
�ព�ៃដគូស��ប់ផ��វេ�ះេហើរអូ���លី-�សុី�ងេកើត 

េសៀវេ�េស�ើងព័ត៌�ន      ែខកុម�ៈ��ំ ២០១០ 

 

 

 

 

 



�ព�ៃដគូស��ប់ផ��វេ�ះេហើរអូ���លី�ព�ៃដគូស��ប់ផ��វេ�ះេហើរអូ���លី-�សីុ�ងេកើត�សីុ�ងេកើត 

�ប់េផ�ើមេ�ែខវ�ច�ិ� ��ំ២០០៦ �ព�ៃដគូ គឺគំនិតផ��ចេផ�ើមស�័�គចិត� និងេ��ផ��វ�រមួយ ក��ងេ�លបំណង

�រ�រសត���បទឹកេទសន�រេ�បេវសន៍ ទីជ�មករបស់� និងជីវ�ពរស់េ�របស់�ប�ជនែដលពឹង��ស័យេលើ

ធន�ន�ំងេ�ះ ។  

បច��ប��ន� �នៃដគូចំនួន២០ រួម�ន ១០�បេទស ��ក់�រអន�ររ��ភិ�ល៣ និងអង��រមិនែមនរ��ភិ�ល៧។  

�ព�ៃដគូផ�ល់យន��រមួយស��ប់កិច�សហ�បតិបត�ិ�រ�អន�រ�តិ រួម�ន៖ 

 �រអភិវឌ��ៃនប��ញតំបន់សត���បទឹកមួយ (ស��ប់តំបន់ែដល�ន�រៈសំ�ន់�អន�រ�តិ

ស��ប់សត���បទឹកេទសន�រ�បេវសន៍) ។ 

 សកម��ពសហ�បតិបត�ិ�រ េដើម��ីបេង�ើនចំេណះដឹង និងផ��ព�ផ��យៃនសត���បទឹកេទសន�រ�បេវសន៍ 

េ�ក��ងផ��វេ�ះេហើរ ។ 

 បេង�ើនសមត��ពស��ប់�រ�គប់�គង�បកបេ�យចីរ�ព និង�រអភិរក��ៃនទីជ�មកសត���បទឹក

េទសន�រ�បេវសន៍ េ�ក��ងផ��វេ�ះេហើរ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�បវត�ិេដើម 

ផ��វេ�ះេហើរអូ���លី-�សុី�ងេកើត (ផ��វេ�ះេហើរ) គឺ �ផ��វេ�ះេហើរមួយ ក��ងចំេ�មផ��វ

េ�ះេហើរសត���បទឹកេទសន�រ�បេវសន៍�ំង ៨ េ�េលើពិភពេ�ក ។ វលតសន�ឹងពីរង�ង់អកទិ់ច 

េន្របេទសរុស្ុស ី និងអឡាស�  េឆា� ះេទត្ូបងកត់តមអសុីខងេកីត និងអសុីអេគ�យ ៍

េហយីេឆា� ះេទអូ�ស� លី និងញូ៉វសុីែឡន េនភាគខងត្ូបង ែដលឆ�ងកត ់២២ ្របេទស ។ សត�ស� បទឹក

េទសន�រ្របេវសនប៍ានេ្របី្របាស់តំបនផ់�ូវេហះេហរីេនះ ជាមួយនឹង ៤៥% ៃន្របជាពលរដ�េនេលី

ពិភពេលក ។ ផ�ូវេហះេហរីផ�ល់ជាជ្រមកដល់សត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន ៍ ជាង ៥០លន ក្បោល 

រមួប��ូ លទងំ សត�ស� បតំបនេ់ឆ�រ អំបូរទទឹក និងេ្រកៀល ែដលមានសរុបជាង ២៥០ ្របេភទ 

ក�ុងេនាះមាន ២៨ ្របេភទ គឺជា្របេភទែដលទទួលរងករគ្រមាមកំែហង េនេលីពិភពេលក ។  

បច�ុប្បន� មាន ៧០០ តំបន ់ ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់ថា មានសរៈសំខន់ជាអន�រជាតិេនេលី

