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េខត្ត្រពះវ ិ រ 

កមពុជ 

ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព 
គូេលន្រពហមេទព 
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្រពះវ ិ រ 
តំបន់ៃ្រពករពរ 



សហគមន៍បក ីែតមួយគត់៖ 

5 សត្វៃ្រពជិតផុតពូជ 

8 សត្វៃ្រពងយរងេ្រគះ និង 

8 ្របេភទសត្វជិតរងករគំ មកំែហង 

រមួមន៖ 

បក ីទឹកធំ៖ សត្វ្រតយ៉ងយក ពណ៌ស, ្រតដក់ធំ, សត្វ
េ្រគ ល, សត្វក-ស 

េហើយ 

សត្វ ម តែដលជិតផុតពូជ បី ្របេភទ 
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• ្របជជនេ្រចើនជង ៣០,០០០នក់ េនទី ល និងជេ្រចើនេទៀតរស់េនភូមិេនកនុងៃ្រព 

• សហគមន៍្របែហល ២០,០០០នក់េនកនុងតំបន់ៃ្រពករពរ 

• ភព្របឈម៖ ថេតើផ រភជ ប់អនកភូមិមូល ្ឋ នេនកនុងករអភិរក  និងបំេពញនូវ ម រតីអភិ
ឌ ន៍របស់ពួកគត់េ យរេបៀប  

ថ នភពសហគមន៍ 

 

៩៨% គឺពឹងែផ្អកេទេលើេភ្ល ងធ្ល ក់្របចំឆន ំ េដើមបេីធ្វើែ្រស 
 

 

៤៦% ្របមូលជ័រទឹក 
្រគប់គន ្រតូវករេន ទ្រតី

េដើមបីជ រ 
៤០% រក្របក់ចំណូល 

ពី NTFP 



េតើផ រភជ ប់អនកភូមិមូល ្ឋ នេនកនងុករអភិរក   
េ យរេបៀប ? 

• បទពិេ ធន៍ និងភស្តុ ង ែណនំថ វធិី ្រស្តែដល
េជគជ័យគួរ៖ 
 បញជ ក់ពីដីកមមសិទធិ និងធនធនសិទធិេ្របើ្របស់ដីធ្លី 
 ផ្តល់នូវករេលើកទឹកចិត្ត 
 បេងកើតនូវករគំ្រទែផនកនេយបយ និង ថ ប័ន (ឧ. 

អភិបលកិចច) 



• ដំេណើ រករេធ្វើែផនករថន ក់ភូមិ 
• បញជ ក់ពីសិទធិកនុងករេ្របើ្របស់ និងតួនទី្រគប់្រគប់ 
• ព្រងឹងសិទធិេ្របើ្របស់ដីធ្លីេទេលើដីកមមសិទធិ និងធនធនសិទធិេ្របើ្របស់ដីធ្លី 
• ករគំ្រទេទេលើករព្រងឹងជីវភពរស់េន។ 

បញជ ក់ពីធនធនសទិធិេ្របើ្របសដ់ីធ្លី--ករេធ្វើែផនករេ្របើ្របសដ់ីធ្លី
េ យមនករចូលរមួ 

ែផនទីភូមិ ម តពយ 

លែ្រសឯកជនែដលបនេធ្វើ
ែផនទីេ យ្រកុមេ្របើGPS 

្រពំែដនរបស់តំបន់សហគន៍ 

េសនើសុំឲយមនករព្រងីកតំបន់ករពរថមី 

តំបន់សហគមន៍ករពរចស់ 

តំបន់ករពរសំបុកសត្វេ យសហគមន៍ 

តំបន់ឲយចំណីសត្វ្រតយ៉ងពណ៌
ស តំបន់អភិរក សហគមន៍អភិ
រក េនតំបន់សហគមន៍  



7 

សមជិក១២នក់ៃនគណកមមករសហគមន៍តំបន់ករពរ (CPA) ែដលបនជប់េឆន
ត។ ទទួល គ ល់េ យ្រកសួងបរ ិ ថ ន។  

