ការបេងតែផនទីស មាប់អ្នកការពារែដនដី
១ ឧបករណ៍ែផនទីគឺជាឧបករណ៍មួយក្នុងចំេណាមឧបករណ៍េផ ងៗដ៍មាន
ឥទ្ធិពល

ំងបំផុតស មាប់អ្នកការពារែដនដី

ដូចបេច្ចកវ ិទ្យាទំេនបៗេផ ងៗេទ ត
ជាេ ចនែដរ ឧបករណ៍ែផនទីឌីជីថលគឺ
មិនែមនែតងែតមានសារៈ បេ
ជន៍
ស មាប់សហគមន៍អ្នកការពារែដនដីេ ះ
េទ េហយវាក៏មិនែមនែតងែត តូវការេ យ
សហគមន៍ទាំងេនះស មាប់េ លបំណង
ៃផក្នុងរបស់ខួនស មាប់េពលបច្ចុប្បន្ន
ែដរ។ េទាះបី ៉ ងណាក៏េ យ ែផនទី
អាចជាមេធ្យាបាយមួយដ៏មានសារៈ
បេ
ជន៍ ំងបំផុតេដម្បីទំ ក់ទំនង
ជាមួយនិងអ្នកេ
ងេ
និងេដម្បី
បឈមេ ះ សាយជាមួយនិងការគ មាម
កំែហងទាំងឡាយចំេពាះទឹកដីែដលកំពុងែត
េកតមានេឡងពី ងេ
។ ែផនទីែដល
ផលិតេឡងេ យសហគមន៍អ្នកការពារ
ែដនដីគឺជាតំណាងៃនទឹកដីរបស់ពួកេគ
មរយៈទស នៈយល់េឃញរបស់ពួកេគ
និងជាញឹកញាប់វាប ញពីរប
ូ ភាព
ខុសែបក ្ន ពីែផនទីទាំងឡាយែដល តូវ
បានផលិតេឡងេ យពិភពេលាក
ងេ
។
ចាប់ពីសម័យការអាណានិគមមកបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្នកាល ែផនទីែដលផលិតេឡងេ
ភាគីទីបី
ប

ងេ

េផ ងៗ ជាញឹកញាប់បានលុបេចាលនូវអតិភាពៃនសហគមន៍មូល

ញថាវាជាតំបន់ដីទំេនរែដលមានេឈា្មះ តឹមែតជាតំបន់អាណានិគម

ធម្មជាតិ ឬក៏ប

ច់េ

យរ

ន ផុយេ

ភិបាលឬ
វ ិញបាន

យែឡកស មាប់ជាតំបន់

ញពីធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរែបបែដល តូវបានេគទាញយកេដម្បីជាផលចំេណញ។

ផុយេ វ ិញ សហគមន៍អ្នកការពារែដនដីគិតថាទឹកដីរបស់ពួកេគគឺជាតំបន់ែដលសម្បូរែបបេ េ យ
បវត្តិសា ស្តនិងេរ ងរា៉ វេផ ងៗ ជាតំបន់សការៈបូជា ការ បមា៉ ញ់ និងជាតំបន់េនសាទនិងជាតំបន់ធនធាន
ធម្មជាតិេផ ងៗេទ តែដលមានសារៈសំ

ន់ស មាប់ការ ទ ទង់ជីវភាពរស់េ

ក្នុង បៃពណីយ៍ៃនការបេងតែផនទីេលាក ងលិចវ ិញ វាគឺជា
លក្ខណៈេពញេលញ តឹម តូវក្នុងការទទួលយកនូវចំេណះដឹងៃនទឹកដីេ
ែផនទីេ

ជួយដល់សហគមន៍អ្នកការពារែដនដីកុងការទំ
្ន

About Earth Defenders Toolkit

ក់ទំនងជាមួយនិងអ្នកេ

របស់ពួកេគ។ េ

យែឡក

ំងផុកព័ត៌មានែដលមិនទាន់មាន

េឡយេទ េទាះបី
ងេ

៉ ងណាវាអាច

ឬភាគីទីបីែផនទីអាច
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ជួយេធឲ្យអ្នកេ