ពិភពេលក ស្រមាបស់ត�ស� បទឹក េនក�ុងផ�ូវេហះេហរី េហយីតំបនជ់ាេ្រចីនស�ិតេនជាបន់ឹងលំេនដ� ន

របស់មនុស្ស និងងយរងេ្រគាះ េដយសរសមា� ធៃនករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� និងសង�មយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។ 

គា� នកិច�សហ្របតិបតិ�ករអន�រជាតិ េដីម្បទីបស់� ត់ករគ្រមាមកំែហងទងំេនាះេទ ្របេភទសត�ស� បទឹក

ជាេ្រចីន នឹង្របឈមមុខករផុតពូជ េនអនាគតដ៏ខ�ីខងមុខ ។ 



�រគ��មកំែហងចំេ�ះសត���បទឹកនិងទីជ�មករបស់� រួម�ន៖ 

 ករបាតប់ង់ (កររនយកដី) និងករេរចរលិៃនទីជ្រមក  

 កររខំនរបស់មនុស្ស 

 ករនាចូំល្របេភទសុីសត�ដៃទជាអហរ (មំសសត�) 

 រុក�ជាតិទ�នា� ន 

 ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 

 

កិច��បជុំៃន�គីៃដគូ 

ភាគីៃដគូជួប្របជំុគា� ម�ងក�ុងមួយឆា�  ំ េដីម្បរីយករណ៍អំពីករអនុវត�យុទ�ស�ស� ករេឆ�ីយតបចំេពះ 

ប��  ែដលេកីតមាន និងអទិភាព េហយីភាក្សោអំពីកិច�សហ្របតិបត�ិករ េនេពលអនាគត ។ 

 ចបេ់ផ�ីម និងកិច�្របជំុៃនភាគីៃដគូេលីកទីមួយ 

េន្រក�ងបូ�ហ�័រ ្របេទសឥណ�ូ េនសុី(វចិ�ិក 

២០០៦) ។ 

 កិច�្របជំុៃនភាគីៃដគូេលីកទីពីរ េនទី្រក�ង

េបក៉ងំ ្របេទសចិន (វចិ�ិក ២០០៧) ។ 

 កិច�្របជំុៃនភាគីៃដគូេលីកទីបី េនអិុនជីន 

សធារណៈរដ�កូេរ ៉(វចិ�ិក ២០០៨) ។ 

 កិច�្របជំុៃនភាគីៃដគូេលីកទីបួន េនទី្រក�ង

សុងដូ សធារណៈរដ�កូេរ ៉(កុម�ៈ ២០១០) ។ 

យុទ���ស��បតិបត�ិ 

ែផ�កមួយៃនយុទ�ស�ស�្របតិបត�ិ ភាគីៃដគូផ�ូវេហះេហរីអូ�ស� លី-អសុីខងេកីតែដលមានគំនិតផ�ួចេផ�ីមបាន

យល់្រពមេលីេគាលេដ និងេគាលបំណងចំនួន៥ ស្រមាប់ភាពជាៃដគូ ដូចតេទ៖  

េ�លេ�៖ សត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន៍ និងទីជ្រមកេនក�ុងផ�ូវេហះេហរីអូ�ស� លី-អសុីខងេកីត 

្រត�វបានទទួលស� ល់ និងអភិរក្សស្រមាបផ់ល្របេយាជន្៍របជាពលរដ� និងជីវៈច្រម�ះ ។ 

 

 

 

តំ�ងៃដគូេ�កិច��បជំុៃនៃដគូ េលើកទី៤ ��ំ២០១០ 



េ�លបំណង៖ 

១. បេង�ីតតំបនប់ណា� ញផ�ូវេហះេហរីែដលមានសរៈសំខនជ់ាអន�រជាតិ ស្រមាបក់រអភិរក្សសត�ស� បទឹក 

និងបេង�ីនសមិទ�ិផលៃនបណា� ញ APMWCS  ។ 

២. ព្រងឹងករទំនាកទំ់នង ករអប់រ ំនិងករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈស�ីពីតៃម�ៃនសត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន៍

និងទីជ្រមករបស់វ ។ 

៣. ព្រងឹងសកម�ភាពតនដន និង្រសវ្រជាវផ�ូវេហះេហរី, បេង�ីនចំេណះដឹង និងជ្រម�ញករផា� ស់ប�ូរពត័៌មាន

