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បុព្វរថា 

ការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុគ្ឺជាែញ្ហា ចមបងមួយប្ដលមនុសសជាតិរំពុងក្ែឈម បោយស្ថរ
ផលែ ោះពាល់កាន់ប្តធងន់ធងរប ីងៗ ប ីយម្គនវសិ្ថលភាពកាន់ប្តធំជាងមុន បៅបលីក្គ្ែ់
ទិដាភាពបសដារិចេ សងគម ែរសិ្ថា ន និងវែបធម៌។ រនុងន័យបនោះ ចំបណោះដឹងសតីពីការប្ក្ែក្ែួល
អាកាសធាតុគ្ឺជារតាត គ្នលឹោះមួយ រនុងការចូលរួមចំប្ណរបោោះក្ស្ថយែញ្ហា ក្ែឈមទ្ទងំបនោះ
តាមប្ែែវទិាស្ថស្រសត។ 

ជាទូបៅ ពារយែបចេរបទសពារ់ព័នធនឹងការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុក្តូវ នបក្ែីក្ ស់
បផសងៗគ្នន  បៅតាមែរែិទខុសៗគ្នន រែស់ក្រសួង ស្ថា ែ័ន អងគការមិនប្មនរោា ភិ ល វស័ិយ
ឯរជន និងក្គ្ឹោះស្ថា នសិរា បោយមិនទ្ទន់ម្គនការឯរភាពគ្នន ជាលរខណៈក្ែព័នធឬជារមួរនុង
ភាស្ថជាតិ ប្ដលក្ែការបនោះអាចនាឱំ្យម្គនការយល់ខុសៗគ្នន ពីសំណារ់អនរបក្ែីក្ ស់ពីក្គ្ែ់
មជឈោា ន។ 

បោយបមីលប ញីពីរងវោះខាតបនោះ នាយរោា នប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុននអគ្គបលខា-   
ធិការោា នក្រុមក្ែឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍បោយចីរភាព ប្ដលជានាយរោា នែបចេរបទស  នខិតខំ
បរៀែចំចងក្រង ក្តួតពិនិតយ និងប ោះពុមពផាយ “សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ” ជា
ភាស្ថជាតិ រនុងបគ្នលែំណងជួយសក្មួលដល់ការបក្ែីក្ ស់ពារយែបចេរបទសប្ក្ែក្ែួល
អាកាសធាតុឱ្យ នក្តឹមក្តូវនិងឯរភាពគ្នន ។ 

បសៀវបៅបនោះ ក្តូវ នចងក្រងប ីងបោយប្ផែរបលីសទ្ទា នុក្រមរែស់ក្រុមការងារ
អនតររោា ភិ លសតីពីការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ(IPCC) អនុសញ្ហា ក្រែខណឌ ស ក្ែជាជាតិ
សតីពីការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ(UNFCCC) និងស្ថា ែ័នអនតរជាតិជំនាញប្ផនរប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ
មួយចំនួនបទៀត។ បក្ៅពីបនោះ ក្រុមការងាររ៏ នបក្ែីក្ ស់ឯរស្ថរជាតិប្ដលម្គនក្ស្ថែ់ ដូចជា 
វចនានុក្រមសបមតចក្ពោះសងឃរាជ ជួន ណាត វចនានុក្រមែបចេរសពាែរសិ្ថា នឆ្ន ១ំ៩៩៩ 
សទ្ទា នុក្រមពារយែបចេរបទសប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុឆ្ន ២ំ០១០ និងឯរស្ថរពារ់ព័នធមួយ
ចំនួនបទៀត។ 
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ឯរស្ថរបនោះ ម្គនការក្តួតពិនិតយនិងបផាៀងផ្ទា ត់បៅតាមរបួនភាស្ថប្ខមរ បោយ
ក្រុមក្ែឹរាជាតិភាស្ថប្ខមរននទីសតីការគ្ណៈរដាមស្រនតី បដីមបីធានា ននូវសងគតិភាព ឯរភាព 
និងភាពក្តឹមក្តូវរនុងការបក្ែីក្ ស់។ 

សទ្ទា នុក្រមបនោះ គឺ្ជាស្ថន នដថមីមួយបទៀតសក្ម្គែ់ជាវភិាគ្ទ្ទនដ៏សំខាន់ដល់ការ
អភិវឌ្ឍប្ផនរវទិាស្ថស្រសតប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុបៅរមពុជា។ បទ្ទោះជាយ ងណារ៏បោយ ខ្ុ ំយល់ថា 
បសៀវបៅបនោះពុំទ្ទន់អាចប្លីយតែបៅនឹងតក្មូវការរែស់អនរបក្ែីក្ ស ់នទ្ទងំក្សុងបៅប យី
បទ។ អាក្ស័យប តុបនោះ រាល់មតិប្រលមែនិងអនុស្ថសន៍រែស់អនរអាននឹងបធវីឱ្យឯរស្ថរបនោះ
កាន់ប្តម្គនលរខណៈទូលំទូលាយនិងម្គនអតាន័យក្គ្ែ់ក្ជុងបក្ជាយរនុងែរែិទប្ក្ែក្ែួលអាកាស
ធាតុនាបពលអនាគ្ត។ 

រនុងនាមក្រុមក្ែឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍បោយចីរភាព ខ្ុ ំសូមបកាតសរបសីរបោយបស្ថម ោះ 
ចំបពាោះថាន រ់ដឹរនាកំ្រសួងែរសិ្ថា ន អគ្គបលខាធិការោា នក្រុមក្ែឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍បោយចីរភាព
នាយរោា នប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ និងក្រុមការងារទ្ទងំអសប់្ដល នខិតខំបរៀែចំបសៀវបៅដ៏
ម្គនស្ថរៈសំខាន់បនោះ។ ជាពិបសស សូមប្ថលងអំណរគុ្ណយ ងក្ជាលបក្ៅចំបពាោះក្រុមក្ែឹរា
ជាតិភាស្ថប្ខមរប្ដល នស ការរនុងការក្តួតពិនិតយ ប្រតក្មូវ និងអនុម័តែបចេរសពាសតីពីការ
ប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុបនោះ៕ 
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អារមភរថា 
ែបចេរសពារនុ ងវស័ិយប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ ជាពារយប្ដលប្សតងពីសញ្ហា ណ ែញ្ាតតិ 

រ យការណ៍ែបចេរបទស រនុងជំនាញប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ ប ីយប្ដលម្គននិយមន័យ
រំណត់ចាស់លាស់។ 

ការចងក្រងសទ្ទា នុក្រមែបចេរសពារនុងវស័ិយបនោះមិនប្មនទ្ទមទ្ទរឱ្យម្គនក្តឹមប្ត
ការយល់ពីន័យរែសែ់បចេរសពាែ ុបណាណ ោះបទ ប្តប្ថមទ្ទងំទ្ទមទ្ទរឱ្យម្គននូវជំនាញប្ផនរភាស្ថ
វទិានិងអរសរស្ថស្រសតបទៀតផង បដីមបីអាចតារ់ប្តងបសចរដីពនយល់ពីនិយមន័យននពារយ
នីមួយៗឱ្យ នចាស់លាស់និងប្លីយតែបៅនឹងែរែិទននការបក្ែីក្ ស់ពារយទ្ទងំបនាោះផងប្ដរ។ 

បោយប្ រ សទ្ទា នុក្រមែបចេរសពាប្ដលបលារអនររំពុងកាន់អានបៅរនុងនដនាបពល
បនោះ ក្តូវ នចងក្រងប ីងបោយនាយរោា នប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុននអគ្គបលខាធិការោា ន
ក្រុមក្ែឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍បោយចីរភាព ប យី នោរ់ជូនក្រុមក្ែឹរាជាតិភាស្ថប្ខមរពិនិតយ 
ប្រតក្មូវ អនុម័តទ្ទងំបមពារយ ទ្ទងំបសចរដីពនយល់ពីខលឹមស្ថររែស់វា ក្ែរែបោយស្ថម រតី
ឯរភាពនិងទទួលខុសក្តូវខពស់។ 

បទ្ទោះជាយ ងបនោះរដី រ៏ការភាន់ក្ច អំាចនឹងបរីតម្គនប ងីជាយថាប តុ។ ប តុបនោះ 
ក្រុមក្ែឹរាជាតិភាស្ថប្ខមររង់ចទំទួលនូវមតិប្រលមែពីក្ែិយមិតតអនរអានបោយរតីររីរាយែំផុត។ 

ក្រុមក្ែឹរាជាតិភាស្ថប្ខមរ សូមប្ថលងអំណរគុ្ណទុរជាមុននូវការចូលរួមប្រតក្មូវពី
សំណារ់មិតតអនរអាន ប យីសងឃមឹថា សទ្ទា នុក្រមបនោះអាចជាឯរស្ថរជំនួយស្ថម រតីដល់មហាជន
ទូបៅ ជាពិបសស ដលអ់នរសិរាក្ស្ថវក្ជាវរនុងវស័ិយប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុនិងវស័ិយពារ់ព័នធ៕ 

 រាជ 





 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  xi 

ច្សចរតីប្ថេងអណំរលុណ 

 អគ្គបលខាធិការោា នក្រុមក្ែឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍បោយចីរភាពនិងក្រសួងែរសិ្ថា ន សូម
ប្ថលងអំណរគុ្ណយ ងក្ជាលបក្ៅចំបពាោះក្រសួងពារ់ព័នធនានា  ស្ថា ែ័នជាតិ នដគូ្អភិវឌ្ឍ 
អងគការមិនប្មនរោា ភិ ល ស្ថា ែ័នសិរាក្ស្ថវក្ជាវ និងអនរពារ់ព័នធទ្ទងំអស់ប្ដល នចូលរមួ
បៅរនុងដំបណីរការបរៀែចំបសចរតីក្ពាងចុងបក្កាយននសទ្ទា នុក្រមបនោះ។ សូមអរគុ្ណជាពិបសស
ចំបពាោះឯរឧតតម ស្ថយ សអំាល់ រដាមស្រនតីក្រសួងែរសិ្ថា ននិងជាក្ែធានក្រុមក្ែឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
បោយចីរភាព ប្ដល នផតល់ការប្ណនានំិងការគ្នកំ្ទយ ងបពញទំ ឹងបៅរនុងរិចេការដ៏
សំខាន់បនោះ។ 

សូមប្ថលងអំណរគុ្ណយ ងក្ជាលបក្ៅចំបពាោះឯរឧតតមក្ែធានក្រុមក្ែឹរាជាតិ
ភាស្ថប្ខមរ ក្ពមទ្ទងំឯរឧតតម បលារជំទ្ទវ ែណឌិ តសភាចរយ ស្ថស្រស្ថត ចរយ ែណឌិ ត ជាសម្គជិរ 
សម្គជិកាននក្រុមក្ែឹរាជាតិភាស្ថប្ខមរប្ដល នខិតខំក្ែឹងប្ក្ែងក្តួតពិនិតយនិងប្រតក្មូវការ
បក្ែីក្ ស់ពារយបពចន៍និងអរខរាវរុិទធឱ្យ នក្តឹមក្តូវតាមរបួនភាស្ថប្ខមរនិងបធវីឱ្យសទ្ទា នុក្រម
ការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុបនោះកាន់ប្តម្គនគុ្ណភាពខពស់។ 

 សទ្ទា នុក្រមបនោះ ក្តូវ នបរៀែបរៀងប ីងបក្កាមរិចេសក្មែសក្មួលពីនាយរោា ន
ប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ បោយម្គនការចូលរមួយ ងសរមមពីមស្រនតីែបចេរបទសនិងថាន រ់ដឹរនាំ
នាយរោា ន មស្រនតរីមមវធិីសមព័នធភាពប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុរមពុជា ក្ពមទ្ទងំមតិប្ណនាដ៏ំម្គន
តនមលពីថាន រ់ដឹរនានំនអគ្គបលខាធិការោា នក្រុមក្ែឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍បោយចីរភាពនិងក្រសួង
ែរសិ្ថា ន។ ការចូលរមួយ ងទូលំទូលាយរែស់អនរពារ់ព័នធទ្ទងំអស់ នបធវីឱ្យសទ្ទា នុក្រមបនោះ
ម្គនសងគតិភាពនិងភាពចាស់លាស់ ប្ដលអាចជាក្ែបយជន៍ដល់អនរអាន ជាពិបសស
អនរសិរាក្ស្ថវក្ជាវ ក្ពមទ្ទងំរួមចំប្ណរគ្នកំ្ទដល់ការអនុវតតប្ផនការយុទធស្ថស្រសតប្លីយតែ
នឹងការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុរមពុជា២០១៤-២០២៣។ 

ការចងក្រងនិងការប ោះពុមពផាយសទ្ទា នុក្រមបនោះអាចដំបណីរការបៅ នបោយ
ម្គនការគ្នកំ្ទ រិញ្ាវតាុពីរមមវធិីសមព័នធភាពប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុរមពុជា(CCCA)ប្ដលទទួល
មូលនិធិពីស ភាពអឺរ  ុែ(EU) រមមវធិីអភិវឌ្ឍន៍ស ក្ែជាជាតិ(UNDP) និងទីភាន រ់ងារ
ស ក្ែតិែតតិការអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិស ុយប្អត(SIDA) ពីរមមវធិីយុទធស្ថស្រសតសក្ម្គែ់ភាពធន់



សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ xii 

នឹងអាកាសធាតុ(SPCR)ប្ដលគ្នំក្ទថវកិាបោយមូលនិធិវនិិ បយគ្អាកាសធាតុ(CIF) 
តាមរយៈធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ(ADB) និងរមមវធិីបក្តៀម រិញ្ាវតាុអាកាសធាតុរែស់រិចេស -
ក្ែតិែតតិការអាលលឺម ង់(GIZ)ប្ដលគ្នកំ្ទថវកិាបោយទីភាន រ់ងារស រដាអាបមររិសក្ម្គែ់អភិវឌ្ឍន៍
អនតរជាតិ(USAID)។ 

បយងីសូមស្ថវ គ្មន៍ចំបពាោះការប្រលមែរនុងន័យស្ថា ែនាពីក្គ្ែ់មជឈោា នទ្ទងំអស់ បដីមបី
បធវីឱ្យសទ្ទា នុក្រមបនោះម្គនខលឹមស្ថរក្គ្ែ់ក្ជុងបក្ជាយនិងចាស់លាស់។ សូមបផ្ីមតិរោិះគ្ន់ឬ
ប្រលមែមរកាន់នាយរោា នប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុននអគ្គបលខាធិការោា នក្រុមក្ែឹរាជាតិ
អភិវឌ្ឍន៍បោយចីរភាព អគ្នរមរតរបតបជា ដី ូត៍បលខ៥០៣ ផលូវបៅស ូអមម្គត់ទបនល ស្ថរ់ 
សងាា ត់ទបនល ស្ថរ់ ខណឌ ចំការមន រាជធានីភនំបពញ ទូរស័ពាបលខ០២៣ ៦៣៣ ៨៣៧០ ឬ
ស្ថរបអ ចិក្តូនិច admin@camclimate.org.kh។  

សូមអរគុ្ណ! 
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រច្បៀបច្ក្បើក្ាសស់ទ្ទា នុក្រម 
 

សទ្ទា នុក្រមែបចេរសពាសតពីកីារប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុបនោះក្តូវ នបរៀែចំប ងីបោយ
ប្ែងប្ចរជាែីប្ផនរសំខាន់ៗ បដីមបែីងាលរខណៈងាយក្សួលដល់អនរអាន ជាពិបសស រនុងការ
បក្ែីក្ ស់។ 

ប្នែរទី១ : បច្ចេរសព្ានិងនិយមន័យ ប្មែរ-អង់ច្លេស  
អនរអាននឹងទទួល នការពនយល់ន័យននែបចេរសពាប្ដលម្គនបក្ែីក្ ស់ញឹរញាែ់

រនុងែរែិទការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ។ ែបចេរសពាទ្ទងំអស់បៅរនុងប្ផនរទី១បនោះ ក្តូវ នបរៀែចំ
តាមលំោែ់អរខរក្រមននអរសរប្ខមរ។ របែៀែបរៀែចំបៅរនុងប្ផនរទី១បនោះម្គនដូចខាងបក្កាម៖ 

- បមពារយក្តូវ នសរបសរជាអរសរឈរនិងដិត អមបោយពារយសមមូលជាភាស្ថ
អង់បគ្លស។ បមពារយជាភាស្ថអង់បគ្លសប្ដលម្គនអរសរសបងខែឬពារយែំក្ែួញម្គន
សរបសររនុងវង់ក្រចរ។  

- និយមន័យលមែិតជាភាស្ថប្ខមរក្តូវ នបរៀែរាែ់បៅពីបក្កាមបមពារយនីមួយៗ។ 

- សញ្ហា  “/” ម្គនន័យថាពារយទ្ទងំពីរអាចបក្ែីជំនួសគ្នន បៅវញិបៅមរ ន។ ការបក្ែី
ដូចបនោះ គ្ឺបដីមបរីរាភាពបដីមននែបចេរសពាជាភាស្ថអង់បគ្លស។ ឧទ្ទ រណ៍ : ប្ខស
បគ្នល/បយង។ 

- បមពារយប្ដលបក្ែីរនុងែរែិទពិបសសណាមួយឬែញ្ហា រ់អតាន័យបពញបលញម្គនែញ្ហា រ់
ែប្នាមរនុងវង់ក្រចរ។ ឧទ្ទ រណ៍ : ការែបងាីតប ងីវញិ(ននអបថរអាកាសធាតុ)។  

- ពារយប្ដលបក្ែីអរសរពណ៌បខៀវ បក្ទត និងដិត បៅរនុងនិយមន័យ សម្គគ ល់ថាជា
ែបចេរសពាប្ដលម្គននិយមន័យលមែិតបៅរនុងសទ្ទា នុក្រមបនោះ។ 

ប្នែរទី២ : បច្ចេរសព្ា(អង់ច្លេស-ប្មែរ) 
បមពារយនីមួយៗក្តូវ នសរបសរជាអរសរឈរនិងដិត ប យីបរៀែតាមលំោែ់អរខរក្រម 

អង់បគ្លសព ីA ដល់ Z អមបោយពារយសមមូលជាភាស្ថប្ខមរ។ 

  



សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ xiv 

ប្នែរទី៣ : អរសរកាត់ 
- អរសរកាត់បៅជួរឈរទី១បរៀែតាមលំោែ់អរខរក្រមអង់បគ្លសពី A ដល់ Z អមបោយ

ពារយជាភាស្ថអង់បគ្លសបៅជួរឈរទី២និងជាភាស្ថប្ខមរបៅជួរឈរទី៣។ 

- ពារយជាអរសរបក្ទតពណ៌បខៀវ សម្គគ ល់ថាជាែបចេរសពាប្ដលម្គននិយមន័យបៅរនុង
សទ្ទា នុក្រមបនោះ។ 

- ពារយជាអរសរឈរ សម្គគ ល់ថាជាែបចេរសពាប្ដលម្គនបក្ែីក្ ស់បក្ចីនបៅរនុងែរែិទ
ប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ ែ ុប្នតមិន នែញ្េូ លនិយមន័យបៅរនុងសទ្ទា នុក្រមបនោះបទ។ 

- អរសរកាត់ជាភាស្ថប្ខមរប្ដលម្គនបក្ែីក្ ស់ជាផលូវការ ក្តូវ នោរ់រនុងវង់ក្រចរ “()” 
បៅបក្កាមអរសរកាត់ជាភាស្ថអង់បគ្លស។ 
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ប្នែរទី១ 

 បច្ចេរសព្ានិងនិយមនយ័ 
ប្មែរ-អង់ច្លេស 
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រ 
របតត តែំន់ទកី្រងុ  Urban Heat Island (UHI) 
របតត រនុងតំែន់ទីក្រុងមួយ បធៀែបៅនឹងតំែន់ជនែទប្ដលបៅជុំវញិ ប យី

ែណាត លមរពីសរមមភាពមនុសស  ការប្ក្ែក្ែួលលំ ូរបក្ចោះ ការរាងំខាែ់ របតត
មរពីនក្ពក្កាស់ ការប្ក្ែក្ែួលនផាអាល់បែដូ(Albedo) ការែំពុល និងអាបអរ  សូូល 
(Aerosol) ។ល។  
របតត ភពប្ផនដ ី Global warming 

ការប្ក្ែក្ែួលសីតុណា ភាពខយល់បលីនផាប្ផនដីបៅថា សីតុណា ភាពភពប្ផនដ ី
ប្ដល នបរីតប ងីបោយស្ថររំបណីនផលផាោះរញ្េ រ់ ែងាប ងីបោយការែបញ្េញ
ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់បៅរនុងខយល់។  

រមពស់ទរឹបភលៀង  Rainfall 
ែរមិ្គណទឹរប្ដលធាល រ់ចុោះរនុងទក្មង់ជាទរឹបភលៀង ក្ពលឹ។ល។ រនុងរយៈបពល

មួយបៅតំែន់ណាមួយ ប្ដលជាធមមតា ប្សតងបចញជារមពស់ទឹរននស្ថា នីយវាស់
រមពស់ទឹរបភលៀង។ 

រមពស់រលរធ ំ  Significant wave height (SWH) 
រមពស់មធយមរែស់រលរសមុក្ទបសមីនឹងមួយភាគ្ែីននរមពស់រលរប្ដលខពស់

ែំផុត(ពីនផារ ូតដល់រពូំល) បចញពីសមុក្ទនិងប  ងធរំនុងរយៈបពលណាមួយ។ 

រក្មតិចែ់ប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ   Climate threshold 
ចំណុចប្ដលរម្គល ងំជរុំញពីខាងបក្ៅ  ននក្ែព័នធអាកាសធាតុ  ដូចជា រំបណីន

រំហាែ់ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ែងាឱ្យម្គនក្ពឹតតិការណ៍អាកាសធាតុឬែរសិ្ថា នសំខាន់ 
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ប្ដលមិនអាចប្រសក្មួលឬស្ថត រប ងីវញិ នរនុងរយៈបពលប្វង ដូចជា ការររី
រាលោលននផ្ទា ថមពណ៌សឬការផ្ទល ស់ែតូរក្ែព័នធចរនតមហាសមុក្ទ។ 

 

រក្មតិអនុញ្ហា តែបញ្េញឧស័មន   Emission permit 
ការរំណត់រក្មិតននការែបញ្េញឧសម័ន(មនិអាចបផារ ប្តអាចបធវពីាណិជារមម

 ន)បោយអាជ្ាធរម្គនសមតារិចេដូចជា ស្ថា ែ័នអនតររោា ភិ ល ស្ថា ែ័នថាន រ់
រណាត លឬមូលោា ន បៅកាន់អងគភាពថាន រ់តំែន់(ក្ែបទស ថាន រ់ជាត ិថាន រ់បក្កាម
ជាតិ) ឬអងគភាពតាមវស័ិយ(ក្រមុ  ុន) រនុងការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់រនុងែរមិ្គណ
ជារ់លារ់មួយ។ 

រម្គល ងំរភំាយរសម ី  Radiative forcing   
ការប្ក្ែក្ែួលប្ដល នមរពីផលដររវាងចំណាងំការំសមីចុោះបក្កាមនិងចំណាងំ

ការំសមីប ងីបលគី្ិតជាវា ត់រនុងមួយប្ម ក្តកាបរ  (w/m2)។ 

រម្គល ងំរភំាយរសមពីពរ  Cloud radiative forcing 
ផលដររវាងលំនឹងថាមពលប្ដល នមរពីចំណាងំរភំាយរសមីននែរយិកាស 

បលីប្ផនដីបៅបពលនផាបម ម្គនពពរ ជាមួយនឹងលំនឹងថាមពលននចំណាងំ
រភំាយរសមីរនុងែរយិកាសបៅបពលបម ក្ស ោះ ខាន តគ្តិជា w/m2។ 

រម្គល ងំជរុំញពខីាងបក្ៅ  External forcing  
ភាន រ់ងារជំរុញពីបក្ៅក្ែព័នធអាកាសធាតុ ប្ដលែណាត លឱ្យក្ែព័នធអាកាសធាតុ 

ប្ក្ែក្ែួល។  
ែនាុោះភនំបភលងី ការប្ក្ែក្ែលួរបតត ក្ពោះអាទិតយ ការប្ក្ែក្ែលួសម្គសភាពែរយិកាស

បោយស្ថរមនុសស និងការប្ក្ែក្ែួលការបក្ែីក្ ស់ដី គ្ឺជារម្គល ងំជំរុញពខីាងបក្ៅ។ 
រម្គល ងំជំរុញតាមគ្នលងក្ពោះអាទិតយរ៏ជារម្គល ងំជំរុញពីខាងបក្ៅប្ដរ បៅបពលម្គន
ការប្ក្ែក្ែួលរភំាយរសមីក្ពោះអាទិតយជាមួយនឹងគ្នលងក្ពោះអាទិតយ ដំបណីរបក្ទតនន
អ័រសប្ផនដី នងិដំបណីរននសមរាក្តី។ 
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រនតែិទរឹររ  Ice cap  

ទឹររររាងជាស្ថជីក្គ្ែដណដ ែ់បលីតំែន់ភនំ ម្គនវសិ្ថលភាពតូចជាងក្សទ្ទែ់
ទឹរររ យ ងខាល ងំ។ 

រសធុិររចិេ  Agro-business/Agri-business 

ធុររិចេខាន តធំប្ដលែបក្មឱី្យវស័ិយរសិរមម រមួែញ្េូ លទ្ទងំផលិតរមម ការប្រនចន  
ការបវចខេែ់ ការប្ចរចយផលិតផលរសិរមម ការផលិតបក្គ្ឿងយនតរសិរមម
ឧែររណ៍ បក្គ្ឿងែរកិាខ រ សម្គភ រៈផគត់ផគង់ និងផលិតរមមរសិរមមតាមរចិេសនា។ 

រសរិមមឆ្ល តខាងអាកាសធាតុ  Climate-smart agriculture 
រសិរមមប្ដលអាចែបងាីនផលិតភាពធន់បៅនឹងអាកាសធាតុ កាត់ែនាយឧសម័ន

ផាោះរញ្េ រ់ក្ែរែបោយចីរភាព និងពក្ងឹងការសបក្មច ននូវសនតិសុខបសបៀងនងិ
បគ្នលបៅអភិវឌ្ឍន៍ជាត។ិ 

រសរិមមពងឹទរឹបភលៀង  Rainfed agriculture  
រសិរមមប្ដលពឹងប្ផែរទ្ទងំក្សងុបលីទឹរបភលៀងជាក្ែភពទរឹ។ 

រសរិមមអភរិរស  Conservation agriculture  
រសិរមមប្ដលបក្ែីវធិីស្ថស្រសតបដីមបីក្គ្ែ់ក្គ្ងរសិក្ែព័នធបអរូ ូសុី សក្ម្គែ់

ប្រលមែនិងររាចីរភាពននផលិតភាពែបងាីនផលចំបណញនិងសនតិសុខបសបៀង 
បោយម្គនការប្ថររានិងបធវឱី្យក្ែបសីរប ងីនូវមូលោា នធនធាននិងែរសិ្ថា ន។  
រសិរមមអភិររសផារភាា ែ់បោយបគ្នលការណ៍សំខាន់៣គ្ឺ ការរខំានដីប្ែែ

បមកានរិជាែនតែនាា ែ់រនុងរក្មតិអែបែរម្គ គ្ក្មែដសីររីាងគអចិនស្រនតយ ៍នងិពពិិធរមម
ក្ែបភទដំណានំានាប្ដល នោដុំោះតាមរដូវកាលនិង/ឬដំណាពំារ់ព័នធ។ 

រសរិមមអតផិល  Intensive Agriculture              
ក្ែព័នធរសិរមមប្ដលផតល់ផលិតភាពខពស់រនុងនផាក្រឡាមួយឯរតា។ ជា 

ញឹរញាែ់ ក្ែព័នធក្ែពលវែបរមមរសរិមមក្តូវការធនធានចូលខពស់ ប្ដលពឹងប្ផែរ
បលីបក្គ្ឿងយនត ជី នងិស្ថរធាតុគ្ីមីរសិរមម។ 
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រសរិមមយថាផល   Extensive agriculture or Extensive farming  

ការោដុំោះឬការចិញ្េ ឹមសតវ ប្ដលបក្ែីទុននិងពលរមមតិច ប យីទទលួ ន
ផលតាមលរខខណឌ ធមមជាតិ។ 

កាែូនបមម   Black carbon  

 ក្ែបភទអាបអរ  ូសូល ប្ដលក្តូវ នរំណត់បោយប្ផែរបលីរងាវ ស់ននការក្សូែ
ពនលឺនិងរក្មិតក្ែតរិមមគ្ីមី នងិ/ឬភាពស ែ់នឹងរបតដ ។  បពលខលោះ  កាែូនបមម សំបៅ
ដល់ប្ក្មងបភលីង។  

កាែូនែក្មងុ  Carbon buffer  
ែរមិ្គណឥណទ្ទនកាែូន ប្ដលក្តូវ នរំណត់បោយប្ផែរបលីការវភិាគ្

ហានិភ័យឬវធិានននសតង់ោមួយប្ដលក្តូវ នរំណត់ទុរបោយប្ រនិងហាម
មិនឱ្យបធវីពាណិជារមម បដីមបីធានាសុពលភាពឥណទ្ទនកាែូនពីគ្បក្ម្គងមួយ 
បពលម្គនប តុការណ៍ការបលចធាល យកាែូន ឬភាពមិនអចិនស្រនតយ។៍ 

ការរបស្រញ្ហា លននពយុោះ  Storm surge  

រំបណីនែបណាត ោះអាសននននរក្មិតរមពស់(នីវ  ូ)ទឹរសមុក្ទបៅរប្នលងណាមួយ
បោយស្ថរលរខខណឌ ឧតុនិយមមិនក្ែក្រតី(សម្គព ធែរយិកាសធាតុទ្ទែនិង/ឬ
ខយល់ខាល ងំ) រក្មតិម្គនពយុោះននរបស្រញ្ហា លការ។ ខពស់បលីសពកីាររពំឹងទុរបៅបពល
ម្គនការប្ក្ែក្ែួលរម្គល ងំទឹរបជារបៅទីរប្នលងនិងរនុងបពលណាមួយ។  

ការរស្ថងសមតាភាព  Capacity building 
ការអនុវតតរនុងការពក្ងឹងភាពខាល ងំ លរខណសមបតតិ និងធនធានប្ដលម្គន 

ចំបពាោះែុគ្គលម្គន រ់  ៗស គ្មន៍ ស្ថា ែ័នឬសងគម បដីមបបី្លីយតែបៅនឹងការប្ក្ែក្ែួល។ 

ការកាត់ែនាយ  Mitigation  
អនតរាគ្មន៍រែស់មនុសស បដីមបឱី្យក្ែភពែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ថយចុោះឬ

បដីមបែីបងាីនអាងក្សែូឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ។ 
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ការកាត់ែនាយហានភ័ិយបក្គ្នោះម នដរាយ   Disaster Risk Reduction (DRR) 
ការចងែុលែងាា ញនូវបគ្នលបៅនិងបគ្នលែំណងប្ផនរបគ្នលនបយ យ 

វធិានការជាយុទធស្ថស្រសត នងិឧែររណ៍នានា ប្ដល នបក្ែីក្ ស់បដមីប ី ន់
ក្ែម្គណហានិភ័យបក្គ្នោះម នតរាយ  នាបពលអនាគ្ត បោយការកាត់ែនាយការ
ក្ែឈមមុខសញ្ហា បក្គ្នោះថាន រ់  ឬភាពងាយរងបក្គ្នោះ ប្ដលរំពុងបរីតម្គននិង
បោយការែបងាីនភាពធន់បៅនងឹហានិភ័យទ្ទងំបនាោះ។ 

ការកាែ់បឈបីោយកាត់ែនាយផលែ ោះពាល់   Reduced Impact Logging (RIL)  

 ែបចេរបទសកាែ់បឈបី្ដលែណាត លឱ្យនក្ពជុំវញិនិងក្ែព័នធបអរូ ូសុីនក្ពបឈី
ខូចខាតតិចតចួ។ 

ការរណំត់ែរមិ្គណ(ែបញ្េញឧសម័ន)   Cap  

ការរំណត់ក្ពំប្ដនប្ដលជាកាតពវរិចេសក្ម្គែ់ែបញ្េញឧសម័នបៅរក្មិតខពស់
ែំផុត។  
ពិធីស្ថររយូតូ   នរណំត់ការែបញ្េញឧសមន័ផាោះរញ្េ រ់  បៅតាមបពលបវលាពី

សរមមភាពមនុសសបៅរនុងែណាត ក្ែបទសឧែសមពន័ធ B ។ ឧទ្ទ រណ៍ ពីឆ្ន ២ំ០០៨
ដល់ឆ្ន ២ំ០១២ ស ភាពអឺរ  ែុក្តូវកាត់ែនាយការែបញ្េញសមមូលឧសមន័កាែូនិរ 
ននឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ចនំួន៦ក្ែបភទ ឱ្យ នយ ងតិច៥% ទ្ទែជាងរក្មិតននការ
ែបញ្េញឧសម័នបៅឆ្ន ១ំ៩៩០។ 

ការរណំត់ែរមិ្គណនងិពាណិជារមម  Cap and trade  
ក្ែព័នធក្គ្ែ់ក្គ្ងឬែទែញ្ាតតិប្ដលរណំត់បគ្នលបៅមួយសក្ម្គែ់ែបញ្េញឧសម័ន

ឬបក្ែកី្ ស់ធនធានធមមជាតិ ែនាា ែ់មរ ប្ែងប្ចររូតាននការែបញ្េញឧសម័ន និង
អនុញ្ហា តឱ្យបធវីពាណិជារមមបៅតាមតនមលរែស់វា។ 

ការរណំត់  រា ប្ម ក្ត   Parameterization  

ែបចេរបទសននការតាងែណាត លំនាបំ្ដលមិនអាចក្ស្ថយែំភលឺឱ្យចាស់លាស់
 នរនុងការបោោះក្ស្ថយជាទីរប្នលងឬបពលបវលាននម ូប្ដលអាកាសធាតុ(លំនាំ
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វសិ្ថលភាពតូចៗ)បោយម្គនទំនារ់ទំនងបៅនឹងលំនាវំសិ្ថលភាពធំជាងពីម ូប្ដល
ែរក្ស្ថយ និងផលែ ោះពាល់បៅតាមតំែន់និងបពលបវលាជាមធយម។ 

ការរណំត់ហានភ័ិយអាកាសធាតុ  Climate risk screening 
រិចេខតិខំក្ែងឹប្ក្ែងបដមីបរីរឱ្យប ញីចាស់នូវភាពងាយរងបក្គ្នោះនងិហានិភ័យ

នានា ទ្ទងំរនុងបពលែចេុែបនន ទ្ទងំរនុងបពលអនាគ្ត ពារ់ព័នធនងឹការប្ក្ែក្ែលួ
អាកាសធាតុ ប្ដលជាែុបរលរខខណឌ សក្ម្គែ់រណំត់នងិោរ់បចញវធិានការែនាុ ំ
ក្ពមទ្ទងំជាធាតុសំខាន់រនុងដំបណីរការសម្គ រណរមមឬែស្រញ្ហា ែការងារែនាុំ
បៅរនុងគ្បក្ម្គងអភិវឌ្ឍន៍ និងដំបណីរការបរៀែចំប្ផនការនិងបគ្នលនបយ យ។ 

ការក្គ្ែ់ក្គ្ងតាមប្ែែែនាុ ំ Adaptive management  
ដំបណីរការជាលរខណៈក្ែព័នធសក្ម្គែ់ប្រលមែជាែនតែនាា ែ់នូវបគ្នលនបយ យ

ក្គ្ែ់ក្គ្ងនងិការក្ែតិែតតិនានា តាមរយៈការបរៀនសូក្តពលីទធផលននការអនុវតត
បគ្នលនបយ យនិងការក្ែតែិតតិនានា រនលងមរ។ 

ការក្គ្ែ់ក្គ្ងបទសភាពចក្មោុះ  Integrated landscape management 
ក្ែព័នធក្គ្ែ់ក្គ្ងធនធានធមមជាតិ ប្ដលទទួលស្ថគ ល់គុ្ណតនមលរែស់បសវារមម

ក្ែព័នធបអរូ ូសុសីក្ម្គែ់អនរពារ់ព័នធជាបក្ចីន នងិរបែៀែប្ដលនាឱំ្យអនរពារ់ព័នធ
ទ្ទងំបនាោះក្ែកាន់ខាា ែ់នូវបគ្នលបៅចាស់លាស់រនុងការបក្ែីក្ ស់ដីឬយុទធស្ថស្រសត 
ក្ែរែរែរចញិ្េ ឹមជីវតិបផសងៗគ្នន ។ 

ការក្គ្ែ់ក្គ្ងនក្ពបឈ ី Forest management 
 ក្ែព័នធមួយននការក្ែតិែតតិសក្ម្គែ់ការកាន់កាែ់និងបក្ែីក្ ស់ដីនក្ពបឈរីនុង

ែំណងែំបពញមុខងារបអរូ ូសីុ (រមួទ្ទងំនានាភាពជីវស្ថស្រសត) បសដារិចេ និង
សងគមរែស់នក្ពបឈកី្ែរែបោយចីរភាព។ 
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ការក្គ្ែ់ក្គ្ងហានភ័ិយបក្គ្នោះម នដរាយ  Disaster Risk Management (DRM) 

 ដំបណីរការែបងាតី អនុវតត នងិវាយតនមលយុទធស្ថស្រសត បគ្នលនបយ យ និង
វធិានការ បដីមបែីបងាីនការយល់ដឹងអពំហីានិភ័យបក្គ្នោះម នតរាយ ពក្ងងឹការកាត់
ែនាយ និងការបផារហានិភ័យបក្គ្នោះម នតរាយ  ក្ពមទ្ទងំបលរីរមពស់ការប្រលមែជា
ែនតែនាា ែ់នូវការបក្តៀមែងាា របក្គ្នោះម នតរាយ ការប្លីយតែ និងការស្ថត រប ងីវញិ
រនុងែណំងែបងាីនសនតិសុខ សុខុម្គលភាព គុ្ណភាពននការរស់បៅ នងិការ
អភិវឌ្ឍក្ែរែបោយចីរភាព ។ 

ការក្គ្ែ់ក្គ្ងហានភ័ិយបក្គ្នោះម នតរាយតាមប្ែែប្រតក្មវូ  Corrective 

disaster  risk management 
សរមមភាពក្គ្ែ់ក្គ្ងនានាប្ដលបោោះក្ស្ថយនិងប្សវងររការប្រតក្មូវឬកាត់

ែនាយហានភ័ិយបក្គ្នោះម នតរាយ ប្ដលអាចបរតីម្គនប ងី។ 

ការក្គ្ែ់ក្គ្ងហានភ័ិយបក្គ្នោះម នតរាយបៅមូលោា ន Local Disaster Risk 

Management (LDRM) 
ដំបណីរការប្ដលតួអងគបៅមូលោា ន(ក្ែជាជន ស គ្មន៍ រដា លថាន រ់បក្កាម

ជាតិ អងគការមិនប្សវងររក្ រ់ចំបណញ ស្ថា ែ័ន និងប្ផនរធុររិចេ) ចូលរមួនិងម្គន
ភាពជាម្គេ ស់រនុងការរណំត់ វភិាគ្ វាយតនមល តាមោន នងិបោោះក្ស្ថយហានិភ័យ
បក្គ្នោះម នតរាយ និងបក្គ្នោះម នតរាយ តាមរយៈវធិានការនានាប្ដលអាចកាត់
ែនាយ ឬក្ែបមីលបមីលមុខសញ្ហា បក្គ្នោះថាន រ់ ភាពក្ែឈម ឬភាពងាយរងបក្គ្នោះ បផារ
ហានិភ័យ បលីររមពស់ការប្លីយតែនិងស្ថត របក្គ្នោះម នតរាយ ក្ពមទ្ទងំែបងាីន
សមតាភាពទូបៅ។  

ជាទូបៅ ការក្គ្ែ់ក្គ្ងហានភ័ិយបក្គ្នោះម នតរាយបៅមូលោា ន តក្មូវឱ្យម្គន
ការសក្មែសក្មួល/ការគ្នកំ្ទពីតួអងគខាងបក្ៅបៅថាន រ់ជាតិ តំែន់ និងអនតរជាតិ។ 
ការក្គ្ែ់ក្គ្ងហានិភ័យបក្គ្នោះម នតរាយថាន រ់ស គ្មន៍បរីតប ងីែនាា ែ់ពីម្គន
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ការក្គ្ែ់ក្គ្ងហានិភ័យបក្គ្នោះម នតរាយបៅមូលោា ន គ្ឺបៅបពលប្ដលសម្គជិរ
ស គ្មន៍និងអងគការនានា នមូលមតបិធវីបសចរតសីបក្មចចតិតរមួ។ 

ការក្គ្ែ់ក្គ្ងហានភ័ិយអាកាសធាតុ  Climate risk management 

វធិីស្ថស្រសតបដីមបឈីានដល់ការសបក្មចចិតតបោោះក្ស្ថយភាពរសួអាកាសធាតុ 
បោយពាយមបលីររមពស់ការអភិវឌ្ឍក្ែរែបោយចីរភាពតាមរយៈការកាត់ែនាយ
ភាពងាយរងបក្គ្នោះប្ដលពារ់ព័នធនឹងហានិភ័យអាកាសធាតុ រួមែញ្េូ លនូវ
យុទធស្ថស្រសតនានា សំបៅែបងានីលទធផលវជិាម្គនជាអតិែរម្គ និងែនាយលទធផល
អវជិាម្គនឱ្យដល់រក្មិតអែបែរម្គ សក្ម្គែ់ស គ្មន៍ បៅតាមវស័ិយ ដូចជា 
រសិរមម សនតសុិខបសបៀង ធនធានទឹរ សុខាភ ិល ជាបដីម។ 

ការបចញលខិតិែញ្ហា   Issuance 
 បសចរតីប្ណនារំែស់ក្រុមក្ែឹរាភិ លបៅកាន់អនរក្គ្ែ់ក្គ្ងការចុោះែញ្ា ី

គ្បក្ម្គងយនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត ឱ្យបចញការែញ្ហា រ់ែរមិ្គណជារ់លារ់ននការកាត់
ែនាយឧសម័នប្ដល នែញ្ហា រ់(CERs) ការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នប្ដល ន
ែញ្ហា រ់រយៈបពលប្វង(LCERs) ឬការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នប្ដល ន
ែញ្ហា រ់ែបណាត ោះអាសនន(TCERs)  សក្ម្គែ់សរមមភាពតាមគ្បក្ម្គង ឬសរមមភាព
តាមរមមវធិី តាមប្ដលអាចអនុវតត ន ចូលបៅរនុងគ្ណនីរង់ចរំែស់ក្រុមក្ែឹរា
ភិ លបៅរនុងែញ្ា ីគ្បក្ម្គងយនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត សក្ម្គែ់ប្ចរចយែនតបៅ
កាន់គ្ណនអីនរចូលរមួគ្បក្ម្គង ក្សែតាមវធិាននិងលរខខណឌ តក្មូវរែស់យនតការ
អភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត ។ 

ការបចញវញិ្ហា ែនែក្ត  Certification 

ការអោះអាងជាលាយលរខណ៍អរសរប្ដលបចញបោយអងគភាពទទួលែនាុ រ
ក្ែតិែតតិ រនុងរំលុងបពលមួយជារ់លារ់ ប្ដល នបផាៀងផ្ទា ត់ថា សរមមភាពគ្បក្ម្គង
យនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត  នសបក្មចការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសមន័ផាោះរញ្េ រ់  
បោយសរមមភាពបផសងៗរែស់មនុសស។ 
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ការចុោះែញ្ា ីគ្បក្ម្គងយនតការអភវិឌ្ឍន៍ស្ថែ ត  CDM registry 
ក្ែព័នធទិននន័យបអ ិចក្តូនិរប្ដលរត់ក្តាការបចញលិខិតែញ្ហា រ់និងការ

ប្ែងប្ចរការកាត់ែនាយឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ប្ដល នែញ្ហា រ់ ដល់អនរចូលរមួអនុវតត
គ្បក្ម្គង។ ក្ែព័នធចុោះែញ្ា ីគ្បក្ម្គងយនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត ក្តូវ នររាទុរបោយ
បលខាធិការោា នយនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត ប ីយភាា ែ់បៅនឹងែញ្ា ីថាន រ់ជាតិនន
ែណាត ក្ែបទសរនុងឧែសមពន័ធ១ តាមរយៈក្ែព័នធចុោះែញ្ា ីក្ែតិែតតកិារអនតរជាត ិ
(International Transaction Log: ITL)។ 

ការដរដបងាមី   Respiration   
ដំបណីរការក្សូែយរអុរសុីប្សនបោយស្ថរពាងគកាយរស់បដីមបែីំប្ែលងស្ថរធាតុ

សររីាងគឱ្យបៅជាថាមពលនិងឧស័មនកាែូនិរប្ដលក្តូវែបញ្េញបចល។ 

ការដរដបងាមីននភាវៈែរជពី   Heterotrophic respiration   
ដំបណីរែំប្ែលងស្ថរធាតុសររីាងគបៅជាឧសម័នកាែូនរិ បោយស្ថរពាងគកាយ

នានា(បក្ៅពីរុរខជាតិ)។ 

ការដរដបងាមីននភាវៈសវយ័ជពី   Autotrophic respiration 

ការែំប្ែលងស្ថរធាតុអសររីាងគតាមរសមីសំបយគ្បៅបពលនថងនិងការក្សូែយរ
អុរសុីប្សនបោយែបញ្េញឧសម័នការែូនិរបៅបពលយែ់រែស់ស្ថរពាងគកាយរុរខជាត។ិ 

ការដរឹជញ្ាូ ននែតង  Green transport   
ប ោា រចនាសមព័នធនិងមបធា យដឹរជញ្ាូ នផលូ វបគ្នរ ផលូ វទឹរ ផលូ វអាកាស 

ទូរគ្មនាគ្មន៍ និងែណាត ញថាមពលអគ្គសិន ី ប្ដលជយួបលរីរមពស់ែរសិ្ថា ន
នែតង ដូចជា អយសម័យយន រថយនតក្រុងដឹរអនរដំបណីរ ផលូវនាវាចរណ៍ ែណាត ញ
ប្ខសកាែអុែទិរ ក្ែព័នធផ្ទា យរណែ និងែណាត ញប្ខសែញ្ាូ នអគ្គិសន។ី 

ការោនំក្ពបឈ ី  Afforestation  

ការោបំដីមបឈបីដីមបែីបងាីតនក្ពបឈី  បៅបលីនផាដីប្ដលម្គនក្ែវតតគិ្នម នបដីមបឈី
ពីមុន(រយៈបពលយ ងបហាចណាស់៥០ឆ្ន )ំ។ 
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 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

ការប្លយីតែ   Coping  
ការបក្ែីក្ ស់ជំនាញ ធនធាន និងឱ្កាសប្ដលម្គន បដីមបីបោោះក្ស្ថយ 

ក្គ្ែ់ក្គ្ង និងជមនោះរាល់ែញ្ហា អវជិាម្គន រនុងបគ្នលែណំងធានាឱ្យម្គនដំបណីរការ
ជាមូលោា នបៅរនុងរយៈបពលខលីឬមធយម។ 

ការទទលួខុសក្តវូរមួ ប្តម្គនរក្មតិបផសងគ្នន    Common but differentiated 

responsibilities   
អាទិភាពនិងការបែតជ្ាចិតតមិនបសមីគ្នន រវាងក្ែបទសឧសា រមមនិងក្ែបទស

រំពុងអភិវឌ្ឍរនុងឧែសមព័នធ១ននអនុសញ្ហា ក្រែខណឌ ស ក្ែជាជាតិសតីពីការ
ប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ  បពាលគ្ឺក្ែបទសរំពុងអភិវឌ្ឍក្តូវទទួលខុសក្តូវរនុងការ
អភិវឌ្ឍក្ែរែបោយចីរភាពនិងចត់វធិានការែនាំុបៅនឹងឥទធិពលននការប្ក្ែក្ែលួ
អាកាសធាតុ  ប យីក្ែបទសអភិវឌ្ឍន៍ក្តូវបែតជ្ាចតិតកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័ន
រែស់ខលួន ក្សែតាមបគ្នលបៅននការកាត់ែនាយនិងរយៈបពលដូចម្គនប្ចងរនុង
ម្គក្តា៤.២ ននពិធីស្ថររយូតូ ។ 

ការទែ់នងឹអាកាសធាតុ   Climate proofing  
សរមមភាពឬវធិសី្ថស្រសតបដមីបធីានាថាហានភ័ិយអាកាសធាតុក្តវូ នកាត់ែនាយ

ដល់រក្មិតមួយអាចទទួលយរ នតាមរយៈការផ្ទល ស់ែតូរប្ដលអាចទទួលយរ ន
ពីសងគម បសដារចិេ នងិែរសិ្ថា នរនុងរយៈបពលយូរ និងអាចអនុវតតរនុងដណំារ់កាល
មួយឬបក្ចីនននវដតគ្បក្ម្គង។ 

ការទែ់ស្ថា ត់   Prevention  

ការែបញ្េ ៀសផលែ ោះពាល់ធងន់ធងរននមុខសញ្ហា បក្គ្នោះថាន រ់ និងបក្គ្នោះម នដរាយ
នានាប្ដលពារ់ព័នធ។ 

ការទសសន៍ទ្ទយអាកាសធាតុ/ទនំាយអាកាសធាតុ   Climate prediction 

លទធផលននការ  ន់ស្ថម នអពំកីារវវិតតអាកាសធាតុជារ់ប្សតងបៅបពលអនាគ្ត
(តាមរដូវកាល តាមឆ្ន ឬំតាមរយៈបពលប្វង) ប យីលទធផលបនោះម្គនលរខណៈ
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ក្ែហារ់ក្ែប្ លបោយប្ផែរបលីការវវិតតននក្ែព័នធអាកាសធាតុ នាបពលអនាគ្ត 
ក្សែតាមភាពរសួខពស់ននលរខខណឌ បដមីមួយចំនួន។ 

ការទូទ្ទត់បសវារមមែរសិ្ថា ន   Payment for Environmental services (PES)  
ឧែររណ៍បសដារិចេមួយប្ដលបរៀែចំប ងីសំបៅបលីរទឹរចតិតដល់អនរបក្ែីក្ ស់

ដីរសិរមមនិងអនរពារ់ព័នធនឹងការងារក្គ្ែ់ក្គ្ងតំែន់ប្នរឬសមុក្ទ ប យីការបលីរ
ទឹរចិតតបនោះនងឹបធវីឱ្យការផតល់បសវារមមក្ែព័នធបអរូ ូសុីកាន់ប្តក្ែបសីរប ងី និង
ម្គនដំបណីរការជាែនតែនាា ែ់ប្ដលអាចផតល់អតាក្ែបយជន៍ក្ត ែ់បៅដល់សងគម
ទ្ទងំមូល។ 

ការទូទ្ទត់បសវារមមក្ែព័នធបអរូ ូសុ ីPayment for Ecosystem services (PES)  
ការប្ថទ្ទលំំ ូរបសវារមមក្ែព័នធបអរូ ូសុជីារ់លារ់មួយ ដូចជាទឹរស្ថែ ត 

