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ប ោះពុម្ពប ើកទីមួ្យ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

បរៀបចាំបរោម្កិចចសន្យារបស់ប ខាធិោរដ្ឋា ន្យ CITES បដ្ឋយសហភាពអន្យតរជាតិប ើម្បីោរអភិរកសធម្មជាតិ (IUCN), 

ខ  មាន្យទីតាំងបៅ Rue Mauverney 28, 1196 Gland, របបទសសវ ីស។ 

ន្យិពន្យធបដ្ឋយ Jessica A. Lyons, Daniel J. D. Natusch ន្យិង Robert W. G. Jenkins 

ផ ិតបដ្ឋយមាន្យោរគាំរទហិរញ្ញ វតថ ុពីសហភាពអុ៊ឺរ ុប 

ោរផ ិតប ើងវញិនន្យឯកសារបន្យោះសរមាប់បគ បាំណអប់រំ ឬបគ បាំណងខ  មិ្ន្យពាក់ព័ន្យធន្យឹងអាជីវកម្ម គ៊ឺទទួ  

 ន្យោរអន្យុញ្ញញ តបដ្ឋយមិ្ន្យចាំ ច់សុាំោរអន្យុញ្ញញ តពីមាច ស់កម្មសិទធ ិន្យិពន្យធជាមុ្ន្យ។  

ោរផ ិតប ើងវញិសរមាប់ ក់បន្យត  ឬសរមាប់បគ បាំណងអាជីវកម្មបផសងៗតម្ម្បធា យណាក៏បដ្ឋយ មិ្ន្យថា 

បដ្ឋយថតរបូ តម្របព័ន្យធបអ ិករតនូ្យិក បធវ ីបដ្ឋយន ផ្ទា  ់បដ្ឋយរមួ្មាន្យ ូចជាតម្មា៉ា សុីន្យថតចម្លង ថតសបម្លង 

ឬទុកព័ត៌មាន្យ ន្យិងកន ុងរបព័ន្យធទិន្យនន្យ័យ រតវូ ន្យហាម្ឃាត់ បបើគម ន្យ ិែិតអន្យុញ្ញញ តជាមុ្ន្យពីមាច ស់កម្មសិទា ិ។  

ោរបរជើសបរសីទីតាំងខ  មាន្យខចងកន ុងបសៀវបៅបន្យោះ មិ្ន្យ ន្យបង្ហា ញពីោរសខម្តងម្តិអវ ីមួ្យ មិ្ន្យថាប ើខផនកណា មួ្យ 

របស់អនកចងរកងឬប ខាធិោរដ្ឋា ន្យ CITES ចាំបពាោះសាា ន្យភាពរសបចាប់របស់របបទសណាមួ្យ ខ ន្យ ី ឬតាំបន្យ ់

ឬទាក់ទងបៅន្យឹងោរកាំណត់រពខ ន្យរបស់វាប ោះបទ។ 

ប ខាធិោរដ្ឋា ន្យ CITES  

Maison internationale de l'environnement 

Chemin des Anémones 

CH-1219 Châtelaine, ទីរកងុហស៊ឺខណវ 

របបទសសវ ីស  

 

ទូរស័ពា ប ែ: +41 (0) 22 917 8139/40  

ប ែហាវ ក់: +41 (0) 22 797 34 17  

អុីបម្៉ា : info@cites.org  

បវបសាយ: www.cites.org  

 

 

mailto:info@cites.org
http://www.cites.org/
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1.0 របវតត ិ ន្យិងបសចកត ីបផតើម្ 

តួនទីនៃអៃុេញ្ញា េត ីពី ែិជ្ជក្ម្មអៃត រជាតិស ើេតវន្ពជ្ិតផុតពូជ្ ររេ់អង្គការេតវន្ពៃិង្រុក្ខជាតិអៃត រជាតិ 

(Fauna and Flora (CITES)) គឺសដើម្បីរញ្ាតត ិ ែិជ្ជក្ម្មអៃត រជាតិចាំស ោះេតវៃិង្សដើម្ស ើណដ មាៃណចង្ក្ន ុង្ CITES 

សដើម្បីធានពីការរេ់រាៃររេ់វាសៅក្ន ុង្ន្ពៃឹង្ម្ិៃមាៃការគ្មាម្ក្ាំ ណែង្។ សដើម្បីទទួ ាៃសជាគជ្័យ វាពិតជា 

េាំខាៃ់ណាេ់ណដ ្រព័ៃធ ្គរ់្គង្ស្រើ្ាេ់ក្ន ុង្ការផ ិតេតវេ្មារ់ ែិជ្ជក្ម្មអៃត រជាតិ្តវូក្ាំែត់សោយ 

ចាេ់ៃិង្ាៃយ ់ សែើយរររៃិមួ្យៗមាៃឥទធិព ម្ក្កាៃ់ចាំៃួៃេតវន្ព ណដ ្តវូាៃសគ្តួតពិៃិតយយ៉ា ង្េម្ 

្េរ។ ្រព័ៃធៃិមួ្យៗគួរណតមាៃកូ្ដ្រភពណដ  ក្់ព័ៃធ សដើម្បីស្រើស ើ ិខិតអៃុញ្ញា ត CITES ៃិង្វញិ្ញា រែណ រ័្ត 

ណដ ផត ់ជាដាំែឹង្ដ ់ភាគីពី្រព័ៃធ ្គរ់្គង្ស្រើ្ាេ់េ្មារ់រសង្ើ ើតពូជ្េតវ  សែើយសែតុដូសចនោះ រញ្ាតត ិនៃ 

អៃុេញ្ញា ្តវូាៃសគយក្ម្ក្អៃុវតត។ ឧទាែរែ៍ េតវមួ្យាៃសក្ើតសៅក្ន ុង្ន្ព មាៃកូ្ដ្រភព “W” ណដ តាំណាង្ 

សោយ Wild។ មាៃកូ្ដ្រភពចាំៃួៃ១០ណដ សគក្ាំពុង្ស្រើសដើម្បីរញ្ញជ ក្់ពីសដើម្ក្ាំសែើតនៃពូជ្េតវ  ណដ  មាៃក្ន ុង្រញ្ជ ី 

 ែិជ្ជក្ម្ម  CITES (ដូចមាៃពៃយ ់ ម្អ ិតក្ន ុង្ណផនក្ ២.០)។ 

សដើម្បីជាជ្ាំៃួយដ ់ភាគីជាមួ្យៃឹង្ក្ិចចការអៃុវតតដាក្់កូ្ដ្រភពសោយាៃ្តឹម្្តវូេ្មារ់នាំពូជ្េតវ  CITEs 

សចញសនោះ សេចក្ត ីេស្ម្ច ១៥.៥២ ពីការ្រជ្ុាំស ើក្ទី១៥នៃេៃន ិេិទ CITES នៃភាគី (សៅ Doha, Qatar នងៃទី១៣ ដ ់២៥ 

ណខម្ិន ឆ្ន ាំ២០១០) ាៃសេន ើសោយស ខាធិការដាា ៃ CITES សធវ ើ៖ 

“…ចុោះក្ិចចេៃាជាមួ្យអនក្ជ្ាំនញសដើម្បីសរៀរចាំសេចក្ត ីណែនាំក្ន ុង្ការផត ់ដាំរូនម ៃសៅកាៃ់ភាគី 

ពីការស្រើ្ាេ់កូ្ដ្រភពណដ្តឹម្្តវូ …. ណដ ៃឹង្មាៃផត ់សៅកាៃ់គែក្ម្មការេតវៃិង្រុក្ខជាតិេ្មារ់ពិៃិតយ 

ៃិង្ផត ់ម្តិ”។ 

http://www.cites.org/sites/default/files/eng/cop/16/doc/E-CoP16-48.pdf 

ស ខាធិការដាា ៃ CITES ណតង្តាំង្ IUCN សដើម្បីសធវ ើក្ិចចការសៃោះ។ រាយការែ៍សៃោះជា ទធផ នៃក្ិចចការ ៃិង្មាៃ 

សោ រាំែង្ណែនាំភាគី CITES ក្ន ុង្ការស្រើ្ាេ់កូ្ដ្រភព្តឹម្្តូវេ្មារ់េតវណដ ចូ ក្ន ុង្ ែិជ្ជក្ម្ម  អៃតរជាតិ។ 

 

  

http://www.cites.org/sites/default/files/eng/cop/16/doc/E-CoP16-48.pdf
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2.0 កូ របភពបចច ុបបន្យន  ន្យិងរបព័ន្យធផ ិតកម្ម 

អតថៃ័យកូ្ដ្រភពណដ ាៃស្រើ្ាេ់សៅទីសៃោះ ្តវូាៃសគយក្សចញពី Resolution Conf. 12.3 (Rev. CoP17) ៃិង្ 

សវរសាយ CITES។ េ្មារ់ការពៃយ ់រណៃថម្ចាំស ោះអតថៃ័យ េូម្សម្ើ េុទាា ៃុ្ក្ម្ CITES៖ 

http://www.cites.org/eng/resources/terms/glossary.php 

កូ របភព ពិពណ  
ឧបសម្ព័ន្យធ  

CITES  
ន្យិយម្ន្យ័យ 

W ន្ព I, II, III ពូជ្េតវយក្ពីន្ព។
 

X ររសិាថ ៃេម្ុ្ទ I, II, III 
ពូជ្េតវយក្ពីតម្ណដៃេម្ុ្ទ សដាយម្ិៃេថ ិតស្កាម្ 

យុតថ ធិការរដាណាមួ្យ។ 

R េតវចិញ្ច ឹម្ I, II, III 

ពូជ្េតវណដ ាៃចិញ្ច ឹម្សៅក្ន ុង្ររសិាថ ៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្ 

