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បរ ិស្ថាន

១. បរស្ថ
ិ ា នជាអវ?
ី

បរ ិស្ថទនគឺជាអវីៗដែលរៅជុំវ ិញេលួនរយើង្ និង្េលួនរយើង្ផង្ដែរ រាប់ទំង្ភាវៈមានជី វ ិត

(មនុសស សតវ រុកជា
ខ តិ) និង្ភាវៈគានជី វ ិត (ទឹក ែី េយល់ ផធះ ស្ថលាររៀន សួនចារ...)។
បរ ិស្ថទនដចករចញជាពីរគឺ៖

ក/បរ ិស្ថទនធមាជាតិ៖ គឺជាអវីៗដែលរកើតមានរឡើង្រោយ
ឯង្ ែូចជា៖ ភបំ បទ្ព សតវបទ្ព ទឹក ែី េយល់...។

េ/បរ ិស្ថទនសង្គមវបផធម៌៖ គឺជាអវីៗដែលរកើតមានរឡើង្
រោយស្ថរមនុសស រួមមាន អវីៗទំង្អស់ដែលមនុសសដកបចបឬផលិត
រឡើង្ រែើមផីបំរពញរសចកថីទ្តូវការរបស់េួន
ល ែូចជា៖ ឡាន ផធះ

ស្ថលាររៀន វតថអារាម ទ្ាស្ថទ មនធីររពទយ សួនចារ ផលូវថបល់...។

២. ធនធានរបស់ផផនដី

អុកសុីដសន ឧស័ន
ា កាបូនិច និ ង្អាសូតគឺ ជាឧស័ន
ា ធមាជាតិ មួយចំនួនដែលមានរៅកបុង្

េយល់។ ទនធឹមនឹង្ឧស័ន
ា ទំង្រ

ះរៅមានធនធានធមាជាតិរផសង្ៗរទៀតរបស់ដផនែីគឺទឹក ែី

រុកខជាតិ សតវ និង្ដរ ៉។

បទ្ពភបំ

ការយកដរ ៉

សតវរទ្កៀល

ធនធានទំង្រនះមួយភាគធំមិនាត់បង្់រទ ឧទហរណ៍៖ េយល់ ទឹក និង្ែី ទ្តូវានបរង្កើតជា
វែថទីាមធមាជាតិ។ ចំ ដណកឯរុកខជាតិ និ ង្សតវបនថពូជរោយេលួនវា ប៉ុ ដនថទ្បសិនរបើរយើង្រទ្បើ
ទ្ាស់ធនធានទំង្អស់រ

ះរលឿនជាង្ការករកើតរឡើង្វ ិញវានឹង្ាត់ បង្់អស់។

សកមាភាពរផសង្ៗរបស់មនុសសានបំផ្លលញធនធានទំង្រនះបនថិចមឋង្ៗាមរយៈរូបភាពបី

សហការជាមួយការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

ទំពទំ
័រ ព
1 ័រ 1
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យា៉ ង្គឺ៖
 ការទញយកធនធានពីបរ ិស្ថទន៖ មនុសសានទញយកធនធានធមាជាតិជារទ្ចើនមក
រទ្បើ ទ្ាស់ ែូចជា ការកាប់រកើ ការកាយែីភំប ការយកដរព
៉ ីរទ្កាមែី ។
 ការបរចេញសំណល់រៅកបង្បរ
ិស្ថទន៖ មនុសសានបរចេញសំណល់រាប់ រយរានកបុង្
ុ

មួយបថៃពី ររាង្ចទ្ក រថយនថ ផធះាយ មនធីររពទយ…។

 ការជំនួស៖ មនុសសានទញយកធនធានធមាជាតិមករទ្បើទ្ាស់រែើមផីបំរពញតទ្មូវ
ការរបស់េួនែូ
ល
ចជាការកាប់ឆ្កករបទ្ពរកើ ការជីកយកដរ ៉ រហើយានជំនួសមកវ ិញែូចជា ផធះ
ស្ថលាររៀន មនធីររពទយ ឡាន វាលដស្សចមាករផលូវថបល់...។

ការកាប់ឆ្កករបទ្ព

វតថអារាម

ការស្ថង្សង្់ផធះ

៣. ស្ថរៈសំខាន់របស់បរស្ថ
ិ ាន

បរ ិស្ថទនមានស្ថរៈទ្បរយាជន៍ យា៉ង្រទ្ចើន សទ្មាប់តទ្មូវការរស់រៅរបស់មនុសស សតវ

និង្រុកជា
ខ តិ ែូចជា៖
 រសផៀង្អាហារ
 ថ្បំសង្កូវ

 ទីជទ្មក

 ឧបករណ៍រទ្បើទ្ាស់រផសង្ៗ
 េយល់សទ្មាប់ ែកែរង្ហើម
 ទឹកសទ្មាប់ បរ ិរភាគនិង្រស្ស្ថចស្សព
 ែីសទ្មាប់រយើង្ស្ថង្សង្់លំរៅោឌន
រធវើកសិកមានិង្រធវើការោឌនរផសង្ៗ...។

រូបភាពតំ ណាង្ដផនែី

េលួនរយើង្ក៏ ជាដផបកមួយមិនអាចកាត់ ផ្លឋច់ ានពី បរ ិស្ថទន។រយើង្សទិតកបុង្ទ្បព័ ននរពញរលញ

ដែលភាាប់រយើង្ទំង្អស់គប វបផធម៌របស់រយើង្ និ ង្ពិ ភពមានជី វ ិត និង្គានជីវ ិតែបទរទៀត

ទំ
ព័រ 2
សហការជាមួ
យការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

ទំព័រ 2

ទំព័រ 3
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•ដផបក

ំរចញរៅបររទស៖ បទ្ពរកើ រៅតំបន់េពស់ៗទ្តូវានរគរទ្បើទ្ាស់សទ្មាប់រណិជាកមា

សកមាភាពរនះមានរៅតំបន់េង្
ព ់រាប និង្ភបំដែលកំពុង្មានសកមាភាពមមាញឹក។ ាមរយៈរនះ
រយើង្រ

ើញថ្រសែឌកិចេបនទ្បរទសជាតិក៏មានការរ ីកចរទ្មើនមួយកទ្មិតដែរ។
(ែកស្សង្ពី រសៀវរៅវ ិទាស្ថស្រសថថ្បក់ទី៨រាះពុមពឆ្កបំ២០១៤ទំព័រ២៩៤)

បទ្ពរកើ វាលរមា ទ្តរំង្បឹង្បួ រ និង្ទ្បភពទឹករផសង្រទៀត ដែលទ្បកបរោយភាពសៃប់
ស្ថៃត់ ជាបរ ិស្ថទនែ៏សមស្សបផថល់ជាទីជទ្មកនិ ង្ជាកដនលង្ចិ ចេឹមជី វ ិតសទ្មាប់សតវបទ្ពជារទ្ចើន
ទ្បរភទ។ រោយដឡក«សតវរទ្កៀល»ជាបកសីបទ្ពែ៏កទ្មមួយទ្បរភទដែលពិភពរលាកកំពុង្ទ្បឹង្
ដទ្បង្ការររពួកវាកុំឱ្យាត់បង្់។ រទ្កៀលអាចរស់រៅានដតកបុង្បរ ិស្ថទនពិ រសសែ៏ សមស្សប
មួយសទ្មាប់ពួកវាដតប៉ុរណាតះ។ បរ ិស្ថទនតំបន់អនលង្់ទ្ពីង្មានលកខណៈសមស្សបបំផុតសទ្មាប់
ការរស់រៅនិង្ចិចេឹមជី វ ិតរបស់សតវរទ្កៀល

រែូវទ្ាំង្ចាប់ ពីដេវ ិចឆិកាែល់ដេឧសភា។ ពិភព

រលាកស្ថគល់អនលង្់ទ្ពីង្រោយស្ថរវាមានសតវរទ្កៀល។ មានសតវរទ្កៀល
ចរណ៍ រហើយមានរទសចរណ៍

ំឲ្យមានរភញៀវរទស

ំឱ្យមានទ្ាក់ចំណូលែល់សហគមន៍ ។

ែូរចបះ រយើង្ទំង្អស់គបទ្តូវជួយដថរកាបរ ិស្ថទនតំបន់អនលង្់ទ្ពីង្ឱ្យានគង្់វង្ស រចៀស
វាង្ការកាប់ បទ្ពស្ថាច់ ែុតផលុង្ ការរាះថង្់ ាលសធិចរចាល និង្ការរទ្បើទ្ាស់ថ្បំពុលសមាលប់សតវ
រែើមផីទ្ទទ្ទង្់ែល់ការរស់រៅរបស់សតវរទ្កៀល

រហើយរយើង្នឹង្អាចរកទ្ាក់ចំណូលពី រភញៀវ

រទសចរណ៍ដែលមករមើលសតវរទ្កៀល។

ហវូង្សតវកុក

ទំ
ព័រ 4
សហការជាមួ
យការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

សតវរទ្កៀល

ទំព័រ 4

ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការBirdLife International, JEEF

មមមរៀនទី២ 
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ភាវៈរស់ និងបរ ិស្ថានរបស់វា

១. លំបៅឋាន
ស្ថររង្គកាយទ្បរភទេុសគប រស់រៅកបុង្បរ ិស្ថទនេុ សគប។ ស្ថររង្គកាយមួយទទួល

ាន អាហារ ទឹក ជទ្មក និង្តទ្មូវការរផសង្រទៀតសទ្មាប់ការរស់រៅការលូតលាស់ និង្ការបនថ

ពូជពីមជឈោឌនរស់រៅផ្លធល់របស់វា។ បរ ិស្ថទនដែលផឋល់នូវវតទុរផសង្ៗែល់ស្ថររង្គកាយរែើមផី
រស់រៅ លូតលាស់ និង្បនថពូជរៅថ្«លំរៅឋាន»។ តំបន់មួយអាចមានលំរៅឋានរទ្ចើន

ឧទហរណ៍៖ សតវរទ្កៀលរស់រៅកបុង្គុ រមាពតបទ្ពរហើយរកចំណីទីវាល សតវលលករធវើសមផុក
រៅរលើរែើមរកើ ដកែកទឹករស់រៅាមរែើ មរកើ និ ង្រកចំ ណីកបុង្ទឹក។ ស្ថររង្គកាយរផសង្ៗគប
រស់រៅកបុង្លំរៅឋានេុសៗគប ពីរទ្រះតទ្មូវការរបស់ពួកវាកបុង្ការរស់រៅមិនែូចគបរទ។

ហវូង្សតវរទ្កៀលកបុង្បឹង្អនលង្់ទ្ពីង្

គំនូរលំរៅោឌន និង្បរ ិស្ថទនរបស់ជីវៈចទ្មុះ

២.ពពួក
ស្ថររង្គកាយមួយជាឯកតថៈមួយរៅកបុង្ពពួ ក។ឧទហរណ៍៖សតវរទ្កៀលជាឯកតថៈមួយ

កបុង្ពពួកសតវរទ្កៀល។

សតវរទ្កៀលមួ យកាល(ឯកតថៈ)

ហវូង្សតវរទ្កៀល(ពពួក)

រៅកបុង្លំរៅឋានមួយមានស្ថររង្គកាយរទ្ចើនទ្បរភទរស់រៅ។

ស្ថររង្គកាយមួយ

ទ្បរភទអាចបនថពូជរហើយរស់រៅកបុង្លំរៅឋានពិរសសណាមួយដែលបរង្កើតានជា«ពពួក»។

ឧទហរណ៍៖ រៅកបុង្តំបន់ អភិ រកសបឹ ង្អនលង្់ទ្ពី ង្ មានពពួ ករផសង្ៗរស់រៅ ែូ ចជា ពពួ កផលុង្
ពពួកបទ្ពស្ថាច់ ពពួកទ្តី ពពួកកដង្កប.......។

សហការជាមួយការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

ទំពទំ័រព
5័រ 5
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៣.សហគមន៍
ស្ថររង្គកាយ ឬពពួកភាគរទ្ចើនមិនអាចរស់រៅដតឯង្ានរទ។ វាដតង្រស់រៅនិង្មាន
ទំ