សហគមន៍មូល

បានយល់ដឹងពីសារៈសំ

ន់ៃនទឹកដី

មរយៈទស នៈយល់េឃញរបស់

មរយៈការតំណាងឲ្យេរ ងរា៉ វេផ ងៗក្នុងទ មង់មួយែដលមានលក្ខណៈ
អាននិងយល់ស មាប់ពួកេគ
េ

ន

ងេ

យសារែតែផនទីគឺជាឧបករណ៍មួយក្នុងចំេណាមឧបករណ៍ទាំងឡាយដ៏មានឥទ្ធិពល

តំណាងឲ្យពិភពេលាកេ

ំងស មាប់

ះសមតភាពរបស់សហគមន៍អ្នកការពារែដនដីកុងការេ
្ន
ប បាស់ឧបករណ៍

ែផនទីេដម្បីេធែផនទីេផ ង

ត់ឬផលិត "ែផនទីែដលគូសប

សហគមន៍ែផនទីជនជាតិេដមភាគតិចកាណា
បសិទិ្ធ

ំង។

ក់ច្បាស់" ែដលជាពាក្យ

កម្ចីពី

គឺជាការេ ប បាស់នូវបេច្ចកវ ិទ្យាដ៏ទំេនបែដលមាន

មូលេហតុពីរេផ ងេទ តែដលេធឲ្យគេ មាងែផនទីអាចមានសារៈ បេ
ំងបំផុតស មាប់សហគមន៍អ្នកការពារែដនដី៖
េ

យ សួស

ជន៍

យសារែតគេ មាងែផនទីជានិច្ចកាល

មានការពាក់ព័ន្ធេ

នឹងការសន

អំពីដីឬ

ទឹក វាអាចជួយចាប់េផ្តមេឡងវ ិញនូវ

ដំេណរការេផរចំេណះដឹងែដល តូវបាន
ប៉ះពាល់ឬរ ំ
េហយអនុ

នេ

យការេធអាណនិគម

តឲ្យសហគមន៍ទាំងឡាយ

អាចេធការកត់

ចំេណះដឹងមូល

និងរក្សាទុកនូវ

នរបស់ពួកេគបាន។

ការបេងតែផនទីអាចជាមេធ្យាបាយមួយ
ក្នុងចំេណាមមេធ្យាបាយេផ ងៗដ៏មាន
បសិទិភា
្ធ ពបំផុតក្នុងការកសាងជំ ញ
េដម្បីេ ប បាស់បេច្ចកវ ិទ្យា េ
ែផនទីមានទំ

ក់ទំនងេ

យសារែត

នឹងអីែដល

សមាជិកសហគមន៍មានចំេណះដឹងេ ចន
សាប់េហយអំពី៖ ែដនដី ដីធី និងទឹក

របស់ពួកេគ។
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២ េតគេ មាងផលិតែផនទីអាចជួយដល់
សហគមន៍ដូចេម្តចខះ?
ជួយប

ក់ច្បាស់និងទំ

ងេ

។

ជួយកត់

ក់ទំនងចំេណះដឹងអំពីែដនដីេ

និងរក្សាទុកនូវចំេណះដឹងមូល

កាន់ភា្នក់

រ

ន។

ជួយដំេណរការេឡងវ ិញនូវការសិក្សាេរ នសូ តនិងការែចករ ំែលកចំេណះដឹង បៃព
ណីយ៍។

ជួយដល់ការេធែផនការេ ប បាស់ដីធីនិងការ គប់ គប់ គងធនធាន។
ជួយតស៊ូមតិេដម្បីការ

ស់បូរ។
្ត

ជួយបេងនសមតភាពក្នុងការអនុវត្តការ
ជួយេ

រជាមួយការេ បបេច្ចកវ ិទ្យា។

ះ សាយជេមាះពាក់ព័ន្ធនឹងធនធាន។

៣ សំណួរត មុយ តូវសួរេ
ផលិតែផនទី

េពលពិចារណាអំពីគេ មាង

េតេហតុអីបានជាេយងចង់ផលិតែផនទី?
េតែផនទីេ

ះនឹងេរ បរាប់អំពីសាច់េរ ងអី?

