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ោរទទួ

សាា ់របស់អនកនិពនធ

ឯកសារណែនាំននេះបានទទួ លផលចាំនែញយ៉ាងនត្ចើនពីការពិនត្រេះនយបល់ជាមួ យអ្ន កជាំនញពីការបង្ការ់ពូជ
និងការរកាចាំណារ់បាំណបកនកាសិកាសរវ រុកខជារិជាត្ក ុមជាពួ ក (taxa) ខុសៗរននៅកនុងទីតាំងអាជីវកមម សួ នសរវ និង
កណនែ ងត្បមូ លផ្ ាំឯ
ុ កជន។ នយើងសូ មអ្រគុែជាពិនសសនៅកាន់ Bill Hughes, Francoic Le Berre, Yuri Lukin, Vladimir
Odinchenko, Buntje Soetanto, Richard Struijk និង Peter Paul van Dijk ណែលបានចាំណាយនពលរបស់ ពួ កររ់
និងព័រ៌មាន ណែលបានណកសត្មួ លនសៀវនៅណែនាំននេះ។
នយើងក៏អ្រគុែផងណែរនៅកាន់មនុសសជានត្ចើននៅទីតាំងចិញ្ចឹមសរវ តមរែឋ និងពូ ជសរវ ចិញ្ចឹមកូ ននោយទឹកនោេះ
សរវ សាែប សរវ លម ូន ត្រី និងសរវ ឥរឆ្អ ឹងខន ង ណែលបានផត ល់ព័រ៌មានមកកាន់ពួកនយើងនោយអ្ស់ពីចិរតសត្មាប់បាំនពញ
នសចកត ីណែនាំននេះ។ នលើសពីននេះនៅនទៀរ នយើងសូ មអ្រគុែបុគគលិកណែលមកពីថ្ននក់ែឹកនាំ CITIES និងអាជាាធរ
ត្សាវត្ជាវ ណែលបានណចករំ ណលកបទពិនសាធន៍ពីបញ្ហាត្បឈមណែលមានកនុងការត្រួ រពិនិរយទីតាំងសត្មាប់ចាំណារ់
ថ្ននក់សរវ (taxa) ខុសៗរន។
ជាចុងនត្កាយ នយើងសូ មអ្រគុែ Dena Cator និង Richard Jenkins ណែលមកពី IUCN សត្មាប់ការសត្មបសត្មួ ល
ការង្ករ និងផត ល់មរិណែលណកសត្មួ លឯកសារចុងនត្កាយ ន ើយ Claire Beastall សត្មាប់ TRAFFIC Southeast Asia
និងសត្មាប់ការខិរខាំរបស់នងកនុងការផលិរនរលការែ៍សត្មាប់បនងា ើរទត្មង់លិខិរត្បមូ លព័រ៌មាន ណែលជាណផន ក
មួ យននកិចចស ការពីមុន។
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ណផនកទី១. បសចកត ីបផតើម
សរវ ណែលបានបង្ការ់ពូជនិងចិញ្ចឹមនៅកនុងបរ ិសាានណែលមានការត្គប់ត្គង ឯករាជយពី វ ូងសរវ នត្ព នលើកណលងណរការ
ទិញពូ ជសរវ នត្ពមត ងមាាលនែើមបីយកមកបង្ការ់ពូជ អាចនឹងទិញបាននោយមិនអ្នត រាយែល់ចាំនួនសរវ នត្ព។ កនុង
ករែីណែលមានពូ ជសរវ ណែលរងការគាំរាមកាំណ ង នោយការ់បនា យសមាាធត្បមូ លផលមកកាន់ចាំនួនសរវ នត្ព ការ
ទិញពូ ជសរវ ចាប់យមកចិញ្ចឹម អាចជាត្បនយជន៍កនុងការបនងា ើនចាំនួនន ើង វ ិញ និងអ្ភិរកសចាំនួនសរវ នត្ពណែលបាន
ថយចុេះនខាយធង ន់ធងរ។ កនុងរនបៀបែូ ចរនននេះណែរ ការចិញ្ចឹមសរវ សត្មាប់លក់ មិនថ្នជាសុរឬកូ នសរវ ន េះមាន
អ្ត្តរស់នៅកនុងនត្ពរិចកត ីត្រូវបាននគត្បមូ លផល និងចិញ្ចឹមវា ណែលជាត្បព័នធជីវ វ ិទាណែលមានសុវរា ិភាពមួ យណែល
អាចអ្នុញ្ហារអ្រថត្បនយជន៍អ្ភិរកសមកកាន់ចាំនួនសរវ នត្ពផងណែរ។
ប៉ាុណនត ចាាំបាច់ត្រូវមានការត្គប់ត្គងត្រឹមត្រូវមកកាន់សរវ ចិញ្ចឹម និងការត្បរិបរត ិការចិញ្ចឹមវា វាអាចនឹងមានសកាតនុពល
ខ្ែាំងសត្មាប់ទីតាំងននេះទទួ លសរវ ន ើយលាងសាំអារសរវ ណែលយកមកពីនត្ពនោយខុសចាប់។ នែើមបីបនញ្ច ៀសបញ្ហា
ននេះកុាំនអាយនកើរន ើង វាសាំខ្ន់ណាស់សត្មាប់អាជាាធរថ្ននក់ត្គប់ត្គង CITES និងភានក់ង្ករនិយ័រកមម របស់រាជ
រោឋភិបាលណែលពាក់ព័នធ នធវ ើការត្រួ រពិនិរយនអាយបាននទៀរ រ់និងមានត្បសិទធិភាព ចាំនពាេះការត្បរិបរត ិការ ាំងអ្ស់
នត្កាមសមរា ិកិចចណែលផលិរពូ ជសរវ សត្មាប់លក់។
មន្តនតីណែលទទួ លខុសត្រូវកនុងការត្រួ រពិនិរយទីតាំងគួ រណរនចេះសាគល់ពូជសរវ ណែលទីតាំង ាំងននេះត្គប់ត្គងនៅទីតាំងនរៀ
ងខល ួន។ ការត្រួ រពិនិរយគួ រណរបនត នោយការត្សាវត្ជាវពីត្បវរត ិជីវវសាន្តសតននពូ ជសរវ ននេះ។ ឧ
រែ៍ ព័រ៌មានចុង
ី
នត្កាយពីជវសាន្តសត និងសាានភាពននពូ ជសរវ ណែលមានរាយកនុង CITES អ្ន កអាចនឹងន ើញវានៅកនុង
www.iucnredlilst.org។ នរឿងននេះវាមានសារៈសាំខ្ន់ខ្ែាំង នៅនពលណែលចុេះនៅត្រួ រពិនិរយបឋមនៅតមទីតាំងចិញ្ចឹម
ឬកនុងករែីទីតាំងណែលបានបនងា ើរមកននេះបានផ្លែស់ប្រថ្ន
ូ ន ក់ែឹកនាំ
ឬបានពត្ងីកទីតាំងត្បរិបរត ិការនែើមបីបណនា មពូ ជ សរវ ថមី។ ត្បសិននបើអាច
បុគគលិកអាជាាធរត្គប់ត្គង់គួរណរអ្មនោយរាំណាងអាជាាធរវ ិទាសាន្តសត ឬអ្ន កជាំនញឯករាជយ ណែលមានលិខិរអ្នុញ្ហារ
នពលចុេះត្រួ រពិនិរយ។
ការត្រួ រពិនិរយណែលនធវ ើន ើយនោយការយកចិរតទុកោក់នឹងធានថ្នទីតាំងននេះគឺ :
 បនងា ើរន ើងនោយត្សបចាប់ និងែាំនែើការត្សបត្គប់ចាំែុចតមចាប់ជារិណែលពាក់ព័នធ
 ផលិរពូ ជសរវ ចិញ្ចឹមនោយរមនបនងា ើនការចាប់សរវ នត្ពជាត្បចាាំ ឬទិញពូ ជសរវ ណែលចាប់បាននោយខុសចាប់
និង
 មានសមរា ិភាពកនុងការផលិរពូ ជជានត្ចើន ណែលនៅថ្នពូ ជសរវ ចិញ្ចឹម។
ការត្រួ រពិនិរយទីតាំងនទៀរ រ់ ជាមួ យនឹងចាំនួន និងត្បនភទពូ ជណែលបានផលិរ និងនាំនចញនោយទីតាំង ាំងននេះ
ត្រូវនធវ ើន ើងនោយយកចិរតទុកោក់ និងឧសា ៍ពាយម។ ការត្រួ រពិនិរយនមើលត្រូវអ្មនោយកាំែរ់ត្តត្រឹមត្រូវ
នោយអ្ន កត្គប់ត្គងមានសមរា ិកិចច។ វានឹងនធវ ើនអាយនលខកូ ែត្បភពត្រឹមត្រូវណែលអាចណចងត្បាប់នៅ CITES
អ្នុញ្ហារនអាយនាំនចញនត្ៅត្បនទស នធវ ើណបបននេះនឹងសត្មបសត្មួ ល នោយរមនការរាាំងសទ េះ និងត្សបចាប់
ន ើយជាអាជីវកមម មិនអ្នត រាយែល់ពូជសរវ ចិញ្ចឹមណែលមានកនុងបញ្ជ ី CITES ណែលវានឹងអាចទទួ លយកបាននោយ
នែគូ ពាែិជជកមម ន ើយនឹងមិនកាែយជាមុខសញ្ហាននការរាាំងសទ េះនែើមបីបញ្ហជក់ពីភាពសុត្កឹរយននឯកសារនាំនចញ។
នសៀវនៅណែនាំននេះត្រូវបានយកគាំរ ូតម និងបាំនពញបណនា មនោយ ការត្រួ រពិនិរយត្គប់ត្ជ ុងនត្ជាយ និងឯកសារ
ណែនាំសត្មាប់ការចិញ្ចឹមសរវ លម ូនបង្ការ់ពូជនៅកនុងអាសុីអានគន យ៍ណែលត្រូវបានបង្កគប់នោយនលខ្ធិការោឋន CITEs
និងបាំនពញបញ្ច ប់នោយ TRAFFIC (2013)។ វាបណនា មឧ
រែ៍អ្ាំពីរនបៀបនរលការែ៍ទូនៅណែលមានណចងកនុង ននេះ
ណែលអាចយកមកណករនអាយជាក់កាល់ជាត្បព័នធផលិរកមម និងពូ ជណែលមានត្បនយជន៍។ ឯកសារបនត្ងៀនត្រួ រ
ពិនិរយសរវ លម ូនមាននៅទីននេះ៖ https://cites.unia.es/cites/file.php/1/files/cb-captive-breeding-manual-en.pdf

