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ដំណ ើរការប្ត ឹងឧទ្ធរ ៍ 
 

 
1. មូលដ្ឋា ន្៖ 
1.1. GFA Certification GmbH (GFA) 
គឺជាក្រុមហ ុន្មួយដែលមាន្ជំនាញរនុងការផ្តល់ធេវារមមវិញ្ញា បន្ប័ក្តធៅឱ្យភាគីទី្បីឯររាជយ។ 
1.2. រនុងក្ពំខណ្ឌ នន្អាជាា ប័ណ្ណក្បតិបតដិការរបេ់ខលួន្ 
ក្រុមហ ុន្បាន្អន្ុវតតការផ្តល់ធេវារមមមួយចំ្ន្ួន្ែូច្ខាងធក្កាម៖ 
(រ) ផ្តល់វិញ្ញា បន្ប័ក្តធលើការក្គប់ក្គងនក្ពធ ើតាមបណ្តត េតង់ដ្ឋ FSC®-

(FSC®A000511) ន្ិង/ឬ PEFC™-(PEFC/04-04-0099)។ 
(ខ) ផ្តល់វិញ្ញា បន្ប័ក្តធលើការក្គប់ក្គងេង្វវ រ់ែំធណ្ើរការផ្លិតផ្ល 
េក្មាប់ផ្លិតផ្លដែលបាន្ផ្តលវ់ិញ្ញា បន្ប័ក្ត FSC, PEFC, RSPO ន្ិង UTZ ។ 
1.3. ែំធណ្ើរការធន្េះបាន្អន្ុវតតេក្មាប់អតិថិជន្របេ់ GFA ដតប ុធណ្តណ េះ 
ធហើយមិន្អន្ុវតតេក្មាប់ឱ្យបណ្តត ភាគីពារ់ព័ន្ធធនាេះធ ើយ។ 
1.4. GFA អន្ុវតតែំធណ្ើរការបតឹងឧទ្ធរណ្៍ក្បរបធដ្ឋយបណ្តត ធោលធៅែូច្ខាងធក្កាម៖ 
(រ) ទ្ទួ្ល ន្ិងធដ្ឋេះក្ាយការបតឹងឧទ្ធរណ្៍ពីអតិថិជន្របេ់ GFA 
េតីពីបណ្តត ការេធក្មច្ចិ្តតផ្តលវ់ិញ្ញា បន្ប័ក្តរបេ់ GFA។ 
(ខ) ធានាបញ្ញា រ់ច្ាេ់លាេ់បណ្តត ការបតឹងឧទ្ធរណ្៍ 
ដែលក្តូវការបញ្ាូន្ធៅធដ្ឋេះក្ាយតាមរំរិតខពេ់ជាងធទ្ៀត ធែើមបីមាន្ដផ្ន្ការធដ្ឋេះក្ាយឱ្យបាន្េមក្េប។  
2. ការបតឹងឧទ្ធរណ្៍ពីអតិថិជន្ 
2.1. អតិថិជន្របេ់ GFA មាន្េិទ្ធិបតឹងឧទ្ធរណ្៍បណ្តត ការេធក្មច្ចិ្តតផ្តល់វិញ្ញា បន្ប័ក្តរបេ់ GFA 
ដែលទារ់ទ្ងធដ្ឋយផ្ទា ល់ធៅន្ឹងែំធណ្ើរការផ្តល់វិញ្ញា បន្ប័ក្តរបេ់អតិថិជន្។ 
2.2. ពារយបតឹងឧទ្ធរណ្៍ក្តូវបាន្ធ្វើជាលាយលរខអរសរ ធហើយក្តូវបាន្ GFA ទ្ទួ្លយររនុងរយៈធពលក្បំាពីរនថៃ 
បនាា ប់ពីទ្ទួ្លបាន្ធេច្រតីេធក្មច្ចិ្តតផ្តល់វិញ្ញា បន្ប័ក្ត។ 
2.3. ធែើមបីបាន្ទ្ទួ្លយរ ន្ិងធដ្ឋេះក្ាយ ពារយបតឹងឧទ្ធរណ្៍ក្តូវបាន្ធ្វើធ ើងធដ្ឋយភាាអាលលឺម ង់ 
ឬភាាអង់ធគលេ ធហើយក្តូវបាន្បញ្ាូន្ធដ្ឋយផ្ទា ល់ធៅឱ្យ GFA (េូមធមើលអាេ័យដ្ឋា ន្ទារ់ទ្ងខាងធក្កាម) 
ឬក្តូវបាន្េរធេរជាភាាក្េុររនុងររណ្ីនន្វិញ្ញា បន្ប័ក្ត FSC FM 
