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អនុសាសន៍សប្ាប់ឆធវសើ កមមភាពនិងការផ្លលស់បរាូ
ប្កុមហុនឆអឡិចប្តូនចិ ប្តូវតតឆលើកកមពស់ និងបឆងកតើ បរិសាថនការងារត លការពារសុែភាពរបស់កមមករ និងសហគមន៍។ ែណៈឆពលត លប្កុមហុនានការទទួលែុសប្តូវតបបឆនោះសប្ាប់រងវិលជុំថ្នផលិតផលអគគិសនី
និងឆអឡិចប្តូនកិ គឺ ចប់ពីការទញយកវតថុធាតុឆ ើម ឆៅការតកថ្ចាវតថុធាតុឆ ើម ឆៅឆោងចប្កផលិតកមម ឆៅការឆប្បើប្បាស់ ការឆប្បើប្បាស់ឆឡើងវិញ ការតកថ្្ាឆប្បើប្បាស់ឆឡើងវិញ និងរហូត ល់ការបឆចេញឆចល - ឯកសារឆនោះឆផ្លតតតតឆលើ
ំឆណើរការផលិតកមមបុឆណ្ដណោះ។iii
1.

តាល ភាព
ឆ ើមបីការពារកមមករនិងប្បជាសហគមន៍ពីការប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់សារធាតុគីមី ទំងកមមករនិងសហគមន៍ប្តូវតត ឹងថ្ន ឆតើសារធាតុគមី អី វីត លឆគកំពងុ ឆប្បនើ ិងរកាទុកឆៅកតនលងផលិតកមម អវតី លប្តូវ កឹ ឆចញចូលឆោងចប្ក
អវីត លឆគកំពុងបឆចេញឆចលទំងឆៅកាុងនិងខាងឆប្ៅឆោងចប្ក និងប្តូវ ងឹ ថ្ន ឆប្រោះថ្នាក់អវីត លបងក ល់មនុសសឆោយសារធាតុទំងឆនោះ (រួមទំងឆប្រោះថ្នាក់បនតពជូ ផង) និងឆប្រោះថ្នាក់ ល់បរិសាថន។ កមមករប្តូវតត ឹងថ្ន សារធាតុ
អវីត លែលួនកំពុងឆប្បើប្បាស់កាុងការងារប្បចំថ្ថៃរបស់ពួករត់។ តាល ភាពតបបឆនោះ តប្មូវឱ្យប្កមុ ហុនបងាាញទំងប្សុងនូវវតថុធាតុឆ ើមឲ្យកមមករ អាករស់ឆៅកាុងសហគមន៍ និងអងគការតំណ្ដងរបស់ពួករត់បានឆ ើញនិង ឹង។iv
ាេ ស់ាកផលិតផលប្តូវបងាាញបណ្ដាញផគត់ផងគ រ់ បស់ប្កុមហុនទំងអស់ ក៏ ូចជាបងាាញវតថុធាតុឆ ើមទំងអស់ត លឆប្បើប្បាស់ឆោយប្កុមហុនផគត់ផងគ ទ់ ំងអស់របស់ែលួនត រ។ ប្បសិនឆបើ ានទិនាន័យឆប្រោះថ្នាក់មិនប្គប់ប្រន់
សប្ាប់គីមីណ្ដមួយឆទ ក៏ចំបាច់ប្តូវការបងាាញត រ។
តាល ភាពនិងការបងាាញតប្មូវឱ្យានការអនុវតត។ ប្កមុ ហុនប្តូវ៖


ផតលព់ ត័ ា៌ នអំពសី ែុ ភាពនិងសុវតថភាិ ព៖ កមមករនិងប្បជាសហគមន៍ប្តូវតតទទួលបានព័ត៌ានអំពីសុែភាពនិងសុវតថិភាពពាក់ព័នធនងឹ ឆប្រោះថ្នាក់គីមី យងឆពញឆលញត លជាព័ត៌ានថមទី ន់សម័យ អាចយល់បាន និង
ឥតគិតថ្ថល។ ការសិកាវាយតថ្មឆល ៅវិញឆៅមកត លបានឆបាោះពុមផព ាយទំងឆនោះ គបបីប្តូវឆធវើឱ្យបានចាស់ោស់ថ្ន អាកអាកណ្ដប្តូវឆធវើអឆវី ើមបីធានាឱ្យានបរិយកាសការងារត លានសុវតថិភាព ឆៅឆពលត ល
ឆប្បើប្បាស់សារធាតុគីមីានឆប្រោះថ្នាក់។ ឆលើសពីឆនោះឆៅឆទៀត ឆគប្តូវផាល់ជូនតាមការឆសាើសុំ នូវទិនាន័យឆយងយងឆពញឆលញនិងានលកខណៈវិទាសាស្តសត/បឆចេកឆទសត លព័ត៌ានឆនោះតផអកជាមូលោា ន។







វាជាការទទួលែុសប្តូវរបស់ប្កុមហុនាេ ស់ាក កាុងការធានាថ្នប្កុមហុនផលិតកមមចុោះកិចេសនា ប្កុមហុនផលិតកមមបឆងកតើ ផលិតផលឆ ើម (ODMs) ប្កុមហុនផលិតកមមឆប្គឿងបនាលស់ និងប្កុមហុន
ឆផសងៗឆទៀត ឆៅកាងុ បណ្ដាញផគត់ផគងរ់ បស់ប្កុមហុន ផតល់នូវព័តា៌ នឆនោះ ល់កមមករ បណ្ដាសហគមន៍ និងសាធារណជនទូឆៅ។
តចករំតលកព័តា៌ នអំពឆី ប្រោះថ្នាក់ឆោយរម នការហាមប្បាម៖ ព័តា៌ នសតីពីផលបោះពាល់តផាកសុែភាព សុវតថិភាព និងបរិសាថនឆោយសារសារធាតុត លឆគឆប្បើប្បាស់កាុងផលិតកមម និងានឆៅកាុងឆប្គឿងឆអឡិចប្តូនិក
និងផលិតផលអគគិសនីប្តូវតតតចករំតលកឆៅកមមករសហគមន៍ និងអងគការតំណ្ដងរបស់ពួករត់ ឆោយរម នការហាមប្បាម។ ឆទោះបីជា ឆៅឆពលានទំនុកចិតឆត លើរូបមនតវតថុធាតុឆ មើ ចាស់ោស់ក៏ឆោយ
ក៏ព័ត៌ានប្បកបឆោយឆប្រោះថ្នាក់តបបឆនោះមិនប្តូវចត់ទុក ូឆចាោះឆឡើយ។
ផតលប្់ កោសព័តា៌ នសុវតថភាិ ព (SDS)៖ ប្កោសព័ត៌ានសុវតថិភាពប្បតិបតតតាិ មប្បព័នសធ ុែ ុមពិភពឆោក (GHS) ប្តូវតតោក់ឲ្យកមមករ សហគមន៍ និងអងគការតំណ្ដងរបស់ពួករត់ អានឬឆមើល
ឆោយងាយប្សួល និងឆោយឆសរី សប្ាប់វតថុធាតុឆ ើមទំងអស់ត លរកាទុក ឆប្បើប្បាស់ និងបឆចេញពីកតនលងឆធវើការ។ ចំឆពាោះសារធាតុត លផលបោះពាល់បរិសាថន ឬសុែភាពមនុសស ានព័ត៌ានមិនប្គប់ប្រន់
ឬានលកខណៈមិនឆពញឆលញឆទ ូឆចាោះឆរលការណ៍ ូចានគូសបញ្ហាក់ខាងឆប្កាម ឆៅចុងបចេប់ថ្នតផាកទី២ អាចយកឆៅអនុវតតបាន។
សហការឆោយានគំនតិ ផតចួ ឆផតមើ អប់រនំ ងិ បណតុ ោះបណ្ដតល៖ បណ្ដាប្កុមហុនប្តូវសហការជាមួយរោា ភិបាល អងគការមិនតមនរោា ភិបាល និងសហជីព ភាាក់ងារផតល់ឆសវាតថទំសុែភាព និងអាកជំនាញភាគីទីបីឆផសងៗឆទៀត
ឆ ើមបីផាល់ការអប់រនំ ិងការបណាុ ោះបណ្ដាលជាប្បចំ សប្ាប់កមមករ តំណ្ដងសហគមន៍ និងភាាក់ងារផាល់ឆសវាកមមតផាកឆវជាសាស្តសតសឆស្តងាគោះបនាាន់។ ប្កុមហុនាេ ស់ាក
ប្តូវតតធានាការបណតុ ោះបណ្ដតលនិងការអប់រំឆៅទូទំងបណ្ដាញផគតផ់ គង់របស់ពួកែលួន។ ការអប់រំនងិ បណតុ ោះបណ្ដតប្តវូ តតឆផ្លាតឆៅឆលើ៖





ប្បព័នធពនិ ិតយតាមោននិងប្បកាសអាសនាឲ្យ ឹងមុនសប្ាប់គីមីឆប្រោះថ្នាក់ពីការឆប្បើប្បាស់ ឬឆកើតានកាុង ឆំ ណើរការផលិតកមម



ព័ត៌ានលមអិតអំពីសារធាតុឆប្រោះថ្នាក់កាុង ំឆណើរការផលិតកមមនិងវិធីអនុវតតនល៍ អបំផុតសប្ាប់ការពារ និងសប្ាប់កាត់បនថយការប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់ទំងឆនាោះ



រឆបៀបឆមើលឲ្យ ឹងអំពសី ញ្ហា ំបូងថ្នផលបោះពាល់ធៃន់ធៃរ ល់សុែភាព



ការអនុវតតន៍វធិ ីប្បតិបតតលិ អតផាកអនាម័យឧសាហកមមឆ ើមបីការពារនិង/ឬកាត់បនថយការប្បឈឆប្រោះថ្នាក់ ឬហានិភ័យត លឆកើតឆឡើងពីការប្បឈមទំងឆនោះ។ ការអនុវតត តប្មូវឲ្យានការប្តួតពិនតិ យ
ឆប្រោះថ្នាក់កាុងកប្មតិ ឬឲ្យបានលអិតលអន់តាមតតអាចបានចំឆពាោះប្បភពត លអាចនឹងបងកឆប្រោះថ្នាក់ ឆៅតាមប្ចកត លអាចប្បឈមឆនោះ ប្បសិនឆបើមិនអាចប្តួតពិនិតយប្បភពឆនាោះបានឆទ និងឆប្បើ
ឧបករណ៍ការពារែលួនតតកាុងករណីជាជឆប្មើសចុងឆប្កាយ ឆៅឆពលត លការប្គប់ប្គងវិសវកមមឆៅឯ ឬឆៅជិតប្បភពឆនាោះមិនផតល់ការការពារប្គប់ប្រន់ឆទ។

រកានិងបងាាញបចាសា
ី រឆពើភណ
័ ឌ គីម៖ី រកានិងបងាាញបចាីសារឆពើភ័ណឌគីមី៖ បណ្ដាប្កុមហុនប្តូវរកាបចាីសារឆពើភ័ណឌវតថុធាតុឆ ើម និងសារធាតុគីមីទំងអស់ ត លឆប្បើប្បាស់
និងឆកើតឆឡើងពី ឆំ ណើរការផលិតកមមទំងមូល ឆោយអនុវតតតាមប្បព័នធសុែ ុមនីយកមមពិភពឆោក (GHS)។ ប្កុមហុននឹងបងាាញព័ត៌ាន ល់កមមករ សហគមន៍ និងអងគការតំណ្ដងរបស់ពួករត់
យងឆហាចណ្ដស់ជាឆរៀងោល់ឆ្នាំត រ (ព័ត៌ានបចេុបបនាភាព) ប្ពមទំងោក់ព័ត៌ានឆនោះបងាាញជាសាធារណៈផង។ ប្កុមហុនាេ ស់ាកប្តូវបចេូលភាសាកិចេសនាជាមួយប្កុមហុនផគតផ់ គង់របស់ែលួន ឆោយ
តប្មូវឱ្យានការបងាាញវតថុធាតុឆ ើមទំងអស់ត លឆប្បើប្បាស់ឆៅកាុង ំឆណើរការផលិតកមម មិនតមនបងាាញតតសារធាតុត លានឆៅកាងុ ផលិតផលសឆប្មចឆនាោះឆទ។ ឆលើសពីឆនោះឆៅឆទៀត ប្កុមហុនាេ ស់ាក
ប្តូវអនុវតតប្បព័នាធ នប្បសិទធភាពកាុងការទទួលនិងប្គប់ប្គងព័ត៌ានបងាាញគីមីទំងអស់ឆៅតាមឆពលឆវោជាក់តសាងកាុងឆរលបំណងឆ ើមបីតាមោនឆមើលការឆប្បើគមី ី និងការប្គប់ប្គងឆោយអាកផគតផ់ ងគ ់។

2.

