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ចណំងណ ើង៖  បទដ្ឋា នបណ ត្ ោះអាសននសព្ាប់ព្រោះរាជា្ចព្ររម្ពុជា 

ណេខរូដឯរសារណោង FSC-STD-CAMBODIA-2018 V-1.0 EN DRAFT 0.2 
សាា នភារ៖ ណសចរតើព្ាងសព្ាប់រិណព្រោះណោបេ់សាធារណៈណេើរទើ ១ 
វសិាេភារ៖ ថ្នន រ់ជាតិ ណដ្ឋយរាប់បញ្ចូេទងំអនុផេព្ព្រណ ើ 
អងគភារអនុម័្ត៖ គណៈរម្មការណរេនណោបាយ និងបទដ្ឋា ន 
កាេបរណិចេទដ្ឋរ់ ូន៖  ណព្រងដ្ឋរ់ារសណសនើសុំណៅខខម្ិថុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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ររាសទិធ ិ
រម នខផនរ្ម្យួព្នអតាបទណនោះព្តវូបានអនុញ្ញា តឲ្យណបាោះរុម្ព ឬថតចេំង ណទោះបើជាណៅរនុងទព្ម្ង់ ឬ
ម្ណធោបាយ្រ៏ណដ្ឋយ (ព្កាហវរិ ណអណឡព្តនូចិ ឬា៉សុើន រមួ្ាន៖ ការថតចេំង ការរត់ព្ា ខខសអាត់ ឬព្បរ័នធ
ទញយររ័ត៌ាន) ណដ្ឋយម្និានការអនុញ្ញា តជាលាយេរខអរសររើអនរណបាោះរុម្ព។  
 
ព្រមុ្ព្បរឹាវញិ្ញា បនបព្តព្ព្រណ ើ (FSC) គជឺាព្រមុ្ហ ុនណព្ៅរដ្ឋា ភបិាេម្និររព្បារ់ចណំណញឯររា យ ខដេ
បានបណងកើតណឡើងណដើម្បើរពំ្ទបរសិាា ន បណព្ម្ើផេព្បណោ ន៍សងគម្ នងិណសដារចិចរនុងការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើណៅ
ណេើរភិរណលារ។ 
 
ចរខុវស័ិយព្ន FSC គណឺដើម្បើធានាថ្ន ព្ព្រណ ើណៅណេើរភិរណលារអាចណ្លើយតបណៅនងឹសងគម្ បរសិាា ន នងិ
ណសដារចិច នងិតព្ម្វូការចបំាច់សព្ាប់ម្នុសសរស់ណៅនាណរេបចចុបបនន នងិអនាគត។  
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ង. ណរេការណ៍ េរខណៈវនិចិេយ័ នងិសូចនាររ 
ច. សនាា នុព្រម្ 
 
 



 

បទដ្ឋា នបណ ត្ ោះអាសននរបសព់្រោះរាជា្ចព្ររម្ពុជា 
97 – 

 
 
 

 
រ. ណោ បណំង 

ណរេបណំងបទដ្ឋា នណនោះ គឺណដើម្បើណរៀបចសូំចនាររគំរសូព្ាប់វាយតព្ម្លការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើណដ្ឋយានការ
ទទួេខុសព្តូវ ណដ្ឋយព្រុម្ហ ុន FSC ខដេជាសាា ប័នផតេ់វញិ្ញា បនបព្តណនោះ ណដ្ឋយខផែរណេើវសិាេភារការងារដូចខាង
ណព្កាម្។  
ខ. វិសា ភារ 

បទដ្ឋា នណនោះនងឹអនុវតតខផែរណេើវសិាេភារដូចខាងណព្កាម្៖ 
ទើាងំភូម្ិសាស្រសត៖ ព្រោះរាជា្ចព្ររម្ពុជា                                            
អនុផេព្ព្រណ ើ៖ 

 ១. ផសតិ 
 ២. សាច់សតវព្ព្រ (សាច់សតវព្ព្រខដេបានម្ររើការបាញ់រសំានត) 
 ៣. ទឹរឃមុ ំ
 ៤. ណកាណ និងព្រប់ 
 ៥. េើខរន ខសល នងិរណណងគជាតិ 
 ៦. ណតត  
 ៧.  ័រចុង 
 ៨.  ័រទឹរ  

ព្បណភទព្រុម្ហ ុន៖ ព្គប់ព្បណភទ ណដ្ឋយរមួ្ទងំវសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើខដេានទហំតូំច នងិរព្ម្តិទប 
និងព្រុម្ហ ុនព្គប់ព្គងខផនរព្ព្រណ ើ ទទេួបនាុរអនុផេព្ព្រណ ើ។  
ព្បណភទព្ព្រណ ើ៖ ព្ព្រណ ើព្គប់ព្បណភទ 

ព្គប់ខផនរទងំអស់ព្នឯរសារណនោះព្តូវបានចត់ទុរជារ័ត៌ានបទដ្ឋា ន/គតិយុតត រនុងណនាោះរមួ្ទងំវសិាេភារ 
កាេបរណិចេទចូេជាធរាន ឯរសារណោង ារយបណចចរណទស និងនិយម្ន័យព្នារយទងំណនាោះ រណំត់សំរេ់ ារាង 
និងឧបសម្ព័នធ ណេើរខេងខតានការបញ្ញា រ់ណផសង (ណដ្ឋយរមួ្ទងំឧទហរណ៍ផងខដរ)។ 

ណដ្ឋយចត់ទុរជាខផនរម្ួយព្នព្របខ័ណឌ រ័ត៌ានបទដ្ឋា ន/គតយុិតតរបស់ FSC ឯរសារណនោះអាចព្តូវបានរិនិតយ 
និងខរសព្ម្ួេណឡើងវញិដូចបានណរៀបរាប់រនុងនើតិវធិើ ព្នទព្ម្ង់ FSC-PRO-60-007  ខលឹម្សារ និងការណរៀបចំបទដ្ឋា នប
ណ ត្ ោះអាសននថ្នន រ់ជាត។ិ 
 
គ. ឯរសារណោង 

ឯរសារណោងខាងណព្កាម្ ានទំនារ់ទំនងនឹងការណព្បើព្បាស់ព្នឯរសារណនោះ ណហើយឯរសារណោងទងំណនោះ
ណដ្ឋយម្ិនបាច់បញ្ញា រ់រើចំននួរំខណ និងការណបាោះរុម្ពចុងណព្កាយ ព្នឯរសារណោង (ណដ្ឋយរមួ្ទងំការណធវើវណិសាធនរម្ម
្ម្ួយ) ព្តវូអនុវតតាម្ ៖ 
FSC-STD-60-004     សូចនារររមួ្អនតរជាតិ 
FSC-DIR-20-007  ណសចរតើខណនារំបស់ FSC សតើរើការវាយតព្ម្លការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ FSC  
FSC-POL-01-004  ណរេនណោបាេសព្ាប់សាគម្ន៍ណរៀបច ំFSC 
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FSC-POL-20-003  ការកាត់ណចញតំបន់រើវសិាេភារផតេ់វញិ្ញា បនបព្ត  
FSC-POL-30-001  ណរេនណោបាយសតើរើថ្នន សំាល ប់សតវេែិតចព្ព្ងរបស់ FSC  
FSC-POL-30-401  វញិ្ាបនបព្ត FSC និងអនុសញ្ញា អងគការរេរម្មអនតរជាតិ (ILO ) 
FSC-POL-30-602  ការបរព្សាយ FSC ណេើសារាងគកាយខរព្ចនរនធុ  (GMO) 
FSC-PRO-60-007   ទព្ម្ង ់ខលឹម្សារ និងការណរៀបចបំទដ្ឋា នជាតិបណ ត្ ោះអាសនន (INS/Interim National 

 Standard) 
FSC-STD-01-001  ណរេការណ៍ និងេរខណៈវនិិចេ័យ FSC សព្ាប់វញិ្ាបនបព្តព្ព្រណ ើ 
FSC-STD-01-002  សនាា នុព្រម្ FSC  
FSC-STD-01-003  េរខណៈវនិិចេ័យខដេអាចណព្ ើសណរ ើសានវសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច  

 និងរព្មិ្តទប (Small and Low Intensity Managed Forests) 
FSC-STD-30-005  បទដ្ឋា ន FSC សព្ាប់អងគភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ 
FSC-GUI-60-005    ការណេើររម្ពស់សម្ភារណយនឌឺរនុ ងបទដ្ឋា នវញិ្ាបនបព្តព្ព្រណ ើជាតិ 
  
ឃ.  ការអនុម្ត័សចូនារររមួ្អនតរជាតិ  

ណរេបណំងព្នការណរៀបចំបទដ្ឋា នជាតិបណ ត្ ោះអាសនន ណៅព្បណទស ខដេអាចអនុវតតាម្បទដ្ឋា នវញិ្ញា បនបព្ត
ព្ព្រណ ើជាតខិដេជាណសចរតើខណនាបំណចចរណទសសព្ាប់អនរណរៀបចំបណងកើតបទដ្ឋា ន ព្តូវបានណរៀបចំ ណឡើងវញិណដ្ឋយព្រុម្
បណចចរណទស ខដេបានបណងកើត FSC-PRO-60-007។ សូចនារររមួ្អនតរជាតិ  ចំននួ ៣២ ខាងណព្កាម្រ៏ណៅខតអាចរិនិ
តយ និងខរសព្ម្ួេបានឱ្យព្សបណៅាម្ណរេការណ៍ខណនាជំាធរាន (ាម្រយៈការណសនើសុំណៅអងគភារណរៀបចំបទដ្ឋា ន៖ 
3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.4; 3.3.1; 3.3.2; 3.4.1; 4.1.1; 4.1.2; 4.2.4; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 
6.1.1; 6.4.1; 6.5.1; 6.5.5; 6.6.4; 6.7.1; 7.1.1; 7.2.1; 7.6.1; 9.1.1; 10.2.1; 10.6.4; 10.7.1; 10.7.4; 
10.8.2, 10.11.1; 10.11.2 និង 10.11.4។ ណដ្ឋយខផែរណៅណេើេរខខណឌ តព្ម្ូវការថ្នន រ់ជាតិ សូចនារររមួ្អនតរជាត ិ
ចំនួន ២៤ ខាងណព្កាម្ណនោះរ៏ព្តូវរិនិតយ និងខរសព្ម្ួេបានឱ្យព្សបណៅាម្ណរេការណ៍ខណនាជំាធរាន (ាម្រយៈ
ការណសនើសុំណៅអងគភារណរៀបចំបទដ្ឋា ន)៖ 1.4.1; 1.4.2; 1.6.1; 1.7.1; 2.2.5; 2.2.8; 2.2.9; 2.4.2; 2.4.3; 
2.6.1; 4.5.1; 5.1.2; 5.3.1; 5.4.1; 5.5.1; 6.3.1; 6.6.1; 6.9.1; 7.4.1; 7.5.1; 8.2.1; 8.4.1; 10.9.1 និង 
10.12.1។ សូចនារររមួ្អនតរជាតិណផសងៗ ណទៀតរ៏ណៅខតអាចរិនិតយ និងខរសព្ម្ួេបានណៅាម្ទព្ម្ង់ណដើម្របស់វាខដរ។ 

ណៅណរេខដេអនុផេព្ព្រណ ើសាិតណៅរនុងវសិាេភារព្នបទដ្ឋា នជាតិបណ ត្ ោះអាសនន  អនរណរៀបចំបទដ្ឋា នណនោះ
ព្តូវរិនិតយេរខខណឌ តព្ម្ូវការ ខដេានខចងរនុងេរខណៈវនិចិេ័យទើ 1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 2.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 
6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.5, 10.7 និង 10.11 ណៅណរេណរៀបចសូំចនាររជារ់លារ់ សព្ាប់អនុផេព្ព្រ
ណ ើ។ ចាប់ េិខតិបទដ្ឋា នគតិយុតត ទរ់ទងនឹងអនុផេព្ព្រណ ើ តព្ម្ូវការវគគបណតុ ោះប ត្ េជារ់លារ់អំរើអនុផេព្ព្រ
ណ ើ ខផនរសខំាន់ៗខដេទរ់ទងនឹងអនុផេព្ព្រណ ើព្នខផនការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ និងតព្ម្ូវការព្តួតរនិិតយជារ់លារ់ណេើ
អនុផេព្ព្រណ ើ គួរបានដ្ឋរ់បញ្ាូ េណៅរនុងសូចនាររ ឬឧបសម្ព័នធ ខដេានណៅរនុងបទដ្ឋា នជាតិបណ ត្ ោះអាសនន។ 
ណព្ៅរើណនោះ អនរណរៀបចបំទដ្ឋា នរ៏បានខណនាឱំ្យខរសព្ម្េួសូចនារររមួ្អនតរជាតិ  ខាងណព្កាម្ណនោះឱ្យណៅាម្េរខណៈ
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រិណសស ព្នសូចនាររ៖ 1.2.1; 1.3.1; 1.5.1; 1.5.2; 2.3.1; 2.3.2; 2.5.1; 3.1.2; 4.5.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.2.4; 
5.4.1; 5.4.2; 6.1.2; 6.1.1; 6.2.1; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3; 6.4.4; 6.6.4; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.2.1; 7.2.2; 
7.3.1; 8.2.1; 8.5.2; 10.2.1; 10.3.1; 10.7.6; 10.10.1; 10.10.2; 10.10.3 និង 10.12.1 ។ 

ទសសនៈសតើរើវសិាេភារ អនុភារ និងហានិភ័យព្តូវបានណដ្ឋោះព្សាយណៅរនុងព្បណទស ខដេណព្បើព្បាស់បទដ្ឋា ន
រមួ្ព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ ណៅរព្ម្តិសូចនាររ ណដ្ឋយណព្បើព្បាស់េរខខណឌ សរេ ម្ិនានការខព្បព្បួេាម្វសិាេភារ នងិ
ទិននផេទប ព្នការណរៀបចំព្ព្រណ ើណដ្ឋយចត់ចំ្ត់ថ្នន រ់តបំន់ព្គប់ព្គងខដេានវសិាេភារតិចជាង ១០០ហរិា 
ឬតំបន់ព្គប់ព្គង ខដេទទួេបានទិននផេទប (ណម្ើេខាងណព្កាម្) ដូចខដេបានព្បតិបតតិការព្នវសិាេភារ និងទនិន
ផេទបព្នព្ព្រណ ើបានព្គប់ព្គង។ 

តំបន់ព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើបានចត់ថ្នន រ់ជាតបំន់ាន “ទិននផេទប” ខដេានណៅរនុង ( រូំរទើ៣ ព្ន FSC-
STD-01-003 3) ដូចខាងណព្កាម្៖  
 រ. អព្ាដរហូតទបជាង ២០% ព្នអព្ាម្ធយម្ភាគរនុងរណំណើ នព្បចឆំ្ន  ំព្នតំបន់ផេិតរម្មព្ព្រណ ើសរុបព្ន
ខផនរណនោះ នងិ 
 ខ. ទងំការដរហូតព្បចឆំ្ន  ំព្នផេិតរម្មព្ព្រណ ើសរុបតិចជាង ៥.០០០ខម៉្ព្តគូប 
 គ. ឬការដរហូតព្បចឆំ្ន  ំព្នផេិតរម្មព្ព្រណ ើតិចជាង ៥.០០០ខម៉្ព្តគូបរនុងម្ួយឆ្ន រំនុងអំឡុងណរេានសុ
រេភារ ព្នវញិ្ញា បនបព្ត ខដេបញ្ញា រ់ណៅរនុងរបាយការណ៍ដរហូត និងសវនរម្ម។ 

េរខខណឌ ទហំពំ្នតបំន់ព្គប់ព្គងខដេសម្ព្សបណៅរយៈណរេញឹរញ៉ប់រនុងការណធវើសវនរម្ម (ដូចានរនុង
ព្បការ 6.1 ព្ន FSC-STD-20-007) អាចព្តូវបានរណំត់ ចប់រើ ១០០ ហរិា ដេ់ ១០០០ហរិា ខដេជាខផនរ
ម្ួយព្នការរិណព្រោះណោបេ់ណៅមូ្េដ្ឋា នរយៈណរេ ៣០ព្ថៃ ព្បសិនណបើានការរពំ្ទទូេទូំលាយរើភាគើារ់រ័នធ (សូម្
ណម្ើេព្បការ 2.2 ព្ន FSC-STD-01-003)។ ចំ្ត់ថ្នន រ់ទងំណនោះព្តូវខត នំួសណដ្ឋយចំ្ត់ថ្នន រ់ណព្កាយៗម្រណទៀត
ខដេបានអនុម័្តណដ្ឋយព្រមុ្ណរៀបចំបទដ្ឋា នសព្ាប់ព្បណទសណរៀបចំបទដ្ឋា នណនោះ។ 

គរូំបទដ្ឋា នព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទូណៅ (GFSS)  ានសូចនាររសតើរើការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្មិ្ត
ទប ចំនួន ៤៦ ខដេភាគណព្ចើនព្នសូចនាររណនោះជាសូចនារររមួ្អនតរជាតិ រនុងណរេបណំងថ្ន សូចនាររទងំណនោះ នងឹ
ព្តវូបានរិនតិយ ខរសព្ម្ួេឲ្យព្សបេរខខណឌ ជាត ិណោងណៅាម្ការខណនាខំដេបានរណំត់។ សូចនាររសតើរើការ
ព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច នងិរព្ម្ិតទបខដេណសនើណឡើង ាន៖ 1.7.1.1; 1.7.5.1; 2.3.1.1; 2.3.4.1; 2.3.5.1; 
4.3.1.1; 4.4.1.1; 4.4.2.1; 4.5.1.1; 4.5.1.2; 5.1.1.1; 5.1.2.1; 5.4.1.1; 5.4.2.1; 5.5.1.1; 6.1.1.1; 
6.1.2.1; 6.2.1.1; 6.4.1.1; 6.4.2.1; 6.4.3.1; 6.4.4.1; 6.5.1.1; 6.5.4.1; 7.1.1.1; 7.1.2.1; 7.2.1.1; 
7.2.2.1; 7.6.1.1; 7.6.3.1; 8.2.1.1; 8.2.2.1; 8.5.1.1; 8.5.2.1; 8.5.3.1; 9.1.1.1; 9.1.3.1; 9.3.1.1; 
9.3.2.1; 9.3.5.1; 9.4.1.1; 9.4.2.1; 10.9.1.1; 10.9.2.1; 10.9.3.1; និង 10.9.4.1។ 
ង. ការរនយេ់រើសូចនាររ វសិាេភារ អនុភារ និងហានិភ័យណៅរនុងឯរសារណនោះ 

និម្ិតតសញ្ញា ណនោះសំរេ់សូចនាររខរសព្ម្េួ  
និម្ិតតសញ្ញា ណនោះសំរេ់សូចនាររថមើ 
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សូចនាររម្ួយចនំួនព្តូវបានខរសព្ម្េួ ខដេភាគណព្ចើនសព្ាប់ព្បតិបតតិការព្នការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច 
និងរព្ម្តិទប អនុណលាម្ាម្ទសសនទនព្នវសិាេភារ អនុភារ នងិហានភ័ិយ ណហើយការខរសព្ម្េួអាចព្តូវបានណធវើ
ណឡើងាម្វធិើបើោ៉ង ៖ 
 ១. សូចនាររម្យួេប់ណចេទងំព្សុងរនុងព្បតិបតតិការព្នការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្តិទប។ រនុង
ររណើ ណនោះ សូចនាររណនោះម្និអាចអនុវតតបានណៅរនុងការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទបណនាោះណទ ដូណចនោះតព្ម្ូវ
ការព្នការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច នងិរព្ម្តិទបណផសងៗណទៀតម្ិនព្តូវបានរណំត់ណឡើយ។ 
ឧទហរណ៍៖ 
 ៣.៣.១ (មិ្នអាចអនុវតតបានចំណាោះការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្មិ្តទប) ណៅទើរខនលងខដេការព្តួត
រិនិតយណេើសរម្មភារព្គប់ព្គង ព្តូវបានអនុញ្ញា តាម្រយៈ រិចចព្រម្ណព្រៀងានរ័ត៌ានព្គប់ព្រន់ជាមុ្ន និងណដ្ឋយណសរ ើ 
ណដ្ឋយខផែរណេើការចូេរមួ្ោ៉ងសរម្មរើតំ្ ងព្រមុ្ នជាតិណដើម្ភាគតិច រនុ ងការណរៀបចំខផនការព្គប់ព្គង ការចងព្រង
រិចចព្រម្ព្ាងជាលាយេរខអរសរ ណដ្ឋយបញ្ចូ េនូវរយៈណរេ ការណបើរឲ្យានការចរច ការបនត ការេុបណចេ េរខខណឌ  
ណសដារិចច និងេរខខណឌ ណផសងៗណទៀត។ 
 ២. សូចនាររានការខព្បព្បេួសព្ាប់ការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប នងិ/ឬអនុផេព្ព្រណ ើ។ 
រនុងររណើ ណនោះ ព្តូវការបខនាម្សូចនាររថមើ ខដេណព្បើព្បាស់ជាឯរសារណោងខតម្ួយគត់សព្ាប់ការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហំ
តូច និងរព្ម្តិទប។ ឧទហរណ៍ 
 ១.៤.១ វធិានការណ៍នានាព្តូវបានអនុវតតណដើម្បើទប់សាក ត់ការដរហូត ការបរបាញ់ ការណនសាទព្តើ ការដ្ឋរ់
អនាា រ់ ការព្បមូ្េ ការាងំទើេំណៅ ណដ្ឋយរម នការអនុញ្ញា ត ឬខុសចាប់ និងសរម្មភារនានាណផសងៗណទៀតណដ្ឋយរម ន 
ការអនុញ្ញា ត។ 
 
ការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្មិ្តទប ១.៤.១.១ ណៅទើរខនលងខដេានការសណងកតណឃើញ ឬទទួេបាយការណ៍
រើសញ្ញា បងាា ញរើសរម្មភារខុសចាប់ ឬមិ្នានការអនុញ្ញា ត ណៅរនុ ងតំបន់ព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ ឬព្ព្រណ ើណៅ ិតខាង 
ព្រុម្ហ ុនព្តូវផតេ់រ័ត៌ានដេ់រដាបាេព្ព្រណ ើ ាច ស់ព្ព្រណ ើណៅខរបរ និង/ឬអនរភូមិ្ណដើម្បើបណញ្ច ៀសការណរើតណឡើងជាថមើ។ 
 
២. សូចនាររថមើព្តូវបានបញ្ចូេណៅរនុងបទដ្ឋា ន។ ព្បការណនោះអាចប ត្ េម្ររើការបំខបរសូចនាររ្ម្ួយ ឬរើ
េរខខណឌ តព្ម្ូវជារ់លារ់្ម្ួយខដេព្តូវដ្ឋរ់បញ្ចូ េខដេម្ិនខម្នជាខផនរម្ួយព្នបទដ្ឋា នព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើរមួ្។ 
ឧទហរណ៍៖ 

១០.១១.៥ ទើរខនលងានការណព្បើព្បាស់ណព្គឿងចព្រសព្ាប់ដរហូតណ ើណនាោះ ព្តូវបណងកើតព្បរ័នធផលូ វអូសណ ើព្តូវ
ខដេព្តវូបំណរញាម្េរខខណឌ ដូចខាងណព្កាម្៖ 

• ផលូវអូសណ ើព្តូវរំណត់មុ្ននឹងដរហូតណ ើ និងព្តូវបានខថទ ំ
• ចាៃ យផលូវអូសណ ើណនាោះមិ្នឱ្យតិចជាង ២០ខម៉្ព្ត 
• រនុងររណើ  ព្ាេណេើសរើ៣០% ព្បរ័នធផលូវព្តូវអនុវតតាម្ ព្ាេផលូវ 
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ណោ ការណ៍ទី១៖ ការណោររចាប ់
ព្រុម្ហ ុនព្តូវណរររចាប់ បទបបញ្ាតតិជាធរានទងំអស់ នងិសនធសិញ្ញា អនតរជាតិ អនុសញ្ញា  និងរចិចព្រម្ព្ាងខដេរម្ពុ
ជាផតេ់សចច ប័ន  (P1 P&C V4) 

១.១  ព្រុម្ហ ុនព្តូវ ខតជានើតិបុគគេខដេព្តូវបានរំណត់ាម្ចាប់ ណដ្ឋយានការចុោះបញ្ា ើចាស់លាស់ ានឯរសារ 
និងរុំានការតវ៉ា ណដ្ឋយានការអនុញ្ញា តជាលាយេរខណ៍អរសររើអាជាា ធរានសម្តារិចចផលូ វចាប់ សព្ាប់
សរម្មភារជារ់លារ់ (ថមើ)។ 

 ១.១.១ ការចុោះបញ្ា ើព្សបចាប់ ណដើម្បើអនុវតតសរម្មភារទងំអស់ណៅរនុងវសិាេភារព្នវញិ្ញា បនបព្តណនោះ ព្តវូបាន
ចងព្រងទុរជាឯរសារ និងរុំានការព្បឆ្ងំតវ៉ា។ 

 ១.១.២ ការចុោះបញ្ា ើព្សបចាប់ ព្តូវ បានណធវើណឡើងណដ្ឋយអាជាា ធរានសម្តារិចចព្សបចាប់ ណដ្ឋយអនុណលាម្ាម្ 
នើតិវធិើចាប់ 

១.២  ព្រមុ្ហ ុនព្តវូបងាា ញថ្ន សាា នភារផលូ វចាប់ ព្នតំបន់ព្គប់ព្គង រនុងណនាោះរមួ្ទងំ សិទធិកាន់កាប់ដើ និងសិទធិ
ណព្បើព្បាស់ដើ និងព្រំព្បទេ់ដើ ព្តវូបានរំណត់ោ៉ងចាស់លាស់ (C2.1 P&C V4)  
១.២.១ សិទធិកាន់កាប់ដើព្សបចាប់ ព្តូវចងព្រងឯរសារឱ្យបានចាស់លាស់ ណដើម្បើព្គប់ព្គង នងិណព្បើព្បាស់ធនធានណៅ

ាម្វសិាេភារព្នការផតេ់វញិ្ញា បនបព្ត 
អនុផេព្ព្រណ ើ 1.2.1.1 សិទធិកាន់កាប់ដើព្សបចាប់ រនុងការព្គប់ព្គង និងណព្បើព្បាស់ធនធាន រនុងណនាោះរមួ្ទងំការ

ព្បមូ្េផេ និងខរព្ចន អនុផេព្ព្រណ ើ  រនុងវសិាេភាររនុងការផតេ់វញិ្ញា បនបព្ត ព្តូវបានចងព្រងជាឯរសារ 
១.២.២ សិទធិកាន់កាប់ដើព្សបចាប់ ព្តវូផតេ់ណដ្ឋយអាជាា ធរ ានសម្តារិចចព្សបចាប់ ណៅាម្ដំណណើ រការព្សបចាប់ 
១.២.៣ ព្រំព្បទេ់ព្ន តំបន់ព្គប់ព្គង ទងំអស់  រនុងវសិាេភារផតេ់វញិ្ញា បនបព្ត ព្តូវបានខតរណំត់ ឬ ចងព្រងឯរសារ

ឱ្យចាស់លាស់ និងបានបងាា ញចាស់លាស់ណៅរនុងខផនទើ 
១.៣ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូាន សទិធិព្សបចាប់ ណដើម្បើព្បតិបតត ិរនុងតំបន់ព្គប់ព្គង ខដេសម្ព្សបណៅនឹងសាា នភារ

ព្សបចាប់ និងតំបន់ព្គប់ព្គង។ ព្រមុ្ហ ុនណនោះរ៏ព្តវូបំណរញភាររិចចណៅាម្តព្ម្វូការ ព្នចាប់ និងបទ
បញ្ញា តតជិាតិ និងណព្កាម្ជាតិ។ សទិធិព្សបចាប់គរួផតេ់នូវការដរហូត និង/ឬផគត់ផគង់ណសវាណអរូឡូសុើរើ
ខផនរព្គប់ព្គង។ ព្រមុ្ហ ុនណនោះព្តវូបង់េុយណៅាម្នើតិវធិើចាប់ដូចជា សទិធ ិនិងរតរវរិចច   

• ១.៣.១ រាេ់សរម្មភារទងំអស់ព្នតំបន់ព្គប់ព្គងព្តូវអនុវតតឱ្យព្សបាម្៖ 
• តព្មូ្វការចាប់ បទបញ្ញា តត និង នើតិវធិើរដាបាេ 
• សិទធិព្សបចាប់ និងជាព្បព្រណើ  និង 
• អនុវតតាម្ព្រម្សើេធ៌ម្។ 

១.៣.២ ការទូទត់ថវកិាព្តូវឱ្យទន់ណរេណវលាព្សបាម្នើតិវធិើចាប់ ខដេទរ់ទងនឹងការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ 
១.៣.៣ សរម្មភារទងំអស់ខដេានណៅរនុងខផនការព្គប់ព្គងព្តូវារ់ខតងឱ្យព្សបណៅាម្ចាប់ 

១.៤ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូានវធិានការណរៀបចំ និងអនុវតត និង/ឬសហការជាម្យួអនរារ់រ័នធឱ្យបានណទៀងទត់ ណដើម្បើ
តំបន់ព្គប់ព្គងានព្បរ័នធការាររនុងការណ ៀសវាេរើការណព្បើព្បាស់ណដ្ឋយរម នការអនុញ្ញា ត ឬខុសចាប់ 
ាងំទើេណំៅ និងសរម្មភារណេមើសចាប់ណផសងៗណទៀត(C1.5 P&C V4) 
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១.៤.១ វធិានការព្តូវបានអនុវតតណដើម្បើការារការណព្បើព្បាស់ណដ្ឋយរម នការអនុញ្ញា ត ឬខុសចាប់ ការបរបាញ់ ការណនសាទ 
ការដ្ឋរ់អនាា រ់ ការដរហូត ការាងំទើេំណៅ និងសរម្មភារខដេម្ិនានការអនុញ្ញា តណផសង ណៗទៀត 

១.៤.២ រខនលងការារ គឺជាអនរទទួេខុសព្តវូព្សបចាប់ ានព្បរ័នធអនុវតតការណទៀងទត់រនុងការរំណត់ រាយការណ៍ 
ព្តួតរិនិតយ និងទប់សាក ត់សរម្មភារម្ិនានការអនុញ្ញា ត ឬណេមើសចាប់ 

១.៤.៣ ព្បសិនណបើានសរម្មភារណេមើសចាប់ ឬម្ិនានការអនុញ្ញា ត វធិានការនឹងអនុវតតរនុងការណដ្ឋោះព្សាយសរម្មភារ
ទងំណនោះ។ 

១.៥ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូអនុវតតាម្ចាប់ជាតិ ណព្កាម្ជាតិ សតោប័ន អនុសញ្ញា អនតរជាតិ និងកាតរវរិចចនានា ខដេ
ទរ់ទងណៅនឹងការដឹរ ញ្ាូ ន និងការណធវើានិ ារម្មផេតិផេព្ព្រណ ើណៅរនុង និងរើតំបន់ព្គប់ព្គង និង/
ឬណៅកាន់ទើាងំេរ់ទើ១ (C1.3 P&C V4) 
១.៥.១ អនុវតតាម្ចាប់ជាតិ ណព្កាម្ជាតិ សតោប័ន អនុសញ្ញា អនតរជាតិ និងកាតរវរិចចនានា ខដេទរ់ទងណៅនឹងការ

ដឹរ ញ្ាូ ន និងការណធវើានិ ារម្មផេិតផេព្ព្រណ ើណៅរនុង និងរើតំបន់ព្គប់ព្គង និង/ឬណៅកាន់ទើាងំេរ់ទើ១
បានបងាា ញដូចខាងណព្កាម្៖ 

អនុផេព្ព្រណ ើ ១.៥.១.១ អនុវតតាម្ចាប់ជាតិ ណព្កាម្ជាតិ សតោប័ន អនុសញ្ញា អនតរជាតិ និងកាតរវរិចចនានា ខដេ
ទរ់ទងណៅនឹងការដឹរ ញ្ាូ ន នងិការណធវើានិ ារម្មអនុផេព្ព្រណ ើ ណៅកាន់ទើាងំេរ់ទើ១ព្តូវបានបងាា ញ។ 

១.៥.២ អនុវតតាម្អនុសញ្ញា  CITES រមួ្ទងំការផតេ់នូវវញិ្ញា បនបព្តសព្ាប់អា ើវរម្ម និងាន ិារម្មព្បណភទ្ម្ួយ
ណៅរនុង CITES 

អនុផេព្ព្រណ ើ១.៥.២.១ អនុវតតាម្អនុសញ្ញា  CITES រមួ្ទងំការផតេ់នូវវញិ្ញា បនបព្តសព្ាប់អា ើវរម្ម និងានិ ា
រម្មព្បណភទអនុផេព្ព្រណ ើ 

១.៦ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូរំណត់ ទប់សាក ត់ និងណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះនូវបញ្ញា ព្បព្រណើ  ខដេព្តវូខតណដ្ឋោះព្សាយាម្ចា់
ឱ្យទន់ណរេណវលាាម្រយៈរិចចសហការជាម្យួភាគើារ់រ័នធានផេប៉ោះាេ់ (C2.3 P&C V4) 
១.៦.១ ដំណណើ រការណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះជាសាធារណៈណៅនឹងរខនលងព្តូវបានណរៀបចំាម្រយៈរិចចរិភារាជាម្ួយអនរារ់

រ័នធខដេានផេប៉ោះាេ់ 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ១.៦.១.១:  វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប

គឺម្ិនតព្ម្ូវឱ្យណរៀបចំបណងកើតដំណណើ រការណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះមុ្នណនាោះណទ។  ណាល ោះទងំអស់អាចណដ្ឋោះព្សាយាម្រ
យៈ ំនួយរើអនរចាប់ជាតិ ឬអនរសព្ម្បសព្ម្ួេ។ 

១.៦.២  ណាល ោះ ខដេទរ់ទងណៅនឹងបញ្ញា ចាប់ ឬព្បព្រណើ  អាចណដ្ឋោះព្សាយាម្ផលូវតុលាការ ឬាម្នើតិវធិើណដ្ឋោះព្សាយ
 ណាល ោះ 

១.៦.៣ រត់ព្ាជាព្បចនូំវ ណាល ោះ ខដេទរ់ទងណៅនឹងបញ្ញា ចាប់ ឬព្បព្រណើ រមួ្ាន៖ 
• ណរៀបចំវធិានការណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះ 
• េទធផេព្នដំណណើ រការណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះ 
•  ណាល ោះមិ្នទន់ណដ្ឋោះព្សាយព្តូវបងាា ញណហតុផេខដេមិ្នអាចណដ្ឋោះព្សាយ និងរណបៀប
ខដេនឹងព្តូវណដ្ឋោះព្សាយ។ 

១.៦.៤  ប់ព្បតិបតតិការណៅតបំន់ាន ណាល ោះ 
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• បញ្ញា ណព្ចើនមិ្នទន់ណដ្ឋោះព្សាយ ឬ 
• ព្តូវការណរេណវលាណព្ចើនណទៀតណដើម្បើណដ្ឋោះព្សាយឬ 
• ទរ់ទងនឹងផេព្បណោ ន៍សំខាន់ៗម្យួចំនួន។ 

១.៧ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូមិ្នានការផតេ់ ឬទទេួសណូំរ ជាេុយ ឬទព្ម្ង់្ម្យួព្នអំណរើរុររេយួ និងគរួអនុវតត
ាម្ចាប់អំណរើរុររេយួខដេាន។ រនុងររណើ មិ្នានចាប់អំណរើរុររេយួ ព្រមុ្ហ ុនណនោះព្តវូអនុវតត
វធិានការសម្ព្សប ណដើម្បើទប់សាក ត់អំណរើរុររេយួរនុងការអនុវតតសរម្មភារព្គប់ព្គង និងហានិភ័យព្ន
អំណរើរុររេយួ (ថមើ) 
១.៧.១ ណរេនណោបាននឹងព្តវូអនុវតតណនោះរមួ្បញ្ចូ េទងំការណបតជាា ចិតតម្ិនផតេ់ ឬទទួេសណូំរ ណដ្ឋយរមួ្ទងំការ

បញ្ញា រ់រើការទទួេតព្ម្ល ព្នអំណ្យ ការអណញ្ា ើញចូេរមួ្រម្មវធិើ ទព្ម្ង់ណផសង  ៗព្នការទទួេផេព្បណោ ន៍ 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ១.៧.១: ព្រុម្ហ ុនបងាា ញរើការណបតជាា ចតិតរនុងការម្ិនផតេ់ ឬទទួេ

សំណូរ (េុយ ឬទព្ម្ង់ណផសង ពៗ្នអំណរើរុររេួយ) បុ៉ខនតម្ិនតព្ម្ូវឱ្យណរៀបចំណរេនណោបាយណនោះ 
១.៧.២ ណរេនណោបាយណ្លើយតប ឬព្បណសើរជាងចាប់ 
១.៧.៣ (ម្ិនអនុវតតណៅរនុង វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប) ណរេនណោបាយខចរ ូនសាធារ

ណៈ នណដ្ឋយណសរ ើ 
១.៧.៤ សំណូរ បងខិតបងខំ និងទព្ម្ង់ព្នអំណរើរុររេួយណផសង ណៗទៀត ខដេម្ិនធាល ប់ណរើតាន 
១.៧.៥ ានវធិានការសម្ព្សបព្តូវបានអនុវតតណៅណរេានអំណរើរុររេួយណរើតណឡើង 

១.៨ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូបងាា ញការណបតជាា ចិតតរយៈណរេខវងរនុងការអនុវតតាម្ណរេការណ៍ និង េរខណៈវនិិចេយ័ 
FSC រនុងតំបន់ព្គប់ព្គង និងទរ់ទងនឹងណរេនណោបាេ និងបទដ្ឋា នរបស់ FSC។ ការណបតជាា ចិតតណនោះ
ព្តវូានជាសាធារណៈ(C1.6 P&C V4) 
១.៨.១ ណរេនណោបាយជាលាយេរខអរសរព្តូវបានអនុម័្តណដ្ឋយបុគគេិរខដេានសទិធិរនុងការអនុវតតណរេ

នណោបាយណនោះ រមួ្ទងំការណបតជាា ចិតតរយៈណរេខវងរនុងការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើឱ្យព្សបាម្ណរេការណ៍ និងេរខ
ណៈវនិិចេ័យ FSC និងទរ់ទងនឹងណរេនណោបាយ និងបទដ្ឋា ន FSC។ 

១.៨.២ ណរេនណោបាយគឺព្តូវខចរ ូនសាធារណៈ នណដ្ឋយម្និគិតព្ថល 
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ណោ ការណ៍ទី ២៖ សទិធរិម្មររ និង រខខណឌការងារ 
ព្រុម្ហ ុនព្តូវររា ឬណេើររម្ពស់សុខាេភារសងគម្ នងិណសដារិចចដេ់រម្មររ (ថមើ) 
២.១ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូអនុវតតាម្ណរេការណ៍ និងសទិធកិារងារព្សបាម្ព្បកាសរបស់អងគការរេរម្មអនតរជាតិ 

ILO សតើរើមូ្េដ្ឋា នព្គឹោះ ព្នណរេការណ៍ និងសទិធកិារងារ (១៩៩៨) ខផែរាម្អនុសញ្ញា រេរម្មសនូេ
៨ របស់អងគការរេរម្មអនតរជាតិ(C4.3 P&C4) 
២.១.១ ព្រុម្ហ ុនម្ិនណព្បើព្បាស់រេរម្មរុារ 

២.១.១.១ ព្រមុ្ហ ុនម្ិន េួរម្មររអាយុទបជាង ១៥ឆ្ន ។ំ  
២.១.១.២ ម្និអនុវតតសព្ាប់ព្បណទសរម្ពុជាណទ៖ ព្បណទសម្យួចំនួន ខដេានចាប់ ឬណរេការណ៍
ខណនាអំាចអនុញ្ញា តឱ្យនិណោ ិរអាចណធវើការងារព្សាេៗចប់រើអាយុ ១៣ ណៅ ១៥ឆ្ន  ំណហើយការងារ
ណនាោះម្ិនប៉ោះាេ់ដេ់ការសរិា ឬណព្រោះថ្នន រ់ដេ់សុខភារ ឬការេូតលាស់។ ជាការរត់សំរេ់ 
រុារព្តវូខតអនុវតតាម្ចាប់អប់រ ំខដេររួណគអាចអនុញ្ញា តឱ្យណធវើការណព្ៅណា៉ងសិរាអំឡុងព្ថៃសិរា
ធម្មា។ 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប ២.១.១.២ ការងាររបស់រុារណទៀងទត់ម្ិនគួរ
ណរើតានណនាោះណទ។ ជាទូណៅរខនលងខដេានរុារជាទូណៅបាន ួយព្គសួាររបស់ររួណគរនុងការងារព្ព្រ
ណ ើ ណព្ៅណា៉ងសរិា ណហើយម្និប៉ោះាេ់ដេ់រំលាងំរេរម្មរបស់រួរណគណនាោះណទ។ 
២.១.១.៣ ម្ិនានរុារអាយុណព្កាម្ ១៨ឆ្ន  ំព្តូវបានណធវើការណៅរខនលងណព្រោះថ្នន រ់ ឬការងារធៃន់ណនាោះ
ណទ ណេើរខេងខតរនុងណរេបណំងបណតុ ោះប ត្ េ ណហើយានការអនុម័្តរើចាប់ នងិបទបញ្ញា របស់
ជាតិ។ 
២.១.១.៤ ព្រមុ្ហ ុនហាម្ណធវើម្ិនេែដេ់រេរម្មរុារ 

២.១.២ ព្រុម្ហ ុនេប់បំបាត់ព្គប់ទព្ម្ង់ ព្នរេរម្មបងខំឱ្យបានជាដ្ឋច់ខាត 
២.១.២.១ ទំនារ់ទំនងនិណោ ិរគឺណដ្ឋយសម័ព្គចតិត នងិណដ្ឋយានការយេ់ព្រម្រើភាគើទងំរើរណដ្ឋយ
ម្ិនានការគំរាម្រំខហងដ្ឋរ់ណទសទណឌ  
២.១.២.២ ម្ិនានភសតុាង ព្នការណព្បើព្បាស់រលំាងំរេរម្មណដ្ឋយបងខជំាដ្ឋច់ខាត ណដ្ឋយម្ិន
រំណត់រើ៖ 

• អំណរើហងិាណេើរាងកាយ នងិផលូវណភទ 
• រេរម្មជាទសររ 
• កាត់ព្បារ់ខខ រមួ្ទងំបង់ព្ថៃណធវើការឬ កាត់េុេចប់ណផតើម្ការងារ 
• ភារតឹងខតងព្នការផ្លល ស់បតូរការងារ  
• ការដរហូតេិខិត្លងខដន និងឯរសារអតាសញ្ញា ណប័ន 
• ការគរំាម្រំខហងណៅអាជាា ធរខដនដើ។ 

២.១.៣ ព្រុម្ហ ុនធានាថ្នម្ិនានការណរ ើសណអើងនិណោ ិរណៅរខនលងការងារ 
២.១.៣.១ រខនលងការងារគឺម្និានការណរ ើសណអើង 

២.១.៤ ព្រុម្ហ ុនព្តូវណរររសិរ ើភារសាគម្ន៍ និងសិទធិព្បមូ្េផតុ ំតវ៉ា 
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២.១.៤.១ រម្មររអាចបណងកើត ឬចូេរមួ្ជាម្ួយព្រមុ្ហ ុនណផសងៗណទៀត ខដេជាសទិធិណព្ ើសណរ ើសរបស់ររួ
ណគ 
២.១.៤.២ ព្រមុ្ហ ុនព្តូវណរររសិទធិរម្មរររនុងការចូេរមួ្សរម្មភារចាប់ខដេទរ់ទងណៅនឹងការ
បណងកើត ចូេរមួ្ ឬ ួយរម្មររណៅព្រុម្ហ ុនណផសងណទៀត ឬណដើម្បើទប់សាក ត់ និងម្និណរ ើសណអើង ឬដ្ឋរ់
ទណឌ រម្មណេើសិទធិរម្មររ ខដេណធវើសរម្មភារទងំណនោះ 
២.១.៤.៣ ព្រុម្ហ ុនព្តូវណធវើការចរចរជាម្ួយអនរចាប់រនុងការបណងកើតព្រុម្រម្មររ និង/ឬណព្ ើសណរ ើស
តំ្ងម្ួយព្តឹម្ព្តូវរនុងរំណត់ណជាគវាសនា និងរចិចខិតខំព្បឹងខព្បេែបំផុតរបស់ររួណគណដើម្បើអាច
សណព្ម្ចបាននូវរិចចព្រម្ព្ាងខដេរួរណគបានតវ៉ា 
២.១.៤.៤ រចិចព្រម្ព្ាងព្បមូ្េផតុ ំតវ៉ាព្តូវបានអនុវតតណៅរខនលងខដេរួរណគណធវើការ។ 

២.២ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូណេើររម្ពស់សម្ភារណៅណេើណយនឌ័រ តនួាទើ ឱ្កាសបណតុ ោះប ត្ េ ផតេ់រិចចសនោ ដំណណើ រ
ការណរៀបចំរិចចសនោ និងសរម្មភារព្គប់ព្គងណផសងៗណទៀត (ថមើ) 
២.២.១ ការណរៀបជាព្បរ័នធព្តូវបានអនុវតតណដើម្បើ ំរុញសម្ភារខ នដឺណៅណេើ តួនាទើ ឱ្កាសបណតុ ោះប ត្ េ ផតេ់រិចច

សនោ ដំណណើ រការណរៀបចំរិចចសនោ និងសរម្មភារព្គប់ព្គងណផសង ណៗទៀត 
២.២.២ ឱ្កាសការងារណបើរទូលាយទងំស្រសតើ និងបុរសជាម្ួយនឹងេរខខណឌ ការងារដូចរន  ណហើយស្រសតើព្តូវបានណេើរទឹរ

ចិតតឱ្យចូេរមួ្ោ៉ងសរម្មព្គប់ឋានៈ និងតួនាទើព្នការងារ 
២.២.៣ ព្បណភទការងាររបស់ស្រសតើ (ថ្នន េបណតុ ោះ រុរខវបបរម្ម ដរហូតអនុផេព្ព្រណ ើ ថលឹង ណវចខចប់ ជាណដើម្) គឺរមួ្ទងំវគគប

ណតុ ោះប ត្ េ និងរម្មវធិើសុខភារ និងសុវតាិភារ ណហើយវសិាេភារណនោះរ៏អនុវតតដូចរន នឹងបុរសផងខដរ 
២.២.៤ ព្បារ់ខខរបស់ស្រសតើ និងបុរសព្តូវណសមើរន នូវណរេ ខដេរួរណគណធវើការងារដូចរន  
២.២.៥ ស្រសតើព្តូវទទួេព្បារ់ខខណដ្ឋយផ្លា េ់ និងណព្បើព្បាស់វធិើសាស្រសតខដេានការឯរភាររន រើភាគើទងំ   សងាខ ង (ឧ. 

