បទបគា ញ ម្រពមទា្ំ សមតថភាពកនុ្ការបគា ញអាំពីងណអូណាតាលី (NeoNatalie) 
និ្្ា ា ណាតាលី (MamaNatalie) ។ សម្រាបសិ់កាា កាមដដលបាន្ពិន្ទុងម្រកាម ៦០% នឹ្្ម្រតូវទទលួ
ការបណតុ ោះបណាត លសារង ើ្វញិរហូតដល់ងពលទទលួបាន្លកាេណឌ ដដលបាន្ងរៀបរាបខ់ា្ងលើ ។ 

២. ដាំសែើ រការម្នការអនុវត្តក្មមវិធីតាមដានយនតការជាត្ិបស្កើនគុែភាព 
សូមអាន្ងសចកតីដណនាំម្របតិបតតិសម្រាបមូ់និ្ធិ្ោាំម្រទការផតល់ងសវា និ្្ងលើកកមពស់គុណភាពងសវា

សុខាភបិាល (SDG) និ្្ទីភាន កគ់របញ្ញា កច់ាំណាយងសវាសុខាភបិាល (PCA) សម្រាបក់ារអនុ្វតតងលើ
ការវាយតចមៃមុន្ផតល់ថវកិា (Ex-ante) និ្្ការវាយតចមៃងផទៀ្ផ្ទទ តង់ម្រកាយផតល់ថវកិា (Ex-post)។ សូម
អាន្នូ្វតារា្សង្ាបខា្ងម្រកាមអាំពីយន្តការទូងៅសម្រាបក់ារអនុ្វតត ងលើការវាយតចមៃមុន្ផតល់ថវកិា 
(Ex-ante) និ្្ការវាយតចមៃងផទៀ្ផ្ទទ តង់ម្រកាយផតល់ថវកិា (Ex-post) ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
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វដតម្នការវាយត្ម្មៃមុនផ្តលថ់វិកា និ្ការវាយត្ម្មៃសផ្ទៀ្ផ្ទទ ត្់សម្រកាយផ្តលថ់វិកា េម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
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៣. ម្របភពថវិកា 

ក. កញ្ចបថ់វិកាមនិដម្រែម្រែលួ (Fixed Lump-sum Grant)  ជាកញ្ចបថ់វកិាសម្រាបម់្របតិបតតិការពម្រ្ឹ្
គុណភាព និ្្ងលើកកមពស់សមធ្មង៌សវាសុខាភបិាល ម្រតូវបាន្ផតល់រូន្ងៅ មណឌ លសុេភាព មន្ទីរងពទយ
បដ្ែក និ្្មន្ទីរងពទយងេតត តាមម្រតីាស ជាថវកិាបដន្ថម និ្្ាន្ភាពបតដ់បន្ សម្រាបង់ឆ្ៃើយតបតម្រមូវការ
បនទ ន្ច់ាាំបាច ់ កនុ្ការចាំណាយម្របតិបតតិការ ងដើមបដីកលមែសាថ ន្ភាពអបបរាសម្រាបក់ារផតល់ងសវាសុខា
ភបិាលម្របកបងដាយគុណភាព ។ កនុ្ឆ្ន ាំ២០១៩ កញ្ចបថ់វកិាមនិ្ដម្របម្របួលងន្ោះ ម្រតូវបាន្ផតល់រូន្ 
មណឌ លសុេភាពដដលម្រគបដណត បម់្របជារន្ តិចជា្១០ ០០០នក ់ចាំន្នួ្១២លាន្ងរៀល និ្្មណឌ ល
សុេភាពដដលាន្ម្របជារន្ងលើសពី ១០ ០០០នក ់ចាំន្ួន្២៤លាន្ងរៀល។  ងហើយ ២០០លាន្ងរៀល 
២៥០លាន្ងរៀល និ្្ ៣០០លាន្ងរៀល សម្រាបម់ន្ទីរងពទយបដ្ែក កម្រមតិ១ កម្រមតិ២ និ្្កម្រមតិ៣ ។ 

ខ. កញ្ចបថ់វិកាដផ្ែកជលើលទ្ធផ្លការងារ (Performance-Based Grant) ងផ្ទត តសាំខាន្ង់លើគុណភាព
ងសវា ងហើយជាថវកិាបដន្ថមងលើកញ្ចបថ់វកិាមនិ្ដម្របម្របួល ។ ងន្ោះជាការងលើកទឹកចិតតដល់អនកផតល់ងសវា
សាធារណៈ មូលដាា ន្សុខាភបិាល និ្្ថ្នន កម់្រគបម់្រគ្ កនុ្ការដកលមែការម្រគបម់្រគ្ និ្្គុណភាពចន្   
ងសវាដថទាំសុខាភបិាលតាមរយៈការវាយតចមៃ ចុោះប្វកឹ និ្្បណតុ ោះបណាត លងទៀ្ទតម់្របកបងដាយ
ម្របសិទាិភាព ងដាយ ថ្នន កម់្រសុកម្របតិបតតិ និ្្ថ្នន កម់ន្ទីរសុខាភបិាលរាធានី្-ងេតត ។ កញ្ចបថ់វកិាដផែកងលើ
លទធផលការគរ សម្រាបឆ់្ន ាំ ២០១៩ ម្រតូវបាន្កាំណតដូ់ចខា្ងម្រកាម៖  

១. ជាម្របាកង់រៀល (១ដុលាៃ  = ៤០៥០ ងរៀល) 

២. ដប្ដចករវា្មណឌ លសុេភាពដដលាន្ និ្្មនិ្ាន្រន្ជាតិងដើមភាគតិច 

៣. ដប្ដចករវា្មណឌ លសុេភាពដដលាន្ផៃូវម្រសួល និ្្ពិបាកងធ្វើដាំងណើ រ (≥៤០គម) 

៤. បដន្ថមកញ្ចបថ់វកិាដផែកងលើលទធផលការគរ ងៅដល់ម្រគបមូ់លដាា ន្សុខាភបិាល កនុ្ងោល
បាំណ្ងដើមបងីលើកទឹកចិតតដល់មូលដាា ន្សុខាភបិាលកនុ្ការដកលមែគុណភាព និ្្បរាិណចន្ការផតល់
ងសវា និ្្សម្រាបម់្រសកុម្របតិបតតិ និ្្មន្ទីរសុខាភបិាល កនុ្ការវាយតចមៃមុន្ផតល់ថវកិា (រមួាន្ការប្វឹក 
និ្្សកមមភាពងផេ្ៗងទៀតដដល កព់ន្ធនឹ័្្ការងលើកកមពស់សមតថភាព) ។  

ដូងចនោះថវកិាបដន្ថមសម្រាបម់ន្ទីរសុខាភបិាល និ្្ម្រសុកម្របតិបតតិ ម្រតូវងម្របើម្របាស់សម្រាបច់ាំណាយងលើការងធ្វើ
ដាំងណើ រសម្រាបក់ារវាយតចមៃ។ ចាំន្នួ្ទឹកម្របាកង់ដើមដដលបាន្ដច្ងៅឆ្ន ាំ២០១៧ ងៅដតាន្ម្របសិទធិភាព 