ណផនកទី២. របបៀបបម្របើម្រ

ស់បសៀវបៅម្ររួ រពិនរ
ិ យបនោះ

នសៀវនៅណែនាំននេះនឹងនាំនត្បើត្បាស់នៅកាន់ជាំហាន
 មុននពលត្រួ រពិនិរយទីតាំង
 កាំ ុ ងនពលត្រួ រពិនិរយទីតាំង និង

ង
ាំ បីននការត្រួ រពិនិរយទីតាំង :

4

ឯកសារណែរនាំកនុងការត្រួ រពិនិរយពូ ជសរវ ចិញ្ចឹម និងទីតាំងចិញ្ចឹមសរវ



នត្កាយនពលត្រួ រពិនិរយទីតាំង

ព័រ៌មានណែលត្បមូ លបានកនុងកាំ ុ ងជាំហាន ាំងបីននេះគួ រណរយកមកនត្បៀបនធៀបរន នែើមបីសនម រសចច ភាពននការ
អ្េះអាងរបស់ទីតាំងចិញ្ចឹមសរវ មួយ។ វាមានសារៈសាំខ្ន់ណាស់ណែលភានក់ង្ករនិយ័រកមម ណែលមានទាំនួលខុសត្រូវ
រកាកាំែរ់ត្តត្រួ រពិនិរយណែលលមអ ិរ ន ើយសុត្កឹរយ នោយសារណរមានមានសារៈសាំខ្ន់សត្មាប់ការត្រួ រពិនិរយ
រយៈនពលណវង និងការត្រួ រពិនិរយកត្មិរផលិរកមមត្បចាាំឆ្នាំ និងការត្បរិបរត ិការត្គប់ត្គងទូ នៅ។
សត្មាប់ជាំហាននិមួយៗ ការណែនាំលមអ ីរ និងត្រូវផត ល់ទត្មង់ននការត្បមូ លទិននន័យ។ ចាប់នផត ើមនីរិ វ ិធីនន ជាំហាន ទី១៖
មុននពលត្រួ រពិនិរយទីតាំង។ ធានថ្នការង្ករ ង
ាំ អ្ស់ និងជាំហាននិមួយៗត្រូវបានបាំនពញ មុននពលឈាននៅ
កាន់ែាំណាក់កាលបនទប់។

ជាំហានទី១: មុនបព ម្ររួ រពិនិរយទីតង
ាំ
នរលបាំែងនននសចកត ីណែនាំននេះ គឺនែើមបីផតល់ជានរលការែ៍ទូនៅសត្មាប់អាជាាធរត្គប់ត្កងនិង វ ិទាសាន្តសតជារិ CITES
សត្មាប់ភានក់ង្ករណែលពាក់ព័នធនផសងៗ ជាជាំនួយកនុងការត្រួ រពិនិរយទីតមងណែលបានផលិរពូ ជសរវ ចិញ្ចឹម
និងវាយរនមែ ចាំែុេះរបស់ពួកនគកនុងការផលិរចាំនួនពូ ជណែលបានលក់កនុងមួ យឆ្នាំៗ។ ការត្រួ រពិនិរយនទៀរ រ់និង
ណែលមានកមម វរថុចាស់លាស់ មកនលើពូជសរវ រកាទុក និងទីតាំងចិញ្ចឹម គួ រណរនធវ ើត្បចាាំឆ្នាំ ជាណផន កមួ យននគនត្មាង
របស់អាជាាធរត្គប់ត្គង ន ើយវាមានសារៈសាំខ្ន់នែើមបីធានលកខ នត ិកៈអ្នុសញ្ហាត្រូវបានអ្នុវរត ។
A. បព បវលាសម្រាប់ម្ររួ រពិនិរយ
ត្បសិននបើែាំនែើការមួ យមានអាជាាប័ែណ ឬបានថ្នមានចិញ្ចឹមសរវ ឬបង្ការ់ពូជនៅកនុងកណនែ ងចិញ្ចឹម នរលបាំែង
ចាំបងននការត្រួ រពិនិរយបទបញ្ា រត ិគឺនែើមបីបញ្ហជក់ពីភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពត្សបចាប់ននែាំនែើការ។ វាមានសារៈ
សាំខ្ន់ណាស់ ន រុែូនចន េះ នពលណាណែលអាចនៅរ ួច ចាំនពាេះការត្រួ រពិនិរយត្សបនពលជាមួ យសកមម ភាពសាំខ្ន់ៗ
(ឬត្ពឹរតិការែ៍) ណែលមានលកខ ែៈ (ឬកាំែរ់) ពីរបបត្គប់ត្គងណែលកាំពុងអ្នុវរត (ឧ
រែ៍ ការចិញ្ចឹមសរវ និងឬ
ការរកាសរវ ទុកបនត ពូ ជ)
នៅនពលណែលមានពូ ជសរវ កាំពុងចិញ្ចឹម និងរកាទុកបនត ពូ ជ ការត្រួ រពិនិរយត្សបជាមួ យរន:
 ការត្បមូ លផ្ ាំុ និងញាស់សុរ និងចិញ្ចឹមកូ នសរវ នត្ពណែលចាប់មក ន ើយយកមកកាន់ទីតាំងចិញ្ចឹមសត្មាប់
ទុកញាស់ និងឬចិញ្ចឹម កនុងករែីនបើមានចិញ្ចឹមសរវ ឬ
 ការផលិរសុរនៅទីកណនែ ងផ្លទល់ ន ើយញាស់ និងឬនកើររស់រានកនុងករែីបនត ពូ ជកនុងកណនែ ងចិញ្ចឹម

B.

ោរបរៀបចាំមុនម្ររួរពិនិរយ (ម្ររវូ បាំបពញកនុងរយៈបព ២៤បា៉ាងមុនបព ចុោះពិនិរយ)

ជាំហានបនទប់ត្រូវនធវ ើនពលនរៀបចាំចុេះនៅពិនិរយទីតាំងណែលបនងា ើរ រកាទុក និងនាំនចញគាំរ ូណែលមាននចរននាំនចញ
កូ នសរវ ណែលនកើរមក។
1.

ត្រួ រពិនិរយកាំែរ់ត្តណែលមាននែើមបីធានថ្នទីតាំងននេះបានចុេះបញ្ច ីត្សបចាប់នែើមបីរកា បង្ការ់ពូជ និង
ចិញ្ចឹមពូ ជសរវ ។ បញ្ហជក់ថ្នរមនរមនការបាំពាននសសសល់ណែលនគកាំពុងនសុើបអ្នងា រនោយមន្តនតីអ្នុវរត ចាប់។

2.

កាំែរ់ ចាប់ពីរបាយការែ៍និងការត្រួ រពិនិរយកាលពីមុន ត្បនភទរកាសរវ ណបបណាណែលថ្ននក់ត្គប់ត្គងកាំពុង
នធវ ើនៅឯទីតាំងននេះ (ឧ
រែ៍ រកាទុកបង្ការ់ពូជ ចិញ្ចឹមសរវ ឬត្បមូ លផលសរវ នត្ព). មានទីតាំងជានត្ចើន
អ្នុវរត រ ួមបញ្ចល
ូ រនខ្ែ (ឬ ាំងអ្ស់) ននរបបត្គប់ត្គងខ្ងមុខ។ ការត្រួ រពិនិរយទីតាំង ាំងននេះរត្មូវនអាយមាន
ការពិនិរយពិច័យលមអ ិរ
នែើមបីធានភាពត្សបចាប់ជាមួ យនឹងទត្មង់ននការត្គប់ត្គងរឹង រ ឹងែូ ចជាការចិញ្ចឹមទុក បង្ការ់ពូជ
និងចិញ្ចឹមនអាយធាំ។ សត្មាប់ែាំនែើការទីតាំងថម ី អាជាាធរត្គប់ត្គង នោយមានការអ្មនោយអាជាាធរ វវ ិទាសាន្តសត
គួ រណរនធវ ើការត្រួ រពិនិរយ។ ការត្រួ រពិនិរយបឋមននេះគួ រណរម៉ារ់ចរ់ នែើមបីបនងា ើរបានជាព៌រ៌មាន
មូ លោឋនចាស់លាស់ ចាំនពាេះការត្គប់ត្គងសរវ ចិញ្ចឹម និងចាំនួនគាំរ ូណែលមាន ណែលអាចយកមកនត្បៀបនធៀប
ជាមួ យការត្រួ រពិនិរយបនទប់។
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3.