បងវិេណៅធនាររណដ្ឋយផ្លា េ់ បង់ព្ថលសាលាណដ្ឋយផ្លា េ់ជាណដើម្) ណដើម្បើធានាថ្នរួរណគានសុវតាិភារទទួេ 
និងររាទុរព្បារ់ខខរបស់រួរណគ 

២.២.៦ ការ ប់សព្ារាតុភារព្តវូបានអនុវតតាម្ចាប់ជាតិ ឬានការឯរភាររើភាគើទងំសងាខ ងខដេានការចូេ
រមួ្រើតំ្ងរបស់រម្មររ (អវើរ៏ណដ្ឋយឱ្យខតានផេព្បណោ ន៍ដេ់រម្មររ) បុ៉ខនតម្ិនឱ្យតិចជាង ៩០ព្ថៃ 

២.២.៧ ការ ប់សព្ារបិតុភារអាចានរនុងរយៈណរេោ៉ងតិច ១ព្ថៃណដ្ឋយម្ិនកាត់ព្បារ់ខខ 
២.២.៨ ការព្ប ុំ គណៈរម្មការព្គប់ព្គង និងណវទិកាណដើម្បើណធវើការសណព្ម្ចចិតតព្តូវបានណរៀបចំណឡើងណដ្ឋយបញ្ចូ េទងំស្រសតើ 

និងបុរស និងានការសព្ម្បសព្ម្ួេឱ្យរួរណគចូេរមួ្ការងារោ៉ងសរម្ម 
២.២.៩ យនតការររាការសាៃ ត់ និងព្បសិទធភារការងារានសារៈសំខាន់សព្ាប់ការរាយការណ៍ និងេប់បំបាត់ការ

បំានផលូវណភទ និងការណរ ើសណអើង ណដ្ឋយខផែរណៅណេើណភទ សាា នភារព្គួសារ ឱ្រុរាត យ ឬណភទ។ 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ២.២.៩.១ ម្ិនានសញ្ញា ព្នការបំានផលូវណភទនិងការណរ ើសណអើង 

ណដ្ឋយខផែរណៅណេើណភទ សាា នភារព្គសួារ ឱ្រុរាត យ ឬណភទណនាោះណទ។ រខនលងានររណើ ទងំណនោះ ព្បតិវធិានការ
បានអនុវតតណដ្ឋយសាៃ ត់ និងព្បសិទធភារបំផុត 

២.៣. ព្រមុ្ហ ុនព្តវូអនុវតតនូវរម្មវធិើសុខភារ និងសុវតាភិារ ណដើម្បើការាររម្មររឱ្យផុតរើណព្រោះថ្នន រ់ដេ់សុខភារ 
និងសុវតាភិាររនុងការងារ។ រម្មវធិើណនោះព្តវូានសម្ាព្តណៅនឹងវសិាេភារ អនុភារ និងហានិភ័យ ព្ន
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សរម្មភារព្គប់ព្គង ណ ល្ើយតប ឬណេើសរើអនុសាសន៍ ព្នព្រម្សើេធ៌ម្អងគការរេរម្មរិភរណលារ សតើរើ
សុវតាភិារ និងសុខភាររនុងការងារព្ព្រណ ើ (C4.2 P&C V4) 
២.៣.១ រម្មវធិើសុខភារ និងសុវតាិភារព្តវូបានណរៀបចំ និងអនុវតតឱ្យណ្លើយតប ឬណេើសរើអនុសាសន៍ ព្នព្រម្សើេធ៌ម្

អងគការរេរម្មរិភរណលារ សតើរើសុវតាិភារ និងសុខភាររនុងការងារព្ព្រណ ើ 
អនុផេព្ព្រណ ើ ២.៣.១.១ រម្មវធិើសុខភារ និងសុវតាិភារព្តូវបានណរៀបចំ និងអនុវតតសព្ាប់រម្មររទងំអស់រមួ្ទងំរម្ម

ររ ខដេណធវើការងារណេើការដរហូត និងខរព្្នអនុផេព្ព្រណ ើផងឱ្យណ្លើយតប ឬណេើសរើអនុសាសន៍ ព្នព្រម្
សើេធ៌ម្អងគការរេរម្មរិភរណលារ សតើរើសុវតាិភារ និងសុខភាររនុងការងារព្ព្រណ ើ  

វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ២.៣.១.១ រម្មររនើម្ួយ ពៗ្តូវបាន ូនដណឹំងអរំើវធិានការណដ្ឋោះ
ព្សាយសុខភារ និងសុវតាិភារសព្ាប់សរម្មភាររបស់រួរនាង/រត់ និងឱ្យណ្លើយតប ឬណេើសរើអនុសាសន៍ ព្ន
ព្រម្សើេធ៌ម្អងគការរេរម្មរភិរណលារ សតើរើសុវតាិភារ និងសុខភាររនុងការងារព្ព្រណ ើ 

២.៣.២ រម្មររទងំអស់ព្តូវបានផតេ់នូវសាា រៈការារផ្លា េ់ខលួនសម្ព្សបណដើម្បើអនុវតតការងារព្បគេ់ឱ្យ 
អនុផេព្ព្រណ ើ ២.៣.៣.១ រម្មររទងំអស់រមួ្ទងំរម្មររណធវើការងារណេើការដរហូត និងខរព្ចនអនុផេព្ព្រណ ើព្តូវាន

សាា រៈការារផ្លា េ់ខលួនសម្ព្សប ណដើម្បើអនុវតតការងារព្បគេ់ឱ្យ 
 ២.៣.៣ ការណព្បើព្បាស់សាា រៈការារផ្លា េ់ខលួននឹងព្តូវអនុវតត 
២.៣.៤ ការរត់ព្ាព្តូវខតរិនិតយណៅណេើរម្មវធិើសុខភារ និងសុវតាិភារ ណដ្ឋយរមួ្ទងំអព្ា ព្នណព្រោះថ្នន រ់ និងការ

បាត់បង់ណរេណវលាណដ្ឋយសារណព្រោះថ្នន រ់ 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ២.៣.៤.១ វធិានការណព្បើព្បាស់សុខភារ និងសុវតាិភារណដ្ឋយរម្ម

ររព្តូវខតព្តតួរិនិតយ ណហើយរម្មររព្តូវខតយេ់ដឹងរើតព្ម្ូវការទងំណនោះ 
២.៣.៥ ជាទូណៅណព្រោះថ្នន រ់ណផសងៗានរព្ម្តិទបណបើណព្បៀបណធៀបជាម្ួយនឹងឧសាហរម្មព្ព្រណ ើជាតិជាម្ធយម្ 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ២.៣.៥.១ រព្ម្ិតណព្រោះថ្នន រ់ទបណបើណព្បៀបណធៀបជាម្ួយនឹង

ឧសាហរម្មព្ព្រណ ើជាតិជាម្ធយម្ 
២.៣.៦ រម្មវធិើសុខភារ និងសុវតាិភារព្តូវបានរិនិតយ និងខរសព្ម្ួេណឡើងវញិាម្តព្ម្ូវការ បនាា ប់រើានការណរើតណឡើង

ណដ្ឋយព្ចដនយ ឬណព្រោះថ្នន រ់ 
២.៤ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូផតេ់ព្បារ់ខខឱ្យណ ល្ើយតប ឬណេើសរើបទដ្ឋា នអបបបរា ព្នឧសាហរម្មព្ព្រណ ើ ឬបានទទេួ

សាគ េ់រិចចព្រម្ព្ាងព្បារ់ខខរនុងវស័ិយព្ព្រណ ើ ឬព្បារ់ខខសព្ាប់រស់ណៅរខនលងខដេខពស់ជាងព្បារ់ខខ
ណរេអបបបរា។ ណៅណរេខដេមិ្នានអវើណសាោះ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូណរៀបចំយនតការសព្ាប់រំណត់ព្បារ់ខខ
សព្ាប់ការរស់ណៅាម្រយៈការរិណព្រោះណោបេ់ជាម្យួរម្មររ (ថមើ) 
២.៤.១ ជាទូណៅព្រមុ្ហ ុនព្តូវផតេ់ព្បារ់ខខឱ្យណសមើ ឬណេើសរើព្បារ់ខខណរេ 
២.៤.២ (ម្ិនអាចអនុវតតសព្ាប់ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប) ព្បារ់ខខព្តវូណសមើ ឬណេើស៖ 

• បទដ្ឋា នឧសសហរម្មព្ព្រណ ើអបបបរា ឬ 
• បានទទេួសាគ េ់រើរិចចព្រម្ព្ាងព្បារ់ខខរនុងឧសាហរម្មព្ព្រណ ើ ឬ 
• ព្បារ់ខខសព្ាប់ព្ទព្ទង់ ើវភារ ខដេខពស់ជាងព្បារ់ខខណរេអបបបរា។ 



 

បទដ្ឋា នបណ ត្ ោះអាសននរបសព់្រោះរាជា្ចព្ររម្ពុជា 
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២.៤.៣ ណៅណរេខដេរម នព្បារ់ខខណរេ ព្បារ់ខខព្តូវណរៀបចំាម្រយៈរិចចរិភារាសម្ព្សបម្ួយជាម្ួយរម្មររ និង/ឬ
ការណរៀបចំ ួបរម្មររផលូវការ ឬម្ិនផលូវការ 

២.៤.៤ ព្ថល នួេ ព្បារ់ខខ និងរិចចសនោព្តូវខតបង់ឱ្យទន់ណរេណវលា។ 
២.៥ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូបងាា ញថ្នរម្មររានវគគបណតុ ោះប ត្ េ ំនាញ និងព្គប់ព្គងណៅណេើការងារឱ្យកាន់ខតាន

សុវតាភិារ និងព្បសទិធភារាម្ខផនការព្គប់ព្គង និងសរម្មភារព្គប់ព្គងទងំអស់ (C7.3 P&C V4) 
២.៥.១ រម្មររានវគគបណតុ ោះប ត្ េ ំនាញជាព្បច ំខដេានណៅរនុងឧបសម្ព័នធ ខ និងព្គប់ព្គងណៅណេើការងារឱ្យ

កាន់ខតានសុវតាិភារ និងព្បសទិធភាររនុងការរមួ្ចំខណររនុងការអនុវតតខផនការព្គប់ព្គង និងសរម្មភារ
ព្គប់ព្គងទងំអស់ 

អនុផេព្ព្រណ ើ ២.៥.១.១ រម្មររានវគគបណតុ ោះប ត្ េ ំនាញជាព្បច ំនិងព្គប់ព្គងណៅណេើការងារឱ្យកាន់ខតាន
សុវតាិភារ និងព្បសិទធភាររនុងការរមួ្ចំខណររនុងការអនុវតតខផនការព្គប់ព្គង និងសរម្មភារព្គប់ព្គងទងំអស់ 
ណដ្ឋយរមួ្បញ្ចូ េទងំរម្មររណធើវការណៅរខនលងអា ើវរម្ម និងខរព្្នអនុផេព្ព្រណ ើ 

២.៥.២ ណធវើបចចុបបននភារការរត់ព្ាវគគបណតុ ោះប ត្ េ ណហើយព្តូវររាទុរសព្ាប់រម្មររទងំអស់។ 
២.៦ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូានយនតការសព្ាប់ណដ្ឋោះព្សាយសាទុរខ និងផតេ់សណំងសម្ព្សបណៅឱ្យរម្មររសព្ាប់ការ

បាត់បង់ ឬខូចខាតព្ទរយសម្បតត ិ  ំងឺ ឬរបេួណៅអំឡុងណរេណធវើការងារបំណរ ើព្រមុ្ហ ុន ាម្រយៈរិចច
រិភារាជាម្យួរម្មររ (ថមើ) 
២.៦.១ ដំណណើ រការណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះព្តូវបានណរៀបចំណៅនឹងរខនលង ាម្រយៈរិចចរិភារាសម្ព្សបជាម្ួយរម្មររ។ 

សរម្មភារណនោះរ៏អាចអនុវតតបានចំណាោះរម្មវធិើ ខដេានអនរចូេរមួ្ណព្ចើន (ព្បសិនណបើាន) 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ២.៦.១.១ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប

ម្ិនតព្ម្វូឱ្យបណងកើតរនុងដំណណើ រណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះជាមុ្ន។  ណាល ោះទងំណនោះអាចណដ្ឋោះព្សាយបានាម្រយៈចាប់
ជាតិ ឬអនរសព្ម្បសព្ម្ួេ។ រនុងររណើ  ណាល ោះណៅដខដេ ឬម្ិនបានណដ្ឋោះព្សាយ ដូណចនោះដំណណើ រការណដ្ឋោះព្សាយ
 ណាល ោះជាផលូវការព្តូវបានណរៀបចំជាម្ួយតំ្ងរម្មររ 

២.៦.២ សាទុរខរបស់រម្មររព្តូវបានរំណត់ និងណ្លើយតប ណដើម្បើណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះ ឬណរៀបចំដំណណើ រការណដ្ឋោះព្សាយ
 ណាល ោះ 

២.៦.៣ រត់ព្ាជាព្បចនូំវសាទុរខរម្មររ ខដេទរ់ទងណៅនឹងរម្មររ ខដេបាត់បង់ ឬខូចខាតព្ទរយសម្បតត ិ  ំងឺ ឬ
របួសព្តវូបានខថររាណដ្ឋយរមួ្ទងំ៖ 

• ានវធិានការណដ្ឋោះព្សាយសាទុរខ 
• េទធផេព្នដំណណើ រការណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះរមួ្ទងំការទូទត់សំណងសម្រម្យ និង 
•  ណាល ោះមិ្នទន់ណដ្ឋោះព្សាយ មូ្េណហតុទងំអស់មិ្នបានណដ្ឋោះព្សាយ និងរណបៀបព្នការ
ណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះទងំណនោះ។ 

២.៦.៤ សណំងសម្ព្សបព្តូវបានផតេ់ឱ្យរម្មររ ខដេបាត់បង់ ឬខូចខាតព្ទរយសម្បតតិ  ំងឺ ឬរបសួអំឡុងណរេណធវើការ 
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ណោ ការណ៍ទី ៣៖ សទិធិជនជាតិណ ើម្ភាគតិច 
ព្រុម្ហ ុនព្តូវរំណត់ និងរពំ្ទាំម្ផលូវចាប់ដេ់ នជាតិណដើម្ភាគតិច និងសិទធិជាព្បព្រណើ  ព្នភារជាាច ស់ 
ការណព្បើព្បាស់ និងការព្គប់ព្គងដើ ព្រំខដន និងធនធានខដេប៉ោះាេ់ណដ្ឋយសរម្មភារព្គប់ព្គង (P3 P&C 
V4) 
៣.១  ព្រមុ្ហ ុនព្តវូរិភារាជាម្យួ នជាតិណដើម្ភាគតិច ណដើម្បើរំណត់ នជាតិណដើម្ភាគតិច ខដេានណៅរនុង

តំបន់ព្គប់ព្គង ឬអនរខដេប៉ោះាេ់ណដ្ឋយសរម្មភារព្គប់ព្គង។ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូរំណត់សទិធកិាន់កាប់ដើ 
សទិធ ិព្នអាចចូេបាន និងណព្បើព្បាស់ធនធានព្ព្រណ ើ និងព្បរ័នធណអរូឡូសុើ សទិធជិាព្បព្រណើ  និងសទិធិ 
និងកាតរវរិចចព្សបចាប់ ខដេអនុវតតណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គង (ថមើ) 
៣.១.១  នជាតិណដើម្ភាគតិចអាចប៉ោះាេ់ណដ្ឋយសរម្មភារព្គប់ព្គងព្តវូបានរំណត់ 
៣.១.២ ាម្រយៈរិចចរិចចរិភារាជាម្ួយ នជាតិណដើម្ភាគតិចព្តូវបានរំណត់ណៅរនុង ៣.១.១ ណហើយបញ្ញា ទងំណនោះព្តូវ

បានចងព្រង និង/ឬរំណត់ដូចខាងណព្កាម្៖ 
• សិទធិកាន់កាប់ដើាម្ផលូវចាប់ និងសិទធិជាព្បព្រណើ របស់ររួរត់ 
• សិទធិព្សបចាប់ និងសិទធិជាព្បព្រណើ រនុងការចូេ និងសិទធណិព្បើព្បាស់ធនធានព្ព្រណ ើ 
និងព្បរ័នធណអរូឡូសុើ 

• សិទធិព្សបចាប់ និងព្បព្រណើ  និងកាតរវរិចចរនុងការអនុវតត  
• ានការរពំ្ទជារ់លារ់ម្ួយដេ់សិទធិ និងកាតរវរិចច 
• ណៅតំបន់ខដេានសិទធពិ្បរតួខ ងរវាង នជាតិណដើម្ភាគតិច រដ្ឋា ភិបាេ និង/ឬអនរ 
ណផសងៗណទៀត 

• ណសចរតើសណងខបរើម្ណធោបាយខដេសិទធិព្សបចាប់ សិទធជិាព្បព្រណើ  និងសិទធិព្បរួត
ព្បខ ងព្តូវបានណដ្ឋោះព្សាយណដ្ឋយព្រុម្ហ ុន និង 

• បំណរញបំណងព្បាថ្នន  និងណរេណៅ របស់ នជាតិណដើម្ភាគតិចទរ់ទងនឹងសរម្មភារ
ព្គប់ព្គង តំបន់ណទសភារព្ព្រណ ើមិ្នានការប៉ោះាេ់ និងតំបន់ណទសភារវបបធ៌ម្ ន
ជាតិណដើម្ភាគតិច។ 

វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប: ៣.១.២.១ ព្រុម្ហ ុនព្តូវយេ់ដឹងរើចំ្ ប់អារម្មណ៍ និងណសច
រតើព្រួយបារម្ា ព្ន នជាតិណដើម្ភាគតិច ខដេណៅខរបរ និងជាប់ និងយេ់ដឹងរើេទធភារ ព្នការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ
ានផេប៉ោះាេ់ដេ់រួររត់ 

អនុផេព្ព្រណ ើ ៣.១.២.១ (ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប)៖ ាម្រយៈរិចច
រិភារាសម្ព្សបជាម្ួយ នជាតិណដើម្ភាគតិចខដេបានរណំត់ណៅរនុង ៣.១.១ ណហើយបញ្ញា ទងំណនោះព្តូវបាន
ចងព្រង និង/ឬរំណត់ដូចខាងណព្កាម្៖ 

• សិទធិកាន់កាប់ដើាម្ផលូវចាប់ និងសិទធិជាព្បព្រណើ របស់ររួរត់ 
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• សិទធិព្សបចាប់ និងជាព្បព្រណើ រនុងការចូេ និងណព្បើព្បាស់អនុផេព្ព្រណ ើ និងព្បរ័នធ
ណអរូឡូសុើ 

• សិទធិព្សបចាប់ និងព្បព្រណើ  និងកាតរវរិចចរនុងការអនុវតត  
• ានការរពំ្ទជារ់លារ់ម្ួយដេ់សិទធិ និងកាតរវរិចច 
• ណៅតំបន់ខដេានសិទធិព្បរតួខ ងរវាង នជាតិណដើម្ភាគតិច រដ្ឋា ភិបាេ និង/ឬអនរណផស
ងៗណទៀត 

• ណសចរតើសណងខបរើម្ណធោបាយខដេសិទធពិ្សបចាប់ សិទធិជាព្បព្រណើ  និងសិទធិព្បរួត
ព្បខ ងព្តូវបានណដ្ឋោះព្សាយ 

• បំណរញបំណងព្បាថ្នន  និងណរេណៅរបស់ នជាតិណដើម្ភាគតិចទរ់ទងនឹងសរម្មភារ
ព្គប់ព្គង តំបន់ណទសភារព្ព្រណ ើមិ្នានការប៉ោះាេ់ និងតំបន់ណទសភារវបបធ៌ម្ ន
ជាតិណដើម្ភាគតិច។  

៣.២ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូទទេួសាគ េ់ និងណេើររម្ពស់សទិធពិ្សបចាប់ និងជាព្បព្រណើ របស់ នជាតិណដើម្ភាគតិច 
ណដើម្បើររាការព្តតួរិនិតយសរម្មភារព្គប់ព្គង ឬទរ់ទងណៅនឹងតំបន់ព្គប់ព្គងរនុងការការារសទិធិ
រិណសសណេើធនធាន ដើ និងព្រំព្បទេ់តំបន់ររួរត់។ ភាគើទើ៣ ខដេតំ្ងឱ្យ នជាតិណដើម្ភាគតិច
រនុងការព្តតួរិនិតយណេើសរម្មភារព្គប់ព្គងតព្ម្វូឱ្យមិ្នបង់ព្ថល  ូនដំណឹងជាមុ្ន និងានការអនុញ្ញា ត
ព្តឹម្ព្តវូ (C3.1 and 3.2 P&C V4) 
៣.២.១ (ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប)  នជាតិណដើម្ភាគតិចព្តូវបានផតេ់

រ័ត៌ានរើណរេណវលា ទើរខនលង និងរើរណបៀបព្នការផតេ់ណោបេ់ និងណសនើសុំខរខព្បសរម្មភារព្គប់ព្គង រនុងន័យ
ណដើម្បើការារសិទធិ ណព្បើព្បាស់ធនធាន ដើ និងខដនដើរបស់រួរណគ។ ណហើយសរម្មភារទងំណនោះអាចធានាបានាម្រ
យៈរិចចរិណព្រោះណោបេ់ និង/ឬរិចចព្ប ុំណៅរនុងសហគម្ន៍របស់រួរណគ និង/ឬព្ប ុំជាម្ួយអនរតំ្ ង ខដេ
ណព្ ើសណរ ើសណដ្ឋយសហគម្ន៍ 

៣.២.២ សិទធិព្សបចាប់ និងសទិធិជាព្បព្ររើរបស់ នជាតិណដើម្ភាគតិចម្ិនព្តូវបានរណំលាភណដ្ឋយព្រុម្ហ ុនណនាោះណទ 
៣.២.៣ ណៅរខនលងខដេានភសតុាងថ្នសិទធិព្សបចាប់ និងសិទធិជាព្បព្រណើ របស់ នជាតិណដើម្ភាគតិចណៅសរម្មភារ

ព្គប់ព្គងានការរណំលាភរិតព្បរដខម្ន ព្បសិនចប់បាច់ព្តូវខតានរិចចរិភារា និង/ឬាម្រយៈដំណណើ រការណដ្ឋោះ
ព្សាយ ណាល ោះដូចានខចងរនុង េរខណៈវនិចិេ័យទើ ១.៦ ឬ ៤.៦ 

៣.២.៤ (ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប) អំឡុងណរេណរៀបចំខផនការព្គប់ព្គង 
ព្រុម្ហ ុនព្តូវខតណធវើការជាម្ួយតំ្ង នជាតិណដើម្ភាគតិចឱ្យបានសរម្ម ណដើម្បើអាចឯរភាររន ណេើសរម្មភារ
ព្គប់ព្គង រិណសសរខនលងខដេានការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើអាចប៉ោះាេ់ដេ់សទិធិរបស់រួរណគ។ ដំណណើ រការណរៀបចំ
ខផនការព្គប់ព្គងណនោះោ៉ងណហាច្ស់អាចណធវើណរៀងរាេ់៣ឆ្ន មំ្តង ណហើយព្តូវរមួ្បញ្ចូ េនូវ៖ 

• ធានាថ្ន នជាតិណដើម្ភាគតិចយេ់ដឹងរើសិទធិ និងកាតរវរិចចរបស់រួរណគទរ់ទងណៅនឹង
ធនធាន 



 

បទដ្ឋា នបណ ត្ ោះអាសននរបសព់្រោះរាជា្ចព្ររម្ពុជា 
97 – 

 
 
 

• ផតេ់រ័ត៌ានដេ់ នជាតិណដើម្ភាគតិច រើតព្ម្លព្នធនធានទងំតព្ម្លណសដារិចច សងគម្ និង
បរសិាា ន 

• ផតេ់រ័ត៌ានដេ់ នជាតិណដើម្ភារតិចរើសិទធិរបស់រួរណគរនុងការមិ្នយេ់ព្រម្ ឬណធវើការ
ខរព្ព្បនូវសរម្មភារព្គប់ព្គងបានណសនើសុំ ណដើម្បើធានាររណើ ចបំាច់ម្យួរនុងការការារ
សិទធិ ធនធាន ដើ និងព្រំខដនរបស់ររួណគ 

• ផតេ់រ័ត៌ានដេ់ នជាតិណដើម្ភាគតិចរើបចចុបបនន និងអនាគតព្នខផនការសរម្មភារ
ព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ។ 

៣.២.៥ ជារខនលងខដេដំណណើ រការផតេ់ការឯរភាររន ណេើណសរ ើភារ និងផតេ់រ័ត៌ានជាមុ្នម្ិនទន់ានណៅរនុងរិចចព្រម្
ព្ាងរវាងព្រុម្ហ ុន និង នជាតិណដើម្ភាគតិចានផេប៉ោះាេ់ព្តវូបានចូេរមួ្រនុងដំណណើ រការណរៀបចំរិចចព្រម្
ព្ាងជាមុ្នឱ្យបានព្តឹម្ព្តូវ និងឱ្យសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នណរញចិតតផងខដរ។ 

៣.៣ រនុងណរេគណៈព្បតិភូព្តតួរិនិតយសរម្មភារព្គប់ព្គង រិចចព្រម្ព្ាងរវាងព្រមុ្ហ ុន និង នជាតិណដើម្ភាគ
តិចព្តវូព្បព្រឹតតណៅណដ្ឋយឯរភាររន នូវណសរ ើភារ និង ផតេ់រ័ត៌ានជាមុ្ន ។ រិចចព្រម្ព្ាងព្តវូបញ្ញា រ់រើរ
យៈណរេ រិចចរិភារារន ជាបណ ត្ ោះអាសនន បនតរិចចសនោ បញ្ច ប់រិចចសនោ េរខខណឌ ណសដារិចច និង
េរខខណឌ ណផសងៗណទៀត (ថមើ) 
៣.៣.១ (ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប) ណៅរខនលងខដេសរម្មភារព្គប់ព្គង

ព្តវូបានផតេ់ឱ្យណដ្ឋយឯរភាររន នូវណសរ ើភារ និង ផតេ់រ័ត៌ានជាមុ្នគឺណដ្ឋយខផែរណៅណេើភារសរម្មរបស់
តំ្ង នជាតិណដើម្ភាគតិចចូេរមួ្រនុងខផនការព្គប់ព្គង និងរិចចព្រម្ព្ាងជាលាយេរខអរសរណដ្ឋយបញ្ចូ េ
រើរយៈណរេ រិចចរិភារារន ជាបណ ត្ ោះ បនតរិចចសនោ បញ្ច ប់រចិចសនោ េរខខណឌ ណសដារចិច នងិេរខខណឌ ណផស
ង ណៗទៀត។ 

៣.៣.២ ណៅរខនលងអនុវតត ការរត់ព្ារព្ម្ងរិចចព្រម្ព្ាងព្តូវបានខថររា  
៣.៣.៣ រព្ម្ងរិចចព្រម្ព្ាងានខចងរើការព្តួតរិនិតយណដ្ឋយ នជាតិណដើម្ភាគតិច ចំណាោះព្រុម្ហ ុនខដេអនុវតតាម្

កាេរំណត់ និងេរខខណឌ ណផសង ណៗទៀត 
៣.៤ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូទទេួសាគ េ់ និងណេើររម្ពស់សទិធ ិព្បព្រណើ  និងវបបធ៌ម្ នជាតិណដើម្ភាគតិចដូចជាានខចង

រនុងព្បកាសអងគការសហព្បជាជាតិសតើរើ សទិធ ិនជាតិណដើម្ភាគតិច (២០០៧) និងអនុសញ្ញា អងគការ
រេរម្មអនតរជាតិ ១៦៩ (១៩៨៩) (C3.2 P&C V4) 
៣.៤.១ សិទធិ ព្បព្រណើ  និងវបបធ៌ម្ នជាតិណដើម្ភារតិចានខចងរនុងព្បកាសអងគការសហព្បជាជាតិសតើរើ នជាតិណដើម្

ភាគតិច (UNDRIP) និងអនុសញ្ញា អងគការរេរម្មអនតរជាតិ (ILO) ១៦៩ គឺម្ិនអាចរណំលាភណដ្ឋយព្រមុ្ហ ុន 
៣.៤.២ ណៅរខនលងខដេានការរណំលាភសិទធ ិព្បព្រណើ  និងវបបធ៌ម្ នជាតិណដើម្ភារតចិានខចងរនុងព្បកាសអងគការ

សហព្បជាជាតិសតើរើ នជាតិណដើម្ភាគតិច និងអនុសញ្ញា អងគការរេរម្មអនតរជាតិ ១៦៩ ណដ្ឋយព្រុម្ហ ុន។ 
សាា នភារទងំណនោះព្តូវបានចងព្រង បញ្ចូ េនូវវធិានការសាត រណឡើងវញិនូវសិទធិ ព្បព្រណើ  និងវបបធ៌ម្ នជាតិណដើម្
ភារតិច និងណដើម្បើបំណរញចតិតដេ់ាច ស់ព្រុម្ហ ុន។ 

៣.៥ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូរំណត់រើតំបន់ានសារៈសខំាន់រិណសសខផនរវបបធ៌ម្ ណអរូឡូសុើ ណសដារិចច សាសនា ឬ ំណនឿ 
ខដេ នជាតិណដើម្ភាគតិចគឺជាាច ស់ព្នការកាន់កាប់សទិធទិងំណនោះាម្រយៈរិចចរិណព្រោះណោបេ់ជាម្យួ



 

បទដ្ឋា នបណ ត្ ោះអាសននរបសព់្រោះរាជា្ចព្ររម្ពុជា 
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 នជាតិណដើម្ភាគតិច។ តំបន់ទងំណនោះព្តវូទទេួសាគ េ់ណដ្ឋយព្រមុ្ហ ុន អនរព្គប់ព្គង និង/ឬអនរការារ 
ណហើយតំបន់ទងំណនោះរ៏ព្តវូានការឯរភាររន រើ នជាតិណដើម្ភាគតិចាម្រយៈរិចចរិភារាជាម្យួររួ
រត់ (C3.3 P&C V4) 
៣.៥.១ តំបន់ានសារៈសំខាន់រិណសសខផនរវបបធ៌ម្ ណអរូឡូសុើ ណសដារិចច សាសនា ឬ ំណនឿ ខដេ នជាតិណដើម្ភាគតិច

គឺជាាច ស់ ព្នការកាន់កាប់សិទធទិងំណនោះ ាម្រយៈរិចចរិណព្រោះណោបេ់សម្ព្សបម្ួយ 
៣.៥.២ វធិានការការារតំបន់ទងំណនោះព្តូវបានឯរភារ ចងព្រងជាឯរសារ និងអនុវតតាម្រយៈរិចចរិចចរិភារាសម្

ព្សបម្ួយជាម្ួយ នជាតិណដើម្ភាគតិច។ ណៅណរេខដេ នជាតិណដើម្ភាគតិចបានរណំត់េរខណៈរូបវន័ព្ន
តំបន់ទងំណនោះរនុងឯរសារ ឬខផនទើរចួណហើយ អាចនាឱំ្យគំរាម្រំខហងដេ់តព្ម្ល ឬរិចចការារព្នតំបន់ទងំណនោះ 
បនាា ប់ម្រណទៀតវធិានការណផសងៗនឹងព្តូវបានណព្បើព្បាស់សព្ាប់ការារតំបន់ទងំណនោះ។ 

៣.៥.៣ ណៅណរេខដេានតំបន់ានសារៈសំខាន់រិណសសខផនរវបបធ៌ម្ ណអរូឡូសុើ ណសដារិចច សាសនា ឬ ំណនឿព្តូវបាន
រំណត់ ឬររណឃើញ សរម្មភារព្គប់ព្គងព្តូវបញ្ឍប់ជាបនាា ន់ណៅតំបន់បរណិវណ ុំវញិរហូតដេ់ានការឯរភារ
រើ នជាតិណដើម្ភាគតិច និងបានព្តួសព្ាយណដ្ឋយចាប់ជាតិ និងណព្កាម្ជាតិ។ 

៣.៦ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូណេើររម្ពស់សទិធ ិនជាតិណដើម្ភាគតិចណដើម្បើការារ និងណព្បើព្បាស់ចំណណោះដឹងជាព្បព្រណើ
របស់ររួរត់ ណហើយព្រមុ្ហ ុនរ៏ព្តវូសងសណំងដេ់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នសព្ាប់ការណព្បើព្បាស់ដូចជា
ចំណណោះដឹង និងព្បាជាា ។ រិចចព្រម្ព្ាងខដេានណៅរនុងេរខណៈវនិិចេ័យ ៣.៣ព្តវូសណព្ម្ចរវាងព្រមុ្
ហ ុន និង នជាតិណដើម្ភាគតិចាម្រយៈការឯរភាររន ណេើណសរ ើភារ និងផតេ់រ័ត៌ានជាមុ្ននឹងយរម្រ
អនុវតត ណហើយរិចចព្រម្ព្ាងណនោះគរួឱ្យព្សបរន ជាម្យួនឹងការការារសទិធបិញ្ញា របស់ររួរត់ (C3.4 
P&C V4) 
៣.៦.១ ចំណណោះដឹងព្បព្រណើ  នងិរម្មសិទធិបញ្ញា ព្តូវបានការារ និងបានណព្បើព្បាស់ណៅណរេចំណណោះដឹងជាព្បព្រណើ  និង

រម្មសិទធិបញ្ញា បានផតេ់ឱ្យរួរណគណដ្ឋយឯរភាររន នូវណសរ ើភារ និង ផតេ់រ័ត៌ានជាមុ្នជាផលូវការាម្រយៈការ
ណរៀបចំជារិចចព្រម្ព្ាង 

៣.៦.២  នជាតិណដើម្ភាគតិចព្តូវបានផតេ់សណំង ណដ្ឋយណោងាម្រិចចព្រម្ព្ាងខដេបានឯរភាររន ាម្រយៈការផត
េ់ឯរភាររន ណេើណសរ ើភារ និងផតេ់រ័ត៌ានជាមុ្នសព្ាប់ការណព្បើព្បាស់ចំណណោះដឹងជាព្បព្រណើ  និងរម្មសិទធិ
បញ្ញា ។ 
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ណោ ការណ៍ទី ៤៖ ទំនារ់ទំនងសហគម្ន ៍
ព្រមុ្ហ ុនព្តូវរមួ្ចំខណរដេ់ការខថររា និងណេើររម្ពស់សុខាេភារសងគម្ និងណសដារចិរ្បស់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន 

(P4 P&C V4) 
 

៤.១ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូរំណត់ណដ្ឋយសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ខដេានណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គង និងប៉ោះាេ់ណដ្ឋយ
សរម្មភារព្គប់ព្គង។ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូរំណត់រើសទិធកិាន់កាប់ដើ សទិធចូិេរនុងតំបន់ និងសទិធិណព្បើព្បាស់
ធនធានព្ព្រណ ើ និងណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូសុើាម្រយៈរិចចព្ប ំុរិណព្រោះណោបេ់ជាម្យួសហគម្ន៍មូ្េ
ដ្ឋា ន។ ណហើយសទិធិណព្បើព្បាស់ជាព្បព្រណើ  និងសទិធិ និងកាតរវរិចចព្សបចាប់ ខដេអនុវតតាម្តំបន់
ព្គប់ព្គង (ថមើ) 
៤.១.១ ព្តវូរណំត់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ខដេានណៅរនុង ឬជាប់តំបន់ព្គប់ព្គង និងអាចប៉ោះាេ់ណដ្ឋយសរម្មភារ

ព្គប់ព្គង 
៤.១.២ ាម្រយៈរិចចរចិចរិភារាជាម្ួយសហគម្ន៍ម្ួយដ្ឋា នបានរំណត់ណៅរនុងចណុំច ៤.១.១ ណហើយការចងព្រង និង

ណរៀបចំឯរសារដូចខាងណព្កាម្៖ 
• សិទធិព្សបចាប់ និងសិទធិជាព្បព្រណើ ព្នការកាន់កាប់ដើ 
• សិទធិព្សបចាប់ និងសិទធិជាព្បព្រណើ រនុងការចូេណៅណព្បើព្បាស់ធនធានព្ព្រណ ើ និង
ព្បរ័នធណអរូឡូសុើ 

• អនុវតតនូវសិទធិព្សបចាប់ និងសិទធិជាព្បព្រណើ  និងកាតរវរិចចរបស់រួរណគ 
• រពំ្ទសិទធិ និងកាតរវរិចចរបស់ររួណគ 
• តំបន់ខដេានសិទធិព្បរតួព្បខ ងរវាងសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន រដ្ឋា ភិបាេ និង/ឬអនរ     
ណផសងៗណទៀត 

• ណរៀបចំម្ណធោបាយណដ្ឋយសណងខបរើសិទធពិ្សបចាប់ សិទធិជាព្បព្រណើ  និងសិទធិព្បរតួ
ព្បខ ងព្តូវបានណដ្ឋោះព្សាយណដ្ឋយព្រុម្ហ ុន និង 

• បំណរញបំណងព្បាថ្នន  និងណរេណៅរបស់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នទរ់ទងណៅនឹងសរម្ម
ភារព្គប់ព្គង។ 

 វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៤.១.២.១ ព្រមុ្ហ ុនបានរំណត់រើផេប៉ោះាេ់ព្នការ
ព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើណៅណេើអនរណព្បើព្បាស់ព្ព្រណ ើណផសង ណៗទៀត 

៤.២  ព្រមុ្ហ ុនព្តវូទទេួសាគ េ់ និងណេើររម្ពស់ដេ់សទិធិព្សបចាប់ និងជាព្បព្រណើ របស់សហគម្ន៍មូ្េ
ដ្ឋា ន ណដើម្បើខថររាការព្តតួរិនិតយសរម្មភារព្គប់ព្គង ឬទរ់ទងណៅនឹងតំបន់ព្គប់ព្គងរនុងការរំណត់
ភារចបំាច់រនុងការារសទិធ ិធនធាន ដើ និងខដនដើរបស់ររួរត់។ ភាគើទើ៣ ខដេជាព្បតិភូរបស់សហ
គម្ន៍មូ្េដ្ឋា នរនុងការព្តតួរិនិតយសរម្មភារព្គប់ព្គងព្តវូខតានឯរភាររន ណេើ ណសរ ើភារ និង 
ផតេ់រ័ត៌ានជាមុ្ន (C2.2 P&C V4) 



 

បទដ្ឋា នបណ ត្ ោះអាសននរបសព់្រោះរាជា្ចព្ររម្ពុជា 
97 – 

 
 
 

៤.២.១   ាម្រយៈរិចចរិចចរិភារាសម្ព្សបទងំណនោះ សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នព្តូវបានផតេ់រ័ត៌ានរើណរេណវលា ទើរខនលង 
 និងរណបៀបខដេរួរណគផតេ់ណោបេ់ និងណសនើសុំខរខព្បសរម្មភារព្គប់ព្គងរនុងការបញ្ចូ េភារចបំាច់ណដើម្បើ
 ការារសិទធិរបស់រួរណគ។ 

៤.២.២ ការខថររាសិទធិព្សបចាប់ និងសិទធជិាព្បព្រណើ របស់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នរនុងការព្តួតរិនិតយសរម្មភារ
ព្គប់ព្គងម្ិនព្តូវបានរណំលាភណដ្ឋយព្រមុ្ហ ុន 

៤.២.៣ ណៅរខនលង ខដេានភសតុាងបញ្ញា រ់ថ្នសទិធិព្សបចាប់ និងសិទធិជាព្បព្រណើ របស់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នណៅ
សរម្មភារព្គប់ព្គងព្តូវបានរណំលាភរិតព្បារដខម្ន វធិានការចបំាច់ម្ួយព្តវូខតអនុវតតាម្រយៈរិចចរិភារាសម្
ព្សបម្ួយ និង/ឬ ាម្រយៈណរៀបចំដំណណើ រការណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះ ខដេានណៅរនុងេរខណៈវនិិចេ័យ ១.៦ ឬ ៤.៦ 

៤.២.៤ (ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប) អំឡុងណរេណរៀបចំខផនការព្គប់ព្គង 
ព្រមុ្ហ ុនព្តវូឱ្យតំ្ងសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ចូេរមួ្ោ៉ងសរម្មរនុងណរេបំណងសព្ម្ចឱ្យបាននូវរិចចព្រម្ព្ាង 
ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គង ណហើយសរម្មភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំនងជាអាចប៉ោះាេ់ដេ់សិទធិរបស់រួរណគ។ ដំណណើ រ
ការណរៀបចំខផនការព្គប់ព្គងណនោះណធវើោ៉ងតិចបើឆ្ន ឱំ្យបានម្តងណដ្ឋយរមួ្បញ្ចូ េ៖ 

• ធានាថ្នសហគន៍មូ្េដ្ឋា នយេ់ដឹងរើសិទធិ និងកាតរវរិចចរបស់ររួណគរិណសសទរ់ទង
នឹងធនធាន 

• ផតេ់ដំណឹងណដ្ឋយសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នរើតព្ម្លព្នធនធានទងំណៅរនុងតព្ម្លណសដារិចច 
សងគម្ និងបរសិាា ន 

• ផតេ់ដំណឹងដេ់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នរើសិទធិេុបណចេ ឬខរព្ព្បណេើសរម្មភារព្គប់ព្គង
ខដេបានណសនើណឡើង ណដើម្បើររវធិានការចបំាច់រនុងការការារសិទធិ និងធនធានរបស់ររួ
រត់ និង 

•  ូនដំណឹងដេ់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នរើខផនការបចចុបបនន និងអនាគតព្នសរម្មភារ
ព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ។ 

៤.២.៥  ណៅរខនលងខដេដំណណើ រការផតេ់ឯរភាររន ណេើណសរ ើភារ និងផតេ់រ័ត៌ានជាមុ្នម្ិនទន់ឈានដេ់រិចចព្រម្
ព្ាងនូវណឡើយ ព្រុម្ហ ុន និងសហគម្ន៍ានផេប៉ោះាេ់ព្តូវណរៀបចំដំណណើ រការណរៀបចំរិចចព្រម្ព្ាងជាមុ្នឱ្យ
ានភារណសាម ោះព្តង់ និងណរញចតិតរើសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន 

៤.៣ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូផតេ់នូវឱ្កាសសម្ព្សបដេ់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នសព្ាប់ការងារ ការបណតុ ោះប ត្ េ និងណស
វារម្មណផសងៗណទៀត ផតេ់រិចចសនោ និងការផគត់ផគង់ឱ្យសម្ាព្តណៅនឹងវសិាេភារ និងអនុភារ ព្ន
សរម្មភារព្គប់ព្គង (C4.1 P&C V4) 
៤.៣.១ ឱ្កាសសម្ព្សបព្តូវបានទំនារ់ទំនង និងផតេ់ណៅឱ្យសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន រិចចសនោ នងិអនរផគត់ផគង់ណៅថ្នន រ់

មូ្េដ្ឋា នខដេរមួ្ាន៖ 
• ការងារ 
• បណតុ ោះប ត្ េ 
• ណសវារម្មណផសងៗ។ 



 

បទដ្ឋា នបណ ត្ ោះអាសននរបសព់្រោះរាជា្ចព្ររម្ពុជា 
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       វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្មិ្តទប ៤.៣.១.១ ចង់ផតេ់ការងារ និងណសវារម្មដេ់សហ
គម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន 

៤.៤ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូផតេ់សរម្មភារបខនាម្ណទៀតាម្រយៈការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ខដេអាចរមួ្ចំខណរ
ដេ់ការអភិវឌឍន៍សងគម្ និងណសដារិចច ឱ្យសម្ាព្តណៅនឹងវសិាេភារ និងអនុភារ និងផេប៉ោះាេ់
សងគម្-ណសដារិចច ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គង (C4.4 P&C V4) 
៤.៤.១ ឱ្កាសអភិវឌឍន៍សងគម្ និងណសដារិចចសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នព្តូវបានរំណត់ាម្រយៈការរិចចរិភារាសម្ព្សប

ណដ្ឋយានការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន និងព្រុម្ហ ុនារ់រ័នធ។ 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៤.៤.១.១: ផតេ់ឱ្កាសអភិវឌឍន៍សងគម្ និងណសដារិចចសហគម្ន៍

មូ្េដ្ឋា នព្តូវបានរំណត់ និងអនុវតត 
៤.៤.២ គណព្ាង និងសរម្មភារបខនាម្ណទៀតព្តូវបានអនុវតត និង/ឬរពំ្ទណដើម្បើរមួ្ចំខណរដេ់ផេព្បណោ ន៍សងគម្ និង

សដារិចចសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ណហើយានសម្ាព្តណៅនឹងផេប៉ោះាេ់សងគម្-ណសដារចិច ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គង 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៤.៤.២.១: ផេិតផេ និងណសវារម្មរនុងព្សុរព្តូវបានណព្បើព្បាស់ 

៤.៥  ព្រមុ្ហ ុនព្តវូចត់វធិានការរនុងការរំណត់ ណ ៀសវាេ និងកាត់បនាយការអនុវតតសរម្មភារខដេនាឱំ្យប៉ោះ
ាេ់អវ ិាានដេ់សងគម្ បរសិាា ន និងណសដារិចចដេ់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នាម្រយៈការចូេរមួ្រើសហ
គម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន។ វធិានការទងំណនោះព្តវូានសម្ភារណៅនឹងវសិាេភារ អនុភារ និងហានិភ័យ ព្ន
សរម្មភារ និងផេប៉ោះាេ់អវ ិាានទងំណនោះ(C4.4 P&C V4) 
៤.៥.១  ាម្រយៈរិចចរិចចរិភារាសម្ព្សបណដ្ឋយានការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន វធិានការទងំណនោះព្តូវបានអនុ

 វតតរនុងការរំណត់ ណ ៀសវាេ និងកាត់បនាយការអនុវតតសរម្មភារខដេនាឱំ្យប៉ោះាេ់អវ ិាានដេ់សងគម្ ប
រសិាា ន និងណសដារិចច។ រនុងររណើ បានរណំត់សកាត នុរេ ព្ន ណាល ោះព្បចឆំ្ន  ំរិចចព្ប ុទំងំណនោះព្តូវណធវើោ៉ងតិច
ឱ្យបានម្ួយដងរនុងរយៈណរេបើឆ្ន ។ំ 

អនុផេព្ព្រណ ើ ៤.៥.១.១ ាម្រយៈរិចចរិចចរិភារាសម្ព្សបណដ្ឋយានការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន វធិានការ
ទងំណនោះព្តូវបានអនុវតតរនុងការរណំត់ ណ ៀសវាេ និងកាត់បនាយការអនុវតតសរម្មភារខដេនាឱំ្យប៉ោះាេ់
អវ ិាានដេ់សងគម្ បរសិាា ន នងិណសដារិចចណដ្ឋយរមួ្ទងំផេប៉ោះាេ់ណៅណេើអនុផេព្ព្រណ ើផងខដរ។ 

វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៤.៥.១.១ វធិានការទងំណនោះព្តវូបានអនុវតតណដើម្បើណ ៀសវាេ និង
កាត់បនាយ នូវផេប៉ោះាេ់សងគម្ បរសិាា ន និងណសដារិចច ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គងដេ់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន។ 

៤.៦ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូានយនតការណដ្ឋោះព្សាយបញ្ញា  និងការផតេ់សណំងដេ់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ឬអនរខដេាន
ផេប៉ោះាេ់ដេ់សរម្មភារព្គប់ព្គងរបស់ព្រមុ្ហ ុនាម្រយៈការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន(C4.5 
P&CV4) 
៤.៦.១ ដំណណើ រការណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះជាសាធារណៈគឺព្តូវបានណធវើណៅរខនលង និងបានណរៀបចំាម្រយៈរិចចរិចចរិភារា

សម្ព្សប ណដ្ឋយានការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៤.៦.១: វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្តិទប 

ម្ិនតព្ម្ូវឱ្យបណងកើតដំណណើ រការណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះជាសាធារណៈជាមុ្នណនាោះណទ បុ៉ខនតអាចណដ្ឋោះព្សាយាម្រយៈ
ការ ំនួយរើអនរចាប់ ឬអនរសព្ម្បសព្ម្ួេ 
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៤.៦.២ បញ្ញា ខដេទរ់ទងណៅនឹងផេប៉ោះាេ់ ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គងព្តូវបានណដ្ឋោះព្សាយឱ្យទន់ណរេណវលា និងទងំ
ព្តវូបានណដ្ឋោះព្សាយបាន ឬបនតដំណណើ រការណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះ 

៤.៦.៣ រត់ព្ាជាព្បចនូំវបញ្ញា ខដេទរ់ទងណៅនឹងផេប៉ោះាេ់សរម្មភារព្គប់ព្គង ណដ្ឋយរមួ្ទងំ៖ 
• វធិានការណដ្ឋោះព្សាយបញ្ញា  
• េទធផេព្នដំណណើ រការណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះទងំអស់រមួ្ទងំការសងសំណងសម្ព្សប
ដេ់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន និងបុគគេាន រ់ៗ និង 

•  ណាល ោះមិ្នទន់ណដ្ឋោះព្សាយ រត់ព្ាណហតុផេខដេមិ្នទន់ណដ្ឋោះព្សាយ និងរណបៀបព្ន
ការណដ្ឋោះព្សាយ។ 

៤.៦.៤ បញ្ឍប់ព្បតិបតតិការណៅតំបន់ខដេាន ណាល ោះ៖ 
• វសិាេភារណដ្ឋោះព្សាយណៅណព្ចើនណទៀត 
• ព្តូវការណរេណវលាណព្ចើនណទៀត 
• ទរ់ទងណៅនឹងផេព្បណោ ន៍។ 

៤.៧ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូរំណត់ទើរខនលងខដេានសារៈសខំាន់រិណសសខផនរវបបធ៌ម្ ណអរូឡូសុើ ណសដារិចច សាសនា ឬ
 ំណនឿាម្រយៈការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន និងរខនលងខដេអាចផតេ់សទិធិព្សបចាប់ និងសទិធិជា
ព្បព្រណើ ។ តំបន់ទងំណនោះព្តវូព្តវូបានទទេួសាគ េ់ណដ្ឋយព្រមុ្ហ ុន ណហើយការព្គប់ព្គង និង/ឬការ
ការារព្តវូានការយេ់ព្រម្ាម្រយៈការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន (ថមើ) 
៤.៧.១ តំបន់រិណសសខផនរវបបធ៌ម្ ណអរូឡូសុើ ណសដារចិច សាសនា ឬ ំណនឿាម្រយៈការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន និង

រខនលងខដេអាចផតេ់សទិធិព្សបចាប់ និងសិទធិជាព្បព្រណើ ព្តូវបានរំណត់ាម្រយៈរិចចរិភារាសម្ព្សប
ណដ្ឋយានការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន និងទទួេសាគ េ់ណដ្ឋយព្រមុ្ហ ុន 

៤.៧.២ វធិានការរនុងការការារតំបន់រិណសសទងំណនោះព្តូវបានឯរភាររន  ចងព្រង និងអនុវតតណដ្ឋយរិចចរិភារាណដ្ឋយ
ានការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ណៅណរេខដេសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នបានរណំត់នូវការគំរាម្រំខហងដេ់
តព្ម្ល ឬការការារតំបន់ទងំណនោះ បនាា ប់ម្រណទៀតវធិានការសំខាន់ ពៗ្តូវបានណព្បើព្បាស់ ណដើម្បើការារតំបន់ទងំ
ណនោះ 

៤.៧.៣ ណៅតំបន់ ខដេ ានេរខណៈរិណសសសំខាន់ខផនរវបបធ៌ម្ ណអរូឡូសុើ សាសនា ឬ ំណនឿទងំណនោះព្តូវបានរំណត់ 
និងររណឃើញថមើ រាេ់សរម្មភារព្គប់ព្គងទងំអស់ព្តូវបានបញ្ឍប់ជាបនាា ន់រហូតដេ់វធិានការការារព្តូវបាន
ឯរភាររើសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន នងិព្សបាម្ចាប់ជាតិ និងណព្កាម្ជាត ិ

៤.៨ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូណេើររម្ពស់សទិធសិហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នរនុងការការារ និងណព្បើព្បាស់ចំណណោះដឹងព្បព្រណើ  ណហើយ
ព្រមុ្ហ ុនព្តវូសងសណំងដេ់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នរនុងការណព្បើព្បាស់ចំណណោះដឹង និងរម្មសទិធបិញ្ញា របស់
ររួណគ។ រិចចព្រម្ព្ាងខដេានណៅរនុងេរខណៈវនិិចេយ័ទើ ៣.៣ ព្តវូព្តវូសននដិ្ឋា នរវាង ព្រមុ្ហ ុន និង
សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នសព្ាប់ការណព្បើព្បាស់ាម្រយៈការផតេ់ឯរភាររន ណេើណសរ ើភារ និងផតេ់រ័ត៌ានជា
មុ្ននឹងអនុវតត ណហើយព្រមុ្ហ ុនរ៏ព្តវូឯរភាររើភារព្បរដព្បជារនុងការការាររម្មសទិធបិញ្ញា ផងខដរ 
(ថមើ) 
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៤.៨.១ ចំណណោះដឹងជាព្បព្រណើ  និងរម្មសិទធិបញ្ញា ព្តូវបានការារ និងព្តូវបានណព្បើព្បាស់ណៅណរេខដេាច ស់រម្មសិទធិ
ចំណណោះដឹងព្បព្រណើ  និងរម្មសទិធបិញ្ញា ទងំណនោះព្តូវបានចូេរមួ្ជាផលូវការផតេ់ឯរភាររន ណេើណសរ ើភារ និងផតេ់
រ័ត៌ានជាមុ្នរនុងណរៀបចំរចិចព្រម្ព្ាង 

៤.៨.២ សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នព្តូវបានសងសំណងណដ្ឋយណោងណៅាម្រិចចព្រម្ព្ាង ខដេណរៀបចំផតេ់ឯរភាររន ណេើ
ណសរ ើភារ និងផតេ់រ័ត៌ានជាមុ្នសព្ាបណព្បើព្បាស់ចំណណោះដឹងព្បព្រណើ  និងរម្ម សទិធិបញ្ញា  
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ណោ ការណ៍ទី ៥៖ ផ ម្របណោជនរ៍ីព្ម្ររណ ើ 
ព្រុម្ហ ុនព្តូវព្គប់ព្គងឱ្យានព្បសិទធភារបំផុតចប់រើផេិតផេជាណព្ចើនណៅកាន់ណសវារម្មនានាព្នតំបន់
ព្គប់ព្គង ណដើម្បើធានា និងណេើររម្ពស់ណសដារិចចរយៈណរេខវង និងផេព្បណោ ន៍រើសងគម្ និងបរសិាា ន (P5 
P&C V4) 
៥.១ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូរំណត់ ផេតិ ឬអាចានផេតិផេ ផេព្បណោ ន៍ និង/ឬផេតិផេណផសងៗរន ជាណព្ចើន

ណដ្ឋយខផែរណៅណេើធនធាន និងណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូសុើ ខដេានជាណព្ចើនណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គងណដើម្បើ
រព្ងឹងសម្ាព្តណសដារិចច រនុងតំបន់ដ៏សបូំរខបបណៅនឹងវសិាេភារ និងអនុភារ ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គង
(C5.2 and 5.4 P&C V4) 
៥.១.១ ភារណផសងរន ព្នធនធាន និងព្បរ័នធណអរូឡូសុើ ខដេអាចរព្ងឹង និងអាចរំណត់រើភារសបូំរខបបព្នណសដារិចចរនុង

តំបន់ 
អនុផេព្ព្រណ ើ ៥.១.១.១ ភារណផសងរន ព្នអនុផេព្ព្រណ ើ និងព្បរ័នធណអរូឡូសុើខដេអាចរព្ងងឹ និងអាចរំណត់រើ

ភារសំបូរខបបព្នណសដារិចចរនុងតបំន់ 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៥.១.១.១: ព្រុម្ហ ុនព្តូវយេ់ដឹងរើភារណផសងរន  ព្នផេព្ព្រណ ើ 

និងព្បរ័នធណអរូឡូសុើខដេអាចរព្ងឹង និងអាចរំណត់រើភារសបូំរខបប ព្នណសដារិចច    រនុងតំបន់ 
៥.១.២ (ម្ិនអនុវតតសព្ាប់ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប) សុគតភារជាម្ួយណរេបំណង

ព្គប់ព្គង ផេព្បណោ ន៍ និងផេតិផេ ខដេព្តូវបានរំណត់ព្តូវបានផេិតណដ្ឋយព្រុម្ហ ុន នងិ/ឬអាចាន
សព្ាប់ផេិតសាា រៈណផសងៗណទៀតណដើម្បើរព្ងឹង នងិភារសំបូរខបបព្នណសដារិចចមូ្េដ្ឋា ន 

អនុផេព្ព្រណ ើ ៥.១.២.១ សុគតភារជាម្ួយណរេបំណងព្គប់ព្គង ផេព្បណោ ន៍  អនុផេព្ព្រណ ើ និងផេិតផេ
ខដេព្តូវបានរំណត់ព្តូវបានផេិតណដ្ឋយព្រុម្ហ ុន និង/ឬអាចានសព្ាប់ផេិតសាា រៈណផសង ណៗទៀតណដើម្បើ
រព្ងឹង និងភារសំបូរខបបព្នណសដារិចចមូ្េដ្ឋា ន 

 ៥.១.៣ ណៅណរេព្រមុ្ហ ុនណព្បើព្បាស់ណព្បើព្បាស់ព្បរ័នធណសវារម្ម FSC ព្រមុ្ហ ុនព្តូវអនុវតតាម្នូវតព្ម្ូវការខដេានណៅ
រនុង FSC-PRO-30-006 

៥.២ ព្រមុ្ហ ុនជាធម្មាព្តវូណធវើអា ើវរម្មផេតិផេ និងណសវារម្មរើតំបន់ព្គប់ព្គងណៅរព្មិ្តទបជាងរព្មិ្ត
ខដេអាចាននិរនតភារ(C5.6 P&C V4) 
៥.២.១ រព្ម្ិតដរហូតណ ើគឺណដ្ឋយខផែរណៅណេើការវភិាគរ័ត៌ានររបាន និងព្តឹម្ព្តូវបំផុតនាណរេបចចុបបននសតើរើ

រំណណើ នេូតលាស់ និងទិននផេ ការណធវើសារណរើភ័ណឌ ព្ព្រណ ើ អព្ាងាប់ និងការររាបាននូវព្បរ័នធ   ណអរូឡូសុើ 
សរំេ់៖ តព្ម្ូវការណនោះានសារៈសំខាន់ខពស់សព្ាប់ការព្គប់ព្គងព្ព្រធម្មជាតិ និងម្ិនសូវានសារៈសំខាន់សព្ាប់

ព្ព្រដ្ឋទំងំណនាោះ។ រ័ត៌ានររបាន និងព្តឹម្ព្តូវបំផុតម្ទងំ៖ 
• អនុសាសន៍រើព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ ព្បាញ់ និងណនសាទ 
• ព្រុម្ការងារព្ព្រណ ើថ្នន រ់ជាតិរបស់ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ ព្បាញ់ និងណនសាទ 
• វទិោសាា នព្សាវព្ជាវព្ព្រណ ើ  
• ការអណងកតរើចំការណ ើណៅខរបរ ព្បសិនណបើាន  
• ផតេ់អនុសាសន៍រើរដាបាេព្ព្រណ ើ ព្បសិនណបើបានផតេ់ 
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• ម្ិនអាចអនុវតតសព្ាប់ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប ៖ ណៅរនុងចាក រ ព្បរ័នធ
ឡូត៍គំរូអចិព្ស្រនតយន៍ឹងព្តូវបានបណងកើត និងវាស់ខវងនូវអព្ាេូតលាស់ និងអព្ាងាប់ ខដេព្តូវបានចង
ព្រងោ៉ងណទៀងទត់ (ោ៉ងណហាច្ស់ណរៀងរាេ់៣ឆ្ន មំ្តង) ណហើយព្តូវបានបញ្ចូ េណៅរនុងខផនការ
ព្គប់ព្គង។ 