ចាំង ោះលកាណៈវនិិ្ចឆយ័សម្រាបក់ារងលើកទឹកចិតតរហូតដល់ ៨០% និ្្ចាំណាយសម្រាបម់្របតិបតតិការ 
យ ្ងោចណាស់ ២០%។ បដន្ថមពីងលើងន្ោះងទៀត កញ្ចបថ់វកិាដផែកងលើលទធផលការគរ របស់SDG 
កនុ្មយួម្រតីាសាន្ចាំន្នួ្ ២ ៤០០ ០០០ ងរៀល ម្រតូវបាន្បដន្ថមងៅឲ្យមណឌ លសុេភាពនី្មយួៗ ដដល
ាន្រន្ជាតិងដើមភាគតិច (សូមងមើលឧបសមពន័្ធ ៣) ។ ដូងចនោះមណឌ លសុេភាព ម្រតូវងម្របើម្របាស់ថវកិា
បដន្ថមងន្ោះ ងដើមបងីលើកកមពស់ការយល់ដឹ្ និ្្បង្កើន្ការងម្របើម្របាស់ងសវាសុខាភបិាលកនុ្ចាំងណាមរន្
ជាតិងដើមភាគតិចដដលាន្ងៅមណឌ លសុេភាព និ្្តាមរយៈសកមមភាពចុោះផតល់ងសវាតាមមូលដាា ន្
ដល់សហគមន្ដ៍ដលពិបាកកនុ្ការងធ្វើដាំងណើ រ។ ផតល់ការោាំម្រទ និ្្ចូលរមួរបស់  គណៈកមមការម្រគបម់្រគ្
មណឌ លសុេភាព (HCMC)  ម្រកុមម្រទម្រទ្សុ់េភាពភូម ិ(VHSG) កនុ្ការផតល់សារអបរ់ ាំសុេភាព និ្្ការ
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ផតល់ងសវាសុខាភបិាលដល់រន្ជាតិងដើមភាគតិច ងហើយកជ៏ាសាព ន្សម្រាបទ់ាំនកទ់ាំន្្ជាមយួងសវាសុេ
ភាពរវា្ការផតល់ងសវាងៅមណឌ លសុេភាព និ្្សហគមន្។៍ សូចនករមយួចាំន្នួ្ម្រតូវបាន្កាំណត់
បដន្ថមសម្រាបម់្រតួតពិនិ្តយការដកលមែទា្ំ ងន្ោះ (សូមងមើលឯកសារបដន្ថម៖ សាំណុាំ ឩបករណ៍តាមដាន្ការ
ដកលមែគុណភាពងសវាសុខាភបិាលសម្រាបម់ណឌ លសុេភាពដដលាន្រន្ជាតិងដើមភាគតិច)។ ដូងចនោះ
ថវកិាបដន្ថមងន្ោះម្រតូវដតកាំណតទុ់កជាពិងសស។ 
ាន្ការបដន្ថម ៦00 000 ងរៀល កនុ្មយួម្រតីាស សម្រាបម់្រសុកម្របតិបតតិងដើមបចីាំណាយងលើការងធ្វើ
ដាំងណើ រកនុ្ការវាយតចមៃមុន្ការផតល់ថវកិា និ្្ប្វឹកដល់មណឌ លសុេភាពដដលពិបាកងធ្វើដាំងណើ រ (≥៤០
គម)។ 

៥. ងធ្វើការវាយតចមៃមុន្ផតល់ថវកិា ចាំន្ួន្បនួ្រុាំ សម្រាបដ់ាំណាកក់ាលទី១ និ្្ទី២។ និ្្ការវាយ
តចមៃ២រុាំ សម្រាបដ់ាំណាកក់ាលទី៣។ 

ដផែកងលើបទពិងសាធ្ន្ច៏ន្ការវាយតចមៃរុាំទី១ ដាំណាកក់ាលទី១ (ឆ្ន ាំ២០១៧) ការប្វឹករុាំទី១ចន្ម្រតីាស
នី្មយួៗនឹ្្ម្រតូវងធ្វើង ើ្កនុ្ងពលជាមយួោន នឹ្្ការវាយតចមៃម្របចាាំម្រតីាស។ ដូចងន្ោះពិន្ទុនឹ្្ម្រតូវបតូរងៅជា 
៤៥% សម្រាបស់កមមភាពរមួបញ្ចូ លោន ងន្ោះ។ ពិន្ទុ៤៥%ងន្ោះ នឹ្្ម្រតូវផតល់ឲ្យម្រសុកម្របតិបតតិ និ្្មន្ទីរសុខា
ភបិាល ងដាយដផែកងៅងលើអនកវាយតចមៃ ដដលម្រតូវបាន្បណតុ ោះបណាត ល និ្្បាន្ទទលួវញិ្ញា បន្បម័្រត និ្្
បាន្ងធ្វើការវាយតចមៃទន្ង់ពល ម្រពមទា្ំ បាន្ងធ្វើការប្វឹក និ្្រួយ មូលដាា ន្សុខាភបិាលកនុ្ការងរៀបចាំ
ដផន្ការដកលមែគុណភាពម្របចាាំម្រតីាស បាន្ទន្ង់ពលងវលា។ ចាំង ោះម្រសុកម្របតិបតតិ និ្្មន្ទីរសុខាភ ិ 
បាលដដលមនិ្បាន្បញ្ចបក់ារវាយតចមៃមុន្ផតល់ថវកិារកនុ្ដេទី១ចន្ម្រតីាសនី្មយួៗ ពិន្ទុចន្លទធផល
ការគរវាយតចមៃរបស់ពកួងគ នឹ្្ម្រតូវបាន្ផតល់រូន្ងដាយដផែកតាមចាំន្នួ្មូលដាា ន្សុខាភបិាលដដលបាន្
បញ្ចបក់ារវាយតចមៃកនុ្កាំ ុ្ដេទីមយួចន្ម្រតីាស។ ងទោះបីជាយ ្ណាកង៏ដាយ ការវាយតចមៃម្រតូវដតងធ្វើ
ឲ្យចបស់ពវម្រគបង់ៅតាមមូលដាា ន្សុខាភបិាលដដលងៅងសសសល់កនុ្ងពលឆ្ប់ៗ  ងហើយមនិ្ម្រតូវឲ្យ
ងលើសពីសបាត ហ៍ទី ១ ចន្ដេទី ២ ចន្ម្រតីាសងទ។ ករណីងលើកដល្សម្រាបក់ារវាយតចមៃងៅដេងមសា 
សម្រាបម់ន្ទីរសុខាភបិាលងេតតដដលម្រតូវងធ្វើការវាយតចមៃម្រសុកម្របតិបតតិចាបពី់៥ង ើ្ងៅ ការវាយតចមៃ
អាចបញ្ចបង់ៅចុ្សបាត ហ៍ទី១ចន្ដេឧសភា ។ 

ម្រសងដៀ្ោន ងន្ោះដដរសម្រាបអ់នកវាយតចមៃម្រសុកម្របតិបតតិ និ្្មន្ទីរសុខាភបិាលដដលមនិ្បាន្បាំងពញការ  
ផតល់ពត័ា៌ន្ម្រត បអ់ាំពីការវាយតចមៃ ពិន្ទុសម្រាបស់កមមភាពងន្ោះ កនឹ៏្្ម្រតូវបាន្កាត ់៥0% ផ្ដដរ។ 

ម្រគបឧ់បសមពន័្ធចន្ឧបករណ៍វាយតចមៃ និ្្ករណីសិកាគៃីនិ្ក ម្រពមទា្ំ ការងធ្វើងតសតសមតថភាព ម្រតូវយក
តាមកមមវធីិ្ជាតិ ឬនយកដាា ន្ កព់ន័្ធ ដដលបាន្ងធ្វើបចចុបបន្នភាពចុ្ងម្រកាយបាំផុត។ ម្រតូវាន្ឯកសារ
ងយ្បញ្ញា កង់ៅងពលវាយតចមៃ ងបើាន្លកាណៈេុសពីឧបករណ៍វាយតចមៃ។ និ្្ម្រតូវបញ្ាូ ន្ពត័ា៌ន្ងន្ោះ
មកការយិល័យធានគុណភាពសុខាភបិាលចន្នយកដាា ន្មន្ទីរងពទយ។ 
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ក្ញ្ចប់ថវិកាណផ្ែក្សលើលទ្ធផ្លការងារេម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០១៩ (គិត្ជាសរៀល)៖ 

