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សម្រាបក់ារផស្ព្វផា្យបន្ទន្ ់ 
 

មេអម្តើកចញិ្ចេឹមៅកនងុេជឈ្េ្ឌលព្ងជាមលើកដបំងូបាន ៧១ព្ង 

ក ោះកុង (ថ្ងៃទ ី២ ខែមនីា ឆ្ន ាំ ២០២១) ៖  លពីសប្តា ហ៍កន្លងកៅ កមអក ា្ើ កហលួងចិញ្ច ឹមចាំន្ួន្ ៥កាល ប្តន្ពងកៅកលើកននរ
ែាចសិ់ប្បន្ិមិមតកនុងមជ្ឈម ឌ្ លអភរិកសសតវលមូន្កែតាក ោះកុង សរុប្មាន្ចាំន្ួន្ ៧១ពង។ កោងតាមរូប្ភាពទទួលប្តន្ពី
មា៉ា សីុន្ងតសតវសវ័យប្ប្វតាិប្តន្ប្ញ្ជា កថ់ា ពងអក ា្ើ កហលួងទាំងអស់កនាោះ គឺជាពងរប្ស់កមអក ា្ើ កហលួង ៥កាលខែលប្កុម
 រងារប្តន្យកកៅចិញ្ច ឹមខងទាំកៅកនុងមជ្ឈម ឌ្ លកនាោះកាលពីជាង ១០ឆ្ន ាំមុន្ កោយកនុងកនាោះមាន្ ៤កាលប្តូវប្តន្ប្កុម
 រងារយកពីតាមកននរែាចក់នុងប្ប្ពន័្ធខប្ពកខប្សអាំប្ិលកប្ យញាស់ភាល ម ន្ិង មយួកាលកទៀតប្តូវប្តន្ពលរែឋកៅកែតា
ក ោះកុងយកមកប្ប្គល់ឱ្យ លពីឆ្ន ាំ ២០១៧។ 

 

កោក កោម សីុថា ប្ប្ធាន្គកប្មាងអភរិកសប្ប្ចាំតាំប្ន្ក់ ោះកុងន្ិងកមគងគថ្ន្អងគ រសមាគមអភរិកសសតវថ្ប្ពកមពុជា (WCS) 
ប្តន្ខងលងថា «កន្ោះជាកលើកទីមយួកហើយខែលអក ា្ើ កហលួងចិញ្ច ឹមកៅកនុងមជ្ឈម ឌ្ លកន្ោះប្តន្ពង កប្ យកពលខែល          
កមអក ា្ើ កហលួងទាំងកន្ោះប្តូវប្តន្យកមកចិញ្ច ឹមខងទាំតាាំងពីឆ្ន ាំ ២០០៦មក។ ប្កុម រងារន្ឹងពិភាកាគ្នន ថាកតើប្តូវោងសង់
សមបុកសប្បន្ិមតិាកែើមបភីាា ស់ពងទាំងកន្ោះ ឬមយួកទុ៏កវាឱ្យញាស់កនុងសភាពកែើម។» 

 

កោក សទីវនឹ្ ផ្លល ត (Steven G. Platt) អនកជ្ាំនាញខននកឧរងគសតវន្ិងងលជ្លិក ថ្ន្អងគ រ WCS ប្ប្ចាំតាំប្ន្អ់ាសីុអាកគនយ ៍
ប្តន្មាន្ប្ប្ោសន្ថ៍ា «កន្ោះគឺជាករឿងែរ៏ ាំកភើប្ន្ិងែស៏ាំខាន្ម់យួខែលមនិ្គួរឱ្យកជ្ឿថាប្ប្កភទសតវអក ា្ើ កកក៏ប្មខប្ប្កន្ោះអាច
ពងកៅទីកន្ោះ។  រប្ងកកាំក ើ្ តរប្ស់សតវអក ា្ើ កហលួងខែលកយើងយកមកចិញ្ច ឹមគឺជាកគ្នលកៅអភរិកសមយួសប្មាប្់ោា រ
ប្ប្កភទអក ា្ើ កហលួងខែលជ្ិតនុតកន្ោះក ើងវញិកៅកនុងប្ប្កទសកមពុជា។ កយើងរ ាំពឹងថាគកប្មាងន្ឹងអាចជ្ាំរុញ រប្ងាក តប់្ប្កភទអ
ក ា្ើ កកន្ោះប្តន្ចាំន្ួន្កប្ចើន្កៅកនុងមជ្ឈម ឌ្ លកន្ោះ ន្ិងអាចយកវាកៅខលងចូលកនុងទីជ្ប្មកធមមជាតិរប្ស់វាវញិ។» 

