
1របាាយកាារណ៍៍ឃ្លាំំា�មើ�ើលមើលើកទីី៩

តាងនាមឲ្្យបណ្តាាញ្សហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់(PLCN)៖ Argyriou D., Bori P. , Theilade I.1
1សាាកលវិិទ្យា�ាល័យ កូប៉ិិ�នហាាហ្គិិ�ន (Copenhagen)

សូមឱ្្យបណ្តាា្ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់ អាចល្្បាតព្រៃ�ៃជាថ្មីី�ឡើឡើងវិិញ!

សី�ៃ� ស្ថាា្ន៍ភាៃព្រៃ�ៃឡង់
រាាជរដ្ឋាាាភិ�បាាល បាានហាាមឃាាត់់កាារលាាត់កាារពាារព្រៃ�ៃឈើ�ើ គឺឺជាាកាារ

ៃឈើនឿ�នកាារកាាប៉ិ់ប៉ិំផ្លាាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ!

របាាយកាារណ៍៍ឃាាាំឈើមើលឈើលើកទ្យាី៩



2 3របាាយកាារណ៍៍ឃ្លាំំា�មើ�ើលមើលើកទីី៩ របាាយកាារណ៍៍ឃ្លាំំា�មើ�ើលមើលើកទីី៩

ជាផ្នែ�ែកផ្នែ�ល្មាន៍គឡើ�មាងស្ថាងសង់បឡើ�ោ្ល្ឡើ�ើើង។ ចំណុុចៃណុ៌ទឹឹក�កូចដាច់ៗ 
កំណុត់ជាកផ្នែន៍ើងកាប់បំផ្លាា្ញព្រៃ�ៃឡើ�ើ 
ឡើ�កែ�ងឆ្នាំំ្ំ២០១៩ ន៍ិង២០២០។ Squared areas denote the 
Korea-backed Tumring REDD+ and Japanese 
conglomerate Mitsui REDD+ projects ((Danielle 
Keeton-Olsen/VOD) 6

រប៉ិស់់�ប៉ិជាាៃលរដ្ឋឋ �ប៉ិហែហ្គិល២០០,០០០នាាក់ ជាា

អ្ននកហែដ្ឋលអាា�ស់័យអ្ននិផលព្រៃ�ៃឈើ�ើ។

កន�ងនាាមជាាប៉ិណ៍ំ�ំស់ហ្គិគឺមន័មូលដ្ឋាាាន ប៉ិណ្តាំាញ

ស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ មាានកាាររួមប៉ិញ្ជូូ�លនូ

វិកាារឈើ�ប៉ិើ�បាាស់់កមមវិិធីីឈើអ្នប៉ិ កន�ងកាារលាាត់

ព្រៃ�ៃឈើ�ើ។ ៃួកឈើគឺឈើធីើើកាារ�ប៉ិមូលនូវិទ្យា�ននន័យ

ព្រៃ�ៃឈើ�ើ ជីវិច�មិ� ស់កមមភាាៃកាាប៉ិ់ឈើ�ើខុិស់ចាាប៉ិ់  

ប៉ិហែ�មប៉ិ�មួលអាាកាាស់ធាាត់ិ  ន�ងកាារឈើធីើើអ្ននតរកមម

ជាាមួយអាាជាាាធីរ  រួមទាំាំងកាារគឺ�មាាមកំហែហ្គិង

មកឈើលើស់មាាជ�ករប៉ិស់់ៃួកឈើគឺផងហែដ្ឋរ។ ឈើ�ាកន�ង

កំឡ�ងឈើៃលលាាត់ ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ 

ឈើធីើើកាាររឹប៉ិអ្នូស់រណ្តាាយនតៃីអ្ននកកាាប៉ិ់ឈើ�ើខុិស់ចាាប៉ិ់ 

ន�ងកាារឈើធីើើក�ចចស់ន�ាផត�ត់ឈើមព្រៃដ្ឋឲ្យយប៉ិញ្ជូឈប៉ិ់នូវិ

ស់កមមភាាៃខុិស់ចាាប៉ិ់។ កាាររឹប៉ិអ្នូស់បាាននូវិស់មាាារៈ

ទាំាំងឡាាយ គឺឺ�ប៉ិគឺល់ឱ្យយឈើ�ាសាាាក់កាារមន្ត្រីនតីឧទ្យា�ានិ

រកសរប៉ិស់់�កស់ួងប៉ិរិសាាាន។ ឈើទាំា�ជាាយ៉ាាាងឈើន�កតី  

ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ បាានកត់់ស់មាាាល់

ឈើ�ើញថាា  រណ្តាាយនតហែដ្ឋល�ប៉ិគឺល់ជូន មន្ត្រីនតី

ឧទ្យា�ានិរកសទាំាំងឈើនាា�  ហែត់ងហែត់ធាាាក់ឈើ�ាឈើលើព្រៃដ្ឋ

�កិមអ្ននកកាាប៉ិ់ឈើ�ើវិិញ។

ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ បាានទ្យាទ្យាួលនូវិ

ពាានរង្វាាាន់អ្ននតរជាាត់�ជាាឈើ�ចើន ចំឈើពាា�ក�ចចខុ�ត់ខុំ

�ប៉ិឹងហែ�ប៉ិងកាារពាារព្រៃ�ៃឈើ�ើ។ នាាឈើៃលថ្មីមីៗឈើន�  

ៃួកគាាត់់បាានទ្យាទ្យាួលពាានរង្វាាាន់ៃី the Global the Global 

Landscape ForumLandscape Forum 2020 2020 Landscape  Landscape 

Heroes AwardHeroes Award ហែដ្ឋលជាាកាារអ្នប៉ិអ្នរ ចំឈើពាា�អ្ននក

ហែដ្ឋលបាានចាាត់់វិិធាានកាារ កន�ងកាារកាារពាារជីវិច�មិ�

រប៉ិស់់ភិៃហែផនដ្ឋី ភាាគឺឈើ�ចើនគឺឺ ចំឈើពាា�ប៉ិិគឺិលហែដ្ឋល

បាាន�ប៉ិ�មជាាមួយនឹងហាានីភិ័យធីំៗ។ ប៉ិណ្តាំាញ

គឺឺ�ត់ូវិបាានឈើ�ជើស់ឈើរើស់ឈើដ្ឋាាយគឺណ៍កមមកាារជំនាាញ

មួយ�កិម កន�ងចំឈើណ្តាាមឈើប៉ិកខភាាៃជាាង៨០ មកៃី

ជិំវិិញៃ�ភិៃឈើ�ាក  គឺឺបាានទ្យាទ្យាួលសាាាល់នូវិកាារប៉ិនត

ឧទ្យាិ�ស់ដ្ឋល់កាារអ្នភិ�រកសរប៉ិស់់ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍

ព្រៃ�ៃឡង់។ 

ឈើគាាលប៉ិំណ៍ងរប៉ិស់់ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ 

គឺឺប៉ិឈើ�មើដ្ឋល់កាារឈើធីើើឲ្យយស់ហ្គិគឺមន៍មាានសាាមគឺិីភាាៃ

ឈើលើក�ចចកាារស់ហ្គិ�គឺប៉ិ់�គឺងកាារពាារព្រៃ�ៃឈើ�ើ។ 

ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ៃិំមាានឈើចត់នាាប៉ិឈើងើើត់

ជាាសាាាប៉ិ័នផឿ�វិកាារណ្តាាមួយឈើដ្ឋើមីីឈើធីើើក�ចចកាារត់ស់ូូ

មត់�ឈើឡើយ  គឺឺ�បាាថាាា�ត់ឹមហែត់ជាាប៉ិណ្តាំាញម�ន

ផឿ�វិកាារដ្ឋហែដ្ឋលប៉ិុិឈើណ្តាះា�។ 

កន�ង�គាាហែដ្ឋលមាានកាារឈើកើនឈើឡើងនូវិកាារកាាប៉ិ់

ប៉ិំផ្លាាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើកន�ងត់ំប៉ិន់ព្រៃ�ៃឡង់ នាាប៉ិុិនាាាន

ទ្យាស់វិត់សរ៍ចិងឈើ�កាាយឈើន� គឺឺមាានកាារចង�កង

នូវិឈើហ្គិត់ិកាារណ៍៍នាានាាទ្យាិកបាានយ៉ាាាងលអ ស់ូម

ឈើធីើើកាារដ្ឋឹងគឺិណ៍នូវិកាារលាាត់រប៉ិស់់ស់ហ្គិគឺមន៍។ 

កាារ�ប៉ិ�មកន�ងឆ្នាំាាំ២០២០ បាានឈើធីើើកាារ�ប៉ិមូល

ទ្យា�ននន័យៃីមូលដ្ឋាាានយ៉ាាាងលំបាាក កន�ងឈើៃលហែត់មួយ 

ឈើស់ិើរហែត់ម�នអាាចឈើធីើើបាាន។ កាាររិត់ប៉ិនតឹងរួមជាាមួយ

កាាររីករាាលដ្ឋាាលនូវិឈើមឈើរាាគឺកូវិិដ្ឋ១៩ ប៉ិនាាាប៉ិ់មក

�កស់ួងប៉ិរិសាាាន បាានដ្ឋាាក់ប៉ិ�មាាមដ្ឋល់ប៉ិណ្តាំាញ

ស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ម�នឲ្យយចូលលាាត់កន�ងហែដ្ឋន

កាារពាារជ�មកស់ត់ើព្រៃ�ៃ ជាាលទ្យាធផលគឺឺមាានកាារ

ឈើកើនឈើឡើងនូវិស់កមមភាាៃកាាប៉ិ់ឈើ�ើយ៉ាាាងខ្លាំាាំងកាាាកន�ង

ឆ្នាំាាំ២០២០ ។

 ឈើ�ាឈើៃលហែដ្ឋលកាារលាាត់រប៉ិស់់

ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ �ត់ូវិបាានឈើគឺ

ហាាមឃាាត់់ ម�នឲ្យយចូលឈើ�ាកន�ងព្រៃ�ៃ កាារឈើ�ប៉ិើ

�បាាស់់រូប៉ិភាាៃផ្លាាាយរណ៍ប៉ិ ន�ងកាារឈើ�ប៉ិើ�បាាស់់

�ប៉ិៃនធ័ៃ័ត់៌មាានភិូម�សាា�ស់ត (GPS) គឺឺមាាន

សាារៈស់ំខ្លាំាន់ណ្តាាស់់កន�ងកាារចង់�កងឯកសាារ ព្រៃន

កាារឈើកើនឈើឡើងកាារកាាប៉ិ់ប៉ិំផ្លាាាញ ន�ងរិចរិលព្រៃ�ៃឈើ�ើ

ឈើ�ាកន�ងត់ំប៉ិន់ព្រៃ�ៃឡង់។

ជាាចិងឈើ�កាាយ ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ បាាន

ទ្យាទ្យាួលកាារប៉ិញ្ជាាាក់ៃី �ប៉ិៃនធ័ផសៃើផ�ាយ ថាា មាាន           

ប៉ិណ្តាំាញហែខុសប៉ិញ្ជូូ�នអ្នគឺិីស់នី ៥០០គឺីឡ�វ៉ាាាត់់ ហែដ្ឋល

មាានចមាាាយ�ប៉ិហែវិង ២០០គឺីឡ�ហែមុ�ត់ ហែដ្ឋល

ឈើ�គាាងនឹងត់ភាាាប៉ិ់ៃីភិនំឈើៃញឈើ�ា�ៃំហែដ្ឋនកមុ�ជាា-

ឡាាវិ។ ផឿ�វិហែដ្ឋល�ត់ូវិបាានឈើស់នើស់�មាាប៉ិ់ហែខុស

ប៉ិញ្ជូូ�នអ្នគឺិីស់នី ហែដ្ឋល�ត់ូវិអ្នូស់កាាត់់ព្រៃ�ៃកាារពាារ

ហែដ្ឋនជ�មកស់ត់ើព្រៃ�ៃព្រៃ�ៃឡង់ (រូប៉ិភាាៃ២)។ វ៉ាានឹង

នាាំមកនូវិកាារបាាត់់ប៉ិង់ព្រៃ�ៃឈើ�ើ ធីនធាានធីមមជាាត់� 

“

2 របាាយកាារណ៍៍ប៉ិឈើចចកឈើទ្យាស់ស់តីៃីកាារផ្លាាាស់់ប៉ិត�រគឺ�មប៉ិព្រៃ�ៃឈើ�ើឈើ�ាកន�ង
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នកន�ងដ្ឋី គឺឺម�នឈើ�ាកន�ងកាារបាាាន់សាាានរប៉ិស់់�ប៉ិឈើទ្យាស់ឈើ�ាឈើៃលឈើន�ឈើទ្យា។