ចាំណាាំ៖ តួងលេខា្ងលើងន្ោះគឺងសមើន្ឹ្១០០% ចន្កញ្ចបថ់វកិាដផែកងលើលទធផលការគរដដលម្រតូវផតល់ឲ្យមូលដាា ន្សុខាភបិាល
កនុ្ឆ្ន ាំ២០១៩។ ប ុដន្ត កញ្ចបថ់វកិាជាកដ់សត្ដដលម្រតូវផតល់ឲ្យ គឺដផែកងៅតាមពិន្ទុចន្ការវាយតចមៃ ន្ិ្ការផ្ទកពិន្័យ។ 
 
៤. ការពិនិត្យ និ្ការអនុម័ត្សលើរបាយការែ៍ម្នការវាយត្ម្មៃមុនផ្តលថ់វិកា (Ex-
ante) និ្ការវាយត្ម្មៃសផ្ទៀ្ផ្ទទ ត្់សម្រកាយផ្តលថ់វិកា (Ex-post)  
ងៅងពលអនុ្វតត NQEMP ម្របពន័្ធពត័ា៌ន្វទិា (ICT) គរួដតអាចដាំងណើ រការសម្រាប ់NQEMP ។ កនុ្
ករណីដដលម្របពន័្ធ ICT កាំពុ្ម្រតូវបាន្បង្កើតង ើ្ ការម្របមូលទិន្នន្យ័លទធផលនឹ្្ម្រតូវងធ្វើង ើ្ងដាយ
ងម្របើអិុចដសល (ដដលម្រតូវបាន្បង្កើតង ើ្ជាពិងសស) ងៅតាមដាំងណើ រការដូចដដលបាន្បគា ញងៅកនុ្
តារា្កនុ្រាំពូក២ខា្ងលើ។ 

៥. ការវាយត្ម្មៃសផ្ទៀ្ផ្ទទ ត្់សម្រកាយផ្តលថ់វិកា 

ងធ្វើការវាយតចមៃងផទៀ្ផ្ទទ តគុ់ណភាពងម្រកាយផតល់ថវកិាចាំន្នួ្៤រុាំសម្រាបដ់ាំណាកក់ាលទី ១ និ្្ដាំណាក់
កាលទី ២  និ្្ងធ្វើការវាយតចមៃ ២រុាំ សម្រាបក់ារវាយតចមៃគុណភាពមុន្ផតល់ថវកិាងៅកនុ្តាំណាកក់ាល
ទី៣ ដផែកតាមកាលវភិាគដដលបាន្ពីពណ៌ន ងៅកនុ្តារា្ "វដតចន្ការវាយតចមៃមុន្ផតល់ថវកិានិ្្វាយ
តចមៃងផទៀ្ផ្ទទ តង់ម្រកាយផតល់ថវកិាសម្រាបឆ់្ន ាំ ២០១៩" ខា្ងលើ។ 
សម្រាបក់ារដណនាំលមែតិ សូមអាន្ងសៀវងៅម្របតិបតតិការ PCA ។ 

៦. វិធានការរដឋបាល េម្រាប់របាយការែ៍មិនម្រត្ឹមម្រត្វូ 
សូមអាន្ងសចកតីដណនាំម្របតិបតតិសម្រាបមូ់លនិ្ធិ្ោាំម្រទការផតល់ងសវា និ្្ងលើកកមពស់គុណភាពសុខាភិ
បាល (SDG) ។ 

អនកវាយតចមៃថ្នន កម់ន្ទីរសុខាភបិាល និ្្ការយិល័យម្រសុកម្របតិបតតិ ងធ្វើការពន្យល់អាំពីការរកង ើញភាព
េុសោន ងលើសពី១០% រវា្ការវាយតចមៃមុន្ផតល់ថវកិា និ្្ការវាយតចមៃងផទៀ្ផ្ទទ តង់ម្រកាយផតល់ថវកិា
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ងដាយភាគីទី៣ និ្្ងឆ្ៃើយតបមកការយិល័យធានគុណភាពសុខាភបិាលចន្នយកដាា ន្មន្ទីរងពទយ កនុ្ 
រយៈងពល៧ចថៃ។ 

៧. ណផ្នការណក្លមែគុែភាពម្របចាំម្រត្ីាេ 

ដផន្ការដកលមែគុណភាពម្របចាាំម្រតីាស នឹ្្ម្រតូវងរៀបចាំងដាយមូលដាា ន្សុខាភបិាល ងយ្ងៅតាមការ
រកង ើញចន្ការវាយតចមៃ និ្្អនុ្សាសន្ដ៍ដលបាន្ផតល់ និ្្ការឯកភាពជាមយួម្រកុមអនកវាយតចមៃ ជា
ងរៀ្រាល់ចុ្បញ្ចបច់ន្រុាំវាយតចមៃមុន្ផតល់ថវកិានី្មយួៗ (Ex-ante)។ 
មូលដាា ន្សុខាភបិាលងម្របើម្របាស់ដផន្ការដកលមែគុណភាពសុខាភបិាលម្របចាាំម្រតីាសងន្ោះ ជាឯកសារ
ងយ្ សម្រាបង់ធ្វើការដកលមែគុណភាពងៅងលើដផនកដដលមូលដាា ន្សុខាភបិាលទា្ំ ងនោះអាចងធ្វើការដក
លមែងដាយេៃួន្ឯ្បាន្ ដូចជា ការដកលមែការការ រនិ្្ម្រគបម់្រគ្ការចមៃ្ ងរាគ អនមយ័ និ្្ការ
ម្រគបម់្រគ្សាំណល់របស់មូលដាា ន្សុខាភបិាល ការផោតផ់ោ្ ប់ដន្ថមនូ្វឱសថនិ្្សាា រៈងវរាសាស្តសត ការ
ម្រតួតពិនិ្តយងៅងលើសាន ចដការគររបស់បុគោលិក ការម្រគបម់្រគ្ហិរញ្ា វតថុ ការបង្កើន្ចាំងណោះដឹ្ និ្្រាំនញ
របស់បុគោលិក ការដថទាំសាា រៈបរកិាា និ្្អោរ។ល។ 

៨. ការប្វឹក្ 
ការប្វឹកជាផៃូវការដល់បុគោលិកមណឌ លសុេភាព មន្ទីរងពទយបដ្ែក និ្្មន្ទីរងពទយងេតត គឺជាដផនកមយួចន្
យន្តការជាតិសម្រាបក់ារតាមដាន្បង្កើន្គុណភាពងសវាសុខាភបិាល (NQEMP)។ ការចុោះប្វឹករុាំទី១ 
ម្រតូវបាន្រមួបញ្ចូ លងៅកនុ្ដាំងណើ រការចន្ការវាយតចមៃ។ ការចុោះប្វឹករុាំទី២ ម្រតូវងធ្វើង ើ្ងៅកនុ្ម្រតីាស
ដូចោន ចន្ម្រតីាសវាយតចមៃ។ កនុ្កាំទបុ្ងពលការចុោះប្វឹករុាំទី២ ម្រគូប្វឹកនឹ្្ប្វឹកងៅដល់បុគោលិកសុខា
ភបិាលអាំពីសមតថភាពបងចចកងទសនិ្្ការអនុ្វតតជាកដ់សត្ និ្្តាមដាន្ងលើវឌ្ឍន្ភាពដដលម្រតូវបាន្ងធ្វើ
ង ើ្ងដាយមូន្ដាា ន្សុខាភបិាលងៅតាមដផន្ការសកមមភាពដកលមែគុណភាពម្របចាាំម្រតីាសដដលបាន្
ងម្រោ្ទុក។ ការចុោះប្វឹកងលើកទី ២ ម្រតូវអនុ្វតតតាមដាំងណើ រការដដលបាន្ដណនាំកនុ្ងសចកតីដណនាំអាំពី
ការប្វឹកដដលម្រតូវបាន្អនុ្មត័ និ្្ដាកង់អាយងម្របើម្របាស់ងៅកនុ្សិកាា សាលាពិនិ្តយលទធផលម្របចាាំឆ្ន ាំ 
២០១៨ ងដើមបធីាននូ្វគុណភាពចន្ម្រគូប្វឹកដដលម្រតូវបាន្ផតល់ឱយដល់មូលដាា ន្សុខាភបិាល។ មន្ទីរសុ
ខាភបិាល និ្្ម្រសុកម្របតិបតតិ គរួយកចិតតទុកដាកច់ាំង ោះការពម្រ្ឹ្សមតថភាពដល់បុគោលិកសុខាភបិាល៖ 

