
0 40 80 160

Kilometers
1:700,000

ពត៌មានទូេទ ែផនទីបង� ញផ�ូវេទតំបន់ដីេសើមស�ងឹែសន

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន៖
េតើអ�ីេទជាអនុស�� រ៉មសរ

ស� កក់រតំបនស់�ូលស�ឺងែសន

ែផនទី
ែផនទី្របេទសកម�ុជា
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ដី និងថ�

ទី្របជំុជន និងសំណងអ់គារ

ៃផ�ទឹក

តំបនដី់េសើមស�ឹងែសន

តំបនដី់េសើមស�ឹងែសនមានទីតងំស�ិតេនែបក៉អេគ�យៃ៍នបឹងទេន�សបក�ុងឃុំផាតស់ណា� យ ្រស�ក

កំពងស់� យ េខត�កំពងធ់ំ ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ តំបនដី់េសើមស�ឹងែសន គឺជាតំបនស់�ូល

មយួក�ុងចំេណាមតំបនស់�ូលទងំបីៃនឋបនីយជីវៈមណ� លបឹងទេន�សប និងជាតំបនស់ត�ស� ប និង

ជីវៈច្រម�ះសំខន់ៗ េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។

ករយិាល័យេនេខត�កំពងធ់ំ៖

េលក ស៊ន ពិផាត (នាយកតំបនស់�ូលស�ឹងែសន)

      ទីស� កក់រល្បោតតំបនស់�ូលស�ឹងែសន ឃំុផាតស់ណា� យ ្រស�កកំពងស់� យ េខត�កំពងធ់ំ

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

      ទូរស័ព�ទំនាកទ់ំនង៖ ០៩៥ ៨៣៣ ២២៩

       េម៉ាងេធ�ើករ៖ ៧:០០ ដល់ ១១:០០ និង ១៣:០០ ដល់ ១៧:០០

ករយិាល័យេនរជធានីភ�េំពញ៖

េលក បុិច ម៉ូរ៉ន ់(្របធានករយិាល័យ)

      នាយកដ� នអភរិក្សតំបនដី់េសើមទឹកសប ៃនអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ និងអភរិក្សធម�ជាតិ

្រកសួងបរសិ� ន (ជានទី់២) អគារមរតកេតេជា (ដីឡូេលខ៥០៣) សង� តទ់េន�បាសក ់

ខណ� ចំករមន រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

      ទូរស័ព�ទំនាកទ់ំនង៖ ០១២ ៤២០ ៨៦៨

       អុីុែមល៉៖ moran_wcd@yahoo.com

(ស្រមាប់ព់តម៌ានបែន�ម សូមចូលេទកនេ់គហទំពរ័តំបនរ៉់មសរ៖ http://www.ramsar.org)

     អនុស�� តំបនដី់េសើម ឬអនុស�� រ៉មសរ ( បេង�ើតេន្រក�ងរ៉មសរ ្របេទសអុឺរង៉ ់ ក�ុងឆា� ំ

១៩៧១) គឺជាសន�ិស�� អន�រដ� ភបិាល ែដលផ�ល់នូវយន�ករស្រមាបេ់ធ�ើសកម�ភាពេនថា� កជ់ាតិ
និងសហ្របតិបត�ិករជាអន�រជាតិក�ុងករអភរិក្ស និងេ្របើ្របាស់តំបនដី់េសើម និងធនធានរបស់វ

េដយឈ� សៃវ។ ្របេទសកម�ុជាបានអនុមត័យល់្រពមេលើអនុស�� រ៉មសរកលពីៃថ�ទី២៤ែខធ�ូ
ឆា� ១ំ៩៩៦ និងបានចូលជាសមាជិកេពញសិទ�េនៃថ�ទី២៣ ែខតុល ឆា� ១ំ៩៩៩។ 

      តំបនរ៉់មសរ គឺជាតំបនដី់េសើមែដល្រត�វនឹងលក�ណៈវនិិច�យ័ៃនតំបនដី់េសើមែដលមានសរៈ

សំខនជ់ាអន�រជាតិយ៉ាងតិចមយួ។

      តំបនរ៉់មសរថ�ី៖ តំបនដី់េសើមស�ឹងែសន ្រត�វនឹងលក�ណៈវនិិច�យ័ទី២ (្របេភទសត�ក្រម និង

កំពុងរងេ្រគាះ)  លក�ណៈវនិិច�យ័ទី៣  ( ជីវច្រម�ះ)  លក�ណៈវនិិច�យ័ទី៤  ( វដ�ៃនជីវតិ និងជ្រមក)