៥.២.២ អាព្ស័យណៅណេើការវភិាគរើរព្ម្ិតដរហូតណ ើ ណ ើអតបិរាិខដេអាចកាប់បានរនុងម្យួឆ្ន ពំ្តវូបានរំណត់
ម្ិនឱ្យណេើសរើរព្ម្ិតដរហូតខដេអាចធានានិរនតភារបានណដើម្បើធានាថ្នអព្ាដរហូតម្ិនណេើសរើអព្ាេូត
លាស់ 

៥.២.៣ រព្ម្ិតដរហូតព្បចឆំ្ន ជំារ់លារ់ព្តូវបានរត់ព្ា ណហើយការដរហូតណៅាម្ខផនការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើខដេ
បានអនុម័្ត(FMP) ម្ិនឱ្យណេើសរើអព្ា ខដេអាចកាប់បានដូចានរំណត់ណៅរនុង ៥.២.២ សព្ាប់រយៈ
ណរេដូចរន  

សរំេ់៖ សព្ាប់ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទបs និងចំការណ ើ: ព្រុម្ហ ុនព្តូវធានាថ្នអព្ា
ដរហូតសព្ាប់តំបន់ព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ ខដេរាយប៉ាយរនុងតំបន់ម្ិនអនុញ្ញា តឱ្យណផ្លត តណៅណេើការដរហូត
ព្បចឆំ្ន ណំៅរនុងអនុតំបន់ 

៥.២.៤ ការដរហូតណ ើសព្ាប់ាណិ ារម្ម និងអនុផេព្ព្រណ ើណៅណព្កាម្ការព្តួតរិនិតយរព្ម្តិការដរហូតណដ្ឋយ
និរនតភាររបស់ព្រុម្ហ ុនព្តូវបានគណនា។ រព្ម្ិតដរហូតណដ្ឋយនិរនតភារគឺអាព្ស័យណេើរ័ត៌ានររបាន និង
ព្តឹម្ព្តូវបំផុត 

អនុផេព្ព្រណ ើ ៥.២.៤.១ ការដរហូតអនុផេព្ព្រណ ើណៅណព្កាម្ការព្តួតរិនិតយរព្ម្ិតការដរហូតណដ្ឋយនិរនតភារ
របស់ព្រមុ្ហ ុនព្តូវបានគណនា។ រព្ម្ិតដរហូតណដ្ឋយនិរនតភារគឺអាព្ស័យណេើរ័ត៌ានររបាន និងព្តឹម្ព្តូវ
បំផុត 

៥.៣ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូបងាា ញរាត  វ ិាាន និងអវ ិាានខាងណព្ៅ ព្នការព្បតិបតតកិារព្តវូបានបញ្ចូ េណៅរនុង
ខផនការព្គប់ព្គង (C5.1 P&C V4) 
៥.៣.១ ការចំ្់ទរ់ទងណៅនងឹការការារ ការកាត់បនាយ ឬការសងសំណងសព្ាប់ផេប៉ោះាេ់អវ ិាានសងគម្ 

និងបរសិាា នព្នការសរម្មភារព្គប់ព្គងព្តូវបានរំណត់ចំនួន និងចងព្រងណៅរនុងខផនការព្គប់ព្គង 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៥.៣.១.១ អនរព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើានណរេបំណងរណំត់រើសាា ន

ភារណសដារិចច ខដេានរនុងការអនុញ្ញា តព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើរយៈណរេខវង 
៥.៣.២ ផេព្បណោ ន៍ខដេទរ់ទងណៅនឹងផេប៉ោះាេ់វ ិាានដេ់សងគម្ និងបរសិាា នព្នសរម្មព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើព្តូវ

បានរំណត់ និងបានបញ្ចូេណៅរនុងខផនការព្គប់ព្គង 
៥.៤ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូណព្បើព្បាស់ការខរព្ចន ណសវារម្ម និងការបខនាម្តព្ម្លណៅមូ្េដ្ឋា នណដើម្បើឱ្យណ ល្ើយតបណៅនឹងតព្ម្វូ

ការ ព្នព្រមុ្ហ ុនខដេាន និងសម្ាព្តណៅនឹងវសិាេភារ អនុភារ និងហានិភ័យ។ ព្បសនិណបើថ្នន រ់
មូ្េដ្ឋា នមិ្នាន ព្រមុ្ហ ុនព្តវូខសវងររណហតុផេសម្ព្សបម្យួណដើម្បើបណងកើតណសវារម្មទងំណនោះ(C5.2 
P&C V4) 
៥.៤.១ ណៅណរេតព្ម្ល គុណភារ និងសម្តាភារព្ន ណព្ម្ើសណៅមូ្េដ្ឋា ន និងម្ិនណៅមូ្េដ្ឋា នានតព្ម្លព្បខហេរន ណេើ

ផេិតផេ ណសវារម្ម ការខរព្ចន និងការផគត់ផគង់ណផសងណទៀត ដូណចនោះណសវារម្មណៅមូ្េដ្ឋា ននឹងព្តូវបានណព្បើព្បាស់។  
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អនុផេព្ព្រណ ើ ៥.៤.១.១ ណៅណរេតព្ម្ល គុណភារ និងសម្តាភារព្ន ណព្ម្ើសណៅមូ្េដ្ឋា ន នងិម្ិនណៅមូ្េដ្ឋា នាន
តព្ម្លព្បខហេរន ណេើផេិតផេ ណសវារម្ម ការខរព្ចន និងការផគត់ផគង់ណផសងណទៀត ដូណចនោះណសវារម្មណៅមូ្េដ្ឋា ននឹង
ព្តវូបានណព្បើព្បាស់សព្ាប់អនុផេព្ព្រណ ើ។ 

វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៥.៤.១.១ ណៅណរេតព្ម្ល គុណភារ និងសម្តាភារព្ន ណព្ម្ើសណៅ
មូ្េដ្ឋា ន និងម្ិនណៅមូ្េដ្ឋា នានតព្ម្លព្បខហេរន  ផេិតផេ ណសវារម្ម ការខរព្ចន និងការផគត់ផគង់ណផសងណទៀត
ណៅមូ្េដ្ឋា ននឹងព្តូវបានណព្បើព្បាស់។ 

៥.៤.២ (ម្ិនអនុវតតសព្ាប់ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប)ណដ្ឋយខផែរណៅណេើខផនការការរ
សាងសម្តាភាររបស់ព្រុម្ហ ុន ការព្បាថ្នន ចង់បានណរៀបចំបណងកើតនូវរម្មវធិើរសាងសម្តាភារ ឬណេើរទឹរចិតតនូវ
ការណរៀបចំរសាងសម្តាភារណៅតបំន់  ្ខដេផេិតផេ ណសវារម្ម ការខរព្ចន និងការផគត់ផគង់ណផសងណទៀតណៅ
តំបន់ណនាោះម្ិនាន។ 

៥.៥ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូបងាា ញរើការណបតជាា ចិតតណដើម្បើឱ្យណសដារិចចានសារិភាររយៈណរេខវងាម្រយៈការណរៀបចំខផនការ 
និងការចំ្យឱ្យសម្ាព្តនឹងវសិាេភារ អនុភារ និងហានិភ័យ (C5.1 P&C V4) 
៥.៥.១ ថវកិាព្គប់ព្រន់ព្តូវបានណធវើវភិា ន៍រនុងការអនុវតតាម្ខផនការព្គប់ព្គណដើម្បើណ្លើយតបណៅនឹងបទដ្ឋា ន និងណដើម្បើ

ធានាតព្ម្លណសដារិចចានសាិរភាររយៈណរេខវង 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប 5.5.1.1 ថវកិាព្គប់ព្រន់ ឬរំលាងំរេរម្មព្តូវបានណធវើវភិា ន៍រនុង

ការអនុវតតខផនការព្គប់ព្គង   
៥.៥.២ (ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្តិទប) ការចំ្យ និងការវនិិណោគព្តូវ

បានណរៀបចំរនុងការអនុវតតខផនការព្គប់ព្គង ណដើម្បើឱ្យណ្លើយតបណៅនងឹបទដ្ឋា នរនុងការធានានូវតព្ម្លណសដារិចចាន
សាិរភាររយៈណរេខវង  
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ណោ ការណ៍ទី ៦៖ តព្ម្ៃបរសិាា ន និងផ ប ោះា  ់
ព្រមុ្ហ ុនព្តវូររា អភរិរស នងិ/ឬសាត រណឡើងវញិនូវណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូសុើ នងិតព្ម្លបរសិាា ន ព្នតបំន់ព្គប់ព្គង ណហើយព្រមុ្
ហ ុនរ៏ព្តវូ ណ ៀសវាេ  សួ ុេ ឬកាត់បនាយ ផេប៉ោះាេ់ដេ់បរសិាា នជាអវ ិាាន (P6 P&C V4) 
 
៦.១ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូវាយតព្ម្លបរសិាា នណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គង ណហើយតព្ម្លបរសិាា នខដេសាតិណៅណព្ៅតំបន់ព្គប់ព្គង

អាចានសកាត នុរេប៉ោះាេ់ណដ្ឋយសរម្មភារព្គប់ព្គង។ ការវាយតព្ម្លណនោះព្តវូណធវើឱ្យបានេម្ែតិ 
សំ្ រព្គប់ព្រន់ និងជាញឹរញប់ ឱ្យសម្ាព្តណៅនឹងវសិាេភារ អនុភារ និងហានិភ័យ ណហើយការ
វាយតព្ម្លណនោះបានព្គប់ព្ ងុណព្ជាយរនុងណរេបំណងរនុងការសណព្ម្ចចិតតណៅណេើវធិានការអភិររស និង
ណដើម្បើររឱ្យណឃើញ និងាម្ដ្ឋនេទធភារព្នផេប៉ោះាេ់អវ ិាានព្នសរម្មភារទងំណនោះ (ថមើ) 
៦.១.១   រ័ត៌ានររបាន និងព្តមឹ្ព្តូវបំផុតព្តូវបានណព្បើព្បាស់រនុងការរំណត់តព្ម្លបរសិាា នណៅរខនលងខដេានសកាត នុ

រេព្នផេប៉ោះាេ់ណដ្ឋយសរម្មភារព្គប់ព្គងណៅណព្ៅរើតំបន់ព្គប់ព្គង             
អនុផេព្ព្រណ ើ ៦.១.១.១ រ័ត៌ានររបាន និងព្តឹម្ព្តូវបំផុតព្តូវបានណព្បើព្បាស់រនុងការរំណត់តព្ម្លបរសិាា នណៅរខនលង 

ខដេានសកាត នុរេ ព្នផេប៉ោះាេ់ណដ្ឋយសរម្មភារព្គប់ព្គងអនុផេព្ព្រណ ើ ណៅណព្ៅរើតបំន់ព្គប់ព្គង 
សរំេ់៖ រ័ត៌ានខដេានរមួ្ណដ្ឋយម្ិនរំណត់ព្តឹម្៖ 

• ព្រសួងបរសិាា ន 
•  អគគនាយរដ្ឋា នរដាបាេការារ និងអភិររសធម្មជាតិ (GDANCP)  
•  នាយរដ្ឋា ន ើវៈចព្ម្ុោះ  

• អងគការមូ្េនិធិរិភរណលារណដើម្បើធម្មជាតិរម្ពុជា (WWF)  
• អងគការអភិររសសងគម្សតវព្ព្ររម្ពុជា(WCS) 
• អងគការរុរខជាតិ និងសតវអនតរជាតិ 
• អងគការសម្ព័នធសតវព្ព្រ 
• អងគការអភិររសអនតរជាតិ 
• សារេវទិោេ័យភូម្ិនារសិរម្ម 
• សារេវទិោេ័យភូម្ិនាភនំណរញ 
• ណោបេ់រើព្ដគូរារ់រ័នធដូចជា សហគម្ន៍ និង នជាតិណដើម្ភាគតិច 
• ការអណងកតរើចំការណ ើណៅខរបរ ព្បសិនណបើាន 
• អនុសាសន៍រើរដាបាេព្ព្រណ ើ ព្បសិនណបើបានផតេ់ 
• ព្រមុ្ហ ុនខដេព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើណេើសរើ ១០០០ហរិាព្តូវរណំត់រើតព្ម្លបរសិាា នណៅរនុងឯរសារ

ព្សាវព្ជាវណៅទើវាេ និងព្តូវរិភារាជាម្ួយអាជាា ធរមូ្េដ្ឋា ន 
៦.១.២ ការវាយតព្ម្លបរសិាា នព្តូវខតឱ្យបានេម្ែិត និងឱ្យបានញឹរញប់ណដើម្បើ៖ 

• ផេប៉ោះាេ់ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គងសតើរើការរំណត់តព្ម្លបរសិាា នអាចព្តូវបានវាយតព្ម្ល
ដូចានណៅរនុងេរខណៈវនិិចេ័យ ៦.២ 

• ហានិភ័យណៅណេើតព្ម្លបរសិាា នអាចព្តូវបានរំណត់ណៅរនុងេរខណៈវនិិចេ័យ ៦.២ 
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• វធិានការអភិររសចបំាច់នានាណដើម្បើការារតព្ម្លរបស់វាអាចព្តូវបានរំណត់រនុងេរខណៈ
វនិិចេ័យ ៦.៣ និង 

• ព្តួតរិនិតយការខព្បព្បួេផេប៉ោះាេ់ ឬបរសិាា នអាចព្តូវបានអនុវតតណៅរនុងណរេ
ការណ៍ទើ ៨។ 

អនុផេព្ព្រណ ើ ៦.១.២.១   ការវាយតព្ម្លបរសិាា នព្តូវខតឱ្យបានេម្ែិត និងឱ្យបានញឹរញប់ណដើម្បើ៖ 
• តព្ម្លបរសិាា នណៅរនុង និងណព្ៅតំបន់ព្គប់ព្គងខដេអាចប៉ោះាេ់ដេ់សរម្មភារព្គប់ព្គង
ព្តូវបានរំណត់ 

• សកាត នុរេព្នហានិភ័យណៅណេើតព្ម្លរបស់វាព្តូវបានដឹង 
• វធិានការអភិររសចបំាច់នានាអាចព្តូវបានរំណត់ណៅរនុងគំរូព្គប់ព្គងណ ើ រ 
• ការព្តួតរិនិតយការខព្បព្បួេផេប៉ោះាេ់ ឬបរសិាា នអាចព្តូវបានអនុវតតណៅរនុងណរេ
ការណ៍ទើ ៨។ 

វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៦.១.២.១   ការវាយតព្ម្លបរសិាា នព្តូវខតឱ្យបានេម្ែិត និងឱ្យបាន
ញឹរញប់ណដើម្បើ៖ 

• តព្ម្លបរសិាា ណៅរនុង និងណព្ៅតំបន់ព្គប់ព្គង ខដេអាចប៉ោះាេ់ដេ់សរម្មភារព្គប់ព្គង
ព្តូវបានរំណត់ 

• សកាត នុរេព្នហានិភ័យណៅណេើតព្ម្លរបស់វាព្តូវបានដឹង 
• វធិានការអភិររសចបំាច់នានាអាចព្តូវបានរំណត់ណៅរនុងគំរូព្គប់ព្គងណ ើ រ 
• ការព្តួតរិនិតយការខព្បព្បួេផេប៉ោះាេ់ ឬបរសិាា នអាចព្តូវបានអនុវតតណៅរនុងណរេ
ការណ៍ទើ ៨។ 

៦.២ មុ្ននឹងចប់ណផតើម្អនុវតតសរម្មភាររនុងតំបន់នើម្យួៗ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូរំណត់ និងវាយតព្ម្លរើ វសិាេភារ 
អនុភារ និងហានិភ័យ ព្នសាត នុរេផេប៉ោះាេ់សរម្មភារព្គប់ព្គង ណៅណេើការរំណត់តព្ម្លបរសិាា ន
(C6.1 P&C V4) 
៦.២.១ ការវាយតព្ម្លផេប៉ោះាេ់បរសិាា នបានរណំត់សកាត នុរេផេប៉ោះាេ់សរម្មភារព្គប់ព្គងនាណរេបចចុបបនន 

និងអនាគត់ចប់រើរព្ម្ិតណ ើ ររហូតដេ់រព្ម្ិតណទសភារទងំមូ្េ។ 
អនុផេព្ព្រណ ើ  ៦.២.១.១ ការវាយតព្ម្លផេប៉ោះាេ់បរសិាា ន និងអនុផេព្ព្រណ ើបានរណំត់សកាត នុរេផេប៉ោះ

ាេ់សរម្មភារព្គប់ព្គងនាណរេបចចុបបនន និងអនាគត់ចប់រើរព្ម្ិតណ ើ ររហូតដេ់រព្ម្ិតណទសភារ
ទងំមូ្េ។ 

វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៦.២.១.១ មុ្ននឹងវាយតព្ម្លសរម្មភារព្តូវបានរំណត់នូវេទធ
ភារព្នផេប៉ោះាេ់អវ ិាានប ត្ េម្ររើសរម្មភារព្គប់ព្គងខផនការ 

៦.២.២ ការវាយតព្ម្លផេប៉ោះារ់បរសិាា នបានរំណត់ និងវាយតព្ម្លនូវផេប៉ោះាេ់សរម្មភារព្គប់ព្គងមុ្ននឹងចប់ណផតើ
ម្អនុវតតសរម្មភារណៅទើាងំនើម្ួយ  ៗ
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៦.៣ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូរំណត់ និងអនុវតតនូវសរម្មភារដ៏ានព្បសទិធភារណដើម្បើទប់សាក ត់ផេប៉ោះាេ់អវ ិាានព្ន
សរម្មភារព្គប់ព្គងណៅណេើតព្ម្លបរសិាា ន និងណដើម្បើកាត់បនាយ និង យួ ុេផេប៉ោះាេ់ខដេអាចរ
ណរើតានណឡើងឱ្យានសម្ាព្តជាម្យួនឹង វសិាេភារ អនុភារ និងហានិភ័យ ព្នផេប៉ោះាេ់ទងំ
ណនោះ (C6.1 P&C V4) 
៦.៣.១ សរម្មភារព្គប់ព្គងព្តូវបានណរៀបចំខផនការ និងអនុវតតណដើម្បើទប់សាក ត់ផេប៉ោះាេ់អវ ិាាន និងការការារតព្ម្ល

បរសិាា ន 
អនុផេព្ព្រណ ើ ៦.៣.១ សរម្មភារព្គប់ព្គងព្តូវបានណរៀបចំខផនការ និងអនុវតតណដើម្បើទប់សាក ត់ផេប៉ោះាេ់អវ ិាាន 

និងការការារតព្ម្លបរសិាា ន និងអនុផេព្ព្រណ ើ  
៦.៣.៣ ណៅរខនលងខដេានផេប៉ោះាេ់តព្ម្លបរសិាា នណរើតណឡើង វធិានការម្ួយព្តូវបានអនុម័្តណដើម្បើទប់សាក ត់ណព្រោះ

ថ្នន រ់បខនាម្ណទៀត និងផេប៉ោះាេ់អវ ិាានព្តវូបានកាត់បនាយ និង/ឬព្តូវបាន ួស   ុេ។ 
អនុផេព្ព្រណ ើ ៦.៣.៣.១ ណៅរខនលងខដេានផេប៉ោះាេ់តព្ម្លបរសិាា ន និងអនុផេព្ព្រណ ើណរើតណឡើង វធិានការ

ម្ួយព្តូវបានអនុម័្តណដើម្បើទប់សាក ត់ណព្រោះថ្នន រ់បខនាម្ណទៀត នងិផេប៉ោះាេ់អវ ិាានព្តូវបានកាត់បនាយ និង/ឬ
ព្តវូបាន ួស ុេ។ 

៦.៤ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូការារព្បណភទរព្ម្ និង ិតផុតរូ និងទើ ព្ម្ររបស់វា ខដេានណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គងាម្រ
យៈការរំណត់តំបន់អភិររស តំបន់ការារធម្មជាតិ តំបន់រណបៀង និង/ឬរខនលង ខដេសខំាន់ៗម្យួចំននួ
ព្តវូចត់វធិានការណដ្ឋយផ្លា េ់រនុងការារ ើវតិ និងចំននួរបស់ររួវា។ វធិានការទងំណនោះព្តវូឱ្យានសម្
ាព្តណៅនឹងវសិាេភារ អនុភារ និងហានិភ័យ ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គង និងណដើម្បើអភិររសនូវតព្ម្វូការ
សាា នភារ និងណអរូឡូសុើព្នព្បណភទរព្ម្ និងគំរាម្រំខហង។ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូរិចរ្រើតព្ម្វូការ
ភូមិ្សាស្រសត និងណអរូឡូសុើសព្ាប់ព្បណភទរព្ម្ និងគំរាម្រំខហង ខដេានណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គង ណៅ
ណរេវធិានការព្តវូបានរំណត់ណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គង (C6.2 P&C V4) 
៦.៤.១ រ័ត៌ានររបាន និងព្តឹម្ព្តូវបំផុតព្តូវបានណព្បើព្បាស់ណដើម្បើរំណត់ព្បណភទរព្ម្ គំរាម្រំខហង និងទើ ព្ម្ររបស់

រួរវា ណដ្ឋយរមួ្ទងំព្បណភទខដេានណៅរនុង CITES (ព្បណទស ខ្ដេអនុវតត) និងបញ្ា ើណឈាម ោះព្បណភទខដេ
គំរាម្រំខហងថ្នន រ់ជាតិ ថ្នន រ់តំបន់ និងមូ្េដ្ឋា ន ខដេព្បណភទទងំណនោះអាចទំនងជាានវតតានណៅរនុង និងជាប់
តំបន់ព្គប់ព្គង 

វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប  ៦.៤.១.១: រ័ត៌ានររបាន និងព្តឹម្ព្តូវបំផុតព្តូវបានណព្បើព្បាស់
ណដើម្បើរំណត់ព្បណភទរព្ម្ គំរាម្រំខហង និងទើ ព្ម្ររបស់រួរវា ណដ្ឋយរមួ្ទងំព្បណភទ ខដេានណៅរនុង CITES 
(ព្បណទស ខ្ដេអនុវតត) និងបញ្ា ើណឈាម ោះព្បណភទខដេគំរាម្រំខហងថ្នន រ់ជាតិ ថ្នន រ់តំបន់ និងមូ្េដ្ឋា ន ខដេ
ព្បណភទទងំណនោះអាចទំនងជាានវតតានណៅរនុង និងជាប់តំបន់ព្គប់ព្គង 

សរំេ់៖ រ័រ័ត៌ានររបាន និងព្តឹម្ព្តូវបំផុតម្ិនរណំត់ព្តឹម្ខត៖ 
• ព្រសួងបរសិាា ន 

•  អគគនាយរដ្ឋា នរដាបាេការារ និងអភិររសធម្មជាត ិ
•  នាយរដ្ឋា ន ើវៈចព្ម្ុោះ 
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• របាយការណ៍របាយសតវព្ព្ររើអងគការអភិររស ដូចជាអងគការអភិររសសងគម្សតវព្ព្រ រម្មវធិើម្ហាណម្គ
ងគព្នអងគការមូ្េនិធរិិភរណលារសព្ាប់ធម្មជាត ិ

• ណោបេ់រើភាគើារ់រ័នធដូចជាសហគម្ន៍ និង នជាតិណដើម្ភាគតិច 
• ការអណងកតផ្លា េ់ខលួនណៅវាេ 
• ការអណងកតរើចំការណ ើណៅខរបរ ព្បសិនណបើាន 
• អនុសាសន៍រើរដាបាេព្ព្រណ ើ ព្បសិនណបើបានផតេ់។ 

៦.៤.២ សកាត នុរេផេប៉ោះាេ់ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គងណៅណេើព្បណភទរព្ម្ នងិគំរាម្រំខហង ណហើយសាា នភារអភិររស 
និងទើ ព្ម្ររបស់វាព្តូវបានរំណត់ និងសរម្មភារព្គប់ព្គងព្តូវបានផ្លល ស់បតូរណដើម្បើណ ៀសវាេផេប៉ោះាេ់
អវ ិាាន 

វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៦.៤.២.១: សរម្មភារព្គប់ព្គងព្តូវបានណព្រងណឡើង ឬខរខព្ប
ណដើម្បើណ ៀសវាេផេប៉ោះាេ់អវ ិាានណៅណេើព្បណភទរព្ម្ គំរាម្រំខហង និងទើ ព្ម្ររបស់រួរវា។ 

៦.៤.៣ (ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប) ព្បណភទរព្ម្ គំរាម្រំខហង និងទើ
 ព្ម្ររបស់វាព្តូវបានព្តវូបានការារាម្រយៈការណរៀបចំជាតំបន់អភិររស តំបន់ការារធម្មជាតិ រណបៀង និងាន
ម្ណធោបាយផ្លា េ់ណផសង ណៗទៀត ណដើម្បើររា ើវតិ និងចំនួនរបស់ររួវា ដូចជារម្មវធិើសាត រព្បណភទណឡើងវញិ 

៦.៤.៤ ការបរបាញ់ ណនសាទ ដ្ឋរ់អនាា រ់ និងការព្បមូ្េព្បណភទរព្ម្ និងគំរាម្រំខហងព្តូវបានទប់សាក ត់ 
អនុផេព្ព្រណ ើ ៦.៤.៤.១ ការបរបាញ់ ណនសាទ ដ្ឋរ់អនាា រ់ និងការព្បមូ្េព្បណភទរព្ម្ និងគំរាម្រំខហងរមួ្ទងំអនុ

ផេព្ព្រណ ើ ព្តូវបានទប់សាក ត់  
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៦.៤.៤.១ ព្បរ័នធព្គប់ព្គងម្ួយព្តូវបានដ្ឋរ់ណៅរខនលងណដើម្បើទប់

សាក ត់ការបរបាញ់ ការណនសាទ ដ្ឋរ់អនាា រ់ និងការព្បមូ្េព្បណភទរព្ម្ និងគំរាម្រំខហង 
៦.៦ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូរំណត់ និងការារតំបន់ខដេតំ្ង ព្នព្បរ័នធណអរូឡូសុើអណនាត ព្រម្ និង/ឬសាត រនូវ

េរខខណឌ ធម្មជាតិរបស់ររួវាណឡើងវញិ។  ណៅរខនលង ខដេតំបន់តំ្ងទងំណនោះមិ្នាន ឬមិ្នទន់
ព្គប់ព្រន់នូវណឡើយ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូសាត រណឡើងវញិឱ្យសម្ាព្ត ណៅនឹងតំបន់ព្គប់ព្គងឱ្យព្សបណៅនឹង
េរខខណឌ ធម្មជាតិរបស់វា។ វសិាេភារព្នតំបន់ទងំណនោះ និងវធិានការណដើម្បើការារ និងសាត រណឡើងវញិ
រមួ្ទងំចំការណ ើដ្ឋ ំព្តវូឱ្យសម្ាព្តណៅនឹងសាា នភារអភិររស និងតព្ម្លព្បរ័នធណអរូឡូសុើណៅរព្មិ្តតំបន់
ណទសភារ និងវសិាេភារ អនុភារ និងហានិភ័យ ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គង (C6.4 and 10.5 P&C V4 
and Motion 7:2014) 
៦.៥.១ រ័ត៌ានររបាន និងព្តឹម្ព្តូវបំផុតព្តវូបានណព្បើព្បាស់ណដើម្បើរំណត់ព្បរ័នធណអរូឡូសុើអណនាត ព្រម្ ខដេាន ឬព្តូវ

ានណៅរនុងេរខខណឌ ធម្មជាតិណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គង 
 
សរំេ់៖ រ័ត៌ានររបាន និងព្តឹម្ព្តូវបំផុតម្ិនរណំត់ព្តឹម្ខត៖ 

• ព្រសួងបរសិាា ន 
• អគគនាយរដ្ឋា នរដាបាេការារ និងអភិររសធម្មជាត ិ
• នាយរដ្ឋា ន ើវៈចព្ម្ុោះ 
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• របាយការណ៍របាយសតវព្ព្ររើអងគការអភិររស ដូចជាអងគការអភរិរសសងគម្សតវព្ព្រ រម្មវធិើម្ហាណម្គ
ងគព្នអងគការមូ្េនិធរិិភរណលារសព្ាប់ធម្មជាត ិ

• ណោបេ់រើភាគើារ់រ័នធដូចជាសហគម្ន៍ និង នជាតិណដើម្ភាគតិច 
• ការអណងកតផ្លា េ់ខលួនណៅវាេ 
• ការអណងកតរើចំការណ ើណៅខរបរ ព្បសិនណបើាន 
• អនុសាសន៍រើរដាបាេព្ព្រណ ើ ព្បសិនណបើបានផតេ់។ 

វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៦.៥.១.១: រ័ត៌ានររបាន និងព្តឹម្ព្តូវបំផុតព្តូវបានណព្បើព្បាស់
ណដើម្បើរំណត់ព្បរ័នធណអរូឡូសុើអណនាត ព្រម្ ខដេាន ឬព្តូវានណៅរនុងេរខខណឌ ធម្មជាតិណៅរនុងតំបន់ព្គប់ 
ព្គង។ 

សរំេ់៖ រ័ត៌ានររបាន និងព្តឹម្ព្តូវបំផុត ម្ិនរណំត់ព្តឹម្ខត៖ 
• ណោបេ់រើភាគើារ់រ័នធដូចជាសហគម្ន៍ និង នជាតិណដើម្ភាគតិច 
• ការអណងកតផ្លា េ់ខលួនណៅវាេ 
• ការអណងកតរើចំការណ ើណៅខរបរ ព្បសិនណបើាន 
• អនុសាសន៍រើអាជាា ធរព្ព្រណ ើ ព្បសិនណបើបានផតេ់។ 

៦.៥.២ តំបន់តំ្ងឱ្យព្បរ័នធណអរូឡូសុើអណនាត ព្រម្ទងំណនោះព្តវូបានការារ ណៅរខនលងខដេរួរវាានវតតាន 
៦.៥.៣ ណៅរខនលងខដេតំបន់តំ្ ងទងំណនាោះម្និាន ឬម្ិនានព្គប់ព្រន់តំ្ងឱ្យព្បរ័នធណអរូឡូសុើអណនាត ព្រម្

ណនាោះណទ សម្ាព្ត ព្នតំបន់ព្គប់ព្គងព្តូវបានសាត រណឡើងវញិឱ្យកាល យណៅជាតំបន់ខដេានេរខខណឌ ធម្មជាតិ
ជាងមុ្ន។ 

៦.៥.៤ វសិាេភារព្នតំបន់តំ្ ង និង/ឬសាត រណឡើងវញិព្តូវឱ្យានសម្ាព្តណៅនឹងសាា នភារអភិររស និងតព្ម្លព្បរ័នធ
ណអរូឡូសុើណៅរព្ម្ិតតំបន់ណទសភារ ាម្វសិាេភារព្នតំបន់ព្គប់ព្គង និងអនុភារព្នការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ។ 

វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៦.៥.៤.១:   វធិានការសាត រណឡើងវញិអាចព្តូវបានអនុវតតណៅរព្ម្ិត
ព្រមុ្ (រខនលង ខដេអាចអនុវតត) ណហើយរមួ្ទងំសរម្មភារសាត រណឡើងវញិោ៉ងសរម្ម ដូចជាការដ្ឋសំាត រព្បណភទ 
ខដេានព្បរ័នធណអរូឡូសុើណៅខរបរតំបន់ណនាោះ។ ណៅរខនលងខដេានដំណុោះណដ្ឋយធម្មជាតិព្គប់ព្រន់ ការដ្ឋសំាត
រណឡើងវញិទងំណនោះម្ិនសូវចបំាច់ណនាោះណទ។         

៦.៥.៥ តំបន់តំ្ងទងំណនោះព្តូវបញ្ចូ េណៅរនុងសាសភាគណផសង ណៗទៀតព្នប ត្ ញតំបន់អភិររសណផសង ណៗទៀតខដេ
ទបបំផុតណសមើនឹង ១០%ព្នតំបន់ព្គប់ព្គង។ 

៦.៦ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូណធវើការឱ្យកាន់ខតានព្បសទិធភាររនុងការបនតខថររាព្បណភទ និងរមួ្រនុងព្សរុ និងទប់សាក ត់ការ
បាត់បង់ ើវៈចព្ម្ោុះរិណសសាម្រយៈការព្គប់ព្គងទើ ព្ម្រណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គង។ ព្រមុ្ហ ុនរ៏ព្តវូបងាា ញ
រើវធិានការព្បសទិធភារណៅនឹងរខនលងរនុងការព្គប់ព្គង និងព្តតួរិនិតយការបរបាញ់ ការណនសាទ ការដ្ឋរ់
អនាា រ់ និងការព្បមូ្េ (C6.2 and C6.3 P&C V4) 
៦.៦.១ សរម្មភារព្គប់ព្គងទងំអស់ខថររាសាររ័នធរុរខជាតិ នងិទើ ព្ម្ររបស់វា ខដេានណៅរនុងព្បរ័នធណអរូឡូសុើរនុង

តំបន់ណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គងខដេសាិតណៅ។ 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៦.៦.១.១  សរម្មភារព្គប់ព្គងទងំអស់ណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គង

ព្ព្រណ ើអាចទប់សាក ត់រើផេ់ប៉ោះាេ់អវ ិាានផ្លា េ់ណៅតំបន់ព្បរ័នធណអរូឡូសុើអណនាត ព្រម្ខរបរ។  
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៦.៦.២ ណៅរខនលងព្គប់ព្គង ខដេបានេប់បំបាត់សាររ័នធរុរខជាតិ និងទើ ព្ម្ររបស់វា សរម្មភារព្គប់ព្គងទងំណនោះព្តវូ
ខតបណងកើតនូវសាររ័នធរុរខជាតិ និងទើ ព្ម្រណឡើងវញិ។ 

៦.៦.៣ ការខថររា ការខរេម្ែ ឬការសាត រទើ ព្ម្រព្បណភទខដេសាិតណៅរនុងព្បរ័នធណអរូឡូសុើអណនាត ព្រម្ ណដើម្បើរពំ្ទភារ
សំបូរខបបព្នព្បណភទធម្មជាតិខដេាន និងភារសំបូរខបបព្នរនធុរបស់រួរវា។ 

៦.៦.៤ វធិានការព្បសិទធភាររនុងការព្គប់ព្គង និងព្តួតរិនិតយសរម្មភារបរបាញ់ ណនសាទ ដ្ឋរ់អនាា រ់ និងព្បមូ្េ ណដើម្បើ
ធានាថ្នព្បណភទរនុងព្សុរានណៅរនុងធម្មជាតិ ណហើយព្បណភទចព្ម្ុោះ និងរបាយរនុងធម្មជាតិព្តូវបានខថររា 

អនុផេព្ព្រណ ើ ៦.៦.៤ វធិានការព្បសិទធភាររនុងការព្គប់ព្គង និងព្តួតរិនតិយសរម្មភារបរបាញ់ ណនសាទ ដ្ឋរ់អនាា រ់ 
និងព្បមូ្េ ណដើម្បើធានាថ្នព្បណភទរនុងព្សរុានរមួ្ទងំអនុផេព្ព្រណ ើណៅរនុងធម្មជាតិ ណហើយព្បណភទចព្ម្ុោះ និង
របាយរនុងធម្មជាតិព្តូវបានខថររា 

៦.៦.៥ យនតការណៅនឹងរខនលងសព្ាប់ការារសតវព្ព្រណដ្ឋយអនុវតតាម្ចាប់ជាត ិនិង/ឬចាប់អនតរជាត ិសតើរើរិចចការារ 
ការបរបាញ់ និងការណធវើានិ ារម្មព្បណភទសតវ ឬខផនរ្ម្ួយ (វតាុអនុសវរ ើយ)៍ព្តូវបានទទួេសាគ េ់ និងអនុវតត
ាម្។  

 ៦.៦.៦ (ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្តិទប) ព្រមុ្ហ ុនព្តូវានបទបញ្ញា ព្ផារនុង
ណដ្ឋយហាម្ ដឹរ ញ្ាូ ន និង ួញដូរសាច់សតវ និងអាវុធណៅរនុងព្រុម្ហ ុន និងោនយនតរបស់ខលួន។   

៦.៦.៧ (ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប) ព្បរ័នធព្តួតរិនិតយបទបញ្ញា ព្ផារនុង 
និងវន័ិយព្តូវបានណព្បើព្បាស់ណដើម្បើធានាការណរររ និងអនុវតតាម្ណរេនណោបាយបរបាញ់។ 

៦.៦.៧ (ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប) វធិានការកាត់បនាយានព្បសិទធភារ
ព្តូវបានអនុវតតណៅនឹងរខនលងណដើម្បើធានាថ្នរម្មររម្ិនបណងកើនការបរបាញ់ ដ្ឋរ់អនាា រ់ ឬការព្បមូ្េសាច់សតវ ឬព្តើ 
ខដេជាព្បណភទរព្ម្ និង ិតផុតរូ ។  

___________________________________________________________________ 
៦.៧ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូការារ ឬសាត រណឡើងវញិនូវផលូវទឹរធម្មជាតិ បឹងធម្មជាតិ តំបន់ដងទណនលធម្មជាតិ និងរណបៀងធម្ម

ជាតិ។ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូណ ៀសវាេនូវផេប៉ោះាេ់អវ ិាានណេើគុណភារ និងបរាិណទឹរ និងកាត់បនាយ 
និងបងាក រផេប៉ោះាេ់ខដេណរើតានណឡើងទងំណនោះ(C6.5 and 10.2 P&C V4) 
៦.៧.១ វធិានការការារព្តវូបានអនុវតត ណដើម្បើការារផលូវទឹរធម្មជាតិ បឹងធម្មជាតិ តំបន់ដងទណនលធម្មជាតិ និងរណបៀងធម្ម

ជាតិ ណដ្ឋយរមួ្ទងំគុណភារ នងិបរាិណទឹរផង។ 
សរំេ់៖ វធិានការការារណដ្ឋយម្ិនរំណត់ព្តឹម្ខត៖ 

• បណងកើតតំបន់ព្ទនាប់ ណដើម្បើការការារផលូវទឹរធម្មជាតិ បឹងធម្មជាតិ រណបៀងធម្មជាតិ ទើ
 ព្ម្រាម្ដងអូរ ព្តើ សតវឥត ែ្ឹងរងខនង និង ព្បណភទ េជាតិណផសងៗណទៀតណដ្ឋយ
ណោងណៅាម្ចាប់ជាតិ បុ៉ខនតរខនលងម្យួចំនួនខលើជាង ៥ខម៉្ព្ត 

• ព្បណភទរុរខជាតិណៅរនុងតំបន់ព្ទនាប់ព្តូវបានការារ។ ចំការណ ើខដេបានបណងកើតណៅ
តំបន់ព្ទនាប់ព្តូវខរខព្បតំបន់ទងំណនោះឱ្យដូចព្ព្រធម្មជាតិាម្រយៈការអនុវតត វេិ ំុ។   

•  ផលូវ (រមួ្ទងំផលូវព្ព្រ)ណរៀបចំណឡើងណដើម្បើទប់សាក ត់ផេប៉ោះាេ់ណៅណេើផលូវទឹរខដេនាំ
ឱ្យានការហូរណព្ចោះ សំណឹរ ឬទប់សាក ត់ផលូវទឹរដូចជា 
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o ណព្រង និងការសាងសង់ផលូវព្ព្រព្តូវរិចរ្ ណៅណេើសាា នភារដើ 
o រខនលងខដេអាចានការហូរណព្ចោះណរើតណឡើងព្តូវណរៀបចំរខនលងបងាូរទឹរណចញ ឧ. ដ្ឋរ់េូ  ើរព្បឡាយ និង

ព្បឡាយកាត់ផលូវ 
 សំរេ់៖ ការខណនាសំំខាន់ ពៗ្តូវបានផតេ់ណដ្ឋយការខណនា ំFAO សព្ាប់ណរៀបចំខផនការ ការសាងសង់ និង

ការខថររាផលូវព្ព្រ(www.fao.org) 
• ព្រុម្ហ ុនអាចសព្ម្បណៅាម្ព្បរ័នធព្គប់ព្គងណដើម្បើទប់សាក ត់សំណឹរាម្បឹង និងការ
ហូរណព្ចោះ ខដេប ត្ េម្ររើអា ើវរម្ម។ ទងំណនោះរមួ្បញ្ចូ េទងំ៖  

o និយម្ន័យព្នរព្ម្ិតទទួេយរបានព្នផេប៉ោះាេ់ 
o ា៉សុើន និងសាា រៈខដេព្តូវបានណព្បើព្បាស់ 
o វសិាេភារអបបបរាព្នទើរខនលងបនតសំអាត និងកាប់រេំំណដើម្ណ ើ 
o េរខខណឌ  (អាកាសធាតុ សំណណើ ម្ដើជាណដើម្) សព្ាប់សរម្មភារអា ើវរម្ម  

•  ើគើមិ្មិ្នអាចណព្បើព្បាស់ណៅរនុងតំបន់ព្ទនាប់ណនាោះណទ។ 
៦.៧.២ ណៅរខនលងខដេវធិានអនុវតតម្ិនបានការារផលូវទឹរ បឹង តំបន់ាម្ដងអូរ និងរណបៀងណនាោះណទ សរម្មភារសាត រណឡើង

វញិនូវបរាិណ ឬគុណភារទឹររើការប៉ោះាេ់ម្ររើការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើនងឹព្តវូបានអនុវតត។ 
៦.៧.៣ ណៅរខនលងខដេផលូវទឹរធម្មជាតិ បឹងធម្មជាតិ តំបន់ាម្ដងអូរធម្មជាតិ រណបៀងធម្មជាតិ បរាិណ ឬគុណភារទឹរ

បានខូចខាតណដ្ឋយសារខតសរម្មភារណេើដើ និងទឹរណដ្ឋយសារព្រមុ្ហ ុន ដូណចនោះព្រុម្ហ ុនព្តូវខតអនុវតតសរម្មភារ
សាត រណឡើងវញិ។ 

៦.៧.៤ ណៅរខនលងខដេបនតណរចរេិនូវផលូវទឹរ បឹង តំបន់ាម្ដងអូរ រណបៀង បរាិណ ឬគុណភារទរឹបានខូចខាត
ណដ្ឋយសារខតអនរព្គប់ព្គងរើមុ្ន និងសរម្មភាររបស់ភាគើទើ៣ ដូណចនោះវធិានការនានាព្តវូបានអនុវតតណដើម្បើទប់
សាក ត់ ឬកាត់បនាយភារណរចរេិណនោះ។ 

៦.៨  ព្រមុ្ហ ុនព្តវូណរៀបចំតំបន់ណទសភារណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គងរបស់ររួណគ ណដើម្បើខថររា និង/ឬសាត រព្បណភទ 
វសិាេភារ អាយុ េរខណៈធម្មជាតិ និងដំណុោះធម្មជាតិសម្ព្សបរបស់ព្បណភទព្ព្រណផសងៗរន សព្ាប់
តព្ម្ល ព្នតំបន់ណទសភារណនាោះណៅរនុងតំបន់ និងសព្ាប់ណេើររម្ពស់ភារធន់នឹងបរសិាា ន និងណសដារិចច 
(C10.2 and 10.3 P&C V4) 
៦.៨.១ ព្បណភទ វសិាេភារ អាយុ េរខណៈធម្មជាតិ និងដណុំោះធម្មជាតិព្នព្បណភទព្ព្រណផសងៗរន ព្តូវបានររាសម្ព្សប

ម្ួយរនុងការការារតំបន់ណទសភារណនាោះ 
៦.៨.២ ព្បណភទ វសិាេភារ អាយុ ទព្ម្ង់ និងដណុំោះធម្មជាតិព្តូវបានសាត រណៅរខនលង ខដេម្ិនបានខថររាតំបន់

ណទសភារសម្ព្សបណនាោះណទ 
៦.៩ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូមិ្នខរខព្បព្ព្រធម្មជាតិឱ្យណៅជាចំការណ ើណនាោះណទ ទងំព្ព្រធម្មជាតិ ឬចំការណ ើដ្ឋ ំណៅតំបន់

ខដេខព្បកាល យរើព្ព្រធម្មជាតិណដ្ឋយផ្លា េ់ ណៅណព្បើព្បាស់ជាមិ្នខម្នដើព្ព្រ ណេើរខេងខតណៅណរេខដេ
ានការខរខព្បដើដូចខាងណព្កាម្៖ 

 រ. ប៉ោះាេ់ចំខណរតូចបំផុតព្នតំបន់ព្គប់ព្គង និង 
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 ខ. នឹង យួការសអំាត ណធវើឱ្យរងឹា ំបខនាម្សារធាតុចិញ្ច ឹម្ និងសុវតាភិាររយៈណរេខវងណៅរនុងតំបន់
ព្គប់ព្គង និង 

 គ. មិ្នបងកឱ្យខូចខាត ឬគំរាម្រំខហងដេ់តព្ម្លអភិររសខពស់ ទងំទើាងំម្យួចំននួ ឬធនធានចបំាច់
ណដើម្បើររា ឬបណងកើនតំបន់អភិររសខពស់របស់ររួវា(C6.10 P&C V4 and Motion 2014#7) 
៦.៩.១ ម្ិនានការបំខេងព្ព្រធម្មជាតិណៅជាចំការណ ើដ្ឋណំនាោះណទ បំខេងព្ព្រធម្មជាតិណៅជាការណព្បើព្បាស់ដើម្ិនាន

ព្ព្រ បំខេងណៅជាចំការណ ើណៅតំបន់ខដេានការបំខេងព្ព្រធម្មជាតិណៅជា ម្ិនខម្នដើព្ព្រ ណេើរខេងខតណៅ
ណរេខដេានការបំខេងដូចខាងណព្កាម្៖ 

• ប៉ោះាេ់ចំខណរតូចបំផុតព្នតំបន់ព្គប់ព្គង និង 
• ការបំខេងណនោះនឹង យួការសំអាត ណធវើឱ្យរងឹា ំបខនាម្សារធាតុចិញ្ច ឹម្ និងសុវតាិភាររ
យៈណរេខវងណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គង និង 

• មិ្នបងកឱ្យខូចខាត ឬគំរាម្រំខហងដេ់តព្ម្លអភិររសខពស់ ទងំទើាងំម្យួចំនួន ឬ
ធនធានចបំាច់ណដើម្បើររា ឬបណងកើនតំបន់អភិររសខពស់របស់ររួវា។ 

៦.១០ ចំការណ ើខដេបានបណងកើតណឡើងណៅតំបន់ខដេបានបំខេងរើព្ព្រធម្មជាតិណព្កាយ ឆ្ន ១ំ៩៩៤ មិ្នាន
េរខណៈសម្បតតរិនុងការទទេួវញិ្ាបនបព្តណនាោះណទ ណេើរខេងខតណៅរខនលង៖ 
a) រ. ានការផតេ់ភសតុាងចាស់លាស់ និងព្គប់ព្រន់បញ្ញា រ់ថ្នព្រមុ្ហ ុនមិ្នទទេួខុសព្តវូណដ្ឋយ
ផ្លា េ់ ឬមិ្នផ្លា េ់ដេ់ការបំខេងណនាោះណទ ឬ 

b) ខ. ការបំខេងានផេប៉ោះាេ់ដេ់ចំខណរតិចបំផុត ព្នតំបន់សាតិណៅតំបន់ព្គប់ព្គង ណហើយការបំ
ខេងណនោះផតេ់ផេព្បណោ ន៍ដេ់ការសអំាត ណធវើឱ្យរងឹា ំបខនាម្សារធាតុចិញ្ច ឹម្ និងសុវតាភិារ  រ
យៈណរេខវងណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គង (C10.9 P&C V4) 

៦.១០.១ ណដ្ឋយខផែរណេើរ័ត៌ានររបាន និងព្តឹម្ព្តូវបំផុត ទិននន័យជារ់លារ់ម្ួយព្តូវបានចងព្រង សតើរើការបខំេងព្ព្រ
ណ ើាងំរើឆ្ន  ំ១៩៩៤ 

៦.១០.២ តំបន់ខដេានការបំខេងរើព្ព្រធម្មជាតិណៅជាចំការព្ព្រដ្ឋចំប់ាងំរើខខវចិេកា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ ម្ិនអាចផតេ់ 
វញិ្ាបនបព្តណនាោះណទ ណេើរខេងខតណៅតំបន់ខដេ៖ 

• ព្រុម្ហ ុនផតេ់ភសតុាងចាស់លាស់ និងព្គប់ព្រន់ថ្នព្រុម្ហ ុនមិ្នបានទទេួខុសព្តូវ
ណដ្ឋយផ្លា េ់ ឬព្បណោេដេ់ការបំខេងដើព្ព្រណនាោះណទ 

• ការបំខេងណនោះផតេ់ផេព្បណោ ន៍ដេ់ការសំអាត ណធវើឱ្យរងឹា ំបខនាម្សារធាតុចិញ្ច ឹម្ 
និងសុវតាិភាររយៈណរេខវងណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គង និង 

• ព្ផាដើសរុប ព្នចំការណ ើដ្ឋណំៅតំបន់ានការបំខេងរើព្ព្រធម្មជាតិាងំរើ ខខវចិេិកា ឆ្ន ំ
១៩៩៤ ានវសិាេភារតិចជាង ៥% ព្នព្ផាដើសរបុព្នតំបន់ព្គប់ព្គងទងំមូ្េ។ 
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ណោ ការណ៍ទី ៧៖ ផផនការម្រគប់ម្រគង 
ព្រមុ្ហ ុនព្តវូានខផនការព្គប់ព្គងឱ្យព្សបណៅាម្ណរេនណោបាយ នងិណរេបណំង ណហើយឱ្យាន
សម្ាព្តជាម្យួនងឹវសិាេភារ អនុភារ នងិហានភ័ិយ ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គង។ ខផនការព្គប់ព្គងព្តវូព្តវូ
អនុវតត នងិណធវើបចចុបបននភារ ណដ្ឋយខផែរណៅណេើរ័ត៌ានបានម្ររើការព្តតួរនិតិយាម្ដ្ឋនរនុងការ រុំញការ
ខរសព្ម្េួការព្គប់ព្គង។ ឯរសារខផនការ នងិនើតវិធិើារ់រ័នធព្តវូព្តវូបានខណនាបុំគគេរិ នងិ ូនដណឹំង
ដេ់ភាគើារ់រ័នធ ខដេបានទទេួផេ ភាគើារ់រ័នធ ខដេចប់អារម្មណ៍ នងិណដើម្បើណធវើការសណព្ម្ចចតិត
ព្គប់ព្គងឱ្យបានព្តមឹ្ព្តវូ (P7 P&CV4) 
៧.១ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូ រំណត់សម្ាព្ត វសិាេភារ អនុភារ និងហានិភ័យ ព្នសរម្មភារ

ព្គប់ព្គង រំណត់ណរេនណោបាយ (ចរខុវស័ិយ និងតព្ម្ល) និងណរេបំណងសព្ាប់
ព្គប់ព្គង ខដេានបរសិាា នេែ ផេព្បណោ ន៍សងគម្ និងណសារភារណសដារិចច។ ណសចរតើ
សណងខប និងណរេបំណងទងំណនោះព្តវូបញ្ចូ េណៅរនុងខផនការព្គប់ព្គង និងផសរវផាយជា
សាធារណៈ (C7.1a P&C V4) 
៧.១.១ ព្រុម្ហ ុនព្តវូរំណត់រើណរេនណោបាយ ខដេានណរេបំណងព្គប់ព្គងទូណៅ (ចរខុវស័ិយ 

និងតព្ម្ល) ខដេរមួ្ចំខណរដេ់ការណ្លើយតបណៅនឹងតព្ម្ូវការ ព្នបទដ្ឋា នណនោះ 
អនុផេព្ព្រណ ើ ៧.១.១ ព្រុម្ហ ុនព្តូវរំណត់រើណរេបំណងព្គប់ព្គងទូណៅ (ចរខុវស័ិយ និងតព្ម្ល) 

ទរ់ទងណៅនឹងអនុផេព្ព្រណ ើ ខដេរមួ្ចំខណរដេ់ការណ្លើយតបណៅនងឹតព្ម្ូវការ ព្ន
បទដ្ឋា នណនោះ 

  វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប ៧.១.១.១ ព្តឹម្ណរេចុោះរចិចសនោណេើ 
វញិ្ញា បនបព្ត ព្រុម្ហ ុនយេ់ព្រម្រនុងណបតជាា ចិតតអនុវតតឱ្យណ្លើយតបណៅនឹងតព្ម្ូវការ ព្នបទដ្ឋា ន 
និងណដើម្បើព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើណដ្ឋយានការទទួេខុសព្តូវ 