• ាន្ម្រគូប្វឹកម្រគបម់្រោន្ពី់កមមវធីិ្ជាតិងៅម្រសុកម្របតិបតតិ /មន្ទីរសុខាភបិាល /ថ្នន កម់្រកសួ្ ឬអនក
រាំនញបងចចកងទសពីមន្ទីរងពទយបដ្ែក / មន្ទីរងពទយងេតត / មន្ទីរងពទយជាតិ។ ល។ ដូចជាម្រគូ    
ប្វឹក ឬម្រគូបងគោ លសម្រាបង់ធ្វើសកមមភាពប្វឹក ឬបណដុ ោះបណាដ ល។ 

• បញ្ាូ ន្បុគោលិកមណឌ លសុេភាព / មន្ទីរងពទយបដ្ែក / មន្ទីរងពទយងេតតឱយាន្ការហវឹកោត់
ការគរងៅមន្ទីរងពទយបដ្ែក / មន្ទីរងពទយងេតត / មន្ទីរងពទយជាតិ ងដាយដផែកងលើចាំងណោះដឹ្ 
និ្្រាំនញដដលជាតម្រមូវការ។ 

• ងធ្វើការបណតុ ោះបណាត លនិ្្ដចករ ាំដលកចាំងណោះដឹ្ម្របចាាំម្រតីាស (ម្រសងដៀ្ងៅនឹ្្ទាំរ្រ់បស់ 
MCAT / PCAT) ងដាយាន្ការចូលរមួពីបុគោលិកមណឌ លសុេភាព និ្្ មន្ទីរងពទយបដ្ែក / 
មន្ទីរងពទយងេតត ដដលម្រតូវបាន្ងសនើសុាំ។ 
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៩. យនតការសដាុះម្រាយបញ្ហា បសចចក្សទ្េននជាយថ្នសេត្ុ 
ងសចកតីដណនាំសម្រាបក់ារអនុ្វតតយន្តការជាតិតាមដាន្បង្កើន្គុណភាពងសវាសុខាភបិាលងន្ោះ ផតល់នូ្វ
ការដណនាំទូលាំទូលាយដល់ម្របតិបតតិការយន្តការជាតិសម្រាបក់ារតាមដាន្បង្កើន្គុណភាពងសវាសុខាភិ
បាល។ ដតងទោះជាយ ្ងន្ោះកង៏ដាយ ការអនុ្វតតជាកដ់សត្អាចនឹ្្រួបម្របទោះនូ្វបញ្ញា បងចចកងទសមយួ
ចាំន្នួ្ដដលមនិ្ាន្ចងមៃើយឬការបកម្រសាយចាស់ងៅកនុ្ងសចកតីដណនាំងន្ោះ កដូ៏ចជាឯកសារងយ្។ 
កនុ្ករណីងន្ោះ ម្រកុមការគរបង្កើន្គុណភាពថ្នន កជ់ាតិចន្គងម្រា្ងលើកកមពស់គុណភាពនិ្្សមធ្មសុ៌ខា
ភបិាល (NQEWG) ាន្តនួទីជាអនកងដាោះម្រសាយ តាមរយៈងសចកតីសងម្រមចរបស់ម្រកុមការគរ។ កនុ្
ករណីចាាំបាច ់ម្រកុមការគរអាចងសនើសុាំងយបល់សងម្រមចពីថ្នន កដឹ់កនាំគងម្រា្។ 
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ឧបេមព័នធ ១ 

ដាំណ្តក្់កាលរបេម់នទីរេខុាភិបាល មនទីរសពទ្យសេត្ត និ្ម្រេុក្ម្របត្ិបត្តិ ក្នុ្ ការ
អនុវត្តយនតការជាត្ិេម្រាប់ការតាមដានបស្កើនគុែភាពសេវាេខុាភិបាល 

 
ចាំង ោះមន្ទីរងពទយងេតតដដលមនិ្ដមន្ SOA ងហើយសថិតកនុ្ងេតតSOA សាោ ល់ងដាយពណ៌ម្រកហម ន្ិ្គូសពណ៌ងលឿ្។ 

ចាំង ោះមន្ទីរងពទយងេតតងៅតាមបណាត ងេតតមនិ្ដមន្ SOA សាោ ល់ងដាយពណ៌ម្រកហម ន្ិ្គូសពណ៌ចបត្។ 

 

No. PHD, PRH, and OD Phase I Phase II Phase III 

1 
Banteay Meanchey Province     

  

Banteay Meanchey PHD x     

Banteay Meanchey PRH  X     

OD Poipet x     

OD Preah Net Preah x     

OD Mongkol Borei     x 

OD Thma Puok     x 

2 
Battambang Province     

  

Battambang PHD X     

Battambang PRH X     

OD Battambang   x   

OD Sangkae   x   

OD Maung Russei   x   

OD Sampov Luon     x 

OD Thmar Koul     x 

3 
Kampong Cham Province     

  

Kampong cham PHD X     

Kampong Cham PRH X     

OD Chamkar Leu X     

OD Stoueng Trang X     

OD Choeung Prey x     

OD Batheay x     

OD Prey Chhor x     

OD Kang Meas x     

OD Koh Sotin   x   

OD Srey Santhor   x 
  

OD Kampong Cham - Kg. Siem     
x 

4 
Kampong Chhnang Province     

  

Kampong Chhnang PHD   x   
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No. PHD, PRH, and OD Phase I Phase II Phase III 

Kampong Chhnang PRH    X   

OD Boribo   x   

OD Kampong Chhnang   x   

OD Kampong Tralach     x 

5 
Kampong Speu Province     

  

Kampong Speu PHD   x   

Kampong Speu PRH   X   

OD Phnom Srouch   x   

OD Kampong Speu   x   

OD Ou Dongk   x   

OD Kong Pisey   x   

6 
Kompong Thom Province     

  

Kompong Thom PHD   x   

Kampong Thom PRH    X   

OD Kampong Thom   x   

OD Baray and Santuk     x 

OD Stong     x 

7 
Kampot Province     

  

Kampot PHD     x 

Kampot PRH     X 

OD Angkor Chey     x 

OD Chhouk     x 

OD Kampot     x 

OD Kampong Trach     
x 

8 

 
Kandal Province     

  

Kandal PHD   x   

Kandal PRH   X    

OD Ang Snuol 
  x 

  

OD Muk Kam Poul   x   

OD Ksach Kandal   x 
  

OD Leuk Dek   x   

OD Kean Svay     x 

OD Koh Thom 
    

x 

OD Lvea Em 
    

x 

OD Ponhea Leu     x 

OD Saang 
    

x 

OD Takhmao     
x 
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No. PHD, PRH, and OD Phase I Phase II Phase III 

9 
Koh Kong Province     

  

Koh Kong PHD x     

Koh Kong PRH X     

OD Smach Mean Chey x     

OD Srae Ambel x     

10 
Kratie Province     

  

Kratie PHD     x 

Kratie PRH     X 

OD Kratie     x 

OD Chhlong     x 

11 
Mondulkiri Province     

  

Mondulkiri PHD x     

Mondulkiri PRH X     

OD Sen Monorom x     

12 
Phnom Penh     

  

Municipal Health Department   x   

Phnom Penh Municipal RH    X   

OD Preaek Phnov   x   

OD Dang Koa   x   

OD Bassak   x   

OD Chaktomouk     x 

OD Mekong     x 

OD Por Senchey     x 

OD Sen Sok     x 

13 
Preah Vihear Province     

  