ការឆប្បប្ើ បាស់គមី តី លានសុវតថភាិ ពជាង
ឧសាហកមមឆអឡិចប្តូនិក (ប្កុមហុនាេ ស់ាក ប្កុមហុនផលិតកមម និងភាាក់ងារផគតផ់ គង់) ប្ពមទំងរោា ភិបាលថ្នបណ្ដតប្បឆទសត លានឆោងចប្កផលិតកមម ប្តវូ កាត់បនថយការប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់ ឆោយបំបាត់
ឬជំនួសសារធាតុឆប្រោះថ្នាក់បំផុត និង ំឆណើរការផលិតកមមត លានឆប្រោះថ្នាក់បំផុត ឆពាលគឺ ំឆណើរផលិតកមមទំងឡាយ ត លឆកើតានការប្បឈមនឹងសារធាតុគីមតី លានឆប្រោះថ្នាក់ឆប្ចើននិងជាពិឆសសកតនលងត លានស្តសតីកាុងវ័យាន
ថ្ផាឆពាោះនិងសប្ាលកូន ជាកាល ំងពលកមមភាគឆប្ចើន។ សកមមភាពអាទិភាពឆនោះ ប្គប ណា ប់ឆលើសារធាតុត លានឆៅកាុង ំឆណើរការផលិតកមម ឆោយឆកើតឆឡើងកាុងឆពលផលិត និងសារធាតុត លានឆៅកាុងផលិតផលសឆប្មច ឆហើយ
កាលយជាបញ្ហា ឆៅឆពលឆប្បើប្បាស់ផលិតផលសឆប្មចឆនាោះ ឆៅឆពលតកថ្ចាឆប្បើប្បាស់ឆឡើងវិញ និងឆៅឆពលឆបាោះឆចល។ ឆគអាចសឆប្មចការងារឆនោះបាន ឆោយការវាយតថ្មលវិភាគឆប្រោះថ្នាក់កាុងវតថុធាតុឆ ើម ត លឆប្បប្ើ បាស់កាុងផលិតកមម
តាំងពីឆ ើម ល់ចប់ ំឆណើរការផលិតកមម និងជំនួសវតថុធាតុឆ ើមទំងឆនាោះ ឆោយវតថុធាតុឆ មើ ឆផសងត លានសុវតថិភាពជាង ឆៅឆពលត លអាចឆធវើបាន ូចបានឆរៀបោប់ខាងឆប្កាម៖



ឆធវកាើ រវាយតថ្មអល ពំ ជី ឆប្មសើ ៖ ប្កុមហុនាេ ស់ាក និងប្កុមហុនផគតផ់ គង់គីមី ឆោយានការចូលរួមឆពញឆលញពីសហជីពតំណ្ដងកមមករ (ឬតំណ្ដងកមមករត លប្តូវបានឆប្ជើសឆរីសឆោយរម នការបងខិតបងខំ ប្បសិនឆបើ
រម នសហជីពឆទ) ប្តូវឆធវើការវាយតថ្មជាល ប្បចំអំពជី ឆប្មើសសារធាតុគីមីពាក់ព័នធវតថុធាតុឆ មើ ត លជាការបារមភ និងានឆប្រោះថ្នាក់ ត លឆប្បើឆៅកាុងផលិតផល និងផលិតកមម។v ការវាយតថ្មល រួមទំងការវាយតថ្មល
អំពីជឆប្មើសតផអកឆលើលទធភាពឆប្បើប្បាស់វតថុធាតុឆ ើមរម នសារធាតុគីមីផង នឹងប្តូវឆប្បើប្បាស់ឆ ើមបីអនុវតតជឆប្មើសការឆរៀបចំផលិតកមមថ្បតង និងឆ ើមបីឆប្ជើសឆរីសសារធាតុកាន់តតានសុវតថិភាពជំនួសវតថធាុ តុឆ ើម
ានឆប្រោះថ្នាក់ត លឆប្បើប្បាស់កាុងផលិតកមម។ ំឆណើរការថ្នការវាយតថ្មលត លប្ពមឆប្ពៀង ឬត លអាចទទួលយកឆោយភាគីទំងអស់ជាមូលោា នសប្ាប់ការឆប្បើប្បាស់ជំនួសត លានព័ត៌ានចាស់ោស់ ឆៅ
ានជឆប្មើសត លានសុវតថិភាពជាង ឬសប្ាប់គំនិតថ្ចាប្បឌិតថមកី ាុងការបឆងកើតរូបមនត និងវតថុធាតុឆ ើមថមី ឬសប្ាប់រចនាផលិតផលឆឡើងវិញ។ ការវាយតថ្មលទំងឆនោះ ប្បឆសើរបំផតុ ប្តូវ ឹកនាំឆោយគណៈកាម ធិការរួម
តផាកសុែភាពនិងសុវតថិភាពឆៅកតនលងឆធវកាើ រ ឬប្បសិនឆបើ រម នគណៈកមមការឆនោះឆទ គឺប្តូវ កឹ នាំឆោយានការចូលរួមឆពញឆលញរបស់កមមករ ឬអាកត លប្បឈមនឹងហានិភ័យ។



ឆប្ជសើ ឆរីសសារធាតុជនំ សួ ានសុវតថភាិ ពជាង៖ ឆៅឆពលត លប្តូវកាត់បនថយការឆប្បើប្បាស់សារធាតុត លនាំឲ្យានការប្ពួយបារមភ ប្កុមហុនប្តូវឆប្ជើសយកសាធារជំនួសត លានសុវតថិភាពជាងសារធាតុត ល

ប្តូវជំនួសឆនាោះ។ សារធាតុជំនួសឆនោះ រួមាន គីមី វតថុធាតុឆ ើម និងផលិតផលត លានសុវតថិភាពជាង ប្ពមទំងលុបបំបាត់តលងឲ្យានតប្មូវការឆប្បគើ ីមមី ុនឆគ។ ប្កុមហុនបញ្ហាទិញ ឬប្កុមហុនាេ ស់ាក ប្តូវតត
បចេូលឆរលការណ៍ទំងឆនោះឆៅកាុងឆរលនឆយបាយរបស់ប្កុមហុនសាីពីសារធាតុគីមី។vi ឆប្ជើសឆរីសសារធាតុជំនួសានសុវតថិភាពជាង៖ ឆៅឆពលត លប្តូវកាត់បនថយការឆប្បើប្បាស់សារធាតុត លនាំឲ្យាន
ការប្ពួយបារមភ ប្កុមហុនប្តូវឆប្ជើសយកសាធារជំនួសត លានសុវតថិភាពជាងសារធាតុត លប្តូវជំនួសឆនាោះ។ សារធាតុជំនួសឆនោះ រួមាន គីមី វតថុធាតុឆ ើម និងផលិតផលត លានសុវតថិភាពជាង ប្ពមទំង
លុបបំបាត់តលងឲ្យានតប្មូវការឆប្បគើ ីមមី ុនឆគ។ ប្កុមហុនបញ្ហាទិញ ឬប្កុមហុនាេ ស់ាក ប្តូវតតបចេូលឆរលការណ៍ទំងឆនោះឆៅកាុងឆរលនឆយបាយរបស់ប្កុមហុនសាីពីសារធាតុគីមី។



ពិចរណ្ដទូលទំ ោ
ូ យអំពលី កខណៈថ្នឆប្រោះថ្នាក់៖ សារធាតុគីមីត លប្តូវឆសាើឆឡើងថ្នជាសារធាតុជំនួសានសុវតថិភាពជាងឆនាោះ ប្តូវតតានឆប្រោះថ្នាក់តិចជាងសារធាតុត លប្តូវជំនួស។ ឆនោះានន័យថ្ន
សារធាតុទំងឆនាោះគបបីប្តូវតតានសារធាតុពុល ភាពសថិតឆសថររបស់សារធាតុ ជីវកំឆណើនឬជីវផាុំសារធាតុ សារធាតុបងកជំងមឺ ហារីក ភាាក់ងារបាូរតហសន សារធាតុឆធវើឲ្យងាប់សរថ្ស សារធាតុរំខានប្កឆពញ ឬសារធាតុ
ត លានឆប្រោះថ្នាក់ ល់ប្បព័នធបនតពូជ និងការអភិវឌឍជាឆ ើម តិចជាងសារធាតុគីមីត លប្តូវជំនួស។ បចាីថ្នគីមឧី សាហកមមអនុឆប្រោះ ប្តូវសថិតឆប្កាមការប្តួតពិនិតយជាប្បចំ
ឆោយានការចូលរួមយងឆពញឆលញរបស់សហជីព ឬតំណ្ដងកមមករឆៅឆពលត លរម នសហជីព។



ប្សាវប្ជាវសារធាតុជនំ សួ ានសុវតថភាិ ពជាង៖ ប្កុមហុនាេ ស់ាកនិងប្កុមហុនផគត់ផងគ ់គីមី ប្តូវឆរៀបចំ ំឆណើរការជំនួសគីមនី ិង ំឆណើរការផលិតកមមត លានសុវតថិភាពជាង ឆទោះកាុងករណីណ្ដក៏ឆោយ ឆោយចត់ជា
អាទិភាពការប្សាវប្ជាវចំឆពាោះសារធាតុណ្ដត លឆគមិនសាគ ល់។ ការប្សាវប្ជាវរឹងាំ គំនិតថមី ឯកោជយ និងតាល ភាពជាតប្មូវការចំបាច់។