6 ឈើមើល�ប៉ិអ្នប៉ិ់អ្នត់ែប៉ិទ្យាទ្យាី១

រូូប
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ៃទឹ
�២៖

 

ឡើសចកី�ឡើ�ីើម
ព្រៃ�ៃកាារពាារហែដ្ឋនជ�មកស់ត់ើព្រៃ�ៃ ព្រៃ�ៃឡង់ 

ស់ែ�ត់ឈើ�ាភាាគឺកណ្តាំាលព្រៃន�ប៉ិឈើទ្យាស់កមុ�ជាា �កប៉ិ

ដ្ឋណ៍ំប៉ិ់ឈើលើព្រៃផិដ្ឋីព្រៃ�ៃជាាងកនឿ��ានហ្គិ�កតាំា ជាាជ

�មកដ្ឋ៍មហ្គិ�មាាព្រៃនរុកខជាាត់� ន�ងៃៃួកស់ត់ើជាាឈើ�ចើន

�ប៉ិឈើភិទ្យា។ ព្រៃ�ៃឈើ�ើកន�ងត់ំប៉ិន់ព្រៃ�ៃឡង់  គឺឺជាាព្រៃ�ៃ

មួយ�ប៉ិឈើភិទ្យាហែដ្ឋលឈើ�ាឈើស់ស់ស់ល់ឈើលើត់ំប៉ិន់

វ៉ាាលទ្យាំនាាប៉ិ ជាាព្រៃ�ៃឈើ�សាាងឈើ�ាអាាស់ិីអាាឈើគឺនយ៍។ ជាា

ត់ំប៉ិន់ជីវិច�មិ�មាានត់ួនាាទ្យាីស់ំខ្លាំាន់ឈើ�ាឈើលើជីវិភាាៃ

ស់ហ្គិគឺមន៍មូលដ្ឋាាាន ន�ងស់ហ្គិគឺមន៍ជនជាាត់�ឈើដ្ឋើម

ភាាគឺត់�ចកួយ ជាាអ្ននកទ្យាទ្យាួលផលតាំាមកាារឈើ�ប៉ិើ�បាាស់់

�ប៉ិកប៉ិឈើដ្ឋាាយន�រនតរភាាៃ ទាំាំងកាារដ្ឋកហ្គិូត់ឈើ�ើ ន�ង

អ្ននិផលព្រៃ�ៃឈើ�ើ។

ឈើទាំា�ជាាយ៉ាាាងឈើន�កតី  ជាាឈើ�ចើនទ្យាស់វិត់សរ៍មកឈើហ្គិើយ 

ត់ិលយភាាៃរវ៉ាាងប៉ិរិសាាានធីមមជាាត់� ជាាមួយនឹង

ស់ហ្គិគឺមន៍មូលដ្ឋាាាន ន�ងស់ហ្គិគឺមន៍ជនជាាត់�ឈើដ្ឋើម

ភាាគឺត់�ច មាានភាាៃម�នឈើទ្យាៀងទាំាត់់ឈើឡើយ ហែដ្ឋលវ៉ាា

បាានរំខ្លាំានឈើដ្ឋាាយកាារអ្នភិ�វិឌ្ឍឍធីំៗ ន�ងស់កមមភាាៃ

កាាប៉ិ់ឈើ�ើខុិស់ចាាប៉ិ់ជាាប៉ិនតប៉ិនាាាប៉ិ់។ ចឈើនាាា�រវ៉ាាង

ឆ្នាំាាំ២០០០ រហ្គិូត់ដ្ឋល់២០១៩ មាានព្រៃផិដ្ឋីព្រៃ�ៃ

�ប៉ិមាាណ៍ជាា ១០៣,០០០ហ្គិ�តាំា ឬឈើស់មើរនឹង១១% 

ព្រៃនគឺ�មប៉ិព្រៃ�ៃឈើ�ើ �ត់ូវិបាានបាាត់់ប៉ិង់ឈើដ្ឋាាយ

កាារចូលឈើ�ា�ប៉ិត់�ប៉ិត់ត�កាារកាាប៉ិ់ឈើ�ើៃីស់ំណ្តាាក់

�កិមហ្គិូិនស់មីទាំានហែដ្ឋលឈើ�ាតាំាមត់ំប៉ិន់ជាាប៉ិ់

ជាាមួយនឹងព្រៃ�ៃឡង់ , ។ �គាាន់ហែត់ឈើ�ាកន�ងឆ្នាំាាំ២០១៩ 

ព្រៃ�ៃឡង់បាានបាាត់់អ្នស់់ ៧,៥៧០ហ្គិ�តាំារួចឈើ�ា

ឈើហ្គិើយ គឺឺបាាត់់ប៉ិង់ព្រៃ�ៃឈើ�ើឈើស់មើនឹងទ្យាំហ្គិំតាំារាាង

បាាល់ទាំាត់់អ្នូឡាាំៃ�កមួយ កន�ងរយៈឈើៃលមួយឈើមាាាង។ 

វ៉ាាគឺឺជាាស់ញ្ញាាាហែដ្ឋល�ត់ូវិ�ប៉ិកាាស់អាាស់នន ឈើដ្ឋើមីី

ចូលរួមជាាប៉ិនាាាន់កន�ងកាារប៉ិញ្ជូឈប៉ិ់កាារបាាត់់ប៉ិង់ឈើន� ។ 

កាារបាាត់់ប៉ិង់ព្រៃ�ៃឈើ�ើឈើ�ាកន�ងឆ្នាំាាំ២០១៩ �ត់ូវិបាាន

ជំនួស់ឈើដ្ឋាាយកាារប៉ិំផ្លាាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើដ្ឋ៏មហ្គិ�មាាឈើ�ាកន�ង

ឆ្នាំាាំ២០១៦ (ឈើមើលរូប៉ិភាាៃ១)។ ជាាកាារបាាាន់�ប៉ិមាាណ៍

ជាាប៉ិនតប៉ិនាាាប៉ិ់ឈើលើកាារប៉ិំភាាយឧស់មន័កាាប៉ិូន�ក  

ហែផអកឈើលើទ្យា�ននន័យគឺ�មប៉ិព្រៃ�ៃឈើ�ើ បាានប៉ិង្វាាាញនូវិ

កំឈើណ៍ើន៧៣% កន�ងឆ្នាំាាំ២០១៩ ឈើប៉ិើឈើ�ប៉ិៀប៉ិឈើធីៀប៉ិឈើ�ា

នឹងឆ្នាំាាំ២០១៨  (ឈើមើលតាំារាាងទ្យាី១)។  

ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ (PLCN) គឺឺជាា

ប៉ិណ៍ំ�ំស់ហ្គិគឺហ្គិគឺមន៍ហែដ្ឋលឈើធីើើកាារង្វាាររួមគាាា ឈើដ្ឋើមីី

កាារពាារព្រៃ�ៃឡង់ ចាាប៉ិ់តាំាំងៃីឆ្នាំាាំ២០០០ មកឈើមុឿ�។ 

ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់បាានប៉ិញ្ជូច��ប៉ិញ្ជូច�ល

ឈើដ្ឋើមីីកាារពាារកាារកាាប៉ិ់ឈើ�ើខុិស់ចាាប៉ិ់ កាារអ្នភិ�វិឌ្ឍឍ 

ន�ងកាារចូលកាាន់កាាប៉ិ់ដ្ឋីព្រៃនប៉ិិៃើប៉ិិរស់ កាាររុករក

ហែរ� ជីវិកមមកស់�កមម ន�ងកាារកាាត់់ឈើ�ើ តាំាមរយៈ

ស់កមមភាាៃអ្នហ្គិ�ង�ាស់កមម ន�ងស់កមមភាាៃ

ព្រៃនកាារៃ�ភាាក�ាឈើដ្ឋាាយស់នត�ភាាៃ។ ប៉ិណ្តាំាញ

ស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់បាានស់ហ្គិកាារជាាមួយអ្ននកពាាក់

ៃនធ័យ៉ាាាងទ្យាូ�ាយ ឈើដ្ឋើមីីកាារពាារព្រៃ�ៃ ន�ងជីវិភាាៃ
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គ�មបព្រៃ�ៃឡើ�ើស្ថាកល្)

ហ្គិ�តាំា (ha)
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4 5របាាយកាារណ៍៍ឃ្លាំំា�មើ�ើលមើលើកទីី៩ របាាយកាារណ៍៍ឃ្លាំំា�មើ�ើលមើលើកទីី៩

ន�ងកាារប៉ិមាាាស់់ទ្យាីរប៉ិស់់ស់ត់ើព្រៃ�ៃ។ មាានត់ំរូវិកាារជាាប៉ិនាាាន់ 

ស់�មាាប៉ិ់កាារវ៉ាាយត់ំព្រៃលផលប៉ិុ�ពាាល់ប៉ិរិសាាាន (EIA) ន�ង

កាារៃ�ឈើ�គាា�ឈើយ៉ាាប៉ិល់ជាាសាាធាារណ៍ៈ ជាាប៉ិនតប៉ិនាាាប៉ិ់ជាាមួយ

ស់ហ្គិគឺមន៍ហែដ្ឋលរស់់ឈើ�ា ត់ំប៉ិន់ជ�ត់ហែដ្ឋនជ�មកស់ត់ើព្រៃ�ៃព្រៃ�ៃ

ឡង់ ឈើ�ាមិនឈើៃលចាាប៉ិ់ឈើផតើមកាារសាាងស់ង់។

ហែផនកខ្លាំាងឈើ�កាាមឈើន� គឺូស់ប៉ិញ្ជាាាក់ៃីកាារបាាត់់ប៉ិង់ព្រៃ�ៃឈើ�ើ 

ហែដ្ឋល�ត់ូវិបាានវិិភាាគឺឈើដ្ឋាាយកាារប៉ិញ្ជូច�លទ្យា�ននន័យ ៃីឧប៉ិករណ៍៍

តាំាមដ្ឋាានព្រៃ�ៃឈើ�ើ ហែដ្ឋលអាាចរំខ្លាំានដ្ឋល់ព្រៃ�ៃឈើ�ើ ន�ងស់ំណ៍ំំ

ទ្យា�ននន័យគឺ�មប៉ិព្រៃ�ៃឈើ�ើស់កល(FCDM)។ លទ្យាធផល ព្រៃន

កាារលាាត់រប៉ិស់់ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ �ត់ូវិបាាន

ប៉ិង្វាាាញ ប៉ិនាាាប៉ិ់មកមាានកាារៃ�ភាាក�ា ន�ងអ្ននិសាាស់ន៍ ហែដ្ឋល

ដ្ឋាាក់ឈើចញនូវិជំហាានប៉ិនាាាប៉ិ់ស់ំខ្លាំាន់ៗ ឈើដ្ឋើមីីឈើលើកកមុស់់កាារ

កាារពាារហែដ្ឋនជ�មកស់ត់ើព្រៃ�ៃព្រៃ�ៃឡង់។

ប្អប់អត្ថបទឹទឹ�១- ការូប្�មន៍ឹង
ការូរូឹតបន៍ីឹងជាច្ើន៍ រូបស់បណ្តាា្

សហគមន៍៍ព្្ឡង់ កែ�ងឆ្នាំំ្ំ២០២០

ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ កំៃិង�ត់ូវិបាានហាាមឃាាត់់ ម�នឲ្យយចូលឈើ�ាកន�ងកាារពាារ

ហែដ្ឋនជ�មកស់ត់ើព្រៃ�ៃព្រៃ�ៃឡង់ ចាាប៉ិ់តាំាំងៃីហែខុកិមៈៈ ឆ្នាំាាំ២០២០ ហែដ្ឋលជាាកាាររាារាាំងដ្ឋ៍

ខ្លាំាាំកាាាមួយឈើ�ាឈើលើកាារឃាាាំឈើមើល ស់កមមភាាៃកាាប៉ិ់ឈើ�ើខុិស់ចាាប៉ិ់។ ឈើ�ាកន�ងហែខុកមៈៈ  

