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អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
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អរម�កថា  v

េសចក�ីែថ�ងអំណរគុណ  vii

សិទ�ិរបស់កុ�រក��ង�រទទួល�នបរ����ន��កប�យសុវត�ិ�ព 

អ�ម័យ ����ង់សុខ�ព ��កប�យចីរ�ព 

 ១ 
 

�ល�រណ៍ និង�រ���ំ�លន��យស�ីពី

សិទ�ិរបស់កុ�រក��ង�រទទួល�នបរ����ន��កប�យសុវត�ិ�ព 

អ�ម័យ ����ង់សុខ�ព ��កប�យចីរ�ពក��ងតំបន់����ន 

 ៥ 
 

 

 �ល�រទូ�  ៧

  ករចូលរមួក�ុងករេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត� និងករទទួលបានពត័ម៌ាន  ៨

  ករអបរ់អំំពីបរសិ� ន និងសិទ�េលងកម្សោន�របស់កុមារ  ៨ 
   

  
ករបំពុលបរសិ� ន ករែ្រប្រប�លអកសធតុ ករបាតប់ងជី់វច្រម�ះ និងសិទ�ិរបស់
កុមារក�ុងករទទួលបានបរសិ� ន្របកបេដយសុវត�ិភព អនមយ័ ្រទ្រទងសុ់ខភព 
្របកបេដយចីរភព 

 
៩
 

   
   

  ធុរកិច� និងសិទ�ិរបស់កុមារក�ុងករទទួលបានបរសិ� ន្របកបេដយសុវត�ិភព 
អនមយ័ ្រទ្រទងសុ់ខភព ្របកបេដយចីរភព 

 ១០ 
   

  ករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប ់និងករទទួលបានយុត�ិធម ៌ ១០

  ករមនិេរ ើសេអើង  ១១

  ករែបងែចកធនធន  ១១

  ករពិនិត្យតមដន ១១

  កិច�សហ្របតិបត�ិករថា� កត់ំបន ់និងអន�រជតិ  ១១

�ល�រណ៍ និង�រ���ំ�លន��យស�ីពី សិទ�ិរបស់កុ�រ

ក��ង�រទទួល�នបរ����ន��កប�យសុវត�ិ�ព អ�ម័យ ����ង់

សុខ�ព ��កប�យចីរ�ពក��ងតំបន់����ន

 ១៣ 
 

 
 

 �រ���ំស���ប់រដ�  ១៤
 �រ���ំស���ប់កុ�រ  ២០
 �រ���ំស���ប់តួអង�សង�មសុីវ�ល  ២២
 �រ���ំស���ប់ធុរកិច�  ២៤

 �រ���ំស���ប់��ព័ន�ផ��ព�ផ��យ ២៥

សន� នុ្រកម ២៧

�តិ�
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គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
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V

�រម�ក�

Dr. David R. Boyd 

អ�ករាយករណ៍ពិេសសទទួលបន�ុកសិទ�ិមនុស្ស និងបរសិ� ន 
របស់អង�ករសហ្របជជតិ

 

វិ ិបតិតិ បរិ ិស្ថាា នកែុងសកលិគេលាក បងកផ្សាលិបះូ�ល់ិដល់ិសិ ទិិ ជាម្មូលិ�ា នរិបស់កុ�រិប្រ�បរ់ិបូរាបម់្មិ នអ្វីស់ ដូចជាស្ថាា នភាពុអាសនែផ្នែផ្សាែកអាកាសធាតុិ ការិ
បំពុុលិខ្ញុំយល់ិ ការិខ្ញុំីះលិទភិាពុទទលួិ�នទឹ កផ្នែដលិ�នសុវិតិាិ ភាពុកែុងបរិ ិ�ណប្រ�បប់្រ�ន ់និ ងការិ�យចុះយូ៉ាង�ំហុកនៃនជី្ជ វិៈចប្រម្មុះ។ គេយើ ងកំពុុងគេម្មើលិគេ�ើ ញ
បញ្ញាា គេនះយូ៉ាងជាកច់ាស់ កែុងកប្រម្មិ តិផ្នែដលិម្មិនធាែ ប�់នកនែងម្មក គេហើ យកុ�រិ និ ងសហ�ម្មន៍ ផ្នែដលិង្ហាយរិងគេប្រ�ះ និ ងផ្នែដលិ�នឱកាសតិិ ចតិួចជាងរិ ឹតិផ្នែតិ
ជ្ជួបការិលំិ�កផ្សាុួនៗគេ�គេទៀតិកែុងអ្វីំ�ុងគេពុលិនៃនការិរាតិតិាតិជាសកលិនៃនជំ្ជងឺ កូវិ ីដ ១9។ ការិរាតិតិាតិជាសកលិផ្នែដលិកំពុុងគេកើ តិ�ននាគេពុលិបចាុបីនែ
គេនះ �នលាតិប្រតិ�ងឱយគេ�ើ ញថា ការិខ្ញុំកខានម្មិន�នចាំបវ់ិ ិធានការិគេឆ្លុះែើ យតិប ចំគេ�ះប្រ�បទ់ិ ដាភាពុទាំំងអ្វីស់នៃនវិ ិបតិតិ បរិ ិស្ថាា នគេ�កែុងសកលិគេលាក បងក
ការិ�ំរាម្មកំផ្នែហងដល់ិសិ ទិិ ម្មនុសេជាគេប្រចើ ន ដូចជា សិ ទិិ រិស់រាន�នជ្ជី វិ ិតិ សុខ្ញុំភាពុ គេសី�ង ទឹ ក វិបីធីម្ម ៌ការិទទួលិ�នបរិ ិស្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិ ភាពុ 
អ្វីនាម្ម័យ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចី រិភាពុ និ ងជាពុិ គេសសសិ ទិិ កុ�រិ។ 

កាលិពីុ 3 ឆ្នាំែ កំនែងគេ� គេ�លិ�ឺ ឆ្នាំែ  ំ២០១8 អ្វីែករាយការិណ៍ពុិ គេសសរិបស់អ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ ទទួលិបនុុកសិ ទិិ ម្មនុសេ និ ងបរិ ិស្ថាា នទី ១ ផ្នែដលិ
ជាអ្វីែកកានក់ារិង្ហារិគេនះម្មុនខ្ញុំើុ ំ �ឺ គេលាក John Knox, �ន�ករ់ិ�យការិណ៍ដ៏សំខានម់្មយួសតី ពុី ទំនាកទ់ំនងរិវាងសិ ទិិ កុ�រិ និ ងការិការិ�រិបរិ ិស្ថាា ន។ 
រិ�យការិណ៍ គេនះ�នបង្ហាា ញឱយគេ�ើ ញយូ៉ាងចាស់ថា ការិរិ ិចរិ ឹលិ          បរិ ិស្ថាា នអាចបងកគេប្រ�ះថាែ កដ់ល់ិកុ�រិ ក៏ដូចជានាឱំយកុ�រិប្រតិូវិទទួលិរិងភាពុង្ហាយ
រិងគេប្រ�ះពុិ គេសសបផ្នែនាម្មគេទៀតិ។ គេ�កែុងរិយៈគេពុលិ 3 ឆ្នាំែ បំនតបនុាប�់នការិយល់ិដឹ ងកានផ់្នែតិគេប្រចើ នអ្វីំពុី សិ ទិិ ម្មនុសេជាម្មូលិ�ា ន កែុងការិទទួលិ�នបរិ ិស្ថាា ន
ផ្នែដលិលិអប្របគេសើ រិចំគេ�ះសុខ្ញុំភាពុ ភាពុ ចាំ�ំចក់ែុងការិបនត�ំប្រទដល់ិឧតិតម្មប្របគេយ៉ាជ្ជន៍ រិបស់កុ�រិ កែុងកិ ចាខិ្ញុំ តិខ្ញុំំប្របឹ ងផ្នែប្របងរិមួ្ម�ែ រិបស់គេយើ ង គេដើ ម្មី ី�នគេ�
សគេប្រម្មចអ្វីនា�តិប្របកបគេ�យចី រិភាពុ និ ងតិួនាទី ដ៏សំខានរ់ិបស់កុ�រិ កែុងការិកំណតិ ់ផ្នែសីងរិកការិ�ំប្រទ  និ ងអ្វីនុវិតិតដំគេណាះប្រស្ថាយនានា។

កាលិពីុ ផ្នែខ្ញុំតុិលា ឆ្នាំែ  ំ២០២០ សម្ម័យប្របជុ្ជំគេលិើ កទ ី45 នៃនប្រកមុ្មប្របឹ កាសិទិិ ម្មនុសេ�នអ្វីនុម្ម័តិគេសចកតី សគេប្រម្មចម្មិនធាែ ប�់នសតី ពុី ការិសគេប្រម្មចសិទិិ រិបស់កុ�រិ 
តាម្មរិយៈបរិ ិស្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើ រិ (A/HRC/45/3០)។ គេសចកតី សគេប្រម្មចគេនះ�នអ្វីំ�វិនាវិឱយរិដានានាធានាថា ឧតិតម្មប្របគេយ៉ាជ្ជន៍ រិបស់កុ�រិ �ឺ ជាកតាត
សំខានជ់ាងគេ� កែុងការិគេធីីើ គេសចកតី សគេប្រម្មចចិ តិតអ្វីំពុី បរិ ិស្ថាា ន និ ងគេលិើ កទឹ កចិ តិតឱយរិដាចាំតិវ់ិ ិធានការិប្របកបគេ�យម្មហិ ចឆតាជាគេប្រចើ ន គេដើ ម្មី ីធានាឱយកុ�រិអាច
ចគេប្រម្មើនវិ យ័ គេរិៀនសូប្រតិ និ ងគេលិងកម្មានតកែុងបរិ ិស្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើ រិ។

កនែងម្មក �នការិសគេប្រម្មច�ននូវិវិឌ្ឍឍនភាពុជាគេប្រចើ ន គេលិើ ការិទទលួិស្ថាគ ល់ិ និ ងពុប្រងឹ ងទនំាកទ់នំងរិវាងសិទិិ កុ�រិ និ ងសិទិិ ទទលួិ�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើ រិ 
គេហើយក៏�នការិផ្សាតល់ិនូវិធីនធានពុ័តិ៌�នរិ តឹិផ្នែតិគេប្រចើ នផ្សាងផ្នែដរិ (ដូចជារិ�យការិណ៍កាលិពីុ គេពុលិ�មី ៗគេនះ ផ្នែដលិគេចញគេ�យអ្វីែករាយការិណ៍ពុិ គេសសសតី ពុី ខ្ញុំយល់ិ
ស្ថាអ តិ អាកាសធាតុិផ្នែដលិ�នសុវិតិាិ ភាពុ ប្របពុ័និគេអ្វីកូ�ូសីុ ផ្នែដលិលិអ ទឹ កផ្នែដលិ �នសុវិតិាិ ភាពុនិ ងប្រ�បប់្រ�ន ់និ ងការិអ្វីនុវិតិតលិអ)។ គេទាំះជាយូ៉ាងណាក៏គេ�យ
រិដាជាគេប្រចើ នបនតគេសែើ សំុការិផ្នែណនាំអ្វីំពុី រិគេបៀបជ្ជំរិញុឱយកុ�រិចូលិរិមួ្មកែុងការិគេរិៀបចំគេ�លិនគេយ៉ា�យសតី ពុី អាកាសធាតុិ និ ងបរិ សិ្ថាា ន ការិចូលិរិមួ្មរិបស់កុ�រិកែុង
ការិគេធីីើ គេសចកតី សគេប្រម្មចចិ តិត និ ងការិ�រិសិ ទិិ បរិ ិស្ថាា នរិបស់ពុួកគេ�។ គេយើ ងខ្ញុំើុ ំ�នគេសចកតី គេស្ថាម្មនសេរិ ីករាយ សូម្មផ្សាតល់ិនូវិការិផ្នែណនាំគេនះ ផ្នែដលិគេរិៀបចំគេ�ើ ង
គេ�យ�នការិចូលិរិមួ្មយូ៉ាងគេពុញគេលិញពុី អ្វីែកជ្ជំនាញជាគេប្រចើ នប្រកុម្ម រិមួ្មទាំំងយុវិជ្ជនផ្សាងផ្នែដរិ ពីុ បណាត ប្របគេទសនានាគេ�កែុងតិំបនអ់ាសីុ អាគេ�ែយ៍ទាំំងម្មូលិ។

កុ�រិ និ ងយុវិជ្ជន �ឺ ជាអ្វីែកផ្នែដលិជំ្ជរិញុឱយ�នការិផ្លាែ ស់បតូរិគេ�ទូទាំំងពុិ ភពុគេលាក គេ�យពុួកគេ��នគេលិើ កគេ�ើ ងពុី ការិរិពំុឹ ងទុកថារិ�ា ភិ �លិប្រតិូវិផ្នែតិពុគេនែ�ន
ការិអ្វីនុវិតិតវិ ិធានការិប្របកបគេ�យម្មហិ ចឆតា គេដើ ម្មី ីធានាការិទទួលិ�នបរិ ិស្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិ ភាពុ អ្វីនាម្ម័យ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចី រិភាពុ 
គេដើ ម្មី ីអ្វីនា�តិរិបស់ពុួកគេ�។ ខ្ញុំណៈគេពុលិផ្នែដលិបណាត រិដានានាកំពុុងគេងើ បគេចញប្រសគេ�លិអ្វីនិកាលិនៃនការិរាតិតិាតិជាសកលិនៃនជំ្ជងឺ កូវិ ីដ ១9 គេនះ�ឺ ជាគេពុលិ
ផ្នែដលិប្រតិូវិសគេប្រម្មចកតី សុបិ នតនៃនកុ�រិរិបស់គេយើ ង តាម្មរិយៈការិយកគេ�លិគេ�អ្វីភិ វិឌ្ឍឍន៍ ប្របកបគេ�យចី រិភាពុរិបស់អ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ ម្មកគេធីីើ ជាចំណុច
សែូលិនៃនរាល់ិវិ ិធានការិស្ថាត រិគេ�ើ ងវិ ិញទាំំងអ្វីស់។ គេយើ ងគេជ្ជឿជាកថ់ា គេ�លិការិណ៍ និ ងការិផ្នែណនាំគេ�លិនគេយ៉ា�យគេ�កែុងឯកស្ថារិគេនះ និ ងជ្ជួយឱយអ្វីែកគេធីីើ
គេ�លិនគេយ៉ា�យគេឆ្លុះែើ យតិបចំគេ�ះបញ្ញាា ប្របឈម្មនានា ផ្នែដលិកុ�រិ�នកំណតិគ់េ�ើ ង គេលិើ កទឹ កចិ តិតឱយស�ជិ្ជ កសងគម្មសីុ វិ ិលិផ្សាតល់ិការិ�ំប្រទដល់ិកុ�រិ និ ង
យុវិជ្ជន កែុងការិធានាអ្វីនា�តិរិបស់ពុួកគេ� គេលិើ កទឹ កចិ តិតឱយធុីរិកិ ចានានា បំគេពុញភារិកិ ចារិបស់ខ្ញុំែួន និ ងផ្សាតល់ិកុ�រិ និ ងយុវិជ្ជនគេ�តិំបនអ់ាសីុ អាគេ�ែយ ៍និ ង
តិំបនដ់នៃទគេទៀតិកែុងពុិ ភពុគេលាក នូវិឧបករិណ៍ ផ្នែដលិពុកួគេ�អាចគេប្របើ ប្រ�ស់ គេដើ ម្មី ី គេលិើ កកម្មពស់ និ ងការិ�រិសិទិិ រិបស់ពុកួគេ� រាបប់ញ្ចូាូ លិទាំងំសិទិិ កែុងការិទទលួិ
�នបរិ ិស្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើ រិផ្សាង។



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  
អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន

VI

ពំុុ�នប្រកុម្មណាផ្នែដលិង្ហាយរិងគេប្រ�ះ គេ�យស្ថារិគេប្រ�ះថាែ កប់រិ ិស្ថាា នជាងកុ�រិគេនាះគេ�ើ យ។ ការិបំពុុលិខ្ញុំយល់ិ ការិបំពុុលិទឹ ក និ ងការិបះូ�ល់ិ
ស្ថារិធាតុិពុុលិ រិមួ្មនឹ ងគេប្រ�ះថាែ កប់រិ ិស្ថាា នគេផ្សាេងគេទៀតិ នាឱំយ�នកុ�រិអាយុគេប្រកាម្ម 5 ឆ្នាំែ  ំចំនួន ១,5 លាននាក�់តិប់ងជ់្ជី វិ ិតិជាគេរិៀងរាល់ិឆ្នាំែ  ំនិ ងនាំ
ឱយ�នកុ�រិ�នជ្ជំងឺ �នពុិ ការិភាពុ និ ងឆ្នាំប�់តិប់ងជ់្ជី វិ ិតិ។ គេលិើ លិពីុ គេនះ ការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ និ ងការិ�តិប់ងជ់្ជី វិៈចប្រម្មុះ�ំរាម្មបងកផ្សាលិ
បះូ�ល់ិរិយៈគេពុលិផ្នែវិង ផ្នែដលិគេធីីើ ឱយជ្ជី វិ ិតិរិបស់កុ�រិប្រតិូវិជ្ជួបនឹ ងនៃសីអ្វីនិកាលិរិយៈគេពុលិរាបឆ់្នាំែ គំេ�ម្មុខ្ញុំគេទៀតិ។ អ្វីីី ផ្នែដលិរិ ឹតិផ្នែតិអាប្រកកគ់េ�គេទៀតិគេនាះ 
ជាគេរិឿយៗកុ�រិម្មិនអាចអ្វីនុវិតិតសិ ទិិ រិបស់ពុួកគេ��នគេ�ើ យ ដូចជាសិ ទិិ ទទួលិ�នពុ័តិ៌�ន សិ ទិិ ចូលិរិមួ្ម និ ងសិ ទិិ ទទួលិ�នដំគេណាះប្រស្ថាយ
ប្របកបគេ�យប្របសិ ទិភាពុជាគេដើ ម្ម។ 

រិ�យការិណ៍ រិបស់ អ្វីែករាយការិណ៍ពុិ គេសស ទទួលិបនុុកសិ ទិិ ម្មនុសេ និ ងបរិ ិស្ថាា នរិបស់អ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ សតី ពុី ទំនាកទ់ំនងរិវាងសិ ទិិ កុ�រិ 
និ ងការិការិ�រិបរិ ិស្ថាា ន ឆ្នាំែ  ំ២០១8។
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គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  

អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
VII

គេ�លិការិណ៍ និ ងការិផ្នែណនាំគេ�លិនគេយ៉ា�យគេនះប្រតិូវិ�នគេរិៀបចំគេ�ើ ងតាម្មរិយៈ ដំគេណើ រិការិផ្នែបបសហការិ និ ងបរិ ិយ៉ាបនែ ផ្នែដលិ�នការិចូលិរិមួ្ម
តិួអ្វីងគ�កព់ុ័និចប្រម្មុះ គេប្រកាម្មការិផ្សាតួចគេផ្សាតើ ម្មរិបស់កម្មមវិ ិធីី បរិ ិស្ថាា នរិបស់សហប្របជាជាតិិ (UNEP), ម្មូលិនិ ធីិ សហប្របជាជាតិិ គេដើ ម្មី ីកុ�រិ (UNICEF), 
ការិ ិយ៉ាល័ិយឧតិតម្មសែងការិសហប្របជាជាតិិ ទទួលិបនុុកសិ ទិិ ម្មនុសេ (ទី ភាែ កង់្ហារិសិ ទិិ ម្មនុសេរិបស់អ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ ) គេ�យ�នការិចូលិរិមួ្មពីុ
�ំនិ តិផ្សាតួចគេផ្សាតើ ម្មសិ ទិិ បរិ ិស្ថាា នរិបស់កុ�រិ (CERI), អ្វីងគការិយុវិជ្ជនអាសី្ថា ន ប្រកុម្មអ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ ទទួលិបនុុកកុ�រិ និ ងយុវិជ្ជន (UN MGCY), 
ប្រកុម្មរិបស់ UNEP ទទួលិបនុុកកុ�រិ និ ងយុវិជ្ជន (UNEP MGCY), និ ងប្រកុម្មយុវិជ្ជនអាសីុ �ូសីុ ហីិ ក។

គេយើ ងខ្ញុំើុ ំសូម្មផ្នែ�ែងអ្វីំណរិ�ុណដល់ិអ្វីែ កផ្នែដលិ�នផ្សាតល់ិម្មតិិ ដ៏�នតិនៃម្មែគេលិើ គេ�លិការិណ៍ និ ងការិផ្នែណនាំគេ�លិនគេយ៉ា�យគេនះ ដូចជា៖ អ្វីែករាយការិណ៍
ពុិ គេសសអ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិទទលួិបនុុកសិទិិ ម្មនុសេ និ ងបរិសិ្ថាា ន, សម្មព័ និសិទិិ កុ�រិគេ�កម្មពុជា និ ងអាសីុ , អ្វីងគការិសគេ�ង្ហាគ ះកុ�រិ, អ្វីងគការិផ្សាតល់ិជ្ជនំយួ
ដល់ិកុ�រិរិងគេប្រ�ះកម្មពុជា, បណាត ញសកម្មមភាពុទបទ់ល់ិនឹ ងថាែ កំសិ កម្មមគេ�អាសីុ �ូសីុ ហីិ ក, អ្វីងគការិសហប្របតិិ បតិតិ ការិគេសដាកិ ចា និ ងអ្វីភិ វិឌ្ឍឍន៍ , និ ង 
King & Wood Mallesons, Sydney, Australia។

Dr. Georgina Lloyd ម្មកពុី UNEP, គេលាកប្រសី Seonmi Choi ម្មកពុី យូនី គេសហី, និ ងគេលាកប្រសី Romchat Wachirarattanakornkul ម្មកពុី ទី
ភាែ កង់្ហារិសិ ទិិ ម្មនុសេសហប្របជាជាតិិ ផ្សាតល់ិការិផ្នែណនាជំារិមួ្ម ប្រពុម្មទាំំងធាតុិចូលិបគេចាក  គេទស។ ការិប្រ�ងគេ�លិការិណ៍ និ ងការិផ្នែណនាំគេនះគេធីីើ គេ�ើ ង
គេប្រកាម្មការិដឹ កនាំរិបស់គេលាកប្រសី Patricia Moore ទី ប្របឹ ការិបស់ UNEP និ ងយូនី គេសហី។ គេលាក Sujay Natson ទី ប្របឹ កាយូនី គេសហី និ ង
ប្រពុម្មទាំំងសហការិ ីដនៃទគេទៀតិម្មកពុី យូនី គេសហី, UNEP និ ងទី ភាែ កង់្ហារិសិ ទិិ ម្មនុសេរិបស់អ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ ជាអ្វីែកពុិ និ តិយផ្នែផ្សាែកបគេចាកគេទស។
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�ណៈកម្មមការិគេសដាកិ ចា សងគម្មកិ ចាសហប្របជាជាតិិ សប្រ�បត់ិំបនអ់ាសីុ និ ង�ូសីុ ហីិ ក (ESCAP) រាយការិណ៍ថា �ិ តិ
ប្រតិឹ ម្មឆ្នាំែ  ំ២០១9 ប្របជាជ្ជនគេ�អាសីុ អាគេ�ែយ ៍33% �នអាយុគេប្រកាម្ម ១9 ឆ្នាំែ ។ំ អាសីុ អាគេ�ែយ ៍�ឺ ជាផ្នែផ្សាែកម្មយួនៃនតិំបន់
ផ្នែដលិរិងផ្សាលិបះូ�ល់ិជាងគេ�គេ�យស្ថារិគេប្រ�ះម្មហនតរាយគេ�កែុងពុិ ភពុគេលាកផ្នែដលិកែុងគេនាះហានិ ភ័យគេប្រ�ះម្មហនតរាយ 
85% �ឺ �កព់ុ័និនឹ ងកតាត អាកាសធាតុិ។ ផ្សាលិបះូ�ល់ិនៃនការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ និ ងរិ ិចរិ ឹលិបរិ ិស្ថាា នផ្នែដលិបងកគេ�ើ ង
គេ�យស្ថារិការិបំពុុលិខ្ញុំយល់ិ ការិបំពុុលិទឹ ក ស្ថារិធាតុិ�ី ម្ម ីនិ ងស្ថារិធាតុិគេប្រ�ះថាែ កន់ានា សំណល់ិជាតិិ ពុុលិ និ ងការិ�តិប់ង់
ជ្ជី វិៈចប្រម្មុះ អាចគេធីីើ ឱយសម្មិទផិ្សាលិផ្នែដលិសគេប្រម្មច�នផ្នែផ្សាែកសុខ្ញុំភាពុ និ ងការិអ្វីភិ វិឌ្ឍឍកុ�រិប្រតិវូិរិលាយ�តិគ់េ�វិ ិញ និ ងការិបងក
ការិ�ំរាម្មកំផ្នែហងដល់ិសិ ទិិ ជាម្មូលិ�ា នរិបស់កុ�រិ។

កែុងឆ្នាំែ  ំ១989 អ្វីនុសញ្ញាា សតី ពុី សិ ទិិ កុ�រិ (CRC) �នភាជ បទ់ំនាកទ់ំនងរិវាងសិ ទិិ រិបស់កុ�រិជាម្មយួនឹ ងបរិ ិស្ថាា ន កែុង
បរិ ិបទនៃនហានិ ភ័យ ផ្នែដលិការិបំពុុលិបរិ ិស្ថាា នអាចបងកដល់ិសុខ្ញុំភាពុរិបស់កុ�រិ និ ងបរិ ិបទនៃនការិអ្វីបរ់ិ។ំ កិ ចាប្របជំុ្ជកំពូុលិ
ពុិ ភពុគេលាក គេដើ ម្មី ីកុ�រិផ្នែដលិគេធីីើ គេ�ើ ងគេ�កែុងឆ្នាំែ  ំ១99០ �នអ្វីនុម្ម័តិគេសចកតី ប្របកាសពុិ ភពុគេលាកសតី ពុី ការិរិស់រាន ការិ
ការិ�រិ និ ងការិអ្វីភិ វិឌ្ឍឍកុ�រិ គេហើ យកែុងឆ្នាំែ  ំ២០០២ ម្មហាសនែិ �តិអ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ �នអ្វីនុម្ម័តិគេសចកតី ប្របកាស
គេប្រកាម្មចំណងគេជ្ជើ ងថា “ពិុ ភពុគេលាកផ្នែដលិស្ថាកសម្មសប្រ�បកុ់�រិ” ផ្នែដលិប្រតិូវិ�ន�ូសបញ្ញាជ កជ់ា�មី កែុងឆ្នាំែ  ំ២០០7។ 
គេសចកតី ប្របកាសពុិ ភពុគេលាកឆ្នាំែ  ំ១99០ �នបញ្ចូាូ លិកម្មមវិ ិធីី ១០ ចំណុច ផ្នែដលិកែុងគេនាះម្មយួចំណុច �ឺ ជាការិគេបតជាើ ចិ តិត
�កគ់េចញនូវិវិ ិធានការិរិមួ្ម គេដើ ម្មី ីការិ�រិបរិ ិស្ថាា ន គេដើ ម្មី ីឱយកុ�រិអាចទទលួិ�នអ្វីនា�តិកានផ់្នែតិ�នសុវិតិាិ ភាពុ និ ងកានផ់្នែតិ
�នសុខ្ញុំភាពុ�មំ្មនួ។ វិតិាុបំណងម្មយួនៃនគេសចកតី ប្របកាស “ពិុ ភពុគេលាកផ្នែដលិសម្មប្រសបសប្រ�បកុ់�រិ” �ឺ គេដើ ម្មី ីការិ�រិ
ផ្នែផ្សានដីសប្រ�បកុ់�រិ  និ ងកាតិប់នាយផ្សាលិបះូ�ល់ិផ្នែដលិការិរិ ិចរិ លឹិបរិសិ្ថាា ន�នម្មកគេលិើ ពុកួគេ�ឱយគេ�តិិ ចបំផុ្សាតិជាអ្វីបីរិ�។ 
កែុងឆ្នាំែ  ំ២០១៦ ប្រកមុ្មប្របឹ កាសិទិិ ម្មនុសេ�នអ្វីនុម្ម័តិគេសចកតី សគេប្រម្មច សតី ពុី សិទិិ ម្មនុសេ និ ងការិផ្នែប្របប្របលួិអាកាសធាតុិ  ផ្នែដលិ
អ្វីំ�វិនាវិឱយ�នការិគេឆ្លុះែើ យតិបចំគេ�ះផ្សាលិបះូ�ល់ិអ្វីវិ ិជ្ជជ�ន ផ្នែដលិការិគេប្របើ ប្របួលិអាកាសធាតុិ�នម្មកគេលិើ សិ ទិិ រិបស់កែុង
ការិទទួលិ�នបរិ ិស្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិ ភាពុ អ្វីនាម្ម័យ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចី រិភាពុ។
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កែុងឆ្នាំែ  ំ២០១8 អ្វីែករាយការិណ៍ពុិគេសសអ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ
ទទួលិបនុុកសិទិិម្មនុសេ និងបរិសិ្ថាា ន (គេ�កាតិថ់ាអ្វីែករាយការិណ៍
ពុិគេសស) �ន�ករ់ិ�យការិណ៍ម្មយួជូ្ជនប្រកុម្មប្របឹកាសិទិិម្មនុសេសតី
ពុីទំនាកទ់ំនងរិវាងសិទិិកុ�រិ និងការិការិ�រិបរិសិ្ថាា ន។ ទំនាកទ់ំនង
ទាំងំគេនះប្រតិូវិ�នទទួលិស្ថាគ ល់ិគេ�កែុងគេសចកតីប្របកាសចំនួន ២ ផ្នែដលិ
គេកើតិ�នគេប្រកាយពុីការិអ្វីនុម្មត័ិអ្វីនុសញ្ញាា សតីពុីសិទិិកុ�រិ CRC បូុផ្នែនត
វាជាគេលិើកដំបូងផ្នែដលិស្ថាា បន័អ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ �នពិុនិតិយគេលិើ
ទំនាកទ់ំនងគេនះសីុជ្ជគេប្រ�។ រិ�យការិណ៍គេនះ�នពិុនិតិយគេលិើផ្សាលិ
បះូ�ល់ិនៃនគេប្រ�ះថាែ កប់រិសិ្ថាា នម្មកគេលិើសិទិិកុ�រិ ប្រពុម្មទាំងំកាតិពុីកិចា
សិទិិម្មនុសេ�កព់ុន័ិនឹងការិការិ�រិកុ�រិពីុគេប្រ�ះថាែ កប់រិសិ្ថាា ន និង
�នផ្សាតល់ិអ្វីនុស្ថាសនជ៍ាគេប្រចើន ផ្នែដលិអ្វីនុស្ថាសនភ៍ា�គេប្រចើនគេផ្លាត តិ
គេលិើរិដា ជំុ្ជវិញិការិធានាសិទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអ
ប្របគេសើរិ។