ត្រួ រពិនិរយកាំែរ់ត្តណែលមានត្សាប់ នែើមបីកាំែរ់ពូជណាណែលមាននៅទីតាំង ន ើយត្បនភទគាំរ ូ (សរវ រស់ ណសបក
។ល។) និងចាំនួន (ចាំនួន ឬទមង ន់) ណែលបាននាំនចញននពលអ្រីរកាល។ ករ់ព័រ៌មានននេះនៅទត្មង់ ១
(ទាំព័រទី៩)។

4.

នែើមបីសាមនចាំនួនគាំរ ូណែលមានែាំណាក់កាលជី វ ិរខុសរន ឬត្បនភទឆ្នាំណែលគួ រណរមានវរត មានកាំ ុ ងនពលត្រួ រ
ពិនិរយ សូ មបាំនពញ ការគែនចាំែុេះផលិរកមម (ទាំព័រ៥) នោយនយងតមព័រ៌មានណែលទទួ លបានកាំ ុ ង
នពលត្រួ រពិនិរយចុងនត្កាយ ឬ ត្បសិននបើមានព័រ៌មានថម ីចុងនត្កាយ។ សូ មករ់ចាំនូនគាំរ ូណែលមានវរត មាន
គឺជាចាំនួនផលិរកមម សរុបកនុងឆ្នាំបនត បនទប់ែកនឹងចាំនួនណែលបានលក់ ឬនាំនចញនោយទីតាំងននេះ
និងចាំនួន ណែលបានង្កប់កាំ ុ ងនពលធាំលូរលាស់តមត្បនភទឆ្នាំ។
ននេះជាន រុផលន រុអ្វើបានជាវាមានសារៈសាំខ្ន់ ណែលត្រូវែឹង
និងនត្រៀមរ ួចកនុងការយកព័រ៌មានចាស់កនុងការត្រួ រពិនិរយនិងការទិញ លក់ និងនាំនចញគាំរ ូសរវ ។

5.

ធានថ្នទត្មង់ននការត្រួ រពិនិរយ ាំងអ្ស់ និងឧបករែ៍សរនសរត្រូវបានយកនៅននថង ចុេះត្រួ រពិនិរយនែើមបី
បនញ្ច ៀសភាពចាាំបាច់ការចងចាាំព័រ៌មានែ៏សាំខ្ន់ននេះ។ ត្បសិននបើអាច សូ មនត្បើកានមរា៉ាឌីធីថលនែើមបី ជាជាំនួយ
សរនសរបណនា មននការចុេះត្រួ រពិនិរយ។

6.

លអ បាំផុរ មន្តនតីពីរនក់គួរណរចុេះត្រួ រពិនិរយនែើមបីធាននអាយបានពីនរលនៅ និងនែើមបីបនញ្ច ៀសមន្តនតីមានក់សត្មប
សត្មួ លករែីមានភាពខុសរន ឬភាពមិនត្បត្ករីនកើរន ើង។

6

ឯកសារណែរនាំកនុងការត្រួ រពិនិរយពូ ជសរវ ចិញ្ចឹម និងទីតាំងចិញ្ចឹមសរវ

ជាំហាន ១ កិចចោរណ

ម្ររូវបាំបពញ (គូ សម្របអប់បៅបព បាំបពញ):

 បញ្ហជក់ថ្នមាចស់ទីតាំងននេះមានវរត មានកាំ ុ ងនពលត្រួ រពិនិរយ។
 បញ្ហជក់ថ្នមាចស់ទីតាំង

ឬអ្ន កត្គប់ត្គងែឹងថ្នព័រ៌មានណាខែ េះណែលរត្មូវ

ន ើយនឹងផត ល់កាំែរ់ត្តស្ុក

(ែូ ចជាចាប់ចមែ ងននលិខិរអ្នុញ្ហារនអាយរកាសរវ កាំែរ់ត្តបង្ការ់ពូជ ។ល។)
 នត្បើព័រ៌មានពីការត្រួ រពិនិរយពីមុនមកបាំនពញ ទត្មង់១ (page 11)

ក់ទងនៅនឹងពូ ជណា ណែលទីតាំងននេះ

បានចុេះបញ្ជ ីរកាទុក និងចាំនួនគាំរ ូណែលមាន។ ត្បសិននបើរមនព័រ៌មាន

ាំងននេះនទ សូ មចារ់ទុកវាែូ ចការចុេះ

ត្រួ រពិនិរយបឋម ន ើយត្រូវបាំនពញទត្មង់១កាំ ុ ងនពលត្រួ រពិនិរយ។
 បាំនពញការគែនចាំែុេះផលិរកមម នោយណផអ កនលើព័រ៌មានណែលមាន (page 7)។
 ធានថ្នអ្ន កមានឧបករែ៍សត្មាប់សរនសរ (ណែកនមម នសៀវនៅ បនទរ់) របាយការែ៍ចាស់ត្បសិននបើមាន
និងកានមរា៉ា (ត្បសិននបើមាន)។

ោរគែនចាំែុោះផ ិរកមម
ការគែនននេះអ្នុញ្ហារនអាយអ្ន កត្រួ រពិនិរយបា៉ាន់សាមនចាំនួនមធយមសរវ មធយមណែលអាចផលិរបាននោយទីតាំងមួ
យ នោយណផអ កនលើចាំនួនសរវ នពញវ ័យញី (បនត ពូ ជ) ណែលបានអ្នងា រននេះ និងមធយមភាគននត្ពឹរតិការែ៍បនត ពូ ជកនុង
មួ យឆ្នាំ។
ការគែនននេះត្រូវបាននធវ ើន ើងមុនការត្រួ រពិនិរយ
(នោយនត្បើត្បាស់ព័រ៌មានពីការត្រួ រពិនិរយចាស់
និងកាំែរ់ត្តនាំនចញរបស់មន្តនតី
។ល។)
ការគែនននេះនឹងត្រូវនធវ ើសារនែើមនោយនត្បើចាំនួនស្ុកណែលបានអ្នងា រ
ន ើញកាំ ុ ងនពលត្រួ រពិនិរយបចចុបបនន ។ ការគែនននេះអាចបត្ញ្ហចស់បាន (ឧ
រែ៍ នោយនត្បើការណចក) នែើមបី
សនម រចាំនួនសរវ ញីកនុងស្ុក ណែលរត្មូវនអាយមានសត្មាប់នអាយត្រូវផលិរកមមត្បចាាំឆ្នាំណែលបានរាយការែ៍។
ចាប់នផត ើមនៅកនុងត្បអ្ប់ត្ក ម
និងបញ្ច ប់វានៅត្បអ្ប់ពែ៌នលឿងនៅកនុងែាត្កាមខ្ងនត្កាម
នែើមបីបាំនពញការ
គែនចាំែុេះផលិរកមម មុន
និងនត្កាយចុេះត្រួ រពិនិរយ
នោយណផអ កនលើផលិរកមម ណែលរាយការែ៍នោយទីតាំង។
អ្រា បទពនយល់មានផត ល់ជូនកនុងែាត្កាម។

ឧទាហរែ៍: 50

# សរវ បង្ការ់ពូជញី

% ញីបង្ការ់ពូជកនុង

ឧទាហរែ៍: 0.7 (70%)

មួ យរែុវកាល

# សាំបុក កនុងមួ យឆ្នាំ

ឧទាហរែ៍: 2

# កូ ន កនុងសាំបុក

ឧទាហរែ៍: 20

% រស់ថ្នននត្កាយពីរ
អាទិរយ

# កូ នកនុងមួ យឆ្នាំនៅ
ទីតាំងត្រួ រពិនិរយ

ឧទាហរែ៍: 0.8 (80%)

ឧទាហរែ៍: 1120
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៉ា រណមម្ររននោរបង្ហារ់ពូជ ព័រ៌ានណ
# ចាំនួនញីបង្ហារ់ពូជ
មធយមភាគ % ញីបង្ហារ់ពូជ
កនុងមួ យរ ូ វោ
មធយមភាគននចាំនួនកូ ន
កនុងមួ យឆ្នាំ
ចាំនួនកូ នបកើរមធយម /
សុរកនុងសាំបុក
1
មធយម %
ណ
បៅរស់បម្រោយពីរអាទិរយ
# កូ នសរវ រូចកនុងមួ យឆ្នាំ
បៅទីតង
ាំ ណ
នចុោះពិនិរយ

