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េគលករណ៍ ១ : ករេប្តជញ ចតិ្តចេំពះករ្របតបិត្តកិរងរេ យតម្ល ភព 

លកខណៈវនិិចឆយ័ 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ១.១ ៖ អនក  ំនិងអនកច្រមញ់េ្របងដូងផ្តល់េ យអនកពកព់័នធនននូវព័តម៌នេ យបន្រគប់្រគនស់្តីពីបញ្ហ បរ ិ ថ ន សងគម និងចបប ់ែដលមន 

ទនំកទ់នំងនឹងលកខណៈវនិិចឆយ័របស់សមគម អ.េអស.ភី.អូ (RSPO) មទ្រមង ់និងភ សម្រសប េដើមបេី យមនករចូលរួមេធ្វើេសចក្តសីេំរចចិត្ត 

្របកបេ យ្របសិទធភព។  
Criterion 1.1 : Oil palm growers and millers provide adequate information to other stakeholders on environmental, social and legal issues relevant to RSPO Criteria, in 
appropriate languages & forms to allow for effective participation in decision making. 
 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

1.1.1 There shall be evidence that growers 
and millers provide adequate information on 
(environmental, social and/or legal) issues 
relevant to RSPO Criteria to relevant 
stakeholders for effective participation in 
decision making. 
Minor Compliance 

១.១.១ នឹងមនភស្តុ ងបញជ កថ់  អនក  ំនិងអនកច្រមញ់េ្របង 

ដូងផ្តល់អនកពក់ព័នធនន នូវព័តម៌នេ យបន្រគប្រគនស់្តីពី 

បញ្ហ បរ ិ ថ ន សងគម និងចបប់ ែដលមនទនំក់ទនំងនឹង 

លកខណៈវនិិចឆយ័របស់សមគម អ.េអស.ភី.អូ (RSPO) មទ្រមង់ 

និងភ េ យបនសម្រសប េដើមបេី យ មនករចូលរួម្របកប 

េ យ្របសិទធភព កនុងករេធ្វើេសចក្តីសេំរច។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 
 

េ្របើ្របស់សូចនកររបស់ RSPO ែដលមន 

្រ ប់។ មិនមនករេសនើសុំ មួយសំ ប់ 

េធ្វើវេិ ធនកមម។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករ 

ពិេ្រគះេយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 

កណំត់សគំល់៖ 

បចចុបបននមិនមនអនក ដំូងេ្របងខន តូចនន (ឧ. 

អនក ដំូងេ្របងែដលមនទហំំតិចជង ៥០០ 

ហិក ) េន្រកមុហ៊ុន ម៉ុង ឫទធី វនិិេយគទុន 

ដំ ដំូងេ្របង កមពុជ (MRICOP) ដូចចកំរដូង 
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េ្របងនន ្រតវូបន្រគប្រគង/ជមច ស់ េ យ 

MRICOP។  

កណំត់ចំ  ំ: េបើ្រកុមហ៊ុន MRICOP មនភគ 

ហ៊ុនេ្រចើនជង ៥១% ៃនចកំរ ដូងេ្របងេផ ង 

េទៀត ្រកមុហ៊ុនៃនចកំរេនះ នឹង្រតូវេរៀបចែំផន 

ករកណំត់ជក់ ក់មួយ េដើមបទីទួលវញិញ បន 

ប្រតផងែដរ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
Remark: 
Currently, there are no smallholders (i.e. growers of 
below 500 ha) at MRICOP as the plantations are 
owned / managed by MRICOP.  
Note: Any associated oil palm plantation of above 
51% ownership by MRICOP will need to be 
included into the Time Bound Plan for certification. 

1.1.2 Records of requests for information and 
responses shall be maintained. 
Major Compliance 

១.១.២ ្រតូវរក នូវកណំត់េហតុស្តីពីករ េសនើសុ ំនិងករេឆ្លើយតប 

ៃនព័ត៌មននន។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 
RSPO indicator is accepted for use. 
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Specific Guidance:  
For 1.1.1 :  
Evidence should be provided that information 
is received in appropriate form(s) and 
language(s) by relevant stakeholders. 
Information will include information on the 
RSPO mechanisms for stakeholder 
involvement, including information on their 
rights and responsibilities. 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់ ៖ 

សំ ប់ ១.១.១ ៖ 

ភស្តុ ងគួរ្រតូវបនផ្តល់េ យមនព័ត៌មន្រតូវបនទទួលជទ្រមង់ 

និងភ សម្រសបេ យភគីពក់ព័នធនន។ 

ព័ត៌មននឹង ប់បញចូ លព័ត៌មនស្តីពីយន្ត កររបស់ RSPO សំ ប់ករ 

ទក់ទងៃនភគីពក់ព័នទ រួមមនពត័៌មនស្តីពី សិទធិ និងករទទួលខុស្រតូវ 

របស់ពួកេគ។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 
RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

Guidance :  
Growers and millers should have a Standard 
Operating Procedure (SOP) to respond 
constructively to stakeholders, including a 
specific timeframe to respond to requests for 
information.  
Growers and millers should respond 
constructively and promptly to requests for 
information from stakeholders.  
Growers and millers should ensure that 
sufficient objective evidence exists to 
demonstrate that the response is timely and 
appropriate. 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

អនក  ំនិងអនកច្រមញ់េ្របងដូងទងំអស់គួរ ែតមននីតិវធិី្របតិបត្តិករ 

ស្តង់ រ (SOP) េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងភគីពក់ព័នធ្របកបេ យ ថ បន 

រួមមន ងេពលេវ ចបស់ ស់ កនុងករេឆ្លើយតបេទនឹងសេំណើ  

សុពំ័ត៌មន។   

អនក  ំនិងអនកច្រមញ់េ្របងដូងទងំអស់គួរ េឆ្លើយេទនឹងសេំណើ សុ ំ

ព័ត៌មនពីភគីពក់ព័នធេ យលកខណះ ថ បន និងទន់េពល។  

អនក  ំនិងអនកច្រមញ់េ្របងដូងទងំអស់គួរធនថ ភស្តុ ងជក់ ក់ 

្រគប់្រគន់មន្រ ប់ េដើមបបីង្ហ ញថ ករេឆ្លើយតបគឺទន់េពល 

និងសម្រសប។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 
RSPO Guidance points are accepted for use. No 
proposal for amendment. 

See Criterion 1.2 for requirements relating to 
publicly available documentation. 

េមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ ១.២ ចេំពះតរំូវករ ននែដលពក់ព័នធ នឹងករំង 

ឯក រែដល ចផ្តល់ជូនដល់ ធរណៈ ។ 

ដូចខងេលើ 
As above. 

See Criterion 6.2 on consultation. សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ ៦.២ ែដលពក់ ព័នធនឹងករពិេ្រគះេយបល់។ ដូចខងេលើ 
As above. 
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See Criterion 4.1 on SOPs. សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ ៤.១ ស្តីពី SOP 

 

ដូចខងេលើ 
As above. 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ១.២ ៖ ល់ឯក រ្រគប្រគងទងំអស់គឺ្រតូវបង្ហ ញជ ធរណៈ េលើកែលងែតឯក រែដលពក់ព័នធនឹងករសមង ត់ខងពណិជជកមម ឬករេធ្វើេ យ 

មនផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់បរ ិ ថ ន និងសងគម េនេពលឯក រទងំេនះ្រតូវបន ត្រត ងជ ធរណៈ។   
Criterion 1.2 : Management documents are publicly available, except where this is prevented by commercial confidentiality or where disclosure of information would result in 
negative environmental or social outcomes. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

 
1.2.1 Publicly available documents shall 
include, but are not necessarily limited to: 
Major Compliance 
 Land titles/user rights (Criterion 2.2);  
 

១.២.១ ឯក រ ែដល ចបង្ហ ញជ ធរណៈបន 

ប៉ុែន្តមិនចបំច់កណំត់ ដល់ឯក រ រួមមនដូចខងេ្រកមេនះេទ ៖ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

 ប័ណ្ណកមមសិទធិដី/សិទធិរបស់អនកេ្របើ្របស់ (លកខណៈវនិិចឆ័យ ២.២) 
 

 
 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករ 

ពិេ្រគះេយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 

សគំល់ ៖ 

MRICOP និងភគិពក់ព័នធកណំត់បញជី ចបប់ 

និងបបញញត្តិនន - េយងេទេសចក្តីបែនថម ១។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 
Note:  
List of Laws and Regulations Identified by MRICOP 
and the Stakeholders - refer to Appendix 1. 

 Occupational health and safety plans 
(Criterion 4.7);  

 ែផនករសុខភព និងសុវតថិភព េនកែន្លងករងរ (៤.៧ ) ដូចខងេលើ 
As above. 

 Plans and impact assessments relating 
to environmental and social impacts  

 ែផនករ  និងករ យតែម្លផលប៉ះ ពល់ទងំអស់ ែដលទក់ទងនឹង ដូចខងេលើ 
As above. 
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(Criteria 5.1, 6.1, 7.1 and 7.8); ផលប៉ះពល់ខងបរ ិ ថ ន និងសងគម (៥.១, ៦.១, ៧.១, និង ៧.៨) 

 HCV documentation (Criteria 5.2 and 
7.3);  

 ក្រមងឯក រស្តីពីតបំន់ែដលមនតៃម្លខពស់សំ ប់ករអភិរក  (៥.២ 

និង ៧.៣) 

ដូចខងេលើ 
As above. 

 Pollution prevention and reduction plans 
(Criterion 5.6); 

 

 ែផនករករពរ និងករកត់ បនថយករបពំុល (៥.៦) ដូចខងេលើ 
As above. 

 Details of complaints and grievances 
(Criterion 6.3); 

 េសចក្តីពិ ្ត រៃនករបណ្តឹ ងត ៉  និងករមិនសុខចិត្ត (៦.៣) ដូចខងេលើ 
As above.

 Negotiation procedures (Criterion 6.4);  នីតិវធិីៃនករចរច (៦.៤) ដូចខងេលើ 
As above.

 Continual improvement plans (Criterion 
8.1);  

 ែផនករេធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងជនិរន្តរ ៍(៨.១) ដូចខងេលើ 
As above.

 Public summary of certification 
assessment report;  

 េសចក្តីសេងខបៃនរបយករណ៍ យ តៃម្លសំ ប់វញិញ បនប្រតែដល 

ចរកបនជ ធរណៈ 

ដូចខងេលើ 
As above. 

 Human Rights Policy (Criterion 6.13).  េគលនេយបយសិទធិមនុស (៦.១៣) ដូចខងេលើ 
As above.

Guidance:  
This concerns management documents 
relating to environmental, social and legal 
issues that are relevant to compliance with 
RSPO Criteria.  
Management documents will include 
monitoring reports.  
The auditors will comment on the adequacy 
of each of the documents listed in the 
public summary of the assessment report.  
Examples of commercially confidential 
information include financial data such as 
costs and income, and details relating to 
customers and/or suppliers. Data that affects 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

ចនំុចេនះេផ្ត តេទេលើឯក រ្រគប់្រគងននែដលពក់ព័នធេទនឹងបញ្ហ

េរឿងបរ ិ ថ ន សងគម និងចបប់ែដលមនទនំក់ ទនំងនឹងករ្របតិ 

បត្តិ មលកខណៈវនិិចឆ័យរបស់ RSPO។ 

ឯក រករ្រគប់្រគងនឹងរួមបញចូ លរបយករណ៍ ម ននន។ 

សវនករនឹងអធិបបយេទេលើភព្រតឹម្រតូវៃន ល់ឯក រននបនចុះ 

បញជី េនកនុងរបយករណ៍ យតៃម្លសេងខបែដលបង្ហ ញជ ធរណៈ។ 

ឧទហរណ៍ននស្តីពីព័ត៌មនែដលមនលកខណៈសមង ត់ខង ពណិជជ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 
RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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personal privacy should also be confidential.  
Ongoing disputes (within or outside of a 
legal mechanism) can be considered as 
confidential information where disclosure 
could result in potential negative outcomes 
for all parties involved. However, affected 
stakeholders and those seeking resolution to 
conflict should have access to relevant 
information.  
Examples of information where disclosure 
could result in potential negative 
environmental or social outcomes include 
information on sites of rare species where 
disclosure could increase the risk of hunting 
or capture for trade, or sacred sites which a 
community wishes to maintain as private.  
Growers and millers should ensure that 
sufficient objective evidence exists to 
demonstrate that the level of measuring and 
monitoring of the management plan, and 
information, is appropriate and made 
available. 

កមម រួមមនទិននន័យខងហិរញញវតថុ  ដូចជ ្របក់ចំ យ និងចណំូល 

និងរបយករណ៍ពិ ្ត រ ទក់ទងនឹងអតិថិជន និងអនកផគត់ផគង់ទងំអស់។ 

ទិននន័យែដលប៉ះពល់នឹងឯកជនបុគគលផទ ល់ គួរ្រតូវបនរក ជសមង ត់ 

ផងែដរ។  

ជេម្ល ះែដលកពំុងបន្ត (េនកនុង ឬ េនេ្រកៃន យន្តករចបប់) ច្រតូវបន 

ចត់ទុកជព័ត៌មនសមង ត់ ែដលករ ត្រត ងៃនព័ត៌មនេនះ ច 

ទទួលលទធផលអវជិជមនដ៏ធសំំ ប់ភគីទងំអស់ែដលពក់ព័នធ។  

ប៉ុែន្តភគីពក់ព័នធែដលរងករប៉ះពល់ និងអនកែដលែស្វងរកដេំ ះ 

្រ យេទនឹងជេម្ល ះ គួរ ចទទួលបននូវព័ត៌មនែដលពក់ពន័ធ។  

ឧទហរណ៍ននស្តីពីព័ត៌មនែដលករ ត្រត ង ចប ្ត លេ យ 

ទទួលលទធផលអវជិជមនដ៏មនសក្ត នុពលខងែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគម 

រួមមន ព័ត៌មនទក់ទងនឹងតបំន់របស់ពពួកសត្វដ៏ក្រម ែដលករ ត 

្រត ងពត័៌មន ចបេងកើន និភ័យៃនករបរបញ់ ឬក៏ចប់សំ ប់ 

េធ្វើជនំួញ ឬព័ត៌មនទក់ទងនឹង តបំន់សំ ប់បូជននែដលសហគមន៍ 

មួយចង់រក ជតបំន់ឯកជន ។ 

អនក  ំនិងអនកច្រមញ់េ្របងដូងទងំអស់គួរធនថ ភស្តុ ងជក់ ក់ 

្រគប់្រគន់មន្រ ប់ េដើមបបីង្ហ ញថ ករ ម ន និង ស់ែវងៃនែផន 

ករ្រគប់្រគង់ និងពត៌មនសម្រសប និង ចេធ្វើបន។ 

Specific approaches to personal privacy 
safeguards, including any legal requirements, 
will be considered. 

នឹងពិចរណេទេលើដេំ ះ្រ យជក់ ក់ កនុងករករពរឯកជន 

ភពបុគគល រួមទងំត្រមូវករ មចបប់ មួយ។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use. No 
proposal for amendment. 
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លកខណៈវនិិចឆយ័ ១.៣ ៖ អនក  ំនិងអនកច្រមញ់េ្របងដូង្របកនភ់ជ បន់ឹង្រកមសីលធមក៌នុងករេធ្វើ្របតបិត្តកិរ និងកិចចករជនំួញពណិជជកមមទងំអស់។ 
Criterion 1.3 : Growers and millers commit to thical conduct in all business operations and transactions. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

1.3.1 There shall be a written policy 

committing to a code of ethical conduct and 
integrity in all operations and transactions, 
which shall be documented and 
communicated to all levels of the workforce 
and operations. 
Minor Compliance 
 

១.៣.១ នឹងមនេគលនេយបយជ យ លកខណ៍អក រមួយបញច ក់ពី 

ករេប្តជញ ចិត្ត ចេំពះ្រកមៃនសីលធម៌ និងេសចក្តីសុចរតឹេនកនុងករេធ្វើ 

្របតិបត្តិករ និងកិចចជនំួញទងំ យ ែដលេគលនេយបយេនះនឹង 

្រតូវបនចង្រកងជឯក រ និងែចកចយដល់្រគប់លំ ប់ ថន ក់ៃន 

បុគគលិក-កមមករ និង្របតិបត្តិករងរទងំអស់។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 

Guidance:  
All levels of the operations will include 
contracted third parties (e.g. those involved in 
security).  
The policy should include as a minimum:  
• A respect for fair conduct of business;  
• A prohibition of all forms of corruption, 
bribery and fraudulent use of funds and 
resources;  
• A proper disclosure of information in 
accordance with applicable regulations and 
accepted industry practices.  
The policy should be set within the 
framework of the UN Convention Against 
Corruption, in particular Article 12. 

េសចក្តែីណន ំ: 

្រគប់លំ ប់ថន ក់ៃន្របតិបត្តិករងរទងំអស់នឹងរួមបញចូ លទងំភគីទីបី 

ែដលជប់កិចចសនយ (ឩ. ្របតិបត្តិករងរទងំ យ ែដលពក់ព័នធ 

នឹងសន្តិសុខ)។ 

េគលនេយបយគួរែតរួមបញចូ លយ៉ងតិចបផំុតនូវចនំុចដូចខងេ្រកម៖ 

 ករេគរពចេំពះករេធ្វើ ជីវកមម្របកបេ យយុត្តិធម៌ 

 ករ មឃត់ ល់ទ្រមង់ទងំអស់ៃនអេំពើពុករលួយ 

ករសុីសណំូក និងករ េ្របើ្របស់ែក្លងបន្លំៃនមូលនិធិ និងធន 

ធននន 

 ករ ត្រត ងព័ត៌មនដ៏សម្រសបមួយ េ យអនុេ មេទ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use. No 
proposal for amendment. 
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មបទបបញញត្តិជធរមននន និងេ យមនករទទួល គ ល់ 

េទ មករអនុវត្តន៍ ៃនឧស ហកមម។ 

េគលនេយបយគួរ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុង្រកបខណ្ឌ ៃនអនុសញញ អងគ 

ករសហ្របជជតិ ស្តីពីករ្របឆងំនឹងអេំពើពុករលួយ ដូចែដលមនែចង 

េនកនុងម្រ  ១២។ 

 
 

េគលករណ៍ ២ ៖ ករអនុវត្តន៍ មបទបបញញត្ត ិនិងចបបទ់ងំ យែដលេនជធរមន 

 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ២.១ ៖  មនករអនុវត្តន៍ មបទបបញញត្ត ិនិងចបបេ់នជធរមនទងំ យរបស់តបំន ់ជតិ  និងអន្តរជតិែដលេ យសចច បន័។  

Criterion 2.1 : There is compliance with all applicable local, national and ratified international laws and regulations. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

2.1.1 Evidence of compliance with relevant 
legal requirements shall be available. 
Major Compliance 

២.១.១ ភស្តុ ងៃនករអនុវត្តន៍ មេទនឹងតរំូវករនន មចបប់ែដល 

ពក់ព័នធ នឹង ចរកបន។ 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករ ពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 

2.1.2 A documented system, which includes 
written information on legal requirements, 
shall be maintained. 
Minor Compliance 

២.១.២ ្របព័នធចង្រកងឯក រមួយែដល ប់បញចូ លទងំព័ត៌មន 

ជ យលកខណ៍អក រស្តីពីតរំូវករនន មចបប់ នឹង្រតូវបនរក ទុក ។ 

ដូចខងេលើ 
As above 
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អនុវត្ត មករសម្រសប 

2.1.3 A mechanism for ensuring compliance 
shall be implemented. 
Minor Compliance 

២.១.៣ យន្តករមួយេដើមបធីនថ តរំូវករនន មចបប់ ្រតូវបន 

អនុវត្ត ម។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

2.1.4 A system for tracking any changes in 
the law shall be implemented. 
Minor Compliance 

២.១.៤ ្របព័នធមួយេ្របើសំ ប់ ម ន ល់ករផ្ល ស់ប្តូ រេនកនុងចបប់ 

នឹង្រតូវបនអនុវត្ត ។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

Specific Guidance:  
For 2.1.4: The systems used for tracking any 
changes in laws and regulations should be 
appropriate to the scale of the organisation. 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់ ៖ 

សំ ប់ ២.១.៤៖  ្រគប់្របពន័ធេ្របើ្របស់គួរែតសម្រសបេទនឹងក្រមិត 

ៃនអងគភព។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use. No 
proposal for amendment. 
 

Guidance:  
Implementing all legal requirements is an 
essential baseline requirement for all growers 
whatever their location or size. Relevant 
legislation includes, but is not limited to: 
regulations governing land tenure and land-
use rights, labour, agricultural practices (e.g. 
chemical use), environment (e.g. wildlife 
laws, pollution, environmental management 
and forestry laws), storage, transportation 
and processing practices. It also includes 
laws made pursuant to a country’s obligations 
under international laws or conventions (e.g. 
the Convention on Biological Diversity (CBD), 
ILO core Conventions, UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights). 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

អនុវត្តលកខខណ្ឌ ត្រមូវរបស់ចបប់គឺជករត្រមូវជមូល ្ឋ នដ៏សខំន់ 

ស្រមប់អនក ទំងំអស់េ យមិនគិតពីទី ងំ ឬទហំំរបស់ពួកេគ។ 

ចបប់ពក់ព័នធរួមបញចូ លទងំ, ប៉ុែន្តមិន្រតូវបនកណំត់ចេំពះ ៖  

បទបបញញត្តិ្រគប់្រគងកមមសិទធិ ដីធ្លី និងសិទធិករេ្របើ្របស់ដីធ្លី, ករងរ, 

ករអនុវត្តន៍កសិកមម (ដូចជករេ្របើ្របស់ រធតុគីមី) បរ ិ ថ ន 

(ឧទហរណ៍ចបប់ សត្វៃ្រព, ករបពំុល,  ករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន 

និងចបប់ៃ្រពេឈើ), ករផទុក, ករដឹកជញជូ ន និងករអនុវត្តន៍ករែកៃចន។ 

ក៏រួមបញចូ លទងំ ចបប់ននែដលបនេធ្វើេឡើងេ យអនុេ ម ម 

MRICOP មរយៈករពិេ្រគះេយបល់អនកពក់ព័នធ 

បនកត់សមគ ល់េឃើញថ មនចបប់អនុវត្តកនុងតបំន់ 

អនុ្រកឹ្រត និងអនុសញញ អន្ដរជតិបនផ្តល់សចច ប័ន 

េ យរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។  

ទងំេនះ្រតូវបនទទួលយក។ 
MRICOP via stakeholders’ consultation have noted 
the availability of the applicable local laws, sub-
decrees and International conventions ratified by 
the Cambodian government.   
These were accepted. 
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Furthermore, where countries have 
provisions to respect customary law, these 
will be taken into account.  
Key international laws and conventions are 
set out in Annex 1  
Contradictions and inconsistencies should be 
identified and solutions suggested. 

កតព្វកិចចរបស់្របេទសមួយែដលសថិតេនេ្រកមចបប់ ឬ អនុសញញ  

អន្តរជតិ (ឧ. អនុសញញ ស្តីពីជីវច្រមុះ (CBD), អនុសញញ សនូលអងគករ ILO, 

េគលករណ៏ែណនរំបស់ អងគករសហ្របជជតិស្តីពី ពណិជជកមម 

និងសិទធិមនុស ) ។ េលើសពីេនះេទៀតប ្ត ្របេទស ែដលមនបទបបញញត្តិ 

េគរពចបប់្របៃពណី, ទងំេនះនឹង្រតូវបនយកេទគិតគួរ។  

ចបប់អន្ដរជតិដ៏សខំន់ និងអនុសញញ ែដល្រតូវបនកណំត់េនកនុង 

ឧបសមព័នធទី 1  

ភពផទុយ និងភពមិន្រតឹម្រតូវ ្រតូវបនកណំត់ និងដេំ ះ្រ យ្រតូវ 

បនេសនើ។ 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ២.២ ៖ សិទធិកនុងករេ្របើ្របស់ដេីនះគឺ ្រតូវបនបង្ហ ញ និងមិន្រតូវបនជទំស់េ យ្រសបចបប ់េ យ្របជជនមូល ្ឋ ន ែដល ចបង្ហ ញថ ពួកេគ 

មនសិទធិ្រសបចបប ់ទម្ល ប ់ឬសិទធិអនកេ្របើ្របស់។   

Criterion 2.2 : The right to use the land is demonstrated, and is not legitimately contested by local people who can demonstrate that they have legal, customary or user rights. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

2.2.1 Documents showing legal ownership or 
lease, history of land tenure and the actual 
legal use of the land shall be available. 

Major Compliance 

២.២.១ ឯក របង្ហ ញពីភពជមច ស់្រសបចបប់ ឬជួល, ្របវត្តិៃនសិទធ 

កន់កប់ដី និងករ េ្របើ្របស់្រសបចបប់ពិត្របកដៃនដីេនះនឹង្រតូវ 

ចេ្របើបន។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករ 

ពិេ្រគះេយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
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2.2.2 Legal boundaries shall be clearly 

demarcated and visibly maintained. 
Major Compliance 

២.២.២ ្រពែំដន្រសបចបប់នឹង្រតូវបនកណំត់ ខណ្ឌ សីមយ៉ងចបស់ 

និងរក ជក់ែស្តង។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above. 
 

សគំល់៖ 

អនកពក់ព័នធបនឯកភពគន ថ "ថម្រពំ្របទល់" 

េនកនុងបរបិទកមពុជ ចជបេងគ ល្រពំ្របទល់  

មួយដូចជ ផ្លូ វថនល់, ទេន្ល, េលណ ្ឋ ន, បេងគ ល។ល។ 

អនកពក់ព័នធបនឯកភពថ េបើមនវ ិ ទ ឬជេម្ល ះ 

មួយេកើតេឡើងេនេលើពកយបណ្តឹ ង ឬករេ្របើ 

្របស់ដីធ្លី សូចនករែណននំឹង្រតូវបនអនុវត្ត។ 
Remark: 
Stakeholders have agreed that ‘boundary stones’ in 
the Cambodian context could be any boundary 
markers such as roads, rivers, trenches, poles etc. 
 
Stakeholders have agreed that should any conflict 
or dispute arise on land claim or use, the guidance 
indicators to be applied. 
 

2.2.3 Where there are or have been disputes, 
additional proof of legal acquisition of title and 
evidence that fair compensation has been 
made to previous owners and occupants shall 
be available, and that these have been 
accepted with free, prior and informed 
consent (FPIC). 
Minor Compliance 
 

២.២.៣ កែន្លងែដលមន ឬបនមនជជេម្ល ះ, ភស្តុ ងបែនថមេទៀតៃន 

ករទទួលបនកមមសិទធិ្រសបចបប់ និងភស្តុ ងែដលថសណំងេ យ 

យុត្តិធម៌្រតូវបនេធ្វើេឡើងដល់មច ស់ និងអនកកន់កប់មុន នឹង ចេ្របើបន 

េហើយថករេធ្វើទងំេនះ្រតូវបនទទួលយកេ យករយល់្រពមេ យេស

រ ីមុន និងដឹងមុន (FPIC) ។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
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2.2.4 There shall be an absence of significant 
land conflict, unless requirements for 
acceptable conflict resolution processes (see 
Criteria 6.3 and 6.4) are implemented and 
accepted by the parties involved. 
Major Compliance 
 

២.២.៤ នឹងមនអវត្ដមនៃនជេម្ល ះដីធ្លីដ៏សខំន់មួយ លុះ្រ ែតត្រមូវករ 

ស្រមប់ដេំណើ រករករេ ះ្រ យជេម្ល ះ ចទទួលយកបន 

(សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ ៦.៣ និង ៦.៤) ្រតូវបនអនុវត្ត េហើយទទួល 

យកេ យភគីពក់ព័នធ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above. 
 

2.2.5 For any conflict or dispute over the 

land, the extent of the disputed area shall be 
mapped out in a participatory way with 
involvement of affected parties (including 
neighbouring communities where applicable). 
Minor Compliance 
 

២.២.៥ សំ ប់ទនំស់ ឬវ ិ ទដីធ្លី មួយ ្រពំ្រប ទល់ៃនតបំន់វ ិ ទនឹង្រតូវ 

បនកណំត់េលើែផនទី េនកនុងវធិីមួយែដលមនករចូលរួមរបស់ភគី 

ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ (រួមបញចូ លទងំ សហគមន៍ជិតខងែដល 

ចអនុវត្តបន)។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above. 
 

2.2.6 To avoid escalation of conflict, there 
shall be no evidence that palm oil operations 
have instigated violence in maintaining peace 
and order in their current and planned 
operations. 
Major Compliance 
 

២.២.៦ េដើមបេីជៀស ងករេកើនេឡើងៃនជេម្ល ះ ្រគប់្របតិបត្តិករ 

េ្របងដូងទងំ យមិន្រតូវបនបង្ហ ញនូវភស្តុ ងែដលថ បនញ៉ុះញ៉ុង 

េ យមនអេំពើហិង កនុងកររក សន្តិភព និងស ្ត ប់ធន ប់េនកនុង 

្របតិបត្តិករបចចុបបនន និងែផនកររបស់េគេនះេទ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above. 
 

Specific Guidance:  
For 2.2.2:  

Plantation operations should cease on land 
planted beyond the legally determined area 
and there should be specific plans in place to 
address such issues for associated 
smallholders. 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់៖ 

សំ ប់ ២.២.២ ៖ 

្របតិបត្ដិករ គំួរែតបញឈប់ករ េំនេលើដីែដលហួសពីតបំន់កណំត់េ

យ្រសបចបប់ េហើយថគួរែតមនែផនករជក់ ក់េននឹងកែន្លង េដើមប ី

េ ះ្រ យបញ្ហ ែបបេនះស្រមប់កសិករខន តតូចែដលជប់ទក់ទង។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use. No 
proposal for amendment. 
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For 2.2.6:  

Company policy should prohibit the use of 
mercenaries and para-militaries in their 
operations. Company policy should prohibit 
extra-judicial intimidation and harassment by 
contracted security forces (see Criterion 
6.13). 

ស្រមប់ ២.២.៦ ៖  

េគលនេយបយ្រកុមហ៊ុនគួរែត មឃត់ករេ្របើ្របស់ទ នសុី 

ឈនួល និងេយធប៉ ៉ េនកនុង្របតិបត្ដិកររបស់ពួកេគ។ េគល 

នេយបយ្រកុមហ៊ុនគួរែត មឃត់ករបភំិតបភំ័យេ្រក្របព័នធតុ ករ 

និងករយយី េ យកងកម្ល ងំសន្តិសុខជប់កិចចសនយ (េមើលលកខណៈ 

វនិិចឆ័យ ៦.១៣) ។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use. No 
proposal for amendment. 
 

Guidance  
Where there is a conflict on the condition of 
land use as per land title, growers should 
show evidence that necessary action has 
been taken to resolve the conflict with 
relevant parties.  
A mechanism should be in place to resolve 
any conflict (Criteria 6.3 and 6.4).  
Where operations overlap with other rights 
holders, companies should resolve the issue 
with the appropriate authorities, consistent 
with Criteria 6.3 and 6.4. 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

កែន្លងែដលមនជេម្ល ះេនេលើលកខខណ្ឌ ៃនករេ្របើ្របស់ដីធ្លីែដលមន 

ប័ណ្ណកមមសិទធិដីមួយ អនក គំួរែតបង្ហ ញភស្តុ ងថ សកមមភព 

ែដលចបំច់្រតូវបនេគយកេទេ ះ្រ យជេម្ល ះជមួយភគីពក់ព័នធ។ 

យន្ដករមួយគួរែតមនេននឹងកែន្លង េដើមបេី ះ្រ យជេម្ល ះ មួយ 

(លកខណៈវនិិចឆ័យ ៦.៣ និង ៦.៤) ។ 

េនកែន្លង ែដល្របតិបត្ដិករ្រតួតេលើគន ជ មួយអនកកន់សិទធិេផ ង 

េទៀត ្រកុមហ៊ុនគួរែត េ ះ្រ យបញ្ហ េនះជមួយ ជញ ធរសម្រសប 

ែដលដូចនឹងលកខណៈវនិិចឆ័យ ៦.៣ និង ៦.៤។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use. No 
proposal for amendment. 
 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ២.៣ ៖ ករេ្របើ្របស់ដីធ្លីសំ បដ់ំ ដំូងេ្របងមិនកត់បនថយសិទធិ្រសបចបប់ ឬ សិទធិមនលកខណៈែបប្របៃពណីរបស់អនកេ្របើ្របស់ដៃទេទៀត 

េ យគម នករ ្រពងេ្រព ងបនទ ប់ពីបន្រជបព័ត៌មនសព្វ្រគបម់ុន និងេ យេសររីបស់ពួកេគេឡើយ ។ 

Criterion 2.3 : Use of the land for oil palm does not diminish the legal, customary or user rights of other users without their free, prior and informed consent. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

2.3.1 Maps of an appropriate scale showing 
the extent of recognised legal, customary or 
user rights (Criteria 2.2, 7.5 and 7.6) shall be 
developed through participatory mapping 

២.៣.១ ែផនទីៃនម្រត ្ឋ នសម្រសបមួយ ែដលបង្ហ ញពីវ ិ លភព 

ៃនសិទធិអនកេ្របើ្របស់សិទធិទម្ល ប់ ឬសិទធិ្រសបចបប់បនទទួល គ ល់ 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 
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involving affected parties (including 
neighbouring communities where applicable, 
and relevant authorities). 

Major Compliance 

(លកខណៈវនិិចឆ័យ ២.២, ៧.៥ និង ៧.៦) ្រតូវបនបេងកើតេឡើង មរយៈ 

ករេធ្វើែផនទីេ យមនករចូលរួមពីភគីរងផលប៉ះពល់ (រួមទងំ 

សហគមន៍ជិតខងែដល ចមន និង ជញ ធរពក់ព័នធ) ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 
RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 

2.3.2 Copies of negotiated agreements 
detailing the process of free, prior and 
informed consent (FPIC) (Criteria  2.2, 7.5 
and 7.6) shall be available and shall include:  
a) Evidence that a plan has been developed 
through consultation and discussion with all 
affected groups in the communities, and that 
information has been provided to all affected 
groups, including information on the steps 
that shall be taken to involve them in decision 
making;  
b) Evidence that the company has respected 
communities’ decisions to give or withhold 
their consent to the operation at the time that 
this decision was taken;  
c) Evidence that the legal, economic, 
environmental and social implications for 
permitting operations on their land have been 
understood and accepted by affected 
communities, including the implications for 
the legal status of their land at the expiry of 
the company’s title, concession or lease on 
the land. 

Minor Compliance 

២.៣.២ ចបប់ចម្លងៃនកិចច្រពមេ្រព ងចរចេរៀប ប់ដេំណើ រករៃនករ 

យល់្រពមេ យេសរ,ី មុន និងបនជូនដណំឹងមុន (FPIC) (លកខណៈ 

វនិិចឆ័យ ២.២, ៧.៥ និង ៧.៦) នឹង ចេ្របើបន 

េហើយនឹង្រតូវរួមបញចូ លនូវ ៖  

ក) ភស្តុ ងថ ែផនករមួយ្រតូវបនបេងកើតេឡើង មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់ និងករពិភក ជមួយនឹង្រកុមែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ 

ទងំអស់េនកនុងសហគមន៍ និងព័ត៌មន ែដល្រតូវបនផ្តល់េទេ យ 

្រកុមែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ទងំអស់រួមទងំព័ត៌មនអពំីជំ នែដល

នឹង្រតូវបនយកេទឱយពួកេគចូលរួមកនុងករេធ្វើករសេ្រមចចិត្ត;  

ខ) ភស្តុ ងថ ្រកុមហ៊ុនបនេគរពករសេ្រមចចិត្តរបស់សហគមន៍ 

េដើមបផី្តល់េ យ ឬកត់ទុកករយល់្រពមរបស់ខ្លួនកនុងករ្របតិបត្ដិករ 

េនេពលេនះករសេ្រមចចិត្តេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើង;  

គ) ភស្តុ ង ែដលផលប៉ះពល់ែផនកេសដ្ឋកិចច សងគម និងបរ ិ ថ នផ្លូ វចបប់ 

ស្រមប់ ក់េ យ្របតិបត្តិករេនេលើដីរបស់ពួកេគ្រតូវបនយល់ និង 

ទទួលយកេ យសហគមន៍ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់រួមទងំផលប៉ះ

ពល់ស្រមប់ ថ នភពែផនកចបប់ៃនដីរបស់ពួកេគេនេពលផុត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
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កណំត់ៃនកមមសិទធិសមបទនរបស់្រកុមហ៊ុនេនះ ឬជួលេលើដី។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

2.3.3 All relevant information shall be 
available in appropriate forms and languages, 
including assessments of impacts, proposed 
benefit sharing, and legal arrangements. 

Minor Compliance 
 

២.៣.៣ ព័ត៌មនពក់ព័នធទងំអស់នឹង្រតូវមនេនកនុងទ្រមង់ និងភ  

សមរមយ រួមទងំករ យតៃម្លផលប៉ះពល់នន, ករែចករែំលក 

ផល្របេយជន៍ែដលបនេសនើេឡើង និងករេរៀបចខំងែផនកចបប់។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 
 

ដូចខងេលើ 
As above 

2.3.4 Evidence shall be available to show that 
communities are represented through 
institutions or representatives of their own 
choosing, including legal counsel. 

