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 ឆររពសិទធិមនុសស សិទធិកមមករ និងសិទធិរបស់សហគមន៍  ូចជា៖ 
 សិទធិានកតនលងឆធវើការានសុវតថិភាព និងសុែភាព 
 សិទធិសហគមន៍ានសុែភាព និងសិទធិបរិសាថ នានសុវតថិភាព 
 សិទធិ ឹងថ្នឆតើឆប្រោះថ្នា ក់អវីែលោះានឆៅតាមកតនលងផលិតឆប្គឿងឆអឡចិប្តូនិច និងបណ្ដា សហគមន៍ឆៅជិតឆោង 
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 ានវិធានការយ ងរឹងាំទូទំងបណ្ដា ញផគត់ផគង់៖  
1. ានតាល ភាព  
2. ឆប្បើគីមីានសុវតថិភាពជាង  
3. ការពារកមមករ 
4. ឆលើកកមពស់ ធានា និងការពារការចូលរួមរបស់កមមករ និងសហគមន៍  
5. ការពារសហគមន៍ និងបរិសាថ ន 

6. ផាល់សំណងនិងឆោោះប្សាយឆប្រោះថ្នា ក់ត លឆកើតានចំឆពាោះមនុសសនិងបរិសាថ ន។  
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អនសុាសនស៍ប្ាបឆ់ធវើសកមមភាពនងិការផ្លល សប់ារូ  
ប្កុមហ ុនឆអឡិចប្តូនចិប្តូវតតឆលើកកមពស់ នងិបឆងកើតបរិសាថ នការងារត លការពារសុែភាពរបស់កមមករ និងសហគមន៍។ ែណៈឆពលត លប្កុមហ ុនានការទទួលែុសប្តូវតបបឆនោះសប្ាប់រងវិលជុំថ្នផលិតផលអគគិសនី 

និងឆអឡិចប្តូនកិគ ឺចប់ពីការទញយកវតថុធាតុឆ ើម ឆៅការតកថ្ចាវតថុធាតុឆ ើម ឆៅឆោងចប្កផលិតកមម ឆៅការឆប្បើប្បាស់ ការឆប្បើប្បាស់ឆឡើងវិញ ការតកថ្្ាឆប្បើប្បាស់ឆឡើងវិញ និងរហូត ល់ការបឆចេញឆចល - ឯកសារឆនោះឆផ្លត តតតឆលើ
 ំឆណើរការផលិតកមមប ុឆណ្ដណ ោះ។iii 

 

1. តាល ភាព 
ឆ ើមបីការពារកមមករនិងប្បជាសហគមន៍ពីការប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់សារធាតុគីមី ទំងកមមករនិងសហគមនប៍្តូវតត ឹងថ្ន ឆតើសារធាតុគមីអីវីត លឆគកំពងុឆប្បើនិងរកាទុកឆៅកតនលងផលិតកមម អវតី លប្តូវ កឹឆចញចូលឆោងចប្ក 

អវីត លឆគកំពុងបឆចេញឆចលទំងឆៅកាុងនិងខាងឆប្ៅឆោងចប្ក នងិប្តូវ ងឹថ្ន ឆប្រោះថ្នា ក់អវីត លបងក ល់មនុសសឆោយសារធាតុទំងឆនោះ (រមួទំងឆប្រោះថ្នា ក់បនតពជូផង) និងឆប្រោះថ្នា ក់ ល់បរិសាថ ន។ កមមករប្តូវតត ឹងថ្ន សារធាតុ
អវីត លែលួនកពំុងឆប្បើប្បាស់កាុងការងារប្បចំថ្ថៃរបស់ពួករត់។ តាល ភាពតបបឆនោះ តប្មូវឱ្យប្កមុហ ុនបងាា ញទំងប្សុងនូវវតថុធាតុឆ ើមឲ្យកមមករ អាករស់ឆៅកាុងសហគមន៍ និងអងគការតំណ្ដងរបស់ពួករត់បានឆ ើញនិង ឹង។iv

 

 ាេ ស់ា កផលិតផលប្តូវបងាា ញបណ្ដា ញផគត់ផគងរ់បស់ប្កុមហ ុនទំងអស់ ក៏ ូចជាបងាា ញវតថុធាតុឆ ើមទំងអស់ត លឆប្បើប្បាស់ឆោយប្កុមហ ុនផគត់ផគងទំ់ងអស់របស់ែលួនត រ។ ប្បសិនឆបើ ានទិនាន័យឆប្រោះថ្នា ក់មិនប្គប់ប្រន់
សប្ាប់គីមីណ្ដមួយឆទ កចំ៏បាច់ប្តូវការបងាា ញត រ។ 
តាល ភាពនិងការបងាា ញតប្មូវឱ្យានការអនុវតត។ ប្កមុហ ុនប្តូវ៖ 

 ផតលព់ត័ា៌នអពំសីែុភាពនងិសវុតថភិាព៖ កមមករនិងប្បជាសហគមន៍ប្តូវតតទទួលបានព័ត៌ានអពំីសុែភាពនិងសុវតថិភាពពាក់ព័នធនងឹឆប្រោះថ្នា ក់គីមី យ ងឆពញឆលញត លជាព័ត៌ានថមទីន់សម័យ អាចយល់បាន និង
ឥតគិតថ្ថល។ ការសិកាវាយតថ្មលឆៅវិញឆៅមកត លបានឆបាោះពុមពផាយទំងឆនោះ គបបីប្តូវឆធវើឱ្យបានចាស់ោស់ថ្ន អាកអាកណ្ដប្តូវឆធវើអវឆី ើមបីធានាឱ្យានបរិយកាសការងារត លានសុវតថិភាព ឆៅឆពលត ល
ឆប្បើប្បាស់សារធាតុគីមីានឆប្រោះថ្នា ក់។ ឆលើសពីឆនោះឆៅឆទៀត ឆគប្តូវផាល់ជូនតាមការឆសាើសំុ នូវទិនាន័យឆយងយ ងឆពញឆលញនិងានលកខណៈវិទាសាស្តសត/បឆចេកឆទសត លព័ត៌ានឆនោះតផអកជាមូលោា ន។ 
វាជាការទទួលែុសប្តូវរបស់ប្កុមហ ុនាេ ស់ា ក កាុងការធានាថ្នប្កុមហ ុនផលិតកមមចុោះកិចេសនា ប្កុមហ ុនផលិតកមមបឆងកើតផលិតផលឆ ើម (ODMs) ប្កុមហ ុនផលិតកមមឆប្គឿងបនាល ស់ និងប្កុមហ ុន
ឆផសងៗឆទៀត ឆៅកាងុបណ្ដា ញផគត់ផគងរ់បស់ប្កុមហ ុន ផតល់នូវព័តា៌នឆនោះ ល់កមមករ បណ្ដា សហគមន៍ និងសាធារណជនទូឆៅ។ 

 តចករតំលកពត័ា៌នអពំឆីប្រោះថ្នា កឆ់ោយរម នការហាមប្បាម៖ ព័តា៌នសតីពីផលប ោះពាល់តផាកសុែភាព សុវតថិភាព និងបរិសាថ នឆោយសារសារធាតុត លឆគឆប្បើប្បាស់កាុងផលិតកមម និងានឆៅកាុងឆប្គឿងឆអឡិចប្តូនិក 
និងផលិតផលអគគិសនីប្តូវតតតចករំតលកឆៅកមមករសហគមន៍ នងិអងគការតំណ្ដងរបស់ពួករត់ ឆោយរម នការហាមប្បាម។ ឆទោះបជីា ឆៅឆពលានទំនុកចតិតឆលើរូបមនតវតថុធាតុឆ ើមចាស់ោស់ក៏ឆោយ 

ក៏ព័ត៌ានប្បកបឆោយឆប្រោះថ្នា ក់តបបឆនោះមិនប្តូវចត់ទុក ូឆចាោះឆឡើយ។ 
 ផតលប់្កោសពត័ា៌នសវុតថភិាព (SDS)៖ ប្កោសព័ត៌ានសុវតថិភាពប្បតិបតតតិាមប្បព័នធសុែ ុមពិភពឆោក (GHS) ប្តូវតតោកឲ់្យកមមករ សហគមន៍ និងអងគការតំណ្ដងរបស់ពួករត់ អានឬឆមើល

ឆោយងាយប្សួល និងឆោយឆសរី សប្ាប់វតថុធាតុឆ ើមទំងអស់ត លរកាទុក ឆប្បើប្បាស់ និងបឆចេញពីកតនលងឆធវើការ។ ចំឆពាោះសារធាតុត លផលប ោះពាល់បរិសាថ ន ឬសុែភាពមនុសស ានព័ត៌ានមិនប្គប់ប្រន់ 
ឬានលកខណៈមិនឆពញឆលញឆទ  ូឆចាោះឆរលការណ៍  ូចានគូសបញ្ហា ក់ខាងឆប្កាម ឆៅចុងបចេប់ថ្នតផាកទី២ អាចយកឆៅអនុវតតបាន។ 

 សហការឆោយានគនំតិផតចួឆផតើមអបរ់នំងិបណតុ ោះបណ្ដត ល៖ បណ្ដា ប្កុមហ ុនប្តូវសហការជាមួយរោា ភិបាល អងគការមិនតមនរោា ភិបាល និងសហជីព ភាា ក់ងារផតល់ឆសវាតថទំសុែភាព និងអាកជំនាញភាគីទីបីឆផសងៗឆទៀត 
ឆ ើមបីផាល់ការអប់រនំិងការបណាុ ោះបណ្ដា លជាប្បចំ សប្ាប់កមមករ តំណ្ដងសហគមន៍ និងភាា ក់ងារផាល់ឆសវាកមមតផាកឆវជាសាស្តសតសឆស្តងាគ ោះបនាា ន់។ ប្កុមហ ុនាេ ស់ា ក 
ប្តូវតតធានាការបណតុ ោះបណ្ដត លនិងការអប់រំឆៅទូទំងបណ្ដា ញផគតផ់គង់របស់ពួកែលួន។ ការអប់រំនងិបណតុ ោះបណ្ដត ប្តវូតតឆផ្លា តឆៅឆលើ៖ 

 ប្បព័នធពនិិតយតាមោននិងប្បកាសអាសនាឲ្យ ឹងមុនសប្ាប់គីមីឆប្រោះថ្នា ក់ពីការឆប្បើប្បាស់ ឬឆកើតានកាុង ឆំណើរការផលិតកមម 
 ព័ត៌ានលមអិតអំពីសារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់កាុង ំឆណើរការផលិតកមមនិងវធិីអនុវតតនល៍អបំផុតសប្ាប់ការពារ និងសប្ាប់កាត់បនថយការប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់ទំងឆនាោះ 
 រឆបៀបឆមើលឲ្យ ឹងអំពសីញ្ហា  ំបូងថ្នផលប ោះពាល់ធៃន់ធៃរ ល់សុែភាព 
 ការអនុវតតន៍វធិីប្បតបិតតលិអតផាកអនាម័យឧសាហកមមឆ ើមបីការពារនងិ/ឬកាត់បនថយការប្បឈឆប្រោះថ្នា ក់ ឬហានិភ័យត លឆកើតឆឡើងពកីារប្បឈមទំងឆនោះ។ ការអនវុតត តប្មូវឲ្យានការប្តួតពិនតិយ