ស�ីពីសត�ស� បទឹក និងទីជ្រមករបស់វ ។ 

៤. បេង�ីនសមត�ភាព្រគប្់រគងសត�ស� បទឹក និងទីជ្រមក របស់អ�ក្រគប្់រគងធនធានធម�ជាតិ អ�កេធ�ីេសចក�ី

សេ្រមច និងអ�កពកព់័ន�េនមូលដ� ន ។ 

៥. បេង�ីតវធីិស�ស�ផ�ូវេហះេហរីទូលំទូលយ ជាពិេសស ស្រមាប្់របេភទ និងទីជ្រមកែដលជាអទិភាព 

េដីម្បពី្រងឹងស� នភាពករអភិរក្សៃនសត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន ៍។ 

ប��ញតំបន់ផ��វេ�ះេហើរប��ញតំបន់ផ��វេ�ះេហើរ 

ភាពជាៃដគូមានបណា� ញៃនតំបនដី់េសីមែដលមានសរៈសំខនស់�័្រគចិត�េ្រកផ�ូវករមួយ េនទូទងំផ�ូវេហះ

េហរី ែដលេគស� ល់ថាជាបណា� ញតំបន់ផ�ូវេហះេហរី ។ តំបន់នីមួយៗ បំេពញនូវលក�ណៈវនិិច�័យស្រមាប់

ករែតងតងំ (េមីលទំពរ័បនា� ប)់ ែដលេផា� តេលីសរៈសំខនជ់ាអន�រជាតិស្រមាបស់ត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន៍ 

។ មានតំបន់ដីេសីមចំនួនេ្រចីនជាង ៧០០ ែដលេគដឹងថា បំេពញបានលក�ណៈវនិិច�យ័មួយ ឬ េ្រចីន 

េហយីរហូតដល់េពលេនះ មានចំនួន៩៩ េនក�ុង្របេទសចំនួន១៤ ្រត�វបានប��ូ លេទក�ុងបណា� ញតំបន់

ផ�ូវេហះេហរី ។  

តំបនប់ណា� ញែដលមាន្រសបែ់្រប្រប�លយ៉ាងខ� ងំចំេពះ្របេភទ ទំហ ំ និងករេ្របី្របាស់របស់សត�ស� បទឹក ។ 

តំបនេ់នះភាគេ្រចីន គឺជាតំបនេ់ឆ�រ ។ ប៉ុែន�តំបនទ់ឹកសបែដលមានសរៈសំខន់បំផុត្រត�វបានដកប់��ូ ល 

ផងែដរ ។ តំបនជ់ាេ្រចីន គឺសំខនស់្រមាបស់ត�េ្រកៀល ពពួកទទឹក និងឬ សត�ស� បតំបនេ់ឆ�រ ។ 

មានែតភាគីែដគូរដ� ភិបាលេទអចែតងតងំតំបន់ថ�ីេនក�ុងបណា� ញ ។ េលខធិករដ� នៃនភាពជាៃដគូ និង

អ�កជំនាញេផ្សងៗេទៀតផ�ល់េយាបល់អំពីតំបនែ់ដលជាេបក�ភាពទងំេនាះ និងលក�ណៈវនិិច�័យែដល្រត�វបំេពញ 

។ េលខធិករដ� នចតែ់ចងែផ�ករដ�បាលនិងេលីកស�ួយបណា� ញ។ មា� ស់ និងអ�ក្រគប្់រគងតំបន្់រត�វែតឯកភាព 

ចំេពះករែតងតងំេនះ និងករពរសត�ស� បទឹករបស់វ ែដលសំខន់ចំេពះតំបនែ់ដល្រត�វបានែតងតងំេនាះ។ 



ករដកប់��ូ លេទក�ុងបណា� ញេនះទញករ្រប�ង្របយត័�េលីករទកទ់ងគា� របស់តំបន់េទនឹងតំបនែ់ដលស�ិត

េនក�ុង្របេទសផ្សងេទៀត េដយមានសត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសនេ៍ធ�ីដំេណីរេនចេនា� ះតំបន់ទងំេនាះ ។ 

