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ក្រុមពិគក្រោះគោបល ់GFA GmbH 
 

 - ការផដលវ់ិញ្ញា បនប័ក្រ GFA - 
 

បទដ្ឋា នបគ ដ្ ោះអាសនន  

សក្ាបវ់ិញ្ញា បនប័ក្រព្ក្ពគ ើ 

រនងុក្ពោះរាជា្ចក្ររមពុជា 

 
ច្លខ ១.០ កាលបរចិ្ចេទ៖ ថ្ថៃទី ២០ កខែុមភៈ ឆ្ប ាំ ២០១២  

- សទិតច្រកាមការកែសរមលួច្ៅច្ឡើយ - 
 
 
សាំគាល់៖ 
 
បទដ្ឋឌ នទាំងច្នេះ រតូវបានបច្ងកើតច្ឡើង ច្រកាមែិចចសហរបតិបតថិការយ៉ាងជិតសបិទនជាមួយអបែតាំណាង
មែពីសហជីព កផបែវទិាសាស្តសថសងគម វទិាសាស្តសថថ្រពច្ឈើ កផនការថ្រពច្ឈើ របមាញ់ ែសិ-ច្សដឌែិចច 
និងច្អែូឡូសីុ។ បទដ្ឋឌ នទាំងច្នេះរតូវបានច្រៀបចាំជាពិច្សសច្ដ្ឋយកផែែច្លើច្គាលការណ៍ និង
លែខខណឍ វនិិចេ័យរបស់ FSC។ បកនទមច្លើច្នេះច្ទៀត បទដ្ឋឌ នទាំងច្នេះ ែ៏មានរមួបញ្ចូ លនូវគាំនិត ឬកផបែ
មួយចាំនួនថ្នឯែសារច្ផេងៗ និងការរែីចច្រមើននានា តាមការចាំបាច់ មានដូចជា៖ អនុសាសន៍របស់ 
ITTO, លទនផលថ្នសនបិសីទ UNCED (UNCED-Conference) ច្ៅទីរែុង Rio ច្គាលការណ៍កណនាាំ
អាំពីលែខខណឍ វនិិចេ័យ និងែរមិតរបតិបតថិថ្នសនបិសីទនថ្នប ែ់រែសួងសឋីពីការការពារថ្រពច្ឈើច្ៅអឺរ ៉ាបុ 
(Criteria and Operational Level Guidelines of the Ministerial Conference on the Protection of 
Forests in Europe) កដលរតូវបានច្ធវើច្ឡើងច្ៅទីរែុង Helsinki និងទីរែងុ Lisbon រពមទាំងអនុសាសន៍
កផបែបរដិ្ឋឌ ន និងសងគម កដលរតូវបានច្ធវើច្ឡើងច្ដ្ឋយអងគការមិនកមនរដ្ឋឌ ភិបាលអនថរជាតិ។  
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 គសចរដគីផដើម 
 
 ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើរបែបច្ដ្ឋយការទទួលខុសរតូវ (ច្ដ្ឋយកផែែច្លើចាំច្ណេះដឹងកដលមាន
ស្រសាប់ែបុងច្ពលបចចុបផនប) រមួមានវធិានការច្ដ្ឋយផ្ទធ ល់ និងច្ដ្ឋយរបច្យលទាំងអស់ ែបុងការការពារ 
កថទាំ និងច្របើរបាស់ថ្រពច្ឈើ កដលធានាបាននូវការអភិរែេថ្រពច្ឈើជាអចិថ្្នថយ៍។ ការរគប់រគង
ថ្រពច្ឈើរបែបច្ដ្ឋយការទទួលខុសរតូវ រែាបាននូវភាពបត់កបន និងភាពសមផូរកបបថ្នទរមង់ជីវតិ
ធមមជាតិរបស់ខលួន កដលជួយជរមុញថ្រពច្ឈើឲ្យមានការវវិតថ និងផឋល់អតទរបច្យជន៍ដល់មនុសេ
តាមរយៈមុខងារកផបែច្អែូឡូសីុ ច្សដឌែិចច សងគម និងវបផធម៌ជាអចិថ្្នថយ៍របស់ខលួន។  
 ការផឋល់វញិ្ញដ បនប័រតសរមាប់ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ មានន័យថ្ន គឺជាការវាយតថ្មលគុណភាពថ្ន
ការរគប់រគងថ្រពជាែ់កសឋង ទែ់ទងនឹងការទទួលខុសរតូវកផបែច្សដឌែិចច សងគម និងបរដិ្ឋឌ ន និង
វាយតថ្មលចាំណុចទាំងច្នេះ ច្ធៀបនឹងបទដ្ឋឌ នកដលរតវូបានែាំណត់ និងទទួលសាគ ល់។  
 ច្ហតុច្នេះ បុច្រល័ែខខ័ណឍ តរមូវសរមាប់ការវាយតថ្មលគុណភាពការរគប់រគងថ្រពច្ឈើរមួមាន 
ការមានបទដ្ឋឌ ន កដលច្ដើរតួនាទីជាមូលដ្ឋឌ ន និងជាឧបែរណ៍មួយសរមាប់ច្របៀបច្ធៀប និងការមាន
ដាំច្ណើ រការរបែបច្ដ្ឋយបទដ្ឋឌ នច្ដើមផចី្ធវើការវាយតថ្មល។ ដាំច្ណើ រការច្នេះ ចាំបាច់រតូវកតមាន
លែខណៈសតានុម័ត និងមានតមាល ភាពខពស់បាំផុតតាមកដលអាចច្ធវើច្ៅបាន។ 
 ការសច្រមចចិតថសឋីពីលែខខណឍ វនិិចេ័យថ្នការវាយតថ្មលសរមាប់ថ្រពច្ឈើ កដលមានការរគប់រគង
បានលែ គឺមានសារៈសាំខាន់ណាស់។ លែខខណឍ វនិិចេ័យទូច្ៅ ែ៏ចាំបាច់រតូវកតយ៉ាង
ច្ោចណាស់សរមបច្ៅតាមតាំបន់ថ្រពច្ឈើធាំៗច្ផេងគាប ច្ៅតាំបន់រតូពិច អាកាសធាតុបងគួរ និង
អាកាសធាតុប៉ាូលខាងច្ជើង។ លែខខណឍ វនិិចេ័យទាំងច្នេះ ចាំបាច់រតូវមានបាំច្ពញបកនទមច្ដ្ឋយសូចនាែរ
កបបគុណភាព និងបរមិាណកដលអាចច្ផធៀងផ្ទធ ត់បាន កដលចាំបាច់រតូវែាំណត់ច្ៅែរមិតតាំបន់ ឬែរមិត
មូលដ្ឋឌ ន។ សូចនាែរទាំងច្នេះ នឹងរតវូបានរបមូលចងរែងច្ៅែបុងបញ្ជ ីច្ផធៀងផ្ទធ ត់កដលមានលែខណៈ
ច្ដ្ឋយកឡែច្ៅតាមរបច្ទសនីមួយៗ ច្ដើមផសីរមបសរមួលដល់ការច្ធវើសវនែមមការយិល័យ និងការ
ចុេះរតួតពិនិតយច្ៅមូលដ្ឋឌ ន។ 
 ការវាយតថ្មលច្ពញច្លញមួយច្ៅច្លើការរគប់រគងថ្រពច្ឈើរបែបច្ដ្ឋយការទទួលខុសរតវូ ែ៏
ចាំបាច់រតូវពិចរណាច្លើល័ែខខ័ណឍ កដលមានរែបខ័ណឍ ជាែ់លាែ់ច្ៅតាមរបច្ទស ច្ៅែរមិតជាតិ និង
ែរមិតរដឌបាលដថ្ទច្ទៀត។  
 សាទ នភាពច្ៅែរមិតនីមួយៗ ជេះឥទនិពលច្ៅច្លើលទនភាពថ្នការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ
តាមចាប់ែាំណត់។ វាគួរកតមានភាពសីុសងាវ ែ់ និងតមាល ភាពច្ៅែបុងល័ែខខ័ណឍ កផបែនច្យបាយ 
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រដឌបាល ច្សដឌែិចច ច្អែូឡូសីុ សងគម និងវបផធម៌ កដលែបុងច្នាេះ កផបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើ (forest 
management unit) របតិបតថិតាមលែខខណឍ ទាំងច្នាេះ។ ការវាយតថ្មលច្លើការរគប់រគងថ្រពច្ឈើគួរ
ពិចរណាច្លើកាលៈច្ទសៈច្ៅរគប់ែរមិតទាំងអស់ ចប់តាាំងពីែរមិតអនថរជាតិ ដល់ែរមិត
របតិបតថិការ។ ច្ទេះជាយ៉ាងច្នេះែឋី ច្សចែឋីសច្រមចែបុងការផឋល់ ឬមិនផឋល់វញិ្ញដ បនប័រត កដលកផែែ
ទាំងស្រសុងច្ៅច្លើលទនផលកដលបានរែច្ឃើញច្ៅែរមិតរបតិបតថិការ។  
 ការច្ផ្ទឋ តការយែចិតថទុែដ្ឋែ់ច្លើការវាយតថ្មលអាំពីគុណភាពថ្នការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ គួរសទិត
ច្ៅច្លើកផបែការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ ច្ពាលគឺ ច្ៅែរមិតរបតិបតិថការ។ ច្ៅែរមិតច្នេះ ច្គាលនច្យបាយ 
និងច្គាលការណ៍កណនាាំកផបែរដឌបាល  ចាំបាច់រតូវកតច្ធវើសមាម ហរណែមមចូលច្ៅែបុងការរគប់រគង
ថ្រពច្ឈើជាែ់កសថង។  
 
 ការវាយតថ្មលការរគប់រគងថ្រពច្ឈើច្ៅែរមិតរបតិបតថិការ ពិចរណាច្លើទិដឌភាពទាំង ៥ ដូច
ខាងច្រកាម៖  
 

- ទិដឌភាពកផបែចាប់ នច្យបាយ និងរដឌបាល 
- ទិដឌភាពកផបែបច្ចចែច្ទសថ្នការច្ធវើកផនការ និងការអនុវតថ 
- ទិដឌភាពកផបែច្សដឌែិចច 
- ទិដឌភាពកផបែសងគម និងវបផធម៌ 
- ទិដឌភាពកផបែច្អែូឡូសីុ 

 
 ការចុេះរតួតពិនិតយច្ៅមូលដ្ឋឌ ន គួរែាំណត់ភាពរគប់រគាន់ថ្នយនថការច្ធវើកផនការ យនថការអនុវតថ 
និងយនថការរគប់រគងកដលមានសពវថ្ថៃ ច្ដើមផតីរមង់ទិសច្ៅការរគប់រគងថ្រពច្ឈើឲ្យច្ឆ្ព េះច្ៅរែ
និរនថរភាព។ ការរតតួពិនិតយច្នេះ គួរពិនិតយ និងវាយតថ្មលច្លើការអនុវតថែបុងការរគប់រគង កដល
ជេះឥទនិពលច្លើតាំបន់ និងរចនាសមព័ននថ្នែកនលងលូតលាស់ថ្រពច្ឈើ វធីិសាស្តសថថ្នការទញយែច្ឈើហ ុប 
ការដឹែជញ្ជូ នច្ឈើហ ុប ែ៏ដូចជាល័ែខខ័ណឍ ថ្នការច្ធវើសុវឌុ្ណែមមថ្រពច្ឈើ-ច្អែូឡូសីុ ច្រកាយការ
របមូលផល។  
 បទដ្ឋឌ នខាងច្រកាមច្នេះ រតូវបានច្រៀបចាំច្ឡើង ច្ដើមផអីនុញ្ញដ តិឲ្យមានការកែសរមួលឲ្យស្រសបច្ៅ
តាមកាលៈច្ទសៈែបុងមូលដ្ឋឌ ន ច្ហើយស្រសបច្ពលជាមួយគាប ច្នាេះកដរ ែ៏ច្ធវើយ៉ាងណាច្ដើមផឲី្យអាចអនុវតថ
បានច្ៅច្លើសាទ នភាពថ្រពច្ផេងៗជាច្រចើនផងកដរ។ បទដ្ឋឌ នច្នេះ សនមតថ្នមាន (i) មាច ស់ថ្រពច្ឈើ (ii) 
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អាជាញ ធរអនុវតថចាប់ និង (iii) អបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើ។ សរមាប់បណាឋ របច្ទសជាច្រចើន អបែទាំងច្នេះមាន
ដូចជា របច្ទសកដលជាមាច ស់ថ្រពច្ឈើ (កដលមានរដ្ឋឌ ភិបាលជាតាំណាង) ច្សវាថ្រពច្ឈើជាតិ និង
រែមុហ ុនរគប់រគងថ្រពច្ឈើ អបែបានទទួលអាជាញ ប័ណត ឬអបែទទួលបានសមផទនដី។ ប៉ាុកនថ មាច ស់ថ្រព
ច្ឈើកដលមានការទទួលសាគ ល់ស្រសបចាប់ ែ៏អាចជាអាជាញ ធររែុង ឬសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន ចាំកណែឯអបែ
រគប់រគងថ្រពច្ឈើែ៏អាចជាច្សវាថ្រពច្ឈើជាតិច្នាេះផ្ទធ ល់កតមឋង ឬអាចជារែមុហ ុនែបុងវស័ិយឯែជន
កដលមានឯែច្ទស ឬអាចជាអងគការមិនកមនរដ្ឋឌ ភិបាលកដលច្ធវើការសរមាប់របច្យជន៍សាធារណៈ
ផងកដរ។    
 
របវតថិថ្នសាំច្ណរបទដ្ឋឌ នច្នេះ  
សាំច្ណរទី ១.០ 
 ការកែសរមួល និងការទទួលយែសូចនាែរច្ដ្ឋយ Gerhard Kuske កដលជានាយែែមមវធីិ 
GFA និងជាំនាញការរកុាខ របមាញ់ែមពុជា។ ការពិចរណាច្លើចាប់សឋីពីរកុាខ របមាញ់ សងគម និងបរដិ្ឋឌ ន។ 
 
និយមន័យ៖ 
 
បទដ្ឋឌ ន៖ និយមន័យទូច្ៅ៖ ែិចចរពមច្រពៀងកដលរតូវបានចងរែងជាឯែសារ កដលផធុែច្ៅច្ដ្ឋយ
លែខខណឍ បច្ចចែច្ទស ឬលែខខណឍ វនិិចេ័យជាែ់លាែ់ដថ្ទច្ទៀត កដលនឹងរតូវច្របើរបាស់យ៉ាងសីុសងាវ ែ់
គាប  ច្ដើមផជីាវធិាន ជាច្គាលការណ៍កណនាាំ ឬជានិយមន័យថ្នលែខណៈសមាគ ល់នានា ច្ដើមផធីានាឲ្យ
បានថ្ន សមាភ រៈ ផលិតផល ដាំច្ណើ រការ និងច្សវាច្ផេងៗ មានភាពសែឋិសមច្ៅតាមច្គាលបាំណង
របស់ពួែច្គ [Upton និង Bass]។ និយមន័យសរមាប់វស័ិយរកុាខ របមាញ់៖ និយម ឬនីតិវធីិនានា ឧ. 
ដូចអវីកដលសាទ ប័នច្ចញវញិ្ញដ បនប័រតច្របើរបាស់ ច្ៅែបុងការវាយតថ្មលរបស់ខលួន ច្ៅច្លើការអនុវតថ
របស់អបែដ្ឋែ់ពាែយសុាំបទដ្ឋឌ នថ្នការបញ្ញជ ែ់វញិ្ញដ ប័នប័រត ឬសងាវ ែ់ថ្ននីតិវធីិែបុងការរគប់រគង។ 
 
ច្គាលការណ៍៖ ជាវធិាន ឬធាតុដ៏ចាំបាច់មួយថ្នការបញ្ញជ ែ់វញិ្ញដ ប័នប័រត (ច្ៅែបុងបរបិទថ្នការច្ចញ
វញិ្ញដ បនប័រត FSC)។  
 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ៖ ចាំណាត់របច្ភទថ្នល័ែខខ័ណឍ  ឬដាំច្ណើ រការ កដលច្គអាចយែច្ៅច្របើច្ដើមផវីាយតថ្មល
ច្លើការរគប់រគងថ្រពច្ឈើរបែបច្ដ្ឋយការទទួលខុសរតូវ៖ លែខខណឍ វនិិចេ័យមួយ គឺរតវូបានែាំណត់
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លែខណៈច្ដ្ឋយ សូចនាែរកដលពាែ់ព័ននមួយចាំនួន កដលរតូវបានតាមដ្ឋនជាច្ទៀងទត់ ច្ដើមផវីាយតថ្មល
ការផ្ទល ស់បឋូរ [ដាំច្ណើ រការរែុងម៉ាុងច្រតអាល់]។ លែខខណឍ វនិិចេ័យ គឺជាមច្ធាបាយមួយ ច្ដើមផវីនិិចេ័យ
ថ្នច្តើច្គាលការណ៍មួយ (សឋីពីការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ) បានបាំច្ពញច្ៅតាម [ច្គាលការណ៍ទី ១០ កដល
អនុម័តច្ដ្ឋយរែុមរបឹែាភិបាល FSC សឋីពីចមាក រថ្រពច្ឈើ] ឬច្ទ។  
 
សូចនាែរ៖ អច្ថរកដលអាចវាស់កវងបានច្ដ្ឋយផ្ទធ ល់ ឬច្ដ្ឋយរបច្យល កដលរតូវបានច្របើរបាស់ច្ដើមផី
រាយការណ៍អាំពីសាទ នភាព ឬនិនាប ការរបស់លែខខណឍ វនិិចេ័យណាមួយ។ សូចនាែរ គឺខុសពីវតទុបាំណង 
[កែសរមួលច្ចញពី ច្សវារកុាខ របមាញ់កាណាដ្ឋ សនលឹែព័ត៌មាន C&I]។ សូចនាែរ គឺជារងាវ ស់ (ការ
វាស់កវង) ច្លើទិដឌភាពណាមួយរបស់លែខខណឍ វនិិចេ័យ៖ អច្ថរកបបបរមិាណ ឬគុណភាពកដលអាច
វាស់កវងបាន ឬអាចពិពណ៌នាបាន ច្ហើយកដលអាចឆលុេះបញ្ញច ាំងឲ្យច្ឃើញនូវនិនាប ការអវីមួយ ច្ៅច្ពល
មានការអច្ងកតជាច្ទៀងទត់ [ដាំច្ណើ រការរែងុម៉ាុងច្រតអាល់]។  
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គរលការណ៍ទី ១៖ ការគររពតាមចាប់ និងគរលការណ៍ FSC  
ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើរតវូច្គារពតាមចាប់កដលពាែ់ព័ននទាំងអស់របស់របច្ទស កដលការ
រគប់រគងថ្រពច្នាេះរតវូបានច្ធវើច្ឡើង រពមទាំងសននិសញ្ញដ  និងែិចចរពមច្រពៀងអនថរជាតិនានា កដល
របច្ទសច្នាេះជាហតទច្លខី ច្ហើយរតវូច្គារពតាមច្គាលការណ៍ និងលែខខណឍ វនិិចេ័យរបស់ FSC 
ទាំងអស់។  
 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ ១.១   ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ រតូវច្គារពតាមចាប់ជាតិ ចាប់មូលដ្ឋឌ ន និងការ
តរមូវកផបែរដឌបាលទាំងអស់។ 
សូចនាែរ៖ 
១.១.១ មិនមានភសឋុតាង កដលបងាា ញអាំពីការមិនច្គារពតាមចាប់ជាតិ ចាប់មូលដ្ឋឌ ន និងការ

តរមូវកផបែរដឌបាលណាមួយច្ឡើយ។ 
១.១.២ បុគគលិែកដលទទួលខុសរតវូ បងាា ញឲ្យច្ឃើញនូវការយល់ដឹងអាំពីបរបិទកផបែចាប់កដល

ខលួនែាំពុងរបតិបតថិការ ែ៏ដូចជារែមអនុវតថ ច្គាលការណ៍កណនាាំ ឬែិចចរពមច្រពៀង
នានា។  

១.១.៣ ការរបរពឹតថខុសចាប់ ឬច្គាលការណ៍កណនាាំច្ផេងៗ រតូវបានចងរែងទុែជាឯែសារ 
ច្ហើយវធិានការច្ឆលើយតបរតូវបានបច្ងកើតច្ឡើង (មិនអនុវតថចាំច្ពាេះរបតិបតថិការ SLIMF)។ 

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ១.២   ចាំបាច់រតូវបង់ថ្ថលច្សវា ថ្ថលឈបួល ពនន និងថ្ថលកដលពាែ់ព័ននទាំងអស់។ 
  
សូចនាែរ៖ 
១.២.១ មានភសឋុតាងបងាា ញថ្ន របតិបតថិការថ្រពច្ឈើបានបង់ថ្ថលច្សវា ។ល។ កដលចាំបាច់

ទាំងអស់។  
 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ ១.៣   ែបុងបណាឋ របច្ទសជាហតទច្លខី ចាំបាច់រតូវច្គារពតាមបទបញ្ដតថិែបុង
ែិចចរពមច្រពៀងកដលជាប់កាតពវែិចចជាអនថរជាតិទាំងអស់ដូចជា CITES, អនុសញ្ញដ  ILO, ITTA, 
និងអនុសញ្ញដ សឋីពីជីវៈចរមេុះជាច្ដើម។ 
សូចនាែរ៖ 
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១.៣.១ អបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើ ច្គារពតាមបទបញ្ដតថិ CITIES, ITTA និងអនុសញ្ញដ សឋីពី          
ជីវៈចរមុេះ។  

១.៣.២ អបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើ ច្គារពតាមបទបញ្ដតថិរបស់អងគការ ILO កដលសមស្រសបតាម
តាំបន់របស់ពួែច្គ។ ការអនុវតថតាមអនុសញ្ញដ  ILO ខាងច្រកាមច្នេះ គឺជា
លែខខណឍ អបផបរមាសរមាប់ការផឋល់វញិ្ញដ បនប័រត៖ ២៩, ៨៧, ៩៧, ៩៨, ១០០, ១០៥, 
១១១, ១៣១, ១៣៨, ១៤១, ១៤២, ១៤៣, ១៥៥, ១៦៩, ១៨២, រែមអនុវតថរបស់
អងគការ ILO សឋីអាំពីសុវតទិភាព និងសុខភាពសរមាប់ការងារថ្រពច្ឈើ អនុសាសន៍ច្លខ 
១៣៥ អនុសាសន៍សឋីពីការែាំណត់របាែ់ឈបួលអបផបរមា ឆ្ប ាំ ១៩៧០ (SLIMF៖ អបែ
រគប់រគងថ្រពច្ឈើបានដឹង និងបានអនុវតថការរគប់រគងនានា ច្ដើមផធីានាបាននូវការបនថ
ការអនុវតថតាមចាប់ជាតិទែ់ទងនឹងបញ្ញា ការងារ)។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ ១.៤   ចាំបាច់រតូវមានការវាយតថ្មលច្លើទាំនាស់រវាងចាប់ បទបញ្ដតិ និង
ច្គាលការណ៍ រពមទាំងលែខណៈវនិិចេ័យរបស់ FSC សរមាប់ច្គាលបាំណងថ្នការផឋល់
វញិ្ញដ បនប័រត ច្ដ្ឋយឈរច្លើមូលដ្ឋឌ នែរណីនីមួយៗ ពីសាំណាែ់អបែច្ចញវញិ្ញដ បនប័រត និង
ភាគីកដលពាែ់ព័នន ឬភាគីកដលរងផលប៉ាេះពាល់។ 
  
សូចនាែរ៖ 
១.៤.១ ទាំនាស់រវាងចាប់ បទបញ្ដតិ និងច្គាលការណ៍ រពមទាំងលែខខណឍ និចេ័យរបស់ FSC 

រតូវបានចងរែងជាឯែសារ និងរាយការណ៍ជូនច្ៅសាទ ប័នច្ចញវញិ្ញដ បនប័រត។   
១.៤.២ មានភសថុតាងបងាា ញថ្ន FME ពាយមយ៉ាងសែមម ច្ដើមផចី្ដ្ឋេះស្រសាយជច្មាល េះកដលរតូវ

បានែាំណត់ច្ឃើញ។  
 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ ១.៥   គួរមានការការពារតាំបន់សទិតច្រកាមការរគប់រគងថ្រពច្ឈើពីការរបមូល
ផលខុសចាប់ ការតាាំងទីលាំច្ៅខុសចាប់ និងសែមមភាពគាម នការអនុញ្ញដ តិដថ្ទច្ទៀត។ 
សូចនាែរ៖ 
១.៥.១ មានរបព័ននច្ដើមផែីាំណត់ និងតាមដ្ឋននូវរាល់សែមមភាពខុសចាប់ ឬគាម នការអនុញ្ញដ តិ 

ច្ហើយរបព័ននច្នេះ រតវូបានយែមែអនុវតថ។   
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១.៥.២ មានវធិានការការពារសមស្រសប (ឧ. សាល ែសញ្ញដ  បុគគលិែពិច្សស) ច្ដើមផចី្ជៀសវាងែុាំឲ្យ
ច្ែើតមាននូវសែមមភាពគាម នការអនុញ្ញដ តិ ច្ហើយវធិានការទាំងច្នេះ រតូវបានយែមែ
អនុវតថ។  

១.៥.៣  អបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើគួរសហការយ៉ាងសែមម ជាមួយអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ នតាម
កដលអាចច្ធវើបាន ច្ដើមផីជួយសរមួលដល់ែមមែរនិច្យជិត ឲ្យទទួលបានដីសរមាប់
លាំច្ៅដ្ឋឌ ន។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ ១.៦   អបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើគួរបងាា ញនូវការច្បឋជាញ ចិតថរយៈច្ពលកវង ច្ដើមផី
ច្គារពតាមច្គាលការណ៍ និងលែខខណឍ វនិិចេ័យរបស់ FSC។  
សូចនាែរ៖ 
១.៦.១ មានការកថលងច្បថជាញ ចិតថដ៏សមស្រសប កដលរតូវបានដ្ឋែ់បញ្ចូ លច្ៅែបុងឯែសារផលូ វការ

របស់សហរគាសថ្រពច្ឈើ ឬច្សវាថ្រពច្ឈើច្នាេះ ច្ដ្ឋយបងាា ញការច្បឋជាញ ចិតថរបស់
សាទ ប័នែបុងការច្គារពតាមបទដ្ឋឌ នវញិ្ញដ បនប័រតរបស់ FSC ទែ់ទងនឹងថ្រពច្ឈើកដល
សទិតច្ៅច្រកាមែមមវតទុ ថ្នការវាយតថ្មល។ សរមាប់របតិបតថិការរទង់រទយធាំ (>១០.០០០ 
ហ.ត) FME ចាំបាច់រតូវមានច្គាលនច្យបាយផេពវផាយជាសាធារណៈ។  

១.៦.២ របសិនច្បើមាច ស់/អបែរគប់រគង មានការទទួលខុសរតូវមួយចាំនួនច្លើដីថ្រពច្ឈើ កដលមិន
រតូវបានរមួបញ្ចូ លច្ៅែបុងវសិាលភាពថ្នការច្ចញវញិ្ញដ បនប័រត ចាំបាច់រតូវមានការ
ច្បឋជាញ ចិតថរយៈច្ពលកវងយ៉ាងចាស់លាស់ ច្ដើមផរីគប់រគងថ្រពទាំងអស់ច្យងច្ៅតាម 
FSC P&C។ មុនការច្ចញវញិ្ញដ បនប័រត ថ្រពច្ឈើទាំងច្នេះ ចាំបាច់រតូវអនុវតថតាម
ច្គាលនច្យបាយ FSC ចាប់ចុងច្រកាយបាំផុត សឋីពីការច្ចញវញិ្ញដ បនប័រត សរមាប់
ថ្ផធដីមួយកផបែ។  
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គរលការណ៍ទី ២៖ សទិធកិាន់កាប ់សទិធគិក្បើក្ាស ់នងិការទទួលខុសក្រវូ 
ចាំច្ពាេះសិទនិកាន់កាប់ និងសិទនិច្របើរបាស់ដី និងធនធានថ្រពច្ឈើរយៈច្ពលកវង ចាំបាច់រតវូមានការ
ែាំណត់ ចងរែងជាឯែសារ និងមានមូលដ្ឋឌ នកផបែចាប់ចាស់លាស់។ 
 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ ២.១ រតវូបងាា ញភសថតុាងចាស់លាស់អាំពីសិទនិកាន់កាប់ និងសិទនិច្របើរបាស់
ថ្រពច្ឈើរយៈច្ពលកវងច្ៅច្លើដីច្នាេះ (ឧ. ប័ណតែមមសិទនិដី សិទនិទាំច្នៀមទមាល ប់ ឬែិចចរពមច្រពៀង
ជួល។  
សូចនាែរ៖ 
២.១.១ ឯែសារពិព៌ណនាអាំពីសាទ នភាពស្រសបចាប់ច្លើដីច្នាេះ និងការច្របើរបាស់ថ្រពច្ឈើកដល

