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ប ោះពុមពប ើកទីមួយ ណែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

 

បរៀបចាំបម្រោមកិចចសនារបស់ប ខាធិោរដ្ឋា ន CITES បដ្ឋយសហភាពអនតរជារិប ើមបីោរអភិរកសធមមជារិ (IUCN), 

ណ  ានទីតាំងបៅ Rue Mauverney 28, 1196 Gland, ម្របបទសសវ ីស។ 

 

និពនធបដ្ឋយ Jessica A. Lyons, Robert W. G. Jenkins និង Daniel J. D. Natusch 

 

ផ ិរបដ្ឋយានោរគាំម្រទហិរញ្ញ វរថ ុពីសហភាពអុ៊ឺរ ុប 

 

ោរផ ិរប ើងវញិននឯកសារបនោះសម្រាប់បគ បាំែអប់រំ ឬបគ បាំែងណ  មិនពាក់ព័នធនឹងអាជីវកមម គ៊ឺទទួ  

 នោរអនុញ្ញញ របដ្ឋយមិនចាំ ច់សុាំោរអនុញ្ញញ រពីាច ស់កមមសិទធ ិនិពនធជាមុន។  

 

ោរផ ិរប ើងវញិសម្រាប់ ក់បនត  ឬសម្រាប់បគ បាំែងអាជីវកមមបផសងៗតមមបធា យណាក៏បដ្ឋយ មិនថា 

បដ្ឋយថររបូ តមម្របព័នធបអ ិកម្ររនូិក បធវ ីបដ្ឋយន ផ្ទា  ់បដ្ឋយរមួាន ូចជាតមា៉ា សុីនថរចមលង ថរសបមលង 

ឬទុកព័រ៌ាន និងកន ុងម្របព័នធទិននន័យ ម្ររវូ នហាមឃារ់ បបើគម ន ិែិរអនុញ្ញញ រជាមុនពីាច ស់កមមសិទា ិ។  

 

ោរបម្រជើសបរសីទីតាំងណ  ានណចងកន ុងបសៀវបៅបនោះ មិន នបង្ហា ញពីោរសណមតងមរិអវ ីមួយ មិនថាប ើណផនកណាមួយ 

របស់អនកចងម្រកងឬប ខាធិោរដ្ឋា ន CITES ចាំបពាោះសាា នភាពម្រសបចាប់របស់ម្របបទសណាមួយ ណ ន ី ឬរាំបន់ 

ឬទាក់ទងបៅនឹងោរកាំែរ់ម្រពណ នរបស់វាបនោះបទ។ 

 

ប ខាធិោរដ្ឋា ន CITES  

Maison internationale de l'environnement 

Chemin des Anémones 

CH-1219 Châtelaine, ទីម្រកងុហស៊ឺណែវ 

ម្របបទសសវ ីស  

 

ទូរស័ពា ប ែ: +41 (0) 22 917 8139/40  

ប ែហាវ ក់: +41 (0) 22 797 34 17  

អុីបម៉ា : info@cites.org  

បវបសាយ: www.cites.org  
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ោរទទួ សាា  ់របស់អនកនិពនធ  

 

ឯកសារណែនាំននេះបានទទួលផលចាំនែញយ៉ា ងនត្ចើនពីការពិនត្រេះនយបល់ជាមួយអ្នកជាំនញពីការបង្កា រ់ពូជ 

និងការរកាចាំណារ់បាំ ណបកនកាសិកាសរវរុកខជារិជាត្កមុជាពួក (taxa) ខុសៗរន នៅកន ុងទីតាំងអាជីវកមម  សួនសរវ  និង 

កណនែងត្បមូលផ្ុាំឯកជន។ នយើងសូមអ្រគុែជាពិនសសនៅកាន់ Bill Hughes, Francoic Le Berre, Yuri Lukin, Vladimir 

Odinchenko, Buntje Soetanto, Richard Struijk និង Peter Paul van Dijk ណែលបានចាំណាយនពលរបស់ ពួកររ់ 

និងព័រ៌មាន ណែលបានណកសត្មួលនសៀវនៅណែនាំននេះ។ 

 

នយើងក៏អ្រគុែផងណែរនៅកាន់មនុសសជានត្ចើននៅទីតាំងចិញ្ច ឹមសរវតមរែឋ  និងពូជសរវចិញ្ច ឹមកូននោយទឹកនោេះ 

សរវសាែ ប សរវលម នូ ត្រី និងសរវឥរឆ្អ ឹងខនង ណែលបានផតល់ព័រ៌មានមកកាន់ពួកនយើងនោយអ្ស់ពីចិរតសត្មាប់បាំនពញ 

នសចកត ីណែនាំននេះ។ នលើសពីននេះនៅនទៀរ នយើងសូមអ្រគុែបុគគលិកណែលមកពីថ្នន ក់ែឹកនាំ CITIES និងអាជាា ធរ 

ត្សាវត្ជាវ ណែលបានណចករំណលកបទពិនសាធន៍ពីបញ្ហា ត្បឈមណែលមានកន ុងការត្រួរពិនិរយទីតាំងសត្មាប់ចាំណារ់ 

ថ្នន ក់សរវ  (taxa) ខុសៗរន ។ 

 

ជាចុងនត្កាយ នយើងសូមអ្រគុែ Dena Cator និង Richard Jenkins ណែលមកពី IUCN សត្មាប់ការសត្មបសត្មួល 

ការង្ករ និងផតល់មរិណែលណកសត្មួលឯកសារចុងនត្កាយ ន ើយ Claire Beastall សត្មាប់ TRAFFIC Southeast Asia 

និងសត្មាប់ការខិរខាំរបស់នងកន ុងការផលិរនរលការែ៍សត្មាប់បនងា ើរទត្មង់លិខិរត្បមូលព័រ៌មាន ណែលជាណផនក 

មួយននកិចចស ការពីមុន។  
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ណផនកទ១ី. បសចកត ីបផតើម 
 

សរវណែលបានបង្កា រ់ពូជនិងចិញ្ច ឹមនៅកន ុងបរសិាា នណែលមានការត្គប់ត្គង ឯករាជយពី វ ងូសរវនត្ព នលើកណលងណរការ 

ទិញពូជសរវនត្ពមតងមាា លនែើមបីយកមកបង្កា រ់ពូជ អាចនឹងទិញបាននោយមិនអ្នតរាយែល់ចាំនួនសរវនត្ព។ កន ុង 

ករែីណែលមានពូជសរវណែលរងការគាំរាមកាំ ណ ង នោយការ់បនាយសមាា ធត្បមូលផលមកកាន់ចាំនួនសរវនត្ព ការ 

ទិញពូជសរវចាប់យមកចិញ្ច ឹម អាចជាត្បនយជន៍កន ុងការបនងា ើនចាំនួនន ើងវញិ និងអ្ភិរកសចាំនួនសរវនត្ពណែលបាន 

ថយចុេះនខាយធងន់ធងរ។ កន ុងរនបៀបែូចរន ននេះណែរ ការចិញ្ច ឹមសរវសត្មាប់លក់ មិនថ្នជាស ុរឬកូនសរវន េះមាន 

អ្ត្តរស់នៅកន ុងនត្ពរិចកត ីត្រវូបាននគត្បមូលផល និងចិញ្ច ឹមវា ណែលជាត្បព័នធជីវវទិាណែលមានសុវរា ិភាពមួយណែល 

អាចអ្នុញ្ហា រអ្រថ ត្បនយជន៍អ្ភិរកសមកកាន់ចាំនួនសរវនត្ពផងណែរ។ 

 

ប៉ាុណនតចាាំបាច់ត្រវូមានការត្គប់ត្គងត្រឹមត្រវូមកកាន់សរវចិញ្ច ឹម និងការត្បរិបរត ិការចិញ្ច ឹមវា វាអាចនឹងមានសកាត នុពល 

ខ្ែ ាំងសត្មាប់ទីតាំងននេះទទួលសរវន ើយលាងសាំអារសរវណែលយកមកពីនត្ពនោយខុសចាប់។ នែើមបីបនញ្ច ៀសបញ្ហា  

ននេះកុាំនអាយនកើរន ើង វាសាំខ្ន់ណាស់សត្មាប់អាជាា ធរថ្នន ក់ត្គប់ត្គង CITES និងភាន ក់ង្ករនិយ័រកមមរបស់រាជ 

រោឋ ភិបាលណែលពាក់ព័នធ  នធវ ើការត្រួរពិនិរយនអាយបាននទៀរ រ់និងមានត្បសិទធ ិភាព ចាំនពាេះការត្បរិបរត ិការ ាំងអ្ស់ 

នត្កាមសមរា ិកិចចណែលផលិរពូជសរវសត្មាប់លក់។  

 

មន្តនត ីណែលទទួលខុសត្រវូកន ុងការត្រួរពិនិរយទីតាំងគួរណរនចេះសាគ ល់ពូជសរវណែលទីតាំង ាំងននេះត្គប់ត្គងនៅទីតាំងនរៀ

ងខល នួ។ ការត្រួរពិនិរយគួរណរបនតនោយការត្សាវត្ជាវពីត្បវរត ិជីវវសាន្តសត ននពូជសរវននេះ។ ឧ  រែ៍ ព័រ៌មានចុង 

នត្កាយពីជីវសាន្តសត  និងសាា នភាពននពូជសរវណែលមានរាយកន ុង CITES អ្នកអាចនឹងន ើញវានៅកន ុង 

www.iucnredlilst.org។ នរឿងននេះវាមានសារៈសាំខ្ន់ខ្ែ ាំង នៅនពលណែលចុេះនៅត្រួរពិនិរយបឋមនៅតមទីតាំងចិញ្ច ឹម 