គេប្រកាម្មប្រកបខ្ញុំណ័ឌ នៃនអ្វីែករាយការិណ៍ពុិគេសស កម្មមវិធិីីបរិសិ្ថាា ន
សហប្របជាជាតិិ (UNEP), ម្មូលិនិធីិសហប្របជាជាតិិ គេដើម្មីកុី�រិ 
(UNICEF), ការិយិ៉ាល័ិយឧតិតម្មសែងការិសហប្របជាជាតិិ ទទួលិបនុុក
សិទិិម្មនុសេ (ទីភាែ កង់្ហារិសិទិិម្មនុសេរិបស់អ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ) 
និងនៃដ�ូសែូលិ 5 គេផ្សាេងគេទៀតិ�នបគេងកើន�ំនិតិផ្សាតួចគេផ្សាតើម្មសិទិិបរិសិ្ថាា ន
រិបស់កុ�រិគេនះគេ�ើង (CERI)។  CERI �នកំណតិប់ញ្ញាា ប្របឈម្ម
�នដូចជា ការិខ្ញុំីះការិផ្នែណនាអំ្វីំពីុបទ�ា ន និងការិអ្វីនុវិតិតឱយ�ន
ចាស់លាស់សប្រ�បអ់្វីនុវិតិតសិទិិកុ�រិគេ�កែុងបរិបិទបរិសិ្ថាា ន។ 
ឧបស�គសំខានប់ំផុ្សាតិម្មយួកែុងចំគេណាម្មឧបស�គនានា ផ្នែដលិរារាងំ
ដល់ិការិការិ�រិកុ�រិប្របកបគេ�យប្របសិទិភាពុ ទបទ់ល់ិនឹងគេប្រ�ះថាែ ក់
បរិសិ្ថាា ន �ឺការិខ្ញុំីះការិយល់ិដឹងជាទូគេ� អ្វីំពីុទំនាកទ់ំនងជាគេប្រចើនរិវាង
បរិសិ្ថាា នផ្នែដលិ�នសុវិតិាិភាពុ និងលិអប្របគេសើរិជាម្មយួនឹងសិទិិរិបស់
កុ�រិ។ អ្វីែកផ្នែដលិ�រិម្មភពុីសិទិិកុ�រិ និងអ្វីែកផ្នែដលិគេធីីើការិង្ហារិ គេដើម្មី ី
ការិ�រិបរិសិ្ថាា ន ជាគេរិឿយៗគេផ្លាត តិគេលិើប្របធានបទម្មយួ និងម្មនិ�ន
បញ្ចូាូ លិប្របធានបទម្មយួគេទៀតិ។ ជាលិទិផ្សាលិសិទិិកុ�រិគេប្រចើនផ្នែតិប្រតិូវិ
�នគេ�គេម្មើលិរិលំិង កែុងការិគេធីីើគេសចកតីសគេប្រម្មចចិតិត អ្វីំពីុបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិ
នាឱំយ�នលិទិផ្សាលិអ្វីវិជិ្ជជ�នគេលិើសុខ្ញុំភាពុ ការិអ្វីភវិិឌ្ឍឍ និងឱកាសកែុង
ជ្ជីវិតិិរិបស់ពុួកគេ�។

CERI ក�៏នកតិស់�គ ល់ិផ្សាងផ្នែដរិថា �ិតិរិហូតិម្មកដល់ិគេពុលិគេនះពំុុ
�នកិចាខិ្ញុំតិខ្ញុំំប្របឹងផ្នែប្របងកែុងលិកខណៈជាប្របពុន័ិ គេដើម្មីផី្សាតល់ិលិទិភាពុឱយ
�នការិផ្នែចករិផំ្នែលិកចំគេណះដឹង និងការិគេរិៀនសូប្រតិពីុ�ែ គេ�វិញិគេ�ម្មក 
ជុ្ជំវិញិសកម្មមភាពុ គេដើម្មីគីេលិើកកម្មពស់សិទិិកុ�រិ ផ្នែដលិ�នភាពុ�កព់ុន័ិ
ជាម្មយួនឹងបរិសិ្ថាា ន គេ�ថាែ កអ់្វីនតរិជាតិិជាតិិ តិំបន ់ជាតិិ និងម្មូលិ�ា ន 
ជាអ្វីីីផ្នែដលិអាចផ្សាតល់ិប្របគេយ៉ាជ្ជនដ៍ល់ិតិួអ្វីងគ�កព់ុន័ិទាំងំអ្វីស់គេនាះ
គេ�ើយ។ ភាពុចាំ�ំច ់គេដើម្មីកីារិ�រិកុ�រិពីុគេប្រ�ះថាែ កប់រិសិ្ថាា ន និង
គេ�រិពុសិទិិរិបស់ពុួកគេ� កែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិ 
�ឺជាសិទិិផ្នែដលិឆ្លុះែងប្រពុំផ្នែដនរិបស់ជាតិិ ដូគេចែះ�នជា�នការិអ្វីំ�វិនាវិ
ឱយ�នការិយកចិតិតទុក�កគ់េ�ថាែ កត់ិំបន ់និងអ្វីនតរិជាតិិ។

សម្មយ័ប្របជំុ្ជគេលិើកទី 44 នៃនប្រកុម្មប្របឹកាសិទិិម្មនុសេ កាលិពុីផ្នែខ្ញុំកកក� 
ឆ្នាំែ  ំ២០២០ �នបញ្ចូាូ លិការិពុិភាកា ផ្នែដលិ�នការិចូលិរិមួ្មពីុវា�មិន 
អ្វីំពីុប្របធានបទ ការិសគេប្រម្មចសិទិិកុ�រិតាម្មរិយៈបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអ
ប្របគេសើរិ។ អ្វីែករាយការិណ៍ពុិគេសស�នចូលិរិមួ្មគេ�កែុងការិពិុភាកា
គេនះ និងរាយការិណ៍ថា កុ�រិរាបរ់ិយនាកផ់្នែដលិគេលាក�នជ្ជួបសនុនា
ជាម្មយួទូទាំងំពិុភពុគេលាក ”ចងឱ់យម្មនុសេគេពុញវិយ័ស្ថាត ប ់ចូលិរិមួ្ម 
និងសំខានប់ំផុ្សាតិចាំបគ់េផ្សាតើម្មគេធីីើសកម្មមភាពុ”។ រិដាជាគេប្រចើន�នគេសែើសំុ
ការិផ្នែណនា ំអ្វីំពីុរិគេបៀបផ្សាតល់ិការិ�បំ្រទដល់ិសិទិិរិបស់កុ�រិកែុងការិ
ទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិ និងរិគេបៀបជំ្ជរិញុការិចូលិរិមួ្មរិបស់

កុ�រិ កែុងដំគេណើ រិការិគេធីីើគេសចកតីសគេប្រម្មចចិតិត និងជាពិុគេសសរិគេបៀប
គេធីីើផ្នែបបគេនះគេ�ថាែ កត់ិំបន។់ សម្មយ័ប្របជំុ្ជគេលិើកទី 45 រិបស់ប្រកុម្មប្របឹកា
សិទិិម្មនុសេកាលិពុីផ្នែខ្ញុំតុិលា ឆ្នាំែ  ំ២០២០ �នអ្វីនុម្មត័ិគេសចកតីសគេប្រម្មច
សតីពុីការិសគេប្រម្មចសិទិិរិបស់កុ�រិតាម្មរិយៈបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិ។

ស��ម្មប្របជាជាតិិអាសីុអាគេ�ែយ ៍(អាសី្ថាន) �ន�កគ់េចញរិចួ
គេ�គេហើយនូវិម្មូលិ�ា នប្រ�ឹះសប្រ�បអ់្វីនុវិតិតអ្វីភបិ្រកម្មថាែ កត់ិំបន ់គេដើម្មី ី
សគេប្រម្មចសិទិិកុ�រិ កែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិ។ 
រិដាជាស�ជ្ជិកអាសី្ថានទាំងំអ្វីស់សុទិផ្នែតិជាភា�ីនៃនអ្វីនុសញ្ញាា
សតីពុីសិទិិកុ�រិ។ អាសី្ថាន�នអ្វីនុម្មត័ិគេសចកតីប្របកាសចំនួន 3 
ផ្នែដលិ�នបញ្ចូាតិតិ�កព់ុន័ិនឹងសិទិិរិបស់កុ�រិ កែុងការិទទួលិ�ន
បរិយិ៉ាកាសផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិ៖ គេសចកតីប្របកាសសតីពុីសិទិិម្មនុសេរិបស់
អាសី្ថាន, គេសចកតីប្របកាសទីប្រកុងហាណូយ សតីពុីការិគេលិើកកម្មពស់
សុខ្ញុំ�លិភាពុ និងការិអ្វីភវិិឌ្ឍឍ�សតី និងកុ�រិគេ�អាសី្ថាន, និងគេសចកតី
ប្របកាសអាសី្ថានសតីពុីសិទិិកុ�រិ កែុងបរិបិទគេទសនតរិប្របគេវិសន។៍

កែុងបរិកិារិណ៍គេនះ ការិយិ៉ាល័ិយ UNEP ប្របចាំតំិំបនអ់ាសីុ និង
�ូសីុហីិក (UNEP ROAP) និងការិយិ៉ាល័ិយយូនីគេសហីប្របចាំអំាសីុ
បូ�៌ និង�ូសីុហីិក (UNICEF EAPRO) �នចូលិរិមួ្មជាម្មយួនឹង
ការិយិ៉ាល័ិយឧតិតម្មសែងការិសហប្របជាជាតិិ ប្របចាំតំិំបនអ់ាសីុអាគេ�ែយ ៍
(UN Human Rights SEARO) គេដើម្មីគីេរិៀបចំកិចាប្របជំុ្ជរិបស់ប្រកុម្ម
អ្វីែកជំ្ជនាញតាម្មប្របពុន័ិអ្វីនឡាញកាលិពីុផ្នែខ្ញុំកកក� ឆ្នាំែ  ំ២០២០ គេដើម្មី ី
គេរិៀបចំការិផ្នែណនាគំេ�លិនគេយ៉ា�យ សតីពុីការិគេលិើកកម្មពស់ និងការិ
ការិ�រិសិទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិគេ�កែុង
តិំបនអ់ាសី្ថាន។ អ្វីែករាយការិណ៍ពុិគេសស �នផ្នែ�ែងសនុរិកថាគេបើក
កិចាប្របជំុ្ជតាម្មប្របពុន័ិអ្វីនឡាញ ផ្នែដលិកែុងកិចាប្របជំុ្ជគេនះអ្វីែកជំ្ជនាញ
ម្មកពីុទីភាែ កង់្ហារិទាំងំ 3 រិបស់អ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ គេ�តាម្ម
ជ្ជំនាញគេរិៀងខ្ញុំែួន �ឺសិទិិកុ�រិ និងបញ្ញាា បរិសិ្ថាា ន ប្រពុម្មទាំងំនៃដ�ូ
នានា �នចូលិរិមួ្មជាម្មយួអ្វីែកជំ្ជនាញម្មកពីុរិ�ា ភ�ិលិ អ្វីងគការិ
សងគម្មសីុវិលិិ និងទីភាែ កង់្ហារិអ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ ផ្នែដលិគេរិៀបចំ
កិចាប្របជំុ្ជគេនះ កដូ៏ចជា�ណៈក ម្មមការិទទួលិបនុុកសិទិិកុ�រិរិបស់អ្វីងគ
ការិសហប្របជ្ជជាតិិគេ�តាម្មតិួនាទីគេរិៀងៗខ្ញុំែួន។ កុ�រិ និងយុវិជ្ជន
�នចូលិរិមួ្ម គេសមើម្មុខ្ញុំគេសមើ�តិ ់ជាម្មយួអ្វីែកជំ្ជនាញជាម្មនុសេគេពុញវិយ័
កែុងការិគេរិៀបចំប្រ�ងគេ�លិការិណ៍ផ្នែណនាចំំនួន 37 សតីពុីសិទិិរិបស់
កុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ 
ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុកែុងតិំបនអ់ាសី្ថាន។ ពុប្រង្ហាង
គេ�លិការិណ៍គេនះប្រតិូវិ�នផ្សាេពុីផ្សាាយ គេដើម្មីសំុីគេយ៉ាបល់ិពុីស្ថាធារិ
ណជ្ជន ពីុផ្នែខ្ញុំកញ្ញាា  ដល់ិផ្នែខ្ញុំតុិលា ឆ្នាំែ  ំ២០២០។ ស្ថាធារិណជ្ជន
កប៏្រតិូវិ�នគេសែើឱយផ្សាតល់ិធាតុិចូលិគេលិើការិផ្នែណនាអំ្វីំពីុរិគេបៀបអ្វីនុវិតិត
គេ�លិការិណ៍ទាំងំគេនះផ្សាងផ្នែដរិ។ គេវិបីណីាម្មយួផ្នែដលិគេរិៀបចំរិមួ្ម�ែ
គេ�យ UNEP យូនីគេសហី និងស្ថាា បន័ សិទិិម្មនុសេរិបស់
អ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ ប្រកុម្មអ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ ទទួលិបនុុក
កុ�រិ និងយុវិជ្ជន  ប្រកុម្ម UNEP ទទួលិបនុុកកុ�រិ និងយុវិជ្ជន និង
បណាត ញយុវិជ្ជនថាែ កត់ិំបនក់ាលិពុីផ្នែខ្ញុំតុិលា ឆ្នាំែ  ំ២០២០ �នប្របម្មូលិ
ធាតុិចូលិពុីកុ�រិ និងយុវិជ្ជន គេលិើគេសចកតីប្រ�ង និងឯកស្ថារិផ្នែណនាសំតី
ពុីការិអ្វីនុវិតិតទាំងំពីុរិគេនះ។

ឯកស្ថារិគេនះ �ឺជាលិទិផ្សាលិនៃនការិផ្សាតល់ិម្មតិិរិមួ្ម�ែ រិបស់ប្រកុម្មអ្វីែកជំ្ជនាញ 
តាម្មប្របពុន័ិអ្វីនឡាញ ម្មតិិគេយ៉ាបល់ិរិបស់    ស្ថាធារិណជ្ជនទូគេ� 
និងគេវិបីណីាផ្នែដលិគេរិៀបចំគេ�ើងសប្រ�បកុ់�រិ និងយុវិជ្ជន រិមួ្ម�ែ
ជាម្មយួនឹងយូនីគេសហី UNEP និងស្ថាា បន័សិទិិម្មនុសេរិបស់
អ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ។



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  

អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
3

ដំគេណើ រិការិពុិគេប្រ�ះគេយ៉ាបល់ិគេនះ �នកំណតិ ់និង�កច់ំណាតិថ់ាែ ក់
គេលិើបញ្ញាា អាទិភាពុចំនួន ១០ ផ្នែដលិ�នស្ថារិៈសំខានជ់ាងគេ� ចំគេ�ះ
សិទិិរិបស់កុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ 
អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុកែុងតិំបនអ់ាសី្ថាន៖

១. ការិគេលិើកគេ�ើងប្រ�បប់្រជ្ជុងគេប្រជាយពីុបញ្ញាា បរិសិ្ថាា ន ដូចជា
ការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ ការិបំពុុលិ ការិប្រ�បប់្រ�ង
ស្ថារិធាតុិ�ីម្ម ីស្ថារិធាតុិពុុលិ និងគេប្រ�ះថាែ ក ់និងសំណល់ិ 
ការិ�តិប់ងជ់្ជីវិៈចប្រម្មុះ និងផ្សាលិបះូ�ល់ិម្មកគេលិើប្របពុន័ិ
គេអ្វីកូ�ូសីុគេលិើដី ទឹកស្ថាប និងទឹកនៃប្របប្រ�បប់្របគេភទ។

២. សម្មតិាភាពុពុប្រងឹងការិអ្វីនុវិតិតចាប ់និងការិអ្វីនុវិតិតចាប ់និងលិិខ្ញុំិតិ
បទ�ា នបរិសិ្ថាា នរិបស់រិដា រិមួ្មនឹងការិចូលិរិមួ្មសហការិជាម្មយួ
រិ�ា ភ�ិលិ និងការិពិុនិតិយគេផ្សាុ�ងផុ្លាតិ ់គេដើម្មីធីានាតុិលិយភាពុនៃន
ការិអ្វីនុវិតិតចាប។់

3. ការិអ្វីបរ់ិរំិមួ្ម�ែ អ្វីំពីុបរិសិ្ថាា ន គេ�យគេប្របើប្រ�ស់អ្វីភបិ្រកម្មក�ែ ងំសរិបុ
រិបស់សងគម្ម – គេ�កប្រម្មតិិអ្វីនតរិបុ�គលិគេផ្លាត តិគេលិើកុ�រិ ដូចជា
�នការិចូលិរិមួ្មពីុម្មតិិតភ�័កត និងប្រ�ួស្ថារិរិបស់ពុួកគេ�, គេ�
កប្រម្មតិិសហ�ម្មន ៍ដូចជាគេ�តាម្មស្ថាលាគេរិៀន និងទីកផ្នែនែង
ដនៃទគេទៀតិកែុងសហ�ម្មន,៍ គេ�កប្រម្មតិិស្ថាា បន័ដូចជា អ្វីងគការិ
គេប្រ�រិ�ា ភ�ិលិ និងអ្វីងគការិសងគម្មសីុវិលិិ និងកប្រម្មតិិ
គេ�លិនគេយ៉ា�យដូចជា គេ�តាម្មស្ថាា បន័ផ្នែដលិគេផ្លាត តិគេលិើ
ការិផ្នែសីងរិកការិ�បំ្រទ និងស្ថាា បន័រិ�ា ភ�ិលិជាគេដើម្ម។

4. ការិការិ�រិសិទិិកុ�រិប្រ�បរ់ិបូ ជាពិុគេសសកុ�រិផ្នែដលិសាិតិកែុង
ស្ថាា នភាពុង្ហាយរិងគេប្រ�ះ គេដើម្មីឱីយពុួកគេ�អាច�នគេសរិភីាពុកែុង
ការិបគេញ្ចូា ញម្មតិិ និងប្របម្មូលិផ្សាតុ ំគេ�យសនតិវិធិីីជុ្ជំវិញិបញ្ញាា បរិសិ្ថាា ន 
និងការិការិ�រិពុីការិ�ំរាម្មកំផ្នែហង ការិសងសឹក ការិគេបៀតិគេបៀន 
ចំគេ�ះការិចូលិរិមួ្ម និងការិបគេញ្ចូាញម្មតិិរិបស់ពុួកគេ�។

5. ការិទទួលិ�នពុត័ិ�៌នសម្មប្រសបតាម្មអាយុ គេយនឌ្ឍរ័ិ និងបរិបិទ
ដូចជា ផ្សាលិិតិផ្សាលិចំគេណះដឹងកែុងទប្រម្មងជ់ា ពុត័ិ�៌នតាម្មវិទិយ ុ
គេស្ថាធីទសេន ៍អ្វីនឡាញ និងគេអាសឡាញ សតីពុីបញ្ញាា បរិសិ្ថាា ន 
និងសិទិិកុ�រិ។

៦. ការិចូលិរិមួ្មរិបស់កុ�រិកែុងដំគេណើ រិការិគេធីីើគេសចកតីសគេប្រម្មចចិតិត
�កព់ុន័ិនឹងបញ្ញាា បរិសិ្ថាា ន។

7. ការិគេប្របើប្រ�ស់ប្របពុន័ិយុតិតិធីម្មប៌រិសិ្ថាា នរិបស់កុ�រិ ដូចជាគេវិទិកា
សប្រ�បរ់ាយការិណ៍ពុីការិបំ�នសិទិិរិបស់ពុួកគេ� កែុងការិ
ទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ 
ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ និងដំគេណាះប្រស្ថាយ
ប្របកបគេ�យប្របសិទិភាពុគេ�កែុងករិណីផ្នែដលិ�នការិបំ�ន
សិទិិទាំងំគេនះ។

8. តិួនាទីរិបស់វិស័ិយឯកជ្ជនកែុងនាម្មជាអ្វីែកផ្នែដលិ�នភារិកិចា ជំ្ជរិញុ
ការិគេលិើកកម្មពស់ និងការិគេ�រិពុសិទិិបរិសិ្ថាា ន ដូចជាគេ�កែុង
សកម្មមភាពុធុីរិកិចាផ្សាែូការិ គេប្រ�ផ្សាែូវិការិ និងឆ្លុះែងផ្នែដនជាគេដើម្ម។

9. �ំនិតិផ្សាតួចគេផ្សាតើម្មបរិសិ្ថាា នដឹកនាគំេ�យយុវិជ្ជន និងសហ�ម្មន ៍
ការិចូលិរិមួ្មកែុងការិង្ហារិបរិសិ្ថាា ន គេ�កប្រម្មតិិប្រ�ួស្ថារិ សកម្មមភាពុ
គេផ្លាត តិគេលិើដំគេណាះប្រស្ថាយពុីសំណាកអ់ាជាើ ធីរិគេ�ប្រ�បក់ប្រម្មតិិ
ទាំងំអ្វីស់  និងយនតការិធានាឱយ�នការិគេធីីើស្ថាា បន័នីយកម្មម  
និងការិពុប្រងីកវិសិ្ថាលិភាពុ �ំនិតិផ្សាតួចគេផ្សាតើម្មគេនះដឹកនាគំេ�យ
សហ�ម្មន។៍

១០. ការិបគេងកើតិសម្មធីម្ម ៌និង ការិម្មនិគេរិ ើសគេអ្វីើងជាពិុគេសសគេផ្លាត តិគេលិើ
សម្មធីម្មស៌ប្រ�បកុ់�រិទាំងំគេ�តិំបនជ់្ជនបទ និងប្របជំុ្ជជ្ជន និង
កុ�រិផ្នែដលិសាិតិគេ�កែុងស្ថាា នភាពុង្ហាយរិងគេប្រ�ះ។ 

បញ្ញាា ជាអាទិភាពុទាំងំគេនះប្រតិូវិ�នឆ្លុះែុះបញ្ញាា ំងកែុងគេ�លិការិណ៍ និង
ការិផ្នែណនាគំេ�លិនគេយ៉ា�យទាំងំគេនះ។
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គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  
អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
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គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  

អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
5
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េគាលករណ៍ 
និងករែណនេំគាលនេយាបាយ
ស�ីពីសិទ�ិរបស់កុមារក�ុងករទទួល
បានបរសិ� ន្របកបេដយសុវត�ិភព 
អនមយ័ ្រទ្រទងសុ់ខភព ្របកបេដយ
ចីរភពក�ុងតំបនអ់ស៊ន

រិលឹំិកគេ�ើងវិញិ ពុី អ្វីនុសញ្ញាា សតី ពុី សិ ទិិ កុ�រិផ្នែដលិរិដាជាស�ជិ្ជ កទាំំងអ្វីស់ នៃនស��ម្មប្របជាជាតិិ អ្វីសីុ អាគេ�ែយ ៍(ASEAN) 
 ជាភា�ី ។

�ូសបញ្ញាជ កជ់ា�ម ីពុី ការិគេបតជាើ ចិ តិតគេ�កែុងគេសចកតី ប្របកាសរិមួ្មឆ្នាំែ  ំ ២០១9 សតី ពុី ការិបញ្ញាជ កជ់ា�មី ពុី ការិគេបតជាើ ចិ តិត គេលិើ កកម្មពស់សិ ទិិ
កុ�រិគេ�អាសី្ថា ន គេដើ ម្មី ីប�ញ្ញាជ បសិ ទិិ កុ�រិកែុងអ្វីនតរិវិ ិស័យ ដូចជាការិរិ ិចរិ ឹលិបរិ ិស្ថាា ន និ ងការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ ពុប្រងឹ ង
ប្រកបខ្ញុំ័ណឌ ចាបស់តី ពុី សិ ទិិ កុ�រិ ការិ�រិសិ ទិិ កុ�រិកែុងការិសំផ្នែដងពុី ខ្ញុំែួនឯង តាម្មរិយៈការិផ្សាតល់ិកផ្នែនែងផ្នែដលិ�នសុវិតិាិ ភាពុ និ ង
កស្ថាងឱកាស គេដើ ម្មី ីឱយកុ�រិអាចចូលិរិមួ្មទទួលិខុ្ញុំសប្រតិូវិ និ ងផ្សាតល់ិ�ំនិ តិកែុងការិគេរិៀបចំគេ�លិនគេយ៉ា�យគេឆ្លុះែើ យតិបចំគេ�ះ
បំណិ ន សតិវិតិេរិ ទ៍ី ២១។

រិលឹំិកគេ�ើងវិញិ ពុី ប្របវិតិតិ គេបតជាើ ចិ តិតរិបស់អាសី្ថា នចំគេ�ះសិ ទិិ កុ�រិ ដូចផ្នែដលិប្រតិូវិ�នគេលិើ កគេ�ើ ងគេ�កែុងឯកស្ថារិអាសី្ថា នឆ្នាំែ  ំ
២០២5៖ កស្ថាងអ្វីនា�តិរិមួ្ម�ែ  (ASEAN ២០២5: Forging Ahead Together) គេសចកតី ប្របកាសហាណូយឆ្នាំែ  ំ២០១០ 
សតី ពុី ការិគេលិើ កកម្មពស់សុខ្ញុំ�លិភាពុ និ ងការិអ្វីភិ វិឌ្ឍឍ�សតី និ ងកុ�រិគេ�អាសី្ថា ន គេសចកតី ប្របកាសឆ្នាំែ  ំ២០០១ សតី ពុី ការិគេបតជាើ ចិ តិត 
ចំគេ�ះកុ�រិគេ�អាសី្ថា ន និ ងគេសចកតី សគេប្រម្មចឆ្នាំែ  ំ១993 សតី ពុី ផ្នែផ្សានការិសកម្មមភាពុអាសី្ថា ន គេដើ ម្មី ីកុ�រិ។



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  
អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
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កតិស់�គ ល់ិថា គេសចកតី ប្របកាសសតី ពុី សិ ទិិ ម្មនុសេអាសី្ថា ន ឆ្នាំែ  ំ២០១២ 
�ន�ូសបញ្ញាជ កគ់េ�លិការិណ៍ទូគេ� ផ្នែដលិកំណតិថ់ា សិ ទិិ រិបស់កុ�រិ 
�ឺ ជាសិ ទិិ ផ្នែដលិម្មិនអាចកាតិផ់្លាត ច�់ន ជាផ្នែផ្សាែកម្មយួដ៏សំខាន ់និ ងម្មិន
អាចផ្នែបងផ្នែចកពុី សិ ទិិ ដនៃទគេទៀតិ ផ្នែដលិជាសិ ទិិ ម្មនុសេ និ ងគេសរិ ីភាពុជា
ម្មូលិ�ា ន។

�នបនតកតិស់�គ ល់ិថា គេសចកតី ប្របកាសសតី ពុី សិ ទិិ ម្មនុសេអាសី្ថា នឆ្នាំែ  ំ
២០១២ �នបញ្ញាជ កថ់ាកុ�រិ�នសិ ទិិ ទទួលិ�ន ការិផ្នែ�ទាំ ំនិ ងជ្ជំនួយ
ពុិ គេសស។

�នដងឹពុី ភាពុចាំ�ំច ់កែុងការិធានាឱយ�នការិផ្នែ�ទាំ ំនិ ងជ្ជំនយួពុិ គេសស
ដល់ិកុ�រិផ្នែដលិសាិ តិគេ�កែុងស្ថាា នភាពុង្ហាយរិងគេប្រ�ះ ជាពុិ គេសស
ជាអាទ៍ ៖ កុ�រិម្មកពុី ប្រកុម្មប្របនៃពុណី ប្រកុម្មជ្ជនជាតិិ គេដើ ម្មភា�តិិ ច និ ង
ជ្ជនជាតិិ ភា�តិិ ច, កុ�រិម្មកពុី ប្រកុម្មផ្នែដលិគេប្របើ ប្រ�ស់ភាស្ថាភា�តិិ ច 
ពូុជ្ជស្ថាសន៍ភា�តិិ ច ឬស្ថាសនាភា�តិិ ច, កុ�រិ�នពុិ ការិភាពុ, កុ�រិ
ម្មកពុី ប្រ�ួស្ថារិ ឬសហ�ម្មន៍ ប្រកី ប្រក, កុ�រិផ្នែដលិប្រ�ួស្ថារិប្របកបម្មុខ្ញុំរិបរិ
ចិ ញ្ចូា ឹ ម្មជី្ជ វិ ិតិង្ហាយរិងផ្សាលិបះូ�ល់ិគេ�យស្ថារិអាកាសធាតុិ, កុ�រិផ្នែដលិ
�នប្របលូិកកែុងពុលិកម្មមកុ�រិ, កុ�រិចំណាកប្រសុក រាបប់ញ្ចូាូ លិទាំំង
កុ�រិចំណាកប្រសុកផ្នែដលិ�ម នរិដា និ ង�ម នឯកស្ថារិស�គ ល់ិខ្ញុំែួន, កុ�រិ
ផ្នែដលិ�តិប់ងទ់ី លំិគេ�, កុ�រិគេ�កែុងសហ�ម្មន៍ជ្ជនគេភៀសខ្ញុំែួន, កុ�រិ
កំពុុងផ្លាែ ស់ទី , កុ�រិ ីកុ�រា និ ងកុ�រិ LGBTQIA+, កុ�រិរិស់គេ�តាម្ម
ចិ គេញ្ចូា ើ ម្មផ្សាែូវិ, កុ�រិផ្នែដលិប្រតិវូិ�នដកហូតិគេសរិ ីភាពុ, និ ងកុ�រិផ្នែដលិរិស់គេ�
តាម្មម្មណឌ លិផ្នែ�ទាំ។ំ

�ូសបញ្ញាជ កជ់ា�មី ពុី គេ�លិការិណ៍ គេ�កែុងគេសចកតី ប្របកាសសតី ពុី
សិ ទិិ ម្មនុសេរិបស់អាសី្ថា នឆ្នាំែ  ំ២០១២ ផ្នែដលិផ្នែចងថា ម្មនុសេប្រ�បរ់ិបូ�ន
សិទិិ ទទលួិ�នបរិ សិ្ថាា នផ្នែដលិ�នសុវិតិាិ ភាពុ អ្វីនាម្ម័យ និ ងចី រិភាពុ និ ង
សិ ទិិ ទទួលិ�នអាហារិប្របកប គេ�យ ស្ថារិធាតុិចិ ញ្ចូា ឹ ម្ម �នសុវិតិាិ ភាពុ 
�នតិនៃម្មែសម្មរិម្មយ និ ង�នបរិ ិ�ណប្រ�ប់ប្រ�ន ់គេហើ យសិ ទិិ ទទួលិ
�នការិអ្វីភិ វិឌ្ឍឍ �រួិប្រតិវូិ�នបំគេពុញ គេដើ ម្មី ី គេឆ្លុះែើ យតិបប្របកបគេ�យសម្មធីម្ម៌
ចំគេ�ះតិប្រម្មូវិការិអ្វីភិ វិឌ្ឍឍ និ ងតិប្រម្មូវិការិបរិ ិស្ថាា នរិបស់ម្មនុសេជំ្ជនានគ់េនះ 
និ ងជ្ជំនានគ់េប្រកាយ

�ូសបញ្ញាជ កជ់ា�មី ពុី ការិគេបតជាើ ចិ តិតគេ�កែុងគេសចកតី ប្របកាសរិបស់អាសី្ថា ន
ឆ្នាំែ  ំ២០១9 សតី ពុី សិ ទិិ កុ�រិកែុងបរិ ិបទគេទសនតរិប្របគេវិសន ៍គេដើ ម្មី ីការិ�រិ
សិ ទិិ កុ�រិគេ�កែុងបរិ ិបទគេទសនតរិប្របគេវិសន ៍ដូចជាតាម្មរិយៈការិផ្សាតល់ិ
លិទិភាពុទទួលិ�នបរិ ិស្ថាា នផ្នែដលិស្ថាអ តិ និ ង�នសុវិតិាិ ភាពុជាគេដើ ម្ម។