៧.១.២ ភារជារ់លារ់ ណរេបណំងព្គប់ព្គងព្បតិបតតិការ ខដេណដ្ឋោះព្សាយរើតព្ម្ូវការបទដ្ឋា នណនោះ
ព្តវូបានរំណត់។ 

អនុផេព្ព្រណ ើ ៧.១.២.១ ភារជារ់លារ់ ណរេបំណងព្គប់ព្គងព្បតិបតតកិារសព្ាប់អនុផេព្ព្រ
ណ ើ ខដេណដ្ឋោះព្សាយរើតព្ម្ូវការព្នបទដ្ឋា នណនោះព្តូវបានរំណត់។ 

៧.១.៣ (ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប) ណសចរតើសណងខបព្ន
ការរំណត់ណរេនណោបាយ និងណរេបំណងព្គប់ព្គងព្តូវបានបញ្ចូ េណៅរនុងខផនការ
ព្គប់ព្គង និងផសរវផាយជាសាធារណៈ។ 

អនុផេព្ព្រណ ើ ៧.១.៣.១ ណសចរតើសណងខប ព្នការរំណត់ណរេនណោបាយ និងណរេបំណង
ព្គប់ព្គងអនុផេព្ព្រណ ើ ព្តូវបានបញ្ចូ េណៅរនុងខផនការព្គប់ព្គង និងផសរវផាយជាសាធារ
ណៈ។ 

៧.២ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូាន និងអនុវតតខផនការព្គប់ព្គងសព្ាប់តំបន់ព្គប់ព្គង ខដេានសុគត
ភារទងំព្សងុណៅនឹងណរេនណោបាយ និងណរេបំណងព្គប់ព្គង ដូចានណៅរនុង
េរខណៈវនិិចេយ័ ៧.១។ ខផនការព្គប់ព្គងព្តវូរិរណ៌នារើធនធានធម្មជាតិ ខដេាន
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ណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គង និងព្តវូរនយេ់រើខផនការនឹងព្តវូអនុវតតឱ្យណ ល្ើយតបណៅនឹងតព្ម្វូ
ការវញិ្ញា នបព្ត FSC។ ខផនការព្គប់ព្គងព្តវូខផនការព្គប់ព្គងគព្ម្បព្ព្រ និងខផនការ
ព្គប់ព្គងសងគម្ឱ្យសម្ាព្តនឹងវសិាេភារ អនុភារ និងហានិភ័យ ព្នខផនការសរម្ម
ភារ។ (C7.1 P&C V4) 
៧.២.១ ខផនការព្គប់ព្គងបញ្ចូេនូវសរម្មភារព្គប់ព្គង នើតិវធិើ យុទធសាស្រសត និងវធិានការរនុងការ

សណព្ម្ចណរេបំណងព្គប់ព្គង 
អនុផេព្ព្រណ ើ ៧.២.១.១ ខផនការព្គប់ព្គងបញ្ចូ េនូវសរម្មភារព្គប់ព្គង នើតិវធិើ យុទធសាស្រសត និង

វធិានការរនុងការសណព្ម្ចណរេបំណងព្គប់ព្គង    
៧.២.២ ខផនការព្គប់ព្គងណដ្ឋោះព្សាយព្គប់ចំណុចទងំអស់ខដេានណៅរនុងឧបសម្ព័នធ E ណហើយ

ខផនការណនោះព្តូវបានអនុវតត។ 
អនុផេព្ព្រណ ើ ៧.២.២.១ ខផនការព្គប់ព្គង ព្នអនុផេព្ព្រណ ើណដ្ឋោះព្សាយព្គប់ចណុំចទងំអស់ 

ខដេានណៅរនុងឧបសម្ព័នធ E ណហើយខផនការណនោះព្តវូបានអនុវតត។ 
៧.៣ ខផនការព្គប់ព្គងព្តវូបញ្ចូ េនូវទិសណៅសព្ាប់ព្តតួរិនិតយាម្រយៈវឌឍនៈភារ ខដេបាន

រណ៌នាណៅរនុងណរេបំណងព្គប់ព្គងនើម្យួៗ ណហើយខផនការព្គប់ព្គងណនោះរ៏អាចព្តវូ
បានវាយតព្ម្លផងខដរ (ថមើ) 
៧.៣.១ ទិសណៅសព្ាប់ព្តួតរនិិតយជាទូណៅព្តូវបានវាយតព្ម្ល ណហើយទិសណៅណនោះបានបណងកើតណឡើង

សព្ាប់ព្តតួរិនតិយវឌឍនៈភារាម្ណរេបំណងព្គប់ព្គងនើម្យួ  ៗ
អនុផេព្ព្រណ ើ ៧.៣.១.១ ទសិណៅសព្ាប់ព្តួតរិនិតយអនុផេព្ព្រ ជាទូណៅព្តូវបានវាយតព្ម្ល 

ណហើយទិសណៅណនោះបានបណងកើតណឡើងសព្ាប់ព្តួតរិនតិយវឌឍនៈភារាម្ណរេបំណងព្គប់ព្គង
នើម្ួយ  ៗ

សំរេ់៖ ឧទហរណ៍ ព្នទិសណៅសព្ាប់ព្តួតរិនិតយព្តវូបានបណងកើតណដ្ឋយរមួ្ទងំ៖ 
• ផេិតភារណៅការដ្ឋា ន ទិននផេព្នផេិតផេខដេបានណធវើអា ើវរម្ម 
• សាសភាគ និងការអណងកតការខព្បព្បេួព្នរុរខជាតិ និងសតវ 
• គុណភារ និងបរាិណទឹរ 
• ការហូរណព្ចោះដើ ការបញ្ចូ េរន  ការដ្ឋរ់ ើ និងចំណុោះកាបូន 
• ចំនួនសតវព្ព្រ  ើវៈចព្ម្ុោះ និងសាា នភារ ព្នតព្ម្លអភរិរសខពស់ 
• ភារងាយរងណព្រោះព្នធនធានវបបធម៌្ និងធនធានបរសិាា ន 
• ការបំណរញចិតតជាម្ួយអនរារ់រ័នធណដ្ឋយានការចូេរមួ្ 
• ផេព្បណោ ន៍ ព្នព្បតិបតតិការព្គប់ព្គងបានផតេ់ណៅឱ្យសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន 
• ចំនួនណព្រោះថ្នន រ់ណៅរខនលងការងារ 
• តំបន់ព្នតំបន់ណទសភារព្ព្រណ ើខដេម្ិនទន់ប៉ោះាេ់បានការារជាតំបន់សនូេ និង 
• ណសារភារណសដារិចចរមួ្ ព្នតំបន់ព្គប់ព្គង។ 
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៧.៤ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូណធវើបចចុបបននភារ និងរិនិតយជាព្បចនូំវឯរសារខផនការ និងនើតិវធិើព្គប់ព្គង 
នឹងព្តវូបញ្ចូ េណៅរនុងេទធផេព្តតួរិនិតយ និងវាយតព្ម្ល ការចូេរមួ្រើអនរារ់រ័នធ ឬ
រ័ត៌ានវទិោសាស្រសត និងបណចចរវទិោថមើៗ  ព្រម្ទងំណដើម្បើណ ល្ើយតបណៅនឹងសាា នភារខព្ប
ព្បេួបរសិាា ន សងគម្ និងណសដារិចច(C7.2 P&C V4) 
៧.៤.១ ខផនការព្គប់ព្គងព្តូវបានព្តួតរិនិតយ និងណធវើបចចុបបននភារណទៀងទត់ខដេានណៅរនុង

ឧបសម្ព័នធ F បានបញ្ចូ េដូចខាងណព្កាម្៖ 
• ព្តួតរិនិតយេទធផេរមួ្ទងំេទធផេ ព្នសវនៈរម្មវញិ្ញា បនបព្ត 
• េទធផេវាយតព្ម្ល 
• េទធផេចូេរមួ្រើអនរារ់រ័នធ 
• រ័ត៌ានវទិោសាស្រសត និងបណចចរវទិោថមើៗ 
• សាា នភារខព្បព្បួេបរសិាា ន សងគម្ ឬណសដារិចច។ 

វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៧.៤.១.១ ខផនការព្គប់ព្គងព្តូវបានព្តួតរិនិតយ 
និងណធវើបចចុបបននភារណទៀងទត់ ខដេានណៅរនុងឧបសម្ព័នធ F បានបញ្ចូ េដូចខាងណព្កាម្៖ 

• ការអណងកតណដ្ឋយខលួនឯងណៅវាេ 
• តព្មូ្វការទើផារសព្ាប់គុណភារផេិតផេ 
• េទធផេវាយតព្ម្លណដ្ឋយរមួ្ទងំេទធផេសាវនៈរម្មវញិ្ញា បនបព្ត 
• ណោបេ់រើអនរ ិតខាង ឬអាជាា ធរព្ព្រណ ើ 
• សាា នភារខព្បព្បួេបរសិាា ន សងគម្ ឬណសដារិចច។ 

៧.៥ អងគការព្តវូផសរវផាយដេ់សាធារណៈ នរើណសចរតើសណងខប ព្នខផនការព្គប់ព្គងណដ្ឋយឥត
គិតព្ថល។ រ័ត៌ានសាៃ ត់ ខដេមិ្នដ្ឋរ់បញ្ចូ េ ឬខផនរណផសងៗណទៀតព្នខផនការព្គប់ព្គង 
ព្តវូផតេ់ឱ្យអនរារ់រ័នធខដេទទេួផេព្បណោ ន៍ណៅណរេ ខដេររួណគណសនើសុ ំបុ៉ខនតព្តវូ
បង់េុយណេើព្ថលផេតិណឡើងវញិ និងព្ថលណព្បើព្បាស់ណផសងៗណទៀត (C7.4 P&C V4) 
៧.៥.១ ណសចរតើសណងខប ព្នខផនការព្គប់ព្គងព្តូវបញ្ចូ េខផនទើ និងម្ិនបញ្ចូ េនូវរ័ត៌ានសាៃ ត់របស់

ព្រុម្ហ ុនគឺព្តូវបានផសរវផាយជាសាធារណៈណដ្ឋយម្និគិតព្ថល។ 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៧.៥.១.១: ាតិា ព្នខផនការព្គប់ព្គង និង

ខផនការព្បតិបតតិការព្តូវផតេ់ឱ្យអនរារ់រ័នធ ខដេចប់អារម្មណ៍ណៅណរេខដេរួរណគណសនើសុំ
ណដ្ឋយម្ិនគិតព្ថល។  

៧.៥.២ ខផនរណផសង  ៗព្នខផនការព្គប់ព្គង ណដ្ឋយម្ិនបញ្ចូ េរ័ត៌ានសាៃ ត់រ៏ព្តូវផតេ់ឱ្យភាគើារ់រ័នធ
ាម្ការណសនើសុំ និងបង់ព្ថលណបាោះរុម្ាណឡើងវញិ និងព្ថលណព្បើព្បាស់   ណផសង ណៗទៀត។ 

៧.៦ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូណធវើឱ្យានសម្ាព្តព្នវសិាេភារ អនុភារ និងហានិភ័យ ព្នសរម្មភារ
ព្គប់ព្គង ណហើយព្តវូឱ្យានការចូេរមួ្ោ៉ងសរម្ម និងានតាល ភារជាម្យួភាគើារ់
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រ័នធ ខដេប៉ោះាេ់ណៅរនុងដំណណើ រការណរៀបចំខផនការ និងព្តតួរិនិតយការព្គប់ព្គង និងព្តវូ
ផតេ់ឱ្យភាគើារ់រ័នធណៅណរេខដេររួណគណសនើសុ ំ(C4.4 P&C V4) 
៧.៦.១ ការចូេរមួ្រចិចរិចចរិភារាសម្ព្សបព្តូវបានណព្បើព្បាស់ ណដើម្បើធានាថ្នអនរារ់រ័នធខដេាន

ផេប៉ោះាេ់បានចូេរមួ្ោ៉ងសរម្ម និងានតាល ភាររនុងដំណណើ រការដូចខាងណព្កាម្៖ 
• ដំណណើ រការណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះ (េរខណៈវនិិចេ័យ ១.៦ េរខណៈវនិិចេ័យ 
២.៦ និងេរខណៈវនិិចេ័យ ៤.៦) (មិ្នអនុវតតចំណាោះវសិាេភារ
ព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្មិ្តទប) 

• និយម្ន័យព្បារ់ខខសព្ាប់ ើវភារ (េរខណៈវនិិចេ័យ ២.៤); (មិ្នអនុ
វតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្មិ្តទប) 

• ការរណំត់សិទធិ (េរខណៈវនិិចេ័យ ៣.១ េរខណៈវនិិចេ័យ ៤.១) តំបន់
ណទសភារវបបធ៌ម្ នជាតិណដើម្ភាគតិច (េរខណៈវនិិចេ័យ ៣.១) ទើ
ាងំ (េរខណៈវនិិចេ័យ ៣.៥ េរខណៈវនិិចេ័យ ៤.៧) និងផេប៉ោះាេ់ 
(េរខណៈវនិិចេ័យ ៤.៥) 

• សរម្មភារអភិវឌឍន័សងគម្-ណសដារិចចរបស់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន (េរខ
ណៈវនិិចេយ័ ៤.៤) (មិ្នអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ
ទំហតូំច និងរព្មិ្តទប) និង 

• ការវាយតព្ម្ល ការព្គប់ព្គង និងការព្តួតរិនិតយ តព្ម្លការអភិររសខពស់ 
(េរខណៈវនិិចេ័យ ៩.១ េរខណៈវនិិចេ័យ ៩.២ េរខណៈវនិិចេ័យ ៩.៤) 

• វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្មិ្តទប ៧.៦.១.១ ការ
ចូេរមួ្រិចចរិចចរិភារាសម្ព្សបព្តូវបានណព្បើព្បាស់ណដើម្បើធានាថ្ន អនរ
ារ់រ័នធ ខដេានផេប៉ោះារ់អាចផតេ់ណោបេ់ណៅរនុងការណរៀបចំខផនរ
េម្ែិតរើ ១ ដេ់ ៥ ដូចខាងណព្កាម្៖ 
១. ដំណណើ រការណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះ (េរខណៈវនិិចេ័យ ១.៦ េរខណៈ
វនិិចេយ័ ២.៦ េរខណៈវនិិចេ័យ ៤.៦)  
២. និយម្ន័យព្បារ់ខខសព្ាប់ ើវភារ (េរខណៈវនិិចេ័យ ២.៤);  
៣. រំណត់សិទធិ (េរខណៈវនិិចេ័យ ៣.១ េរខណៈវនិិចេ័យ ៤.១) ទើ
ាងំ (េរខណៈវនិិចេ័យ ៣.៥ េរខណៈវនិិចេ័យ ៤.៧) និងផេប៉ោះាេ់ 
(េរខណៈវនិិចេ័យ ៤.៥) 
៤. សរម្មភារអភិវឌឍសងគម្-ណសដារិចចរបស់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន (េរខ
ណៈវនិិចេយ័ ៤.៤) និង 
៥. ការវាយតព្ម្ល ការព្គប់ព្គង និងការព្តួតរិនិតយតព្ម្លអភិររសខពស់ 
(េរខណៈវនិិចេ័យ ៩.១ េរខណៈវនិិចេ័យ ៩.២ េរខណៈវនិិចេ័យ ៩.៤)។ 
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៧.៦.២ ការចូេរមួ្រិចចរិភារាសម្ព្សបព្តូវបានណព្បើព្បាស់ណដើម្បើ៖ 
• ណព្ ើសណរ ើសអនរតំ្ង និង នបណងាគ េសម្ព្សប (រមួ្ទងំទើរខនលងសម្
ព្សប សាា ប័នមូ្េដ្ឋា ន ព្រុម្ហ ុន និងអាជាា ធរ 

• រំណត់រើររណបៀបទំនារ់ទំនងរន ណដើម្បើអនុញ្ញា តឱ្យភាគើទងំរើរងាយ
ព្សួយទទេួរ័ត៌ាន 

• ធានាអនរសំខាន់ៗ (ស្រសតើ យុវ ន ចស់ រា  នជាតិណដើម្ភាគតិច)ខដេ
តំ្ង និងចូេរមួ្ណសមើភាររន  

• ធានាចំណុចទងំអស់ព្តូវបានរិភារារនុងរិចចព្ប ំុ ណហើយរិចចព្រម្ព្ាង
បានឯរភាររន  និងបានរត់ព្ា 

• ធានាថ្នាតិកា ព្នរិចចព្ប ំុបានអនុម័្ត និង 
• ធានាថ្នេទធផេ ព្នសរម្មភារចូេរមួ្រិចចព្ប ំុសម្ព្សបព្តូវបានខចររ
ខម្លរជាម្យួអនរារ់រ័នធ 

៧.៦.៣ (ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប) ភាគើារ់រ័នធ
ខដេរងផេប៉ោះាេ់ព្តូវផតេ់ឱ្កាសចូេរមួ្រិចចរិភារារនុងការដំណណើ រការព្តួតរិនិតយ និង
ព្គប់ព្គងសរម្មភារ 

៧.៦.៤ ណៅណរេានការណសនើសុំ ភាគើារ់រ័នធព្តូវបានផតេ់ឱ្យកាសឱ្យចូេរមួ្ដំណណើ រការព្តួតរនិតិយ 
និងព្គប់ព្គង ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គងខដេប៉ោះាេ់ដេ់អនរចប់អារម្មណ៍ទងំណនាោះ។ 
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ណោ ការណ៍ទី ៨៖ ការម្រតួតរនិិតយ នងិវាយតព្ម្ៃ 
ព្រមុ្ហ ុនព្តវូបងាា ញថ្នវឌឍនៈភារណដើម្បើណឆ្ព ោះណៅការសណព្ម្ចណរេបណំង ព្នការព្គប់ព្គង ផេប៉ោះ
ាេ់ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គង នងិេរខខណឌ ព្នតបំន់ព្គប់ព្គង ព្តវូបានព្តតួរនិតិយ នងិវាយតព្ម្លឱ្យស
ម្ាព្តណៅនងឹ វសិាេភារ អនុភារ នងិហានភ័ិយ ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គងណដើម្បើអនុវតតការខព្បព្បេួ
ណៅាម្ការព្គប់ព្គងម្យួ (P8 P&C V4) 

៨.១ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូព្តតួរិនិតយការអនុវតត ព្នខផនការព្គប់ព្គង ណដ្ឋយរមួ្ទងំណរេនណោបាយ 
និងណរេបំណងព្គប់ព្គង និងព្តតួរិនិតយវឌឍនៈភារខផនការសរម្មភារ ណដើម្បើសណព្ម្ច
ណៅាម្ទិសណៅរំណត់របស់ខលួន (ថមើ) 
៨.១.១ នើតិវធិើទងំណនោះព្តូវបានចងព្រង និងអនុវតតសព្ាប់ព្តួតរិនិតយការអនុវតតខផនការព្គប់ព្គង 

ណដ្ឋយរមួ្ទងំណរេនណោបាយ និងណរេបំណងព្គប់ព្គង និងណដើម្បើសណព្ម្ចណៅាម្ទិស
ណៅរំណត់របស់ខលួន 

៨.២ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូព្តតួរិនិតយ និងវាយតព្ម្ល ផេប៉ោះាេ់ បរសិាា ន និងសងគម្ ព្នសរម្មភារ
បានអនុវតតណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គង និងេរខខណឌ ផ្លល ស់បតូរ ព្នបរសិាា នរបស់វា (C8.2 
P&C V4) 
៨.២.១ ផេប៉ោះាេ់សងគម្ និងបរសិាា ន ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គងព្តូវបានព្តួតរិនតិយឱ្យានសុគតភារ

ាម្ឧបសម្ព័នធ G  
អនុផេព្ព្រណ ើ ៨.២.១.១ ផេប៉ោះាេ់សងគម្ និងបរសិាា ន ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គងអនុផេព្ព្រណ ើ 

ព្តូវបានព្តួតរិនិតយ ឱ្យានសុគតភារាម្ ឧបសម្ព័នធ G 
៨.២.២ ការខព្បព្បួេបរសិាា នព្តវូបានព្តតួរិនិតយ ឱ្យានសុគតភារាម្ ឧបសម្ព័នធ G 

 
៨.៣ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូវភិាគរើេទធផេ ព្នការព្តតួរិនិតយ និងវាយតព្ម្ល ណហើយេទធផេព្នការវភិាគ

ណនោះនឹងព្តវូបញ្ចូ េរនុងដំណណើ រការខផនការ (C8.4 P&C V4) 
៨.៣.១ នើតិវធិើ ព្នបនាុពំ្គប់ព្គងព្តូវបានអនុវតត ដូណចនោះេទធផេព្នការព្តតួរិនិតយនឹងព្តូវណព្បើព្បាស់

រនុងការណធវើបចចុបបននភាររនុងដំណណើ រការណរៀបចំខផនការ និងខផនការព្គប់ព្គង 
៨.៣.២ ព្បសិនណបើេទធផេ ព្នការព្តួតរិនិតយបងាា ញថ្នម្ិនព្សបណៅាម្បទដ្ឋា ន FSC ណនាោះណទ 

ដូណចនោះណរេបណំងព្គប់ព្គង ទសិណៅរំណត់ និង/ឬ សរម្មភារព្គប់ព្គងព្តូវរិនិតយណឡើងវញិ 
៨.៤ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូផសរវផាយជាសាធារណៈ នូវណសចរតើសណងខបេទធផេ ព្នការព្តតួរិនិតយ 

ណដ្ឋយឥតគិតព្ថល ណេើរខេងខតរ័ត៌ានសាៃ ត់ (C8.5 P&C V4) 
៨.៤.១ ណសចរតើសណងខប ព្នេទធផេព្តតួរិនិតយព្តូវឱ្យានសុគតភារជាម្ួយ ឧបសម្ព័នធ G រនុងទព្ម្ង់

ងាយព្សួយម្ួយសព្ាប់អនរារ់រ័នធ ណដ្ឋយបញ្ចូ េនូវខផនទើ នងិដរណចញនូវរ័ត៌ានសាៃ ត់ 
ណហើយេទធផេទងំណនោះព្តូវបានផសរវផាយណដ្ឋយឥតគិតព្ថល 
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វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៨.៤.១.១: ភាគើារ់រ័នធ ខដេទទួេផេប៉ោះ
ាេ់ព្តូវបាន ូនដណឹំងរើេទធផេព្តួតរិនិតយ ព្នផេប៉ោះាេ់សងគម្ និង   បរសិាា ន ាម្
ការណសនើសុំ ណដ្ឋយឥតគិតព្ថល 

៨.៥ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូាន និងអនុវតតព្បរ័នធាម្ដ្ឋន ឱ្យសម្ាព្តណៅនឹង វសិាេភារ អនុភារ 
និងហានិភ័យ ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គង ណដើម្បើបងាា ញរើព្បភរ និងបរាិណ ឱ្យព្សបណៅ
នឹងេទធផេគណព្ាងរនុងឆ្ន នំើម្យួៗ ណហើយផេតិផេទងំអស់ ខដេបានម្ររើតំបន់
ព្គប់ព្គងទងំណនោះព្តវូបានផតេ់ទើផារវញិ្ញា បនបព្ត FSC (C8.3 P&C V4) 
៨.៥.៥.១ ព្បរ័នធម្ួយព្តូវបានអនុវតត ណដើម្បើាម្ដ្ឋន និងចំេងនូវផេិតផេទងំអស់ ខដេបាន

ទទួេទើផារវញិ្ញា បនបព្ត FSC ខដេានដូចខាងណព្កាម្៖ 
• ការបញ្ញា រ់រើការ ញួដូរព្តូវបានរពំ្ទ ាម្រយៈការផតេ់ទិននន័យរបស់ 

FSC ណៅណរេណសនើសុំរើសាា ប័នផតេ់វញិ្ញា បនបព្ត 
• ការរិណសាធន៍រើសារធាតុសរព្សព្តូវបានរពំ្ទាម្រយៈការព្បគេ់គំរូ 
និងសំ្រ ព្នសាា រៈ និងរ័ត៌ានអំរើសាសភារព្នព្បណភទសព្ាប់
ណផាៀងផ្លា ត់ ណៅណរេណសនើសុំរើសាា ប័នផតេ់វញិ្ញា បនបព្ត 

៨.៥.២ រ័ត៌ានរើផេិតផេបានេរ់ព្តូវបានចងព្រង និងណរៀបចំជាឯរសារណដ្ឋយបញ្ចូ េនូវ៖ 
១. ណឈាម ោះទូណៅ និងណឈាម ោះវទិោសាស្រសត 
២. ណឈាម ោះផេិតផេ ឬការរិរណ៌នា 
៣. ាឌ (ឬបរាិណ) ព្នផេិតផេ 
៤. រ័ត៌ានរើសាា រៈចំេងណដើម្បើបិទការរត់ព្ាព្នព្បភរណដើម្ធនធាន  
៥. កាេបរណិចេទការរត់ព្ា 
៦. ព្បសិនណបើសរម្មភារខរព្ ន្ណធវើណៅរនុងព្ព្រ កាេបរណិចេទ និងាឌបាន
ផេិត និង 
៧. ថ្នណតើសាា រៈទងំណនោះព្តូវបានេរ់ជាវញិ្ញា បនបព្ត FSC។ 

អនុផេព្ព្រណ ើ ៨.៨.២.X រ័ត៌ានរើផេិតផេអនុផេព្ព្រណ ើបានេរ់ព្តូវបានចងព្រង នងិណរៀបចំ
ជាឯរសារ ណដ្ឋយរមួ្ទងំ៖  

១. ណឈាម ោះទូណៅ និងណឈាម ោះវទិោសាស្រសត 
២. ណឈាម ោះផេិតផេ ឬការរិរណ៌នា 
៣. ាឌ (ឬបរាិណ) ព្នផេិតផេ 
៤. រ័ត៌ានរើសាា រៈចំេងណដើម្បើបិទការរត់ព្ាព្នព្បភរណដើម្ធនធាន  
៥. កាេបរណិចេទការរត់ព្ា 
៦. ព្បសិនណបើសរម្មភារខរព្ ន្ណធវើណៅរនុងព្ព្រ កាេបរណិចេទ និងាឌបាន
ផេិត និង 
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៧. ថ្នណតើសាា រៈទងំណនោះព្តូវបានេរ់ជាវញិ្ញា បនបព្ត FSC។ 
៨.៥.៣ វរ័ិយបព្តេរ់ ឬឯរសារព្សណដៀងរន ណនោះព្តូវបានររាទុររយៈណរេោ៉ងតិចព្បាឆំ្ន សំព្ាប់

ផេិតផេទងំអស់ខដេេរ់ណៅ FSC ណហើយរ័ត៌ានខាងណព្កាម្ណនោះគឺជាការរំណត់នូវ
ចំនួនអបបបរា៖ 

• ណឈាម ោះ និងអព្ស័យដ្ឋា នអនរទិញ 
• កាេបរណិចេទេរ់ 
• ណឈាម ោះទូណៅ និងណឈាម ោះវទិោសាស្រសត 
• ការរិរណ៌នារើផេិតផេ 
• ាឌ (ឬបរាិណ)បានេរ់ 
• ណេខវញិ្ញា បនបព្ត និង 
• ទម្ទររើ FSC “FSC ១០០%” រំណត់ផេិតេរ់បញ្ញា រ់រើ FSC ។ 
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ណោ ការណ៍ទី ៩៖ តព្ម្ៃអភិររសខពស ់
ព្រមុ្ហ ុនព្តវូររា នងិ/ឬខរេម្ែតព្ម្លអភរិរសខពស់ណៅរនុងតបំន់ព្គប់ព្គង ាម្រយៈការណដ្ឋោះព្សាយណដ្ឋយ
ព្បងុព្បយត័ន (P9 P&C V4) 
៩.១  ព្រមុ្ហ ុនព្តវូវាយតព្ម្ល និងរត់ព្ានូវវតតាន និងសាា នភារតព្ម្លអភិររសខពស់ ាម្រយៈ

ការចូេរមួ្រើភាគើខដេទទេួរងផេប៉ោះាេ់ ភាគើចប់អារម្មណ៍ និងាម្ម្ណធោបាយ 
និងព្បភរណផសងៗណទៀត ព្តវូខតសម្ាព្តណៅនឹង វសិាេភារ អនុភារ និងហានិភ័យព្ន
ផេប៉ោះាេ់ណៅណេើ សរម្មភារព្គប់ព្គង និង ើវភារ ខដេបានម្ររើ តព្ម្លអភិររសខពស់
ដូចខាងណព្កាម្៖ 
តព្ម្លអភិររសខពស់ ១៖ ព្បណភទចព្ម្ោុះ៖ ការណផ្លត តណៅណេើ ើវៈចព្ម្ោុះ រមួ្ាន ព្បណភទានណៅ
ាម្តំបន់ និងព្បណភទរព្ម្ ព្បណភទគំរាម្រំខហង ឬព្បណភទ ិតផុតរូ  ខដេានភារចំ
បាច់ ណៅថ្នន រ់ជាតិ ថ្នន រ់តំបន់ ឬថ្នន រ់រិភរណលារ ។   
តព្ម្លអភិររសខពស់ ២៖ តំបន់ណទសភារ៖ រព្មិ្តព្បរ័នធណអរូឡូសុើ និងព្បណភទទើ ព្ម្រ។ 
តំបន់ណទសភារព្ព្រណ ើមិ្នទន់ប៉ោះាេ់ និងតំបន់ការារណទសភារណៅធំទូលាយរព្មិ្ត
ព្បរ័នធណអរូឡូសុើ  និងទើ ព្ម្រព្នព្បរ័នធណអរូឡូសុើានសារៈសខំាន់ថ្នន រ់រិភរណលារ 
ថ្នន រ់តំបន់ ឬថ្នន រ់ជាតិ ខដេចំននួរបស់ររួវាភាគណព្ចើន ព្នរបាយ និងភារសបូំរបស់
ព្បណភទទងំនោះណរើតានណឡើងរនុងធម្មជាតិ។ 
តព្ម្លអភិររសខពស់ ៣៖ ព្បរ័នធណអរូឡូសុើ និងទើ ព្ម្រ៖ ព្បរ័នធណអរូឡូសុើរព្ម្ ព្បរ័នធណអរូ
ឡូសុើគំរាម្រំខហង ឬព្បរ័នធណអរូឡូសុើ ិតផុតរូ  ទើ ព្ម្រ ឬ ចេនារបស់វា 
តព្ម្លអភិររសខពស់ ៤៖ ណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូសុើ៖ ណដ្ឋយខផែរណេើណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូ
សុើណៅរនុងសាា នភារណព្រោះថ្នន រ់ រមួ្ទងំការការារព្ផារងទឹរណភលៀង និងព្តតួរិនិតយតំបន់
ងាយរងការហូរណព្ចោះដើ និងទើ ព្ាេ។ 
តព្ម្លអភិររសខពស់ ៥៖ តព្ម្វូការរបស់សហគម្ន៍៖ មូ្េដ្ឋា នព្គឹោះព្នតំបន់ និងធនធាន
សព្ាប់បំណរញតព្ម្វូការចបំាច់របស់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ឬ នជាតិណដើម្ភាគតិច 
(សព្ាប់ ើវភារ សុខភារ ចំណើ អាហារ ទឹរជាណដើម្) ព្តវូបានរំណត់ាម្រយៈការចូេ
រមួ្ជាម្យួសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ឬ នជាតិណដើម្ភាគតិច។ 
តព្ម្លអភិររសខពស់ ៦៖ តព្ម្លវបបធ៌ម្៖ ទើរខនលង ធនធាន ទើ ព្ម្រ និងតំបន់ណទសភារ
ខដេានសារៈសខំាន់វបបធ៌ម្ថ្នន រ់រិភរណលារ ឬថ្នន រ់ជាតិ សារៈសខំាន់ខផនរបុរាណវតាុ 
ឬសារៈសខំាន់ជាព្បវតតសិាស្រសត និង/ឬសខំាន់ខផនរវបបធ៌ម្ ណអរូឡូសុើ ណសដារិចច 
ឬសាសនា/បូជាសព្ាប់ជាវបបធ៌ម្ជាព្បព្រណើ របស់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ឬ នជាតិណដើម្
ភាគតិចាម្រយៈការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ឬ នជាតិណដើម្ភាគតិច (C9.1 
P&C V4 and Motion 7:2014) 



 

បទដ្ឋា នបណ ត្ ោះអាសននរបសព់្រោះរាជា្ចព្ររម្ពុជា 
97 – 

 
 
 

៩.១.១.១  ការវាយតព្ម្លនឹងព្តូវបញ្ច ប់ណដ្ឋយណព្បើព្បាស់ទិននន័យានព្សាប់ ខដេបានរត់ព្ានូវទើាងំ 
និងសាា នភារតព្ម្លអភិររសខពស់ណៅរនុងចំ្ត់ថ្នន រ់១-៦ ខដេានណៅរនុង េរខណៈវនិចិេ័យ 
៩.១ ណហើយតំបន់ានតព្ម្លអភិររសខពស់គឺអាព្ស័យណៅណេើេរខ      ខ័ណរបស់វា 

៩.១.២ ការវាយតព្ម្លណនោះរមួ្ទងំការរំណត់រើតំបន់ណទសភារព្ព្រណ ើ ខដេម្ិនទន់បាន់ប៉ោះាេ់ គិត
ព្តឹម្ព្ថៃទើ១ ខខម្ររា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

៩.១.៣ ការវាយតព្ម្លណដ្ឋយណព្បើព្បាស់េទធផេបានម្ររើរិចចព្ប ុំណដ្ឋយានការចូេរមួ្សម្ព្សប
ជាម្ួយអនរខដេានផេប៉ោះាេ់ និងភាគើារ់រ័នធខដេចប់អារម្មណ៍ណៅណេើការអភិររសព្ន
តំបន់ខដេានតព្ម្លការអភិររសខពស់។ 

វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៩.១.៣.១ ព្បសិនណបើទទួេបានរ័ត៌ានរើអនរ
ទទួេរងផេប៉ោះាេ់ ឬអនរចប់អារម្ម ឬអនរ ំនាញរើសកាត នុរេព្នវតតានព្នតំបន់ានតព្ម្ល
អភិររសខពស់ ការវាយតព្ម្លរើតំបន់តព្ម្លអភិររសខពស់ព្តូវព្តូវបានរនិិតយណឡើងវញិ 

៩.២  ព្រមុ្ហ ុនព្តវូណរៀបចំយុទធសាស្រសតដ៏ានព្បសទិធភារម្យួ ខដេអាចររា និង/ឬ បណងកើនការ
រំណត់តព្ម្លអភិររសខពស់ ាម្រយៈការចូេរមួ្រើភាគើារ់រ័នធខដេទទេួផេប៉ោះាេ់ ភា
គើចប់អារម្មណ៍ និងអនរ ំនាញ (C9.2 P&C V4) 
៩.២.១ ការគំរាម្រំខហងណៅណេើតព្ម្លអភិររសខពស់ព្តូវបានរំណត់ណដ្ឋយណព្បើព្បាស់ទិននន័យខដេាន

ព្សាប់ 
៩.២.២ យុទធសាស្រសត និងសរម្មភារព្គប់ព្គងព្តូវបានណរៀបចំណដើម្បើររា និង/ឬ បណងកើនការរំណត់តព្ម្ល

អភិររសខពស់ និងណដើម្បើររាតំបន់ានតព្ម្លអភិររសខពស់ មុ្ននឹងសរម្មភារព្គប់ព្គងខដេអាច
ានសកាត នុរេព្នការណព្រោះថ្នន រ់ណៅណរេព្គប់ព្គង។ 

៩.២.៣ ការណរៀបចំយុទធសាស្រសត និងរម្មភារព្គប់ព្គងព្តូវានការចូេរមួ្រើអនរកាន់ភាគហ ុនខដេប៉ោះ
ាេ់ អនរារ់រ័នធ និងភាគើារ់រ័នធចប់អារម្មណ៍ ណដើម្បើររា និង/ឬបណងកើនការរំណត់តព្ម្ល
អភិររសខពស់ 

៩.២.៤ យុទធសាស្រសតព្គប់ព្គងព្តវូបានណរៀបចំណឡើងណដើម្បើការារតំបន់សនូេ 
៩.២.៥ ម្ួយភាគធំ ព្នតំបន់ណទសភារព្ព្រណ ើម្ិនទន់ប៉ោះាេ់ព្តូវបានណរៀបចំជាតំបន់       សនូេ។ 
សំរេ់៖ ភាគណព្ចើនានន័យថ្ន ៨០% ព្នតំបន់ការារណទសភារព្ព្រណ ើម្ិនទន់ប៉ោះាេ់ណៅរនុង

តំបន់ព្គប់ព្គង គិតព្តឹម្ព្ថៃទើ១ ខខម្ររា ឆ្ន ២ំ០១៧  
៩.២.៦ ការណរៀបចំយុទធសាស្រសតគពឺ្តូវឱ្យានព្បសិទធភារ ណដើម្បើររា និង/ឬបណងកើន តព្ម្លអភិររសខពស់ 
៩.២.៧ យុទធសាស្រសតព្គប់ព្គងអាចអនុញ្ញា តតិចតួចចំណាោះសរម្មភារឧសាហរម្មណៅតំបន់សនូេ 

អាចណធវើបានព្បសិនណបើ ការប៉ោះាេ់ដេ់សរម្មភារឧសាហរម្ម រមួ្ទងំការខបងខចរជា៖ 
• នឹងព្តូវតឹងរងឹរនុងការរំណត់ខចរតំបន់សនូេ 
• មិ្នអាចកាត់បនាយតំបន់សនូេឱ្យណព្កាម្ ៥០០០០ហរិា និង 
• នឹងណរៀបចំផេព្បណោ ន៍អភិររស និងសងគម្ឱ្យបានចាស់លាស់ ព្តឹម្
ព្តូវ បខនាម្ និងរយៈណរេខវង 
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៩.៣  ព្រមុ្ហ ុនព្តវូអនុវតតយុទធសាស្រសត និងសរម្មភារ ខដេអាចររា និង/ឬបណងកើនការរំណត់
តព្ម្លអភិររសខពស់។ យុទធសាស្រសត និងសរម្មភារទងំណនោះព្តវូអនុវតតវធិើសាស្រសតណដ្ឋយាន
ការព្បងុព្បយត័នបំផុត ណហើយព្តវូឱ្យានសម្ាព្តណៅនឹង វសិាេភារ អនុភារ និងហា
និភ័យ ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គង (C9.3 P&C V4) 
៩.៣.១ តព្ម្លអភិររសខពស់ និងតបំន់តព្ម្លអភិររសខពស់ ខដេអាព្ស័យណៅការខថររា និង/ឬ ព្តូវបាន

បណងកើន ណដ្ឋយរមួ្ទងំការណរៀបចំយុទធសាស្រសតសព្ាប់អនុវតត។ 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៩.៣.១.១ វធិានការព្តវូបានអនុវតត ណដើម្បើរមួ្

ចំខណរដេ់ការខថររា និង/ឬ បណងកើនការរំណត់រើតព្ម្លអភិររសខពស់ ខដេសាិតណៅរនុងព្រំ
ព្បទេ់ ព្នតំបន់ព្គប់ព្គង។ 

៩.៣.២ យុទធសាស្រសត និងសរម្មភារទប់សាក ត់ការខូចខាត និងណ ៀសវាេហានិភ័យ ណៅណេើតព្ម្លអភិ
ររសខពស់ ណបើណទោះបើជាណៅណរេខដេរ័ត៌ានវទិោសាស្រសតម្ិនទន់ព្តូវបានបញ្ច ប់ ឬ សណព្ម្ច 
ណហើយណៅណរេខដេងាយរង ឬអាចប៉ោះាេ់ណៅណេើតព្ម្ល           អភិររសខពស់។ 

វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៩.៣.២.១ ដំណ្ោះព្សាយណព្រោះថ្នន រ់ជាមុ្ន
ព្តវូបានអនុវតត ណដើម្បើណ ៀសវាេផេប៉ោះាេ់អវ ិាាន ដេ់ការរំណត់តព្ម្ល      អភិររសខពស់។     

៩.៣.៣ តំបន់សនូេព្តូវបានការារឱ្យានសុគតភារដូចេរខណៈវនិិចេ័យ ៩.២ 
៩.៣.៤ សរម្មភារឧសាហរម្មានរំណត់ណៅរនុងតំបន់សនូេ ណហើយព្តូវឱ្យានសុគតភារណៅនឹង 

សូចនាររ ៩.២.៧ 
៩.៣.៥ សរម្មភារទងំអស់ ខដេអាចបងកណព្រោះថ្នន រ់ដេ់ តព្ម្លអភិររសខពស់ ព្តូវបញ្ឍប់ជាបនាា ន់ 

ណហើយសរម្មភារណផសង ពៗ្តូវបានអនុវតត ណដើម្បើសាត រ និងការារតំបន់ខដេានតព្ម្លខពស់បំផុត
ទងំណនាោះ។ 

វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៩.៣.៥ សរម្មភារទងំអស់ ខដេអាចបងក
ណព្រោះថ្នន រ់ដេ់ តព្ម្លអភិររសខពស់ ព្តូវបញ្ឍប់ជាបនាា ន់ ណហើយសរម្មភារណផសង ពៗ្តូវបានអនុ
វតត ណដើម្បើសាត រ និងការារតំបន់ខដេានតព្ម្លខពស់បផុំតទងំណនាោះ។ 

៩.៤  ព្រមុ្ហ ុនព្តវូបងាា ញថ្ន ការព្តតួរិនិតយជាព្បចពំ្តវូបានអនុវតតណដើម្បើវាយតព្ម្លការខព្ប
ព្បេួសាា នភារព្នតព្ម្លអភិររសខពស់ ណហើយព្រមុ្ហ ុនរ៏ព្តវូសព្ម្បណៅនឹងយុទធសាស្រសត
ព្គប់ព្គងរបស់វា ណដើម្បើធានាថ្នការការារររួវាឱ្យកាន់ខតានព្បសទិធភារ។ ការព្តតួ
រិនិតយព្តវូឱ្យសម្ាព្តណៅនឹង វសិាេភារ អនុភារ និងហានិភ័យ ព្នសរម្មភារ
ព្គប់ព្គង និងព្តវូឱ្យានការចូេរមួ្រើអនរារ់រ័នធខដេរងផេប៉ោះាេ់ អនរារ់រ័នធ
ខដេចប់អារម្មណ៍ និងអនរ ំនាញ (C9.4 P&C V4) 
៩.៤.១ រម្មវធិើវាយតព្ម្លការព្តួតរិនិតយឱ្យបានណទៀងទត់ 

• យុទធសាស្រសតអនុវតត៖  
• សាា នភារតព្ម្លអភិររសខពស់ រមួ្ទងំតំបន់ខដេានតព្ម្លការអភិររសខពស់
ខដេព្បណភទទងំណនាោះអាព្ស័យណៅនិង 
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• ព្បសិទធភារព្នយុទធសាស្រសត និងសរម្មភារព្គប់ព្គង ណដើម្បើការារ តព្ម្ល
អភិររសខពស់ និណដើម្បើររា និង/ឬ ណេើររម្ពស់ឱ្យបានណរញណេញនូវតព្ម្ល
អភិររសខពស់ទងំណនាោះ 

វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៩.៤.១.១  រម្មវធិើវាយតព្ម្លការព្តតួរិនិតយឱ្យ
បានណទៀងទត់ 

• សាា នភារតព្ម្លអភិររសខពស់ រមួ្ទងំតំបន់ខដេានតព្ម្លការអភិររសខពស់
ខដេព្បណភទទងំណនាោះអាព្ស័យណៅនិង 

ព្បសិទធភារ ព្នយុទធសាស្រសត និងសរម្មភារព្គប់ព្គង ណដើម្បើការារ តព្ម្លអភិររសខពស់ និងណដើម្បើររា 
និង/ឬ ណេើររម្ពស់ឱ្យបានណរញណេញនូវតព្ម្លអភិររសខពស់ខដេានរំណត់ណៅរនុងតំបន់ព្គប់
ព្គង 

៩.៤.២ រម្មវធិើព្តួតរិនតិយណនោះរមួ្ទងំការចូេររួើអនរារ់រ័នធខដេជាាច ស់ភាគហ ុនខដេប៉ោះាេ់ 
អនរទទួេរងផេប៉ោះាេ់ និងអនរារ់រ័នធខដេចប់អារម្មណ៍ នងិអនរ ំនាញ 

វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ៩.៤.២.១ អាជាា ធរខដេានចំណណោះដឹង និងភា
គើារ់រ័នធខដេទទួេរងផេប៉ោះាេ់រ៏ព្តូវបានរិភារា ខដេជាខផនរម្ួយព្នការព្តួតរិនតិយ
ណនោះផងខដរ។ 

៩.៤.៣  រម្មវធិើព្តួតរនិិតយព្តូវានព្គប់ព្រន់នូវ វសិាេភារ ភារេម្ែិត និងឱ្យបានណទៀងទត់ណដើម្បើ
ឱ្យដឹងរើការខព្បព្បួេតព្ម្លអភិររសខពស់ ខដេទរ់ទងណៅនឹងការវាយតព្ម្លបឋម្ និងសាា នភារ
ខដេបានរំណត់ សព្ាប់តព្ម្លអភិររសខពស់នើម្ួយ  ៗ

៩.៤.៤ យុទធសាស្រសត និងសរម្មភារព្គប់ព្គងគឺានការខរខព្ប ណៅណរេខដេការព្តួតរិនិតយ ឬរ័ត៌ាន
ថមើណផសងណទៀតបងាា ញថ្ន យុទធសាស្រសត និងសរម្មភារទងំណនោះណៅម្ិនទន់ព្គប់ព្រន់នូវណឡើយ
ណទណដើម្បើធានាខថររា និង/ឬបណងកើនតព្ម្លអភិររសខពស់។ 
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ណោ ការណ៍ទី ១០៖ ការអនុវតតសរម្មភារម្រគប់ម្រគង 
សរម្មភារព្គប់ព្គងបានអនុវតតណដ្ឋយ ឬណដើម្បើព្រមុ្ហ ុនសព្ាប់តបំន់ព្គប់ព្គងព្តវូព្តវូបានណព្ ើសណរ ើស នងិ
អនុវតតឱ្យានសុគតភារណៅនងឹណសដារចិច បរសិាា ន នងិណរេនណោបាយសងគម្របស់ព្រមុ្ហ ុន ាម្
ណរេបណំង នងិអនុវតតាម្ណរេការណ៍ នងិេរខណៈវនិចិេយ័ ខដេបានព្បមូ្េ (ថមើ) 
១០.១ បនាា ប់រើអា ើវរម្ម ឬណដ្ឋយណោងណៅាម្ខផនការព្គប់ព្គង ព្រមុ្ហ ុនព្តវូអនុវតតវធិើសាស្រសត

ដំណុោះណដ្ឋយធម្មជាតិ ឬណដ្ឋយសបិបនិមិ្មត គព្ម្បររុខជាតិដុោះណឡើងវញិរនុងណរេណវលាព្តឹម្
ព្តវូមុ្នណរេអា ើវរម្ម ឬេរខខណឌ ធម្មជាតិ (ថមើ) 
១០.១.១ តំបន់ណធវើអា ើវរម្មព្តូវបានដុោះព្ព្រណ ើណឡើងវញិទន់ណរេណវលា ខដេការការារណនោះអាចាន

ឥទធរេណៅណេើតព្ម្លបរសិាា ន នងិអាចសម្ព្សបណដើម្បើឱ្យដុោះណឡើងវញិមុ្នណរេអា ើវរម្ម ឬស
ាភាគ និងទព្ម្ង់ព្ព្រធម្មជាត ិ

១០.១.២ សរម្មភារដណុំោះណឡើងវញិព្តូវបានអនុវតតបានព្តឹម្ព្តូវសព្ាប់អា ើវរម្មចំការណ ើដ្ឋខំដេ
ាន ដំណុោះណឡើងវញិណដើម្បើបណងកើនគព្ម្បព្ព្រ ខដេានរើមុ្នអា ើវរម្ម ឬេរខខណឌ ធម្មជាតិ 
ណដ្ឋយណព្បើព្បាស់ព្បណភទសម្ព្សបណៅនឹងេរខណៈណអរូឡូសុើ 

• សព្ាប់អា ើវរម្មព្ព្រធម្មជាតិ ដំណុោះណឡើងវញិមុ្នណរេអា ើវរម្ម ឬឱ្យ
ណៅជាេរខខណឌ ធម្មជាតិជាងមុ្ន ឬ 

• សព្ាប់អា ើវរម្មព្ព្រធម្មជាតិណរចរេិ ដំណុោះណឡើងវញិ ឱ្យណៅជា
េរខខណឌ ធម្មជាតិជាងមុ្ន។ 

១០.២ ព្រមុ្ហ ុន *ព្តវូ* ណព្ ើសណរ ើសព្បណភទសព្ាប់ដំណុោះណឡើងវញិ ខដេេរខណៈណអរូឡូសុើ
របស់វាឱ្យសម្ព្សបណៅនឹងតំបន់ទងំណនោះ និងណ ល្ើយតបណៅនឹងណរេបំណងព្គប់     ព្គ
ង។ ព្រមុ្ហ ុន *ព្តវូ* ណព្បើព្បាស់ព្បណភទរនុងតំបន់ និងសាសរនធុ រនុងព្សរុសព្ាប់
ដំណុោះណឡើងវញិ ណេើរខេងខតានយុតតរិម្មចាស់លាស់ និងអាចណ ឿជារ់បានសព្ាប់
ការណព្បើព្បាស់ព្បណភទណផសងៗណទៀត (C10.4 and C10.8 P&C V4)។ 
១០.២.១ ព្បណភទខដេបានណព្ ើសណរ ើសសព្ាប់ដណុំោះណដ្ឋយធម្មជាតិគឺព្តូវឱ្យព្សបណៅនឹងទើរខនលង

ណនាោះ ព្បណភទរនុងតំបន់ និងានណដើម្រំណណើ តណៅតំបន់ណនាោះ ណេើរខេងខតានយុតតិរម្ម
ចាស់លាស់ និងអាចណ ឿជារ់បានសព្ាប់ការណព្បើព្បាស់  សាសរនធុខដេ ម្ិនណៅរនុងព្សរុ 
ឬព្បណភទម្ិនណៅរនុងព្សុរ 

អនុផេព្ព្រណ ើ ១០.២.១.១ ព្បណភទខដេបានណព្ ើសណរ ើសសព្ាប់ដំណុោះណដ្ឋយធម្មជាតិណដ្ឋយរមួ្
ទងំអនុផេព្ព្រ  គឺព្តូវឱ្យព្សបណៅនឹងទើរខនលងណនាោះ ព្បណភទរនុងតំបន់ និងានណដើម្
រំណណើ តណៅតំបន់ណនាោះ េុោះព្ាាន យុតតិរម្មចាស់លាស់ និងអាចណ ឿជារ់បានសព្ាប់ការ
ណព្បើព្បាស់ព្បណភទរនធុម្ិនណៅរនុងព្សុរ និងព្បណភទម្ិនណៅរនុងព្សរុ 

១០.២.២ ព្បណភទខដេបានណព្ ើសណរ ើសសព្ាប់ដណុំោះណឡើងវញិព្តូវព្សបណៅនឹងណរេបំណងដណុំោះ
ណឡើងវញិ និងណរេបំណងព្គប់ព្គង។ 
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១០.៣ ណព្កាម្ហ ុនព្តវូណព្បើខតព្បណភទណព្ៅព្សរុខតម្យួគត់ ព្បសនិណបើានចំណណោះដឹង និង/ឬបទ
រិណសាធន៍បញ្ញា រ់ថ្នផេប៉ោះាេ់ព្នព្បណភទរាតតាតព្តវូបានព្តតួរិនិតយ និងវធិានការ
កាត់បនាយានព្បសទិធភារណៅនឹងរខនលង (C6.9 and C10.8 P&C V4) 
១០.៣.១ ព្បណភទណព្ៅព្សុរព្តូវបានណព្បើព្បាស់បានបានខតណៅណរេ ខដេានបទរិណសធន៍ និង/ឬាន

ការបងាា ញរើការព្សាវព្ជាវវទិោសាស្រសតថ្ន ផេប៉ោះាេ់ព្នការរាតតាតព្តូវបានព្តួតរិនិតយ 
អនុផេព្ព្រណ ើ ១០.៣.១ ព្បណភទណព្ៅព្សុររមួ្ទអំនុផេព្ព្រណ ើ ព្តវូបានណព្បើព្បាស់បានបានខតណៅ

ណរេខដេានបទរិណសធន៍ និង/ឬានការបងាា ញរើការព្សាវព្ជាវវទិោសាស្រសតថ្ន ផេប៉ោះាេ់
ព្នការរាតតាតព្តូវបានព្តួតរិនិតយ  

១០.៣.២ ព្បណភទណព្ៅព្សុរព្តូវបានណព្បើព្បាស់បានណៅណរេ ខដេវធិានការកាត់បនាយាន 
ព្បសិទធភារបានអនុវតតណៅនឹងរខនលង រនុងការព្តួតរនិិតយការរាេដ្ឋេណៅខាងណព្ៅតំបន់ 
ខដេរួរណគបានបណងកើត 

១០.៣.៣ ការរាេដ្ឋេព្នការនាចូំេព្បណភទណព្ៅព្សុរណនោះណដ្ឋយព្រមុ្ហ ុនព្តូវបានព្តួត       រិនិតយ 
១០.៣.៤ សរម្មភារព្គប់ព្គងព្តូវបានអនុវតតណដ្ឋយសហការណ៍ជាម្ួយអងគភារនិយតររណផសងម្ួយ