ឬកន ុងករែីទីតាំងណែលបានបនងា ើរមកននេះបានផ្លែ ស់ប្រូថ្នន ក់ែឹកនាំ 

ឬបានពត្ងីកទីតាំងត្បរិបរត ិការនែើមបីបណនាមពូជ សរវថមី។ ត្បសិននបើអាច 

បុគគលិកអាជាា ធរត្គប់ត្គង់គួរណរអ្មនោយរាំណាងអាជាា ធរវទិាសាន្តសត  ឬអ្នកជាំនញឯករាជយ ណែលមានលិខិរអ្នុញ្ហា រ 

នពលចុេះត្រួរពិនិរយ។  

 

ការត្រួរពិនិរយណែលនធវ ើន ើយនោយការយកចិរតទុកោក់នឹងធានថ្នទីតាំងននេះគឺ: 

 បនងា ើរន ើងនោយត្សបចាប់ និងែាំនែើការត្សបត្គប់ចាំែុចតមចាប់ជារិណែលពាក់ព័នធ  

 ផលិរពូជសរវចិញ្ច ឹមនោយរម នបនងា ើនការចាប់សរវនត្ពជាត្បចាាំ ឬទិញពូជសរវណែលចាប់បាននោយខុសចាប់ 

និង  

 មានសមរា ិភាពកន ុងការផលិរពូជជានត្ចើន ណែលនៅថ្នពូជសរវចិញ្ច ឹម។ 

 

ការត្រួរពិនិរយទីតាំងនទៀរ រ់ ជាមួយនឹងចាំនួន និងត្បនភទពូជណែលបានផលិរ និងនាំនចញនោយទីតាំង ាំងននេះ 

ត្រវូនធវ ើន ើងនោយយកចិរតទុកោក់ និងឧសា ៍ពាយម។ ការត្រួរពិនិរយនមើលត្រូវអ្មនោយកាំែរ់ត្តត្រឹមត្រូវ 

នោយអ្នកត្គប់ត្គងមានសមរា ិកិចច។ វានឹងនធវ ើនអាយនលខកូែត្បភពត្រឹមត្រូវណែលអាចណចងត្បាប់នៅ CITES 

អ្នុញ្ហា រនអាយនាំនចញនត្ៅត្បនទស នធវ ើណបបននេះនឹងសត្មបសត្មួល នោយរម នការរាាំងសទ េះ និងត្សបចាប់ 

ន ើយជាអាជីវកមមមិនអ្នតរាយែល់ពូជសរវចិញ្ច ឹមណែលមានកន ុងបញ្ជ ី CITES ណែលវានឹងអាចទទួលយកបាននោយ 

នែគូពាែិជជកមម  ន ើយនឹងមិនកាែ យជាមុខសញ្ហា ននការរាាំងសទ េះនែើមបីបញ្ហជ ក់ពីភាពសុត្កឹរយននឯកសារនាំនចញ។ 

 

នសៀវនៅណែនាំននេះត្រវូបានយកគាំរតូម និងបាំនពញបណនាមនោយ ការត្រួរពិនិរយត្គប់ត្ជងុនត្ជាយ និងឯកសារ 

ណែនាំសត្មាប់ការចិញ្ច ឹមសរវលម នូបង្កា រ់ពូជនៅកន ុងអាសុីអានគនយ៍ណែលត្រូវបានបង្កគ ប់នោយនលខ្ធិការោឋ ន CITEs 

និងបាំនពញបញ្ចប់នោយ TRAFFIC (2013)។ វាបណនាមឧ  រែ៍អ្ាំពីរនបៀបនរលការែ៍ទូនៅណែលមានណចងកន ុង ននេះ 

ណែលអាចយកមកណករនអាយជាក់កាល់ជាត្បព័នធផលិរកមម  និងពូជណែលមានត្បនយជន៍។ ឯកសារបនត្ងៀនត្រួរ 

ពិនិរយសរវលម នូមាននៅទីននេះ៖  https://cites.unia.es/cites/file.php/1/files/cb-captive-breeding-manual-en.pdf 

 

ណផនកទី២. របបៀបបម្របើម្រ សប់សៀវបៅម្ររួរពិនិរយបនោះ 

 
នសៀវនៅណែនាំននេះនឹងនាំនត្បើត្បាស់នៅកាន់ជាំហាន ាំងបីននការត្រួរពិនិរយទីតាំង: 

 មុននពលត្រួរពិនិរយទីតាំង 

 កាំ ុងនពលត្រួរពិនិរយទីតាំង និង 

http://www.iucnredlilst.org/
https://cites.unia.es/cites/file.php/1/files/cb-captive-breeding-manual-en.pdf


ឯកសារណែរនាំកន ុងការត្រួរពិនិរយពូជសរវចិញ្ច ឹម និងទីតាំងចិញ្ច ឹមសរវ  

 
5 

 នត្កាយនពលត្រួរពិនិរយទីតាំង 

 

ព័រ៌មានណែលត្បមូលបានកន ុងកាំ ុងជាំហាន ាំងបីននេះគួរណរយកមកនត្បៀបនធៀបរន  នែើមបីសនមរសចចភាពននការ 

អ្េះអាងរបស់ទីតាំងចិញ្ច ឹមសរវមួយ។ វាមានសារៈសាំខ្ន់ណាស់ណែលភាន ក់ង្ករនិយ័រកមមណែលមានទាំនួលខុសត្រូវ 

រកាកាំែរ់ត្តត្រួរពិនិរយណែលលមអ ិរ ន ើយសុត្កឹរយ នោយសារណរមានមានសារៈសាំខ្ន់សត្មាប់ការត្រួរពិនិរយ 

រយៈនពលណវង និងការត្រួរពិនិរយកត្មិរផលិរកមម ត្បចាាំឆ្ន ាំ និងការត្បរិបរត ិការត្គប់ត្គងទូនៅ។ 

 

សត្មាប់ជាំហាននិមួយៗ ការណែនាំលមអ ីរ និងត្រវូផតល់ទត្មង់ននការត្បមូលទិននន័យ។ ចាប់នផតើមនីរិវធិីនន ជាំហាន ទ១ី៖ 

មុននពលត្រួរពិនិរយទីតាំង។ ធានថ្នការង្ករ ាំងអ្ស់ និងជាំហាននិមួយៗត្រូវបានបាំនពញ មុននពលឈាននៅ 

កាន់ែាំណាក់កាលបនទ ប់។ 

 

 

ជាំហានទ១ី: មុនបព ម្ររួរពិនិរយទីតាំង 

 
នរលបាំែងនននសចកត ីណែនាំននេះ គឺនែើមបីផតល់ជានរលការែ៍ទូនៅសត្មាប់អាជាា ធរត្គប់ត្កងនិងវទិាសាន្តសតជារិ CITES 

សត្មាប់ភាន ក់ង្ករណែលពាក់ព័នធ នផសងៗ ជាជាំនួយកន ុងការត្រួរពិនិរយទីតមងណែលបានផលិរពូជសរវចិញ្ច ឹម 

និងវាយរនមែចាំែុេះរបស់ពួកនគកន ុងការផលិរចាំនួនពូជណែលបានលក់កន ុងមួយឆ្ន ាំៗ។ ការត្រួរពិនិរយនទៀរ រ់និង 

ណែលមានកមមវរថ ុចាស់លាស់ មកនលើពូជសរវរកាទុក និងទីតាំងចិញ្ច ឹម គួរណរនធវ ើត្បចាាំឆ្ន ាំ ជាណផនកមួយននគនត្មាង 

របស់អាជាា ធរត្គប់ត្គង ន ើយវាមានសារៈសាំខ្ន់នែើមបីធានលកខនត ិកៈអ្នុសញ្ហា ត្រូវបានអ្នុវរត។ 

 

A. បព បវលាសម្រាប់ម្ររួរពិនិរយ 

ត្បសិននបើែាំនែើការមួយមានអាជាា ប័ែណ  ឬបានថ្នមានចិញ្ច ឹមសរវ  ឬបង្កា រ់ពូជនៅកន ុងកណនែងចិញ្ច ឹម នរលបាំែង 

ចាំបងននការត្រួរពិនិរយបទបញ្ារត ិគឺនែើមបីបញ្ហជ ក់ពីភាពត្រឹមត្រវូ និងភាពត្សបចាប់ននែាំនែើការ។ វាមានសារៈ 

សាំខ្ន់ណាស់ ន រុែូនចនេះ នពលណាណែលអាចនៅរចួ ចាំនពាេះការត្រួរពិនិរយត្សបនពលជាមួយសកមមភាពសាំខ្ន់ៗ 

(ឬត្ពឹរត ិការែ៍) ណែលមានលកខែៈ (ឬកាំែរ់) ពីរបបត្គប់ត្គងណែលកាំពុងអ្នុវរត  (ឧ  រែ៍ ការចិញ្ច ឹមសរវ  និងឬ 

ការរកាសរវទុកបនតពូជ) 

 

នៅនពលណែលមានពូជសរវកាំពុងចិញ្ច ឹម និងរកាទុកបនតពូជ ការត្រួរពិនិរយត្សបជាមួយរន : 

 ការត្បមូលផ្ុាំ និងញាស់ស ុរ និងចិញ្ច ឹមកូនសរវនត្ពណែលចាប់មក ន ើយយកមកកាន់ទីតាំងចិញ្ច ឹមសត្មាប់ 

ទុកញាស់ និងឬចិញ្ច ឹម កន ុងករែីនបើមានចិញ្ច ឹមសរវ  ឬ 

 ការផលិរស ុរនៅទីកណនែងផ្លទ ល់ ន ើយញាស់ និងឬនកើររស់រានកន ុងករែីបនតពូជកន ុងកណនែងចិញ្ច ឹម 

 

 

B. ោរបរៀបចាំមុនម្ររួរពិនិរយ (ម្ររវូបាំបពញកន ុងរយៈបព ២៤បា៉ា ងមុនបព ចុោះពិនិរយ) 

 