Preah Vihaer PHD x     

16 Markara Referal Hospital  X     

OD Tbeng Meanchey x     

14 
Prey Veng Province     

  

Prey Veng PHD x     

Prey Veng PRH  X     

OD Pearaing x     

OD Sithor Kandal x     

OD Preah Sdach x     

OD Svay Antor   x   

OD Baphnom   x   

OD Krong Prey Veng   x   

OD Kamchay Mear   x   

OD Neak Loeung/ Peam Ro     x 
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No. PHD, PRH, and OD Phase I Phase II Phase III 

OD Mesang     x 

OD Kanhchriech     x 

OD Peam Chor     x 

OD Kampong Trabek     x 

15 
Pursat Province     

  

Pursat PHD x     

Pursat PRH X  
   

OD Bakan x     

OD Sampov Meas   x   

OD Phnom Kravanh   x   

OD Krakor   x   

16 
Ratanakiri Province     

  

Ratanakiri PHD x     

Ratanakiri PRH X     

OD Banlong x     

OD Borkeo x     

17 
Siem Reap Province     

  

Siem Reap PHD x     

Siem Reap  PRH X     

OD Kralanh x     

OD Siem Reap x     

OD Sot Nikum x     

OD Angkor Chhum x     

18 
Preah Sihanouk Province     

  

Preah Sihanouk PHD     x 

Preah Sihanouk PRH     X 

OD Preah Sihanouk     x 

19 
Stung Treng Province     

  

Stung Treng PHD x     

Stung Treng PRH X     

OD Stung Treng x     

20 Svay Rieng Province       

Svay Rieng PHD   x   

Svay Rieng PRH    X   

OD Chi Phu   x   

OD Romeas Hek   x   

OD Svay Teap   x   

OD Svay Rieng     x 

21 
Takeo Province     
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No. PHD, PRH, and OD Phase I Phase II Phase III 

Takeo PHD x     

Takeo PRH X     

OD Ang Rokar x     

OD Bati x     

OD Daun Keo x     

OD Kirivong x     

OD Prey Kabass x     

OD Koh Andet x     

22 
Oddar Meanchey Province     

  

Oddar Meanchey PHD x     

Oddar Meanchey PRH X     

OD Samraong x     

OD Anlong Veng x     

23 
Kep Province     

  

Kep PHD   x   

Kep PRH   X   

OD Kep   x   

24 
Pailin Province     

  

Pailin PHD   x   

Pailin PRH   X   

OD Pailin   x   

25 
Tbong Khmum Province     

  

Tbong Khmum PHD x     

OD Dambae x     

OD Ponhea Krek x     

OD Memut x     

OD O Reang Ov   x   

OD Kroch Chhmar   x   

OD Soung     x 

OD Tbong Khmum     x 
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ឧបេមព័នធទ្ី ២៖ មនទីរេខុាភិបាល និ្មនទីរសពទ្យសេត្ត ណដលម្រត្ូវវាយត្ម្មៃសដាយម្រក្ុមវាយត្ម្មៃមនទីរេខុាភិបាលម្នសេត្តដម្ទ្ េម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

លរ អនក្វាយត្ម្មៃមនទីរេខុាភិបាល មនទីរេខុាភិបាល និ្មនទីរសពទ្យសេត្ត ណដលម្រត្ូវវាយត្ម្មៃ 
Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 

1 BMC Pursat Prey Veng Takeo Kampong chhnang 

2 Battambang Kg.Cham BMC Kampong Thom Takeo 

3 Kg.Cham  Paillin Mondolkiri Ratanakiri Kep 

4 Koh Kong Kampong Chhnang Battambang Mondolkiri 
Municipal Health 

Department 

5 Mondolkiri Battambang Rattanakiri Svay Rieng Preah Vihear 

6 Preah Vihear Kep Kg.Cham Kampot Siem Reap 

7 Prey Veng Kampong Thom Paillin Koh Kong Kg.Cham 

8 Pursat 
Municipal Health 

Department 
Kep Stueng Treng Kampot 

9 Ratanakiri Svay Rieng Kampong Speu Preah Vihear Preah Sihanouk 

10 Siem Reap Kampong Speu Kampong Chhnang Paillin Battambang 

11 Stueng Treng Preah Vihear 
Municipal Health 

Department 
BMC Svay Rieng 

12 Takeo Koh Kong Preah Vihear Kep Prey Veng 

13 Odormeanchey BMC Kandal Kg.Cham Mondolkiri 

14 Tbong Khmum Mondolkiri Odormeanchey 
Municipal Health 

Department 
Stueng Treng 

15 Kampong Chhnang Takeo Stueng Treng Battambang Tbong Khmum 

16 Kampong Speu Kandal Kampong Thom Prey Veng Odormeanchey 

17 Kampong Thom Siem Reap Pursat Tbong Khmum BMC 

18 Kandal Tbong Khmum Takeo Preah Sihanouk Kratie 

19 Municipal Health Department Ratanakiri Svay Rieng Kratie Kampong Thom 

20 Svay Rieng Prey Veng Siem Reap Pursat Paillin 

21 Kep Odormeanchey Koh Kong Kampong Speu Kandal 

22 Pailin Stueng Treng Tbong Khmum Kadal Kampong Speu 

23 Kampot    Kampong Chhnang Ratanakiri 

24 Kratie   Odormeanchey Pursat 

25 Preah Sihanouk    Siem Reap Koh Kong 
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ឧបេមព័នធទ្ី ៣ 
មែឌ លេេុភាពណដលានចាា យសលើេពី៤០គម និ្មែឌ លេេុភាពណដលានជនជាត្ិសដើមភាគត្ិច (IP HC) 

លរ ងេតត ម្រសុកម្របតិបតតិ មណឌ លសុេភាព 
ដាំណាកក់ាលទ១ី ដាំណាកក់ាលទី២ ដាំណាកក់ាលទី៣ 
≥40 

