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ប ោះពុម្ពប ើកទីម្ួយ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
បរៀបចាំបរោម្កិចចសន្យារបស់ប ខាធិោរដ្ឋាន្យ CITES បដ្ឋយសហភាពអន្យត រជាតិប ើម្បីោរអភិរកសធម្ម ជាតិ (IUCN),
ខ

មាន្យទីតង
ាំ បៅ Rue Mauverney 28, 1196 Gland, របបទសសវីស។

ន្យិពន្យធ បដ្ឋយ Jessica A. Lyons, Daniel J. D. Natusch ន្យិង Robert W. G. Jenkins
ផ ិតបដ្ឋយមាន្យោរគាំរទហិរញ្ញវតថុពីសហភាពអុ៊ឺរុប
ោរផ ិតប

ើង វ ិញនន្យឯកសារបន្យោះសរមាប់បគ បាំណអប់រំ ឬបគ បាំណងខ

ន្យោរអន្យុញ្ញញតបដ្ឋយម្ិន្យចាំ
ោរផ ិតប
បដ្ឋយថតរ ូប

ឬសរមាប់បគ បាំណងអាជីវកម្ម បផសងៗតម្ម្បធា

ិករតូន្យិក

CITES

ឬទាក់ទងបៅន្យឹងោរកាំណត់រពខ ន្យរបស់វាប

ម្ិន្យថា

ថតសបម្ល ង

ន្យហាម្ឃាត់ បបើគមន្យ ិែិតអន្យុញ្ញញតជាម្ុន្យពីមាចស់កម្ម សិទាិ។

មាន្យខចងកនុងបសៀវបៅបន្យោះ ម្ិន្យ

របស់អនកចងរកងឬប ខាធិោរដ្ឋាន្យ

យណាក៏បដ្ឋយ

បធវ ីបដ្ឋយន ផ្ទា ់បដ្ឋយរ ួម្មាន្យ ូ ចជាតម្មា៉ាសុីន្យថតចម្ល ង

ឬទុកព័ត៌មាន្យ ន្យិងកនុងរបព័ន្យធទិន្យនន្យ័យ រតូវ
ោរបរជើសបរ ីសទីតង
ាំ ខ

គ៊ឺទទួ

ច់សុាំោរអន្យុញ្ញញតពីមាចស់កម្ម សិទធិន្យិពន្យធ ជាម្ុន្យ។

ើង វ ិញសរមាប់ ក់បន្យត
តម្របព័ន្យធបអ

ម្ិន្យពាក់ព័ន្យធន្យឹងអាជីវកម្ម

ន្យបង្ហាញពីោរសខម្ត ងម្តិអវីម្ួយ ម្ិន្យថាប ើខផនកណា ម្ួ យ

ចាំបពាោះសាាន្យភាពរសបចាប់របស់របបទសណាម្ួ យ

ខ ន្យ ី

ឬតាំបន្យ់

ោះបទ។

ប ខាធិោរដ្ឋាន្យ CITES
Maison internationale de l'environnement
Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine, ទីរក ុងហស៊ឺខណវ
របបទសសវីស

ទូ រស័ពាប ែ: +41 (0) 22 917 8139/40
ប ែហាវក់: +41 (0) 22 797 34 17
អុីបម្៉ា : info@cites.org
បវបសាយ: www.cites.org
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1.0 របវតត ិ ន្យិងបសចកត ីបផតើម្
តួ នទីនៃអៃុេញ្ញាេត ីពី ែិជ្ជក្ម្ម អៃត រជាតិស ើេតវ ន្ពជ្ិតផុតពូ ជ្
ររេ់អង្គ ការេតវ ន្ពៃិង្រុក្ខជាតិអៃត រជាតិ
(Fauna and Flora (CITES)) គឺសដើម្បីរញ្ា តត ិ ែិជ្ជក្ម្ម អៃត រជាតិចាំស ោះេតវ ៃិង្សដើម្ស ើណដ មាៃណចង្ក្នុង្ CITES
សដើម្បីធានពីការរេ់រាៃររេ់វាសៅក្នុង្ន្ពៃឹង្ម្ិៃមាៃការគ្មាម្ក្ាំណែង្។
សដើម្បីទទួ ាៃសជាគជ្័យ
វាពិតជា
េាំខាៃ់ណាេ់ណដ ្រព័ៃធ្គរ់្គង្ស្រើ្ាេ់ក្នុង្ការផ ិតេតវ េ្មារ់ ែិជ្ជក្ម្ម អៃត រជាតិ្តូវក្ាំែត់សោយ
ចាេ់ៃិង្ាៃយ ់ សែើយរររៃិម្ួយៗមាៃឥទធ ិព ម្ក្កាៃ់ចាំៃួៃេតវ ន្ព ណដ ្តូវាៃសគ្តួ តពិៃិតយយ៉ាង្េម្
្េរ។ ្រព័ៃធៃិម្ួយៗគួ រណតមាៃក្ូ ដ្រភពណដ
ក្់ព័ៃធសដើម្បីស្រើស ើ ិខិតអៃុញ្ញាត CITES ៃិង្ វ ិញ្ញារែណរ័្ត
ណដ ផត ់ជាដាំែឹង្ដ ់ភាគីពី្រព័ៃធ្គរ់្គង្ស្រើ្ាេ់េ្មារ់រសង្ើ ើតពូ ជ្េតវ
សែើយសែតុដូសចន ោះ
រញ្ា តត ិនៃ
អៃុេញ្ញា្តូវាៃសគយក្ម្ក្អៃុវតត ។ ឧទាែរែ៍ េតវ ម្ួយាៃសក្ើតសៅក្នុង្ន្ព មាៃក្ូ ដ្រភព “W” ណដ តាំណាង្
សោយ Wild។ មាៃក្ូ ដ្រភពចាំៃួៃ១០ណដ សគក្ាំពុង្ស្រើសដើម្បីរញ្ញជក្់ពីសដើម្ក្ាំសែើតនៃពូ ជ្េតវ ណដ មាៃក្នុង្រញ្ជ ី
ែិជ្ជក្ម្ម CITES (ដូ ចមាៃពៃយ ់ ម្អ ិតក្នុង្ណផន ក្ ២.០)។
សដើម្បីជាជ្ាំៃួយដ ់ភាគីជាម្ួ យៃឹង្ក្ិចចការអៃុវតត ដាក្់ក្ូដ្រភពសោយាៃ្តឹម្្តូវេ្មារ់នាំពូជ្េតវ
CITEs
សចញសនោះ សេចក្ត ីេស្ម្ច ១៥.៥២ ពីការ្រជ្ុាំស ើក្ទី១៥នៃេៃន ិេិទ CITES នៃភាគី (សៅ Doha, Qatar នងៃ ទី១៣ ដ ់២៥
ណខម្ិន ឆ្នាំ២០១០) ាៃសេន ើសោយស ខាធិការដាាៃ CITES សធវ ើ៖

“…ចុោះក្ិចចេៃាជាម្ួ យអន ក្ជ្ាំនញសដើម្បីសរៀរចាំសេចក្ត ីណែនាំក្នុង្ការផត ់ដាំរូនមៃសៅកាៃ់ភាគី
ពីការស្រើ្ាេ់ក្ូដ្រភពណដ្តឹម្្តូវ …. ណដ ៃឹង្មាៃផត ់សៅកាៃ់គែក្ម្ម ការេតវ ៃិង្រុក្ខជាតិេ្មារ់ពិៃិតយ
ៃិង្ផត ់ម្តិ”។
http://www.cites.org/sites/default/files/eng/cop/16/doc/E-CoP16-48.pdf
ស ខាធិការដាាៃ CITES ណតង្តាំង្ IUCN សដើម្បីសធវ ើក្ិចចការសៃោះ។ រាយការែ៍សៃោះជា ទធ ផ នៃក្ិចចការ ៃិង្មាៃ
សោ រាំែង្ណែនាំភាគី CITES ក្នុង្ការស្រើ្ាេ់ក្ូដ្រភព្តឹម្្តូវេ្មារ់េតវ ណដ ចូ ក្នុង្ ែិជ្ជក្ម្ម អៃត រជាតិ។
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2.0 កូ របភពបចចុបបន្យន ន្យិងរបព័ន្យធផ ិតកម្ម
អតថ ៃ័យក្ូ ដ្រភពណដ ាៃស្រើ្ាេ់សៅទីសៃោះ ្តូវាៃសគយក្សចញពី Resolution Conf. 12.3 (Rev. CoP17) ៃិង្
សវរសាយ CITES។ េ្មារ់ការពៃយ ់រណៃថ ម្ចាំស ោះអតថ ៃ័យ េូ ម្សម្ើ េុទាាៃុ្ក្ម្ CITES៖
http://www.cites.org/eng/resources/terms/glossary.php
កូ របភព

ពិពណ

ឧបសម្ព ័ន្យធ
CITES

ន្យិយម្ន្យ័យ

W

ន្ព

I, II, III

ពូ ជ្េតវ យក្ពីន្ព។

X

ររ ិសាថៃេម្ុ្ទ

I, II, III

ពូ ជ្េតវ យក្ពីតម្ណដៃេម្ុ្ទ សដាយម្ិៃេថ ិតស្កាម្
យុតថធិការរដា ណាម្ួ យ។

R

េតវ ចិញ្ចឹម្

I, II, III

ពូ ជ្េតវ ណដ ាៃចិញ្ចឹម្សៅក្នុង្ររ ិសាថៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្
យក្ដូ ចជាេុតឬក្ូ ៃេតវ ពីក្នុង្ន្ព ណដ ជាក្ណៃែ ង្ពួ ក្សគមាៃ
ទធ ភាពរេ់រាៃដ ់សពញវ ័យទារ។