យក្ដូចជាេ ុតឬកូ្ៃេតវពីក្ន ុង្ន្ព ណដ ជាក្ណៃែង្ពួក្សគមាៃ 

 ទធភាពរេ់រាៃដ ់សពញវយ័ទារ។ 

D 
េតវចិញ្ច ឹម្រង្កើ ត់ 

ពូជ្ ឬរុក្ខជាតិ 

រសង្ើ ើតេិរបៃិម្ិតត  

I 

ឧរេម្ព ័ៃធ I េតវណដ រង្កើ ត់ពូជ្សៅស្កាម្ការណងរក្ាចិញ្ច ឹម្ 

េ្មារ់សោ រាំែង្ ែិជ្ជក្ម្ម ក្ន ុង្ការ្រតិរតត ិការសដាយ 

រមួ្មាៃការចុោះរញ្ជ ីស ខាធិការ សដាយ្េរតម្ Resolution 

Conf. 12.10 (Rev. CoP15), ៃិង្ឧរេម្ព ័ៃធ I រុក្ខជាតិរសង្ើ ើត 

េិរបៃិម្ិតតេ្មារ់សោ រាំែង្ ែិជ្ជក្ម្ម  ក្៏ដូចជាណផនក្ខែ ោះ 

ណដ ាៃរសង្ើ ើតម្ក្ សែើយ្តវូាៃនាំសចញស្កាម្រញ្ាតត ិ Article 

VII, paragraph 4,នៃអៃុេញ្ញា ។
 

A 
រុក្ខជាតិ 

រសង្ើ ើតេិរបៃិម្ិតត  
I, II, III 

រុក្ខសជាតិណដ ាៃរសង្ើ ើតណររេិរបៃិម្ិតត ្េរតម្ 

Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP17), 

ក្៏ដូចជាណផនក្ខែោះណដ ាៃ រសង្ើ ើតម្ក្ 

្តវូាៃនាំសចញស្កាម្រញ្ាតត ិនៃមា្ត Article VII, paragraph 5 

(ពូជ្រុក្ខជាតិណដ មាៃណចង្ក្ន ុង្ឧរេម្ព ័ៃធ I 

ណដ ្តូវាៃសគរសង្ើ ើតម្ិៃណម្ៃេ្មារ់សោ រាំែង្ ែិជ្ជក្ម្ម  

សែើយពូជ្សនោះ្តូវាៃសគរញ្ច  ូក្ន ុង្ឧរេម្ព ័ៃធ  II ៃិង្III)។
 

C រក្ាទុក្ចិញ្ច ឹម្ I, II, III 

េតវណដ ាៃរង្កើ ត់ពូជ្សៅក្ន ុង្ការណងទាាំ ្េរតម្ Resolution 

Conf. 10.16 (Rev.) ក្៏ដូចជាណផនក្ខែោះណដ ាៃរសង្ើ ើតម្ក្ 

នាំសចញស្កាម្រញ្ាតត ិនៃមា្ត VII ក្ថាខែឌ  ៥។
 

F 
សក្ើតម្ក្ក្ន ុង្ក្ណៃែង្ 

ចិញ្ច ឹម្ 
I, II, III 

េតវណដ សក្ើតក្ន ុង្ក្ណៃែង្ចិញ្ច ឹម្ (F1 ៃិង្ពូជ្រនា រ់) 

ណដ ម្ិៃាៃរាំសពញៃិយម្ៃ័យនៃ 

“ការរង្កើ ត់ពូជ្ក្ណៃែង្ចិញ្ច ឹម្” សៅក្ន ុង្ Resolution Conf. 10.16 

(Rev.) ក្៏ដូចជាណផនក្ណដ  សចញពីវា។
 

U ម្ិៃសាគ  ់ I, II, III ្រភពនៃេតវម្ិៃ្តូាៃសាគ  ់ រ៉ាុណៃតៃឹង្្តវូផត ់សែតុផ ។
 

I 
 រ បរអូេាៃ 

ឬ្រមូ្ ាៃ 
I, II, III 

្រសភទេតវណដ ្តូវាៃរ បរអូេ កូ្ដ្រភពសៃោះ្តវូស្រើអម្ 

ជាមួ្យកូ្ដ្រភពសផសង្មួ្យសទៀត។
 

O ម្ុៃអៃុេញ្ញា  I, II, III 

េតវណដ ទទួ ាៃម្ុៃរញ្ាតត ិអៃុេញ្ញា ្តូវាៃសគយក្ម្ក្ស្រើ 

្ាេ់។ ្រេិៃសរើមាៃវញិ្ញា រែណ រ័្តរញ្ញជ ក្់សដាយោជាា ធរ 

្គរ់្គង្ ៃឹង្ម្ិៃត្មូ្វសោយមាៃ ិខិតអៃុញ្ញា តសផសង្ 

ឬវញិ្ញា រែណ រ័្ត ស្កាម្អៃុេញ្ញា សដើម្បីអៃុញ្ញា តសោយនាំសចញ 

នាំចូ  ឬនាំសចញជាងមីសនោះសទ។ 

 

 

http://www.cites.org/eng/resources/terms/glossary.php
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-10-R15.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-10-R15.pdf
http://www.cites.org/eng/disc/text.php#IV
http://www.cites.org/eng/disc/text.php#IV
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
http://www.cites.org/eng/disc/text.php#VII
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-16-R11_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-16-R11_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-16-R11_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-16-R11_0.pdf
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3.0 កូ របភពខ  ខបកបចញជាពរី 

កូ្ដ្រភពណចក្ជាពីរផទ យូោន  ្តវូាៃរសង្ើ ើតស ើង្េ្មារ់ជ្ាំៃួយភាគីសព ដាក្់កូ្ដ្រភព្តឹម្្តូវេ្មារ់នាំសចញ 

ពូជ្េតវក្ន ុង្រញ្ជ ី CITES។ សេចក្ត ីណែនាំពីរសរៀរស្រើគៃែ ឹោះមាៃដូចខាង្ស្កាម្៖ 

1. េ្មារ់ ែិជ្ជក្ម្មអៃត រជាតិ ម្ិៃថារុក្ខជាតិៃិង្េតវ  រមួ្រញ្ជ  ូទាាំង្ណផនក្ររេ់វា ចារ់សផតើម្សដាយ “X” ខាង្ 

ស្កាម្ទាំព័រសៃោះ។ 

2. េ្មារ់េាំៃួរៃិមួ្យៗ ្តវូស ែ្ ើយ “មាៃ” ឬ ”ោម ៃ” ្ពួញសៅកាៃ់្រអរ់េាំៃួររនា រ់រែូតដ ់ចរ់ជាមួ្យៃឹង្ 

្រអរ់ស រសពញសដាយព័ែ៌មួ្យ។ ្រអរ់ព័ែ៌សនោះរង្កា ញពីកូ្ដ្រភព CITES ណដ គួរណតស្រើសព សចញ 

 ិខិតអៃុញ្ញា ត ៃិង្វញិ្ញា រែណ រ័្តេ្មារ់ ពូជ្មួ្យ។  

3. ្រអរ់ខែ ោះមាៃេញ្ញា ផ្កើ យ ណដ រញ្ញជ អនក្ស្រើ្ាេ់សៅកាៃ់សេចក្ត ី ណែនាំរៃត  (ោចស ើញក្ន ុង្ណផនក្ ៤.០ 

សៅដ ់ ៧.០) សដើម្បីក្ាំែត់កូ្ដ្រភព។ 

4. ្រេិៃសរើសៅម្ិៃចាេ់ កូ្ដ្រភពមួ្យណាគួរស្រើេ្មារ់ពូជ្មួ្យ េូម្ពិភាក្ាជាមួ្យស ខាធិការដាា ៃ 

CITES។ 

5. េូម្ក្ត់េមាគ  ់ផង្ណដរថាមាៃក្រែីស ើក្ណ ង្ពីរពី សែើយមាៃរញ្ាតត ិពិសេេ្តូវាៃអៃុវតតចាំស ោះ 

រញ្ជ ីពូជ្េតវ  CITES - ភាា ប់ជាមួ្យករណីប ើកខ ង ន្យិងបញ្ញ តត ិពិបសសខ  មាន្យផត ់កន ុងខផនក៧.០នន្យ 

បសចកត ីខណ ាំបន្យោះ។ 

6. ព័ត៌មាៃដូចោន ្តវូាៃដាក្់រង្កា ញក្ន ុង្ទ្ម្ង្់េាំៃួរសៅក្ន ុង្ឯក្សារភាជ រ់រណៃថម្ស ើសេចក្ត ីណែនាំ (េូម្ 

សម្ើ ទាំព័រ១២ “ពីតរាង្ ាំែូរក្ន ុង្ទ្ម្ង្់ក្្ម្ង្េាំៃួរ”). 
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កូ របភពI –  

េតវណដ រ បរអូេឬ្រមូ្ ាៃ (ការនាំសចញ្តវូ្េរតម្ 

Resolution Conf. 17.8) 

កូ របភព O –  

ពូជ្សនោះម្ុៃអៃុេញ្ញា   

(ត្មូ្វសោយមាៃវញិ្ញា រែណ រ័្តរញ្ញជ ក់្ថាមុ្ៃអៃុេញ្ញា  

កូ របភព U –  

្រភពនៃពូជ្ណដ ម្ិៃសាគ  ់ 

(អតថរទ្តវូអម្ជាមួ្យ ិខិតអៃុញ្ញា តនាំសចញសដើម្បីព

ៃយ ់សែតុអវ ើកូ្ដ្រភពសៃោះ្តវូាៃស្រើ) 

កូ របភព X –  

ពូជ្ណដ ម្ក្ពីតាំរៃ់េម្ុ្ទណដ ម្ិៃេថ ិត 

យុតថ ធិការរដាណាមួ្យ 

ចប់បផតើម្បដ្ឋយអកសរ X រោស់បៅខាងប ើបវវងន បៅោន់្យទាំព័រប ា ប ់

សតើពូចេតវសនោះយក្ម្ក្ពីររសិាថ ៃេម្ុ្ទ 

ណដ ម្ិៃេថ ិតស្កាម្យុតថ ធិការរដាណាមួ្យ 

ដូចមាៃណចង្ក្ន ុង្ Resolution  

Conf. 14.6 (Rev. CoP16)? 