km 

IP HC  

≥40km 

IP 

HC 

≥40 

km 

IP HC 

≥40km 

IP 

HC 

≥40 

km 

IP HC  

≥40km 

IP 

HC 

1 បនទ យាន្រ័យ ម្ោលបូរ ី សាំបរួ             x     

2 បនទ យាន្រ័យ ងបា យដប ត បល័ោ្ x                 

3 បនទ យាន្រ័យ ងបា យដប ត សាំងរា្ x         

4 បនទ យាន្រ័យ ងបា យដប ត អូរម្រសងទៅ x         

5 បនទ យាន្រ័យ ងបា យដប ត អូរសាំពរ័ x         

6 បនទ យាន្រ័យ ងបា យដប ត អូរបីជាន្់ x         

7 បនទ យាន្រ័យ ងបា យដប ត សិ្ា x         

8 បនទ យាន្រ័យ ងបា យដប ត ា ច  x         

9 បនទ យាន្រ័យ ងបា យដប ត ទួលពម្រ្ x         

10 បនទ យាន្រ័យ ងបា យដប ត បឹ្ងប្ x         

11 បនទ យាន្រ័យ ម្រពោះងន្ម្រតម្រពោះ សាព ន្ដម្រស្ x                 

12 បនទ យាន្រ័យ ម្រពោះងន្ម្រតម្រពោះ ម្របាសាទ x                 

13 បនទ យាន្រ័យ ម្រពោះងន្ម្រតម្រពោះ ណាាំងៅ x                 

14 បនទ យាន្រ័យ ម្រពោះងន្ម្រតម្រពោះ របវ់ារ ី   x       

15 បនទ យាន្រ័យ ថមពួក សារ្ោ             x     

16 បនទ យាន្រ័យ ថមពួក ចកព់ួក             x     

17 បាតដ់ាំប្ ថមងោល បឺ្ម្របាាំ             x     

18 បាតដ់ាំប្ ងា្ឫសេ ី ចម្រពម្រតឡាច       x           

19 បាតដ់ាំប្ ងា្ឫសេ ី ោស់ម្រក        x           

20 បាតដ់ាំប្ សាំងៅលូន្ ម្រតា្             x     

21 បាតដ់ាំប្ សាំងៅលូន្ កាំងរៀ្             x     

22 បាតដ់ាំប្ សាំងៅលូន្ តាម្រកី              x     

23 បាតដ់ាំប្ សាំងៅលូន្ បរួ             x     

24 បាតដ់ាំប្ សាំងៅលូន្ រសមីសាមគោី             x     

25 បាតដ់ាំប្ បាតដ់ាំប្ ដម្រត្       x           

26 បាតដ់ាំប្ បាតដ់ាំប្ ផៃូវាស       x           

27 បាតដ់ាំប្ បាតដ់ាំប្ ឆ្ករកា       x           

28 បាតដ់ាំប្ បាតដ់ាំប្ ចាំ ្កួយ       x           

29 បាតដ់ាំប្ បាតដ់ាំប្ តាសាញ         x         

30 បាតដ់ាំប្ បាតដ់ាំប្ កាំព្ង់ពព        x           

31 បាតដ់ាំប្ បាតដ់ាំប្ បឹ្រុន្       x           

32 បាតដ់ាំប្ សដ្ក ចម្រពចាស់       x           

33 បាតដ់ាំប្ សដ្ក ងកាោះរីវា ា្ំ        x           
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34 កាំព្ច់ាម សទឹ្ម្រត្់ ទួលសាំបូរ x                 

35 កាំព្ច់ាម ក្ាស ងដដ  x                 

36 កាំព្ឆ់្ន ា្ំ  កាំព្ឆ់្ន ា្ំ  ចម្រពម្រគី       x           

37 កាំព្ឆ់្ន ា្ំ  កាំព្ឆ់្ន ា្ំ  ងរៀប       x           

38 កាំព្ឆ់្ន ា្ំ  កាំព្ឆ់្ន ា្ំ  កាលទឹក       x           

39 កាំព្ឆ់្ន ា្ំ  កាំព្ម់្រតឡាច  ម             x     

40 កាំព្ឆ់្ន ា្ំ  បរបិូណ៍ ម្រកាា្ំ សាោ រ       x           

41 កាំព្ឆ់្ន ា្ំ  បរបិូណ៍ កតុល       x           

42 កាំព្ឆ់្ន ា្ំ  បរបិូណ៍ ម្រកាា្ំ លាវ       x           

43 កាំព្ស់ពឺ កាំព្ស់ពឺ ឱរា ល់         x         

44 កាំព្ស់ពឺ កាំព្ស់ពឺ ម្រត ា្ំ ងជា         x         

45 កាំព្ស់ពឺ គ្ពិសី ង ធ្ិអស្ត្ោ្       x           

46 កាំព្ស់ពឺ គ្ពិសី កាតភ់ៃុក       x           

47 កាំព្ស់ពឺ គ្ពិសី ន្ិទន្ចាំងរ ើន្       x           

48 កាំព្ស់ពឺ គ្ពិសី ផុ្       x           

49 កាំព្ស់ពឺ គ្ពិសី សាវ យចចិប       x           

50 កាំព្ស់ពឺ គ្ពិសី ភកតី       x           

51 កាំព្ស់ពឺ ឧដដុ្ មងនរុ្ងរឿ្       x           

52 កាំព្ស់ពឺ ឧដដុ្ អន្ៃ្ច់ម្ររ       x           

53 កាំព្ស់ពឺ ឧដដុ្ ងរើ្រាស់សាមគោី       x           

54 កាំព្ស់ពឺ ឧដដុ្ អមលាាំ្       x           

55 កាំព្ស់ពឺ ភនាំម្រសួច មតិតភាពកមពុជា រប ុន្ ចាំបក ់       x           

56 កាំព្ធ់្ាំ បារាយណ៍សន្ទុក ងោកម្រតដបក             x     

57 កាំព្ធ់្ាំ កាំព្ធ់្ាំ ដាំរសីាៃ ប់       x           

58 កាំព្ធ់្ាំ កាំព្ធ់្ាំ សាលាវស័ិយ           x       

59 កាំព្ធ់្ាំ កាំព្ធ់្ាំ សណាត ន្់       x           

60 កាំព្ធ់្ាំ កាំព្ធ់្ាំ ង ើទល         x         

61 កាំព្ធ់្ាំ កាំព្ធ់្ាំ ាន្រយ័         x         

62 កាំព្ធ់្ាំ កាំព្ធ់្ាំ សាំបូរ         x         

63 កាំព្ធ់្ាំ កាំព្ធ់្ាំ  ូក         x         

64 កាំព្ធ់្ាំ កាំព្ធ់្ាំ តាា្ំ ម្រកងដ       x           

65 កាំព្ធ់្ាំ ងសាទ ្ សងមតចឪម្រកយសាម្រោម               x   

66 កាំព្ធ់្ាំ ងសាទ ្ ដូ្                 x 

67 កាំពត  ូក ប ុន្រា ន្ី ហ ុន្ដសន្ងកាោះសាៃ              x     

68 កាំពត  ូក ងកាោះសាៃ              x     
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69 កាំពត កាំព្ម់្រតាច ងតាន តចុ្ម្រស្់             x     

70 កណាដ ល អ្ោសនួល ាក ក ់       x           

71 កណាដ ល អ្ោសនួល ហ ុន្ដសន្ទួលងម្រពរ       x           

72 កណាដ ល ងកៀន្សាវ យ គគីធ្ាំ             x     

73 កណាដ ល ងកៀន្សាវ យ កាំព្ស់ាវ យ             x     

74 កណាដ ល មុេកាំពូល សាំបរួាស       x           

75 កណាដ ល មុេកាំពូល សាវ យអាំ រ       x           

76 កណាដ ល តាងមម  រលាាំ្ដកន្             x     

77 កណាដ ល លាវ ឯម បារុ្             x     

78 ងកាោះកុ្ សាម ចា់ន្រ័យ គីរសីាគរ x                 

79 ងកាោះកុ្ សាម ចា់ន្រ័យ ម្រត ា្ំ រូ្ x                 

80 ងកាោះកុ្ សាម ចា់ន្រ័យ ឬសេមី្ររុាំ   x               

81 ងកាោះកុ្ ដម្រសអាំបិល អណតូ ្ទឹក x                 

82 ងកាោះកុ្ ដម្រសអាំបិល ថមស x                 

83 ងកាោះកុ្ ដម្រសអាំបិល រិផ្ទត x                 

84 ងកាោះកុ្ ដម្រសអាំបិល តានូ្ន្ x                 

85 ម្រកងចោះ ឆ្ៃូ្ ងម្រជាយបនទ យ             x     

86 ម្រកងចោះ ឆ្ៃូ្ ងសាប             x     

87 ម្រកងចោះ ម្រកងចោះ ចស្ត្ក្ ់                 x 

88 ម្រកងចោះ ម្រកងចោះ អូរងម្រគៀ្               x   

89 ម្រកងចោះ ម្រកងចោះ សនួល               x   

90 ម្រកងចោះ ម្រកងចោះ កន្ទួត                 x 

91 ម្រកងចោះ ម្រកងចោះ ថមី                 x 

92 ម្រកងចោះ ម្រកងចោះ សណាត ន្់                 x 

93 ម្រកងចោះ ម្រកងចោះ សាំបូរ                 x 

94 ម្រកងចោះ ម្រកងចោះ សាវ យម្ររោះ               x   

95 ម្រកងចោះ ម្រកងចោះ រលួស               x   

96 ម្រកងចោះ ម្រកងចោះ  េមឹ               x   

97 ម្រកងចោះ ម្រកងចោះ ម្រត ា្ំ ដម្រស               x   

98 ម្រកងចោះ ម្រកងចោះ កាលម្រតាច               x   

99 ម្រកងចោះ ម្រកងចោះ កាំព្ច់ាម               x   

100 មណឌ លគីរ ី ដសន្មងនរមយ ពូចម្ររ     x             

101 មណឌ លគីរ ី ដសន្មងនរមយ ម្រក្ងតោះ   x               

102 មណឌ លគីរ ី ដសន្មងនរមយ ងកាោះដញក   x               

103 មណឌ លគីរ ី ដសន្មងនរមយ ងពម្រជាដា     x             
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104 មណឌ លគីរ ី ដសន្មងនរមយ អូររាា្ំ      x             