េតេយងចង់ប

ញវាេ

កាន់នរណា?

េតេយងមានបង់កម្មសិទិដ
្ធ ីែដរឬេទ?
េត ពំដីមានលក្ខណៈដូចេម្តច? េតេយងមានដឹងថាវាមានអីខះេហយវា តូវបានេគ
ឯកភាពែដរឬេទ?
េតេយងមានបេច្ចកវ ិទ្យានិងជំ ញ សាប់អីខះេហយ? េហយេតេយង តូវការការ
បណុ្ត ះបណា
្ត លនិង ំ ទអីខះ?
េតភូមិសា ស្តទិដភាពរួមមានលក្ខណៈដូចេម្តច?
េតមានសហគមន៍ចំនួនប៉ុ ្ម ន េហយេតមានការែបងែចកដូចេម្តចែដរ? េតមាន
ចំនួន បជាជនសរុបប៉ុ ្ម ន ក់?
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េតមានការេរ បចំសង្គមរស់េ ដូចេម្តចែដរ? េតមានសហព័ន្ធ/អង្គការែដរឬេទ
េហយមានរច សម្ព័ន្ធថា្នក់ដឹក ំដូចេម្តចែដរ?
េតមានគេ មាងេពលេវលាែដរឬេទ?
េតេយងមានថវ ិកាែដរឬេទ?
េតេយងអាចទទួលបានការ

ំ ទែផ្នកបេច្ចកេទសនិងបេច្ចកវ ិទ្យាអីខះ?

៤ វ ិធីសា ស្តផលិតែផនទីសហគមន៍
ធាតុផ ំ៖
ក

ស់ ហឺត ៃដេ ្ម

ឧបករណ៍េអឡិច តូនិក(អា ស័យេលឧបករណ៍ែដល តូវេ ប) ែដលអាច
រួមមានដូចជា៖
ទូរស័ពៃដសា្មតហូន
កុំព្យូទ័រែឡបថប់
ឧបករណ៍ស មាប់កាន់ជីភីេអស
េស វេ

កត់

អាកាសធាតុនិងប៊ិច

សមារៈបែនមេផ ងៗេទ តដូចជា ្ន ំងសាក power bank និង
ឧបករណ៍ចាំបាច់េផ ងៗេទ តស មាប់ការ រចុះវាល។

អាហារនិងេភសជៈេដម្បីេធឲ្យអ្នកចូលរួមសិកា្ខសាលារ ីករាយ
អ្នកែដលអាចបេងតែផនទីនិងកម្មវ ិធីផលិតែផនទីបាន
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1. ចូរេរ បចំជាមួយសហគមន៍របស់អ្នក
ស មាប់សកម្មភាពផលិតែផនទី៖

ខណៈេពលែដលអ្នកេ ត មេរ បចំចាប់េផ្តមនូវគេ មាងផលិតែផនទី ចូរ
េឆ តេពលពន្យល់េ
សារៈសំ

កាន់សហគមន៍ទាំងមូលអំពីេ

លបំណងនិង

ន់ៃនកិច្ចការផលិតែផនទី េហយេបសិនបានដឹងរួចេហយ ចូរ

ពិភាក្សា ្ន អំពីវ ិធីសា ស្តែដល តូវេ បនិងរេប បអនុវត្តការ

ររបស់

កុម។ េបសិនជាមានការចូលរួមពីអង្គភាពេ ចនដូចជាអង្គការ

សហគមន៍ ឬអង្គការៃដគូ តូវមានភាពច្បាស់លាស់និងការឯកភាព ្ន
រួមអំពីការែបងែចកការ

រ េហយេបសិនអាច ចូរសរេសរវាេ

េល ក

ស់។ ចុងេ កាយ ចូរពិចារណាេ ជសេរ សអ្នកតំណាង គប់ គងព័ត៌មាន

ឬការ បមូលទិន្នន័យ េតនរណាជាអ្នកេមលការខុស តូវស មាប់កិច្ចការ
េនះ៖ មានន័យថាជាគិតគូរអំពីការធា
ទុក
កត់

