
ែផនករននុវតរយៈេពលប ឆី ា�ាលំបូ
ៃនកម�ុិធបជវិូ(ផរ៣ូIP3)ូ

 

ៃថ�ទី១៥ ែខកក�ដ  ឆ ា២០១១ 

1 

បង �ញេដ 
ញលកកសុខ សុទ�ី  អន ុ្រ�នអនអង�ភាងវ�នានអនាភអភន វឌ្ឍនឌេគា

ៃនញលខធិ កេរ នក�.ជ.អ.ប 



មវិកៃនលនលទប ងូ
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១.  ្រ�ប ខ័ ណ � ទឌេ�ននអ៣� 

 

២.  អនកុម�ភ ាធនីន�ននអ៣ 

 



១.ូ្កលបខ ណ័ នំៈេៃនផរ៣ូូ

3 

១.១. អត�នយ័ៃនផអ៣ 

១.២. ចរ �តលក�ណៈៃនផអ៣ 

១.៣. ករយកចចតត�ទកកកាក ជ់ានារា់ាផអ៣ 

១.៤. េគលករណរ ជ់ានាា់់ៗាាករអនទកតតអផអ៣ 

១.៥. ស� ាន័អនទកតតអផអ៣អ 

 



១.១. អត�នយ័ៃនផអ៣ 
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• នអ៣��វជឺានននកអនភុុវការឌ�ឍ�ីបីឆ

ដឆ�ទន�(២០១១�-២០១៣)�នកម�ភ ាធជីុាិ ្្�ម

នកអនាភអភ្មា���្រជធា�ឌុាិឌេតីកម

ឌ្នមជុាការឌ�ឍ១០បីឆ�(២០១០-២០១៩)។�� 

ានននកអនភុុវការឌ�ឍ�ីបីឆដឆ�ទន 

ានននកអនភុុវការឌ�ឍ�ីបីឆ�២ី 

ានននកអនភុុវការឌ�ឍ�ួនបីឆំនុឌ្នា 



១.២. ំកាុ ឍក�័ រ�ននអ៣� 
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• កជ�ណ�់រម ា់ ជមាមនេងនយអនចមរ ននលអ 

• ករអអចកវឌ្រតាា់បក្ចាេយតិអេ 

 អអចនលកចចចរមលកន ន 

 កចចចអអចកវឌរមលកន ន 

• ក �រជ្ករអនចមក �់ �រជ្ករអ 



១.៣. នកាកំាុ វ�កុកកមជ ឆិាន មក�ិមនអ៣ 
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ថា កា់ ស់កអនចម់កសមអ 
 ានតករគ ជ់�េរថា កាាទជអ់ុំតា 
 តនួ�ទ់ តរត�ចនចតិេរយលរា់ាេសតត 
ករអអចកវឌ់រត�ត�រា់ារ ននលថា កាេ់ករកតច 
ករេររាចជេេយមក ��នមកករេផេររទសុរ 
ករេផេរ្នននកនា�តេ់ចេនអេ�េ�លត លរទសុរ
់តតកននេផេរ 



១.៤. េគលករណរ ជ់ានាា់់ៗាាករអនទកតតអផអ៣ 
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• នកំទឍកួមឌកាាយកកជ នាគឍភ ឆនមទឍ 

• ្ននក្ ឆ្�ឌកាតីកមដថកន ឆជន មប និ មក�ិមាយកកជ នាគឍ 

• ិ្ម�ិ្មរឍឌកា�វ.យ.អ.� 

• អនភុុវឌកា្រិួន ងួ �ខននន�នានកដជគឍតីកមឌ្នមជុា 

• ឌ្រ�្ ្ិម្ រ�ខន ពននក�ិមាយកកជ នាគឍ 
 ្រ�ខន ព្ វ�ម្ វនរាកហិភុង ុ

 ្រ�ខន ព្ វ�ម្ វនធន�នមន ុិ ម 

 ្រ�ខន ពកួនានននក 

• ឌ្រ�្ ្ិមភ ាធីួ ីិវាន�កឌឍកកម�ភ ាធ ី

• រវទក�ីនកអនភុុវ្ មវឌ្្នក�ិម�ដវទ�មកជកម�ភ ាធកី�ិមកកជ នាគឍ 

• ឌ�កក�ទលាិ្្�មវឌ្្ន្ ឆ្�ននឌនមនឌ�ាុ 



១.៥. ងួ �ខនអនភុុវ�នអ៣ 
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• ់រាា់ រមអនចម់តរត�ចនចតិេរយលេកយអរ.ជ.អ.ា 

