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ក្រុមពិគក្រោះគោបល់ GFA GmbH
- ការផដលវ
់ ិញ្ញ
ា បនប័ក្រ GFA -

បទដ្ឋានបគ្
ដ ោះអាសនន
សក្ាប់វិញ្ញ
ា បនប័ក្រព្ក្ពគ

ើ

រនងក្ពោះរាជា្ចក្ររមព
ជា
ុ
ុ

ច្លខ ១.០ កាលបរ ិច្ចេទ៖ ថ្ថៃទី ២០ កខែុ មភៈ ឆ្បាំ ២០១២

- សទិតច្រកាមការកែសរមួលច្ៅច្ឡើយ -

សាំគាល់៖
បទដ្ឋឌនទាំងច្នេះ

រតូវបានបច្ងកើតច្ឡើង

ច្រកាមែិ ចស
ច ហរបតិបតថិការយ៉ា ងជិ តសបិទជា
ន មួ យអបែតាំ ណាង

មែពីសហជី ព កផបែវ ិទាសាស្តសថសងគម វ ិទាសាស្តសថថ្រពច្ឈើ កផនការថ្រពច្ឈើ របមាញ់ ែសិ-ច្សដឌែិចច
និ ងច្អែូ ឡូសុី។

បទដ្ឋឌនទាំងច្នេះរតូវបានច្រៀបចាំ ជាពិច្សសច្ដ្ឋយកផែែច្លើច្គាលការណ៍

និង

លែខខណឍវ ិនិច័ យ
េ របស់ FSC។ បកនទមច្លើច្នេះច្ទៀត បទដ្ឋឌនទាំងច្នេះ ែ៏មានរួមបញ្ូច លនូ វគាំនិត ឬកផបែ
មួ យចាំ នួនថ្នឯែសារច្ផេងៗ និងការរ ីែចច្រមើននានា តាមការចាំបាច់ មានដូ ចជា៖ អនុ សាសន៍របស់
ITTO, លទនផលថ្នសនបិសីទ UNCED (UNCED-Conference) ច្ៅទី រែុង Rio ច្គាលការណ៍កណនាាំ

អាំ ពីលែខខណឍវ ិនិ ច័ យ
េ

និងែរមិតរបតិបតថិថ្នសនបិសីទនថ្នបែ់រែសួងសឋីពីការការពារថ្រពច្ឈើ ច្ៅអឺ រប
ុ ៉ា

(Criteria and Operational Level Guidelines of the Ministerial Conference on the Protection of

Forests in Europe) កដលរតូវបានច្ធវើច្ឡើងច្ៅទីរែុង Helsinki និងទីរែុង Lisbon រពមទាំងអនុ សាសន៍
កផបែបរ ិដ្ឋឌន និ ងសងគម កដលរតូវបានច្ធវើច្ឡើងច្ដ្ឋយអងគការមិនកមនរដ្ឋឌភិ បាលអនថរជាតិ។

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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គសចរដគី ផដើម
ការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ របែបច្ដ្ឋយការទទួ លខុ សរតូវ

(ច្ដ្ឋយកផែែច្លើចាំច្ណេះដឹ ងកដលមាន

ស្រសាប់ែុងច្ពលបចច
ប
ុបផនប) រួមមានវ ិធានការច្ដ្ឋយផ្ទធល់ និ ងច្ដ្ឋយរបច្យលទាំងអស់ ែបុងការការពារ
កថទាំ

និ ងច្របើ របាស់ថ្រពច្ឈើ

កដលធានាបាននូ វការអភិ រែេថ្រពច្ឈើ ជាអចិ ថ្្នថយ៍។

ថ្រពច្ឈើ របែបច្ដ្ឋយការទទួ លខុ សរតូវ
ធមមជាតិរបស់ខួន
ល

រែាបាននូវភាពបត់ កបន

កដលជួ យជរមុញថ្រពច្ឈើ ឲ្យមានការវ ិវតថ

ការរគប់ រគង

និ ងភាពសមផូរកបបថ្នទរមង់ជីវ ិត

និងផឋល់អតទរបច្យជន៍ដល់មនុ សេ

តាមរយៈមុ ខងារកផបែច្អែូឡូសុី ច្សដឌែិចច សងគម និងវបផធម៌ជាអចិ ថ្្នថយ៍របស់ខួន។
ល

ការផឋល់វ ិញ្ញដបនប័រតសរមាប់ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ មានន័ យថ្ន គឺ ជាការវាយតថ្មលគុណភាពថ្ន

ការរគប់ រគងថ្រពជាែ់ កសឋង

ទែ់ ទងនឹងការទទួ លខុសរតូវកផបែច្សដឌែិចច

សងគម

និងបរ ិដ្ឋឌន

និង

វាយតថ្មលចាំណុចទាំងច្នេះ ច្ធៀបនឹ ងបទដ្ឋឌនកដលរតូវបានែាំ ណត់ និ ងទទួ លសាគល់។
ច្ហតុ ច្នេះ

បុ ច្រល័ែខខ័ណឍតរមូវសរមាប់ការវាយតថ្មលគុណភាពការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ រម
ួ មាន

ការមានបទដ្ឋឌន កដលច្ដើរតួ នាទីជាមូ លដ្ឋឌន និងជាឧបែរណ៍មួ យសរមាប់ច្របៀបច្ធៀប និ ងការមាន
ដាំ ច្ណើរការរបែបច្ដ្ឋយបទដ្ឋឌនច្ដើមផីច្ធវើការវាយតថ្មល។

ដាំ ច្ណើរការច្នេះ

ចាំបាច់រតូវកតមាន

លែខណៈសតានុម័ត និងមានតមាលភាពខពស់បាំផុតតាមកដលអាចច្ធវើច្ៅបាន។

ការសច្រមចចិ តស
ថ ីព
ឋ ីលែខខណឍវ ិនិច័ យ
េ ថ្នការវាយតថ្មលសរមាប់ថ្រពច្ឈើ កដលមានការរគប់រគង

បានលែ

គឺ មានសារៈសាំខាន់ណាស់។

លែខខណឍវ ិនិច័ យ
េ ទូ ច្ៅ

ច្ោចណាស់សរមបច្ៅតាមតាំ បន់ថ្រពច្ឈើ ធាំៗច្ផេងគាបច្ៅតាំ បន់រតូពិច

ែ៏ ចាំបាច់រតូវកតយ៉ា ង
អាកាសធាតុ បងគួរ

និង

អាកាសធាតុ ប៉ាូលខាងច្ជើង។ លែខខណឍវ ិនិ ច័ យ
េ ទាំងច្នេះ ចាំបាច់រតូវមានបាំ ច្ពញបកនទមច្ដ្ឋយសូចនាែរ
កបបគុ ណភាព និ ងបរ ិមាណកដលអាចច្ផធៀងផ្ទធត់បាន កដលចាំបាច់ រតូវែាំ ណត់ច្ៅែរមិ តតាំបន់ ឬែរមិត
មូ លដ្ឋឌន។ សូចនាែរទាំងច្នេះ នឹ ងរតូវបានរបមូ លចងរែងច្ៅែបុងបញ្ជីច្ផធៀងផ្ទធត់កដលមានលែខណៈ
ច្ដ្ឋយកឡែច្ៅតាមរបច្ទសនី មួយៗ ច្ដើមផីសរមបសរមួលដល់ការច្ធវើសវនែមមការ ិយល័យ និងការ
ចុ េះរតួតពិ និតយច្ៅមូ លដ្ឋឌន។
ការវាយតថ្មលច្ពញច្លញមួ យច្ៅច្លើការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ របែបច្ដ្ឋយការទទួលខុ សរតូវ

ែ៏

ចាំបាច់រតូវពិ ចរណាច្លើល័ែខខ័ណឍកដលមានរែបខ័ណឍជាែ់ លាែ់ច្ៅតាមរបច្ទស ច្ៅែរមិ តជាតិ និង
ែរមិ តរដឌបាលដថ្ទច្ទៀត។
សាទនភាពច្ៅែរមិតនី មួយៗ
តាមចាប់ែាំណត់ ។
កែសរមួល៖ ០

ជេះឥទនិពលច្ៅច្លើលទនភាពថ្នការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ

វាគួ រកតមានភាពសុីសងាវែ់

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

និ ងតមាលភាពច្ៅែបុងល័ែខខ័ណឍកផបែនច្យបាយ
ឯែសារ៖
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រដឌបាល ច្សដឌែិចច ច្អែូឡូសុី សងគម និ ងវបផធម៌ កដលែបុងច្នាេះ កផបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើ (forest
management

unit)

របតិបតថិតាមលែខខណឍទាំងច្នាេះ។

ពិ ចរណាច្លើកាលៈច្ទសៈច្ៅរគប់ ែរមិតទាំងអស់

ការវាយតថ្មលច្លើការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ គួរ

ចប់ តាាំងពីែរមិ តអនថរជាតិ

ដល់ែរមិត

របតិ បតថិការ។ ច្ទេះជាយ៉ា ងច្នេះែឋី ច្សចែឋីសច្រមចែបុងការផឋល់ ឬមិនផឋល់វ ិញ្ញដបនប័រត កដលកផែែ
ទាំងស្រសុងច្ៅច្លើលទនផលកដលបានរែច្ឃើញច្ៅែរមិ តរបតិ បតថិការ។

ការច្ផ្ទឋតការយែចិ តទ
ថ ុ ែដ្ឋែ់ច្លើការវាយតថ្មលអាំពីគុណភាពថ្នការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ

គួ រសទិត

ច្ៅច្លើកផបែការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ច្ពាលគឺ ច្ៅែរមិតរបតិបតិ ថការ។ ច្ៅែរមិ តច្នេះ ច្គាលនច្យបាយ
និ ងច្គាលការណ៍កណនាាំកផបែរដឌបាល

ចាំបាច់រតូវកតច្ធវើសមាមហរណែមមចូលច្ៅែបុងការរគប់ រគង

ថ្រពច្ឈើ ជាែ់ កសថង។

ការវាយតថ្មលការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ ច្ៅែរមិតរបតិ បតថិការ ពិ ចរណាច្លើទិដឌភាពទាំង ៥ ដូ ច
ខាងច្រកាម៖

-

ទិ ដឌភាពកផបែចាប់ នច្យបាយ និ ងរដឌបាល

-

ទិ ដឌភាពកផបែបច្ចចែច្ទសថ្នការច្ធវើកផនការ និងការអនុ វតថ

-

ទិ ដឌភាពកផបែច្សដឌែិចច

-

ទិ ដឌភាពកផបែសងគម និងវបផធម៌

-

ទិ ដឌភាពកផបែច្អែូ ឡូសុី

ការចុ េះរតួតពិនិតយច្ៅមូ លដ្ឋឌន គួ រែាំ ណត់ភាពរគប់ រគាន់ថ្នយនថការច្ធវើកផនការ យនថការអនុ វតថ
និ ងយនថការរគប់ រគងកដលមានសពវថ្ថៃ
និ រនថរភាព។

ការរតួតពិនិតយច្នេះ

ច្ដើមផីតរមង់ទិសច្ៅការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ឲ្យច្ឆ្ពេះច្ៅរែ

គួ រពិនិតយ

និងវាយតថ្មលច្លើការអនុ វតថែុងការរគប់
ប
រគង

កដល

ជេះឥទនិពលច្លើតាំបន់ និ ងរចនាសមព័នថ្ន នែកនលងលូតលាស់ថ្រពច្ឈើ វ ិធី សាស្តសថថ្នការទញយែច្ឈើ ហុប
ការដឹែជញ្ូជ នច្ឈើ ហុប
របមូ លផល។

ែ៏ ដូចជាល័ែខខ័ណឍថ្នការច្ធវើសុវឌ្
ុ ណែមមថ្រពច្ឈើ -ច្អែូ ឡូសុី

ច្រកាយការ

បទដ្ឋឌនខាងច្រកាមច្នេះ រតូវបានច្រៀបចាំច្ឡើង ច្ដើមផីអនុ ញ្ញដតិឲ្យមានការកែសរមួលឲ្យស្រសបច្ៅ
តាមកាលៈច្ទសៈែបុងមូ លដ្ឋឌន ច្ហើយស្រសបច្ពលជាមួ យគាបច្នាេះកដរ ែ៏ច្ធវើយ៉ាងណាច្ដើ មផីឲ្យអាចអនុវតថ
បានច្ៅច្លើសាទនភាពថ្រពច្ផេងៗជាច្រចើនផងកដរ។ បទដ្ឋឌនច្នេះ សនមតថ្នមាន (i) មាចស់ថ្រពច្ឈើ (ii)
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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អាជាញធរអនុ វតថចាប់ និង (iii) អបែរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ។ សរមាប់បណា
ឋ របច្ទសជាច្រចើន អបែទាំងច្នេះមាន
ដូ ចជា

របច្ទសកដលជាមាចស់ថ្រពច្ឈើ

(កដលមានរដ្ឋឌភិ បាលជាតាំណាង)

ច្សវាថ្រពច្ឈើ ជាតិ

និង

រែុមហុនរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ អបែបានទទួ លអាជាញប័ ណត ឬអបែទទួ លបានសមផទនដី ។ ប៉ាុ កនថ មាចស់ថ្រព
ច្ឈើ កដលមានការទទួ លសាគល់ស្រសបចាប់ ែ៏អាចជាអាជាញធររែុង ឬសហគមន៍មូលដ្ឋឌន ចាំ កណែឯអបែ
រគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ែ៏អាចជាច្សវាថ្រពច្ឈើ ជាតិ ច្នាេះផ្ទធល់កតមឋង
កដលមានឯែច្ទស

ឬអាចជារែុមហុនែបុងវ ិស័យឯែជន

ឬអាចជាអងគការមិ នកមនរដ្ឋឌភិ បាលកដលច្ធវើការសរមាប់របច្យជន៍សាធារណៈ

ផងកដរ។
របវតថិថ្នសាំច្ណរបទដ្ឋឌនច្នេះ
សាំច្ណរទី ១.០

ការកែសរមួល និងការទទួ លយែសូចនាែរច្ដ្ឋយ Gerhard Kuske កដលជានាយែែមមវ ិធី

GFA និ ងជាំ នាញការរុកាខរបមាញ់ែមពុជា។ ការពិ ចរណាច្លើចាប់សីព
ឋ ី រកា
ុ ខ របមាញ់ សងគម និងបរ ិដ្ឋឌន។
និយមន័យ៖
បទដ្ឋឌន៖

និ យមន័ យទូ ច្ៅ៖

ែិ ចរច ពមច្រពៀងកដលរតូវបានចងរែងជាឯែសារ

កដលផធុែច្ៅច្ដ្ឋយ

លែខខណឍបច្ចចែច្ទស ឬលែខខណឍវ ិនិច័ យ
េ ជាែ់ លាែ់ដថ្ទច្ទៀត កដលនឹងរតូវច្របើ របាស់យ៉ាងសុីសងាវែ់

គាប ច្ដើមផីជាវ ិធាន ជាច្គាលការណ៍កណនាាំ ឬជានិ យមន័ យថ្នលែខណៈសមាគល់នានា ច្ដើមផីធានាឲ្យ
បានថ្ន សមាភរៈ ផលិតផល ដាំ ច្ណើរការ និងច្សវាច្ផេងៗ មានភាពសែឋិសមច្ៅតាមច្គាលបាំណង

របស់ពួែច្គ [Upton និ ង Bass]។ និ យមន័ យសរមាប់វ ិស័យរុកាខរបមាញ់៖ និយម ឬនីតិវ ិធីនានា ឧ.
ដូ ចអវីកដលសាទប័ នច្ចញវ ិញ្ញដបនប័ រតច្របើរបាស់

ច្ៅែបុងការវាយតថ្មលរបស់ខួន
ល

ច្ៅច្លើការអនុវតថ

របស់អបែដ្ឋែ់ ពាែយសុាំបទដ្ឋឌនថ្នការបញ្ញ
ជ ែ់វ ិញ្ញដប័នប័ រត ឬសងាវែ់ថ្ននី តិវ ិធីែុងការរគប់
ប
រគង។

ច្គាលការណ៍៖ ជាវ ិធាន ឬធាតុ ដ៏ចាំបាច់ មួយថ្នការបញ្ញ
ជ ែ់ វ ិញ្ញដប័ នប័ រត (ច្ៅែបុងបរ ិបទថ្នការច្ចញ
វ ិញ្ញដបនប័រត FSC)។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ ៖ ចាំណាត់របច្ភទថ្នល័ែខខ័ណឍ ឬដាំច្ណើរការ កដលច្គអាចយែច្ៅច្របើច្ដើមផីវាយតថ្មល
ច្លើការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ របែបច្ដ្ឋយការទទួ លខុ សរតូវ៖
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

លែខខណឍវ ិនិ ច័ យ
េ មួ យ

គឺរតូវបានែាំ ណត់
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លែខណៈច្ដ្ឋយ សូចនាែរកដលពាែ់ ព័ននមួយចាំ នួន កដលរតូវបានតាមដ្ឋនជាច្ទៀងទត់ ច្ដើមផីវាយតថ្មល
ការផ្ទលស់បូរឋ [ដាំ ច្ណើរការរែុងម៉ាុ ងច្រតអាល់]។ លែខខណឍវ ិនិ ច័ យ
េ
គឺជាមច្ធាបាយមួ យ ច្ដើមផីវ ិនិច័ យ
េ

ថ្នច្តើច្គាលការណ៍មួ យ (សឋីពីការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ ) បានបាំ ច្ពញច្ៅតាម [ច្គាលការណ៍ទី ១០ កដល
អនុម័តច្ដ្ឋយរែុមរបឹែាភិបាល FSC សឋីពីចមាករថ្រពច្ឈើ ] ឬច្ទ។
សូចនាែរ៖ អច្ថរកដលអាចវាស់កវងបានច្ដ្ឋយផ្ទធល់ ឬច្ដ្ឋយរបច្យល កដលរតូវបានច្របើ របាស់ច្ដើមផី
រាយការណ៍អាំ ពីសាទនភាព ឬនិ នាបការរបស់លែខខណឍវ ិនិច័ យ
េ ណាមួ យ។ សូចនាែរ គឺខុសពីវតទុបាំ ណង
[កែសរមួលច្ចញពី ច្សវារុកាខរបមាញ់កាណាដ្ឋ សនលឹែព័ ត៌មាន C&I]។ សូចនាែរ គឺជារងាវស់ (ការ

វាស់កវង) ច្លើទិដឌភាពណាមួ យរបស់លែខខណឍវ ិនិ ច័ យ
េ ៖ អច្ថរកបបបរ ិមាណ ឬគុ ណភាពកដលអាច
វាស់កវងបាន ឬអាចពិពណ៌នាបាន ច្ហើយកដលអាចឆលុេះបញ្ញ
ច ង
ាំ ឲ្យច្ឃើញនូ វនិ នាបការអវីមួយ ច្ៅច្ពល
មានការអច្ងកតជាច្ទៀងទត់ [ដាំ ច្ណើរការរែុងម៉ាុ ងច្រតអាល់]។

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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គរលការណ៍ទី ១៖ ការគររពតាមចាប់ និងគរលការណ៍ FSC
ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើរតូវច្គារពតាមចាប់កដលពាែ់ព័នទ
ន ង
ាំ អស់របស់របច្ទស

កដលការ

រគប់រគងថ្រពច្នាេះរតូវបានច្ធវើច្ឡើង រពមទាំងសននិសញ្ញដ និងែិចរច ពមច្រពៀងអនថរជាតិនានា កដល
របច្ទសច្នាេះជាហតទច្លខី ច្ហើយរតូវច្គារពតាមច្គាលការណ៍ និងលែខខណឍវ ិនិច័យ
េ របស់ FSC
ទាំងអស់។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ ១.១ ការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ រតូវច្គារពតាមចាប់ជាតិ ចាប់មូលដ្ឋឌន និ ងការ
តរមូវកផបែរដឌបាលទាំងអស់។
សូចនាែរ៖

១.១.១ មិ នមានភសឋុតាង កដលបងាាញអាំ ពីការមិ នច្គារពតាមចាប់ ជាតិ ចាប់មូលដ្ឋឌន និងការ
តរមូវកផបែរដឌបាលណាមួយច្ឡើយ។

១.១.២ បុ គគលិែកដលទទួលខុ សរតូវ បងាាញឲ្យច្ឃើញនូ វការយល់ដឹងអាំពីបរ ិបទកផបែចាប់កដល
ខលួនែាំ ពុងរបតិ បតថិការ
នានា។

ែ៏ដូចជារែមអនុ វតថ

ច្គាលការណ៍កណនាាំ

ឬែិ ចរច ពមច្រពៀង

១.១.៣ ការរបរពឹតថខុសចាប់ ឬច្គាលការណ៍កណនាាំច្ផេងៗ រតូវបានចងរែងទុ ែជាឯែសារ
ច្ហើយវ ិធានការច្ឆលើយតបរតូវបានបច្ងកើតច្ឡើង (មិ នអនុ វតថចាំច្ពាេះរបតិបតថិការ SLIMF)។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
១.២ ចាំបាច់រតូវបង់ថ្ថលច្សវា ថ្ថលឈួល
ប ពនន និងថ្ថលកដលពាែ់ ព័នទ
ន ាំងអស់។
សូចនាែរ៖

១.២.១ មានភសឋុតាងបងាាញថ្ន របតិ បតថិការថ្រពច្ឈើ បានបង់ថ្ថលច្សវា ។ល។ កដលចាំបាច់
ទាំងអស់។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
១.៣

ែបុងបណា
ឋ របច្ទសជាហតទច្លខី ចាំបាច់រតូវច្គារពតាមបទបញ្ដតិែ
ថ ុង
ប

ែិ ចរច ពមច្រពៀងកដលជាប់ កាតពវែិចជា
ច អនថរជាតិទាំងអស់ដូចជា CITES, អនុសញ្ញដ ILO, ITTA,
និ ងអនុ សញ្ញដសឋីពីជីវៈចរមុេះជាច្ដើ ម។
សូចនាែរ៖

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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១.៣.១ អបែរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ
ជី វៈចរមុេះ។

ច្គារពតាមបទបញ្ដតិ ថ

CITIES,

ITTA និ ងអនុ សញ្ញដសឋីពី

១.៣.២ អបែរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ច្គារពតាមបទបញ្ដ តិរថ បស់អងគការ ILO កដលសមស្រសបតាម
តាំ បន់របស់ពួែច្គ។

ការអនុ វតថតាមអនុ សញ្ញដ

ILO

ខាងច្រកាមច្នេះ

គឺជា

លែខខណឍអបផបរមាសរមាប់ការផឋល់វ ិញ្ញដបនប័ រត៖ ២៩, ៨៧, ៩៧, ៩៨, ១០០, ១០៥,
១១១, ១៣១, ១៣៨, ១៤១, ១៤២, ១៤៣, ១៥៥, ១៦៩, ១៨២, រែមអនុ វតថរបស់

អងគការ ILO សឋីអាំពីសុវតទិភាព និងសុខភាពសរមាប់ការងារថ្រពច្ឈើ អនុ សាសន៍ច្លខ

១៣៥ អនុ សាសន៍សីព
ឋ ី ការែាំ ណត់របាែ់ ឈួ លអបផបរមា
ប
ឆ្បាំ ១៩៧០ (SLIMF៖ អបែ
រគប់ រគងថ្រពច្ឈើ បានដឹ ង និ ងបានអនុ វតថការរគប់ រគងនានា ច្ដើ មផីធានាបាននូ វការបនថ
ការអនុ វតថតាមចាប់ជាតិ ទែ់ ទងនឹ ងបញ្ញ
ា ការងារ)។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
១.៤
ច្គាលការណ៍

ចាំបាច់រតូវមានការវាយតថ្មលច្លើទាំនាស់រវាងចាប់ បទបញ្ដតិ និ ង

រពមទាំងលែខណៈវ ិនិ ច័ យ
េ របស់

FSC

សរមាប់ ច្គាលបាំណងថ្នការផឋល់

វ ិញ្ញដបនប័រត ច្ដ្ឋយឈរច្លើមូលដ្ឋឌនែរណីនី មួយៗ ពី សាំណាែ់អែ
ប ច្ចញវ ិញ្ញដបនប័ រត និង
ភាគីកដលពាែ់ព័នន ឬភាគីកដលរងផលប៉ា េះពាល់។
សូចនាែរ៖

១.៤.១ ទាំ នាស់រវាងចាប់ បទបញ្ដ តិ និ ងច្គាលការណ៍ រពមទាំងលែខខណឍនិច័ យ
េ របស់ FSC
រតូវបានចងរែងជាឯែសារ និងរាយការណ៍ជូ នច្ៅសាទប័ នច្ចញវ ិញ្ញដបនប័ រត។

១.៤.២ មានភសថុតាងបងាាញថ្ន FME ពាយមយ៉ា ងសែមម ច្ដើ មផីច្ដ្ឋេះស្រសាយជច្មាលេះកដលរតូវ
បានែាំ ណត់ច្ឃើញ។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
១.៥

គួ រមានការការពារតាំបន់សិត
ទ ច្រកាមការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ពីការរបមូ ល

ផលខុ សចាប់ ការតាាំងទីលាំច្ៅខុ សចាប់ និងសែមមភាពគាមនការអនុ ញ្ញដតិដថ្ទច្ទៀត។
សូចនាែរ៖

១.៥.១ មានរបព័ នច្ន ដើមផីែាំណត់ និ ងតាមដ្ឋននូ វរាល់សែមមភាពខុ សចាប់ ឬគាមនការអនុ ញ្ញដតិ
ច្ហើយរបព័ នច្ន នេះ រតូវបានយែមែអនុ វតថ។

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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១.៥.២ មានវ ិធានការការពារសមស្រសប (ឧ. សាលែសញ្ញដ បុ គគលិែពិ ច្សស) ច្ដើមផីច្ជៀសវាងែុាំឲ្យ
ច្ែើតមាននូ វសែមមភាពគាមនការអនុ ញ្ញដតិ
អនុវតថ។

ច្ហើយវ ិធានការទាំងច្នេះ

១.៥.៣ អបែរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ គួរសហការយ៉ា ងសែមម
កដលអាចច្ធវើបាន

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
១.៦

ជាមួ យអាជាញធរមូ លដ្ឋឌនតាម

ច្ដើ មផីជួយសរមួលដល់ែមមែរនិ ច្យជិ ត

លាំច្ៅដ្ឋឌន។

រតូវបានយែមែ

ឲ្យទទួ លបានដី សរមាប់

អបែរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ គួរបងាាញនូ វការច្បឋជាញចិ តរថ យៈច្ពលកវង ច្ដើមផី

ច្គារពតាមច្គាលការណ៍ និ ងលែខខណឍវ ិនិ ច័ យ
េ របស់ FSC។
សូចនាែរ៖

១.៦.១

មានការកថលងច្បថជាញចិ តដ
ថ ៏ សមស្រសប

របស់សហរគាសថ្រពច្ឈើ

កដលរតូវបានដ្ឋែ់ បញ្ូ ច លច្ៅែបុងឯែសារផលូវការ

ឬច្សវាថ្រពច្ឈើ ច្នាេះ

ច្ដ្ឋយបងាាញការច្បឋជាញចិ តរថ បស់

សាទប័ នែបុងការច្គារពតាមបទដ្ឋឌនវ ិញ្ញដបនប័ រតរបស់ FSC ទែ់ទងនឹ ងថ្រពច្ឈើ កដល
សទិតច្ៅច្រកាមែមមវតទុថ្នការវាយតថ្មល។ សរមាប់របតិបតថិការរទង់ រទយធាំ (>១០.០០០
ហ.ត) FME ចាំបាច់រតូវមានច្គាលនច្យបាយផេពវផាយជាសាធារណៈ។

១.៦.២ របសិនច្បើមាចស់/អបែរគប់រគង មានការទទួ លខុ សរតូវមួ យចាំនួនច្លើដីថ្រពច្ឈើ កដលមិន
រតូវបានរួមបញ្ូ ច លច្ៅែបុងវ ិសាលភាពថ្នការច្ចញវ ិញ្ញដបនប័ រត
ច្បឋជាញចិ តរថ យៈច្ពលកវងយ៉ា ងចាស់លាស់
FSC

P&C។

មុ នការច្ចញវ ិញ្ញដបនប័រត

ចាំបាច់រតូវមានការ

ច្ដើ មផីរគប់ រគងថ្រពទាំងអស់ច្យងច្ៅតាម
ថ្រពច្ឈើ ទាំងច្នេះ

ចាំបាច់រតូវអនុ វតថតាម

ច្គាលនច្យបាយ FSC ចាប់ចុងច្រកាយបាំ ផុត សឋីពីការច្ចញវ ិញ្ញដបនប័រត សរមាប់
ថ្ផធដីមួយកផបែ។

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

ឯែសារ៖

STD_FM_GFA_Standard_Cambodia_1.0_e_draft1_Khmer.doc

8

.