មានស្រសាប់ 
២.១.២ ទាំនាស់សឋីពីសិទនិកាន់កាប់ និងច្របើរបាស់ដី រតវូបានែាំណត់ ទទួលសាគ ល់ និងចងរែង

ជាឯែសារ។ 
២.១.៣ FMU ច្បឋជាញ ចិតថអនុវតថការរគប់រគងថ្រពរយៈច្ពលកវង យ៉ាងច្ោចណាស់ច្សមើនឹងអាំឡុង

ច្ពលវលិជុាំ ឬវដឋថ្នការរបមូលផល។  
 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ ២.២  សហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន កដលមានសិទនិកាន់កាប់ ឬសិទនិច្របើរបាស់តាមផលូវ
ចាប់ ឬតាមកបបទាំច្នៀមទមាល ប់ រតូវបនថការរគប់រគងតាមការចាំបាច់ ច្ដើមផីការពារសិទនិ ឬ
ធនធានរបស់ពួែច្គ ច្លើរបតិបតថិការថ្រពច្ឈើ ច្លើែកលងកតពួែគាត់ច្ធវើរបតិភូែមមសិទនិរគប់រគង
ច្នាេះ ច្ដ្ឋយមានការយល់រពមច្ដ្ឋយច្សរ ី និងមានព័ត៌មានរគប់រគាន់ ច្ៅឲ្យភាប ែ់ងារដថ្ទ
ច្ទៀត។   
សូចនាែរ៖ 
២.២.១ សហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន កដលមានសិទនិកាន់កាប់ ឬសិទនិច្របើរបាស់តាមផលូ វចាប់ ឬតាមកបប

ទាំច្នៀមទមាល ប់រតូវបានែាំណត់ ចងរែងជាឯែសារ និងច្ធវើកផនទី។  
២.២.២ ដាំច្ណើ រការច្ធវើកផនការរបស់ FMU រមួបញ្ចូ លនូវការចូលរមួរបស់សហគមន៍ ឬភាគីច្ៅ

ថ្នប ែ់មូលដ្ឋឌ ន កដលមានសិទនិកាន់កាប់ ឬសិទនិច្របើរបាស់តាមផលូ វចាប់ ឬតាមកបប
ទាំច្នៀមទមាល ប់ 
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២.២.៣ អបែរគប់រគងថ្រព ផឋល់ឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ននូវការរគប់រគងច្លើរបតិបតថិការថ្រពច្ឈើ 
ែបុងែរមិតមួយកដលចាំបាច់ច្ដើមផកីារពារសិទនិ និងធនធានរបស់ពួែច្គ។  

២.២.៤ ែបុងែរណីសហគមន៍បានច្ធវើរបតិភូែមមការរគប់រគងសិទនិកាន់កាប់ ឬសិទនិច្របើរបាស់
តាមផលូ វចាប់ ឬតាមកបបទាំច្នៀមទមាល ប់របស់ខលួនទាំងមួល ឬមួយកផបែ ការច្ធវើរបតិភូែមម
ច្នេះ អាចច្ធវើច្ឡើងបានច្ដ្ឋយមានការបញ្ញជ ែ់អេះអាងច្ដ្ឋយែិចចរពមច្រពៀងជា
លាយលែខណ៍អែេ និង/ឬការសមាភ សជាមួយអបែតាំណាងសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន។ 

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ ២.៣ យនថការសមស្រសប រតូវបានយែមែច្របើរបាស់ច្ដើមផចី្ដ្ឋេះស្រសាយវវិាទ
ច្លើបណឋឹ ងសឋីពីសិទនិកាន់កាប់ និងសិទនិច្របើរបាស់។ សាទ នភាព និងដាំច្ណើ រការមែទល់ច្ពល
បចចុបផនបរបស់វវិាទមិនទន់ច្ដ្ឋេះស្រសាយ នឹងរតូវបានយែមែពិចរណាយ៉ាងចាំហរ ច្ៅែបុងការ
វាយតថ្មលច្ដើមផផីឋល់វញិ្ញដ បនប័រត។ វវិាទធាំដុាំ កដលពាែ់ព័នននឹងផលរបច្យជន៍ច្រចើន តាមធមមតា
នឹងច្ធវើឲ្យរបតិបតថិការមួយរតូវបាត់បង់គុណវឌុ្ណ ែបុងការទទួលបានវញិ្ញដ បនប័រតកតមឋង។  
សូចនាែរ៖ 
២.៣.១ មាននីតិវធីិជាលាយល័ែខណ៍អែេរសរមាប់ច្ដ្ឋេះស្រសាយបណឋឹ ងអាំពីសិទនិកាន់កាប់ និង

សិទនិច្របើរបាស់ (SLIMF៖ មិនមានវវិាទច្ដ្ឋេះស្រសាយមិនបានណាមួយទែ់ទងនឹង
បណឋឹ ងសឋីពីសិទនិកាន់កាប់ និងសិទនិច្របើរបាស់ដី ច្ៅែបុងថ្រព។ វវិាទ ឬសារទុែ រតូវបាន
ច្ដ្ឋេះស្រសាយច្ដ្ឋយច្របើរបាស់យនថការ និងសាទ ប័នកដលរតូវបានទទួលសាគ ល់ច្ៅថ្នប ែ់
មូលដ្ឋឌ ន)។  

២.៣.២ មានការរែាែាំណត់រតាសឋីពីវវិាទ និងភាពច្ជឿនច្លឿនថ្នដាំច្ណាេះស្រសាយវវិាទ
ទាំងច្នាេះ រមួទាំងភសថុតាងទែ់ទងនឹងវវិាទ និងឯែសារសឋីពីជាំោននានា កដលរតូវ
បានច្ធវើច្ឡើងច្ដើមផចី្ដ្ឋេះស្រសាយវវិាទ។  

២.៣.៣ មានច្គាលនច្យបាយរគប់រគង និងនីតិវធីិរបតិបតថិការ កដលតរមូវថ្ន ែបុងែរណីមាន
វវិាទ ឬការមិនចុេះសរមងុគាប  រវាងសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន និងអបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើ
ទែ់ទងនឹងសិទនិដីធលី របតិបតថិការថ្រពច្ឈើកដលអាចច្ធវើឲ្យសហគមន៍បាត់បង់សិទនិទាំង
ច្នេះ នាច្ពលអនាគត នឹងរតូវបានបញ្ឈប់ រហូតទល់កតវវិាទរតូវបានច្ដ្ឋេះស្រសាយ (មិន
អនុវតថចាំច្ពាេះ SLIMF) 

២.៣.៤  មិនមានភសឋុតាង បងាា ញអាំពីវវិាទសឋីពីសិទនិកាន់កាប់ និង/ឬសិទនិច្របើរបាស់មិនរតូវបាន
ច្ដ្ឋេះស្រសាយ កដលមានទាំហាំធាំ និងពាែ់ព័ននជាមួយផលរបច្យជន៍ច្រចើន។ ចាំណុចច្នេះ 
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រតូវអនុវតថចាំច្ពាេះ FMU ទាំងឡាយណាកដលសទិតច្រកាមការទទួលខុសរតូវរបស់មាច ស់/
អបែរគប់រគងថ្រព។  
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គរលការណ៍ទី ៣៖  សទិធិរបសជ់នជារគិ ើមភាគរិច 
សិទនិកាន់កាប់ ឬសិទនិច្របើរបាស់តាមផលូវចាប់ ឬតាមកបបទាំច្នៀមទមាល ប់របស់ជនជាតិច្ដើមភាគតិច
ច្ដើមផជីាមាច ស់ែមមសិទនិ ច្របើរបាស់ និងរគប់រគងដី បូរណភាពទឹែដី និងធនធានរបស់ខលួន រតវូបាន
ទទួលសាគ ល់ និងច្គារព។ 
 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៣.១  ជនជាតិច្ដើមភាគតិច រតូវរតតួរតាច្លើការរគប់រគងថ្រពច្ឈើច្ៅច្លើដី 
និងបូរណភាពទឹែដីរបស់ខលួន ច្លើែកលងកតពួែគាត់បានច្ធវើរបតិភូែមមសិទនិរតតួរតាច្នេះច្ដ្ឋយ
មានែិចចរពមច្រពៀងច្ដ្ឋយច្សរ ីនិងមានព័ត៌មានរគប់រគាន់ច្ៅឲ្យភាប ែ់ងារដថ្ទ។  
សូចនាែរ៖ 
៣.១.១ អបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើបច្ងកើតឯែសារសឋីពីអតថសញ្ញដ ណ ទីតាាំង និងចាំនួនរបជាជន

ជនជាតិច្ដើមភាគតិច និងរបជាជនកដលមានលែខណៈកបបរបថ្ពណីទាំងអស់ រមួទាំង
រែមុរបជាជនចល័តកដលែាំពុងរស់ច្ៅែបុងបរចិ្វណសទិតច្រកាមការរគប់រគង។  

៣.១.២ រាល់អាំណេះអាំណាងទមទរដីធលី បូរណភាពទឹែដី ឬសិទនិកាន់កាប់ទាំងអស់ កដលមាន
ច្ៅែបុងតាំបន់សទិតច្រកាមការរគប់រគង រតវូបានចងរែងជាឯែសារ និង/ឬច្ធវើកផនទីយ៉ាង
ចាស់លាស់។  

៣.១.៣ សិទនិកដលរតូវបានែាំណត់ច្ឃើញ ទែ់ទងនឹងសូចនាែរច្លខ ៣.១.២ រតូវបានច្គារព។  
៣.១.៤ របតិបតថិការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ មិនរតវូច្ធវើច្ឡើងច្ៅែបុងតាំបន់ទាំងឡាយណាកដលរតវូ

បានែាំណត់ច្ឃើញច្ៅែបុងសូចនាែរច្លខ ៣.១.២ ខាងច្លើ ច្ដ្ឋយគាម នភសឋុតាង
ចាស់លាស់ច្ដើមផបីញ្ញជ ែ់ពីការយល់រពមច្ដ្ឋយច្សរ ី និងបានទទួលព័ត៌មានរគប់រគាន់
ពីសាំណាែ់របជាជនជនជាតិច្ដើមភាគតិច ឬរបជាជនកដលមានលែខណៈកបបរបថ្ពណី 
កដលទមទរនូវសិទនិច្លើដីធី បូរណភាពទឹែដី ឬសិទនិតាមកបបទាំច្នៀមទមាល ប់ទាំងច្នាេះ
ច្ឡើយ។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៣.២ ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើមិនរតូវបងករឲ្យមានការបាត់បង់ធនធាន ឬសិទនិ
កាន់កាប់ដីធលីរបស់របជាជនជនជាតិច្ដើមភាគតិច ច្ទេះជាច្ដ្ឋយផ្ទធ ល់ ឬច្ដ្ឋយរបច្យលែឋី។  
សូចនាែរ៖ 

៣.២.១   មិនមានភសឋុតាង ឬសញ្ញដ ណណាមួយកដលបងាា ញថ្ន FME អាចនឹងគរមាមែាំកហង
ដល់សិទនិ និងធនធានរបស់ជនជាតិច្ដើមភាគតិចច្ឡើយ។  



 .                                              

 

កែសរមួល៖ ០ កាលបរចិ្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២ 
ឯែសារ៖ 

STD_FM_GFA_Standard_Cambodia_1.0_e_draft1_Khmer.doc 

13 

 
 

៣.២.២  របជាជនជនជាតិច្ដើមភាគតិច បានទទួលការជូនដាំណឹងយ៉ាងចាស់លាស់ អាំពី
ផលប៉ាេះពាល់ទាំងឡាយណា កដលការរគប់រគងថ្រពច្ឈើអាចនឹងបងករឲ្យមានមែច្លើ
ធនធាន ឬសិទនិកាន់កាប់ដីធលីរបស់ពួែគាត់ ច្ហើយរពាំកដនរមួរវាងដីរបស់សហគមន៍រតវូ
បានែាំណត់រពាំកដនរបូវន័ថ ច្រកាមការច្មើលខុសរតូវពីសាំណាែ់សហគមន៍ មុនច្ពលមាន
របតិបតថិការណាមួយអាចច្ធវើច្ឡើងបាន។   

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៣.៣  ទីតាាំងកដលមានសារៈសាំខាន់ពិច្សសកផបែវបផធម៌ ច្អែូឡូសីុ 
ច្សដឌែិចច ឬសាសនា ចាំច្ពាេះរបជាជនជនជាតិច្ដើមភាគតិច រតវូបានែាំណត់យ៉ាងចាស់លាស់ 
ែបុងែិចចសហការជាមួយរបជាជនទាំងច្នេះ ច្ហើយរតវូបានទទួលសាគ ល់ និងការពារច្ដ្ឋយអបែ
រគប់រគងថ្រពច្ឈើ។  
 សូចនាែរ៖ 
៣.៣.១ ទីតាាំងកដលមានសារៈសាំខាន់ពិច្សសកផបែវបផធម៌ ច្អែូឡូសីុ ច្សដឌែិចច ឬសាសនា 

ចាំច្ពាេះរបជាជនជនជាតិច្ដើមភាគតិច រតវូបានែាំណត់ និងច្ធវើកផនទី ែបុងែិចចសហការ
ជាមួយភាគីពាែ់ព័ននកដលរងផលប៉ាេះពាល់ (SLIMF៖ ទីតាាំងកដលមានសារៈសាំខាន់
ពិច្សសកផបែវបផធម៌ ច្អែូឡូសីុ ច្សដឌែិចច ឬសាសនា ចាំច្ពាេះរបជាជនជនជាតិច្ដើម
ភាគតិច និងការតរមូវពិច្សសនានា រតូវបានច្គដឹង)។  

៣.៣.២ ច្គាលនច្យបាយ និងនីតិវធីិច្ដើមផកីារពារទីតាាំងទាំងច្នេះ ែបុងអាំឡុងច្ពលរបតិបតថិការ
ការរគប់រគង រតវូបានចងរែងជាឯែសារលាយលែខណ៍អែេរ និងយែមែអនុវតថ 
(SLIMF៖ វធិានការសមស្រសបសរមាប់ការពារទីតាាំងទាំងច្នេះ ែបុងអាំឡុងច្ពល
របតិបតិថការការរគប់រគង រតូវបានយែមែអនុវតថ)។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៣.៤ របជាជនជនជាតិច្ដើមភាគតិច បានទទួលសាំណងប៉ាេះប៉ាូវ សរមាប់ការ
ច្របើរបាស់ចាំច្ណេះដឹងកបបរបថ្ពណីរបស់ពួែគាត់ទែ់ទងនឹងការច្របើរបាស់ពូជថ្រពច្ឈើ ឬ
របព័ននរគប់រគងច្ៅែបុងរបតិបតថិការថ្រពច្ឈើ។ សាំណងប៉ាេះប៉ាូវច្នេះ រតូវមានការយល់រពមច្ដ្ឋយ
ច្សរ ី និងមានព័ត៌មានរគប់រគាន់ជាផលូវការពីពួែគាត់ មុនច្ពលរបតិបតថិការថ្រពច្ឈើអាច
ចប់ច្ផឋើមបាន។  
សូចនាែរ៖ 
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៣.៤.១ ចាំច្ណេះដឹងកបបរបថ្ពណីរបស់របជាជនជនជាតិច្ដើមភាគតិច ទែ់ទងនឹងការ
ច្របើរបាស់ពូជថ្រពច្ឈើ ឬរបព័ននរគប់រគងច្ៅែបុងរបតិបតថិការថ្រពច្ឈើកដល FME ែាំពុង 
ច្របើរបាស់ ឬនឹងអាចយែមែច្របើរបាស់ជាលែខណៈពាណិជជែមម រតូវបានចងរែងជា
ឯែសារលាយលែខណ៍អែេរ។  

៣.៤.២ មានវតថមានែិចចរពមច្រពៀងជាលាយលែខណ៍អែេរ ឬែិចចរពមច្រពៀងផ្ទធ ល់មាត់ សឋីពី
ល័ែខខ័ណឍ ែបុងការផឋល់សាំណងប៉ាេះប៉ាូវ ច្ៅច្ពលមានការច្របើរបាស់ចាំច្ណេះដឹងកបប
របថ្ពណីសរមាប់ច្គាលបាំណងកផបែពាណិជជែមម។  

៣.៤.៣  រាល់សាំណងប៉ាេះប៉ាូវកដលបានរពមច្រពៀងគាប  រតវូបានផឋល់សាំណងជាែ់កសឋង។  
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គរលការណ៍ទី ៤៖ ទំនារ់ទំនងជាមួយសហគមន៍ និងសទិធរិបសរ់មមររនិគោជិរ 
របតិបតថិការថ្រពច្ឈើ រតវូរែា ឬពរងឹងសុខមាលភាពសងគម និងច្សដឌែិចចរយៈច្ពលកវងរបស់
ែមមែរនិច្យជិតថ្រពច្ឈើ និងសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន។ 
 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៤.១ សហគមន៍ច្ៅែបុង ឬច្ៅជាប់តាំបន់រគប់រគងថ្រពច្ឈើ គួរបានទទួល
ឱកាសកផបែមុខរបរ ការបណឋុ េះបណាឋ ល និងច្សវាដថ្ទច្ទៀត។  
សូចនាែរ៖ 
៤.១.១ របជាជនមូលដ្ឋឌ ន និងរបជាជនកដលរស់ពឹងកផែែច្លើថ្រព មានលទនភាពទទួលបាន

ឱកាសកផបែមុខរបរ និងការបណឋុ េះបណាឋ ល។  
៤.១.២ ច្ៅែបុងរបតិបតថិការរទង់រទយធាំ (> ១០.០០០ ហ.ត) ការបណឋុ េះបណាឋ ល និង/ឬការ

ជួយច្រជាមករជងែបុងទរមង់សមស្រសបដថ្ទច្ទៀតរតូវសរមាប់របជាជនមូលដ្ឋឌ ន និង
ែមមែរនិច្យជិត ច្ដើមផីច្ឆលើយតបច្ៅនឹងតរមវូការបុគគលិែរយៈច្ពលកវងរបស់សាទ ប័ន 
រតូវបានបច្ងកើតច្ឡើង និងទទួលបានការគាាំរទ។ 

៤.១.៣ ការគាាំរទ រតូវបានផឋល់សរមាប់ការែសាងច្ហដ្ឋឌ រចនាសមព័នន និងបរកិាខ នានា ច្ៅថ្នប ែ់
មូលដ្ឋឌ ន តាមែរមិតសមស្រសបជាមួយនឹងធនធានថ្រពច្ឈើ (មិនអនុវតថចាំច្ពាេះ
របតិបតថិការ SLIMF)។  

៤.១.៤ និច្យជិតមិនរងនូវការច្រ ើសច្អើង ែបុងការជួល ការច្ឡើងឋានៈ របាែ់បច្ណឋ ញច្ចញ និង
មុខរបរ ទែ់ទងនឹងសនថិសុខសងគម។  

៤.១.៥ អបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើ រតូវធានាឲ្យបានថ្ន និច្យជិត អបែជាប់ែិចចសនា និងអបែច្ ៉ាការ
បនថទាំងអស់ កដលច្ធវើការច្ៅែបុងថ្រពច្ឈើរបស់អបែកាន់វញិ្ញដ បនប័រត បានទទួល
របាែ់ឈបួលសមរមយ និងអតទរបច្យជន៍ដថ្ទច្ទៀត កដលច្ឆលើយតប ឬច្លើសពីការតរមូវ
របស់ចាប់ និងការតរមវូនានា កដលមានកចងច្ៅែបុងមុខរបររបោែ់របកហល ែបុង
តាំបន់ច្នាេះ។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៤.២ ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ រតវូអនុវតថតាម ឬអនុវតថឲ្យច្លើសពីចាប់ និង/ឬ
បទបញ្ដតិថកដលពាែ់ព័ននទាំងអស់ សឋីអាំពីសុខភាព និងសុវតទិភាពរបស់និច្យជិត និងរគួសារ
របស់ពួែច្គ។  
សូចនាែរ៖ 
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៤.២.១ អបែរគប់រគងមានចាំច្ណេះដឹងអាំពីច្គាលការណ៍កណនាាំ និងបទបញ្ដតថិកដលពាែ់ព័នន 
សឋីពីសុខភាព និងសុវតទិភាព។ សរមាប់អងគភាពរទង់រទយធាំ (> ១០.០០០ ហ.ត) រតវូ
មានច្គាលនច្យបាយសឋីពីសុវតទិភាព និងសុខភាព និងរបព័ននរគប់រគង ច្ៅែបុង
អងគភាព។  

៤.២.២ អបែរគប់រគង បានវាយតថ្មលោនីភ័យនានាកដលអាចមានចាំច្ពាេះែមមែរនិច្យជិត 
កដលច្ធវើការងារ និងច្របើឧបែរណ៍ជាែ់លាែ់ ច្ហើយបានចត់វធិានការច្ដើមផកីាត់បនទយ 
ឬលុបបាំបាត់ោនីភ័យទាំងអស់ច្នេះ (SLIMF៖ រាល់ការងារទាំងអស់កដលរតូវបានច្ធវើ
ច្ៅែបុងថ្រព ចាំបាច់រតូវកតច្គារពតាមចាប់ និងបទបញ្ដតថិនានាសឋីពីសុខភាព និង
សុវតទិភាព)។  

៤.២.៣ ការបណឋុ េះបណាឋ លសឋីពីសុវតទិភាព រតូវបានច្ធវើច្ឡើង ទែ់ទងនឹងការងាររបស់ែមមែរ
និច្យជិត និងឧបែរណ៍កដលច្របើ។  

៤.២.៤ ែមមែរនិច្យជិត រមួទាំងអបែច្ ៉ាការបនថ បានទទួលឧបែរណ៍ការពារសុវតទិភាពទែ់ទង
ច្ៅនឹងការងាររបស់ពួែគាត់ ឧបែរណ៍កដលពួែគាត់ច្របើ និងអនុច្លាមច្ៅតាមរែម
អនុវតថរបស់អងគការ ILO សឋីពីសុវតទិភាព និងសុខភាពច្ៅែបុងថ្រព (SLIMF៖ រាល់ការងារ
ទាំងអស់កដលរតូវបានច្ធវើច្ៅែបុងថ្រព ចាំបាច់រតូវកតច្គារពតាមចាប់ និងបទបញ្ដតថិ
នានាសឋីពីសុខភាព និងសុវតទិភាព។ អបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើ រតូវបងាា ញនូវែិចចខិតខាំយ៉ាង
សមច្ហតុផលច្ដើមផចី្គារពតាមរែមអនុវតថរបស់អងគការ ILO សឋីពីសុវតទិភាព និង
សុខភាពច្ៅែបុងថ្រព របសិនច្បើមានច្ៅែបុងរបច្ទស)។  

៤.២.៥ របសិនច្បើែមមែរនិច្យជិតសាប ែ់ច្ៅែបុងជាំរុ ាំ ល័ែខខ័ណឍ ែកនលងរស់ច្ៅ និងអាោររបូតទមភ
របស់ពួែគាត់ យ៉ាងច្ោចណាស់ែ៏រតូវអនុច្លាមច្ៅតាមរែមអនុវតថរបស់អងគការ ILO 
សឋីពីសុវតទិភាព និងសុខភាពច្ៅែបុងថ្រពកដរ។  

៤.២.៦ រតូវមានរបព័ននរគប់រគងថ្ផធែបុ ងមួយ ច្ដើមផធីានាបាននូវសុខភាព និងការកថទាំ (រមួទាំង 
សទិតិសឋីពីច្រគាេះថ្នប ែ់កដលច្ែើតមានផងកដរ)។  

៤.២.៧ វធិានការកផបែសុខភាព និងការកថទាំ បានទទួលការគាាំរទពីនិច្យជែ (ឧ. របាែ់
ឧបតទមភសរមាប់ទិញឧបែរណ៍ការពារសុវតទិភាពផ្ទធ ល់ខលួន)។  

៤.២.៨ មានអតទរបច្យជន៍ច្ដើមផធីានានូវសាំណងប៉ាេះប៉ាូវ ែបុងែរណីមានច្រគាេះថ្នប ែ់ច្ែើតច្ឡើង។  
៤.២.៩ អបែជាប់ែិចចសនាទាំងអស់ កដលមិនច្គារពតាមសូចនាែរដូចកដលបានច្ពាលខាងច្លើ 

រតូវបានដែច្ចញពីរបតិបតថិការថ្រពច្ឈើ។  



 .                                              

 

កែសរមួល៖ ០ កាលបរចិ្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២ 
ឯែសារ៖ 

STD_FM_GFA_Standard_Cambodia_1.0_e_draft1_Khmer.doc 

17 

 
 

៤.២.១០ របាែ់ឈបួល និងសុខមាលភាពសងគមដថ្ទច្ទៀតរបស់ពលែរច្ធវើការច្ៅែបុង FMU រមួ
ទាំងអបែច្ ៉ាការបនថផងកដរ រតូវមានែរមិតច្សមើ ឬខពស់ជាងអរតាមធយមច្ៅែបុងតាំបន់។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៤.៣   សិទនិរបស់ែមមែរនិច្យជិត ែបុងការចងរែងជាសហជីព និងចរច
ច្ដ្ឋយសម័រគចិតថជាមួយនិច្យជែរបស់ខលួន រតូវបានធានាស្រសបតាមខលឹមសារកដលមានកចងែបុង
អនុសញ្ញដ ច្លខ ៨៧ និង ៩៨ របស់អងគការពលែមមអនថរជាតិ (ILO)។ 
សូចនាែរ៖ 
៤.៣.១ ល័ែខខ័ណឍ ការងារ អនុច្លាមតាមអនុសញ្ញដ ច្លខ ៨៧ របស់អងគការពលែមមអនថរជាតិ 

(អនុសញ្ញដ ច្នេះ ទែ់ទងនឹងសិទនិរបស់ែមមែរនិច្យជិតសឋីពី៖ ច្សរភីាពែបុងការចងរែង
ជាសហជីព និងការការពារសិទនិែបុ ងការចងរែងជាសហជីព)។  

៤.៣.២ ល័ែខខ័ណឍ ការងារអនុច្លាមតាមអនុសញ្ញដ ច្លខ ៩៨ របស់អងគការពលែមមអនថរជាតិ 
(អនុសញ្ញដ ច្នេះ ទែ់ទងនឹងសិទនិរបស់ែមមែរនិច្យជិតសឋីពី៖ ការចងរែងជាសហជីព 
និងការចរចជាសមូហសភាព)។ 

៤.៣.៣ មានចាំណុចមួយច្ៅែបុងែិចចសនារបស់ែមមែរនិច្យជិត សឋីអាំពីការច្ដ្ឋេះស្រសាយ
បញ្ញា ។ ែមមែរនិច្យជិត គួរមានឱកាសនិយយច្ចញមែនូវែងវល់របស់ខលួន ែបុងទរមង់
រែាការសមាៃ ត់ (ឧ. របអប់សាំបុរត)។  

៤.៣.៤ របាែ់ឈបួល ច្បៀរវតេ និងអតទរបច្យជន៍កផបែសុខមាលភាពកផបែសងគមដថ្ទច្ទៀត កដល
រតូវបានរពមច្រពៀងគាប រវាងនិច្យជែ និងែមមែរនិច្យជិត ឬអបែតាំណាងរបស់ពួែច្គ 
(ឧ. សហជីព) រតវូបានែាំណត់ជាែ់លាែ់ច្ៅែបុងែិចចសនា។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៤.៤ ការច្ធវើកផនការ និងរបតិបតថិការការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ រតូវរមួបញ្ចូ លនូវ
លទនផលថ្នការវាយតថ្មលច្លើផលប៉ាេះពាល់កផបែសងគម។ រតវូរែាឲ្យមានការពិច្រគាេះច្យបល់
ជាមួយមនុសេ និងរែមុកដលរងផលប៉ាេះពាល់ច្ដ្ឋយផ្ទធ ល់ពីរបតិបតថិការការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ។  
សូចនាែរ៖ 
៤.៤.១ មានរបព័ននច្ដើមផផីឋល់ការវាយតថ្មលច្លើផលប៉ាេះពាល់កផបែសងគម កដលសមស្រសបច្ៅនឹង

ទាំហាំ និងែមាល ាំងថ្នរបតិបតថិការរបស់ពួែច្គ កដល៖ 
-  ែាំណត់អតថសញ្ញដ ណរែមុកដលរងផលប៉ាេះពាល់ 
- រមួបញ្ចូ លនូវការពិច្រគាេះច្យបល់ជាមួយរែមុកដលរងផលប៉ាេះពាល់ 
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- ែាំណត់នូវផលប៉ាេះពាល់សាំខាន់កដលរបតិបតថិការអាចបងករច្ឡើងចាំច្ពាេះរែមុទាំងច្នាេះ 
-  ែាំណត់នូវវធិានការនានាច្ដើមផកីែលាំអរផលប៉ាេះពាល់ជាអវជិជមានកដលរតូវបាន
ែាំណត់ច្ឃើញច្នាេះច្ឡើងវញិ។  

