សម្រង់សារព ័ត៌មានថ្ងទៃ ី១៩ ខែកកដា
ក ឆ្ន ាំ២០១៧
១.គេហទ ាំព ័រ គ ើរអរពិល

១.កូនសត្វទោចមកុដទី៣ បានចាប់កំទ

ើ ត្ទ

ថ្ងៃពុធ, ១៩ កកកដា ២០១៧ 14:45 ទដាយ: ទដើមអមពិល ID:019

យ
ើ កនុងឧទានអងគរ

ទសៀមរាប៖ គិត្ត្ត្ឹមថ្ងៃទី៧ ខែកកកដា ឆ្នំ២០១៧ទនេះ សត្វទោច
មកុដចំ នួន២គូ ខដលបានត្ពខលង កនុងត្ំ បន់ អងគរ ទដាយអាជ្ញាធរ
ជ្ញត្ិអបសរា ស

ការជ្ញមួយ អងគការសមព័នធមិត្ស
ត ត្វថ្ត្ព (Wildlife

Alliance) និងត្កុម

ុន ខែសទោងទអកូទទសចរ

line) បានបទងកើត្កូន៣កាលទ
អាជ្ញាធរជ្ញត្ិ អបសរា

៍ (Angkor Zip

ើ យ។

បានត្ពខលងទោចមកុដគូដំបូង

ទៅត្ំបន់

ត្បាសាទតាថ្ន នាខែមិងុនា ឆ្នំ២០១៣ និងមួយគូទទៀត្ ទៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិងុនា ឆ្នំ២០១៥ ទៅ
ទលោងោវរទលោចលងទកើត្ ត្បាសាទបាយ័ន ខដលបទងកើត្បានកូនមួយ កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមិងុនា ឆ្នំ
២០១៦។ ចំខ

កទោចមកុដមួយគូ ទៅមតំុត្បាសាទតា ថ្ន បានបទងកើត្កូន ចំនួនពីរទលើក គឺកូនទីមួយ

ជ្ញកូនញី ទៅអំឡុងខែកញ្ញា ឆ្នំ២០១៥ និងកូនទី២ទលើកទនេះ ទកើត្ទៅថ្ងៃទី៧ ខែកកកដា ឆ្នំ២០១៧។
តាមទោក Todd Anthony អគគនាយកត្កុម

ុន ខែសទោងទអកូទទសចរ

៍ ទៅខកបរត្បាសាទតាថ្ន

បានឱ្យដឹងថា កូនទោចមកុដខដលទទើ បទកើ ត្ងោីទនេះ មានសមបុរស ខត្ទគមិ នោន់ ដឹងថាជ្ញញី ឬទមោល
ទៅទឡើយទទ។
ត្បខ

ទោកបញ្ញ
ា ក់ថា

ទគអាចនឹងដឹងទភទរបស់វាបានទៅទពលខដល

វាមានអាយុ

ល១ឆ្នំ។

ខផែកតាមរបាយការ

៍ របស់មជ្ឈម

ថា ទោចមកុដត្ត្ូវបានចុ េះកនុងបញ្ាីត្ក

ឌ លស្រសាវត្ជ្ញវដី ថ្ត្ព និងសត្វថ្ត្ព កនុងឆ្នំ២០១៦ បានឱ្យដឹង

ម របស់អងគការអភិរកសសត្វថ្ត្ពពិភពទោក (IUCN) ជ្ញត្បទភទ

សត្វជ្ិត្ផុត្ពូជ្។ សត្វដ៏កត្មមួយទនេះ មានវត្តមានទៅទលើទឹកដីកមពុជ្ញ មិនដល់១មុឺនកាលទទ។
តាមការសិកា ជ្ំទរឿនសត្វថ្ត្ពកនោងមក រម

ី យដាានអងគរធ្លោប់មាន សត្វថ្ត្ពជ្ញទត្ចើនត្បទភទរស់

ទៅ។ ទដាយខឡក សត្វថ្ត្ពត្បទភទទោចមកុដទនេះ ក៏ ធ្លោប់មានវត្តមាន កនុងត្ំបន់ អងគរផងខដរ។ បុ ខនតកុង
ន
ចទនាោេះថ្នសង្រ្គគមសុីវ ិលមកដល់ទពលបចចុបបននទនេះ ពួ កទោចបានសាោប់ ផុត្ពូ ជ្ ពី ថ្ត្ពទនេះទៅទ
ដូចទចនេះទ
អបសរា