របាយការណ្៍បាន្បធង្វហ េះជាាធារណ្ៈធៅធលើធគហទំ្ព័ររបេ់ FSC (www.info.fsc.org)។ 
ពារយបតឹងឧទ្ធរណ្៍ក្តូវបាន្ធរៀបរាប់លមអិតន្ូវាា ន្ភាពបតឹងឧទ្ធរណ្៍មូលដ្ឋា ន្ 
ន្ិងក្តូវដតមាន្ភេតុតាងេក្មាប់បញ្ញា រ់ច្ាេ់លាេ់ផ្ង។ 
2.4. រនុងរយៈធពល 14 នថៃបនាា ប់ពីការដ្ឋរ់ពារយបតឹងឧទ្ធរណ្៍ អតិថិជន្ក្តូវដតផ្តល់ឱ្យ GFA ភេតុតាង 
ទំាងអេ់ ន្ិងពត៌មាន្ដែលពារ់ព័ន្ធ ធែើមបីពិចារណ្តរនុងែំធណ្ើរការធដ្ឋេះក្ាយការបតឹងឧទ្ធរណ្៍។ 
2.5. ការបតឹងឧទ្ធរណ្៍ទំាងអេ់ ន្ឹងបាន្បញ្ាូន្ធៅឱ្យដផ្នរក្គប់ក្គងគុណ្ភាពរបេ់ GFA 
ធែើមបីររវិ្ីធដ្ឋេះក្ាយ។ 
2.6. ក្រុមពិធេេមួយ រួមមាន្បណ្តត េមាជិររនុងគណ្ៈរមមការធច្ញេធក្មច្ចិ្តតរបេ់ GFA 
ឬបណ្តត អនរជំនាញការេមក្េបធផ្សងធទ្ៀត ដែលមិន្ទារ់ទ្ងធៅន្ឹងែំធណ្ើរការបតឹងឧទ្ធរណ្៍ 
ន្ឹងក្តូវបាន្ធក្ជើេតំាងជាគណ្ៈរមមការធដ្ឋេះក្ាយពារយបតឹងឧទ្ធរណ្៍។ គណ្ៈរមមការធន្េះ ន្ឹងក្បមូលផ្តុំ 
ន្ិងធេុើបអធងេតធផ្ាៀងផ្ទា ត់ពត៌មាន្ចំាបាច់្ទំាងអេ់ ធហើយធេុើបអធងេតធផ្ាៀងផ្ទា ត់បណ្តត ភេតុតាង 
រួមទំាងមូលធហតុបតឹងឧទ្ធរណ្៍ ធហើយរាយការណ្៍េធក្មច្ចិ្តតធដ្ឋេះក្ាយជូន្ដផ្នរក្គប់ក្គងគុណ្ភាពរបេ់ 
GFA។ 
2.7. រនុងរយៈធពលពីរេបាត ហ៍បនាា ប់ពីទ្ទួ្លបាន្ពារយបតឹងឧទ្ធរណ្៍ គឺ GFA ន្ឹងធផ្ាើមតិធ ល្ើយតបជាបឋម 
ធៅឱ្យអតិថិជន្ដែលមាន្ពារយបតឹងឧទ្ធរណ្៍ ដែលអាច្ទារ់ទ្ងធៅន្ឹងេរមមភាពផ្តល់វិញ្ញា បន្ប័ក្តធដ្ឋយ 
GFA ឬធទ្ ក្ពមទំាងធផ្ាើបដន្ាមច្ាប់ច្មលងធលើរធ ើងដផ្ន្ការធដ្ឋេះក្ាយការបតឹងឧទ្ធរណ្៍។ 
2.8. GFA ធានាន្ឹងធ្វើបច្ចុបបន្នភាពជាន្ិច្ចអំពីពត៌មាន្េតីពីែំធណ្ើរការធដ្ឋេះក្ាយបតឹងឧទ្ធរណ្៍ 
ជូន្ឱ្យអតិថិជន្ដែលមាន្ពារយបតឹងឧទ្ធរណ្៍។ 
2.9. GFA ន្ឹងធេុើបអធងេតបណ្តត មូលធហតុ ន្ិងធលើរធ ើងដផ្ន្ការជារ់លារ់ 
ធែើមបអីាច្ធដ្ឋេះក្ាយការបតឹងឧទ្ធរណ្៍រនុងរយៈធពលបី (3) ដខបនាា ប់ពីទ្ទួ្លបាន្ពារយបតឹងឧទ្ធរណ្៍។ 
2.10. រនុងររណ្ី UTZ គឺ GFA ន្ឹងធ ល្ើយតបធៅឱ្យធែើមបណ្ត ឹង រនុងរយៈធពល 15 នថៃនន្នថៃធ្វើការ។ 
ក្បេិន្ធបើពារយបតឹងឧទ្ធរណ្៍ដែលមិន្បាន្ធដ្ឋេះក្ាយរនុងរយៈធពល 20 នថៃនន្នថៃធ្វើការ គឺ GFA 