-  ផឋល់ការទាំនាែ់ទាំនងជារបចាំជាមួយរែមុកដលរងផលប៉ាេះពាល់ ច្ដើមផតីាមដ្ឋន
របសិទនភាពថ្នវធិានការទាំងច្នាេះ។ 

៤.៤.២ ផលប៉ាេះពាល់ជាអវជិជមាន ឱកាសសរមាប់ផលប៉ាេះពាល់ជាវជិជមាន និងចាំណុចជា
សកាឋ នុពលអាចមានទាំនាស់ កដលរតវូបានែាំណត់ច្ឃើញតាមរយៈការវាយតថ្មល រតវូ
បានច្ឆលើយតបយ៉ាងរគប់រគាន់ ច្ៅែបុងការច្ធវើកផនការការរគប់រគង (មិនអនុវតថចាំច្ពាេះ 
SLIMF)។  

៤.៤.៣ បញ្ជ ីបចចុបផនបភាពភាគីពាែ់ព័នន រតូវបានរែាទុែ (SLIMF៖ សហរគាសសាគ ល់អបែ
ពាែ់ព័នន)  

៤.៤.៤ មានរបព័ននច្ដើមផពិីច្រគាេះច្យបល់ជាមួយភាគីពាែ់ព័ននជារបចាំ (ឧ. ែិចចរបជុាំតុមូល) 
ច្ហើយរបព័ននច្នេះរតវូបានយែមែអនុវតថ។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៤.៥   មានយនថការសមស្រសបច្ដើមផចី្ដ្ឋេះស្រសាយសារទុែ និងផឋល់សាំណង
ប៉ាេះប៉ាូវដ៏យុតថិធម៌ ែបុងែរណីមានការបាត់បង់ ឬការខូចខាតនានា កដលប៉ាេះពាល់ដល់សិទនិតាម
ផលូវចាប់ ឬសិទនិកបបទាំច្នៀមទមាល ប់ រទពយសមផតថិ ធនធាន ឬជីវភាពរស់ច្ៅរបស់របជាជនែបុង
មូលដ្ឋឌ ន។ រតូវមានវធិានការច្ធវើច្ឡើង ច្ដើមផចី្ជៀសវាងនូវការបាត់បង់ ឬខូចខាតទាំងច្នេះ។  
សូចនាែរ៖ 
៤.៥.១ នីតិវធីិរបែបច្ដ្ឋយភាពសីុសងាវ ែ់ និងរបសិទនិភាព ច្ដើមផីច្ដ្ឋេះស្រសាយវវិាទ និងសារទុែខ 

និងែាំណត់សាំណងប៉ាេះប៉ាូវសរមាប់ការខូចខាត ឬបាត់បង់ រតវូបានយែមែអនុវតថ។ 
របតិបតថិការរទង់រទយធាំ (> ១០.០០០ ហ.ត) រតូវមាននីតិវធីិច្ដ្ឋេះស្រសាយវវិាទជា
លាយលែខណ៍អែេរ ច្ហើយរតូវរបកាសរបាប់ពីវតថមាននីតិវធីិច្ដ្ឋេះស្រសាយវវិាទច្នេះ ច្ៅ
ែបុងែិចចរបជុាំភាគីពាែ់ព័នន)។  

៤.៥.២ FME ខិតខាំរបឹងករបងយ៉ាងសមច្ហតុផល ច្ដើមផចី្ជៀសវាងនូវការបាត់បង់ និងការ
ខូចខាត កដលប៉ាេះពាល់ដល់របជាជនែបុងមូលដ្ឋឌ ន និងខិតខាំច្ដ្ឋេះស្រសាយសារទុែខនានា 
ទែ់ទងនឹងសិទនិតាមផលូ វចាប់ សាំណងការខូចខាត និងផលប៉ាេះពាល់ជាអវជិជមាន
នានា។  
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គរលការណ៍ទី ៥៖ អរថក្បគោជនដ៍ លទទលួានពីព្ក្ពគ ើ 
របតិបតថិការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ រតវូច្លើែទឹែចិតថចាំច្ពាេះការច្របើរបាស់ពហុផលិតផល និងច្សវា
របស់ថ្រពច្ឈើរបែបច្ដ្ឋយរបសិទនិផល ច្ដើមផធីានាបាននូវលទនភាពកផបែច្សដឌែិចច និង
អតទរបច្យជន៍កផបែបរដិ្ឋឌ ន និងសងគម ដ៏ទូលាំទូលាយ។  
 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៥.១   ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ គួរពុេះពារច្ឆ្ព េះច្ៅរែលទនភាពកផបែច្សដឌែិចច 
ច្ហើយស្រសបច្ពលជាមួយគាប ច្នាេះកដរ ែ៏រតូវយែចិតថទុែដ្ឋែ់ច្លើថ្ថលចាំណាយសរមាប់ផលិតែមម 
កផបែបរដិ្ឋឌ ន សងគម និងរបតិតបតថិការ ច្ហើយរតវូធានាឲ្យមានការវនិិច្យគកដលចាំបាច់នានា 
ច្ដើមផធីានានូវផលិតភាពកផបែច្អែូឡូសីុរបស់ថ្រពច្ឈើ។  
  
សូចនាែរ៖ 
៥.១.១ មានកផនការការងារ និងកផនការថវកិា កដលបងាា ញពីការចាំណាយ និងចាំណូលរ ាំពឹង

ទុែសរមាប់រយៈច្ពលយ៉ាងច្ោចណាស់របាាំឆ្ប ាំសារច្ពើភ័ណឍ ។  
៥.១.២ ថវកិារបចាំឆ្ប ាំ មានបញ្ញជ ែ់អាំពីការចាំណាយកដលពាែ់ព័នននឹងការអនុវតថនូវការច្បឋជាញ ចិតថ

កផបែសងគម និងបរដិ្ឋឌ ន កដលបានែាំណត់ច្ឃើញ (សូមច្មើលច្គាលការណ៍ទី ៤ និង ទី ៦ 
ច្ៅែបុងបទដ្ឋឌ នច្នេះ) ែ៏ដូចជាការចាំណាយកផបែរបតិបតថិការទាំងអស់ (SLIMF៖ អបែ
រគប់រគងថ្រពច្ឈើ ច្ផ្ទឋ តច្គាលច្ៅច្លើការច្ធវើយ៉ាងណាឲ្យឈានច្ៅដល់សាទ នភាព
កដលអាចច្ធវើបានកផបែច្សដឌែិចច កដលអនុញ្ញដ តិឲ្យអាចរគប់រគងថ្រពច្ឈើរយៈច្ពលកវង
បាន)។   

៥.១.៣ ចាំណូលកដលរតវូបានទសេន៍ទយទុែែបុងថវកិារបចាំឆ្ប ាំ គឺកផែែច្លើការសនមត់យ៉ាង
សមច្ហតុផល និងអនុច្លាមច្ៅតាមទាំច្ហៀបតថ្មល ច្ៅថ្នប ែ់តាំបន់ និងថ្នប ែ់ជាតិ។  

៥.១.៤ របសិនច្បើចាំបាច់ រតូវមានការវនិិច្យគ ច្ធវើយ៉ាងណាច្ដើមផរីែាផលិតភាពកផបែ
ច្អែូឡូសីុរបស់ថ្រពច្ឈើ។ 

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៥.២  របតិបតថិការការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ និងការរែទីផារ គួរច្លើែទឹែចិតថ
ដល់ការច្របើរបាស់ផលិតផលនានារបស់ថ្រពច្ឈើឲ្យអស់ពីលទនភាព និងកែថ្ចបផលិតផល
ទាំងច្នាេះែបុងមូលដ្ឋឌ ន។  
សូចនាែរ៖ 
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៥.២.១ រគប់ច្ពលកដលអាចច្ធវើបាន FME គួរច្លើែែាំពស់ការច្របើរបាស់ និងការរបមូលផល
របែបច្ដ្ឋយនិរនថរភាពនូវពូជធមមតា ពូជមិនសូវលផីច្ឈាម េះ និងអនុផលថ្រពច្ឈើនានា 
(មិនអនុវតថចាំច្ពាេះ SLIMF)។  

៥.២.២ សហរគាសមានទាំច្នារលែ់ផលិតផលថ្រពច្ឈើរបស់ខលួនច្ៅឲ្យឧសាហែមមែកែថ្ចប 
កដលមានច្ៅែបុងមូលដ្ឋឌ ន ឬែបុងតាំបន់ ច្លើែកលងកតមានច្ហតុផលសមស្រសប ែបុងការ
មិនលែ់ច្ៅឲ្យឧសាហែមមទាំងច្នេះ។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៥.៣   របតិបតថិការថ្រពច្ឈើ គួរកាត់បនទយកាែសាំណល់ពាែ់ព័នននឹងការ
របមូលផល និងរបតិបតថិការកែថ្ចបច្ៅនឹងែកនលង និងច្ជៀសវាងែុាំឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់ធនធាន
ថ្រពច្ឈើដថ្ទច្ទៀត។  
សូចនាែរ៖ 
៥.៣.១ បច្ចចែច្ទសរបមូលផល រតវូបានរចនាច្ឡើងច្ដើមផចី្ជៀសវាងែុាំឲ្យបាែ់កបែច្ឈើហ ុប 

ថយចុេះគុណភាពកាឋ រ និងប៉ាេះពាល់ដល់ច្ដើមច្ឈើឈរ។  
៥.៣.២ វធីិសាស្តសថនានាច្ដើមផបីច្ញ្ច ៀសផលប៉ាេះពាល់កដលរតូវបានមូលដ្ឋឌ នែាំណត់ថ្នមិនអាច

ទទួលយែបាន ច្ៅច្លើដី របព័ននទឹែ និងដីច្សើម តាំបន់មានទឹែសធឹងទច្នល តាំបន់ថ្រព 
ច្រចរលិ និងតាំបន់រច្សើប វធីិសាស្តសថច្នេះែាំពុងរតូវបានយែមែអនុវតថ។   

៥.៣.៣ ចាំច្ពាេះសហរគាសខាប តធាំ (> ១០.០០០ ហ.ត) របតិបតថិការកែថ្ចបច្ៅនឹងែកនលង រតូវ
ច្គារពតាមបទដ្ឋឌ ន និងបច្ចចែវទិាចុងច្រកាយបាំផុត ច្ហើយរតូវមាននីតិវធីិកដលកចងអាំពី
វធិានការច្ដើមផចី្ជៀសវាងការបងករការខូចខាត។  

៥.៣.៤ ច្ឈើកដលរបមូលផលបាន រតវូបានដឹែជញ្ជូ នពីថ្រព មុនច្ពលច្ឈើចប់ថយចុេះ
គុណភាព ឬពុែផុយ។  

៥.៣.៥ ការខជេះខាជ យច្ឈើ និងការខូចខាតដល់ថ្រពកដលច្ៅសល់ ែបុងអាំឡុងច្ពលរបមូលផល 
ការកែថ្ចប និងការទញយែផលច្ៅនឹងែកនលង រតូវបានកាត់បនទយឲ្យច្ៅជាអបផរមា។  

៥.៣.៦  វគគបណឋុ េះបណាឋ លជារបចាំសឋីអាំពីនីតិវធីិរបមូលផលច្ឈើ និងវធីិសាស្តសថដឹែជញ្ជូ ន
សរមាប់បុគគលិែ និងែមមែរនិច្យជិត រតូវបានច្ធវើច្ឡើង។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៥.៤   ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ គួរពរងឹង និងច្ធវើពិពិធភាពច្សដឌែិចចែបុង
មូលដ្ឋឌ ន ច្ដើមផចី្ជៀសវាងនូវការពឹងផែឺែច្លើផលិតផលថ្រពច្ឈើកតមួយមុខ។  
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សូចនាែរ៖ 
៥.៤.១ ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ មានទិសច្ៅែបុងការផលិតនូវផលិតផល និងច្សវាពីថ្រពច្ឈើជា

ច្រចើនមុខ (ផលិតផលច្ធវើពីច្ឈើ និងមិនកមនច្ឈើ រមួទាំងពូជកដលច្គមិនសូវសាគ ល់) រមួ
ទាំងច្ទសចរណ៍ និងការែាំសានថផងកដរ។ (មិនអនុវតថចាំច្ពាេះ SLIMF)។  

៥.៤.២ ការច្របើរបាស់អនុផលថ្រពច្ឈើពីសាំណាែ់សហរគាសែបុងមូលដ្ឋឌ ន រតូវបាន
ច្លើែទឹែចិតថ របសិនច្បើការច្របើរបាស់ច្នេះ មិនបងករឲ្យមានច្រគាេះថ្នប ែ់ដល់វតទុបាំណង
ដថ្ទច្ទៀតរបស់ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើច្ទច្នាេះ។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៥.៥ របតិបតិថការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ រតូវទទួលសាគ ល់ រែា និងពរងឹងតថ្មល
ច្សវា និងធនធានថ្រពច្ឈើ ដូចជារបភពទឹែច្លើភបាំ និងជលផលជាច្ដើម។ 
សូចនាែរ៖ 
៥.៥.១ អបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើដឹងអាំពីច្សវា និងធនធានថ្រពច្ឈើជាច្រចើន ដូចជារបភពទឹែច្លើភបាំ 

និងជលផលជាច្ដើម។ 
៥.៥.២ តាំបន់ងាយរច្សើប ឬតាំបន់ពិច្សសៗ ដូចជារបភពទឹែច្លើភបាំជាច្ដើម រតវូបានយែមែ

ពិចរណា ច្ៅែបុងការច្ធវើកផនការ និងការអនុវតថការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ ច្ហើយរតូវបាន
ែាំណត់ទុែច្ៅច្លើកផនទី។  

៥.៥.៣ មានច្គាលការណ៍កណនាាំ និងវធិានការ ច្ដើមផីការពារ និងពរងឹងតថ្មល និងច្សវាថ្រពច្ឈើ 
ច្ហើយច្គាលការណ៍កណនាាំ និងវធិានការ ទាំងច្នេះ រតូវបានយែមែអនុវតថ។ 

៥.៥.៤ សែមមភាពថ្រពច្ឈើ មិនបងកការខូចខាតដល់ជរមែរបស់ពូជរតីកដលមានសារៈសាំខាន់
កផបែពាណិជជែមម ឬកផបែវបផធម៌ កដលសទិតច្ៅខាងែបុង ឬខាងច្រកាមកខេទឹែរបស់តាំបន់
ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៥.៦  អរតាថ្នការរបមូលផលពីផលិតផលថ្រពច្ឈើ មិនរតូវច្លើសពីែរមិត
កដលអាចរែានិរនថរភាពបានជាអចិថ្្នថច្នាេះច្ឡើយ។ 
សូចនាែរ៖ 
៥.៦.១ ការច្ធវើកផនការចាំនួនច្ឈើកដលអនុញ្ញដ តិឲ្យកាប់បានរបចាំឆ្ប ាំ (AAC) រតវូបានបញ្ញជ ែ់

យ៉ាងចាស់ច្ៅែបុងកផនការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ ច្ហើយរតូវកផែែច្លើវធីិសាស្តសថកដលរតូវ
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បានទទួលសាគ ល់ (ច្បាេះពុមពផាយ) និងអនុច្លាមច្ៅតាមវតទុបាំណងថ្នការរគប់រគង
ថ្រពកដលរតវូបានែាំណត់។  

៥.៦.២ មានការផឋល់មូលដ្ឋឌ នច្ហតុផលចាស់លាស់ អាំពីែរមិតការរបមូលផលកដលរតវូបាន
រ ាំពឹងទុែ សរមាប់ទិនបផលផលិតផលថ្រពច្ឈើរបែបច្ដ្ឋយនិរនថរភាពជាអចិថ្្នថ ច្ហើយ
រតូវកផែែច្លើមូលដ្ឋឌ នច្នាេះច្ដើមផចី្ធវើកផនការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ។  

៥.៦.៣ បរមិាណច្ឈើរបមូលផល រតូវបានតាមដ្ឋន ចងរែងជាឯែសារ និងយែមែពិចរណា
ែបុងដាំច្ណើ រការច្ធវើកផនការ។  

៥.៦.៤ ការរបមូលផលអនុផលថ្រពច្ឈើកដលរតូវបានអនុញ្ញដ តិ មិនច្លើសពីអរតាថ្នការដ្ឋាំដុេះ
ជាំនួសវញិ ែបុងអាំឡុងរយៈច្ពលកវង។  
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គរលការណ៍ទី ៦៖ ផលប ោះពាលដ់ផនរបរដិ្ឋា ន 
ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ រតវូអភិរែេជីវចរមេុះ និងតថ្មលកដលពាែ់ព័ននរបស់វា អភិរែេរបភពទឹែ ដី 
របព័ននច្អែូឡូសីុកដលមានលែខណៈពិច្សសច្ដ្ឋយកឡែ និងងាយផុយស្រសួយ រពមទាំងទីតាាំង
ភូមិសាស្តសថ ច្ហើយតាមរយៈការអភិរែេច្នេះ ែ៏ជួយរែាការបាំច្ពញមុខងារកផបែច្អែូឡូសីុ និងការ
លូតលាស់របស់ថ្រពផងកដរ។   
 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៦.១ ចាំបាច់រតូវបញ្ច ប់ការវាយតថ្មលផលប៉ាេះពាល់កផបែបរដិ្ឋឌ ន កដល
សមស្រសបច្ៅនឹងទាំហាំ និងែមាល ាំងរបស់ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ និងលែខណៈពិច្សសច្ដ្ឋយកឡែ
របស់ធនធានកដលរងផលប៉ាេះពាល់ ច្ហើយចាំបាច់រតូវបញ្ចូ លការវាយតថ្មលច្នេះចូលច្ៅែបុង
របព័ននរគប់រគងថ្រពច្ឈើឲ្យបានរគប់រគាន់។ ការវាយតថ្មលរតូវរមួបញ្ចូ លនូវការពិចរណាច្ៅ
ែរមិតទីតាាំងភូមិសាស្តសថ ែ៏ដូចជាផលប៉ាេះពាល់ថ្នបរកិាខ កែថ្ចបច្ៅនឹងែកនលង។ ការវាយតថ្មល
ផលប៉ាេះពាល់កផបែបរដិ្ឋឌ ន ចាំបាច់រតវូច្ធវើច្ឡើងច្ៅមុនច្ពលចប់ច្ផឋើមរបតិបតថិការកដលអាចបងក
ការរ ាំខានដល់ទីតាាំងច្នាេះ។    
សូចនាែរ៖ 
៦.១.១ របព័ននមួយច្ដើមផវីាយតថ្មលផលប៉ាេះពាល់កផបែបរដិ្ឋឌ ន កដលសមស្រសបជាមួយទាំហាំ និង

ែមាល ាំងថ្នការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ និងលែខណៈពិច្សសច្ដ្ឋយកឡែថ្នធនធានកដល
រងផលប៉ាេះពាល់ រតូវបានយែមែអនុវតថ និងចងរែងជាឯែសារទុែ មុនច្ពលអាច
ចប់ច្ផឋើមរបតិបតថិការណាមួយ (SLIMF៖ មុនច្ពលចប់ច្ផឋើមរបតិបតថិការណាមួយ 
ផលប៉ាេះពាល់អវជិជមានកដលអាចច្ែើតមាន រតូវបានែាំណត់ច្ឃើញ ច្ហើយរបតិបតថិការ 
រតូវបានតាែ់កតងច្ឡើង ច្ដើមផកីាត់បនទយផលប៉ាេះពាល់ទាំងច្នាេះ។ មិនចាំបាច់រតូវ
ចងរែងលទនផលថ្នការវាយតថ្មលច្នាេះជាឯែសារច្ទ ច្លើែកលងកតមានការតរមូវច្ដ្ឋយ
ចាប់)។  

៦.១.២  លទនផលថ្នការវាយតថ្មលច្នេះ រតូវបានយែមែពិចរណាច្ៅែបុងរបតិបតថិការច្រកាយៗ
ច្ទៀត និងច្ៅែបុងដាំច្ណើ រការច្ធវើកផនការផងកដរ របសិនច្បើចាំបាច់។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៦.២  ចាំបាច់រតូវមានវធិានការការពារសុវតទិភាពរបច្ភទពូជកដលែរមរ រង
ការគរមាមែាំកហង និងជិតផុតពូជ រពមទាំងទីជរមែរបស់ពួែច្គ (ឧ. សាំបុែ និងែកនលងរែ
ចាំណី)។ ចាំបាច់រតូវបច្ងកើតតាំបន់អភិរែេ និងតាំបន់ការពារ កដលសមស្រសបច្ៅតាមទាំហាំ និងែថ្មល
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ថ្នការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ និងលែខណៈពិច្សសច្ដ្ឋយកឡែរបស់ធនធានកដលរងផល
ប៉ាេះពាល់។ រតូវមានការទប់សាក ត់ការរបមាញ់ ការច្នសាទ ការដ្ឋែ់អនាធ ែ់ និងការរបមូលផល
កដលមិនសមស្រសប។    
 
សូចនាែរ៖ 
៦.២.១ របច្ភទពូជកដលែរមរ រងការគរមាមែាំកហង និងជិតផុតពូជ រពមទាំងទីជរមែរបស់

ពួែច្គ (ឧ. សាំបុែ និងែកនលងរែចាំណី) កដលមានវតថមាន ឬទាំនងជានឹងអាចមានវតថមាន 
រតូវបានែាំណត់ និងច្ធវើកផនទី (SLIMF៖ របច្ភទពូជកដលែរមរ និងជិតផុតពូជកដលច្គ
បានដឹង រពមទាំងទីជរមែរបស់ពួែច្គ រតវូបានការពារ)។  

៦.២.២ នីតិវធីិច្ដើមផកីារពារសុវតទិភាពពូជទាំងច្នេះ រតូវបានចងរែងជាឯែសារ និងយែមែ
អនុវតថ (SLIMF៖ នីតិវធីិច្ដើមផកីារពារសុវតទិភាពរបច្ភទពូជទាំងច្នេះ រតូវបានយែមែ
អនុវតថ)។ 

៦.២.៣ តាំបន់អភិរែេ តាំបន់ការពារ និងរចែច្ចញចូលរបស់សតវថ្រព រតូវបានបច្ងកើតច្ឡើង និង
ដ្ឋែ់សញ្ញដ សាំគាល់ច្ៅច្លើកផនទី សមស្រសបច្ៅតាមទាំហាំ និងែមាល ាំថ្នការរគប់រគង
ថ្រពច្ឈើ និងលែខណៈពិច្សសច្ដ្ឋយកឡែរបស់ធនធានកដលរងផលប៉ាេះពាល់ (មិន
អនុវតថចាំច្ពាេះរបតិបតថិការ SLIMF)។ 

៦.២.៤ ការច្រជើសច្រ ើសតាំបន់អភិរែេ និងតាំបន់ការពារ មានច្ហតុផលគាាំរទចាស់លាស់ សឋីអាំពី
សកាឋ នុពលច្ដើមផពីរងីែការចូលរមួវភិាគទនរបស់ខលួនជាអតិបរមា ែបុងការរែា ឬ
ពរងឹងជីវចរមុេះ។  

៦.២.៥ ការច្ធវើបាំលាស់ទីរបស់របច្ភទពូជរែុខជាតិ និងសតវសាំខាន់ៗរវាងតាំបន់អររិែេ និងតាំបន់
របមូលផល រតូវបានច្លើែទឹែចិតថឲ្យមាន តាមរយៈការរែារចែច្ធវើដាំច្ណើ រច្ដ្ឋយែុាំកាប់
ថ្រពច្ៅតាមមាត់ទឹែកដលភាជ ប់តាំបន់ជរមាលមួយច្ៅមួយ និងឆលងកាត់រចែរច្បៀង 
ច្ហើយភាជ ប់ច្ៅនឹងបាំកណែថ្រពកដលមិនរតវូបានរបមូលផល (មិនអនុវតថចាំច្ពាេះ
របតិបតថិការ SLIMF ច្ទល)។  

៦.២.៦ រតវូមានការរគប់រគងច្លើសែមមភាពបរបាញ់ ច្នសាទ ផឋល់ច្មម  និងរបមូលអនុផល
នានា ច្ដើមផធីានាឲ្យបានថ្នសែមមភាពទាំងច្នេះ មិនរតូវបានច្ធវើច្ឡើងហួសពីែរមិត
កដលអាចធានានិរនថរភាពច្ឡើយ។  
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៦.២.៧ មានការទប់សាក ត់សែមមភាពមិនសមស្រសបនានា ដូចជាការបរបាញ់ ឬការដ្ឋែ់អនាធ ែ់
របច្ភទពូជកដលរតូវបានការពារ។ 

លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៦.៣   ការបាំច្ពញមុខងារ និងតថ្មលកផបែច្អែូឡូសីុរតូវបានរែាការពារមិនឲ្យ
មានការប៉ាេះពាល់ ពរងឹង ឬសាឋ រច្ឡើងវញិ រមួទាំង៖  

ែ) ការច្ែើតសារច្ឡើងវញិ និងការដុេះែូនច្ៅរបស់ថ្រពច្ឈើ  
ខ) នានាភាពកផបែច្សច្នទិែ ពូជ និងរបព័ននច្អែូឡូសីុ 
គ) វដឋធមមជាតិ កដលជេះឥទនិពលដល់ផលិតភាពថ្នរបព័ននច្អែូឡូសីុរបស់ថ្រព 

សូចនាែរ៖ 
៦.៣.១ របព័ននដ្ឋាំដុេះថ្រពច្ឈើកដលរតូវបានយែមែអនុវតថ មានភាពសមស្រសបជាមួយច្អែូឡូសីុ

របស់ថ្រព។ 
៦.៣.២ របព័ននកដលច្របើរបាស់តាំបន់កាប់សាំអាតទាំហាំតូច ការកាប់រ ាំលាំច្ដ្ឋយច្ចេះៗ និងបច្ងកើត

ចាំណាត់ថ្នប ែ់អាយុខុសៗគាប  រតូវបានយែមែពិចរណា។ 
៦.៣.៣ របសិនច្បើសមស្រសបចាំច្ពាេះរបព័ននដ្ឋាំដុេះថ្រពច្ឈើ របតិបតថិការថ្រពច្ឈើ ចាំបាច់រតូវមាន

ច្គាលច្ៅច្ធវើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពលាយចរមុេះគាប ទាំងទាំហាំ រទង់រទយ ពូជ និង
កាលបរចិ្ចេទថ្នការដ្ឋាំ និងការកាប់រ ាំលាំច្ៅែបុងខ័ណឍ និមួយៗ ឲ្យសីុសងាវ ែ់គាប ជាមួយនឹង
ទីតាាំងភូមិសាស្តសថច្នាេះ។   

៦.៣.៤ ទាំហាំថ្នការកាប់រ ាំលាំ (ឧ. ទាំហាំផឋួល) សមមារតច្ៅនឹងែមាល ាំងធមមជាតិថ្នរបច្ភទថ្រព និង
តាំបន់សាមី (ច្លើែកលងកតការផឋល់ច្ហតុផលតាមកបបវទិាសាស្តសថដ្ឋាំដុេះថ្រព រតវូបាន
ផឋល់ឲ្យ)  

៦.៣.៥ ការកាប់រ ាំលាំកបបច្ចេះៗ និងរបបការកាប់រ ាំច្លាេះ រតូវបានតាែ់កតងច្ឡើងច្ដើមផរីែា
នានាភាពកផបែច្សច្នទិច។  

៦.៣.៦ ជីវៈចរមុេះរតូវបានកថរែាជារបចាំ តាមរយៈការរែាទុែទីជរមែនីបរចិ្វណជាយៗ 
ឧទហរណ៍ដូចជា រែុខជាតិច្ៅតាមជាយមាត់ទឹែ រែុខជាតិដុេះច្ៅច្លើផ្ទធ ាំងថម ែកនលងដី
លផប់ និងគុច្មាព តរែុខជាតិលែិតច្លាែ ច។  

៦.៣.៧ ច្ដើមច្ឈើងាប់ ទាំងច្ដើមឈរ និងច្ដើមដួល រតូវបានរែាទុែែបុងទាំហាំសមស្រសប។  
 

លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៦.៤ គាំរតូាំណាងរបស់របព័ននច្អែូឡូសីុកដលមានស្រសាប់ច្ៅែបុងភូមិសាស្តសថ
តាំបន់ច្នាេះ បានទទួលការពារឲ្យសទិតច្ៅែបុងសាទ នភាពធមមជាតិរបស់ខលួន និងរតូវបានែត់រតា
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ទុែច្ៅែបុងកផនទីយ៉ាងសមស្រសបច្ៅតាមទាំហាំ និងែមាល ាំងថ្នរបតិបតថិការ និងលែខណៈពិច្សស
ច្ដ្ឋយកឡែរបស់ធនធានកដលរងផលប៉ាេះពាល់។  
 
សូចនាែរ៖ 
៦.៤.១ គាំរតូាំណាងរបស់របព័ននច្អែូឡូសីុកដលមានស្រសាប់ច្ៅែបុងភូមិសាស្តសថតាំបន់ច្នាេះ បាន