្របវត�ិរបស់តំបន្់រត�វេរៀបចំេឡងី 

ែដលករែ្រប្រប�លេចះែតេកីនេឡងី 

ៃនករធានាសុវត�ិភាពធនធាន

ស្រមាប់ករ្រគប្់រគងទីជ្រមក ។ 

ករអភិវឌ្ឍៃនករេរៀបចំជាតំបនប់ងប�ូន

្រសី គឺ្រត�វបានេលីកទឹកចិត� ស្រមាប់

ករផា� ស់ប�ូរពតម៌ាន ផ�ល់ជំនាញ និង

ករចូលរមួ្រសវ្រជាវ ។ 

 

តំបន់សត�ស� បទឹកសំខន់ៗ (ពណ៌េខៀវ) 

និង តំបន់បណា� ញភាពជាៃដគូ (ពណ៌

្រកហម) េនេលផី�ូវេហះេហរីអូ�ស� លី-

អសីុខងេកីត ។ គូរពន្យល់េដយ៖ Maki 

Koyama @ 2008 Partnership for EAAF. 

លក�ណៈវ�និច�័យ ស��ប់ប���លប��ញតំបន់ផ��វេ�ះេហើរ 

េដើម��ីពិ�រ�ស��ប់�រ�ក់ប���លក��ងប��ញតំបន់ផ��វេ�ះេហើរ �គីៃដគូ�នអនុម័តលក�ណៈវ�និច�័យ

ដូច�ងេ��ម ៖  

ក. អនុស�� ស�ីពីដីេសីម (រ៉មសរ, អីុរង៉់,១៩៧១) លក�ណៈវនិិច�យ័សតំបនែ់ដលមានសរៈសំខន់

ជាអន�រជាតិ ស្រមាបស់ត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន ៍េនាះគឺ៖ 

 លក�ណៈវនិិច�័យ ២ : តំបនដី់េសីមមួយ្រត�វចតទុ់កថា មានសរៈសំខនជ់ាអន�រជាតិ ្របសិនេបី

វ្រទ្រទង្់របេភទែដលងយរងេ្រគាះ ្របេភទជិតផុតពូជ ជិតផុតពូជបំផុត ឬសហគមនេ៍អកូឡូសុីែដលទទួលរង

ករគ្រមាមកំែហង ។ 

 លក�ណៈវនិិច�័យ ៥ : តំបន់ដីេសីមមួយ្រត�វចតទុ់កថា មានសរៈសំខនជ់ាអន�រជាត ិ ្របសិនេបី វ្រទ

្រទងជ់ាេទៀងទតស់ត�ស� បទឹកចំនួន ២០ ០០០ ឬ េ្រចីនជាងេនះ ។ 



 លក�ណៈវនិិច�័យ ៦ : តំបន់ដីេសីមមួយ្រត�វចតទុ់កថា មានសរៈសំខនជ់ាអន�រជាត ិ ្របសិនេបី វ្រទ

្រទងជ់ាេទៀងទត់ ១%ៃនចំនួនសត�ស� បទឹកេនក�ុងចំនួនសរុបៃន្របេភទមួយ ឬអនុ្របេភទមួយ ។ 

ខ. លក�ណៈវនិិច�យ័ ែដលបានអនុវត�េនេ្រកម យុទ�ស�ស�អភិរក្សសត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន៍

អសុីប៉ាសុីហ�ចី ។ េនាះគឺ៖ 

១) តំបនស់ំចត គួរ្រត�វចតទុ់កថា មានសរៈសំខនជ់ាអន�រជាត ិ ្របសិនេបី វ្រទ្រទង់

យ៉ាងេទៀងទត ់ ០,២៥%ៃនចំនួនសរុប ៃន្របេភទមួយ ឬ អនុ្របេភទមួយៃនសត�ស� ប

ទឹក េនេពលែដលេធ�ីេទសន�រ្របេវសន ៍។ 

២) តំបន់សំចតគួរ្រត�វចតទុ់កថា មានសរៈសំខនជ់ាអន�រជាត ិ ្របសិនេបី វ្រទ្រទង

យ៉ាងេទៀងទតនូ់វសត�ស� បទឹកចំនួន ៥០០០ ឬ េ្រចីនជាង ក�ុងកំឡុងេពលេធ�ីេទសន�រ

្របេវសនម៍�ង ។ 

 គ) េនក�ុងកលៈេទសៈេលីកែលង តំបនអ់ច្រត�វបានកំណត់ដក់ប��ូ ល ្របសិនេបី វ្រទ្រទងស់ត�

ស� បទឹកអេនា� ្របេវសនេ៍នក្រមិត ឬ ដំណាក់កលៃនវដ�ជីវតិរបស់វសំខន ់ េដីម្បែីថរក្សោចំនួនសត�សរុបក�ុង