ក់មានសុវតិភាពល្អ ធា
េ

េធ

៉ ងណាឲ្យទិន្នន័យ តូវបាន

ថារាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយែដល តូវបាន

ក្នុងេស វេ កត់
ឬេលែផនទី ក ស់ តូវបានបញូ លេ
ក្នុងទ មង់ឌីជីថលក្នុងកុំព្យូទ័រេហយ តូវចមងយកទិន្នន័យឲ្យបានេ ចន
េចញពីកុំព្យូទ័រ(ឧទាហរណ៍ ចមង ក់កុងឧបករណ
្ន
៍ ផុកទិន្នន័យ hard
drives) េដម្បីការពារកុំឲ្យមានការបាត់បង់។

2. កំណត់េ លបំណងៃនការផលិតែផនទី
េ

េពលចាប់េផ្តម សហគមន៍គួរែតេធការសេ មចចិត្តេតមូលេហតុអីបាន

ជាពួកេគ តូវការែផនទី េហយេតពួកេគចង់ បមូលទិន្នន័យ បេភទ
អីខះ។ អ្នកអាចេ បសំណួរ

ងេលេដម្បីកំណត់ថាេតគេ មាងែផនទីេនះ

នឹងមានរូបរាងលក្ខណៈដូចេម្តច និង តូវេ បឧបករណ៍អីខះ។ អំឡុងេពល
ៃនដំេណរការេនះ ការពិចារណារអំពីសាច់េរ ងដំបូងគឺវាមាន
សារៈសំ

ន់នូវអីែដលសហគមន៍របស់អ្នកចង់បេងតជាែផនទី។

ស មាប់ឧបករណ៍មួយចំនួនដូចជា Mapeo និង OpenDataKit វាគឺអាចេ ប
បានក្នុងការបេងតជា បេភទឬការអេងតេផ ងៗេ យការេ បសាច់េរ ង
ទាំងេនះ ែដលវាអាចជួយស មួលបាន ៉ ងេ ចនក្នុងការេរ បចំឲ្យបាន
ល្អកុងអំ
្ន
ឡុងេពលៃនដំេណរការផលិតែផនទី។

0

្ត ល
3. ការត មង់ទិសនិងការបណុ្ត ះបណា
េ

េពលែដលអ្នកបានកំណត់ថានរណាខះនឹង តូវចូលរួមក្នុងគេ មាងផលិត

ែផនទីនិងឧបករណ៍អីខះែដលអ្នកនឹង តូវេ បរច
ួ េហយ ចូរកំណត់ថាេតក មិត
ជំ

ញមានេ

ទីកែនងណាខះេហយនរណាខះ តូវទទួលការបណុ្ត ះបណា
្ត ល

បែនមមួយចំនួនេទ ត។ ការបណុ្ត ះបណា
្ត លអំពីឧបករណ៍ែផនទីអាច
េកតេឡងខណៈេពលកំពុងែតដំេណរការការ

រ ក៏ប៉ុែន្តវាអាចមានការ

ចាំបាច់កុងការេរ
្ន
បចំសិកា្ខសាលាមួយចំនួនជាជំហានដំបូងសិនស្តីពីការេ ប
បាស់ឧបករណ៍ ឬមូល

ន គឹះបេច្ចកេទស អក្ខរកម្មឌីជីថលជារួម។

4. ការគូរែផនទីព

ង

ស មាប់សហគមន៍អ្នកការពារែដនដីេផ ងៗេទ ត ចំណុចចាប់េផ្តមដ៏មាន
សារៈ បេ

ជន៍គឺជាការបេងតនូវែផនទីគូសវាស ពាងេល ក

ស់មួយ

ជាមួយនិងព័ត៌មានបន្តិចបន្តួចជាមុនសិន រួចេហយចាំគូរនូវអីែដលពួកេគ
ដឹងេ

ការប

េលែផនទី។ វាមិន តឹមែតជាវ ិធីសា ស្តមួយដ៏មាន បសិទ្ធភាពក្នុង

ត់បេ ង នអំពីរេប បៃនការេធការរបស់ែផនទីប៉ុេណាះេទ ែតវាជារ

េប បក្នុងការ បមូលព័ត៌មាន គឹះែដលអាចឈានេ បន្តដំណាក់កាល
ប ប់េទ ត។ អ្នកក៏អាចែណ ំលំហាត់េនះក្នុងអំឡុងេពលសិកា្ខសាលា
ែណ

