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ទិែឋភាពទរ បៅ
បៅរែឋ ិ ិថូរ បរៀ ថាបាូមីនឹងថរ េជ្ញធរតន
េឺជ្ញថាបាខែេ នបបងក ើតប ើងបែើម្បីទបាស្ថកតាបប្ោោះថានកាែេាសុខភាពម្នុសេ និងបរ ិស្ថានពីការបាំពុេ
និងកាកសាំែេា។
ខផ្សន កសាំខានាបាំផ្សុតននថាបាការពារបរ ិស្ថាន ឆ្នាំ 2017 (ថាបា)1 េឺជ្ញ កាត្ព្វ កិចចប រ ិស្ថាន
ទូ ដៅ(GED)។
GED េឺជ្ញ ិ ិធីស្ថស្រសាូម ីម្អយ ខែេបទាលាតបេើការទបាស្ថកតាបប្ោោះថានកាពីកាកសាំែេា និងការបាំពុេ
ជ្ញជ្ញងការប្េបាប្េងផ្សេបោះពាេា បន់បាពីបប្ោោះថានកា នបកើតប ើងរ អថប ើយ។
បប្កាម្ថាបាបនោះ តនកាតពវ កិថចាជបីតប្ម្ូិឱ្យអន កកាតាបនា យ ឬប្ល ើយតបនឹងោនិភ័យ
ឱ្យែេាកប្ម្ិតខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ។
ការខែនាំបនោះនឹងបទាលាតបេើកាតពវ កិថចាជពីរ េឺ៖

កាតពវ កិថចាជប រ ិស្ថានទរ បៅ2

កាតពវ កិថចាជបែើម្បីប្េបាប្េងែីខែេ

GED តប្ម្ូិថា
‘នន្ម្អ យខែេកាំពុងថរ េរ អម្កនុងសកម្ម ភាពខែេ

ប្បសិនបបើអនកបៅកនុងការប្េបាប្េងននែីខែេ នបធវ ើឱ្យក
ខវ កា
‘អន កប្តូិខតកាតាបនា យោនិភ័យននបប្ោោះថានកាែេាសុខភាព

អាថបបងក ើនោនីភ៍យននបប្ោោះថានកាែេាសុខភាពម្នុ
សេ ឬបរ ិស្ថាន ពីការបាំពុេ ឬកាកសាំែេា
ប្តូិខតកាតាបនា យោនិភ័យទា ាំងបនោះ
ឱ្យែេាកប្ម្ិតខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុ
ផ្សេ’។

នបធវ ើឱ្យកខវ កា3

ម្នុសេ និងបរ ិស្ថាន ពីែីខែេ នបធវ ើឱ្យកខវ កាបនោះ
ឱ្យែេាកប្ម្ិត ខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ’។

កាតពវ កិថចាជបែើម្បីបធវ ើសកម្ម ភាពប្ល ើយតបនឹងបប្ោោះថានកា ខែេប្
ា េម្កពីឧបបតា ិប តុននការបាំពុេ4
ក៏តប្ម្ូិឱ្យអន កប្ល ើយតបឱ្យែេាកប្ម្ិតខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេផ្សងខែរ ។
បនោះនឹងកាលយជ្ញប្បធានបទននការខែនាំោថាបោយខ ក។

ែរ ថខែេ នបធវ ើ ិ ិបស្ថធនកម្ម បោយ ថាបា ិ ិបស្ថធនកម្ម ការពារបរ ិស្ថាន ឆ្នាំ 2018។
ខផ្សន ក25 ននថាបាការពារបរ ិស្ថាន ឆ្នាំ 2017 (ែរ ថខែេ នបធវ ើ ិ ិបស្ថធនកម្ម បោយ ថាបា ិ ិបស្ថធនកម្ម ការពារបរ ិស្ថាន ឆ្នាំ 2018)។ 3 ខផ្សន ក 39
ននថាបាការពារបរ ិស្ថាន ឆ្នាំ 2017 (ែរ ថខែេ នបធវ ើ ិ ិបស្ថធនកម្ម បោយ ថាបា ិ ិបស្ថធនកម្ម ការពារបរ ិស្ថាន ឆ្នាំ 2018)។ 4 ខផ្សន ក 31
ននថាបាការពារបរ ិស្ថានឆ្នាំ 2017 (ែរ ថខែេ នបធវ ើ ិ ិបស្ថធនកម្ម បោយ ថាបា ិ ិបស្ថធនកម្ម ការពារបរ ិស្ថាន ឆ្នាំ 2018)។
1
2

3
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ឬកាតាបនា យោនិភ័យននបប្ោោះថានកា។

ការត្រប់ត្រង tខែេេុបបាំ តា ឬោកានាំនអសប្បភពននោនិភយ
័ េឺតនប្បសិទធភាពបាំផ្សុត
បន់បាម្កេឺការប្េបាប្េងខបបិ ិសវ កម្ម ឬការប្េបាប្េងអោរ ប យ
ើ ទីបាំផ្សុតការបែតុោះប្
ា េ
និងការអនុិតា បៅតាម្ទីតាាំង។ ជ្ញញឹកញាបា
ការរ អម្បញ្ចេ
ូ ោនននការប្េបាប្េងទា ាំងអសាបនោះេឺជ្ញការចាំ ថា។

ប្សបតាម្សមាមាត្ត្ តនន័យថាោនិភយ
័ ននបប្ោោះថានកាកានាខតបប្ថើន
ការរំពឹងទុកសប្តបាអនកបែើម្បីប្េបាប្េងវាក៏កានាខតបប្ថើនខែរ។
អន កបធវ ើែរបថន ោះតាម្រយៈការបង្ហាញថាអន ក នពិចរ្
និងអនុិតា ការប្តួ តពិនិតយខែេសម្ប្សបបាំផ្សុតខែេតន បែើម្បីេប
ុ បាំ តា ឬកាតាបនា យបប្ោោះថានកា។
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ដែលអាចអនុវត្ត បានដោយសមដេត្ុផល
បៅបពេអន កបោោះប្ស្ថយោនិភ័យទរ បៅ ឬបប្ោោះថានកាទរបៅ ជ្ញញឹកញាបាអនកអាថបង្ហាញថា
អន ក នបធវ ើអវើខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ ប្បសិនបបើ៖



អន ក នទទអ េយកបប្បើនរិការអនុិតា ឬការប្េបាប្េងប្បកបបោយប្បសិទធភាព
ខែេ នបបងក ើតប ើងយាងេែ បែើម្បីេុបបាំ តា ឬប្េបាប្េងោនិភ័យ និង/ឬ
កខនល ង្ខែេម្ិនតនការអនុិតា ឬការប្េបាប្េងខែេ នបបងក ើតប ើងយាងេែ
អន កបង្ហាញថាអន ក នវាយតនម្ល
និងទទអ េយកបប្បើនរិការប្េបាប្េងប្បកបបោយប្បសិទធភាព។