I

ឧរេម្ព ័ៃធI េតវ ណដ រង្កើត់ពូជ្សៅស្កាម្ការណងរក្ាចិញ្ចឹម្
េ្មារ់សោ រាំែង្ ែិជ្ជក្ម្ម ក្នុង្ការ្រតិរតត ិការសដាយ
រ ួម្មាៃការចុោះរញ្ជ ីស ខាធិការ សដាយ្េរតម្ Resolution
Conf. 12.10 (Rev. CoP15), ៃិង្ឧរេម្ព ័ៃធI រុក្ខជាតិរសង្ើ ើត
េិរបៃិម្ិតតេ្មារ់សោ រាំែង្ ែិជ្ជក្ម្ម ក្៏ដូចជាណផន ក្ខែ ោះ
ណដ ាៃរសង្ើ ើតម្ក្ សែើយ្តូវាៃនាំសចញស្កាម្រញ្ា តត ិ Article
VII, paragraph 4,នៃអៃុេញ្ញា។

I, II, III

រុក្ខសជាតិណដ ាៃរសង្ើ ើតណររេិរបៃិម្ិតត្េរតម្
Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP17),
ក្៏ដូចជាណផន ក្ខែ ោះណដ ាៃ រសង្ើ ើតម្ក្
្តូវាៃនាំសចញស្កាម្រញ្ា តត ិនៃមា្ត Article VII, paragraph 5
(ពូ ជ្រុក្ខជាតិណដ មាៃណចង្ក្នុង្ឧរេម្ព ័ៃធI
ណដ ្តូវាៃសគរសង្ើ ើតម្ិៃណម្ៃេ្មារ់សោ រាំែង្ ែិជ្ជក្ម្ម
សែើយពូ ជ្សនោះ្តូវាៃសគរញ្ច ូ ក្នុង្ឧរេម្ព ័ៃធ II ៃិង្III)។

I, II, III

េតវ ណដ ាៃរង្កើត់ពូជ្សៅក្នុង្ការណងទា ាំ ្េរតម្ Resolution
Conf. 10.16 (Rev.) ក្៏ដូចជាណផន ក្ខែ ោះណដ ាៃរសង្ើ ើតម្ក្
នាំសចញស្កាម្រញ្ា តត ិនៃមា្ត VII ក្ថាខែឌ ៥។

D

A

េតវ ចិញ្ចឹម្រង្កើត់
ពូ ជ្ ឬរុក្ខជាតិ
រសង្ើ ើតេិរបៃិម្ិតត

រុក្ខជាតិ
រសង្ើ ើតេិរបៃិម្ិតត

C

រក្ាទុក្ចិញ្ចឹម្

F

សក្ើតម្ក្ក្នុង្ក្ណៃែ ង្
ចិញ្ចឹម្

I, II, III

េតវ ណដ សក្ើតក្នុង្ក្ណៃែ ង្ចិញ្ចឹម្ (F1 ៃិង្ពូ ជ្រនារ់)
ណដ ម្ិៃាៃរាំសពញៃិយម្ៃ័យនៃ
“ការរង្កើត់ពូជ្ក្ណៃែ ង្ចិញ្ចឹម្” សៅក្នុង្ Resolution Conf. 10.16
(Rev.) ក្៏ដូចជាណផន ក្ណដ សចញពីវា។

U

ម្ិៃសាគ ់

I, II, III

្រភពនៃេតវ ម្ិៃ្តូាៃសាគ ់ រ៉ាុណៃត ៃឹង្្តូវផត ់សែតុផ ។

រ បរអូ េាៃ
ឬ្រម្ូ ាៃ

I, II, III

្រសភទេតវ ណដ ្តូវាៃរ បរអូ េ ក្ូ ដ្រភពសៃោះ្តូវស្រើអម្
ជាម្ួ យក្ូ ដ្រភពសផសង្ម្ួ យសទៀត។

I, II, III

េតវ ណដ ទទួ ាៃម្ុៃរញ្ា តត ិអៃុេញ្ញា្តូវាៃសគយក្ម្ក្ស្រើ
្ាេ់។ ្រេិៃសរើមាៃវ ិញ្ញារែណរ័្តរញ្ញជក្់សដាយោជាាធរ
្គរ់្គង្ ៃឹង្ម្ិៃត្ម្ូវសោយមាៃ ិខិតអៃុញ្ញាតសផសង្
ឬវ ិញ្ញារែណរ័្ត ស្កាម្អៃុេញ្ញាសដើម្បីអៃុញ្ញាតសោយនាំសចញ
នាំចូ ឬនាំសចញជាងម ីសនោះសទ។

I
O

ម្ុៃអៃុេញ្ញា
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ោះការស្រើ្ាេ់្រភពក្ូ ដ CITES

3.0 កូ របភពខ

ខបកបចញជាពីរ

ក្ូ ដ្រភពណចក្ជាពីរផទ យោ
ូ
ន
្តូវាៃរសង្ើ ើតស ើង្េ្មារ់ជ្ាំៃួយភាគីសព ដាក្់ក្ូដ្រភព្តឹម្្តូវេ្មារ់នាំសចញ
ពូ ជ្េតវ ក្នុង្រញ្ជ ី CITES។ សេចក្ត ីណែនាំពីរសរៀរស្រើគៃែ ឹោះមាៃដូ ចខាង្ស្កាម្៖
1.

េ្មារ់ ែិជ្ជក្ម្ម អៃត រជាតិ ម្ិៃថារុក្ខជាតិៃិង្េតវ រ ួម្រញ្ជ ូ ទា ាំង្ណផន ក្ររេ់វា ចារ់សផត ើម្សដាយ “X” ខាង្
ស្កាម្ទាំព័រសៃោះ។

2.

េ្មារ់េាំៃួរៃិម្ួយៗ ្តូវស្ែ ើយ “មាៃ” ឬ ”ោមៃ” ្ពួ ញសៅកាៃ់្រអរ់េាំៃួររនារ់រែូ តដ ់ចរ់ជាម្ួ យៃឹង្
្រអរ់ស រសពញសដាយព័ែ៌ម្ួយ។ ្រអរ់ព័ែ៌សនោះរង្កាញពីក្ូដ្រភព CITES ណដ គួ រណតស្រើសព សចញ
ិខិតអៃុញ្ញាត ៃិង្ វ ិញ្ញារែណរ័្តេ្មារ់ ពូ ជ្ម្ួ យ។

3.

្រអរ់ខែោះមាៃេញ្ញាផ្កើយ ណដ រញ្ញជអន ក្ស្រើ្ាេ់សៅកាៃ់សេចក្ត ី ណែនាំរៃត
សៅដ ់ ៧.០) សដើម្បីក្ាំែត់ក្ូដ្រភព។

4.

្រេិៃសរើសៅម្ិៃចាេ់
CITES។

5.

េូ ម្ក្ត់េមាគ ់ផង្ណដរថាមាៃក្រែីស ើក្ណ ង្ពីរពី
រញ្ជ ីពូជ្េតវ CITES - ភាាប់ជាម្ួ យករណីប ើកខ ង
បសចកត ីខណ បាំ ន្យោះ។

6.

ព័ត៌មាៃដូ ចោន្តូវាៃដាក្់រង្កាញក្នុង្ទ្ម្ង្់េាំៃួរសៅក្នុង្ឯក្សារភាជរ់រណៃថ ម្ស ើសេចក្ត ីណែនាំ
សម្ើ ទាំព័រ១២ “ពីតរាង្ ាំែូរក្នុង្ទ្ម្ង្់ក្្ម្ង្េាំៃួរ”).

ក្ូ ដ្រភពម្ួ យណាគួ រស្រើេ្មារ់ពូជ្ម្ួ យ

(ោចស ើញក្នុង្ណផន ក្ ៤.០

េូ ម្ពិភាក្ាជាម្ួ យស ខាធិការដាាៃ

សែើយមាៃរញ្ា តត ិពិសេេ្តូវាៃអៃុវតត ចាំស ោះ
ន្យិងបញ្ញតត ិពិបសសខ
មាន្យផត ់កនុងខផនក៧.០នន្យ

(េូ ម្

5

សេចក្ត ីណែនាំចាំស

ោះការស្រើ្ាេ់្រភពក្ូ ដ CITES

សតើពូជ្សៃោះមាៃក្នុង្រញ្ជ ី CITES សទ?
ឧរេម្ព ័ៃធ (I, II ឬ III)?

ោមៃ

ម្ិន្យតរម្ូវបអាយមាន្យ ិែិតអន្យុញ្ញញត

បាំ ចញបទ

មាៃ

សតើពូជ្សៃោះ្តូវាៃទិញម្ុៃសព រញ្ា តត ិក្នុង្អៃុេ
ញ្ញា្តូវាៃអៃុវតត ?

មាៃ

កូ របភព O –
ពូ ជ្សនោះម្ុៃអៃុេញ្ញា
(ត្ម្ូវសោយមាៃវ ិញ្ញារែណរ័្តរញ្ញជក្់ថាម្ុៃអៃុេញ្ញា

មាៃ

កូ របភពI –
េតវ ណដ រ បរអូ េឬ្រម្ូ ាៃ (ការនាំសចញ្តូវ្េរតម្
Resolution Conf. 17.8)

សទ

សតើពូចសៃោះសគរ បរអូ េ ឬ្រម្ូ

ាៃ?