Major Compliance 
 

២.៣.៤ នឹងមនភស្តុ ង េដើមបបីង្ហ ញថ សហគមន៍្រតូវបនតំ ង 

មរយៈ ថ ប័ន ឬតំ ងៃនករេ្រជើសេរ ើសផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ រួមទងំ 

ករ្របឹក ែផនកចបប់។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above 

Specific Guidance:  
For 2.3.4: Evidence should be available from 
the companies, communities or other relevant 
stakeholders. 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់ ៖ 

ស្រមប់ ២.៣.៤ ៖ ភស្តុ ងគួរ ចរកពី្រកុម ហ៊ុន, ពីសហគមន៍ 

ឬពីភគីពក់ព័នទដៃទេទៀត។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

Guidance:  
All indicators will apply to current operations, 
but there are exceptions for long-established 
plantations which may not have records 
dating back to the time of the decision 
making, in particular for compliance with 
Indicators 2.3.1 and 2.3.2.  
Where there are legal or customary rights 
over land, the grower should demonstrate 
that these rights are understood and are not 
being threatened or reduced. This Criterion 
should be considered in conjunction with 
Criteria 6.4, 7.5 and 7.6. Where customary 
rights areas are unclear these should be 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

សូចនករទងំអស់នឹងអនុវត្តចេំពះ ្របតិបត្ដិករនេពលបចចុបបនន 

ប៉ុែន្តមនករណីេលើកែលងស្រមប់ចកំរែដលបនបេងកើតេឡើងយូរ 

ែដលមិន ចមនកណំត់្រ  បរេិចឆត្រតឡប់េ្រកយេពលេវ ៃនករេធ្វើ 

ករសេ្រមចចិត្ត ជពិេសស ស្រមប់ មសូចនករ ២.៣.១ និង ២.៣.២ ។

េនកែន្លង ែដលដីធ្លី្រតូវេធ្វើេ យ ងំសទះេ យសិទធិ្រសបចបប់ 

ឬសិទធិែបប្របៃពណី អនក ្រតូវបង្ហ ញេ យេឃើញថ សិទធិទងំេនះ 

្រតូវបនេគយល់ េហើយមិន្រតូវបនគំ មកែំហង ឬក៏កត់បនថយ។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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established through participatory mapping 
exercises involving affected parties (including 
neighbouring communities and local 
authorities).  
This Criterion allows for sales and negotiated 
agreements to compensate other users for 
lost benefits and/ or relinquished rights. 
Negotiated agreements should be non-
coercive and entered into voluntarily, carried 
out prior to new investments or operations, 
and based on an open sharing of all relevant 
information. The representation of 
communities should be transparent and in 
open communication with other community 
members. Adequate time should be given for 
customary decision making and iterative 
negotiations allowed for, where requested. 
Negotiated agreements should be binding on 
all parties and enforceable in the courts. 
Establishing certainty in land negotiations is 
of long-term benefit for all parties.  
Companies should be especially careful 
where they are offered lands acquired from 
the State by its invoking the national interest 
(also known as ‘eminent domain’).  
Growers and millers should refer to the 
RSPO approved FPIC guidance (‘FPIC and 
the RSPO: A Guide for Companies’, October 
2008) 

លកខណៈវនិិចឆ័យេនះគួរែត្រតូវបនពិចរ េ យភជ ប់ជមួយ 

នឹងលកខណៈវនិិចឆ័យ ៦.៤, ៧.៥ និង ៧.៦។ េនកែន្លង ែដលតបំន់ 

ែដលមនសិទធិែបប្របៃពណី មិនចបស់ ស់ ដេំ ះ្រ យគួរែត្រតូវ 

បនបេងកើតេឡើង មរយៈករអនុវត្តន៍កណំត់ែផនទីេ យមនករចូលរួម

ពីភគី ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ (រួមទងំសហគមន៍ជិតខង និង ជញ  

ធរមូល ្ឋ ន )។ 

លកខណៈវនិិចឆ័យេនះអនុញញ តឱយមនករលក់និង កិចច្រពមេ្រព ងចរច 

េដើមបទីូទត់សងដល់អនកេ្របើេផ ងេទៀត ស្រមប់សិទធិបត់ បង់អតថ្រប 

េយជន៍ និង/ឬ សិទធិ្រតូវបនបញឈប់។ កិចច្រពមេ្រព ងែដលបនចរច 

គួរែតមិនមនករបងខ ំេហើយបនេធ្វើេឡើងេ យសម័្រគចិត្ត, បនេធ្វើេឡើង 

មុនេពលករវនិិេយគ ឬ ្របតិបត្ដិករថមី និងេ យែផ្អកេលើករែចករែំលក 

េ យចហំមួយនូវព័ត៌មនពក់ពន័ធទងំអស់។ តំ ងសហគមន៍គួរែត 

មនតម្ល ភព និងេបើកចហំ េនកនុងករទនំក់ទនំង ជមួយនឹងសមជិក 

សហគមន៍ដៃទេទៀត។ េពល្រគប់្រគន់គួរែត្រតូវបនផ្តល់ឱយស្រមប់ 

ករសេ្រមចចិត្ត មែបប្របៃពណី និងករចរច េ្រចើនដង្រតូវបន 

អនុញញ តស្រមប់េនកែន្លង ែដលបនេសនើសុ។ំ កិចច្រពមេ្រព ងចរច 

គួរែត្រតូវបនចងេទេលើភគីទងំអស់ និងមន អំ ចេនកនុងតុ  

ករ។ ករបេងកើតភពចបស់ ស់េនកនុងករចរចពីដីធ្លីគឺជ ផល 

្របេយជន៍រយៈេពលែវងស្រមប់ភគីទងំអស់។ 

្រកុមហ៊ុនគួរែតមនករ្របុង្របយ័តន ជពិេសស េនកែន្លង ែដល 

ពួកេគ្រតូវបនផ្ដល់ដី ែដលទទួលបនពីរដ្ឋ េ យេ្របើ្របស់ករ 
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សំ ងរបស់ខ្លួនេលើ្របេយជន៍ជតិ ( ក៏្រតូវបន គ ល់ជ 'ែដនជក់ែស្តង 

') ។ 

អនក  ំនិងអនកច្រមញ់េ្របងដូង គួរែតេយងេទេលើេសចក្តីែណនសំ្តីពី 

FPIC របស់សមគម RSPO ែដលបនអនុម័តេហើយ (' FPIC និង 

សមគម RSPO ៖ មគគុ េទទសក៍ស្រមប់ ្រកុមហ៊ុនមួយ ', ែខតុ ឆន  ំ

២០០៨ ) 
 

េគលករណ៍ ៣ : ករេប្តជញ ចិត្តចេំពះករសេំរចបនរយៈេពលែវងខងែផនកេសដ្ឋកចិច និងហិរញញវតថុ  
 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៣.១ ៖ មនែផនករណ៍ ្រគប្រគងែដលបនអនុវត្តមួយ េ យមន ទិសេ េដើមបសីេំរចបនខង ែផនកេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ  រយៈេពលែវង។ 
Criterion 3.1 : There is an implemented management plan that aims to achieve long-term economic and financial viability. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

3.1.1 A business or management plan 
(minimum three years) shall be documented 
that includes, where appropriate, a business 
case for scheme smallholders. 
Major Compliance 
 

៣.១.១ ែផនករ ជីវកមម ឬែផនករ្រគប់្រគង (អបបបរមបីឆន )ំ ្រតូវបន 

េរៀបចចំង្រកងជឯក រ រួមបញចូ លទងំ េនកែន្លងែដលសមរមយចេំពះ 

កនុងករណីពណិជជកមមមួយស្រមប់េ្រគងករណ៍កសិករខន តតូច។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករ 

ពិេ្រគះេយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 

3.1.1 An annual replanting programme 
projected for a minimum of five years (but 
longer where necessary to reflect the 
management of fragile soils, see Criterion 

៣.១.២ កមមវធិី ដំុះេឡើងវញិ្របចឆំន សំ្រមប់ករពយករតិចបផំុត្របឆំន  ំ

(ប៉ុែន្តែវងជងេនះ េបើែន្លងែដលចបំច់ េដើមបឆី្លុះបញច ងំពីករ្រគប់្រគងដី 

ដូចខងេលើ 
As above 
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4.3), with yearly review, shall be available. 
Minor Compliance 
 

មិនល្អ សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ ៤.៣) េ យមនករពិនិតយេឡើងវញិ 

្របចឆំន  ំនឹង ចរកបន។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

Specific Guidance:  
For 3.1.1: The business or management plan 
should contain:  
• Attention to quality of planting materials;  
• Crop projection = Fresh Fruit Bunches 
(FFB) yield trends;  
• Mill extraction rates = Oil Extraction Rate 
(OER) trends;  
• Cost of Production = cost per tonne of 
Crude Palm Oil (CPO) trends;  
• Forecast prices;  
• Financial indicators.  
Suggested calculation: trends in 3-year 
running mean over the last decade (FFB 
trends may need to allow for low yield during  
replanting programmes). 
 
Major Compliance  

េសចក្តែីណនជំក់ ក់ ៖ 

សំ ប់ ៣.១.១ ៖ ែផនករ ជីវកមម ឬករ្រគប់្រគងគួររួមមន ៖  

• យកចិត្តទុក ក់ដល់គុណភពពូជដូង;  

• ករពយករទិននផល = និនន ករទិននផល FFB;  

• អ្រ ច្រមញ់េ ងច្រក = និនន ករអ្រ ច្រមញ់េ្របង (OER);  

• តៃម្លៃនផលិតកមម = ករចំ យកនុងមួយ េ នៃននិនន ករេ្របងេឆ 

េ្របងដូង (CPO);  

• តៃម្លករទស ទយ;  

• សូចនករហិរញញវតថុ។  

ករគណនបនេសនើ: និនន ករេនកនុងមធយមភគជប់គន  3 

ឆន កំនុងរយៈេពលមួយទសវត រច៍ុងេ្រកយេនះ (និនន ករ FFB 

ច្រតូវករអនុញញ តឱយមនទិនន ផលទបកនុងកឡំុងេពលកមមវធិី  ំ

េឡើងវញិ)។ 

RSPO Guidance points are accepted for use. No 
proposal for amendment. 
 

Guidance:  
Whilst it is recognised that long-term 
profitability is also affected by factors outside 
their direct control, top management should 
be able to demonstrate attention to economic 
and financial viability through long-term 
management planning. There should be 
longer term planning for plantations on peat, 
particularly in regards to subsidence and 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

្រសបេពលែដល ្រតូវបនទទួល គ ល់ថ ្របក់ចេំណញរយៈេពលែវង 

្រតូវបនរងផលប៉ះពល់េ យក ្ត ខងេ្រកៃនករ្រគប់្រគងេ យផទ ល់ 

របស់ពួកេគផងែដរ ដូេចនះថន ក់្រគប់្រគង កពំូលគួរែត ចបង្ហ ញពីករ 

យកចិត្តទុក ក់េទេលើលទធភពេជគជ័យេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ  ម 

RSPO Guidance points are accepted for use. No 
proposal for amendment. 
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flooding issues (see Indicator 4.3.5).  
Consideration of smallholders should be 
inherent in all management planning where 
applicable (see also Criteria 6.10 and 6.11).  
 

រយៈករេធ្វើែផនករករ្រគប់្រគងរយៈេពលែវង។ គួរែតមនករេធ្វើែផន 

កររយៈេពលែវងស្រមប់ករ េំនេលើដីលបប់ស្លឹកេឈើពុកផុយ 

ជពិេសសទក់ទងេទនឹងបញ្ហ ករបក់ និងទឹកជនំន់ (េមើលសូចនករ 

៤.៣.៥) ។  

ករពិចរ របស់កសិករខន តតូចគួរែត្រតូវ មនជនិចចកនុងករេធ្វើែផន 

ករករ្រគប់្រគងទងំអស់ែដល ចអនុវត្តបន (សូមេមើលលកខណៈ 

វនិិចឆ័យ ៦.១០ និង ៦.១១ ផងែដរ) ។ 

 
 
 

េគលករណ៍ ៤ ៖ ករេ្របើ្របស់េ យសម្រសបនូវករអនុវត្តនដ៍ល៏្អបផំុតរបស់អនក  ំនិងអនកច្រមញ់ 

Principle 4: Use of appropriate best practices by growers and millers 
 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៤.១ ៖ ប ្ត លនីតិវធិី្របតបិត្តកិរននគឺ្រតូវបនចង្រកងជឯក រេ យបនសមរមយ និង្រតូវបនអនុវត្ត េហើយ ម នជ្របច។ំ  

Criterion 4.1 : Operating procedures are appropriately documented, consistently implemented and monitored. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

4.1.1 Standard Operating Procedures (SOPs) 
for estates and mills shall be documented. 
Major Compliance 

៤.១.១ នីតិវធិី្របតិបត្តិករស្តង់ រនន (SOPs) សំ ប់កសិ ្ឋ ន និងេ ង 

ច្រកនឹង្រតូវបនចង្រកងទុក។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករ 

ពិេ្រគះេយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 
RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
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4.1.2 A mechanism to check consistent 
implementation of procedures shall be in 
place. 
Minor Compliance 

៤.១.២ មនយន្តករមួយ េដើមប្រតួតពិនិតយនូវករអនុវត្តន៍ជ្របចៃំន 

នីតិវធិីទងំេនះ ។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

4.1.3 Records of monitoring and any actions 
taken shall be maintained and available, as 
appropriate. 
Minor Compliance 

៤.១.៣  កណំត់្រ ៃនករ ម នឃ្ល េំមើល និងសកមមភព មួយ 

ែដលបនេធ្វើនឹង្រតូវបនរក ទុក និង ចរកបន មករសម្រសប។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

4.1.4  
The mill shall record the origins of all third-
party sourced Fresh Fruit Bunches (FFB). 
Major Compliance 

៤.១.៤ េ ងច្រកច្រមញ់េ្របងដូង្រតូវកត់្រ ្របភពៃនធ្ល យែផ្លដូង្រសស់ 

(FFB) ែដលបនមកពីភគីទីបីផងែដរ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above 

Specific Guidance:  
For 4.1.1 and 4.1.4: SOP and documentation 
for mills should include relevant supply chain 
requirements (see RSPO Supply Chain 
Certification Standard, Nov 2011). 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់៖  

ស្រមប់ ៤.១.១ និង៤.១.៤៖ SOPs និងក្រមងឯក រសំ ប់េ ងច្រក 

គួរែតរួមបញចូ លត្រមូវករននស្តីពីប ្ត ញផគត់ផគង់ែដលទក់ទង (សូម 

េមើល ស្តង់ រវញិញ បនប្រតប ្ត ញផគត់ផគង់របស់ RSPO វចិឆិក ២០១១)។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

Guidance:  
Mechanisms to check implementations could 
include documentation management systems 
and internal control procedures. 

េសចក្តែីណន៖ំ 

យន្តករននេដើមប្រតួតពិនិតយករអនុវត្តន៍ ចរួមបញចូ ល្របព័នធ្រគប់្រគង 

ក្រមងឯក រ និងនីតិវធិី្រតួតពិនិតយៃផទកនុងនន។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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លកខណៈវនិិចឆយ័  ៤.២ ៖ ករអនុវត្តនរ៍ក ជវីជតិរបស់ដី ឬេនទី ែដល ចេធ្វើបន គួរេធ្វើេ យដីមនជីវជតិ្របេសើរេឡើង នូវក្រមិតមួយែដលធនេ យបន    

                                     ទិននផលខពស់ និង្របកបេ យចីរភព ។  

Criterion 4.2 : Practices maintain soil fertility at, or where possible improve soil fertility to, a level that ensures optimal and sustained yield. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

4.2.1  
There shall be evidence that good agriculture 
practices, as contained in Standard Operating 
Procedures (SOPs), are followed to manage 
soil fertility to a level that ensures optimal and 
sustained yield, where possible. 
Minor Compliance 

៤.២.១ នឹងមនជភស្ដុ ងថ ករអនុវត្តន៍កសិកមមល្អ ដូចែដលមន 

េនកនុង (SOPs) ្រតូវបនេធ្វើ ម េដើមប្រគប់្រគងជីវជតិដី ដល់ក្រមិត 

មួយែដលធនបនទិននផលល្អ្របេសើរបផំុត និង្របកបេ យចីរភព 

ចេំពះកែន្លងែដល ចេធ្វើបន។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករ 

ពិេ្រគះេយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 

4.2.2 Records of fertiliser inputs shall be 
maintained. 
Minor Compliance 

៤.២.២ កណំត់្រ ននៃនករ ក់ជីនឹង្រតូវរក ទុក។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

4.2.3 There shall be evidence of periodic 
tissue and soil sampling to monitor changes in 
nutrient status. 
Minor Compliance 

៤.២.៣ នឹងមនភស្ដុ ងៃនជលិក និងគរំូដី មកលកណំត់ េដើមប ី

ម នករផ្ល ស់ប្តូ រេនកនុង ថ នភព រធតុចិញចឹ ម។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

4.2.4 A nutrient recycling strategy shall be in 
place, and may include use of Empty Fruit 
Bunches (EFB), Palm Oil Mill Effluent (POME), 
and palm residues after replanting. 
Minor Compliance 

៤.២.៤ យុទធ ្រស្តេ្របើ្របស់ រធតុចិញចឹ មេឡើងវញិនឹង្រតូវេធ្វើេឡើង 

េហើយ ចរួមបញចូ លទងំករេ្របើ្របស់ែសមងធ្ល យដូង (EFB), 

ករសណំល់ វពីេ ងច្រក (POME) និងសណំល់ដូងនន បនទ ប់ពី 

ករ ដំុះេឡើងវញិ ។ 

ដូចខងេលើ 
As above 
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អនុវត្ត មករសម្រសប 

Guidance:  
Long-term fertility depends on maintaining the 
structure, organic matter content, nutrient 
status and microbiological health of the soil. 
Nutrient efficiency should take account of the 
age of plantations and soil conditions. The 
nutrient recycling strategy should include any 
use of biomass for by-products or energy 
production. 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

ជីវជតិរយៈេពលែវង ្រស័យេលើករែថរក ទុកនូវរចនសមព័នធ រធតុ 

សរ ី ងគដី រធតុចិញចឹ មរបស់ដី និងសុខភពអតិសុខុមជីវ ្រស្តរបស់ដី 

។ ្របសិទធភពៃន រធតុចញចឹ ម្រតូវែតគិតេទេលើ យុៃនចកំរ 

និងលកខខណ្ឌ ដី ។ យុទធ ្រស្តេ្របើ្របស់េឡើងវញិនូវ រធតុចិញចឹ ម 

គួររួមបញចូ ល ល់ករេ្របើ្របស់ជីវម៉ស់ស្រមប់ករផលិតអនុផល 

និងថមពល។ 

 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៤.៣ ៖ ករអនុវត្តន ៍ែដលេធ្វើេ យករហូរេ្រចះ និងករខូចខតដីសថិតេនក្រមតិអបបបរម និង្រគង្រគងបន។ 

Criterion 4.3 : Practices to minimise and control erosion and degradation of soils. 
 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

4.3.1 Maps of any fragile soils shall be 
available. 
Minor Compliance 

៤.៣.១ ែផនទីៃន ល់ដីែដលមិនល្អនឹង ច្រតូវរកបន។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករ 

ពិេ្រគះេយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
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កណំត់សគំល់ 

អនកចូលរួមបនគត់សគំល់ថករ ដំុះនេពលបចចុ
បបននគឺ េំនេលើដី បេសមើនិងករហូរេ្រចះដីមិន 

មនបញ្ហ អ្វីេឡើយ។ 

គួរអនុវត្ត មចបប់និងបទបបញញត្តិកនុង្រសុកែដល 

មន្រ ប់ ស្តីពីករេរៀបចែំដនដីនគរូបនីយកមម 

និងសណំង់ (១៩៩៤) េនេពលមនករព្រងីក 

ករ េំទកន់តបំន់ជ្រមលដ៏េចត។ 

េលើសពីេនះេទៀត ្រតូវបនគូសបញជ ក់ថ 

"ករេ្របើ្របស់ និង្រគប់្រគងដីកសិកមម 

'បចចុបបននគឺេនកនុង ' ដំ ក់កល្រពង ' - ចុះៃថងទី 

៣០ ែខ តុ  ឆន  ំ២០១១ ។  

េនះនឹង្រតូវបនេ្របើជេសចក្ដីេយង។ 
 
Remarks: 
The current plantations are on flat lands and soil 
erosion issues are not significant.  
 
Should the plantation expand to hilly or steep 
slope areas the existing Local laws and 
regulations on Land Management, Urbanization 
and Construction (1994) applies. 
 
In addition, it was highlighted that the ‘Agriculture 
Land Use and Management’ currently is in ‘Draft 
stage’ - dated 30 Oct 2011.  
This would be used as a reference. 
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4.3.2 A management strategy shall be in place 
for plantings on slopes above a certain limit 
(this needs to be soil and climate specific). 
Minor Compliance 

៤.៣.២ យុទធ ្រស្ត្រគប់្រគងមួយនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងស្រមប់ករ ដំុះេលើ 

ដីជ្រមល់េលើពីក្រមឹតជក់ ក់មួយ (េនះ្រតូវករដី និង កសធតុជក់ 

ក់)។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

4.3.3 A road maintenance programme shall be 
in place. 
Minor Compliance 

៤.៣.៣ កមមវធិីែថទផំ្លូ វមួយនឹង្រតូវេរៀបចេំ យមន។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

4.3.4 Subsidence of peat soils shall be 
minimised and monitored. A documented 
water and ground cover management 
programme shall be in place. 
Minor Compliance 

៤.៣.៤ ករ ក់ដីលបប់រុកខជតិពុករលួយនឹង្រតូវបនកត់បនថយ 

និង ម ន។ កមមិវធិី្រគប់្រគងគ្រមបដី និងទឹកែដលបនចង្រកងនឹង្រតូវ 

េរៀបចេំឡើង។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

មិន ចអនុវត្តបន េ យ រែតមនករអះ ងថ 

មិនមនដីលបប់រុកខជតិពុកផុយេនកនុងចកំរ្រកុម 

MRICOP។ 
Not applicable as it has been confirmed that there 
are no peat soils in the MRICOP plantations. 

4.3.5 Drainability assessments shall be 
required prior to replanting on peat to 
determine the long-term viability of the 
necessary drainage for oil palm growing. 
Minor Compliance 

៤.៣.៥ ករ យតៃម្លេលើ្របព័នធបង្ហូ រនឹងត្រមូវេ យេធ្វើេឡើងមុននឹងករ 

ដំុះេលើដីលបប់រុកខជតិពុកផុយ េដើមបកីណំត់លទធភពេជគជ័យរយៈ 

េពលែវងៃនករបង្ហូ រទឹកែដលចបំច់ស្រមប់ករ ដំុះដូងេ្របង។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above. 

4.3.6 A management strategy shall be in place 
for other fragile and problem soils (e.g. sandy, 
low organic matter, acid sulphate soils). 
Minor Compliance 

៤.៣.៦ យុទធ ្រស្ត្រគប់្រគងមួយនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងស្រមប់ដីែដលមន 

បញ្ហ  និងដីមិនល្អេផ ងេទៀត (ឧ. ដីខ ច់, ដីែដលមនធតុសរ ី ងគទប 

និងដី សុីត)។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករ 

ពិេ្រគះេយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
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Specific Guidance:  
For 4.3.4: For existing plantings on peat, the 
water table should be maintained at an 
average of 50cm (between 40 - 60cm) below 
ground surface measured with groundwater 
piezometer readings, or an average of 60cm 
(between 50 - 70cm) below ground surface as 
measured in water collection drains, through a 
network of appropriate water control structures 
e.g. weirs, sandbags, etc. in fields, and 
watergates at the discharge points of main 
drains (Criteria 4.4 and 7.4). 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់ ៖ 

ស្រមប់ ៤.៣.៤ ៖ ស្រមប់ករ ដំុះេនេលើដីលបប់រុកខជតិពុកផុយែដល 

មនរួច ក្រមិតទឹកេនេ្រកមដីគួរ្រតូវបនរក េនមធយមភគៃន ៥០ ស.ម 

(រ ង ៤០ - ៦០ ស.ម) ពីេ្រកមៃផទដីខងេលើ េ យ ស់ជមួយឧបករណ៍ 

ពិនិតយេមើលទឹកេ្រកមដី ឬ មធយមភគៃន ៦០ ស.ម (រ ង ៥០ - ៧០ 

ស.ម) ពីេ្រកមៃផទដីខងេលើ េ យ ស់ជមួយ្រប យ្របមូលទឹក ម 

រយៈប ្ត ញៃនរចនសមព័នធ្រតួតពិនិតយទឹកសម្រសប ឧ. ទនំប់, បវខ ច់ 

។ល។ េនកនុងចកំរ និងទ្វ ទឹកេនចនំុចបង្ហូ រទឹកេចញៃន្របព័នធបង្ហូ រេម 

(លកខណៈវនិិចឆ័យ ៤.៤ និង ៧.៤) 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

For 4.3.5: Where drainability assessments 
have identified areas unsuitable for oil palm 
replanting, plans should be in place for 
appropriate rehabilitation or alternative use of 
such areas. If the assessment indicates high 
risk of serious flooding and/or salt water 
intrusion within two crop cycles, growers and 
planters should consider ceasing replanting 
and implementing rehabilitation. 

ស្រមប់ ៤.៣.៥ ៖ េនកែន្លង ែដលករ យតៃម្លេលើ្របព័នធបង្ហូ រទឹក 

បនកណំត់តបំន់ែដលមិនសម្រសបស្រមប់ករ ដំុះដូងេ្របង ែផនករ 

គួរ្រតូវេធ្វើេឡើងស្រមប់ករ ្ត រេឡើងវញិ ឬករេ្របើ្របស់ជេ្រមើសេផ ង 

េទៀតេ យសម្រសបៃនតបំន់ទងំេនះ។ 

្របសិនេបើករ យតៃម្លេនះបនបង្ហ ញពី និភ័យខពស់ៃនេ្រគះទឹកជនំន់

ដ៏ធងន់ធងរនិង / ឬរខំនមកពីទឹកៃ្របេនកនុងវដ្តដំ ពំីរ អនក គំួរែត 

ពិចរ េលើករបញឈប់ករ េំឡើងវញិ និងអនុវត្តករ ្ត រេឡើងវញិ។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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Guidance:  
Plantations on peat should be managed at 
least to the standard set out in the ‘RSPO 
Manual on Best Management Practices 
(BMPs) for existing oil palm cultivation on 
peat’, June 2012 (especially water 
management, fire avoidance, fertiliser use, 
subsidence and vegetation cover).  
Techniques that minimise soil erosion are well 
known and should be adopted, where 
appropriate. These should include practices 
such as ground cover management, biomass 
recycling, terracing, and natural regeneration 
or restoration instead of replanting. 

េសចក្តែីណន ំ៖  

ករ ដំុះេនេលើដីលបប់រុកខជតិពុកផុយគួរ្រតូវបន្រគប់្រគងយ៉ងេ ច 

ស់េទ មបទ ្ឋ នែដលកណំត់េនកនុង “កបួនស្តីពីករអនុវត្តករ្រគប់ 

្រគង្របេសើរបផំុត (BMP) របស់ RSPO ស្រមប់ករ ំដំុះដូងេ្របងេនេលើ 

ដីលបប់រុកខជតិពុកផុយ” ែខមិថុន ឆន  ំ២០១២ (ពិេសសេលើករ្រគប់ 

្រគងទឹក, ករេជៀវ ងេភ្លើង, ករេ្របើ្របស់ជី, ករបក់្រសុត និងគ្រមបបែន្ល) 

បេចចកេទសែដលកត់បនថយករសណំឹកដី្រតូវបនេគ គ ល់យ៉ងល្អនិង 

គួរែត្រតូវបនអនុម័ត េនកែន្លងែដលសមរមយ។ ទងំេនះគួរែតរួមបញចូ ល 

ទងំករអនុវត្តន៍ ដូចជករ្រគប់្រគងគ្រមបដី ករេ្របើ្របស់េឡើងវញិនូវ 

ជីវម៉ស់, ន ល និងករបេងកើតេឡើង ឬករ ្ត រវញិែបបធមមជតិ 

ជនំួសឱយករ េំឡើងវញិ ។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៤.៤ ៖ ករអនុវត្តនន៍នរក គុណភព និងភព ចរកបនៃនទឹកខងេលើ និងខងេ្រកមដី 

Criterion 4.4 : Practices maintain the quality and availability of surface and ground water. 
 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

4.4.1 An implemented water management plan 
shall be in place. 
Minor Compliance 

៤.៤.១ ែផនករ្រគប់្រគងទឹកែដលបនអនុវត្តនឹង្រតូវមនេនហនឹងកែន្លង។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករ 

ពិេ្រគះេយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 
RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
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consultation without any reservations. 

4.4.2 Protection of water courses and 
wetlands, including maintaining and restoring 
appropriate riparian and other buffer zones 
(refer to national best practice and national 
guidelines) shall be demonstrated. 
Major Compliance 

៤.៤.២ ករករពរនូវប ្ត ្រប យទឹក និងដីេសើម រួមទងំកររក  

និងករ ្ត រេឡើងវញិ នូវប ្ត តបំន់្រទនប់េន មមត់ទឹកេ យបន 

សម្រសប (េយងេទករអនុវត្តន៍ដ៏ល្អបផំុតរបស់ជតិនិងេគលករណ៍ 

ែណនជំតិ) នឹង្រតូវបនបង្ហ ញ ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

 

សគំល់ ៖ 

សូចនករេនះបនេលើកេឡើងេ យអនកចូលរួមែដល

ជផ្លូវករថ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់

និងេន ទបនព្រងងចបប់ស្តីពីតបំន់ករពរជប់

ម៉ត់ទឹកនឹងមិនទន់ផ ព្វផ យជ ធរណៈ

ដូចគន េនះែដរគឺ្រកសួងបរ ិ ថ នក៏បនព្រងង

ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងដី មតបំន់េឆនរ។ 

មួយកនុងចំ មទងំពីរខងេលើេនះមនវត្តមនជ

ធរណៈគឺមនន័យថ្រតូវែតយកមកេ្របើ្របស់

ជឯក រេយងនិងជសូចនករេដើមបអីនុវត្ត ម។ 
Remarks: 
It was highlighted to Stakeholders by the official 
from Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
(MAFF) that the law governing riparian zones is 
currently in ‘draft stage’ and is not made publicly 
available yet. Similarly the Ministry of Environment 
(MOE) is also drafting a law on ‘coastal zone land 
management’. 
 
Once publicly available, these should be used as 
reference and indicators be followed accordingly. 
 

4.4.3 Appropriate treatment of mill effluent to 
required levels and regular monitoring of 
discharge quality, especially Biochemical 
Oxygen Demand (BOD), shall be in 
compliance with national regulations (Criteria 
2.1 and 5.6). 
Minor Compliance 

៤.៤.៣ ្រប្រពឹត្តកមមសមរមយៃនករសណំល់ វេ ងច្រកដល់ក្រមិត្រតូវករ 

និងករ ម នជ្របចៃំនគុណភពបង្ហូរេចញ ជពិេសស ត្រមូវករអុក 

សុីែសនជីវៈគីមី (BOD) នឹង្រតូវអនុេ ម មបបញញត្តិជតិនន 

(លកខណៈវនិិចឆ័យ ២.១ និង៥.៦) 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 
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4.4.4 Mill water use per tonne of Fresh Fruit 
Bunches (FFB) (see Criterion 5.6) shall be 
monitored. 
Minor Compliance 

៤.៤.៤ ករេ្របើ្របស់ទឹកេនេ ងច្រកច្រមញ់កនុងមួយេ នៃនធ្ល យែផ្ល 

ដូង្រសស់ (FFB) (សូមេមើល លកខណៈវនិិចឆ័យ ៥.៦ នឹង្រតូវបន ម ន។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករ 

ពិេ្រគះេយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 
RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 

Specific Guidance:  
For 4.4.1: The water management plan will:  
• Take account of the efficiency of use and 
renewability of sources;  
• Ensure that the use and management of 
water by the operation does not result in 
adverse impacts on other users within the 
catchment area, including local communities 
and customary water users;  
• Aim to ensure local communities, workers 
and their families have access to adequate, 
clean water for drinking, cooking, bathing and 
cleaning purposes;  
• Avoid contamination of surface and ground 
water through run-off of soil, nutrients or 
chemicals, or as a result of inadequate 
disposal of waste including Palm Oil Mill 
Effluent (POME). 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់ ៖ 

ស្រមប់ ៤.៤.១ ៖ ែផនករ្រគប់្រគងទឹកនឹង ៖ 

 គិតពី្របសិទធផលៃនករេ្របើ្របស់ភពេ្របើ្របស់េឡើងវញិបនៃន្របភព 

នន, 

 ធនថ ករេ្របើ្របស់ និងករ្រគប់្រគងទឹកេ យ្របតិបត្តិករេនះមិន 

ប ្ត លឱយមនផលប៉ះពល់អវជិជមនមកេលើអនកេ្របើេផ ងេទៀតេន 

កនុងតបំន់ស្តុកទឹកែដលរួមទងំសហគមន៍មូល ្ឋ ននិងអនកេ្របើទឹក្របៃព

ណី 

 មនេគលបណំងេដើមបធីនបននូវសហគមន៍មូល ្ឋ ន, កមមករ និង 

្រកុម្រគួ ររបស់ពួកេគមនសិទធិទទួលបនទឹក ្អ ត ្រគប់្រគន់ 

ស្រមប់េគលបណំងភិ , ងូត, សំ្ល និងសំ ត; 

 េជៀស ងករចម្លងេ គដល់ៃផទដី និងទឹក មរយៈករហូរេ្រចះដី រ 

ធតុចិញចឹ មឬជតិគីមីឬជលទធផលៃនករេចលមិន្រគប់្រគន់ៃនកក 

សណំល់េ្របងដូងែដលរួមមនករសណំល់ វរបស់េ ងច្រក (POME) 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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For 4.4.2: Refer to the ‘RSPO Manual On Best 
Management Practices (BMP) for 
management and rehabilitation of natural 
vegetation associated with oil palm cultivation 
on peat’, July 2012 

ស្រមប់ ៤.៤.២ ៖ េយងេទ  "េសៀវេភៃដរបស់សមគម RSPO ស្តីពី 

ករអនុវត្តករ្រគប់្រគងដ៏្របេសើរបផំុត (BMP) ស្រមប់ករ្រគប់្រគង 

និងករ ្ត រេឡើងវញិៃនបែន្លធមមជតិែដល្រតូវបនផ រភជ ប់ជមួយនឹង 

ករ ដំុះដូងេ្របងេនេលើដីលបប់រកខជតិពុកផុយ “, ែខកកក  ឆន  ំ២០១២ 

 

Guidance:  
Growers and millers should address the 
effects of their use of water and the effects of 
their activities on local water resources 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

អនក ដំូងេ្របង និងអនកច្រមញ់ដូងេ្របងគួរេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 

ៃនករេ្របើ្របស់ទឹករបស់ពួកេគ និងផលប៉ះពល់ៃនសកមមភពរបស់ 

ពួកេគេលើធនធនទឹកេន មមូល ្ឋ ន។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៤.៥ ៖ សត្វល្អិតចៃ្រង, ជងំឺ, េ ម  និង្របេភទសត្វ តតបតគឺ្រតូវបន្រគប្រគង្របកបេ យ្របសិទធិភព មរយៈករេ្របើ្របស់បេចចកេទសៃនវធិន  

                                  ករចរំុះៃថទដំំ  ំ( Integrated Pest Management – IPM ) ដល់សមរមយ។ 

Criterion 4.5 : Pests, diseases, weeds and invasive introduced species are effectively managed using appropriate Integrated Pest Management techniques. 
 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

4.5.1 Implementation of Integrated Pest 
Management (IPM) plans shall be monitored. 
Minor Compliance 

៤.៥.១ ករអនុវត្តន៍ៃនែផនករស្តីពីវធិនករចរំុះែថទដំំ នំឹង្រតូវបន 

ម ន។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករ 

ពិេ្រគះេយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 
RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 
 



 
សចូនករស្រមប្របេទសកមពុជ 

 

Ref: Revised Cambodian Local Indicators based on RSPO P&C 25 April 2013                                          Pg 31 of 117 
 

4.5.2 Training of those involved in IPM 
implementation shall be demonstrated. 
Minor Compliance 

៤.៥.២ ករបណ្តុ ះប ្ត លៃនករអនុវត្តន៍ទងំេនះែដលពក់ព័នធេនករ 

អនុវត្តវធិនករចរំុះថទំដំំ នំឹង្រតូវបនបង្ហ ញ។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above. 

Guidance:  
Growers should apply recognised IPM 
techniques, incorporating cultural, biological, 
mechanical and physical methods to minimise 
the use of chemicals.  
Native species should be used in biological 
control where possible 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

អនក ដំូងេ្របងគួរអនុវត្តបេចចកេទស វធិនករចរំុះៃថទដំំ ែំដលមន 

ករទទួល គ ល់ េ យករបញចូ លវធិី ្រស្តែបបវបបធម៌, ជីវ ្រស្ត, 

េមកនិច និងែបបរូប ្រស្ត េដើមបកីត់បនថយករេ្របើ្របស់ រធតុគីមី ។ 

្របេភទសត្វកេំណើ តគួរែត្រតូវបនេ្របើកនុងករករ្រគប់្រគប មែបបជីវ

្រស្ត េនកែន្លង ែដល ចេធ្វើេទបន។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

សគំល់ ៖ 

អនកចូលរួមបនទទួល គ ល់ថ វត្តមន្របកសរបស់ 

្រកសួងចុះេលខ២០៥ស្តីពីវធិនករ្រគប់្រគងដំ ឬំ

េ មយង៉េទៀតថកមមវធិីចរំុះស្តីពីករ្រគប់្រគងសត្វ

ល្អិតចៃ្រង។ ដូេចន ះចនំុចខងេលើេនះ្រតូវបនេ្របើ

្របស់ជសូចនករជតិសំ ប់ ស់ែវង។ 

ចបប់ថមីស្តីពី "ករេ្របើ្របស់ជីគីមី “ េនេពលែដល 

បនេផទ ងផទ ត់នឹង្រតូវបនេ្របើជសូចនករកនុងតបំន់

។  

បចចុបបនន បេចចកេទស IPM ែបបវបបធម៌កនុង្រសុក 

ែដលបនអនុវត្តគឺ 'ករេ្របើវធិីចប់េ យៃដ' 

ស្រមប់សត្វល្អិតដូចជកណ្តុ រ លនិង សត្វកែញច។ 
Remarks: 
The Stakeholders acknowledged the existence of 
Ministerial declaration (Prakas) No. 205 on the 
establishment of an Integrated Crop Management 
Program, called “National IPM Program”. This 
shall be adopted as a local indicator. 
The new law on ‘chemical fertilizer usage’ once 
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verified would be used as the local indicator. 
Currently the local cultural IPM technique applied 
is the manual ‘hand catching’ method for pests 
such as field rats and rhinoceros beetles. 
 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៤.៦ ៖ ថន សំំ បស់ត្វល្អិត្រតូវបនេគេ្របើេនកនុងវធិីែដលមិនមនេ្រគះថន កដ់ល់សុខភព ឬបរ ិ ថ ន។ 
Criterion 4.8 : Pesticides are used in ways that do not endanger health or the environment. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

4.6.1 Justification of all pesticides used shall 
be demonstrated. The use of selective 
products that are specific to the target pest, 
weed or disease and which have minimal 
effect on non-target species shall be used 
where available. 
Major Compliance 

៤.៦.១ យុត្តិកមមៃនថន សំំ ប់សត្វល្អិត្រតូវបនេគេ្របើទងំអស់ នឹង្រតូវ 

បនបង្ហ ញ។ ករេ្របើ្របស់ផលិតផលែដលបនជេ្រមើសជក់ ក់េទ 

សត្វល្អិតុ, េ ម  ឬជងំឺែដលជេគលេ  និងមនឥទធិពលតិចតួចបផំុត 

េទេលើ្របេភទសត្វែដលមិនែមនជេគលេ  ្រតូវបនេ្របើេនកែន្លង 

ែដល ចេ្របើបន។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករ 

ពិេ្រគះេយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 

សគំល់ ៖ 

អនកចូលរួមទទួល គ ល់នូវវត្តមនៃន្របកសរបស់

្រកសួងេលខ៥៩៨ ស្តីពីបញជីថន ពំុលគីមី ចុះៃថងទី១៥

ែខធនូ  ឆន ២ំ០០៣។

ចនំុចេនះបនយល់្រសបជសូចនករជតិស្រមប់ 

េ្របើ្របស់។ 

ករពិនិតយសុខភព្របចឆំន េំលើកមមករចកំរ 

ែដលេធ្វើករជមួយថន សំម្ល ប់សត្វល្អិត និង រធតុ 
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គីមីែដលមនេ្រគះថន ក់ ត្រមូវេ យមន 

ករអនុវត្តន៍។ េនះគួរែត្រតូវបន ក់បញចូ លេនកនុង 

េគលនេយបយ្រកុមហ៊ុននិងកនុង SOP 

បនចង្រកងជឯក រ។  

អនកពក់ព័នធបនកត់សមគ ល់ថចបប់ថន សំំ ប់សត្វ

ល្អិតបចចុបបននមិនបននិយយពីករែកៃឆននិងករេបះ

េចលធុងថន សំំ ប់សត្វល្អិត។  

ធុងបនេ្របើរួចគឺ្រតូវយកមកេ្របើេឡើងវញិជឧបករ

ណ៍ផទុកស្រមប់ករ យៃនថន គំីមីកសិកមម ប៉ុេ ្ណ ះ 

និង្រតូវបន មឃត់ស្រមប់ករេ្របើេផ ងេទៀត។ 

េនះគួរែត្រតូវបនចង្រកងជឯក រេនកនុងនីតិវធិី។ 
Remarks: 
The Stakeholders acknowledged the existence of 
Ministerial Declaration (No. 598) on the Lists of 
Pesticide in Cambodia issued 15 December 2003. 
This shall be adopted as a local indicator. 
 