ទទួលការពារឲ្យសទិតច្ៅែបុងសាទ នភាពធមមជាតិរបស់ខលួន និងរតូវបានែត់រតាទុែច្ៅ
ែបុងកផនទីយ៉ាងសមស្រសបច្ៅតាមទាំហាំ និងែមាល ាំងថ្នរបតិបតថិការ និងលែខណៈពិច្សស
ច្ដ្ឋយកឡែរបស់ធនធានកដលរងផលប៉ាេះពាល់ (SLIMF៖ របសិនច្បើដឹងថ្នមានគាំរូ
តាំណាងរបស់របព័ននច្អែូឡូសីុច្ៅែបុង FMU ច្នាេះ ចាំបាច់រតូវផឋល់ការការពារដល់គាំរូ
តាំណាងទាំងច្នេះ)។   

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៦.៥   ចាំបាច់រតូវច្រៀបចាំឲ្យមាន និងអនុវតថនូវច្គាលការណ៍កណនាាំនានា ែបុង
ច្គាលច្ៅច្ដើមផី៖ ទប់សាក ត់ការហូរច្រចេះដី កាត់បនទយការខូចខាតថ្រពែបុងអាំឡុងច្ពល
របមូលផល ការែសាងផលូវ និងរាល់ការរ ាំខានកផបែច្មកានិចដថ្ទច្ទៀត រពមទាំងការពាររបភព
ទឹែ។  
សូចនាែរ៖ 
៦.៥.១ មានច្គាលការណ៍កណនាាំសមស្រសបច្ៅថ្នប ែ់មូលដ្ឋឌ ន សឋីពីការរបមូលផល និងការ

សាងសង់ផលូ វ កដលច្ឆលើយតបច្ៅតាមការតរមវូរបស់ការអនុវតថលែបាំផុតថ្នប ែ់ជាតិ ឬថ្នប ែ់
តាំបន់ (ដូចជារែមគាំររូបស់អងគការ រដឌបាលថ្រពច្ឈើO សឋីពីការអនុវតថលែបាំផុតែបុងការ
របមូលផលថ្រពច្ឈើ) សរមាប់អបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើ និងបុគគលថ្នប ែ់ច្លើ (SLIMF៖ 
របតិបតថិការរគប់រគងថ្រពច្ឈើទាំងអស់ រតូវដឹងអាំពីែតាថ កដលអាចនឹងបងកការខូចខាង
ដល់ដី (ឧ. ដីករបជាោប់កណន ការហូរច្រចេះដី) និងមានវធីិសាស្តសថច្ដើមផកីាត់បនទយ ឬ
ច្ជៀសវាងែុាំឲ្យមានការខូចខាងទាំងច្នេះ)។   

៦.៥.២ ច្គាលការណ៍កណនាាំទាំងឡាយកដលរតូវបានបច្ងកើតច្ឡើងស្រសបតាមសូចនាែរ ៦.៥.១ 
រតូវបានយែមែអនុវតថច្ៅែបុងអាំឡុងច្ពលរបតិបតថិការ និងការច្ធវើកផនការ។  

៦.៥.៣ តាំបន់រទនាប់ រតវូបានកថរែាទុែច្ៅតាមបច្ណាឋ យកខេទឹែ និងជុាំវញិបរចិ្វណែកនលង
ផធុែទឹែ។ តាំបន់រទនាប់ទាំងច្នេះ រតវូបានដ្ឋែ់សញ្ញដ សាំគាល់ច្ៅច្លើកផនទី ច្ហើយរតូវ
ច្គារពតាមការតរមូវជាែ់លាែ់ កដលមានកចងច្ៅែបុងច្គាលការណ៍កណនាាំការអនុវតថ
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លែបាំផុតថ្នប ែ់ជាតិ និងថ្នប ែ់តាំបន់ (ដូចជារែមគាំររូបស់អងគការ រដឌបាលថ្រពច្ឈើ សឋីពីការ
អនុវតថលែបាំផុតែបុងការរបមូលផលថ្រពច្ឈើជាច្ដើម)។ 

៦.៥.៤ របតិបតថិែរមានការយល់ដឹង និងមានសមតទភាពអនុវតថនីតិវធីិរគាអាសនប ច្ដើមផសីាំអាត
ជរមេះច្រកាយច្ពលមានការខាច យែាំពប់ច្របង និងសារធាតុគីមីច្ផេងៗ បានយ៉ាង
សមស្រសប។  

៦.៥.៥ របតិបតថិការកាប់ច្ឈើ មិនច្ធវើឲ្យមានការបាំពុលដល់ទឹែកដលច្ៅជាប់ច្នាេះ ច្ដ្ឋយបងកឲ្យ
ទឹែមានែែរច្ែើនច្ឡើងច្ឡើយ។  

៦.៥.៦ ច្គាលនច្យបាយ និងនីតិវធីិ រមួបញ្ចូ លនូវនិយមដូចខាងច្រកាម កដលរតូវបានយែ
ច្ៅអនុវតថ៖ យ៉ាងច្ោចណាស់ រតូវមានការដ្ឋែ់សញ្ញដ របូវន័ថច្ដើមផសីាំគាល់រពាំកដន
តាំបន់ការពារជាបច្ណាឋ េះអាសនប មុនច្ពលអាចចប់ច្ផឋើមរបតិបតថិការថ្រពច្ឈើណាមួយ 
ច្ៅច្លើដីជាប់ច្នាេះ។   
- ច្រគឿងចរែសរមាប់របមូលផល មិនរតវូចូលច្ៅែបុងកដនទឹែជាដ្ឋច់ខាត ច្លើែកលង
កតច្ៅតាមកដនទឹែកដលរតូវបានែាំណត់ និងកដនទឹែឆលងកាត់កដលរតវូបានែាំណត់។  
- មិនរតូវរញុកមែ និងចុងច្ឈើទមាល ែ់ចូលច្ៅែបុងទឹែច្ឡើយ។  
- ការទញយែផល រតូវបានបញ្ឈប់ច្ៅច្ពលដីច្សើមច្ជាគជាាំ។  
- រទនាប់កមែច្ឈើរតវូបានយែមែច្របើតាមការគួរ។  

៦.៥.៧ រាល់របតិបតថិការរបមូលផលច្ឈើទាំងអស់ រតូវបានអនុវតថច្ឡើងច្យងច្ៅតាមការ
កណនាាំច្ៅែបុងកផនការ។  

៦.៥.៨ ែមមែរនិច្យជិតទទួលបានការបណឋុ េះបណាឋ លរគប់រគាន់អាំពីវធីិរបមូលផល និងទញ
យែផល។ សរមាប់ FME រទង់រទយធាំ (> ១០.០០០ ហ.ត) រតូវមានែមមវធីិ
បណឋុ េះបណាឋ ល និងែាំណត់រតាការបណឋុ េះបណាឋ លជាលាយលែខណ៍អែេរ។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៦.៦ របព័ននរគប់រគង ចាំបាច់រតូវច្លើែែាំពស់ការបច្ងកើតឲ្យមាន និងការ
ច្របើរបាស់វធីិកបបគាម នជាតិគីមី កដលអាំច្ណាយផលដល់បរដិ្ឋឌ ន ែបុងការរគប់រគងច្លើសតវចថ្រង 
និងរតវូពុេះពារច្ធវើយ៉ាងណា ច្ជៀសវាងពីការច្របើរបាស់វធីិែាំចត់សតវចថ្រង ច្ដ្ឋយច្របើសារធាតុ
គីមី។ រតវូោមឃាត់ថ្នប ាំែាំចត់សតវចថ្រងរបច្ភទ ១A និង ១B របស់អងគការសុខភាព
ពិភពច្លាែ និងថ្នប ាំរបច្ភទែលរណីាតអីុរដូកាបូន ថ្នប ាំែាំចត់សតវចថ្រងកដលសទិតច្ៅជាអចិថ្្នថ 
កដលពុល ឬកដលកាែសាំណល់ថ្នប ាំបនថមានសែមមភាពកផបែជីវសាស្តសថ និងច្សសសល់ច្ៅែបុង
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សងាវ ែ់អាោរ ហួសពីច្ចតនាច្របើរបាស់របស់ថ្នប ាំ ែ៏ដូចជាថ្នប ាំែាំចត់សតវចថ្រងទាំងឡាយណា 
កដលរតូវបានោមឃាត់ច្ដ្ឋយែិចចរពមច្រពៀងជាអនថរជាតិ។ របសិនច្បើមានការច្របើរបាស់
សារធាតុគីមី ចាំបាច់រតូវផឋល់ឧបែរណ៍ និងការបណឋុ េះបណាឋ លសមស្រសប ច្ដើមផកីាត់បនទយ
ោនីភ័យកផបែសុខភាព និងបរដិ្ឋឌ ន។  
 
សូចនាែរ៖ 
៦.៦.១. មានការចងរែងជាឯែសារលាយលែខណ៍អែេរអាំពីយុទនសាស្តសថែាំចត់ជាំងឺ និងរែុខជាតិ

ចថ្រង។  
៦.៦.២ សារធាតុគីមី រតូវបានច្របើរបាស់កតែបុងែរណីចាំបាច់បាំផុត ច្ដើមផសីច្រមចបានច្គាលច្ៅ

ថ្នការរគប់រគងកដលរតវូបានែាំណត់ទុែ។ សារធាតុគីមីសាំច្យគ រតវូបានច្របើរបាស់កត
ែបុងែរណីមិនមានជច្រមើសច្ដ្ឋយមិនច្របើសារធាតុគីមីណាច្ផេងច្ទៀត កដលមិនតរមវូ
ឲ្យមានការចាំណាយហួសរបមាណ។  

៦.៦.៣ មានបញ្ជ ីបចចុបផនបភាពច្ឈាម េះថ្នប ាំែាំចត់សតវចថ្រង កដលរតូវបានច្របើរបាស់ច្ៅែបុង
អងគភាព ច្ដ្ឋយមានែត់រតាទុែនូវមា៉ាែយីច្ោ និងសារធាតុផេាំសែមមរបស់ថ្នប ាំ។ រតូវ
ែត់រតាទុែផងកដរនូវព័ត៌មានអាំពីការច្របើរបាស់កដលរតូវបានអនុញ្ញដ តិឲ្យច្របើ វធីិច្របើ 
និងបរមិាណថ្នប ាំកដលរតូវច្របើ របសិនច្បើមិនមានការបញ្ញជ ែ់ទាំងអស់ច្នេះ ច្ៅច្លើសាំបែ
ថ្នប ាំច្ទច្នាេះ។  

៦.៦.៤ មិនរតូវច្របើរបាស់ថ្នប ាំែាំចត់សតវចថ្រងកដលរតូវបានោមឃាត់ជាដ្ឋច់ខាត ច្លើែកលង
កតែបុងែរណីបានទទួលការនិរាែរណ៍ថ្នប ាំែាំចត់សតវចថ្រងពីច្លខាធិការដ្ឋឌ ន FSC ឬ
មានការច្លើែកលងែបុងែរណីអាសនបច្ដ្ឋយមានការអនុញ្ញដ តិពី GFA មុនច្ពល
ច្របើរបាស់។  

៦.៦.៥ ការច្របើរបាស់សារធាតុគីមី (ថ្នប ាំែាំចត់ច្ដើមច្ឈើ ថ្នប ាំែាំចត់សតវលែិត ថ្នប ាំែាំចត់
ច្មម ។ល។) រតវូសទិតច្រកាមការរតួតពិនិតយយ៉ាងតឹងរុងឹ។  

៦.៦.៦ របសិនច្បើមានការច្របើរបាស់សារធាតុគីមី រតូវមានឧបែរណ៍សមស្រសបសរមាប់ច្របើ 
ច្ហើយបុគគលិែរតូវទទួលបានការបណឋុ េះបណាឋ លយ៉ាងសមស្រសប។   

៦.៦.៧ ការច្របើរបាស់សារធាតុគីមីែបុងចមាៃ យ ១០ ម ពីរបភពទឹែ និង ៣០ ម ពីអាងសថុែទឹែ 
និងបឹង រតូវបានោមឃាត់។ 
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៦.៦.៨ ការច្របើរបាស់សារធាតុគីមីច្ៅច្ពលច្ហៀបមានច្ភលៀងខាល ាំង ែបុងច្ពលអាកាសធាតុច្សើម 
ច្ៅច្លើដីកដលរគបដណឋ ប់ច្ដ្ឋយរពិល ឬច្ៅច្លើដីសៃួតកបែរែកហងច្ដ្ឋយច្រគាេះ
រាាំងសៃួត  រតូវបានោមឃាត់។ 

៦.៦.៩ ការរែាទុែ និងការចត់កចងសារធាតុគីមី រតូវច្គារពតាមច្គាលការណ៍កណនាាំ
ចុងច្រកាយបាំផុត សឋីពីសុវតទិភាព និងសុខភាព។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៦.៧  ការច្ចលសារធាតុគីមី ភាជន៍សរមាប់ផធុែ កាែសាំណល់អសររីាងគរាវ 
និងរងឹ រមួទាំងឥនននៈ និងច្របងជាច្ដើម រតូវច្ធវើច្ឡើងែបុងលែខណៈកដលសមស្រសបសរមាប់
បរដិ្ឋឌ ន ច្ៅច្រៅទីតាាំងរបតិបតថិការ។  
សូចនាែរ៖ 
៦.៧.១ មានច្គាលការណ៍កណនាាំកដលពិពណ៌នាអាំពីការច្របើរបាស់ និងការច្ចលសារធាតុគីមី 

ភាជន៍សរមាប់ផធុែ កាែសាំណល់អសររីាងគរាវ និងរងឹ ច្ហើយច្គាលការណ៍កណនាាំច្នេះ 
រតូវបានយែមែអនុវតថ។  

៦.៧.២ មានបុគគលិែមាប ែ់ទទួលខុសរតូលច្លើការច្ចលកាែសាំណល់ កដលសមស្រសបសរមាប់
បរដិ្ឋឌ ន។  

៦.៧.៣ មានការផឋល់ទាំច្នារចិតថច្ៅច្លើការច្របើរបាស់ច្របងរ ាំអិល និងឥនននៈកដលអាំច្ណាយផល
ដល់បរដិ្ឋឌ ន។  

៦.៧.៤ ដី និងទឹែ រតវូបានការពារពីការបាំពុល។  
៦.៧.៥ ការច្ចលកាលសាំណល់ច្ចញពីឧបែរណ៍ ឬសមាភ រៈផគត់ផគង់ រតូវបានច្ធវើច្ឡើងយ៉ាង

សមស្រសប។  
 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៦.៨ ការច្របើរបាស់សារធាតុរគប់រគងជីវសាស្តសថ រតូវបានចងរែងទុែជា
ឯែសារ កាត់បនទយ តាមដ្ឋន និងរតួតពិនិតយយ៉ាងតឹងរុងឹ ស្រសបច្ៅតាមចាប់ជាតិ និងពិធីការ
វទិាសាស្តសថ កដលរតូវបានទទួលយែជាអនថរជាតិ។ ការច្របើរបាស់សារធាតុកែករបច្សច្នទិច 
រតូវបានោមឃាត់។  
សូចនាែរ៖ 
៦.៨.១ មាននីតិវធីិ និងការអនុវតថ ច្ដើមផចីងរែងទុែជាឯែសារ និងតាមដ្ឋនច្លើរាល់ការ

ច្របើរបាស់សារធាតុរគប់រគងជីវសាស្តសថទាំងអស់។  
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៦.៨.២ ការច្របើរបាស់សារធាតុរគប់រគងជីវសាស្តសថរតវូបានច្ជៀសវាង ឬកាត់បនទយ តាមរយៈ
ការច្របើរបាស់វធីិរគប់រគងជាជច្រមើសកដលមានច្ផេងច្ទៀត កដលមិនបងកឲ្យមានការ
ចាំណាយហួសរបមាណ។  

៦.៨.៣ មិនមានការច្របើរបាស់សារធាតុកែករបច្សច្នទិច រមួទាំងសមាភ រៈសរមាប់ដ្ឋាំដុេះ និង
សារធាតុរគប់រគងជីវសាស្តសថ។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៦.៩   ការច្របើរបាស់ពូជច្រៅស្រសុែ រតូវសទិតច្រកាមការរតួតពិនិតយច្ដ្ឋយ
របងុរបយ័តប និងរតវូមានការតាមដ្ឋនយ៉ាងសែមម ច្ដើមផចី្ជៀសវាងែុាំឲ្យមានផលប៉ាេះពាល់កផបែ
ច្អែូឡូសីុជាអវជិជមាន។  
សូចនាែរ៖ 
៦.៩.១ រគប់ែរណីថ្នការច្របើរបាស់ពូជច្រៅស្រសែុ សុទនកតមានការផឋល់ច្ហតុផលគាាំរទ។  
៦.៩.២ ពូជច្រៅស្រសែុ កដលរតូវបានច្របើរបាស់ជាលែខណៈពាណិជជែមម មិនគួរជេះឥទនិពល

អវជិជមានច្លើបរដិ្ឋឌ ន ឬមានផលប៉ាេះពាល់ជាអវជិជមានច្លើទីតាាំងជុាំវញិ និងសមាសធាតុ
ពូជធមមជាតិច្ឡើយ។  

៦.៩.៣ ការច្របើរបាស់ពូជច្រៅស្រសែុ រតូវបានតាមដ្ឋនយ៉ាងសែមម ច្ដើមផចី្ជៀសវាងែុាំឲ្យមាន
ផលប៉ាេះពាល់កផបែច្អែូឡូសីុជាអវជិជមាន ដូចជាការដុេះលាស់ច្ឡើងវញិ កដលមិនគួរជាទី
ចង់បានជាច្ដើម។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៦.១០ មិនរតវូឲ្យច្ែើតមានការករបកាល យថ្រពធមមជាតិ ច្ៅជាដីចមាក រ ឬច្ៅជា
បាំច្រ ើបាំរាស់ដីមិនកមនជាថ្រព ច្ៅែបុងតាំបន់ច្រកាមការរគប់រគងថ្រពច្ឈើច្ឡើយ ច្លើែកលងកតែបុង
ែរណីកដលការករបកាល យច្នាេះ៖  
ែ) ពាែ់ព័ននបាំកណែតូចបាំផុតថ្នថ្ផធដីច្រកាមការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ និង   
ខ) មិនច្ែើតច្ឡើងច្ៅែបុងតាំបន់ថ្រពកដលមានតថ្មលកផបែការអភិរែេខពស់ និង  
គ) នឹងជួយជរមុញដល់អតទរបច្យជន៍កផបែអភរែិេយ៉ាងជាែ់ចាស់ គួរឲ្យែត់សាំគាល់ បកនទម 
មានសនថិសុខ រយៈច្ពលកវង ច្ៅែបុងការរគប់រគងថ្រពទាំងមូល។  
សូចនាែរ៖ 
៦.១០.១ មិនមានការករបកាល យថ្រពច្ឈើ ច្ៅជាដីចមាក រ ឬបាំច្រ ើបាំរាស់ដីមិនកមនជាដី ច្លើែកលង

កតែបុងែរណីកដលការករបកាល យច្នាេះ៖ 
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ែ) ពាែ់ព័ននបាំកណែតូចបាំផុតថ្នថ្ផធដីច្រកាមការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ និង   
ខ) មិនច្ែើតច្ឡើងច្ៅែបុងតាំបន់ថ្រពកដលមានតថ្មលកផបែការអភិរែេខពស់ និង  
គ) នឹងជួយជរមុញដល់អតទរបច្យជន៍កផបែអភរែិេយ៉ាងជាែ់ចាស់ គួរឲ្យែត់សាំគាល់ បកនទម 
មានសនថិសុខ រយៈច្ពលកវង ច្ៅែបុងការរគប់រគងថ្រពទាំងមូល។  



 .                                              

 

កែសរមួល៖ ០ កាលបរចិ្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២ 
ឯែសារ៖ 

STD_FM_GFA_Standard_Cambodia_1.0_e_draft1_Khmer.doc 

32 

 
 

គរលការណ៍ទី ៧៖ ការគក្បើក្ាស ់ី នងិដផនការក្គប់ក្គង 
កផនការរគប់រគងមួយកដលសមស្រសបច្ៅនឹងទាំហាំ និងែមាល ាំងរបស់របតិបតថិការរតវូបានសរច្សរ
ច្ឡើង យែមែអនុវតថ និងច្ធវើបចចុបផនបភាព។ វតទុបាំណងរយៈច្ពលកវងរបស់ការរគប់រគង និង
មច្ធាបាយច្ដើមផសីច្រមចបានវតទុបាំណងទាំងច្នាេះ រតវូបានកចងយ៉ាងចាស់។ កផនការរគប់រគង
ថ្រពច្ឈើ រតវូបានច្ធវើសមាម ហរណែមមចូលច្ៅែបុងការច្ធវើកផនការច្របើរបាស់ដីទូច្ៅ ច្ហើយរតវូកផែែ
ច្ៅច្លើសនបិធិជារយៈៗ។   
 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៧.១  កផនការរគប់រគង និងឯែសារគាាំរទ គួរផឋល់៖  
ែ)  វតទុបាំណងថ្នការរគប់រគង។  
ខ)  ការពិពណ៌នាអាំពីធនធានថ្រពច្ឈើកដលនឹងរតូវរគប់រគង កដនែាំណត់កផបែបរដិ្ឋឌ ន ការ
ច្របើរបាស់ដី និងសាទ នភាពកផបែែមមសិទនិ ល័ែខខ័ណឍ សងគមច្សដឌែិចច និងលែខណៈសមផតថិថ្នដី
ច្ៅជាប់ច្នាេះ។  
គ) ការពិពណ៌នាអាំពីវទិាសាស្តសថថ្នការដ្ឋាំដុេះថ្រពច្ឈើ និង/ឬរបព័ននរគប់រគងដថ្ទច្ទៀត ច្ដ្ឋយ
កផែែច្លើច្អែូឡូសីុរបស់ថ្រពសាមី និងព័ត៌មានកដលរបមូលបានតាមរយៈសនបិធិធនធាន។  
ឃ)  ច្ហតុផល សរមាប់អរតាថ្នការរបមូលផលរបចាំឆ្ប ាំ និងការច្រជើសច្រ ើសពូជ។  
ង)  បទបញ្ដតថិអាំពីការតាមដ្ឋនការលូតលាស់ និងថ្នមពលរបស់ថ្រព។  
ច)  ការការពារសុវតទិភាពបរដិ្ឋឌ ន ច្ដ្ឋយកផែែច្លើការវាយតថ្មលកផបែបរដិ្ឋឌ ន។  
ឆ)  កផនការច្ដើមផែីាំណត់ និងការពាររបច្ភទពូជែរមរ រងការគរមាមែាំកហង និងជិតផុតពូជ។  
ជ) កផនទីពិពណ៌នាធនធានថ្រពច្ឈើ ច្ដ្ឋយរមួទាំងទាំងតាំបន់ការពារ សែមមភាពការរគប់រគង
កដលបានច្រគាងទុែ និងែមមសិទនិដីធលី។  
ឈ)  ការពិពណ៌នា និងការផឋល់ច្ហតុផលបញ្ញជ ែ់អាំពីបច្ចចែច្ទសរបមូលផល និងឧបែរណ៍
កដលនឹងរតូវច្របើរបាស់។  
សូចនាែរ៖ 
៧.១.១ កផនការការរគប់រគង ផឋល់កផនការសឋីពីវតទុបាំណងថ្នការរគប់រគង។  
៧.១.២ កផនការការរគប់រគង ផឋល់ការពិពណ៌នាអាំពីធនធានថ្រពច្ឈើ កដលនឹងរតូវសទិតច្រកាម

ការរគប់រគង កដនែាំណត់កផបែបរដិ្ឋឌ ន ការច្របើរបាស់ដី និងសាទ នភាពែមមសិទនិដីធលី 
ល័ែខខ័ណឍ កផបែសងគមច្សដឌែិចច និងលែខណៈសមផតថិរបស់ដីកដលច្ៅជាប់ច្នាេះ។  
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៧.១.៣ កផនការការរគប់រគង ផឋល់ការពិពណ៌នាអាំពីវធីិសាស្តសថការដ្ឋាំដុេះថ្រព និង/ឬរបព័នន
រគប់រគងដថ្ទច្ទៀត ច្ដ្ឋយកផែែច្លើច្អែូឡូសីុរបស់ថ្រពសាមី និងព័ត៌មានរបមូលបាន
តាមរយៈសនបិធិធនធាន។  

៧.១.៤ កផនការការរគប់រគង ផឋល់ច្ហតុផលសរមាប់អរតាថ្នការរបមូលផលរបចាំឆ្ប ាំ និងការ
ច្រជើសច្រ ើសពូជ។ 

៧.១.៥ កផនការការរគប់រគង ផឋល់បទបញ្ដតថិអាំពីការតាមដ្ឋនការលូតលាស់ និងថ្នមពល
របស់ថ្រព។ 

៧.១.៦ កផនការការរគប់រគង ផឋល់ការការពារសុវតទិភាពបរដិ្ឋឌ ន ច្ដ្ឋយកផែែច្លើការវាយតថ្មល
កផបែបរដិ្ឋឌ ន។ 

៧.១.៧ ច្ធវើកផនការសរមាប់ការែាំណត់អតថសញ្ញដ ណ និងការការពាររបច្ភទពូជែរមរ រងការ
គរមាមែាំកហង និងជិតផុតពូជ។ 

៧.១.៨ ច្ធវើកផនទីពិពណ៌នាធនធានថ្រពច្ឈើ ច្ដ្ឋយរមួទាំងទាំងតាំបន់ការពារ សែមមភាពការ
រគប់រគងកដលបានច្រគាងទុែ និងែមមសិទនិដីធលី។ 

៧.១.៩ ការពិពណ៌នា និងការផឋល់ច្ហតុផលបញ្ញជ ែ់អាំពីបច្ចចែច្ទសរបមូលផល និងឧបែរណ៍
កដលនឹងរតូវច្របើរបាស់។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៧.២ រតូវកែសរមួលកផនការការរគប់រគងជារយៈៗ ច្ដើមផអីាចដ្ឋែ់បញ្ចូ ល
នូវលទនផលថ្នការតាមដ្ឋន ឬព័ត៌មានកផបែវទិាសាស្តសថ និងបច្ចចែច្ទសថមីៗ ែ៏ដូចជាច្ដើមផី
ច្ឆលើយតបនឹងការផ្ទល ស់បឋូរកផបែបរដិ្ឋឌ ន សងគម និងច្សដឌែិចច។  
សូចនាែរ៖ 
៧.២.១ មាននីតិវធីិសរមាប់ការកែសរមួល និងការច្ធវើបចចុបផនបភាពជារបចាំច្ៅច្លើកផនការការ

រគប់រគង។  
៧.២.២ ច្ៅែបុងការកែសរមួលកផនការការរគប់រគង ទសេនៈកដលពាែ់ព័ននរបស់វទិាសាទ ន

ស្រសាវរជាវ អងគការច្រៅរដ្ឋឌ ភិបាលកផបែបរដិ្ឋឌ ន និងសងគម រតវូបានយែមែពិចរណា។  
៧.២.៣ មានភសឋុតាងបងាា ញថ្នការពិចរណាច្លើបាំលាស់បឋូ រកផបែបរដិ្ឋឌ ន សងគម និងច្សដឌែិចច 

រតូវបានដ្ឋែ់បញ្ចូ លច្ៅែបុងការកែសរមួលថ្នកផនការការរគប់រគង។  
៧.២.៤ មានវធីិសាស្តសថច្ដើមផវីាយតថ្មលច្លើការអភិវឌ្ណកផបែវទិាសាស្តសថ និងបច្ចចែច្ទសថមីៗច្ដើមផី

ដ្ឋែ់បញ្ចូ លច្ៅែបុងកផនការការរគប់រគងកដលរតូវបានកែសរមួលជាថមីច្នាេះ។  
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លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៧.៣  ែមមែរនិច្យជិតច្ៅែបុងថ្រពច្ឈើ រតូវទទួលបានការបណឋុ េះបណាឋ ល 
និងការកណនាាំឲ្យបានរគប់រគាន់ ច្ដើមផធីានានូវការអនុវតថកផនការការរគប់រគងបានយ៉ាង
សមស្រសប។  
សូចនាែរ៖ 
៧.៣.១ ការបណឋុ េះបណាឋ លបកនទមពិច្សសសឋីពីទិដឌភាពកផបែច្អែូឡូសីុ និងកផបែបច្ចចែច្ទស

របស់ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ រតូវបានផឋល់ឲ្យ និងគាាំរទ។  
៧.៣.២ ែមមែរនិច្យជិតច្ៅែបុងថ្រពច្ឈើរតូវបានកណនាាំឲ្យដឹងចាស់អាំពីភារែិចចរបស់ខលួន។  
៧.៣.៣ ែមមែរនិច្យជិតច្ៅែបុងថ្រពច្ឈើបានដឹងអាំពីវតទុបាំណងរបស់ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ។  
៧.៣.៤ ការងាររបស់ែមមែរនិច្យជិតថ្រពច្ឈើ បានទទួលការរតតួពិនិតយពីអបែរគប់រគង