រិលឹំិកគេ�ើងវិញិថា គេសចកតី ប្របកាសសតី ពុី សិ ទិិ ម្មនុសេរិបស់អាសី្ថា នឆ្នាំែ  ំ
២០១២ �នបញ្ញាជ កព់ុី ការិគេបតជាើ ចិ តិតរិបស់អាសី្ថា ន គេដើ ម្មី ីសគេប្រម្មចគេសចកតី
ប្របកាសជាសកលិសតី ពុី សិ ទិិ ម្មនុសេ ធីម្មមនុញ្ចូាសហប្របជាជាតិិ គេសចកតី
ប្របកាស និ ងផ្នែផ្សានការិសកម្មមភាពុទី ប្រកងុវិ ីផ្នែយន និ ងឧបករិណ៍សិទិិ ម្មនុសេ
អ្វីនតរិជាតិិ ដនៃទគេទៀតិ ផ្នែដលិរិដាជាស�ជិ្ជ កអាសី្ថា នជាភា�ី ។

�ូសបញ្ញាជ កជ់ា�មី ពុី គេ�លិការិណ៍ គេ�កែុងគេសចកតី ប្របកាសសិ ទិិ ម្មនុសេ
អាសី្ថា នឆ្នាំែ  ំ២០១២ ផ្នែដលិផ្នែចងថា កុ�រិ និ ងយុវិជ្ជនម្មិនប្រតិូវិជ្ជួលិឱយគេធីីើ
ការិ ផ្នែដលិបងកគេប្រ�ះថាែ កសុ់ខ្ញុំភាពុរិបស់ពុួកគេ� គេប្រ�ះថាែ កដ់ល់ិជ្ជី វិ ិតិ ឬ
ទំនងជាគេធីីើ ឱយបះូ�ល់ិដល់ិការិអ្វីភិ វិឌ្ឍឍធីម្មមតារិបស់ពុួកគេ�រាបប់ញ្ចូាូ លិ
ទាំំងការិអ្វីបរ់ិរំិបស់ពុួកគេ�ផ្សាងផ្នែដរិ។

រិលឹំិកគេ�ើងវិញិ ពុី ការិគេបតជាើ ចិ តិតគេ�កែុងគេសចកតី ប្របកាសឆ្នាំែ  ំ២០១3 សតី
ពុី ការិលុិបបំ�តិអ់្វីំគេពុើ ហិ ងាគេលិើ �សតី និ ងការិលុិប បំ�តិអ់្វីំគេពុើ ហិ ងាគេលិើ
កុ�រិគេ�កែុង អាសី្ថា ន ផ្នែផ្សានការិសកម្មមភាពុថាែ កត់ិំបនរ់ិបស់អាសី្ថា នឆ្នាំែ  ំ
២០១5 សតី ពុី ការិលុិប បំ�តិអ់្វីំគេពុើ ហិ ងាគេលិើ កុ�រិ និ ងគេសចកតី ប្របកាស
ឆ្នាំែ  ំ២០០១ សតី ពុី ការិគេបតជាើ ចិ តិតចំគេ�ះកុ�រិគេ�អាសី្ថា ន គេដើ ម្មី ីការិ�រិ
កុ�រិពីុ អ្វីំគេពុើ ហិ ងារិ និ ងគេរិ ើសគេអ្វីើ ងប្រ�បរ់ិបូភាពុគេ�កែុងស្ថាលាគេរិៀ ន និ ង
សហ�ម្មន ៍និ ងគេបតជាើ ចិ តិតការិ�រិឱយ�នគេសមើ ៗ�ែ នូវិអ្វីែកផ្នែដលិកំពុុងជ្ជួយ
កុ�រិ ការិ�រិសិ ទិិ រិបស់ពុួកគេ�កែុងការិទទួលិ�នបរិ ិស្ថាា នប្របកបគេ�យ
សុវិតិាិ ភាពុ អ្វីនាម្ម័យ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចី រិភាពុ។

ទទួលិស្ថាគ ល់ិថា ការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ និ ងការិរិ ិចរិ ឹលិបរិ ិស្ថាា ន អាច
បងកផ្សាលិបះូ�ល់ិដល់ិសិ ទិិ ជាម្មូលិ�ា នរិបស់កុ�រិប្រ�ប ់រិបូ។

�ូសបញ្ញាជ កជ់ា�មី  អ្វីំពុី ការិគេបតជាើ ចិ តិតបំគេពុញចំណុចគេ� នៃនគេ�លិគេ�
អ្វីភិ វិឌ្ឍឍន៍ គេ�យចី រិភាពុ ជាពុិ គេសសគេ�លិគេ�ផ្នែដលិ�កព់ុ័នជិាម្មយួនឹ ង
កុ�រិ។

�ូសបញ្ញាជ កជ់ា�មី ពុី ការិគេបតជាើ ចិ តិតអ្វីនុវិតិតកាតិពុីកិ ចាគេ�កែុងអ្វីនុសញ្ញាា សតី
ពុី ជ្ជី វិៈចប្រម្មុះ និ ងអ្វីនុសញ្ញាា ប្រកបខ្ញុំ័ណឌ សហប្របជាជាតិិ សតី ពុី ការិផ្នែប្របប្របលួិ
អាកាសធាតុិ ផ្នែដលិរិដាជាស�ជិ្ជ កអាសី្ថា នទាំំងអ្វីស់ជារិដាភា�ី និ ង
អ្វីនុវិតិតគេ�លិការិណ៍បប្រម្មងុប្របយ័តិែ និ ងគេ�លិការិណ៍សម្មធីម្ម៌អ្វីនតរិជំ្ជនាន់
កែុងប្រ�បក់ិ ចាខិ្ញុំ តិខ្ញុំំប្របឹ ងផ្នែប្របងទាំងំអ្វីស់ គេដើ ម្មី ីកាតិប់នាយ និ ងបនាុគំេ�នឹ ង
ការិផ្នែប្របប្របលួិអាកាសធាតុិ កិ ចាខិ្ញុំ តិខ្ញុំំប្របឹ ងផ្នែប្របងទបស់្ថាក តិ ់និ ងប្រតិតួិពិុ និ តិយ
ការិរិ ចិរិ លឹិបរិសិ្ថាា ន និ ងកិចាខិ្ញុំតិខ្ញុំំប្របឹ ងផ្នែប្របងគេឆ្លុះែើយតិបចំគេ�ះផ្សាលិបះូ�ល់ិ
ផ្នែដលិដំគេណើ រិការិទាំងំគេនះ�នម្មកគេលិើ សុខ្ញុំភាពុ និ ងសុវិតិាិ ភាពុរិបស់កុ�រិ
បចាុបីនែ និ ងនាគេពុលិអ្វីនា�តិ។

រិលឹំិកគេ�ើងវិញិថា កិ ចាប្រពុម្មគេប្រពុ�ង�ូរិ ីស ផ្នែដលិប្រតិូវិ�នអ្វីនុម្ម័តិគេប្រកាម្ម
អ្វីនុសញ្ញាា ប្រកបខ្ញុំ័ណឌ សហប្របជាជាតិិ សតី ពុី ការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ
ទទួលិស្ថាគ ល់ិថា ការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ �ឺ ជាកងីល់ិរិមួ្មរិបស់



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  

អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
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ម្មនុសេជាតិិ គេហើ យភា�ី ទាំំង ឡាយ គេ�គេពុលិគេធីីើ សកម្មមភាពុគេឆ្លុះែើ យតិប
ចំគេ�ះការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ �ួរិគេ�រិពុ គេលិើ កកម្មពស់ និ ងពុិ ចាំរិណា
ពុី បញ្ញាា សម្មធីម្ម៌អ្វីនតរិជំ្ជនាន ់និ ងកាតិពុីកិ ចាគេរិៀងៗខ្ញុំែួនរិបស់ពុួកគេ� ចំគេ�ះ
សិ ទិិ រិបស់កុ�រិ។

រិលឹំិកគេ�ើងវិញិ ពុី គេយ៉ាបល់ិទូគេ�គេលិខ្ញុំ ១5 ឆ្នាំែ  ំ២០១3 នៃន�ណៈក�ម ធិី
កា រិទទួលិបនុុកសិ ទិិ កុ�រិ សតី ពុី សិ ទិិ កុ�រិកែុងការិទទួលិ�នសុខ្ញុំភាពុ
កែុងកប្រម្មិ តិសតង�់រិខ្ញុំពស់បំផុ្សាតិ ផ្នែដលិអាចទទួលិ�នគេយ៉ាបល់ិទូទគេលិខ្ញុំ 
១៦ ឆ្នាំែ  ំ២០១3 សតី ពុី កាតិពុីកិ ចារិបស់រិដា�កព់ុ័និនឹ ងផ្សាលិបះូ�ល់ិនៃន
វិ ស័ិយធុីរិកិ ចាម្មកគេលិើ សិទិិ កុ�រិ និ ងគេ�លិការិណ៍សតី ពុី សិទិិ កុ�រិ និ ង
ធុីរិកិ ចាឆ្នាំែ  ំ២០១២។

ទទួលិស្ថាគ ល់ិរិបក�ំគេហើញ គេសចកតី សនែិ �ា ន និ ងអ្វីនុស្ថាសន៍ នៃន
រិ�យការិណ៍ រិបស់អ្វីែករាយការិណ៍ពុិ គេសសអ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ
ទទួលិបនុុកសិ ទិិ ម្មនុសេ និ ងបរិ ិស្ថាា ន �កព់ុ័និនឹ ងទំនាកទ់ំនងរិវាង
សិ ទិិ កុ�រិ និ ងការិការិ�រិបរិ ិស្ថាា ន និ ងការិផ្នែណនាដំល់ិបណាត រិដានានា 
គេ�កែុងរិ�យការិណ៍រិបស់អ្វីែករាយការិណ៍ពុិ គេសស សតី ពុី ការិបពុំុលិខ្ញុំយល់ិ 
ការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ និ ងជ្ជី វិៈចប្រម្មុះ។

ដឹងថា វិបីធីម្ម៌ នៃនរិដាជាស�ជិ្ជ កអាសី្ថា ននី ម្មយួៗ �នឥទិិ ពុលិគេលិើ
ការិអ្វីនុវិតិតសិ ទិិ កុ�រិកែុងការិទទលួិ�នបរិ ិស្ថាា នប្របកប គេ�យសុវិតិាិ ភាពុ 
អ្វីនាម្ម័យ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចី រិភាពុ។

រិលឹំិកគេ�ើងវិញិ ពុី ស្ថារិៈសំខានន់ៃនការិបញ្ចូាូ លិសិ ទិិ កុ�រិកែុងការិទទួលិ
�នបរិ ិស្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិ ភាពុ អ្វីនាម្ម័យ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ 
ប្របកបគេ�យចី រិភាពុ គេ�កែុងយនតការិផ្នែដលិ�នប្រស្ថាបគ់េ�ថាែ កត់ិំបន ់និ ង
ថាែ កជ់ាតិិ និ ងគេកៀរិ�រិធីនធានម្មនុសេ និ ងធីនធានហិ រិញ្ចូា វិតិាុផ្នែដលិចាំ�ំច ់
គេដើ ម្មី ីសគេប្រម្មចគេ�លិគេ�ខាងគេលិើ ។

បញ្ញាជ កព់ុីការិគេបតជាើ ចិតិត រិបស់តិួអ្វីងគ�កព់ុ័និទាំំងអ្វីស់កែុងការិអ្វីនុវិតិត
គេ�លិការិណ៍ទាំំងគេនះ៖

១.  កុ�រិម្មកពុី ប្រ�បប់្រកុម្ម និ ងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំំងអ្វីស់ �នសិ ទិិ ចាំប ់
កំគេណើ តិ  និ ងចគេប្រម្មើនវិ យ័គេ�កែុងការិទទួលិ�នបរិ ិស្ថាា នប្របកបគេ�យ
សុវិតិាិ ភាពុអ្វីនាម្ម័យ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចី រិភាពុ។

២.  កុ�រិម្មកពុី ប្រ�បប់្រកុម្ម និ ងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំំងអ្វីស់ �ឺ ជាភាែ កង់្ហារិនៃន
កាផ្លាែ ស់ បតូរិ និ ង�នសិ ទិិ ទទួលិ�នគេសរិ ីភាពុបគេញ្ចូា ញម្មតិិ បគេងកើ តិ
ស��ម្ម ប្របម្មូលិផ្សាតុ ំគេ�យសនតិ វិ ិធីី និ ងចូលិរិមួ្មប្របកបគេ�យអ្វីតិាន័យ
កែុងការិគេធីីើ គេសចកតី សគេប្រម្មច ចិ តិត អ្វីំពុី ប្រ�បប់ញ្ញាា ទាំំំងអ្វីស់�កព់ុ័និនឹ ង
សិ ទិិ រិបស់ពុួកគេ� កែុងការិទទួលិ�នបរិ ិស្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិ ភាពុ 
អ្វីនាម្ម័យ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចី រិភាពុ។

3.  កុ�រិម្មកពុី ប្រ�បប់្រកុម្ម និ ងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំំងអ្វីស់ �នសិ ទិិ ទទួ�ន 
ពុ័តិ៌�នប្រសបតាម្មអាយុរិបស់ពុួកគេ� កែុងទប្រម្មង ់និ ងបរិ ិយ៉ាបនែ
ផ្នែដលិ ង្ហាយប្រសួលិយល់ិ�កព់ុ័និឹ នឹ ងសិ ទិិ កែុងការិទទួលិ�នបរិ ិស្ថាា ន
ប្របកបគេ�យសុវិតិាិ ភាពុ អ្វីនាម្ម័យ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យ
ចី រិភាពុ។

4.  កុ�រិម្មកពុី ប្រ�បប់្រកុម្ម និ ងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំំងអ្វីស់ �នសិ ទិិ ទទួលិ
�នការិអ្វីបរ់ិអំ្វីំពុី បរិ ិស្ថាា ន។

5.  កុ�រិម្មកពុី ប្រ�បប់្រកុម្ម និ ងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំំងអ្វីស់ �នសិ ទិិ គេលិង 
កម្មានតគេ�កែុងការិទទួលិ�នបរិ ិស្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិ ភាពុ 
អ្វីនាម្ម័យ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចី រិភាពុ។

៦.  កុ�រិម្មកពុី ប្រ�បប់្រកុម្ម និ ងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំំងអ្វីស់ �នសិ ទិិ ទទួលិ
�នការិការិ�រិពីុ ផ្សាលិបះូ�ល់ិម្មកគេលិើ រិបូរាងកាយ ផ្សាែូវិចិ តិត និ ងសងគម្ម 
គេ�យស្ថារិការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ ការិបំពុុលិ ការិ�តិ ់បងជ់្ជី វិៈ
ចប្រម្មុះ និ ងការិរិ ិចរិ លឹិបរិសិ្ថាា នកែុងទប្រម្មងគ់េផ្សាេងគេទៀតិ និ ង�នសិទិិ ទទលួិ
�ន�នប្របគេយ៉ាជ្ជន៍ពុី ការិគេប្របើ ប្រ�ស់ធីនធានធីម្មមជាតិិ ប្របកបគេ�យ
ចី រិភាពុគេ�កែុងបរិ ិស្ថាា នជុ្ជំវិ ិញពុួកគេ�។

7.  កុ�រិម្មកពុី ប្រ�បប់្រកុម្ម និ ងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំំងអ្វីស់ �នសិ ទិិ ទទួលិ
�នការិការិ�រិពីុ ផ្សាលិបះូ�ល់ិអ្វីវិ ិជ្ជជ�ននៃនសកម្មមភាពុ និ ងការិ
វិ ិនិ គេយ៉ា�ផ្សាែូវិការិ និ ងគេប្រ�ផ្សាែូវិការិ រាបប់ញ្ចូាូ លិទាំំងសកម្មមភាពុធុីរិកិ ចា និ ង
វិ ិនិ គេយ៉ា�ផ្នែដលិ�នលិកខណៈឆ្លុះែងផ្នែដនផ្សាងផ្នែដរិ។

8.  កុ�រិម្មកពុី ប្រ�បប់្រកុម្ម និ ងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំំងអ្វីស់ �នសិ ទិិ ទទួលិ�ន
ដំគេណាះប្រស្ថាយប្របកបគេ�យប្របសិ ទិភាពុចំគេ�ះការិបំ�នសិ ទិិ រិបស់
ពុួកគេ� ផ្នែដលិគេកើ តិគេ�ើ ងគេ�យស្ថារិការិបងកគេប្រ�ះថាែ កដ់ល់ិបរិ ិស្ថាា ន
ពុី សំណាកប់្រ�បត់ិួអ្វីងគ�កព់ុ័និទាំំងអ្វីស់ ផ្នែដលិបងកឱយ�នគេប្រ�ះថាែ ក់
ទាំំងគេនះគេកើ តិ�នគេ�ើ ងជាអាទ ៍រិ�ា ភិ �លិ វិ ិស័យឯកជ្ជន ស្ថាា ប័ន
សិ កាប្រស្ថាវិប្រជាវិ និ ងអ្វីងគការិសងគម្មសីុ វិ ិលិ ផ្នែដលិជាអ្វីែកបងកឱយ�ន
គេប្រ�ះថាែ កទ់ាំំងគេនះ គេ�យគេធីីើ ការិពិុ ចាំរិណាទាំំងគេប្រ�ះថាែ កផ់្នែផ្សាែក
គេសដាកិ ចា និ ងម្មិនផ្នែម្មនគេសដាកិ ចាផ្នែដលិ�នគេកើ តិ គេ�ើ ង។

9.  កុ�រិម្មកពុី ប្រ�បប់្រកុម្ម និ ងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំំងអ្វីស់ �នសិ ទិិ ទទួលិ
�នការិការិ�រិពីុ ការិ�ំរាម្មកំផ្នែហង ការិគេបៀតិគេបៀន និ ងការិសំ�ុតិ 
ការិរិងគេប្រ�ះជាគេលិើ កទី ២ អ្វីំគេពុើ ហិ ងា ការិគេធីីើ �បម្មិនសម្មប្រសបតាម្ម
ជ្ជំគេនើ ងចិ តិត ការិផ្សាតនុាគេទាំសពុី បទគេលិមើ សប្រពុហមទណឌ  និ ងការិសងសឹ ក
ដនៃទគេទៀតិ ពីុ ប្របភពុណាម្មយួគេ�គេពុលិផ្នែដលិពុួកគេ�អ្វីនុវិតិតសិ ទិិ រិបស់
ពុួកគេ� កែុងការិទទួលិ�នបរិ ិស្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិ ភាពុ អ្វីនាម្ម័យ 



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  
អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
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ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចី រិភាពុ និ ងគេ�គេពុលិផ្នែដលិពុួកគេ�
គេសែើ សំុយុតិតិ ធីម្ម៌ គេ�គេពុលិផ្នែដលិ�នការិបំ�នសិ ទិិ ទាំំងគេនះ។ 

ការសម្រេេេចគោលការណ៍៍ទូូទៅ 
តម្រូេ�វឱ្េយមានការប្តេេេជ្ញាាេចតិេចំពោះះ៖

ការិចូលិរិមួ្មកែុងការិ 
គេធីីើគេសចកតីសគេប្រម្មចចិតិត  
និងការិទទួលិ�នពុត័ិ�៌ន
១០. អ្វីនុវិតិតវិធិានការិ គេដើម្មីកីារិ�រិ គេលិើកកម្មពស់ភាពុអ្វីងអ់ាច និងជ្ជួយ

សប្រម្មួលិឱយកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់�ន
ចូលិរិមួ្មកែុងការិគេធីីើគេសចកតីសគេប្រម្មចចិតិត នូវិប្រ�បក់ប្រម្មតិិទាំងំអ្វីស់នៃន
អ្វីភ�ិលិកិចាស្ថាធារិណៈប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ គេសរិភីាពុ និង
ប្របកបគេ�យអ្វីតិានយ័ និងអាចផ្នែសីងរិកការិ�បំ្រទ និងការិ�រិ
សិទិិរិបស់ពុួកគេ�កែុងបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ 
ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ។

១១. គេរិៀបចំឱយ�នគេវិទិកាម្មយួផ្នែដលិ�នប្របសិទិភាពុ តិ�ែ ភាពុ បរិ ិ
យ៉ាបនែ សម្មប្រសបតាម្មវិយ័ និងភាស្ថា និងការិផ្សាតល់ិធីនធាន
�វិកិាសម្មប្រសប គេដើម្មីឱីយកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិ
ទាំងំអ្វីស់�នចូលិរិមួ្មកែុងដំគេណើ រិការិគេធីីើគេសចកតីសគេប្រម្មចចិតិតគេ�
ថាែ កត់ិំបន ់ថាែ កជ់ាតិិ និងម្មូលិ�ា ន�កព់ុន័ិនឹងការិផ្នែប្របប្របួលិ
អាកាសធាតុិ និងបរិសិ្ថាា ន និងធានាថា ការិ�រិម្មភរិបស់កុ�រិម្មក
ពុីប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់ប្រតិូវិ�នឆ្លុះែុះបញ្ញាា ំងកែុង
លិទិផ្សាលិរិពំុឹងទុក នៃនដំគេណើ រិការិទាំងំគេនះ។

១២. គេ�រិពុ �បំ្រទ និងគេលិើកទឹកចិតិតដល់ិ�ំនិតិផ្សាតួចគេផ្សាតើម្មបរិសិ្ថាា នដឹកនាំ
គេ�យកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់ ប្រពុម្មទាំងំ
សហ�ម្មនរ៍ិបស់ពុួកគេ�, �បំ្រទដល់ិឪពុុក�ត យ អាណាពុា�លិ 
ប្រ�ូបគេប្រង�ន និងចាំស់ប្រពុឹទិាំចាំរិយ កែុងសហ�ម្មនឱ៍យយល់ិ គេ�រិពុ 
និងបគេងកើនការិយល់ិដឹងអ្វីំពីុសិទិិរិបស់កុ�រិ ម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និង
ប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់កែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យ
សុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ, 
កដូ៏ចជាគេរិៀបចំ និងផ្សាេពុីផ្សាាយឯកស្ថារិស�ភ រិឱយ�នសម្មប្រសប 
គេដើម្មី�ីបំ្រទដល់ិតិួនាទីគេនះ។

១3. ទទួលិស្ថាគ ល់ិ �បំ្រទ ការិ�រិ និងពុប្រងីកតិួនាទីរិបស់កុ�រិម្មក
ពុីប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់ សងគម្មសីុវិលិិ ប្រកុម្ម
សហ�ម្មន ៍ស្ថាលាគេរិៀន និងតិួអ្វីងគ�កព់ុន័ិដនៃទគេទៀតិកែុង
ការិផ្សាលិិតិ និងផ្សាេពុីផ្សាាយពុត័ិ�៌នអ្វីំពីុសិទិិរិបស់កុ�រិកែុងការិ
ទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទង់
សុខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ។

១4. ជ្ជំរិញុឱយ�នការិប្របម្មូលិទិនែនយ័, បគេងកើតិយនតការិតិ�ែ ភាពុ
សប្រ�បក់ារិបនតផ្សាេពុីផ្សាាយពុត័ិ�៌ន�កព់ុន័ិនឹងការិទទួលិ�ន
បរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ 
ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ, និងផ្សាតល់ិលិទិភាពុឱយ�នការិទទួលិ�ន
ទិនែនយ័ និងពុត័ិ�៌នទាំងំគេនះកែុងទប្រម្មង ់និងភាស្ថាកុ�រិគេម្មប្រតិី 
បរិយិ៉ាបនែពិុការិភាពុ និងសម្មប្រសបតាម្មវិយ័ តាម្មរិយៈប្រ�បប់្របពុន័ិ
ផ្សាេពុីផ្សាាយផ្នែដលិ�នទាំងំអ្វីស់។

១5. �បំ្រទ និងសហការិជាម្មយួកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិ
តារិទាំងំអ្វីស់ គេដើម្មីជី្ជួយឱយស្ថាធារិណៈជ្ជនអាចទទួលិ�ន និង
គេប្របើប្រ�ស់ពុត័ិ�៌ន ផ្នែដលិ�នស្ថារិៈសំខាន ់សប្រ�បក់ារិសគេប្រម្មច
សិទិិរិបស់កុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិ 
ភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ ដូចជា
ពុត័ិ�៌នអ្វីំពីុការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ និងការិរិចិរិលឹិបរិសិ្ថាា ន 
និងពីុអ្វីភបិ្រកម្ម និងវិធិានការិនានា គេដើម្មីកីាតិប់នាយ និងបនាុគំេ�
នឹងការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ កដូ៏ចជាទបស់្ថាក តិ ់បញ្ចូឈប ់និងគេធីីើ
ឱយ�នការិបតូរិប្រតិ�បគ់េប្រកាយនូវិការិរិចិរិលឹិបរិសិ្ថាា នគេទៀតិ។

ការិអ្វីបរ់ិបំរិសិ្ថាា ន  
និងសិទិិគេលិងកម្មានត 
រិបស់កុ�រិ
១៦. គេរិៀបចំ និងធានាឱយ�នការិគេប្របើប្រ�ស់កម្មមវិធិីីសិកា អ្វីបរ់ិបំរិសិ្ថាា ន 

ផ្នែដលិ�នលិកខណៈបរិយិ៉ាបនែ បតិផ់្នែបន គេឆ្លុះែើយតិប និងជា
កាតិពុីកិចា កដូ៏ចជាកម្មមវិធិីីគេប្រ�ស្ថាលាបផ្នែនាម្មគេ�ប្រ�បក់ប្រម្មតិិ
ទាំងំអ្វីស់ រាបប់ញ្ចូាូ លិទាំងំកប្រម្មតិិអ្វីបរ់ិកុំ�រិតូិច និងការិអ្វីបរ់ិតំាម្ម
ផ្សាុះផ្សាង ផ្នែផ្សាអកតាម្មចំគេណះដឹងវិទិាស្ថា�សត និងចំគេណះដឹងគេ�
ម្មូលិ�ា នចុងគេប្រកាយគេ� គេដើម្មីកីាតិប់នាយបនាុ ំនិង�នភាពុធីន់
ចំគេ�ះការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ កដូ៏ចជាទបស់្ថាក តិ ់បញ្ចូឈប ់និង
នាឱំយ�នការិបតូរិប្រតិ�បគ់េប្រកាយនូវិការិរិចិរិលឹិបរិសិ្ថាា ន។

១7. ធានាថា ការិអ្វីបរ់ិបំរិសិ្ថាា នង្ហាយប្រសួលិយល់ិសប្រ�បកុ់�រិម្មកពីុ 
ប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់គេ�យគេប្របើប្រ�ស់ បគេចាកវិទិា 
ពុត័ិ�៌នស្ថារិ�ម្មនា�ម្មន ៍និងអ្វីបរ់ិផំ្នែដលិ�នប្រ�បផ់្នែបបយូ៉ាង និង
ធានាថាកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់ អាច
ចូលិ 
រិមួ្មកែុងការិអ្វីនុវិតិតវិធិានការិបរិយិ៉ាបនែ គេដើម្មីគីេធីីើស�ហរិណកម្មម 
ការិអ្វីនុវិតិតលិអផ្នែផ្សាែកបរិសិ្ថាា ន គេ�កែុងសកម្មមភាពុប្របចាំនំៃ�ៃរិបស់
ពុួកគេ� គេ�ផ្សាុះ កែុងស្ថាលាគេរិៀន និងគេ�ទីកផ្នែនែងដនៃទគេទៀតិកែុង
សហ�ម្មន ៍និងផ្សាតល់ិការិ�បំ្រទបគេចាកគេទសកុ�រិគេម្មប្រតិី និងបរិយិ៉ា
បនែពិុការិភាពុកែុងទប្រម្មង ់និងភាស្ថាផ្នែដលិសម្មប្រសបតាម្មវិយ័។

១8. គេរិៀបចំផ្សាលិិតិ�តិិកាអ្វីបរ់ិ ំផ្នែដលិ�នភាពុទាំកទ់ាំញ ផ្សាេពុីផ្សាាកម្មម 
វិធិីីអ្វីបរ់ិបំរិសិ្ថាា នគេប្រ�កម្មមវិធិីីសិកា ផ្នែដលិ�នបញ្ចូាូ លិការិបណតុ ះ

 បណាត លិអ្វីំពីុធីម្មមជាតិិ និងជំ្ជនាញ�កព់ុន័ិកែុងតិំបនប់្របជំុ្ជជ្ជន 
និងតិំបនជ់្ជនបទ និងផ្សាតល់ិកម្មមវិធិីីបរិសិ្ថាា នតាម្មសហ�ម្មនដ៍ល់ិ
កុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិ ផ្នែដលិ�នការិយកចិតិត
ទុក�កជ់ាពុិគេសសចំគេ�ះកុ�រិ ផ្នែដលិសាិតិគេ�កែុងស្ថាា នភាពុ
ង្ហាយរិងគេប្រ�ះ។

១9. ធានាថារិ�ា ភ�ិលិគេ�ប្រ�បក់ប្រម្មតិិ រាបប់ញ្ចូាូ លិទាំងំគេ�តិំបន់
�ចប់្រសយ៉ាលិ និងតិំបនជ់្ជួបការិលំិ�ក �នផ្សាតល់ិនូវិលំិហ
នៃបតិង ផ្នែដលិផ្សាតល់ិភាពុង្ហាយប្រសួលិប្របកបគេ�យសម្មធីម្ម ៌សុវិតិាិ 
ភាពុ ចីរិភាពុ ចប្រម្មុះ និងលិអប្របគេសើរិសប្រ�បសុ់ខ្ញុំភាពុកុ�រិម្មកពីុ
ប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិ កែុងការិអ្វីនុវិតិតសិទិិគេលិងកម្មានតរិបស់
ពុួកគេ� រាបប់ញ្ចូាូ លិទាំងំកែុងស្ថាា នភាពុម្មនុសេធីម្មផ៌្សាងផ្នែដរិ



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  

អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
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ការិបំពុុលិ ការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ 
ការិ�តិប់ងជ់្ជីវិៈចប្រម្មុះ និងសិទិិកុ�រិ
កែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យ
សុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ 
ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ
២០. ធានានូវិបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទង់

សុខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ សប្រ�បកុ់�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និង
ប្រ�បស់្ថាវិតារិ តាម្មរិយៈការិអ្វីនុម្មត័ិ ការិគេធីីើឱយកានផ់្នែតិប្របគេសើរិ ការិ
ពុប្រងឹងការិអ្វីនុវិតិត និងពិុនិតិយតាម្ម�នភាពុអ្វីនុគេលាម្មតាម្មចាប ់
លិិខ្ញុំិតិបទ�ា ន�តិិយុតិត និងគេ�លិនគេយ៉ា�យផ្នែដលិគេធីីើស�ហរិ
ណកម្មមបញ្ចូាូ លិ�ែ នូវិសតង�់រិសងគម្ម និងបរិសិ្ថាា នអ្វីបីរិ�សំខាន់
ៗផ្នែផ្សាអកតាម្មចំគេណះដឹងវិទិាស្ថា�សត។