• អនទកតតេកយអេ 

 េលា្ចករកន នអរ.ជ.អ.ា 

 ់ក់មួរមៃផេ 

 រ នេលា្ចករកន នរទសុរសនរណៈ 

 ់ក់មួេ់ នកចចចអនចម�ច ររ�កត�ទ 

 ់ក់មួតផនករ 

 ់រ�ន័�កតច់ កសរ់ប្ក�ាទជអ់ុំតា 



២. អនទករ�ក �្ ទននៃនផអ៣អ 
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�១ី�៖�នកឌកា�ំឆឌ្ឍនឌេគា�នាននកិ្ម�ិ្មរឍកម�ភ ាធ�ី 

�១ីប�៖�នកអនាភអភិមុងង�្រពម្រ�ក្កីនុនក្រ�ក្ឌេ�ឍម�នានឌកា�ំឆ�

ឌ្ឍនឌេគា 

�២ី�៖�នកឌកា�ំឆ�នាននកអនាភអភិមុងង� ងួ �ខន�នាន�វុ អឍាកកដជគ

ឍតីកម�ឌ្នមជុា� 

�៣ី�៖�នក្វ�ម្ វនធន�នមន ុិ មក�ិមកដជគឍតីកមឌ្នមជុា� 

�៤ី�៖�ធន�នរាកហិភុងកុដជគឍតីកមឌ្នមជុា� 

�៥ី�៖�្រ�ខន ពកួនានននកអនាភអភន វ�នានកម�ភ ាធភី ានឌេវក�ិមកដជគឍ 

តីកម�ឌ្នមជុា 

�៦ី�៖�នកអនាភអភិមុងង�ិ្វម្រពម្រ�ក្�នកដជគឍតីកមឌ្នមជុា� 



អនកុម�ភ ាធ�ី១ី�៖� 

នកឌកា�ំឆឌ្ឍនឌេគា�នាននកិ្ម�ិ្មរឍកម�ភ ាធ�ី 
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• ស� ាន័អនទកតតអេអេលា្ចករកា នអរ.ជ.អ.ាអ 

• ចក�ទក �់ យ័ៃនអនទករ�ក �្ ទ�ទ១អេអអ 

– �់ម្ម់រត�ត�អរ.ជ.អ.ាអកាទមករាេមំយតតិៗនករ់�រេ់�ពម

ឯកត�អគា េ�កាទមុជរកន អចនល់ ជមរមលអនចមេររាចជេគល

នេងនយក �រជ្ករអ្រក �់ យ័អនចមសរេ�យ�ន�អ 

– ផតល ាល� �ត�តិេលា្ចករកន នអរ.ជ.អ.ាអកាទមករ់់រា់់ររលអ

គ ជ់ �អនចម់តរត�ចនចតិេរយលករអនទកតតករ�ក �្ ទកតច់ បកាេកយ

់ប ច់� �ត�ាអ 



អនទករ�ក �្ ទ�ទ១អ(ត) 
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អនកុម�ភ ាធ�ី១ី�ឌផវ ុជ ឆិាន មឌេឌឍក�៖�� 

• នកឌកា�ំឆ�នានុ្ម�មឍាបា��កជ នវុាាុុ វនន�នកឆា័�្មន ម�ភ ា.ភ ា�� 

• នក�្ន�និមុងង�ឌឍាធានកកជ ន�ក ីនុនក�៖� 

 ឌកា�ំឆឌ្ឍនឌេគា�នាននក្វ�ម្ វន�នអ៣� 

 ឌកា�ំឆ្ រ�ខន ព្ មកន្ រុុ�ានាុ ិនកអនភុុវនកុក 

 �ឌន� កុ មយ្ម ណ័ ឍ� វ័ុ ុ�បវ ឍ�� 

• យឆកញុដឆឌ ក័ កនកឌនផកមបុុក�នានកឆា័ក�្មន មភ ាមយ្នក្មភាិ ខា�៖� 

 ឯកង�កីនុាយកកជ នាគឍភ ឆនមទឍឌឍកដឆឌ ក័ កនកឌនផកមបុុក(ជ្រ�ខន ព

មួា) 