ឧទា រែ៍ ោនិភយ
័ ទរ បៅថាំបពាោះបរ ិស្ថានេឺការកាំពបាបប្បងពីធុងបប្បង។ ការពិចរ្បេើោនិភយ
័
និងការប្េបាប្េងសម្ប្សបខែេអាថតនបែើម្បីេុបបាំ តា ឬកាតាបនា យបប្ោោះថានកា
តនន័យថាអន កអាថពិចរ្បញ្ញាននែរ ថជ្ញ៖

ការខែនាំពី EPA និងពីឧសា កម្ម អាថនអ យអន កកនុងការខសវ ងរក៖




ការអនុិតា ទរបៅ និងតនប្បសិទធភាព
នាំោនននខែេប្តូិអនុិតា តាម្បែើម្បីវាយតនម្ល ោនិភ័យ
ការប្តួ តពិនិតយបែើម្បីេុបបាំ តា ឬប្េបាប្េងោនិភ័យ។

កនុងករែីខលោះ អន កប្បខ េជ្ញចាំ ថាប្តូិខសវ ងរកនបប្ម្ើសបខនា ម្បទៀត
បែើម្បីប្េបាប្េងោនិភ័យរបសាអនក។ កខនល ង្ខែេម្ិនតនការខែនាំពី EPA ឬពីឧសា កម្ម
ឬកខនល ង្ខែេិ ិធីស្ថស្រសាម្អ យថាំនអនអាថតនប្បសិទធភាព សរ ម្ខសវ ងរកែាំបរនមនបខនា ម្។
វាជ្ញកាតពវ កិថចាជរបសាអនកកនុងការខសវ ងយេាពោ
ី និភយ
័ របសាអនក និង ិ ិធីស្ថប្សត ប្តឹម្ប្តូិកនុងការប្េបាប្េងវា។
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បែើម្បីកែ
ាំ តាថាអវ ើខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ វាសាំខានាកនុងការពិចរ្ពីកប្ម្ិត
ឬទាំ ាំននោនិភយ
័ ឬបប្ោោះថានកាពីសកម្ម ភាពរបសាអនក ឧបបតា ិប តុននការបាំពុេ
ឬែីខែេ នបធវ ើឱ្យកខវ កា។
បែើម្បីបង្ហាញថា អន ក នេិតអាំពីអវើខែេអាថអនុិតា
សរ ម្ពិចរ្ពីកត្តតទាំងត្បាាំមួយដនេះ៖

1. លុបបាំបាត្់ជាមុន៖បតើអនកអាថេុបបាំ

នបោយសម្ប តុផ្សេ

តាោនិភ័យ

នឬបទ?

2. ភាព្នឹងអាចដកើត្មាន៖ បតើតនឱ្កាសខែេបប្ោោះថានកានឹងបកើតតនឬបទ?
3. កត្មិត្ (ផលវ ិបាក)៖ បតើបប្ោោះថានកាអាថបោះពាេាែេាសុខភាពម្នុសេ
ឬបរ ិស្ថានធង នាធងរយាង្ខែរ?
ឹ របស់អនកអាំព្ីហានិភយ
4. ចាំដ េះែង
័ ៖ បតើអនកែឹងពីអវើខលោះ ឬបតើអនកអាថរកប ើញអវ ើខលោះ
អាំពីោនិភ័យខែេសកម្ម ភាពរបសាអនកបងក ប ើង?
5. ភាព្អាចរកបាន និងភាព្សមត្សប៖បតើបបថចាជ ក ិ ិទា ែាំបែើរការ
ឬឧបករែ៍អវើខលោះខែេអាថតនបែើម្បីប្េបាប្េងោនិភ័យ ន?
បតើតនការប្េបាប្េងអវ ខ
ើ ល ោះខែេសម្ប្សប
សប្តបាការបប្បើប្ សាកនុងកាេៈបទសៈរបសាអនក?
6. សថៃចាំណាយ៖
បតើការប្េបាប្េងប្តូិថាំ្យអសាបុនមនបែើម្បីបបងក ើតប ើងសប្តបាបប្បើប្ សា
បបើបប្បៀបបធៀបបៅនឹងប្បសិទធភាពរបសាវាកនុងការកាតាបនា យោនិភ័យ?
អន កចាំ ថាប្តូិពិចរ្កតាាទា ាំងបនោះជ្ញម្អ យោន
ពីបប្ពាោះវានឹងនអ យអន កកនុងការកាំែតាពីអវើខែេអាថអនុិតា
បែើម្បីប្េបាប្េងោនិភ័យរបសាអនក។
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ដែលអាចអនុវត្ត បានដោយសមដេត្ុផល
1. លុបបាំបាត្់ជាមុន

លាំោប់សនការត្រប់ត្រង
វិ ិធានការខែេកាតាបនា យោនិភ័យ នបប្ថើន
ប្តូិ ននិយម្បពញថិតាជ្ញងិ ិធានការខែេម្ិនសរ ិតនប្បសិទធភាព
កនុងការកាតាបនា យោនិភ័យ។
1. េុបបាំ តាភាពបងក បប្ោោះថានកាបែើម្បីេប
ុ បាំ តាោនិភ័យ បនោះេឺជ្ញការប្េបាប្េងខែេតនប្បសិទធភាពបាំផ្សុត។
2. កាតាបនា យោនិភ័យតាម្រយៈការោកានាំនអស
ឬការប្េបាប្េងខបបិ ិសវ កម្ម ជ្ញកាខសា ងសប្តបាភាពបងក បប្ោោះថានកា។
3. ជ្ញថុងបប្កាយ ទាលលសាបតរអាកបបកិ
ូ
រ ិយារបសាម្នុសេ តាម្រយៈការប្េបាប្េងខផ្សនករែឋ
ែរ ថជ្ញនីតិ ិ ិធី និងការបែតុោះប្
ា េ ប ើយនិងការបប្បើប្

េ

សាឧបករែ៍ការពារទាល់េាខល ួន

(PPE)។
ចបាបផ្សា ើម្បោយពិចរ្ពី ិ ិធីខែេអន កអាថេុបបាំ តាោនិភ័យ។
បនោះអាថសបប្ម្ថ នតាម្រយៈការបរៀបថាំសកម្ម ភាពរបសាអនកប ើង ិ ិញ
បែើម្បីែកបថញប្បភពោនិភ័យែាំបរងបាំផ្សុត។

