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អនុញ្ញា ត និងប ោះពុម្ពផ្សាយបោយ 

អាជ្ញា ធរការពារបរសិ្ថា ន វិ ថិ រូ បរៀ 

200 Victoria Street, Carlton VIC 3053 

វ ៉ិបសសថ៍ epa.vic.gov.au | ទូរសព្ទ  1300 372 842 (1300 EPA 

VIC) 

ប្បសិនបបើអនកប្តូិ ការនាំនអយអនកបកខប្បទ់ាលេាតតា 

ឬថងាឱ្យបេបកខប្បឯកស្ថរបនោះនរនអនក សរម្ទររសព់បៅបេខ 

131 450 ប ើយប្ បាអាំពីភាស្ថខែេអនកថងា ន។  

 

ប្បសិនបបើអនក លូងា ឬតនបញ្ញា បខាយកន ុងការស្ថា បា ឬនិយាយ 

សរម្ទាកាទងម្កបយើងតាម្រយៈ 

បសវាកម្មជ្ញតិខផ្សនកប្ ប្ស័យទាកាទងជ្ញម្អយននពិការ។ សប្តបាព័ត៌តនបខនាម្ 

សរម្ថរេបម្ើេ www.relayservice.gov.au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ការប ោះពុម្ពផ្សាយបេខ 1856 ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ 2020 

 
ការបែិដសធទទួលខសុត្ត្វូ 

ព័ត៌តនបៅកន ុងការប ោះពុម្ពផ្សាយបនោះ េឺសប្តបា ខតការខែនាំទរបៅប បុ ណ្ ោះ។  

វាមិ្នបបងក ើតែាំបរនម នខផ្សនកថាបា ឬិជិ្ញា នីិៈបផ្សេងបទៀតបទ 

ប ើយមិ្នេអរពងឹខផ្សែកជ្ញបសថកា ីខ លូងការែ៍ននថាបាប ើយ។ 

បោយស្ថរវាតនបោេបាំែងសប្តបា ខតការខែនាំទរបៅប ុប ណ្ ោះ ែរបថនោះ 

វាអាថផ្សទ កុព័ត៌តនខែេតនេកខែៈទរបៅ។ 

អនកេអរខតទទអេយកែាំបរនម នពីអនកតនិជិ្ញចាជ និិៈ 

ប្បសិនបបើអនកតនការប្ពួយ រម្ភជ្ញកាលាកា្ ម្អយ។ EPA  នខិតខាំប្បឹងខប្បងបោយសម្រម្យ 

បែើម្បផី្សាេាព័ត៌តនបថច ុបបនន  និងប្តឹម្ប្តូិ  ប ុខនាមិ្នបធវ ើការធាន្ម្អយទាកាទងនឹងភាពប្តឹម្ប្តូិ  

បថច ុបបននភាព ឬភាពបពញបេញននព័ត៌តនប ើយ។ 

 
 

 
© រែឋ ិថិ រូបរៀ (អាជ្ញា ធរការពារបរសិ្ថា ន វិ ថិ រូបរៀ) ឆ្ន ាំ 2020។ 

 

 

ព័ត៌តនបនោះ ខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ  ប្តូិ  នផ្សាេាអាជ្ញា ប័ែណ បប្កាម្អាជ្ញា ប័ែណ  

Creative Commons Attribution 4.0 ។ 

អនកតនបសរ ើភាពកន ុងការបប្បើប្ សាព័ត៌តនបនោះប ើងិញិបប្កាម្អាជ្ញា ប័ែណ បនោះ បប្កាម្េកខខែឌថា 

អនកប្តូិ ផ្សាេាការទទអេស្ថា េាអាជ្ញា ធរការពារបរសិ្ថា ន វិ ថិ រូបរៀ (EPA វិ ថិ រូបរៀ) ថាជ្ញអនកនិពនធ  

ប ើយប្តូិ ថងអ ុេបង្ហា ញ ប្បសិនបបើតនការទាលល សាបត រូប្តូិ  នបធវ ើប ើង 

និងប្តូិ បោរពតាម្េកខខែឌ ែនទបទៀតរបសាអាជ្ញា ប័ែណ ។  អាជ្ញា ប័ែណ មិ្នអនុិតាថាំបពាោះ៖ រ របូត 

