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រដ្ឋបាលជលផលនងិអងគការ WCS លលងអណ្តើក ហ្លងួចនំនួ ១០ កា្លចលូកនងុទី
ជម្ររកធរមជាត ិ

កពំ្ងុសលីា (ថ្ងៃទ ី២៨ រករា ឆ្្ ំ២០២១) អងគការសាគរអភិរក្សសតវថ្ម្រព្ម្របចំករពជុា (WCS) និង ន្យក
ដ្ឋ្នអភិរក្សជលផលថ្នរដ្ឋបាលជលផលថ្នម្រកសួងកសកិរម រុកាខ្ម្របាញ់ នងិណនសាទ សហ្ការជារួយឧទ្ាន
សតវថ្ម្រព្សឹងហបុរ ី(Wildlife Reserves Singapore-WRS) ថ្ងៃណនេះ បានលលងអណ្តើកហ្លងួ ឬអណ្តើកសរថ្ស ចំនួន 
១០ក្ាល លដ្លជាម្របណភទជិតផុតព្ូជបំផុត ចូលកនងុម្របព្័នធលម្រព្កលម្រសអំបិល សថតិកនុងឃុំចកំារហ្លួង ម្រសកុកំព្ុង
សីលា ណេតតម្រព្េះសីហ្ន។ុ 

ព្ិធីលលងណនេះ បានណធវើណ ើងណម្រការគណម្រាងរយួលដ្លគំម្រទររួគ្្ណដ្យសហ្ភាព្អឺរ ុប(EU), ឧទ្ានសតវ
ថ្ម្រព្WRS, Rainforest Trust, US Forest Service នងិ  TSA  ណហ្ើយលដ្លគណម្រាង ណនេះអនវុតតណដ្យអងគការ WCS 
ម្របចំករពុជា សហ្ការជារួយរដ្ឋបាលជលផលថ្នម្រកសួងកសិករម រុកាខម្្របាញ់និងណនសាទ។ 

ការលលងអណ្តើកហ្លួងណនេះ គជឺាលទធផលថ្នកិចចម្របឹងលម្របងរយៈណព្លជិតព្ីរទសវត្សរ៍កនុងការការពារសំបុក          
អណ្តើក ការយកចិតតទុកដ្ក់ណរើលលងទំកូនអណ្តើកទំងអស់ណៅកនុងរជឈ្រ្ឌលអភិរកស្សតវលមូនណកាេះកងុ នងិ
ការការពារសតវអណ្តើកណៅកនងុសហ្គរន៍តារដ្ងលម្រព្កលម្រសអំបិល លដ្លគំម្រទណដ្យ WRS នងិថ្ដ្គូរួយចនំួន
ណទៀត។ ណនេះគឺជាការលលងអណ្តើកហ្លួងណលើកទីម្របំាចូលកនុងម្របព្័នធលម្រព្កលម្រសអំបិល បន្ទប្់ពី្ការលលងណលើកទ ី១ 
ទី២ និងទ៣ី កនងុឆ្្ ំ២០១៥ ២០១៧ ២០១៩ និង ២០២០ លដ្លសរុបទំងម្របាណំលើក ានចំនួន ៩៦ក្ាល។ 

ណលាក អ ុក វិបុល ម្របធានន្យកដ្ឋ្នអភរិក្សជលផល បានានម្របសាសន៍ថា «េ្ុសំាទរយ ្ងថ្ម្រកលលងចំណពាេះ
ការចូលរួរព្អីាជាញ្ធររលូដ្ឋន្ សហ្គរន៍រលូដ្ឋ្ន បងបអនូជាម្របជាព្លរដ្ឋ និងជាព្ិណសស អងគការ WCS លដ្ល
បាននិងកំព្ុងសាត្រម្របណភទលដ្លកំព្ុងរងណម្រគេះណនេះឲយ្ានវតតានកនុងលដ្នទឹកធរមជាតិណនេះណ ើងវញិ។» ណលាក 
វិបុល កប៏ានណសនើឲ្យភាគីពាកព់្័នធបនតកិចចការសាត្រម្របណភទអណ្តើកណនេះ ម្រព្រទំងណម្រកើនរំលកឹដ្ល់ជនណលមើសរួយ
ចំនួនលដ្លណៅលតបនតជញួដ្ូរម្របណភទសតវណនេះ នឹងម្រតូវទទួលណទសចំណពាេះរុេចា្ប់។ 

 