២១. អ្វីនុម្មត័ិ និងអ្វីនុវិតិតវិធិានការិនានា គេដើម្មីកីស្ថាងសម្មតិាភាពុ
គេ�ថាែ កជ់ាតិិ និងថាែ កត់ិំបន ់គេដើម្មី ីគេធីីើនិយត័ិកម្មមប្របកបគេ�យ
ប្របសិទិភាពុ និងធានា�ណគេនយយភាពុរិបស់និយត័ិករិ និង
អាជាើ ធីរិគេ�នឹងការិអ្វីនុវិតិតចាបក់ែុងការិគេ�រិពុសិទិិកុ�រិ កែុងការិ
ទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទង់
សុខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ។

២២. ធានាថាកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់�ន
ទទួលិការិការិ�រិពុីផ្សាលិបះូ�ល់ិនៃនការិបំពុុលិបរិសិ្ថាា ន តាម្មរិយៈ
ការិផ្សាតល់ិឱយប្រ�ួស្ថារិ ស្ថាលាគេរិៀន និងម្មណឌ លិសុខ្ញុំភាពុរិបស់

ពុួកគេ�នូវិលិទិភាពុទទួលិ�នបគេចាកវិទិា និងគេសវាផ្នែដលិ�ន
តិផ្នែម្មែសម្មរិម្មយ អាចគេជ្ជឿទុកចិតិត�ន ទាំនគ់េពុលិគេវិលា និង�ន
អ្វីនាម្មយ័ស្ថាអ តិ។

២3. ធានាឱយ�នឧតិតម្មប្របគេយ៉ាជ្ជរិបស់កុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និង
ប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់ ប្រតិូវិ�នចាំតិទុ់កថាជាចំណុចសែូលិនៃន
យុទិស្ថា�សត ផ្នែផ្សានការិអ្វីភវិិឌ្ឍឍ ផ្នែផ្សានការិគេឆ្លុះែើយតិប កដូ៏ចជាផ្នែផ្សានការិ 
និងដំគេណើ រិការិប្រ�បប់្របគេភទគេផ្សាេងគេទៀតិ សប្រ�បក់ាតិប់នាយ និង
បនាុគំេ�នឹងការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ ទបស់្ថាក តិ ់និងកាតិប់នាយ
ការិបំពុុលិបរិសិ្ថាា ន និងទបស់្ថាក តិក់ារិ�តិប់ងជ់្ជីវិៈចប្រម្មុះ។

២4. ចាំតិវ់ិធិានការិសម្មប្រសបប្រ�បផ់្នែបបយូ៉ាង និងផ្នែបងផ្នែចកធីនធាន 
គេដើម្មីកីារិ�រិកុ�រិប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់ ពីុ
គេប្រ�ះថាែ កផ់្សាែូវិកាយ ចិតិតសងគម្ម និងគេសដាកិចាផ្នែដលិបងកគេ�ើង
គេ�យស្ថារិជ្ជគេ�ែ ះ ការិ�តិប់ងទ់ីលំិគេ� ការិ�តិប់ង ់និង
ការិខូ្ញុំចខាតិគេ�យស្ថារិម្មុខ្ញុំសញ្ញាា គេប្រ�ះថាែ កអ់ាកាសធាតុិ ការិ
បំពុុលិបរិសិ្ថាា ន ការិប្រ�បប់្រ�ងដីធីែីផ្នែដលិពំុុ�នចីរិភាពុ និងផ្សាតល់ិ
គេសវា�បំ្រទសម្មប្រសបដល់ិកុ�រិផ្នែដលិជាជ្ជនរិងគេប្រ�ះគេ�យស្ថារិ
គេប្រ�ះថាែ កប់រិសិ្ថាា ន។

២5. សហការិជាម្មយួសងគម្មសីុវិលិិ រិ�ា ភ�ិលិ និងធុីរិកិចាកែុងប្របគេទស 
និងឆ្លុះែងផ្នែដន គេដើម្មីគីេរិៀបចំ អ្វីនុវិតិត និងពុប្រងឹងយនតការិ�ណគេនយយ
ភាពុ គេដើម្មីធីានាថាកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិ
ទាំងំអ្វីស់�នទទួលិការិការិ�រិ ពុីផ្សាលិបះូ�ល់ិនៃនគេប្រ�ះថាែ ក់
បរិសិ្ថាា នឆ្លុះែងផ្នែដន ម្មកគេលិើប្របពុន័ិគេអ្វីកូ�ូសីុរិមួ្មរិបស់តិំបនអ់ាសី្ថាន 
រិមួ្មនឹងផ្សាលិបះូ�ល់ិនៃនការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ និងការិរិចិរិលឹិ
បរិសិ្ថាា ន។
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គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  
អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
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ធុីរិកិចា និងសិទិិកុ�រិ កែុងការិទទួលិ�ន
បរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ 
ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ
២៦. ធានាថាធុីរិកិចាទាំងំអ្វីស់�នការិទទួលិខុ្ញុំសប្រតិូវិ ផ្នែដលិប្រតិូវិ�ន

ចងកាតិពុីកិចាតាម្មចាបក់ែុងការិគេ�រិពុសិទិិកុ�រិ ម្មកពីុប្រ�ប់
ប្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់ កែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា ន
ប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យ
ចីរិភាពុ កែុងវិដតទាំងំម្មូលិនៃនសកម្មមភាពុធុីរិកិចារិបស់ពុួកគេ�។

២7. ធានាធុីរិកិចាទាំងំអ្វីស់វិនិិគេយ៉ា�គេលិើវិធិានការិ�កព់ុន័ិនឹង
ការិទទួលិខុ្ញុំសប្រតិូវិផ្នែផ្សាែកសងគម្ម និងហិរិញ្ចូា វិតិាុ សុចរិតិិភាពុ 
�ណគេនយយភាពុ និងតិ�ែ ភាពុ �កព់ុន័ិនឹងសិទិិរិបស់កុ�រិកែុង
ការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទង់
សុខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ និងអ្វីនុវិតិតវិធិានការិទាំងំគេនះ
ប្រសបតាម្មសតង�់រិ ផ្នែដលិប្រតិូវិ�នទទួលិស្ថាគ ល់ិជាអ្វីនតរិជាតិិ សតីពុី
ការិគេផ្សាុ�តិផុ្លាតិព់ុិនិតិយភាពុប្រតឹិម្មប្រតិូវិ ការិបង្ហាា ញពុត័ិ�៌ន ការិធានា
សុវិតិាិភាពុបរិសិ្ថាា ន និងសងគម្ម។

២8. ធានាថា ធុីរិកិចាទាំងំអ្វីស់ជាពិុគេសស សហប្រ�សជារិបស់រិដា 
និងស្ថាា បន័រិ�ា ភ�ិលិ �នគេធីីើការិពិុនិតិយគេផ្សាុ�ងផុ្លាតិភ់ាពុប្រតឹិម្មប្រតិូវិ
�កព់ុន័ិនឹងសិទិិកុ�រិប្របកបគេ�យបរិយិ៉ាបនែប្រ�បប់្រជ្ជុងគេប្រជាយ
ផ្នែដលិឯករាជ្ជយ និង�នការិ�នការិបញ្ញាជ កសុ់ពុលិភាពុផ្នែដលិ
ជាផ្នែផ្សាែកម្មយួ ឬជាការិបផ្នែនាម្មគេលិើការិវាយតិនៃម្មែផ្សាលិបះូ�ល់ិ
បរិសិ្ថាា ន និងសងគម្មសប្រ�ប�់គេប្រ�ងអ្វីភវិិឌ្ឍឍន ៍និងសកម្មមភាពុ
អ្វីភវិិឌ្ឍឍនផ៍្នែដលិកំពុុងដំគេណើ រិការិ ឬផ្នែដលិប្រតិូវិ�នគេសែើគេ�ើង
គេផ្សាេងគេទៀតិ ម្មនិថាគេធីីើគេ�ើងជាស្ថាធារិណៈ ឬឯកជ្ជនគេនាះគេ�ើយ។

២9. ធានាឱយ�នការិការិ�រិកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្មអាយុ និងស្ថាវិតារិ
ទាំងំអ្វីស់ផ្នែដលិកំពុុងគេធីីើការិគេ�កែុងវិស័ិយគេប្រ�ប្របពុន័ិ និង
ជាពុិគេសសកុ�រិផ្នែដលិប្របឈម្មនឹងស្ថារិធាតុិ�ីម្ម ីស្ថារិធាតុិពុុលិ 
និងសំណល់ិ កដូ៏ចជាដំគេណើ រិការិផ្នែដលិបងក ឬអាចបងកគេប្រ�ះថាែ ក់
បរិសិ្ថាា ន ឬគេប្រ�ះថាែ កដ់ល់ិសុខ្ញុំភាពុកុ�រិ។

3០. បគេងកើតិ និងអ្វីនុវិតិតយនតការិផ្សាតល់ិការិគេលិើកទឹកចិតិត និងយនតការិ
ដនៃទគេទៀតិ គេដើម្មីបីគេងកើនការិយល់ិដឹងដល់ិធុីរិកិចាអ្វីំពីុសិទិិកុ�រិកែុង
ការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទង់
សុខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ និងគេលិើកទឹកចិតិត គេលិើកកម្មពស់
ភាពុអ្វីងអ់ាច និងផ្សាតល់ិការិទទួលិស្ថាគ ល់ិឱយ�នសម្មប្រសបដល់ិ
ធុីរិកិចា និងតិួអ្វីងគ�កព់ុន័ិនៃនធុីរិកិចាទាំងំឡាយផ្នែដលិគេ�រិពុ និង
គេលិើកកម្មពស់សិទិិទាំងំគេនះ។

ពុប្រងឹងការិអ្វីនុវិតិត  
និងការិទទួលិ�នយុតិតិធីម្ម៌
3១. ធានាឱយ�នការិអ្វីនុវិតិតឱយ�នតឹិងរិុងឹប្របកបគេ�យប្របសិទិភាពុ

ចំគេ�ះតិួអ្វីងគរិដា និងឯកជ្ជននានា ដូចជាតាម្មរិយៈនិតិិវិធិីី
ប្រពុហមទណឌ  និតិិវិធិីីរិដាបីគេវិណី និងនិតិិវិធិីីរិដា�លិ ចំគេ�ះ
ករិណីបំ�នសិទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យ
សុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ។

3២. អ្វីនុម្មត័ិ និងអ្វីនុវិតិតវិធិានការិសម្មប្រសប ផ្នែដលិគេលិើកកម្មពស់ភាពុ
អ្វីងអ់ាច និងផ្សាតល់ិលិទិភាពុឱយកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�ប់
ស្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់ ផ្នែដលិទទួលិ�នដំគេណាះប្រស្ថាយប្របកបគេ�យ
ប្របសិទិភាពុ និងទាំនគ់េពុលិគេវិលាចំគេ�ះគេប្រ�ះថាែ កប់រិសិ្ថាា ន
ផ្នែដលិ គេកើតិគេ�ើងកែុងប្របគេទសកំគេណើ តិរិបស់ពុួកគេ� និងគេប្រ�ះថាែ ក់
បរិសិ្ថាា នផ្នែដលិបងកគេ�ើងគេ�យស្ថារិសកម្មមភាពុឆ្លុះែងផ្នែដន ដូចជា
យនតការិគេឆ្លុះែើយតិបចំគេ�ះបណតឹ ងផ្នែបបកុ�រិគេម្មប្រតិី បរិយិ៉ាបនែ
សម្មប្រសបតាម្មវិយ័ ស្ថាលាកតីផ្នែដលិឯករាជ្ជយ �ណៈក�ម ធិីការិ
ទទួលិបនុុកសិទិិកុ�រិ និងយនតការិសិទិិម្មនុសេអ្វីនតរិជាតិិ



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  

អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
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ដនៃទគេទៀតិ, ជ្ជួយឱយកុ�រិ និងតិំណាងរិបស់ពុួកគេ��ក�់កយ
បណតឹ ង គេដើម្មីកីារិ�រិសិទិិរិបស់ពុួកគេ�កែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា ន
ប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យ
ចីរិភាពុ, ផ្សាេពុីផ្សាាយឱយ�នទូលំិទូលាយនូវិពុត័ិ�៌នអ្វីំពីុវិធិានការិ
ទាំងំគេនះ និងវិសិ្ថាលិភាពុរិបស់វា, និងផ្សាតល់ិឱយកុ�រិនូវិការិ�បំ្រទ
សម្មប្រសបម្មនិ�ិតិនៃ�ែ គេដើម្មីឱីយពុួកគេ�អាចទទួលិ�នគេសវា
ទាំងំគេនះគេ�តាម្មការិចាំ�ំច។់

ការិម្មនិគេរិ ើសគេអ្វីើង
33. អ្វីនុម្មត័ិ និងអ្វីនុវិតិតវិធិានការិសម្មប្រសប គេដើម្មីហីាម្មប្រ�ម្មម្មនិឱយ

�នការិគេរិ ើសគេអ្វីើងប្រ�បប់្របគេភទទាំងំអ្វីស់ចំគេ�ះកុ�រិប្រ�បប់្រកុម្ម និង
ប្រ�បស់្ថាវិតារិ និងធានាឱយ�នការិការិ�រិឱយ�នគេសមើភាពុ�ែ  
និងប្របកបគេ�យប្របសិទិភាពុដល់ិកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�ប់
ស្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់ប្របឆ្នាំងំគេ�នឹងការិគេរិ ើសគេអ្វីើង ផ្នែដលិបណតុ ចបង្ហាអ
កម់្មនិឱយកុ�រិអ្វីនុវិតិតសិទិិរិបស់ពុួកគេ�កែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា ន
ប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យ
ចីរិភាពុ គេ�យគេពុញ គេលិញ។

ការិផ្នែបងផ្នែចកធីនធាន
34. ផ្សាតល់ិអាទិភាពុដល់ិការិផ្នែបងផ្នែចកធីនធានម្មនុសេ ធីនធាន

បគេចាកគេទស និងធីនធានហិរិញ្ចូា វិតិាុឱយ�នសម្មប្រសប គេដើម្មី ី  ផ្សាតល់ិ
លិទិភាពុឱយ�នការិអ្វីនុវិតិត ពិុនិតិយតាម្ម�ន និងពុប្រងឹងការិអ្វីនុវិតិត
ចាប ់លិិខ្ញុំិតិបទ�ា ន និងលិិខ្ញុំិតិទុបករិណ៍�តិិយុតិតដនៃទគេទៀតិ
�កព់ុន័ិនឹងបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យប្របសិទិភាពុ តាម្មផ្នែបបចូលិរិមួ្ម
ផ្នែដលិ�នស្ថារិៈសំខានស់ប្រ�បក់ារិសគេប្រម្មចសិទិិកុ�រិកែុងការិ
ទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទង់
សុខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ និងធានាថា ធីនធានទាំងំគេនះ
ប្រតិូវិ�នគេ�គេប្របើប្រ�ស់ប្របកបគេ�យស័កតសិទិភាពុ ប្របសិទិភាពុ 
សម្មធីម្ម ៌តិ�ែ ភាពុ និងចីរិភាពុ។

ការិពុិនិតិយតាម្ម�ន
35. គេរិៀបចំ និងអ្វីនុវិតិត�ូរូាផ្នែម្មបូ្រតិ និងសូចនាករិសម្មប្រសបជាគេប្រចើន 

គេដើម្មីវីាយតិនៃម្មែស្ថាា នភាពុនៃនការិការិ�រិសិទិិកុ�រិ កែុងការិទទួលិ
�នបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ 
ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ គេ�យ�នការិពុិនិតិយតាម្ម�ន វាយតិនៃម្មែ 
និងការិរាយការិណ៍ជូ្ជនស្ថាធារិណជ្ជនអ្វីំពីុរិបក�ំគេហើញនានា
តាម្មកាលិកំណតិ។់

កិចាសហប្របតិិបតិតិការិថាែ កត់ិំបន ់ 
និងអ្វីនតរិជាតិិ
3៦. គេលិើកកម្មពស់កិចាសហប្របតិិបតិតិការិរិវាងគេលិខាធីិការិ�ា នអាសី្ថាន 

និងតិួអ្វីងគ�កព់ុន័ិទាំងំអ្វីស់ រិមួ្មនឹងកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�ប់
ស្ថាវិតារិ និងសងគម្មសីុវិលិិកែុងរិដាជាស�ជិ្ជកអាសី្ថានទាំងំអ្វីស់ 
គេដើម្មីកីារិ�រិសិទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យ
សុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ 
ជាអាទត៍ាម្មរិយៈការិផ្សាលិិតិ និងផ្នែចករិផំ្នែលិកទិនែនយ័ និងពុត័ិ�៌ន
ដនៃទគេទៀតិ ពិុនិតិយតាម្ម�នលិទិផ្សាលិ ផ្សាតល់ិជ្ជំនួយបគេចាកគេទស 
និងជំ្ជនួយហិរិញ្ចូា វិតិាុ ផ្នែចករិផំ្នែលិក និងគេផ្សាុរិបគេចាកវិទិាសម្មប្រសប 
និងចាំតិវ់ិធិានការិបនុានក់ែុងករិណីផ្នែដលិ�នស្ថាា នភាពុអាសនែ
បរិសិ្ថាា នឆ្លុះែងផ្នែដន ឬដូច�ែ ។

37. អ្វីនុវិតិតគេពុញគេលិញនូវិកាតិពុីកិចាកែុងកិចាប្រពុម្មគេប្រពុ�ងបរិសិ្ថាា ន
ពុហុភា�ី និងសនិិសញ្ញាា សិទិិម្មនុសេ ផ្នែដលិរិដាជាស�ជ្ជិក
អាសី្ថានជាភា�ី, ផ្សាតល់ិសចាំា បណ័ណ  ឬទទួលិយកកិចាប្រពុម្មគេប្រពុ�ង
ទាំងំឡាយផ្នែដលិរិដាជាស�ជ្ជិកអាសី្ថានម្មនិទាំនជ់ាភា�ីគេនាះ
គេ�ើយ, និងសហប្របតិិបតិតិការិគេ�កប្រម្មតិិបុ�គលិ និងកប្រម្មតិិ
សម្មូហភាពុជាម្មយួគេលិខាធីិការិ�ា ន ផ្នែដលិទទួលិបនុុកកិចា
ប្រពុម្មគេប្រពុ�ងទាំងំគេនះ ទីភាែ កង់្ហារិសហប្របជាជាតិិ អ្វីងគការិ និង
យនតការិអ្វីនតរិជាតិិ និងថាែ កត់ិំបនដ់នៃទគេទៀតិ គេដើម្មីធីានាឱយ
កុ�រិទទួលិ�នសិទិិគេពុញគេលិញកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា ន
ប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យ
ចីរិភាពុ។



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  
អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន

12© UNICEF/UN0296085/Wilander



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  

អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
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ករែណនេំគាលនេយាបាយ 
ស្រមាបអ់នុវត�េគាលករណ៍
ស�ីពីសិទ�ិរបស់កុមារ
ក�ុងករទទួលបានបរសិ� ន
្របកបេដយសុវត�ិភព 
អនមយ័ ្រទ្រទងសុ់ខភព 
្របកបេដយចីរភព
ក�ុងតំបនអ់ស៊ន

ការិផ្នែណនាខំាងគេប្រកាម្ម សតី ពុី ការិបំផ្នែបែងគេ�លិការិណ៍ គេ�ជាសកម្មមភាពុ ប្រតិូវិ�នគេរិៀបចំគេ�ើ ងជាម្មយួនឹ ងម្មតិិ គេយ៉ាបល់ិពុី
អ្វីែកជ្ជំនាញ ជាកុ�រិ យុវិជ្ជន និ ងម្មនុសេគេពុញវិយ័ ប្រពុម្មទាំំងអ្វីងគការិស្ថាា ប័ននានា ផ្នែដលិគេធីីើ ការិង្ហារិគេ�កែុងវិ ិស័យបរិ ិស្ថាា ន 
និ ងសិ ទិិ ម្មនុសេកែុងប្របគេទសអាសី្ថា ន គេ�យ�នការិរិមួ្មចំផ្នែណកពុី យូនី គេសហី UNEP និ ងស្ថាា ប័នសិ ទិិ ម្មនុសេរិបស់
អ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ ។ វិ ិធានការិផ្នែដលិគេលិើ កគេសែើ គេ�ើ ងទាំំងគេនះ ម្មិនទាំនអ់្វីស់គេ�គេ�ើ យគេទ គេហើ យចាំ�ំចប់្រតិូវិ�នការិគេរិៀបចំ 
និ ងគេធីីើ បចាុបីនែភាពុជាបនតបនុាប។់ ប្របគេទស និ ងសហ�ម្មន៍នី ម្មយួៗប្រតិូវិ�នវិ ិធានការិ និ ង�ំនិ តិផ្សាតួចគេផ្សាតើ ម្មគេរិៀងៗខ្ញុំែួន។



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  
អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
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ការចូលរួម - គោលការណ៍៍ទូី ២ និង ១០-១២

ដើើមេបីីអនុវតេ គោលការណ៍៍នេះេះ សូមពិិចារណា៖

●	�កឱ់យអ្វីនុវិតិតនូវិពុិធីីស្ថារិផ្សាតល់ិការិការិ�រិឱយ�នចាស់លាស់ 
គេដើម្មីឱីយកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិ�នចូលិរិមួ្ម បគេងកើតិ
យនតការិ�ណគេនយយភាពុ ផ្នែដលិឯករាជ្ជយ គេដើម្មីធីានាការិចូលិរិមួ្ម
រិបស់ពុួកគេ� និងធានាថាយនតការិទាំងំគេនះ �នគេប្រជាតិប្រជាបដល់ិ
ស្ថាធារិណជ្ជនកែុងទប្រម្មង ់និងភាស្ថាផ្នែបបកុ�រិគេម្មប្រតិី បរិយិ៉ាបនែ
ពុិការិភាពុ និងសម្មប្រសបតាម្មវិយ័។

●	តិប្រម្មូវិឱយប្រកសួងស្ថាា បន័ ផ្នែដលិទទួលិខុ្ញុំសប្រតិូវិគេលិើការិង្ហារិបរិសិ្ថាា ន 
និងសិទិិកុ�រិ ឬស្ថាា បន័សម្មប្រសបដនៃទគេទៀតិរិបស់រិ�ា ភ�ិលិ 
ឬបគេងកើតិប្រកុម្មការិង្ហារិអ្វីនតរិប្រកសួង ផ្នែដលិ�នអាណតិតិជាកល់ាក ់
ផ្សាតល់ិការិ�បំ្រទដល់ិការិចូលិរិមួ្មរិបស់កុ�រិកែុងដំគេណើ រិការិគេធីីើគេសចកតី
សគេប្រម្មចចិតិត អ្វីំពីុបរិសិ្ថាា នគេ�ថាែ កជ់ាតិិ និងថាែ កគ់េប្រកាម្មជាតិិ។ 

●	ការិ�រិសិទិិកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិកែុងការិទទួលិ
�នភាពុជាឯកជ្ជន។ 

●	កំណតិល់ិកខខ្ញុំណឌ  និងការិគេលិើកទឹកចិតិតឱយអាជាើ ធីរិជាតិិ និង
ថាែ កគ់េប្រកាម្មជាតិិ បគេងកើតិ និង�បំ្រទដល់ិការិផ្សាតល់ិនូវិឱកាសតាម្ម
ប្របពុន័ិអ្វីនឡាញ និងគេអាសឡាញ ដល់ិកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និង
ប្រ�បស់្ថាវិតារិ គេដើម្មីអីាចបគេញ្ចូាញ�ំនិតិ និងគេយ៉ាបល់ិរិបស់ពុួកគេ�
ផ្នែផ្សាអកតាម្មចំគេណះដឹង ជំ្ជនាញ និងសម្មតិាភាពុគេរិៀងៗខ្ញុំែួនរិបស់
ពុួកគេ� កែុងដំគេណើ រិការិគេធីីើគេសចកតីសគេប្រម្មចចិតិត អ្វីំពីុប្រ�បក់ិចាការិ
ទាំងំអ្វីស់ ផ្នែដលិបងកផ្សាលិបះូ�ល់ិដល់ិពុួកគេ�គេ�ប្រ�បក់ប្រម្មតិិ
ទាំងំអ្វីស់នៃនអ្វីភ�ិលិកិចាស្ថាធារិណៈ ផ្សាតល់ិឱយពុួកគេ�នូវិជ្ជំនួយ
សម្មប្រសបតាម្មពុិការិភាពុ និងតាម្មវិយ័ គេដើម្មីជី្ជួយឱយពុួកគេ��ន
ចូលិរិមួ្ម និងតិប្រម្មូវិឱយ�នការិយក�ំនិតិគេយ៉ាបល់ិរិបស់ពុួកគេ�គេ�
គេធីីើការិពុិចាំរិណា។l 

●	  តិប្រម្មូវិឱយការិពុិគេប្រ�ះគេយ៉ាបល់ិសប្រ�បក់ារិវាយតិនៃម្មែបរិសិ្ថាា នជា
យុទិស្ថា�សត (SEA) និងការិវាយតិនៃម្មែផ្សាលិបះូ�ល់ិបរិសិ្ថាា ន 
(EIA) �នបញ្ចូាូ លិការិចូលិរិមួ្មផ្នែផ្សាអកតាម្មពុត័ិ�៌នប្រតឹិម្មប្រតិូវិ
ប្របកបគេ�យអ្វីតិានយ័រិបស់កុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិ 
និងតិប្រម្មូវិឱយ�នការិបញ្ចូាូ លិការិពុិចាំរិណាពីុសិទិិកុ�រិគេ�កែុង
ដំគេណើ រិការិគេផ្សាុ�ងផុ្លាតិភ់ាពុប្រតឹិម្មប្រតិូវិកែុងប្រកបខ្ញុំណ័ឌ នៃនការិវាយតិនៃម្មែ
បរិសិ្ថាា នជាយុទិស្ថា�សត និងការិវាយតិនៃម្មែផ្សាលិបះូ�ល់ិបរិសិ្ថាា ន។l 

●	កំណតិកូ់តាអ្វីបីរិ�សប្រ�បក់ារិចូលិរិមួ្មរិ បស់កុ�រិម្មកពីុប្រ�ប់
ប្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិ កែុងសកម្មមភាពុចូលិរិមួ្មជាស្ថាធារិណៈ និង
ការិពុិគេប្រ�ះគេយ៉ាបល់ិអ្វីំពីុការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ និងបរិសិ្ថាា ន។l

●	ធានាថាកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិ និងម្មនិប្រតិូវិ�ន
គេ�បងខំឱយបគេញ្ចូា ញម្មតិិ ផ្នែដលិផ្សាុុយនឹងបំណងប្រ�ថាែ រិបស់ពុួកគេ�
គេ�ើយ។

●	 ជូ្ជនដំណឹងដល់ិកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិ ប្រពុម្មទាំងំ
ឪពុុក�ត យ អាណាពុា�លិ និងអ្វីែកផ្សាតល់ិការិផ្នែ�ទាំរំិបស់ពុួកគេ� 

អ្វីំពីុហានិភយ័ផ្នែដលិអាចគេកើតិគេ�ើងពីុការិបគេញ្ចូា ញម្មតិិរិបស់ពុួកគេ� 
ឱយពុួកគេ�ចូលិរិមួ្មកែុងដំគេណើ រិការិប្រ�បប់្រ�ង និងវាយតិនៃម្មែហានិភយ័ 
ធានាថាពុួកគេ�ដឹងពីុកផ្នែនែងផ្នែដលិប្រតិូវិគេ�ផ្នែសីងរិកជំ្ជនួយ ប្របសិនគេបើ
ចាំ�ំច ់និងប្រ�បព់ុួកគេ�ថា ពុួកគេ�អាចបញ្ចូឈបក់ារិចូលិរិមួ្មរិបស់
ពុួកគេ�គេ�គេពុលិណាក�៏ន។

●	តិប្រម្មូវិឱយកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់ទទួលិ
�នពុត័ិ�៌នប្រតិ�បច់ាស់លាស់ កែុងភាស្ថា និងទប្រម្មងផ់្នែដលិ
ង្ហាយប្រសួលិយល់ិសប្រ�បព់ុួកគេ� អ្វីំពីុរិគេបៀបផ្នែដលិការិចូលិរិមួ្មរិបស់
ពុួកគេ��នឥទិិពុលិគេលិើសកម្មមភាពុ និងលិទិផ្សាលិនានា។

●	ផ្សាតល់ិការិបណតុ ះបណាត លិ និងផ្នែណនាដំល់ិកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម 
និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់ គេដើម្មីជី្ជួយឱយពុួកគេ�អាចចូលិរិមួ្ម 
និងផ្សាតល់ិលិទិភាពុឱយពុួកគេ�បំគេពុញតិួនាទីជាប្រ�ូបគេង្ហាគ លិ និង
សប្រម្មបសប្រម្មួលិការិចូលិរិមួ្មរិបស់កុ�រិគេផ្សាេងគេទៀតិ ប្របសិនគេបើ
ពុួកគេ�សគេប្រម្មចចិតិតទទួលិយកតិួនាទីគេនះ។

●	�បំ្រទដល់ិ�ំនិតិផ្សាតួចគេផ្សាតើម្មបរិសិ្ថាា នរិបស់កុ�រិ។

សិទូិិទូទូួលបានពិ័ត៌មាន - គោលការណ៍ ៍
ទូី ៣ និង ១៣-១៥

ដើើមេបីីអនុវតេគោលការណ៍៍ទំាំេងនេះេះ សូមពិិចារណា៖ 

●	តិប្រម្មូវិឱយប្រកសួងផ្នែដលិទទួលិខុ្ញុំសប្រតិូវិគេលិើបញ្ញាា បរិសិ្ថាា ន និងសិទិិ
កុ�រិ និងស្ថាា បន័�កព់ុន័ិដនៃទគេទៀតិរិបស់រិ�ា ភ�ិលិ៖

●	 បគេងកើតិនូវិប្របពុន័ិទិនែនយ័ ឬគេ�ហទំពុរ័ិគេ�ថាែ កក់ណាត លិម្មយួ 
គេដើម្មីផី្សាេពុីផ្សាាយទិនែនយ័ និងធីនធាននានា �កព់ុន័ិនឹងសិទិិ
កុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិកែុងទប្រម្មង់
កុ�រិគេម្មប្រតិី។

●	 ជ្ជំរិញុឱយកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិ សងគម្មសីុវិលិិ 
ប្រកុម្មសហ�ម្មន ៍ស្ថាលាគេរិៀន និងតិួអ្វីងគ�កព់ុន័ិដនៃទគេទៀតិ�ន
ចូលិរិមួ្មកែុងការិផ្សាលិិតិទិនែនយ័ និងរិមួ្មចំផ្នែណកផ្សាតល់ិជា�ំនិតិ 
និងពុត័ិ�៌នដល់ិប្របពុន័ិទិនែនយ័ថាែ កក់ណាត លិគេនះ។

●	 ផ្សាតល់ិឱយកុ�រិនូវិជ្ជំនួយគេពុញគេលិញ សម្មប្រសបតាម្មពុិការិភាពុ 
និងតាម្មវិយ័រិបស់ពុួកគេ� សំគេ�ជ្ជួយឱយពុួកគេ�ទទួលិ�ន
ពុត័ិ�៌នអ្វីំពីុសិទិិបគេញ្ចូាញម្មតិិ កដូ៏ចជាអ្វីំពីុគេ�លិបំណង និង
វិសិ្ថាលិភាពុនៃនឱកាសចូលិរិមួ្មនានា។