Annual health check on plantation workers 
handling pesticides and hazardous chemicals 
need to be carried out. This should be addressed 
in the company policy and documented SOP. 
 
Stakeholders noted that the current Pesticide law 
did not mention the recycling and disposal of 
pesticide containers.  
Used containers are re-used as containers for 
mixing of agrochemicals only and prohibited for 
other uses. This should be documented in 
procedures. 
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4.6.2 Records of pesticides use (including 
active ingredients used and their LD50, area 
treated, amount of active ingredients applied 
per ha and number of applications) shall be 
provided. 
Major Compliance 

៤.៦.២ កណំត់្រ ៃនករេ្របើ្របស់ថន សំំ ប់សត្វល្អិត (រួមបញចូ លទងំ 

េ្រគ ងផ សំកមមែដលបនេ្របើ និង LD50 របស់ពួកេគ, តបំន់ែដលបនេ្របើ, 

ចនំួនៃនេ្រគ ងផ សំកមមបនអនុវត្តកនុងមួយហិក  និងចនំួនៃនករ 

េ្របើ្របស់) ្រតូវបនផ្តល់ជូន។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករ 

ពិេ្រគះេយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 

4.6.3 Any use of pesticides shall be minimised 
as part of a plan, and in accordance with 
Integrated Pest Management (IPM) plans. 
There shall be no prophylactic use of 
pesticides, except in specific situations 
identified in national Best Practice guidelines. 
Major Compliance 

៤.៦.៣ ករេ្របើ្របស់ មួយៃនថន សំំ ប់សត្វល្អិតនឹង្រតូវបនកត់ 

បនថយជអបបបរម ែដលជែផនកមួយៃនែផនករមួយេហើយ្រសប ម 

ែផនករវធិនចរំុះៃថទដំំ  ំ(IPM) ។ នឹងមិនមនករេ្របើ្របស់ 

ថន សំម្ល ប់សត្វល្អិតែដលបងក រទុកមុនេនះេទ េលើកែលងែតកនុង ថ នភព 

ជក់ ក់បនកណំត់េនកនុងេគលករណ៍ែណនកំរអនុវត្តល្អបផំុតរប

ស់ជតិ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above. 

4.6.4 Pesticides that are categorised as World 
Health Organisation Class 1A or 1B, or that 
are listed by the Stockholm or Rotterdam 
Conventions, and paraquat, are not used, 
except in specific situations identified in 
national Best Practice guidelines. The use of 
such pesticides shall be minimised and 
eliminated as part of a plan, and shall only be 
used in exceptional circumstances. 
Major Compliance 

៤.៦.៤ ថន សំំ ប់សត្វល្អិតែដល្រតូវបនចត់ជ្របេភទជអងគករ 

សុខភពពិភពេ កថន ក់ 1A ឬ 1B ឬែដល្រតូវបន យេ យអនុសញញ  

ស្តុកឬទី្រកុង Rotterdam និង Paraquat មិន្រតូវបនេ្របើ េលើកែលងែតកនុង 

ថ នភពជក់ ក់បនកណំត់េនកនុងេគលករណ៍ែណនកំរអនុវត្តល្អ

បផំុតរបស់ជតិ។ ករេ្របើ្របស់ថន សំម្ល ប់សត្វល្អិតដូចនឹង្រតូវបនកត់ 

បនថយជអបបបរម និងបនលុបេចល ែដលជែផនកមួយៃនែផនករមួយ 

េហើយនឹង្រតូវបនេ្របើែតេនកនុងកលៈេទសៈពិេសស។ 

អនកចូលរូមបនេលើកេឡើងថ្របេភទថន  ំPARAQUAT

្រតូវបន មឃត់ដូចមនកនុង ងបញជីថន ំ ម 

ឃត់កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េហើយ

េនះក៏្រតូវបនេ្របើជសូចនករជតិផងែដរ។ 

ឯក រេយង៖ 

បញជីថន ជំតិស្តីពីករ្រគប់្រគង រធតុគីមីឆន ២ំ០០៤

ជពំូកទី៤បបញញតិចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នេផ ងៗស្តីពី 
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្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត យន្តករមិនែមនជគតិយុត្តិកនុងករ្រគប់្រគង រ 

ធតុគិមី។ ចនំុច៤.៤.៣ ង៤.៤

ស្តីពី្របេភទថន ំ មឃត់ 

កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ មនកនុងេគហទពំរ័ 

www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni.../cambodia/C

hemicals.pdf 
Stakeholders highlighted that paraquat is on the 
banned list of pesticides in Cambodian local law 
and this is to be used a local indicator. 
Reference: National Profile on the Management of 
Chemicals (2004), Ch. 4 – Legal Instruments and 
Non-Regulatory mechanisms for Managing 
Chemicals. Section.4.4.3 Table 4-4: List of 
Pesticides Banned for Use in Cambodia. 
Document located at: 
www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni.../cambodia/C
hemicals.pdf 

4.6.5 Pesticides shall only be handled, used or 
applied by persons who have completed the 
necessary training and shall always be applied 
in accordance with the product label. 
Appropriate safety and application equipment 
shall be provided and used. All precautions 
attached to the products shall be properly 
observed, applied, and understood by workers 
(see Criterion 4.7). 
Major Compliance 

៤.៦.៥ ថន សំំ ប់សត្វល្អិតនឹង្រតូវបនេលើក ក់, បនេ្របើ ឬអនុវត្ត 

េ យមនុស ែដលបនបញច ប់ករបណ្តុ ះប ្ត ចបំច់ែតប៉ុេ ្ណ ះ 

េហើយនឹងែតងែត្រតូវបនអនុវត្ត ម ្ល កផលិតផល។ 

ឧបករណ៍សុវតថិភព និងឧបករណ៍បញ់សម្រសបនឹង្រតូវបនផ្តល់ជូន 

និង្រតូវបនេ្របើ។ ល់ករែណនទំងំអស់ែដលបនភជ ប់េទនឹង 

ផលិតផល នឹង្រតូវបនអេងកត, បនអនុវត្ត និងយល់សម្រសប 

េ យកមមករ (សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ ៤.៧) ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករ 

ពិេ្រគះេយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 

4.6.6 Storage of all pesticides shall be 
according to recognised best practices. All 
pesticide containers shall be properly disposed 
of and not used for other purposes (see 

៤.៦.៦ ករផទុកថន សំំ ប់សត្វល្អិតនឹង្រតូវអនុេ ម មករអនុវត្តន៍ 

ដ៏ល្អបផំុតែដលបនទទួល គ ល់។ ធុងថន សំំ ប់សត្វល្អិតទងំអស់េនះ 

ដូចខងេលើ 
As above. 



 
សចូនករស្រមប្របេទសកមពុជ 

 

Ref: Revised Cambodian Local Indicators based on RSPO P&C 25 April 2013                                          Pg 36 of 117 
 

Criterion 5.3). 
Major Compliance 

នឹង្រតូវបនេបះេចលឱយបន្រតឹម្រតូវ និងមិន្រតូវបនេ្របើស្រមប់េគល 

បណំងេផ ងេទៀត (សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ ៥.៣)។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

4.6.7 Application of pesticides shall be by 
proven methods that minimise risk and 
impacts. 
Major Compliance 

៤.៦.៧ ករអនុវត្តន៍ៃនថន សំំ ប់សត្វល្អិតនឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យវធិី 

្រស្តករពរ ែដលកត់បនថយ និភ័យ និងផលប៉ះពល់នន។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above. 

4.6.8 Pesticides shall be applied aerially only 
where there is documented justification. 
Communities shall be informed of impending 
aerial pesticide applications with all relevant 
information within reasonable time prior to 
application. 
Major Compliance 

៤.៦.៨ ថន សំំ ប់សត្វល្អិតនឹង្រតូវបនអនុវត្តបញ់ពីេលើ កសបនែត 

េនកែន្លងែដលមនយុត្តិកមម្រតូវបនចង្រកងជឯក រ ។ 

សហគមន៍នឹង្រតូវបនជូនដណំឹងៃនករអនុវត្តបញ់ថន សំំ ប់សត្វល្អិត

ពីេលើ កសមកដល់េនះ ជមួយនឹងព័ត៌មនពក់ព័នធទងំអស់េន 

កនុងេពលេវ សមេហតុផលមុនេពលករអនុវត្តបញ់។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above. 

4.6.9 Maintenance of employee and 
associated smallholder knowledge and skills 
on pesticide handling shall be demonstrated; 
including provision of appropriate information 
materials (see Criterion 4.8). 
Major Compliance 

៤.៦.៩ ករែថរក ៃនចេំណះ និងជនំញរបស់បុគគលិក និងអនក ខំន ត 

តូច ចែដលជប់ទក់ទង េលើករ្រគប់្រគងថន សំំ ប់សត្វល្អិត 

នឹង្រតូវបនបង្ហ ញ; រួមទងំករផ្តល់សមភ រព័ត៌មនសម្រសប 

(សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ ៤.៨) ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above. 

4.6.10 Proper disposal of waste material, 
according to procedures that are fully 
understood by workers and managers shall be 
demonstrated (see Criterion 5.3). 
Major Compliance 

៤.៦.១០ ករេបះេចល្រតឹម្រតូវៃនសមភ រៈសណំល់ េ យេយង ម

នីតិវធិីែដល្រតូវបនយល់យ៉ងេពញេលញេ យកមមករនិងអនកចត់ករ

ទូេទនឹង្រតូវបនបង្ហ ញ (សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ ៥.៣) ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above. 
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4.6.11 Specific annual medical surveillance for 
pesticide operators, and documented action to 
treat related health conditions, shall be 
demonstrated. 
Major Compliance 

៤.៦.១១ ករឃ្ល េំមើលខងេវជជ ្រស្ត្របចឆំន ជំក់ ក់ស្រមប់ 

្របតិបត្តិករថន សំំ ប់សត្វល្អិត និងសកមមភពបនចង្រកងឯក រ េដើមប ី

ពយបលបញ្ហ សុខភពែដលទក់ទង នឹង្រតូវបនបង្ហ ញ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above. 

4.6.12 No work with pesticides shall be 
undertaken by pregnant or breast-feeding 
women. 
Major Compliance 

៤.៦.១២ ម្រស្តីមនៃផទេពះ និង្រស្តីបេំបកូន េធ្វើករងរជមួយថន ំ

គីមី។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above. 

Specific Guidance:  
For 4.6.1:  
Measures to avoid the development of 
resistance (such as pesticide rotations) should 
be applied. The justification should consider 
less harmful alternatives and IPM.  
For 4.6.3:  
Justification of the use of such pesticides will 
be included in the public summary report. 
For 4.6.6:  
Recognised best practice includes: Storage of 
all pesticides as prescribed in the FAO 
International Code of Conduct on the 
distribution and use of pesticides and its 
guidelines, and supplemented by relevant 
industry guidelines in support of the 
International Code (see Annex 1). 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់ ៖ 

ស្រមប់ ៤.៦.១ ៖  

វធិនករេដើមបេីជៀស ងករអភិវឌ ៃនករតស៊ូ (ដូចជករបង្វិល 

ថន សំំ ប់សត្វល្អិត) គួរ្រតូវបនអនុវត្ត។ យុត្តិកមមគួរពិចរ េទេលើ 

ជេ្រមើែដលមនេ្រគះថន ក់តិចតួច និង IPM ។  

ស្រមប់ ៤.៦.៣ ៖  

យុត្តិកមមៃនករេ្របើ្របស់ថន សំំ ប់សត្វល្អិតនឹង្រតូវបនរួមបញចូ លេន 

កនុងរបយករណ៍សេងខបជ ធរណៈ។  

ស្រមប់ ៤.៦.៦ ៖  

ករអនុវត្តដ៏ល្អបផំុតែដលមនករទទួល គ ល់រួមមន ៖ ករផទុកថន  ំ

សម្ល ប់សត្វល្អិតទងំអស់ដូចមនែចងកនុង្រកមអន្តរជតិអងគករ FAO 

្របតិបត្តិស្តីពីករែចកចយ និងករេ្របើ្របស់ថន សំម្ល ប់សត្វល្អិត និង 

េគលករណ៍ែណនរំបស់ខ្លួននិងបែនថមេ យេគលករណ៍ែណន ំ

ឧស ហកមមែដលពក់ពន័ធកនុងករគ្រទៃន្រកមអន្ដរជតិ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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(សូមេមើលឧបសមព័នធទី ១) ។ 

Guidance:  
The RSPO has identified some examples of 
alternatives to pesticide use, which include 
those listed in the ‘Research project on 
Integrated Weed Management Strategies for 
Oil Palm; CABI, April 2011’.  
Due to problems in the accuracy of 
measurement, monitoring of pesticide toxicity 
is not applicable to independent smallholders 
(refer to ‘Guidance for Independent 
Smallholders under Group Certification’, June 
2010). 
 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

សមគម RSPO បនកណំត់េឃើញឧទហរណ៍មួយចនំួនៃនជេ្រមើស 

ជនំួសករេ្របើថន សំំ ប់សត្វល្អិតែដលរួមបញចូ លទងំជេ្រមើសែដលបន 

យកនុងបញជី កនុងគេ្រមង "ករ្រ វ្រជវេលើកររួមបញចូ លយុទធ ្រស្ត 

្រគប់្រគងេ ម  ស្រមប់េ្របងដូង; CABI, ែខេម ឆន  ំ២០១១ ។  

េ យ រែតមនបញ្ហ េនកនុងភព្រតឹម្រតូវៃនរង្វ ស់ករ្រតួតពិនិតយអពំី

ករពុលថន សំំ ប់សត្វល្អិតគឺមិនអនុវត្តចេំពះកសិករខន តតូចឯក ជយ 

(េយងេទ 

'េគលករណ៍ែណនសំ្រមប់កសិករខន តូចឯក ជយសថិតេនេ្រកម្រកុម 

វញិញ បនប័្រត', ែខមិថុន ឆន  ំ២០១០) ។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៤.៧ ៖ ែផនករសុខភព និងសុវតថភិពករងរគ ឺ្រតវូបនចង្រកងជឯក រ, ្រតូវមនករែចកចយ និង្រតូវបនអនុវតេ យមន្របសិទធភព 

Criterion 4.7 : An occupational health and safety plan is documented, effectively communicated and implemented. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

The health and safety plan shall cover the 
following:  
4.7.1 A health and safety policy shall be in 
place. A health and safety plan covering all 
activities shall be documented and 
implemented, and its effectiveness monitored. 
Major Compliance 

ែផនករសុខភព និងសុវតថិភពនឹងរួមមនដូចខងេ្រកម ៖ 

៤.៧.១ េគលនេយបយន៍សុខភព និងសុវតថិភពមួយនឹង្រតូវបេងកើត 

េឡើង។ ែផនករសុខភព និងសុវតថិភព្រគបដណ្ត ប់សកមមភពទងំអស់ 

នឹង្រតូវបនចង្រកជឯក រ និង្រតូវបនអនុវត្ត, និង្របសិទធភពរបស់ 

គឺ្រតូវបន ម ន។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
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 consultation without any reservations. 
 

4.7.2 All operations where health and safety is 
an issue shall be risk assessed, and procedures 
and actions shall be documented and 
implemented to address the identified issues. 
All precautions attached to products shall be 
properly observed and applied to the workers. 

Major Compliance 

៤.៧.២ ្របតិបត្តិករទងំអស់ េនកែន្លង ែដលសុខភព និង 

សុវតថិភពគឺជបញ្ហ មួយ នឹង្រតូវមនករ យតៃម្លពី និភ័យ, និងនីតិវ ិ

ធី និងសកមមភពនននឹង្រតូវបនចង្រកងជឯក រ និង្រតូវបន 

អនុវត្ត េដើេមប ើេ ះ្រ យនូវបញ្ហ ននែដលបនរកេឃើញ។ ពត័៌មនស្តី 

ពីករ្របុង្របយ័តនទងំអស់ែដលភជ ប់នឹងផលិផល នឹង្រតូវបនសេងកត 

និងេធ្វើ មេ យបន្រតឹម្រតូវដល់កមមករ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above 

4.7.3 All workers involved in the operation shall 
be adequately trained in safe working practices 
(see Criterion 4.8). Adequate and appropriate 
protective equipment shall be available to all 
workers at the place of work to cover all 
potentially hazardous operations, such as 
pesticide application, machine operations, and 
land preparation, harvesting and, if it is used, 
burning. 

Major Compliance 

៤.៧.៣ កមមករទងំអស់ែដលចូលរួមេនកនុង្របតិបត្តិករេនះនឹង្រតូវបន 

បណ្តុ ះប ្ត ្រគប់្រគន់កនុងករអនុវត្តករងរមនសុវតថិភព 

(សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ ៤.៨) ។ 

ឧបករណ៍ករពរ្រគប់្រគន់និងសមរមយ នឹង ចរកបនដល់កមមករទងំ 

អស់េនកែន្លងករងរ េដើមប្រគប់្រគងេលើ្របតិបត្ដិករែដល្របកបេ យ 

េ្រគះថន ក់សក្ត នុពលទងំអស់ ដូចជករបញ់ថន សំំ ប់សត្វល្អិត, 

្របតិបត្តិករម៉សុីន និងករេរៀបចដំី, ករ្របមូលផល េហើយ្របសិនេបើ  

្រតូវបនេ្របើកនុងករដុត។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above 

4.7.4 The responsible person/persons shall be 
identified. There shall be records of regular 
meetings between the responsible person/s and 
workers. Concerns of all parties about health, 
safety and welfare shall be discussed at these 
meetings, and any issues raised shall be 
recorded. 

Major Compliance 

៤.៧.៤ បុគគល/មនុស ែដលទទួលខុស្រតូវនឹង្រតូវបនកណំត់អត្ត 

សញញ ណ។ នឹងមនកណំត់្រ ៃនករកិចច្របជុជំេទៀងទត់រ ង 

បុគគល/មនុស  និងកមមករ។ ករ្រពួយបរមភរបស់ភគីទងំអស់អពំី 

សុខភព, សុវតថិភព និងសុខុមលភព្រតូវបនពិភក េនកនុងកិចច្របជុ ំ

ដូចខងេលើ 
As above 
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ទងំេនះ និងបញ្ហ មួយែដលបនេលើកេឡើងេនះ នឹង្រតូវបន 

កត់្រ ទុក។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

4.7.5 Accident and emergency procedures shall 
exist and instructions shall be clearly 
understood by all workers. Accident procedures 
shall be available in the appropriate language of 
the workforce. Assigned operatives trained in 
First Aid should be present in both field and 
other operations, and first aid equipment shall 
be available at worksites. Records of all 
accidents shall be kept and periodically 
reviewed. 
Major Compliance 

៤.៧.៥ នីតិវធិីស្តីពីេ្រគះថន ក់ និងសេ្រងគ ះបនទ ន់នឹងមន េហើយករ 

ែណននំននឹង្រតូវបនេគយល់ចបស់ ស់ពីសំ ក់កមមករ-បុគគលិក 

ទងំអស់។ នីតិវធិីេ្រគះថន ក់នឹង ចរកបនជភ ែដល្រតឹម្រតូវៃន 

កម្ល ងំពលកមម។ ្រកុមភន ក់ងរែដល្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត េនកនុងកិចចករ 

សេ្រងគ ះបឋម េហើយ្រតូវបនចត់ ងំមក គួរមនវត្តមនទងំេនកនុង 

ចកំរ និង្របតិបត្តិករេផ ងេទៀត, េហើយបរកិខ រសេ្រងគ ះបឋមនឹង ចរក 

បនេនឯកែន្លងេធ្វើករនន។ កណំត់្រ ៃនេ្រគះថន ក់ទងំអស់នឹង្រតូវ 

បនរក ទុក និង្រតួតពិនិតយេឡើងេទៀងទត់។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above 

4.7.6 All workers shall be provided with medical 
care and covered by accident insurance. 
Major Compliance 

៤.៧.៦ កមមករ-បុគគលិកទងំអស់នឹង្រតូវបនផ្តល់េ យនូវករែថទខំង 

េវជជ ្រស្ត និងមនករធន ៉ ប់រងេ្រគះថន ក់។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above 

4.7.7 Occupational injuries shall be recorded 
using Lost Time Accident (LTA) metrics 
Major Compliance 

៤.៧.៧ របួលេ យ រករងរនឹង្រតូវបនកត់្រ ទុក េ យេ្របើម៉ 

្រទីតករបត់បង់េពលេវ េ យ រេ្រគះថន ក់ (LTA)។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above 
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Specific Guidance  
For 4.7.7: The National Interpretation will define 
the metrics for LTA. For countries where there 
are no national interpretations, the growers will 
determine their own metrics. 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់ ៖ 

ស្រមប់ ៤.៧.៧ ៖ បណំក្រ យជតិនឹងកណំត់ម៉្រទីតសំ ប់ករបត់ 

បង់េពលេវ េ យ រេ្រគះថន ក់ (LTA)។ ស្រមប់្របេទស មិន 

មនបណំក្រ យជតិ អនក នំឹងកណំត់ម៉្រទីតេ យខ្លួនពួកេគ 

ផទ ល់។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

សគំល់ ៖ 

អនកចូលរួមទងំអស់បនេលើកេឡើងពីចបប់្រគប់្រគង

េ ងច្រកនិងសិបបកមម (ឆន ២ំ០០៦)។

ចនំុចែដលមនករពក់ព័នធគឺនិយយពីសុវតថិភពក

រងរនិងសុខភព្រតូវបនយកមក េ្របើជសូចនករ 

និងអនុវត្ត មលំ ប់លេំ យ។ 
 
RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
 
Remarks: 
The Stakeholders acknowledged the existence of 
Law on Administration of Factory and Handicraft 
(2006). The applicable sections relating to Safety 
& Health are to be used as indicators and 
complied accordingly. 
 

Guidance:  
Growers and millers should ensure that the 
workplace, machinery, equipment, transport 
and processes under their control are safe and 
without undue risk to health. Growers and 
millers should ensure that the chemical, 
physical and biological substances and agents 
under their control are without undue risk to 
health when appropriate measures are taken. 
All indicators apply to all workers regardless of 
status. The health and safety plan should also 
reflect guidance in ILO Convention 184 (see 
Annex 1). 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

អនក  ំនិងអនកច្រមញ់េ្របងដូងគួរធនថ កែន្លងេធ្វើករ, េ្រគ ងម៉សុីន, 

បរកិខ រ, ករដឹកជញជូ ន និងដេំណើ រករនន ែដលេនេ្រកមករ្រតួត 

ពិនិតយរបស់ពួកេគ គឺមនសុវតថិភព និងមិនមន និភ័យហួសេហតុ 

ដល់សុខភព។ អនក  ំនិងអនកច្រមញ់េ្របងដូងគួរធនថ រធតុគីមី 

ខង ងកយ និងជីវ ្រស្ត និងភន ក់ងរែដលេនេ្រកមករ្រគប់្រគង 

របស់ពួកេគគឺមិនមន និភ័យហួសេហតុេពកដល់សុខភព េនេពល 

ែដលវធិនករសម្រសប្រតូវបនអនុវត្ត។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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សូចនករទងំអស់អនុវត្តចេំពះកមមករនិេយជិតទងំអស់េ យមិនគិត

ពី ថ នភព។ ែផនករសុខភព និងសុវតថិភពគួរក៏ឆ្លុះបញច ងំពី 

េគលករណ៍ែណន ំែដលមនេនកនុងអនុសញញ របស់អងគករពល 

កមមអន្តរជតិ ១៨៤ (សូមេមើលឧបសមព័នធទី ១) ។ 
 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៤.៨ ៖ បុគគលិក, កមមករ, អនក ខំន តតូច និងអនកេម៉ករទងំអស់គឺ្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត េ យបនសម្រសប។ 

Criterion 4.8 : All staff, workers, smallholders and contract workers are appropriately trained. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

4.8.1 A formal training programme shall be in 
place that covers all aspects of the RSPO 
Principles and Criteria, and that includes regular 
assessments of training needs and 
documentation of the programme. 
Major Compliance 

៤.៨.១ កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ផ្លូ វករមួយគួរ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ែដលរួម 

បញចូ ល្រគប់ទិដ្ឋភពទងំអស់ៃនេគលករណ៍ និងលកខណៈវនិិចឆ័យ 

របស់សមគម RSPO េហើយេនះរួមបញចូ លទងំករ យតៃម្លជ្របច ំ

ៃនត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត  និងឯក រៃនកមមវធិីេនះ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករ 

ពិេ្រគះេយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម ន 

ករប្រមង់ទុក មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 

4.8.2 Records of training for each employee 
shall be maintained. 
Major Compliance 

៤.៨.២ កណំត់្រ ៃនករបណ្តុ ះប ្ត ស្រមប់បុគគលិនិមួយៗនឹង្រតូវ 

រក ទុក។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above. 
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Guidance:  
Workers should be adequately trained on: the 
health and environmental risks of pesticide 
exposure; recognition of acute and long-term 
exposure symptoms including the most 
vulnerable groups (e.g. young workers, 
pregnant women); ways to minimise exposure 
to workers and their families; and international 
and national instruments or regulations that 
protect workers’ health.  
The training programme should include 
productivity and best management practice, and 
be appropriate to the scale of the organisation.  
Training should be given to all staff and workers 
by growers and millers to enable them to fulfil 
their jobs and responsibilities in accordance 
with documented procedures, and in 
compliance with the requirements of these 
Principles, Criteria, Indicators and Guidance.  
 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

កមមករ-បុគគលិកគួរ្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត េ យបន្រគប់្រគន់េទេលើ 

និភ័យសុខភព និងបរ ិ ថ នៃនករប៉ះពល់ថន សំំ ប់សត្វល្អិត; 

ករទទួល គ ល់ៃនេ គសញញ ករប៉ះពល់រយៈេពលែវង និង្រសួច្រ វ 

និងរួមទងំ្រកុមែដលងយរងេ្រគះបផំុត (ឧទហរណ៍កមមករវយ័េកមង 

្រស្តីមនៃផទេពះ); វធិីេដើមបកីត់បនថយករប៉ះពល់ដល់កមមករ និង្រកុម 

្រគួ ររបស់ពួកេគ; និងឧបករណ៍ ឬបទបបញញត្តិជតិ និងអន្តរជតិែដល 

ករពរសុខភពរបស់កមមករ-បុគគលិក។  

កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត គួរែតរួមបញចូ លទងំផលិតភព និងករអនុវត្ត 

ករ្រគប់្រគងដ៏ល្អបផំុត និងជករសមរមយចេំពះទហំំៃនអងគករេនះ។  

ករបណ្តុ ះបគួរែត្រតូវបនផ្តល់េទេ យបុគគលិក និងកមមករទងំអស់ 

េ យអនក  ំនិងអនកច្រមញ់េ្របងដូង េដើមបអីនុញញ តឱយពួកេគបេំពញ 

ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ពួកេគ ្រសប មនីតិវធិីែដលបន 

ចង្រកងជឯក រ និងេនកនុងករអនុេ ម មត្រមូវករៃន 

េគលករណ៍, លកខណៈវនិិចឆ័យ, សូចនករ និងេសចក្តីែណនទំងំេនះ។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

សគំល់ ៖ 

ភគីពក់ព័នធទទួល គ ល់វត្តមនចបប់កនុង្រសុក 

េដើមបកីរពរសុខភព និងសុវតថិភពរបស់កមមករ- 

បុគគលិក ដួចជចបប់ស្តីពីសន្តិសុខសងគមសំ ប់ 

បុគគលិកនិងចបប់ករងរឆន ២ំ០០២ និងចបប់ 

្រគប់្រគងេ ងច្រក និងសិបបកមមឆន ២ំ០០៦។ ចនំុច

ែដលមនករពក់ពន័ធគឺនិយយពីសុវតថិភពករងរ

និងសុខភព្រតូវបន យកមកេ្របើជសូចនករ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
 
Remarks: 
The Stakeholders acknowledge the existence of 
local laws to protect the Safety and Health of 
workers such as Law on Social Security for 
Persons covered by the provisions of the Labour 
Law (2002) and Administration of Factory and 
Handicraft (2006). These are to be used as 
indicators and complied accordingly.  
 

Contract workers should be selected for their 
ability to fulfil their jobs and responsibilities in 
accordance with documented procedures, and 
in compliance with the requirements of the 
RSPO Principles, Criteria, Indicators and 
Guidance.  
Growers and millers should demonstrate 
training activities for schemes smallholders who 
provide Fresh Fruit Bunches (FFB) on a 

កមមករេម៉ករគួរ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់សមតថភពរបស់ពួកេគ 

េដើមបបីេំពញករងរ និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ពួកេគ េ យអនុេ ម 

េទ មនីតិវធិីែដលបនចង្រកងទុក និងអនុវត្ត មត្រមូវករៃនេគល 

ករណ៍, លកខណៈវនិិចឆ័យ, សូចនករ និងេសចក្តីែណនរំបស់ RSPO។ 

អនក  ំនិងច្រមញ់េ្របងដូងគួរបង្ហ ញសកមមភពបណ្តុ ះប ្ត ល 

ដូចខងេលើ 
As above. 
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contracted basis. ស្រមប់េ្រគងករអនក ខំនតតូច ែដលផ្តល់ធ្ល យែផ្លដូង្រសស់ (FFB) 

េ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នកិចចសនយមួយ។ 

 

េគលករណ៍ ៥ : ទនំួលខុស្រតូវេលើបរ ិ ថ ន និង ករអភរិក ្របភពធមមជតនិននិងជវីចរំុះ 

Principle 5: Environmental responsibility and conservation of natural resources and biodiversity 
 

លកខណវនិិចឆយ័ ៥.១ ៖ ្រតូវរកេ យេឃើញទិដ្ឋភពៃនករ្រគប្រគង ចកំរ និង េ ងច្រក រួមទងំ ករ ដំុះេឡើងវញិែដលបះ៉ពល់េទនឹង បរ ិ ថ ន គឺ្រតូវបនគិត 

គូពិចរ និង េរៀបចែំផនករ េដើមបបីេញជ សនូវ ល់ផលប៉ះពល់អវជិជមន និងែកែ្របសរំួលេ យេទជវជិជមនេទ មលទធភព ចេធ្វើេទបន អនុវត្តែផនករ 

និងករ ម ន្រតតួពិនិតយ េដើមបេីលើកែផនករកនុងករេធ្វើឲយ្របេសើេឡើងជនិរន្ត។ 

Criterion 5.1 : Aspects of plantation and mill management, including replanting, that have environmental impacts are identified, and plans to mitigate the negative impacts 
and promote the positive ones are made, implemented and monitored, to demonstrate continual improvement. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

5.1.1 An environmental impact assessment 
(EIA) shall be documented. 
Major Compliance 

៥.១.១ េរៀបចឯំក រ ទិដ្ឋភពនន និង  ករ យតៃម្លហនិភ័យផលប៉ះ 

ពល់ទងំ យ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 



 
សចូនករស្រមប្របេទសកមពុជ 

 

Ref: Revised Cambodian Local Indicators based on RSPO P&C 25 April 2013                                          Pg 45 of 117 
 

5.1.2 Where the identification of impacts 
requires changes in current practices, in order 
to mitigate negative effects, a timetable for 
change shall be developed and implemented 
within a comprehensive management plan. The 
management plan shall identify the responsible 
person/persons. 
Minor Compliance 

៥.១.២ កែន្លង ែដលបនកណំត់ផលប៉ះពល់តរំូវឲយមនករផ្ត ស់ 

ប្តូ រកនុងេពលបចចុបបនន េដើមបកីត់បនថយផលប៉ះពល់អវជិជមន,្រតូវេរៀបច ំ

ឲយមនកលបរេិចឆទសំ ប់ករផ្ល ស់ប្តូ រ្រតឹម្រតូវនិងមនែផនករ្រគប់ 

្រគងចបស់ ស់។ែផនករ្រគប់្រគង្រតូវែតបញជ ក់អនកទទួលខុស្រតូវ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above. 

5.1.3 This plan shall incorporate a monitoring 
protocol, adaptive to operational changes, 
which shall be implemented to monitor the 
effectiveness of the mitigation measures. The 
plan shall be reviewed as a minimum every two 
years to reflect the results of monitoring and 
where there are operational changes that may 
have positive and negative environmental 
impacts. 
Minor Compliance 

៥.១.៣ ែផនករនះនឹងេរៀបចឲំយមនែបបបទ្រតួតពិនិតយមួយ, ទទួល 

យកនូវ ល់ ល់្របតិបត្តិករៃនករផ្ល ស់ប្តូ រនន,ែដលនឹង្រតូវបន 

អនុវត្តេដើមប្រតួតពិនិតយនូវ្របសិទធភពៃនករ ស់ែវង្រតឹម្រតូវសម្រសប។

ែផនករេនះ្រតូវែតេធ្វើករែកសរំួលអតិបបរម ល់២ឆន មំ្តងេដើមបេីឆ្លើយតប

លទធផលពីករ្រតួតពិនិតយនិងកែន្លង ែដល ល់្របតិបត្តិករមនករ

ផ្លស់ប្តូ រ ចផ្តល់លទធផលបរ ិ ថ នជវជិជមន និងអវជិជមន។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 
 

ដូចខងេលើ 
As above. 

Guidance:  
The EIA should cover the following activities, 
where they are undertaken:  
• Building new roads, processing mills or other 

infrastructure;  
• Putting in drainage or irrigation systems;  
• Replanting and/or expansion of planting 

areas;  
• Management of mill effluents (Criterion 4.4);  
• Clearing of remaining natural vegetation;  
• Management of pests and diseased palms by 
controlled burning (Criteria 5.5 and 7.7). 

េសចក្តីែណន ំ៖ 

ករ យតៃំម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នគួែតគិតគូរេទ មសកមមភពដូច 

ខងេ្រកម, កែន្លងែដលពួកេគ ច្រគប់្រគងបន ៖ 

 ករ ងសង់ផ្លូ វថមីនន, ដេំណើ ករ ងសង់េ ងច្រកច្រមញ់ 

េ្របងដូងឬ េហ ថ រចនសមពនធ័រូបវន្តេផ ងៗ។ 

 ករេរៀបច្របពនធ័បង្ហូ រទឹកេចញ ចូល ឬ ្របពនធ័េ្រ ច្រសព្វនន 

 ករ ដំូងជថមី ឬក៏ ករព្រងីកៃផទដី ដំុះបែនថម។ 

 ករ្រគប់្រគងកកសណំល់ពីេ ងច្រកច្រមញ់េ្របងដូង (លកខណៈ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

កណំត់សគំល់ ៖ 

ភគីពក់ពនធ័កនុង្រសុកទងំអស់្រតូវទទួល គ ល់នូវ 

ល់ចបប់គតិយុត្តិមនដូចជ ៖ 

ចបប់កិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធន 

ធមមជតិ (១៩៩៦) , ករ្រគប់្រគងទឹកធមមជតិ 

(២០០៧) ,តបំន់ករពរធមមជតិ (២០០៨) 
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វនិិចឆ័យទី ៤.៤) 

 ករសំ តនូវ ល់ករដុះលូត ស់រុកខជតិែដលមន្រ ប់ 

ករ្រគប់្រគងៃនសត្វល្អិតចៃ្រងនិងជងំឺដូងេ្របងេ យករដុតបផំ្ល ញ 

(លកខណៈវនិិចឆ័យទី ៥.៥និង៧.៧) 

អនុ្រកតិយេលខ ៣៦ ស្តីពីករ្រគប់្រគងកកសនំល់

រងឹ វ (១៩៩៩) 

អនុ្រកតិយេលខ ២៧ ករ្រតួតពិនិតយករបពំុលទឹក 

(១៩៩៩) 

អនុ្រកតិយេលខ ៧២ ដេំណើ ករៃនករសិក  

ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន(១៩៩៩) 

អនុ្រកតិយេលខ ៤២ ករ្រតួតពិនិតយករបពំុលខយល់ 

និងសេំលងរខំន(២០០០) 

ទងំអស់ខងេលើគឺ្រតូវបនយកមកេ្របើ្របស់ជសូច

នករ និងអនុវត្ត ម។ 

ឯក រស្តីពីទិដ្ឋភព ផលប៉ះពល់សងគម និង 

បរ ិ ថ នករ យតៃំល និភ័យ្រតូវែត ក់បញចូ ល

ែផនករករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងេដើមបកីត់បនថយផល

ប៉ះពល់អវជិជមន និងបេងកើតឲយេទជវជិជមន 

េយង មអនុ្រកិតយេលខ៧២ (ករ យតៃំលផល 

ប៉ះពល់បរ ិ ថ ន) 
RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
Remarks: 
Local stakeholders acknowledged the existence of 
local law such as: 
Environment Protection and Management of 
Natural Resources (1996), Water Resources 
Management (2007), Natural Protection Zone 
(2008),  
Sub-decrees no.36 - Solid Waste Management 
(1999), no. 27 – Control of Water Pollution (1999), 



 
សចូនករស្រមប្របេទសកមពុជ 

 

Ref: Revised Cambodian Local Indicators based on RSPO P&C 25 April 2013                                          Pg 47 of 117 
 

no.72 – Environmental Impact Assessment 
Process (1999), no. 42 – Control of Air Pollution 
and Noise Disturbances (2000).  
These to be used as indicators and complied 
accordingly.  
 