គរលការណ៍ទី ២៖ សិទកា
ធិ ន់កាប់ សិទគធិ ក្បើក្ាស់ និងការទទួលខុសក្រូវ
ចាំច្ពាេះសិទិកា
ន ន់កាប់ និងសិទិច្ន របើរបាស់ដី និងធនធានថ្រពច្ឈើរយៈច្ពលកវង ចាំបាច់រតូវមានការ
ែាំណត់ ចងរែងជាឯែសារ និងមានមូលដ្ឋឌនកផបែចាប់ចាស់លាស់។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
២.១ រតូវបងាាញភសថតាងចាស់
លាស់អាំពីសិទិកា
ន ន់ កាប់ និ ងសិទិច្ន របើ របាស់
ុ

ថ្រពច្ឈើ រយៈច្ពលកវងច្ៅច្លើដីច្នាេះ (ឧ. ប័ ណតែមមសិទិដ
ន ី សិទិទ
ន ាំ ច្នៀមទមាលប់ ឬែិ ចរច ពមច្រពៀង
ជួ ល។
សូចនាែរ៖

២.១.១ ឯែសារពិ ព៌ណនាអាំ ពីសាទនភាពស្រសបចាប់ច្លើដីច្នាេះ និ ងការច្របើ របាស់ថ្រពច្ឈើ កដល
មានស្រសាប់

២.១.២ ទាំ នាស់សីព
ឋ ីសិទិ នកាន់ កាប់ និងច្របើ របាស់ដី រតូវបានែាំ ណត់ ទទួ លសាគល់ និងចងរែង
ជាឯែសារ។

២.១.៣ FMU ច្បឋជាញចិតអ
ថ នុ វតថការរគប់រគងថ្រពរយៈច្ពលកវង យ៉ា ងច្ោចណាស់ច្សមើនឹងអាំ ឡុង
ច្ពលវ ិលជុាំ ឬវដឋថ្នការរបមូ លផល។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
២.២ សហគមន៍មូលដ្ឋឌន កដលមានសិទិ នកាន់ កាប់ ឬសិទិច្ន របើរបាស់តាមផលូវ
ចាប់ ឬតាមកបបទាំ ច្នៀមទមាលប់ រតូវបនថការរគប់រគងតាមការចាំបាច់ ច្ដើមផីការពារសិទិ ន ឬ

ធនធានរបស់ពួែច្គ ច្លើរបតិបតថិការថ្រពច្ឈើ ច្លើែកលងកតពួ ែគាត់ច្ធវើរបតិ ភូែមមសិទិ នរគប់ រគង
ច្នាេះ

ច្ដ្ឋយមានការយល់រពមច្ដ្ឋយច្សរ ី និ ងមានព័ ត៌មានរគប់ រគាន់

ច្ៅឲ្យភាបែ់ ងារដថ្ទ

ច្ទៀត។
សូចនាែរ៖

២.២.១ សហគមន៍មូលដ្ឋឌន កដលមានសិទិកា
ន ន់ កាប់ ឬសិទិ នច្របើ របាស់តាមផលូវចាប់ ឬតាមកបប
ទាំ ច្នៀមទមាលប់រតូវបានែាំ ណត់ ចងរែងជាឯែសារ និ ងច្ធវើកផនទី។

២.២.២ ដាំ ច្ណើរការច្ធវើកផនការរបស់ FMU រួមបញ្ូ ច លនូ វការចូ លរួមរបស់សហគមន៍ ឬភាគីច្ៅ
ថ្នបែ់មូលដ្ឋឌន
ទាំ ច្នៀមទមាលប់

កែសរមួល៖ ០

កដលមានសិទិកា
ន ន់ កាប់

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

ឬសិទិ នច្របើរបាស់តាមផលូវចាប់

ឯែសារ៖
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២.២.៣ អបែរគប់ រគងថ្រព ផឋល់ឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋឌននូ វការរគប់រគងច្លើរបតិ បតថិការថ្រពច្ឈើ
២.២.៤

ែបុងែរមិ តមួ យកដលចាំបាច់ច្ដើ មផីការពារសិទិ ន និងធនធានរបស់ពួែច្គ។
ែបុងែរណីសហគមន៍បានច្ធវើរបតិ ភូែមមការរគប់ រគងសិទិកា
ន ន់ កាប់

ឬសិទិ នច្របើរបាស់

តាមផលូវចាប់ ឬតាមកបបទាំ ច្នៀមទមាលប់របស់ខួ នទាំ
ល
ងមួ ល ឬមួ យកផបែ ការច្ធវើរបតិ ភូែមម
ច្នេះ

អាចច្ធវើច្ឡើងបានច្ដ្ឋយមានការបញ្ញ
ជ ែ់អេះអាងច្ដ្ឋយែិ ចរច ពមច្រពៀងជា

លាយលែខណ៍អែេ និង/ឬការសមាភសជាមួ យអបែតាំ ណាងសហគមន៍មូលដ្ឋឌន។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
២.៣ យនថការសមស្រសប រតូវបានយែមែច្របើ របាស់ច្ដើ មផីច្ដ្ឋេះស្រសាយវ ិវាទ
ច្លើបណឹ ឋ ងសឋីពីសិទិកា
ន ន់ កាប់ និ ងសិទិច្ន របើរបាស់។ សាទនភាព និងដាំ ច្ណើរការមែទល់ច្ពល
បចចុបផនបរបស់វ ិវាទមិ នទន់ច្ដ្ឋេះស្រសាយ នឹ ងរតូវបានយែមែពិ ចរណាយ៉ា ងចាំហរ ច្ៅែបុងការ

វាយតថ្មលច្ដើមផីផឋល់វ ិញ្ញដបនប័រត។ វ ិវាទធាំដុាំ កដលពាែ់ ព័នន
ន ឹ ងផលរបច្យជន៍ច្រចើ ន តាមធមមតា
នឹ ងច្ធវើឲ្យរបតិ បតថិការមួ យរតូវបាត់ បង់គុណវុឌ្ណ ែបុងការទទួ លបានវ ិញ្ញដបនប័រតកតមឋង។
សូចនាែរ៖

២.៣.១ មាននីតិវ ិធីជាលាយល័ែខណ៍អែេរសរមាប់ ច្ដ្ឋេះស្រសាយបណឹ ឋ ងអាំ ពីសិទិកា
ន ន់ កាប់ និង
សិទិច្ន របើ របាស់

(SLIMF៖

មិនមានវ ិវាទច្ដ្ឋេះស្រសាយមិ នបានណាមួ យទែ់ ទងនឹ ង

បណឹ ឋ ងសឋីពីសិទិកា
ន ន់ កាប់ និ ងសិទិច្ន របើ របាស់ដី ច្ៅែបុងថ្រព។ វ ិវាទ ឬសារទុែ រតូវបាន
ច្ដ្ឋេះស្រសាយច្ដ្ឋយច្របើរបាស់យនថការ
២.៣.២

មូ លដ្ឋឌន)។

មានការរែាែាំ ណត់រតាសឋីពីវ ិវាទ

និងសាទប័ នកដលរតូវបានទទួ លសាគល់ច្ៅថ្នបែ់

និ ងភាពច្ជឿនច្លឿនថ្នដាំ ច្ណាេះស្រសាយវ ិវាទ

ទាំងច្នាេះ រួមទាំងភសថុតាងទែ់ ទងនឹងវ ិវាទ និងឯែសារសឋីពីជាំោននានា កដលរតូវ
បានច្ធវើច្ឡើងច្ដើមផីច្ដ្ឋេះស្រសាយវ ិវាទ។

២.៣.៣ មានច្គាលនច្យបាយរគប់រគង និងនី តិវ ិធីរបតិបតថិការ កដលតរមូវថ្ន ែបុងែរណីមាន
វ ិវាទ

ឬការមិ នចុ េះសរមុងគាប

រវាងសហគមន៍មូលដ្ឋឌន

និ ងអបែរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ

ទែ់ ទងនឹ ងសិទិដ
ន ី ធី ល របតិ បតថិការថ្រពច្ឈើ កដលអាចច្ធវើឲ្យសហគមន៍បាត់ បង់សិទិទ
ន ាំង

ច្នេះ នាច្ពលអនាគត នឹ ងរតូវបានបញ្ឈប់ រហូតទល់កតវ ិវាទរតូវបានច្ដ្ឋេះស្រសាយ (មិ ន
អនុវតថចាំច្ពាេះ SLIMF)

២.៣.៤ មិ នមានភសឋុតាង បងាាញអាំ ពីវ ិវាទសឋីពីសិទិកា
ន ន់ កាប់ និ ង/ឬសិទិច្ន របើ របាស់មិនរតូវបាន

ច្ដ្ឋេះស្រសាយ កដលមានទាំហាំធាំ និងពាែ់ ព័នជា
ន មួ យផលរបច្យជន៍ច្រចើ ន។ ចាំណុចច្នេះ

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

ឯែសារ៖
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រតូវអនុ វតថចាំច្ពាេះ FMU ទាំងឡាយណាកដលសទិតច្រកាមការទទួ លខុ សរតូវរបស់មាចស់/
អបែរគប់ រគងថ្រព។

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

ឯែសារ៖
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គរលការណ៍ទី ៣៖ សិទធិរបស់ជនជារិគ ើមភាគរិច
សិទិកា
ន ន់កាប់ ឬសិទិច្ន របើរបាស់តាមផលូវចាប់ ឬតាមកបបទាំច្នៀមទមាលប់របស់ជនជាតិច្ដើមភាគតិច

ច្ដើមផីជាមាចស់ែមមសទ
ិ ិ ន ច្របើរបាស់ និងរគប់រគងដី បូរណភាពទឹែដី និងធនធានរបស់ខួន
ល រតូវបាន
ទទួលសាគល់ និងច្គារព។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៣.១ ជនជាតិច្ដើ មភាគតិ ច រតូវរតួតរតាច្លើការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ច្ៅច្លើដី

និ ងបូ រណភាពទឹ ែដីរបស់ខួន
ល

ច្លើែកលងកតពួ ែគាត់បានច្ធវើរបតិ ភូែមមសិទិរន តួតរតាច្នេះច្ដ្ឋយ

មានែិ ចចរពមច្រពៀងច្ដ្ឋយច្សរ ី និងមានព័ ត៌មានរគប់ រគាន់ច្ៅឲ្យភាបែ់ ងារដថ្ទ។
សូចនាែរ៖

៣.១.១

អបែរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ បច្ងកើតឯែសារសឋីពីអតថសញ្ញដណ

ទី តាាំង

និងចាំ នួនរបជាជន

ជនជាតិច្ដើ មភាគតិច និងរបជាជនកដលមានលែខណៈកបបរបថ្ពណីទាំងអស់ រួមទាំង
រែុមរបជាជនចល័តកដលែាំ ពុងរស់ច្ៅែបុងបរ ិច្វណសទិតច្រកាមការរគប់ រគង។

៣.១.២ រាល់អាំណេះអាំណាងទមទរដីធី ល បូ រណភាពទឹ ែដី ឬសិទិ នកាន់ កាប់ទាំងអស់ កដលមាន

ច្ៅែបុងតាំ បន់សិត
ទ ច្រកាមការរគប់ រគង រតូវបានចងរែងជាឯែសារ និ ង/ឬច្ធវើកផនទីយ៉ាង
ចាស់លាស់។

៣.១.៣ សិទិ នកដលរតូវបានែាំ ណត់ច្ឃើញ ទែ់ទងនឹ ងសូចនាែរច្លខ ៣.១.២ រតូវបានច្គារព។

៣.១.៤ របតិបតថិការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ មិ នរតូវច្ធវើច្ឡើងច្ៅែបុងតាំ បន់ទាំងឡាយណាកដលរតូវ
បានែាំ ណត់ច្ឃើញច្ៅែបុងសូចនាែរច្លខ

៣.១.២

ខាងច្លើ

ច្ដ្ឋយគាមនភសឋុតាង

ចាស់លាស់ច្ដើមផីបញ្ញ
ជ ែ់ពីការយល់រពមច្ដ្ឋយច្សរ ី និ ងបានទទួ លព័ ត៌មានរគប់រគាន់

ពីសាំណាែ់របជាជនជនជាតិច្ដើ មភាគតិច ឬរបជាជនកដលមានលែខណៈកបបរបថ្ពណី

កដលទមទរនូ វសិទិ នច្លើដីធី បូ រណភាពទឹ ែដី ឬសិទិតា
ន មកបបទាំ ច្នៀមទមាលប់ទាំងច្នាេះ
ច្ឡើយ។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៣.២ ការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ មិនរតូវបងករឲ្យមានការបាត់ បង់ធនធាន ឬសិទិ ន

កាន់ កាប់ដីធីរល បស់របជាជនជនជាតិច្ដើមភាគតិច ច្ទេះជាច្ដ្ឋយផ្ទធល់ ឬច្ដ្ឋយរបច្យលែឋី។
សូចនាែរ៖

៣.២.១ មិ នមានភសឋុតាង ឬសញ្ញដណណាមួ យកដលបងាាញថ្ន FME អាចនឹ ងគរមាមែាំកហង
ដល់សិទិ ន និ ងធនធានរបស់ជនជាតិច្ដើ មភាគតិ ចច្ឡើយ។

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

ឯែសារ៖
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៣.២.២ របជាជនជនជាតិច្ដើ មភាគតិ ច
ផលប៉ា េះពាល់ទាំងឡាយណា

បានទទួ លការជូ នដាំ ណឹងយ៉ា ងចាស់លាស់

អាំ ពី

កដលការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ អាចនឹងបងករឲ្យមានមែច្លើ

ធនធាន ឬសិទិកា
ន ន់ កាប់ដីធីរល បស់ពួែគាត់ ច្ហើយរពាំ កដនរួមរវាងដី របស់សហគមន៍រតូវ
បានែាំ ណត់រពាំ កដនរូបវ ័នថ ច្រកាមការច្មើ លខុ សរតូវពីសាំណាែ់សហគមន៍ មុនច្ពលមាន
របតិ បតថិការណាមួ យអាចច្ធវើច្ឡើងបាន។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៣.៣ ទី តាាំងកដលមានសារៈសាំខាន់ពិច្សសកផបែវបផធម៌

ច្អែូ ឡូសុី

ច្សដឌែិចច ឬសាសនា ចាំ ច្ពាេះរបជាជនជនជាតិច្ដើ មភាគតិច រតូវបានែាំ ណត់យ៉ាងចាស់លាស់
ែបុងែិ ចស
ច ហការជាមួ យរបជាជនទាំងច្នេះ ច្ហើយរតូវបានទទួ លសាគល់ និ ងការពារច្ដ្ឋយអបែ
រគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ។
សូចនាែរ៖

៣.៣.១ ទីតាាំងកដលមានសារៈសាំខាន់ពិច្សសកផបែវបផធម៌ ច្អែូ ឡូសុី ច្សដឌែិចច ឬសាសនា
ចាំ ច្ពាេះរបជាជនជនជាតិច្ដើមភាគតិ ច រតូវបានែាំ ណត់ និងច្ធវើកផនទី ែបុងែិ ចស
ច ហការ
ជាមួ យភាគី ពាែ់ ព័នកន ដលរងផលប៉ា េះពាល់

(SLIMF៖

ទី តាាំងកដលមានសារៈសាំខាន់

ពិ ច្សសកផបែវបផធម៌ ច្អែូឡូសុី ច្សដឌែិចច ឬសាសនា ចាំ ច្ពាេះរបជាជនជនជាតិច្ដើ ម
ភាគតិច និ ងការតរមូវពិ ច្សសនានា រតូវបានច្គដឹ ង)។

៣.៣.២ ច្គាលនច្យបាយ និ ងនី តិវ ិធីច្ដើមផីការពារទី តាាំងទាំងច្នេះ ែបុងអាំ ឡុងច្ពលរបតិបតថិការ
ការរគប់ រគង
(SLIMF៖

រតូវបានចងរែងជាឯែសារលាយលែខណ៍អែេរ

វ ិធានការសមស្រសបសរមាប់ការពារទី តាាំងទាំងច្នេះ

របតិ បតិ ថការការរគប់ រគង រតូវបានយែមែអនុវតថ)។

និងយែមែអនុវតថ
ែបុងអាំឡុងច្ពល

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
៣.៤ របជាជនជនជាតិច្ដើ មភាគតិ ច បានទទួ លសាំណងប៉ា េះប៉ាូ វ សរមាប់ការ
ច្របើរបាស់ចាំច្ណេះដឹងកបបរបថ្ពណីរបស់ពួែគាត់ទែ់ទងនឹ ងការច្របើ របាស់ពូជថ្រពច្ឈើ

ឬ

របព័ នរន គប់ រគងច្ៅែបុងរបតិ បតថិការថ្រពច្ឈើ ។ សាំណងប៉ា េះប៉ាូ វច្នេះ រតូវមានការយល់រពមច្ដ្ឋយ
ច្សរ ី

និ ងមានព័ ត៌មានរគប់ រគាន់ជាផលូវការពី ពួែគាត់

មុ នច្ពលរបតិ បតថិការថ្រពច្ឈើ អាច

ចប់ ច្ផឋើមបាន។
សូចនាែរ៖

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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៣.៤.១

ចាំ ច្ណេះដឹងកបបរបថ្ពណីរបស់របជាជនជនជាតិច្ដើ មភាគតិច

ទែ់ ទងនឹ ងការ

ច្របើរបាស់ពូជថ្រពច្ឈើ ឬរបព័នរន គប់រគងច្ៅែបុងរបតិបតថិការថ្រពច្ឈើ កដល FME ែាំ ពុង

ច្របើរបាស់ ឬនឹ ងអាចយែមែច្របើ របាស់ជាលែខណៈពាណិជជែមម រតូវបានចងរែងជា
ឯែសារលាយលែខណ៍អែេរ។

៣.៤.២ មានវតថមានែិ ចចរពមច្រពៀងជាលាយលែខណ៍អែេរ ឬែិ ចរច ពមច្រពៀងផ្ទធល់មាត់ សឋីពី
ល័ែខខ័ណឍែបុងការផឋល់សាំណងប៉ា េះប៉ាូ វ

ច្ៅច្ពលមានការច្របើ របាស់ចាំច្ណេះដឹ ងកបប

របថ្ពណីសរមាប់ច្គាលបាំណងកផបែពាណិជជែមម។

៣.៤.៣ រាល់សាំណងប៉ា េះប៉ាូ វកដលបានរពមច្រពៀងគាប រតូវបានផឋល់សាំណងជាែ់ កសឋង។

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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គរលការណ៍ទី ៤៖ ទំនារ់ទំនងជាមួយសហគមន៍ និងសិទរធិ បស់រមមររនិគោជិរ
របតិបតថិការថ្រពច្ឈើ រតូវរែា ឬពរងឹងសុខមាលភាពសងគម និងច្សដឌែិចរច យៈច្ពលកវងរបស់
ែមមែរនិច្យជិតថ្រពច្ឈើ និងសហគមន៍មូលដ្ឋឌន។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៤.១ សហគមន៍ច្ៅែបុង ឬច្ៅជាប់ តាំបន់រគប់ រគងថ្រពច្ឈើ គួ របានទទួ ល

ឱកាសកផបែមុ ខរបរ ការបណុឋ េះបណា
ឋ ល និងច្សវាដថ្ទច្ទៀត។
សូចនាែរ៖

៤.១.១ របជាជនមូ លដ្ឋឌន និងរបជាជនកដលរស់ពឹងកផែែច្លើថ្រព មានលទនភាពទទួ លបាន
ឱកាសកផបែមុ ខរបរ និងការបណុ ឋ េះបណា
ឋ ល។

៤.១.២ ច្ៅែបុងរបតិ បតថិការរទង់ រទយធាំ (> ១០.០០០ ហ.ត) ការបណុ ឋ េះបណា
ឋ ល និ ង/ឬការ
ជួ យច្រជាមករជងែបុងទរមង់សមស្រសបដថ្ទច្ទៀតរតូវសរមាប់របជាជនមូ លដ្ឋឌន
ែមមែរនិ ច្យជិត

និ ង

ច្ដើ មផីច្ឆលើយតបច្ៅនឹងតរមូវការបុ គគលិែរយៈច្ពលកវងរបស់សាទប័ ន

រតូវបានបច្ងកើតច្ឡើង និ ងទទួ លបានការគាាំរទ។

៤.១.៣ ការគាាំរទ រតូវបានផឋល់សរមាប់ ការែសាងច្ហដ្ឋឌរចនាសមព័នន និ ងបរ ិកាខនានា ច្ៅថ្នបែ់
មូ លដ្ឋឌន

តាមែរមិ តសមស្រសបជាមួ យនឹ ងធនធានថ្រពច្ឈើ

របតិ បតថិការ SLIMF)។

(មិនអនុវតថចាំច្ពាេះ

៤.១.៤ និ ច្យជិតមិ នរងនូ វការច្រ ើសច្អើង ែបុងការជួ ល ការច្ឡើងឋានៈ របាែ់បច្ណឋញច្ចញ និ ង
មុ ខរបរ ទែ់ទងនឹងសនថិសុខសងគម។

៤.១.៥ អបែរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ រតូវធានាឲ្យបានថ្ន និច្យជិត អបែជាប់ ែិចស
ច នា និ ងអបែច្
បនថទាំងអស់

កដលច្ធវើការច្ៅែបុងថ្រពច្ឈើ របស់អបែកាន់ វ ិញ្ញដបនប័ រត

៉ាការ

បានទទួ ល

របាែ់ ឈួ លសមរមយ
ប
និ ងអតទរបច្យជន៍ដថ្ទច្ទៀត កដលច្ឆលើយតប ឬច្លើសពីការតរមូវ
របស់ចាប់ និ ងការតរមូវនានា កដលមានកចងច្ៅែបុងមុ ខរបររបោែ់របកហល ែបុង
តាំ បន់ច្នាេះ។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
៤.២ ការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ រតូវអនុវតថតាម ឬអនុ វតថឲ្យច្លើសពីចាប់ និង/ឬ
បទបញ្ដ តិកថ ដលពាែ់ ព័នទ
ន ាំងអស់ សឋីអាំពីសុខភាព និ ងសុវតទិភាពរបស់និច្យជិ ត និងរគួសារ
របស់ពួែច្គ។
សូចនាែរ៖
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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៤.២.១

អបែរគប់ រគងមានចាំ ច្ណេះដឹងអាំ ពីច្គាលការណ៍កណនាាំ

សឋីពីសុខភាព និ ងសុវតទិភាព។ សរមាប់អងគភាពរទង់ រទយធាំ (> ១០.០០០ ហ.ត) រតូវ
មានច្គាលនច្យបាយសឋីពីសុវតទិភាព

៤.២.២

និងបទបញ្ដតិកថ ដលពាែ់ ព័នន

អងគភាព។

អបែរគប់ រគង

និ ងសុខភាព

និ ងរបព័នរន គប់រគង

ច្ៅែបុង

បានវាយតថ្មលោនី ភ័យនានាកដលអាចមានចាំ ច្ពាេះែមមែរនិ ច្យជិ ត

កដលច្ធវើការងារ និងច្របើឧបែរណ៍ជាែ់ លាែ់ ច្ហើយបានចត់ វ ិធានការច្ដើមផីកាត់ បនទយ
ឬលុបបាំ បាត់ោនីភ័យទាំងអស់ច្នេះ (SLIMF៖ រាល់ការងារទាំងអស់កដលរតូវបានច្ធវើ
ច្ៅែបុងថ្រព

សុវតទិភាព)។

ចាំបាច់រតូវកតច្គារពតាមចាប់

និងបទបញ្ដតិនា
ថ នាសឋីពីសុខភាព

និ ង

៤.២.៣ ការបណុ ឋ េះបណា
ឋ លសឋីពីសុវតទិភាព រតូវបានច្ធវើច្ឡើង ទែ់ទងនឹងការងាររបស់ែមមែរ
និ ច្យជិ ត និងឧបែរណ៍កដលច្របើ ។

៤.២.៤ ែមមែរនិ ច្យជិត រួមទាំងអបែច្

៉ាការបនថ បានទទួ លឧបែរណ៍ការពារសុវតទិភាពទែ់ ទង

ច្ៅនឹងការងាររបស់ពួែគាត់ ឧបែរណ៍កដលពួ ែគាត់ច្របើ និ ងអនុ ច្លាមច្ៅតាមរែម
អនុវតថរបស់អងគការ ILO សឋីពីសុវតទិភាព និងសុខភាពច្ៅែបុងថ្រព (SLIMF៖ រាល់ការងារ
ទាំងអស់កដលរតូវបានច្ធវើច្ៅែបុងថ្រព

ចាំបាច់រតូវកតច្គារពតាមចាប់

និ ងបទបញ្ដ តិ ថ

នានាសឋីពីសុខភាព និ ងសុវតទិភាព។ អបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើ រតូវបងាាញនូ វែិ ចខ
ច ិ តខាំយ៉ាង
សមច្ហតុផលច្ដើមផីច្គារពតាមរែមអនុវតថរបស់អងគការ
សុខភាពច្ៅែបុងថ្រព របសិនច្បើមានច្ៅែបុងរបច្ទស)។

ILO

សឋីពីសុវតទិភាព

និង

៤.២.៥ របសិនច្បើែមមែរនិ ច្យជិតសាបែ់ច្ៅែបុងជាំ រុ ាំ ល័ែខខ័ណឍែកនលងរស់ច្ៅ និ ងអាោររូបតទមភ
របស់ពួែគាត់ យ៉ា ងច្ោចណាស់ែ៏រតូវអនុ ច្លាមច្ៅតាមរែមអនុវតថរបស់អងគការ ILO
សឋីពីសុវតទិភាព និ ងសុខភាពច្ៅែបុងថ្រពកដរ។

៤.២.៦ រតូវមានរបព័ នរន គប់ រគងថ្ផធែុ ងមួ
ប យ ច្ដើមផីធានាបាននូ វសុខភាព និ ងការកថទាំ (រួមទាំង
សទិតិសីព
ឋ ី ច្រគាេះថ្នបែ់កដលច្ែើ តមានផងកដរ)។

៤.២.៧ វ ិធានការកផបែសុខភាព និងការកថទាំ បានទទួ លការគាាំរទពីនិច្យជែ (ឧ. របាែ់
ឧបតទមស
ភ រមាប់ទិញឧបែរណ៍ការពារសុវតទិភាពផ្ទធល់ខួ ន)។
ល

៤.២.៨ មានអតទរបច្យជន៍ច្ដើមផីធានានូ វសាំណងប៉ា េះប៉ាូវ ែបុងែរណីមានច្រគាេះថ្នបែ់ច្ែើតច្ឡើង។

៤.២.៩ អបែជាប់ែិចចសនាទាំងអស់ កដលមិ នច្គារពតាមសូចនាែរដូ ចកដលបានច្ពាលខាងច្លើ
រតូវបានដែច្ចញពីរបតិបតថិការថ្រពច្ឈើ ។

កែសរមួល៖ ០
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៤.២.១០ របាែ់ឈួ ល
ប
និ ងសុខមាលភាពសងគមដថ្ទច្ទៀតរបស់ពលែរច្ធវើការច្ៅែបុង FMU រួម
ទាំងអបែច្

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៉ាការបនថផងកដរ រតូវមានែរមិ តច្សមើ ឬខពស់ជាងអរតាមធយមច្ៅែបុងតាំបន់។
៤.៣

សិទិ នរបស់ែមមែរនិ ច្យជិត ែបុងការចងរែងជាសហជី ព និងចរច

ច្ដ្ឋយសម័រគចិ តជា
ថ មួ យនិ ច្យជែរបស់ខួន
ល
រតូវបានធានាស្រសបតាមខលឹមសារកដលមានកចងែបុង
អនុ សញ្ញដច្លខ ៨៧ និ ង ៩៨ របស់អងគការពលែមមអនថរជាតិ (ILO)។
សូចនាែរ៖

៤.៣.១ ល័ែខខ័ណឍការងារ អនុ ច្លាមតាមអនុ សញ្ញដច្លខ ៨៧ របស់អងគការពលែមមអនថរជាតិ

(អនុ សញ្ញដច្នេះ ទែ់ទងនឹ ងសិទិ នរបស់ែមមែរនិ ច្យជិតសឋីពី៖ ច្សរ ីភាពែបុងការចងរែង
ជាសហជី ព និ ងការការពារសិទិែ
ន ុ ងការចងរែងជាសហជី
ប
ព)។

៤.៣.២ ល័ែខខ័ណឍការងារអនុច្លាមតាមអនុ សញ្ញដច្លខ ៩៨ របស់អងគការពលែមមអនថរជាតិ

(អនុ សញ្ញដច្នេះ ទែ់ទងនឹងសិទិ នរបស់ែមមែរនិ ច្យជិតសឋីពី៖ ការចងរែងជាសហជី ព
និ ងការចរចជាសមូ ហសភាព)។

៤.៣.៣

មានចាំណុចមួយច្ៅែបុងែិចស
ច នារបស់ែមមែរនិ ច្យជិត

សឋីអាំពីការច្ដ្ឋេះស្រសាយ

បញ្ញ
ា ។ ែមមែរនិ ច្យជិ ត គួ រមានឱកាសនិ យយច្ចញមែនូ វែងវល់របស់ខួ ន
ល ែបុងទរមង់
រែាការសមាៃត់ (ឧ. របអប់សាំបុរត)។

៤.៣.៤ របាែ់ឈួ ល
ប ច្បៀរវតេ និងអតទរបច្យជន៍កផបែសុខមាលភាពកផបែសងគមដថ្ទច្ទៀត កដល
រតូវបានរពមច្រពៀងគាបរវាងនិ ច្យជែ និងែមមែរនិ ច្យជិ ត ឬអបែតាំ ណាងរបស់ពួែច្គ
(ឧ. សហជីព) រតូវបានែាំណត់ជាែ់ លាែ់ច្ៅែបុងែិ ចស
ច នា។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
៤.៤ ការច្ធវើកផនការ និ ងរបតិ បតថិការការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ រតូវរួមបញ្ូច លនូ វ
លទនផលថ្នការវាយតថ្មលច្លើផលប៉ា េះពាល់កផបែសងគម។

រតូវរែាឲ្យមានការពិច្រគាេះច្យបល់

ជាមួ យមនុ សេ និ ងរែុមកដលរងផលប៉ា េះពាល់ច្ដ្ឋយផ្ទធល់ពីរបតិបតថិការការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ។
សូចនាែរ៖

៤.៤.១ មានរបព័នច្ន ដើមផីផល
ឋ ់ការវាយតថ្មលច្លើផលប៉ា េះពាល់កផបែសងគម កដលសមស្រសបច្ៅនឹ ង
ទាំ ហាំ និងែមាលាំងថ្នរបតិ បតថិការរបស់ពួែច្គ កដល៖
- ែាំ ណត់អតថសញ្ញដណរែុមកដលរងផលប៉ា េះពាល់