និងរ របភាព្ម្អយ ស្ថល កយីបោ្ម្អយ រ អម្ទាាំងនិមិ្តដសញ្ញា របសា EPA 

និងនិមិ្តដសញ្ញា របសារោឋ ភិ េរែឋ ិថិ រូបរៀ ប ើយនិងតតិកាខែេផ្សាេាបោយភាេីទីបីប ើយ។ 

 
 

http://www.relayservice.gov.au/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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ទិែឋភាពទរបៅ 

បៅរែឋ ិថិ រូ បរៀ ថាបា មូ ីនឹងថរេជ្ញធរតន 

េឺជ្ញថាបា ខែេ នបបងក ើតប ើងបែើម្បីទបាស្ថក តាបប្ោោះថាន កាែេាសុខភាពម្នុសេ និងបរសិ្ថា នពីការបាំពុេ 

និងកាកសាំែេា។ 

ខផ្សនកសាំខានាបាំផ្សុតននថាបាការពារបរសិ្ថា ន ឆ្ន ាំ 2017 (ថាបា)1 េឺជ្ញ កាត្ព្វកិចចបរសិ្ថា ន 

ទូដៅ(GED)។ 

GED េឺជ្ញិធិីស្ថស្រសា មូ ីម្អយ ខែេបទាលា តបេើការទបាស្ថក តាបប្ោោះថាន កាពីកាកសាំែេា និងការបាំពុេ 

ជ្ញជ្ញងការប្េបាប្េងផ្សេប ោះពាេា បន់បាពីបប្ោោះថាន កា នបកើតប ើងរ អថប ើយ។ 

បប្កាម្ថាបាបនោះ តនកាតពវកិថចាជបីតប្មូ្ិឱ្យអនកកាតាបនាយ ឬប ល្ ើយតបនឹងោនិភ័យ 

ឱ្យែេាកប្ម្ិតខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ។ 

ការខែនាំបនោះនឹងបទាលា តបេើកាតពវកិថចាជពីរ េឺ៖ 

 

កាតពវកិថចាជបរសិ្ថា នទរបៅ2
 

GED តប្ម្ូិថា 

‘នន្ម្អយខែេកាំពុងថរេរ អម្កន ុងសកម្មភាពខែេ

អាថបបងក ើនោនីភ៍យននបប្ោោះថាន កាែេាសុខភាពម្នុ

សេ ឬបរសិ្ថា ន ពីការបាំពុេ ឬកាកសាំែេា 

ប្តូិ ខតកាតាបនាយោនិភ័យទាាំងបនោះ 

ឱ្យែេាកប្ម្ិតខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុ

ផ្សេ’។ 

កាតពវកិថចាជបែើម្បីប្េបាប្េងែីខែេ នបធវ ើឱ្យកខវកា3 

ប្បសិនបបើអនកបៅកន ុងការប្េបាប្េងននែីខែេ នបធវ ើឱ្យក

ខវកា 

‘អនកប្តូិ ខតកាតាបនាយោនិភ័យននបប្ោោះថាន កាែេាសុខភាព

ម្នុសេ និងបរសិ្ថា ន ពីែីខែេ នបធវ ើឱ្យកខវកាបនោះ 

ឱ្យែេាកប្ម្ិត ខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ’។ 

 

កាតពវកិថចាជបែើម្បីបធវ ើសកម្មភាពប ល្ ើយតបនឹងបប្ោោះថាន កា ខែេប ា្ េម្កពីឧបបតា ិប តុននការបាំពុេ4 

ក៏តប្មូ្ិឱ្យអនកប ល្ ើយតបឱ្យែេាកប្ម្ិតខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេផ្សងខែរ ។ 

បនោះនឹងកាល យជ្ញប្បធានបទននការខែនាំោថាបោយខ ក។ 

 
 

1 ែរថខែេ នបធវ ើិបិស្ថធនកម្មបោយ ថាបាិបិស្ថធនកម្មការពារបរសិ្ថា ន ឆ្ន ាំ 2018។ 
2 ខផ្សនក25 ននថាបាការពារបរសិ្ថា ន ឆ្ន ាំ 2017 (ែរថខែេ នបធវ ើ ិបិស្ថធនកម្មបោយ ថាបាិបិស្ថធនកម្មការពារបរសិ្ថា ន ឆ្ន ាំ 2018)។ 3 ខផ្សនក 39 