ឆប្បគើ មី តាី មសតងោ់ ែពសប់ ផំ តុ ចូ រា ឆៅទូទំងពិភពឆោក៖ សារធាតុគីមីានឆប្រោះថ្នាក់ និង ំឆណើរការត លឆគតលងឆប្បើប្បាស់ឆៅប្បឆទសអភិវឌឍន៍ ឆៅតតប្តូវបានឆគឆប្បើប្បាស់ឆៅកាុងប្បឆទសកំពងុ អភិវឌឍន៍។
បឆចេកវិទាត លបងកឆប្រោះថ្នាក់ ល់បរិសាថន ឬផលិតផលត លបងកឱ្យគុណភាពបរិសាថនថយចុោះធៃន់ធៃរ ឬត លបងកឆប្រោះថ្នាក់ ល់សុែភាពមនុសស មិនប្តវូ បចាូន ឬឆផារឆៅឆប្បើប្បាស់ឆៅប្បឆទស ថ្ទៗឆទៀតឆឡើយ។
ំឆណើរការ ឬផលិតផលហាមឃាត់មិនប្តូវឆប្បើប្បាស់ជាោច់ខាត ឆៅតាមបណ្ដាញផគត់ផគង។់



អនុវតតតាមឋានានុប្កមថ្នការប្តតួ ពិនតិ យឆ មើ បីទប់សាកត់ការប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់៖ ឆៅកតនលងណ្ដត ល បចេុបបនា ឹងថ្ន រម នការអនុញ្ហាតឱ្យលុបបំបាត់ហានិភ័យផលិតកមមត លប្តូវជំនួសឆទ ប្កមុ ហុនាេ ស់ាក ឬ
ប្កមុ ហុនបញ្ហាទិញ ប្តូវធានាថ្ន ហានិភ័យប្តូវបានកាត់បនថយ ល់កប្មិតតិចបំផុត តាមរយៈការអនុវតតវិធានការបងាករ និងប្តួតពិនតិ យការប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់។ ទំងអស់ឆនោះរួមាន តាមលំោប់អាទិភាព ូចខាងឆប្កាម៖
o

ការប្តតួ ពិនតិ យវិសកវ មម និងការឆប្បប្ើ បាស់ឆប្គឿងបរិកាខរ និងវតថធាុ តុឆ មើ ត លានសុវតថិភាពជាងឆ ើមបីបឆចេៀសឬកាត់បនថយការបឆចេញសារធាតុឆប្រោះថ្នាក់ត លអាចានឆប្រោះថ្នាក់ ល់
សុវតថិភាពនិងសុែភាពរបស់កមមករនិងសហគមន៍។

o

វិធានការការពារត លប្តវូ អនុវតតឆៅប្បភព ឬឆៅជិតកតនលងានឆប្រោះថ្នាក់ តាមតតអាចឆធវើបាន ូចជា ការ ំឆឡើងរនធែយល់ របាំងការពារប្គប់ប្រន់ និង/ឬាននីតិវធិ ីឆធវើការងារ
និងវិធានឆរៀបចំសមប្សប។

o

អនុវតតវធាិ នការការពារនីមយួ ៗ ជាវិធានការចុងឆប្កាយឆៅកតនលងត លភាពប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់មិនអាចការពារបានឆោយមឆធាបាយឆផសងៗ ូចជា ឧបករណ៍ការពារែលួន ត លផតល់ជូនឆោយ
ឥតគិតថ្ថល និងផ្លលស់បាូរជាឆទៀងទត់ឆោយនិឆយជក។
ឆៅកតនលងណ្ដត លឆគមិន ឹងអំពផី លបោះពាល់សុែភាពមនុសស ឬបរិសាថនឆោយសារសារធាតុគីមីឆទ ូឆចាោះប្តូវឆជៀសវាងឆប្បប្ើ បាស់វា ឆហើយកតនលងណ្ដត លឆគសាគ ល់សារធាតុគីមីមិនប្គប់ប្ជងុ ឆប្ជាយឆទ ឬានលកខណៈមិន
ឆពញឆលញឆទ ូឆចាោះឆរលការណ៍បងាករទុកជាមុនvii ប្តូវអនុវតតរហូត ល់ឆពលានការឆធវើឆតសតអំពឆី ប្រោះថ្នាក់ពាក់ព័នធចប់សពវប្គប់។ ឆៅកតនលងណ្ដត លានព័ត៌ានមិនប្គប់ប្រន់ឆ ើមបីឆប្បើប្បាស់កងាុ ការវាយតថ្មវល តថុធាតុឆ ើម
ជាក់ោក់ណ្ដមួយឲ្យបានឆពញឆលញឆទ ឆូ ចាោះប្កុមហុនានភារកិចេសួរឆៅប្កុមហុនផលិតគីមឆី ើមបីតសវងរកព័ត៌ានបតនថមឆទៀតអំពីឆប្រោះថ្នាក់ត លអាចនឹងឆកើតាន ប្ពមទំងឆ ើមបីឆជៀសវាងការឆប្បើប្បាស់ផង និងការពារកមមករ
និឆយជិតឲ្យបានលអបំផុតផង រហូត ល់ានការបញ្ហាក់ចាស់ោស់អំពឆី ប្រោះថ្នាក់។
ឆរលការណ៍បងាករទុកមុន៖ ឆៅឆពលត លសកមមភាពផលិតកមមបងកការគំោមកំតហងឲ្យានឆប្រោះថ្នាក់ ល់សុែភាពមនុសស ឬបរិសាថន ប្តូវអនុវតតវិធានការបងាករទុកមុន ឆទោះបីជា ទំនាក់ទំនងឆហតុផលែលោះ ឆៅមិនទន់ឆកើតានទំង
ប្សុងតាមលកខណៈវិទាសាប្សតក៏ឆោយ។
3.

ការពារកមមករ
ប្កុមហុនាេ ស់យីឆហាប្តូវធានាថ្ន កតនលងឆធវើការរបស់ែលួនផ្លាល់ និងកតនលងឆធវកាើ រទំងអស់ទូទំងបណ្ដាញផគត់ផគង់ ានសុវតថិភាពសប្ាប់កមមករទំងអស់ ឆោយមិនគិតពីឆភទឬអាយុឆឡើយ។

ហានិភ័យពីសារធាតុបងកឆប្រោះថ្នាក់ ល់សុវតថិភាពនិងសុែភាពរបស់កមមករត លតតងតតប្បឈមោល់ថ្ថឆៃ ៅនឹងកប្មិតទបថ្នសារធាតុគីមីឆប្ចើនកាុងឆពលឆធវើការ ប្តូវតតលុបបំបាត់ឬកាត់បនថយឲ្យឆៅកប្មិតទបបំផុត រួមទំងហានិភ័យចំឆពាោះ
ស្តសកតី មមករានថ្ផាឆពាោះនិងទរកកាុងថ្ផាពួករត់ផង។ ការទទួលែុសប្តូវរួមានការទប់សាកត់ការបឆចេញសារធាតុពុលត លានឆប្រោះថ្នាក់ ចូលឆៅកាុងសហគមន៍ឆៅជុំវិញឆោងចប្កផលិតកមម និងការបឆចេញសារធាតុពុលឆនោះតាំងពី ំបងូ
រហូតចប់ផលិតកមម ត លចប់ឆផតើមពីសហគមន៍តរ៉ែ បនតឆៅ ល់កមមករឆៅកាុងឆោងចប្ក និងបណ្ដាសហគមន៍ត លផលិតគីមី និងបចេប់ឆៅវិញជាមួយកមមករតផាកតកថ្្ាកាកសំណល់ឆអឡិចប្តូនិកផលូវការនិងមិនផលូវការ។



ឆធវបើ ងល ់ ឆំ ណើរការ៖ ប្កមុ ហុនាេ ស់យីឆហាទំងឡាយប្តូវតតឆធវបើ លង់ ំឆណើរការផលិតកមមនីមួយៗត លឆប្បើប្បាស់សប្ាប់ផលិតកមមរបស់ែលួន។ ភាាក់ងារផគត់ផគង់នមី ួយៗប្តូវតតចងប្កងឯកសារ បញ្ហាក់ថ្ន ឆតើ
ំឆណើរការណ្ដប្តូវឆប្បើ ឆៅកតនលងណ្ដ សប្ាប់ផលិតវតថុធាតុឆ ើម ឆមស[គីមី] និងកតនលង ំឆឡើងតផាកៗ និងកតនលង ំឆឡើងសឆប្មចសាថ ពរ។



កំណត់លទធភាពត លអាចបងកឆប្រោះថ្នាក់៖ ប្កមុ ហុនាេ ស់យីឆហាប្តូវតតវាយតថ្មអល ំពីលទធភាពត លអាចបងកឆប្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ននធ ឹង ំឆណើរការនីមួយៗ ូចបានកំណត់ខាងឆលើ។ ំឆណើរការថ្នការវាយតថ្មលឆនោះ ប្តូវតត
ឆធវើឆោយជំនាញការអនាម័យឧសាហកមមត លានចំឆណោះ ឹងអំពវី តថុធាតុឆ ើមពាក់ព័នតធ លានជាតិពុលនិងឆោយអាកជំនាញឆពទយការងារ។



កំណត់អតតសញ្ហាណសារធាតុគមី តី លប្តវូ ឆប្បជាើ ទូឆៅ (និងត លកឆកើតឆឡើង) កាងុ ឆំ ណើរការនីមយួ ៗ៖ ប្កមុ ហុនាេ ស់យីឆហាទំងឡាយប្តូវតតានការទទួលែុសប្តូវចំឆពាោះការឆប្បើប្បាស់ឆោយសុវតថិភាពនូវ
សារធាតុគីមីត លប្តូវឆប្បើកាុង ំឆណើរការនីមួយៗ រួមទំងវិធីសាប្សតលអបំផុតសប្ាប់ការប្គប់ប្គងសុវតថិភាពថ្នសារធាតុគីមនី ីមួយៗកាុងឆពល ឹកជចាូន ឆពលរកាទុកកាុងឃាល ំង និងកាុងឆពល ំឆណើរការផលិតកមម
និងរកាទុកជាកាកសំណល់។



ឆធវបើ ចាសា
ី រឆពើភណ
័ ឌ គីមជាី ក់តសាងត លឆប្បប្ើ បាស់ (និងត លកឆកើតឆឡើង)៖ អតតសញ្ហាណ និងបរិាណថ្នសារធាតុគីមទី ំងអស់ត លឆប្បប្ើ បាស់ឆៅកាុង ំឆណើរការនីមួយៗ ប្តូវោក់បងាាញជាឆរៀងោល់ប្តាី ស
និងបងាាញរឆបៀបត លគីមីនីមួយៗប្តូវប្គប់ប្គង ជាកាកសំណល់ផង។ ប្កមុ ហុនាេ ស់យីឆហា និងភាាក់ងារផគត់ផគង់ានការទទួលែុសប្តូវរួមរា ។ ប្តូវឆធវើឆតសតតាមកាលវិភាគ ឆ ើមបីកំណត់អតតសញ្ហាណសារធាតុ
ទំងអស់ឆៅកាុងប្បឡាយកាកសំណល់ រួមទំងសារធាតុត លបានឆកើតឆឡើងកាុងឆពលផលិតផង។