ណទៀត ខដេជារខនលងានណរេបំណងព្តួតរនិិតយផេប៉ោះាេ់ព្នការរាតតាត ព្នព្បណភទណព្ៅ
ព្សុរទងំណនោះ ខដេម្ិនបាននាចូំេណដ្ឋយព្រុម្ហ ុន។ 

១០.៤ ព្រមុ្ហ ុន *មិ្នព្តវូ* ណព្បើព្បាស់សារាងគកាយខរព្ចនរនធុ រនុងតំបន់ព្គប់ព្គងណនាោះណទ 
(C6.8 P&C V4) 
១០.៤.១ សារាងគកាយខរព្ចនរនធុម្ិនព្តូវបានណព្បើព្បាស់ 

១០.៥ ព្រមុ្ហ ុន *ព្តវូ* អនុវតតររុខវបបរម្ម ខដេានភារសម្ព្សបខផនរណអរូឡូសុើ សព្ាប់ររុខ
ជាតិ ព្បណភទររុខជាតិ ទើាងំ និងណរេបំណងព្គប់ព្គង (ថមើ) 
១០.៥.១ សុវឌឍរម្មព្ព្រណ ើព្តូវបានអនុវតត ខដេជាេរខណៈណអរូឡូសុើសម្ព្សបសព្ាប់រុរខជាតិ 

ព្បណភទ ទើាងំ និងណរេបំណងព្គប់ព្គង 
១០.៥.២ របបព្គប់ព្គងណៅរខនលងខដេរិចរ្ ណេើ ណព្ម្ើសខថទ ំនិងព្គប់ព្គង ព្តូវបានអនុវតត ណៅ

រខនលងសម្ព្សប អនុណលាម្ាម្ណរេបំណងព្គប់ព្គង 
១០.៦ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូកាត់បនាយ ឬជាស់វាងការណព្បើព្បាស់ ើ។ ណៅណរេខដេ ើព្តវូបានណព្បើព្បាស់

ព្រមុ្ហ ុនព្តវូបងាា ញថ្នការណព្បើព្បាស់ណនោះអាចានផេព្បណោ ន៍ខផនរបរសិាា ន និងណសដា
រិចចណសមើ ឬព្បណសើរជាង ការណព្បើព្បាស់ព្បរ័នធសុវឌឍរម្មព្ព្រណ ើ ខដេមិ្នណព្បើព្បាស់ ើ ទប់
សាក ត់ កាត់បនាយ និង/ឬ សួ ុរការខូចខាតណៅតព្ម្លបរសិាា ន ណដ្ឋយរមួ្ទងំដើផង 
(C10.7 P&C V4 and Motion 2014#7) 
១០.៦.១ ការណព្បើព្បាស់ ើគើម្ើព្តវូបានកាត់បនាយ ឬព្តូវបានណ ៀសវាេ 
សំរេ់៖  ើគើម្ើានន័យថ្នរាេ់ ើទងំឡាយ្ខដេផេតិណដ្ឋយដំណណើ រការឧសសហរម្ម។ 
ការកាត់បនាយានន័យថ្នអនរវទិោសាស្រសតបានបងាា ញរើការគណនារើតព្ម្ូវការព្សូប ើរបស់
ព្បណភទរុរខជាតិ។ 



 

បទដ្ឋា នបណ ត្ ោះអាសននរបសព់្រោះរាជា្ចព្ររម្ពុជា 
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១០.៦.២ ណៅណរេ ើគើម្ើព្តូវបានណព្បើព្បាស់ ផេព្បណោ ន៍ទងំណអរូឡូសុើ និងណសដារិចចព្បខហេ ឬ
ព្បណសើរជាងការណព្បើព្បាស់ព្បរ័នធសុវឌឍរម្មព្ព្រណ ើ ខដេម្ិនតព្ម្ូវការណព្បើព្បាស់ ើ   

១០.៦.៣ ណៅណរេ ើគើម្ើព្តូវបានណព្បើព្បាស់ ព្បណភទ រព្ម្ិត ភារញឹរញប់ និងទើាងំខដេណព្បើព្បាស់
ព្តូវខតចងព្រងទុរជាឯរសារ។  

១០.៦.៤ ណៅណរេខដេ ើព្តូវបានណព្បើព្បាស់ តព្ម្លបរសិាា នព្តូវបានការារ ណដ្ឋយរមួ្ទងំាម្រយៈការ
អនុវតតវធិានការទប់សាក ត់ការខូចខាត  

១០.៦.៥ េទធផេព្នការខូចខាតណៅដេ់តព្ម្លបរសិាា នម្ររើការណព្បើព្បាស់ ើគើម្ើព្តូវបានកាត់បនាយ ឬ
 ួស ុេណឡើងវញិ 

១០.៦.៦ ការណព្បើព្បាស់ ើរនុងវស័ិយព្ព្រណ ើ ឬដំ្មំ្ិនព្តូវឱ្យព្របើណព្បើព្បាស់ ុំវញិបឹងធម្មជាតិណនាោះ
ណទ 

១០.៧ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូណព្បើព្បាស់ការព្គប់ព្គងសតវេែតិចព្ព្ងបញ្ចូ េរន  និងព្បរ័នធសុវឌឍរម្មព្ព្រ
ណ ើ ខដេអាចណ ៀសវាេ ឬណរេបំណងេប់បំបាត់ការណព្បើព្បាស់ថ្នន គំើម្ើសលំាប់សតវ
េែតិចព្ព្ង ខដេហាម្ឃាត់ណដ្ឋយណរេនណោបាយ FSC។ ណៅណរេខដេថ្នន  ំ   សំ
លាប់សតវេែតិចព្ព្ងព្តវូបានណព្បើព្បាស់ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូទប់សាក ត់ កាត់បនាយ និង/ឬ សួ
 ុេការខូចខាងណៅដេ់តព្ម្លបរសិាា ន និងសុខភារម្នុសស (C6.6 and C10.7 P&C 
V4) 
១០.៧.១ ការព្គប់ព្គងសតវេែិតចព្ព្ងបញ្ចូ េរន  រមួ្ទងំការណព្ ើសណរ ើសព្បរ័នធសុវុឌឍរម្មគឺព្តូវបានណព្បើ

ព្បាស់ណដើម្បើណ ៀសវាេ ឬរនុងណរេបំណងេប់បំបាត់ការអនុវតតការណព្បើព្បាស់ញឹរញប់ និង
បណងកើនចំនួន ព្នសារធាតុគើម្ើសលំាប់សតវេែិតចព្ព្ង និងេទធផេរនុងការម្ិនណព្បើព្បាស់ ឬកាត់
បនាយការណព្បើព្បាស់ 

១០.៧.២  ើគើម្ើសំលាប់សតវេែតិចព្ព្ងហាម្ឃាត់ណដ្ឋយណរេនណោបាយថ្នន សំំលាប់សតវេែិតចព្ព្ង
របស់ FSC ម្ិនព្តូវឱ្យណព្បើព្បាស់ ឬររាទុររនុងតំបន់ព្គប់ព្គង េុោះព្ាខត FSC អនុញ្ញា តឱ្យ
ណព្បើព្បាស់ 

១០.៧.៣ ការរត់ព្ា ព្នការណព្បើព្បាស់ថ្នន សំំលាប់សតវេែិតចព្ព្ងព្តូវបានខថររា ណដ្ឋយរមួ្ទងំ ណឈាម ោះ
 ំនួញ ណព្គឿងផស ំបរាិណ ព្នណព្គឿងផសខំដេណព្បើព្បាស់ រយៈណរេណព្បើព្បាស់ ទើាងំ និងតំបន់
ព្នការណព្បើព្បាស់ និងណហតុផេខដេណព្បើព្បាស់ 

១០.៧.៤ ការណព្បើព្បាស់ថ្នន សំលំាប់សតវេែិតចព្ព្ងឱ្យព្សបាម្ឯរសារអងគការរេរម្មអនតរជាតិសតើរើ 
សុវតាិភាររនុងការណព្បើព្បាស់សារធាតុគើម្ើណៅរខនលងការងារ។ 

ឃាល ងំទុរទំនិញ និងការដឹរ ញ្ាូ នព្តូវអនុវតតាម្ការខណនាខំដេបានបងាា ញរនុងារាងទិននន័យសុវតាិ
ភារសារធាតុគើម្ើ 

រម្មររព្តូវណព្បើព្បាស់សាា រៈសព្ាប់ការារខលួន ខដេរមួ្ទងំសាា រៈការារផលូវដណងាើម្ ការារសំណេៀរ
បំារ់ និងខសបរណ ើង សាា រៈការារមុ្ខ ខភនរ និងព្ដ 

• នើតិវធិើបនាា ន់សព្ាប់សំអាតការណហៀរណចញណដ្ឋយព្ចដនយព្តូវបានបណងកើត 
ណហើយទឹរសាែ តព្តូវានព្គប់ណរេ  
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១០.៧.៥ ព្បសិនណបើថ្នន សំំលាប់សតវេែិតចព្ព្ងព្តូវបានណព្បើព្បាស់ វធិើសាស្រសតអនុវតតកាត់បនាយ
បរាិណរ៏ព្តូវណព្បើព្បាស់ ណៅណរេសណព្ម្ចេទធផេោ៉ងានព្បសិទធភារ និងផតេ់ការការារ
ឱ្យានព្បសិទធភារណៅ ុំវញិតំបន់ការារណទសភារ 

១០.៧.៦ ការខូតខាតតព្ម្លបរសិាា ន និងសុខភារម្នុសសរើការណព្បើព្បាស់ថ្នន សំំលាប់សតវេែិតចព្ព្ង ព្តវូ
បានការារ និងកាត់បនាយ ឬ ួស ុេណៅរខនលងខូចខាតណរើតណឡើង 

អនុផេព្ព្រណ ើ ១០.៧.៦.១ ការខូតខាតតព្ម្លបរសិាា ន អនុផេព្ព្រណ ើ និងសុខភារម្នុសសរើការ
ណព្បើព្បាស់ថ្នន សំំលាប់សតវេែិតចព្ព្ង ព្តូវបានការារ និងកាត់បនាយ ឬ ួស ុេណៅរខនលងខូច
ខាតណរើតណឡើង 

១០.៧.៧ ណៅណរេថ្នន សំំលាប់សតវេែិតចព្ព្ងព្តូវបានណព្បើព្បាស់ 
• ការណព្ ើសណរ ើសថ្នន សំំលាប់សតវេែិត វធិើសាស្រសតអនុវតត ណរេណវលា និងគំរូ
ព្នការណព្បើព្បាស់អាចនាឱំ្យហានិភ័យដេ់ម្នុសស និងព្បណភទខដេមិ្ន
បានរំណត់ 

• និងភសតុាងព្នណរេបំណងបងាា ញថ្នសតវេែិតចព្ព្ងគឺព្តូវណធវើឱ្យាន
ព្បសិទធភារ និងព្បសិទធិផេរនុងការព្តួតរិនិតយសតវេែិតចព្ព្ង 

១០៧.៨ (ម្ិនអាចអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប) រខនលង ខដេ
សតវេែិតចព្ព្ងរាេដ្ឋេតព្ម្ូវឱ្យណព្បើព្បាស់ថ្នន សំំលាប់សតវេែិតចព្ព្ង វធិានការព្តួតរិនិតយ 
និងទប់សាក ត់សារធាតុគើម្ើព្តូវបានអនុវតត។ រមួ្ទងំ ណដ្ឋយម្ិនរំណត់រើ៖  

• ការវភិារណហតុផេ ព្នការរាេដ្ឋេ 
• ការព្តួតរិនិតយសតវេែិតចព្ព្ង 
• ការណព្ ើសណរ ើសព្បណភទសតវេែិតចព្ព្ងខដេធន់  
• សាសភារណ ើ រ និងរិចរ្ណ ើ រចព្មុ្ោះ 
• អនាម័្យការកាប់ណ ើ និងព្តួតរិនិតយរុរខជាតិ 
• ព្តួតរិនិតយណទៀងទត់ ព្នព្បណភទសតវេែិតចព្ព្ង និងរព្មិ្ត ព្នការខូច
ខាត 

• ការណព្បើព្បាស់សព្តូវធម្មជាតិដូចជា ររសួសុើសាច់ ប៉ារ៉ាសុើត ឬធាតុបងក
 ំងឺ សព្ាប់ព្តួតរិនិតយ ើវសាស្រសត ព្នការបំផ្លល ញសតវេែិតចព្ព្ង។ 

១០.៨ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូ កាត់បនាយ ាម្ដ្ឋន និងព្តតួរិនិតយោ៉ងម៉្មដចត់ព្នការណព្បើព្បាស់ភាន រ់ងារ
ព្តតួរិនិតយ ើវសាស្រសតណដ្ឋយណោងាម្រិធើសាវទិោសាស្រសតទទេួសាគ េ់ណដ្ឋយអនតរជាតិ។ 
ណៅណរេណព្បើព្បាស់ភាន រ់ងារព្តតួរិនិតយ ើវសាស្រសត ព្រមុ្ហ ុនព្តវូទប់សាក ត់ កាត់បនាយ និង/
ឬ សួ ុេការខូចខាតដេ់តព្ម្លបរសិាា ន (C6.8 P&C V4) 
១០.៨.១ ការណព្បើព្បាស់ភាន រ់ងារព្តួតរិនិតយ ើវសាស្រសតព្តូវបានកាត់បនាយ និងព្តួតរនិិតយ 
១០.៨.២ ការណព្បើព្បាស់ភាន រ់ងារព្តួតរិនិតយ ើវសាស្រសតឱ្យព្សបណៅាម្រិធើសារវទិោសាស្រសតទទេួ

សាគ េ់ណដ្ឋយអនតរជាត ិ
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១០.៨.៣ ការណព្បើព្បាស់ភាន រ់ងារព្តួតរិនិតយ ើវសាស្រសតព្តូវបានរត់ព្ាណដ្ឋយរមួ្ទងំ ព្បណភទ ចំនួន រ
យៈណរេ ទើាងំ និងណហតុផេព្នការណព្បើព្បាស់ 

១០.៨.៤ ណព្រោះថ្នន រ់ដេ់តព្ម្លបរសិាា នប ត្ េម្ររើការណព្បើព្បាស់ភាន រ់ងារព្តួតរិនតិយ ើវសាស្រសត
ណដើម្បើទប់សាក ត់ និងកាត់បនាយ ឬ ួស ុេរខនលង ខដេានការខូចខាតណរើតណឡើង 

១០.៩ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូវាយតព្ម្លរើហានិភ័យ និងអនុវតតសរម្មភារ ខដេកាត់បនាយសកាត នុរេ ព្ន
ការកាត់បនាយផេប៉ោះាេ់អវ ិាានរើណព្រោះម្នតរាយរើធម្មជាតិ ឱ្យសម្ាព្តណៅនឹង 
វសិាេភារ អនុភារ និងហានិភ័យ (ថមើ) 
១០.៩.១ សកាត នុរេផេប៉ោះាេ់អវ ិាាន ព្នម្ហនតរាយធម្មជាតិណៅណេើណហដារចនាសម្ព័នធ ធនធាន

ព្ព្រណ ើ និងសហគម្ន៍រនុងតំបន់ព្គប់ព្គងព្តូវបានវាយតព្ម្ល 
១០.៩.២ សរម្មភារព្គប់ព្គងកាត់បនាយផេប៉ោះាេ់ទងំណនោះ 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ១០.៩.២.១: ណៅរខនលងានណព្រោះម្ហនតរាយ

ធម្មជាតិណរើតណឡើង សរម្មភារព្គប់ព្គង ួយសព្ាេដេ់សកាត នុរេផេប៉ោះាេ់អវ ិាាន
ខដេម្ិនអាចទទួេយរបាន ព្នណព្រោះម្ហនតរាយធម្មជាតិ  ព្បសិនណបើសម្តាភារ ឬធនធាន
ម្ិនអាចាន ព្រុម្ហ ុន ឬអនរព្គប់ព្គងទំនារ់ទំនងជាម្ួយរដ្ឋា ភបិាេ ឬព្រុម្ហ ុនរនុងព្សរុ
ខដេារ់រ័នធអរំើសម្តាភារ នងិេទធភារ ួយកាត់បនាយណនោះ។ ១០.៩.៣ ហានិភ័យ
សព្ាប់សរម្មភារព្គប់ព្គងព្តូវបានបណងកើនជាញឹរញប់ ការខចរ ូន ឬភារធៃន់ធៃរ ព្នណព្រោះ
ម្ហនតរាយព្តូវបានរំណត់ណព្រោះហនតរាយទងំណនោះអាចានឥទធរេដេ់ការព្គប់ព្គង។ 

១០.៩.៤ សរម្មភារព្គប់ព្គងខដេបានខរខព្ប និង/ឬចត់វធិានការព្តូបានណរៀបចំ និងអនុវតត ណដើម្បើ
កាត់បនាយហានិភ័យខដេបានរំណត់ 

វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប ១០.៩.៤.១ សរម្មភារព្គប់ព្គង ខដេបានខរ
ខព្ប និង/ឬចត់វធិានការព្តូបានណរៀបចំ និងអនុវតត រនុងណរេបណំងកាត់បនាយហានភ័ិយ
ខដេបានរំណត់។ 

១០.១០ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូណរៀបចំអភិវឌឍន៍ណហដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ សរម្មភារដឹរ ញ្ាូ ន និងសុវឌឍរម្ម
ព្ព្រណ ើ ដូណចនោះ ធនធានទឹរ និងដើព្តវូបានការារ ការរខំាន និងបំផ្លល ញដេ់ព្បណភទរព្ម្ 
និងព្បណភទគំរាម្រំខហង ទើ ព្ម្រ ព្បរ័នធណអរូឡូសុើ ណហើយតព្ម្លតំបន់ណទសភាររ៏ព្តវូបាន
ទប់សាក ត់ កាត់បនាយ និង/ សួ ុេ (C6.5 P&C V4) 

១០.១០.១ ការណរៀបចំ ការខថររា និងណព្បើព្បាស់ណហដារចនាសម្ព័នធ ព្រម្ទងំសរម្មភារដរឹ ញ្ាូ នព្តូវ
បានណរៀបចំរនុងការារតព្ម្លបរសិាា ន ខដេានខចងរនុងេរខណៈវនិចិេ័យ ៦.១       

អនុផេព្ព្រណ ើ ១០.១០.១.១ ការណរៀបចំ ការខថររា និងណព្បើព្បាស់ណហដារចនាសម្ព័នធ ព្រម្ទងំ
សរម្មភារដឹរ ញ្ាូ នព្តូវបានណរៀបចំរនុងការារតព្ម្លបរសិាា ន និងអនុផេព្ព្រណ ើ ខដេាន
ខចងរនុងេរខណៈវនិិចេ័យ ៦.១  

១០.១០.២ សរម្មភារសុវឌឍរម្មព្ព្រណ ើព្តូវបានព្គប់ព្គង ណដើម្បើធានាការារ ព្នតព្ម្លបរសិាា ន ខដេ
ានខចងរនុងេរខណៈវនិិចេ័យ ៦.១ 
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អនុផេព្ព្រណ ើ ១០.១០.២.១ សរម្មភារសុវឌឍរម្មព្ព្រណ ើព្តវូបានព្គប់ព្គង ណដើម្បើធានាការារ ព្ន
តព្ម្លបរសិាា ន និងអនុផេព្ព្រណ ើ ខដេានខចងរនុងេរខណៈវនិិចេ័យ ៦.១ 

១០.១០.៣ ការរខំាន ឬការខូចខាតដេ់ផលូវទឹរ បឹង ដើ ព្បណភទរព្ម្ និងគព្ាម្រំខហង ទើ ព្ម្រ ព្បរ័នធ
ណអរូឡូសុើ និងតព្ម្លតំបន់ការារណទសភារព្តូវបានទប់សាក ត់ កាត់បនាយ និង ួស ុេឱ្យបាន
ទន់ណរេណវលា ណហើយសរម្មភារព្គប់ព្គងខដេបានផ្លល ស់បតូរព្តវូទប់សាក ត់ការខូចខាត។ 

អនុផេព្ព្រណ ើ ១០.១០.៣ ការរខំាន ឬការខូចខាតដេ់ផលូវទឹរ បឹង ដើ ព្បណភទរព្ម្ និងគព្ាម្
រំខហង ទើ ព្ម្រ ព្បរ័នធណអរូឡូសុើ អនុផេព្ព្រណ ើ និងតព្ម្លតបំន់ការារណទសភារព្តូវបាន
ទប់សាក ត់ កាត់បនាយ និង ួស ុេឱ្យបានទន់ណរេណវលា ណហើយសរម្មភារព្គប់ព្គងខដេ
បានផ្លល ស់បតូរព្តូវទប់សាក ត់ការខូចខាត។  

១០.១១ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូព្គប់ព្គងសរម្មភារខដេទរ់ទងណៅនឹងការណធវើអា ើវរម្ម និងការដរហូត
ណ ើ និងអនុផេព្ព្រណ ើ ដូណចនោះតព្ម្លបរសិាា នព្តវូបានអភិររស ការសណំេ់អាចកាត់
បនាយ ណហើយការខូចខាតណដ្ឋយសារផេតិផេ និងណសវារម្មណផសងៗណទៀតព្តវូបាន
ណ ៀសវាេ (C5.3 and C6.5 P&C V4) 
១០.១១.១ អា ើវរម្ម និងការដរហូតសព្ាប់ផេ និងអនុផេព្ព្រណ ើព្តូវបានអនុវតតឱ្យបានសម្

ព្សប ខដេតព្ម្លអភិររសបរសិាា ន ដូចានខចងណៅរនុងេរខណៈវនិចិេ័យ ៦.១ ណហើយតព្ម្លអភិ
ររសខពស់ានខចងរនុងេរខណៈវនិិចេ័យ ៩.១ និង ៩.២ (សូម្ណម្ើេ ១០.១១.៥) 

១០.១១.២  អា ើវរម្មអនុវតតឱ្យកាន់ខតព្បណសើរបំផុតរនុងការណព្បើព្បាស់ផេិផេព្ព្រណ ើ និងសាា រៈ
 ំនួញណផសង ណៗទៀត 

១០.១១.៣ ចំនួនព្គប់ព្រន់ ព្ន ើវា៉ស ខដេងាប់ និងរុរផុយ និងរចនាសម្ព័នធព្ព្រណ ើព្តូវបានររា
ទុរណដើម្បើអភិររសតព្ម្លបរសិាា ន 

១០.១១.៤ ការណធវើអា ើវរម្មព្តូវណ ៀសវាេការណធវើឱ្យខូតខាងណ ើខដេណៅសេ់ និងតព្ម្ល          បរសិាា ន
ណផសង ណៗទៀត។ ព្បតិបតតិការអា ើវរម្មព្តូវបញ្ឍប់ ព្បសិនណបើជាេរខខណឌ ម្ួយចំនួនអាចប ត្
េឱ្យានផេប៉ោះាេ់អវ ិាានដេ់ធនធានដើ និងទឹរ។   

១០.១១.៥ ណៅរខនលងណព្បើព្បាស់ា៉សុើនអារណ ើ ព្បរ័នធព្តឹម្ព្តូវ ព្នផលូវអូសណ ើព្តូវព្តូវបានបណងកើតឱ្យ
ព្សបណៅាម្េរខខណឌ ដូចខាងណព្កាម្៖ 

• ផលូវអូសណ ើព្តូវណរៀបចំណឡើងណដើម្បើទប់សាក ត់ការហូរណព្ចោះ 
• ផលូវអូសណ ើព្តូវដ្ឋរ់សញ្ញា សាគ េ់មុ្នអា ើវរម្ម និងព្តូវបានខថររា 
• ចំងាយសម្ព្សបរវាងផលូវអូសណ ើមិ្នឱ្យ ិតជាង ២០ខម៉្ព្ត 
• រនុងររណើ រព្មិ្ត ព្ាេធំជាង ៣០% ព្បរ័នធផលូវអូសណ ើព្តូវអនុវតត
ាម្ខខស ព្ាេ 

១០.១១.៦ ការដុតព្តូវកាត់បនាយបនាា ប់រើអា ើវរម្ម 
សំរេ់៖ ព្រុម្គំរូរបស់អងគការ FAO ព្នអា ើវរម្មព្ព្រណ ើព្តូវយរម្ររិចរ្ ។  



 

បទដ្ឋា នបណ ត្ ោះអាសននរបសព់្រោះរាជា្ចព្ររម្ពុជា 
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១០.១២ ព្រមុ្ហ ុនព្តវូទុរដ្ឋរ់សព្ាម្ឱ្យានរណបៀបរាបរយព្សបាម្បរសិាា ន (C6.7 P&C 
V4) 
១០.១២.១ ការព្បមូ្េ ការសំអាត ការដឹរ ញ្ាូ ន និងការណបាោះណចេសព្ាម្ឱ្យានរណបៀបរាបរយ 

ព្សបាម្បរសិាា ន ខដេផតេ់តព្ម្លដេ់ការអភិររសបរសិាា ន ដូចានរំណត់ណៅរនុង េរខណៈ
វនិិចេ័យ ៦.១ 

អនុផេព្ព្រណ ើ ១០.១២.១ ការព្បមូ្េ ការសំអាត ការដឹរ ញ្ាូ ន និងការណបាោះណចេ        សព្ាម្ឱ្យ
ានរណបៀបរាបរយព្សបាម្បរសិាា ន ខដេផតេ់តព្ម្លដេ់ការអភិររស          បរសិាា ន និងអនុ
ផេព្ព្រណ ើ ដូចានរំណត់ណៅរនុង េរខណៈវនិិចេ័យ ៦.១ 



 

បទដ្ឋា នបណ ត្ ោះអាសននរបសព់្រោះរាជា្ចព្ររម្ពុជា 
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ឧបសម្ព័នធ រ៖ បញ្ា ើចាប់ បទបបញ្ាតតជិាណា នងិរធិើសារ សនធសិញ្ញា  អនុសញ្ញា  នងិរចិចព្រម្ព្ាង 
អនតរជាត ិ(ណរេការណ៍ទើ១)  
ឯរសារណោងខដេសម្ណហតុផេណៅរម្ពុជាបានបងាា ញរនុងបញ្ា ើណឈាម ោះខាងណព្កាម្៖ ណៅរនុងឧបសម្ព័នធ
គឺម្ិនទន់បញ្ច ប់បញ្ា ើណឈាម ោះនូវចាប់ជាតិ នងិអនតរជាតិ ខដេារ់រ័នធណៅនងឹការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ។ 
ការររាឯរសារទងំណនោះរនុងណរេបណំងទុរជារ័ត៌ានចបំងសព្ាប់អងគភារវញិ្ញា បនបព្ត និងសាា ប័
នធព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ ខដេានបំណងចង់អនុវតតាម្បទដ្ឋា នណនោះ។ ការណធវើឱ្យបនតការខព្បព្បួេ ព្នចាប់
អនុវតត ណគហទំរ័រ ព្នការអនុវតតចាប់ នងិការណធវើការងារជាម្យួអាជាា ធរដ៏ណទៀងទត់ម្ួយណៅរនុងតបំន់ 
ខដេទរ់ទងណៅនងឹសងគម្ បរសិាា ន ព្ព្រណ ើ និងអនុសញ្ញា អនតរជាត ិព្តូវព្តូវបានរភិារា ដូចខដេ
ព្តូវបានព្គបដណត ប់ព្បធានបទ         សំខាន់ៗណៅរនុងបទដ្ឋា នណនោះ។ 

• https://opendevelopmentcambodia.net/database/laws-policies-and-
agreements/www.maff.gov.kh  

• https://forestlegality.org  
•  

ចាប់៖ 
• ចាប់សតើរើព្ព្រណ ើ (២០០២) 
• ចាប់ភូម្ិបាេ (២០០១) 

 
ព្រឹតយ និងណសចរតើខណនារំបស់ព្រសួង 

• អនុព្រឹតយសតើរើរដាបាេព្ព្រណ ើ (KR. ណេខ ៣៥ ឆ្ន ១ំ៩៩៨)  
• អនុព្រឹតយណេខ ១៣១ (RGC) សតើរើព្បណភទព្នការអនុញ្ញា តផេ និងអនុផេព្ព្រណ ើសព្ាប់ការនាំ

ណចញ និងនាចូំេ (២០០៦) 
ឯរសារណរេនណោបាយណផសងៗណទៀត 

• រម្មវធិើព្ព្រណ ើជាតិ ២០១០-២០២៩  
 
អនុសញ្ញា  

• C006 អនុសញ្ញា សតើរើការងារយប់របស់យុវ ន (ឧសាហរម្ម) ១៩១៩ 
• C013 - អនុសញ្ញា សតើរើសណំស (White Lead) (គំនូរ)  
• C029 - អនុសញ្ញា សតើរើរេរម្មណដ្ឋយបងខ ំ
• C087 - អនុសញ្ញា សតើរើសិទធិណសរ ើភាររនុងការណរៀបចំសាគម្ន៍ និងការការារ 
• C098 - អនុសញ្ញា  សតើរើសិទធិព្នការណរៀបចំ និងព្បមូ្េផតុ ំតវ៉ា 
• C100 អនុសញ្ញា  សតើរើសម្ភារព្នការផតេ់រងាវ ន់ណេើរទឹរចតិត 

https://opendevelopmentcambodia.net/database/laws-policies-and-agreements/
https://opendevelopmentcambodia.net/database/laws-policies-and-agreements/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiZhoqklobgAhXwShUIHWBJAa8QFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.maff.gov.kh%2F&usg=AOvVaw22-qFHpvbKNs8VixHiWaWn
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• C105 - អនុសញ្ញា  សតើរើការេប់ណចេនូវរេរម្មណដ្ឋយបងខំ 
• C111 អនុសញ្ញា  សតើរើ ការណរ ើសណអើង(ការងារ និងមុ្ខរបរ)  
• C122 - អនុសញ្ញា  សតើរើណរេនណោបាយការងារ  
• C138 អនុសញ្ញា  សតើរើការរំណត់អាយុអបបបរា 
• C150 - អនុសញ្ញា សតើរើអភិបាេរិចចរេរម្ម 
• C182 អនុសញ្ញា  សតើរើ ទព្ម្ង់អាព្ររ់បំផុត ព្នរេរម្មរុារ ១៩៩៩  
• អនុសញ្ញា  សតើរើការណធវើាណិ ារម្មព្បណភទ ិតផុតរូ  ព្នសតវ នងិរុរខជាតិព្ព្រ  
• អនុសញ្ញា សតើរើសារៈសំខាន់តំបន់ដើណសើម្អនតរជាត ិ
• រិចចព្រម្ព្ាង សតើរើណ ើហ ុបតំបន់ព្តូរិចអនតរជាត ិ
• អនុសញ្ញា សហព្បជាជាតិព្បយុទធព្បឆ្ងំនឹងរណហាសាា នរម្ម 
• អនុសញ្ញា ព្របខ័ណឌ សហព្បជាជាតិសតើរើការខព្បព្បួេអាកាសធាតុ 
• អនុសញ្ញា សតើរើ ើវៈចព្ម្ុោះ 
• អនុសញ្ញា វ ើណយន សតើរើការការារព្សទប់អូសយូន 
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ឧបសម្ព័នធ ខ៖ តព្ម្ូវការវគគបណតុ ោះប ត្ េសព្ាប់រម្មររ(ណរេការណ៍ទើ ២) 
រម្មររព្តវូានសម្តាភារដូចខាងណព្កាម្៖ 
 ១. សរម្មភារអនុវតតព្ព្រណ ើឱ្យព្សបណៅនងឹតព្ម្ូវការផលូវចាប់ (េរខណៈវនិិចេ័យ ១.៥) 
 ២. យេ់ដងឹរើាតកិា អតាន័យ និងអាចអនុវតតាម្ អនុសញ្ញា សតើរើរេរម្មសនូេទងំព្បាបំើ
របស់អងគការរេរម្មអនតរជាត ិ(េរខណៈវនិិចេ័យ ២.១) 
 ៣. សាគ េ់ និងរាយការណ៍រើការណរើតណឡើងនូវការណម្ើេងាយ និងណរ ើសណអើងណយនឌ័រ (េរខណៈ
វនិិចេ័យ ២.២) 
 ៤. ណដ្ឋោះព្សាយ និងណរៀបចំសុវតាិភារ ព្នសារធាតុណព្រោះថ្នន រ់ ណដើម្បើធានាថ្នការណព្បើព្បាស់ម្និ
ានណព្រោះថ្នន រ់ដេ់សុខភារ (េរខណៈវនិិចេ័យ ២.៣) 
 ៥. ទទួេខុសព្តូវចំណាោះការងារណព្រោះថ្នន រ់ ឬតព្ម្ូវការងារសព្ាប់ទទួេការងាររិណសស 
(េរខណៈវនិិចេ័យ ២.៥) 
 ៦. រណំត់ទើរខនលង នជាតិណដើម្ភាគតចិខដេានសទិធិព្សបចាប់ និងសិទធិជាព្បព្រណើ  (េរខ
ណៈវនិចិេ័យ ៣.២) 
 ៧. រណំត់ នងិព្បតបិតតិការងារខដេព្តវូអនុវតតរបស់ ណសចរតើព្បកាសអងគការសហព្បជាជាតិ 
សតើរើសទិធិ នជាតិណដើម្ភាគតចិ និងអនុសញ្ញា  សតើរើអងគការរេរម្មអនតរជាតិ ១៦៩ (េរខណៈវនិចិេ័យ 
៣.៤) 
 ៨. រណំង់ទើាងំសំខាន់ៗខាងវបបធ៌ម្ ណអរូឡូសុើ ណសដារិចច សាសនា ឬ ំណនឿសព្ាប់ នជាតិ
ណដើម្ភាគតចិ នងិអនុវតតវធិានការចបំាច់ណដើម្បើការារមុ្នណរេចប់ណផតើម្សរម្មភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ 
ណដើម្បើណ ៀសវាេផេប៉ោះាេ់អវ ិាាន (េរខណៈវនិិចេ័យ ៣.៥ និង ៤.៧) 
 ៩. រណំត់ទើរខនលង ខដេសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នានសិទធិព្សបចាប់ នងិព្បព្រណើ ទរ់ទងណៅ
នឹងសរម្មភារព្គប់ព្គង (េរខណៈវនិិចេ័យ ៤.២) 
 ១០. ចុោះវាយតព្ម្លផេប៉ោះាេ់សងគម្ ណសដារិចច និងបរសិាា ន និងណរៀបចំវធិានការទប់សាក ត់ឱ្យ
បានសម្ព្សប (េរខណៈវនិចិេ័យ ៤.៥) 
 ១១. សរម្មភារអនុវតតទរ់ទងណៅនឹងការខថររា និង/ឬណេើររម្ពស់ណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូសុើ 
ណៅណរេទម្ទរការណព្បើព្បាស់ណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូសុើរបស់ FSC (េរខណៈវនិិ  ចេ័យ ៥.១)  
១២. ណដ្ឋោះព្សាយ អនុវតត នងិររាថ្នន សំំលាប់សតវេែិតចព្ព្ង (េរខណៈវនិិចេ័យ ១០.៧) និង អនុវតត
នើតវិធិើសព្ាប់សអំាតការសណំេ់ហូរណចញ(េរខណៈវនិចិេ័យ ១០.១២)។ 
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ឧបសម្ព័នធ គ៖ តព្ម្ូវការបខនាសព្ាប់ណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូសុើ (ណរេការណ៍ទើ៥) 
រំណត់សំរេ់ ព្នវចិរណរថ្ន៖ តព្ម្ូវការណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូសុើ រើឧបសម្ព័នធណនោះព្តូវបានបញ្ចូេ
ណៅរនុង FSC-PRO-30-006 ព្នការរិនតិយណឡើងវញិនូវរំខណទើ២-០ ព្នបទដ្ឋា នណនោះ។ ព្រុម្ហ ុនព្តូវ
អនុវតតាម្តព្ម្ូវការាម្ខផនរទើ I, II, III, និង IV ព្នFSC-PRO-30-006 ណៅណរេខដេព្រុម្ហ ុន
ចង់បងាា ញរើផេប៉ោះាេ់វ ិាាន ព្នការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ ណៅណេើណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូសុើ និងការណព្បើ
ព្បាស់ការទម្ទរណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូសុើ FSC។ អនរណរៀបចំខដេព្សបាម្បទដ្ឋា នគមឺ្ិនតព្ម្ូវឱ្យ
បញ្ចូ េណៅរនុងតព្ម្ូវការទងំណនោះណៅរនុងបទដ្ឋា នថ្នន រ់ជាតិរបស់រួរណគណនាោះណទ។ 
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ឧបសម្ព័នធ ឃ៖ បញ្ា ើណឈាម ោះព្បណភទរព្ម្ និងគំរាម្រំខហងរនុងព្បណទស ឬតំបន់ 
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ឧបសម្ព័នធ ង-១៖ ធាតុ ព្នខផនការព្គប់ព្គង (ណរេការណ៍ទើ ៧) 

១. េទធផេព្នការវាយតព្ម្លានដូចខាងណព្កាម្៖ 
I. ធនធានធម្មជាត ិនងិតព្ម្លបរសិាា ន ដូចានណៅរនុង ណរេការណ៍ទើ ៦ នងិណរេការណ៍

ទើ ៩ 
II. ធនធាន និងេរខខណឌ  ព្នសងគម្ ណសដារិចច និងវបបធ៌ម្ ានណៅរនុងណរេការណ៍ទើ ៦ 

ណរេការណ៍ទើ ២ ណរេការណ៍ទើ ៥ និងណរេការណ៍ទើ ៩ (ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេ
ភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប) 

III. តំបន់ណទសភារព្ព្រម្ិនទន់ប៉ោះាេ់ និងតបំន់សនូេ ានណៅរនុងណរេការណ៍ទើ ៩ 
IV. តំបន់ណទសភារវបបធ៌ម្ នជាតណិដើម្ភាគតិច ានណៅរនុងអនរទទួេសទិធិខដេទទួេរង

ផេប៉ោះាេ់ ានណៅរនុងណរេការណ៍ទើ ៣ នងិណរេការណ៍ទើ ៩ 
V. ហានិភ័យសងគម្ នងិបរសិាា នចបំងណៅរនុងតបំន់ ានណៅរនុង ណរេការណ៍ទើ ៦ 

ណរេការណ៍ទើ ២ ណៅណរេការណ៍ទើ ៥ នងិណរេការណ៍ទើ ៩ (ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារ
ព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច នងិរព្ម្ិតទប) 
២.រម្មវធិើ នងិសរម្មភារាន៖ 

I. សិទធិរម្មររ សុភារ និងសុវតាភិារការងារ សម្ភារណយនឌ័រ ានណៅរនុងណរេការណ៍ទើ 
២ 

II. ការអភិវឌឍ  នជាតិណដើម្ភាគតចិ ទនំារ់ទនំងជាម្ួយសហគម្ន៍ ណសដារិចចសហគម្ន៍ 
និងការអភិវឌឍសងគម្ ានណៅរនុង ណរេការណ៍ទើ ៣ ណរេការណ៍ទើ ៤ និងណរេ
ការណ៍ទើ ៥ 

III. ការចូេរមួ្រើព្ដគូរារ់រ័នធ នងិណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះ និងសាទុរព្បជា ន ានណៅរនុង
ណរេការណ៍ទើ ១ ណរេការណ៍ទើ ២ និងណរេការណ៍ទើ ៧ 

IV. សរម្មភារ នងិណរេណវលាព្គប់ព្គងខផនការ ព្បរ័នធសុវឌឍរម្មព្ព្រណ ើព្តវូបានណព្បើព្បាស់ 
ព្បណភទវធិើសាស្រសត និងសាា រៈសព្ាប់ណធវើអា ើវរម្ម បានរំណត់ណៅរនុង ណរេការណ៍ទើ ១០ 

V. សនាា នសព្ាប់រព្ម្តិអា ើវរម្មណ ើ និងធនធានធម្មជាតិណផសងៗណទៀតបានរណំត់រនុង 
ណរេការណ៍ទើ ៥ 

៣. វធិានការអភរិរស នងិ/សាត រ៖ 
I. ព្បណភទរព្ម្ និងគំរាម្រំខហង នងិទើ ព្ម្ររបស់វា 
II. បឹង នងិតបំន់ដងអូរ 
III. រណបៀងណទសភារ រមួ្ទងំរណបៀងសតវព្ព្រ 
IV. តំបន់សំ្រខដេតំ្ ង ានណៅរនុងណរេការណ៍ទើ ៦ និង 
V. តព្ម្លអភិររសខពស់ ានណៅរនុងណរេការណ៍ទើ ៩ 

៤. វធិានការវាយតព្ម្ល ទប់សាក ត់ នងិកាត់បនាយផេប៉ោះាេ់អវ ិាានណដ្ឋយសារសរម្មភារព្គប់ព្គង៖ 
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I. តព្ម្លបរសិាា ន ានណៅរនុងណរេការណ៍ទើ ៦ នងិណរេការណ៍ទើ ៩ 
II. តព្ម្លសងគម្ និងតំបន់ណទសភារវបបធ៌ម្របស់ នជាតិណដើម្ភាគតិច ានណៅរនុងណរេការណ៍ទើ 

២ ណរេការណ៍ទើ ៥ នងិណរេការណ៍ទើ ៩ នងិ 
III. តំបន់ណទសភារព្ព្រណ ើម្និប៉ោះាេ់ និងតបំន់សនូេ ានណៅរនុងណរេការណ៍ទើ ៩ (ម្និអនុ

វតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្ិតទប) 
៥. ការររ័ិត៌នារើរម្មវធិើព្គប់ព្គង ានណៅរនុងណរេការណ៍ទើ ៨ រមួ្ាន៖ 

I. ការេូតលាស់ នងិទិននផេ ានណៅណរេការណ៍ទើ ៥ 
II. តព្ម្លបរសិាា ន ានណៅណរេការណ៍ទើ ៦ 
III. ផេប៉ោះាេ់រនុងណរេព្បតិបតតកិារ ានណៅរនុងណរេការណ៍ទើ ១០ 
IV. តព្ម្លបរសិាា នខពស់ ានណៅរនុងណរេការណ៍ទើ ៩ 
V. ព្បរ័នធាម្ដ្ឋនណដ្ឋយខផែរណៅណេើការចូេរមួ្រើអនរារ់រ័នធបានណរៀបចំខផនការ ឬ អនុវតតណៅ

នឹងរខនលង ានណៅណរេការណ៍ទើ ២ ដេ់ណរេការណ៍ទើ ៥ នងិណរេការណ៍ទើ ៧ 
VI. ខផនទើរិរណ៌នារើធនធានធម្មជាតិ នងិតបំន់ណព្បើព្បាស់ដើ ណៅតំបន់ព្គប់ព្គង ខដេានខាន ត

ម្ិនធជំាតិ ១/៥០ ០០០ 
VII. (ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច នងិរព្ម្ិតទប) ទិននន័យព្បរ័នធ

រ័ត៌ានភូម្សិាស្រសត (GIS) ោ៉ងណហាច្ស់រ៏ររិណ៌នារើព្រំព្បទេ់ ព្នតំបន់ព្គប់ព្គង 
ធាតុសខំាន់  ៗព្នណហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ និងការាងំទើេំណៅ ផលូវទឹរ តបំន់ការារធម្មជាតិ នងិ
ការណព្បើព្បាស់ដើសខំាន់  ៗ

VIII. (ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច នងិរព្ម្ិតទប) រិរណ៌នាអំរើវធិើ
សាស្រសតណដើម្បើវាយតព្ម្ល នងិព្តតួរិនិតយ ណព្ម្ើសខដេអនុញ្ញា តឱ្យអភិវឌឍ នងិណព្បើព្បាស់ដើណៅ
រនុងតបំនណទសភារព្ព្រណ ើខដេម្ិនទន់ប៉ោះាេ់ ឬតបំន់សនូេណដ្ឋយរមួ្ទងំព្បសទិធភាររនុង
ការណដ្ឋោះព្សាយណដ្ឋយព្បងុព្បយត័ន 

IX. (ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច នងិរព្ម្ិតទប) រិរណ៌នាអំរើវធិើ
សាស្រសតណដើម្បើវាយតព្ម្ល នងិព្តួតរិនិតយ ណព្ម្ើសខដេអនុញ្ញា តឱ្យអភិវឌឍ នងិណព្បើព្បាស់ដើណៅ
រនុងតបំនណទសភារព្ព្រណ ើខដេម្ិនទន់ប៉ោះាេ់ ឬតបំន់សនូេណដ្ឋយរមួ្ទងំព្បសទិធភាររនុង
ការណដ្ឋោះព្សាយណដ្ឋយព្បងុព្បយត័ន នងិ 

(ម្ិនអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច នងិរព្ម្ិតទប) ខផនទើឃាល ណំម្ើេព្ព្រណ ើ
រិភរណលារ ឬខផនទើថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់តបំន់ខដេានភារសុព្រឹតយជាង ររិណ៌នារើធនធានធម្មជាតិ 
និងតបំន់ណព្បើព្បាស់ដើណៅតំបន់ព្គប់ព្គង រមួ្ទងំតបំន់ណទសភារព្ព្រណ ើម្និទន់ប៉ោះាេ់ ឬតបំន់
សនូេ 
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ឧបសម្ព័នធ ង-២៖ ព្របខណឌ ទសសនៈទនសព្ាប់ណរៀបចំខផនការ និងាម្ដ្ឋន (ណរេការណ៍ទើ ៧) 
សរំេ់៖ ព្របខណឌ ទសសនៈទនម្ិនបានរណំត់ណរេណវលា 

ខផនការណៅទើ
ាងំ(ខផនការ
អា ើវរម្ម) 

ព្បចឆំ្ន  ំ ឧបសគគ 
្លងកាត់ 

ណៅណរេណៅ
វាេនិងព្បចំ
ឆ្ន  ំ

 បុគគេិរ
ព្បតិបតតិការ 

P10 

គំរ ូឯរសារ
ខផនការព្គប់
ព្គង 
សំរេ់៖ ាន
ភារខុសរន រវាង
វសិាេភារ 
អនុភារ ហានិ
ភ័យ និងយុាត ធិ
ការ 

ណរេណវលារិនិតយខផនការ
ព្គប់ព្គង  

ធាតុខដេព្តូវ
ាម្ដ្ឋន (បញ្ា ើ
ាម្ខផនរ) 

ណរេណវលាណសនើ
សំុាម្ដ្ឋន 

 ណតើអនរ្ជា
អនរាម្ដ្ឋន
ធាតុណនោះ? 
សំរេ់៖ 
ានភារខុសរន
រវាងវសិាេភារ 
អនុភារ ហានិ
ភ័យ និងយុាត ធិ
ការ 

ណរេ
ការណ៍ 
FSC/ េរខ
ណៈវនិិចេ័យ 

  ផលូវ ណៅណរេណៅ
វាេ និងព្បចំ
ឆ្ន  ំ

 បុគគេិរ
ព្បតិបតតិការ 

P10 

ទប់សាក ត់ 
ចំខណរ 

ព្បចឆំ្ន  ំ
គំរូ 

 បុគគេិរ
ព្បតិបតតិការ 

P6, P10 

ព្បណភទរព្ម្ 
គំរាម្រំខហង 
និង ិតផុតរូ  

ព្បចឆំ្ន  ំ  ទើព្បរាខផនរ
សតវព្ព្រ 

P6 

រព្ម្ិតអា ើវរម្ម
ព្បចឆំ្ន  ំ

ព្បចឆំ្ន  ំ  ព្បធានខផនព្ព្រ
ណ ើ 

C5.2 

 ំងឺ សតវេែិត
រាេដ្ឋេ 

ព្បចឆំ្ន  ំ
គំរូ 

 ទើព្បឹរាខផនរ
សតវព្ព្រ / 
ព្រសួងព្ព្រណ ើ 

 

ថវកិា ព្បចឆំ្ន  ំ ការចំ្យ ព្បចឆំ្ន  ំ  ព្បធានហរិញ្ាវតាុ P5 
រមួ្ចំខណរដេ់
ណសដារិចចសហ
គម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន 

៣ខខ  នាយរព្គប់ព្គង
ទូណៅ 

P5 

ខផនការណដ្ឋយ
ានការចូេរមួ្ 

ព្បចឆំ្ន  ំ សាិតិអនរណធវើ
ការងារ 

ព្បចឆំ្ន  ំ  នាយរព្គប់ព្គង
ទូណៅ 

P3, P4 

រិចចព្រម្ព្ាង
សងគម្ 

ព្បចឆំ្ន  ំឬឯរ
ភារាម្

 អនរសព្ម្ប
សព្ម្ួេខផនរ

P3, P4 
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ខផនការ
ព្គប់ព្គង 

សងគម្ 

សាទុរខ រំរុងបនត  នាយរធនធាន
ម្នុសស 

P2, P3, 
P4 

ខផនការ
ព្គប់ព្គងរយៈ
ណរេ ៥ឆ្ន  ំ

៥ឆ្ន  ំ ចំនួនសតវព្ព្រ រំរុង
រិចរ្ 

 ព្រសួងបរសិាា ន P6 

  ខម្រណ ើ ណដើម្
ណ ើ ការ
សំណេ់ 

ព្បចឆំ្ន  ំ  ព្រសួងព្ព្រណ ើ P10 

  ដុោះណដ្ឋយណសរ ើ/
ដំណុោះណឡើងវញិ  

ព្បចឆំ្ន  ំ
គំរ ូ

   

ខផនការ
ព្គប់ព្គងព្ព្រ
ណ ើ
ព្បរបណដ្ឋយ
និរនតភារ 

១០ឆ្ន  ំ របាយាម្ចំ
្ត់ថ្នន រ់អាយុ  
របាយាម្ចំ
្ត់ថ្នន រ់ទំហ ំ

១០ឆ្ន  ំ  ព្រសួងបរសិាា ន P6 

  ១០ឆ្ន  ំ
អាចកាប់បាន 
កាប់ព្បចឆំ្ន  ំ

ព្បចឆំ្ន  ំ
១០ឆ្ន មំ្តង 

 ព្រសួងព្ព្រណ ើ 
/ នាយរខផនព្ព្រ
ណ ើ 

C5.2 

ឯរសារ
វញិ្ញា បនបព្តណស
វារម្មព្បរ័នធណអរូ
ឡូសុើ 

៥ ឆ្ន  ំ មុ្នណរេានសុ
រេភារ និង
ការបញ្ញា រ់ណឡើង
វញិ 

មុ្នណរេាន
សុរេភារ 
និងការបញ្ញា រ់
ណឡើងវញិ 

 នាយរព្គប់ព្គង
ទូណៅ 

FSC-
PRO-30-
006 

 
 



 

បទដ្ឋា នបណ ត្ ោះអាសននរបសព់្រោះរាជា្ចព្ររម្ពុជា 
97 – 

 
 
 

 
 ឧបសម្ព័នធ ច៖ តព្ម្ូវការាម្ដ្ឋន (ណរេការណ៍ទើ ៨) 

១. ការាម្ដ្ឋនណៅរនុង ៨.២.១ គពឺ្គប់ព្រន់ណដើម្បើរណំត់ នងិររិណ៌នាផេប៉ោះាេ់បរសិាា ន
ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គង រមួ្ទងំរខនលងខដេអនុវតតនូវ៖ 

I. េទធផេ ព្នសរម្មភារដណុំោះណឡើងវញិ (េរខណៈវនិិចេ័យ ១០.១) 
II. ការណព្បើព្បាស់ព្បណភទសម្ព្សបណៅាម្េរខណៈណអរូឡូសុើសព្ាប់ដណុំោះណឡើងវញិ 
(េរខណៈវនិិចេ័យ ១០.២) 

III. ភាររាតតាត ឬផេប៉ោះាេ់ណផសងៗណទៀតព្នព្បណភទនាចូំេណៅរនុង នងិណព្ៅតំបន់
ព្គប់ព្គង (េរខណៈវនិិចេ័យ ១០.៣) 

IV. សាា៌ងគកាយខរព្ចនរនធុ ណដើម្បើអោះអាងថ្នរួរវាម្និព្តូវបានណព្បើព្បាស់ (េរខណៈវនិិចេ័
យ ១០.៤) 

V. េទធផេ ព្នសរម្មភារសុវឌឍរម្មព្ព្រណ ើ (េរខណៈវនិិចេ័យ ១០.៥) 
VI. ផេប៉ោះាេ់ម្ិនេែដេ់តព្ម្លបរសិាា នណដ្ឋយសារណព្បើព្បាស់ ើ (េរខណៈ      វនិិចេ័យ 

១០.៦) 
VII. ផេប៉ោះាេ់ម្ិនេែរើការណព្បើព្បាស់ថ្នន សំាល ប់សតវេែតិចព្ព្ង (េរខណៈ   វនិចិេ័យ 

១០.៧) 
VIII. ផេប៉ោះាេ់រើការណព្បើព្បាស់ ព្នភាន រ់ងារព្តតួរិនតិយ ើវសាស្រសត (េរខណៈ   វនិិចេ័យ 