●	 គេរិៀបចំ និងផ្សាេពុីផ្សាាយ�តិិកាពុត័ិ�៌នផ្នែបបកុ�រិម្មប្រតិី ជាភាស្ថា
ផ្នែដលិង្ហាយប្រសួលិយល់ិ គេផ្លាត តិគេលិើបញ្ញាា ផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ 
និងការិរិចិរិលឹិបរិសិ្ថាា ន ប្រពុម្មទាំងំអ្វីភបិ្រកម្ម និងវិធិានការិ
កាតិប់នាយ និងបនាុគំេ�នឹងការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ 
កដូ៏ចជាទបស់្ថាក តិ ់បញ្ចូឈប ់និងគេធីីើឱយបតូរិប្រតិ�បវ់ិញិនូវិការិរិចិរិលឹិ
បរិសិ្ថាា ន។



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  

អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
15

●	 គេធីីើវិគិេស្ថាធីនកម្មម ឬអ្វីនុម្មត័ិចាប ់និងលិិខ្ញុំិតិបទ�ា ន�តិិយុតិត
នានា ផ្នែដលិធានាឱយស្ថាធារិណជ្ជនអាចទទួលិ�នពុត័ិ�៌នអ្វីំពីុ
ផ្សាលិបះូ�ល់ិផ្នែដលិការិបំពុុលិ ការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ និង
ការិ�តិប់ងជ់្ជីវិៈចប្រម្មុះ�នម្មកគេលិើកុ�រិ។

●	�បំ្រទដល់ិយុទិនាការិ បគេងកើនការិយល់ិដឹង អ្វីំពីុម្មូលិ�ា នចាប ់
សប្រ�បសិ់ទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិ។

សិទូិិទូទូួលបានការអប់់រំប់រិស្ថាាេន - គោលការណ៍ ៍
ទូី ៤ និង ១៦-១៨

ដើើមេបីីអនុវតេគោលការណ៍៍ទំាំេងនេះេះ សូមពិិចារណា៖

●	 គេធីីើវិគិេស្ថាធីនកម្មម និងអ្វីនុម្មត័ិចាប ់និងលិិខ្ញុំិតិបទ�ា ន�តិិយុតិត 
គេដើម្មីឱីយការិអ្វីបរ់ិអំ្វីំពីុបរិសិ្ថាា ន និងការិអ្វីបរ់ិអំ្វីំពីុអាកាសធាតុិ
កាែ យជាកាតិពុីកិចាសប្រ�បសិ់សេគេ�ប្រ�បក់ប្រម្មតិិទាំងំអ្វីស់ 
រាបប់ញ្ចូាូ លិទាំងំគេ�កប្រម្មតិិអ្វីបរ់ិកុំ�រិតូិចផ្សាង គេ�យ�នការិគេផ្លាត តិ
ការិយកចិតិតទុក�កជ់ាពុិគេសស គេលិើតិប្រម្មូវិការិរិបស់កុ�រិ។ី

●	ធានាឱយ�នការិវិនិិគេយ៉ា�ស្ថាធារិណៈឱយ�នប្រ�បប់្រ�នដ់ល់ិ
ការិអ្វីបរ់ិបំរិសិ្ថាា ន និងអាកាសធាតុិ ផ្នែដលិផ្សាតល់ិអាទិភាពុដល់ិ
ការិអ្វីបរ់ិបំរិសិ្ថាា នកែុងហិរិញ្ចូា វិតិាុស្ថាធារិណៈ និងទាំកទ់ាំញ
ហិរិញ្ចូាបីទាំននវានុវិតិតនស៍ប្រ�បផ់្សាតល់ិការិអ្វីបរ់ិអំ្វីំពីុបរិសិ្ថាា ន។ តិប្រម្មូវិ
ឱយប្រកសួងទទួលិបនុុកវិស័ិយអ្វីបរ់ិ៖ំ

●	  តិប្រម្មូវិឱយ�នការិបញ្ចូាូ លិប្របធានបទអ្វីំពីុការិផ្នែប្របប្របួលិ
អាកាសធាតុិ ការិប្រ�បប់្រ�ងបរិសិ្ថាា ន និងការិអ្វីភរិិកេជ្ជីវិៈ
ចប្រម្មុះគេ�កែុងកម្មមវិធិីីសិកាជាតិិ និងផ្នែកសប្រម្មួលិកម្មមវិធិីីសិកា
តាម្មកាលិកំណតិ ់គេដើម្មីឆី្លុះែុះបញ្ញាា ំងពីុការិវិវិិឌ្ឍឍផ្នែផ្សាែកវិទិាស្ថា�សត 
និងចំគេណះដឹងផ្នែបបប្របនៃពុណី។

●	 បញ្ចូាូ លិសកម្មមភាពុ និងជំ្ជនាញគេ�ទីវាលិខាងគេប្រ�គេ�កែុង
កម្មមវិធិីីសិកា ផ្នែដលិជ្ជួយឱយកុ�រិ និងជាពិុគេសសកុ�រិ�ីនដឹង
ពុីបរិសិ្ថាា ន និងបំ�កប់ំបនូដល់ិពុួកគេ�នូវិបំណិន ផ្នែដលិចាំ�ំច់
សប្រ�បគ់េឆ្លុះែើយតិបចំគេ�ះវិបិតិតិអាកាសធាតុិ។

●	  បញ្ចូាូ លិការិគេរិៀនតាម្មអ្វីនឡាញ កដូ៏ចជាគេអាសឡាញគេ�កែុង
កម្មមវិធិីីសិកា ផ្នែដលិគេប្របើប្រ�ស់សប្រ�បអ់្វីបរ់ិបំរិសិ្ថាា ន។

●	  បញ្ចូាូ លិកម្មមវិធិីីសិកា បណតុ ះបណាត លិវិជិាជ ជី្ជវិៈ ផ្នែដលិជ្ជួយឱយ
កុ�រិ និងជាពុិគេសសកុ�រិ ីបនតចាំបយ់កអាជ្ជីពុ�កព់ុន័ិនឹង
ការិង្ហារិ នៃបតិង។

●	  ផ្សាតល់ិអាហារិបូករិណ៍ គេដើម្មីជី្ជួយឱយកុ�រិ និងជាពិុគេសសកុ�រិ ី
អាចបនតការិអ្វីបរ់ិគំេ�កប្រម្មតិិឧតិតម្មសិកា និងគេធីីើការិប្រស្ថាវិប្រជាវិ
អ្វីំពីុបញ្ញាា បរិសិ្ថាា នផ្នែដលិបងកផ្សាលិបះូ�ល់ិដល់ិពុួកគេ�។

●	 ធានាថាការិអ្វីបរ់ិបំរិសិ្ថាា នផ្សាតល់ិភាពុង្ហាយប្រសួលិម្មនិប្រតឹិម្មផ្នែតិ
សប្រ�បកុ់�រិកែុងស្ថាលាបូុគេណាណ ះគេទ ផ្នែ�ម្មទាំងំកុ�រិផ្នែដលិ
សាិតិគេ�ខាងគេប្រ�ស្ថាលាផ្សាងផ្នែដរិ គេ�យគេផ្លាត តិការិយកចិតិត
ទុក�កជ់ាពុិគេសសដល់ិតិប្រម្មូវិការិរិបស់កុ�រិ។ី 

●	 គេលិើកទឹកចិតិតឱយ�នការិកស្ថាងភាពុជានៃដ�ូរិវាងរិដា និងឯកជ្ជន 
និងភាពុជានៃដ�ូជាម្មយួអ្វីងគការិសងគម្មសីុវិលិិ និងប្រ�ឹះស្ថាា នអ្វីបរ់ិ ំ
គេដើម្មីផី្សាតល់ិការិអ្វីបរ់ិបំរិសិ្ថាា នផ្នែបបនវានុវិតិតនដ៍ល់ិកុ�រិម្មកពីុប្រ�ប់
ប្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់ និងជាពិុគេសសកុ�រិ។ី

●	ផ្សាតល់ិលិទិភាពុឱយ�នការិអ្វីនុម្មត័ិ និងការិពុប្រងីកបគេចាកវិទិាអ្វីបរ់ិ ំ
តាម្មរិយៈ៖

●	 ការិផ្សាតល់ិលិទិភាពុដល់ិការិភាជ បអ់្វីុីនធឺីណិតិដល់ិប្រ�បខ់្ញុំែងផ្សាុះ និង
ធានាឱយ�នការិប នតការិអ្វីបរ់ិបំរិសិ្ថាា ន ដល់ិកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម 
និងប្រ�បស់្ថាវិតាទាំងំអ្វីស់ និងជាពិុគេសសកុ�រិ។ី

●	 គេឈងីយល់ិពុីភាពុជានៃដ�ូរិវាងរិដា និងឯកជ្ជន គេដើម្មីផី្សាតល់ិនូវិ
ឧបករិណ៍ផ្នែដលិ�នតិនៃម្មែទាំប ឬឧបករិណ៍ផ្នែដលិផ្សាតល់ិគេ�យ
ម្មនិ�ិតិនៃ�ែដល់ិកុ�រិម្មកពីុប្រ�ួស្ថារិផ្នែដលិ�នចំណូ លិទាំប 
និងជាពិុគេសសកុ�រិ ីគេដើម្មីធីានាថាពុួកគេ� និងម្មនិប្រតិូវិ�ន
ផ្លាតិគ់េចញពុីឱកាសទទួលិ�នការិអ្វីបរ់ិអំ្វីំពីុបរិសិ្ថាា នគេនាះ
គេ�ើយ។

សិទូិិលេេងកមេសានេ - គោលការណ៍ ៍
ទូី ៥ និង ១៩

ដើើមេបីីអនុវតេគោលការណ៍៍នេះេះ សូមពិិចារណា៖

●	ផ្សាតល់ិការិធានាតាម្មចាប ់គេលិើសិទិិគេលិងកម្មានតរិបស់កុ�រិ និង
តិប្រម្មូវិឱយប្រកសួង�កព់ុន័ិធានាថាសិទិិទាំងំគេនះប្រតិូវិ�នអ្វីនុវិតិតគេ�
ថាែ កជ់ាតិិ និងថាែ កគ់េប្រកាម្មជាតិិ។

●	 គេធីីើវិគិេស្ថាធីនកម្មម និងអ្វីនុម្មត័ិចាប ់និងលិិខ្ញុំិតិបទ�ា ន�តិិយុតិត សតី
ពុីការិគេរិៀបចំផ្នែផ្សានការិគេប្របើប្រ�ស់ដីធីែី គេ�យតិប្រម្មូវិឱយ�នទីកផ្នែនែង
ស្ថាធារិណៈ ផ្នែដលិ�នសុវិតិាិភាពុ និងនៃបតិងសប្រ�បកុ់�រិម្មក
ពុីប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់គេលិងកម្មានតគេ�តិំបន់
ប្របជំុ្ជជ្ជន និងតិំបនជ់្ជនបទ និងជាពិុគេសសកែុងសហ�ម្មនផ៍្នែដលិ
�នឱកាសតិិចតិួច និងផ្នែដលិ�នជី្ជវិភាពុប្រកីប្រក។

●	បញ្ចូាូ លិកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់គេ�កែុង
ការិគេធីីើផ្នែផ្សានការិគេប្របើប្រ�ស់ដីធីែី គេ�ប្រ�បក់ប្រម្មតិិទាំងំអ្វីស់រិបស់
រិ�ា ភ�ិលិ។

ការប់ំពិុល ការប្រែេេប្រួេ�លអាកាសធាតុ និងការបាត់ប់ង់
ជីីវ�ចម្រូេុះ - គោលការណ៍៍ទូី ៦ និង ២០-២៥

ដើើមេបីីអនុវតេគោលការណ៍៍នេះេះ សូមពិិចារណា៖

●	 គេធីីើស�ហរិណកម្មម និងអ្វីនុវិតិតអ្វីភបិ្រកម្ម និងសកម្មមភាពុនានា 
ផ្នែដលិគេផ្លាត តិគេលិើឧតិតម្មប្របគេយ៉ាជ្ជនរ៍ិបស់កុ�រិ គេ�យចាំតិទុ់កឧតិតម្ម
ប្របគេយ៉ាជ្ជនគ៍េនះថាជាផ្នែផ្សាែកម្មយួដសំ៏ខានន់ៃនគេ�លិនគេយ៉ា�យ  
យុទិស្ថា�សត និងផ្នែផ្សានការិសតីពុីការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ ការិ
ប្រតិួតិពិុនិតិយការិបំពុុលិ ការិប្រ�បប់្រ�ងសំណល់ិ ការិអ្វីភរិិកេជ្ជីវិៈ
ចប្រម្មុះ ការិគេធីីើផ្នែផ្សានការិប្រកុង ថាម្មពុលិ �ម្មនា�ម្មន ៍ឧសាហកម្មម 
�ណិជ្ជជកម្មម កសិកម្មម នៃប្រពុគេឈើ និងការិគេប្របើប្រ�ស់ដីធីែី។



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  
អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
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●	តិប្រម្មូវិឱយ�នការិយកនៃ�ែគេសវា និងពុនិបរិសិ្ថាា នគេ�វិនិិគេយ៉ា� គេលិើ
ការិទបស់្ថាក តិ ់និងការិកាតិប់នាយគេប្រ�ះថាែ កប់រិសិ្ថាា នម្មកគេលិើ
កុ�រិប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិ ការិស្ថាត រិបរិសិ្ថាា នគេ�ើងវិញិ និង
ការិគេឆ្លុះែើយតិបចំគេ�ះផ្សាលិបះូ�ល់ិផ្នែផ្សាែកបរិសិ្ថាា ន គេសដាកិចា និង
សុខ្ញុំភាពុម្មកគេលិើកុ�រិប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិកែុងសហ�ម្មន ៍
ផ្នែដលិគេប្រ�ះថាែ កប់រិសិ្ថាា នគេកើតិ�នគេ�ើង។

●	បញ្ចូាូ លិការិខាតិបងស់ងគម្មគេសដាកិចា ផ្នែដលិគេប្រ�ះថាែ កប់រិសិ្ថាា ន
បងកគេលិើកុ�រិគេ�កែុង�ណគេនយយជាតិិ និងគេ�កែុងការិប្រ�បប់្រ�ង
ហិរិញ្ចូា វិតិាុស្ថាធារិណៈl។

●	តាម្ម�នហានិភយ័អាកាសធាតុិ និងបរិសិ្ថាា នម្មកគេលិើកុ�រិ 
និងវាយតិនៃម្មែស័កតសិទិភាពុនៃនវិធិានការិគេ�លិនគេយ៉ា�យគេលិើ
សុខ្ញុំភាពុ និងសុខ្ញុំ�លិភាពុរិបស់កុ�រិ។l

●	 គេធីីើសវិនកម្មមឱយ�នប្រ�បប់្រជ្ជុងគេប្រជាយជាគេទៀងទាំតិគ់េលិើកម្មមវិធិីី និង
�គេប្រ�ងវិនិិគេយ៉ា�រិបស់រិដា និងឯកជ្ជន គេដើម្មីទីបស់្ថាក តិ ់កាតិប់នាយ
ឱយ�នជាអ្វីតិិបរិ� និងកាតិប់នាយផ្សាលិបះូ�ល់ិអ្វីវិជិ្ជជ�ននៃន
កម្មមវិធិីី និង�គេប្រ�ងទាំងំគេនាះ ម្មកគេលិើបរិសិ្ថាា ន និងសិទិិកុ�រិ 
និងអ្វីនុវិតិតវិធិានការិផ្នែដលិចាំ�ំចន់ានា ផ្នែផ្សាអកតាម្មរិងី្ហាយតិនៃម្មែ
ទាំងំគេនះ។

●	បគេងកើនការិ�បំ្រទរិបស់ស្ថាធារិណជ្ជន និងភាពុជានៃដ�ូរិវាងរិដា និង
ឯកជ្ជនដល់ិការិពុប្រងីកលិទិភាពុរិបស់កុ�រិ ប្រពុម្មទាំងំប្រ�ួស្ថារិ
រិបស់ពុួកគេ� ស្ថាលាគេរិៀន និងម្មណឌ លិផ្នែ�ទាំសុំខ្ញុំភាពុបឋម្ម កែុង
ការិទទួលិ�នបគេចាកវិទិា និងគេសវាកម្មមថាម្មពុលិ ទឹក ប្រ�បប់្រ�ង
សំណល់ិ និងដឹកជ្ជញ្ចូជូ នផ្នែដលិស្ថាអ តិអាចគេជ្ជឿទុកចិតិត�នកែុងតិនៃម្មែ
សម្មរិម្មយ និងទាំនគ់េពុលិគេវិលា។

●	ផ្សាតល់ិគេសវា�បំ្រទសម្មប្រសបដល់ិកុ�រិផ្នែដលិជាជ្ជនរិងគេប្រ�ះ
គេ�យស្ថារិគេប្រ�ះថាែ កប់រិសិ្ថាា ន គេ�យ�នការិចូលិរិមួ្មពីុប្រ�ប ់    
វិស័ិយ និងពីុអ្វីែកជំ្ជនាញនានា កដូ៏ចជាពីុស�ជិ្ជកនៃនបណាត ញ
ការិ�រិកុ�រិ កែុងការិគេរិៀបចំ និងការិផ្សាតល់ិអ្វីនតរា�ម្មន ៍ទបស់្ថាក តិ ់
ការិ�រិ និងគេឆ្លុះែើយតិប។

●	អ្វីនុវិតិតយនតការិ�ណគេនយយភាពុឆ្លុះែងផ្នែដន គេដើម្មីធីានាថាកុ�រិ�ន
ទទួលិការិការិ�រិពុីផ្សាលិបះូ�ល់ិ ផ្នែដលិបងកគេ�ើងគេ�យគេប្រ�ះថាែ ក់
បរិសិ្ថាា នឆ្លុះែងផ្នែដន។

ធុុរកិចច និងសិទូិិកុមារកុ�ងការទូទូួលបានប់រិស្ថាាេនដែេល
លអប្រួេសើើរ - គោលការណ៍៍ទូី ៧ និង ២៦-៣០

ដើើមេបីីអនុវតេគោលការណ៍៍នេះេះ សូមពិិចារណា៖

●	 lប្រ�បប់្រ�ង និងតាម្ម�នផ្សាលិបះូ�ល់ិបរិសិ្ថាា ន បងកគេ�ើង
គេ�យស្ថារិសកម្មមភាពុធុីរិកិចាផ្សាែូវិការិ និងគេប្រ�ផ្សាែូវិការិ ផ្នែដលិអាច
គេធីីើឱយបះូ�ល់ិដល់ិសិទិិកុ�រិ កែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា ន
ប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យ
ចីរិភាពុ តាម្មរិយៈយនតការិឯករាជ្ជយ សម្មប្រសប ផ្នែដលិ�នការិ
ចូលិរិមួ្ម និងផ្នែផ្សាអកគេលិើពុត័ិ�៌នវិទិាស្ថា�សត។

●	បគេងកើតិសតង�់រិ សូចនាករិ និងលិកខណៈវិនិិចឆយ័ចាស់លាស់ 
ផ្នែផ្សាអកតាម្មសតង�់រិអ្វីនតរិជាតិិសប្រ�បព់ុិនិតិយតាម្ម�ន និងប្របម្មូលិ

ទិនែនយ័អ្វីំពីុផ្សាលិបះូ�ល់ិបរិសិ្ថាា ន ផ្នែដលិធុីរិកិចាផ្សាែូវិការិ និង
គេប្រ�ផ្សាែូវិការិបងកគេលិើកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់ 
និងបង្ហាា ញពុត័ិ�៌នអ្វីំពីុសតង�់រិ សូចនាករិ លិកខណៈវិនិិចឆយ័ 
និងលិទិផ្សាលិនៃនការិពិុនិតិយតាម្ម�ន ដល់ិធុីរិកិចា និងអ្វីែក�កព់ុន័ិ
ដនៃទគេទៀតិ។

●	តិប្រម្មូវិឱយធុីរិកិចានានា បង្ហាា ញពុត័ិ�៌នអ្វីំពីុផ្សាលិបះូ�ល់ិម្មកគេលិើ
បរិសិ្ថាា ន និងសុខ្ញុំភាពុរិបស់កុ�រិ ផ្នែដលិគេកើតិគេចញពីុអាជ្ជីវិកម្មម
រិបស់ពុួកគេ� កែុងផ្នែខ្ញុំេប្រចវាកផ់្សាគតិផ់្សាគងទ់ាំងំម្មូលិរិបស់ពុួកគេ�។

●	តិប្រម្មូវិឱយស្ថាា បន័រិ�ខ ភ�ិលិផ្នែដលិ�កព់ុន័ិគេធីីើការិតាម្ម�ន និង
ប្រតិួតិពិុនិតិយផ្សាលិបះូ�ល់ិ ផ្នែដលិធុីរិកិចាផ្សាែូវិការិ និងគេប្រ�ផ្សាែូវិការិ
�នម្មកគេលិើកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិ គេ�យផ្សាតល់ិ
ឱយស្ថាា បន័គេនះនូវិសម្មតិាកិចាទាំម្មទាំរិ�ណគេនយយភាពុ តាម្មរិយៈ
ប្របពុន័ិយុតិតិធីម្មប៌្រពុហមទណឌ ។

●	តិប្រម្មូវិឱយធុីរិកិចានានា គេរិៀបចំ និងអ្វីនុវិតិតផ្នែផ្សានការិគេឆ្លុះែើយតិបចំគេ�ះ
ស្ថាា នភាពុអាសនែផ្នែផ្សាែកបរិសិ្ថាា ន និងបញ្ចូាូ លិវិធិានការិពិុគេសស
នានា គេដើម្មីកីារិ�រិកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំ
អ្វីស់ រាបប់ញ្ចូាូ លិទាំងំការិផ្សាតល់ិសំណងទូទាំតិដ់ល់ិគេប្រ�ះថាែ ក់
បរិសិ្ថាា នផ្នែដលិបងកគេ�ើងចំគេ�ះកុ�រិ។

●	ផ្លាត ចក់ិចាសនារិបស់រិ�ា ភ�ិលិ ជាម្មយួអ្វីែកផ្សាគតិផ់្សាគងទ់ាំងំឡាយ 
ផ្នែដលិម្មនិគេ�រិពុតាម្មសតង�់រិបរិសិ្ថាា នរិបស់រិ�ា ភ�ិលិ និង
កាតិពុីកិចាគេ�រិពុសិទិិកុ�រិ។

●	តិប្រម្មូវិឱយធុីរិកិចានានា អ្វីនុគេលាម្មតាម្មសតង�់រិ និងការិអ្វីនុវិតិតលិអ
បំផុ្សាតិ អ្វីនតរិជាតិិសតីពុីចីរិភាពុ កដូ៏ចជាវិនិិគេយ៉ា� និងអ្វីនុវិតិតទំនួលិ
ខុ្ញុំសប្រតិូវិផ្នែផ្សាែកសងគម្ម និងហិរិញ្ចូា វិតិាុ សុចរិតិិភាពុ �ណគេនយយភាពុ 
និងតិ�ែ ភាពុ�កព់ុន័ិនឹងសិទិិរិបស់កុ�រិកែុងការិទទួលិ�ន
បរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិ។

●	តិប្រម្មូវិឱយធុីរិកិចានានា ជាពិុគេសស សហប្រ�សរិបស់រិដា និងស្ថាា បន័
រិ�ា ភ�ិលិនានា គេធីីើការិពុិនិតិយគេផ្សាុ�ងផុ្លាតិភ់ាពុប្រតឹិម្មប្រតិូវិគេលិើសិទិិ
កុ�រិ តាម្មផ្នែបបចូលិរិមួ្ម បរិយិ៉ាបនែប្រ�បប់្រជ្ជុងគេប្រជាយផ្នែដលិឯករាជ្ជយ 
ផ្នែដលិជាផ្នែផ្សាែកម្មយួ ឬជាការិបផ្នែនាម្មគេលិើការិវាយតិនៃម្មែផ្សាលិបះូ�ល់ិ
បរិសិ្ថាា ន និងសងគម្ម និងធានាយូ៉ាងណាឱយការិវាយតិនៃម្មែទាំងំគេនះ 
អាចអ្វីនុវិតិតគេ��ន ពិុនិតិយគេ�ើងវិញិ និងទទួលិ�នការិអ្វីនុម្មត័ិ
ម្មុនគេពុលិ�នការិផ្សាតល់ិសម្មីទាំនដល់ិធុីរិកិចានានា។

●	តិប្រម្មូវិឱយ�នការិអ្វីនុវិតិតដំគេណើ រិការិផ្សាតល់ិអាជាើ បណ័ណ តាម្មផ្នែបប
ចូលិរិមួ្ម និងបរិយិ៉ាបនែ ផ្នែដលិតិប្រម្មូវិឱយ�នការិចូលិរិមួ្មពីុកុ�រិម្មកពីុ
ប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់។

●	 គេលិើកម្មពស់ជ្ជីវិភាពុរិស់គេ� និងបគេងកើនប្រ�កច់ំណូលិរិបស់
ប្របជាពុលិរិដាគេ�តិំបនជ់្ជនបទ និងការិបំគេពុញម្មុខ្ញុំង្ហារិរិបស់
កសិ�ា ន និងសហប្រ�សប្រ�ួស្ថារិខាែ តិតូិច គេដើម្មីកីាតិប់នាយភាពុ
ប្រកីប្រករិបស់កុ�រិ និងការិពុឹងអាប្រស័យរិបស់ប្រ�ួស្ថារិគេលិើពុលិកម្មម
កុ�រិ។

●	តិប្រម្មូវិឱយ�នការិអ្វីនុវិតិតដំគេណើ រិការិផ្សាតល់ិអាជាើ បណ័ណ តាម្មផ្នែបប
ចូលិរិមួ្ម និងបរិយិ៉ាបនែ ផ្នែដលិតិប្រម្មូវិឱយ�នការិចូលិរិមួ្មពីុកុ�រិម្មកពីុ
ប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់។



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  

អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
17

●	 គេលិើកម្មពស់ជ្ជីវិភាពុរិស់គេ� និងបគេងកើនប្រ�កច់ំណូលិរិបស់
ប្របជាពុលិរិដាគេ�តិំបនជ់្ជនបទ និងការិបំគេពុញម្មុខ្ញុំង្ហារិរិបស់
កសិ�ា ន និងសហប្រ�សប្រ�ួស្ថារិខាែ តិតូិច គេដើម្មីកីាតិប់នាយភាពុ
ប្រកីប្រករិបស់កុ�រិ និងការិពឹុងអាប្រស័យរិបស់ប្រ�ួស្ថារិគេលិើពុលិកម្មម
កុ�រិ។

●	ពុិនិតិយគេ�ើងវិញិគេលិើបញ្ចូជ ីការិង្ហារិគេប្រ�ះថាែ កគ់េ�កែុងប្របគេទសផ្នែដលិ
ប្រតិូវិ�នហាម្មឃាតិ ់ចំគេ�ះកុ�រិអាយុគេប្រកាម្ម ១8 ឆ្នាំែ  ំគេដើម្មី ី
ធានាបរិយិ៉ាកាសការិង្ហារិផ្នែដលិ�នសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទង់
សុខ្ញុំភាពុ និងប្របកបគេ�យចីរិភាពុដល់ិពុួកគេ�។

●	បគេងកើតិប្របពុន័ិ គេដើម្មីផី្សាតល់ិឱយកុ�រិផ្នែដលិប្រតិូវិ�នដកគេចញពីុការិ�រិ
ផ្នែដលិ�នគេប្រ�ះថាែ ក ់និងឱកាសទី ២ គេដើម្មីទីទួលិ�នការិអ្វីបរ់ិ ំ
និងការិបណតុ ះបណាត លិ និងធានាការិង្ហារិសម្មរិម្មយ។

●	បគេងកើតិប្របពុន័ិ គេដើម្មីផី្សាតល់ិឱយកុ�រិផ្នែដលិប្រតិូវិ�នដកគេចញពីុពុលិកម្មម
កុ�រិ គេ�គេសវាសងគម្មផ្នែដលិចាំ�ំច ់ជាអាទជ៍្ជប្រម្មកសុវិតិាិភាពុកែុង
ស្ថាា នភាពុអាសនែ ការិផ្នែ�ទាំសុំខ្ញុំភាពុ ការិប្របឹកាគេយ៉ាបល់ិចិតិត
សងគម្ម ការិ�បំ្រទផ្នែផ្សាែកចាប ់ការិតាម្ម�នរិកប្រ�ួស្ថារិ ការិវាយតិនៃម្មែ 
និងការិតាម្ម�នគេប្រកាយគេធីីើស�ហរិណកម្មម។

●	ជ្ជួយឱយសហ�ម្មនអ៍្វីភវិិឌ្ឍឍនធុ៍ីរិកិចា និងសហប្រ�ិនភាពុ ផ្នែដលិ
ធានា�ននូវិចីរិភាពុបរិសិ្ថាា ន ផ្នែដលិ�នការិចាំតិវ់ិធិានការិចាំ�ំច់
ប្រ�បផ់្នែបបយូ៉ាង គេដើម្មីគីេ�រិពុ និងការិ�រិសិទិិកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម 
និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់កែុងការិទទួលិ�ន បរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអ
ប្របគេសើរិ។

ការពិង្រឹេ�ងការអនុវតេចេបាប់់ និងការទូទូួល 
បានយុុតេិធុម៌ - គោលការណ៍៍ទូី ៨, ៩, ៣១, និង ៣២

ដើើមេបីីអនុវតេគោលការណ៍៍នេះេះ សូមពិិចារណា៖

●	 lផ្នែកសប្រម្មួលិគេ�លិនគេយ៉ា�យ និងចាបផ់្នែដលិប្រ�បប់្រ�ងគេលិើប្របពុន័ិ
យុតិតិធីម្ម ៌ការិផ្សាតល់ិគេសវាជំ្ជនួយផ្សាែូវិចាប ់និងការិគេ�ះប្រស្ថាយវិវិាទ
គេប្រ�ប្របពុន័ិតុិលាការិ គេដើម្មី�ីបំ្រទដល់ិគេ�លិការិណ៍ទាំងំគេនះ។

●	 ផ្នែកសប្រម្មួលិចាប ់លិិខ្ញុំិតិបទ�ា ន�តិិយុតិត និងគេ�លិការិណ៍ផ្នែណ
នាសំប្រ�បប់្របពុន័ិតុិលាការិ គេដើម្មីតីិប្រម្មូវិឱយ�នកាលិកំណតិ ់និង
ពុិចាំរិណាពុីឧតិតម្មប្របគេយ៉ាជ្ជនរ៍ិបស់កុ�រិ ទាំងំគេ�កប្រម្មតិិបុ�គលិ 
ទាំងំគេ�កប្រម្មតិិសម្មូហភាពុ កែុងប្រ�បក់រិណីទាំងំអ្វីស់ ផ្នែដលិ
�កព់ុន័ិនឹងសិទិិរិបស់ពុួកគេ�កែុងការិទទួលិ�នបរិយិ៉ាកាសផ្នែដលិ
លិអប្របគេសើរិ។

●	អ្វីនុម្មត័ិ និងពុប្រងឹងការិ�កគ់េទាំសដល់ិអ្វីែកផ្នែដលិបបងកការិ
បំពុុលិបរិសិ្ថាា ន ប្រពុម្មទាំងំស្ថាា បន័និតិិបុ�គលិដនៃទគេទៀតិ ផ្នែដលិ
បំ�នសិទិិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិបស់កុ�រិម្មកពីុ
ប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិ។