មាៃ 

មាៃ 

ោម ៃ 

សទ 

ោម ៃ 

មាៃ 

ោម ៃ 

ម្ិន្យតរម្ូវបអាយមាន្យ ិែិតអន្យុញ្ញញ ត ាំបចញបទ 
ោម ៃ សតើពូជ្សៃោះមាៃក្ន ុង្រញ្ជ ី CITES សទ? 

ឧរេម្ព ័ៃធ  (I, II ឬ III)? 

មាៃ 

មាៃ 

សតើមាៃព័ត៌មាៃ្គរ់្ោៃ់អាំពីពូចេតវសដើម្បីេៃមត

្រភពវាសទ?  

សតើពូជ្សៃោះ្តវូាៃទិញម្ុៃសព រញ្ាតត ិក្ន ុង្អៃុេ

ញ្ញា ្តវូាៃអៃុវតត? 

សតើពូចសៃោះសគរ បរអូេ ឬ្រមូ្ ាៃ? 

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-17-08.pdf
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កូ របភព W – 

ពូជ្េតវន្ព 

កូ របភព R –  

ពូជ្្តវូាៃចិញ្ច ឹម្ 

សទ 

មាៃ 

មាៃ 

ោម ៃ 

កូ របភព D – 

ពូជ្ណដ ាៃចិញ្ច ឹម្រង្កើ ត់ 

េតវ 

ឧរេម្ព ័ៃធ I ឧរេម្ព ័ៃធ  II ឬ  III 

សតើពូជ្សនោះយក្

ពីន្ពណម្ៃសទ? 

ឧរេម្ព ័ៃធ  CITES មួ្យណាណដ មាៃណចង្ពីពូជ្សៃោះ? 

សទ 

ចប់បផតើម្ជាមួ្យ “X” បៅខាងប ើបវវង បហើយប ើរតាំរពួញ 

សតើេតវណដ សក្ើតក្ន ុង្ការចិញ្ច ឹម្ 

េថ ិតក្ន ុង្ររសិាថ ៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្? 

សតើពូជ្សនោះសចញម្ក្ពីសម្

ារមួ្សភទ ឬសផារទឹក្ 

កាម្ក្ន ុង្ររសិាថ ៃណដ មាៃ

ការ្គរ់្គង្ ឬសផារទឹក្ 

កាម្ (ការរៃតពូជ្ផល វូសភទ)  

ឬ 

សម្ាេថតិក្ន ុង្ររសិាថ ៃមាៃ

ការ្គរ់្គង្ខែៈការអភិវ

ដដកូ្ៃចារ់សផតើម្ (ការរៃត  

ពូជ្សដាយមិ្ៃរមួ្ភាទ)? 

មាៃ សតើេតវណដ រៃតពូជ្សនោះ្តវូាៃរក្ាសដាយោម ៃសេចក្ត ីណែ

នាំពីពូជ្ម្ក្ពីន្ព ស ើក្ណ ង្ណតរណៃថម្េតវ  េ ុត 

ឬសកាេិកាសភទសមម   សដាយ្េរតម្រញ្ាតត ិ CITES 

ចារ់ជាតិណដ   ក់្ព័ៃធ  

ៃិង្ក្ន ុង្ណររណដ ម្ិៃអៃតរាយដ ់ពូជ្េតវណដ  

រេ់សៅក្ន ុង្ន្ព? 

ោម ៃ 

ការនាំសចញម្ិៃ្តវូ

ស ើេ 

ម្ិន្យគួរនាំសចញសទ 

មាៃ 

មាៃ 

សតើការរង្កើ ត់ពូជ្រសង្ើ ើតកូ្ៃាៃជ្ាំនៃ់ពីរ (F2) 

ឬជ្ាំនៃ់រនា រ់ៗ (F3 F4 ។ ។) សៅក្ន ុង្ 

ររសិាថ ៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្ 

ឬ 

្តវូាៃ្គរ់្គង្តម្ណររណដ ាៃរង្កា ញ 

សដើម្បីមាៃ ទធភាពរសង្ើ ើតកូ្ៃជ្ាំនៃ់ពីរសៅក្ន ុង្រ

 រសិាថ ៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្? 

ោម ៃ 

សតើពូជ្សនោះជារុក្ខជាតិ ឬជាេតវ? 

មាៃ មាៃ 

មាៃ 

សតើពូជ្សនោះចិញ្ច ឹម្េ

្មារ់សោ រាំែង្

 ែិជ្ជក្ម្ម? 

សតើេតវរង្កើ ត់ពូជ្សនោះ្េរតម្រញ្ា

តត ិររេ់ CITES ៃិង្ចារ់ជាតិសទ  

បហើយ  

ម្ិៃមាៃ ក្ខែៈអៃតរាយសៅដ ់េតវ

ណដ រេ់ក្ន ុង្ន្ពសទ? 

រុក្ខជាតិ 

ាទ 
សតើពូជ្សៃោះសគចិ

ញ្ច ឹម្ក្ន ុង្ររសិាថ ៃ

ណដ មាៃការ្គ

រ់្គង្? 

សទ 

សតើពូជ្សៃោះសគយក្ម្ក្

ពីន្ពតាំង្ពីជាេ ុត 

ឬកូ្ៃតូចណដ មាៃ 

ទធភាពរេ់ដ ់សពញវយ័

ទារ? 

សតើពូជ្សៃោះ្តវូាៃ

សគរញ្ជ ៃូសៅឪរេ

ម្ព ័ៃធ II សែើយក្ត ់

ថា្េរតម្ Res. 

Conf. 11.16 (Rev. 

CoP15)? 

សតើពូជ្ណដ មាៃក្

ត់ក្ន ុង្ឧរេម្ព ័ៃធ  

CITES II ឬក្៏ III? 

សទ 

ោម ៃ មាៃ 

សតើពូជ្សៃោះរាំសពញតម្ត្មូ្វការេថ ិ

តស្កាម្មា្តIIIនៃអៃុេញ្ញា ? 

ាទ ពូជ្សនោះ 

រង្កើ ត់ក្ាំ ុង្សព ចិញ្ច ឹម្ 

ោម ៃ 

កូ របភព F – 

ពូចណដ សក្ើតក្ន ុង្ការចិញ្ច ឹម្ 

សតើពូជ្ណដ ាៃរង្កើ ត់សនោះ 

រង្កើ ត់សៅក្ណៃែង្ណដ ាៃចុោះរញ្ជ ី CITES? 

មាៃ 

កូ របភព C – 

រក្ាទុក្ចិញ្ច ឹម្ 

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-16-R15.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-16-R15.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-16-R15.pdf
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* រុក្ជាតិផាា្ំ តវូាៃសគទទួ សាគ  ់ថារ ើក្ ូតលាេ់ណតសព ឬេ 

ៃិង្រៃាាំយក្សចញពីពូជ្េិរបៃិម្ម ិតដូចោន ។ 

កូ របភព A –  

 ពូជ្សៃោះសក្ើតកូ្ៃសៅណររេិរបៃិម្ម ិត 

មាៃ 

កូ របភព W –  

ពូជ្េតវន្ព 

កូ របភព D –  

ពូជ្្តវូាៃរង្កើ ត់សដាយេិរបៃិម្ម ិត 

ឧរេម្ព ័ៃធ  I 

កូ របភព A –  

ពូជ្្តវូាៃរង្កើ ត់សដាយេិរបៃិម្ម ិត 

 

របអប់.  1. ោរប ើកខ ងសរមាប់រុកខជាតិធាំពីរគប់ពូជ ន្យិង ាំអងរុកឃជាត ិ

[Resolution. Conf. 11.11 [Rev. CoP17]] 

 

ក្រែីស ើក្ណ ង្ោចៃឹង្ផត ់សោយាៃ ៃិង្ពូជ្ណដ រសង្ើ ើតណររេិរបៃិម្ម ិត 

្រេិៃសរើធាំសចញពី្ោរ់ពូជ្្រមូ្ ពីន្ព ឬ ាំអង្រុក្ខជាតិ្រេិៃសរើមាៃ taxon៖ 

 

a) i) ការរសង្ើ ើតរែត ុ ោះេត ុក្រង្កា ញពីការ ាំាក្យ៉ា ង្ខាែ ាំង្ក្ន ុង្ការអៃុវតត  ពិស្ ោះពូជ្សៃោះ 

្តវូការចាំណាយសព ស្ចើៃសដើម្បីដ ់ោយុរៃតពូជ្ាៃ ក្៏ដូចជាេ្មារ់សដើម្ស ើជា 

ស្ចើៃផង្ណដរ;  