Documentation on Aspects and Impacts both 
Environmental and Social risk assessments will 
include improvement plans to mitigate the negative 
impacts and promote the positive ones. 
Refer to Sub-Decree  No-72 ( Environmental 
Impact Assessment) 
 

Impact assessment can be a non-restrictive 
format e.g. ISO 14001 EMS and/or EIA report 
incorporating elements spelt out in this Criterion 
and raised through stakeholder consultation.  
Environmental impacts should be identified on 
soil and water resources (Criteria 4.3 and 4.4), 
air quality, greenhouse gases (Criterion 5.6), 
biodiversity and ecosystems, and people’s 
amenity (Criterion 6.1), both on and off-site.  
Stakeholder consultation has a key role in 
identifying environmental impacts.  
The inclusion of consultation should result in 
improved processes to identify impacts and to 
develop any required mitigation measures.  
 

ករ យតៃំលផលប៉ះពល់ ចជទ្រមង់មួយែដលមិនរតិតបតិេពកេទ។

ឧទហរណ៏ ISO  14001 EMS េហើយនិងរបយករណ៏ករ យតៃំល 

ផលប៉ពល់បរ ិ ថ នែដលមនករចត់ចូលកនុងកនុងែផនកមួយៃនលកខណៈ

វនិិចឆ័យនិងេលើកេឡើងកនុងេពលេធ្វើសិក្ឋ ពិេ្រគះេយបល់ជមួយ

ភគីពក់ពនធ័។ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន្រតូវែតបនកណំត់ស្តីពីដី 

និង្របភពទឹក (លកខណៈវនិិចឆ័យ ៤.៣និង៤.៤), គុណភពខយល់, 

ឧសមន័ផទះកញច ក់ (លកខណៈវនិិចឆ័យ៥.៦)ជីវចរំុះនិង្របពនធ៏បរ ិ ថ ន និង

េសចក្តី្រតូវកររបស់មនុស  (លកខណៈវនិិចឆ័យ៦.១) េ យរួមបញចូ លទងំ 

កនុងនិងេ្រក។ 

ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគីពក់ពនធ័ជតួនទីមួយសខំន់កនុងករកំ

ណត់នូវផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន។ 

ករសនិ ្ឋ នរួមៃនករពិេគេ ះេយបល់្រតូវែតផ្តល់នូវលទធផលដេំណើ រ

ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងេដើមបកីណំត់ផលប៉ះពល់និងបេងកើតតរំូវករ ស់

ែលវសម្រសបមួយ។ 
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លកខណៈវនិិចឆយ័ ៥.២ ៖ ថ នករមិនធមម , ្របេភទែដលគំ ម កែំហង និងបងករេ្រគះថន ក់ ទី ថ នមនតៃម្លអភិរក ខពស់, ្របសិនេបើមន េនកនុងចកំរ ឬក៍ 

ចជះឥទធិពលដល់ករ្រគប់ ្រគងចកំរ ឬ េ ងច្រក គួរ្រតូវបនកណំត ់និងចត់វធិនករ អភិរក  កនុងែផនករ្រគប់្រគង និង ែផនករ្របត្តិបត្តិករ ។ 

Criterion 5.2 : The status of rare, threatened or endangered species and other High Conservation Value habitats, if any, that exist in the plantation or that could be affected 
by plantation or mill management, shall be identified and operations managed to best ensure that they are maintained and/or enhanced. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

5.2.1  
Information shall be collated in a High 
Conservation Value (HCV) assessment that 
includes both the planted area itself and 
relevant wider landscape-level considerations 
(such as wildlife corridors). 
Major Compliance 

៥.២.១ ព័ត៌មននឹង្រតូវបន្របមូលេនកនុងតៃម្លអភិរក ខពស់ (HCV) 

ករ យតៃម្លែដលមនរួមបញចូ លទងំៃផទដី ដំុះខ្លួនឯងនិងៃផទដី

ខពង់ ប្រតូវយកចិត្តទុក ក់ពិចរ ។ (ដូចជផ្លូវតបំន់សត្វឆ្លងកត់)។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

កណំត់សគំល់ ៖ 

 អនកចូលរួមកត់សគំល់ថ េរឿងអភិរក បរ ិ ថ ន 

ែដលបនចង្អុលបង្ហ ញ កនុងអនុ្រកិត េលខ ៧២ 

ចេំពះ EIA ។  

របយករណ៏EIA្រតូវបនបញជ ក់ដូចខងេ្រកម ៖ 

១) ករកណំត់អត្តសញញ ណ និងករ យតៃម្ល 

លេំន ្ឋ ន HCV និងតបំន់ករពរមួយចនំួន  

ជុវំញិទឹកដីកន់កប់ និងមនបណំង យតៃម្លទឹកដី 

HCV និងតបំន់ករពរជុវំញិ ឧទហរណ៍ 

ឧសយនជតិ ។ ែផនករ្រគប់្រគង សំ ប់លេំន ្ឋ ន 

ែដលមនតៃម្លខពស់សំ ប់ករអភិរក  (រួមទងំតបំន់ 
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ែដលេគេជឿថមន ធនធនបរ ិ ថ ន - ERTs) 

និងករអភិរក នូវតបំន់ទងំេនះ ក៏គួរែតរួមបញចូ ល 

េនកនុងរបយ ករណ៍ យតៃម្លផលប៉ះពល់ 

បរ ិ ថ នែដរ។ 

២) េយង មចបបៃ់្រពេឈើ (២០០២), ចបប់តបំន់ 

ករពរ (២០០៨), ចបប់ស្តីពីករករពរបរ ិ ថ ន 

និងករ្រគប់្រគងធនធន ធមមជតិ (១៩៩៦) ។  

៣) បញជីទក់ទងៃន្របេភទជិតផុតពូជទងំ 

យកនុង្របេទសកមពុជ ដូចជកនុងបញជី ៃន 

សហភពអន្តរជតិសំ ប់ករអភិរក ធមមជតិ (IUCN) 

គួរ្រតូវបនេរៀបចជំឯក រ េ យ ក់ចូលកនុង 

របយករណ៍ EIA។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
Remarks: 
Stakeholders noted that the environmental 
conservation matters are indicated in the sub-
decree no.72 for EIA.  
The EIA report should address the following:  
1. Identification and assessment of HCV habitats 

and protected areas within landholdings; and 
attempt assessments of HCV habitats and 
protected areas surrounding landholdings e.g. 
national parks. Management plan for HCV 
habitats (including ERTs) and their 
conservation to be included. 

2. Refer to Forestry Law (2002), Law on 
Protected Areas (2008), Law on 
Environmental Protection and Natural 
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Resources Management (1996). 
3. The relevant list of endangered species in 

Cambodia as per the IUCN list should be also 
documented in the EIA report. 

 
5.2.2  
Where rare, threatened or endangered (RTE) 
species, or HCVs, are present or are affected 
by plantation or mill operations, appropriate 
measures that are expected to maintain and/or 
enhance them shall be implemented through a 
management plan. 
Major Compliance 
 

៥.២.២ កែន្លង្របេភទសត្វក្រម,គំ មកែំហង ឬជិតផុតពូជ ឬកែន្លង HCV 

គឺមនេនកនុងចកំរឬរងផលប៉ះពល់េ យករ ដំុះឬករបេងកើតេ ង 

ច្រក ករេរៀបចឲំយមនឧបករណ៍ ស់ែវងសម្រសបែដល ចរពំឹងថ 

រក េហើយនឹង ទទួលខុស្រតូវពួក ្រតូវបន ក់ ចូលកនុង

ែផនករៃនករ្រគប់្រគង។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above 

5.2.3  
There shall be a programme to regularly 
educate the workforce about the status of these 
RTE species, and appropriate disciplinary 
measures shall be instigated in accordance with 
company rules and national law if any individual 
working for the company is found to capture, 
harm, collect or kill these species. 
Major Compliance 
 

៥.២.៣ 

នឹងមនកមមវធិីជេទៀងទត់េដើមបអីប់រកំមមករអពំី ថ នភពៃន្របេភទសត្វ 

ក្រម RTE ទងំេនះ និងវធិនករ ក់ពិន័យសម្រសបេ យេធ្វើករ 

េសុើបអេងកតយ៉ង ឱយ្រសប មចបប់របស់្រកុមហ៊ុន និងចបប់ជតិ 

្របសិនេបើបុគគល មួយែដលេធ្វើករឱយ្រកុមហ៊ុនេនះ្រតូវបនរកេឃើញ

េដើមបចីប់យកមកេ្របើ្របស់, បងកររបួស ន ម េហើយចប់ ឬសំ ប់ 

្របេភទសត្វទងំេនះ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above 

5.2.4  
Where a management plan has been created 
there shall be ongoing monitoring:  
• The status of HCV and RTE species that are 

affected by plantation or mill operations shall 
be documented and reported;  

• Outcomes of monitoring shall be fed back into 
the management plan. 

៥.២.៤  

កែន្លង មួយែដលមនែផនករ្រគប់្រគង្រតូវបនបេងកើតេឡើង និងមន 

ករ្រតួតពិនិតយជបន្ត ៖ 

• ថ នភពៃនHCV និងៃន្របេភទសត្វក្រម  RTE ែដល្រតូវបនរងផល 

ប៉ះពល់េ យ្របតិបត្ដិករកនុងចកំរឬេ យេ ងច្រកច្រមញ់េ្របងដូង 

ដូចខងេលើ 
As above 
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Minor Compliance ្រតូវបនចង្រកងជឯក រ និងបនេធ្វើេសចក្តី យករណ៍;  

• លទធផលៃនករ្រតួតពិនិតយ និង្រតូវបនផ្តល់ជចេំលើយ្រតឡប់

េ យ ក់បញចូ លកនុងែផនករ្រគប់្រគង។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

5.2.5  
Where HCV set-asides with existing rights of 
local communities have been identified, there 
shall be evidence of a negotiated agreement 
that optimally safeguards both the HCVs and 
these rights. 
Minor Compliance 

៥.២.៥  

កែន្លងែដលបនកណំត់ជតបំន់ែដលមនករអភិរក ខពស់ HCV-

្រតូវបនចត់ទុកសំ ប់េ្របើ្របស់របស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន,ែដល្រតូវបន 

កណំត់អត្តសញញ ណនឹងមនភស្តុ ងៃនកិចច្រពមេ្រព ងមួយែដលបន

ចត់ទុជកែន្លងមនសុវតថិភពរួមទងំ តបំន់ HCVs និងសិទធិៃនករ 

េ្របើ្របស់។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

Specific Guidance:  
For 5.2.1:  
This information will cover:  
• Presence of protected areas that could be 
significantly affected by the grower or miller;  
• Conservation status (e.g. IUCN status), legal 
protection, population status and habitat 
requirements of rare, threatened, or 
endangered (RTE) species that could be 
significantly affected by the grower or miller;  
• Identification of HCV habitats, such as rare 
and threatened ecosystems, that could be 
significantly affected by the grower or miller; 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់ ៖ 

ស្រមប់ ៥.២.១ ៖  

ព័ត៌មនេនះនឹង្រគបដណ្ត ប់ ៖ 

•វត្តមនៃនតបំន់ករពរែដល ច្រតូវបនរងផលប៉ះពល់យ៉ង

ខ្ល ងំេ យអនក  ំឬអនកច្រមញ់េ្របងដូង  

• ថ នភពករអភិរក  (ឧ. អងគករ IUCN), កិចចករករពរែផនកចបប់,

ថ នភព្របជជន និងត្រមូវករលេំន ន, ករគំ មកែំហង

ឬ្របេភទសត្វជិតផុតពូជ (RTE) ែដល ចនឹង្រតូវបនរងផលប៉ះពល់ 

យ៉ងខ្ល ងំេ យ អនក  ំឬអនកច្រមញ់េ្របងដូង;  

•កណំត់អត្តសញញ ណៃនតបំន់ែដលមនករអភិរក ខពស់ HCV 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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ដូចជ្របភពសត្វេ យក្រម និងេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់្របព័នធេអកូឡូសុី

ខ្ល ងំប ្ត លមកពី អនក  ំឬអនកច្រមញ់េ្របងដូង។ 

For 5.2.2:  
These measures will include:  
• Ensuring that any legal requirements relating 
to the protection of the species or habitat are 
met;  
• Avoiding damage to and deterioration of HCV 
habitats such as by ensuring that HCV areas 
are connected, corridors are conserved, and 
buffer zones around HCV areas are created; 
• Controlling any illegal or inappropriate hunting, 
fishing or collecting activities, and developing 
responsible measures to resolve human-wildlife 
conflicts (e.g. incursions by elephants). 

ស្រមប់ ៥.២.២ ៖  

វធិនករទងំេនះនឹងរួមមន ៖  

•ធនថត្រមូវករផ្លូ វចបប់ មួយែដលទក់ទងេទនឹងករករពរ 

្របេភទសត្វ ឬជរំកែដល្រតូវបនបេំពញ;  

•េជៀស ងករខូចខតនិងករេខ ះជីវជតិៃនតបំន់ែដលមនករអភិ 

រក ខពស់ HCV ដូចជ្រតូវធនថតបំន់ HCV ្រតូវបនតភជ ប់ 

,តបំន់សត្វឆ្លងកត់ (្រចករេបៀង)្រតូវបនអភិរក និងតបំន់្រទនប់ែដល 

េនជុវំញិតបំន់ HCV ្រតូវបនេរៀបចេំឡើង;  

•កែន្លង្រតួតពិនិតយ មួយែដលខុសចបប់ ឬករបបញ់សត្វែដលមិន 

សម្រសប, ករេន ទ ឬករ្របកបរបរេផ ងៗនិងេរៀបចកំរអភិវឌ

វធិនករទទួលខុស្រតូវេដើមបេី ះ្រ យជេម្ល ះរ ងមនុស និងសត្វៃ្រព 

(ឧ. ករលុកលុយេ យសត្វដរំ)ី ។ 

ដូចខងេលើ 
As above 

For 5.2.5:  
If a negotiated agreement cannot be reached, 
there should be evidence of sustained efforts to 
achieve such an agreement. These could 
include third party arbitration (see Criteria 2.3, 
6.3 and 6.4). 

ស្រមប់ ៥.២.៥ ៖  

ករណី្របសិនេបើកិចច្រពមេ្រព ងចរចរ មួយែដលមិន ចេទដល់ 

េគលបណំង, គួែតមនភស្តុ ងអណំះអំ ងសមរមយ មួយេដើមប ី

ទទួលបននូវកិចច្រពមេ្រព ងេនះ។ េ យរួមបញចូ លភគីទី៣ ជ ជញ  

ក ្ត ល (សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ ២.៣, ៦.៣ និង ៦.៤) ។ 

ដូចខងេលើ 
As above 

Guidance:  
This information gathering should include 
checking available biological records and 
consultation with relevant government 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

ព័ត៌មនែដល្របមូលបនេនះគួរែតបញចូ លេ យពិនិតយឲយបន្រតឹម្រតូវ

ដូចខងេលើ 
As above 
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departments, research institutes and interested 
NGOs if appropriate. Depending on the 
biodiversity values that are present, and the 
level of available information, some additional 
field survey work may be required.  
Wherever HCV benefits can be realised outside 
of the management unit, collaboration and 
cooperation between other growers, 
governments and organisations should be 
considered. 

កណំត់្រ ជីវ ្រស្ត និងពិេ្រគះេយបល់ជមួយនយក ្ឋ នពក់ព័នធ 

របស់ ថ ប័ន ឬ ជរ ្ឋ ភិបល,វទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និងអងគករេ្រក 

រ ្ឋ ភិបលចប់ រមមណ៍ ្របសិនេបើមនករណីចបំច់។ គឺ ្រស័យេទ 

េលើតៃម្លជីវចរំុះែដលមនបចចុបបនន,និងក្រមិតៃនពត័៌មនែដល ចរក 

បន,ករងរ្រសង់ទិននន័យេន មចកំរ ្រស័យ មតរំូវករ។  

េនកែន្លង ែដលអតថ្របេយជន៍ HCV ច្រតូវបនចត់ទុកេន 

េ្រកអងគភព្រគប់្រគង, ករសហករ និងកិចចសហ្របតិបត្តិករ រ ងអនក 

ដំូងេ្របងេផ ងេទៀត,រ ្ឋ ភិបល និងអងគករនន គួរែត្រតូវបនគិតគូ 

ពិចរ ។ 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៥.៣ ៖ កកសណំល់គឺ្រតូវបនកតប់នថយ, េធ្វើេឡើងវញិ, េ្របើ្របស់េឡើងវញិ និងកចំត់េចលេទ មែបបបទទួលខុស្រតូវ បរ ិ ថ ន និងសងគម។ 

Criterion 5.3 : Waste is reduced, recycled, re-used and disposed of in an environmentally and socially responsible manner. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

5.3.1 All waste products and sources of 
pollution shall be identified and documented. 
Major Compliance 

៥.៣.១ ល់កកសណំល់ទងំអស់និង្របភពៃនករបពំុល្រតូវបន 

កណំត់ និងបនចង្រកងជឯក រ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

កណំត់សគំល់ ៖ 

ភគីពក់ពនធ័ទងំអស់បញជ ក់េលើឯក រេនះ,ករ

ែបងែចកអត្តសញញ ណេ យរួមទងំផលិតផលនិង

្របភពៃនករបពំុលកកសណំល់ទងំអស់ដូចមន
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ែចងកនុងបញជី ៃនចបប់ និងបទបបញញត្តិ េលខ. ៣, ១៥, 

១៦ និង ១៩ (សូមេមើលឧបសមព័នធក )។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
Remarks: 
Stakeholders highlighted that documentation, 
identification and disposal shall include all waste 
products and sources of pollution as per the List of 
Laws and Regulations Nos. 3, 15, 16 and 19.. 
(Refer to Appendix A) 

5.3.2 All chemicals and their containers shall be 
disposed of responsibly. 
Major Compliance 

៥.៣.២ ្រគប់ រធតុគីមី និងធុងកកសណំល់គួរែត្រតូវបនលុបបបំត់ 

េចលេ យទទួលខុស្រតូវ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above. 

5.3.3 A waste management and disposal plan 
to avoid or reduce pollution shall be 
documented and implemented. 
Minor Compliance 

៥.៣.៣ ករ្រគប់្រគងកកសណំល់ និងែផនករលុបបបំត់េចលេដើមប ី

កត់បនថយកុឲំយមនករបពំុល និង្រតូវចង្រកងទុកជឯក  និង 

អនុវត្ត។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above. 

Guidance:  
The waste management and disposal plan 
should include measures for:  
• Identifying and monitoring sources of waste 
and pollution.  
• Improving the efficiency of resource utilisation 
and recycling potential wastes as nutrients or 
converting them into value-added products (e.g. 
through animal feeding programmes).  
• Appropriate management and disposal of 
hazardous chemicals and their containers. 
Surplus chemical containers should be reused, 
recycled or disposed of in an environmentally 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

ែផនករ្រគប់្រគងកកសណំល់និងករេចលកកសណំល់គួរែតបញចូ ល 

រួមគន នូវវធិនករស្រមប់ ៖  

•កណំត់និង្របភពៃនករ្រតួតពិនិតយកកសណំល់និងករបពំុល ។  

•ករែកលម្អ្របសិទធភពៃនករេ្របើ្របស់ធនធននិង ករែកៃចនេឡើងវញិ 

នូវ ល់កកសណំល់ែដលមនសក្ត នុពលដូចជ រធតុចិញចឹ មឬករ 

បែម្លងឱយពួកេគចូលេទកនុងផលិតផលថមីមួយេទៀត 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ភគីចូលរួមបនេលើកេឡើងថ សូចនករនន 

ស្រមប់ករែកៃឆនេឡើងវញិៃនកកសណំល់ដំ  ំ/ 

ត្រមូវករខងជីវៈម៉ស់ ្រតូវេធ្វើ មេសចក្តីែណន ំ

កនុង្រសុក ដូចជចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងេលើេ ងច្រក 

និងសិបបកមម, ជពំូកទី៣, ម្រ  ៣១, ៣២)។ 
RSPO Guidance points are accepted for use.  
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and socially responsible way using best 
available practices (e.g. returned to the vendor 
or cleaned using a triple rinse method), such 
that there is no risk of contamination of water 
sources or risk to human health. The disposal 
instructions on the manufacturers’ labels should 
be adhered to. Use of open fire for waste 
disposal should be avoided. 
 

(ឧទហរណ៍ មរយៈកមមវធិីករចិញចឹ មសត្វ) ។  

•ករ្រគប់្រគងសម្រសបនិង រធតុគីមី្របកបេ យេ្រគះថន ក់និងធុង 

របស់ពួកេគ។ ធុងគីមីែដលមនេ្រចើនេលើសលុបគួរែត្រតូវបនយកមក 

េ្របើជនំួសវញិ, ែកៃចនេឡើងវញិ ឬេបះេចលេនកនុងវធិីែដលទទួលខុស 

្រតូវខងបរ ិ ថ ន និងសងគមេ យេ្របើករអនុវត្តន៍ដ៏ល្អបផំុត ែដល ច 

រកបន (ឧទហរណ៍ ្របគល់្រតឡប់េទអនកលក់ឬជ្រមះេ យេ្របើវធិី 

្រស្ត ងកនុង ងចនំួនបីដង) ដូចជថមិនមន និភ័យៃនករ 

ចម្លងេ គពី្របភពទឹក ឬ និភ័យដល់សុខភពមនុស ។ ករែណន ំ

អពំីករេចលកកសណំល់គួរែតបិទ ្ល ក្រកុមហ៊ុនផលិតថ 

"គួរែត្រតូវបនបិទផជ ប់េទនឹងធុងរហូត។ ករេ្របើ្របស់េភ្លើងេបើកចហំ 

ស្រមប់ករេចលសំ មគួរែត្រតូវបនេជៀស ង។ 

No proposal for amendment. 
 
Remarks: 
Stakeholders highlighted the indicators for 
recycling of crop residues / biomass needs to 
follow the local guidelines as per Law on 
Administration on Factory and Handicraft, Chapter 
3, Articles: 31, 32) 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៥.៤ ៖ ្របសិទធភពៃនករេ្របើថមពល និងករេ្របើ្របស់ករេកើតេឡើងវញិគឺ មនករំតិខពស់ បផំុត ។ 

Criterion 5.4 : Efficiency of fossil fuel use and the use of renewable energy is optimised. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

5.4.1 A plan for improving efficiency of the use 
of fossil fuels and to optimise renewable energy 
shall be in place and monitored. 
Minor Compliance 

៥.៤.១ ែផនករស្រមប់ករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើង្របសិទធភពៃនករេ្របើ 

្របស់កកសណំល់េ្របងឥនធនៈ និងថមពលកេកើតេឡើងវញិនឹង្រតូវ 

បនអនុវត្តេននឹងកែន្លង និងពិនិតយ ម ន។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
onsultation without any reservations. 
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Guidance:  
Renewable energy use per tonne of Crude 
Palm Oil (CPO) or palm product in the mill 
should be monitored.  
Direct fossil fuel use per tonne of CPO or Fresh 
Fruit Bunches (FFB) should be monitored.  
Energy efficiency should be taken into account 
in the construction or upgrading of all 
operations.  
Growers and millers should assess the direct 
energy use of their operations, including fuel 
and electricity, and energy efficiency of their 
operations. This should include estimation of 
fuel use by on-site contract workers, including 
all transport and machinery operations.  
The feasibility of collecting and using biogas 
should be studied if possible. 
 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

ករេ្របើ្របស់ថមពលកេកើតេឡើងវញិកនុងមួយេ នៃនេ្របងដូងេឆ 

(CPO) ឬផលិតផលដូងេ្របងេនកនុងេ ងច្រកច្រមញ់េ្របងដូងគួរែត្រតូវ 

បន្រតួតពិនិតយ។  

ករេ្របើ្របស់េ្របងឥនធនៈហ្វូ សុីលេ យផទ ល់កនុងមួយេ នៃនករ CPO 

ឬធ្ល យែផ្លដូង្រសស់ (FFB) គួរែត្រតូវបន្រតួតពិនិតយ។  

្របសិទធិភពថមពលគួរែត្រតូវបនយកេទកនុងករគិតគួពិចរ េន 

កនុងករ ងសង់ ឬេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងៃន្របតិបត្តិករទងំអស់។  

អនក ដំូងេ្របង និងេ ងច្រកច្រមញ់េ្របងដូងគួរែត យតៃម្លពីករេ្របើ 

្របស់ថមពលផទ ល់ពី្របតិបត្ដិកររបស់ពួកេគ រួមទងំេ្របងឥនធនៈនិង 

អគគីសនី និង្របសិទធភពថមពលៃន្របតិបត្ដិកររបស់ពួកេគ។ 

េនះគួរែតរួមបញចូ លទងំករប៉ន់ ម នៃនករេ្របើ្របស់េ្របងឥនធនៈ 

េ យកមមករេនកែន្លង្របតិបត្តិករ មកិចចសនយករងរកមមករ, រួមទងំ 

្របតិបត្ដិករដឹកជញជូ ន និងេ្រគ ងច្រកទងំអស់។  

លទធភពៃនករ្របមូល និងករេ្របើ្របស់ឡជីវឧសម័នេនះគួរែត្រតូវបន 

សិក ្របសិនេបើ ចេធ្វើេទបន។ 

 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៥.៥ ៖ ករេ្របើ្របស់េភ្លើងស្រមប់ករេរៀបចដំី ឬករ ដំូង ជថមី ្រតូវបនេជៀស ង, េលើកែលងែតកនុង ថ នភពជក់ ក,់ដូចែដលបនកណំត ់

េនកនុងេគលករណ៍ែណន ំ ៊ ន ឬករអនុវត្តដល៏្អបផំុតកនុងតបំន់េផ ងេទៀត។ 

Criterion 5.5 : Use of fire for preparing land or replanting is avoided, except in specific situations as identified in the ASEAN guidelines or other regional best practice. 

សូចនករ ករបកែ្របជភ ែខមរ សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
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Indicators Cambodian Translation Cambodian Local Indicators & Remarks 
5.5.1  
There shall be no land preparation by burning, 
other than in specific situations as identified in 
the ‘Guidelines for the Implementation of the 
ASEAN Policy on Zero Burning’ 2003, or 
comparable guidelines in other regions. 
Major Compliance 

៥.៥.១ 

មិនមនករេរៀបចដំីេ យករដុតេទ, ករណីេផ ងដ៏ៃទេទៀតេនកនុង 

ថ នភពជក់ ក់ ដូចែដលបនកណំត់េនកនុងែផនក 'េគល

ករណ៍ែណនសំ្រមប់អនុវត្តេគលនេយបយ ៊ នស្តីពីេគល 

នេយបយគម នករដុតៃ្រព បនទ ប់ពីករឈូសឆយ "ឆន  ំ២០០៣ 

ឬេគលករណ៍ែណនេំ្រប បេធៀបេនកនុងតបំន់េផ ងេទៀត។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

កណំត់សគំល់ ៖ 

ភគីពក់ព័នធបនឯកភពថ "ករដុតេបើកចហំ 

'គឺ្រតូវបនេជៀស ងេលើកែលងែតកនុងករណីែដល 

្រតូវបនអនុញញ តពិេសសេ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ 

េនះនឹង្រតូវបនចង្រកងជឯក រេនកនុងនីតិវធិី 

្របតិបត្តិករចកំរ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
Remark: 
Stakeholders agreed that ‘open burning’ is to be 
avoided except in cases which are specially 
permitted by local authorities. This is to be 
documented in the plantation procedures. 
 

5.5.2  
Where fire has been used for preparing land for 
replanting, there shall be evidence of prior 
approval of the controlled burning as specified 
in ‘Guidelines for the Implementation of the 
ASEAN Policy on Zero Burning’ 2003, or 
comparable guidelines in other regions. 
Minor Compliance 

៥.៥.២ 

កែន្លង ែដលបនេ្របើេភ្លើងេ្របើស្រមប់ករេរៀបចដំីស្រមប់ករ ដំូង

េ្របង ជថមី,្រតូវមនភស្ដុ ងពីករអនុម័តមុនេពលៃនករដុតបន 

្រគប់្រគងែដលបនបញជ ក់កនុង 'េគលករណ៍ែណនសំ្រមប់អនុវត្ត 

េគលនេយបយ ៊ នស្តីពីសូនយគម នករដុត "ឆន ២ំ០០៣ 

ដូចខងេលើ 
As above. 
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ឬេគលករណ៍ែណនេំ្រប បេធៀបេនកនុងតបំន់េផ ងេទៀត។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

Guidance: 
Fire should be used only where an assessment 
has demonstrated that it is the most effective 
and least environmentally damaging option for 
minimising the risk of severe pest and disease 
outbreaks, and exceptional levels of caution 
should be required for use of fire on peat. This 
should be subject to regulatory provisions under 
respective national environmental legislation.  
Extension/training programmes for associated 
smallholders may be necessary. 
 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

េភ្លើងគួរែត្រតូវបនេ្របើែតកែន្លង ែដលបនចត់ទុកសំ ប់ករ យ 

តៃម្លមួយេដើមបបីង្ហ ញថ គឺជជេ្រមើសមន្របសិទធភពបផំុត 

និងយ៉ងេ ច ស់ក៏ប៉ះពល់ដល់បរ ិ ថ នស្រមប់ករកត់បនថយ 

និភ័យៃនករផទុះសត្វល្អិតនិងជងំឺធងន់ធងរនិងករណីេលើកែលងែដល 

ទមទឲយេ្របើ្របស់េភ្លើងសំ ប់ដុតេលើសបំុក ។ កិចចករេនះគួរែតមនករ 

បទបបញញត្តិចបប់េនេ្រកមចបប់បរ ិ ថ នថន ក់ជតិេរៀងខ្លួន។  

កមមវធិីផ ព្វផ យ / បណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់អនក ដំូងខនតតូច ចជករ

ចបំច់។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៥.៦ ៖ េធ្វើែផនករណ៍េដើមបកីត់បនថយទឹកស្អុយ និងផ ព្វផ យ រួមបញចូ លទងំឧសម័នផទះកញចក់ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង អនុវត្ត និង ម ន។ 

Criterion 5.6 : Plans to reduce pollution and emissions, including greenhouse gases, are developed, implemented and monitored. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

5.6.1 An assessment of all polluting activities 
shall be conducted, including gaseous 
emissions; particulate/soot emissions and 
effluent (see Criterion 4.4). 
Major Compliance 

៥.៦.១ ករ យតៃម្លៃនសកមមភពបពំុលទងំអស់នឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើងរួម 

ទងំករបភំយឧសមន័ គ ស; ករបភំយឧសម័នល្អិត / និងកកសណំល់ពី 

េ ងច្រក (សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ ៤.៤) ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

សគំល់ ៖ 

អនកពក់ព័នធបនកត់សមគ ល់ថបញ្ហ ករអភិរក  
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បរ ិ ថ ន្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងអនុ្រកឹតយស្រមប់ករ

យតៃំលផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន។  

អនកពក់ព័នធក៏បនគូសបញជ ក់ពីត្រមូវករស្រមប់ 

ចង្រកងឯក ែផនករស្រមប់ករបពំុលបរ ិ ថ ន 

និងករ្រគប់្រគងករបេញចញឧសម័នេនះជមួយ 

្រកសួងបរ ិ ថ ន។ បញជី ចបប់េលខ ៣,១៥,១៦,១៩ 

(សូមេមើលឧបសមព័នធ ក) ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
Remarks: 
Stakeholders noted that the environmental 
conservation matters are indicated in the sub-
decree for EIA.  
Stakeholders also highlighted the need for 
documented plans for pollution and emissions 
control as per MOE.  Law list No - 3, 15, 16 and 19 
(Refer to Appendix A). 
 

5.6.2 Significant pollutants and greenhouse gas 
(GHG) emissions shall be identified, and plans 
to reduce or minimise them implemented. 
Major Compliance 

៥.៦.២ ករបពំុលសខំន់ និងករបភំយៃនឧសម័នផទះកញច ក់ (GHG) 

នឹង្រតូវបនកណំត់អត្តសញញ ណ និងមនែផនករេដើមបកីត់បនថយឲយនូវ 

ករំតិអបបរម និង្រតូវបនអនុវត្ត។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above. 

5.6.3 A monitoring system shall be in place, 
with regular reporting on progress for these 
significant pollutants and emissions from estate 
and mill operations, using appropriate tools. 
Minor Compliance 

៥.៦.៣ ្របព័នធពិនិតយ ម ន្រតូវែតេរៀបចេំឡើងេ យមនករ យ 

ករណ៍ជេទៀងទត់ពីកររកីចេ្រមើនស្រមប់ករបពំុលបរ ិ ថ ន និងករ 

បភំយឧសមន័ពីកសិ ្ឋ ន និងពីេ ងច្រកច្រមញ់េ្របងដូងេ យេ្របើ 

ឧបករណ៍សមរមយ។ 

ដូចខងេលើ 
As above. 
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អនុវត្ត មករសម្រសប 

Specific Guidance:  
For 5.6.2: Plans will include objectives, targets 
and timelines. These should be responsive to 
context and any changes should be justified. 
 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់ ៖ 

ស្រមប់ ៥.៦.២ ែផនករទងំ យនឹងរួមបញចូ លេគលបណំង,

េគលេ  និងកណំត់េពលេវ ។ ទងំេនះគួរែត្រតូវបនេឆ្លើយតប

េទនឹងបរបិទ និងករផ្ល ស់ប្តូ រ មួយ គួរែត្រតូវបនបញជ ក់។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

For 5.6.2 and 5.6.3: The treatment methodology 
for POME will be recorded. 
 

ស្រមប់ ៥.៦.២ និង ៥.៦.៣ ៖ វធិី ្រស្ត្រប្រពឹត្តកមមស្រមប់កក 

សណំល់េ ងច្រក (POME) នឹង្រតូវបនកត់្រ ទុក។ 

ដូចខងេលើ 
As above. 

For 5.6.3:  
In addition, during the implementation period, 
growers will start to assess, monitor and report 
emissions arising from changes in carbon 
stocks within their operations, using the 
land use in November 2005 as the baseline. 
The implementation period for Indicator 5.6.3 is 
the same implementation period for Criterion 
7.8.  
During the implementation period, reporting on 
GHG will be to a relevant RSPO working group 
(composed of all membership categories) which 
will use the information reported to review and 
fine tune the tools, emission factors and 
methodologies, and provide additional guidance 
for the process.  
Public reporting is desirable, but remains 
voluntary until the end of the 
implementation period.  
During the implementation period theRSPO 
working group will seek to continually improve 
PalmGHG, recognising the challenges 
associated with measuring GHG and carbon 
stock.  
PalmGHG or RSPO-endorsed equivalent will be 

ស្រមប់ ៥.៦.៣ ៖ 

េលើសពីេនះេទៀត កនុងអឡំុងេពលករអនុវត្តន៍ អនក ដំូងេ្របង 

នឹងចប់េផ្តើម យតៃម្ល, ម ន និង យករណ៍ ករបភំយឧសម័ន 

ែដលេកើតេឡើងពីករផ្ល ស់ប្តូ រ េនកនុងករស្តុកទុកកេបន េនកនុង 

្របតិបត្ដិករ របស់ពួកេគ េ យេ្របើករេ្របើ្របស់ដី េនកនុងែខវចិឆិក ឆន  ំ

២០០៥ ជមូល ្ឋ ន ។ រយៈេពលអនុវត្ដ ស្រមប់សូចនករ ៥.៦.៣ 

គឺជករអនុវត្តដូចគន កនុងលកខណៈវនិិចឆ័យ ៧.៨ ។ 

អឡំុងេពលអនុវត្តគេ្រមង យករណ៍ស្តីពី GHG នឹង្រតូវបន 

បញជូ នេទ្រកុមករងររបស់សមគម RSPO ែដលពក់ព័នធ  

(េផញើរជូនេទ្រគប់សមសភពៃន ្របេភទ សមជិក ទងំអស់) នឹងេ្របើ 

្របស់ពត័មនេនះេធ្វើជរបយករណ៍េដើមបពីិនិតយេឡើងវញិនូវ ល់ឧបក

រណ៏ទងំ យ និងករបពំងសេំឡង, ក ្ត  បភំយ និង វធិី ្រស្ត 

និងករផ្តល់នូវករែណនបំែនថមេទៀតស្រមប់ដេំណើ រករេនះ។ 

យករណ៍ ធរណៈ គឺជអ្វែីដលចង់បន, ប៉ុែន្ត េនែតមន វត្តមន 

ដូចខងេលើ 
As above. 
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used to assess, monitor and report GHG 
emissions. Parties seeking to use an alternative 
to PalmGHG will have to demonstrate its 
equivalence to the RSPO for endorsement. 

រហូតដល់ ចុងបញចប់កនុងកឡំុងេពលៃនករអនុវត្តេនះ។ 

អឡំុងេពលអនុវត្តគេ្រមង ្រកុមករងរ RSPO នឹងែស្វងរកែផនករៃន 

ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង PalmGHG, ទទួល គ ល់ បញ្ហ ្របឈម ទក់ទង 

នឹង ស់ GHG និងស្ដុកកេបន ។ 

 PalmGHG ឬ សមគម RSPO - 

បញជួ នរបយករណ៏ែដលមនលកខណៈ្រប ក់្របែហលនឹង្រតូវេ្របើ 

្របស់េដើមប ី យតៃំល, ម ននិង យករណ៍ពីបភំយឧសម័ន GHG ។ 

ភគីទងំអស់ ែស្វងរកលទធភពករេ្របើនូវជេ្រមើសេទ PalmGHG មួយ 

នឹង្រតូវបង្ហ ញពីករទទួលយកបន របស់ខ្លួនេដើមបេីសនើរេទសមគម 

RSPO ស្រមប់ករអនុម័ត ។ 

Guidance:  
Where practically feasible, operations should 
follow best management practices to measure 
and reduce emissions. Advice on this is 
available from the RSPO. 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

កែន្លង ែដល ចេធ្វើេទបន,្របតិបត្ដិករគួរេធ្វើ មករអនុវត្តករ

្រគប់្រគងដ៏ល្អបផំុតេដើមប ី ស់សទង់ និងកត់បនថយករបភំយឧសម័ន។ 

ដបំូនម នេលើបញ្ហ េនះគឺ ចរកបនពីសមគម RSPO ។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

 

េគលករណ៍ ៦ ៖ ករពិចរ េ យមនករទទួលខុស្រតូវេលើបុគគលិក-កមមករ និងបុគគល និងសហគមនន៍នែដលទទួលផលប៉ះពល់េ យ  

                            អនក  ំនិងេ ងច្រក 

Principle 6 : Responsible consideration of employees and of individuals and communities affected by growers and mills 
 

លកខណវនិិចឆយ័ ៦.១ ៖ ទិដ្ឋភពៃនករ្រគប្រគងចកំរ និងេ ងច្រក រួមទងំករ េំឡើងវញិ ែដលមនផល ប៉ះពល់ដល់សងគម ្រតូវបនកណំត់េ យ 

េឃើញេ យមេធយបយៃនករចូលរួម និងប ្ត ែផនករ េដើមបបីនធូ របនថយ ផលប៉ះពល់ជអវជិជមន និងជរំុញផល បះ៉ពល់ជវជិជមន គឺ្រតូវបនេធ្វើ, អនុវត្ត 

និង្រតតួពិនិតយ េដើមបបីង្ហ ញនូវករែកលអំជនិរន្តរ ៍។ 
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Criterion 6.1 : Aspects of plantation and mill management that have social impacts, including replanting, are identified in a participatory way, and plans to mitigate the negative 
impacts and promote the positive ones are made, implemented and monitored, to demonstrate continual improvement. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

6.1.1 A social impact assessment (SIA) 
including records of meetings shall be 
documented. 
Major Compliance 

៦.១.១ ឯក រ យតៃម្លផលប៉ះពល់សងគមរួមមនរបយករណ៍

្របជុនំននឹង្រតូវបនចង្រកងទុក ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

សគំល់ ៖ 

ភគីពក់ពនធ័ននបនកត់សគំល់ថ 

ករអនុវត្តចបប់ជតិ, អនុ្រកិតយ និងសនធិសញញ  

បតយបន័ ជរ ្ឋ ភិបល្របេទសកមពុជែដលគួរែត 

យកមកអនុវត្តផងែដរ។ 
RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
Remark: 
Stakeholders have noted the availability of the 
applicable local laws, sub-decrees and 
International conventions ratified by the 
Cambodian government which should be complied 
accordingly. 
 