ផ�ូវេហះេហរី ។ យុត�ិកម�ៃនករដកប់��ូ លេនះ នឹង្រត�វបានពិចរណាេដយភាពជាៃដគូ ពីមួយករណី េទមួយ

ករណី ។ 

�កុម�រ�រ 

�កុម�រ�រផ�ល់េ�បល់ និង�ំ�ទ�រអនុវត�ែផន�រ�ព�ៃដគូផ��វេ�ះេហើរ ។ �កុម�រ�រនីមួយៗ 

�ន�ប�នមួយ ែដលែតង�ំងេ�យស�ជិកៃន�កុម�រ�រ ។ 

      

 

 

បច��ប��ន�បច��ប��ន� �ន�កុម�រ�រ��ំង�ន�កុម�រ�រ��ំង៖  

 �កុម�រ�រពពួក�ទឹក 

 �កុម�រ�រ���យបក��ី 

 �កុម�រ�រសត�េ�កៀល 

 �កុម�រ�រសត���បសមុ�ទ 

 �កុម�រ�រសត���បតំបន់េឆ�រ 



ឯក�រ�ព�ៃដគូឯក�រ�ព�ៃដគូ 

ឯក�រ�ព�ៃដគូ គឺ�ឯក�រផ��វ�រ ែដលេរៀប�ប់ប��ក់អំពីធម��តិ និងមុខ�ររបស់�ព�ៃដគូ ។  

ឯក�រេរៀប�ប់ប��ក់�ព�ៃដគូ គឺ៖ 

 ��ន�ព�សបច��ប់ 

 េ�លបំណង, ទិសេ�, និងេ�លបំណង 

 ស�ជិក�ព 

 រដ��ល 

 ហិរ��វត�� 

 ប��ីេ��ះៃន�គីៃដគូ 

 និយមន័យ 

 �កុមសត���បទឹកែដលេធ�ើេទសន�រ�បេវសន៍ េ�ក��ងផ��វេ�ះេហើរអូ���លី-�សុី�ងេកើត ។ 

 លក�ណៈវ�និច�័យប��ញតំបន់ផ��វេ�ះេហើរ 

 រច�សម�័ន�អង��រេលខ ៃន�ព�ៃដគូ 

ឯក�រ�ំងេនះ �ចយកេចញពីេគហទំព័ររបស់�ព�ៃដគូៈ www.eaaflyway.net/document.php 

យុទ���ស�ទំ�ក់ទំនងយុទ���ស�ទំ�ក់ទំនង 

យុទ���ស�ទំ�ក់ទំនងមួយ �ត�វ�ននិងកំពុងបេង�ើតេឡើង 

�ឯក�រែណ�ំមួយ ស��ប់�ព�ៃដគូផ��វេ�ះេហើរ ។ 

េ�លបំណងៃនយុទ���ស�ទំ�ក់ទំនង គឺ េដើម��ីស�មបស�ម�ល

�រទំ�ក់ទំនង�� េ�ក��ង�ព�ៃដគូ , េដើម��ីបេង�ើន�រ�ប់

�រម�ណ៍ៃន�ព�ៃដគូ ចំេ�ះអ�ក�ក់ព័ន� េ�ក�មិតតំបន់

ប��ញ និងសហគមន៍�ងេ��េផ��ងៗេទៀត េហើយ 

�ចុងេ��យ េដើម��ី����ន�ពៃន�រអភិរក��សត���បទឹក 

និងទីជ�មករបស់� គឺ�ត�វេធ�ើឲ���បេសើរេឡើង �មរយៈសកម��ព

សហ�បតិបត�ិ�រេ�ក��ងផ��វេ�ះេហើរដ៏ធំទូ�យ ។ 

�គីៃដគូ 

�ព�ៃដគូបេង�ើតេឡើង េ�យ�គីៃដគូ រួម�នរ��ភិ�ល អង��រមិនែមនរ��ភិ�លអន�រ�តិ និងអង��រ

អន�រៈរ��ភិ�ល ែដលយល់�ពមអនុម័តេលើឯក�រ និង�ំ�ទេ�លបំណង និងសកម��ពែដលស�ិតេ�េ��ម

�ព�ៃដគូ ។ ស�ជិក�ព �ត�វ�នេបើកចំហ ស��ប់រ��ភិ�ល អង��រមិនែមនរ��ភិ�លអន�រ�តិ 