នចុោះកនុងោរគែនផ ិរកមម

ចាំនួនញីបង្ការ់ពូជសរុបណែលបានអ្នងា រ ឬបានត្បាប់ថ្នមាននៅទីតាំង។
សូ មោក់នលខសរុប ឧ
រែ៍ ៥០។
មធយមភាគភាគរយ (សមាមាត្រ) ននញីណែលនកើរកូ នជាសាំបុកកនុងមួ យឆ្នាំ។
ព័រ៌មានននេះអាចនឹងផត ល់នអាយនោយទីតាំងនន
ប៉ាុណន្ត្រូវបញ្ហជក់នោយ
នត្បើត្បភពខ្ងនត្ៅណែលអាចទុកចិរតបាន ឧ
រែ៍ ៧០% សូ មវាយ ០.៧។
មធយមភាគននចាំនួនកូ ន ឬសាំបុកណែលបនងា ើរនោយញីកនុងមួ យឆ្នាំ។ ព័រ៌មាន
ននេះអាចផត ល់នអាយនោយទីតាំងននេះ ប៉ាុណន្ត្រូវបញ្ហជក់ជាមួ យត្បភពព័រ៌មាន
ខ្ងនត្ៅណែលអាចទុកចិរតបាន។ សូ មវាយនលខ ាំងមូ ល ែូ ចជា ២។
ព័រ៌មានននេះអាចផទ ល់នអាយបាននោយមាចស់ទីតាំង
ប៉ាុណនត គួ របញ្ហជក់នោយ
នត្បើត្បភពព័រ៌មានខ្ងនត្ៅណែលអាចទុកចិរតបាន ែូ ចជា ២០។
មធយមននចាំនួនសុរ
ឬកូ នសរវ ណែលបានបនងា ើរន ើយរស់នត្កាយពីញាស់
ឬនកើរបានពីរអាទិយ។ សូ មោក់ជាភាគរយ (ននចាំនួនកូ នណែលរស់) ឧ
រែ៍
ោក់ ៨០% ជា ០.៨។
ចាំនួនណែលបានសាមនននកូ ននកើរមក ណែលបានអ្នងា រ ឬចាំនួនណែលបាន
ត្បាប់ននស្ុកសរវ ញីណែលអាចបនងា ើរកូ នបានកនុងមួ យឆ្នាំ

ជាំហាន ២: កាំ ុ ងបព ម្ររួ រពិនិរយទីតង
ាំ
A. ជួបជាមួ យាចស់ទីតង
ាំ ឬអន កម្រគប់ម្រគង
1.

នពលនៅែល់ទីតាំង ជួ បជាមួ យមាចស់ទីតាំង ឬអ្ន កត្គប់ត្គង។ ផត ល់ការពនយល់ពីនរលបាំែងននការចុេះត្រួ រ ពិនិរយ
និងបញ្ហជក់ជាថម ីពី ត្បនភទព័រ៌មានណែលត្រូវត្បមូ ល។

2.

បញ្ហជក់ជាមួ យមាចស់ទីតាំង ឬអ្ន កត្គប់ត្គងពីព័រ៌មានណែលចុេះកនុងទត្មង់ត្បមូ លព័រ៌មាន ១
ព័រ៌មានពីមុនការចុេះត្រួ រពិនិរយ ឬរបាយការែ៍ពាែិជជកមម ។ សូ មណកទត្មង់ននេះតមការគួ រ។

1

នោយណផអ កនលើ

% 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.
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3.

សូ មត្បយ័រនពីព័រ៌មានណែលមានកនុង
ទត្មង់១
ចាំនពាេះចាំនួនគាំរ ូពីមុន
និងសកមម ភាពពាែិជជកមម ពីមុន។
រ ួមជាមួ យព័រ៌មានណែលផត ល់នអាយនោយមាចស់ទីតាំង ឬអ្ន កត្គប់ត្គង សូ មចាាំវា ន ើយចាប់នផត ើមសនត្មចចិរតថ្ន
នរើវាបានបាំនពញន័យនោយអ្វ ើណែលបានអ្នងា រកាំ ុ ងនពលត្រួ រពិនិរយផ្លទល់។
B. ោរម្ររួ រពិនិរយទីតង
ាំ

1.

ត្រួ រពិនិរយទីតាំងជាមួ យនឹងមាចស់ ឬអ្ន កត្គប់ត្គង។ នៅនពលនធវ ើការត្រួ រពិនិរយ សូ មថររ ូបសរវ គាំរ ូត្គប់ែាំណាក់
កាលជី វ ិរ ឯកសារភាជប់ ឬទីតាំងចិញ្ចឹម ការទុកោក់អាហារ និងឬ រាំបន់នរៀបចាំ និងកណនែ ងភាចស់។

2.

បាំនពញសាំនួរកនុងទត្មង់ 2-4 នោយចាាំថ្នកត្មិរផលិរកមម ននទីតាំងណែលបានត្បាប់នោយមាចស់ ឬអ្ន កត្គប់ត្គង។

3.

នត្បើព័រ៌មានត្បមូ លបានកនុងទត្មង់ 2-4 បាំនពញឯកសារការសនម រត្បភព (ទាំព័រ 9) នែើមបីកាំែរ់ត្បភពត្រឹមត្រូវ
របស់សរវ គាំរ ូមាននៅទីតាំង។

4.

បនទប់ពីនធវ ើការត្រួ រពិនិរយនោយផ្លទល់នៅកណនែ ងទុកោក់សរវ មន្តនតីអាជាាធរត្គប់ត្គង់ និងជាពិនសសអ្ន ករាំណាង
មកពីអាជាាធរវ ិទាសាន្តសតគួ រណរជួ បជាមួ យមាចស់ ឬអ្ន កត្គប់ត្គងត្បរិបរត ិការននេះនែើមបីពិនិរយកាំែរ់ត្ត និង
ពិភាកាបញ្ហាណែលពាក់ព័នធនឹងការត្រួ រពិនិរយ។
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កិចចោរម្ររូវបាំបពញ:
 បាំនពញទត្មង់ 2-4 ត្បមូ លទិននន័យ (ទាំព័រ 11-14).
 បាំនពញការកាំែរ់ននត្បភព (ទាំព័រ 9).

កែរ់សាា ់ពីទម្រមង់ម្របមូ

ទិននន័យ

1.

ទត្មង់ត្បមូ លទិននន័យអ្មជាមួ យឯកសារណែនាំននេះគឺសត្មាប់ករ់ត្តព័រ៌មានសាំខ្ន់ពីទីតាំងណែលបានពិនិរយ
និងចាំនួន និងត្បនភទគាំរ ូណែលត្រូវបានចិញ្ចឹម និងបង្ការ់ពូជនោយពួ កនគ។ ព័រ៌មានណែលមាននសសសល់ពី
ទីតាំងពីនែើមមក
អាចផត ល់ជាព័រ៌មានមូ លោឋនណែលមានត្បនយជន៍សត្មាប់ការនត្បៀបនធៀបនថង អ្នគរឬ
សត្មាប់អ្នងា រសកមម ភាពណែលអាចនឹងខុសចាប់។ ទត្មង់ទិននន័យ ាំងអ្ស់គួរណរត្ពីនមកមុននឹងនធវ ើការត្រួ រ
ពិនិរយ។

2.

ទត្មង់១ (ទាំព័រ 11) គួ រណរបាំនពញមុននធវ ើការត្រួ រពិនិរយទីតាំង នោយនត្បើព័រ៌មានពីការចុេះពិនិរយនលើកមុន។
អ្ន កចុេះត្រួ រពិនិរយអាចនត្បើព័រ៌មានននេះនែើមបីនអាយបនាាំខល ួនឯងជាមួ យនឹងទីតាំងមុននពលចុេះត្រួ រពិនិរយ
ន ើយផត ល់ជាឯកសារនយង នោយណផអ កនលើអ្វើណែលមាចស់ទីតាំងបាននិយយ ជាមួ យអ្វ ើណែលបានអ្នងា រ ន ើញ។

3.

ទត្មង់២ (ទាំព័រ 12) មាននរលបាំែងត្បមូ លព័រ៌មានត្បវរត ិទីតាំង ន ើយគួ រណរបាំនពញកាំ ុ ងនពលត្រួ រ ពិនិរយ។

4.

ទត្មង់៣ (ទាំព័រ 13) មាននរលបាំែងត្បមូ លព័រ៌មានលមអ ិរពីពូជសរវ និមួយៗ
ឬចិញ្ចឹមនៅទីតាំងននេះ ន ើយគួ រណរបាំនពញកាំ ុ ងនពលចុេះត្រួ រពិនិរយ។

5.

ទត្មង់៤ (ទាំព័រ 14) គួ រណរបាំនពញខែ េះកាំ ុ ងនពលចុេះត្រួ រពិនិរយ និងបាំនពញបណនា មនត្កាយមកនទៀរ។ នត្បើទត្មង់
ននេះនែើមបីសនម រចុងនត្កាយអ្ាំពីទីតាំង នោយោក់ពិនទុកនុងកត្មងសាំនួរ ន ើយនត្បៀបនធៀបវានៅកាន់ តរាង ២
នៅទាំព័រ 15) ណែលមានកនុងនសចកត ីណែនាំននេះ។ ទត្មង់៤ក៏ជួយកនុងការកាំែរ់កូែត្បភពត្រឹមត្រូវ សត្មាប់
សរវ គាំរ ូលក់នោយទីតាំងននេះផងណែរ។

ណែលនគកាំពុងបង្ការ់ពូជ

ោរកាំែរ់ម្របភព
1.

នែើមបីកាំែរ់ត្បភពសរវ ណែលក់នោយទីតាំងននេះ

ត្រូវសួ រអ្ន កត្គប់ត្គងនអាយពនយល់ពីែាំនែើការផលិរកមម

ន ើយករ់ព័រ៌មានននេះ កនុងណផន កការចិញ្ចឹមនិងទុកបង្ការ់ពូជ កនុងទត្មង់៣។.
2.