ំអំពីគេ មាងផលិតែផនទី ពីេ ពាះវាអាចជួយេធឲ្យសមាជិក

សហគមន៍យល់ដឹងអំពីេ

លបំណងៃនកិច្ចការបានពិត បាកដ។

5. ការ បមូលព័ត៌មានែដលមាន សាប់
ប

បេ

ប់មក ការ បមូលែផនទីនិងទិន្នន័យែដលមាន សាប់គឺមានសារៈ
ជន៍ែដលមានភាពសំ

ន់ចាំបាច់ស មាប់គេ មាង។ វាក៏អាចមាន

សារៈ បេ

ជន៍ែដរក្នុងការ បមូលនូវឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក រស្តីពី

គុណ បេ

ជន៍ៃនេទសភាពៃ ពេឈ និងចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ៃន

វប្បធ៌មនិងចំេណះដឹង បៃពណីយ៍ ែដលវាែតងែតប
ទឹកដីភូមិសា ស្ត។ េទាះបី
េជ សវាងការេ បឬប
េធឲ្យេយងកាយេ

៉ ងណាក៏េ

ញព័ត៌មានអំពី

យ អ្នក បែហលជាព្យា

ញអំពីែផនទីែដលមាន សាប់េ ចនេពកពីេ ពាះវាអាច

ជាការតំណាងៃនទឹកដីរបស់បុគ្គលេផ ងេ

ការបេងតែផនទី សបេ

ម

មចក្ខុវ ិស័យ

ល់របស់ខួន។

វ ិញ ជាជាង

0

6. ការ បមូលទិន្នន័យែផនទី
វាក្យស័ពែវងៃនគេ មាងែផនទីែដលែវងជាងេគគឺផ ំេឡងពីការ បមូល

នូវទិន្នន័យឲ្យបានេ ចនបំផុត។ អា ស័យេលសានភាពគេ មាង វាអាច
ពាក់ព័ន្ធនឹងការ

រចុះវាលនិងការេធដំេណរឆងកាត់តំបន់ភូមិសា ស្ត

េដម្បី បមូលទិន្នន័យភូមិសា ស្តេ

យការេ បឧបករណ៍ Mapeo

Mobile ឬជីភីេអសចុចៃដ។ ការេធកិច្ចការេនះក៏អាចេ បនូវវ ិធីសា ស្ត

យការរេ បនូវកម្មវ ិធីដូចជា Mapeo Desktop ឬ QGIS និង

ឌីជីថលេ

បេងតទិន្នន័យភូមិសា ស្ត េ
ព

យការគូរប
ូ េ

ចំណុច

ងេលៃនរូបភាព

យរណបឬែផនទីែដលមាន សាប់។ ឬក៏អាចបេងតទិន្នន័យែផនទី
ងែបបឌីជីថលបែនមេទ ត ែដល តូវបានបេងតេឡងេ