ជក្មរជីវៈចក្មុោះ ឬសមតាភាពក្សូែយរកាែូនជាការបោោះដូរបៅនងឹអវីមយួរនុង
តនមលបសដារិចេ។ 

ការធាល រ់ចុោះ   Subduction 

ដំបណីរការបៅរនុងមហាសមុក្ទ ប្ដលទឹរក្សទ្ទែ់បលី ូរចូលបៅក្សទ្ទែ់
ខាងរនុងននមហាសមុក្ទ តាមរយៈការែូមប្អរបមន និងែបនាររបតត តាមប្ខសបដរ ពី
ចំប ៀង។ បក្កាយមរ ដំបណីរការបនោះបរីតប ងីបៅបពលទឹរក្សទ្ទែ់បល ីន 
ផ្ទល ស់ទតីាមប្ខសបដរបៅតំែន់ប្ដលម្គនដង់សុីបតទ្ទែ  ជាប តុបធវីឱ្យ ូរចូលបៅ
ខាងបក្កាមទរឹក្សទ្ទែ់បលីបោយគ្នម នការប្ក្ែក្ែលួដង់សុីបត។ 

ការបធវពីាណិជារមមការែបញ្េញឧសម័ន   Emission trading 
វធិីស្ថស្រសតប្ែែទីផារ បដីមបសីបក្មចបគ្នលបៅែរសិ្ថា នឱ្យម្គនការបក្ែីក្ ស់

ឬបធវីពាណិជារមមែរមិ្គណឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ប្ដលបលីស ប ីយក្តូវកាត់ែនាយ ឬ
ែរមិ្គណឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ប្ដលែបញ្េញទ្ទែជាងបគ្នលបៅរំណត់បោយទូទ្ទត់
ជាមួយការែបញ្េញពកី្ែភពដនទបទៀតបៅរនុងក្ែបទស ឬបក្ៅក្ែបទស។  
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សម្គគ ល់៖ ជាទូបៅ ពាណិជារមមកាែូនអាចបធវី នទ្ទងំក្រមុ  ុនរនុងក្សុរនិង
អនតរជាតិ។ រ យការណ៍វាយតនមលបលីរទីពីររែស់ក្រមុការងារអនតររោា ភិ លសតីពី
ការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ   នអនុម័តឱ្យបក្ែីក្ ស់ពារយ “ការអនុញ្ហា ត” សក្ម្គែ់
ក្ែព័នធពាណិជារមមរនុងក្ែបទស និង “រូតា” សក្ម្គែ់ក្ែព័នធពាណិជារមមអនតរជាត។ិ 
ការបធវីពាណិជារមមការែបញ្េញឧសម័នរនុងម្គក្តា១៧ននពិធីស្ថររយូតូ គឺ្ជាក្ែព័នធ
រូតាប្ដលអាចបធវពីាណិជារមម ន បោយប្ផែរបលីែរមិ្គណរណំត់ប្ដល នពី
ការគ្ណនាែរមិ្គណកាត់ែនាយឧសម័ននិងការបែតជ្ាចិតត ដូចម្គនប្ចងបៅរនុង
ឧែសមព័នធBននពិធសី្ថរបនោះ។ 

ការែបងាតីជជីាតបិោយឧសមន័កាែូនរិ  Carbon dioxide (CO2) fertilization 
រំបណីនននការលូតលាស់រែស់រុរខជាត ិ ប្ដលជាលទធផល នមរពីការបរីន

ប ងីននរំហាែ់ឧសមន័កាែូនិរ រនុងែរយិកាស ។ 

ការែបងាតីប ងីវញិ(ននអបថរអាកាសធាតុ)  Reconstruction (of climate 

variable)  
វធិីស្ថស្រសតបដីមបីែបងាីតប ីងវញិនូវទិននន័យននអបថរអាកាសធាតុបៅតាម

លរខណៈសម្គគ ល់ននបពលបវលានិងទីរប្នលងពីអតីតកាលប្ដល នមរពីឧែររណ៍
ទសសន៍ទ្ទយ។  
ឧែររណ៍ទសសន៍ទ្ទយបនោះអាចជាទិននន័យរត់ក្តា ក្ែសិនបែីការែបងាីតប ងី

វញិក្តូវ នបក្ែកី្ ស់ បដីមបែីំបពញទិននន័យប្ដលបៅខវោះចបនាល ោះ ឬអាចជាទិននន័យ
ជំនួសក្ែសិនបែីការែបងាីតប ីងវញិក្តូវ នយរបៅបក្ែីក្ ស់ បដីមបីែបងាីត
អាកាសធាតុននែុរាណកាលប ងីវញិ។ រនុងបគ្នលែណំងបនោះ ែបចេរបទសខុសៗ
គ្នន ក្តូវ នែបងាីតប ីង ដូចជា វធិីស្ថស្រសតបោយប្ផែរបលីសមីការែនាា ត់តប្ក្ម
តក្មង់លីបនប្អ (បរបក្រសយុងព ុអបថរលីបនប្អ ) វធិីស្ថស្រសត បយ សមិនលីបនប្អ  
និងវធិីស្ថស្រសតក្ែដូច(វធិីស្ថស្រសតអាណា ូរ)។ 
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ការែបងានីការោដុំោះ  Enrichment planting 
ដំបណីរការោបំដីមបឈ ី បដីមបែីបងាីនដង់សុីបតក្ែបភទបឈបី្ដលម្គនក្ស្ថែ់ ឬ

ែបងាីនភាពសមបូរប្ែែននក្ែបភទបឈតីាមរយៈការោកំ្ែបភទបឈែីប្នាមបៅរនុងនក្ព
បរចរលឹ។ 

ការែបងានីការែងាខ ងំកាែូន  Carbon stock enhancement  
ប្ផនរមួយននយុទធស្ថស្រសតបរដែូរ(REDD+) ប្ដលអាចែញ្េូ លទ្ទងំការស្ថត រ 

ទ្ទងំការប្រលមែនក្ពបឈីប្ដលម្គនក្ស្ថែ់ប្តបរចរលឹ និងទ្ទងំការែបងាីនគ្ក្មែ
នក្ពបឈតីាមរយៈការោ ំនងិការស្ថត រនក្ពបឈីប ីងវញិ សមក្សែនឹងែរសិ្ថា ន។ 

ការែបងានីឧសមន័កាែូនរិរនុងែរយិកាស  Free air carbon dioxide enrichment  
វធិីស្ថស្រសតនិងប ោា រចនាសមព័នធសក្ម្គែ់ពិបស្ថធប្ដលបក្ែីបោយអនរឯរបទស

ែរសិ្ថា ននិងរុរខវទិា បដីមបែីបងាីនរំហាែ់ឧសម័នរនុងែរយិកាសននតំែន់បផសងៗ 
តាមរយៈការក្គ្ែ់ក្គ្ងែរមិ្គណឧសម័នកាែូនិរ  បោយមិនបក្ែកី្ ស់វតាុែទិ ងំឬ
ជញ្ហា ងំ ប្ដលអាចឱ្យវាស់ប្វងនូវការលូតលាស់រែស់រុរខជាត ិន។ 

ការែបញ្េញឧសម័ន  Emission 
ការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ និង/ឬែុបរររនិងអាបអរ  សូូលបៅរនុងែរយិកាស 

បៅរនុងតំែន់ណាមួយ នងិរនុងរំលុងបពលរណំត់មួយ។  

ការែបញ្េញឧសម័នកាែូនរិអវជិាម្គន   Negative carbon dioxide emission  
ដំបណីរការក្សូែយរបចញពីែរយិកាសជាអចិនស្រនតយនូ៍វឧសម័នផាោះរញ្េ រ់រនុង

សណាា នអវជិាម្គនននកាែូន បោយនក្ពបឈនីិងវស័ិយបផសងបទៀតបលីមូលោា ននន
កាែូនសមមូល។ 

ការែបញ្េញឧសម័នបោយក្ែបយល   Indirect emission  
ការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់បោយស្ថរការបក្ែីក្ ស់ចរនតអគ្គិសនីបៅរនុងអគ្នរ 

លំបៅឋាន ឬអាជីវរមមនានា ប យីចរនតអគ្គិសនីបនាោះ នមរពីបរាងចក្រអគ្គិសនី
ប្ដលជាក្ែភពននការែបញ្េញឧសម័នបោយផ្ទា ល់។ 
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ការែបញ្េញឧសម័នបោយសរមមភាពមនុសស Anthropogenic emission  
ការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ស្ថរធាតុែងាជាឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ និងអាបអរ  សូូល

ប្ដលពារ់ព័នធនងឹសរមមភាពមនុសស ដូចជា ការដុតឥនធនៈ វូសុីល ការ ត់ែង់
នក្ពបឈី  ការប្ក្ែក្ែលួការបក្ែីក្ ស់ដី ផលិតរមមសតវ ការបក្ែីក្ ស់ជី ការក្គ្ែ់
ក្គ្ងសណំល់ និងដំបណីរការឧសា រមម។ 

ការែបញ្េញឧសម័នពឥីនធនៈ វូសុលី   Fossil fuel emission  
ការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ពិបសសឧសម័នកាែូនិរ ពចីំប ោះឥនធនៈប្ដល ន

ពរីណំរកាែូន វូសុីល ដូចជា បក្ែងឧសម័នធមមជាតិ ធយូងថម ជាបដីម។ 

ការែស្រញ្ហា ែ   Mainstreaming 
ការោរ់ែញ្េូ លវធិានការែនាំុនិងការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់

សមក្សែនានាបៅរនុងបគ្នលនបយ យ ចាែ់ ែទែញ្ាតតិ ប្ផនការ រមមវធិី 
សរមមភាព ឬទម្គល ែ់ក្ែតិែតតិនានា បោយពិចរណាបលីសកាត នុពលននផលែ ោះពាល់  
ប្ដលែណាត លមរពីការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ។ 

ការក្ែមូលផតុទំនិនន័យអាកាសធាតុ   Climate data aggregation  
ដំបណីរការក្ែមូលផតុ ំនិងែងាា ញព័ត៌ម្គនអាកាសធាតុជាទក្មង់សបងខែសក្ម្គែ់

បគ្នលែណំងបផសងៗ ដូចជា វភិាគ្សាិតអិាកាសធាតុ ជាបដីម។ 

ការ ត់ែង់នក្ពបឈ ី Deforestation  
 ការប្ក្ែកាល យពសី្ថា នភាពម្គននក្ពបឈី  បៅជាគ្នម ននក្ពបឈ។ី  

ការ ត់ែង់នក្ពបឈតីែំន់ជរួមុខ  Frontier deforestation  
ការ ត់ែង់នក្ពបឈបី្ដលក្តូវ នពាររថានឹងបរីតម្គនប ងីបៅរប្នលងណា

មួយរនុងរលុំងបពលទទួល នឥណទ្ទនគ្បក្ម្គងបៅរនុងតែំន់ម្គនអក្តា ត់ែង់
នក្ពបឈទី្ទែជាក្ែវតតិស្ថស្រសត ប្តតំែន់បនាោះអាចនឹងម្គនសកាត នុពលសក្ម្គែ់ការ
ទស្រនាា ន ការស្ថងសង់លំបៅឋាន និង/ឬការអភិវឌ្ឍប ោា រចនាសមព័នធនាបពល
អនាគ្ត។ 
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ការែកំ្ែញួម្គក្តោា ន  Downscaling 
វធិីស្ថស្រសតមួយប្ដលទទួល នព័ត៌ម្គនម្គក្តោា នរក្មិតមូលោា ន ដល់

ម្គក្តោា នរក្មិតតែំន់(១០ ១០០បៅ គ្ ូីប្ម ក្ត) បោយទ្ទញបចញពមី ូប្ដល ឬ
ការវភិាគ្ទិននន័យម្គក្តោា នធជំាង។ 

 វធិីែំក្ែួញម្គក្តោា នម្គនពីរខុសគ្នន ៖ ការែំក្ែួញម្គក្តោា នឌ្ីណាមរិ និង
ការែំក្ែួញម្គក្តោា នតាមការសបងាត/សាិតិ។ វធិីឌ្ណីាមរិបក្ែកី្ ស់លទធផលម ូប្ដល
អាកាសធាតុរក្មិតតំែន់ និងម ូប្ដលរក្មិតពិភពបលារប្ដលផតល់រូែភាព ទីរប្នលង
ចាស់។  វធិតីាមការសបងាត/សាិតិែបងាីតទំនារ់ទំនងសាិតិប្ដលតភាា ែ់អបថរែរយិកាស
ម្គក្តោា នធ ំ បៅនឹង អបថរអាកាសធាតុរក្មិតមូលោា ន/តំែន់។ ក្គ្ែ់ររណីទ្ទងំ
អស់ននព័ត៌ម្គនប្ដល នពីការែំក្ែួញម្គក្តោា ន អាក្ស័យបលីគុ្ណភាពម ូប្ដល
ប្ដល នបក្ែីក្ ស់ ប យីគុ្ណភាពម ូប្ដលអាក្ស័យបលគុី្ណភាពព័ត៌ម្គននន
ការែំក្ែួញម្គក្តោា នបនោះប្ដរ។ 

ការែពុំលពកី្ែភពចាស់លាស់   Point-source pollution 

ការែំពុលបចញពីក្ែភពនានាបៅនឹងរប្នលង ដូចជា ស្ថា នីយក្ែក្ពឹតិតរមម
សំណល់រាវ ស្ថា នីយថាមពល តំែន់ឧសា រមមបផសងៗ នងិពីក្ែភពបផសងបទៀត 
ដូចជា ែពំង់លូ ក្ែឡាយ ការដឹរជញ្ាូ ន របដដ អាជីវរមមប្រ   ែំពង់ប្ផសង ជាបដីម។ 

ការែពុំលពកី្ែភពមនិចាស់លាស់   Non-point-source pollution 

ការែំពុលបចញពីក្ែភពនានា ប្ដលមិនអាចរណំត់ចណុំចចាស់លាស់ ដូចជា 
តំែន់ផលិតរមមដណំា ំអាជីវរមម នក្ពបឈ ីអាជីវរមមប្រ   ការប ោះបចលសំរាម ការ
ស្ថងសង់ ជាបដីម។  

ការែតូរឥនធនៈ  Fuel switching 
ការជំនួសឥនធនៈប្ដលម្គនធាតុស្ថព ន់ធ័ររក្មិតខពស់បោយស្ថព ន់ធ័ររក្មិតទ្ទែ  

ប្ដលជាវធិីមួយរនុងចំបណាម វធីិប្ដលងាយក្សួលែំផុតរនុងការក្គ្ែ់ក្គ្ងការ
ែបញ្េញឧសម័នអាសុីត។  
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ការែតូរឥនធនៈប្ដលនិយមជាងបគ្ គ្ឺការជំនសួធយូងថមប្ដលម្គនស្ថព ន់ធ័ររក្មិត
ខពស់បោយធយូងថមប្ដលម្គនស្ថព ន់ធ័ររក្មិតទ្ទែ។ ធយូងថមរ៏អាចជនំួសទ្ទងំក្សុង
បោយបក្ែង ឬឧសម័នធមមជាតផិងប្ដរ។ 

ការប្ក្ែក្ែលួនវី  ូទរឹសមុក្ទ  Sea level change 
ការបរីនប ងីឬការថយចុោះនូវនវី  ូទឹរសមុក្ទទ្ទងំបៅរក្មតិសរល ទ្ទងំបៅ

តាមតំែន់ បោយស្ថរប្ត (១) ការប្ក្ែក្ែួលសណាា ននផាមហាសមុក្ទ (២) ការ
ប្ក្ែក្ែួលម្គឌ្មហាសមុក្ទប្ដលែណាត លមរពីការប្ក្ែក្ែួលម្គ សទឹរបៅរនុង
មហាសមុក្ទ និង(៣) ការប្ក្ែក្ែួលម្គឌ្មហាសមុក្ទែណាត លមរពីការប្ក្ែក្ែួល
ដង់សុីបតទឹរ។  
ការប្ក្ែក្ែួលនីវ  ូទឹរសមុក្ទមធយមសរលបរីតបចញពីការប្ក្ែក្ែួលម្គ សទឹររនុង

មហាសមុក្ទបៅថា  រសី្ថត ទិរ(barystatic)។ ទំ ំននការប្ក្ែក្ែួលនីវ  ូទឹរ
សមុក្ទតាមលរខខណឌ  រសី្ថត ទិរ អាក្ស័យបលីការបរនីប ងីឬការថយចុោះម្គ ស
ទឹរបៅថា សមមូលនីវ  ូទរឹសមុក្ទ(SLE)។  
ការប្ក្ែក្ែួលនីវ  ូទឹរសមុក្ទបៅរក្មិតសរលនិងតំែន់ ែណាត លមរពីការ

ប្ក្ែក្ែួលដង់សុីបតទឹរបៅថា បសតររិ(steric)។ ការប្ក្ែក្ែួលដង់សុីបតប្ដលែណាត ល
មរពីការប្ក្ែក្ែួលសីតុណា ភាពបៅថា ប្ទម ូបសតររិ(thermosteric) ឯការប្ក្ែក្ែួល
ដង់សុីបតប្ដលែណាត លមរពកីារប្ក្ែក្ែួលរក្មិតជាតិនក្ែបៅថា ហា ូបសតររិ
(halosteric)។ 

ការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ  Climate change  
ការប្ក្ែក្ែួលស្ថា នភាពអាកាសធាតុប្ដលអាចរំណត់អតតសញ្ហា ណ ន(តាម

រយៈការវភិាគ្សិាតិ)តា ននអបថរនិងតួបលខមធយមតួបលខក្ែួលប្ក្ែការរយៈម
អាកាសធាតុ ប យីការប្ក្ែក្ែួលបនាោះែនតបរីតប ងីរនុងរយៈបពលប្វងជាបក្ចីន
ទសវតសរឬ៍យូរជាងបនោះ។  
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 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

ការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុអាចែណាត លមរពីដំបណីរនផារនុងរែស់ធមមជាតរិម្គល ងំ
ជំរុញពីខាងបក្ៅ ការប្ក្ែក្ែួលរយៈបពលប្វងននសម្គសភាពែរយិកាសឬ
សរមមភាពមនុសសដូចជា ការបក្ែីក្ ស់ដី ការែបញ្េញឧសម័នពីបរាងចក្រ ជាបដមី។ 
រនុងម្គក្តា១ននអនុសញ្ហា ក្រែខណឌ ស ក្ែជាជាតិសតីពីការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ 
 នឱ្យនិយមន័យការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុជា “ការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុប្ដល
ជាែ់ទ្ទរ់ទងបោយផ្ទា ល់  ឬបោយក្ែបយលបៅនឹងសរមមភាពមនុសស ប្ដលបធវី
ឱ្យផ្ទល ស់ែតូរសម្គសភាពែរយិកាសពិភពបលារ និងការែប្នាមបលីការប្ក្ែក្ែួល
អាកាសធាតុបោយស្ថរធមមជាតិ ប្ដលសបងាតប ញីរនុងរយៈបពលក្ែហារ់ក្ែប្ ល
គ្នន ”។ អនុសញ្ហា បនោះែញ្ហា រ់ពភីាពខុសគ្នន រវាងការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុពីសរមមភាព
មនុសស ប្ដលែណាត លឱ្យផ្ទល ស់ែតូរសម្គសភាពែរយិកាសនិងអបថរអាកាសធាតុ
ពីធមមជាតិ។  

ការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ ួសពកីាររពំងឹទុរ  Abrupt climate change 

ការប្ក្ែក្ែួលក្ទង់ក្ទ្ទយធំបៅរនុងក្ែព័នធអាកាសធាតុ ប្ដលបរតីប ងីរនុងរយៈ
បពលពីរឬែីទសវតសរ ៍ ឬតចិជាងបនោះ និងបៅប្តែនតបរីតម្គនឬម្គនការក្ែបមលី
ប ីញថាបៅប្តែនតបរីតប ីងយ ងបហាចណាស់រនុងរយៈបពលពីរឬែីទសវតសរ ៍ 
ប យីែណាត លឱ្យម្គនការរខំានយ ងខាល ងំដល់មនុសសនិងក្ែព័នធធមមជាតិ។ 

ការបក្ែកី្ ស់ដនីងិការប្ក្ែក្ែលួការបក្ែកី្ ស់ដ ី Land use and land use change 

ការចត់ប្ចង សរមមភាព នងិការបក្ែីក្ ស់ធនធានសក្ម្គែ់ក្ែបភទគ្ក្មែដី
ណាមយួ(ែណតុ ំ សរមមភាពរែស់មនុសស) នងិ/ឬការក្គ្ែ់ក្គ្ងដសីងគមនងិបសដារចិេ
ដូចជា ការោបំមម  ការដរ ូតបឈ ី និងការអភិររស  ក្ពមទ្ទងំការក្គ្ែ់ក្គ្ងដី
បោយស្ថរមនុសស ប្ដលអាចនាឱំ្យម្គនការប្ក្ែក្ែួលគ្ក្មែដី។  
ការប្ក្ែក្ែួលគ្ក្មែដី និងការបក្ែីក្ ស់ដីអាចម្គនផលែ ោះពាល់បលីអាល់បែដូ

នផាដី រ ំតួ រភំាយចហំាយទឹរ  ក្ែភព និងអាងក្សែូឧសមន័ផាោះរញ្េ រ់  ឬលរខណៈ
បផសងបទៀតននក្ែព័នធអាកាសធាតុ ដូបចនោះវាអាចម្គនរម្គល ងំរភំាយរសមី និង/ឬ ឥទធិពល
បផសងបទៀតមរបលីអាកាសធាតុរនុងតែំន់ឬសរលបលារ។ 



20 
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 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

ការផតល់សុពលភាព/សុពលរមម  Validation    
ដំបណីរការននការវាយតនមលឯររាជយមួយបៅបលីសរមមភាពគ្បក្ម្គងយនតការ

អភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត  ឬសរមមភាពតាមរមមវធិីបោយអងគភាពទទលួែនាុ រក្ែតិែតតិ បោយ
បធវីការបផាៀងផ្ទា ត់ វធិាននិងលរខខណឌ តក្មូវរែស់យនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត បៅនឹង
លរខខណឌ តក្មូវននការបរៀែចំឯរស្ថរគ្បក្ម្គងឬឯរស្ថរសរមមភាពលមែិតរែស់  
រមមវធិីនងិឯរស្ថរសរមមភាពលមែិតននគ្បក្ម្គងតាមប្ផនរ។ 

ការផតល់ រិញ្ាវតាុែនាា ន់  Fast-start finance (FSF)  
ការសនារែស់ក្ែបទសអភិវឌ្ឍនាសននិសីទែណាត ភាគី្ បលីរទី១៥ បៅទីក្រុង

រូបែ នហារឆ្ន ២ំ០០៩ រនុងការផតល់ធនធាន រិញ្ាវតាុថមីនងិែប្នាមក្ែម្គណជិត
៣០ែ ីលាន(៣០ពាន់លាន)ដុលាល រអាបម ររិពីឆ្ន ២ំ០១០ដល់២០១២ សក្ម្គែ់  
វស័ិយនានា រមួទ្ទងំវស័ិយនក្ពបឈនីិងការវនិិបយគ្ផងប្ដរ បោយប្ែងប្ចរឱ្យ
ម្គនតុលយភាពរវាងសរមមភាពកាត់ែនាយឧសមន័ផាោះរញ្េ រ់ នងិសរមមភាពែនាុ ំ។  

ការផតល់ឥណទ្ទនជាបក្កាយ  Ex post crediting  
ការបចញលិខិតែញ្ហា រ់ពីការផតល់ឥណទ្ទន ែនាា ែ់ពីម្គនការបផាៀងផ្ទា ត់ បោយ

ឯររាជយអំពកីារកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័ន។ 

ការផតល់ឥណទ្ទនជាមុន Ex ante crediting  
ការបចញលិខតិែញ្ហា រ់ពីការផតល់ឥណទ្ទនជាមុន បោយរពំងឹថានឹងម្គនការ

កាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័ន នាបពលអនាគ្ត(មិនអនុវតតបក្កាមពិធីស្ថររយូតូប យី)។ 

ការបផារែបចេរវទិា  Technology transfer 

ការផ្ទល ស់ែដូរចំបណោះដឹងប្ផនររងឹនិងទន់ រូែិយវតាុនងិទំនញិ រនុងចំបណាមភាគ្ី
ពារ់ព័នធ ប្ដលនាឱំ្យម្គនការររីស្ថយែបចេរវទិាសក្ម្គែ់ែនាុ ំ ឬការកាត់ែនាយ  
នងិ/ឬការផសពវផាយែបចេរវទិានិងរិចេស ក្ែតិែតតិការប្ផនរែបចេរវទិាទ្ទងំ
រនុងនិងបក្ៅក្ែបទស។ 
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ការបផារហានភ័ិយ   Risk transfer  
ទម្គល ែ់ននការផ្ទល ស់ែតូ រជាផលូ វការឬបក្ៅផលូ វការនូវផលវ ិរប្ផនរ ិរញ្ាវតាុរនុង

រក្មិតណាមួយប្ដលបរីតបចញពីហានិភ័យសក្ម្គែ់ក្ពឹតតិការណ៍អវជិាម្គនបោយ
ប្ រនានា  ពីភាគ្ីមយួឱ្យបៅភាគ្ីមួយបផសងបទៀត។ 

ការបផាៀងផ្ទា ត់  Verification  
ការវាយតនមលជាបទៀងទ្ទត់បោយស្ថា ែ័នឯររាជយ បៅមុននងិែនាា ែ់ពីការរណំត់

រែស់អងគភាពទទលួែនាុ រក្ែតិែតតិ បលីការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់
ពីសរមមភាពមនុសសប្ដល នតាមោន សក្ម្គែ់ក្ែភពឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ប្ដល
បរីតប ងីជាលទធផលននសរមមភាពគ្បក្ម្គងយនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត ប្ដល នចុោះ
ែញ្ា ីឬសរមមភាពតាមរមមវធិី(បក្ៅពីគ្បក្ម្គងនក្ពបឈ)ី។ 

ការផ្ទល ស់ែដូរអាកាសធាតុ ឬការផ្ទល ស់ែតូររែែអាកាសធាតុ Climate shift or 

climate regime shift  

ការផ្ទល ស់ែដូរភាល មៗ ឬការប ងីខពស់ននតនមលបលខមធយម ប្ដលែងាា ញពីការ
ប្ក្ែក្ែលួរែែអាកាសធាតុ និងប្ដលភាគ្បក្ចីនក្តូវ នបក្ែីក្ ស់យ ងទូលំទូលាយ
បលីការផ្ទល ស់ែដូរអាកាសធាតុឆ្ន ១ំ៩៧៦/១៩៧៧ ប្ដលទនំងជាប្លីយតែនងឹការ
ប្ក្ែក្ែួល តុភូតចរនដប្អលនីញ ូ ខាងតបូង ។ 

ការពនយល់ែុពវប តុ   Attribution 

ការប្ក្ែក្ែួលណាមួយប្ដលសបងាតប ញីបៅរនុងក្ែព័នធមួយប្ដលទ្ទរ់ទងនឹង
ការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុែណាត លពីសរមមភាពមនុសស ប្ដលម្គនពីរដំណារ់កាល
គ្ឺ ការប្ក្ែក្ែួលប្ដលពារ់ព័នធនឹងការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុបៅរក្មិតតែំន់បោយ
ម្គនែញ្ហា រ់អំពីរក្មិតទំនុរចិតត និងការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុបៅរក្មិតតំែន់
ប្ដលអាចវាស់ប្វង ន ឬការប្ក្ែក្ែួលប្ដលសបងាតប ញីបៅរនុងក្ែព័នធបនាោះ 
បោយពារ់ព័នធជាមួយនឹងអំណាចអាកាសធាតុពីសរមមភាពមនុសសបៅរក្មិត
បជឿជារ់ក្ែប្ លគ្នន ។ 
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ការពនយល់ែុពវប តុរមួគ្នន   Joint attribution  
ការជាែ់ពារ់ព័នធនឹងការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ ថាន រ់តែំន់ប្ដល នសបងាត

ប ញី និងអាចវាស់ ន ឬការប្ក្ែក្ែួល ប្ដល នសបងាតប ញីបៅរនុងក្ែព័នធ
ប្ដលែងាពីសរមមភាពមនុសសនិង ួសពវីសិមរែូធមមជាតិ  ។  
ដំបណីរការបនោះពារ់ព័នធជាមួយការវភិាគ្ក្តាែ់តាមវធិីសាិតិននការប្ក្ែក្ែួល

អាកាសធាតុ នពីម ូប្ដលអាកាសធាតុ ជាមួយនឹងការប្លីយតែប្ដលសបងាត
ប ញីបៅរនុងក្ែព័នធធមមជាតនិងិក្ែព័នធក្គ្ែ់ក្គ្ង។ ទំនុរចិតតបលីការជាែ់ទ្ទរ់ទង  
ការពនយល់ែុពវប តុរួមគ្នន  ក្តូវប្តទ្ទែជាងទំនុរចិតតបលីជំហានននការជាែ់
ទ្ទរ់ទងនីមួយៗបោយស្ថរប្តែងគុ ំននការវាយតនមលសាិតចិំនួនពីរបៅោច់ពគី្នន ។ 

ការពបិស្ថធអាកាសធាតុប្ដលម្គនលនំងឹនងិគ្នម នលនំងឹ   Equilibrium and 

transient climate experiment   
“ការពិបស្ថធអាកាសធាតុប្ដលម្គនលំនងឹ” គ្ឺជាការពិបស្ថធមយួប្ដលអនុញ្ហា ត

ឱ្យម ូប្ដលអាកាសធាតុ មួយអាចប្រតក្មូវបៅតាមការប្ក្ែក្ែួលរម្គល ងំរភំាយរសមី 
 នទ្ទងំក្សុង។ ការពិបស្ថធប្ែែបនោះផតល់ព័ត៌ម្គនអំពីភាពខុសគ្នន រវាងស្ថា នភាព
ដំែូងនិងចុងបក្កាយននម ូប្ដលអាកាសធាតុ ែ ុប្នតមិនម្គនក្ែតិរមមតែតាមកាល
ប យី។ ផាុយមរវញិ ក្ែសិនបែីបគ្ឱ្យរម្គល ងំរភំាយរសមី  បនោះវវិតតែនតចិមតងៗបៅ
តាមចហំារែបញ្េញឧសមន័ ប្ដល នរណំត់បនាោះ ក្ែតិរមមតែតាមកាលននម ូប្ដល
អាកាសធាតុ នងឹក្តូវយរមរវភិាគ្។ ការពិបស្ថធប្ែែបនោះបៅថា “ការពិបស្ថធ
អាកាសធាតុគ្នម នលំនឹង”។ 

ការពាររ/ចបំណាល   Projection   
ការគ្ន់គ្ិតជាមុននូវការវវិតតននស្ថា នភាពមួយឬបក្ចីនប្ដលអាចបរីតប ីង

នាបពលអនាគ្ត ជាញឹរញាែ់  ម្គន ការគ្ណនាពីម ូប្ដលជនំយួ។ ពាររណ៍ខុស
ពីទសសន៍ទ្ទយ។ និយយឱ្យចំពាររណ៍ពារ់ព័នធនឹងការសនមតប្ដលទ្ទរ់ទង
នឹងការអភិវឌ្ឍបសដារិចេ សងគម និងែបចេរវទិានាបពលអនាគ្តប្ដលអាចឬមនិ
អាចបរីតប ងី។ ដូបចនោះវាពារ់ព័នធនឹងភាពមិនក្ រដក្ែជា ។ 
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ការពាររតាមទម្គល ែ់ធមមតា  Business As Usual (BAU) 

ការពាររ តាមទម្គល ែ់ធមមតាក្តូវ នបធវីប ងីបោយប្ផែរបលកីារសនមត ប្ដល
ការងារក្ែតិែតតិនិងបគ្នលនបយ យបៅប្តដូចបៅនឹងអវីប្ដលម្គននាបពល
ែចេុែបនន។ បទ្ទោះែីជាចំហារបគ្នល អាចែញ្េូ លលរខណៈពិបសសរែស់ចំហារតាម
ទម្គល ែ់ធមមតា(ឧទ្ទ រណ៍ : ការហាមឃាត់ែបចេរវទិាណាមួយ) រ៏ចំហារតាម
ទម្គល ែ់ធមមតាគ្នម នទម្គល ែ់ក្ែតិែតតិ ឬបគ្នលនបយ យខុសពែីចេុែបននប យី។ 

ការពាររអាកាសធាតុ/ចបំណាលអាកាសធាតុ  Climate projection  
ការគ្ន់គ្ិតជាមុនអំពីការប្លីយតែននក្ែព័នធអាកាសធាតុ បៅនឹងចំហារការ

ែបញ្េញឧសម័ននាបពលអនាគ្ត ឬចំហាររំហាែ់ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់និងអាបអរ  សូូល 
ជាទូបៅ នមរពកីារបក្ែីក្ ស់ម ូប្ដលអាកាសធាតុ ។ ការពាររអាកាសធាតុ
ខុសពកីារទសសន៍ទ្ទយអាកាសធាតុ  បក្ពាោះថាការពាររអាកាសធាតុពឹងប្ផែរបល ី
ចំហារែបញ្េញឧសម័ន/រំហាែ់ឧសម័ន/រម្គល ងំរភំាយរសមី    ប្ដល នបក្ែីក្ ស់ 
បោយប្ផែរបលកីារសនមត ដូចជាការអភិវឌ្ឍបសដារិចេ សងគម និងែបចេរវទិានា
បពលអនាគ្តប្ដលអាចឬមិនអាចដឹង ន។ 

ការររីម្គឌ្បោយរបតដ   Thermal expansion  
រំបណីនននម្គឌ្និងការថយចុោះដង់សុីបត ប្ដលែណាត លមរពីទឹរប ងីបៅត  

ប យីប្ដលែណាដ លឱ្យនីវ  ូទឹរសមុក្ទបរីនប ងី។  

ការបរចរលឹែរសិ្ថា ន  Environmental degradation 
ការខូចខាតែរសិ្ថា នតាមរយៈការថយចុោះធនធាននានា ដូចជា ទឹរ ខយល់ ដី 

ជាបដីម ការែំផ្ទល ញក្ែព័នធបអរូ ូសុី នងិការផុតពូជននរុរខជាតិនិងសតវនក្ព។ 

ការបរចរលឹនក្ពបឈ ី Forest degradation  
ស្ថា នភាពនក្ពបឈបី្ដល នថយចុោះរ ូតដល់បក្កាមសមតាភាពធមមជាតិរែស់

នក្ពបឈ ីែ ុប្នតការថយចុោះបនាោះតិចជាង១០% នក្ពបឈ។ីគ្ក្មែនន  
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ការលចិទរឹ  Inundation 
ស្ថា នភាពទឹរប្ដល នឬរំពុងជន់លចិ ប ៀរ ូរ បរីនប ងី និង ចស្ថច

បពញនផាដ។ី 

ការវាយតនមលចក្មោុះ  Integrated assessment 
វធិីស្ថស្រសតននការវភិាគ្ប្ដលរមួែញ្េូ លលទធផលនិងម ូប្ដលននរូែស្ថស្រសត ជីវស្ថស្រសត

បសដារិចេ និងវទិាស្ថស្រសតសងគម ក្ពមទ្ទងំអនតររមមរវាងសម្គសភាគ្ទ្ទងំបនោះរនុង
ក្រែខណឌ ប្ដលម្គនសងគតិភាពមួយបដីមបីវាយតនមលពីស្ថា នភាពនិងផលវ ិរ
ននការប្ក្ែក្ែួលែរសិ្ថា ន និងវធិានការប្លីយតែននបគ្នលនបយ យចំបពាោះការ
ប្ក្ែក្ែួលបនោះ។ 

ការវាយតនមលែនាុ ំ Adaptation assessment  
ការរំណត់ជបក្មសីនានា បដីមបែីនាុ ំ បៅនឹងការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ 

ប ីយការវាយតនមលជបក្មីសទ្ទងំបនាោះអាក្ស័យបលីលរខណវនិិចឆ័យព័ត៌ម្គន អតា
ក្ែបយជន៍ នថលចណំាយ ក្ែសទិធផល ក្ែសទិធភាព នងិលទធភាពប្ដលអាចអនុវតត
 ន។ 

ការវាយតនមលផលែ ោះពាល់  Impact assessment  
ការរំណត់និងវាយតនមលឥទធិពលននការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ មរបលីក្ែព័នធ

ធមមជាតិ និង/ គ្ិតជារូែិយវតាុមនុសសឬ និងមិនប្មនរូែិយវតាុ។ 

ការវាយតនមលភាពងាយរងបក្គ្នោះ  Vulnerability assessment  
ការរំណត់ថានរណានិងអវីប្ដលអាចនឹងទទួលរងផលែ ោះពាល់និងងាយ

រងបក្គ្នោះបោយស្ថរការផ្ទល ស់ែតូរ ប យីការវាយតនមលភាពងាយរងបក្គ្នោះបនោះ ចែ់បផតមី
បោយការពិចរណាបលីរតាត ប្ដលនាឱំ្យមនុសសឬែរសិ្ថា នងាយនឹងជួែបក្គ្នោះថាន រ់ 
បពាលគ្ភឺាពងាយរងបក្គ្នោះ បៅនឹងការទទួល នធនធានធមមជាតនិិង រិញ្ាវតាុ 
លទធភាពការពារខលួន និងែណាត ញគ្នកំ្ទ។ល។ 
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ការវភិាគ្ហានភ័ិយមនិអចនិស្រនតយ ៍ Non-permanence risk analysis 
ដំបណីរការវាយតនមលហានិភ័យបលីគ្បក្ម្គងប្ដលក្តូវ នបធវីប ីងនិងបធវីឱ្យ

ម្គនសុពលភាពជាែនតែនាា ែ់ បោយអងគភាពឯររាជយទទលួស្ថគ ល់សតង់ោកាែូន
សម័ក្គ្ចិតត។  
បោយប្ផែរបលកីារវាយតនមលបនោះ អនរផតល់សុពលភាពឬអនរបផាៀងផ្ទា ត់អាច

រណំត់ពរីក្មតិហានិភ័យរែស់គ្បក្ម្គងនិងភាគ្រយឥណទ្ទនកាែូន រែស់គ្បក្ម្គង 
ប្ដលក្តូវបផារបៅរនុងគ្ណនីែក្មុងអាងែងាខ ងំននការផតល់ឥណទ្ទនដល់ការកាត់
ែនាយឧសម័នផាោះរញ្េ រ់តាមរយៈវស័ិយរសិរមម នក្ពបឈ ីនងិការបក្ែីក្ ស់ដី។ 

ការបលចធាល យ  Leakage 

ការប្ក្ែក្ែួលសរែុននការែបញ្េញឧសម័នពីសរមមភាពមនុសស តាមក្ែភព
ែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ប្ដលបរីតប ងីបៅខាងបក្ៅក្ពំប្ដនគ្បក្ម្គង ក្ពមទ្ទងំ
អាចវាស់ប្វង ននិងជាែ់ពារ់ព័នធនឹងសរមមភាពគ្បក្ម្គងយនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត
ឬសរមមភាពតាមរមមវធិីតាមប្ដលអាចអនុវតត ន។ 

ការបលចធាល យកាែូន  Carbon leakage 
ប្ផនរមួយននការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នរនុងែណាត ក្ែបទសឧែសមព័នធ B 

ននពិធីស្ថររយូតូ ប្ដលអាចទូទ្ទត់ នបោយែបងាីនការែបញ្េញឧសម័នបក្ចីនជាង
រក្មិតបគ្នល សក្ម្គែ់ក្ែបទសមិនជាែ់កាតពវរចិេកាត់ែនាយ។  
ការទូទ្ទត់បនោះអាចបរីតប ីងតាមរយៈ ទី១ ការែតូរទីតាងំផលិតរមមប្ដល

បក្ែីក្ ស់ថាមពលបក្ចនី បៅកាន់តំែន់ប្ដលមិនជាែ់កាតពវរិចេកាត់ែនាយ ទ២ី 
រំបណីនបក្ែកី្ ស់ឥនធនៈ វូសុលីរនុងតែំន់ តាមរយៈការធាល រ់ចុោះតនមលបក្ែងនិង
ឧសម័នបលទីីផារអនតរជាតិ ប្ដលែណាត លមរពតីក្មូវការថាមពលតិច និងទី៣ 
ការប្ក្ែក្ែួលក្ រ់ចំណូល(តក្មូវការថាមពលរ៏ដូបចន ោះប្ដរ) បោយស្ថរលរខខណឌ
ពាណិជារមមក្ែបសីរជាងមុន។ 
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ការវាស់ប្វង ការរាយការណ៍ នងិការបផាៀងផ្ទា ត់  Measurement, Reporting and 

Verification (MRV)  

វធិានែបចេរបទសមួយបដីមបែីញ្ហា រ់ពីការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់និងការ
កាត់ែនាយឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ជាសតានុម័ត  ប យីអាចបក្ែីក្ ស់បដមីបរីណំត់
 រិញ្ាវតាុអាកាសធាតុ។ 

ការវភិាគ្នថលបដមី-ផលក្ែបយជន៍  Cost-benefit analysis  
 ការបក្ែៀែបធៀែនថលបដីមបៅនឹងផលក្ែបយជន៍រនុងការសបក្មចចិតត បដីមបី

អនុវតតគ្បក្ម្គងឬរមមវធិីណាមយួ។ 

ការវលិក្ត ែ់ននសម័យបក្កាយយុគ្ទរឹររ  Post-glacial rebound  
ចលនាតាមប្ខសឈររែស់ទវីែនិង តសមុក្ទ ែនាា ែ់ពីម្គនការ ត់ែង់និង

រមួតូចននក្សទ្ទែ់ទឹរររ ។ ការវលិក្ត ែ់បនោះ គ្ឺជាចលនាអុីសូស្ថត ទិរននដី។ 

ការសនសសំនំចថាមពល  Energy saving 
ការែនាយអាងំតង់សុីបតថាមពលបោយស្ថរការផ្ទល ស់ែតូរសរមមភាពប្ដលក្តូវ

ការធាតុចូលជាថាមពល។ ការសនសសំំនចថាមពលអាចសបក្មចបៅ នតាមរយៈ
សរមមភាពែបចេរបទស ការចត់ប្ចងស្ថា ែ័ននិងរចនាសមព័នធ និងការផ្ទល ស់ែតូរ
ឥរយិែថ។ 

ការស្ថត រនក្ពប ងីវញិ  Reforestation 
ការោបំដីមបឈីបៅបលីដីប្ដលពីមុនធាល ែ់ម្គននក្ព ែ ុប្នតក្តូវ នប្ក្ែកាល យ

សក្ម្គែ់បគ្នលែណំងបផសងបទៀត។ 

ការស្ថដ រប ងីវញិ  Recovery 

ការបធវីឱ្យក្ែបសីរប ងីវញិនូវសុខូែតាមភវតាុ ជីវភាព នងិលរខខណឌ រស់បៅរែស់
ស គ្មន៍ប្ដលទទួលរងផលែ ោះពាល់ពីបក្គ្នោះម នដរាយ រួមទ្ទងំរិចេខិតខំ
ក្ែឹងប្ក្ែងកាត់ែនាយរតាត នានាប្ដលនាឱំ្យម្គនហានិភ័យបក្គ្នោះម នដរាយ ។ 
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ការក្សែូទុរកាែូន/ ែងាខ ងំការ កាែូន Carbon sequestration/Carbon storage  
ការក្សូែនិងការែងាខ ងំកាែូនពីែរយិកាសបៅរនុងអាងក្សែូកាែូន (ដូចជា 

មហាសមុក្ទ នក្ពបឈ ី ឬដី) តាមរយៈដំបណីរការរូែស្ថស្រសតឬជីវស្ថស្រសត ដូចជា 
រសមីសបំយគ្ ។  

ជាបគ្នលការណ៍ ការក្សូែទុរកាែូន សំបៅបលីការែងាខ ងំទុរកាែូន បែី
ពុំបនាោះបទវានងឹែបញ្េញបៅរនុងែរយិកាស។  វធិសី្ថស្រសតននការអភិវឌ្ឍនងិការររ
ប ញីម្គនែសីំខាន់រនុងស្ថា នភាពបផសងៗគ្៖ឺ ទ១ី ការែងាខ ងំរយៈបពលខលីបៅរនុង
ជីវមណឌ លប្ដនដីបគ្នរ ជាទីប្ដលរុរខជាតិក្សូែយរឧសម័នកាែូនិរ  ប យីែងាខ ងំ
ទុររនុងជីវម្គ ស នងិរនុងដី ទ២ី ការែងាខ ងំរយៈបពលប្វងបៅរនុងដី ក្តូវ នររ
ប ញីតាមរយៈការែូមែញ្េូ លឧសម័នកាែូនិរ បៅរនុងអាងប្ដលម្គនក្ស្ថែ់ឬខួង
ជីរបក្ៅបៅរនុងក្សទ្ទែ់ដី នងិទី៣ ការែងាខ ងំរយៈបពលប្វងបៅរនុងមហាសមុក្ទ 
ក្តូវ នររប ញីតាមរយៈការចរ់ែញ្េូលឧសម័នកាែូនិររនុងជបក្តរាែ់ពាន់ វតី
(feet) ឬរាែ់រយប្ម ក្ត ប យីក្តូវ នក្សែូបោយទរឹ។ 

ការក្សែូបលសី  Uptake 
ការក្សូែែប្នាមស្ថរធាតុពារ់ព័នធបផសងៗបៅរនុងអាងែងាខ ងំ ។  
ការក្សូែយរស្ថរធាតុប្ដលម្គនវតតម្គនកាែូន ជាពិបសសឧសម័នកាែូនិរ 

ភាគ្បក្ចីនក្តូវ នបគ្បៅថាការក្សែូទុរ(កាែូន) ។ 

ការ ូរបក្ចោះ  Erosion  

ដំបណីរការននការោច់បចញឬការ ូរនាដំី ថម នងិសម្គសធាតុបផសងៗបទៀត
បោយស្ថរធាតុអាកាស សរមមភាពចរនតទឹរ ការរលាយទឹរររ រលរ ខយល់ នងិ
ទឹរបក្កាមដ។ី 

ការ ូរបក្ចោះដ ី Soil erosion 
ដំបណីរ ត់ែង់ដីក្សទ្ទែ់បលីប្ដលជាក្សទ្ទែ់ម្គនជីជាតជិាងបគ្ បោយស្ថរ

ខយល់ ឬទឹរ ូរបក្ចោះ ពិបសស បៅតំែន់ប្ដលម្គនចំបណាតបលីសព២ីដឺបក្រ។ 
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ការអនុវតតរមួគ្នន  Joint Implementation (JI)  
សរមមភាពអនុវតតគ្បក្ម្គងរមួគ្នន រែស់ក្ែបទសឬក្រមុ  ុនសាិតរនុងែណាត ក្ែបទស

ឧែសមព័នធ១ ប្ដលជាយនតការអនុវតតប្ផែរបលីទីផារប្ដលម្គនប្ចងរនុងម្គក្តា៦នន
ពិធីស្ថររយូតូ បដីមបកីាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័ន ឬែបងាីនការក្សូែនិងប្ចររបំ្លរ
ែរមិ្គណននការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័ន។  
សរមមភាពននការអនុវតតរួមគ្នន រ៏ម្គនប្ចងរនុងម្គក្តា៤.២(a) ននអនុសញ្ហា

ក្រែខណឌ ស ក្ែជាជាតិសតីពីការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ ផងប្ដរ។ 

កាលវទិា  Chronology 

ការបរៀែចំក្ពតឹតិការណ៍ប្ដលបរតីប ងីតាមលំោែ់ននកាលែរបិចឆទឬបពលបវលា។ 

កាលាយុស្ថស្រសត  Chronosequence  

ែណតុ ំ តំែន់នក្ពបឈមី្គនបរតនភណឌ ក្សបដៀងគ្នន  ែ ុប្នតម្គនអាយុកាលខុសគ្នន ។ 
បោយស្ថរដំបណីរការបអរូ ូសុីនក្ពបឈកី្តូវចំណាយបពលយូរ(បក្ចីន រឬ៍ទសវតស

បដីសតវតសរ)៍ មបីលូតលាស់ វធិីស្ថស្រសតកាលាយុស្ថស្រសតក្តូវ នបក្ែីជា គ្ំរូតាង 
និងសិរាពីបពលបវលាក្តូវការបដីមបអីភិវឌ្ឍនក្ពបឈ។ី ទិននន័យទីវាលពីកាលាយុ
ស្ថស្រសតអាចក្តូវ នក្ែមូល រនុងរយៈបពលបក្ចីនប្ខ។ ឧទ្ទ រណ៍  កាលាយុស្ថស្រសត
ក្តូវ នបក្ែីជាញឹរញាែ់បដីមបសីិរាពីការផ្ទល ស់ែតូរននស្ថរព័នរុរខជាតជិំនាន់បក្កាយ។ 

រចិេ ត់ែង់នងិខូចខាត  Loss and damage 
រមមវធិីការងារមួយននក្រែខណឌ ែនាំុទីក្រុងកាន់គុ្ន ប្ដលក្តូវ នែបងាីត

បោយែណាត រោា ភ ិលបៅរនុងសននិសីទែណាត ភាគី្  បលីរទី១៦ បៅទីក្រងុកាន់គុ្ន 
ឆ្ន ២ំ០១០ រនុងបគ្នលែំណងពិចរណាពីវធិីស្ថស្រសតនានា  បដីមបបីោោះក្ស្ថយការ
 ត់ែង់និងការខូចខាតបៅតាមែណាត ក្ែបទសរំពុងអភិវឌ្ឍប្ដលែណាត លមរពី
ផលែ ោះពាល់  ននការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ ពិបសសភាពងាយរងបក្គ្នោះ បៅនឹង
ផលែ ោះពាល់ធងន់ធងរននការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ។ 
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រចិេក្ែជុែំណាត ភាគ្(ីននពធិសី្ថររយូតូ)  Meeting of the Parties (MOP)  
អងគជាន់ខពស់ននពិធីស្ថររយូតូប្ដល នចូលជាធរម្គនបៅនថងទី១៦ ប្ខរុមភៈ 

ឆ្ន ២ំ០០៥ ប យីជាប្ផនរមួយននសននិសីទែណាត ភាគ្ីននអនុសញ្ហា ក្រែខណឌ
ស ក្ែជាជាតិសតីពីការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ  ប្ដលអនុញ្ហា តឱ្យប្តែណាត ក្ែបទស
ននពិធីស្ថររយូតូ ែ ុបណាណ ោះ ចូលរមួក្ែជុជំាបរៀងរាល់ឆ្ន បំដមីបពីិភារានិងបធវីបសចរតី
សបក្មចចតិត។  

រចិេក្ពមបក្ពៀងម្គ រា បរស  Marrakesh Accord  

រិចេក្ពមបក្ពៀងបធវីប ងីបៅរនុងសននិសីទែណាត ភាគី្ បលរីទ៧ី ប្ដល ន
រំណត់វធិានជាបក្ចនីសក្ម្គែ់ក្ែតិែតតកិារពិធីស្ថររយូតូ  ឱ្យកាន់ប្តសុជីបក្ត និង
 នបរៀែរាែ់លមែិតអំពីការែបងាីតក្ែព័នធពាណិជារមមឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ការអនុវតត
និងការពិនិតយតាមោនយនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត  ក្ពមទ្ទងំការែបងាីតនិងក្ែតិែតតិការ
មូលនិធចិំនួនែបីដីមបគី្នកំ្ទរិចេក្ែឹងប្ក្ែងែនាុនំឹងការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ។ 