និងអង��រអន�រៈរ��ភិ�លេផ��ងៗ និងស�ជិកៃនែផ�កជំនួញអន�រ�តិ ��ស័យេលើ�រេស�ើសុំ និង



�រយល់�ពម អនុម័តេលើឯក�រ និង�ំ�ទេ�លបំណង និងសកម��ពែដលស�ិតេ�េ��ម�ព�ៃដគូ ។ 

�គីៃដគូ នឹង�ត�វសុំេ�បល់ អំពី�រេស�ើសុំ�ស�ជិក�ព េ�េ��អង��បជំុ ។ �បសិនេបើ ��នប��

េលើកេឡើងេទ ក��ងរយៈេពលមួយែខ េបក�ជននឹង�ត�វេគ�ក់ប���លេ�ក��ងប��ី ៃន�គីៃដគូ ។ 

�គីៃដគូបច��ប��ន��គីៃដគូបច��ប��ន� 

 អូ�ស� លី (២០០៦) 

 ឥណ�ូ េណសុី (២០០៦) 
 ជប៉ុន  (២០០៦) 

 ពីលីពីន (២០០៦) 

 សធារណៈរដ�កូេរ ៉(២០០៦) 
 រុស្ុស ី(២០០៦) 

 សឹង�បូរ ី(២០០៦) 
 សហរដ�អេមរកិ (២០០៦) 

 េលខធិករដ� នអនុស�� ស�ីពី្របេភទេទសន�រ្របេវសន៍ 
(២០០៦) 

 េលខធិករដ� នអនុ�� ស�ីពីរ៉មសរ (២០០៦) 
 ្រក�មសិក្សោ្រសវ្រជាវក�ុងទឹកអូ�ស� លី (២០០៦) 

 មូលនិធិសត�េ្រកៀលអន�រជាតិ (២០០៦) 

 អង�ករដីេសីមអន�រជាតិ (២០០៦) 

 អង�ករ WWF (២០០៦) 
 អង�ករ IUCN (២០០៦) 

 អង�ករជីវតិសត�ស� បអន�រជាត ិ(២០០៦) 

 សមាគមសត�ស� បៃ្រពជប៉ុន (២០០៧) 
 ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា (២០០៧) 

 ��រណៈរដ��ប��និតចិន (២០០៨) 

 អង��រ FAO UN (២០០៩) 

 អង��រ WWT (២០១០) 

 អង��រ MNT (២០១០) 

 បង់��េដហ�� (២០១០) 

 ៃថឡង់ (២០១០) 

 

សត���បទឹកេទសន�រ�បេវសន៍សត���បទឹកេទសន�រ�បេវសន៍ 

សត���បទឹកេទសន�រ�បេវសន៍ គឺ�ត�វ�នកំណត់�ទូេ� �សត���ប

េធ�ើសន�រ�បេវសន៍ ែដលេអកូឡ�សុីពឹងែផ�កេលើតំបន់ដីេសើម ។ 

ស��ប់េ�លបំណងៃន�ព�ៃដគូ សត���បទឹកេទសន�រ�បេវសន៍ 

រួម�ន ចំនួនសរុបៃនសត���បតំបន់េឆ�រ ពពួក�ទឹក (� ��ន និង

សត�ហង��) េ�កៀល និងសត���បសមុ�ទ (ពពុះទឹក ែក�កទឹក រ�េព Shearwater និង Auks) ។ និង 

�កុម�េ�ចើនេផ��ងេទៀត ែដល�ចព��ករ�ន និង��ងេទៀង�ត់ឆ�ង�ត់�ពំែដន�គប់�គងរបស់�តិមួយ 

ឬេ�ចើន ។ ចំនួន��ងេ�ចើនៃនសត���បទឹកេទសន�រ�បេវសន៍ ែតងែត�បមូលផ��ំ��េ�តំបន់សំចត (តំបន់�បេភទ