�កិមលាាត់�ត់ូវិបាានរាារាាំង ម�នឲ្យយចូលព្រៃ�ៃឈើ�កាាមឈើហ្គិត់ិផល កូវិីដ្ឋ១៩ មករិត់ប៉ិនតឹង

ឈើលើស់កមមភាាៃរប៉ិស់់ៃូកឈើគឺ។ ប៉ិនាាាប៉ិ់ៃីហែខុឈើនាា�មក មន្ត្រីនតីឧទ្យា�ានិរកសរប៉ិស់់�កស់ួង

ប៉ិរិសាាានហែដ្ឋលពាាក់មាាាស់់ បាានរាារាាំងស់មាាជ�កស់ហ្គិគឺមន៍ ស់កមមជន ន�ង�ៃ�ស់ងឃ

រាាប៉ិ់រយនាាក់ម�នឲ្យយចូលឈើ�ា�បាារៃើៃ�ធីីប៉ិិណ៍យរំលឹកគឺិណ៍ព្រៃ�ៃឈើ�ើ�ប៉ិចាំាឆ្នាំាាំ៨។

 ឈើ�ាកន�ងហែខុមីនាា ស់កមមជនមាាាស់់ពាានរង្វាាាន់វិិរៈជនប៉ិរិសាាាន ឈើ�ាក អ្នូូច 

ឈើឡង ស់មាាជ�កប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ៃីរនាាក់ (ឈើ�ាក ឈើខុម ស់ិ�ី ន�ង

ឈើ�ាក �ស់ី ថ្មីី) ន�ងស់កមមជន ឈើ�ាក ហែមុន មាាាត់់ �ត់ូវិបាានចាាប៉ិ់ខុឿ�នន�ងប៉ិញ្ជូូ�នឈើ�ា

ឲ្យយអាាជាាាធីរប៉ិុូលីស់ ឈើដ្ឋាាយកងស់នត�ស់ិខុ�កិមហ្គិូិនស់ិ�ងបាាយអ្នូថ្មី�ក។ អ្ននកទាំាំងប៉ិួន

រូប៉ិ �ត់ូវិបាានឈើដ្ឋាា�ហែលងវិិញប៉ិនាាាប៉ិ់ៃី�ិំខុឿ�នអ្នស់់ជាាឈើ�ចើនព្រៃថ្មីៃ ប៉ិុិហែនត�ត់ូវិបាានដ្ឋាាក់ឲ្យយ

ស់ែ�ត់ឈើ�ាឈើ�កាាមកាារឈើស់ើប៉ិអ្នឈើងើត់ ន�ងហាាមឃាាត់់ម�នឲ្យយចូលកន�ងត់ំប៉ិន់ព្រៃ�ៃឡង់។ 

ឈើលើស់ៃីឈើន�ឈើ�ាឈើទ្យាៀត់ ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ �ត់ូវិបាានគឺ�មាាមចាាប៉ិ់ខុឿ�ន

�ប៉ិស់�នឈើប៉ិើកាារឃាាាំឈើមើលព្រៃ�ៃឈើ�ើតាំាមផ្លាាាយរណ៍ប៉ិឈើ�ាហែត់ប៉ិនត៩។ ជាាចិងឈើ�កាាយ 

ស់មាាជ�កប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់មាាាក់ឈើទ្យាៀត់�ត់ូវិបាានឈើគឺយ៉ាាយី ន�ងគឺ�មាាម

រកចាាប៉ិ់ខុឿ�នស់តីៃីកាារឈើចាាទ្យា�ប៉ិកាាន់ ន�ងបាានរត់់ឈើគឺចខុឿ�នឈើចញៃីផិ�ឈើហ្គិើយស់ៃើព្រៃថ្មីៃឈើន�

កំៃិងរស់់ឈើ�ាន�រឈើទ្យាស់ខុឿ�ន១០។ ឈើស់ិើរហែត់ឈើៃញមួយឆ្នាំាាំ �ត់ូវិបាានឈើមើលឈើ�ើញថាា បាាន

ប៉ិនតរិត់ប៉ិនតឹងឈើ�ាឈើលើស់មាាជីកប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ម�នឲ្យយចូលឈើ�ាកន�ងព្រៃ�ៃ។ 

ប្អប់អត្ថបទឹទឹ�២- 
USAID ព្្ឡង់ប្តង 
ការូផ្លាត់ច្ញបណ្តាា្ញ
សហគមន៍៍ព្្ឡង់៖ ជា
វិិធ�ស្ថាសី្មួយបង្ករូទឹំនាស់?
កន�ងឆ្នាំាាំ២០២០ �កស់ួងប៉ិរិសាាានបាានប៉ិឈើងើើនកាាររិត់

ប៉ិនតឹង ន�ងឈើចាាទ្យា�ប៉ិកាាន់ៃីប៉ិទ្យាឧ�ក�ដ្ឋឋឈើលើប៉ិណ្តាំាញ

ស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់។ កាារហាាមឃាាត់់កាារលាាត់ 

រប៉ិស់់ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់បាានឈើកើត់ឈើឡើង

ត់ំណ្តាាលគាាា ជាាមួយនឹងកាារចាាប៉ិ់ឈើផតើមអ្ននិវិត់ត

គឺឈើ�មាាងព្រៃ�ៃឡង់ព្រៃប៉ិត់ងរប៉ិស់់USAID កន�ង

ឈើគាាលប៉ិំណ៍ងឈើដ្ឋើមីី “ឈើលើកកំៃស់់កាារអ្នភិ�រកស 

ភាាៃធីន ន�ងកាារប៉ិំភាាយទាំាប៉ិឈើដ្ឋើមីីកាារអ្នភិ�វិឌ្ឍឍ

ឈើស់ដ្ឋឋក�ចច�ប៉ិកប៉ិឈើដ្ឋាាយចីរភាាៃ”១១។

ឈើ�ាមិនឈើៃលកាារចាាប៉ិ់ឈើផតើមព្រៃនគឺឈើ�មាាងព្រៃ�ៃឡង់

ព្រៃប៉ិត់ង �កស់ួងប៉ិរិសាាានធាាាប៉ិ់បាានអ្នឈើញ្ជូូើញប៉ិណ្តាំាញ

ស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ចូលរួមជាាញឹកញាាប៉ិ់កន�ង

ស់�កាាាសាា�ា ន�ងកាារង្វាាររប៉ិស់់ប៉ិណ្តាំាញ �ត់ូវិបាាន

ឈើគឺឈើមើលឈើ�ើញថាា ជាាព្រៃដ្ឋគឺូពាាក់ៃនធ័ដ្ឋ៍ស់ំខ្លាំាន់ កន�ង

កាារឈើធីើើឈើស់ចកតីស់ឈើ�មចច�ត់តឈើ�ាកន�ងព្រៃ�ៃឡង់។ 

តាំាមរយៈជំនួយជាាឈើ�ចើន�ានដ្ឋិ�ាាឈើ�ាឲ្យយ

�កស់ួងប៉ិរិសាាាន ន�ងកាារផ្លាាត់់ឈើចញប៉ិណ្តាំាញ

ស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ ៃីស់កមមភាាៃលាាត់ព្រៃ�ៃ 

USAID ន�ងព្រៃដ្ឋគឺូអ្ននិវិត់ត Tetra Tech គឺឺកំៃិង

គាាំ�ទ្យាស់កមមភាាៃហែត់មួយគឺត់់គឺឺ “ក�ចចកាារពាារ

ព្រៃ�ៃឈើ�ើ” ស់ែ�ត់ឈើ�កាាម�កស់ួងប៉ិរិសាាាន។ ឈើដ្ឋាាយ

បាានអ្ននិញាាត់�យ៉ាាាងឈើស់ៃ�មសាាាត់់ ឲ្យយមាានកាារ

ប៉ិំភិ�ត់ប៉ិំភិ័យន�ងកាារប៉ិំហែប៉ិកភាាៃ�ស់ប៉ិចាាប៉ិ់

រប៉ិស់់ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់។ USAID 

ន�ង Tetra Tech គឺឺកំៃិងហែត់ប៉ិំផ្លាាាញក�ចច

ខុ�ត់ខុំ�ប៉ិឹងហែ�ប៉ិងរប៉ិស់់�កិមឈើ�ាកន�ង�ស់ិក ន�ង

�កិមជនជាាត់�ឈើដ្ឋើមភាាគឺត់�ចឈើ�ាមូលដ្ឋាាានហែដ្ឋល

មាាន�សាាប៉ិ់ កន�ងឈើរៀប៉ិចំកាារឃាាាំឈើមើលព្រៃ�ៃឈើ�ើដ្ឋ៏

ស់ំខ្លាំាន់មួយឈើន�។

Luxury timber tree 
recorded on 15/10/2019 
at Preah Vihear 
provinceFI
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7 https://vodenglish.news/power-line-to-cut-through-prey-
lang-troubling-conservation-partners/
https://phnompenhpost.com/business/govt-appro-
ves-over-830m-worth-electricity-projects 
8 Keeton-Olsen and Sirivadh, 2020  
https://vodenglish.news/new-trails-satellite-ima-
ges-point-to-more-logging-inside-prey-lang/
9 Khorn Savi, 2020  
https://www.phnompenhpost.com/national/forest-watch-
dog-warned-against-satellite-imagery
10 Personal communication, 2020
11 https://www.tetratech.com/en/projects/usaid-greening-prey-
lang-cambodia

https://vodenglish.news/power-line-to-cut-through-prey-lang-troubling-conservation-partners/
https://phnompenhpost.com/business/govt-approves-over-830m-worth-electricity-projects
https://vodenglish.news/new-trails-satellite-images-point-to-more-logging-inside-prey-lang/
https://www.phnompenhpost.com/national/forest-watchdog-warned-against-satellite-imagery
https://www.tetratech.com/en/projects/usaid-greening-prey-lang-cambodia


6 7របាាយកាារណ៍៍ឃ្លាំំា�មើ�ើលមើលើកទីី៩ របាាយកាារណ៍៍ឃ្លាំំា�មើ�ើលមើលើកទីី៩

រូូបភាៃផ្លា្ក្យរូណុប 
រូួមបញ្ចូល្ជាមួយន៍ឹង
រូូបភាៃអែកល្្បាតនៅ
មូល្ដា្ឋ្ន៍៖ 

កាាររំខ្លាំានដ្ឋល់ព្រៃ�ៃឈើ�ើ�ត់ូវិបាានកាារពាារ ឈើដ្ឋាាយកាារឈើ�ប៉ិើ�បាាស់ឧប៉ិករណ៍៍ FCDM បាានអ្នភិ�វិឌ្ឍឍឈើដ្ឋាាយ

មជឈមណ៍ឌលស់�ក�ារួមគាាា (JRC) ព្រៃនគឺណ៍កមមកាារស់ហ្គិគឺមន៍អ្នូ�រុប៉ិ (EC)១២។ FCDM ជាាឧប៉ិករណ៍៍

រួមប៉ិញ្ជូច�លគាាានូវិវិិធីីសាា�ស់ត១៣ (ហែផអកឈើលើអ្និប៉ិទ្យា�ក) Delta-NBER ជាាមួយវិិធីីសាា�ស់ត១4 (ហែផអកឈើលើ

រាាាដ្ឋាា) Delta-SPE ឈើដ្ឋាាយឈើ�ប៉ិើរូប៉ិភាាៃផ្លាាាយរណ៍ប៉ិៃី Sentinel-១, Sentinel-២ ក៏ដ្ឋូចជាា Landsat 

៥, ៧ ន�ង៨។ ជាាលទ្យាធផល ហែផនទ្យាីព្រៃនកាាររំខ្លាំានដ្ឋល់ព្រៃ�ៃឈើ�ើ គឺឺហែផអកឈើ�ាឈើលើទ្យា�ននន័យរាាាដ្ឋាាហែត់មួយ

ប៉ិុិឈើណ្តាះា� ឈើហ្គិើយ�ត់ូវិបាានឈើគឺចាាត់់ទ្យាិកថាាអ្នភិ�រកស មាានន័យថាាវ៉ាាប៉ិង្វាាាញត់�ចត់ួច ជាាងកាាររកឈើ�ើញឈើ�ចើន 

(រូប៉ិភាាៃទ្យាី៣-៥) ។ កាាររំខ្លាំានព្រៃ�ៃឈើ�ើហែដ្ឋល�ត់ូវិបាានរកឈើ�ើញកន�ងអ្នំឡ�ងហែខុម�ថ្មីិនាា ឆ្នាំាាំ២០១៩ ដ្ឋល់