 

ii) ្ោរ់ពូជ្ ឬ ាំអង្រុក្ខជាតិ្តវូាៃ្រមូ្ ពីន្ព សែើយដាាំស្កាម្ ក្ខខែឌមាៃ 

ការ្គរ់្គង្ជាមួ្យៃឹង្រដា  ណដ ្តវូណតជា្រសទេសដើម្ក្ាំសែើតនៃ្ោរ់ពូជ្ 

ឬ ាំង្រុក្ខជាតិសៃោះផង្ណដរ  

 

iii) ោជាា ធរ្គរ់្គង្ ក់្ព័ៃធ សៅក្ន ុង្រដាសនោះាៃក្ាំែត់ពីការ្រមូ្ ្ោរ់ពូជ្ 

ឬ ាំអង្រុក្ខជាតិណដ ្េរចារ់ ៃិង្្េរតម្ចារ់ជាតិណដ  ក់្ព័ៃធ  

េ្មារ់ការ រៃិង្អភិរក្សពូជ្សនោះ សែើយ  

 

iv) ោជាា ធរវទិាសាស្តេត ក់្ព័ៃធ ររេ់រដាាៃក្ាំែត់ថា៖ 

A. ការ្រមូ្ ្ោរ់ពូជ្ៃិង្ ាំអង្រុក្ខជាតិណដ ម្ិៃអៃតរាយដ ់ការរេ់រាៃររេ់ពូជ្វា

សៅក្ន ុង្ន្ព ៃិង្ 

B. អៃុញ្ញា តការជួ្ញដូរពូជ្ណររសៃោះ ាៃជ្ោះឥទធិព វជិ្ជមាៃម្ក្កាៃ់ការអភិរក្ស 

ចាំៃួៃន្ព។  

 

b) ចាំស ោះការក្្មិ្តអរបររមា ក្ន ុង្ការអៃុវតត ្េរជាមួ្យៃឹង្ឃ្លែ  a) iv) A. ៃិង្ B.ខាង្ស ើ: 

 

i) ការ្រមូ្ ្ោរ់ពូជ្ៃិង្ ាំអង្រុក្ខជាតិេ្មារ់សោ រាំែង្សៃោះ ្តវូាៃក្ាំែត់ 

្តឹម្ចាំៃួៃណដ ោចអៃុញ្ញា តសោយមាៃសក្ើៃចាំៃួៃក្ន ុង្ន្ព;  

i)  

ii) ii) ចាំ ណែក្មួ្យនៃរុក្ខជាតិណដ ាៃសក្ើតស្កាម្ ក្ខខែឌ ្តវូាៃរសង្ើ ើតការដាាំ រុក្ខជិាត 

សដើម្បីដាាំដុោះជាសម្សៅនងៃអនគត ៃិង្កាែ យជា្រភពរណៃថម្នៃ្ោរ់ពូជ្ឬ ាំអង្ 

រុក្ខជាតិសចញពីន្ព ៃិង្ 

iii)  

iv) iii) មួ្យណផនក្នៃរុក្ខជាត្តវូាៃរសង្ើ ើតស្កាម្ ក្ខខែឌ  េ្មារ់ដាាំវញិសៅក្ន ុង្ន្ព 

សដើម្បីរសង្ើ ើៃការទទួ ាៃម្ក្វញិៃូវចាំៃួៃ ឬសដើម្បីរសង្ើ ើៃពូជ្ជាងមីាត់រង់្ទាាំង្្េងុ្ ៃិង្ 

v)  

c) ក្ន ុង្ក្រែីដាំសែើការសក្ើតកូ្ៃសក្ើតសៅ ឧរេម្ព ័ៃធ1 ពូជ្េ្មារ់សោ សៅ ែិជ្ជក្ម្ម  

េថ ិតស្កាម្ ខខខែឌ សៃោះណដ សគាៃចុោះរញ្ជ ីជាមួ្យស ខាធិការដាា ៃ CITES ណដ ្េរតម្ 

Resolution Conf. 9.19 (Rev. CoP15) េត ីពី

សេចក្ត ីណែនាំេ្មារ់ចុោះរញ្ជ ីនៃការរែត ុ ោះេ្មារ់នាំសចញរុក្ខជាតិេរបៃិម្ម ិតណដ មាៃពូជ្រ ើក្

 ូតលាេ់ ក្ន ុង្ឧរេម្ព ័ៃធ១។. 

ឧរេម្ព ័ៃធ  II and III 

ោម ៃ 

មាៃ 

 

មាៃ 

សតើពូជ្សៃោះធាំេ្មា

រ់សោ រាំែង្ 

ែិជ្ជក្ម្ម? 

មាៃ 

សទ 

សទ 

សទ 

សទ 

 

សតើការកាត ់

ឬរាំ ណរក្ 

សចញពីរុក្ខជាតិ

ន្ព ណដ ម្ិៃ 

ចាត់ទុក្ជាការ

ដាាំដុោះពីពូជ្សដើម្? 
ាទ 

សតើពូជ្វាធាំម្ក្

ពីការកាត់ឬ

ណញក្រាំ ណរក្? 

សទ 

សទ 

មាៃ 

មាៃ 

សតើពូជ្សនោះ ូតធាំពីពូជ្ពី 

ការកាត់ ពីការណរង្ណចក្ 

សកាេិកា្កិ្ៃ ឬសកាេិកា 

រុក្ខជាតិសផសង្ ឬសក្ើតកូ្ៃសៅ 

សចញពីេត ុក្សម្ា ្េរតម្ 

ក្ថាខែឌ  1b) នៃ Res. Conf. 

11.11 (Rev. CoP17)?* 

សតើពូជ្សៃោះរង្កើ ត់ណររេិរបៃិម្ម ិត 

សៅក្ណៃែង្រង្កើ ត់ចុោះរញ្ជ ី CITES? 

សតើពូជ្វា ូតលាេ់សៅក្ន ុង្ ក្ខខែឌ

ណដ មាៃការ្គរ់្គង្ណម្ៃសទ? 

ឧរេម្ព ័ៃធ  CITES មួ្យណាណដ មាៃសមម ោះពូជ្? 

សតើសកាេិកាសៃោះ ូត

លាេ់សចញពីន្ព្រមូ្

 ្ោរ់ធុញ្ាជាត ិ

ឬ ាំអង្រុក្ខជាតិ 

្េរតម្ការស ើក្ណ 

ង្សៅក្ន ុង្ Res. Conf. 

11.11 (Rev. CoP17)? 

េូម្សម្ើ ្រអរ់ ១។ 

សេចក្ត ីណែនាំចាំស ោះការស្រើ្ាេ់្រភពកូ្ដ CITES 

 

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
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4.0 បសចកត ីខណ ាំបខន្យាម្បព បរបើកូ របភព R 

CITES ក្ាំែត់ៃិយម្ៃ័យ “ចិញ្ច ឹម្” ថាគ៊ឺជាោរបម្ើ ខថកន ុងបរសិាា ន្យខ  មាន្យោររគប់រគងសតវ  មិ្ន្យថាជាស ុត 

ឬកូន្យសតវខ  យកពីនរពបបើមិ្ន្យអិញ្ច ឹងបទពួកបគអាចន្យឹងមាន្យ ទធភាពរស់  ់បពញវយ័តិចតួច។ 

សរើសទាោះរីជាមាៃការណក្ណ្រសោយកាៃ់ណត ម្អ ិតក្៏សដាយ [Resolution. Conf. 11.16 (Rev. CoP15)] 

ៃិយម្ៃ័យនៃ ក្យចិញ្ច ឹម្សៅណតមាៃ ក្យម្ិៃ្ាក្ដពីររី មា៉ា ត់ ណដ សរើក្សោយមាៃការរក្្សាយ 

ៃិង្្រកាេខុេពី្រភព ្រេិៃសរើម្ិៃក្ាំែត់សោយាៃចាេ់សទ។ 

ណផនក្សៃោះផត ់ព័ត៌មាៃរណៃថម្សដើម្បីជ្ាំៃួយភាគីសោយដាក្់កូ្ដ្រភព “R” សោយាៃ្តឹម្្តវូ។ 

បតើអវ ីបៅខ  បធវីបអាយ ទធភាពរស់  ់បពញវយ័មាន្យ កខណៈទាប? 

 ទធភាពរេ់រាៃដ ់សពញវយ័ គឺជាក្តត ពិចារណាេាំខាៃ់រាំផុត សព ក្ាំែត់ថាសតើពូជ្ គឺជាពូជ្ណដ ោចចិញ្ច ឹម្ 

(ដូច ក្យណដ ាៃក្ាំែត់រចច ុរបៃន សដាយភាគី CITES)។  ទធភាពណដ ោចរេ់ទាក្់ទង្សៅៃឹង្ពូជ្េតវ  

យុទធសា្េត ្រវតត ិជ្ីវតិ។ ពូជ្េតវខែ ោះ្តូវាៃសគស្ជ្ើេជាពូជ្ “R”៖ ពួក្វាមាៃកូ្ៃស្ចើៃ មាៃចាំៃួៃតូចសទក្ន ុង្ចាំសណាម្ 

កូ្ៃទាាំង្អេ់ណដ ោចរេ់ដ ់សពញវយ័។ ពូជ្េតវខែ ោះជា្រសភទ “K”៖ ពួក្សគមាៃចាំៃួៃកូ្ៃតិចសទ ណដ មួ្យៗមាៃ 

 ទធភាពដ ់សពញវយ័ខព េ់។ ឧទាែរែ៍ ក្នធ យេម្ុ្ទ ្ក្សពើ ្តី អ្ ឹង្ ៃិង្េតវឥត អ្ ឹង្ខនង្ភាគស្ចើៃ មាៃ្រសភទ R 

ៃិង្រសង្ើ ើតេ ុតស្ចើៃ ណដ មាៃចាំៃួៃតិចណដ ោចរេ់ដ ់សពញវយ័។ ចាំ ណែក្ឯ កូ្ៃេតវដូចជាដាំរ ើ ៃិង្សតគឺ្រសភទ 

K ណដ មាៃ ទធភាពរេ់ដ ់សពញវយ័។ សែតុដូសចនោះ ការដក្កូ្ៃេតវ ្រសភទ K សចញពីន្ពោចៃឹង្មាៃ ទធផ  អ  

េ្មារ់ចាំៃួៃេតវន្ព ជាជាង្ដក្្រសភទេតវ  R។ សែតុដូសចនោះ ្រព័ៃធផ ិតក្ម្មចិញ្ច ឹម្េតវ  ោចអៃុវតតាៃេ្មារ់ 

េ តុ ៃិង្កូ្ៃពូជ្េតវណដ ភាគស្ចើៃនៃេតវទាាំង្សៃោះសៅក្ន ុង្ន្ពសាែ រ់សដាយសារសែតុផ ធម្មជាតិ (ឧទាែរែ៍ 

េតវធាំេុី ជ្ម្ៃ ឺ ៃិង្សដាយររសិាថ ៃ ។ ។  

បតើអវ ីបៅខ  បធវីបអាយមាន្យ “ោរចិញ្ច ឹម្បៅកន ុងបរសិាា ន្យខ  មាន្យោររគប់រគង”? 