ឧទា រែ៍៖ Ahmed ប្េបាប្េងយានោឋននអ សនុេរូយនា ម្អយ។ សកម្ម ភាពរបសា Ahmed
រ អម្តនការបតរបប្បងត
ូ
សុីនកនុងរូយនា នន ខែេោតាខ្កពិនិតយជ្ញបរៀងរាេានូង ។
បែើម្បីបធវ ើសកម្ម ភាពបនោះ យានោឋននអ សនុេតនសតុកទុកទា ាំងបប្បងតសុីនូម ី (ម្ិនទានាបប្បើ)
និងបប្បងតសុីនចសា (បប្បើរ អថប ើយ) បៅនឹងកខនល ង។ ថាំនអនបប្បងតសុីនខែេសតុកទុក
អាថបបប្ម្ើអតិូិននធម្ម តាខែេោតាទទអ េយក។
Ahmed និងបុេាេិករបសាោតាខតងបប្បើបប្បងូម ីបពញម្អ យនូង។ ោតាម្ិនតនអារម្ម ែ៍ថា

វាអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ បែើម្បី លុបបាំបាត្់ការសតុកទុកបប្បង
ឬកាតាបនា យបរ ិតែខែេប្តូិសតុកទុកបៅទីតាាំង នបទ។ Ahmed
សតុកទុកខតបប្បងតសុីនចសាបៅនឹងកខនល ងជ្ញបប្
ា ោះអាសនន បុប្
ណ ោះ។
ឹ នញ្ជ ូនកាកសាំែេាសម្ប្សបម្អ យ បែើម្បីបផ្ស់ របប្បងតសុីនចសា
ោតា នបធវ ើការជ្ញម្អ យប្ក ុម្ ុនែក
បៅកខនល ងខែេអាថផ្សតក
ុ
នបោយប្សបថាបា។
បោយបប្ពាោះថា
Ahmed
ប្តូិខតសតុកទុកបប្បងបៅនឹងកខនល ង
ោតាម្ិនអាថ
ការកាំែតា ិ ិធីបែើម្បីេុបបាំ តាោនិភ័យ េឺបធវ ើ នេែ បាំផ្សុត បៅម្ុនបពេចបាបផ្សា ើម្សកម្ម ភាព
លុបបាំបាត្់ោនិភ័យបងក បោយការសតុកទុកបប្បងូម ី និងបប្បងចសា នបទ។ ឥ ូ ិបនោះ Ahmed
ប ើយការបប្បើឱ្កាសននខែេអន កតន បែើម្បីបធវ កា
ើ រកាំចតាោនិភ័យេឺជ្ញបោេបៅម្អ យ
ប្តូិខតពិចរ្ពីការប្េបាប្េងអវ ើខលោះខែេោតាអាថអនុិតា ន
កនុងថាំប្ម្បោេបៅននកនុងបពេបបងក ើតេបប្តង។
ប ើយខែេនឹងកាតាបនា យោនិភ័យ ខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ។
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ចុេះត្បសិនដបើខ្ញម
ាំ ន
ិ អាចលុបបាំបាត្់ហានិភយ
័ របស់ខ្ញាំ?
ប្បសិនបបើម្ិនអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ បែើម្បីេុបបាំ
អន កប្តូិពិចរ្ពី ិ ិធីខែេអន កអាថកាតាបនា យោនិភ័យ។

តាោនិភ័យ

នបទ

កនុងបស្រ ើយរ បៅទាំពរ័ ទី 7 Ahmed អាថកាតាបនា យោនិភយ
័ របសាោតា បោយពិចរ្ពីទីកខនល ង
និង ិ ិធីខែេបប្បងបៅកនុងយានោឋននអ សនុេរបសាោតាប្តូិ នបប្បើប្ សា និងសតុកទុក។
សរ ម្បយាងបៅតាម្េាំោបាននការប្េបាប្េង
ប ើយសរ ម្អនុិតា វាបៅបេើទតា
ី ាំងរបសាអនក។
បែើម្បីអនុិតា េាំោបាននការប្េបាប្េង
សរ ម្ពិចរ្អាំពីកតាាទា ាំងបនោះ៖

2. ភាព្នឹងអាចដកើត្មាន

ពិចរ្អាំពី lភាព្នឹងអាចដកើត្មានឱ្កាសននបប្ោោះថានកាខែេបកើតប ើង។
ភាពនឹងអាថបកើតតនកានាខតបប្ថើន ស្ថរៈសាំខានារបសាវាក៏កានាខតខាលាំងខែរ
បៅបពេពិចរ្អាំពីអវើខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ។
អន កអាថយេាែឹងពីភាពនឹងអាថបកើតតន ឬេទឋភាពនឹងអាថបកើតតនបោយពិចរ្៖





បតើសកម្ម ភាពខែេបបងក ើតភាពបងក បប្ោោះថានកាបកើតប ើងញឹកញាបាបុ្
ណ
បតើប្ពឹតាកា
ិ រែ៍ម្អយ នបកើតប ើងពីម្ុនបៅបេើទីតារាំ បសាអនកឬបទ
បតើបប្ោោះថានកា នបកើតប ង
ើ ជ្ញទរ បៅបៅបេើទីតាាំងបផ្សេងបទៀតឬបទ
ព័ត៌តនពីអនកផ្សា តាផ្សាងា ឬអន កផ្សេិត។

ប្បសិនបបើបប្ោោះថានកាទាំនងជ្ញបកើតតន
អន កនឹងចាំ ថាប្តូិបទាលាតការយកថិតាទុកោកាបខនា ម្បទៀតបេើការេុបបាំ
ឬកាតាបនា យោនិភ័យ។

តា

ឧទា រែ៍៖ បៅកខនល ងបធវ ើការរបសា Ahmed បប្បងតសុីនូម ី និងបប្បងតសុីនចសា
បថចុបបននប្តូិ នសតុកទុកបៅខកបរេរ បងហរទឹ
ូ កបភល ៀង។
បប្បងទា ាំងបនោះក៏បៅខកបរតាំបនាខែេតនថរាថរែ៍បថញថរ េបប្ថើនផ្សងខែរ
ខែេរូយនា រងាចាំបសវាកម្ម នថត។ ជ្ញញឹកញាបា បុេាេិកទាលលសាទីយានយនា បៅតាំបនាបនោះ។
ប្ពម្ទាាំងតនបុេាេិកតនកាយកបប្បងតសុីនចសា
បៅកានាធុងោកាបប្បងតសុីនចសាបោយបែើរ្ល ងកាតាប្ថកេរ បងហរទឹ
ូ កបភល ៀង ជ្ញបប្ថើនែងកនុងម្អ យនូង ។
Ahmed ែឹងថា បោយស្ថរខតបប្បងតសុីនតសុីនប្តូិ