ក់ទំនង្ជាមួយទ្បរភទែបទរទៀត។ ស្ថររង្គកាយទ្បរភទេុសៗគប រស់រៅជាមួ យគបកបុង្

កដនលង្ណាមួយរៅថ្«សហគមន៍»។ ទ្តី សតវលិត
ែ កដង្កប ផលុង្ និ ង្រុកជា
ខ តិ ទឹកជាសមាជិ កបន

សហគមន៍ តំបន់អភិរកសបឹង្អនលង្់ទ្ពីង្។ ក៏ែូចគបដែរ សតវលិត
ែ បកសី រែើមរកើ និង្រមាបរង្កើត

ានជាសហគមន៍បទ្ពមួយ។ រនះជាររបៀបមួយដែលពពួកទំង្រនះរស់រៅជាសហគមន៍រោយ
មានទំ

ក់ទំនង្ជាមួ យគបរៅវ ិញរៅមកាមការរទ្បើ ទ្ាស់ធនធានរួមគប ែូ ចជា អាហារ និ ង្

ជទ្មក។ ឧទហរណ៍៖ រែើមរកើ អាចជាជទ្មករបស់បកសី សតវតូចៗជីករូង្រទ្កាមរែើមរកើ ជា
ជទ្មក សតវលិត
ែ សុីសឹក
ល រកើ និង្រមាជាអាហារ បកសីសុីសតវលិត
ែ និង្ដផលរកើ ជារែើម។

សតវរទ្កៀល និ ង្សតវស្ថលបរផសង្ៗរទៀតរកចំណីជាមួ យគប

ហវូង្សតវទ្តែក់

៤.ស្ថានររព័នធ
ស្ថររង្គកាយទំង្អស់រស់រៅកបុង្បរ ិស្ថទនេុសៗគបជារទ្ចើ ន។ ចាប់ពីតំបន់ប៉ូលរហូត

ែល់រអកាវទ័រមានភាវៈរស់ជារទ្ចើនរស់កុង្ែី
ប
េយល់ ទឹក និង្រលើែី។ ស្ថររង្គកាយបនទ្បរភទ
េុសៗគបមួយទ្កុមរស់រៅជាមួយគបកបុង្កដនលង្
ដតមួយរហើយមានទំ

ក់ទំនង្ជាមួយគបរៅ

វ ិញរៅមក និង្ជាមួយភាវៈគានជីវ ិតរៅថ្ «
ស្ថទនទ្បព័ន»ន ។
រៅកបុង្ស្ថទនទ្បព័នប
ន ឹ ង្មួយ

ជារទ្ចើនរស់រៅទីរ

ះ។

ភាវៈរស់

េលះរស់រៅរលើរគក

និ ង្ចិចេឹមជីវ ិតរោយសុីសតវរផសង្ៗ

និង្រុកខ

ជាតិជាអាហារ។ សតវដកែកទឹកសុីទ្តីជាអាហារ
ទ្តី សុីដសល

រូបភាពដេសរអាហារ

និ ង្រុកជា
ខ តិ កុង្ទឹ
ប
កជាអាហារ។

ទំ
ព័រ 6
សហការជាមួ
យការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

ទំព័រ 6
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រយើង្សរង្កតរ

ើញថ្ ភាវៈជារទ្ចើនរៅកបុង្ស្ថទនទ្បព័នដន ែលមានទំ

មានឥទនិពលរលើគបរៅវ ិញរៅមក។

ក់ទំនង្នឹង្គប រហើយ

ែូចជាស្ថទនទ្បព័ននែបទរទៀតដែរ

ទរនលស្ថបរៅទ្បរទសកមពុជាសមផូររៅរោយភាវៈរស់រទ្ចើនទ្បរភទ។

ស្ថទនទ្បព័នប
ន ឹង្

ភាវៈរស់ស័យ
វ ជីព(រុកខ

ជាតិ)ជាស្ថររង្គកាយដែលផលិតអាហាររោយេលួនឯង្ាមការរធវើរសាីសំរយាគរោយទញ

យកថ្មពលពីពនលឺទ្ពះអាទិតយ។ ភាវៈរស់បរជីពមានរុកាខសីនិង្មំស្ថសី។ ទ្កុមរុកាខសី(សតវសុី
រុកខជាតិ )មានបលង្់តុង្សតវ និង្ស្ថររង្គកាយរស់រៅាតបឹង្។ ទ្កុមមំស្ថសី(សតវសុីស្ថច់)អាច
ជាបលង្់តុង្សតវទ្ពមទំង្ទ្តីដែលសុីបលង្់តុង្រុកជា
ខ តិ និង្ទ្តីរផសង្ៗរទៀតជាអាហារ។ អបកបំដបក
ជាស្ថររង្គកាយ

ដបលកៗជារទ្ចើន(ាក់រតរ ី ផសិត សតវលិត
ែ ែង្កូវ....)ដែលចិចេឹមជីវ ិតរោយសុី

ស្ថកសពសតវ ឬ រុកជា
ខ តិ។ ស្ថររង្គកាយទំង្អស់រនះរស់រៅកបុង្កំណករមធចាតបឹង្។ ភា
វៈគានជីវ ិត(ពនលឺទ្ពះអាទិតយ សីតុណហភាព ទឹករភលៀង្ េយល់....)រធវើឱ្យភាវៈមានជីវ ិតគយស្សួល
កបុង្ការរស់រៅ។ ស្ថទនទ្បព័ននមានពីរដបបគឺ៖

ន មាជាតិ៖ ជាស្ថទនទ្បព័ននដែលរកើតរឡើង្រោយគានការទ្គប់ទ្គង្ឬទ្តួត
ក. ស្ថទនទ្បព័នធ

ពិនិតយរោយមនុសសរទ

ែូចរនះ

វាមិនទ្តូវការថ្មពលបដនទមរែើមផីរកាផលិតភាពរបស់វា

រឡើយ ភាវៈរស់ទំង្ឡាយលូតលាស់រោយឯកឯង្រៅកបុង្ស្ថទនទ្បព័ននធមាជាតិ ។ឧទហរណ៏៖
ទ្តរំង្តំបន់អភិរកសបឹង្អនលង្់ទ្ពីង្(ែកស្សង្ពី រសៀវរៅវ ិទាស្ថស្រសថថ្បក់ទី៧រាះពុមពឆ្កបំ២០១៥ទំព័រ១៥២)

េ. ស្ថទនទ្បព័នបន ចបទ្បឌ្ិត៖ ជាស្ថទនទ្បព័ននដែលបរង្កើតរឡើង្រោយមនុសស រហើយមាន
ការទ្គប់ទ្គង្ឬទ្តួតពិនិតយរោយមនុសសរែើមផីទទួលផលពីស្ថទនទ្បព័នន។

ឧទហរណ៍៖វាល

ដស្ស មានការ ភាួរ រាស់ែី សធូង្ស្សូវ ោក់ជី បរចេញ ឬបចូេ លទឹកជារែើម។

បឹង្អនលង្់ទ្ពីង្(ស្ថទនទ្បព័ននធមាជាតិ)

វាលដស្ស(ស្ថទនទ្បព័ននបចបទ្បឌ្ិ តទ្ទទ្ទង្់ ការរស់រៅ)

កំណត់៖ ភាវៈរស់ដតង្ដតាត់បង្់ រោយស្ថរសកមាភាពមនុសសានរធវើរៅរលើបរ ិស្ថទនរបស់វា
រោយមិនគិតពីផលប៉ះរល់
ការររទំង្អស់គប។

គិតដតផលទ្បរយាជន៍ផ្លធល់េួន។
ល

ែូចរនះ

រយើង្ទ្តូវចូលរួម

រយើង្ក៏ ទ្តូវចូលរួមការររទ្បរភទសតវដែលជិតផុតពូជផង្ដែរ

ែូចជា

សតវរទ្កៀលដែលមានរៅកបុង្តំបន់រយើង្ស្ស្ថប់ រោយរយើង្មិនបំផ្លលញស្ថទនទ្បព័ននរបស់វា។

សហការជាមួយការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

ទំពទំ័រព
7័រ 7
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មមមរៀនទី៣ 




សំណល់

១. ដូចបមេចផដលបៅថាសំណល់?
សំណល់គឺជារបស់អីវៗដែលអបករទ្បើទ្ាស់ដលង្ទ្តូវការ
ដលង្រកើតតរៅរទៀត

រាះបង្់រចាល ឬរទ្បើទ្ាស់

ឬទ្តូវានបរចេញរចាលាមលកខណៈធមាជាតិ។

សំណល់មានបី

ទ្បរភទ គឺសំណល់រ ឹង្ ែូចជា ែប កំប៉ុង្ ាលសធិច។ល។ សំណល់រាវែូចជាទឹកសមែុយ រទ្បង្
មា៉ សុីន... និង្ឧសា័ន ែូចជាដផសង្រចញពីយានយនថ េយល់បរចេញរចាលពីទ្បភពរផសង្ៗជារែើ
ម។ រតើអក
ប និង្ទ្កុមទ្គួស្ថរអបករាះរចាលសំរាមប៉ុ ា នកបុង្មួយបថៃ? សំរាមដែលអបករចាលរាល់

បថៃមានទ្កោសកាដសត ថង្់ ាលសធិច សំបកែប កំ ប៉ុង្ទឹកទ្កូច កាកសំណល់មូបអាហារ
ហ
កាក
សំណល់សតវ និង្រុកជា
ខ តិ...។

២-ររភពពនសំណល់
សំណល់រកើតរចញពីទ្បភពសំខ្ន់ៗបី គឺ៖
ក/ សំណល់ាមផធះ
េ/ សំណល់រណិជាកមា
គ/ សំណល់ឧសាហកមា

ក. សំណល់ាមផធះ គឺជាសំណល់ដែលមានរៅាមផធះ។ សំណល់ាមផធះមានែូច
ជា ែប ដកវ ថង្់ ាលសធិចដែលដលង្រទ្បើ សំណល់ចំណីអាហារ.....។

សំណល់ចំណីអាហារ

សំណល់ាលសធិច

េ. សំណល់រណិជាកមា គឺសំណល់ានមកពីទីផារ ហាង្ជំនួញ ផធះសំណាក់
សណា
ឌ គរ និង្មនធីររពទយជារែើម។ សំណល់រណិជាកមាមានែូចជា កចេប់សមាារៈ
រផសង្ៗ រកើ កចេក់ ាលសធិច សំណល់ចំណីអាហារ...។
ទំ
ព័រ 8
សហការជាមួ
យការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

ទំព័រ 8

ទំព័រ 9
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យកសំណល់ចំណីអាហារ ទ្កោស ឬសលឹករកើ កប់ កុង្ែី
ប
ស្ថររង្គកាយតូ ចលែិតរៅកបុង្ែី
នឹង្សុីសំណល់ចំណីអាហារ និង្ សមាារទំង្រ

ះអស់គានសល់។

សំណល់ទំង្ឡាយណា

ដែល អាចរលាយានាមែំរណើរការធមាារបស់ធមាជាតិដបបរនះ រៅថ្ ”សំណល់ដែល
អាចរលាយាន ឬសំណល់បំដបកាន”។
សំណល់ដែលមិនអាចរលាយាន៖

មានសំណល់មួយចំនួនស្ថររង្គកាយតូចលែិត

រផសង្ៗមិនអាចសុីានរឡើយ ែូចជា៖ សមាាររធវើអំពីដកវ ឬាលសធិចជារែើម។ សមាារទំង្រនះមិន
អាចរលាយាមរយៈែំរណើរការធមាារបស់ធមាជាតិ កុង្រយៈរពលែ៏
ប
េីា
ល នរឡើយ។ សំណល់
ទំង្រនះ អាចសទិតរៅកបុង្បរ ិស្ថទនកបុង្រយៈរពលែ៏ យូរ ជួនកាលរាប់រន់ឆ្កបំក៏មាន។ សំណល់
ទ្បរភទរនះរៅថ្ ”សំណល់ដែលមិនអាចរលាយាន ឬសំណល់បំដបកមិនាន”។