ក្ន ុង្សោ រាំែង្ស្រើ្ាេ់កូ្ដ្រភព R សោយាៃ្តឹម្្តូវ  ក្យថា “សម្ើ ណង” គួរណត ក្់ព័ៃធ សៅៃឹង្ក្្ម្ិតនៃការ 

 ូតលាេ់ ឬអភិវឌ្ឍនៃពូជ្ណដ ាៃចិញ្ច ឹម្ ក្ាំ ុង្សព សម្ើ ណង្គរ់្គង្ រ៉ាុណៃតវាម្ិៃចាាំាច់ក្ាំែត់ពីរយៈសព  

ចាំណាយ្គរ់្គង្សទ។ ភាពខុេោន សៃោះមាៃសារៈេាំខាៃ់ ពិស្ ោះភាពខុេោន នៃ្រវតត ិជ្ីវតិក្ន ុង្ចាំសណាម្ taxa។ ឧទាែរែ៍ 

េតវឥត អ្ ឹង្ខនង្ខែោះោចៃឹង្ចិញ្ច ឹម្ពីរោទិតយស្កាយក្ន ុង្ររសិាថ ៃណររ្គរ់្គង្ សដាយសារណតការរ ើក្ ូត 

លាេ់វាស ឿៃ។ ផទ យុសៅវញិ េតវ ម ៃូខែ ោះ (ឧទាែរែ៍ អសែត ើក្ណដ ធាំយឺត) ោចៃឹង្ត្មូ្វសោយមាៃរយៈសព យូរ 

សដាយេថ ិតស្កាម្ការ្គរ់្គង្ ម្ុៃៃឹង្ចាត់ទុក្ថាចិញ្ច ឹម្។ សៅសព ក្ាំែត់ថាអវ ើសៅណដ សម្ើ ណងក្ន ុង្ររសិាថ ៃណដ  

មាៃការ្គរ់្គង្ ោជាា ធរ្គរ់្គង្ សដាយមាៃការពិភាក្ាជាមួ្យោជាា ធរវទិាសាស្តេត  គួរក្ាំែត់ថាសតើ៖ 

1) ទីតាំង្សម្ើ ណង េក្ម្មក្ន ុង្ការផត ់ ក្ខខែឌចាាំាច់េ្មារ់ការរ ើក្ ូតលាេ់ ៃិង្ជ្ីវភាពររេ់ពូជ្េតវសនោះ សទ 

(ឧទាែរែ៍ ជ្្ម្ក្េម្រម្យ ោហារ តាំ ណែរទាាំរេុសពទយ ។ ។) ឬ 

2) ទុក្ពូជ្េតវសនោះពិចារណាេ្មារ់នាំសចញ. 

្រេិៃសរើោជាា ធរ្គរ់្គង្ ពិចារណាថាទីតាំង្មួ្យផា ់ ក្ខខែឌចាាំាច់េ្មារ់ ូតលាេ់ ៃិង្អភិវឌ្ឍ អិញ្ច ឹង្ពូជ្ 

េតវណដ សចញពីទីតាំង្សនោះោចៃឹង្ចិញ្ច ឹម្។ សទាោះជាយ៉ា ង្ណាក្៏សដាយ ្រេិៃសរើោម ៃ ក្ខខែឌ ណររសៃោះសទ 

ពូជ្េតវសនោះោចៃឹង្ជាេតវន្ព។ សទាោះជាយ៉ា ង្ណាក្៏សដាយ អនក្គួរេមាគ  ់ផង្ណដរថា ការសម្ើ ណងក្ន ុង្ររសិាថ ៃ 

មាៃការ្គរ់្គង្ ម្ិៃមាៃៃ័យថាេតវៃិមួ្យៗ្តវូ្គរ់្គង្ ុាំរែូតដ ់សពញវយ័សដើម្បីសោយេម្ៃឹង្ ក្យថា 

ចិញ្ច ឹម្សនោះសទ។ 

ោរយ ់ ឹងពីទីផារ 

ព័ត៌មាៃដ៏មាៃតនម្ែមួ្យពីការណែនាំក្ន ុង្ការស្រើ្ាេ់កូ្ដ្រភព “R” CITES សោយាៃ្តឹម្្តវូ គឺសដើម្បីយ ់ពី 

ធម្មជាតិ ៃិង្អតតចារកិ្នៃទីផារណដ ពូជ្មួ្យាៃរសង្ើ ើតេ្មារ់ផគត់ផគង្់។ ឧទាែរែ៍ ពូជ្មួ្យនាំសចញេ្មារ់ ក្់ 

េតវចិញ្ច ឹម្ ណដ ជាធម្មតសគត្មូ្វវាជាកូ្ៃតូចៗ។ ជាទូសៅពូជ្ទាាំង្សៃោះ ម្ិៃមាៃការអភិវឌ្ឍធាំដាំសទក្ន ុង្ររសិាថ ៃណដ  

មាៃការ្គរ់្គង្ម្ុៃសព នាំសចញសៅ ក្់ សែតុដូសចនោះម្ិៃទាៃ់ាៃចិញ្ច ឹម្សទ។ ផទ យុសៅវញិ េតវណដ សគនាំសចញ 

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-16-R15.pdf
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េ្មារ់សាច់ ឬ ក់្ណេបក្ ជាសរឿយៗត្មូ្វជាេតវធាំ សែើយសែតុដូសចនោះ្តវូាៃសគចិញ្ច ឹម្សៅក្ន ុង្ររសិាថ ៃណដ មាៃ 

ការ្គរ់្គង្ េ្មារ់រយៈសព យូរ សដើម្បីសោយទាំែាំរាង្កាយវាធាំតម្ត្មូ្វការទីផារ។  
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5.0 ជាំនួ្យយបខន្យាម្បព បរបើកូ របភព C 

1. សៅសព វាយតនម្ែ ក្យេុាំនាំសចញពូជ្េតវណដ មាៃណចង្ក្ន ុង្ CITES ណដ េុាំសដាយអនក្សេន ើម្ថាាៃរង្កើ ត់ពូជ្ 

ការពិចារណារនា រ់ៃឹង្ជ្ាំៃួយសដាយការរញ្ញជ ក្់ថាសតើពូជ្សនោះាៃរាំសពញត្មូ្វការ CITES េ្មារ់ការចិញ្ច ឹម្ 

រង្កើ ត់ពូជ្ឬសទ។ 

2. សដាយាៃ្រកាេថាពូជ្សនោះ្តវូាៃរង្កើ ត់ សដាយ្េរតម្ៃិយម្ៃ័យក្ន ុង្ Resolution Conf. 10.16 (Rev.), 

សដើម្បីធានថាជាជា ទធផ ដាក្កូ្ដ្រភព្តឹម្្តូវ វាចាាំាច់ក្ន ុង្ការក្ាំែត់: 

i. ឧរេម្ព ័ៃធ មួ្យណាណដ ពូជ្សៃោះសគដាក្់រញ្ច  ូ សែើយ 

ii. សោ រាំែង្នៃការនាំសចញ ( ែិជ្ជក្ម្ម  ឬម្ិៃ ែិជ្ជក្ម្ម)។ 

3. ្រេិៃសរើពូជ្សនោះ េថ ិតក្ន ុង្ពូជ្ឧរេម្ព ័ៃធ  I ណដ ថាាៃរង្កើ ត់ពូជ្សនោះ សែើយការរង្កើ ត់សនោះគឺេ្មារ់សោ  

រាំែង្ ែិជ្ជក្ម្ម  េូម្ពិភាក្ាជាមួ្យសវរសាយ CITES សដើម្បីក្ាំែត់ថាសតើពូជ្សនោះយក្ពីដាំសែើការរង្កើ ត់ពូជ្ 

ណដ មាៃចុោះរញ្ជ ីនៃការដាំសែើការរង្កើ ត់ពូជ្សៅក្ន ុង្ស ខាធិការដាា ៃឬអត់ 

http://www.cites.org/eng/common/reg/cb/summary.html  

4. ្រេិៃសរើោម ៃចម្ៃ ់ថាសតើពូជ្សនោះម្ក្ពីដាំសែើការរង្កើ ត់ពូជ្ណដ មាៃចុោះរញ្ជ ី CITES សែើយអត់ អិញ្ច ឹង្េូម្ 

យក្កូ្ដ្រភព D។  

5. ្រេិៃសរើោម ៃចម្ៃ ់សទ សែើយអនក្សេន ើ ក្យម្ិៃោចផត ់ភេត ុតង្្គរ់្ោៃ់សដើម្បីរញ្ញជ ក្់ថាពូជ្សៃោះ មាៃសដើម្ 

ក្ាំសែើតសចញពី្រតិរតត ិការណដ មាៃចុោះរញ្ជ ី CITES េូម្ក្ុាំដាក្់កូ្ដ្រភព D។ ក្ន ុង្ ក្ខខែឌ ណររសៃោះ វាចាាំាច់ 

ក្ន ុង្ការក្ាំែត់ថាសតើ ពូជ្េតវសនោះពិតជាាៃរង្កើ ត់ក្ន ុង្ទីតាំង្សនោះណម្ៃឬអត់ ្រមូ្ ផ ពីន្ព ឬទទួ ាៃ 

ពី្រភពសផសង្សទៀត។ 

6. ្រេិៃសរើោម ៃភេត ុតង្រញ្ញជ ក្់ពីវតតមាៃនៃពូជ្សនោះថាាៃរង្កើ ត់្េរតម្ៃិយម្ៃ័យក្ន ុង្  Resolution Conf. 