ោមៃ

សតើមាៃព័ត៌មាៃ្គរ់្ោៃ់អាំពីពូចេតវ សដើម្បីេៃម ត
្រភពវាសទ?

ោមៃ

កូ របភព U –
្រភពនៃពូ ជ្ណដ ម្ិៃសាគ ់
(អតថ រទ្តូវអម្ជាម្ួ យ ិខិតអៃុញ្ញាតនាំសចញសដើម្បីព
ៃយ ់សែតុអវើក្ូដ្រភពសៃោះ្តូវាៃស្រើ)

មាៃ
សតើពូចេតវ សនោះយក្ម្ក្ពីរ រ ិសាថៃេម្ុ្ទ
ណដ ម្ិៃេថ ិតស្កាម្យុតថធិការរដា ណាម្ួ យ
ដូ ចមាៃណចង្ក្នុង្ Resolution
Conf. 14.6 (Rev. CoP16)?

ោមៃ

មាៃ

កូ របភព X –
ពូ ជ្ណដ ម្ក្ពីតាំរៃ់េម្ុ្ទណដ ម្ិៃេថ ិត
យុតថធិការរដា ណាម្ួ យ

ចប់បផតើម្បដ្ឋយអកសរ X រោស់បៅខាងប ើបវវ ងន បៅោន្យ់ទាំព័រប ា ប់
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ចប់បផតើម្ជាម្ួ យ “X” បៅខាងប ើបវវ ង បហើយប ើរតាំរពួ ញ
រុក្ខជាតិ

សតើពូជ្សនោះជារុក្ខជាតិ ឬជាេតវ ?

ាទ

សតើពូជ្សៃោះសគចិ
ញ្ច ឹម្ក្នុង្ររ ិសាថៃ
ណដ មាៃការ្គ
រ់្គង្?

េតវ

សតើពូជ្សនោះយក្
ពីន្ពណម្ៃសទ?

មាៃ

សទ

សតើពូជ្សនោះសចញម្ក្ពីសម្
ារ ួម្សភទ ឬសផា រទឹក្
កាម្ក្នុង្ររ ិសាថៃណដ មាៃ
ការ្គរ់្គង្ ឬសផា រទឹក្
កាម្ (ការរៃត ពូ ជ្ផល វូ សភទ)
ឬ
សម្ាេថ តិក្នុង្ររ ិសាថៃមាៃ
ការ្គរ់្គង្ខែៈការអភិវ
ដដ ក្ូៃចារ់សផត ើម្ (ការរៃត
ពូ ជ្សដាយម្ិៃរ ួម្ភាទ)?

សតើពូជ្សៃោះសគយក្ម្ក្
ពីន្ពតាំង្ពីជាេុត
ឬក្ូ ៃតូ ចណដ មាៃ
ទធ ភាពរេ់ដ ់សពញវ ័យ
ទារ?

សទ

មាៃ

សទ

សតើពូជ្សៃោះ្តូវាៃ
សគរញ្ជៃ
ូ សៅឪរេ
ម្ព ័ៃធII សែើយក្ត់
ថា្េរតម្ Res.
Conf. 11.16 (Rev.
CoP15)?

សតើពូជ្សៃោះរាំសពញតម្ត្ម្ូវការេថ ិ
តស្កាម្មា្តIIIនៃអៃុេញ្ញា?

មាៃ
មាៃ

កូ របភព W –
ពូ ជ្េតវ ន្ព

សតើេតវ ណដ សក្ើតក្នុង្ការចិញ្ចឹម្
េថ ិតក្នុង្ររ ិសាថៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្?

ោមៃ

កូ របភព R –
ពូ ជ្្តូវាៃចិញ្ចឹម្

ោមៃ

ការនាំសចញម្ិៃ្តូវ
ស ើេ

ឧរេម្ព ័ៃធ CITES ម្ួ យណាណដ មាៃណចង្ពីពូជ្សៃោះ?

ាទ ពូ ជ្សនោះ
រង្កើត់ក្ាំ ុ ង្សព ចិញ្ចឹម្

ឧរេម្ព ័ៃធI

ឧរេម្ព ័ៃធ II ឬ III

មាៃ

កូ របភព F –
ពូ ចណដ សក្ើតក្នុង្ការចិញ្ចឹម្

ោមៃ

សតើការរង្កើត់ពូជ្រសង្ើ ើតក្ូ ៃាៃជ្ាំនៃ់ពីរ (F2)
ឬជ្ាំនៃ់រនារ់ៗ (F3 F4 ។ ។) សៅក្នុង្
ររ ិសាថៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្
ឬ
្តូវាៃ្គរ់្គង្តម្ណររណដ ាៃរង្កាញ
សដើម្បីមាៃ ទធ ភាពរសង្ើ ើតក្ូ ៃជ្ាំនៃ់ពីរសៅក្នុង្រ
រ ិសាថៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្?

មាៃ

សតើេតវ រង្កើត់ពូជ្សនោះ្េរតម្រញ្ា
តត ិររេ់ CITES ៃិង្ចារ់ជាតិសទ
បហើយ
ម្ិៃមាៃ ក្ខ ែៈអៃត រាយសៅដ ់េតវ
ណដ រេ់ក្នុង្ន្ពសទ?

សទ

សតើពូជ្ណដ មាៃក្
ត់ក្នុង្ឧរេម្ព ័ៃធ
CITES II ឬក្៏ III?

សតើពូជ្សនោះចិញ្ចឹម្េ
្មារ់សោ រាំែង្
ែិជ្ជក្ម្ម ?

កូ របភព C –

រក្ាទុក្ចិញ្ចឹម្
ោមៃ

មាៃ
សតើពូជ្ណដ ាៃរង្កើត់សនោះ
រង្កើត់សៅក្ណៃែ ង្ណដ ាៃចុោះរញ្ជ ី CITES?

មាៃ

សតើេតវ ណដ រៃត ពូ ជ្សនោះ្តូវាៃរក្ាសដាយោមៃសេចក្ត ីណែ
នាំពីពូជ្ម្ក្ពីន្ព ស ើក្ណ ង្ណតរណៃថ ម្េតវ េុត
ឬសកាេិកាសភទសមម
សដាយ្េរតម្រញ្ា តត ិ CITES
ចារ់ជាតិណដ
ក្់ព័ៃធ
ៃិង្ក្នុង្ណររណដ ម្ិៃអៃត រាយដ ់ពូជ្េតវ ណដ
រេ់សៅក្នុង្ន្ព?

មាៃ
មាៃ

កូ របភព D –
ពូ ជ្ណដ ាៃចិញ្ចឹម្រង្កើត់

ោមៃ

ម្ិន្យគួ រនាំសចញសទ
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[Resolution. Conf. 11.11 [Rev. CoP17]]
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សតើពូជ្វា ូ តលាេ់សៅក្នុង្ ក្ខ ខែឌ
ណដ មាៃការ្គរ់្គង្ណម្ៃសទ?

កូ របភព W –
ពូ ជ្េតវ ន្ព

សទ

សទ

មាៃ

សទ

សតើសកាេិកាសៃោះ ូ ត
លាេ់សចញពីន្ព្រម្ូ
្ោរ់ធុញ្ាជាតិ
ឬ ាំអង្រុក្ខជាតិ
្េរតម្ការស ើក្ណ
ង្សៅក្នុង្ Res. Conf.
11.11 (Rev. CoP17)?
េូ ម្សម្ើ ្រអរ់ ១។

សតើពូជ្សនោះ ូ តធាំពីពូជ្ពី
ការកាត់ ពីការណរង្ណចក្
សកាេិកា្ក្ិៃ ឬសកាេិកា
រុក្ខជាតិសផសង្ ឬសក្ើតក្ូ ៃសៅ
សចញពីេតុក្សម្ា ្េរតម្
ក្ថាខែឌ 1b) នៃ Res. Conf.
11.11 (Rev. CoP17)?*

ក្រែីស ើក្ណ ង្ោចៃឹង្ផត ់សោយាៃ ៃិង្ពូ ជ្ណដ រសង្ើ ើតណររេិរបៃិម្មិត
្រេិៃសរើធាំសចញពី្ោរ់ពូជ្្រម្ូ ពីន្ព ឬ ាំអង្រុក្ខជាតិ្រេិៃសរើមាៃ taxon៖
មាៃ

សតើពូជ្វាធាំម្ក្
ពីការកាត់ឬ
ណញក្រាំណរក្?

សតើការកាត់
ឬរាំណរក្
សចញពីរុក្ខជាតិ
ន្ព ណដ ម្ិៃ
ចាត់ទុក្ជាការ
ដាាំដុោះពីពូជ្សដើម្?

ាទ

សទ
សទ

ឧរេម្ព ័ៃធ CITES ម្ួ យណាណដ មាៃសមមោះពូ ជ្?
ឧរេម្ព ័ៃធ I

សតើពូជ្សៃោះធាំេ្មា
រ់សោ រាំែង្
ែិជ្ជក្ម្ម ?