- រួមបញ្ូ ច លនូ វការពិ ច្រគាេះច្យបល់ជាមួ យរែុមកដលរងផលប៉ា េះពាល់
កែសរមួល៖ ០
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- ែាំ ណត់នូវផលប៉ា េះពាល់សាំខាន់កដលរបតិបតថិការអាចបងករច្ឡើងចាំ ច្ពាេះរែុមទាំងច្នាេះ
- ែាំ ណត់នូវវ ិធានការនានាច្ដើ មផីកែលាំអរផលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជជមានកដលរតូវបាន
ែាំ ណត់ច្ឃើញច្នាេះច្ឡើងវ ិញ។

- ផឋល់ការទាំ នាែ់ទាំនងជារបចាំជាមួ យរែុមកដលរងផលប៉ា េះពាល់
៤.៤.២

របសិទនភាពថ្នវ ិធានការទាំងច្នាេះ។
ផលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជជមាន

សកាឋនុ ពលអាចមានទាំ នាស់

បានច្ឆលើយតបយ៉ា ងរគប់ រគាន់
SLIMF)។

ច្ដើ មផីតាមដ្ឋន

ឱកាសសរមាប់ផលប៉ា េះពាល់ជាវ ិជជមាន

និ ងចាំ ណុចជា

កដលរតូវបានែាំ ណត់ច្ឃើញតាមរយៈការវាយតថ្មល រតូវ

ច្ៅែបុងការច្ធវើកផនការការរគប់រគង (មិ នអនុ វតថចាំច្ពាេះ

៤.៤.៣ បញ្ជីបចចុបផនបភាពភាគីពាែ់ ព័នន រតូវបានរែាទុ ែ (SLIMF៖ សហរគាសសាគល់អបែ
ពាែ់ ព័ន)ន

៤.៤.៤ មានរបព័ នច្ន ដើមផីពិច្រគាេះច្យបល់ជាមួ យភាគីពាែ់ ព័នជា
ន របចាំ (ឧ. ែិ ចរច បជុាំតុមូល)
ច្ហើយរបព័ នច្ន នេះរតូវបានយែមែអនុ វតថ។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៤.៥

មានយនថការសមស្រសបច្ដើ មផីច្ដ្ឋេះស្រសាយសារទុែ និ ងផឋល់សាំណង

ប៉ា េះប៉ាូវដ៏ យុតិ ធ
ថ ម៌ ែបុងែរណីមានការបាត់ បង់ ឬការខូចខាតនានា កដលប៉ា េះពាល់ដល់សិទិតា
ន ម

ផលូវចាប់ ឬសិទិកន បបទាំ ច្នៀមទមាលប់ រទពយសមផតថិ ធនធាន ឬជី វភាពរស់ច្ៅរបស់របជាជនែបុង
មូ លដ្ឋឌន។ រតូវមានវ ិធានការច្ធវើច្ឡើង ច្ដើមផីច្ជៀសវាងនូ វការបាត់ បង់ ឬខូចខាតទាំងច្នេះ។
សូចនាែរ៖

៤.៥.១ នី តិវ ិធីរបែបច្ដ្ឋយភាពសុីសងាវែ់ និងរបសិទិភា
ន ព ច្ដើមផីច្ដ្ឋេះស្រសាយវ ិវាទ និ ងសារទុែខ
និ ងែាំ ណត់សាំណងប៉ា េះប៉ាូ វសរមាប់ការខូ ចខាត

ឬបាត់ បង់

រតូវបានយែមែអនុ វតថ។

របតិ បតថិការរទង់ រទយធាំ (> ១០.០០០ ហ.ត) រតូវមាននី តិវ ិធីច្ដ្ឋេះស្រសាយវ ិវាទជា

លាយលែខណ៍អែេរ ច្ហើយរតូវរបកាសរបាប់ពីវតថមាននី តិវ ិធីច្ដ្ឋេះស្រសាយវ ិវាទច្នេះ ច្ៅ
ែបុងែិ ចរច បជុាំភាគីពាែ់ ព័ន)ន ។

៤.៥.២ FME ខិ តខាំរបឹងករបងយ៉ា ងសមច្ហតុផល ច្ដើមផីច្ជៀសវាងនូ វការបាត់ បង់ និ ងការ

ខូ ចខាត កដលប៉ា េះពាល់ដល់របជាជនែបុងមូ លដ្ឋឌន និ ងខិ តខាំច្ដ្ឋេះស្រសាយសារទុ ែនា
ខ នា
ទែ់ ទងនឹ ងសិទិតា
ន មផលូវចាប់
នានា។

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

សាំណងការខូ ចខាត

និងផលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជជមាន
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គរលការណ៍ទី ៥៖ អរថក្បគោជន៍ដ លទទួលានពីព្ក្ពគ
របតិបតថិការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ

ើ

រតូវច្លើែទឹែចិតច
ថ ាំច្ពាេះការច្របើរបាស់ពហុផលិតផល

របស់ថ្រពច្ឈើរបែបច្ដ្ឋយរបសិទិផ
ន ល

និងច្សវា

ច្ដើមផីធានាបាននូវលទនភាពកផបែច្សដឌែិចច

និង

អតទរបច្យជន៍កផបែបរ ិដ្ឋឌន និងសងគម ដ៏ទូលទ
ាំ ូលាយ។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៥.១

ការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ គួរពុ េះពារច្ឆ្ពេះច្ៅរែលទនភាពកផបែច្សដឌែិចច

ច្ហើយស្រសបច្ពលជាមួ យគាបច្នាេះកដរ

ែ៏រតូវយែចិតទ
ថ ុ ែដ្ឋែ់ច្លើថ្ថលចាំណាយសរមាប់ផលិតែមម

កផបែបរ ិដ្ឋឌន សងគម និងរបតិតបតថិការ ច្ហើយរតូវធានាឲ្យមានការវ ិនិ ច្យគកដលចាំបាច់ នានា
ច្ដើមផីធានានូ វផលិតភាពកផបែច្អែូ ឡូសុីរបស់ថ្រពច្ឈើ ។
សូចនាែរ៖

៥.១.១ មានកផនការការងារ និ ងកផនការថវ ិកា កដលបងាាញពីការចាំណាយ និ ងចាំ ណូលរ ាំពឹង
ទុ ែសរមាប់រយៈច្ពលយ៉ា ងច្ោចណាស់របាាំឆ្បាំសារច្ពើភ័ណឍ។

៥.១.២ ថវ ិការបចាំឆ្បាំ មានបញ្ញ
ជ ែ់អាំពីការចាំ ណាយកដលពាែ់ ព័នន
ន ឹងការអនុ វតថនូវការច្បឋជាញចិ តថ
កផបែសងគម និ ងបរ ិដ្ឋឌន កដលបានែាំ ណត់ច្ឃើញ (សូមច្មើ លច្គាលការណ៍ទី ៤ និ ង ទី ៦
ច្ៅែបុងបទដ្ឋឌនច្នេះ) ែ៏ដូចជាការចាំ ណាយកផបែរបតិបតថិការទាំងអស់ (SLIMF៖ អបែ
រគប់ រគងថ្រពច្ឈើ

ច្ផ្ទឋតច្គាលច្ៅច្លើការច្ធវើយ៉ាងណាឲ្យឈានច្ៅដល់សាទនភាព

កដលអាចច្ធវើបានកផបែច្សដឌែិចច កដលអនុ ញ្ញដតិឲ្យអាចរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ រយៈច្ពលកវង
៥.១.៣
៥.១.៤

បាន)។

ចាំ ណូលកដលរតូវបានទសេន៍ ទយទុែែបុងថវ ិការបចាំឆ្បាំ

គឺកផែែច្លើការសនមត់យ៉ាង

សមច្ហតុ ផល និ ងអនុ ច្លាមច្ៅតាមទាំ ច្ហៀបតថ្មល ច្ៅថ្នបែ់តាំបន់ និ ងថ្នបែ់ជាតិ ។
របសិនច្បើចាំបាច់

រតូវមានការវ ិនិ ច្យគ

ច្អែូ ឡូសុីរបស់ថ្រពច្ឈើ ។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

ច្ធវើយ៉ាងណាច្ដើ មផីរែាផលិតភាពកផបែ

៥.២ របតិបតថិការការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ និងការរែទី ផារ គួ រច្លើែទឹែចិ តថ

ដល់ការច្របើរបាស់ផលិតផលនានារបស់ថ្រពច្ឈើ ឲ្យអស់ពីលទនភាព

និងកែថ្ចបផលិតផល

ទាំងច្នាេះែបុងមូ លដ្ឋឌន។
សូចនាែរ៖
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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៥.២.១ រគប់ ច្ពលកដលអាចច្ធវើបាន FME គួ រច្លើែែាំ ពស់ការច្របើ របាស់ និងការរបមូ លផល
របែបច្ដ្ឋយនិ រនថរភាពនូ វពូ ជធមមតា ពូជមិ នសូវលផីច្ឈាមេះ និងអនុ ផលថ្រពច្ឈើ នានា

៥.២.២

(មិនអនុ វតថចាំច្ពាេះ SLIMF)។

សហរគាសមានទាំ ច្នារលែ់ ផលិតផលថ្រពច្ឈើ របស់ខួ នច្ៅឲ្យឧសាហែមម
ល
ែកែថ្ចប

កដលមានច្ៅែបុងមូ លដ្ឋឌន ឬែបុងតាំ បន់ ច្លើែកលងកតមានច្ហតុ ផលសមស្រសប ែបុងការ
មិ នលែ់ច្ៅឲ្យឧសាហែមមទាំងច្នេះ។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
របមូ លផល

៥.៣

របតិបតថិការថ្រពច្ឈើ គួរកាត់បនទយកាែសាំណល់ពាែ់ ព័នន
ន ឹ ងការ

និងរបតិបតថិការកែថ្ចបច្ៅនឹ ងែកនលង

និងច្ជៀសវាងែុាំឲ្យប៉ា េះពាល់ដល់ធនធាន

ថ្រពច្ឈើ ដថ្ទច្ទៀត។
សូចនាែរ៖

៥.៣.១

បច្ចចែច្ទសរបមូលផល

រតូវបានរចនាច្ឡើងច្ដើ មផីច្ជៀសវាងែុាំឲ្យបាែ់ កបែច្ឈើ ហុប

ថយចុ េះគុ ណភាពកាឋរ និ ងប៉ា េះពាល់ដល់ច្ដើមច្ឈើ ឈរ។

៥.៣.២ វ ិធីសាស្តសថនានាច្ដើ មផីបច្ញ្ច ៀសផលប៉ា េះពាល់កដលរតូវបានមូ លដ្ឋឌនែាំណត់ ថ្នមិនអាច
ទទួ លយែបាន ច្ៅច្លើដី របព័ នទ
ន ឹ ែ និងដី ច្សើម តាំ បន់ មានទឹែសធឹងទច្នល តាំបន់ថ្រព
ច្រចរ ិល និងតាំ បន់ រច្សើប វ ិធី សាស្តសថច្នេះែាំ ពុងរតូវបានយែមែអនុ វតថ។

៥.៣.៣ ចាំច្ពាេះសហរគាសខាបតធាំ (> ១០.០០០ ហ.ត) របតិបតថិការកែថ្ចបច្ៅនឹ ងែកនលង រតូវ

ច្គារពតាមបទដ្ឋឌន និ ងបច្ចចែវ ិទាចុ ងច្រកាយបាំ ផុត ច្ហើយរតូវមាននី តិវ ិធីកដលកចងអាំ ពី

៥.៣.៤

វ ិធានការច្ដើមផីច្ជៀសវាងការបងករការខូ ចខាត។
ច្ឈើ កដលរបមូលផលបាន

គុ ណភាព ឬពុ ែផុ យ។

រតូវបានដឹែជញ្ូ ជ នពី ថ្រព

មុ នច្ពលច្ឈើ ចប់ ថយចុ េះ

៥.៣.៥ ការខជេះខាជយច្ឈើ និ ងការខូ ចខាតដល់ថ្រពកដលច្ៅសល់ ែបុងអាំ ឡុងច្ពលរបមូ លផល
ការកែថ្ចប និងការទញយែផលច្ៅនឹងែកនលង រតូវបានកាត់ បនទយឲ្យច្ៅជាអបផរមា។

៥.៣.៦ វគគបណុ ឋ េះបណា
ឋ លជារបចាំសីអ
ឋ ាំ ពីនីតិវ ិធីរបមូ លផលច្ឈើ
សរមាប់បុគគលិែ និងែមមែរនិ ច្យជិត រតូវបានច្ធវើច្ឡើង។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៥.៤

ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ

និងវ ិធី សាស្តសថដឹែជញ្ូ ជ ន

គួ រពរងឹ ង និងច្ធវើពិពិធភាពច្សដឌែិចែ
ច ុង
ប

មូ លដ្ឋឌន ច្ដើមផីច្ជៀសវាងនូ វការពឹ ងផែឺែច្លើផលិតផលថ្រពច្ឈើ កតមួ យមុខ។
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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សូចនាែរ៖

៥.៤.១ ការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ មានទិ សច្ៅែបុងការផលិតនូ វផលិតផល និ ងច្សវាពី ថ្រពច្ឈើ ជា
ច្រចើនមុ ខ (ផលិតផលច្ធវើពីច្ឈើ និងមិ នកមនច្ឈើ រួមទាំងពូ ជកដលច្គមិ នសូវសាគល់) រួម

៥.៤.២

ទាំងច្ទសចរណ៍ និងការែាំសានថផងកដរ។ (មិនអនុ វតថចាំច្ពាេះ SLIMF)។

ការច្របើ របាស់អនុផលថ្រពច្ឈើ ពីសាំណាែ់សហរគាសែបុងមូ លដ្ឋឌន

ច្លើែទឹ ែចិ តថ

របសិនច្បើការច្របើ របាស់ច្នេះ

រតូវបាន

មិនបងករឲ្យមានច្រគាេះថ្នបែ់ដល់វតទុបាំ ណង

ដថ្ទច្ទៀតរបស់ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ ច្ទច្នាេះ។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៥.៥ របតិបតិ ថការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ រតូវទទួ លសាគល់ រែា និ ងពរងឹងតថ្មល

ច្សវា និ ងធនធានថ្រពច្ឈើ ដូ ចជារបភពទឹែច្លើភាំ ប និងជលផលជាច្ដើ ម។
សូចនាែរ៖

៥.៥.១ អបែរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ដឹងអាំពីច្សវា និងធនធានថ្រពច្ឈើ ជាច្រចើ ន ដូ ចជារបភពទឹ ែច្លើភាំ ប
និ ងជលផលជាច្ដើម។

៥.៥.២ តាំ បន់ងាយរច្សើប ឬតាំ បន់ពិច្សសៗ ដូចជារបភពទឹ ែច្លើភាំ បជាច្ដើម រតូវបានយែមែ

ពិ ចរណា ច្ៅែបុងការច្ធវើកផនការ និ ងការអនុ វតថការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ច្ហើយរតូវបាន
ែាំ ណត់ទុែច្ៅច្លើកផនទី។

៥.៥.៣ មានច្គាលការណ៍កណនាាំ និងវ ិធានការ ច្ដើមផីការពារ និ ងពរងឹ ងតថ្មល និងច្សវាថ្រពច្ឈើ
ច្ហើយច្គាលការណ៍កណនាាំ និ ងវ ិធានការ ទាំងច្នេះ រតូវបានយែមែអនុ វតថ។

៥.៥.៤ សែមមភាពថ្រពច្ឈើ មិនបងកការខូចខាតដល់ជរមែរបស់ពូជរតីកដលមានសារៈសាំខាន់

កផបែពាណិជជែមម ឬកផបែវបផធម៌ កដលសទិតច្ៅខាងែបុង ឬខាងច្រកាមកខេទឹ ែរបស់តាំបន់
ការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៥.៦ អរតាថ្នការរបមូ លផលពីផលិតផលថ្រពច្ឈើ មិនរតូវច្លើសពីែរមិត

កដលអាចរែានិ រនថរភាពបានជាអចិ ថ្្នថច្នាេះច្ឡើយ។
សូចនាែរ៖

៥.៦.១ ការច្ធវើកផនការចាំ នួនច្ឈើ កដលអនុ ញ្ញដតិឲ្យកាប់បានរបចាំឆ្បាំ (AAC) រតូវបានបញ្ញ
ជ ែ់
យ៉ា ងចាស់ច្ៅែបុងកផនការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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បានទទួ លសាគល់ (ច្បាេះពុ មផ
ព ាយ) និ ងអនុច្លាមច្ៅតាមវតទុបាំ ណងថ្នការរគប់ រគង
ថ្រពកដលរតូវបានែាំ ណត់។

៥.៦.២ មានការផឋល់មូលដ្ឋឌនច្ហតុ ផលចាស់លាស់ អាំ ពីែរមិ តការរបមូ លផលកដលរតូវបាន

រ ាំពឹងទុ ែ សរមាប់ទិនផ
ប លផលិតផលថ្រពច្ឈើ របែបច្ដ្ឋយនិ រនថរភាពជាអចិ ថ្្នថ ច្ហើយ
រតូវកផែែច្លើមូលដ្ឋឌនច្នាេះច្ដើ មផីច្ធវើកផនការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ។

៥.៦.៣ បរ ិមាណច្ឈើ របមូលផល រតូវបានតាមដ្ឋន ចងរែងជាឯែសារ និងយែមែពិ ចរណា
ែបុងដាំ ច្ណើរការច្ធវើកផនការ។

៥.៦.៤ ការរបមូ លផលអនុ ផលថ្រពច្ឈើ កដលរតូវបានអនុ ញ្ញដតិ មិនច្លើសពីអរតាថ្នការដ្ឋាំដុេះ
ជាំ នួសវ ិញ ែបុងអាំ ឡុងរយៈច្ពលកវង។

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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គរលការណ៍ទី ៦៖ ផលបោះពាល់ដផនរបរ ិដ្ឋាន
ការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ រតូវអភិរែេជីវចរមុេះ និងតថ្មលកដលពាែ់ព័នរន បស់វា អភិរែេរបភពទឹែ ដី
របព័នច្ន អែូឡសុ
ាំ
ូ កី ដលមានលែខណៈពិច្សសច្ដ្ឋយកឡែ និងងាយផុយស្រសួយ រពមទាំងទីតាង

ភូមិសាស្តសថ ច្ហើយតាមរយៈការអភិរែេច្នេះ ែ៏ជួយរែាការបាំច្ពញមុខងារកផបែច្អែូឡសុ
ូ ី និងការ
លូតលាស់របស់ថ្រពផងកដរ។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៦.១

ចាំបាច់រតូវបញ្ចប់ការវាយតថ្មលផលប៉ា េះពាល់កផបែបរ ិដ្ឋឌន

កដល

សមស្រសបច្ៅនឹ ងទាំ ហាំ និងែមាលាំងរបស់ការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ និ ងលែខណៈពិ ច្សសច្ដ្ឋយកឡែ
របស់ធនធានកដលរងផលប៉ា េះពាល់

ច្ហើយចាំបាច់រតូវបញ្ូច លការវាយតថ្មលច្នេះចូ លច្ៅែបុង

របព័ នរន គប់ រគងថ្រពច្ឈើ ឲ្យបានរគប់ រគាន់។

ការវាយតថ្មលរតូវរួមបញ្ូច លនូ វការពិ ចរណាច្ៅ

ែរមិ តទី តាាំងភូមិសាស្តសថ

ែ៏ ដូចជាផលប៉ា េះពាល់ថ្នបរ ិកាខកែថ្ចបច្ៅនឹ ងែកនលង។

ការវាយតថ្មល

ផលប៉ា េះពាល់កផបែបរ ិដ្ឋឌន

ចាំបាច់ រតូវច្ធវើច្ឡើងច្ៅមុ នច្ពលចប់ ច្ផឋើមរបតិ បតថិការកដលអាចបងក

ការរ ាំខានដល់ទីតាាំងច្នាេះ។
សូចនាែរ៖

៦.១.១ របព័ នម
ន ួ យច្ដើ មផីវាយតថ្មលផលប៉ា េះពាល់កផបែបរ ិដ្ឋឌន កដលសមស្រសបជាមួ យទាំ ហាំ និ ង
ែមាលាំងថ្នការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ

និ ងលែខណៈពិ ច្សសច្ដ្ឋយកឡែថ្នធនធានកដល

រងផលប៉ា េះពាល់ រតូវបានយែមែអនុ វតថ និ ងចងរែងជាឯែសារទុ ែ មុនច្ពលអាច
ចប់ ច្ផឋើមរបតិ បតថិការណាមួ យ

(SLIMF៖

មុ នច្ពលចប់ ច្ផឋើមរបតិបតថិការណាមួ យ

ផលប៉ា េះពាល់អវ ិជជមានកដលអាចច្ែើ តមាន រតូវបានែាំ ណត់ច្ឃើញ ច្ហើយរបតិបតថិការ
រតូវបានតាែ់ កតងច្ឡើង

ច្ដើមផីកាត់ បនទយផលប៉ា េះពាល់ទាំងច្នាេះ។

មិនចាំបាច់រតូវ

ចងរែងលទនផលថ្នការវាយតថ្មលច្នាេះជាឯែសារច្ទ ច្លើែកលងកតមានការតរមូវច្ដ្ឋយ
ចាប់ )។

៦.១.២ លទនផលថ្នការវាយតថ្មលច្នេះ រតូវបានយែមែពិ ចរណាច្ៅែបុងរបតិបតថិការច្រកាយៗ
ច្ទៀត និ ងច្ៅែបុងដាំ ច្ណើរការច្ធវើកផនការផងកដរ របសិនច្បើចាំបាច់ ។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៦.២ ចាំបាច់រតូវមានវ ិធានការការពារសុវតទិភាពរបច្ភទពូ ជកដលែរមរ រង

ការគរមាមែាំ កហង និ ងជិតផុតពូជ រពមទាំងទី ជរមែរបស់ពួែច្គ (ឧ. សាំបុែ និងែកនលងរែ
ចាំ ណី)។ ចាំបាច់រតូវបច្ងកើតតាំ បន់អភិ រែេ និ ងតាំ បន់ការពារ កដលសមស្រសបច្ៅតាមទាំ ហាំ និ ងែថ្មល
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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ថ្នការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ

និ ងលែខណៈពិច្សសច្ដ្ឋយកឡែរបស់ធនធានកដលរងផល

ប៉ា េះពាល់។ រតូវមានការទប់ សាកត់ការរបមាញ់ ការច្នសាទ ការដ្ឋែ់ អនាធែ់ និ ងការរបមូ លផល
កដលមិ នសមស្រសប។
សូចនាែរ៖

៦.២.១ របច្ភទពូ ជកដលែរមរ រងការគរមាមែាំ កហង និងជិ តផុតពូ ជ រពមទាំងទី ជរមែរបស់
ពួ ែច្គ (ឧ. សាំបុែ និងែកនលងរែចាំ ណី) កដលមានវតថមាន ឬទាំនងជានឹ ងអាចមានវតថមាន

រតូវបានែាំ ណត់ និងច្ធវើកផនទី (SLIMF៖ របច្ភទពូ ជកដលែរមរ និ ងជិ តផុតពូជកដលច្គ
បានដឹ ង រពមទាំងទី ជរមែរបស់ពួែច្គ រតូវបានការពារ)។

៦.២.២ នីតិវ ិធីច្ដើ មផីការពារសុវតទិភាពពូ ជទាំងច្នេះ រតូវបានចងរែងជាឯែសារ និងយែមែ

អនុវតថ (SLIMF៖ នី តិវ ិធីច្ដើ មផីការពារសុវតទិភាពរបច្ភទពូ ជទាំងច្នេះ រតូវបានយែមែ
អនុវតថ)។

៦.២.៣ តាំ បន់អភិរែេ តាំបន់ការពារ និ ងរចែច្ចញចូលរបស់សតវថ្រព រតូវបានបច្ងកើតច្ឡើង និ ង
ដ្ឋែ់សញ្ញដសាំគាល់ច្ៅច្លើកផនទី
ថ្រពច្ឈើ

សមស្រសបច្ៅតាមទាំ ហាំ

និងែមាលាំថ្នការរគប់រគង

និ ងលែខណៈពិ ច្សសច្ដ្ឋយកឡែរបស់ធនធានកដលរងផលប៉ា េះពាល់

អនុវតថចាំច្ពាេះរបតិ បតថិការ SLIMF)។

(មិន

៦.២.៤ ការច្រជើ សច្រ ើសតាំបន់អភិ រែេ និងតាំ បន់ការពារ មានច្ហតុ ផលគាាំរទចាស់លាស់ សឋីអាំពី
សកាឋនុ ពលច្ដើមផីពរងី ែការចូ លរួមវ ិភាគទនរបស់ខួ នជាអតិ
ល
បរមា
ពរងឹ ងជី វចរមុេះ។

ែបុងការរែា

ឬ

៦.២.៥ ការច្ធវើបាំលាស់ទីរបស់របច្ភទពូ ជរុែខជាតិ និងសតវសាំខាន់ ៗរវាងតាំ បន់អរ ិរែេ និងតាំ បន់

របមូ លផល រតូវបានច្លើែទឹ ែចិ តឲ្
ថ យមាន តាមរយៈការរែារចែច្ធវើដាំច្ណើរច្ដ្ឋយែុាំកាប់
ថ្រពច្ៅតាមមាត់ទឹែកដលភាជប់តាំបន់ជរមាលមួ យច្ៅមួ យ

ច្ហើយភាជប់ច្ៅនឹ ងបាំ កណែថ្រពកដលមិ នរតូវបានរបមូលផល
របតិ បតថិការ SLIMF ច្ទល)។

និ ងឆលងកាត់រចែរច្បៀង

(មិនអនុ វតថចាំច្ពាេះ

៦.២.៦ រតូវមានការរគប់ រគងច្លើសែមមភាពបរបាញ់ ច្នសាទ ផឋល់ច្មម និ ងរបមូ លអនុ ផល
នានា

ច្ដើមផីធានាឲ្យបានថ្នសែមមភាពទាំងច្នេះ

កដលអាចធានានិ រនថរភាពច្ឡើយ។

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

មិនរតូវបានច្ធវើច្ឡើងហួសពីែរមិត
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៦.២.៧ មានការទប់សាកត់សែមមភាពមិ នសមស្រសបនានា ដូ ចជាការបរបាញ់ ឬការដ្ឋែ់ អនាធែ់
របច្ភទពូ ជកដលរតូវបានការពារ។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
៦.៣ ការបាំ ច្ពញមុខងារ និ ងតថ្មលកផបែច្អែូ ឡូសុីរតូវបានរែាការពារមិ នឲ្យ
មានការប៉ា េះពាល់ ពរងឹង ឬសាឋរច្ឡើងវ ិញ រួមទាំង៖

ែ) ការច្ែើតសារច្ឡើងវ ិញ និ ងការដុ េះែូ នច្ៅរបស់ថ្រពច្ឈើ
ខ) នានាភាពកផបែច្សច្នទិែ ពូជ និ ងរបព័ នច្ន អែូ ឡសុ
ូ ី

គ) វដឋធមមជាតិ កដលជេះឥទនិពលដល់ផលិតភាពថ្នរបព័នច្ន អែូ ឡូសុីរបស់ថ្រព

សូចនាែរ៖

៦.៣.១ របព័នដ្ឋ
ន ាំដុេះថ្រពច្ឈើ កដលរតូវបានយែមែអនុវតថ មានភាពសមស្រសបជាមួ យច្អែូ ឡូសុី
របស់ថ្រព។

៦.៣.២ របព័នកន ដលច្របើរបាស់តាំបន់កាប់ សាំអាតទាំ ហាំតូច ការកាប់ រ ាំលាំច្ដ្ឋយច្ចេះៗ និងបច្ងកើត
ចាំ ណាត់ថ្នបែ់ អាយុខុសៗគាប រតូវបានយែមែពិ ចរណា។

៦.៣.៣ របសិនច្បើសមស្រសបចាំ ច្ពាេះរបព័នដ្ឋ
ន ាំដុេះថ្រពច្ឈើ របតិ បតថិការថ្រពច្ឈើ ចាំបាច់រតូវមាន
ច្គាលច្ៅច្ធវើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពលាយចរមុេះគាបទាំងទាំ ហាំ

រទង់ រទយ

ពូជ

និង

កាលបរ ិច្ចេទថ្នការដ្ឋាំ និ ងការកាប់រ ាំលាំច្ៅែបុងខ័ ណឍនិមួយៗ ឲ្យសុីសងាវែ់គាបជាមួ យនឹ ង
ទី តាាំងភូ មិសាស្តសថច្នាេះ។

៦.៣.៤ ទាំ ហាំថ្នការកាប់រ ាំលាំ (ឧ. ទាំ ហាំផួ ល)
ឋ
សមមារតច្ៅនឹ ងែមាលាំងធមមជាតិថ្នរបច្ភទថ្រព និ ង
តាំ បន់សាមី (ច្លើែកលងកតការផឋល់ច្ហតុផលតាមកបបវ ិទាសាស្តសថដ្ឋាំដុេះថ្រព រតូវបាន
ផឋល់ឲ្យ)

៦.៣.៥ ការកាប់ រ ាំលាំកបបច្ចេះៗ
៦.៣.៦

នានាភាពកផបែច្សច្នទិ ច។

និងរបបការកាប់ រ ាំច្លាេះ

ជី វៈចរមុេះរតូវបានកថរែាជារបចាំ

រតូវបានតាែ់ កតងច្ឡើងច្ដើ មផីរែា

តាមរយៈការរែាទុ ែទីជរមែនី បរ ិច្វណជាយៗ

ឧទហរណ៍ដូ ចជា រុែខជាតិច្ៅតាមជាយមាត់ទឹែ រុែខជាតិដុេះច្ៅច្លើផ្ទធាំងថម ែកនលងដី
លផប់ និ ងគុ ច្មាពតរុែខជាតិលិត
ែ ច្លាែច។

