
  

TA-7987 REG: កិច្ចផ្ដួច្ផផ្ដើមកមមវិធីបរិស្ថា នស្នូល និងច្ច្ករផបៀងអភិរកសជីវច្ច្មរុះផៅកនរងតំបន់មហាអនុតំបន់ទផនេផមគងគដំណាក់កាលទី២ -យុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា

ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិផៅកមពរជា (NESAP) 

 

 

 

 

កិច្ចច្បជំុពិផច្រុះផោបល់ច្ករមការងារអនតរច្កស្ួងស្ច្ាប់យុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិផៅកមពរជា(NESAP) 
 

ខ្េឹមស្ថរស្ខំាន់ៗ ផដលបានផលើកផ ើងស្ដីពយីទុធស្ថច្ស្តបរសិ្ថា ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិ   

 

រាជធានីភនំផពញ ថ្ងៃទ១ី៥ ផខ្ធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ 
 



គផច្ាងផធវើបទបងាា ញ 
  
 

១. ស្ថវតារ និងឯកស្ថរផោង 

២.រច្នាស្មព័នធ និងខ្េឹមស្ថរស្ំខាន់ៗ 



ស្ថវតារ និង ឯកស្ថរផោង 

• គផច្ាងពនយល់ផនុះផផ្ែកផលើ៖ 

• កំណត់ស្ាគ ល់ទស្សនទានស្ដីពីការផរៀបច្ំយុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិ  

• ព័ត៌ានច្ត ប់ពីស្ិកាា ស្ថលាស្ដីពីការចាប់ផផ្ដើមគច្មិង កាលពីថ្ងៃទី០២ ផខ្វិច្ឆិកា 

• ផរលការណ៍ផណនាំរ បស្់ទីស្ដីការគណៈរដឋមច្នតីស្ដីពីការបផងកើតផរលនផោបាយ ផផ្នការយុទធស្ថស្តស្ត និងផផ្នការស្កមមភាពច្ុុះថ្ងៃទី០៧ ផខ្ផម

ស្ថ ឆ្ន ំ២០១១ (ផលខ្ ៤៣៣ ស្ជណ)។ 

 



ស្ថវតារ និងឯកស្ថរផោង 



រច្នាស្មព័នធផដលបានផស្នើផ ើងអំពីយុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិ 

1. ផស្ច្កដីផផ្ដើម ស្ថវតារ និងការកំណត់បរិបទ 

1.1. ផស្ច្កដីផណនំាខ្េីៗអំពីយុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិ 

1.2. ការវិភាគស្ថា នភាព 

1.2.1. កតាដ ជំរុញស្ំខាន់ៗផដលបណាដ លឲ្យានបញ្ហា អភិវឌ្ឍន៍បរិស្ថា ន និងចី្រភាពបច្ចរបបនន 

1.2.2. ស្ថា នភាពបរិស្ថា ន និងផេតុប ុះពាល់បរិស្ថា ន (ការផច្បច្បួល) 

1.2.3. ច្ផមេើយស្ងគមផដើមបីផ្េើយតបផៅនឹងបញ្ហា ច្បឈមបរិស្ថា នបច្ចរបបនន 

1.3. ទិដឋភាពទូផៅថ្នផរលនផោបាយផដលានច្ស្ថប់ និងស្ថា នភាពអនុវតតផរលនផោបាយ  

1.4. បញ្ហា អាទិភាព 

2. ច្ការវិស្័យ 

3. ផបស្កកមម  

4. ច្កបខ្័ណឌ យុទធស្ថច្ស្ត និងផផ្នការស្កមមភាព 

4.1. ច្កបខ័្ណឌ យុទធស្ថច្ស្ត 

4.2. ផផ្នការស្កមមភាព 

4.3. កតាត អំផណាយផ្ល 

5. ការច្តួតពិនិតយ និងវាយតថ្មេ 

6. ផស្ច្កដីស្ននិដ្ឋឋ ន៖ ផផ្នការអនាគត 



ជំពូកទី១៖ ផស្ច្កដីផផ្ដើម ស្ថវតារ និងការកំណត់បរិបទ 
 

1.1 ផស្ច្កដីផណនាំខ្េីៗអំពីយុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិ 

• ផេតុអវីបានជាយុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិ ានស្ថរស្ំខាន់ចំ្ផពាុះច្បផទស្កមពរជា? (ឧ. តច្មូវការផផ្នកច្ាប់ ប