មាៃ

សទ

មាៃ
កូ របភព D –
ពូ ជ្្តូវាៃរង្កើត់សដាយេិរបៃិម្មិត

ោះការក្្ម្ិតអរបររមា ក្នុង្ការអៃុវតត្េរជាម្ួ យៃឹង្ឃ្លែ a) iv) A. ៃិង្ B.ខាង្ស ើ:

i) ការ្រម្ូ ្ោរ់ពូជ្ៃិង្ ាំអង្រុក្ខជាតិេ្មារ់សោ រាំែង្សៃោះ ្តូវាៃក្ាំែត់
្តឹម្ចាំៃួៃណដ ោចអៃុញ្ញាតសោយមាៃសក្ើៃចាំៃួៃក្នុង្ន្ព;

កូ របភព A –
ពូ ជ្សៃោះសក្ើតក្ូ ៃសៅណររេិរបៃិម្មិត

សតើពូជ្សៃោះរង្កើត់ណររេិរបៃិម្មិត
សៅក្ណៃែ ង្រង្កើត់ចុោះរញ្ជ ី CITES?

iii) ោជាាធរ្គរ់្គង្ ក្់ព័ៃធសៅក្នុង្រដា សនោះាៃក្ាំែត់ពីការ្រម្ូ ្ោរ់ពូជ្
ឬ ាំអង្រុក្ខជាតិណដ ្េរចារ់ ៃិង្្េរតម្ចារ់ជាតិណដ
ក្់ព័ៃធ
េ្មារ់ការ រៃិង្អភិរក្សពូ ជ្សនោះ សែើយ

b) ចាំស

ឧរេម្ព ័ៃធ II and III

ោមៃ

ii) ្ោរ់ពូជ្ ឬ ាំអង្រុក្ខជាតិ្តូវាៃ្រម្ូ ពីន្ព សែើយដាាំស្កាម្ ក្ខ ខែឌមាៃ
ការ្គរ់្គង្ជាម្ួ យៃឹង្រដា ណដ ្តូវណតជា្រសទេសដើម្ក្ាំសែើតនៃ្ោរ់ពូជ្
ឬ ាំង្រុក្ខជាតិសៃោះផង្ណដរ

iv) ោជាាធរវ ិទាសាស្តេត ក្់ព័ៃធររេ់រដា ាៃក្ាំែត់ថា៖
A. ការ្រម្ូ ្ោរ់ពូជ្ៃិង្ ាំអង្រុក្ខជាតិណដ ម្ិៃអៃត រាយដ ់ការរេ់រាៃររេ់ពូជ្វា
សៅក្នុង្ន្ព ៃិង្
B. អៃុញ្ញាតការជ្ួ ញដូ រពូ ជ្ណររសៃោះ ាៃជ្ោះឥទធ ិព វ ិជ្ជ មាៃម្ក្កាៃ់ការអភិរក្ស
ចាំៃួៃន្ព។

មាៃ
មាៃ

a) i) ការរសង្ើ ើតរែតុោះេតុក្រង្កាញពីការ ាំាក្យ៉ាង្ខាែាំង្ក្នុង្ការអៃុវតត ពិស្ ោះពូ ជ្សៃោះ
្តូវការចាំណាយសព ស្ចើៃសដើម្បីដ ់ោយុរៃត ពូ ជ្ាៃ ក្៏ដូចជាេ្មារ់សដើម្ស ើជា
ស្ចើៃផង្ណដរ;

កូ របភព A –
ពូ ជ្្តូវាៃរង្កើត់សដាយេិរបៃិម្មិត

i)
ii) ii) ចាំណែក្ម្ួ យនៃរុក្ខជាតិណដ ាៃសក្ើតស្កាម្ ក្ខ ខែឌ្តូវាៃរសង្ើ ើតការដាាំ រុក្ខជាិត
សដើម្បីដាដ
ាំ ុោះជាសម្សៅនងៃ អនគត ៃិង្កាែយជា្រភពរណៃថ ម្នៃ្ោរ់ពូជ្ឬ ាំអង្
រុក្ខជាតិសចញពីន្ព ៃិង្
iii)
iv) iii) ម្ួ យណផន ក្នៃរុក្ខជាត្តូវាៃរសង្ើ ើតស្កាម្ ក្ខ ខែឌ េ្មារ់ដា វាំ ិញសៅក្នុង្ន្ព
សដើម្បីរសង្ើ ើៃការទទួ ាៃម្ក្វ ិញៃូ វចាំៃួៃ ឬសដើម្បីរសង្ើ ើៃពូ ជ្ជាងម ីាត់រង្់ទា ាំង្្េ ុង្ ៃិង្
v)
c) ក្នុង្ក្រែីដាំសែើការសក្ើតក្ូ ៃសក្ើតសៅ ឧរេម្ព ័ៃធ1 ពូ ជ្េ្មារ់សោ សៅ ែិជ្ជក្ម្ម
េថ ិតស្កាម្ ខខ ខែឌសៃោះណដ សគាៃចុោះរញ្ជ ីជាម្ួ យស ខាធិការដាាៃ CITES ណដ ្េរតម្
Resolution Conf. 9.19 (Rev. CoP15) េត ីពី
សេចក្ត ីណែនាំេ្មារ់ចុោះរញ្ជ ីនៃការរែតុោះេ្មារ់នាំសចញរុក្ខជាតិេរបៃិម្មិតណដ មាៃពូ ជ្ រ ើក្
ូ តលាេ់ ក្នុង្ឧរេម្ព ័ៃធ១។.
* រុក្ជាតិផាាំ្តូវាៃសគទទួ សាគ ថា
់ រ ើក្ ូ តលាេ់ណតសព ឬេ
ៃិង្រៃាាំយក្សចញពីពូជ្េិរបៃិម្មិតដូ ចោន។
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4.0 បសចកត ីខណ

ប
ាំ ខន្យា ម្បព បរបើកូ របភព R

CITES ក្ាំែត់ៃិយម្ៃ័យ “ចិញ្ចឹម្” ថាគ៊ឺជាោរបម្ើ ខថកនុងបរ ិសាាន្យខ

ឬកូ ន្យសតវ ខ

មាន្យោររគប់រគងសតវ ម្ិន្យថាជាសុត
យកពីនរពបបើម្ិន្យអិញ្ចឹងបទពួ កបគអាចន្យឹងមាន្យ ទធ ភាពរស់
់បពញវ ័យតិចតួ ច។

សរើសទាោះរីជាមាៃការណក្ណ្រសោយកាៃ់ណត ម្អ ិតក្៏សដាយ [Resolution. Conf. 11.16 (Rev. CoP15)]
ៃិយម្ៃ័យនៃ ក្យចិញ្ចឹម្សៅណតមាៃ ក្យម្ិៃ្ាក្ដពីររី មា៉ាត់ ណដ សរើក្សោយមាៃការរក្្សាយ
ៃិង្្រកាេខុេពី្រភព ្រេិៃសរើម្ិៃក្ាំែត់សោយាៃចាេ់សទ។
ណផន ក្សៃោះផត ់ព័ត៌មាៃរណៃថ ម្សដើម្បីជ្ាំៃួយភាគីសោយដាក្់ក្ូដ្រភព “R” សោយាៃ្តឹម្្តូវ។
បតើអវីបៅខ

បធវ ីបអាយ ទធ ភាពរស់

់បពញវ ័យមាន្យ កខ ណៈទាប?

ទធ ភាពរេ់រាៃដ ់សពញវ ័យ គឺជាក្តតពិចារណាេាំខាៃ់រាំផុត សព ក្ាំែត់ថាសតើពូជ្ គឺជាពូ ជ្ណដ ោចចិញ្ចឹម្
(ដូ ច ក្យណដ ាៃក្ាំែត់រចចុរបៃន សដាយភាគី CITES)។ ទធ ភាពណដ ោចរេ់ទាក្់ទង្សៅៃឹង្ពូ ជ្េតវ
យុទធសា្េត ្រវតត ិជ្ី វ ិត។ ពូ ជ្េតវ ខែោះ្តូវាៃសគស្ជ្ើេជាពូ ជ្ “R”៖ ពួ ក្វាមាៃក្ូ ៃស្ចើៃ មាៃចាំៃួៃតូ ចសទក្នុង្ចាំសណាម្
ក្ូ ៃទា ាំង្អេ់ណដ ោចរេ់ដ ់សពញវ ័យ។ ពូ ជ្េតវ ខែោះជា្រសភទ “K”៖ ពួ ក្សគមាៃចាំៃួៃក្ូ ៃតិចសទ ណដ ម្ួ យៗមាៃ
ទធ ភាពដ ់សពញវ ័យខព េ់។ ឧទាែរែ៍ ក្នធយេម្ុ្ទ ្ក្សពើ ្តី្អឹង្ ៃិង្េតវ ឥត្អ ឹង្ខន ង្ភាគស្ចើៃ មាៃ្រសភទ R
័ ។ ចាំណែក្ឯ ក្ូ ៃេតវ ដូចជាដាំ រ ើ ៃិង្សតគឺ្រសភទ
ៃិង្រសង្ើ ើតេុតស្ចើៃ ណដ មាៃចាំៃួៃតិចណដ ោចរេ់ដ ់សពញវយ
K ណដ មាៃ ទធ ភាពរេ់ដ ់សពញវ ័យ។ សែតុដូសចន ោះ ការដក្ក្ូ ៃេតវ្រសភទ K សចញពីន្ពោចៃឹង្មាៃ ទធ ផ
អ
េ្មារ់ចាំៃួៃេតវ ន្ព ជាជាង្ដក្្រសភទេតវ R។ សែតុដូសចន ោះ ្រព័ៃធផ ិតក្ម្ម ចិញ្ចឹម្េតវ ោចអៃុវតត ាៃេ្មារ់
េត
ុ ៃិង្ក្ូ ៃពូ ជ្េតវ ណដ ភាគស្ចើៃនៃេតវ ទា ាំង្សៃោះសៅក្នុង្ន្ពសាែរ់សដាយសារសែតុផ ធម្ម ជាតិ (ឧទាែរែ៍
េតវ ធាំេុី ជ្ម្ៃ ឺ ៃិង្សដាយររ ិសាថៃ ។ ។
បតើអវីបៅខ

បធវ ីបអាយមាន្យ “ោរចិញ្ចឹម្បៅកនុងបរ ិសាាន្យខ

មាន្យោររគប់រគង ”?