ហែខុម�ថ្មីិនាា ឆ្នាំាាំ២០២០ បាានប៉ិុ�ពាាល់ដ្ឋល់ព្រៃផិដ្ឋីយ៉ាាាងឈើហាាចណ្តាាស់់ ១០,២៣៣ហ្គិ�តាំា ឈើប៉ិើឈើ�ប៉ិៀប៉ិឈើធីៀប៉ិឈើ�ា

នឹងឆ្នាំាាំមិន១៥។ 

ហែផនទ្យាីកន�ងរូប៉ិភាាៃទ្យាី៣-៥ គឺឺបាានប៉ិង្វាាាញជាាមួយនឹងកាារកត់់�តាំារប៉ិស់់ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់

អ្នំៃីកាារកាាប៉ិ់ឈើ�ើ ន�ងប៉ិហែ�មប៉ិ�មួលអាាកាាស់ធាាត់ិ ទាំាក់ទ្យាងឈើ�ានឹង�ៃឹត់ត�កាារណ៍៍កន�ងត់ំប៉ិន់កាារពាារ

ហែដ្ឋនជ�មកស់ត់ើព្រៃ�ៃព្រៃ�ៃឡង់ ន�ងត់ំប៉ិន់ជិំវិិញឈើ�ាកន�ងកំឡ�ងហែខុម�ថ្មីិនាា ឆ្នាំាាំ២០១៩ ដ្ឋល់ម�ថ្មីិនាា 

ឆ្នាំាាំ២០២០។ ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់បាានកត់់�តាំាឯកសាារចំនួន ១៥២ឈើហ្គិត់ិកាារណ៍៍ ជាាមួយន�ង

ន�យ៉ាាមកាាGPS ភាាគឺឈើ�ចើនគឺឺស់កមមភាាៃកាាប៉ិ់ឈើ�ើខុិស់ចាាប៉ិ់  ឈើហ្គិើយឈើ��ាៃីឈើនាា� គឺឺជាាកាារស់ឈើងើត់ឈើ�ា

ឈើលើប៉ិព្រៃ�មប៉ិ�មួលអាាកាាស់ធាាត់ិ (ដ្ឋូចជាាក�ម�ត់ទ្យាឹកស់ិឹង ន�ងប៉ិឹងមាានកាារធាាាក់ចិ�) ន�ងមាានករណ៍ីចំនួន

ៃីរឈើទ្យាៀត់ គឺឺជាាភាាៃអ្នវិិជូមាាន ព្រៃនកាារឈើធីើើអ្ននតរកមមជាាមួយអាាជាាាធីរ។ 

ជាឧបករូណុ៍ត្ួតៃិន៍ិ
ត្យ�៍មាន៍អន៍ុភាៃ

7,5 150

km
12 Langner A, Desclée B, Carboni S, 
Vancutsem C, Stibig H-J, Achard F, Theilade 
I, Forest encroachments and logging 
activities within the Prey Lang Wildlife 
Sanctuary, Cambodia - Assessment of a new 
monitoring approach: radar-based Forest 
Canopy Disturbance Monitoring (FCDM-
radar), European Commission, Ispra, 2020, 
JRC122187.
13 Langner, A.; Miettinen, J.; Kukkonen, M.; 
Vancutsem, C.; Simonetti, D.; Vieilledent, 
G.; Verhegghen, A.; Gallego, J.; Stibig, 
H.-J. Towards Operational Monitoring of 
Forest Canopy Disturbance in Evergreen 
Rain Forests: A Test Case in Continental 
Southeast Asia. Remote Sens. 2018, 10, 544
14 Langner, A., et al. Monitoring large- and 
small-scale changes in vegetation cover in 
the dry and humid domain using multi-
temporal Sentinel-1 data, in preparation
15 FCDM datasets were post-processed using 
Hansen dataset forest masks. However, the 
masks refer to the situation at the end of 
a calendar year while the FCDM datasets 
were derived from June one year to June the 
following year. This means that the resulting 
areas of forest disturbance provided above 
are conservative and the actual numbers are 
likely to be much higher.
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Enlarged 
Northwest 
(Fig 5) and 
Southeast 
(Fig 6) parts 
of Prey Lang 
Wildlife 
Sanctuary

ការូឡើមើល្ឡើ�ើញការូរូំខាន៍�ល្់ព្រៃ�ៃឡើ�ើកែ�ងកំឡ�ងឡើៃល្ មិថ្មីុនា 
២០១៩-មិថ្មីុនា ២០២០ ផ្នែ�ល្បាន៍ដាក់បញ្ចូល្ឡើ�កែ�ង 
គ�មបព្រៃ�ៃឡើ�ើសកល្ (GFC) ឆ្នាំំ្ំ២០១៩ (ការូឡើ�បើ�បាស់
គ�មបព្រៃ�ៃឡើ�ើអប្បបរូមា ៣០ភាគរូយ) រូូប

ភា
ៃទឹ

�៣
:

ត់ំប៉ិន់កាាប៉ិ់រាានដ្ឋីព្រៃ�ៃ

ទ្យា�ននន័យលាាត់ PLCN

FCDM កាាររកឈើ�ើញ 

06.19 -06.20

FCDM កាាររកឈើ�ើញ 

06.18 -06.19

កាារបាាត់់ប៉ិង់ព្រៃ�ៃឈើ�ើឆ្នាំាាំ2019  
(Hansen et al)

ព្រៃ�ៃកាារពាារហែដ្ឋនជ�មកស់ត់ើព្រៃ�ៃ ព្រៃ�ៃឡង់

គឺំនរឈើ�ើ

ដ្ឋងិត់់ឈើ�ើ

កាារដ្ឋឹកជញ្ជូូ�នឈើ�ើ

ទ្យា�ននន័យហែដ្ឋលមាានស់ស់�សាាប៉ិ់

កាារបាាត់់ប៉ិង់ព្រៃ�ៃឈើ�ើៃីឆ្នាំាាំ2000-18 
(Hansen et al)

https://forobs.jrc.ec.europa.eu/iforce/docs/JRC-Technical-Report_Assessment-Cambodia-Prey-Lang-Sanctuary.pdf
 https://doi.org/10.3390/rs10040544
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ការូ�ឹកជញូូន៍ឡើ�ើ

ការូកត់�តាៃ�ជ�វិច�មុ� ន៍ិងទឹ�តាំងជំឡើន៍ឿ

ការូកត់�តា ព្រៃន៍ការូកាប់ឡើ�ើ
ខុុសច្បាប់

ឡើ�ើមឡើ�ើ

សតវព្រៃ�ៃ

NTFP

ទឹ�តាំងជំឡើន៍ឿ

តំបន៍់កាប់រាន៍��ព្រៃ�ៃ

ការូកត់�តាៃ�ធន៍ធាន៍ធមីជាតិ ចាំប់ៃ�ផ្នែខុមិថ្មីុនា 
ឆ្នាំំ្ំ២០១៩ �ល្់ផ្នែខុមិថ្មីុនា ឆ្នាំំ្ំ២០២០២០២០

ការូកត់្តាសកមីភាៃកាប់្�ើខុុសច្បាប់ ឡើដាយបណ្តាា្ញសហគមន៍្�ៃឡង់
ផ្នែខុមិថ្មីុនា ឆ្នាំំ្ំ២០១៩ �ល់្ខុមិថ្មីុនា ឆ្នាំំ្ំ២០២០

រូប
ភា

ៃទឹ
�៧៖

រូូប
ភា

ៃទឹ
�6៖

 

7%

19%

29%

45%

គំន៍រូឡើ�ើ

�ងគត់ឡើ�ើ

8%

10%

81%

1%

ទឹនិ៍ែន័៍យឃ្លាំា្ឡំើមើល្
�បមូល្ឡើដាយ
បណ្តាាញ្សហគមន៍៍
ព្រៃ�ៃឡង់
ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ បាានកត់់�តាំាចំនួន ៦០២ករណ៍ី ចឈើនាាា�ៃី

ព្រៃថ្មីៃទ្យាី៣០ ហែខុម�ថ្មីិនាា ឆ្នាំាាំ២០១៩ ដ្ឋល់ព្រៃថ្មីៃទ្យាី៣០ ហែខុម�ថ្មីិនាា ឆ្នាំាាំ២០២០១៦។ 

កាារឈើធីើើស់ិៃលភាាៃ ព្រៃនកាារប៉ិញ្ជូច�លទ្យា�ននន័យឈើន� គឺឺមាានៃីរលកខណ៍ឌ័៖ 

ស់កមមភាាៃខុិស់ចាាប៉ិ់ ន�ងធីនធាានធីមមជាាត់�។ កាារប៉ិញ្ជូច�លទ្យា�នន័យស់រុប៉ិចំនួន 

២៩៦ទ្យា�ននន័យ �ត់ូវិបាានកត់់�តាំាឈើលើស់កមមភាាៃខុិស់ចាាប៉ិ់កន�ងត់ំប៉ិន់ព្រៃ�ៃកាារពាារ

ហែដ្ឋនជ�មកស់ត់ើព្រៃ�ៃព្រៃ�ៃឡង់ 4៩% ន�ងកាារឈើធីើើឈើស់ចកតីរាាយកាារណ៍៍ចំនួន 

២៨០ទ្យា�ននន័យ ឈើលើធីនធាានមាានត់ព្រៃមឿ 4៦%។ ឈើ�ាស់ល់ចំនួន ៥% គឺឺជាាធាាត់ិ

ចូលរវ៉ាាងកាារអ្នឈើងើត់កាារហែ�ប៉ិ�ប៉ិួលអាាកាាស់់ធាាត់ិ ន�ងកាារឈើធីើើអ្ននតរស់កមមជាាមួយ

អាាជាាាធីរ (ម�នមាានប៉ិង្វាាាញកន�ងគឺំនួស់)។

ឈើស់ិើរហែត់ ៩៩% ស់ំឈើ�ាឈើ�ាឈើលើស់កមមភាាៃកាាប៉ិ់ឈើ�ើខុិស់ចាាប៉ិ់ (ម�នមាានប៉ិង្វាាាញ

កន�ងគឺំនួស់)។ កាារប៉ិញ្ជូច�លទ្យា�ននន័យភាាគឺឈើ�ចើនស់ំឈើ�ាឈើលើកាារកាាប៉ិ់ឈើ�ើមាានត់ព្រៃមឿ 

(ប៉ិង្វាាាញដ្ឋងិត់់ 4៥%) ន�ងគឺំនរឈើ�ើទ្យាិកឈើចាាលឈើ�ាត់ំប៉ិន់មួយ ២៩%។ កាារ

ប៉ិញ្ជូច�លទ្យា�ននន័យស់ំឈើ�ាឈើលើកាារកាាប៉ិ់រាានដ្ឋីព្រៃ�ៃ ១៩% ន�ងកាារដ្ឋឹកជញ្ជូូ�នឈើ�ើ

ស់រុប៉ិ ៧%។ កាារប៉ិញ្ជូច�លទ្យា�ននន័យស់កមមភាាៃកាាប៉ិ់ឈើ�ើខុិស់ចាាប៉ិ់កន�ងហែខុម�ថ្មីិនាា 

ឆ្នាំាាំ២០១៩ រហ្គិូត់ហែខុម�ថ្មីិនាា ឆ្នាំាាំ២០២០ គឺឺប៉ិង្វាាាញឈើ�ាកន�ងរូប៉ិភាាៃទ្យាី៦។  ស់មាាជ�ក

រប៉ិស់់ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ហែថ្មីឿងថាា៖ “ឈើយើងចង់អ្នភិ�រកសព្រៃ�ៃឡង់ 

ស់�មាាប៉ិ់មនិស់សជំនាាន់ឈើ�កាាយ”។ ភាាៃ�ស់ស់់សាាាត់រប៉ិស់់ព្រៃ�ៃឡង់ �ត់ូវិបាាន

ចង�កងជាាឯកសាារ យ៉ាាាងរស់់រឈើវិើក ឈើដ្ឋាាយទ្យា�ននន័យរប៉ិស់់         ប៉ិណ្តាំាញ

ស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ ស់តីៃីធីនធាានធីមមជាាត់� ន�ងទ្យាីតាំាំងជំឈើនឿ។ ឈើដ្ឋើមឈើ�ើ �ត់ូវិ