ឧទហរណ៍ខ្ង្រទ្កាមនឹង្បញ្ហ
ា ក់អំពីរយៈរពលជាក់លាក់មួយ ដែលសំណល់មួយចំនួនអាច
សទិតរៅកបុង្បរ ិស្ថទន មុននឹ ង្ វារលាយរៅាន៖
 សំបករចក ២សាថហ៍

 ទ្កោស អាចពី ២ រៅ ៥ដេ
 សំបកទ្កូច អាចពី ៦ដេ
 ថង្់ ាលសធិច អាចពី ១០រៅ២០ឆ្កបំ
 ដសផករជើង្ដសផក អាចពី២៥ រៅ ៤០ឆ្កបំ
 កំ ប៉ុង្អាលុយមី ញូ ៉ម អាចពី ៨០រៅ១០០ឆ្កបំ
 កំប៉ុង្ដែក អាចពី ៥០ឆ្កបំ

 ែបឬដកវ អាចពី ១លានឆ្កបំ
 ែបាលសធិច មិនអាចកំណត់ាន
រៅរពលដែលសំណល់ទំង្រ
រហើយជួនកាលចំដណកតូចៗទំង្រ
រភលៀង្អាច

ះរលាយបនថិចមថង្ៗ

វាកាលយរៅជាចំដណកតូចៗ។

ះក៏អាចបណា
ថ លឱ្យមានការបំពុលបរ ិស្ថទនផង្ដែរ។ ទឹក

ំធាតុគីមីពុលទំង្ឡាយ ែូចជាថ្បំសមាលប់សតវលិត
ែ និ ង្រលាហៈពុលចូ ល រៅកបុង្

ទឹក បឹង្ ទរនល

ំឱ្យស្ថលប់មនុសស និង្ សតវ។

៥-វិ ធស្ថ
េ ៉ះល ៗបដើមបកា
ុ បោយសំណល់
ី ស្តសខ្
ី រពារបរស្ថ
ិ ា នពកា
ី របំពល

- ទ្តូវកាត់បនទយបរ ិមាណសំណល់ដែលរយើង្បរង្កើតឱ្យថយចុះតិច។

ឧទហរណ៍៖

រៅរពលដែលរយើង្ទិញរបស់អីវមួយពីហាង្លក់ទំនិញដែលមានកចេប់រច
ួ ជារស្សច
ឬមានរុទ្កោស
ំ
រយើង្មិនចាំាច់ោក់កុង្ថង្់
ប
ាលសធិចមួយជាន់រទៀតរទ
ឬយកលែរយើង្យកកង្រ្នថកពីផធះជាការទ្បរសើរ។

សហការជាមួយការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

ទំ័រព11
័រ 11
ទំព
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- រយើង្ទ្តូវទិញរបស់អីវមួយពីហាង្លក់ទំនិញដែលមានរវចេេប់ ឬក៏ោក់រៅកបុង្រកស
ដែលសំបកកចេប់ ឬរកសរ

ះជាទ្បរភទសំណល់ដែលអាចរលាយាន

ែូចជា៖ កចេប់រធវើពីទ្កោស រកសទ្កោសកាតុង្ វាទ្បរសើរជាជាង្ទិញរបស់អីវមួយ
ពីហាង្លក់ទំនិញដែលមានកចេប់ជាទ្បរភទសំណល់ ដែលមិនអាចរលាយាន
ែូចជាសមាាររធវើពីាលសធិច។

សំណល់ាលសធិច

សំណល់សំបកកំប៉ុង្រទ្បង្មា៉ សុីន

- មិនទ្តូវរាះសំណល់ចូលរៅកបុង្សធឹង្ឬកដនលង្ណាមួ យរៅកបុង្បរ ិស្ថទនរទ្ៅពី ធុង្
សំរាមជាោច់ខ្ត។

- ទ្តូវរទ្ជើសយកសំណល់ដែលអាចរលាយានោក់ ទុកកបុង្ររត
ថ រែើ មផីរធវើជីកំប៉ុស។
ថ

 របើមានការរាះសំណល់រចាលរៅកបុង្ ឬដកផរបឹ ង្អនលង្់ទ្ពី ង្ រ

ះវានឹង្រធវើឱ្យមានការបំពុល

ែល់បរ ិស្ថទនបឹង្អនលង្់ទ្ពីង្ដែលមិនអាចឱ្យសតវរទ្កៀលនិង្សតវែបទរទៀតរស់រៅាន រហើយ

រយើង្នឹង្ដលង្ានស្ថគល់សតវរទ្កៀលទ្ពមទំង្ាត់បង្់ទ្ាក់ចំណូលរទ្រះរភញៀវរទសចរណ៍
នឹង្ដលង្មកទសស

បឹង្អនលង្់ទ្ពីង្។

ទ្គប់ទ្គង្សំណល់ានទ្តឹមទ្តូវ

គឺជាការរួមចំដណក

ការររសតវរទ្កៀល ការររសុេភាពរយើង្ទំង្អស់គប និង្បរង្កើនទ្ាក់ចំណូលែល់សហគមន៍
រយើង្ាមរយៈរទសចរណ៍។

ទំ
ព័រ 12
សហការជាមួ
យការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

ទំព័រ 12
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មមមរៀនទី៤  
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ប្បភពទឹក

រយើង្រស់រៅកបុង្ភពមួ យដែលរៅថ្ភពដផនែី (ជួនកាលរគអាចរៅថ្ ភពពណ៌

រេៀវ)។ ភពពណ៌រេៀវរនះគឺបណា
ថ លមកពីរសធើរដត ៧៥% បនដផធរបស់ដផនែីគឺទ្គបែណថប់ រៅ
រោយទឹក។

រៅរលើភពដផនែីមានទឹកជារទ្ចើនកដនលង្។

ទឹកមានពីរទ្បរភទគឺទឹកស្ថបមាន

ចំនួន៣% និង្ទឹកបទ្បមានចំនួន៩៧%។

១.ររភពទក
ឹ ស្ថប

រៅរលើដផនែីទឹកស្ថបមានដត ៣% ប៉ុរណាតះ រហើយកបុង្ចំ នួនរនះមិ នអាចបរ ិរភាគាន

ទំង្អស់រ

ះរទ រទ្រះបរ ិមាណរ

ះមានរាប់បចូេ លទំង្ទឹ កកករៅតំ បន់ ប៉ូលខ្ង្រជើង្ និង្

តំបន់ប៉ូលខ្ង្តផូង្ដែលមិនអាចយកមករទ្បើទ្ាស់ានរឡើយ។ កបុង្ចំនួនបរ ិមាណទឹ កស្ថប
ទំង្រ

ះមានដត១៥%រទដែលអាចរទ្បើទ្ាស់ានសទ្មាប់ទ្បជាជនទូទំង្ពិភពរលាក។

ទឹក

ស្ថបដែលមនុសសរទ្បើទ្ាស់សពវបថៃមានទ្បភពសំខ្ន់ៗគឺ៖
ក.ទឹករលើែី
េ.ទឹកកបុង្ែី
គ.ទឹកកក

ក.ទឹករលើែី 0,៣%បនទឹកស្ថប៖ កំណកអាកាសដែលធាលក់មករលើបផធែីកុង្ទទ្មង្់
ប
ជារភលៀង្
រភលៀង្លាយទ្ពិល

និង្ទឹកកកសំឡី

រហើយមិ នទ្ជាបចូលកបុង្ែី

និង្មិនទ្តឡប់រៅកបុង្

បរ ិយាកាសវ ិញ ាមរយៈរ ំហួត ឬរ ំភាយចំ ហាយទឹ ករៅថ្ ទឹករលើបផធែី។ ទឹករលើបផធែីហូរ
កាត់ ទីជទ្មាលចូ លរៅផធុកកបុង្ដទ្ពក សធឹង្ បឹង្ ទ្តរំង្ រទ្ជាះ តំបន់ែីរសើម អាង្ទឹក សមុទ្ទ

និង្មហាសមុទ្ទ...។ ទរនលធំៗរៅរលើពិភពរលាកមួយចំ នួនែូ ចជា ទរនលមីសុីសុីពី េូ ឡូរា៉ ែូ មីស៊ូ
រ ី អាមា៉ សូន ទរនលរមគង្គ បឹង្ទរនលស្ថប ទរនលាស្ថក់ ទរនលាទី... សុទនដតមានទឹកដែលរកើត

រឡើង្រោយស្ថរកំណកអាកាសទំង្អស់។ តំបន់ដែលផធុកទឹ កទំង្រនះរគឱ្យរ្ាះថ្ អាង្រង្

ទឹករភលៀង្។ ទឹករៅរលើែីមានភាពគយស្សួលសទ្មាប់ការរទ្បើទ្ាស់ រទ្រះរយើង្អាចែង្ោក់

រៅកបុង្រង្ានរោយគយ ឬអាចបូម បង្ហូរចូ លទ្បឡាយសទ្មាប់ ទ្បព័ននធារាស្ថស្រសថ។ ទឹក
រលើែីជាទ្បភពទឹកែ៏សំខ្ន់ សទ្មាប់ ទ្បជាជនកមពុជាកបុង្ការរទ្បើ ទ្ាស់ទ្បចាំបថៃ។

រូបភាពទឹករលើែី
សហការជាមួយការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

័រ 13
ទំទំ
ព័ព
រ 13
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េ.ទឹកកបុង្ែី៖កំណកអាកាសដែលធាលក់មករលើែីមិនដមនសទិតរៅរលើបផធែីទំង្អស់ ទឹករភលៀង្
មួយចំនួនទ្ជាបចូ លកបុង្ែី រៅបំរពញចរ ល ះ ឬទ្បរហាង្ែី និង្សិលារៅសំបកដផនែី រួចបនថ
ចល

រហូតែល់ស្សទប់ មិនទ្ជាបទឹក ក៏សិត
ទ រៅទីរ

ះរៅថ្ ទឹកកបង្ែី
ុ ។

រូបភាពទឹករភលៀង្

ស្សទប់សិលាមិនទ្ជាបទឹក(ដឆ្ែតទឹក)
ចល

ឬស្សទប់ ករមធចកំណធូរដែលរធវើឱ្យទឹកមាន

ហូរានរៅថ្ែរង្ហើមទឹក។ជាទូរៅទឹកទ្បមាណជា៩៥%បនទឹកស្ថបរៅរលើភពដផនែី

គឺ សិត
ទ រៅជាទឹកកបុង្ែី ។

នី វទ
ូ ៉ ឹ កកបុង្ែីគឺជាបផធខ្ង្រលើបនតំបន់ដឆ្ែតទឹ ក។ទឹ កកបុង្ែី រធវើចល

ពី

តំ បន់ ផុកទឹ
ធ
ក កាត់ែរង្ហើមទឹ ករួចរចញមកតំ បន់រផធរទឹក ររលគឺជាដផបកមួយបនវែថទឹក។តំ បន់ រផធរ
ទឹកអាចជាអូរ សធឹង្ ដទ្ពក ទរនល ផលូវទឹករចញពីកុង្ែី
ប
និង្សមុ ទ្ទ។ ទឹ កកបុង្ែី ានកាលយជាទ្បភព
ែ៏ សំខ្ន់ មួយសទ្មាប់ ទ្បរទសកមពុជា
ទូទំង្ទ្បរទស។

រោយមានអណូឋ ង្ទឹកជារទ្ចើនរន់ ទ្តូវានរគជី ករៅ

ទឹ កកបុង្ែី ជាទូរៅស្ថែតលែ

មិនមានការបំ ពុលរផសង្ៗរហើយអាចផឹ កាន។

អណូឋ ង្ដែលរទ្ៅអាចផគត់ផគង្់ទឹកានយូរ រទ្កាយរពលកដនលង្ែ៏ បទរទៀតរ ីង្សៃួតអស់។ ទឹ កកបុង្

ែីមានទ្បមាណ៣១%បនទឹកស្ថប។

អណូថ ង្សបប់អាចរទ្បើ ទ្ាស់

ស្សទប់ ទឹកកបុង្ែី
ែំរណើររភលៀង្ធាលក់

អណូ ថ ង្សបប់

សធឹង្/ទរនល

ទំ
ព័រ 14
សហការជាមួ
យការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

ទំព័រ 14
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គ.ទឹកកក៖ ទឹកកកជាទឹកដែលទ្តជាក់រហើយកករ ឹង្ដែលជាទូរៅវាមានដតរៅតំបន់ទ្តជាក់
ខ្លំង្ប៉ុរណាតះ ែូចជារៅតំបន់អង្់ាកទិច និង្អាឡាស្ថកជារែើម។ទឹកកកមិនអាចហូរានរទ។
រៅបថៃអ