នែើមបីកាំែរ់ពីត្បភពសរវ នោយឯករាជយបាន

សូ មបាំនពញតរាងត្បភពខ្ងនត្កាម

នោយចាប់នផត ើមពី

អ្កសរX

ព័ែ៌នមមខ្ងនត្កាម ន ើយនឆ្ែ ើយសាំនួរនិមួយជាមួ យនឹង “មាន”វឬ “រមន”វមុននឹងចាប់នផត ើម។
3.

តរាងត្បភពគួ រណរនត្បើភាជប់ជាមួ យលទធ ផលតរាងត្រួ រពិនិរយទីតាំង ណែលមានផត ល់កនុងទត្មង់៤។

4.

អ្រា បទពនយល់ត្រូវបានផត ល់នៅខ្ងនត្កាមតរាងត្បភព នែើមបីជាជាំនួយកនុងការនឆ្ែ ើយសាំនួរ។
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នរើទីតាំងននេះមានស្ុកសរវ
័ បង្ការ់ពូជនទ?
នពញវយ

1

រមន
មាន

នរើមានន ោឋរចនសមា ័នធត្គប់
ត្រន់សត្មាប់ពូជននេះបនត ពូ ជនទ
?

2

រមន

នរើទីតាំងននេះបានជាប់ត
រាងពិនិរយទីតាំង
សត ីពីទត្មង់៤ត្បមូ លព័រ៌មា
នណែរឬនទ?

មាន
រមន

សរវ

សរវ

ាំងននេះត្រូវបាន
ចិញ្ចឹម
ាំងននេះជាសរវ នម្រព

មាន
រមន
នរើមានស្ុកសរវ នពញវ ័យត្គប់ត្រ
ន់នៅទីតាំងននេះនែើមបីបនងា ើរចាំ
នួ នណែលនាំនចញនទ?

3

នរើទីតាំងននេះបានជាប់តរាងសាំ
នួ រពីការត្បមូ លទិននន័យទត្មង់៤
នទ?

មាន

សរវ ណែលនគចិញ្ចឹមបង្ហារ់ពូជ
(សូ មោក់កូែត្បភព F)

រមន

សរវ ននេះជាសរវ នម្រព

កាំែរ់សាា ់ពនយ ់ពីសាំនួរ១

៣
់

័ គឺមានលកខ ែៈសាំខ្ន់សត្មាប់ការត្បរិបរត ិការបនត ពូ ជ។
1. ចាំនួនសរវ ណែលនពញវយ
សរវ នពញវ ័យត្រូវណរករ់នអាយ
ត្រឹមត្រូវ {ចាាំបាច់សត្មាប់ឧបបសមា ័នធI ណែលមានណចងពីពូជសរវ [Resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15)]}
ន ើយគួ រណរោក់កនុងផទ េះ ឬកណនែ ងទុកោក់មានសុវរា ិភាព ណែលណបងណចកពីស្ុកសរវ ណែលនៅនកម ង។ ន េះជាយ៉ាង
ណាក៏នោយ ការបាំណបកសរវ នពញវ ័យពីស្ុកនផសងៗ អាចនឹងមិនចាាំបាច់សត្មាប់ត្គប់ពូជសរវ ននេះនទ (ឧ
រែ៍
សរវ សាែប់សងគ ម និងសរវ ចិញ្ចឹមកូ ននោយទឹកនោេះខែ េះ)។
2. ត្ទង់ឬទីតាំងទុកសរវ អាចនឹងមានែីខាច់ ភក់ ឬកាំនទចកាំទីសត្មាប់ោក់សុរណកបរត្កនពើ ឬកនធយ ត្បអ្ប់សាំបុក
សត្មាប់បកសី ពស់ និងសរវ ចិញ្ចឹមកូ ននោយទឹកនោេះរូ ចៗ រនធ សត្មាប់សរវ ចិញ្ចឹមកូ ននោយទឹកនោេះឬសរវ បងក ួយ
ឬសមរមយសត្មាប់រុកខជារិនិងអាងសត្មាប់ចិញ្ចឹមត្រី សរវ ឆ្អឹងកង និងសរវ ឥរឆ្អ ឹងកង។ សត្មាប់សរវ ខែេះ នបើតម
អ្នងា រនមើលែូ ចជាសរវ ចិញ្ចឹមកូ ននោយទឹកនោេះធាំៗ (សណា
ត នសរវ ណែលមានត្កចកត្កញាុាំ សរវ ខ្ែាំ ម ុ ាំ សរវ ខ្ែ)
័
វាគួ រណរមានទីតាំងត្គប់ត្រន់ និងត្ទ ុងសត្មាប់សរវ ញីនផើមនិងបាំនៅកូ ន នោយបាំណបកនចញពីចាំនួនសរវ នពញវយ
ទូ នៅ។ ជាចុងនត្កាយ កនុងករែីខែេះ ទីតាំងជាក់លាក់សត្មាប់ភាាស់សុរ ឬបនទ ប់ពិនសាធន៍ និងជួ នកាលរត្មូវ
នអាយមានបនទ ប់បសុនពទយនែើមបីនអាយវាពង (ឧ
រែ៍ ត្រី)។ សត្មាប់ត្បនភទសរវ ណែលមិន រត្មូវទីតាំង
សត្មាប់បនត ពូ ជ ចនមែ ើយសាំនួរននេះគួ រណរ “មាន”។
3. ការនត្បើត្បាស់ ការគែនចាំែុេះផលិរកមម (ទាំព័រ 7) មន្តនតីអាជាាធរត្គប់ត្គង ត្រូវពិភាកាជាមួ យអ្ន ករាំណាង
័ សរុបណែលបានអ្នងា រ
អាជាាធរវ ិទាសាន្តសត
នែើមបីកាំែរ់ថ្ននរើចាំនួនសរវ នពញវយ
មានលទធ ភាពកនុងការបនងា ើរ
ចាំនួនសុរ ឬកូ នែូ ចណែលបានអ្នងា រ ឬរាយការែ៍ណែរនទ។ ត្បសិននបើអាច ចាំនួនសរុបននសរវ ញីគួរណរមានករ់
ត្តនែើមបីនអាយសាមនកាន់ណរត្រូវពីកត្មិរផលិរកមមត្បចាាំឆ្នាំ។

11

1

DATA COLLECTION FORM

ព័ត្៌មានននោរត្ត្ួ ត្ពិនិត្យចុងឈត្ោយ
(ភរៀរចាំភចញពីកាំណត់ប្តររស់ភោយអាជ្ញាធរប្ររ់ប្រង់)
ថ្ងៃ ប្តួ តពិនិតយ:

ភ្មេះរន្តនរីដែលបានចេះពិនិតយ:

ភ្មេះទីតាំង:
ថ្ងៃ ប្តួ តពិនិតយចងភប្ោយ
ប្រភេទពូ ជដែលទីតាំងភនេះបានចេះរញ្ជ ីសប្ារ់រង្កាត់ពូជទកនាំភចញ:

ឈ្មោះវ ិទ្យាសាស្ត្រ

ចំនួនពូ ជ
្ត្វ ្រុប
ឈពលត្ត្ួត្
ពិនិត្យចុង
ឈត្ោយ

# ្ត្វ ឈពញវ ័យ
ដែលបង្កាត្់ពូជ
បាន (ត្ប្ិនឈបើ
អាច ្ូមកំណត្់ #
្ត្វ ញី) ឈៅឈពល
ត្ត្ួត្ពិនិត្យចុង
ឈត្ោយ

# គំរ ូដែល
បានលក់ /
នំឈចញ តំង
ពីត្ត្ួត្ពិនិត្យ
ចុងឈត្ោយ

*ឈលខកូ ែ
ត្បភព ែូ ច

កំណត្់កនុង
លិខិត្អនុញ្ញាត្
នំឈចញោលពី
មុន

*អតថ ន័យថ្នកូ ែប្រេព សូ រចូ លភៅោន់ www.cites.org សប្ារ់អតថ ន័យ
លរអ ិត

R – សតថ្ប្ពប្ររូ លបាន ឬសតវ រិនទាន់ប្ររ់ភពញវ ័យដែលចិញ្ចឹរទក
C – ឧរសរព ័នធ II ានរាយពូ ជចឹញ្ចឹរកនុងភោលរាំណងអាជីវករម ឬឧរសរព ័នធ I
ានរាយភ្មេះចិញ្ចឹររិនដរនសប្ារ់ភោលរាំណងអាជីវករម
D – ឧរសរព ័នធ I ានរាយភ្មេះពូ ជពូ ជចិញ្ចឹរសប្ារ់ភោលរាំណងអាជីវករម

ជំហានបនាប់: រាំភពញទប្រង់ ២ អាំពីទីតាំង
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ព័ត្៌មានទ្យូ ឈៅពីទ្យីតង
ំ
ថ្ងៃ ប្តួ តពិនិតយ:

ភ្មេះរន្តនរីប្តួ តពិនិតយជ្ញន់ខ្ពស់:

ភ្មេះទីតាំង:
ភ្មេះ និងតួ នទី ររស់រន្តនរីប្តួ តពិនិតយទា ាំងអស់ដែលានវតរ ាន:
1.
2.
ប្រភេទថ្នោរប្តួ តពិនិតយ:

ជ្ញភលើកែាំរូង

ថ្ងៃ ប្តួ តពិនិតយចងភប្ោយ:

ជ្ញប្រចាំ
តរោនរនរ (កនុងករណីានភាពលភរអ ៀង ឬភាពរិនប្រប្កតីប្តូវបាន
រកភ ើញកនុងោរប្តួ តពិនិតយភលើករនឬរញ្ហាានភៅភសសសល់)
ភ្មេះទីតាំងភធវ ើអាជីវករម :
ាចស់ទីតាំង:
អាស័យោានទីតង
ាំ និងព័ត៌ានទាំនក់ទាំនង:

ឆ្នាំដែលទីតាំងភនេះបានរភងា ើត:
ភតើានជួ លររគ លិករនមននក់ភៅទីតង
ាំ ភនេះ?
ភពញភាង

ភប្ៅភាង

ភ្មេះ និងតួ នទីររស់ររគ លិកដែលអររន្តនរីប្តួ តពិនិតយ:

ភតើប្រតិរតរ ិោរភនេះានសរ ល់ភសវារសភពទយជាំនញដែរឬភទ?