រិបទផស្ដឋកិច្ច បរិស្ថា ន និងស្ងគម និងអតាច្បផោជន៍ផស្ដឋកិច្ច និងស្ងគមថ្នការច្គប់ច្គងបរិស្ថា នច្បកបផដ្ឋយនិរនតរភាពផដើមបីឲ្យាន

ភាពរីកច្ផច្មើន ភាពច្កីច្ក និងស្ងគម) 

• ផតើបញ្ហា ផដលច្តូវបានដ្ឋក់បញ្ចូលផដ្ឋយយុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិ ានអវីខ្េុះ? 

• ផតើអវីជាតថ្មេបផនាមថ្នយុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិ? 

• ផតើយុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិច្តូវបានបផងកើតផ ើងោ ងដូច្ផមដច្? 



ជំពូកទី១ (ត)  
1.2 ការវិភាគស្ថា នភាព 

• កាេ ំងច្លករ៖ ច្កបខ័្ណឌ ស្ាព ធ ស្ថា នភាព ផេតុប ុះពាល់ ការផ្េើយបត (DPSIR)នឹងច្តូវអនុវតត 

• បញ្ហា បរិស្ថា នភាគផច្ច្ើនមកពីការរួមផ្សំថ្នកតាត ស្ំខាន់ៗបី៖  

(i) កតាត  “ស្ាព ធ” (កំផណើនច្បជាជន ស្កមមភាពមនុស្ស និងផស្ដឋកិច្ច និងភាពច្កីច្ក)  

(ii) កតាត  “អំផណាយផ្ល” ផដលនាំឲ្យស្ាព ធទាំងផនុះបងកជាផច្រុះថ្នន ក់ ដូច្ជា ការខ្កខានផផ្នកទីផ្ារ និងសិ្ទធិផលើច្ទពយស្មបតតិ និងកងវុះព័ត៌ាន ឬការយល់ដឹងរបស្់ស្ថធារណជន និង  

(iii)  ការខ្កខានតាមស្ថា ប័ន រួមាន ការទទួលផលើការច្គប់ច្គងមិនច្ាស្់លាស្់ និងស្មតាភាពបផច្ចកផទស្ផខ្ាយ 

• ការអភិវឌ្ឍស្ងគម និងផស្ដឋកិច្ចច្តូវបានចាត់ទុកជា កាេ ំងច្លករផដលដ្ឋក់ស្ាព ធផលើបរិស្ថា ន នាំឲ្យានការផច្បច្បួល ស្ថា នភាពបរិស្ថា ន។ 

• ការផច្បច្បួលទំាងផនុះនាំឲ្យានផេតុប ុះពាល់ផៅផលើសុ្ខ្ភាព ច្បព័នធផអកូ ូស្ុី និងស្ាា រនានាផដលអាច្ដកច្ស្ង់ ការផ្េើយតបថ្នស្ងគម និងព័ត៌ានច្ត ប់អំពីកាេ ំងច្លករ ស្ាព ធ ឬផៅផលើស្ថា នភាព ឬផេតុប ុះពាល់ ទ្ាល ល់។ 

 



ជំពូកទី១ (ត) 
1.2. ការវិភាគស្ថា នភាព 

1.2.1. កតាដ ជំរុញស្ំខាន់ៗ 

• កាេ ំងច្លករផស្ដឋកិច្ច៖ ពឹងផផ្ែកខាេ ំងផៅផលើធនធានធមមជាតិផដើមបីរីកច្ផច្មើន និងរបរចិ្ញ្ចឹមជីវិត ឧ. កសិ្កមម ថ្ច្ពផឈើ ផទស្ច្រណ៍ គមនាគមន៍ ការអភិវឌ្ឍទីច្ករង ផរ៉ែ ពាណិជជកមមជាតិ/តំបន់/អនតរជាតិ 
• កាេ ំងច្លករស្ងគម៖ ច្ំនួនច្បជាជន និងការ េ្ ស្់បដូរច្បជាស្ថច្ស្ត កតាត វបបធម៌ និងរច្នាស្មព័នធអភិបាលកិច្ច 