 ឌកា�ំឆានននកឌនផកមបុុក� 

 អនភុុវួ កឍលននទភនកឌកា�ំឆបិ្ននកឌធនក្ រុានទកម�្ មការកាំ ា

ិន្�ឌេតីកម្ រពន�� ពិក�� 

 ឌនផកមបុុកជយ្ម�ិ មួាំឆននួដឍមដុឆ�ិ �ុ ុ ម� 



អនកុម�ភ ាធ�ី១ីប�៖� 

នកអនាភអភិមុងង�្រពម្រ�ក្កីនុនក្រ�ក្ឌេ�ឍម�នាន

ឌកា�ំឆឌ្ឍនឌេគា 
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• ់�ាន័អនទកតតអេអេលា្ចករកន នអរ.ជ.អ.ាអ 

• ចក�ទក �់ យ័ៃនអនទករ�ក �្ ទ�ទ១សអេអអ 

– ់កសរ់ប្ក�អនទកតតុ ណតតចរា់ាស រនួ្រតាា់បក្ចាេតយិអ

់បកាេកយអរណេនយិត�អនចម់ប ច់� �ត�កាទមនរកតជងម

តិរចន់រ�ន័�តផែកនេងនយាអ 



អនទករ�ក �្ ទ�ទ១សអ(ត) 
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• អនកុម�ភ ាធ�ី១ីប�ឌផវ ុជ ឆិាន មឌេឌឍក�៖�� 

• នកឌកា�ំឆ្ រ�ខន ពិ ្្�ម�៖ 

 ករេ្ធយេ់ចកតទ់ េ់រចចចតតរា់ា់ កសរ់ប្ក� 

 ករចមលររួរា់ា់ បក�លរ នអ 

 ករ់តរត�ចនចតិេរយលកចចចកររ ននល 

 �់ម្មរណេនយិត�អ 

 ករផតល ាករ�ធហ ក�ធហ នអនចមករ់ប្ក�េងាលា លា់ កសរ់ប្ក�

់កសមអ់់សកអនចមាទជអ់ុំតាអ 



អនទករ�ក �្ ទ�ទ២អេអ 

ករេររាចជអនចមករអអចកវឌ់រត�ត�ស� ាន័អនចមាទរលិចកអរ ន

នលថា កាេ់ករកតចអ 
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• ិង�ខនអនភុុវ�៖�្រិួនមម�នផ 

• ំក�ភុ ាិ ខា�នអនកុម�ភ ាធ�ី២ី�កដជគឍតីកមឌ្នមជុា�៖�� 

 �ឆឌ�ញងកកាំ ាក�ិមប ខនួ្មមឌធ្គាមួា្រក�ឌកា្រ ាិ� ព

ង��នាន���ឍួបុិ ្ុរភក ីុននកនវឍ មឌិ់ួ�ក័រនន�នានឌឍកក

កមនិ មយីភង��ក�ិម្ រជ�ឍកដជ�ឌ្នមរ័ុវា� ទឌេក�ិមប ខនួ� 

 ��ឍួគននទភនក��ឍួបុិ ្ុរភក ីុននកអនភុុវមបុុកននក�ិមតីកម

ជុា�ាដឍគនឌធនក្ រុានទកម�ដឍមកដជគឍក�ិមប ខនួក ីុនយឆមនដឆ�ទន។� 



អនកុម�ភ ាធ�ី២ី�(ុ) 
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 អនទករ�ក �្ ទ�ទ២អេផត តក ជ់ានាេរេលយអេអអ 

 ករេររាចជាទរលិចកអរចន់រ�ន័�អ់ប�ន័�អនចមលចសចតា�កន ន

រតចយទតត់ ់ៗាាអរ ននលថា កាេ់ករកតចអអ 

 ករអអចកវឌ់រត�ត�ស� ាន័អនចមាទរលិចកេ�រ ននលថា កា

េ់ករកតចអ 

 ករ់តរត�ចនចតិេរយលអនចមករ�ចនចតិនទត្នទកមលត�អ 

 ករតកលរមេ�កន រចន់រ�ន័�រមាកនត់ ់ៗាា់ បតចាតតចករ

េ�រ ននលថា កាអេ់ករកតចអ(ករ �ងលយ័អ់ សៗ រារ �ក� រអ

នចមរេ្្នយ)ាអ 

 

 



អនទករ�ក �្ ទ�ទ៣អេអ 

ករ់រាា់ រម្នននរនទ់ មរា់ារ ននលថា កាេ់ករកតចអ 
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• ងួ �ខនអនភុុវ�៖�កដជឌឍាធានកកជ នមបុុកួ�ក័រ� 