ឆប្រោះថ្នា ក់កាុងកប្មតិ ឬឲ្យបានលអិតលអន់តាមតតអាចបានចំឆពាោះប្បភពត លអាចនឹងបងកឆប្រោះថ្នា ក ់ឆៅតាមប្ចកត លអាចប្បឈមឆនោះ ប្បសិនឆបើមិនអាចប្តួតពិនិតយប្បភពឆនាោះបានឆទ នងិឆប្បើ
ឧបករណ៍ការពារែលួនតតកាុងករណីជាជឆប្មើសចុងឆប្កាយ ឆៅឆពលត លការប្គប់ប្គងវិសវកមមឆៅឯ ឬឆៅជិតប្បភពឆនាោះមិនផតល់ការការពារប្គប់ប្រន់ឆទ។ 

 រកានងិបងាា ញបចាសីារឆពើភណ័ឌ គមី៖ី រកានិងបងាា ញបចាីសារឆពើភ័ណឌ គីមី៖ បណ្ដា ប្កុមហ ុនប្តូវរកាបចាីសារឆពើភ័ណឌ វតថុធាតុឆ ើម និងសារធាតុគីមីទំងអស់ ត លឆប្បើប្បាស់ 

និងឆកើតឆឡើងពី ឆំណើរការផលិតកមមទំងមូល ឆោយអនុវតតតាមប្បព័នធសុែ ុមនីយកមមពិភពឆោក (GHS)។ ប្កុមហ ុននឹងបងាា ញព័ត៌ាន ល់កមមករ សហគមន៍ និងអងគការតំណ្ដងរបស់ពួករត់ 
យ ងឆហាចណ្ដស់ជាឆរៀងោល់ឆ្នា ំត រ (ពត័៌ានបចេុបបនាភាព) ប្ពមទំងោក់ព័ត៌ានឆនោះបងាា ញជាសាធារណៈផង។ ប្កុមហ ុនាេ ស់ា កប្តូវបចេូលភាសាកិចេសនាជាមួយប្កុមហ ុនផគតផ់គង់របស់ែលួន ឆោយ
តប្មូវឱ្យានការបងាា ញវតថុធាតុឆ ើមទំងអស់ត លឆប្បើប្បាស់ឆៅកាុង ំឆណើរការផលិតកមម មិនតមនបងាា ញតតសារធាតុត លានឆៅកាងុផលិតផលសឆប្មចឆនាោះឆទ។ ឆលើសពីឆនោះឆៅឆទៀត ប្កុមហ ុនាេ ស់ា ក
ប្តូវអនុវតតប្បព័នធានប្បសិទធភាពកាុងការទទួលនិងប្គប់ប្គងព័ត៌ានបងាា ញគីមីទំងអស់ឆៅតាមឆពលឆវោជាក់តសាងកាុងឆរលបំណងឆ ើមបីតាមោនឆមើលការឆប្បើគមីី នងិការប្គប់ប្គងឆោយអាកផគតផ់គង់។ 
 

2. ការឆប្បើប្បាសគ់មីតី លានសវុតថភិាពជាង  
ឧសាហកមមឆអឡិចប្តូនិក (ប្កុមហ ុនាេ ស់ា ក ប្កុមហ ុនផលិតកមម និងភាា ក់ងារផគតផ់គង់) ប្ពមទំងរោា ភិបាលថ្នបណ្ដត ប្បឆទសត លានឆោងចប្កផលិតកមម ប្តវូកាត់បនថយការប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់ ឆោយបំបាត់ 

ឬជំនួសសារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់បំផុត នងិ ំឆណើរការផលិតកមមត លានឆប្រោះថ្នា ក់បំផុត ឆពាលគឺ ំឆណើរផលិតកមមទំងឡាយ ត លឆកើតានការប្បឈមនងឹសារធាតុគីមតី លានឆប្រោះថ្នា ក់ឆប្ចើននិងជាពិឆសសកតនលងត លានស្តសតីកាុងវ័យាន
ថ្ផាឆពាោះនិងសប្ាលកូន ជាកាល ំងពលកមមភាគឆប្ចើន។ សកមមភាពអាទិភាពឆនោះ ប្គប ណា បឆ់លើសារធាតុត លានឆៅកាុង ំឆណើរការផលិតកមម ឆោយឆកើតឆឡើងកាុងឆពលផលិត និងសារធាតតុ លានឆៅកាុងផលិតផលសឆប្មច ឆហើយ
កាល យជាបញ្ហា  ឆៅឆពលឆប្បើប្បាស់ផលិតផលសឆប្មចឆនាោះ ឆៅឆពលតកថ្ចាឆប្បើប្បាស់ឆឡើងវិញ និងឆៅឆពលឆបាោះឆចល។ ឆគអាចសឆប្មចការងារឆនោះបាន ឆោយការវាយតថ្មលវិភាគឆប្រោះថ្នា ក់កាុងវតថុធាតុឆ ើម ត លឆប្បើប្បាស់កាុងផលិតកមម 
តំាងពីឆ ើម ល់ចប ់ំឆណើរការផលិតកមម និងជនំួសវតថុធាតុឆ ើមទំងឆនាោះ ឆោយវតថុធាតុឆ ើមឆផសងត លានសុវតថិភាពជាង ឆៅឆពលត លអាចឆធវើបាន  ូចបានឆរៀបោបខ់ាងឆប្កាម៖ 

 ឆធវើការវាយតថ្មលអពំជីឆប្មើស៖ ប្កុមហ ុនាេ ស់ា ក និងប្កុមហ ុនផគតផ់គង់គីមី ឆោយានការចូលរួមឆពញឆលញពីសហជីពតំណ្ដងកមមករ (ឬតំណ្ដងកមមករត លប្តូវបានឆប្ជើសឆរីសឆោយរម នការបងខិតបងខំ ប្បសិនឆបើ 
រម នសហជីពឆទ) ប្តូវឆធវើការវាយតថ្មលជាប្បចំអំពជីឆប្មើសសារធាតុគីមីពាកព់័នធវតថុធាតុឆ ើមត លជាការបារមភ និងានឆប្រោះថ្នា ក់ ត លឆប្បើឆៅកាុងផលិតផល និងផលិតកមម។v ការវាយតថ្មល រួមទំងការវាយតថ្មល
អំពីជឆប្មើសតផអកឆលើលទធភាពឆប្បើប្បាស់វតថុធាតុឆ ើមរម នសារធាតុគីមីផង នងឹប្តូវឆប្បើប្បាស់ឆ ើមបអីនុវតតជឆប្មើសការឆរៀបចំផលិតកមមថ្បតង និងឆ ើមបឆីប្ជើសឆរីសសារធាតុកាន់តតានសុវតថិភាពជំនួសវតថធុាតុឆ ើម
ានឆប្រោះថ្នា ក់ត លឆប្បើប្បាស់កាុងផលិតកមម។  ំឆណើរការថ្នការវាយតថ្មលត លប្ពមឆប្ពៀង ឬត លអាចទទួលយកឆោយភាគីទំងអស់ជាមូលោា នសប្ាប់ការឆប្បើប្បាស់ជំនួសត លានព័ត៌ានចាស់ោស់ ឆៅ
ានជឆប្មើសត លានសុវតថិភាពជាង ឬសប្ាប់គំនិតថ្ចាប្បឌិតថមកីាុងការបឆងកើតរូបមនត និងវតថុធាតុឆ ើមថមី ឬសប្ាប់រចនាផលិតផលឆឡើងវិញ។ ការវាយតថ្មលទំងឆនោះ ប្បឆសើរបំផតុប្តូវ ឹកនំាឆោយគណៈកាម ធិការរួម
តផាកសុែភាពនិងសុវតថិភាពឆៅកតនលងឆធវើការ ឬប្បសិនឆបើ រម នគណៈកមមការឆនោះឆទ គបឺ្តូវ កឹនំាឆោយានការចូលរួមឆពញឆលញរបស់កមមករ ឬអាកត លប្បឈមនឹងហានិភ័យ។  

 

 ឆប្ជើសឆរសីសារធាតជុនំសួានសវុតថភិាពជាង៖ ឆៅឆពលត លប្តូវកាត់បនថយការឆប្បើប្បាស់សារធាតុត លនំាឲ្យានការប្ពួយបារមភ ប្កុមហ ុនប្តូវឆប្ជើសយកសាធារជំនួសត លានសុវតថិភាពជាងសារធាតុត ល



ប្តូវជំនួសឆនាោះ។ សារធាតជុំនួសឆនោះ រួមាន គីមី វតថុធាតុឆ ើម និងផលិតផលត លានសុវតថិភាពជាង ប្ពមទំងលុបបំបាត់តលងឲ្យានតប្មូវការឆប្បើគីមមីុនឆគ។ ប្កុមហ ុនបញ្ហា ទិញ ឬប្កុមហ ុនាេ ស់ា ក ប្តូវតត
បចេូលឆរលការណ៍ទំងឆនោះឆៅកាុងឆរលនឆយបាយរបស់ប្កុមហ ុនសាីពីសារធាតុគីមី។vi

 ឆប្ជើសឆរីសសារធាតុជំនួសានសុវតថិភាពជាង៖ ឆៅឆពលត លប្តូវកាត់បនថយការឆប្បើប្បាស់សារធាតុត លនំាឲ្យាន
ការប្ពួយបារមភ ប្កុមហ ុនប្តូវឆប្ជើសយកសាធារជំនួសត លានសុវតថិភាពជាងសារធាតុត លប្តូវជំនួសឆនាោះ។ សារធាតុជំនួសឆនោះ រមួាន គីមី វតថុធាតុឆ ើម និងផលិតផលត លានសុវតថិភាពជាង ប្ពមទំង
លុបបំបាត់តលងឲ្យានតប្មូវការឆប្បើគីមមីុនឆគ។ ប្កុមហ ុនបញ្ហា ទញិ ឬប្កុមហ ុនាេ ស់ា ក ប្តូវតតបចេូលឆរលការណ៍ទំងឆនោះឆៅកាុងឆរលនឆយបាយរបស់ប្កុមហ ុនសាីពីសារធាតុគីមី។ 

 ពចិរណ្ដទូលទំោូយអពំលីកខណៈថ្នឆប្រោះថ្នា ក៖់ សារធាតុគីមីត លប្តូវឆសាើឆឡើងថ្នជាសារធាតុជំនួសានសុវតថិភាពជាងឆនាោះ ប្តូវតតានឆប្រោះថ្នា ក់តិចជាងសារធាតុត លប្តូវជំនួស។ ឆនោះានន័យថ្ន 

សារធាតុទំងឆនាោះគបបីប្តូវតតានសារធាតុពុល ភាពសថិតឆសថររបស់សារធាតុ ជីវកំឆណើនឬជីវផាុំសារធាតុ សារធាតុបងកជំងមឺហារីក ភាា ក់ងារបាូរតហស ន សារធាតុឆធវើឲ្យងាប់សរថ្ស សារធាតុរំខានប្កឆពញ ឬសារធាតុ
ត លានឆប្រោះថ្នា ក់ ល់ប្បព័នធបនតពូជ នងិការអភិវឌឍជាឆ ើម តិចជាងសារធាតុគីមីត លប្តូវជំនួស។ បចាីថ្នគីមឧីសាហកមមអនុឆប្រោះ ប្តូវសថិតឆប្កាមការប្តួតពនិិតយជាប្បចំ 