កំណត់លទធភាពត លអាចបងកឆប្រោះថ្នាក់៖ ប្កមុ ហុនាេ ស់យីឆហា និងប្កុមហុនផគត់ផងគ ់ (ឆោយតផអកឆលើអនុសាសន៍របស់អាកជំនាញ) ប្តូវវាយតំថ្លសារធាតុត លឆប្បើប្បាស់និងឆកើតឆឡើង ឆ ើមបីកំណត់ថ្ន
ឆតើសារធាតុណ្ដត លអាចានលទធភាពបងកឆប្រោះថ្នាក់ឆៅឆពលបឆចេញឆៅកាុងែយល់ឆៅកតនលងឆធវើការ ែយល់ឆៅខាងឆប្ៅ ទឹកសំណល់ ផលូវទឹក ឬឆលើ ។ី



ឆរៀបចំនងិ អនុវតតពធិ កាី រនិងវិធសា
ី ស្តសពត និ តិ យតាមោនឆប្រោះថ្នាក់ឆៅកតនលងការលមអតិ ត លគិតអំពភាី ពឯកជន និងប្បកាន់សមភាពបុរសស្តសតី និងវបបធម៌។ ប្កុមហុនាេ ស់យីឆហា

រួមជាមួយកមមករត លប្បឈមផលបោះពាល់និងចប់អារមមណ៍ ប្ពមទំងអងគការរបស់កមមករផងប្តវូ តតឆរៀបចំនងិ អនុវតត ការពិនតិ យតាមោនឆប្រោះថ្នាក់យងលអិតលអន់ឆ ើមបីធានាថ្ន កតនលងឆធវើការានសុវតថិភាព
និងសុែភាព កាុង ឆំ ណើរការផលិតកមមតាំងពីឆ មើ រហូត ល់ចប់។ កិចេការទំងឆនោះរួមាន៖





ឆបើកវគគបណតុ ោះបណ្ដតឆោយានការចូលរួមរបស់កមមករនិងប្បធានប្គប់ប្គងទំងអស់ ត លអាចនឹងប្បឈមនឹងសារធាតុឆប្រោះថ្នាក់ពាក់ព័នធ
ការកសាងសមតថភាពសប្ាប់កមមករនិងប្បធានប្គប់ប្គងទំងអស់ត លអាចប្បឈមនឹងសារធាតុឆប្រោះថ្នាក់ពាក់ព័នធ
ការពិនិតយតាមោនបរិសាថននិងឧសាហកមមយងលអិតលអន់ជាប្បចំ ឆ ើមបីវាស់សាង់ការបឆចេញឆចលសារធាតុឆប្រោះថ្នាក់ពាក់ព័នធទំងអស់ និងឆ ើមបីវាស់សាង់ការប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់ឆោយសារ
សារធាតុឆប្រោះថ្នាក់ពាក់ព័នធ ត លឆប្បើប្បាស់ឬ/និងឆកើតឆឡើងកាុងឆពល ំឆណើរការផលិតកមម



តាមឃាល ំឆមើលជាប្បចំឆោយឯកោជយ និងលអិតលអន់ឆលើបញ្ហាសុែភាពឆោយអាកជំនាញានគុណសមបតតិប្គប់ប្រន់ ពាក់ព័នធសុែភាពការងារសប្ាប់កមមករទំងអស់ ឆ មើ បីកំណត់អតតសញ្ហាណ និង
បងាករជំងឺឆផសងៗ។ លទធផលពីការឃាល ំឆមើលឆនោះប្តូវបងាាញ ល់កមមករយងលអិតលអន់និងទន់ឆពលឆវោ



ការទទួលសាគ ល់សិទធិរបស់កមមករកាុងការចរច លកខែណឌ ការងារត លានឆប្រោះថ្នាក់ និងសិទធិកាុងការប ិឆសធការងារត លានឆប្រោះថ្នាក់ ឆោយមិនភ័យខាលចអំពកាី រសងសឹក។

ការពិនិតយតាមោនយងលអិតលអន់ រួមទំងការោនតផាកអនាម័យឧសាហកមម ឆ ើមបីវាស់សាង់ការប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់ និងការឃាល ំឆមើលបញ្ហាសុែភាព ឆ ើមបីកំណត់អតតសញ្ហាណ និងទប់សាកត់ជំងឆឺ ផសងៗផង
ប្តូវតតពប្ងីកឆៅ ល់កមមករទំងអស់ឆៅកាុងបណ្ដាញផគត់ផងគ ់ រួមទំងកមមករឆធវកាើ រតផាកទញយកនិងតកថ្ចាវតថុធាតុឆ ើម កមមករផលិតនិង ំឆឡើងឆប្គឿងនិងផលិតផល និងកមមករឆធវើការតផាកឆប្បើប្បាស់និងតកថ្ចាឆឡើងវិញ និង



ជាពិឆសសកមមករឆៅកាុងវិស័យឆប្ៅប្បព័ន។ធ
ឆធវកាើ រពិនតិ យតាមោន វាស់សងា ់ និងចងប្កងឯកសារសតពី កាី រប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់។ ប្កមុ ហនុ ាេ ស់យឆី ហាទំងឡាយ ប្តវូ បឆងកតើ ឆមើលការែុសប្តវូ និងប្គប់ប្គងនីតវិ ិធីសប្ាប់ប្កុមហុនផគត់ផគង់ទំងអស់
ឆ ើមបីឆប្បើប្បាស់កាុងការពិនិតយតាមោន និងវាស់សាង់ការបឆចេញគីមីត លានឆប្រោះថ្នាក់ឆៅកតនលងឆធវើការ កាងុ ែយល់ខាងឆប្ៅកតនលងឆធវើការ ទឹកកាកសំណល់ ផលូវទឹក និងឆលើ ី (សូមឆមើលឧបសមព័ន-ធ ក)។
គបបីប្តូវឆប្បបើ រិកាខរត លានប្កិតខាាត ឬបញ្ហាក់ឆផាៀងផ្លាត់យងប្តមឹ ប្តូវ និងរកាទុកយងលអសប្ាប់ការប្តួតពិនិតយនិងវាស់សាង់សារធាតុឆប្រោះថ្នាក់ឆផសងៗ។ ការវាស់សាង់ភាពប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់ ល់កមមករ
ប្តូវវាយតថ្មកាល រប្បឈមត លកំពុងឆកើតាន ក៏ ូចជាការឆកើនឆឡើងភាពប្បឈមរយៈឆពលែលីត រ។ ការពិនិតយតាមោនឆនោះ ប្តូវឆធវើឆឡើងឆោយអាកជំនាញអនាម័យតផាកឧសាហកមមត លានវិញ្ហាបនបប្តទទួលសាគ ល់
ឬានតថ្មលឆសមើ។

4.

ធានាការចូលរួមរបស់កមមករនិងសហគមន៍
កមមករនិងប្បជាពលរ ារស់ឆៅកាុងសហគមន៍ ត លអាចនឹងប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់នានា ប្តូវទទួលបានការឆលើកទឹកចិតត និងអនុញ្ហាតឱ្យចូលរួមយងឆពញឆលញឆៅកាុងការប្គប់ប្គងគីមី

និងកាកសំណល់យងមត់ចត់ឆៅតាមកតនលងឆធវើការ និងសហគមន៍របស់ពួករត់។ ឆ ើមបីសឆប្មចបាននូវឆរលឆៅថ្នការោក់ឲ្យចូលរួមឆនោះ កមមករប្តូវតត អាចឆរៀបចំឆៅកតនលងឆធវកាើ រ អាចចូលរួមជាសាជិកសហជីព អាចឆរៀបចំបឆងកើត
គណៈកាម ធិការសុែភាពនិងសុវតថិភាពរបស់កមមករឆោយការឆប្ជើសតាំងតាមតបបប្បជាធិបឆតយយ និងឆរៀបចំបឆងកតើ កមមវធិ ីបណតុ ោះបណ្ដតានប្បសិទធភាព ប្ពមទំងអាចអនុវតតតាមនូវសកមមភាពឆរៀបចំឆផសងៗឆទៀត ឆ ើមបីឆធវើឱ្យកតនលងឆធវកាើ ររបស់
ពួករត់កាន់តតានសុវតថិភាព ឆោយរម នការឆប្ជៀតតប្ជករំខានពីសំណ្ដក់និឆយជក។



កមមករានសិទចធិ រចរួម ត លជាសិទធិមនុសសជាមូលោា នានការធានាឆោយឆសចកតីប្បកាសជាសកលរបស់អងគការសហប្បជាជាតិសតីពីសិទធិមនុសស (ឆ្នាំ១៩៤៨) និងឆោយឆសចកតីប្បកាសរបស់
អងគការពលកមមអនតរជាតិ (ILO) សតីពីឆរលការណ៍ និងសិទធិជាមូលោា នឆៅកតនលងឆធវើការ (ឆ្នាំ១៩៩៨)។ ឆោយានការចូលរួមយងឆពញឆលញពីសំណ្ដក់កមមករ និងតំណ្ដងរបស់កមមករ
ប្កុមហុនាេ ស់យីឆហាទំងឡាយប្តូវឆលើកកមពស់និងអនុវតតបទោា នការងារានសុវតថិភាពរបស់អាយឡូ (ILO) និងឆរលការណ៍តណនាំរបស់អាយឡូ (ILO) សតីពីសុែភាពនិងសុវតថិភាពការងារ
ឆោយានការយកទុកោក់ ជាពិឆសសចំឆពាោះកមមករត លងាយរងឆប្រោះ ឬរម នសុវតថិភាព រួមទំងកមមករស្តសតីនិងកមមករចំណ្ដកប្សុកផង។ ឆប្ៅពីសិទធិកាុងការឆរៀបចំ កិចកាេ រពារទំងឆនោះប្តូវបចេូល
សិទធិកាុងការពិនិតយតាមោននិងពប្ងងឹ ការអនុវតតកិចេការពារសុែភាពនិងសុវតថិភាពប្បកបឆោយប្បសិទធភាព ឆៅកតនលងឆធវកាើ រ សិទធិកងាុ ការប ិឆសធ ឬបិទការងារត លរម នសុវតថិភាពឬរម នសុែភាព ប្ពមទំង



សិទធិានកិចេការពារមិនឲ្យានការសងសឹក ចំឆពាោះការឆប្បើសិទធិរបស់កមមករ (កិចកាេ រពារសិទធិឆធវើសកមមភាព និងសិទធិ "ទាល យការសាៃ ត់")។
គណៈកាម ធិការរួមទទួលបនាកុ សុែភាពនិងសុវតថភាិ ពឆៅកតនលងឆធវកាើ រ ប្តូវបានឆលើកទឹកចិតឲ្ត យបឆងកើតឆឡើង ឆោយានតំណ្ដងកមមករត លប្តូវបានឆបាោះឆឆ្នាតឆប្ជើសឆរីសឆោយយុតតិធម៌ពីសំណ្ដក់មិតតកមមករ ឆទោះបីជារម ន
លកខែណឌ តប្មូវឆោយចាប់ក៏ឆោយ។ ប្កមុ ហុនាេ ស់យីឆហា និងប្កមុ ហុនផគត់ផងគ ់ ប្តវូ ឆរៀបចំបឆងកើតប្កបែ័ណឌឆ ើមបីឆលើកកមពស់ការចូលរួមយងសកមម និងានន័យពីសំណ្ដក់ភាគីពាក់ព័នធទំងអស់កងាុ
ការប្គប់ប្គងយងមតចត់នូវគីមី និងកាកសំណល់ រួមទំងការចូលរួមពីសំណ្ដក់តំណ្ដងសហគមន៍ អងគការមិនតមនរោា ភិបាល ប្បធានប្គប់ប្គងកមមករ និងសហជីពផង។
ការផាល់ព័ត៌ាន ការអប់រំ និងការបណតុ ោះបណ្ដតលពាក់ព័នធនឹងភាពប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់ ប្តូវឆប្បភាើ សាសមប្សបត លកមមករអាចយល់បាន។

5.