រចិេស ក្ែតែិតតកិារតបូង-តបូង  South-South Cooperation (SSC)  

រិចេស ក្ែតិែតតិការប្ដលក្ែបទសរំពុងអភិវឌ្ឍបធវីការរួមគ្នន បដីមបីប្សវងររ
ដំបណាោះក្ស្ថយបលីែញ្ហា ក្ែឈមរួមននការអភិវឌ្ឍ ប ីយប្ដលជំរុញឱ្យម្គន
រិចេស ក្ែតិែតតិការែបចេរបទសនិងបសដារចិេកាន់ប្តជិតសនទិធរវាងក្ែបទសរំពុង
អភិវឌ្ឍរនុងការប្ចររបំ្លរការអនុវតតលែៗ  ក្ពមទ្ទងំបធវីឱ្យម្គនពិពធិភាព ែបងាីន
ជបក្មីសននការអភិវឌ្ឍ និងផារភាា ែ់បសដារិចេ។ 

រូតាននការែបញ្េញឧសមន័  Emission quota   
ែរមិ្គណឬចំប្ណរននការែបញ្េញឧសម័នសរុែប្ដលរំណត់ឱ្យក្ែបទសឬែណាត

ក្រុមក្ែបទសអាចែបញ្េញឧសម័នបៅបក្កាមក្រែខណឌ ននការែបញ្េញឧសម័នសរុែ
ជាអតិែរម្គ នងិបៅតាមការវភិាជធនធានកាតពវរិចេ។ 
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រូនយុគ្ទរឹររ   Little Ice Age (LIA) 
រយៈបពលមួយរនុងស សសវតសរទ៍ី២ននក្គ្ិសតសររាជ ប្ដលម្គនរំបណីនយ ង

ខាល ងំនិងការរួមតូចមរវញិរនុងរក្មិតមធយមននភនំទឹរររបៅចបនាល ោះពីឆ្ន ១ំ៤០០
ដល់១៩០០ ទ្ទងំបៅអឌ្ឍបគ្នលខាងបជីងនិងអឌ្ឍបគ្នលខាងតបូង។ បថរបវលា
សក្ម្គែ់ភនំទឹរររររីធំម្គនភាពខុសគ្នន បៅតាមតំែន់ ដូបចនោះពំុម្គនការរំណត់
បពលបវលាននរូនយុគ្ទឹរររចាស់លាស់ប យី។  
ម ូប្ដលែចេុែបននប្ដល នមរពីការែបងាីតប ងីវញិននសីតុណា ភាពមធយមបៅ

អឌ្ឍបគ្នលខាងបជងី ែងាា ញថា អំ ុងបពលក្តជារ់ែំផុតបៅអឌ្ឍបគ្នលបនាោះ អាច
បរីតប ងីរវាងឆ្ន ១ំ៤៥០ដល់១៨៥០ននក្គ្ិសតសររាជ។ 

រណំរអាកាស  Precipitation   
ទក្មង់បផសងៗរែស់ទឹរបៅរនុងែរយិកាសជាលរខណៈរងឹឬរាវប្ដលធាល រ់មរ

បលីនផាប្ផនដី ឬភាយបចញពីប្ផនដី ដូចជា បភលៀង ទរឹររស ំ ីក្ពឹល ទឹរសបនសមី 
អពា ជាបដមី។ 

រក្មតិអាល់កាល ី Alkalinity 
រងាវ ស់ចណុំោះរែស់សូលុយសយុងមួយរនុងការែនាែអាសុតី។ 

ក្រុមការងារអនតររោា ភ ិលសតពីកីារប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ  Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC)  

អងគភាពអនតរជាតនិាមុំខសក្ម្គែ់សិរាវាយតនមលការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ ប្ដល
ក្តូវ នែបងាតីប ងីបោយរមមវធិីែរសិ្ថា នស ក្ែជាជាតិ(UNEP) និងអងគការ
ឧតុនិយមពិភពបលារ(WMO) បដីមបផីតល់ឱ្យពភិពបលារនូវទសសនៈវទិាស្ថស្រសត
ចាស់លាស់សតពីែីចេុែបននភាពចំបណោះដឹងអំពកីារប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ និងផល
ែ ោះពាល់ែរសិ្ថា ននិងបសដារចិេសងគម ប្ដលអាចបរីតម្គន។ IPCC គ្ឺជាក្រុមអនរ
វទិាស្ថស្រសតមួយ ប្ដលម្គនភាររិចេ ពិនិតយ និងវាយតនមលព័ត៌ម្គនវទិាស្ថស្រសត 
ែបចេរបទស និងបសដារចិេសងគមថមីៗែផុំតពារ់ព័នធនឹងការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ
សក្ម្គែ់ពភិពបលារ។ 
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មហាសននិ តស ក្ែជាជាត ិនអនុម័តសរមមភាពរែស់អងគការឧតុនយិម
ពិភពបលារ(WMO) និងរមមវធិីែរសិ្ថា នស ក្ែជាជាតិ(UNEP) រនុងការែបងាីត 
IPCC រមួគ្នន ។  

រណំរអចនិស្រនតយ ៍ Permafrost  
ក្សទ្ទែ់ដី(ដឬីថម រមួទ្ទងំទរឹររនងិស្ថរធាតុសររីាងគ) ប្ដលម្គនសីតុណា ភាព

បសមីឬបក្កាមសូនយអងាបស រនុងរយៈបពលយ ងបហាចណាស់ពីរឆ្ន ជំាែ់គ្នន ។ 

របំណីនផលផាោះរញ្េ រ់  Enhanced greenhouse effect 
ផលផាោះរញ្េ រ់ធមមជាតិប្ដលបរីនប ងីបោយស្ថររំបណីនរំហាែ់ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់

រនុងែរយិកាស ដូចជា ឧសម័នកាែូនិរនិងបមតាន ប្ដលែបញ្េញបោយសរមមភាព
មនុសស។  

រំបណីនផលផាោះរញ្េ រ់ទ្ទងំបនោះែងាឱ្យប្ផនដកីាន់ប្តប ងីរបតត ។ 

របំណីននវី  ូទរឹសមុក្ទ  Sea level rise 
រំបណីនមធយមនននីវ  ូមហាសមុក្ទ ប្ដលអនរបធវីម ូប្ដលអាកាសធាតុភាគ្បក្ចីន

បធវីការ  ន់តាមប្ែែអឺស្ថត ទិរពីការផ្ទល ស់ែដូ រនីវ  ូទឹរសមុក្ទមធយមសរលប្ដល
ែណាដ លឱ្យម្គនការផ្ទល ស់ែដូ រម្គឌ្មហាសមុក្ទពិភពបលារបោយបធៀែរំបណីន
នីវ  ូទឹរសមុក្ទបៅរប្នលងប្ដលម្គនរំបណីននីវ  ទូឹរសមុក្ទពតិបៅនឹងចលនាដរីនុង
តំែន់។ 

រលុំងបពលទទលួ នឥណទ្ទន  Crediting period  
រំលុងបពលប្ដលក្តូវ នបផាៀងផ្ទា ត់នងិបចញលិខិតែញ្ហា រ់ជាផលូវការអំពកីារ

កាត់ែនាយឧសម័នឬការក្សែូយរឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ប្ដលពារ់ព័នធរនុងគ្បក្ម្គងយនត
ការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត ឬសរមមភាពគ្បក្ម្គងតាមប្ផនរ(CPA)ប្ដលអាចអនុវតត ន 
បដីមបទីទលួ នលិខិតែញ្ហា រ់ជាផលូវការពីការកាត់ែនាយឧសម័នប្ដល នែញ្ហា រ់
(CERs) ការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នប្ដល នែញ្ហា រ់រយៈបពលប្វង(lCERs) 

ឬការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នប្ដល នែញ្ហា រ់ែបណាត ោះអាសនន (tCERs)។ 



32 

  ែបចេរសពានិងនិយមន័យ ប្ខមរ-អងប់គ្លស 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

រយៈបពលប្ដល នបក្ែីក្ ស់រនុងរំលុងបពលននការទទលួ នឥណទ្ទនកាែូន 
សក្ម្គែ់សរមមភាពគ្បក្ម្គង យនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត ឬសរមមភាពគ្បក្ម្គងតាម
ប្ផនរ(CPA) ក្តូវ នរំណត់បោយអនុបលាមតាមវធិាននិងលរខខណឌ តក្មូវរែស់
យនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត ប ីយអាចនឹងែនតបទៀតឬម្គនកាលរំណត់បោយ
អនុបលាមតាមវធិាន និងលរខខណឌ តក្មូវបនាោះ។ 

រលុំងបពលបែតជ្ាចតិតអនុវតត Commitment period  

រំលុងបពលននគ្បក្ម្គងកាត់ែនាយឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ឱ្យ នបទៀងទ្ទត់ ប្ដល
រនុងបពលបនាោះតក្មូវឱ្យក្ែបទសមួយចនំួនកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នរនុងែរមិ្គណ
ជារ់លារ់។  

រំលុងបពលបែតជ្ាចិតតអនុវតតដណំារ់កាលទ១ីននពិធីស្ថររយូតូ  នចែ់បផតមី
ពឆី្ន ២ំ០០៨ ដល់ចុងឆ្ន ២ំ០១២។  

ការបែតជ្ាចិតតថមីរែស់ែណាត ក្ែបទសភាគី្រនុ ងឧែសមព័នធ១ ននពិធីស្ថររយូតូ  ន
ឯរភាពបលកីារបែតជ្ាចិតតដណំារ់កាលទីពីរ ចែ់ពីនថងទ១ី ប្ខមររា ឆ្ន ២ំ០១៣ ដល់
នថងទី៣១ ប្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០។ 

រលរ  ូភលុយអូរ  កូាែួ  Chlorofluorocarbons (CFCs)  
 ក្ែបភទឧសមន័ផាោះរញ្េ រ់ សាិតបក្កាមពិធីស្ថរម ុងបរ  អាល់ ឆ្ន ១ំ៩៨៧ ប យី

ក្តូវ នបក្ែីក្ ស់សក្ម្គែ់ទូរទឹរររ ម្គ សុីនក្តជារ់ សម្គភ រៈបវចខេែ់ អុសូី ង់ 
ស្ថរធាតុរលំាយ ឬស្ថរធាតុ ញ់អាបអរ  ូសូល។ 
បោយស្ថរឧសម័នរលរ  ូភលុយអូរ  ូកាែមួិនអាចក្តូវ នែផំ្ទល ញបៅរនុងែរយិកាសទ្ទែ 

វា នរស្ថត់ចូលែរយិកាសខពស់ែំប្ែរក្សទ្ទែ់អូសូនរនុងលរខខណឌ សមក្សែ។ 
ឧសម័នទ្ទងំបនោះរំពុងក្តូវ នជំនួសបោយសម្គសធាតុបផសងបទៀត រមួម្គនពពួរ
អីុក្ដរូលរ  ភូលុយអូរ  កូាែ ួ និងអីុក្ដភូលុយអូរ  កូាែ ួ ប្ដលជាក្ែបភទឧសម័នផាោះរញ្េ រ់សាតិ
បក្កាមពិធីស្ថររយូតូ ប្ដលក្តវូ នអនុម័តបៅឆ្ន ១ំ៩៩៧នងិ នចូលជាធរម្គន
បៅឆ្ន ២ំ០០៥។ 
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កាល ក្តាត(បមតាន)  Clathrate (methane)   
លាយឧសម័នបមតាននិងទឹរររប្ដលម្គនសភាពខាែ់និងររតាមប្ផនរ ប្ដល

បក្ចីនប ញីម្គនបៅរនុងរបមាចរំណ។ 
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ម 
ខយល់បៅត   Hot air 

ការក្ពួយ រមភចំបពាោះរោា ភិ លមួយចំនួនប្ដលនឹងអាចសបក្មច នតាម
បគ្នលបៅននការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នរែស់ក្ែបទសខលួនបៅបក្កាមពិធីស្ថរ
រយូតូ តាមរយៈរិចេខតិខំក្ែងឹប្ក្ែងប្តែនតចិែនតួច ប យីែនាា ែ់មរបធវឱី្យជន់លិច
ទីផារឥណទ្ទនកាែូន ប្ដលសរមមភាពទ្ទងំបនោះអាចែណាត លឱ្យក្ែបទសបផសង
បទៀត រ់ទឹរចិតតរនុងការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នរនុងក្ែបទសរែស់ពួរបគ្។ 

ខយល់មូសុង  Monsoon  
ខយល់រដូវបៅតែំន់រយៈទទឹងក្តូពិរ ម្គនរែែបទៀងទ្ទត់ ប យីែរ់ពសីមុក្ទ

មរទវីែបៅរដូវវសា បោយនាមំរជាមួយនូវបភលៀងយ ងបក្ចីន និងែរ់ពីទវីែបៅ
សមុក្ទបៅរដូវក្ ងំ ប្ដលជាខយល់សងួតក្តជារ់។  

ប្ខសបកាងអនតរកាលនក្ពបឈ ី Forest transition curve  
ការផ្ទល ស់ែតូរគ្ក្មែនក្ពបឈរីនុងរយៈបពលជារ់លារ់មួយ បោយតនមលននការ

ប្ក្ែក្ែួលការបក្ែីក្ ស់ដីប្ដលម្គនលរខណៈក្ែរួតក្ែប្ជងបៅរនុងតែំន់ ប្ដលជា
ទូបៅអាចែណាត លឱ្យម្គនការថយចុោះយ ងឆ្ែ់រ ័សនននផានក្ពរនុងរំលុងបពល
ដំែូងននឧសា ូែនីយរមមនងិការអភិវឌ្ឍ ប យីែនាា ែ់មរគ្ក្មែនក្ពបឈបីរីន
ប ងីយតឺៗតចិជាងរក្មិតបដមី។ 

ប្ខសបគ្នល/បយង  Baseline/reference 

ស្ថា នភាពមួយប្ដលក្តូវ នបក្ែីក្ ស់សក្ម្គែ់វាស់ប្វងការផ្ទល ស់ែតូរ។  
រយៈបពលបគ្នល នពីការគ្ណនារយៈបពលពារ់ព័នធននភាពមិនក្ែក្រតី។  
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 រំហាែ់បគ្នលរែស់ឧសម័នរក្មមួយ ក្តូវ នវាស់ប្វងបៅទីរប្នលងប្ដលមនិ
ទទួលរងឥទធិពលពីការែបញ្េញឧសម័នបោយសរមមភាពមនុសសរនុងតំែន់បនាោះ។ 

ប្ខសបគ្នលសតង់ោ  Standardized baseline  
បគ្នលសតង់ោមួយប្ដល នែបងាីតបោយភាគ្ីមួយឬភាគ្ីមួយក្រុមបៅថាន រ់

ជាតិ ថាន រ់បក្កាមជាត ិឬក្រមុននែណាត ក្ែបទសនានា ជាជាងែបងាីតបោយគ្បក្ម្គង
មួយ បដីមបជួីយសក្មួលដល់ការគ្ណនាែរមិ្គណឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ប្ដល ន
កាត់ែនាយនិងែរមិ្គណក្សែូបោយអាងក្សែូកាែូន នងិ/ឬសក្មួលដល់ការរណំត់
ផលែប្នាម សក្ម្គែ់សរមមភាពគ្បក្ម្គងយនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត ឬសរមមភាព
គ្បក្ម្គងតាមរមមវធិីរនុងការធានាគុ្ណភាពែរសិ្ថា ន។ 

ប្ខសដឬីតែំន់ដ ី Grounding line/zone 
រប្នលងជែួគ្នន រវាងប្ផនទឹរររ ឬក្សទ្ទែ់ទឹរររ នងិផ្ទា ងំទឹរររ ប្ដលជា

រប្នលងទរឹររចែ់បផដីមអប្ណដ ត។ 

ប្ខសចងាវ រ់តនមលអាហារ  Food value chain 

ភាពបពញបលញននចងាវ រ់ផលតិរមមរែស់រសិោា ននងិក្រុម  ុន ប យីនងឹ
សរមមភាពនានាប្ដលម្គនគុ្ណតនមលែប្នាមរនុងការប្រនចនវតាុធាតុបដីមរសិរមមឱ្យ
បៅជាផលិតផលបសបៀង លរ់បចញបៅឱ្យអនរបក្ែីក្ ស់ និងែបញ្េញជាសណំល់
ែនាា ែ់ពីបក្ែីក្ ស់រចួ។  

ប្ខសលនំងឹ  Equilibrium line  
ក្ពំក្ែទល់មធយមននទីតាងំរនុងបពលបវលាណាមួយ ប្ដលជាទូបៅក្តូវ នបគ្

បក្ជីសជាតំែន់ម្គនផ្ទា ងំគ្ំនរទឹរររទ្ទែែំផុតបៅចុងរដូវបៅត បៅតំែន់ម្គនប្ផន
ទឹរររ រវាងតំែន់ម្គនការ ត់ែង់ផ្ទា ងំគ្ំនរទរឹររពិតក្ែចឆំ្ន (ំតំែន់រលាយ)
និងតំែន់ម្គនរំបណីនផ្ទា ងំគ្នំរទឹរររពិតក្ែចឆំ្ន (ំរប្នលងបរីនម្គ ស)។ 
បគ្បៅរយៈរមពស់ននក្ពកំ្ែទល់បនោះថា រយៈរមពស់ប្ខសលំនងឹ។ 
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ល 
គ្ណបនយយកាែូន  Carbon accounting 
ការតាមោនភាពប្ក្ែក្ែួលននែរមិ្គណកាែូន រនុងអាងែងាខ ងំ ប្ដលពារ់ព័នធ

នឹងក្ែភពែបញ្េញឧសម័ននានា ភាគ្បក្ចីនបចញពីសរមមភាពមនុសស នងិតាមោន
អាងក្សែូ ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់។ 

គ្ណបនយយនែតង  Green accounting 
គ្ណបនយយមួយក្ែបភទប្ដលម្គនបគ្នលែណំងែស្រញ្ហា ែវធិានការសុខុម្គលភាព

សងគមឱ្យទូលំទូលាយបៅរនុងការសិរាម្គ ក្រូបសដារិចេ បោយបផ្ទត តបលីបគ្នល
នបយ យសងគម ែរសិ្ថា ន នងិអភិវឌ្ឍន៍។  
គ្ណបនយយនែតងរមួែញ្េូលទ្ទងំការវាយតនមលគ្តិជារូែិយវតាុរនុងែណំងគ្ណនា 

“ផលិតផលជាតនិែតង” បោយដរផលខូចខាតបសដារិចេបោយស្ថរធាតុែំពុល
បចញពីផលិតផលជាត ិនិងក្ែព័នធគ្ណបនយយប្ដលែញ្េូ លទ ំនំនការែំពុល ការ
ែំផ្ទល ញ នងិទិននន័យបផសងៗបទៀត តាមប្ែែមិនប្មនរូែិយវតាុ។ 

គ្ក្មែនក្ពក្សទ្ទែ់បល ី Canopy cover 

ភាគ្រយននចបនាល ោះពីនផាដីបៅចុងបឈបី្ដលក្គ្ែដណត ែ់បោយចំបណាលប្ខសប្រង
ឈរននែរបិវណក្សទ្ទែ់បលីែងែស់ប្ដលរុរខជាតិប្ែរប្មរ ធាង សលឹរ ស្ថខា តាម
ធមមជាត។ិ 

គ្ម្គល តសតុីណា ភាពបពលនថង  Diurnal temperature range 
ភាពខុសគ្នន រវាងសីតុណា ភាពអតិែរម្គនងិអែបែរម្គបៅបពលនថង។ 
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បគ្នលការណ៍ក្ែងុក្ែយត័នជាមុន  Precautionary principle  
វធិានការក្ែុងក្ែយត័នជាមុនបដមីបកី្ែបមីលបមលី ទែ់ស្ថា ត់ ឬែក្ងួមមូលប តុនន

ការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ និងកាត់ែនាយផលែ ោះពាល់ធងន់ធងររែស់វា ដូចម្គនប្ចង
រនុងម្គក្តា៣ននអនុសញ្ហា ក្រែខណឌ ស ក្ែជាជាតិសតីពីការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ ។  
បៅក្ែបទសប្ដលម្គនការគ្ំរាមរំប្ ងខាល ងំ ឬម្គនការែំផលចិែំផ្ទល ញមនិអាច

បក្ស្ថចក្សង់ ន ក្ែបទសបនាោះមិនក្តូវបក្ែីក្ ស់រងវោះខាតភាពក្ រដក្ែជា
ប្ផនរវទិាស្ថស្រសត បដីមបីជាមូលប តុរនុងការពនារបពលចត់វធិានការប ីយ 
ែ ុប្នតក្តូវពិចរណាថាបគ្នលនបយ យនិងវធិានការបោោះក្ស្ថយការប្ក្ែក្ែួល
អាកាសធាតុ គ្ួរប្តម្គនក្ែសិទធភាពចំណាយបោយបក្ែីនថលចំណាយទ្ទែែំផុត 
បដីមបី ក្ែបយជន៍អតាធានានូវ ជាសរល។ 

បគ្នលគ្នំតិគ្បក្ម្គង   Project Idea Note (PIN) 

ការពិពណ៌នាខលីអពំីគ្បក្ម្គង(ក្ែម្គណ៦ទំព័រ) ប្ដលផតល់ព័ត៌ម្គនជាមូលោា ន
អំពីគ្បក្ម្គង ដូចជា ក្ែបភទ ទំ  ំទីតាងំគ្បក្ម្គង និងការ  ន់ក្ែម្គណែរមិ្គណ
កាត់ែនាយឧសម័នផាោះរញ្េ រ់បធៀែនឹងចំហារតាមទម្គល ែ់ធមមតា  ។ 

បគ្នលនបយ យបស្ថរស្ថត យតចិតចួ  Low regrets policy 
បគ្នលនបយ យប្ដលអាចែបងាីតអតាក្ែបយជន៍សងគម និង/ឬបសដារចិេពិត 

បៅបក្កាមលរខខណឌ អាកាសធាតុែចេុែបនន និងរ យចំហារននការប្ក្ែក្ែួល
អាកាសធាតុនាបពលអនាគ្ត។ 

បក្គ្នោះម នដរាយ  Disaster 

ការផ្ទល ស់ែតូរធងន់ធងរននដំបណីរការជាធមមតារែស់ស គ្មន៍ឬសងគមមួយបោយស្ថរ
ទទួលរងក្ពឹតតិការណ៍រូែវនតក្ែរែបោយបក្គ្នោះថាន រ់ ប្ដលម្គនអនតររមមជាមួយ
លរខខណឌ សងគមប្ដលងាយរងបក្គ្នោះ ប យីនាបំៅររឥទធិពលអវជិាម្គនដ៏ធំបធងមរ
បលីមនុសស សម្គភ រៈ បសដារិចេ ឬែរសិ្ថា ន ប្ដលរតាត ទ្ទងំបនោះតក្មូវឱ្យម្គនវធិានការ
ប្លីយតែជាែនាា ន់ បដមីបែីំបពញតក្មូវការសខំាន់ៗរែស់មនុសស ប យីទ្ទមទ្ទរ
ឱ្យម្គនការគ្នកំ្ទែប្នាមពីខាងបក្ៅបដីមបសី្ថត រស្ថា នភាពបនោះប ងីវញិ។ 
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ច 
ចរនតទរឹររ  Ice stream 
លំ ូរខាល ងំននទឹរររ ប្ដលជាប្ផនរននក្សទ្ទែ់ទឹរររ មយួ ប្ដលភាគ្បក្ចីន

ោច់បចញពទីឹរររប្ដលបៅជុវំញិបោយស្ថរស្ថន មបក្ែោះយ ងបក្ៅ។ 

ចរនតទូបៅ  General circulation 

ចលនាក្ទង់ក្ទ្ទយធំរែស់ែរយិកាស និងមហាសមុក្ទ ប្ដលជាផលវ ិរនន
រំបណីនរបតដ ខុសៗគ្នន មរបលបី្ផនដីប្ដលវលិ ប យីែណាដ លឱ្យម្គនប ងីវញិ
នូវតុលយភាពថាមពលននក្ែព័នធអាកាសធាតុ តាមរយៈការែញ្ាូ នរបតដ និងរម្គល ងំ
ជំរុញ។ 

ចរនតបៅមរព ុទសវតសរអ៍ាតលង់ទរិ  Atlantic Multi-decadal Oscillation 

(AMO)  

ការផ្ទល ស់ែដូរជាបក្ចីនទសវតសរ(៍៦៥ដល់៧៥ឆ្ន )ំ រនុងមហាសមុក្ទអាតលង់ទរិ
ខាងបជីង ប្ដលសតុីណា ភាពនផាសមុក្ទម្គនដំណារ់កាលបៅដ ចបនាល ោះឆ្ន ១ំ៨៦០-
១៨៨០ និង ១៩៣០-១៩៦០ ប យីរនុងដណំារ់កាលក្តជារ់ចបនាល ោះឆ្ន ១ំ៩០៥- 
១៩៥២ និង ១៩៧០-១៩៩០ ប្ដលការប្ក្ែក្ែួលបនោះរនុងរក្មិតប ងីចុោះបៅរនុង
រងវង់០,៤អងាបស។ 

ចលនាទ្ទងំផ្ទា ងំ  Mass movement 
 តុភូតបផសងៗគ្នន ននដំបណីរការររំិលក្ទង់ក្ទ្ទយធំ រមួម្គនររិំលដី រអំលិក្ពលឹ 

ការធាល រ់ផ្ទា ងំថម ឬលំ ូររបមាចរមាី។ 
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ចុណណភាគ្  Fine particle 

សម្គសធាតុតូចៗអប្ណត តបៅរនុងែរយិកាស ប យីម្គនទ ំតូំចជាង២,៥
មីក្រូប្ម ក្ត(µm)ប្ដលតាងបោយ PM2.5។ 

ចណុំចបមម ននក្ពោះអាទតិយ Sunspots 
នផាងងឹតតូចៗបៅបលីនផាក្ពោះអាទិតយប្ដលម្គនប្ដនម្គ បញទិរខាល ងំ អាចកាត់

ែនាយែបនាររបតត តាមប្ខសឈរ     ជាប តុបធវីឱ្យសីតុណា ភាពថយចុោះក្ែម្គណ 
១ ៥០០ប្រលវនិ(បសមីនឹង១ ២២៦,៨៥អងាបស) បធៀែនឹងតំែន់ប្ដលបៅជុំវញិ។ 
ចំនួនចំណុចបមម ននក្ពោះអាទិតយម្គនការបរីនប ងីបក្ចីនរនុងអំ ុងបពលម្គន

សរមមភាពពនលឺក្ពោះអាទិតយ ខាល ងំ ប យីប្ក្ែក្ែួលបៅតាមវដតពនលឺក្ពោះអាទិតយ។ 

ចណុំចភល ឺ Faculae  
ែំប្ណរភលឺបៅបលីក្ពោះអាទិតយ។  
រប្នលងប្ដលក្គ្ែដណដ ែ់បោយចំណុចភលឺបនោះ ម្គនទំ កំាន់ប្តធំបៅបពលម្គន

សរមមភាពពនលឺក្ពោះអាទិតយ កាន់ប្តខាល ងំ។ 

ចណុំចរែត់  Tipping point 

ចំណុចសនមតមួយប្ដលតំណាងឱ្យរែត់ននការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុរនុងរក្មិត
សរលឬរក្មតិតំែន់ពីរក្មតិសាិរភាពមយួបៅរក្មតិសាិរភាពមួយបផសងបទៀត។  
ក្ពឹតតិការណ៍ចណុំចរែត់អាចមនិវលិក្ត ែ់មរស្ថា នភាពបដមីវញិ នបទ។ 

ចហំារ  Scenario  
បសចរតីអធិែាយដ៏ស្ថមញ្ានិងប្ដលគ្ួរឱ្យបជឿជារ់ ន ថាបតី នាបពលអនាគ្ត

ក្ែប្ លវាអាចនឹងបរីតប ងីយ ងដូចបមតច បោយប្ផែរបលីភាពក្ែទ្ទរ់គ្នន នងិ
សងគតិភាពនផារនុងននការសនមតពីរម្គល ងំជំរុញនិងទំនារ់ទំនងសំខាន់ៗ។  
ចំហារ(Scenario)អាចបរីតបចញពីការពាររ ែ ុប្នតជាញឹរញាែ់បក្ចនីប្ត

ប្ផែរបលព័ីត៌ម្គនែប្នាមពីក្ែភពដនទបទៀត  ប យីជនួកាលរមួផសនំឹងការពណ៌នា
ស្ថច់បរឿង។ 
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ចហំាររម្គល ងំរភំាយរសម ី Radiative forcing scenario  
ការឱ្យសញ្ហា ប្ដលគ្ួរឱ្យបជឿជារ់ននការបរីតម្គននាបពលអនាគ្តននរម្គល ងំ

រភំាយរសមីប្ដលពារ់ព័នធ ដូចរនុងររណីម្គនការប្ក្ែក្ែលួសម្គសភាពបៅរនុង
ែរយិកាស ឬការប្ក្ែក្ែួលការបក្ែីក្ ស់ដី ឬរតាត ខាងបក្ៅ ដូចជា ភាពខុសគ្នន នន
សរមមភាពពនលឺក្ពោះអាទិតយ ។  ចំហាររម្គល ងំរភំាយរសមីអាចយរបៅបក្ែីក្ ស់ជា
ធាតុចូលសក្ម្គែ់ម ូប្ដលអាកាសធាតុ ស្ថមញ្ាបដីមបគី្ណនាការពាររអាកាសធាតុ ។ 
ចហំារែបញ្េញឧសមន័   Emission scenario 
ការឱ្យសញ្ហា ប្ដលគ្ួរឱ្យទុរចតិត នមួយននការបរីតម្គនប ងីនូវការែបញ្េញ

ស្ថរធាតុនានា   នាបពលអនាគ្ត ប្ដលអាចម្គនសរមមភាពចំណាងំរសមីដូចជា
ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ អាបអរ  សូូល  បោយប្ផែរបលភីាពក្ែទ្ទរ់គ្នន និងសងគតិភាពនផារនុង
ននការសនមតពរីម្គល ងំជំរុញដូចជា  ក្ែជាស្ថស្រសតនិងការអភិវឌ្ឍបសដារិចេសងគម  
ការផ្ទល ស់ែតូរែបចេរវទិា និងទនំារ់ទំនងគ្នលោឹះរែស់វា។  ចហំាររំហាែ់ប្ដល ន
មរពីចំហារែបញ្េញឧសម័ន ក្តូវ នបក្ែីក្ ស់ជាធាតុចូលសក្ម្គែ់ម ូប្ដល
អាកាសធាតុ បដមីបពីាររអាកាសធាតុ ។  
បៅរនុងរ យការណ៍ក្រមុការងារអនតររោា ភិ លសតីពីការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ 

ឆ្ន ១ំ៩៩២ សំណំុចំហារការែបញ្េញឧសម័នមួយក្តូវ នបក្ែកី្ ស់ជាមូលោា ន
សក្ម្គែ់ពាររណ៍អាកាសធាតុបៅរនុង IPCC ឆ្ន ១ំ៩៩៦។ ចំហារការែបញ្េញ
ទ្ទងំបនោះ ក្តូវ នចត់ទុរជាចំហារ IS92។ បៅរនុងរ យការណ៍ពិបសសរែស់ 
IPCC សតីពីចំហារការែបញ្េញ ចំហារការែបញ្េញថមីៗប្ដលបៅថាចំហារ 
SRESS ក្តូវ នប ោះពុមពផាយ រនុងបនាោះចំហារខលោះក្តូវ នបក្ែកី្ ស់ជាមូលោា ន
សក្ម្គែ់ពាររណ៍ ម្គនែងាា ញបៅរនុងជំពូរទី៩ដល់១១ននរ យការណ៍ IPCC 

ឆ្ន ២ំ០០១ និងជំពូរទី១០នងិ១១ននរ យការណ៍បនោះ។ 
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ចហំាយទរឹ  Water vapor  
ទឹរបៅរនុងែរយិកាស រនុងសណាា នជាឧសម័ន  និងជាក្ែបភទឧសម័នផាោះរញ្េ រ់

មួយសំែូរជាងបគ្  ប យីប្ដលជាប្ផនរសំខាន់មួយននផលផាោះរញ្េ រ់ធមមជាត។ិ  
បទ្ទោះែជីាមនុសសមនិប្មនជាអនរែបងាីនរំហាែ់ចំហាយទរឹតាមរយៈការែបញ្េញ

ផ្ទា ល់រ៏បោយ រ៏ែ ុប្នតចំហាយទរឹ រមួចំប្ណររនុងការែបងាីនផលផាោះរញ្េ រ់ បោយស្ថរ
ឥទធិពលរបតត ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់នាឱំ្យផលតែចំហាយទឹរវជិាម្គន។ ែប្នាមពីបលី
តួនាទីជាឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ធមមជាតិ ចំហាយទឹររ៏ម្គនឥទធិពលមរបលសីីតុណា ភាព
ប្ផនដីផងប្ដរ ពីបក្ពាោះចំហាយទឹរបក្ចីនបលីសលែ់រនុងែរយិកាស ែងាបៅជា
ពពរ ែបងាីត នជាទរឹររ តណំរ់ទឹរ នងិទឹរបភលៀង។ 
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ជ 
ជញ្ហា ងំសមុក្ទ  Seawall  
សំណង់ការពារទឹរសមុក្ទប្ដលស្ថងប ីងបោយមនុសសបៅតាមតំែន់ប ន្រ

សមុក្ទ បដីមបកីារពារសណឹំរប្ដលែណាត លមរពីរលរ។ 

ជក្ម្គែទរឹ  Infiltration 
ដំបណីរការប្ដលទរឹបលីនផាដីក្ជាែចូលបៅរនុងដី។ 

ជក្ម្គលទរឹបភលៀង  Watershed  
នផាដីទ្ទងំអស់ប្ដលទទលួទឹរបភលៀង រមួែញ្េូលទ្ទងំែណាត ញផលូវទឹរទ្ទងំមូល 

ប្ដល ូរចរ់បៅរនុងទបនល សាងឹ ឬែឹងណាមយួ។  
ជក្ម្គលទឹរបភលៀងរែស់ទបនលនីមួយៗ ប្ចរោច់ពីជក្ម្គលទឹរបភលៀងរែស់ទបនល

ប្ដលបៅជតិខាងបោយប្ខសប្ចរទឹរ។ 

ជបក្មសីមនិបស្ថរស្ថត យ  No regret options 
ការសបក្មចចិតតបក្ជីសបរសីយរវធិីស្ថស្រសតឬវធិានការប្ដលម្គនសុពលភាព 

បទ្ទោះជាការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ នងឹបរីតប ងីដូចការរពំឹងទុរ ឬរ៏មិនបរីតប ងី
រ៏បោយ។  
ជាទូបៅ ខលឹមស្ថរបនោះម្គនបគ្នលែំណងែបងាីនភាពធន់រែស់ក្ែជាជនជនែទ

និងកាត់ែនាយភាពងាយរងបក្គ្នោះ រែស់ក្ែជាជន ចំបពាោះហានិភ័យទ្ទរ់ទងនងឹទឹរ។ 
ជបក្មសីបស្ថរស្ថត យខាល ងំ  High regret options 
ការសបក្មចចិតតបក្ជីសបរសីយរវធិីស្ថស្រសតឬវធិានការប្ដលម្គនសុពលភាព

សក្ម្គែ់អាកាសធាតុនាបពលអនាគ្តែ ុប្នតមិនច ំច់សក្ម្គែ់ស្ថា នភាពអាកាស
ធាតុែចេុែបនន។  
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វាអាចតណំាងឱ្យនថលបដមី នងិផតល់ផលអវជិាម្គនសក្ម្គែ់ស្ថា នភាពអាកាសធាតុ
ែចេុែបនន ប្ដលទ្ទមទ្ទរឱ្យម្គនការគ្ិតពិចរណាវភិាគ្ហានិភ័យយ ង មត់ចត់។ 

ជលវទិា  Hydrology 
វទិាស្ថស្រសតប្ដលសិរាអំពីទឹររែស់ប្ផនដី(ទឹរស្ថែនិងទឹរនក្ែ) រមួែញ្េូ ល

ទ្ទងំវដតទឹរលរខណៈរូែនិងលរខណៈគ្មីីរែស់ទឹរ ទំនារ់ទំនងជាមួយនឹងធនធាន
ទឹរ ែរយិកាស រ ួំត រណំរអាកាស លំ ូរទរឹ នងិទឹរបក្កាមដី។ 

ជបលាតុវទិា/ជលឧតុវទិា  Hydrometeorology 
ប្ផនរមួយននឧតុនយិមនងិជលស្ថស្រសត ប្ដលសិរាអំពែីបនារទឹរនិងថាមពល

រវាងនផាដីនិងែរយិកាសសម្គព ធទ្ទែ។ 

ជវីថាមពល   Bioenergy 

ថាមពលប្ដលែំប្លងបចញពទីក្មង់ណាមយួននជីវម្គ ស ដូចជា ស្ថរពាងគកាយ
រស់ថមីៗឬសំណល់របរីតពីដំបណីរការបមតាែូលសី។ 

ជវីមណឌ ល  Biosphere 
ប្ផនរមយួននក្ែព័នធប្ផនដីប្ដលផសបំោយក្ែព័នធបអរូ ូសីុ នានា នងិស្ថរពាងគកាយ

រស់ទ្ទងំអស់ប្ដលម្គនបៅរនុងែរយិកាស  បៅបលដីី(ជីវមណឌ លដីបគ្នរ) ឬរនុង
សមុក្ទ(ជីវមណឌ លសមុក្ទ) រួមម្គនស្ថរធាតុសររីាងគងាែ់ ដូចជា សំរាម ការ
សំណល់ែនាុោះភនំបភលីង ស្ថរធាតុសររីាងគរនុងដី និងរបមាចរមារីនុងសមុក្ទ។ 

ជវីធយូង  Biochar 
អងគធាតុរងឹប្ដលទទួល នពកីារដុតជីវម្គ ស ឱ្យបៅជាធយូង ប្ដលអាចែប្នាម

បៅរនុងដ ី បដីមបែីបងាីនមុខងាររែស់ដីនងិកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នពជីីវម្គ ស  
បែីពុំបនាោះបទ ជីវម្គ ស  បនាោះអាចពុរផុយតាមធមមជាតិែងាបៅជាឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ។  
ជីវធយូងរ៏អាចក្សូែយរកាែូនខពស់ផងប្ដរ។ 
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ជវីម្គ ស  Biomass 
ែរមិ្គណសរុែរែស់ស្ថរពាងគកាយរស់បៅទីរប្នលងណាមួយឬរនុងែរមិ្គណ

ណាមួយ។  
ែំប្ណររុរខជាតបិ្ដលងាែ់អាចចត់ទុរជាជីវម្គ សគ្នម នជីវតិ។ 

ជវីម្គ សបក្កាមដនីនរុរខជាត ិ  Belowground biomass 
ជីវម្គ សរស់ទ្ទងំអស់ននឫសរុរខជាតិរស់ ប្ដលបពលខលោះមិនរាែ់ែញ្េូ លឫសលែតិៗ

ប្ដលម្គនអងាត់ផេិតតូចជាង២មិលលបី្ម ក្តប យី បក្ពាោះតាមការពិបស្ថធ ឫសលែិតៗ
ទ្ទងំបនាោះភាគ្បក្ចីនមិនអាចប្ញរបចញពដីីសររីាងគឬរបមាចបឈបី យី។ 

ជវីស គ្មន៍  Biome  
ប្ផនរចមបងនិងប្ែលរពីបគ្ននជីវមណឌ ល ប្ដលជាទូបៅ ផសបំោយក្ែព័នធបអរូ ូសីុ  

មួយចំននួដូចជា នក្ពបឈ ីទបនល ក្សោះ វាលភរ់ បៅរនុងរងវង់ននតំែន់ណាមួយប្ដល
ម្គនអាកាសធាតុក្ែហារ់ក្ែប្ ល។  
លរខណៈជីវស គ្មន៍ ប្សដងប ងីតាមរយៈស គ្មន៍សតវនិងរុរខជាតិប្ដល

ម្គនលរខណៈោច់បោយប្ រមួយប្ែែ។ 

ជវីឥនធនៈ  Biofuel 
ឥនធនៈរាវផលតិបចញពីស្ថរធាតុសររីាងគឬបក្ែងរុរខជាតិប្ដលអាចដុតប្ោះ ន។  
ឧទ្ទ រណ៍ : ជីវឥនធនៈម្គនដូចជា អាល់រុល(ជីវបអតាណុល) ជ័របមម ម ាង

 នពីដំបណីរការផលិតក្រោស បក្ែង សប្ណត របសៀង  ... ។ 

ជវីឧសមន័  Biogas 
លាយឧសម័នបមតាន ឧសម័នកាែូនិរ  និងឧសម័នរក្ម បផសងៗបទៀត ប្ដល ន

មរពីការែំប្ែរស្ថរធាតុសររីាងគ ដូចជា លាមរសតវ សណំល់រសរិមម ជាបដីម
បោយគ្នម នវតតម្គនអុរសុីប្សន។ 
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ជវីៈចក្មោុះ  Biodiversity  

នានាភាពននស្ថរពាងគកាយរស់បៅបលីដ ី រនុងទឹរ នងិរនុងក្ែព័នធបអរូ ូសីុ 
បផសងៗបទៀត ប្ដលរមួម្គននានាភាពបសបនទិច នានាភាពក្ែបភទ និងនានាភាព
ក្ែព័នធបអរូ ូសីុ ។ 

ជងំឺ្ លងតាមចណីំអាហារ  Food born disease  
ជំងឺប្ដលែងាប ងីតាមរយៈការែរបិភាគ្ចំណីអាហារឬទឹរ ប្ដលម្គនភាន រ់ងារ

ែងាជំង។ឺ 

ជងំឺ្ លងតាមទរឹ  Water-borne disease 
ជំងឺប្ដលបរីតប ងីបោយស្ថរទឹរម្គនភាន រ់ងារែងាជំង ឺតាមរយៈការងូត ការ

លាងសម្គែ ត ការែរបិភាគ្ ការបរៀែចំមាូែអាហារនិងការែរបិភាគ្មាូែអាហារបនាោះ។ 

ជងំឺ្ លងតាមភាន រ់ងារចមលង  Vector-borne disease  
ជំងឺ្លង(ជំងឺក្គ្ុនចញ់ ក្គ្ុនឈាម...)ពីស្ថរពាងគកាយមួយបៅស្ថរពាងគកាយ

មួយបទៀតតាមរយៈភាន រ់ងារចមលងដូចជា មូស នច ជាបដីម។  

ជនំន់គ្ ុំរ  Flash flood 
ទឹរជំនន់ប្ដលបរីនប ងីយ ងឆ្ែ់រ ័ស បោយគ្នម នឬម្គនតិចតួចនូវសញ្ហា

ឱ្យដឹងជាមុន ប្ដលជាធមមតា ជាលទធផលននបភលៀងធាល រ់ខាល ងំបៅតំែន់តូចមួយ ឬ
ែណាត លមរពកីារររសាោះទរឹររ ការ រ់ទំនែ់ និងស្ថា នភាពភូមសិ្ថស្រសដ។ 
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ដ 
ោនកាែូន Carbon footprint  
ែរមិ្គណសរុែននឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ប្ដលែបញ្េញបៅរនុងែរយិកាស ជាបរៀង

រាល់ឆ្ន បំោយមនុសសម្គន រ់ ក្គ្ួស្ថរមួយ អគ្នរមួយ ស្ថា ែ័នមួយ ឬក្រុម  ុនមួយ។  
ោនកាែូនរែស់មនុសសម្គន រ់ៗម្គនជាអាទិ៍ ការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ពី

បក្ែងឥនធនៈបក្ែីក្ ស់ផ្ទា ល់បោយែុគ្គលម្គន រ់ៗ ដូចជា តាមរយៈការបក្ែីក្ ស់
ឧែររណ៍អគ្គសិនរីនុងផាោះ ឬយនយនត។ ែរមិ្គណបនោះរមួែញ្េូ លផងប្ដរនូវឧសម័ន
ផាោះរញ្េ រ់ពីការផលិតទំនិញ ឬបសវារមមប្ដលែុគ្គលបនាោះបក្ែីក្ ស់ ស្ថា នយីផលតិ
ថាមពលអគ្គសិនី បរាងចក្រផលិតផលនានា និងទលីានចរ់សំរាម។ 

ោនពយុោះ  Storm tracks 
- ោនពយុោះសុរីលូននមីួយៗរនុងក្ែព័នធធាតុអាកាស។ 
- តំែន់ប្ដលម្គនោនពយុោះធំៗបៅបក្ៅតំែន់ក្តូពិរបោយស្ថរក្ែព័នធសម្គព ធ

ទ្ទែ(ពយុោះសុីរលូន) និងក្ែព័នធសម្គព ធខពស់(ពយុោះអង់ទសុីីរលូន) បរីតប ងីញឹរញាែ់។ 

បោយសរមមភាពមនុសស Anthropogenic 
ប្ដលែណាត លមរពីមនុសសឬប្ដលបរីតប ីងបោយស្ថរសរមុមភាពរែស់

មនុសស។ 

ដណំរស្ថព ន់ធ័រពបី្ផសង  Flue gas desulphurization  
ែបចេរវទិាមយួប្ដលបក្ែីក្ ស់អងគធាតុក្សូែ ដូចជា រំប រ ថមរំប រ បដីមបី

ដរស្ថព ន់ធ័រឌ្អុីរសុីតបចញពឧីសម័ន ប្ដលែងាបោយចំប ោះឥនធនៈ វូ សីុល ។  
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ដំបណីរការដរស្ថព ន់ធ័រឌ្ីអុរសុីតពីប្ផសង គ្ឺជាែបចេរបទសទំបនែីបក្ែីក្ ស់
សក្ម្គែ់ដរស្ថព ន់ធ័រឌ្ីអុរសុីតពីក្ែភពែបញ្េញចមបងៗ ដូចជា បរាងចក្រផលិត
ថាមពល ប្ដលបក្ែចីំប ោះឥនធនៈ វូ សីុល ។ 

ដបំណីររបតត រសួ  Sensible heat flux  
ដំបណីររបតត ភាយបចញពីនផាប្ផនដីបៅរនុងែរយិកាស បោយមិនពារ់ព័នធ

នឹងការប្ក្ែក្ែលួសភាពទឹរ ប យីជាសម្គសភាគ្ននថាមពលសរុែបលីនផាដ។ី 

ដបំណីររបតដ ឡាតង់  Latent heat flux  
ដំបណីររបតត ភាយបចញពីនផាប្ផនដីបៅរនុងែរយិកាស បោយពារ់ព័នធនឹង

រ ំតួ ឬរណំរចហំាយទឹរ បៅបលីនផាដី ប្ដលជាសម្គសភាគ្មួយននថាមពល
សរុែបលនីផាប្ផនដ។ី 

ដបំណីរខយល់បចញចូល  Ventilation  
ការផ្ទល ស់ែតូរសណំុំលរខណៈននមហាសមុក្ទជាមួយនឹងក្សទ្ទែ់នផាែរយិកាស 

ប្ដលរំហាែ់ននការផ្ទល ស់ែតូរបនោះ ឈានបៅររស្ថា នភាពប្របរលំនឹងែរយិកាស 
ប ីយសំណំុលរខណៈបនោះនឹងចូលរនុងមហាសមុក្ទវញិ។ 

ដបំណីររភំាយចហំាយទរឹពរុីរខជាត ិ Transpiration 
ដំបណីររ ំតួចំហាយទឹរប្ដលភាយបចញពីនផាបលីននសលឹររុរខជាតិ តាមរយៈ

សតូម្គ តា(រនធធមមជាតិតូចៗននសលឹរ ឬទងរុរខជាតិ)។ 

ដាតូម  Diatoms  
ស្ថរាយឯរបកាសិកាមួយក្ែបភទរស់បៅរនុងនផាទឹរែឹង ទបនល និងមហាសមុក្ទ 

ប យីម្គនសំែរបក្ៅរងឹ ប្ដលរ យរែស់វាទ្ទរ់ទងបៅនងឹសតុីណា ភាពនផាសមុក្ទ
ពីអតីតកាល។ 
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ឌ្ 
ឌ្អីាសូតម ូណូអុរសុតី (N2O)  Nitrous oxide (N2O)  
ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់មួយក្ែបភទរនុងចំបណាមឧសមន័ផាោះរញ្េ រ់ ទ្ទងំ៦ ប្ដលក្តូវ

កាត់ែនាយបក្កាមពិធីស្ថររយូតូ ប្ដលម្គនក្ែភពសំខាន់ពីសរមមភាពមនុសស គ្ឺពី
វស័ិយរសិរមម )សតវលាមរដីនិងក្គ្ែ់ក្គ្ងការ( ការបធវីក្ែក្ពឹតតិរមមសណំល់ រាវ 
ចំប ោះឥនធនៈ វូសុីល និងដំបណីរការឧសា រមមគ្ីម។ី  
ឌ្ីអាសូតម ូណូអុរសុីត(N2O)រ៏ក្តូវ នែបងាីតប ងីបោយធមមជាតិពីក្ែភព

ជីវស្ថស្រសតជាបក្ចីនបផសងបទៀតបៅរនុងដីនិងទឹរ ជាពិបសស សរមមភាពមីក្រជូីវស្ថស្រសត
បៅនក្ពក្តូពិរបសីម។ 
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ត 
តនមលែងវលិមរវញិ  Return value  
តួបលខខពស់ែំផុតឬទ្ទែែំផុតននអបថរណាមួយប្ដលបរីតប ីងជាមធយម

ចំនួនមួយបលីររនុងរយៈបពលរំណត់មួយ (ឧទ្ទ រណ៍ : រនុងរយៈបពល១០ឆ្ន )ំ។ 

តុលយភាពថាមពល  Energy balance 

ផលដររវាងថាមពលចូលសរុែនិងថាមពលបចញសរុែបៅរនុងក្ែព័នធអាកាស
ធាតុ ។ ក្ែសិនបែតុីលយភាពបនោះវជិាម្គនរបតត នឹងបរីនប ងី។ ក្ែសិនបែីតុលយភាព
បនោះអវជិាម្គននឹងម្គនការចុោះក្តជារ់។ បៅបពលម្គនការគ្ណនាតុលយភាព
បនោះជាមធយមភាគ្សក្ម្គែ់ទូទ្ទងំពិភពបលារនិងរនុងរយៈបពលប្វង តុលយភាព
បនោះក្តូវប្តបសមសូីនយ។ បោយស្ថរក្ែព័នធអាកាសធាតុទទលួថាមពលបសាីរប្តទ្ទងំ 
ក្សុងពីក្ពោះអាទតិយ តុលយភាពបសមីសូនយម្គនន័យថា ែរមិ្គណការំសមីក្ពោះអាទិតយ 
ប្ដលចងំចូលជាមធយមបៅទូទ្ទងំពិភពបលារក្តូវប្តបសមីនងឹផលែូរននរភំាយរសមី
ពនលឺក្ពោះអាទិតយ  ចណំាងំផ្ទល តែូរនឹងរភំាយរសមីអាងំស្រហាវ ក្រ មរបតត   ភាយបចញ
ពីក្ែព័នធអាកាសធាតុ។ 