១០.៨) 
IX. ផេប៉ោះាេ់រើណព្រោះម្ហនតរាយធម្មជាត ិ(េរខណៈវនិចិេ័យ ១០.៩) 
X. ផេប៉ោះាេ់ ព្នការអភិវឌឍន៍ណហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ សរម្មភារដឹរ ញ្ាូ ន និងសុវឌឍ
រម្មព្ព្រណ ើណៅណេើព្បណភទរព្ម្ និងគំរាម្រំខហង ទើ ព្ម្រ ព្បរ័នធណអរូឡូសុើ តព្ម្លណទ
សភាប ទឹរ នងិដើ (េរខណៈវនិិចេ័យ ១០.១០) (ម្ិនអាចអនុវតតចំណាោះ វសិាេ
ភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្តិទប) 

XI. ផេប៉ោះាេ់ព្នអា ើវរម្ម នងិដរហូតណ ើហ ុប និងអនុផេព្ព្រណ ើ តព្ម្លបរសិាា ន 
ការ ួញដូរការសណំេ់ណ ើ និងផេតិផេ និងណសវារម្មណផសងៗណទៀត (េរខណៈ
វនិិចេ័យ ១០.១០) (ម្ិនអាចអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច 
និងរព្ម្តិទប) 

XII. ការណបាោះណចេនូវការសណំេ់ឱ្យសម្ព្សបណៅនឹងបរសិាា ន (េរខណៈ     វនិិចេ័យ 
១០.១២)  

២. ការាម្ដ្ឋនណៅរនុង ៨.២.១ គពឺ្គប់ព្រន់ណដើម្បើរណំត់ នងិររិណ៌នារើផេប៉ោះាេ់សងគម្ព្នរម្ម
ភារព្គប់ព្គង រមួ្ទងំរខនលងខដេអាចអនុវតតបាននូវ៖ 

I. ភសតុាង ព្នសរម្មភារខុសចាប់ ឬម្និានការអនុញ្ញា ត(េរខណៈវនិចិេ័យ ១.៤) 
II. អនុវតតាម្ចាប់ ចាប់ជាត ិរធិើសារ អនុសញ្ញា អនតរជាតិ នងិព្រម្ ព្នកាតរវរចិចខដេ
ព្តូវអនុវតត (េរខណៈវនិចិេ័យ ១.៥) 
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III. ណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះ និងសាទុរខ (េរខណៈវនិចិេ័យ ១.៦ េរខណៈវនិចិេ័យ ២.៦ នងិ
េរខណៈវនិចិេ័យ ៤.៦) 

IV. រម្មវធិើ និងសរម្មភារខដេទរ់ទងណៅនឹងសិទធរិម្មររ (េរខណៈវនិចិេ័យ ២.១) (ម្និ
អាចអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច នងិរព្ម្ិតទប) 

V. សរម្មភារណយនឌ័រ ណម្ើេងាយផលូវណភទ និងណរ ើសណអើងណយនឌ័រ (េរខណៈវនិចិេ័យ ២.២) 
(ម្ិនអាចអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប) 

VI. រម្មវធិើ និងសរម្មភារខដេទរ់ទងណៅនឹងសុខភារ និងសុវតាិភារការងារ (េរខណៈ
វនិិចេ័យ ២.៣)  

VII. ការបង់ព្បារ់ខខ (េរខណៈវនិចិេ័យ ២.៤) (ម្ិនអាចអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារ
ព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច នងិរព្ម្ិតទប)  

VIII. បណតុ ោះប ត្ េរម្មររ (េរខណៈវនិចិេ័យ ២.៥) 
IX. ណៅរខនលងណព្បើព្បាស់ថ្នន សំាល ប់សតវេែតិចព្ព្ង សុខភាររម្មររឱ្យជាសផុតរើថ្នន សំាល ប់

សតវេែតិចព្ព្ង (េរខណៈវនិចិេយ័ ២.៥ នងិេរខណៈវនិចិេ័យ ១០.៧) 
X. ណធវើអតាសញ្ញា ណរម្មសទិធិព្សបចាប់ នងិសទិធិជាព្បព្រណើ  របស់ នជាតិណដើម្ភាគតចិ 
និងសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន (េរខណៈវនិចិេ័យ ៣.១ និងេរខណៈ     វនិិចេ័យ ៤.១) 

XI. អនុវតតណរេណេញនូវរយៈណរេព្នរិចចព្រម្ព្ាង (េរខណៈវនិចិេ័យ ៣.២ នងិេរខណៈ     
វនិិចេ័យ ៤.២) 

XII. ទំនារ់ទនំង នជាតិណដើម្ភាគតចិ នងិសហគម្ន៍ (េរខណៈវនិចិេ័យ ៣.២ េរខណៈ
វនិិចេ័យ ៣.៣ និងេរខណៈវនិចិេ័យ ៤.២) 

XIII. ការការារតំបន់ខដេានសារៈសំខាន់ខផនរវបបធ៌ម្ ណអរូឡូសុើ ណសដារចិច សាសនា ឬ
 ំណនឿរបស់ នជាតិណដើម្ភាគតចិ នងិសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន (េរខណៈវនិិចេ័យ ៣.៥ នងិ
េរខណៈវនិចិេ័យ ៤.៧) (ម្និអាចអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច 
និងរព្ម្ិតទប) 

XIV. វតតានដ៏យូរេង់ម្រណហើយ ព្នតំបន់ណទសភារវបបធ៌ម្ នជាតណិដើម្ភាគតិច នងិសារៈ
សំខាន់ ព្នតព្ម្លរបស់ររួរត់ (េរខណៈវនិចិេ័យ ៣.១ និងេរខណៈវនិចិេ័យ ៣.៥) 

XV. ការណព្បើព្បាស់ចំណណោះដឹងជាព្បព្រណើ  នងិរម្មសិទធបិញ្ញា  (េរខណៈវនិចិេ័យ ៣.៦ និង
េរខណៈវនិចិេ័យ ៤.៨) (ម្និអាចអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច 
និងរព្ម្ិតទប) 

XVI. ការណរៀបចំណសដារចិច នងិសងគម្សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន (េរខណៈវនិិចេ័យ ៤.២ េរខណៈ
វនិិចេ័យ ៤.៣ េរខណៈវនិិចេ័យ ៤.៤ េរខណៈវនិិចេ័យ ៤.៥) (ម្ិនអាចអនុវតតចំណាោះ 
វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប) 

XVII. ផេិតរម្ម ព្នផេព្បណោ ន៍ជាណព្ចើន និង/ឬផេតិផេសបូំរខបប (េរខណៈវនិិចេ័យ 
៥.១) (ម្ិនអាចអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទហំតូំច និងរព្ម្ិតទប) 

XVIII. ការខថររា និង/ឬណេើររម្ពស់ណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូសុើ (េរខណៈវនិចិេ័យ ៥.១) 
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XIX. ការណព្បៀបណធៀបរតិព្បារដ ណដើម្បើប៉ាន់សាម នការណធវើអា ើវរម្មព្ព្រណ ើ នងិអនុផេព្ព្រ
ណ ើ (េរខណៈវនិិចេ័យ ៥.២) 

XX. ការណព្បើព្បាស់ការខរព្ចន ណសវារម្ម និងតព្ម្លបខនាម្ព្នការផេតិរនុងព្សរុ (េរខណៈវនិចិេ័
យ ៥.៤) (ម្និអាចអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច នងិរព្ម្ិត
ទប) 

XXI. េទធភារណសដារិចចរយៈណរេយូរអខងវង (េរខណៈវនិិចេ័យ ៥.៥) (ម្ិនអាចអនុវតត
ចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្តិទប) 

XXII. តព្ម្លអភិររសខពស់ ៥ និង៦ បានរំណត់ណៅរនុងេរខណៈវនិចិេ័យ ៩.១។ 
៣. ការាម្ដ្ឋនការអនុវតតនើតវិធិើណៅរនុង ៨.២.២ ានព្គប់ព្រន់ ណដើម្បើរណំត់ នងិររិណ៌នារើការផ្លល ស់
បតូរេរខខណឌ បរសិាា ន ណដ្ឋយរមួ្ទងំរខនលងខដេអាចអនុវតតដូចខាងណព្កាម្៖ 

I. ការខថររា និង/ឬ ណេើររម្ពស់ណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូសុើ (េរខណៈវនិចិេ័យ ៥.២) (ណៅ
ណរេខដេព្រមុ្ហ ុនណសនើសុំណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូសុើ FSC) 

II. តព្ម្លបរសិាា ន និងតនួាទើព្បរ័នធណអរូឡូសុើ រមួ្ទងំការររា នងិសតុរកាបូន (េរខណៈ
វនិិចេ័យ ៦.១) (ម្ិនអាចអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្តិ
ទប) 

III. ព្បសិទធភារ ព្នការរណំត់ និងអនុវតតសរម្មភារ ណដើម្បើទប់សាក ត់ កាត់បនាយ នងិ សួ
 ុេផេប៉ោះាេ់អវ ិាានដេ់តព្ម្លបរសិាា ន (េរខណៈវនិិចេ័យ ៦.៣) 

IV. ព្បណភទរព្ម្ និងព្បណភទគំរាម្រខំហង នងិព្បសិទធភារព្នការអនុវតតសរម្មភារណដើម្បើ
ការារព្បណភទទងំណនោះ និងទើ ព្ម្ររបស់វា (េរខណៈវនិិចេ័យ ៦.៤) (ម្ិនអាចអនុវតត
ចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្តិទប) 

V. តំបន់គំរតូំ្ង និងព្បសិទធភារព្នការអនុវតតសរម្មភារ ណដើម្បើអភិររស និង/ឬសាត រតបំន់
ទងំណនោះ (េរខណៈវនិចិេ័យ ៦.៥) (ម្និអាចអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ
ទំហតូំច នងិរព្ម្តិទប)  

VI. ព្បណភទរនុងព្សុរ និង ើវៈចព្ម្ោុះខដេានណៅរនុងធម្មជាតិ នងិព្បសិទធភារព្នការអនុវតត
សរម្មភារណដើម្បើអភិររស និង/សាត រព្បណភទទងំណនោះណឡើងវញិ (េរខណៈវនិចិេ័យ ៦.៦) 

VII. ផលូវទឹរ បឹង បរាិណ នងិគុណភារទរឹ នងិព្បសិទធភារព្នការអនុវតតសរម្មភារ ណដើម្បើ
អភិររស និង/ឬសាត រតបំន់ទងំណនោះណឡើងវញិ (េរខណៈវនិិចេ័យ ៦.៧) (ម្និអាចអនុវតត
ចំណាោះ វសិាេភារព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច និងរព្ម្តិទប) 

VIII. តព្ម្លតបំន់ណទសភារ នងិព្បសទិធភារ ព្នសរម្មភារអនុវតត ណដើម្បើខថររា និង/ឬសាត រតបំន់
ទងំណនោះណឡើងវញិ (េរខណៈវនិិចេ័យ ៦.៨) (ម្និអាចអនុវតតចំណាោះ វសិាេភារ
ព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើទំហតូំច នងិរព្ម្ិតទប)  

IX. ការខរខព្បព្ព្រធម្មជាតិណៅចំការណ ើ ឬខរខព្បណៅជាម្ិនខម្នដើព្ព្រណ ើ (េរខណៈវនិចិេ័យ 
៦.៩) 

X. សាា នភារចកំារណ ើបានបណងកើតបនាា ប់រើឆ្ន  ំ១៩៩៤ (េរខណៈវនិិចេ័យ ៦.១០) នងិ 
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XI. តព្ម្លអភិររសខពស់ ១ ណៅ ៤ បានរំណត់នណៅរនុងេរខណៈវនិិចេ័យ ៩.១ និងព្បសិទធភារ 
ព្នសរម្មភារអនុវតត ណដើម្បើខថររា និង/ឬណេើររម្ពស់តព្ម្លរបស់    ររួវា។ 
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ឧបសម្ពន័ធ ្៖ ព្របខណឌ តព្ម្លអភិររសខពស់សព្ាប់ព្បណទសរម្ពុជា 
សូម្ណម្ើេឧបសម្ព័នធណដ្ឋយខឡរ 
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ឧបសម្ព័នធ  ៖ សនាា នុព្រម្ 
ម្ិនទន់បានខរខព្បណៅណឡើយណទ 

និយម្ន័យារយ ខដេានណៅរនុង សនាា នុព្រម្ FSC-STD-01-002 FSC ព្តូវបានណព្បើព្បា
ស់។ សនាា នុព្រម្ណនោះរមួ្បញ្ចូេទងំនយិម្ន័យ ខដេានការទទេួសាគ េ់រើអនតរជាតិ។ ព្បភរឯរសារ
សខំាន់ៗរមួ្ាន៖ អងគការណសបៀងអាហាររិភរណលារ FAO អនុសញ្ញា  សតើរើ ើវៈចព្ម្ោុះ ឆ្ន  ំ១៩៩២ ការ
វាយតព្ម្លព្បរ័នធណអរូឡូសុើសហសសវតស ២០០៥ ព្រម្ទងំនិយម្ន័យម្ររើសនាា នុព្រម្ាម្អនឡាញ 
ខដេានណៅរនុងណគហទំរ័ររបស់អងគការសម្ព័នធអភិររសរិភរណលារ (IUCN) អងគការរេរម្មអនតរជាតិ 
និងរម្មវធិើព្បណភទរាតតាត ព្នអនុសញ្ញា  សតើរើ ើវៈចព្ម្ោុះ ណៅណរេខដេព្បរភទងំណនោះព្តូវបានណព្បើ
ព្បាស់ជាឯរសារណោង។ នយិម្ន័យទងំណនោះបានខរខព្បណៅាម្និយម្ន័យ ដូចខដេបានផតេ់ណដ្ឋយ
ព្បភររើអនតរជាត។ិ ារយបានណព្បើព្បាស់ណៅរនុងព្បណភទសូចនាររអនតរជាតិ ព្បសនិណបើម្និានរណំត់
ណៅរនុង សនាា នុព្រម្ ឬឯរសារបទដ្ឋា ន FSC ណផសងៗណទៀតណនាោះណទ ារយទងំណនោះព្តូវបានណព្បើព្បាស់
ាម្វចនានុព្រម្អងគណគលស Oxford  ឬណសចរតើសណងខប ព្នវចនានុព្រម្អងគណគលស។  

ការព្គប់ព្គងាម្សាា នភារជារ់ខសតង (Adaptive management)៖ ដំណណើ រការជាព្បរ័នធ
ម្ួយ ព្នណរេនណោបាយ នងិការអនុវតតការព្គប់ព្គងខដេានការខរេម្ែជានចិច ាម្រយៈការណរៀន
សូព្តរើេទធផេព្នវធិានការខដេាន (ព្បភរ៖ ណដ្ឋយខផែរណៅណេើសហភារអភិររសរភិរណលារ។ 
និយម្ន័យសនាា នុព្រម្ានណៅណគហទំរ័រ IUCN។ 

ភាគើារ់រ័នធរងផេប៉ោះាេ់ (Affected stakeholder)៖ ម្នុសសាន រ់ ម្នុសសម្ួយព្រុម្ ឬ
អងគភារម្ួយខដេជា ឬទំនងជារម្មវតាុរនុងការប៉ោះាេ់ ណៅណេើសរម្មភារព្នតំបន់ព្គប់ព្គង។ 
ឧទហរណ៍រមួ្ទងំ ណដ្ឋយម្និព្រន់ខតណផ្លត តណៅណេើ (ឧទហរណ៍រនុងររណើ ាច ស់ដើណៅខាងណព្កាម្ផលូវ
ទឹរ) ម្នុសសាន រ់ ម្នុសសម្យួព្រុម្ ឬអងគភារខដេសាិតណៅ ិតតបំន់ព្គប់ព្គង។ ខាងណព្កាម្ណនោះគឺជា
ឧទហរណ៍ព្នការប៉ោះាេ់ណៅអនរារ់រ័នធ៖ 

o  សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន 
o  ព្រុម្ នជាតិណដើម្ភាគតិច 
o  រម្មររ 
o  អនររឹងខផែរណៅណេើព្ព្រណ ើ 
o  អនរ ិតខាង 
o  ាច ស់ដើណៅខាងណព្កាម្ផលូវទឹរ 
o  អនរផេិតរនុងព្សុរ 
o  អនរ ំនួញរនុងព្សុរ 
o  អនរកាន់កាប់សទិធិជាាច ស់ និងណព្បើព្បាស់រមួ្ទងំាច ស់ដើ 
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o  ព្រុម្ហ ុនខដេណផារសិទធិ ឬព្តូវដរឹថ្នណដើរតួ ំនួសឱ្យភាគើារ់រ័នធខដេទទួេផេប៉ោះាេ់ 
ឧទហរណ៍អងគការណព្ៅរដ្ឋា ភិបាេខដេណធវើការទរ់ទងណៅនឹងសងគម្ និងបរសិាា ន សហភាររេ
ររជាណដើម្ 

o  (ព្បភរ៖ : FSC-STD-01-001 V5-2)។ 

ាច ស់សទិធខិដេរងផេប៉ោះាេ់ (Affected Rights Holder)៖ ម្នុសសាន រ់ និងម្ួយព្រមុ្ រមួ្
ទងំ នជាតិណដើម្ភាគតចិ ព្បជា នខដេានព្បព្រណើ  និងសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នឱ្យព្សបណៅនឹងសទិធិ
ព្សបចាប់ ឬព្បព្រណើ  ខដេបានឯរភារនូវ ណសរ ើភារ នងិការផតេ់រ័ត៌ានជាមុ្នព្តូវការណដើម្បើរណំត់រើ
ការសណព្ម្ចចតិតព្គប់ព្គង។ 

សរម្មភារបញ្ញា រ់ (Affirmative action)៖ ណរនណោបាយ ឬរម្មវធិើម្ួយខដេខសវងររណដើម្បើ
ខរតព្ម្ូវការណរ ើសណអើងរើអតើតកាេាម្រយៈវធិានការោ៉ងសរម្មរនុងការធានាឱ្កាសណសមើភាររន  ដូចជា
ការអប់រ ំនងិការងារ (ព្បភរ៖ របាយការណ៍ FSC សតើរើព្បណភទេរខណៈវនិិចេ័យ និងសូចនាររណដ្ឋយ
ខផែរាម្ណរេការណ៍អនុសញ្ញា សនូេព្នអងគការរេរម្មអនតរជាតិ ឆ្ន ២ំ០១៧) 

ព្បណភទណព្ៅព្សរុ (Alien species)៖ ព្បណភទ អនុព្បណភទ ឬវគគើររសាស្រសតណព្កាម្ នារំើខាង
ណព្ៅទងំរបាយធម្មជាតរិើអតើតកាេ ឬបចចុបបនន រមួ្ទងំខផនរ្ម្ួយ កាខម៉្ព្ត ព្រប់ ស ុត ឬព្បូប៉ាគុេ 
(propagules) ព្នព្បណភទខដេអាចរស់ណៅ នងិអាចបនតរូ ណឡើវវញិ (ព្បភរ៖ អនុសញ្ញា  សតើរើ ើវៈ
ចព្ម្ុោះ រម្មវធិើព្បណភទរាតតាតណព្ៅព្សុរ សនាា នុព្រម្ានណៅរនុង ណគហទំរ័រ ព្នអនុសញ្ញា  សតើរើ ើវៈ
ចព្ម្ុោះ)។ 

ចាប់ជាធរាន (Applicable law)៖ ានន័យថ្នអនុវតតចំណាោះព្រមុ្ហ ុន ខដេជាបុគគេ
ព្សបចាប់ ឬសហព្រស នំញួណៅរនុង ឬទទេួផេព្បណោ ន៍រើតបំន់ព្គប់ព្គង ណហើយចាប់ទងំណនោះ 
អាចានឥទធរេការអនុវតត ព្នណរេការណ៍ នងិេរខណៈវនិិចេ័យ FSC។ សរម្មភារណនោះរមួ្ទងំការ
បញ្ចូ េណៅរនុងចាប់េរខនតរិៈ (បានអនុម័្តណដ្ឋយសភា) នងិចាប់ព្រហមទណឌ  (បរព្សាយណដ្ឋយ
តុលាការ)បទបញ្ញា  នើតិវធិើអភិបាេរចិចារ់រ័នធ នងិរដាធម្មធនជាតិ (ព្បសិនណបើាន) ខដេានការ
ខព្បព្បួេជាទូណៅនូវចាប់ជាអាទិភារណៅណេើឧបររណ៍ចាប់ណផសងៗណទៀត (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-
001 V5-2)។ 

ព្សទប់ទរឹរនុងដើ (Aquifer)៖ បងកបណងកើតម្ួយ ជាព្រុម្ ឬ រើខផនរម្ួយ ខដេានសារធាតុ
ព្ជាបទឹរព្គប់ព្រន់ ណដើម្បើបណងកើនទិននផេទឹររនុងបរាិណណព្ចើនណៅរនុងអណតូ ង នងិទឹរណចញ ខដេាន
តព្ម្លណសដារិចច ខដេជាព្បភរទឹរណៅរនុងតំបន់ (ព្បភរ Gratzfeld, J. ២០០៣ Extractive 
Industries in Arid and Semi-Arid Zones. World Conservation Union (IUCN))។ 

រ័ត៌ានររបាន នងិព្តមឹ្ព្តវូបផុំត (Best Available Information)៖ ទិននន័យ ការរិត ឯរ
សារ ណោបេ់អនរ នំាញ នងិេទធផេព្នការព្សាវព្ជាវ ឬរចិចរិភារាជាម្ួយអនរារ់រ័នធ ខដេគួរឱ្យ
ណ ឿបាន ព្តឹម្ព្តូវ បរបូិណ៌ នងិ/ឬ សម្ណហតុផេ ខដេអាចព្តូវបានខថររាាម្រយៈ រចិចព្បឹងខព្បង 
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និងការចំ្ យសម្ព្សបណៅនឹង និងវសិាេភារ អនុភារ ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គង និងការណដ្ឋោះព្សាយ
ណដ្ឋយានការព្បងុព្បយត័ន 

រចិចព្រម្ណព្រៀងជាកាតរវរចិច (Binding Agreement)៖ ការណដ្ឋោះព្សាយ ឬចងព្រង ការសរ
ណសរជាលាយេរខណ៍អរសរ ឬម្ិនលាយេរខណ៍អរសរ ខដេព្តូវខតណដ្ឋយខានម្ិនបាន ណដើម្បើចុោះហតា
ណេខា និងអនុវតតចាប់។ ភាគើទងំអស់ខដេទរ់ទងណៅនឹងរិចចព្រម្ព្ាងព្តូវណធវើណដ្ឋយណសរ ើ និងទទេួ
យរណដ្ឋយសម័ព្គចិតត។ 

 ើវៈចព្ម្ោុះ (Biological diversity)៖ ភារណព្បើព្បេួរនុងចំណ្ម្សាា៌ងគកាយរស់រើធនធាន
ទងំអស់ រមួ្ាន ព្បរ័នធណអរូឡូសុើ ឬណអរូឡូសុើដើណររ សមុ្ព្ទ និង េជាតិណផសងៗណទៀតជាណព្ចើន 
ខដេរួរណគជាខផនរម្ួយ ណដ្ឋយរមួ្ាន ើវៈចព្ម្ោុះខដេណៅរនុងព្បណភទ រវាងព្បណភទ និងព្បរ័នធណអរូឡូសុើ 
(ព្បភរ៖ អនុសញ្ញា  សតើរើ ើវចព្ម្ុោះ ១៩៩២ ាព្ាទើ ២) 

ភាន រ់ងារព្គប់ព្គង ើវសាស្រសត (Biological control agents)៖ សាា៌ងគកាយណព្បើព្បាស់ ណដើម្បើ
េប់បំបាត់ ឬនិយតរម្មចំននួព្នសាា៌ងគកាយណផសងៗណទៀត (ព្បភរ៖ ខផែរាម្ FSC-STD-01-001 
V4-0 និងសហភារអភិររសរភិរណលារ សនាា នុព្រម្ានណៅរនុង ណគហទំរ័រ IUCN) 

រុារ (Child)៖ ម្នុសស ខដេានអាយុទបជាង ១៨ឆ្ន  ំ(អនុសញ្ញា អងគការរេរម្មអនតរ
ជាតិ ១៨២ ាព្ា ២)។ 

ការចរចរមួ្ (Collective bargaining)៖ ដំណណើ រការព្នការចរចរណដ្ឋយសម័ព្គចិតតរវាង 
និណោ រ ឬនិណោរ រ ព្រមុ្ហ ុន និងរម្មរររនុងព្រមុ្ហ ុន ជាម្ួយទសសនៈ ណដើម្បើរណំត់រយៈណរេបទ
បញ្ញា  និងេរខខណឌ ការងារ ណដ្ឋយម្ណធោបាយព្នរិចចព្រម្ព្ាងសហររណ៍ (អនុសញ្ញា អងគការរេរម្ម
អនតរជាត ិ៩៨ ាព្ា ៤)។ 

រ័ត៌ានសាៃ ត់ (Confidential information)៖ ការរិត ទិននន័យ និងាតិកាឯរ ន ខដេ
ព្បសិនផសរវផាយជាសាធារណៈ អាចជាហនិភ័យដេ់ព្រមុ្ហ ុន ផេព្បណោ ន៍ ំនញួ ឬទំនារ់
ទំនងជាម្ួយភាគើារ់រ័នធ អតថិិ ន នងិអនរព្បរួតព្បខ ង។ 

 ណាល ោះរវាងណរេការណ៍ នងិេរខណៈវនិចិេយ័ នងិចាប់ (Conflicts between the 
Principles and Criteria and laws)៖ សាា នភារ ខដេជារខនលងខដេម្និអាចអនុវតតាម្ណរេ
ការណ៍ និងេរខណៈវនិិចេ័យ និងចាប់ណៅរនុងរយៈណរេដូចរន  (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-
2) 

រណបៀង (Connectivity)៖ ការវាស់នូវរណបៀបតភាា ប់ ឬការបនតជារណបៀង ជាប ត្ ញ ឬជាា៉ព្ទ
ច។ ចណនាល ោះព្បណហាងកាន់ខតណព្ចើន រណបៀងកាន់ខតខពស់។ ទរ់ទងណៅនឹងទសសនៈទន តួនាទើ ឬ ឥរោិ
បទ ព្នទព្ម្ង់ព្នការតភាព ប់ ណដ្ឋយណោងណៅាម្ដំណណើ រការតភាា ប់ណដ្ឋយខផែរណៅណេើដំណណើ រការរើរណបៀប
តភាា ប់ទងំណនោះ ដូចជាសតវានចេនាាម្ព្បណភទណផសងៗរន  ព្នធាតុសំខាន់ៗព្នតំបន់ណទសភារ។ ការ
តភាា ប់ព្ន េជាតិទរ់ទងណៅនឹងភារចូេណៅដេ់ នងិការដឹរ ញ្ាូ ន ព្នសាា រៈ នងិសារា៌ងគកាយ 
ាម្រយៈទរឹណព្កាម្ដើ និងទរឹព្ផាណេើ រវាងខផនរណផសងៗរន  ព្នព្បរ័នធណអរូឡូសុើ េជាតិព្គប់ព្បណភទ 
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(ព្បភរ៖ ណោងាម្ R.T.T. Forman. 1995. Land Mosaics ណអរូឡូសុើព្នតបំន់ណទសភារ និង
តំបន់ ណសៀវណៅសារេវទិោេ័យ Cambridge ទំរ័រ ៦៣២)។ 

ការអភរិរស/ការការារ (Conservation/Protection)៖ ារយទងំណនោះព្តូវបានណព្បើព្បាស់ការ
ផ្លល ស់បតូរ ណដ្ឋយណោងណៅាម្ការណរៀបចំសរម្មភារព្គប់ព្គង ណដើម្បើខថររាតព្ម្លបរសិាា ន នងិវបបធ៌ម្
ខដេបានរណំត់រនុងរយៈណរេយូរអខងវង។ សរម្មភារព្គប់ព្គងអាចចប់ណផតើម្រើសូនយ ឬអនតរាគម្ន៍
ទបបំផុត ណដើម្បើរំណត់ឱ្យបានចាស់លាស់រើការណរៀបចំអនតរាគម្ន៍ នងិសរម្មភារសម្ព្សបណដើម្បើ
ការារ ឬឯរភារណៅណេើការខថររានូវតព្ម្លខដេបានរណំត់ (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2)
។ 

ប ត្ ញតបំន់អភរិរស (Conservation Areas Network)៖ ចំខណរ ព្នតំបន់ព្គប់ព្គង 
សព្ាប់ការអភិររសជាចបំង ណហើយណៅកាេៈណទសម្ួយចំននួសាិតណៅដ្ឋច់ណដ្ឋយខឡររើរន  រមួ្ទងំ
តំបន់ណៅរនុងតំបន់គំរូតំ្ ងម្ួយ តំបន់អភិររស តំបន់ការារធម្មជាត ិតំបន់រណបៀង នងិតំបន់ានតព្ម្ល
អភរិរសខពស់។ 

តបំន់អភរិរស នងិតបំន់ការារធម្មជាត ិ(Conservation zones and protection areas)
៖ តំបន់ខដេណរៀបចំ នងិព្គប់ព្គងជាចបំងណៅណេើការការារព្បណភទ ទើ ព្ម្រ ព្បរ័នធណអរូឡូសុើ ទដិាភារ
ធម្មជាតិ ឬតព្ម្លតំបន់រិណសស ព្នការាម្ដ្ឋន វាយតព្ម្ល ឬព្សាវព្ជាវ ណដ្ឋយម្និបញ្ចូេនូវសរម្មភារ
ព្គប់ព្គងណផសងៗណទៀត។ សព្ាប់ណរេបំណង ព្នណរេការណ៍ និងេរខណៈវនិិចេ័យ ារយទងំណនោះ
ព្តូវបានណព្បើព្បាស់ណដ្ឋយានការផ្លល ស់បតូរណដ្ឋយម្ិនរណំត់ថ្នតំបន់ម្ួយជាទូណៅានរព្ម្តិការអភិររស 
ឬការការារណព្ចើនជាងតំបន់ណផសងណទៀត។ ារយតំបន់ការារធម្មជាតិគមឺ្ិនបានណព្បើព្បាស់សព្ាប់តបំន់
ទងំណនោះណទ ណដ្ឋយសារខតារយណនោះណផ្លត តណៅណេើ ផលូវចាប់ ឬឋានៈផលូវការ ខដេព្គបដណត ប់ណដ្ឋយបទ
បញ្ញា ថ្នន រ់ជាតិ ណៅព្បណភទជាណព្ចើន។ រនុងន័យណនោះ ណរេការណ៍ នងិេរខណៈវនិិចេ័យ ព្នការព្គប់ព្គង
តំបន់ណនោះព្តូវទរ់ទងណៅនឹងសរម្មភារអភិររស ណដ្ឋយម្និទទួេរងនូវការការារ (ព្បភរ៖ FSC-
STD-01-001 V5-2)។ 

តបំន់សនូេ (Core area)៖ ជាចំខណរព្នតបំន់ណទសភារព្ព្រណ ើម្ិនានការប៉ោះាេ់
នើម្ួយៗណរៀបចំណឡើង ណដើម្បើររានូវ តព្ម្លខដេានសារៈចំខាន់ខាងវបបធ៌ម្ នងិណអរូឡូសុើ។ តំបន់សនូេ
ព្តវូបានណរៀបចំណឡើងណដ្ឋយម្និបញ្ចូ េនូវសរម្មភារឧសសហរម្ម។ តំបន់សនូេអាចណ្លើយតប ឬណេើសរើ
និយម្ន័យ ព្នតបំន់ណទសភារព្ព្រណ ើម្ិនទន់ប៉ោះាេ់។ 

សខំាន់ខាល ងំ (Critical)៖ ទសសនៈទនព្នសំខាន់ខាល ងំ ឬានមូ្េដ្ឋា នណៅរនុងណរេការណ៍ទើ 
៩ ណហើយតព្ម្លអភិររសខពស់ទរ់ទងណៅនឹងអវើខដេម្ិនអាច ំនសួបាន និងររណើ រខនលងខដេបាត់បង់ ឬ
ខូចខាងខាល ងំណៅណេើតព្ម្លអភិររសខពស់ ព្តូវអាចឱ្យព្បកាប់រូ សាសន៍ខាល ងំ ឬរងណព្រោះណដ្ឋយសារខតផេ
ប៉ោះាេ់អនរារ់រ័នធ។ ណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូសុើព្តូវបានណគចត់ទុរថ្នានសារៈសំខាន់ខាល ងំ (តព្ម្ល
អភិររសខពស់ ៤) ជារខនលងានការរខំានដេ់ណសវារម្ម ខដេទំនងជាអាចប ត្ េឱ្យ ឬគំរាម្រំខហង 
ផេប៉ោះាេ់អវ ិាានដេ់ សុខាេភារ សុខភារ ឬការរស់ណៅរបស់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន បរសិាា ន 
តព្ម្លអភិររសខពស់ ឬ ណៅណេើតនួាទើព្នសារៈសំខាន់ណហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ (ផលូវ ទំបន់ អាររជាណដើម្)។ 
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សញ្ញា ណ ព្នសខំាន់ខាល ងំណនោះគឺណដ្ឋយណោងណៅាម្សារៈសំខាន់ និងហានភ័ិយ ណៅណេើតព្ម្លធនធាន
ធម្មជាតិ តព្ម្លបរសិាា ន នងិតព្ម្លណសដា-សងគម្ (FSC-STD-01-001 V5-2)។ 

េរខណៈវនិចិេយ័ (Criterion)៖ ានន័យថ្នណតើវាព្តឹម្ព្តូវ ឬម្ិនព្តមឹ្ព្តូវនឹងណរេការណ៍ 
(វញិ្ញា បនបព្តព្ព្រណ ើ) ខដេព្តូវបំណរញបខនាម្ (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V4-0)។ 

សម្ព្សបតំ្ ងឲ្យវធម៌្ (Culturally appropriate) (យនតការ)៖ ានន័យ/ដំណ្ោះ
ព្សាយណដើម្បើឈានណៅដេ់ព្រមុ្ទិសណៅ ខដេនងឹនាមំ្រនូវសុខដុម្ជាម្ួយព្បព្រណើ  តព្ម្ល ភារងាររង
ណព្រោះ និងរណបៀបព្នការរស់ណៅរបស់ទសិណៅអនរសាត ប់។ 

ចាប់ជាទណនៀម្ទាល ប់ (Customary law)៖ទរ់ទងណៅនងឹការរណំត់សិទធិជាព្បព្រណើ
ខដេអាចទទួេសាគ េ់ជាចាប់ព្បព្រណើ ។ ាម្យុាត ធិការម្ួយចំននួ ចាប់ព្បព្រណើ គឺណសមើណៅនឹងចាប់
េរខនតិរៈ រនុងការរណំត់តំបន់ខដេសម្ព្សប និងអាច ំនសួណដ្ឋយចាប់េរខនតរិៈសព្ាប់រណំត់រើ
ព្រុម្ នជាតិណដើម្ភាគតចិ ឬសងគម្ណផសងៗណទៀត។ ណៅរនុងយុាត ធិការម្យួចំននួព្នចាប់ព្បព្រណើ បាន
បំណរញបខនាម្ចាប់េរខនតរិៈ និងព្តូវបានអនុវតតណៅរនុងសាា នភាររិណសសម្យួចំននួ (ព្បភរ៖ ណដ្ឋយ
ខផែរណៅណេើ N.L. Peluso and P. Vandergeest. ២០០១ Genealogies of the political 
forest and customary rights in Indonesia, Malaysia and Thailand, Journal of 
Asian Studies 60(3):761–812)។ 
  សទិធជិាព្បព្រណើ  (Customary rights)៖ សទិធិខដេបានម្ររើអវើានតរន ជាយូរម្រណហើយ 
ព្ន ទាល ប់ ឬសរម្មភារព្បព្ណណើ  ណធវើដខដេៗ ណដ្ឋយសារខតការណធវើដខដេៗ និងណដ្ឋយសារខតការ
សុខចិតតណធវើាម្ ខដេបងខំណដ្ឋយចាប់ណៅរនុងតំបន់ភូម្សិាស្រសត ឬសងគម្សាស្រសតម្ួយ (ព្បភរ៖ FSC-
STD-01-001 V5-2)។ 

ការណរ ើសណអើង (Discrimination)៖ រមួ្ទងំ (រ) ភារខុសរន  ណដ្ឋយខឡររើរន  ឬការចង់
បានណៅណេើ រូ សាសន៍ រណ៌សម្បុេ ណភទ សាសនា នណោបាយ ជាតសិាសន៍ សងគម្ ផលូវណភទ 
ណដ្ឋយសារខតឥទធរេព្នភារណសមើភាររន រនុងការបដិណសធ ឬភារទន់ណខាយ ព្នឱ្យកាស ឬការព្បព្រតឹតិ
ណៅរនុងការងារ ឬមុ្ខរបរ (ខ) ដូចជាភារខុសរន  ណដ្ឋយខឡររើរន  ឬការចង់បានណផសងៗណទៀត 
ណដ្ឋយសារខតឥទធរេព្នភារណសមើភាររន រនុងការបដិណសធ ឬភារទន់ណខាយ ព្នឱ្យកាស ឬការព្បព្រឹតតិ
ណៅរនុងការងារ ឬមុ្ខរបរដូចបានរណំត់ណដ្ឋយសា ិរារ់រ័នធ បនាា ប់រើរិចចរភិារាជាម្ួយតំ្ង
និណោ រ និងនិណោ ិរ ខដេាន និងអងគភារសម្ព្សបណផសងៗណទៀត (យរាម្អនុសញ្ញា សតើរើអងគ
ការរេរម្មអនតរជាតិ ១១១ ាព្ា១) ខដេព្តូវបានរំណត់ថ្នជាព្បណភទព្នការណរ ើសណអើងបខនាម្ណទៀត
ខដេអាចណរើតាន 
ណឡើង។ 

 ណាល ោះ (Dispute)៖ សព្ាប់ណរេបណំងព្នសូចនារររមួ្អនតរជាតិ ជាការសខម្តងនូវការម្ិន
ណរញចតិតណដ្ឋយសារខតបុគគេ ឬព្រុម្ហ ុនបានបងាា ញការតវ៉ាណៅព្រុម្ហ ុន ទរ់ទងណៅនឹងសរម្មភារ
ព្គប់ព្គង ឬអនុណឡាម្ាម្ណរេការណ៍ និងេរខណៈវនិចិេ័យព្ន FSC ខដេជាអនរណ្លើយតបណៅនឹងរតើ
ររំឹងទុរ (ព្បភរ៖ ណដ្ឋយខផែរណៅណេើ FSC-PRO-01-005 V3-0 Processing Appeals)។ 
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 ណាល ោះរនុងរយៈណរេរណំត់ម្យួ (Dispute of substantial duration)៖  ណាល ោះខដេបនត
ណេើសរើរើរដង ឬរយៈណរេយូរណៅរនុងព្បរ័នធ FSC (ណព្ចើនជាង ៦ខខបនាា ប់រើទទេួបានការតវ៉ា ណដ្ឋយ
ខផែរាម្ FSC-STD-20-001)។ 

 ណព្ាោះរនុងទហំសំម្ព្សប (Dispute of substantial magnitude)៖ សព្ាប់ណរេ
បំណង ព្នសូចនារររមួ្អនតរជាតិ  ណាល ោះរនុងទំហសំម្ព្សបគឺជា ណាល ោះខដេទរ់ទងណៅនឹងចណុំច
ម្ួយ ឬណព្ចើនដូចខាងណព្កាម្៖ 

o  ប៉ោះាេ់នឹងចាប់ ឬសិទធិជាព្បព្រណើ របស់ នជាតិណដើម្ភាគតិច និងសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន 
o  រខនលងសរម្មភារព្គប់ព្គងានផេប៉ោះាេ់អវ ិាានានវសិាេភារម្ិនអាចព្តេប់ណព្កាយ ឬ

កាត់បនាយបាន 
o  រណំលាភណេើរាងកាយ 
o  បំផ្លល ញព្ទរយសម្បតិត 
o  វតតានព្នអងគភារទហាន 
o  សរម្មភារសម្លុតព្បឆ្ងំណៅនឹងរម្មររ និងអនរារ់រ័នធ 

បញ្ា ើខាងណេើណនោះព្តូវសព្ម្ប ឬរព្ងើរណដ្ឋយអនរណរៀបចបំទដ្ឋា នណនោះ។ 
ការរចិរ្ណដ្ឋយយរចតិតទុរដ្ឋរ់ (Due consideration)៖ ណដើម្បើផតេ់នូវទម្ៃន់ ឬសារៈ

សំខាន់ណៅនឹងរាត រិណសសខដេសាិណៅរនុងសាា នភារខដេដូចជាគុណូបការ និងទរ់ទងណៅនឹងការ
ព្បងុព្បយត័ន(Black’s Law Dictionary, ១៩៧៩)។ 

សារិភារណសដារចិច(Economic viability) ៖ សម្តាភារ ព្នការណរៀបចំ នងិរស់ណៅណៅណរេ
ទរ់ទងណៅនឹងខផនរឯររា សងគម្ ណសដារិចច ឬនណោបាយ។ សាិរភារណសដារិចចអាចតព្ម្ូវការ បុ៉ខនតម្និ
ានន័យថ្នទទេួបានព្បារ់ចណំណញណនាោះណទ (ព្បភរ៖ ណោងាម្និយម្ន័យផតេ់ណដ្ឋយ ណគហទំរ័រ
របស់ភាន រ់ងារបរសិាា នសហគម្ន៍អឺរ ៉ុប។ 

តបំន់-ណអរូឡូសុើ (Eco-regional)៖ វសិាេភារដើ ឬទឹរខដេព្បមូ្េផតុនូំវេរខណៈ
ភូម្ិសាស្រសតចាស់លាស់ព្នេរខខណឌ ព្បណភទ សហគម្ន៍ធម្មជាតិ និងបរសិាា ន (ព្បភរ៖ WWF រិភរ
ណលារ ២០០http://wwf.panda.org/about_our_earth/ecoregions/about/what_is_
an_ecoregion/)។ 

ព្បរ័នធណអរូឡូសុើ (Ecosystem)៖ ភារសាញុំពំ្បរបណដ្ឋយថ្នម្រេព្នសហគម្ន៍រុរខជាតិ 
សតវ នងិសារា៌ងគកាយតូចៗ និងអនតរបរសិាា នម្ិនាន ើវតិ ខដេានតួនាទើសំខាន់្ស់សព្ាប់
របស់វា (ព្បភរ៖ អនុសញ្ញា សតើរើ ើវៈចព្ម្ុោះ ឆ្ន ១ំ៩៩២ ាព្ា ២)។ 

ណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូសុើ (Ecosystem services)៖ េរខណៈព្បរ័នធណអរូឡូសុើសំខាន់ៗ
ទរ់ទងណៅនឹង ុតព្នេរខខណឌ  នងិដំណណើ រការ ជារខនលងខដេព្បរ័នធណអរូឡូសុើខថររាបូរណភារ
របស់វា (ដូចជាផេិតផេចបំង ខខសចងាវ រ់ចណំើ អាហារ វដត ើវភូម្សិាស្រសត។។ តួនាទើព្បរ័នធណអរូឡូសុើ
រមួ្ទងំដំណណើ រការព្នបំខបរធាតុ ផេតិរម្ម វដតចណំើ អាហារ និងការខព្បព្បេួព្នចណំើ អាហារ និងថ្នម្រ
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េ។ សព្ាប់ណរេបណំង FSC និយម្ន័យណនោះរមួ្ទងំដំណណើ រការណអរូឡូសុើ និងចេនា ដូចជាេំហូ
រនធុ និងការររខំាន វដតដណុំោះណឡើងវញិ នងិដំ្រ់កាេវវិឌឍន៍ព្នណអរូឡូសុើ (សនង)។ (ព្បភរ៖ ណោង
ាម្ R. Hassan, R. Scholes and N. Ash. 2005. Ecosystems and Human Well-
being: Synthesis. The Millennium Ecosystem Assessment Series. Island Press, 
Washington DC; and R.F. Noss. 1990. Indicators for monitoring biodiversity: a 
hierarchical approach. Conservation Biology 4(4):355–364)។ 
ណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូសុើ៖ ផេព្បណោ ន៍របស់ម្នុសសទទេួបានរើព្បរ័នធណអរូឡូសុើ។ ខដេរមួ្ាន៖ 

o  ផតេ់ណសវារម្មដូចជា អាហារ ផេិតផេព្ព្រណ ើ និងទឹរ 
o  និយតររណសវារម្មដូចជា និយតរម្មព្នទឹរ ំនន់ រាងំសៃួត រចិរេិដើ គុណភារខយេ់ បរោិកាស 

និង ំង ឺ
o  ការរពំ្ទណសវារម្មដូចជា ទព្ម្ង់ដើ និងវដតចណំើ អាហារនិង 
o  ណសវារម្មវបបធ៌ម្ និងតព្ម្លវបបធ៌ម្ដូចជា ការរំសានត  ំណនឿ សាសនា និងផេព្បណោ ន៍ណផសងៗ

ណទៀត។ 

 (ព្បភរ៖ ណដ្ឋយខផែរណៅណេើ R. Hassan, R. Scholes and N. Ash. 2005. Ecosystems 
and Human Well-being: Synthesis. The Millennium Ecosystem Assessment 
Series. Island Press, Washington DC)។ 

ការងារ នងិមុ្ខរបរ (Employment and Occupation)៖ រមួ្ទងំការអាចទទេួបានវគគប
ណតុ ោះប ត្ េវជិាា  ើវៈ ទទេួបានការងារ នងិ ជារិណសសមុ្ខរបរ និងរយៈណរេ និងេរខខណឌ ព្ន
ការងារ (អនុសញ្ញា  សតើរើអងគការរេរម្មអនតរជាតិ ១១១ ាព្ា ១.៣)។ 

សរម្មភារចូេរមួ្/ការចូេរមួ្ (Engaging / engagement)៖ ដំណណើ រការណដ្ឋយព្រុម្ហ ុន
ទំនារ់ទនំង រភិារា នងិ/ឬផតេ់សព្ាប់អនរចូេរមួ្ខដេចប់អារម្មណ៍ នងិ/ឬអនរារ់រ័នធខដេាន
ផេប៉ោះាេ់ ណដើម្បើធានាថ្នអនរារ់រ័នធ បណំងព្បាថ្នន  ការររំឹងទុរ តព្ម្ូវការ សិទធិ និងឱ្កាសខដេព្តូវ
បានរិចរណណៅរនុងការបណងកើត ការអនុវតត និងណធវើបចចុបបននភារព្នខផនការព្គប់ព្គង។ (ព្បភរ៖ FSC-STD-
01-001 V5-2)។ 

ការវាយតព្ម្លផេប៉ោះាេ់បរសិាា ន (EIA)៖ ដំណណើ រការជាព្បរ័នធម្ួយ ខដេណព្បើព្បាស់ ណដើម្បើ
រំណត់សកាត នុរេផេប៉ោះាេ់បរសិាា ន និងសងគម្ ព្នគណព្ាងបានណសនើសុំ ណដើម្បើវាយតព្ម្លនូវដំណ្ោះ
ព្សាយណផសងៗរន  និងណដើម្បើណរៀបចំ និងបញ្ចូេនូវការទប់សាក ត់ ការកាត់បនាយ ការព្គប់ព្គង និងវធិាន
ការព្តួតរិនតិយសម្ព្សប (ព្បភរ៖ ណោងាម្ ការវាយតព្ម្លផេប៉ោះាេ់បរសិាា ន ណរេការណ៍ខណនាំ
សព្ាប់គណព្ាងណៅវាេរបស់អងគការ FAO Rome,-STD-01-001 V5-2)។ 

គុណតព្ម្លបរសិាា ន (Environmental values)៖ ខាងណព្កាម្ណនោះគឺជា ុត ព្នធាតុរបស់ ើវ
រូបសាស្រសត នងិបរសិាា នម្នុសស៖ 

o តួនាទើព្បរ័នធណអរូឡូសុើ (រមួ្ទងំការព្សបូកាណបាន និងការសតុរកាណបាន) 
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o  ើវៈចព្ម្ុោះ 
o ធនធានទឹរ 
o ដើ 
o បរោិកាស 
o តព្ម្លតំបន់ណទសភារ (រមួ្ទងំតព្ម្លវបបធ៌ម្ និងតព្ម្ល ំណនឿ)។ 

តព្ម្លរិតព្បារដបានសនមតណដើម្បើឱ្យធាតុទងំអស់អាព្ស័យណៅណេើការយេ់ដឹងរបស់ម្នុសស និងសងគម្ 
(ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2)។ 

រងវន់ណេើរទរឹចតិត ណសមើរន សព្ាប់គុណតព្ម្លររងាររបស់រម្មររព្បសុ នងិស្រសតើ (Equal 
remuneration⃰ for men and women workers⃰ for work of equal value)៖ ណដ្ឋយាម្
រព្ម្ិតព្បារ់រងវន់ណេើរទឹរចិតតខដេបានបណងកើត ណដ្ឋយម្ិនានការណរ ើសណអើង ណៅណេើណភទ (អនុសញ្ញា សតើ
រើអងគការរេរម្មអនតរជាតិ ១០០ ាព្ា ១ខ)។ 

រាត ខាងណព្ៅ (Externalities)៖ ផេប៉ោះាេ់វ ិាាន និងអវ ិាានដេ់អនរារ់រ័នធ ព្ន
សរម្មភារខដេម្ិនទរ់ទងណដ្ឋយផ្លា េ់ណៅនឹងសរម្មភារទងំណនោះ ឬណៅណេើធនធានធម្មជាតិ ឬបរសិាា
ន ខដេម្ិនបានណព្បើព្បាស់ណៅរនុងព្បរ័នធគណណនយយចំ្យបទដ្ឋា ន ដូចជាតព្ម្លផេិតផេណៅទើផារ 
ព្នសរម្មភារខដេម្ិន្លុោះបញ្ញា ងំណរេណេញដេ់ការចំ្ យ ឬព្បារ់ចំណណញ (ព្បភរ៖ FSC-
STD-01-001 V5-2)។ 

ណរេនណោបាយសណំងយុតតធិម៌្ (Fair compensation)៖ រងវន់ណេើរទរឹចិតតខដេសម្
ាព្តណៅនឹងវសិាេភារ និងព្បណភទណសវារម្មសណំងណដ្ឋយភាគើណផសងៗណទៀត ឬខដេណធវើឱ្យសុខដុម្
ដេ់ភាគើទើ 
ម្ួយ។ 

 ើ (Fertilizer)៖ សារធាតុខនិ  ឬសារធាតុសារា៌ងគកាយ ខដេភាគណព្ចើនជាអាស ូត N ផូ
សវ័រP2O5 បូ៉ាសយូម្ K20 ខដេដ្ឋរ់ណៅណេើដើសព្ាប់ណរេបណំងបណងកើនការេូតលាស់ណដើម្ណ ើ។ 
ការសារេបងសារធាតុសរព្ស (Fiber Testing) ៖ បណចចរណទសរណំត់ព្បណភទណ ើសម្ព្សបបានណព្បើ
ព្បាស់ ណដើម្បើរំណត់ ព្គសួារ ណភទ ព្បណភទ និងព្បភរណដើម្ព្នណ ើ ឬផេិតផេសរព្ស។ 

ព្បណភទបណងាគ េ (Focal Species) ៖ ព្បណភទតព្ម្ូវឱ្យានសព្ាប់រណំត់ព្បណភទខដេព្តូវ
ខតាន ព្បសិនណបើតំបន់ណទសភារទងំណនោះណ្លើយតបណៅនងឹព្បណភទខដេណរើតានណៅតំបន់ណនាោះ 
(ព្បភរ៖ Lambeck, R., J. 1997. Focal Species: A multi-species Umbrella for 
Nature Conservation. Conservation Biology Vol 11 (4): 849-856.)។ 

រលំាងំរេរម្មណដ្ឋយបងខ/ំរលំាងំរេរម្មខានម្និបាន (Forced or compulsory 
labour)៖ ការងារ ឬណសវារម្មបានម្ររើម្នុសសខដេណៅណព្កាម្ការគំរាម្រំខហងរើការរិន័យ និង
និោយដ្ឋរ់ណនាោះណដ្ឋយរួរនាង/ររួរត់ម្និសម័ព្គចិតត (អនុសញ្ញា សតើរើរេរម្មអនតរជាតិ ២៩ ាព្ា 
២.១)។ 
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ព្ព្រណ ើ (Forest) ៖ តបំន់ម្ួយព្គបដណត ប់ភាគណព្ចើនណដ្ឋយណដើម្ណ ើ (ព្បភរ៖ FSC-
STD-01-001 V5-0. Derived from FSC Guidelines for Certification Bodies, Scope 
of Forest Certification, Section 2.1 first published in 1998, and revised as FSC-
GUI-20-200 in 2005, and revised again in 2010 as FSC-DIR-20-007 FSC 
Directive on Forest Management Evaluations, ADVICE-20-007-01)។ 

សាគម្ន៍រម្មររផលូវការ នងិម្និផលូវការ (Formal and informal workers 
organization)៖សាគម្ន៍ ឬសហភារ ព្នរម្មររ ខដេទទួេសាគ េ់ណដ្ឋយចាប់ ឬណដ្ឋយព្រុម្ហ ុន 
ឬខថម្ទងំានណរេបណំងណេើររម្ពស់សទិធិរម្មររ និងតំ្ ងរម្មការរនុងការណដ្ឋោះព្សាយបញ្ញា
ជាម្ួយព្រុម្ហ ុន រិណសសេរខខណឌ  និងសំណងណរេណធវើការងារ។ 