●	ផ្សាេពុីផ្សាាយពីុគេ�លិនគេយ៉ា�យ និងចាបទ់ាំងំអ្វីស់ដល់ិគេ�ប្រកម្ម 
ប្រពុះរាជ្ជអាជាើ  ម្ម�នតីរិ�ា ភ�ិលិ និងគេម្មធាវិ ីនិងដល់ិកុ�រិប្រ�បប់្រកុម្ម 
និងប្រ�បស់្ថាវិតារិជាភាស្ថា និងទប្រម្មងផ់្នែដលិង្ហាយប្រសួលិយល់ិ
សប្រ�បព់ុួកគេ�។

●	ពុប្រងឹងការិអ្វីនុវិតិត និងការិពិុនិតិយតាម្ម�ន ភាពុអ្វីនុគេលាម្ម
តាម្មចាប ់និងលិិខ្ញុំិតិបទ�ា ន�តិិយុតិត បរិសិ្ថាា នផ្នែដលិប្រ�ប       

ដណត បគ់េលិើបញ្ញាា នានា ផ្នែដលិរិមួ្មចំផ្នែណកនាឱំយ�នការិគេកើនគេ�ើង
នូវិបនុុកជំ្ជងឺរិបស់កុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិ។

●	ធានាឱយ�នយនតការិតុិលាការិ យនតការិប្រសគេដៀង�ែ នឹងតុិលាការិ 
និងយនតការិគេប្រ�ប្របពុន័ិតុិលាការិ ផ្នែដលិដំគេណើ រិការិគេ��ន គេដើម្មី ី
ទាំម្មទាំរិឱយធុីរិកិចា និងតិួអ្វីងគគេសដាកិចាដនៃទគេទៀតិទទួលិខុ្ញុំសប្រតិូវិ
ចំគេ�ះការិបំ�នសិទិិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិរិបស់កុ�រិ
ម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិ ប្រពុម្មទាំងំផ្សាតល់ិដំគេណាះប្រស្ថាយ
ដល់ិកុ�រិ។ 

●	ទបស់្ថាក តិម់្មនិឱយ�នការិ�ក�់កយបណតឹ ងជាយុទិស្ថា�សតប្របឆ្នាំងំ
នឹងការិចូលិរិមួ្មរិបស់កុ�រិ កែុងការិវាយតិនៃម្មែបរិសិ្ថាា ន ការិពិុគេប្រ�ះ
គេយ៉ាបល់ិ និងដំគេណើ រិការិគេធីីើគេសចកតីសគេប្រម្មចចិតិត�កព់ុន័ិនឹងបញ្ញាា
បរិសិ្ថាា ន និងធានាថាកុ�រិផ្នែដលិពុាយ៉ាម្មការិ�រិសិទិិទទួលិ�ន
បរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិរិបស់ខ្ញុំែួន �នទទួលិការិការិ�រិពុីការិ
តិបតិប្រ�បរ់ិបូភាពុ រាបប់ញ្ចូាូ លិទាំងំការិចាំតិវ់ិធិានការិចាបផ់្នែបប
សងសឹងផ្សាងផ្នែដរិ។

●	 គេ�រិពុចាបផ់្នែបបប្របនៃពុណី ផ្នែដលិការិ�រិសិទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ
�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិ។

●	 គេលិើកផ្នែលិងនៃ�ែគេសវា�ក�់កយបណតឹ ង និងចំណាយរិដា�លិ
ដនៃទគេទៀតិ សប្រ�បក់ារិ�ក�់កយបណតឹ ង ការិ�កញ់តិតិ ការិ
�ក�់កយសំុ ឬការិ�កសំ់គេណើ ដនៃទគេទៀតិរិបស់កុ�រិ កែុង
គេ�លិបំណងការិ�រិសិទិិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិរិបស់
ពុួកគេ�។

●	ផ្សាតល់ិគេសវាការិ�រិស្ថាកេ ីនិងការិ�បំ្រទដល់ិអ្វីែកផ្នែដលិគេ�ើងផ្សាតល់ិ
សកខីកម្មមប្រសបចាប ់គេដើម្មីកីារិ�រិសិទិិកុ�រិ ជាពុិគេសសគេ�គេពុលិ
ផ្នែដលិពុួកគេ�គេ�ើងផ្សាតល់ិសកខីកម្មមប្របឆ្នាំងំនឹងរិ�ា ភ�ិលិ ឬស្ថារិ
ជ្ជីវិកម្មមផ្នែដលិ�នអ្វីំណាច។

●	 គេរិៀបចឱំយ�នជាដំគេណាះប្រស្ថាយផ្នែដលិ�នលិកខណៈប្រ�កដនយិម្ម 
និង�នគេពុលិគេវិលាកំណតិច់ាស់លាស់ រិមួ្មនឹងការិគេចញជាបញ្ញាជ  
គេដើម្មីទីបស់្ថាក តិម់្មនិឱយ�នការិគេកើតិគេ�ើងម្មតងគេហើយម្មតងគេទៀតិ នូវិ
ករិណីបំ�នសិទិិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិរិបស់កុ�រិ។

●	ផ្សាតល់ិការិ�បំ្រទតាម្មផ្សាែូវិចាប ់ដល់ិកុ�រិផ្នែដលិគេធីីើសកម្មមភាពុ
គេ�យ�នគេហតុិផ្សាលិសម្មប្រសប គេ�យស្ថារិផ្នែតិគេប្រ�ះថាែ កប់រិសិ្ថាា ន
ម្មនិថាគេធីីើគេ�ើងផុ្លាល់ិតាម្មរិយៈយនតការិផ្នែដលិបគេងកើតិគេ�ើងគេ�យ
រិ�ា ភ�ិលិ ឬតាម្មរិយៈការិផ្សាតល់ិជ្ជំនួយហិរិញ្ចូា វិតិាុដល់ិស្ថាា បន័
ឯករាជ្ជយ ដូចជាអ្វីងគការិសងគម្មសីុវិលិិជាគេដើម្ម គេដើម្មីជី្ជួយឱយពុួកគេ�
ផ្សាតល់ិគេសវា�បំ្រទផ្សាែូវិចាបផ់្នែបបគេនះ។

●	តិប្រម្មូវិឱយជ្ជនបគេង្ហាគ លិ ឬស្ថាា បន័សម្មប្រសបណាម្មយួទទួលិយក
បណតឹ ង និងការិតិវូារិបស់កុ�រិ គេហើយគេ�កែុងករិណីផ្នែដលិ�ន
សែងការិទទួលិបនុុកសិទិិកុ�រិគេ�កែុងប្របគេទស ធានាថាអ្វីែក
ផ្នែដលិកានត់ិួនាទីគេនះ�នទទួលិការិបណតុ ះបណាត លិ និងធីនធាន
ប្រ�បប់្រ�ន ់គេដើម្មីគីេឆ្លុះែើយតិបចំគេ�ះបណតឹ ង និងការិតិវូានានាជំុ្ជវិញិ
សិទិិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិរិបស់កុ�រិ។

●	ផ្សាតល់ិឱយកុ�រិ និងតិំណាងរិបស់ពុួកគេ�នូវិលិទិភាពុគេប្របើប្រ�ស់
យនតការិគេ�ះប្រស្ថាយបណតឹ ងផ្នែដលិ�នលិកខណៈកុ�រិគេម្មប្រតិី គេដើម្មី ី
រាយការិណ៍ពុីការិបំ�នសិទិិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិរិបស់
កុ�រិ តាម្មរិយៈ៖



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  
អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន

18

●	 ការិគេរិៀបចំ និងផ្សាេពុីផ្សាាយនិតិិវិធិីី គេសៀវិគេ�ផ្នែណនា ំនិង
ឧបករិណ៍ បណតុ ះបណាត លិផ្នែបបកុ�រិគេម្មប្រតីិ គេ�យគេប្របើប្រ�ស់
ទប្រម្មង ់និងភាស្ថាផ្នែបបកុ�រិគេម្មប្រតិី។

●	 ធានា�ននូវិបរិយិ៉ាបនែពិុការិភាពុ និងសម្មប្រសបតាម្មវិយ័ 
ធានាថាគេ�អាច�ក�់កយបណតឹ ងរិបស់កុ�រិតាម្មប្របពុន័ិអ្វីន
ឡាញ និងគេអាសឡាញ តាម្មរិយៈប្របពុន័ិផ្នែដលិ�នសុវិតិាិភាពុ 
�នគេធីីើគេតិសតប្រតិឹម្មប្រតិូវិ និង�នការិផ្នែ�ទាំផំ្នែផ្សាែកបគេចាកគេទស
ជាពុិគេសសកែុងករិណីអាសនែ។

●	 ផ្សាតល់ិលិទិភាពុឱយ�នការិរាយការិណ៍ជាអ្វីនាម្មកិគេ�គេពុលិ
សម្មប្រសប និងធានាឱយ�នការិរិកាការិស�ៃ តិជូ់្ជនកុ�រិ

●	 គេធីីើការិតាម្ម�នបនត គេដើម្មីធីានាថាចុងគេចាំទ អ្វីែកគេឆ្លុះែើយតិប និងចាំរិ ី
គេ�រិពុតាម្មគេសចកតីសគេប្រម្មច និងបញ្ញាជ ផ្នែដលិគេចញគេ�យអាជាើ ធីរិ
�នសម្មតិាកិចា ដូចជាកែុងយនតការិតុិលាការិ យនតការិប្រសគេដៀង
តុិលាការិ និងយនតការិគេប្រ�ប្របពុន័ិតុិលាការិជាគេដើម្ម។

ការមិនរើើសអើើង - គោលការណ៍៍ទូី ៣៣

ដើើមេបីីអនុវតេគោលការណ៍៍នេះេះ សូមពិិចារណា៖

●	អ្វីនុម្មត័ិចាបប់្របឆ្នាំងំការិគេរិ ើសគេអ្វីើង�មី ឬវិគិេស្ថាធីនកម្មមចាបផ់្នែដលិ
�នប្រស្ថាប ់ឬគេធីីើវិគិេស្ថាធីនកម្មមចាប�់កព់ុន័ិដនៃទគេទៀតិ សតីពុី
បរិសិ្ថាា ន និងការិការិ�រិកុ�រិ គេដើម្មីកីំណតិល់ិកខខ្ញុំណឌ តិប្រម្មូវិឱយ
�នចាស់លាស់ អ្វីំពីុការិម្មនិគេរិ ើសគេអ្វីើង និងបញ្ចូាូ លិគេទាំសទណឌ
សប្រ�បក់រិណីម្មនិអ្វីនុគេលាម្ម ផ្នែដលិបញ្ចូាតិតិទាំងំគេនះប្រតិូវិអ្វីនុវិតិត
ចំគេ�ះស្ថាា បន័ស្ថាធារិណៈផ្សាង និងស្ថាា បន័ឯកជ្ជនផ្សាង។

●	ផ្សាេពុីផ្សាាយពុត័ិ�៌នកុ�រិគេម្មប្រតិីសតីពុីចាប ់និងលិិខ្ញុំិតិបទ�ា ន�តិិ
យុតិតជាតិិ សតីពុីការិប្របឆ្នាំងំការិគេរិ ើសគេអ្វីើង។

ការបែេងចែេកធុនធាន - គោលការណ៍៍ទូី ៣៤

ដើើមេបីីអនុវតេគោលការណ៍៍នេះេះ សូមពិិចារណា៖

●	 lផ្សាតល់ិអាទិភាពុដល់ិការិគេប្របើប្រ�ស់ធីនធានហិរិញ្ចូា វិតិាុ និង
ធីនធានម្មនុសេ គេដើម្មីកីារិ�រិសិទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ�ន
បរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិកែុងការិង្ហារិប្រ�បប់្រ�ងហិរិញ្ចូា វិតិាុស្ថាធារិណៈ និង
ការិសគេប្រម្មចចិតិតពីុការិវិនិិគេយ៉ា�។

●	បគេងកើតិប្របពុន័ិតិ�ែ ភាពុ គេដើម្មីតីាម្ម�ន ការិផ្នែបងផ្នែចក ការិគេប្របើប្រ�ស់ 
និងស័កតសិទិភាពុនៃនធីនធាន�កព់ុន័ិនឹងសិទិិបរិសិ្ថាា នរិបស់
កុ�រិកែុងប្របពុន័ិប្រ�បប់្រ�ងហិរិញ្ចូា វិតិាុស្ថាធារិណៈតាម្មវិស័ិយ

 សំខាន់ៗ ។ 

●	តិប្រម្មូវិឱយស្ថាា បន័រិ�ា ភ�ិលិគេ�ប្រ�បក់ប្រម្មតិិវិភិាជ្ជ�វិកិា គេដើម្មី ី

ការិ�រិសិទិិកុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិកែុងការិទទួលិ
�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិ ដូចជាតាម្មរិយៈការិផ្សាតល់ិការិ�បំ្រទដល់ិ
ការិចូលិរិមួ្មប្របកបគេ�យអ្វីតិានយ័រិបស់កុ�រិ និងការិទទួលិ�ន
យុតិតិធីម្ម ៌និងដំគេណាះប្រស្ថាយប្របកបគេ�យប្របសិទិភាពុ និង
តាម្មរិយៈការិផ្សាតល់ិការិ�បំ្រទផ្នែផ្សាែកហិរិញ្ចូា វិតិាុដល់ិការិផ្សាតល់ិគេសវា
ជ្ជំនួយផ្សាែូវិចាប ់និងគេសវាសងគម្មសម្មប្រសបនានា ដល់ិកុ�រិផ្នែដលិ
ទទួលិរិងគេប្រ�ះថាែ កប់រិសិ្ថាា ន។

●	 គេធីីើការិពុិនិតិយជាគេទៀងទាំតិគ់េលិើចំណាយស្ថាធារិណៈរិបស់
រិ�ា ភ�ិលិ គេដើម្មីកីំណតិព់ុីរិគេបៀបគេប្របើប្រ�ស់ធីនធានហិរិញ្ចូា វិតិាុ
ស្ថាធារិណៈ គេដើម្មីសីគេប្រម្មចសិទិិបរិសិ្ថាា នរិបស់កុ�រិ។

●	បង្ហាា ញពុត័ិ�៌ន�វិកិាសប្រ�បប់្រ�បវ់ិស័ិយ និងវិធិានការិនានា 
គេដើម្មី�ីបំ្រទដល់ិការិសគេប្រម្មចសិទិិរិបស់កុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និង
ប្រ�បស់្ថាវិតារិ គេដើម្មីទីទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិ។

●	 គេរិៀបចំភាពុជានៃដ�ូរិដា និងឯកជ្ជន និងយនតការិផ្សាតល់ិហិរិញ្ចូាបីទាំន
ផ្នែបបនវានុវិតិតន ៍គេដើម្មី�ីបំ្រទដល់ិការិសគេប្រម្មចសិទិិកុ�រិ កែុងការិ
ទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិ ដូចជា�ំនិតិផ្សាតួចគេផ្សាតើម្មបរិសិ្ថាា នតាម្ម
សហ�ម្មន ៍ផ្នែដលិដឹកនាគំេ�យកុ�រិជាគេដើម្ម។

• Developing and disseminating child-friendly 
procedures, manuals, and training tools in 
child-friendly, disability-inclusive, and age-
appropriate formats and languages.

• Ensuring that children’s complaints can be 
submitted online as well as offline, through 
secure, tested, and technically maintained 
systems especially in cases of emergencies.

• Enabling anonymous reporting when 
appropriate and ensuring confidentiality for 
the children. 

 Conducting follow-up monitoring to ensure that 
defendants, respondents, and perpetrators are 
complying with decisions and orders issued 
by competent authorities, including in judicial, 
quasi-judicial, and non-judicial mechanisms. 

Non-discrimination – Principle 33.

To implement this principle, consider:

 Enacting a new anti-discrimination law, or 
amending an existing one, or amending other 
relevant laws on the environment and child 
protection to clearly mandate non-discrimination 
and include clear penalties for non-compliance 
that apply to both public and private entities.

 Disseminating child-friendly information on 
national anti-discrimination laws and regulations.

Allocation of resources – Principle 34.

To implement this principle, consider:

 Prioritising financial and human resources 
for protecting children’s rights to a healthy 
environment in public financial management and 
investment decision-making.

 Establishing a transparent tracking system for the 
allocation, use, and effectiveness of resources 
related to children’s environmental rights in  
public financial management systems across  
key sectors. 

 Requiring all levels of government to allocate funds 
to protect the rights of children of all groups and 
backgrounds to a healthy environment, including 
by supporting children’s meaningful participation 
and access to justice and effective remedies and 
by providing financial support for legal aid and 
appropriate social services for children who have 
suffered environmental harm.

 Undertaking a regular whole of government 
public expenditure review to identify how public 
finance is realising children’s environmental rights.

 Disclosing budgets for all sectors and measures 
that support the rights of children of all groups 
and backgrounds to a healthy environment.

 Developing innovative public and private 
partnerships and financing mechanisms for 
children’s rights to a healthy environment, 
including community-based, child-led local 
environmental initiatives.
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amending an existing one, or amending other 
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protection to clearly mandate non-discrimination 
and include clear penalties for non-compliance 
that apply to both public and private entities.

 Disseminating child-friendly information on 
national anti-discrimination laws and regulations.
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To implement this principle, consider:

 Prioritising financial and human resources 
for protecting children’s rights to a healthy 
environment in public financial management and 
investment decision-making.

 Establishing a transparent tracking system for the 
allocation, use, and effectiveness of resources 
related to children’s environmental rights in  
public financial management systems across  
key sectors. 

 Requiring all levels of government to allocate funds 
to protect the rights of children of all groups and 
backgrounds to a healthy environment, including 
by supporting children’s meaningful participation 
and access to justice and effective remedies and 
by providing financial support for legal aid and 
appropriate social services for children who have 
suffered environmental harm.

 Undertaking a regular whole of government 
public expenditure review to identify how public 
finance is realising children’s environmental rights.

 Disclosing budgets for all sectors and measures 
that support the rights of children of all groups 
and backgrounds to a healthy environment.

 Developing innovative public and private 
partnerships and financing mechanisms for 
children’s rights to a healthy environment, 
including community-based, child-led local 
environmental initiatives.
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គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  

អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
19

ការពិិនិតេយតាមដាន - គោលការណ៍៍ទូី ៣៥

ដើើមេបីីអនុវតេគោលការណ៍៍នេះេះ សូមពិិចារណា៖

●	 lបញ្ចូាូ លិ�ូរូាផ្នែម្មបូ្រតិបរិសិ្ថាា នជាម្មយួនឹង�ូរូាផ្នែម្មប្រតិសុខ្ញុំភាពុ និង
សុខ្ញុំ�លិភាពុកុ�រិ គេ�យធានាថាពុុំ�នភាពុប្រតិួតិ�ែ  ឬភាពុ
ប្របទាំងំប្របគេទើស�ែ គេ�ើយ។

●	ធានាឯករាជ្ជយភាពុកែុងវិដតពិុនិតិយតាម្ម�នទាំងំម្មូលិ ជាពិុគេសស
កែុងករិណីផ្នែដលិរិ�ា ភ�ិលិប្រតិូវិទទួលិរិងការិវាយតិនៃម្មែអ្វីីីម្មយួ។l 

●	តិប្រម្មូវិឱយដំគេណើ រិការិពុិនិតិយតាម្ម�ន បញ្ចូាូ លិការិចូលិរិមួ្ម
ប្របកបគេ�យអ្វីតិានយ័ផ្នែផ្សាអកតាម្មពុត័ិ�៌នប្រតឹិម្មប្រតិូវិរិបស់កុ�រិ។

●	តិប្រម្មូវិឱយ�នការិផ្នែចករិផំ្នែលិកជាអ្វីនតរិវិស័ិយនូវិទិនែនយ័ពុិនិតិយ
តាម្ម�ន�កព់ុន័ិនឹងផ្សាលិបះូ�ល់ិ ផ្នែដលិការិបំពុុលិបរិសិ្ថាា ន 
�នម្មកគេលិើសុខ្ញុំភាពុ និងសុខ្ញុំ�លិភាពុរិបស់កុ�រិ។

●	បង្ហាា ញជូ្ជនស្ថាធារិណជ្ជនពីុពុត័ិ�៌ន�វិកិាទាំងំអ្វីស់រិ�យការិណ៍ 
ពុិនិតិយតាម្ម�ន និងសកម្មមភាពុតាម្ម�នបនត�កព់ុន័ិនឹងសិទិិ
កុ�រិម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំងំអ្វីស់។

●	បគេងកើតិជាពុិធីីស្ថារិ គេដើម្មីកីំណតិ ់និងផ្នែកតិប្រម្មូវិការិង្ហាកគេចញពីុ
គេ�លិការិណ៍ទាំងំគេនះ។

កិចចសហប្រួេតិប់តេិការថ្នាាេក់តំប់ន់  
និងអនេរជ្ញាតិ - គោលការណ៍៍ទូី ៣៦ និង ៣៧

ដើើមេបីីអនុវតេគោលការណ៍៍នេះេះ សូមពិិចារណា៖

●	 lបគេងកើតិយនតការិថាែ កអ់ាសី្ថាន គេដើម្មីកីំណតិ ់អ្វីនុវិតិត និងតាម្ម�ន
បញ្ញាា  និងការិអ្វីនុវិតិតវិធិានការិរិមួ្ម និងឆ្លុះែងផ្នែដន�កព់ុន័ិនឹងសិទិិ
កុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិ ផ្នែដលិ�នការិ
ចូលិរិមួ្មពីុបណាត ញកុ�រិ និងយុវិជ្ជនគេ�កែុងរិដាជាស�ជិ្ជក
អាសី្ថាន។

●	 គេរិៀបចំសតង�់រិ និងការិផ្នែណនារំិមួ្មផ្នែផ្សាអកតាម្មលិទិផ្សាលិនៃន
ការិវាយតិនៃម្មែ គេដើម្មីកីារិ�រិសិទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា ន 
លិអប្របគេសើរិគេ�កែុងតិំបនអ់ាសី្ថាន ផ្នែដលិការិង្ហារិគេនះអាចដឹកនា ំនិង
អ្វីនុវិតិតតាម្មរិយៈយនតការិអ្វីនតរិរិ�ា ភ�ិលិផ្នែដលិ�នប្រស្ថាបរ់ិបស់
អាសី្ថាន។

●	អ្វីនុម្មត័ិចាប ់និងលិិខ្ញុំិតិបទ�ា ន�តិិយុតិត�មីៗ និងគេធីីើវិគិេស្ថាធីនកម្មម
ចាប ់និងលិិខ្ញុំិតិបទ�ា ន�តិិយុតិតផ្នែដលិ�នប្រស្ថាប ់គេដើម្មី ី
អ្វីនុគេលាម្មគេពុញគេលិញកាតិពុីកិចាអ្វីនតរិជាតិិ និងការិគេបតជាើ ចិតិតថាែ ក់
តិំបន ់គេដើម្មីកីារិ�រិសិទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអ
ប្របគេសើរិ។

●	បញ្ចូាូ លិសិទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិ គេ�
កែុងរិគេបៀបវារិៈនៃនកិចាប្របជំុ្ជអាសី្ថានអាចជាចំណុចសប្រ�ប់
គេធីីើ ការិពុិភាកា ជាសម្មយ័ប្របជំុ្ជ ឬជាកិចាប្របជំុ្ជ ឬគេវិទិកា
�ចគ់េ�យផ្នែ�ក។

●	ផ្សាេពុីផ្សាាយជូ្ជនកុ�រិ និងស្ថាធារិណជ្ជនទូគេ�នូវិពុត័ិ�៌នអ្វីំពីុ
កាតិពុីកិចាអ្វីនតរិជាតិិ គេដើម្មីកីារិ�រិសិទិិកុ�រិ កែុងការិទទួលិ�ន
បរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិ រិមួ្មនឹងការិគេរិៀបចំពុត័ិ�៌នផ្នែបបកុ�រិគេម្មប្រតិី។

●	ផ្សាតល់ិ�វិកិាឱយ�នប្រ�បប់្រ�នស់ប្រ�បក់ារិបញ្ចូជូ នប្របតិិភូកុ�រិឱយ
ចូលិរិមួ្មកិចាប្របជំុ្ជពុិគេប្រ�ះគេយ៉ាបល់ិគេ�ថាែ កត់ិំបន ់និងអ្វីនតរិជាតិិ។

●	ផ្សាេពុីផ្សាាយជូ្ជនកុ�រិ និងស្ថាធារិណជ្ជននូវិពុត័ិ�៌នអ្វីំពីុអ្វីនតរា�ម្មន៍
គេ�ថាែ កត់ិំបន ់និងអ្វីនតរិជាតិិ�កព់ុន័ិនឹងសិទិិកុ�រិ កែុងការិទទួលិ
�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិ។

• Developing and disseminating child-friendly 
procedures, manuals, and training tools in 
child-friendly, disability-inclusive, and age-
appropriate formats and languages.

• Ensuring that children’s complaints can be 
submitted online as well as offline, through 
secure, tested, and technically maintained 
systems especially in cases of emergencies.

• Enabling anonymous reporting when 
appropriate and ensuring confidentiality for 
the children. 

 Conducting follow-up monitoring to ensure that 
defendants, respondents, and perpetrators are 
complying with decisions and orders issued 
by competent authorities, including in judicial, 
quasi-judicial, and non-judicial mechanisms. 

Non-discrimination – Principle 33.

To implement this principle, consider:

 Enacting a new anti-discrimination law, or 
amending an existing one, or amending other 
relevant laws on the environment and child 
protection to clearly mandate non-discrimination 
and include clear penalties for non-compliance 
that apply to both public and private entities.

 Disseminating child-friendly information on 
national anti-discrimination laws and regulations.

Allocation of resources – Principle 34.

To implement this principle, consider:

 Prioritising financial and human resources 
for protecting children’s rights to a healthy 
environment in public financial management and 
investment decision-making.

 Establishing a transparent tracking system for the 
allocation, use, and effectiveness of resources 
related to children’s environmental rights in  
public financial management systems across  
key sectors. 

 Requiring all levels of government to allocate funds 
to protect the rights of children of all groups and 
backgrounds to a healthy environment, including 
by supporting children’s meaningful participation 
and access to justice and effective remedies and 
by providing financial support for legal aid and 
appropriate social services for children who have 
suffered environmental harm.

 Undertaking a regular whole of government 
public expenditure review to identify how public 
finance is realising children’s environmental rights.

 Disclosing budgets for all sectors and measures 
that support the rights of children of all groups 
and backgrounds to a healthy environment.

 Developing innovative public and private 
partnerships and financing mechanisms for 
children’s rights to a healthy environment, 
including community-based, child-led local 
environmental initiatives.
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Monitoring – Principle 35.

To implement this principle, consider:

  Integrating environmental parameters with 
parameters for children’s health and wellbeing, 
ensuring that there are no overlaps or conflicts.

 Ensuring independence throughout the 
monitoring cycle, particularly where the 
government is the subject of the assessment.

 Requiring that monitoring processes include 
children’s informed and meaningful participation. 

 Requiring cross-sectoral sharing of monitoring 
data related to the impacts of environmental 
pollution on children’s health and wellbeing.

 Disclosing to the public all budgets, monitoring 
reports, and follow-up actions related to the 
rights of children of all groups and backgrounds. 

 Establishing protocols to identify and correct for 
any regression from these Principles. 

Regional and international cooperation 
– Principles 36 and 37.

To implement these principles, consider:

 Establishing an ASEAN regional mechanism 
for identifying, implementing and monitoring 
common and transboundary issues and 
measures related to children’s rights to a healthy 
environment, with participation from children 
and youth networks in ASEAN Member States.

 Developing common standards and guidance, 
based on the results of monitoring, for 
protecting children’s rights to a healthy 
environment in the ASEAN region that can be 
led and implemented through existing ASEAN 
intergovernmental mechanisms. 

 Enacting new laws and regulations and 
amending existing ones to comply fully with 
international obligations and regional obligations 
and commitments to protect children’s rights to 
a healthy environment.

 Including children’s rights to a healthy 
environment in the agendas of ASEAN 
meetings, whether as a discussion item, 
session, or separate meeting or forum.

 Disseminating to children and the general public 
information about international obligations 
to protect children’s rights to a healthy 
environment, including child-friendly versions. 

 Budgeting adequate funding to send child 
delegates to regional and international dialogues.

 Disseminating to children and the public 
information about regional-level and 
international-level interventions related to 
children’s rights to a healthy environment.
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• Developing and disseminating child-friendly 
procedures, manuals, and training tools in 
child-friendly, disability-inclusive, and age-
appropriate formats and languages.

• Ensuring that children’s complaints can be 
submitted online as well as offline, through 
secure, tested, and technically maintained 
systems especially in cases of emergencies.

• Enabling anonymous reporting when 
appropriate and ensuring confidentiality for 
the children. 

 Conducting follow-up monitoring to ensure that 
defendants, respondents, and perpetrators are 
complying with decisions and orders issued 
by competent authorities, including in judicial, 
quasi-judicial, and non-judicial mechanisms. 

Non-discrimination – Principle 33.

To implement this principle, consider:

 Enacting a new anti-discrimination law, or 
amending an existing one, or amending other 
relevant laws on the environment and child 
protection to clearly mandate non-discrimination 
and include clear penalties for non-compliance 
that apply to both public and private entities.

 Disseminating child-friendly information on 
national anti-discrimination laws and regulations.

Allocation of resources – Principle 34.

To implement this principle, consider:

 Prioritising financial and human resources 
for protecting children’s rights to a healthy 
environment in public financial management and 
investment decision-making.

 Establishing a transparent tracking system for the 
allocation, use, and effectiveness of resources 
related to children’s environmental rights in  
public financial management systems across  
key sectors. 

 Requiring all levels of government to allocate funds 
to protect the rights of children of all groups and 
backgrounds to a healthy environment, including 
by supporting children’s meaningful participation 
and access to justice and effective remedies and 
by providing financial support for legal aid and 
appropriate social services for children who have 
suffered environmental harm.

 Undertaking a regular whole of government 
public expenditure review to identify how public 
finance is realising children’s environmental rights.

 Disclosing budgets for all sectors and measures 
that support the rights of children of all groups 
and backgrounds to a healthy environment.