10.16 (Rev.) សនោះសទ អិញ្ច ឹង្េូម្មាៃការ្រងុ្្រយ័តន   សែើយ្តវូសធវ ើការវាយតនម្ែសោយមាៃ ក្ខែៈ ម្អ ិត។ 

7. សៅក្ន ុង្ ក្ខខែឌ ណររសៃោះ ព័ត៌មាៃេ្មារ់េាំៃួរខាង្ស្កាម្ៃឹង្ជួ្យក្ាំែត់ថាសតើពូជ្េតវសនោះ ោចចូ ក្ន ុង្ 

អតថៃ័យ “រង្កើ ត់ពូជ្សៅក្ណៃែង្ទុក្” ក្ន ុង្ Resolution Conf. 10.16 (Rev.) សែតុដូសចនោះ សធវ ើសោយ ោជាា ធរ្គរ់្គង្ 

សធវ ើការេស្ម្ចចិតតសដាយាៃដឹង្ម្ុៃ ថាសតើដាក្់កូ្ដ្រភព C, F ឬរដិសេធការសេន ើសៃោះ៖ 

i. សតើមាៃោជាា រ័ែណ ក្ន ុង្ការរង្កើ ត់ពូជ្សៃោះសទ? ្រេិៃសរើ្រតិរតត ិការៃោះោម ៃោជាា រ័ែណ  ្តវូេួរពី 

ភាព្េរចារ់នៃការនាំសចញ 

ii. នងៃែេណដ ពូជ្ៃិមួ្យ្តវូាៃផត ់ោជាា រ័ែណ ដាំរូង្ ឬចុោះរញ្ជ ីសដើម្បី្រតិរតត ិ? 

iii. មាៃ ិខិតអៃុញ្ញា តចាំៃួៃរ៉ាុនម ៃក្ន ុង្ក្ាំ ុង្សព ក្ៃែង្ម្ក្ សដើម្បី្រមូ្ ពូជ្ពីន្ព សែើយមាៃរ៉ាុនម ៃ 

ក្ា ណដ ាៃ្រមូ្ ម្ក្ សដើម្បីរសង្ើ ើៃចាំៃួៃេតវេតវសនោះសដាយចិញ្ច ឹម្?  

iv. សតើចាំៃួៃផ ិតក្ម្ម ្រចាាំឆ្ន ាំ សែើយសយង្តម្សយរ ់វទិាសាស្តេត ឯក្រាជ្ពីអតតចារកិ្ជ្ីវសាស្តេត  

នៃពូជ្េតវសនោះ សតើចាំៃួៃសនោះោចសៅរចួសទេ្មារ់ពូជ្ណដ ាៃសរៀររារ់? 

v. សតើមាៃចាំៃួៃពូជ្សៃោះរ៉ាុនម ៃក្ា ណដ សគរក្ាទុក្រង្កើ ត់ពូជ្? 

សែើយមាៃេតវញីសមម  សពញវយ័រង្កើ ត់ពូជ្ាៃរ៉ាុនម ៃក្ា េរុរេ្មារ់េត ុក្សម្ា? 

vi. សតើទីតាំង្សៃោះ្តូវាៃ្តួតពិៃិតយសដាយម្ស្តៃត ី ម្ក្ពីោជាា ធរវទិាសាស្តេតៃិង្្គរ់្គង្ សែើយមាៃ 

រាយការែ៍្តួតពិៃិតយសទ? 

8. ក្ន ុង្ក្រែីណដ មាៃចម្ៃ ់ពីេុ្ក្ឹតយភាពនៃកូ្ដ្រភព ្រេិៃសរើចាាំាច់ោជាា ធរ្គរ់្គង្នៃ្រសទេនាំចូ  

គួរពិភាក្ាជាមួ្យ ោជាា ធរវទិាសាស្តេត នៃ្រសទេនាំសចញ សដើម្បីក្ាំែត់ពីពូជ្េតវសនោះសគឧេាែ៍រង្កើ ត់ឬសទ 

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-16-R11_0.pdf
http://www.cites.org/eng/common/reg/cb/summary.html
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-16-R11_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-16-R11_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-16-R11_0.pdf
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ជាមួ្យៃឹង្យុតថ ធិការររេ់ោជាា ធរ្គរ់្គង្ររេ់្រសទេនាំសចញ។ ក្ន ុង្ក្រែីសៅមាៃចម្ៃ ់ រញ្ញា សៃោះគួរយក្ 

សៅដ ់ស ខាធិការដាា ៃ CITES។ 
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6.0 ន្យិយម្ន្យ័យខ  ពាក់ព័ន្យធ  

CITES Glossaryអតថៃ័យទាាំង្អេ់សៃោះ្តវូាៃយក្សចញពីសវរសាយ CITES។ េ្មារ់ការពៃយ ់ ក្យរណៃថម្ 

េូម្សម្ើ េទាា ៃុ្ក្ម្ CITES http://www.cites.org/eng/resources/terms/glossary.php 

ោរ ូតលាស់ 

សិបបន្យិមិ្តត ិ 

(សរមាប់រុកខជាតិ) 

ពូជ្រុក្ខជាតិណដ : 

  ូតលាេ់ស្កាម្ ក្ខខែឌ ណដ មាៃការ្គរ់្គង្ សែើយ 

 សក្ើតសចញពី្ោរ់ពូជ្ ការកាត់ ការរាំ ណរក្ ជា ិកាណេបក្ឬជា ិការុក្ខជាតិសផសង្ 

 ម្អង្រុក្ខជាតិ ឬរៃាាំ សដាយម្ិៃថាេថ ិតស្កាម្ការស ើក្ណ ង្ពីរញ្ាតត ិនៃ អៃុេញ្ញា  

ឬ ូតសចញម្ក្ពីសដើម្សម្ររេ់វា; 

 ឬ េ្មារ់ taxa ណដ សធវ ើពី agarwood  ូតពី្ោរ់ពូជ្ ាៃជា្ោរ់ពូជ្វញិ 

កូ្ៃស ើ កាត់ រៃាាំ marcoting/្េទារ់ខយ ់ ការណរង្ណចក្ ជា ិការុក្ខជាតិ ឬ 

កូ្ៃស ើសផសង្ណដ យក្សចញពីន្ព ឬរ ើក្ ូតលាេ់ពីេត ុក្សម្វា ណដ ្េរតម្ 

ៃិយម្ៃ័យ 'សធវ ើក្េិក្ម្មេត ុក្រុក្ខជាតិសម្' សៅក្ន ុង្ Resolution Conf. 11.11 (Rev. 

CoP17). 

បង្ហា ត់ពូបៅកន ុង 

កខន្យលងចិញ្ច ឹម្  

(សរមាប់សតវ) 

េតវណដ សក្ើតម្ក្ ឬសរើម្ិៃដូសចនោះផ ិតាៃក្ន ុង្ររសិាថ ៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្ 

ក្ន ុង្ក្រែី្រេិៃសរើ៖  

i) សម្ាវារមួ្សភទ ឬសផារទឹក្កាម្ក្ន ុង្ររសិាថ ៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្ (្រេិៃសរើ រសង្ើ ើត 

តម្ផល វូសភទ) ឬសម្ាររេ់វាេថ ិតក្ន ុង្ររសិាថ ៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្ សៅសព ណដ  

ការអភិវឌ្ឍររេ់កូ្ៃចារ់សផតើម្ (រសង្ើ ើតសដាយោម ៃការរមួ្សភទ)  

ii) េត ុក្េ្មារ់រង្កើ ត់ពូជ្ សដើម្បីរាំសពញសៅតម្រាំែង្ររេ់ោជាា ធររាជ្រដាា ភិា  

មាៃេម្តថ ិក្ិចចនៃ្រសទេនាំសចញ៖ 

a) ្តវូាៃរសង្ើ ើត្េរតម្រញ្ាតត ិររេ់ CITES ៃិង្ចារ់ជាតិណដ  ក្់ព័ៃធ  

ៃិង្ក្ន ុង្ ក្ខខែឌ ម្ិៃអៃតរាយដ ់ភាពរេ់រាៃនៃពូជ្សៃោះសៅក្ន ុង្ន្ព។ 

b) ្តវូរក្ាសដាយោម ៃការណែនាំពីពូជ្សនោះថាម្ក្ពីន្ព 

ក្រែីស ើក្ណ ង្ណតម្តង្មាើ  រណៃថម្េតវ  េ តុ ឬហាគ ណម្៉ាត សដាយ្េរតម្រញ្ាតត ិររេ់ 

CITES ៃិង្ចារ់ជាតិណដ  ក្់ព័ៃធ  

ៃិង្ក្ន ុង្ ក្ខខែឌ ម្ិៃអៃតរាយដ ់ការរេ់សៅររេ់ពូជ្េតវសៅក្ន ុង្ន្ព 

ដូចណដ ាៃ្រឹក្ាសដាយោជាា ធរវទិាសាស្តេត  

1. ការ រ ៃិង្រៃធ រូរៃថយការរង្កើ ត់ពូជ្ណដ អៃតរាយ 

ជាមួ្យៃឹង្ទាំែាំនៃការក្ាំែត់រណៃថម្សដាយភាពចាាំាច់េ្មារ់ណែសៃងមី 

2. សាោះរង្់េតវណដ រ បរអូេ្េរតម្ Resolution Conf. 17.8; ឬ 

3. ក្ន ុង្ក្រែីស ើក្ណ ង្ េ្មារ់ស្រើវាជាេត ុក្រង្កើ ត់ពូជ្ ៃិង្ 

c)  