 

កោកប្សីប្ ឌ្ិ ត សុន្ច លូហស៍ (Dr Sonja Luz) អនុ្ប្ប្ធាន្ខននកអភរិកស ប្ោវប្ជាវ ន្ិងកពទយសតវ ថ្ន្ឧទាន្សតវថ្ប្ព
ប្ប្កទសសឹងហប្ុរ ី(WRS) ប្តន្មាន្ប្ប្ោសន្ថ៍ា «ឧទាន្សតវថ្ប្ពប្ប្កទសសឹងហប្ុរ ី(WRS) មាន្កាីរ ាំកភើប្កោយប្តន្ចូលរមួ
ចាំខ្កកនុងកគ្នលកៅែស៏ាំខាន្់មយួកទៀតកែើមបអីភរិកសប្ប្កភទអក ា្ើ កែក៏ប្មកន្ោះ។ ឆ្ន ាំ ២០២១ គឺជា រចប្ក់នាើមែអ៏ោច រយ
មយួសប្មាប្អ់ក ា្ើ កហលួង ប្នាទ ប្់ពីកយើងប្តន្ខលងប្ប្កភទអក ា្ើ កកន្ោះចាំន្ួន្ ១០កាលចូលកៅកនុងទីជ្ប្មកធមមជាតិវញិ ល
ពីចុងខែមករា កន្លងកៅ។ កន្ោះជា រកលើកទឹកចិតាមយួសប្មាប្់ពួកកយើង កោយក ើញថ្ែគូរប្ស់កយើងសកប្មច រងារប្តន្
លទធនលលអ កទោះប្ីជាសថិតកនុងោថ ន្ភាពថ្ន្ រគាំរាមកាំខហងកោយជ្ាំងឺរាតតាតកៅកលើពិភពកោកកាី កហើយកយើងែាុ ាំរកីរាយ
ន្ិងអប្អរោទរសមទិធិនលទាំងកន្ោះទាំងអស់គ្នន ។ កន្ោះគឺជាសកខីភាពថ្ន្ រលោះប្ងរ់ប្ស់ថ្ែគូពាកព់ន័្ធនានារប្ស់កយើងកនុង រ
ប្ន្ាកិចចែិតែាំប្ប្ឹងខប្ប្ងអភរិកសកែើមប ីរពារប្ប្កភទអក ា្ើ កហលួងកន្ោះ។» 

 

កោក អ ុក វបិ្ុល ប្ប្ធាន្នាយកោឋ ន្អភរិកសជ្លនល ប្តន្មាន្ប្ប្ោសន្៍ថា «កយើងមាន្កមាទន្ភាពណាស់ខែលទទួលលទធ
នលែអ៏ោច រយកន្ោះ។ រែឋប្តលជ្លនលសូមកធវើ រកលើកទឹកចិតាន្ិងគ្នាំប្ទកពញទាំហឹង ន្ិងប្ន្ាកិចច រប្ោវប្ជាវកន្ោះកទៀតកែើមបី
សកប្មចកគ្នលកៅកនុងកពលអនាគត កហើយកយើងសងឃមឹថា អក ា្ើ កហលួងខែលជាប្ប្កភទជ្ិតនុតពូជ្កន្ោះន្ឹងមាន្វតាមាន្រស់
កៅយូរអខងវងសប្មាប្កូ់ន្កៅជ្ាំនាន្ក់ប្ យៗកទៀត។» 

 

មសចកតមី្របកាសព្ត័ា៌ន 

http://www.wcscambodia.org/
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អងគ រ WCS ប្តន្ន្ិងកាំពុងសហ រជាមយួរែឋប្តលជ្លនលថ្ន្ប្កសួងកសិកមម រុ ខ ប្ប្មាញ់ ន្ិងកន្ោទ ចប្់តាាំងពីឆ្ន ាំ 
២០០០ កែើមបអីភរិកសប្ប្កភទអក ា្ើ កហលួងកន្ោះ (មាន្ក ម្ ោះវទិាោស្តសាថា Batagur affinis) កៅកមពុជា។ ប្នាទ ប្ព់ីប្តន្រក
ក ើញវតាមាន្ប្ប្កភទកន្ោះោជាងមីកនុងឆ្ន ាំ ២០០០ កៅតាមប្ប្ពន័្ធខប្ពកខប្សអាំប្ិលភាគន្ិរតីថ្ន្ប្ប្កទសកមពុជា អងគ រ WCS 