6.1.2 There shall be evidence that the 
assessment has been done with the 
participation of affected parties. 
Minor Compliance 

៦.១.២ ភស្តុ ងបង្ហ ញថ ករ យតៃម្ល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យមនករ 

ចូលរួមពីសំ ក់ភគីែដលប៉ះពល់នន ។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 
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6.1.3 Plans for avoidance or mitigation of 
negative impacts and promotion of the positive 
ones, and monitoring of impacts identified, 
shall be developed in consultation with the 
affected parties, documented and timetabled, 
including responsibilities for implementation. 
Major Compliance 

៦.១.៣ ែផនករននស្រមប់បេញជ ស ឬករបនថយផលប៉ះពល់

អវជិជមន និងករេលើកបេងកើននូវភពវជិជមន និងករ្រតួតពិនិតយផលប៉ះ 

ពល់បនបេងកើតេឡើង,នឹងគួរែតេរៀបចកំិចចពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគីរង

ផលប៉ះពល់,េរៀបចទំុក ក់ឯក រ និងមនកមមវធិីចបស់ ស់,រួមទងំ 

ករទទួលខុស្រតូវស្រមប់ករអនុវត្ត។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above 

6.1.4 The plans shall be reviewed as a 
minimum once every two years and updated 
as necessary, in those cases where the review 
has concluded that changes should be made 
to current practices.  
There shall be evidence that the review 
includes the participation of affected parties. 
Minor Compliance 

៦.១.៤ ែផនករេនះនឹង្រតូវបនពិនិតយេឡើងវញិជអបបបរមម្តងជេរៀង 

ល់ពីរឆន  ំនិងបនេធ្វើបចចុបបននភពកនុងករណីចបំច់, កនុងករណីទងំេនះ 

េនចនំុចកែន្លង  ែដលករពិនិតយេឡើងវញិបនសននិ ្ឋ នថ ករផ្ល ស់ 

ប្តូ រគួរែត្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យេយង មករអនុវត្តនេពលបចចុបបនន។  

នឹងគួរមនជភស្ដុ ងថ ករពិនិតយេឡើងវញិរួមបញចូ លករចូលរួម

របស់ភគីរងផលប៉ះពល់។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

6.1.5 Particular attention shall be paid to the 
impacts of smallholder schemes (where the 
plantation includes such a scheme). 
Minor Compliance 

៦.១.៥ ករយកចិត្តទុក ក់ជពិេសស នឹង្រតូវេធ្វើេឡើងចេំពះផលប៉ះ 

ពល់ននៃនអនក ខំន តតូច (កែន្លងចកំរដូងេ្របងរួមបញចូ ល ដូចជ 

េ្រគងករណ៍មួយ)។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

កណំត់សគំល់ ៖ 

ភគីពក់ពនធ័កត់សគំល់ថ 

បចចុបបននមិនមន ខំន តតូច ចអនុវត្តបន ចេំពះ 

្រកុមហ៊ុនម៉ុង ឫទធី វនិិេយគទុនដំ ដំូងេ្របង 

កមពុជ េទ។ 

Remarks:  
Stakeholders noted that presently, there are no 
smallholder schemes applicable at MRICOP. 

Guidance:  
Identification of social impacts should be 
carried out by the grower with the participation 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

ករកណំត់អត្តសញញ ណៃនផលប៉ះពល់សងគម គួរែត្រតូវបនអនុវត្ត 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 
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of affected parties, including women and 
migrant workers as appropriate to the 
situation. The involvement of independent 
experts should be sought where this is 
considered necessary to ensure that all 
impacts (both positive and negative) are 
identified.  
Participation in this context means that 
affected parties are able to express their views 
through their own representative institutions, or 
freely chosen spokespersons, during the 
identification of impacts, reviewing findings 
and plans for mitigation, and monitoring the 
success of implemented plans.  
Potential social impacts may result from 
activities such as: building new roads, 
processing mills or other infrastructure; 
replanting with different crops or expansion of 
planting area; disposal of mill effluents; 
clearing of remaining natural vegetation; 
changes in employee numbers or employment 
terms; smallholder schemes. 

Plantation and mill management may have 
social impacts (positive or negative) on factors 
such as:  

• Access and use rights;  
• Economic livelihoods (e.g. paid 
employment) and working conditions;  
• Subsistence activities;  
• Cultural and religious values;  
• Health and education facilities;  
• Other community values, resulting from 
changes such as improved transport 
/communication or arrival of substantial 
migrant labour force.  

The review can be done (once every two 
years) internally or externally. 

េ យអនក  ំេ យមនករចូលរួមពីភគីែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ 

កនុងេនះមនទងំ ្រស្តី និងពលករចំ ក្រសុក សម្រសបេទនឹង 

ថ នភពេនះ។ ករចូលរួមរបស់អនកជនំញឯក ជយ ែដលគួរែត្រតូវ 

បនែស្វងរក េនកែន្លង ែដល ករេធ្វើេនះ្រតូវបនចត់ទុកជករច ំ

បច់េដើមបធីនថ ផលប៉ះពល់ទងំអស់ (ទងំវជិជមន និងអវជិជមន) 

្រតូវបនកណំត់េ យេឃើញ។ 

ករចូលរួមេនកនុងបរបិទេនះ មនន័យថ ភគី ែដលទទួលរងផលប៉ះ 

ពល់ ចបេញចញទស នៈរបស់ពួកេគ មរយៈ ថ ប័នតំ ង 

របស់ពួកេគផទ ល់ ឬ អនកនពំកយបនេ្រជើសេរ ើសេ យេសរ ីេនកនុងអ ំ

ឡុងេពល ករកណំត់អត្តសញញ ណៃនផលប៉ះពល់ ែដលបន 

ពិនិតយេឡើងវញិ រកេឃើញ និងែផនករស្រមប់កត់បនថយ និង្រតួតពិនិតយ 

ភពេជគជ័យៃនករអនុវត្តែផនករេនះ។ 

សក្ត នុពលៃនផលប៉ះពល់សងគម ចប ្ត លឲយមនសកមមភព 

ដូចជ ៖ ករក ងផ្លូ វថមី េ ងច្រកច្រមញ់េ្របងដូង ែកៃចន ឬ េហ ្ឋ  

រចនសមព័នធេផ ងេទៀត; ករ ដំូងជថមី ជមួយ្របេភទដំ េំផ ងៗ ឬ 

ករព្រងីកតបំន់ ខំុសគន ; ករបេញចញេចលនូវសណំល់េ ងច្រក 

ច្រមញ់េ្របងដូង; ករឈូសឆយកែន្លងទេំនរេដើមប ី បំែន្លធមមជតិ ; 

ករផ្ល ស់ប្តូ រេគលទស នៈ និេយជិត ឬលកខខណ្ឌ  ករងរ; និងអនក 

ខំន តតូច ។ 

ថន ក់ដឹកនចំកំរ និងថន ក់ដឹកនេំ ងច្រក ចមន 

ែផនករស្តីពីផលប៉ះពល់សងគម  )វជិជមនឬ អវជិជមន (េលើក ្ត  

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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មួយចនំួនដូចជ :  ៖ 

• លទធភពទទួលបនពត័៌មននិង ករេ្របើ្របស់សិទធិ; 

• ករចិញចឹ មជីវតិេសដ្ឋកិចច (ឧ. ចយេទេលើករងរ) និងលកខខណ្ឌ ករងរ

• សកមមភពចិញចឹ មជីវតិ; 

• តៃម្លវបបធម៌ និង សន; 

• សមភ ររូបវន័្ត ែផនកសុខភិបលនិងអប់រ ំ; 

• តៃម្ល សហគមន៍ េផ ងេទៀត ែដលជលទធផលមកពីករផ្ល ស់ប្តូ រ 

ដូចជករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើង ដូចជ ករដឹកជញជូ ន  /ករទនំក់ទនំង ឬ 

ករមកដល់ៃនកម្ល ងំពលកមម ចំ ក្រសុកេ្រចើន ។ 

ករពិនិតយេឡើងវញិ ច្រតូវបនេធ្វើេឡើង (ម្តង ង ល់ពីរឆន )ំ ៃផទកនុង 

ឬេ្រក។ 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៦.២ ៖ មនវធិីេ យចហំ និងវធិី ្រស្ត តម្ល ភព សំ ប់ករករទនំក់ទនំង និងករ្របឹក េយបល់រ ង អនក  ំនិង/ឬ េ ងច្រក, សហគមន៍មូល

្ឋ ន និងភគីែដលពក់ព័នធ ឬអនកចប់ រមមណ៍ដៃទេផ ងេទៀត ។ 

Criterion 6.2 : There are open and transparent methods for communication and consultation between growers and/or millers, local communities and other affected or 
interested parties. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

6.2.1 Consultation and communication 
procedures shall be documented. 
Major Compliance 

៦.២.១ ករ្របឹក េយបល់ និងនីតិវធិីៃនករទនំក់ទនំង្រតូវបនចង្រកង

ទុកជឯក រ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  



 
សចូនករស្រមប្របេទសកមពុជ 

 

Ref: Revised Cambodian Local Indicators based on RSPO P&C 25 April 2013                                          Pg 66 of 117 
 

No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 

6.2.2 A management official responsible for 
these issues shall be nominated. 
Minor Compliance 

៦.២.២ ម្រន្តី្រគប់្រគងែដលទទួលខុស្រតូវេលើេរឿងទងំអស់េនះ នឹង្រតូវ 

បនែតង ងំេឡើង។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

6.2.3 A list of stakeholders, records of all 
communication, including confirmation of 
receipt and that effort are made to ensure 
understanding by affected parties, and records 
of actions taken in response to input from 
stakeholders, shall be maintained. 
Minor Compliance 

៦.២.៣ បញជី េឈម ះៃនភគីពក់ព័នធ, ករកត់្រ របយករណ៍ៃន ល់ករ 

ទនំក់ទនំងទងំអស់ និងករបញជ ក់ពីករបនទទួល និងសកមមភពនន 

ែដលបនអនុវត្ត េដើមប្របកដថ មនករយល់្រសបពីភគីែដលរងផល 

ប៉ះពល់ និងកត់្រ នូច ល់សកមមភពកនុងករេឆ្លើយតបធនធនពីប ្ត  

អនកពក់ព័នធទងំ យ នឹង្រតូវបនរក ទុក។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

Guidance:  
Decisions that the growers or mills are 
planning to make should be made clear, so 
that local communities and other interested 
parties understand the purpose of the 
communication and/or consultation.  
Communication and consultation mechanisms 
should be designed in collaboration with local 
communities and other affected or interested 
parties. These should consider the use of 
appropriate existing local mechanisms and 
languages. Consideration should be given to 
the existence/formation of a multi-stakeholder 
forum. Communications should take into 
account differential access to information by 
women as compared to men, village leaders 
as compared to day labourers, new versus 
established community groups, and different 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

េសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ែដលអនក  ំឬេ ងច្រកច្រមញ់េ្របងដូងគឺមនែផន 

ករេដើមបេីធ្វើ គួរ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ឲយចបស់ ស់,ដូេចនះថសហគមន៍មូល 

្ឋ ន និងភគីពក់ព័នធដៃទេទៀតយល់ពីេគលបណំងៃនករទនំក់ទនំង 

និង/ឬ ករពិេ្រគះេយបល់។  

យន្តករទនំក់ទនំងនិងករពិេ្រគះេយបល់គួរែត្រតូវបនរចនេឡើង 

េ យសហករជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ននិងភគីែដលទទួលរងផលប៉ះ

ពល់ឬករចប់ រមមណ៍េផ ងេទៀត។ ទងំេនះគួរែតពិចរ ករេ្របើ 

្របស់យន្ដករ និងភ សម្រសបកនុង្រសុកែដលមន្រ ប់។ គួរែត្រតូវ

បនពិចរ ផ្តល់ឱយេទអតថិភព / ព័ត៌មនដល់្រគប់ភគីពក់ពនធ័ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 



 
សចូនករស្រមប្របេទសកមពុជ 

 

Ref: Revised Cambodian Local Indicators based on RSPO P&C 25 April 2013                                          Pg 67 of 117 
 

ethnic groups.  
Consideration should be given to involving 
third parties, such as disinterested community 
groups, NGOs, or government (or a 
combination of these), to facilitate smallholder 
schemes and communities, and others as 
appropriate, in these communications. 
 
 

ករបេងកើតេវទិក។ ទនំក់ទនំងគួរែតយកេទកនុងគណនី ម រូប ង 

េផ ងៗគន េដើមបទីទួលបនព័ត៌មនពី្រស្តីេ យេ្រប បេធៀបេទនឹងបុរស,

េមភូមិេបើេ្រប ប្របដូចេទនឹងកមមករ,ៃថងេរៀបចសំហគមន៍ថមី និង្រកុមជន 

ជតិភគតិចេផ ងគន ។  

ពិចរ គួរែត្រតូវបនផ្តល់ឱយពក់ព័នធនឹងភគីទីបី ដូចជ្រកុមែដល 

គម នចំ ប់ រមមណ៍សហគមន៍ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឬរ ្ឋ ភិ 

បល (ឬកររួមបញចូ លគន ៃនករទងំេនះមួយ)េដើមបជីួយស្រមួល 

អនក ដំូងេ្របង្រទង់្រទយតូច និងសហគមន៍, និងអនកដៃទេទៀតដូចជ 

សមរមយេនកនុងទនំក់ទនំងទងំេនះ។ 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៦.៣ : មន្របព័នធឯកភពគន េទវញិេទមក និងបនចង្រកងជឯក រសំ ប់េ ះ្រ យ ករត ៉  និងភពមិន្រតឹម្រតូវ ែដល្រតូវបន អនុវត្ត 

និងទទួលយកេ យភគីទងំអស់ ។ 

Criterion 6.3 : There is a mutually agreed and documented system for dealing with complaints and grievances, which is implemented and accepted by all affected parties. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

6.3.1 The system, open to all affected parties, 
shall resolve disputes in an effective, timely 
and appropriate manner, ensuring anonymity 
of complainants and whistleblowers, where 
requested. 
Major Compliance 

៦.៣.១ ្របពនធ័េនះ, េបើកចហំដល់្រគប់ភគីមនទនំស់ទងំអស់, នឹង 

េ ះ្រ យទនំស់្របកបេ យ្របសិទធភព េ យលកខណះសមរមយ និង 

ទន់េពល េ យធនភពអនមិកៃនេដើមបណ្តឹ ង និងអនក្របប់ េនទី 

ែដលបនេសនើេឡើង។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

សគំល់ ៖ 

ភគីពក់ពនធ័្រតូវគត់ចំ ថំ្រកុមហ៊ុនម៉ុងឫទីធ

វនិិេយគទុនដំ ដំូងេ្របងកមពុជ ( MRICOP) 
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បនេរៀបចគំណកមមកនិេយជិកកមមករ, ល់ករពិភ

ក ្រតូវេលើកេឡើងនូវសូចនកRSPO , ល់

កិចច្របជុ្រតូវមនកណំត់េហតុនិងចង្រកងឯក ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
Remarks: 
Stakeholders noted that Workers committee has 
been established by MRICOP, for the consultative 
process to achieve the intent given in the RSPO 
indicators. Documentation of any meetings and 
any disputes shall be maintained. 
 

6.3.2 Documentation of both the process by 
which a dispute was resolved and the outcome 
shall be available. 
Minor Compliance 

៦.៣.២ ឯក រទងំដេំណើ រករែដល្រតូវបនេគេ ះ្រ យជេម្ល ះ

និងលទធផល នឹង្រតូវរក ច។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

Specific Guidance:  
For 6.3.1: The system should aim to reduce 
the risks of reprisal 

េសចក្តីែណនជំក់ ក់ ៖ 

ស្រមប់ ៦.៣.១ ៖ ្របព័នធគួរមនេគលេ  េដើមបកីត់បនថយ និភ័យៃន 

ករសងសឹក។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

Guidance:  
See also to Criterion 1.2.  
Dispute resolution mechanisms should be 
established through open and consensual 
agreements with relevant affected parties.  
Complaints should be dealt with by 
mechanisms such as Joint Consultative 
Committees (JCC), with gender representation 
as necessary. Grievances may be internal 
(employees) or external.  
Where a resolution is not found mutually, 
complaints can be brought to the attention of 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

សូមពិនិតយេមើលផងែដរេទនឹងលកខណៈវនិិចឆ័យ ១.២។  

យន្តករេ ះ្រ យជេម្ល ះគួរែត្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យចហំ មរយៈ

កិចច្រពមេ្រព ងគន ជមួយភគីរងផលប៉ះពល់ពក់ព័នធ។  

ពកយបណ្តឹ ងគួរែត្រតូវបនេ ះ្រ យេ យយន្តករដូចជកមម ធិករ 

ពិេ្រគះេយបល់រួម (JCC) េ យមនតំ ងេយនឌ័រថជករចបំច់។ 

ករបណ្តឹ ង ចមនកចេំពះ (បុគគលិក)ខងកនុង ឬខងេ្រក។  

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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the RSPO Complaints System.  
 

កែន្លង មួយែដលករេ ះ្រ យមិន ចរកេឃើញបនយកចិត្តទុក

ក់, ពកយបណ្តឹ ងេនះ ច្រតូវបនបញជូ នេទ្រកុមករងរ RSPO បន។ 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៦.៤ ៖ ល់ករចរចនីមួយៗពក់ព័នធនឹងករទូទតច់េំពះ ករបត់បង់ៃនសិទធិ្រសបចបប់ ឬែបប ្របៃពណី គឺ្រតវូេ ះ្រ យ មរយៈ្របព័នធ 

ឯក រមួយ ែដលជួយបងកលកខណៈងយ ្រសួលដល់្របជជនភគតិច សហគមន៍ មូល ្ឋ ន និងប ្ត អនកពក់ព័នធដៃទេទៀត េដើមបសីែម្តងនូវទស នៈ មរយៈ 

ថ ប័នតំ ងផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ ។ 

Criterion 6.4 : Any negotiations concerning compensation for loss of legal, customary or user rights are dealt with through a documented system that enables indigenous 
peoples, local communities and other stakeholders to express their views through their own representative institutions. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

6.4.1 A procedure for identifying legal, 
customary or user rights, and a procedure for 
identifying people entitled to compensation, 
shall be in place. 
Major Compliance 

៦.៤.១ នីតិវធិីមួយកនុងករកណំត់សិទធិចបប់ទម្ល ប់ឬអនកេ្របើនិងនីតិវធិី 

ស្រមប់ករកណំត់សិទធិទទួលសណំងមនុស មួយនឹង្រតូវេននឹងកែន្លង។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 
 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

សគំល់ ៖ 

អនកពក់ព័នធបនកត់សមគ ល់ថ MRICOP មននីតិ 

វធិីចង្រកងជឯក រកនុងកែន្លងស្រមប់េ ះ្រ យ

បញ្ហ ករទិញដីជេម្ល ះនិងសណំង មួយេទ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
Remarks: 
Stakeholders noted that MRICOP has a 
documented procedure in place for handling any 
land acquisition, dispute and compensation issues. 
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6.4.2 A procedure for calculating and 
distributing fair compensation (monetary or 
otherwise) shall be established and 
implemented, monitored and evaluated in a 
participatory way, and corrective actions taken 
as a result of this evaluation. This procedure 
shall take into account: gender differences in 
the power to claim rights, ownership and 
access to land; differences of transmigrants 
and long-established communities; and 
differences in ethnic groups’ proof of legal 
versus communal ownership of land. 
Minor Compliance 

៦.៤.២ នីតិវធិីស្រមប់ករគណននិងករែចកសណំងេ យយុត្តិធម៌ 

(រូបិយវតថុឬេបើមិនដូេចនះេទ) ្រតូវបនបេងកើតេឡើងនិងអនុវត្ត,្រតួតពិនិតយ 

និង យតៃម្ល មែបបករចូលរួម,និង ល់អ្វីែដលបនេលើកេឡើង្រតូវបន

ែករសរំួលេហើយបង្ហ ញលទធផលសំ ប់ករ យតៃំលេនះ។ ែបបបទេនះ 

្រតូវយកចិត្តទុក ក់ឲយបន្រតឹម្រតូវ: ភពខុសគន េយនឌ័រេនកនុងអំ ច 

េដើមបទីទួលបនសិទធិនិងភពជមច ស់េលើអចលនៈ្រទពយ ដីធ្លី; ភពខុសគន  

ៃនករមករស់េន ងំទីលេំន ថ នថមីនិងសហគមន៍បនបេងកើតេឡើងយូរ; 

និងភពខុសគន េនកនុងភស្តុ ង្រកុមជនជតិភគតិចៃនចបប់េធៀបនឹង 

ភពជមច ស់ៃនសហគមន៍ដីធ្លី។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

6.4.3 The process and outcome of any 
negotiated agreements and compensation 
claims shall be documented, with evidence of 
the participation of affected parties, and made 
publicly available. 
Minor Compliance 

៦.៤.៣ ដេំណើ រករនិងលទធផលៃនកិចច្រពមេ្រព ងចរច មួយ

និងពកយបណ្តឹ ងសណំងនឹង្រតូវបនចង្រកងជឯក រជមួយនឹង 

ភស្ដុ ងៃនករចូលរួមរបស់ភគីែដលទទួលរងផលប៉ះពល់និងបនេធ្វើ

ឱយ ចេ្របើបនជ ធរណៈ។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

Specific Guidance:  
For 6.4.2: Companies should make best efforts 
to ensure that equal opportunities have been 
provided to both female and male heads of 
households to hold land titles in smallholder 
schemes. 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់ ៖ 

ស្រមប់ ៦.៤.២ ៖ ្រកុមហ៊ុនគួរែតកិចចខិតខ្របឹងែ្របងដ៏ល្អបផំុតេដើមបធីន 

ថឱកសេសមើគន ្រតូវបនផ្តល់េទឱយទងំបុរសនិង្រស្តីែដលជេម្រគួ រ 

មនសិទធិកន់ប័ណ្ណកមមសិទធិដី មទហំំដីែដលមន។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

Guidance:  
This criterion should be considered in 
conjunction with Criteria 2.2 and 2.3, and the 
associated Guidance. 

េសចក្តែីណ ៖ 

លកខណៈវនិិចឆ័យេនះគួរែត្រតូវបនគិតគូពិចរ និងមនែចងកនុង 

ដូចខងេលើ 
As above. 
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លកខណៈវនិិចឆ័យ ២.២ និង២.៣ និងលអំិតកនុងេគលករណ៍ែណនំ

ែដលជប់ទក់ទង។ 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៦.៥ ៖ ្របក់ែខ និងលកខខណ្ឌ ននចេំពះបុគគលិក និងបុគគលិកៃនអនកេម៉ករ ែតងែតបេំពញ យ៉ងេ ច ស់្រតឹមករំតិ ម្រត ្ឋ ន្រសមចបប់ 

ឬម្រត ្ឋ នជអបបបរមៃន ឧស ហកមម និង្រគប្រគន់ េដើមបផី្តល់នូវ ្របក់ែខសំ ប់រស់េ យបនសមរមយ ។ 

Criterion 6.5 : Pay and conditions for employees and for contract workers always meet at least legal or industry minimum standards and are sufficient to provide decent living 
wages 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

6.5.1 Documentation of pay and conditions 
shall be available. 
Major Compliance 

៦.៥.១ នឹងមនក្រមងឯក រស្តីពី ្របក់ែខ និងលកខខណ្ឌ នន 

ងយ្រសួលរក មែដល ចេធ្វើេទបន។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

សគំល់ ៖ 

អនកពក់ព័នធបនកត់សមគ ល់ថមនកូដករងរឆន  ំ

១៩៩៧ ជពំូកទី VI, ែផនកទី ១ (ខ) ម្រ  ១០៤ -

១០៩េនេលើលកខខណ្ឌ ្របក់ឈនួលអបបបរម យុ 

និងេធ្វើករស្រមប់ឧស ហកមមកត់េដរ និងែសបក 

េជើង។ េនះនឹង្រតូវបនេ្របើជេសចក្ដីេយងស្រមប់ 

សូចនករកនុងតបំន់។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
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consultation without any reservations. 
Remark: 
Stakeholders noted that there is a Labor Code, 
1997 Chapter VI, Section 1(B) Article 104 -109 on 
the minimum wage, age and work conditions for 
the Garment & Footwear industry. This is to be 
used as reference for the local indicator. 
 

6.5.2 Labour laws, union agreements or direct 
contracts of employment detailing payments 
and conditions of employment (e.g. working 
hours, deductions, overtime, sickness, holiday 
entitlement, maternity leave, reasons for 
dismissal, period of notice, etc.) shall be 
available in the languages understood by the 
workers or explained carefully to them by a 
management official. 
Minor Compliance 

៦.៥.២ ចបប់ករងរ, កិចច្រពមេ្រព ងសហជីព ឬកិចចសនយផ្តល់ករងរ 

ដល់និេយជិកមនលអំិតពីករផ្តល់្របក់ែខនិងលកខខណ្ឌ ៃនករងរ ( ឧ. 

េម៉ងេធ្វើករងរ, ករកត់បនថយេម៉ងករងរ, ករងរេលើសេម៉ង, 

មនជងំឺ, សិទធិទទួលឈប់ៃថងបុណយ, ឈប់សំ កលែំហរមតុភព, េហតុ

ផលៃនករបញឈប់ពីករងរ, រយៈេពលៃនករជូនដណំឹង ។ល។  

គឺ្រតូវបនេរៀបចេំឡើងកនុងភ មួយែដល ចងយយល់និង ចរកបន 

ពីសំ ក់កមមករ ឬក៏្រតូវពនយល់េ យ្របុង្របយ័តនដល់ពួកេគ េ យ 

ម្រន្តីថន ក់ដឹកននំិង្រគប់្រគង។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

6.5.3 Growers and millers shall provide 
adequate housing, water supplies, medical, 
educational and welfare amenities to national 
standards or above, where no such public 
facilities are available or accessible. 
Minor Compliance 

៦.៥.៣ អនក  ំនិងេ ងច្រកច្រមញ់េ្របងដូងគួរែតផ្តល់េ យបន

្រគប់្រគន់នូវជរំក, ទឹក, ឪសថ, េ្រគ ងបរកិខ ររអប់រ ំនិសុខុមលភព 

មលកខខណ្ឌ ែដលចបប់បនកណំត់ ឬេធ្វើឲយបន្របេសើរជងេនះ។ 

មិនមនកែន្លង មួយែដលគម នេស ធរណៈឬក៏មិន ចទទួល 

បនេទ។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 
 

ដូចខងេលើ 
As above 
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6.5.4  
Growers and millers shall make demonstrable 
efforts to monitor and improve workers’ access 
to adequate, sufficient and affordable food. 
Minor Compliance 

៦.៥.៤ 

អនក ដំុះ និងច្រមញ់េ្របងដូងនឹងេធ្វើករបង្ហ ញនូវករខិតខនំនេដើមប ី

ម ននិង េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងចេំពះករទទួលបននូវ រ្រគប់្រគន់ 

និង ចរកបន របស់កមមករ។ 
អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

លកខណវនិិចឆយ័ ៦.៦ ៖ និេយជកេគរពសិទធិៃនបុគគលិកទងំអស់ េដើមបបីេងកើត និងចូលរួមសហជីព ពណិជជកមម ៃនជេំរ ើសរបស់ពួកេគ និងេដើមបតី ៉ជរួម ។ 

ទី ែដលសិទធិេដើមបេីសរភីពៃនករចូលរួម និងករត ៉  ្រតូវបនរតឹបន្តឹង េ យចបប ់ និេយជកជួយសរំួលនូវមេធយបយ្រសប ៃនករចូលរួម និងត ៉  េ យេសរ ី

និង ឯក ជយសំ ប់បុគគលិកទងំអស់។ 

Criterion 6.6 : The employer respects the rights of all personnel to form and join trade unions of their choice and to bargain collectively. Where the right to freedom of 
association and collective bargaining are restricted under law, the employer facilitates parallel means of independent and free association and bargaining for all such 
personnel. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

6.6.1 A published statement in local languages 
recognising freedom of association shall be 
available. 
Major Compliance 

៦.៦.១ ្រតូវមនឯក រែដលបនចង្រកង និងេបះពុមពជភ ជតិ 

ែដលនិយយពីេសរភីពៃនករបេងកើតសមគមេ យេសរមីន្រគប់ 

តបំន់្របតិបត្តិករទងំអស់។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
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6.6.2 Minutes of meetings with main trade 
unions or workers representatives shall be 
documented. 
Major Compliance 

៦.៦.២ ល់កណំត់េហតុៃនកិចច្របជុែំដលេធ្វើេឡើងេ យសហជីព 

ឬតំ ងកមមករនឹង្រតូវទុក ក់ឲយបន្រតឹម្រតូវ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above 

Guidance:  
The right of employees, including migrant and 
transmigrant workers and contract workers, to 
form associations and bargain collectively with 
their employer should be respected, in 
accordance with Conventions 87 and 98 of the 
International Labour Organisation (ILO).  
Labour laws and union agreements, or in their 
absence direct contracts of employment 
detailing payments and other conditions, 
should be available in the languages 
understood by the workers or explained 
carefully to them by a management official. 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

សិទធិរបស់បុគគលិក,រួមទងំចំ ក្រសុកនិងកមមករមក ងំទីលេំនថនថមី

និងកមមករកិចចសនយេដើមបបីេងកើតសមគមន៏េដើមបេីសនើរេទនិេយជករបស់

េគ្រតូវែតបនេគរព,េ យអនុេ ម មអនុសញញ  ៨៧ និង ៩៨ 

ៃនអងគករពលកមមអន្តរជត(ILO) ។  

ចបប់ករងរនិងកិចច្រពមេ្រព ងសហជីពឬេនកនុងករអវត្ដមនរបស់ពួក

េគកិចចសនយេ យផទ ល់ៃនករងរបរយិយពីលកខខណ្ឌ័ ៃនករទូទត់និង

លកខខណ្ឌ ដៃទេទៀតគួរែតមនេនកនុងភ ជតិ មួយែដល ចងយ

យល់េ យកមមករ,ឬេធ្វើករពនយល់េ យ្របុង្របយ័តនឱយដល់ពួកេគជផ្លូ វ

ករេ យថន ក់ដឹកន្រគប់្រគង។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

លកខេ ៈវនិិចឆយ័ ៦.៧ ៖ េកមងមិន្រតូវបនេគជួលេ យេធ្វើករ ឬ ជីវកមម ។ 

Criterion 6.7 : Children are not employed or exploited. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

6.7.1 There shall be documentary evidence 
that minimum age requirements are met. 
Major Compliance 

៦.៧.១ មនភស្តុ ងឯក រ ែដលក្រមិត យុជអបបបរមគឺ្រតឹម្រតូវ 

មលកខខណ្ឌ  ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 
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សគំល់ ៖

សូចនករៃនចបប់ករងរកនុង្រសុកស្រមប់ យុេធ្វើ 

ករគឺ១៥ឆន តំិចបផំុត ឧ. ១៥ -១៨ គឺ្រតូវបនចត់ជ 

្របេភទ “កមមករវយ័េកមង” និង្របក់ឈនួល្រតូវចយ 

េទ មស្តង់ ររស់េន េ យ ្រស័យេលើឧស ហ 

កមម និងទី ងំភូមិ ្រស្ត។ 

ភគីពក់ព័នធកត់សគំល់ថ MRICOPមននីតិវធិី 

េ្រជើសេរ ើសជួលបុគគលិក-កមមករ ែដល្របកន់ភជ ប់នឹង 

យុអបបបរមៃន១៦ឆន ។ំ 
RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 
Remarks: 
Local Labour law indicator for working age is 
minimum 15 years i.e. 15-18 is categorized as 
‘young worker’ and wages to be paid according to 
local living standards depending on the industry 
and geographical locations. 
 
Stakeholders noted that MRICOP has employment 
procedure that adheres to the minimum age of 16 
years old. 
 

Guidance:  
Growers and millers should clearly define the 
minimum working age, together with working 
hours. Only workers above the minimum 
school leaving age in the country or who are at 
least 15 years old may be employed. The 
minimum age of workers will not be less than 
stated under national regulations. Any 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

អនក នំិងេ ងច្រកច្រមញ់េ្របងដូងគួរែតកណំត់ យុអបបបរម យុបំ

េរ ើករងរ, រួមទងំេម៉ងបេំរ ើករងរឲយបនចបស់ ស់។ សំ ប់កមមករបេំរ ើ 

ករងរខងេលើគឺយ៉ងេ ច ស់ យុអបបបរមចកេចញពី

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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hazardous work should not be done by those 
under 18, as per International Labour 
Organisation (ILO) Convention 138.  
 
 
 
 

ជ យុេនកនុង្របេទសេនះឬអនកែដលមន យុយ៉ងតិច ១៥ ឆន ំ ច 

្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសមកបេំរ ើករងរបនែដរ។ យុអបបបរមរបស់កមមករ 

នឹងមិន្រតូវតិចជងបនែថ្លងេនេ្រកមបទបបញញត្តិជតិ។ ករងរ្របកប 

េ យេ្រគះថន ក់ មួយែដលមិនគួរ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យអនកែដល 

យុេ្រកម ១៨ឆន ែំដលជមួយអងគករពលកមមអន្តរជតិ(ILO) អនុសញញ  

១៣៨ ។ 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៦.៨ ៖ ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើងខងពូជ សន៍, វណ្ណៈ, ជតិកេំណើ ត, សន, ភពពិករ, េយនឌ័រ, ករែណនខំងផ្លូ វេភទ, ភពជ សមជិកៃនសហជីព, 

ករចូលរួមខង នេយបយ ឬ យុ ្រតូវ មឃត។ 

Criterion 6.8 : Any form of discrimination based on race, caste, national origin, religion, disability, gender, sexual orientation, union membership, political affiliation, or age, is 
prohibited. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

6.8.1 A publicly available equal opportunities 
policy including identification of 
relevant/affected groups in the local 
environment shall be documented. 
Major Compliance 

៦.៨.១ េគលនេយបយឱកសេសមើគន ែដល ចេ្របើបនជ ធរណៈ 

រួមទងំករកណំត់អត្តសញញ ណៃន្រកុមពក់ព័នធ / ្រកុមែដលទទួលរង 

ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នកនុង្រសុកនឹង្រតូវបនចង្រកងជឯក រ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 

6.8.2 Evidence shall be provided that 
employees and groups including local 
communities, women, and migrant workers 
have not been discriminated against. 
Minor Compliance 

៦.៨.២ ្រតូវមនភស្តុ ងបញជ ក់ថបុគគលិកនិង្រកុមសហគមន៍មូល ្ឋ ន 

រួមទងំ្រស្តីនិងកមមករចំ ក្រសុក មិន្រតូវបនេរ ើសេអើង។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 
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6.8.3 It shall be demonstrated that recruitment 
selection, hiring and promotion are based on 
skills, capabilities, qualities, and medical 
fitness necessary for the jobs available. 
Minor Compliance 

៦.៨.៣ នឹង្រតូវបនបង្ហ ញថករវធិី ្រស្តៃនកេ្រជើសេរ ើស,ករជួល

បុគគលិក,និងករតេំឡើងតួនទី្រតូវបនែផ្អកេលើជនំញ, សមតថភព, គុណ

សមបត្តិ, និងកយសមបទ ងគកយជចបំច់ស្រមប់បុគគលិកបេំរ ើ

ករងរ។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

Guidance:  
Examples of compliance can be appropriate 
documentation (e.g. job advertisements, job 
descriptions, appraisals, etc.), and/or 
information obtained via interviews with 
relevant stakeholders such as affected groups 
which may include women, local communities, 
foreign workers, and migrant workers, etc.  
Notwithstanding national legislation and 
regulation, medical conditions should not be 
used in a discriminatory way.  
The grievance procedures detailed in Criterion 
6.3 apply. Positive discrimination to provide 
employment and benefits to specific 
communities is acceptable as part of 
negotiated agreements. 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

ឧទហរណ៏ចេំពះ ល់កិចចករែដលបនអនុម័តរួចេហើយ្រតូវបនចង 

្រកងទុកជឯក  (ឧ. បនផ ព្វផ យករងរ,ករពិពណ៌នករងរ យ 

តៃំលបុគគលិក្របចឆំន ជំេដើម) និង / ឬព័ត៌មនែដលទទួលបន មរយៈ 

ករសភំសន៍ជមួយ,អនកពក់ព័នធដូចជ្រកុមែដលរងផលប៉ះពល់ែដល 

ចរួមបញចូ លទងំ្រស្តីសហគមន៍មូល ្ឋ ន,ពលករបរេទសនិងកមមករ 

ចំ ក្រសុក ។ល។ េទះបីមនចបប់ជតិនិងបទបបញញត្តិជតិ,លកខខណ្ឌ  

ៃនករពយបលមិនគួរ្រតូវបនផ្តល់កនុងរូបភពេរ ើសេអើងេឡើយ។  

នីតិវធិីបណ្តឹ ង រទុកខមនលម្អិតេនកនុងលកខណៈវនិិចឆ័យ ៦.៣។ 

ករេរ ើសេអើងជវជិជមនេដើមបកីរផ្តល់ករងរ និងករផ្តល់អតថ្របេយជន៍ 

ដល់សហគមន៍ជក់ ក់គឺ ចទទួលយកបនេ យែផ្អកេលើកិចច្រពម

េ្រព ងចរច។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

លកខណវនិិចឆយ័ ៦.៩ ៖ មិនមនករេបៀតេបៀន ឬរេំ ភេនកែន្លងករងរ េហើយសិទធិខងែផនកបន្តពូជគឺ្រតូវបនករពរ។ 

Criterion 6.9 : There is no harassment or abuse in the work place, and reproductive rights are protected. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 



 
សចូនករស្រមប្របេទសកមពុជ 

 

Ref: Revised Cambodian Local Indicators based on RSPO P&C 25 April 2013                                          Pg 78 of 117 
 

6.9.1 A policy to prevent sexual and all other 
forms of harassment and violence shall be 
implemented and communicated to all levels of 
the workforce. 
Major Compliance 

៦.៩.១ េគលនេយបយមួយេដើមបបីងក ផ្លូ វេភទ និងទ្រមង់េផ ង

េទៀតទងំអស់ៃនករយយីេបៀតេបៀនេករ ្តិខ៏ម ស់ និងអេំពើហិង នឹង្រតូវ 

បនអនុវត្ត និងេធ្វើករទនំក់ទនំង្រគប់ថននុ្រកមៃនកែន្លងករងរ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 

6.9.2 A policy to protect the reproductive rights 
of all, especially of women, shall be 
implemented and communicated to all levels of 
the workforce. 
Major Compliance 

៦.៩.២ េគលនេយបយេដើមបកីរពរសិទធិបន្តពូជសំ ប់្រគប់មនុស  

ទូេទជពិេសសរបស់្រស្តី្រតូវអនុវត្ត និងទនំក់ទនំងេទនឹងថននុ្រកម 

ទងំអស់កនុងកែន្លងេធ្វើករ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above 

6.9.3 A specific grievance mechanism which 
respects anonymity and protects complainants 
where requested shall be established, 
implemented, and communicated to all levels 
of the workforce. 
Minor Compliance 

៦.៩.៣ ្រតូវមនយន្ដករប្ដឹងត ៉ជក់ ក់មួយែដលទក់ទងេទនឹងពកយ 

បណ្តឹ ងអនមិក និងពកយបណ្តឹ ងដ៏ៃទេទៀត្រតូវបនយកមកគិតគូរេន 

កែន្លង ក់ពកយបណ្តឹ ង, េ ះ្រ យ និងេធ្វើករទនំក់ទនំងេទកន់្រគប់ 

ក្រមិត មកែន្លងបេំពញករងរេនះ។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

Specific Guidance:  
For 6.9.1 and 6.9.2: These policies should 
include education for women and awareness 
of the workforce. There should be programmes 
provided for particular issues faced by women, 
such as violence and sexual harassment in the 
workplace. A gender committee specifically to 
address areas of concern to women will be 
used to comply with this Criterion. This 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់ ៖ 

ស្រមប់ ៦.៩.១ និង ៦.៩.២ ៖ េគលនេយបយទងំេនះគួរែតរួម 

បញចូ លករអប់រសំ្រមប់្រស្តី និងផ ព្វផ យអប់រកំរយល់ដឹងៃនកម្ល ងំ 

ពលកមម។ គួរែតមនកមមវធិីស្រមប់ផ្តល់ជូនពិេសសសំ ប់្រកុម្របឈម 

របស់្រស្តី ដូចជអេំពើហិង  និងករយយីេបៀតេបៀនផ្លូ វេភទេនកនុងកែន្លង 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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committee, which should include 
representatives from all areas of work, will 
consider matters such as: training on women’s 
rights; counselling for women affected by 
violence; child care facilities to be provided by 
the growers and millers; women to be allowed 
to breastfeed up to nine months before 
resuming chemical spraying or usage tasks; 
and women to be given specific break times to 
enable effective breastfeeding. 