គតទឹកកករនះនឹង្អាចកាលយរៅជាទ្បភពទឹកែ៏សំខ្ន់មួយ

ែបទរទៀតទ្តូវានបំពុល

រហើយមិនអាចរទ្បើទ្ាស់ាន។

ទ្បសិនរបើទ្បភពទឹក

កាតិបទឹកកក

និង្ទឹកកកមាន

ទ្បមាណ៦៨,៧%បនទឹកស្ថប។

រូបភាពភនំទឹកកកកនុងតំបន់បូ ល

.វែថទឹក៖ វែថទឹកគឺជាចល បនទឹកពីទ្បភពទឹកែូចជា ទរនល សធឹង្ បឹង្ អូរ សមុទ្ទ និ ង្កបុង្ែី
រៅបរ ិយាកាសមានទទ្មង្់ជារ ំហួត កំណក កំណកអាកាសរួចទ្តឡប់រៅទ្បភពរែើ មវ ិញ។ វែថ
ទឹករកើតរឡើង្រៅាមបីែំណាក់កាល ជារ ំហួត កំណក និង្កំណកអាកាស។
-រ ំហួត៖ ជាែំរណើរបនទឹកដែលទទួលរង្ថ្មពលកំរៅទ្ពះអាទិតយ រហើយដទ្បកាលយរៅ
ជាចំហាយទឹក និង្ឧសា័ន។
-កំណក៖ ជាលំ

ំេយល់រៅថដកផរបផធែី សធុះរឡើង្រៅរលើ

កមពស់េស
ព ់ដែលមានសីតុណហភាពទបរធវើឱ្យចំហាយទឹ ក
ានជាពពក។

សហការជាមួយការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

ំយកចំ ហាយទឹករៅែល់រយៈ

បឋូររៅជាតំ ណក់ទឹករហើយបរង្កើត

័រ 15
ទំទំ
ព័ព
រ 15

ទំព័រ 16

ទំព័រ 17

ទំព័រ 18

ទំព័រ 19
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ក.ទ្កុមសំខ្ន់បនភាបក់គរបំពុលទំង្រ

ះគឺ៖



កាបូនអុកសុត
ី



ី : ស្ថពន់ធ័រអុកសុីត(SO) និង្ស្ថពន់ធ័រទ្ទីអុកសុីត(SO3 )
ស្ថពន់ធ័រអុកសុត



ី
: អាសូតម៉ូណូអុកសុីត(NO) អាសូតឌ្ីអុកសុីត(NO2 ) និង្ឌ្ីអាសូតម៉ូ
អាសូតអុកសុត

: កាបូនម៉ូណូអុកសុីត(CO) រ ឺឧសា័នកាបូនិច(CO2 )

ណូអុកសុីត(N2O)។


ូ ៉ ុយអរ
ល
កា
ូ ៉ បូ ន(CFC5)
សមាសធាតុសរ ីរាង្គគយរហើរ រមាន(CH4 ) បង្់ ដសន(C6H6 )កលរភ



ភាគលែិតអដណឋតវ ិលវល់ : ភាគលែិតរាង្ែូចជា ធូលី សិលា រទ្បង្ ថ្បំសមាលប់ កាថចបទ្ង្



អុកសុីតករផូតូគីមី : អូសូន(O3) អុីទ្ែូដសនដពអុកសុីត(H2O2 )



ស្ថរធាតុ វ ិទយុសកមា



កំរៅ

េ.ទ្បរភទបនការបំពុលេយល់
ភាបកគរបំពុលទ្តូវានបរចេញចូលរៅបរ ិយាកាសពីទ្បភព


ចំរហះឥនធនៈផូសុីលកបុង្រថយនឋ រទចទ្កយានយនឋ ររាង្ចទ្ក យនឋរហាះជារែើម



ការែុតអុស លាមកសតវ និង្សំណល់ពីែំណាំសទ្មាប់ ោំសល បំភឺល រ ឺយកកំរៅ



ការែុតបទ្ពរកើ និង្វាលរមារៅតំបន់ទ្តូពិច និង្ដកផរទ្តូពិចរែើមផីរានយកែីោំែំណាំ



ការចិចេឹមសតវ



ការាចជី



ការរទ្បើអាវុធយុទនភ័ណឍកបុង្សង្រ្គគមជារែើម។

ការជក់ ារ ី

ដផសង្រចញពីររាង្ចទ្ក

ទំ
ព័រ 20
សហការជាមួ
យការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

ដផសង្រចញពីរថយនថ

ទំព័រ 20

ទំព័រ 21

ទំព័រ 22
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េ.ស្ថរធាតុបំពុលសំខ្ន់ៗមាន៖
ភាគលែិតអាចជាភាគលែិត ឬរាវ រាប់ រន់មុេរផសង្ៗគប ដែលអដណឋតវ ិលវល់កុង្បរ
ប
ិយា
កាស។ ជាញឹកញាប់ភាគលែិតសំរៅរលើធូលី

ឯភាគលែិតរាវរៅថ្អ័ពធ។ ភាគលែិតទំង្អស់

រួមមាន ែីេាច់ រូបធាតុសំណល់សតវប៉ុដនឋភាគលែិតៗ អាចរៅអដណឋតវ ិលវល់កុង្បរ
ប
ិកាសរាល់
បថៃ ឬរាល់សាថហ៍។ ភាគលែិត គឺជាបញ្ហ
ហ រោយដឡកមួយរៅទ្គប់ទីកដនលង្ទំង្អស់ រោយស្ថរ
ផលូវមួ យចំនួនពុំទ្កាលរៅស៊ូ និ ង្ការោឌនសំណង្់ជារទ្ចើ ន។ ភាគលែិតទំង្រនះបណា
ឋ លឱ្យមាន
ជំង្ឺផូវែរង្ហ
ល
ើម ដភបក និង្ជំង្ឺមួយចំនួនរទៀត។
គ.ការដកលំអគុណភាពទឹក
រគអាចដកលមែគុណភាពទឹកាមរយៈការកាត់បនទយបរ ិមាណស្ថរធាតុកង្វក់ដែលធាលក់
ចូលរៅកបុង្ទឹកស្ថែត និ ង្ាមរយៈការសំអាតសំណល់រាវ។ រគអាចររៀបចំចង្ទ្កង្ចាប់មួយ
ចំនួន រែើមផីទ្តួតពិនិតយការបំពុលទឹក ប៉ុដនឋវាជាទូរៅវាមានទ្បសិទភា
ន ពអនុ វតថេស
ព ់រៅកបុង្ការ
ទ្តួតពិនិតយទ្បភពពុល គឺមរធាាយរែើមផីកាត់បនទយបំពុលទឹក គឺាមរយៈការអប់រ ំ។

៣. ការបំពល
ុ ដី
រៅរពលមនុសសរាះសំណល់រចាលរៅរលើែី

វាបណា
ថ លឱ្យែីកាលយរៅជាកេវក់

មានផធុករោយស្ថរធាតុមិនស្ថែតឬរមររាគដែលរគរៅថ្ការបំពុលែី។ ស្ថរធាតុមិនស្ថែត ឬ
រមររាគទំង្រ

ះអាចបនថឆ្លង្រៅសតវ

រល់សតវទំង្រ

និង្មនុសសាមរយៈការបរ ិរភាគស្ថច់ឬការប៉ះ

ះ ឬភាបក់គរចមលង្រផសង្ៗែូចជា រុយ និង្កណុថ រជារែើ មរហើយមនុសសនឹង្

មានជំង្ឺ។ ក.ជីកសិកមា
ការរធវើកសិកមាភាគរទ្ចើនរបស់កសិករ

ពួកគត់ានរទ្បើទ្ាស់ស្ថរធាតុចិចេឹមែល់

ែំណាំរបស់េួនាមរយៈការរទ្បើ
ល
ទ្ាស់ជីគីមីរែើមផីឱ្យែំណាំលូតលាស់ានរលឿន

រោយមិន

ានគិតគូរពីផលប៉ះរល់ែល់ែីរទ។ ការរទ្បើទ្ាស់ជីគីមីរនះានរធវើឱ្យែីកាន់ដតរ ឹង្ និង្ការ
រទ្បើទ្ាស់រកើនរឡើង្ពីមួយឆ្កបំរៅមួយឆ្កបំរហូតរធវើឱ្យែីមិនអាចរធវើកសិកមាាន
(រៅថ្ែីចបទ្ង្)។

សហការជាមួយការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

23
ទំទំ
ពព
័រ ័រ23
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ការទុកោក់ សំណល់មិនានលែ

មា៉ ង្វ ិញរទៀត

ការរទ្បើ ទ្ាស់ជីគីមី

ការរទ្បើ ទ្ាស់ថ្បំពុលកសិកមា

រៅរពលដែលរយើង្កប់ សំណល់ដែលមិ នអាចរលាយានរៅកបុង្ែី

រទ្ចើន វាក៏បណា
ថ លឱ្យែីាត់បង្់គុណភាពឬមានការបំពុលែីផង្ដែរ រហើយមនុសសមិនអាចរទ្បើ
ទ្ាស់ែីរ

ះសទ្មាប់ោំែុះ ឬរធវើលំរៅស្ថទនានរឡើ យ។ រលើសពីរនះរៅរទៀត រៅរពល

ដែលវារលាយ សំណល់ទំង្រ
ែី

ះក៏បរចេញស្ថរធាតុមិនស្ថែត ឬស្ថរធាតុ ពុលរផសង្ៗរៅកបុង្

រហើយអាចទ្ជាបចូលរៅកបុង្ទ្បភពទឹ ករលើែី ឬកបុង្ែី ដែលរៅជិ តទី រ

មនុសសានយកទឹករ

ះរទៀតផង្។ របើ

ះរៅរទ្បើទ្ាស់នឹង្បណា
ឋ លឱ្យមនុសសមានជំង្ឺរកើករឡើង្។

ំ ុលគីមីកសិកមា
េ.ការរទ្បើទ្ាស់ថ្បព
រៅរពលមនុសសរទ្បើទ្ាស់ជីនិង្ថ្បំពុលគី មីសមាលប់សតវលិត
ែ ចបទ្ង្កបុង្ការោំែំណាំ
រផសង្ៗ វានឹង្បណា
ថ លឱ្យមានការបំ ពុលែីផង្ដែរ។ ស្ថរធាតុ ពុលទំង្រ
រហើយរៅរពលមានរភលៀង្ធាលក់

ទឹករភលៀង្នឹ ង្ហូរ

ំស្ថរធាតុ ពុលទំង្រ

បឹង្បួ រ ទ្បឡាយ រហើយវានឹង្រធវើឱ្យមនុសស ឬសតវដែលរទ្បើទ្ាស់ទឹករ

ះនឹ ង្សទិតរៅកបុង្ែី
ះចូ លរៅកបុង្សធឹង្

ះមានជំង្ឺ។ រយើង្គួរ

កាត់បនទយឱ្យានជាអតិបរមានូវការរទ្បើទ្ាស់ជីនិង្ថ្បំពុលគីមីកសិកមា

រហើយគកមករទ្បើ

ទ្ាស់ជីនិង្ថ្បំពុលធមាជាតិជំនួសវ ិញ។

ការរទ្បើ ទ្ាស់ថ្បំពុលគី មីកសិកមា

ការរទ្បើ ទ្ាស់ជីគីមី

ទំ
ព័រ 24
សហការជាមួ
យការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

ទំព័រ 24

ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការBirdLife International, JEEF

គំទ្ទថវ ិការោយ KNCF

ជារួមការបំពុលទឹក ែី េយល់ទំង្បីខ្ង្រលើ និង្ការបំពុលរោយសំរឡង្ គឺជាបញ្ហ
ហ ែ៏
សំខ្ន់ប៉ះរល់ែល់សុេភាព