តែំន់ខសត់អុរសុបី្សន Dead zone  
តំែន់រនុងមហាសមុក្ទនិងែងឹប្ដលអុរសុីប្សនម្គនរក្មតិទ្ទែែំផុតបោយស្ថរ

វតតម្គនស្ថរធាតុចិញ្េ ឹមបក្ចនី សួរក្មិត ែណាត លមរពសីរមមភាពមនុសសនិងរតាត
ដនទបទៀតប្ដលនាឱំ្យ ត់ែង់អុរសុីប្សនច ំច់សក្ម្គែ់ក្ទក្ទង់ជីវតិស្ថរពាងគកាយ
 បៅជិត តសមុក្ទឬែងឹនិងបៅ តសមុក្ទឬែឹង។ 
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តែំន់គ្បក្ម្គង  Project zone  
តំែន់ប្ដលរួមែញ្េូ លនូវតំែន់អនុវតតគ្បក្ម្គង ប្ដលរនុងបនាោះសរមមភាព

គ្បក្ម្គងដូចជា ការអភិវឌ្ឍស គ្មន៍ និងជបក្មីសននការចិញ្េ ឹមជីវតិរែស់ក្ែជាជន 
ម្គនឥទធពិលបោយផ្ទា ល់បៅបលីដីនិងធនធានប្ដលពារ់ព័នធ។  
ក្ែសិនបែីម្គនការបក្ែីក្ ស់វធិសី្ថស្រសតតាមរមមវធិី តំែន់គ្បក្ម្គងក្តូវរមួែញ្េូ ល

តំែន់អនុវតតគ្បក្ម្គងក្ែរែបោយសកាត នុពលទ្ទងំអស់ដូចជា តំែន់ដីថមីប្ដល
ម្គនសកាត នុពលទ្ទងំអស់ប្ដលរនុងបនាោះសរមមភាពគ្បក្ម្គងក្តូវ នអនុវតតបៅ
បពលអនាគ្ត ែនាា ែ់ពីម្គនការផតល់សុពលភាពដំែូង រនុងបគ្នលែណំងែបងាីត
អតាក្ែបយជន៍អាកាសធាតុពតិ។ 

តែំន់ជនំែួអនដរក្តពូរិ Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ)  
តំែន់សម្គព ធទ្ទែបៅប្របរប្ខសបអកាវ ទ័រ  ជាទរីប្នលងប្ដលខយល់ពីភាគ្ឦស្ថន

ជួែនឹងខយល់ពភីាគ្អាបគ្នយ។៍ បៅបពលខយល់ទ្ទងំបនោះជួែគ្នន  ខយល់បសមីក្តូវ ន
រុញក្ចនប ងីបលីជាប តុនាឱំ្យម្គនរណំរអាកាសធាល រ់ខាល ងំនិងប្ក្ែក្ែលួបៅតាម
រដូវកាល។ 

តែំន់ពារ់រណាត លសងួតប្ ង  Semi-arid zone  

តំែន់ប្ដលរារាងំការលូតលាស់រែស់រុរខជាតិ បោយស្ថរែរមិ្គណទរឹបៅម្គន
រក្មិត ែណាត លឱ្យរដូវោដុំោះបៅតំែន់បនាោះម្គនរយៈបពលខលី ឯផលតិរមមែឋម
រវាងឆ្ន នំីមួយៗម្គនការប្ក្ែក្ែួលខាល ងំ។ តំែន់បនោះម្គនរ យរំណរអាកាស
(ទឹរ បភលៀង ក្ពឹល ...) ក្ែចឆំ្ន ពំី៣០០បៅ៨០០មលិលីប្ម ក្ត អាក្ស័យបលីបភលៀងធាល រ់
បៅសរទរដូវ និងសិសិររដូវ។ 

តែំន់សងួតប្ ង  Arid zone 

តំែន់ប្ដលរារាងំការដុោះលូតលាស់រែស់រុរខជាតិយ ងខាល ងំបោយស្ថររងវោះទឹរ 
ប យីប្ដលបៅរនុងភាគ្បក្ចីនននតំែន់សងួតប្ ងបនោះ រុរខជាតបិដីមរំបណីតម្គន
លរខណៈរបងវលី។ រែែទឹរបភលៀងម្គនការប្ក្ែក្ែលួខាល ងំ ប យីរមពស់ទឹរបភលៀងជា
មធយមក្ែចឆំ្ន តំិចជាង៣០០មិលលីប្ម ក្ត។  
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ថ 
ថាមពលរបរតីប ងីវញិ  Renewable energy  
ថាមពលបរីតពធីនធានប្ដលក្តូវ នែំបពញប ងីវញិបោយធមមជាតដូិចជា 

ជីវម្គ ស វារអីគ្គិសនី របតត បចញពីប្ផនដ ីពនលឺក្ពោះអាទិតយ ខយល់របតត មហាសមុក្ទ 
ចលនាទរឹរលរ នងិចលនាទរឹបជារនាច។ 

ថាមពលែបញ្េញកាែូនទ្ទែ  Low-carbon power  
ថាមពលផលតិបោយដំបណីរការឬែបចេរវទិាប្ដលែបញ្េញឧសម័នកាែូនិរទ្ទែ

បធៀែនឹងផលិតរមមថាមពលបដីរបោយចំប ោះឥនធនៈ វូសុលីនាបពលែចេុែបនន។  
ក្ែភពននការផលិតថាមពលែបញ្េញកាែូនទ្ទែ ម្គនដូចជា ខយល់ ពនលឺក្ពោះអាទិតយ  

វារអីគ្គិសនី និងនុយបរលប្អ រ ។ 

ថាមពលែ ូតង់ប្សយល  Potential energy  

ប្ផនរមយួននថាមពលែ ូតង់ប្សយលសរុែប្ដលអាចែំប្ែលងបៅជាថាមពលសុីបណទិរ 
បៅរនុងក្ែព័នធរបតត ែិទជតិ។ 

ថាមពលនែតង  Green energy 

ក្ែសិទធផលថាមពល ជាពិបសស ការផលិតនងិការបក្ែីក្ ស់ក្ែភពថាមពល
របរីតប ីងវញិដូចជា រម្គល ងំខយល់ ពនលឺក្ពោះអាទិតយ រម្គល ងំទឹររលរ ជីវឧសម័ន 
ជីវម្គ ស  ជីវឥនធនៈ នងិវារអីគ្គិសនី ។ 

ថាមពលពនលកឺ្ពោះអាទតិយ  Solar energy  
ថាមពលប្ដលែបញ្េញពីក្ពោះអាទិតយមរដល់នផាប្ផនដី រនុងទក្មង់ជាពនលឺបមីល

ប ញី ការំសមជីំហានរលរខលី និងពនលឺប្របរការំសមសី្ថវ យអ ុលក្តា។  
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ថាមពលពនលកឺ្ពោះអាទិតយម្គនស្ថរៈសំខាន់ណាស់សក្ម្គែ់រុរខជាតបិធវីរសមីសំបយគ្
និងែំប្ែលងទឹររនុងទក្មង់ពីរាវ បៅជាចំហាយ ប្ដលជាប្ផនរមួយននវដតទឹរ ។ល។ 
បគ្បក្ែីបកាសិកាផូតូអគ្គិសនីបដមីបែីំប្ែលងថាមពលពនលឺក្ពោះអាទិតយឱ្យបៅជាថាមពល
អគ្គិសន ី សក្ម្គែ់បក្ែកី្ ស់រនុងផ្ទា យរណែនងិបៅតំែន់ោច់ក្សយល។  បគ្រ៏
បក្ែកី្ ស់ថាមពលពនលកឺ្ពោះអាទិតយសក្ម្គែ់របតត ទឹរ បក្ែីក្ ស់រនុងផាោះបៅក្ែបទស
ក្តជារ់ នងិបៅរនុងម្គ សុីនចហំាយខលោះសក្ម្គែ់ែងវិលជនិតាអគ្គិសន។ី 

ថាមពលមហាសមុក្ទ  Ocean energy  
ថាមពល នពមីហាសមុក្ទតាមរយៈរម្គល ងំទឹររលរ រម្គល ងំទឹរបជារនាច 

ចរនតទឹរបជារនាច ឬរបតត និងរក្មិតជាតិនក្ែននមហាសមុក្ទ។ 

នថលែនាុ ំAdaptation costs 
នថលចំណាយសក្ម្គែ់ការបធវីប្ផនការ បរៀែចំ សក្មែសក្មលួ និងអនុវតតវធិាន

ការែនាំុបោយរមួែញ្េូ លទ្ទងំនថលចំណាយអនតរកាល។ 
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ទ 
ទក្មង់ជាវង់ខាងបជងី  Northern Annular Mode (NAM)  
ការប្ក្ែក្ែួលយ ងគ្ំ ុរនារដូវក្តជារ់នូវទក្មង់ប្ដលរំណត់បោយសម្គព ធ

ទ្ទែបៅបលីនផាប្ផនដីរនុងមហាសមុក្ទអារទិរនិងរយៈទទឹងមធយមបៅកាន់ទិស
ខាងលិច។  
ទក្មង់ជាវង់ខាងបជងី ម្គនទនំារ់ទំនងជាមួយចរនតបៅមរននខយល់ែ ូលខាង

បជីង ប្ដលគ្ួចប ងីបៅរនុងមណឌ លអាកាសសងែ់ ។ ទក្មង់បនោះម្គននិនាន ការបៅររ
អាតលង់ទិរខាងបជីង  ប ីយម្គនទំនារ់ទំនងយ ងខាល ងំជាមួយចរនតបៅមរនន
អាតលង់ទរិខាងបជងី។ 

ទក្មង់ជាវង់ខាងតបូង  Southern Annular Mode (SAM)  
គ្ំរនូាមុំខននវសិមរូែរមពស់ែ ូតង់ប្សយលធរណីបៅអឌ្ឍបគ្នលខាងតបូង ប្ដល

ជាែ់ទ្ទរ់ទងនឹងការប្ក្ែក្ែួលចរនតបៅមរននខយល់បៅរយៈទទឹងមធយម។ 

ទក្មង់វសិមរែូអាកាសធាតុ  Modes of climate variability  
វសិមរូែធមមជាតិ ននក្ែព័នធអាកាសធាតុ ជាពិបសស តាមរដូវកាលនិងរនុង

រយៈបពលប្វង ប្ដលបក្ចនីប្តបរីតប ងី បោយម្គនទក្មង់ទីតាងំនងិម្គក្តោា ន
បពលបវលាសមក្សែ តាមរយៈជវភាព(dynamic)ននចរនតែរយិកាសនិងតាម
រយៈអនតររមមរវាងនផាដនីិងមហាសមុក្ទ។  
ទក្មង់ទ្ទងំបនោះបក្ចនីក្តូវ នបគ្បៅថា រែែម ូតឬទនំារ់ទំនងពចីម្គង យ។ 

ឧទ្ទ រណ៍ ចរនតអាតលង់ទិរខាងបជីង(NAO) ទក្មង់  សុ ីវរិអាបម ររិខាងបជីង
(PNA) ចរនដប្អលនីញ ូខាងតបូង(ENSO) ទក្មងជ់ាវងខ់ាងបជីង និងទក្មងជ់ាវង់
ខាងតបូង ជាទក្មង់វសិមរូែអាកាសធាតុ។ 
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ទរីណំរ Frozen ground  
ដីឬថមប្ដលរនុងបនាោះទឹរបៅតាមចបនាល ោះខលោះៗឬទ្ទងំអស់ក្តូវររ រួមែញ្េូ ល

ទ្ទងំរណំរអចិនស្រនតយ។៍  
ទីប្ដលររនិងរលាយបរៀងរាល់ឆ្ន  ំបៅថាទីរណំរក្ែចរំដូវ។ 

ទផីារកាែូន  Carbon market 
ក្ែព័នធពាណិជារមមមយួប្ដលរនុងបនាោះ ក្ែបទសនានាអាចទិញឬលរ់ែរមិ្គណ

ននការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់បៅរនុងរចិេក្ែឹងប្ក្ែងមួយ បដីមបបី្លីយតែបៅនឹង
ការរំណត់ថាន រ់ជាតិសតពីីការែបញ្េញឧសម័នបៅបក្កាមពិធីស្ថររយូតូ ឬបៅបក្កាម
រិចេក្ពមបក្ពៀងដនទបទៀត ដូចជារិចេក្ពមបក្ពៀងែណាត រដាជាសម្គជិរស ភាពអឺរ  ុែ។  
ពារយបនោះក្តូវ នបក្ែីក្ ស់បោយស្ថរប្តឧសម័នកាែូនិរ គ្ឺជាក្ែបភទឧសម័ន

ម្គនបក្ចីនជាងបគ្រនុងចំបណាមឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ប យីឧសម័នដនទបទៀតក្តូវ ន
វាស់ជាឯរតាសមមូលឧសមន័កាែូនិរ ។ 

ទផីារកាែូនសមក័្គ្ចតិត   Voluntary market 
ទីផារកាែូនប្ដលបៅបក្ៅក្រែខណឌ ទីផារកាែូនជាែ់កាតពវរិចេ ប យីមិន

ពារ់ព័នធនឹងរិចេក្ពមបក្ពៀងអនតរជាតិ។ ទីផារទ្ទងំបនោះក្តូវ នជំរុញបោយការ
បែតជ្ាសម័ក្គ្ចិតតពីស្ថា ែ័នបផសងៗ(ក្រុម  ុនថាមពល ក្រមុ  ុនអាកាសចរណ៍) 
និងែុគ្គលពារ់ព័នធ។ 

ទរឹររបលនីផាដ ី Ground ice  
ទឹរររក្គ្ែ់ក្ែបភទប្ដលសាិតរនុងសណាា នជារំណរ រនុងទីរំណរតាម

រដូវកាល និងរនុងរំណរអចិនស្រនដយ៍ ។ 

ទរឹររសមុក្ទ  Sea ice  
ទឹររររនុងសមុក្ទប្ដលបរីតបចញពីរំណរទឹរសមុក្ទ ប្ដលអាចជាែំប្ណរ

បៅោច់ៗពីគ្នន )ទឹរររអប្ណត តផ្ទា ងំ(  រស្ថត់បៅបលីនផាមហាសមុក្ទឬសមុក្ទ
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បោយស្ថរចរនតខយល់នងិទឹរប្ដលែបងាតី នជាែណតុ ំ ទឹរររ ឬជាផ្ទា ងំទឹរររ 
ប្ដលគ្នម នចលនាបៅជាែ់នងឹប្នរ(ផ្ទា ងំទឹរររ បលីនផាសមុក្ទ)។ 
រំហាែ់ទរឹររសមុក្ទគ្ឺជាក្ែភាគ្នននផាមហាសមុក្ទឬសមុក្ទប្ដលក្គ្ែដណត ែ់

បោយទឹរររ។ ទឹរររសមុក្ទប្ដលម្គនអាយុតចិជាងមួយឆ្ន មំ្គនបឈាម ោះថា ទរឹ
ររឆ្ន ទំមីួយ។ ទឹរររសមុក្ទប្ដលម្គនអាយុបក្ចីនឆ្ន  ំគ្ឺទឹរររសមុក្ទប្ដលមិន
រលាយយ ងបហាចណាស់រនុងមួយរដូវបៅត ។ បគ្អាចែនតប្ចរបឈាម ោះទឹរររ ប្ដល
ម្គនអាយុបក្ចនីឆ្ន  ំបៅជាទឹរររឆ្ន ទំពីីរនិងទរឹររព ុឆ្ន  ំប យីទឹរររព ុឆ្ន ំ
បនោះជាទរឹររប្ដលមនិរលាយយ ងបហាចណាស់រយៈបពលពីររដូវបៅត ។ 

ទរឹជនំន់  Flood  
លំប ៀរទឹរខុសពរីក្មិតរណំត់ននក្ចងំទបនល ឬក្ចងំអាងែងាខ ងំទឹរដនទ

បទៀត ឬរំបណីនជាែនតែនាា ែ់នូវែរមិ្គណទឹរលិចបៅតំែន់ប្ដលធមមតាមិនម្គន
ទឹរជន់លិច។ ទឹរជនំន់ រាែ់ែញ្េូ លទ្ទងំជំនន់ទបនល ជនំន់គ្ ុំរ  ជំនន់ទីក្រុង 
ជំនន់ទឹរបភលៀង ជនំន់ទរឹលូ ជនំន់តាមតំែន់ប្នរ និងជំនន់ពកីាររលាយទឹរររ។ 

ទរឹសមុក្ទខពស់ែផុំតបៅតែំន់ប្នរ  Extreme coastal high water  
នីវ  ូទឹរសមុក្ទបរនីប ងីខពស់ខុសក្ែក្រតី អាក្ស័យបលនីីវ  ទូរឹសមុក្ទមធយម 

ទឹរបជារ នងិក្ែព័នធធាតុអាកាស ថាន រ់តែំន់។  
ក្ពឹតតិការណ៍នីវ  ទូឹរខពស់ខុសក្ែក្រតីបៅតំែន់ប្នរក្តូវ នរណំត់បោយលំោែ់

ភាគ្រយខពស់(ដូចជាភាគ្រយទី៩០ដល់៩៩)ននរ យតួបលខក្ែចបំម្គ ងរែស់នីវ  ូ
ទឹរសមុក្ទប្ដល នសបងាតប ីញបៅស្ថា នីយណាមួយរនុងអំ ុងបពលសបងាត
ជារ់លារ់។ 

ទូរសនធរិមម  Teleconnection  
ទំនារ់ទំនងតាមប្ែែសាតិិរវាងវសិមរូែអាកាសធាតុ រនុងភូមសិ្ថស្រសតជារ់លារ់

មួយប្ដលម្គនទីតាងំឆ្ង យោច់ពីគ្នន ។  
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ទំនារ់ទនំងពចីម្គង យក្តូវ នែបងាីតប ងីបោយរចនាសមព័នធរូែវនតយ ងបក្ចីន
ដូចជា  វសិ្ថលភាពននអបថរែរយិកាសរនុងមហាសមុក្ទ វសិមរូែែរយិកាស 
តំែន់រយៈទទឹងមធយម ក្ពមទ្ទងំោនពយុោះ ។ល។ 

ទនំែ់តូច  Dyke  

សំណង់តូចៗសក្ម្គែ់ទែ់ទរឹ។  

ប្ទម កូាល ញ  Thermocline  
ក្សទ្ទែ់សតុីណា ភាពខពស់ែផុំតតាមប្ខសឈរបៅរនុងមហាសមុក្ទ ប្ដលសាិត

បៅចបនាល ោះនផាបលីននមហាសមុក្ទ(ពី០ចុោះបៅ២០០ប្ម ក្ត)និងក្សទ្ទែ់បក្កាមនន
មហាសមុក្ទ )ប្ម ក្តចុោះបៅ១ ០០០ចែ់ពី( ។  

បៅតំែន់ប្របរក្តពូរិ ក្ែភពទឹរប្ែែបនោះគ្ឺជាក្ែបភទទឹរបលីនផាដីបៅរយៈ
រមពស់ខពស់ប្ដល នក្សូែចុោះបក្កាមនិង ូរចរ់បៅររបអកាវ ទ័រ។ បៅរយៈរមពស់
ខពស់ ជួនកាលពុំម្គន តុភូតប្ែែបនោះបទ  ែ ុប្នតជំនសួបោយហា ូកាល ញប្ដលជា
ក្សទ្ទែ់ទរឹម្គនរំហាែ់អែំិលអតិែរម្គតាមប្ខសឈរ។ 

បទវែ ូលមហាសមុក្ទឥណាឌ   Indian Ocean Dipole (IOD) 
វសិមរូែសីតុណា ភាពនននផាទឹរសមុក្ទប្ដលម្គនក្ទង់ក្ទ្ទយធបំៅមហាសមុក្ទ

ឥណាឌ រវាងឆ្ន នំានា  ប ីយទក្មង់ប្ែែបនោះប្សតងប ីងតាមរយៈសីតុណា ភាព
ខុសគ្នន នននផាទរឹសមុក្ទបៅតែំន់ក្តូពរិរនុងដំណារ់កាលមនិក្ែក្រតីមយួបៅរដូវ
សលឹរបឈកី្ជុោះរនុងតំែន់អាកាសធាតុក្តជារ់ភាគ្ខាងបជីង បោយែងាា ញពីការចុោះ
ក្តជារ់បៅស ូម្គ ក្តា និងប ងីបៅត បៅសូម្គ លីភាគ្ខាងលចិ  រមួផសជំាមួយចរនត
ខយល់មិនក្ែក្រតែីរ់បៅទសិខាងបរីតក្សែជាមយួប្ខសបអកាវ ទ័រ។ 
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ធ 
ធាតុអាកាស   Weather  

ស្ថា នភាពននែរយិកាសបៅបពលណាមួយឬបៅរនុងរយៈបពលខលីនិងបៅរប្នលង
ណាមួយ ប្ដលែញ្ហា រ់បោយ តុភូតឧតុភូតនានាដូចជា សម្គព ធែរយិកាស 
សូរយការ  សីតុណា ភាព សំបណីម ទឹរបភលៀង ពពរ ខយល់ ជាបដីម។ បៅរប្នលង
ភាគ្បក្ចីន ធាតុអាកាសអាចប្ក្ែក្ែួលតាមបម្គ ង នថង និងរដូវកាល។ ឧទ្ទ រណ៍ 
ក្ែបទសរមពុជានាប្ខបមស្ថ បពលនថងម្គនសភាពបពល/ធាតុអាកាស បៅត ខាល ងំ។ 
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ន 
នយិត័រមមប្ផែរបលទីផីារ  Market-based regulation 

វធិីស្ថស្រសតនិយត័បោយបក្ែីក្ ស់យនតការតនមល(ការយរពនធនិងការអនុញ្ហា ត
ឱ្យបដញនថលពាណិជារមមកាែូន)រនុងចំបណាមវធិានការដនទបទៀត បដីមបកីាត់ែនាយ
ការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់។ 

នវី  ទូរឹសមុក្ទបធៀែ   Relative sea level  
នីវ  ូនផាទឹរសមុក្ទប្ដលក្តូវ នរំណត់បោយឧែររណ៍វាស់ទឹរបជារនាចបោយ

បធៀែបៅនឹងដីប្ដលនីវ  ូនផាទឹរសមុក្ទបនាោះតាងំបៅ។ 

នវី  ទូរឹសមុក្ទមធយម  Mean sea level  
នីវ  ូនននផាទរឹសមុក្ទបៅក្តង់ចណុំចជារ់លារ់មួយគ្ិតជាមធយមរនុងអំ ុងបពល

ប្វងមួយ ដូចជា មួយប្ខឬមយួឆ្ន ។ំ  
ជាញឹរញាែ់ នីវ  ូទឹរសមុក្ទមធយមក្តូវ នបក្ែីក្ ស់ជាតក្មុយរែស់ជាតិ

សក្ម្គែ់វាស់រមពស់នផាដ។ី 
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ប 
ែបចេរវទិា   Technology  
ការអនុវតតជារ់ប្សតងនូវចំបណោះដឹងវទិាស្ថស្រសតបដីមបសីបក្មចការងារណាមួយ

តាមបគ្នលការណ៍និងនីតិវធិី បោយបក្ែីទ្ទងំប្ផនររងឹ(ឧែររណ៍) ទ្ទងំប្ផនរទន់
(ព័ត៌ម្គន សងគម រមមវធិីរុំពយូទ័រ ជំនាញផលតិ របែៀែបក្ែីក្ ស់ជាបដីម)។ 

ែបចេរវទិាែបញ្េញកាែូនទ្ទែ  Low-carbon technology  
ែបចេរវទិាប្ដលរនុងមួយវដតដំបណីរការរែស់វា ែបញ្េញសមមូលឧសមន័កាែូនិរ 

ទ្ទែជាងែបចេរវទិាបផសងៗបទៀត។ 

ែបចេរវទិានែតង  Green technology  
ែបចេរវទិានិងក្ែព័នធែបចេរបទសប្ដលមិនែងាការខូចខាតដល់ែរសិ្ថា ន ដូចជា

ែបចេរវទិាកាត់ែនាយឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ែបចេរវទិាកាត់ែនាយការស្ថយភាយ
ស្ថរធាតុែំពុលែរសិ្ថា ន ែបចេរវទិាប្ដលបក្ែីក្ ស់ថាមពលក្ែរែបោយក្ែសិទធភាព 

ែបចេរវទិាអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ តសក្ម្គែ់ការប្រនចនប ីងវញិនិងបក្ែីក្ ស់ប ីងវញិនូវ
ធនធានប្ដល នបក្ែីក្ ស់រចួប យី។ 

ែបចេរវទិាលែែរសិ្ថា ន  Environmentally sound technologies 

ែបចេរវទិានិងែបចេរបទសប្ដលម្គនសមតាភាពកាត់ែនាយការែំផ្ទល ញែរសិ្ថា ន
តាមរយៈដំបណីរការនិងសម្គភ រៈនានា ប្ដលែបញ្េញស្ថរធាតុែំផ្ទល ញតិចតួច កាត់
ែនាយស្ថរធាតុពុលមុននឹងែបញ្េញមររនុងែរយិកាស ឬបក្ែកី្ ស់ និងប្រនចន
សំណល់ប ងីវញិ។ 
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ែញ្ា ីស្ថរបពភីណឌ ការែបញ្េញឧសមន័ Emission inventory  
រ យការណ៍ប្ដលផតល់ព័ត៌ម្គនលមែតិសតពីីក្ែបភទនងិែរមិ្គណស្ថរធាតុែំពុល

ប្ដលែបញ្េញបៅរនុងែរសិ្ថា ន។ 

ែញ្ហា ែរសិ្ថា នទូបៅ  Conventional environmental problems  

ែញ្ហា ែរសិ្ថា នប្ដលបរីតបចញពីក្ែភពចាស់លាស់និងក្តូវ នដឹងយ ង
ចាស់លាស់ បោយម្គនទំនារ់ទំនងរវាងប តុនងិផល ប្ដលជាទូបៅទទួល ន
ព័ត៌ម្គនពីក្ែភពប្តមួយ ប យីជនរងបក្គ្នោះបក្ចីនប្តជាអនរប្ដលសាិតបៅប្របរ
ក្ែភពែញ្ហា បនាោះ ចំប្ណរទំ នំនែញ្ហា ប្តងប្តបរតីម្គនបៅរក្មិតមូលោា នឬ
ថាន រ់ជាត។ិ  

ឧទ្ទ រណ៍លែៗ ជាបក្ចីនអពំីដបំណាោះក្ស្ថយែញ្ហា ទូបៅ ដូចជា ភាពរខវរ់
បោយស្ថរមីក្រុែ ការលូតលាស់ខាល ងំននស្ថរាយប្ដលែងាម នតរាយបៅតាម
រប្នលងណាមួយ ការែបញ្េញឧសម័នស្ថព ន់ធ័រ អាសូត នងិភាគ្លែិត ការរំពែ់បក្ែង 
តំ យគុ្ណភាពដីបៅមូលោា ន ការែផំ្ទល ញទីជក្មររនុងតំែន់ណាមួយ ែំប្ណរ
ដីធល ីនិងការបធវអីាជីវរមមធនធានទឹរស្ថែ ួសរក្មិត។ 

ែញ្ហា អនតរវស័ិយ  Cross-cutting issue  
ែញ្ហា នានាប្ដលបរីតប ងីបៅរនុងវស័ិយជាបក្ចីន ដូចម្គនបៅរនុងបគ្នលការណ៍

ប្ណនាអំនុវតតលែ។  
ការរំណត់និងែរមិ្គណរមមននភាពមិនក្ រដក្ែជា ជបក្មសីភាគ្សំណារ 

ជបក្មីសវធិសី្ថស្រសត ដូចជា ការរំណត់អតតសញ្ហា ណប្ផនរសខំាន់ៗ ការធានានិង
ក្តួតពិនតិយគុ្ណភាពឱ្យម្គនសងគតិភាពបៅតាមបពលបវលានិងការគ្ណនាប ងីវញិ 
និងការបផាៀងផ្ទា ត់ ក្តូវ នបលីរយរមរបោោះក្ស្ថយបៅរនុងជំពូរោច់បោយប្ រ 
ប្ដលបគ្បៅថា “ែញ្ហា អនតរវស័ិយ”។ 
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ែដវិតតន៍ឧសា រមម  Industrial revolution 
ដំណារ់កាលមយួប្ដលឧសា រមម នលូតលាស់យ ងឆ្ែ់រ ័ស បោយ

ររប ញីបក្គ្ឿងចក្របដីរបោយចំហាយទឹរ ប្ដលផ្ទល ស់ែតូរការផលិតបោយនដបៅ
បក្គ្ឿងចក្រ នាឱំ្យម្គនផលវ ិរប្ផនរសងគមនិងបសដារិចេយ ងខាល ងំ ប្ដលចែ់បផតីម
ដំែូងបៅក្ែបទសអង់បគ្លសបៅពារ់រណាត លទពីីរននសតវតសរទ៍ី១៨ ដល់ជតិពារ់
រណាត លសតវតយរទ៍១ី៩ ប យីរាលោលដល់ទវែីអឺរ  ុែនិងែនាា ែ់មរបៅក្ែបទស
បផសងៗរមួទ្ទងំស រដាអាបម ររិ។  
មុនែដិវតតន៍ឧសា រមមសំបៅបលីការផលិតបោយនដរនុងរយៈបពលមុនឆ្ន ំ

១៧៥០។ 

ែណាត ក្ែបទសរនុងឧែសមព័នធ១  Annex I countries 
ែណាត ក្ែបទសជាសម្គជិរអងគការស ក្ែតិែតតិការបសដារិចេនិងអភិវឌ្ឍន៍

(OECD)និងែណាត ក្ែបទសបសដារិចេអនតរកាល ទ្ទងំអស់ ប្ដលសាតិរនុងឧែសមព័នធ១
(ដូចវបិស្ថធនរមមរនុងឆ្ន ១ំ៩៩៨)ននអនុសញ្ហា ក្រែខណឌ ស ក្ែជាជាតិសតីពី
ការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ ។ 

ែណាត ក្ែបទសរនុងឧែសមព័នធ២  Annex II countries 
ែណាត ក្ែបទសជាសម្គជិរអងគការស ក្ែតិែតតិការបសដារិចេនិងអភិវឌ្ឍន៍

(OECD)ទ្ទងំអស់ប្ដលសាតិរនុងឧែសមព័នធ២ននអនុសញ្ហា ក្រែខណឌ ស ក្ែជា
ជាតិសតីពីការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ ។  
បៅរនុងម្គក្តា៤.២(g)ននអនុសញ្ហា បនោះ ែណាត ក្ែបទសទ្ទងំបនោះនឹងផតល់

ធនធាន រិញ្ាវតាុបដីមបជីួយែណាត ក្ែបទសរំពុងអភិវឌ្ឍឱ្យអនុវតតកាតពវរិចេរែស់
ពួរបគ្ ដូចជាការបរៀែចរំ យការណ៍ជាតិជាបដមី។ ែណាត ក្ែបទសរនុងឧែសមព័នធ២
រ៏នឹងក្តូវជំរុញការបផារែបចេរវទិាែរសិ្ថា នក្ែរែបោយសុវតាភិាពដល់ែណាត ក្ែបទស
រំពុងអភិវឌ្ឍផងប្ដរ។ 
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ែណាត ក្ែបទសរនុងឧែសមព័នធ B  Annex B countries  

ែណាត ក្ែបទសសាតិរនុងឧែសមព័នធ B ននពិធីស្ថររយូតូ  ប្ដល នឯរភាពបៅ
នឹងការរំណត់បគ្នលបៅែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់រែស់ពួរបគ្ (បោយរួមទ្ទងំ
ែណាត ក្ែបទសសាិតរនុ ងឧែសមព័នធ១ ទ្ទងំអស់)។ 

ែណាត ក្ែបទសបសដារចិេអនតរកាល  Countries with Economies in 

Transition (EIT)  

ែណាត ក្ែបទសអឺរ  ុែរណាត ល អឺរ  ុែខាងបរីត និងអតីតស ភាពស្ថធារណរដា
សងគមនិយមសូបវៀត ប្ដលសាិតរនុងដំណារ់កាលផ្ទល ស់ែតូ រពីបសដារិចេក្គ្ែ់ក្គ្ង
បោយរដាបៅជាបសដារិចេទីផារ។ 

ែណតុ ំ   Bundling 
ការោរ់ែញ្េូលគ្នន ននសរមមភាពគ្បក្ម្គងខាន តតូចជាបក្ចីន បដីមបែីបងាីត ន

ជាសរមមភាពគ្បក្ម្គងធំប្តមយួ ឬែញ្ា ីគ្បក្ម្គងសាិតបក្កាមយនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត 
រនុងបគ្នលែំណងកាត់ែនាយនថលចំណាយក្ែតិែតតិការនានារនុងមួយឯរតាននការ
កាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័ន។ 

ែបនាររបតត តាមប្ខសឈរ  Convection 
ចលនារបតត តាមប្ខសឈរបក្កាមឥទធិពលននរម្គល ងំអប្ណដ ត ែណាត លមរពី

អសាិរភាពស្ថដ ទិរ បោយស្ថរការចុោះក្តជារ់បៅជិតនផាក្សទ្ទែ់ខាងបលីននទឹរ 
ឬរំបណីនជាតិនក្ែសក្ម្គែ់ររណីមហាសមុក្ទ និងរំបណីនរបតដ បៅជិតនផា
ខាងបលសីក្ម្គែ់ររណីែរយិកាស។  
បៅរនុងែរយិកាស ែបនាររបតត តាមប្ខសឈរជួយែបងាីនពពរនិងរណំរ

អាកាស ក្ពមទ្ទងំម្គនក្ែសទិធភាពសក្ម្គែ់ក្ែបភទគ្ីមីប្ដលែញ្ាូ នទ្ទងំតាមប្ខស
ឈរនិងរាយ  យ។ បៅរនុងមហាសមុក្ទ ចលនាតាមប្ខសឈរអាចនានំផាទឹរខាង 
បលីបៅកាន់ទបីក្ៅរនុងមហាសមុក្ទ ន។ 
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ែបនាររបតត តាមប្ខសបដរ  Advection 
ែនាល ស់ទនីនទឹរឬខយល់រមួជាមយួលរខណៈរែស់វា(ដូចជា សីតុណា ភាពនិង

លរខណៈគ្មីី) តាមរយៈចលនាននស្ថរធាតុបនាោះ។ ែបនាររបតត តាមប្ខសបដរ គ្ឺជា
ការផ្ទល ស់ទីតាមប្ខសបដរននចលនាែរយិកាសឬមហាសមុក្ទរនុងក្ទង់ក្ទ្ទយធ។ំ 

ែនាល ស់ទបី្អរបមន  Ekman transport 
ចលនានននផាទឹរតាមទសិបៅននសរមមភាពខយល់ែរ់បៅបលីនផាទឹរ(សមុក្ទ)

ប្ដលបរីតបចញពីតុលយភាពរវាងរម្គល ងំសម្គព ធររិតនិងរូរយី ូលីស(Coriolis) ។ 

ែនាុំ   Adaptation 
ដំបណីរការសក្មែខលួនបៅនងឹអាកាសធាតុែចេុែបននឬរពំងឹទុរបៅនឹងឥទធិពល

ននអាកាសធាតុបនាោះ។  
មនុសសែនាំុបដីមបីកាត់ែនាយផលែ ោះពាល់ ឬប្សវងររឱ្កាសប្ដលម្គន

អតាក្ែបយជន៍។ បៅរនុងក្ែព័នធធមមជាតិ អនតរាគ្មន៍រែស់មនុសសអាចជួយឱ្យ
ម្គនការសក្មែបៅនងឹអាកាសធាតុប្ដលនឹងបរីតប ងីនិងប្លីយតែនងឹឥទធពិល
រែស់វា។ 

ែនាុបំក្គ្នងទុរជាមុន  Anticipatory adaptation 

សរមមភាពែនាំុប្ដលបធវីប ងីបៅមុនបពលបរីតម្គនផលែ ោះពាល់ ែណាត ល
មរពកីារប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ ។ 

ែនាុជំាែនាា ន់  Reactive adaptation 
ែនាុ ំបធវបី ងីភាល ម  ៗែនាា ែ់ពីបរីតម្គនផលែ ោះពាល់ននការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ ។ 

ែនាុសំវយត័  Autonomous adaptation 
ែនាំុរនុងការប្លយីតែបៅនងឹអាកាសធាតុប្ដលធាល ែ់ជែួក្ែទោះនិងផលែ ោះពាល់

រែស់វា បោយគ្នម នការបរៀែចំប្ផនការចាស់លាស់ឬដឹងជាមុន បដីមបបីោោះក្ស្ថយ
ការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ។ 
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ែនាុសំ្ថធារណៈ  Public adaptation  
ែនាុ ំ ប្ដលផតួចបផតីមនិងអនុវតតបោយរោា ភិ លបៅក្គ្ែ់លោំែ់ថាន រ់ ប្ដលជា

ទូបៅ បដីមបែីំបពញតក្មូវការសមូ ភាព។ 
ែនាុតំាមប្ផនការ  Planned adaptation  
ែនាុ ំ ប្ដលជាលទធផលននការបធវីបសចរតសីបក្មចចិតតប្ផនរបគ្នលនបយ យ 

បោយប្ផែរបលីការយល់ដឹងអំពីលរខខណឌ ប្ដល នប្ក្ែក្ែួលឬអាចនឹងប្ក្ែក្ែួល 
ប យីសរមមភាពែនាំុបនោះតក្មវូឱ្យររានិងសបក្មច ននូវលរខខណឌ ប្ដលចង់ ន។ 
ែនាុបំ្ផែរបលសី គ្មន៍  Community-based adaptation  

ែនាំុបៅមូលោា នប្ដលបផ្ទត តការយរចិតតទុរោរ់បលីការពក្ងឹងអណំាចនិងការ
បលីររមពស់សមតាភាពែនាំុរែស់ស គ្មន៍។  
បនោះជាវធិានប្ដលក្តវូបធវីប ងីបោយប្ផែរបលែីរែិទវែបធម៌ ចំបណោះដងឹ ស្ថា ែ័ន 

និងការនិយមរែស់ស គ្មន៍ ប្ដលចត់ទុរថាជាចណុំចខាល ងំននែនាុ ំ។ 
ែនាុលំរខណៈឯរជន  Private adaptation 
ែនាុ ំប្ដលផតួចបផតីមនិងអនុវតតជាលរខណៈែុគ្គល ក្គ្ួស្ថរ ឬក្រុម  ុនឯរជន 

ប្ដលជាទូបៅ បធវីប ងីបោយការចែ់អារមមណ៍រែស់ែុគ្គលខលួនឯង។ 

ែរធិានម្គក្ត  Allometry 

ការសិរាអំពទីំនារ់ទំនងរវាងទំ នំិងរូែរាងរែស់ស្ថរពាងគកាយ ប យីរនុង
វស័ិយនក្ពបឈ ីែរធិានម្គក្ត សំបៅបលីទនំារ់ទនំងរវាងអងាត់ផេិតបដមីបឈ ីរមពស់ 
គ្ក្មែនក្ព និងជីវម្គ ស។ 
ែរយិកាស  Atmosphere   
ក្សទ្ទែ់ឧសម័នបក្ចនីជាន់ប្ដលក្គ្ែដណត ែ់ជុំវញិប្ផនដី។ 
ែរយិកាសសងួតផសបំសាីរទ្ទងំក្សុងពលីាយននឧសម័នអាសូត៧៨,១%ននលាយ

គ្ិតជាម្គឌ្ អុរសុីប្សន២០,៩%ននលាយគ្តិជាម្គឌ្ នងិឧសមន័រក្ម មួយចំននួ
បទៀត ដូចជា អារុង០,៩៣%ននលាយគ្តិជាម្គឌ្ បអលយូម នងិឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ដូច
ជាឧសមន័កាែូនិរ ០,០៣៥%ននលាយគ្ិតជាម្គឌ្ នងិអូសូន។ល។ បលសីពីបនោះ 
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ែរយិកាសរ៏ផសបំ ងីពចីហំាយទឹរ ប្ដលជាឧសម័នផាោះរញ្េ រ់មួយក្ែបភទម្គន
ែរមិ្គណប្ក្ែក្ែួលខាល ងំ ែ ុប្នតម្គនក្ែម្គណ១%ែ ុបណាណ ោះ។  
ែរយិកាសរ៏ផសបំ ងីពពីពរនិងអាបអរ  សូូល ផងប្ដរ។ 

ែរយិកាសបសរ ី Free atmosphere  
ក្សទ្ទែ់ែរយិកាសប្ដលរងឥទធិពលតិចតួចែំផុតពីរម្គល ងំររិតជាមួយនផា

ប្ផនដី ប យីប្ដលម្គនរយៈរមពស់ ចបនាល ោះពី១ ០០០ប្ម ក្តបៅ១១ ០០០ប្ម ក្ត។ 

  រា ប្ម ក្តផលតែអាកាសធាតុ  Climate feedback parameter   
តនមលរែស់អបថរប្ដល នមរពីការគ្ណនាផលតែរភំាយរសមីននក្ែព័នធ

អាកាសធាតុបៅនឹងការប្ក្ែក្ែួលសីតុណា ភាពនផាប្ផនដីប្ដលែងាប ីងបោយ
រម្គល ងំរភំាយរសមី(ឯរតាWm-2 0C-1)។  
  រា ប្ម ក្តផលតែអាកាសធាតុ() រំណត់បោយរូែមនត =(ΔQ–ΔF)/ΔT 

ប្ដល Q ជាឥទធិពលរម្គល ងំរភំាយរសមីមធយមប្ផនដី, T ជាសីតុណា ភាពមធយមនន
ខយល់បៅបលីនផាប្ផនដី, F ជាចំណាងំចូលននភលុចរបតដ បៅរនុងមហាសមុក្ទ និង Δ 
តំណាងឱ្យការប្ក្ែក្ែួលជាមយួអាកាសធាតុប្ដលម្គនលំនងឹ។ 

ែុបរររ  Precursors  
សម្គសធាតុែរយិកាស ប្ដលមិនប្មនជាឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ឬអាបអរ  សូូល ែ ុប្នដ

ម្គនឥទធពិលបៅបលីរំហាែ់ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ឬអាបអរ  សូូល បោយការចូលរមួបៅ
រនុងដំបណីរការរូែស្ថស្រសតឬគ្ីមី បដីមបរីណំត់អក្តាែបងាីតឬែផំ្ទល ញឬកាត់ែនាយ  
ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ឬអាបអរ  សូូល ។ 

បែ ហាស់      pH  
រងាវ ស់គ្នម នខាន តសក្ម្គែ់ែងាា ញពីរក្មិតអាសុីតឬ សរែស់សូលុយសយុង

 ប្ដលប្សដងបចញជារំហាែ់អុយី ុងអុីក្ដបូ្សន(H+)។  
បែ ហាស់ក្តូវ នវាស់ប្វងបលមី្គក្តោា ន ូការតី pH= -log10(H+)។ ដូបចនោះ ការ

ថយចុោះបែ ហាស់មួយឯរតាបសមីនឹងរំបណីន១០ដងននរំហាែ់H+ ឬរក្មិតអាសុីត។ 
បែី pH = ៧,០ គ្ឺជាសូលុយសយុងណឺត។   



66 

  ែបចេរសពានិងនិយមន័យ ប្ខមរ-អងប់គ្លស 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

ក្ែព័នធចែ់យរព័ត៌ម្គនពលី ំអាកាស  Remote sensing  
ការចែ់យរតាមប្ែែវទិាស្ថស្រសតនូវព័ត៌ម្គនអំពីវតាុឬ តុភូតមួយពី

លំ អាកាសបោយបក្ែីយនតបហាោះឬផ្ទា យរណែ បោយមិនច ំច់ទ្ទរ់ទង
ផ្ទា ល់ជារែូវនតបៅនឹងវតាុបនាោះ ប្ដលផាុយពីការអបងាតផ្ទា ល់។ 

ក្ែព័នធឌ្ណីាមរិ  Dynamical system  
ដំបណីរការមួយឬែងគុ ំដំបណីរការប្ដលវវិតតបៅតាមបពលបវលានងិសាតិបៅ

បក្កាមឥទធិពលននចាែ់រូែវទិាជារ់លារ់។ 
ក្ែព័នធអាកាសធាតុ គ្ឺជាក្ែព័នធឌ្ីណាមិរមួយ។ 

ក្ែព័នធក្ែកាសអាសនន  Early warning system 
ែណតុ ំ សមតាភាពប្ដលក្តូវការជាច ំច់សក្ម្គែ់ែបងាីតនិងផសពវផាយ

ព័ត៌ម្គនក្ែកាសអាសននឱ្យ នទ្ទន់បពលបវលា និងម្គនអតាន័យចាស់លាស់
បដីមបឱី្យែុគ្គលម្គន រ់ ស គ្មន៍ និងអងគការនានា ប្ដលធាល ែ់ទទលួរងការ
គ្ំរាមរំប្ ងបោយមុខសញ្ហា បក្គ្នោះថាន រ់ អាចបក្តៀមលរខណៈនិងបធវីសរមមភាព
សមក្សែ ក្ពមទ្ទងំម្គនបពលបវលាក្គ្ែ់ក្គ្នន់ បដីមបកីាត់ែនាយបក្គ្នោះថាន រ់ឬ
ការ ត់ែង់ប្ដលអាចបរីតម្គន។ 

ក្ែព័នធអាកាសធាតុ  Climate system 
ក្ែព័នធសមុគ្ស្ថម ញខាល ងំប្ដលម្គនសម្គសភាគ្ចមបងចំនួនក្  ំគ្ឺ ែរយិកាស 

មណឌ លទឹរ មណឌ លរណំរ នផាដី និងជីវមណឌ ល ប្ដលម្គនអនតររមមរវាងគ្នន
បៅវញិបៅមរ។  

ក្ែព័នធអាកាសធាតុវវិតតបៅតាមបពលបវលាបៅបក្កាមឥទធិពលឌ្ីណាមិរនផា
រនុងរែស់ខលួន និងវវិតតបោយស្ថររម្គល ងំពីខាងបក្ៅដូចជា ែនាុោះភនំបភលីង ការ
ប្ក្ែក្ែួលពនលកឺ្ពោះអាទិតយ និងបោយសរមមភាពមនុសសប្ដលែណាដ លឱ្យម្គន
ការប្ក្ែក្ែលួសម្គសធាតុរនុងែរយិកាស ការប្ក្ែក្ែលួការបក្ែីក្ ស់ដ ីជាបដមី។ 
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ក្ែភព  Source  

ដំបណីរការ សរមមភាព ឬយនតការណាមួយប្ដលែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់  
អាបអរ  សូូល  ឬែុបរររននឧសមន័ផាោះរញ្េ រ់  ឬននអាបអរ  សូូល បៅរនុងែរយិកាស។ 
ក្ែភាគ្ម ូល  Mole fraction 
អនុ ត(ratio) ននចំនួនម ូលននសម្គសភាគ្មួយរនុងែរមិ្គណរំណត់ 

បធៀែបៅនឹងចំនួនម ូលសរុែននសម្គសភាគ្ទ្ទងំអស់រនុងែរមិ្គណបនាោះ។  
តាមធមមតា បគ្បក្ែីែំប្ណរជាម ូលសក្ម្គែ់រាយការណ៍អពំីខយល់សងួត។ 

ចំបពាោះឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ប្ដលម្គនអាយុកាលប្វងម្គនខាន តតាមលំោែ់ 
ដូចជា  mmol/mol (មួយភាគ្លាន : ppm), nmol/mol (មួយភាគ្ែ ីលាន : 
ppb), និង fmol/mol (មួយភាគ្ក្ទីលាន : ppt)។ ែំប្ណរជាម ូលខុសពី
សម្គម្គក្តលាយជាម្គឌ្ ប្ដលគ្ិតជា ppmv ។ល។ បោយការប្រតក្មូវឧសម័ន
បៅរនុងលរខខណឌ ធមមតា។ រំប្ណតក្មូវបនោះម្គនស្ថរៈសំខាន់ណាស់ពារ់ព័នធ
នឹងសុក្រតឹភាពននការវាស់ប្វងឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ជាបក្ចនី។ 

ក្ែសទិធផលថាមពល  Energy efficiency 
អនុ ត(ratio)ថាមពលបចញប្ដលម្គនអតាក្ែបយជន៍រែស់ក្ែព័នធ

មួយ  មរពីប្ដល ន ដំបណីរការឬសរមមភាព ែំប្ែលងបធៀែបៅនឹងថាមពល
ចូលរែស់ក្ែព័នធបនាោះ។ 

ក្ែបហាងអូសូន  Ozone hole  
ការធាល រ់ចុោះយ ងខាល ងំននរំហាែ់អូសូនរនុងមណឌ លអាកាសសងែ់ ប្ដល

បរីតប ងីបៅទវីែអង់តារទរិ ជាទូបៅ បៅចបនាល ោះប្ខសីហានងិវចិឆិកា។  
ក្ែបហាងអូសូនក្តូវ នររប ីញដំែូងបៅចុងទសវតសរទ៍ី៨ននសតវតសរ ៍

ទី២០ ប យីក្ែបហាងបនោះ នែនតបរតីម្គនជាបរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ 
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ែលង់តុង  Plankton  
មីក្រសូ្ថរពាងគកាយប្ដលរស់បៅរនុងក្សទ្ទែ់បលីននក្ែព័នធទរឹ ប យីមនិ

អាចបធវីចលនាែស្រញ្ហេ សចរនតទរឹ នបទ។ 

ែលង់តុងសតវ  Zooplankton  
ែលង់តុងរនុងទក្មង់ជាសតវប្ដលសុីែលង់តុងរុរខជាតិឬែលង់តុងសតវដនទ

បទៀតជាអាហារ។ 
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ន 
ផលតែពពរ Cloud feedback 

ផលតែអាកាសធាតុពារ់ព័នធនឹងការប្ក្ែក្ែួលប្ផនរខលោះននគុ្ណភាពពពរប្ដល
ប្លីយតែបៅនឹងការប្ក្ែក្ែលួែរយិកាសបផសងៗ។  ការប្សវងយល់អំពផីលតែ
ពពរ  និងការរណំត់ទ ំនំងិសញ្ហា រែស់វា ទ្ទមទ្ទរឱ្យម្គនការយល់ដងឹ ថាបតីការ
ប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុក្ែប្ លែ ោះពាល់ដល់វសិ្ថលគ្មន៍ននក្ែបភទពពរ ែំប្ណរ 
និងរមពស់គុ្ណភាពននចណំាងំ រសមីរែស់វា ប យីការ  ន់ក្ែម្គណអំពីឥទធិពល
ននការប្ក្ែក្ែួលទ្ទងំបនោះបៅបលីលំនឹងថាមពលប្ដលែបញ្េញរភំាយរសមីរែស់ប្ផនដី
យ ងដូចបមតច នាបពលែចេុែបននបនោះ ផលតែពពររ៏បៅប្តជាក្ែភពដ៏ធំមួយនន
ភាពមិនក្ រដក្ែជាបៅនឹងភាពរសួននអាកាសធាតុប្ដល នក្ែបមលីប ញី។ 

 ផលតែអាកាសធាតុ  Climate feedback     

ដំបណីរការប្ដលអាចែបងាីនឬែនាយឥទធិពលននរម្គល ងំអាកាសធាតុ។  
ផលតែប្ដលែបងាីនរបតត ដំែូងក្តូវ នបៅថា “ផលតែវជិាម្គន” ប យី