ឆោយានការចូលរួមយ ងឆពញឆលញរបស់សហជីព ឬតំណ្ដងកមមករឆៅឆពលត លរម នសហជីព។ 

 ប្សាវប្ជាវសារធាតជុនំសួានសវុតថភិាពជាង៖ ប្កុមហ ុនាេ ស់ា កនិងប្កុមហ ុនផគត់ផគង់គីម ីប្តូវឆរៀបច ំំឆណើរការជំនួសគីមនីិង ំឆណើរការផលិតកមមត លានសុវតថិភាពជាង ឆទោះកាុងករណីណ្ដក៏ឆោយ ឆោយចត់ជា
អាទិភាពការប្សាវប្ជាវចំឆពាោះសារធាតុណ្ដត លឆគមិនសាគ ល់។ ការប្សាវប្ជាវរឹងាំ គំនិតថមី ឯកោជយ និងតាល ភាពជាតប្មូវការចំបាច់។ 

 ឆប្បើគមីតីាមសតងោ់ែពសប់ផំតុ ចូរា ឆៅទទំូងពភិពឆោក៖ សារធាតុគីមីានឆប្រោះថ្នា ក់ និង ំឆណើរការត លឆគតលងឆប្បើប្បាស់ឆៅប្បឆទសអភិវឌឍន៍ ឆៅតតប្តូវបានឆគឆប្បើប្បាស់ឆៅកាុងប្បឆទសកំពងុអភិវឌឍន។៍ 
បឆចេកវទិាត លបងកឆប្រោះថ្នា ក់ ល់បរិសាថ ន ឬផលិតផលត លបងកឱ្យគុណភាពបរិសាថនថយចុោះធៃន់ធៃរ ឬត លបងកឆប្រោះថ្នា ក់ ល់សុែភាពមនុសស មិនប្តវូបចាូន ឬឆផារឆៅឆប្បើប្បាស់ឆៅប្បឆទស ថ្ទៗឆទៀតឆឡើយ។ 
 ំឆណើរការ ឬផលិតផលហាមឃាត់មិនប្តូវឆប្បើប្បាស់ជាោច់ខាត ឆៅតាមបណ្ដា ញផគត់ផគង។់ 

 អនវុតតតាមឋានានបុ្កមថ្នការប្តតួពនិតិយឆ ើមបទីបស់ាក ត់ការប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក៖់ ឆៅកតនលងណ្ដត ល បចេុបបនា ឹងថ្ន រម នការអនុញ្ហា តឱ្យលុបបំបាត់ហានិភ័យផលិតកមមត លប្តូវជំនួសឆទ ប្កុមហ ុនាេ ស់ា ក ឬ
ប្កុមហ ុនបញ្ហា ទិញ ប្តូវធានាថ្ន ហានិភ័យប្តូវបានកាត់បនថយ ល់កប្មិតតិចបំផុត តាមរយៈការអនុវតតវិធានការបងាក រ និងប្តួតពិនតិយការប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់។ ទំងអស់ឆនោះរួមាន តាមលំោប់អាទិភាព ូចខាងឆប្កាម៖ 

 
o ការប្តតួពនិតិយវសិវកមម នងិការឆប្បើប្បាសឆ់ប្គឿងបរកិាខ រ នងិវតថធុាតឆុ ើមត លានសុវតថិភាពជាងឆ ើមបីបឆចេៀសឬកាត់បនថយការបឆចេញសារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់ត លអាចានឆប្រោះថ្នា ក់ ល់

សុវតថិភាពនិងសុែភាពរបស់កមមករនិងសហគមន៍។ 
o វធិានការការពារត លប្តវូអនវុតតឆៅប្បភព ឬឆៅជតិកតនលងានឆប្រោះថ្នា ក់ តាមតតអាចឆធវើបាន  ូចជា ការ ំឆឡើងរនធែយល់ របាងំការពារប្គប់ប្រន់ និង/ឬាននីតិវធិីឆធវើការងារ

និងវិធានឆរៀបចំសមប្សប។ 
o អនវុតតវធិានការការពារនមីយួៗ ជាវិធានការចងុឆប្កាយឆៅកតនលងត លភាពប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់មិនអាចការពារបានឆោយមឆធាបាយឆផសងៗ  ូចជា ឧបករណ៍ការពារែលួន ត លផតល់ជូនឆោយ

ឥតគិតថ្ថល នងិផ្លល ស់បាូរជាឆទៀងទត់ឆោយនិឆយជក។ 
 ឆៅកតនលងណ្ដត លឆគមិន ឹងអំពផីលប ោះពាល់សុែភាពមនុសស ឬបរិសាថ នឆោយសារសារធាតុគីមីឆទ  ូឆចាោះប្តូវឆជៀសវាងឆប្បើប្បាស់វា ឆហើយកតនលងណ្ដត លឆគសាគ ល់សារធាតុគីមីមិនប្គប់ប្ជងុឆប្ជាយឆទ ឬានលកខណៈមិន
ឆពញឆលញឆទ  ូឆចាោះឆរលការណ៍បងាក រទុកជាមុនvii

 ប្តូវអនុវតតរហូត ល់ឆពលានការឆធវើឆតសតអំពឆីប្រោះថ្នា ក់ពាក់ព័នធចបស់ពវប្គប។់ ឆៅកតនលងណ្ដត លានព័ត៌ានមិនប្គប់ប្រន់ឆ ើមបឆីប្បើប្បាស់កាងុការវាយតថ្មលវតថុធាតុឆ ើម
ជាក់ោក់ណ្ដមួយឲ្យបានឆពញឆលញឆទ  ឆូចាោះប្កុមហ ុនានភារកិចេសួរឆៅប្កុមហ ុនផលិតគីមឆី ើមបីតសវងរកព័ត៌ានបតនថមឆទៀតអពំីឆប្រោះថ្នា ក់ត លអាចនឹងឆកើតាន ប្ពមទំងឆ ើមបឆីជៀសវាងការឆប្បើប្បាស់ផង និងការពារកមមករ
និឆយជិតឲ្យបានលអបំផុតផង រហូត ល់ានការបញ្ហា ក់ចាស់ោស់អំពឆីប្រោះថ្នា ក់។ 
 
ឆរលការណ៍បងាក រទុកមុន៖ ឆៅឆពលត លសកមមភាពផលិតកមមបងកការគំោមកំតហងឲ្យានឆប្រោះថ្នា ក់ ល់សុែភាពមនុសស ឬបរិសាថ ន ប្តូវអនុវតតវិធានការបងាក រទុកមុន ឆទោះបជីា ទំនាក់ទំនងឆហតុផលែលោះ ឆៅមនិទន់ឆកើតានទំង
ប្សុងតាមលកខណៈវិទាសាប្សតក៏ឆោយ។ 

 
3. ការពារកមមករ 
 

ប្កុមហ ុនាេ ស់យីឆហាប្តូវធានាថ្ន កតនលងឆធវើការរបស់ែលួនផ្លា ល់ នងិកតនលងឆធវើការទំងអស់ទូទំងបណ្ដា ញផគត់ផគង់ ានសុវតថិភាពសប្ាប់កមមករទំងអស់ ឆោយមិនគិតពីឆភទឬអាយុឆឡើយ។ 
ហានិភ័យពីសារធាតុបងកឆប្រោះថ្នា ក់ ល់សុវតថិភាពនិងសុែភាពរបស់កមមករត លតតងតតប្បឈមោល់ថ្ថៃឆៅនឹងកប្មិតទបថ្នសារធាតុគីមីឆប្ចើនកាុងឆពលឆធវើការ ប្តូវតតលុបបំបាត់ឬកាត់បនថយឲ្យឆៅកប្មិតទបបំផុត រួមទំងហានិភ័យចំឆពាោះ
ស្តសតកីមមករានថ្ផាឆពាោះនិងទរកកាុងថ្ផាពួករត់ផង។ ការទទួលែុសប្តូវរួមានការទប់សាក ត់ការបឆចេញសារធាតុពុលត លានឆប្រោះថ្នា ក់ ចូលឆៅកាុងសហគមន៍ឆៅជុំវិញឆោងចប្កផលិតកមម និងការបឆចេញសារធាតុពុលឆនោះតំាងពី ំបងូ
រហូតចបផ់លិតកមម ត លចប់ឆផតើមពសីហគមន៍តរ៉ែ បនតឆៅ ល់កមមករឆៅកាុងឆោងចប្ក និងបណ្ដា សហគមន៍ត លផលិតគីមី នងិបចេប់ឆៅវិញជាមួយកមមករតផាកតកថ្្ាកាកសំណល់ឆអឡិចប្តូនិកផលូវការនិងមិនផលូវការ។ 

 ឆធវើបលង ់ឆំណើរការ៖ ប្កមុហ ុនាេ ស់យីឆហាទំងឡាយប្តូវតតឆធវើបលង ់ំឆណើរការផលិតកមមនីមួយៗត លឆប្បើប្បាស់សប្ាប់ផលិតកមមរបស់ែលួន។ ភាា ក់ងារផគត់ផគង់នមីួយៗប្តូវតតចងប្កងឯកសារ បញ្ហា កថ់្ន ឆតើ

 ំឆណើរការណ្ដប្តូវឆប្បើ ឆៅកតនលងណ្ដ សប្ាប់ផលិតវតថុធាតឆុ ើម ឆមស [គីមី] និងកតនលង ំឆឡើងតផាកៗ នងិកតនលង ំឆឡើងសឆប្មចសាថ ពរ។ 

 កណំតល់ទធភាពត លអាចបងកឆប្រោះថ្នា ក៖់ ប្កមុហ ុនាេ ស់យីឆហាប្តូវតតវាយតថ្មលអំពីលទធភាពត លអាចបងកឆប្រោះថ្នា ក់ពាក់ព័នធនឹង ំឆណើរការនីមួយៗ ូចបានកំណត់ខាងឆលើ។  ំឆណើរការថ្នការវាយតថ្មលឆនោះ ប្តូវតត
ឆធវើឆោយជំនាញការអនាម័យឧសាហកមមត លានចំឆណោះ ឹងអំពវីតថុធាតុឆ ើមពាកព់័នធត លានជាតិពុលនិងឆោយអាកជំនាញឆពទយការងារ។ 

 កណំតអ់តតសញ្ហា ណសារធាតគុមីតី លប្តវូឆប្បើជាទឆូៅ (នងិត លកឆកើតឆឡើង) កាងុ ឆំណើរការនមីយួៗ៖ ប្កុមហ ុនាេ ស់យីឆហាទំងឡាយប្តូវតតានការទទួលែុសប្តូវចំឆពាោះការឆប្បើប្បាស់ឆោយសុវតថិភាពនូវ
សារធាតុគីមីត លប្តូវឆប្បើកាុង ំឆណើរការនីមួយៗ រួមទំងវិធីសាប្សតលអបំផុតសប្ាប់ការប្គប់ប្គងសុវតថិភាពថ្នសារធាតុគីមនីីមួយៗកាុងឆពល ឹកជចាូន ឆពលរកាទុកកាុងឃាល ំង នងិកាុងឆពល ំឆណើរការផលិតកមម 
និងរកាទុកជាកាកសំណល់។ 

 ឆធវើបចាសីារឆពើភណ័ឌ គមីជីាកត់សាងត លឆប្បើប្បាស ់(នងិត លកឆកើតឆឡើង)៖ អតតសញ្ហា ណ និងបរិាណថ្នសារធាតុគីមទំីងអស់ត លឆប្បើប្បាស់ឆៅកាុង ំឆណើរការនីមួយៗ ប្តូវោក់បងាា ញជាឆរៀងោល់ប្តាីស 