៦.៣.៧ ច្ដើមច្ឈើ ងាប់ ទាំងច្ដើ មឈរ និងច្ដើមដួ ល រតូវបានរែាទុ ែែបុងទាំ ហាំសមស្រសប។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៦.៤ គាំ រត
ូ ាំ ណាងរបស់របព័នច្ន អែូ ឡូសុកី ដលមានស្រសាប់ច្ៅែបុងភូ មិសាស្តសថ

តាំ បន់ច្នាេះ បានទទួ លការពារឲ្យសទិតច្ៅែបុងសាទនភាពធមមជាតិរបស់ខួន
ល
និងរតូវបានែត់ រតា
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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ទុ ែច្ៅែបុងកផនទីយ៉ាងសមស្រសបច្ៅតាមទាំ ហាំ និ ងែមាលាំងថ្នរបតិបតថិការ និងលែខណៈពិច្សស
ច្ដ្ឋយកឡែរបស់ធនធានកដលរងផលប៉ា េះពាល់។
សូចនាែរ៖

៦.៤.១ គាំ រត
ូ ាំ ណាងរបស់របព័នច្ន អែូ ឡូសុកី ដលមានស្រសាប់ច្ៅែបុងភូមិសាស្តសថតាំបន់ច្នាេះ បាន
ទទួ លការពារឲ្យសទិតច្ៅែបុងសាទនភាពធមមជាតិរបស់ខួ ន
ល

និ ងរតូវបានែត់រតាទុ ែច្ៅ

ែបុងកផនទីយ៉ាងសមស្រសបច្ៅតាមទាំ ហាំ និ ងែមាលាំងថ្នរបតិបតថិការ និងលែខណៈពិច្សស
ច្ដ្ឋយកឡែរបស់ធនធានកដលរងផលប៉ា េះពាល់

(SLIMF៖

របសិនច្បើដឹងថ្នមានគាំ រូ

តាំ ណាងរបស់របព័នច្ន អែូឡូសុីច្ៅែបុង FMU ច្នាេះ ចាំបាច់រតូវផឋល់ការការពារដល់គាំរូ
តាំ ណាងទាំងច្នេះ)។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
៦.៥ ចាំបាច់រតូវច្រៀបចាំឲ្យមាន និ ងអនុវតថនូវច្គាលការណ៍កណនាាំនានា ែបុង
ច្គាលច្ៅច្ដើ មផី៖

ទប់សាកត់ការហូរច្រចេះដី

កាត់ បនទយការខូ ចខាតថ្រពែបុងអាំ ឡុងច្ពល

របមូ លផល ការែសាងផលូវ និ ងរាល់ការរ ាំខានកផបែច្មកានិចដថ្ទច្ទៀត រពមទាំងការពាររបភព
ទឹ ែ។

សូចនាែរ៖

៦.៥.១ មានច្គាលការណ៍កណនាាំសមស្រសបច្ៅថ្នបែ់មូលដ្ឋឌន សឋីពីការរបមូ លផល និងការ
សាងសង់ផូ វល កដលច្ឆលើយតបច្ៅតាមការតរមូវរបស់ការអនុ វតថលប
ែ ាំផុតថ្នបែ់ជាតិ ឬថ្នបែ់

តាំ បន់ (ដូចជារែមគាំ ររូ បស់អងគការ រដឌបាលថ្រពច្ឈើO សឋីពីការអនុ វតថលប
ែ ាំ ផុតែបុងការ
របមូ លផលថ្រពច្ឈើ )

សរមាប់អបែរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ

របតិ បតថិការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ទាំងអស់

និងបុ គគលថ្នបែ់ ច្លើ

(SLIMF៖

រតូវដឹ ងអាំពីែតាថកដលអាចនឹ ងបងកការខូចខាង

ដល់ដី (ឧ. ដីករបជាោប់ កណន ការហូរច្រចេះដី ) និងមានវ ិធី សាស្តសថច្ដើមផីកាត់ បនទយ ឬ
ច្ជៀសវាងែុាំឲ្យមានការខូ ចខាងទាំងច្នេះ)។

៦.៥.២ ច្គាលការណ៍កណនាាំទាំងឡាយកដលរតូវបានបច្ងកើតច្ឡើងស្រសបតាមសូចនាែរ ៦.៥.១
រតូវបានយែមែអនុ វតថច្ៅែបុងអាំ ឡុងច្ពលរបតិ បតថិការ និងការច្ធវើកផនការ។

៦.៥.៣ តាំ បន់រទនាប់ រតូវបានកថរែាទុែច្ៅតាមបច្ណា
ឋ យកខេទឹ ែ និងជុាំ វ ិញបរ ិច្វណែកនលង

ផធុែទឹ ែ។ តាំបន់រទនាប់ទាំងច្នេះ រតូវបានដ្ឋែ់សញ្ញដសាំគាល់ច្ៅច្លើកផនទី ច្ហើយរតូវ
ច្គារពតាមការតរមូវជាែ់លាែ់

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

កដលមានកចងច្ៅែបុងច្គាលការណ៍កណនាាំការអនុវតថ
ឯែសារ៖
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លែបាំផុតថ្នបែ់ ជាតិ និងថ្នបែ់ តាំបន់ (ដូចជារែមគាំ ររូ បស់អងគការ រដឌបាលថ្រពច្ឈើ សឋីពីការ
អនុវតថលប
ែ ាំ ផុតែបុងការរបមូលផលថ្រពច្ឈើ ជាច្ដើម)។

៦.៥.៤ របតិបតថិែរមានការយល់ដឹង និងមានសមតទភាពអនុ វតថនីតិវ ិធីរគាអាសនប ច្ដើមផីសាំអាត
ជរមេះច្រកាយច្ពលមានការខាចយែាំ ពប់ច្របង

និ ងសារធាតុគីមីច្ផេងៗ

សមស្រសប។

បានយ៉ា ង

៦.៥.៥ របតិបតថិការកាប់ ច្ឈើ មិនច្ធវើឲ្យមានការបាំ ពុលដល់ទឹែកដលច្ៅជាប់ ច្នាេះ ច្ដ្ឋយបងកឲ្យ
ទឹ ែមានែែរច្ែើនច្ឡើងច្ឡើយ។

៦.៥.៦ ច្គាលនច្យបាយ និ ងនី តិវ ិធី រួមបញ្ូ ច លនូ វនិ យមដូចខាងច្រកាម កដលរតូវបានយែ
ច្ៅអនុ វតថ៖

យ៉ា ងច្ោចណាស់

តាំ បន់ការពារជាបច្ណា
ឋ េះអាសនប
ច្ៅច្លើដីជាប់ច្នាេះ។

រតូវមានការដ្ឋែ់សញ្ញដរូបវ ័នថច្ដើ មផីសាំគាល់រពាំ កដន

មុ នច្ពលអាចចប់ ច្ផឋើមរបតិ បតថិការថ្រពច្ឈើ ណាមួ យ

- ច្រគឿងចរែសរមាប់របមូលផល មិ នរតូវចូ លច្ៅែបុងកដនទឹ ែជាដ្ឋច់ ខាត ច្លើែកលង
កតច្ៅតាមកដនទឹែកដលរតូវបានែាំ ណត់ និ ងកដនទឹែឆលងកាត់កដលរតូវបានែាំណត់ ។

- មិ នរតូវរុញកមែ និ ងចុងច្ឈើ ទមាលែ់ចូលច្ៅែបុងទឹែច្ឡើយ។

- ការទញយែផល រតូវបានបញ្ឈប់ច្ៅច្ពលដីច្សើមច្ជាគជាាំ។
៦.៥.៧

- រទនាប់កមែច្ឈើ រតូវបានយែមែច្របើតាមការគួ រ។
រាល់របតិបតថិការរបមូ លផលច្ឈើ ទាំងអស់

កណនាាំច្ៅែបុងកផនការ។

រតូវបានអនុ វតថច្ឡើងច្យងច្ៅតាមការ

៦.៥.៨ ែមមែរនិ ច្យជិតទទួ លបានការបណុ ឋ េះបណា
ឋ លរគប់ រគាន់អាំពីវ ិធីរបមូ លផល និងទញ
យែផល។ សរមាប់ FME រទង់រទយធាំ (> ១០.០០០ ហ.ត) រតូវមានែមមវ ិធី
បណុ ឋ េះបណា
ឋ ល និ ងែាំ ណត់រតាការបណុ ឋ េះបណា
ឋ លជាលាយលែខណ៍អែេរ។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៦.៦ របព័ នរន គប់ រគង ចាំបាច់រតូវច្លើែែាំពស់ការបច្ងកើតឲ្យមាន និងការ

ច្របើរបាស់វ ិធីកបបគាមនជាតិ គីមី កដលអាំ ច្ណាយផលដល់បរ ិដ្ឋឌន ែបុងការរគប់ រគងច្លើសតវចថ្រង
និ ងរតូវពុ េះពារច្ធវើយ៉ាងណា ច្ជៀសវាងពី ការច្របើ របាស់វ ិធីែាំចត់សតវចថ្រង ច្ដ្ឋយច្របើសារធាតុ
គី មី។

រតូវោមឃាត់ថ្នបាំែាំចត់សតវចថ្រងរបច្ភទ

ពិ ភពច្លាែ

និងថ្នបាំរបច្ភទែលរ ីណាតអុី រដូកាបូ ន

១A

និ ង

១B

របស់អងគការសុខភាព

ថ្នបាំែាំចត់សតវចថ្រងកដលសទិតច្ៅជាអចិ ថ្្នថ

កដលពុ ល ឬកដលកាែសាំណល់ថ្នបាំបនថមានសែមមភាពកផបែជី វសាស្តសថ និងច្សសសល់ច្ៅែបុង
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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សងាវែ់អាោរ ហួសពី ច្ចតនាច្របើ របាស់របស់ថ្នបាំ ែ៏ដូចជាថ្នបាំែាំចត់សតវចថ្រងទាំងឡាយណា
កដលរតូវបានោមឃាត់ច្ដ្ឋយែិ ចចរពមច្រពៀងជាអនថរជាតិ។

របសិនច្បើមានការច្របើរបាស់

សារធាតុគីមី ចាំបាច់រតូវផឋល់ឧបែរណ៍ និងការបណុឋ េះបណា
ឋ លសមស្រសប ច្ដើមផីកាត់ បនទយ
ោនី ភ័យកផបែសុខភាព និងបរ ិដ្ឋឌន។
សូចនាែរ៖

៦.៦.១. មានការចងរែងជាឯែសារលាយលែខណ៍អែេរអាំ ពីយុទនសាស្តសថែាំចត់ជាំងឺ និងរុែខជាតិ
ចថ្រង។

៦.៦.២ សារធាតុគីមី រតូវបានច្របើ របាស់កតែបុងែរណីចាំបាច់បាំផុត ច្ដើមផីសច្រមចបានច្គាលច្ៅ
ថ្នការរគប់ រគងកដលរតូវបានែាំ ណត់ទុែ។ សារធាតុគីមីសាំច្យគ រតូវបានច្របើ របាស់កត
ែបុងែរណីមិនមានជច្រមើ សច្ដ្ឋយមិ នច្របើសារធាតុគីមីណាច្ផេងច្ទៀត
៦.៦.៣

ឲ្យមានការចាំ ណាយហួសរបមាណ។

មានបញ្ជីបចចុបផនបភាពច្ឈាមេះថ្នបាំែាំចត់សតវចថ្រង

កដលមិ នតរមូវ

កដលរតូវបានច្របើរបាស់ច្ៅែបុង

អងគភាព ច្ដ្ឋយមានែត់ រតាទុ ែនូ វមា៉ា ែយីច្ោ និ ងសារធាតុផេាំសែមមរបស់ថ្នបាំ។ រតូវ
ែត់រតាទុ ែផងកដរនូ វព័ ត៌មានអាំ ពីការច្របើរបាស់កដលរតូវបានអនុ ញ្ញដតិឲ្យច្របើ

វ ិធីច្របើ

និ ងបរ ិមាណថ្នបាំកដលរតូវច្របើ របសិនច្បើមិនមានការបញ្ញ
ជ ែ់ទាំងអស់ច្នេះ ច្ៅច្លើសាំបែ
ថ្នបាំច្ទច្នាេះ។

៦.៦.៤ មិ នរតូវច្របើ របាស់ថ្នបាំែាំចត់សតវចថ្រងកដលរតូវបានោមឃាត់ជាដ្ឋច់ខាត ច្លើែកលង

កតែបុងែរណីបានទទួ លការនិរាែរណ៍ថ្នបាំែាំចត់សតវចថ្រងពីច្លខាធិ ការដ្ឋឌន FSC ឬ
មានការច្លើែកលងែបុងែរណីអាសនបច្ដ្ឋយមានការអនុ ញ្ញដតិពី

៦.៦.៥
៦.៦.៦

ច្របើរបាស់។

ការច្របើ របាស់សារធាតុគីមី

(ថ្នបាំែាំចត់ច្ដើមច្ឈើ

ច្មម។ល។) រតូវសទិតច្រកាមការរតួតពិនិតយយ៉ា ងតឹងរុង។
ឹ
របសិនច្បើមានការច្របើ របាស់សារធាតុគីមី

GFA

ថ្នបាំែាំចត់សតវលិត
ែ

មុ នច្ពល

ថ្នបាំែាំចត់

រតូវមានឧបែរណ៍សមស្រសបសរមាប់ ច្របើ

ច្ហើយបុ គគលិែរតូវទទួ លបានការបណុ ឋ េះបណា
ឋ លយ៉ា ងសមស្រសប។

៦.៦.៧ ការច្របើ របាស់សារធាតុគីមីែុ ងចមា
ប
ៃ យ ១០ ម ពីរបភពទឹ ែ និង ៣០ ម ពីអាងសថុែទឹ ែ
និ ងបឹ ង រតូវបានោមឃាត់ ។

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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៦.៦.៨ ការច្របើ របាស់សារធាតុគីមីច្ៅច្ពលច្ហៀបមានច្ភលៀងខាលាំង ែបុងច្ពលអាកាសធាតុ ច្សើម
ច្ៅច្លើដីកដលរគបដណឋប់ច្ដ្ឋយរពិ ល

៦.៦.៩

រាាំងសៃួត រតូវបានោមឃាត់ ។
ការរែាទុ ែ

ឬច្ៅច្លើដីសួ តកបែរែកហងច្ដ្ឋយច្រគាេះ
ៃ

និ ងការចត់ កចងសារធាតុគីមី

ចុ ងច្រកាយបាំ ផុត សឋីពីសុវតទិភាព និងសុខភាព។

រតូវច្គារពតាមច្គាលការណ៍កណនាាំ

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
៦.៧ ការច្ចលសារធាតុគីមី ភាជន៍សរមាប់ផុែ
ធ កាែសាំណល់អសរ ីរាងគរាវ
និ ងរ ឹង

រួមទាំងឥនននៈ

និ ងច្របងជាច្ដើម

បរ ិដ្ឋឌន ច្ៅច្រៅទី តាាំងរបតិ បតថិការ។

រតូវច្ធវើច្ឡើងែបុងលែខណៈកដលសមស្រសបសរមាប់

សូចនាែរ៖

៦.៧.១ មានច្គាលការណ៍កណនាាំកដលពិពណ៌នាអាំ ពីការច្របើ របាស់ និងការច្ចលសារធាតុគីមី

ភាជន៍ សរមាប់ផុ ែ
ធ កាែសាំណល់អសរ ីរាងគរាវ និ ងរ ឹង ច្ហើយច្គាលការណ៍កណនាាំច្នេះ
រតូវបានយែមែអនុ វតថ។

៦.៧.២ មានបុ គគលិែមាបែ់ ទទួ លខុ សរតូលច្លើការច្ចលកាែសាំណល់ កដលសមស្រសបសរមាប់
បរ ិដ្ឋឌន។

៦.៧.៣ មានការផឋល់ទាំច្នារចិតច្ថ ៅច្លើការច្របើ របាស់ច្របងរ ាំអិ ល និងឥនននៈកដលអាំ ច្ណាយផល
ដល់បរ ិដ្ឋឌន។

៦.៧.៤ ដី និងទឹ ែ រតូវបានការពារពី ការបាំ ពុល។

៦.៧.៥ ការច្ចលកាលសាំណល់ច្ចញពីឧបែរណ៍ ឬសមាភរៈផគត់ផង
គ ់ រតូវបានច្ធវើច្ឡើងយ៉ា ង
សមស្រសប។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៦.៨ ការច្របើ របាស់សារធាតុរគប់ រគងជី វសាស្តសថ រតូវបានចងរែងទុែជា

ឯែសារ កាត់បនទយ តាមដ្ឋន និងរតួតពិនិតយយ៉ា ងតឹ ងរុង
ឹ ស្រសបច្ៅតាមចាប់ជាតិ និងពិ ធីការ
វ ិទាសាស្តសថ កដលរតូវបានទទួ លយែជាអនថរជាតិ។ ការច្របើ របាស់សារធាតុកែករបច្សច្នទិ ច
រតូវបានោមឃាត់។
សូចនាែរ៖

៦.៨.១ មាននី តិវ ិធី និងការអនុ វតថ ច្ដើ មផីចងរែងទុ ែជាឯែសារ និ ងតាមដ្ឋនច្លើរាល់ការ
ច្របើរបាស់សារធាតុរគប់រគងជី វសាស្តសថទាំងអស់។

កែសរមួល៖ ០
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៦.៨.២ ការច្របើ របាស់សារធាតុរគប់ រគងជី វសាស្តសថរតូវបានច្ជៀសវាង ឬកាត់ បនទយ តាមរយៈ
ការច្របើ របាស់វ ិធីរគប់រគងជាជច្រមើ សកដលមានច្ផេងច្ទៀត
ចាំ ណាយហួសរបមាណ។

កដលមិ នបងកឲ្យមានការ

៦.៨.៣ មិ នមានការច្របើ របាស់សារធាតុកែករបច្សច្នទិច រួមទាំងសមាភរៈសរមាប់ដ្ឋាំដុេះ និង
សារធាតុរគប់ រគងជី វសាស្តសថ។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៦.៩

ការច្របើ របាស់ពូជច្រៅស្រសុែ រតូវសទិតច្រកាមការរតួតពិ និតយច្ដ្ឋយ

របុងរបយ័តប និ ងរតូវមានការតាមដ្ឋនយ៉ា ងសែមម ច្ដើមផីច្ជៀសវាងែុាំឲ្យមានផលប៉ា េះពាល់កផបែ
ច្អែូ ឡូសុីជាអវ ិជជមាន។
សូចនាែរ៖

៦.៩.១ រគប់ែរណីថ្នការច្របើ របាស់ពូជច្រៅស្រសុែ សុទនកតមានការផឋល់ច្ហតុ ផលគាាំរទ។
៦.៩.២

ពូ ជច្រៅស្រសុែ

កដលរតូវបានច្របើ របាស់ជាលែខណៈពាណិជជែមម

មិនគួ រជេះឥទនិពល

អវ ិជជមានច្លើបរ ិដ្ឋឌន ឬមានផលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជជមានច្លើទីតាាំងជុាំ វ ិញ និ ងសមាសធាតុ
ពូ ជធមមជាតិច្ឡើយ។

៦.៩.៣ ការច្របើ របាស់ពូជច្រៅស្រសុែ រតូវបានតាមដ្ឋនយ៉ា ងសែមម ច្ដើមផីច្ជៀសវាងែុាំ ឲ្យមាន
ផលប៉ា េះពាល់កផបែច្អែូ ឡូសុីជាអវ ិជជមាន ដូចជាការដុ េះលាស់ច្ឡើងវ ិញ កដលមិនគួ រជាទី
ចង់ បានជាច្ដើ ម។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
៦.១០ មិ នរតូវឲ្យច្ែើតមានការករបកាលយថ្រពធមមជាតិ ច្ៅជាដីចមាករ ឬច្ៅជា

បាំ ច្រ ើបាំរាស់ដីមិនកមនជាថ្រព ច្ៅែបុងតាំបន់ច្រកាមការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ ច្ឡើយ ច្លើែកលងកតែបុង
ែរណីកដលការករបកាលយច្នាេះ៖

ែ) ពាែ់ ព័នប
ន ាំ កណែតូ ចបាំផុតថ្នថ្ផធដីច្រកាមការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ និ ង
ខ) មិ នច្ែើតច្ឡើងច្ៅែបុងតាំបន់ថ្រពកដលមានតថ្មលកផបែការអភិ រែេខពស់ និង

គ) នឹងជួ យជរមុញដល់អតទរបច្យជន៍កផបែអភរ ិែេយ៉ា ងជាែ់ ចាស់ គួ រឲ្យែត់ សាំគាល់ បកនទម
មានសនថិសុខ រយៈច្ពលកវង ច្ៅែបុងការរគប់ រគងថ្រពទាំងមូ ល។
សូចនាែរ៖

៦.១០.១ មិនមានការករបកាលយថ្រពច្ឈើ ច្ៅជាដីចមាករ ឬបាំ ច្រ ើបាំរាស់ដីមិនកមនជាដី ច្លើែកលង
កតែបុងែរណីកដលការករបកាលយច្នាេះ៖

កែសរមួល៖ ០
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ែ) ពាែ់ ព័នប
ន ាំ កណែតូ ចបាំផុតថ្នថ្ផធដីច្រកាមការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ និ ង

ខ) មិ នច្ែើតច្ឡើងច្ៅែបុងតាំបន់ថ្រពកដលមានតថ្មលកផបែការអភិ រែេខពស់ និង

គ) នឹងជួ យជរមុញដល់អតទរបច្យជន៍កផបែអភរ ិែេយ៉ា ងជាែ់ ចាស់ គួ រឲ្យែត់ សាំគាល់ បកនទម
មានសនថិសុខ រយៈច្ពលកវង ច្ៅែបុងការរគប់ រគងថ្រពទាំងមូ ល។

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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គរលការណ៍ទី ៧៖ ការគក្បើក្ាស់ ី និងដផនការក្គប់ក្គង
កផនការរគប់រគងមួយកដលសមស្រសបច្ៅនឹងទាំហាំ

និងែមាលាំងរបស់របតិបតថិការរតូវបានសរច្សរ

ច្ឡើង យែមែអនុវតថ និងច្ធវើបចចបផនប
ភាព។ វតទបាំ
ុ
ុ ណងរយៈច្ពលកវងរបស់ការរគប់រគង និង
មច្ធាបាយច្ដើមផីសច្រមចបានវតទុបាំណងទាំងច្នាេះ រតូវបានកចងយ៉ា ងចាស់។ កផនការរគប់រគង

ថ្រពច្ឈើ រតូវបានច្ធវើសមាមហរណែមមចូលច្ៅែបុងការច្ធវើកផនការច្របើរបាស់ដីទូច្ៅ ច្ហើយរតូវកផែែ
ច្ៅច្លើសនបិធិជារយៈៗ។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
៧.១ កផនការរគប់ រគង និងឯែសារគាាំរទ គួរផឋល់៖
ែ) វតទុបាំ ណងថ្នការរគប់ រគង។
ខ)

ការពិ ពណ៌នាអាំ ពីធនធានថ្រពច្ឈើ កដលនឹងរតូវរគប់រគង

កដនែាំ ណត់កផបែបរ ិដ្ឋឌន

ការ

ច្របើរបាស់ដី និងសាទនភាពកផបែែមមសិទិ ន ល័ែខ
ខ ័ ណឍសងគមច្សដឌែិចច និងលែខណៈសមផតថិថ្នដី
ច្ៅជាប់ច្នាេះ។

គ) ការពិពណ៌នាអាំ ពីវ ិទាសាស្តសថថ្នការដ្ឋាំដុេះថ្រពច្ឈើ និ ង/ឬរបព័នរន គប់រគងដថ្ទច្ទៀត ច្ដ្ឋយ
កផែែច្លើច្អែូ ឡូសុរី បស់ថ្រពសាមី និងព័ ត៌មានកដលរបមូ លបានតាមរយៈសនបិធិធនធាន។
ឃ) ច្ហតុ ផល សរមាប់អរតាថ្នការរបមូ លផលរបចាំឆ្បាំ និ ងការច្រជើ សច្រ ើសពូជ។
ង) បទបញ្ដតិអ
ថ ាំ ពីការតាមដ្ឋនការលូតលាស់ និ ងថ្នមពលរបស់ថ្រព។
ច) ការការពារសុវតទិភាពបរ ិដ្ឋឌន ច្ដ្ឋយកផែែច្លើការវាយតថ្មលកផបែបរ ិដ្ឋឌន។
ឆ) កផនការច្ដើមផីែាំណត់ និ ងការពាររបច្ភទពូជែរមរ រងការគរមាមែាំ កហង និងជិ តផុតពូ ជ។
ជ) កផនទីពិពណ៌នាធនធានថ្រពច្ឈើ ច្ដ្ឋយរួមទាំងទាំងតាំ បន់ការពារ សែមមភាពការរគប់រគង
កដលបានច្រគាងទុែ និ ងែមមសិទិដ
ន ី ធី។
ល
ឈ) ការពិ ពណ៌នា និ ងការផឋល់ច្ហតុ ផលបញ្ញ
ជ ែ់អាំពីបច្ចចែច្ទសរបមូ លផល និ ងឧបែរណ៍
កដលនឹ ងរតូវច្របើ របាស់។
សូចនាែរ៖

៧.១.១ កផនការការរគប់រគង ផឋល់កផនការសឋីពីវតទុបាំណងថ្នការរគប់ រគង។

៧.១.២ កផនការការរគប់ រគង ផឋល់ការពិ ពណ៌នាអាំ ពីធនធានថ្រពច្ឈើ កដលនឹ ងរតូវសទិតច្រកាម
ការរគប់ រគង

កដនែាំ ណត់កផបែបរ ិដ្ឋឌន

ការច្របើ របាស់ដី

និ ងសាទនភាពែមមសិទិដ
ន ី ធី ល

ល័ែខខ័ណឍកផបែសងគមច្សដឌែិចច និងលែខណៈសមផតថិរបស់ដីកដលច្ៅជាប់ច្នាេះ។

កែសរមួល៖ ០
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៧.១.៣

ផឋល់ការពិ ពណ៌នាអាំ ពីវ ិធី សាស្តសថការដ្ឋាំដុេះថ្រព

កផនការការរគប់រគង

និ ង/ឬរបព័នន

រគប់ រគងដថ្ទច្ទៀត ច្ដ្ឋយកផែែច្លើច្អែូ ឡូសុីរបស់ថ្រពសាមី និងព័ ត៌មានរបមូ លបាន
តាមរយៈសនបិធិធនធាន។

៧.១.៤ កផនការការរគប់រគង ផឋល់ច្ហតុ ផលសរមាប់ អរតាថ្នការរបមូ លផលរបចាំឆ្បាំ និងការ
ច្រជើ សច្រ ើសពូ ជ។

៧.១.៥ កផនការការរគប់រគង ផឋល់បទបញ្ដ តិអ
ថ ាំពីការតាមដ្ឋនការលូតលាស់
របស់ថ្រព។

និ ងថ្នមពល

៧.១.៦ កផនការការរគប់រគង ផឋល់ការការពារសុវតទិភាពបរ ិដ្ឋឌន ច្ដ្ឋយកផែែច្លើការវាយតថ្មល
កផបែបរ ិដ្ឋឌន។

៧.១.៧ ច្ធវើកផនការសរមាប់ការែាំ ណត់អតថសញ្ញដណ និ ងការការពាររបច្ភទពូជែរមរ រងការ
គរមាមែាំ កហង និ ងជិតផុតពូ ជ។

៧.១.៨ ច្ធវើកផនទី ពិពណ៌នាធនធានថ្រពច្ឈើ ច្ដ្ឋយរួមទាំងទាំងតាំ បន់ ការពារ សែមមភាពការ
រគប់ រគងកដលបានច្រគាងទុ ែ និងែមមសិទិដ
ន ីធី ។
ល

៧.១.៩ ការពិពណ៌នា និងការផឋល់ច្ហតុ ផលបញ្ញ
ជ ែ់អាំពីបច្ចចែច្ទសរបមូ លផល និងឧបែរណ៍
កដលនឹ ងរតូវច្របើ របាស់។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៧.២ រតូវកែសរមួលកផនការការរគប់រគងជារយៈៗ ច្ដើ មផីអាចដ្ឋែ់ បញ្ូច ល

នូ វលទនផលថ្នការតាមដ្ឋន

ឬព័ត៌មានកផបែវ ិទាសាស្តសថ និងបច្ចចែច្ទសថមីៗ

ែ៏ដូចជាច្ដើមផី

ច្ឆលើយតបនឹ ងការផ្ទលស់បូរកផប
ឋ
ែបរ ិដ្ឋឌន សងគម និ ងច្សដឌែិចច។
សូចនាែរ៖

៧.២.១ មាននី តិវ ិធីសរមាប់ការកែសរមួល និងការច្ធវើបចចុបផនបភាពជារបចាំច្ៅច្លើកផនការការ
៧.២.២

រគប់ រគង។

ច្ៅែបុងការកែសរមួលកផនការការរគប់ រគង

ទសេនៈកដលពាែ់ ព័នរន បស់វ ិទាសាទន

ស្រសាវរជាវ អងគការច្រៅរដ្ឋឌភិ បាលកផបែបរ ិដ្ឋឌន និងសងគម រតូវបានយែមែពិ ចរណា។

៧.២.៣ មានភសឋុតាងបងាាញថ្នការពិ ចរណាច្លើបាំលាស់បូ រកផប
ឋ ែបរ ិដ្ឋឌន សងគម និងច្សដឌែិចច
រតូវបានដ្ឋែ់ បញ្ូ ច លច្ៅែបុងការកែសរមួលថ្នកផនការការរគប់រគង។