ផលតែប្ដលែនាយរបតត ដំែូងក្តូវ ន បៅថា “ផលតែអវជិាម្គន”។ 

 ផលតែអាល់បែដូ  Albedo feedback    

ផលតែអាកាសធាតុប្ដលជាែ់ពារ់ព័នធនឹងការប្ក្ែក្ែួលអាល់បែដូរែស់ប្ផនដី 
ប យីជាទូបៅ ជាការប្ក្ែក្ែួលរែស់មណឌ លរណំរ ប្ដលម្គនរក្មិតអាល់បែដូ
ខពស់(០,៨) បធៀែនឹងរក្មិតអាល់បែដូមធយមនននផាប្ផនដី(០,៣)។  
រនុងលរខខណឌ អាកាសធាតុបៅត ជាងមុន មណឌ លរំណរ  ក្តូវ នក្ែបមីល

បមីលប ញីថានឹងរមួតូច  ប យីអាល់បែដូទ្ទងំមូលរែស់ប្ផនដីនឹងថយចុោះឬរមួ
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តូច ប យីបធវីឱ្យនផាប្ផនដីនងឹក្សូែយររភំាយរសមីក្ពោះអាទិតយ  កាន់ប្តបក្ចីនប ងី 
នាឱំ្យម្គនរំបណីនរបតដ រនុងប្ផនដីកាន់ប្តខាល ងំ។ 

ផលែប្នាម Additionality 
ការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ពី ក្ែភពែបញ្េញ ឬការែបងាីនការ

ក្សូែយរឧសម័នផាោះរញ្េ រ់បោយអាងែងាខ ងំ ប្ដលជាការែប្នាមបៅនងឹអវីប្ដល
អាចបរីតប ងី រនុងររណីអវតតម្គនសរមមភាពគ្បក្ម្គងការអនុវតតរមួគ្នន  ឬយនតការ
អភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត ដូចប្ដល នប្ចងរនុងម្គក្តាននពធិីស្ថររយូតូសតីពកីារអនុវតតរមួគ្នន  
និងរនុងយនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត ។  
ពារយបនោះអាចក្តូវ នបក្ែីក្ ស់ទូលទូំលាយបោយក្គ្ែដណត ែ់បលីប្ផនរ រិញ្ា-

វតាុ វនិិបយគ្ និងែបចេរវទិា។ 

ផលែ ោះពាល់(ននការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ)  (Climate Change) Impact 
ឥទធិពលននការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ មរបលីក្ែព័នធធមមជាតនិិងមនុសស។  
បោយប្ផែរបលីការពិចរណាពីែនាំុ បគ្អាចែងាា ញភាពខុសគ្នន រវាងផល 

ែ ោះពាល់ជាសកាត នុពលនងិផលែ ោះពាល់ប្ដលបៅបសសសល់ ដូចខាងបក្កាម៖ 
- ផលែ ោះពាល់ជាសកាត នុពល : ផលែ ោះពាល់ទ្ទងំអស់ប្ដលអាចបរីតប ងី
បៅរនុងការពាររការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុបោយមនិគ្ិតពែីនាុ ំ។ 

- ផលែ ោះពាល់ប្ដលបៅបសសសល់ : ផលែ ោះពាល់ននការប្ក្ែក្ែួលអាកាស
ធាតុប្ដលអាចបរីតប ងីែនាា ែ់ពែីនាុ ំ។ 

ផលែ ោះពាល់ផាួន  Cumulative impacts  

ផលែ ោះពាល់ែរសិ្ថា ននិង/ឬ នងឹអាកាសធាតុ បរតីលែ ោះពាល់ប្ដលពារ់ព័នធផ
បចញពីគ្បក្ម្គងអភិវឌ្ឍន៍បផសងគ្នន  ប្ដលែប្នាមបៅបលីផលែ ោះពាល់ននការអភិវឌ្ឍ
ប្ដលម្គនក្ស្ថែ់។  
ផលែ ោះពាល់នីមួយៗអាចនងឹមិនែងាែញ្ហា ធំដុំបទ ែ ុប្នតបែសីរុែផលែ ោះពាល់

នីមួយៗែញ្េូ លគ្នន អាចែងាជាែញ្ហា ធងន់ធងរ។ 
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ផលែ ោះពាល់សរែុ  Aggregate impacts 

ផលែ ោះពាល់ប្ដលរមួែញ្េូ លផលែ ោះពាល់ក្គ្ែ់វស័ិយនិង/ឬតែំន់នានា។  
បដីមបវីាយតនមលផលែ ោះពាល់បនោះ នទ្ទមទ្ទរឱ្យម្គនចំបណោះដឹង(ឬការសនមត) 

អំពីស្ថរៈសំខាន់បធៀែននផលែ ោះពាល់បផសងៗគ្នន ។ ឧទ្ទ រណ៍ : ចំនួនក្ែជាជន
សរុែប្ដលទទលួរងផលែ ោះពាល់ឬតនមលបសដារចិេសរុែ ប យីជាទូបៅអាក្ស័យ
នឹងបពលបវលា ទីរប្នលង នងិ/ឬបៅតាមវស័ិយ។ 

ផលក្ែបយលអាបអរ  សូូល  Indirect aerosol effect  
រម្គល ងំរភំាយរសមី ក្ែបយលែងាប ងីបោយអាបអរ  ូសូលរនុងក្ែព័នធអាកាសធាតុ 

តាមរយៈការបដីរតួជាសនូលរណំរពពរ  ឬតាមរយៈការប្រប្ក្ែគុ្ណភាពអុែទរិ 
និងអាយុកាលពពរ។ ផលក្ែបយលម្គនពីរខុសគ្នន គ្ឺ៖ 

• ផលក្ែបយលទ១ី  ឥទធិពលែបញ្េញថាមពលននរម្គល ងំរភំាយរសមីប្ដល
បរីតប ងីបោយស្ថររំបណីន អាបអរ  សូូល ពសីរមមភាពមនុសស និងែងា
ឱ្យម្គនរំបណីនរំហាែ់តណំរ់ទឹរដំែូង ប យីថយចុោះទំ តំំណរ់ទឹរ
បៅតាមសម្គសភាពទឹររាវ ប្ដលនាឱំ្យម្គនរំបណីនអាល់បែដូពពរ។ 
 តុភូតបនោះបៅថា ផលក្ែបយលទ១ី ឬផលថូមុី (Twomey)។ 

• ផលក្ែបយលទី២ ឥទធិពលែបញ្េញថាមពលននរម្គល ងំរភំាយរសមីមួយ
បរីតប ីងពីអាបអរ  ូសូលបោយស្ថរមនុសសប្ដលនាឱំ្យម្គនការថយចុោះ
តំណរ់ទរឹនិងក្ែសទិធភាពបភលៀង ជាប តុបធវីឱ្យម្គនរំប្ណប្ក្ែសម្គសធាតុ
ទឹររាវ រក្ម្គស់ពពរ នងិអាយុកាលពពរ។ ឥទធិពលបនោះបៅថា ផល
ក្ែបយលទីពីរ ឬផលអាយុកាលពពរ ឬផលអាលក្ែិច(Albrecht)។ 

ផលផាោះរញ្េ រ់  Greenhouse effect  

 តុភូតននរំបណីនសតុីណា ភាពខយល់បៅរនុងល ំែិទជិតបោយរញ្េ រ់ ឬ
បៅស ូ ល សាិរថាល  ប្ដលអនុញ្ហា តឱ្យរភំាយរសមីក្ពោះអាទិតយ ្លងកាត់ចូល ប្តមនិអាច
ឱ្យរភំាយរសមបី្ដលម្គនជំហានរលរប្វង ្លងកាត់បចញវញិ ន។  
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ពារយបនោះក្តូវ នយរមរបក្ែ ី បដីមបសីម្គគ ល់ តុភូតក្សបដៀងគ្នន បនោះ ប្ដល
បរីតម្គនបៅរនុងែរយិកាស ប្ផនដី។ អនរក្ ជ្ភាគ្បក្ចីនអោះអាងថា រំបណីន
របតត គ្ួរឱ្យរត់សម្គគ ល់ចែ់ពីបដីមសតវតសរប៍នោះ ែណាត លមរពីរំបណីនននឧសមន័
កាែូនិរ ឧសម័នរលរ  ភលុយអរ  កូាែ ួបមតាន ឌី្អាសូតម ូណូអុរសីុត។ល។ ប្ដលបក្ែៀែ
ដូចផាោះរញ្េ រ់ ម្គនក្ែភពពីសរមមភាពមនុសស ពិបសសពីការដុតឥនធនៈ វូ សីុល ។ 
បៅបពលប្ដលក្សទ្ទែ់ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់បៅរនុងែរយិកាសបរីនបលីសពីរក្មិត
ធមមជាតិ របតត ប្ដលចងំផ្ទល តពីប្ផនដីបៅ ពុំអាចបចញបៅរនុងែរយិកាសក្សទ្ទែ់
បលី ន ប យីចងំខាា តមរប្ផនដវីញិ ប្ដលជាមូលប តុននរំបណីនសីតុណា ភាព
ខយល់បៅរនុងែរយិកាសក្សទ្ទែ់បក្កាម។ 

ផលលារ់រ ំងំ  Lock-in effect  
ការប្ចរែនតែបចេរវទិាប្ដលក្គ្ែដណត ែ់ចំប្ណរទីផារធំៗនិង នមរពី

ការក្ស្ថវក្ជាវយ ងល ំរ ក្តូវែនតបក្ែីក្ ស់បោយស្ថររតាត មួយចំននួ ដូចជា នថល
ចំណាយវនិិបយគ្ប្ដល នរែ់ ត់  ការក្សូែកាែូន ការអភិវឌ្ឍប ោា រចនា
សមព័នធពារ់ព័នធ ការបក្ែីក្ ស់ែបចេរវទិាែប្នាមនិងរចនាសមព័នធ និងទម្គល ែ់រនុង
សងគមនងិស្ថា ែ័នពារ់ព័នធ។ 

ផលតិរមមែឋមសុទធ  Net Primary Production (NPP)   

រំបណីនជីវម្គ ស ពីរុរខជាតិឬកាែូនរនុងមួយឯរតាននបទសភាពមួយ។  
ផលិតរមមែឋមសុទធបសមីនងឹផលិតរមមែឋមដុល ដរែរមិ្គណកាែូនប្ដល

 ត់ែង់តាមរយៈដណំរដបងាមីភាវៈសវយ័ជីព ។ 

ផលតិរមមក្ែព័នធបអរូ ូសុសុីទធ  Net Ecosystem Production (NEP) 
ការបរីនប ងីសុទធឬការថយចុោះសុទធននកាែូនពកី្ែព័នធបអរូ ូសីុ មួយ។ 
ផលិតរមមបអរូ ូសុសុីទធបសមនីងឹផលិតរមមែឋមសុទធ ដរែរមិ្គណកាែូន

ប្ដល ត់ែង់តាមរយៈដណំរដបងាមីភាវៈែរជីព ។ 
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ផ្ទា ងំទរឹររ  Ice shelf  
ែំប្ណរទឹរររអប្ណត តយ ងធំ ម្គនរក្ម្គស់ក្កាស់ លាតសនធឹងបចញពីប្នរ

សមុក្ទ(តាមធមមតាម្គនវសិ្ថលភាពធំតាមប្ខសបដរបោយម្គនចំបណាតឬនផាបទរ
តិចៗ) ប យីភាគ្បក្ចីនម្គនបៅបពញ្រសមុក្ទប្ដលម្គនក្សទ្ទែ់ទឹរររ។  
ផ្ទា ងំទឹរររបសាីរប្តទ្ទងំអស់សាិតបៅទវែីអង់តារទចិ ជារប្នលងប្ដលផ្ទា ងំទរឹ

ររភាគ្បក្ចនី ូរចូលរនុងសមុក្ទ។ 

ប្ផនការជាតែិនាុ ំ National Adaptation Plans (NAPs)  

ប្ផនការប្ដលបរៀែចំប ីងបោយជាតិនីមួយៗ(ក្ែបទសបក្កាមអនុសញ្ហា
ក្រែខណឌ ស ក្ែជាជាតិសដីពីការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ)រនុងការែនាំុបៅនឹង
ការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ បោយរំណត់នូវតក្មូវការែនាំុរយៈបពលប្វងនិងមធយម 
ក្ពមទ្ទងំការអភិវឌ្ឍយុទធស្ថស្រសតនិងរមមវធិីនានា សំបៅបោោះក្ស្ថយតក្មូវការទ្ទងំបនាោះ
រនុងដំបណីរការប្ដលម្គនលរខណៈររីចបក្មីននិងស្ថចុោះស្ថប ងី ក្សែនឹងអភិក្រម
ននក្ែបទសនីមួយៗ បោយគ្តិដល់បយនឌ័្រ ការចូលរមួ និងតម្គល ភាពបពញបលញ 
ប យីបោយប្ផែរបលកី្រែខណឌ ែនាំុទីក្រុងកាន់គុ្ន ក្ែបទសមុិរសុិរ។ 

ប្ផនការសរមមភាពជាត ិ National Action Plans (NAPs) 

ប្ផនរមួយននបសចរតីជូនដណឹំងជាតិ រមួែញ្េូ លទ្ទងំស្ថរបពភីណឌ ក្ែភពនងិ
អាងក្សែូ ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ថាន រ់ជាតិ។ 
ប្ផនការបនោះក្តូវោរ់ជូនសននិសីទែណាត ភាគី្  បដីមបែីងាា ញអំពីជំហានននការ

ោរ់រក្មិតបលកីារែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ពីសរមមភាពមនុសស។ ភាគ្ីក្តូវែញ្ាូ ន
ប្ផនការទ្ទងំបនោះជាលរខខណឌ រនុងការចូលរមួអនុសញ្ហា ក្រែខណឌ ស ក្ែជាជាតិ
សតីពីការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ  ប យីែនាា ែ់មរ ភាគ្ីក្តូវរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាព
រែស់ខលួនជាក្ែចបំៅកាន់សននិសីទែណាត ភាគី្   ។ 
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ប្ផនទរឹររ  Glacier  

គ្ំនរផ្ទា ងំប្ដនទឹរររម្គនបៅក្គ្ែ់រដូវនិងបរីតពីលំប្ណនក្ពឹល ប្ដល
ែងាា ញពីភសតុតាងននលំ ូរអតីតកាល ឬែចេុែបននកាល(តាមរយៈការប្ក្ែរូែរាង
ខាងរនុងនិង/ឬ បក្កាមខាងបៅប្ផនរការរអិល ) ប ីយការជាែ់រនុងស្ថា នភាព
ប្ែែបនោះ គ្បឺោយស្ថរការសងាត់និងរម្គល ងំររិតនននផា ត។  
ប្ផនទឹរររមួយអាចបៅសាិតបសារ នបោយស្ថររំបណីនគ្ំនរននក្ពឹលបៅ

រយៈរមពស់ខពស់ និងអាចម្គនតុលយភាពរវាងការរលាយទឹរររបៅរយៈរមពស់ទ្ទែ 
និង/ឬការ ូរចូលមហាសមុក្ទ។ គ្ំនរផ្ទា ងំទឹរររម្គនក្ែភពជាមួយប្ផនទឹរររ
ប្ដលម្គនទំ ែំ ុនទវីែណាមយួ ក្តូវ នបៅថា ក្សទ្ទែ់ទឹរររ ។ ក្គ្ែ់គ្នំរផ្ទា ងំ
ទឹរររទ្ទងំអស់បក្ៅពីក្សទ្ទែ់ទឹរររក្តូវ នបៅថា ប្ផនទឹរររ។ 
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ព្ 
ពនធបលកីារែបញ្េញឧសមន័  Emission tax 
ពនធប្ដលរោា ភិ លរំណត់សក្ម្គែ់មួយឯរតាននការែបញ្េញសមមូលឧសមន័

កាែូនិរ ពីក្ែភពប្ដលជាែ់ពនធ។  ពនធប្ដលទ្ទរ់ទងនឹងពនធបលីការែបញ្េញឧសម័ន
ម្គនដូចតបៅ៖ បោយស្ថរកាែូនទ្ទងំអស់បៅរនុងឥនធនៈ វូសុីលែបញ្េញឧសម័ន
កាែូនិរ ដូបចនោះពនធបលីឥនធនៈ វូសុីលផាុរកាែូន ក្តូវ នបគ្បៅថា ពនធកាែូន 
ប្ដលសមមូលនឹងពនធបលីការែបញ្េញចំប ោះឥនធនៈ វូសុីល។ ពនធបលីថាមពលជា
ពនធបលែីរមិ្គណថាមពលប្ដល នបក្ែីក្ ស់ឥនធនៈ បដីមបជីួយកាត់ែនាយតក្មូវ
ការថាមពល បទីែអាចជួយកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នកាែូនិរពកីារបក្ែកី្ ស់
ឥនធនៈ វូសុីល។ ពនធនែតង(ecotax) ក្តូវ នែបងាីតប ងីរនុងបគ្នលបៅប្រប្ក្ែ
ឥរយិែថរែស់មនុសស(ជាពិបសស ឥរយិែថប្ផនរបសដារិចេ) បដីមបឱី្យបគ្នរពតាម
បគ្នលការណ៍ប្ដលម្គនបមក្តីភាពជាមួយែរសិ្ថា ន។ ពនធអនតរជាតិបៅបលីការ 
ែបញ្េញ/កាែូន/ថាមពល គ្ឺជាពនធប្ដលរតឹែនតឹងបោយទភីាន រ់ងារអនតរជាតិបៅ
បលីក្ែភពែបញ្េញជារ់លារ់សក្ម្គែ់ក្ែបទសជាភាគ្ីចូលរមួ។ 

ពធិសី្ថររយូតូ  Kyoto Protocol   
រិចេក្ពមបក្ពៀងអនតរជាតិប្ដល នអនុម័តបៅទីក្រុងរយូតូ(ក្ែបទសជែ ុន) រនុង

ប្ខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ ែប្នាមបៅបលីអនុសញ្ហា អងគការស ក្ែជាជាតិសតីពីការប្ក្ែក្ែួល
អាកាសធាតុ ប យីប្ដលតក្មូវឱ្យក្ែបទសបជឿនបលឿននិងក្ែបទសបសដារិចេអនតរកាល
កាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់(ឧសមន័កាែូនិរ បមតាន ឌី្អាសូតម ូណូ
អុរសីុត អីុក្ដូភលុ យអរ  ូកាែួ ប្ពភលុ យអរ  ូកាែួ និងស ុលភួអុិចស្ថភលុយអរតី) 
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យ ងបហាចណាស់ឱ្យ ន៥% បក្កាមរក្មតិបគ្នលឆ្ន ១ំ៩៩០ បៅរនុងរយៈបពល
ពឆី្ន ២ំ០០៨ដល់ឆ្ន ២ំ០១២។  
ពិធីស្ថររយូតូបនោះចូលជាធរម្គនបៅនថងទ១ី៦ ប្ខរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៥។ 

ពធិសី្ថរម ុងបរ  អាល់   Montreal Protocol  
រិចេក្ពមបក្ពៀងអនតរជាតិសតីពកីារការពារក្សទ្ទែ់អូសូន បោយតក្មូវឱ្យម្គនការ

ក្គ្ែ់ក្គ្ងការបក្ែីក្ ស់នងិការផលិតស្ថរធាតុគ្ីមផីាុរពពរួរលរនិងក្ែមូ ប្ដលែំផ្ទល ញ
ក្សទ្ទែ់អូសូន បៅមណឌ លអាកាសសងែ់   ដូចជា រលរ  ូភលុយអរ  ូកាែួ  បមទីលរលរ  ូ វម 
កាែូនបតក្តារលរួ និងស្ថរធាតុបផសងបទៀតជាបក្ចីន ប ីយក្តូវ នអនុម័តបៅ
ទីក្រុងម ុងបរ  អាល់ននក្ែបទសកាណាោរនុងឆ្ន ១ំ៩៨៧។  
ពិធីស្ថរម ុងបរ  អាល់សតីពសី្ថរធាតុែផំ្ទល ញក្សទ្ទែ់អូសូន  ក្តូវ នប្រសក្មួល

និងបធវីវបិស្ថធនរមមជាែនតែនាា ែ់បៅទីក្រងុ ុងដ៍(១៩៩០) ទីក្រុងរូែុនិហារ
(១៩៩២) ទីក្រងុវបីយន(១៩៩៥) ទីក្រុងម ុងបរ  អាល់(១៩៩៧) និងទីក្រុងបែ កាងំ
(១៩៩៩)។ល។ 

ប្ពរភលុយអរ  កូាែួ   Perfluorocarbons (PFCs) 
ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់មួយក្ែបភទរនុងចំបណាមឧសមន័ផាោះរញ្េ រ់ ទ្ទងំ៦ប្ដលក្តូវ

កាត់ែនាយបក្កាមពិធីស្ថររយូតូ ប ីយជាផលិតផលែនាា ែ់ែនសំប្ដលក្តូវបរីត
ប ងីបោយការរលំាយអាលុយមីញ ូ មនងិការែនសុទធអ ុយរា ញ ូ ម។  
ប្ពរភលុយអរ  កូាែួ រ៏ក្តូវ នបក្ែីជំនួសរលរ  ភូលុយអរ  កូាែ ួ រនុងការផលិតស្ថរធាតុ

អឌ្ឍចមលង(សឺមីរុងឌុ្ចទ័រ semiconductors)។ 

ពយុោះសុរីលូនបក្ៅតែំន់ក្តពូរិ  Extratropical cyclone  
ខយល់ពយុោះម្គនក្ទង់ក្ទ្ទយធំ(រនុងរងវង់អងាត់ផេិត១ ០០០គ្.ម.) បៅតំែន់ប្ដល

ម្គនរយៈទទឹងមធយមឬខពស់ ប្ដលពយុោះបនោះម្គនសម្គព ធបខាយបៅចណុំចរណាត ល
ចំប្ណរខាងមុខម្គនសីតុណា ភាពនិងសំបណីមខពស់តាមប្ខសបដរ។  
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ពយុោះបនោះគ្ឺជាមូលប តុចមបងប្ដលនាឱំ្យម្គនបលបឿនខយល់ខាល ងំខុសក្ែក្រតី 
និងការធាល រ់រំណរអាកាសខាល ងំ ជាពិបសស បៅសសិិររដូវ។ 

ក្ពតឹតកិារណ៍ោនហាា តអូ ា ឺ Dansgaard-Oeschger events 
ប តុការណ៍អាកាសធាតុភាល មៗប្ដល នសបងាតប ញីដំែូងបៅរនុងសនូល

ទឹរររ ននតំែន់ស្រ គនីប្លននងិរនុងរណំត់ក្តាអាកាសធាតុកាលែុរាណ ចែ់ពី
តំែន់ប្របរអាតលង់ទិរខាងបជីង បោយម្គនស្ថា នភាពក្តជារ់ពបី្ផនទឹរររ ែនាា ែ់
មរប្ក្ែបៅជាបៅត យ ងបលឿន ប យីប្ែរជាចុោះក្តជារ់សនសមឹៗមរស្ថា នភាពប្ផន
ទឹរររវញិ។  
ក្ពឹតតិការណ៍ោនហាា តអូ ា ឺរ៏ក្តូវ នសបងាតប ញីបរីតម្គនបៅតំែន់បផសងៗ

បទៀតប្ដរ។ 

ក្ពតឹតកិារណ៍ធាតុអាកាសធងន់ធងរ  Extreme weather event 

ក្ពឹតតិការណ៍ធាតុអាកាសមិនក្ែក្រតីមួយប្ដលរក្មបរីតម្គនប ងីបៅទីរប្នលង
និងបពលណាមយួ ដូចជា ភាពរាងំសងួតខាល ងំ បភលៀងធាល រ់ខាល ងំ ជាបដីម ប យីប្ដល
តាមធមមតាបរីតប ងីតិចជាង១០ភាគ្រយននអនុគ្មន៍ក្ែ ូែ ីលីបតដង់សុីបតប្ដល
 នសបងាត។  
លរខណៈរែស់ធាតុអាកាសធងន់ធងរអាចខុសគ្នន យ ងខាល ងំពីរប្នលងមួយបៅ

រប្នលងមួយ។ ក្ពឹតតកិារណ៍ធាតុអាកាសធងន់ធងរមួយមិនអាចចត់ទុរថាជាែ់ទ្ទរ់ទង
បោយផ្ទា ល់ជាមួយការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុពសីរមមភាពមនុសសបនាោះបទ បក្ពាោះវា
រ៏អាចបរីតប ងីបោយធមមជាតិប្ដរ។ បៅបពលលំនាធំាតុអាកាសធងន់ធងរែនតបរីត
ប ងីរនុងបពលខលោះ ដូចជារនុងរដូវមួយ បគ្អាចចត់ថាន រ់ជាក្ពឹតតិការណ៍អាកាសធាតុ
ធងន់ធងរ ជាពិបសសក្ែសិនបែីែបងាីត នជាក្ពឹតតិការណ៍ប្ដលម្គនរម្គល ងំមធយម ឬ
រម្គល ងំសរែុរនុងរក្មិតធងន់ធងរ។ 
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នក្ពបឈ ី Forest  
បៅបក្កាមរមមវធិីបរដែូរ នក្ពបឈសីំបៅបលីឯរតាមួយននក្ែព័នធបអរូ ូសុ ី

រនុងរូែភាពជាតំែន់ដីបសមីនិងដីសងួត ប្ដលក្គ្ែដណដ ែ់បោយនក្ពធមមជាតិឬនក្ព
ោ ំប្ដលម្គនរមពស់ចែ់ព៥ីប្ម ក្តប ងីបៅ បៅបលីនផាដីប្ដលម្គនទ ំយំ ងបហាច
ណាស់០,៥ រិតា និងម្គនគ្ក្មែរបនាមសលឹរបក្ចីនជាង១០%។ 

នក្ពនែតងជានចិេ  Evergreen Forest 
ែណដុ ំ រុរខជាតបិ្ដលម្គនសលឹរដុោះបៅក្គ្ែ់រដូវ ប យីម្គនពណ៌នែតងជានចិេ។ 

ក្ពអំាកាសរចល់  Tropopause  
ក្ពកំ្ែទល់រវាងមណឌ លអាកាសរចល់  និងមណឌ លអាកាសសងែ់ ។ 
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ភ 
ភវនយីភាព  Likelihood 
ឱ្កាសននលទធផលជារ់លារ់ណាមួយប្ដលអាចបរីតប ងីនិង  ន់ក្ែម្គណ

 នតាមវធិសី្ថស្រសតក្ែ ូែ ីលីបត។ 

ភាពជានដគូ្បរដែូរ  REDD+ Partnership  
យនតការសម័ក្គ្ចិតតនិងែបណាត ោះអាសននសក្ម្គែ់ក្ែបទសនដគូ្ បោយម្គន

បគ្នលែំណងសំខាន់រនុងការរមួចំប្ណរដល់ការក្ែយុទធក្ែឆ្ងំជាសរលបៅនឹង
ការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុរនុងវស័ិយនក្ពបឈ ី បដីមបែីបងាីនសរមមភាពនិង រិញ្ាវតាុ
សក្ម្គែ់អនុវតតបរដែូរ និងចត់វធិានការែនាា ន់ បោយរមួែញ្េូ លទ្ទងំការបលីរ
រមពស់ក្ែសទិធភាព ក្ែសិទធផល តម្គល ភាព និងការសក្មែសក្មលួរិចេផតួចបផតមីបរដែូរ
និងយនតការ រិញ្ាវតាុ បដីមបជីយួសក្មួលដល់ការបផារចំបណោះដឹង ពក្ងឹងសមតាភាព 
សរមមភាពកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ក្ពមទ្ទងំការអភិវឌ្ឍនិងបផារ
ែបចេរវទិា។ 

ភាពបក្តៀមែងាា រ  Preparedness 
ភាពបចោះដឹងនិងសមតាភាពទ្ទងំឡាយប្ដលអភិវឌ្ឍបោយរោា ភិ ល ស្ថា ែ័ន

ជំនាញ ស គ្មន៍ នងិែុគ្គល បដីមបកី្ែបមលីបមីល ប្លីយតែ និងស្ថដ រប ងីវញិ
ក្ែរែបោយក្ែសិទធភាពនូវស្ថា នភាពែនាា ែ់ពទីទួលរងផលែ ោះពាល់ ពីបក្គ្នោះអនដរាយ 
ឬស្ថា នការណ៍ទ្ទងំឡាយប្ដលទំនងនឹងបរតីប ងី បរៀែនឹងបរីតប ងី ឬរំពុង
បរីតប ងី។ 
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ភាពធន់/ភាពធន់ក្ទ្ទ ំ Resilience 
សមតាភាពននក្ែព័នធសងគម-បអរូ ូសីុ  បដីមបទីែ់ទល់នងឹក្ពឹតតកិារណ៍បក្គ្នោះថាន រ់

ឬការរខំានណាមួយ ប្ដលអាចប្លីយតែឬចត់ប្ចងប ងីវញិតាមវធិីប្ដលអាច
ររា ននូវមុខងារសំខាន់ៗ អតតសញ្ហា ណ និងរចនាសមព័នធ ប ីយប្ដលអាចររា
 ននូវសមតាភាពែនាំុ ការបរៀនសូក្ត និងនចនក្ែឌ្ិត។ 

ភាពធន់/ភាពធន់ក្ទ្ទកំ្ែព័នធបអរូ ូសុ ី   Ecosystem resilience  

សមតាភាពធន់ក្ទ្ទនំនក្ែព័នធបអរូ ូសីុ បៅនងឹការរខំានរនុងរក្មិតមួយប្ដល
មិន ួសពីសមតាភាពក្ទ្ទកំ្ទ ប យីមិនប្ក្ែបៅជារចនាសមព័នធឬធាតុបចញបផសង
បទៀតប យី។  
ភាពធន់ក្ទ្ទអំាក្ស័យបលីឌ្ណីាមរិបអរូ ូសុី រ៏ដូចជាសមតាភាពចត់ប្ចង

និងសមតាភាពស្ថា ែ័នរនុងការយល់ដឹងក្គ្ែ់ក្គ្ង និងប្លយីតែបៅនឹងឌ្ីណាមិរ
ទ្ទងំបនោះ។ 

ភាពក្ែឈម  Exposure  
វតតម្គនរែស់មនុសស ការចញិ្េ ឹមជីវតិ បសវារមមែរសិ្ថា ននិងធនធាន ប ោា

រចនាសមព័នធឬក្ទពយ ប្ផនរបសដារិចេ ប្ផនរសងគម ឬប្ផនរវែបធម៌ ប្ដលអាចនឹងទទួល
រងផលែ ោះពាល់ធងន់ធងរ។  

ភាពមនិក្ រដក្ែជា  Uncertainty  
ស្ថា នភាពមួយននរងវោះចំបណោះដឹងប្ដលែណាត លមរពីរងវោះព័ត៌ម្គនឬការមិន

ឯរភាពគ្នន នូវអវីប្ដល នដឹងឬអាចដងឹ។  
ភាពមិនក្ រដក្ែជាអាចម្គនបក្ចីនក្ែភព រាែ់ចែ់ពីរំ ុសប្ដលអាច

គ្ណនា នបៅរនុងទនិនន័យ រ ូតដល់ការរណំត់ទសសនៈ ឬពារយែបចេរបទស 
ឬការពាររមនិចាស់លាស់អពំីឥរយិែថរែស់មនុសស។ ដូបចនោះ ភាពមិនក្ រដ
ក្ែជាអាចតំណាងបោយការវាស់ប្វងតាមប្ែែែរមិ្គណដូចជា រ យតួបលខប្ដល
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គ្ណនាបោយម ូប្ដលខុសៗគ្នន  ឬបោយបសចរតីអធិែាយតាមប្ែែគុ្ណភាព
ដូចជា ការ្លុោះែញ្ហេ ងំអពំីការវនិិចឆ័យរែស់ក្រុមអនរជំនាញ។ 

ភាពមនិលបីនប្អ   Nonlinearity  
ភាពគ្នម នទនំារ់ទនំងសម្គម្គក្តងាយរវាងប តុនិងផលននក្ែព័នធអាកាសធាតុ។  
ក្ែព័នធអាកាសធាតុ  ផសបំ ងីបោយដំបណីរការមិនលីបនប្អ ប្ែែបនោះជាបក្ចីន 

បធវីឱ្យក្ែព័នធមួយម្គនស្ថា នភាពសមុគ្ស្ថម ញ ប្ដលអាចនាបំៅររការប្ក្ែក្ែួល
អាកាសធាតុភាល មៗយ ងឆ្ែ់រ ័ស។ 

ភាពរសួ/បវទយតិភាព  Sensitivity  
រក្មិតប្ដលក្ែព័នធមួយទទលួរងឥទធពិលវជិាម្គនឬអវជិាម្គន បោយស្ថរវសិមរូែ 

អាកាសធាតុឬការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ ។  
ឥទធិពលអាចបរតីប ងីបោយផ្ទា ល់ដូចជា ការប្ក្ែក្ែួលទិននផលដណំា ំ ប្ដល

ជាការប្លីយតែនឹងការប្ក្ែក្ែួលសីតុណា ភាពមធយម រ យ ឬវសិមរូែសីតុណា ភាព 
ឬបោយក្ែបយលដូចជា ការខូចខាត ប្ដលែងាបោយការបរីនប ងីជាញឹរញាែ់
ននទឹរជនំន់រនុងតំែន់ប្នរ បោយស្ថរប្តរបំណីននីវ  ទឹូរសមុក្ទ ។ 

ភាពរសួអាកាសធាតុ   Climate sensitivity 
ការប្ក្ែក្ែួលតនមលតុលយភាពននសីតុណា ភាពមធយមក្ែចឆំ្ន រំែស់នផាប្ផនដី 

ែនាា ែ់ពីម្គនរំបណីនបទវដងននតនមលសមមូលននរំហាែ់ឧសម័នកាែូនិរបៅរនុង    
ែរយិកាស ។ 
បោយស្ថរឧែសគ្គនានារនុងការគ្ណនា តនមលតុលយភាពននភាពរសួអាកាសធាតុ

បៅរនុងម ូប្ដលអាកាសធាតុ មយួ ក្តូវ ន  ន់ក្ែម្គណតាមរយៈែងគុ ំម ូប្ដលចរនត
ទូបៅ(GCM) រនុងែរយិកាសែប្នាមពីបលីម ូប្ដលចក្មុោះក្សទ្ទែ់បលីននមហាសមុក្ទ 
បក្ពាោះថាតនមលតុលយភាពននភាពរសួអាកាសធាតុបក្ចីនប្តរណំត់បោយដំបណីរការ
ននែរយិកាស  ។ ម ូប្ដaលម្គនក្ែសិទធភាពអាចគ្ណនាលំនឹងឌ្ីណាមិរ
រែស់មហាសមុក្ទ។ 
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ភាពរាងំសងួត  Drought  
ដំណារ់កាលមយួននធាតុអាកាសសងួតខុសក្ែក្រតីរនុងរយៈបពលប្វង ប្ដល

ែណាដ លឱ្យម្គនអតុលយភាពរែែជលស្ថស្រសតធងន់ធងរ ប្ដលទ្ទរ់ទងនឹងឱ្នភាព
រែែទឹរបភលៀងបៅតាមែរែិទសរមមភាពជារ់លារ់។  
ឧទ្ទ រណ៍ : រងវោះរំណរអាកាសបៅរដូវោដុំោះែ ោះទងគិចដល់ផលិតរមម

រសិរមមឬមុខងារក្ែព័នធបអរូ ូសុីរួមបោយស្ថរប្តភាពសងួតប្ ងននសំបណីមដី 
ប្ដលបគ្បៅថា ភាពរាងំសងួតរសិរមម ប យីរងវោះរំណរអាកាសបៅរដូវប្ដល
ម្គនលំ ូរនិងការក្ជាែទឹរចូលបៅរនុងក្សទ្ទែ់ដី ម្គនឥទធពិលែឋមមរបលីការ
ផគត់ផគង់ទឹរ បគ្បៅថា ភាពរាងំសងួតជលស្ថស្រសត។ ការប្ក្ែក្ែួលសមតាភាពែងាខ ងំ
ទឹររនុងសំបណីមដនីិងទរឹបក្កាមដី រងឥទធិពលពីរំបណីនរ ួំតគ្ួែផសនំឹងការថយ
ចុោះននរមពស់ទឹរបភលៀង។ រំលុងបពលម្គនឱ្នភាពរំណរអាកាសមិនក្ែក្រតី
ប្ែែបនោះ បគ្បៅថា ភាពរាងំសងួតឧតុនិយម។ ភាពរាងំសងួតក្ទង់ក្ទ្ទយធំ គ្ឺជា
បក្គ្នោះរាងំសងួតប្ដលអូសែនាល យយ ងយូរ នងិររីរាលោលជាបក្ចីនរប្នលងរនុងរយៈ
បពលប្វងជាងធមមតា ជាទូបៅមួយទសវតសរឬ៍ប្វងជាងបនោះ។ 

ភាពក្សអាែ់រែស់ប្ផនដី  Global dimming  
ភាពថយចុោះននពនលឺរភំាយរសមីក្ពោះអាទិតយស្ថយភាយបៅបលីនផាប្ផនដីប្ដល

ែណាត ល មរពីរំបណីនខាល ងំននឧសម័នកាែូនរិសមមូលនិងចុណណភាគ្រនុងអាកាស។ 
ឧទ្ទ រណ៍ : ភាពក្សអាែ់រែស់ប្ផនដ ីនបរតីម្គនរវាងពឆី្ន ១ំ៩៦១ដល់ឆ្ន ំ

១៩៩០។ 

ភាពអាចទសសន៍ទ្ទយ ន  Predictability 
វសិ្ថលភាពប្ដលអាចទសសន៍ទ្ទយ នពសី្ថា នភាពរែស់ក្ែព័នធមួយសក្ម្គែ់

បពលអនាគ្ត បោយប្ផែរបលីចំបណោះដងឹអំពសី្ថា នភាពែចេុែបនននងិអតតីកាល
រែស់ក្ែព័នធបនាោះ។  
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ជាទូបៅ បោយស្ថរចំបណោះដឹងអំពីស្ថា នភាពអតីតកាលនិងអនាគ្តនន
ក្ែព័នធអាកាសធាតុ មិនម្គនលរខណៈសុក្រតឹ រ៏ដូចជាម ូប្ដលប្ដលបក្ែីក្ ស់
ចំបណោះដឹងបនោះបដីមបីែបងាីតការទសសន៍ទ្ទយអាកាសធាតុ និងបោយក្ែព័នធ
អាកាសធាតុមិនលីបនប្អ  នងិម្គនភាពសមុគ្ស្ថម ញ ដូបចនោះភាពអាចទសសន៍ទ្ទយ
 នននក្ែព័នធអាកាសធាតុបនាោះរ៏ ម្គនរក្មតិប្ដរ។ សូមបមី ូប្ដលនិងការសបងាត
ប្ដលម្គនភាពសុក្រឹតរ៏បោយ រ៏ការទសសន៍ទ្ទយអំពីក្ែព័នធមិនលីបនប្អ បនាោះ 
អាចបៅម្គនរក្មិតប្ដរ។ 

ភាវៈែរជពី  Heterotroph  
ស្ថរពាងគកាយមយួប្ដលម្គនសមតាភាពទ្ទញយរថាមពលសក្ម្គែ់ដំបណីរការ

ជីវតិពកីារែំប្ែរននសម្គសសធាតុសររីាងគ ប យីមនិអាចបក្ែីក្ ស់សម្គសធាតុ
អសររីាងគជាក្ែភពថាមពលឬសក្ម្គែ់សំបយគ្សររីាងគប យី។  
សតវភាគ្បក្ចីនជាភាវៈែរជីពនិងពឹងអាក្ស័យបោយផ្ទា ល់ឬបោយក្ែបយល

(មំស្ថសី)បលីការសុីរុរខជាតិប្ដលជាភាវៈសវ័យជពី។ 

បភទនយីភាព/ភាពងាយរងបក្គ្នោះ  Vulnerability  
ទំបនារឬដំបណីរប្ដលងាយឬឆ្ែ់ទទលួរងផលែ ោះពាល់អវជិាម្គន បោយរាែ់

ែញ្េូ លនូវសញ្ហា ណខុសៗគ្នន ជាបក្ចីនរមួទ្ទងំភាពរសួឬភាពងាយទទួលបក្គ្នោះថាន រ់ 
និងរងវោះសមតាភាពបោោះក្ស្ថយនិងែនាំុ។ 

ភលុយអរ  កូាែ ួ Fluorocarbons  
សម្គសធាតុប្ដលផសពំីកាែូននិងភលុយអរ ប្ដលផាុរនូវធាតុ អុីក្ដូប្ សននងិរលរ

ឬក្ែូម ប យីប្ដលែផំ្ទល ញក្សទ្ទែ់អូសូន(O3)។  
ជាទូបៅ ភលុយអរ  ូកាែួរួមម្គនរលរ  ូភលុយអរ  ូកាែួ(CFCs) អីុក្ដូរលរ  ូភលុយអរ  ូកាែួ

(HCFCs) អីុក្ដភូលុយអរ  ូកាែ(ួHFCs) និងប្ពរភលុយអរ  កូាែ(ួPFCs)។  
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ម 
មណឌ លរណំរ  Cryosphere 

តំែន់ទ្ទងំអស់បៅបលីនងិបៅជាែ់ពីបក្កាមនផាប្ផនដនីិងនផាមហាសមុក្ទ ជាទី
ប្ដលទឹរម្គនសណាា នជាភាវៈរូែរងឹ រមួទ្ទងំទឹរររសមុក្ទ ទរឹររែឹង ក្សទ្ទែ់ក្ពលឹ
ប្ផនទឹរររ ក្សទ្ទែ់ទឹរររ  និងទីរណំរ(រមួទ្ទងំរណំរអចិនស្រនតយ ៍ ផងប្ដរ)។ 

មណឌ លទរឹ  Hydrosphere  
សម្គសភាគ្ននក្ែព័នធអាកាសធាតុ ប្ដលផសបំោយទឹរ ទឹរបលីនផាដី ទឹររនុងដ ី

និងទឹរបក្កាមដី ដូចជា ទឹរមហាសមុក្ទ ទឹរសមុក្ទ ទឹរទបនល ទឹរែឹង ទរឹបក្កាម
ដ ី។ល។ 

មណឌ លអាកាសរចល់  Troposphere  

ក្សទ្ទែ់ែរយិកាសព័ទធជុំវញិប្ផនដី ម្គនរក្ម្គស់ព៦ីបៅ៨គ្.ម. តំែន់បៅ
ប្ដលគ្.ម. បៅរប្នលង៩ ែ ូល ម្គនរយៈរមពស់ខពស់១៦គ្.ម.បៅតំែន់ក្តពូិរ និងពី

១៦ដល់១៧គ្.ម.បៅតំែន់បអកាវ ទ័រ។ មណឌ លបនោះម្គនលរខណៈសម្គគ ល់បោយ 
សីតុណា ភាពនងិសម្គព ធែរយិកាសចុោះពីរយៈរមពស់ទ្ទែបៅរយៈរមពស់ខពស់ ប យី
ជាមណឌ លប្ដលបរីតម្គន តុភូត ឧតុភូតបក្ចីនែផុំត។ 

មណឌ លអាកាសសងែ់  Stratosphere  
មណឌ លែរយិកាសចបនាល ោះមណឌ លអាកាសរចល់និងមណឌ លអាកាសរណាត ល 

ម្គនរយៈរមពស់ដល់៥០គ្.ម.(ម្គនរក្ម្គស់ក្ែម្គណ៤០គ្ .ម. )។ 
មណឌ លបនោះខសត់ខយល់និងសំបណីម។ 
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មបម្គរវែបរមម  Paludiculture  
ការប្រប្ក្ែដីឱ្យបៅជាដីបសមីដូចជា វាលភរ់ វាលលាែ់លិចទឹរតាមរដូវ

កាល ឬវាលភរ់ម្គនរុរខជាតសិែុយ រលួយ  ប្ដលអាចឱ្យោដុំោះ ន។ 

ម្គក្តោា នកាលាកាស   Spatial and temporal scales  
ម្គក្តោា នននអាកាសធាតុប្ដលប្ក្ែក្ែួលរនុងវសិ្ថលភាពធំបៅតាមទីរប្នលង

និងបពលបវលា។ 
ម្គក្តោា នទីរប្នលងអាចប្ក្ែក្ែលួពីរក្មិតក្ែបទស(តិចជាង១០០ ០០០គ្.ម.២) 

រ ូតដល់រក្មិតតំែន់(១០០ ០០០បៅ១០លានគ្.ម.២) និងរក្មិតទវីែ(១០
បៅ១០០លានគ្.ម.២)។ ម្គក្តោា នបពលបវលាអាចប្ក្ែក្ែួលចែ់ពីរដូវកាលរ ូត
ដល់ធរណីកាល(រ ូតដល់រយលានឆ្ន )ំ។ 

ម្គ សខយល់  Air mass 

ម្គឌ្ខយលស់ាតិបៅរនុងតំែន់ណាមួយបលីនផាប្ផនដីប្ដលរំណត់បោយសីតុណា ភាព
និងចំហាយទឹរ។ បៅបពលប្ដលម្គឌ្ខយល់ម្គនម្គ សប្ក្ែក្ែួល វាចល័តបចញពី
តំែន់ក្ែភពបដីម។ 
ែណដុ ំ ខយល់ប្ដលលរខណៈសម្គសធាតុក្សបដៀងគ្នន រែស់វា : (១)  នបរីត

ប ងីបៅបពលប្ដលខយល់បនាោះសាិតបៅរនុងតំែន់ណាមួយបលនីផាប្ផនដី នងិ(២)
ទទួលរងការប្ក្ែក្ែួលជារ់លារ់បៅបពលប្ដលវាចល័តបចញពីតំែន់ក្ែភពបដមី។ 

ម្គ សទរឹ  Water mass  
ម្គឌ្ទឹរមហាសមុក្ទប្ដលបរីតប ងីបោយម្គនលរខណៈរូែ(ប្ដលម្គនសីតុណា ភាព 

រក្មិតនក្ែ ដង់សុីបត និងែរមិ្គណរូែធាតុបផសងបទៀត)និងលរខណៈគ្មីីបោយប្ រ
ខុសពលីរខណៈរូែននទឹរបៅជុវំញិវា។ 
ម្គឌ្ទឹរប្ដលម្គនម្គ សប្ក្ែក្ែលួផ្ទល ស់ទីតាមទសិបដរនិងទសិឈរ។ 
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មុខងាររមមក្ែព័នធបអរូ ូសុ ី Ecosystem functioning 

ការែបងាីតប ីងនូវដំបណីរការនានាប្ដលរំណត់បោយអនតររមមបផសងៗរនុង
ចំបណាមស គ្មន៍ជីវស្ថស្រសត ទ្ទងំក្ែបភទរនុងក្សុរ ទ្ទងំក្ែបភទបក្ៅក្សុរ ទ្ទងំ
ដំបណីរការជីវរូែស្ថស្រសត ដូចជា និយតរមមទរឹនងិការែបងាតីប ងីវញិនូវវដតស្ថរធាតុ
ចិញ្េ ឹម។ 

មុខសញ្ហា បក្គ្នោះថាន រ់  Hazard 
សកាត នុពលប្ដលអាចបរតីប ងីនន តុភូត និនាន ការ ឬផលែ ោះពាល់រូែវនត 

ប្ដលែងាប ងីបោយធមមជាតឬិបោយសរមមភាពមនុសសែងាឱ្យ ត់ែង់ជីវតិ ម្គន
រែួស ែ ោះពាល់សុខភាព រ៏ដូចជាខូចខាតនិង ត់ែង់ក្ទពយសមបតតិ ប ោា រចនា
សមព័នធ រែរចញិ្េ ឹមជីវតិ ការផតល់បសវារមម និងធនធានែរសិ្ថា ន។ ឧទ្ទ រណ៍ : 
បក្គ្នោះទឹរជំនន់ ភាពរាងំសងួត ...។ 
ពារយថា មុខសញ្ហា បក្គ្នោះថាន រ់ ភាគ្បក្ចីនសំបៅបលី តុភូតរូែឬនិនាន ការប្ដល

ទ្ទរ់ទងនឹងអាកាសធាតុ ឬផលែ ោះពាល់រូែវនត។ 

មូលនធិែិរសិ្ថា នពភិពបលារ  Global Environment Facility (GEF)  

ស្ថា ែ័នប្ដលផដល់ជំនួយឥតសណំងដល់ក្ែបទសរពុំងអភិវឌ្ឍ បដីមបកី្ទក្ទង់
ដល់គ្បក្ម្គងប្ដលទ្ទរ់ទងនឹងជីវៈចក្មោុះ ការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ ប្ដនទឹរ 
អនដរជាតិ តំ យគុ្ណភាពដ ី ក្សទ្ទែ់អូសូន និងស្ថរជាតពុិលសររីាងគមិនងាយ
ែំប្ែរធាតុ។ 
មូលនិធែិរសិ្ថា នពិភពបលារ ក្តូវ នែបងាតីរនុងឆ្ន ១ំ៩៩១ បដីមបជីួយផដល់ថវកិា

ដល់ក្ែបទសរំពុងអភិវឌ្ឍសក្ម្គែ់គ្បក្ម្គងនិងរមមវធិីការពារែរសិ្ថា នពិភពបលារ។  

មូលនធិអិាកាសធាតុនែតង  Green Climate Fund (GCF)  
ស្ថា ែ័នផដល់មូលនិធិបដីមបកី្ទក្ទង់គ្បក្ម្គង រមមវធិី បគ្នលនបយ យ និង

សរមមភាពបផសងៗរែស់ភាគ្ីក្ែបទសរំពុងអភិវឌ្ឍប្លីយតែនឹងការប្ក្ែក្ែួលអាកាស
ធាតុ។ មូលនិធិបនោះ ក្គ្ែ់ក្គ្ងបោយក្រមុក្ែឹរាភ ិលមូលនធិិអាកាសធាតុនែតង។ 
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បៅសននិសីទែណាត ភាគី្ បលីរទី១៦ បៅទីក្រងុកាន់គុ្ន ឆ្ន ២ំ០១០ រោា ភ ិល
នានា នែបងាតីមូលនធិិអាកាសធាតុនែតងមយួ ប្ដលបដីរតជួាអងគភាពក្ែតិែតតិការ
យនតការ រិញ្ាវតាុ ដូចម្គនប្ចងរនុងម្គក្តា១១ននអនុសញ្ាក្រែខណឌ ស ក្ែជាជាតិ
សដីពីការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ ។  

ម ូប្ដលអាកាសធាតុ  Climate model 
គ្ំរូតាងជាតួបលខននក្ែព័នធអាកាសធាតុ ប្ដលប្ផែរបលីលរខណៈរូែ គ្មីី នងិជីវៈ