• កាេ ំងច្លករបរិស្ថា ន៖ ការផច្បច្បួលអាកាស្ធាតុ  ច្ពឹតតិការណ៍ធាតុអាកាស្ធៃន់ធៃរ 

1.2.2.  ស្ថា នភាពបរិស្ថា ន និងផេតុប ុះពាល់(ការផច្បច្បួល)ស្ថា នភាពបរិស្ថា ន 

• ទឹក 

• ដី 

• ខ្យល់ 

• ជីវច្ច្មរុះ និងផស្វាច្បព័នធផអកូ ូសីុ្ 

• ការផច្បច្បួលអាកាស្ធាតុ 

• ផេតុប ុះពាល់ថ្នការផច្បច្បួលបរិស្ថា នផៅផលើផស្ដឋកិច្ច និងស្ងគម (ឧ. បាត់បង់ឱកាស្ផស្ដឋកិច្ច ស្ុខ្ភាពមនុស្ស ។ល។) 

1.2.3.  ការផ េ្ើយថ្នស្ងគមផៅនឹងបញ្ហា បរិស្ថា នទាំងផនុះ។ 



បរិស្ថា ន 
 
 
 
 

ស្ុខ្ុាលភាពបរិស្ថា ន 
• ស្ននិធិច្បព័នធផអកូ ូស្ុី និងលំេូ៖ ដីធេី ថ្ច្ពផឈើ ទឹក ធនធាននានា 
• ផស្វាច្បព័នធផអកូ ូស្ុ ី
• ការទទួលបានផ្លទុនធមមជាតិ 
• ស្ថា នភាពថ្នមុខ្ស្ញ្ហា ផច្រុះថ្នន ក់/ការច្បឈម 

 
 
 

 

 

 

 

 

ស្ុខ្ុាលភាពស្ងគម 
• ច្ំណូល 

• ការងារ 

• ច្ទពយស្មបតត ិ

• មូលធនស្ងគម 

• ធនធានមនុស្ស 

• មូលធននផោបាយ 

(ការផច្បើច្បាស្់ ការទទួលបាន លទធភាពផដល

អាច្ាន) 

 

 

 

 

 

 

ព័ត
៌ាន

ច្ត 
ប ់ស្

ដីពី ប
រិស្ថ
ាន 

ការ េ្ ស្់បដូរ 
បផច្មបច្មួលអាកាស្ធាតុ ភាពងាយខ្ូច្ខាត គច្មបដី និងដី លទធភាពានទឹក 

និងគុណភាព ស្ាស្ភាគបរិោកាស្ ភាពថ្ច្ប។ល។ 

         ផស្ដឋកចិ្ច 
                   ការងារ ពាណិជជកមម វិនិផោគទនុ និងេរិញ្ាវតារស្ថធារណៈ 

វិស្័យផផ្ែកផលើធនធាន បរិស្ថា ន (កស្ិកមម ទឹក ជនបទ 
ផទស្ច្រណ៍ គមនាគមន៍។ល។) ការបស្តញ្ហជ បផស្ដឋកិច្ច 

ផស្ដឋកចិ្ចថ្បតង 
(ការច្គប់ច្គងកាកស្ំណល់ ការកាត់បនាយការបំពុល 

។ល។) 

ការច្គប់ច្គង      បរិស្ថា ន 

 
ច្លករស្ងគម-ផស្ដឋកចិ្ច៖  

ច្បជាស្ថច្ស្ត ផស្ដឋកិច្ច នផោបាយស្ងគម វបបធម៌ វិទាស្ថច្ស្ត និងបផច្ចកវិទា 

 

គុណភាព និងបរិាណថ្នផស្វា
ច្បព័នធផអកូ ូស្ុ ី

ព័ត៌ានច្ត ប់ស្ងគម-ផស្ដឋ
កិច្ច 



ជំពូកទី១ (ត) 
 

1.3. ទិដឋភាពទផូៅថ្នផរលនផោបាយផដលានច្ស្ថប ់និងស្ថា នភាពអនវុតតផរលនផោបាយ 

•  បញ្ជីស្ថរផពើពនធច្ាប់ ផរលនផោបាយយុទធស្ថច្ស្ត និងកមមវធិីស្ំខាន់ៗផដលានច្ស្ថប់ផ ដ្ តផលើការអភិវឌ្ឍច្បកប ផដ្ឋយនិរនតរភាព កំផណើនថ្បតង និងការច្គប់ច្គងបរិស្ថា ន 
• កំណត់ស្ថា នភាពអនុវតត ឱកាស្ បញ្ហា ច្បឈម និងផមផរៀនស្ំខាន់ៗ 