ននថាបាការពារបរសិ្ថា ន ឆ្ន ាំ 2017 (ែរថខែេ នបធវ ើិបិស្ថធនកម្មបោយ ថាបាិបិស្ថធនកម្មការពារបរសិ្ថា ន ឆ្ន ាំ 2018)។ 4 ខផ្សនក 31 

ននថាបាការពារបរសិ្ថា នឆ្ន ាំ 2017 (ែរថខែេ នបធវ ើ ិបិស្ថធនកម្មបោយ ថាបាិបិស្ថធនកម្មការពារបរសិ្ថា ន ឆ្ន ាំ 2018)។ 

តតិកា 

ទិែឋភាពទរបៅ .......................................................................................................................... 3 

វិ ធីិកាំែតាថាអវ ើខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ ............................................................. 4 

1. េុបបាំ តាជ្ញមុ្ន   ....................................................................................................... 7 
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វិ ធិីកាំែតាអវ ើខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ 

ការបធវ ើអវ ើដែលអាចអនវុត្តបានដោយសមដេត្ុផល តនន័យថា 

អនកប្តូិ ខតោកាការប្េបាប្េងតាម្សតតប្តបែើម្បីបធវ ើឱ្យធរ រប្ស្ថេ 

ឬកាតាបនាយោនិភ័យននបប្ោោះថាន កា។ 

 

 
 

ការត្រប់ត្រង tខែេេុបបាំ តា ឬោកានាំនអសប្បភពននោនិភ័យ េឺតនប្បសិទធភាពបាំផ្សុត 

បន់បាម្កេឺការប្េបាប្េងខបបិសិវ កម្ម ឬការប្េបាប្េងអោរ ប ើយទីបាំផ្សុតការបែត ុ ោះប ា្ េ 

និងការអនុិតាបៅតាម្ទីតាាំង។ ជ្ញញឹកញាបា 

ការរ អម្បញ្ច េូោន ននការប្េបាប្េងទាាំងអសាបនោះេឺជ្ញការចាំ ថា។ 

 

 
 

 
ប្សបតាម្សមាមាត្ត្ តនន័យថាោនិភ័យននបប្ោោះថាន កាកានា ខតបប្ថើន 

ការរំពឹងទុកសប្តបាអនកបែើម្បីប្េបាប្េងវាក៏កានា ខតបប្ថើនខែរ។ 

អនកបធវ ើែរបថនោះតាម្រយៈការបង្ហា ញថាអនក នពចិរ្ 

និងអនុិតាការប្តួតពិនិតយខែេសម្ប្សបបាំផ្សុតខែេតន បែើម្បីេបុបាំ តា ឬកាតាបនាយបប្ោោះថាន កា។ 
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បៅបពេអនកបោោះប្ស្ថយោនិភ័យទរបៅ ឬបប្ោោះថាន កាទរបៅ ជ្ញញឹកញាបាអនកអាថបង្ហា ញថា 

អនក នបធវ ើអវ ើខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ ប្បសិនបបើ៖ 

 អនក នទទអេយកបប្បើនរ ិការអនុិតា ឬការប្េបាប្េងប្បកបបោយប្បសិទធភាព 

ខែេ នបបងក ើតប ើងយា ងេែ បែើម្បីេុបបាំ តា ឬប្េបាប្េងោនិភ័យ និង/ឬ 

 កខនលង្ខែេមិ្នតនការអនុិតា ឬការប្េបាប្េងខែេ នបបងក ើតប ើងយា ងេែ  

អនកបង្ហា ញថាអនក នវាយតនម្ល 

និងទទអេយកបប្បើនរ ិការប្េបាប្េងប្បកបបោយប្បសិទធភាព។ 

ឧទា រែ ៍ោនិភ័យទរបៅថាំបពាោះបរសិ្ថា នេឺការកាំពបាបប្បងពីធុងបប្បង។ ការពិចរ្បេើោនិភ័យ 

និងការប្េបាប្េងសម្ប្សបខែេអាថតនបែើម្បីេុបបាំ តា ឬកាតាបនាយបប្ោោះថាន កា 

តនន័យថាអនកអាថពចិរ្បញ្ញា ននែរថជ្ញ៖ 

 

 
 

 
 