• ំក�ភុ ាិ ខា�នអនកុម�ភ ាធ�ី៣ី�៖�� 

– �វុអឍាកកដជគឍតីកមឌ្នមជុា��ឆឌ�ញនកុកក�ិមប ខនួឌ្នម

្រ�ប ខ័ ណ �វុាាុុ វអនវកនឍ(យឆមនដឆ�ទន) នានឌ្នម្រ�ប ខ័ ណ វុា
ាុុ វអំា��ន វា វ 



អនកុម�ភ ាធ�ី៣ី�(ុ) 
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• អនទករ�ក �្ ទ�ទ៣អេផត តក ជ់ានាេរេលយអេអអ 

 ករេររាចជ់ កាសណ័័រតចយទតតអនតរកល់់ៗាា់ រាា់ រម្ននន

រនទ់ មអរា់ារ ននលថា កាេ់ករកតច 

 ករេររាចជ់ កាសណ័័រតចយទតតអចចៃិនតយរ់ ់ៗាា់ រាា់ រម្ននន

រនទ់ មអរា់ារ ននលថា កាេ់ករកតចា 



អនទករ�ក �្ ទ�ទ៤អេអ 

្ននន�ចររ�កត�ទរ ននលថា កាេ់ករកតចអ 

18 

• ងួ �ខនអនភុុវ�៖�្រិួនឌិដជកាំ ា�នានរាកហិភុង ុ

• ំក�ភុ ាិ ខា�នអនកុម�ភ ាធ�ី៤ី�៖�� 

 នក�ឌន� កុ ានវនករាកហិរលភនដ ទក នន្ឆ�រំ�្កក វ័ គន�នាន�

្និងាកង�ានែកធន�ន� 

 នកឌកា�ំឆ្ រ�ខន ព្ វ�ម្ វនរាកហិភុងុ�នាន្រ�ខន ពវ័ឌនាិង��

្រក�ឌកាុ ខ្ ង��នកឌ ខកាុ�ឌេនថនុ្មរភនក�នាន�ង�ិខកវា

ាិ� ពា។� 



អនកុម�ភ ាធ�ី៤ី�(ុ) 
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• អនកុម�ភ ាធ�ី៤ី�ឌផវ ុជ ឆិាន មឌេឌឍក�៖�� 

 នកឌកា�ំឆឌ្ឍនឌេគា��្រ�ប ខ័ ណ ំខ�ម��នានានវនកិ្្�ម

នវឍ ម�រាកហិរលភនដឍមកដជគឍតីកមឌ្នមជុា 

 នកឌកា�ំឆនីុ ាភ ាធ�ី្រ�ខន ពវ័ឌនាិង��នាន្រ�ខន ព្ វ�ម្ វនរាកហិ

ភុងុ�កដជគឍតីកមឌ្នមជុា 

 នកអនាភអភិមុងង�កដជគឍតីកមឌ្នមជុា�(្មការតីកមឌបុវ) 

ិ្្�ម�នក្វ�ម្ វនរាកហិភុង�ុនានវ័ឌនាិង�ានែករាកហិភុង ុ

 នក�្ន�និមុងង� ងួ �ខនតីកមជុា�(MEF & NAA) ិ្្�ម្ ឆ្ ��នាន�

្ុរុ�ានាុ ិកដជគឍតីកមឌ្នមជុា 

 

 



អនកុម�ភ ាធ�ី៥ី�៖� 

្រ�ខន ពកួនានននកអនាភអភន វ�នានកម�ភ ាធភី ានាឌេវ�

ក�ិមកដជគឍតីកមឌ្នមជុា� 
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• ស� ាន័អនទកតតអេអ់ក់មួតផនករអអអ 

• ចក�ទក �់ យ័ៃនអនទករ�ក �្ ទ�ទ៥អេអអ 

– ករអអចកវឌ់រត�ត�រ ននលថា កាេ់ករកតចកាទមករអ

កសមតផនករអអអចកវឌនរអនចមករ�ក �្ ទក �នចេងរាអ 



អនកុម�ភ ាធ�ី៦ី�៖� 

 នកអនាភអភិមុងង�ិ្វម្រពម្រ�ក្ 

�នកដជគឍតីកមឌ្នមជុា 

21 

• ស� ាន័អនទកតតអេអ់រ�ន័�ត�កតច់ កសរ់ប្ក�ាទជអ់ុំតាអអអ 

• ចក�ទក �់ យ័ៃនអនទករ�ក �្ ទ�ទ៦អេ   

– ករាេមំយត់ៗររ់កសរ់ប្ក�ៃនរ ននលថា កាេ់ករ

កតច ដរ រមៗជអៗន់ប ច់� �ត�អនចមៗននចរនតរត�តផែក

�ច ររ� កត�ទាអ 



22 

់មរអររទណអ! 
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