ជាំហានបនទ ប់ត្រវូនធវ ើនពលនរៀបចាំចុេះនៅពិនិរយទីតាំងណែលបនងា ើរ រកាទុក និងនាំនចញគាំរណូែលមាននចរននាំនចញ 

កូនសរវណែលនកើរមក។ 

 

1. ត្រួរពិនិរយកាំែរ់ត្តណែលមាននែើមបីធានថ្នទីតាំងននេះបានចុេះបញ្ច ីត្សបចាប់នែើមបីរកា បង្កា រ់ពូជ និង 

ចិញ្ច ឹមពូជសរវ។ បញ្ហជ ក់ថ្នរម នរម នការបាំពាននសសសល់ណែលនគកាំពុងនសុើបអ្នងារនោយមន្តនត ីអ្នុវរតចាប់។ 

 

2. កាំែរ់ ចាប់ពីរបាយការែ៍និងការត្រួរពិនិរយកាលពីមុន ត្បនភទរកាសរវណបបណាណែលថ្នន ក់ត្គប់ត្គងកាំពុង 

នធវ ើនៅឯទីតាំងននេះ (ឧ  រែ៍ រកាទុកបង្កា រ់ពូជ ចិញ្ច ឹមសរវ ឬត្បមូលផលសរវនត្ព). មានទីតាំងជានត្ចើន 

អ្នុវរតរមួបញ្ច លូរន ខ្ែ  (ឬ ាំងអ្ស់) ននរបបត្គប់ត្គងខ្ងមុខ។ ការត្រួរពិនិរយទីតាំង ាំងននេះរត្មូវនអាយមាន 

ការពិនិរយពិច័យលមអ ិរ 

នែើមបីធានភាពត្សបចាប់ជាមួយនឹងទត្មង់ននការត្គប់ត្គងរឹងរងឹែូចជាការចិញ្ច ឹមទុក បង្កា រ់ពូជ 

និងចិញ្ច ឹមនអាយធាំ។ សត្មាប់ែាំនែើការទីតាំងថមី អាជាា ធរត្គប់ត្គង នោយមានការអ្មនោយអាជាា ធរ វវទិាសាន្តសត  

គួរណរនធវ ើការត្រួរពិនិរយ។ ការត្រួរពិនិរយបឋមននេះគួរណរម៉ារ់ចរ់ នែើមបីបនងា ើរបានជាព៌រ៌មាន 

មូលោឋ នចាស់លាស់ ចាំនពាេះការត្គប់ត្គងសរវចិញ្ច ឹម និងចាំនួនគាំរណូែលមាន ណែលអាចយកមកនត្បៀបនធៀប 

ជាមួយការត្រួរពិនិរយបនទ ប់។ 
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3. ត្រួរពិនិរយកាំែរ់ត្តណែលមានត្សាប់ នែើមបីកាំែរ់ពូជណាណែលមាននៅទីតាំង ន ើយត្បនភទគាំរ ូ(សរវរស់ ណសបក 

។ល។) និងចាំនួន (ចាំនួន ឬទមងន់) ណែលបាននាំនចញននពលអ្រីរកាល។ ករ់ព័រ៌មានននេះនៅទត្មង់ ១ 

(ទាំព័រទី៩)។ 

 

4. នែើមបីសាម នចាំនួនគាំរណូែលមានែាំណាក់កាលជីវរិខុសរន  ឬត្បនភទឆ្ន ាំណែលគួរណរមានវរតមានកាំ ុងនពលត្រួរ 

ពិនិរយ សូមបាំនពញ ការគែនចាំែុេះផលិរកមម  (ទាំព័រ៥) នោយនយងតមព័រ៌មានណែលទទួលបានកាំ ុង 

នពលត្រួរពិនិរយចុងនត្កាយ ឬ ត្បសិននបើមានព័រ៌មានថមីចុងនត្កាយ។ សូមករ់ចាំនូនគាំរណូែលមានវរតមាន 

គឺជាចាំនួនផលិរកមមសរុបកន ុងឆ្ន ាំបនតបនទ ប់ែកនឹងចាំនួនណែលបានលក់ ឬនាំនចញនោយទីតាំងននេះ 

និងចាំនួន ណែលបានង្កប់កាំ ុងនពលធាំលូរលាស់តមត្បនភទឆ្ន ាំ។ 

ននេះជាន រុផលន រុអ្វ ើបានជាវាមានសារៈសាំខ្ន់ ណែលត្រូវែឹង 

និងនត្រៀមរចួកន ុងការយកព័រ៌មានចាស់កន ុងការត្រួរពិនិរយនិងការទិញ លក់ និងនាំនចញគាំរសូរវ។ 

 

5. ធានថ្នទត្មង់ននការត្រួរពិនិរយ ាំងអ្ស់ និងឧបករែ៍សរនសរត្រវូបានយកនៅននថងចុេះត្រួរពិនិរយនែើមបី 

បនញ្ច ៀសភាពចាាំបាច់ការចងចាាំព័រ៌មានែ៏សាំខ្ន់ននេះ។ ត្បសិននបើអាច សូមនត្បើកានមរា៉ា ឌីធីថលនែើមបី ជាជាំនួយ 

សរនសរបណនាមននការចុេះត្រួរពិនិរយ។ 

 

6. លអបាំផុរ មន្តនត ីពីរនក់គួរណរចុេះត្រួរពិនិរយនែើមបីធាននអាយបានពីនរលនៅ និងនែើមបីបនញ្ច ៀសមន្តនត ីមាន ក់សត្មប 

សត្មួលករែីមានភាពខុសរន  ឬភាពមិនត្បត្ករីនកើរន ើង។ 
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ជាំហាន ១ កិចចោរណ  ម្ររវូបាំបពញ (គូសម្របអប់បៅបព បាំបពញ): 

 
 បញ្ហជ ក់ថ្នមាច ស់ទីតាំងននេះមានវរតមានកាំ ុងនពលត្រួរពិនិរយ។ 

 បញ្ហជ ក់ថ្នមាច ស់ទីតាំង ឬអ្នកត្គប់ត្គងែឹងថ្នព័រ៌មានណាខែេះណែលរត្មូវ ន ើយនឹងផតល់កាំែរ់ត្តសុ្ក 

(ែូចជាចាប់ចមែងននលិខិរអ្នុញ្ហា រនអាយរកាសរវ  កាំែរ់ត្តបង្កា រ់ពូជ ។ល។)  

 នត្បើព័រ៌មានពីការត្រួរពិនិរយពីមុនមកបាំនពញ ទត្មង់១ (page 11)  ក់ទងនៅនឹងពូជណា ណែលទីតាំងននេះ 

បានចុេះបញ្ជ ីរកាទុក និងចាំនួនគាំរណូែលមាន។ ត្បសិននបើរម នព័រ៌មាន ាំងននេះនទ សូមចារ់ទុកវាែូចការចុេះ 

ត្រួរពិនិរយបឋម ន ើយត្រវូបាំនពញទត្មង់១កាំ ុងនពលត្រួរពិនិរយ។ 

 បាំនពញការគែនចាំែុេះផលិរកមម  នោយណផអកនលើព័រ៌មានណែលមាន (page 7)។ 

 ធានថ្នអ្នកមានឧបករែ៍សត្មាប់សរនសរ (ណែកនមម  នសៀវនៅ បនទ រ់) របាយការែ៍ចាស់ត្បសិននបើមាន 

និងកានមរា៉ា  (ត្បសិននបើមាន)។ 

 

ោរគែនចាំែុោះផ ិរកមម 

 
ការគែនននេះអ្នុញ្ហា រនអាយអ្នកត្រួរពិនិរយបា៉ា ន់សាម នចាំនួនមធយមសរវមធយមណែលអាចផលិរបាននោយទីតាំងមួ

យ នោយណផអកនលើចាំនួនសរវនពញវយ័ញី (បនតពូជ) ណែលបានអ្នងារននេះ និងមធយមភាគននត្ពឹរត ិការែ៍បនតពូជកន ុង 

មួយឆ្ន ាំ។ ការគែនននេះត្រវូបាននធវ ើន ើងមុនការត្រួរពិនិរយ (នោយនត្បើត្បាស់ព័រ៌មានពីការត្រួរពិនិរយចាស ់

និងកាំែរ់ត្តនាំនចញរបស់មន្តនត ី ។ល។) ការគែនននេះនឹងត្រូវនធវ ើសារនែើមនោយនត្បើចាំនួនសុ្កណែលបានអ្នងារ 

ន ើញកាំ ុងនពលត្រួរពិនិរយបចច ុបបនន ។ ការគែនននេះអាចបត្ញ្ហច ស់បាន (ឧ  រែ៍ នោយនត្បើការណចក) នែើមបី 

សនមរចាំនួនសរវញីកន ុងសុ្ក ណែលរត្មូវនអាយមានសត្មាប់នអាយត្រវូផលិរកមម ត្បចាាំឆ្ន ាំណែលបានរាយការែ៍។ 

 

ចាប់នផតើមនៅកន ុងត្បអ្ប់ត្ក ម និងបញ្ចប់វានៅត្បអ្ប់ពែ៌នលឿងនៅកន ុងែាត្កាមខ្ងនត្កាម នែើមបីបាំនពញការ 

គែនចាំែុេះផលិរកមមមុន និងនត្កាយចុេះត្រួរពិនិរយ នោយណផអកនលើផលិរកមមណែលរាយការែ៍នោយទីតាំង។ 

អ្រាបទពនយល់មានផតល់ជូនកន ុងែាត្កាម។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# សរវបង្កា រ់ពូជញី   ឧទាហរែ៍: 50 