នសតុកទុកបៅខកបរតាំបនាថរាថរែ៍បថញថរ េបប្ថើន
ែរ បថន ោះ
ភាព្នឹងអាចដកើត្មានខព ស់ននការកាំពបាបោយស្ថរខតោនិភ័យជ្ញកាខសា ងននការបោះពាេាបងក បោយយានយ
ឹ ខែរថាតនោនិភ័យខែេបប្បងតសុីនចសា
នា ប្
ា េឱ្យកាំពបា ឬបេថធាលយបប្បង។ ោតាក៏ែង
អាថកាំពបាបោយស្ថរបប្បងតសុីនចសា ប្តូិ នបេើកថុោះប ើងជ្ញបប្ថើនែងជ្ញបរៀងរាេានូង ។
ទីតាាំងខែេតនភាពនឹងអាថបកើតតនកានាខតខព សា
នឹងចាំ ថាប្តូិខិតខាំបខនា ម្បទៀតបែើម្បីកាតាបនា យោនិភ័ យ - ចបាបផ្សា ើម្បោយពិនិតយបម្ើេថាបតើោនិភ័យ
(ននផ្សេបោះពាេាពីយានយនា ខែេប្
ា េឱ្យកាំពបា) អាថប្តូិ នេុបបាំ តា ឬកាតាបនា យឬអតា។
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3. កត្មិត្ (ឬផលវ ិបាក)

ពិចរ្ពី កត្មិត្(ឬផ្សេិ ិ ក ឬផ្សេបោះពាេាបេើម្នុសេ ឬបរ ិស្ថាន) ននបប្ោោះថានកា។
ប្បសិនបបើផ្សេបោះពាេាននបប្ោោះថានកាកានាខតខព សា
បនោះអន កនឹងប្តូិបទាលាតការយកថិតាទុកោកាកានាខតបប្ថើនបេើការេុបបាំ តា
ឬការកាតាបនា យោនិភ័យ។
កប្ម្ិតននការបងក បប្ោោះថានកាតនស្ថរៈសាំខានាកានាខតខាលាំងបៅកនុងជ្ញពិបសសបរ ិោឋនង្ហយរងបប្ោោះ
ែរ ថជ្ញការបៅខកបរអន កនិតខាង ឬអរ រទឹក។ បទាោះយាង្ក៏បោយ បប្កាម្ថាបាបនោះ
បប្ោោះថានការ អម្បញ្ចេ
ូ តនទា ាំងផ្សេបោះពាេាម្ិនេែ ្ម្អ យែេាប រ ិស្ថានកនុងកប្ម្ិត្ម្អ យ
ឬរយៈបពេ្ម្អ យ។ បនោះរាបាបញ្ចេ
ូ ទា ាំងផ្សេបោះពាេាខែេបកើតប ើងបនា ិថម្ា ងៗតាម្បពេបិលា
(ប្តូិ នបេស្ថាេាថាជ្ញផ្សេបោះពាេា "េរប្តួ តបេើោន")។
សរ ម្បីខតកខនល ងខែេអន កសា ត
ិ បៅតាំបនាឧសា កម្ម ក៏បោយ
ប្េបាកប្ម្ិតននបប្ោោះថានកាខែេអាថបកើតតនែេាប រ ិស្ថាន ឬសុខភាពម្នុសេេឺជ្ញបញ្ញាសាំខានា
ប ើយប្តូិខតពិចរ្។

ឧទា រែ៍៖ បៅកខនល ងបធវ ើការរបសា Ahmed
បប្បងតសុីនកាំពុងប្តូិ នសតុកទុកបៅខកបរប្ថកេរ បងហរទឹ
ូ កបភល ៀង។
វាសា ិតបៅកនុងតាំបនាខែេបុេាេិករបសាោតា្លងកាតាជ្ញញឹកញាបា។ បនោះបងក ោនីភ័យែេាប រ ិស្ថាន
និងសុខភាពម្នុសេ។
ឹ ថាបប្បងតសុន
Ahmed ែង
ី ប្តូិការទាលលសាបតរូ ពីបប្ពាោះវាប្សូ បយកនរ ិស្ថរធាតុបងក បប្ោោះថានកាជ្ញបប្ថើន
បៅបពេវាប្តូិ នបប្បើកនុងតសុីន និងប្បអបាបេខ។
ស្ថរធាតុបងក បប្ោោះថានកាទា ាំងបនោះរ អម្តនស្ថរធាតុបលា ៈធង នា និងស្ថរធាតុអុីប្ែូកាបរ ន។
ប្បសិនបបើបប្បងតសុីនចសា និងស្ថរធាតុបងក បប្ោោះថានកាប្តូិ នសតុកទុកម្ិនប្តឹម្ប្តូិ
ប ើយប្
ា េឱ្យកាំពបាថរេបៅកនុងបរ ិស្ថាន វាអាថបងក បប្ោោះថានកាែេាម្នុសេ រុកខជ្ញតិ និងសតវ
រ អម្ទា ាំងប្តីផ្សងខែរ។។
កត្មិត្ (ផ្សេិ ិ ក) ននបប្ោោះថានកាខែេអាថបកើតតន អាថសាំខានាថាំបពាោះផ្សល ិូ ទឹក និងនី ិ ិតប្តី
ប្បសិនបបើបប្បងតសុីនចសា កាំពបាថរេបៅកនុងេរ បងហរទឹ
ូ កបភល ៀង។ ការបេថធាលយ ឬកាំពបាបប្បង
ក៏អាថប្
ា េឱ្យតនបប្ោោះថានកាែេាបុេាេិករបសាោតា
ឬស េម្ន៍ខែេបៅខកបរកខនល ងបធវ ើការរបសាោតាផ្សងខែរ។
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4. ចាំដ

េះែឹងអាំព្ីហានិភ័យ

អន កប្តូិ នតប្ម្ូិឱ្យតន
និងខសវ ងរកថាំបែោះែឹងអាំពោ
ី និភយ
័ ខែេសកម្ម ភាពរបសាអនកបងក បៅែេាប រ ិស្ថាន
និងសុខភាពម្នុសេ។ អន កក៏ប្តូិ នតប្ម្ូិឱ្យែឹងពីការបោោះប្ស្ថយវាផ្សងខែរ។
ថាំបែោះែឹងននសកម្ម ភាពរបសាននតនកាតពវ កិថចាជតនកានឹងប្តូិ

