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ការបញ្ឈប់ការបមូខ្សាចជ់ាក្តសីង្ឃមឹដលក់ាររសរ់ានរបសអ់ណ ត្ ើ ក្ហ្លួង្ 
ក្នងុ្ប្បព័នធព្ប្ពក្ព្ប្សអំបលិ 

ខេត្តខ ោះកុង (ថ្ងៃទ១ី៤ ខេវចិ្ឆ ិ ឆ្ន ាំ២០១៨) - បន្ទា បព់ីក្កសួងខ ៉ែ និងថាមពលបានខច្ញសារាច្  និងខសច្កតី 
សខក្មច្ លពីខេកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីពី  សខក្មច្បញ្ឈបរ់ាល់សកមមភាពបូមេាច្ខ់ៅតាមក្បពន័ធខក្ពកខក្សអាំបិល 
ខ ើងសខងកត្ខ ើញថាខនន េាច្ខ់ែលជាទីជក្មកពងកូនែស៏ាំខាន ់បស់អខ ត្ើ កហ្លួងកាំពុងកខកើត្ខ ើងវញិជាបនតបន្ទា ប ់
ជាពិខសសបន្ទា បព់ីមាន  ជនលិច្កនុង ែូវវសាបណ្តត លមកពីកក្មតិ្ទឹកខ្លៀងែខ៏ក្ច្ើន។ ខនោះគឺជាលទធផល និងភាព 
ខជាគជ ័ងមីម ួខទៀត្ខែលខសតងខច្ញពីកិច្ចេិត្េាំក្បឹងខក្បង មួគ្នន  បស់ ែឋបាលជលផលថ្នក្កសួងកសិកមម  ុ ា ក្បមាញ់ 
និងខនសាទ និងអងគ  សមាគមអ្ ិកសសត្វថ្ក្ព (WCS) កនុង    ពា ទីជក្មក បស់ក្បខ្ទសត្វជិត្ផុត្ពូជខនោះ។ 

អខ ត្ើ កហ្លួងគឺជាប្រភេទសត្វកប្រដែលកំពុងរងភប្រោះថ្នា កក់ាុងប្រភទសករពុជា។ ប្ពោះរាជប្កឹត្យ នស/រកត្/ 
០៣០៥/១៤៩ ចុោះថ្ងៃទី២១ ដែរនីា ឆ្ា ២ំ០០៥ បានដាករ់ញ្ចូ លសត្វអភ ត្ើ កហ្លួងភនោះជាប្រភេទសត្វលមូនត្ំណាងឱ្យ 
ប្រភទសករពុជា និងអនុប្កឹត្យភលែ ១២៣ អនប្ក.រក ចុោះថ្ងៃទី១២ ដែសីហា ឆ្ា ២ំ០០៩ បានកំ្ត្ប់្រភេទសត្វភនោះ 
ជាប្រភេទផល និងផលិត្ផលជលផលដែលកំពុងរងភប្រោះថ្នា ក។់ អភ ត្ើ កហ្លួងសថិត្ភៅកាុងរញ្ជ ីប្កហ្រររស់អងគការ 
IUCN ជាប្រភេទរងភប្រោះជិត្ផុត្ពូជរំផុត្ និងសថិត្កាុងចំភណារអភ ត្ើ កទងំ២៥ប្រភេទដែលកំពុងរងភប្រោះថ្នា កខ់្ល ងំ 
ជាងភគរំផុត្ភៅភលើពិេពភោក។ ការភកើនភ ើងនូវសករមភាពរូរែាចក់ាលពីភពលងមីៗកនលងភៅភនោះភៅតារប្រពន័ធ 
ដប្ពកដប្សអំរិលបានភ្វើឱ្យអភ ត្ើ កហ្លួងប្រឈរនឹងការផុត្ពូជ។  

ក្បពន័ធខក្ពកខក្សអាំបិលគឺជាកខនលងអ្ ិកសែស៏ាំខានប់ាំផុត្ម ួខៅកមពុជា ពីខក្ពាោះវាគឺជាកខនលងខត្ម ួគត្ខ់ែល 
អខ ត្ើ កហ្លួងជាក្បខ្ទ ងខក្គ្នោះជិត្ផុត្ពូជខៅខលើសាកលខោក និងជាសត្វលមូនត្ាំណ្តងឱ្យក្បខទសកមពុជាបនតពូជ និង 
 ស់ខៅ។ ខសច្កតីសខក្មច្ បស់ក្កសួងខ ៉ែ និងថាមពលកនុង  បញ្ឈបស់កមមភាពបូមេាច្ខ់ៅតាមក្បពន័ធខក្ពកខក្ស 
អាំបិល និង  ហាមឃាត្ ់ ន្ទាំខច្ញេាច្ក់្គបក់្បខ្ទបាននលុោះបញ្ច ាំងអាំពីននាៈ និង  ខបតជាា ច្ិត្ត បស់ក្កសួងខ ៉ែ និង 
ថាមពលកនុង  បខញ្ច ៀសផលប៉ែោះពាល់អវជិជមានខច្ញពី  បូមេាច្ែ់ល់ប សិាា ន ធនធានជលផល ក្បជាសហ្គមន ៍
និង    ពា ជីវច្ក្មរោះ  មួបញ្ចូ លទាំងសត្វអខ ត្ើ កហ្លួងផងខែ ។ 