% ញីបង្កា រ់ពូជកន ុង 

មួយរែុវកាល  
 

# សាំបុក កន ុងមួយឆ្ន ាំ 

  
 

ឧទាហរែ:៍ 0.7 (70%) 

ឧទាហរែ:៍ 2 

ឧទាហរែ៍: 0.8 (80%) 

# កូនកន ុងមួយឆ្ន ាំនៅ 

ទីតាំងត្រួរពិនិរយ 

 

 

ឧទាហរែ:៍ 20 

ឧទាហរែ:៍ 1120 

% រស់ថ្នននត្កាយពីរ 

អាទិរយ 

 

 

# កូន កន ុងសាំបុក 
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ជាំហាន ២: កាំ ុងបព ម្ររួរពិនិរយទីតាំង 

 
A. ជួបជាមួយាច ស់ទីតាំង ឬអនកម្រគប់ម្រគង  

 

1. នពលនៅែល់ទីតាំង ជួបជាមួយមាច ស់ទីតាំង ឬអ្នកត្គប់ត្គង។ ផតល់ការពនយល់ពីនរលបាំែងននការចុេះត្រួរ ពិនិរយ 

និងបញ្ហជ ក់ជាថមីពី ត្បនភទព័រ៌មានណែលត្រូវត្បមូល។ 

 

2. បញ្ហជ ក់ជាមួយមាច ស់ទីតាំង ឬអ្នកត្គប់ត្គងពីព័រ៌មានណែលចុេះកន ុងទត្មង់ត្បមូលព័រ៌មាន ១ នោយណផអកនលើ 

ព័រ៌មានពីមុនការចុេះត្រួរពិនិរយ ឬរបាយការែ៍ពាែិជជកមម។ សូមណកទត្មង់ននេះតមការគួរ។ 

 

                                                        
1 % surviving after two weeks is an arbitrary time period in which animals of most taxa experience their highest mortality 

rates. We acknowledge the two-week period may be more applicable to some species than others and encourage 
inspectors to use their own taxon specific estimators where necessary. 

 ៉ា រ ណមម្ររននោរបង្ហា រ់ពូជ ព័រ៌ានណ   នចុោះកន ុងោរគែនផ ិរកមម 

# ចាំនួនញីបង្ហា រ់ពូជ ចាំនួនញីបង្កា រ់ពូជសរុបណែលបានអ្នងារ ឬបានត្បាប់ថ្នមាននៅទីតាំង។ 

សូមោក់នលខសរុប ឧ  រែ៍ ៥០។ 

មធយមភាគ % ញីបង្ហា រ់ពូជ 

កន ុងមួយរ ូវោ  

មធយមភាគភាគរយ (សមាមាត្រ) ននញីណែលនកើរកូនជាសាំបុកកន ុងមួយឆ្ន ាំ។ 

ព័រ៌មានននេះអាចនឹងផតល់នអាយនោយទីតាំងនន  ប៉ាុណន្ត្រវូបញ្ហជ ក់នោយ 

នត្បើត្បភពខ្ងនត្ៅណែលអាចទុកចិរតបាន ឧ  រែ៍ ៧០% សូមវាយ ០.៧។ 

មធយមភាគននចាំនួនកូន 

កន ុងមួយឆ្ន ាំ 

មធយមភាគននចាំនួនកូន ឬសាំបុកណែលបនងា ើរនោយញីកន ុងមួយឆ្ន ាំ។ ព័រ៌មាន 

ននេះអាចផតល់នអាយនោយទីតាំងននេះ ប៉ាុណន្ត្រូវបញ្ហជ ក់ជាមួយត្បភពព័រ៌មាន 

ខ្ងនត្ៅណែលអាចទុកចិរតបាន។ សូមវាយនលខ ាំងមូល ែូចជា ២។ 

ចាំនួនកូនបកើរមធយម / 

ស ុរកន ុងសាំបុក 

ព័រ៌មានននេះអាចផទល់នអាយបាននោយមាច ស់ទីតាំង ប៉ាុណនត គួរបញ្ហជ ក់នោយ 

នត្បើត្បភពព័រ៌មានខ្ងនត្ៅណែលអាចទុកចិរតបាន ែូចជា ២០។ 
1មធយម % 

ណ  បៅរស់បម្រោយពីរអាទិរយ 

មធយមននចាំនួនស ុរ ឬកូនសរវណែលបានបនងា ើរន ើយរស់នត្កាយពីញាស់ 

ឬនកើរបានពីរអាទិយ។ សូមោក់ជាភាគរយ (ននចាំនួនកូនណែលរស់) ឧ  រែ៍ 

ោក់ ៨០% ជា ០.៨។ 

# កូនសរវរូចកន ុងមួយឆ្ន ាំ 

បៅទីតាំងណ   នចុោះពិនិរយ 

ចាំនួនណែលបានសាម នននកូននកើរមក ណែលបានអ្នងារ ឬចាំនួនណែលបាន 

ត្បាប់ននសុ្កសរវញីណែលអាចបនងា ើរកូនបានកន ុងមួយឆ្ន ាំ 
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3. សូមត្បយ័រនពីព័រ៌មានណែលមានកន ុង ទត្មង់១ ចាំនពាេះចាំនួនគាំរពូីមុន និងសកមមភាពពាែិជជកមមពីមុន។ 

រមួជាមួយព័រ៌មានណែលផតល់នអាយនោយមាច ស់ទីតាំង ឬអ្នកត្គប់ត្គង សូមចាាំវា ន ើយចាប់នផតើមសនត្មចចិរតថ្ន 

នរើវាបានបាំនពញន័យនោយអ្វ ើណែលបានអ្នងារកាំ ុងនពលត្រួរពិនិរយផ្លទ ល់។ 

 

B. ោរម្ររួរពិនិរយទីតាំង 

 

1. ត្រួរពិនិរយទីតាំងជាមួយនឹងមាច ស់ ឬអ្នកត្គប់ត្គង។ នៅនពលនធវ ើការត្រួរពិនិរយ សូមថររបូសរវគាំរតូ្គប់ែាំណាក់ 

កាលជីវរិ ឯកសារភាជ ប់ ឬទីតាំងចិញ្ច ឹម ការទុកោក់អាហារ និងឬ រាំបន់នរៀបចាំ និងកណនែងភាច ស់។ 

 

2. បាំនពញសាំនួរកន ុងទត្មង់ 2-4 នោយចាាំថ្នកត្មិរផលិរកមមននទីតាំងណែលបានត្បាប់នោយមាច ស់ ឬអ្នកត្គប់ត្គង។ 

 

3. នត្បើព័រ៌មានត្បមូលបានកន ុងទត្មង់ 2-4 បាំនពញឯកសារការសនមរត្បភព (ទាំព័រ 9) នែើមបីកាំែរ់ត្បភពត្រឹមត្រវូ 

របស់សរវគាំរមូាននៅទីតាំង។ 

 

4. បនទ ប់ពីនធវ ើការត្រួរពិនិរយនោយផ្លទ ល់នៅកណនែងទុកោក់សរវ  មន្តនត ីអាជាា ធរត្គប់ត្គង់ និងជាពិនសសអ្នករាំណាង 

មកពីអាជាា ធរវទិាសាន្តសត គួរណរជួបជាមួយមាច ស់ ឬអ្នកត្គប់ត្គងត្បរិបរត ិការននេះនែើមបីពិនិរយកាំែរ់ត្ត និង 

ពិភាកាបញ្ហា ណែលពាក់ព័នធនឹងការត្រួរពិនិរយ។ 
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កិចចោរម្ររវូបាំបពញ:  

 
 បាំនពញទត្មង់ 2-4 ត្បមូលទិននន័យ (ទាំព័រ 11-14).  

 បាំនពញការកាំែរ់ននត្បភព (ទាំព័រ 9). 

 

កែរ់សាា  ់ពីទម្រមង់ម្របមូ ទិននន័យ 

 

1. ទត្មង់ត្បមូលទិននន័យអ្មជាមួយឯកសារណែនាំននេះគឺសត្មាប់ករ់ត្តព័រ៌មានសាំខ្ន់ពីទីតាំងណែលបានពិនិរយ 

និងចាំនួន និងត្បនភទគាំរណូែលត្រវូបានចិញ្ច ឹម និងបង្កា រ់ពូជនោយពួកនគ។ ព័រ៌មានណែលមាននសសសលព់ី 

ទីតាំងពីនែើមមក អាចផតល់ជាព័រ៌មានមូលោឋ នណែលមានត្បនយជន៍សត្មាប់ការនត្បៀបនធៀបនថងអ្នគរឬ 

សត្មាប់អ្នងារសកមមភាពណែលអាចនឹងខុសចាប់។ ទត្មង់ទិននន័យ ាំងអ្ស់គួរណរត្ពីនមកមុននឹងនធវ ើការត្រួរ 

ពិនិរយ។ 

 

2. ទត្មង់១ (ទាំព័រ 11) គួរណរបាំនពញមុននធវ ើការត្រួរពិនិរយទីតាំង នោយនត្បើព័រ៌មានពីការចុេះពិនិរយនលើកមុន។ 

អ្នកចុេះត្រួរពិនិរយអាចនត្បើព័រ៌មានននេះនែើមបីនអាយបនាាំខល នួឯងជាមួយនឹងទីតាំងមុននពលចុេះត្រួរពិនិរយ 

ន ើយផតល់ជាឯកសារនយង នោយណផអកនលើអ្វ ើណែលមាច ស់ទីតាំងបាននិយយ ជាមួយអ្វ ើណែលបានអ្នងារ ន ើញ។  

 

3. ទត្មង់២ (ទាំព័រ 12) មាននរលបាំែងត្បមូលព័រ៌មានត្បវរត ិទីតាំង ន ើយគួរណរបាំនពញកាំ ុងនពលត្រួរ ពិនិរយ។  

 