1. ាៃរសង្ើ ើកូ្ៃជ្ាំនៃ់ទីពីរ (F2) ឬជ្ាំនៃ់ស្កាយៗសទៀត (F3, F4, etc.) សៅក្ន ុង្ 

ររសិាថ ៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្; ឬ 

2. ្តវូាៃ្គរ់្គង្តម្ណររណដ ាៃរង្កា ញ សដើម្បីមាៃ ទធភាពគួរសោយ 

ទុក្ចិតតាៃក្ន ុង្រសង្ើ ើកូ្ៃជ្ាំនៃ់ទីពីរសៅក្ន ុង្ររសិាថ ៃណដ មាៃការ្គរ់្គង្។  

សត ុ កបង្ហា ត់ពូជ រែត ុ ាំនៃេតវស្រើេ្មារ់រង្កើ ត់ពូជ្សៅក្ន ុង្្រតិរតត ិការរង្កើ ត់ពូជ្េតវចិញ្ច ឹម្ 

បរសិាា ន្យខ   

មាន្យោររគប់រគង 

(សរមាប់សតវ) /  

 

បរសិាា ន្យខ   

មាន្យោររគប់រគង 

 (សរមាប់រុកខជាតិ) 

េ្មារ់េតវ៖ ររសិាថ ៃណដ សរៀរចាំេ្មារ់សោ រាំែង្រសង្ើ ើតពូជ្េតវមួ្យ ណដ មាៃ 

្ពាំ ណដៃរសង្ើ ើតម្ក្សដើម្បីការ រេតវ  េ តុ ឬហាើ ណម្៉ាតនៃពូជ្េតវសនោះពីការចូ  ៃិង្ចាក្ 

សចញពីវា សែើយអតតចារកិ្ធម្មតណដ ោចរមួ្មាៃ សដាយម្ិៃក្ាំែត់្តឹម្៖ ផាោះេិរបៃិម្ម ិត 

ការសាោះសចា កាក្េាំែ ់ តាំ ណែរទាាំង្េុខភាព ការការ រពីេតវណដ ោចេុីវា ៃិង្ផគត់ 

ផគង្់ោហារេិរបៃិម្ម ិត។  

េ្មារ់រុក្ខជាតិ៖ ររសិាថ ៃណដ ម្ិៃណម្ៃធម្មជាតិណដ ្តូវាៃសរឿរចាំសដាយការអៃតរាគម្ៃ៍ 

ររេ់ម្ៃុេសសនោះ េ្មារ់សោ រាំែង្ផ ិតរុក្ខជាតិ។ អតតចារកិ្ទូសៅនៃ ក្ខខែឌ ណដ  

មាៃការ្គរ់្គង្ េ្មារ់រសង្ើ ើតរុក្ខជាតិសនោះ ោចរមួ្មាៃណតម្ិៃក្ាំែត់្តឹម្៖ ការភញ រួរាេ់ដី 

រង្ើក្ាំសែើត ការ្តួតពិៃិតយសមម ៃិង្េតវ អ ិត ្រព័ៃធធារាសាស្តេដ ឬរែត ុ ោះ កូ្ៃដូចជា 

ដាក្់ក្ន ុង្សផើង្ ឬការការ រពីោកាេធាតុ។ 

http://www.cites.org/eng/resources/terms/glossary.php
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-17-08.pdf
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សត ុ កបម្ខ   ន្យដ្ឋាំ 

(សរមាប់រុកខជាតិ) 

្ក្មុ្រុក្ខជាតិណដ  ូតលាេ់ស្កាម្ ក្ខខែឌ ណដ មាៃការ្គរ់្គង្់ ណដ ្តូវាៃសគស្រើ 

េ្មារ់រៃតពូជ្ សែើយចាាំាច់្តវូណតមាៃការសពញចិតតសដាយោជាា ធរ្រសទេនាំសចញ ណដ  

CITES ចាត់តាំង្: 

 រសង្ើ ើត្េរតម្រញ្ាតត ិនៃ CITES ៃិង្ចារ់ជាតិណដ  ក្់ព័ៃធ  សែើយក្ន ុង្្ក្រ 

ខ័ែឌ ណដ ម្ិៃអៃតរាយដ ់ការរេ់រាៃររេ់ពូជ្វាសៅក្ន ុង្ន្ព សែើយ 

 រក្ាចាំៃួៃ្គរ់្ោៃ់េ្មារ់ការរសង្ើ ើៃ សែតុដូសចនោះសដើម្បីកាត់រៃថយឬរាំាត់ភាព 

ចាាំាច់នៃការយក្ពីន្ព សដាយការយក្សនោះសក្ើតស ើង្ក្ន ុង្ក្រែីស ើក្ណ ង្ 

សដាយសារណតមាៃចាំៃួៃក្ាំែត់ចាាំាច់រក្ា ភាពរ បង្មាាំ ៃិង្ផ ិតភាពនៃេត ុក្សម្ 

ណដ ដាាំ។ 

 

7.0 បសចកត ីខណ ាំបខន្យាម្ 

បសចកត ីខណ ាំពីោរអន្យញុ្ញញ ត និ្យងវញិ្ញញ បណណ ប័រត: 

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

បសចកត ីខណ ាំពីោរប ើកខ ង ន្យិងបញ្ញ តត ិពិបសសបផសងៗទាក់ទងន្យឹងពាណិជាកម្ម: 

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

បសចកត ីខណ ាំពី Resolution Conf. 12.3 (Rev. CoP17) - ោរអន្យញុ្ញញ ត និ្យងវញិ្ញញ បណណ ប័រត: 

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

 

  

http://www.cites.org/eng/disc/text.php#VI
http://www.cites.org/eng/disc/text.php#VII
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-03-R17.pdf
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Annex 

តរាង ាំហូរកន ុងទរម្ង់ករម្ងសាំនួ្យរ 

 

1. បតើពូជសតវប ោះមាន្យខចងកន ុងឧបសម្ព័ន្យធ  CITES (I, II or III)? 

 

 

 

 

 

 

 

2. បតើ ន្យទិញពូជសតវបន្យោះមុ្ន្យោរចប់អន្យុវតតបញ្ញ តត ិអន្យុសញ្ញញ បន្យោះ? 

 

 

 

 

 
 

 

3. បតើសតវបន្យោះរត ូន្យបគរបឹអូស ឬចប់? ោរ ាំបចញរតវូរសបតម្ Resolution. Conf. 17.8 

 

 

 

 

 
 

 
4. បតើមាន្យព័ត៌មាន្យរគប់រគន្យ់អាំពីពូជសតវប ោះ ប ើម្បីសន្យមតពីរបភពរបស់វា? 

 

 

 

 

 

 
 

5. បតើពូជសតវប ោះយកម្កពីបរសិាា ន្យសមុ្រទខ  មិ្ន្យសា ិតបរោម្យុតត ធិោររ ាណាមួ្យបទខម្ន្យបទ? 

  

 

 

 

 
 

 

6. បតើពូជប ោះជារុកខជាតិ ឬជាសតវ? 

 

 

 

 

 

មាន្យ……………………………………………………………………………………………….………….កូ របភព I 

គម ន្យ …………………………………………………………………………………………….…………..បៅសាំនួ្យរទី ៤ 

មាន្យ…………………………………………………………………………………………….…………..បៅសាំនួ្យរទី ៥ 

គម ន្យ ………………………………………………………………………………………………………..កូ របភព U 

មាន្យ…………………………………………………………………………………………..………………កូ របភព X 

គម ន្យ……………………………………………………………………………………………………..បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី ៦ 

សតវ …………………………………………………………………………………………………….បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី ៧ 

រុកខជាតិ ………………………………………………………………………………………………បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី ២១ 

មាន្យ ........................................................................................................................................ បៅសាំនួ្យរទី 2 

គម ន្យ ……………………………………………………….……..មិ្ន្យតរមូ្វបអាយមាន្យ ិែិតអន្យុញ្ញញ ត ាំបចញ CITES 

មាន្យ ................................................. ……………………………………………………………………កូ របភព O 

គម ន្យ …………………………………………………………………………………………………………..បៅសាំនួ្យរទី ៣ 

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-17-08.pdf
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7. បតើពូជប ោះយកពីនរពខម្ន្យបទ? 

 

 

 

 

 
 

 

8. បតើពូជសតវប ោះយកពីនរពជាស ុត ឬជាកូន្យខ  មាន្យ ទធភាពទាបកន ុងរស់រាន្យ  ់បពញវយ័?  