• ផធវើការវភិាគអនកពាក់ព័នធផដើមបីបងាា ញតួនាទី ការទទួលខ្ុស្ច្តូវ និងផដនអំណាច្ផៅកនរងរដ្ឋឋ ភិបាលបច្ចរបបននផដលច្តូវបានបផងកើតផ ើងផដើមបីច្គប់ច្គងធនធានបរិស្ថា ន និងធមមជាតិ 
1.4. បញ្ហា អាទភិាព 

• បងាា ញមតិទូផៅស្ដីពីបញ្ហា បរិស្ថា នដ៏ស្ំខាន់បំផ្ុតផដលច្បឈមនឹងច្បផទស្ផដលច្តូវបានស្ផច្មច្ផជាគជ័យផដ្ឋយ  ច្ករមការងារយុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិ  និងអនកពាក់ព័នធស្ំខាន់ៗ។  
• ផដលច្តូវបានកំណត់តា មរយៈ  

(i) ការផច្បើច្បាស្់លកាណវនិិច្ឆយផច្ជើស្ផរីស្ផដលានតាេ ភាព 
(ii) ការផ្ដល់អានុភាពដល់ការផច្ជើស្ផរីស្អនកជំនាញ 

(iii) ការផស្វងរកកដីកងវល់ជាអាទិភាព និងគផច្ាង និងទច្មង់វនិិផោគ និង  
(iv) ការកំណត់អាទិភាពផៅកនរងយុទធស្ថច្ស្ត និងផរលនផោបាយជាតិផដលពាក់ព័នធ និងឱកាស្ផ្ដល់មូលនិធិ។ 



ជំពូកទី២– ច្ការវិស័្យ និងផរលការណ៍ 
 
 ច្ការវិស័្យអភិវឌ្ឍន៍រយៈផពល៥ និង១០ឆ្ន ំស្ច្ាប់យុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិ  ឧ. “រួមច្ំផណកកនរងការស្ផច្មច្បាននូវផរលផៅរយៈផពលផវង របស់្រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពរជាកនរងការកាត់បនាយភាពច្កីច្ក ការពផនេឿន

កំផណើនផស្ដឋកិច្ច និងស្ងគម និងការអភិវឌ្ឍ និងច្គប់ច្គងបរិស្ថា ន ច្បកបផដ្ឋយនិរនតរភាពតាមរយៈការកាត់បនាយភាពងាយរងផច្រុះរបស្់មនុស្ស និងច្បព័នធធនធានធមមជាតិ”។ 

 ផដើមបីស្ផច្មច្ បានច្ការវិស័្យផនុះ គួរអនុវតតតាមផរលការណ៍ដូច្ខាងផច្កាម៖ 

 ផរលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ច្បកបផដ្ឋយនិរនតរភាព 

 ធនធានធមមជាតិមិនគួរផធវើអាជីវកមមេួស្ច្បាណ ផេើយផស្វាផអកូ ូស្ុីគួរផតច្តូវបានផងរកា និងផលើកកមពស្់ពីផពលណាមួយផៅផពលមួយ 

 ការបំពុល និងការរិច្រឹលថ្នធនធានធមមជាតិគួរផតច្តូវបានទប់ស្ថក ត់ និងកាត់ បនាយជាអបបបរា  

 អតាច្បផោជន៍ពីធនធានធមមជាតិ និងផស្វាផអកូ ូស្ុីគួរផតច្តូវបានផបងផច្កឲ្យបានច្តឹមច្តូវ 

 ផរលការណ៍ទប់ស្ថក ត់ជាមុន 

 ផរលការណ៍ថ្នការច្ូលរួមរបស្់ស្ថធារណជន និងការទទួលបានព័ត៌ាន 

 ផរលការណ៍ភស្ដរតាងផផ្ែកផលើការស្ផច្មច្ច្ិតត 



ជំពូកទី៣៖ ផបស្កកមម 
 

 បងាា ញផបស្កកមមយុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិ ឆ្ន ំ២០១៦- ២០២៣៖ ឧ. “ផ្េើយតបច្បកបផដ្ឋយច្បសិ្ទធភាពផៅ

នឹងផរលផៅយុទធស្ថច្ស្តរបស់្រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពរជាផដើមបី ដ្ឋក់បញ្ចូលបរិស្ថា នជាច្ំណុច្ស្នូលជាច្កបខ្័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍”។ 