4. ទត្មង់៣ (ទាំព័រ 13) មាននរលបាំែងត្បមូលព័រ៌មានលមអ ិរពីពូជសរវនិមួយៗ ណែលនគកាំពុងបង្កា រ់ពូជ 

ឬចិញ្ច ឹមនៅទីតាំងននេះ ន ើយគួរណរបាំនពញកាំ ុងនពលចុេះត្រួរពិនិរយ។  

 

5. ទត្មង់៤ (ទាំព័រ 14) គួរណរបាំនពញខែេះកាំ ុងនពលចុេះត្រួរពិនិរយ និងបាំនពញបណនាមនត្កាយមកនទៀរ។ នត្បើទត្មង់ 

ននេះនែើមបីសនមរចុងនត្កាយអ្ាំពីទីតាំង នោយោក់ពិនទ ុកន ុងកត្មងសាំនួរ ន ើយនត្បៀបនធៀបវានៅកាន់ តរាង ២ 

នៅទាំព័រ 15) ណែលមានកន ុងនសចកត ីណែនាំននេះ។ ទត្មង់៤ក៏ជួយកន ុងការកាំែរ់កូែត្បភពត្រឹមត្រវូ សត្មាប់ 

សរវគាំរលូក់នោយទីតាំងននេះផងណែរ។ 

 

 

ោរកាំែរ់ម្របភព 

 

1. នែើមបីកាំែរ់ត្បភពសរវណែលក់នោយទីតាំងននេះ ត្រវូសួរអ្នកត្គប់ត្គងនអាយពនយល់ពីែាំនែើការផលិរកមម  

ន ើយករ់ព័រ៌មានននេះ កន ុងណផនកការចិញ្ច ឹមនិងទុកបង្កា រ់ពូជ កន ុងទត្មង់៣។. 

2. នែើមបីកាំែរ់ពីត្បភពសរវនោយឯករាជយបាន សូមបាំនពញតរាងត្បភពខ្ងនត្កាម នោយចាប់នផតើមពី អ្កសរX 

ព័ែ៌នមម ខ្ងនត្កាម ន ើយនឆ្ែ ើយសាំនួរនិមួយជាមួយនឹង “មាន”វឬ “រម ន”វមុននឹងចាប់នផតើម។ 

3. តរាងត្បភពគួរណរនត្បើភាជ ប់ជាមួយលទធផលតរាងត្រួរពិនិរយទីតាំង ណែលមានផតល់កន ុងទត្មង់៤។  

4. អ្រាបទពនយល់ត្រូវបានផតល់នៅខ្ងនត្កាមតរាងត្បភព នែើមបីជាជាំនួយកន ុងការនឆ្ែ ើយសាំនួរ។   
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កាំែរ់សាា  ់ពនយ ់ពីសាំនួរ១   ៣់ 

 
1. ចាំនួនសរវណែលនពញវយ័គឺមានលកខែៈសាំខ្ន់សត្មាប់ការត្បរិបរត ិការបនតពូជ។ សរវនពញវយ័ត្រវូណរករ់នអាយ 

ត្រឹមត្រូវ {ចាាំបាច់សត្មាប់ឧបបសមា ័នធ I ណែលមានណចងពីពូជសរវ  [Resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15)]} 

ន ើយគួរណរោក់កន ុងផទេះ ឬកណនែងទុកោក់មានសុវរា ិភាព ណែលណបងណចកពីសុ្កសរវណែលនៅនកមង។ ន េះជាយ៉ា ង 

ណាក៏នោយ ការបាំ ណបកសរវនពញវយ័ពីសុ្កនផសងៗ អាចនឹងមិនចាាំបាច់សត្មាប់ត្គប់ពូជសរវននេះនទ (ឧ  រែ៍ 

សរវសាែ ប់សងគម និងសរវចិញ្ច ឹមកូននោយទឹកនោេះខែេះ)។ 

 

2. ត្ទង់ឬទីតាំងទុកសរវអាចនឹងមានែីខាច់ ភក ់ ឬកាំនទចកាំទីសត្មាប់ោក់ស ុរណកបរត្កនពើ ឬកនធ យ ត្បអ្ប់សាំបុក 

សត្មាប់បកសី ពស់ និងសរវចិញ្ច ឹមកូននោយទឹកនោេះរូចៗ រនធសត្មាប់សរវចិញ្ច ឹមកូននោយទឹកនោេះឬសរវបងក យួ 

ឬសមរមយសត្មាប់រុកខជារិនិងអាងសត្មាប់ចិញ្ច ឹមត្រី សរវឆ្អ ឹងកង និងសរវឥរឆ្អ ឹងកង។ សត្មាប់សរវខែ េះ នបើតម 

អ្នងារនមើលែូចជាសរវចិញ្ច ឹមកូននោយទឹកនោេះធាំៗ (សណាត នសរវណែលមានត្កចកត្កញាុាំ សរវខ្ែ ាំ ម ុ ាំ សរវខ្ែ ) 

វាគួរណរមានទីតាំងត្គប់ត្រន់ និងត្ទងុសត្មាប់សរវញីនផើមនិងបាំនៅកូន នោយបាំ ណបកនចញពីចាំនួនសរវ  នពញវយ័ 

ទូនៅ។ ជាចុងនត្កាយ កន ុងករែីខែ េះ ទីតាំងជាក់លាក់សត្មាប់ភាា ស់ស ុរ ឬបនទប់ពិនសាធន៍ និងជួនកាលរត្មូវ 

នអាយមានបនទប់បសុនពទយនែើមបីនអាយវាពង (ឧ  រែ៍ ត្រ)ី។ សត្មាប់ត្បនភទសរវណែលមិន រត្មូវទីតាំង 

សត្មាប់បនតពូជ ចនមែ ើយសាំនួរននេះគួរណរ “មាន”។ 

 

3. ការនត្បើត្បាស់ ការគែនចាំែុេះផលិរកមម  (ទាំព័រ 7) មន្តនត ីអាជាា ធរត្គប់ត្គង ត្រវូពិភាកាជាមួយអ្នករាំណាង 

អាជាា ធរវទិាសាន្តសត  នែើមបីកាំែរ់ថ្ននរើចាំនួនសរវនពញវយ័សរុបណែលបានអ្នងារ មានលទធភាពកន ុងការបនងា ើរ 

ចាំនួនស ុរ ឬកូនែូចណែលបានអ្នងារ ឬរាយការែ៍ណែរនទ។ ត្បសិននបើអាច ចាំនួនសរុបននសរវញីគួរណរមានករ់ 

ត្តនែើមបីនអាយសាម នកាន់ណរត្រវូពីកត្មិរផលិរកមម ត្បចាាំឆ្ន ាំ។ 

 

មាន 

 

នរើទីតាំងននេះមានសុ្កសរវ  

នពញវយ័បង្កា រ់ពូជនទ? 
 

រម ន 

 

មាន 

 

សរវ ាំងននេះជាសរវនម្រព 

 

សរវ ាំងននេះត្រវូបាន 

ចិញ្ច ឹម 

 
នរើទីតាំងននេះបានជាប់ត

រាងពិនិរយទីតាំង 

សត ីពីទត្មង់៤ត្បមូលព័រ៌មា

នណែរឬនទ? 

 

រម ន 

 

រម ន 

 

រម ន 

 
នរើមានសុ្កសរវនពញវយ័ត្គប់ត្រ

ន់នៅទីតាំងននេះនែើមបីបនងា ើរចាំ

នួនណែលនាំនចញនទ? 

 

សរវននេះជាសរវនម្រព 

 

សរវណែលនគចិញ្ច ឹមបង្ហា រ់ពូជ 

(សូមោក់កូែត្បភព F) 

 

1 

3 

រម ន 

 

នរើមានន ោឋ រចនសមា ័នធ ត្គប់

ត្រន់សត្មាប់ពូជននេះបនតពូជនទ

? 

2 

នរើទីតាំងននេះបានជាប់តរាងសាំ

នួរពីការត្បមូលទិននន័យទត្មង់៤

នទ? 

 

មាន 

 

មាន 
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ប្រភេទពូជដែលទីតាំងភនេះបានច េះរញ្ជ ីសប្ារ់រង្កា ត់ពូជទ កនាំភចញ:

ឈ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ត រ្

ចំនួនពូជ

្ត្វ្រុប

ឈពលត្តួ្ត្

ពិនិត្យចុង

ឈត្ោយ

# ្ត្វឈពញវយ័

ដែលបង្កា ត់្ពូជ

បាន (ត្ប្ិនឈបើ

អាច ្ូមកំណត់្ # 

្ត្វញី) ឈៅឈពល

ត្តួ្ត្ពិនិត្យចុង

ឈត្ោយ

#  គំរដូែល

បានលក់ / 

នឈំចញតងំ

ពីត្តួ្ត្ពិនិត្យ

ចុងឈត្ោយ

*ឈលខកូែ

ត្បភព ែូច

កំណត់្កន ុង

លិខិត្អនុញ្ញា ត្

នឈំចញោលពី

មុន

ជំហានបនា ប់: រាំភពញទប្រង់ ២ អាំពីទីតាំង

ថ្ងៃប្តួតពិនិតយ: ភ ម្ េះរន្តនរ ីដែលបានច េះពិនិតយ:

ភ ម្ េះទីតាំង:

ព័ត្៌មានននោរត្តួ្ត្ពិនិត្យចុងឈត្ោយ
(ភរៀរចាំភចញពីកាំណត់ប្តររស់ភោយអាជ្ញា ធរប្ររ់ប្រង់)