ករងរ។ គណកមមករេយនឌ័រ្រតូវែតបង្ហ ញពីកែន្លងែដលមនករពក់ 

ពនធ័ និង្រស្តីេនះេឡើង។គណៈកមមករេនះរួមបញចូ លដំ ងេយនឌ័រ 

ពី្រគប់កែន្លងករងរមកគិតគូ ដូចជករបណ្តុ ះប ្ត លសិទធិ្រស្តី 

ករ្របឹក េយបល់ចេំពះ្រស្តីែដលមនអេំពើហឹង ,ករផ្តល់កែន្លងែថទ ំ

កុមរែដល្រតូវបនផ្តល់េ យអនក  ំនិងេ ងច្រកច្រមញ់េ្របងដូង; 

្រស្តី្រតូវបនអនុញញ តឱយបេំបេ ះរហូតដល់េទ្របបំួនែខមុនេពលបន្ត 

ភរកិចចបញ់ថន គំីមី ឬករេ្របើ្របស់; និង្រស្តីែដល្រតូវបនផ្តល់ដង 

ស្រមកជក់ ក់េដើមបេីបើកករបេំបេ ះកូនមន្របសិទធភព។ 

For 6.9.2: see Indicator 4.6.12. ស្រមប់ ៦.៩.២ ៖ សូមេមើលសូចនករ ៤.៦.១២។  ដូចខងេលើ 
As above 

Guidance:  
There should be a clear policy developed in 
consultation with employees, contract workers 
and other relevant stakeholders, and the policy 
should be publicly available. Progress in 
implementing the policy should be regularly 
monitored, and the results of monitoring 
activities should be recorded.  
Notwithstanding national legislation and 
regulation, reproductive rights are respected. 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

គួរែតមនេគលនេយបយចបស់ ស់បនបេងកើតេនកនុងករពិេ្រគះ

េយបល់ជមួយបុគគលិកកមមករ, កមមករកិចចសនយ និងអនកពក់ព័នធេផ ង 

េទៀតគួរែត ចរកបនជ ធរណៈ។ កររកីចេំរ ើនកនុងករអនុវត្តេគល 

នេយបយេនះគួរែត្រតូវបន្រតួតពិនិតយជេទៀងទត់ និងលទធផលៃនករ 

្រតួតពិនិតយសកមមភពគួរែត្រតូវបនកត់្រ ទុក។  

េទះចបប់ និងបទបបញញត្តិជតិ,សិទធិបន្តពូជគឺ្រតូវបនេគរព។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

លកខណវនិិចឆយ័ ៦.១០ ៖ អនក  ំនិងេ ងច្រកច្រមញ់េ្របងដូងេធ្វើករជមួយអនក ខំន តតូចនិងអនកជនំួញកនុង្រសុកដៃទេទៀតេ យយុត្តិធម៌ និងតម្ល ភព ។ 

Criterion 6.10 : Growers and millers deal fairly and transparently with smallholders and other local businesses. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

6.10.1 Current and past prices paid for Fresh 
Fruit Bunches (FFB) shall be publicly 

៦.១០.១ ករកណំត់តៃម្លសំ ប់ែផ្លដូង្រសស់េពលបចចុបបនននិងអតីតកល ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 
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available. 
Major Compliance 

និង្រតូវផ ព្វផ យឲយដឹងជ ធរណៈ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

សគំល់ ៖ 

អនកពក់ព័នធបនកត់សមគ ល់ថ MRICOP មនយន្ត 

ករមួយេនហនឹងកែន្លង ស្រមប់េ ះ្រ យកិចច 

សនយ ជមួយអនកេម៉ករែដលបនចូលរួមេនកនុង 

ដេំណើ រករចកំររួមទងំករ្របមូលផលៃន FFB ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
Remark: 
Stakeholders noted that MRICOP has a 
mechanism in place for handling contracts with 
contractors engaged in the plantation process 
including harvesting of FFB. 
 

6.10.2 Evidence shall be available that 
growers/millers have explained FFB pricing, 
and pricing mechanisms for FFB and 
inputs/services shall be documented (where 
these are under the control of the mill or 
plantation). 
Major Compliance 

៦.១០.២ ភស្តុ ងនឹង ចរកបន ែដលអនក /ំអនកច្រមញ់េ្របងដូង 

បនពនយល់ពីតៃម្ល FFB,និងយន្តករកណំត់តៃំល FFB និងទិននផល / 

រួមទងំេដើមទុន/េស កមមទងំអស់នឹង្រតូវបនចង្រកងជឯក រ 

(ពួគេគទងំេនះគឺេ្រកមករពិនិតយពីេ ងច្រកច្រមញ់េ្របងដូងឬ 

កសិ ្ឋ ន)។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above 

6.10.3 Evidence shall be available that all 
parties understand the contractual agreements 
they enter into, and that contracts are fair, 

៦.១០.៣ ភស្តុ ងនឹង ចរកបនែដលថ្រគប់ភគីទងំអស់ែស្វងយល់ពី ដូចខងេលើ 
As above 
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legal and transparent. 
Minor Compliance 

កិចចសនយ្រពមេ្រព ងែដលពួកេគបនចូលរួម,េហើយកិចចសនយមនភព 

េសរ ីយុត្តិធម៌ែផនកចបប់ និងមនតម្ល ភព។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

6.10.4 Agreed payments shall be made in a 
timely manner. 

Minor Compliance 

៦.១០.៤ ករទូទត់បនយល់្រពមនឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងលកខណៈទន់ 

េពលេវ ។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

Guidance:  
Transactions with smallholders should 
consider issues such as the role of middle 
men, transport and storage of FFB, quality and 
grading. The need to recycle the nutrients in 
FFB (see Criterion 4.2) should also be 
considered; where it is not practicable to 
recycle wastes to smallholders, compensation 
for the value of the nutrients exported can be 
made through the FFB price.  
Smallholders should have access to the 
grievance procedure under Criterion 6.3 if they 
consider that they are not receiving a fair price 
for FFB, whether or not middle men are 
involved.  
The need for a fair and transparent pricing 
mechanism is particularly important for 
outgrowers who are contractually obliged to 
sell all FFB to a particular mill.  
If mills require smallholders to change 
practices to meet the RSPO Principles and 
Criteria, consideration should be given to the 
costs of such changes, and the possibility of 
advance payments for FFB can be considered. 
 
 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

ទ្រមង់្របតិបតិ្តករជមួយអនក ដំូងេ្របងខន តតូចគួរែតពិចរ បញ្ហ  

ដូចជតួនទីរបស់ឈមួញក ្ត ល, ករដឹកជញជូ ន និងផទុក FFB គុណភព 

និងករចត់ថន ក់ធ្ល យដូង្រសស់។ ត្រមូវករកនុងករែកៃចនេឡើងវញិនូវ 

រធតុចិញចឹ មេនកនុង FFB (សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ ៤.២) គួរែត្រតូវ 

បនចត់ទុកសំ ប់,ពិចរ ; កែន្លងែដល មិនែមនជករ្របតិបត្តិ 

េដើមបែីកៃចនកកសណំល់ចេំពះអនក ដំូងេ្របងខន តតូចេទ, ស្រមប់តៃម្ល 

សណំងៃន រធតុចិញចឹ មែដលបននេំចញេនះ ច្រតូវបនេធ្វើេឡើង 

មរយៈតៃម្ល FFB េនះ។  

អនក ដំូងេ្របងខន តតូចគួរែតមនសិទធិេ្របើ្របស់ទ្រមង់ រទុកខែផ្អក ម

លកខណៈវនិិចឆ័យ ៦.៣ ្របសិនេបើពួកេគចត់ទុកថពួកេគមិន្រតូវបន 

ទទួលបនតៃម្លេ យយុត្តិធម៌ស្រមប់ FFB ថេតើឈមួញក ្ត លគឺពិត 

ជបនពក់ពនធ័ចូលរួម។  

ភពចបំច់សំ ប់ករេធ្វើជនំួញេ យេសរ ីនិងមនករកណំត់តៃំល 

តម្ល ភព និងយុត្តិធម៏គឺមន រៈសខំន់ជពិេសសស្រមប់អនក  ំ

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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 េផ ងៗេទៀតែដលមនកតព្វកិចចេនកនុងកិចចសនយលក់ FFB ទងំអស់ឱយ 

េ ងច្រកច្រមញ់េ្របងដូង។  

្របសិនេបើេ ងច្រកផលិតត្រមូវឱយកសិករតូច ចេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូ រទំ ប់ៃន

ករអនុវត្តេដើមបបីេំពញ មេគលករណ៍និងលកខណៈវនិិចឆ័យរបស់ 

សមគម RSPO ករគិតគូពិចរ េលើចំ យគួរែត្រតូវបនផ្តល់េលើ 

ករផ្ល ស់ប្តូ រ ករណីចេំពះករផ្តល់្របក់កក់ជមុនស្រមប់ FFB គួរែតសថិត 

កនុងករពិចរ ។ 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៦.១១ ៖ អនក  ំនិងអនកច្រមញ់េ្របងដូងរួមចែំណកដល់ករអភិវឌ ន៍េ យចីរភពេនមូល ្ឋ ន េនកែន្លង ែដលសមរមយ។ 

Criterion 6.11 : Growers and millers contribute to local sustainable development where appropriate. 
6.11.1 Contributions to local development that 
are based on the results of consultation with 
local communities shall be demonstrated. 
Minor Compliance 

៦.១១.១ វភិគទនដល់ករអភិវឌ មូល ្ឋ នែដល្រតូវបនែផ្អកេលើ

លទធផលៃនករពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ននឹង្រតូវបន 

បង្ហ ញ។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 

6.11.2 Where there are scheme smallholders, 
there shall be evidence that efforts and/or 
resources have been allocated to improve 
smallholder productivity 
Minor Compliance 

៦.១.២ េនកែន្លង ែដលមនេ្រគងករណ៍អនក ដំូងេ្របងខន តតូចនឹង

មនជភស្ដុ ងថករខិតខ្របឹងែ្របង និង/ឬ បនេ្រត មធនធន

សំ ប់េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវផលិតកមមតូច ចេនះ។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above. 
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Guidance:  
Contributions to local development should be 
based on the results of consultation with local 
communities. See also Criterion 6.2. Such 
consultation should be based on the principles 
of transparency, openness and participation, 
and should encourage communities to identify 
their own priorities and needs, including the 
different needs of men and women.  
Where candidates for employment are of equal 
merit, preference should always be given to 
members of local communities. Positive 
discrimination should not be recognised as 
conflicting with Criterion 6.8.  
Efforts should be made to identify independent 
smallholders in the supply base.  
Where sourcing of fruit is from identified 
independent smallholders, efforts should be 
made to contribute to the improvement of their 
farming practices 
 
 
 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

កររួមចែំណកដល់ករអភិវឌ មូល ្ឋ នគួរែត្រតូវ ្រស័យេលើលទធផលៃន

ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ 

សូមេមើលផងែដរលកខណៈវនិិចឆ័យ ៦.២ ។ ករពិេ្រគះេយបល់ែបបេនះ 

គួរែត្រតូវបនែផ្អកេលើេគលករណ៍ៃនករតម្ល ភព,េបើកចហំរនិងេលើក 

ទឹកចិត្តឱយសហគមន៍មនករចូលរួមេដើមបកីណំត់ ទិភពនិងត្រមូវករ 

របស់ពួកេគផទ ល់រួមទងំត្រមូវករខុសគន របស់បុរស និង្រស្តី។  

បុគគលិកែដលមកបេំរ ើករងរគឺទទួលបននូវគុណសមបត្តិេសមើគន , គួរែត 

ផ្តល់អ្វីមួយេទឱយសមជិកៃនសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ ករេរ ើសេអើងវជិជមន 

មិនគួរ្រតូវបនទទួល គ ល់ដូចជទនំស់មនកនុងលកខណៈវនិិចឆ័យ ៦.៨។ 

កិចចខិតខ្របឹងែ្របងគួរែត្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបកីណំត់ពីេសរភីពរបស់អន

ក ដំូងេ្របងតូច ចកនុងទ្រមង់ជអនកផគត់ផគង់។កណំត់មូល ្ឋ នផគត់ផគង់។ 

កែន្លងែដលបន ដំូងរបស់កសិករខន តតូច, ល់កិចចករទងំអស់្រតូវេធ្វើ

េឡើងេ យសហករកនុងករេធ្វើយ៉ង ឲយចកំររបស់ពួកគត់មនភព

្របេសើរេឡើង។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៦.១២ ៖ មិនមនទ្រមងន់នៃនករជួញដូរ ឬបងខេំទេលើកម្ល ងំពលកមម ្រតូវបនេ្របើ្របស់េឡើយ។ 

Criterion 6.12 : No forms of forced or trafficked labour are used. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជតិ និងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

6.12.1  
There shall be evidence that no forms of 
forced or trafficked labour are used. 
Major Compliance 

៦.១២.១ នឹងមនជភស្ដុ ងថ មិនមនទ្រមង់ៃនកំ ងំពលកមមេ យ 

កររបងខ ំឬករជួញដូរគឺ្រតូវបនេ្របើ្របស់េនះេទ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 



 
សចូនករស្រមប្របេទសកមពុជ 

 

Ref: Revised Cambodian Local Indicators based on RSPO P&C 25 April 2013                                          Pg 84 of 117 
 

េយបល់របស់ភគីពក់ពន័ធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ consultation 
without any reservations. 
 

6.12.2  
Where applicable, it shall be demonstrated 
that no contract substitution has occurred. 
Minor Compliance 

៦.១២.២ ជកែន្លងែដល ចអនុវត្ត, នឹង្រតូវបនបង្ហ ញថគម នកិចច

សនយជនំួសបនេកើតេឡើង។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above. 

6.12.3  
Where temporary or migrant workers are 
employed, a special labour policy and 
procedures shall be established and 
implemented. 
Major Compliance 

៦.១២.៣ កមមករចំ ក្រសុកឬ បេ ្ត ះ សននគឺ្រតូវបនេ្រជើស

េរ ើសឲយបេំរ ើករងរ,មនេគលនេយបយករងរពិេសស និងនីតិវធិីនឹង 

្រតូវបនបេងកើតេឡើង និងបនអនុវត្ត។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above. 

Specific Guidance:  
For 6.12.1: Workers should enter into 
employment voluntarily and freely, without the 
threat of a penalty, and should have the 
freedom to terminate employment without 
penalty given reasonable notice or as per 
agreement 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់ ៖ 

ស្រមប់ ៦.១២.១ ៖ កមមករគួរែតចូលេទកនុងករងរសម័្រគចិត្តនិង

េ យេសរ,ីេ យគម នករគំ មកែំហង និងករពិន័យ,យ៉ង មិញ 

គួរែតមនសិទធិេសរភីពេដើមបបីញច ប់ករងរបុគគលិក មរយៈករ ក់ 

ពិន័យ និងមនេហតុផលសម្រសប ឬេយង មកិចច្រពមេ្រព ង។ 

 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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For 6.12.3: The special labour policy should 
include:  
• Statement of the non-discriminatory 

practices;  
• No contract substitution;  
• Post-arrival orientation programme to focus 

especially on language, safety, labour laws, 
cultural practices etc.;  

• Decent living conditions to be provided. 
 

ស្រមប់ ៦.១២.៣ ៖ េគលនេយបយករងរពិេសសគួរែតរួមមន ៖  

•េសចក្តីែថ្លងករណ៍ៃនករអនុវត្តន៍មិនេរ ើសេអើង;  

•គម នកិចចសនយជនំួស;  

•កមមវធិីតរំង់ទិសដល់អនកជនំន់េ្រកយេដើមបេីផ្ត តជពិេសសេលើភ , 

សុវតថភិព,ចបប់ករងរ,េយង មវបបធម៌ជេដើម;  

• នឹង្រតូវបនផ្តល់ជូន ថ នភពរស់េនសមរមយ។ 

ដូចខងេលើ 
As above. 

Guidance  
Migrant workers should be legalised, and a 
separate employment agreement should be 
drawn up to meet immigration requirements for 
foreign workers and international standards. 
Any deductions made should not jeopardise a 
decent living wage.  
Passports should only be voluntarily 
surrendered.  
There should be evidence of due diligence in 
applying this to all sub-contract workers and 
suppliers.  
National guidance should be used on contract 
substitution. 
 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

កមមករចំ ក្រសុកគួរែត្រតូវបនេរៀបចឲំយ្រសបចបប់និងេរៀបចកំិចច្រពម

េ្រព ងករងរ ច់េ យែឡកេ យេធ្វើយ៉ង េដើមបបីេំពញ មត្រមូ

វករស្រមប់កមមករអេន្ត ្របេវសន៍បរេទសនិងបទ ្ឋ នអន្តរជតិ។ 

ករកត់ៃថ្ល មួយែដលបនេធ្វើេឡើងមិនគួរេធ្វើឱយអន្ត យដល់្របក់ 

ឈនួល្របចៃំថងសំ ប់កររស់េន។  

លិខិតឆ្លងែដនគួរែត្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យសម័្រគចិត្ត។  

គួរែតមនភស្តុ ងៃនករកណំត់រយៈេពលករងរកនុងកិចចសនយរ ង 

មច ស់កសិ ្ឋ ននិងកមមករ។  

េសចក្តីែណនជំតិគួរែត្រតូវបនគិតគួរេ្របើ្របស់េនេលើកិចចសនយ។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៦.១៣ ៖ អនក  ំនិងអនកច្រមញ់េ្របងដូងេគរពសិទធិមនុស ។ 

Criterion 6.13 : Growers and millers respect human rights. 
 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 
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6.13.1 A policy to respect human rights shall 
be documented and communicated to all 
levels of the workforce and operations (see 
Criteria 1.2 and 2.1). 
Major Compliance 

៦.១៣.១ េគលនេយបយឱយេគរពសិទធិមនុស នឹង្រតូវបនចង្រកង

ជឯក រ និងករ្រប្រស័យទក់ទងេទនឹងក្រមិតទងំអស់ៃនកម្ល ងំ 

ពលកមម និង្របតិបត្តិករ (សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ ១.២ និង ២.១)។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 

Guidance:  
See also Criterion 6.3.  
All levels of operations will include contracted 
third parties (e.g those involved in security). 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

សូមេមើលផងែដរលកខណៈវនិិចឆ័យ ៦.៣ ។  

្រគប់ករំតិៃន្របតិបត្ដិករនឹងរួមបញចូ លភគីទីបីែដលជប់កិចចសនយ (ឧ. 

អនកែដលពក់ព័នធនឹងសន្តិសុខ)។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

Note:  
From the UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights:  
“The responsibility of business enterprises to 
respect human rights refers to internationally 
recognised human rights – understood, at a 
minimum, as those expressed in the 
International Bill of Human Rights and the 
principles concerning fundamental rights set 
out in the International Labour Organization’s 
Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work” (“The corporate responsibility 
to respect human rights” in Guiding Principles 
on Business and Human Rights).  
The RSPO WG on Human Rights will provide 
a mechanism to identify, prevent, mitigate and 
address human rights issues and impacts. The 

ចំ  ំ៖ 

ពីេគលករណ៏ែណនរំបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីពណិជជកមមនិង

សិទធិមនុស  ៖  

"ករទទួលខុស្រតូវៃនសហ្រគសពណិជជកមមឱយេគរពសិទធិមនុស សេំ

េទេលើករទទួល គ ល់ជអន្តរជតិសិទធិមនុស  - បនយល់ដឹងេហើយថ 

កនុងនមជអនកែដលបនអនុវត្តចបប់អន្តរជតិៃនសិទធិមនុស និងេគល 

ករណ៍ែដលពក់ពន័ធនឹងសិទធិជមូល ្ឋ នែដលមនែចងេនកនុងេសចក្តី 

្របកសរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិស្តីពីេគលករណ៍មូល ្ឋ ន 

និងសិទធិេនកែន្លងករងរ» («ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុមហ៊ុនកនុង 

ករេគរពសិទធិមនុស  "េនកនុងេគលករណ៏ែណនសំ្តីពីធុរកិចច 
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resulting Guidance will identify the relevant 
issues on human rights to all RSPO Members. 

និងសិទធិមនុស ) ។  

្រកមករងររបស់សមគម តុមូលស្តីពីចិរភពសំ ប់RSPO នឹងផ្តល់ 

យន្តករេដើមបកីណំត់អត្តសញញ ណ, ករពរនិងកត់បនថយេ ះ្រ យ 

បញ្ហ សិទធិមនុស និងផលប៉ះពល់។ លទធផលពីករែណននំឹងកណំត់ 

ពីបញ្ហ ែដលពក់ព័នធស្តីពីសិទធិមនុស េទកន់សមជិករបស់សមគម 

RSPO ទងំអស់។ 

 

េគលករណ៍ ៧ ៖ ករអភិវឌ ន៍ៃនករ ដំុះថម ី្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវ 
Principle 7 : Responsible development of new plantings 
 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៧.១ ៖ ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ននិងសងគមឯក ជយដ៏ទូលទំូ យនិងករចូលរួម្រតូវបនអនុវត្តមុនេពលករបេងកើតករ ដំុះថមីឬ្របតិបត្តិករឬព្រងីកអ្វីែដល 

មន្រ ប់ និងលទធផលែដលបន ក់បញចូ លេទកនុងករេធ្វើែផនករករ្រគប់្រគង និង្របតិបត្តិករ។ 

Criterion 7.1 : A comprehensive and participatory independent social and environmental impact assessment is undertaken prior to establishing new plantings or operations, 
or expanding existing ones, and the results incorporated into planning, management and operations. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

7.1.1 An independent social and 
environmental impact assessment (SEIA), 
undertaken through a participatory 
methodology including the relevant affected 
stakeholders, shall be documented. 
Major Compliance 

៧.១.១ ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ននិងសងគមឯក ជយមួយបនេធ្វើ

មរយៈវធិី ្រស្តករចូលរួម រួមទងំករពក់ព័នធបនរបងផលប៉ះពល់ 

ដល់អនកពក់ព័នធនឹង្រតូវបនចង្រកងឯក រទុក។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

សគំល់ ៖  

ចបប់កនុងតបំន់និងសូចនករបចចុបបនន្រតូវបន្រគប 
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ដណ្ត ប់េនេ្រកមករករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់ 

្រគងធនធនធមមជតិ (១៩៩៩), (ជពំូកទី ៣, ម្រ

ទី៦, ៧) និងអនុ្រកឹតយេលខ៧២ 

ដេំណើ រករ យតៃំលផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន 

(១៩៩៩), (ជពំូកទី 3, ម្រ ទី ៦, ៧, ៨, ៩, ១០, 

១១, ១២)។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
Remarks: 
Local law and indicators are currently covered 
under the Environment Protection and 
Management of Natural Resources (1999), 
(Chapter 3, Articles: 6, 7)  and the Sub-decree no. 
72 Environment Impact Assessment Process 
(1999), (Chapter 3, Articles: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 
 

7.1.2 Appropriate management planning and 
operational procedures shall be developed and 
implemented to avoid or mitigate identified 
potential negative impacts. 
Minor Compliance 

៧.១.២ ករេធ្វើែផនករករ្រគប់្រគងសម្រសប និងនីតិវធិី្របតិបត្ដិករនឹង 

្រតូវបនបេងកើត និងអនុវត្តេដើមបេីជៀស ង ឬកត់បនថយផលប៉ះពល់អវជិជ 

មនមនសក្ត នុពលែដលបនកណំត់។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

7.1.3 Where the development includes an 
outgrower scheme, the impacts of the scheme 
and the implications of the way it is managed 
shall be given particular attention. 
Minor Compliance 

៧.១.៣ េនកែន្លង ែដលករអភិវឌ ន៍រួមបញចូ លទងំេ្រគងករណ៍អន

ក េំនេ្រក ផលប៉ះពល់ៃនគេ្រមងេនះ និងមេធយបយពក់ព័នធ ្រតូវ 

បន្រគប់្រគងនឹង្រតូវបនផ្តល់ករយកចិត្តទុក ក់ជពិេសស។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

Guidance:  
See also Criteria 5.1 and 6.1.  

េសចក្តែីណន៖ំ ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 
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The terms of reference should be defined and 
impact assessment should be carried out by 
accredited independent experts, in order to 
ensure an objective process. Both should not 
be done by the same body. A participatory 
methodology including external stakeholder 
groups is essential to the identification of 
impacts, particularly social impacts. 
Stakeholders such as local communities, 
government departments and NGOs should be 
involved through the use of interviews and 
meetings, and by reviewing findings and plans 
for mitigation.  
It is recognised that oil palm development can 
cause both positive and negative impacts. 
These developments can lead to some 
indirect/secondary impacts which are not 
under the control of individual growers and 
millers. To this end, growers and millers 
should seek to identify the indirect/secondary 
impacts within the SEIA, and where possible 
work with partners to explore mechanisms to 
mitigate the negative indirect impacts and 
enhance the positive impacts.  
The potential impacts of all Major Compliance 
proposed activities should be assessed in a 
participatory way prior to development. The 
assessment should include, in no order of 
preference and as a minimum:  
• Assessment of the impacts of all Major 
Compliance planned activities, including 
planting, mill operations, roads and other 
infrastructure;  
• Assessment, including stakeholder 
consultation, of High Conservation Values (see 
Criterion 7.3) that could be negatively affected;  
• Assessment of potential effects on adjacent 

សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ ៥.១ និង ៦.១ ។  

លកខខណ្ឌ ៃនេសចក្ដីេយងេនះគួរែត្រតូវបនកណំត់និងករ យតៃម្លផល

ប៉ះពល់គួរែត្រតូវបនអនុវត្តេ យអនកជនំញឯក ជយទទួល គ ល់េដើមប ី

ធនបននូវដេំណើ រករចេំគលេ ។ ទងំពីរមិនគួរ្រតូវបនេធ្វើេ យ 

ថ ប័នដូចគន េនះេទ។ វធិី ្រស្តករចូលរួមរួមទងំ្រកុមអនកពក់ពន័ធ 

ខងេ្រកគឺជករចបំច់ ស់កនុងករកណំត់ៃនផលប៉ះពល់ជពិេសស

ផលប៉ះពល់សងគម។ 

អនកពក់ព័នធដូចជសហគមន៍មូល ្ឋ ន នយក ្ឋ នរ ្ឋ ភិបលនិងអងគករ

មិនែមនរ ្ឋ ភិបលគួរែត្រតូវបនជប់ពក់ព័នធ មរយៈករេ្របើ្របស់ៃន

ករសភំសន៍និងករ្របជុនំិងករពិនិតយេឡើងវញិេ យកររកេឃើញនិង

ែផនករស្រមប់ករកត់បនថយ។ 

្រតូវបនទទួល គ ល់ថ ករអភិវឌ ដូងេ្របង ចបងកឱយមន 

ផលប៉ះពល់ ទងំវជិជមន និងអវជិជមន។ ករអភិវឌ ន៍ទងំេនះ ច 

នឱំយមនផលប៉ះពល់េ យ្របេយលមួយចនំួន ែដលមិនែមន 

សថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់អនក ដំុះ និងអនកច្រមញ់េ្របងដូង។ 

ដល់ទីបញច ប់េនះ អនក  ំនិងអនកច្រមញ់េ្របងដូងគួរែតែស្វងរក 

េដើមបកីណំត់ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ននិងសងគមេ យ្របេយល 

និងជកែន្លងែដល ចេធ្វើករងរជមួយៃដគូបនេដើមបែីស្វងរកយន្តករ 

េដើមបកីត់បនថយផលប៉ះពល់េ យ្របេយលអវជិជមន និងេលើកកពំស់ 

ផលប៉ះពល់វជិជមន។ 

ផលប៉ះពល់មនសក្ត នុពលៃន្រគប់សកមមភពទងំអស់ ែដលបន 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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natural ecosystems of planned developments, 
including whether development or expansion 
will increase pressure on nearby natural 
ecosystems; 

េសនើសុឲំយអនុវត្តជចបំច់ គួរែត្រតូវ បន យតៃម្លេ យមេធយបយករ 

ចូលរួមមុនេពលេធ្វើករអភិវឌ ន៍។ ករ យតៃម្លេនះគួរែតរួមបញចូ ល 

េ យមិនមនភពលេំអៀង និងជ អបបរម៖ 

• ករ យតៃំលផលប៉ះពល់ៃនករអនុវត្តជចបំច់ទងំអស់បនេធ្វើែផន

ករសកមមភពរួមបញចូ លករ ដំុះ ្របតិបត្ដិករេ ងច្រក ផ្លូ វថនល់និង 

េហ ្ឋ រចនសមព័នធេផ ងេទៀត។ 

• ករ យតៃំល រួមទងំករពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធនិង 

តៃម្លករអភិរក ខពស់ (សូមេមើល លកខណៈវនិិចឆ័យ ៧.៣ ) ែដល 

ចនឹង្រតូវបនរងផលប៉ះពល់ជអវជិជមន។ 

• ករ យតៃំលៃនផលប៉ះពល់មនសក្ត នុពល េលើ ្របព័នធេអកូឡូសុី 

ធមមជតិ េនជិត ៃន ករអភិវឌ ែដលបនេ្រគងទុករួមទងំ ថេតើ 

ករអភិវឌ  ឬករព្រងីកេនះនឹងបេងកើនសមព ធេលើ្របព័នធេអកូឡូសុី 

ធមមជតិេនែកបរេនះឬក៏អត់ ។ 

Identification of watercourses and wetlands 
and assessment of potential effects on 
hydrology and land subsidence of planned 
developments. Measures should be planned 
and implemented to maintain the quantity, 
quality and access to water and land 
resources;  
• Baseline soil surveys and topographic 
information, including the identification of steep 
slopes, marginal and fragile soils, areas prone 
to erosion, degradation, subsidence, and 
flooding;  
• Analysis of type of land to be used (forest, 
degraded forest, cleared land);  
• Analysis of land ownership and user rights;  

ករកណំត់អត្តសញញ ណផ្លូ វទឹក និង តបំន់ដីេសើម និងករ យតៃម្ល 

ផលប៉ះពល់សក្ត នុពលេទេលើទឹកនិង ករបក់ដីៃនករអភិវឌ  

បនេ្រគងទុក។ វធិនករែដលគួរែត្រតូវបនេធ្វើែផនករ និងអនុវត្ត 

េដើមបែីថទបំរមិណ គុណភព ធនធនទឹក និងដី ។ 

• ករអេងកតមូល នដីនិង ព័ត៌មន នេលខ រួមទងំករកណំត់ 

ជ្រមលេចត ដីមិនល្អ និងផុយ្រសួយ តបំន់ងយនឹងហូរេ្រចះ កររចិរលិ 

ករបក់ និងទឹកជនំន់។ 

• ករវភិគ ៃន្របេភទដីែដល្រតូវេ្របើ ( ៃ្រព ៃ្រពេឈើខូចខត 
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• Analysis of current land use patterns;  
• Assessment of potential social impacts on 
surrounding communities of a plantation, 
including an analysis of potential effects on 
livelihoods, and differential effects on women 
versus men, ethnic communities, and migrant 
versus long-term residents;  
• Identification of activities which may generate 
significant GHG emissions.  
Plans and field operations should be 
developed and implemented to incorporate the 
results of the assessment. One potential 
outcome of the assessment process is that the 
development may not proceed because of the 
magnitude of potential impacts.  
For smallholder schemes, the scheme 
management should address this Criterion. 
For individual smallholders, this Criterion does 
not apply.  
Where there is no National Interpretation, for 
land areas greater than 500ha, a full 
independent assessment will be required. For 
land areas less than 500ha, an internal 
assessment using selected components of 
SEIA and HCV assessments can be used. 
Where such internal assessments identify 
significant environmentally or socially sensitive 
areas or issues, an independent assessment 
will be undertaken. 