និងបងាា ញរឆបៀបត លគីមីនីមួយៗប្តូវប្គប់ប្គង ជាកាកសំណល់ផង។ ប្កមុហ ុនាេ ស់យីឆហា និងភាា ក់ងារផគត់ផគង់ានការទទួលែុសប្តូវរួមរា ។ ប្តូវឆធវើឆតសតតាមកាលវិភាគ ឆ ើមបីកំណតអ់តតសញ្ហា ណសារធាតុ
ទំងអស់ឆៅកាុងប្បឡាយកាកសំណល់ រួមទំងសារធាតុត លបានឆកើតឆឡើងកាុងឆពលផលិតផង។ 

 កណំតល់ទធភាពត លអាចបងកឆប្រោះថ្នា ក៖់ ប្កមុហ ុនាេ ស់យីឆហា និងប្កុមហ ុនផគត់ផគង់ (ឆោយតផអកឆលើអនុសាសន៍របស់អាកជំនាញ) ប្តូវវាយតំថ្លសារធាតុត លឆប្បើប្បាស់និងឆកើតឆឡើង ឆ ើមបីកំណត់ថ្ន 

ឆតើសារធាតុណ្ដត លអាចានលទធភាពបងកឆប្រោះថ្នា ក់ឆៅឆពលបឆចេញឆៅកាុងែយល់ឆៅកតនលងឆធវើការ ែយល់ឆៅខាងឆប្ៅ ទឹកសំណល់ ផលូវទឹក ឬឆលើ ។ី 

 ឆរៀបចនំងិអនវុតតពធិកីារនងិវធិសីាស្តសតពនិតិយតាមោនឆប្រោះថ្នា កឆ់ៅកតនលងការលមអតិ ត លគតិអពំភីាពឯកជន នងិប្បកានស់មភាពបរុសស្តសតី នងិវបបធម។៌ ប្កុមហ ុនាេ ស់យីឆហា 



រួមជាមួយកមមករត លប្បឈមផលប ោះពាល់និងចប់អារមមណ៍ ប្ពមទំងអងគការរបស់កមមករផងប្តវូតតឆរៀបចំនងិអនវុតត ការពិនតិយតាមោនឆប្រោះថ្នា ក់យ ងលអិតលអន់ឆ ើមបីធានាថ្ន កតនលងឆធវើការានសុវតថិភាព 
និងសុែភាព កាុង ឆំណើរការផលិតកមមតំាងពីឆ ើមរហូត ល់ចប។់ កិចេការទំងឆនោះរួមាន៖ 

 

 ឆបើកវគគបណតុ ោះបណ្ដត ឆោយានការចូលរួមរបស់កមមករនិងប្បធានប្គបប់្គងទំងអស់ ត លអាចនឹងប្បឈមនឹងសារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់ពាក់ព័នធ 

 ការកសាងសមតថភាពសប្ាប់កមមករនិងប្បធានប្គប់ប្គងទំងអស់ត លអាចប្បឈមនឹងសារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់ពាក់ព័នធ 

 ការពិនិតយតាមោនបរិសាថ ននិងឧសាហកមមយ ងលអិតលអន់ជាប្បចំ ឆ ើមបវីាស់សាង់ការបឆចេញឆចលសារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់ពាក់ព័នធទំងអស់ និងឆ ើមបីវាស់សាង់ការប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់ឆោយសារ
សារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់ពាក់ព័នធ ត លឆប្បើប្បាស់ឬ/និងឆកើតឆឡើងកាុងឆពល ំឆណើរការផលិតកមម 

 

 តាមឃាល ំឆមើលជាប្បចំឆោយឯកោជយ និងលអិតលអន់ឆលើបញ្ហា សុែភាពឆោយអាកជំនាញានគុណសមបតតិប្គបប់្រន់ ពាក់ព័នធសុែភាពការងារសប្ាប់កមមករទំងអស់ ឆ ើមបីកំណត់អតតសញ្ហា ណ និង

បងាក រជំងឺឆផសងៗ។ លទធផលពកីារឃាល ំឆមើលឆនោះប្តូវបងាា ញ ល់កមមករយ ងលអិតលអន់និងទន់ឆពលឆវោ 

 ការទទួលសាគ ល់សិទធិរបស់កមមករកាុងការចរច លកខែណឌ ការងារត លានឆប្រោះថ្នា ក់ និងសិទធិកាុងការប ិឆសធការងារត លានឆប្រោះថ្នា ក់ ឆោយមិនភ័យខាល ចអំពកីារសងសឹក។ 

ការពិនិតយតាមោនយ ងលអិតលអន់ រួមទំងការោនតផាកអនាម័យឧសាហកមម ឆ ើមបវីាស់សាង់ការប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់ និងការឃាល ំឆមើលបញ្ហា សុែភាព ឆ ើមបីកំណត់អតតសញ្ហា ណ និងទប់សាក តជ់ំងឆឺផសងៗផង 

ប្តូវតតពប្ងីកឆៅ ល់កមមករទំងអស់ឆៅកាុងបណ្ដា ញផគត់ផគង់ រួមទំងកមមករឆធវើការតផាកទញយកនិងតកថ្ចាវតថុធាតុឆ ើម កមមករផលិតនងិ ំឆឡើងឆប្គឿងនិងផលិតផល នងិកមមករឆធវើការតផាកឆប្បើប្បាស់និងតកថ្ចាឆឡើងវិញ នងិ

ជាពិឆសសកមមករឆៅកាុងវិស័យឆប្ៅប្បព័នធ។ 
 ឆធវើការពនិតិយតាមោន វាសស់ាង់ នងិចងប្កងឯកសារសតពីកីារប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក។់ ប្កមុហ នុាេ សយ់ឆីហាទំងឡាយ ប្តវូបឆងកើតឆមើលការែសុប្តវូ នងិប្គប់ប្គងនីតវិិធីសប្ាប់ប្កុមហ ុនផគត់ផគង់ទំងអស់ 

ឆ ើមបីឆប្បើប្បាស់កាុងការពិនិតយតាមោន នងិវាស់សាង់ការបឆចេញគមីីត លានឆប្រោះថ្នា ក់ឆៅកតនលងឆធវើការ កាងុែយលខ់ាងឆប្ៅកតនលងឆធវើការ ទឹកកាកសំណល់ ផលូវទឹក និងឆលើ ី (សូមឆមើលឧបសមព័នធ-ក)។ 
គបបីប្តូវឆប្បើបរិកាខ រត លានប្កិតខាា ត ឬបញ្ហា ក់ឆផាៀងផ្លា តយ់ ងប្តមឹប្តូវ និងរកាទុកយ ងលអសប្ាប់ការប្តួតពិនិតយនិងវាស់សាង់សារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់ឆផសងៗ។ ការវាស់សាង់ភាពប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់ ល់កមមករ 
ប្តូវវាយតថ្មលការប្បឈមត លកំពុងឆកើតាន ក ៏ូចជាការឆកើនឆឡើងភាពប្បឈមរយៈឆពលែលីត រ។ ការពិនិតយតាមោនឆនោះ ប្តូវឆធវើឆឡើងឆោយអាកជំនាញអនាម័យតផាកឧសាហកមមត លានវិញ្ហា បនបប្តទទួលសាគ ល់ 

ឬានតថ្មលឆសមើ។ 

 

4. ធានាការចលូរមួរបសក់មមករនងិសហគមន ៍
 

កមមករនងិប្បជាពលរ ារស់ឆៅកាុងសហគមន៍ ត លអាចនឹងប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់នានា ប្តូវទទួលបានការឆលើកទឹកចិតត នងិអនុញ្ហា តឱ្យចូលរួមយ ងឆពញឆលញឆៅកាុងការប្គប់ប្គងគមីី 
និងកាកសំណល់យ ងម ត់ចត់ឆៅតាមកតនលងឆធវើការ និងសហគមនរ៍បស់ពួករត់។ ឆ ើមបីសឆប្មចបាននវូឆរលឆៅថ្នការោក់ឲ្យចូលរួមឆនោះ កមមករប្តូវតត អាចឆរៀបចំឆៅកតនលងឆធវើការ អាចចូលរួមជាសាជិកសហជីព អាចឆរៀបចបំឆងកើត
គណៈកាម ធិការសុែភាពនិងសុវតថិភាពរបស់កមមករឆោយការឆប្ជើសតំាងតាមតបបប្បជាធិបឆតយយ នងិឆរៀបចំបឆងកើតកមមវិធីបណតុ ោះបណ្ដត ានប្បសិទធភាព ប្ពមទំងអាចអនុវតតតាមនូវសកមមភាពឆរៀបចឆំផសងៗឆទៀត ឆ ើមបីឆធវើឱ្យកតនលងឆធវើការរបស់
ពួករត់កាន់តតានសុវតថិភាព ឆោយរម នការឆប្ជៀតតប្ជករំខានពសំីណ្ដក់និឆយជក។ 

 កមមករានសទិធចិរចរមួ ត លជាសិទធិមនុសសជាមូលោា នានការធានាឆោយឆសចកតីប្បកាសជាសកលរបស់អងគការសហប្បជាជាតិសតីពីសិទធិមនុសស (ឆ្នា ំ១៩៤៨) និងឆោយឆសចកតីប្បកាសរបស់
អងគការពលកមមអនតរជាតិ (ILO) សតីពីឆរលការណ៍ និងសិទធិជាមូលោា នឆៅកតនលងឆធវើការ (ឆ្នា ំ១៩៩៨)។ ឆោយានការចូលរួមយ ងឆពញឆលញពីសំណ្ដក់កមមករ និងតំណ្ដងរបស់កមមករ 
ប្កុមហ ុនាេ ស់យីឆហាទំងឡាយប្តូវឆលើកកមពស់និងអនុវតតបទោា នការងារានសុវតថិភាពរបស់អាយឡូ (ILO) និងឆរលការណ៍តណនំារបស់អាយឡូ (ILO) សតីពីសុែភាពនិងសុវតថិភាពការងារ 
ឆោយានការយកទុកោក់ ជាពិឆសសចំឆពាោះកមមករត លងាយរងឆប្រោះ ឬរម នសុវតថិភាព រួមទំងកមមករស្តសតីនិងកមមករចំណ្ដកប្សុកផង។ ឆប្ៅពីសិទធិកាុងការឆរៀបចំ កិចេការពារទំងឆនោះប្តូវបចេូល
សិទធិកាុងការពិនិតយតាមោននិងពប្ងងឹការអនុវតតកិចេការពារសុែភាពនិងសុវតថិភាពប្បកបឆោយប្បសិទធភាព ឆៅកតនលងឆធវើការ សិទធិកាងុការប ិឆសធ ឬបទិការងារត លរម នសុវតថិភាពឬរម នសុែភាព ប្ពមទំង
សិទធិានកិចេការពារមិនឲ្យានការសងសឹក ចំឆពាោះការឆប្បើសិទធិរបស់កមមករ (កចិេការពារសិទធិឆធវើសកមមភាព និងសិទធ ិ"ទាល យការសាៃ ត់")។ 