ននសម្គសភាគ្រែស់ក្ែព័នធអាកាសធាតុ អនតររមមរែស់សម្គសភាគ្ទ្ទងំបនាោះ នងិ
ដំបណីរការប្លយីតែ បោយរមួែញ្េូលលរខណៈប្ដលស្ថគ ល់ទ្ទងំអស់ឬខលោះៗ។ 
ក្ែព័នធអាកាសធាតុបនោះអាចតាងបោយម ូប្ដលម្គនលរខណៈសមុគ្ស្ថម ញខុសគ្នន
បពាលគ្ឺ សក្ម្គែ់សម្គសភាគ្ឬែងគុសំម្គសភាគ្ណាមួយ បធវីឱ្យបគ្អាចរណំត់
វសិ្ថលគ្មន៍ឬលំោែ់ននម ូប្ដលបៅតាមចំនួនរតាត រូែ ប្ដលតំណាងឱ្យវសិ្ថលភាព
ននដំបណីរការរូែស្ថស្រសត គ្ីមីស្ថស្រសត ជីវស្ថស្រសត ឬរក្មិត  រា ប្ម ក្តជារ់ប្សតង។ 
ម ូប្ដលអាកាសធាតុក្តូវ នបក្ែីក្ ស់ជាឧែររណ៍សិរាក្ស្ថវក្ជាវ បដីមបបីធវីការ
ែងាា ញក្តាែ់ពីអាកាសធាតុ ប ីយសក្ម្គែ់បគ្នលែំណងក្ែតិែតតិការ រួមទ្ទងំ
ការទសសន៍ទ្ទយអាកាសធាតុ ក្ែចបំ្ខ ក្ែចរំដូវ និងក្ែចឆំ្ន ។ំ 

បមគុ្ណែបញ្េញឧសមន័  Emission factor  
អក្តាននការែបញ្េញធាតុបចញឬធាតុចូលរនុងមួយឯរតាសរមមភាព។ 

បមតាទនិនន័យ  Metadata  
ព័ត៌ម្គនប្ដលពណ៌នាអំពីទនិនន័យឧតុនិយម នងិអាកាសធាតុ ទ្ទរ់ទងនឹង

របែៀែនិងបពលបវលាននការវាស់ប្វង ទិននន័យក្ែរែបោយគុ្ណភាព ែញ្ហា ប្ដល
 នដឹង និងលរខណៈបោយប្ របផសងបទៀត។  
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បមតាន  Methane (CH4) 
ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់មួយក្ែបភទរនុងចំបណាមឧសមន័ផាោះរញ្េ រ់ ទ្ទងំ៦ ប្ដលក្តូវ

កាត់ែនាយបក្កាមពិធីស្ថររយូតូ និងជាប្ផនរសំខាន់មួយននឧសម័នធមមជាតិ ប យី
ទ្ទរ់ទងនឹងឥនធនៈអុីក្ដូកាែទួ្ទងំអស់ ការចិញ្េ ឹមសតវ និងរសិរមម។  
បមតានជាអីុក្ដកូាែ ួប្្ែត គ្នម នពណ៌ គ្នម នរលិន ងាយឆ្ែប្ោះ ជាសម្គសធាតុ

គ្ីមីទ១ីននក្រុមអាល់កាន។ 

ប្ក្មងបភលងី  Soot  
ភាគ្លែិតប្ដលរបរីតប ងីបៅបពលម្គនចំប ោះមិនសពវននសម្គសធាតុអីុក្ដូ

កាែួ ប្ដលភាគ្បក្ចីនសមបូរកាែូន និងម្គនែរមិ្គណអុរសុីប្សននិងអុីក្ដូប្សនតិច 
បក្កាមរូែភាពជាក្រុមកាែុរសុលីនិងបផណុល ប យីែងាជារចនាសមព័នធក្កា វតិ
មិនបពញបលញ។ 
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យ 
យនតការរយូតូ  Kyoto Mechanisms (KM)   

យនតការបសដារិចេប្ផែរបលីបគ្នលការណ៍ទីផារ ប្ដលែណាដ ភាគី្រនុងពិធីស្ថរ
រយូតូ អាចបក្ែីក្ ស់រនុងែំណងកាត់ែនាយផលែ ោះពាល់ននសកាត នុពលបសដារិចេ 

ប្ដលតក្មូវឱ្យម្គនការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់។  
យនតការទ្ទងំបនោះរួមម្គនការអនុវតតរួមគ្នន (ម្គក្តា៦)យនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត

(ម្គក្តា១២) និងពាណិជារមមការែបញ្េញឧសម័ន(ម្គក្តា១៧)។ 

យនតការអភវិឌ្ឍន៍ស្ថែ ត  Clean Development Mechanism (CDM) 
យនដការមួយប្ដល នរណំត់រនុងម្គក្តា១២ននពិធីស្ថររយូតូ ប្ដលបៅរនុង

បនាោះវនិិបយគ្ិន(រោា ភិ លឬក្រុម  ុននានា)រែស់ែណាត ក្ែបទសអភិវឌ្ឍ(រនុង
ឧែសមព័នធ B) អាចផតល់ ិរញ្ាវតាុដល់គ្បក្ម្គងកាត់ែនាយឬក្សូែយរឧសម័ន
ផាោះរញ្េ រ់ បៅរនុងក្ែបទសរំពុងអភិវឌ្ឍ(ក្ែបទសមិនសាិតរនុងឧែសមព័នធ B) និង
ទទួល នែរមិ្គណ(គ្ិតជាឯរតា)ននការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នប្ដល
រំណត់បោយលខិិតក្ែកាសជាផលូវការ ប យីជាលទធផល វាអាចគ្ិតជាឥណទ្ទន
សក្ម្គែ់ទូទ្ទត់ជាមយួនឹងការបែតជ្ាចិតតរែស់ែណាត ក្ែបទសអភិវឌ្ឍ។  
យនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត ម្គនវតាុែណំង២ គ្ឺជំរុញការអភិវឌ្ឍក្ែរែបោយចីរភាព 

រនុងែណាត ក្ែបទសរពុំងអភិវឌ្ឍនិងជួយដល់ែណាត ក្ែបទសឧសា រមម បដីមបី
សបក្មច ននូវការបែតជ្ាចិតតការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នរែស់ពួរបគ្ រនុង
មបធា យចណំាយក្ែរែបោយក្ែសទិធភាព។ 
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យនតការឥណទ្ទនកាែូនរមួគ្នន   Joint Crediting Mechanism (JCM) 
យនតការបទវភាគ្ីរវាងក្ែបទសជែ ុននិងក្ែបទសរំពុងអភិវឌ្ឍណាមួយ ប យី

ប្ដលម្គនធាតុ៣៖ ទី១ គ្ឺបដីមបជីួយសក្មួលដល់ការផសពវផាយែបចេរវទិាែបញ្េញ
កាែូនតិចនាមុំខបគ្ ផលិតផល ក្ែព័នធ បសវារមម និងប ោា រចនាសមព័នធ រ៏ដូចជា
ការអនុវតតសរមមភាពកាត់ែនាយនិងរមួចំប្ណរដល់ការអភិវឌ្ឍក្ែរែបោយចីរភាព 
 ដល់ក្ែបទសរំពុងអភិវឌ្ឍ។ ទី២ គ្ឺបដីមបវីាយតនមលសមក្សែដល់ការកាត់ែនាយ
ឬការក្សូែឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ពីែណាត ក្ែបទសអភិវឌ្ឍតាមប្ែែែរមិ្គណ តាមរយៈ
សរមមភាពកាត់ែនាយប្ដល នអនុវតតរនុងែណាត ក្ែបទសរំពុងអភិវឌ្ឍនិងបក្ែីក្ ស់
ការកាត់ែនាយឬការក្សែូឧសម័នទ្ទងំបនាោះបដីមបសីបក្មចបគ្នលបៅកាត់ែនាយការ
ែបញ្េញឧសម័នរែស់ក្ែបទសអភិវឌ្ឍទ្ទងំបនាោះ។ ទី៣ គ្ឺបដីមបីរួមចំប្ណរដល់
បគ្នលែណំងចុងបក្កាយននអនុសញ្ហា ក្រែខណឌ ស ក្ែជាជាតិសតីពីការប្ក្ែក្ែលួ
អាកាសធាតុ បោយការសក្មួលឱ្យម្គនសរមមភាពជាសរលរនុងការកាត់ែនាយ
ការែបញ្េញឬការក្សូែយរឧសម័ន។ 

យុគ្ទរឹររ  Ice age  
រយៈកាលប្វងរនុងអតីតកាលប្ដលសតុីណា ភាពរែស់ភពប្ផនដី(នផាប្ផនដនីិង

ែរយិកាស)ធាល រ់ចុោះ នាឱំ្យម្គនរំបណីនក្សទ្ទែ់ទឹរររ និងប្ផនទឹរររ ។ 
ឧទ្ទ រណ៍ : ែណាត យុគ្ទឹររររនុងសម័យបផលអុីសតូប្សន។ 
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រ 
រយៈបពលបៅដ ននយុគ្រណាដ ល  Medieval Warm Period (MWP)  
រយៈបពលចបនាល ោះពឆី្ន ១ំ០០០ដល់ឆ្ន ១ំ៣០០បក្កាយក្គ្សិដសររាជ ប្ដលតំែន់

មួយចំនួនបៅអឌ្ឍបគ្នលខាងបជងីបៅដ  ជាងរូនយុគ្ទឹរររប្ដលបរីតម្គនែនាា ែ់មរ។ 

រយៈបពលដបំណីរការគ្បក្ម្គង  Project lifetime  
រយៈបពលប្ដលសរមមភាពគ្បក្ម្គងក្តូវ នអនុវតត។ 

រយៈបពលប្លយីតែ   Response time  
បពលបវលាច ំច់សក្ម្គែ់ក្ែព័នធអាកាសធាតុ  ឬប្ផនរបផសងៗរែស់វារនុងការ

បធវីឱ្យស្ថា នភាពថមីមួយម្គនលំនឹងប ីងវញិ ែនាា ែ់ពីម្គនរម្គល ងំជរុំញ បោយ
ដំបណីរការនិងផលតែពីខាងបក្ៅនិងពីខាងរនុង។  
រយៈបពលប្លីយតែប្ផនរបផសងៗននក្ែព័នធអាកាសធាតុម្គនរយៈបពលខុសៗគ្នន

យ ងខាល ងំ។ បពលប្លីយតែននមណឌ លអាកាសរចល់ ម្គនរយៈបពលខលី ចែ់ពី
បក្ចីននថងរ ូតដល់បក្ចីនស ត  ៍ ចំប្ណរមណឌ លអាកាសសងែ់  វញិ  អាចម្គន
រ ូតពីរឬែបី្ខ។ បោយស្ថរម្គនចំណុោះរបតត ខពស់ មហាសមុក្ទម្គនរយៈបពល
ប្លីយតែប្វង ចែ់ពបីក្ចីនទសវតសររ៍ ូតដល់សតវតសរឬ៍បក្ចីនស សសវតសរ។៍ ដូបចនោះ 
ក្ែព័នធនផាប្ផនដី-មណឌ លអាកាសរចល់ម្គនបពលប្លីយតែយតឺបែីបធៀែនឹងបពល
ប្លីយតែរែស់មណឌ លអាកាសសងែ់ ប យីរយៈបពលបនាោះភាគ្បក្ចីនរំណត់បោយ
មហាសមុក្ទ។ ជីវមណឌ ល អាចប្លីយតែ នបលឿន (ដូចជា ប្លីយតែនឹងភាព
រាងំសងួត) ែ ុប្នតរ៏យតឺយ វខាល ងំផងប្ដរ ចំបពាោះការប្ក្ែក្ែួលបផសងៗ។ 
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រយៈបពលអាចបរតីប ងីវញិ  Return period  
ការ  ន់ស្ថម នចបនាល ោះប្ដលម្គនរយៈបពលមធយមរវាងការបរីតម្គនប ីងនន

ក្ពឹតតិការណ៍មួយប្ដល នរណំត់ទំ ឬំ អាងំតង់សុីបតននក្ពឹតតិការណ៍(ទ្ទែជាង
ឬខពស់ជាង)បោយជារ់លារ់។  
ឧទ្ទ រណ៍ :  ទឹរជំនន់ឬបភលៀងធាល រ់ខាល ងំ។ 

រលររបតត   Heat wave  
រំលុងបពលប្ដលធាតុអាកាសបៅត ខុសពធីមមតា។ 

រសមសីបំយគ្/ បយគ្ វូតូសំ   Photosynthesis 
ដំបណីរការបក្កាមវតតម្គនពនលឺក្ពោះអាទតិយប្ដលរុរខជាតនិែតងក្សូែយរឧសម័ន

កាែូនិរ ពខីយល់និងទឹរពីរនុងដីឬពីក្ែភពទឹរនានា )ទឹររនុងែ ីកាែូណាតបៅឬ(
បៅរនុងប្សនអុរសុីែបញ្េ ញជាស្ថរធាតុចិញ្េ ឹមកាែូអុីក្ោតនិងែបងាីតបដីមបី

ដំបណីរការបនោះ។  
រសមីសំបយគ្ម្គនវធិបីក្ចនីយ ង ប្លីយតែខុសៗគ្នន ចំបពាោះរំហាែ់ឧសម័នកាែូនរិ

រនុងែរយិកាស ។ 

របហាស្ថា នរមម  Desertification 
ការបរចរលឹគុ្ណភាពដីរនុងតែំន់សងួ ត តែំន់ពារ់រណាត លសងួត និងតែំន់សងួត

បសីមែងគួ រប្ដលែណាត លមរពីរតាត បផសងៗគ្នន  រួមែញ្េូ លទ្ទំង ការប្ក្ែក្ែួល
អាកាសធាតុ នងិសរមមភាពមនុសស។   
ជាងបនោះបៅបទៀត តាមអនុសញ្ហា ស ក្ែជាជាតិសតីពីការក្ែយុទធក្ែឆ្ងំ

របហាស្ថា នរមម នរំណត់នយិមន័យការបរចរលឹគុ្ណភាពដី ថាជាការថយចុោះឬ
 ត់ែង់ផលិតភាពជីវស្ថស្រសត ឬបសដារិចេ និងភាពស្ថញុំានំនដីដំណាបំ្ដលពឹងប្ផែរ
ទឹរបភលៀង ដីដណំាបំ្ដលម្គនក្ែព័នធបក្ស្ថចក្សពវាលបមម  នក្ពបឈី នងិគ្បម្គព ធនក្ព
បៅរនុងតំែន់សងួ ត តំែន់ពារ់រណាត លសងួ ត និងតំែន់សងួតបសីមែងគួរ បោយស្ថរ
ការបក្ែីក្ ស់ដី ដំបណីរការមយួឬែងគុដំំបណីរការបក្ចីនពីសរមមភាពមនុសស និង
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របែៀែននការតាងំទីលំបៅ ដូចជា (i) សណឹំរ ដែីងាបោយខយល់ និង/ឬទឹរ (ii) 
ការខូចខាតលរខណៈរែូគ្ីមី និងជីវស្ថស្រសត ឬបសដារិចេននដ ីនិង(iii) ការ ត់ែង់
រុរខជាតិធមមជាតិរយៈបពលប្វង។ 

រុរខជាតកិាែូន៣   C3 plant 
រុរខជាតិប្ដលែបងាីតសម្គសធាតុកាែូនែី បៅរនុងបពលបធវរីសមីសបំយគ្ រមួម្គន

រុរខជាតិនិងដំណារំសរិមមសខំាន់ៗ ដូចជា ក្សូវ ក្សូវស្ថ  ី សប្ណដ របសៀង 
ដំ ូង រាងំ និងែប្នល។ 

រុរខជាតកិាែូន៤   C4 plant  
រុរខជាតិប្ដលែបងាីតសម្គសធាតុកាែូនែួនបៅរនុងបពលបធវរីសមីសបំយគ្ ប្ដល

ភាគ្បក្ចីនជារុរខជាតិម្គនបដីមរំបណីតបៅតំែន់ក្តូពិរ រមួម្គនបមម និងដំណាំ
រសិរមមសំខាន់ៗដូចជា បពាត អំបៅ ក្សូវមីបយ  បមព  ជាបដីម។ 

បរដ (ការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសមន័ពកីារ ត់ែង់នងិបរចរលឹនក្ពបឈ)ី  
REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation) 
រិចេក្ែឹងប្ក្ែងបដីមបែីបងាីតតនមល រិញ្ាវតាុសក្ម្គែ់កាែូនប្ដលែងាខ ងំរនុងវស័ិយ

នក្ពបឈ ី បោយផតល់ការបលរីទឹរចតិតដល់ក្ែបទសរំពុងអភិវឌ្ឍចំបពាោះការកាត់
ែនាយការែបញ្េញឧសម័នពដីីប្ដលម្គននក្ពបឈ ី និងបធវីការវនិិបយគ្ សរមមភាព 
ប្ដលែបញ្េញកាែូនតិចបដមីបកីារអភិវឌ្ឍក្ែរែបោយចីរភាព ។  
បរដែូរ(REDD+) ម្គនន័យបលីសពីការ ត់ែង់និងបរចរលឹនក្ពបឈី បោយ

រួមែញ្េូ លនូវតួនាទីននការអភិររស ការក្គ្ែ់ក្គ្ងនក្ពបឈបីោយនិរនតរភាព និងការ
ែបងាីនអាងែងាខ ងំកាែូន រនុងវស័ិយនក្ពបឈ។ី 

ររំលិដ ី  Landslide 
ចលនា រ់ធាល រ់ ឬរអិលចុោះបក្កាមននផ្ទា ងំដី ឬសលិាជាក្ទង់ក្ទ្ទយធំ បរីត

ប ីងបៅទីរប្នលងប្ដលក្សទ្ទែ់ដី ឬសិលាខាងបលីប្លងខាជំាែ់ជាមួយប្ផនររងឹ
បៅខាងបក្កាម បោយស្ថរម្គនែនាុោះភនំបភលីង រញ្ាួ យដី ឬបភលៀងខាល ងំ ជាបដមី។ 
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រភំាយរសម ី Radiation  
ែបនារថាមពលបក្កាមរូែភាពជារលរបអ ចិក្តូម្គ បញ ទិរ ឬភាគ្លែិតប្ដល

ែបញ្េញថាមពលបៅបពលក្សែូបោយវតាុណាមួយ។ 

រភំាយរសមកី្រ មអាងំស្រហាវ របតត   Thermal infrared radiation   
រភំាយរសមបី្ដលភាយបចញពីនផាប្ផនដី ែរយិកាស  នងិពពរ ប យីប្ដលបគ្

អាចបៅផងប្ដរថា រភំាយរសមី   ពីប្ដនដីបគ្នរឬការំសមជីំហានរលរប្វង។  
រភំាយរសមីបនោះម្គនលរខណៈខុសពីរភំាយរសមីប្របរអាងំស្រហាវ ប្ដលជាប្ផនរមួយនន

ជំហានរលរពនលឺក្ពោះអាទិតយ។ ជាទូបៅរភំាយរសមីក្រ មអាងំស្រហាវ  ម្គនជំហាន
រលរប្វងជាងជំហានរលរពណ៌ក្រ មបៅរនុងប្ផនរនន ច់ពនលឺបមីលប ញី។  

ជំហានរលររភំាយរសមីក្រ មអាងំស្រហាវ របតត ខុសពីរភំាយរសមីជំហានរលរខលី 
ឬរភំាយរសមីក្ពោះអាទិតយ បោយស្ថរប្តភាពខុសគ្នន  ននសីតុណា ភាពរវាងក្ពោះអាទិតយ 
និងក្ែព័នធែរយិកាស ប្ផនដ ី។ 

រភំាយរសមកី្ពោះអាទតិយ  Solar radiation  
រភំាយរសមបីអ ចិក្តូម្គ បញ ទិរប្ដលភាយបចញពីក្ពោះអាទិតយ បោយម្គន ច់ពនលឺ

ជិតបសមនីឹងអងគពណ៌បមម មយួម្គនសីតុណា ភាព៥៧៧០̊K(បសមីនឹង៥៤៩៦,៨៥̊C)។  
ការំសមីបនោះប ងីដល់រក្មិតរំពូលរនុងទក្មង់ជំហានរលរបមីលប ញី។ បៅ

បពលបក្ែៀែបធៀែជាមួយរភំាយរសមីប្ដលផ្ទល តពីប្ដនដី ជាញឹរញយ បគ្បៅថា
រភំាយរសមជីំហានរលរខលី។ 

រ ំតួ  Evaporation  
ដំបណីរការផ្ទល ស់ែតូរពសីភាពរាវបៅជាឧសម័ន។ 

រ ំតួរភំាយចហំាយទរឹ  Evapotranspiration  
ដំបណីរការរមួែញ្េូ លគ្នន ននរ ំតួ ទឹរពីនផាប្ផនដីនងិរភំាយចហំាយទឹរ បចញពី

រុរខជាតិ។ 
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ល 
លខិតិអនុញ្ហា តឱ្យែបញ្េញកាែូន  Carbon permits 

ការអនុញ្ហា តឱ្យែំពុលឬែបញ្េញឧសម័ន ប្ដល នផតល់ជូនសាិតបៅបក្កាម
គ្បក្ម្គងននការរណំត់ែរមិ្គណនិងពាណិជារមមកាែូន ។  
ខុសពឥីណទ្ទនកាែូន លខិិតអនុញ្ហា តបនោះក្តូវ នផតល់ជូនទុរជាមុនរនុង

ែរមិ្គណរណំត់(“ការរណំត់ែរមិ្គណ”) ប្ដលរណំត់ប ងីបោយរោា ភិ ល។ 

លតូីប្ស វ ឬមណឌ លថម  Lithosphere 
ក្សទ្ទែ់បលីននប្ផនដីទ្ទងំបៅរនុងទវីែ ទ្ទងំបៅរនុងមហាសមុក្ទ ផសំបោយ

ក្សទ្ទែ់ថម ម្គនសតុីណា ភាពក្តជារ់ ភាគ្បក្ចីនជាប្ផនរយតឺននក្សទ្ទែ់ម ង់តូខាងបលី
ែំផុត។ 
សរមមភាពភនបំភលងីមិនក្តូវ នចត់ទុរជាប្ផនរមយួននក្ែព័នធអាកាសធាតុ បទ 

បែីបទ្ទោះវាជាប្ផនរមួយននមណឌ លថមរ៏បោយ ែ ុប្នតសរមមភាពភនបំភលីងម្គននាទីជា
រតាត រម្គល ងំជរុំញពីខាងបក្ៅ ។ 

ល ូំរបក្ចោះ  Runoff  
ប្ផនរមួយននរណំរអាកាសប្ដលមិន ួតនិងមិនរជាបញីស  ូរបក្កាមដីឬ

បលីនផាដី នងិវលិក្ត ែ់បៅអាងែងាខ ងំទឹរ វញិ។ 

ល ូំរប្ខសទរឹ  Streamflow  

ែរមិ្គណទឹរ ូរបៅរនុងផលូវទឹរមួយគ្ិតជាប្ម ក្តគូ្ែរនុងមួយវនិាទី(m3/s)។  
លំ ូរប្ខសទឹរម្គនន័យដូចគ្នន នឹងធារទឹរប្ដរ។ 
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វ 
វដតកាែូន  Carbon cycle 
លំ ូរកាែូនរនុងទក្មង់ខុសៗគ្នន ដូចជាឧសម័នកាែូនិរ ប្ក្មងបភលីង ជាបដីម 

តាមែរយិកាស សមុក្ទ ជីវមណឌ លដីបគ្នរ និងមណឌ លថម ។ 

វដតជលស្ថស្រសតឬវដតទរឹ  Hydrological cycle or water cycle  

វដតននទឹរប្ដល ួតបចញពីនផាបលីននមហាសមុក្ទនិងនផាដីបៅកាន់ប្ផនដតីាម
ចរនតែរយិកាសរនុងទក្មង់ជាចហំាយទឹរ រណំរពពរ រំណរអាកាស(ទឹរ 
បភលៀងឬក្ពលឹ) និងក្តូវ នបដមីបឈនីិងរុរខជាតិក្សែូយរ ប យីប្ដលែបងាីតជា
លំ ូរទឹរបលនីផាដ ី ក្ជាែចូលបៅរនុងដ ី ែំបពញទឹរបក្កាមដី  ូរចូលបៅរនុងសាងឹ 
 ូរចរ់បៅមហាសមុក្ទ ប ីយ ួតបចញពីមហាសមុក្ទឬនផាដីប ងីបៅរនុង
ែរយិកាស  វញិ។ 
ក្ែព័នធខុសៗគ្នន ប្ដលពារ់ព័នធនឹងវដតជលស្ថស្រសតក្តូវបគ្បៅថា ក្ែព័នធ

ជលស្ថស្រសត។ 

វដតពនលកឺ្ពោះអាទតិយ(១១ឆ្ន )ំ  Solar (11 year) cycle  

ដំបណីររលារ់ប ងីចុោះបសាីរប្តបទៀងទ្ទត់ននសរមមភាពពនលឺក្ពោះអាទិតយ   ប្ដល
ម្គនទំ រំម្គល ងំអតិែរម្គខុសគ្នន រនុង រយៈបពលពី៩បៅ១៣ឆ្ន ។ំ 

វារវីែបរមម   Aquaculture 
ការចិញ្េ ឹមក្តី សិែបសីតវ។ល។ និងការោរុំរខជាតទិឹររនុងប្ដនទឹរស្ថែឬទឹរនក្ែ 

បក្កាមលរខខណឌ ក្តួតពនិិតយនងិការក្គ្ែ់ក្គ្ងរណំត់មួយ បដីមបែីបងាីនផលតិរមម
និងភាពជាម្គេ ស់រែស់ែុគ្គលឬស្ថជីវរមមននភាវៈែងាខ ងំប្ដល នចិញ្េ ឹមទុរ។ 
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វារអីគ្គសិន ី  Hydroelectricity 
អគ្គិសនីប្ដល នមរពីការផលិតតាមរយៈការែំប្ែលងពីថាមពលននចរនតទឹរ។ 

វធិសី្ថស្រសត បយ ស  Bayesian method 
វធិីស្ថស្រសតប្ដលក្តូវ នបក្ែីក្ ស់សក្ម្គែ់វភិាគ្សាិតិែរមិ្គណមិនដឹងឬមិន

ក្ រដក្ែជា ប្ដលរមួម្គនពីរជហំាន។ ជំហានទមីួយ : ការែបងាីតរ យក្ែូ ែ ីលីបត
ជាមុនសក្ម្គែ់ែរមិ្គណមិនក្ រដក្ែជា បោយប្ផែរបលីចំបណោះដងឹប្ដលម្គន
ក្ស្ថែ់(ឬតាមរយៈការក្សង់បយែល់រែស់អនរជំនាញឬបោយការបក្ែីក្ ស់ទនិនន័យ
និងការសិរាប្ដលម្គនក្ស្ថែ់)។ រនុងដំណារ់កាលដំែូងបនោះ ធាតុននក្ែធានែទ
មួយអាចម្គនឥទធពិលមរបលកីារបក្ជីសបរសី ែ ុប្នដរនុងររណីជាបក្ចីនរ យក្ែ ូ-
ែ ីលីបតក្តូវ នបក្ជីសបរសីបោយអពាក្រឹតតាមប្ដលអាចបធវ ីន បដីមបែីបញ្េ ៀស
ឥទធិពលមរបលលីទធផលចុងបក្កាយននការវភិាគ្។ ជំហានទពីីរ : ទិននន័យទទលួ
 នថមីៗ ក្តូវប្ណនាបំោយបក្ែីក្ ស់ក្ទឹសតីែទប្ដលែបងាីតនិងោរ់បឈាម ោះតាម
គ្ណិតវទូិអង់បគ្លសបឈាម ោះ ថូម្គ ស  បយ ស (Thomas Bayes ១៧០២-១៧៦១) 
បដីមបផីតល់នូវទិននន័យថមីែផុំតននរ យទិននន័យមុន បៅរនុងរ យទិននន័យបក្កាយ។ 

វធិសី្ថស្រសតក្គ្ែ់ក្គ្ងតែំន់បទសភាព  Landscape approach 
ការក្គ្ែ់ក្គ្ងក្ែព័នធផលិតរមមនិងធនធានធមមជាតិរនុងតំែន់ធំលមម បដីមបែីបងាីត

បសវារមមបអរូ ូសុបី្ដលក្ទក្ទង់ជីវតិនិងបៅរនុងតែំន់តូចលមមប្ដលក្គ្ែ់ក្គ្ងបោយ
មនុសសរំពុងបក្ែីក្ ស់ដីនិងផលិតបសវារមមទ្ទងំបនាោះ។ 

វសិមរូែធមមជាត ិ  Natural variability  
ការប្ក្ែក្ែួលជុំវញិសភាពមធយមនិងសាិតិបផសងៗ(ដូចជា គ្ម្គល តសតង់ោឬសាតិិ

ននក្ពឹតតិការណ៍មិនក្ែក្រតី)ននអាកាសធាតុសតីពីក្គ្ែ់ម្គក្តោា នននលំ និងបពល 
 ួសពីក្ពតឹតកិារណ៍ធាតុអាកាសនីមួយៗ។  
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វសិមរូែធមមជាតិរនុងអាកាសធាតុបៅបពលណាមួយ ែងាប ងីបោយដំបណីរការ
ខាងរនុងក្ែព័នធអាកាសធាតុ ដូចជា ប្អលនីញ ូ  រ៏ដូចជាការផ្ទល ស់ែតូរឥទធិពលពី
ខាងបក្ៅដូចជា សរមមភាពែនាុោះភនំបភលងីនងិភាពខុសគ្នន ននថាមពលពនលឺក្ពោះអាទិតយ ។ 

វសិមរូែអាកាសធាតុ  Climate variability 
ការប្ក្ែក្ែួលជុំវញិសភាពមធយមនិងសាិតិបផសងៗ(ដូចជា គ្ម្គល តសតង់ោ ការ

បរីតប ងីននស្ថា នភាពធងន់ធងរ។ល។) ននអាកាសធាតុសតីពីក្គ្ែ់ម្គក្តោា នននល ំ
និងបពលបវលា  ួសពីក្ពឹតតកិារណ៍អាកាសធាតុប្ដលម្គនលរខណៈបោយប្ រ
បផសងគ្នន ។ វសិមរូែអាកាសធាតុបនោះអាចបរីតប ងីបោយស្ថរដំបណីរការធមមជាតិ
ខាងរនុងននក្ែព័នធអាកាសធាតុ ( រនុងនផារូែវសិម )ឬរ ូតដល់ការប្ក្ែក្ែួលរម្គល ងំ
ជរុំញពីខាងបក្ៅ បោយធមមជាតិឬបោយស្ថរមនុសស(វសិមរូែខាងបក្ៅ)។  

បវទកិាជាតសិក្ម្គែ់កាត់ែនាយហានភ័ិយបក្គ្នោះម នតរាយ  National platform 

for disaster risk reduction 
យនតការថាន រ់ជាតិសក្ម្គែ់មគ្គុ បទាសរ៍បគ្នលនបយ យនិងសក្មែសក្មួល

សតីពីការកាត់ែនាយហានិភ័យបក្គ្នោះម នតរាយ ប្ដលម្គនចរតិជាព ុវស័ិយនងិ
អនតរជំនាញ បោយម្គនការចូលរមួពីវស័ិយស្ថធារណៈ វស័ិយឯរជន និងសងគម
សុីវលិ ប្ដលពារ់ព័នធរែស់ក្ែបទសមួយ។  
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ស 
សរមមភាពជាតកិាត់ែនាយសមក្សែ  Nationally Appropriate Mitigation 

Actions (NAMAs) 

បគ្នលនបយ យនិងសរមមភាពទ្ទងំឡាយប្ដលជាប្ផនរមយួននការបែតជ្ាចិតត
រនុងការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់បោយសម័ក្គ្ចតិត ប យីក្តូវការជា
ច ំច់នូវការគ្នកំ្ទនិងជំរុញបោយបគ្នលនបយ យ ែបចេរវទិា  រិញ្ាែបទ្ទន 
និងការរស្ថងសមតាភាព ប្ដលអាចវាស់ប្វង ន អាចរាយការណ៍ ន និងអាច
បផាៀងផ្ទា ត់ ន ។  
រនុងែរែិទក្ែបទសរំពុងអភិវឌ្ឍ NAMA ក្តូវប្លីយតែបៅនឹងបគ្នលបៅ

អភិវឌ្ឍន៍ក្ែរែបោយចីរភាពនិងអាទិភាពនានា បដីមបឈីានបឆ្ព ោះបៅររការ
អភិវឌ្ឍបសដារិចេ សងគម និងកាត់ែនាយភាពក្រីក្រ។  

សរមមភាពែនាុមំនិក្តមឹក្តវូ ឬែនាុមំនិក្តមឹក្តវូ  Maladaptive actions or 

maladaptation 

សរមមភាពទ្ទងំឡាយប្ដលអាចនាឱំ្យម្គនរំបណីនហានិភ័យធងន់ធងរទ្ទរ់ទង
នឹងអាកាសធាតុ រំបណីនភាពងាយរងបក្គ្នោះបៅនឹងការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ ឬ
ការថយចុោះសុខុម្គលភាពរែស់ក្ែព័នធធមមជាតិនិងមនុសស នាបពលែចេុែបនននងិ
អនាគ្ត។ 

សរមមភាពពនលកឺ្ពោះអាទតិយ  Solar activity  
 តុភូតម្គ បញទរិបលីនផាក្ពោះអាទិតយ ដូចជា ចណុំចបមម  ចំណុចភលឺ(ប្ផនរភលឺ

ខាល ងំ) និងការប្ោះរបស្រញ្ហា ល(ការែំភាយ ភាគ្លែិតប្ដលម្គនថាមពលខាល ងំ) 
ប្ដលសរមមភាពបនោះខុសគ្នន បៅតាមបពលបវលាចែ់ពីនាទីរ ូតដល់រាែ់លានឆ្ន ។ំ 
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សរដសិទិធភិាព  Efficacy 
រងាវ ស់បដីមបីឱ្យដឹងថារម្គល ងំរភំាយរសមី មួយប្ដលបចញពីយនដការែងាបោយ

សរមមភាពមនុសសឬធមមជាតិ ម្គនក្ែសិទធភាពប្ែែណារនុងការបធវីឱ្យម្គនការ
ប្ក្ែក្ែលួលំនងឹសតុីណា ភាពនផាមធយមពិភពបលារ បធៀែនងឹសមមូលរម្គល ងំរភំាយ
រសមី  បចញពឧីសមន័កាែូនិរ ។  
តាមការរំណត់ រំបណីនឧសម័នកាែូនិរមួយឯរតាម្គនសរដិសិទធិភាពមួយ។ 

វសិមរូែសរតិសិទធិភាពអាកាសធាតុ អាចែណាត លមរពីការប្រសក្មួលរ ័សនន
រម្គល ងំប្ដល នបក្ែខុីសពរីម្គល ងំបផសងៗបទៀត។ 

សកាត នុពលរបតដ សរល  Global Warming Potential (GWP) 

សនាសសន៍មួយ(ប្ផែរបលីលរខណៈរភំាយរសមីននឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ប្ដលលាយ
ចូលគ្នន សពវលែ) បក្ែីក្ ស់បដីមបវីាស់ប្វងអំណាចរភំាយរសមីននម្គ សឧសម័នផាោះ
រញ្េ រ់មួយឯរតាប្ដលលាយចូលគ្នន សពវលែរនុងែរយិកាសែចេុែបននរនុងរយៈបពល
រំណត់បធៀែនឹងឧសម័នកាែូនរិ និងជាឥទធិពលែញ្េូលគ្នន រនុងបពលខុសៗគ្នន នន
ឧសម័នទ្ទងំបនោះរនុងែរយិកាស និងក្ែសទិធភាពបធៀែរនុងការក្សូែយររភំាយរសមី
ក្រ មអាងំស្រហាវ របតត  ប្ដលភាយបចញ។  
ពិធីស្ថររយូតូ   នប្ផែរបលីសកាត នុពលរបតដ សរលននការែបញ្េញឧសម័នរនុង

រយៈបពល១០០ឆ្ន ។ំ 

សកាត នុពលកាត់ែនាយ  Mitigation potential  

ែរមិ្គណឧសម័នប្ដលនឹងអាចកាត់ែនាយ នរ ូតដល់បពលណាមួយ ប្ត
មិនទ្ទន់បរតីម្គនប ងីបៅប យីបទ។ 

សនតសុិខថាមពល  Energy security 
វធិានការធានាសនតិសុខប្ដលក្ែជាជាតិមួយឬស គ្មន៍ពិភពបលារទ្ទងំមូល

ក្តូវប្តអនុវតត បដីមបរីរាការផគត់ផគង់ថាមពលឱ្យ នក្គ្ែ់ក្គ្នន់។ 
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សនតសុិខមនុសស  Human security  
សុវតាិភាពមនុសសពីការគ្ំរាមរបំ្ ងរុានំរ  (ភាពអត់ឃាល ន ជងំឺ ភាពរាងំសងួត 

ទឹរជំនន់ ការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ ...) និងរចិេការពារពកីាររខំានភាល មៗ ពីការ
ខូចក្ែបយជន៍បៅរនុងជីវភាពក្ែចនំថង បទ្ទោះែីបៅរនុងផាោះ រប្នលងបធវីការ ឬរនុង
ស គ្មន៍រ៏បោយ។  

សនតសុិខបសបៀង  Food security  
ស្ថា នភាពក្ែបសីរមួយប្ដលបរតីម្គនប ងីបៅបពលប្ដលក្ែជាជនទទួលសិទធិ

ការពាររនុងការទទួល ននូវែរមិ្គណចណីំអាហារក្គ្ែ់ក្គ្នន់ប្ដលម្គនស្ថរធាតុ
ចិញ្េ ឹមនិងសុវតាិភាពសក្ម្គែ់ការលូតលាស់ក្ែចនំថង ការអភិវឌ្ឍនិងជីវតិប្ដល
ម្គនសុខភាពលែនិងភាពសរមម។  
អសនតសុិខបសបៀងអាចែណាត លមរពភីាពមនិអាចទទួល នសិទធិការពារនូវ

ចំណីអាហារ លទធភាពននការទិញមិនក្គ្ែ់ក្គ្នន់ ការប្ែងប្ចរមិនសមក្សែ 
ឬការែរបិភាគ្អាហារមិនក្គ្ែ់ក្គ្នន់បៅតាមលំបៅឋាន។ 

សនាសសន៍ភាពងាយរងបក្គ្នោះ  Vulnerability index  

រងាវ ស់សក្ម្គែ់រណំត់លរខណៈភាពងាយរងបក្គ្នោះននក្ែព័នធមួយ។  
ជាធមមតា សនាសសន៍ភាពងាយរងបក្គ្នោះបោយស្ថរអាកាសធាតុ  នមរពី

ការរមួែញ្េូលសូចនាររមយួចនំួនបោយគ្ិតឬមនិគ្តិពីតនមលវាស់ប្វងរែស់សូចនាររ
ទ្ទងំបនាោះប្ដលសនមតជាសញ្ហា ននភាពងាយរងបក្គ្នោះ។ 

សននសិទីែណាត ភាគ្ ី Conference of the Parties (COP) 
ស្ថា ែ័នរំពូលននអនុសញ្ហា ក្រែខណឌ ស ក្ែជាជាតិសតីពីការប្ក្ែក្ែលួអាកាស

ធាតុ  រនុងបនាោះ រដាសម្គជិរប្ដលម្គនសិទធិប ោះបឆ្ន ត នផតល់សចេ ែ័នឬអនុម័ត
អនុសញ្ហា បនោះ។ 
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សម័យក្ែជុំបលីរទីមួយននសននិសីទែណាត ភាគី្  បលីរទី១   នក្ រពធបៅ
ទីក្រុងប្ែរឡាងំ )១៩៩៥( នងិម្គនរិចេក្ែជុំក្ែចឆំ្ន ជំាែនតែនាា ែ់បៅរប្នលងបផសងៗ
បទៀត។ 

សននសិទីែណាត ភាគ្សីក្ម្គែ់ពធិសី្ថររយូតូ  Conference of the Parties 

serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP)  
រចនាសមព័នធបនោះក្តូវ នែបងាតីប ងីបដីមបកីាត់ែនាយនថលចណំាយនិងប្រលមែ

ក្ែព័នធក្គ្ែ់ក្គ្ងននដំបណីរការរែស់អនុសញ្ហា ក្រែខណឌ ស ក្ែជាជាតិសតីពីការ
ប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ/ពិធីស្ថររយូតូ ។  
សននិសទីែណាត ភាគ្សីក្ម្គែ់ពធិីស្ថររយូតូ ម្គនសទិធិអណំាចបលយីនតការ

អភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត នងិម្គនសិទធអិំណាចែបងាីតវធិានសក្ម្គែ់យនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត 
សបក្មចបលអីនុស្ថសន៍ប្ដល នបធវីប ងីបោយក្រុមក្ែរឹាភិ លនងិចត់តាងំ  
អងគភាពក្ែតិែតតិប្ដល នទទលួស្ថគ ល់បោយក្រុមក្ែឹរាភ ិលបនោះ។ 

សមតាភាពកាត់ែនាយ   Mitigative capacity 
លទធភាពរែស់ក្ែបទសមួយរនុងការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់

បោយសរមមភាពមនុសសឬរនុងការែបងាីនអាងក្សែូ កាែូនធមមជាតិ។  
លទធភាពសំបៅបលែីណិំន សមតាភាព ភាពសមក្សែ និងភាពស្ថា ត់ជំនាញ

ប្ដលក្ែបទសមួយ នទទលួនិងប្ផែរបលែីបចេរវទិា ស្ថា ែ័ន ធនធាន ក្ទពយ
សមបតត ិ ប ោា រចនាសមព័នធ នងិព័ត៌ម្គន។ សមតាភាពកាត់ែនាយ គ្ឺជាមូលោា ន
ក្គ្ឹោះននម្គគ៌្នអភិវឌ្ឍន៍ក្ែរែបោយចីរភាព ។ 

សមតាភាពបោោះក្ស្ថយែញ្ហា /សមតាភាពប្លយីតែ  Coping capacity 
លទធភាពរែស់មនុសស ស្ថា ែ័ន និងក្ែព័នធនានាប្ដលបក្ែីក្ ស់ជំនាញ ធនធាន 

និងកាលានុវតតភាពប្ដលម្គនក្ស្ថែ់ បដីមបីបោោះក្ស្ថយ ក្គ្ែ់ក្គ្ង និងជមនោះែញ្ហា
អវជិាម្គននានាបៅរនុងរយៈបពលពីខលីបៅមធយម។ 
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សមតាភាពែនាុ ំ Adaptive capacity 
លទធភាពរែស់ក្ែព័នធ(បអរូ ូសុី សងគម ...) ស្ថា ែ័ន មនុសស និងស្ថរពាងគកាយ

នានា បដីមបសីក្មែបៅនងឹការខូចខាតទ្ទរ់ទងនងឹការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ
ប្ដលអាចបរីតម្គនប ងីនងិទ្ទញយរផលក្ែបយជន៍ពីកាលានុវតតភាព ឬប្លីយ
តែបៅនឹងផលវ ិរនានា។ 

សមតាភាពផាុរកាែូន  Carbon carrying capacity 
ែរមិ្គណននសកាត នុពលកាែូនប្ដល នែងាខ ងំទុររនុងក្ែព័នធបអរូ ូសុីនក្ពបឈ ី

បក្កាមលរខខណឌ ែរសិ្ថា នធមមតានិងរែែរខំានប្ែែធមមជាតិ(ែនាុោះភនំបភលីង ទឹរជំនន់ 
...) ែ ុប្នតមនិរាែ់ែញ្េូលការរខំានពីមនុសសប យី។ 

សមមូលឧសមន័កាែូនរិ  CO2-equivalent 

រងាវ ស់ផលគុ្ណគ្ិតជាបតានននឧសមន័ផាោះរញ្េ រ់ ណាមយួជាមួយនឹងសកាត នុ-
ពលរបតត សរល ននឧសម័នផាោះរញ្េ រ់បនាោះ។ រងាវ ស់បនោះបក្ែកី្ ស់បដីមបបីក្ែៀែបធៀែ
ការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់នានា បោយប្ផែរបលសីកាត នុពលរបតត សរល។ 

សម័យ ូ ូប្សន  Holocene  
សម័យធរណីវទិាចុងបក្កាយននកាលសម័យកាវ ប្ទប្ណ រនុងស័របសណូសូអុិរ

ននអននតកាលហាវ បនរ  សូូអុិរ ប្ដលម្គន រយៈបពលក្ែម្គណ១១ ៦០០ឆ្ន  ំ បោយ
គ្ិតរ ូតមរដល់ែចេុែបននបនោះ។ 

ស ក្ែបយជន៍  Co-benefit   

ឥទធិពលវជិាម្គនននបគ្នលនបយ យឬវធិានការមួយប្ដលបៅបៅររវតាុែំណង
មួយ ប្តអាចម្គនឥទធពិលមរបលីវតាុែណំងបផសងបទៀត បោយមិនគ្តិពីតុលយភាព
ននឥទធិពលពិតមរបលសុីខុម្គលភាពសងគម។  
ស ក្ែបយជន៍ភាគ្បក្ចនីគ្នម នភាពក្ រដក្ែជា និងអាចប្ក្ែក្ែួលបៅតាម

កាលៈបទសៈបៅមូលោា ននិងទម្គល ែ់រនុងការអនុវតត។  
  



104 

  ែបចេរសពានិងនិយមន័យ ប្ខមរ-អងប់គ្លស 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

ស្ថរធាតុែផំ្ទល ញក្សទ្ទែ់អូសូន  Ozone Depleting Substance (ODS)  
សម្គសធាតុមួយក្រមុប្ដលផលិតបោយមនុសស រាែ់ែញ្េូលទ្ទងំ រលរ  ូភលុយអរ  កូាែួ

(CFCs) ក្ែូម ូភលុយអរ  ូកាែួ(ហា ុង) បមទីលរលរ  ូ វម កាែូនបតក្តារលរ ួបមទីលក្ែូម ួ
និងអីុក្ដរូលរ  ភូលុយអរ  កូាែ(ួHCFCs) ជាបដីម ប្ដលជាសម្គសធាតុម្គនលទធភាព
ែំផ្ទល ញអូសូនរនុងមណឌ លអាកាសសងែ់ ។ 

សុរីលូនែស្រញ្ហេ សរាងំខាែ់  Blocking anticyclones  
អង់ទីសីុរលូនមួយប្ដលវលិែស្រញ្ហេ សបសាីរប្តបៅនឹងមួយរប្នលងរនុងរយៈបពល

មួយស ដ  ៍ឬយូរជាងបនោះ ពីតំែន់ប្ដលម្គនរយៈទទឹងពមីធយមបៅខពស់ ប្ដល
អាចរារាងំដល់ការវវិតតធមមតាននក្ែព័នធសម្គព ធខពស់ និងសម្គព ធខយល់ទ្ទែបឆ្ព ោះបៅ
ទិសខាងបរីត។ 

សតុីណា ភាពខយល់បលនីផាដ ី Land surface air temperature  
សីតុណា ភាពខយល់ប្ដលវាស់បៅរនុងរ ងំខយល់  ុមព័ទធ ប្ដលម្គនចរនតខយល់

្លងកាត់ នលែបៅរមពស់១,៥បៅ២ប្ម ក្តពីបលីនផាដ។ី 

សតុីណា ភាពនផាទរឹសមុក្ទ  Sea Surface Temperature (SST)  
សីតុណា ភាពក្សទ្ទែ់នផាបលីែផុំតននសមុក្ទក្ែម្គណពី២បៅ៣ប្ម ក្ត ប្ដល

វាស់បោយនាវា បពាង ឬវតាុអប្ណត ត។  
តាមមបធា យនាវា ការវាស់សំណារទឹររនុងធុង ភាគ្បក្ចនីក្តូវ នផ្ទល ស់ែតូរ 

បៅជាសំណារទរឹែូមចូលរនុងម្គ សុីនោរ់វតាុរាវផាុររបតត បៅរនុងទសវតសរទ៍៥ីនន
សតវតសរទ៍ី២០។   តាមរយៈផ្ទា យរណែ សីតុណា ភាពក្សទ្ទែ់បលី (ក្សទ្ទែ់បលី
ែំផុតនងិែំប្ណរននរក្ម្គស់មួយមិលលីប្ម ក្ត) ក្តូវ នវាស់ប្វងបោយរភំាយរសមី
ក្រ មអាងំស្រហាវ   ឬរក្មតិសង់ទីប្ម ក្តខាងបល ីឬបោយរលរបអ ចិក្តមូ្គ បញ ទរិ
និងរលរវទិយុខល ីែ ុប្នតក្តូវប្រតក្មូវឱ្យក្សែនឹងសតុីណា ភាពទរឹ។ 
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សតុីណា ភាពបលនីផាប្ផនដ ី     Global surface temperature  
សីតុណា ភាពមធយមរែស់ខយល់បលីនផាប្ផនដី។  
ចំបពាោះការផ្ទល ស់ែតូរសីតុណា ភាពតាមកាលបវលា ការ  ន់ស្ថម នក្តូវគ្ិតពកីារ

ប្ក្ែក្ែួលបោយប្ផែរបលីភាពមនិក្ែក្រតីននសតុីណា ភាពមធយមរែស់បលីនផាសមុក្ទ
និងសីតុណា ភាពខយល់បលីនផាដ។ី  

សុខុម្គកាស/មកី្រអូាកាសធាតុ  Microclimate  

អាកាសធាតុរណំត់ននទីតាងំតូចណាមួយ ប្ដលខុសពីអាកាសធាតុជុំវញិ។ 

សុរយិការ  Insolation  
ែរមិ្គណថាមពលននរភំាយរសមីពនលឺក្ពោះអាទិតយ  ប្ដលចងំមរដល់ប្ផនដតីាម

រយៈប្ខសទទឹងនិងតាមរដូវកាលខុសៗគ្នន  ប យីប្ដលតាមធមមតា ជារភំាយរសមី 
ប្ដលចងំមរដល់ក្សទ្ទែ់បលែីំផុតននែរយិកាស ។ ជួនកាល បគ្សំបៅបលរីភំាយ
រសមី ប្ដលចងំមរដល់នផាប្ផនដី។  

សូចនាបគ្នល  Benchmark 

អបថរប្ដលអាចវាស់ប្វងសក្ម្គែ់ជាមូលោា នឬបយងរនុងការវាយតនមលការែំបពញ
ការងាររែស់ស្ថា ែ័នមយួ។  
ចំណុចបគ្នលអាចទ្ទញបចញពីែទពិបស្ថធនផារនុងរែស់ស្ថា ែ័នមួយឬបក្ចីន

ប្ដលស្ថា ែ័នបផសងៗក្តូវការ ឬជាតក្មូវប្ផនរចាែ់ បដីមបវីាស់ប្វងភាពប្ក្ែក្ែួលនន
ក្ែតិែតតិការរនុងរយៈបពលមយួ។ 

បសចរតជូីនដណឹំងជាត ិ   National Communication 

ឯរស្ថរជាតិប្ដលក្តូវែញ្ាូ នបោយអនុបលាមតាមអនុសញ្ហា ក្រែខណឌ ស 
ក្ែជាជាតិសតីពីការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ (និងពិធីស្ថររយូតូ)បោយក្ែបទសជា
ភាគ្ីមួយបដីមបជូីនដណឹំងអំពនីិងសរមមភាពប្ដល នអនុវតតរនុងការបោោះក្ស្ថយ 
ការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុបៅកាន់ភាគ្ីបផសងបទៀត។ 

  



106 

  ែបចេរសពានិងនិយមន័យ ប្ខមរ-អងប់គ្លស 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

បសដារចិេនែតង  Green economy    

ការអភិវឌ្ឍបសដារិចេក្ែរែបោយក្ែសិទធផលបោយឈរបលីមូលោា នននការ
បក្ែីក្ ស់ធនធានធមមជាតិ ចីរភាពែរសិ្ថា ន ការងារនែតង ែបចេរវទិានែតង និង
របំ្ណទក្មង់បសដារចិេ បោយគ្ិតគូ្រែប្នាមបលីការបលីរទឹរចិតត ដូចជា ពនធនែតង 
 រិញ្ាវតាុនែតង ពិបសសឥណទ្ទននិងមីក្រូ រិញ្ាវតាុនែតង ជាបដីម។ 

