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សញ្ញា វិជ្ជមានឆ ព្ ោះឆៅរកការឆកើនឆ ើងចំននួអឆ ត្ ើ កហ្លួង 

កនងុដែនជម្រកធម្មជាត ិ
ខេត្តខ ោះកុង (ថ្ងៃទ៥ី ខេតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៨) - បន្ទា បព់ ីរខែង អខ ត្ើ កហ្លួង  ែពីខេវចិ្ឆិ  ឆ្ន ាំ២០១៧ ខៅតាមប្បពន័្ធ 
ខប្ពកខប្ែអាំបិែ ប្កុម រងារតាមដាន្ ន្ិងប្ាវប្ាវរបែ់អងគ រែមាគមអភរិកសែត្វថ្ប្ព (WCS) ន្ងិន្ទយកដាា ន្អភរិកស 
ជែផែនៃក្រសួងរសិរម្ម រកុ្ខា ក្រមាញ់ ៃិងនៃសាទបាន្បញ្ជា កថ់ាកិច្ចេតិ្េាំប្បឹងខប្បងកនុង រអភរិកសអខ ត្ើ កហ្លួងខែែា 
ប្បខភទែត្វជិត្ផុត្ពូជបាំផុត្កនុងែកែខលាកកាំពុងបងាា ញែញ្ជា ថ្ន្ភាពខាគជយ័។ ឆ្លងតាម រតាមដាន្ខរៀងរាែ់ខេខដាយ 
ប្កុមែាត្ែហ្គមន្ ៍រែាបាែជែផែ ន្ិងអងគ រ WCS បាន្រកខ ើញអខ ត្ើ កហ្លួងទាំងអែ់កនុងរយៈខពែ១០ខេបន្ទា បព់ ី
ខែងតាមរយៈឧបករ្៍តាមដាន្ខែែបាន្បាំពាកខ់ែើែនូកអខ ត្ើ កហ្លួង។ ទិន្នន្យ័ពី រប្ាវប្ាវ ន្ិងតាមដាន្បាន្បងាា ញ 
ថាអខ ត្ើ កហ្លួងច្ាំន្ួន្១កាែបាន្ផ្លល ែ់ទីខៅ ន្ប់្បពន័្ធខប្ពកជីផ្លត្ខ់ែែមាន្ច្មាៃ យជិត្១០០គីឡូខម៉ែប្ត្ពទីីតាាំងខែង។ 
ខដាយខឡក អខ ត្ើ កហ្លួងច្ាំន្ួន្១កាែខផសងខទៀត្ប្ត្ូវបាន្ប្បាខន្ាទប្បទោះខ ើញាបម់ង ន្ិងបាន្ប្បគែ់ឱ្យអងគ រ 
WCS ខែើមបខីងរកា។ ែទធផែទាំងខន្ោះបាន្បញ្ជា កថ់ាអខ ត្ើ កហ្លួងទាំងអែ់បាន្ ន្ិងកាំពុងផ្លល ែ់ទីខៅ ន្ទ់ីជប្មកន្ទន្ទ 
បន្ទា បព់ី រខែង។ 

អខ ត្ើ កហ្លួង ែថិត្ខៅកនុងបញ្ា ីប្កហ្មរបែ់អងគ រ IUCN ាប្បខភទរងខប្រោះជិត្ផុត្ពូជបាំផុត្ ន្ិងែថិត្កនុងច្ាំខោម 
អខ ត្ើ កទាំង២៥ប្បខភទខែែកាំពុងរងខប្រោះថាន កខ់្ល ាំងាងខគបាំផុត្ខៅខែើពិភពខលាក ន្ងិចាត្ា់ប្បខភទកាំពុងរងខប្រោះថាន ក ់
កនុងប្បខទែកមពុា។ ាពិខែែ ប្ពោះរាជប្កឹត្យ ន្ែ/រកត្/០៣០៥/១៤៩ ចុ្ោះថ្ងៃទ២ី១ ខេមនី្ទ ឆ្ន ាំ២០០៥ បាន្ដាកប់ញ្ចូ ែ 
ែត្វអខ ត្ើ កហ្លួងខន្ោះាប្បខភទែត្វែមូន្ត្ាំោងឱ្យប្បខទែកមពុា។ 