ណសចកតមី្របកាសព្ត័ា៌ន 

http://www.wcscambodia.org/


ណលាក ណសារ សុីថា ម្របធានគណម្រាងអភិរក្សអណ្តើកហ្លួងថ្នអងគការWCS បានលងលងថា អណ្តើកហ្លួងទំង ១០
ក្ាល(ឬណៅតារណ ្្េះវទិ្ាសាស្តសតថា Southern River Terrapin (Batagur affinis)) លដ្លបានលលងណៅថ្ងៃ
ណនេះ ម្រតូវបានម្រកុរអភិរកស្ម្របរលូយកណម្រកាយព្វីាបានញាសណ់ៅកនុងសំបុករបស់វាណៅតារដ្ងលម្រព្កលម្រសអំបិល 
និងលម្រព្កកំព្ុងណលើសថិតកនងុណេតតណកាេះកុងនងិណេតតម្រព្េះសហី្នុ ចណន្្េ្ះព្ីឆំ្្ ២០០៦ ដ្ល ់២០១៥ បន្ទ្ប់រក
បញ្ជូនណៅកាន់រជ្ឈរ្ឌលអភិរក្សសតវលមនូណកាេះកុងលដ្លសថិតណៅភូរិទួលគរគ ីឃុំទលួគរគី ម្រសុករ្ឌល
សីា ចាង្យម្របា  ្១៥គ.រ ភាគអាណគនយ៍ម្រកុងណកាេះកុង ណដ្ើរ្បីចិញ្ចឹរលងទំឲ្យធំលូតលាស់រុននឹងលលងចលូ
ណៅកនុងទីជម្ររកធរមជាតរិបសវ់ាវិញ។ 

អណ្តើកម្របណភទណនេះ សថិតកនុងម្របណភទអណ្តើក ទកឹសាបនិងអណ្តើកណគកចំនួន ២៥ម្របណភទលដ្លជិតផុតព្ូជណៅ
ណលើពិ្ភព្ណលាក។ ម្របណភទអណ្តើកណនេះ ម្រតូវបានកត់ម្រតាកនងុបញ្ជីម្រកហ្ររបស់អងគការ IUCN ថាជាម្របណភទអណ្តើក
ជិតផុតព្ូជបំផុត និងម្រតូវបានចត់ទុកជាម្របណភទលមូនតំណាងឲ្យម្របណទសករពុជា លដ្លបានកំ្ត់កនុងម្រព្េះរាជ
ម្រកិតឆ្្ំ ២០០៥។ ណដ្យសារានការណនសាទេសុច្ាប ់ការណធវើអាជីវករមហ្ួសម្របា  ្ការបាត់បង់ទជីម្ររក 
និងការណធវើអាជីវករមេ្ាច់ណៅតារម្របព្័នធលម្រព្កលម្រសអំបិលណៅកនុងណេតតណកាេះកុងនិងណេតតម្រព្េះសីហ្នុ បានណធវើឲ្យប េះ
ពាល់ដ្ល់ទីជម្ររកនិងការបងកកំណ្ើតរបស់សតវអណ្តើកម្របណភទណនេះ លដ្លណគរកណឃើញថាានវតតានលតណៅកនងុ
ម្របព្័នធលម្រព្កលម្រសអំបិលសថិតណៅណេតតណកាេះកុងនិងណេតតម្រព្េះសីហ្នុកនុងម្របណទសករពជុា ប ណុណា្្េះ។ សតវអណ្តើក
ទំងណនេះកំព្ងុលតម្របឈរណៅនឹងការវិន្សផុតព្ជូ។ 

ម្រកុរអនកអភិរក្សណជឿថា អណ្តើកហ្លួងឬអណ្តើកសរថ្សបានផតុព្ូជអស់ណហ្ើយណៅកនងុម្របណទសករពុជា លតរហ្ូត 
ដ្ល់ឆំ្្ ២០០០ រដ្ឋបាលជលផលនិងអងគការ WCS បានរកណឃើញសាជាងមីនូវម្របណភទអណ្តើកហ្លួងណនេះរយួចំនួន
តូចណៅណសសសលត់ារដ្ងលម្រព្កលម្រសអំបិល។ ចប់តំាងព្ីណព្លណន្េះរក អងគការ WCS នងិរដ្ឋបាលជលផល 
បានសហ្ការគ្ក្ារពារម្របណភទសតវអណ្តើកណនេះកុំឱ្យផុតព្ជូ។ សករមភាព្ការងារអភិរក្សសតវអណ្តើកហ្លួងណនេះ
រួរាន ករមវិធីការពារសំបុកអណ្តើកហ្លងួ ការចិញ្ចឹរលងទំណម្រកាយណព្លញាស ់ការទប់សាកត្់ការជួញដ្រូេុស
ច្ាប់ ការព្ម្រងឹងការអនវុតតច្ាប់ ការព្និិត្យតារដ្ន ការផស្ព្វផ្ាយ និងការគំម្រទណលើជីវភាព្រស់ណៅរបស់សហ្
គរន ៍ណម្រការការឧបតថរភងវកិាពី្ាច្ស់ជំនួយជាណម្រចើន រួរាន សហ្ភាព្អឺរ បុ នងិឧទ្ានសតវថ្ម្រព្សឹងហបុរ ី
(WRS)។ 