ការរស់រៅ

និង្ការចិចេឹមជី វ ិតរបស់មនុ សស

សតវ

និ ង្ការ

ែុះោលបនរុកខជាតិរទៀតផង្។ រោយដឡក ការបំពុលទំង្អស់រនះជាការគំរាមកំដហង្រោយ
ផ្លធល់ និង្រោយទ្បរយាលែល់ការរស់រៅ និ ង្ការរកសុីរបស់សតវរទ្កៀលរៅកបុង្តំបន់ អនលង្់
ទ្ពីង្ផង្ដែរ។ រយើង្ទំង្អស់គបទ្តូវដតយល់ែឹង្ និង្កាត់បនទយការបំពុលទំង្រនះឱ្យានជា
អតិបរមា។

សហការជាមួយការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

25
ទំទំ
ពព
័រ ័រ25

ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការBirdLife International, JEEF

មមមរៀនទី៦

គំទ្ទថវ ិការោយ KNCF


ថ្ន ំពុលគីមីកសិកមម

ការោំែំណាំជាញឹកញាប់ ានជួបទ្បទះនូវការបំផិលចបំផ្លលញពីកាថចបទ្ង្ែូចជា៖ សតវ
លែិតចបទ្ង្ កណុថ រ រមាចបទ្ង្ និង្ជំង្ឺរផសង្ៗ។ល។ ដែល

ំឱ្យកសិកររទ្បើទ្ាស់ថ្បំពុលគីមី

កសិកមាវាមានទ្បសិទឌភាពទន់ចិតថកុង្ការកំ
ប
ចាត់កាថចបទ្ង្ ប៉ុដនថវាក៏បង្ករទ្គះថ្បក់យា៉ង្ធៃន់ធៃរ
ែល់សុេភាពមនុសស

សតវ

និង្បរ ិស្ថទនផង្ដែរ

ទ្បរយាជន៍ ែូចជាកដង្កប គី ង្គក់

១. អវជា
ំ ល
ុ គម
ី ថានព
ី ក
ី សក
ិ មម?

ថ្បំពុលគីមីកសិកមា

ពិរសសាត់បង្់សតវ

និង្សតវលិត
ែ មាន

ំុជា
ា រែើម របើរគរទ្បើវាមិនានទ្តឹមទ្តូវរៅាមបរចេករទស។

គឺជាផលិតផលគីមីដែលរគរទ្បើ ទ្ាស់សទ្មាប់សមាលប់ឬបរណថញ

កាថចបទ្ង្ដែលយាយីផលែំណាំ។

រគអាចដបង្ដចកថ្បំពុលគីមីកសិកមាជាទ្បរភទសំខ្ន់ៗ

ែូចជា៖

-ថ្បំសមាលប់សតវលិត
ែ
-ថ្បំសមាលប់កណុ ថ រ
-ថ្បំសមាលប់រមា

-ថ្បំសមាលប់កាឋម
-ថ្បំពាាលជំង្ឺ និង្ថ្បំពុលគីមីកសិកមាជារទ្ចើនទ្បរភទរទៀត...

់ ូ ចខាងក្ម្ោម៖
ាំ ុ លគម
-ថ្នព
ម ចមានទម្មងដ
ី កស
ី
ិកមអា

១. ថ្បំរាវ (ោក់កុ ង្ែបា
ប
ល សធិច)
២. ថ្បំរមៅ (ោក់កុ ង្កចេ
ប
ប់)

៣. ថ្បំទ្គប់លិត
ែ ៗ (ោក់កុ ង្ែបឬកចេ
ប
ប់)

២.ចំណាត់ថានក់ថានព
ំ ល
ុ គម
ី ក
ី សក
ិ មមបៅតាមករមត
ិ ពុល

អង្គការសុេភាពពិភពរលាកានរធវើចំណាត់ថ្បក់ថ្បំពុលគីមីកសិកមាជា៤ទ្កុមរៅាម

កទ្មិតពុលបនរមថ្បំរបស់វា ដែលរួមមានែូចខ្ង្រទ្កាម៖
ពុលខ្លង្
ំ បទ្កដលង្(សញ្ហដសមាគល់រប
ូ កាលរខ្ាច និង្មានវ ័ណឍពណ៌ទ្កហម)
ពុលខ្លង្
ំ (សញ្ហដសមាគល់រប
ូ កាលរខ្ាច និ ង្មានវ ័ណឍពណ៌ទ្កហមដែរ)
ពុលមធយម ( សញ្ហដដេវង្ និង្មានវ ័ណឍពណ៌រលឿង្)
ពុលរេាយ(សញ្ហដមានវ ័ណឍពណ៌រេៀវឬពណ៌បបតង្)

ទំ
ព័រ 26
សហការជាមួ
យការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

ទំព័រ 26

ទំព័រ 27

គំទ្ទថវ ិការោយ KNCF

ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការBirdLife International, JEEF

ថ្បក់ែល់មនុសស សតវរហនៈ សតវស្ថលប និង្បរ ិស្ថទន។ ថ្បំពុលកសិកមាទ្ជាបចូ លរៅកបុង្េលួន

មនុសសាមរូបភាពសំខ្ន់បីយា៉ង្គឺ៖

ក/ ទ្ជាបចូលាមមាត់៖ ទ្បការរនះរកើតរឡើង្ាមរយៈការបរ ិរភាគចំណីអាហារ ដែល
ទ្បឡាក់រោយថ្បំពុល ការរទ្បើទ្ាស់សមាារៈរវចេេប់ ឬទុកោក់ ដែលទ្បឡាក់ រោយថ្បំពុល ការ
ទ្ជាបឬខ្ធតថ្បំពុលចូលមាត់រៅរពលរទ្បើទ្ាស់ ែូចជាការយកមាត់ ផំុក
ល ាលប៊ិ កបំពង្់ាញ់ថ្បំ
រៅរពលសធះ ការរលប ឬផឹកថ្បំពុលគីមីកសិកមា។

េ/ ទ្ជាបចូលាមដសផក៖ ទ្បការរនះរកើតរឡើង្ាមរយៈការខ្ធតថ្បំមកទ្បឡាក់បែរជើង្
េលួនទ្ាណ ចូលដភបករៅរពលលាយឬរទ្បើទ្ាស់(ាញ់ឬរស្ស្ថច)ការរទ្បើទ្ាស់សរមលៀកបំរក់

ឬរស្ស្ថមបែរស្ស្ថមរជើង្ដែលទ្បឡាក់ថ្បំពុល។

គ/ ទ្ជាបចូលាមផលូវែរង្ហើម៖ ចំហាយជាតិថ្បំពុលអាចភាយចូលរៅកបុង្េយល់ រៅរពល

ាញ់រស្ស្ថច ឬទុកោក់មិនទ្តឹមទ្តូវាមបរចេករទស។ ចំហាយជាតិថ្បំពុលរៅកបុង្េយល់រ

ះ

អាចទ្ជាបចូលរៅកបុង្េលួនមនុសស ានាមរយៈការែកែរង្ហើម។

ការរទ្បើទ្ាស់ថ្បំពុលរនះ មិនដមនទ្គន់ដតអាចទ្ជាបចូលរៅកបុង្េលួនមនុសសប៉ុ រណាតះរទ

ប៉ុដនថវាក៏អាចទ្ជាបចូលរៅកបុង្េលួនសតវ រុកខជាតិ និង្បរ ិស្ថទនផង្ដែរ។

៥. ការពុលថានគ
ំ ម
ី ក
ី សក
ិ មម

ការពុលថ្បំគីមីមានពីរសណា
ឌ នគឺ ៖ ពុលស្សួចស្ស្ថវ និង្ពុលរាុបំ រ ៉។ ពុលស្សួចស្ស្ថវ គឺជា

ការពុលដែលរកើតមានរឡើង្ភាលមប ធ ប់ពីជាតិថ្បំពុលទ្ជាបចូលកបុង្េលួន។ពុលរាុបំ រ ៉គឺជាការពុល

ដែលរកើតរឡើង្មួយរយៈ រទ្កាយរពលដែលជាតិថ្បំទ្ជាបចូលរៅសនសំទុករៅកបុង្េលួនជារទ្ចើន
រលើក។

ជាទូរៅ ថ្បំពុល ពុលមិនររ ើសមុេរឡើយ។ ថ្បំពុលមិនអាចដបង្ដចករវាង្កាថចបទ្ង្ និង្
របស់មានទ្បរយាជន៍ (សតវឬរុកខជាតិ) ដែលអបករទ្បើចង្់កំចាត់ ឬមិនចង្់កំចា ត់រឡើយ គឺវាពុល
ទ្គប់អីវៗទំង្អស់ដែលវាានរៅែល់។
ចបទ្ង្ ថ្បំពុលរ

ះវាក៏សមាលប់សតវមានទ្បរយាជន៍ ែូចជា កដង្កប ទ្តី ពស់ និង្សតវស្ថលបរផសង្

រទៀតដែលជាចំណីអាហារសទ្មាប់មនុសស
កាថចបទ្ង្រ

ឧទហរណ៍៖ រពលដែលរយើង្ាញ់ថ្បំកំចាត់កាថ
និង្សតវ

រហើយដែលដថមទំង្ជាអបកជួយកំចាត់

ះផង្ដែរ។

កបុង្ករណីដែលសមាជិ កទ្គួស្ថរអបកទ្តូវដតរទ្បើ ថ្បំពុលគីមីកសិកមារោយមិនអាចរចៀស

វាង្ាន អបកទ្តូវរ ំលឹកពួកគត់ ឲ្យអានស្ថលកសញ្ហដ

និង្ការដណ

ំអំពីររបៀបទ្បុង្ទ្បយ័តក
ប ុង្
ប

ការរកាទុក និង្ការរទ្បើទ្ាស់ ទ្ពមទំង្ផលប៉ះរល់រៅរលើ មនុសស សតវ និង្ បរ ិស្ថទនរបស់

ទំ
ព័រ 28
សហការជាមួ
យការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត

ទំព័រ 28

ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការBirdLife International, JEEF

គំទ្ទថវ ិការោយ KNCF

វាឱ្យានចាស់លាស់។ អបកក៏ទ្តូវជួយរ ំលឹកពួកគត់ឱ្យទ្តូវដតរទ្បើឧបករណ៍ការររសុវតទិភាព
ទំង្ឡាយផង្ដែរ ែូចជា រខ្អាវដវង្ ដសផករជើង្ដវង្ រស្ស្ថមបែ ដវ ៉នា មួ កមានហាម/រ ឹម។
មា៉ ស់ការររផលូវែរង្ហើម (ទ្កមាអាចជំនួសាន) ធុ ង្ និង្ទឹកសទ្មាប់លាយថ្បំ ដកវទ្កិតសទ្មាប់
វាល់ថ្បំ រកើ កូរ និង្ធុង្ាញ់ថ្បំ ឬឧបករណ៍ាញ់ថ្បំ។
រស្ស្ថមបែ

មួកមិនទ្ជាបទឹក

ដវ ៉នាការររដភបក
រអៀមការររដផបកខ្ង្
មា៉ សរក់មុេ

រខ្រជើង្ដវង្
ដសផករជើង្

ការលាយថ្បំពុលគីមីកសិកមា

៦.ការបោ៉ះរស្ថយ
រយើង្ទំង្អស់គបនឹង្ចូលរួមរោះស្ស្ថយបញ្ហ
ហ ទំង្រនះ

ាមរយៈការផសពវផាយែល់

អបករទ្បើទ្ាស់ផ្លធល់ ែូចជាឱ្ពុកមាឋយ យាយ ា អ៊ុ ៊ុំ ពូ ម៊ី និ ង្អបកជិ តខ្ង្របស់រយើង្ឱ្យពួកគត់
ានយល់ែឹង្ពីផលប៉ះរល់ែ៏ធៃន់ធៃររនះ ទ្ពមទំង្េលួនរយើង្ផង្។ រយើង្ទ្តូវឱ្យពួកគត់កាត់
បនទយ ការរទ្បើ ទ្ាស់ថ្បំពុលគីមីកសិកមា រោយរទ្បើ ទ្ាស់ថ្បំពុលធមាជាតិជំនួសវ ិញ។