លក�ណៈវនិិច�យ័ទី៦ (ចំនួនសត�ស� បទឹកេ្រចើនជាង១%) និងលក�ណៈវនិិច�យ័ទី៨ (កែន�ងពងកូន

និងេផ្សងៗ)។



ភាពសម្បរូែបបៃនជីវៈច្រម�ះភាពសម្បរូែបបៃនជីវៈច្រម�ះ

េសវកម�្របព័ន�េអកឡូសូុីេសវកម�្របព័ន�េអកឡូសូុី
កត� គ្រមាមកំែហងកត� គ្រមាមកំែហង

ករអភិរក្សតំបន់ដីេសើមករអភិរក្សតំបន់ដីេសើម

ផ�ះបែណ� តទឹកេនតំបនដី់េសើមស�ឹងែសន

សកម�ភាពេនសទ ្របជាេនសទេធ�ើដំេណើ រេទកែន�ងេនសទ

ែស្បកសត�េភ ៃ្រពែដលបានេឆះេនតំបនស់�ឹងែសន

្រតដកតូ់ច (្របេភទសត�កំពុងរងេ្រគាះ) ចេង��លខ្យង (្របេភទសម្ូបរ)

បឹងទេន�សប

ស� ពម(្របេភទសត�ជិតផុតពូជ) ទុង្របេផះ (្របេភទសត�ជិតរងេ្រគាះ)

្របពន័�ជលស�ស� ៖    តំបនដី់េសើមស�ឹងែសនគឺជាែផ�កមយួៃនបឹងទេន�សបែដលទទួលរងឥទ�ិពល

ខ� ងំពីករផា� ស់ប�ូរចរន�ទឹករវងទេន�េមគង� ទេន�ស�ឹងែសន និងបឹងទេន�សប។ វដ�ទឹកជំនន្់របចំ

ឆា� បំានបណា� លឱ្យមានករែ្រប្រប�លេទេលើកំពស់ទឹក ែដលបាន្រទ្រទងដ់ល់សត� និងរុក�ជាតិ

សំខន់ៗ កដូ៏ចជាផ�ល់នូវផលិតផលជលផលដេ៏្រចើន។

្របេភទរុក�ជាតិសំខន់ៗ ៖ វដ�ទឹកបាន្រទ្រទងដ់ល់្របេភទរុក�ជាតិលិចទឹកតមរដូវសំខន់ៗ ដូច

ជា ៃ្រពដុះតមដងទេន�ស�ឹងែសន ៃ្រពគេមា� ធ និងវលេស� ។

ផ�ល់ជ្រមក និងជាកែន�ងដម៏ានសុវត�ិភាពស្រមាបជី់វច្រម�ះជាេ្រចើន៖ តំបនេ់នះកផ៏�ល់ជាទីកែន�ង

ដសំ៏ខនស់្រមាបព់ងកូន   ជាផ�ូវទឹកស្រមាបឱ់្យ្របេភទ្រតីមយួចំនួនផា� ស់ទី   ជាកែន�ងរកចំណីរបស់

សត�ស� បជាេ្រចើន និងជាទីជ្រមកដសំ៏ខនស់្រមាបថ់និកសត�ជាេ្រចើន។

្របជាជនមូលដ� នែដលរស់េនតំបនដី់េសើមស�ឹងែសន គឺពឹងែផ�កយ៉ាងខ� ងំេទេលើធនធានជល

ផលរមួមាន ទឹក និងចំណីអហរ (ជាពិេសសគឺករេនសទ និងកសិកម�)  ែដលបានពីតំបនដី់

េសើមស�ឹងែសនេដើម្ប្ីរទ្រទងជី់វភាពរស់េនរបស់ពួកេគ។      តំបនដ់ីេសើមកផ៏�ល់េសវកម�េផ្សងៗ

