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ដំណ

ើរការប្ត ឹងតវ៉ា

1. មូលដ្ឋាន្៖
1.1.
GFA
Certification
GmbH
(GFA)
គឺជាក្រុមហុន្មួយដែលមាន្ជំនាញរនុងការផ្តល់ធេវរមមវិញ្ញាប្ន្ប្័ក្តធៅឱ្យភាគីទីប្ីឯររាជយ។
1.2.
រនុងក្ពំខណ្ឌ នន្អាជាាប្័ណ្ណក្ប្តិប្តដិការរប្េ់ខលួន្
ក្រុមហុន្បាន្អន្ុវតតការផ្តល់ធេវរមមមួយច្ំន្ួន្ែូច្ខាងធក្កាម៖
(រ) ផ្តលវ់ ិញ្ញាប្ន្ប្័ក្តធលើការក្គប្់ក្គងនក្ពធ ើតាមប្ណ្តតេតង់ដ្ឋ FSC®-(FSC®A000511)
ន្ិង/ឬ PEFC™-(PEFC/04-04-0099)។
(ខ)
ផ្តល់វិញ្ញាប្ន្ប្័ក្តធលើការក្គប្់ក្គងេង្វវរ់ែំធណ្ើរការផ្លិតផ្ល
េក្មាប្់ប្ណ្តតផ្លិតផ្លដែលបាន្ផ្តលវ់ ិញ្ញាប្ន្ប្័ក្ត FSC, PEFC, RSPO ន្ិង UTZ ។
1.3. GFA អន្ុវតតែំធណ្ើរការប្តឹងតវ៉ាក្ប្រប្ធដ្ឋយប្ណ្តតធោលធៅែូច្ខាងធក្កាម៖
(រ)
ទទួលយរ
ន្ិងធដ្ឋោះក្ាយការប្តឹងតវ៉ាពីប្ណ្តតភាគីពារ់ព័ន្ធច្ំធពាោះអតិថិជន្រប្េ់
GFA
(មុខេញ្ញាដែលបាន្ផ្តលវ់ ិញ្ញាប្ន្ប្័ក្ត)។
(ខ) ទទួលយរ ន្ិងធដ្ឋោះក្ាយការប្តឹងតវ៉ាដែលទារ់ទងធៅន្ឹង GFA ពីប្ណ្តតភាគីពារ់ព័ន្ធ ន្ិងពីអតិថិជន្រប្េ់
GFA។
(គ) ធានាប្ញ្ញារ់ច្ាេ់លាេ់ប្ណ្តតការប្តឹងតវ៉ា ដែលក្តូវការប្ញ្ាូន្ធៅធដ្ឋោះក្ាយតាមរំរិតខពេ់ជាងធទៀត
ធែើមបីមាន្ដផ្ន្ការធដ្ឋោះក្ាយឱ្យបាន្េមក្េប្។
2. ការប្តឹងតវ៉ាពីប្ណ្តតភាគីពារ់ព័ន្ធ ន្ិងពីអតិថិជន្រប្េ់ GFA
2.1.