ើយទទើបនាយកដាាន ត្គប់ត្គងថ្ត្ពទ

ស

លមែិត្អំពីលកខ

ការជ្ញមួយរដាបាលថ្ត្ពទ

ើ

ើ យ។

ើ ទទសភាពវបបធម៌ និងបរ ិសាានរបស់អាជ្ញាធរជ្ញត្ិ

និងអងគការសមព័នធមិត្ស
ត ត្វថ្ត្ព

ទធវើការសិកាស្រសាវត្ជ្ញវ

ៈថ្ត្ព ខដលមានអំទោយផល ដល់ការរស់ទៅរបស់ពួកសត្វទោច និងបាននាំមក

ត្ពខលង ទៅកនុងត្ំបន់ អងគរទនេះទឡើងវ ិញ ទដើ មបីទលើកត្ថ្មោទទសភាពវបបធម៌ និងធមោជ្ញត្ិ កុងត្ំ
ន
បន់អងគរ
ឲ្យកាន់ ខត្វ ិទសសវ ិសាលខងមទទៀត្៕

២.អាជ្ញាធរជ្ញត្ិអបសរាស

ការជ្ញមួយត្កុមត្គូទទពយសោ័ត្គចិត្ជ្
ត បុន ទបើកវគគប ុ ត េះបោ
ត លបទចចកទទស

សទង្រ្គគេះបឋមដល់មង្រ្នីភា
ត ន ក់គរទទសចរ
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ទសៀមរាប:

៍ ចំនួន៤០នាក់

អាជ្ញាធរជ្ញត្ិ អបសរា

បានស

ទពទយសោ័ត្គចិត្ជ្
ត បុនថ្នអងគការស្រសឡាញ់

ការជ្ញមួយត្កុមត្គូ
ទដើមបីទបើកវគគប

បោ
ត លសទង្រ្គគេះបឋមរយៈទពលមួយថ្ងៃ ដល់មង្រ្នីតភានក់គរ
ទទសចរថ្ននាយកដាានអភិវឌឍន៍ទទសចរចំនួន៤០នាក់

ុត េះ

ខដល

មកពីត្បាសាទនានាទៅកនុងត្ំបន់អងគរ ទៅសាលសននិសីទអងគរ
ត្ពឹកថ្ងៃទី១៩ ខែកកកដា ឆ្នំ២០១៧ ទនេះ។

វគគប

ត លសទង្រ្គគេះបឋមទនេះ ត្កុមទពទយសោ័ត្គចិត្តបានបទត្ងៀនទតតត្សំលន់ទៅទលើវ ិធីសាស្តសត
ុត េះបោ

ថ្នការសទង្រ្គគេះបឋមមនុសសគំងទបេះដូង

រទបៀបថ្នការរុរបួ
ំ ស

ោងរបួ ស

វ ិធី សាស្តសតថ្នការជ្ួយ

មនុសសលង់ទឹក រោកទឹកទតត និងវ ិធីជ្ួយមនុសសសាោក់ អាហារដល់មង្រ្នីតភានក់គរទទសចរ ទត្រេះពួក
គត្់ជ្ញអនកទធវើការគរតាល់ជ្ញមួយទភាៀវទទសជ្ញត្ិ និងអនតរជ្ញត្ិ។
ការគរសទង្រ្គគេះបឋមទនេះ ជ្ញការគរបខនាមទលើការគរសនូលរបស់ភានក់គរទទសចរ
មានសារៈសំលន់សត្មាប់ មង្រ្នីភា
ត ន ក់គរទទសចរ
ទ

៍ កនុងការជ្ួយសទង្រ្គគេះដល់ទភាៀវ

ត្ុោមួយកនុងកំឡុងទពលខដលពួកគត្់កំពុងទដើរទសសនា

ខដរ។

សូមបញ្ញ
ា ក់ថា ទនេះជ្ញទលើកទី៣ ទ

ើយថ្នវគគប

ទៅកនុងត្ំបន់រម

៍ ។ ការគរទនេះ
ខដលជ្ួបឧបទាវ
ី យដាានអងគរផង

ត លសទង្រ្គគេះបឋមដល់មង្រ្នីប
ត ុគគលិក ខដល
ុត េះបោ

ទធវើការរក់ព័នក
ធ ុងឧទានអងគ
ន
រ ទដាយវគគទី១ត្ត្ូវបានទរៀបចំទឡើងទដាយត្កុម The CPR HERO
Training Center កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមិងុនា ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែកកកដា និងទលើកទី២ ពីថ្ងៃទី១៣ ខែធនូដល់
ថ្ងៃទី១៧ ខែធនូ ឆ្នំ២០១៦៕
២.គេហទ ាំព ័រ CEN