៧.២.៤ មានវ ិធី សាស្តសថច្ដើមផីវាយតថ្មលច្លើការអភិ វឌ្ណកផបែវ ិទាសាស្តសថ និងបច្ចចែច្ទសថមីៗច្ដើ មផី
ដ្ឋែ់បញ្ូ ច លច្ៅែបុងកផនការការរគប់រគងកដលរតូវបានកែសរមួលជាថមីច្នាេះ។

កែសរមួល៖ ០
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លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៧.៣ ែមមែរនិ ច្យជិតច្ៅែបុងថ្រពច្ឈើ រតូវទទួ លបានការបណុឋ េះបណា
ឋ ល

និ ងការកណនាាំឲ្យបានរគប់រគាន់

ច្ដើមផីធានានូ វការអនុ វតថកផនការការរគប់រគងបានយ៉ា ង

សមស្រសប។
សូចនាែរ៖

៧.៣.១ ការបណុ ឋ េះបណា
ឋ លបកនទមពិ ច្សសសឋីពីទិដភា
ឌ ពកផបែច្អែូ ឡូសុី និងកផបែបច្ចចែច្ទស
របស់ការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ រតូវបានផឋល់ឲ្យ និងគាាំរទ។

៧.៣.២ ែមមែរនិ ច្យជិ តច្ៅែបុងថ្រពច្ឈើ រតូវបានកណនាាំឲ្យដឹ ងចាស់អាំពីភារែិ ចរច បស់ខួ ន។
ល

៧.៣.៣ ែមមែរនិ ច្យជិ តច្ៅែបុងថ្រពច្ឈើ បានដឹ ងអាំ ពីវតទុបាំ ណងរបស់ការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ។
៧.៣.៤

ការងាររបស់ែមមែរនិច្យជិតថ្រពច្ឈើ

ថ្រពច្ឈើ ែុ ងចច្នា
ប
ល េះរយៈច្ពលសមស្រសប។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

បានទទួ លការរតួតពិនិតយពី អបែរគប់ រគង

៧.៤ ស្រសបច្ពលកដលមានការច្គារពលែខណៈសមាៃត់ថ្នព័ ត៌មាន

រគប់ រគងថ្រពច្ឈើ រតូវដ្ឋែ់ឲ្យមានជាសាធារណៈ

អបែ

នូ វច្សចែឋីសច្ងខបធាតុចាំបងៗរបស់កផនការ

ការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ រួមទាំងបណា
ឋ ធាតុ កដលមានកចងច្ៅែបុងលែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
៧.១។
សូចនាែរ៖

៧.៤.១ សច្ងខបជារបចាំនូវធាតុចាំបងៗរបស់កផនការការរគប់ រគង រួមទាំងបណា
ឋ ធាតុ កដលមាន
កចងច្ៅែបុងលែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៧.១ ច្ដើមផីដ្ឋែ់ ឲ្យមានជាសាធារណៈ។ សហរគាស

រទង់ រទយធាំ (> ១០.០០០ ហ.ត) ជរមាបជូ នដល់សាធារណជនយ៉ា ងសែមម ែបុង

អាំ ឡុងែិ ចរច បជុាំរបចាំជាមួ យភាគីពាែ់ ព័នន (សូមមច្លើចាំណុច ៤.៤.៤) (SLIMF៖ ច្ៅ
ច្ពលមានការច្សបើសុាំ

FME រតូវដ្ឋែ់ កផបែកដលពាែ់ ព័នថ្ន នកផនការការរគប់រគង ជូ ន

ភាគីពាែ់ ព័នកន ដលរងផលប៉ា េះពាល់ច្ដ្ឋយផ្ទធែ់ ពីសែមមភាពការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ )។

កែសរមួល៖ ០
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គរលការណ៍ទី ៨៖ ការតាមដ្ឋន និងវាយរព្មៃ
ការតាមដ្ឋនកដលសមស្រសបច្ៅនឹងទាំហាំ

និងែមាលង
ាំ របស់របតិបតថិការរតូវបានច្ធវើច្ឡើង

ច្ដើមផី

វាយតថ្មលច្ៅច្លើល័ែខ
ខ ័ណឍរបស់ថ្រព ទិនផ
ប លថ្នផលិតផលថ្រពច្ឈើ សងាវែ់ថ្នការច្មើលខុសរតូវ
សែមមភាពការរគប់រគង និងផលប៉ាេះពាល់កផបែសងគម និងបរ ិដ្ឋឌនរបស់ែមមភាពទាំងច្នាេះ។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៨.១ ភាពញឹែញាប់ និងែមាលាំងថ្នការតាមដ្ឋន គួររតូវបានែាំ ណត់ច្ដ្ឋយ

ទាំ ហាំ និងែមាលាំងថ្នរបតិបតថិការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ែ៏ដូចជាច្ៅច្លើែរមិ តថ្នភាពសមរគសា
ម ញ និ ង
ុ
ភាពផុ យស្រសួយថ្នបរ ិដ្ឋឌនកដលរងផលប៉ា េះពាល់។
សុីសងាវែ់ គាប

នី តិវ ិធីថ្នការតាមដ្ឋនគួ រមានលែខណៈ

ច្ហើយអាចចមលងគាបពី ច្ពលមួ យច្ៅច្ពលមួ យច្ទៀត

ច្ដើ មផីអនុ ញ្ញដតិឲ្យអាច

ច្របៀបច្ធៀបលទនផល និងការវាយតថ្មលច្ៅច្លើការផ្ទលស់បូរ។
ឋ
សូចនាែរ៖

៨.១.១ សែមមភាពទាំងអស់កដលទមទរឲ្យមានការតាមដ្ឋន រតូវបានែាំ ណត់ច្ឃើញ។

៨.១.២ មានកផនការ និ ងការតាែ់ កតងមួ យ កដលកផែែច្លើនីវ ិតិធីកដលមានលែខណៈសុីសងាវែ់

គាប និ ងអាចចមលងគាបបាន ច្ហើយនី តិវ ិធី និ ងការតាែ់ កតងច្នេះ រតូវបានយែមែអនុ វតថ
ច្ដើមផីច្ធវើការតាមដ្ឋន និងការរាយការណ៍ជារយៈៗ។

៨.១.៣ ភាពញឹែញាប់ និ ងការចាំ ណាយសរមាប់ ការតាមដ្ឋន គឺមានភាពសមស្រសបច្ៅតាម
ទាំ ហាំ

និងែមាលាំងថ្នរបតិ បតថិការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ

ែ៏ដូចជាច្ៅច្លើែរមិតថ្នភាព

សមុរគសាមញ និ ងភាពផុ យស្រសួយថ្នបរ ិដ្ឋឌនកដលរងផលប៉ា េះពាល់។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៨.២ ការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ គួររួមបញ្ូច លនូ វការស្រសាវរជាវ និ ងការរបមូ ល

ទិ នន
ប ័ យកដលចាំបាច់ សរមាប់តាមដ្ឋន យ៉ា ងច្ោចណាស់ ច្ៅច្លើសូចនាែរដូ ចខាងច្រកាម៖
ែ) ទិ នផ
ប លថ្នផលិតផលថ្រពច្ឈើ ទាំងអស់កដលរបមូ លផលបាន។

ខ) អរតាការលូតលាស់ ការលាស់ដុេះច្ឡើងវ ិញ និងល័ែខខ័ណឍរបស់ថ្រពច្ឈើ ។
គ) សមាសធាតុ និ ងការផ្ទលស់បូរកដលរតូ
ឋ
វបានសច្ងកតច្ឃើញ ខាងកផបែរុែខសាស្តសថ និ ងសតវមាន
ជី វ ិត។

ឃ) ផលប៉ា េះពាល់កផបែបរ ិដ្ឋឌន និ ងសងគម កដលច្ែើតច្ចញពីការរបមូ លផល និងរបតិបតថិការដថ្ទ
ច្ទៀត។
ង) ការចាំ ណាយ ផលិតភាព និ ងរបសិទិ ភា
ន ពថ្នការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ ។
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

ឯែសារ៖
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សូចនាែរ៖

៨.២.១ ទិ នផ
ប លថ្នផលិតផលថ្រពច្ឈើ ទាំងអស់កដលរបមូ លផលបានរតូវបានែត់ រតាទុ ែ។

៨.២.២ ែបុងែរណីមិ នដឹ ងអាំ ពីគាំរប
ូ ទដ្ឋឌនការលូតលាស់ ឬព័ ត៌មានអាំពីការដុ េះលាស់ច្ឡើងវ ិញ
របស់ពូជកបបពាណិជជែមមច្ទច្នាេះ

រតូវមានែមមវ ិធីមួយ

សរមាប់ការរគប់ រគងនាច្ពលអនាគត។

ច្ដើមផីរបមូ លព័ ត៌មានលាំអិត

៨.២.៣ ល័ែខខ័ណឍរបស់ថ្រព (វតថមានថ្នសតវលិត
ែ ចថ្រង ជាំ ងឺ ភសឋុតាងកដលបងាាញពីការោប់
កណនដី ការហូរច្រចេះដី ។ល។) រតូវបានតាមដ្ឋន និងពិ និតយច្ឡើងវ ិញជារបចាំ។

៨.២.៤ តាំ បន់អភិ រែេ (សូមច្មើ លចាំ ណុច ៦.២) រតូវបានតាមដ្ឋនជារបចាំ ច្ដើមផីធានាឲ្យបានថ្ន
មិ នមានភសឋុតាងបងាាញអាំពីការច្រចរ ិល ឬការរ ាំខាន។

៨.២.៥ សមាសធាតុ និងបាំ លាស់បូ រកផប
ឋ ែរុែខសាស្តសថ និងសតវមានជី វ ិត និងរបសិទិ ភា
ន ពថ្ន

សែមមភាពអភិ រែេ ជាពិ ច្សសគឺសរមាប់ របច្ភទពូ ជែរមរ ពូ ជរងការជរមាមែាំ កហង និ ង
ពូ ជកដលជិ តផុតពូជ រតូវបានតាមដ្ឋន។

៨.២.៦ សូចនាែរសឋីពីផលប៉ា េះពាល់កផបែបរ ិដ្ឋឌន និងសងគម រួមទាំងកផបែសុខភាព និ ងសុវតទិភាព

កដលបងករច្ឡើងច្ដ្ឋយរបតិបតថិការថ្រពច្ឈើ រតូវបានែាំ ណត់ច្ឃើញ និងរបមូ លទិ នន
ប ័យ
សរមាប់ការតាមដ្ឋន។

៨.២.៧ ការបាំ ច្ពញការងាររបស់អបែជាប់ែិចចសនា រួមទាំងការច្គារពតាមការតរមូវជាែ់ លាែ់
ច្ៅែបុងែិ ចចសនាផងកដរ រតូវបានតាមដ្ឋន។

៨.២.៨ ការចាំ ណាយទាំងអស់របស់សែមមភាពការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ រតូវបានែត់រតាទុ ែ និង
វាយតថ្មល ច្ដើមផីវ ិនិច័ យ
េ អាំ ពីផលិតភាព និ ងរបសិទនភាពថ្នការរគប់រគងថ្រពច្ឈើ ។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
៨.៣

អបែរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ រតូវផឋល់ឯែសារ ច្ដើមផីជួយជរមុញដល់សាទប័ ន

តាមដ្ឋន និងច្ចញវ ិញ្ញដបនប័រត ច្ដើ មផីកសវងយល់ពីផលិតផលថ្រពច្ឈើ នីមួយៗ ចប់ តាាំងពី
របភពច្ដើមរបស់វាមែ ច្ហើយដាំ ច្ណើរការច្នេះច្គច្ៅថ្ន “សងាវែ់ថ្នការច្មើ លខុ សរតូវ"។
សូចនាែរ៖

៨.៣.១

ផលិតផលថ្រពច្ឈើ កដលនឹ ងរតូវលែ់ ជាផលិតផលមានវ ិញ្ញដបនប័ រត

ែាំ ណត់អតថសញ្ញដណបានភាលមថ្ន
បានការវាយតថ្មល។

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

ចាំណុចច្នេះ

អាចរតូវបាន

ជាផលិតផលមានរបភពច្ដើ មមែពីថ្រពកដលទទួ ល
អាចសច្រមចបានតាមរយៈការដ្ឋែ់ សញ្ញដសាំគាល់
ឯែសារ៖
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រូបវ ័នថច្លើច្ឈើ របព័ នរន គប់ រគងរែដ្ឋស់សាបម ែាំណត់រតាផលិតែមមរបចាំថ្ថៃ ឬរបចាំ
សបាឋហ៍
៨.៣.២

របកហល។

ឬការរួមបញ្ូ ច លគាបនូ វបច្ចចែច្ទសទាំងអស់ច្នេះ

ផលិតផលទាំងអស់

និងបច្ចចែច្ទសរបោែ់

កដលរបតិបតថិការថ្រពច្ឈើ លែ់ច្ចញ

ជាផលិតផលមាន

វ ិញ្ញដបនប័រត រតូវបានែត់ រតា៖ របច្ភទផលិតផល (“FSC ១០០%” ច្លើែកលងកតមាន
ការកណនាាំឲ្យច្របើស័ពថ
ធ ី មច្ៅរែុងបទដ្ឋឌន

FSC

COC)

គុ ណភាព

ឬបរ ិមាណ

កាលបរ ិច្ចេទ ច្លខអាជាញប័ណត FSC (GFA-FM/COC- xxxxxx) អតិថិជន និ ងព័ត៌មាន

សឋីពីរចែទវរថ្រព។ ព័ត៌មានទាំងច្នេះ នឹ ងរតូវគាាំរទច្ដ្ឋយភសឋុតាងច្ៅែបុងរបព័នរន ែា
ែាំ ណត់រតា (វ ិែក័យប័ រត ប័ណតផុ ែទាំ
ធ និញ ការបញ្ញ
ជ ទិ ញ។ល។)។

៨.៣.៣ រាល់ការច្របើ របាស់ផ្ទលែសញ្ញដរបស់ FSC គឺរតូវស្រសបច្ៅតាមបទដ្ឋឌនផ្ទលែសញ្ញ
ជ របស់

FSC (FSC-STD-៥០-០០១ និ ងច្គាលនច្យបាយ FSC កដលពាែ់ ព័ន/ន ជាំនួស) ច្ហើយ
រតូវបានអនុម័តច្ដ្ឋយ GFA ឬសាទប័ នមានសមតទែិចដ
ច ថ្ទច្ទៀត មុនការអនុវតថ។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
៨.៤ លទនផលថ្នការតាមដ្ឋន រតូវបានរួមបញ្ូច លច្ៅែបុងការអនុ វតថ និងការ
កែសរមួលកផនការការរគប់ រគងច្ឡើងវ ិញ។
សូចនាែរ៖

៨.៤.១ មានរបព័នម
ន ួ យ កដលបងាាញអាំ ពីរច្បៀបដ្ឋែ់ បញ្ូ ច លលទនផលការតាមដ្ឋន ច្ៅែបុងការ
អនុវតថការកែសរមួលច្ឡើងវ ិញច្លើកផនការការរគប់រគង
សូចនាែរ ៧.២.៣ និ ង ៧.២.៤)។

(SLIMF៖

សាំច្ៅច្ៅច្លើ

៨.៤.២ ការផ្ទលស់បូ រច្ៅច្លើ
ឋ
ការរគប់ រគង កដលរតូវបានច្សបើច្ឡើងែបុងអាំ ឡុងច្ពលការវ ិភាគច្លើ
លទនផលការតាមដ្ឋន រតូវបានយែមែអនុ វតថ (SLIMF៖ សាំច្ៅច្លើសូចនាែរ ៧.២.៣
និ ង ៧.២.៤)។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៨.៥ ស្រសបច្ពលកដលមានការច្គារពលែខណៈសមាៃត់ថ្នព័ ត៌មាន

រគប់ រគងថ្រពច្ឈើ រតូវដ្ឋែ់ឲ្យមានជាសាធារណៈ

អបែ

នូ វច្សចែឋីសច្ងខបលទនផលថ្នសូចនាែរ

តាមដ្ឋន រួមទាំងអវីកដលមានកចងច្ៅែបុងលែខខណឍវ ិនិច័ យ
េ
៨.២។

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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សូចនាែរ៖

៨.៥.១ ការសច្ងខបជារបចាំនូវលទនផលការតាមដ្ឋន និ ងការវ ិភាពច្ដ្ឋយ FMU មានដ្ឋែ់ ជូន
សរមាប់សាធារណជន។ សហរគាសរទង់ រទយធាំ (> ១០.០០០ ហ.ត) ជរមាបជូ នដល់
សាធារណជនយ៉ា ងសែមម

ែបុងអាំ ឡុងែិចចរបជុាំរបចាំជាមួ យភាគី ពាែ់ ព័នន

(សូមមច្លើ

ចាំ ណុច ៤.៤.៤) (SLIMF៖ ច្ៅច្ពលមានការច្សបើសុាំ FME រតូវដ្ឋែ់ កផបែកដលពាែ់ ព័នថ្ន ន
កផនការការរគប់ រគង

ការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ )។

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

ជូនភាគី ពាែ់ ព័នកន ដលរងផលប៉ា េះពាល់ច្ដ្ឋយផ្ទធែ់ ពីសែមមភាព
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គរលការណ៍ទី ៩៖ ការដែររាព្ក្ពដ លានរព្មៃខស
ព ដ់ ផនរការអភិររស
សែមមភាពរគប់រគង ច្ៅែបុងថ្រពកដលមានតថ្មលខស
ព ក់ ផបែការអភិរែេ រតូវរែា ឬពរងឹងលែខណៈ

សមផតថិនានា កដលជាលែខណៈសាំគាល់របស់ថ្រពរបច្ភទច្នេះ។ ការសច្រមចចិតថ ទែ់ទងនឹងថ្រព
កដលមានតថ្មលខស
ព ក់ ផបែការអភិរែេ ជានិចកា
ច លរតូវបានយែមែពិចរណាែបុងបរ ិបទថ្នវ ិធីរបែប
ច្ដ្ឋយភាពរបុងរបយ័ត។
ប
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៩.១ ការវាយតថ្មលច្ដើមផីែាំណត់វតថមានរបស់លែខណៈសមផតថិទាំងឡាយ

កដលស្រសបគាបនឹ ងថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិ រែេ នឹងរតូវបានបាំ ច្ពញរួចរាល់ សមស្រសប
ច្ៅតាមទាំ ហាំ និងែមាលាំងរបស់ការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ។
សូចនាែរ៖

៩.១.១ FMU រតូវបានវាយតថ្មលយ៉ាងរគប់ រគាន់ (ច្រកាមការរបឹ ែាច្យបល់ជាមួ យអងគភាព

កដលពាែ់ ព័នន ឧ. អងគការអភិរែេ អាជាញធររតួតពិនិតយការអនុ វតថចាប់ និ ងភាគីពាែ់ ព័នន
ដថ្ទច្ទៀតច្ៅថ្នបែ់ មូលដ្ឋឌន

និងថ្នបែ់ ជាតិ )

ច្ហើយថ្រពកដលមានតថ្មលខស
ព ់កផបែការ

អភិរែេ រពមជាមួ យលែខណៈសមផតថិកផបែជី វសាស្តសថ និ ង/ឬសងគមច្សដឌែិចច ឬវបផធម៌
របស់ពួែច្គ រតូវបានែាំ ណត់ ។

៩.១.២ នី តិវ ិធីវាយតថ្មល រតូវបានចងរែងជាឯែសារ ច្ហើយែាំ ណត់រតាថ្នការពិ ច្រគាេះច្យបល់
៩.១.៣

របភពព័ ត៌មាន និ ងព័ ត៌មានច្នាេះ រតូវបានរែាទុែ។

របសិនច្បើមានវតថមានថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិ រែេច្នាេះ

ថ្រពច្ឈើ រតូវដឹ ងអាំពីលែខណៈសមផតថិកដលមានស្រសាប់

ការរគប់រគង

ច្ហើយរតូវមានកផនទីច្ដើ មផី

ែាំ ណត់ទីតាាំងថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិ រែេ និ ងតាំបន់ការពារដថ្ទច្ទៀត។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៩.២ ការងារទែ់ ទងនឹងការពិ ច្រគាេះច្យបល់

កដលជាកផបែមួ យច្ៅែបុង

ដាំ ច្ណើរការផឋល់វ ិញ្ញដបនប័ រត ចាំបាច់រតូវសងកត់ធៃន់ច្លើលែខណៈសមផតថិកផបែការអភិ រែេ កដល
រតូវបានែាំ ណត់ច្ឃើញ និ ងជច្រមើ សនានាច្ដើ មផីកថរែាលែខណៈសមផតថិកផបែការអភិ រែេទាំងអស់
ច្នាេះ។
សូចនាែរ/សាំនួរសាំខាន់ ៗ៖

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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៩.២.១ មាចស់/អបែរគប់រគង បានែាំ ណត់ច្ឃើញការកណនាាំជាែ់ លាែ់ ទែ់ទងនឹ ងការរគប់ រគង

ថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិ រែេយ៉ា ងសមស្រសប ច្ដ្ឋយមានការពិ ច្រគាេះច្យបល់
ជាមួ យអងគការកដលពាែ់ ព័នន ឧ. អងគការអភិ រែេ អាជាញធររតួតពិនិតយការអនុវតថចាប់
និ ងភាគីពាែ់ ព័នដ
ន ថ្ទច្ទៀតច្ៅថ្នបែ់មូលដ្ឋឌន និ ងថ្នបែ់ជាតិ ។

៩.២.២ ច្ៅច្ពលមានការែាំ ណត់ច្ឃើញនូ វថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិ រែេ ច្ដ្ឋយសារ
លែខណៈសមផតថិកផបែសងគមច្សដឌែិចច ឬកផបែវបផធម៌របស់ថ្រពច្នាេះច្ហើយ គួរមានការ
វ ិភាគ

និងការសច្រមចចិតរថ ម
ួ គាបរវាងភាគីពាែ់ ព័នទ
ន ាំងឡាយ

ច្ដ្ឋយផ្ទធល់

ែិ ចខ
ច ិតខាំយ៉ាងសមច្ហតុផលទាំងអស់

កដលរងផលប៉ា េះពាល់

គួ ររតូវបានច្ធវើច្ឡើងច្ដើ មផីបច្ងកើត

ែិ ចរច ពមច្រពៀងសហការរគប់ រគង ជាមួ យភាគី ពាែ់ព័នទ
ន ាំងច្នេះ។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
៩.៣ កផនការការរគប់ រគង រតូវរួមបញ្ូច ល និ ងអនុ វតថនូវវ ិធានការជាែ់ លាែ់
កដលធានាបាននូ វការកថរែា

និ ង/ឬការពរងឹងលែខណៈសមផតថិកផបែការអភិរែេកដលពាែ់ ព័នន

អនុច្លាមច្ៅតាមវ ិធី សាស្តសថការពារទុ ែជាមុន។ វ ិធានការទាំងច្នេះ រតូវរួមបញ្ូច លជាពិ ច្សស
ច្ៅែបុងអតទបទសច្ងខបកផនការការរគប់រគងកដលដ្ឋែ់ សរមាប់សាធារណជន។
សូចនាែរ៖

៩.៣.១ កផនការការរគប់ រគង កចងអាំ ពីលែខណៈសមផតថិរបស់ថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការ
អភិរែេ កដលរតូវបានែាំណត់ច្ឃើញ ច្ហើយកផនទីបងាាញអាំ ពីតាំបន់សាំខាន់ ៗ។

៩.៣.២ កផនការការរគប់រគង កចងអាំ ពីវ ិធានការនានា កដលធានាបានការកថរែា និង/ឬពរងឹ ង
ដល់លែខណៈសមផតថិកដលពាែ់ ព័នរន បស់ថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិ រែេ។

៩.៣.៣ អតទបទសច្ងខបកផនការការរគប់ រគងកដលដ្ឋែ់សរមាប់ សាធារណជន មានច្ៅច្រកាម
ចាំ ណុច

៧.៥

ច្ហើយផធុែច្ៅច្ដ្ឋយវ ិធានការកដលរតូវបានែាំ ណត់

លែខណៈសមផតិរថ បស់ថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិរែេ
ច្ឃើញ។

ច្ដើមផីពរងឹ ងដល់

កដលរតូវបានែាំ ណត់

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ ៩.៤ ការតាមដ្ឋនរបចាំឆ្បាំ រតូវបានច្ធវើច្ឡើង ច្ដើមផីវាយតថ្មលរបសិទនភាពរបស់
វ ិធានការកដលរតូវបានអនុវតថ ច្ដើ មផីរែា ឬពរងឹ ងលែខណៈសមផតិកថ ដលមានតថ្មលខពស់កផបែការ
អភិរែេ កដលពាែ់ព័ន។
ន
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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សូចនាែរ៖

៩.៤.១ សូចនាែរការតាមដ្ឋន និងភាពញឹែញាប់ រតូវបានែាំ ណត់ ច្រកាមការពិ ច្រគាេះច្យបល់
ជាមួ យអងគការកដលពាែ់ ព័នន ឧ. អងគការអភិ រែេ អាជាញធររតួតពិនិតយការអនុវតថចាប់

និ ងភាគីពាែ់ ព័នដ
ន ថ្ទច្ទៀតច្ៅថ្នបែ់មូលដ្ឋឌន និងថ្នបែ់ជាតិ ច្ដើ មផីតាមដ្ឋនរបសិទិ ភា
ន ព

ថ្នវ ិធានការនី មួយ កដលមានកចងច្ៅែបុងកផនការការរគប់ រគង។ (SLIMF៖ សូមច្យង
ច្ៅសូចនាែរ ៨.២.៤–៨.២.៦)។

៩.៤.២ ែាំ ណត់ រតាថ្នការតាមដ្ឋន រតូវបានរែាទុែ និងច្របើ របាស់ ច្ដើមផីកែសរមួលដល់ការ
រគប់ រគងនាច្ពលអនាគត។

កែសរមួល៖ ០
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គរលការណ៍ទី១០៖

ចាារគ

ើ

ចម្ការឈឈើចបា
ាំ ច់ររូវបានឈ្វើផផនការនិងររប់ររងស្របឈៅតាមឈោលការណ៍

និងលក្ខណៈ

វ ិនិច័យ
ឆ
១ - ៩, និងឈោលការណ៍ទី១០ រពមទាំងលក្ខណៈវ ិនិច័យ
ឆ របរ់ឈោលការណ៍ទី១០។
ថ្វីឈបើចម្ការឈឈើអាចផដលអ
់ រថរបឈោជន៍ផផែក្រងគមនិងផផែក្ឈរដឋក្ិចជា
ច ឈរចើនឈ
វ ិភារទន

ក្ែងការឈឆល
ើយរបឈៅនឹងឈរចក្ដីររូវការផលិរផលព្រពឈឈើ
ុ
បុផនដរម្ការឈឈើរួរផរបាំឈពញបផនថមការររប់ររង ការការ់បនថយរាំពា្

យ
ើ អាចចូលរួម
របរ់ពិភពឈោក្ក្ដី
និងការឈលើក្ក្ាំពរ់

នូវការស្ដដរនិងការអភិរក្សព្រព្មមជារិ។
លក្ខខណឌវ ិនិច័យ
ឆ
១០.១

វរថុបាំ ណងព្នការររប់ ររងចម្ការឈឈើ រម
ួ ម្កនការអភិរក្សព្រព្មមជារិ

និ ងវរថុបាំ ណងក្ែុងការស្ដដរព្រព្មមជារិ

ចាំបាច់ររូវផរម្កនផចងោងចារ់

ឈៅក្ែុងផផនការ
ររប់ ររង និ ងររូវបានបក្ស្ស្ដយបង្ហាញោងចារ់ោរ់ឈៅក្ែុងការអនុវរដផផនការ។
រូចនាក្រ៖

១០.១.១ វរថុបាំ ណងព្នការររប់ ររងចម្ការឈឈើ ររូវបានរួមបញ្ូ ច លឈៅក្ែុងផផនការការររប់ររង
ឈោយទទួ លស្ដគល់នូវការអភិរក្ស និងការស្ដដរព្រព្មមជារិ។

១០.១.២ ផផនការការររប់ររងព្រពឈឈើ រួមនូ វបញ្ូ ច លយុទធស្ដស្តររ ឬធារុ នានាឈដើ មបីអភិ រក្សព្រព
្មមជារិ និងឈដើមបីស្ដដរទី តាាំងផដលបានថ្យចុ ុះរុ ណភាព។

១០.១.៣ ម្កនភរដុតាងចារ់ោរ់អាំពីការអនុវរដផផនការការររប់ររង។ រូមឈមើ លលក្ខណៈ
វ ិនិច័ យ
ឆ ៧.១ - ៧.៥។

លក្ខខណឌវ ិនិច័យ
ឆ
១០.២
ការស្ដដរ

ការតាក្់ ផរង និងរូបរាងរបរ់ចម្ការឈឈើ រួរឈលើក្ក្ាំពរ់ការការពារ

និ ងការអភិ រក្សព្រព្មមជារិ

ឈ

ើយមិ នបឈងាើនរាំពា្ឈលើព្រព្មមជារិឈ

ើយ។

រចក្

ឈចញចូ លរបរ់ររវព្រពឈៅតាមរាំ បន់ជាយម្ករ់ ទឹក្ និ ងឈដើ មឈឈើ ឈរផដលម្កនអាយុចរមរុះោែ
រួរររូវបានឈរបើរបារ់ឈៅក្ែុងទរមង់របរ់ចម្ការឈឈើ
ឲ្យរុី
ុងរយៈឈពលវ ិលជុាំ
រង្ហវក្់ជាមួ យទាំ ាំព្នរបរិបរដិការ។ ទាំ ាំ និងរូបរាងចម្ការ រួរម្កនលក្ខណៈរុីរង្ហវក្់ជាមួ យ
រពមទាំងអាំ

ទរមង់ព្នព្រពឈដើមឈឈើ ឈរ ផដលម្កនឈៅក្ែុងទិ ដឋភាព្មមជារិ ។
រូចនាក្រ៖

១០.២.១ ការររប់ ររងចម្ការឈឈើ ររូវបានតាក្់ ផរងឈ

ើងឈដើមបីរក្ា ឬពរងឹងលក្ខណៈរមបរដិ

របរ់ព្រព្មមជារិ ផដលឈៅជាប់ ឈនាុះ។
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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១០.២.២ ឈោលនឈោបាយ និ ងនីរិវ ិ្ីររូវបានអនុ វរដឈដើ មបីធានាបាននូ វ៖
ក្.