ដីបនឈូសឆយ)។ 

• ករវភិគៃនភពជមច ស់ដីធ្លី និងសិទធិ អនកេ្របើ។ 

 • វភិគៃនករេ្របើ្របស់ដីធ្លីបចចុបបនន ។ 

• ករ យតៃំលផលប៉ះពល់សងគមមនសក្ត នុពលេលើសហគមន៍ 

េនជុវំញិរបស់ចកំរមួយ េ យរួមបញចូ លទងំ ករវភិគពីផលប៉ះពល់ 

សក្ត នុពលេលើជីវភពរស់េន និងផលប៉ះពល់េលើ្រស្តី ្របឆងំបុរស 

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច និងអនកចំ ក្រសុក ្របឆងំអនក 

្រសុកេដើម។ 

• កណំត់ៃនសកមមភពែដល ច បេងកើតករបភំយឧសម័នផទះកញច ក់ 

យ៉ងសខំន់។ 

ែផនករ និង្របតិបត្តិករេន ល គួរែត្រតូវបនបេងកើត និងអនុវត្ត 

េដើមបបីញចូ លលទធផលៃនករ យតៃម្លេនះ។ លទធផលសក្ត នុពលមួយៃន 

ដេំណើ រករ យតៃំលេនះគឺថ ករអភិវឌ មិន ចេធ្វើបន្តេ យ រែត 

ទហំំៃនផលប៉ះពល់មនសក្ត នុពល។ 

ស្រមប់គេ្រមងខន តតូច ករ្រគប់្រគងគេ្រមងករេនះគួរែត េ ះ្រ យ 

លកខណៈវនិិចឆ័យេនះ។ ស្រមប់បុគគលពក់ព័នធលកខណៈវនិិចឆ័យេនះ 

មិន្រតូវបនអនុវត្តេទ ។ 

កែន្លងែដលគម នបណំក្រ យជតិ ស្រមប់តបំន់ដីធជំង 500ហិច  

នឹង្រតូវបនទមទរករ យតៃម្លឯក ជយេពញេលញមួយ ។ 

ស្រមប់តបំន់ដី តិចជង 500ហិច  ករ យតៃម្លៃផទកនុង េ យេ្របើ 

សមសភគែដលបនេ្រជើសេរ ើសៃនករ យតៃម្ល SEIA និង HCV 
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ច្រតូវបនេ្របើ។ ែដលជកែន្លងែដល ករ យតៃម្លៃផទកនុង ដូចជ 

កណំត់អត្តសញញ ណែដលយល់ដឹងពីបរ ិ ថ ន និងសងគមដ៏សខំន់ 

ឬបញ្ហ ជេ្រចើនែដលជករ យតៃម្ល ឯក ជយ នឹង្រតូវបនអនុវត្ត ។ 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៧.២ ៖ ពត័៌មនស្តីពីករអេងកតដី និងភូមិ ្រស្តគឺ្រតូវបនេ្របើស្រមបក់រេធ្វើែផនករេនទី ងំេនកនុងករបេងកើតករ ដំុះថម ីេហើយលទធផលននគឺ 

្រតូវបន ក់បញចូ លកនុងែផនករ និង្របតបិត្តកិរ។ 
Criterion 7.2 : Soil surveys and topographic information are used for site planning in the establishment of new plantings, and the results are incorporated into plans and 
operations 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

7.2.1 Soil suitability maps or soil surveys 
adequate to establish the long-term suitability 
of land for oil palm cultivation shall be 
available and taken into account in plans and 
operations. 
Major Compliance 

៧.២.១ ែផនទីដី ឬករអេងកតដី្រគប់្រគន់េដើមបបីេងកើតករងយ្រសួលរយៈ 

េពលែវងៃនដីស្រមប់ករ ដំុះដូងេ្របងនឹង ចេ្របើបនេហើយបនគិត

ពិចរ េនកនុងែផនករ និង្របតិបត្ដិករ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 

7.2.2 Topographic information adequate to 
guide the planning of drainage and irrigation 
systems, roads and other infrastructure shall 
be available and taken into account in plans 
and operations. 
Minor Compliance 

៧.២.២ ពត៌មនភូមិ ្រស្ត្រគប់្រគន់េដើមបែីណនកំរេធ្វើែផនករ្រប 

យបង្ហូរទឹក និង្របព័នធធ ្រស្ត ្របព័នធផ្លូ វថនល់ និងេហ ្ឋ រចន 

សមព័នធេផ ងេទៀត នឹង្រតូវ ចរកបន និងគិតបញចូ លេនកនុងែផនករ 

និង្របតិបត្ដិករ។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 
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Guidance:  
These activities can be linked to the Social and 
Environmental Impact Assessment (SEIA) 
(see Criterion 7.1) but need not be done by 
independent experts.  
Soil suitability maps or soil surveys should be 
appropriate to the scale of operation and 
should include information on soil types, 
topography, hydrology, rooting depth, moisture 
availability, stoniness and fertility to ensure 
long-term sustainability of the development. 
Soils requiring appropriate practices should be 
identified (see Criteria 4.3 and 7.4). This 
information should be used to plan planting 
programmes, etc. Measures should be 
planned to minimise erosion through 
appropriate use of heavy machinery, terracing 
on slopes, appropriate road construction, rapid 
establishment of cover, protection of 
riverbanks, etc. Areas located within the 
plantation perimeters that are considered 
unsuitable for long-term oil palm cultivation will 
be delineated in plans and included in 
operations for conservation or rehabilitation as 
appropriate (see Criterion 7.4).  
Assessing soil suitability is also important for 
smallholders, particularly where there are 
significant numbers operating in a particular 
location. Information should be collected on 
soil suitability by companies planning to 
purchase Fresh Fruit Bunches (FFB) from 
potential developments of independent 
smallholders in a particular location. 
Companies should assess this information and 
provide information to independent 
smallholders on soil suitability, and/or in 
conjunction with relevant government/public 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

សកមមភពទងំេនះ ច្រតូវបនភជ ប់េទនឹងករ យតៃំលផលប៉ះពល់ 

សងគម និងបរ ិ ថ ន ( SEIA ) ( សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ ៧.១ ) ប៉ុែន្ត 

មិនចបំច់្រតូវេធ្វើេ យ អនកជនំញឯក ជយេនះេទ។ 

ែផនទីដីឬ អេងកតដីគួរែតសម្រសបេទនឹងទហំំ្របតិបត្ដិករ និង 

គួរែតរួមបញចូ លព័ត៌មនេលើ្របេភទដី នេលខ ទឹក ជេ្រមបញស 

សេំណើ ម ថមរងឹ និង ជីជតិេដើមបធីនបននូវករអភិវឌ មននិរន្តភព 

រយៈេពលែវងៃន។ ដីគួរែត្រតូវបនកណំត់ឱយមនករអនុវត្តន៍សម្រសប 

(សូមេមើល លកខណៈវនិិចឆ័យ ៤.៣ និង ៧.៤ ) ។ ពត៌មនេនះគួរែត 

្រតូវបនេ្របើេដើមប ីេធ្វើែផនករកមមវធិី  ំ។ល។ វធិនករគួរែត្រតូវ 

បនែផនករេដើមបកីត់បនថយករករសណំឹក មរយៈករេ្របើ្របស់េ្រគ

ងច្រកធនធងន់ េធ្វើជកជំេណ្តើ រេនេលើជីជំ លឲយបនសម្រសប 

ងសង់ផ្លូ វសមរមយ ករបេងកើតគ្រមបឲយបនឆប់ ករពរ្រចងំសទឹង អូរ 

។ល។ តបំន់ែដលមនទី ងំសថិតេនកនុងបរេិវណចកំរែដល្រតូវ 

ចត់ទុកថ មិនសម្រសបស្រមប់ ករ ដំុះ ដូង េ្របងរយៈេពលែវង 

នឹងនិយយេនកនុងែផនករ និង ក់បញចូ លេនកនុង្របតិបត្ដិករ 

ស្រមប់ករអភិរក  ឬ ករ ្ត រេឡើងវញិ ជករសម្រសប(សូមេមើល 

លកខណៈវនិិចឆ័យ ៧.៤) ។ 

ករ យតៃម្លភពងយ្រសួល ដីសម្រសប មន រៈសខំន់ស្រមប់ 

កសិករតូច ចផងែដរ ជពិេសស កែន្លងែដល ្របតិបត្ដិករសខំន់ 

េនកនុងទី ងំជក់ ក់មួយ។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

កណំត់សគំល់ ៖ 

ចបប់ និងសូចនករកនុង្រសុង្រតូវបចចុបបននបន្រគប 

ដណ្ត ប់េ្រកមករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ និងករ 

ករពរបរ ិ ថ ន និងដេំណើ រករ យតៃំលផលប៉ះ 

ពល់បរ ិ ថ នអនុស្រកឹតយេលខ ៧២ (១៩៩៩)។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
 
Remarks: 
Local law and indicators are currently covered 
under the Environment Protection and 
Management of Natural Resources and the Sub-
decree no. 72 Environment Impact Assessment 
Process (1999) 
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institutions and other organisations (including 
NGOs) provide information in order to assist 
independent smallholders to grow oil palm 
sustainably. 

ពត៌មនគួរែត្រតូវបន្របមូលេនេលើភពសម្រសបដីេ យ្រកុមហ៊ុន 

េ្រគងនឹងទិញ ធ្ល យែផ្ល្រសស់ពីករអភិវឌ សក្ត នុពលរបស់កសិករតូច 

ចឯក ជយ េនកនុងទី ងំជក់ ក់មួយ។ ្រកុមហ៊ុន គួរែត យតៃម្លពី 

ពត៌មនេនះ និងផ្តល់ពត័៌មនដល់កសិករខន តតូចឯក ជយ េនេលើដី 

សមរមយ និង / ឬ ករជប់ទក់ទងជមួយរ ្ឋ ភិបល / ថ ប័ន ធរណៈ 

ពក់ព័នធ និងអងគករេផ ងៗេទៀត (រួមទងំអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ) 

ផ្តល់ព័ត៌មន េដើមបជីួយដល់កសិករខន តតូចឯក ជយេដើមប ី ដំូងេ្របង 

្របកបេ យចិរភព។ 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៧.៣ ៖ ករ ដំុះថមី ងំពីែខ វចិឆកិ ឆន ២ំ០០៥ មិនបនជនំួសៃ្រពេដើម ឬតបំន់ មួយែដល្រតូវករ េដើមបរីក  ឬេធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងតៃម្លមួយ ឬ 

េ្រចើនស្រមបក់រអភិរក ខពស់។ 

Criterion 7.3 : New plantings since November 2005 have not replaced primary forest or any area required to maintain or enhance one or more High Conservation Values. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

7.3.1 There shall be evidence that no new 
plantings have replaced primary forest, or any 
area required to maintain or enhance one or 
more High Conservation Values (HCVs), since 
November 2005. New plantings shall be 
planned and managed to best ensure the 
HCVs identified are maintained and/or 
enhanced (see Criterion 5.2). 
Major Compliance 

៧.៣.១ នឹងមនជភស្ដុ ងថមិនមនករ ដំុះថមីបនជនំួសៃ្រពេឈើ 

បឋម ឬតបំន់ខ្លះត្រមូវឱយែថរក  ឬបេងកើនៃម្លអភិរក ខពស់មួយឬេ្រចើន 

ចប់ ងំពីែខវចិឆិកឆន  ំ២០០៥ មក។ ករ ដំុះថមីនឹង្រតូវបនេធ្វើែផនករ 

និង្រគប់្រគងេដើមបធីនឲយល្អបផំុតនូវតបំន់តែម្លអភិរក ខពស់បនកណំត់ 

្រតូវបនែថរក  និង / ឬេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង (សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ 

៥.២) ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

សគំល់ ៖ 

ចបប់ និងសូចនករកនុង្រសុង្រតូវបចចុបបននបន្រគបដ

ណ្ត ប់េ្រកមករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ 

និងករករពរបរ ិ ថ ន 
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និងដេំណើ រករ យតៃំលផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នអនុស

្រកឹតយេលខ ៧២ (១៩៩៩)។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
Remarks: 
Local law and indicators are currently covered 
under the Environment Protection and 
Management of Natural Resources and the Sub-
decree no. 72 Environment Impact Assessment 
Process (1999) 

7.3.2 A comprehensive HCV assessment, 
including stakeholder consultation, shall be 
conducted prior to any conversion or new 
planting. This shall include a land use change 
analysis to determine changes to the 
vegetation since November 2005. This 
analysis shall be used, with proxies, to indicate 
changes to HCV status. 
Major Compliance 

៧.៣.២ ករ យតៃម្លតបំន់តៃម្លអភិរក ខពស់ដ៏ទូលទំូ យមួយ រួមទងំ 

ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធនិង្រតូវបនេធ្វើេឡើងមុនេពលករ

ផ្ល ស់ប្តូ វ មួយឬករ ថំមី។ េនះនឹងរួមបញចូ លទងំករវភិគែ្រប្របួល 

ករេ្របើ្របស់ដីធ្លី េដើមបកីណំត់ករផ្ល ស់ប្តូ រេទជដំ រំុកខជតិចប់ ងំ 

ពីែខវចិឆិកឆន  ំ២០០៥ ។ ករវភិគេនះនឹង្រតូវបនេ្របើជមួយ្របូកសុី, 

េដើមបចីង្អុលបង្ហ ញករផ្ល ស់ប្តូ រេទជ ថ នភពតបំន់តៃម្លអភិរក ខពស់ ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above 

7.3.3 Dates of land preparation and 
commencement shall be recorded. 
Minor Compliance 

៧.៣.៣ កលបរេិចឆទៃនករេរៀបចដំីនិងករចប់េផ្តើមេនះនឹង្រតូវបន 

កត់្រ ទុក។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

7.3.4 An action plan shall be developed that 
describes operational actions consequent to 
the findings of the HCV assessment, and that 
references the grower’s relevant operational 
procedures (see Criterion 5.2). 
Major Compliance 

៧.៣.៤ ែផនករសកមមភពនឹង្រតូវបនបេងកើតេឡើងែដលពិពណ៌នអពំី 

សកមមភព្របតិបត្ដិករបន្តបនទ ប់ចេំពះកររកេឃើញៃនករ យតៃំល 

តបំន់តៃម្លអភិរក ខពស់និងេយង មនីតិវធិី្របតិបតិ្តតករពក់ព័នធរបស់ 

េំនះ (សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យ ៥.២) ។ 

ដូចខងេលើ 
As above 
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្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

7.3.5 Areas required by affected communities 
to meet their basic needs, taking into account 
potential positive and negative changes in 
livelihood resulting from proposed operations, 
shall be identified in consultation with the 
communities and incorporated into HCV 
assessments and management plans (see 
Criterion 5.2). 
Minor Compliance 

៧.៣.៥ តបំន់ទមទរេ យសហគមន៍ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់េដើមប ី

បេំពញ មត្រមូវករមូល ្ឋ នរបស់ពួកេគយកេទគិតពិចរ ផ្ល ស់ប្តូ រ

ជវជិជមននិងអវជិជមនមនសក្ត នុពលេនកនុងជីវភពរស់ែដលទទូលល

ទធផលពី្របតិបត្ដិករែដលបនេសនើេឡើងនឹង្រតូវបនកណំត់េនកនុងករ 

ពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍និងបនបញចូ លេទកនុងករ យតៃម្ល 

តបំន់តៃម្លអភិរក ខពស់ និងែផនករករ្រគប់្រគង (សូមេមើល 

លកខណៈវនិិចឆ័យ ៥.២) ។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

Specific Guidance:  
For 7.3.1:  
Evidence should include historical remote 
sensing imagery which demonstrates that 
there has been no conversion of primary forest 
or any area required to maintain or enhance 
one or more HCV. Satellite or aerial 
photographs, land use maps and vegetation 
maps should be used to inform the HCV 
assessment.  
Where land has been cleared since November 
2005, and without a prior and adequate HCV 
assessment, it will be excluded from the RSPO 
certification programme until an adequate HCV 
compensation plan has been developed and 
accepted by the RSPO.  
For 7.3.5:  
The management plan will be adaptive to 
changes in HCV 5 and 6. Decisions will be 
made in consultation with the affected 
communities. 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់ ៖ 

ស្រមប់ ៧.៣.១ ៖ 

ភស្តុ ងគួរែតរួមបញចូ លករ្រសេមើល្រសៃមពី្របវត្តិអតីកលែដល 

បង្ហ ញថមនករែកែ្របៃ្រពបឋមឬតបំន់ែដលត្រមូវឱយមនករែថរក  

ទុកឬបេងកើនតបំន់តៃម្លអភិរក ខពស់មួយឬេ្រចើន។ ករថតរូប ផក យរណប 

ឬពីេលើ កស ែផនទីេ្របើ្របស់ដីនិងែផនៃ្រពរុកខជតិគួរ ្រតូវបនេ្របើ 

េដើមបផី្តល់ព័ត៌មនដល់ករ យតៃម្លតបំន់តៃម្លអភិរក  ខពស់េនះ។  

េនកែន្លង ែដលដី្រតូវបនេគឈួសឆយេហើយចប់ ងំពីែខវចិឆិកឆន  ំ

២០០៥ និងេ យគម នករ យតៃម្ល តបំន់តៃម្លអភិរក ខពស់មុន និង្រគប់ 

្រគន់ នឹង្រតូវបនដកេចញពីកមមវធិីវញិញ បណ្ណប្រតរបស់សមគម 

RSPO រហូតដល់ែផនករសណំងតបំន់តៃម្លអភិរក ខពស់្រតូវបនបេងកើត 

និងទទួលយកេ យសមគម RSPO ។  

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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 ស្រមប់ ៧.៣.៥ ៖ 

ែផនករ្រគប់្រគងេនះនឹង្រតូវបនស្រមបខ្លួនេទនឹងករផ្ល ស់ប្តូ រេនកនុង 

តបំន់តៃម្លអភិរក ខពស់ទី៥ និងទី ៦ ។ 

េសចក្តីសេ្រមចនឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ 

សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់។ 

Guidance:  
This Criterion applies to forests and other 
vegetation types. This applies irrespective of 
any changes in land ownership or farm 
management that have taken place since 
November 2005. HCVs may be identified in 
restricted areas of a landholding, and in such 
cases new plantings can be planned to allow 
the HCVs to be maintained or enhanced.  
The HCV assessment process requires 
appropriate training and expertise, and will 
include consultation with local communities, 
particularly for identifying social HCVs. HCV 
assessments should be conducted according 
to the National Interpretation of the HCV 
criteria or according to the Global HCV Toolkit 
if a National Interpretation is not available (see 
Definitions).  
Developments should actively seek to utilise 
previously cleared and/or degraded land on 
mineral soil. Plantation development should 
not put indirect pressure on forests through the 
use of all available agricultural land in an area.  
Where landscape level HCV maps have been 
developed, these should be taken into account 
in project planning, whether or not such maps 
form part of government land use plans.  
In case of small areas located either in 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

លកខណៈវនិិចឆ័យេនះអនុវត្តេទៃ្រពេឈើ និង្របេភទរុកខជតិដៃទេទៀត។ 

េនះ្រតូវបនអនុវត្ត េ យមិនគិតពី ករផ្ល ស់ប្តូ រ មួយភពជមច ស់ដីធ្លី 

ឬ ករ្រគប់្រគងកសិ ្ឋ នែដលបនេកើតេឡើងចប់ ងំពី ែខវចិឆិក ឆន  ំ

២០០៥ ។ តៃម្លអភិរក ខពស់ ចនឹង្រតូវ បនរកេឃើញ េនកនុងតបំន់ែដល 

មនកហំិតមួយរបស់អនកកន់កប់ដី និងេនកនុង ករណី ដំុះថមី ច្រតូវ 

បនេរៀបចែំផនករេដើមបអីនុញញ តឱយតបំន់តៃម្លអភិរក ខពស់្រតូវបនែថ 

រក  ឬ េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង ។ 

ដេំណើ រករ យតៃំលតបំន់តៃម្លអភិរក ខពស់ត្រមូវឱយមនករបណ្តុ ះប ្ត  

សម្រសប និងជនំញ េហើយនឹងរួមបញចូ លទងំ ករពិេ្រគះេយបល់ 

ជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន ជពិេសសស្រមប់ កណំត់តបំន់តៃម្ល 

អភិរក ខពស់សងគម។ ករ យតៃម្ល តបំន់តៃម្លអភិរក ខពស់ គួរែត្រតូវបន 

េធ្វើេឡើងេ យេយង ម ករបកែ្របភ ជតិៃនលកខណៈវនិិចឆ័យ 

តៃម្លអភិរក ខពស់ ឬេយង ម េសៀវេភែណនតំបំន់តៃម្លអភិរក ខពស់ជ 

សកល្របសិនេបើករបកែ្របភ ជតិមិន ចេ្របើបន (សូមេមើល 

និយមន័យ ) ។ 

ដូចខងេលើ 
As above 
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hydrologically sensitive landscapes or in HCV 
areas where conversion can jeopardise large 
areas or species, an independent assessment 
will be required. HCV areas can be very small.  
Once established, new developments should 
comply with Criterion 5.2. 
 

ករអភិវឌ  គួរែតែស្វងរកយ៉ងសកមមេដើមបេី្របើ្របស់ដីបនឈួសឆយ 

េហើយ និង/ឬ ដីបនរុក នពីមុនេនេលើដីែរ។៉ ករអភិវឌ ចកំរមិនគួរ 

ក់សមព ធ េ យ្របេយលេទេលើៃ្រពេឈើ មរយៈ ដីកសិកមមែដល 

ចេ្របើ្របស់ ទងំអស់េនកនុងតបំន់។ 

ែដលជកែន្លងែផនទីតបំន់តៃម្លអភិរក ខពស់សំ ប់េទសភព្រតូវបនេគ 

អភិវឌ េឡើងទងំេនះ គួរែត ្រតូវបនគិតពិចរ េនកនុងករេធ្វើែផនករ 

គេ្រមង ថេតើែផនទីបេងកើតទរំង់ែផនកមួយដូចែផនករ េ្របើ្របស់ដីធ្លីរបស់ 

រ ្ឋ ភិបលរអឺត់។េនកនុងករណីតបំន់តូចមួយ ែដលមនទី ងំសថិត 

ទងំេនកនុងតបំន់េទសភព ឬេនកនុងតបំន់តបំន់តៃម្លអភិរក ខពស់ 

ែដលជកែន្លង ចេធ្វើឱយអន្ត យដល់ តបំន់ ធឬំ ្របេភទេផ ងៗ នឹង្រតូវ 

បនទមទរករ យតៃម្លេ យឯក ជយមួយ។ តបំន់តៃម្លអភិរក ខពស់ 

ចតូចខ្ល ងំ ស់។ 

េនេពលបេងកើតករអភិវឌ ថមី គួរែត អនុវត្ត មលកខណៈវនិិចឆ័យ ៥.២ ។ 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៧.៤ ៖ ករ ដំុះេនេលើចេំ ត ងកជំេណ្តើ រ និង/ឬដីបក់្រសុត និងងយផុយ្រសួយ រួមទងំទងំដីលបប់េ្រចើនគឺ្រតូវេជៀស ង។ 

Criterion 7.4 : Extensive planting on steep terrain, and/or marginal and fragile soils, including peat, is avoided. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

7.4.1 Maps identifying marginal and fragile 
soils, including excessive gradients and peat 
soils, shall be available and used to identify 
areas to be avoided 
Major Compliance 

៧.៤.១ ែផនទីកណំត់ដីេក ះនិងផុយ្រសួយរួមទងំដីជំ ល្រជុលនិងដីម 

លបប់េ្រចើននឹង ចរកបន និង្រតូវបនេ្របើេដើមបកីណំត់អពំីតបំន់ែដល 

្រតូវេជៀស ង។ 

 ្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
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No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 

7.4.2 Where limited planting on fragile and 
marginal soils, including peat, is proposed, 
plans shall be developed and implemented to 
protect them without incurring adverse 
impacts. 
Minor Compliance 

៧.៤.២ េនកែន្លង ែដលករ បំនកណំត់េលើដីផុយនិងដីេក ះ 

រួមទងំដីលបប់េ្រចើន្រតូវបនេសនើេឡើង ែផនករនឹង្រតូវបនបេងកើតនិងអនុ 

វត្តេដើមបកីរពរពួក េ យមិនគិតេលើផលប៉ះពល់អវជិជមន។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above. 

Guidance:  
This activity should be integrated with the 
social and environmental impact assessment 
(SEIA) required by Criterion 7.1.  
Planting on extensive areas of peat soils and 
other fragile soils should be avoided (see 
Criterion 4.3). Adverse impacts may include 
hydrological risks or significantly increased 
risks (e.g. fire risk) in areas outside the 
plantation (see Criterion 5.5). 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

សកមមភពេនះគួរែត្រតូវបន ក់បញចូ លជមួយនឹងករ យតៃម្លផលប៉ះ

ពល់បរ ិ ថ ននិងសងគម មត្រមូវករលកខណៈវនិិចឆ័យ ៧.១ ។  

ករ េំនេលើតបំន់ធេំធងៃនដីមេមគនិងដីផុលផុះេផ ងេទៀតគួរែត្រតូវ

េជៀស ង (សូមេមើលលកខណៈវនិិចឆយ័ ៤.៣) ។ ផលប៉ះពល់អវជិជមន 

ចរួមបញចូ លទងំ និភ័យជល ្រស្តឬ និភ័យេកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ងំ 

(ឧៈ និភ័យេភ្លើង) េនកនុងតបំន់ខងេ្រកចកំរ (សូមេមើលលកខណៈ 

វនិិចឆ័យ ៥.៥) ។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៧.៥ ៖  មិនមនករ ដំុះថម្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនេលើដីរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន ែដល ចបង្ហ ញថ មន្រសបចបប់្របៃពណី ឬសិទធិអនកេ្របើេ យមិនគតិៃថ្ល 

របស់ពួកេគយល់្រពមផ្តល់ព័ត៌មនមុន។ េនះ្រតវូបនេ ះ្រ យ មរយៈ្របពន័ធចង្រកងជឯក រែដលអនុញញ តេ យភគីពក់ពន័ធទងំេនះ និងេផ ងេទៀត េដើមបបីេញចញទស នៈ 

របស់ពួកេគ មរយៈ ថ បន័តំ ងរបស់ពួកេគផទ ល់។  

Criterion 7.5 : No new plantings are established on local peoples’ land where it can be demonstrated that there are legal, customary or user rights, without their free, prior 
and informed consent. This is dealt with through a documented system that enables these and other stakeholders to express their views through their own representative 
institutions. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 
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7.5.1 Evidence shall be available that affected 
local peoples understand they have the right to 
say ‘no’ to operations planned on their lands 
before and during initial discussions, during 
the stage of information gathering and 
associated consultations, during negotiations, 
and up until an agreement with the 
grower/miller is signed and ratified by these 
local peoples.  
Refer also to criteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 and 7.6 
for Indicators and Guidance on compliance. 
Major Compliance 

៧.៥.១ ភស្តុ ងនឹង ចរកបនែដលប៉ះពល់ដល់មនុស កនុង្រសុកយល់ 

ពីពួកេគមនសិទធិកនុងករនិយយថ 'េទ' េដើមប្របតិបត្ដិករែដលបន 

េ្រគងទុកេលើដីរបស់ពួកេគមុនេពលនិងកនុងអឡំុងេពលករពិភក េលើក

ដបំូងកនុងអឡំុងេពលដំ ក់កលៃនករ្របមូលពត័៌មននិងករពិេ្រគះ

េយបល់ែដលទក់ទងកនុងអឡំុងេពលករចរចរនិងរហូតដល់មនកិចច 

្រពមេ្រព ងជមួយ ដំុះ ឬអនកច្រមញ់្រតូវបនចុះហតថេលខនិងផ្តល់ 

សចច ប័នេ យអនក្រសុកទងំេនះ។  

សូមេមើលផងែដរេទនឹងលកខណៈវនិិចឆ័យ ២.២ ២.៣ ៦.២, ៦.៤ និង ៧.៦ 

ស្រមប់សូចនករនិងករែណនេំលើករអនុវត្ត។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

សគំល់ ៖ 

អនកពក់ព័នធបនកត់សមគ ល់ថករ ដំុះថមី មួយ

េនេលើដីដ៏េចតនិងដីេខ ះនិងផុយ្រសួយក៏្រតូវអនុ 

វត្ត មត្រមូវករ្រគបដណ្ត ប់ចុងេ្រកយបផំុតេន

េ្រកមករករពរបរ ិ ថ ននិងករ្រគប់្រគងធនធន 

ធមមជតិនិង-អនុ្រកឹតយេលខ ៧២ 

ដេំណើ រករ យតៃំលផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន (១៩៩៩) 
RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
Remarks: 
Stakeholders noted that any new plantings on 
steep terrain and marginal and fragile soils shall 
also follow the latest requirements covered under 
the Environment Protection and Management of 
Natural Resources and the Sub-decree no. 72 
Environment Impact Assessment Process (1999) 
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Guidance:  
This activity should be integrated with the 
Social and Environmental Impact Assessment 
(SEIA) required by Criterion 7.1.  
Where new plantings are considered to be 
acceptable, management plans and operations 
should maintain sacred sites. Agreements with 
indigenous peoples, local communities and 
other stakeholders should be made without 
coercion or other undue influence (see 
Guidance for Criterion 2.3).  
Relevant stakeholders include those affected 
by or concerned with the new plantings.  
Free, prior and informed consent (FPIC) is a 
guiding principle and should be applied to all 
RSPO members throughout the supply chain. 
Refer to RSPO approved FPIC guidance 
(‘FPIC and the RSPO; A Guide for 
Companies’, October 2008).  
Customary and user rights will be 
demonstrated through participatory user 
mapping as part of the FPIC process. 
 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

សកមមភពេនះគួរែត្រតូវបន ក់បញចូ លជមួយនឹងករ យតៃំលផលប៉ះ

ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម មត្រមូវករេ យលកខណៈវនិិចឆ័យ ៧.១ ។  

េនកែន្លង ែដលករ ដំុះថមី្រតូវបនចត់ទុកថ ចទទួលយកបន 

ែផនករ្រគប់្រគង និងករ្របតិបត្ដិគួរែតរក តបំន់ដ៏ពិសិដ្ឋ។ 

កិចច្រពមេ្រព ងជមួយជនជតិេដើមភគតិចសហគមន៍មូល ្ឋ ននិងភគី

ពក់ព័នធេផ ងេទៀតគួរែត្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យមិនមនករបងខិតបងខឬំក

រេ្របើឥទធិពលេផ ងេទៀត (សូមេមើលករែណនសំ្រមប់លកខណៈវនិិចឆ័យ 

២.៣) ។  

ភគីពក់ព័នធរួមបញចូ លទងំអនកែដលរងផលប៉ះពល់េ យករ ដំុះថមី។ 

ករយល់្រពមេ យេសរ ីមុន និងបនជូនដណំឹងជមុន (FPIC) គឺជ 

េគលករណ៍ែណននំិងគួរ្រតូវបនអនុវត្តេទសមជិករបស់សមគម 

RSPO ទងំអស់ទូទងំសង្វ ក់ផគត់ផគង់។ េយងេទសមគម RSPO 

បនអនុម័តករែណន ំFPIC ('FPIC និងសមគម RSPO ករែណន ំ

ស្រមប់្រកុមហ៊ុនមួយ ែខតុ ឆន  ំ២០០៨) ។  

សិទធិអនកេ្របើ្របស់និង្របៃពណីនឹង្រតូវបនបង្ហ ញ មរយៈអនកេ្របើ្របស់

ចូលរួមេធ្វើែផនទីជែផនកមួយៃនដេំណើ រករ FPIC ។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៧.៦ ៖ េនកែន្លង ែដល ចបង្ហ ញថ ្របជជនមូល ្ឋ នមនសិទធិ្រសបចបប់ សិទធិែបប្របៃពណី ឬសិទធិអនកេ្របើ្របស់ ពួកេគគឺ្រតូវបនទទួលសណំងស្រមប់ 

ករទិញ និងដីធ្ល ីនិងករេបះបង់សិទធិេលើដីេនះ េ យ ្រស័យេទេលើករ្រពមេ្រព ងេ យមនករចរច និងឯកភពេ យេសរ ីមុន និងបនជូនព័ត៌មនមុន។ 

Criterion 7.6 : Where it can be demonstrated that local peoples have legal, customary or user rights, they are compensated for any agreed land acquisitions and 
relinquishment of rights, subject to their free, prior and informed consent and negotiated agreements. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 



 
សចូនករស្រមប្របេទសកមពុជ 

 

Ref: Revised Cambodian Local Indicators based on RSPO P&C 25 April 2013                                          Pg 102 of 117 
 

7.6.1 Documented identification and 
assessment of demonstrable legal, customary 
and user rights shall be available. 
Major Compliance 

៧.៦.១ ករកណំត់និងករ យតៃម្លឯក រៃន ចបប់េធ្វើបតុកមម និងសិទធិ 

ទម្ល ប់ អនកេ្របើ្របស់នឹង ចរកបន។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

សគំល់ ៖ 

ចបប់និងសូចនករកនុង្រសុក្រតូវបនអនុវត្តេនេ្រកម

្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ  ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច 

អនុ្រកឹតយេលខ១៤៦ (២០០៥) 
RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
Remarks: 
Local law and indicators to be used under the 
Ministry of Economic and Finance , sub-decree 
146 Economic Land Concessions (2005) 

7.6.2 A system for identifying people entitled to 
compensation shall be in place. 
Major Compliance 

៧.៦.២ ្របព័នធមួយស្រមប់កណំត់អត្តសញញ ណមនុស ែដលមនសិទធិ 

ទទួលសណំងនឹង្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យមន។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above 

7.6.3 A system for calculating and distributing 
fair compensation (monetary or otherwise) 
shall be in place. 
Major Compliance 

៧.៦.៣ ្របព័នធស្រមប់គណននិងករែចកសណំងេ យយុត្តិធម៌ (រូបិយ 

វតថុ  ឬេផ ងពីេនះ) នឹង្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យមន។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above 
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7.6.4 Communities that have lost access and 
rights to land for plantation expansion shall be 
given opportunities to benefit from plantation 
development. 
Minor Compliance 

៧.៦.៤ សហគមន៍ែដលបនបត់បង់លទធភពទទួលបននិងសិទធិដីធ្លី 

ស្រមប់ករព្រងីកចកំរនឹង្រតូវបនផ្តល់ឱកសទទួលបន្របេយជន៍ពី 

ករអភិវឌ ចកំរ។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

7.6.5 The process and outcome of any 
compensation claims shall be documented and 
made publicly available. 
Major Compliance 

៧.៦.៥ ដេំណើ រករ និងលទធផលៃនករទមទរសណំង មួយ នឹង្រតូវ 

បនចង្រកងឯក រទុក និងឲយេ្របើបនជ ធរណៈ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ដូចខងេលើ 
As above 

7.6.6 Evidence shall be available that the 
affected communities and rights holders have 
access to information and advice, that is 
independent of the project proponent, 
concerning the legal, economic, environmental 
and social implications of the proposed 
operations on their lands 
Minor Compliance 

៧.៦.៦ ភស្តុ ងនឹង ចរកបនថសហគមន៍ែដលរងឥទធិពល និងអនក 

កន់សិទធិទទួលបនពត័៌មននិងដបំូនម នេ យឯក ជយៃនអនកគ្រទ 

គេ្រមងែដល ទក់ទងនឹងផលប៉ះពល់ែផនកសងគម និងបរ ិ ថ ន េសដ្ឋកិចច 

និងចបប់ ៃន្របតិបត្តិករែដលបនេសនើេឡើងេនេលើដីរបស់ពួកេគ ។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

Specific Guidance:  
For 7.6.1: This activity shall be integrated with 
the social and environmental impact 
assessment (SEIA) required by Criterion 7.1. 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់ ៖ 

ស្រមប់ ៧.៦.១ ៖ សកមមភពេនះនឹង្រតូវបន ក់បញចូ លជមួយករ យ 

តៃម្លពីផលប៉ះពល់សងគម និងបរ ិ ថ នបន្រតូវករ មលកខណៈវនិិចឆ័យ 

៧.១ ។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

For 7.6.6: Growers and millers will confirm that 
the communities (or their representatives) 
gave consent to the initial planning phases of 
the operations prior to the new issuance of a 
concession or land title to the operator. 

ស្រមប់ ៧.៦.៦ ៖ អនក ដំុះ និងអនកច្រមញ់នឹងបញជ ក់ថ សហគមន៍ 

(ឬតំ ងរបស់ពួកេគ) បនផ្តល់ករយល់្រពមេទនឹងករេធ្វើែផនករ 

ដំ ក់កលដបំូងៃន្របតិបត្តិករមុនេពលេចញេ យថមីៃនសមបទន 

ឬកមមសិទធិដីឱយេទអនក្របតិបត្តិករ។ 

ដូចខងេលើ 
As above 

Guidance:  
Refer to Criteria 2.2, 2.3 and 6.4 and 

េសចក្តែីណន ំ៖ ដូចខងេលើ 
As above
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associated Guidance.  
This requirement includes indigenous peoples 
(see Annex 1).  
Refer to RSPO approved FPIC guidance 
(‘FPIC and the RSPO; A Guide for 
Companies’, October 2008) 

េយង មលកខណៈវនិិចឆ័យ ២.២, ២.៣ និង ៦.៤ និងករែណនែំដល 

ជប់ទក់ទង។  

ត្រមូវករេនះរួមបញចូ លទងំជនជតិេដើមភគតិច (សូមេមើលឧបសមព័នធទី 

១) ។  

េយង មសមគម RSPO បនអនុម័តករែណន ំFPIC ('FPIC 

និងសមគម RSPO មគគុ េទទសក៍ស្រមប់្រកុមហ៊ុនែខតុ ឆន  ំ២០០៨) 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៧.៧ ៖ គម នករេ្របើេភ្លើងស្រមប់េរៀបចកំរ ដំុះថមេីនកនុង ថ នភពជក់ ក់ ក៏េ យដូចបនកណំត់េនកនុងេគលណ៍ែណនំ ៊ ន ឬករអនុវត្តដ៏ល្អបផំុតកនុង 

តបំនេ់ផ ងេទៀត។ 

Criterion 7.7 : No use of fire in the preparation of new plantings other than in specific situations, as identified in the ASEAN guidelines or other regional best practice. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

7.7.1 There shall be no land preparation by 
burning, other than in specific situations, as 
identified in the ‘Guidelines for the 
Implementation of the ASEAN Policy on Zero 
Burning’ 2003, or comparable guidelines in 
other regions. 
Major Compliance 

៧.៧.១ នឹងគម នករេរៀបចដំីេ យករដុតសថិតកនុង ថ នភពជក់ ក់ 

ក៏េ យដូចែដលបនកណំត់េនកនុង'េគលករណ៍ែណនសំ្រមប់

ករអនុវត្តរបស់េគលនេយបយ ៊ នស្តីពីគម នករដុតេភ្លើងឆន  ំ

២០០៨ ឬេគលករណ៍េ្រប បេធៀបេនកនុងតបំន់ដ៏េទៀត។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 

7.7.2 In exceptional cases where fire has to be 
used for preparing land for planting, there shall 
be evidence of prior approval of the controlled 
burning as specified in ‘Guidelines for the 
Implementation of the ASEAN Policy on Zero 
Burning’ 2003, or comparable guidelines in 

៧.៧.២ េនកនុងករណីេលើកែលងកែន្លងែដលមនេភ្លើងេឆះ្រតូវបនេ្របើ 

ស្រមប់ករេរៀបចដំី ដំុះនឹងមនភស្ដុ ងៃនករអនុម័តមុនៃនករដុត 

បនពិនិតយដូចបនបញជ ក់កនុង 'េគលករណ៍ែណនសំ្រមប់អនុវត្តរបស់ 

េគលនេយបយ ៊ នស្តីពីគម នករដុតឆន  ំ២០០៣ឬេគលករណ៍ 

ដូចខងេលើ 
As above 
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other regions. 
Major Compliance 

េ្រប បេធៀបេនកនុងតបំន់េផ ងេទៀត។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

Specific Guidance:  
For 7.7.2: This activity shall be integrated with 
the social and environmental impact 
assessment (SEIA) required by Criterion 7.1. 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់ ៖ 

ស្រមប់ ៧.៧.២ ៖ សកមមភពេនះនឹង្រតូវបនរួមបញចូ លជមួយនឹងករ 

យតៃម្លផលប៉ះពល់សងគម និងបរ ិ ថ នត្រមូវករ មលកខណៈវនិិចឆ័យ 

៧.១។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 

Guidance:  
Fire should be used only where an 
assessment has demonstrated that it is the 
most effective and least environmentally 
damaging option for minimising the risk of 
severe pest and disease outbreaks, and 
exceptional levels of caution are required for 
use of fire on peat. This should be subject to 
regulatory provisions under respective national 
environmental legislation. Extension/training 
programmes for smallholders may be 
necessary. 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

េភ្លើងគួរ្រតូវបនេ្របើែតកែន្លង ែដលមនករ យតៃម្លបនបង្ហ ញថ 

មន្របសិទធភពបផំុត និងប៉ះពល់ដល់បរ ិ ថ នតិចតូច េដើមបកីត់ 

បនថយ និភ័យៃនករផទុះសត្វល្អិត និងជងំឺធងន់ធងរ និងក្រមិតេលើកែលង 

ៃនករ្របុង្របយ័តន្រតូវបនទមទរឲយេ្របើ្របស់េភ្លើងេនេលើដីលបប់ ។ 

េនះគួរែតមនបទបបញញត្តិចបប់េនេ្រកមករេគរពចបប់បរ ិ ថ នថន ក់ 

ជតិ។ កមមវធិីណ្តុ ះប ្ត ល និងផ ព្វផ យស្រមប់កសិករខន តតូច ច 

ជករចបំច់។ 

ដូចខងេលើ 
As above 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៧.៨ ៖ ករអភិវឌ នក៍រ ថំម ីគឺ្រតូវបនេរៀបចេំឡើង េដើមបកីតប់នថយករបេញចញេចលឧសមន័ផទះកញចកស់ុទធ។ 

Criterion 7.8 : New plantation developments are designed to minimize net greenhouse gas emissions 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

7.8.1: The carbon stock of the proposed 
development area and Major Compliance 
potential sources of emissions that may result 
directly from the development shall be 
identified and estimated. 
Major Compliance 

៧.៨.១ ស្តុកកេបនេនតបំន់អភិវឌ ន៍ែដលបនេសនើេឡើង និង្របភព 

ដ៏មនសក្ត នុពលែដល្រតូវអនុវត្តជចបំច់ៃនករបភំយឧសម័ន ែដល 

ចប ្ត លមកពីករអភិវឌ ន៍េ យផទ ល់ នឹង្រតូវបនកណំត់ 

និងបនប៉ន់្របមណ។ 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 
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្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត មួយេឡើយ។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 

7.8.2: There shall be a plan to minimise net 
GHG emissions which takes into account 
avoidance of land areas with high carbon 
stocks and/or sequestration options. 
Minor Compliance 

៧.៨.២ នឹងមនែផនករេដើមបកីត់បនថយករបភំយឧសម័នផទះកញច ក់សុទធ 

ែដល្រតូវេជៀស ងតបំន់ដីមនស្តុកកេបនខពស់ និង/ឬ ជេ្រមើសបងខ ងំទុក 

តបំន់ទងំេនះ។ 

អនុវត្ត មករសម្រសប 

ដូចខងេលើ 
As above 

Specific Guidance:  
For 7.8.1: GHG identification and estimates 
can be integrated into existing processes such 
as HCV and soil assessments.  
 