 “ផបស្កកមមផនុះក៏នឹងផដ្ឋុះច្ស្ថយបញ្ហា ច្បឈម និងអាទិភាពស្នូលផៅកនរង ច្បផទស្ ឧ. ការរិច្រឹលថ្នបរិស្ថា ន ការបាត់បង់មូលដ្ឋឋ ន

ធនធានធមមជាតិ ផដើមបីធានាដល់ជីវភាពរស្់ផៅ និងផ្ដល់មូលដ្ឋឋ នស្ច្ាប់អភិវឌ្ឍន៍ និងកាត់បនាយភាពច្កីច្ក បផងកើនភាពងាយរងផច្រុះ

របស្់មនុស្ស និងធនធានធមមជាតិ និងច្បព័នធផដ្ឋយស្ថរផតការអភិវឌ្ឍរម នការច្គប់ច្គង។” 

 



ជំពូកទី៤៖ ច្កបខ្័ណឌ យទុធស្ថច្ស្ត និងផផ្នការស្កមមភាព 

4.1. ច្កបខ្័ណឌ យុទធស្ថច្ស្ត 

 ច្កបខ័្ណឌ យុទធស្ថច្ស្ត និងផផ្នការស្កមមភាពច្គប់ច្ជរងផច្ជាយស្ដីពី រផបៀបផដលអាច្ស្ផច្មច្បានច្ការវិស្័យ និងផបស្កកមម។ 

 ការចាប់ផផ្ដើមផលើកដំបូងតាមរយៈការកំណត់ផរលផៅយុទធស្ថច្ស្ត ថ្នយុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិ ឧ. 

ធនធានានច្បស្ិទធភាព ភាពធន់ច្ទាំនឹងអាកាស្ ធាតុ ថ្នមពល/អាហារ/ទឹកធានាដល់ផស្ដឋកិច្ចស្ច្ាប់អភិវឌ្ឍន៍ ស្ងគម និង

ផស្ដឋកិច្ចរយៈផពលផវង។ 

 បនាទាល ប់នឹងកំណត់វិស្័យផស្ដឋកិច្ចអាទិភាពមួយចំ្នួនតូច្ផផ្ែកផលើ បញ្ហា បរិស្ថា នអាទិភាពផដលច្តូវបានកំណត់ផៅកនរងជំពូកទី

១.៤។  

 



4.2. ផផ្នការស្កមមភាព 
• បនាទាល ប់មក រផបៀបវារៈថ្នស្កមមភាពកនរងការស្ផច្មច្បានច្ីរភាពបរិស្ថា នផៅកនរងវិស័្យផស្ដឋកិច្ចអាទិភាពនឹងច្តូវបានបងាា ញ។ 

• វិធានការផរលនផោបាយ ជផច្មើស្េិរញ្ាបបទាន និងផផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ស្មតាភាពផផ្សងៗនឹងច្តូវវិភាគ។ 

•  លកាណវិនិច្ឆយនឹងច្តូវអនុវតតផៅទីផនុះផដើមបីកំណត់អាទិភាពស្កមមភាពផដលច្តូវផណនំា កនរងរយៈផពលខ្េី រយៈផពលមធយម និងរយៈផពលផវង។ 

ឧទាេរណ៍៖ 

 ស្កមមភាពផដលច្តូវបផងកើតការផលើកទឹកច្ិតតផផ្នកច្ាប់ និងផរលនផោបាយ៖ ការបច្ជា បបរិស្ថា នតាមផផ្នការ និងវិស័្យ ការផច្បើច្បាស់្ថ្ងេផស្វា/ពនធ, PES, ស្ដ
ង់ដ្ឋរបិទស្ថេ កស្ាគ ល់, R&D, ។ល។ 

 ស្កមមភាពផដលច្តូវបផងកើតការផលើកទឹកច្ិតតផផ្នកេិរញ្ាវតារ និងវិនិផោគ និងកំណត់ ធនធានេិរញ្ាបបទាន។ 

 ការរំច្ទផផ្នកេិរញ្ាវតារអាច្ច្តូវបានផកៀងគរផផ្ែកផលើការបា ន់ច្បាណតាមស្ថា ប័ន និងេិរញ្ាវតារ 

 ឱកាស្ដ៏ានស្កាដ នុពលផដើមបីពច្ងឹងការផកៀងគរធនធានជាតិ និងអនតរជាតិផដើមបី ផធវើច្បតិបតតិការយុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា ននិងផផ្នការស្កមមភាពជាតិ។ 