ផងែដរ រមួមាន រក្សោលំនឹងវដ�អកសធាតុ ស�ុកកបូន ចកប់ំេពញទឹកេ្រកមដី បន្ុសតទឹក ករ

ពរសំណឹក  កំណរដីល្បោប ់និង្រគប្់រគងទឹកជំនន ់និងខ្យល់ព្ុយះ។

តំបនដី់េសើម កជ៏ាកែន�ងសក� នុពលមយួដសំ៏ខនែ់ផ�កេទសចរណ៍ធម�ជាតិ។

�នក���គ ��ម ែហ ងមួយចំនួន ែដល

ជះឥទ �ិពល េលីតំបន់ដី េសីមស�ឹង ែសន។

ករសឹករចិរលិៃនទីជ្រមក៖ េភ�ើងេឆះៃ្រព ករដុត និងកបរ់នៃ្រពស្រមាបយ់កដីេធ�ើកសិកម�

និងេធ�ើផ�ូវេទបរបាញ់ និងេនសទ។

វធិានករមយួសំខនស់្រមាបក់រអភរិក្សតំបនដី់េសើម គឺដកប់��ូ លតំបនែ់ដលសម្ូបរជីវៈច្រម�ះជា

តំបនក់រពរ (តំបនរ៉់មសរ) ែដលអនុ�� តឱ្យមានករេ្របើ្របាស់េដយឈ� សៃវពីភាគីពកព់ន័�

នានាក�ុងករ្រគប្់រគងតំបនដី់េសើម។

“ករេ្របើ្របាស់េដយឈ� សៃវ” ៃនតំបនដី់េសើម ៖ វជាករសំខនខ់� ងំណាស់ក�ុងករេ្របើ្របាស់

តំបនដី់េសើម្របកបេដយចីរភាព េដើម្បរីក្សោនូវមុខងរ និងេសវកម�្របពន័�េអកូឡូសីុរបស់តំបន់

ដីេសើម។

ករចូលរមួពីសំណាកអ់�កពកព់ន័�នានា៖ វមានសរៈសំខនខ់� ងំណាស់ក�ុងករេគៀងគរករចូល

រមួពីអ�កពកព់ន័�ែដលមកពីស� បន័េផ្សងៗគា� ដូចជា្របជាជនមលួដ� ន អជា� ធរមូលដ� ន និងបណា�

អង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលជាេដើម -ល- េដើម្បេីជៀសវងជេមា� ះនានា េធ�ើករសេ្រមចចិត�ល�្របេសើរ

ជាងមុននិងែចករែំលកផល្របេយាជន។៍

ករ្របមូលផលពីធនធានធម�ជាតិេ្រចើនេលើសលុប៖ ករេនសទខុសច្បោប ់និងករេនសទ

េពញមយួឆា� រំមួទងំរដូវ្រតីពង។

ករបរបាញ់ និងដកអ់នា� ក៖់ ករបំពុលសត�ស� បតមមាតបឹ់ង ករសមា� បស់ត�េភែដលជា

្របេភទសត�កំពុងរងេ្រគាះេដើម្បយីកែស្បក ករដកអ់នា� ក ់ និងេ្របើ្របាស់សេម�ងេដើម្បចីប់

សត�ស� បែដលជា្របេភទកំពុងរងេ្រគាះ។

្របេភទសត�៖ យ៉ាងេហើចណាស់មានវត�មានៃនថនិកសត� ៩ ្របេភទ សត�ស� ប ៧៩ ្របេភទ សត�

អេណ�ើ ក ៤ ្របេភទ និង្រតីចំនួន ៩៤ ្របេភទេនតំបនដី់េសើមស�ឹងែសន។ ក�ុងេនាះមានវត�មាន

្របេភទសត�ជិតផុតពូជជាសកលមយួចំនួនដូចជា ស� ្រពម (Silvered Langur) េភេរម្រចមុះ 

(Hairy-noised Otter) សត�្រតដកតូ់ច (Lesser Adjutant) អេណ�ើ កសង�ល់ (Yellow-head Te-

mple Turtle) ្រតីគល់រងំ (Mekong Giant Barb) ្រតី្របាធំ (Striped Catfish) និង្រតី្រតសក់

្រកហម (Isok Barb) (អង�ករជីវតិសត�ស� បអន�រជាតិ្របចកំម�ុជា, ២០១៦)។