ការបឈងាើរ និ ងរក្ាឲ្យម្កនលក្ខណៈចរមរុះោែព្នឈដើ មឈឈើ ឈរ ផដលម្កនអាយុ

ឈផសងៗោែ និងការវ ិលជុាំ
ខ.
រ.

ការផឋល់ឲ្យមានរចក្ផលូវរបរ់ររវព្រព

រចក្ឈចញចូ លរបរ់ររវព្រព ឈោយឈក្ើរពី រក្
ុ ខជារិ្មមជារិ ឈៅតាមជាយម្ករ់
ទឹ ក្ ឬឈៅក្ែុងរជលងថ្ម

ឃ. ចាំ ណុចទាំងអរ់ខាងឈលើឈនុះ ររូវបានការពារពីរបរិ បរដិការោាំដុុះ និងរបមូល
ផល ឈ

ង.

ើយររូវបានអភិ វឌ្ឍ

ការចូ លឈៅក្ែុងរាំបន់រក្ាទុ ក្ ឈៅតាមជាយម្ករ់ ទឹក្

១០.២.៣ ទាំងទី តាាំងការោាំដុុះទូ ឈៅ និ ងការតាក្់ផរងខាងក្ែុងចម្ការឈឈើ ររូវចុ ុះររមរងជាមួ យ
ទី តាាំងភូ មិស្ដស្តរដព្នរាំបន់។

១០.២.៤ ផផនការោាំដុុះចម្ការឈឈើ របរ់

(ឈៅក្រមិរឈខរដ ស្ររក្ និងឃុាំ)។

លក្ខខណឌវ ិនិច័យ
ឆ
១០.៣

ស្របោែជាមួ យផផនការអភិ វឌ្ឍក្ែុងមូលោឋន

យក្លអ រួ រម្កនរម្ករភាពឈដើ មឈឈើ ចរមរុះោែឈៅក្ែុងចម្ការ ឈដើមបី

ជួ យពរងឹងឈរថរភាពផផែក្ឈរដឋក្ិចច
រួមម្កនភាពចរមរុះោែផផែក្ទាំ

FMU

ាំ

ឈអក្ូ

ូរុី និ ងរងគម។ លក្ខណៈចរមរុះោែទាំងឈនុះអាច
និ ងរបាយទី តាាំងឈៅក្ែុងរាំ បន់ រិរ
ថ ឈរកាមការររប់ ររងឈោង

តាមទី តាាំងភូមិស្ដស្តរដ ចាំនួន និង រម្ករធារុ ឈរឈនទិ ចព្នពូ ជ ចាំណារ់ថ្នែក្់ អាយុ និ ង
រចនារមព័ន។
ធ
រូចនាក្រ៖

១០.៣.១ ការររប់ ររងចម្ការ

ជួ យរក្ា

និង/ឬពរងឹ ងលក្ខណៈចរមរុះោែឈៅក្ែុងរាំ បន់

រយៈការឈ្វើឲ្យម្កនខ័ ណឌោាំឈដើមឈឈើ ទាំ
១០.៣.២

ទី តាាំងភូ មិស្ដស្តររទាំងមូ ល។

របតិ បតថិការការររប់ ររងព្រពឈឈើ

តាម

ាំឈផសងៗោែ និ ងម្កនរបាយចរមរុះោែ ឈៅក្ែុង

បឈងាើរឲ្យម្កនបទបញ្ញ រិរ
ដ រម្កប់ការឈរបើរបារ់

ចរមរុះោែនូ វពូជឈឈើ របភពពូ ជឈឈើ និ ងរុក្ខជារិដព្ទឈទៀរ ។

១០.៣.៣ មិនអនុ វរដចាំឈពាុះរបរិ បរដិការ SLIMF៖ ោងឈោច ២០% ព្នព្ផៃចម្ការ ផៃុក្ឈៅឈោយ
ដាំ ណាាំពូជចរមរុះ ឈលើក្ផលងផរក្ែុងក្រណីម្កនភាពរុីរង្ហវក្់ ជាមួ យទរមង់ព្នបាំ ផណង
ផចក្ពូ ជរុក្ខជារិ តាម្មមជារិឈៅក្ែុងរាំ បន់ ស្ដមីឈនាុះ។

១០.៣.៤ ម្កនរម្ការៈឈដើមបីចរ់ ចាំណារ់ ថ្នែក្់ ដីព្រព ច្ហើយរតូវបានឈ្វើផផនទីតាមទាំ
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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១០.៣.៥ ររូវម្កនរឈរម្កងតាក្់ ផរងចម្ការឈឈើ

ឈ

ភាែក្់ ង្ហរម្កនរមរថក្ិចច ក្ែុងក្រណីម្កនការឈរែើឈ
លក្ខខណឌវ ិនិច័យ
ឆ

១០.៤

ើយរឈរម្កងឈនុះររូវបានអនុម័រឈោយ
ើងឈោយចាប់ ។

ការឈរជើ រឈរ ើរពូ ជឈដើមបីោាំដុុះ ររូវផរផផអក្ឈលើភាពរមស្របជា

ទូ ឈៅរបរ់ពូជជាមួ យទី តាាំង និងជាមួ យវរថុបាំ ណងរបរ់ការររប់ ររង។ ឈដើ មបីពរងឹ ងការអភិ រក្ស
ភាពចរមរុះផផែក្ជីវស្ដស្តររ ជាការលអរួរឈរបើពូជក្ែុងស្ររក្ ជាជាងពូ ជនាាំចូលពី ឈរៅស្ររក្ររម្កប់
ការបឈងាើរចម្ការឈឈើ និងការស្ដដររបព័នធឈអក្ូ

ូរុីផដលចុ ុះថ្មថ្យ។ គួ រច្របើពូជឈរៅស្ររក្ ផរ

ក្ែុងក្រណីផដលពូ ជឈនុះ អាចផដល់ផលលអ ផដលខាលាំងជាងពូ ជក្ែុងស្ររក្ រួរររូវបានតាមោន
ោងរបរងរបយ័រែឈដើ មបីពិនិរយរក្ផរក្ងម្កនការស្ដលប់ជមងឺ ឬការផៃុុះឈ ើងព្នររវលិរ
អ ចព្រង និង
ផលបុះពាល់ផផែក្ឈអក្ូ

រុ
ូ ីជាអវ ិជជម្កនខុ រពី្មមតា។

រូចនាក្រ៖

១០.៤.១

ម្កនមូ លោឋនឈ

រុផលចារ់ោរ់

ររម្កប់ ការឈរជើ រឈរ ើរពូ ជ

និងរបឈភទ

ឈរឈនទិ ច ឈដើមបីយក្មក្ោាំដុុះឈៅក្ែុងចម្ការ ឈោយររូវពិ ចរណាអាំ ពីវរថុបាំ ណងរបរ់
១០.៤.២

ចម្ការឈឈើ ក្៏ដូចជាអាការធារុ ផផនដីវ ិទា និងដីឈៅទី តាាំងោាំដុុះ។
របរិនឈបើពូជឈរៅស្ររក្ររូវបានឈរជើ រឈរ ើរយក្មក្ោាំ
បង្ហាញថ្ន ពូ ជឈនុះផដល់លទធផលលអជាង។

១០.៤.៣ មិ នររូវោាំដុុះពូ ជដាំណាាំផដលម្កនលក្ខណៈវាទីឈនាុះឈ

ចាំបាច់ ររូវផដល់ភរដុតាង

ើយ។

១០.៤.៤ ម្កននីរិវ ិ្ីជាោយល័ក្ខអក្សរ ឈដើមបីតាមោនលទធផលរបរ់ពូជឈរៅស្ររក្ ឈ

ើយ

នី រិវ ិ្ីឈនុះររូវបានយក្មក្អនុវរដ។

១០.៤.៥ រួ រម្កនការរងារ់្ងន់ឈលើការោាំដុុះ និ ង/ឬ ការស្ស្ដវរជាវជាក្់ ផរដង អាំ ពីពូជឈឈើ
ក្ែុងស្ររក្ ផដលម្កនដុ ុះឈៅក្ែុងរាំ បន់ ឈនាុះ។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

១០.៥

ចាំកណែមួ យចមាករ

ែបុងសមមារតសមស្រសបច្ៅនឹ ងទាំ ហាំចមាករ

ទាំងមូ ល ច្ហើយកដលនឹ ងរតូវែាំ ណត់ច្ដ្ឋយច្យងច្ៅតាមបទដ្ឋឌនថ្នបែ់តាំបន់ នឹងរតូវរគប់រគង
យ៉ា ងណាច្ដើមផីសាឋរទី តាាំងច្នាេះ ឲ្យកាលយច្ៅជាគរមបថ្រពធមមជាតិច្ឡើងវ ិញ។
សូចនាែរ៖

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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១០.៥.១ សមមារតសមស្រសប (ជាទូ ច្ៅ ៥-១០%) ែបុងតាំ បន់រគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ទាំងមូ ល រតូវបាន
រគប់រគងែបុងលែខណៈយ៉ា ងណា

ច្ដើ មផីសាឋរទី តាាំងច្នាេះ

ឲ្យកាលយច្ៅជាគរមបថ្រព

ធមមជាតិច្ឡើងវ ិញ។ (SLIMF៖ ការកែលាំអរតថ្មលកផបែច្អែូ ឡូសុីរបស់ចមាករ រតូវបាន
ច្ធវើច្ឡើង ចាំ ច្ពាេះែកនលងណាកដលមានលែខណៈសមផតថិកផបែការអភិ រែេ)។

១០.៥.២ មានយុទសា
ន ស្តសថជាលាយលែខណ៍អែេរ (ជាកផបែមួ យថ្នកផនការរគប់ រគង) សរមាប់

តាំ បន់កដលរតូវសាឋរឲ្យកាលយជាថ្រពធមមជាតិច្ឡើងវ ិញ ច្ហើយយុទនសាស្តសថច្នេះ រតូវបាន
យែមែអនុ វតថ។

១០.៥.៣ តាំបន់កដលរតូវសាឋរឲ្យកាលយច្ៅជាគរមបថ្រពធមមជាតិច្ឡើងវ ិញ រតូវបានដ្ឋែ់ សញ្ញដ
សាំគាល់រពាំ កដនច្ៅច្លើកផនទី និងរតូវបានពិ ចរណាច្ៅែបុងឯែសារច្ធវើកផនការ។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ
១០.៦ រតូវចត់វ ិធានការច្ដើមផីកថរែា ឬកែលាំអររចនាសមព័នដ
ន ី ជី ជាតិ និង
សែមមភាពកផបែជី វសាស្តសថ។ បច្ចចែច្ទស និងអរតាថ្នការរបមូ លផល ការសាងសង់ និងកថទាំ

ផលូវថបល់ ផលូវលាំ និងជច្រមើសពូ ជ មិនរតូវបងកឲ្យមានការថមថយគុ ណភាពដីរយៈច្ពលកវង ឬ

ផលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជជមានណាមួ យចាំ ច្ពាេះគុ ណភាព ឬបរ ិមាណទឹ ែ ឬច្ធវើឲ្យមានការបកងវរទិ ស
លាំហូរទឹ ែសធឹងបឹ ងបួ រ ែបុងលែខណៈធាំ ដុាំច្ឡើយ។
សូចនាែរ៖

១០.៦.១

មានការច្រៀបរាប់អាំពីមច្ធាបាយច្ដើ មផីការពារដី

និងធនធានទឹែយ៉ា ងចាស់លាស់

ច្ៅែបុងកផនការការរគប់រគង ឬឯែសារគាាំរទដថ្ទច្ទៀត។

១០.៦.២ កផនការ និងនីតិវ ិធីច្ដើ មផីសាឋរច្ឡើងវ ិញ ច្រកាយច្ពលរបមូ លផល រតូវបានតាែ់ កតង
ច្ឡើងច្ដើ មផីកាត់ បនទយការោលដីច្ចលទច្ទ

ច្ហើយរតូវធានាឲ្យបានថ្ន

រតូវបានបច្ងកើតច្ឡើងវ ិញយ៉ា ងឆ្ប់ បាំផុតតាមកដលអាចច្ធវើបាន។

ច្ដើ មច្ឈើ

១០.៦.៣ មិ នមានភសឋុតាងបងាាញអាំ ពីការខូ ចខាតគុណភាពច្ៅនឹ ងែកនលងរបតិបតថិការ។

១០.៦.៤ ការអនុវតថរបស់ការរគប់ រគង មិ នបងករឲ្យមានការថមថយគុ ណភាពទឹ ែ និ ង/ឬច្ធវើឲ្យ
មានការករបរបួលដល់ទរមង់ថ្នការបងាូរទឹែច្ឡើយ។

លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

១០.៧ រតូវចត់ វ ិធានការច្ដើមផីទប់ សាកត់ និងកាត់ បនទយការផធុេះច្ឡើងនូ វ

ែរណីសតវចថ្រង ជាំងឺ អគគីភ័យ និ ងការនាាំយែរុែជា
ខ តិកដលមានលែខណៈវាទីច្ឡើយ។ ការ
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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រគប់ រគងកបបរួមបញ្ូច លច្ៅច្លើសតវចថ្រង
រគប់ រគង

រតូវកតជាកផបែដ៏ចាំបាច់មួយច្ៅែបុងកផនការការ

ច្ដ្ឋយរតូវពឹងកផែែជាចាំ បងច្ៅច្លើការទប់ សាកត់

និ ងវ ិធីសាស្តសថរគប់ រគងកបប

ជី វសាស្តសថ ជាជាងការច្របើរបាស់ថ្នបាំគីមីែាំចត់សតវចថ្រង និងជី គីមី។ ការរគប់រគងចមាករ គួ រ
ខិ តខាំច្ដ្ឋយច្របើរគប់មច្ធាបាយ ច្ដើ មផីច្ជៀសវាងពីការច្របើថ្នបាំគីមីែាំចត់សតវចថ្រង និងជី គីមី រួម
ទាំងការច្របើរបាស់ផលិតផលទាំងច្នេះច្ៅែបុងថ្នបលបណុឋ េះែូ នច្ឈើ ផងកដរ។
សូចនាែរ៖

១០.៧.១ សតវលិត
ែ និ ងជាំងឺសាំខាន់ ៗ កដលច្ែើតមានច្ៅែបុងថ្រព រតូវបានែាំ ណត់ច្ឃើញ។
១០.៧.២

នី តិវ ិធីជាលាយលែខណ៍អែេរសរមាប់ ការរគប់ រគងកបបរួមបញ្ូ ច លច្ៅច្លើសតវចថ្រង

រួមទាំងរុែខជាតិកដលមានលែខណៈវាទីផងកដរ រតូវបានយែមែអនុ វតថ។

១០.៧.៣ តរមូវការែបុងការរគប់ រគង និងទប់ សាកត់អគគីភ័យ រតូវបានវាយតថ្មល ច្ហើយែបុងែរណី
ចាំបាច់ រតូវមាននី តិវ ិធី និងឧបែរណ៍រគប់ រគាន់ ច្ដើមផីទប់ សាកត់ និ ងពនលត់ច្ភលើងថ្រព។

១០.៧.៤ ច្គាលនច្យបាយច្ដើមផីកាត់ បនទយការច្របើរបាស់សារធាតុគីមី និងជី គីមី រួមទាំងការ
ច្របើរបាស់ផលិតផលទាំងច្នេះច្ៅែបុងថ្នបលបណុ ឋ េះែូ នច្ឈើ ផងកដរ
អនុវតថ។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

១០.៨ ការតាមដ្ឋនច្លើចមាករ

រតូវបានយែមែ

រតូវរួមបញ្ូច លការវាយតថ្មលជារបចាំច្លើ

សកាឋនុ ពលថ្នផលប៉ា េះពាល់កផបែច្អែូ ឡូសុី និងសងគមច្ៅែបុង និ ងច្រៅទី តាាំងរបតិបតថិការ (ឧ.
ការែច្ែើ តែូនច្ៅតាមកបបធមមជាតិ

ផលប៉ា េះពាល់ច្លើធនធានទឹ ែ

និងជី ជាតិដី

និង

ផលប៉ា េះពាល់ច្លើសុខមាលភាពែបុងមូ លដ្ឋឌន និ ងសុខមាលភាពសងគម) បកនទមច្ៅច្លើបណា
ឋ
ធាតុកដលរតូវបានច្លើែច្ឡើងច្ៅែបុងច្គាលការណ៍ទី ៨, ៦ និ ង ៤ ស្រសបច្ៅតាមទាំ ហាំ និ ង

នានាភាពរបស់របតិបតថិការ។ មិនរតូវដ្ឋាំពូជណាមួយែបុងរទង់ រទយធាំច្ឡើយ លុេះរតាណាកត
ការសាែលផង និង/ឬបទពិ ច្សាធន៍ែុងមូ
ប លដ្ឋឌនបានបងាាញថ្ន ពូ ជទាំងច្នាេះសរមបខលួនបាន
លែជាមួ យច្អែូ ឡូសុីរបស់ទីតាាំង ច្ហើយមិ នកមនជាពូ ជកដលមានលែខណៈវាទី ច្ហើយមិ នមាន

ផលប៉ា េះពាល់កផបែច្អែូ ឡសុ
ូ ីជាអវ ិជជមានធាំ ដុាំ ច្លើរបព័ នច្ន អែូ ឡូសុីច្ផេងច្ទៀតច្ឡើយ។ មានការ
ច្ផ្ទឋតការយែចិតទ
ថ ុ ែដ្ឋែ់ពិច្សសច្លើបញ្ញ
ា កផបែសងគម

ទែ់ ទងនឹងការទទួលបានដី សរមាប់

ចមាករ ជាពិច្សសគឺ ការការពារសិទិជា
ន មាចស់ែមមសិទិ ន ការច្របើ របាស់ និងលទនភាពទទួ លបានច្ៅ
ែបុងមូ លដ្ឋឌន។
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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សូចនាែរ៖

១០.៨.១

មិ នមានការដ្ឋាំដុេះរទង់ រទយធាំ

នូ វពូ ជណាកដលមិនទន់ បានបងាាញថ្នមានភាព

សមស្រសបជាមួ យទី តាាំង ច្ដ្ឋយកផែែច្លើមូលដ្ឋឌនថ្នការសាែលផង ឬបទពិ ច្សាធន៍
ែបុងមូ លដ្ឋឌនច្ឡើយ។

១០.៨.២ ចមាករ មិ នរតូវបានបច្ងកើតច្ឡើងច្ៅច្លើទីតាាំងកដលមានសារៈសាំខាន់ ឬមានភាពងាយ

រច្សើបកផបែច្អែូ ឡូសុី តាំបន់កដលមានលែខណៈចរមុេះកផបែជី វសាស្តសថខពស់ ឬពិ ច្សស

ច្ដ្ឋយកឡែ ជាតាំបន់កដលច្រគាងនឹ ងកាលយជាតាំ បន់អភិរែេ ឬតាំបន់ការពារ ឬទី តាាំង
១០.៨.៣

កដលមានសកាឋនុពលអាចបងកផលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជជមានច្លើតាំបន់សុ ែទឹ
ឋ ែសាំខាន់ៗ។
ការតាមដ្ឋន

រួមបញ្ូ ច លការវាយតថ្មលពីសកាឋនុ ពលថ្នផលប៉ា េះពាល់កផបែច្អែូ ឡូសុី

និ ងសងគមរបស់សែមមភាពការដ្ឋាំដុេះច្ៅែបុង និងច្រៅទី តាាំងរបតិ បតថិការ (សូមច្មើ ល
បកនទម លែខខណឍវ ិនិ ច័ យ
េ
៨.២)។ (SLIMF៖ FME រតូវចងរែងផលប៉ា េះពាល់អវ ិជជមាន

កផបែបរ ិដ្ឋឌន ឬកផបែសងគមជាលាយល័ែខណ៍អែេរ ច្ហើយតាែ់ កតង និ ងអនុវតថវ ិធានការ
នានាច្ដើ មផីច្ឆលើយតបនឹ ងផលប៉ា េះពាល់ទាំងច្នាេះ)។

១០.៨.៤ ការទិ ញដី ឬការជួ លដី សរមាប់បច្ងកើតជាចមាករ មិ នមានផលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជជមានច្លើ
សហគមន៍

និ ង/ឬធនធានកដលរបជាជនមូ លដ្ឋឌនច្របើ របាស់

ណាមួ យរតូវបានបច្ងកើតច្ឡើង

ច្ហើយមិ នមានចមាករ

ច្ៅច្លើដីណាកដលមិ នទន់ បានច្ដ្ឋេះស្រសាយបញ្ញ
ា

ែមមសិទិ ន និ ងសិទិ ច្ន របើ របាស់ច្នាេះច្ឡើយ។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

១០.៩ ចមាករថ្រពច្ឈើ រតូវបានបច្ងកើតច្ឡើងច្ៅែបុងតាំ បន់ កដលរតូវបាន

ករបកាលយពីថ្រពច្ឈើ ធមមជាតិច្រកាយកខវ ិចេិកា

ឆ្បាំ

១៩៩៤

ច្ដ្ឋយតាមធមមតាគឺ មិនរតូវមាន

គុ ណវុឌ្ណច្ដើមផីទទួ លបានវ ិញ្ញដបនប័ រតច្ឡើយ។ ការផឋល់វ ិញ្ញដបនប័រត អាចអនុញ្ញដតិឲ្យច្ធវើច្ឡើង
បាន
បនប័ រត

ែបុងកាលៈច្ទសៈកដលមានភសឋតាងរគប់
រគាន់រតូវបានដ្ឋែ់ជូនច្ៅសាទប័ នច្ចញវ ិញ្ញដ
ុ
កដលអបែរគប់រគង/មាចស់

មិនទទួ លខុសរតូវច្លើការច្ផធរច្នេះច្ដ្ឋយផ្ទធល់

ឬច្ដ្ឋយ

របច្យលែឋី។
សូចនាែរ៖

កែសរមួល៖ ០
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១០.៩.១

មានភសឋុតាងជាលាយលែខណ៍អែេរច្ដើមផីបញ្ញ
ជ ែ់ ថ្ន

ចមាករថ្រពច្ឈើ មិនរតូវបច្ងកើត

ច្ឡើងច្ៅច្លើដីកដលរតូវបានករបកាលយពី ថ្រពធមមជាតិច្រកាយថ្ថៃទី

១

កខវ ិចេិកា

ឆ្បាំ

១៩៩៤ (ប៉ាុកនថ សូមច្មើ លចាំ ណុច ៦.១០ និ ង ០.៩) ច្លើែកលងកតមានភសឋុតាង
ចាស់លាស់ច្ដើមផីបញ្ញ
ជ ែ់ថ្ន មាចស់ និងអបែរគប់ រគងនាច្ពលបចចុបផនប មិនកមនជាអបែ
ទទួ លខុ សរតូវច្ដ្ឋយផ្ទធល់ ឬច្ដ្ឋយរបច្យលែបុងការករបកាលយច្នេះ។

កែសរមួល៖ ០
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ឧបសមព័នទ
ធ ី ១៖ សទ្ទទនុក្រម
(ដែស្រសង់ ពី៖ “ច្គាលការណ៍ និ ងលែខខណឍវ ិនិ ច័ យ
េ
FSC”។ ឯែសារ FSC ច្លខ ១.២ ចាប់

កែសរមួលច្ឡើងវ ិញែបុងកខមែរា ឆ្បាំ ១៩៩៩)
ពាែយទាំងឡាយច្ៅែបុងឯែសារច្នេះ

រតូវបានច្របើរបាស់តាមន័ យកដលរតូវបានែាំ ណត់ច្ៅែបុង

វចនានុ រែមភាសាអង់ច្គលសជាបទដ្ឋឌនទូច្ៅ។ អតទន័យជាែ់ លាែ់ និងការបែស្រសាយច្ៅថ្នបែ់ មូលដ្ឋឌន
សរមាប់របច្យគមួ យចាំ នួន

(ដូចជាពាែយសហគមន៍មូលដ្ឋឌនជាច្ដើម)

គួររតូវបានសច្រមចច្ៅែបុង

បរ ិបទមូ លដ្ឋឌន ច្ដ្ឋយអបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើ និ ងអបែច្ចញវ ិញ្ញដបនប័ រត។ ច្ៅែបុងឯែសារច្នេះ ពាែយ
ខាងច្រកាមរតូវបានបែស្រសាយថ្នមានអតទន័យដូចតច្ៅ៖

ភាពចរមុេះកផបែជីវសាស្តសថ៖ ភាពចរមុេះគាបថ្នភាវៈរស់ កដលមានរបភពមែពីរគប់ទិសទីទាំងអស់
រួមមានដូ ចជា ច្លើដីច្គាែ ែបុងទឹ ែ និ ងពីរបព័ នច្ន អែូ ឡូសុីជលសាស្តសថដថ្ទច្ទៀត និងភាពសមគសា
មញ
ុ
កផបែច្អែូ ឡូសុកី ដលភាវៈរស់ទាំងច្នាេះសទិតច្ៅ
កតមួ យ

ភាពចរមុេះរវាងពូ ជខុ សៗគាប

ច្ដ្ឋយរួមបញ្ូច លទាំងភាពចរមុេះកដលមានច្ៅែបុងពូ ជ

និ ងភាពចរមុេះរវាងរបព័នច្ន អែូ ឡូសុីច្ផេងៗ។

(សូមច្មើ ល

អនុ សញ្ញដសថីពីភាពចរមុេះកផបែជី វសាស្តសថ ឆ្បាំ ១៩៩២)។

តថ្មលថ្នភាពចរមុេះកផបែជីវសាស្តសថ៖ តថ្មលខាងែបុង តថ្មលកផបែច្អែូ ឡូសុី ច្សច្នទិច សងគម ច្សដឌែិចច

វ ិទាសាស្តសថ ការអប់រ ាំ វបផធម៌ ការែាំ សានថ និងច្សាភ័ ណវ ិទា របស់ភាពចរមុេះកផបែជី វសាស្តសថ និ ង
សមាសធាតុ របស់វា។ (សូមច្មើ លអនុ សញ្ញដសថីពីភាពចរមុេះកផបែជី វសាស្តសថ ឆ្បាំ ១៩៩២)។
សារធាតុរគប់រគងកផបែជីវសាស្តសថ៖

ភាវៈរស់កដលរតូវបានច្របើ របាស់ច្ដើមផីលុបបាំ បាត់

ឬ

រគប់ រគងច្លើចាំនួនថ្នភាវៈរស់ដថ្ទច្ទៀត។
សងាវែ់ថ្នការច្មើលខុសរតូវ៖

បណា
ថ ញថ្នលាំហូរការកចែចយផលិតផល

ចប់ តាាំងពីរបភព

ច្ដើមរបស់ផលិតផលច្ៅែបុងថ្រព រហូតដល់អែ
ប ច្របើ របាស់ចុងច្រកាយ។

សារធាតុគីមី៖ រួមមានដូ ចជា ជី គីមី ថ្នបាំែមាចត់ សតវលិត
ែ ថ្នបាំែមាចត់ផេិត និងអ័ រម៉ាូនច្ផេងៗកដល

រតូវបានច្របើរបាស់ច្ៅែបុងការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ។
លែខខណឍវ ិនិច័យ
េ

៖

ជាមច្ធាបាយមួ យច្ដើមផីវ ិនិ ច័ យ
េ ថ្នច្តើច្គាលការណ៍ណាមួ យ

ថ្នវ ិញ្ញដបនប័រតថ្រពច្ឈើ (forest stewardship) រតូវបានបាំ ច្ពញតាម ឬមិនរតូវបានបាំ ច្ពញតាម។
សិទិតា
ន មកបបទាំច្នៀមទមាលប់៖
ការតាាំងទី លាំច្ៅ

សិទិទ
ន ាំងឡាយកដលជាលទនផលច្ែើតច្ចញពីសែមមភាព

ឬសែមមភាពកបបទាំ ច្នៀមទមាលប់ជាច្រចើន

ថ្ន

កដលរតូវបានច្ធវើច្ឡើងសារចុ េះសារច្ឡើង

ជារបចាំ ច្ហើយតាមរយៈការច្ធវើច្ឡើងសារចុ េះសារច្ឡើង និ ងការទទួ លបានច្ដ្ឋយឥតអាែ់ច្នេះ ច្ធវើឲ្យជន
ច្នាេះបានទទួ លែមាលាំងកផបែចាប់ច្ៅែបុងបាំ កណែភូ មិសាស្តសថ ឬសងគមសាស្តសថណាមួ យ។
កែសរមួល៖ ០
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របព័នច្ន អែូឡសុ
ី
ូ ៖

សហគមន៍រែ
ុ ខជាតិ

និងសតវ

រពមទាំងបរ ិសាទនរូបវ ័នថទាំងអស់របស់ពួែវា

កដលបាំ ច្ពញមុខងាររួមគាបជាអងគមួយកដលមានអនថរែមមគាបច្ៅវ ិញច្ៅមែ។
ជិតផុតពូជ៖

របច្ភទពូ ជទាំងឡាយណា

កដលែាំ ពុងរបឈមនឹ ងច្រគាេះថ្នបែ់ថ្នការផុ តពូ ជ

ទាំងស្រសុង ឬការបាត់ បង់មួយភាគធាំថ្នពូ ជរបស់ខួន។
ល

ពូជច្រៅស្រសុែ៖ ជារបច្ភទពូ ជនាាំចូល ច្ហើយមិ នកមនជាពូ ជែបុងស្រសុែ ឬពូ ជកដលមានជាទូ ច្ៅ