105 មណឌ លគីរ ី ដសន្មងនរមយ ដកវសីា   x               

106 មណឌ លគីរ ី ដសន្មងនរមយ ងមម ្  ់   x               

107 មណឌ លគីរ ី ដសន្មងនរមយ ដសន្មងនរមយ     x             

108 មណឌ លគីរ ី ដសន្មងនរមយ អូអាម   x               

109 មណឌ លគីរ ី ដសន្មងនរមយ ទួល   x               

110 មណឌ លគីរ ី ដសន្មងនរមយ ដាកដ់ាាំ     x             

111 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ងកាោះងករ តិ៍ x                 

112 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ជាសីម x                 

113 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ជាាំកាន្ x                 

114 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ម្រសដអម x                 

115 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ យ្ x                 

116 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ គូងលន្ x                 

117 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ បរបិូណ៌ x                 

118 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ចាំងរ ើន្ x                 

119 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ រងវៀ្ x                 

120 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ភនាំដដក   x               

121 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ  នន្ x                 

122 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ សាែ ្ x                 

123 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ដតប្ាន្រ័យ     x             

124 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ដឆ្ប x                 

125 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ កាំព្ម់្រសងៅ x                 

126 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ម្រចាច់   x               

127 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ដសន្ងតរៈ x                 

128 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ងតងជាមរកត x                 

129 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ងតងជាបុសេសបូវ x                 

130 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ដសន្រុ្ងរឿ្១ x                 

131 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ តាកឹ្     x             

132 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ រុ្ងរឿ្២ x                 

133 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ដសន្រយ័ x                 

134 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ងពើក   x               

135 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ដសន្រុ្ងរឿ្៣ x                 

136 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ដសន្រុ្ងរឿ្៤ x                 

137 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ ដសន្រុ្ងរឿ្៥ x                 

138 ម្រពោះវោិរ ដតប្ាន្រ័យ មៃូចម្រព   x               
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139 ចម្រពដវ្ ម្រកុ្ចម្រពដវ្ ដម្រពកតាសរ       x           

140 ចម្រពដវ្ ម្រកុ្ចម្រពដវ្ ដម្រពកចម្ររ       x           

141 ចម្រពដវ្ ម្រកុ្ចម្រពដវ្ ដម្រពកអន្ទោះ       x           

142 ចម្រពដវ្  មររ ៍ ងកាោះសាំងៅ             x     

143 ចម្រពដវ្  មររ ៍ អ្ោរអ្ោ             x     

144 ចម្រពដវ្  មររ ៍ ឫសេមី្រសុក             x     

145 ចម្រពដវ្  មររ ៍ កាំព្ម់្របាសាទ             x     

146 ចម្រពដវ្  មររ ៍ ម្រកាា្ំ តាយ ្              x     

147 ង ធ្ិ៍សាត់ សាំងៅាស រាា្ំ ទីល       x           

148 ង ធ្ិ៍សាត់ ម្រកវា ញ ភនាំម្រកវាញ           x       

149 ង ធ្ិ៍សាត់ ម្រកវា ញ សាំងរា្           x       

150 ង ធ្ិ៍សាត់ ម្រកវា ញ តាសាស់           x       

151 ង ធ្ិ៍សាត់ ម្រកវា ញ ម្របងា យ         x         

152 ង ធ្ិ៍សាត់ ម្រកវា ញ អន្ៃ្រ់ាប         x         

153 ង ធ្ិ៍សាត់ ម្រកវា ញ ហ ុន្ដសន្ថមដា         x         

154 ង ធ្ិ៍សាត់ ម្រកវា ញ ម្រព្ិល           x       

155 ង ធ្ិ៍សាត់ ម្រកគរ កាំព្លួ់្       x           

156 រតន្គិរ ី បាន្លុ្ កាចូន្     x             

157 រតន្គិរ ី បាន្លុ្ វរីៈ់រយ័   x               

158 រតន្គិរ ី បាន្លុ្ រាំរុ ាំបីម្រសុក   x               

159 រតន្គិរ ី បាន្លុ្ សាមគោី     x             

160 រតន្គិរ ី បាន្លុ្ អូររុាំ     x             

161 រតន្គិរ ី បាន្លុ្ លាំផ្ទត់     x             

162 រតន្គិរ ី បាន្លុ្ វុនី្ចស   x               

163 រតន្គិរ ី បាន្លុ្ បាន្លុ្     x             

164 រតន្គិរ ី បាន្លុ្ តាដវ្   x               

165 រតន្គិរ ី បាន្លុ្ កូន្មុាំ     x             

166 រតន្គិរ ី បាន្លុ្ កាចាញ     x             

167 រតន្គិរ ី បាន្លុ្ ប ូយ     x             

168 រតន្គិរ ី បាន្លុ្ តឺន្     x             

169 រតន្គិរ ី បាន្លុ្ លាាំ្១     x             

170 រតន្គិរ ី បាន្លុ្ ងសដា   x               

171 រតន្គិរ ី បរដកវ អណតូ ្ាស   x               

172 រតន្គិរ ី បរដកវ អូរយ ដាវ   x               

173 រតន្គិរ ី បរដកវ កិចុ្     x             
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174 រតន្គិរ ី បរដកវ ញ ្   x               

175 រតន្គិរ ី បរដកវ ងសាមធ្ាំ   x               

176 រតន្គិរ ី បរដកវ បរខាាំ   x               

177 រតន្គិរ ី បរដកវ អណតូ ្ងពម្ររ     x             

178 រតន្គិរ ី បរដកវ តាឡាវ   x               

179 រតន្គិរ ី បរដកវ លុ្ ុ្     x             

180 រតន្គិរ ី បរដកវ ា លិក   x               

181 រតន្គិរ ី បរដកវ សឺុ្     x             

182 រតន្គិរ ី បរដកវ ចាកទ់ី្     x             

183 ងសៀមរាប ម្រកឡាញ់ ម្រតាាំសសរ x                 

184 ងសៀមរាប ម្រកឡាញ់ ដសៃ្សាព ន្ x                 

185 ងសៀមរាប ម្រកឡាញ់ ម្របិយ ៍ x                 

186 ងសៀមរាប ម្រកឡាញ់ ដូន្សុេ x                 

187 ងសៀមរាប ងសៀមរាប  ុន្រាម x                 

188 ងសៀមរាប ងសៀមរាប ដតប្ x                 

189 ងសៀមរាប ងសៀមរាប របត់ាម្រតាវ x                 

190 ងសៀមរាប សូម្រទន្ិគម សាវ យងលើ x                 

191 ងសៀមរាប សូម្រទន្ិគម សាព ន្ងតាន ត x                 

192 ងសៀមរាប សូម្រទន្ិគម ដលវ្ឬសេ ី x                 

193 ងសៀមរាប សូម្រទន្ិគម អន្ៃ្ស់ាំណរ x                 

194 ងសៀមរាប សូម្រទន្ិគម ពម្រ្ងម្រកាម x                 

195 ងសៀមរាប សូម្រទន្ិគម ខាវ វ x                 

196 ងសៀមរាប សូម្រទន្ិគម ងោកធ្ៃកងលើ x                 

197 ងសៀមរាប សូម្រទន្ិគម រីដម្រក្ x                 

198 ងសៀមរាប សូម្រទន្ិគម េន្ភនាំ x                 

199 ងសៀមរាប សូម្រទន្ិគម ពម្រ្ងលើ x                 

200 ងសៀមរាប សូម្រទន្ិគម កន្ទួត x                 

201 ងសៀមរាប អ្ោររុាំ ខាន ត x                 

202 ងសៀមរាប អ្ោររុាំ លាវ ម្រកាា្ំ  x                 

203 ងសៀមរាប អ្ោររុាំ ង ធ្ិម្រទយ x                 

204 ងសៀមរាប អ្ោររុាំ ដូន្ដកវ x                 

205 ងសៀមរាប អ្ោររុាំ សាំងរា្យ x                 

206 ងសៀមរាប អ្ោររុាំ វា រនិ្ x                 

207 ងសៀមរាប អ្ោររុាំ ដម្រសណូយ 
 

 x               

208 ម្រពោះសីហនុ្ ម្រពោះសីហនុ្ ទឹកលែក ់             x     
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209 ម្រពោះសីហនុ្ ម្រពោះសីហនុ្ វាលងរញ             x     