ការពារសហគមន៍នងិ បរិសាថន
បងាករឆប្រោះថ្នាក់កាុង ំឆណើរការផលិតកមមទំងមូល ឆោយអនុវតតកាលវិភាគពិនិតយតាមោនប្បកបឆោយប្បសិទធភាព ានតាល ភាពនិងឆោយឯកោជយ និងោយការណ៍ជាសាធារណៈអំពីប្បឡាយបឆចេញសំណល់ពីប្គប់

កតនលងផលិតកមមទំងអស់ ប្ពមទំងលុបបំបាត់សារធាតុប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់ និងបចាប់ការបឆចេញសារធាតុឆប្រោះថ្នាក់ឆៅកាុងែយល់ ប្បឡាយទឹក និងឆលើ ី។ ឆៅឆពលត លានភសតុតាងបញ្ហាក់ចាស់ថ្ន ភាពកែវកព់ ឆី ោងចប្កផលិត
ឆប្គឿងឆអឡិចប្តនូ ិក ឬឆោងចប្កតកថ្ចាបានបំពុលបរិសាថន (ែយល់ ទឹក និង ី) ប្កុមហុនប្តវូ ទទួលែុសប្តូវចំឆពាោះការចំណ្ដយឆលើការសាអ ត និងការឆោោះប្សាយឆផសងៗ។ ជាពិឆសស វាសំខាន់ណ្ដស់ត លប្តូវធានាថ្ន
បណ្ដាសហគមន៍ត លឆៅជិតឆោងចប្កតកថ្ចាតរ៉ែ (rare eath minerals) និងបណ្ដាសហគមន៍ត លឆៅជិតឆោងចប្កតរ៉ែ រួមទំងតរ៉ែ ូចជា conflict minerals និង rare earths
ប្តូវផាល់កិចេការពារសុែភាពកាុងកប្មិតានប្បសិទធភាព។
6.

ផាលស់ ំណងនិងឆោោះប្សាយសប្ាប់ឆប្រោះថ្នាក់ ល់កមមករបណ្ដាសហគមន៍ និងបរិសាថន
ឆោយសារតតការងាររបស់ឆោងចប្កផលិតឆប្គឿងឆអឡិចប្តូនិកប្តូវបានសាគ ល់លកខណៈថ្ន ានប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់ឆប្ចើនឆៅនឹងគីមី សារធាតុឆប្រោះថ្នាក់ឆផសងៗ ត លពុបាំ នពិឆសាធន៍ឆពញឆលញ ប្គប់ប្គងមិនប្គប់ប្រន់
និងានការផ្លលស់បតូរញឹកញាប់។ វាជាឆរឿងសំខាន់ជាពិឆសសត លរោា ភិបាលប្តូវឆរៀបចំបឆងកើត និងអនុវតតប្បព័នធនិឆយជកផតល់ប្បាក់សំណង ត លបឆងកើតឆឡើងឆ ើមបីរំប្ទ ល់ជនរងឆប្រោះឆោយសារការប្បឈមសារធាតុពុល
ឆៅកតនលងឆធវកាើ រ និងឆៅតាមបណ្ដាសហគមន៍។ យនតការផាល់សំណងសមរមយប្តូវតតធានាថ្ន កមមករនិងប្បជាសហគមន៍ត លទទួលរងឆប្រោះថ្នាក់ឆោយសសារប្បឈមសារធាតុគីមី ានលកខណសមបតតិប្គប់ប្រន់ឆ ើមបី

ទទួលបាននូវឆសវាសឆស្តងាគោះបនាាន់ សំណងសមរមយ យុតតិធម៌និងទន់ឆពលឆវោ ប្ពមទំងទទួលបានការពាបាល និងសាា រនីតិសមបទឆឡើងវិញ តាមប្តូវការឆទោះបីជាយូរយងណ្ដក៏ឆោយ ឆ ើមបីឆោោះប្សាយ និងតកតប្មូវឆប្រោះថ្នាក់
។

ix

ប្តូវឆរៀបចំនិងបឆងកតើ យនតការឆោោះប្សាយនិងផតល់មូលនិធិ ឆ ើមបីធានាថ្ន បណ្ដាប្កមុ ហុនាេ ស់យីឆហា ទទួលែុសប្តូវចំឆពាោះលទធភាពឆប្រោះថ្នាក់ត លអាចនឹងឆកើតឆឡើង ឆោយការបចេូលចំណ្ដយទំងអស់ចំឆពាោះសាថ នភាពែូច
សុែភាពនិងបរិសាថន ត លបចេុបបនាជាការទទួលែុសប្តូវពីខាងឆប្ៅ។ ឆធវើតបបឆនោះជាការឆលើកទឹកចិតឲ្ត យឆប្បើប្បាស់សារធាតុ និងអនុវតត ំឆណើរការកាន់តតានសុវតថិភាព កាុងកិចកាេ រពារឆរា ោះថ្នាក់នាឆពលអនាគត។

ប្បវតតិ
វិធសា
ី ស្តសជាត យុទធសាស្តសចត ឆំ ពាោះការប្គប់ប្គងគីមលី កខណៈអនតរជាតិ (SAICM)
កាុងការបងាាញបញ្ហាប្បឈមឆនោះ ឆយើងឆធវឆើ ៅតាមលទធផលពីសិកាខសាោអនតរជាតិសតីពីសារធាតុឆប្រោះថ្នាក់ កាុងវ តជីវិតថ្នផលិតផលឆអឡិចប្តនូ ិកនិងអគគិសនី ត លបានប្បប្ពឹតតឆៅឆៅឆ្នាំ២០១១ ឆប្កាមការឧបតថមភរំប្ទឆោយ
គឆប្ាងអងគការសហប្បជាជាតិសាីពីវិធីសាប្សតជាយុទធសាប្សតកាុងការប្គប់ប្គងសារធាតុគីមីលកខណៈអនតរជាតិ (SAICM)។ ឆោយានការអនុម័តឆោយសនាិសីទអនតរជាតិសតីពីការប្គប់ប្គងសារធាតុគីមី (ICCM) ឆៅថ្ថៃទី៦
តែកុមភៈ ឆ្នាំ២០០៦ ឆៅទីប្កងុ ឌូថ្ប ប្បឆទសអាោ៉ែ ប់ឆអមីោ៉ែត វិធីសាប្សតជាយុទធសាប្សតកាុងការប្គប់ប្គងសារធាតុគមី ីលកខណៈអនតរជាតិ (SAICM) ឆនោះ គឺជាប្កបែណឌ ឆរលនឆយបាយមួយ ឆ ើមបីជំរុញការប្គប់ប្គងយងមត់ចត់
នូវសារធាតុគីម។ី វិធីសាប្សតជាយុទធសាប្សតកាុងការប្គប់ប្គងសារធាតុគីមីលកខណៈអនតរជាតិ (SAICM) ប្តូវបានបឆងកើតឆឡើងឆោយគណៈកាម ការពហុភាគីនិងពហុវិស័យ ប្ពមទំងរំប្ទ ល់ការសឆប្មចឆរលឆៅ ត ល
បានឯកភាពឆៅឯកិចេប្បជុំកំពូលពិភពឆោកឆៅទីប្កុង Johannesburg ឆ្នាំ២០០២ សតីពីការអភិវឌឍប្បកបឆោយនិរនតរភាព ឆ ើមបីធានាថ្ន ឆៅឆ្នាំ២០២០ សារធាតុគីមីនឹងប្តូវផលិត និងឆប្បកើ ាុងវិធឆី ោយានការកាត់បនថយ
ផលបោះពាល់ធៃន់ធៃរឆលើសុែភាពមនុសស និងបរិសាថន។ ការរីកចឆប្មើនកាុងការអនុវតតវិធីសាប្សតជាយុទធសាប្សតកាុងការប្គប់ប្គងសារធាតុគីមីលកខណៈអនតរជាតិ (SAICM) ប្តូវបានពិនិតយឆឡើងវិញឆៅឯសម័យប្បជុឆំ លើកទី៣
ថ្នសនាិសីទអនតរជាតិសតីពីការប្គប់ប្គងសារធាតុគីមី (ICCM) ត លប្បប្ពតឹ តឆៅពីថ្ថៃទ១ី ៧ ល់ថ្ថទៃ ២ី ១ តែកញ្ហា ឆ្នាំ២០១២។
តំណ្ដងជាង១០០នាក់មកពីរោា ភិបាលថ្នប្បឆទសឆផសងៗ អងគការមិនតមនរោា ភិបាល និងឧសាហកមមឆអឡិចប្តូនិកបានជួបប្បជុឆំ ៅទីប្កុងវីតយន ប្បឆទសអូប្ទីស ត លជាប្កុមអាកជំនាញឆ ើមបីពិចរណ្ដ
អំពីមឆធាបាយឆ ើមបីជំរុញការប្គប់ប្គងយងមត់ចត់នូវការឆប្បើប្បាស់គីមីកងាុ ឧសាហកមមផលិតផលឆអឡិចប្តនូ ិកនិងអគគិសនី។ អាកចូលរួម រួមានតំណ្ដងរោា ភិបាលចំនួន៣២រូប មកពីប្បឆទសផលិតកមមឆអឡិចប្តូនិកផង (ប្បឆទសចិន
សាធារណរ ាត្ក ប្បឆទសអាលលឺមង់ ប្បឆទសឥណឌូ ឆនសុី ជបុន ាឆឡសុី ហវីលីពីន ថ្ថនិងឆវៀតណ្ដម) និងមកពីប្បឆទសត លទទួលរងផលបោះពាល់ឆោយកាកសំណល់ឆអឡិចប្តនូ ិក (ប្បឆទសចិន ប្បឆទសកូឡបុំ ៊ីប្បឆទសកូតឌីវ័រ ឆអតយូពី
ហាគ ណ្ដ ឥណឌូ ឆនសុី ាឆឡសុី ប្បឆទសមូសំប៊ិក នីឆហសរីយ ឆបរូហវី លីពីន តង់ហានី ថ្ថ ឆវៀតណ្ដម និងប្បឆទសសំប៊ី (Zambia))ផង។ សិកាខសាោឆនោះបានទទួលយកនូវអនុសាសន៍សំខាន់ៗពាក់ព័នធនឹង
ការឆោោះប្សាយសារធាតុគីមីត លានឆប្រោះថ្នាក់ កាុង ំឆណើរការមួយវ ាជីវតិ ថ្នឆប្គឿងឆអឡិចប្តូនិក សប្ាប់ឆប្បើប្បាស់កាុងការអភិវឌឍការសឆប្មចចិតតជាសកល និងសកមមភាពសហប្បតិបតតិការ។ តាមការចងអុលបងាាញរបស់វាគមិនជាឆប្ចើនថ្ន
ានតប្មូវការជាបនាាន់ឱ្យានការផ្លលស់បតូរគំរូជាមូលោា នឆ ើមបីឆលើកកមពស់ការអភិវឌឍបឆចេកវិទា និងការរចនាត លរម នឆប្រោះថ្នាក់ និងឆ ើមបីឈប់ឆប្បើប្បាស់ជាបឆណា ើរៗនូវសារធាតុានឆប្រោះថ្នាក់ កាងុ មួយវ ាជីវិតថ្នផលិតផលឆអឡិចប្តូនកិ
។
កាុងចំឆណ្ដមែលឹមសារសំខាន់ៗទំងឆនាោះ ានែលឹមសារបី ូខាងឆប្កាមត លប្តូវបានអនុម័តជាឯកចឆនាឆោយប្កុមអាកជំនាញមកពីជុំវិញពិភពឆោក៖