១.កូនសត្វទោចមកុដទី៣ បានចាប់កំទ

ើ ត្ទ

យ
ើ កនុងឧទានអងគរ

ថ្ងៃទី 19 កកកដា 2017, ទមាង 03:46:PM) | ទដាយ: អាជ្ញាធរជ្ញត្ិអបសរា(CEN)

ទសៀមរាប៖ គិត្ត្ត្ឹមថ្ងៃទី៧ ខែកកកដា ឆ្នំ២០១៧ទនេះ សត្វទោច
មកុដចំ នួន២គូ ខដលបានត្ពខលង កនុងត្ំ បន់ អងគរ ទដាយអាជ្ញាធរ
ជ្ញត្ិអបសរា ស

ការជ្ញមួយ អងគការសមព័នធមិត្ស
ត ត្វថ្ត្ព (Wildlife

Alliance) និងត្កុម

ុន ខែសទោងទអកូទទសចរ

line) បានបទងកើត្កូន៣កាលទ
អាជ្ញាធរជ្ញត្ិ អបសរា

៍ (Angkor Zip

ើ យ។

បានត្ពខលងទោចមកុដគូដំបូង

ទៅត្ំបន់

ត្បាសាទតាថ្ន នាខែមិងុនា ឆ្នំ២០១៣ និងមួយគូទទៀត្ ទៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិងុនា ឆ្នំ២០១៥ ទៅ
ទលោងោវរទលោចលងទកើត្ ត្បាសាទបាយ័ន ខដលបទងកើត្បានកូនមួយ កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមិងុនា ឆ្នំ
២០១៦។ ចំខ

កទោចមកុដមួយគូ ទៅមតំុត្បាសាទតា ថ្ន បានបទងកើត្កូន ចំនួនពីរទលើក គឺកូនទីមួយ

ជ្ញកូនញី ទៅអំឡុងខែកញ្ញា ឆ្នំ២០១៥ និងកូនទី២ទលើកទនេះ ទកើត្ទៅថ្ងៃទី៧ ខែកកកដា ឆ្នំ២០១៧។
តាមទោក Todd Anthony អគគនាយកត្កុម

ុន ខែសទោងទអកូទទសចរ

៍ ទៅខកបរត្បាសាទតាថ្ន

បានឱ្យដឹងថា កូនទោចមកុដខដលទទើ បទកើ ត្ងោីទនេះ មានសមបុរស ខត្ទគមិ នោន់ ដឹងថាជ្ញញី ឬទមោល
ទៅទឡើយទទ។
ត្បខ

ទោកបញ្ញ
ា ក់ថា

ទគអាចនឹងដឹងទភទរបស់វាបានទៅទពលខដល

វាមានអាយុ

ល១ឆ្នំ។

ខផែកតាមរបាយការ

៍ របស់មជ្ឈម

ថា ទោចមកុដត្ត្ូវបានចុ េះកនុងបញ្ាីត្ក

ឌ លស្រសាវត្ជ្ញវដី ថ្ត្ព និងសត្វថ្ត្ព កនុងឆ្នំ២០១៦ បានឱ្យដឹង

ម របស់អងគការអភិរកសសត្វថ្ត្ពពិភពទោក (IUCN) ជ្ញត្បទភទ

សត្វជ្ិត្ផុត្ពូជ្។ សត្វដ៏កត្មមួយទនេះ មានវត្តមានទៅទលើទឹកដីកមពុជ្ញ មិនដល់១មុឺនកាលទទ។
តាមការសិកា ជ្ំទរឿនសត្វថ្ត្ពកនោងមក រម

ី យដាានអងគរធ្លោប់មាន សត្វថ្ត្ពជ្ញទត្ចើនត្បទភទរស់

ទៅ។ ទដាយខឡក សត្វថ្ត្ពត្បទភទទោចមកុដទនេះ ក៏ ធ្លោប់មានវត្តមាន កនុងត្ំបន់ អងគរផងខដរ។ បុ ខនតកុង
ន
ចទនាោេះថ្នសង្រ្គគមសុីវ ិលមកដល់ទពលបចចុបបននទនេះ ពួ កទោចបានសាោប់ ផុត្ពូ ជ្ ពី ថ្ត្ពទនេះទៅទ
ដូចទចនេះទ
អបសរា