ការខែនាំព ីEPA និងពឧីសា កម្ម អាថនអយអនកកន ុងការខសវងរក៖ 

 ការអនុិតាទរបៅ និងតនប្បសិទធភាព 

 នាំោនននខែេប្តូិ អនុិតាតាម្បែើម្បវីាយតនម្លោនិភ័យ 

 ការប្តួតពិនិតយបែើម្បីេុបបាំ តា ឬប្េបាប្េងោនិភ័យ។ 

កន ុងករែីខលោះ អនកប្បខ េជ្ញចាំ ថាប្តូិ ខសវងរកនបប្ម្ើសបខនាម្បទៀត 

បែើម្បបី្េបាប្េងោនិភ័យរបសាអនក។ កខនលង្ខែេមិ្នតនការខែនាំពី EPA ឬពីឧសា កម្ម 

ឬកខនលង្ខែេិធីិស្ថស្រសាម្អយថាំនអនអាថតនប្បសិទធភាព សរម្ខសវងរកែាំបរនម នបខនាម្។ 

វាជ្ញកាតពវកិថចាជរបសាអនកកន ុងការខសវងយេាពីោនិភ័យរបសាអនក និងិធីិស្ថប្សត ប្តឹម្ប្តូិ កន ុងការប្េបាប្េងវា។ 
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បែើម្បីកាំែតាថាអវ ើខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ វាសាំខានាកន ុងការពិចរ្ពីកប្មិ្ត 

ឬទាំ ាំននោនិភ័យ ឬបប្ោោះថាន កាពីសកម្មភាពរបសាអនក ឧបបតា ិប តុននការបាំពុេ 

ឬែីខែេ នបធវ ើឱ្យកខវកា។ 

 

បែើម្បបីង្ហា ញថា អនក នេិតអាំពីអវ ើខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ 

សរម្ពិចរ្ពកីត្តត ទាំងត្បាាំមួយដនេះ៖ 

 

1. លុបបាំបាត់្ជាមុន៖បតើអនកអាថេុបបាំ តាោនភិ័យ នឬបទ? 
 

2. ភាព្នឹងអាចដកើត្មាន៖ បតើតនឱ្កាសខែេបប្ោោះថាន កានឹងបកើតតនឬបទ? 
 

3. កត្មិត្ (ផលវបិាក)៖ បតើបប្ោោះថាន កាអាថប ោះពាេាែេាសុខភាពម្នុសេ 

ឬបរសិ្ថា នធងនាធងរយា ង្ខែរ? 
 

4. ចាំដ េះែឹងរបស់អនកអាំពី្ហានិភ័យ៖ បតើអនកែឹងពអីវ ើខល ោះ ឬបតើអនកអាថរកប ើញអវ ើខល ោះ 

អាំពីោនិភ័យខែេសកម្មភាពរបសាអនកបងកប ើង? 
 

5. ភាព្អាចរកបាន និងភាព្សមត្សប៖បតើបបថចាជកិទិា ែាំបែើរការ 

ឬឧបករែ៍អវ ើខល ោះខែេអាថតនបែើម្បបី្េបាប្េងោនិភ័យ ន? 

បតើតនការប្េបាប្េងអវ ើខល ោះខែេសម្ប្សប 

សប្តបាការបប្បើប្ សាកន ុងកាេៈបទសៈរបសាអនក? 
 

6. សថៃចាំណាយ៖ 

បតើការប្េបាប្េងប្តូិ ថាំ្យអសាប ុនម នបែើម្បីបបងក ើតប ើងសប្តបាបប្បើប្ សា 

បបើបប្បៀបបធៀបបៅនឹងប្បសិទធភាពរបសាវាកន ុងការកាតាបនាយោនិភ័យ? 
 

អនកចាំ ថាប្តូិ ពចិរ្កតាា ទាាំងបនោះជ្ញម្អយោន  

ពីបប្ពាោះវានឹងនអយអនកកន ុងការកាំែតាពីអវ ើខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ 

បែើម្បបី្េបាប្េងោនិភ័យរបសាអនក។ 
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លាំោប់សនការត្រប់ត្រង 