The RSPO carbon assessment tool for new 
plantings will be available to identify and 
estimate the carbon stocks. It is acknowledged 
that there are other tools and methodologies 
currently in use; the RSPO working group will 
not exclude these, and will include these in the 
review process.  
 
The RSPO PalmGHG tool or an RSPO-
endorsed equivalent will be used to estimate 
future GHG emissions from new developments 
using, amongst others, the data from the 
RSPO carbon assessment tool for new 
plantings. 
Parties seeking to use an alternative tool for 
new plantings will have to demonstrate its 
equivalence to the RSPO for endorsement.  
 
For 7.8.2: Growers are strongly encouraged to 

េសចក្តែីណនជំក់ ក់ ៖ 

ស្រមប់ ៧.៨.១ ៖ ករកណំត់អត្តសញញ ណ និងករប៉ន់ ម ន ឧសម័នផទះ 

កញច ក់សុទធ ច្រតូវបន ក់បញចូ លេទកនុងដេំណើ រករ ែដលមន្រ ប់ 

ដូចជ ករ យតៃម្លដី និងតបំន់តៃម្លអភិរក ខពស់។ 

 

ឧបករណ៍ យតៃម្លកេបនរបស់សមគម RSPO ស្រមប់ករ ដំុះ 

ថមីនឹង ចរកបន េដើមបកីណំត់អត្តសញញ ណ និង ករប៉ន់្របមណ 

ស្តុកកេបនេនះ។ ្រតូវបនទទួល គ ល់ថ េនបចចុបបននមនឧបករណ៍ 

និងវធិី ្រស្តេផ ងេទៀតកនុងករេ្របើ្របស់។ ្រកុមករងររបស់សមគម 

RSPO នឹងមិនដកឧបករណ៍ទងំេនះេចញេទ េហើយ នឹង ក់បញចូ ល 

ឧបករណ៍ទងំេនះេនកនុងដេំណើ រករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ។ 

 

ឧបករណ៍ PalmGHG របស់សមគម RSPO ឬ ឧបករណ៍េសមើគន  

ែដលអនុម័តេ យសមគម RSPOនឹង ្រតូវបនេ្របើេដើមបបី៉ន់្របមណ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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establish new plantings on mineral soils, in low 
carbon stock areas, and cultivated areas, 
which the current users are willing to develop 
into oil palm. Millers are encouraged to adopt 
low-emission management practices (e.g. 
better management of palm oil mill effluent 
(POME), efficient boilers etc.) in new 
developments.  
Growers and millers should plan to implement 
RSPO best management practices for the 
minimisation of emissions during the 
development of new plantations. 

ករបភំយឧសម័នផទះកញច ក់នេពលអនគត ពីករអភិវឌ ថមីេ យេ្របើ 

ទិននន័យ កនុងចេំ មដ៏ៃទេទៀតេចញពីឧបករណ៍ យតៃម្លកេបន 

របស់សមគម RSPO ស្រមប់ករ ដំុះថមី ។ អនកចូលរួមែស្វងរកករេ្របើ 

ឧបករណ៍ស្រមប់ករ ដំុះថមីេនះ នឹង្រតូវបង្ហ ញពីករេសមើគន េទនឹង 

សមគម RSPO េដើមបកីរអនុម័ត ។ 

 

ស្រមប់ ៧.៨.២ ៖  អនក ដំុះ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តយ៉ងខ្ល ងំេដើមបបីេងកើត 

ករ ដំុះថមីេនេលើដីែរ ៉េនកនុងតបំន់មនកេបនទប និងតបំន់បន ដំុះ 

េហើយែដលអនកេ្របើ្របស់បចចុបបននមនឆនទៈកនុងករអភិវឌ ដំ ដំូង 

េ្របង។ អនកច្រមញ់្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឱយអនុវត្តករ្រគប់្រគងបភំយ 

ទប ( ឧទហរណ៍ ករ្រគប់្រគងកកសណំល់េ្របងស្អុយេចញពីេ ង 

ច្រកបនល្អ ( POME ) ឡចហំុយមន្របសិទធភព ។ល។ ) េនកនុងករ 

អភិវឌ ន៍ថមី។ 

អនក ដំុះ និងអនកច្រមញ់គួរែតមនគេ្រមង េដើមបអីនុវត្ត ករអនុវត្ត 

ករ្រគប់្រគងដ៏ល្អបផំុតរបស់សមគម RSPO ស្រមប់ករកត់បនថយ 

ករបភំយកនុងអឡំុងេពលករអភិវឌ ន៍ចកំរថមី។ 

Guidance  
This Criterion covers plantations, mill 
operations, roads and other infrastructure. It is 
recognised that there may be significant 
changes between the planned and final 
development area, hence the assessment may 
need to be updated before the time of 
implementation.  
Public reporting is desirable, but remains 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

លកខណៈវនិិចឆ័យេនះ ្រគបដណ្ត ប់េលើចកំរ, ្របតិបត្ដិករេ ងច្រក, 

ផ្លូ វថនល់ និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធេផ ងេទៀត។ ្រតូវបនទទួល គ ល់ថ 

ចមនករផ្ល ស់ប្តូ រដ៏សខំន់ រ ងែផនករ និងតបំន់អភិវឌ ចុងេ្រកយ 

េហតុេនះករ យតៃម្ល ច្រតូវករេធ្វើឱយទន់សម័យមុនេពលករអនុវត្ត ។

ដូចខងេលើ 
As above 
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voluntary until the end of the implementation 
period.  
During the implementation period until 
December 31st 2016 (as specified in Criterion 
5.6), reporting on GHG will be to a relevant 
RSPO working group (composed of all 
membership categories) which will use the 
information reported to review and fine tune 
the tools, emission factors and methodologies, 
and provide additional guidance on the 
process. During the implementation period the 
RSPO working group will seek to further 
develop and continually improve the RSPO 
carbon assessment tool for new plantings, 
recognising the challenges associated with 
estimating carbon stocks and projecting GHG 
emissions from new developments.  
Thereafter growers and millers will ensure that 
new plantation developments are designed to 
minimise net GHG emissions and commit to 
reporting publicly on this.  
Once established, new developments should 
report on-going operational, land use and land 
use change emissions under Criterion 5.6. 
 

ករ យករណ៍ជ ធរណៈគឺចបំច់ ប៉ុែន្តរក ករសម័្រគចិត្ត រហូតដល់ 

េពលចុងបញច ប់ៃនករអនុវត្តេនះ។ 

កនុងអឡំុងេពលករអនុវត្ត រហូតដល់ ៃថងទី៣១ ែខធនូ  ឆន  ំ២០១៦ (ដូច 

ែដលបនបញជ ក់េនកនុងលកខណៈវនិិចឆ័យ ៥ ៦) ករ យករណ៍ពី GHG 

នឹងេទដល់្រកុមករងរពក់ព័នធរបស់សមគម RSPO ( សមសភពៃន 

្របេភទសមជិកទងំអស់) ែដលនឹងេ្របើពត័៌មនបន យករណ៍េនះ 

េដើមបពីិនិតយេមើលេឡើងវញិ និងរះិរកឧបករណ៍, ក ្ត បភំយ និង 

វធិី ្រស្តនន េហើយនិងផ្តល់េគលករណ៍ែណនបំែនថមេលើដេំណើ រ 

ករេនះ។ កនុងអឡំុងេពលករអនុវត្តន៍ ្រកុមករងររបស់សមគម RSPO 

នឹងែស្វងរកេដើមបេីធ្វើករអភិវឌ បែនថមេទៀត និង បន្តេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើង 

នូវឧបករណ៍ យតៃម្លកេបនរបស់សមគម RSPO ស្រមប់ករ ដំុះថមី 

ែដលទទួល គ ល់ បញ្ហ ្របឈមទក់ទងនឹងករប៉ន់្របមណស្តុក 

កេបន និងករបភំយឧសម័នផទះកញច ក់ និងឆ្លុះបញច ងំករបភំយឧសម័ន 

ផទះកញច ក់ពីករអភិវឌ ថមី។ 

បនទ ប់ពីេនះមក អនក ដំុះ និងអនកច្រមញ់នឹងធនថ ករអភិវឌ ចកំរ 

ថមី ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបកីត់បនថយករបភំយឧសម័នផទះកញច ក់សុទធ 

និងេប្តជញ ថ យករណ៍ជ ធរណៈេលើបញ្ហ េនះ។ 

េនេពលបេងកើតករអភិវឌ ថមី គួរែត យករណ៍អពំី ករេ្របើ្របស់ដី 

្របតិបត្តិករករបន្ត  និងករេ្របើ្របស់ដី មនករផ្ល ស់ប្តូ រ ករបភំយ 

ឧសម័នេនេ្រកមលកខណៈវនិិចឆ័យ 5.6 ។ 
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េគលករណ៍ ៨ ៖ ករេប្តជញ ចតិ្ត េដើមបេីធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងជនិរន្ត េនកនុងតបំនស់ខំនៃ់នសកមមភព 
Principle 8: Commitment to continuous improvement in key areas of activity 
 

លកខណៈវនិិចឆយ័ ៨.១ ៖ អនក  ំនិងអនកច្រមញ់េ្របងដូង ម ន និងពិនិតយេឡើងវញិជ្របចនំូវសកមមភពរបស់ពួកេគ េហើយអភវិឌ  និងអនុវត្តែផនករសកមមភព 

ែដលអនុញញ តេ យមនករែកលអំរេនកនុង្របតិបត្តកិរសខំន ់ជបន្ត េហើយ ចបង្ហ ញបន។ 
Criterion 8.1 : Growers and millers regularly monitor and review their activities, and develop and implement action plans that allow demonstrable continual improvement in 
key operations. 

សូចនករ 
Indicators 

ករបកែ្របជភ ែខមរ 
Cambodian Translation 

សូចនករជត ិនិងកណំត់សគំល់ 
Cambodian Local Indicators & Remarks 

8.1.1 The action plan for continual 
improvement shall be implemented, based on 
a consideration of the main social and 
environmental impacts and opportunities of 
the grower/mill, and shall include a range of 
Indicators covered by these Principles and 
Criteria.  
Major Compliance  
 
As a minimum, these shall include, but are 
not necessarily be limited to:  
• Reduction in use of pesticides(Criterion 
4.6);  
• Environmental impacts (Criteria 4.3, 5.1 and 
5.2);  
• Waste reduction (Criterion 5.3); 
• Pollution and greenhouse gas (GHG) 
emissions (Criteria 5.6 and 7.8);  
• Social impacts (Criterion 6.1);  
 
• Optimising the yield of the supply base. 

៨.១.១ ៖ ែផនករសកមមភពស្រមប់ករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងជនិរន្តនឹង្រតូវ 

អនុវត្តេ យែផ្អកេលើករពិចរ ៃនផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម 

ដ៏សខំន់ និងឱកសរបស់អនក ដំុះ ឬ អនកច្រមញ់ េហើយនឹងរួមបញចូ លនូវ 

សូចនករ្រគបដណ្ត ប់េ យេគលករណ៍ និងលកខណៈវនិិចឆ័យទងំេនះ។ 

្រតូវែតអនុវត្ត មជ ច់ខត 

េនក្រមិតអបបរម ែផនករសកមមភពទងំេនះនឹង្រតូវបន ក់បញចូ ល 

ប៉ុែន្តមិន្រតូវចបំច់្រតូវបនកណំត់ដល់៖ 

•ករកត់បនថយករេ្របើ្របស់ថន សំម្ល ប់សត្វល្អិត (លកខណៈវនិិចឆ័យ ៤.៦) 

•ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន (លកខណៈវនិិចឆ័យ ៤.៣ ៥.១ និង ៥.២) 

•ករកត់បនថយកកសណំល់ (លកខណៈវនិិចឆ័យ ៥.៣) 

•ករបពំុល និងបភំយឧសម័នផទះកញច ក់ (GHG) (លកខណៈវនិិចឆ័យ ៥.៦ និង 

៧.៨)  

•ផលប៉ះពល់សងគម (លកខណៈវនិិចឆ័យ ៦.១) 

• បេងកើនទិននផលជមូល ្ឋ នផគត់ផគង់។ 

ទទួលយកេ្របើសូចនកររបស់ RSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

ទទួលយកេ យ MRICOP មរយៈករពិេ្រគះ 

េយបល់របស់ភគីពក់ព័នធេ យគម នករប្រមង់ទុក 

មួយេឡើយ។ 

សគំល់ ៖ 

អនកពក់ព័នធបនសគំល់ថ MRICOP មនែផនករ 

និងេគលនេយបយេ យករ ងំចិត្តមួយ 

ស្រមប់េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងបន្តរបនទ ប់រយៈេពលយូរ

េលើផលិតផល ទិដ្ឋភពសងគម និងបរ ិ ថ ន។ 

RSPO indicator is accepted for use.  
No proposal for amendment.  
Accepted by MRICOP via stakeholders’ 
consultation without any reservations. 
 
Remark: 
Stakeholders noted that MRICOP has a committed 
policy and plan for a continuous improvement for 
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the long term on production, environment and 
social aspects. 

Guidance:  
Growers should have a system to improve 
practices in line with new information and 
techniques, and a mechanism for 
disseminating this information throughout the 
workforce. For smallholders, there should be 
systematic guidance and training for continual 
improvement. 
 

េសចក្តែីណន ំ៖ 

អនក គំួរែតមន្របព័នធមួយេដើមបែីកលម្អករអនុវត្ត្រសប មព័ត៌មន និង 

បេចចកេទសថមី និងយន្តករស្រមប់ករផ ព្វផ យព័ត៌មនេនះេទកម្ល ងំ 

ពលកមមេនះ។ ស្រមប់កសិករខ្ត តតូច គួរែតមនករែណនជំ្របព័នធ 

និងបណ្តុ ះប ្ត ស្រមប់ករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងជបន្តបនទ ប់។ 

ទទួលយកេ្របើនូវចនំុចេសចក្តីែណន ំRSPO។ 

មិនមនសេំណើ សុេំធ្វើករែកត្រមូវេទ។ 

RSPO Guidance points are accepted for use.  
No proposal for amendment. 
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ឧបសមពន័ធ ១ (ស្រមបក់រពិចរ  សថិតេនេ្រកមបំណក្រ យថន កជ់ ស្រមប្របេទសកមពុជ) 

េគលករណ៍ ម្រត ្ឋ នអន្តរជតិ បបញញត្តិគន្លឹះ សេងខបស្តពីីករករពរ កររកេឃើញ

សំ ប់ករទទួលយកដី
មកេ្របើ្របស់ 

អនុសញញ េលខ ១៦៩ (១៩៨៩) 
របស់អងគករពល កមមអន្តរជតិ 
ស្តីពីជនជតិេដើមភគតិច 
និងមច ស់្រសុក 

ម្រ  ១៣ - ១៩ េគរព និងករពរសិទធិេ្របើ្របស់ដីធ្លី និងធនធន
ធមមជតិ ែដលបនកន់កប់ និងេ្របើ្របស់ ម 
្របៃពណីទំេនៀម ទំ ប់, េគរពមរតក្របៃពណី, 
គម នករបងខិតបងខំឲយចកេចញ, ករទូទត់ដល់ករ 
ខតបង់ និងមនរបួស ន ម ។  

អនកចូលរួមបនយល់្រពមថ 
ករពិចរ េទេលើចំនុចទំង 
អស់េនះគឺេនេពលែដលបំណក 
្រ យថន ក់ជតិ្រតូវបនបេងកើត 
េឡើងសំ ប់្របេទសកមពុជទំង 
មូល។ 

េសចក្តី្របកសរបស់អងគករសហ
្របជជតិ ស្តីពី សិទធិរបស់ជនជតិ 
េដើមភគតិច (២០០៧) 

ម្រ  ២៥, ២៦ សិទធិមនករទក់ទងនឹងដីធ្លី,សិទធិជមច ស់,
សិទធិេ្របើ្របស់, សិទធិអភិវឌ  និងករ្រគប់្រគងដី 
របស់ពួកេគ, ករ្រគប់្រគងែដនដី និងធនធននន 
ដៃទេទៀត ។  

ដូចខងេលើ

អនុសញញ អងគករសហ្រប ជជតិ 
ស្តីពីជីវចំរះុ(១៩៩២) 

ម្រ  ១០ (c) ករពរ និងេលើកទឹកចិត្តដល់ករេ្របើ្របស់
ធនធនជីវចំរះុ មែបប្របៃពណី េ យ
អនុេ ម មករអនុវត្តន៍ែបប្របៃពណីទំេនៀម 
ទំ ប់ ។  

ដូចខងេលើ

ករតំ ងនិងចូល 
រមួេ យេសមើភពៃន 
ជនជតិេដើមភគតិច 
និងមច ស់្រសុក 

អនុសញញ េលខ ១៦៩ (១៩៨៩) 
ៃនអងគករពល កមមអន្តរជតិ 
ស្តីពីជនជតិ ជនជតិេដើមភគតិច 
និងមច ស់្រសុក 

ម្រ  ៦ - ៩ េរៀបចំចត់ែចងអនកតំ ងពួកេគ មរយៈ 
តំ ង ថ ប័នរបស់ពួកេគផទ ល់, ករ្របឹក េយ 
បល់ស្តីពីេគលបំណងៃនករសំេរចបនករឯក 
ភព ឬ្រពមេ្រព ង, សិទធិកនុងករសំេរចនូវ ទិភព 
ផទ ល់ខ្លួន, រក ទុកនូវែបបបទ្របៃពណីរបស់ 
ពួកេគ និង េ ះ្រ យនូវកំហុសឆគងេទ ម 
ចបប់្របៃពណី (្រសបេទនឹងសិទធិមនុស  
អន្តរជតិ) ។  
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េសចក្តី្របកសរបស់អងគករសហ
្របជជតិ ស្តីពី សិទធិរបស់ជនជតិ 
េដើមភគតិច (២០០៧) 

ម្រ  ១០, 
១១(២) ១៩, 
២៨(១), ២៩(២) 
និង៣២(២) ។   

សិទធិទទួលបននូវេសរភីពជមុន និងបនដឹង
ព័ត៌មន្រគប់្រគន់ េទនឹងគំេ ងមួយ ចំនួនែដល 
មនផលប៉ះពល់ដល់ដីធ្លីរបស់ពួកេគ, េ យមន 
ករសែម្តងេចញ មរយៈ ថ ប័នតំ ងផទ ល់ 
របស់ពួកេគ ។  

ដូចខងេលើ

អនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់នូវ
្រគប់ទំរង់ទំងអស់ ៃនករេរ ើស 
េអើងពូជ សន៍, អនុសញញ  
អន្តរជតិស្តី ពីសិទធិខងេសដ្ឋកិចច 
សងគម និងវបបធម៌ និង្របព័នធ 
សិទធិមនុស អន្តរទ្វីប េមរចិកំង 

គណៈកមម ធិករ 
UN CERD, 
គណៈកមម ធិករ 
សហ្របជជតិ
ទទួលបនទុកេលើ 
សិទធិខងសងគម 
វបបធម៌ និង 
េសដ្ឋកិចច, 
គណៈកមមករ 
អន្តរទ្វីប 

េមរកិកំងខង 
សិទធិមនុស  ។  

េសរភីព ករបេញចញមតិ ល់ករេធ្វើេសចក្តី
សំេរចចិត្ត ែដល ចប៉ះពល់ដល់ជនជតិេដើម 
ភគតិច/មច ស់្រសុក ។  
(ម្រត ្ឋ នេនះ្រតូវបនេគទទួល គ ល់យ៉ងទូលំ 
ទូ យថជម្រត ្ឋ នៃន “ករអនុវត្តន៍ដ៏្របេសើរ 
បំផុតមួយ” េ យប ្ត ថ ប័ននន ដូចជ 
គណៈកមមករពិភពេ កស្តីពី រអិគគិសនី, ថ ប័ន 
្រតួតពិនិតយេលើឧស ហកមម,្រកុម្របឹក ឃ្ល ំេមើល 
ៃ្រពេឈើ, UNDP, CBD, IUCN និង WWF) ។  
 

ដូចខងេលើ

មិនមនករបងខិតបងខំ 
ពលកមម 

អនុសញញ េលខ ២៩ (១៩៣០) 
ៃនអងគករពលកមមពិភពេ កស្តី
ពីមិនមនករបងខិតបងខំពលកមម 

ម្រ  ៥ គម នករសមបទនដល់្រកុមហ៊ុនែដលពក់ព័នធនឹង
្រគប់ែបបបទៃនករបងខិតបងខំពលកមម ច់ខត ។  

ដូចខងេលើ

 អនុសញញ េលខ ១០៥ (១៩៥៧) 
ស្តីពីករលុប េចលនូវពលកមម 
េ យបងខំ 

ម្រ  ១ មិនេ យេកង្របវញ័ច ្របេយជន៍ពី្រគប់ទ្រមង់ៃន 
ពលកមមេ យបងខំ ឬ ច់ខត ។  

ដូចខងេលើ

ករករពរកុមរ អនុសញញ េលខ ១៣៨ (១៩៧៣) ម្រ  ១ - ៣ ករលុបបំបត់េចលនូវពលកមមកុមរ និង ដូចខងេលើ
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ៃនអងគករពលកមមអន្តរជតិ 
ស្តីពី យុអបបបរម 

ករកំណត់ យុអបបបរមថន ក់ជតិ មិនេ្រកម
ជង យុ ១៥ - ១៨ ឆន ំ ( ្រស័យេលើមុខរបរ) ។  

 អនុសញញ  ១៨២ (១៩៩៩) 
ៃនអងគករពលកមមពិភពេ ក 
ស្តីពីទ្រមង់ពលកមម កុមរដ៏ 

្រកក់បំផុត 

ម្រ  ១ - ៧ ករលុបបំបត់េចលនូវភពជទសករកុមរ, 
យកកុមរជទសករសងបំណុល, ករជួញដូរ 
និងផគត់ផគង់សំ ប់េពសយចរ, 
វធិនករសម្រសបកនុងករ្រតួតពិនិតយ 
និងព្រងឹងយន្តករៃនករអនុវត្តន៍ ។  

ដូចខងេលើ

 េសចក្តី្របកសរបស់អងគករសហ
្របជជតិស្តីពី សិទធិៃនជនជតិ 
េដើមភគតិច/មច ស់្រសុក(២០០៧) 

ម្រ  ១៧(២), 
២១, ២២(២) 

មេធ្វើ ជីវកមមែដល្របកបេ យេ្រគះថន ក់ 
ឬករេរ ើសេអើងនឹង្រស្តី និងកុមរែដលជជនជតិ 
ភគតិច ។  

ដូចខងេលើ

េសរភីពៃនករចូលរមួ 
បេងកើតសមគម និង 
ករចូលរមួទមទរ 

អនុសញញ េលខ ៨៧ (១៩៤៨) 
ៃនអងគករពល កមមពិភពេ ក 
ស្តីពីេសរ ីភពៃនករចូលរួម និង
ករ ករពរសិទធិកនុងករេរៀបចំ 
សមគម 

ម្រ  ២ - ១១ េសរភីពកនុងករចូលរមួអងគករ,សហព័នធ 
និងសហសមព័នធេ យជំេរ ើសផទ ល់របស់ពួកេគ 
្រសបជមួយនឹងចបប់ និងរដ្ឋធមមនុញញ, វធិនកនុង 
ករករពរសិទធិបេងកើតអងគករ ឬសហព័នធ ។  

ដូចខងេលើ

 អនុសញញ េលខ ៩៨ (១៩៤៩) 
ៃនអងគករពលកមមពិភពេ ក 
ស្តីពីសិទធិ កនុងករេរៀបចំ និងករ
ទមទររមួ 

ម្រ  ១ - ៤ ករករពរ្របឆំងនឹងសកមមភពននែដល 
្របឆំងនឹងករបេងកើតសហជីព និងទប់ ក ត់ករ 
ែតង ំង មួយេលើសហជីព, មេធយបយ 
ែដលបនបេងកើតេឡើងគឺករបេញចញមតិេ យ 
សម័្រគចិត្តនិងគម នលកខខណ្ឌ ករងរ មរយៈកិចច 
្រពមេ្រព ងរមួ ។  

ដូចខងេលើ

 អនុសញញ េលខ ១៤១ (១៩៧៥) 
ៃនអងគករពល កមមពិភពេ ក 
ស្តីពីអងគករកមមករជនបទ 

ម្រ  ២ - ៣ សិទធិៃនករជួលដីឬផទះ សិទធិៃនករេចញៃថ្លជួលេ
យែចកទិននផល អនក ំខន តតូច ទទួលបនសិទធិ
បេងកើតអងគករ េសរភីពកនុងករបេងកើតសមគមន៏

ដូចខងេលើ
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េ យគម នករេ្រជ តែ្រជក និងករបងខិតបងខំ ។ 

 េសចក្តី្របកសរបស់អងគករសហ
្របជជតិ ស្តីពី សិទធិៃនជនជតិ 
េដើមភគតិច (២០០៧) 

ម្រ  ៣ ជនជតិេដើមភគតិចមនសិទធិកនុងករេធ្វើេសចក្តីសំ
េរចចិត្តេ យខ្លួនឯង និងេសរភីពកនុងករ 
អភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌របស់ពួកេគ 
បនេ យេសរ ី។  

ដូចខងេលើ

គម នករេរ ើសេអើង 
និងសមភពៃនករ 
ទូទត់ 

អនុសញញ េលខ ១០០ (១៩៥១) 
ស្តីពីសមភពៃនករទូទត់ 

ម្រ  ១ - ៣ ករទូទត់្របកបេ យសមភពសំ ប់្រស្តី 
និងបុរស ចំេពះករងរេ យមនតៃម្លេសមើគន  ។  

ដូចខងេលើ

 អនុសញញ េលខ ១១១ (១៩៥៨) 
ស្តីពីករេរ ើសេអើង 
(ករងរនិងមុខរបរ) 

ម្រ  ១ - ២ សមភពៃនករផ្តល់ឪកសករងរ និងករ្រប្រពឹត្ត
ែដលទក់ទងចំេពះករងរ និងមុខរបរ, មិនមន
ករេរ ើសេអើងេ យែផ្អកេលើ មូល ្ឋ នៃនពូជ

សន៍ ពណ៌សមបុល េភទ សន នេយបយ 
េដើមកំេណើ តជតិ សន៍នីមួយៗ 
ឬ្របេទសកំេណើ ត ។ 

ដូចខងេលើ

 េសចក្តី្របកសរបស់អងគករសហ
្របជជតិ ស្តីពីសិទធិជនជតិ 
ភគតិច (២០០៧) 

ម្រ  ២,៨(២e), 
៩, ១៥(២), 
១៦(១) ២១(២), 
២២, ២៤(១), 
២៩(១), ៤៦(៣) 

មិមនករេរ ើសេអើងេ យែផ្អកេលើពូច សន៏
ឬភិនភគ, េសរភីពសែម្តងមតិ ែផ្អកេលើ្របៃពណី, 
ករយកចិត្តទុក ក់យ៉ងសំខន់ និងករករពរ
ទំង្រសុងនូវសិទធិ្រស្តីជនជតិភគតិច ។  

ករងរសំ ប់ជនអេន្ត
្របេវសន៍ 

អនុសញញ េលខ ៩៧ (១៩៤៩) 
ៃនអងគករពល កមមពិភពេ ក 
ស្តីពីករហូរចូលអេន្ត ្របេវសន៍ 
េដើមបីករងរ 

ម្រ  ១ - ៩ ករផ្តល់ព័ត៌មន, គម នឧបសគគកនុងករេធ្វើដំេណើ រ, 
ករផ្តល់ករែថទំសុខភព, គម នករេរ ើសេអើង
កនុងករងរ ករ ន ក់េន សន្តិសុខសងគម 
និងករទូទត់, គម នករបញជូ នេទវញិេ យ 
កំ ំងនូវកមមករ-បុគគលិក ្រសបចបប់, គម នករ 

ដូចខងេលើ



 
សចូនករស្រមប្របេទសកមពុជ 

 

Ref: Revised Cambodian Local Indicators based on RSPO P&C 25 April 2013                                          Pg 115 of 117 
 

បញជូ នៃន្របក់សន ំនន ។  

 អនុសញញ េលខ ១៤៣ (១៩៧៥) 
ស្តីពីកមមករ-បុគគលិកអេន្ត ្របេវសន៍ 
(បញញត្តិបែនថម) 

ម្រ  ១ - ១២ េគរពសិទធិមនុស ជមូល ្ឋ ន, ករពរជនអេន្ត
្របេវសន៍ខុសចបប់ពីករងរែដលរេំ ភ, 

មេធ្វើករ ជួញដូរជនអេន្ត ្របេវសន៍ែដល 
ខុសចបប់, ករ្រប្រពឹត្តេ យបនេសមើភព 
ដល់ពលកមមអេន្ត ្របេវសន៍ ។  

ដូចខងេលើ

ករករពរដល់កមមករ-
បុគគលិកចំករ២ 

អនុសញញ េលខ ១១០(១៩៥៨) 
ៃនអងគករពលកមមពិភពេ ក
ស្តីពីករងរេនចំករ 

ម្រ  ៥ - ៩១ ករពរសមជិក្រគួ រៃនកមមករ-បុគគលិកែដល
ជួលមក, ករពរសិទធិរបស់កមមករ-បុគគលិកកនុង 
អំឡុងេពលជួលមកេធ្វើករ និងករដឹកជញជូ ន, 
កិចចសនយករងរ េ យេសមើភព, ករលុបបំបត់ 
េចលនូវទន់កមមពិន័យ ្របក់េបៀវត រេ៍សមើភពគន  
និងលកខខណ្ឌ ករងរសម្រសប, មបងខំ 
ឬជប់កតព្វកិចចកនុងករេ្របើ្របស់តូបរបស់ 
្រកុមហ៊ុន, ករ ន ក់េនេ យបន្រគប់្រគន់ 
និង ថ នភពសម្រសប, ករពរ្រស្តីេពល 
លំែហមតុភព, ករទូទត់ចំ េពះរបួស ន ម 
និងេ្រគះថន ក់នន, េសរភីពៃនករចូលរមួ
សិទធិកនុងករេរៀបចំ សមគម និងករទមទរជរមួ, 
ករេធ្វើ អធិករកិចចពលកមមេ យ្រតឹម្រតូវ, ករ 
ពយបល និងករ ន ក់េនេ យបនសមរមយ ។   

ដូចខងេលើ

ករករពរអនកជួលដី 
និងអនក ំែដល 
ទូទត់ករជួល ម 
រយៈទិននផលផលិត 

អនុ សន៍េលខ១៣២ (១៩៦៨) 
ៃនអងគករពល កមមពិភពេ ក 
ស្តីពី អនក ជួលដី និងអនក ំែដល 
ទូទត់ករជួល មរយៈទិននផល 

ម្រ  ៤ - ៨ ករជួលេ យេសមើភព, ករទូទត់េ យទទួល
បនទិននផលសម្រសប, ផ្តល់ករធនសំ ប់ 
សុខុមលភព, ករចត់ែចងេ យសម័្រគចិត្ត, 
មនកិចចសនយេ យ ្រតឹម្រតូវ, នីតិវធិីសំ ប់ 

ដូចខងេលើ
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បន ផលិតបន ករេ ះ្រ យវ ិ ទនន ។ 

ករករពរៃនអនក ំ 
ែដលមនភគហ៊ុនតិច 

អនុសញញ េលខ ១១៧ (១៩៦២) 
ៃនអងគករពល កមមពិភពេ ក) 
ស្តីពីេគលនេយបយសងគម 
(ទិសេ ជមូល ្ឋ ននិង 
ម្រត ្ឋ ន) 

ម្រ  ៤ ករផ្ល ស់ប្តូរកមមសិទធិេ យគិតេទដល់សិទធិែបប្រប
ៃពណី, ជំនួយកនុងករបេងកើតសហជីពសហករ, 
ករេរៀចំជួលកែន្លង ន ក់េនេដើមបីធនេ យបន 
នូវម្រត ្ឋ នៃនកររស់េនកំរតិខពស់បំផុត ។  

ដូចខងេលើ

សុខភពនិងសុវតថិភព អនុសញញ េលខ ១៨៤ (២០០១) 
ៃនអងគករពល កមមពិភពេ ក 
ស្តីពី សុវតថិភព និងសុខភព 
េនកនុងវសិ័យកសិកមម 

ម្រ  ៧ - ២១ អនុវត្តនូវករ យតៃម្ល និភ័យ និងអនុម័តវធិន
ករទប់ ក ត់ និងករពរ េដើមបីធនកែន្លងករងរ 
េ្រគ ងច្រក បរកិខ រ ថន ំគីមី ឧបករណ៍ 
និងដំេណើ រករ ្របកបេ យសុវតថិភព 
និងសុខភព, ធនេ យមន ករផ្តល់ព័ត៌មន 
ករបណ្តុ ះប ្ត លសម្រសប ករ្រគប់្រគង 
និងករ្របតិបត្តិ ម, ករករពរពិេសស 
ននសំ ប់កមមករ-បុគគលិកយុវវយ័ និង្រស្តី, 
ករេផ្ត តេទេលើវធិនករករពរជមងឺ 
និងរបួសករងរ ។  

ដូចខងេលើ

្រគប់្រគង ឬលុបបំបត់ 
នូវករេ្របើ្របស់ថន ំគីមី 
និងថន ំសំ ប់សត្វ 
ល្អិតែដលមន 
េ្រគះថន ក់ 

អនុសញញ  Stockholm 
ស្តីពី រធតុបំពុលសរ ី ងគដ៏យូរ
អែង្វង (២០០១) 

ម្រ  ១ - ៥ ម និង/ឬ លុបបំបត់ករផលិត 
និងេ្របើ្របស់ៃនថន ំ គីមីែដលចុះបញជ ីកនុងឧបសមព័នធ 
A (ឧ. Aldrin, Chlordane, PCB), 

មឃត់ករផលិត និងេ្របើ្របស់ថន ំគីមីែដល 
មនេនកនុងឧបសមព័នធ B (ឧ. DDT), កត់បនថយ 
ឬលុបបំបត់េចលនូវ រធតុគីមី ែដលមនកនុង 
បញជ ីៃនឧបសមព័នធ C (ឧ. Hexachlorobenzene) ។  

ដូចខងេលើ

 ្រកមអន្តរជតិៃនអងគករម្ហូប  ម្រ  ៥ កត់បនថយករេ្របើ្របស់ៃនថន ំសំ ប់សត្វល្អិតែដ ដូចខងេលើ
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រ និងកសិកមម ស្តីពីករ 
ែចកចយ និងេ្របើ្របស់ថន ំ 
សំ ប់សត្វល្អិត (១៩៨៥, 
ែកស្រមួលេឡើង វញិេនឆន ំ 
២០០២) 

ល េ្រគះថន ក់ េនទី ែដលករ្រគប់្រគប់មន
ករពិបក ធនេ យមនករេ្របើ្របស់ 
បរកិខ រករពរ និងបេចចកេទសនន, ផ្តល់ករ 
ែណនំដល់កមមករ-បុគកលិកនូវវធិនករសុវតថិភព, 
ផ្តល់នូវេស កមមបែនថម ដល់អនកមនភគហ៊ុនតិច 
និងកសិករ, ករពរកមមករ- បុគគលិក និងអនកេន 
ែកបរខង, េធ្វើេ យពួកេគទទួលបន នូវព័ត៌មន 
េពញេលញស្តីពី និភ័យ និងករករពរ, 
ករពរជីវៈចំរុះ និងកត់បនថយផលប៉ះពល់េ យ 
េនក្រមិតអបបបរមដល់បរ ិ ថ ន, ធនសុវតថិភព 
នូវករ េបះេចលសំណល់ និងបរកិខ រ្របកប 
េ យសុវតថិភព, បេង្តើតបញញត្តិននសំ ប់ករ 
សេ្រងះបនទ ន់ចំេពះអនកពុលថន ំ ។  

 អនុសញញ  Rotterdam ស្តីពី
នីតិវធិី្រពមេ្រព ង េ យេធ្វើេឡើង 
ជមុន និងទទួលបនព័ត៌មន 
្រគប់្រគន់ សំ ប់ថន ំគីមី និងថន ំ 
សំ ប់សត្វល្អិត្របកបេ យ
េ្រគះថន ក់ជក់ ក់ េនកនុង 
ពណិជជកមម អន្តរជតិ (១៩៩៨) 

ម្រ  ១, ៥ និង 
៦ 

ទប់ ក ត់ពណិជជកមមថន ំគីមី និងថន ំសំ ប់សត្វល្អិ
ត្របកបេ យេ្រគះថន ក់ែដលបន មឃត់, 
បេងកើតនីតិវធិីជតិសំ ប់ករ្រគប់្រគងៃនករ 
េ្របើ្របស់ និងេធ្វើពណិជជកមមថន ំទំងេនះ, ចុះបញជ ី 
ថន ំគីមីែដលបន មឃត់ករ្របឈមនិងេ្រគះ
ថន ក់ និងថន ំសំ ប់សត្វល្អិត ។  

ដូចខងេលើ

 េសចក្តី្របកសរបស់អងគករសហ្រប
ជជតិ ស្តីពីសិទធិរបស់ជន 
ជតិភគតិច (២០០៧) 

ម្រ  ២១(១), 
២៣, ២៤, ២៩(៣) 

ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងជីវភពរស់េន្របកបេ យអនម័
យ សុខភព និងករ ន ក់េន,ករ្របសូ្រត 
បុ្រតេ យសុវតថិភព,ែថរក រសុខភព មែបបបុ ណ 
ករ្រតួតពិនិតយសុខភព្របកបេ យ ្របសិទធភព ។

ដូចខងេលើ