ថ្រពច្ឈើែបុងចច្នាល េះរយៈច្ពលសមស្រសប។  
 

លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៧.៤  ស្រសបច្ពលកដលមានការច្គារពលែខណៈសមាៃ ត់ថ្នព័ត៌មាន អបែ
រគប់រគងថ្រពច្ឈើរតូវដ្ឋែ់ឲ្យមានជាសាធារណៈ នូវច្សចែឋីសច្ងខបធាតុចាំបងៗរបស់កផនការ
ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ រមួទាំងបណាឋ ធាតុកដលមានកចងច្ៅែបុងលែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៧.១។  
សូចនាែរ៖ 
៧.៤.១ សច្ងខបជារបចាំនូវធាតុចាំបងៗរបស់កផនការការរគប់រគង រមួទាំងបណាឋ ធាតុកដលមាន

កចងច្ៅែបុងលែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៧.១ ច្ដើមផដី្ឋែ់ឲ្យមានជាសាធារណៈ។ សហរគាស
រទង់រទយធាំ (> ១០.០០០ ហ.ត) ជរមាបជូនដល់សាធារណជនយ៉ាងសែមម ែបុង
អាំឡុងែិចចរបជុាំរបចាំជាមួយភាគីពាែ់ព័នន (សូមមច្លើចាំណុច ៤.៤.៤) (SLIMF៖ ច្ៅ
ច្ពលមានការច្សបើសុាំ  FME រតវូដ្ឋែ់កផបែកដលពាែ់ព័ននថ្នកផនការការរគប់រគង ជូន
ភាគីពាែ់ព័ននកដលរងផលប៉ាេះពាល់ច្ដ្ឋយផ្ទធ ែ់ពីសែមមភាពការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ)។ 
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គរលការណ៍ទី ៨៖  ការតាមដ្ឋន នងិវាយរព្មៃ 
ការតាមដ្ឋនកដលសមស្រសបច្ៅនឹងទាំហាំ និងែមាល ាំងរបស់របតិបតថិការរតវូបានច្ធវើច្ឡើង ច្ដើមផី
វាយតថ្មលច្ៅច្លើល័ែខខ័ណឍ របស់ថ្រព ទិនបផលថ្នផលិតផលថ្រពច្ឈើ សងាវ ែ់ថ្នការច្មើលខុសរតវូ 
សែមមភាពការរគប់រគង និងផលប៉ាេះពាល់កផបែសងគម និងបរដិ្ឋឌ នរបស់ែមមភាពទាំងច្នាេះ។  
 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៨.១ ភាពញឹែញាប់ និងែមាល ាំងថ្នការតាមដ្ឋន គួររតូវបានែាំណត់ច្ដ្ឋយ
ទាំហាំ និងែមាល ាំងថ្នរបតិបតថិការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ ែ៏ដូចជាច្ៅច្លើែរមិតថ្នភាពសមុរគសាម ញ និង
ភាពផុយស្រសួយថ្នបរដិ្ឋឌ នកដលរងផលប៉ាេះពាល់។ នីតិវធីិថ្នការតាមដ្ឋនគួរមានលែខណៈ
សីុសងាវ ែ់គាប  ច្ហើយអាចចមលងគាប ពីច្ពលមួយច្ៅច្ពលមួយច្ទៀត ច្ដើមផអីនុញ្ញដ តិឲ្យអាច
ច្របៀបច្ធៀបលទនផល និងការវាយតថ្មលច្ៅច្លើការផ្ទល ស់បឋូរ។  
សូចនាែរ៖ 
៨.១.១ សែមមភាពទាំងអស់កដលទមទរឲ្យមានការតាមដ្ឋន រតូវបានែាំណត់ច្ឃើញ។ 
៨.១.២ មានកផនការ និងការតាែ់កតងមួយ កដលកផែែច្លើនីវតិិធីកដលមានលែខណៈសីុសងាវ ែ់

គាប  និងអាចចមលងគាប បាន ច្ហើយនីតិវធីិ និងការតាែ់កតងច្នេះ រតូវបានយែមែអនុវតថ 
ច្ដើមផចី្ធវើការតាមដ្ឋន និងការរាយការណ៍ជារយៈៗ។  

៨.១.៣ ភាពញឹែញាប់ និងការចាំណាយសរមាប់ការតាមដ្ឋន គឺមានភាពសមស្រសបច្ៅតាម
ទាំហាំ និងែមាល ាំងថ្នរបតិបតថិការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ ែ៏ដូចជាច្ៅច្លើែរមិតថ្នភាព
សមុ រគសាម ញ និងភាពផុយស្រសួយថ្នបរដិ្ឋឌ នកដលរងផលប៉ាេះពាល់។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៨.២ ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើគួររមួបញ្ចូ លនូវការស្រសាវរជាវ និងការរបមូល
ទិនបន័យកដលចាំបាច់សរមាប់តាមដ្ឋន យ៉ាងច្ោចណាស់ ច្ៅច្លើសូចនាែរដូចខាងច្រកាម៖  
ែ)  ទិនបផលថ្នផលិតផលថ្រពច្ឈើទាំងអស់កដលរបមូលផលបាន។ 
ខ)  អរតាការលូតលាស់ ការលាស់ដុេះច្ឡើងវញិ និងល័ែខខ័ណឍ របស់ថ្រពច្ឈើ។  
គ)  សមាសធាតុ និងការផ្ទល ស់បឋូរកដលរតូវបានសច្ងកតច្ឃើញ ខាងកផបែរែុខសាស្តសថ និងសតវមាន

ជីវតិ។  
ឃ) ផលប៉ាេះពាល់កផបែបរដិ្ឋឌ ន និងសងគម កដលច្ែើតច្ចញពីការរបមូលផល និងរបតិបតថិការដថ្ទ

ច្ទៀត។  
ង) ការចាំណាយ ផលិតភាព និងរបសិទនិភាពថ្នការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ។  
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សូចនាែរ៖ 
៨.២.១ ទិនបផលថ្នផលិតផលថ្រពច្ឈើទាំងអស់កដលរបមូលផលបានរតវូបានែត់រតាទុែ។  
៨.២.២ ែបុងែរណីមិនដឹងអាំពីគាំរបូទដ្ឋឌ នការលូតលាស់ ឬព័ត៌មានអាំពីការដុេះលាស់ច្ឡើងវញិ

របស់ពូជកបបពាណិជជែមមច្ទច្នាេះ រតវូមានែមមវធីិមួយ ច្ដើមផរីបមូលព័ត៌មានលាំអិត
សរមាប់ការរគប់រគងនាច្ពលអនាគត។  

៨.២.៣ ល័ែខខ័ណឍ របស់ថ្រព (វតថមានថ្នសតវលែិតចថ្រង ជាំងឺ ភសឋុតាងកដលបងាា ញពីការោប់
កណនដី ការហូរច្រចេះដី។ល។) រតូវបានតាមដ្ឋន និងពិនិតយច្ឡើងវញិជារបចាំ។  

៨.២.៤ តាំបន់អភិរែេ  (សូមច្មើលចាំណុច ៦.២) រតូវបានតាមដ្ឋនជារបចាំ ច្ដើមផធីានាឲ្យបានថ្ន 
មិនមានភសឋុតាងបងាា ញអាំពីការច្រចរលិ ឬការរ ាំខាន។  

៨.២.៥ សមាសធាតុ និងបាំលាស់បឋូ រកផបែរែុខសាស្តសថ និងសតវមានជីវតិ និងរបសិទនិភាពថ្ន
សែមមភាពអភិរែេ ជាពិច្សសគឺសរមាប់របច្ភទពូជែរមរ ពូជរងការជរមាមែាំកហង និង
ពូជកដលជិតផុតពូជ រតូវបានតាមដ្ឋន។  

៨.២.៦ សូចនាែរសឋីពីផលប៉ាេះពាល់កផបែបរដិ្ឋឌ ន និងសងគម រមួទាំងកផបែសុខភាព និងសុវតទិភាព 
កដលបងករច្ឡើងច្ដ្ឋយរបតិបតថិការថ្រពច្ឈើ រតូវបានែាំណត់ច្ឃើញ និងរបមូលទិនបន័យ
សរមាប់ការតាមដ្ឋន។  

៨.២.៧ ការបាំច្ពញការងាររបស់អបែជាប់ែិចចសនា រមួទាំងការច្គារពតាមការតរមូវជាែ់លាែ់
ច្ៅែបុងែិចចសនាផងកដរ រតូវបានតាមដ្ឋន។  

៨.២.៨ ការចាំណាយទាំងអស់របស់សែមមភាពការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ រតវូបានែត់រតាទុែ និង
វាយតថ្មល ច្ដើមផវីនិិចេ័យអាំពីផលិតភាព និងរបសិទនភាពថ្នការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៨.៣   អបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើរតូវផឋល់ឯែសារ ច្ដើមផជួីយជរមញុដល់សាទ ប័ន
តាមដ្ឋន និងច្ចញវញិ្ញដ បនប័រត ច្ដើមផកីសវងយល់ពីផលិតផលថ្រពច្ឈើនីមួយៗ ចប់តាាំងពី
របភពច្ដើមរបស់វាមែ ច្ហើយដាំច្ណើ រការច្នេះច្គច្ៅថ្ន “សងាវ ែ់ថ្នការច្មើលខុសរតូវ"។  
សូចនាែរ៖ 
៨.៣.១ ផលិតផលថ្រពច្ឈើកដលនឹងរតវូលែ់ជាផលិតផលមានវញិ្ញដ បនប័រត អាចរតូវបាន

ែាំណត់អតថសញ្ញដ ណបានភាល មថ្ន ជាផលិតផលមានរបភពច្ដើមមែពីថ្រពកដលទទួល
បានការវាយតថ្មល។ ចាំណុចច្នេះ អាចសច្រមចបានតាមរយៈការដ្ឋែ់សញ្ញដ សាំគាល់
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របូវន័ថច្លើច្ឈើ របព័ននរគប់រគងរែដ្ឋស់សាប ម ែាំណត់រតាផលិតែមមរបចាំថ្ថៃ ឬរបចាំ
សបាឋ ហ៍ ឬការរមួបញ្ចូ លគាប នូវបច្ចចែច្ទសទាំងអស់ច្នេះ និងបច្ចចែច្ទសរបោែ់
របកហល។  

៨.៣.២ ផលិតផលទាំងអស់ កដលរបតិបតថិការថ្រពច្ឈើលែ់ច្ចញ ជាផលិតផលមាន
វញិ្ញដ បនប័រត រតូវបានែត់រតា៖ របច្ភទផលិតផល (“FSC ១០០%” ច្លើែកលងកតមាន
ការកណនាាំឲ្យច្របើស័ពធថមីច្ៅរែងុបទដ្ឋឌ ន FSC COC) គុណភាព ឬបរមិាណ 
កាលបរចិ្ចេទ ច្លខអាជាញ ប័ណត FSC (GFA-FM/COC- xxxxxx) អតិថិជន និងព័ត៌មាន
សឋីពីរចែទវ រថ្រព។ ព័ត៌មានទាំងច្នេះ នឹងរតវូគាាំរទច្ដ្ឋយភសឋុតាងច្ៅែបុងរបព័ននរែា
ែាំណត់រតា (វែិក័យប័រត ប័ណតផធុែទាំនិញ ការបញ្ញជ ទិញ។ល។)។  

 ៨.៣.៣ រាល់ការច្របើរបាស់ផ្ទល ែសញ្ញដ របស់ FSC គឺរតូវស្រសបច្ៅតាមបទដ្ឋឌ នផ្ទល ែសញ្ញជ របស់ 
FSC (FSC-STD-៥០-០០១ និងច្គាលនច្យបាយ FSC កដលពាែ់ព័នន/ជាំនួស) ច្ហើយ
រតូវបានអនុម័តច្ដ្ឋយ GFA ឬសាទ ប័នមានសមតទែិចចដថ្ទច្ទៀត មុនការអនុវតថ។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៨.៤ លទនផលថ្នការតាមដ្ឋន រតូវបានរមួបញ្ចូ លច្ៅែបុងការអនុវតថ និងការ
កែសរមួលកផនការការរគប់រគងច្ឡើងវញិ។  
 
សូចនាែរ៖ 
៨.៤.១ មានរបព័ននមួយ កដលបងាា ញអាំពីរច្បៀបដ្ឋែ់បញ្ចូ លលទនផលការតាមដ្ឋន ច្ៅែបុងការ

អនុវតថការកែសរមួលច្ឡើងវញិច្លើកផនការការរគប់រគង (SLIMF៖ សាំច្ៅច្ៅច្លើ
សូចនាែរ ៧.២.៣ និង ៧.២.៤)។ 

៨.៤.២ ការផ្ទល ស់បឋូ រច្ៅច្លើការរគប់រគង កដលរតូវបានច្សបើច្ឡើងែបុងអាំឡុងច្ពលការវភិាគច្លើ
លទនផលការតាមដ្ឋន រតវូបានយែមែអនុវតថ (SLIMF៖ សាំច្ៅច្លើសូចនាែរ ៧.២.៣ 
និង ៧.២.៤)។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៨.៥  ស្រសបច្ពលកដលមានការច្គារពលែខណៈសមាៃ ត់ថ្នព័ត៌មាន អបែ
រគប់រគងថ្រពច្ឈើរតូវដ្ឋែ់ឲ្យមានជាសាធារណៈ នូវច្សចែឋីសច្ងខបលទនផលថ្នសូចនាែរ
តាមដ្ឋន រមួទាំងអវីកដលមានកចងច្ៅែបុងលែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៨.២។  
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សូចនាែរ៖ 
៨.៥.១ ការសច្ងខបជារបចាំនូវលទនផលការតាមដ្ឋន និងការវភិាពច្ដ្ឋយ FMU មានដ្ឋែ់ជូន

សរមាប់សាធារណជន។ សហរគាសរទង់រទយធាំ (> ១០.០០០ ហ.ត) ជរមាបជូនដល់
សាធារណជនយ៉ាងសែមម ែបុងអាំឡុងែិចចរបជុាំរបចាំជាមួយភាគីពាែ់ព័នន (សូមមច្លើ
ចាំណុច ៤.៤.៤) (SLIMF៖ ច្ៅច្ពលមានការច្សបើសុាំ  FME រតវូដ្ឋែ់កផបែកដលពាែ់ព័ននថ្ន
កផនការការរគប់រគង ជូនភាគីពាែ់ព័ននកដលរងផលប៉ាេះពាល់ច្ដ្ឋយផ្ទធ ែ់ពីសែមមភាព
ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ)។ 
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គរលការណ៍ទី ៩៖ ការដែររាព្ក្ពដ លានរព្មៃខពសដ់ផនរការអភិររស 
សែមមភាពរគប់រគង ច្ៅែបុងថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិរែេ រតវូរែា ឬពរងឹងលែខណៈ
សមផតថិនានា កដលជាលែខណៈសាំគាល់របស់ថ្រពរបច្ភទច្នេះ។ ការសច្រមចចិតថ ទែ់ទងនឹងថ្រព
កដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិរែេ ជានិចចកាលរតវូបានយែមែពិចរណាែបុងបរបិទថ្នវធីិរបែប
ច្ដ្ឋយភាពរបងុរបយ័តប។   
 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៩.១ ការវាយតថ្មលច្ដើមផែីាំណត់វតថមានរបស់លែខណៈសមផតថិទាំងឡាយ
កដលស្រសបគាប នឹងថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិរែេ នឹងរតូវបានបាំច្ពញរចួរាល់ សមស្រសប
ច្ៅតាមទាំហាំ និងែមាល ាំងរបស់ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ។  
     
សូចនាែរ៖ 
៩.១.១ FMU រតូវបានវាយតថ្មលយ៉ាងរគប់រគាន់ (ច្រកាមការរបឹែាច្យបល់ជាមួយអងគភាព

កដលពាែ់ព័នន ឧ. អងគការអភិរែេ អាជាញ ធររតួតពិនិតយការអនុវតថចាប់ និងភាគីពាែ់ព័នន
ដថ្ទច្ទៀតច្ៅថ្នប ែ់មូលដ្ឋឌ ន និងថ្នប ែ់ជាតិ) ច្ហើយថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការ
អភិរែេ រពមជាមួយលែខណៈសមផតថិកផបែជីវសាស្តសថ និង/ឬសងគមច្សដឌែិចច ឬវបផធម៌
របស់ពួែច្គ រតវូបានែាំណត់។ 

៩.១.២ នីតិវធីិវាយតថ្មល រតូវបានចងរែងជាឯែសារ ច្ហើយែាំណត់រតាថ្នការពិច្រគាេះច្យបល់ 
របភពព័ត៌មាន និងព័ត៌មានច្នាេះ រតូវបានរែាទុែ។  

៩.១.៣ របសិនច្បើមានវតថមានថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិរែេច្នាេះ ការរគប់រគង
ថ្រពច្ឈើរតូវដឹងអាំពីលែខណៈសមផតថិកដលមានស្រសាប់ ច្ហើយរតូវមានកផនទីច្ដើមផី
ែាំណត់ទីតាាំងថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិរែេ និងតាំបន់ការពារដថ្ទច្ទៀត។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ ៩.២ ការងារទែ់ទងនឹងការពិច្រគាេះច្យបល់ កដលជាកផបែមួយច្ៅែបុង
ដាំច្ណើ រការផឋល់វញិ្ញដ បនប័រត ចាំបាច់រតូវសងកត់ធៃន់ច្លើលែខណៈសមផតថិកផបែការអភិរែេ កដល
រតូវបានែាំណត់ច្ឃើញ និងជច្រមើសនានាច្ដើមផកីថរែាលែខណៈសមផតថិកផបែការអភិរែេទាំងអស់
ច្នាេះ។  
សូចនាែរ/សាំនួរសាំខាន់ៗ៖ 
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៩.២.១ មាច ស់/អបែរគប់រគង បានែាំណត់ច្ឃើញការកណនាាំជាែ់លាែ់ ទែ់ទងនឹងការរគប់រគង
ថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិរែេយ៉ាងសមស្រសប ច្ដ្ឋយមានការពិច្រគាេះច្យបល់
ជាមួយអងគការកដលពាែ់ព័នន ឧ. អងគការអភិរែេ អាជាញ ធររតួតពិនិតយការអនុវតថចាប់ 
និងភាគីពាែ់ព័ននដថ្ទច្ទៀតច្ៅថ្នប ែ់មូលដ្ឋឌ ន និងថ្នប ែ់ជាតិ។  

៩.២.២ ច្ៅច្ពលមានការែាំណត់ច្ឃើញនូវថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិរែេ ច្ដ្ឋយសារ
លែខណៈសមផតថិកផបែសងគមច្សដឌែិចច ឬកផបែវបផធម៌របស់ថ្រពច្នាេះច្ហើយ គួរមានការ
វភិាគ និងការសច្រមចចិតថរមួគាប រវាងភាគីពាែ់ព័ននទាំងឡាយ កដលរងផលប៉ាេះពាល់
ច្ដ្ឋយផ្ទធ ល់ ែិចចខិតខាំយ៉ាងសមច្ហតុផលទាំងអស់ គួររតូវបានច្ធវើច្ឡើងច្ដើមផបីច្ងកើត
ែិចចរពមច្រពៀងសហការរគប់រគង ជាមួយភាគីពាែ់ព័ននទាំងច្នេះ។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ ៩.៣ កផនការការរគប់រគង រតវូរមួបញ្ចូ ល និងអនុវតថនូវវធិានការជាែ់លាែ់ 
កដលធានាបាននូវការកថរែា និង/ឬការពរងឹងលែខណៈសមផតថិកផបែការអភិរែេកដលពាែ់ព័នន 
អនុច្លាមច្ៅតាមវធីិសាស្តសថការពារទុែជាមុន។ វធិានការទាំងច្នេះ រតូវរមួបញ្ចូ លជាពិច្សស 
ច្ៅែបុងអតទបទសច្ងខបកផនការការរគប់រគងកដលដ្ឋែ់សរមាប់សាធារណជន។  
 
សូចនាែរ៖ 
៩.៣.១ កផនការការរគប់រគង កចងអាំពីលែខណៈសមផតថិរបស់ថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការ

អភិរែេ កដលរតូវបានែាំណត់ច្ឃើញ ច្ហើយកផនទីបងាា ញអាំពីតាំបន់សាំខាន់ៗ។ 
៩.៣.២ កផនការការរគប់រគង កចងអាំពីវធិានការនានា កដលធានាបានការកថរែា និង/ឬពរងឹង

ដល់លែខណៈសមផតថិកដលពាែ់ព័ននរបស់ថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិរែេ។  
៩.៣.៣ អតទបទសច្ងខបកផនការការរគប់រគងកដលដ្ឋែ់សរមាប់សាធារណជន មានច្ៅច្រកាម

ចាំណុច ៧.៥ ច្ហើយផធុែច្ៅច្ដ្ឋយវធិានការកដលរតូវបានែាំណត់ ច្ដើមផពីរងឹងដល់
លែខណៈសមផតិថរបស់ថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិរែេ កដលរតូវបានែាំណត់
ច្ឃើញ។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ ៩.៤ ការតាមដ្ឋនរបចាំឆ្ប ាំ រតវូបានច្ធវើច្ឡើង ច្ដើមផវីាយតថ្មលរបសិទនភាពរបស់
វធិានការកដលរតូវបានអនុវតថ ច្ដើមផរីែា ឬពរងឹងលែខណៈសមផតិថកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការ
អភិរែេ កដលពាែ់ព័នន។  
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សូចនាែរ៖ 
៩.៤.១ សូចនាែរការតាមដ្ឋន និងភាពញឹែញាប់ រតូវបានែាំណត់ ច្រកាមការពិច្រគាេះច្យបល់

ជាមួយអងគការកដលពាែ់ព័នន ឧ. អងគការអភិរែេ អាជាញ ធររតួតពិនិតយការអនុវតថចាប់ 
និងភាគីពាែ់ព័ននដថ្ទច្ទៀតច្ៅថ្នប ែ់មូលដ្ឋឌ ន និងថ្នប ែ់ជាតិ ច្ដើមផតីាមដ្ឋនរបសិទនិភាព
ថ្នវធិានការនីមួយ កដលមានកចងច្ៅែបុងកផនការការរគប់រគង។ (SLIMF៖ សូមច្យង
ច្ៅសូចនាែរ ៨.២.៤–៨.២.៦)។  

៩.៤.២ ែាំណត់រតាថ្នការតាមដ្ឋន រតូវបានរែាទុែ និងច្របើរបាស់ ច្ដើមផកីែសរមួលដល់ការ
រគប់រគងនាច្ពលអនាគត។ 
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គរលការណ៍ទី១០៖     ចាា រគ ើ 
ចម្កា រឈឈើចាំបាច់ររវូបានឈ្វើផផនការនិងររប់ររងស្របឈៅតាមឈោលការណ៍ និងលក្ខណៈ
វនិិចឆ័យ ១ - ៩, និងឈោលការណ៍ទី១០ រពមទាំងលក្ខណៈវនិិចឆ័យរបរ់ឈោលការណ៍ទី១០។ 
ថ្វីឈបើចម្កា រឈឈើអាចផដល់អរថរបឈោជន៍ផផែក្រងគមនិងផផែក្ឈរដឋកិ្ចចជាឈរចើនឈ ើយអាចចូលរមួ
វភិារទន ក្ែុងការឈឆលើយរបឈៅនឹងឈរចក្ដីររវូការផលិរផលព្រពឈឈើ របរ់ពិភពឈោក្ក្ដី 
ប ុផនដរម្កា រឈឈើរួរផរបាំឈពញបផនថមការររប់ររង ការការ់បនថយរាំពា្ និងការឈលើក្ក្ាំពរ់
នូវការស្ដដ រនិងការអភិរក្សព្រព្មមជារិ។  
 
លក្ខខណឌ វនិិចឆ័យ  ១០.១    វរថុបាំណងព្នការររប់ររងចម្កា រឈឈើរមួម្កនការអភិរក្សព្រព្មមជារិ
និងវរថុបាំណងក្ែុងការស្ដដ រព្រព្មមជារិ ចាំបាច់ររវូផរម្កនផចងោ ងចារ់ ឈៅក្ែុងផផនការ
ររប់ររង និងររវូបានបក្ស្ស្ដយបង្ហា ញោ ងចារ់ោរ់ឈៅក្ែុងការអនុវរដផផនការ។ 
 
រូចនាក្រ៖ 
១០.១.១ វរថុបាំណងព្នការររប់ររងចម្កា រឈឈើ ររូវបានរមួបញ្ចូ លឈៅក្ែុងផផនការការររប់ររង

ឈោយទទួលស្ដគ ល់នូវការអភិរក្ស និងការស្ដដ រព្រព្មមជារិ។  
១០.១.២ ផផនការការររប់ររងព្រពឈឈើ រមួនូវបញ្ចូ លយុទធស្ដស្តររ ឬធារុនានាឈដើមបអីភិរក្សព្រព

្មមជារិនិងឈដើមបីស្ដដ រទីតាាំងផដលបានថ្យចុុះរុណភាព។  
១០.១.៣ ម្កនភរដុតាងចារ់ោរ់អាំពីការអនុវរដផផនការការររប់ររង។ រូមឈមើលលក្ខណៈ

វនិិចឆ័យ ៧.១ - ៧.៥។ 
 
លក្ខខណឌ វនិិចឆ័យ  ១០.២   ការតាក់្ផរង និងរបូរាងរបរ់ចម្កា រឈឈើ រួរឈលើក្ក្ាំពរ់ការការពារ 
ការស្ដដ រ និងការអភិរក្សព្រព្មមជារិ ឈ ើយមិនបឈងាើនរាំពា្ឈលើព្រព្មមជារិឈ ើយ។ រចក្
ឈចញចូលរបរ់ររវព្រពឈៅតាមរាំបន់ជាយម្ករ់ទឹក្ និងឈដើមឈឈើឈរផដលម្កនអាយុចរមរុះោែ  
រពមទាំងអាំ ុងរយៈឈពលវលិជុាំ រួរររូវបានឈរបើរបារ់ឈៅក្ែុងទរមង់របរ់ចម្កា រឈឈើ ឲ្យរីុ
រង្ហវ ក់្ជាមួយទាំ ាំព្នរបរិបរដិការ។ ទាំ ាំ និងរបូរាងចម្កា រ រួរម្កនលក្ខណៈរីុរង្ហវ ក់្ជាមួយ
ទរមង់ព្នព្រពឈដើមឈឈើឈរ ផដលម្កនឈៅក្ែុងទិដឋភាព្មមជារិ។  
 
រូចនាក្រ៖ 
១០.២.១ ការររប់ររងចម្កា រឈឈើ ររូវបានតាក់្ផរងឈ ើងឈដើមបរីក្ា ឬពរងឹងលក្ខណៈរមបរដិ

របរ់ព្រព្មមជារិផដលឈៅជាប់ឈនាុះ។  
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១០.២.២ ឈោលនឈោបាយ និងនីរិវ ិ្ ីររវូបានអនុវរដឈដើមបីធានាបាននូវ៖ 
ក្.  ការបឈងាើរ និងរក្ាឲ្យម្កនលក្ខណៈចរមរុះោែ ព្នឈដើមឈឈើឈរ ផដលម្កនអាយុ

ឈផសងៗោែ  និងការវលិជុាំ 
ខ.   ការផឋល់ឲ្យមានរចក្ផលូ វរបរ់ររវព្រព  
រ.  រចក្ឈចញចូលរបរ់ររវព្រព ឈោយឈក្ើរពីរកុ្ខជារិ្មមជារិ ឈៅតាមជាយម្ករ់

ទឹក្ ឬឈៅក្ែុងរជលងថ្ម 
ឃ.  ចាំណុចទាំងអរ់ខាងឈលើឈនុះ ររវូបានការពារពីរបរិបរដិការោាំដុុះ និងរបមូល

ផល ឈ ើយររូវបានអភិវឌ្ឍ 
ង.   ការចូលឈៅក្ែុងរាំបន់រក្ាទុក្ ឈៅតាមជាយម្ករ់ទឹក្ 

១០.២.៣  ទាំងទីតាាំងការោាំដុុះទូឈៅ និងការតាក់្ផរងខាងក្ែុងចម្កា រឈឈើ ររូវចុុះររមរងជាមួយ
ទីតាាំងភូមិស្ដស្តរដព្នរាំបន់។   

១០.២.៤  ផផនការោាំដុុះចម្កា រឈឈើរបរ់ FMU ស្របោែ ជាមួយផផនការអភិវឌ្ឍក្ែុងមូលោឋ ន 
(ឈៅក្រមិរឈខរដ ស្ររក្ និងឃុាំ)។ 

 
លក្ខខណឌ វនិិចឆ័យ  ១០.៣    យក្លអ រួរម្កនរម្ករភាពឈដើមឈឈើចរមរុះោែ ឈៅក្ែុងចម្កា រ ឈដើមបី
ជួយពរងឹងឈរថរភាពផផែក្ឈរដឋកិ្ចច ឈអកូ្ ូរីុ និងរងគម។ លក្ខណៈចរមរុះោែ ទាំងឈនុះអាច
រមួម្កនភាពចរមរុះោែ ផផែក្ទាំ ាំ និងរបាយទីតាាំងឈៅក្ែុងរាំបន់រថិរឈរកាមការររប់ររងឈោង 
តាមទីតាាំងភូមិស្ដស្តរដ ចាំនួន និង រម្ករធារុឈរឈនទិចព្នពូជ ចាំណារ់ថ្នែ ក់្អាយុ និង
រចនារមព័នធ។ 
 