េបសកមម៖ េដើមបីជួយសហគមន៍ទទួលបនសិទធិ្រសបចបប់កនុងករេធ្វើែ្រស ំដុះ និង
្រគប់្រគងដី និងធនធន  និងេដើមបីព្រងឹងជីវភពរស់េនរបស់សហគមន៍ េ យ
ពិចរ េទេលើត្រមូវករអភិរក ។  

Work under the Commune Councils, reporting to Park authorities 
and local authorities. 
Responsibility of CPA committee: 
Eco- Tourism =Manage funds, Manage staff , Oversee 
guesthouse management and service provision 
Mapping = Map land use, develop rules and regulations, enforce 
rules and regulations. Negotiate with authorities to recognize land 
and resource use 
Protection of Wildlife = Bird nest scheme, patrolling, Awareness 
raising, Agreements not to hunt important wildlife.

បេងកើតនូវករគ្រទែផនកនេយបយ និង ថ ប័នគណកមមករែដលជប់េឆន ត 
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12 Member Elected Community Protected  Area (CPA) 
Committee. Recognized by Ministry of Environment. 
Mission: To assist community obtain legal rights to cultivate and 
manage  land and Resources, and to improve livelihoods of 
community with consideration to conservation needs.  
 

េធ្វើករេ្រកម្រកុម្របឹក ឃុំ េដើមបីេធ្វើករ យករណ៍េទ ជញ ធរឧទយន និង ជញ ធរ 
មូល ្ឋ ន។  
 

ករទទួលខុស្រតូវរបស់គណកមមករសហគមន៍តំបន់ករពរ៖ 
េអកូេទសចរណ៍ = ្រគប់្រគងមូលនិធិ ្រគប់្រគងបុគគលិក ្រតួតពិនិតយករ្រគប់្រគងផទះ
សំ ក់ និងករផ្តល់េស កមម។ 
 
េធ្វើែផនទី = ករេ្របើ្របស់ដីែផនទី, បេងកើតចបប់ និងបទបបញញត្តិ, អនុវត្តចបប់ និងបទ
បបញញត្តិ។ ចរចរជមួយ ជញ ធរ េដើមបីទទួល គ ល់ករេ្របើ្របស់ដី និងធនធន។ 
 
ករករពរសត្វៃ្រព = គេ្រមងសំបុកសត្វ, ករេដើរលបត, ករប្រញជ បករយល់ដឹង 
កិចច្រពមេ្រព ងមិនឱយបរបញ់សត្វៃ្រពសំខន់ៗ។ 

បេងកើតនូវករគ្រទែផនកនេយបយនិង ថ ប័នគណកមមករែដលជប់េឆន ត 



េអកេូទសចរណ៍

អនកេមើលសត្វបក ី

សត្វៃ្រព 

ភូមិ

ទក់ទញ

េទសចរ
អនកនំេភញ វ
យប់

មិនមនករបរបញ់្របេភទ
សត្វសំខន់ៗ និងមិនមន
ករកប់សំ តេនតំបន់”
សនូល” 
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ផ្តលន់ូវករេលើកទឹកចិត្ត 

ផ្តល់នូវករេលើកទឹកចិត្តេ យមនលកខខណ្ឌ ។ 
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• អនកភូមិផ រភជ ប់បទបបញញត្តិៃនករអភិរក េដើមបីទទួលបន
ករេលើកទឹកចិត្តែផនកហិរញញវតថុ;  

• គណៈកមមករ ចបង្ហ ញពីបទបបញញត្តិរបស់ខ្លួន ម ន
្រតួតពិនិតយ និងផ្តនទ េទសអនកែដលមិនេគរពចបប់;  