អបកទ្តូវចូលរួមផសពវផាយែល់អបកែបទរទៀតឱ្យយល់ែឹង្អំពីរទ្គះថ្បក់ ដែលរកើតរឡើង្
ពីការពុលរបស់ថ្បំពុលគីមីកសិកមា ចំររះមនុសស សតវ និង្បរ ិស្ថទន រហើយរសបើសូមឱ្យពួកគត់
រចៀសវាង្ឬកាត់ បនទយការរទ្បើ ទ្ាស់វា

ជាពិ រសសរៅជុំវ ិញតំ បន់បឹង្អនលង្់ទ្ពីង្។

រធវើែូរចបះ

ាន គឺមានន័យថ្ អបកានចូលរួមការររសតវរទ្កៀលែ៏កទ្មរបស់រយើង្រៅបឹង្អនលង្់ទ្ពីង្។

ការរទ្បើទ្ាស់ថ្បំពុលកសិកមាមានសមាារៈការររទ្គប់ទ្គន់

សហការជាមួយការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត
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ការរទ្បើ ទ្ាស់ជីកំប៉ុសរឋ លើែំណាំ

៣. ការបធវជ
ុ តា
េ មវិ ធងា
ើ ី កំបស
ី យ

រគអាចរធវើជីកំប៉ុសា
ថ មវ ិធីគយៗាន រោយទ្គន់ដតទ្បដមទ្បមូលសំណល់ពីផធះាយ

និង្សំណល់ឬសំរាមដែលអាចរលួយានកបុង្ភូមិស្ថទនមកោក់ កុង្ររត
ប
ថ ឬទ្ទុង្ ឬររាង្មួយ

ផ្លធល់ែីរៅទីកដនលង្ដែលមានពនលឺដតមិនរៅថដហង្ មិនលិចទឹក មិនជាំទឹកឬមិនទ្ជាបទឹក និង្

មិនចាំាច់ទ្កាលទ្គឹះាតរទ។ រធវើយា៉ង្រនះរែើ មផីឱ្យពពួកសតវជរនលន និង្មីទ្កូស្ថររង្គកាយ
រផសង្រទៀតរៅកបុង្ែីអាចចូ លមកកបុង្ររាង្ជី

រហើយជួយបដមលង្សំណល់ទំង្រ

ះឱ្យរៅជា

កំប៉ុស។
ថ រចៀសវាង្ការរទ្បើរកើ ដែលមានទ្ាំថ្បំគីមីកុំឱ្យសតវលិត
ែ សុី មករធវើជាទ្ទុង្ជី រទ្រះវា
បណា
ថ លឱ្យមានជាតិពុល រហើយពួកមីទ្កូស្ថររង្គកាយមិនហា៊នចូលមក។ រធវើែូរចបះរយើង្នឹង្

ានជីធមាជាតិែ៏មានគុណភាពសទ្មាប់ការោំែុះ

រហើយភូមិស្ថទនរបស់រយើង្នឹង្មានភាព

ស្ថែតលែ។ ជីកំប៉ុសជ
ថ ួយឱ្យែំណាំែុះលូតលាស់ានលែ និង្ផថល់ផលរទ្ចើន រហើយគានជាតិ
ពុល ដែលមានសុវតទិភាពសទ្មាប់ការបរ ិរភាគដថមរទៀត។

កដនលង្ផលិតជីកំប៉ុសថ និង្វតទុធាតុរែើមសទ្មាប់ផលិត

គីមី រ

របើទ្បជាជនរៅជុំវ ិញតំបន់អនលង្់ទ្ពី ង្រទ្បើ ដតជីកំប៉ុសក
ថ ុង្ការោំ
ប
ែុះែំណាំជំនួសការរទ្បើជី
ះានន័យថ្ពួកគត់ានចូលរួមកាត់បនទយការបំពុលទឹក

និង្បំ ពុលែីរៅកបុង្តំ បន់

អនលង្់ទ្ពីង្ និង្ានចូលរួមការររសតវរទ្កៀលែ៏កទ្មរបស់រយើង្ឱ្យសទិតរសទរគង្់វង្ស។

សហការជាមួយការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត
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សត្វមប្កៀល និងទីជប្មក

១. សតវបរកៀល
រទ្កៀលជាទ្បរភទសតវស្ថលបមានរោយកទ្ម និង្ជិតផុតពូជរលើពិភពរលាក។ រទ្កៀល
មានមាឌ្ធំ ដែលអាចមានទមៃន់ែល់១២គីឡូទ្កាម មានកមពស់រហូតែល់១,៦២ដម៉ទ្ត មានរជើង្
ដវង្ មានកដវង្ និង្មានសំរឡង្ឮខ្លំង្ ។ រទ្កៀលមានសមផុរទ្បរផះ មានកាលពណ៌ទ្កហម
មានបនធូលនិង្ចំ ពុះពណ៌ទ្បរផះ។ សតវរទ្កៀលញីនិង្រទ្កៀលរ្ាលមានលកខណៈមិនេុសគប
រទ ប៉ុដនថសតវរទ្កៀលរ្ាលមានមាឌ្ធំ ជាង្សតវរទ្កៀលញីបនថិច។ សតវរទ្កៀលញីមានពង្ពី១
រៅ៣កបុង្មួយរលើក។ រៅរលើពិភពរលាករយើង្រនះ មានរទ្កៀល ១៥ ទ្បរភទ។
ទ្បរភទសតវរទ្កៀលរៅអនលង្់ទ្ពីង្រនះ គឺជាអនុទ្បរភទ មានរ្ាះជាភាស្ថអង្់រគលស
អុីរសធើនស្ថរា៉ សរទ្កន (eastern Sarus Crane) និ ង្រ្ាះវ ិទាស្ថស្រសឋ ទ្គូសអង្់ទីរហាគនស្ថពី
(Grus antigone sharpie)។ រៅតំ បន់អាសុីអារគបយ៍ វតថមានបនសតវរទ្កៀលរនះ មានរៅដតកបុង្
ទ្បរទសចំនួន៤ដតប៉ុរណាតះគឺ កមពុជា រវៀតណាម ភូ មា និ ង្ឡាវ រហើយានផុតពូជរៅរហើយកបុង្
ទ្បរទសបថ។ រៅទ្បរទសកមពុជា សតវរទ្កៀលមានរៅាមតំបន់ទំ
ែូចជារៅាម តំបន់ែីសណថទរនលរមគង្គ វាលទំ

បលិចទឹកាមរែូវកាល

បបឹង្ទរនលស្ថប និង្តំ បន់ែីរសើមកបុង្តំបន់

បទ្ពររាះ។ ទ្បរទសឡាវ សតវរទ្កៀលរៅមានវតថមានតិចតួចប៉ុរណាតះ។ ដផែកាមទិនន
ប ័យបន
ការសិកាស្ស្ថវទ្ជាវ

ចំនួនសតវរទ្កៀលានកំពុង្ធាលក់ចុះយា៉ ង្ឆ្កប់រហ័សកបុង្ចំ រណាមសតវ

រទ្កៀលទំង្ ១៥ ទ្បរភទរផសង្ៗរលើពិភពរលាក។

២. ការអភរិ កសសតវបរកៀលបៅកមពជា
ុ

រៅរែូវវសា សតវរទ្កៀលបគកត់ពូជ និង្ពង្កូនរៅាមតំបន់ែីរសើមកបុង្បទ្ពររាះសទិត

រៅភាគខ្ង្រជើង្បនទ្បរទសកមពុជារោយរធវើសមផុករៅរលើបផធទឹកពិរសសកបុង្បឹ ង្ទ្តរំង្

កមាវ ិធីការររសមផុក ពង្ កូនសតវរទ្កៀល រោយសហគមន៍មូលោឌនទ្តូវានបរង្កើតរឡើង្រៅ
ទីរ

ះរែើមផីធា

នូវសុវតទិភាពរបស់ពួកវា។ រៅរែូវទ្ាំង្ សតវរទ្កៀលទំង្រ

ះផ្លលស់ទីមករក

ចំណីជាហវូង្ធំៗរៅភាគខ្ង្តផូង្បនទ្បរទសកមពុជា រួមទំង្តំបន់ ការរររទសភាពអនលង្់ទ្ពីង្

ផង្ដែរ រោយមានកិចកា
េ រររយា៉ ង្តឹង្រុង្ពី
ឹ ទ្កុមអភិរកស និង្សហគមន៍ ទ្បចាំតំបន់នីមួយៗ។

ទំ
ព័រ 32
សហការជាមួ
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សតវរទ្កៀលមួយចំនួនក៏ានឆ្លង្ចូលរៅរកចំណីរៅតំបន់អភិរកសភូមី (Phou My) បនទ្បរទស
រវៀតណាម ដែលរៅជាប់គបរនះផង្ដែរ។

សត្វក្រៀលរំពុងររចំណីកៅត្ំបន់អភរិ រសអនលង្់ ពីងកៅរដូវ្រំង ថត្កោយDr. Quoi

សត្វក្រៀលរំពុងពងរូ នកៅត្ំបន់ព្្ពការពារ្ពះវហាររន
កៅរដូវវសា
ិ
ិ
ុ ងកេត្ត្ពះវហារ

សត្វក្រៀលរំពុងពងរូនកៅត្ំបន់ព្្ពការពារ្ពះវហាររន
កៅរដូវវសា
ិ
ិ
ុ ងកេត្ត្ពះវហារ

៣. បោលបំណងពនការអភរិ កស
១.ធា

ការដថរកា និង្ការរររស្ថភ័ណភាពធមាជាតិ ទ្បព័ននរអកូ ឡូសុី វបផធម៌និង្ជីវៈ

ចទ្មុះ ររលគឺ ការររ និង្អភិរកសធនធានរសរនទិចសតវបទ្ព មចាឆជាតិ និង្រុកខជាតិ
ពិរសសសតវរទ្កៀលដែលជាទ្បរភទជិតផុតពូជនិង្សតវស្ថលបរផសង្រទៀតទ្បរភទមាន
រោយកទ្ម

ទ្បរភទកំពុង្ទទួលរង្រទ្គះថ្បក់

និង្រកាលំនឹង្បរ ិស្ថទនធមាជាតិនិង្ទី

ជទ្មករបស់វា។
២.ផថល់ផលិតផល និង្រសវាកមាធមាជាតិសទ្មាប់ការរទ្បើទ្ាស់ទ្បកបរោយនិរនថរភាព

សហការជាមួយការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត
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(ជាជទ្មកសទ្មាប់ការស្ថបក់អាស្ស័យែ៏សុេស្ថនឋ

និង្ការបនឋពូជរបស់សតវបទ្ព

មចាឆ

ជាតិ រុកខជាតិ និង្បរទ្មើឱ្យរគលរៅរអកូរទសចរណ៍)។
៣.រលើកកមពស់ការចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលោឌន ក៏ ែូចជាស្ថធារណជនកបុង្ការរួម
ចំដណកែល់ការទ្គប់ទ្គង្ ការការររ និង្ការអភិរកសជីវៈចទ្មុះ និង្ធនធានធមាជាតិ

កបុង្តំបន់ រួមមានការសិកាស្ស្ថវទ្ជាវវ ិទាស្ថស្រសឋ បរចេករទស ការអប់រ ំផសពវផាយ
បណុឋ ះបណា
ឋ ល អភិវឌ្ណសហគមន៍ និង្ ការអរង្កតាមោនពីភាពដទ្បទ្បួលបរ ិស្ថទន

ដែលទក់ទង្នឹ ង្ការអភិវឌ្ណទ្បកបរោយនិរនឋរភាព
ទ្បភពទឹកឱ្យមានទ្បទ្កតីភាពសទ្មាប់ជីវៈចទ្មុះ

ការររទ្បភពចំណី

និង្ដថរកា

រសែឌកិចេសង្គម និង្បរ ិស្ថទន ការ

ទប់ស្ថកត់រាល់ការចូលរុករានទង្រ្ ធ នកាប់បំផិញ
ល បំផ្លលញធនធានធមាជាតិ

ពិរសសការ

រ ំរលាភយកែីរធវើកមាសិទិន រធវើដស្សបគគ និង្សកមាភាពរលាើសចាប់រផសង្ៗរទៀត។

៤. តំបន់ការពារបទសភាពអនលង ់រពង
ី
ទីាង្
ំ ៖

រគអាចរធវើែំរណើររៅកាន់តំបន់អនលង្់ទ្ពីង្ានរោយរទ្បើរទចទ្កយាន

ឬ

រទចទ្កយានយនថ ឬរថយនថទ្បរភទរទសចរណ៍ រោយដបករចញពី ផូវជាតិ
ល
រលេ៣១ ទ្តង្់
ចំណុចខ្ង្តផូង្ស្ថលា