ប្ណ្តតភាគីពារ់ព័ន្ធ
ន្ិងអតិថិជន្រប្េ់
GFA
ដ្ឋរ់ពារយប្ណ្ត ឹងជូន្ឱ្យ
GFA
អំពីប្ណ្តតេរមមភាពក្គប្់ក្គងនក្ពធ ើរប្េ់ប្ណ្តតភាគី ដែលបាន្ផ្តល់វិញ្ញាប្ន្ប្័ក្ត FSC, PEFC, RSPO ឬ UTZ
ឬប្ណ្តតេរមមភាពក្គប្់ក្គងការផ្តលវ់ ិញ្ញាប្ន្ប្័ក្តរប្េ់ GFA ។
2.2. GFA ក្ោន្់ដតធដ្ឋោះក្ាយការប្តឹងតវ៉ា ធៅធពលវទារ់ទងធៅន្ឹងតក្មូវការរប្េ់េតង់តា FSC េតង់តា PEFC,
RSPO SCC, UTZ ឬតក្មូវការរប្េ់រមមវិ្ីផ្តល់វិញ្ញាប្ន្ប្័ក្ត GFA។
2.3. ធែើមបីបាន្ទទួលយរ ន្ិងជួយធដ្ឋោះក្ាយការប្តឹងតវ៉ា គឺពារយប្ណ្ត ឹងក្តូវបាន្ប្ញ្ាូន្ធដ្ឋយផ្ទាល់ធៅឱ្យ GFA
(េូមធមើលអាេ័យដ្ឋាន្ទារ់ទងខាងធក្កាម) ដែលបាន្ធ្វើធ ើងធដ្ឋយភាាអាលលឺម៉ង់ ឬ ភាាអង់ធគលេ ឬ
ភាាក្េុររនុងររណ្ីនន្វិញ្ញាប្ន្ប្័ក្ត
FSC
FM
ធហើយមាន្របាយការណ្៍ប្ូរេរុប្បាន្ប្ធង្វហោះជាាធារណ្ៈធៅធលើធគហទំព័ររប្េ់ FSC (www.info.fsc.org)។
ពារយប្តឹងតវ៉ាក្តូវរួមមាន្មួយច្ាប្់ធរៀប្រាប្់លមអិតអំពីមូលដ្ឋាន្ប្តឹងតវ៉ា
ន្ិងភេតុតាងដែលពារ់ព័ន្ធធៅន្ឹងការប្តឹងតវ៉ាធនាោះផ្ង។
2.4.
ការប្តឹងតវ៉ាដែលទារ់ទងធៅន្ឹងអតិថិជន្រប្េ់
GFA
ក្តូវដតមាន្ភេតុតាងជាេតាន្ុម័ត
ន្ិងមាន្ពត៌មាន្ក្តឹមក្តូវប្ង្វហញអំពីទីរដន្លង ធពលធវលា ន្ិងមុខេញ្ញាដែលជាប្់ទារ់ទង។
2.5.
ភាគីទាំងអេ់ដែលបាន្ផ្តល់វិញ្ញាប្ន្ប្័ក្ត
ក្តូវមាន្ែំធណ្ើរការធដ្ឋយដ ររប្េ់ខលួន្
ធែើមបីធដ្ឋោះក្ាយការប្តឹងតវ៉ាពីប្ណ្តតភាគីពារ់ព័ន្ធ។
ែូធច្នោះធទាោះជាការប្តឹងតវ៉ាណ្តមួយដែលទារ់ទងធៅន្ឹងភាគីមាាងបាន្ផ្តល់វិញ្ញាប្ន្ប្័ក្ត
ន្ឹងក្តូវបាន្ប្ង្វហញធៅឱ្យភាគីដែលបាន្ផ្តល់វិញ្ញាប្ន្ប្័ក្តមុន្េិន្
ធហើយធដ្ឋោះក្ាយតាមរយៈែំធណ្ើរការក្គប្់ក្គងការប្តឹងតវ៉ារប្េ់ភាគីខាងធន្ោះ មុន្ធពលប្ញ្ាូន្ធៅឱ្យ GFA។
2.6.
ក្ប្េិន្ធប្ើភាគីធែើមប្ណ្ត ឹងមិន្បាន្ធដ្ឋោះក្ាយការប្តឹងតវ៉ា
ឬថាការធដ្ឋោះក្ាយមិន្ទាន្់ធពញច្ិតដ
គឺអាច្ធផ្ាពា
ើ រយប្ដឹងតវ៉ាធៅឱ្យ GFA (តាមអាេ័យដ្ឋាន្ខាងធក្កាម)។
2.7.