ច្ៅែបុងតាំ បន់សាមីច្នាេះច្ឡើយ។

ការលូតលាស់របស់ថ្រព៖ សមាសធាតុ ផេាំ ែមាលាំង មុខងារ និងលែខណៈសមផតថិកផបែរចនាសមព័នន

របស់ថ្រពធមមជាតិ។
ការរគប់រគង/អបែរគប់រគងថ្រពច្ឈើ៖

មនុ សេកដលទទួ លខុ សរតូវច្លើការរគប់ រគងរបតិ បតថិការ

ធនធានថ្រពច្ឈើ និ ងសហរគាសថ្រពច្ឈើ ែ៏ដូចជារបព័ នន និងរចនាសមព័ននរគប់រគង និងការច្ធវើកផនការ
និ ងរបតិ បតថិការច្ៅមូ លដ្ឋឌន។

ភាវៈជី វសាស្តសថកដលរតូវបានទទួ លរងនូ វវ ិធី

ភាវៈកដលរតូវបានកែសរមួលកផបែច្សច្នទិច៖

ច្ផេងៗជាច្រចើ នកដលផធុែច្ៅច្ដ្ឋយការផ្ទលស់បូររចនាសមព
ថ
័ នច្ន សច្នទិច។
ដី

និងបូរណភាពទឹែដីជនជាតិច្ដើមភាគតិច៖

បរ ិសាទនទាំងមូ លកដលរួមមានដី

ខយល់

ទឹែ

សមុ រទ សមុរទទឹ ែែែ រុែខជាតិ និ ងសតវមានជីវ ិត និ ងធនធានដថ្ទច្ទៀតកដលរបជាជនជនជាតិ ច្ដើ ម
ភាគតិចគឺ ជាមាចស់ែមមសិទិតា
ន មកបបរបថ្ពណី ឬបានកាន់ កាប់ ឬច្របើ របាស់ដីច្នាេះ។ (ច្សចែថីច្រពៀង
ការរបកាសអាំ ពីសិទិរន បស់ជនជាតិ ច្ដើ មភាគតិច៖ កផបែទី VI)
របជាជនជនជាតិច្ដើមភាគតិច៖
ទី លាំច្ៅច្លើកដនដីទាំងមូល

“ែូនច្ៅកដលមានស្រសាប់របស់របជាជនកដលធាលប់ តាាំង

ឬកដនដីមួយកផបែរបស់របច្ទសបចចុបផនប

ច្ៅែបុងច្ពលមួ យកដល

មានមនុ សេមែពីវបផធម៌ ឬរបភពជាតិ ពននុដថ្ទបានមែពីកផបែច្ផេងច្ទៀតថ្នពិភពច្លាែមែដល់ទីច្នាេះ
និ ងបានយែឈបេះច្លើពួែច្គ

ច្ហើយតាមរយៈការចាាំងឈបេះ

ការតាាំងទី លាំច្ៅ

ឬតាមមច្ធាបាយ

ច្ផេងៗច្ទៀត បានច្ធវើឲ្យពួ ែច្គថមថយច្ៅជារបជាជនកដលសទិតច្ៅែបុងសាទនភាពមិ នរគបដណថប់ ឬ
មិ នសទិតច្ៅែបុងការរតួតរតា ច្ហើយបចចុបផនបរស់ច្ៅច្ដ្ឋយអនុ ច្លាមច្ៅតាមទាំ ច្នៀមទមាលប់ និងរបថ្ពណី
សងគម

ច្សដឌែិចច

ពួ ែច្គែាំ ពុងសទិតច្ៅ
សងគម

និងវបផធម៌ដ្ឋច់ ច្ដ្ឋយកឡែរបស់ខួន
ល

ជាជាងច្ៅតាមសាទប័ នរបស់របច្ទសកដល

ច្រកាមរចនាសមព័នរន បស់រដឌកដលបច្ងកើតបានជាលែខណៈសមផតថិចមផងរបស់ជាតិ

និ ងវបផធម៌របស់របជាជនរែុមច្ផេងច្ទៀត

កដលមានលែខណៈជាជនជាតិ ភាគច្រចើ ន។”

(និ យមន័ យការងារកដលរែុមការងារទទួ លបនធុែជនជាតិច្ដើ មភាគតិចរបស់អងគការសហរបជាជាតិ
បានអនុ ម័តយែ)។
កែសរមួល៖ ០
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ថ្រពច្ឈើ កដលមានតថ្មលខស
ព ក់ ផបែការអភិរែេ៖

ថ្រពកដលមានតថ្មលខពស់កផបែការអភិរែេ

គឺ ជាថ្រពទាំងឡាយណាកដលមានលែខណៈសមផតថិណាមួ យែបុងចាំ ច្ណាមលែខណៈសមផតថិ
ដូ ចខាងច្រកាម៖

ែ. តាំ បន់ ថ្រពផធុែច្ៅច្ដ្ឋយលែខណៈសាំខាន់ ពិច្សសជាសែល ែរមិតតាំបន់ និងែរមិតជាតិ ៖

- ការរបមូ លផថាំុថ្នតថ្មលកផបែជីវសាស្តសថចរមុេះ (ឧទហរណ៍ ពូ ជច្ដើមែាំច្ណើត របច្ភទ
ជិ តផុ តពូជ តាំបន់មិនមានការផ្ទលស់បូរកផប
ថ ែច្អែូ ឡូសុី) និង/ឬ

- ថ្រពកដលមានែរមិតទី តាាំងភូមិសាស្តសថធាំទូលាយច្ដ្ឋយផធុែច្ៅែបុងច្នាេះ ឬផធុែច្ៅែបុង
កផបែសទិតច្រកាមការរគប់រគងនូវពូ ជភាគច្រចើ នកដលច្ែើតច្ឡើងតាមលែខណៈធមមជាតិ
ច្ៅែបុងទរមង់ថ្នការកបងកចែ និងភាពសមផូរសបាយតាមកបបទរមង់ធមមជាតិ។

ខ. តាំបន់ថ្រពកដលសទិតច្ៅ ឬកដលផធុែច្ៅច្ដ្ឋយរបព័ននច្អែូ ឡូសុីែរម រងការគរមាមែាំកហង ឬ

ជិ តផុ តពូជ

គ. តាំ បន់ ថ្រពកដលផថល់ច្សវាមូ លដ្ឋឌនថ្នសាទនភាពមានសារៈសាំខាន់ កផបែធមមជាតិ (ការការពារ
របភពទឹ ែច្លើភាំ ប ការរគប់រគងការហូរច្រចេះដី)
ឃ.
មូ លដ្ឋឌន

តាំ បន់ ថ្រពកដលជាមូ លដ្ឋឌនរគឹ េះច្ដើមផីច្ឆលើយតបច្សចែថីរតូវការមូ លដ្ឋឌនរបស់សហគមន៍
(ការរស់ច្ៅ

សុខភាព)

វបផធម៌ របថ្ពណីរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋឌន
ច្សដឌែិចច

ឬសាសនា

និង/ឬកដលមានសារៈសាំខាន់សរមាប់អតថសញ្ញដណកផបែ
(តាំ បន់កដលមានសារៈសាំខាន់ កផបែវបផធម៌

ច្អែូ ឡសុ
ូ ី

កដលរតូវបានែាំណត់ច្ឃើញច្ៅែបុងែិ ចស
ច ហការជាមូ យសហគមន៍

មូ លដ្ឋឌនទាំងច្នាេះ)។

ច្ទសភាព (Landscape)៖ ភាពចរមុេះកផបែភូ មិសាស្តសថកដលផធុែច្ៅច្ដ្ឋយរបព័នច្ន អែូ ឡូសុីមាន

ទាំ នាែ់ទាំនងគាបច្ៅវ ិញច្ៅមែ

កដលជាលទនផលបានមែពីឥទនិពលថ្នអនថរទាំនាែ់ ទាំនងកផបែភូ មិសាស្តសថ

ភូ គពសាស្តសថ ដី អាកាសធាតុ ជីវវ ិទា និងមនុ សេច្ៅែបុងតាំ បន់ ជាែ់ លាែ់ណាមួ យ។
ចាប់ែុងមូ
ប លដ្ឋឌន៖

រួមបញ្ូច លនូ វនិយមកផបែផលូវចាប់ទាំងអស់កដលផថល់ច្ដ្ឋយសាទប័ ន

រដ្ឋឌភិ បាលកដលមានយុតាថធិ ការទបជាងសាទប័ នថ្នបែ់ជាតិ

ដូ ចជាចាប់របស់ថ្នបែ់ មនធីរ

ថ្នបែ់ រែុង

និ ងចាប់កបបទាំ ច្នៀមទមាលប់ជាច្ដើ ម។
រយៈច្ពលកវង៖ រងាវស់ច្ពលច្វលារបស់មាចស់ ឬអបែរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ដូចកដលបានបងាាញច្ៅ
ែបុងវតទុបាំ ណងថ្នកផនការការរគប់ រគង

អរតាថ្នការរបមូ លផល

និងការច្បថជាញែបុងការរែាគរមបថ្រព

អចិថ្្នថយ៍។ របកវងរយៈច្ពលអាចខុ សៗគាបច្យងច្ៅតាមបរ ិបទ និងលែខខណឍកផបែច្អែូ ឡូសុី ច្ហើយ
នឹ ងបាំ ច្ពញមុ ខងារថ្នច្តើរតូវចាំណាយរយៈច្ពលប៉ាុ នាមនច្ដើមផីផថល់ឲ្យរបព័នច្ន អែូ ឡសុ
ូ ីអាចសេះជានូ វ
កែសរមួល៖ ០
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រចនាសមព័នធ
ន មមជាតិរបស់ខួនច្ឡើ
ល
ងវ ិញ

និងសមាសធាតុរបស់ខួនច្រកាយច្ពលការរបមូ
ល
លផល

ឬ

ការរ ាំខានណាមួ យ ឬច្ដើមផីបច្ងកើតឲ្យមានលែខខណឍចស់ទុាំ ឬលែខខណឍចមផងបាន។

ពូជែបងស្រសុ
ែ៖ ពូជមួ យរបច្ភទកដលច្ែើតច្ឡើងជាធមមជាតិច្ៅែបុងតាំ បន់ កដលមានសាយភាយ
ុ

សរមាប់តាំបន់ ច្នាេះ។
វដឋធមមជាតិ៖

វដឋកផបែសមាសធាតុ គីមីអាោរ

និងករ ៉ាកដលជាលទនផលបានពីអនថរទាំ នាែ់ទាំនង

រវាងដី ទឹ ែ រុែខជាតិ និងសតវនានាច្ៅែបុងបរ ិសាទនថ្រពច្ឈើ កដលជេះឥទនិពលច្លើផលិតភាពច្អែូ ឡូសុី
ថ្នទី តាាំងណាមួ យ។

ថ្រពធមមជាតិ៖ តាំ បន់ ថ្រពកដលែបុងច្នាេះលែខណៈសមផតថិចមផង និ ងធាតុ គនលឹេះថ្នរបព័នច្ន អែូ ឡូសុី

ែបុងមូ លដ្ឋឌនដូចជាភាពសមគសា
ម ញ រចនាសមព័នន និងភាពចរមុេះ មានវតថមាន ដូចកដលរតូវបានែាំ ណត់
ុ
ច្ដ្ឋយ FSC កដលអនុម័តច្ដ្ឋយបទដ្ឋឌនថ្នបែ់ ជាតិ និងថ្នបែ់ តាំបន់ថ្នការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ ។
អនុផលថ្រពច្ឈើ៖

ផលិតផលកដលបានពីថ្រពទាំងអស់

ច្លើែកលែកតច្ឈើ

ច្ដ្ឋយែបុងច្នាេះ

រួមមានសមាភរៈដថ្ទច្ទៀតកដលបានទទួ លពី ច្ដើ មច្ឈើ ដូ ចជាជ័ រច្ឈើ និងសលឹែច្ឈើ ែ៏ ដូចជាផលិតផល
រុែខជាតិ និ ងផលិតផលសតវដថ្ទច្ទៀតផងកដរ។
របច្ភទថ្រពច្ឈើច្ផេងច្ទៀត៖

តាំបន់ថ្រពច្ឈើ កដលមិ នសុីច្ៅតាមលែខណៈវ ិនិច័ យ
េ សរមាប់

ការដ្ឋាំដុេះចមាករ ឬថ្រពធមមជាតិ ច្ហើយកដលរតូវបានែាំ ណត់យ៉ាងជាែ់ ចាស់ច្ដ្ឋយបទដ្ឋឌនកដលទទួ ល
បានការអនុម័តពី FSC ថ្នបែ់ ជាតិ និងថ្នបែ់ តាំបន់ែុងការផថ
ប
ល់វ ិញ្ញដបនប័រតថ្រពច្ឈើ ។

ចមាករថ្រពច្ឈើ៖ តាំបន់ ថ្រព កដលខវេះខាតលែខណៈសមផតថិសាំខាន់ ៗភាគច្រចើន និ ងធាតុចមផង

របស់របព័នច្ន អែូ ឡូសុីែុងស្រសុ
ប
ែ

ដូ ចកដលបានែាំ ណត់ ច្ដ្ឋយបទដ្ឋឌន

FSC

កដលរតូវបានអនុ ម័ត

ច្ៅថ្នបែ់ ជាតិ និ ងថ្នបែ់តាំបន់ សីព
ថ ី ការផថល់វ ិញ្ញដបនប័រតថ្រពច្ឈើ កដលជាលទនផលច្ែើតច្ចញពីសែមមភាព
មនុ សេច្ៅែបុងការដ្ឋាំដុេះ សាបច្រពាេះ ឬការរបរពឹតែ
ថ ុងការដ្ឋាំ
ប
ដុេះថ្រពកបបរបពលវបផែមម។

ច្គាលការណ៍៖ វ ិធាន ឬធាតុ ចាំបាច់ ច្ៅែបុងែរណីរបស់ FSC គឺ សាំច្ៅច្លើវ ិធាន ឬធាតុ ចាំបាច់

ថ្នការផថល់វ ិញ្ញដបនប័រតថ្រពច្ឈើ ។។
បច្ងកើត

វ ិធីសាស្តសថដ្ឋដ
ាំ ុេះថ្រព៖ សិលផៈែបុងការផលិត និងការកថទាំថ្រពច្ឈើ តាមរយៈការច្របើ របាស់ ការ
សមាសធាតុ

និ ងការលូតលាស់របស់វាច្ដើ មផីបាំច្ពញវតទុបាំ ណងរបស់មាចស់ឲ្យបានលែបាំផុត។

ចាំ ណុចច្នេះអាចរួមបញ្ូច ល ឬមិ នរួមបញ្ូច លនូ វផលិតែមមច្ឈើ ។
ការសបងបនថ៖

ការផ្ទលស់បូរជាបនថ
ថ
បនាធប់ច្ៅែបុងសមាសធាតុ របស់ពូជ

និងរចនាសមព័នន

សហគមន៍ថ្រពច្ឈើ កដលបងកច្ឡើងច្ដ្ឋយដាំ ច្ណើរការធមមជាតិ (មិនកមនបងកច្ឡើងច្ដ្ឋយមនុ សេ)។

កែសរមួល៖ ០
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សិទិកា
ន ន់កាប់៖ ែិចរច ពមច្រពៀងកដលរតូវបានែាំ ណត់ច្ដ្ឋយសងគម កដលកាន់ កាប់ច្ដ្ឋយបុ គគល
ឬរែុម ទទួ លសាគល់ច្ដ្ឋយសាទប័ នកផបែចាប់ ឬការអនុ វតថតាមកបបទាំច្នៀមទមាលប់ ទែ់ ទង “នឹ ងែញ្ចប់
ថ្នសិទិ ន និ ងការតពវែិចច” ថ្នភាពជាមាចស់ ការកាន់ កាប់ លទនភាពែបុងការចូ លច្ៅរែ និ ង/ឬការច្របើ របាស់
បាំ កណែដីជាែ់ លាែ់ ណាមួយ ឬធនធានពាែ់ ព័នកន ដលមានច្ៅែបុងដី ច្នាេះ (ដូចជាច្ដើមច្ឈើ ពូ ជរុែខជាតិ
ទឹ ែ ករ ៉ា។ល។)។

របច្ភទពូជរងការគរមាមែាំកហង៖

ពូជទាំងឡាយណាកដលទាំ នងជានឹងអាចឈានច្ៅ

ជិ តផុ តពូជច្ៅែបុងច្ពលអនាគតកដលអាចរបច្មើ លច្មើ លបានតាមរយៈបាំ កណែទាំងអស់

ឬបាំ កណែ

គួ រឲ្យែត់ សមាគល់ណាមួ យថ្នលាំដ្ឋប់ របស់ខួន។
ល

សិទិច្ន របើរបាស់៖ សិទិែ
ន ុងការច្របើ
ប
របាស់ធនធានថ្រពច្ឈើ កដលអាចែាំ ណត់ ច្ដ្ឋយទាំ ច្នៀមទមាលប់

ែបុងមូ លដ្ឋឌន ែិចរច ពមច្រពៀងច្ៅវ ិញច្ៅមែ ឬកដលរតូវបានែាំ ណត់ច្ដ្ឋយសាទប័ នដថ្ទច្ទៀតកដលមាន
លទនភាពចូ លច្ៅែបុងសិទិ ច្ន នាេះ។ សិទិ ទ
ន ាំងច្នេះអាចដ្ឋែ់ ែាំហិតច្ៅច្លើការច្របើ របាស់ធនធានជាែ់ លាែ់
ណាមួ យច្ៅែរមិតជាែ់លាែ់ែុងការច្របើ
ប
របាស់ ឬបច្ចចែច្ទសរបមូ លផលជាែ់ លាែ់ណាមួ យ។

កែសរមួល៖ ០
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ឧបសមព័នធទី ២៖ ចាប់ និងបទបញ្ា រតនា
ិ នា
ចាប់ រែិតយចាប់ អនុរែឹតយ និងបទបញ្ដតិនា
ថ នាទែ់ទងនឹងថ្រពច្ឈើ
ល.រ ច្ឈាមេះ

ចាំនួន និងកាលបរ ិច្ចេទ ច្ចញច្ដ្ឋយ
ចាប់ និងរែិតយចាប់

១
២

ចាប់សីព
ឋ ី ថ្រពច្ឈើ (Forestry Law)

រពេះបរម

៣១-០៨-០២

រែឹតយចាប់សីព
ឋ ី ការរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ (Decree-Law on

៣៥. ២៥-០៦-១៩៨៨

Forest Management)

រាជវាាំង
ទី សីកា
ឋ រ
គណរដឌម្នថី

រពេះរាជរែឹតយ
ចាប់សីព
ឋ ី ការចត់ តាាំងសតវ និងរុែខជាតិជានិមិតរថ ប
ូ ជាតិថ្ន
១

រពេះរាជាណាចរែែមពុជា (Designation of animals and

០៣០៥/១៤៩

plants as National Symbols of the Kingdom of

២១/០៣/២០០៥

Cambodia)

រពេះបរម
រាជវាាំង

សឋីពីការបច្ងកើតបតាំ បន់អភិ រែេអាងរតពាាំងថមែុងស្រសុ
ប
ែ
ភបាំស្រសុែ ច្ខតថបនាធយមានជ័យ
២

(On the Establishment of Ang Trapeang Thmor Sarus

០២០០/១១០.
២២-០២-២០០០

Crane Conservation Area in Phnom Srok District,

រពេះបរម
រាជវាាំង

Banteay Meanchey Province)
សឋីពីការបច្ងកើត និ ងការរគប់ រគងតាំ បន់របភពទឹ ែច្លើភាំែ
ប ុង
ប

៣ របច្ទសែមពុជា (On the Establishment and Management

០១៩៩/០៧.១១-០១-

រពេះបរម

១៩៩៩

រាជវាាំង

of Watershed Areas in the Kingdom of Cambodia)

៤

សឋីពីតាំបន់ការពារធមមជាតិ (On Protected Areas for

០១-១១-១៩៩៤

Nature)

រពេះបរម
រាជវាាំង

អនុរែឹតយ
១

សឋីពីផលិតផលច្ឈើ និ ងអនុ ផលថ្រពច្ឈើ កដលរតូវបាន
អនុ ញ្ញដតិសរមាប់ការនាាំច្ចញ និ ងនាាំចូល (ឯែសារភាជប់ ៖
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

១៣១/២០.១១.២០០៦រដ្ឋឌភិ បាល

ឯែសារ៖
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ដាំ ច្ណើរការែបុងការច្សបើសុាំនាាំច្ចញ-នាាំចូលផលិតផលច្ឈើ
និ ងអនុផលថ្រពច្ឈើ )

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

ការរគប់ រគងដីរដឌ (Statt Land Management)

១១៨ . ១០/២០០៥

រដ្ឋឌភិ បាល

៧៥. ១៥/១១/២០០៥

រដ្ឋឌភិ បាល

ការច្ផធរចលនរទពយ និងអចលនរទពយ ឯែសារកដល
ពាែ់ ព័នន និ ងការដ្ឋែ់សាលាែសិែមមករពែលាបរបស់
រដ្ឋឌភិ បាល ឲ្យច្ៅច្រកាមរែសួងែសិែមម រុកាខរបមាញ់ និ ង
៣ ច្នសាទ (Transfer of morable and nonmovable
properties, relevant documents and government statt of
Prek Learp Agriculture school to be under the រែសួង
ែសិែមម)
សឋីពីការបច្ងកើតតាំ បន់ការពារជី វសាស្តសថចរមុេះ អភិ រែេរចែ
ច្ធវើដាំច្ណើររបស់ដាំរ ី និងមជឈមណឍលសាឋរសតវថ្រពច្ៅច្ខតថ
៤

ច្កាេះែុ ង
(On the establishment of the proted forest for

៦៥. ០៦/១០/២០០៤

រដ្ឋឌភិ បាល

biodiversity conservation elephant corridor protection
and wildlife rehabilitation centre in Koh Kong province)
ចាប់សីព
ឋ ី ការបច្ងកើត ចត់ថ្នបែ់ និងចុ េះបញ្ជីដីថ្រពអចិ ថ្្នថ
៥

(Ligislation on establishment clacification and

៥៣/

រដ្ឋឌភិ បាល

៦៤. ១១/០៩/២០០៣

រដ្ឋឌភិ បាល

registration of perminant forest estate)
៦
៧
៨

សឋីពីការបឋូរច្ឈាមេះ DFW ច្ៅជា រដឌបាលថ្រពច្ឈើ (On the
rename from DFW to FA)

សឋីពីការរគប់រគងថ្រពសហគមន៍ (On the community

៧៩. ០២/១២/២០០៣ រដ្ឋឌភិ បាល

forestry management)
សឋីពីការបច្ងកើតថ្រពការពារមណឍលគិរ ី សរមាប់ការអភិ រែេ
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

៧៥. ៣០-០៧-២០០២ រដ្ឋឌភិ បាល

ឯែសារ៖
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ធនធានច្សច្នទិ ច និងសតវថ្រព (On the Establishment of
Protected Forest MondulKiri for Genetic Resources and
Wildlife Conservation)

សឋីពីការបច្ងកើតថ្រពការពាររពេះវ ិោរ សរមាប់ការអភិ រែេ
ធនធានច្សច្នទិ ច និងសតវថ្រព
៩

(On the Establishment of Protected Forest Preah

៧៦. ៣០-០៧-២០០២ រដ្ឋឌភិ បាល

Vihear for Genetic Resources and Wildlife
Conservation)
សឋីពីការបច្ងកើតថ្រពការពារភបាំរែវា៉ា ញ សរមាប់ការអភិ រែេ
១០

របភពទឹ ែច្លើភាំ ប និងជី វសាស្តសថចរមុេះ (On the

៧៧. ៣០-០៧-

Establishment of Protected Forest Cardamom for

២០០២

រដ្ឋឌភិ បាល

Watershed and Biodiversity Conservation)
សឋីពីការច្រៀបចាំ និ ងការរបរពឹ តិច្ថ ៅរបស់រែសួងែសិែមម រុកាខ

១៧. ០៧-០៤-

១១ របមាញ់ និ ងច្នសាទ (On the Preparation and On-going

២០០០

Activities of រែសួងែសិែមម)
១២

សឋីពីការរគប់រគងដីសមផទន (On Forest Concession

រដ្ឋឌភិ បាល

០៥. '០៧-០២-២០០០ រដ្ឋឌភិ បាល

Management)
សឋីពីការរគប់រគងធនធានធមមជាតិសរមាប់តាំបន់ករពែ

១៣

ទឹ ែសាប ែបុងរែុងរពេះសីហនុ (On Natural Resource

៧៦. ២០-១១-

Management for Preak Tueksap Area, Sihanouk Ville

១៩៩៧

រដ្ឋឌភិ បាល

Municipality)

សឋីពីវ ិច្សាធនែមមច្លើការរគប់រគងធមមជាតិសរមាប់ តាំបន់
១៤

ករពែទឹ ែសាប ែបុងរែុងរពេះសីហនុ (On the Amendment
of Natural Resource Management for Preak Tueksap

៧០. ២៩-១០-១៩៩៨

រដ្ឋឌភិ បាល

Area, Sihanouk Ville Municipality)
សឋីពីការបច្ងកើតគណែមមការជាតិច្ដើ មផីរគប់រគង និ ងអនុ វតថ
១៥ ច្គាលនច្យបាយរគប់ រគងថ្រពច្ឈើ (On the

១៩៩៦

Establishment of the National Committee to Manage
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

៣៣. '០៣-០៧-

ឯែសារ៖
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and Execute Forest Management Policy)
១៦

សឋីពីការច្ដញថ្ថលថ្រពច្ដើមផីរបមូ លផល (On Forest Coupe
Bidding for Harvesting)

១១. ២០-០៥-១៩៩១

ទី សីកា
ឋ រ
គណរដឌម្នថី

របកាស
១

សឋីពីការរបកាសឲ្យច្របើ របាស់លិខិតអនុញ្ញដតច្ៅែបុង

រដឌបាលថ្រពច្ឈើ (On the Promulgation of permission
letters in FA)
សឋីពីការបច្ងកើតរបភពផឋល់ពូជស្រសល់ និងតារតាវ ច្ៅច្ខតថ

២

ែាំ ពង់ធាំ (On the establishment of Sroal and Tatrav seed
sources area at Kampong Thom Province)
សឋីពីការបច្ងកើតរែោាំង និងថងច្ៅច្ខតថច្សៀមរាប (On the

៣ Establishment of Kronhung and Thorng at Seam Reap
Province)
៤

សឋីពីនីតិវ ិធីច្ធវើការងាររបស់ប៉ាូលីសយុតិ ធ
ថ ម៌ (On the

៣៦៧.

រែសួង

០៣/១២/២០០៤

ែសិែមម

៣៣៣.

រែសួង

១៨/១០/២០០៤

ែសិែមម

៣៣៤.