ុំអង្គសុរភី ាមផលូវរឆ្កពះរៅទ្ចកទវរតន់ហន់ កបុង្ចមាៃយផលូវទ្បមាណ

៧០០ដម៉ទ្ត រួចបត់ស្ថថបំ ែាមរខ្លង្ទវរវតថទ្តរំង្កូក

ប ធ ប់មកបនថែំរណើររហូតែល់វតថថា

របើក។ រៅខ្ង្រកើតទីអារាមរនះ រលាកអបកនឹង្រមើលរ

ើញបឹង្ធំមួយ រ

ះគឺជាតំបន់ការររ

រទសភាពអនលង្់ទ្ពីង្ (ឬ តំបន់អភិរកសសតវរទ្កៀលអនលង្់ទ្ពីង្)។
ផផនទី តំបន់ការពារបទសភាពអនលងរ់ ពង
ី បៅរសុកកំពង់រតាច បខ្តេកំពត

រាជរោឌភិាលកមពុជាក៏ានបថូររ្ាះតំបន់ អភិរកសរនះរៅជា តំបន់ការរររទសភាពអនលង្់ទ្ពីង្
ដែលមានបផធែីទំហំ២១៧ហិកា សទិតកបុង្ភូ មិស្ថស្រសថ ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត រោយអនុ

ទ្កឹតយរលេ ៨៤ អនទ្ក.បក ចុះបថៃទី០៩ ដេឧសភា ឆ្កបំ២០១៦ រទ្កាមសមតទកិចេទ្គប់ទ្គង្របស់
ទ្កសួង្បរ ិស្ថទន
រ

ដែលមានមនធីរបរ ិស្ថទនរេតថកំពតជារស

ធិការ

ទ្គប់ទ្គង្ផ្លធល់រៅតំបន់

ះ។
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ស្ថទនភាព៖ តំបន់រនះជាតំបន់បឹង្ និង្ររះអូរមានលិចទឹក រហើយទទួលឥទនិពលរជារ
ចទ្គប់រែូវកាល។ ទឹករៅតំបន់រនះមានរសជាតិ បទ្បរៅរែូវទ្ាំង្ ទ្ពមទំង្មានរុកជា
ខ តិ ផលុង្

ដែលែុះលាយឡំជាមួយនឹង្គុរមាពតបទ្ពស្ថាច់ ។ ផលុង្ជាទ្បភពចំ ណីរបស់សតវរទ្កៀល រហើយ
គុរមាពតបទ្ពស្ថាច់ជាទីស្ថបក់អាស្ស័យែ៏សមស្សបរបស់សតវរទ្កៀល

និង្សតវស្ថលបរផសង្រទៀត

រៅកបុង្តំបន់រនះ ។

ទ្បវតថិតំបន់៖ រែើ មរឡើយកបុង្បផធបឹង្ទំង្មូ លមានសុទនដតរែើ មចាក របស់ទ្បជាពលរែឌ។

រៅឆ្កបំ២០០០មានទឹកជំនន់យា៉ង្ធំទ្គបែណថប់រលើភូមិស្ថស្រសថរនះ
ទំង្រ
ត។

ះានគប់អស់រហើយទ្បជាពលរែឌានរាះបង្់ែីរ
ប ធ ប់ពីទទួលានព័ត៌មានបនវតឋមានសតវរទ្កៀល

រឡើង្រៅឆ្កបំ២០០១

រោយមង្រ្នីឋជំ

ជាតិ (ICF)។ ប ធ ប់ពីរ
រថាើររជើង្ជាបនឋប ធ ប់។

ញរែឌាលបទ្ពកី

ះមក មង្រ្នីឋជំ

ដែលានរធវើឱ្យរែើមចាក

ះរចាល

រទ្រះមិនអាចរធវើអីវរកើ

ាមរយៈការអរង្កតពីរលើអាកាសរធវើ
និង្អង្គការមូលនិធិសតវរទ្កៀលអនថរ

ញរែឌាលបទ្ពរកើ ានចុះសិកាស្ស្ថវទ្ជាវរោយ

ដផែកាមលទនផលស្ស្ថវទ្ជាវ

បរង្កើតតំបន់ទ្គប់ទ្គង្និង្អភិរកសដែនបទ្មុង្សតវរទ្កៀល

រាជរោឌភិ ាលកមពុជាក៏ ានសរទ្មច
និង្សតវស្ថលបរផសង្រទៀតសទិតរៅទី

ាំង្អនលង្់ទ្ពីង្ស្សុកកំពង្់ទ្ាចរេតថកំពតរោយអនុទ្កឹតយរលេ ០៤ អនទ្ក.បក ចុះបថៃទី០៦ ដេ
មករា ឆ្កបំ២០១១ រលើបផធែីទំហំ២១៧ហិកា។ រែើមផីធា

ការដថរកា និង្ការរររស្ថភ័ណ

ភាពធមាជាតិ ទ្បព័ននរអកូឡូសុី វបផធម៌ និង្ជីវៈចទ្មុះ រាជរោឌភិ ាលកមពុជាក៏ ានដកទទ្មង្រលើ
ការទ្គប់ទ្គង្ រោយបថូររ្ាះតំបន់អភិរកសរនះរៅជា តំបន់ការរររទសភាពអនលង្់ទ្ពីង្

ដែល

មានបផធែីទំហំ២១៧ហិកា សទិតកបុង្ភូ មិស្ថស្រសថ ស្សុកកំពង្់ ទ្ាច រេតថកំពត រោយអនុទ្កឹតយ
រលេ ៨៤ អនទ្ក.បក ចុះបថៃទី០៩ ដេឧសភា ឆ្កបំ២០១៦។

វតថមានសតវរទ្កៀល៖ ចាប់ពីដេវ ិចឆិកាែល់ដេឧសភា ជាររៀង្រាល់ឆ្កបំ សតវរទ្កៀលាន
ផ្លលស់ទីពីតំបន់រផសង្ៗមករកចំណីរៅតំបន់អនលង្់ទ្ពីង្។ រៅទីរ
សំខ្ន់របស់សតវរទ្កៀល។

ះ រមើ មផលុង្គឺ ជាអាហារយា៉ ង្

ចំនួនសតវរទ្កៀលរនះានរកើនរឡើង្ជាររៀង្រាល់ឆ្កបំ

ដែលមាន

ចំនួនអតិបរមាែល់ ៣៤២ កាល រៅឆ្កបំ២០១៣។ រទះជាយា៉ ង្ណាក៏រោយ កបុង្រែូ វកាល
រនះ

សតវរទ្កៀលទំង្រនះានរធវើែំរណើរចល័តរចញចូលជាមួយតំបន់ពីររផសង្រទៀតដែលរៅ

ជិតគប គឺតំបន់បឹង្ដទ្ពករពព កបុង្រេតថាដកវ និ ង្តំ បន់ ភូមី (Phou My) កបុង្ទ្បរទសរវៀតណាម
ដែលសទិតរៅជាប់ទ្ពំទ្បទល់គប។

រលើសពីរនះរៅរទៀត ចាប់ពីឆ្កបំ២០០១រហូតមកែល់ឆ្កបំ

២០១៤ មានសតវស្ថលបចំនួន៩០ទ្បរភទទ្តូវានទ្កុមអភិរកសកត់ទ្ាានជាបនថប ធ ប់រៅតំបន់
រនះ ដែលកបុង្រ
រទ្កៀល រ

ះមានទ្កុមទ្បរភទសតវស្ថលបមានរោយកទ្មចំនួន៥ទ្បរភទ ដែលរួមមានសតវ

លពណ៌ ទ្តយ៉ង្េលួនស ទ្តយ៉ង្េលួនររលាង្ និ ង្ទ្តែក់តូច ។

ទំ
ព័រ 36
សហការជាមួ
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មមមរៀនទី៩  







ការកាត្់បនាយសំណល់

១. ការកាត់បនាយការបបងកត
ើ សំណល់
ការបំពុលគឺបណា
ថ លមកពីសំណល់ដែលមនុសសានបរង្កើត

រហើយទុកោក់មិនាន

ទ្តឹមទ្តូវ។ សកមាភាពទ្បចាំបថៃរបស់មនុសសរធវើឱ្យសំណល់រកើតមានរឡើង្ រហើយសំណល់ដែល
មនុសសានបរង្កើតរឡើង្រ

ះបណា
ថ លឱ្យមានការបំពុលបរ ិស្ថទន។

សទ្មាប់ការររបរ ិស្ថទនកុំឱ្យមានការបំពុល
បរង្កើតរឡើង្ជាររៀង្រាល់បថៃរ

មរធាាយដែលលែបំផុត

គឺទ្តូវរធវើការកាត់បនទយបរ ិមាណសំណល់ដែល

ះឱ្យមានកទ្មិតតិច។

ការកាត់បនទយមានន័យថ្ការបរង្កើតបរ ិមាណសំណល់ឱ្យរៅតិច គឺគយបំផុតរោយ
មនុសសទ្គប់ៗគបទ្គន់ដតកុំរទ្បើទ្ាស់វតទុដែលបរង្កើតសំណល់រៅរពលទិ ញអី វា៉ន់។ឧទហរណ៍
៖ រៅរពលទិញអីវា៉ន់ពីកុង្ហាង្មួ
ប
យ ដែលអីវា៉ន់រ

ះទ្តូវានរវចេេប់ជារស្សច ឬោក់ កុង្
ប

ទ្បអប់ទ្កោសកាតុង្ ឬេេប់រោយទ្កោស រយើង្មិ នចាំាច់ ទ្តូវោក់ វាកបុង្ថង្់ ាលសធិចមួយជាន់
រទៀតរទ។

ផលិតផលមួយដែលរគបរង្កើតរឡើង្សទ្មាប់ការរទ្បើទ្ាស់ដតមថង្រហើយកប់រទ្បើ

រៅថ្”ផលិតផលរទ្បើរហើយរាះរចាល”។

មនុសសទ្គប់គបអាចកាត់បនទយបរ ិមាណសំណល់

ដែលរគានបរង្កើតរោយទ្គន់ដតកប់រទ្បើទ្ាស់ ផលិតផល

ដែលរទ្បើរហើយរាះរចាល។

ឧទហរណ៍៖ ទ្បសិនរបើរយើង្រចញរៅកំស្ថនថរហើយហូបាយរៅរទ្ៅផធះ រយើង្អាចររៀបចំ
អាហារោក់កុង្ចានស្ស្ថក់
ប
ជំនួសការរទ្បើ ទ្បអប់ ោក់ ាយដែលញា
ុ រំ ហើយរាះរចាល។





សូ មក្ម្ៃើកន្រនតកខ្ដលអាចផ្ទុករៃស់បានក្ម្ចើននិងក្ម្ៃើវាបានក្ម្ចើនដង គួ រក្ ៀសវាងោរក្ម្ៃើថង់បាាសទិចក្ម្ចើនក្ពក

ទំ
ព័រ 38
សហការជាមួ
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២. ការផកពចន
សំណល់រផសង្ៗដែលដលង្ទ្តូវការសទ្មាប់កិចកា
េ រមួយ

អាចមានទ្បរយាជន៍សទ្មាប់

កិចេការរផសង្ៗរទៀត។ សំណល់ទំង្រនះរៅថ្ សំណល់ដែលរគដកបចបាន ឬដែលអាចរទ្បើ
ទ្ាស់រឡើង្វ ិញាន។ ជាញឹកញាប់ររាង្ចទ្ក
រែើមផីទិញសមាារៈ