រូចនាក្រ៖ 
១០.៣.១ ការររប់ររងចម្កា រ ជួយរក្ា និង/ឬពរងឹងលក្ខណៈចរមរុះោែ ឈៅក្ែុងរាំបន់ តាម

រយៈការឈ្វើឲ្យម្កនខ័ណឌ ោាំឈដើមឈឈើទាំ ាំឈផសងៗោែ  និងម្កនរបាយចរមរុះោែ  ឈៅក្ែុង 
ទីតាាំងភូមិស្ដស្តររទាំងមូល។  

១០.៣.២ របតិបតថិការការររប់ររងព្រពឈឈើ បឈងាើរឲ្យម្កនបទបញ្ញរដិររម្កប់ការឈរបើរបារ់
ចរមរុះោែ នូវពូជឈឈើ របភពពូជឈឈើ និងរកុ្ខជារិដព្ទឈទៀរ ។ 

 ១០.៣.៣ មិនអនុវរដចាំឈពាុះរបរិបរដិការ SLIMF៖ ោ ងឈោច ២០% ព្នព្ផៃចម្កា រ ផៃុក្ឈៅឈោយ
ដាំណាាំពូជចរមរុះ ឈលើក្ផលងផរក្ែុងក្រណីម្កនភាពរីុរង្ហវ ក់្ជាមួយទរមង់ព្នបាំផណង
ផចក្ពូជរកុ្ខជារិ តាម្មមជារិឈៅក្ែុងរាំបន់ស្ដមីឈនាុះ។  

១០.៣.៤  ម្កនរម្កា រៈឈដើមបចីរ់ចាំណារ់ថ្នែ ក់្ដីព្រព ច្ហើយរតវូបានឈ្វើផផនទីតាមទាំ ាំរមស្រម  
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១០.៣.៥  ររូវម្កនរឈរម្កងតាក់្ផរងចម្កា រឈឈើ ឈ ើយរឈរម្កងឈនុះររូវបានអនុម័រឈោយ
ភាែ ក់្ង្ហរម្កនរមរថកិ្ចច ក្ែុងក្រណីម្កនការឈរែើឈ ើងឈោយចាប់ ។  

 
លក្ខខណឌ វនិិចឆ័យ  ១០.៤    ការឈរជើរឈរ ើរពូជឈដើមបីោាំដុុះ ររូវផរផផអក្ឈលើភាពរមស្របជា
ទូឈៅរបរ់ពូជជាមួយទីតាាំង និងជាមួយវរថុបាំណងរបរ់ការររប់ររង។ ឈដើមបពីរងឹងការអភិរក្ស
ភាពចរមរុះផផែក្ជីវស្ដស្តររ ជាការលអរួរឈរបើពូជក្ែុងស្ររក្ ជាជាងពូជនាាំចូលពីឈរៅស្ររក្ររម្កប់
ការបឈងាើរចម្កា រឈឈើ និងការស្ដដ ររបព័នធឈអកូ្ ូរីុផដលចុុះថ្មថ្យ។ គួរច្របើពូជឈរៅស្ររក្ ផរ
ក្ែុងក្រណីផដលពូជឈនុះ អាចផដល់ផលលអ ផដលខាល ាំងជាងពូជក្ែុងស្ររក្ រួរររវូបានតាមោន
ោ ងរបរងរបយ័រែឈដើមបីពិនិរយរក្ផរក្ងម្កនការស្ដល ប់ជមងឺ ឬការផៃុុះឈ ើងព្នររវលអិរចព្រង និង
ផលប ុះពាល់ផផែក្ឈអកូ្ ូរីុជាអវជិជម្កនខុរពី្មមតា។ 
 
រូចនាក្រ៖ 
១០.៤.១ ម្កនមូលោឋ នឈ រុផលចារ់ោរ់ ររម្កប់ការឈរជើរឈរ ើរពូជ និងរបឈភទ

ឈរឈនទិច ឈដើមបយីក្មក្ោាំដុុះឈៅក្ែុងចម្កា រ ឈោយររូវពិចរណាអាំពីវរថុបាំណងរបរ់
ចម្កា រឈឈើ ក៏្ដូចជាអាការធារុ ផផនដីវទិា និងដីឈៅទីតាាំងោាំដុុះ។  

១០.៤.២ របរិនឈបើពូជឈរៅស្ររក្ររវូបានឈរជើរឈរ ើរយក្មក្ោាំ ចាំបាច់ររូវផដល់ភរដុតាង
បង្ហា ញថ្ន ពូជឈនុះផដល់លទធផលលអជាង។  

១០.៤.៣  មិនររវូោាំដុុះពូជដាំណាាំផដលម្កនលក្ខណៈវាទីឈនាុះឈ ើយ។ 
១០.៤.៤ ម្កននីរិវ ិ្ ីជាោយល័ក្ខអក្សរ ឈដើមបីតាមោនលទធផលរបរ់ពូជឈរៅស្ររក្ ឈ ើយ

នីរិវ ិ្ ីឈនុះររូវបានយក្មក្អនុវរដ។ 
 ១០.៤.៥ រួរម្កនការរងារ់្ងន់ឈលើការោាំដុុះ និង/ឬ ការស្ស្ដវរជាវជាក់្ផរដង អាំពីពូជឈឈើ
ក្ែុងស្ររក្ ផដលម្កនដុុះឈៅក្ែុងរាំបន់ឈនាុះ។  
 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ១០.៥ ចាំកណែមួយចមាក រ ែបុងសមមារតសមស្រសបច្ៅនឹងទាំហាំចមាក រ
ទាំងមូល ច្ហើយកដលនឹងរតូវែាំណត់ច្ដ្ឋយច្យងច្ៅតាមបទដ្ឋឌ នថ្នប ែ់តាំបន់ នឹងរតូវរគប់រគង
យ៉ាងណាច្ដើមផសីាឋ រទីតាាំងច្នាេះ ឲ្យកាល យច្ៅជាគរមបថ្រពធមមជាតិច្ឡើងវញិ។  
     
សូចនាែរ៖ 
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១០.៥.១ សមមារតសមស្រសប (ជាទូច្ៅ ៥-១០%) ែបុងតាំបន់រគប់រគងថ្រពច្ឈើទាំងមូល រតូវបាន
រគប់រគងែបុងលែខណៈយ៉ាងណា ច្ដើមផសីាឋ រទីតាាំងច្នាេះ ឲ្យកាល យច្ៅជាគរមបថ្រព
ធមមជាតិច្ឡើងវញិ។ (SLIMF៖ ការកែលាំអរតថ្មលកផបែច្អែូឡូសីុរបស់ចមាក រ រតូវបាន
ច្ធវើច្ឡើង ចាំច្ពាេះែកនលងណាកដលមានលែខណៈសមផតថិកផបែការអភិរែេ)។  

១០.៥.២ មានយុទនសាស្តសថជាលាយលែខណ៍អែេរ (ជាកផបែមួយថ្នកផនការរគប់រគង) សរមាប់
តាំបន់កដលរតូវសាឋ រឲ្យកាល យជាថ្រពធមមជាតិច្ឡើងវញិ ច្ហើយយុទនសាស្តសថច្នេះ រតូវបាន
យែមែអនុវតថ។  

១០.៥.៣ តាំបន់កដលរតូវសាឋ រឲ្យកាល យច្ៅជាគរមបថ្រពធមមជាតិច្ឡើងវញិ រតវូបានដ្ឋែ់សញ្ញដ
សាំគាល់រពាំកដនច្ៅច្លើកផនទី និងរតូវបានពិចរណាច្ៅែបុងឯែសារច្ធវើកផនការ។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ១០.៦ រតូវចត់វធិានការច្ដើមផីកថរែា ឬកែលាំអររចនាសមព័ននដី ជីជាតិ និង
សែមមភាពកផបែជីវសាស្តសថ។ បច្ចចែច្ទស និងអរតាថ្នការរបមូលផល ការសាងសង់ និងកថទាំ
ផលូវថបល់ ផលូវលាំ និងជច្រមើសពូជ មិនរតូវបងកឲ្យមានការថមថយគុណភាពដីរយៈច្ពលកវង ឬ
ផលប៉ាេះពាល់ជាអវជិជមានណាមួយចាំច្ពាេះគុណភាព ឬបរមិាណទឹែ ឬច្ធវើឲ្យមានការបកងវរទិស
លាំហូរទឹែសធឹងបឹងបួរ ែបុងលែខណៈធាំដុាំច្ឡើយ។  
 
សូចនាែរ៖ 
១០.៦.១ មានការច្រៀបរាប់អាំពីមច្ធាបាយច្ដើមផកីារពារដី និងធនធានទឹែយ៉ាងចាស់លាស់ 

ច្ៅែបុងកផនការការរគប់រគង ឬឯែសារគាាំរទដថ្ទច្ទៀត។  
១០.៦.២ កផនការ និងនីតិវធីិច្ដើមផសីាឋ រច្ឡើងវញិ ច្រកាយច្ពលរបមូលផល រតូវបានតាែ់កតង

ច្ឡើងច្ដើមផកីាត់បនទយការោលដីច្ចលទច្ទ ច្ហើយរតូវធានាឲ្យបានថ្ន ច្ដើមច្ឈើ 
រតូវបានបច្ងកើតច្ឡើងវញិយ៉ាងឆ្ប់បាំផុតតាមកដលអាចច្ធវើបាន។  

១០.៦.៣ មិនមានភសឋុតាងបងាា ញអាំពីការខូចខាតគុណភាពច្ៅនឹងែកនលងរបតិបតថិការ។ 
១០.៦.៤ ការអនុវតថរបស់ការរគប់រគង មិនបងករឲ្យមានការថមថយគុណភាពទឹែ និង/ឬច្ធវើឲ្យ

មានការករបរបួលដល់ទរមង់ថ្នការបងាូ រទឹែច្ឡើយ។  
 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ១០.៧ រតវូចត់វធិានការច្ដើមផីទប់សាក ត់ និងកាត់បនទយការផធុេះច្ឡើងនូវ
ែរណីសតវចថ្រង ជាំងឺ អគគីភ័យ និងការនាាំយែរែុខជាតិកដលមានលែខណៈវាទីច្ឡើយ។ ការ
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រគប់រគងកបបរមួបញ្ចូ លច្ៅច្លើសតវចថ្រង រតវូកតជាកផបែដ៏ចាំបាច់មួយច្ៅែបុងកផនការការ
រគប់រគង ច្ដ្ឋយរតូវពឹងកផែែជាចាំបងច្ៅច្លើការទប់សាក ត់ និងវធីិសាស្តសថរគប់រគងកបប
ជីវសាស្តសថ ជាជាងការច្របើរបាស់ថ្នប ាំគីមីែាំចត់សតវចថ្រង និងជីគីមី។ ការរគប់រគងចមាក រ គួរ
ខិតខាំច្ដ្ឋយច្របើរគប់មច្ធាបាយ ច្ដើមផចី្ជៀសវាងពីការច្របើថ្នប ាំគីមីែាំចត់សតវចថ្រង និងជីគីមី រមួ
ទាំងការច្របើរបាស់ផលិតផលទាំងច្នេះច្ៅែបុងថ្នប លបណឋុ េះែូនច្ឈើផងកដរ។   
 
សូចនាែរ៖ 
១០.៧.១ សតវលែិត និងជាំងឺសាំខាន់ៗ កដលច្ែើតមានច្ៅែបុងថ្រព រតូវបានែាំណត់ច្ឃើញ។  
១០.៧.២ នីតិវធីិជាលាយលែខណ៍អែេរសរមាប់ការរគប់រគងកបបរមួបញ្ចូ លច្ៅច្លើសតវចថ្រង 

រមួទាំងរែុខជាតិកដលមានលែខណៈវាទីផងកដរ រតូវបានយែមែអនុវតថ។  
១០.៧.៣ តរមូវការែបុងការរគប់រគង និងទប់សាក ត់អគគីភ័យ រតូវបានវាយតថ្មល ច្ហើយែបុងែរណី

ចាំបាច់ រតូវមាននីតិវធីិ និងឧបែរណ៍រគប់រគាន់ ច្ដើមផទីប់សាក ត់ និងពនលត់ច្ភលើងថ្រព។  
១០.៧.៤ ច្គាលនច្យបាយច្ដើមផកីាត់បនទយការច្របើរបាស់សារធាតុគីមី និងជីគីមី រមួទាំងការ

ច្របើរបាស់ផលិតផលទាំងច្នេះច្ៅែបុងថ្នប លបណឋុ េះែូនច្ឈើផងកដរ រតវូបានយែមែ
អនុវតថ។  

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ១០.៨  ការតាមដ្ឋនច្លើចមាក រ រតូវរមួបញ្ចូ លការវាយតថ្មលជារបចាំច្លើ
សកាឋ នុពលថ្នផលប៉ាេះពាល់កផបែច្អែូឡូសីុ និងសងគមច្ៅែបុង និងច្រៅទីតាាំងរបតិបតថិការ (ឧ. 
ការែច្ែើតែូនច្ៅតាមកបបធមមជាតិ ផលប៉ាេះពាល់ច្លើធនធានទឹែ និងជីជាតិដី និង
ផលប៉ាេះពាល់ច្លើសុខមាលភាពែបុងមូលដ្ឋឌ ន និងសុខមាលភាពសងគម) បកនទមច្ៅច្លើបណាឋ
ធាតុកដលរតវូបានច្លើែច្ឡើងច្ៅែបុងច្គាលការណ៍ទី ៨, ៦ និង ៤ ស្រសបច្ៅតាមទាំហាំ និង
នានាភាពរបស់របតិបតថិការ។ មិនរតូវដ្ឋាំពូជណាមួយែបុងរទង់រទយធាំច្ឡើយ លុេះរតាណាកត
ការសាែលផង និង/ឬបទពិច្សាធន៍ែបុងមូលដ្ឋឌ នបានបងាា ញថ្ន ពូជទាំងច្នាេះសរមបខលួនបាន
លែជាមួយច្អែូឡូសីុរបស់ទីតាាំង ច្ហើយមិនកមនជាពូជកដលមានលែខណៈវាទី ច្ហើយមិនមាន
ផលប៉ាេះពាល់កផបែច្អែូឡូសីុជាអវជិជមានធាំដុាំ ច្លើរបព័ននច្អែូឡូសីុច្ផេងច្ទៀតច្ឡើយ។ មានការ
ច្ផ្ទឋ តការយែចិតថទុែដ្ឋែ់ពិច្សសច្លើបញ្ញា កផបែសងគម ទែ់ទងនឹងការទទួលបានដីសរមាប់
ចមាក រ ជាពិច្សសគឺការការពារសិទនិជាមាច ស់ែមមសិទនិ ការច្របើរបាស់ និងលទនភាពទទួលបានច្ៅ
ែបុងមូលដ្ឋឌ ន។    
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សូចនាែរ៖ 
១០.៨.១ មិនមានការដ្ឋាំដុេះរទង់រទយធាំ នូវពូជណាកដលមិនទន់បានបងាា ញថ្នមានភាព

សមស្រសបជាមួយទីតាាំង ច្ដ្ឋយកផែែច្លើមូលដ្ឋឌ នថ្នការសាែលផង ឬបទពិច្សាធន៍
ែបុងមូលដ្ឋឌ នច្ឡើយ។  

១០.៨.២ ចមាក រ មិនរតវូបានបច្ងកើតច្ឡើងច្ៅច្លើទីតាាំងកដលមានសារៈសាំខាន់ ឬមានភាពងាយ
រច្សើបកផបែច្អែូឡូសីុ តាំបន់កដលមានលែខណៈចរមុេះកផបែជីវសាស្តសថខពស់ ឬពិច្សស
ច្ដ្ឋយកឡែ ជាតាំបន់កដលច្រគាងនឹងកាល យជាតាំបន់អភិរែេ ឬតាំបន់ការពារ ឬទីតាាំង
កដលមានសកាឋ នុពលអាចបងកផលប៉ាេះពាល់ជាអវជិជមានច្លើតាំបន់សឋុែទឹែសាំខាន់ៗ។  

១០.៨.៣ ការតាមដ្ឋន រមួបញ្ចូ លការវាយតថ្មលពីសកាឋ នុពលថ្នផលប៉ាេះពាល់កផបែច្អែូឡូសីុ 
និងសងគមរបស់សែមមភាពការដ្ឋាំដុេះច្ៅែបុង និងច្រៅទីតាាំងរបតិបតថិការ (សូមច្មើល 
បកនទម លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ៨.២)។ (SLIMF៖ FME រតវូចងរែងផលប៉ាេះពាល់អវជិជមាន
កផបែបរដិ្ឋឌ ន ឬកផបែសងគមជាលាយល័ែខណ៍អែេរ ច្ហើយតាែ់កតង និងអនុវតថវធិានការ
នានាច្ដើមផចី្ឆលើយតបនឹងផលប៉ាេះពាល់ទាំងច្នាេះ)។ 

១០.៨.៤ ការទិញដី ឬការជួលដីសរមាប់បច្ងកើតជាចមាក រ មិនមានផលប៉ាេះពាល់ជាអវជិជមានច្លើ
សហគមន៍ និង/ឬធនធានកដលរបជាជនមូលដ្ឋឌ នច្របើរបាស់ ច្ហើយមិនមានចមាក រ
ណាមួយរតូវបានបច្ងកើតច្ឡើង ច្ៅច្លើដីណាកដលមិនទន់បានច្ដ្ឋេះស្រសាយបញ្ញា
ែមមសិទនិ និងសិទនិច្របើរបាស់ច្នាេះច្ឡើយ។ 

 
លែខខណឍ វនិិចេ័យ  ១០.៩ ចមាក រថ្រពច្ឈើ រតវូបានបច្ងកើតច្ឡើងច្ៅែបុងតាំបន់ កដលរតវូបាន
ករបកាល យពីថ្រពច្ឈើធមមជាតិច្រកាយកខវចិេិកា ឆ្ប ាំ ១៩៩៤  ច្ដ្ឋយតាមធមមតាគឺមិនរតវូមាន
គុណវឌុ្ណច្ដើមផទីទួលបានវញិ្ញដ បនប័រតច្ឡើយ។ ការផឋល់វញិ្ញដ បនប័រត អាចអនុញ្ញដ តិឲ្យច្ធវើច្ឡើង
បាន ែបុងកាលៈច្ទសៈកដលមានភសឋុតាងរគប់រគាន់រតូវបានដ្ឋែ់ជូនច្ៅសាទ ប័នច្ចញវញិ្ញដ
បនប័រត កដលអបែរគប់រគង/មាច ស់ មិនទទួលខុសរតូវច្លើការច្ផធរច្នេះច្ដ្ឋយផ្ទធ ល់ ឬច្ដ្ឋយ
របច្យលែឋី។ 
 
សូចនាែរ៖ 
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១០.៩.១ មានភសឋុតាងជាលាយលែខណ៍អែេរច្ដើមផបីញ្ញជ ែ់ថ្ន ចមាក រថ្រពច្ឈើមិនរតវូបច្ងកើត
ច្ឡើងច្ៅច្លើដីកដលរតូវបានករបកាល យពីថ្រពធមមជាតិច្រកាយថ្ថៃទី ១ កខវចិេិកា ឆ្ប ាំ 
១៩៩៤ (ប៉ាុកនថ សូមច្មើលចាំណុច ៦.១០ និង ០.៩) ច្លើែកលងកតមានភសឋុតាង
ចាស់លាស់ច្ដើមផបីញ្ញជ ែ់ថ្ន មាច ស់ និងអបែរគប់រគងនាច្ពលបចចុបផនប មិនកមនជាអបែ
ទទួលខុសរតូវច្ដ្ឋយផ្ទធ ល់ ឬច្ដ្ឋយរបច្យលែបុងការករបកាល យច្នេះ។  
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ឧបសមព័នធទី ១៖ សទ្ទទ នុក្រម 
 (ដែស្រសង់ពី៖ “ច្គាលការណ៍ និងលែខខណឍ វនិិចេ័យ FSC”។ ឯែសារ FSC ច្លខ ១.២ ចាប់
កែសរមួលច្ឡើងវញិែបុងកខមែរា ឆ្ប ាំ ១៩៩៩) 
 ពាែយទាំងឡាយច្ៅែបុងឯែសារច្នេះ រតូវបានច្របើរបាស់តាមន័យកដលរតូវបានែាំណត់ច្ៅែបុង
វចនានុរែមភាសាអង់ច្គលសជាបទដ្ឋឌ នទូច្ៅ។ អតទន័យជាែ់លាែ់ និងការបែស្រសាយច្ៅថ្នប ែ់មូលដ្ឋឌ ន
សរមាប់របច្យគមួយចាំនួន (ដូចជាពាែយសហគមន៍មូលដ្ឋឌ នជាច្ដើម) គួររតវូបានសច្រមចច្ៅែបុង
បរបិទមូលដ្ឋឌ ន ច្ដ្ឋយអបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើ និងអបែច្ចញវញិ្ញដ បនប័រត។ ច្ៅែបុងឯែសារច្នេះ ពាែយ
ខាងច្រកាមរតូវបានបែស្រសាយថ្នមានអតទន័យដូចតច្ៅ៖  
 ភាពចរមេុះកផបែជីវសាស្តសថ៖ ភាពចរមុេះគាប ថ្នភាវៈរស់ កដលមានរបភពមែពីរគប់ទិសទីទាំងអស់ 
រមួមានដូចជា ច្លើដីច្គាែ ែបុងទឹែ និងពីរបព័ននច្អែូឡូសីុជលសាស្តសថដថ្ទច្ទៀត និងភាពសមុគសាម ញ
កផបែច្អែូឡូសីុកដលភាវៈរស់ទាំងច្នាេះសទិតច្ៅ ច្ដ្ឋយរមួបញ្ចូ លទាំងភាពចរមុេះកដលមានច្ៅែបុងពូជ
កតមួយ ភាពចរមុេះរវាងពូជខុសៗគាប  និងភាពចរមុេះរវាងរបព័ននច្អែូឡូសីុច្ផេងៗ។ (សូមច្មើល
អនុសញ្ញដ សថីពីភាពចរមុេះកផបែជីវសាស្តសថ ឆ្ប ាំ ១៩៩២)។ 
 តថ្មលថ្នភាពចរមេុះកផបែជីវសាស្តសថ៖ តថ្មលខាងែបុង តថ្មលកផបែច្អែូឡូសីុ ច្សច្នទិច សងគម ច្សដឌែិចច 
វទិាសាស្តសថ ការអប់រ ាំ វបផធម៌ ការែាំសានថ និងច្សាភ័ណវទិា របស់ភាពចរមុេះកផបែជីវសាស្តសថ និង
សមាសធាតុរបស់វា។ (សូមច្មើលអនុសញ្ញដ សថីពីភាពចរមុេះកផបែជីវសាស្តសថ ឆ្ប ាំ ១៩៩២)។ 
 សារធាតុរគប់រគងកផបែជីវសាស្តសថ៖ ភាវៈរស់កដលរតូវបានច្របើរបាស់ច្ដើមផលុីបបាំបាត់ ឬ
រគប់រគងច្លើចាំនួនថ្នភាវៈរស់ដថ្ទច្ទៀត។  
 សងាវ ែ់ថ្នការច្មើលខុសរតវូ៖ បណាថ ញថ្នលាំហូរការកចែចយផលិតផល ចប់តាាំងពីរបភព
ច្ដើមរបស់ផលិតផលច្ៅែបុងថ្រព រហូតដល់អបែច្របើរបាស់ចុងច្រកាយ។ 
 សារធាតុគីមី៖ រមួមានដូចជា ជីគីមី ថ្នប ាំែមាច ត់សតវលែិត ថ្នប ាំែមាច ត់ផេតិ និងអ័រម៉ាូនច្ផេងៗកដល
រតូវបានច្របើរបាស់ច្ៅែបុងការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ។  
 លែខខណឍ វនិិចេ័យ ៖ ជាមច្ធាបាយមួយច្ដើមផវីនិិចេ័យថ្នច្តើច្គាលការណ៍ណាមួយ
ថ្នវញិ្ញដ បនប័រតថ្រពច្ឈើ (forest stewardship) រតូវបានបាំច្ពញតាម ឬមិនរតូវបានបាំច្ពញតាម។ 
 សិទនិតាមកបបទាំច្នៀមទមាល ប់៖ សិទនិទាំងឡាយកដលជាលទនផលច្ែើតច្ចញពីសែមមភាព ថ្ន
ការតាាំងទីលាំច្ៅ ឬសែមមភាពកបបទាំច្នៀមទមាល ប់ជាច្រចើន កដលរតូវបានច្ធវើច្ឡើងសារចុេះសារច្ឡើង
ជារបចាំ ច្ហើយតាមរយៈការច្ធវើច្ឡើងសារចុេះសារច្ឡើង និងការទទួលបានច្ដ្ឋយឥតអាែ់ច្នេះ ច្ធវើឲ្យជន
ច្នាេះបានទទួលែមាល ាំងកផបែចាប់ច្ៅែបុងបាំកណែភូមិសាស្តសថ ឬសងគមសាស្តសថណាមួយ។ 
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 របព័ននច្អែូឡូសីុ៖ សហគមន៍រែុខជាតិ និងសតវ រពមទាំងបរសិាទ នរបូវន័ថទាំងអស់របស់ពួែវា 
កដលបាំច្ពញមុខងាររមួគាប ជាអងគមួយកដលមានអនថរែមមគាប ច្ៅវញិច្ៅមែ។ 
 ជិតផុតពូជ៖ របច្ភទពូជទាំងឡាយណា កដលែាំពុងរបឈមនឹងច្រគាេះថ្នប ែ់ថ្នការផុតពូជ
ទាំងស្រសុង ឬការបាត់បង់មួយភាគធាំថ្នពូជរបស់ខលួន។ 
 ពូជច្រៅស្រសុែ៖ ជារបច្ភទពូជនាាំចូល ច្ហើយមិនកមនជាពូជែបុងស្រសុែ ឬពូជកដលមានជាទូច្ៅ
ច្ៅែបុងតាំបន់សាមីច្នាេះច្ឡើយ។ 
 ការលូតលាស់របស់ថ្រព៖ សមាសធាតុផេាំ ែមាល ាំង មុខងារ និងលែខណៈសមផតថិកផបែរចនាសមព័នន
របស់ថ្រពធមមជាតិ។ 
 ការរគប់រគង/អបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើ៖ មនុសេកដលទទួលខុសរតូវច្លើការរគប់រគងរបតិបតថិការ
ធនធានថ្រពច្ឈើ និងសហរគាសថ្រពច្ឈើ ែ៏ដូចជារបព័នន និងរចនាសមព័ននរគប់រគង និងការច្ធវើកផនការ 
និងរបតិបតថិការច្ៅមូលដ្ឋឌ ន។ 
 ភាវៈកដលរតវូបានកែសរមលួកផបែច្សច្នទិច៖ ភាវៈជីវសាស្តសថកដលរតូវបានទទួលរងនូវវធីិ
ច្ផេងៗជាច្រចើនកដលផធុែច្ៅច្ដ្ឋយការផ្ទល ស់បថូររចនាសមព័ននច្សច្នទិច។ 
 ដី និងបូរណភាពទឹែដីជនជាតិច្ដើមភាគតិច៖ បរសិាទ នទាំងមូលកដលរមួមានដី ខយល់ ទឹែ 
សមុរទ សមុរទទឹែែែ រែុខជាតិ និងសតវមានជីវតិ និងធនធានដថ្ទច្ទៀតកដលរបជាជនជនជាតិច្ដើម
ភាគតិចគឺជាមាច ស់ែមមសិទនិតាមកបបរបថ្ពណី ឬបានកាន់កាប់ ឬច្របើរបាស់ដីច្នាេះ។ (ច្សចែថីច្រពៀង
ការរបកាសអាំពីសិទនិរបស់ជនជាតិច្ដើមភាគតិច៖ កផបែទី VI) 
 របជាជនជនជាតិច្ដើមភាគតិច៖ “ែូនច្ៅកដលមានស្រសាប់របស់របជាជនកដលធាល ប់តាាំង
ទីលាំច្ៅច្លើកដនដីទាំងមូល ឬកដនដីមួយកផបែរបស់របច្ទសបចចុបផនប ច្ៅែបុងច្ពលមួយកដល
មានមនុសេមែពីវបផធម៌ ឬរបភពជាតិពននុដថ្ទបានមែពីកផបែច្ផេងច្ទៀតថ្នពិភពច្លាែមែដល់ទីច្នាេះ 
និងបានយែឈបេះច្លើពួែច្គ ច្ហើយតាមរយៈការចាាំងឈបេះ ការតាាំងទីលាំច្ៅ ឬតាមមច្ធាបាយ
ច្ផេងៗច្ទៀត បានច្ធវើឲ្យពួែច្គថមថយច្ៅជារបជាជនកដលសទិតច្ៅែបុងសាទ នភាពមិនរគបដណថ ប់ ឬ
មិនសទិតច្ៅែបុងការរតួតរតា ច្ហើយបចចុបផនបរស់ច្ៅច្ដ្ឋយអនុច្លាមច្ៅតាមទាំច្នៀមទមាល ប់ និងរបថ្ពណី
សងគម ច្សដឌែិចច និងវបផធម៌ដ្ឋច់ច្ដ្ឋយកឡែរបស់ខលួន ជាជាងច្ៅតាមសាទ ប័នរបស់របច្ទសកដល
ពួែច្គែាំពុងសទិតច្ៅ ច្រកាមរចនាសមព័ននរបស់រដឌកដលបច្ងកើតបានជាលែខណៈសមផតថិចមផងរបស់ជាតិ 
សងគម និងវបផធម៌របស់របជាជនរែមុច្ផេងច្ទៀត កដលមានលែខណៈជាជនជាតិភាគច្រចើន។” 
(និយមន័យការងារកដលរែុមការងារទទួលបនធុែជនជាតិច្ដើមភាគតិចរបស់អងគការសហរបជាជាតិ
បានអនុម័តយែ)។ 
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 ថ្រពច្ឈើកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិរែេ៖ ថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិរែេ
គឺជាថ្រពទាំងឡាយណាកដលមានលែខណៈសមផតថិណាមួយែបុងចាំច្ណាមលែខណៈសមផតថិ
ដូចខាងច្រកាម៖ 