នវាយតនម្ល រ អម្តន៖



ឹ និង
អវ ើខែេពអ កបេពិតជ្ញែង



ឹ បោយសម្ប តុផ្សេអាំពីោនិភយ
អវ ើខែេនរ្តនកាកនុងកាេៈបទសៈរបសាពអកបេ េអ រែង
័ ។

ទា ាំងបនោះរ អម្ោនបបងក ើតជ្ញ
'ស្ថានភាពននថាំបែោះែឹង’ខែេនអ យកាំែតាទាំ ាំននភារកិថចាជរបសាអនកតនកាតពវ កិថចាជ។
ការទទអ េ នថាំបែោះែឹងបនោះតនន័យថា ជ្ញការបប្បើប្ សាប្បភពខែេេអ រឱ្យទុកថិតា
និងប្មោះេែ ។ ថាំបែោះែឹងខែេតនប្ស្ថបាអាថម្កពីអងា ភាពអានីិកម្ម និងឧសា កម្ម
ម្កពីទីភានកាង្ហរថាបា និងទីភានកាង្ហររោឋភិ េ ប យ
ើ និងម្កពីអងា ការឯករានយ
និង/ឬអនា រជ្ញតិែនទបទៀត។
អន កតនថាំបែោះែឹងកានាខតបប្ថើនអាំពីោនិភ័យខែេង្ហយបកើតប ើង
ឹ ម្ុនពីភាពង្ហយបកើតបប្ោោះថានកា និងបធវ ើសកម្ម ភាពបែើម្បីបថៀសវាងវា។
បនោះអន កក៏ទាំនងជ្ញអាថែង
ប្សបែៀងោនបនោះខែរ ការខកខានម្ិន នទទអ េថាំបែោះែឹងពីអនកកានាកាតពវ កិថចាជបផ្សេងបទៀត
ខែេសា ិតកនុងស្ថានភាពែរ ថោននឹងអន ក
នឹងតនន័យថាអន កម្ិនទាំនងជ្ញអាថបាំបពញតាម្កាតពវ កិថចាជរបសាអនក នបទ។
កនុងករែីជ្ញបប្ថើន កខនល ង្ខែេតនការប្តួ តពិនត
ិ យថាសាលាសា ទទអ េយក ន
និងតនប្បសិទធិភាព ឬេប្ម្ូននការប្េបាប្េងខែេតនខថងកនុងបោេការែ៍ខែនាំ កនុងសា ងាោរ
ឬកនុងការអនុិតា ឧសា កម្ម ខែេតនបករបាិ៍ ្មោះ បនោះអាថតាំ្ងឱ្យការ្លុោះបញ្ញចាជង
ាំ េែ អាំពីអវើ
ខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ សប្តបាស្ថានភាពរបសាអនក។
ឧទា រែ៍៖ Ahmed តនកាតពវ កិថចាជខែេចាំ ថាប្តូិតន ឬខសវ ងរកព័ត៌តនអាំពីោនិភ័យ
និងការប្តួ តពិនិតយខែេតន បែើម្បីប្េបាប្េងោនិភ័យខែេបកើតប ើង បោយស្ថរខតសតុកទុកបប្បងតសុីនូម ី
និងបប្បងតសុីនចសាបៅកខនល ងបធវ ើការ។
Ahmed ប្ស្ថិប្ជ្ញិការខែនាំឧសា កម្ម ខែេអាថរក

នសប្តបាោតា
អាំពីស្ថរធាតុបងក បប្ោោះថានកាននបប្បងតសុីនចសា និងអាំពីការសតុកទុក
និងការបាំលាសាទីននិតថុរាិបោយសុិតា ិភាពែរ ថជ្ញបប្បងជ្ញបែើម្។
ោតាបធវ ើខបបបនោះបោយអានស្ថលកបៅបេើបប្បងខែេោតាបប្បើ ប ើយខសវ ងរកការខែនាំពីឧសា កម្ម និង EPA វិ ិថូរ បរៀ។
ការខែនាំបនោះរ អម្តនសតភរៈសប្តបាអាន ែរ ថជ្ញការខែនាំសាីពីការសតុកទុក និង ការប្េបាប្េងិតថុរាិរបសា EPA (EPA
ការប ោះពុម្ពផ្សាយ បេខ 1698)។
បោយបប្ពាោះខត Ahmed ថងាពប្ងឹង ចាំដ េះែឹងរបសាោតា
ោតាចបាបផ្សា ើម្ខសវ ងយេាពីអវើខែេអន កបផ្សេងបទៀតបៅកនុងឧសា កម្ម របសាោតាបធវ ើ។ Ahmed
ថាំ្យបពេនិយាយជ្ញម្អ យអន កឯកបទសកនុង ិ ិស័យរបសាោតា និងសតេម្ឧសា កម្ម របសាោតា
បែើម្បីខសវ ងយេាពីការប្េបាប្េង ខែេអន កែនទបបងក ើតប ើងោកាឱ្យែាំបែើរការ ខែេអាថតនសប្តបាោតាផ្សងខែរ។
ប្បភពទា ាំងបនោះ រ អម្ោនប្ បាពីស្ថានភាពថាំបែោះែឹងបៅបពេកនុងថាំែុថ្ម្អ យ។
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5. ភាព្អាចរកបាន
និងភាព្សមត្សប

អន កប្តូិពិចរ្ពីការប្េបាប្េងអវ ើខលោះ ដែលអាចរកបានប្ពម្ទា ាំងអវ ើខែេសមត្សបបែើម្បីេុបបាំ
ឬកាតាបនា យោនិភ័យផ្សងខែរ។ បនោះម្ិនតនន័យថា
ប្ោនាខតសម្ល ឹងបម្ើេឧបករែ៍ប្តួ តពិនិតយបែើម្បីទិញបនោះបទ។ វាក៏អាថតនន័យថា
ជ្ញការអនុិតា ការទាលលសាបតរែាំ
ូ បែើរការការង្ហរផ្សងខែរ។
វិ ិធីម្អយបែ ីម្បីេុបបាំ



តា

តា ឬកាតាបនា យភាពបងក បប្ោោះថានកា ឬោនិភ័យជ្ញទរ បៅខែេអាថតនប្បសិនបបើវា៖

អាថរកទិញ ន ឬបបងក ើត ិ ិធានការប្តួ តពិនិតយ ឬ
កខនល ង្ខែេវាជ្ញែាំបែើរការការង្ហរ

វាអាថបាំបពញបៅ

នកនុងកាេៈបទសៈរបសាអនក។ វិ ិធីបែើម្បីេុបបាំ

តា

ឬកាតាបនា យភាពបងក បប្ោោះថានកា ឬោនិភ័យជ្ញទរ បៅ ខែេសម្ប្សបប្បសិនបបើវា៖




តនប្បសិទធភាពកនុងការេុបបាំ តា ឬកាតាបនា យភាពនឹងអាថបកើតតន
ឬកប្ម្ិតននបប្ោោះថានកាពីភាពបងក បប្ោោះថានកា ឬោនិភ័យ
ម្ិនបបងក ើតោនិភ័យូម ីៗ និងខាលាំងជ្ញងបនោះ បៅកនុងប្េបាកាេៈបទសៈទា ាំងអសា
េឺជ្ញ ិ ិធានការជ្ញកាខសា ង បោយេិតអាំពីកាេៈបទសៈខែេតនភាពបងក បប្ោោះថានកា ឬោនិភ័យ។