បាានរាាយកាារណ៍៍រហ្គិូត់ដ្ឋល់ ៨១% ជាា�ប៉ិឈើភិទ្យាឈើ�ើ�ប៉ិណ៍ីត់ អ្ននិផលព្រៃ�ៃឈើ�ើ 

១០% ស់ត់ើព្រៃ�ៃ ៨% ន�ងត់ំប៉ិន់ជំឈើនឿ ១% (កន�ងរូប៉ិភាាៃ៧)។

16 កាារកត់់�តាំាឈើធីើើឈើឡើងឈើដ្ឋាាយស់មាាជ�កប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ 

គឺឺម�នបាានផតល់តាំាមឈើៃលឈើវិ�ាឈើឡើយ

Cleared area reported  
in Kratie province 
on 24/11/2019

FI
G

U
R

E 
9



10 11របាាយកាារណ៍៍ឃ្លាំំា�មើ�ើលមើលើកទីី៩ របាាយកាារណ៍៍ឃ្លាំំា�មើ�ើលមើលើកទីី៩

ឡើសចកី�សឡើងេប

សំណុុំទឹិន៍ែន៍័យគ�មបព្រៃ�ៃឡើ�ើសកល្* 4.373 ហិតា

10.062 ha 10.233 ហិតា

1080 296**

2.03 Mt 3.52 Mt

7.573 ហិតា

ផ្នែខុមិថ្មីុនា ឆ្នាំំ្ំ២០១៨-២០១៩ ផ្នែខុមិថ្មីុនា ឆ្នាំំ្ំ២០១៩-២០២០

ការូបំភាយឧសី័ន៍កាបូន៍ិក ៃ�ការូបាត់បង់
ជ�វិមាា្ស*

ទឹិន៍ែន៍័យដាក់បញូូល្សកមីភាៃខុុសច្បាប់
រូបស់ការូល្្បាតបណ្តាា្ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់

ការូរូកឡើ�ើញឡើដាយ FCDM

*រូយៈឡើៃល្ៃ�ព្រៃថ្មីៃទឹ�១ ផ្នែខុមករា ឆ្នាំំ្ំ២០១៩ �ល្់ព្រៃថ្មីៃទឹ�៣១ ផ្នែខុធែូ ឆ្នាំំ្ំ២០១៩
**បណ្តាា្ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់�តូវិបាន៍ហាមឃ្លាំត់មិន៍ឲ្្យចូល្ព្រៃ�ៃ តាំងៃ�ផ្នែខុកុមៈៈ ឆ្នាំំ្ំ២០២០

រាជរូដា្ឋ្�ិបាល្ហាឃ្លាំត់
មកឡើល្ើការូល្្បាតព្រៃ�ៃ បាន៍
នាំឱ្្យមាន៍ការូឡើកើន៍ឡើឡើង 
ព្រៃន៍ការូបាត់បង់ព្រៃ�ៃឡើ�ើ

ទ្យា�ននន័យៃីផ្លាាាយរណ៍ប៉ិ បាានប៉ិង្វាាាញនូវិកាារឈើកើនឈើឡើង ព្រៃន

កាារបាាត់់ប៉ិង់ព្រៃ�ៃឈើ�ើ ឈើប៉ិើឈើ�ប៉ិៀប៉ិឈើធីៀប៉ិឈើ�ានឹងឆ្នាំាាំមិន។ 

កាារបាាត់់ប៉ិង់យ៉ាាាងរហ្គិ័ស់នូវិជីវិមាាាស់ មាានកាារឈើកើនឈើឡើង

ព្រៃនកាាប៉ិំភាាយ ព្រៃនឧស់ម័នកាាប៉ិូន�ក (ឈើមើលឈើ�ាតាំារាាងទ្យាី១)។ 

កាាររំខ្លាំានដ្ឋល់គឺ�មប៉ិ់ព្រៃ�ៃឈើ�ើ �ត់ូវិបាានរកឈើ�ើញឈើដ្ឋាាយ

ឧប៉ិករណ៍៍ FCDM គឺឺបាានឈើកើនឈើឡើងឈើ�ាឈើលើរូប៉ិភាាៃដ្ឋូចគាាា 

ឈើ�ានឹងរយៈឈើៃលហែដ្ឋលស់នមត់់ ឈើ�ាឈើលើព្រៃ�ៃឈើ�ើជាាឈើ�ចើន

ដ្ឋូចជាា ទ្យាំហ្គិំទ្យា�ននន័យគឺ�មប៉ិព្រៃ�ៃឈើ�ើហែដ្ឋលបាានរាាប៉ិ់ប៉ិញ្ជូច�ល

រួចឈើហ្គិើយឈើ�ាឈើលើកាារអ្នភិ�វិឌ្ឍឍធីិនធីៃន់ហែដ្ឋលប៉ិុ�ពាាល់ដ្ឋល់កាារ

កាាប៉ិ់ប៉ិំផ្លាាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ។

ចាាប៉ិ់តាំាំងៃីហែខុកិមៈៈ ឆ្នាំាាំ២០២០ ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃ

ឡង់ ន�ងអ្ននកកាារពាារព្រៃ�ៃឈើ�ើដ្ឋព្រៃទ្យាឈើទ្យាៀត់ �ត់ូវិកាារហាាមឃាាត់់

ម�នឲ្យយចូលឈើ�ាកន�ងព្រៃ�ៃឈើដ្ឋើមីីឃាាាំឈើមើលកាារកាាប៉ិ់ប៉ិំផ្លាាាញ

ព្រៃ�ៃឈើ�ើខុិស់ចាាប៉ិ់។ ឈើ�ាខុណ៍ៈឈើៃលហែដ្ឋលស់ហ្គិគឺមន៍

មូលដ្ឋាាាន ន�ងជនជាាត់�ឈើដ្ឋើមភាាគឺត់�ច�ត់ូវិបាានឈើគឺផ្លាាត់ឈើចញៃី

កាារកាារពាារព្រៃ�ៃឈើ�ើ។ មាានសាាកសីជាាឈើ�ចើនបាានឈើរៀប៉ិរាាប៉ិ់នូវិ

ស់កមមភាាៃអ្ននកកាាប៉ិ់ឈើ�ើកំៃិងហែត់ចូលកាាប៉ិ់ ន�ងកាារដ្ឋឹកជញ្ជូូ�ន

ឈើ�ើឈើដ្ឋាាយរថ្មីយនតធីំៗ ឈើចញៃីកន�ងព្រៃ�ៃ។ រួមជាាមួយនឹង

ទ្យា�ននន័យៃីផ្លាាាយរណ៍ប៉ិ បាានប៉ិង្វាាាញៃីកាាររិចរិលព្រៃ�ៃឈើ�ើ

យ៉ាាាងធីំឈើធីង ន�ងឈើហ្គិត់ិកាារណ៍៍ព្រៃនកាារកាាប៉ិ់ប៉ិំផ្លាាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ។ 

របាាយកាារណ៍៍ទាំាំងឈើន�  បាានប៉ិង្វាាាញថាា៖

ទ្យា�ននន័យផ្លាាាយរណ៍ប៉ិ ស់តីៃីកាារបាាត់់ប៉ិង់ព្រៃ�ៃឈើ�ើ បាានប៉ិង្វាាាញ

ភាាៃទាំាក់ទ្យាងគាាារវ៉ាាង កាារហាាមឃាាត់់ឈើ�ាឈើលើកាារលាាត់

ព្រៃ�ៃរប៉ិស់់ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ ជាាមួយនឹងកាារ

ឈើកើនឈើឡើងនូវិស់កមមភាាៃកាាប៉ិ់ឈើ�ើខុិស់ចាាប៉ិ់ឈើដ្ឋាាយ�កិមហ្គិូិន

កាាប៉ិ់ឈើ�ើ ហែដ្ឋលកំៃិង�ប៉ិត់�ប៉ិត់ត�កាារឈើ�ាត់ំប៉ិន់ជិំវិិញព្រៃ�ៃឡង់។

ឆ្នាំាាំឈើន� គឺឺបាានប៉ិង្វាាាញថាា វិត់តមាានព្រៃនកាារលាាត់រប៉ិស់់

ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ បាានឈើធីើើឲ្យយអ្ននកកាាប៉ិ់ឈើ�ើ

ខុឿប៉ិខ្លាំាាច។ កាារខុកខ្លាំានកាារលាាត់ព្រៃ�ៃរប៉ិស់់ស់ហ្គិគឺមន៍ បាាន

ផតល់នូវិជឈើ�មើស់លអឥត់ឈើខ្លាំាា� ស់�មាាប៉ិ់ស់និ�� ន�ងកាារម�ន

អាាច�គឺប៉ិ់�គឺងបាាននូវិកាាប៉ិ់ប៉ិំផ្លាាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ ន�ងកាាររិចរិល

ព្រៃ�ៃឈើ�ើ។ ឈើលើស់ៃីឈើន�ឈើ�ាឈើទ្យាៀត់ ភាាៃឈើជឿទ្យាិកច�ត់តបាាន ន�ង

ត់មាាាភាាៃព្រៃនៃត់៌មាានឈើ�ាកំរិត់មូលដ្ឋាាាន គឺឺមាានភាាៃខុើ�ចឈើនាាា�

ចំឈើពាា� សាាានភាាៃព្រៃនប៉ិចច�ប៉ិីននភាាៃជីវិច�មិ�  ស់កមមភាាៃកាាប៉ិ់

ប៉ិំផ្លាាាញធីមមជាាត់�ខុិស់ចាាប៉ិ់ ន�ងកាារឈើ�ឿើយត់ប៉ិរប៉ិស់់�កិមហ្គិូិន។ 

កាារប៉ិឈើណ្តាំាយឲ្យយមាានកាារប៉ិំផ្លាាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើឈើ�ាហែត់ប៉ិនត

ឈើកើត់មាាន គឺឺប៉ិុ�ពាាល់ដ្ឋល់កាារកាារពាារ ប៉ិីត់�កភិណ៍ឌធីមមជាាត់�

រប៉ិស់់កមុ�ជាា ន�ងស់ហ្គិគឺមន៍ហែដ្ឋលៃឹងហែផអកឈើលើឈើប៉ិត់�កភិណ៍ឌ

ឈើន� ស់�មាាប៉ិ់កាាររស់់ឈើ�ារប៉ិស់់ៃួកឈើគឺ។ វ៉ាាក៏រាារាាំងដ្ឋល់

ស់មត់ែភាាៃរប៉ិស់់ជាាត់� កន�ងកាារឈើ�ឿើយត់ប៉ិឈើ�ានឹង�ប៉ិស់�ទ្យាធ�ភាាៃ

ព្រៃនប៉ិហែ�មប៉ិ�មួលអាាកាាស់ធាាត់ិផងហែដ្ឋរ។ ក�ចចកាារពាារ�ប៉ិៃ័នធ

ឈើអ្នកូឡ�ស់ិីព្រៃ�ៃឈើ�ើធីមមជាាត់�ព្រៃនព្រៃ�ៃឡង់គឺឺជាាមូលដ្ឋាាាន�គឺឹ�

ដ្ឋ៏ស់ំខ្លាំាន់កន�ងក�ចចខុ�ត់ខុំ�ប៉ិឹងហែ�ប៉ិងរប៉ិស់់�ប៉ិឈើទ្យាស់ជាាត់� ឈើដ្ឋើមីី

កាាត់់ប៉ិនែយកាារប៉ិំភាាយឧស់ម័នកាាប៉ិូន�ច។ 

ការូសឡើងេបអំៃ�ទឹិន៍ែន៍័យការូឃ្លាំា្ំឡើមើល្ព្រៃ�ៃឡើ�ើតា
រាង

ទឹ�១
៖



12 13របាាយកាារណ៍៍ឃ្លាំំា�មើ�ើលមើលើកទីី៩ របាាយកាារណ៍៍ឃ្លាំំា�មើ�ើលមើលើកទីី៩

អន៍ុស្ថាសន៍៍

អន៍ុស្ថាសន៍៍ជាក់លាក់៖
1.1.  ឈើយើងខុំ�ំស់ូមជំរុញដ្ឋល់រាាជរដ្ឋាាាភិ�បាាល ជាាៃ�ឈើស់ស់  ឈើយើងខុំ�ំស់ូមជំរុញដ្ឋល់រាាជរដ្ឋាាាភិ�បាាល ជាាៃ�ឈើស់ស់