សហ រជាមយួរែឋប្តលជ្លប្តន្ប្កងកើតកមមវធិី រពារសមបុកកោយប្តន្កប្ជ្ើសករ ើសអតីតអនកកែើរប្ប្មូលពងអក ា្ើ កឱ្យកធវើជា
អនក រពារសមបុកអក ា្ើ ក។ កនុងឆ្ន ាំ ២០០៦ អងគ រ WCS ប្តន្ោងសងម់ ឌ្ លសប្មាប្ច់ិញ្ច ឹមខងទាំអក ា្ើ កមយួសថិតកៅ
កនុងប្សុកខប្សអាំប្ិល កែតាក ោះកុង កែើមបរីកាទុកកូន្អក ា្ើ កខែលប្ប្មូលប្តន្ពីតាមកននរែាច។់ កប្ យមកកនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ 
ម ឌ្ លកន្ោះប្តូវប្តន្ប្ាូរទីតាាំងកៅប្សុកម ឌ្ លសីមា កែតាក ោះកុង ចមាៃ យប្ប្មា្ ១៥គ.ម ពីប្កុងកែមរៈភូមនិ្ទវញិ។ ករៀង
រាល់ឆ្ន ាំ កូន្អក ា្ើ កខែលញាស់កៅកលើកននរែាច់តាមប្ប្ពន័្ធខប្ពកខប្សអាំប្ិល ប្តូវប្តន្ប្កុម រពារសមបុកប្ប្មូលប្ញ្ាូ ន្កៅ
 ន្ម់ជ្ឈម ឌ្ លអភរិកសសតវលមូន្កែតាក ោះកុងកែើមបចីិញ្ច ឹមខងទាំរហូតែល់ធាំកពញវយ័កទើប្យកវាកៅខលងចូលកនុងទីជ្ប្មក
ធមមជាតិរប្ស់វាវញិ។ ឧទាន្សតវថ្ប្ពប្ប្កទសសឹងហប្ុរ ីជាមាច ស់ជ្ាំន្ួយែស៏ាំខាន្ម់យួកនុងចាំកណាមមាច ស់ជ្ាំន្ួយជាកប្ចើន្ខែល
ប្តន្   នាល់មូលន្ិធិគ្នាំប្ទែល់គកប្មាងកន្ោះ។ 

 

ប្ចចុប្បន្ន មជ្ឈម ឌ្ លអភរិកសសតវលមូន្ក ោះកុង មាន្អក ា្ើ កហលួងចាំន្ួន្ ១៩២កាល។ អក ា្ើ កហលួងជ្ាំទងច់ាំន្ួន្ ៩៦កាល 
ប្តូវប្តលខលងចូលកៅកនុងទីជ្ប្មកធមមជាតិវញិចប្ត់ាាំងពីឆ្ន ាំ ២០១៥មក កហើយប្កុម រងារកប្គ្នងន្ឹងខលង ៥០កាលកទៀត
កៅចុងឆ្ន ាំ ២០២១ខាងមុែកន្ោះ។ អក ា្ើ កកសទើរជ្ាំទងន់្ិងជ្ាំទង់កៅកនុងមជ្ឈម ឌ្ លកន្ោះ ប្តូវប្តន្ចិញ្ច ឹមខងទាំកៅកនុងប្សោះប្ងក
កាំក ើ្ តចាំន្ួន្ ៤។ ចាំខ្កឯ អក ា្ើ កតូចៗ ប្តូវប្តន្ោកច់ិញ្ច ឹមកៅកនុងអាងធាំកធវើពីប្តល សទីក មុន្ន្ឹងកនទរចូលកៅកនុងប្សោះប្ងក
កាំក ើ្ ត៕ 

 
******* 

ចុចទកីន្ោះកែើមបទីញយករូប្ភាព៖ https://bit.ly/3uHFurl 
 

ទាំនាកទ់ាំន្ង៖ 

(អងគ រ WCS ប្ប្ចាំកមពុជា) ោក់ រតនា ទូរស័ពទ៖ ០១២ ៨១៩ ១២១ អុីកម៉ាល៖ rleak@wcs.org 

(អងគ រ WCS ប្ប្ចាំញូវយ៉ាក) STEPHEN SAUTNER: M: +1 908 247 2585; ssautner@wcs.org 
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