ការបងាករឆប្រោះថ្នាក់ ល់សុែភាពមនុសស និងបរិសាថនមិនឲ្យានការឆប្បើប្បាស់សារធាតុឆប្រោះថ្នាក់កាុងមួយវ ាជីវិតថ្នផលិតផលអគគសិ នីនិងឆអឡិចប្តូនិ ជាឆរឿងសំខាន់។



វិធីសាប្សតវ តជីវិតកាុងការប្គប់ប្គងយងមត់ចត់នូវសារធាតុគីមីត លឆគរកឆ ើញឆៅកាុងផលិតផលអគគិសនី និងឆអឡិចប្តនូ ិក ានសារសំខាន់ណ្ដស់។



កំឆណើនត លឆគរំពងឹ ទុកឆៅកាងុ វិស័យអគគិសនីនិងឆអឡិចប្តូនកិ (ឆយងតាមចាប់របស់ Moore) និងតប្មូវការឲ្យាននិរនតរភាពរយៈឆពលតវងកាុងវិស័យឆនោះ ទមទរឲ្យានភាពប្បឆសើរឆឡើងប្សបរា
និងសាាប្តរា ខាងសុវតថិភាពបរិសាថននិងសុែភាព ប្ពមទំអគុណភាពយុតតិធម៌សងគម។

ឯកសារវិធីសាប្សតជាយុទធសាប្សតកាុងការប្គប់ប្គងសារធាតុគីមីលកខណៈអនតរជាតិ (SAICM) ឆនោះ ឆសាើឆឡើងនូវបណ្ដាជំហានជាក់ោក់សប្ាប់ "ប្បឡាយកណ្ដាល" ថ្នវ តជីវិតត លប្តូវបានកំណត់ថ្នជាផលិតកមម និង
ផលិតកមម (ពីរតផាកឆទៀតថ្នវ ជត ីវិត ត លបានឆលើកឆឡើងឆនាោះគឺ "ប្បឡាយខាងឆលើ" (រចនា) និង "ប្បឡាយខាងឆប្កាម" (ខាងតផាកបចេបថ្់ នវ ជា ីវិត ឬកាកសំណល់ឆអឡិកប្តូនិក)។ ព័ត៌ានបតនថម
អាចចូលឆៅឆមើលបានតាមអាសយោា ន
៖http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/eWaste/HsInternationalWorkshopEwa
steLifeCycle-Vienna-20110329.pdf

ឧបសមពន័ ធ - ឆរលការណ៍ និងពិធកាី រពិនតិ យតាមោន
ការពិនតិ យតាមអនាម័យឧសាហកមមសប្ាប់ឆោងចប្កត លឆប្បសា
ើ រធាតុគរួ ឲ្យបារមភ
ប្កុមហុនាេ ស់យីឆហា ត លអាកផគតផ់ គង់របស់ែលួនឆប្បើប្បាស់សារធាតុគួរឲ្យបារមភមួយមុែឬឆប្ចើនមុែ ប្តូវបឆងកើត អនុវតត និងរកាកមមវិធពី ិនិតយតាមោនអនាម័យឧសាហកមមត លានចងប្កងឯកសារឆ មើ បី
លុបបំបាត់ឆប្រោះថ្នាក់ឆៅកតនលងឆធវើការ និងការប្បឈមនឹងសារធាតុឆប្រោះថ្នាក់ឆផសងៗ ឆ ើមបីការពារកមមករ និងការពារសិទធិសុែភាពនិងសុវតថិភាពរបស់កមមករ បឆងកើនការទប់សាកត់ឆប្រោះថ្នាក់របួសសាា ម និងជំងឺឆផសងៗឲ្យ ល់កប្មិត
អតិបរា និងធានាឲ្យានការប្តួតពិនិតយតផាកប្បតិបតិតការប្គប់ប្រន់។ កមមវិធីឆនោះប្តូវឆរៀបចំបឆងកតើ ឆឡើងឆោយានការប្តួតពិនិតយឆោយភាាក់ ងាររបស់រោា ភិបាលត លពាក់ព័នធ និងឆោយានការចូលរួមឆពញឆលញរបស់កមមករ
តំណ្ដងរបស់កមមករនិងតំណ្ដងសហគមន៍។
ការពិនតិ យតាមោនអនាម័យឧសាហកមម ណ្ដ
ំ ក់កាល បំ ងូ និងការពិនតិ យតាមោនជីវសាស្តសត
អនុវតតនិងចងប្កងឯកសារពិនតិ យតាមោនអនាម័យឧសាហកមមពីរ ងកាុងឆ្នាំ ំបងូ ត លានគាល តយងតិចបួនតែពីការពិនិតយតាមោនមួយឆលើកៗ គឺប្តូវឆធវឆើ ៅកតនលងត លទទួល រកា និងឆប្បើប្បាស់សារធាតុគួរឲ្យបារមភ
ប្ពមទំងឆៅកតនលងត លានការប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់ អាចនឹងឆកើតាន ឬអាច្លង ឆហើយប្តូវាន៖



ឆប្រោះថ្នាក់ទំងអស់ត លឆកើតានកាងុ ែយល់ ចំឆពាោះប្គប់រាត លឆធវកាើ រឆៅកតនលងត លប្បឈមនឹងសារធាតុគួរឲ្យបារមភ ត លអាចឆកើតឆឡើង រួមទំងតំបន់សប្ាប់កមមករ ក ឆងាើម។ អងគការឆនោះប្តូវពិនតិ យតាមោន
ឆប្រោះថ្នាក់កាុងែយល់ជាក់ោក់ប្សបឆៅតាមលកខែណឌ តប្មូវត លឆរៀបចំឆឡើងឆោយអាកជំនាញអនាម័យឧសាហកមមឯកោជយឆោយបញ្ហាក់អំពីពិធីការថ្នការពិនិតយតាមោន កប្មិតថ្នការចប់សារធាតុឆប្រោះថ្នាក់
ត លប្តូវការសប្ាប់សារធាតុគួរឲ្យបារមភទំអស់



លទធភាពថ្នកាកសំណល់ធូលីត លឆ ើញានកាុងការឆរៀបចំផលិតកមមទំងមូល



ឆរលបំណងថ្នលកខែណឌ តប្មូវការពិនិតយតាមោនឆនោះគឺឆ ើមបីការពារកមមករ និងសហគមន៍តាមរយៈការប្បមូលទិនាន័យ ឆ ើមបីតសវងយល់ឲ្យកាន់តតចាស់អំពីហានិភ័យត លានពាក់ព័នធនឹងប្បឆភទថ្ន
ប្បតិបតាិការជាក់ោក់ឆៅកាុងឧសាហកមមផលិតកមមឆអឡិចប្តូនិក ត លឆធវើឲ្យវិធីអនុវតតអនាម័យឧសាហកមមកាន់តតលអប្បឆសើរតផអកឆលើលទធផលត លទទួលបាន និងពិនិតយតកសប្មួលបទោា នឆនោះបតនថមឆទៀត
ឆោយតផអកឆលើការវិភាគទិនាន័យត លប្បមូលបាន



អនុវតតការតាមោនឆវជាសាប្សតសមប្សបចំឆពាោះសារធាតុគួរឲ្យបារមភទំងអស់ ូចបានកំណត់ឆៅកាុងការពិនតិ យតាមោនអនាម័យឧសាហកមម។

ចងប្កងឯកសារពិធកាី រពិឆសាធន៍/ពិនតិ យតាមោន
រកាការចងប្កងឯកសារជាោយលកខណ៍អកសរយងហមត់ចត់ ទំងពិធីការនិងសកមមភាពពិនិតយតាមោនជំហាន ំបូង និងកំពុងប្បប្ពតឹ តឆៅ ឲ្យបានឯកភាពរា ជាមួយនឹងវិធីអនុវតតនល៍ អបំផុត ពាក់ព័នធនងឹ សុវតថិភាពកមមករ
បរិសាថន និងរុកខជាតិ ប្ពមទំងប្សបឆៅតាមលកខែណឌ ថ្ននីតិបបចាតតិ ឬបទបបចាតតិពាក់ព័នធទំងអស់។
វិភាគ និងឆ្លយើ តបឆៅនឹងលទធផលពិឆសាធន៍
ធានាថ្ន បុគគលិកត លានសមតថភាពខាងអនាម័យឧសាហកមម ឬសមតថភាពសមមូល និង/ឬប្គូឆពទយានលកខណៈសមបតតិខាងសុែភាពការងារ និង/ឬជំនាញខាងសារធាតុពុល ឆធវើការវិភាគឆលើលទធផលថ្នការពិនិតយតាមោន
(រួមទំងការគណនា មធយមភាគឆពល-ទមៃន់) និងឆប្បៀបឆធៀបលទធផលទំងឆនោះ ឆៅនឹងកប្មិតប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់ត លប្គប់ប្គង (កិចកាេ រពារសុែភាព) យងតឹងរុងឹ បំផតុ ជាធរាន ចំឆពាោះសារធាតុនីមួយៗត លានឆៅកាុង
បចាីសារធាតុគួរឲ្យបារមភ មិនថ្ន កប្មតិ ែពសប់ ំផុតថ្នការពារសុែភាពឆនាោះប្តូវបានប្បកាសឱ្យឆប្បើឆោយសាថ ប័នសុែភាពការងារ ឬបរិសាថនឆនាោះឆឡើយ។ ប្បសិនឆបើរមនការកំណត់តផាកការពារសុែភាពតបបឆនោះឆទ ឆពលឆនាោះលកខែណឌ ឆនោះ
គឺប្តូវពិនិតយតាមោនកប្មិតថ្នការតសវងរកសារធាតុឆប្រោះថ្នាក់។ សប្ាប់ឆរលបំណងថ្នតផាកឆនោះ "ការពារសុែភាព" ានន័យថ្ន កប្មិតប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់ត លបានកំណត់ឆ ើមបីការពារសហគមន៍ទំងមូល ជាពិឆសស រួមទំង
កមមករនិងកូនឆៅរបស់រត់ផង ឆៅទីបំផតុ មិនឲ្យឆកើតបញ្ហា ូចតឆៅ៖ លទធភាពឆកើតជំងមឺ ហារីក ឆប្រោះថ្នាក់ប្បព័នបធ នតពូជ ការបំពលុ ការរីកធំធាត់ សវិតសរថ្ស (neurotoxicity) ការរំខានប្កឆពញកាុង និង
mutagenicity។
ពិនតិ យតាមោន និងធានាប្បសិទភាធ ពថ្នសកមមភាព និងការប្តតួ ពិនតិ យឆលើការកាត់បនថយ ប្ពមទំងផលបោះពាល់ពកាី រផ្លលស់បរាូ សំខាន់ៗ
ការឆប្បើប្បាស់លទធផលពិឆសាធន៍ទំងឆនោះ ឆ ើមបីចត់វិធានការតកតប្មូវនិងបងាករ ឆោយការឆ្លើយតបយងឆ្នប់រហ័ស កាុងការការពារ សុែភាពកមមករ និងសហគមន៍។
តចករំតលកព័តា៌ នអំពកាី រពិនតិ យតាមោនឆៅកមមករ និងសហគមន៍ឆៅជិតៗឆនាោះ
ប្កុមហុនាេ ស់យីឆហា ឆោយានការចូលរួមពីកមមករ តំណ្ដងកមមករ និងតំណ្ដងសហគមន៍ និងឆោយានការប្តួតពិនិតយពីរោា ភិបាលផង ប្តូវផាល់ជូនកមមករនិងសហគមន៍ត លឆៅជិតៗនូវពិធីការ និងរបាយការណ៍សាីពី
ការពិនិតយតាមោនសុែភាពការងារ និងបរិសាថន រួមទំងអំពីកប្មតិ និងរយៈឆពលថ្នការប្បឈមរបស់កមមករាា ក់ៗ ក៏ ូចជា ផាល់នូវទិនាន័យលទធផលសុែភាព របាយការណ៍សុែភាពរបស់ប្កុមហុន និងរបាយការណ៍ពាក់ព័នធឆផសងៗឆទៀត
ត លទនាឹមនឹងឆនាោះ ប្តូវឆធវើឱ្យប្បាក កាុងការការពារភាពសាៃ ត់សប្ាប់កមមករាា ក់ៗ