បៅបពេពិចរ្បេើបញ្ញាទា ាំងបនោះ អន កអាថេិតអាំពីេាំោបាននការប្េបាប្េង។ ឧទា រែ៍
ប្បសិនបបើម្ិនអាថរក នបបថចាជ ក ិ ិទា ឬឧបករែ៍បនឿនបេឿនបែើម្បីប្េបាប្េងោនិភ័យបទ
(តនន័យថា អន កម្ិនអាថ លុបបាំបាត្់ោនិភ័យ នបទ)
អន កអាថពិចរ្ការប្េបាប្េងបផ្សេងបទៀត
ែរ ថជ្ញការទាលលសាបតរសកម្ម
ូ
ភាពបៅកានាទតា
ី ាំងបៅកខនល ងម្អ យបផ្សេងិ ិញ (ខែេតនសុិតា ិភាពជ្ញង)
(ការត្រប់ត្រងដបបវ ិសវកមម )ឬតាម្រយៈការបែតុោះប្
ា េបុេាេិករបសាអនកអាំពី ិ ិធីែ៏តនប្បសិទធិភាព
បែើម្បីអនុិតា សកម្ម ភាពខែេកាតាបនា យោនិភ័យ (ការត្រប់ត្រងដផនករែឋ បាល)។
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ឧទា រែ៍៖ Ahmed អាថកាំែតា ិ ិធានការប្តួ តពិនិតយខែេអាថរក ន
បោយពិភាកាពីសកម្ម ភាពរបសាោតា ជ្ញម្អ យអន កផ្សាតាផ្សាងារបសាោតា។
ោតាក៏អាថប្ស្ថិប្ជ្ញិនបប្ម្ើសប្េបាប្េងោនិភ័យខែេតនសប្តបាេកា
ឬែាំបែើរការូម ីៗខែេោតាអាថយកេាំនាំ ន បោយរកាការបធវ ើឱ្យទានាខា ផ្សន កឧសា កម្ម
និងការខែនាំរបសា EPA។ ឧទា រែ៍ បថចុបបនន បនោះ
ែាំប្ោះប្ស្ថយកនុងការទបាស្ថកតាការបេថធាលយបប្បងបផ្សេងៗអាថរក នខែេ Ahmed
អាថពិចរ្បែើម្បីបប្បើប្ សា។
Ahmed

អាថពិចរ្ថាបតើការប្តួ តពិនិតយតនេកខ ែៈសម្ប្សបសប្តបាកាេៈបទសៈរបសាោតាឬអតា
តាម្រយៈការខសវ ងយេាពីរបបៀបខែេវាែាំបែើរការ
បតើការទាលលសាបតរអវ
ូ ើខលោះខែេោតាចាំ ថាប្តូិបធវ ើប ើងែេាទីតាាំង ឬែាំបែើរការរបសាោតា
ប ើយថាបតើនបប្ម្ើសតនប្បសិទធិភាពែរ ថបម្ា ថបែើម្បីប្េបាប្េងោនិភ័យ។
នបប្ម្ើសម្អ យថាំនអនប្បខ េជ្ញម្ិនសម្ប្សបបទ
បោយស្ថរខតភាពបងក បប្ោោះថានកាបផ្សេងបទៀតបៅបេើទីតាង
ាំ របសាោតា។ ឧទា រែ៍
ប្បោបាប្បោការពារការកាំពបាបប្បងខែេអាថរក ន
ប្បខ េជ្ញម្ិនសម្ប្សបសប្តបាការបប្បើប្ សាបៅបេើទតា
ី ាំងរបសាោតាបទ
បោយស្ថរខតភាពង្ហយប្ោះននបប្បងតសុីនខែេកាំពបា។ Ahmed ប្តូិពិនិតយបម្ើេ
ថាបតើឧបករែ៍ម្អយ្ខែេប្តូិសម្ោននឹងបប្បង។
Ahmed ក៏អាថពិចរ្បប្បើសញ្ញានន បែើម្បីកាតាបនា យោនិភ័យននការបុកបោះទងា ិថផ្សងខែរ។

បទាោះយាង្ក៏បោយ ប្បសិនបបើសញ្ញាទា ាំងបនោះបង្ហាញជ្ញភាស្ថអងាបេល ស
បនោះប្បខ េជ្ញម្ិនសម្ប្សបសប្តបាបុេាេិកទា ាំងអសាកនុងប្ក ុម្របសាោតាបទ។ កនុងករែីបនោះ
Ahmed ចាំ ថាប្តូិបប្បើសញ្ញាននខែេតនពែ៌ និងរ របភាព
ខែេនឹងបញ្ញាកាថាសាពោ
ី និភ័យននការបបើកបរកនុងទីកខនល ងខែេតនទុកធុងបប្បងតសុីនច
សា។
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6. សថៃចាំណាយ

នូល ថាំ្យននែាំប្ោះប្ស្ថយជ្ញកាលាកាខែេកាតាបនា យោនិភ័យននបប្ោោះថានកា
ប្តូិខតពិចរ្បប្បៀបបធៀបបៅនឹងការកាតាបនា យោនិភ័យខែេអាថសបប្ម្ថ

ន។

ជ្ញសាំខានា ែាំប្ោះប្ស្ថយខែេតនប្បសិទធភាពបាំផ្សត
ុ ម្ិនខតងខតតនតនម្ល ខពសាបនោះបទ។
ែរ ថោនបនោះខែរ ែាំប្ោះប្ស្ថយខែេតនតនម្ល បថាកជ្ញង
ប្បខ េជ្ញម្ិនតនប្បសិទធភាពបាំផ្សុតបែើម្បីប្េបាប្េងោនិភយ
័ បនោះបទ។
ឧទា រែ៍ ការែាំប ើងការប្េបាប្េងខបបិ ិសវ កម្ម អាថនឹងថាំ្យបប្ថើន បុខនា ទា ាំងបនោះអាថប្តឹម្ប្តូិ
ថាំបពាោះកខនល ង្ខែេវាកាតាបនា យោនិភ័យយាងបប្ថើន
ជ្ញពិបសសកខនល ង្ខែេការប្េបាប្េងខផ្សន ករែឋ េ
ែរ ថជ្ញការបែតុោះប្
ា េទាំនងជ្ញម្ិនែាំបែើរការេែ ។ ែរ ថោនបនោះខែរ យររៗបៅការរកា
ការប្េបាប្េងខផ្សន ករែឋ េប្បកបបោយប្បសិទធភាព (ែរ ថជ្ញការបែតុោះប្
ា េបទៀងទាតា
និងការពិនិតយបញ្ញាកា) អាថនឹងប្តូិថាំ្យបប្ថើន
ជ្ញងិ ិធានការប្តួ តពិនិតយខែេម្ិនតប្ម្ូិការបធវ ើបថចុបបនន ភាពជ្ញប្បចាំ។
អន កទាំនងជ្ញ នបាំបពញកាតពវ កិថចាជរបសាអនក
ថាំបពាោះសា ងាោរខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ បៅបពេអន កអាថបង្ហាញថា
ការបបងក ើនធនធានរបសាអនកបែើម្បីកាតាបនា យោនិភយ
័
ខបរជ្ញម្ិនផ្សា េាឱ្យតនការកាតាបនា យសាំខានាននោនិភ័យបនោះបទ។ បនោះតនន័យថា
អន កអាថពិចរ្៖