 Developing innovative public and private 
partnerships and financing mechanisms for 
children’s rights to a healthy environment, 
including community-based, child-led local 
environmental initiatives.
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គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  
អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
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រៀន

●	 lប្រ�បប់្រ�ូបគេប្រង�ន និង�តាបិតារិបស់អ្វីែកថា អ្វីែកចងគ់េឈងីយល់ិ
អ្វីំពីុបរិសិ្ថាា ន និងសិទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអ
ប្របគេសើរិ និងជ្ជួយឱយប្រ�ូ និង�តាបិតា បញ្ចូាុ ះបញ្ចូាូ លិអាជាើ ធីរិអ្វីបរ់ិឱំយ
គេរិៀបចំ ឱយ�នការិអ្វីបរ់ិអំ្វីំពីុបរិសិ្ថាា ន។

●	ផ្សាតួចគេផ្សាតើម្ម�ំនិតិគេរិៀនសូប្រតិគេ�យខ្ញុំែួនឯងអ្វីំពីុបរិសិ្ថាា ន និងសិទិិកុ�រិ
កែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិ។ 

●	 ចូលិរិមួ្មកែុងសកម្មមភាពុនានា ផ្នែដលិតាម្ម�នបរិសិ្ថាា ន និងកតាត
ផ្នែដលិបងកការិខូ្ញុំចខាតិដល់ិបរិសិ្ថាា ន និងគេរិៀនសូប្រតិពីុសកម្មមភាពុ
ទាំងំគេនះ។

●	 គេរិៀនពុីជ្ជំនាញផ្នែដលិអ្វីែកប្រតិូវិការិ គេដើម្មីគីេឆ្លុះែើយតិបចំគេ�ះបញ្ញាា
ប្របឈម្ម ផ្នែដលិអ្វីែក និងសហ�ម្មនរ៍ិបស់អ្វីែកជ្ជួបប្របទះគេ�យស្ថារិ
ការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ និងគេប្រ�ះថាែ កប់រិសិ្ថាា នគេផ្សាេងគេទៀតិ។

●	 ផ្នែសីងរិកម្មនុសេផ្នែដលិជាអ្វីែកដឹកនាកំារិង្ហារិបរិសិ្ថាា ន គេ�កែុង
សហ�ម្មនរ៍ិបស់អ្វីែក និងប្របគេទសរិបស់អ្វីែក និងតាម្ម�ន       
បណាត ញទំនាកទ់ំនងសងគម្មពុួកគេ� គេដើម្មីដីឹងពីុប្រពុឹតិតិការិណ៍ និង
ពុត័ិ�៌នចុងគេប្រកាយ។

●	 គេឈងីយល់ិពុី�ំនិតិផ្សាតួចគេផ្សាតើម្មបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិកុ�រិកំពុុងដឹកនាគំេ�
ទីកផ្នែនែងគេផ្សាេងគេទៀតិ កែុងប្របគេទសរិបស់អ្វីែក និងកែុងពិុភពុគេលាក 
និងពីុអ្វីីីផ្នែដលិអ្វីែកអាចគេធីីើ�នប្រសគេដៀង�ែ គេ�កែុងសហ�ម្មនរ៍ិបស់
អ្វីែក។

●	 lអាច គេម្មើលិ និងស្ថាត បព់ុត័ិ�៌ន គេដើម្មីទីទួលិ�នបចាុបីនែភាពុអ្វីំពីុ
បញ្ញាា បរិសិ្ថាា ន ផ្នែដលិបះូ�ល់ិដល់ិជ្ជីវិតិិរិបស់អ្វីែក និងជី្ជវិតិិរិបស់
កុ�រិគេ�ទូទាំងំពិុភពុគេលាក។ 

និយាយ

●	 lនិយ៉ាយជាម្មយួនឹងម្មតិិតភ�័កតរិបស់អ្វីែក និងកុ�រិគេផ្សាេងគេទៀតិ ផ្នែដលិ
ប្របផ្នែហលិជាពុុំដឹងពីុអ្វីីីផ្នែដលិអ្វីែកដឹងអ្វីំពីុបរិសិ្ថាា ន និងសិទិិកុ�រិកែុង
ការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិ។

●	និយ៉ាយជាម្មយួឪពុុក�ត យរិបស់អ្វីែក និងម្មនុសេគេពុញវិយ័
គេផ្សាេងគេទៀតិអ្វីំពីុបរិសិ្ថាា ន និងសិទិិរិបស់កុ�រិចំគេ�ះបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិ
�នសុខ្ញុំភាពុលិអ។

●	 ប្រ�បប់្រ�ូបគេប្រង�ន និងអ្វីែកដឹកនាកំែុងសហ�ម្មនរ៍ិបស់អ្វីែកថា អ្វីែកចង់
ជ្ជួយពុួកគេ�អ្វីនុវិតិតសកម្មមភាពុកែុងស្ថាលាគេរិៀន និងកែុងសហ�ម្មន៍
រិបស់អ្វីែកផ្នែដលិបគេងកើនការិយល់ិដឹងអ្វីំពីុសិទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ
�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិ និងប្របយុទិប្របឆ្នាំងំនឹងបញ្ញាា ផ្នែប្របប្របួលិ
អាកាសធាតុិ និងគេប្រ�ះថាែ កប់រិសិ្ថាា នដនៃទគេទៀតិ។

●	 ប្រ�បប់្រ�ូបគេប្រង�ន និងអ្វីែកដឹកនាកំែុងសហ�ម្មនរ៍ិបស់អ្វីែកថា អ្វីែក 
និងកុ�រិគេផ្សាេងគេទៀតិ ប្រតិូវិការិពុត័ិ�៌នផ្នែបបកុ�រិគេម្មប្រតិី អ្វីំពីុបញ្ញាា
បរិសិ្ថាា ន និងការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ។

●	 គេប្របើប្រ�ស់បណាត ញទំនាកទ់ំនងសងគម្ម គេដើម្មីបី្រ�បម់្មតិិតភ�័កតរិបស់
អ្វីែក និងអ្វីែកដនៃទគេទៀតិពីុអ្វីីីផ្នែដលិអ្វីែក�នគេរិៀន អ្វីំពីុបរិសិ្ថាា ន និងសិទិិ
កុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិ និងផ្នែចករិផំ្នែលិក
ពុត័ិ�៌នកុ�រិគេម្មប្រតិី។

ស្វែងរកការគាំទែ

●	 lប្រ�បឪ់ពុុក�ត យរិបស់អ្វីែក ប្រ�ូបគេប្រង�នរិបស់អ្វីែក និងអ្វីែកដឹកនាំ
កែុងសហ�ម្មនរ៍ិបស់អ្វីែកឱយដឹងថា កុ�រិប្រតិូវិការិចាប ់
គេ�លិនគេយ៉ា�យ និងនិតិិវិធិីីផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិ គេដើម្មីជី្ជួយ ឱយកុ�រិ
ចូលិរិមួ្មកែុងការិគេធីីើគេសចកតីសគេប្រម្មចចិតិតអ្វីំពីុបញ្ញាា បរិសិ្ថាា ន និងពីុ
រិគេបៀបផ្នែដលិសហ�ម្មនរ៍ិបស់អ្វីែកអាចបនាុខំ្ញុំែួនគេ�នឹងការិផ្នែប្របប្របួលិ
អាកាសធាតុិ។

●	 ប្រ�បអ់្វីែកដឹកនាគំេ�កែុងសហ�ម្មនរ៍ិបស់អ្វីែក និងម្ម�នតីរិ�ា ភ�ិលិ
ដនៃទគេទៀតិឱយដឹងថា ពុួកគេ�ប្រតិូវិធានាថា ពុួកគេ�ប្រតិូវិ�នផ្នែផ្សានការិ និង
�វិកិាសប្រ�ប�់បំ្រទដល់ិការិចូលិរិមួ្មរិបស់កុ�រិកែុងការិគេធីីើគេសចកតី
សគេប្រម្មចចិតិតអ្វីំពីុបញ្ញាា បរិសិ្ថាា ន។

●	 គេប្របើប្រ�ស់ប្រកុម្មរិបស់អ្វីែក គេដើម្មី�ីក�់កយបណតឹ ងគេ�គេពុលិផ្នែដលិសិទិិ
ទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិរិបស់អ្វីែកពំុុប្រតិូវិ�នគេ�គេ�រិពុ និង
ប្រ�បម់្មនុសេដនៃទគេទៀតិ អ្វីំពីុបទពិុគេស្ថាធីនរ៍ិបស់អ្វីែកគេ�គេពុលិផ្នែដលិ
អ្វីែក�ក�់កយបណតឹ ង។

●	 គេឈងីយល់ិពុីរិ គេបៀបគេធីីើការិជាម្មយួអ្វីែកដនៃទ ផ្នែដលិជាអ្វីែក�ក�់កយ
បណតឹ ងជំ្ជនួសឱយកុ�រិផ្នែដលិសិទិិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិពំុុ
ប្រតិូវិ�នគេ�គេ�រិពុ។

●	តាម្ម�ន និងកតិប់្រតាផ្សាលិបះូ�ល់ិនានា ផ្នែដលិអ្វីែកគេម្មើលិគេ�ើញ
ចំគេ�ះបរិសិ្ថាា នគេ�ជំុ្ជវិញិខ្ញុំែួនអ្វីែក និងគេធីីើការិកំណតិ ់ថាគេតិើបញ្ញាា
ទាំងំគេនះកំពុុងបងកផ្សាលិបះូ�ល់ិដល់ិសហ�ម្មនរ៍ិបស់អ្វីែកផ្នែដរិ
ឬគេទ គេហើយប្របសិនគេបើបះូ�ល់ិ បះូ�ល់ិគេ�យរិគេបៀបណា។



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  

អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
21

© UNICEF/UNI182745/Noorani

លែង

●	 lចំណាយគេពុលិគេ�ខាងគេប្រ� និងគេឈងីយល់ិពុីពុិភពុគេលាកផ្នែដលិ
គេ�ជុ្ជំវិញិអ្វីែក។

●	 រិកសកម្មមភាពុផ្នែដលិប្រតិូវិគេធីីើ គេដើម្មីកីារិ�រិបរិសិ្ថាា នផ្សាង និងផ្សាតល់ិនូវិ
ភាពុសបាយរិកីរាយផ្សាង។

●	�ិតិពីុអ្វីីីផ្នែដលិអ្វីែកអាចគេធីីើ�ន គេដើម្មីទីទួលិ�នការិសបាយគេ�
ខាងគេប្រ� និងនាមំ្មតិិតភ�័កតរិបស់អ្វីែកគេ�គេលិងជាម្មយួអ្វីែក

●	 ប្រ�បឪ់ពុុក�ត យរិបស់អ្វីែក និងម្មនុសេគេពុញវិយ័ដនៃទគេទៀថាអ្វីែកប្រតិូវិ 
ការិកផ្នែនែងផ្នែដលិ�នសុវិតិាិភាពុគេ�ខាងគេប្រ� គេដើម្មីគីេលិងកម្មានត។

ចូលរួម

●	 lជ្ជួយបគេងកើតិប្រកុម្មគេ�កែុងសហ�ម្មនរ៍ិបស់អ្វីែក ផ្នែដលិនឹងជ្ជួយ�បំ្រទ
ដល់ិការិចូលិរិមួ្មរិបស់អ្វីែក និងការិចូលិរិមួ្មរិបស់កុ�រិដនៃទគេទៀតិ កែុង
កិចាប្របជំុ្ជគេ�ម្មូលិ�ា នកែុងប្របគេទស និងអ្វីនតរិជាតិិ ផ្នែដលិជាកិចាប្របជំុ្ជ
គេធីីើការិសគេប្រម្មចចិតិតអ្វីំពីុការិប្រ�បប់្រ�ងធីនធានធីម្មមជាតិិ និងការិ
ប្របយុទិប្របឆ្នាំងំនឹងការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ។

●	 ចូលិរិមួ្មកែុងបណាត ញផ្នែដលិ�នប្រស្ថាបរ់ិបស់កុ�រិ និងរិបស់ម្មនុសេ
គេផ្សាេងគេទៀតិ ផ្នែដលិកំពុុងជំ្ជរិញុឱយ�នការិការិ�រិបរិសិ្ថាា ន និង
ប្របយុទិប្របឆ្នាំងំនឹងការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ។

●	 គេឈងីយល់ិពុីអ្វីីីផ្នែដលិសហ�ម្មនរ៍ិបស់អ្វីែក និងប្របគេទសរិបស់អ្វីែក
កំពុុងគេធីីើ គេដើម្មីកីារិ�រិបរិសិ្ថាា ន និងប្របយុទិប្របឆ្នាំងំនឹងការិផ្នែប្របប្របួលិ
អាកាសធាតុិ និងរិគេបៀបផ្នែដលិអ្វីែក និងកុ�រិដនៃទគេទៀតិអាចចូលិរិមួ្ម
កែុងការិគេរិៀបចំផ្នែផ្សានការិសកម្មមភាពុទាំងំ គេនាះ អ្វីនុវិតិតសកម្មមភាពុ
ទាំងំគេនាះ និងពិុនិតិយតាម្ម�នសកម្មមភាពុទាំងំគេនាះ គេដើម្មីធីានា
ថាសកម្មមភាពុទាំងំគេនាះពិុតិជាប្រតិូវិ�នគេធីីើគេ�ើង�នលិអប្របគេសើរិ
ប្រ�កដផ្នែម្មន។

●	 ផ្នែសីងរិកពុត័ិ�៌នអ្វីំពីុកែឹប បណាត ញ សម្មពន័ិភាពុ និងយុទិនាការិ
គេ�ម្មូលិ�ា ន និងកែុងប្របគេទស និងរិគេបៀបផ្នែដលិអ្វីែកអាចចូលិរិមួ្ម
ជាម្មយួកែឹប បណាត ញ សម្មពន័ិភាពុ និងយុទិនាការិទាំងំគេនាះ គេហើយ
គេលិើកទឹកចិតិតឱយកុ�រិដនៃទគេទៀតិចូលិរិមួ្មផ្សាង  ផ្នែដរិ។

●	 ចូលិរិមួ្មកែុងយុទិនាការិ និងប្រកុម្មគេ�ថាែ កត់ិំបន ់និងអ្វីនតរិជាតិិ៖

●	 �ំនិតិផ្សាតួចគេផ្សាតើម្មសិទិិបរិសិ្ថាា នរិបស់កុ�រិ (CERI)
បណាត ញអ្វីែកផ្នែសីងរិកការិ�បំ្រទទូទាំងំពិុភពុគេលាក ផ្នែដលិគេធីីើការិ
តិសូី គេដើម្មីសិីទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ�ននូវិពុិភពុគេលាកម្មយួ
ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ និងធានាថាសំគេ�ងរិបស់កុ�រិប្រតិូវិ�នគេ�
ឮគេ�កែុងកិចាប្របជំុ្ជអ្វីនតរិជាតិិ។

●	 អ្វីងគការិយុវិជ្ជនអាសី្ថាន
ចូលិរិមួ្មកស្ថាងជំ្ជនាញរិបស់អ្វីែក និងគេធីីើជាអ្វីែកសម័ប្រ�ចិតិត។

●	 ប្រកុម្មទទួលិបនុុកកុ�រិ និងយុវិជ្ជនរិបស់អ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ
អ្វីែកអាចចូលិរិមួ្មកែុងនាម្មជាបុ�គលិ និងជាអ្វីងគការិស្ថាា បន័ គេដើម្មី ី
ពុិភាកាពីុបញ្ញាា នានាជុ្ជំវិញិពុិភពុគេលាក កែុងគេនាះ�នបញ្ញាា
បរិសិ្ថាា នផ្សាងផ្នែដរិ។

●	 ប្រកុម្មយុវិជ្ជនប្របចាំតំិំបនអ់ាសីុ�ូសីុហីិក
យនតការិរិបស់អ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិ គេដើម្មីជី្ជំរិញុការិចូលិរិមួ្ម
រិបស់យុវិជ្ជនគេ�កែុងតិំបន។់

●	 ប្រកុម្មទទួលិបនុុកកុ�រិ និងយុវិជ្ជនរិបស់ UNEP
ស្ថាា បន័នានាអាច�ក�់កយសំុចូលិរិមួ្មគេ�កែុងប្រកុម្មគេនះ�ន។



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  
អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
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ការណែនាំសមែែប់តួអង្គសង្គមស៊ីវិល

ការចូលរួម - គោលការណ៍៍ទូី ២ និង ១0-១២

●	សប្រម្មបសប្រម្មួលិឱកាសឱយកុ�រិ�នផ្នែចករិផំ្នែលិកបទពិុគេស្ថាធីន ៍និង
ជ្ជំនាញរិបស់ពុួកគេ� គេដើម្មីអីាចចូលិរិមួ្មកែុងដំគេណើ រិការិគេធីីើគេសចកតី
សគេប្រម្មចចិតិតអ្វីំពីុបញ្ញាា បរិសិ្ថាា ន។

●	កស្ថាងឱកាសឱយកុ�រិចូលិរិមួ្មកែុង�ំនិតិផ្សាតួចគេផ្សាតើម្មសហ�ម្មន ៍គេដើម្មី ី
តាម្ម�នធីនធានធីម្មមជាតិិ និងដំគេណើ រិការិរិបស់ម្មនុសេផ្នែដលិបងក
ផ្សាលិបះូ�ល់ិដល់ិធីនធានធីម្មមជាតិិ។

●	ផ្សាតល់ិឱកាស និងគេវិទិកាប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ គេដើម្មីឱីយកុ�រិ 
និងយុវិជ្ជនអាចកស្ថាងចលិនា និងផ្សាតល់ិការិ�បំ្រទដល់ិ�ែ
គេ�វិញិគេ�ម្មក កែុងការិអ្វីនុវិតិតសិទិិរិបស់ពុួកគេ� កែុងការិបគេញ្ចូាញម្មតិិ 
គេដើម្មីកីារិ�រិសិទិិរិបស់ពុួកគេ�កែុងការិទទួលិ�ន  បរិសិ្ថាា ន
ប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យ
ចីរិភាពុ។

●	�បំ្រទឱយកុ�រិគេលិើកគេ�ើងពីុការិយល់ិគេ�ើញរិបស់ពុួកគេ� តាម្មរិយៈ
ការិជ្ជួយកស្ថាងសម្មតិាភាពុនិយ៉ាយជាស្ថាធារិណៈរិបស់ពុួកគេ� រិមួ្ម
ទាំងំជំ្ជនាញគេរិៀបចំចំណុចផ្នែដលិប្រតិូវិនិយ៉ាយផ្សាងផ្នែដរិ។

●	ផ្សាតល់ិឱកាសឱយកុ�រិ�នចូលិរិមួ្មផ្នែចករិផំ្នែលិកបទពិុគេស្ថាធីន ៍និង
ជ្ជំនាញរិបស់ពុួកគេ� កែុងដំគេណើ រិការិគេធីីើគេសចកតីសគេប្រម្មចចិតិត។

●	 ផ្នែសីងរិកការិ�បំ្រទដល់ិសិទិិបគេញ្ចូាញម្មតិិរិបស់កុ�រិ និងសិទិិ
ទាំម្មទាំរិឱយរិ�ា ភ�ិលិគេ�ប្រ�បក់ប្រម្មតិិទាំងំអ្វីស់�ន�ណគេនយយ
ភាពុ។

សិទូិិទូទូួលបានពិ័ត៌មាន - គោលការណ៍ ៍
ទូី ៣ និង ១៣-១៥

●	 lផ្នែសីងរិកការិ�បំ្រទដល់ិសិទិិទទួលិ�នពុត័ិ�៌នរិបស់កុ�រិ។

●	ផ្សាលិិតិពុត័ិ�៌នអ្វីំពីុបរិសិ្ថាា ន និងសិទិិរិបស់កុ�រិកែុងការិទទួលិ�ន
បរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិ និងផ្សាតល់ិពុត័ិ�៌នទាំងំគេនះ ដល់ិកុ�រិ 
ស្ថាលាគេរិៀន និងម្មជ្ជឈម្មណឌ លិសិកានានា។

សិទូិិទូទូួលបានការអប់់រំអំពិីប់រិស្ថាាេន - គោលការណ៍ ៍
ទូី ៤ និង ១៦-១៨

●	 lអ្វីបរ់ិមំ្មនុសេគេពុញវិយ័ឱយយល់ិពុីម្មូលិគេហតុិផ្នែដលិការិអ្វីបរ់ិបំរិសិ្ថាា ន�
នស្ថារិៈសំខានផ់្នែបបគេនះ។

●	ពុិនិតិយគេម្មើលិដំគេណើ ការិគេរិៀបចំកម្មមវិធិីីសិកា និងធានាឱយ�នការិ
បញ្ចូាូ លិការិអ្វីបរ់ិបំរិសិ្ថាា នឱយ�នសម្មប្រសប។

●	 គេលិើកទឹកចិតិតឱយឪពុុក�ត យ និងអ្វីែកផ្សាតល់ិការិផ្នែ�ទាំដំនៃទគេទៀតិl 
ចូលិរិមួ្មយូ៉ាងសកម្មមកែុងការិអ្វីបរ់ិបំរិសិ្ថាា ន។

●	សម័ប្រ�ចិតិតគេរិៀបចំ និងអ្វីនុវិតិតកម្មមវិធិីី ផ្សាតល់ិការិអ្វីបរ់ិបំរិសិ្ថាា នបផ្នែនាម្មដល់ិ
ស្ថាលាគេរិៀន និងសហ�ម្មន ៍ជាពុិគេសសសប្រ�បកុ់�រិផ្នែដលិគេ�
គេប្រ�ស្ថាលា។

សិទូិិលេេងកមេសានេ - គោលការណ៍ ៍
ទូី ៥ និង ១៩

●	 lផ្នែសីងរិកការិ�បំ្រទគេ�តាម្មម្មូលិ�ា ន និងគេ�ថាែ កជ់ាតិិ គេដើម្មីធីានា
ថាកុ�រិ�នកផ្នែនែងផ្នែដលិ�នសុវិតិាិភាពុសប្រ�បគ់េលិងកម្មានត។l

●	សម័ប្រ�ចិតិតបគេងកើតិកផ្នែនែងផ្នែដលិ�នសុវិតិាិភាពុកែុងសហ�ម្មនរ៍ិបស់អ្វីែក 
គេដើម្មីឱីយកុ�រិគេលិងកម្មានត។

●	សហការិជាម្មយួកុ�រិ និងតិួអ្វីងគ�កព់ុន័ិនានា គេដើម្មីធីានាថាកុ�រិ
ម្មកពីុប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិអាចអ្វីនុវិតិតសិទិិគេលិងកម្មានត
រិបស់ពុួកគេ� និងចូលិរិមួ្មកែុងសកម្មមភាពុវិបីធីម្មន៌ៃចែប្របឌិ្ឍតិនានា 
ជាពុិគេសសគេ�កែុងស្ថាា នភាពុអាសនែ ដូចជាការិរាតិតិាតិជាស
កលិនៃនជំ្ជងឺកូវិដីជាគេដើម្ម។



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  

អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
23

ការប់ំពិុល ការប្រែេេប្រួេ�លអាកាសធាតុ និងការបាត់ប់ង់
ជីីវ�ចម្រូេុះ - គោលការណ៍៍ទូី ៦ និង ២0-២៥

●	 lផ្នែសីងរិកការិ�បំ្រទគេ�តាម្មម្មូលិ�ា ន និងគេ�ថាែ កជ់ាតិិ គេដើម្មីធីានា
ថាឧតិតម្មប្របគេយ៉ាជ្ជនរ៍ិបស់កុ�រិប្រតិូវិ�នចាំតិទុ់កជាអាទិភាពុកែុង
យុទិស្ថា�សត សតីពុីការិគេប្របើប្រ�ស់ធីនធានធីម្មមជាតិិទាំងំអ្វីស់។

●	 ផ្នែសីងរិកការិ�បំ្រទគេ�តាម្មម្មូលិ�ា ន និងគេ�ថាែ កជ់ាតិិ គេដើម្មីធីានា
ថាឧតិតម្មប្របគេយ៉ាជ្ជនរ៍ិបស់កុ�រិប្រតិូវិ�នចាំតិទុ់កជាអាទិភាពុ
សែូលិកែុងប្រ�បផ់្នែផ្សានការិសតីពុីការិកាតិប់នាយ និងការិបនាុគំេ�នឹង
ការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ។

●	 គេរិៀបចំសកម្មមភាពុគេ�តាម្មសហ�ម្មន ៍គេដើម្មីកីារិ�រិកុ�រិពុីការិ
បំពុុលិបរិសិ្ថាា ន។

●	បង្ហាា ញពុី ‘កាតិប់នាយ-គេប្របើគេ�ើងវិញិ-ផ្នែកនៃចែសំណល់ិ’ កែុង
សហ�ម្មនរ៍ិបស់អ្វីែក និងគេលិើកទឹកចិតិតឱយកុ�រិអ្វីនុវិតិតតាម្ម
គេ�លិការិណ៍គេនះ។

●	កំណតិ ់និងផ្សាេពុីផ្សាាយពីុជ្ជំគេនឿ និងការិអ្វីនុវិតិត ស្ថាសនា 
និងប្របនៃពុណី ផ្នែដលិការិ�រិសិទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ�ន         
បរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិ។

ធុុរកិចច និងសិទូិិកុមារកុ�ងការទូទូួលបានប់រិស្ថាាេនដែេលលអ
ប្រួេសើើរ - គោលការណ៍៍ទូី ៧ និង ២៦-៣០

●	 lអ្វីបរ់ិធុំីរិកិចាគេ�តាម្មម្មូលិ�ា ន និងកែុងប្របគេទសអ្វីំពីុការិអ្វីនុវិតិតធុីរិកិចា
ផ្នែបបកុ�រិគេម្មប្រតិី ផ្នែដលិលិអចំគេ�ះបរិសិ្ថាា ន។

●	ទទួលិស្ថាគ ល់ិ និងផ្សាតល់ិការិការិ�រិដល់ិធុីរិកិចាទាំងំឡាយ ផ្នែដលិ
គេប្របើប្រ�ស់ការិអ្វីនុវិតិតផ្នែបបកុ�រិគេម្មប្រតិី ផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិចំគេ�ះ
បរិសិ្ថាា ន។

ការពិង្រឹេ�ង ការអនុវតេចេបាប់់ និងការទូទូួលបាន 
យុុតេិធុម៌ - គោលការណ៍៍ទូី ៨, ៩, ៣១, និង ៣២

●	 lផ្សាតល់ិពុត័ិ�៌នដល់ិកុ�រិអ្វីំពីុសិទិិរិបស់ពុួកគេ�កែុងការិទទួលិ�នបរិ ិ
ស្ថាា នផ្នែដលិលិអប្របគេសើរិ និងដំគេណាះប្រស្ថាយផ្នែដលិអាច�នគេ�គេពុលិ
ផ្នែដលិសិទិិរិបស់ពុួកគេ�ប្រតិូវិ�នរិគំេលាភបំ�ន។

●	ផ្សាតល់ិការិ�បំ្រទដល់ិកុ�រិផ្នែដលិ�នបំណងចង�់ក�់កយបណតឹ ង 
អ្វីំពីុសិទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិតាម្មរិយៈ
ដំគេណើ ការិ និងគេ�ម្មូលិ�ា ន គេ�ថាែ កជ់ាតិិ តិំបន ់និងសកលិ។

●	ការិ�រិកុ�រិពុីការិសងសឹកនានា គេ�គេពុលិផ្នែដលិពុួកគេ�ពុាយ៉ាម្ម
ការិ�រិសិទិិរិបស់ពុួកគេ�កែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា ន ផ្នែដលិលិអ
ប្របគេសើរិ។

●	�បំ្រទដល់ិគេម្មធាវិ ីអ្វីែកសម័ប្រ�ចិតិតដនៃទគេទៀតិឱយជ្ជួយកុ�រិកែុងការិ
ការិ�រិសិទិិរិបស់ពុួកគេ� កែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នផ្នែដលិលិអ
ប្របគេសើរិ។

●	សប្រម្មបសប្រម្មួលិ គេដើម្មីផី្សាតល់ិឱយកុ�រិនូវិការិ�បំ្រទនានា ផ្នែដលិពុួកគេ�
ប្រតិូវិការិ កែុងដំគេណើ ការិការិ�រិសិទិិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិ
រិបស់ពុួកគេ�។

●	ជ្ជួយកុ�រិកែុងការិប្របម្មូលិឯកស្ថារិ ចងប្រកងសំណំុគេរិឿង និង�ក់
�កយបណតឹ ងអ្វីំពីុការិបំ�នសិទិិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិ
រិបស់ពុួកគេ� ដូចជាបណតឹ ងផ្នែដលិ�នលិកខណៈយុទិស្ថា�សត
គេ�គេពុលិផ្នែដលិសម្មប្រសប និងធានាឱយ�នដំគេណាះប្រស្ថាយចំគេ�ះ
បណតឹ ងទាំងំគេនះ។

●	អ្វីនុវិតិតវិធិានការិគេ�ថាែ កត់ិំបន ់ឬអ្វីនតរិជាតិិ ជាលិកខណៈបុ�គលិ ឬជា
សម្មូហភាពុ គេដើម្មីកីារិ�រិសិទិិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិរិបស់
កុ�រិ គេ�គេពុលិផ្នែដលិចាំ�ំច។់

ការមិនរើើសអើើង - គោលការណ៍៍ទូី ៣៣

●	 lប្របម្មូលិចងប្រកងពុត័ិ�៌ន អ្វីំពីុករិណីម្មនិគេរិ ើសគេអ្វីើងម្មកគេលិើកុ�រិម្មក
ពុីប្រ�បប់្រកុម្ម និងប្រ�បស់្ថាវិតារិ និងគេប្របើពុត័ិ�៌នគេនះ គេដើម្មីជី្ជំរិញុឱយ
�នការិផ្លាែ ស់បតូរិកែុងគេ�លិនគេយ៉ា�យ ចាប ់និងការិអ្វីនុវិតិតនានា 
ផ្នែដលិ�នលិកខណៈគេរិ ើសគេអ្វីើង។

វិភាជីធុនធាន - គោលការណ៍៍ទូី ៣៤

●	 lជ្ជរំិញុឱយរិ�ា ភ�ិលិគេ�ប្រ�បក់ប្រម្មតិិទាំងំអ្វីស់ផ្សាតល់ិ�វិកិាឱយ�នប្រ�ប�់ ្
រាន ់គេដើម្មីកីារិ�រិសិទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ�ន      បរិសិ្ថាា នផ្នែដលិ
លិអប្របគេសើរិ។

●	ការិពុិនិតិយតាម្ម�ន – គេ�លិការិណ៍ទី 35

●	 lចូលិរិមួ្មពិុនិតិយតាម្ម�នបញ្ញាា បរិសិ្ថាា ន និងធានាឱយ�នការិចូលិរិមួ្ម
ពុីកុ�រិ កដូ៏ចជាយកចិតិតទុក�កច់ំគេ�ះ និងធានាថាការិពុិនិតិយ
តាម្ម�នគេនះ�នយកចិតិតទុក�កច់ំគេ�ះតិប្រម្មូវិការិពុិគេសសរិបស់
កុ�រិ។

●	 គេធីីើការិង្ហារិជាម្មយួនឹងប្របពុន័ិផ្សាេពុីផ្សាាយ គេដើម្មីធីានាឱយ�នការិ
បង្ហាា ញពុត័ិ�៌នអ្វីំពីុរិ�យការិណ៍ពុិនិតិយតាម្ម�នជូ្ជន
ស្ថាធារិណជ្ជនទូគេ� និង�នការិគេរិៀបចំរិ�យការិណ៍គេនះកែុង
ទប្រម្មងកុ់�រិគេម្មប្រតិី។

កិចចសហប្រួេតិប់តេិការថ្នាាេក់តំប់ន់  
និងអនេរជ្ញាតិ - គោលការណ៍៍ទូី ៣៦ និង ៣៧

●	 lគេរិៀបចំ និងជំ្ជរិញុឱយរិដាផ្សាតល់ិសចាំា បណ័ណ  ទទួលិយក និងអ្វីនុវិតិតកិចា
ប្រពុម្មគេប្រពុ�ង និងសនិិសញ្ញាា  ថាែ កត់ិំបន ់និងសកលិ ផ្នែដលិការិ�រិ
បរិសិ្ថាា ន និងសិទិិកុ�រិ។