ន្ឹងរាយការណ្៍ជូន្ធៅ UTZ។ ក្បេិន្ធបើធែើមបណ្ត ឹងធ ើញថា មិន្ធពញចិ្តតន្ឹងការធដ្ឋេះក្ាយរបេ់ GFA 
គឺអាច្ បតឹងឧទ្ធរណ្៍ធៅន្ឹង UTZ ក្េបតាមន្ីតិវិ្ីឧទ្ធរណ្៍របេ់ UTZ 
(េូមធមើលបទ្ដ្ឋា ន្រំណ្ត់េតីពីវិញ្ញា បន្ប័ក្ត UTZ - ជំពូរ 4.1) ។ 
2.11. ធទាេះជាការេធក្មច្ចិ្តតណ្តមួយដែលពារ់ព័ន្ធធៅន្ឹងវិញ្ញា បន្ប័ក្ត (ែូច្ជាផ្ទអ រវិញ្ញា បន្ប័ក្ត) របេ់ 
GFA គឺេុទ្ធដតបាន្ររាេុពលភាពែដែល ទាន្់ដតធពលមាន្លទ្ធផ្លនន្ការបតឹងឧទ្ធរណ្៍។ 

2.12. GFA ន្ឹងជូន្ែំណ្ឹងជាលាយលរខអរសរ ែល់អតិថិជន្ដែលមាន្ពារយបតឹងឧទ្ធរណ្៍ 
េតីពីលទ្ធផ្លធដ្ឋេះក្ាយការបតឹងឧទ្ធរណ្៍។ 
2.13. ការេធក្មច្ចិ្តតរបេ់គណ្ៈរមមការធដ្ឋេះក្ាយបតឹងឧទ្ធរណ្៍ 
ន្ឹងបាន្ចាត់ទុ្រជាការេធក្មច្ចិ្តតចុ្ងធក្កាយដែលជាប់ពារ់ព័ន្ធទំាង GFA ន្ិងអតិថិជន្របេ់ GFA ផ្ង។ 
ខណ្ៈធពលការេធក្មច្ចិ្តតដែលពារ់ព័ន្ធន្ឹងការបតឹងឧទ្ធរណ្៍បាន្ធលើរធ ើង 
គឺបណ្តត ភាគីមិន្មាន្េិទ្ធិបតឹងធ ើងវិញ ឬផ្ទល េ់បតូរការេធក្មច្ចិ្តតធនាេះធ ើយ។ 
2.14. GFA ន្ឹងររាឯរារេំណុ្ំធរឿងនន្ការបតឹងឧទ្ធរណ្៍ ដែលបាន្ទ្ទួ្លយរ ន្ិងដផ្ន្ការធដ្ឋេះក្ាយ។ 
3. កាតពវរិច្ចទូ្ធៅ 
3.1. ររណ្ីដែលអតិថិជន្របេ់ GFA បតឹងឧទ្ធរណ្៍េធក្មច្បាន្ធជាគជ័យ គឺអតិថិជន្មិន្មាន្េិទ្ធិធេនើេំុ 
GFA េំណ្ងធលើការចំ្ណ្តយ ឬការខាតបង់ណ្តមួយដែលអតិថិជន្ក្តូវរងទ្ទួ្លធនាេះធទ្។ 
3.2. ក្បេិន្ធបើការបតឹងឧទ្ធរណ្៍របេ់អតិថិជន្របេ់ GFA មិន្ទ្ទួ្លធជាគជ័យ គឺ GFA 
មាន្េិទ្ធិគិតនថលធដ្ឋេះក្ាយការឧទ្ធរណ្៍រនុងរំរិត 500 Euro/នថៃ ធែើមបីធដ្ឋេះក្ាយការឧទ្ធរណ្៍ 
ន្ិងអតិថិជន្យល់ក្ពមទូ្ទាត់ការចំ្ណ្តយទំាងអេ់ដែលទារ់ទ្ងធៅន្ឹងការវាយតនមលនច្ែន្យ 
បាន្ធ្វើធ ើងធៅរនុងែំធណ្ើរការធដ្ឋេះក្ាយការបតឹងឧទ្ធរណ្៍ពារ់ព័ន្ធ។ 
3.3. GFA មាន្េិទ្ធិធែើមបីបដន្ាម លុបធចាល ឬផ្ទល េ់បតូរន្ីតិវិ្ីបតឹងឧទ្ធរណ្៍ធន្េះ 
ធដ្ឋយោម ន្ការជូន្ែំណ្ឹងពីមុន្ធនាេះធទ្។ 
4. អាេ័យដ្ឋា ន្ទំ្នារ់ទំ្ន្ង៖ 
GFA Certification GmbH 
Alter Teichweg 15, 22081 Hamburg, Germany 
ទូ្រេ័ពា៖ +49 40 5247431- 0      ទូ្រារ៖ +49 40 5247431- 999 
អ ៊ីដម ល៖ info@gfa-cert.com 
 