រែសួង

១៨/១០/២០០៤

ែសិែមម
រែសួង

២៧. ១១/០៦/២០០៤

working procedures of police of justice)

យុតិ ធ
ថ ម៌
រែសួង

សឋីពីការរបកាសឲ្យច្របើ របាស់របព័ នរន គប់ រគងចាំ ណូលពី
៥

៦០៩. ៤៧២

ថ្រពច្ឈើ (On the promulgation of forest revenue

២៨/០៨/០៣

management system)

ច្សដឌែិចន
ច ិង
ហិរញ្ដ វតទុ និង
រែសួង

ែសិែមម
៦

សឋីពីការពនាច្ពលការកាប់ ច្ឈើ ហុបច្ៅែបុងថ្រពសមផទន

(On the Postponement of Logging in Coupes of Forest

៥៧២១. ១៣-១២-

រែសួង

២០០១

ែសិែមម

២៦០. ១២-០៨-

រែសួង

២០០២

ែសិែមម

Concessions)
សឋីពីការបច្ងកើតតាំ បន់អភិ រែេជី វសាស្តសថចរមុេះសីមា ែបុងថ្រព

សមផទនសាំលីង ែបុងច្ខតថមណឍលគិរ ី និងរែច្ចេះ (On the

៧ Establishment of Seima Biodiversity Conservation Area
in Samling Forest Concession in Mondul Kiri and Kratie
Provinces)
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

ឯែសារ៖
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៨

សឋីពីការពនាច្ពលការដឹ ែជញ្ូជ នច្ឈើ កដលជាែមមសិទិ ន

របស់រែុមហុនសមផទន (On the Postponement of Log
Transportation Belonging to Concession Companies)

១៥៥. ២១-០៥-

រែសួង

២០០២

ែសិែមម

១០២. ២៦-០៣-

រែសួង

សឋីពីការបច្ងកើតរបភពរគាប់ច្ឈើ ច្ៅែបុងបលុែ ៨ គូ ប IV-១២
អនុតាំបន់ IV ថ្រពសមផទនែូ ឡិចសុីម ឃុាំទរមឹង ស្រសុែ
៩

សណា
ឋ ន់ ច្ខតថែាំពង់ ធាំ (On the Establishment of Seed
Source in Block 8, Coupe IV-12, Sub-Region IV,

២០០២

ែសិែមម

Colexim Forest Concession, Toumring Commune,
Sandan District, Kampong Thom Province)
សឋីពកដនែាំ ណត់ថ្នទមៃន់អតិ បរមារបស់យនយនថ
ដឹ ែជញ្ូជ នផលិតផលថ្រពច្ឈើ ច្ៅតាមដងផលូវែបុង

១០ រពេះរាជាណាចរែែមពុជា (On the Limitation of the

Maximum Weight of Vehicles with Forest Products

៥២៧. ២៨-១២-

រែសួង

២០០១

ែសិែមម

៤៨៤. ០៥-១២-

រែសួង

២០០១

ែសិែមម

១៨០. ១៣-០៥-

រែសួង

២០០១

ែសិែមម

Transported along Roads in the Kingdom of Cambodia)
សឋីពីការបច្ងកើតរបភពពូ ជសរមាប់ ច្ដើ ម Dalbergia bariensis
ច្ៅឃុាំបា៉ាលោល ស្រសុែកតផងមានជ័ យ ច្ខតថរពេះវ ិោរ (On
១១ the Establishment of Seed Source for Dalbergia
bariensis in Palhal Commune, Tbeng Meanchey
District, Preah Vihear Province)
សឋីពីការោមឃាត់ការរបមូ លផល ច្បេះ និងកែថ្ចបវលល៍ច្លឿង
១២ (On the Prohibition of Yellow Vine Harvesting,
Collection and Processing)
សឋីពីការោមឃាត់ពាណិជជែមមថ្រពច្ឈើ ការរបមូ លផល
ថ្រពច្ឈើ ការទ្នាធនថ្រព និងការរបមាញ់សតវថ្រពច្ៅែបុង

០២២/ ២២. ២២-០១-

១៣ តាំ បន់ភាំ បរែវា៉ា ញែណា
ឋ ល (On the Prohibition of Forest

២០០១

Trade, Forest Harvesting, Forestland Encroachment

រែសួង
ែសិែមម

and Wildlife Hunting in the Central Cardamom Region)
១៤ សឋីពីការរគប់រគង និ ងការទប់ សាកត់ការច្របើ របាស់មា៉ាសុីន
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

៥៤០. ១៨-០៩ឯែសារ៖
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អារច្ឈើ ឧបែរណ៍ និងច្រគឿងចរែែច្ៅែបុងសែមមភាព

២០០០

របមូ លផលថ្រពច្ឈើ (On the Management and Control of

រែសួង
ែសិែមម

the Use of Chainsaws, Equipment and Machinery in
Forest Harvesting Activities)

សឋីពីវ ិធានការច្ដើ មផីប្ងាកបសែមមភាពទ្នាធនដី
១៥ អាណាធិបច្តយយ (On the Measures to Suppress

០៦. ២៧-០៩-១៩៩៩

Anarchic Activities for Land Encroachment)
សឋីពីការច្របើរបាស់រែមថ្រពច្ឈើ ែមពុជាជាផលូវការ ែបុងការ
១៦

អនុវតថរបមូ លផលថ្រពច្ឈើ (On the Official Use of the

រដ្ឋឌភិ បាល

៥៣០. ២៦-០៧-

រែសួង

១៩៩៩

ែសិែមម

២៤៥. ១៩-០៤-

រែសួង

១៩៩៩

ែសិែមម

០១. ២៥-០១-១៩៩៩

រដ្ឋឌភិ បាល

០២. ០៦-០១-១៩៩៩

រដ្ឋឌភិ បាល

Cambodian Forestry Code of Practice for Forest
Harvesting)
សឋីពីការបច្ងកើតសាទនី យ៍ដ្ឋាំច្ដើ មច្ឈើ អងគរជ័ យ ែបុងច្ខតថែាំពត

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

សឋីពីវ ិធានការច្ដើ មផីទប់ សាកត់ និងប្ងាកបសែមមភាព
១៨

អាណាធិបច្តយយែបុងវ ិស័យថ្រពច្ឈើ (On the Measures to
Control and Suppress Anarchic Activities in the
Forestry Sector)

១៩
២០

សឋីពីបទបញ្ញ
ជ របស់រាជរដ្ឋឌភិ បាល (On the order of Royal
Government)
សឋីពីការច្របើរបាស់ បទដ្ឋឌនលិខិតសរមាប់ម្នថីថ្រពច្ឈើ (On

០០៧១. ១១-០៩-

the use of Standard letter for forestry officer)

១៩៨៩

សឋីពីការបច្ងកើតសាទនី យ៍ដ្ឋាំច្ឈើ មានែ ែបុងច្ខតថែាំពង់ឆ្បាំង

អនថររែសួង

១៨៦. ០៨-០៥-

រែសួង

១៩៩៧

ែសិែមម

០២. ២៦-១២-១៩៩៦

រដ្ឋឌភិ បាល

២១ (On the Establishment of Mear Nork Tree Planting
Station in Kampong Chhnang Province)

សឋីពីការោមឃាត់ការនាាំច្ចញច្ឈើ មូល និងច្ឈើ អារពី
២២ រពេះរាជាណាចរែែមពុជា (On the prohibition of Export of
Round logs and Sawn Wood from the Kingdom of

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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Camboidia)
២៣

សឋីពីការកាប់ ច្ឈើ និ ងនាាំច្ចញច្ឈើ ខុសចាប់ (On Illegal
Loogging and Export)

០១. ២៩-១០-១៩៩៦

រដ្ឋឌភិ បាល

៤៤១. ២៦-០៧-

រែសួង

១៩៩៦

ែសិែមម

៣១៣. ២២-០៥-

រែសួង

១៩៩៦

ែសិែមម

សឋីពីការបច្ងកើតសាទនី យ៍ដ្ឋាំច្ឈើ ទឹែឆ្ែបុងច្ខតថែាំពង់ចម

២៤ (On the Establishment of Tuek Chhar Tree Planting
Station in Kampong Cham Province)
សឋីពីការបច្ងកើតសួនសតវភាំតា
ប ច្

៉ា ែបុងច្ខតថតាកែវ (On the

២៥ Establishment of Phnom Tamao Zoo in Takeo
Province)

សឋីពីរបាែ់ ពនន និ ងតថ្មលច្ឈើ សរមាប់ការទិ ញ និ ងលែ់ច្ៅ

១០០. ២៧-០២-

២៦ រចែរពាំ កដន (On Royalties and Log Prices for Buying

១៩៩៦

and Selling at Export Check Points)
២៧ សឋីពីច្គាលនច្យបាយថ្រពច្ឈើ (On Forest Policy)
២៨

០៣. ២៨-០៤-១៩៩៥

រដ្ឋឌភិ បាល

៣៥៧. ១០-១១-

រែសួង

១៩៩៤

ែសិែមម

៣០៨. ១៩-១០-

រែសួង

១៩៩៤

ែសិែមម

៣៥៩. '០១-០៨-

រែសួង

១៩៩៤

ែសិែមម

០៣២. '០៤-០២-

រែសួង

១៩៩៣

ែសិែមម

២៨៨. '០៣-០៧-

រែសួង

១៩៩១

ែសិែមម

០០៩២. ១១-១០-

រែសួង

១៩៨៩

ែសិែមម

សឋីពីការបច្ងកើតឯែសណា
ឌ ន និងរូបសញ្ញដរបស់ DFW (On
the Establishment of Uniform and logo of DFW)
សឋីពីការបច្ងកើតសាទនី យ៍ដ្ឋាំច្ឈើ ភាំ តា
ប ច្

៉ា ែបុងច្ខតថតាកែវ (On

២៩ the Establishment of Phnom Tamao Tree Planting
Station in Takao Province)
៣០
៣១
៣២

អនថររែសួង

សឋីពីពូជសតវថ្រពកដលរតូវោមឃាត់មិនឲ្យបរបាញ់ (On
Wildlife Species to be Prohibited for Hunting)
សឋីពីពូជច្ឈើ កដលរតូវោមឃាត់ មិនឲ្យកាប់ (On Tree
Species to be Prohibited for Cutting)

សឋីពីវ ិធានែបុងការច្ដញថ្ថលច្ឈើ សរមាប់របមូ លផល (On the
Rules of Forest Coupe Bidding for Harvesting)

សឋីពីការបច្ងកើត និ ងការរគប់ រគងច្រាងមា៉ា សុីនអារច្ឈើ
៣៣

ច្រាងចរែកែថ្ចបច្ឈើ ច្រាងជាង និងសិបផែមម កដលច្របើ របាស់
វតទុធាតុ ច្ដើមថ្រពច្ឈើ ឡធយូង និងច្ដប៉ាូលែ់ ផលិតផល

ថ្រពច្ឈើ កដលជាែមមសិទិរន បស់អងគភាពរដឌ រដឌ-ឯែជន និង
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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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)
សឋីពីការប្ងាកបការបាំ ផ្ទលញសតវថ្រពច្ៅែបុង

៣៤ រពេះរាជាណាចរែែមពុជា (On the Suppression of Wildlife

១៥៦៣. ២០-០៩១៩៩៦

Destruction in the Kingdom of Cambodia)

សឋីពីការបច្ងកើតឯែសណា
ឌ ន និងអាាំងសុីញសរមាប់ម្នថី
៣៥ ថ្រពច្ឈើ (On the Establishment of the Uniform and

០០៧២.១១-០៩-

រែសួង

១៩៨៩

ែសិែមម

Insignia of Forestry Officers)
៣៦ សឋីពីការចត់ កចងម្នថី (On the assignmentof officers)

អនថររែសួង

០៨៩. ០២-០៣-០៤

សឋីពីការច្រៀបចាំ និ ងរបរពឹតិច្ថ ៅរបស់រដឌបាលថ្រពច្ឈើ (On

រែសួង
ែសិែមម

៥០៩.១៧-០៩-

រែសួង

២០០៣

ែសិែមម

៣២. ០២-០៦-០៤

រដ្ឋឌភិ បាល

៣៧ the Organization and functioning of Forestry
Administration)
ច្សចែឋីសច្រមច
សឋីពីការបច្ងកើតគណែមមការជាតិច្ដើ មផីប្ងាកប លុបបាំបាត់

និ ងចត់ វ ិធានការច្លើការកាប់ ការដុ ត ការឈូសឆ្យ និ ង
១

ការកាន់ កាប់ច្លើដីថ្រព។ (On the establishment of the
nationalcommittee for suppressing eliminating and
cracking down the forest cutting, burning, clering and
occupying foret estate)
សឋីពីច្រាងចរែអារច្ឈើ ខាបតធាំ និងខាបតតូ ច កដលរតូវ

២

លុបច្ចលច្ៅទូ ទាំងរបច្ទស (on Large and Small Scale ៥០. ០២-០៧-១៩៩៩

រដ្ឋឌភិ បាល

Sawmills to be Cancelled throughout the Country)
៣ សឋីពីផលិតផលថ្រពច្ឈើ កដលរតូវោមឃាត់ និ ងអនុញ្ញដតិ ១៧. ២៩-០៤-១៩៩៧
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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ឲ្យនាាំច្ចញ និ ងការែាំ ណត់រចែនាាំច្ចញ។ (on Forest

រដ្ឋឌភិ បាល

Products to be Prohibited and Allowed for Export, and
the Identification of Export Checkpoint)

សឋីពីការលុបច្ចលនី តិវ ិធីសីព
ឋ ែូ តាចស់សរមាប់ការនាាំ
៤

ច្ចញច្ឈើ (on the Cancellation Procedure of Old

៦៥. ១៨-០៦-១៩៩៤

រដ្ឋឌភិ បាល

៤១២. ០២-០៩-

រែសួង

១៩៩២

ែសិែមម

០០៧៧. ១៧-១០-

រែសួង

១៩៨៨

ែសិែមម

Quotas for Log Exports)

សឋីពីវ ិច្សាធនែមមច្លើការច្រៀបចាំរបស់ DFW (On the

៥

Amendment of Organization of DFW)
សឋីពីការរបកាសឲ្យច្របើ របាស់លិខិតផលូវការ និងឯែសារដថ្ទ

៦

ច្ទៀតរបស់ DFW (On the promulgation of Official Letters
and Other Documents of DFW)
សឋីពីចាំណូលថ្រពច្ឈើ សរមាប់ការការពារ និងការកថទាំ

៧ ថ្រពច្ឈើ (On Forest Revenues for Forest Protection and ៣៩. ០៤-០៣-១៩៩១
Maintenance)
សឋីពីចាំណូលថ្រពច្ឈើ សរមាប់ការការពារ និងការកថទាំ
៨

ថ្រពច្ឈើ (On Forest Revenues for Forest Protection and
Maintenance)

៩

សឋីពីរែ
ុ ខទិវា (On Arbor Day)

១០

១១ សរមាប់ពាណិជជែមម (On Technical Order of
សឋីពីវ ិធានបច្ចចែច្ទសច្រកាយច្ពលការរបមូ លផលច្ដើមផី
១២ រែាអនាម័ យថ្រពច្ឈើ (On the Technical Rules of Post-

ែសិែមម

១៣ សឋីពីវ ិធានបច្ចចែច្ទសមុ នការរបមូ លផល (On the

ទី សីកា
ឋ រ
គណរដឌម្នថី

១៩៨៨

គណរដឌម្នថី

០០៣១. ៣០-០៥-

រែសួង

១៩៨៨

ែសិែមម

០០៣៥. ៣០-០៥-

រែសួង

១៩៨៨

ែសិែមម

០០៣៦. ៣០-០៥-

រែសួង

Harvesting for Forest Hygiene)

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២

១៩៩១

ទី សីកា
ឋ រ

Commencing Exploitation)

កែសរមួល៖ ០

រែសួង

២៧៤. ០២-១២-

Import of Forest Products)
សឋីពីបទបញ្ញ
ជ បច្ចចែច្ទសសរមាប់ការទញយែផល

គណរដឌម្នថី

០៣៩. ០៤-០៣-

០៨. ១២-០១-១៩៩០

សឋីពីការនាាំច្ចញ-នាាំចូលផលិតផលពីថ្រពច្ឈើ (On Export-

ទី សីកា
ឋ រ
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Technical Rules of Pre-Harvesting)

១៩៨៨

ែសិែមម

០៥៩. ២៤-១០-

រែសួង

១៩៨៦

ែសិែមម

០៤៩. ១២-០៩-

រែសួង

១៩៨៦

ែសិែមម

០៥០. ១២-០៩-

រែសួង

១៩៨៦

ែសិែមម

៦០៨. ២១-០៧-

រែសួង

១៩៨៦

ែសិែមម

៣៦៥. ០៤-០២-

រដឌបាល

២០០៤

ថ្រពច្ឈើ

ថ្រពច្ឈើ មូលដ្ឋឌន ថ្នថ្ថៃទី ២៨/១០/០៤ (On the result of

១៤៥០. ១៤-០៦-

រដឌបាល

the meeting on the emplementing duty of local FA on

២០០៤

ថ្រពច្ឈើ

០០១. ១៩-០២-

រែសួង

១៩៨៧

ែសិែមម

សឋីពីការច្របើរបាស់រតាែមពុជារូបថ្រពច្ឈើ និ ងញញួរកដែ
១៤

ច្ដើមផីសាំគាល់ច្ឈើ កដលមានសញ្ញដផលូវការ (On the Use of
the Cambodian Forestry Steel Hammer Stamp to
Officially Mark Logs)

សឋីពីវ ិធានែិចស
ច ហការសរមាប់ការរបមូ លផលច្ឈើ ច្ៅែបុង
១៥

សាធារណរដឌរបជាមានិតែមពុជា (On the Rules of

Cooperation for Forest Harvesting in the Peoples'
Republic of Cambodia)
សឋីពីការចត់ ចាំណាត់ ថ្នបែ់ពូជច្ឈើ និ ងទាំ ហាំអបផបរមាកដល

១៦ អនុ ញ្ញដតឲ្យកាប់ (On the Classification of Tree Species
and the Minimum Size to be Allowed for Cutting)
១៧
១៨

សឋីពីកាតពវែិចច មុ ខងារ និងការច្រៀបចាំរបស់ DFW (On the
Duty, Function and Organization of DFW)

សឋីពីកាតពវែិចកច ផបែនីតិវ ិធីរបស់ថ្នបែ់ ដឹែនាាំរដឌបាលថ្រពច្ឈើ
(On the duty procedured of FA leader)
សឋីពីលទនផលែិ ចរច បជុាំសីព
ឋ ីការអនុ វតថការងាររបស់រដឌបាល

១៩

28/10/04)
ច្សចែឋីកណនាាំសីព
ឋ ីការច្របើរបាស់រតាសញ្ញដរូបថ្រពច្ឈើ និង
២០ ញញួរកដែរបស់ែមពុជា (Instruction on the Use of the
Cambodia Forest Steel Hammer Stamp)

សារាចរណ៍
សឋីពីការប្ងាកប និងការចត់ វ ិធានការច្លើការដឹែជញ្ូជ ន និង
១

ការជួ ញដូរច្ដើ មច្តាបត (On the suppression and

mesurement of the transportation and trading of palm

៤៨១. ០៥-០៩-០៣

រែសួង
ែសិែមម

trees)
កែសរមួល៖ ០
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សឋីពីការដឹ ែជញ្ូជ នច្ឈើ ឧបែរណ៍ និ ងទាំ និញរគប់ របច្ភទ
២

តាមផលូវថបល់នានាែបុងរពេះរាជាណាចរែែមពុជា (On the

០៥. ៣០-០៨-២០០១

Transportation of All Types of Wood, Equipment and

រដ្ឋឌភិ បាល

Goods along Roads in the Kingdom of Cambodia)
សឋីពីការបង់ របាែ់សរមាប់ការការពារ និ ងការកថទាំថ្រពច្ឈើ

០០៤/១៥១.

៣ (On the Payment for Forest Protection and

២២-០៤-១៩៩១

Maintenance)
សឋីពីការបង់ របាែ់សរមាប់ការការពារ និ ងការកថទាំថ្រពច្ឈើ
៤

(On the Payment for Forest Protection and

០០៧/៣៣៩.'០២០៦-២០០០

Maintenance)
៥

សឋីពីតថ្មលផលិតផលថ្រពច្ឈើ (On Prices of Forest
Products)

អនថររែសួង

អនថររែសួង

៤៣០. ១៩-០៧-

រែសួង

២០០០

ែសិែមម

ច្សចែឋីកណនាាំ និងច្សចែឋីរបកាសព័ត៌មាន
១

សឋីពីវ ិធានការច្ដើ មផីការពារសាពនគី សូណាពីការដឹ ែជញ្ូជ ន

ផលិតផលថ្រពច្ឈើ (On the Measures to Protect Kizuna

៣១៦. ៣០-០៩២០០២

Bridge from Forest Product Transportation)
ច្សចែឋីរបកាសព័ត៌មានសឋីពីការោមឃាត់ការជួ ញដូរ
២

សតវថ្រព (Announcement on the Prohibited Wildlife

រែសួង
ែសិែមម

៣៨៣៧. ១៤-០៨-

រែសួង

២០០១

ែសិែមម

Trade)
ច្សចែឋីកណនាាំសីព
ឋ ីការផគត់ផគង់ផលិតផលច្ឈើ សរមាប់ការ

១៤២. ១៤-០១-

៣ ច្របើរបាស់ែុងស្រសុ
ប
ែ (Instruction on the Supply of Timber

២០០០

Products for Local Consumption)

DFW

ច្សចែឋីរបកាសព័ត៌មានសឋីពីច្សចែឋីកណនាាំឲ្យអនុ វតថ
របកាសរបស់រែសួងែសិែមម រុកាខរបមាញ់ និ ងច្នសាទ
៤

ច្លខ ០០៩២/រប.ែ/ែ.ស.ម ចុ េះថ្ថៃទី ១១-១០-១៩៨៩

១៨១៧. ៣០-០៤-

រែសួង

១៩៩១

ែសិែមម

(Announcement on the Instruction to Implement
Declaration of MAFF No 0092/ProKor/ KorSorKorMor
Dated 11-10-1989 on the Establishment and
កែសរមួល៖ ០
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Management of All Sawmills, Wood Processing
Factories, Workshops and Handicrafts Using Raw
Materials of Forest Products)
៥

សឋីពីការប្ងាកបបទច្លមើសថ្រពច្ឈើ និងច្នសាទ (On the

១៥. ១៨-១០-១៩៩៣

Suppression of Forestry and Fishery Offenses)
ច្សចែឋីកណនាាំសីព
ឋ ីការច្របើរបាស់រតាសញ្ញដរូបថ្រពច្ឈើ និង

៦

ញញួរកដែរបស់ែមពុជា (Instruction on the Use of the

១៩-០២-១៩៨៧

Cambodian Forestry Steel Hammer Stamp)

រដ្ឋឌភិ បាល
រែសួង
ែសិែមម

បទបញ្ដ តិ ថ (Regulation)
សឋីពីការប្ងាកប និងការលុបបាំ បាត់ការកាប់ ការកាប់
១

ការដុត ការឈូសឆ្យ និងការកាន់ កាប់ច្លើដីថ្រព (On the
suppresion and eliminating the forest cuting, burning,

០១. ០៦-០៦-០៤

រដ្ឋឌភិ បាល

cleaning and occupying forest estate)
របភពទិ នន
ប ័ យ៖ ការ ិយល័យចាប់ និ ងនី តិែមម របស់
រដឌបាលថ្រពច្ឈើ
ចាំ ណងច្ជើងភាសាអង់ច្គលសជាការបែករបច្រៅផលូវការ។
ទិ នន
ប ័ យគិ តមែរតឹមថ្ថៃទី ៣១ កខធបូ ឆ្បាំ ២០០៤។

កែសរមួល៖ ០
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អនុសញ្ញ
ា ដ លក្បគទសរមពុជាានផដលស
់ ច្ចាប័ន
អនុសញ្ញដ
អនុ សញ្ញដច្លខ ២៩ ៖ អនុសញ្ញដសឋីពីការងារច្ពលយប់សរមាប់ មនុ សេវ ័យច្ែមង (ឧសាហែមម) ឆ្បាំ
១៩១៩ (ល. ៦) ២៤.០២.១៩៦៩
អនុ សញ្ញដច្លខ ២៩៖ អនុសញ្ញដសឋីពីការងារច្ដ្ឋយបងខាំ ឆ្បាំ ១៩៣០ (ល. ២៩) ២៤.០២.១៩៦៩
អនុ សញ្ញដច្លខ ៨៧៖ អនុសញ្ញដសឋីពីច្សរ ីភាពថ្នសមាគម និងការការពារសិទិថ្ន នការបច្ងកើតសមាគម
ឆ្បាំ ១៩៤៨ (ល. ៨៧) ២៣.០៨.១៩៩៩
អនុ សញ្ញដច្លខ ៩៨៖ អនុសញ្ញដសឋីពីសិទិ នបច្ងកើតសមាគ និងសិទិ នថ្នការចរចជាសមូ ហភាព ឆ្បាំ
១៩៤៩ (ល. ៩៨) ២៣.០៨.១៩៩៩
អនុ សញ្ញដច្លខ ១០០៖ អនុ សញ្ញដសញ្ញដសឋីពីរបាែ់ឈួលច្សម
ប
ើគាប ឆ្បាំ ១៩៥១ (ល. ១០០)
២៣.០៨.១៩៩៩

អនុ សញ្ញដច្លខ ១០៥៖ អនុ សញ្ញដសឋីពីការលុបបាំ បាត់ការងារច្ដ្ឋយបងខាំ ឆ្បាំ ១៩៥៧ (ល. ១០៥)
២៣.០៨.១៩៩៩
អនុ សញ្ញដច្លខ ១១១៖ អនុ សញ្ញដសឋីពីការច្រ ើសច្អើងែបុងការងារ និ ងមុ ខរបរ ឆ្បាំ ១៩៥៨ (ល. ១១១)
២៣.០៨.១៩៩៩

អនុ សញ្ញដច្លខ ១២២៖ អនុ សញ្ញដសឋីពីច្គាលនច្យបាយមុ ខរបរ ឆ្បាំ ១៩៦៤ (ល. ១២២)
២៨.០៩.១៩៧១
អនុ សញ្ញដច្លខ ១៣៨៖ អនុ សញ្ញដសឋីពីការែាំ រ ិតអាយុអបផបរមាសរមាប់ការចូ លច្ធវើការងារ ឆ្បាំ
១៩៧៣ (ល. ១៣៨); អាយុអបផបរមាកដលរតូវបានែាំ ណត់ ៖ ១៤ ឆ្បាំ ២៣.០៨.១៩៩៩
អនុ សញ្ញដច្លខ ១៥០៖ អនុ សញ្ញដសឋីពីរដឌបាលការងារ ឆ្បាំ ១៩៧៨ (ល. ១៥០) ២៣.០៨.១៩៩៩
អនុ សញ្ញដច្លខ ១៨២៖ អនុ សញ្ញដសឋីពីទរមង់ធន
ៃ ់ ធរៃ បាំ ផុតថ្នការងារែុ មារ ឆ្បាំ ១៩៩៩ (ល. ១៨២)
១៤.០៣.២០០៦
អនុ សញ្ញដច្លខ ៦៖ អនុ សញ្ញដសឋីពីការងារច្ពលយប់សរមាប់ែុមារ (ឧសាហែមម) ឆ្បាំ ១៩១៩ (No. ៦)
២៤.០២.១៩៦៩
អនុ សញ្ញដសឋីពីការជួ ញដូរពូ ជសតវថ្រព និ ងរុែខជាតិជិតផុ តពូជជាអនថរជាតិ (Convention on

កែសរមួល៖ ០
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International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
អនុ សញ្ញដសឋីពីតាំបន់ដីច្សើមកដលមានសារៈសាំខាន់ជាអនថរជាតិ ជាពិ ច្សសសរមាប់ជាជរមែសតវបែេី
ទឹ ែ (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat)
អនុ សញ្ញដអងគការពលែមមអនថរជាតិ (របច្ទសចិ នមិនកមនជាហតទច្លខីច្ពញច្លញ)
ែិ ចរច ពមច្រពៀងអនថរជាតិសីព
ឋ ីច្ឈើ រតូពិច
សហជី ពអនថរជាតិច្ដើមផីការពារពូ ជរុែខជាតិថីៗ
ម
អនុ សញ្ញដអងគការសហរបជាជាតិសីព
ឋ ី ការរបយុទរន បឆ្ាំងនឹ ងការករបកាលយជាវាលខាច់ (United
Nations Convention to Combat Desertification)
អនុ សញ្ញដរែបខ័ ណឍការងារអងគការសហរបជាតិសីព
ឋ ីបាំករបាំ រល
ួ អាកាសធាតុ
អនុ សញ្ញដសឋីពីភាពចរមុេះកផបែជី វសាស្តសថ
អនុ សញ្ញដទី រែុងកវយនសឋីពីការការពារស្រសទប់អូហេូន
អនុ សញ្ញដច្លខ ២៩៖ អនុសញ្ញដសឋីពីការងារច្ដ្ឋយបងខាំ ឆ្បាំ ១៩៣០ (ល. ២៩) ២៤.០២.១៩៦៩
អនុ សញ្ញដច្លខ ៨៧៖ អនុ សញ្ញដសឋីពីច្សរ ីភាពថ្នសមាគម និ ងការការពារសិទិថ្ន នការបច្ងកើត
សមាគម ឆ្បាំ ១៩៤៨ (ល. ៨៧) ២៣.០៨.១៩៩៩
អនុ សញ្ញដច្លខ ៩៨៖ អនុសញ្ញដសឋីពីសិទិ នបច្ងកើតសមាគ និងសិទិ នថ្នការចរចជាសមូ ហភាព ឆ្បាំ
១៩៤៩ (ល. ៩៨) ២៣.០៨.១៩៩៩
អនុ សញ្ញដច្លខ ១០០៖ អនុ សញ្ញដសញ្ញដសឋីពីរបាែ់ឈួលច្សម
ប
ើគាប ឆ្បាំ ១៩៥១ (ល. ១០០)
២៣.០៨.១៩៩៩

អនុ សញ្ញដច្លខ ១០៥ អនុសញ្ញដសឋីពីការលុបបាំ បាត់ការងារច្ដ្ឋយបងខាំ ឆ្បាំ ១៩៥៧ (ល. ១០៥)
២៣.០៨.១៩៩៩
អនុ សញ្ញដច្លខ ១១១ អនុសញ្ញដសឋីពីការច្រ ើសច្អើ ងែបុងការងារ និងមុ ខរបរ ឆ្បាំ ១៩៥៨ (ល. ១១១)
២៣.០៨.១៩៩៩

អនុ សញ្ញដច្លខ ១២២៖ អនុ សញ្ញដសឋីពីច្គាលនច្យបាយមុ ខរបរ ឆ្បាំ ១៩៦៤ (ល. ១២២)
២៨.០៩.១៩៧១
អនុ សញ្ញដសឋីពីការជួ ញដូរពូ ជសតវថ្រព និ ងរុែខជាតិជិតផុ តពូជជាអនថរជាតិ (Convention on
International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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ែិ ចរច ពមច្រពៀងអនថរជាតិសីព
ឋ ីច្ឈើ រតូពិច
សហជី ពអនថរជាតិច្ដើមផីការពារពូ ជរុែខជាតិថីៗ
ម
អនុ សញ្ញដអងគការសហរបជាជាតិសីព
ឋ ី ការរបយុទរន បឆ្ាំងនឹ ងការករបកាលយជាវាលខាច់ (United
Nations Convention to Combat Desertification)
អនុ សញ្ញដរែបខ័ ណឍការងារអងគការសហរបជាតិសីព
ឋ ីបាំករបាំ រល
ួ អាកាសធាតុ
អនុ សញ្ញដសឋីពីភាពចរមុេះកផបែជី វសាស្តសថ
អនុ សញ្ញដទី រែុងកវយនសឋីពីការការពារស្រសទប់អូហេូន

កែសរមួល៖ ០

កាលបរ ិច្ចេទ៖ ២០.០២.២០១២
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ឧបសមព័នទ
ធ ី ៣៖ បញ្ជ ក្ី បគភទពូជដ លជិរផុរពូជ និងក្បគភទពូជរក្ម
បញ្ជីទាំងច្នេះមានច្ៅ៖
http៖//cambodia.panda.org/wwf_in_cambodia/endangered_species/

កែសរមួល៖ ០
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