�កស់ួងប៉ិរិសាាាន �ត់ូវិហែត់ទ្យាទ្យាួលសាាាល់ត់ួនាាទ្យាីដ្ឋ៏ស់ំខ្លាំាន់រប៉ិស់់ប៉ិណ្តាំាញ�កស់ួងប៉ិរិសាាាន �ត់ូវិហែត់ទ្យាទ្យាួលសាាាល់ត់ួនាាទ្យាីដ្ឋ៏ស់ំខ្លាំាន់រប៉ិស់់ប៉ិណ្តាំាញ

ស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ ហែដ្ឋលឈើដ្ឋើរត់ួនាាទ្យាីកន�ងក�ចចកាារពាារព្រៃ�ៃឡង់ ន�ងស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ ហែដ្ឋលឈើដ្ឋើរត់ួនាាទ្យាីកន�ងក�ចចកាារពាារព្រៃ�ៃឡង់ ន�ង

ដ្ឋកប៉ិ�មាាមហែដ្ឋលហាាមឃាាត់់ឈើលើប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ ន�ងដ្ឋកប៉ិ�មាាមហែដ្ឋលហាាមឃាាត់់ឈើលើប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ ន�ង

អ្ននកកាារពាារព្រៃ�ៃឈើ�ើឈើផសងឈើទ្យាៀត់កន�ងកាារលាាត់ព្រៃ�ៃ។ អ្ននកកាារពាារព្រៃ�ៃឈើ�ើឈើផសងឈើទ្យាៀត់កន�ងកាារលាាត់ព្រៃ�ៃ។ 

2.2. ឈើយើងខុំ�ំស់ូមជំរុញដ្ឋល់រាាជរដ្ឋាាាភិ�បាាលកមុ�ជាា ប៉ិញ្ជូឈប៉ិ់នូវិ ឈើយើងខុំ�ំស់ូមជំរុញដ្ឋល់រាាជរដ្ឋាាាភិ�បាាលកមុ�ជាា ប៉ិញ្ជូឈប៉ិ់នូវិ

កាារឈើ�ប៉ិើ�បាាស់់�ប៉ិៃនធ័ត់ិ�ាកាារ ឈើដ្ឋើមីីឈើចាាទ្យា�ប៉ិកាាន់មកឈើលើស់មាាជ�កាារឈើ�ប៉ិើ�បាាស់់�ប៉ិៃនធ័ត់ិ�ាកាារ ឈើដ្ឋើមីីឈើចាាទ្យា�ប៉ិកាាន់មកឈើលើស់មាាជ�

កប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ ន�ងស់កមមជនប៉ិរិសាាានដ្ឋ៏ព្រៃទ្យាឈើទ្យាៀត់។ កប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ ន�ងស់កមមជនប៉ិរិសាាានដ្ឋ៏ព្រៃទ្យាឈើទ្យាៀត់។ 

ស់មាាជ�កស់ហ្គិគឺមន៍មូលដ្ឋាាាន ន�ងជនជាាត់�ឈើដ្ឋើមភាាគឺត់�ចស់មាាជ�កស់ហ្គិគឺមន៍មូលដ្ឋាាាន ន�ងជនជាាត់�ឈើដ្ឋើមភាាគឺត់�ច គឺឺជាាស់ហ្គិគឺមន៍

ពាាក់ៃនធ័�ស់ប៉ិចាាប៉ិ់ កន�ងកាារកាារពាារព្រៃ�ៃឈើ�ើ ន�ងទាំាញយកចំហែណ៍ក

ដ្ឋ៏ធីំស់�មាាប៉ិ់កាារច�ញ្ជូចឹមជីវិិត់រប៉ិស់់ៃួកឈើគឺ ឈើដ្ឋាាយផ្លាាាល់ ឬ�ប៉ិឈើយ៉ាាល

ៃីព្រៃ�ៃឈើ�ើ។ ដ្ឋូចជាា ក�ចចកាារពាារព្រៃ�ៃឈើ�ើ គឺឺជាាកនឿឹ�អាាទ្យា�ភាាៃរប៉ិស់់

ប៉ិណ្តាំាញព្រៃ�ៃឡង់។ 

3.  ឈើយើងស់ូមជ�មិញឲ្យយ�កស់ួងប៉ិរិសាាាន ឈើធីើើកាារស់�ក�ាឈើយើងស់ូមជ�មិញឲ្យយ�កស់ួងប៉ិរិសាាាន ឈើធីើើកាារស់�ក�ា

�សាាវិ�ជាាវិផលប៉ិុ�ពាាល់ប៉ិរិសាាាន (EIA)�សាាវិ�ជាាវិផលប៉ិុ�ពាាល់ប៉ិរិសាាាន (EIA) ន�ងកាារៃ�ឈើ�គាា�ឈើយ៉ាាប៉ិល់

ជាាសាារធាារណ៍ៈមិនឈើៃលសាាងស់ង់ហែខុសប៉ិញ្ជូូ�នអ្នគឺិីនី ន�ងហែចករំហែលក

លទ្យាធផលដ្ឋល់សាារធាារណ៍ៈជន។ 

អន៍ុស្ថាសន៍៍ទឹូឡើ�៖ 
1.  1.  រាាជរដ្ឋាាាភិ�បាាលគឺួរទ្យាទ្យាួលសាាាល់នូវិគឺិណ៍ត់ព្រៃមឿ ព្រៃន�ប៉ិៃ័នធរាាជរដ្ឋាាាភិ�បាាលគឺួរទ្យាទ្យាួលសាាាល់នូវិគឺិណ៍ត់ព្រៃមឿ ព្រៃន�ប៉ិៃ័នធ

ៃ័ត់៌មាានវិិទ្យា�ាសាា�ស់តៃលរដ្ឋឋ (Geographic Citizen Science) ៃ័ត់៌មាានវិិទ្យា�ាសាា�ស់តៃលរដ្ឋឋ (Geographic Citizen Science) 

ហែដ្ឋលឈើ�ប៉ិើ�បាាស់កន�ងកាារឃាាាំឈើមើលប៉ិទ្យាឈើលមើស់ព្រៃ�ៃឈើ�ើហែដ្ឋលឈើ�ប៉ិើ�បាាស់កន�ងកាារឃាាាំឈើមើលប៉ិទ្យាឈើលមើស់ព្រៃ�ៃឈើ�ើ។ អ្ននកលាាត់

ព្រៃ�ៃឈើ�ើឈើ�ាមូលដ្ឋាាាន បាានឈើ�ប៉ិើ�បាាស់់ៃត់៌មាាន ន�ងប៉ិឈើចចកវិិជាាា

ទ្យាំនាាក់ទ្យាំនងហែដ្ឋលមាានត់ព្រៃមឿឈើថាាក ន�ងមាាន�ប៉ិស់�ទ្យាធ�ភាាៃ   ជាាងកាារលាាត់

ព្រៃ�ៃ រប៉ិស់់មន្ត្រីនតីឧទ្យា�ានិរកស រប៉ិស់់រាាជរដ្ឋាាាភិ�បាាល។ �ប៉ិៃ័នធៃ័ត់៌មាាន

វិិទ្យា�ាសាា�ស់តៃលរដ្ឋឋ រាាប៉ិ់ប៉ិញ្ជូច�ល នូវិស់មាាជ�កស់ហ្គិគឺមន៍ ហែដ្ឋលអាាច

ឈើ�ប៉ិើ�បាាស់់កមមវិិធីីឈើអ្នប៉ិព្រៃ�ៃឡង់ ឈើដ្ឋាាយម�នគឺ�ត់ៃីអាាយិ ន�ងឈើភិទ្យា។ 

 

2.2. មាាាស់់ជំនួយគឺួរហែត់ប៉ិឈើងើើនជំនួយដ្ឋល់ មាាាស់់ជំនួយគឺួរហែត់ប៉ិឈើងើើនជំនួយដ្ឋល់ �ប៉ិៃ័នធៃ័ត់៌មាាន

វិិទ្យា�ាសាា�ស់តៃលរដ្ឋឋ។ កមមវិិធីីឈើអ្នប៉ិព្រៃ�ៃឡង់ បាានជួយស់�មប៉ិស់�មួល

ដ្ឋល់កាារឈើ�ប៉ិើ�បាាស់់លទ្យាធផល កន�ងកាារត់ស់ូូមត់� តាំាមប៉ិណ្តាំាញទ្យាំនាាក់ទ្យាំនង

ស់ងិម ន�ងឈើដ្ឋើមីីឈើធីើើញត់�ដ្ឋល់អាាជាាាធីររដ្ឋាាាភិ�បាាលហែដ្ឋលពាាក់ៃ័នធ។  

3.3. ទ្យាីភាាាក់ង្វាារប៉ិរិសាាាន គឺួរឈើលើកទ្យាឹកច�ត់តឱ្យយឈើ�ប៉ិើ�បាាស់់ �ប៉ិៃ័នធ ទ្យាីភាាាក់ង្វាារប៉ិរិសាាាន គឺួរឈើលើកទ្យាឹកច�ត់តឱ្យយឈើ�ប៉ិើ�បាាស់់ �ប៉ិៃ័នធ

ៃ័ត់៌មាានវិិទ្យា�ាសាា�ស់តៃលរដ្ឋឋ កន�ងកាារឃាាាំឈើមើល ប៉ិរិសាាាន។ៃ័ត់៌មាានវិិទ្យា�ាសាា�ស់តៃលរដ្ឋឋ កន�ងកាារឃាាាំឈើមើល ប៉ិរិសាាាន។ វ៉ាាមាាន�ប៉ិស់�ទ្យាធ�

ភាាៃខុុស់់  ឈើជឿទ្យាិកច�ត់តបាាន  ដ្ឋឹកនាាំស់កមមភាាៃឈើ�ាមូលដ្ឋាាាន ន�ងៃ�ងឹង

ស់�ទ្យាធ�អ្នំណ្តាាចដ្ឋល់ស់ងិមស់ិីវិិល។ វ៉ាាមាានគឺិណ៍ត់ព្រៃមឿខុុស់់ស់�មាាប៉ិ់ក�ចចកាារ

កាារពាារប៉ិរិសាាានឈើ�ាទ្យាូទាំាំងត់ំប៉ិន់�ត់ូៃ�ក (ឈើ�ំាឈើហ្គិើយឈើស់ើម) កាារអ្នភិ�រកស

ស់កល ន�ងកាារកាាត់់ប៉ិនែយកាារហែ�ប៉ិ�ប៉ិួលអាាកាាស់ធាាត់ិ។

ឡើយើងខុំ�ំជាបណ្តាា្ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់ សូម
�ីល្់ន៍ូវិអន៍ុស្ថាសន៍៍មួយចំន៍ួន៍៖

17 Bori, P. J., Argyriou, D., & Theilade, I. (2020). 
Geographic citizen science for forest monitoring and 
conservation. Policy Briefs (Copenhagen Centre for 
Development Research), 2020(2), 1-6.