បបើការិ ិនិបយាេខែេតប្ម្ូិបែើម្បីអនុិតា ការប្េបាប្េង
ម្ិនសតតប្តោននឹងោនិភ័យននបប្ោោះថានកា ែរ បថន ោះការអនុិតា ការប្េបាប្េងបនោះ
ម្ិន នចតាទុកថា អាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេបទឬ



ការអនុិតា ការប្េបាប្េងខែេតនតនម្ល នូល ឬការបប្បើប្ សាធនធានកានាខតបប្ថើន
ខបរជ្ញនឹងម្ិនផ្សា េាឱ្យតនភាពប្បបសើរប ើងខែេអាថកាំែតា ន
កនុងការប្េបាប្េងោនិភ័យ។

ការេិតេរ របេើបញ្ញាទា ាំងបនោះម្ិនខម្នតនន័យថា
អន កម្ិនចាំ ថាប្េបាប្េងោនិភយ
័ របសាអនកបនោះបទ បុខនា វាអាថនអ យអន កកនុងការកាំែតា
ថាបតើអនកតនអវ ើខែេតនប្បសិទធភាពរ អថជ្ញបប្សថបៅនឹងកខនល ង
ឬការប្េបាប្េងបផ្សេងបទៀតខែេអន កកាំពង
ុ សុាំយកម្កអនុិតា
តនប្បសិទធភា
ិ ពែរ ថោនកនុងការេុបបាំ តា ឬកាតាបនា យោនិភ័យឬបទ។
ជ្ញញឹកញាបា ការបប្បើរ អម្បញ្ចេ
ូ ោនននការប្តួ តពិនិតយោនិភ័យបែើម្បីកាតាបនា យោនិភ័យ
នឹងផ្សា េាផ្សេថាំបែញខផ្សន ក រិ ញ្ា ិតថុ បប្ថើនជ្ញងិ ិធានការប្េបាប្េងោនិភយ
័ ខតម្អ យ
ប ើយនឹងទទអ េ នកប្ម្ិតបសម ើោនននការកាតាបនា យោនិភ័យ។
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ឧទា រែ៍៖ Ahmed នកាំែតានរិរាេាការប្េបាប្េងសម្ប្សបខែេតនសប្តបាោតា
បែើម្បីប្េបាប្េងោនិភ័យននបប្ោោះថានកាខែេបងក ប ង
ើ បោយការសតុកទុកបប្បងតសុីនូម ី
និងបប្បងតសុីនចសាបៅនឹងកខនល ង។
Ahmed កាំពុងូល ឹងខូល ងអនុិតា ការប្តួ តពិនិតយពីរបីខែេតនប្បសិទធភាព
ឹ ថា
កនុងការប្េបាប្េងោនិភ័យ។ Ahmed ែង

ការប្តួ តពិនិតយជ្ញបប្ថើនខែេអាថរក នសប្តបាោតា េឺស្ថម្ញ្ា ចាំណាយត្ិច
និងង្ហយប្សួ េអនុិតា ។ បទាោះយាង្ក៏បោយ ការប្តួ តពិនិតយម្អ យថាំនអនខែេអាថតនសប្តបា
Ahmed ផ្សងខែរបនោះ េឺតនតនម្ល នូល ប ើយបប្បើប្ សាធនធានកានាខតបប្ថើនបែើម្បីអនុិតា ។
Ahmed នឹងេិតអាំពីថាបតើការថាំ្យបេើការអនុិតា ការប្េបាប្េងទា ាំងបនោះ
តនសតតប្តបៅនឹងអតថប្បបយានន៍ខែេអាថតន
ប ើយខែេវាអាថនាំឱ្យកាតាបនា យោនិភ័យបខនា ម្បទៀតឬអតា។
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ឥ ូ ិបនោះ Ahmed

នពិចរ្៖

1. បតើខ្ុាំអាថេុបបាំ

តាោនិភ័យ (េុបបាំ

តា)

នឬបទ?

2. បតើតនឱ្កាសខែេបប្ោោះថានកានឹងបកើតតន (ភាពនឹងអាថបកើតតន) ឬបទ?
3. បតើបប្ោោះថានកាែេាសុខភាពម្នុសេ ឬបរ ិស្ថាន (កប្ម្ិត ឬផ្សេិ ិ ក) អាថធង នាធងរបុ្
ណ ?
ឹ ពីអវើខលោះ ឬបតើខ្ុាំអាថខសវ ងយេាពីអវើខលោះអាំពីោនិភ័យ (ថាំបែោះែឹង)?
4. បតើខ្ុាំែង

5. បតើបបថចាជ ក ិ ិទា ែាំបែើរការ ឬឧបករែ៍អវើខលោះខែេតន ប ើយសម្ប្សបបែើម្បីប្េបាប្េងោនិភ័យ
(ភាពអាថរក ន និងភាពសម្ប្សប)?
6. បតើការថាំ្យនននបប្ម្ើសប្តួ តពិនិតយ
បប្បៀបបធៀបនឹងបប្ោោះថានកាខែេេអ របនៀសវាងតនយាងែរ ថបម្ា ថខែរ?
Ahmed អាថបប្បើការេិតពិចរ្បនោះ បែើម្បីបង្ហាញថាការប្េបាប្េងខែេោតាអនុិតា បែើម្បីេុបបាំ
ឬកាតាបនា យោនិភ័យននបប្ោោះថានកា េឺអាចអនុវត្ត បានដោយសមដេត្ុផល។។