បសវារមមក្ែព័នធបអរូ ូសុ ី Ecosystem services  

ដំបណីរការក្ែព័នធបអរូ ូសុី មុខងារនានាប្ដលម្គនតនមលជារូែិយវតាុឬមិនប្មន
រូែយិវតាុ សក្ម្គែ់ែុគ្គលម្គន រ់ៗ ឬសងគមទ្ទងំមូល ប្ដលម្គនចំនួន៤ក្ែបភទគ្ឺ ទី១ 
បសវារមមគ្នកំ្ទ ដូចជាផលិតភាព ឬការប្ថទ្ទជំីវៈចក្មោុះ ទី២ បសវារមមផតល់ឱ្យ
ដូចជាចណីំអាហារ ស្ថរធាតុសរនស ក្តី ទី៣ បសវារមមរណំត់ ដូចជានិយត័រមម
អាកាសធាតុ ឬការក្សូែកាែូននិងទ៤ី បសវារមមវែបធម៌ ដូចជា បទសចរណ៍ 
ជំបនឿខាងក្ពលឹងវញិ្ហា ណ និងបស្ថភណភាព។ 

សណំល់ ជវីឧសមន័  Bioslurry  
សំណល់ ូរបចញពី ជីវឧសម័នប្ដលទទួលរងនូវការែំប្ែរធាតុរនុងលរខខណឌ

គ្នម នអុរសុីប្សន ប យីគ្នម នរលិនសែុយ មនិទ្ទរ់ទ្ទញសតវលែិត ដូចជាជីលាមរ
សតវ បក្ពាោះក្គ្នែ់បមម និងសតវលែិតក្តូវ នសម្គល ែ់រនុង ជីវឧសម័ន។ 

សណំាញ់សុវតាភិាព  Safety nets  
ប្ផនរមួយននក្ែព័នធការពារសងគម ប្ដលជាទូបៅ រមួែញ្េូលទ្ទងំការចូលរមួមិនប្មន

ជាវភិាគ្ទ្ទន ដូចជា បសបៀង ថវកិា ែ័ណណទិញទំនិញ ជាបដមី ប្ដលអាចផតល់ជូន
បោយម្គនលរខខណឌ ឬគ្នម នលរខខណឌ  សក្ម្គែ់បគ្នលបៅជារ់លារ់ ឬជាលរខណៈ
សរល ទ្ទងំអនតរាគ្មន៍នានា បដីមបែីបងាីនភាពអាចប្សវងររអាហារ និងតក្មូវការ
មូលោា នសំខាន់ៗ ដូចជា ការផដល់ឧែតាមភធន។  
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ពារយ សណំាញ់សុវតាិភាព សំណាញ់សុវតាភិាពសងគម ការចូលរមួរែស់
សងគម និងជនំួយសងគម ជាបរឿយៗអាចបក្ែីក្ ស់ជំនសួគ្នន  ន។ 

សបំណីមខយល់  Humidity  
ែរមិ្គណចំហាយទឹរ  បៅរនុងខយល់ ប្ដលែញ្ហា រ់ពីភវនីយភាពននរំណរ

អាកាសធាតុ(ទឹរបភលៀង សបនសមី អ័ពា ...)។  
បែីកាលណារក្មិតសំបណីមខយល់ខពស់ បនាោះក្ែសទិធភាពននការែបញ្េញបញីស

ថយចុោះនិងបធវឱី្យរាងកាយក្តជារ់ បោយការកាត់ែនាយអក្តារ ួំតសំបណីមពី
ប្សបរ។ ឥទធិពលបនោះក្តូវ នគ្ណនាបោយតារាងសនាសសន៍ របតត ឬសនាសសន៍
សំបណីម។ 

សបំណីមដ ី Soil moisture   
ែរមិ្គណទឹរប្ដលររាទុរបៅរនុងដីរនុងសណាា នរាវឬររ។ 

សតង់ោកាែូនសម័ក្គ្ចតិត  Voluntary Carbon Standard (VCS)  
សតង់ោរងឹម្គជំាសរលនិងជារមមវធិីសក្ម្គែ់អនុម័តការទូទ្ទត់ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ 

ប្ដលគ្ួរឱ្យទុរចតិត ន។ 
សតង់ោកាែូនសម័ក្គ្ចិតត ក្តូវ នែបងាីតប ងីបោយក្រុមការងារអាកាសធាតុ 

សម្គគ្មពាណិជារមមការែបញ្េញឧសម័នអនតរជាតិ បវទកិាបសដារិចេពភិពបលារ និង
ក្រុមក្ែឹរាពាណិជារមមពភិពបលារសក្ម្គែ់ការអភិវឌ្ឍក្ែរែបោយចីរភាព។  

សនិនធកិាែូន Carbon stock  
ែរមិ្គណកាែូនបៅរនុងអាងែងាខ ងំមួយប្ដលម្គនសមតាភាពក្ែមូលផតុ ំឬ

ែបញ្េញកាែូន។ 

ស្ថា នក្ែព័នធឬក្ែព័នធបអរូ ូសុ ី Ecosystem   
ែណដុ ំ មុខងារននក្ែព័នធមួយប្ដលរមួផសបំ ងីបោយភាវៈម្គនជីវតិ និងែរសិ្ថា ន

គ្នម នជីវតិប្ដលបៅជុំវញិភាវៈម្គនជីវតិទ្ទងំបនាោះ ក្ពមទ្ទងំអនតររមមបៅវញិបៅមរ
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(អនតរ គ្នម នរមមរវាងភាវៈម្គនជីវតិនងិែរសិ្ថា ន ជីវតិ និងអនតររមមរវាងភាវៈម្គនជីវតិ
ទ្ទងំបនាោះ)។ 
ក្ែព័នធបអរូ ូសុីទ្ទងំឡាយអាចរស់រនុងក្ែព័នធបអរូ ូសុីបផសងបទៀត ប យី

ម្គក្តោា នវាអាចប្ក្ែក្ែលួចែ់ពីតូចែំផុតរ ូតដល់ជីវមណឌ ល ទ្ទងំមូល។ ែចេុែបនន
បនោះ ក្ែព័នធបអរូ ូសុីភាគ្បក្ចីនអាចរមួផសបំោយមនុសសប្ដលជាស្ថរពាងគកាយ
សំខាន់ ប យីទទួលរងឥទធពិលពសីរមមភាពមនុសសបៅរនុងក្ែព័នធបអរូ ូសុីបនាោះ។ 

ស្ថន មែនសល់ទុរ   Fingerprint  
លំនានំនផលតែអាកាសធាតុបៅទីរប្នលងនិង/ឬបពលបវលាណាមួយ បៅនឹង

រម្គល ងំជំរុញជារ់លារ់។  
ស្ថន មែនសល់ទុរក្តូវ នបក្ែីក្ ស់បដីមបបី្សវងររវតតម្គនក្ែតិរមមតែតាមការ

សបងាត ប ីយក្តូវ ន  ន់ក្ែម្គណបោយបក្ែីក្ ស់ការវភិាគ្ក្តាែ់ម ូប្ដល
អាកាសធាតុ ប្ដលម្គនរម្គល ងំជំរុញ។ 

សនូលទរឹររ  Ice core 
សំណារទឹរររប្ដលម្គនរាងសីុឡាងំប្ដល នមរពីការខួងយរបចញពី

ប្ផនទឹរររឬក្សទ្ទែ់ទឹរររ ។ 

ក្សទ្ទែ់ទរឹររ  Ice sheet  
គ្ំនរផ្ទា ងំទរឹររប្ដលម្គនរក្ម្គស់ក្កាស់អាចក្គ្ែដណត ែ់នផាដីនិងក្សទ្ទែ់ថម 

ប យីជាធមមតាម្គនវសិ្ថលភាពធំជាង៥០ ០០០គ្ី ូប្ម ក្តក្រឡា(ប្ម ក្តកាបរ  )។ 
បៅរនុងពិភពបលារសពវនថងបនោះ ម្គនក្សទ្ទែ់ទឹរររ ធំៗចំនួនែី គ្ឺបៅ

ស្រ គនីប្លន និងពីរបទៀតបៅទវែីអង់តារទិរបពាលគ្ឺក្សទ្ទែ់ទឹរររ អង់តារទរិ
ខាងបរីតនងិខាងលិច ប្ដលប្ញរោច់គ្នន បោយជួរភនអំង់តារទិរ។  

ក្សទ្ទែ់សរមម  Active layer 
ក្សទ្ទែ់ដខីាងបលីប្ដលម្គនទរឹរររលាយនិងររតាមរដូវ ប យីសាិតបៅពី

បលរីណំរអចិនស្រនដយ ៍។ 
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ក្សទ្ទែ់ក្ពកំ្ែទល់ែរយិកាស  Atmospheric boundary layer  
ក្សទ្ទែ់ែរយិកាសជាែ់នផាប្ផនដី ប្ដលរងឥទធពិលបោយការររិតជាមួយ

នផាែ ោះ និងបោយការែញ្ាូ នរបតដ និងរតាត បផសងៗប្ដល្លងកាត់នផាបនាោះ។  
ក្សទ្ទែ់ទ្ទែែំផុត១ ប្ម ០0 ក្តពីនផាដី(ក្ែម្គណ១០%ននរក្ម្គស់ក្សទ្ទែ់

ក្ពំក្ែទល់ែរយិកាស) ប្ដលជាតំែន់របរីតចរនតឬរណួំចបមកានិរខាល ងំ ម្គន
បឈាម ោះថាក្សទ្ទែ់ក្ពកំ្ែទល់នផាដីឬក្សទ្ទែ់នផាដ។ី 

ក្សទ្ទែ់អូសូន  Ozone layer  
ក្សទ្ទែ់មយួ ប្ដលម្គនរំហាែ់អូសូនខពស់ែំផុតបៅរនុងមណឌ លអាកាសសងែ់ 

ប្ដលលាតសនធងឹក្ែម្គណ១២បៅ៤០គ្ី ូប្ម ក្តពីនផាប្ផនដី ប យីរំហាែ់អូសូន
បរីនដល់រក្មិតអតិែរម្គចបនាល ោះពី២០បៅ២៥គ្ ូីប្ម ក្ត។  
ក្សទ្ទែ់បនោះរំពុងរងការខូចខាតបោយស្ថរការែបញ្េញឧសម័នប្ដលផសបំោយ

រលរនិងក្ែូមតាមរយៈសរមមភាពមនុសស។ ជាបរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ការ ត់ែង់ខាល ងំែផុំត
ននក្សទ្ទែ់អូសូនបរីតប ងីបៅនិទ្ទ រដូវរនុងតែំន់អង់តារទិរ ប្ដលែងាប ងី
បោយសម្គសធាតុរលរនិងក្ែូមបចញពីសរមមភាពមនុសស គ្ួែផសំនឹងលរខខណឌ
ឧតុនិយមជារ់លារ់ននតំែន់បនាោះ។  តុភូតបនោះែបងាីតឱ្យម្គនក្ែបហាងអូសូន ។ 

សូចនាររអាកាសធាតុជនំសួ  Proxy climate indicator 
រំណត់ក្តាមូលោា នប្ដលក្តូវ នែរក្ស្ថយបោយបក្ែីបគ្នលការណ៍រែូស្ថស្រសត

និងជីវរូែស្ថស្រសត បដីមបែីងាា ញពីសណំុំខលោះៗននភាពបផសងគ្នន រែស់អាកាសធាតុ
អតីតកាល ប យីទនិនន័យទ្ទរ់ទងនឹងអាកាសធាតុប្ដលទទួល នតាមរយៈវធិី
បនោះ បៅថាទិននន័យជនំួសប្ដលអាចក្តូវ នក្រតិតាមខាន ត បដមីបផីតល់ព័ត៌ម្គន
អាកាសធាតុតាមប្ែែែរមិ្គណវស័ិយ។ ឧទ្ទ រណ៍ : រណំត់ក្តារងវង់បៅបលមុីខ
កាត់បដមីបឈ ីលរខណៈរែស់ផ្ទា ថម នងិទនិនន័យនានាប្ដល នមរពសីនូលទរឹររ។ 
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ហ 
ហានភ័ិយបក្គ្នោះម នតរាយ  Disaster risk 
សកាត នុពលននបក្គ្នោះម នតរាយ ប្ដលឈានបៅររការែ ោះពាល់ដល់និង 

 ត់ែង់អាយុជីវតិ ស្ថា នភាពសុខភាព ជីវភាព ក្ទពយសមបតតិ និងបសវារមមប្ដលអាច
បរីតប ងីរនុងស គ្មន៍ឬសងគមមួយរនុងបពលបវលាជារ់លារ់នាបពលអនាគ្ត។ 

ហា ូកាែ ួ Halocarbons 
ក្រុមសម្គសធាតុសររីាងគប្ដលមួយប្ផនរផសបំោយហា ូប្សន រមួែញ្េូ លទ្ទងំ 

រលរ  ូភលុយអរ  ូកាែ(ួCFCs) អីុក្ដរូលរ  ូភលុយអរ  ូកាែ(ួHCFCs) អីុក្ដភូលុយអរ  កូាែ(ួHFCs) 
ហា ុង បមទីលរលរ ួបមទលីក្ែមូួ។ល។  
សម្គសធាតុហា ូកាែួជាបក្ចនី ម្គនសកាត នុពលរបតដ សរលរក្មិតខពស់ 

ប យីហា ូកាែួប្ដលផសបំោយរលរនិងក្ែូមជាសម្គសធាតុបធវីឱ្យធលុោះធាល យក្សទ្ទែ់
អូសូន ។ 
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ឡ 
 ជវីឧសមន័  Biodigester  
សំណង់មូលមួយក្ែបភទសង់ពីឥដាតាន់និងបែតុងរែ់រនុងដី ផាុរបោយលាមរ

សតវប្ដលអាចែបងាីតឧសម័នបមតានឬជីវឧសម័ន ប យីអាចែនសល់នូវជធីមមជាតដ៏ិ
លែក្ែបសីរ។ 

ឧសម័នររ  Gasifier  
 ឬឧែររណ៍សក្ម្គែ់ផលិតឧសម័ន ជាពិបសស ឧសម័នសំបយគ្ប្ដលផលិត

បចញពី ធយូងថម ជីវម្គ ស។ 
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អ 
អងគភាពទទលួែនាុរក្ែតែិតត ិ Designated Operational Entity (DOE) 
អងគភាពមួយប្ដលរំណត់បោយសននិសីទែណាត ភាគី្សក្ម្គែ់ពិធីស្ថររយូតូ

ថាជាអងគភាពប្ដលម្គនគុ្ណវុឌ្ឍិរនុងការផដល់សុពលភាពដល់គ្បក្ម្គងយនតការ
អភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត ប្ដល នបសនសុីំ រ៏ដូចជារនុងការបផាៀងផ្ទា ត់ និងការែញ្ហា រ់អំពកីារ
កាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ពីសរមមភាពមនុសស និងការក្សូែយរ
ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ពតិតាមរយៈអាងក្សែូកាែូន   ។ 

អតាក្ែបយជន៍ែនាុ ំ Adaptation benefits 
តនមលននការខូចខាតប្ដល នែបញ្េ ៀសឬអតាក្ែបយជន៍ែប្នាម ែនាា ែ់ពីម្គន

ការអនុម័តនិងអនុវតតវធិានការែនាំុ។ 

អតាក្ែបយជន៍កាែូន  Carbon benefit 
ែរមិ្គណននការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ប្ដលក្តូវ នកាត់ែនាយ ឬែរមិ្គណ

កាែូនប្ដល នក្សូែបលីសពចីំហារតាមទម្គល ែ់ធមមតា ែនាា ែ់ពីការដរបចញដ៏
សមក្សែចំបពាោះការធាល យបចញ នងិភាពមិនអចិនស្រនតយ។៍  
អតាក្ែបយជន៍កាែូន ក្តូវ នវាស់ប្វងបោយគ្តិជាបតានននសមមូលឧសមន័

កាែូនិរ ។ 

អនុសញ្ហា ក្រែខណឌ ស ក្ែជាជាតសិតពីកីារប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ  United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

អនុសញ្ហា ប្ដលក្តូវ នបធវីបសចរដីក្ពាងប ងីបៅនថងទី៩ ប្ខឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩២ 
បៅទីក្រុងញូវយ រ ប យីក្តូវ នចុោះ តាបលខាបោយក្ែបទសជាង១៥០នងិ
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ស គ្មន៍អឺរ  ុែបៅរនុងរិចេក្ែជុំរំពូលពិភពបលារ នានថងទី៤ ប្ខមិថុនា ឆ្ន ១ំ៩៩២ 
បៅទីក្រុងរយី ូដ ឺាបណរ  ូ ប យីប្ដល នចូលជាធរម្គនបៅនថងទី២១ ប្ខមីនា 
ឆ្ន ១ំ៩៩៤។  
បគ្នលែំណងចមបងននអនុសញ្ហា បនោះគ្ឺ “ម្គនឱ្យបធវី សាិរភាពរំហាែ់ឧសម័ន

ផាោះរញ្េ រ់បៅរនុងែរយិកាសបៅក្តឹមរក្មិតមួយប្ដលអាចទែ់ស្ថា ត់ការរខំាន
ក្ែរែបោយបក្គ្នោះថាន រ់ពីសរមមភាពមនុសសមរបលកី្ែព័នធអាកាសធាតុ  ”។  
អនុសញ្ហា បនោះប្ចងអំពីការបែតជ្ាចិតតរែស់ែណាត ភាគ្ីទ្ទងំអស់។ បក្កាមអនុ-

សញ្ហា បនោះ ែណាត ភាគី្រនុ ងឧែសមពន័ធ១ (ក្គ្ែ់ក្ែបទសជាសម្គជិរអងគការស 
ក្ែតិែតតិការបសដារិចេនិងអភិវឌ្ឍន៍ និងក្ែបទសម្គនបសដារិចេអនតរកាល)ម្គន
បគ្នលបៅែប្ងវរការែបញ្េ ញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ប្ដលមិនសាិតបៅបក្កាមពិធីស្ថរ 
ម ុងបរ  អាល់ មរបៅក្តឹមរក្មិតឆ្ន បំគ្នល១៩៩០ ឱ្យ នបៅក្តឹមឆ្ន ២ំ០០០។ 
ឆ្ន ១ំ៩៩៧ អនុសញ្ហា បនោះ នអនុម័តឱ្យម្គនពិធសី្ថររយូតូ។ 

អក្តាត ំយរបតត    Lapse rate  

បៅរយៈរមពស់កាន់ប្តខពស់  អក្តាសីតុណា ភាពែរយិកាសកាន់ប្តក្តជារ់។ 

អភ ិលរចិេអាកាសធាតុ   Climate governance 
រិចេការទូត យនតការ និងវធិានការនានារនុងបគ្នលែំណងដឹរនាកំ្ែព័នធសងគម 

បឆ្ព ោះបៅររការទែ់ស្ថា ត់ កាត់ែនាយ ឬែនាំុបៅនឹងហានិភ័យទ្ទងំឡាយប្ដលែងា
ប ងីបោយការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ។ 

អភរិរសថាមពល  Energy conservation 
ការកាត់ែនាយថាមពលតាមរយៈការបក្ែីក្ ស់បសវារមមថាមពលប្ដលម្គន

ែរមិ្គណតិចជាងមុន។ 
អភវិឌ្ឍន៍នែតង  Green growth  
ការអភិវឌ្ឍប្ដលបក្ែីក្ ស់ធនធានក្ែរែបោយចីរភាព រួមម្គន ការងារ

ែរសិ្ថា ននែតងនិងធនធានធមមជាតិ ទឹរនិងអនាម័យ បសដារិចេនិងវនិិបយគ្
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ទូរគ្មនាគ្មន៍និងដឹរជញ្ាូ ន ឧសា រមមនិងថាមពល បទសចរណ៍នែតង 
សនតិសុខបសបៀង និងសុវតាិភាពចណីំអាហារ នងិការបក្ែកី្ ស់ដីធល។ី 

អភវិឌ្ឍន៍ក្ែរែបោយចរីភាព   Sustainable development  
ការអភិវឌ្ឍប្ដលែំបពញបសចរដីក្តូវការែចេុែបនន បោយមិនែ ោះពាល់ដល់លទធភាព

រែស់មនុសសជំនាន់បក្កាយរនុងការែំបពញបសចរដីក្តូវការរែស់ពួរបគ្ផ្ទា ល់។ 

អនរចូលរមួគ្បក្ម្គង   Project participant 

ភាគ្ីពារ់ព័នធមួយប្ដលម្គនែណំងចូលរមួ ឬវស័ិយឯរជននិង/ឬអងគភាព
ស្ថធារណៈប្ដលទទួលការអនុញ្ហា តពីអាជ្ាធរជាតិទទួលែនាុ រ ប្ដលអាចចូល
រមួរនុងសរមមភាពគ្បក្ម្គងឬសរមមភាពតាមរមមវធិីរែស់យនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត 
ប្ដលអាចអនុវតត ន។ 

អាកាសធាតុ  Climate 
លរខខណឌ ែរយិកាសនងិ តុភូតឧតុភូតមធយមននរដូវទ្ទងំអស់ គ្តិជាសាតិិ

មធយមភាគ្រែស់តំែន់ណាមយួ ប្ដលពិនិតយប ញីរយៈបពលយូរឆ្ន /ំ៣០ឆ្ន ។ំ 
លរខខណឌ ែរយិកាស/វសិមរូែអាកាសធាតុម្គនសម្គព ធែរយិកាស សីតុណា ភាព 
សូរយការ សំបណីម ទឹរបភលៀង ពពរ ខយល់។  
អនរជំនាញភូមិវទិា នប្ែងប្ចរអាកាសធាតុជាក្ កំ្រុមគ្៖ឺ 
១- អាកាសធាតុបៅត  
២- អាកាសធាតុប្របរក្តូពិរ 
៣- អាកាសធាតុក្តជារ់ែងគួរ 
៤- អាកាសធាតុក្តជារ់ 
៥- អាកាសធាតុភនំ។ 
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អាកាសធាតុធងន់ធងរ  Climate extreme   
ការបរីតម្គនប ីងននតនមលអបថរធាតុអាកាសឬអាកាសធាតុបៅបលី(ឬខាង

បក្កាម)ននតនមលរក្មិតប្របរចុងខាងបលី(ឬចុងខាងបក្កាម)ននការរក្មិតអបថរប្ដល
 នសបងាត។   

អាកាសធាតុកាលែុរាណ  Paleoclimate  
អាកាសធាតុបៅកាលសម័យប្ដលមិនទ្ទន់ម្គនឧែររណ៍សក្ម្គែ់វាស់ប្វង 

រមួទ្ទងំក្ែវតតកិាលនងិធរណីកាល ប្ដលបៅកាលសម័យបនាោះ ម្គនប្តរណំត់ក្តា
អាកាសធាតុជំនួសមួយគ្ត់(ក្របៅបឈី លរខណៈរែស់ផ្ទា ថម  ...)ប្ដលអាច
បក្ែីក្ ស់ ន។ 

អាងែងាខ ងំ  Reservoir   
សម្គសភាគ្មួយននក្ែព័នធអាកាសធាតុ បក្ៅពែីរយិកាស ប្ដលម្គនសមតាភាព

សដុរទុរ ក្ែមូលផដុ ំ ឬែបញ្េញស្ថរធាតុប្ដលពារ់ព័នធ ដូចជា កាែូន ឧសមន័ផាោះ
រញ្េ រ់ ក្ែបភទណាមួយ ឬែុបរររ ក្ែបភទណាមួយ។  
ឧទ្ទ រណ៍ មហាសមុក្ទ ដី និងនក្ពបឈី គ្ជឺាអាងែងាខ ងំ ននស្ថរធាតុនានា

ប្ដលម្គនជាអាទិ៍កាែូន ។  
អាង(Pool) គ្ននសមមូលម្គនន័យ នឹងអាងែងាខ ងំ។ ែ ុប្នតជាទូបៅ អាង រមួ

ែញ្េូ លទ្ទងំែរយិកាស។  
ែរមិ្គណចាស់លាស់ននស្ថរធាតុពារ់ព័នធបៅរនុងអាងែងាខ ងំរនុងបពលបវលា

ជារ់លារ់ណាមួយបៅថា ែងាខ ងំ(Stock)។ 

អាងក្សែូ  Sink  
ដំបណីរការ សរមមភាព ឬយនតការប្ដលក្សូែយរឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ អាបអរ  សូូល 

ឬែុបរររ ននឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ឬននអាបអរ  សូូល បចញពែីរយិកាស។ 
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អាងក្សែូកាែូន  Carbon sink  
ដំបណីរការ សរមមភាព ឬយនតការណាមួយប្ដលនាឱំ្យម្គនការក្សូែយរ       

ពិតៗនូវឧសម័នផាោះរញ្េ រ់  ពែីរយិកាស ។ 

អាជ្ាធរជាតទិទលួែនាុរ   Designated National Authority (DNA) 

ស្ថា ែ័នប្ដលយល់ក្ពមយរការទទួលខុសក្តូវពភីាគ្ីមួយបទៀត បដីមបបីចញ
លិខិតអនុម័តសរមមភាពគ្បក្ម្គងយនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត  ឬរមមវធិីននសរមមភាព
រនុងនាមភាគី្មួយបនាោះ  បោយអនុបលាមតាមវធិាននិងតក្មូវការរែស់យនតការ
អភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត ។ 

អាល់បែដូ  Albedo 

ចំប្ណរននរភំាយរសមីក្ពោះអាទិតយ ប្ដលចងំផ្ទល តពីនផាប្ផនដីឬពីវតាុអវីមួយ 
ប យីប្ដលជាទូបៅ គ្ិតជាភាគ្រយបធៀែបៅនឹងរភំាយរសមីក្ពោះអាទិតយប្ដល ន
ទទួល។  
នផាប្ដលក្គ្ែដណត ែ់បោយក្ពលឹម្គនរក្មិតអាល់បែដូខពស់។ អាល់បែដូរែស់

ដមី្គនរក្មិតពខីពស់មរទ្ទែ។ គ្ក្មែនក្ពនិងនផាសមុក្ទម្គនរក្មិតអាល់បែដូទ្ទែ។ 
អាល់បែដូនផាប្ផនដមី្គនភាពខុសគ្នន  ជាពិបសស បោយស្ថរការប្ក្ែក្ែួលពពរ 
ក្ពឹល នផាសលឹររុរខជាតិ នងិគ្ក្មែដី។ 

អាសុតីរមមមហាសមុក្ទ  Ocean acidification  
ការថយចុោះបែ ហាស់ ននមហាសមុក្ទចែ់ពីរក្មិត៧ រនុងរយៈបពលប្វងមួយ

ប្ដលតាមធមមតាម្គនរយៈបពលបក្ចីនទសវតសរឬ៍ប្វងជាងបនោះ ប្ដលបក្ចីនប្តែងា
បោយការក្សូែយរឧសមន័កាែូនិរ បចញពីែរយិកាស ែ ុប្នតរ៏អាចែណាត លមរ
ពីរំបណីនឬការថយចុោះស្ថរធាតុគ្ីមីដនទបទៀតពមីហាសមុក្ទផងប្ដរ។  
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អាសុីតរមមមហាសមុក្ទបោយសរមមភាពមនុសស សំបៅបលីការថយចុោះនន
បែ ហាស់ ប្ដលែងាបោយសរមមភាពមនុសស ដូចជា ការតាងំទីលំបៅប្របរសមុក្ទ
 ួសរក្មិត ការែងាូរការសំណល់រងឹរាវ សំណល់ ល សាិរចូលរនុងសមុក្ទ ជាបដីម។ 

អាបអរ  សូូល  Aerosol 
ក្រុមចុណណភាគ្រងឹឬរាវបៅរនុងខយល់ ម្គនទំ ពំី0,០១បៅ១០មីក្រូប្ម ក្ត 

ប្ដលអប្ណត តវលិវល់រនុងែរយិកាសជាបក្ចនីបម្គ ង។ អាបអរ  ូសូល អាចបរតីម្គន
ប ងីបោយធមមជាតិឬបោយស្ថរសរមមភាពមនុសស។ អាបអរ  ូសូលអាចម្គនឥទធិពល
មរបលអីាកាសធាតុតាមទក្មង់បក្ចីនយ ងដូចជា តាមរយៈការពក្ងាយ នងិការ
ក្សូែយររភំាយរសមីបោយផ្ទា ល់និង បោយក្ែបយល តាមរយៈការបដីរតួជា
សនូលរណំរពពរ   លរខណៈអុែទិរែតូរផ្ទល ស់ការឬ នងិអាយុកាលរែស់ពពរ។ 

អាបអរ  សូូលកាែូន  Carbonaceous aerosol 
អាបអរ  ូសូលប្ដលភាគ្បក្ចីនផសបំ ងីបោយស្ថរធាតុសររីាងគជាបក្ចីននិងកាែូន

បមម រនុងទក្មង់ខុសៗគ្នន ។ 

អាបអរ  សូូលសររីាងគ   Organic aerosol  
ចុណណភាគ្នានារែស់អាបអរ  ូសូល ប្ដលសំែូរបោយសម្គសធាតុសររីាងគ

ភាគ្បក្ចនីជាកាែូន អុីក្ដូប្សន អុរសុីប្សននងិស្ថរធាតុបផសងបទៀតតិចតួច។ 

ឥទធពិលប ៀរបចញ   Spill-over effect  
ឥទធិពលននវធិានការកាត់ែនាយឧសម័នផាោះរញ្េ រ់រនុងក្សុរឬតាមវស័ិយ មរបលី

ក្ែបទសឬបលវីស័ិយដនទបទៀត។ ឥទធិពលប ៀរបចញអាចផតល់ផលវជិាម្គនឬអវជិាម្គន 
និងរមួែញ្េូលឥទធិពលបៅបលពីាណិជារមមការធាល យបចញកាែូន ការបផារនវរមមនិង
ការផសពវផាយែបចេរវទិាលែែរសិ្ថា ន និងបៅបលីែញ្ហា ដនទបទៀត។ 
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ឥណទ្ទនកាែូន  Carbon credit  

ការទូទ្ទត់កាែូន គ្តិជាឯរតា រិញ្ាវតាុននការវាស់ប្វងប្ដលតាងការក្សូែ
យរឧសមន័ផាោះរញ្េ រ់ ប្ដលសមមូលឧសម័នកាែូនិរ ចនំួន១បតានពីែរយិកាស។ 

ឥនធនៈ វូសុលី  Fossil fuel  
ឥនធនៈផាុរស្ថរធាតុកាែូនប្ដលបរីតបចញពីរណំអុីក្ដូកាែូន វូសុលី រមួម្គន

ធយូងថម រុរខជាតពុិរផុយ បក្ែង និងឧសម័នធមមជាត។ិ 

អុកី្ដកូាែ ួ Hydrocarbons  
សម្គសធាតុប្ដលផសបំ្តពអុីីក្ដបូ្សននិងកាែូន។  
ឧទ្ទ រណ៍ អុីក្ដកូាែួជាសម្គសធាតុមយួែបងាតីឥនធនៈ វូសុលី។ 

អុកី្ដរូលរ  ភូលុយអរ  កូាែ ួ Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)  
សម្គសធាតុផសបំោយអាតូមអុកី្ដបូ្សន ភលុយអរ រលរ និងអាតូមកាែូន។  
បទ្ទោះែីវាជាស្ថរធាតុែផំ្ទល ញក្សទ្ទែ់អូសូន រ៏បោយ រ៏ឥទធពិលរែស់វារនុងការ

ែំផ្ទល ញអូសូនរនុងមណឌ លអាកាសសងែ់ តិចជាង រលរ  ូភលុយអរ  ូកាែួ(CFCs) ។ 
ប តុបនោះប យី នជាស្ថរធាតុទ្ទងំបនោះក្តូវ នោរ់ឱ្យបក្ែជីំនួសរលរ  ូភលុយអរ  កូាែួ
(CFCs) ជាែបណាត ោះអាសនន បទ្ទោះែីវាជាឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ រ៏បោយ។ 

អុកី្ដភូលុយអរ  កូាែ ួ Hydrofluorocarbons (HFCs) 
ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ មួយក្ែបភទរនុងចំបណាមឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ឬក្រុមឧសម័នផាោះ

រញ្េ រ់ ទ្ទងំ៦ ប្ដលនឹងក្តូវទែ់ស្ថា ត់ដូចម្គនប្ចងរនុងពិធីស្ថររយូតូ ។  
អុីក្ដូភលុយអរ  ូកាែួក្តូវ នផលិតជាលរខណៈពាណិជារមម បដីមបជីំនួសរលរ  ូ

ភលុយអរ  កូាែ(ួCFCs) ។ អុីក្ដូភលុយអរ  កូាែួក្តូវ នបក្ែីក្ ស់ភាគ្បក្ចនីសក្ម្គែ់
សីតរមម(refrigeration) ការនិង ផលិតអងគធាតុអឌ្ឍចមលង(សឺមីរុងឌុ្ចទ័រ)។ 
សកាត នុពលរបតត សរល រែស់វា គ្ឺចែ់ព១ី ៣០០ បៅ ១១ ៧០០។ 
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ឧែសគ្គែនាុ ំ Adaptation constraint 

រតាត នានាប្ដលបធវីឱ្យកាន់ប្តលំ រដល់ការបរៀែចំប្ផនការែនាំុនិងការអនុវតត
សរមមភាពែនាំុ ឬរតាត ប្ដលរក្មិតជបក្មសីែនាំុនានា។ 

ឧសម័នរក្ម  Trace gas  
ឧសម័នប្ដលម្គនតិចជាង១%ននម្គឌ្ែរយិកាសរែស់ប្ផនដី រនុងបនាោះអារុង

(Ar) ប្ដលជាឧសម័នរក្មម្គនែរមិ្គណបលីសលែ់រ ូតដល់០ ,៩៣៤ %។  
ឧសម័នរក្មម្គនដូចជា បអលយូម(He) បណអុង(Ne) អារុង(Ar) ក្គ្ីែតុង(Kr) 

បសណុង(Xe) រា ដុង(Rn)  ជាបដីម។  

ឧសម័នកាែូនរិ  Carbon dioxide (CO2)  
ឧសម័នរនុងែរយិកាសប្ផនដីប្ដលបរីតប ងីបោយធមមជាតនិិងបោយស្ថរការ

ដុតឥនធនៈ វូសុីល(បក្ែងកាត ឧសម័នធយូងថម ...) ការដុតជីវម្គ ស នងិការប្ក្ែក្ែួល
ការបក្ែកី្ ស់ដី នងិដំបណីរការឧសា រមម ប យីជាឧសមន័ផាោះរញ្េ រ់ ចមបង
ប្ដលែងាប ីងបោយសរមមភាពមនុសសនិងម្គនឥទធិពលមរបលីតុលយភាពនន
ចំណាងំផ្ទល តននរភំាយរសមីក្ពោះអាទិតយមរបលីប្ផនដី។  
ឧសម័នកាែូនរិ គ្ជឺាឧសម័នបគ្នលប្ដលក្តូវ នបក្ែកី្ ស់សក្ម្គែ់បក្ែៀែបធៀែ

ការវាស់ឧសម័នដនទបទៀត ដូបចនោះឧសម័នកាែូនិរម្គនសកាត នុពលរបតដ សរលបសមី១។ 
ឧសម័នកាែូនិរជាសម្គសធាតុប្ដលម ូបលគុ្លរែស់វាបរីតប ីងបោយមួយ

អាតូមកាែូននិងពីរអាតូមអុរសុីប្សន។ 

ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់  Greenhouse gas (GHG)  
ឧសម័នប្ដលម្គនបៅរនុងែរយិកាស ប្ដលបរីតប ងីបោយធមមជាតឬិបោយ

សរមមភាពមនុសស ប ីយប្ដលក្សូែយរ និងែបញ្េញរសមីតាមជំហានរលរ
ជារ់លារ់រនុងជំហានរលរននរភំាយរសមីរបតត ក្រ មអាងំស្រហាវ ប្ដលភាយបចញពី
នផាប្ផនដែីរយិកាស នងិពពរ។  តុភូតទ្ទងំបនោះែងាឱ្យម្គនផលផាោះរញ្េ រ់ ។  
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ចំហាយទឹរ(H2O) ឧសម័នកាែូនិរ(CO2)ឌី្អាសូតម ូណូអុរសីុត(N2O) 
បមតាន(CH4) និងអូសូន(O3) ជាឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ចមបងៗបៅរនុងែរយិកាស រែស់
ប្ផនដី។ បក្ៅពីបនោះ ម្គនឧសម័នផាោះរញ្េ រ់មួយចនំួនបៅរនុងែរយិកាស ប្ដល
ែបងាីតប ងីបោយមនុសសទ្ទងំក្សុង ដូចជាហា ូកាែួ និងស្ថរធាតុដនទបទៀតប្ដល
ផាុររលរនិងក្ែមូ គ្ឺសាតិបក្កាមការក្គ្ែ់ក្គ្ងននពិធីស្ថរម ុងបរ  អាល់។ បក្ៅពី CO2 
N2O និង CH4 ពិធីស្ថររយូតូ ក្គ្ែ់ក្គ្ងឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ដនទបទៀត ដូចជា ស ុលភួ
អុិចស្ថភលុយអរតី(SF6) អីុក្ដភូលុយអរ  កូាែ(ួHFCs) និងប្ពរភលុយអរ  កូាែ(ួPFCs)។ 

ឧសម័នសម្គសធាតុភលុយអរ  Fluorinated gases   
ក្រុមឧសម័នផាោះរញ្េ រ់សំបយគ្ប្ដលម្គនសកាត នុពលរបតត សរលខាល ងំ ដូចជា

អីុក្ដភូលុយអរ  កូាែ(ួHFCs) ប្ពរភលុយអរ  កូាែ(ួPFCs) និងស ុលភួរអិច ាភលុយអូរតី
ភាយបចញពដីំបណីរការឧសា រមមបផសងគ្នន  ប្ដលជួនកាលក្រុមឧសម័នក្ែបភទ
បនោះក្តូវ នបក្ែីជំនសួស្ថរធាតុែផំ្ទល ញក្សទ្ទែ់អូសូន  រនុងមណឌ លអាកាសសងែ់   
ដូចជា រលរ  ភូលុយអរ  កូាែ(ួCFCs) អីុក្ដរូលរ  ភូលុយអរ  ូកាែ(ួHCFCs) និងហា ុង និងបក្ែី
ក្ ស់ជាបមក្តជារ់ ស្ថរធាតុសក្ម្គែ់ផលិតបស្ថន  ស្ថរធាតុពនលត់អគ្គិភ័យ ស្ថរធាតុ
រលំាយ ថាន រំសរិមម នងិឧសម័នែប្ណណនអាបអរ  ូសូល។ ឧសម័នទ្ទងំបនោះែបញ្េញ
ែរមិ្គណតិចតចួបធៀែនឹងឧសមន័កាែូនិរ(CO2) បមតាន(CH4) ឬឌី្អាសូតម ូណូ
អុរសីុត(N2O) ែ ុប្នតបោយស្ថរវាជាឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ ប្ដលម្គនឥទធពិលខាល ងំ ជួន
កាលបគ្បៅថាជាឧសម័នប្ដលម្គនសកាត នុពលរបតត សរល រក្មិតខពស់។ 

អុសូីតូែបលារធាតុ  Cosmogenic radioisotopes 

អុីសូតូែរក្មប្ដលក្តូវ នែបងាីតប ងីបៅបពលរសមីថាមពលបលារធាតុរក្មិត
ខពស់ ម្គនអនដររមមជាមួយនណវ យ ូននអាតូមប្ដលម្គនបៅរប្នលងបដីមតាមធមមជាតិ។  
អុីសូតូែបលារធាតុក្តូវ នបក្ែីជាញឹរញាែ់សក្ម្គែ់ចងែុលែងាា ញសរមមភាព

ម្គ បញទិររែស់ក្ពោះអាទតិយ(អាចកាត់ែនាយរសមីបលារធាតុ)ឬជាស្ថរធាតុរក្មប្ដល
ែញ្ាូ នរនុងែរយិកាស។ អុីសូតូែបលារធាតុរ៏ក្តូវ នបៅថានណវ យ ូបលារធាតុ។ 
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ឧែររណ៍វាស់ទរឹបជារនាច  Tide gauge  
ឧែររណ៍មួយបៅទីតាងំតំែន់ប្នរ ឬបៅរនុងសមុក្ទបក្ៅខលោះ ឬបៅរប្នលងបផសងៗ

បទៀត ប្ដលវាស់នីវ  ទូរឹសមុក្ទជាែនតែនាា ែ់ បធៀែនឹងដីប្ដលបៅជាែ់គ្នន ។  
រំណត់ក្តារយៈបពលមធយមនននីវ  ូទឹរសមុក្ទែងាា ញពីការប្ក្ែក្ែួលរយៈបពល

ប្វងនននីវ  ូទឹរសមុក្ទបធៀែប្ដល នសបងាត។ 

ឧបពវធម្គក្ត  Altimetry  

ែបចេរបទសវាស់រមពស់នផាទឹរសមុក្ទ ែឹង ទបនល ដី ឬទឹរររ បធៀែនឹងចណុំច
រណាត លននប្ផនដបីៅតាមក្ទង់ក្ទ្ទយប្ផនដីជាសំអាងប្ដល នរណំត់។ តាម
ធមមតា រមពស់បនោះក្តូវ នវាស់បធៀែបៅនឹងសតង់ោបោយសអំាងបៅតាម ក្ទង់ក្ទ្ទយ
ននប្ផនដីប្ដលម្គនរាងបសាីរប្តពងក្របពី(ellipsoid) ប យីអាចវាស់ពីលំ អវកាស
បោយបក្ែីក្ ស់រា ោឬការំសមីឡាប្ស  ប្ដលែចេុែបននរក្មិតបលែៀងម្គនតិចតួច
ែ ុបណាណ ោះ។ ឧបពវធម្គក្ត ម្គនគុ្ណសមបតតិបោយស្ថរការវាស់រមពស់បធៀែនងឹ
សនូលប្ផនដី ជាជាងការវាស់បធៀែនងឹសែំរប្ផនដីដូចឧែររណ៍វាស់ទរឹបជារនាច។ 

ឧសា រមមនែតង  Green industry  
ផលិតរមមស្ថែ តប្ដលបក្ែីក្ ស់ែបចេរបទសនែតង ថាមពលក្ែរែបោយ

ក្ែសិទធផល និងកាត់ែនាយការបក្ែីក្ ស់ធនធានធមមជាតិបៅរនុងប្ខសចងាវ រ់ផលិតរមម
ននស ក្គ្នសខាន តតូចនិងមធយម បដីមបធីានា ននូវចីរភាពធនធានធមមជាតិ 
បោយអនុវតតបគ្នលការណ៍ផលិតរមមនិងការបក្ែីក្ ស់ក្ែរែបោយចីរភាព។ 

អូសូន  Ozone (O3)  
ទក្មង់អុរសុីប្សនែីអាតូម(O3) ប្ដលជាសម្គសធាតុឧសម័នននែរយិកាស។ 

បៅរនុងមណឌ លអាកាសរចល់   វាបរីតប ងីតាមរយៈក្ែតិរមមធមមជាតិនិងក្ែតិរមម
ផូតូគ្ីមីជាមួយនឹងឧសម័ននានាបរីតបចញពីសរមមភាពមនុសស(អ័ពា)។ អូសូន រនុង
មណឌ លអាកាសរចល់  ម្គននាទីជាឧសមន័ផាោះរញ្េ រ់      ។ រនុងមណឌ លអាកាសសងែ់   
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អូសូនបរីតបចញពីអនតររមម រវាងការំសមីស្ថវ យអុលក្តាពីក្ពោះអាទិតយ និងម ូបលគុ្ល
អុរសុីប្សន(O2)។  
បៅរនុងមណឌ លអាកាសសងែ់ អូសូនម្គននាទីចមបងរនុងការបធវីឱ្យម្គន

តុលយភាពរភំាយរសមី រនុងមណឌ លអាកាសសងែ់ ។ អូសូនម្គនរំហាែ់ខពស់ែំផុតបៅ
រនុងក្សទ្ទែ់អូសូន ។ 

ឯរតាកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័ន   Emission Reduction Unit (ERU) 
១បតានននការែបញ្េញឧសម័នកាែូនរិប្ដល នកាត់ែនាយ ឬក្សូែយរតាម

រយៈគ្បក្ម្គងអនុវតតន៍រួមគ្នន (ដូចម្គនប្ចងរនុងម្គក្តា៦ននពិធីស្ថររយូតូ)ប្ដល
គ្ណនាបោយបក្ែីក្ ស់សកាត នុពលរបតត សរល ។  

ឯរតាែញ្ហា រ់ពកីារកាត់ែនាយឧសម័ន  Certified Emission Reduction (CER) 

Unit 
ែរមិ្គណបសមីនឹង១បតានននសមមូលឧសម័នកាែូនិរ ប្ដល នកាត់ែនាយ ឬ

ក្សូែទុរតាមរយៈគ្បក្ម្គងយនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត ប្ដលគ្ណនាបោយការបក្ែីក្ ស់
បមគុ្ណសកាត នុពលរបតត សរល  ។ 

ឯរតាកាែូនសមក័្គ្ចតិត   Voluntary Carbon Unit (VCU)  
បឈាម ោះឥណទ្ទនទូទ្ទត់កាែូន(carbon offset credits) ប្ដលក្តូវ ន

បផាៀងផ្ទា ត់ជាពិបសសបោយប្ផែរបលសីតងោ់កាែូនសមក័្គ្ចិតត ប្ដលជាសតង់ោមយួ
រនុងចំបណាមសតង់ោឯររាជយឈានមុខបគ្ បដមីបែីងាា ញពកីារចូលរមួកាត់ែនាយ
ការែបញ្េញឧសម័នរែស់គ្បក្ម្គងរនុងទីផារកាែូនសម័ក្គ្ចិតតបោយគ្នម នការ
ក្គ្ែ់ក្គ្ងបោយចាែ់។ 

ឯរតាែរមិ្គណរណំត់  Assigned Amount Unit (AAU) 

ឯរតាននការែបញ្េញឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ប្ដលរណំត់បោយពិធីស្ថររយូតូ ។  
១ឯរតាែរមិ្គណរំណត់(AAU) សមមូលនឹង១បតានននសមមូលឧសម័ន

កាែូនិរ(CO2e) ។ 
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ែបចេរសពានិងនិយមន័យ ប្ខមរ-អងប់គ្លស 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

ឯរស្ថរគ្បក្ម្គងលមែតិ  Project Design Document (PDD)  
ឯរស្ថរប្ដល នបរៀែចំបោយអនរចូលរមួរនុងគ្បក្ម្គងយនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត 

ប្ដល នរណំត់សរមមភាពលមែិត អនុបលាមតាមវធិាននិងលរខខណឌ តក្មូវនន
យនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត។  
សំណំុប្ែែែទឯរស្ថរគ្បក្ម្គងលមែិតនិងបគ្នលការណ៍ប្ណនារំនុងការបរៀែចំ

ឯរស្ថរគ្បក្ម្គងលមែិតម្គនរនុងបគ្ ទំព័រយនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ តននអនុសញ្ហា
ក្រែខណឌ ស ក្ែជាជាតិសតីពកីារប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ(UNFCCC CDM)។ 

ឱ្នភាពែនាុ ំ Adaptation deficit 

គ្ម្គល តរវាងស្ថា នភាពែចេុែបននននក្ែព័នធមួយនិងស្ថា នភាពមយួបទៀតប្ដលកាត់
ែនាយជាអែបែរម្គនូវផលែ ោះពាល់អវជិាម្គនពីលរខខណឌ និងវសិមរូែអាកាសធាតុ 
ប្ដលម្គនក្ស្ថែ់។ 

អែំលិរមម  Salinization  
ការបរីនប ងីននជាតិនក្ែបៅរនុងដី ប្ដលែណាដ លឱ្យខូចខាតដីនិងែ ោះពាល់

ដល់រុរខជាតិ។ 

អាងំតង់សុបីតកាែូន  Carbon intensity 

ែរមិ្គណននការែបញ្េញឧសម័នកាែូនិរ រនុងមួយឯរតាននផលិតផលរនុងក្សុរ
សរុែ(GDP)។ 

ឯរតាដុែសុន  Dobson Unit (DU)  

ឯរតាមួយសក្ម្គែ់វាស់ែរមិ្គណអូសូន សរុែបៅរនុងែពំង់ឈរខាងបលីនផា
ប្ផនដី )សរុែរំហាែ់អូសូន(។ ចំនួន ឯរតាដុែសុន គ្ឺជារក្ម្គស់ននឯរតា
០,០១មិលលីប្ម ក្ត ក្ែសនិបែីបគ្ែប្ណណនក្សទ្ទែ់អូសូន បៅជាក្សទ្ទែ់ប្ដលម្គន
ដង់សុីបតដូចគ្នន  បោយបក្ែសីម្គព ធែប្ណណន១ ០១៣hPa និងសីតុណា ភាពសូនយ
អងាបស(0oC)។  
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  ែបចេរសពានិងនិយមន័យ ប្ខមរ-អងប់គ្លស 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

មួយឯរតាដុែសុនបសមីនឹងក្សទ្ទែ់អូសូនមួយប្ដលម្គន២,៦៩ x ១០២០ 

ម ូបលគុ្លរនុងមួយប្ម ក្តកាបរ  ។ បទ្ទោះែីជា ម្គនភាពខុសគ្នន បក្ចីនរ៏បោយ ជាទូបៅ
ែរមិ្គណអូសូនបៅរនុងក្សទ្ទែ់ែរយិកាសរែស់ប្ផនដី គ្ឺ ៣០០DU។ 

អាងំតង់សុបីតថាមពល  Energy intensity 

អនុ តរវាងការបក្ែីក្ ស់ថាមពលនងិទិននផលបសដារចិេ ឬទិននផលរូែវនត។  
បៅថាន រ់ជាតិ អាងំតង់សុីបតថាមពល គ្ជឺាអនុ តននការបក្ែកី្ ស់ថាមពល

ែឋមរនុងក្សុរសរុែ ឬការបក្ែីក្ ស់ថាមពលចុងបក្កាយ ជាមួយនឹងផលតិផល
រនុងក្សុរសរុែ។ អាងំតង់សុីបតថាមពលកាន់ប្តទ្ទែ ែងាា ញថាការបក្ែីក្ ស់
ថាមពលកាន់ប្តម្គនក្ែសិទធផលខពស់។ 
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្នែរទី២  

បច្ចេរសព្ា 
អង់ច្លេស-ប្មែរ 
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

A 
Abrupt climate change ការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ ួសព ី

ការរពំឹងទុរ 

Active layer ក្សទ្ទែ់សរមម 

Adaptation ែនាុ ំ

Adaptation assessment ការវាយតនមលែនាំុ 

Adaptation benefits អតាក្ែបយជន៍ែនាុ ំ

Adaptation constraint ឧែសគ្គែនាំុ 

Adaptation costs នថលែនាុ ំ

Adaptation deficit ឱ្នភាពែនាំុ 

Adaptive capacity សមតាភាពែនាំុ 

Adaptive management  ការក្គ្ែ់ក្គ្ងតាមប្ែែែនាុ ំ

Additionality ផលែប្នាម 

Advection ែបនាររបតត តាមប្ខសបដរ 

Aerosol អាបអរ  ូសូល 
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  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Afforestation ការោនំក្ពបឈ ី