ថ្ងៃប្តួតពិនិតយច ងភប្ោយ

*អតថន័យថ្នកូែប្រេព សូរចូលភៅោន់www.cites.orgសប្ារអ់តថន័យ

លរអ ិត
R –ស  តថ្ប្ពប្ររូលបាន ឬសតវរិនទាន់ប្ររ់ភពញវយ័ដែលចិញ្ច ឹរទ ក

C – ឧរសរព ័នធ II ានរាយពូជចឹញ្ច ឹរកន ុងភោលរាំណងអាជីវករម ឬឧរសរព ័នធ I 

ានរាយភ ម្ េះចិញ្ច ឹររិនដរនសប្ារ់ភោលរាំណងអាជីវករម

D – ឧរសរព ័នធ I ានរាយភ ម្ េះពូជពូជចិញ្ច ឹរសប្ារ់ភោលរាំណងអាជីវករម

1
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DATA COLLECTION FORM

អាស័យោា នទីតាំងនិងព័ត៌ានទាំនក់ទាំនង:

ថ្ងៃប្តួតពិនិតយច ងភប្ោយ:

ាច ស់ទីតាំង:

ភ ម្ េះ និងតួនទីររស់រ រគលិកដែលអររន្តនរ ីប្តួតពនិិតយ:

ប្រភេទថ្នោរប្តួតពិនិតយ:
ជ្ញភលើកែាំរូង

ជ្ញប្រចាំ

តរោនរនរ (កន ុងករណីានភាពលភរអៀង ឬភាពរិនប្រប្កតីប្តវូបាន
រកភ ើញកន ុងោរប្តួតពិនិតយភលើករ នឬរញ្ហា ានភៅភសសសល់)

ឆ្ន ាំដែលទីតាំងភនេះបានរភងា ើត:

ភតើានជួលរ រគលិករ  នម ននក់ភៅទីតាំងភនេះ?

ភពញភា ង ភប្ៅភា ង

ភ ម្ េះទីតាំងភធវ ើអាជីវករម:

ថ្ងៃប្តួតពិនិតយ: ភ ម្ េះរន្តនរ ីប្តួតពិនិតយជ្ញន់ខ្ពស:់

ភ ម្ េះទីតាំង:

ព័ត្៌មានទូ្យឈៅពីទ្យីតងំ

ភ ម្ េះ និងតួនទី ររស់រន្តនរ ីប្តួតពិនិតយទាាំងអស់ដែលានវតរាន:

1.

2.

ភតើប្ករុហ  នភនេះរកាសតវភៅទីតាំងភសេងដែរឬភទ?

ប្រសិនភរើាន ភៅកដនែងណា?

ាន ោម ន

ត្ប្ិនឈបើមាន ្ូមឈរៀបចំឈៅត្តួ្ត្ពិនតិ្យឈៅទ្យតីងំឈនោះឈអាយបានឆាបរ់ហ័្

ភតើប្រតិរតរ ិោរភនេះានសរល់ភសវារស ភពទយជាំនញដែរឬភទ?

ប្រសិនភរើាន ភតើរស ភពទយភ ម្ េះអវ ើ និងអាស័យោា ន?

ាន ោម ន

2

ជំហានបនា ប់: រាំភពញទប្រង់ ៣ អាំពីពូជសតវ

13
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*ថ្ងៃដែលទទួលពូជភនេះែាំរូង? ប្រេព និងែាំណាក់ោល

ជីវតិថ្នសត ុករឋរ?

ភតើអនក បង្កា ត្់ ពូជសតវភនេះភទ?

ភតើអនកចរ់រង្កា ត់ពូជវាភពលណា?

#រភងា ើតបានកន ុងឆ្ន ាំរ ន?

ត្ ុ ក្ត្វឈពញវយ័បង្កា ត់្ពូជបាន

ភតើាន% រ  នម នថ្នសតវញីរង្កា ត់ពូជរាលឆ់្ន ាំ?

ព័ត៌ាន អនកប្តួតពិនិត្

យរារ់

(ប្រសិនភរើាន)

ភ ម្ ល? ញី?

ាន ោម ន

ត្ ុ ក្ត្វ្ត្មាប់ត្បមូលផល (បង្កា ត់្ពូជ និង

ក្ិដ្ឋា នចិញ្ច ឹម្ត្វរមួបញ្ច ូលគ្នា )

ចាំនូនកូនសតវដែលាន?

អាយ ភពញវយ័ររួភេទ (ឆ្ន ាំ)?

ទាំហាំ និងា សភពលភពញវយ័ររួភេទ (សង់ទីដរ ប្ត

ឬប្ោរ)?

អនកប្តួតពិនិត្

យរារ់

(ប្រសិនភរើាន)

ទីតាំង

ព័ត៌ាន
ទីតាំង

ភតើានភាររយកូនសតវរិនទាន់ប្ររអ់ាយ ភៅរស់

ភហើយអាយ ភប្ោរ២អាទិតយ

# សាំរ កកូនសរ រភកើតររង/

ចាំនួនស  តសរ រ កន ុងរួយឆ្ន ាំ?

ថ្ងៃប្តួតពិនិតយ: ភ ម្ េះរន្តនរ ីប្តួតពិនិតយជ្ញន់ខ្ពស:់

ភ ម្ េះទីតាំង:

ព័ត្៌មានអំពីពូជ្ត្វ
(រាំភពញោច់ភោយដែកសប្ារ់ពូជនិរួយៗដែលានភៅទីតាំង)

ពូជ :

ភតើអនកភអាយអវ ើភៅសតវភពញវយ័ស ?ី

# ចាំនួនកូន/ស  ត ភកើតកន ុងរួយ

សាំរ ក?

ចាំនួនសតវញី?

ចាំនួនសតវភ ម្ លរចច ុរបនន?

ចាំនូនសតវភពញវយ័ភពលរចច ុរបនន?

ភតើអនកភអាយអវ ើភៅសតវភពញវយ័ និងកូនសតវស ី? 

រូកររួទាាំងស  តង្ករ់ដែលរិនបានញាស់

*ានទទួលបានសតវរដនថរភទចរ់តាំងពីអនកទិញសត ុករឋររក? ប្រសិនភរើានរកពីណា?

ចាំនួនសត ុករឋរ និងភេទ ប្រសិនភរើែឹង

* Iអនកប្តួតពិនិតយប្តវូធានថាពូជសតវទទួលបានរកភោយប្សរចារ់ និងប្សរតរCITES។ កន ុងករណីកន ុងឧរសព ័នធ I ពូជ វវក័ិយរប្ត និងឬ
វវក័ិយរប្តលក់ប្តវូដតាន។

ភតើអនករកស ីចិញ្ច ឹមបង្កា ត្ពូ់ជសតវភនេះ?

ភទបាទ/ចស

ភតើែាំណាក់ោលជីវតិប្តឹរណា

ភទើរប្ររូលសល? 

3

ទាំហាំភពលលក់ (សង់ទីដរ ប្ត ឬប្ោរ)

# ប្ររូលសលរចួភៅឆ្ន ាំរ ន?

14



DATA COLLECTION FORM

ភ ម្ េះពូជសតវ:

ពិនទ ុទ្យីតងំ្រុប និងោរកំណត្់ចុងឈត្ោយ

0

E. ភតើទីតាំងភនេះានកត់ប្តរបាយោរណ៍ភទៀតទាត់ងមីអាំពីពូជដែលនាំភចញភប្ៅ

ប្រភទសដែរឬភទ?? 

F. ភតើោរប្រតិរតរ ិោរភនេះានទីតាំងសរររយសប្ារ់រភងា ើត និងឬទ កោក់

និងឬភរៀរចាំអាហារសរររយសប្ារ់ពូជសតវដែលភរចិញ្ច ឹរដែរឬភទ?

H. ភតើពូជសតវភៅកន ុងទីតាំងភនេះបានរង្កា ញពីសញ្ហា ថាានភែើរកាំភណើតពី

ថ្ប្ពដែរឬភទ (សូរភរើលកាំណត់ភហត ពនយល់)

I. ភតើពូជសតវភនេះប្តវូបានភរចត់ទ កថាពិបាករង្កា តពូ់ជ និងឬ ចិញ្ច ឹរ

រកាឬភទ?

J. ភតើទីតាំងភនេះរភងា ើតយូរប្ររ់ប្ោន់ កន ុងោរសលិតពូជតរចាំនួន និងទាំហាំ ដែ

ភររាយោរណ៍ឬភទ?

K. សប្ារ់ពូជដែលានដចងកន ុងឧរសរព ័នធ I ភតើភរបាសតវនិងកូនភនេះ

ានអវ ើរួយ ឬភលខ្សាគ ល់ជ្ញអចិថ្ន្តនរយ៍ដែរឬភទ?

G. ភតើសលិតសលសលិតករមររស់ទីតាំងភនេះប្តវូោន ទិនន ័យសលិតករមដែលបាន

ស្មម នទ កភទ (ពីចាំនួនសតវភរសត ុក; # ភ ម្ ល, # ញី, # កូន)?

ថ្ងៃច េះប្តួតពិនិតយ: ភ ម្ េះរន្តនរ ីប្តួតពិនិតយជ្ញន់ខ្ពស:់

ភ ម្ េះទីតាំង:

C. ភតើទីតាំងភនេះានសទេះ/កដនែងទ កោក់សរររយសប្ារ់ពូជសតវ និងតរ

ែាំណាក់ោលជីវតិវាភទ?