ប្កុមហុនាេ ស់យីឆហា ប្តូវធានាការពារ ភាពសាៃ ត់របស់បុគគលសប្ាប់ទិនាន័យសាីពកាី រពិនិតយតាមោន និងការប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់



ឆៅកាុងករណីែលោះ កមមវិធីថ្នការតាមោនសុែភាពរបស់កមមករ អាចនឹងានតថ្ម។ល ឆៅឆពលត លការតាមោនសុែភាពឆនោះបងាាញថ្នអាចនឹងានបញ្ហាសុែភាពគួរចប់អារមមណ៍ ប្កុមហុនាេ ស់យីឆហាប្តូវផតល់ថវិកាប្គប់
ប្រន់សប្ាប់ជួយសប្មួល ល់ការវាយតថ្មលយងលអិតលអន់និងឆោយឯកោជយសាីពីការបងាករជំងឺ្ងល



ឆៅកាុងសាថ នភាពទំងឡាយត លភាពកែវកព់ ឆី ោងចប្កផលិតកមមឆអឡិចប្តូនិក ប្តូវបានឆគរកឆ ើញ ឆៅកាុងសហគមន៍ត លឆៅជិតៗឆោងចប្ក ប្កុមហុនាេ ស់យីឆហាប្តូវសហការជាមួយប្កុមអាកប្សាវប្ជាវ និង
ឆសុើបអឆងកតតផាកសុែភាព ឆ ើមបីវាយតថ្មល និងប្គប់ប្គងផលបោះពាល់សុែភាព ជាពិឆសសពាក់ព័ននធ ឹងផលបោះពាល់ ល់ប្បជាជនត លងាយរងឆប្រោះ។



បុគគលិកវិទាសាស្តសត បឆចេកឆទស ឆពទយ ត លឆធវកាើ រកាុងការពិនិតយតាមោនសុែភាពការងារ និង/ឬសិកាខាងការបងាករជំង្ឺ លង (epidemiology) ប្តូវតតឆររពតាមបទោា ន
ប្កមសីលធម៌វិជាាជីវៈែពស់ និងចត់ទុកសិទធិនិងសុែភាពរបស់កមមករជាអាទិភាពែពស់ជាងនិឆយជក។ ភារកិចេ និងការទទួលែុស ំបងូ របស់រត់គឺកមមករ មិនថ្ន ឆគទទួលបានមូលនិធិមកឆោយរឆបៀបណ្ដ ឬអាកណ្ដ
ជាអាកផាល់មូលនិធិឆឡើយ។



ប្កុមហុនាេ ស់យីឆហា ប្តូវធានាថ្ន គំរូអនាម័យឧសាហកមមប្តូវបានវិភាគ ឆោយមនាីរពិឆសាធន៍ត លទទួលបានការបញ្ហាក់ ISO 17025 ឬ មនាីរពិឆសាធន៍ត លទទួលសាគ ល់ថ្នាក់ជាតិ
ត លានសមតថភាពកាុងការពិឆសាធន៍ធាតុផសំត លចំបាច។

ការពិនតិ យតាមោន និងរបាយការណ៍សពាី ី បរិសាថន សុែភាព និងសុវតថភាិ ព
ប្កុមហុនផលិតកមម ប្តូវបឆងកើតនិងរកា ំឆណើរការសប្ាប់ការឆធវើរបាយការណ៍ថ្ផាកាុងអំពប្ី ពឹតកាតិ រណ៍នានា រួមានកំណត់ឆហតុសឆងខប និងកំណត់ប្តាបចេុបបនាភាព ត លប្តឹមប្តូវអំពកាី រឆចញប្បកាសតផាកបរិសាថន
ឆប្រោះថ្នាក់ត លបោះពាល់ ល់សុែភាពនិងសុវតថិភាព ឧបបតតិឆហតុ របួសសាា ម ការប្បឈម។ ំឆណើរការឆនោះប្តូវបចេូល ការឆធវើរបាយការណ៍ជាប្បចំអំពប្ី ពឹតាិការណ៍តបបឆនោះ ឆោយប្កុមហុនផគត់ផគងឆ់ ៅប្កុមហុនាេ ស់យីឆហា។
ប្កុមហុនាេ ស់យីឆហា ប្តូវធានាថ្ន របាយការណ៍អំពីការឆចញប្បកាសតផាកបរិសាថនប្តូវបានបចេូលឆៅកាុងរបាយការណ៍ PRTR របស់ប្កុមហុនផគត់ផងគ ស់ ប្ាប់ប្បឆទសពាក់ព័នធ។

កំណត់ចណ្ដ
ំ ំ
i

ែណៈត លឯកសារឆនោះនិយយអំពីប្កមុ ហុនផលិតកមម បណ្ដាប្កុមហុននិងនិឆយជក ឆយើងបានកំណត់ "ប្កុមហុនាេ ស់យីឆហា" ជាភាគីទទួលែុសប្តូវពាក់ព័ននធ ឹងបណ្ដាញផគត់ផគងទ់ ំងអស់។ ប្កមុ ហុនាេ ស់យីឆហា ាននាទីធំ ឆហើយ
ទទួលែុសប្តូវកាុងការធានាថ្ន ប្កុមហុនផគត់ផងគ ់របស់ែលួនានការប្បតិបតតិតាមបទបបចាតនតិ ីមួយៗនិងប្គប់បទបបចាត។តិ

ii

សូមចូលឆៅឆមើលតាមអាសយោា ន http://bit.ly/1tNfTfD៖ "ការផលិត និងឆប្បើប្បាស់ផលិតផលឆអឡិចប្តនូ ិក និងអគគិសនីបានឆកើនឆឡើងយងខាលំង កាុងរយៈឆពលឆប្ចើនទសវតសកនលងមកឆនោះ ឆោយរួមទំងកំឆណើនយងរហ័ស
ឆៅកាុងវិស័យផលិតកមមកិចេសនា ត លឆកើតឆឡើងតាមរយៈបណ្ដាញឆ ការបនតយងសមុគសាម ញ ឆហើយត លឆប្ចើនតតឆកើតានឆៅកាងុ តំបន់អាសុី។ ទនាឹមនឹងកំឆណើនតផាកឧសាហកមមយងឆលឿនឆនោះ ក៏ានការឆប្បប្ើ បាស់សារធាតុគីមីពុលឆកើនឆឡើងខាលំងត រ
ឆហើយឆគសឆងកតឆ ើញ ានសុែភាពមិនលអ រួមទំងឆៅតាមឆោងចប្កផលិតកមមឆៅអាសុីផង។ បញ្ហាកាន់តតអាប្កក់ឆៅឆទៀត រួមានការកប្មិតការប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់ការងារ ឆៅទន់ឆែាយ (ប្បសិនឆបើាន); ែវោះបទោា នឯកភាពរា កាុងការពារការ
ប្បឈមឆប្រោះថ្នាក់សប្ាប់កមមករ រួមទំងវតតានពលករកុារផង; ែវោះព័ត៌ានអំពីសារធាតុឆប្រោះថ្នាក់ត លឆប្បើប្បាស់ឆៅកាុងផលិតផលឆអឡិចប្តូនិក និងអគគិសនី និងបឆចេញពីផលិតផលឆនោះផង; ការឆប្បើប្បាស់យុទធសាប្សតឆោយប្កុមហុនទទួល
ផលប្បឆយជន៍ពិឆសស ឆ ើមបីពនារសកមមភាពការពារ; ែវោះប្កុមប្បឹកាឆយបល់អំពឆី រលនឆយបាយសុែភាពការងារត លផតល់ទសសនៈចប្មុោះត លានឆរលនឆយបាយសាីពីទនាំ ស់ផលប្បឆយជន៍ចាស់ោស់; ឆហើយជាទូឆៅអវតតានទំងប្សុងនូវការ
តាមោន និងោយការណ៍អំពីតបបតផនថ្នជំងតឺ លពាក់ព័នធនឹងវិស័យឆអឡិចប្តូនិក ។ "ឆលើកកមពស់សុែភាពការងារ និងបរិសាថនឆៅកាុងឧសាហកមមឆអឡិចប្តូនិកសកល" ត លជាឆសចកតីសឆប្មចឆោយានការអនុម័ត
ឆោយសាគមសុែភាពសាធារណៈអាឆមរិក ឆៅថ្ថៃទី៣០ តែតុោ ឆ្នាំ២០១២។
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សប្ាប់ការប្បតិបតតនិ ិសារណកមមត លានការទទួលែុសប្តូវ សូមឆមើល ការធានាអាជីវកមមតរ៉ែត លានការទទួលែុសប្តូវ (IRMA) តាមរយៈអាសយោា នឆនោះ៖ http://www.responsiblemining.net/;
សប្ាប់ការប្បតិបតតលិ អបំផុតថ្នការបចេប់វ ាជីវតិ សូមឆមើល ភាាក់ងារឆអឡិចប្តូនកិ តាមរយៈអាសយោា នឆនោះ៖ http://e-stewards.org/
ឆពលនិយយសំឆៅ ល់កាតពវកិចឬេ ការចូលរួមរបស់កមមករ កាតពវកិចឆេ នោះក៏អនុវតតចំឆពាោះសហជីពត លតំណ្ដងឱ្យកមមករ (ឬតំណ្ដងរបស់កមមករត លប្តូវបានកមមករឆប្ជើសឆរីសឆោយឆសរី ប្បសិនឆបើ រម នសហជីពឆទ) ត រ។
និយមន័យអំពីសារធាតុគួរឲ្យបារមភ (ពី SAICM) រួមានសារធាតុ ូចជា៖