Aggregate impacts ផលែ ោះពាល់សរុែ 

Agro-business/Agri-business រសិធុររចិេ 

Air mass ម្គ សខយល់ 

Albedo អាល់បែដូ 

Albedo feedback ផលតែអាល់បែដូ 

Alkalinity រក្មិតអាល់កាល ី

Allometry ែរធិានម្គក្ត 

Altimetry ឧបពវធម្គក្ត 

Annex I countries ែណាត ក្ែបទសរនុងឧែសមព័នធ១ 

Annex II countries ែណាត ក្ែបទសរនុងឧែសមព័នធ២ 

Annex B countries ែណាត ក្ែបទសរនុងឧែសមព័នធ B 

Anthropogenic បោយសរមមភាពមនុសស 

Anthropogenic emission  ការែបញ្េញឧសម័នបោយសរមមភាព
មនុសស 

Anticipatory adaptation ែនាំុបក្គ្នងទុរជាមុន 

Aquaculture វារវីែបរមម 
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Arid zone តំែន់សងួតប្ ង 

Assigned Amount Unit (AAU) ឯរតាែរមិ្គណរំណត់ 

Atlantic Multi-decadal 
Oscillation (AMO) 

ចរនតបៅមរព ុទសវតសរអ៍ាតលង់ទិរ 

Atmosphere ែរយិកាស 

Atmospheric boundary layer ក្សទ្ទែ់ក្ពកំ្ែទល់ែរយិកាស 

Attribution ការពនយល់ែុពវប តុ 

Autonomous adaptation ែនាំុសវយត័ 

Autotrophic respiration ការដរដបងាមីននភាវៈសវ័យជពី 
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  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

B 
Baseline/reference  ប្ខសបគ្នល/បយង 

Bayesian method វធិីស្ថស្រសត បយ ស 

Belowground biomass ជីវម្គ សបក្កាមដីននរុរខជាត ិ

Benchmark សូចនាបគ្នល 

Biochar ជីវធយូង 

Biodigester   ជីវឧសម័ន 

Biodiversity ជីវៈចក្មុោះ 

Bioenergy ជីវថាមពល 

Biofuel ជីវឥនធនៈ 

Biogas  ជីវឧសម័ន 

Biomass ជីវម្គ ស 

Biome ជីវស គ្មន៍ 

Bioslurry  សំណល់ ជីវឧសម័ន 

Biosphere ជីវមណឌ ល 
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Black carbon កាែូនបមម  

Blocking anticyclones សុីរលូនែស្រញ្ហេ សរាងំខាែ់ 

Bundling ែណតុ ំ  

Business As Usual (BAU) ការពាររតាមទម្គល ែ់ធមមតា 
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  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

C 
C3 plant រុរខជាតិកាែូន៣ 

C4 plant រុរខជាតិកាែូន៤ 

Canopy cover គ្ក្មែនក្ពក្សទ្ទែ់បល ី

Cap ការរំណត់ែរមិ្គណ(ែបញ្េញឧសម័ន) 

Cap and trade     ការរណំត់ែរមិ្គណនងិពាណិជារមម 

Capacity building  ការរស្ថងសមតាភាព 

Carbon accounting   គ្ណបនយយកាែូន 

Carbon benefit អតាក្ែបយជន៍កាែូន 

Carbon buffer កាែូនែក្មងុ 

Carbon carrying capacity សមតាភាពផាុរកាែូន 

Carbon credit  ឥណទ្ទនកាែូន 

Carbon cycle វដតកាែូន 

Carbon dioxide (CO2) ឧសម័នកាែូនិរ 

Carbon dioxide (CO2) 
fertilization  

ការែបងាីតជីជាតិបោយឧសម័នកាែូនិរ 
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Carbon footprint  ោនកាែូន 

Carbon intensity អាងំតង់សុីបតកាែូន 

Carbon leakage ការបលចធាល យកាែូន 

Carbon market ទីផារកាែូន 

Carbon permits  លិខិតអនុញ្ហា តឱ្យែបញ្េញកាែូន 

Carbon sequestration/Carbon 
storage  

ការក្សូែទុរកាែូន/ការែងាខ ងំកាែូន 

Carbon sink  អាងក្សូែកាែូន 

Carbon stock  សនិនធិកាែូន 

Carbon stock enhancement  ការែបងាីនការែងាខ ងំកាែូន 

Carbonaceous aerosol  អាបអរ  ូសូលកាែូន 

CDM registry  ការចុោះែញ្ា ីគ្បក្ម្គងយនតការអភិវឌ្ឍន៍
ស្ថែ ត 

Certification  ការបចញវញិ្ហា ែនែក្ត 

Certified Emission Reduction 
(CER) Unit 

ឯរតាែញ្ហា រ់ពីការកាត់ែនាយឧសម័ន 

Chlorofluorocarbons (CFCs)  រលរ  ូភលុយអរ  ូកាែ ួ

Chronology  កាលវទិា 
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  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Chronosequence កាលាយុស្ថស្រសត 

Clathrate (methane)  កាល ក្តាត(បមតាន) 

Clean Development 
Mechanism (CDM) 

យនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត 

Climate អាកាសធាតុ 

Climate change ការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ 

(Climate Change) Impact ផលែ ោះពាល់(ននការប្ក្ែក្ែួលអាកាស
ធាតុ) 

Climate data aggregation  ការក្ែមូលផតុ ំទិននន័យអាកាសធាតុ 

Climate extreme  អាកាសធាតុធងន់ធងរ 

Climate feedback  ផលតែអាកាសធាតុ 

Climate feedback parameter    រា ប្ម ក្តផលតែអាកាសធាតុ 

Climate governance អភិ លរិចេអាកាសធាតុ 

Climate model ម ូប្ដលអាកាសធាតុ 

Climate prediction ការទសសន៍ទ្ទយអាកាសធាតុ/ទំនាយ
អាកាសធាតុ 

Climate proofing  ការទែ់នឹងអាកាសធាតុ 
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Climate projection ការពាររអាកាសធាតុ/ចំបណាល
អាកាសធាតុ 

Climate risk management ការក្គ្ែ់ក្គ្ងហានិភ័យអាកាសធាតុ 

Climate risk screening  ការរំណត់ហានភ័ិយអាកាសធាតុ 

Climate sensitivity ភាពរសួអាកាសធាតុ 

Climate shift or climate 
regime shift 

ការផ្ទល ស់ែដូរអាកាសធាតុ ឬការផ្ទល ស់ែតូរ
រែែអាកាសធាតុ 

Climate-smart agriculture  រសិរមមឆ្ល តខាងអាកាសធាតុ 

Climate system ក្ែព័នធអាកាសធាតុ  

Climate threshold រក្មិតចែ់ប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ 

Climate variability វសិមរូែអាកាសធាតុ 

Cloud feedback  ផលតែពពរ 

Cloud radiative forcing រម្គល ងំរភំាយរសមីពពរ 

CO2-equivalent សមមូលឧសម័នកាែូនិរ 

Co-benefit ស ក្ែបយជន៍ 

Commitment period រំលុងបពលបែតជ្ាចិតតអនុវតត 
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  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Common but differentiated 
responsibilities 

ការទទួលខុសក្តូវរមួ ប្តម្គនរក្មិត     
បផសងគ្នន  

Community-based adaptation ែនាំុប្ផែរបលសី គ្មន៍ 

Conference of the Parties 
(COP) 

សននិសទីែណាត ភាគ្ ី

Conference of the Parties 
serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol 
(CMP)    

សននិសទីែណាត ភាគ្សីក្ម្គែ់ពធិីស្ថរ 
រយូតូ 

Conservation agriculture រសិរមមអភិររស 

Convection ែបនាររបតត តាមប្ខសឈរ 

Conventional environmental 
problems 

ែញ្ហា ែរសិ្ថា នទូបៅ 

Coping ការប្លីយតែ 

Coping capacity សមតាភាពបោោះក្ស្ថយែញ្ហា /សមតាភាព
ប្លីយតែ 

Corrective disaster risk 
management 

ការក្គ្ែ់ក្គ្ងហានិភ័យបក្គ្នោះម នតរាយ
តាមប្ែែប្រតក្មូវ 

Cosmogenic radioisotopes អុីសូតូែបលារធាតុ 

Cost-benefit analysis  ការវភិាគ្នថលបដីម-ផលក្ែបយជន៍ 

Countries with Economies in 
Transition (EIT) 

ែណាត ក្ែបទសបសដារិចេអនតរកាល 
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Crediting period រំលុងបពលទទួល នឥណទ្ទន 

Cross-cutting issue ែញ្ហា អនតរវស័ិយ 

Cryosphere មណឌ លរណំរ 

Cumulative impacts  ផលែ ោះពាល់ផាួន 
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  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

D 
Dansgaard-Oeschger events ក្ពឹតតិការណ៍ោនហាា តអូ ា ឺ

Dead zone  តំែន់ខសត់អុរសុីប្សន 

Deforestation  ការ ត់ែង់នក្ពបឈ ី

Desertification របហាស្ថា នរមម 

Designated National 
Authority (DNA)  

អាជ្ាធរជាតទិទួលែនាុរ   

Designated Operational 
Entity (DOE) 

អងគភាពទទួលែនាុរក្ែតិែតត ិ

Diatoms ដាតូម 

Disaster បក្គ្នោះម នដរាយ 

Disaster risk ហានិភ័យបក្គ្នោះម នតរាយ 

Disaster Risk Management 
(DRM)  

ការក្គ្ែ់ក្គ្ងហានិភ័យបក្គ្នោះម នដរាយ 

Disaster Risk Reduction 
(DRR)   

ការកាត់ែនាយហានិភ័យ 

បក្គ្នោះម នដរាយ 

Diurnal temperature range គ្ម្គល តសតុីណា ភាពបពលនថង 

Dobson Unit (DU) ឯរតាដុែសុន 
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Downscaling ការែំក្ែួញម្គក្តោា ន 

Drought ភាពរាងំសងួត 

Dyke ទំនែ់តូច 

Dynamical system ក្ែព័នធឌ្ណីាមិរ 
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  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

E 
Early warning system ក្ែព័នធក្ែកាសអាសនន 

Ecosystem ស្ថា នក្ែព័នធឬក្ែព័នធបអរូ ូសុ ី

Ecosystem functioning  មុខងាររមមក្ែព័នធបអរូ ូសុ ី

Ecosystem resilience  ភាពធន់/ភាពធន់ក្ទ្ទកំ្ែព័នធបអរូ ូសុ ី

Ecosystem services បសវារមមក្ែព័នធបអរូ ូសុ ី

Efficacy សរដិសទិធិភាព   

Ekman transport ែនាល ស់ទីប្អរបមន 

Emission ការែបញ្េញឧសម័ន 

Emission factor  បមគុ្ណែបញ្េញឧសម័ន 

Emission inventory  ែញ្ា ីស្ថរបពីភណឌ ការែបញ្េញឧសម័ន 

Emission permit  រក្មិតអនុញ្ហា តែបញ្េញឧស័មន 

Emission quota  រូតាននការែបញ្េញឧសម័ន 

Emission Reduction Unit 
(ERU) 

ឯរតាកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័ន 

Emission scenario  ចំហារែបញ្េញឧសម័ន 
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Emission tax ពនធបលីការែបញ្េញឧសម័ន 

Emission trading  ការបធវីពាណិជារមមការែបញ្េញឧសម័ន 

Energy balance  តុលយភាពថាមពល 

Energy conservation  អភិររសថាមពល  

Energy efficiency  ក្ែសិទធផលថាមពល 

Energy intensity  អាងំតង់សុីបតថាមពល 

Energy saving  ការសនសសំំនចថាមពល 

Energy security សនតិសុខថាមពល 

Enhanced greenhouse effect រំបណីនផលផាោះរញ្េ រ់ 

Enrichment planting ការែបងាីនការោដុំោះ 

Environmental degradation  ការបរចរលឹែរសិ្ថា ន 

Environmentally sound 
technologies  

ែបចេរវទិាលែែរសិ្ថា ន 

Equilibrium and transient 
climate experiment  

ការពិបស្ថធអាកាសធាតុប្ដលម្គន
លំនឹងនងិគ្នម នលំនងឹ 

Equilibrium line  ប្ខសលំនឹង 

Erosion  ការ ូរបក្ចោះ 
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  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Evaporation  រ ំួត  

Evapotranspiration  រ ំួតរភំាយចំហាយទឹរ 

Evergreen forest នក្ពនែតងជានិចេ 

Ex ante crediting  ការផតល់ឥណទ្ទនជាមុន 

Ex post crediting  ការផតល់ឥណទ្ទនជាបក្កាយ 

Exposure  ភាពក្ែឈម  

Extensive agriculture or 
Extensive farming         

រសិរមមយថាផល 

External forcing  រម្គល ងំជំរុញពីខាងបក្ៅ 

Extratropical cyclone ពយុោះសុរីលូនបក្ៅតែំន់ក្តូពរិ 

Extreme coastal high water  ទឹរសមុក្ទខពស់ែំផុតបៅតំែន់ប្នរ 

Extreme weather event  ក្ពឹតតិការណ៍ធាតុអាកាសធងន់ធងរ 
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

F 
Faculae  ចំណុចភល ឺ

Fast-start finance (FSF) ការផតល់ រិញ្ាវតាុែនាា ន់ 

Fine particle  ចុណណភាគ្ 

Fingerprint  ស្ថន មែនសល់ទុរ 

Flash flood ជំនន់គ្ ុំរ 

Flood  ទឹរជំនន់ 

Flue gas desulphurization   ដំណរស្ថព ន់ធ័រពីប្ផសង 

Fluorinated gases ឧសម័នសម្គសធាតុភលុយអរ   

Fluorocarbons  ភលុយអរ  ូកាែ ួ

Food born disease  ជំងឺ្លងតាមចណីំអាហារ 

Food security  សនតិសុខបសបៀង 

Food value chain ប្ខសចងាវ រ់តនមលអាហារ 

Forest  នក្ពបឈ ី 

Forest degradation  ការបរចរលឹនក្ពបឈ ី
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  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Forest management  ការក្គ្ែ់ក្គ្ងនក្ពបឈ ី

Forest transition curve  ប្ខសបកាងអនតរកាលនក្ពបឈ ី

Fossil fuel  ឥនធនៈ វូសុីល  

Fossil fuel emission  ការែបញ្េញឧសម័នពឥីនធនៈ វូសុីល 

Free air carbon dioxide 
enrichment  

ការែបងាីនឧសម័នកាែូនិររនុងែរយិកាស 

Free atmosphere  ែរយិកាសបសរ ី

Frontier deforestation  ការ ត់ែង់នក្ពបឈតីំែន់ជួរមុខ 

Frozen ground  ទីរណំរ 

Fuel switching  ការែតូរឥនធនៈ 
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

G 
Gasifier  ឧសម័នររ 

General circulation  ចរនតទូបៅ 

Glacier  ប្ផនទឹរររ  

Global dimming  ភាពក្សអាែ់រែស់ប្ផនដ ី

Global Environment Facility 
(GEF)  

មូលនិធែិរសិ្ថា នពិភពបលារ 

Global surface temperature  សីតុណា ភាពបលីនផាប្ផនដ ី

Global warming  របតត ភពប្ផនដ ី

Global Warming Potential 
(GWP)  

សកាត នុពលរបតដ សរល 

Green accounting  គ្ណបនយយនែតង 

Green Climate Fund (GCF)  មូលនិធអិាកាសធាតុនែតង 

Green economy  បសដារិចេនែតង 

Green energy ថាមពលនែតង 

Green growth  អភិវឌ្ឍន៍នែតង 

Green industry  ឧសា រមមនែតង 
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  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Green technology  ែបចេរវទិានែតង 

Green transport  ការដឹរជញ្ាូ ននែតង 

Greenhouse effect  ផលផាោះរញ្េ រ់ 

Greenhouse gas (GHG)  ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ 

Ground ice  ទឹរររបលីនផាដ ី

Grounding line/zone  ប្ខសដីឬតំែន់ដ ី
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

H 
Halocarbons  ហា ូកាែ ួ 

Hazard  មុខសញ្ហា បក្គ្នោះថាន រ់ 

Heat wave  រលររបតត  

Heterotroph  ភាវៈែរជីព 

Heterotrophic respiration  ការដរដបងាមីននភាវៈែរជីព 

High regret options ជបក្មីសបស្ថរស្ថត យខាល ងំ 

Holocene  សម័យ ូ ូប្សន 

Hot air  ខយល់បៅត  

Human security  សនតិសុខមនុសស 

Humidity  សំបណីម 

Hydrocarbons   អុីក្ដូកាែ ួ

Hydrochlorofluorocarbons 
(HCFCs)  

អុីក្ដូរលរ  ូភលុយអរ  ូកាែ ួ

Hydroelectricity  វារអីគ្គិសន ី

Hydrofluorocarbons (HFCs) អុីក្ដូភលុយអរ  កូាែ ួ
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  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Hydrology ជលវទិា 

Hydrological cycle or water 
cycle  

វដតជលស្ថស្រសតឬវដតទឹរ 

Hydrometeorology ជបលាតុវទិា/ជលឧតុវទិា   

Hydrosphere  មណឌ លទឹរ 
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

I 
Ice age  យុគ្ទឹរររ 

Ice cap  រនតិែទរឹររ 

Ice core សនូលទរឹររ 

Ice sheet  ក្សទ្ទែ់ទរឹររ 

Ice shelf  ផ្ទា ងំទឹរររ 

Ice stream  ចរនតទឹរររ 

Impact assessment  ការវាយតនមលផលែ ោះពាល់ 

Indian Ocean Dipole (IOD)  បទវែ ូលមហាសមុក្ទឥណាឌ  

Indirect aerosol effect  ផលក្ែបយលអាបអរ  ូសូល 

Indirect emission  ការែបញ្េញឧសម័នបោយក្ែបយល 

Industrial revolution  ែដិវតតន៍ឧសា រមម 

Infiltration  ជក្ម្គែទឹរ 

Insolation  សុរយិការ 

Integrated assessment  ការវាយតនមលចក្មោុះ 
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  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Integrated landscape 
management 

ការក្គ្ែ់ក្គ្ងបទសភាពចក្មោុះ 

Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC)  

ក្រុមការងារអនតររោា ភិ លសតពីីការ 
ប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ 

Intensive Agriculture  រសិរមមអតិផល 

Inter-Tropical Convergence 
Zone (ITCZ)  

តំែន់ជនំួែអនដរក្តូពិរ 

Inundation  ការលិចទរឹ 

Issuance  ការបចញលិខតិែញ្ហា  
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

J 
Joint attribution  ការពនយល់ែុពវប តុរមួគ្នន  

Joint Crediting Mechanism 
(JCM) 

យនតការឥណទ្ទនកាែូនរមួគ្នន  

Joint Implementation (JI)  ការអនុវតតរមួគ្នន  
 

 

K 
Kyoto Mechanisms (KM) យនតការរយូតូ 

Kyoto Protocol  ពិធីស្ថររយូតូ 
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  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

L 
Land surface air temperature  សីតុណា ភាពខយល់បលីនផាដ ី

Land use and land use 
change  

ការបក្ែីក្ ស់ដនីិងការប្ក្ែក្ែលួការ     
បក្ែីក្ ស់ដ ី

Landscape approach វធិីស្ថស្រសតក្គ្ែ់ក្គ្ងតែំន់បទសភាព 

Landslide ររំិលដ ី

Lapse rate  អក្តាតំ យរបតត  

Latent heat flux  ដំបណីររបតដ ឡាតង់ 

Leakage  ការបលចធាល យ 

Likelihood  ភវនីយភាព 

Lithosphere  លីតូប្ស វ ឬមណឌ លថម 

Little Ice Age (LIA)  រូនយុគ្ទឹរររ 

Local Disaster Risk 
Management (LDRM)  

ការក្គ្ែ់ក្គ្ងហានិភ័យបក្គ្នោះម នតរាយ
បៅមូលោា ន 

Lock-in effect  ផលលារ់រំ ងំ 

Loss and damage  រិចេ ត់ែង់នងិខូចខាត   
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Low-carbon power  ថាមពលែបញ្េញកាែូនទ្ទែ 

Low-carbon technology  ែបចេរវទិាែបញ្េញកាែូនទ្ទែ 

Low regrets policy  បគ្នលនបយ យបស្ថរស្ថត យតិចតចួ 
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  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

M 
Mainstreaming  ការែស្រញ្ហា ែ 

Maladaptive actions or 
maladaptation 

សរមមភាពែនាំុមិនក្តឹមក្តូវ ឬែនាំុ
មិនក្តឹមក្តូវ 

Market-based regulation  និយត័រមមប្ផែរបលីទីផារ 

Marrakesh Accord  រិចេក្ពមបក្ពៀងម្គ រា បរស 

Mass movement  ចលនាទ្ទងំផ្ទា ងំ 

Mean sea level  នីវ  ទូឹរសមុក្ទមធយម 

Measurement, Reporting and 
Verification (MRV)  

 

ការវាស់ប្វង ការរាយការណ៍ នងិការ
បផាៀងផ្ទា ត់ 

Medieval Warm Period (MWP)  រយៈបពលបៅដ ននយុគ្រណាដ ល 

Meeting of the Parties (MOP)  រិចេក្ែជុែំណាត ភាគ្ី(ននពិធសី្ថររយូតូ) 

Metadata  បមតាទិននន័យ 

Methane  បមតាន(CH4)  

Microclimate  សុខុម្គកាស/មីក្រូអាកាសធាតុ 

Mitigation  ការកាត់ែនាយ  
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Mitigation potential  សកាត នុពលកាត់ែនាយ 

Mitigative capacity  សមតាភាពកាត់ែនាយ 

Modes of climate variability  ទក្មង់វសិមរូែអាកាសធាតុ 

Mole fraction ក្ែភាគ្ម ូល 

Monsoon  ខយល់មូសុង 

Montreal Protocol  ពិធីស្ថរម ុងបរ  អាល់ 
  



156 

  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

N 
National Action Plans (NAPs)  ប្ផនការសរមមភាពជាត ិ

National Adaptation Plans 
(NAPs)  

ប្ផនការជាតែិនាំុ 

National communication បសចរតីជូនដណឹំងជាត ិ

Nationally Appropriate 
Mitigation Actions (NAMAs)  

សរមមភាពជាតកិាត់ែនាយសមក្សែ 

National platform for disaster 
risk reduction 

បវទិកាជាតិសក្ម្គែ់កាត់ែនាយ 
ហានិភ័យបក្គ្នោះម នតរាយ 

Natural variability  វសិមរូែធមមជាត ិ

Negative carbon dioxide 
emission  

ការែបញ្េញឧសម័នកាែូនិរអវជិាម្គន 

Net Ecosystem Production 
(NEP)  

ផលិតរមមក្ែព័នធបអរូ ូសុីសុទធ 

Net Primary Production (NPP)  ផលិតរមមែឋមសុទធ 

Nitrous oxide (N2O)  ឌ្ីអាសូតម ូណូអុរសុីត (N2O) 

No regret options ជបក្មីសមនិបស្ថរស្ថត យ 

Nonlinearity  ភាពមិនលីបនប្អ  

Non-permanence risk 
analysis 

ការវភិាគ្ហានិភ័យមិនអចិនស្រនតយ ៍
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Non-point-source pollution ការែំពុលពីក្ែភពមិនចាស់លាស់ 

Northern Annular Mode 
(NAM)    

ទក្មង់ជាវង់ខាងបជងី 
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  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

O 
Ocean acidification  អាសុីតរមមមហាសមុក្ទ 

Ocean energy  ថាមពលមហាសមុក្ទ 

Organic aerosol  អាបអរ  ូសូលសររីាងគ 

Ozone (O3)  អូសូន 

Ozone Depleting Substance 
(ODS)  

ស្ថរធាតុែំផ្ទល ញក្សទ្ទែ់អូសូន 

Ozone hole  ក្ែបហាងអូសូន 

Ozone layer  ក្សទ្ទែ់អូសូន 
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

P 
Paleoclimate  អាកាសធាតុកាលែុរាណ 

Paludiculture មបម្គរវែបរមម 

Parameterization  ការរំណត់  រា ប្ម ក្ត 

Payment for Ecosystem 
services (PES) 

ការទូទ្ទត់បសវារមមក្ែព័នធបអរូ ូសុ ី

Payment for Environmental 
services (PES)     ការទូទ្ទត់បសវារមមែរសិ្ថា ន 

Perfluorocarbons (PFCs)  ប្ពរភលុយអរ  ូកាែួ (PFCs) 

Permafrost  រំណរអចិនស្រនតយ ៍

pH  បែ ហាស់ 

Photosynthesis  រសមីសំបយគ្/ វូតូសំបយគ្ 

Plankton  ែលង់តុង 

Planned adaptation  ែនាំុតាមប្ផនការ 

Point-source pollution  ការែំពុលពីក្ែភពចាស់លាស់ 

Potential energy ថាមពលែ ូតង់ប្សយល 

Post-glacial rebound  ការវលិក្ត ែ់ននសម័យបក្កាយយុគ្ទឹរររ 



160 

  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Precautionary principle  បគ្នលការណ៍ក្ែុងក្ែយត័នជាមុន 

Precipitation  រំណរអាកាស 

Precursors  ែុបរររ 

Predictability  ភាពអាចទសសន៍ទ្ទយ ន 

Preparedness  ភាពបក្តៀមែងាា រ 

Prevention  ការទែ់ស្ថា ត់ 

Private adaptation  ែនាំុលរខណៈឯរជន 

Project Design Document 
(PDD)  

ឯរស្ថរគ្បក្ម្គងលមែតិ 

Project Idea Note (PIN)  បគ្នលគ្ំនតិគ្បក្ម្គង 

Project lifetime  រយៈបពលដំបណីរការគ្បក្ម្គង 

Project participant អនរចូលរមួគ្បក្ម្គង 

Project zone  តំែន់គ្បក្ម្គង 

Projection   ការពាររ/ចំបណាល 

Proxy climate indicator  សូចនាររអាកាសធាតុជំនសួ 

Public adaptation  ែនាំុស្ថធារណៈ 
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ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ  

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

R 
Radiation  រភំាយរសមី   

Radiative forcing  រម្គល ងំរភំាយរសម ី

Radiative forcing scenario  ចំហាររម្គល ងំរភំាយរសម ី

Rainfall រមពស់ទរឹបភលៀង 

Rainfed agriculture រសិរមមពឹងទរឹបភលៀង 

Reactive adaptation  ែនាំុជាែនាា ន់ 

Reconstruction (of climate 
variable)   

ការែបងាីតប ងីវញិ(ននអបថរ 
អាកាសធាតុ 

Recovery  ការស្ថដ រប ងីវញិ 

REDD (Reducing Emissions 
from Deforestation and 
Forest Degradation)  

បរដ (ការកាត់ែនាយការែបញ្េញឧសម័ន
ពីការ ត់ែង់និងបរចរលឹនក្ពបឈ)ី 

REDD+ Partnership  ភាពជានដគូ្បរដែូរ 

Reduced Impact Logging 
(RIL)    

ការកាែ់បឈបីោយកាត់ែនាយផល    
ែ ោះពាល់ 

Reforestation  ការស្ថត រនក្ពប ងីវញិ 
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  ែបចេរសពា អងប់គ្លស-ប្ខមរ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

Relative sea level  នីវ  ូទឹរសមុក្ទបធៀែ 

Remote sensing  ក្ែព័នធចែ់យរព័ត៌ម្គនពីល ំអាកាស 

Renewable energy  ថាមពលរបរីតប ងីវញិ 

Reservoir   អាងែងាខ ងំ  

Resilience  ភាពធន់/ភាពធន់ក្ទ្ទ ំ

Respiration  ការដរដបងាមី 

Response time  រយៈបពលប្លយីតែ 

Return period  រយៈបពលអាចបរីតប ងីវញិ 

Return value  តនមលែងវលិមរវញិ 

Risk transfer  ការបផារហានិភ័យ 

Runoff  លំ ូរបក្ចោះ  
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S 
Safety nets សំណាញ់សុវតាិភាព 

Salinization  អំែិលរមម 

Scenario  ចំហារ 

Sea ice  ទឹរររសមុក្ទ 

Sea level change  ការប្ក្ែក្ែួលនីវ  ទូឹរសមុក្ទ 

Sea level rise រំបណីននីវ  ទូឹរសមុក្ទ 

Sea Surface Temperature 
(SST)  

សីតុណា ភាពនផាទឹរសមុក្ទ 

Seawall  ជញ្ហា ងំសមុក្ទ 

Semi-arid zone  តំែន់ពារ់រណាត លសងួតប្ ង 

Sensible heat flux  ដំបណីររបតត រសួ 

Sensitivity  ភាពរសួ/បវទយតិភាព 

Significant wave height 
(SWH)  

រមពស់រលរធ ំ

Sink  អាងក្សូែ  

Soil erosion  ការ ូរបក្ចោះដ ី
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Soil moisture  សំបណីមដ ី

Solar (11 year) cycle  វដតពនលឺក្ពោះអាទតិយ(១១ឆ្ន )ំ 

Solar activity  សរមមភាពពនលឺក្ពោះអាទិតយ 

Solar energy ថាមពលពនលឺក្ពោះអាទតិយ 

Solar radiation រភំាយរសមីក្ពោះអាទិតយ 

Soot ប្ក្មងបភលីង 

Source ក្ែភព 

South-South Cooperation 
(SSC) 

រិចេស ក្ែតិែតតិការតបូង-តបូង 

Southern Annular Mode 
(SAM) 

ទក្មង់ជាវង់ខាងតបូង 

Spatial and temporal scales ម្គក្តោា នកាលាកាស 

Spill-over effect  ឥទធិពលប ៀរបចញ 

Standardized baseline  ប្ខសបគ្នលសតង់ោ 

Storm surge  ការរបស្រញ្ហា លននពយុោះ 

Storm tracks  ោនពយុោះ 

Stratosphere  មណឌ លអាកាសសងែ់ 

Streamflow  លំ ូរប្ខសទឹរ 
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Subduction  ការធាល រ់ចុោះ 

Sunspots  ចំណុចបមម ននក្ពោះអាទតិយ 

Sustainable development  អភិវឌ្ឍន៍ក្ែរែបោយចីរភាព 
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T 
Technology  ែបចេរវទិា 

Technology transfer  ការបផារែបចេរវទិា 

Teleconnection  ទូរសនធិរមម 

Thermal expansion  ការររីម្គឌ្បោយរបតដ  

Thermal infrared radiation រភំាយរសមីក្រ មអាងំស្រហាវ របតត  

Thermocline  ប្ទរម ូកាល ញ 

Tide gauge  ឧែររណ៍វាស់ទរឹបជារនាច 

Tipping point  ចំណុចរែត់ 

Trace gas  ឧសម័នរក្ម 

Transpiration  ដំបណីររភំាយចំហាយទរឹពីរុរខជាត ិ

Tropopause  ក្ពអំាកាសរចល់  

Troposphere  មណឌ លអាកាសរចល់ 
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U 
Uncertainty  ភាពមិនក្ រដក្ែជា 

United Nations Framework 
Convention on Climate 
Change (UNFCCC)  

អនុសញ្ហា ក្រែខណឌ ស ក្ែជាជាតសិតពីី
ការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ 

Uptake  ការក្សូែបលសី 

Urban Heat Island (UHI)  របតត តំែន់ទីក្រុង 
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V 
Validation  ការផតល់សុពលភាព/សុពលរមម 

Vector-borne disease  ជំងឺ្លងតាមភាន រ់ងារចមលង 

Ventilation    ដំបណីរខយល់បចញចូល 

Verification  ការបផាៀងផ្ទា ត់ 

Voluntary Carbon Standard 
(VCS)  

សតង់ោកាែូនសម័ក្គ្ចិតត 

Voluntary Carbon Unit (VCU)  ឯរតាកាែូនសម័ក្គ្ចិតត 

Voluntary market ទីផារសម័ក្គ្ចតិត 

Vulnerability  បភទនីយភាព/ភាពងាយរងបក្គ្នោះ 

Vulnerability assessment  ការវាយតនមលភាពងាយរងបក្គ្នោះ 

Vulnerability index  សនាសសន៍ភាពងាយរងបក្គ្នោះ 
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W 

Water mass  ម្គ សទឹរ 

Water vapor  ចំហាយទឹរ 

Water-borne disease  ជំងឺ្លងតាមទរឹ 

Watershed  ជក្ម្គលទរឹបភលៀង  

Weather  ធាតុអាកាស 

 

Z 

Zooplankton  ែលង់តុងសតវ 
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ប្នែរទ៣ី  

អរសរកាត ់
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AAU Assigned Amount Unit ឯរតាែរមិ្គណរណំត់ 

AC Adaptation Committee គ្ណៈរម្គម ធកិារែនាុ ំ
ADP Ad hoc Working Group 

on the Durban 
Platform for Enhanced 
Action 

ក្រុមការងារចំបពាោះរិចេសតីពកីារ
ពក្ងឹងសរមមភាពទីក្រងុឌូ្ ន 

AF Adaptation Fund មូលនិធែិនាំុ 
AFOLU Agriculture, Forestry 

and Land Use 
រសិរមម នក្ពបឈ ីនិង 
ការបក្ែីក្ ស់ដ ី

AG13 Ad hoc Group on 
Article 13 

ក្រុមចំបពាោះរិចេបក្កាមម្គក្តា 
ទី១៣ 

AMO Atlantic Multi-decadal 
Oscillation 

ចរនតបៅមរព ុទសវតសរ ៍    
អាតលងទិ់រ 

AR5 The IPCC’s Fifth 
Assessment Report 

រ យការណ៍វាយតនមលបលរី   
ទី៥ រែស់ក្រុមការងារអនតរ 
រោា ភិ លសតីពីការប្ក្ែក្ែួល
អាកាសធាតុ 

BAU Business As Usual ការពាររតាមទម្គល ែ់ធមមតា 
BRU Biennial Update 

Reports 
រ យការណ៍ែចេុែបននភាពពីរ
ឆ្ន មំតង 

CBD Convention on 
Bilogical Diversity 

អនុសញ្ហា សតីពីជីវៈចក្មោុះ 

CBO Community-Based 
Organization 

អងគការស គ្មន៍មូលោា ន 
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CCA Climate Change 
Adaptation 

ែនាំុនឹងការប្ក្ែក្ែួល 
អាកាសធាតុ 

CCCSP  

(ផ.យ.ែ.អ.រ.) 
Cambodia Climate 
Change Strategic Plan 
2014-2023 

ប្ផនការយុទធស្ថស្រសតប្លយីតែ
នឹងការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ
រមពុជា ២០១៤-២០២៣ 

CCFF Climate Change 
Financing Framework 

ក្រែខណឌ  រិញ្ាែបទ្ទន     
ប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ 

CDM Clean Development 
Mechanism 

យនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថែ ត 

CERs Certified Emission 
Reductions 

ការកាត់ែនាយឧសម័នប្ដល
 នែញ្ហា រ់ 

CFC Chlorofluorocarbon រលរ  ូភលុយអរ  កូាែ ួ
CH4 Methane បមតាន 
CMP Conference of the 

Parties serving as the 
meeting of the Parties 
to the Kyoto Protocol 

សននិសីទែណាត ភាគី្សក្ម្គែ់
ពិធីស្ថររយូតូ 

CO2 Carbon Dioxide ឧសម័នកាែូនិរ 
CO2e Carbon Dioxide 

Equivalent 
សមមូលឧសម័នកាែូនិរ 

CoP Conference of the 
Parties 

សននិសីទែណាត ភាគី្ 

CPA Component Project 
Activities 

សរមមភាពគ្បក្ម្គងតាមប្ផនរ 
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CPEIR Climate Public 
Expenditure and 
Institutional Review 

ការពិនិតយស្ថា ែ័ននងិការ
ចំណាយស្ថធារណៈបលី
ការងារអាកាសធាតុ 

CTC Climate Technology 
Centre 

មជឈមណឌ លែបចេរវទិា
អាកាសធាតុ 

CTCN Climate Technology 
Center and Network 

ែណាត ញនងិមជឈមណឌ ល 
ែបចេរវទិាអាកាសធាតុ 

DCC  

(ន.ែ.អ.) 
Department of Climate 
Change 

នាយរោា នប្ក្ែក្ែួល 
អាកាសធាតុ 

DNA Designated National 
Authority 

អាជ្ាធរជាតិទទួលែនាុ រ 

DOE Designated 
Operational Entity 

អងគភាពទទួលែនាុ រក្ែតិែតតិ 

DRM Disaster Risk 
Management 

ការក្គ្ែ់ក្គ្ងហានិភ័យ 
បក្គ្នោះម នតរាយ 

DRR Disaster Risk 
Reduction 

ការកាត់ែនាយហានិភ័យ 
បក្គ្នោះម នតរាយ 

EGTT Expert Group on 
Technology Transfer 

ក្រុមអនរជំនាញែបនារ 
ែបចេរវទិា 

EIT Countries with 
Economies in 
Transition 

ែណាត ក្ែបទសបសដារិចេ    
អនតរកាល 

EM-DAT The International 
Disaster Database 

រក្មងទនិនន័យ 
បក្គ្នោះម នតរាយអនតរជាត ិ



176 

  អរសរកាត់ 

 សទ្ទា នុក្រមការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ  

 

ENSO El Niño–Southern 
Oscillation 

ចរនដប្អលនីញ ូខាងតបូង 

ERPA Emission Reduction 
Purchase Agreement 

រិចេក្ពមបក្ពៀងទិញឥណទ្ទន
កាែូនពីការកាត់ែនាយការ
ែបញ្េញឧសម័ន 

ERU Emission reduction 
unit 

ឯរតាកាត់ែនាយការែបញ្េញ
ឧសម័ន 

ETS Emission Trading 
Scheme 

គ្បក្ម្គងពាណិជារមម 
ការែបញ្េញឧសម័ន 

EUA European Unit 
Allowances 

ឥណទ្ទនកាែូន 
ស ភាពអឺរ  ុែ 

FSF Fast-Start Finance ការផតល់ ិរញ្ាវតាុ ែនាា ន់ 
G77 Group of 77 

Developing Countries 
ក្រុមក្ែបទសរំពុងអភិវឌ្ឍ 
ទ្ទងំ៧៧ 

GATT General Agreement on 
Tariffs and Trade 

រិចេក្ពមបក្ពៀងទូបៅអពំីពនធ 
នាចូំលនងិពាណិជារមម 

GCF Green Climate Fund មូលនិធិអាកាសធាតុនែតង 
GCMs General Circulation 

Models 
ម ូប្ដលចរនតទូបៅ 

GCOS Global Climate 
Observing System 

ក្ែព័នធសបងាតអាកាសធាតុ
សរល 

GDP Gross Domestic 
Product 

ផលិតផលរនុងក្សុរសរុែ 

GEF Global Environment 
Facility 

មូលនិធិែរសិ្ថា នពិភពបលារ 
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GHG Greenhouse Gas ឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ 
GS Gold Standard សតង់ោម្គស 
Gt Gigatonne (1 billion 

tonnes) 
 គហីាា បតាន (១ែ ីលានបតាន) 

Gt CO2e Giga Ton Carbon 
Dioxide Equivalent 

 គហីាា បតានសមមូល 
ឧសម័នកាែូនិរ 

GWP Global warming 
potential 

សកាត នុពលរបតត សរល 

HCFCs Hydrochlorofluorocarbons អីុក្ដូរលរ  ូភលុយអរ  ូកាែ ួ
IAR International 

Assessment and 
Review 

ការពិនិតយនងិវាយតនមលជា 
អនតរជាត ិ

ICCP International Climate 
Change Partnership 

ភាពជានដគូ្ននការប្ក្ែក្ែលួ
អាកាសធាតុអនតរជាត ិ

IFC International Financial 
Corporation 

ស្ថជីវរមម រិញ្ាវតាុអនតរជាត ិ

IGES The Institute for Global 
Environmental 
Strategies 

វទិាស្ថា នសក្ម្គែ់យុទធស្ថស្រសត
ែរសិ្ថា នពភិពបលារ 

INC Initial National 
Communication 

បសចរតីជូនដណឹំងជាតិ   
បលីរទ១ី 

INDC Intended Nationally 
Determined 
Contribution 

ការចូលរមួចំប្ណរបដីមប ី
អនុវតតអនុសញ្ហា ក្រែខណឌ
ស ក្ែជាជាតសិតីការប្ក្ែក្ែលួ
អាកាសធាតុ 

IOD Indian Ocean Dipole បទវែ ូលមហាសមុក្ទឥណាឌ  
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IPCC Intergovernmental 
Panel on Climate 
Change 

ក្រុមការងារអនតររោា ភិ ល  
សតីពីការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ 

ITCZ Inter-Tropical 
Convergence Zone 

តំែន់ជនំួែអនដរក្តូពិរ 

JCM Joint Crediting 
Mechanism 

យនតការឥណទ្ទនកាែូនរមួគ្នន  

JI Joint Implementation ការអនុវតតរមួគ្នន  
JISC Joint Implementation 

Supervisory 
Committee 

គ្ណៈរមមការក្តតួពិនតិយ 
ការអនុវតតរមួ 

JWG Joint working group ក្រុមការងាររមួគ្នន  
LCER Long-term Certified 

Emission Reduction 
ការកាត់ែនាយការែបញ្េញ  
ឧសម័ន ប្ដល នែញ្ហា រ់ 
រយៈបពលប្វង 

LDC Least Developed 
Country 

ក្ែបទសអភិវឌ្ឍន៍តចិតួច 

LDCF Least Developed 
Countries Fund 

មូលនិធិក្ែបទសអភិវឌ្ឍន៍  
តិចតួច 

LDRM Local disaster risk 
management 

ការក្គ្ែ់ក្គ្ងហានិភ័យ 
បក្គ្នោះម នតរាយបៅមូលោា ន 

LIA Little Ice Age រូនយុគ្ទឹរររ 
LULUCF Land Use, Land-Use 

Change and Forestry 
ការបក្ែីក្ ស់ដី ការប្ក្ែក្ែួល
ការបក្ែីក្ ស់ដី និងនក្ពបឈ ី

M&E Monitoring and 
Evaluation 

ការពិនិតយតាមោននិងវាយ
តនមល 
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Mekong 
ARCC 

Mekong Adaptation 
and Resilience to 
Climate Change 

ែនាំុនិងភាពធន់នឹងការប្ក្ែ
ក្ែួលអាកាសធាតុបៅតំែន់
ទបនលបមគ្ងគ 

MRV Measurement, 
Reporting and 
Verification (MRV) 

ការវាស់ប្វង ការរាយការណ៍ 
និងការបផាៀងផ្ទា ត់ 

N2O Nitrous Oxide ឌី្អាសូតម ូណូអុរសីុត 
NAM Northern Annular 

Mode 
ទក្មងជ់ាវងខ់ាងបជីង 

NAMAs Nationally Appropriate 
Mitigation Actions 

សរមមភាពជាតិកាត់ែនាយ
សមក្សែ 

NAPA National Adaptation 
Programme of Action 

រមមវធីីសរមមភាពជាតែិនាំុ
នឹងការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ 

NAP-DRR 
2014-2018 

National Action Plan 
for Disaster Risk 
Reduction 2014-2018 

ប្ផនការសរមមភាពជាតិ
សក្ម្គែ់កាត់ែនាយហានិភ័យ
បក្គ្នោះម នតរាយ ២០១៤-
២០១៨ 

NAPs National Action Plans ប្ផនការសរមមភាពជាតិ 
NAPs National Adaptation 

Plans 
ប្ផនការជាតិែនាំុ 

NCCC 

(គ្.ជ.គ្.ែ.អ.) 
National Climate 
Change Committee 

គ្ណៈរម្គម ធកិារជាតិក្គ្ែ់ក្គ្ង
ការប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ 

NCDD 

(គ្.ជ.អ.ែ.) 
National Committee for 
Sub-National 
Democratic 
Development 

គ្ណៈរម្គម ធកិារជាតសិក្ម្គែ់
ការអភិវឌ្ឍតាមប្ែែក្ែជាធិែ
បតយយបៅថាន រ់បក្កាមជាត ិ
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NCDM  

(គ្.ជ.គ្.ម.) 
National Committee for 
Disaster Management 

គ្ណៈរម្គម ធកិារជាតិក្គ្ែ់ក្គ្ង
បក្គ្នោះម នតរាយ 

NCSD 

(រ.ជ.អ.ច.) 
National Council for 
Sustainable 
Development 

ក្រុមក្ែឹរាជាតអិភិវឌ្ឍន៍
បោយចីរភាព 

NEHAP National 
Environmental Health 
Action Plan 

ប្ផនការសរមមភាពសុខភាព 
ែរសិ្ថា នជាត ិ

NEP Net Ecosystem 
Production 

ផលិតរមមក្ែព័នធបអរូ ូសីុ
សុទធ 

NESAP National Environment 
Strategy and Action 
Plan 2016-2023 

យុទធស្ថស្រសតនិងប្ផនការ
សរមមភាពែរសិ្ថា នជាតិ 
២០១៦-២០២៣ 

NPP Net Primary 
Production 

ផលិតរមមែឋមសុទធ 

NSDP 

(ផ.យ.អ.ជ.) 
National Strategic 
Development Plan 

ប្ផនការយុទធស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៍
ជាត ិ

ODA Official Development 
Assistance 

ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូវការ 

OECD Organisation for 
Economic Co-
operation and 
Development 

អងគការស ក្ែតិែតតិការ 
បសដារិចេនិងអភិវឌ្ឍន៍ 

OPEC Organization of 
Petroleum Exporting 
Countries 

អងគការននែណាត ក្ែបទសនាំ
បក្ែងបចញ 

PBA Programme-based 
Approach 

អភិក្រមប្ផែរបលរីមមវធិ ី
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PDD Project Development 
Document 

ឯរស្ថរគ្បក្ម្គងលមែិត 

PES Payment for 
Environmental 
services 

ការទូទ្ទត់បសវារមមែរសិ្ថា ន 

PES Payment for 
Ecosystem services 

ការទូទ្ទត់បសវារមមក្ែព័នធ     
បអរូ ូសីុ 

PFC Perfluorocarbon ប្ពរភលុយអរ  ូកាែ ួ
PIN Project Idea Note បគ្នលគ្ំនិតគ្បក្ម្គង 
PoA Programme of 

Activities 
សរមមភាពតាមរមមវធិ ី

REDD+ 
(បរដែូរ) 

Reducing Emissions 
from Deforestation and 
Forest Degradation 

ការកាត់ែនាយការែបញ្េញ
ឧសម័នពីការ ត់ែងនិ់ង       
បរចរលឹនក្ពបឈី 

RIL Reduced Impact 
Logging 

ការកាែ់បឈីបោយកាត់ែនាយ
ផលែ ោះពាល់ 

SAM Southern Annular 
Mode 

ទក្មងជ់ាវងខ់ាងតបូង 

Sectoral 
CCSP 

(ផ.យ.ែ.អ. 
តាមវស័ិយ) 

Sectoral Climate 
Change Strategic Plan 

ប្ផនការយុទធស្ថស្រសតប្លយីតែ
នឹងការប្ក្ែក្ែលួអាកាសធាតុ
តាមវស័ិយ 

SLE Sea Level Equivalent សមមូលនីវ  ូទឹរសមុក្ទ 
SME Small and Medium 

Enterprise 
ស ក្គ្នសខាន តតូចនិងមធយម 

SNC Second National 
Communication 

បសចរតីជូនដណឹំងជាត ិ
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បលីរទី២ 

SNIF Sub-National 
Investment Fund 

មូលនិធិវនិិបយគ្ថាន រ់បក្កាម
ជាត ិ

SRES A1B Special Report on 
Emissions Scenarios 
A1B 

រ យការណ៍ពិបសសសតីពី
ចំហារែបញ្េញឧសម័នរក្មតិ
មធយម 

SRESA2 Special Report on 
Emissions Scenarios 
A2 

រ យការណ៍ពិបសសសតីពី
ចំហារែបញ្េញឧសម័នរក្មតិ
ខពស់ 

SRESB1 Special Report on 
Emissions Scenarios 
B1 

រ យការណ៍ពិបសសសតីពី
ចំហារែបញ្េញឧសម័នរក្មតិ
ទ្ទែ 

SSC South-South 
Cooperation 

រិចេស ក្ែតិែតតិការតបូង-តបូង 

SWH Significant Wave 
Heigh 

រមពស់រលរធ ំ

tCER Temporary Certified 
Emission Reduction 

ការកាត់ែនាយការែបញ្េញ
ឧសម័នប្ដល នែញ្ហា រ់ 
ែបណាត ោះអាសនន 

TWG Technical Working 
Group 

ក្រុមការងារែបចេរបទស 

UHI Urban Heat Island របតត តំែន់ទីក្រុង 
UN United Nations អងគការស ក្ែជាជាត ិ
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UNDP United Nations 
Development 
Programme 

រមមវធិីអភិវឌ្ឍន៍ស ក្ែជា
ជាត ិ

UNEP United Nations 
Environment 
Programme 

រមមវធិីែរសិ្ថា នស ក្ែជាជាត ិ

UNFCCC United Nations 
Framework 
Convention on Climate 
Change 

អនុសញ្ហា ក្រែខណឌ ស 
ក្ែជាជាតិសតីពីការប្ក្ែក្ែលួ
អាកាសធាតុ 

VCM Voluntary Carbon 
Market 

ទីផារកាែូនសម័ក្គ្ចិតត 

VCS Voluntary Carbon 
Standard 

សតងោ់កាែូនសម័ក្គ្ចិតត 

VERs Verified Emission 
Reductions 

ការកាត់ែនាយការែបញ្េញ
ឧសម័នប្ដល នបផាៀងផ្ទា ត់ 

WCC World Climate 
Conference 

សននិសទីអាកាសធាតុ 
ពិភពបលារ 

WCS Women Carbon 
Standard 

សតង់ោកាែូនស្រសត ី

WGI Working Group I on 
Physical Science 
Basis 

ក្រុមការងារទ១ីសតពីីមូលោា ន
វទិាស្ថស្រសតរូែវទិា 

WGII Working Group II on 
Impact, Adaptation 
and Vulnerability 

ក្រុមការងារទ២ីសតីពផីល 
ែ ោះពាល់ែនាំុ នងិភាពងាយ
រងបក្គ្នោះ 
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WGIII Working Group III on 
Mitigation of Climate 
Change  

ក្រុមការងារទី៣ សតីពីការកាត់
ែនាយឧសម័នផាោះរញ្េ រ់ប្ដលបធវី
ឱ្យប្ក្ែក្ែួលអាកាសធាតុ 

WMO World Meteorological 
Organisation 

អងគការឧតុនិយមពិភពបលារ 

WTE Waste To Energy ការែំប្ែលងសំណល់បៅជា
ថាមពល 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/IPCC_Fourth_Assessment_Report#Working_Group_III:_Mitigation_of_Climate_Change
http://en.wikipedia.org/wiki/IPCC_Fourth_Assessment_Report#Working_Group_III:_Mitigation_of_Climate_Change
http://en.wikipedia.org/wiki/IPCC_Fourth_Assessment_Report#Working_Group_III:_Mitigation_of_Climate_Change
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ឯរស្ថរព្ិច្ក្រោះ 

១. ឯរស្ថរជាភាស្ថប្មែរ 
ទិន ពនលរ (១៩៩៨) វចនានុក្រមែបចេរស័ពាែរសិ្ថា ន  ភនំបពញ ប ោះពុមពបលីរទី១ 
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