ខោក ខកន ខស  ីដាឋ  ក្បធានអងគ   WCS បានមានក្បសាសនថ៍ា៖ “អខ ត្ើ កហ្លួង ស់ខៅខដា ពឹងខផែក 
ចាំបាច្ខ់លើត្ាំបនខ់នន េាច្ ់ថ្ក្ពលិច្ទឹក ថ្ក្ពខ ង ងខែលជាកខនលងសក្មាបព់ួកវា កច្ាំ្ី នងិបនតពូជ”។ ខោកបានបនត 
ខទៀត្ថា៖ “េាុ ាំពិត្ជាមានខសច្កតី កីរា ជាអខនកខែលខនន េាច្ជ់ាទីជក្មកពងកូន បស់អខ ត្ើ កហ្លួងកាំពុងកខកើត្ខ ើង 
វញិខៅតាមក្បពន័ធខក្ពកខក្សអាំបិល ខក្   ង  បាំផលិច្បាំផ្លល ញខដា   បូមេាច្ក់នុងទសវត្ស ក៍នលងមក។   កខកើត្ 

សក្មាប ់ ខច្ញផា បន្ទា ន ់
 

ខសច្កតកី្ប សពត័្ម៌ាន 

 

WCS CAMBODIA PROGRAM (WWW.WCSCAMBODIA.ORG) 

 

http://www.wcscambodia.org/


ខនន េាច្ខ់ ើងវញិខនោះពិត្ជាមានសា ៈសាំខានណ់្តស់សក្មាបអ់ខ ត្ើ កហ្លួងខែលខ ើងបានក្ពខលងខៅឆ្ន ាំ២០១៥ និង 
២០១៧”។ 

ខោក អ កុ វបិលុ ក្បធានន្ទ កដាឋ នអ្ ិកសជលផលថ្ន ែឋបាលជលផលកប៏ានគូសបញ្ជ កផ់ងខែ ថា៖ 
“ ែឋបាលជលផលបានខធវើ  ងា យ៉ែ ងសកមមជាម ួក្កសួងខ ៉ែ និងថាមពលកនុង  លុបបាំបាត្ស់កមមភាពបូមេាច្ន់្ទន្ទ 
ខៅតាមក្បបពន័ធខក្ពកខក្សអាំបិលខែលជាជក្មកែស៏ាំខានែ់ល់   ស់ខៅ និងពងកូន បស់ពពួកអខ ត្ើ កហ្លួងខនោះ”។
ខោកបានបនតខទៀត្ថា៖ “ខែើមប ី ពា ក្បខ្ទសត្វកក្មខនោះឱ្យមានក្បសិទធភាពខងមខទៀត្ខន្ទោះ  ែឋបាលជលផលកាំពុង 
ខ ៀបច្ាំខសច្កតកី្ពាងក្ប ស បស់ក្កសួងកសិកមម   ុា ក្បមាញ់ និងខនសាទ ខែើមបដីាកត់្ាំបនម់ ួច្ាំននួធាំខៅតាមក្បពន័ធ 
ខក្ពកខក្សអាំបិលខៅជាត្ាំបនក់្គបក់្គងសក្មាបស់ត្វអខ ត្ើ កហ្លួង និងក្កខពើក្ត្ី។ ខសច្កតីក្ប សខនោះនឹងចូ្លជាធ មាន 
កនុងខពលឆ្ប់ៗ ខនោះ។” 

អងគ   WCS សូមខងលងអា្ំ  គុ្ែល់មាច ស់ជាំនួ ែូច្ជា Wildlife Reserves Singapore, National 
Geographic Society, Chicago Zoological Society, US Forest Service, Rainforest Trust និង Critical 
Ecosystem Partnership Fund ខែលបានផតល់ងវ ិគ្នាំក្ទែល់  ងា អ្ ិកសសត្វអខ ត្ើ កហ្លួងកនលងមក។ 
 
សក្មាបព់ត័្ម៌ានបខនាម៖  
ខោក គុជ សុវទិា 
មន្តនតីខផនកទាំន្ទកទ់ាំនង និងសា ពត័្ម៌ាន 
អងគ  សមាគមអ្ ិកសសត្វថ្ក្ពខៅកមពុជា (WCS) 
ទូ ស័ពា៖ ០៧៧ ៧៧ ០២ ៧៧ 
អុីខម៉ែល៖ skuch@wcs.org   

mailto:skuch@wcs.org