សហគមន៍។

យ

7. ការេធសុពលភាពនិងការ បមូលទិន្នន័យ
បែន
េ

េពលែដលទិន្នន័យ តូវបាន បមូលបាន គប់

ន់េហយ វាជាការល្អ

ែដល តូវចាំបាច់ចង កងជាែផនទីព

ងបឋមសិន ឬក៏ពិនិត្យេឡងវ ិញ

ឧបករណ៍ប ្ច ំងសាយគឺពិតជា បេ

ជន៍ស មាប់ការេរ បចំ

នូវទិន្នន័យេ

យ

ល់េ

េលកុំព្យូទ័រ( តង់ចំណុចេនះ ការេ ប

ដំេណរការសិកា្ខសាលាេ
េធការប
សប

មេ

ក្នុងសហគមន៍)។ េ លបំណងគឺេដម្បី
ក់ថាេតព័ត៌មាន តូវបាន បមូលបាន គប់
ន់េហយឬេ
លេ

ៃនគេ មាងផលិតែផនទី ឬ តូវបំេពញកិច្ចការអីបែនម

េទ តែដរឬេទ។ សំណួរែដលអ្នកគួរពិចារណាអាចមានដូចជា៖
េតេយងគួរបញូ្ច លព័ត៌មានឲ្យបានកាន់េ ចនេ

េលែផនទីឬ?

េតមានព័ត៌មានណាែដលមិនទាន់េពញេលញែដរឬេទ?
េតព័ត៌មានប

ញេ

េលែផនទីមានលក្ខណៈ តឹម តូវែដរឬេទ?

េតអីខះជាែផ្នកតំណាងែដលសំ

ន់បំផុតេ

េលែផនទី?

េតមានចំណុចអីខះែដលចាំបាច់ តូវែកត មូវឲ្យ បេសរេឡងឬ តូវេ
េបសិនជាមានការែបងែចកេយនឌ័រ

ះ សាយវា?

ច់ពី ្ន េតអីខះជាចំណុចខុសែបក ្ន ែដល

07

មានេ

េលែផនទីេហយេតអ្នកគិតថាេហតុអី?

បមូលទិន្នន័យបែនមេបសិនចាំបាច់

8.

ដូច តូវបានកំណត់េ

យដំណាក់កាលមុន ចូរ បមូលទិន្នន័យបែនមរហូត

ឈានដល់ការឯកភាព ្ន រួមមួយែដលជាព័ត៌មាន តូវបាន បមូលបាន
គប់

ន់ស មាប់ការបេងតែផនទីចុងេ កាយ។

៉ង

9. ការកំណត់និងការប ញពីសាច់េរ ង
េ

ចុងៃនដំេណរការបេងតែផនទី សាច់េរ ងឬ បេភទៃនទិន្នន័យែផនទីអាច

មានភាពខុសែបក ្ន

ំងពីអីែដល តូវបានេស្នេឡងពី

ងេដមដំបូងៃនការ

ចាប់េផ្តមគេ មាង។ ការពិចារណាថាសាច់េរ ងគួរមានលក្ខណៈរូបរាងដូចេម្តច
គឺពិតជាមានសារៈ បេ

ជន៍ស មាប់ែផនទីចុងេ កាយ។ បេភទព័ត៌មាន

មួយចំនួនអាចមានតៃមក្នុងការបន្តវា ចំែណកឯ បេភទេផ ងៗេទ តអាច តូវ
បានក មិតឬកាត់បនយខះ អា ស័យេលេ

លបំណងៃនែផនទី។ ជាែផ្នកមួយៃន

កិច្ចការេនះ សហគមន៍គួរែតគិតពីរេប បឬវ ិធីកុងការតំ
្ន
ណាងឲ្យចំណុចេផ ងៗ
ៃនសាច់េរ ងក្នុងទ មង់ជានិមិត្តស
។ វាអាចជាលំហាត់មួយគួរឲ្យ
សប្បាយរ ីករាយនិងមានការទំ ក់ទំនង ្ន ល្អ ំងែដលមនុស គប់វ ័យបាន
គូររូបនិមិត្តស

ស មាប់សាច់េរ ងេ

ះ។

10. បេងតភូមិសា ស្តែផនទី
េ

េពលែដលសាច់េរ ង តូវបានបេងតេហយ វាគឺ តូវដល់េពលក្នុងការផលិត

នូវែផនទីចុងេ កាយ ែដលអាចទាមទារឲ្យបុគ្គលមា្នក់ែដលមានជំ

ញែផ្នក

ភូមិសា ស្តចូលរួមពាក់ព័ន្ធកុងការេធ
្ន
កិច្ចការេនះ។ វាជាការល្អកុងការគិ
្ន
តអំពី
ការេ ប បាស់ បេភទៃន សទាប់ែផនទីអីខះ(រូបភ្នំ រូបភាព