 គណៈកាម ធកិាររមួទទលួបនាកុសែុភាពនងិសវុតថភិាពឆៅកតនលងឆធវើការ ប្តូវបានឆលើកទឹកចិតតឲ្យបឆងកើតឆឡើង ឆោយានតំណ្ដងកមមករត លប្តូវបានឆបាោះឆឆ្នា តឆប្ជើសឆរីសឆោយយុតតិធម៌ពីសំណ្ដក់មិតតកមមករ ឆទោះបីជារម ន
លកខែណឌ តប្មូវឆោយចាប់ក៏ឆោយ។ ប្កុមហ ុនាេ ស់យីឆហា និងប្កុមហ ុនផគត់ផគង់ ប្តវូឆរៀបចំបឆងកើតប្កបែ័ណឌ ឆ ើមបីឆលើកកមពស់ការចលូរួមយ ងសកមម និងានន័យពីសំណ្ដក់ភាគីពាក់ព័នធទំងអស់កាងុ
ការប្គប់ប្គងយ ងម តចតន់ូវគីមី នងិកាកសំណល់ រួមទំងការចលូរួមពីសំណ្ដក់តំណ្ដងសហគមន៍ អងគការមិនតមនរោា ភិបាល ប្បធានប្គប់ប្គងកមមករ នងិសហជីពផង។ 
ការផាល់ព័ត៌ាន ការអប់រំ និងការបណតុ ោះបណ្ដត លពាក់ព័នធនឹងភាពប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់ ប្តូវឆប្បើភាសាសមប្សបត លកមមករអាចយល់បាន។ 

 

5. ការពារសហគមនន៍ងិបរសិាថ ន  
 

បងាករឆប្រោះថ្នា ក់កាុង ំឆណើរការផលិតកមមទំងមូល ឆោយអនុវតតកាលវិភាគពិនិតយតាមោនប្បកបឆោយប្បសិទធភាព ានតាល ភាពនិងឆោយឯកោជយ និងោយការណ៍ជាសាធារណៈអំពីប្បឡាយបឆចេញសំណល់ពីប្គប់
កតនលងផលិតកមមទំងអស់ ប្ពមទំងលុបបំបាត់សារធាតុប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់ និងបចាបក់ារបឆចេញសារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់ឆៅកាុងែយល ់ប្បឡាយទឹក និងឆលើ ី។ ឆៅឆពលត លានភសតុតាងបញ្ហា ក់ចាស់ថ្ន ភាពកែវកព់ឆីោងចប្កផលិត

ឆប្គឿងឆអឡិចប្តនូិក ឬឆោងចប្កតកថ្ចាបានបំពុលបរិសាថ ន (ែយល ់ទឹក និង ី) ប្កុមហ ុនប្តវូទទួលែុសប្តូវចឆំពាោះការចំណ្ដយឆលើការសាអ ត និងការឆោោះប្សាយឆផសងៗ។ ជាពិឆសស វាសំខាន់ណ្ដស់ត លប្តូវធានាថ្ន 

បណ្ដា សហគមន៍ត លឆៅជិតឆោងចប្កតកថ្ចាតរ៉ែ (rare eath minerals) និងបណ្ដា សហគមន៍ត លឆៅជិតឆោងចប្កតរ៉ែ រួមទំងតរ៉ែ ូចជា conflict minerals និង rare earths 

ប្តូវផាល់កិចេការពារសុែភាពកាុងកប្មិតានប្បសិទធភាព។ 

 

6. ផាលស់ំណងនងិឆោោះប្សាយសប្ាបឆ់ប្រោះថ្នា ក ់លក់មមករបណ្ដា សហគមន ៍នងិបរសិាថ ន 
ឆោយសារតតការងាររបស់ឆោងចប្កផលិតឆប្គឿងឆអឡិចប្តូនិកប្តូវបានសាគ ល់លកខណៈថ្ន ានប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់ឆប្ចើនឆៅនឹងគីមី សារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់ឆផសងៗ ត លពុបំានពិឆសាធនឆ៍ពញឆលញ ប្គប់ប្គងមិនប្គប់ប្រន់ 

និងានការផ្លល ស់បតូរញឹកញាប់។ វាជាឆរឿងសំខាន់ជាពិឆសសត លរោា ភិបាលប្តូវឆរៀបចបំឆងកើត និងអនុវតតប្បពន័ធនិឆយជកផតល់ប្បាក់សំណង ត លបឆងកើតឆឡើងឆ ើមបរំីប្ទ ល់ជនរងឆប្រោះឆោយសារការប្បឈមសារធាតុពុល 

ឆៅកតនលងឆធវើការ និងឆៅតាមបណ្ដា សហគមន៍។ យនតការផាល់សំណងសមរមយប្តូវតតធានាថ្ន កមមករនិងប្បជាសហគមន៍ត លទទលួរងឆប្រោះថ្នា ក់ឆោយសសារប្បឈមសារធាតុគីមី ានលកខណសមបតតិប្គប់ប្រនឆ់ ើមបី



ទទួលបាននូវឆសវាសឆស្តងាគ ោះបនាា ន់ សំណងសមរមយ យុតតិធមន៌ិងទន់ឆពលឆវោ ប្ពមទំងទទួលបានការពាបាល និងសាា រនីតិសមបទឆឡើងវិញ តាមប្តូវការឆទោះបីជាយូរយ ងណ្ដក៏ឆោយ ឆ ើមបីឆោោះប្សាយ និងតកតប្មូវឆប្រោះថ្នា ក់

។ix  

ប្តូវឆរៀបចំនិងបឆងកើតយនតការឆោោះប្សាយនិងផតល់មូលនិធិ ឆ ើមបធីានាថ្ន បណ្ដា ប្កុមហ ុនាេ ស់យីឆហា ទទួលែុសប្តូវចំឆពាោះលទធភាពឆប្រោះថ្នា ក់ត លអាចនឹងឆកើតឆឡើង ឆោយការបចេូលចំណ្ដយទំងអស់ចំឆពាោះសាថ នភាពែូច
សុែភាពនិងបរិសាថ ន ត លបចេុបបនាជាការទទួលែុសប្តូវពីខាងឆប្ៅ។ ឆធវើតបបឆនោះជាការឆលើកទឹកចិតតឲ្យឆប្បើប្បាស់សារធាតុ និងអនវុតត ំឆណើរការកាន់តតានសុវតថិភាព កាុងកិចេការពារឆរា ោះថ្នា ក់នាឆពលអនាគត។ 
 
 
 
 
 
 
 



ប្បវតតិ  
 វធិសីាស្តសតជាយទុធសាស្តសតចឆំពាោះការប្គបប់្គងគមីលីកខណៈអនតរជាត ិ(SAICM) 

 កាុងការបងាា ញបញ្ហា ប្បឈមឆនោះ ឆយើងឆធវើឆៅតាមលទធផលពសិីកាខ សាោអនតរជាតិសតីពីសារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់ កាុងវ តជីវិតថ្នផលិតផលឆអឡិចប្តនូិកនិងអគគិសនី ត លបានប្បប្ពឹតតឆៅឆៅឆ្នា ំ២០១១ ឆប្កាមការឧបតថមភរំប្ទឆោយ
គឆប្ាងអងគការសហប្បជាជាតិសាីពីវិធីសាប្សតជាយុទធសាប្សតកាុងការប្គប់ប្គងសារធាតុគីមីលកខណៈអនតរជាតិ (SAICM)។ ឆោយានការអនុម័តឆោយសនាិសីទអនតរជាតិសតីពីការប្គប់ប្គងសារធាតុគីមី (ICCM) ឆៅថ្ថៃទី៦ 
តែកុមភៈ ឆ្នា ំ២០០៦ ឆៅទីប្កងុឌូថ្ប ប្បឆទសអាោ៉ែ ប់ឆអមីោ៉ែ ត វិធីសាប្សតជាយុទធសាប្សតកាុងការប្គប់ប្គងសារធាតុគមីីលកខណៈអនតរជាតិ (SAICM) ឆនោះ គឺជាប្កបែណឌ ឆរលនឆយបាយមួយ ឆ ើមបជីំរុញការប្គប់ប្គងយ ងម ត់ចត់
នូវសារធាតុគីម។ី វិធីសាប្សតជាយុទធសាប្សតកាុងការប្គប់ប្គងសារធាតុគីមីលកខណៈអនតរជាតិ (SAICM) ប្តូវបានបឆងកើតឆឡើងឆោយគណៈកាម ការពហុភាគីនិងពហុវិស័យ ប្ពមទំងរំប្ទ ល់ការសឆប្មចឆរលឆៅ ត ល
បានឯកភាពឆៅឯកិចេប្បជុំកំពូលពិភពឆោកឆៅទីប្កុង Johannesburg ឆ្នា ំ២០០២ សតីពីការអភិវឌឍប្បកបឆោយនិរនតរភាព ឆ ើមបធីានាថ្ន ឆៅឆ្នា ំ២០២០ សារធាតុគីមីនឹងប្តូវផលិត និងឆប្បើកាុងវិធឆីោយានការកាត់បនថយ
ផលប ោះពាល់ធៃន់ធៃរឆលើសុែភាពមនុសស និងបរិសាថ ន។ ការរីកចឆប្មើនកាុងការអនុវតតវិធីសាប្សតជាយុទធសាប្សតកាុងការប្គប់ប្គងសារធាតុគីមីលកខណៈអនតរជាតិ (SAICM) ប្តូវបានពិនិតយឆឡើងវិញឆៅឯសម័យប្បជុឆំលើកទី៣
ថ្នសនាិសីទអនតរជាតិសតីពីការប្គប់ប្គងសារធាតុគីមី (ICCM) ត លប្បប្ពតឹតឆៅពីថ្ថៃទ១ី៧  ល់ថ្ថៃទ២ី១ តែកញ្ហា  ឆ្នា ំ២០១២។ 
 តំណ្ដងជាង១០០នាក់មកពរីោា ភិបាលថ្នប្បឆទសឆផសងៗ អងគការមិនតមនរោា ភិបាល និងឧសាហកមមឆអឡិចប្តូនិកបានជួបប្បជុឆំៅទីប្កុងវីតយន ប្បឆទសអូប្ទីស ត លជាប្កុមអាកជំនាញឆ ើមបីពិចរណ្ដ
អំពីមឆធាបាយឆ ើមបជីំរុញការប្គប់ប្គងយ ងម ត់ចត់នូវការឆប្បើប្បាស់គីមីកាងុឧសាហកមមផលិតផលឆអឡិចប្តនូិកនិងអគគិសនី។ អាកចូលរួម រួមានតំណ្ដងរោា ភិបាលចំនួន៣២រូប មកពបី្បឆទសផលិតកមមឆអឡិចប្តូនិកផង (ប្បឆទសចនិ 
សាធារណរ ាត្ក ប្បឆទសអាលលឺម ង់ ប្បឆទសឥណឌូ ឆនសីុ ជប ុន ា ឆឡសុ ីហវីលីពីន ថ្ថនិងឆវៀតណ្ដម) និងមកពីប្បឆទសត លទទួលរងផលប ោះពាល់ឆោយកាកសំណល់ឆអឡិចប្តនូិក (ប្បឆទសចិន ប្បឆទសកូឡុបំ ៊ីប្បឆទសកតូឌីវ័រ ឆអតយពូី 
ហាគណ្ដ ឥណឌូ ឆនសីុ ា ឆឡសុ ីប្បឆទសម ូសំប ៊ិក នីឆហសរីយ  ឆប រហូវី លីពីន តង់ហានី ថ្ថ ឆវៀតណ្ដម និងប្បឆទសសំប ៊ី (Zambia))ផង។ សិកាខ សាោឆនោះបានទទួលយកនូវអនុសាសន៍សំខាន់ៗពាក់ព័នធនឹង
ការឆោោះប្សាយសារធាតុគីមីត លានឆប្រោះថ្នា ក់ កាុង ំឆណើរការមយួវ ាជីវតិថ្នឆប្គឿងឆអឡិចប្តូនិក សប្ាប់ឆប្បើប្បាស់កាុងការអភិវឌឍការសឆប្មចចិតតជាសកល និងសកមមភាពសហប្បតិបតតិការ។ តាមការចងអុលបងាា ញរបស់វាគមិនជាឆប្ចើនថ្ន 