●	ផ្សាតល់ិការិ�បំ្រទដល់ិអ្វីងគការិស្ថាា បន័ផ្នែដលិតាម្ម�នការិអ្វីនុវិតិតកិចា
ប្រពុម្មគេប្រពុ�ងថាែ កត់ិំបន ់និងសកលិគេ�តាម្មម្មូលិ�ា ន និងគេ�កែុង
ប្របគេទស និងគេធីីើការិផ្សាេពុីផ្សាាយពីុលិទិផ្សាលិរិកគេ�ើញរិបស់អ្វីងគការិ
ស្ថាា បន័ទាំងំគេនះ។



គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  
អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
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ការណែនាំសមែែប់ធ៊រកិច្ច

ការិ�រិសិទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ 
អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុតាម្មរិយៈ៖

●	 គេធីីើតាម្ម និងអ្វីនុ វិតិតសតង�់រិសតីពុីការិបង្ហាា ញពុត័ិ�៌នសងគម្ម និង
បរិសិ្ថាា ន កដូ៏ចជាការិអ្វីនុវិតិត និងប្រកបខ្ញុំណ័ឌ សតីពុីការិធានា
សុវិតិាិភាពុ និងប្រកបខ្ញុំណ័ឌ ផ្នែដលិប្រតិូវិ�នសនេុឱីយប្រសបតាម្មសតង�់រិ
ផ្នែដលិប្រតិូវិ�ន�កគ់េចញជាលិកខណៈសកលិ ដូចជា គេ�លិការិណ៍
សតីពុីការិវិនិិគេយ៉ា�ប្របកបគេ�យការិទទួលិខុ្ញុំសប្រតិូវិជាគេដើម្ម។ 

●	 គេរិៀបចំពិុធីីស្ថារិ ស្ថារិជ្ជីវិកម្មម ផ្នែផ្សាអកតាម្មការិអ្វីនុវិតិតលិអ ផ្នែដលិប្រតិូវិ�ន
ទទួលិស្ថាគ ល់ិ គេដើម្មីវីាយតិនៃម្មែគេលិើផ្សាលិបះូ�ល់ិម្មកគេលិើកុ�រិ និង
ធានាថាការិវាយតិនៃម្មែទាំងំគេនះប្រតិូវិ�នបញ្ចូាូ លិ�វិកិាសប្រ�បគ់េរិៀបចំ 
និងអ្វីនុវិតិត�គេប្រ�ង និងផ្សាលិិតិផ្សាលិនានា។

●	 គេធីីើការិពុិនិតិយគេផ្សាុ�ងផុ្លាតិភ់ាពុប្រតឹិម្មប្រតិូវិ�កព់ុន័ិនឹងសិទិិកុ�រិ រិបស់
អ្វីែកទទួលិការិបនត ផ្នែដលិជាផ្នែផ្សាែកម្មយួនៃនការិប្រ�បប់្រ�ងផ្នែខ្ញុំេប្រចវូាក់
ផ្សាគតិផ់្សាគង។់

●	បណតុ ះបណាត លិបុ�គលិិកគេ�ប្រ�បក់ប្រម្មតិិទាំងំអ្វីស់ អ្វីំពីុរិគេបៀបការិ�រិ
សិទិិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិរិបស់កុ�រិ កែុងប្រ�បប់្របតិិបតិតិការិ
ទាំងំអ្វីស់។

●	ពុនយល់ិផ្នែណនា�ំា ស់ភា�ហុីនពីុស្ថារិៈសំខានន់ៃនការិការិ�រិសិទិិ
ទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិរិបស់កុ�រិ។

●	 គេធីីើការិជាម្មយួនឹងបណាត ធុីរិកិចាគេ�ថាែ កជ់ាតិិ ថាែ កត់ិំបន ់និងសកលិ 
គេដើម្មីកីាតិប់នាយបរិ�ិណកាបូន (carbon footprint) បនតអ្វីនុវិតិត
សកម្មមភាពុផ្នែដលិធានា�ននូវិចីរិភាពុបរិសិ្ថាា នឆ្លុះែងផ្នែដន សំគេ�
កាតិប់នាយផ្សាលិបះូ�ល់ិអ្វីវិជិ្ជជ�នម្មកគេលិើកុ�រិ និងសិទិិទទួលិ
�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិរិបស់ពុួកគេ�។

�បំ្រទដល់ិសិទិិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ 
ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ តាម្មរិយៈ៖

●	ផ្សាតល់ិពុត័ិ�៌នកុ�រិគេម្មប្រតិី អ្វីំពីុធុីរិកិចា និងការិអ្វីនុវិតិតធុីរិកិចារិបស់អ្វីែក
គេ�តាម្មសហ�ម្មនផ៍្នែដលិអ្វីែកកំពុុងអ្វីនុវិតិតធុីរិកិចា។

●	 គេរិៀបចំឱកាសគេ�យ�នកាលិវិភិា�កំណតិ ់គេដើម្មីឱីយកុ�រិសួរិ
សំណួរិ និងផ្នែចករិផំ្នែលិកម្មតិិគេយ៉ាបល់ិរិបស់ពុួកគេ� អ្វីំពីុយុទិស្ថា�សត
ធុីរិកិចា និងការិសគេប្រម្មចចិតិតនានា ផ្នែដលិបះូ�ល់ិដលិសិទិិទទួលិ
�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិរិបស់ពុួកគេ�។

●	�បំ្រទដល់ិសហ�ម្មនគ៍េ�កែុងតិំបន ់ប្របតិិបតិតិការិរិបស់អ្វីែក កែុងការិ
បគេងកើនការិយល់ិដឹង អ្វីំពីុស្ថារិៈសំខានន់ៃន បរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យ
សុវិតិាិភាពុ អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ ដល់ិ
សុខ្ញុំភាពុ និងការិអ្វីភវិិឌ្ឍឍរិបស់កុ�រិ។

●	ផ្សាតល់ិទីកផ្នែនែងឱយកុ�រិគេលិងកម្មានតកែុងរិងីងសុ់វិតិាិភាពុពីុតិំបន់
ប្របតិិបតិតិការិរិបស់អ្វីែក។

●	អ្វីនុវិតិត �បំ្រទ និងផ្នែចករិផំ្នែលិកលិទិផ្សាលិនៃនការិសិកាប្រស្ថាវិប្រជាវិ
វិទិាស្ថា�សត ផ្នែដលិរិចួចំផ្នែណកដល់ិការិផ្សាតល់ិចំគេណះដឹង អ្វីំពីុផ្សាលិ

បះូ�ល់ិ ផ្នែដលិវិធិានការិកាតិប់នាយ បនាុ ំនិងគេលិើកកម្មពស់ភាពុ
ធីនគ់េ�នឹងការិផ្នែប្របប្របួលិអាកាសធាតុិ និងការិរិចិរិលឹិបរិសិ្ថាា នម្មក
គេលិើកុ�រិកែុងតិំបនផ់្នែដលិអ្វីែកប្របតិិបតិតិការិ។

●	ផ្សាតល់ិអាហារិបូករិណ៍ គេដើម្មីឱីយកុ�រិអាចបនតការិអ្វីបរ់ិគំេ�កប្រម្មតិិ
ឧតិតម្មសិកា និងគេធីីើការិប្រស្ថាវិប្រជាវិអ្វីំពុីបញ្ញាា បរិសិ្ថាា ន ផ្នែដលិបងកផ្សាលិ
បះូ�ល់ិដល់ិពុួកគេ�។

គេលិើសពុីគេនះ ធុីរិកិចានានា�ួរិ៖
អ្វីនុគេលាម្មតាម្មគេ�លិការិណ៍ដូចខាងគេប្រកាម្ម -

●	 lគេ�លិការិណ៍ផ្នែណនារំិបស់អ្វីងគការិសហប្របជាជាតិិសតីពុីធុីរិកិចា និង
សិទិិម្មនុសេ។

●	 គេ�លិការិណ៍សតីពុីសិទិិកុ�រិ និងធុីរិកិចា។

គេប្របើប្រ�ស់ឧបករិណ៍ដូចខាងគេប្រកាម្ម -

●	 សិទិិកុ�រិ និងផ្នែផ្សានទីធុីរិកិចា។

●	 សិទិិកុ�រិកែុងការិវាយតិនៃម្មែផ្សាលិបះូ�ល់ិ-ម្ម�គគេទសកស៍តីពុីការិ
បញ្ចូាូ លិសិទិិកុ�រិគេ�កែុងការិវាយតិនៃម្មែផ្សាលិបះូ�ល់ិ និងការិ
ចាំតិវ់ិធិានការិ គេដើម្មីកុី�រិ។

●	ជ្ជំរិញុការិចូលិរិមួ្មរិបស់តិួអ្វីងគ�កព់ុន័ិជំុ្ជវិញិសិទិិកុ�រិ៖ ឧបករិណ៍
សប្រ�បប់្រកុម្មហុីន។

●	 សិទិិកុ�រិកែុងគេ�លិនគេយ៉ា�យ និងប្រកម្មប្របតិិបតិតិ៖ ឧបករិណ៍
សប្រ�បប់្រកុម្មហុីន។

●	 គេ�លិការិណ៍ផ្នែណនារំិបស់l OECD សប្រ�បស់ហប្រ�ស
ពុហុជាតិិ។

●	ការិផ្នែណនាសំតីពុីការិគេផ្សាុ�ងផុ្លាតិភ់ាពុប្រតឹិម្មប្រតិូវិនៃនការិប្របតិិបតិតិធុីរិកិចា
ប្របកបគេ�យការិទទួលិខុ្ញុំសប្រតិូវិរិបស់ OECD។

Respect children’s rights to a clean, safe, healthy 
and sustainable environment by:
 Following and implementing social and environmental 

disclosure standards, and safeguards practices and 
frameworks, and frameworks that are aligned 
with globally established standards, including 
the Principles for Responsible Investment.

 Establishing corporate protocols, based on 
recognised good practices, for conducting child 
impact assessments and ensuring that the 
assessments are included in budgets for project 
and product development and introduction. 

 Conducting child-rights due diligence on 
subcontractors as a regular part of supply  
chain management.

 Training staff at all levels on protecting children’s 
rights to a healthy environment in all operations.

 Persuading shareholders of the importance of 
protecting children’s rights to a healthy environment.

 Working with national, regional, and 
global business networks to reduce your 
carbon footprint and pursue transboundary 
environmentally sustainable activities that will 
reduce negative impacts on children and their 
rights to a healthy environment.

Support children’s rights to a clean, safe, healthy 
and sustainable environment by:
 Providing child-friendly information on your 

business and business practices in the 
communities where your businesses operate. 

 Providing regularly scheduled spaces for children 
to ask questions and share their inputs on 
business strategies and decisions that affect 
their rights to a healthy environment.

 Supporting communities in your areas of operation 
to raise awareness of the importance of a safe, 
clean, healthy and sustainable environment for 
children’s health and development.

 Providing places for children to play that are at a 
safe distance from your areas of operation.

 Conducting, supporting, and sharing the results 
of scientific studies and research that contribute 
to knowledge on the impacts on children of 
mitigation, adaptation, and resiliency to climate 
change and environmental degradation in the 
areas where you operate.

 Providing scholarships to enable children to 
pursue higher education and carry out research 
on environmental issues that affect them.

In addition, businesses should: 
Comply with the following principles - 
 UN Guiding Principles on Business and  

Human Rights.

 Children’s Rights and Business Principles. 

Use the following tools - 
 Children’s Rights and Business Atlas.

 Children’s Rights in Impact Assessments-A 
guide for integrating children’s rights into impact 
assessments and taking action for children. 

 Engaging Stakeholders on Children’s Rights:  
A tool for companies.

 Children’s Rights in Policies and Codes of 
Conduct: A tool for companies.

 OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

 OECD Due Diligence Guidance for Responsible 
Business Conduct. 

Guidance for Businesses
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គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  

អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
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ការណែនាំសមែែប់បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ

●	ផ្សាេពុីផ្សាាយឱយ�នសកម្មម  និងគេទៀងទាំតិនូ់វិពុត័ិ�៌នសុប្រកឹតិ និង�ិតិ
�ូពុីកុ�រិ អ្វីំពីុបរិសិ្ថាា ន និងសិទិិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិរិបស់
កុ�រិ។

●	 គេ�រិពុភាពុជាឯកជ្ជនរិបស់កុ�រិ ប្រពុម្មទាំងំគេឆ្លុះែើយតិប និង
កាតិប់នាយហានិភយ័�កព់ុន័ិកែុងការិគេរិៀបចំរិ�យការិណ៍អ្វីំពីុ
កុ�រិ។

●	 គេរិៀបចំសតង�់រិការិ�រិ និងសតង�់រិប្រកម្មសីលិធីម្មស៌ប្រ�ប់
រាយការិណ៍ពុីកុ�រិ ផ្នែដលិរិងគេប្រ�ះថាែ កផ់្នែផ្សាែកបរិសិ្ថាា ន និងកុ�រិ
ផ្នែដលិកំពុុងគេធីីើការិង្ហារិ គេដើម្មីកីារិ�រិសិទិិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអ
ប្របគេសើរិរិបស់ពុួកគេ�។

●	 គេបតជាើ ផ្សាេពុីផ្សាាយពុត័ិ�៌នផ្នែដលិពិុតិ និងពុត័ិ�៌នផ្នែដលិ�ន
វិទិាស្ថា�សតបញ្ញាជ កប់្រតិឹម្មប្រតិូវិជំុ្ជវិញិបញ្ញាា បរិសិ្ថាា ន និងសិទិិទទួលិ
�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិរិបស់កុ�រិ និងគេចៀសវាងផ្សាេពុីផ្សាាយ
ពុត័ិ�៌នម្មនិពិុតិ ឬពុត័ិ�៌នផ្នែដលិនាឱំយ�នការិភានប់្រច�ំ។

●	ផ្សាលិិតិ និងផ្សាេពុីផ្សាាយពុត័ិ�៌នផ្នែដលិង្ហាយប្រសួលិយល់ិ ផ្នែបបកុ�រិ
គេម្មប្រតិី បរិយិ៉ាបនែ និង�ិតិ�ូពុីគេយនឌ្ឍរ័ិ និងវិបីធីម្ម ៌ផ្នែដលិជ្ជួយកុ�រិ
ឱយអាចចូលិរិមួ្មកែុងដំគេណើ រិការិគេធីីើគេសចកតីសគេប្រម្មចចិតិត។

●	 គេលិើកទឹកចិតិតឱយកុ�រិកាែ យជាភាែ កង់្ហារិនៃនការិផ្លាែ ស់បតូរិ តាម្មរិយៈការិ
បង្ហាា ញពុត័ិ�៌នជាវិជិ្ជជ�នអ្វីំពីុសម្មតិាភាពុរិបស់កុ�រិ ផ្នែដលិ�ន
លិកខខ្ញុំណឌ  និងសាិតិកែុងស្ថាា នភាពុគេផ្សាេងៗ�ែ ។

●	ផ្សាេពុីផ្សាាយពីុសំគេ�ងរិបស់កុ�រិ និងកិចាខិ្ញុំតិខ្ញុំំប្របឹងផ្នែប្របងរិបស់កុ�រិ
កែុងការិការិ�រិសិទិិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអប្របគេសើរិរិបស់ពុួកគេ�។

●	 ប្រស្ថាវិប្រជាវិ និងរាយការិណ៍ឱយ�នសុប្រកឹតិ អ្វីំពីុប្រពុឹតិតិការិណ៍ និង

បញ្ញាា នានា ផ្នែដលិបំ�នសិទិិកុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអ
ប្របគេសើរិ និងផ្នែសីងរិកការិ�បំ្រទ គេដើម្មីឱីយ�នដំគេណាះប្រស្ថាយចំគេ�ះ
ការិខូ្ញុំចខាតិផ្នែដលិបងកគេ�ើង។

●	 រិមួ្មចំផ្នែណកបគេងកើនការិយល់ិដឹងអ្វីំពីុសិទិិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអ
ប្របគេសើរិរិបស់កុ�រិ កដូ៏ចជាជ្ជគេប្រម្មើសប្របកបគេ�យចីរិភាពុគេផ្សាេង
ៗ និង�បំ្រទដល់ិកិចាខិ្ញុំតិខ្ញុំំប្របឹងផ្នែប្របង គេលិើកទឹកចិតិតឱយបុ�គលិ និង
សងគម្មទាំងំម្មូលិទទួលិយកជ្ជគេប្រម្មើសទាំងំគេនះ។

●	សហការិជាម្មយួអ្វីែកអ្វីបរ់ិ ំគេដើម្មីគីេលិើកកម្មពស់ការិអ្វីបរ់ិ ំបរិសិ្ថាា ន ផ្នែដលិ
ឈរិគេលិើគេ�លិការិណ៍វិទិាស្ថា�សត។

●	ផ្សាេពុីផ្សាាយពុត័ិ�៌នផ្នែផ្សាអកតាម្មភសតុតាង និងចំគេណះដឹងវិទិាស្ថា�សត 
អ្វីំពីុការិរិចិរិលឹិបរិសិ្ថាា ន និងផ្សាលិបះូ�ល់ិអ្វីវិជិ្ជជ�ននៃនការិរិចិរិលឹិ
បរិសិ្ថាា នម្មកគេលិើកុ�រិ។

●	ទាំម្មទាំរិ�ណគេនយយភាពុពីុតិួអ្វីងគរិដា និងឯកជ្ជនផ្នែដលិបំ�នសិទិិ
ទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នលិអ ប្របគេសើរិរិបស់កុ�រិ។

●	ផ្សាេពុីផ្សាាយពុត័ិ�៌នអ្វីំពីុយនតការិគេ�ះប្រស្ថាយបណតឹ ងផ្នែបបកុ�រិគេម្មប្រតិី 
និងរិគេបៀបគេប្របើប្រ�ស់យនតការិទាំងំគេនះ។

●	ផ្សាេពុីផ្សាាយឱយ�នគេទៀងទាំតិនូ់វិរិ�យការិណ៍ អ្វីំពីុដំគេណើ រិការិ
អ្វីភ�ិលិកិចាl ផ្នែដលិគេផ្លាត តិគេលិើការិគេរិៀបចំ�វិកិាស្ថាធារិណៈ  
ការិអ្វីនុវិតិត ការិតាម្ម�ន និងការិវាយតិនៃម្មែគេលិើ�ំនិតិផ្សាតួចគេផ្សាតើម្ម សិទិិ
រិបស់កុ�រិកែុងការិទទួលិ�នបរិសិ្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិភាពុ 
អ្វីនាម្មយ័ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចីរិភាពុ។

Respect children’s rights to a clean, safe, healthy 
and sustainable environment by:
 Following and implementing social and environmental 

disclosure standards, and safeguards practices and 
frameworks, and frameworks that are aligned 
with globally established standards, including 
the Principles for Responsible Investment.

 Establishing corporate protocols, based on 
recognised good practices, for conducting child 
impact assessments and ensuring that the 
assessments are included in budgets for project 
and product development and introduction. 

 Conducting child-rights due diligence on 
subcontractors as a regular part of supply  
chain management.

 Training staff at all levels on protecting children’s 
rights to a healthy environment in all operations.

 Persuading shareholders of the importance of 
protecting children’s rights to a healthy environment.

 Working with national, regional, and 
global business networks to reduce your 
carbon footprint and pursue transboundary 
environmentally sustainable activities that will 
reduce negative impacts on children and their 
rights to a healthy environment.

Support children’s rights to a clean, safe, healthy 
and sustainable environment by:
 Providing child-friendly information on your 

business and business practices in the 
communities where your businesses operate. 

 Providing regularly scheduled spaces for children 
to ask questions and share their inputs on 
business strategies and decisions that affect 
their rights to a healthy environment.

 Supporting communities in your areas of operation 
to raise awareness of the importance of a safe, 
clean, healthy and sustainable environment for 
children’s health and development.

 Providing places for children to play that are at a 
safe distance from your areas of operation.

 Conducting, supporting, and sharing the results 
of scientific studies and research that contribute 
to knowledge on the impacts on children of 
mitigation, adaptation, and resiliency to climate 
change and environmental degradation in the 
areas where you operate.

 Providing scholarships to enable children to 
pursue higher education and carry out research 
on environmental issues that affect them.

In addition, businesses should: 
Comply with the following principles - 
 UN Guiding Principles on Business and  

Human Rights.

 Children’s Rights and Business Principles. 

Use the following tools - 
 Children’s Rights and Business Atlas.

 Children’s Rights in Impact Assessments-A 
guide for integrating children’s rights into impact 
assessments and taking action for children. 

 Engaging Stakeholders on Children’s Rights:  
A tool for companies.

 Children’s Rights in Policies and Codes of 
Conduct: A tool for companies.

 OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

 OECD Due Diligence Guidance for Responsible 
Business Conduct. 

Guidance for Businesses
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គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  
អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
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គោ�លការណ៍៍ និិងការណែណ៍នាំគំោ�លនិគោ�បាយស្តីី�ពី�  
សិិទ្ធិិិរបសិ់កុុមារកុុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានបរិស្ថាា�នប្រ�កុបដោយសិុវត្ថិិិភាព  

អនាម័័យ ទ្រ�ទ្រ�ង់សិុខភាព ប្រ�កុប ដោយចីីរភាព កុុ�ងត្ថិំបន់អាស្ថាា�ន
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តិួអ្វីងគ�កព់ុ័និនៃនវិ ិស័យធុីរិកិ ចា រិមួ្ម�នវិ ិនិ គេយ៉ា�ិ ន និ ងអ្វីែកផ្សាតល់ិហិ រិញ្ចូាបីទាំន និ យ័តិករិ �ា ស់ភា�ហុីន បុ�គលិិ ក និ ងស��ម្ម
វិ ិជាជ ជី្ជ វិៈរិបស់ពុួកគេ�។

កុ�រិគេម្មប្រតីិ �នន័យថា សម្មប្រសបតាម្មវិយ័ និ ងសម្មតិាភាពុរិបស់កុ�រិម្មកពុី ប្រ�បប់្រកុម្ម និ ងប្រ�បស់្ថាវិតារិទាំំងអ្វីស់។

 

កុ�រិ �នន័យថា ម្មនុសេប្រ�បរ់ិបូផ្នែដលិ�នអាយុគេប្រកាម្ម ១8 ឆ្នាំែ ។ំ

កុ�រិម្មកពុី ប្រ�បប់្រកុម្ម និ ងប្រ�បស់្ថាវិតារិ រិមួ្ម�នជាអាទ ៍កុ�រិម្មកពុី ប្រកុម្មផ្នែដលិ�នប្របនៃពុណី ភា�តិិ ច ប្រកុម្មជ្ជនជាតិិ គេដើ ម្ម
ភា�តិិ ច និ ងប្រកុម្មជ្ជនជាតិិ ភា�តិិ ច, កុ�រិម្មកពុី ប្រកុម្មភាស្ថាភា�តិិ ច, ពូុជ្ជស្ថាសន៍ភា�តិិ ច ឬស្ថាសនាភា�តិិ ច, កុ�រិ�ន
ពុិ ការិភាពុ, កុ�រិម្មកពុី ប្រ�ួស្ថារិ ឬសហ�ម្មន៍ ប្រកី ប្រក, កុ�រិផ្នែដលិប្រ�ួស្ថារិប្របកបម្មខុ្ញុំរិបរិចិ ញ្ចូា ឹ ម្មជ្ជី វិ ិតិង្ហាយរិងផ្សាលិបះូ�ល់ិគេ�យស្ថារិ
អាកាសធាតុិ, កុ�រិផ្នែដលិ�នចូលិរិមួ្មកែុងពុលិកម្មមកុ�រិ, កុ�រិគេធីីើ ចំណាកប្រសុកគេ�យ�ម នរិដា និ ង�ម នឯកស្ថារិស�គ ល់ិខ្ញុំែួន, 
កុ�រិ�តិប់ងទ់ី លំិគេ�, កុ�រិគេ�កែុងសហ�ម្មន៍ជ្ជនគេភៀសខ្ញុំែួន, កុ�រិកំពុុងផ្លាែ ស់ទី , កុ�រិ ី, កុ�រា, កុ�រិផ្នែដលិ�នគេយនឌ្ឍ័ រិ
ភា�តិិ ច និ ងកុ�រិ LGBTQIA+, កុ�រិតាម្មចិ គេញ្ចូា ើ ម្មផ្សាែូវិ, កុ�រិផ្នែដលិប្រតិូវិ�នគេ�ដកហូតិគេសរិ ីភាពុ, និ ងកុ�រិផ្នែដលិរិស់គេ�តាម្ម
ម្មណឌ លិផ្នែ�ទាំ។ំ

ការិអ្វីបរ់ិបំរិ ិស្ថាា ន គេផ្លាត តិជាអាទ ៍គេលិើ វិ ទិាស្ថា�សត អាកាសធាតុិ ការិកាតិប់នាយ និ ងការិបនាុគំេ�នឹ ងអាកាសធាតុិ ការិប្រ�បប់្រ�ង
បរិសិ្ថាា ន ចំគេណះដឹ ងបរិសិ្ថាា នរិបស់ប្រកមុ្មប្របនៃពុណី ប្រកមុ្មជ្ជនជាតិិ គេដើ ម្មភា�តិិច និ ងប្រកមុ្មជ្ជនជាតិិ ភា�តិិច និ ងវិ ទិាស្ថា�សតជី្ជ វិ តិិកប្រម្មិតិ
ម្មូលិ�ា ន សិ ទិបរិ ិស្ថាា នផ្នែដលិ�នផ្នែចងគេ�កែុងចាប ់ទំនាកទ់ំនងរិវាងបរិ ិស្ថាា ន និ ងសុខ្ញុំភាពុ  និ ងជ្ជំនាញនៃបតិង ផ្នែដលិទាំំងគេនះប្រតិូវិ
�នចាំតិទុ់កថាជាម្មុខ្ញុំវិ ិជាជ សែូលិគេ�ប្រ�បក់ប្រម្មិ តិទាំំងអ្វីស់។

ការិង្ហារិនៃបតិង សំគេ�គេលិើ ម្មុខ្ញុំដំផ្នែណងកែុងវិ ិស័យកសិ កម្មម កម្មមនតស្ថាលិ សំណង ់ផ្នែផ្សាែកដំគេ�ើ ង និ ងតិំផ្នែហទាំ ំក៏ដូចជា សកម្មមភាពុ
វិ ទិាស្ថា�សត និ ងបគេចាកគេទស រិដា�លិ និ ងសកម្មមភាពុ�កព់ុ័និនឹ ងគេសវាកម្មមនានា ផ្នែដលិរិមួ្មចំផ្នែណកដល់ិការិការិ�រិ និ ងការិ
ស្ថាត រិ�ុណភាពុបរិ ិស្ថាា នប្របកបគេ�យចី រិភាពុ។ ជាពុិ គេសសការិង្ហារិទាំំងគេនះរិមួ្ម�ន ការិង្ហារិផ្នែដលិជ្ជួយការិ�រិ និ ងស្ថាត រិប្របពុ័និ
គេអ្វីកូ�ូសីុ និ ងជ្ជី វិៈចប្រម្មុះ, កាតិប់នាយការិគេប្របើ ប្រ�ស់ថាម្មពុលិ វិតិាុធាតុិគេដើ ម្ម និ ងទឹ កតាម្មរិយៈយុទិស្ថា�សត ផ្នែដលិ�នប្របសិ ទិភាពុ
ខ្ញុំពស់ និ ងយុទិស្ថា�សតបគេញ្ចូា �សការិគេប្របើ ប្រ�ស់, ការិកាតិប់នាយកាបូនពុី សកម្មមភាពុគេសដាកិ ចា, និ ងការិកាតិប់នាយ ឬគេចៀសវាង
ផ្សាលិិ តិសំណល់ិប្រ�បទ់ប្រម្មង ់និ ងការិបំពុុលិនានា។ ការិង្ហារិនៃបតិងក៏ចាំ�ំចប់្រតិវូិផ្នែតិជាការិង្ហារិផ្នែដលិលិអ និ ងគេឆ្លុះែើ យតិបចំគេ�ះតិប្រម្មវូិការិ
រិយៈគេពុលិផ្នែវិង ក៏ដូចជាគេ�លិគេ�នៃនការិផ្លាែ ស់ទី រិបស់ក�ែ ងំពុលិកម្មមផ្សាងផ្នែដរិ ឧទាំហរិណ៍ ការិផ្សាតល់ិប្រ�កឈ់ែួលិឱយ�នប្រ�បប់្រ�ន ់
លិកខខ្ញុំណឌ ការិង្ហារិប្របកបគេ�យសុវិតិាិ ភាពុ និ ងសិ ទិិ កម្មមករិនិ គេយ៉ាជិ្ជ តិ រាបប់ញ្ចូាូ លិទាំំងសិ ទិិ ចងប្រកងសហជ្ជី ពុផ្សាងផ្នែដរិ។

បរិ ិយ៉ាបនែ រិមួ្ម�ន គេយនឌ្ឍ័ រិ ពុិ ការិភាពុ និ ងកតាត គេផ្សាេងគេទៀតិរិបស់កុ�រិម្មកពុី ប្រ�បប់្រកុម្ម និ ងប្រ�បស់្ថាវិតារិ។

ការិម្មិនគេរិ ើសគេអ្វីើ ង �នន័យថា ជាការិធានាថាសិទិិ ម្មនុសេប្រតិវូិ�នអ្វីនុវិតិតគេ�យពំុុ�នការិគេរិ ើសគេអ្វីើ ងប្រ�បផ់្នែបបយូ៉ាងដូច ជា ផ្នែផ្សាែកគេលិើ
ពូុជ្ជស្ថាសន ៍ពុណ៌សម្មីរុិ គេភទ ភាស្ថា ស្ថាសនា �ំនិ តិនគេយ៉ា�យ ឬ�ំនិ តិគេផ្សាេងគេទៀតិ ជាតិិ កំគេណើ តិ ឬគេដើ ម្មកំគេណើ តិសងគម្ម ភាពុ
ប្រកី ប្រក ស្ថាា នភាពុកំគេណើ តិ ឬស្ថាា នភាពុដនៃទគេទៀតិ ដូចជាពុិ ការិភាពុ អាយុ ស្ថាា នភាពុអា�ហ៍ពុិ �ហ៍ និ ងប្រ�ួស្ថារិ និ នាែ ការិគេភទ 
និ ងអ្វីតិតសញ្ញាា ណគេយនឌ្ឍ័ រិ ស្ថាា នភាពុសុខ្ញុំភាពុ កផ្នែនែងរិស់គេ� ស្ថាា នភាពុគេសដាកិ ចា និ ងសងគម្មជាគេដើ ម្ម។

បរិ ិស្ថាា នប្របកបគេ�យសុវិតិាិ ភាពុ អ្វីនាម្ម័យ ប្រទប្រទងសុ់ខ្ញុំភាពុ ប្របកបគេ�យចី រិភាពុ រិមួ្ម�ន អាកាសធាតុិផ្នែដលិ�នសុវិតិាិ ភាពុ 
ខ្ញុំយល់ិស្ថាអ តិ ទឹ កស្ថាអ តិ និ ងអ្វីនាម្ម័យប្រ�បប់្រ�ន ់អាហារិសុខ្ញុំភាពុផ្សាលិិ តិប្របកបគេ�យចី រិភាពុ បរិ ិស្ថាា នពំុុ�នជាតិិ ពុុលិ សប្រ�ប់
រិស់គេ� គេធីីើ ការិ សិ កា និ ងគេលិងកម្មានតជី្ជ វិៈចប្រម្មុះ និ ងប្របពុ័និគេអ្វីកូ�ូសីុ ផ្នែដលិលិអប្របគេសើ រិ។

សទុាំនុប្រកម្ម
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