ដតង្ដតចំណាយទ្ាក់កាសែ៏សននឹកស ន ប់

ំចូលសទ្មាប់ ផលិតសមាារថាីៗ។

ររាង្ចទ្កេលះរធវើការដកបចប

ឬរធវើការរទ្បើ

ទ្ាស់រឡើង្វ ិញនូ វសំណល់ដែលមនុ សសបរង្កើត រែើ មផីផលិតសមាារថាីៗជំនួសឱ្យការ

ច
ំ ូលនូវ

សមាារបថលពីបររទស។
ឧទហរណ៍៖ រយើង្អាចយកសំណល់ដែលអាចរលួយ ែូចជាសំណល់បដនល សំបកដផល
រកើ និង្សលឹករកើ ជារែើម រធវើជាជីកំបុ៉សថ សទ្មាប់ែំណាំរបស់រយើង្។

៣.ការបររើរាស់បឡង
ើ វិ ញ

សំណល់ចំណីអាហារអាចផលិតជីកំប៉ុសា
ថ ន

រយើង្អាចរទ្បើទ្ាស់សំណល់ដែលរយើង្បរង្កើតរឡើង្រោយេលួនឯង្ាន។ឧទហរណ៍៖

រយើង្អាចលាង្សមាែតែបាលសធិចដែលរយើង្រទ្បើទ្ាស់រច
ួ សទ្មាប់ទុករទ្បើ បថៃរទ្កាយរទៀតាន

រទ្ចើនែង្មុននឹង្រាះវារចាល (រលើកដលង្សំបកែបថ្បំពុល)។ សំបក ឬឡាំង្ទ្កោស និង្ថង្់
ាលសធិចេលះអាចរទ្បើទ្ាស់ានជារទ្ចើនែង្មុននឹង្រាះវារចាល។

រទះជាយា៉ ង្ណាក៏រោយ

សំណល់េលះែូចជាាលសធិចដែលទ្គបពី រលើចំណីអាហារ មាុល សឺរាុង្
ំ ចាក់ថ្បំ សំណល់ពីមនធីរ

រពទយមិនអាចដកបចប ឬរទ្បើ ទ្ាស់រឡើង្វ ិញានរទ ពី រទ្រះទ្បសិនរបើយកសំណល់ទំង្រនះមក
រទ្បើទ្ាស់រឡើង្វ ិញ វាអាច
អាចដកបចប

ំឲ្យឆ្លង្រមររាគដែលបណា
ថ លឱ្យមនុសសកឺ។ សំណល់ដែលមិន

ឬរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វ ិញានទ្តូវដតទុកោក់ឱ្យានទ្តឹមទ្តូវ

និង្រោយទ្បុង្ទ្បយ័តប

រែើមផីការររកុំឱ្យមានការបំពុលែល់បរ ិស្ថទន។
ខ្ង្រទ្កាមរនះគឺជាបចាីសំណល់េលះៗដែលអាចយករៅដកបចបាន ឬរទ្បើទ្ាស់ រឡើង្
វ ិញានរោយមនុសសរផសង្រទៀត៖



រលាហធាតុទ្គប់ទ្បរភទរួមទំង្ដែកដថប ដែកធមាា ទង្់ដែង្ និង្អាលុយមី ញូ ៉ម
សំណល់រទ្បង្មា៉ សុីន

សហការជាមួយការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត
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ការដកបចបសំណល់ជាវតទុរទ្បើ ទ្ាស់

រគអាចរទ្បើ វ ិធីែូចខ្ង្រទ្កាម រែើមផីការររបរ ិស្ថទនកុំ ឱ្យមានការបំពុល៖
១. កាត់បនទយបរ ិមាណបនសំណល់ដែលរយើង្បរង្កើតរឡើង្ជាររៀង្រាល់បថៃឱ្យរៅតិច។
២. រទ្បើ ទ្ាស់រឡើង្វ ិញនូវផលិតផលទំង្ឡាយណាដែលអាចរទ្បើាន។
៣. ដកបចបរឡើង្វ ិញនូវសំណល់ទំង្ឡាយណាដែលរៅមានទ្បរយាជន៍ ។
៤. រាះរចាលដតសំរាមណាដែលមិ នអាចដកបចប ឬរទ្បើ ទ្ាស់រឡើង្វ ិញាន។
៥. កុំរាះសំរាមរៅកបុង្សធឹង្ ឬាមែង្ផលូវ ឬកដនលង្ណាដែលមិ នដមនជាធុ ង្សំរាម។
ការកាត់បនទយការបរង្កើតសំណល់ ការរទ្បើ ទ្ាស់រឡើង្វ ិញ និង្ការដកបចបសំណល់មួយ
ចំនួនអាចកាត់បនទយានយា៉ ង្រទ្ចើននូវសំណល់

រហើយការទ្បមូលទុកោក់សំណល់ានលែ

នឹង្រធវើឱ្យបរ ិស្ថទនសហគមន៍រយើង្ស្ថែតលែ មានេយល់អាកាសបរ ិសុទន និង្មិនមានការបំពុល។
គានការបំពុល សតវរទ្កៀល និង្សតវស្ថលបរផសង្ៗរទៀតមានការរកើនរឡើង្ពីមួយឆ្កបំរៅមួយឆ្កបំ
រហើយវាផឋល់ផលទ្បរយាជន៍ ែល់រយើង្ទំង្អស់គប និង្កូនរៅជំ
រផឋើមរចញពីរយើង្ទ្គប់គប

ន់ រទ្កាយ។ បរ ិស្ថទនស្ថែត

ែូចរនះរយើង្ទំង្អស់គបដថរកាបរ ិស្ថទនស្ថលាររៀន និង្សហគម

ន៍រយើង្ឱ្យមានភាពបបតង្ជានិច។
េ

ទំ
ព័រ 40
សហការជាមួ
យការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត
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ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការBirdLife International, JEEF

មមមរៀនទី១០




ត្ំបន់ដីមសើម

១. តំបន់ដីបសម
ើ ជាអវ?
ី

ែីរសើមជាតំបន់ដែលមានទឹកជាទ្បចាំ

ឬមានទឹកាមរែូវកាល

សំខ្ន់សទ្មាប់ ទ្បព័ននរអកូ ឡូសុី ែូចជា វាលដស្ស ទរនល តំ បន់ ទំ

រហើយមានស្ថរៈ

បលិចទឹ ក តំបន់ រឆ្បរ សធឹង្

ដទ្ពក ទ្តរំង្ បឹង្ជារែើម។ តំបន់ែីរសើមសំខ្ន់ៗរៅទ្បរទសកមពុជាមានរៅាមែង្ទរនលរមគ
ង្គ តំបន់បឹង្ទរនលស្ថប និង្តំបន់រឆ្បរ។ បឹង្អនលង្់ទ្ពី ង្គឺជាតំបន់ែីរសើមែ៏សំខ្ន់មួយផង្ដែរ។

២. ស្ថរៈសំខាន់ពនតំបន់ដីបសម
ើ

ជាទូរៅ តំបន់ែីរសើមជាឋានទ្បព័ននមានផលិតភាពេពស់ ដែលផថល់ផលទ្បរយាជន៍

សំខ្ន់ៗជារទ្ចើ ន។ តំ បន់ ែីរសើមជាដផបកមួយបនទ្បភពធនធានទឹ ក ការរផធរទឹ កកបុង្ែី ការទ្តួត

ពិនិតយទឹកជំនន់ សទ្មាប់ បនសុទនទឹក ជាផលូវទឹកសទ្មាប់ តំបន់ ដផបកខ្ង្រទ្កាម ជាអាង្ផធុកទឹ ក និង្
ផគត់ផគង្់ទឹកកបុង្វ ិស័យឧសាហកមា កសិកមា និង្ការរទ្បើទ្ាស់ទ្បចាំបថៃ។ តំបន់ែីរសើមផឋល់នូវ
ធនធានជារទ្ចើន(ទ្តី រមា បដនល រកើ ជារែើម)សទ្មាប់បំរពញតទ្មូវការរស់រៅរបស់សហគមន៍

មូលោឌន ទ្ពមទំង្មានសកាឋនុពលដផបកវ ិស័យកសិកមា និង្រទសចរណ៍ផង្ដែរ។ រលើសពីរនះ
រៅរទៀត តំបន់ែីរសើមមានតបមល និ ង្តួ

ទីយា៉ង្រទ្ចើ នរលើសលប់ កុង្ការរកាលំ
ប
នឹង្បរ ិស្ថទន

និង្ជាជទ្មកជីវៈចទ្មុះសំខ្ន់ៗ រហើយពិរសសរួមចំ ដណកែល់ការកាត់ បនទយនិ ង្បនាុំរៅនឹ ង្
ការដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ។ ែី រសើមមានស្ថរៈសំខ្ន់ចំររះរយើង្ទំង្អស់គប រទ្រះតំបន់ែី
រសើមរនះរហើយដែលផថល់ទឹកស្ថែតឲ្យរយើង្សទ្មាប់ការចមែិនអាហារ
សទ្មាប់លាង្សមាែត…។

សទ្មាប់បរ ិរភាគ

ទឹកស្ថបដែលរយើង្ទំង្អស់រទ្បើទ្ាស់គឺមកពីតំបន់ែីរសើម។

រសើមស្ថែត និង្បនសុទនទឹករចញពី ស្ថរធាតុ ពុលកបុង្ែី ផង្ដែរ។ តំបន់ែីរសើមទំង្រ
ជួយកបុង្ការរកាទុកស្ថរធាតុកាបូនដែរ។
ជីវ ិតែល់មនុសស៦៦០លាន

តំបន់ ែីរសើមទំង្រ

ែី

ះក៏ាន

ះានផថល់មរធាាយចិចេឹម

ក់រៅជុំ វ ិញពិភពរលាកដែលរស់រៅាមរយៈវារ ីវបផកមា

និង្

រនស្ថទពីតំបន់ែីរសើម។

វាលបទ្ពស្ថាច់

វាលផលុង្ដែលសតវរទ្កៀលរកចំណី

សហការជាមួយការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត
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ឱ្យាត់បង្់ និ ង្រទ្បើទ្ាស់ទ្បកបរោយចី រភាព ាមរយៈការអប់ រ ំ បណុឋ ះបណា
ឋ លសហគមន៍
មូលោឌនពីតបមលបនតំបន់ែីរសើម។
តំបន់ែីរសើម អ

ទ្បសិនរបើរយើង្ទំង្អស់គបមិនចូលរួមការររធនធានបន

គតែ៏េីលខ្ង្មុេ រយើង្នឹង្ជួបទ្បទះបញ្ហ
ហ ជារទ្ចើនជាពិ រសសបញ្ហ
ហ ជីវភាព

របស់រយើង្។
រយើង្ទ្តូវការររតំបន់ែីរសើមាមរយៈសកមាភាពែូចខ្ង្រទ្កាម៖


ជួយអប់រ ំមិតថភកថិ និង្អបកជិតខ្ង្អំពីតបមលបនតំបន់ែីរសើម និង្ផលប៉ះរល់របស់វា។



កាត់បនទយការរទ្បើទ្ាស់ជីគីមី និង្ថ្បំពុលគីមីកសិកមា រោយរទ្បើទ្ាស់ជីធមាជាតិ
(ជីកំប៉ុស)ថ និង្វ ិធីការររកាថចបទ្ង្ាមដបបធមាជាតិ ។



ទ្តូវរួមគបការររតំបន់ែីរសើមាមរយៈ

ការជួយទប់ស្ថកត់រាល់សកមាភាពរលាើសចាប់

ទំង្ឡាយែូចជា ការបរាញ់េុសចាប់ ការទង្រ្ ធ នយកែី រោយរាយការណ៍រៅអបក
រក់ព័នន ឬអាជាញធរមានសមតទកិចេ។


មិនទ្តូវរាះរចាលសំណល់រ ឹង្ ឬបង្ហូរសំណល់រាវចូលរៅកបុង្តំបន់ ែីរសើម។

រយើង្ទ្តូវចូលរួមដថរកាតំបន់ែីរសើមឱ្យានគង្់ វង្សសទ្មាប់ សតវរទ្កៀលនិង្េលួនរយើង្ទ្ពមទំង្
កូនរៅជំ

ន់រទ្កាយៗរទៀត។

រូបភាពតំបន់ែីរសើម

សហការជាមួយការ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង្់ទ្ាច រេតថកំពត
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ទំទំ
ពព
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Good Environment starts from the individual
and can only be achieved with participation of all
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