ណលាកម្រស ីCarmen Moreno ឯកអគគរដ្ឋទូតសហ្ភាព្អឺរ ុបម្របចំករពុជា បានានម្របសាសន៍ថា «ណយើងេ្ុសំូរ
ចូលរួរអបអរសាទររាជរដ្ឋ្ភិបាលករពុជា អាជាញ្ធររូលដ្ឋ្ន និងអងគការ WCS លដ្លបានេតិេំម្របឹងលម្របងរួរគ្្
ការពារនងិអភិរក្សអណ្តើកហ្លងួទំងណនេះ ណហ្ើយណនេះបានឆលុេះបញច្ំងអំពី្សារសំខាន់ថ្នការការពារធនធានជីវៈ
ចម្ររុេះដ្៏សរប្រូលបបរបស់ករពជុា។ សហ្ភាព្អឺរ ុប បាននងិកំព្ុងផតល់រូលនិធគិំម្រទគណម្រាងអភិរក្សសតវថ្ម្រព្ 
ណដ្ើរ្បីម្របឆំងការជួញដ្ូរសតវថ្ម្រព្េុសច្ាប ់និងការពារសំបុកអណ្តើកហ្លួងនិងកន្ធ្យកា្លកលងកប ណដ្យាន
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អងគការ WCS ជាអនកអនវុតតគណម្រាង សហ្ការជារយួរដ្ឋបាលជលផល និងសហ្គរន៍រូលដ្ឋ្ន។ សហ្ភាព្អឺរ ុប 
ក៏ជាថ្ដ្គអូភិវឌឍ្នដ៏៍្សំខាន់រួយគំម្រទណលើការម្រគប់ម្រគងធនធានជលផលសខំាន់ៗម្របកបណដ្យនិរនតរភាព្របស់

ករពុជាផងលដ្រ។» 

ប្ឌិត សនុច  ហូ្្ស (Dr Sonja Luz) ន្យកឧទ្ានសតវថ្ម្រព្ WRS បានានម្របសាសន៍ថា «វាជាការណលើក

ទឹកចិតតដ្៏ធំរួយសម្រាប់ពួ្កណយើង ណដ្យណឃើញគណម្រាងណនេះសណម្ររចបានលទធផលលអ ចប់តាំងព្ឆី្្ំ ២០១៥
រហ្ូតរកដ្ល់ណព្លណនេះ ជាក់លសតង អណ្តើកហ្លួងជិត ១០០ក្ាល ម្រតូវបានលលងចូលណៅកនុងទីជម្ររកធរម
ជាតិវិញ។ ណនេះគឺជាលទធផលថ្នកិចចេិតេំម្របឹងលម្របងរួររវាងរដ្ឋបាលជលផល អាជាញ្ធររូលដ្ឋ្ន សហ្គរន៍
រូលដ្ឋ្ន និងអងគការអភិរក្សសតវថ្ម្រព្ណផ្សងណទៀតលដ្លបានម្របឹងលម្របងណធវើការរួរគ្្ កនុងណគលបំ្ងជួយស
ណស្តងា្្េះម្របណភទណនេះកុំឱ្យវិន្សផុតពូ្ជ។ ណយើងេ្ុំ ណបតជាញ្បនតណធវើការជារួយថ្ដ្គូជាណម្រចើនណទៀតណដ្ើរ្បីការពារ
ម្របណភទអណ្តើកលដ្លកពំ្ុងទទួលរងការគំរារកំលហ្ងជិតផុតពូ្ជណនេះណៅកនងុតំបន ់ដ្ូចជា ម្របណភទអណ្តើក
ហ្លួងរបស់ករពុជាណនេះជាណដ្ើរ។» 

ណលាក លកន ណសររីដ្ឋ ្ន្យកអងគការ WCS បានានម្របសាសន៍ថា «ករមវិធីការពារសបំុកអណ្តើក ណដ្ើរតួន្ទីដ្៏
សំខាន់កនុងការការពារម្របណភទសតវអណ្តើកដ្៏កម្ររនិងជិតផតុព្ូជទំងណនេះ តាររយៈការណលើកទឹកចិតតណអាយាន
ការចូលរួរព្មី្របជាសហ្គរនរ៍ូលដ្ឋ្នកនុងការការពារនិងលងរក្ាសំបុកអណ្តើក រហ្ូតដ្លណ់ព្លកូនអណ្តើក  
ញាស់ណចញណដ្យណជាគជយ័។» 
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