យរណប រូបភូមិ រូប

ផូវ ការេ ប បាស់ដីធី ។ល។) ែដលជាការល្អ តូវមានវាេ េលែផនទី េហយ តូវ
បាកដថាមិនឲ្យមានព័ត៌មានេ ចន ំងេពកទាក់ទងនឹងចំណុចណាមួយែដល
ពិបាកក្នុងការអានវា។ តង់េនះគួរ តលប់េ
េនះវ ិញ ែដល តូវកំណត់ពីេ
ចង់ឲ្យែផនទីេនះមានទំ

ក្នុងដំេណរការ
លបំណងៃនការបេងតែផនទី េហយអីែដលអ្នក

ក់ទំនងជាមួយ។ េ

ចំណុចទីពីរេ

េពលែផនទី តូវបានបេងតេឡង

0

េហយ ការពិនិត្យេឡងវ ិញឲ្យបានេ ចនសារជាមួយនិងសហគមន៍េ
ែផនទីព

ងគឺពិតជាចាំបាច់មានតៃមេដម្បីធា

េល

ឲ្យបានថា គប់ ្ន អាច

យល់និងអានវាបាននិងពុំមានកំហុសឆ្គងអីេកតេឡង។

11. បេងតទ មង់ៃនែផនទីរបស់អ្នក
េ

យសារែតែផនទីនឹងមានផុកនូវព័ត៌មាននិងចំេណះដឹងអំពីទំ

សហគមន៍របស់អ្នកេ

ក់ទំនង

នឹងដីធី វាជាការ បេសរក្នុងការេរ បចំឲ្យមាន

លក្ខណៈច្បាស់េដម្បីឲ្យវាតំណាងឲ្យសហគមន៍ទាំងមូលរបស់អ្នក។ មាន

សហគមន៍អ្នកការពារែដនដីជាេ ចនេផ ងេទ តបានខិតខំ បឹងែ បងេធឲ្យ
វាមានលក្ខណៈទាក់ទាញេ
េ

យការបែនមការតុបែតងនិងរច

េ

ងនិងចំណុចេផ ងៗេដម្បីេធឲ្យវាមានលក្ខណៈដូចជារបស់

របស់ពួកេគ។

េល

ល់ខួន

្ន
ំែលក
12. ចូរពិចារណាអំពីពិធីការឬវ ិធីសា ស្តកុងការែចករ
និងរក្សាទុក

សុវតិភាពល្

ក់ទិន្នន័យរេសុបទាំងឡាយឲ្យមាន

ឥលូវេនះអ្នកផលិតបានែផនទីេហយ អ្នកគួរែតពិចារណាអំពីពិធីការឬវ ិធី
សា ស្តកុងការែចករ
្ន
ំែលកែផនទីេ ះ ជាពិេសសេបសិនវាប ញនូវ
ទិន្នន័យណាមួយែដលមានលក្ខណៈរេសុប។ អ្នកគួរែតសួរសំណួរ
ដូចជា៖ េតនរណាខះអាចចូលេមលែផនទីបានេ
ែចករ ំែលកែផនទីេ

ក្នុងសហគមន៍? េតគួរ
ឲ្យនរណាខះ? េតគួរែចករ ំែលកបានក្នុង

កាលៈេទសៈែបបណា? េហយេតនរណាមានសិទិឬ
្ធ ទទួលបានការ
អនុ

តិកុងការសេ
្ន
មចេលកិច្ចការេនះបាន? អ្នកអាចេធការកត់

ចំណុចទាំងឡាយេនះទុកេដម្បីកុំឲ្យេភចវាេ
េ

យូរ ្ន ំ េ

េពលេពលេវលាកនងផុត

េពលែដលសមាជិក កុមបច្ចុប្បន្នបាន

េផ ងឬមិនអាចទាក់ទងបាន។

A project of Digital Democracy

www.earthdefenderstoolkit.com

នូវ

ស់បូរេ
្ត

កែនង