េនះ�នពីរឬបី) េដើម��ីបេង�ើន�ពលេឡើងវ�ញ េ�កំឡ�ងេពលេធ�ើដំេណើរ របស់ពួក� �ពិេសស េ�មុនេពល

ឆ�ង�ត់រ�ំងេអកូឡ�សុីធំៗ ។ េហតុដូេច�ះ �រ�ត់បង់តំបន់ដីេសើមែដល�ទីសំចត �ចប៉ះ�ល់��ងធ�ន់ធ�រ

ដល់�រេធ�ើដំេណើរ�បកបេ�យេ�គជ័យ និង�ររស់�ន�នជីវ�ត របស់សត���បទឹកេទសន�រ�បេវសន៍ ។ 

 



ផល�បេ�ជន៍ៃន�រចូល��ព�ៃដគូផល�បេ�ជន៍ៃន�រចូល��ព�ៃដគូ 

�ព�ៃដគូ គឺ�គំនិតផ��ចេផ�ើមែតមួយគត់ ែដល�នបំណង េដើម��ីេធ�ើឲ���នសំេរចដល់កំពូល នូវ�រអភិរក��

ៃនសត���បទឹក េ�ក��ងផ��វេ�ះេហើរអូ���លី-�សុី�ងេកើត ែដលទន�ឹមនឹងេ�ះយកចិត�ទុក�ក់ត�ម�វ�រ

សង�ម និងេសដ�កិច�សហគមន៍ ែដលពឹង��ស័យេលើតំបន់ដីេសើម និងសត���បទឹក ។ 

ផល�បេ�ជន៍ៃន�រចូលរមួ�ន៖ផល�បេ�ជន៍ៃន�រចូលរមួ�ន៖ 

 �រទទួល��ល់ �មរយៈ�រ�ក់ព័ន�នឹងគំនិតផ��ចេផ�ើម�អន�រ�តិែដលគួរេ�រពដ៏ខ�ង់ខ�ស់បំផុត 

 �នទំ�ក់ទំនងនឹងប��ញៃនតំបន់ដីេសើម និង

អ�កជំ�ញសត���បទឹក 

 ឱ�សស��ប់�ន់ទងអ�ក�គប់�គងតំបន់ េដើម��ី

��ស់ប��រព័ត៌�ន និងជំ�ញ 

 ឱ�សទទួល�នមូលនិធិ�តិ និងអន�រ�តិ  

 �ចទទួល�នព័ត៌�ន និងចំេណះដឹងស�ីពី�រអភិរក��

សត���បទឹកេទសន�រ�បេវសន៍ 

 �ចទទួល�នឱ�សអភិវឌ��សមត��ព ។ 

�រ�រទំ�ក់ទំនងទំ�ក់ទំនង 

េល�ធិ�រ��ន�ព�ៃដគូផ��វេ�ះេហើរអូ���លី-

�សីុ�ងេកើត 

១៩០៥ Get-Pearl Tower 

៧-៥០ Songdo-dong, Yeonsu-gu 

�កុង Incheon ៤០៦-៨៤០ 

��រណៈរដ�កូេរ�  

Mr. Roger Jaensch, Chief Executive,  

+82 32 260 3010, chief@eaaflyway.net 

Mr. Eui-Yeon Lee, Deputy Director,  

+82 32 260 3000, deputy@eaaflyway.net 

Mrs. Mee-Hyang Woo, Administration Officer,  

+82 32 260 3001, admin@eaaflyway.net 

Ms. Min-Seon Kim, Publication Officer,  

+82 32 260 3002, min-seon.kim@eaaflyway.net 

Mr. Hyeong-Mun Kim, Finance Officer,  

+82 32 260 3003 

Ms. Aram Lee, Communication & Information Officer,  

+82 32 260 3004, aram.lee@eaaflyway.net 

Dr. Chang-Yong Choi, Science Officer, 

+82 32 260 3009, science@eaaflyway.net 
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