ាន

ោមន

ាន

ោមន

ប្រសិនភរើាន ភតើរសភពទយភ្មេះអវ ើ និងអាស័យោាន?

ភតើប្ក ុរហនភនេះរកាសតវ ភៅទីតាំងភសេងដែរឬភទ?
ប្រសិនភរើាន ភៅកដនែ ងណា?

ត្ប្ិនឈបើមាន ្ូមឈរៀបចំឈៅត្ត្ួ ត្ពិនត្
ិ យឈៅទ្យីតង
ំ ឈនោះឈអាយបានឆាប់រហ័្

ជំហានបនាប់: រាំភពញទប្រង់ ៣ អាំពីពូជសតវ
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ព័ត្៌មានអំពីពូជ្ត្វ

(រាំភពញោច់ភោយដែកសប្ារ់ពូជនិរួយៗដែលានភៅទីតាំង)

ថ្ងៃ ប្តួ តពិនិតយ:

ភ្មេះរន្តនរីប្តួ តពិនិតយជ្ញន់ខ្ពស់:

ភ្មេះទីតាំង:

ពូ ជ :
ប្រេព និងែាំណាក់ោល
ជី វ ិតថ្នសតុករឋរ?

*ថ្ងៃ ដែលទទួ លពូ ជភនេះែាំរូង?
ចាំនួនសតុករឋរ និងភេទ ប្រសិនភរើែឹង

ភ្មល?

ញី?

*ានទទួ លបានសតវ រដនថ រភទ ចរ់តាំងពីអនកទិញសតុករឋររក? ប្រសិនភរើាន រកពីណា?

ភតើអនក បង្កាត្់ ពូ ជសតវ ភនេះភទ? ាន

ោមន

ភតើអនកចរ់រង្កាត់ពូជវាភពលណា?
# សាំរកកូ នសររភកើតររ ង/
ចាំនួនសតសររ កនុងរួ យឆ្នាំ?
# ចាំនួនកូ ន/សត ភកើតកនុងរួ យ
សាំរក?
# រភងា ើតបានកនុងឆ្នាំរន?

្តុក្ត្វ ឈពញវ ័យបង្កាត្់ពូជបាន

ភតើអនករកសីចិញ្ចឹមបង្កាត្់ពូជសតវ ភនេះ?
ភទ

បាទ/ចស
ភតើែាំណាក់ោលជី វ ិតប្តឹរណា
ភទើរប្ររូ លសល?
# ប្ររូ លសលរ ួចភៅឆ្នាំរន?

ព័ត៌ាន
ទីតាំង

អន កប្តួ តពិនិត្
យរារ់

ចាំនូនសតវ ភពញវ ័យភពលរចចុរបនន ?
ចាំនួនសតវ ភ្មលរចចុរបនន ?
ចាំនួនសតវ ញី?

(ប្រសិនភរើាន)

ភតើាន % រនមនថ្នសតវ ញីរង្កាត់ពូជរាល់ឆ្ន?
ាំ
ភតើអនកភអាយអវ ើភៅសតវ ភពញវ ័យស?
ី

្តុក្ត្វ ្ត្មាប់ត្បមូ លផល (បង្កាត្់ពូជ និង
ក្ិដ្ឋានចិញ្ចឹម្ត្វ រ ួមបញ្ចូលគ្នា)

ព័ត៌ាន
ទីតាំង

អន កប្តួ តពិនិត្
យរារ់

ចាំនូនកូ នសតវ ដែលាន?
អាយភពញវ ័យរ ួរភេទ (ឆ្នាំ)?

(ប្រសិនភរើាន)

ទាំហាំ និងាសភពលភពញវ ័យរ ួរភេទ (សង់ទីដរប្ត
ឬប្ោរ)?
ទាំហាំភពលលក់ (សង់ទីដរប្ត ឬប្ោរ)
ភតើានភាររយកូ នសតវ រិនទាន់ប្ររ់អាយភៅរស់
ភហើយអាយភប្ោរ២អាទិតយ
រូ ករ ួរទា ាំងសតង្ករ់ដែលរិនបានញាស់

ភតើអនកភអាយអវ ើភៅសតវ ភពញវ ័យ និងកូ នសតវ សី?
* Iអន កប្តួ តពិនិតយប្តូវធានថាពូ ជសតវ ទទួ លបានរកភោយប្សរចារ់ និងប្សរតរ CITES។ កនុងករណីកនុងឧរសព ័នធ I ពូ ជ វវ ិក័យរប្ត និងឬ

វវ ិក័យរប្តលក់ប្តូវដតាន។
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4

DATA COLLECTION FORM

តរាង្ំណួរពីទ្យីតង
ំ

(រាំភពញពីពូជសតវ ភោយភប្រើព័ត៌ានទទួ លបានកាំែ
ុ ងភពលចេះប្តួ តពិនិតយ)

ថ្ងៃ ចេះប្តួ តពិនិតយ:

ភ្មេះរន្តនរីប្តួ តពិនិតយជ្ញន់ខ្ពស់:

ភ្មេះទីតាំង:

ភ្មេះពូ ជសតវ :

ពិនទុទ្យីតង
ំ ្រុប និងោរកំណត្់ចុងឈត្ោយ
សូ ររូ ស () កនុងប្រអរ់ដែលឆ្ុេះរញ្ហចាំងពីោរពិតភៅប្ររ់សាំនួរ។ ភៅកនុងប្រអរ់និរួ
យៗានោក់ពិនទុ។ សូ រកាំរូសប្រអរ់ពណ៌ប្រភសេះ។
ភៅភពលដែបានរាំភពញរ ួច រូ កពិនទុសររភែើរបីកាំណត់ពិនទុសររសប្ារ់ទីតាំងភនេះ។ ភប្រើ
ពិនទុភនេះសប្ារ់កាំណត់ពីស្មថនភាពថ្នទីតាំងភនេះភៅខាងភប្ោរភរថ្នទព័រ។

ពិនទុ

អត្ថ បទ្យពនយល់្ត្មាប់្ំនួរនិមួយៗ មានដចងឈៅទ្យព័រទ្យី១៣
ននឯកសារដណរនំ។
ទ្យូ ឈៅ
A. ភតើទីតាំងភនេះបានចេះរញ្ជ ីប្សរចារ់ភែើរបីរកាចិញ្ចឹរ និងរង្កាត់ពូជសតវ
ទា ាំងអស់ដែលបានអភងា តភ ើញកាំែ
ុ ងភពលប្តួ តពិនិតយដែរឬភទ?
B. ភតើានអភងា តភ ើញសករម ភាពរិនប្រប្កតីកាំែ
ុ ងភពលប្តួ តពិនិតយដែរឬភទ?

0
ោមន

1
ាន

ាន

ោមន

ទ្យីតង
ំ
C. ភតើទីតាំងភនេះានសទ េះ/កដនែ ងទកោក់សរររយសប្ារ់ពូជសតវ និងតរ
ែាំណាក់ោលជី វ ិតវាភទ?

ាន

ោមន

D. ភតើសទេះ/ទីតាំងទកោក់សតវប្ររ់ប្ោន់ និងឬសរររយសប្ារ់កប្រិតចាំនួន
សតវ ភកើនភប្ោយរង្កាត់ពូជបានែូ ចបានរាយោរណ៍ប្រចាំឆ្នាំ និងសតុកពូ ជសតវ
ដែលាន។

ោមន

E. ភតើទីតាំងភនេះានកត់ប្តរបាយោរណ៍ភទៀតទាត់ងមីអាំពីពូជដែលនាំភចញភប្ៅ
ប្រភទសដែរឬភទ??

ោមន

F. ភតើោរប្រតិរតរ ិោរភនេះានទីតាំងសរររយសប្ារ់រភងា ើត និងឬទកោក់
និងឬភរៀរចាំអាហារសរររយសប្ារ់ពូជសតវ ដែលភរចិញ្ចឹរដែរឬភទ?
្ត្មាប់ពូជជាក់លាក់
G. ភតើសលិតសលសលិតករម ររស់ទីតាំងភនេះប្តូវោនទិនន័យសលិតករម ដែលបាន
ស្មមនទកភទ (ពីចាំនួនសតវ ភរសតុក; # ភ្មល, # ញី, # កូ ន)?