GFA
ន្ឹងអន្ុវតតការធេុើប្អធងេតក្ាវក្ជាវដែលទារ់ទងធៅន្ឹងពារយប្ណ្ត ឹង
ក្ប្មូលផ្តុំ
ន្ិងប្ញ្ញារ់ប្ណ្តតពត៌មាន្ចំ បាច្់
(លមអិតប្ំផ្ុតដែលអាច្ធ្វើបាន្)
ធែើមបីធដ្ឋោះក្ាយការប្តឹងតវ៉ា
ន្ិងវយតនមលរំរិតធពញច្ិតតរប្េ់ការប្តឹងតវ៉ា។
GFA
ន្ឹងធ្វើការធេុើប្អធងេតពារយប្ណ្ត ឹង
តាមប្ណ្តតធេវរមមវិញ្ញាប្ន្ប្័ក្ត ដែលបាន្ធរៀប្រាប្់ធៅរនុងដផ្នរ 1.2។ GFA អាច្ធេនើេុំវិធាន្ការដរដក្ប្
ឬអាច្ផ្ទអរវិញ្ញាប្ន្ប្័ក្ត
រនុងររណ្ីដែលពារយប្ណ្ត ឹងបាន្ធគប្ង្វហញឱ្យធ ើញថាធពញច្ិតត។
GFA
ន្ឹងធដ្ឋោះក្ាយពារយប្ណ្ត ឹង ធហើយជូន្ែំណ្ឹងធៅែល់ភាគីធែើមប្ណ្ត ឹង អំពីប្ណ្តតេរមមភាពដែលបាន្អន្ុវតត
ន្ិងលទធផ្លនន្ការធេុើប្អធងេត។
GFA
ន្ឹងររាទុរឯរារេំណ្ុំធរឿងនន្ការប្តឹងតវ៉ាបាន្ទទួលយរ
ន្ិងប្ណ្តតេរមមភាពដែលបាន្អន្ុវតត។
2.8. ការេធក្មច្ច្ិតតធដ្ឋោះក្ាយពារយប្ណ្ត ឹងន្ឹងក្តូវបាន្យរធៅពិន្ិតយ ន្ិងអន្ុម័តធដ្ឋយប្ុគគលិររប្េ់ GFA
ដែលជាអនរមិន្ច្ូលរួមធៅរនុងការធេុើប្អធងេត វយតនមលដែលទារ់ទងធៅន្ឹងការប្តឹងតវ៉ា។
2.9.
ធៅធពលទទួលបាន្ពារយប្ណ្ត ឹងភាលម
គឺ
GFA
ន្ឹងធ្លើយតប្ពារយប្ណ្ត ឹងជាប្ឋម
អំពីការប្តឹងតវ៉ាដែលទារ់ទងធៅន្ឹងេរមមភាពវិញ្ញាប្ន្ប្័ក្ត ដែលអន្ុវតតធដ្ឋយ GFA ឬធទ រនុងររណ្ីចំបាច្់ GFA
អាច្ភាាប្់ប្ដន្ែមច្ាប្់ច្មលងនន្ធេច្រតីក្ពាងធន្ោះដផ្ន្ការអន្ុវតតដែលទារ់ទងធៅន្ឹងការធដ្ឋោះក្ាយការប្តឹងតវ៉ា
រនុងរយៈធពលពីរ (2) េបាតហ៍ ប្នាាប្់ពីទទួលបាន្ពារយប្ណ្ដ ឹង ន្ិងធេុើប្អធងេតប្ណ្តតមូលធហតុ
ធហើយប្ញ្ញារ់ច្ាេ់ប្ណ្តតដផ្ន្ការអន្ុវតតដែលបាន្ធេនើធ ើង ធែើមបីធដ្ឋោះក្ាយពារយប្ណ្ត ឹងរនុងរយៈធពល 3 (ប្ី)
ដខ ប្នាាប្់ពីទទួលបាន្ពារយប្ណ្ត ឹង។

2.10. GFA ន្ឹងទទួលយរពារយប្តឹងតវ៉ាទាំ ងអេ់ដែលទារ់ទងធៅន្ឹងភាគីបាន្ផ្តល់វិញ្ញាប្ន្ប្័ក្ត GFA FSC រប្េ់
FSC។
2.11. GFA ន្ិងជួយធដ្ឋោះក្ាយពារយប្តឹងតវ៉ាដែលបាន្ធ្វើធ ើងធដ្ឋយភាាអាលលឺម៉ង់ ឬ ភាាអង់ធគលេ ឬ
ភាាក្េុររនុងររណ្ីនន្វិញ្ញាប្ន្ប្័ក្ត
FSC
FM
ធហើយភាារនុងរបាយការណ្៍ប្ូរេរុប្បាន្ប្ធង្វហោះជាាធារណ្ៈធៅធលើធគហទំព័ររប្េ់
FSC
(www.info.fsc.org)។
2.12.