ានតប្មូវការជាបនាា ន់ឱ្យានការផ្លល ស់បតូរគំរូជាមូលោា នឆ ើមបីឆលើកកមពស់ការអភិវឌឍបឆចេកវិទា នងិការរចនាត លរម នឆប្រោះថ្នា ក់ និងឆ ើមបឈីប់ឆប្បើប្បាស់ជាបឆណា ើរៗនូវសារធាតុានឆប្រោះថ្នា ក់ កាងុមួយវ ាជីវិតថ្នផលិតផលឆអឡិចប្តូនកិ
។ 

កាុងចំឆណ្ដមែលឹមសារសំខាន់ៗទំងឆនាោះ ានែលឹមសារបី ូខាងឆប្កាមត លប្តូវបានអនុម័តជាឯកចឆនាឆោយប្កុមអាកជំនាញមកពីជុំវិញពិភពឆោក៖ 

 ការបងាក រឆប្រោះថ្នា ក់ ល់សុែភាពមនុសស និងបរិសាថ នមិនឲ្យានការឆប្បើប្បាស់សារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់កាុងមួយវ ាជីវិតថ្នផលិតផលអគគសិនីនិងឆអឡិចប្តូនិ ជាឆរឿងសំខាន់។ 
 

 វិធីសាប្សតវ តជីវិតកាុងការប្គប់ប្គងយ ងម ត់ចតន់ូវសារធាតុគីមីត លឆគរកឆ ើញឆៅកាុងផលិតផលអគគិសនី និងឆអឡិចប្តនូិក ានសារសំខាន់ណ្ដស់។ 
 

 កំឆណើនត លឆគរំពងឹទុកឆៅកាងុវិស័យអគគិសនីនិងឆអឡចិប្តូនកិ (ឆយងតាមចាប់របស់ Moore) និងតប្មូវការឲ្យាននិរនតរភាពរយៈឆពលតវងកាុងវិស័យឆនោះ ទមទរឲ្យានភាពប្បឆសើរឆឡើងប្សបរា
និងសាាប្តរា ខាងសុវតថិភាពបរិសាថ ននិងសុែភាព ប្ពមទំអគណុភាពយុតតិធម៌សងគម។ 

ឯកសារវិធីសាប្សតជាយុទធសាប្សតកាុងការប្គប់ប្គងសារធាតុគីមីលកខណៈអនតរជាតិ (SAICM) ឆនោះ ឆសាើឆឡើងនូវបណ្ដា ជំហានជាក់ោក់សប្ាប់ "ប្បឡាយកណ្ដា ល" ថ្នវ តជីវិតត លប្តូវបានកំណត់ថ្នជាផលិតកមម និង

ផលិតកមម (ពីរតផាកឆទៀតថ្នវ តជីវិត ត លបានឆលើកឆឡើងឆនាោះគ ឺ"ប្បឡាយខាងឆលើ" (រចនា) និង "ប្បឡាយខាងឆប្កាម" (ខាងតផាកបចេបថ់្នវ ាជីវិត ឬកាកសំណល់ឆអឡិកប្តូនិក)។ ពត័៌ានបតនថម 
អាចចូលឆៅឆមើលបានតាមអាសយោា ន

៖http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/eWaste/HsInternationalWorkshopEwa 

steLifeCycle-Vienna-20110329.pdf 



ឧបសមពន័ធ - ឆរលការណ៍ នងិពធិកីារពនិតិយតាមោន 
  
ការពនិតិយតាមអនាមយ័ឧសាហកមមសប្ាបឆ់ោងចប្កត លឆប្បើសារធាតគុរួឲ្យបារមភ 
 ប្កុមហ ុនាេ ស់យីឆហា ត លអាកផគតផ់គង់របស់ែលួនឆប្បើប្បាស់សារធាតុគួរឲ្យបារមភមួយមុែឬឆប្ចើនមុែ ប្តូវបឆងកើត អនុវតត នងិរកាកមមវិធពីិនិតយតាមោនអនាម័យឧសាហកមមត លានចងប្កងឯកសារឆ ើមបី
លុបបំបាត់ឆប្រោះថ្នា ក់ឆៅកតនលងឆធវើការ និងការប្បឈមនឹងសារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់ឆផសងៗ ឆ ើមបកីារពារកមមករ នងិការពារសិទធិសុែភាពនិងសុវតថិភាពរបស់កមមករ បឆងកើនការទប់សាក ត់ឆប្រោះថ្នា ក់របួសសាា ម និងជំងឺឆផសងៗឲ្យ ល់កប្មិត
អតិបរា និងធានាឲ្យានការប្តួតពនិិតយតផាកប្បតិបតិតការប្គប់ប្រន់។ កមមវិធីឆនោះប្តូវឆរៀបចបំឆងកើតឆឡើងឆោយានការប្តួតពិនិតយឆោយភាា ក់ងាររបស់រោា ភិបាលត លពាក់ព័នធ និងឆោយានការចូលរួមឆពញឆលញរបស់កមមករ 
តំណ្ដងរបស់កមមករនិងតំណ្ដងសហគមន៍។ 

 
ការពនិតិយតាមោនអនាមយ័ឧសាហកមម ណំ្ដកក់ាល បំងូ នងិការពនិតិយតាមោនជវីសាស្តសត 
 

អនុវតតនិងចងប្កងឯកសារពិនតិយតាមោនអនាម័យឧសាហកមមពីរ ងកាុងឆ្នា ំ ំបងូត លានគាល តយ ងតិចបួនតែពីការពិនិតយតាមោនមួយឆលើកៗ គបឺ្តូវឆធវើឆៅកតនលងត លទទួល រកា នងិឆប្បើប្បាស់សារធាតុគួរឲ្យបារមភ 
ប្ពមទំងឆៅកតនលងត លានការប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់ អាចនឹងឆកើតាន ឬអាច្លង ឆហើយប្តូវាន៖ 

 ឆប្រោះថ្នា ក់ទំងអស់ត លឆកើតានកាងុែយល់ ចំឆពាោះប្គប់រា ត លឆធវើការឆៅកតនលងត លប្បឈមនឹងសារធាតុគួរឲ្យបារមភ ត លអាចឆកើតឆឡើង រួមទំងតំបន់សប្ាប់កមមករ ក ឆងាើម។ អងគការឆនោះប្តូវពិនតិយតាមោន
ឆប្រោះថ្នា ក់កាុងែយល់ជាក់ោក់ប្សបឆៅតាមលកខែណឌ តប្មូវត លឆរៀបចឆំឡើងឆោយអាកជំនាញអនាម័យឧសាហកមមឯកោជយឆោយបញ្ហា ក់អំពីពិធីការថ្នការពិនិតយតាមោន កប្មិតថ្នការចប់សារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់
ត លប្តូវការសប្ាប់សារធាតុគួរឲ្យបារមភទំអស់ 

 

 លទធភាពថ្នកាកសំណល់ធូលីត លឆ ើញានកាុងការឆរៀបចផំលិតកមមទំងមូល 

 

 ឆរលបំណងថ្នលកខែណឌ តប្មូវការពិនិតយតាមោនឆនោះគឺឆ ើមបីការពារកមមករ នងិសហគមន៍តាមរយៈការប្បមូលទិនាន័យ ឆ ើមបីតសវងយល់ឲ្យកាន់តតចាស់អំពីហានិភ័យត លានពាក់ព័នធនឹងប្បឆភទថ្ន
ប្បតិបតាិការជាក់ោកឆ់ៅកាុងឧសាហកមមផលិតកមមឆអឡិចប្តូនិក ត លឆធវើឲ្យវិធីអនុវតតអនាម័យឧសាហកមមកាន់តតលអប្បឆសើរតផអកឆលើលទធផលត លទទួលបាន និងពិនិតយតកសប្មួលបទោា នឆនោះបតនថមឆទៀត 
ឆោយតផអកឆលើការវិភាគទិនាន័យត លប្បមូលបាន 

 

 អនុវតតការតាមោនឆវជាសាប្សតសមប្សបចំឆពាោះសារធាតុគួរឲ្យបារមភទំងអស់  ូចបានកំណត់ឆៅកាុងការពិនតិយតាមោនអនាម័យឧសាហកមម។ 
 

ចងប្កងឯកសារពធិកីារពឆិសាធន/៍ពនិតិយតាមោន 
 
 រកាការចងប្កងឯកសារជាោយលកខណ៍អកសរយ ងហមត់ចត់ ទំងពិធីការនិងសកមមភាពពិនិតយតាមោនជំហាន ំបូង និងកំពុងប្បប្ពតឹតឆៅ ឲ្យបានឯកភាពរា ជាមួយនឹងវិធីអនុវតតនល៍អបំផុត ពាកព់័នធនងឹសុវតថិភាពកមមករ 
បរិសាថ ន និងរុកខជាតិ ប្ពមទំងប្សបឆៅតាមលកខែណឌ ថ្ននីតិបបចាតតិ ឬបទបបចាតតិពាក់ព័នធទំងអស់។ 

 
វភិាគ នងិឆ្លើយតបឆៅនងឹលទធផលពឆិសាធន ៍
 
 ធានាថ្ន បុគគលិកត លានសមតថភាពខាងអនាម័យឧសាហកមម ឬសមតថភាពសមមូល និង/ឬប្គូឆពទយានលកខណៈសមបតតិខាងសុែភាពការងារ និង/ឬជំនាញខាងសារធាតុពុល ឆធវើការវិភាគឆលើលទធផលថ្នការពិនិតយតាមោន 

(រួមទំងការគណនា មធយមភាគឆពល-ទមៃន់) និងឆប្បៀបឆធៀបលទធផលទំងឆនោះ ឆៅនងឹកប្មិតប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់ត លប្គប់ប្គង (កិចេការពារសុែភាព) យ ងតឹងរុងឹបំផតុជាធរាន ចំឆពាោះសារធាតុនីមួយៗត លានឆៅកាុង
បចាីសារធាតុគួរឲ្យបារមភ មិនថ្ន កប្មតិែពស់បំផុតថ្នការពារសុែភាពឆនាោះប្តូវបានប្បកាសឱ្យឆប្បើឆោយសាថ ប័នសុែភាពការងារ ឬបរិសាថ នឆនាោះឆឡើយ។ ប្បសិនឆបើរម នការកំណតត់ផាកការពារសុែភាពតបបឆនោះឆទ ឆពលឆនាោះលកខែណឌ ឆនោះ

គឺប្តូវពនិិតយតាមោនកប្មិតថ្នការតសវងរកសារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់។ សប្ាប់ឆរលបំណងថ្នតផាកឆនោះ "ការពារសុែភាព" ានន័យថ្ន កប្មិតប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់ត លបានកំណត់ឆ ើមបកីារពារសហគមន៍ទំងមូល ជាពិឆសស រួមទំង

កមមករនងិកូនឆៅរបស់រត់ផង ឆៅទីបំផតុមិនឲ្យឆកើតបញ្ហា  ូចតឆៅ៖ លទធភាពឆកើតជំងមឺហារីក ឆប្រោះថ្នា ក់ប្បពន័ធបនតពូជ ការបំពលុការរីកធំធាត់ សវិតសរថ្ស (neurotoxicity) ការរំខានប្កឆពញកាុង និង 

mutagenicity។  

 