ែត្វអខ ត្ើ កហ្លួងធ្លល បប់្ត្ូវបាន្ខគគិត្ថាបាន្ផុត្ពូជពីប្បខទែកមពុាខៅខហ្ើយ ប៉ែុខន្តខៅកនុងឆ្ន ាំ២០០០ រែាបាែ
ជែផែ ន្ងិអងគ រ WCS បាន្ែិកាប្ាវប្ាវ ន្ិងរកខ ើញមាន្ច្ាំន្ួន្ែត្វអខ ដ្ើ កប្បខភទខន្ោះែត៏្ិច្ត្ចួ្ខឡើងវញិខៅ 
តាមប្បពន័្ធខប្ពកខប្ែអាំបិែកនុងប្បខទែកមពុា។ ចាបត់ាាំងពីខពែខន្ទោះមក អងគ រ WCS ន្ិងរែាបាែជែផែបាន្ខ្វើ ររមួ 
រន  រពារ ន្ិងអភរិកសែត្វអខ ត្ើ កហ្លួងទាំងខន្ោះពី រផុត្ពូជតាមរយៈែកមមភាព៖  រ រពារែាំបុកពងកូន្  រច្ិញ្ច ឹម ន្ិង 
ខងរកា  រពប្ងឹង រអនុ្វត្តច្ាប ់ រទបា់ា ត្ប់ទខែមើែខន្ាទ ន្ិង រជួញែូរែត្វថ្ប្ព  រប្ាវប្ាវ ន្ិង រតាមដាន្។ 

 

 

ែប្មាប ់រខច្ញផាយបន្ទា ន្ ់
 

ខែច្កតបី្ប ែពត័្ម៌ាន្ 
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http://www.wcscambodia.org/


ខលាក ខាម ែីុថា ទីប្បឹកាបខច្ចកខទែគខប្មាងអភរិកសប្បចាាំខេត្តខ ោះកុងថ្ន្អងគ រ WCS បាន្ខែើកខឡើងថា៖ 
“កមមវ ិ្ ី រពារែាំបុកពងកូន្ខែើរត្ួន្ទទីយ៉ែ ងែាំខ្ន្ក់នុង រ រពារែត្វអខ ត្ើ កហ្លួងពី រផុត្ពូជ មយ៉ែងវញិខទៀត្ កមមវ ិ្ ីខន្ោះ 
បាន្ផតែ់ រងារែែ់អត្ីត្អនកប្បមូែពងខែើមប ីរពារែាំបុកខែែអាច្បខងាើន្ប្បាកច់្ា្ំ ូ ែបខន្ថមែប្មាបព់ួករត្ ់
ាពិខែែខែើមបធី្លន្ទថាពងកូន្អខ ត្ើ កហ្លួងប្ត្ូវបាន្ រពារយ៉ែ ងយកច្តិ្តទុកដាក ់ន្ងិភាា ែ់ខដាយខាគជយ័។” 