GFA
ន្ឹងមិន្ប្ង្វហញអតតេញ្ញាណ្រប្េ់ធែើមប្ណ្ត ឹងទារ់ទងធៅន្ឹងអតិថិជន្
ក្ប្េិន្ធប្ើភាគីធែើមប្ណ្ត ឹងមាន្ការធេនើ។
2.13. ធៅរនុងររណ្ីវិញ្ញាប្ន្ប្័ក្ត UTZ GFA ន្ឹងធផ្ាើមតិធ្លើយតប្ធៅឱ្យភាគីធែើមប្ណ្ត ឹងរនុងរយៈធពល 15
នថៃនន្នថៃធ្វើការ។ ក្ប្េិន្ធប្ើមាន្ពារយប្ណ្ត ឹង មិន្បាន្ធដ្ឋោះក្ាយធៅរនុង 20 នថៃនន្នថៃធ្វើការ គឺ GFA
ន្ឹងរាយការណ្៍ជូន្ធៅ UTZ ។ ក្ប្េិន្ធប្ើធែើមប្ណ្ត ឹងធ ើញថា មិន្ធពញច្ិតតន្ឹងការធដ្ឋោះក្ាយរប្េ់ GFA
គឺអាច្រាយការណ្៍ជូន្ UTZ ក្េប្តាមន្ីតិវិ្ីប្តឹងតវ៉ារប្េ់ UTZ (េូមធមើលប្ទដ្ឋាន្រំណ្ត់េតីពីវិញ្ញាប្ន្ប្័ក្ត ជំពូរ 4.1) ។
2.14. ពារយប្ណ្ត ឹងទាំ ងអេ់ក្តូវបាន្ធផ្ារធៅឱ្យប្ុគគលិររប្េ់ GFA ធែើមបីធេុើប្អធងេត ន្ិងជួយធដ្ឋោះក្ាយ។
ពារយប្ណ្ត ឹងណ្តដែលទារ់ទងធៅន្ឹងប្ុគគលិរ
ន្ិងវយតនមលប្ុគគលិររប្េ់
GFA
ន្ឹងក្តូវបាន្ប្ញ្ាូន្ធៅឱ្យនាយរក្ប្តិប្តតិរប្េ់
GFA
ធែើមបីធដ្ឋោះក្ាយ
ធហើយពារយប្ណ្ត ឹងណ្តដែលទារ់ទងធៅន្ឹងនាយរក្ប្តិប្តតិរប្េ់
GFA
ន្ឹងក្តូវបាន្ប្ញ្ាូន្ធៅឱ្យធេុើប្អធងេតធដ្ឋយក្រុមក្ប្ឹរាភិបាលរប្េ់ GFA ។
2.15.
ការធេុើប្អធងេត
ន្ិងធដ្ឋោះក្ាយការប្តឹងតវ៉ាមួយ
អាច្ក្តូវបាន្វយតនមល
ក្តួតពិន្ិតយធដ្ឋយនច្ែន្យធៅឯរដន្លងធរើតធហតុ ឬ ធេុើប្អធងេតតាមវយតនមល ក្តួតពិន្ិតយែូច្ដផ្ន្ការ
វយតនមលនផ្ារនុងនន្ប្ណ្តតអងគភាពាខាមូលដ្ឋាន្
ឬការិយាល័យនែគូរប្េ់
GFA
អាច្ក្តូវបាន្ធរៀប្ច្ំធែើមបីធដ្ឋោះក្ាយពារយប្ណ្ត ឹងផ្ងដែរ។
2.16.