2

ាន
ាន

ោមន

ាន

ោមន

ាន

H. ភតើពូជសតវ ភៅកនុងទីតាំងភនេះបានរង្កាញពីសញ្ហាថាានភែើរកាំភណើតពី
ថ្ប្ពដែរឬភទ (សូ រភរើលកាំណត់ភហតពនយល់)

ាន

ោមន

I. ភតើពូជសតវ ភនេះប្តូវបានភរចត់ទកថាពិបាករង្កាត់ពូជ និងឬ ចិញ្ចឹរ
រកាឬភទ?

ាន

ោមន

J. ភតើទីតាំងភនេះរភងា ើតយូរប្ររ់ប្ោន់ កនុងោរសលិតពូ ជតរចាំនួន និងទាំហាំដែ
ភររាយោរណ៍ឬភទ?

ោមន

ាន

ោមន

ាន

ឧប្មព ័នធ I ពូ ជ
K. សប្ារ់ពូជដែលានដចងកនុងឧរសរព ័នធ I ភតើភរបាសតវ និងកូ នភនេះ
ានអវ ើរួយ ឬភលខ្សាគល់ជ្ញអចិថ្ន្តនរយ៍ដែរឬភទ?

ពិនទុ្រុប
ោរ្នម ត្ចុងឈត្ោយ៖
សូ រភរើលទាំព័រទី១៤ សប្ារ់ព័ត៌ានដណនាំពីោរ
សភប្រចសនម តចងភប្ោយពីទីតាំងភនេះ។

ជាទ្យីឈពញចិត្រ
ត្ត្មូវឈអាយមានោរត្ត្ួ ត្ពិនិត្យតនដ្ឋនបនរ
មិនឈពញចិត្រ
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ឯកសារណែរនាំកនុងការត្រួ រពិនិរយពូ ជសរវ ចិញ្ចឹម និងទីតាំងចិញ្ចឹមសរវ

តរង ១. អរា បទពនយ ់ប ើមបីណែនាំោរបាំបពញសាំនួរកនុងទម្រមង់៤។
សាំនួរ
#
A.
B.

C.

D.
E.

F.
G.

H.

ោរពនយ ់
ទីតាំងគួ រមានលិខិរអ្នុញ្ហារកនុងការរកាសរវ ណែលបានអ្នងា រកាំ ុ ងនពលត្រួ រពិនិរយ។
វាក៏គួររាប់បញ្ចល
ូ សរវ ណែលមិនបានបង្ការ់សត្មាប់បាំែងនាំនចញណបបពាែិជជកមម
រ ួម ាំងសត្មាប់
ទុកជាឯកជន។
សកមម ភាពមិនធមម តអ្នងា រកាំ ុ ងនពលចុេះត្រួ រពិនិរយគួ រណរករ់ទុក។ នោយរ ួមមាន នោយមិនកាំែរ់
មិនថ្ន៖ ការមិនអ្នុញ្ហារនអាយមន្តនតីត្រួ រពិនិរយចូ លនៅកាន់រាំបន់ណាមួ យននទីតាំង (អាចជាកណនែ ង
សត្មាប់ទុកសរវ ណែលនគមិនមានការអ្នុញ្ហារនអាយលក់ ឬជាទីតាំងណែលមិនមានអាជាាប័ែណនអាយ លក់)។
ភស្ុតងននការែឹកនចញននសរវ ណែលមិនបានអ្នុញ្ហារនអាយលក់
ន ើយអ្ន កត្គប់ត្គង
ឬមាចស់
ទីតាំងមិនអាចផត ល់ព័រ៌មានពីសរវ ណែលរកានៅទីតាំងននេះបាន ឬែឹងពីកណនែ ងណែលផត ល់ព័រ៌មានននេះ។
ត្ទ ុងសមរមយ ឬកណនែ ងទុកោក់គួរណរ៖
- ការពារសរវ ពីការររ់នគចចូ លនត្ព;
- ការពារសរវ នត្ពចូ លកនុងទីតាំង និងត្ទ ុង ឬទីតាំងទុកសរវ លាយ ាំជាមួ យសរវ ទុកបង្ការ់ពូជ;
- និងផត ល់ឧបករែ៍សមរមយសត្មាប់សរវ រ ើកលូ រលាស់និងអ្ភិវឌឍ។
ត្ទ ុងសរវ ជាក់លាក់សមរមយ ឬទីតាំងោក់សរវ អាចរ ួមមានត្ទ ុងសាំណាញ់ កញ្ច ក់ត្រី បឹង (ឧ
រែ៍ កនធយ
និងត្រី) ទូ ធុង (សត្មាប់សរវ លម ូន) ត្ទ ុងសរវ សាែប (សត្មាប់បកសី) ទីធាែមាននមម (ឧ
រែ៍ សត្មាប់
សរវ ចិញ្ចឹមកូ ននោយទឹកនោេះ)។
វាក៏អាចនឹងត្រូវមានសារធារុសាំែង់ជាក់លាក់
និងរត្មូវការ
កាំពស់អ្បបបរមាណត្សកនលើត្បនភទសរវ ។
រចនសមា ័នធសមរមយនិងទីតាំងគួ រណរមានកនុងត្ទ ុងនិមួយៗសត្មាប់ការរ ើកលូ រលាស់ណែលមានផ្លសុខភាពរ
បស់សរវ ែូ ចជាចាំែីអាហារ និងចានទឹក ឬថ្នស កណនែ ងលាក់ខល ួនសមរមយ និងកណនែ ងហាលនថង កណនែ ងនសើម
និងសងរសត្មាប់
ួ
សរវ ណែលរស់នៅកនុងទឹកផងនរកផង មានពនែ ឺនិងសីរុែាភាពសមរមយ។ល។
ត្ទ ុងសមរមយ ឬកណនែ ងោក់គួរមានឧបករែ៍ត្គប់ត្រន់ ន ោឋរចនសមា ័នធ និងទាំ ាំសត្មាប់សរវ បង្ការ់ពូជ
រស់នៅ។
គួ រណរមានត្ទ ុងត្គប់ត្រន់
ឬកណនែ ងទុកសត្មាប់ផលិរចាំនួនកូ ន
ឬសរវ ណែលបានអ្េះអាងថ្ននឹងនកើរ នៅកនុងទីតាំងននេះ។
រាំណ រ ាំងកាំែរ់ត្ត គឺជាណផន កមួ យ ាំងមូ លននការត្គប់ត្គងសរវ រកាទុកបង្ការ់ពូជ និងឬសត្មាប់ចិញ្ចឹម
នអាយធាំ។ កណនែ ងចិញ្ចឹមពិរត្បាកែ និងកណនែ ងរកាទុកបង្ការ់ពូជជានរឿយៗរកាកាំែរ់ត្តស្ុកណែលមាន
ាំងអ្ស់ ការអ្នុវរត ន៍ចិញ្ចឹមទូ នៅ និងការពាបាលជមង ឺនផសងៗឬសរវ ណែលរងរបួ ស។
កាំែរ់ត្តនផសងៗក៏មានករ់ផងណែរពី៖
ចាំនួនសរវ ង្កប់ និងការនចាលសរវ ណែលង្កប់ ាំងននេះ;
ស្ុកផលិរកមមត្បចាាំឆ្នាំ (កូ ននទើបនកើរ សរ
ុ ភាគរយញាស់ ។ល។)
ចាំនួន និងត្បភពនននមបា និង
អាយុ និងកាំែរ់សមាគល់ (ឧ
រែ៍ ត្ក ុម និងនលខសាែក ឧបករែ៍ទទួ លសារ និងសញ្ហាសមាគល់ខុស ពីនគ)
ននសរវ ។ កាំែរ់ត្តអាចនឹងធមម ត ែូ ចជាការករ់នោយនែនៅកនុងកាំែរ់ន រុ នែើមបីបញ្ហជក់លមអ ិរ
កនុងបញ្ជ ីអ្នឡាញ (studbook)។
ទីតាំងគួ រផត ល់អាហារសមរមយសត្មាប់ពូជសរវ ជាក់លាក់
សត្មាប់ត្គប់ែាំណាក់កាលជី វ ិរណែលមានចិញ្ចឹម។
័ អាចនឹងរត្មូវសរវ កែ្ុរ
ឧ
រែ៍ កូ ននពាេះថ្នែន់រត្មូវនអាយមានកូ នកែ្ុរ ចាំណែកឯនពាេះថ្នែន់នពញវយ
ធាំឬមាន់។
សរវ ណែលបានត្បកាសថ្នរកាទុកបង្ការ់ពូជពីទីតាំងណែលមាននលើសចាំែុេះបង្ការ់ពូជ
គឺជាការបង្កាញពី
សកមម ភាពគួ រនអាយសងស័យ។ អ្ន កចុេះត្រួ រពិនិរយគួ រនត្បើការគែនចាំែុេះផលិរកមម (ទាំព័រ៥) ណែលមាន
ផត ល់ត្សាប់នែើមបីកាំែរ់ផលិរផលណែលអាចនឹងមាន។
សាំនួរននេះមិន ក់ទងនៅនឹងទីតមងចិញ្ចឹមនទ
ប៉ាុណន្ត្រូវណរនឆ្ែ ើយនៅកណនែ ងណែលមានទីតាំងណែលនគអ្េះង្កងថ្នបានបង្ការ់ពូជមិនថ្នកនុងទត្មង់ណា
នៅកនុងបរ ិសាានមួ យណែលមានការត្គប់ត្គង។
សរវ ណែលយកមកពីនត្ព ជានរឿយៗនចញនរាគសញ្ហាណែលមិនមាននៅកនុងសរវ ចិញ្ចឹមទុក ណែលអាចនឹងនធវ ើ
នអាយអ្ន កត្រួ រពិនិរយែឹងពីការអ្េះអាងកុ កថ្នជាពូ ជសរវ បង្ការ់បាន
រត្ម ុយណបបននេះអាចរ ួមមានែូ ចជា៖
 មានកត្មិរនន្តសតសខា ស់ (ថនិកសរវ នែើរនលបឿននលឿននៅកនុងត្ទ ុង សរវ ពស់លិរចត្ម ុេះនៅ មានភាព
នោរនៅខ្ែាំង ឬអ្សកមម និងត្សយុរត្សយុង);
 ការខូ ចខ្ររាងកាយ (សានមនលើណសបកននសរវ ណបកសាំបកសន ូកសរវ កនទយ របួ សមកពីអ្នទក់) ន ើយ
ផទ ក
ុ បា៉ារា៉ាសុីរខា ស់ (នចទឹកណកនៅនលើសរវ ពស់ សរវ បងកយ
ួ និងកនធយ នចនៅនលើថនិកសរវ និងសរវ បកសី)
16