ពនិតិយតាមោន នងិធានាប្បសទិធភាពថ្នសកមមភាព នងិការប្តតួពនិតិយឆលើការកាតប់នថយ ប្ពមទំងផលប ោះពាលព់កីារផ្លល សប់ារូសំខាន់ៗ  
 ការឆប្បើប្បាស់លទធផលពិឆសាធន៍ទំងឆនោះ ឆ ើមបចីត់វិធានការតកតប្មូវនិងបងាក រ ឆោយការឆ្លើយតបយ ងឆ្នប់រហ័ស កាុងការការពារ សុែភាពកមមករ នងិសហគមន។៍ 

 

តចករតំលកពត័ា៌នអពំកីារពនិតិយតាមោនឆៅកមមករ នងិសហគមនឆ៍ៅជតិៗឆនាោះ 
 ប្កុមហ ុនាេ ស់យីឆហា ឆោយានការចូលរួមពីកមមករ តំណ្ដងកមមករ និងតំណ្ដងសហគមន៍ និងឆោយានការប្តួតពនិិតយពីរោា ភិបាលផង ប្តូវផាល់ជូនកមមករនងិសហគមន៍ត លឆៅជិតៗនូវពិធីការ និងរបាយការណ៍សាីពី
ការពិនិតយតាមោនសុែភាពការងារ និងបរិសាថ ន រួមទំងអំពីកប្មតិនិងរយៈឆពលថ្នការប្បឈមរបស់កមមករាា ក់ៗ ក ៏ូចជា ផាល់នូវទិនាន័យលទធផលសុែភាព របាយការណ៍សុែភាពរបស់ប្កុមហ ុន និងរបាយការណ៍ពាក់ព័នធឆផសងៗឆទៀត 
ត លទនាឹមនងឹឆនាោះ ប្តូវឆធវើឱ្យប្បាក កាុងការការពារភាពសាៃ ត់សប្ាប់កមមករាា ក់ៗ 

 ប្កុមហ ុនាេ ស់យីឆហា ប្តូវធានាការពារ ភាពសាៃ ត់របស់បុគគលសប្ាប់ទិនាន័យសាីពកីារពិនិតយតាមោន និងការប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់ 
 

 ឆៅកាុងករណីែលោះ កមមវិធីថ្នការតាមោនសុែភាពរបស់កមមករ អាចនឹងានតថ្មល។ ឆៅឆពលត លការតាមោនសុែភាពឆនោះបងាា ញថ្នអាចនឹងានបញ្ហា សុែភាពគួរចប់អារមមណ ៍ប្កុមហ ុនាេ ស់យីឆហាប្តូវផតល់ថវិកាប្គប់
ប្រន់សប្ាប់ជួយសប្មួល ល់ការវាយតថ្មលយ ងលអិតលអន់និងឆោយឯកោជយសាីពីការបងាក រជំងឺ្លង 

 

 ឆៅកាុងសាថ នភាពទំងឡាយត លភាពកែវកព់ឆីោងចប្កផលិតកមមឆអឡិចប្តូនិក ប្តូវបានឆគរកឆ ើញ ឆៅកាុងសហគមន៍ត លឆៅជិតៗឆោងចប្ក ប្កុមហ ុនាេ ស់យីឆហាប្តូវសហការជាមួយប្កុមអាកប្សាវប្ជាវ និង
ឆសុើបអឆងកតតផាកសុែភាព ឆ ើមបីវាយតថ្មល និងប្គប់ប្គងផលប ោះពាល់សុែភាព ជាពិឆសសពាក់ព័នធនឹងផលប ោះពាល់ ល់ប្បជាជនត លងាយរងឆប្រោះ។ 

 



 បុគគលិកវិទាសាស្តសត បឆចេកឆទស ឆពទយ ត លឆធវើការកាុងការពិនិតយតាមោនសុែភាពការងារ និង/ឬសិកាខាងការបងាក រជំងឺ្ លង (epidemiology) ប្តូវតតឆររពតាមបទោា ន
ប្កមសីលធម៌វិជាា ជីវៈែពស់ និងចត់ទុកសិទធិនិងសុែភាពរបស់កមមករជាអាទិភាពែពស់ជាងនិឆយជក។ ភារកិចេ និងការទទួលែុស ំបងូរបស់រត់គឺកមមករ មិនថ្ន ឆគទទួលបានមូលនិធិមកឆោយរឆបៀបណ្ដ ឬអាកណ្ដ
ជាអាកផាល់មូលនិធិឆឡើយ។ 

 

 ប្កុមហ ុនាេ ស់យីឆហា ប្តូវធានាថ្ន គំរូអនាម័យឧសាហកមមប្តូវបានវិភាគ ឆោយមនាីរពិឆសាធនត៍ លទទួលបានការបញ្ហា ក់ ISO 17025 ឬ មនាីរពឆិសាធន៍ត លទទួលសាគ ល់ថ្នា ក់ជាតិ
ត លានសមតថភាពកាុងការពិឆសាធន៍ធាតុផសំត លចំបាច។ 

 
ការពនិតិយតាមោន នងិរបាយការណស៍ាពី ីបរសិាថ ន សែុភាព នងិសវុតថភិាព 
 ប្កុមហ ុនផលិតកមម ប្តូវបឆងកើតនិងរកា ំឆណើរការសប្ាប់ការឆធវើរបាយការណ៍ថ្ផាកាុងអំពបី្ពឹតតកិារណ៍នានា រួមានកំណត់ឆហតុសឆងខប និងកំណតប់្តាបចេុបបនាភាព ត លប្តឹមប្តូវអពំកីារឆចញប្បកាសតផាកបរិសាថ ន 
ឆប្រោះថ្នា ក់ត លប ោះពាល់ ល់សុែភាពនិងសុវតថិភាព ឧបបតតិឆហតុ របួសសាា ម ការប្បឈម។  ំឆណើរការឆនោះប្តូវបចេូល ការឆធវើរបាយការណ៍ជាប្បចំអំពបី្ពឹតាិការណ៍តបបឆនោះ ឆោយប្កុមហ ុនផគត់ផគងឆ់ៅប្កុមហ ុនាេ ស់យីឆហា។ 
ប្កុមហ ុនាេ ស់យីឆហា ប្តូវធានាថ្ន របាយការណ៍អំពីការឆចញប្បកាសតផាកបរិសាថ នប្តូវបានបចេូលឆៅកាុងរបាយការណ៍ PRTR របស់ប្កុមហ ុនផគត់ផគងស់ប្ាប់ប្បឆទសពាក់ព័នធ។ 



 
 
កណំតច់ណំ្ដំ  
 
 

i ែណៈត លឯកសារឆនោះនិយយអំពីប្កមុហ ុនផលិតកមម បណ្ដា ប្កុមហ ុននិងនិឆយជក ឆយើងបានកំណត់ "ប្កុមហ ុនាេ ស់យីឆហា" ជាភាគីទទួលែុសប្តូវពាក់ព័នធនឹងបណ្ដា ញផគត់ផគងទំ់ងអស់។ ប្កមុហ ុនាេ ស់យីឆហា ាននាទីធ ំឆហើយ
ទទួលែុសប្តូវកាុងការធានាថ្ន ប្កុមហ ុនផគត់ផគង់របស់ែលួនានការប្បតិបតតិតាមបទបបចាតតនិីមួយៗនិងប្គបប់ទបបចាតត។ិ 

 

ii សូមចូលឆៅឆមើលតាមអាសយោា ន http://bit.ly/1tNfTfD៖ "ការផលិត និងឆប្បើប្បាស់ផលិតផលឆអឡិចប្តនូិក និងអគគិសនបីានឆកើនឆឡើងយ ងខាល ំង កាុងរយៈឆពលឆប្ចើនទសវតសកនលងមកឆនោះ ឆោយរួមទំងកំឆណើនយ ងរហ័ស
ឆៅកាុងវិស័យផលិតកមមកិចេសនា ត លឆកើតឆឡើងតាមរយៈបណ្ដា ញឆ  ការបនតយ ងសមុគសាម ញ ឆហើយត លឆប្ចើនតតឆកើតានឆៅកាងុតំបនអ់ាសីុ។ ទនាឹមនឹងកំឆណើនតផាកឧសាហកមមយ ងឆលឿនឆនោះ ក៏ានការឆប្បើប្បាស់សារធាតុគីមីពុលឆកើនឆឡើងខាល ំងត រ 

ឆហើយឆគសឆងកតឆ ើញ ានសុែភាពមិនលអ រួមទំងឆៅតាមឆោងចប្កផលិតកមមឆៅអាសីុផង។ បញ្ហា កាន់តតអាប្កក់ឆៅឆទៀត រួមានការកប្មិតការប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់ការងារ ឆៅទន់ឆែាយ (ប្បសិនឆបើាន); ែវោះបទោា នឯកភាពរា កាុងការពារការ

ប្បឈមឆប្រោះថ្នា ក់សប្ាប់កមមករ រួមទំងវតតានពលករកុារផង; ែវោះព័ត៌ានអំពីសារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់ត លឆប្បើប្បាស់ឆៅកាុងផលិតផលឆអឡិចប្តូនិក និងអគគិសនី និងបឆចេញពីផលិតផលឆនោះផង; ការឆប្បើប្បាស់យុទធសាប្សតឆោយប្កុមហ ុនទទួល

ផលប្បឆយជន៍ពិឆសស ឆ ើមបពីនារសកមមភាពការពារ; ែវោះប្កុមប្បឹកាឆយបល់អំពឆីរលនឆយបាយសុែភាពការងារត លផតល់ទសសនៈចប្មុោះត លានឆរលនឆយបាយសាីពីទនំាស់ផលប្បឆយជន៍ចាស់ោស់; ឆហើយជាទូឆៅអវតតានទំងប្សុងនូវការ

តាមោន និងោយការណ៍អំពីតបបតផនថ្នជំងតឺ លពាក់ព័នធនឹងវិស័យឆអឡិចប្តូនិក ។ "ឆលើកកមពស់សុែភាពការងារ និងបរិសាថ នឆៅកាុងឧសាហកមមឆអឡិចប្តូនិកសកល" ត លជាឆសចកតីសឆប្មចឆោយានការអនុម័ត
ឆោយសាគមសុែភាពសាធារណៈអាឆមរិក ឆៅថ្ថៃទី៣០ តែតោុ ឆ្នា ំ២០១២។ 

iii សប្ាប់ការប្បតិបតតនិិសារណកមមត លានការទទួលែុសប្តូវ សូមឆមើល ការធានាអាជីវកមមតរ៉ែត លានការទទួលែុសប្តូវ (IRMA) តាមរយៈអាសយោា នឆនោះ៖ http://www.responsiblemining.net/; 

សប្ាប់ការប្បតិបតតលិអបំផុតថ្នការបចេប់វ ាជីវតិ សូមឆមើល ភាា ក់ងារឆអឡិចប្តូនកិ តាមរយៈអាសយោា នឆនោះ៖ http://e-stewards.org/
 

iv ឆពលនិយយសំឆៅ ល់កាតពវកិចេឬការចូលរួមរបស់កមមករ កាតពវកិចេឆនោះក៏អនវុតតចំឆពាោះសហជីពត លតំណ្ដងឱ្យកមមករ (ឬតំណ្ដងរបស់កមមករត លប្តូវបានកមមករឆប្ជើសឆរីសឆោយឆសរី ប្បសិនឆបើ រម នសហជីពឆទ) ត រ។ 

v និយមន័យអំពីសារធាតុគួរឲ្យបារមភ (ព ីSAICM) រួមានសារធាតុ ូចជា៖ 
 

 សារធាតុស  ូ(persistent) ជីវកំឆណើន (bio-accumulative) ឬជីវផាុំ (bio-concentrating) និង/ឬសារធាតុពុល (toxic) 
 