ក្នុង្សោ រាំែង្ស្រើ្ាេ់ក្ូដ្រភព R សោយាៃ្តឹម្្តូវ ក្យថា “សម្ើ ណង” គួ រណត ក្់ព័ៃធសៅៃឹង្ក្្ម្ិតនៃការ
ូ តលាេ់ ឬអភិវឌ្ឍនៃពូ ជ្ណដ ាៃចិញ្ចឹម្ ក្ាំ ុ ង្សព សម្ើ ណង្គរ់្គង្ រ៉ាុណៃត វាម្ិៃចាាំាច់ក្ាំែត់ពីរយៈសព
ចាំណាយ្គរ់្គង្សទ។ ភាពខុេោនសៃោះមាៃសារៈេាំខាៃ់ ពិស្ ោះភាពខុេោននៃ្រវតត ិជ្ី វ ិតក្នុង្ចាំសណាម្ taxa។ ឧទាែរែ៍
េតវ ឥត្អ ឹង្ខន ង្ខែ ោះោចៃឹង្ចិញ្ចឹម្ពីរោទិតយស្កាយក្នុង្ររ ិសាថៃណររ្គរ់្គង្ សដាយសារណតការរ ើក្ ូ ត
លាេ់វាស ឿៃ។ ផទ យ
ុ សៅវ ិញ េតវ ម ូៃខែ ោះ (ឧទាែរែ៍ អសែតើក្ណដ ធាំយឺត) ោចៃឹង្ត្ម្ូវសោយមាៃរយៈសព យូរ
សដាយេថ ិតស្កាម្ការ្គរ់្គង្ ម្ុៃៃឹង្ចាត់ទុក្ថាចិញ្ចឹម្។ សៅសព ក្ាំែត់ថាអវ ើសៅណដ សម្ើ ណងក្នុង្ររ ិសាថៃណដ
មាៃការ្គរ់្គង្ ោជាាធរ្គរ់្គង្ សដាយមាៃការពិភាក្ាជាម្ួ យោជាាធរវ ិទាសាស្តេត គួ រក្ាំែត់ថាសតើ៖
1) ទីតាំង្សម្ើ ណង េក្ម្ម ក្នុង្ការផត ់ ក្ខ ខែឌចាាំាច់េ្មារ់ការរ ើក្ ូ តលាេ់ ៃិង្ជ្ីវភាពររេ់ពូជ្េតវ សនោះ សទ
(ឧទាែរែ៍ ជ្្ម្ក្េម្រម្យ ោហារ តាំណែរទា ាំរេុសពទយ ។ ។) ឬ
2) ទុក្ពូ ជ្េតវ សនោះពិចារណាេ្មារ់នាំសចញ.
្រេិៃសរើោជាាធរ្គរ់្គង្ ពិចារណាថាទីតាំង្ម្ួ យផា ់ ក្ខ ខែឌចាាំាច់េ្មារ់ ូ តលាេ់ ៃិង្អភិវឌ្ឍ អិញ្ចឹង្ពូ ជ្
េតវ ណដ សចញពីទីតាំង្សនោះោចៃឹង្ចិញ្ចឹម្។ សទាោះជាយ៉ាង្ណាក្៏សដាយ ្រេិៃសរើោមៃ ក្ខ ខែឌណររសៃោះសទ
ពូ ជ្េតវ សនោះោចៃឹង្ជាេតវ ន្ព។ សទាោះជាយ៉ាង្ណាក្៏សដាយ អន ក្គួ រេមាគ ់ផង្ណដរថា ការសម្ើ ណងក្នុង្ររ ិសាថៃ
័ សដើម្បីសោយេម្ៃឹង្ ក្យថា
មាៃការ្គរ់្គង្ ម្ិៃមាៃៃ័យថាេតវ ៃិម្ួយៗ្តូវ្គរ់្គង្ ុាំរែូ តដ ់សពញវយ
ចិញ្ចឹម្សនោះសទ។
ោរយ ់ ឹងពីទីផារ
ព័ត៌មាៃដ៏មាៃតនម្ែ ម្ួយពីការណែនាំក្នុង្ការស្រើ្ាេ់ក្ូដ្រភព “R” CITES សោយាៃ្តឹម្្តូវ គឺសដើម្បីយ ់ពី
ធម្ម ជាតិ ៃិង្អតត ចា រ ិក្នៃទីផារណដ ពូ ជ្ម្ួ យាៃរសង្ើ ើតេ្មារ់ផគត់ផគង្់។ ឧទាែរែ៍ ពូ ជ្ម្ួ យនាំសចញេ្មារ់ ក្់
េតវ ចិញ្ចឹម្ ណដ ជាធម្ម តសគត្ម្ូវវាជាក្ូ ៃតូ ចៗ។ ជាទូ សៅពូ ជ្ទា ាំង្សៃោះ ម្ិៃមាៃការអភិវឌ្ឍធាំដាំសទក្នុង្ររ ិសាថៃណដ
មាៃការ្គរ់្គង្ម្ុៃសព នាំសចញសៅ ក្់ សែតុដូសចន ោះម្ិៃទាៃ់ាៃចិញ្ចឹម្សទ។ ផទ យ
ុ សៅវ ិញ េតវ ណដ សគនាំសចញ

9

សេចក្ត ីណែនាំចាំស

ោះការស្រើ្ាេ់្រភពក្ូ ដ CITES

េ្មារ់សាច់ ឬ ក្់ណេបក្ ជាសរឿយៗត្ម្ូវជាេតវ ធាំ សែើយសែតុដូសចន ោះ្តូវាៃសគចិញ្ចឹម្សៅក្នុង្ររ ិសាថៃណដ មាៃ
ការ្គរ់្គង្ េ្មារ់រយៈសព យូរ សដើម្បីសោយទាំែាំរាង្កាយវាធាំតម្ត្ម្ូវការទីផារ។

10

សេចក្ត ីណែនាំចាំស

ោះការស្រើ្ាេ់្រភពក្ូ ដ CITES

5.0 ជាំន្យួយបខន្យា ម្បព បរបើកូ របភព C
1.

សៅសព វាយតនម្ែ ក្យេុាំនាំសចញពូ ជ្េតវ ណដ មាៃណចង្ក្នុង្ CITES ណដ េុាំសដាយអន ក្សេន ើម្ថាាៃរង្កើត់ពូជ្
ការពិចារណារនារ់ៃឹង្ជ្ាំៃួយសដាយការរញ្ញជក្់ថាសតើពូជ្សនោះាៃរាំសពញត្ម្ូវការ CITES េ្មារ់ការចិញ្ចឹម្
រង្កើត់ពូជ្ឬសទ។

2.

សដាយាៃ្រកាេថាពូ ជ្សនោះ្តូវាៃរង្កើត់ សដាយ្េរតម្ៃិយម្ៃ័យក្នុង្ Resolution Conf. 10.16 (Rev.),
សដើម្បីធានថាជាជា ទធ ផ ដាក្ក្ូ ដ្រភព្តឹម្្តូវ វាចាាំាច់ក្នុង្ការក្ាំែត់:
i.

ឧរេម្ព ័ៃធម្ួ យណាណដ ពូ ជ្សៃោះសគដាក្់រញ្ច ូ

ii.

សោ រាំែង្នៃការនាំសចញ (

សែើយ

ែិជ្ជក្ម្ម ឬម្ិៃ

ែិជ្ជក្ម្ម )។

3.

្រេិៃសរើពូជ្សនោះ េថ ិតក្នុង្ពូ ជ្ឧរេម្ព ័ៃធ I ណដ ថាាៃរង្កើត់ពូជ្សនោះ សែើយការរង្កើត់សនោះគឺេ្មារ់សោ
រាំែង្ ែិជ្ជក្ម្ម េូ ម្ពិភាក្ាជាម្ួ យសវរសាយ CITES សដើម្បីក្ាំែត់ថាសតើពូជ្សនោះយក្ពីដាំសែើការរង្កើត់ពូជ្
ណដ មាៃចុោះរញ្ជ ីនៃការដាំសែើការរង្កើត់ពូជ្សៅក្នុង្ស ខាធិការដាាៃឬអត់
http://www.cites.org/eng/common/reg/cb/summary.html

4.

្រេិៃសរើោមៃចម្ៃ ់ថាសតើពូជ្សនោះម្ក្ពីដាំសែើការរង្កើត់ពូជ្ណដ មាៃចុោះរញ្ជ ី CITES សែើយអត់ អិញ្ចឹង្េូ ម្
យក្ក្ូ ដ្រភព D។

5.