ឯកសារណែរនាំកនុងការត្រួ រពិនិរយពូ ជសរវ ចិញ្ចឹម និងទីតាំងចិញ្ចឹមសរវ

សាំនួរ
#
I.
J.

K.

ោរពនយ ់
ឬមានបញ្ហាណសបក (ទាំណពក/រាំបន់ឆ្កទនទ មានភាពមិនត្បត្ករីនននលើត្សការ រលួ យសាំបក។ល។
ទីតាំងណែលនគអ្េះអាងថ្នបនងា ើរពូ ជសរវ ចាំនួននត្ចើន ណែលនគសាគល់ថ្នវាពិបាកកនុងការបង្ការ់ពូជ និងឬ
រកាទុកចិញ្ចឹម ណែលអាចធានការពិនិរយពិច័យនត្ចើនជាងទីតាំងចិញ្ចឹមននេះង្កយត្សួ លណថរកាសរវ ។
ចាំនួនលក់សរវ ពីទីតាំងនទើបបនងា ើរថម ី អាចជាសកមម ភាពណែលមានលកខ ែៈគួ រនអាយសងស័យ។ ទីតាំងមួ យ
គឺណរមានរយៈនពលយូរលម មកនុងការបនងា ើរកូ ន
(ត្បសិននបើអ្េះអាងថ្នពូ ជសរវ ននេះត្រូវបានរកាបង្ការ់ពូជ)។
ឧ
រែ៍
នៅនពលណែរករែីណែលរ ួមមានពូ ជសរវ ណែលធាំយឺរៗ
ឬចាំណាយនពលនត្ចើនឆ្នាំនែើមបីធាំនពញ
វ ័យ
ន ើយសរវ ននេះបនងា ើរកូ នណរពីរបីកនុងមួ យសាំបុក។
ឧបសមា ័នធI នន CITES ពូ ជសរវ រត្មូវនអាយមានចុេះសញ្ហាជាមួ យ អ្រត សញ្ហាែអ្ចិនន្តនត (សូ មនមើល Resolution
Conf.
12.10
(Rev.
CoP15))។
ភាពមិនត្សបចាប់ចាំនពាេះ
ចាំែុចននេះអាចនឹងផត ល់សញ្ហា
នផសងៗថ្នទីតាំងននេះមិនត្សបចាប់នទ។

ជាំហាន៣: បម្រោយបព ម្ររួ រពិនិរយបៅទីតង
ាំ
1.

នៅនពលណែការត្រួ រពិនិរយបានបញ្ច ប់ សូ មបាំនពញការគែនចាំែុេះផលិរកមម (ទាំព័រ 7) សារនែើម នែើមបីកាំែរ់
ចាំនួនត្បមាែនមើលននសរវ ណែលគួ រណរមានវរត មាននៅឯទីតាំងននេះ ឬអាចនឹងបនងា ើរ នោយណផអ កនលើព័រ៌មានថម ី
ចុងនត្កាយ ត្បមូ លបានកាំ ុ ងនពលចុេះត្រួ រពិនិរយ។

2.

ការនត្បើត្បាស់ ការគែនចាំែុេះផលិរកមម (ទាំព័រ 7) និងព័រ៌មានត្បមូ លបានកាំ ុ ងនពលត្រួ រពិនិរយ និងបញ្ចល
ូ
នៅកនុងបញ្ជ ីនផទ ៀងផ្លទរ់កនុងទត្មង់៤ កាំែរ់ផលបូ កសរុបពិនទុសត្មាប់ទីតាំងននេះ។
នត្បើពិនទុបូកសរុបសត្មាប់ទីតាំង និងការណែនាំកនុងតរាង២ខ្ងនត្កាម នែើមបីកាំែរ់ភាពណែលអាចនៅរ ួចណែល
ថ្នទីតាំងននេះនធវ ើការបង្ការ់ពូជ និងឬចិញ្ចឹមរកាសរវ ។

3.

4.

នៅកនុងករែីខែេះ (ឧ
រែ៍ ភាពខុសរនរវាងចាំនួនកូ នណែលបានសាមន និងចាំនួនណែលបានអ្នងា រ ឬខវ េះខ្រ
ន ោឋរចនសមា ័នធ) វាអាចនឹងចាាំបាច់កនុងការនធវ ើវានអាយលអ ិរលអ ន់ ការត្រួ រពិនិរយតមោនបនត នៅកនុងត្ក ុម ុន
របស់អ្នករាំណាងអាជាាធរវ ិទាសាន្តសត
(ឬមន្តនតីណែលមានសមរា ិភាពនផសងៗ)
នែើមបីវាយរនមែ នអាយកាន់ណរ
សុត្កឹរយពីត្បរិបរត ិការបង្ការ់ពូជ និងចិញ្ចឹមនោយពិនិរយពិចច័យកាំែរ់ត្តនអាយលមអ ិរ។

តរង ២. នសចកត ីណែនាំកនុងការសនត្មចចិរត នោយណផអ កនលើលទធ ផលពិនទុ
បូ កននរត្រួ រពិនិរយទត្មង់៤
ពិ
នទុ

<8

8–
11

ោរណែនាំសម្រាប់កែ
ាំ រ់ ទធ ភាពម្រសបចាប់ជាមួ យនឹង CITES
វាែូ ចជានៅមិនរ ួចនទណែលទីតាំងមួ យកាំពុងបង្ការ់ពូជ
ឬចិញ្ចឹមចាំនួនសរវ ណែលបានអ្េះអាង។
អាជាាធរត្គប់ ត្គងគួ រណរត្រួ រពិនិរយទីតាំងត្បរិបរត ិការនអាយបានចាស់។ កនុងករែីមាននលើស ននេះ
ការត្រួ រពិនិរយយ៉ាង ម៉ារ់ចរ់គួរណរត្រូវនធវ ើន ើង នោយមានជាំនួយបណនា មពីអ្នកជាំនញ (ណែលសមរមយ)។
គួ រណរមានការត្ប ុងត្បយ័រន នពលនចញលិខិរអ្នុញ្ហារនអាយនាំនចញ។
ត្បសិនការត្រួ រពិនិរយបណនា មបញ្ហជក់ថ្នខុសចាប់
បញ្ហាននេះគួ រណរបញ្ជន
ូ នៅមន្តនតីត្បរិបរត ិចាប់
សត្មាប់នធវ ើ សកមម ភាពសមរមយ។
វាហាក់ែូចជាពូ ចសរវ ណែលបានសួ រននេះត្រូវបាននគចិញ្ចឹម (សូ មោក់កូែត្បភព R)
កនុងករែីែាំនែើការននេះអ្េះអាងថ្នបានបង្ការ់ពូជនោយរកាវា ណរមានចមង ល់ខែេះនៅសល់ ចាំនពាេះភាពសម
ត្សបននការនត្បើត្បាស់ នោយនត្បើត្បាស់កូែត្បភព C ឬ D។ ការត្ប ុងត្បយ័រនគួរ ណរអ្នុវរត នពលនចញ
លិខិរអ្នុញ្ហារ។
ន េះជាយ៉ាងណាក៏នោយ ពិនទុននេះអាចឆ្លុេះបញ្ហចាំងពីការត្គប់ត្គងលអត្បនសើរ ន ើយទិននន័យបណនា មពីការត្រួ រ
ពិនិរយយ៉ាងម៉ារ់ចរ់ត្រូវចាាំបាច់ នែើមបីកាំែរ់ចាំែុេះផលិរកមម ជាមួ យនឹងទាំនុកចិរត។
ការត្គប់ត្គងអ្នុលអត្បនសើរបាំផុរនិងទិននន័យបណនា មពីការត្រួ រពិនិរយយ៉ាងម៉ារ់ចរ់បណនា មនទៀរនែើមបី កាំែ
រ់សមរា ភាពផលិរជាមួ យនឹងទាំនុកចិរត។
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វាមានភាពត្បហាក់ត្បណ លខា ស់ថ្នទីតាំងននេះចិញ្ចឹមសរវ ឬបង្ការ់ពូជសរវ ចិញ្ចឹមននេះ។
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