 សារជាតិបងកជំងមឺហារីក សារធាតុបងកឲ្យផ្លល ស់បាូរតហស ន (mutagen) និងសារធាតុបំផ្លល ញប្បព័នធបនតពូជនងិការរីកធំធាត់ 
 

 សារធាតុត លឆគ ឹង ឬសងស័យថ្ន បងកផលប ោះពាល់ធៃន់ធៃរ ល់ប្បព័នធសរថ្ស ប្បព័នធ ឆងាើម ប្បពន័ធបនាុំឆផសងៗ 
 

 ឆមសគីមតី លរំខានប្កឆពញអ័រម ូន 
 

 សារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់ផលូវ ឆងាើម រមួានសារធាតុឆធវើឲ្យសាោះ និងធូលីប្ពមទំងសរថ្សឆធវើឲ្យ ក ឆងាើមមិនបាន 
 

 សារធាតុត លានសមតថភាពឆធវើឲ្យប ោះពាល់បតនថម ឬប ោះពាល់ ល់សហពល (កាល ំងរួម) ឆៅកតនលងត លានប្បឈមនឹងសារធាតុគីមតី លានឆប្រោះថ្នា ក់ឆប្ចើន 
 

 សារធាតុត លបងក ការសឹកឆរចរឹល ចំឆហោះ ផាុោះ ប្បតកិមម ឬប្បតកិមមអុកសីុ ែពស់ 
 

 សារធាតុបងកឆប្រោះថ្នា ក់ ល់ជីវិត (bio-hazardous) ឬ 
 

 វិទយុសកមម។  
 

វាក៏សំខាន់ណ្ដស់ត រត លប្តូវពប្ងកីការយកចិតតទុកោក ់ជាពិឆសសឆៅឆលើការប្បុងប្បយ័តាឆលើសារធាតុណ្ដណូ ត លឆគកំពុងបចេូលឆៅកាុងផលិតកមមឆអឡិចប្តូនិក កាន់តតឆប្ចើនឆឡើងៗ ឆហើយជាទឆូៅពុំានឆធវើឆតសតតផាកសុែភាព និង
សុវតថិភាពបានទូលំទូោយឆឡើយ។ 

 
vi វាអាចានករណីឆលើកតលងកប្មណ្ដស់ឆៅនឹងចាប់ឆនោះ ជាឧទហរណ៍ ប្បសិនឆបើ សារធាតុឆប្បើជំនួសឆនាោះមិនានជាតិពុលជាងឆទ ប ុតនតវាកាន់តតងាយប្សួលឆប្ចើនជាងកាុងការ រកា ប្តួតពនិិតយ ឬឆបាោះឆចល។ 

 

vii សូមឆមើល http://www.sehn.org/wing.html និង http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1446778/ - "ែណៈត លឆយើង ឹងថ្ន 

សកមមភាពរបស់មនុសសអាចពាក់ព័នធនឹងសារធាតឆុប្រោះថ្នា ក់ ឆគប្តវូតតបនតឆៅឆទៀតឆោយឆោយកាន់តតប្បុងប្បយ័តាជាង ករណីកាុងប្បវតតិសាប្សតនាឆពលថមីៗឆនោះ។ សាជីវកមម សាថ ប័នរោា ភិបាល អងគការនានា បណ្ដា សហគមន៍ អាកវិទាសាប្សត និងបុគគល
ឆផសងៗឆទៀត ប្តូវតតអនុមត័វិធីសាប្សតបងាក រទុកមុន កាងុការែិតែបំ្បឹងតប្បងនានារបស់មនុសស។ ឆហតុ ូឆចាោះឆហើយ វាជាការចំបាច់ណ្ដស់កាុងការអនុវតតឆរលការណ៍បងាក រទុកមុន៖ ឆៅឆពលត លសកមមភាពណ្ដមួយឆចទជាបញ្ហា គំោមកំតហងត លបងក
ឆប្រោះថ្នា ក់ ល់សុែភាពមនុសស ឬបរិសាថ ន ឆគប្តូវចត់វិធានការបងាក រទុកមុន ឆទោះបីជា ទំនាកទ់ំនងឆហតុនិងផល មិនប្តូវបានបឆងកើតឆឡើងតាមលកខណៈវិទាសាស្តសតយ ងឆពញឆលញក៏ឆោយ។ 

 
ឆៅកាុងបរិបទឆនោះ អាករំប្ទសកមមភាពណ្ដមួយ ប្តូវានបនាុកភ័សតុតាង ជាជាងឆចោះតតរំប្ទជាសាធារណៈ។ "ឆៅកតនលងណ្ដត លានការគំោមកំតហង ល់ការែូចខាតធៃន់ធៃរ ឬមិនអាចតកតប្បបានឆទ ឆគមិនប្តូវឆប្បើភាពមិនប្បាក ប្បជាតផាកវិទាសាប្សត

ឆ ើមបីពនារវិធានការប្បសិទធភាពចំណ្ដយឆ ើមបីបងាក រការែូចគុណភាពបរិសាថ នឆទ"។ វាគឺជាទិ ាភាពជាមូលោា នថ្នឆរលការណ៍បងាក រទុកមុន ឆ ើមបី "បតូរបនាកុភសតុតាង" ឆហើយតប្មូវឱ្យនឆិយជកបងាា ញ "សុវតថិភាព" ជាជាង

តប្មូវឱ្យអាកត លប្បឈមសារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់ ប្ទំនឹងបនាុកកាុងការបញ្ហា ក់ថ្ន ជំងឺរបស់ពួករត ់"បងកឆឡើងឆោយ" ការប្បឈមនឹងសារធាតុឆប្រោះថ្នា ក់ ត លនិឆយជក ឆប្ចើនតតអោះអាងថ្ន អាចបញ្ហា ក់បានតតតាមរយៈភសតុតាងានជំងឺ្លងខាល ំងកាល  

http://e-stewards.org/


 
 

(ត លជាធមមតារម នឆទ) តតប ុឆណ្ដណ ោះ។ 
 

viii សប្ាប់ព័ត៌ានបតនថមអពំីកមមវិធីការងារសុវតថិភាព និងឆរលការណ៍តណនំាសាីពីសុវតថិភាពសុែភាពការងាររបស់អងគការ ILO សូមឆមើលតាមរយៈអាសយោា នឆនោះ៖ http://www.ilo.org/safework/lang--

it/index.htm; និង http://ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm; 

http://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/worldday/facts_eng.pdf និង 
http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en /index.htm។ 

 

ix ឆ ើមបឆីរៀបចបំឆងកើតយនតការផាល់សំណងយុតតិធម៌ ការសនមតអំពីការទទួលែុសប្តូវឆលើការឆប្បើគីមគីឺជាការចំបាច់៖ ឆៅឆពលត លកមមករឆធវើការឆៅឆោងចប្កឆអឡចិប្តូនកិ ឬប្បជាសហគមន៍ត លរសឆ់ៅជិតៗឆោងចប្កត លឆប្បើសារធាតុគីមីគួរឲ្យបារមភ ាន
ជំងឺ (ឬានកូនឆកើតមកពិការ) ឆហើយានភសតុតាងបញ្ហា ក់ថ្ន សារធាតុគីមីគួរឲ្យបារមភឆនោះ អាចបណ្ដត លឱ្យានជំងឺ ឬពិការភាពពីកំឆណើត  ូឆចាោះឆគប្តូវសនមតថ្ន ជងំឺឬពិការភាពពីកំឆណើតឆនាោះ ានសិទធិទទួលសំណង ប្បសិនឆបើ 
និឆយជកមិនអាចបញ្ហា ក់ថ្ន រម នបញ្ហា ប្បឈម ឬមនិអាចបញ្ហា កថ់្ន គីមីឆនោះមនិបណ្ដត លឱ្យានជំងឺ ឬពិការពីកំឆណើតតបបឆនោះឆទ។ 

 

x ការឃាល ំឆមើល ឬការពិតិតយតាមោនតផាកឆវជាសាស្តសត អាចនឹងានតថ្មលកាុងករណីែលោះ ប ុតនតានការប្ពួយបារមភពាក់ព័នធសីលធម៌និងលកខណៈឯកជន។ កមមវិធពីិនិតយតាមោនតផាកឆវជាសាស្តសត គបបីប្តូវ្លងកាត់ពិឆសាធន៍ ូចខាងឆប្កាម៖ 
 

 នីតិវិធពីនិិតយតាមោនត លបានឆសាើឆឡើង ផាលឱ់្កាសសមឆហតុផលកាុងការឆធវើឆោគវិនិចឆ័យលកខែណឌ ទកទ់ងនឹងការងារ (អាចប្តូវបានបងកឆឡើងឆោយការងារ ឬឆធវើឱ្យប ោះពាល ់លស់មតថភាពពិតរបសក់មមករ
កាុងការបំឆពញការងារឆនោះ) 

 
 ានប្បឆយជន ៍លក់មមករ ឧទហរណ៍ លកខែណឌ ត លបានឆធវើឆោគវិនិចឆ័យឆ ើញថ្ន ានជឆប្មើសកាុងការពាបាលលអប្បឆសើរជាង ឬានលទធផលប្បឆសើរជាង ប្បសនិឆបើឆ្នបឆ់ធវើឆោគវិនិចឆ័យ 

 
 កមមករ នងិប្គូឆពទយផ្លា លែ់លួនរបស់រតទ់ទលួ ំណឹងឆពញឆលញអំពលីទធផលទងំអស ់ឆទោះបជីាវិជាានឬអវិជាានកា ី

 
 កមមវិធពីនិិតយតាមោនឆវជាសាប្សត ប្តូវបានឆរៀបចបំឆងកើតឆឡើង ប្គប់ប្គងរួមរា  (សហជពី-តផាកប្គប់ប្គង) ឆោយានការការពារយ ងប្តឹមប្តូវកាុងការរកាការសាៃ ត់ឆវជាសាប្សត 

 
 ផលវិបាកសប្ាប់កមមករត លអាចនងឹរកឆ ើញថ្ន មនិសមនឹងឆធវើការ ប្តូវចាស់ោស់ នងិផតល់ប្បាកច់ំណូលប្គប់ប្រន ់និងផាលក់ិចេការពារឆផសងៗឆទៀត  ូចជា ផាលក់តនលងសាា ក់ឆៅ ផាលក់ារងារថម ី

សាត រនីតិសមបទឆឡើងវិញ ឬឲ្យឈបស់ប្ាកពិការភាពតាមការគួរ។ 
  

ការបឆងកើតកមមវិធីនានាឆោយរម នការកំណត់ឆរលឆៅចាស ់ជាឆរឿងមិនអាចទទលួយកបានឆទ ឬការឆប្បើកមមករជាកមមវតថពុិឆសាធន៍សប្ាបក់ារឆរៀបចំនីតិវិធីពនិិតយតាមោនឆវជាសាស្តសត ឬប្រន់តតឆ ើមបីផលប្បឆយជន៍
ជំនាញវិជាា ជីវៈរបសអ់ាកប្សាវប្ជាវ ក៏ជាឆរឿងមិនអាចទទលួយកបានត រ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