្រេិៃសរើោមៃចម្ៃ ់សទ សែើយអន ក្សេន ើ ក្យម្ិៃោចផត ់ភេតុតង្្គរ់្ោៃ់សដើម្បីរញ្ញជក្់ថាពូ ជ្សៃោះ មាៃសដើម្
ក្ាំសែើតសចញពី្រតិរតត ិការណដ មាៃចុោះរញ្ជ ី CITES េូ ម្ក្ុាំដាក្់ក្ូដ្រភព D។ ក្នុង្ ក្ខ ខែឌណររសៃោះ វាចាាំាច់
ក្នុង្ការក្ាំែត់ថាសតើ ពូ ជ្េតវ សនោះពិតជាាៃរង្កើត់ក្នុង្ទីតាំង្សនោះណម្ៃឬអត់ ្រម្ូ ផ ពីន្ព ឬទទួ ាៃ
ពី្រភពសផសង្សទៀត។

6.

្រេិៃសរើោមៃភេតុតង្រញ្ញជក្់ពីវតត មាៃនៃពូ ជ្សនោះថាាៃរង្កើត់្េរតម្ៃិយម្ៃ័យក្នុង្ Resolution Conf.
10.16 (Rev.) សនោះសទ អិញ្ចឹង្េូ ម្មាៃការ្រ ុង្្រយ័តន សែើយ្តូវសធវ ើការវាយតនម្ែ សោយមាៃ ក្ខ ែៈ ម្អ ិត។

7.

សៅក្នុង្ ក្ខ ខែឌណររសៃោះ ព័ត៌មាៃេ្មារ់េាំៃួរខាង្ស្កាម្ៃឹង្ជ្ួ យក្ាំែត់ថាសតើពូជ្េតវ សនោះ ោចចូ ក្នុង្
អតថ ៃ័យ “រង្កើត់ពូជ្សៅក្ណៃែ ង្ទុក្” ក្នុង្ Resolution Conf. 10.16 (Rev.) សែតុដូសចន ោះ សធវ ើសោយ ោជាាធរ្គរ់្គង្
សធវ ើការេស្ម្ចចិតតសដាយាៃដឹង្ម្ុៃ ថាសតើដាក្់ក្ូដ្រភព C, F ឬរដិសេធការសេន ើសៃោះ៖

8.

i.

សតើមាៃោជាារ័ែណក្នុង្ការរង្កើត់ពូជ្សៃោះសទ? ្រេិៃសរើ្រតិរតត ិការៃោះោមៃោជាារ័ែណ ្តូវេួ រពី
ភាព្េរចារ់នៃការនាំសចញ

ii.

នងៃ ែេណដ ពូ ជ្ៃិម្ួយ្តូវាៃផត ់ោជាារ័ែណដាំរូង្ ឬចុោះរញ្ជ ីសដើម្បី្រតិរតត ិ?

iii.

មាៃ ិខិតអៃុញ្ញាតចាំៃួៃរ៉ាុនមៃក្នុង្ក្ាំ ុ ង្សព ក្ៃែ ង្ម្ក្ សដើម្បី្រម្ូ ពូ ជ្ពីន្ព សែើយមាៃរ៉ាុនមៃ
ក្ា ណដ ាៃ្រម្ូ ម្ក្ សដើម្បីរសង្ើ ើៃចាំៃួៃេតវ េតវ សនោះសដាយចិញ្ចឹម្?

iv.

សតើចាំៃួៃផ ិតក្ម្ម្រចាាំឆ្នាំ សែើយសយង្តម្សយរ ់ វ ិទាសាស្តេតឯក្រាជ្ពីអតត ចា រ ិក្ជ្ីវសាស្តេត
នៃពូ ជ្េតវ សនោះ សតើចាំៃួៃសនោះោចសៅរ ួចសទេ្មារ់ពូជ្ណដ ាៃសរៀររារ់ ?

v.

សតើមាៃចាំៃួៃពូ ជ្សៃោះរ៉ាុនមៃក្ា ណដ សគរក្ាទុក្រង្កើត់ពូជ្?
័ រង្កើត់ពូជ្ាៃរ៉ាុនមៃក្ា េរុរេ្មារ់េតុក្សម្ា?
សែើយមាៃេតវ ញីសមម សពញវយ

vi.

សតើទីតាំង្សៃោះ្តូវាៃ្តួ តពិៃិតយសដាយម្ស្តៃតី ម្ក្ពីោជាាធរវ ិទាសាស្តេតៃិង្្គរ់្គង្ សែើយមាៃ
រាយការែ៍្តួ តពិៃិតយសទ?

ក្នុង្ក្រែីណដ មាៃចម្ៃ ់ពីេុ្ក្ឹតយភាពនៃក្ូ ដ្រភព ្រេិៃសរើចាាំាច់ោជាាធរ្គរ់្គង្នៃ្រសទេនាំចូ
គួ រពិភាក្ាជាម្ួ យ ោជាាធរវ ិទាសាស្តេតនៃ្រសទេនាំសចញ សដើម្បីក្ាំែត់ពីពូជ្េតវ សនោះសគឧេាែ៍រង្កើត់ឬសទ
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ោះការស្រើ្ាេ់្រភពក្ូ ដ CITES

ជាម្ួ យៃឹង្យុតថធិការររេ់ោជាាធរ្គរ់្គង្ររេ់្រសទេនាំសចញ។ ក្នុង្ក្រែីសៅមាៃចម្ៃ ់ រញ្ញាសៃោះគួ រយក្
សៅដ ់ស ខាធិការដាាៃ CITES។
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ោះការស្រើ្ាេ់្រភពក្ូ ដ CITES

6.0 ន្យិយម្ន្យ័យខ

ពាក់ព័ន្យធ

CITES
Glossaryអតថ ៃ័យទា ាំង្អេ់សៃោះ្តូវាៃយក្សចញពីសវរសាយ
CITES។
េ្មារ់ការពៃយ ់
េូ ម្សម្ើ េទាាៃុ្ក្ម្ CITES http://www.cites.org/eng/resources/terms/glossary.php

ោរ ូ តលាស់
សិបបន្យិម្ិតតិ
(សរមាប់រុកខជាតិ)

ក្យរណៃថ ម្

ពូ ជ្រុក្ខជាតិណដ :

ូ តលាេ់ស្កាម្ ក្ខ ខែឌណដ មាៃការ្គរ់្គង្ សែើយ
 សក្ើតសចញពី្ោរ់ពូជ្ ការកាត់ ការរាំណរក្ ជា ិកាណេបក្ឬជា ិការុក្ខជាតិសផសង្
ម្អ ង្រុក្ខជាតិ ឬរៃាាំ សដាយម្ិៃថាេថ ិតស្កាម្ការស ើក្ណ ង្ពីរញ្ា តត ិនៃ អៃុេញ្ញា
ឬ ូ តសចញម្ក្ពីសដើម្សម្ររេ់វា;
 ឬ េ្មារ់ taxa ណដ សធវ ើពី agarwood ូ តពី្ោរ់ពូជ្ ាៃជា្ោរ់ពូជ្វ ិញ
ក្ូ ៃស ើ កាត់ រៃាាំ marcoting/្េទារ់ខយ ់ ការណរង្ណចក្ ជា ិការុក្ខជាតិ ឬ
ក្ូ ៃស ើសផសង្ណដ យក្សចញពីន្ព ឬរ ើក្ ូ តលាេ់ពីេតុក្សម្វា ណដ ្េរតម្
ៃិយម្ៃ័យ 'សធវ ើក្េិក្ម្ម េតុក្រុក្ខជាតិសម្' សៅក្នុង្ Resolution Conf. 11.11 (Rev.
CoP17).
េតវ ណដ សក្ើតម្ក្ ឬសរើម្ិៃដូ សចន ោះផ ិតាៃក្នុង្ររ ិសាថៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្
ក្នុង្ក្រែី្រេិៃសរើ៖
i)

សម្ាវារ ួម្សភទ ឬសផា រទឹក្កាម្ក្នុង្ររ ិសាថៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្ (្រេិៃសរើ រសង្ើ ើត
តម្ផល វូ សភទ) ឬសម្ាររេ់វាេថ ិតក្នុង្ររ ិសាថៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្ សៅសព ណដ
ការអភិវឌ្ឍររេ់ក្ូៃចារ់សផត ើម្ (រសង្ើ ើតសដាយោមៃការរ ួម្សភទ)

ii)

េតុក្េ្មារ់រង្កើត់ពូជ្ សដើម្បីរាំសពញសៅតម្រាំែង្ររេ់ោជាាធររាជ្រដាាភិា
មាៃេម្តថ ិក្ិចចនៃ្រសទេនាំសចញ៖
a) ្តូវាៃរសង្ើ ើត្េរតម្រញ្ា តត ិររេ់ CITES ៃិង្ចារ់ជាតិណដ
ក្់ព័ៃធ
ៃិង្ក្នុង្ ក្ខ ខែឌម្ិៃអៃត រាយដ ់ភាពរេ់រាៃនៃពូ ជ្សៃោះសៅក្នុង្ន្ព។

បង្ហាត់ពូបៅកនុង
កខន្យល ងចិញ្ចឹម្
(សរមាប់សតវ )

b) ្តូវរក្ាសដាយោមៃការណែនាំពីពូជ្សនោះថាម្ក្ពីន្ព
ក្រែីស ើក្ណ ង្ណតម្ត ង្មាើ រណៃថ ម្េតវ េត
ុ ឬហាគណម្៉ាត សដាយ្េរតម្រញ្ា តត ិររេ់
CITES ៃិង្ចារ់ជាតិណដ
ក្់ព័ៃធ
ៃិង្ក្នុង្ ក្ខ ខែឌម្ិៃអៃត រាយដ ់ការរេ់សៅររេ់ពូជ្េតវ សៅក្នុង្ន្ព
ដូ ចណដ ាៃ្រឹក្ាសដាយោជាាធរវ ិទាសាស្តេត
1.