• អងគករ/ៃដគូ ្រតួតពិនិតយករអនុវត្តរបស់សហគមន៍ កនុង
ករនំេភញ វេទសចរមកតំបន់េនះ 

េអកេូទសចរណ៍ផ្តលន់ូវករេលើកទឹកចិត្ត 

ផ្តល់នូវករេលើកទឹកចិត្តេ យមនលកខខណ្ឌ ។ 



 

េអកេូទសចរណ៍ - េតើដំេណើ រករអ្វីខ្លះ? 
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សំបុក្រតយង៉ពណ៌ស  កូនសត្វបក លីកេ់ទ និងជំេរឿនេនកនុង KPWS 
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សំបុក្រតយង៉យក  និងកូនសត្វបក លីកេ់ទ 

Nests

Chicks

ដំេណើ រករែដរឬេទ? 

គណៈកមមករេន ម តពយ  ្រតូវបន
ករពរសំបុកចំនួន៦ជេរៀង ល់ឆន ំ
ស្រមប់្របេភទសត្វនីមួយៗ េ យេ្របើ
មូលនិធិេអកូេទសចរណ៍។  
គណៈកមមករ ដុងផ្ល ត់ បនសុំឲយអនក
ភូមិ ជួយករពរទ ្ល បស ។  
េខត្តៃ្រពែវង កំពុងេធ្វើករបេងកើតចបប់ 
េដើមបីករពរប យេនះ  
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ករែបងែចកផល្របេយជន៍ 

មូលនិធិអភិវឌ ន៍ភូមិ  
30 ដុ ្ល រ ្របសិនេបើេឃើញសត្វ
មួយ្របេភទៃន្របេភទទំងេនះ 
( ម ្រតយ៉ងយក ពណ៌ស)  
15 ដុ ្ល រ ្របសិនេបើមិន 

ករបង់្របក់ f vice  
15 ដុ ្ល រ កនុងមួយយប់ស្រមប់មនុស មន ក់ ន ក់េន  
10-15 ដុ ្ល រ កនុងមួយយប់កនុងមួយម្ហូប រស្រមប់មនុស មន ក់។  
5 ដុ ្ល រ ៃថ្លមគគុេទសក៍ដឹកនំ េដើមបីនំផ្លូវ  
េទេបកសេម្ល កបំពក់គឺទូទត់េ យផទ ល់។ េភសជជៈបេ្រមើទូទត់េ យផទ ល់
េ យគណៈកមម ធិករ។  

កិចច្របជុំភូមិេដើមបសីេ្រមចេលើអ្វី
ែដល្រតវូេ្របើ 

អណ្តូ ង 

ផ្លូវ 

េរៀន 
គ
ណ

ៈក
ម
មធិ

ស
េ្រ
ម
ច
ចិ
ត
្ត 

ករករពរសំបុកសត្វ/មន់ ្របែហលជ 25-50 ដុ ្ល រកនុងមួយឆន ំ  
ករបង់្របក់ៃថ្លែថរក ផទះ 2,5 ដុ ្ល រ ម្តង កនុងមួយៃថង 

ៃថ្លចម្អិន រ 5 ដុ ្ល រ ម្តង កនុងមួយៃថង 

ករបង់្របក់េទឱយទី្របឹក ពី 12.5-15 ដុ ្ល រ កនុងមួយឆន ំ 

ករបង់្របក់េទឱយអនកចត់ករទូេទេនតំបន់ 2,5 ដុ ្ល រ កនុងមួយៃថង 

្របក់ែខស្រមប់សមជិកគណៈកមម ធិករ 15 ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ 

ករទូទត់ស្រមប់្រពឹត្តិករណ៍បុណយទន ឧ. េស បុណយសពស្រមប់ជន្រកី្រក

េទ
ស

ច
រប

ង់
្រប

ក់
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• អនកករពរសំបុកបង់ 2USD កនុងមួយៃថង ពួកេគេធ្វើករករពរ
សំបុក;  

• េនេពលែដលសត្វ ្ល បដុះ ្ល បបនេជគជ័យ ពួកេគ្រតូវបន
បង់្របក់េនសល់ (1,5 ដុ ្ល រ x ចំនួនៃថងបនេធ្វើករ)  