សូររូស () កន ុងប្រអរ់ដែលឆុ្េះរញ្ហច ាំងពីោរពិតភៅប្ររ់សាំនួរ។ ភៅកន ុងប្រអរ់និរួ
យៗានោក់ពិនទ ុ។ សូរក ាំរូសប្រអរ់ពណ៌ប្រភសេះ។

ភៅភពលដែបានរាំភពញរចួ រូកពិនទ ុសរ រភែើរបីកាំណត់ពិនទ ុសរ រសប្ារ់ទីតាំងភនេះ។ ភប្រើ
ពិនទ ុភនេះសប្ារ់កាំណត់ពីស្មថ នភាពថ្នទីតាំងភនេះភៅខាងភប្ោរភរថ្នទព័រ។

ឧប្មព័នធ I ពូជ

ទូ្យឈៅ

ទ្យីតងំ

D. ភតើសទេះ/ទីតាំងទ កោក់សតវ ប្ររ់ប្ោន់ និងឬសរររយសប្ារ់កប្រិតចាំនួន

សតវភកើនភប្ោយរង្កា ត់ពូជបានែូចបានរាយោរណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ និងសត ុកពូជសតវ

ដែលាន។

A. ភតើទីតាំងភនេះបានច េះរញ្ជ ីប្សរចារ់ភែើរបីរកាចិញ្ច ឹរ និងរង្កា ត់ពូជសតវ

ទាាំងអស់ដែលបានអភងាតភ ើញកាំែុងភពលប្តួតពិនិតយដែរឬភទ?

B. ភតើានអភងាតភ ើញសករមភាពរិនប្រប្កតីកាំែុងភពលប្តួតពិនិតយដែរឬភទ?

្ត្មាប់ពូជជាក់លាក់

តរាង្ំណួរពីទ្យីតងំ
(រាំភពញពីពូជសតវភោយភប្រើព័ត៌ានទទួលបានកាំែុងភពលច េះប្តួតពិនិតយ)

ោម ន

ោម ន

ោម ន

ោម ន

ាន

ោម ន

ោម ន

ោម ន

ោម ន

ោម ន

ោម ន

ាន

ោម ន

ាន

ាន

ាន

ាន

ាន

ាន

ាន

ាន

ាន

ពិនទ ុ្រុប

1 2

ពិនទ ុ

ោរ្នមត្ចុងឈត្ោយ៖

ជាទ្យីឈពញចិត្រ

ត្ត្មូវឈអាយមានោរត្តួ្ត្ពិនិត្យតនដ្ឋនបនរ

មិនឈពញចិត្រ

សូរភរើលទាំព័រទី១៤ សប្ារ់ព័ត៌ានដណនាំពីោរ
សភប្រចសនមតច ងភប្ោយពីទីតាំងភនេះ។

4

អត្ថបទ្យពនយល់្ត្មាប់្ំនួរនិមួយៗមានដចងឈៅទ្យព័រទ្យ១ី៣
ននឯកសារដណរន។ំ

15



ឯកសារណែរនាំកន ុងការត្រួរពិនិរយពូជសរវចិញ្ច ឹម និងទីតាំងចិញ្ច ឹមសរវ  

 
16 

តរង ១. អរាបទពនយ ់ប ើមបីណែនាំោរបាំបពញសាំនួរកន ុងទម្រមង់៤។ 

 
សាំនួរ

# 

ោរពនយ  ់

A. ទីតាំងគួរមានលិខិរអ្នុញ្ហា រកន ុងការរកាសរវណែលបានអ្នងារកាំ ុងនពលត្រួរពិនិរយ។ 

វាក៏គួររាប់បញ្ច លូសរវណែលមិនបានបង្កា រ់សត្មាប់បាំែងនាំនចញណបបពាែិជជកមម  រមួ ាំងសត្មាប់ 

ទុកជាឯកជន។ 

B. សកមមភាពមិនធមមតអ្នងារកាំ ុងនពលចុេះត្រួរពិនិរយគួរណរករ់ទុក។ នោយរមួមាន នោយមិនកាំែរ់ 

មិនថ្ន៖ ការមិនអ្នុញ្ហា រនអាយមន្តនត ីត្រួរពិនិរយចូលនៅកាន់រាំបន់ណាមួយននទីតាំង (អាចជាកណនែង 

សត្មាប់ទុកសរវណែលនគមិនមានការអ្នុញ្ហា រនអាយលក់ ឬជាទីតាំងណែលមិនមានអាជាា ប័ែណ នអាយ លក់)។ 

ភសុ្តងននការែឹកនចញននសរវណែលមិនបានអ្នុញ្ហា រនអាយលក់ ន ើយអ្នកត្គប់ត្គង ឬមាច ស់ 

ទីតាំងមិនអាចផតល់ព័រ៌មានពីសរវណែលរកានៅទីតាំងននេះបាន ឬែឹងពីកណនែងណែលផតល់ព័រ៌មានននេះ។ 

C. ត្ទងុសមរមយ ឬកណនែងទុកោក់គួរណរ៖ 

- ការពារសរវពីការររ់នគចចូលនត្ព; 

- ការពារសរវនត្ពចូលកន ុងទីតាំង និងត្ទងុ ឬទីតាំងទុកសរវ  លាយ ាំជាមួយសរវទុកបង្កា រ់ពូជ; 

- និងផតល់ឧបករែ៍សមរមយសត្មាប់សរវ រ ើកលូរលាស់និងអ្ភិវឌឍ។ 

ត្ទងុសរវជាក់លាក់សមរមយ ឬទីតាំងោក់សរវ  អាចរមួមានត្ទងុសាំណាញ់ កញ្ចក់ត្រី បឹង (ឧ  រែ៍ កនធ យ 

និងត្រី) ទូធុង (សត្មាប់សរវលម នូ) ត្ទងុសរវសាែ ប (សត្មាប់បកសី) ទីធាែ មាននមម  (ឧ  រែ៍ សត្មាប់ 

សរវចិញ្ច ឹមកូននោយទឹកនោេះ)។ វាក៏អាចនឹងត្រូវមានសារធារុសាំែង់ជាក់លាក់ និងរត្មូវការ 

កាំពស់អ្បបបរមាណត្សកនលើត្បនភទសរវ។ 

រចនសមា ័នធសមរមយនិងទីតាំងគួរណរមានកន ុងត្ទងុនិមួយៗសត្មាប់ការរ ើកលូរលាស់ណែលមានផ្លសុខភាពរ

បស់សរវ  ែូចជាចាំែីអាហារ និងចានទឹក ឬថ្នស កណនែងលាក់ខល នួសមរមយ និងកណនែងហាលនថង កណនែងនសើម 

និងសង រួសត្មាប់ សរវណែលរស់នៅកន ុងទឹកផងនរកផង មានពនែ ឺនិងសីរុែាភាពសមរមយ។ល។ 

 

D. ត្ទងុសមរមយ ឬកណនែងោក់គួរមានឧបករែ៍ត្គប់ត្រន់ ន ោឋ រចនសមា ័នធ  និងទាំ ាំសត្មាប់សរវបង្កា រ់ពូជ 

រស់នៅ។ គួរណរមានត្ទងុត្គប់ត្រន់ ឬកណនែងទុកសត្មាប់ផលិរចាំនួនកូន 

ឬសរវណែលបានអ្េះអាងថ្ននឹងនកើរ នៅកន ុងទីតាំងននេះ។ 

E. រាំ ណ រ ាំងកាំែរ់ត្ត គឺជាណផនកមួយ ាំងមូលននការត្គប់ត្គងសរវរកាទុកបង្កា រ់ពូជ និងឬសត្មាប់ចិញ្ច ឹម 

នអាយធាំ។ កណនែងចិញ្ច ឹមពិរត្បាកែ និងកណនែងរកាទុកបង្កា រ់ពូជជានរឿយៗរកាកាំែរ់ត្តសុ្កណែលមាន 

 ាំងអ្ស់ ការអ្នុវរតន៍ចិញ្ច ឹមទូនៅ និងការពាបាលជមង ឺនផសងៗឬសរវណែលរងរបួស។ 

កាំែរ់ត្តនផសងៗក៏មានករ់ផងណែរពី៖ 

ចាំនួនសរវង្កប់ និងការនចាលសរវណែលង្កប់ ាំងននេះ; 

សុ្កផលិរកមម ត្បចាាំឆ្ន ាំ (កូននទើបនកើរ ស រុ ភាគរយញាស់ ។ល។) 

ចាំនួន និងត្បភពនននមបា និង 

អាយុ និងកាំែរ់សមាគ ល់ (ឧ  រែ៍ ត្កមុ និងនលខសាែ ក ឧបករែ៍ទទួលសារ និងសញ្ហា សមាគ ល់ខុស ពីនគ) 

ននសរវ។ កាំែរ់ត្តអាចនឹងធមមត ែូចជាការករ់នោយនែនៅកន ុងកាំែរ់ន រុ នែើមបីបញ្ហជ ក់លមអ ិរ 

កន ុងបញ្ជ ីអ្នឡាញ (studbook)។ 

F. ទីតាំងគួរផតល់អាហារសមរមយសត្មាប់ពូជសរវជាក់លាក់ សត្មាប់ត្គប់ែាំណាក់កាលជីវរិណែលមានចិញ្ច ឹម។ 

ឧ  រែ៍ កូននពាេះថ្នែ ន់រត្មូវនអាយមានកូនកែុ្រ ចាំ ណែកឯនពាេះថ្នែ ន់នពញវយ័អាចនឹងរត្មូវសរវកែុ្រ 

ធាំឬមាន់។ 

G. សរវណែលបានត្បកាសថ្នរកាទុកបង្កា រ់ពូជពីទីតាំងណែលមាននលើសចាំែុេះបង្កា រ់ពូជ គឺជាការបង្កា ញពី 

សកមមភាពគួរនអាយសងស័យ។ អ្នកចុេះត្រួរពិនិរយគួរនត្បើការគែនចាំែុេះផលិរកមម  (ទាំព័រ៥) ណែលមាន 

ផតល់ត្សាប់នែើមបីកាំែរ់ផលិរផលណែលអាចនឹងមាន។ សាំនួរននេះមិន ក់ទងនៅនឹងទីតមងចិញ្ច ឹមនទ 

ប៉ាុណន្ត្រូវណរនឆ្ែ ើយនៅកណនែងណែលមានទីតាំងណែលនគអ្េះង្កងថ្នបានបង្កា រ់ពូជមិនថ្នកន ុងទត្មង់ណា 