210 ម្រពោះសីហនុ្ ម្រពោះសីហនុ្ អណតូ ្ថម               x   

211 ម្រពោះសីហនុ្ ម្រពោះសីហនុ្ អូរងម្រៅ             x     

212 ម្រពោះសីហនុ្ ម្រពោះសីហនុ្ ងរើ្ងោ             x     

213 ម្រពោះសីហនុ្ ម្រពោះសីហនុ្ តកកវទិ             x     

214 ម្រពោះសីហនុ្ ម្រពោះសីហនុ្ ហុុ៑ន្ដសន្ ដកវផុស             x     

215 ម្រពោះសីហនុ្ ម្រពោះសីហនុ្ ទួលទទឹ្             x     

216 ម្រពោះសីហនុ្ ម្រពោះសីហនុ្ ចម្រពន្ប់             x     

217 ម្រពោះសីហនុ្ ម្រពោះសីហនុ្ អូរតាងសក             x     

218 សទឹ្ដម្រត្ សទឹ្ដម្រត្ ម្រពោះរ ាំកិល x                 

219 សទឹ្ដម្រត្ សទឹ្ដម្រត្ ចាំការងលើ   x               

220 សទឹ្ដម្រត្ សទឹ្ដម្រត្ ងសៀមបា ្   x               

221 សទឹ្ដម្រត្ សទឹ្ដម្រត្ កាំភុន្     x             

222 សទឹ្ដម្រត្ សទឹ្ដម្រត្ ដម្រសម្រកសាាំ្ x                 

223 សទឹ្ដម្រត្ សទឹ្ដម្រត្ កាលរាស   x               

224 សទឹ្ដម្រត្ សទឹ្ដម្រត្ ងកាោះម្រពោះ 
 

 x               

225 សទឹ្ដម្រត្ សទឹ្ដម្រត្ ដម្រសសាំបូរ   x               

226 សាវ យងរៀ្ រីភូ ទួលសតី       x           

227 សាវ យងរៀ្ រាសដហក ដូ្       x           

228 សាវ យងរៀ្ រាសដហក ម្រកសាាំ្       x           

229 សាវ យងរៀ្ រាសដហក ម្រាម       x           

230 សាវ យងរៀ្ រាសដហក ចស្តន្តី       x           

231 សាវ យងរៀ្ រាសដហក រិកដី       x           

232 សាវ យងរៀ្ រាសដហក ម្រត ា្ំ ងដត        x           

233 សាវ យងរៀ្ សាវ យងរៀ្ សាវ យអ្ោ             x     

234 សាវ យងរៀ្ សាវ យងរៀ្ ម្រគួស             x     

235 សាវ យងរៀ្ សាវ យងរៀ្ ងម្រកាលងោ             x     

236 សាវ យងរៀ្ សាវ យងរៀ្ សាវ យយ             x     

237 សាវ យងរៀ្ សាវ យងរៀ្ ដូន្ស             x     

238 សាវ យងរៀ្ សាវ យងរៀ្ សាវ យធ្ាំ             x     

239 សាវ យងរៀ្ សាវ យទប ញរ       x           

240 សាវ យងរៀ្ សាវ យទប ចក       x           

241 សាវ យងរៀ្ សាវ យទប សាវ យរ ាំ រ       x           

242 សាវ យងរៀ្ សាវ យទប សាំងយ ្       x           

243 សាវ យងរៀ្ សាវ យទប ថ្នន ធ្ន្ ់       x           
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244 សាវ យងរៀ្ សាវ យទប បុសមន្       x           

245 សាវ យងរៀ្ សាវ យទប ព្ទឹក       x           

246 សាវ យងរៀ្ សាវ យទប ពដពត       x           

247 តាដកវ អ្ោរការ បុសេតាផ្់ x                 

248 តាដកវ ងកាោះអដណដ ត ចម្រពយុថ្នក  x                 

249 តាដកវ ងកាោះអដណដ ត កាំព្ម់្រកសាាំ្ x                 

250 តាដកវ ងកាោះអដណដ ត បូររីលសារ x                 

251 ឧតតរាន្រយ័ សាំងរា្ កូន្ងម្រកៀល     x             

252 ឧតតរាន្រយ័ សាំងរា្ អាំពិល x                 

253 ឧតតរាន្រយ័ សាំងរា្ អូរសាម ច់ x                 

254 ឧតតរាន្រយ័ សាំងរា្ ងប្ x                 

255 ឧតតរាន្រយ័ សាំងរា្  ូក x                 

256 ឧតតរាន្រយ័ សាំងរា្ វលៃិ៍យវ x                 

257 ឧតតរាន្រយ័ សាំងរា្ ម្រកសាាំ្ x                 

258 ឧតតរាន្រយ័ សាំងរា្ ងោកភៃុក x                 

259 ឧតតរាន្រយ័ សាំងរា្ សាំងរា្ដសន្រយ័ x                 

260 ឧតតរាន្រយ័ សាំងរា្ ងតងជាថមដូន្ x                 

261 ឧតតរាន្រយ័ សាំងរា្ តាាន្ដ់សន្រយ័ x                 

262 ឧតតរាន្រយ័ សាំងរា្ ដសន្មងនរមយ ១ ន្ិ្២ x                 

263 ឧតតរាន្រយ័ សាំងរា្ ោងលៀមដសន្រ័យ x                 

264 ឧតតរាន្រយ័ សាំងរា្ រ ាំដួលដសន្រយ័ x                 

265 ឧតតរាន្រយ័ អន្ៃ្ដ់វ្ ម្រត ា្ំ ម្របិយ ៍     x             

266 ឧតតរាន្រយ័ អន្ៃ្ដ់វ្ ម្រត ា្ំ ម្របាសាទ x                 

267 ឧតតរាន្រយ័ អន្ៃ្ដ់វ្ ទាំន្បដ់ាច ់ x                 

268 ឧតតរាន្រយ័ អន្ៃ្ដ់វ្ អូរម្រកូច x                 

269 ឧតតរាន្រយ័ អន្ៃ្ដ់វ្ ម្របាសាទម្រកហមដសន្រយ័ x                 

270 ចប លិន្ ចប លិន្ ភនាំម្រ ល       x           

271 តបូ្ មុ ាំ តបូ្ មុ ាំ  មរីលាាំ្             x     

272 តបូ្ មុ ាំ តបូ្ មុ ាំ បឹ្ម្រពួល             x     

273 តបូ្ មុ ាំ ម្រកូចឆ្ម រ ទួលសនួល       x           

274 តបូ្ មុ ាំ ងមមត ់ ចាន្ម់ូល     x             

275 តបូ្ មុ ាំ ងមមត ់ ថមទទឺ្     x             

276 តបូ្ មុ ាំ ងមមត ់ រ ាំងចក x                 

277 តបូ្ មុ ាំ ងមមត ់ សាៃ    x       

េរបុ 91 28 29 56 10 5 42 10 6 

 