ើយទទើបនាយកដាាន ត្គប់ត្គងថ្ត្ពទ

ស

លមែិត្អំពីលកខ

ការជ្ញមួយរដាបាលថ្ត្ពទ

ើ

ើ យ។

ើ ទទសភាពវបបធម៌ និងបរ ិសាានរបស់អាជ្ញាធរជ្ញត្ិ

និងអងគការសមព័នធមិត្ស
ត ត្វថ្ត្ព

ទធវើការសិកាស្រសាវត្ជ្ញវ

ៈថ្ត្ព ខដលមានអំទោយផល ដល់ការរស់ទៅរបស់ពួកសត្វទោច និងបាននាំមក

ត្ពខលង ទៅកនុងត្ំបន់ អងគរទនេះទឡើងវ ិញ ទដើ មបីទលើកត្ថ្មោទទសភាពវបបធម៌ និងធមោជ្ញត្ិ កុងត្ំ
ន
បន់អងគរ
ឲ្យកាន់ ខត្វ ិទសសវ ិសាលខងមទទៀត្៕

២.អាជ្ញាធរជ្ញត្ិអបសរាស

ការជ្ញមួយត្កុមត្គូទទពយសោ័ត្គចិត្ជ្
ត បុន ទបើកវគគប ុ ត េះបោ
ត លបទចចកទទស

សទង្រ្គគេះបឋមដល់មង្រ្នីភា
ត ន ក់គរទទសចរ

៍ ចំនួន៤០នាក់
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ទសៀមរាប:

អាជ្ញាធរជ្ញត្ិ អបសរា

បានស

ទពទយសោ័ត្គចិត្ជ្
ត បុនថ្នអងគការស្រសឡាញ់

ការជ្ញមួយត្កុមត្គូ
ទដើមបីទបើកវគគប

បោ
ត លសទង្រ្គគេះបឋមរយៈទពលមួយថ្ងៃ ដល់មង្រ្នីតភានក់គរ
ទទសចរថ្ននាយកដាានអភិវឌឍន៍ទទសចរចំនួន៤០នាក់

ុត េះ

ខដល

មកពីត្បាសាទនានាទៅកនុងត្ំបន់អងគរ ទៅសាលសននិសីទអងគរ
ត្ពឹកថ្ងៃទី១៩ ខែកកកដា ឆ្នំ២០១៧ ទនេះ។

វគគប

ត លសទង្រ្គគេះបឋមទនេះ ត្កុមទពទយសោ័ត្គចិត្តបានបទត្ងៀនទតតត្សំលន់ទៅទលើវ ិធីសាស្តសត
ុត េះបោ

ថ្នការសទង្រ្គគេះបឋមមនុសសគំងទបេះដូង

រទបៀបថ្នការរុរបួ
ំ ស

ោងរបួ ស

វ ិធី សាស្តសតថ្នការជ្ួយ

មនុសសលង់ទឹក រោកទឹកទតត និងវ ិធីជ្ួយមនុសសសាោក់ អាហារដល់មង្រ្នីតភានក់គរទទសចរ ទត្រេះពួក
គត្់ជ្ញអនកទធវើការគរតាល់ជ្ញមួយទភាៀវទទសជ្ញត្ិ និងអនតរជ្ញត្ិ។
ការគរសទង្រ្គគេះបឋមទនេះ ជ្ញការគរបខនាមទលើការគរសនូលរបស់ភានក់គរទទសចរ
មានសារៈសំលន់សត្មាប់ មង្រ្នីភា
ត ន ក់គរទទសចរ
ទ

៍ កនុងការជ្ួយសទង្រ្គគេះដល់ទភាៀវ

ត្ុោមួយកនុងកំឡុងទពលខដលពួកគត្់កំពុងទដើរទសសនា

ខដរ។

សូមបញ្ញ
ា ក់ថា ទនេះជ្ញទលើកទី៣ ទ

ើយថ្នវគគប

ទៅកនុងត្ំបន់រម

៍ ។ ការគរទនេះ
ខដលជ្ួបឧបទាវ
ី យដាានអងគរផង

ត លសទង្រ្គគេះបឋមដល់មង្រ្នីប
ត ុគគលិក ខដល
ុត េះបោ

ទធវើការរក់ព័នក
ធ ុងឧទានអងគ
ន
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