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



សារជាតិបងកជំងមឺ ហារីក សារធាតុបងកឲ្យផ្លលស់បាូរតហសន (mutagen) និងសារធាតុបំផ្លលញប្បព័នធបនតពូជនិងការរីកធំធាត់



សារធាតុត លឆគ ឹង ឬសងស័យថ្ន បងកផលបោះពាល់ធៃន់ធៃរ ល់ប្បព័នសធ រថ្ស ប្បព័នធ ឆងាើម ប្បព័នធបនាុ ំឆផសងៗ



ឆមសគីមតី លរំខានប្កឆពញអ័រមូន



សារធាតុឆប្រោះថ្នាក់ផលូវ ឆងាើម រួមានសារធាតុឆធវឲ្ើ យសាោះ និងធូលីប្ពមទំងសរថ្សឆធវើឲ្យ ក ឆងាើមមិនបាន



សារធាតុត លានសមតថភាពឆធវឲ្ើ យបោះពាល់បតនថម ឬបោះពាល់ ល់សហពល (កាល ំងរួម) ឆៅកតនលងត លានប្បឈមនឹងសារធាតុគីមតី លានឆប្រោះថ្នាក់ឆប្ចើន



សារធាតុត លបងក ការសឹកឆរចរឹល ចំឆហោះ ផាុោះ ប្បតិកមម ឬប្បតិកមមអុកសុី ែពស់



សារធាតុបងកឆប្រោះថ្នាក់ ល់ជីវិត (bio-hazardous) ឬ



វិទយុសកមម។

វាក៏សំខាន់ណ្ដស់ត រត លប្តូវពប្ងកី ការយកចិតតទុកោក់ ជាពិឆសសឆៅឆលើការប្បុងប្បយ័តឆា លើសារធាតុណ្ដណូ ត លឆគកំពុងបចេូលឆៅកាុងផលិតកមមឆអឡិចប្តូនិក កាន់តតឆប្ចើនឆឡើងៗ ឆហើយជាទូឆៅពុំានឆធវើឆតសតតផាកសុែភាព និង
សុវតថិភាពបានទូលំទូោយឆឡើយ។
vi

វាអាចានករណីឆលើកតលងកប្មណ្ដស់ឆៅនឹងចាប់ឆនោះ ជាឧទហរណ៍ ប្បសិនឆបើ សារធាតុឆប្បើជំនួសឆនាោះមិនានជាតិពុលជាងឆទ បុតនតវាកាន់តតងាយប្សួលឆប្ចើនជាងកាុងការ រកា ប្តួតពិនិតយ ឬឆបាោះឆចល។

vii

សូមឆមើល http://www.sehn.org/wing.html និង http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1446778/ - "ែណៈត លឆយើង ឹងថ្ន
សកមមភាពរបស់មនុសសអាចពាក់ព័នធនឹងសារធាតុឆប្រោះថ្នាក់ ឆគប្តវូ តតបនតឆៅឆទៀតឆោយឆោយកាន់តតប្បុងប្បយ័តាជាង ករណីកាុងប្បវតតិសាប្សតនាឆពលថមីៗឆនោះ។ សាជីវកមម សាថ ប័នរោា ភិបាល អងគការនានា បណ្ដាសហគមន៍ អាកវិទាសាប្សត និងបុគគល
ឆផសងៗឆទៀត ប្តូវតតអនុមត័ វិធីសាប្សតបងាករទុកមុន កាងុ ការែិតែំប្បឹងតប្បងនានារបស់មនុសស។ ឆហតុ ូឆចាោះឆហើយ វាជាការចំបាច់ណ្ដស់កាុងការអនុវតតឆរលការណ៍បងាករទុកមុន៖ ឆៅឆពលត លសកមមភាពណ្ដមួយឆចទជាបញ្ហាគំោមកំតហងត លបងក
ឆប្រោះថ្នាក់ ល់សុែភាពមនុសស ឬបរិសាថន ឆគប្តូវចត់វិធានការបងាករទុកមុន ឆទោះបីជា ទំនាក់ទំនងឆហតុនិងផល មិនប្តូវបានបឆងកតើ ឆឡើងតាមលកខណៈវិទាសាស្តសតយងឆពញឆលញក៏ឆោយ។

ឆៅកាុងបរិបទឆនោះ អាករំប្ទសកមមភាពណ្ដមួយ ប្តូវានបនាុកភ័សតុតាង ជាជាងឆចោះតតរំប្ទជាសាធារណៈ។ "ឆៅកតនលងណ្ដត លានការគំោមកំតហង ល់ការែូចខាតធៃន់ធៃរ ឬមិនអាចតកតប្បបានឆទ ឆគមិនប្តូវឆប្បភាើ ពមិនប្បាក ប្បជាតផាកវិទាសាប្សត
ឆ ើមបីពនារវិធានការប្បសិទធភាពចំណ្ដយឆ ើមបីបងាករការែូចគុណភាពបរិសាថនឆទ"។ វាគឺជាទិ ាភាពជាមូលោា នថ្នឆរលការណ៍បងាករទុកមុន ឆ ើមបី "បតូរបនាកុ ភសតុតាង" ឆហើយតប្មូវឱ្យនិឆយជកបងាាញ "សុវតថិភាព" ជាជាង
តប្មូវឱ្យអាកត លប្បឈមសារធាតុឆប្រោះថ្នាក់ ប្ទំនឹងបនាុកកាុងការបញ្ហាក់ថ្ន ជំងឺរបស់ពួករត់ "បងកឆឡើងឆោយ" ការប្បឈមនឹងសារធាតុឆប្រោះថ្នាក់ ត លនិឆយជក ឆប្ចើនតតអោះអាងថ្ន អាចបញ្ហាក់បានតតតាមរយៈភសតុតាងានជំងឺ្លងខាលំងកាល

(ត លជាធមមតារម នឆទ) តតបុឆណ្ដណោះ។
viii

សប្ាប់ព័ត៌ានបតនថមអំពីកមមវិធីការងារសុវតថិភាព និងឆរលការណ៍តណនាំសាីពីសុវតថិភាពសុែភាពការងាររបស់អងគការ 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 ើមបីឆរៀបចំបឆងកើតយនតការផាល់សំណងយុតតិធម៌ ការសនមតអំពីការទទួលែុសប្តូវឆលើការឆប្បើគីមគី ឺជាការចំបាច់៖ ឆៅឆពលត លកមមករឆធវើការឆៅឆោងចប្កឆអឡិចប្តូនកិ ឬប្បជាសហគមន៍ត លរស់ឆៅជិតៗឆោងចប្កត លឆប្បើសារធាតុគីមីគួរឲ្យបារមភ ាន
ជំងឺ (ឬានកូនឆកើតមកពិការ) ឆហើយានភសតុតាងបញ្ហាក់ថ្ន សារធាតុគីមីគួរឲ្យបារមភឆនោះ អាចបណ្ដតលឱ្យានជំងឺ ឬពិការភាពពីកំឆណើត ូឆចាោះឆគប្តូវសនមតថ្ន ជំងឺឬពិការភាពពីកំឆណើតឆនាោះ ានសិទធិទទួលសំណង ប្បសិនឆបើ
និឆយជកមិនអាចបញ្ហាក់ថ្ន រម នបញ្ហាប្បឈម ឬមិនអាចបញ្ហាក់ថ្ន គីមីឆនោះមិនបណ្ដតលឱ្យានជំងឺ ឬពិការពីកំឆណើតតបបឆនោះឆទ។

x

ការឃាល ំឆមើល ឬការពិតិតយតាមោនតផាកឆវជាសាស្តសត អាចនឹងានតថ្មលកាុងករណីែលោះ បុតនតានការប្ពួយបារមភពាក់ព័នសធ ីលធម៌និងលកខណៈឯកជន។ កមមវិធពី ិនិតយតាមោនតផាកឆវជាសាស្តសត គបបីប្តូវ្លងកាត់ពិឆសាធន៍ ូចខាងឆប្កាម៖



នីតិវិធពី និ ិតយតាមោនត លបានឆសាើឆឡើង ផាលឱ្់ កាសសមឆហតុផលកាុងការឆធវើឆោគវិនិចឆ័យលកខែណឌ ទក់ទងនឹងការងារ (អាចប្តូវបានបងកឆឡើងឆោយការងារ ឬឆធវើឱ្យបោះពាល់ ល់សមតថភាពពិតរបស់កមមករ
កាុងការបំឆពញការងារឆនោះ)



ានប្បឆយជន៍ ល់កមមករ ឧទហរណ៍ លកខែណឌ ត លបានឆធវើឆោគវិនិចឆ័យឆ ញើ ថ្ន ានជឆប្មើសកាុងការពាបាលលអប្បឆសើរជាង ឬានលទធផលប្បឆសើរជាង ប្បសិនឆបើឆ្នប់ឆធវើឆោគវិនិចឆ័យ



កមមករ និងប្គូឆពទយផ្លាល់ែលួនរបស់រត់ទទួល ំណឹងឆពញឆលញអំពលី ទធផលទំងអស់ ឆទោះបីជាវិជាានឬអវិជាា នកាី



កមមវិធពី និ ិតយតាមោនឆវជាសាប្សត ប្តូវបានឆរៀបចំបឆងកើតឆឡើង ប្គប់ប្គងរួមរា (សហជីព-តផាកប្គប់ប្គង) ឆោយានការការពារយងប្តឹមប្តូវកាុងការរកាការសាៃ ត់ឆវជាសាប្សត



ផលវិបាកសប្ាប់កមមករត លអាចនឹងរកឆ ញើ ថ្ន មិនសមនឹងឆធវើការ ប្តូវចាស់ោស់ និងផតល់ប្បាក់ចំណូលប្គប់ប្រន់ និងផាលក់ ិចកាេ រពារឆផសងៗឆទៀត ូចជា ផាលក់ តនលងសាា ក់ឆៅ ផាលកា់ រងារថមី
សាត រនីតិសមបទឆឡើងវិញ ឬឲ្យឈប់សប្ាកពិការភាពតាមការគួរ។

ការបឆងកតើ កមមវិធីនានាឆោយរម នការកំណត់ឆរលឆៅចាស់ ជាឆរឿងមិនអាចទទួលយកបានឆទ ឬការឆប្បើកមមករជាកមមវតថពុ ិឆសាធន៍សប្ាប់ការឆរៀបចំនីតិវធិ ីពនិ ិតយតាមោនឆវជាសាស្តសត ឬប្រន់តតឆ ើមបីផលប្បឆយជន៍
ជំនាញវិជាាជីវៈរបស់អាកប្សាវប្ជាវ ក៏ជាឆរឿងមិនអាចទទួលយកបានត រ។