ខលាក ែីុថា បាន្បន្តថា៖ “កនុងឆ្ន ាំ២០១៥ ន្ិងឆ្ន ាំ២០១៧ គខប្មាងបាន្ប្ពខែងអខ ត្ើ កហ្លួងជាំទងញី់ ន្ិងខមម ែ 
ពីរប្កុមខែែមាន្ច្ាំន្នួ្ខែមើៗរន ខៅកនុងជប្មក្មមាត្ិវញិខដាយមាន្បាំពាកឧ់បករ្៍តាមដាន្។ កមមវ ិ្ ីតាមដាន្ខប្ យ 
 រប្ពខែងបាន្បងាា ញពីភាពខាគជយ័ខដាយរកខ ើញអប្តារែ់រាន្មាន្ជីវតិ្របែ់អខ ត្ើ កហ្លួងខែែប្ពខែងមាន្កប្មតិ្ 
េពែ់តាមរយៈ រប្គបប់្គងប្បកបខដាយប្បែិទធភាពខែើកតាត គាំរាមកាំខហ្ងន្ទន្ទ។ ខយើងែងឃមឹថា អខ ត្ើ កខែែប្ពខែង 
ទាំងខន្ោះន្ឹងខ្វើ របន្តពូជន្ទខពែែេ៏លីខ្ងមុេខែែាកតីែងឃមឹកនុង រាត រខឡើងវញិនូ្វប្បខភទែត្វែក៏ប្មខន្ោះ។” 

ខលាក អ កុ វបិែុ ប្បធ្លន្ន្ទយកដាា ន្អភរិកសជែផែថ្ន្រែាបាែជែផែកប៏ាន្គូែបញ្ជា កផ់ងខែរថា៖ 
“ែកមមភាពបមូេាច្ ់  រ បប់ាំផ្លល ញថ្ប្ពែិច្ទឹកខែែាទីជប្មក ន្ងិ រខន្ាទេុែច្ាបប់ាន្បងា រគាំរាមរំខហ្ងែែ់ 
ទីជប្មករបែ់អខ ត្ើ កហ្លួងាពិខែែត្ាំបន្ខ់ឆ្នរេាច្ខ់ែែាជប្មកពងកូន្។ ខយើងប្ត្ូវ រ ររាំប្ទពីាថ បន័្ពាកព់ន័្ធន្ទន្ទ 
ខែើមបចូី្ែរមួ ត្ប់ន្ថយហាន្ភិយ័ខែែខកើត្មាន្ខឡើងខៅតាមប្បពន័្ធខប្ពកខប្ែអាំបិែ។” 

ខលាក អ ុក វបិុែ បាន្បន្តថា៖ “រែាបាែជែផែកាំពុងខរៀបច្ាំខែច្កតីប្ពាងប្ប ែរបែ់ប្កែួងកែិកមម រកុ្ខា  
ក្រមាញ់ ៃិងនៃសាទខែើមបដីាកត់្ាំបន្ម់យួច្ាំន្នួ្្ាំខៅតាមប្បពន័្ធខប្ពកខប្ែអាំបិែខៅាត្ាំបន្ប់្គបប់្គងែប្មាបែ់ត្វអខ ត្ើ ក 
ហ្លួង ន្ិងប្កខពើប្ត្។ី ខែច្កតីប្ប ែខន្ោះន្ឹងចូ្ែា្រមាន្កនុងខពែឆ្ប់ៗ ខន្ោះ។” 

អងគ រ WCS ែូមខងលងអា្ំ រគុ្ែែ់មាច ែ់ជាំន្ួយែូច្ា Wildlife Reserves Singapore, Turtle Survival 
Alliance, National Geographic Society, Chicago Zoological Society, US Forest Service, Rainforest Trust 
ន្ិង Critical Ecosystem Partnership Fund ខែែបាន្ផតែ់ងវ ិរាំប្ទែែ់ រងារអភរិកសែត្វអខ ត្ើ កហ្លួងកន្លងមក។ 
 
ែប្មាបព់ត័្ម៌ាន្បខន្ថម៖  
ខលាក គុជ ែុវទិយ 
មន្តន្តីខផនកទាំន្ទកទ់ាំន្ង ន្ិងារពត័្ម៌ាន្ 
អងគ រែមាគមអភរិកសែត្វថ្ប្ពខៅកមពុា (WCS) 
ទូរែ័ពា៖ ០៧៧ ៧៧ ០២ ៧៧ 
អុីខម៉ែែ៖ skuch@wcs.org   

mailto:skuch@wcs.org