 

 

 

 

 
 

 

9. បតើពូជសតវប ោះរតវូ ន្យចិញ្ច ឹម្កន ុងបរសិាា ន្យខ  មាន្យោររគប់រគង? 

  

 

 

 

 

 

 

 

10. បតើពូជសតវប ោះ ន្យបផារបៅឧបសម្ព័ន្យធ  II បហើយកត់ថារសបតម្ Resolution Conf. 11.16 (Rev. CoP15)? 

 

 

 

 

 

 
 

11. បតើពូជសតវប ោះមាន្យបៅកន ុងឧបសម្ព័ន្យធ  CITES II ឬ III? 

 

 

 

 

 
 

12. បតើពូជសតវប ោះ ន្យបាំបពញតរមូ្វោរ បរោម្មារត III នន្យអន្យុសញ្ញញ ឬបទ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខម្ន្យ ................................................................................................................................ បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី 8 

 
បទ  .............................................................................................................................. បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី 13 

ខម្ន្យ………………………………………………………………………………………………………..បៅោន្យ់សាំនួ្យរ 9 

បទ ………………………………………………………………………………………………………….កូ របភព W 

 

ខម្……………………………………………………………………………………………………………..កូ របភព R 

បទ……………………………………………………………………………………………….…….បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី11 

ខម្ន្យ .......................................... ……………………………………………………………..សូម្បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី 10 

បទ ………………………………………………………………………………………………………….កូ របភព W 

មាន្យ…………………………………………………………………………………………………………..កូ របភព R 

គម ន្យ……………………………………………………………………………………..………មិ្ន្យរតវូបធវ ីោរ ាំបចញបទ 

មាន្យ ...................................................................................................................................... កូ របភព W 

 

គម ន្យ ……………………………………………………………………………………………………បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី 12 

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-16-R15.pdf
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13. បតើពូជបន្យោះបកើតបចញម្កពីបម្ វាខ   ន្យរមួ្បភទ ឬតម្រយៈោរបផារទឹកោម្បៅកន ុងបរសិាា ន្យខ   

មាន្យោររគប់រគង (បបងាើតបដ្ឋយរមួ្បភទ) ឬបម្ វាសា ិតបរោម្បរសិាា ន្យខ   មាន្យោររគប់រគង 

កាំ ុងបព អភិវឌ្ឍរបស់កូន្យចប់បផតើម្ (បបងាើតបដ្ឋយមិ្ន្យរមួ្បភទ)? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

14. បតើពូជសតវបន្យោះបកើតកន ុងកខន្យលងបម្ើ ខថ កន ុងបរដិ្ឋា ន្យខ  មាន្យោររគប់រគង? 

 

 

 

 

 

 
 

15. បតើសត ុ កសរមាប់បង្ហា ត់ពូជបន្យោះ បបងាើតប ើងរសបតម្បញ្ញ តតិ CITES ន្យិងចាប់ជាតិខ  ពាក់ព័ន្យធ  

ន្យិងកន ុងន្យ័យមិ្ន្យអន្យតរាយ  ់ោររស់រាន្យរបស់ពូជបន្យោះបៅកន ុងនរព?  

 

 

 

 

 

 

 

16. បតើសត ុ កបង្ហា ត់ពូជបន្យោះរកាបដ្ឋយមិ្ន្យមាន្យោរខណ ាំពីពូជសតវបន្យោះម្កពីនរព ប ើកខ តខតមាន្យសតវថមី ស ុត 

ហាា ខម្៉ាត រសបតម្ CITES ចាប់ជាតិខ  ពាក់ព័ន្យធ  បហើយកន ុងន្យ័យខ  មិ្ន្យអន្យតរាយ  ់ោររស់រាន្យ 

សតវកន ុងនរព?  

 

 

 

 

 
 

17. បតើសត ុ កខ  បង្ហា ត់ពូចបបងាើតកូន្យជាំ ន្យ់ទីពីរ (F2) ឬជាំ ន្យ់ប ា ប់ៗ (F3, F4, ។ ។) បៅកន ុងបរសិាា ន្យ 

ខ  មាន្យោររគប់រគង ឬរគប់រគងកន ុងន្យ័យបង្ហា ញពី ទធភាពកន ុងោរបបងាើតកូន្យជាំ ន្យ់ពីរកន ុងបរសិាា ន្យ  

ខ  មាន្យោររគប់រគង?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ទ  ............................................................................................................................... បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី 15 

បទ  ............................................................................................................................... បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី 14 

 ទ .................................................................................................................................... .បៅសាំនួ្យរទី ១៦ 

បទ ……………………………………………………………………………………………………………កូ របភព F 

 ទ……………………………………………………………………………….……………………បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី 17 

បទ ……………………………………………………………………………….………………………….កូ របភព F 

 ទ ……………………………………………………………………...សតវបន្យោះរតវូ ន្យបង្ហា ត់កន ុងកខន្យលងចិញ្ច ឹម្y  

 
បទ ……………………………………………………………………………………..…………………កូ របភព F 

មាន្យ ........................................................................................................................................ កូ របភព F 

គម ន្យ  ...................................................................................................................................... កូ របភព W 
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18. បតើឧបសម្ព័ន្យធមួ្យណានន្យ CITES មាន្យកត់ពូជបន្យោះ? 

 

 

 

 

 
 

19. បតើពូជបន្យោះ ន្យបង្ហា ត់សរមាប់បគ បាំណងពាណិជាកម្ម? 

 

 

 

 

 

 

 

20. បតើពូជបន្យោះរតវូ ន្យបង្ហា ត់បៅកខន្យលង ាំបណើោរខ   ន្យចុោះបញ្ា ី CITES? 

 

 

 

 

 

 

 

21. បតើពូជបន្យោះ ូតលាស់បរោម្ កខែណឌ មាន្យោររគប់រគង? 

 

 

 

 

 
 

 

 

22. បតើពូជបន្យោះបកើតបចញពីរគប់ពូជ ោរោត់ ោរខបង ជា ិោឬស ឬជា ិោរុកខជាតិបផសងៗ  ាំអងផ្ទា  

ឬោររកី ូតលាស់បផសងៗខ  បកើតបចញពីសត ុ កបម្ រសបតម្ឃាល  1b) នន្យ Resolution Conf. 11.11 (Rev. 

CoP17)?* 

 

 

 

 

 

 

 

23. បតើពូជខ   ន្យធាំបចញពីរគប់ពូជនរព ឬ ាំអងផ្ទា  រសបតម្ករណីប ើកខ ងកន ុង Resolution Conf. 11.11 

(Rev. CoP17) ឬបទ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបសម្ព័ន្យធ   II ឬ III ………………………………………………………………………………………..កូ របភព C 

ខម្ន្យ…………………………………………………………………………………………...………..បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី 26 

បទ………………………………………………………………………………………………………បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី 23 

 ទ ………………………………………………………………………………………..…………បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី 26 

បទ ………………………………………………………………………………………….……….បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី 24 

ខម្ន្យ……………………………………………………………………………………………………….បៅសាំនួ្យរទី 20 

បទ ……………………………………………………………………………………..………………….កូ របភព C 

ឧបសម្ព័ន្យធ  I ……………………………………………………………………………….…………បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី 19 

ខម្ន្យ……………………………………………………………………………………………..……បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី 21 

បទ…………………………………………………………………………………………...………………កូ របភព W 

ខម្……………………………………………………………………………………………………………កូ របភព D 

បទ………………………………………………………………………………………..…..មិ្ន្យគួរមាន្យោរ ាំបចញបទ 

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-11-11-R17.pdf
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24. បតើពូជបន្យោះធាំបចញពីោរោត់ ឬោរបាំ ខបក? 

 

 

 

 

 

 

 

25. បតើោរោត់ ោរខបងខចកយកបចញពីរុកខជាតិនរព បគមិ្ន្យចត់ទុកជាោររកី ុោះដ្ឋ សត ុ កបម្បទ? 

 

 

 

 
 

 

 

 

26. បតើឧបសម្ព័ន្យធមួ្យណាកន ុង CITES ខ  ពូចបន្យោះ ន្យចុោះប ម្ ោះ? 

 

 

 

 
 

 

 

 

27. បតើពូជសតវបន្យោះរតវូ ន្យបគចិញ្ច ឹម្សរមាប់បគ បាំណងពាណិជាកម្ម? 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

28. បតើពូជបន្យោះរតវូ ន្យបគបណត ុ ោះសិបបន្យិម្ម ិតបៅកខន្យលងបណត ុ ោះខច  ន្យចុោះបញ្ា ី CITES? 

 

 

 

 

ខម្ន្យ……………………………………………………………………………………………………បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី 25 

មិ្ន្យខម្ន្យ……………………………………………………………………………………………………កូ របភពE W 

ខម្ន្យ…………………………………………………………………………………………………………..កូ របភព W 

បទ………………………………………………………………………………………………………បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី 26 

ឧបសម្ព័ន្យធ  I …………………………………………………………………………………..………បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី 27 

ឧបសម្ព័ន្យធ  II ឬ III ………………………………………………………………………..………………..កូ របភព A 

 ទ ……………………………………………………………………………………………………បៅោន្យ់សាំនួ្យរទី 28 

បទ …………………………………………………………………………………………………………..របភពកូ  A 

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

គម ន្យ ………………………………………………………………………………………………...………កូ របភព A 

* រុក្ជាតិផាា្ំ តវូាៃសគទទួ សាគ  ់ថារ ើក្ ូតលាេ់ណតសព ឬេ ៃិង្រៃាាំយក្សចញពីពូជ្េិរបៃិម្ម ិតដូចោន ។ 