ែ. តាំបន់ថ្រពផធុែច្ៅច្ដ្ឋយលែខណៈសាំខាន់ពិច្សសជាសែល ែរមិតតាំបន់ និងែរមិតជាតិ៖ 
- ការរបមូលផថុាំថ្នតថ្មលកផបែជីវសាស្តសថចរមុេះ (ឧទហរណ៍ ពូជច្ដើមែាំច្ណើ ត របច្ភទ
ជិតផុតពូជ តាំបន់មិនមានការផ្ទល ស់បថូរកផបែច្អែូឡូសីុ) និង/ឬ 
- ថ្រពកដលមានែរមិតទីតាាំងភូមិសាស្តសថធាំទូលាយច្ដ្ឋយផធុែច្ៅែបុងច្នាេះ ឬផធុែច្ៅែបុង
កផបែសទិតច្រកាមការរគប់រគងនូវពូជភាគច្រចើនកដលច្ែើតច្ឡើងតាមលែខណៈធមមជាតិ
ច្ៅែបុងទរមង់ថ្នការកបងកចែ និងភាពសមផូរសបាយតាមកបបទរមង់ធមមជាតិ។ 

 ខ. តាំបន់ថ្រពកដលសទិតច្ៅ ឬកដលផធុែច្ៅច្ដ្ឋយរបព័ននច្អែូឡូសីុែរម រងការគរមាមែាំកហង ឬ
ជិតផុតពូជ 
 គ. តាំបន់ថ្រពកដលផថល់ច្សវាមូលដ្ឋឌ នថ្នសាទ នភាពមានសារៈសាំខាន់កផបែធមមជាតិ (ការការពារ
របភពទឹែច្លើភបាំ ការរគប់រគងការហូរច្រចេះដី)  
 ឃ. តាំបន់ថ្រពកដលជាមូលដ្ឋឌ នរគឹេះច្ដើមផចី្ឆលើយតបច្សចែថីរតូវការមូលដ្ឋឌ នរបស់សហគមន៍
មូលដ្ឋឌ ន (ការរស់ច្ៅ សុខភាព) និង/ឬកដលមានសារៈសាំខាន់សរមាប់អតថសញ្ញដ ណកផបែ
វបផធម៌របថ្ពណីរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន (តាំបន់កដលមានសារៈសាំខាន់កផបែវបផធម៌ ច្អែូឡូសីុ 
ច្សដឌែិចច ឬសាសនា កដលរតូវបានែាំណត់ច្ឃើញច្ៅែបុងែិចចសហការជាមូយសហគមន៍
មូលដ្ឋឌ នទាំងច្នាេះ)។ 
 ច្ទសភាព (Landscape)៖ ភាពចរមុេះកផបែភូមិសាស្តសថកដលផធុែច្ៅច្ដ្ឋយរបព័ននច្អែូឡូសីុមាន
ទាំនាែ់ទាំនងគាប ច្ៅវញិច្ៅមែ កដលជាលទនផលបានមែពីឥទនិពលថ្នអនថរទាំនាែ់ទាំនងកផបែភូមិសាស្តសថ 
ភូគពសាស្តសថ ដី អាកាសធាតុ ជីវវទិា និងមនុសេច្ៅែបុងតាំបន់ជាែ់លាែ់ណាមួយ។ 
 ចាប់ែបុងមូលដ្ឋឌ ន៖ រមួបញ្ចូ លនូវនិយមកផបែផលូវចាប់ទាំងអស់កដលផថល់ច្ដ្ឋយសាទ ប័ន
រដ្ឋឌ ភិបាលកដលមានយុតាថ ធិការទបជាងសាទ ប័នថ្នប ែ់ជាតិ ដូចជាចាប់របស់ថ្នប ែ់មនធីរ ថ្នប ែ់រែុង 
និងចាប់កបបទាំច្នៀមទមាល ប់ជាច្ដើម។ 
 រយៈច្ពលកវង៖ រងាវ ស់ច្ពលច្វលារបស់មាច ស់ ឬអបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើដូចកដលបានបងាា ញច្ៅ
ែបុងវតទុបាំណងថ្នកផនការការរគប់រគង អរតាថ្នការរបមូលផល និងការច្បថជាញ ែបុងការរែាគរមបថ្រព
អចិថ្្នថយ៍។ របកវងរយៈច្ពលអាចខុសៗគាប ច្យងច្ៅតាមបរបិទ និងលែខខណឍ កផបែច្អែូឡូសីុ ច្ហើយ
នឹងបាំច្ពញមុខងារថ្នច្តើរតវូចាំណាយរយៈច្ពលប៉ាុនាម នច្ដើមផផីថល់ឲ្យរបព័ននច្អែូឡូសីុអាចសេះជានូវ
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រចនាសមព័ននធមមជាតិរបស់ខលួនច្ឡើងវញិ និងសមាសធាតុរបស់ខលួនច្រកាយច្ពលការរបមូលផល ឬ
ការរ ាំខានណាមួយ ឬច្ដើមផបីច្ងកើតឲ្យមានលែខខណឍ ចស់ទុាំ ឬលែខខណឍ ចមផងបាន។  
 ពូជែបុងស្រសុែ៖ ពូជមួយរបច្ភទកដលច្ែើតច្ឡើងជាធមមជាតិច្ៅែបុងតាំបន់ កដលមានសាយភាយ
សរមាប់តាំបន់ច្នាេះ។ 
 វដឋធមមជាតិ៖ វដឋកផបែសមាសធាតុគីមីអាោរ និងករ ៉ាកដលជាលទនផលបានពីអនថរទាំនាែ់ទាំនង
រវាងដី ទឹែ រែុខជាតិ និងសតវនានាច្ៅែបុងបរសិាទ នថ្រពច្ឈើកដលជេះឥទនិពលច្លើផលិតភាពច្អែូឡូសីុ
ថ្នទីតាាំងណាមួយ។  
 ថ្រពធមមជាតិ៖ តាំបន់ថ្រពកដលែបុងច្នាេះលែខណៈសមផតថិចមផង និងធាតុគនលឹេះថ្នរបព័ននច្អែូឡូសីុ
ែបុងមូលដ្ឋឌ នដូចជាភាពសមគុសាម ញ រចនាសមព័នន និងភាពចរមុេះ មានវតថមាន ដូចកដលរតូវបានែាំណត់
ច្ដ្ឋយ FSC កដលអនុម័តច្ដ្ឋយបទដ្ឋឌ នថ្នប ែ់ជាតិ និងថ្នប ែ់តាំបន់ថ្នការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ។ 

អនុផលថ្រពច្ឈើ៖ ផលិតផលកដលបានពីថ្រពទាំងអស់ ច្លើែកលែកតច្ឈើ ច្ដ្ឋយែបុងច្នាេះ
រមួមានសមាភ រៈដថ្ទច្ទៀតកដលបានទទួលពីច្ដើមច្ឈើ ដូចជាជ័រច្ឈើ និងសលឹែច្ឈើ ែ៏ដូចជាផលិតផល
រែុខជាតិ និងផលិតផលសតវដថ្ទច្ទៀតផងកដរ។ 

របច្ភទថ្រពច្ឈើច្ផេងច្ទៀត៖ តាំបន់ថ្រពច្ឈើកដលមិនសីុច្ៅតាមលែខណៈវនិិចេ័យសរមាប់
ការដ្ឋាំដុេះចមាក រ ឬថ្រពធមមជាតិ ច្ហើយកដលរតូវបានែាំណត់យ៉ាងជាែ់ចាស់ច្ដ្ឋយបទដ្ឋឌ នកដលទទួល
បានការអនុម័តពី FSC ថ្នប ែ់ជាតិ និងថ្នប ែ់តាំបន់ែបុងការផថល់វញិ្ញដ បនប័រតថ្រពច្ឈើ។  

ចមាក រថ្រពច្ឈើ៖ តាំបន់ថ្រព កដលខវេះខាតលែខណៈសមផតថិសាំខាន់ៗភាគច្រចើន និងធាតុចមផង
របស់របព័ននច្អែូឡូសីុែបុងស្រសុែ ដូចកដលបានែាំណត់ច្ដ្ឋយបទដ្ឋឌ ន FSC កដលរតូវបានអនុម័ត
ច្ៅថ្នប ែ់ជាតិ និងថ្នប ែ់តាំបន់សថីពីការផថល់វញិ្ញដ បនប័រតថ្រពច្ឈើ កដលជាលទនផលច្ែើតច្ចញពីសែមមភាព
មនុសេច្ៅែបុងការដ្ឋាំដុេះ សាបច្រពាេះ ឬការរបរពឹតថែបុងការដ្ឋាំដុេះថ្រពកបបរបពលវបផែមម។ 

ច្គាលការណ៍៖ វធិាន ឬធាតុចាំបាច់ ច្ៅែបុងែរណីរបស់ FSC គឺសាំច្ៅច្លើវធិាន ឬធាតុចាំបាច់
ថ្នការផថល់វញិ្ញដ បនប័រតថ្រពច្ឈើ។។ 

វធីិសាស្តសថដ្ឋាំដុេះថ្រព៖ សិលផៈែបុងការផលិត និងការកថទាំថ្រពច្ឈើតាមរយៈការច្របើរបាស់ ការ
បច្ងកើត សមាសធាតុ និងការលូតលាស់របស់វាច្ដើមផបីាំច្ពញវតទុបាំណងរបស់មាច ស់ឲ្យបានលែបាំផុត។ 
ចាំណុចច្នេះអាចរមួបញ្ចូ ល ឬមិនរមួបញ្ចូ លនូវផលិតែមមច្ឈើ។  

ការសបងបនថ៖ ការផ្ទល ស់បថូរជាបនថបនាធ ប់ច្ៅែបុងសមាសធាតុរបស់ពូជ និងរចនាសមព័នន
សហគមន៍ថ្រពច្ឈើ កដលបងកច្ឡើងច្ដ្ឋយដាំច្ណើ រការធមមជាតិ (មិនកមនបងកច្ឡើងច្ដ្ឋយមនុសេ)។ 
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សិទនិកាន់កាប់៖ ែិចចរពមច្រពៀងកដលរតវូបានែាំណត់ច្ដ្ឋយសងគម កដលកាន់កាប់ច្ដ្ឋយបុគគល 
ឬរែុម ទទួលសាគ ល់ច្ដ្ឋយសាទ ប័នកផបែចាប់ ឬការអនុវតថតាមកបបទាំច្នៀមទមាល ប់ ទែ់ទង “នឹងែញ្ច ប់
ថ្នសិទនិ និងការតពវែិចច” ថ្នភាពជាមាច ស់ ការកាន់កាប់ លទនភាពែបុងការចូលច្ៅរែ និង/ឬការច្របើរបាស់
បាំកណែដីជាែ់លាែ់ណាមួយ ឬធនធានពាែ់ព័ននកដលមានច្ៅែបុងដីច្នាេះ (ដូចជាច្ដើមច្ឈើ ពូជរែុខជាតិ 
ទឹែ ករ ៉ា។ល។)។ 

របច្ភទពូជរងការគរមាមែាំកហង៖ ពូជទាំងឡាយណាកដលទាំនងជានឹងអាចឈានច្ៅ 
ជិតផុតពូជច្ៅែបុងច្ពលអនាគតកដលអាចរបច្មើលច្មើលបានតាមរយៈបាំកណែទាំងអស់ ឬបាំកណែ
គួរឲ្យែត់សមាគ ល់ណាមួយថ្នលាំដ្ឋប់របស់ខលួន។  

សិទនិច្របើរបាស់៖ សិទនិែបុងការច្របើរបាស់ធនធានថ្រពច្ឈើ កដលអាចែាំណត់ច្ដ្ឋយទាំច្នៀមទមាល ប់
ែបុងមូលដ្ឋឌ ន ែិចចរពមច្រពៀងច្ៅវញិច្ៅមែ ឬកដលរតូវបានែាំណត់ច្ដ្ឋយសាទ ប័នដថ្ទច្ទៀតកដលមាន
លទនភាពចូលច្ៅែបុងសិទនិច្នាេះ។ សិទនិទាំងច្នេះអាចដ្ឋែ់ែាំហិតច្ៅច្លើការច្របើរបាស់ធនធានជាែ់លាែ់
ណាមួយច្ៅែរមិតជាែ់លាែ់ែបុងការច្របើរបាស់ ឬបច្ចចែច្ទសរបមូលផលជាែ់លាែ់ណាមួយ។  
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 ឧបសមព័នធទ ី២៖ ចាប់ និងបទបញ្ារតនិានា  

ចាប់ រែិតយចាប់ អនុរែឹតយ និងបទបញ្ដតថិនានាទែ់ទងនឹងថ្រពច្ឈើ  

    ល.រ  ច្ឈាម េះ ចាំនួន និងកាលបរចិ្ចេទ ច្ចញច្ដ្ឋយ 
   

ចាប់ និងរែិតយចាប់ 

១ ចាប់សឋីពីថ្រពច្ឈើ (Forestry Law) ៣១-០៨-០២ រពេះបរម
រាជវាាំង 

២ រែឹតយចាប់សឋីពីការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ (Decree-Law on 

Forest Management) 
៣៥. ២៥-០៦-១៩៨៨ 

ទីសឋីការ
គណរដឌម្នថី 

រពេះរាជរែឹតយ 

១ 

ចាប់សឋីពីការចត់តាាំងសតវ និងរែុខជាតិជានិមិតថរបូជាតិថ្ន
រពេះរាជាណាចរែែមពុជា (Designation of animals and 
plants as National Symbols of the Kingdom of 
Cambodia) 

០៣០៥/១៤៩ 
២១/០៣/២០០៥ 

   
រពេះបរម
រាជវាាំង 

២ 

សឋីពីការបច្ងកើតបតាំបន់អភិរែេអាងរតពាាំងថមែបុងស្រសុែ
ភបាំស្រសែុ ច្ខតថបនាធ យមានជ័យ 
(On the Establishment of Ang Trapeang Thmor Sarus 
Crane Conservation Area in Phnom Srok District, 
Banteay Meanchey Province) 

០២០០/១១០.           
២២-០២-២០០០ 

   
រពេះបរម
រាជវាាំង 

៣ 
សឋីពីការបច្ងកើត និងការរគប់រគងតាំបន់របភពទឹែច្លើភបាំែបុង
របច្ទសែមពុជា (On the Establishment and Management 
of Watershed Areas in the Kingdom of Cambodia) 

០១៩៩/០៧.១១-០១-
១៩៩៩ 

រពេះបរម
រាជវាាំង 

៤ 
សឋីពីតាំបន់ការពារធមមជាតិ (On Protected Areas for 
Nature) ០១-១១-១៩៩៤ 

រពេះបរម
រាជវាាំង 

អនុរែឹតយ 

១ 
សឋីពីផលិតផលច្ឈើ និងអនុផលថ្រពច្ឈើ កដលរតូវបាន
អនុញ្ញដ តិសរមាប់ការនាាំច្ចញ និងនាាំចូល (ឯែសារភាជ ប់៖ 

១៣១/២០.១១.២០០៦ រដ្ឋឌ ភិបាល 

http://www.forestry.gov.kh/Documents/Forestry%20Law_Eng.pdf
http://www.forestry.gov.kh/Documents/ROYAL-DECREE-ENG.pdf
http://www.forestry.gov.kh/Documents/ROYAL-DECREE-ENG.pdf
http://www.forestry.gov.kh/Documents/ROYAL-DECREE-ENG.pdf
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ដាំច្ណើ រការែបុងការច្សបើសុាំនាាំច្ចញ-នាាំចូលផលិតផលច្ឈើ 
និងអនុផលថ្រពច្ឈើ)  
On Timber and Non-Timber Forest Products Allow for 
Expot and Import (Attachment: Processes of Request 
for Export-Import of Timber and Non Timber Forest 
Products)  

២ ការរគប់រគងដីរដឌ (Statt Land Management) ១១៨ . ១០/២០០៥ រដ្ឋឌ ភិបាល 

៣ 

ការច្ផធរចលនរទពយ និងអចលនរទពយ ឯែសារកដល
ពាែ់ព័នន និងការដ្ឋែ់សាលាែសិែមមករពែលាបរបស់
រដ្ឋឌ ភិបាល ឲ្យច្ៅច្រកាមរែសួងែសិែមម រកុាខ របមាញ់ និង
ច្នសាទ (Transfer of morable and nonmovable 
properties, relevant documents and government statt of 
Prek Learp Agriculture school to be under the រែសួង
ែសិែមម) 

៧៥. ១៥/១១/២០០៥ រដ្ឋឌ ភិបាល 

៤ 

សឋីពីការបច្ងកើតតាំបន់ការពារជីវសាស្តសថចរមុេះ អភិរែេរចែ
ច្ធវើដាំច្ណើ ររបស់ដាំរ ីនិងមជឈមណឍ លសាឋ រសតវថ្រពច្ៅច្ខតថ
ច្កាេះែុង 
(On the establishment of the proted forest for 
biodiversity  conservation elephant corridor protection 
and wildlife rehabilitation centre in Koh Kong province) 

   
៦៥. ០៦/១០/២០០៤ 

រដ្ឋឌ ភិបាល 

៥ 
ចាប់សឋីពីការបច្ងកើត ចត់ថ្នប ែ់ និងចុេះបញ្ជ ីដីថ្រពអចិថ្្នថ 
(Ligislation on establishment clacification and 
registration of perminant forest  estate)  

៥៣/ រដ្ឋឌ ភិបាល 

៦ 
សឋីពីការបឋូរច្ឈាម េះ DFW ច្ៅជា រដឌបាលថ្រពច្ឈើ (On the 
rename from DFW to FA) 

៦៤. ១១/០៩/២០០៣ រដ្ឋឌ ភិបាល 

៧ 
សឋីពីការរគប់រគងថ្រពសហគមន៍ (On the community 
forestry management) 

៧៩. ០២/១២/២០០៣ រដ្ឋឌ ភិបាល 

៨ សឋីពីការបច្ងកើតថ្រពការពារមណឍ លគិរ ីសរមាប់ការអភិរែេ ៧៥. ៣០-០៧-២០០២ រដ្ឋឌ ភិបាល 

http://www.forestry.gov.kh/Documents/Sub-Decree-forest-Pro-Imp-Exp-Eng.pdf
http://www.forestry.gov.kh/Documents/Sub-Decree-forest-Pro-Imp-Exp-Eng.pdf
http://www.forestry.gov.kh/Documents/Forest-%20Product-Exp-Imp-%20Pro-Eng.pdf
http://www.forestry.gov.kh/Documents/Forest-%20Product-Exp-Imp-%20Pro-Eng.pdf
http://www.forestry.gov.kh/Documents/Forest-%20Product-Exp-Imp-%20Pro-Eng.pdf
http://www.forestry.gov.kh/Documents/CF-Sub%20Decree-Eng.pdf
http://www.forestry.gov.kh/Documents/CF-Sub%20Decree-Eng.pdf


 .                                              

 

កែសរមួល៖ ០ កាលបរចិ្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២ 
ឯែសារ៖ 

STD_FM_GFA_Standard_Cambodia_1.0_e_draft1_Khmer.doc 

56 

 
 

ធនធានច្សច្នទិច និងសតវថ្រព (On the Establishment of 
Protected Forest MondulKiri for Genetic Resources and 
Wildlife Conservation)  

៩ 

សឋីពីការបច្ងកើតថ្រពការពាររពេះវោិរ សរមាប់ការអភិរែេ
ធនធានច្សច្នទិច និងសតវថ្រព  
(On the Establishment of Protected Forest Preah 
Vihear for Genetic Resources and Wildlife 
Conservation)  

៧៦. ៣០-០៧-២០០២ រដ្ឋឌ ភិបាល 

១០ 

សឋីពីការបច្ងកើតថ្រពការពារភបាំរែវា៉ាញ សរមាប់ការអភិរែេ
របភពទឹែច្លើភបាំ និងជីវសាស្តសថចរមុេះ (On the 
Establishment of  Protected Forest Cardamom for 
Watershed and Biodiversity Conservation) 

៧៧. ៣០-០៧-
២០០២ រដ្ឋឌ ភិបាល 

១១ 
សឋីពីការច្រៀបចាំ និងការរបរពឹតថិច្ៅរបស់រែសួងែសិែមម រកុាខ
របមាញ់ និងច្នសាទ (On the Preparation and On-going 
Activities of រែសួងែសិែមម)  

១៧.  ០៧-០៤-
២០០០ រដ្ឋឌ ភិបាល 

១២ 
សឋីពីការរគប់រគងដីសមផទន (On Forest Concession 
Management) ០៥. '០៧-០២-២០០០ រដ្ឋឌ ភិបាល 

១៣ 

សឋីពីការរគប់រគងធនធានធមមជាតិសរមាប់តាំបន់ករពែ
ទឹែសាប ែបុងរែងុរពេះសីហនុ (On Natural Resource 
Management for Preak Tueksap Area, Sihanouk Ville 
Municipality) 

៧៦.  ២០-១១-
១៩៩៧ 

រដ្ឋឌ ភិបាល 

១៤ 

សឋីពីវចិ្សាធនែមមច្លើការរគប់រគងធមមជាតិសរមាប់តាំបន់
ករពែទឹែសាប ែបុងរែងុរពេះសីហនុ (On the Amendment 
of Natural Resource Management for Preak Tueksap 
Area, Sihanouk Ville Municipality) 

៧០. ២៩-១០-១៩៩៨ រដ្ឋឌ ភិបាល 

១៥ 
សឋីពីការបច្ងកើតគណែមមការជាតិច្ដើមផរីគប់រគង និងអនុវតថ
ច្គាលនច្យបាយរគប់រគងថ្រពច្ឈើ (On the 
Establishment of the National Committee to Manage 

៣៣. '០៣-០៧-
១៩៩៦ 

រដ្ឋឌ ភិបាល 
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and Execute Forest Management Policy) 

១៦ សឋីពីការច្ដញថ្ថលថ្រពច្ដើមផរីបមូលផល (On Forest Coupe 
Bidding for Harvesting) 

១១. ២០-០៥-១៩៩១ ទីសឋីការ
គណរដឌម្នថី 

របកាស 

១ 
សឋីពីការរបកាសឲ្យច្របើរបាស់លិខិតអនុញ្ញដ តច្ៅែបុង 
រដឌបាលថ្រពច្ឈើ (On the Promulgation of permission 
letters in FA) 

៣៦៧. 
០៣/១២/២០០៤ 

រែសួង
ែសិែមម 

២ 
សឋីពីការបច្ងកើតរបភពផឋល់ពូជស្រសល់ និងតារតាវ ច្ៅច្ខតថ
ែាំពង់ធាំ (On the establishment of Sroal and Tatrav seed 
sources area at Kampong Thom Province) 

៣៣៣. 
១៨/១០/២០០៤ 

រែសួង
ែសិែមម 

៣ 
សឋីពីការបច្ងកើតរែោាំង និងថងច្ៅច្ខតថច្សៀមរាប (On the 
Establishment of Kronhung and Thorng at Seam Reap 
Province) 

៣៣៤. 
១៨/១០/២០០៤ 

រែសួង
ែសិែមម 

៤ សឋីពីនីតិវធីិច្ធវើការងាររបស់ប៉ាូលីសយុតថិធម៌ (On the 
working procedures of police of justice) 

២៧. ១១/០៦/២០០៤ រែសួង
យុតថិធម៌ 

៥ 
សឋីពីការរបកាសឲ្យច្របើរបាស់របព័ននរគប់រគងចាំណូលពី
ថ្រពច្ឈើ (On the promulgation of forest revenue 
management system) 

៦០៩. ៤៧២  
២៨/០៨/០៣ 

រែសួង
ច្សដឌែិចចនិង
ហិរញ្ដវតទុ និង 

រែសួង
ែសិែមម 

៦ 
សឋីពីការពនាច្ពលការកាប់ច្ឈើហ ុបច្ៅែបុងថ្រពសមផទន 
(On the Postponement of Logging in Coupes of Forest 
Concessions) 

៥៧២១. ១៣-១២-
២០០១ 

រែសួង
ែសិែមម 

៧ 

សឋីពីការបច្ងកើតតាំបន់អភិរែេជីវសាស្តសថចរមុេះសីមា ែបុងថ្រព
សមផទនសាំលីង ែបុងច្ខតថមណឍ លគិរ ីនិងរែច្ចេះ (On the 
Establishment of Seima Biodiversity Conservation Area 
in Samling Forest Concession in Mondul Kiri and Kratie 
Provinces) 

២៦០. ១២-០៨-
២០០២ 

រែសួង
ែសិែមម 



 .                                              

 

កែសរមួល៖ ០ កាលបរចិ្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២ 
ឯែសារ៖ 

STD_FM_GFA_Standard_Cambodia_1.0_e_draft1_Khmer.doc 

58 

 
 

៨ 
សឋីពីការពនាច្ពលការដឹែជញ្ជូ នច្ឈើកដលជាែមមសិទនិ
របស់រែុមហ ុនសមផទន (On the Postponement of Log 
Transportation Belonging to Concession Companies) 

១៥៥. ២១-០៥-
២០០២ 

រែសួង
ែសិែមម 

៩ 

សឋីពីការបច្ងកើតរបភពរគាប់ច្ឈើច្ៅែបុងបលុែ ៨ គូប IV-១២ 
អនុតាំបន់ IV ថ្រពសមផទនែូឡិចសីុម ឃុាំទរមឹង ស្រសែុ
សណាឋ ន់ ច្ខតថែាំពង់ធាំ (On the Establishment of Seed 
Source in Block 8, Coupe IV-12, Sub-Region IV, 
Colexim Forest Concession, Toumring Commune, 
Sandan District, Kampong Thom Province) 

១០២. ២៦-០៣-
២០០២        

រែសួង
ែសិែមម 

១០ 

សឋីពកដនែាំណត់ថ្នទមៃន់អតិបរមារបស់យនយនថ
ដឹែជញ្ជូ នផលិតផលថ្រពច្ឈើច្ៅតាមដងផលូវែបុង
រពេះរាជាណាចរែែមពុជា (On the Limitation of the 
Maximum Weight of Vehicles with Forest Products 
Transported along Roads in the Kingdom of Cambodia) 

៥២៧. ២៨-១២-
២០០១ 

រែសួង
ែសិែមម 

១១ 

សឋីពីការបច្ងកើតរបភពពូជសរមាប់ច្ដើម Dalbergia bariensis  
ច្ៅឃុាំបា៉ាលោល ស្រសុែកតផងមានជ័យ ច្ខតថរពេះវោិរ (On 
the Establishment of Seed Source for Dalbergia 
bariensis in Palhal Commune, Tbeng Meanchey 
District, Preah Vihear Province) 

៤៨៤. ០៥-១២-
២០០១ 

រែសួង
ែសិែមម 

១២ 
សឋីពីការោមឃាត់ការរបមូលផល ច្បេះ និងកែថ្ចបវលល៍ច្លឿង 
(On the Prohibition of Yellow Vine Harvesting, 
Collection and Processing) 

១៨០. ១៣-០៥-
២០០១ 

រែសួង
ែសិែមម 

១៣ 

សឋីពីការោមឃាត់ពាណិជជែមមថ្រពច្ឈើ ការរបមូលផល
ថ្រពច្ឈើ ការទ្នាធ នថ្រព និងការរបមាញ់សតវថ្រពច្ៅែបុង
តាំបន់ភបាំរែវា៉ាញែណាឋ ល (On the Prohibition of Forest 
Trade, Forest Harvesting, Forestland Encroachment 
and Wildlife Hunting in the Central Cardamom Region) 