ប្ុគគលិររប្េ់
GFA
ន្ឹងពិន្ិតយក្ាវក្ជាវឯរារេំណ្ុំធរឿង
ន្ិងេធក្មច្ច្ិតតវិធាន្ការអន្ុវតតឱ្យបាន្េមក្េប្
ន្ិងរធប្ៀប្អន្ុវតត។
រនុងអំ ុងធពលពិន្ិតយក្ាវក្ជាវឯរារេំណ្ុំធរឿង
GFA
អាច្ពិធក្ោោះធយាប្ល់ជាមួយអនរជំនាញការរប្េ់គណ្ៈរមមការធច្ញេធក្មច្ច្ិតតវិញ្ញាប្ន្ប្័ក្តរប្េ់
GFA
ឬអនរជំនាញេមក្េប្ធផ្េងធទៀត។
2.17.
ភាគីធែើមប្ណ្ត ឹងន្ឹងបាន្ជូន្ែំណ្ឹងអំពីលទធផ្លនន្ការធេុើប្អធងេត
ន្ិងដផ្ន្ការធ្វើេរមមភាពណ្តមួយដែលបាន្អន្ុវតត។
2.18.
រនុងររណ្ីប្តឹងតវ៉ាអំពីវិញ្ញាប្ន្ប្័ក្ត
FSC
ធប្ើេិន្ភាគីធែើមប្ណ្ត ឹងមិន្ធពញច្ិតតន្ឹងលទធផ្លនន្ការធេុើប្អធងេតធនាោះ ធគអាច្តវ៉ាធៅនាយរក្ប្តិប្តតិរប្េ់ ASI
តាមអាេ័យដ្ឋាន្ែូច្ខាងធក្កាម៖
ASI - Assurance Services International GmbH
Friedrich-Ebert-Allee 69, 53113 Bonn, Germany
ទូរេ័ពា៖ +49 228 227237- 0, Fax: +49 228 227237- 30
អ៊ីដម៉ល៖ asi-info@asi-assurance.org
3. កាតពវរិច្ចទូធៅ
3.1. ភាគីធែើមប្ណ្ត ឹងមិន្មាន្េិទធិធេនើ GFA េំណ្ងការច្ំណ្តយ ឬការរងខាតប្ង់ណ្តមួយធនាោះធទ។
3.2. ពារយប្ណ្ត ឹងដែល្លងតាមរយៈពារយច្ចមអារា៉ាម ឬេំប្ុក្តអនាមិរ ន្ិងបាន្េដមតងការមិន្ធពញច្ិតត
ដែលមិន្បាន្ប្ង្វហញថាពារយប្ណ្ត ឹងពិតជារប្េ់មាចេ់ប្ណ្ដ ឹង
ឬភាគីទីប្ី
គឺមិន្ក្តូវបាន្ចត់ទុរ
ន្ិងជួយធដ្ឋោះក្ាយធនាោះធទ។ ក្េធែៀងោនធន្ោះដែរ ពារយប្ណ្ត ឹងដែលបាន្ប្ធង្វហោះធៅធលើធគហទំព័រ ឬក្ប្ព័ន្ធកាដេត
ក្ប្េិន្ធប្ើមិន្បាន្ធដ្ឋោះក្ាយក្េប្តាមន្ីតិវិ្ី គឺពារយប្ណ្ត ឹងធន្ោះន្ឹងមិន្បាន្ទទួលយរ ន្ិងជួយធដ្ឋោះក្ាយធទ។
3.3. GFA មាន្េិទធិធែើមបីប្ដន្ែម លុប្ធចល ឬផ្ទលេ់ប្តូរន្ីតិវិ្ីប្តឹងតវ៉ាធន្ោះ ធដ្ឋយោមន្ការជូន្ែំណ្ឹងពីមុន្ធនាោះធទ។
4. អាេ័យដ្ឋាន្ទំនារ់ទំន្ង៖
GFA Certification GmbH
Alter Teichweg 15, 22081 Hamburg, Germany
ទូរេ័ពា៖ +49 40 5247431- 0 ទូរារ៖ +49 40 5247431- 999
អ៊ីដម៉ល៖ info@gfa-cert.com