ចខំណរ (Fragmentation)៖ ដំណណើ រការខចរទើ ព្ម្រណៅជាចំខណរតូចៗ ខដេជាេទធ
ផេព្នការបាត់បង់ទើ ព្ម្រណដើម្ បាត់បង់រណបៀង កាត់បនាយទំហ ំនិងបណងកើនភារដ្ឋច់ណដ្ឋយខឡររើរន
ព្នបខំណរ។ បំខណរព្តូវបានរិចរ្ណៅណេើចណុំចម្យួព្នរាត ម្ួយគត់ានសារៈសំខាន់បំផុត នាំ
ឱ្យបាត់បង់នូវព្បណភទរនុងព្សុររិណសស ណៅរនុងតបំន់ណទសភារព្ព្រណ ើ នងិម្ួយរនុងចំណ្ម្ណហតុផេ
ចំបងណផសងណទៀត ព្នព្បណភទខដេ ិតផុតរូ ។ ណដ្ឋយណោងាម្តំបន់ណទសភារព្ព្រណ ើម្និទន់ប៉ោះ
ាេ់ ចំខណរ ព្នការារ់រ័នធគឺយេ់រើមូ្េណហតុខដេណរើតណឡើងណដ្ឋយសរម្មភារឧសសហរម្មរបស់
ម្នុសស (ព្បភរ៖ព្សបណៅាម្ Gerald E. Heilman, Jr. James R. Strittholt Nicholas C. 
Slosser Dominick A. Dellasala, BioScience (2002) 52 (5): 411-422.)។ 

រចិចព្រម្ណព្រៀងានរ័ត៌ានព្គប់ព្រន់ជាមុ្ន នងិណដ្ឋយណសរ ើភារ (Free, Prior, and 
Informed Consent (FPIC)៖ េរខខណឌ ព្សបចាប់ម្យួ ខដេម្នុសសាន រ់ ឬសហគម្ន៍អាចព្តូវ
បានឯរភាររន មុ្ននឹងចប់ណផតើម្នូវសរម្មភារ របស់វា ណដ្ឋយខផែរណៅណេើការចង់បានរិតព្បរដ នងិ
យេ់រើការរិត ទនំារ់ទនំង នងិណហតុផេអនាគត ព្នសរម្មភារ និងភារជាាច ស់ ព្នការរិតទរ់ទង
ទងំអស់ ណៅណរេខដេានការឯរភាររន ។ ការឯរភាររន ណេើណសរ ើភារ និងផតេ់រ័ត៌ានជាមុ្នរមួ្
ទងំសិទធរិនុងការអនុម័្តណៅណេើការផតេ់ ការខរណព្ប ការកាត់យរ ឬការដរណចញ (ព្បភរ៖ ណដ្ឋយខផែរ
ណៅណេើ the Preliminary working paper on the principle of Free, Prior and 
Informed Consent of Indigenous Peoples (…) (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 8 
July 2004) of the 22nd Session of the United Nations Commission on Human 
Rights, Sub-commission on the Promotion and Protection of Human Rights, 
Working Group on Indigenous Populations, 19–23 July 2004)។ 

រចិចការ នំញួ FSC (FSC Transaction) ការទញិ ឬេរ់ផេិតផេជាម្ួយនងឹការ
ទម្ទរសទិធិ FSCណៅណេើផេិតផេខដេបានេរ់ (ព្បភរ៖ ADV-40-004-14)។ 

សម្ភារណយនឌ័រ (Gender equality) ៖ភារណសមើរន ព្នណយនឌ័រឬសម្ភារណយនឌ័រានន័យ
ថ្នស្រសតើ និងបុរសានេរខខណឌ ណសមើភាររន  សព្ាប់សណព្ម្ចនូវសិទធិណរញណេញរបស់ម្នុសស និង
សព្ាប់បនតទទេួបានការអភវិឌឍន៍នូវផេព្បណោ ន៍ណសដារិចច សងគម្ វបបធ៌ម្ នងិនណោបាេ 
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(ព្បភរ៖ ខផែរាម្ FAO, IFAD and ILO workshop on ‘Gaps, trends and current 
research in gender dimensions of agricultural and rural employment: 
differentiated pathways out of poverty’, Rome, 31 March to 2 April 2009.)។ 

សារា៌ងគកាយខរព្ចនរនធុ (Genetically modified organism) សារា៌ងគកាយ ខដេសារ
ធាតុរនធុានការផ្លល ស់បតូររនុងរណបៀបខដេការបនតរូ  នងិ/ឬការកាត់រូ ធម្មជាត ិម្ិនណរើតណឡើងណដ្ឋយ
ធម្មជាតិណនាោះណទ (ព្បភរ៖ ណដ្ឋយខផែរណេើ FSC-POL-30-602 FSC Interpretation on GMO 
(Genetically Modified Organisms))។ 

សាសរនធុ (Genotype) សាសភាររនធុព្នសារា៌ងគកាយ (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-
001 V5-2)។ 

ទនុំរចតិតខពស់ (Good faith) ៖ ដំណណើ រការចូេរមួ្ ជារខនលងខដេភាគើទងំអសរោោម្ឱ្យ
អស់េទធភាររនុងការសណព្ម្ចបាននូវរិចចព្រម្ព្ាង ការអនុវតតរិតព្បរដ នងិការចរចរណដ្ឋយានការ
សាា បនា ណ ៀសវាេការយតឺោ៉វរនុងការចរចរ ណររររិចចព្រម្ព្ាងខដេបានសនិដ្ឋា ន និងបានណរៀបចំ 
និងផតេ់ណរេណវលាព្គប់ព្រន់សព្ាប់រភិារា និងណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះ (ណដ្ឋយខផែរាម្ Motion 
40:2017)។ 

ទនុំរចតិតខពស់រនុងការចរចរ (Good Faith in negotiation) ព្រមុ្ហ ុន (និណោ រ) នងិ
និយរ រិព្រុម្ហ ុនណធវើរចិចខិតខំព្បឹងខព្បង ណដើម្បើសណព្ម្ចនូវរិចចព្រម្ព្ាង ការអនុវតតរតិព្បរដ នងិការ
ចរចរព្បរបណដ្ឋយសាា បនា ណ ៀសវាេរនោណរេចរចរណដ្ឋយរម នសចចៈ ណរររាម្រចិចព្រម្ព្ាង
ខដេបានសនិនដ្ឋា ន និងផតេ់ណរេណវលាព្គប់ព្រន់រនុងការរភិារា និងណដ្ឋោះព្សាយ ណាល ោះខដេបាន
ព្បមូ្េ(ព្បភរ៖ណដ្ឋយខផែរាម្ Gerning B, Odero A,  Guido H (2000), Collective 
Bargaining: ILO Standards and the Principles of the Supervisory Bodies. 
International Labour Office, Geneva)។ 

វាេណមម  (Grassland) ដើខដេព្គបដណត ប់ណដ្ឋយររុខជាតតិិណណទស ខដេព្គបដណត ប់
ណដ្ឋយណដើម្ណ ើ និង  ររួរចុេលព្រឹរស តចិជាង ១០% (ព្បភរ៖ UNEP, cited in FAO. 2002. 
Second Expert Meeting on Harmonizing Forest-Related Definitions for use by 
various stakeholders)។ 

ទើ ព្ម្រ (Habitat) ទើរខនលង ឬព្បណភទតំបន់ ខដេានសារា៌ងគកាយ ឬចំនួនរបស់វា ណរើត
ានណឡើង (ព្បភរ៖ Based on the Convention on Biological Diversity, Article 2)។ 

េរខណៈរណិសសទើ ព្ម្រ (Habitat features) រូបរាង នងិទព្ម្ង់ណ ើ រ រមួ្ទងំណដ្ឋយ
ម្ិនរណំត់ព្តមឹ្៖ 

o ព្បភទណ ើានិ ារម្ម និងម្ិនានិ ារម្មចស់ ខដេានអាយុណេើសរើអាយុជាម្ធយម្ ព្នគព្ម្បសលឹរ
សំខាន់  

o ណដើម្ណ ើខដេានតព្ម្លណអរូឡូសុើរិណសស 
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o ភារសំបូរខបប ព្នទិដាភារបញ្ឍរ និងណផតរ 
o ណដើម្ណ ើ រងាប់ 
o ណ ើងាប់ដួេរេ ំ
o ទព្ម្ង់ព្ព្រណ ើព្សេោះ ខដេរខំានដេ់ធម្មជាត ិ
o ទើាងំសំបុរសតវ 
o តំបន់ដើណសើម្ វាេភរ់ និងតំបន់ទំនាបតូច  ៗ
o ព្តាងំ 
o តំបន់សិបបនមិ្មិត 
o តំបន់សព្ាប់ផតេ់ជាចណំើ អាហារ និងទើ ព្ម្រ ណដ្ឋយរមួ្ទងំវដតរដូវកាេព្នការបងាក ត់រូ  
o តំបន់សព្ាប់ណទសនតរព្បណវសន៍ 
o តំបន់សព្ាប់សតវលារ់ខលួន។ 

ការងារណព្រោះថ្នន រ់ (Hazardous work) (អតាបទព្នរេរម្មរុារ)៖ ការងារទងំឡាយ
្ខដេទំនងណធវើឱ្យណព្រោះថ្នន រ់ដេ់សុខភារផលូវកាយ ផលូវចតិត ឬសើេធ៌ម្របស់រុារ ព្តូវម្ិនព្តូវណព្បើ
ព្បាស់ចំណាោះណរមងអាយុណព្កាម្ ១៨ឆ្ន ។ំ រេរម្មរុារខដេណព្រោះថ្នន រ់គឺជាការងារណព្រោះថ្នន រ់ ឬ
េរខខណឌ ម្និសម្ព្បរបដេ់សុខភារ ខដេអាចនាឱំ្យរុារព្តូវបានសំលាប់ ឬរបួស/រកិារ (ជាអ
ចិព្ស្រនត) និង/ឬ ណធវើឱ្យ  ឺ(ជាអចិព្ស្រនត) ណដ្ឋយសារខតបទដ្ឋា ន និងការណរៀបចំការងារសុវតាភិារ និងសុខ
ភារណខាយ។ ណហើយការរណំត់រើព្បណភទព្នរេរម្មណព្រោះថ្នន រ់រុារានណៅរនុងាព្ាទើ ៣(d) និង
អនុសញ្ញា  ណេខ ១៨២ នងិបានរណំត់ រើទើរខនលងខដេព្តូវានការរចិរណព្តូវព្តូវផតេ់នូវ៖ 

o ការងារខដេនាឱំ្យរុារានការរណំលាភផលូវកាយ ផលូវចិតត ឬផលូវណភទ 
o  ណធវើការណៅណព្កាម្ដើ ណព្កាម្ទឹរ ខដេានរយៈរម្ពស់ណព្រោះថ្នន រ់ ឬរខនលងតូចចណងែៀត  
o ណធវើការជាម្ួយា៉សុើន សាា រៈ នងិឧបររណ៍ណព្រោះថ្នន រ់ ឬទរ់ទងណៅនឹងការអូសទញ ឬ ញ្ាូ នរបស់

ធៃន់  ៗ
o ណធវើការណៅរខនលងខដេានបរសិាា នម្ិនេែដេ់សុខភារ ខដេអាចឱ្យរុារព្សូបយរនូវសារធាតុ 

ភាន រ់ងារ  ឬការខរព្្នខដេណព្រោះថ្នន រ់ ឬណៅរខនលងខដេានសើតុណា ភារ រព្ម្ិតសំណេង ឬរញ័ំរ
បងករឱ្យណព្រោះថ្នន រ់ដេ់រួរណគ 

o ណធវើការណៅណព្កាម្េរខខណឌ េំបារដូចជាណធវើការរនុងរយៈណរេណព្ចើនណា៉ង ឬណរេយប់ ឬណធវើការងារ
ខដេរុារព្តូវបានបងាខ ងំ ណដ្ឋយសំអាងថ្នជារម្មររ (ព្បភរ៖ ILO, 2011: IPEC 
Mainstreaming Child labour concerns in education sector plans and 
Programmes, Geneva, 2011& ILO Handbook on Hazardous child labour, 2011)។ 
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ការងារធៃន់ (Heavy work) (អតាបទព្នរេរម្មរុារ)៖ ណដ្ឋយណោងណៅាម្ការងារខដេ
ទំនងជាអាចបងកអនតរាយ ឬណព្រោះថ្នន រ់ដេ់សុខភាររុារ (ព្បភរ៖ FSC report on generic 
criteria and indicators based on ILO Core Conventions principles, 2017)។ 
តព្ម្លអភរិរសខពស់ (High Conservation Value (HCV)) តព្ម្លទងំណនោះានដូចខាងណព្កាម្៖ 

o  តព្ម្លអភរិរសខពស់ទើ ១ (HCV1): ភារសំបូរខបបព្នព្បណភទ។ ណផ្លត តណៅណេើ ើវៈចព្ម្ុោះរមួ្ទងំ 
ព្បណភទានាម្តំបន់ ព្បណភទរព្ម្ ព្បណភទគំរាម្រំខហង និងព្បណភទ ិតផុតរូ ខដេានសារៈ
សំខាន់ថ្នន រ់រិភរណលារ ថ្នន រ់តបំន់ ឬថ្នន រ់ជាត ិ

o  តព្ម្លអភរិរសខពស់ទើ ២ (HCV 2): ព្បរ័នធណអរូឡូសុើរព្ម្ិតណទសភារ តំបន់ណទសភារព្ព្រណ ើម្និ
ទន់ប៉ោះាេ់ ព្បរ័នធណអរូឡូសុើរព្ម្ិតណទសភារធំណធង និងព្បណភទទើ ព្ម្រព្បរ័នធណអរូឡូសុើាន
សារៈសំខាន់ថ្នន រ់រិភរណលារ ថ្នន រ់តំបន់ និងថ្នន រ់ជាតិ ណហើយានចំនួនរបស់រួរវាភាគណព្ចើន
រស់ណៅរនុងធម្មជាតិរនុងទព្ម្ង់ព្នរបាយ និងភារសំបូររបស់វាេរខណៈជាធម្មជាតិ។  

o  តព្ម្លអភរិរសខពស់ទើ ៣ (HCV3): ព្បរ័នធណអរូឡូសុើ និងទើ ព្ម្រ។ ព្បរ័នធណអរូឡូសុើ រព្ម្ គំរាម្
រំខហង ឬ ិតផុតរូ  ទើ ព្ម្រ ឬ រខនលងរួន។ 

o  តព្ម្លអភរិរសខពស់ទើ ៤ (HCV4): ណសវារម្មព្បរ័នធណអរូឡូសុើសំខាន់។ ណដ្ឋយខផែរាម្ណសវារម្ម
ព្បរ័នធណអរូឡូសុើ ណៅរនុងសាា នភារខាល ងំរមួ្ទងំការារទើ ព្ាេ និងការព្តួតរិនិតយដើ និងទើ
 ព្ាេងាយព្សួេហូរណព្ចោះ។ 

o  តព្ម្លអភរិរសខពស់ទើ ៥ (HCV5): តព្ម្ូវការសហគម្ន៍។ មូ្េដ្ឋា នទើាងំ និងធនធានសព្ាប់
បំណរញតព្ម្ូវការចបំាច់ដេ់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ឬ នជាតិភាគតិច(ឧទហរណ៍  ើវភារ សុខ
ភារ អាហារ ទឹរ) ព្តូវបានរំណត់ាម្រយៈការចូេរមួ្ ជាម្ួយសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ឬ នជាតិ
ណដើម្ភាគតិច។ 

o  តព្ម្លអភរិរសខពស់ទើ ៦ (HCV6): តព្ម្លវបបធ៌ម្។ ទើាងំ ធនធាន ទើ ព្ម្រ និងតំបន់ណទសភារ ព្ន
សារៈសំខាន់វបបធ៌ម្ បុរាណវទិោ ឬព្បវតតិសាស្រសតថ្នន រ់រិភរណលារ ឬថ្នន រជាតិ និង/ឬសារៈ
សំខាន់ព្នតំបន់វបបធ៌ម្ ណអរូឡូសុើ ណសដារិចច ឬសាសនា/តំបន់បូជាសព្ាប់សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន 
ឬ នជាតិភាគតិចាម្រយៈាម្ការចូេរមួ្ជាម្ួយសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន និង នជាតិភាគតិច 
(ព្បភរណដ្ឋយខផែរណៅណេើ FSC-STD-01-001 V5-2)។ 

តបំន់តព្ម្លអភរិរសខពស់ (High Conservation Value Areas) ទើរខនលងតបំន់ និងរូបវនត 
ខដេជាាច ស់ និង/ឬព្តូវការសព្ាប់ការរស់ណៅ និងការខថររា ព្នការរណំត់តព្ម្លអភិររសខពស់។ 

គុណភារខពស់ (High grading) គុណភារខពស់គឺជាការអនុវតតការកាប់ណ ើ ខដេានគុណ
ភារេែបម្ផុត ភាគណព្ចើនណ ើានតព្ម្លព្តូវបានកាប់ ណដ្ឋយម្ិនឱ្យប៉ោះាេ់ដេ់រូនណ ើថមើខដេដុោះ
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ណដ្ឋយធម្មជាតិ ឬកាប់ណ ើរម នគុណភារ និងសងកត់ណ ើព្សទប់ណព្កាម្ ណធវើដូណចនោះណដើម្បើបណងកើនគុណភារ
សុខភារណអរូឡូសុើ និងតព្ម្លណ ើានិ ារម្ម។ ណ ើ រគុណភារខពស់ចត់ទុរជាបណតុ ំ ម្ួយណដើម្បើការ
ព្គប់ព្គងធនធានព្បរបណដ្ឋយនិរនតភារ (ព្បភរ៖ណដ្ឋយណោងាម្ Glossary of Forest 
Management Terms. North Carolina Division of Forest Resources. March 
2009)។ 

អនុសញ្ញា រេរម្មអនតរជាតសិនូេ (ILO Core Conventions) (មូ្េដ្ឋា នព្គឹោះ)៖ 
សរម្មភារទងំណនោះគជឺាបទដ្ឋា នរេរម្ម ខដេព្គបដណត ប់ណៅណេើណរេការណ៍ និងសទិធិជាមូ្េដ្ឋា ន
សព្ាប់ការងារដូចជា៖ ណសរ ើភារព្នសទិធិរនុងការណរៀបចំសាគម្ន៍ និងការទទួេសាគ េ់ព្បរបណដ្ឋយ
ព្បសិទធភាររនុងការតវ៉ាណដ្ឋយានការព្បមូ្េផតុ ំ ការេប់បបំាត់នូវព្គប់ទព្ម្ង់ព្នរេរម្មណដ្ឋយបងខំ ឬព្ទំ
ម្ិនបាន ព្បសិទធភារេប់បំបាត់ព្នរេរម្មរុារ និងេប់បបំាត់ការណរ ើសណអើងរនុងការណរររការារ និង
មុ្ខរបរ។ 
អនុសញ្ញា មូ្េដ្ឋា នព្គឹោះទងំព្បាបំើានដូចខាងណព្កាម្៖ 

o  អនុសញ្ញា  សតើរើណសរ ើភារ ព្នសទិធិណរៀបចំសាគម្ន៍ និងការការារ ឆ្ន ១ំ៩៤៨ (ណេខ ៨៧) 
o  អនុសញ្ញា សតើរើ សិទធិរនុងការណរៀបចំ និងព្បមូ្េផតុ ំការតវ៉ា ឆ្ន ១ំ៩៤៨ (ណេខ ៩៨) 
o  អនុសញ្ញា សតើរើ រេរម្មណដ្ឋយបងខំ ឆ្ន ១ំ៩៣០ (ណេខ ២៩) 
o  អនុសញ្ញា សតើរើ ការេប់បំបាត់ ព្នរេរម្មណដ្ឋយបងខំ ឆ្ន ១ំ៩៥៧ (ណេខ ១០៥)  
o  អនុសញ្ញា សតើរើ អាយុអបបបរា ឆ្ន ១ំ៩៧៣ (ណេខ ១៣៨) 
o  អនុសញ្ញា សតើរើ ទព្ម្ង់អាព្ររ់បផុំតព្នរេរម្មរុារ ឆ្ន ១ំ៩៩៩ (ណេខ ១៨២) 
o  អនុសញ្ញា សតើរើ សម្ភាររងវន់ណេើរទឹរចិតត ឆ្ន ១ំ៩៥១ (ណេខ ១០០)  
o  អនុសញ្ញា សតើរើ ការណរ ើសណអើង (ការងារ និងមុ្ខរបរ) ឆ្ន ១ំ៩៥៨ (ណេខ ១១១)  
o  ព្បភរ៖ FSC report on generic criteria and indicators based on ILO Core 

Conventions principles, 2017។ 

គណៈរម្មការរេរម្មអនតរជាតសិតើរើ ណសរ ើភារព្នសាគម្ន៍(ILO Committee on 
Freedom of Association) គណៈរម្មការអងគភារព្គប់ព្គងម្ួយបណងកើតណៅរនុង ឆ្ន ១ំ៩៥១ 
សព្ាប់ណរេបណំងព្នការព្តួតរិនតិយការតវ៉ារើការរណំលាភណៅណសរ ើភារព្នសាគម្ន៍ ថ្នណតើព្បណភទ
ារ់រ័នធបានចុោះសចច ប័នអនុសញ្ញា ខដេារ់រ័នធទងំណនាោះខដរឬណទ។ សាសភារានព្បធានឯររា យ
ម្ួយរូប តំ្ ង៣រូបព្នរដ្ឋា ភបិាេនើម្យួៗ និណោ រ នងិរម្មររ។ ព្បសនិណបើររណើ ណនោះព្តូវបាន
សណព្ម្ចទទួេ ការណរៀបចំរិចចរិភារាជាម្យួរដ្ឋា ភិបាេារ់រ័នធនងឹព្តូវចប់ណផតើម្។ ព្បសនិណបើររណឃើញ
ថ្នានការរណំលាភបំានដេ់ណសរ ើភាណ ព្នបទដ្ឋា ន ឬណរេការណ៍សាគម្ន៍ របាយការណ៍នងឹព្តូវ
ណចញាម្រយៈគណៈរម្មការ និងផតេ់អនុសាសន៍រើរណបៀបខដេអាចព្តូវបានណដ្ឋោះព្សាយ។ រដ្ឋា ភិបាេ
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ព្តូវបានណសនើរបាយការណ៍រើការអនុវតតនូវអនុសាសន៍ទងំណនោះ (ព្បភរ៖ FSC report on generic 
criteria and indicators based on ILO Core Conventions principles, 2017)។ 

ណសចរតើព្បកាសអងគការរេរម្មអនតរជាត ិសតើរើណរេការណ៍ នងិសទិធពិ្នមូ្េដ្ឋា នព្គោឹះណៅការងារ 
នងិការាម្ដ្ឋន បានអនុម័្តណដ្ឋយសននសិទិរេរម្មអនតរជាតណិៅខផនរទើ៨៦ ទើព្រងុ Geneva ១៨ ខខ
ម្ថុិនា ឆ្ន ១ំ៩៩៨ (ឧបសម្ពន័ធខដេបានខរខព្បណឡើងវញិណៅព្ថៃទើ ១៥ ខខម្ថុិនា ឆ្ន ២ំ០១០)៖ គឺជាការ
អោះអាងជាថមើព្នណរេការណ៍របស់អងគការរេរម្មរភិរណលារ (ាតិកា ២) ខដេព្បកាសថ្ន សា រិ
ទងំអស់ ណបើណទោះបើជាអនុសញ្ញា ណនោះណៅម្និទន់ចុោះសចច ប័នរ៏ណដ្ឋយ រ៏សា ិរទងំអស់ាន
កាតរវរចិចរនុងការណរររ  ព្ម្ញុ និងទទួេសាគ េ់ណៅរនុងណជាគវាសនាេែ ណដ្ឋយណោងាម្រដាធម្មនុញ 
ណហើយណរេការណ៍ទរ់ទងនងឹសិទធិជាមូ្េដ្ឋា នព្គឹោះ ណោងណៅាម្អនុសញ្ញា ខដេរមួ្ាន៖ 

o  ណសរ ើភារ ព្នការទទួេសាគ េ់សាគម្ន៍ និងព្បសិទធភារ ព្នសទិធិរនុងការព្បមូ្េផតុ ំតវ៉ា 
o  ការេប់បំបាត់ទព្ម្ង់ទងំអស់ព្នរេរម្មណដ្ឋយបងខំ ឬព្ទមំ្ិនបាន 
o  ព្បសិទធភារព្នការេប់បំបាត់រេរម្មរុារ និង 
o  េប់បំបាត់ការណរ ើសណអើងរនុងការណរររការងារ និងមុ្ខរបរ 
o  ព្បភរ៖ FSC report on generic criteria and indicators based on ILO Core 

Conventions principles, 2017។ 

សូចនាររ (Indicator) ជាបរាិណ ឬគុណភារខដេអាចវាស់ ឬរិរណ៌នា និងខដេផតេ់
នូវនិយម្ន័យរនុងការវនិិចេ័យណៅណេើតំបន់ព្គប់ព្គងឱ្យព្សបាម្តព្ម្ូវការ ព្នេរខណៈវនិចិេ័យ FSC។ 
សូចនាររ និងទរ់ទងណៅនឹងរព្ម្ិតខពស់ទប ខដេរណំត់ាម្តព្ម្ូវការសព្ាប់ការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ
ណដ្ឋយានការទទួេខុសព្តូវាម្រព្ម្ិត ព្នតបំន់ព្គប់ព្គង និងណដ្ឋយណោងសំខាន់ណៅការវាយតព្ម្លព្ព្រ
ណ ើ (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-002 V1-0 FSC Glossary of Terms (2009)។ 

តបំន់ណទសភារវបបធម៌្ នជាតភិាគតចិ (Indigenous cultural landscapes) គកឺាររស់
ណៅតបំន់ការារណទសភារ ខដេ នជាតិណដើម្ភាគតចិរនុងការរំណត់រើតព្ម្លបរសិាា ន សងគម្ វបបធម៌្ 
និងណសដារិចច ណដ្ឋយសារខតទនំារ់ទំនងឋតិណថរព្នដើ ទរឹ សតវ រុរខជាតិ និង ំណនឿ និងសារៈសំខាន់ព្នអតត
សញ្ញា ណវបបធម៌្នាណរេបចចុបបនន និងអនាគត។ តំបន់ណទសភារវបបធម៌្ នជាតិណដើម្ភាគតិចគ 
ានេរខណៈជាទិដាភារ ខដេបានខថររាាម្រយៈអនតររម្មយូរអខងវង ណផ្លត តណៅណេើចំណណោះដឹងខថររា
ដើ និងការអនុវតត ើវភារាម្ការជារ់ខសតង។ អនតររម្មគឺជាតំបន់ណទសភារ ខដេ នជាតណិដើម្ភាគតចិ
ទទេួខុសព្តូវណេើវញិ្ញា បនបព្ត។ 
សរំេ់៖ ការទទួេយរព្នារយតំបន់ណទសភារវបបធម៌្ នជាតិណដើម្ភាគតិចគឺជាការសម័ព្គចិតតណដ្ឋយ
ព្រុម្ណរៀបចំបទដ្ឋា ន។ ព្រុម្ណរៀបចំបទដ្ឋា នអាចណព្ ើសណរ ើសម្និណព្បើព្បាស់វា។ ាម្រយៈឯរភាររន ណេើណសរ ើ
ភារ និងផតេ់រ័ត៌ានជាមុ្នដេ់ នជាតិណដើម្ភាគតចិអាចណព្ ើសណរ ើសរនុងណព្បើារយណផសងណទៀត។ 

 នជាតណិដើម្ភាគតចិ (Indigenous Peoples) ម្នុសស និងព្រុម្ម្នុសសខដេអាចព្តូវបាន
រំណត់ ឬានេរខណៈដូចខាងណព្កាម្៖ 



 

បទដ្ឋា នបណ ត្ ោះអាសននរបសព់្រោះរាជា្ចព្ររម្ពុជា 
97 – 

 
 
 

o  េរខណៈ ឬេរខណៈវនិិចេ័យសខំាន់គឺជាការរំណត់អតតសញ្ញា ណខលួនឯងជា នជាតិណដើម្ភាគ
តិចណៅរព្ម្ិតបុគគេ និងអាចទទួេបានណដ្ឋយសា ិរសហគម្ន៍  

o  បនតព្បវតតិសាស្រសតជាម្ួយនឹងសងគម្បុណរវអា្និគម្ និង/ឬមុ្នាងំទើេំណៅ 
o  ានទំនារ់ទំនងខាល ងំណៅណេើធនធានធម្មជាតិខដេណៅរនុង និង ុវំញិ 
o  ព្បរ័នធសងគម្ ណសដារិចច ឬនណោបាយណផសងរន  
o  ភាសា វបបធម៌្ និង ំណនឿណផសងរន  
o  ទព្ម្ង់ព្រុម្ានចំនួនតិចរនុងសងគម្ 
o  ាងំចិតតរនុងខថររា និងបនតរូ ព្នបរសិាា ន និងព្បរ័នធបុរវបុរសជាម្នុសស និងសហគម្ន៍ខដេ

ខុសរើណគ 

 (ព្បភរ៖ Adapted from United Nations Permanent Forum on Indigenous, 
Factsheet ‘Who are Indigenous Peoples’ October 2007; United Nations 
Development Group, ‘Guidelines on Indigenous Peoples’ Issues’ United 
Nations 2009, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 
13 September 2007)។ 

សរម្មភារឧសាហរម្ម (Industrial activity) សរម្មភារព្គប់ព្គងឧសាហរម្មព្ព្រណ ើ 
និងធនធាន ដូចជាផលូវ អាររ ខរ ៉ទំនប់ អភិវឌឍព្រុង និងអា ើវរម្មណ ើ។ 

ណហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ (Infrastructure) រនុងបរបិទព្នការព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ ផលូវ សាព ន េូ 
រខនលងដ្ឋរ់ណ ើហ ុប រខនលងយរថម រខនលងររាទុរ អាររ នងិរចនាសម្ព័នធណផសងៗណទៀតសព្ាប់តព្ម្ូវការ
អនុវតតខផនការព្គប់ព្គង។ 

តបំន់ណទសភារព្ព្រណ ើម្និទន់ប៉ោះាេ់ (Intact Forest Landscape) ខដនដើណៅរនុង
វសិាេភាររិភណលារនាណរេបចចុបបនន ព្នគព្ម្បព្ព្រណ ើានព្បរ័នធណអរូឡូសុើព្ព្រណ ើ នងិម្ិនខម្នណ ើ
ប៉ោះាេ់ណដ្ឋយសរម្មភារណសដារិចចរបស់ម្នុសសរនុងទំហោ៉ំងតិចបផុំត ៥០០ km2 (50,000 ហិ
រា) និងានទទឹង ១០គម្ (វាស់ជាអងកត់ផចិត ព្នរងវង់ទងំមូ្េណៅរនុងព្រំព្បទេ់ព្នខដនដើ) (ព្បភរ
៖ Intact Forests / Global Forest Watch. Glossary definition as provided on 
Intact Forest website. 2006-2014)។ 

រម្មសទិធបិញ្ញា  (Intellectual property) ការអនុវតតព្រម្ទងំចំណណោះដឹង ការបណងកើតថមើ និង
ការបណងកើតណផសងៗណទៀង (ព្បភរ៖ Based on the Convention on Biological Diversity, 
Article 8(j); and World Intellectual Property Organization. What is Intellectual 
Property? WIPO Publication No. 450(E))។ 

អនុភារ (Intensity) ការវាស់រំលាងំ ទម្ៃន់ ឬភារខាល ងំព្នសរម្មភារព្គប់ព្គង ឬផេប៉ោះាេ់
ធម្មជាតខិដេណរើតានណឡើងណផសងណទៀតព្នសរម្មភារប៉ោះាេ់(ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2) 
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ភាគើារ់រ័នធខដេចប់អារម្មណ៍ (Interested stakeholder) ម្នុសសាន រ់ ម្ួយព្រុម្ ឬអងគភារ
ខដេបងាា ញការចប់អារម្មណ៍ ឬព្តូវបានដឹងថ្នានការចប់អារម្មណ៍រនុងសរម្មភារ ព្នតបំន់ព្គប់ព្គង
។ ខាងណព្កាម្ណនោះគឺជាឧទហរណ៍ព្នភាគើារ់រ័នធខដេចប់អារម្មណ៍៖ 

o  អងគការអភិររស ឧទហរណ៍អងគការណព្ៅរដ្ឋា ភិបាេ ខផនរបរសិាា ន 
o  អងគការរេរម្ម (សិទធិ) ឧទហរណ៍សហភាររេរម្ម 
o  អងគការសិទធិម្នុសស ឧទហរណ៍អងគការណព្ៅរដ្ឋា ភិបាេសងគម្ 
o  គណព្ាងអភិវឌឍសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន 
o  រដ្ឋា ភិបាេមូ្េដ្ឋា ន 
o  តួនាទើនាយរដ្ឋា នរដ្ឋា ភិបាេថ្នន រ់ជាតិរនុងតំបន់ 
o  ម្ស្រនតើ FSC ថ្នន រ់ជាតិ 
o  អនរ ំនាញរិណសសណៅបញ្ញា  ឧទហរណ៍តព្ម្លអភិររសខពស់ (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-

2)។ 
o   (Source: FSC-STD-01-001 V5-2). 

រធិើសារវទិោសាស្រសតទទេួសាគ េ់ណដ្ឋយអនតរជាត ិ(Internationally accepted scientific 
protocol) នើតិវធិើព្នការរណំត់ជាមុ្នណដ្ឋយខផែរាម្វទិោសាស្រសត ខដេទងំបានណបាោះរុម្ាណដ្ឋយប
ត្ ញវទិោសាស្រសតអនតរជាតិ ឬសហភារ ឬឯរសារណោងណផសងៗណទៀតខដេានញឹរញ៉ប់ណៅរនុងអតា

បទវទិោសាស្រសតអនតរជាតិ (ព្បភរ៖ Source: FSC-STD-01-001 V5-2)។ 
ព្បណភទរាតតាត (Invasive species) ព្បណភទ ខដេរាេដ្ឋេណៅខាងណព្ៅណេឿនណៅតបំន់

ខដេានព្បណភទរនុងព្សុរ។ ព្បណភទរាតតាតអាចានេរខណៈណអរូឡូសុើណផសងរន រើព្បណភទរនុងព្សរុ 
និងអាចប៉ោះាេ់ដេ់តួនាទើព្បរ័នធណអរូឡូសុើ និងសុខភារម្នុសស (ព្បភរ៖ណោងាម្ World 
Conservation Union (IUCN). Glossary definitions as provided on IUCN 
website)។ 

ដើ នងិខដនដើ (Lands and territories) សព្ាប់ណរេបណំងព្នណរេការណ៍ និងេរខ
ណៈវនិចិេ័យដើ ឬខដនដើខដេ នជាតិណដើម្ភាគតចិ ឬសហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា នជាាច ស់េរខណៈព្បព្ររើ ឬ
បានណព្បើព្បាស់ ឬជាាច ស់ាម្ទំលាប់របស់រួរណគ និងជារខនលងខដេរួរណគអាចចូេណៅររធនធានធម្ម
ជាតិជាេរខណៈវបបធម៌្ និង ើវភាររបស់រួរណគព្បរបណដ្ឋយនិរនតភារ (ព្បភរ៖ណដ្ឋយខផែរណៅណេើ 
World Bank safeguard OP 4.10 Indigenous Peoples, section 16 (a). July 
2005.)។ 

តបំន់ណទសភារ (Landscape) ជាេរខណៈភូម្ិសាស្រសតព្នព្បណភទព្ព្រខដេានអនតររម្ម
ព្បរ័នធណអរូឡូសុើ ខដេទទួេេទធផេរើឥទធរេអនតររម្ម ព្នភូម្ិសាស្រសត ឋានណេខា ដើ អាកាសធាតុ 
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 ើវតិ និងម្នុសសណៅរនុងតំបន់ណនោះ (ព្បភរ៖ ណដ្ឋយខផែរណេើ World Conservation Union 
(IUCN). Glossary definitions as provided on IUCN website)។ 

តព្ម្លតបំន់ការារណទសភារ (Landscape values) តព្ម្លតំបន់ការារណទសភារអាចព្តវូ
បានណម្ើេណឃើញជាព្សទប់ខដេព្គប់ណេើាម្ការយេ់ដងឹរបស់ម្នុសសរើតំបន់ណទសភាររបូវនត។ តព្ម្ល
តំបន់ណទសភារម្ួយចនំួនានដូចជា តព្ម្លណសដារិចច តព្ម្លការរំសានត តព្ម្លការចិញ្ច ឹម្ ើវតិ ឬគុណភារ
ព្នការណម្ើេណឃើញចាស់ទរ់ទងណៅនឹងតំបន់ណទសភាររូបវនត។ តព្ម្លតំបន់ណទសភារណផសងៗណទៀតរមួ្
ាន តំបន់ានតព្ម្លរណិសស និង ំណនឿ ខដេជានិម្ិតតសញ្ញា របស់រួររត់ នងិានឥទធរេជាងទសស
នៈទនព្នបុគគេ ឬសងគម្ជាសជាង តំបន់ណទសភាររបូវនត (ព្បភរ៖ខផែរណៅណេើណគហទំរ័រ របស់វទោ
ដ្ឋា នតព្ម្លតបំន់ណទសភារ)។ 

ចាប់ (Law) ណោងាម្ចាប់ចំបង (ចាប់ជាតិ ឬចាប់ណព្កាម្ជាតិ) ឬចាប់បនាា ប់បនសំ
ណផសងណទៀត (បទបញ្ញា  ព្រតឹយ ដើការជាណដើម្)។ ចាប់រមួ្ទងំណសចរតើសណព្ម្ចណេើតួនាទើណរៀបចំណដ្ឋយ
ភាន រ់ងារ ំនាញចាប់ ខដេណសចរតើសណព្ម្ចទងំណនោះានេហូំរណដ្ឋយផ្លា េ់ និងសម្ណហតុផេចប់ាងំ
រើចាប់រហូតដេ់បទបញ្ញា ។ ណសចរតើសណព្ម្ចចតិតទងំណនោះណរៀបចំណដ្ឋយភាន រ់ងារ ំនាញចាប់ អាចម្និ
ខម្នជាអនរចាប់ព្បសិនណបើរួរណគម្ិនណធវើការណដ្ឋយផ្លា េ់ និងសម្ណហតុផេរើចាប់ណៅបទបញ្ញា  
ព្បសនិណបើម្និ រណេើមូ្េដ្ឋា នចាប់ណនាោះណទ បុ៉ខនតណដ្ឋយណព្បើព្បាស់រដាបាេណដ្ឋយព្បងុព្បយត័ន (ព្បភរ៖ 
FSC-STD-01-001 V5-2)។  

សម្តាភារព្សបចាប់ (Legally competent)  អាណតតចិាប់ ណដើម្បើអនុវតតតនួាទើម្ួយចំនួន 
(ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2)។ 

ការចុោះបញ្ា ើព្សបចាប់ (Legal registration) អាជាា ប័ណណចាប់ជាតិ ឬចាប់ណព្កាម្ជាតិ ឬ
េិខិតអនុញ្ញា តរនុងព្បតិបតតិការសហព្រសម្ួយ ជាម្ួយសទិធរិនុងការទិញ និងេរ់ផេិតផេ និង/ឬណស
វារម្មានិ ារម្មនានា។ អាជាា ប័ណណ ឬេខិិតអនុញ្ញា តអាចអនុវតតចំណាោះបុគគេ ាច ស់សហព្រសឯរ ន 
ឬអងគភារាច ស់សហរររដា។ សិទធិរនុងការទិញ និងេរ់ផេតិផេ និង/ឬណសវារម្មម្ិនអនុវតតកាតរវរចិច
ណនាោះណទ ដូណចនោះការចុោះបញ្ា ើចាប់អាចអនុវតតរនុងការណរៀបចំព្បតិបតតិការ រនុងតបំន់ព្គប់ព្គងណដ្ឋយម្ិន
ចបំាច់េរ់ផេតិផេ ឬណសវារម្ម ឧទហរណ៍ ម្ិនបង់ព្ថៃរំសានត ឬសព្ាប់ការអភិររស ើវៈចព្ម្ុោះ ឬទើ
 ព្ម្រ (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2)។ 

សាា នភារព្សបចាប់ (Legal status) ជារណបៀបខដេតបំន់ព្គប់ព្គងបានចត់ថ្នន រ់ណៅាម្
ចាប់។ រនុងរយៈណរេកាន់មុ្ខតំខណង ានន័យថ្នចំ្ ត់ថ្នន រ់ព្នការកាន់មុ្ខតំខណង ដូចជាដើឃុ ំឬ
អនរ ួេ ឬាច ស់រម្មសិទធិ ឬដើរដា ឬដើរដ្ឋា ភិបាេ ជាណដើម្។ ព្បសិនណបើតំបន់ព្គប់ព្គងព្តូវបានផ្លល ស់បតូររើ
ព្បណភទ ១ ណៅព្បណភទម្ួយណផសងណទៀត (ឧទហរណ៍ រើដើរដាណៅដើ នជាតិណដើម្ភាគតចិ) ឋានៈរមួ្ទងំ
តំខណងណរេបចចុបបននរនុងដំណណើ រការផ្លល ស់បតូរណនោះ។ រនុងន័យរដាបាេ ឋានៈចាប់អាចានន័យថ្នដើទងំ
អស់ជារបស់ជាតិ ខដេានរដ្ឋា ភិបាេជាអនរតំ្ងឱ្យជាតិ ណហើយព្តូវបាន ួេណដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាេ ណៅ
ឱ្យព្បតិបតតកិារវស័ិយឯរ នាម្រយៈសម្បទន (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2)។ 
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ការងារព្សាេ (Light work) ចាប់ ឬបទបញ្ញា ជាតិអាចអនុញ្ញា តឱ្យការងារ ឬអនរណធវើការ
ចប់រើអាយុ ១៣ ណៅ ១៥ឆ្ន ចំំណាោះការងារព្សាេៗ ខដេរមួ្ាន a)ទំនងជាម្ិនណព្រោះថ្នន រ់ដេ់សុខ
ភារ ឬការេូតលាស់របស់ររួរត់ នងិ b) ម្ិនានការព្បកាន់រូ សាសន៍ការណអើណរើការណរៀងសូព្ត ការ
ចូេរមួ្របស់រួររត់រនុងរម្មវធិើខណនា ំឬបណតុ ោះប ត្ េខលើៗ ខដេបានអនុម័្តណដ្ឋយអាជាា ធរ ំនាញ ឬ
សម្តាភាររើការទទួេការខណនាទំងំណនោះ (អនុសញ្ញា  សតើរើអងគការរេរម្មអនតរជាតិ ១៣៨ ាព្ា 
៧)។ 

ព្បារ់ខខសព្ាប់ការរស់ណៅ (Living work) រងវន់បានទទេួរើបទដ្ឋា នការងារព្បចសំបាត ហ៍ 
ណដ្ឋយរម្មរររិណសសណៅទើរខនលងខដេអាចផតេ់សម្រម្យព្នការរស់ណៅសព្ាប់រម្មររ និងព្គួសាររបស់
នាង/រត់។ ធាតុសខំាន់ៗព្នបទដ្ឋា នសម្រម្យព្នការរស់ណៅរមួ្ានអាហារ ទឹរ ផាោះ ការអប់រ ំការខថររា
សុខភារ ការណធវើដំណណើ រ សំណេៀរបំារ់ និងណសចរតើព្តូវការចបំាច់    ណផសងៗណទៀត រមួ្ទងំការផតេ់
សព្ាប់ព្រតឹតិការខដេម្ិនបានព្ាងទុរ (ព្បភរ៖ A Shared Approach to a Living Wage. 
ISEAL Living Wage Group. November 2013)។ 

សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន (Local communities) សហគម្ន៍ ព្នទំហណំផសងរន  ខដេណៅណៅរនុង 
ឬណៅជាប់ណៅនឹងតបំន់ព្គប់ព្គង និងអនរខដេទរ់ទងណៅនងឹផេប៉ោះាេ់សំខាន់ណេើតព្ម្លណសដារិចច 
និងបរសិាា ន ព្នតបំន់ព្គប់ព្គង ឬានផេប៉ោះាេ់សំខាន់ណៅណសដារចិច សទិធិ ឬបរសិាា នណដ្ឋយ
សរម្មភារព្គប់ព្គង ឬ ើវសរ ើរៈព្នតំបន់ព្គប់ព្គង (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2)។ 

ចាប់ាម្តបំន់ (Local laws) ម្យួ ុតព្នចាប់ចបំង នងិបនាា ប់បនស ំ(ចាប់ បទបញ្ាតិត 
េរខនតិរៈ ព្រឹតយ) ខដេព្តូវបានរណំត់រនុងការអនុវតតណៅេរខណៈរិណសសាម្ភូម្ិសាស្រសត ព្នព្សរុ
នើម្ួយៗរនុងខដនដើជាតិ ព្រម្ទងំបទបញ្ញា បនាា ប់បនស ំនិងណសវារម្មាម្នើតិរដាបាេ (ចាប់/តព្ម្ូវការ) 
ខដេម្ររើអាជាា ធររបស់ររួណគណដ្ឋយផ្លា េ់ និងជារ់ខសតងណចញរើចាប់      ចំបង និងបនាា ប់សនសទំងំ
ណនោះ។ ចាប់ម្ររើអាជាា ចុងណព្កាយរើទសសនៈទន Westphalian ព្នថ្នន រ់ជាត ិ(ព្បភរ៖ FSC-STD-
01-001 V5-2)។ 

រយៈណរេខវង (Long-term) វសិាេភារណរេណវលា ព្នាច ស់ ឬព្បធានព្គប់ព្គងព្ព្រណ ើ
ជារ់ខសតងាម្ណរេបណំង ព្នខផនការព្គប់ព្គង រព្ម្ិតព្នការណធវើអា ើវរម្ម និងការណបតជាា ចិតតណដើម្បើខថ
ររាគព្ម្បព្ព្រណ ើជានិរនត។ រយៈណរេទនំារ់ទនំងានភារខុសរន អាព្ស័យណៅណេើ េរខខណឌ អតាបទ 
និងេរខខណឌ ណអរូឡូសុើ នងិណដើរតួនាទើព្នរយៈណរេណធវើឱ្យព្បរ័នធណអរូឡូសុើម្រដូចណដើម្វញិនូវរចនាស
ម្ព័នធ នងិសាភាគធម្មជាតិបនាា ប់រើបានអា ើវរម្ម ឬការរខំាន ឬណរញវយ័ ឬេរខខណឌ ចបំង (ព្បភរ៖ 
FSC-STD-01-002 V1-0 FSC Glossary of Terms (2009))។ 

ណរេបណំងព្គប់ព្គង (Management objective)៖ ណរេណៅ ការអនុវតត េទធផេ និង
វធិើសាស្រសតជារ់លារ់បានបណងកើតរនុងការសណព្ម្ចបាននូវតព្ម្ូវការាម្បទដ្ឋា នណនោះ។ 

ខផនការព្គប់ព្គង (Management plan)៖ ការព្បមូ្េផតុឯំរសារ របាយការណ៍ ការរត់ 
ថត នងិខផនទើខដេររិណ៌នា ព្តឹម្ព្តូវ នងិនិយតរម្មសរម្មភារអនុវតតណដ្ឋយព្បធានព្គប់ព្គង 
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បុគគេិរ ឬព្រមុ្ហ ុនណៅរនុងឬទំនារ់ទនំងណៅនងឹតំបន់ព្គប់ព្គង រមួ្ទងំណសចរតើខថលងការព្នណរេ
បំណង និងណរេនណោបាយ (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2)។ 

ការព្តតួរនិតិយខផនការព្គប់ព្គង (Management plan monitoring)៖ នើតិវធិើាម្ដ្ឋន 
និងព្តួតរិនិតយរនុងណរេបណំងវាយតព្ម្លការសណព្ម្ចបាននូវណរេបណំងការព្គប់ព្គង។ េទធផេ ព្ន
សរម្មភារព្គប់ព្គងព្តូវបានណព្បើព្បាស់រនុងការអនុវតតាម្ការព្គប់ព្គងជារ់ខសតង។ 

តបំន់ព្គប់ព្គង (Management Unit)៖ ទើាងំ ឬតបំន់បានដ្ឋរ់ណសនើសព្ាប់វញិ្ាបនបព្ត 
FSC ខដេបានណរៀបចរំណំត់ព្រំព្បទេ់ចាស់លាស់រនុងការរំណត់ណរេបំណងព្គប់ព្គងយូរអខងវង
ជារ់លារ់ ខដេានណៅរនុងខផនការព្គប់ព្គង។ ទើាងំ ឬតបំន់ណនោះរមួ្ាន៖ 

o  សាា រៈទងំអស់ និងតំបន់ណៅរនុង ឬជាប់នឹងទើាងំ ឬតំបន់ខដេសាិណៅណព្កាម្ចាប់ ឬការព្តួត
រិនិតយការព្គប់ព្គងព្ន ឬការព្បតិបតតិណដ្ឋយ ឬ ំនួសឱ្យព្រុម្ហ ុន សព្ាប់ណរេបំណងរមួ្
ចំខណរដេ់ណរេបំណងព្គប់ព្គង និង 

o  សាា រៈទងំអស់ និងតំបន់ណៅណព្ៅ និងម្ិនជាប់នឹងទើាងំ ឬតបំន់ព្បតិបតតិការណដ្ឋយ ឬ ំនួសព្រុម្
ហ ុន សព្ាប់ណរេបំណងរមួ្ចខំណរដេ់ណរេបណំងការព្គប់ព្គង (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-
001 V5-2)។ 

ព្តតួរនិតិយការព្គប់ព្គង (Managerial control)៖ ការទទួេខុសព្តូវ ព្នការរណំត់ព្បណភទ
សព្ាប់ចូេជានាយរព្រុម្ហ ុនព្នសហព្រសាណិ ារម្មណៅរនុងចាប់ាណិ ារម្មជាតិ និងណរររ
ាម្ FSC ដូចជាការអនុវតតាម្វស័ិយព្រមុ្ហ ុនរបស់រដា (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2)។ 

អាយុអបបបរា (Minimum age) (ព្នការងារ)៖ ម្ិនតិចជាងអាយុព្នបញ្ច ប់កាតរវរចិច
អប់រ ំនងិខដេរនុងររណើ ម្ួយចំនួនព្តូវម្និតិចជាង ១៥ឆ្ន ។ំ ណទោះជាោ៉ង្រ៏ណដ្ឋយ ព្បណទសម្យួ
ខដេានណសដារចិច និងសាា រៈអប់រមំ្ិនទន់អភិវឌឍព្គប់ព្រន់ អាចចប់ណផតើម្អាយុអបបបរាជារ់លារ់ 
១៤ឆ្ន ។ំ ចាប់ជាតិអាចអនុញ្ញា តឱ្យណធវើការណៅអាយុរើ ១៣ ដេ់ ១៥ឆ្ន  ំរនុងការងារព្សាេ ខដេម្ិន
ណរ ើសណអើងចូេសាលាណរៀន និងណព្រោះថ្នន រ់ដេ់សុខភារ ឬការអភិវឌឍរបស់រុារ។ ណៅអាយុ ១២ ណៅ
១៣ឆ្ន អំាចណធវើការងារព្សាេ ណៅរនុងព្បណទសម្ួយចំនួនការរណំត់អាយុអបបបរា ១៤ឆ្ន  ំ(អនុសញ្ញា
សតើរើ អងគការរេរម្មអនតរជាត ិ១៣៨ ាព្ា ២)។ 

ចាប់ជាត ិ(National laws)៖ ម្ួយ ុតព្នចាប់ចំបង នងិបនាា ប់បនស ំ(ចាប់ បទបញ្ាតិត 
េរខនតិរៈ ព្រតឹយ) ខដេអនុវតតចំណាោះខដនដើជាតិព្រម្ទងំបទបញ្ញា បនាា ប់បនស ំនិងណសវារម្មាម្នើតិវធិើ
រដាបាេ (ចាប់/តព្ម្ូវការ)ខដេម្ររើអាជាា ធររបស់ររួណគណដ្ឋយផ្លា េ់ និងជារ់ខសតងណចញរើចាប់ចំ
បង និងបនាា ប់សនសទំងំណនោះ។ ចាប់ម្ររើអាជាា ចុងណព្កាយរើទសសនៈទន Westphalian ព្នថ្នន រ់
ជាតិ  
(ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2)។ 

ព្បណភទរនុងព្សរុ (Native species)៖ ព្បណភទ អនុព្បណភទ ឬវគគើររណ៍ទប ណរើតានណៅរនុង
ធម្មជាតិ (អតើតកាេ ឬបចចុបបននកាេ នងិសកាត នុរេព្នការរាយប៉ាយ (ខដេវាសាតិណៅរនុងតំបន់ខដេ
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វាកាន់កាប់រនុងធម្មជាតិ ឬអាចកាន់កាប់ការនាចូំេណដ្ឋយម្ិនផ្លា េ់ ឬម្ិនព្បណោេ ឬខថររាណដ្ឋយ
ម្នុសស) (ព្បភរ៖ Convention on Biological Diversity (CBD). Invasive Alien 
Species Programme. Glossary of Terms as provided on CBD website)។ 