Cleared area with planks left 
on site, recorded in Kratie 
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ឈើយើងខុំ�ំទាំាំងអ្នស់់គាាាជាាស់មាាជ�កប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ទាំាំងប៉ិួនឈើខុត់ត �កឈើច� ស់ិឹងហែ�ត់ង �ៃ�វិិហាារ ន�ង

កំៃង់ធីំ ហែដ្ឋលកំៃិងឈើធីើើកាារង្វាារស់ម័�គឺច�ត់តកាារពាារ ព្រៃ�ៃកាារពាារហែដ្ឋនជ�មកស់ត់ើព្រៃ�ៃ ព្រៃ�ៃឡង់ អ្នស់់រយៈឈើៃល

ជាាង ២០ឆ្នាំាាំមកឈើហ្គិើយ បាាននឹងកំៃិងប៉ិនតឃាាាំឈើមើល ស់កមមភាាៃភិកាាប៉ិ់ឈើ�ើ កាារដ្ឋឹកជញ្ជូូ�នឈើ�ើ ន�ងកាារប៉ិរបាាញ់

ស់ត់ើព្រៃ�ៃអាានាាធី�ប៉ិឈើត់យយយ៉ាាាងយកច�ត់តទ្យាិកដ្ឋាាក់ ឈើប៉ិើឈើទាំា�ជាាប៉ិណ្តាំាញ�ត់ូវិបាានហាាមឃាាត់់ម�នឱ្យយចិ�លាាត់កន�ង

ត់ំប៉ិន់កាារពាារព្រៃ�ៃឡង់កាាលៃីហែខុកិមៈៈឈើដ្ឋើមឆ្នាំាាំ២០២០ ឈើដ្ឋាាយ�កស់ួងប៉ិរិសាាានក៏ឈើដ្ឋាាយ។

ឈើ�ាឈើៃលហែដ្ឋលព្រៃ�ៃឡង់ �ត់ូវិបាានដ្ឋាាក់ឱ្យយស់ែ�ត់ឈើ�ាឈើ�កាាមកាារង្វាារ�គឺប៉ិ់�គឺង់រប៉ិស់់�កស់ួងប៉ិរិសាាាន ឈើយើងខុំ�ំ

ស់ឈើងើត់ឈើ�ើញថាា ប៉ិទ្យាឈើលមើស់មាានកាារឈើកើនឈើឡើងឈើ�ចើនជាាង កាារ�គឺប៉ិ់�គឺងឈើដ្ឋាាយរដ្ឋឋបាាលព្រៃ�ៃឈើ�ើ ឈើហ្គិើយអ្នើីហែដ្ឋល

គឺួរឱ្យយកត់់ស់មាាាល់ជាាងឈើន�ឈើ�ាឈើទ្យាៀត់ឈើនាា�គឺឺ តាំាំងៃី�កស់ួងប៉ិរិសាាានបាានហាាមឃាាត់់ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃ

ឡង់ម�នឱ្យយចិ�លាាត់ ប៉ិទ្យាឈើលមើស់មាានឈើស់រីភាាៃឈើចញចូលព្រៃ�ៃកាាប៉ិ់ ន�ងដ្ឋឹកជញ្ជូូ�នឈើ�ើបាានយ៉ាាាងរលួន ឈើដ្ឋាាយ

�គាាន់ហែត់ប៉ិង់�បាាក់ជូនមន្ត្រីនតីតាំាមសាាាក់កាារ�ត់ួត់ៃ�ន�ត់យ ជាាថ្មីន�នឹងកាារទ្យាទ្យាួលបាានកាារអ្ននិញ្ញាាាត់�ឱ្យយ�ប៉ិ�ៃឹត់ប៉ិទ្យាឈើលមើស់

កន�ងព្រៃ�ៃឡង់។

ចាាប៉ិ់តាំាំងៃីហែខុកិមៈៈ ឆ្នាំាាំ២០២០មក ឈើយើងខុំ�ំទាំាំងអ្នស់់គាាា បាានស់ឈើងើត់ឈើ�ើញ ស់កមមភាាៃឈើលមើស់ចាាប៉ិ់      

អ្ននាាធី�ប៉ិឈើត់យយឈើ�ាជិំវិិញត់ំប៉ិន់ព្រៃ�ៃឡង់ ឈើកើត់មាានយ៉ាាាងខ្លាំាាំងកាាាដ្ឋូចជាា៖ 

១). កាារកាាប៉ិ់ប៉ិំផ្លាាាញ់ឈើដ្ឋើមជ័រឈើចាា�ន�ងឈើដ្ឋើមឈើ�ើធីំៗឈើ�ាកន�ងត់ំប៉ិន់ព្រៃ�ៃឡង់ ឈើដ្ឋាាយជនអ្ននាាធី�ប៉ិឈើត់យយ ន�ង�កិមហ្គិូិន ១). កាារកាាប៉ិ់ប៉ិំផ្លាាាញ់ឈើដ្ឋើមជ័រឈើចាា�ន�ងឈើដ្ឋើមឈើ�ើធីំៗឈើ�ាកន�ងត់ំប៉ិន់ព្រៃ�ៃឡង់ ឈើដ្ឋាាយជនអ្ននាាធី�ប៉ិឈើត់យយ ន�ង�កិមហ្គិូិន 

Think Biotech Co.,Ltd �កិមហ្គិូិន Thy Nha Co., Ltd. Development and Investment ន�ង�កិមហ្គិូិន Think Biotech Co.,Ltd �កិមហ្គិូិន Thy Nha Co., Ltd. Development and Investment ន�ង�កិមហ្គិូិន 

PNT ។ PNT ។ 

២). កាារអ្ននិញ្ញាាាត់ឲ្យយមាានកាារដ្ឋឹកជញ្ជូូ�នឈើ�ើជាាឈើ�ចើនឈើគាាយនតកន�ងមួយព្រៃថ្មីៃៗ ន�ងឧប៉ិករណ៍៍ស់�មួលដ្ឋល់កាារកាាប៉ិ់២). កាារអ្ននិញ្ញាាាត់ឲ្យយមាានកាារដ្ឋឹកជញ្ជូូ�នឈើ�ើជាាឈើ�ចើនឈើគាាយនតកន�ងមួយព្រៃថ្មីៃៗ ន�ងឧប៉ិករណ៍៍ស់�មួលដ្ឋល់កាារកាាប៉ិ់

ឈើ�ើ �ឿងកាាត់់មិខុសាាាក់កាារយ៉ាាមលាាត់រប៉ិស់់មន្ត្រីនតីឧទ្យា�ានិរកសនីមួយៗ។ ឈើ�ើ �ឿងកាាត់់មិខុសាាាក់កាារយ៉ាាមលាាត់រប៉ិស់់មន្ត្រីនតីឧទ្យា�ានិរកសនីមួយៗ។ 

៣). កាារកាាប៉ិ់រាានដ្ឋីព្រៃ�ៃឈើ�ាកន�ង ន�ងព្រៃ�ៃត់ំប៉ិន់�ទ្យានាាប៉ិ់ព្រៃ�ៃកាារពាារហែដ្ឋនជ�មកស់ត់ើព្រៃ�ៃ ព្រៃ�ៃឡង់ ឈើដ្ឋាាយអ្ននកមាាន៣). កាារកាាប៉ិ់រាានដ្ឋីព្រៃ�ៃឈើ�ាកន�ង ន�ងព្រៃ�ៃត់ំប៉ិន់�ទ្យានាាប៉ិ់ព្រៃ�ៃកាារពាារហែដ្ឋនជ�មកស់ត់ើព្រៃ�ៃ ព្រៃ�ៃឡង់ ឈើដ្ឋាាយអ្ននកមាាន

អ្នំណ្តាាច ន�ង�ប៉ិជាាៃលរដ្ឋឋអ្ននកចំណ៍ូលថ្មីមី។  អ្នំណ្តាាច ន�ង�ប៉ិជាាៃលរដ្ឋឋអ្ននកចំណ៍ូលថ្មីមី។  

4). កាារឈើ�ប៉ិើ�បាាស់់អាាវិុធីហែកព្រៃចន ន�ងកាារឈើ�ប៉ិើ�បាាស់់អ្ននាាាក់ឈើ�ាជិំវិិញត់ំប៉ិន់ព្រៃ�ៃឡង់ កន�ងឈើគាាលប៉ិំណ៍ងប៉ិរបាាញ់ន�ង4). កាារឈើ�ប៉ិើ�បាាស់់អាាវិុធីហែកព្រៃចន ន�ងកាារឈើ�ប៉ិើ�បាាស់់អ្ននាាាក់ឈើ�ាជិំវិិញត់ំប៉ិន់ព្រៃ�ៃឡង់ កន�ងឈើគាាលប៉ិំណ៍ងប៉ិរបាាញ់ន�ង

ទាំាក់ស់ត់ើព្រៃ�ៃ។ ទាំាក់ស់ត់ើព្រៃ�ៃ។ 

ស់កមមភាាៃឈើលមើស់ចាាប៉ិ់អាាណ្តាាធី�ប៉ិឈើត់យយទាំាំងប៉ិួនធីំៗខ្លាំាងឈើលើឈើន� ឈើយើងខុំ�ំទាំាំងអ្នស់់គាាាបាានកត់់ស់មាាាល់

ឈើ�ើញថាា គាាានវិិធាានកាារណ្តាាមួយទ្យាប៉ិ់សាាាត់់គឺួរឱ្យយកត់់ស់មាាាល់ឈើឡើយ។ ឈើយើងខុំ�ំទាំាំងអ្នស់់គាាា ស់ូមអ្នំពាាវិនាាវិដ្ឋល់

រាាជរដ្ឋាាាភិ�បាាលកមុ�ជាា  �កស់ួងប៉ិរិសាាាន ន�ងអាាជាាាធីរពាាក់ៃ័នធ�គឺប៉ិ់ជាាន់ថាាាក់ឈើមតាំំា៖ 

១. ឈើស់នើស់ិំឈើអាាយរាាជរដ្ឋាាាភិ�បាាលតាំាមដ្ឋាាន�ត់ួត់ៃ�ន�ត់យ ន�ងដ្ឋកឈើចញៃីត់ូនាាទ្យាីជាាមន្ត្រីនតីឧទ្យា�ានរកស ចំឈើពាា�មន្ត្រីនតីរូប៉ិ១. ឈើស់នើស់ិំឈើអាាយរាាជរដ្ឋាាាភិ�បាាលតាំាមដ្ឋាាន�ត់ួត់ៃ�ន�ត់យ ន�ងដ្ឋកឈើចញៃីត់ូនាាទ្យាីជាាមន្ត្រីនតីឧទ្យា�ានរកស ចំឈើពាា�មន្ត្រីនតីរូប៉ិ

ណ្តាាហែដ្ឋលពាាក់ៃ័នធជាាមួយប៉ិទ្យាឈើលមើស់ ន�ងអ្នស់កមមកន�ងកាារប៉ិំឈើៃញត់ួនាាទ្យាីរប៉ិស់់ខុឿ�ន។ណ្តាាហែដ្ឋលពាាក់ៃ័នធជាាមួយប៉ិទ្យាឈើលមើស់ ន�ងអ្នស់កមមកន�ងកាារប៉ិំឈើៃញត់ួនាាទ្យាីរប៉ិស់់ខុឿ�ន។

២. ប៉ិញ្ជូឈប៉ិ់កាារអ្ននិញ្ញាាាត់ឲ្យយមាានកាារដ្ឋឹកជញ្ជូូ�នឈើ�ើ មាាាស់ិីនរណ្តាាយនត ន�ងស់ំភាារៈឈើផសងឈើទ្យាៀត់ស់ំរាាប៉ិ់ប៉ិឈើ�មើឈើអាាយ២. ប៉ិញ្ជូឈប៉ិ់កាារអ្ននិញ្ញាាាត់ឲ្យយមាានកាារដ្ឋឹកជញ្ជូូ�នឈើ�ើ មាាាស់ិីនរណ្តាាយនត ន�ងស់ំភាារៈឈើផសងឈើទ្យាៀត់ស់ំរាាប៉ិ់ប៉ិឈើ�មើឈើអាាយ

កាារកាាប៉ិ់ប៉ិំផ្លាាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើកាាត់់មិខុប៉ិុិស់តីយ៉ាាមរប៉ិស់់មន្ត្រីនតីឧទ្យា�ានិរកសនីមួយៗ។កាារកាាប៉ិ់ប៉ិំផ្លាាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើកាាត់់មិខុប៉ិុិស់តីយ៉ាាមរប៉ិស់់មន្ត្រីនតីឧទ្យា�ានិរកសនីមួយៗ។

៣. ឈើស់នើស់ិំឲ្យយ�កស់ួងប៉ិរិសាាាន ឈើរៀប៉ិចំហែផនកាារយិទ្យាឋសាា�ស់តជាាក់�ាក់ កន�ងកាារ�ប៉ិយិទ្យាឋ�ប៉ិឆ្នាំាំងកាារកាាប៉ិ់ប៉ិំផ្លាាាញ៣. ឈើស់នើស់ិំឲ្យយ�កស់ួងប៉ិរិសាាាន ឈើរៀប៉ិចំហែផនកាារយិទ្យាឋសាា�ស់តជាាក់�ាក់ កន�ងកាារ�ប៉ិយិទ្យាឋ�ប៉ិឆ្នាំាំងកាារកាាប៉ិ់ប៉ិំផ្លាាាញ