ការ រ ៃិង្រៃធ ូររៃថ យការរង្កើត់ពូជ្ណដ អៃត រាយ
ជាម្ួ យៃឹង្ទាំែាំនៃការក្ាំែត់រណៃថ ម្សដាយភាពចាាំាច់េ្មារ់ណែសៃងម ី

2.

សាោះរង្់េតវ ណដ

3.

ក្នុង្ក្រែីស ើក្ណ ង្ េ្មារ់ស្រើវាជាេតុក្រង្កើត់ពូជ្ ៃិង្

រ បរអូ េ្េរតម្ Resolution Conf. 17.8; ឬ

c)
1.

សតុកបង្ហាត់ពូជ
បរ ិសាាន្យខ
មាន្យោររគប់រគង
(សរមាប់សតវ ) /
បរ ិសាាន្យខ
មាន្យោររគប់រគង
(សរមាប់រុកខជាតិ)

ាៃរសង្ើ ើក្ូៃជ្ាំនៃ់ទីពីរ (F2) ឬជ្ាំនៃ់ស្កាយៗសទៀត (F3, F4, etc.) សៅក្នុង្
ររ ិសាថៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្; ឬ
2. ្តូវាៃ្គរ់្គង្តម្ណររណដ ាៃរង្កាញ សដើម្បីមាៃ ទធ ភាពគួ រសោយ
ទុក្ចិតតាៃក្នុង្រសង្ើ ើក្ូៃជ្ាំនៃ់ទីពីរសៅក្នុង្ររ ិសាថៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្។
រែតុាំនៃេតវ ស្រើេ្មារ់រង្កើត់ពូជ្សៅក្នុង្្រតិរតត ិការរង្កើត់ពូជ្េតវ ចិញ្ចឹម្
េ្មារ់េតវ ៖ ររ ិសាថៃណដ សរៀរចាំេ្មារ់សោ រាំែង្រសង្ើ ើតពូ ជ្េតវ ម្ួយ ណដ មាៃ
្ពាំណដៃរសង្ើ ើតម្ក្សដើម្បីការ រេតវ េត
ុ ឬហាើណម្៉ាតនៃពូ ជ្េតវ សនោះពីការចូ ៃិង្ចាក្
សចញពីវា សែើយអតត ចា រ ិក្ធម្ម តណដ ោចរ ួម្មាៃ សដាយម្ិៃក្ាំែត់្តឹម្៖ ផា ោះេិរបៃិម្មិត
ការសាោះសចា កាក្េាំែ ់ តាំណែរទា ាំង្េុខភាព ការការ រពីេតវ ណដ ោចេុីវា ៃិង្ផគ ត់
ផគ ង្់ោហារេិរបៃិម្មិត។
េ្មារ់រុក្ខជាតិ៖ ររ ិសាថៃណដ ម្ិៃណម្ៃធម្ម ជាតិណដ ្តូវាៃសរឿរចាំសដាយការអៃត រាគម្ៃ៍
ររេ់ម្ៃុេសសនោះ េ្មារ់សោ រាំែង្ផ ិតរុក្ខជាតិ។ អតត ចា រ ិក្ទូ សៅនៃ ក្ខ ខែឌណដ
មាៃការ្គរ់្គង្ េ្មារ់រសង្ើ ើតរុក្ខជាតិសនោះ ោចរ ួម្មាៃណតម្ិៃក្ាំែត់្តឹម្៖ ការភញររាេ់
ួ
ដី
រង្ើ ក្ាំសែើត ការ្តួ តពិៃិតយសមមៃិង្េតវ អ ិត ្រព័ៃធធារាសាស្តេដឬរែតុោះ ក្ូ ៃដូ ចជា
ដាក្់ក្នុង្សផើង្ ឬការការ រពីោកាេធាតុ។
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ោះការស្រើ្ាេ់្រភពក្ូ ដ CITES

សតុកបម្ខ
ន្យដ្ឋាំ
(សរមាប់រុកខជាតិ)

្ក្ ុម្រុក្ខជាតិណដ
ូ តលាេ់ស្កាម្ ក្ខ ខែឌណដ មាៃការ្គរ់្គង្់ ណដ ្តូវាៃសគស្រើ
េ្មារ់រៃត ពូ ជ្ សែើយចាាំាច់្តូវណតមាៃការសពញចិតតសដាយោជាាធរ្រសទេនាំសចញ ណដ
CITES ចាត់តាំង្:
 រសង្ើ ើត្េរតម្រញ្ា តត ិនៃ CITES ៃិង្ចារ់ជាតិណដ
ក្់ព័ៃធ សែើយក្នុង្្ក្រ
ខ័ែឌណដ ម្ិៃអៃត រាយដ ់ការរេ់រាៃររេ់ពូជ្វាសៅក្នុង្ន្ព សែើយ
 រក្ាចាំៃួៃ្គរ់្ោៃ់េ្មារ់ការរសង្ើ ើៃ សែតុដូសចន ោះសដើម្បីកាត់រៃថ យឬរាំាត់ភាព
ចាាំាច់នៃការយក្ពីន្ព សដាយការយក្សនោះសក្ើតស ើង្ក្នុង្ក្រែីស ើក្ណ ង្
សដាយសារណតមាៃចាំៃួៃក្ាំែត់ចាាំាច់រក្ា ភាពរ បង្មាាំ ៃិង្ផ ិតភាពនៃេតុក្សម្
ណដ ដាាំ។

7.0 បសចកត ីខណ
បសចកត ីខណ

ប
ាំ ខន្យា ម្

ព
ាំ ីោរអន្យុញ្ញញត ន្យិង វ ិញ្ញញបណណប័រត:

http://www.cites.org/eng/disc/text.php#VI

បសចកត ីខណ

ព
ាំ ីោរប ក
ើ ខ ង ន្យិងបញ្ញតត ិពិបសសបផសងៗទាក់ទងន្យឹងពាណិជក
ា ម្ម :

http://www.cites.org/eng/disc/text.php#VII

បសចកត ីខណ

ព
ាំ ី Resolution Conf. 12.3 (Rev. CoP17) - ោរអន្យុញ្ញញត ន្យិង វ ិញ្ញញបណណប័រត:

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-03-R17.pdf
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Annex

តរាង ាំហូរកនុងទរម្ង់ករម្ងសាំន្យួរ
1. បតើពូជសតវ ប

ោះមាន្យខចងកនុងឧបសម្ព ័ន្យធ CITES (I, II or III)?

មាន្យ ........................................................................................................................................បៅសាំន្យួរទី 2
គមន្យ……………………………………………………….……..ម្ិន្យតរម្ូវបអាយមាន្យ ិែិតអន្យុញ្ញញត

2. បតើ

បាំ ចញ CITES

ន្យទិញពូ ជសតវ បន្យោះម្ុន្យោរចប់អន្យុវតត បញ្ញតត ិអន្យុសញ្ញញបន្យោះ?

មាន្យ ................................................. ……………………………………………………………………កូ របភព O
គមន្យ…………………………………………………………………………………………………………..បៅសាំន្យួរទី ៣

3. បតើសតវ បន្យោះរតូ

ន្យបគរ ឹបអូ ស ឬចប់? ោរ

បាំ ចញរតូវរសបតម្ Resolution. Conf. 17.8

មាន្យ……………………………………………………………………………………………….………….កូ របភព I
គមន្យ…………………………………………………………………………………………….…………..បៅសាំន្យួរទី ៤

4. បតើមាន្យព័ត៌មាន្យរគប់រគន្យ់អាំពីពូជសតវ ប

ោះ ប ើម្បីសន្យម តពីរបភពរបស់វា?

មាន្យ…………………………………………………………………………………………….…………..បៅសាំន្យួរទី ៥
គមន្យ………………………………………………………………………………………………………..កូ របភព U

5. បតើពូជសតវ ប

ោះយកម្កពីប រ ិសាាន្យសម្ុរទខ

ម្ិន្យសាិតបរោម្យុតតធិោររ ា ណាម្ួ យបទខម្ន្យបទ?

មាន្យ…………………………………………………………………………………………..………………កូ របភព X
គមន្យ……………………………………………………………………………………………………..បៅោន្យ់សាំន្យួរទី ៦

6. បតើពូជប

ោះជារុកខជាតិ ឬជាសតវ ?

សតវ …………………………………………………………………………………………………….បៅោន្យ់សាំន្យួរទី ៧
រុកខជាតិ ………………………………………………………………………………………………បៅោន្យ់សាំន្យួរទី ២១
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7. បតើពូជប

ោះការស្រើ្ាេ់្រភពក្ូ ដ CITES
ោះយកពីនរពខម្ន្យបទ?

ខម្ន្យ ................................................................................................................................ បៅោន្យ់សាំន្យួរទី 8
បទ .............................................................................................................................. បៅោន្យ់សាំន្យួរទី 13

8. បតើពូជសតវ ប

ោះយកពីនរពជាសុត ឬជាកូ ន្យខ

មាន្យ ទធ ភាពទាបកនុងរស់រាន្យ

់បពញវ ័យ?