០២២/ ២២. ២២-០១-
២០០១ 

   
រែសួង
ែសិែមម 

១៤ សឋីពីការរគប់រគង និងការទប់សាក ត់ការច្របើរបាស់មា៉ា សីុន ៥៤០. ១៨-០៩-                        
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អារច្ឈើ ឧបែរណ៍ និងច្រគឿងចរែែច្ៅែបុងសែមមភាព
របមូលផលថ្រពច្ឈើ (On the Management and Control of 
the Use of Chainsaws, Equipment and Machinery in 
Forest Harvesting Activities) 

២០០០ រែសួង
ែសិែមម 

១៥ 
សឋីពីវធិានការច្ដើមផបី្ងាក បសែមមភាពទ្នាធ នដី
អាណាធិបច្តយយ (On the Measures to Suppress 
Anarchic Activities for Land Encroachment) 

   
០៦. ២៧-០៩-១៩៩៩ 

រដ្ឋឌ ភិបាល 

១៦ 

សឋីពីការច្របើរបាស់រែមថ្រពច្ឈើែមពុជាជាផលូវការ ែបុងការ
អនុវតថរបមូលផលថ្រពច្ឈើ (On the Official Use of the 
Cambodian Forestry Code of Practice for Forest 
Harvesting) 

៥៣០. ២៦-០៧-
១៩៩៩ 

រែសួង
ែសិែមម 

១៧ 
សឋីពីការបច្ងកើតសាទ នីយ៍ដ្ឋាំច្ដើមច្ឈើអងគរជ័យ ែបុងច្ខតថែាំពត 
(On the Establishment of Angkor Chey Tree Planting 
Station in Kampot Province) 

២៤៥. ១៩-០៤-
១៩៩៩ 

រែសួង
ែសិែមម 

១៨ 

សឋីពីវធិានការច្ដើមផទីប់សាក ត់ និងប្ងាក បសែមមភាព
អាណាធិបច្តយយែបុងវស័ិយថ្រពច្ឈើ (On the Measures to 
Control and Suppress Anarchic Activities in the 
Forestry Sector) 

០១. ២៥-០១-១៩៩៩ រដ្ឋឌ ភិបាល 

១៩ សឋីពីបទបញ្ញជ របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល (On the order of Royal 
Government) 

០២. ០៦-០១-១៩៩៩ រដ្ឋឌ ភិបាល 

២០ 
សឋីពីការច្របើរបាស់ បទដ្ឋឌ នលិខិតសរមាប់ម្នថីថ្រពច្ឈើ (On 
the use of Standard letter for forestry officer) 

០០៧១. ១១-០៩-
១៩៨៩ អនថររែសួង 

២១ 
សឋីពីការបច្ងកើតសាទ នីយ៍ដ្ឋាំច្ឈើ មានែ ែបុងច្ខតថែាំពង់ឆ្ប ាំង 
(On the Establishment of Mear Nork Tree Planting 
Station in Kampong Chhnang Province) 

១៨៦. ០៨-០៥-
១៩៩៧ 

រែសួង
ែសិែមម 

២២ 
សឋីពីការោមឃាត់ការនាាំច្ចញច្ឈើមូល និងច្ឈើអារពី
រពេះរាជាណាចរែែមពុជា (On the prohibition of Export of 
Round logs and Sawn Wood from the Kingdom of 

០២. ២៦-១២-១៩៩៦ រដ្ឋឌ ភិបាល 
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Camboidia) 

២៣ សឋីពីការកាប់ច្ឈើ និងនាាំច្ចញច្ឈើខុសចាប់ (On Illegal 
Loogging and Export) 

០១. ២៩-១០-១៩៩៦ រដ្ឋឌ ភិបាល 

២៤ 
សឋីពីការបច្ងកើតសាទ នីយ៍ដ្ឋាំច្ឈើទឹែឆ្ែបុងច្ខតថែាំពង់ចម 
(On the Establishment of Tuek Chhar Tree Planting 
Station in Kampong Cham Province) 

៤៤១. ២៦-០៧-
១៩៩៦ 

រែសួង
ែសិែមម 

២៥ 
សឋីពីការបច្ងកើតសួនសតវភបាំតាច្ ៉ា ែបុងច្ខតថតាកែវ (On the 
Establishment of Phnom Tamao Zoo in Takeo 
Province) 

៣១៣. ២២-០៥-
១៩៩៦ 

រែសួង
ែសិែមម 

២៦ 
សឋីពីរបាែ់ពនន និងតថ្មលច្ឈើសរមាប់ការទិញ និងលែ់ច្ៅ
រចែរពាំកដន (On Royalties and Log Prices for Buying 
and Selling at Export Check Points) 

១០០. ២៧-០២-
១៩៩៦ អនថររែសួង 

២៧ សឋីពីច្គាលនច្យបាយថ្រពច្ឈើ (On Forest Policy) ០៣. ២៨-០៤-១៩៩៥ រដ្ឋឌ ភិបាល 

២៨ សឋីពីការបច្ងកើតឯែសណាឌ ន និងរបូសញ្ញដ របស់ DFW (On 
the Establishment of Uniform and logo of DFW) 

៣៥៧. ១០-១១-
១៩៩៤ 

រែសួង
ែសិែមម 

២៩ 
សឋីពីការបច្ងកើតសាទ នីយ៍ដ្ឋាំច្ឈើភបាំតាច្ ៉ា ែបុងច្ខតថតាកែវ (On 
the Establishment of Phnom Tamao Tree Planting 
Station in Takao Province) 

៣០៨. ១៩-១០-
១៩៩៤ 

រែសួង
ែសិែមម 

៣០ សឋីពីពូជសតវថ្រពកដលរតូវោមឃាត់មិនឲ្យបរបាញ់ (On 
Wildlife Species to be Prohibited for Hunting) 

៣៥៩. '០១-០៨-
១៩៩៤ 

រែសួង
ែសិែមម 

៣១ 
សឋីពីពូជច្ឈើកដលរតវូោមឃាត់មិនឲ្យកាប់ (On Tree 
Species to be Prohibited for Cutting) 

០៣២. '០៤-០២-
១៩៩៣ 

រែសួង
ែសិែមម 

៣២ 
សឋីពីវធិានែបុងការច្ដញថ្ថលច្ឈើសរមាប់របមូលផល (On the 
Rules of Forest Coupe Bidding for Harvesting) 

២៨៨. '០៣-០៧-
១៩៩១ 

រែសួង
ែសិែមម 

៣៣ 

សឋីពីការបច្ងកើត និងការរគប់រគងច្រាងមា៉ា សីុនអារច្ឈើ 
ច្រាងចរែកែថ្ចបច្ឈើ ច្រាងជាង និងសិបផែមម កដលច្របើរបាស់
វតទុធាតុច្ដើមថ្រពច្ឈើ ឡធយូង និងច្ដប៉ាូលែ់ផលិតផល
ថ្រពច្ឈើកដលជាែមមសិទនិរបស់អងគភាពរដឌ រដឌ-ឯែជន និង

០០៩២. ១១-១០-
១៩៨៩ 

រែសួង
ែសិែមម 



 .                                              

 

កែសរមួល៖ ០ កាលបរចិ្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២ 
ឯែសារ៖ 

STD_FM_GFA_Standard_Cambodia_1.0_e_draft1_Khmer.doc 

61 

 
 

ឯែជន (On the Establishment and Management of 
Sawmills, Wood Processing Factories, Workshops and 
Handicrafts Using Raw Materials of Forest Products, 
Charcoal Kilns, and Depots for Forest Product Trade 
Belonging to the State, State-Private and Private 
Entities)  

៣៤ 
សឋីពីការប្ងាក បការបាំផ្ទល ញសតវថ្រពច្ៅែបុង
រពេះរាជាណាចរែែមពុជា (On the Suppression of Wildlife 
Destruction in the Kingdom of Cambodia) 

១៥៦៣. ២០-០៩-
១៩៩៦ អនថររែសួង 

៣៥ 
សឋីពីការបច្ងកើតឯែសណាឌ ន និងអាាំងសីុញសរមាប់ម្នថី
ថ្រពច្ឈើ (On the Establishment of the Uniform and 
Insignia of Forestry Officers) 

០០៧២.១១-០៩-
១៩៨៩ 

រែសួង
ែសិែមម 

៣៦ សឋីពីការចត់កចងម្នថី (On the assignmentof officers) ០៨៩. ០២-០៣-០៤ 
រែសួង
ែសិែមម 

៣៧ 
សឋីពីការច្រៀបចាំ និងរបរពឹតថិច្ៅរបស់រដឌបាលថ្រពច្ឈើ (On 
the Organization and functioning of Forestry 
Administration) 

៥០៩.១៧-០៩-
២០០៣ 

រែសួង
ែសិែមម 

ច្សចែឋីសច្រមច 

១ 

សឋីពីការបច្ងកើតគណែមមការជាតិច្ដើមផបី្ងាក ប លុបបាំបាត់ 
និងចត់វធិានការច្លើការកាប់ ការដុត ការឈូសឆ្យ និង
ការកាន់កាប់ច្លើដីថ្រព។ (On the establishment of the 
nationalcommittee for suppressing eliminating and 
cracking down the forest cutting, burning, clering and 
occupying foret estate) 

៣២. ០២-០៦-០៤ រដ្ឋឌ ភិបាល 

២ 
សឋីពីច្រាងចរែអារច្ឈើខាប តធាំ និងខាប តតូច កដលរតូវ
លុបច្ចលច្ៅទូទាំងរបច្ទស (on Large and Small Scale 
Sawmills to be Cancelled throughout the Country) 

៥០. ០២-០៧-១៩៩៩ រដ្ឋឌ ភិបាល 

៣ សឋីពីផលិតផលថ្រពច្ឈើកដលរតូវោមឃាត់ និងអនុញ្ញដ តិ ១៧. ២៩-០៤-១៩៩៧     
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ឲ្យនាាំច្ចញ និងការែាំណត់រចែនាាំច្ចញ។ (on Forest 
Products to be Prohibited and Allowed for Export, and 
the Identification of Export Checkpoint) 

រដ្ឋឌ ភិបាល 

៤ 
សឋីពីការលុបច្ចលនីតិវធីិសឋីពែូតាចស់សរមាប់ការនាាំ
ច្ចញច្ឈើ (on the Cancellation Procedure of Old 
Quotas for Log Exports) 

៦៥. ១៨-០៦-១៩៩៤ រដ្ឋឌ ភិបាល 

៥ 
សឋីពីវចិ្សាធនែមមច្លើការច្រៀបចាំរបស់ DFW (On the 
Amendment of Organization of DFW) 

៤១២. ០២-០៩-
១៩៩២ 

រែសួង
ែសិែមម 

៦ 
សឋីពីការរបកាសឲ្យច្របើរបាស់លិខិតផលូវការ និងឯែសារដថ្ទ
ច្ទៀតរបស់ DFW (On the promulgation of Official Letters 
and Other Documents of DFW) 

០០៧៧. ១៧-១០-
១៩៨៨ 

រែសួង
ែសិែមម 

៧ 
សឋីពីចាំណូលថ្រពច្ឈើសរមាប់ការការពារ និងការកថទាំ
ថ្រពច្ឈើ (On Forest Revenues for Forest Protection and 
Maintenance) 

៣៩. ០៤-០៣-១៩៩១ 
ទីសឋីការ

គណរដឌម្នថី 

៨ 
សឋីពីចាំណូលថ្រពច្ឈើសរមាប់ការការពារ និងការកថទាំ
ថ្រពច្ឈើ (On Forest Revenues for Forest Protection and 
Maintenance) 

០៣៩. ០៤-០៣-
១៩៩១ 

រែសួង
ែសិែមម 

៩ សឋីពីរែុខទិវា (On Arbor Day) ០៨. ១២-០១-១៩៩០ ទីសឋីការ
គណរដឌម្នថី 

១០ សឋីពីការនាាំច្ចញ-នាាំចូលផលិតផលពីថ្រពច្ឈើ (On Export-
Import of Forest Products) 

២៧៤. ០២-១២-
១៩៨៨ 

ទីសឋីការ
គណរដឌម្នថី 

១១ 
សឋីពីបទបញ្ញជ បច្ចចែច្ទសសរមាប់ការទញយែផល
សរមាប់ពាណិជជែមម (On Technical Order of 
Commencing Exploitation) 

០០៣១. ៣០-០៥-
១៩៨៨ 

រែសួង
ែសិែមម 

១២ 
សឋីពីវធិានបច្ចចែច្ទសច្រកាយច្ពលការរបមូលផលច្ដើមផី
រែាអនាម័យថ្រពច្ឈើ (On the Technical Rules of Post-
Harvesting for Forest Hygiene) 

០០៣៥. ៣០-០៥-
១៩៨៨ 

រែសួង
ែសិែមម 

១៣ សឋីពីវធិានបច្ចចែច្ទសមុនការរបមូលផល (On the ០០៣៦. ៣០-០៥- រែសួង
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Technical Rules of Pre-Harvesting) ១៩៨៨ ែសិែមម 

១៤ 

សឋីពីការច្របើរបាស់រតាែមពុជារបូថ្រពច្ឈើ និងញញួរកដែ
ច្ដើមផសីាំគាល់ច្ឈើកដលមានសញ្ញដ ផលូវការ (On the Use of 
the Cambodian Forestry Steel Hammer Stamp to 
Officially Mark Logs) 

០៥៩. ២៤-១០-
១៩៨៦ 

រែសួង
ែសិែមម 

១៥ 

សឋីពីវធិានែិចចសហការសរមាប់ការរបមូលផលច្ឈើច្ៅែបុង
សាធារណរដឌរបជាមានិតែមពុជា (On the Rules of 
Cooperation for Forest Harvesting in the Peoples' 
Republic of Cambodia) 

០៤៩. ១២-០៩-
១៩៨៦ 

រែសួង
ែសិែមម 

១៦ 
សឋីពីការចត់ចាំណាត់ថ្នប ែ់ពូជច្ឈើ និងទាំហាំអបផបរមាកដល
អនុញ្ញដ តឲ្យកាប់ (On the Classification of Tree Species 
and the Minimum Size to be Allowed for Cutting) 

០៥០. ១២-០៩-
១៩៨៦ 

រែសួង
ែសិែមម 

១៧ 
សឋីពីកាតពវែិចច មុខងារ និងការច្រៀបចាំរបស់ DFW (On the 
Duty, Function and Organization of DFW) 

៦០៨. ២១-០៧-
១៩៨៦ 

រែសួង
ែសិែមម 

១៨ 
សឋីពីកាតពវែិចចកផបែនីតិវធីិរបស់ថ្នប ែ់ដឹែនាាំរដឌបាលថ្រពច្ឈើ 
(On the duty procedured of FA leader) 

៣៦៥. ០៤-០២-
២០០៤ 

រដឌបាល
ថ្រពច្ឈើ 

១៩ 

សឋីពីលទនផលែិចចរបជុាំសឋីពីការអនុវតថការងាររបស់រដឌបាល
ថ្រពច្ឈើមូលដ្ឋឌ ន ថ្នថ្ថៃទី ២៨/១០/០៤ (On the result of 
the meeting on the emplementing duty of local FA on 
28/10/04) 

១៤៥០. ១៤-០៦-
២០០៤ 

រដឌបាល
ថ្រពច្ឈើ 

២០ 
ច្សចែឋីកណនាាំសឋីពីការច្របើរបាស់រតាសញ្ញដ របូថ្រពច្ឈើ និង
ញញួរកដែរបស់ែមពុជា (Instruction on the Use of the 
Cambodia Forest Steel Hammer Stamp) 

០០១. ១៩-០២-
១៩៨៧ 

រែសួង
ែសិែមម 

សារាចរណ៍ 

១ 

សឋីពីការប្ងាក ប និងការចត់វធិានការច្លើការដឹែជញ្ជូ ន និង
ការជួញដូរច្ដើមច្តាប ត (On the suppression and 
mesurement of the transportation and trading of palm 
trees) 

៤៨១. ០៥-០៩-០៣ 
រែសួង
ែសិែមម 
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២ 

សឋីពីការដឹែជញ្ជូ នច្ឈើ ឧបែរណ៍ និងទាំនិញរគប់របច្ភទ
តាមផលូវថបល់នានាែបុងរពេះរាជាណាចរែែមពុជា (On the 
Transportation of All Types of Wood, Equipment and 
Goods along Roads in the Kingdom of Cambodia) 

០៥. ៣០-០៨-២០០១ រដ្ឋឌ ភិបាល 

៣ 
សឋីពីការបង់របាែ់សរមាប់ការការពារ និងការកថទាំថ្រពច្ឈើ 
(On the Payment for Forest Protection and 
Maintenance) 

០០៤/១៥១.  
២២-០៤-១៩៩១ 

អនថររែសួង 

៤ 
សឋីពីការបង់របាែ់សរមាប់ការការពារ និងការកថទាំថ្រពច្ឈើ 
(On the Payment for Forest Protection and 
Maintenance) 

០០៧/៣៣៩.'០២-
០៦-២០០០ អនថររែសួង 

៥ 
សឋីពីតថ្មលផលិតផលថ្រពច្ឈើ (On Prices of Forest 
Products) 

៤៣០. ១៩-០៧-
២០០០ 

រែសួង
ែសិែមម 

ច្សចែឋីកណនាាំ និងច្សចែឋីរបកាសព័ត៌មាន 

១ 
សឋីពីវធិានការច្ដើមផកីារពារសាព នគីសូណាពីការដឹែជញ្ជូ ន
ផលិតផលថ្រពច្ឈើ (On the Measures to Protect Kizuna 
Bridge from Forest Product Transportation) 

៣១៦.  ៣០-០៩-
២០០២ 

   
រែសួង
ែសិែមម 

២ 
ច្សចែឋីរបកាសព័ត៌មានសឋីពីការោមឃាត់ការជួញដូរ
សតវថ្រព (Announcement on the Prohibited Wildlife 
Trade) 

៣៨៣៧. ១៤-០៨-
២០០១ 

រែសួង
ែសិែមម 

៣ 
ច្សចែឋីកណនាាំសឋីពីការផគត់ផគង់ផលិតផលច្ឈើសរមាប់ការ
ច្របើរបាស់ែបុងស្រសុែ (Instruction on the Supply of Timber 
Products for Local Consumption)  

១៤២. ១៤-០១-
២០០០ DFW 

៤ 

ច្សចែឋីរបកាសព័ត៌មានសឋីពីច្សចែឋីកណនាាំឲ្យអនុវតថ
របកាសរបស់រែសួងែសិែមម រកុាខ របមាញ់ និងច្នសាទ 
ច្លខ ០០៩២/រប.ែ/ែ.ស.ម ចុេះថ្ថៃទី ១១-១០-១៩៨៩ 
(Announcement on the Instruction to Implement 
Declaration of MAFF No 0092/ProKor/ KorSorKorMor 
Dated 11-10-1989 on the Establishment and 

១៨១៧. ៣០-០៤-
១៩៩១ 

រែសួង
ែសិែមម 
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Management of All Sawmills, Wood Processing 
Factories, Workshops and Handicrafts Using Raw 
Materials of Forest Products) 

៥ សឋីពីការប្ងាក បបទច្លមើសថ្រពច្ឈើ និងច្នសាទ (On the 
Suppression of Forestry and Fishery Offenses) 

១៥. ១៨-១០-១៩៩៣ រដ្ឋឌ ភិបាល 

៦ 
ច្សចែឋីកណនាាំសឋីពីការច្របើរបាស់រតាសញ្ញដ របូថ្រពច្ឈើ និង
ញញួរកដែរបស់ែមពុជា (Instruction on the Use of the 
Cambodian Forestry Steel Hammer Stamp) 

១៩-០២-១៩៨៧ រែសួង
ែសិែមម 

  បទបញ្ដតថិ (Regulation) 

១ 

សឋីពីការប្ងាក ប និងការលុបបាំបាត់ការកាប់ ការកាប់ 
ការដុត ការឈូសឆ្យ និងការកាន់កាប់ច្លើដីថ្រព (On the 
suppresion and eliminating the forest cuting, burning, 
cleaning and occupying forest estate) 

០១. ០៦-០៦-០៤ រដ្ឋឌ ភិបាល 

    

 
របភពទិនបន័យ៖ ការយិល័យចាប់ និងនីតិែមម របស់
រដឌបាលថ្រពច្ឈើ   

 
ចាំណងច្ជើងភាសាអង់ច្គលសជាការបែករបច្រៅផលូវការ។  

  
 

ទិនបន័យគិតមែរតឹមថ្ថៃទី ៣១ កខធបូ ឆ្ប ាំ ២០០៤។    
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អនសុញ្ញា ដ លក្បគទសរមពុជាានផដលស់ច្ចា បន័ 
 
អនុសញ្ញដ  
អនុសញ្ញដ ច្លខ ២៩ ៖ អនុសញ្ញដ សឋីពីការងារច្ពលយប់សរមាប់មនុសេវយ័ច្ែមង (ឧសាហែមម) ឆ្ប ាំ 
១៩១៩ (ល. ៦)  ២៤.០២.១៩៦៩   
អនុសញ្ញដ ច្លខ ២៩៖ អនុសញ្ញដ សឋីពីការងារច្ដ្ឋយបងខាំ ឆ្ប ាំ ១៩៣០ (ល. ២៩)  ២៤.០២.១៩៦៩   
អនុសញ្ញដ ច្លខ ៨៧៖ អនុសញ្ញដ សឋីពីច្សរភីាពថ្នសមាគម និងការការពារសិទនិថ្នការបច្ងកើតសមាគម  
ឆ្ប ាំ ១៩៤៨ (ល. ៨៧)  ២៣.០៨.១៩៩៩   
អនុសញ្ញដ ច្លខ ៩៨៖ អនុសញ្ញដ សឋីពីសិទនិបច្ងកើតសមាគ និងសិទនិថ្នការចរចជាសមូហភាព ឆ្ប ាំ 
១៩៤៩ (ល. ៩៨)  ២៣.០៨.១៩៩៩   
អនុសញ្ញដ ច្លខ ១០០៖ អនុសញ្ញដ សញ្ញដ សឋីពីរបាែ់ឈបួលច្សមើគាប  ឆ្ប ាំ ១៩៥១ (ល. ១០០)  
២៣.០៨.១៩៩៩   
អនុសញ្ញដ ច្លខ ១០៥៖ អនុសញ្ញដ សឋីពីការលុបបាំបាត់ការងារច្ដ្ឋយបងខាំ ឆ្ប ាំ ១៩៥៧ (ល. ១០៥)  
២៣.០៨.១៩៩៩   
អនុសញ្ញដ ច្លខ ១១១៖ អនុសញ្ញដ សឋីពីការច្រ ើសច្អើងែបុងការងារ និងមុខរបរ ឆ្ប ាំ ១៩៥៨ (ល. ១១១)  
២៣.០៨.១៩៩៩   
អនុសញ្ញដ ច្លខ ១២២៖ អនុសញ្ញដ សឋីពីច្គាលនច្យបាយមុខរបរ ឆ្ប ាំ ១៩៦៤ (ល. ១២២)  
២៨.០៩.១៩៧១   
អនុសញ្ញដ ច្លខ ១៣៨៖ អនុសញ្ញដ សឋីពីការែាំរតិអាយុអបផបរមាសរមាប់ការចូលច្ធវើការងារ ឆ្ប ាំ 
១៩៧៣ (ល. ១៣៨);   អាយុអបផបរមាកដលរតវូបានែាំណត់៖ ១៤ ឆ្ប ាំ  ២៣.០៨.១៩៩៩   
អនុសញ្ញដ ច្លខ ១៥០៖ អនុសញ្ញដ សឋីពីរដឌបាលការងារ ឆ្ប ាំ ១៩៧៨ (ល. ១៥០)  ២៣.០៨.១៩៩៩   
អនុសញ្ញដ ច្លខ ១៨២៖ អនុសញ្ញដ សឋីពីទរមង់ធៃន់ធៃរបាំផុតថ្នការងារែុមារ ឆ្ប ាំ ១៩៩៩ (ល. ១៨២)  
១៤.០៣.២០០៦   
អនុសញ្ញដ ច្លខ ៦៖ អនុសញ្ញដ សឋីពីការងារច្ពលយប់សរមាប់ែុមារ (ឧសាហែមម) ឆ្ប ាំ ១៩១៩ (No. ៦)  
២៤.០២.១៩៦៩   
អនុសញ្ញដ សឋីពីការជួញដូរពូជសតវថ្រព និងរែុខជាតិជិតផុតពូជជាអនថរជាតិ (Convention on 
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International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora)  
អនុសញ្ញដ សឋីពីតាំបន់ដីច្សើមកដលមានសារៈសាំខាន់ជាអនថរជាតិ ជាពិច្សសសរមាប់ជាជរមែសតវបែេី
ទឹែ (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat)  
អនុសញ្ញដ អងគការពលែមមអនថរជាតិ (របច្ទសចិនមិនកមនជាហតទច្លខីច្ពញច្លញ)   
ែិចចរពមច្រពៀងអនថរជាតិសឋីពីច្ឈើរតពិូច  
សហជីពអនថរជាតិច្ដើមផកីារពារពូជរែុខជាតិថមីៗ  
អនុសញ្ញដ អងគការសហរបជាជាតិសឋីពីការរបយុទនរបឆ្ាំងនឹងការករបកាល យជាវាលខាច់ (United 
Nations Convention to Combat Desertification)  
អនុសញ្ញដ រែបខ័ណឍ ការងារអងគការសហរបជាតិសឋីពីបាំករបាំរលួអាកាសធាតុ  
អនុសញ្ញដ សឋីពីភាពចរមុេះកផបែជីវសាស្តសថ  
អនុសញ្ញដ ទីរែងុកវយនសឋីពីការការពារស្រសទប់អូហេូន  
 អនុសញ្ញដ ច្លខ ២៩៖ អនុសញ្ញដ សឋីពីការងារច្ដ្ឋយបងខាំ ឆ្ប ាំ ១៩៣០ (ល. ២៩)  ២៤.០២.១៩៦៩   
អនុសញ្ញដ ច្លខ ៨៧៖   អនុសញ្ញដ សឋីពីច្សរភីាពថ្នសមាគម និងការការពារសិទនិថ្នការបច្ងកើត
សមាគម  ឆ្ប ាំ ១៩៤៨ (ល. ៨៧) ២៣.០៨.១៩៩៩   
អនុសញ្ញដ ច្លខ ៩៨៖  អនុសញ្ញដ សឋីពីសិទនិបច្ងកើតសមាគ និងសិទនិថ្នការចរចជាសមូហភាព ឆ្ប ាំ 
១៩៤៩ (ល. ៩៨) ២៣.០៨.១៩៩៩   
អនុសញ្ញដ ច្លខ ១០០៖ អនុសញ្ញដ សញ្ញដ សឋីពីរបាែ់ឈបួលច្សមើគាប  ឆ្ប ាំ ១៩៥១ (ល. ១០០)  
២៣.០៨.១៩៩៩   
អនុសញ្ញដ ច្លខ ១០៥  អនុសញ្ញដ សឋីពីការលុបបាំបាត់ការងារច្ដ្ឋយបងខាំ ឆ្ប ាំ ១៩៥៧ (ល. ១០៥)  
២៣.០៨.១៩៩៩   
អនុសញ្ញដ ច្លខ ១១១  អនុសញ្ញដ សឋីពីការច្រ ើសច្អើងែបុងការងារ និងមុខរបរ ឆ្ប ាំ ១៩៥៨ (ល. ១១១)  
២៣.០៨.១៩៩៩   
អនុសញ្ញដ ច្លខ ១២២៖ អនុសញ្ញដ សឋីពីច្គាលនច្យបាយមុខរបរ ឆ្ប ាំ ១៩៦៤ (ល. ១២២)  
២៨.០៩.១៩៧១   
អនុសញ្ញដ សឋីពីការជួញដូរពូជសតវថ្រព និងរែុខជាតិជិតផុតពូជជាអនថរជាតិ (Convention on 
International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 
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ែិចចរពមច្រពៀងអនថរជាតិសឋីពីច្ឈើរតពិូច 
សហជីពអនថរជាតិច្ដើមផកីារពារពូជរែុខជាតិថមីៗ  
 អនុសញ្ញដ អងគការសហរបជាជាតិសឋីពីការរបយុទនរបឆ្ាំងនឹងការករបកាល យជាវាលខាច់ (United 
Nations Convention to Combat Desertification) 
អនុសញ្ញដ រែបខ័ណឍ ការងារអងគការសហរបជាតិសឋីពីបាំករបាំរលួអាកាសធាតុ 
អនុសញ្ញដ សឋីពីភាពចរមុេះកផបែជីវសាស្តសថ 
អនុសញ្ញដ ទីរែងុកវយនសឋីពីការការពារស្រសទប់អូហេូន 
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ឧបសមព័នធទី ៣៖ បញ្ជកី្បគភទពូជដ លជិរផុរពជូ និងក្បគភទពូជរក្ម  
 
បញ្ជ ីទាំងច្នេះមានច្ៅ៖  
http៖//cambodia.panda.org/wwf_in_cambodia/endangered_species/  
 