ព្រៃ�ៃឈើ�ើ ន�ងកាារកាាប៉ិ់រាានដ្ឋីព្រៃ�ៃស់ំរាាប៉ិ់កស់�កមមថ្មីមីៗ កាាំឈើភិឿើងហែកព្រៃ�ន កាារប៉ិរបាាញ់ នឹងស់ំភាារៈស់ំរាាប៉ិ់ប៉ិំឈើរើឈើអាាយព្រៃ�ៃឈើ�ើ ន�ងកាារកាាប៉ិ់រាានដ្ឋីព្រៃ�ៃស់ំរាាប៉ិ់កស់�កមមថ្មីមីៗ កាាំឈើភិឿើងហែកព្រៃ�ន កាារប៉ិរបាាញ់ នឹងស់ំភាារៈស់ំរាាប៉ិ់ប៉ិំឈើរើឈើអាាយ

កាារ�ប៉ិ�ៃឹត់ត�ប៉ិទ្យាឈើលមើស់ឈើផសងឈើទ្យាៀត់។ កាារ�ប៉ិ�ៃឹត់ត�ប៉ិទ្យាឈើលមើស់ឈើផសងឈើទ្យាៀត់។ 

4. ស់ូមឱ្យយរាាជរដ្ឋាាាភិ�បាាល ចាាត់់វិិធាានកាារដ្ឋកហ្គិូត់មាាាស់ិីនរណ្តាាយនតទាំាំងអ្នស់់ ឈើចញៃីភិូម��ិំ�ស់ិក ឈើខុត់ត ន�ង4. ស់ូមឱ្យយរាាជរដ្ឋាាាភិ�បាាល ចាាត់់វិិធាានកាារដ្ឋកហ្គិូត់មាាាស់ិីនរណ្តាាយនតទាំាំងអ្នស់់ ឈើចញៃីភិូម��ិំ�ស់ិក ឈើខុត់ត ន�ង

ទ្យាីតាំាំងឈើធីើើអាាជីវិកមម ឈើ�ាជិំវិិញព្រៃ�ៃឡង់ទាំាំងប៉ិួនឈើខុត់ត ន�ងប៉ិញ្ជូឈប៉ិ់កាារនាាំចូលប៉ិនតឈើទ្យាៀត់។ ទ្យាីតាំាំងឈើធីើើអាាជីវិកមម ឈើ�ាជិំវិិញព្រៃ�ៃឡង់ទាំាំងប៉ិួនឈើខុត់ត ន�ងប៉ិញ្ជូឈប៉ិ់កាារនាាំចូលប៉ិនតឈើទ្យាៀត់។ 

៥. រាាជរដ្ឋាាាភិ�បាាល�ត់ូវិហែត់អ្ននិវិត់តន៍ប៉ិទ្យាប៉ិញ្ញាត់ត នឹងចាាប៉ិ់នាានាាកន�ងក�ចចកាារកាារពាារព្រៃ�ៃឈើ�ើ។៥. រាាជរដ្ឋាាាភិ�បាាល�ត់ូវិហែត់អ្ននិវិត់តន៍ប៉ិទ្យាប៉ិញ្ញាត់ត នឹងចាាប៉ិ់នាានាាកន�ងក�ចចកាារកាារពាារព្រៃ�ៃឈើ�ើ។

៦. អ្នំពាាវិនាាវិ ន�ងឈើលើកទ្យាឹកច�ត់តដ្ឋល់�ប៉ិជាាជនកមុ�ជាា ន�ងសាាកលឈើ�ាក ស់ូមចូលរួមយ៉ាាាងស់កមម ន�ងឈើធីើើកាារ៦. អ្នំពាាវិនាាវិ ន�ងឈើលើកទ្យាឹកច�ត់តដ្ឋល់�ប៉ិជាាជនកមុ�ជាា ន�ងសាាកលឈើ�ាក ស់ូមចូលរួមយ៉ាាាងស់កមម ន�ងឈើធីើើកាារ

ទាំាំងអ្នស់់គាាាឈើទាំា�ឈើដ្ឋាាយផ្លាាាល់ ឫ�ប៉ិឈើយ៉ាាលឈើដ្ឋើមីីប៉ិិៃើឈើហ្គិត់ិកាារពាារធីនធាានធីមមជាាត់�។ទាំាំងអ្នស់់គាាាឈើទាំា�ឈើដ្ឋាាយផ្លាាាល់ ឫ�ប៉ិឈើយ៉ាាលឈើដ្ឋើមីីប៉ិិៃើឈើហ្គិត់ិកាារពាារធីនធាានធីមមជាាត់�។

៧. ស់ូមឈើអាាយត់ួអ្នងិអ្ននតរជាាត់�ស់ំខ្លាំាន់ៗ ឈើធីើើកាារចាាប៉ិ់អាារមមណ៍៍វិិភាាជ៍ធីនធាានដ្ឋល់កមុ�ជាា ន�ងប៉ិណ្តាំា�ប៉ិឈើទ្យាស់ហែដ្ឋល៧. ស់ូមឈើអាាយត់ួអ្នងិអ្ននតរជាាត់�ស់ំខ្លាំាន់ៗ ឈើធីើើកាារចាាប៉ិ់អាារមមណ៍៍វិិភាាជ៍ធីនធាានដ្ឋល់កមុ�ជាា ន�ងប៉ិណ្តាំា�ប៉ិឈើទ្យាស់ហែដ្ឋល

រងផលប៉ិុ�ពាាល់កាារកាាប៉ិ់ប៉ិំផ្លាាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ ន�ងធីនធាានធីមមជាាត់�។រងផលប៉ិុ�ពាាល់កាារកាាប៉ិ់ប៉ិំផ្លាាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ ន�ងធីនធាានធីមមជាាត់�។

ឡើសចកី�ផ្នែថ្មីើងការូណុ៍
រូបស់បណ្តាា្ញព្រៃ�ៃឡង់

សី�ៃ� សកមីភាៃកាប់បំផ្លាា្ញ់ព្រៃ�ៃឡើ�ើឡើល្ីើសច្បាប់ ឡើ�កែ�ងតំបន៍់
ព្រៃ�ៃឡង់ឡើ�ផ្នែតបន៍ីឡើកើតមាន៍យ៉ាា្ងខាា្ំងកាា្

ឈើ�ាក ឯក ស់ិវិណ្តាះា ០៩៧ ៦44 ៩៩៩៨ | ឈើ�ាក សាាាយ ស់ិង ០៧១ 4៥១ ៩4៦៥ | ឈើ�ាក �ស់ី ថ្មីី ០៩៩ ៧២២ 

១៨៧ | ឈើ�ាក ឈើខុម ស់ិ�ី ០៨៥ 4៧៣ ១៥៧ | ឈើ�ាក មិ�ញ នី ០៩៦ ៣០០ ២៧៦២ | ឈើ�ាក ឈើហ្គិឿន ស់ិភាាៃ 

០១២ ៣៧៣ 44១ | កញ្ញាាា ឈាាង លី ០៩៦ ៦៦៨ ០៦៧៣ | ឈើ�ាក ឈើខុង ខុូ ០៧១ 4៥១ ៩4៦៣

ស់�មាាប៉ិ់ៃ័ត់៌មាានប៉ិហែនែម ស់ូមទ្យាំនាាក់ទ្យាំនងត់ំណ្តាាងស់ហ្គិគឺមន៍តាំាមរយៈឈើលខុទ្យាូរស់័ៃិដ្ឋូចខ្លាំាងឈើ�កាាម៖

Planks from Chkrom left on 
site, recorded 28/05/2020  

in Kratie province
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https://static-curis.ku.dk/portal/files/246728097/2020_No_2_PB_DA_IT.pdf


ៃ័ត់៌មាានមាានឈើ�ាកន�ងឯកសាារឈើន� គឺឺជាាកមមស់�ទ្យាធ�រប៉ិស់់ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់។ អ្ននកទាំាំងអ្នស់់គាាា�ត់ូវិបាានសាាាគឺមន៍កន�ង

កាារឈើ�ប៉ិើ�បាាស់់   ឈើបាា�ៃិមៈ ន�ងកាារហែចកចាាយឯកសាារឈើន�ជាា�ប៉ិភិៃព្រៃនឯកសាារឈើយ៉ាាង។ សាាកលវិិទ្យា�ាល័យកូប៉ិិ�នហាាហ្គិិ�ន បាាន

ឈើស់នើរឲ្យយ�កស់ួងប៉ិរិសាាាន ផតល់អ្ននិសាាស់ឈើលើរបាាយកាារណ៍៍ឈើន�  ប៉ិុិហែនតម�នទ្យាទ្យាួលបាាននូវិកាារឈើ�ឿើយត់ប៉ិណ្តាាមួយឈើឡើយ។ 

  ប៉ិណ្តាំាញស់ហ្គិគឺមន៍ព្រៃ�ៃឡង់ណ៍ ស់ូមហែថ្មីឿងអ្នំណ៍រគឺិណ៍ដ្ឋល់ (មជឈមណ៍ឌលរួមគាាាស់�ក�ា�សាាវិ�ជាាវិ រប៉ិស់់គឺណ៍

កមមកាារស់ហ្គិគឺមន៍អ្នូ�រុប៉ិ) ហែដ្ឋលបាានផតល់នូវិប៉ិឈើចចកឈើទ្យាស់ឈើដ្ឋើមីីហែចកចាាយនូវិទ្យា�ននន័យ ព្រៃនកាាររំខ្លាំានព្រៃ�ៃឈើ�ើ ឈើដ្ឋាាយឈើ�ប៉ិើ�បាាស់់

ឧប៉ិករណ៍៍ FCDM អ្ននកហាាត់់កាារ ព្រៃនសាាកលវិិទ្យា�ាល័យកូប៉ិិ�នហាាហ្គិិ�ន ន�ងអ្ននកទាំាំងអ្នស់់គាាាហែដ្ឋលបាានស់ម�គឺច�ត់តឈើ�ជាាមហែ�ជង។ 

របាាយកាារណ៍៍ឈើន� នឹងម�នអាាចផល�ត់បាានឈើទ្យា �ប៉ិស់�នឈើប៉ិើគាាានៃួកឈើគឺទាំាំងអ្នស់់គាាាឈើនាា�។ 

កមមវិិធីីឈើអ្នប៉ិព្រៃ�ៃឡង់ �ត់ូវិបាានប៉ិឈើងើើត់ឈើឡើងឈើដ្ឋាាយ Sapelli: Sapelli: គឺឺជាាគឺឈើ�មាាងកមមវិិធីីឈើប៉ិើកទ្យាូ�ាយមួយ ហែដ្ឋលស់�មប៉ិស់�មួល

កាារ�ប៉ិមូទ្យា�ននន័យតាំាមភាាសាាឈើផសងៗគាាា ឬអ្ននកហែដ្ឋលម�នឈើច�អ្នឈើកស តាំាមរយៈ highly configurable icon-driven user 

interfaces. ស់�មាាប៉ិ់ៃ័ត់៌មាានប៉ិហែនែម http://www.sapelli.org/ 

រូប៉ិភាាៃទាំាំងអ្នស់់ជាាកមមស់�ទ្យាធ�ប៉ិញ្ជាាារប៉ិស់់ប៉ិណ្តាំាញព្រៃ�ៃឈើឡើង។ ហែផនទ្យាីទាំាំងអ្នស់់ �ត់ូវិបាានផល�ត់ឈើដ្ឋាាយ៖ QGIS.៣.៦.២ Noosa។ 

កាាររចនាា�កាាហ្គិើ�ច ន�ងគឺំនូស់ៃ័ត់៌មាាន �ត់ូវិបាានរចនាាឈើដ្ឋាាយ៖ Carolina Salassa (carolina.salassa@outlook.

it)។ ឯកសាារឈើន� �ត់ូវិបាានកាារពាារឈើ�កាាមអាាជាាាប៉ិណ៍ះព្រៃចន�ប៉ិឌ្ឍ�ត់ (CC BY-NC 4.០)។ ទ្យាទ្យាួលបាានកាារគាាំ�ទ្យាហែផនកថ្មីវិិកាាៃី 

Alexander Soros Foundation។ ឈើបាា�ៃិមុឈើលើកទ្យាីមួយកន�ងហែខុមករាា ឆ្នាំាាំ២០២១។ https://preylang.net/

ឡើយើងរូួមគ្នាំ្
ការូពារូព្រៃ�ៃឡង់ 
ព្រៃ�ៃឡង់ ជា
ព្រៃ�ៃរូបស់ឡើយើង
ទាំំងអស់គ្នាំ្!

http://www.sapelli.org/
https://preylang.net/