• បុគគលិក WCS ម នសំបុកេទៀងទត់; 

ផ្តលន់ូវករេលើកទឹកចិត្ត 

ផ្តល់នូវករេលើកទឹកចិត្តេ យមនលកខខណ្ឌ ។ 
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2.960 សំបុក បនករពរ និង 5.224 កូនសត្វមន់ដុះ ្ល បលក់េទ មរយៈគេ្រមងករពរ
សំបុក។  
សត្វេ្រក ល (Grus antigone), ្រតយ៉ងយក  (Thaumatibis gigantea), សត្វ្រតយ៉ងកស 
(Pseudibis davisoni), សត្វ្រតដក់ធំ (Leptoptilos dubius) សត្វ្រតដក់តូច (Leptoptilos 
javanicus), ទៃ្រព ្ល បស (Cairina scutulata) សត្វច្រកងកេខម  (Ephippiorhynchus 
asiaticus ) សត្វេ ម យ (Anhinga melanogaster) និងសត្វ Finfoot (Heliopais personatus)  

257 សំបុក ្រតូវបនករពរ បនបេងកើតកូនសត្វលក់េទ 571 និង 18 ភូមិ ្រតូវបនចូលរមួេនកនុង
ឆន ំ 2013 ។ េយើងបនចំ យ 11.275 ដុ ្ល រ េហើយតៃម្ល្របមណ 20 ដុ ្ល រ កនុងកូនសត្វលក់
េទមួយកបល។ 

េតើដំេណើ រករឬេទ? 



េមេរៀនែដលទទួលបន 
1.ភជ ប់ទំនក់ទំនងរ ងករ ម នផល្របេយជន៍ផទ ល់ និង្របេយល ចំេពះករអភិរក បក  ីគឺមន

រៈសំខន់។ 

2. ករទទួល គ ល់សិទធិេ្របើ្របស់ដីធ្លី្រសបចបប់ ករផ្តល់សន្តិសុខ្របឆំង និងកររេំ ភដីធ្លីេ យអនក
មន និងអនកមនអំ ច គឺជក ្ត េលើកទឹកចិត្តដ៏សំខន់ េដើមបីអភិវឌ ន៍ែផនករេ្របើ្របស់ដីធ្លី។  

3. ចំេណះដឹងែដលឧទយននរក  បន ម ន និងគំ្រទ ដល់គណៈកមមករអនុវត្តន៍សកមមភព គឺមន
រសំខន់កនុងករបង្ហ ញនូវករេគរពចំេពះគណៈកមមករ។  

6. ករយល់ដឹងអំពីករងរទទួលខុស្រតូវ និងេហតុផលេនក្រមិតេផ ងៗៃនករបង់្របក់ គឺជករសំខន់ 
េដើមបីកត់បនថយភព្រចែណនកនុងចំេ មអនកភូមិ។ 

5. េអកូេទសចរណ៍ ែដលបញចូ លអនកភូមិេនកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត នឹងេធ្វើឲយ រមមណ៍របស់អនកភូមិ
គិតថពួកេគគឺជែផនកមួយេនកនុងដំេណើ រករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត េដើមបីព្រងឹងនូវភពមច ស់ឲយបន
្របេសើរេឡើង 

4. សំបុកបក ី គឺ មញញ និងេ យផទ ល់ ប៉ុែន្តមិនមនករចូលរមួពីសហគមន៍េ្រចើនេនះេទ េពលខ្លះ
ចប ្ត លឲយមនករ្រចែណន ្របសិនេបើមិនបនពនយល់ចបស់ ស់។ 

7. កិចចសហ្របតិបត្តិករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ ជញ ធរភូមិ គឺមន រៈសំខន់ជខ្ល ំងកនុងករេធ្វើឲយដំេណើ រ
ករ េដើររលូន។ 



WCS-
Cambodia 

សមូអរគុណ! 