 វិធានការផរលនផោបាយទន់ -ការកស្ថងស្មតាភាព អភិបាលកិច្ចលែ ធនធានមនុស្ស កិច្ចស្េការកនរងតំបន់ 

 ការផរៀបច្ំស្ថា ប័នតាមរយៈការចាត់ផច្ងការទទួលខ្ុស្ច្តូវ ការបផងកើតច្ាប់ផដលានលកាណៈសីុ្ស្ងាវ ក់ និងតាេ ភាព (អាច្តាមរយៈច្កមបរិស្ថា ន និងការធានាបាន នូវ
ស្មតាភាពអនុវតតន៍ច្បកបផដ្ឋយច្បស្ិទធភាព)។ 



4.3. កតាត អំផណាយផ្ល 

• ការដ្ឋក់បញ្ចូលកិច្ចពិចារណាបរិស្ថា នផៅកនរងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍។ 

• ការពច្ងឹងការច្ូលរួម និងការពាក់ព័នធជាស្ថធារណៈ  ដ្ឋក់បញ្ហា ទាំងផនុះផៅកនរងរផបៀបវារៈរដ្ឋឋ ភិបាល និងបផងកើតបរិោកាស្នផោបាយផដើមបីរំ
ច្ទស្កមមភាពតាមតច្មូវការ។ 

• ការវិភាគពិស្ថដ រអំពីផេតុប ុះពាល់បរិស្ថា ន ផ្លវិបាកផស្ដឋកិច្ច និងការកំណត់ ដំផណាុះច្ស្ថយតាមរយៈការកំណត់តថ្មេ និងអតាច្បផោជន៍ថ្នផរល

នផោបាយតាមជផច្មើស្ និងការបផងកើតជផច្មើស្ផដលចាំបាច់្ស្ច្ាប់ផកលមែ   បរិស្ថា ន 

• ផធវើឲ្យ ានតុលយភាពរវាងថ្នន ក់អនតរជាតិ ថ្នន ក់ ជាតិ និងផច្កាមជាតិ។ 



ជំពូកទ៥ី៖ ការច្តតួពនិតិយ និងវាយតថ្មេ 

ស្ូច្នាករនានានឹងច្តូវបានច្ពមផច្ពៀងផដើមបីជួយដល់ការច្តួតពិនិតយ និងវាយតថ្មេការអនុវតតយុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិ។ 

ផដ្ឋយពិចារណាថ្ន វាានស្ថរស្ំខាន់កនរងការវិភាគផៅផលើអវីផដលបានផធវើពីផពលមួយផៅផពលមួយ អវីផដលមិនបានផធវើ មូលផេតុ និងរផបៀបផជៀស្វាង ឬផកលមែច្បស្ិទធភាពថ្នស្កមមភាពទាំងផនុះ។ 
 

ជំពូកទ៦ី៖ ផស្ច្កដសី្ននដិ្ឋឋ ន និងផផ្នការអនាគត 

 ការផធវើផផ្នការបរិស្ថា នជាតិផផ្ែកផលើភាពផជាគជ័យថ្នការប ស្តញ្ហជ បកិច្ចពិចារណាបរិស្ថា នផៅកនរងការអភិវឌ្ឍផស្ដឋកិច្ច។ 

 បផងកើនកិច្ចច្បឹងផច្បងកនរងការច្តួតពិនិតយការអនុវតតយុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិ  និងបនតផកផច្បយុទធស្ថច្ស្តបរិស្ថា ន និងផផ្នការស្កមមភាពជាតិ ផផ្ែកផលើផមផរៀនផដលទទួលបាន និង 

 ការផលើកកមពស្់កិច្ចស្ច្មបស្ច្មួលផៅកនរងបណាដ ច្កស្ួងរដ្ឋឋ ភិបាលផដលពាក់ព័នធ និងអនកពាក់ព័នធនានា រួមាន ថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ វិស្័យឯកជន វិនិផោគនិជាតិ និងអនតរជាតិ និងអាជាញាធ ធរមូលដ្ឋឋ នផដលពាក់ព័នធ និងអងគការ

ស្ងគមស្ុីវិល។ 



ស្ូមអរគុណផលាកអនកផដលបានច្ំណាយផពលអផញ្ជើញច្ូលរួម! 
 