ខែេអាថអនុិតា

តា

នបោយសម្ប តុផ្សេ អាថិ ិិតា បៅតាម្បពេបិលា

ស្ថានភាពថាំបែោះែឹងសា ីពោ
ី និភយ
័ ែេាសុខភាពម្នុសេ និងបរ ិស្ថាន
តនភាពប្បបសើរប ើងបៅតាម្បពេបិលា។ ថាំបែោះែឹងូម ីៗសា ីពោ
ី និភយ
័
ប ើយឱ្កាសូមៗ
ី បែើម្បីប្េបាប្េងោនិភ័យឱ្យ នកានាខតប្បបសើរ បកើតប ើងតាម្រយៈបបថចាជ ក ិ ិទា
និងបបថចាជ កបទសូម ី ខែេតនតនម្ល សម្េម ម្នឹងថាំ្យ ន។ បេបឿនននការទាលលសាបតរូ
ឬការខកេម្ែ ននថាំបែោះ េឺខុសៗោនសប្តបាឧសា កម្ម និងសកម្ម ភាពទា ាំងអសា។
អន កតនកាតពវ កិថចាជ ចាំ ថាប្តូិពិនិតយ បសើប រ ើបម្ើេោនិភ័យខែេបកើតប ើងពីសកម្ម ភាព
និងពិនិតយបសើប រ ើបម្ើេប្បសិទធភាពននិ ិធីស្ថស្រសារបសាពអកបេ
ថាំបពាោះការប្េបាប្េងោនិភយ
័ ខែេកាំពុងតន បៅខែៈបពេតននបប្ម្ើសូម ីៗម្កែេា។
អន កក៏េអរខតពិនិតយបសើប រ ើបម្ើេការយេាែឹងរបសាអនកជ្ញបទៀងទាតាអាំពីភាពនឹងអាថបកើតតន
និងផ្សេិ ិ កននសកម្ម ភាពរបសាអនក ប ើយនិងការប្េបាប្េងខែេអន កតន
បែើម្បីកាតាបនា យោនិភ័យននបប្ោោះថានកាែេាសុខភាពម្នុសេ និងបរ ិស្ថានផ្សងខែរ។
តាម្រយៈការបធវ ើែរថបនោះ អន កអាថធានថាអន កបនា បាំបពញការយេាែឹងបថចុបបនន
អាំពីអវើខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ។
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ដែលអាចអនុវត្ត បានដោយសមដេត្ុផល
ធនធានខែេតន
សប្តបាព័តត
៌ នបខនា ម្អាំពីការបរៀបថាំអានីិកម្ម របសាអនក បែើម្បីបប្តៀម្សប្តបាថាបាូមន
ី ន
អន កអាថបប្បើប្ សាធនធានខាងបប្កាម្បែើម្បីនអយអន ក៖


ការខែនាំឧសា កម្ម ៖ ោាំប្ទអន កឱ្យអនុិតា តាម្កាតពវ កិថចាជប រ ិស្ថានទរ បៅ
(ការប



ការប្េបាប្េងោនិភ័យខផ្សនកបរ ិស្ថាន



ការវាយតនម្ល និងការប្េបាប្េងោនិភ័យ៖ ការខែនាំសប្តបាអានិី កម្ម 
(ការប
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ោះពុម្ពផ្សាយ EPA បេខ 1741)

ោះពុម្ពផ្សាយ EPA បេខ 1695)

epa.vic.gov.au/for-business

ដែលអាចអនុវត្ត បានដោយសមដេត្ុផល

ដសចកត ីដថៃងការ

៍អាំព្ីការទទួ លស្ថាល់

EPA ទទួ លស្ថាល់ត្បជាជនសនត្បជាជាត្ិដលើកែាំបូងរបស់រែឋ វ ិចថូ ដរៀ និងកមាៃង
ាំ ដែលកាំព្ុងបនត របស់ព្ួកដរ កនញង
ការអនុវត្ត វបបធម៌រស់ដៅចាំណាស់ជាងដរបាំផត្
ុ ដៅដលើព្ិភព្ដោក។
ដយើងទទួ លស្ថាល់ចាំដ េះមាចស់ទឹកែីជាត្បសព្ ី ដែលដយើងរស់ដៅ
និងដធវ ើការ
ដេើយសដមែ ងការដោរព្ែល់ចាស់ទទ
ុាំ ង
ាំ ព្ីអត្ីត្កាល និងបចចញបបនន ។
ដយើងទទួ លស្ថាល់ថា៖




ែី និងទឹកមានស្ថរៈសាំខាន់ខាងវ ិញ្ញា
វបបធម៌ និងដសែឋ កិចច ែល់ជនជាត្ិដែើម។
ទីកដនៃ ងទាំងអស់កនញងរែឋ វ ិចថូ ដរៀ មានដៅដលើទឹកែីត្បសព្ រី បស់ជនជាត្ិដែើម វ ិចថូ ដរៀ។
ផលត្បដោជន៍ ត្ត្មូវការ និងដសចកត ីត្បាថានរបស់ជនជាត្ិដែើម
រឺសខា
ាំ ន់ចាបា
ាំ ច់សត្មាប់បញ្ចូលដៅកនញងអាជីវកមម សនល
ូ របស់ EPA។

ដៅកនញងការទទួ លស្ថាល់ និងការដោរព្ចាំដ េះការកាន់កាប់ប រ ិស្ថានរាប់ ន់ឆ្នាំ ជនជាត្ិដែើម វ ិចថូ ដរៀ
និងវបបធម៌របស់ព្ួកដរ រឺសខា
ាំ ន់ចាបា
ាំ ច់សត្មាប់ការបញ្ចូលដៅកនញងត្បដោជន៍ខាងបទបបញ្ាត្ត រិ បស់
EPA ដែើមបីការ រសុខភាព្មនុសស និងបរ ិស្ថាន
ព្ីផលបេះ ល់ែ៏ដត្ោេះថានក់ដែលបងក ដ ង
ើ ដោយការបាំព្ុល និងកាកសាំ ល់។
ជាដផនកសនវ ិធីស្ថស្រសតបទបបញ្ាត្ត ិរបស់ដយើង ដយើងដសវងរកការចូ លរ ួម និងការដធវ កា
ើ ររ ួមោន
ដែើមបីបដងក ត្
ើ បរ ិោកាសការងារត្បកបដោយសុវត្ា ភា
ិ ព្
ដេើយមានលកខ ៈវបបធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងទសសនវ ិស័យ និងរុ ត្សមៃ របស់ជនជាត្ិដែើម។
EPA សូមដលើកទឹកចិត្តឱ្យត្បជាជនវ ិចថូ ដរៀទាំងអស់ ព្ិចារណាចាំដ េះវ ិធីដែលព្ួ កដរអាចទទួ លស្ថាល់
ដោរព្ និងការ រដបត្ិកភ ឌ វបបធម៌របស់ជនជាត្ិដែើមផងដែរ។
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