នៅកន ុងបរសិាា នមួយណែលមានការត្គប់ត្គង។ 

H. សរវណែលយកមកពីនត្ព ជានរឿយៗនចញនរាគសញ្ហា ណែលមិនមាននៅកន ុងសរវចិញ្ច ឹមទុក ណែលអាចនឹងនធវ ើ 

នអាយអ្នកត្រួរពិនិរយែឹងពីការអ្េះអាងកុ កថ្នជាពូជសរវបង្កា រ់បាន 

រត្មយុណបបននេះអាចរមួមានែូចជា៖ 

 មានកត្មិរនន្តសតសខាស់ (ថនិកសរវនែើរនលបឿននលឿននៅកន ុងត្ទងុ សរវពស់លិរចត្មេុះនៅ មានភាព 

នោរនៅខ្ែ ាំង ឬអ្សកមម  និងត្សយុរត្សយុង); 

 ការខូចខ្ររាងកាយ (សាន មនលើណសបកននសរវ  ណបកសាំបកសន កូសរវកនទ យ របួសមកពីអ្នទ ក់) ន ើយ  

ផទ កុបា៉ា រា៉ា សុីរខាស់ (នចទឹកណកនៅនលើសរវពស់ សរវបងក យួ និងកនធ យ នចនៅនលើថនិកសរវនិងសរវបកសី) 



ឯកសារណែរនាំកន ុងការត្រួរពិនិរយពូជសរវចិញ្ច ឹម និងទីតាំងចិញ្ច ឹមសរវ  
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សាំនួរ

# 

ោរពនយ  ់

ឬមានបញ្ហា ណសបក (ទាំ ណពក/រាំបន់ឆ្កទនទ មានភាពមិនត្បត្ករីនននលើត្សការ រលួយសាំបក។ល។ 

I. ទីតាំងណែលនគអ្េះអាងថ្នបនងា ើរពូជសរវចាំនួននត្ចើន ណែលនគសាគ ល់ថ្នវាពិបាកកន ុងការបង្កា រ់ពូជ និងឬ 

រកាទុកចិញ្ច ឹម ណែលអាចធានការពិនិរយពិច័យនត្ចើនជាងទីតាំងចិញ្ច ឹមននេះង្កយត្សួលណថរកាសរវ។  

J. ចាំនួនលក់សរវពីទីតាំងនទើបបនងា ើរថមី អាចជាសកមមភាពណែលមានលកខែៈគួរនអាយសងស័យ។ ទីតាំងមួយ 

គឺណរមានរយៈនពលយូរលមមកន ុងការបនងា ើរកូន 

(ត្បសិននបើអ្េះអាងថ្នពូជសរវននេះត្រវូបានរកាបង្កា រ់ពូជ)។ ឧ  រែ៍ 

នៅនពលណែរករែីណែលរមួមានពូជសរវណែលធាំយឺរៗ ឬចាំណាយនពលនត្ចើនឆ្ន ាំនែើមបីធាំនពញ វយ័ 

ន ើយសរវននេះបនងា ើរកូនណរពីរបីកន ុងមួយសាំបុក។ 

K. ឧបសមា ័នធ I នន CITES ពូជសរវរត្មូវនអាយមានចុេះសញ្ហា ជាមួយ អ្រតសញ្ហា ែអ្ចិនន្តនត  (សូមនមើល Resolution 

Conf. 12.10 (Rev. CoP15))។ ភាពមិនត្សបចាប់ចាំនពាេះ ចាំែុចននេះអាចនឹងផតល់សញ្ហា  

នផសងៗថ្នទីតាំងននេះមិនត្សបចាប់នទ។  

 

ជាំហាន៣: បម្រោយបព ម្ររួរពិនិរយបៅទីតាំង 

 
1. នៅនពលណែការត្រួរពិនិរយបានបញ្ចប់ សូមបាំនពញការគែនចាំែុេះផលិរកមម  (ទាំព័រ 7) សារនែើម នែើមបីកាំែរ់ 

ចាំនួនត្បមាែនមើលននសរវ  ណែលគួរណរមានវរតមាននៅឯទីតាំងននេះ ឬអាចនឹងបនងា ើរ នោយណផអកនលើព័រ៌មានថមី 

ចុងនត្កាយ ត្បមូលបានកាំ ុងនពលចុេះត្រួរពិនិរយ។ 

 

2. ការនត្បើត្បាស់ ការគែនចាំែុេះផលិរកមម  (ទាំព័រ 7) និងព័រ៌មានត្បមូលបានកាំ ុងនពលត្រួរពិនិរយ និងបញ្ច លូ 

នៅកន ុងបញ្ជ ីនផទៀងផ្លទ រ់កន ុងទត្មង់៤ កាំែរ់ផលបូកសរុបពិនទ ុសត្មាប់ទីតាំងននេះ។ 

3. នត្បើពិនទ ុបូកសរុបសត្មាប់ទីតាំង និងការណែនាំកន ុងតរាង២ខ្ងនត្កាម នែើមបីកាំែរ់ភាពណែលអាចនៅរចួណែល 

ថ្នទីតាំងននេះនធវ ើការបង្កា រ់ពូជ និងឬចិញ្ច ឹមរកាសរវ។ 

 

4. នៅកន ុងករែីខែ េះ (ឧ  រែ៍ ភាពខុសរន រវាងចាំនួនកូនណែលបានសាម ន និងចាំនួនណែលបានអ្នងារ ឬខវេះខ្រ 

ន ោឋ រចនសមា ័នធ ) វាអាចនឹងចាាំបាច់កន ុងការនធវ ើវានអាយលអ ិរលអន់ ការត្រួរពិនិរយតមោនបនតនៅកន ុងត្កមុ  ុន 

របស់អ្នករាំណាងអាជាា ធរវទិាសាន្តសត  (ឬមន្តនត ីណែលមានសមរា ិភាពនផសងៗ) នែើមបីវាយរនមែនអាយកាន់ណរ 

សុត្កឹរយពីត្បរិបរត ិការបង្កា រ់ពូជ និងចិញ្ច ឹមនោយពិនិរយពិចច ័យកាំែរ់ត្តនអាយលមអ ិរ។ 

 

តរង ២. នសចកត ីណែនាំកន ុងការសនត្មចចិរត  នោយណផអកនលើលទធផលពិនទ ុ 

បូកននរត្រួរពិនិរយទត្មង់៤ 

 
ពិ

នទ ុ 
ោរណែនាំសម្រាប់កាំែរ ់ទធភាពម្រសបចាបជ់ាមួយនឹង CITES 

<8 

វាែូចជានៅមិនរចួនទណែលទីតាំងមួយកាំពុងបង្កា រ់ពូជ ឬចិញ្ច ឹមចាំនួនសរវណែលបានអ្េះអាង។ 

អាជាា ធរត្គប់ ត្គងគួរណរត្រួរពិនិរយទីតាំងត្បរិបរត ិការនអាយបានចាស់។ កន ុងករែីមាននលើស ននេះ 

ការត្រួរពិនិរយយ៉ា ង ម៉ារ់ចរ់គួរណរត្រូវនធវ ើន ើង នោយមានជាំនួយបណនាមពីអ្នកជាំនញ (ណែលសមរមយ)។ 

គួរណរមានការត្បងុត្បយ័រន  នពលនចញលិខិរអ្នុញ្ហា រនអាយនាំនចញ។ 

ត្បសិនការត្រួរពិនិរយបណនាមបញ្ហជ ក់ថ្នខុសចាប់ បញ្ហា ននេះគួរណរបញ្ជ នូនៅមន្តនត ីត្បរិបរត ិចាប់ 

សត្មាប់នធវ ើ សកមមភាពសមរមយ។ 

8 – 
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វាហាក់ែូចជាពូចសរវណែលបានសួរននេះត្រវូបាននគចិញ្ច ឹម (សូមោក់កូែត្បភព R) 

កន ុងករែីែាំនែើការននេះអ្េះអាងថ្នបានបង្កា រ់ពូជនោយរកាវា ណរមានចមងល់ខែ េះនៅសល់ ចាំនពាេះភាពសម 

ត្សបននការនត្បើត្បាស់ នោយនត្បើត្បាស់កូែត្បភព C ឬ D។ ការត្បងុត្បយ័រនគួរ ណរអ្នុវរតនពលនចញ 

លិខិរអ្នុញ្ហា រ។ 

ន េះជាយ៉ា ងណាក៏នោយ ពិនទ ុននេះអាចឆ្ល ុេះបញ្ហច ាំងពីការត្គប់ត្គងលអ ត្បនសើរ ន ើយទិននន័យបណនាមពីការត្រួរ 

ពិនិរយយ៉ា ងម៉ារ់ចរ់ត្រូវចាាំបាច់ នែើមបីកាំែរ់ចាំែុេះផលិរកមមជាមួយនឹងទាំនុកចិរត។ 

ការត្គប់ត្គងអ្នុលអ ត្បនសើរបាំផុរនិងទិននន័យបណនាមពីការត្រួរពិនិរយយ៉ា ងម៉ារ់ចរ់បណនាមនទៀរនែើមបីកាំែ

រ់សមរាភាពផលិរជាមួយនឹងទាំនុកចិរត។ 



ឯកសារណែរនាំកន ុងការត្រួរពិនិរយពូជសរវចិញ្ច ឹម និងទីតាំងចិញ្ច ឹមសរវ  
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> 11 វាមានភាពត្បហាក់ត្បណ លខាស់ថ្នទីតាំងននេះចិញ្ច ឹមសរវ  ឬបង្កា រ់ពូជសរវចិញ្ច ឹមននេះ។ 

 