េរខខណឌ ធម្មជាត/ិព្បរ័នធណអរូឡូសុើរនុងព្សរុ (Natural conditions/native 
ecosystem)៖សព្ាប់ណរេបណំងព្នណរេការណ៍ នងិេរខណៈវនិចិេ័យ និងការអនុវតតបណចចរណទស
សាត រណឡើងវញិ ារយ េរខខណឌ ធម្មជាតិជាង ព្បរ័នធណអរូឡូសុើរនុងព្សុរ ផតេ់សព្ាប់តបំន់ព្គប់ព្គង
ណដើម្បើចង់បាន ឬសាត រព្បណភទរនុងព្សុរ និងទរ់ទងណៅនឹងព្បណភទរនុងព្សុរខដេជាព្បណភទរនុងព្សរុ 
និងសព្ាប់ព្គប់ព្គងតព្ម្លបរសិាា នទរ់ទង នងិណផសងៗណទៀត ដូណចនោះរួរវាានរូបរាងជាព្បណភទព្បរ័នធណអ
រូឡូសុើ ព្នព្បណភទរនុងព្សរុ។ ណរេការណ៍ខណនាណំផសងៗណទៀតានណៅរនុងបទដ្ឋា នវញិ្ញា បនបព្តព្ព្រ
ណ ើ FSC (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2)។ 

ព្ព្រណ ើធម្មជាត ិ(Natural Forest)៖ តបំន់ព្ព្រណ ើណៅរនុងេរខណៈណរេការណ៍ជាណព្ចើន 
និងធាតុសំខាន់ៗ ព្នព្បរ័នធណអរូឡូសុើរនុងព្សុរ ដូចជា ភារចព្ម្ុោះ រចនាសម្ព័នធ នងិ ើវៈចព្ម្ុោះ ណដ្ឋយរមួ្
ទងំ េរខណៈដើ រុរខជាតិ នងិសតវ ខដេណដើម្ណ ើទងំអស់ ឬភាគណព្ចើនជាព្បណភទរនុងព្សរុ ម្ិនចត់
ថ្នន រ់ជាចំការណ ើដ្ឋ។ំ ព្ព្រណ ើធម្មជាតិរមួ្ទងំការចំ្ ត់ថ្នន រ់ដូចខាងណព្កាម្៖ 

o  ព្ព្រណ ើខដេប៉ោះាេ់ណដ្ឋយការណធវើអា ើវរម្ម ឬណដ្ឋយសារខតការរខំានណផសង ណៗទៀត ខដេណដើម្
ណ ើទងំណនាោះព្តូវបាន ឬបានដុោះណឡើងវញិណដ្ឋយសារខតដំណុោះណដ្ឋយធម្មជាតិ ឬសិបបនិម្តិត 
ជាម្ួយព្បណភទព្នព្ព្រធម្មជាតិណៅរនុងតំបន់ណនោះ និងានរខនលងជាណព្ចើនខដេេរខណៈព្ព្រធម្ម
ជាតិទងំរនុង និងណេើដើណៅានវតតាននូវណឡើយ។ ណៅតំបន់បូ៉េ ឬតំបន់ភាគខាងណ ើង ព្ព្រធម្ម
ជាតិរបស់វាានខតព្បណភទណ ើម្ួយ ឬរើរព្បណភទបុ៉ណ ណ្ ោះ ការរមួ្បញ្ចូ េរន ព្នដណុំោះណដ្ឋយធម្ម
ជាតិ និងណដ្ឋយសិបបនិម្ិតត ព្នព្បណភទរនុងព្សុរដូចរន ជាម្ួយនងឹេរខណៈណរេការណ៍ និង
ព្បរ័នធណអរូឡូសុើភាគណព្ចើន ណហើយតំបន់ម្ិនព្តូវបានចត់ទុរថ្នជាតំបន់ខដេានការខរខព្បណៅ
ជាតិតំបន់ចំការណ ើដ្ឋណំនាោះណទ  

o  ព្ព្រធម្មជាតិព្តូវបានខថររាណដ្ឋយសារខតការអនុវតតសុវឌឍរម្មព្ព្រណ ើណដ្ឋយព្បព្រណើ  រមួ្ទងំ
ដំណុោះណដ្ឋយធម្មជាត ិ

o  ព្ព្រណ ើដំណុោះណឡើងវញិ ឬព្ព្រខដេសាិតណៅណព្កាម្ឥទធរេព្បណភទណផសងណទៀតខដេបណងកើតជា
តំបន់ម្ិនានព្ព្រណ ើ 

o  និយម្ន័យតំបន់ព្ព្រធម្មជាតិអាចរមួ្តំបន់ ខដេរិរណ៌នាជាព្បរ័នធណអរូឡូសុើព្ព្រណ ើ  ព្ព្រ
ណ ើ និងវាេណមម ។ 

ការរិរណ៌នាព្នព្ព្រធម្មជាតិ េរខណៈណរេការណ៍ និងធាតុសំខាន់ៗអាចព្តូវបានរណំត់
បខនាម្ណទៀតណៅរនុងបទដ្ឋា នវញិ្ាបនបព្តព្ព្រណ ើ FSC ជាម្ួយនឹងការរិរណ៌នា នងិឧទហរណ៍សម្
ព្សប។ ព្ព្រធម្មជាតិម្ិនបានបញ្ចូ េដើខដេានណដើម្ណ ើេប់ រើមុ្នម្ិនខម្នជាព្ព្រណ ើ នងិម្ិនាន
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េរខណៈ នងិធាតុសំខាន់ៗ ព្នព្បរ័នធណអរូឡូសុើព្បណភទណដើម្។ រូនដណុំោះណឡើងវញិអាចព្តូវបាន
រិចរណជាព្ព្រធម្មជាតិបនាា ប់រើ ដំណណើ ការេូតសាស់រួរវាាម្េរខណៈណអរូឡូសុើជាណព្ចើនឆ្ន ។ំ 
បទដ្ឋា នវញិ្ញា បនបព្តព្ព្រណ ើ FSC អាចចងែុេបងាា ញណៅណរេតំបន់ណនាោះ ព្តូវបានកាត់ណចញរើតបំន់
ព្គប់ព្គង ណហើយព្តូវបានសាត រណឡើងវញិឱ្យដូចេរខខណឌ ធម្មជាតិ ឬខរខព្បការណព្បើព្បាស់ដើណៅជាការណព្បើ
ព្បាស់ដើណផសងណទៀត។ FSC ម្និបានណរៀបចបំរាិណរព្ម្តិខពស់ទបរវាងព្បណភទចំ្ ត់ថ្នន រ់ព្ព្រណ ើ
ាម្តំបន់ ដង់សុើណត រម្ពស់ជាណដើម្ណនាោះណទ បុ៉ខនតបទដ្ឋា នវញិ្ញា បនបព្តព្ព្រណ ើអាចផតេ់នូវរព្ម្ឹរណឡើង
ចុោះ នងិាម្ណរេការណ៍ណផសងៗណទៀតជាម្យួនឹងការរិរណ៌នា និងឧទហរណ៍សម្ព្សប។ ការម្ិន
សណព្ម្ចបានាម្ណរេការខណនា ំតំបន់ខដេព្គបដណត ប់ណដ្ឋយព្ព្រណ ើ ណហើយភាគណព្ចើនព្បណភទរនុង
ព្សុរអាចព្តូវបានចត់ទុរជាព្ព្រធម្មជាត។ិ 
រព្ម្តិណរើនណឡើង នងិថយចុោះ និងណរេការណ៍ខណនាអំាចព្គបដណត ប់តំបន់ដូចខាងណព្កាម្៖ 

o  ព្បណភទរុរខជាតិណផសង  ៗនិងសហគម្ន៍ និងព្បរ័នធណអរូឡូសុើម្ិនខម្នព្ព្ររមួ្ទងំ៖ ណមម  ព្ព្ររណាព
ធ តំបន់ដើណសើម្ និងព្ព្រណេាោះ 

o  ដំណុោះណឡើងវញិព្តួតព្ាយ ឬេប់តូច ណៗៅរនុងខដេភាគណព្ចើនណៅបនតបនាា ប់រន ណៅាម្តំបន់
វាេ ឬតំបន់ខដេណគណបាោះបង់ណចេ ខដេម្ិនប៉ោះាេ់ដេ់េរខណៈណរេការណ៍ និងធាតុសំ
ខាន់  ៗព្នព្បរ័នធណអរូឡូសុើរនុងព្សុរ។ តំបន់ទងំណនោះអាចព្តូវបានចត់ទុរជាព្ព្រធម្មជាតិាម្រ
យៈការវវិឌឍព្នព្បរ័នធណអរូឡូសុើជាណព្ចើនឆ្ន  ំ

o  រូនណ ើដុោះណដ្ឋយធម្មជាតេូិតលាស់រនុងតំបន់ព្ព្រធម្មជាតិអាចព្តូវបានចត់ទុរជាព្ព្រធម្មជាតិ 
ណបើណទោះបើជាានការកាប់ណ ើ ការសំអាត ឬការរខំានណផសង ណៗទៀត ណហើយធាតុសំខាន់ ពៗ្ន
ព្បរ័នធណអរូឡូសុើព្បណភទរនុងព្សរុណៅណសសសេ់ ណៅណេើនិងណៅណេើដើ 

o  តំបន់ខដេជារខនលងកាប់ និងណរចរេិព្ព្រណ ើានសភារធៃន់ធៃរ ខដេម្ិនានព្បណភទរុរខជាតិ
េប់អាចព្តូវបានចត់ទុរជាម្ិនខម្នព្ព្រណ ើ ណៅណរេខដេរួរវាអនុវតតាម្េរខណៈណរេ
ការណ៍ណៅណេើដើ និងណៅណព្កាម្ដើ និងធាតុសំខាន់ ពៗ្នធនធានព្ព្រណ ើធម្មជាតិ។ ព្ព្រណរចរេិ
ធៃន់ធៃរទងំណនោះជាព្បណភទខដេទទួេេទធផេរើការរមួ្រន ព្នការកាប់ណ ើដខដេ និងធៃន់ធៃរ ព្រ
ខេងណរឱ្យសុើណមម  រសិដ្ឋា ន ព្បមូ្េអុស បរបាញ់ ដុតព្ព្រ ការហូរណព្បាោះ េំណៅដ្ឋា ន ណហដារចនា
សម្ព័នធជាណដើម្។ បទដ្ឋា នវញិ្ញា បនបព្តព្ព្រណ ើ FSC អាច ួយសណព្ម្ចណៅណរេតំបន់ណនាោះព្តូវ
បានណគកាត់ណចញរើតំបន់ព្គប់ព្គង តួរខតព្តូវបានសាត រណឡើងវញិណៅជាេរខណៈធម្មជាតិ ឬអាច
ខរខព្បការណព្បើព្បាស់ដើ (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2) 

ណព្រោះម្ហរាយធម្មជាត ិ(Natural Hazards)៖ ការរខំាន់ខដេអាចានហានភ័ិយណៅកាន់
តព្ម្លសងគម្ នងិបរសិាា នណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គង បុ៉ខនតអាចានតួនាទើសំខាន់ខាងព្បរ័នធណអរូឡូសុើ 
ឧទហរណ៍រមួ្ទងំ រាងំសៃួត ណភលើងណ្ោះ បារ់ដើ រយុោះ ធាល រ់ថម ឬទឹររររើណេើភនជំាណដើម្ 
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អនុផេព្ព្រណ ើ (Non-timber forest products (NTFP)) (អនុផេព្ព្រណ ើ)៖ 
ផេតិផេទងំអស់ខដេម្និខម្នណ ើម្ររើតបំន់ព្គប់ព្គង (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2)។ 

ណរេបណំង (Objective)៖ ណរេបណំងមូ្េដ្ឋា នបានណរៀបចំណដ្ឋយព្រុម្ហ ុន សព្ាប់
សហព្រសព្ព្រណ ើ រមួ្ទងំការសណព្ម្ចចតិតណេើណរេនណោបាយ និង ណព្ម្ើសព្នម្ណធោបាយណដើម្បើ
សណព្ម្ចណរេបណំង (ព្បភរ៖ ណដ្ឋយខផែរណេើ F.C. Osmaston. 1968. The Management 
of Forests. Hafner, New York; and D.R. Johnston, A.J. Grayson and R.T. 
Bradley. 1967. Forest Planning. Faber & Faber, London)។ 

ព្រម្ព្នកាតរវរចិចអនុវតត (Obligatory code of practice)៖ ណរេការណ៍ខណនា ំឬ
ណសៀវណៅតូច ឬព្បភរបណចចរណទសណផសងៗណទៀតជាណសចរតើខណនា ំខដេព្រមុ្ហ ុនព្តូវអនុវតតាម្ចាប់ 
(ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2)។ 

ការណព្រោះថ្នន រ់រនុងការងារ (Occupational accident)៖ ណព្រោះថ្នន រ់ណនោះណរើតានណៅរនុង
អំឡុងណរេការងារ ខដេប ត្ េឱ្យណព្រោះថ្នន រ់រហូតដេ់សាល ប់ ឬានរបួស (ព្បភរ៖ អងគការរេរម្ម
អនតរជាតិ Bureau of Library and Information Services. ILO Thesaurus as provided 
on ILO website)។ 

 ងំកឺារងារ (Occupational disease)៖  ំងមឺ្ួយចំននួណរើតណឡើងណដ្ឋយសារខតរាត ហនិ
ភ័យរើសរម្មភារការងារ (ព្បភរ៖ International Labour Organization (ILO). Bureau of 
Library and Information Services. ILO Thesaurus as provided on ILO website)។ 

របសួការងារ (Occupational injuries)៖ អនររបសួ ាន ំងឺ ឬសាល ប់ម្ររើណព្រោះថ្នន រ់ណៅ
ណរេការងារ (ព្បណភទ៖ International Labour Organization (ILO). Bureau of Library 
and Information Services. ILO Thesaurus as provided on ILO website)។ 

សារា៌ងគកាយ (Organism)៖ អងគភារ ើវៈចព្ម្ុោះម្ួយចនំនួអាចណ្លើយតប ឬការណផារសាា រៈ
សព្ាប់រនធុ (ព្បភរៈ Council Directive 90/220/EEC)។   

ព្រមុ្ហ ុន (Organization)៖ បុគគេ ឬអងគភារកាន់កាប់ ឬានវញិ្ញា បនបព្ត និងទទួេខុស
ព្តូវសព្ាប់បងាា ញរើតព្ម្ូវការអនុវតតាម្តព្ម្ូវការព្នវញិ្ញា បនបព្ត (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 
V5-2)។ 

ដើភរ់ (Peatland)៖ ព្តូវបានបណងកើតណឡើងណដ្ឋយតបំន់េិចទឹរ និងងាយព្សបូទឹរ ខដេាន
សារធាតុសរ ើរាងគជាណព្ចើន ខដេព្គបដណត ប់ណដ្ឋយព្សទប់ររុខជាតិខដេទរ់ទងណៅនងឹរព្ម្ិតជាតិអាសុើ
ត និងានវតតានរណ៌ ័រណ ើ (ព្បភរ៖ Aguilar, L. 2001. About Fishermen, 
Fisherwomen, Oceans and tides. IUCN. San Jose (Costa Rica))។ 

ថ្នន សំលំាប់សតវេែតិចព្ព្ង (Pesticide)៖ សារធាតុ ឬបានណរៀបចំ ឬបានណព្បើព្បាស់រនុងការ
ការាររុរខជាតិ ឬណ ើ ឬផេតិផេរុរខជាតិណផសងៗរើសតវេែតិចព្ព្ងរនុងការព្តតួរិនិតយសតវេែិតចព្ព្ង ឬ 
ការផតេ់ព្តេប់ម្រវញិដូចជាព្បណភទសតវេែតិចព្ព្ងខដេម្ិនសូវានណព្រោះថ្នន រ់។ និយម្ន័យណនោះរមួ្
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ទងំថ្នន សំលំាប់សតវេែតិចព្ព្ង ថ្នន សំំលាប់សតវរណររ acaricides ថ្នម សំាល ប់សតវស ត្ នខចង ថ្នន ំ
សាល ប់ដងកូវ និងថ្នន សំាល ប់ណមម  (ព្បភរ៖ FSC-POL-30-001 FSC Pesticides Policy 
(2005)។ 

ចកំារណ ើដ្ឋ ំ(Plantation)៖ តំបន់ព្ព្រណ ើបណងកើតណដ្ឋយដ្ឋណំ ើ ឬណព្សាចណដ្ឋយណព្បើព្បាស់
ររួរព្បណភទណព្ៅព្សរុ ឬព្បណភទរនុងព្សុរ ខដេានព្បណភទម្ួយ ឬរើរព្បណភទ ខដេានគាល តរើរន
ចាស់លាស់ និងានអាយុដូចរន  ណដ្ឋយម្និសូវាម្េរខណៈណរេការណ៍ នងិធាតុសខំាន់ៗព្នព្ព្រ
ធម្មជាត។ិ ការររិណ៌នាព្នចកំារណ ើអាចព្តូវបានរណំត់បខនាម្ណទៀតណៅរនុងបទដ្ឋា នវញិ្ញា បនបព្តព្ព្រ
ណ ើ FSC ជាម្ួយនឹរការរិរណ៌នា ឬឧទហរណ៍សម្ព្សបដូចខាងណព្កាម្៖ 

o  តំបន់ខដេព្តូវចប់ណផតើម្អនុវតតាម្និយម្ន័យ ចំការណ ើ បុ៉ខនតបនាា ប់រើការវវិឌឍជាណព្ចើនឆ្ន មំ្រ 
ណហើយភាគណព្ចើនព្នេរខណៈណរេការណ៍ និងធាតុសំខាន់ ពៗ្នព្បរ័នធណអរូឡូសុើរនុងព្សុរ 
ខដេអាចព្តូវបានចត់ថ្នន រ់ជាព្ព្រធម្មជាតិ។ 

o  ចំការណ ើបានព្គប់ព្គងណដើម្បើសាត រ និងខរេម្ែ ើវៈចព្ម្ុោះ និងទើ ព្ម្រ ភារចព្ម្ុោះព្នរចនាសម្ព័នធ 
និងតួនាទើព្នព្បរ័នធណអរូឡូសុើ បនាា ប់រើានការវវិឌឍជាណព្ចើនឆ្ន ពំ្តូវបានចត់ថ្នន រ់ជាព្ព្រធ 
ម្មជាតិ។ 

o  ព្ព្រណ ើខដេដុោះណៅតំបន់បូ៉េ និងភាគខាងណ ើង ព្ព្រធម្មជាតិរបស់វាានខតម្ួយ ឬរើរព្បណភទ
បុ៉ណ ណ្ ោះ ខដេណរើតម្ររើការផសរំវាងព្ព្រធម្មជាតិ និងដំណុោះណឡើងវញិណដ្ឋយសិបបនិម្មិត ខដេ
តំបន់ណនោះអាចចត់ទុរជាព្ព្រធម្មជាតិ និងដណុំោះណឡើងវញិម្ិនបានចត់ទុរជាការខរខព្បណៅជាចំ
ការណ ើណនាោះណទ (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2)។ 

ដណំ្ោះព្សាយណដ្ឋយព្បងុព្បយត័ន (Precautionary approach)៖ ដំណ្ោះព្សាយម្យួ
តព្ម្ូវការខដេានរ័ត៌ានបងាា ញថ្នសរម្មភារព្គប់ព្គងអាចនាឱំ្យការគំរាម្រំខហងដេ់ការខូតខាត
ោ៉ងធៃន់ធៃរ និងម្ិនានការទទួេខុសព្តូវណៅណេើបរសិាា ន ឬការគំរាម្រំខហងដេ់សុខាេភារម្នុ
សស។ ព្រមុ្ហ ុននឹងរណំត់វធិានការជារ់ខសតងណដើម្បើទប់សាក ត់ ការណព្រោះថ្នន រ់ នងិជាវាងហានិភ័យព្ន
សុខាេភារ ណៅណរេខដេរ័ត៌ានវទិោសាស្រសតម្និទន់បានបញ្ច ប់ ឬម្និទន់បានសននិដ្ឋា ន នងិណៅ
ណរេខដេតព្ម្លបរសិាា នងាយទទួេរងណព្រោះ នងិម្ិនចាេ់លាស់ (ព្បភរ៖ណដ្ឋយខផែរណៅណេើ 
Principle 15 of Rio Declaration on Environment and Development, 1992, and 
Wingspread Statement on the Precautionary Principle of the Wingspread 
Conference, 23–25 January 1998)។ 

មុ្នអា ើវរម្ម (Pre-harvest) (េរខខណឌ )៖ ភារចព្ម្ុោះ សាសភារ នងិរចនាសម្ព័នធ ព្ន
ព្ព្រណ ើ ឬការដ្ឋដំំ្មុំ្ននងឹកាប់ណ ើ និងសរម្មភារខដេជាព្ទរយសម្បតតិរបស់ព្រមុ្ហ ុន ដូចជា ផលូវ 
អាររ។ 
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ណរេការណ៍ (Principle)៖ តួនាទើ ឬធាតុសំខាន់រនុងររណើ  FSC ព្នវញិ្ញា បនបព្តព្ព្រណ ើ 
(ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2) 

ការការារ (Protection)៖ សូម្ណម្ើេនិយម្ន័យ ព្នការអភិររស 
តបំន់ការារ (Protection Area)៖ សូម្ណម្ើេនិយម្ន័យ ព្នតំបន់អភិររស  
ផសរវផាយជាសាធារណៈ (Publicly available)៖ ណៅរនុងរណបៀង ព្នការចូេណៅដេ់ ឬការ

អណងកតណដ្ឋយព្បជា នជាទូណៅ (ព្បភរ៖ Collins English Dictionary, 2003 Edition) 
ព្បណភទរព្ម្ (Rare species)៖ ព្បណភទ ខដេម្ិនានជាទូណៅ ឬរព្ម្ ណហើយខថម្ទងំចំ

្ត់ថ្នន រ់ជាព្បណភទគំរាម្រំខហង។ ព្បណភទទងំណនោះគឺសាតិណៅរនុងតបំន់ ខដេានេរខណៈភូម្ិសាស្រសត
តឹងរងឹ ឬានទើ ព្ម្ររិណសស ឬម្ិនរាយប៉ាយរនុងតំបន់ធំទូលាយ។ តំបន់ទងំណនោះព្បខហេជាដូចជា
ដូចចំ្ ត់ថ្នន រ់ ិតគំរាម្រំខហង ព្នសហរ័នធអភិររសអនតរជាតិ (២០០១) រមួ្ទងំព្បណភទខដេ ិត
ានគុណភារខពស់ ទំនងជាានគុណភារ ចំ្ត់ថ្នន រ់គរំាម្រំខហងណៅរនុងអនាគតដ៏ខលើ។ តំបន់ទងំ
ណនោះព្បខហេជាអាចព្បណភទណព្រោះថ្នន រ់ (ព្បភរ៖ណដ្ឋយខផែរ IUCN. (2001). IUCN Red List 
Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN. 
Gland, Switzerland and Cambridge, UK)។ 

ចុោះសចច ប័ន (Ratified)៖ ដណំណើ រការណដ្ឋយចាប់អនតរជាត ិអនុសញ្ញា  ឬរចិចព្រម្ព្ាង (រមួ្
ទងំរិចចព្រម្ព្ាងបរសិាា នរហុភាគើ)គឺអនុម័្តណដ្ឋយព្សបចាប់ណដ្ឋយានយនតការចាប់ជាតិ ឬចាប់
ខដេានតព្ម្លណសនើ ដូចជាចាប់អនតរជាត ិអនុសញ្ញា  ឬរិចចព្រម្ព្ាងកាល យណៅជាខផនរម្ួយណដ្ឋយ
សវ័យព្បវតតិព្ន ចាប់ជាតិ ឬរណំត់ការណរៀបចំចាប់ជាតិណដើម្បើផតេ់ព្បសទិធភារព្សបចាប់ (ព្បភរ៖ 
Source: FSC-STD-01-001 V5-2)។ 

សម្ណហតុផេ (Reasonable)៖ វនិិចេ័យឱ្យបានណសមើភាររន  ឬសម្ព្សបណដើម្បើាម្សាា នភារ 
ឬណរេបណំងណដ្ឋយខផែរាម្បទរិណសាធន៍ទូណៅ (ព្បភរ៖ Shorter Oxford English 
Dictionary) 

អា ើវរម្មកាត់បនាយផេប៉ោះាេ់ (Reduced impact harvesting) ៖ អា ើវរម្ម (ឬការ
កាប់ណ ើ) ណព្បើព្បាស់បណចចរណទសរនុងការកាត់បនាយការសណំេ់ (ព្បភរ៖ ណដ្ឋយខផែរណៅណេើ 
Guidelines for the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity in Tropical 
Timber Production Forests, IUCN 2006)។ 

តបំន់សតវរស់ណៅ (Refugia)៖ តំបន់ដ្ឋច់ព្សោ៉យ ខដេានការខព្បព្បេួខាល ងំ ណដ្ឋយសារ
ខតការខព្បព្បួេអាកាសធាតុ ឬណដ្ឋយសារខតការរខំានណដ្ឋយសារម្នុសស ម្ិនបាន បួព្បទោះ នងិរខនលង
ខដេព្បណភទរុរខជាតិ និងសតវ ព្នតំបន់ម្ួយចំននួអាចាន ើវតិ (ព្បភរ៖ Glen Canyon Dam, 
Adaptive Management Program Glossary as provided on website of Glen 
Canyon Dam website)។ 
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រងាវ ន់ណេើរទរឹចតិត (Remuneration)៖ រមួ្ទងំការធម្មា ព្បារ់ខខណរេ ឬអបបបរា  និង
ការបង់េុយបខនាម្ ណបើណទោះជាណដ្ឋយផ្លា េ់ ឬព្បណោេរ៏ណដ្ឋយ ណបើណទោះបើជាព្បារ់សុទធ ឬរបស់ ណដ្ឋយ
និណោ  រ ណៅឱ្យរម្មររ និងអនរណធវើការណផសងណទ (អនុសញ្ញា រេរម្មអនតរជាតិ ១០០ ាព្ា 1a)។ 

តបំន់គរូំខដេតំ្ ង (Representative Sample Areas)៖ ចំខណរ ព្នតបំន់ព្គប់ព្គង
បានរណំត់ព្ទង់ព្ទយសព្ាប់ណរេបណំងអភិររស ឬសាត រណឡើងវញិ ឧទហរណ៍ព្បរ័នធណអរូឡូសុើខដេ
ព្តូវានណៅរនុងធម្មជាតិរនុងតបំន់ភូម្សិាស្រសតម្យួ។ 

បនាុ ំ(Resilience)៖ េទធភារព្នព្បរ័នធម្ួយណដើម្បើខថររាតួនាទើ នងិដំណណើ រការសំខាន់ៗ
រនុងសភារតឹងខតង នងិរងសាព ធណដ្ឋយធន់ ឬបនាុណំៅនឹងការខព្បព្បួេ។ បនាុអំាចព្តូវបានអនុវត
ទងំព្បរ័នធណអរូឡូសុើ ឬព្បរ័នធសងគម្ (ព្បភរ៖ IUCN World Commission on Protected 
Areas (IUCN-WCPA). 2008. Establishing Marine Protected Area Networks – 
Making it Happen. Washington D.C.: IUCN-WCPA National Oceanic and 
Atmospheric Administration and The Nature Conservancy)។ 

សាត រ/ការសាត រណឡើងវញិ (Restore / Restoration)៖ ារយទងំណនោះព្តូវបានណព្បើព្បាស់ណៅ
រខនលងណផសងៗរន  ណដ្ឋយណោងណៅាម្អតាបទ និងការនិោយ។ ណៅរនុងររណើ ម្ួយចំនួន សាត រានន័យ
ថ្នការ ួស ុេការខូចខាតដេ់តព្ម្លបរសិាា ន ខដេប ត្ េម្ររើសរម្មភារព្គប់ព្គង ឬររណើ ណផសងៗ 
ណទៀត។ រនុងររណើ ណផសងៗណទៀត សាត រានន័យថ្នជាទព្ម្ង់ព្នេរខខណឌ ធម្មជាតិរនុងតំបន់ ខដេព្តូវបាន
ណរចរេិខាល ងំ ឬខរខព្បណៅជាការណព្បើព្បាស់ដើណផសងៗណទៀត។ ណៅរនុងណរេការណ៍ និងេរខណៈវនិចិេ័យ 
ារយ សាត រគមឺ្និបានណព្បើព្បាស់សព្ាប់បញ្ញា រ់រើការបណងកើត ព្នេរខណៈរិណសសព្នព្បរ័នធណអរូឡូសុើ រើ
មុ្ន បុណរព្បវតត ិមុ្នឧសាហរម្ម ឬមុ្នណរេណរើតាន (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2)។ 
ព្រុម្ហ ុនម្និចបំាច់ានកាតរវរិចចរនុងការសាត រតព្ម្លបរសិាា នទងំណនោះណនាោះណទ ខដេប៉ោះាេ់ណដ្ឋយសារ
រាត ណផសងជាណព្ចើន ខដេព្រុម្ហ ុនម្ិនអាចព្គប់ព្គងបាន ឧទហរណ៍ណព្រោះម្ហនតរាយណដ្ឋយធម្មជាត ិ
ណដ្ឋយការខព្បព្បួេអាកាសធាតុ ឬណដ្ឋយសារសរម្មភារអាជាា ធរព្សបចាប់ព្នភាគើទើបើ ដូចជា ណហដ្ឋា
រចនាសម្ព័នធសារធារណៈ ខរ ៉ការបរបាញ់ ឬការាងំទើេំណៅ។ 
ាម្ FSC-POL-20-003 ការកាត់តំបន់រើវសិាេភារព្នវញិ្ញា បនបព្តរិរណ៌នារើដំណណើ រការណដ្ឋយ
ដូចជាតបំន់ខដេអាចកាត់ណចញរើតំបន់វញិ្ាបនបព្តណៅណរេសម្ព្សប។ ព្រុម្ហ ុនរ៏ម្ិនបានកាតរវរិចច
រនុងការសាត រតព្ម្លបរសិាា ន ខដេអាចានណៅតំបន់ម្ួយចំននួរនុងព្បវតតសិាស្រសត ឬបុណរព្បវតត ិឬខដេាន
ផេប៉ោះាេ់អវ ិាានណដ្ឋយសារាច ស់ ឬព្រុម្ហ ុនរើមុ្ន។ ណទោះជាោ៉ងរ៏ណដ្ឋយព្រមុ្ហ ុន។ ណទោះជា
ោ៉ង្រ៏ណដ្ឋយព្រុម្ហ ុនសងឃមឹ្ថ្ននឹងចត់វធិានការសម្ណហតុផេណដើម្បើកាត់បនាយ ព្តតួរិនិតយ និង
ទប់សាក ត់ណរចរេិបរសិាា ន ខដេបនតណៅរនុងតបំន់ព្គប់ព្គងខដេជាេទធផេ ព្នដូចផេប៉ោះាេ់រើមុ្ន។ 

តបំន់ដងអូរ (Riparian zone)៖ ការបញ្ចូ េរន រវាងដើ និងដងអូ នងិររុខជាតិខដេណៅរនុង
ណនាោះ។ 
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ហានភ័ិយ (Risk)៖ េទធភារ ព្នផេប៉ោះាេ់អវ ិាានខដេម្ិនអាចទទេួបានណរើតណឡើងរើ
សរម្មភារណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គង រមួ្ផសជំាម្ួយនងឹភារណព្រោះថ្នន រ់ព្នារយផេវបិារ (ព្បភរ៖ FSC-
STD-01-001 V5-2)។ 

វសិាេភារ (Scale)៖ ទំហ ំព្នវសិាេភារ ព្នសរម្មភារព្គប់ព្គង ឬផេប៉ោះាេ់តព្ម្ល      
បរសិាា ន ឬតំបន់ព្គប់ព្គងរនុងណរេណវលា ឬេំហ។ 
សរម្មភារជាម្យួនឹងផេប៉ោះាេ់វសិាេភារទហំតូំច ឬទប ានសម្ាព្តតូចព្នព្ព្រណ ើរនុងម្យួ
ឆ្ន  ំសរម្មភារជាម្ួយនងឹការណរើតណឡើងវសិាេភារទើរខនលងតូច ឬទបណៅរនុងរខនលងចណនាល ោះខវង 
(ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-2)។ 

វសិាេភារ អនុភារ នងិហានភ័ិយ (Scale, intensity and risk)៖ ណម្ើេនយិម្ន័យម្ួ
យៗ ព្នារយ វសិាេភារ អនុភារ នងិហានភ័ិយ 

ានសារព្បណោ ន៍ (Significant)៖ សព្ាប់ណរេបណំងព្នណរេការណ៍ ៩ តព្ម្លអភរិរស
ខពស់ ១ ២ និង៦ ខដេានទព្ម្ង់បើខដេានសារសំខាន់ព្នការទទេួសាគ េ់។ 

o  ការណរៀបចំ ចំ្ត់ថ្នន រ់ ឬសាា នភារការអភិររស ព្នការទួេសាគ េ់ រំណត់ណដ្ឋយភាន រ់ងារអនតរ
ជាតិដូចជា IUCN ឬ Birdlife International  

o  ការណរៀបចំណដ្ឋយអាជាា ធរថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់តំបន់ ឬណដ្ឋយការទទេួខុសព្តូវព្នអងគការអភិររសជាតិ 
ណដ្ឋយណផ្លត តណៅណេើ ើវៈចព្ម្ុោះ 

o  ការទទួេសាគ េ់ណដ្ឋយសម័ព្គចតិតណដ្ឋយព្បធានព្គប់ព្គង ាច ស ឬព្រុម្ហ ុន ណដ្ឋយខផែរណៅណេើ
រ័ត៌ានខដេាន ឬបានដឹង ឬសងសយ័ថ្នានវតតានព្នសារៈសំខាន់ ើវៈចព្ម្ុោះ ណបើណទោះបើជា
ម្ិនទន់បានណរៀបចំផលូវការណដ្ឋយភាន រ់ងារដ៏ព្ទណទៀត។ 

ម្ួយរនុងចំណ្ម្ទព្ម្ង់ទងំណនោះនិងណរៀបចំខរខព្បាម្តព្ម្លអភិររសខពស់ ១ ២ នងិ៦។ តបំន់ជា
ណព្ចើនរនុងរភិរណលារបានទទេួសាគ េ់រើសារៈសំខាន់ ព្ន ើវៈចព្ម្ុោះ វធិានការណផសងៗរន ជាណព្ចើន។ 
ខផនទើខដេាន និងចំ្ ត់ថ្នន រ់ ព្នតបំន់ជាអាទភិារសព្ម្ការអភិររស ើវៈចព្ម្ោុះណដើរតនួាទើសំខាន់រនុង
ការរំណត់សកាត នុរេវតតាន ព្នតព្ម្លអភិររសខពស់ ១ ២ នងិ៦ (ព្បភរ៖FSC-STD-01-001 V5-
2)។ 

រសរុិរខរម្ម (Agroforestry)៖ សេិបៈ និងវទិោសាស្រសតព្នការព្តួតរិនតិយ ការបណងកើត ការេូត
លាស់ សាភាគ សុខភារ នងិគុណភារ ព្នតព្ម្លណ ើ និងព្ព្រណ ើណដើម្បើឱ្យណ្លើយតបណៅនងឹទិសណៅ
ចព្ម្ុោះចបំាច់ នងិតព្ម្លព្នាច ស់ដើ និងសងគម្ភសតើរើមូ្េដ្ឋា ននរិនតភារ (ព្បភរ៖ Nieuwenhuis, M. 
2000. Terminology of Forest Management. IUFRO World Series Vol. 9. IUFRO 
4.04.07 SilvaPlan and SilvaVoc)។ 

អនរ/ភាគើារ់រ័នធ (Stakeholder)៖ ណម្ើេនយិម្ន័យអនរារ់រ័នធទទួេផេប៉ោះាេ់ នងិ
អនរារ់រ័នធចប់អារម្មណ៍ 
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ចាប់ (Statutory law or statute law)៖ តអួងគ ព្នចាប់ខដេានណៅរនុងចាប់ព្នសភា 
(ចាប់ជាតិ) (ព្បភរ៖ : Oxford Dictionary of Law)។ 

សទិធកិាន់កាប់ដើ (Tenure)៖ សងគម្បានរណំត់រិចចព្រម្ព្ាងណដ្ឋយសារបុគគេ ឬព្រុម្ 
ទទួេសាគ េ់ណដ្ឋយឋានៈចាប់ ឬអនុវតតព្បព្រណើ  សំណៅណៅណេើចណងាក ម្ ព្នសិទធ ិនិងតួនាទើ ព្នាច ស់កាន់
កាប់ ចូេដេ់ និង/ឬណព្បើព្បាស់ព្នតំបន់រិណសស ព្នដើ ឬទរ់ទងណៅនងឹធនធានណៅរនុង (ដូចជា ណដើម្
ណ ើ ព្បណភទណ ើ ទឹរ ខរជ៉ាណដើម្) (ព្បភរ៖ World Conservation Union (IUCN). Glossary 
definitions provided on IUCN website)។ 

ការគរំាម្រខំហង (Threat)៖ ការរណំត់ ឬព្រានព្នការគរំាម្ ឬទំនងជាខូចខាត ឬផេប៉ោះ
ាេ់អវ ិាាន (ព្បភរ៖ ណដ្ឋយខផែរ Oxford English Dictionary)។ 

ព្បណភទគរំាម្រខំហង (Threatened species)៖ ព្បណភទខដេណ្លើយតបនងឹេរខណៈវនិចិេ័យ 
IUCN ២០០១ សព្ាប់ព្បណភទងាយរងណព្រោះ  តិផុតរូ  ឬ ិតផុតរូ ខាល ងំ នងិានការព្ប ម្ខពស់ 
ខពស់ខាល ងំ ឬហានភ័ិយខពស់ខាល ងំបំផុតព្នការផុតរូ រើព្ព្រ។ ចំ្ត់ថ្នន រ់ទងំណនោះអាចព្តូវបានបរ
ព្សាយ សព្ាប់ណរេបំណង FSC ណដ្ឋយណោងាម្ចំ្ ត់ថ្នន រ់ផលូវការរបស់ជាតិ (ខដេានសារៈ
សខំាន់ព្សបចាប់) នងិេរខខណឌ រនុងព្សរុ និងដង់សុើណតព្បជា ន (ខដេព្តូវប៉ោះាេ់ការសណព្ម្ចចតិត
អំរើវធិានការអភិររសសម្ព្សប (ព្បភរ៖ Source: Based on IUCN. (2001). IUCN Red 
List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. 
IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK.)។ 

រព្ម្តិអា ើវរម្មណ ើ (Timber harvesting level)៖ បរាិណអា ើវរម្មជារ់ខសតងខដេបាន
អនុវតតណៅតបំន់ព្គប់ព្គង រត់ព្ាណដ្ឋយាឌរបស់វា (ឧ. ខម៉្ព្តគូប ឬហវើត) ឬតំបន់ (ឧ.      ហរិា 
ឬអារ)  

រព្ម្តិព្បមូ្េព្ព្រផេព្ព្រណ ើ (Timber harvesting level)៖ បរាិណព្បមូ្េផេជារ់ 
ខសតងខដេណធវើណឡើងរនុង តបំន់ព្គប់ព្គង ណដ្ឋយានរណំត់ព្ាជាវ ៉ូេើម្ (ដូចជា ខម៉្ព្តគើប ឬហវើត) ឬជា
តំបន់ (ហចិា ឬអារ) រងវស់ខម៉្ព្តសព្ាប់ណរេបណំងណព្បៀបណធៀបជាម្យួការគណនា (អបបបរា) 
រព្ម្ិតអាចអា ើវរម្មបាន។  
ទន់ណរេណវលា (Timely manner)៖ ណៅរនុងកាេៈណទសៈសម្ព្សបព្តូវណធវើការឱ្យណេឿនាម្ខដេ
អាចណធវើបាន ម្ិនានបណំងចង់រនោការងារ រនុងការអនុវតតាម្ចាប់ រិចចសនោ អាជាា ប័នធ ឬ 
វរ័ិយបព្ត។  

ចណំណោះដងឹជាព្បព្រណើ  (Traditional Knowledge)៖ រ័ត៌ាន ចំណណោះណធវើ  នំាញ នងិការ
អនុវតតខដេបានណរៀបចំ និរនតភារ និងអាចណផាររើ ំនាន់ម្ួយណៅ ំនាន់ម្យួណទៀតជាម្ួយ      សហគម្ន៍ 
ជាទូណៅជាទព្ម្ង់ខផនរព្នការរណំត់វបបធ៌ម្ និង ំណនឿ (ព្បភរ៖ណដ្ឋយខផែរណេើ the definition by 
the World Intellectual Property Organization (WIPO). Glossary definition as 
provided under Policy / Traditional Knowledge on the WIPO website)។ 
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ម្នុសសានព្បព្រណើ ណផសងៗរន  (Traditional peoples)៖ ព្រុម្ម្នុសសរស់ណៅជាព្បព្រណើ គឺ
ជាព្រុម្សងគម្ ឬម្នុសសខដេម្ិនបានរំណត់អតតសញ្ញា ណរម្មខលួនឯងជា នជាតភិាគតចិ និងជាអនរ
ខដេអោះអាងថ្នានសទិធិណៅណេើដើ ព្ព្រណ ើ និងធនធានណផសងៗណទៀតរបស់រួរណគ ណដ្ឋយសំអាងថ្នរួរ
ណគបានបណងកើតព្បព្រណើ  ឬការងារ និងការណព្បើព្បាស់ជាព្បព្រណើ  (ព្បភរ៖ Forest Peoples 
Programme (Marcus Colchester, 7 October 2009))។ 

ការបញ្ញា រ់ នំញួ (Transaction verification)៖ ការបញ្ញា រ់ណដ្ឋយអងគភារវញិ្ាបនបព្ត 
និង/ឬ ការទទេួសាគ េ់ណដ្ឋយណសវារម្មអនតរជាត(ិASI) ខដេណសនើសុធំាតុណចញរើ FSC ខដេបាន
ណរៀបចំណដ្ឋយាច ស់វញិ្ញា បនបព្តគឺឱ្យបានព្តឹម្ព្តូវ និងឱ្យសុើរន ការណសនើសុំធាតុចូេ FSC ព្នព្ដគូរាន ិា
រម្មរបស់រួរណគ (ព្បភរ៖ FSC-STD-40-004 V3-0)។ 

ព្បកាន់យរ (Uphold)៖ ខថលងអណំរគុណ ណរររ និរនតភារ និងរពំ្ទ (ព្បភរ៖ FSC-
STD-01-001 V5-2)។ 

សទិធណិព្បើព្បាស់ដើ (Use rights)៖ សិទធសិព្ាប់ណព្បើព្បាស់ធនធានព្នតបំន់ព្គប់ព្គង ខដេ
អាចព្តវូបានរណំត់ណដ្ឋយព្បព្រណើ សហគម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន រិចចព្រម្ព្ាងទងំសងាខ ង ឬបញ្ាតតណដ្ឋយ
ាច ស់អងគភារខដេានសិទធ។ិ សិទធិទងំណនោះអាចានការតឹងខតងព្នការណព្បើព្បាស់ ព្នធនធានរិណសស 
ណដើម្បើរព្ម្តិជារ់លារ់ព្នការណព្បើព្បាស់ ឬបណចចរណទសអា ើវរម្ម (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-001 V5-
2) 

ភាគណព្ចើនណេើសេប់ (Vast majority)៖ ៨០% ព្នតំបន់សរុបតំបន់ណទសភារព្ព្រម្និទន់
ប៉ោះាេ់ណៅរនុងតំបន់ព្គប់ព្គងគិតព្តមឹ្ ០១ ខខម្ររា ឆ្ន ២ំ០១៧។ ភាគណព្ចើនណេើសេប់ខថម្ទងំ
ណ្លើយតប ឬណេើសរើនិយម្ន័យអបបបរាព្នតំបន់ណទសភារព្ព្រណ ើម្ិនទន់ប៉ោះាេ់។ 

ទសិណៅព្តវូបញ្ញា រ់ (Verifiable targets)៖ ណរេណៅរិណសស ដូចជាេរខខណឌ ព្ព្រណ ើ
អនាគតខដេចង់បាន បានបណងកើតណឡើងរនុងការវាស់វឌឍនៈភារការសណព្ម្ចបានព្នណរេបណំង
ព្គប់ព្គងនើម្ួយៗ។ ណរេណៅទងំណនោះព្តូវបានបញ្ញា រ់ោ៉ងចាស់រើេទធផេរបស់វា ដូចខដេការ
សណព្ម្ចបានរបស់រួរណគអាចព្តូវបានបញ្ញា រ់ និងវាអាចរណំត់ថ្នណតើរួរវាអាចបំណរញបខនាម្ ឬអត់ 

បខំណរតចិបផុំត (Very Limited portion)៖ តបំន់បានប៉ោះាេ់ព្តូវម្និឱ្យណេើសរើ ០.៥%
ព្នព្ផនរព្គប់ព្គង (ព្បភរ៖ FSC-STD-01-002)។ 

ភាគតចិបផុំតព្នតបំន់សនូេ (Very limited portion of core area)៖ តំបន់បានប៉ោះាេ់
ព្តូវម្ិនឱ្យណេើសរើ ០.៥% ព្នតំបន់សនូេ រនុងម្ួយឆ្ន មំ្ិនឱ្យានការប៉ោះាេ់សរុបធជំាង ៥%ព្នតំបន់
សនូេ។ 

សារធាតុការសណំេ់ (Waste materials)៖ សារធាតុម្ិនណព្បើព្បាស់ ឬម្និចង់បាន ឬ
ណដ្ឋយផេតិផេ ដូចជា៖ 

o  ការសំណេ់ណព្រោះថ្នន រ់រមួ្ទងំការសំណេ់គើម្ើ និងអាគុយ 
o  រុងទុយណឺ 
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o  មូ៉្តូ ណព្បង និងសាងំ 
o  សព្ាម្រមួ្ទងំខដរ បាល ស់សាិរ និងព្រដ្ឋស់ និង 
o   អាររ ា៉សុើន និងសាា រៈណបាោះបង់ណចេ 

ផលូវទរឹ (Water bodies)៖ (រមួ្ទងំផលូវទឹរ) រូនអូរ ខព្ររតូចៗ សាងឹ ខព្ររ ព្តាងំ និងបឹង
ខដេានាម្រដូវកាេ បណ ត្ ោះអាសនន និងអចិព្ស្រនត។ បងឹរមួ្ទងំព្បរ័នធអូរ ឬតំបន់ដើណសើម្ បងឹ វាេ
ភរ់ តំបន់ដើេាប់ នងិតំបន់ទរឹណចញ។ 
 ភារខសត់ណខាយទរឹ (Water scarcity)៖ ការផគត់ផគង់ទរឹ ខដេានរណំត់បផុំតសព្ាប់
ផេិតរម្មចណំើ អាហារ សុខភារម្នុសស និងការអភិវឌឍណសដារិចច។ ភារខសត់ណខាយគឺព្តូវឱ្យណសមើនងឹ 
១០០០ខម៉្ព្តគូបរនុងម្ួយឆ្ន រំនុងម្នុសសាន រ់ ឬការណព្បើព្បាស់ខដេទរ់ទងណៅនងឹការផគត់ផគង់ធំជាង 
៤០% (ព្បភរ៖ Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and 
Human Well-Being: Policy Responses. Findings of the Responses Working 
Group. Washington DC: Island Press, Pages 599-605)។ 

តព្ម្វូការទរឹខពស់ (Water stress)៖ ណរើតានណឡើងណៅណរេតព្ម្ូវការទរឹណេើសរើទរឹខដេ
ានអំឡុងណរេម្ួយចំននួ ឬណៅណរេខដេគុណភារទបណៅណរេានការណព្បើព្បាស់តឹងរងឹ។ តព្ម្ូវ
ការទឹរខពស់ប ត្ េឱ្យបាត់បង់ធនធានទឹរសាប រនុងន័យព្នគុណភារ (អា ើវរម្មណេើសេប់ណៅតបំន់
 េសលិា ទណនលសៃួត ជាណដើម្) និងគុណភារ (អឺព្តូហវើ សារធាតុសរ ើរាងរេ ជាតិអំបេិខដេព្ជាប
ចូេ ជាណដើម្) (ព្បភរ៖ UNEP, 2003, cited in Gold Standard Foundation. 2014. 
Water Benefits Standard)។ 

ដើណសើម្ (Wetlands)៖ តំបន់ខដេណៅចណនាល ោះរវាងព្បរ័នធដើណររ និងទឹរ ខដេជាទូណៅព្ផា
ទឹរ ឬដើខដេព្គបដណត ប់ណដ្ឋយទឹររារ់ (ព្បភរ៖ Cowarding, L.M., Carter, V., Golet, F.C., 
Laroe, E.T. 1979. Classification of Wetlands and Deepwater Habitats of the 
United States. DC US Department: Washington)។ 
ណៅណព្កាម្អនុសញ្ញា រាមំ្សា ដើណសើម្អាចរមួ្ទងំទរឹណជានាចតំបន់វាេភរ់ ព្សោះធម្មជាតិ វាេភរ់ 
ព្គេុរ តំបន់វាេណមម  តបំន់ដើេាប់ ដើម្ណាគ វាេភរ់តបំន់ទឹរសាប ព្ព្រណកាងកាង បងឹ ទណនល និងសូ
ម្បើខតតំបន់ផ្លក ថម (ព្បភរ៖ IUCN, No Date, IUCN Definitions – English)។ 

រម្មររ (Workers)៖ អនរណធវើការងារទងំអស់ណដ្ឋយរមួ្ទងំនិណោ ិររដាព្រម្ទងំអនរណធវើការ
ណដ្ឋយខលួនឯង។ ទងំណនោះរមួ្ទងំអនរណធវើការងារម្ិនណរញណា៉ង និងណធវើាម្រដូវ ព្នព្គប់រព្ម្តិ និងចំ
្ត់ថ្នន រ់ រមួ្ទងំរម្មររ ម្ស្រនតើរដាបាេ អនរព្គប់ព្គង អនរព្បតិបតតកិារ បុគគេិររចិចសនោ ព្រម្ទងំរិចច
សនោ ឬរចិចសនោបនតការងារណដ្ឋយខលួនឯង (ព្បភរ៖ ILO Convention 155, Occupational 
Safety and Health Convention, 1981)។ 

រម្មររព្រមុ្ហ ុន (Workers’ organization)៖ រម្មររព្រមុ្ហ ុនសព្ាប់ណព្ជាម្ខព្ ង នងិ
ការារផេព្បណោ ន៍រម្មររ (បនាុរំើអនុសញ្ញា អងគការរេរម្មអនតរជាតិ ៨៧ ាព្ា ១០។ វាាន
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សារៈសំខាន់្ស់រនុងការរត់សំរេ់ថ្ន តួនាទើ និងការខណនាពំ្នសាសភាគព្នរម្មររព្រុម្ហ ុន
ានភារខុសរន រើព្បណទសម្យួណៅព្បណទសម្ួយណទៀតរិណសសទរ់ទងណៅនងឹអនរខដេព្តវូបាន
រិចរ្រើឋានៈ និងជាសា ិរ ព្រម្ទងំអនរខដេចង់ានអំ្ចរនុងការ  ួេ ឬបណណត ញណចញ។ 
រម្មររព្រុម្ហ ុនចង់ខបងខចងទនំារ់ទំនងរវាងអនរ ខដេអាច ួេ នងិអាចបណណត ញណចញ និងអនរខដេ
ម្ិនអាច (ព្បភរ៖ FSC report on generic criteria and indicators based on ILO Core 
Conventions principles, 2017)។ 

ទព្ម្ង់អាព្ររ់បផុំតព្នរេរម្មរុារ (Worst forms of child* labour)៖ រមួ្ាន៖ (រ) 
ព្គប់ទព្ម្ង់ព្នទសររ ឬណព្បើដូចទសររ ដូចជាេរ់ និង ញួដូររុារ ទសររ ឬខាុ ំរញ្ា ោះណគណដ្ឋោះ
បំណុេ នងិរេរម្មណដ្ឋយបងខំ រមួ្ទងំបងខំ ឬព្តូវខតណព្ ើសណរ ើសរុាសព្ាប់ណព្បើព្បាស់រនុង ណាល ោះព្បដ្ឋប់
អាវុធ (ខ) ណព្បើព្បាស់ នាឱំ្យ ឬផតេ់ឱ្យរុារជាព្សើណរសោ សព្ាប់ផេិតផេ ព្នរបូថតអាសអាភាសន៍ 
ឬការសខម្តងអាព្កាតកាយ (គ)ណព្បើព្បាស់ នាឱំ្យ ឬផតេ់ឱ្យរុារណធវើសរម្មភារខុសចាប់ រិណសស
ផេិតរម្ម នងិការ ួញដូរថ្នន  ំដូចានណៅរនុងសនធិសញ្ញា អនតរជាតិារ់រ័នធ (ឃ) ការងារខដេណរើត
ណឡើងណដ្ឋយធម្មជាតិ ឬកាេៈណទសៈ ខដេការអនុវតតទនំងជាអាចបងកណព្រោះថ្នន រ់ដេ់សុខភារ សុវតាិ
ភារ ឬសើេធ៌ម្រុារ (អនុសញ្ញា សតើរើអងគការរេរម្មអនតរជាតិ ១៨២ ាព្ា៣)។ 
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