ខម្ន្យ………………………………………………………………………………………………………..បៅោន្យ់សាំន្យួរ 9
បទ ………………………………………………………………………………………………………….កូ របភព W

9. បតើពូជសតវ ប

ោះរតូវ

ន្យចិញ្ចឹម្កនុងបរ ិសាាន្យខ

មាន្យោររគប់រគង?

ខម្ន្យ .......................................... ……………………………………………………………..សូម្បៅោន្យ់សាំន្យួរទី 10
បទ ………………………………………………………………………………………………………….កូ របភព W

10. បតើពូជសតវ ប

ោះ

ន្យបផារបៅឧបសម្ព ័ន្យធ II បហើយកត់ថារសបតម្ Resolution Conf. 11.16 (Rev. CoP15)?

ខម្……………………………………………………………………………………………………………..កូ របភព R
បទ……………………………………………………………………………………………….…….បៅោន្យ់សាំន្យួរទី11

11. បតើពូជសតវ ប

ោះមាន្យបៅកនុងឧបសម្ព ័ន្យធ CITES II ឬ III?

មាន្យ…………………………………………………………………………………………………………..កូ របភព R
គមន្យ……………………………………………………………………………………………………បៅោន្យ់សាំន្យួរទី 12

12. បតើពូជសតវ ប

ោះ

ន្យបាំបពញតរម្ូវោរ បរោម្មារត III នន្យអន្យុសញ្ញញឬបទ?

មាន្យ ...................................................................................................................................... កូ របភព W
គមន្យ……………………………………………………………………………………..………ម្ិន្យរតូវបធវ ីោរ

បាំ ចញបទ
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13. បតើពូជបន្យោះបកើតបចញម្កពីបម្ វាខ
ន្យរ ួម្បភទ ឬតម្រយៈោរបផារទឹកោម្បៅកនុងបរ ិសាាន្យខ
មាន្យោររគប់រគង (បបងា ើតបដ្ឋយរ ួម្បភទ) ឬបម្ វាសាិតបរោម្បរ ិសាាន្យខ
មាន្យោររគប់រគង
កាំ ុ ងបព អភិវឌ្ឍរបស់កូន្យចប់បផតើម្ (បបងា ើតបដ្ឋយម្ិន្យរ ួម្បភទ)?
ទ ............................................................................................................................... បៅោន្យ់សាំន្យួរទី 15
បទ ............................................................................................................................... បៅោន្យ់សាំន្យួរទី 14

14. បតើពូជសតវ បន្យោះបកើតកនុងកខន្យល ងបម្ើ ខថ កនុងបរ ិដ្ឋាន្យខ

មាន្យោររគប់រគង?

មាន្យ ........................................................................................................................................ កូ របភព F
គមន្យ ...................................................................................................................................... កូ របភព W

15. បតើសតុកសរមាប់បង្ហាត់ពូជបន្យោះ បបងា ើតប ើងរសបតម្បញ្ញតត ិ CITES ន្យិងចាប់ជាតិខ
ន្យិងកនុងន្យ័យម្ិន្យអន្យត រាយ
់ោររស់រាន្យរបស់ពូជបន្យោះបៅកនុងនរព?

ពាក់ព័ន្យធ

ទ .................................................................................................................................... .បៅសាំន្យួរទី ១៦
បទ ……………………………………………………………………………………………………………កូ របភព F

16. បតើសតុកបង្ហាត់ពូជបន្យោះរកាបដ្ឋយម្ិន្យមាន្យោរខណ ព
ាំ ីពូជសតវ បន្យោះម្កពីនរព ប ើកខ តខតមាន្យសតវ ថមី សុត
ហាាខម្៉ាត រសបតម្ CITES ចាប់ជាតិខ
ពាក់ព័ន្យធ បហើយកនុងន្យ័យខ
ម្ិន្យអន្យត រាយ
់ោររស់រាន្យ
សតវ កនុងនរព?
ទ……………………………………………………………………………….……………………បៅោន្យ់សាំន្យួរទី 17
បទ ……………………………………………………………………………….………………………….កូ របភព F

17. បតើសតុកខ
បង្ហាត់ពូចបបងា ើតកូ ន្យជាំ ន្យ់ទីពីរ (F2) ឬជាំ ន្យ់ប ា ប់ៗ (F3, F4, ។ ។) បៅកនុងបរ ិសាាន្យ
ខ
មាន្យោររគប់រគង ឬរគប់រគងកនុងន្យ័យបង្ហាញពី ទធ ភាពកនុងោរបបងា ើតកូ ន្យជាំ ន្យ់ពីរកនុងបរ ិសាាន្យ
ខ
មាន្យោររគប់រគង?
ទ ……………………………………………………………………...សតវ បន្យោះរតូវ

ន្យបង្ហាត់កនុងកខន្យល ងចិញ្ចឹម្y

បទ ……………………………………………………………………………………..…………………កូ របភព F
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18. បតើឧបសម្ព ័ន្យធម្ួយណានន្យ CITES មាន្យកត់ពូជបន្យោះ?
ឧបសម្ព ័ន្យធ I ……………………………………………………………………………….…………បៅោន្យ់សាំន្យួរទី 19
ឧបសម្ព ័ន្យធ II ឬ III ………………………………………………………………………………………..កូ របភព C

19. បតើពូជបន្យោះ

ន្យបង្ហាត់សរមាប់បគ បាំណងពាណិជក
ា ម្ម ?

ខម្ន្យ……………………………………………………………………………………………………….បៅសាំន្យួរទី 20
បទ ……………………………………………………………………………………..………………….កូ របភព C

20. បតើពូជបន្យោះរតូវ

ន្យបង្ហាត់បៅកខន្យល ង ាំបណើោរខ

ន្យចុោះបញ្ាី CITES?

ខម្……………………………………………………………………………………………………………កូ របភព D
បទ………………………………………………………………………………………..…..ម្ិន្យគួ រមាន្យោរ

បាំ ចញបទ

21. បតើពូជបន្យោះ ូ តលាស់បរោម្ កខ ែណឌមាន្យោររគប់រគង?
ខម្ន្យ……………………………………………………………………………………………..……បៅោន្យ់សាំន្យួរទី 21
បទ…………………………………………………………………………………………...………………កូ របភព W

22. បតើពូជបន្យោះបកើតបចញពីរគប់ពូជ ោរោត់ ោរខបង ជា ិោឬស ឬជា ិោរុកខជាតិបផសងៗ ាំអងផ្ទា
ឬោររ ីក ូ តលាស់បផសងៗខ
បកើតបចញពីសតុកបម្ រសបតម្ឃាល 1b) នន្យ Resolution Conf. 11.11 (Rev.
CoP17)?*
ខម្ន្យ…………………………………………………………………………………………...………..បៅោន្យ់សាំន្យួរទី 26
បទ………………………………………………………………………………………………………បៅោន្យ់សាំន្យួរទី 23

23. បតើពូជខ
ន្យធាំបចញពីរគប់ពូជនរព ឬ ាំអងផ្ទា រសបតម្ករណីប ើកខ ងកនុង Resolution Conf. 11.11
(Rev. CoP17) ឬបទ?
ទ ………………………………………………………………………………………..…………បៅោន្យ់សាំន្យួរទី 26
បទ ………………………………………………………………………………………….……….បៅោន្យ់សាំន្យួរទី 24
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24. បតើពូជបន្យោះធាំបចញពីោរោត់ ឬោរបាំខបក?
ខម្ន្យ……………………………………………………………………………………………………បៅោន្យ់សាំន្យួរទី 25
ម្ិន្យខម្ន្យ……………………………………………………………………………………………………កូ របភពE W

25. បតើោរោត់ ោរខបងខចកយកបចញពីរុកខជាតិនរព បគម្ិន្យចត់ទុកជាោររ ីក ុោះដ្ឋ សតុកបម្បទ?
ខម្ន្យ…………………………………………………………………………………………………………..កូ របភព W
បទ………………………………………………………………………………………………………បៅោន្យ់សាំន្យួរទី 26

26. បតើឧបសម្ព ័ន្យធម្ួយណាកនុង CITES ខ

ពូ ចបន្យោះ

ន្យចុោះប្មោះ?

ឧបសម្ព ័ន្យធ I …………………………………………………………………………………..………បៅោន្យ់សាំន្យួរទី 27
ឧបសម្ព ័ន្យធ II ឬ III ………………………………………………………………………..………………..កូ របភព A

27. បតើពូជសតវ បន្យោះរតូវ

ន្យបគចិញ្ចឹម្សរមាប់បគ បាំណងពាណិជក
ា ម្ម ?

ទ ……………………………………………………………………………………………………បៅោន្យ់សាំន្យួរទី 28
បទ …………………………………………………………………………………………………………..របភពកូ

28. បតើពូជបន្យោះរតូវ

ន្យបគបណ
ត ុ ោះសិបបន្យិម្មិតបៅកខន្យល ងបណ
ត ុ ោះខច

A

ន្យចុោះបញ្ាី CITES?

មាន្យ……………………………………………………………………………………………………….….កូ របភព D

គមន្យ………………………………………………………………………………………………...………កូ របភព A

* រុក្ជាតិផាាំ្តូវាៃសគទទួ សាគ ថា
់ រ ើក្ ូ តលាេ់ណតសព ឬេ ៃិង្រៃាាំយក្សចញពីពូជ្េិរបៃិម្មិតដូ ចោន។
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