វិ ធិានការខែេកាតាបនាយោនិភ័យ នបប្ថើន 

ប្តូិ  ននិយម្បពញថិតាជ្ញងិធិានការខែេមិ្នសរ ិតនប្បសិទធភាព 

កន ុងការកាតាបនាយោនិភ័យ។ 

1. េុបបាំ តាភាពបងកបប្ោោះថាន កាបែើម្បីេបុបាំ តាោនិភ័យ - 

បនោះេឺជ្ញការប្េបាប្េងខែេតនប្បសិទធភាពបាំផ្សុត។ 

2. កាតាបនាយោនិភ័យតាម្រយៈការោកានាំនអស 

ឬការប្េបាប្េងខបបិសិវកម្មជ្ញកា ខសាងសប្តបាភាពបងកបប្ោោះថាន កា។ 

3. ជ្ញថុងបប្កាយ ទាលល សាបត រូអាកបបកិរយិារបសាម្នុសេ តាម្រយៈការប្េបាប្េងខផ្សនករែឋ េ 

ែរថជ្ញនីតិិធីិ និងការបែត ុ ោះប ា្ េ ប ើយនិងការបប្បើប្ សាឧបករែក៍ារពារទ់ាលេាខល នួ 

(PPE)។ 

ឧទា រែ៍៖ Ahmed ប្េបាប្េងយានោឋ ននអសនុេរូយនាម្អយ។ សកម្មភាពរបសា Ahmed 

រ អម្តនការបត រូបប្បងត សុីនកន ុងរូយនានន ខែេោតា ខ្កពិនិតយជ្ញបរៀងរាេាន ងូ។ 

បែើម្បបីធវ ើសកម្មភាពបនោះ យានោឋ ននអសនុេតនសត ុកទុកទាាំងបប្បងត សុីន មូី (មិ្នទានាបប្បើ) 

និងបប្បងត សុីនចសា (បប្បើរ អថប ើយ) បៅនឹងកខនលង។ ថាំនអនបប្បងត សុីនខែេសត ុកទុក 

អាថបបប្ម្ើអតិូិននធម្មតាខែេោតាទទអេយក។ 

Ahmed និងបុេាេិករបសាោតា ខតងបប្បើបប្បង មូីបពញម្អយន ងូ។ ោតាមិ្នតនអារម្មែ៍ថា 

វាអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ បែើម្បី លបុបាំបាត្់ការសត ុកទុកបប្បង 

ឬកាតាបនាយបរតិែខែេប្តូិ សត ុកទុកបៅទីតាាំង នបទ។  Ahmed 

សត ុកទុកខតបប្បងត សុីនចសាបៅនឹងកខនលងជ្ញបប ា្ ោះអាសននប ុប ណ្ ោះ។ 

ោតា នបធវ ើការជ្ញម្អយប្កមុ្  ុនែកឹនញ្ជ នូកាកសាំែេាសម្ប្សបម្អយ បែើម្បីបផ់្សរបប្បងត សុីនចសា 

បៅកខនលងខែេអាថផ្សត កុ នបោយប្សបថាបា។ 

បោយបប្ពាោះថា Ahmed ប្តូិ ខតសត ុកទុកបប្បងបៅនឹងកខនលង ោតាមិ្នអាថ 

លុបបាំបាត្ោ់និភ័យបងកបោយការសត ុកទុកបប្បង មូី និងបប្បងចសា នបទ។ ឥ ូិបនោះ Ahmed 

ប្តូិ ខតពិចរ្ពកីារប្េបាប្េងអវ ើខល ោះខែេោតាអាថអនុិតា ន 

ប ើយខែេនឹងកាតាបនាយោនិភ័យ ខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ។ 

 

1. លុបបាំបាត់្ជាមុន 
 

 

ចបាបផ្សាើម្បោយពចិរ្ពីិធីិខែេអនកអាថេុបបាំ តាោនិភ័យ។ 

បនោះអាថសបប្ម្ថ នតាម្រយៈការបរៀបថាំសកម្មភាពរបសាអនកប ើងិញិ 

បែើម្បែីកបថញប្បភពោនិភ័យែាំបរងបាំផ្សុត។ 
 

 

ការកាំែតាិធីិបែើម្បីេុបបាំ តាោនិភ័យ េឺបធវ ើ នេែបាំផ្សុត បៅមុ្នបពេចបាបផ្សាើម្សកម្មភាព 

ប ើយការបប្បើឱ្កាសននខែេអនកតន បែើម្បីបធវ ើការកាំចតាោនិភ័យេឺជ្ញបោេបៅម្អយ 

កន ុងថាំប្ម្បោេបៅននកន ុងបពេបបងក ើតេបប្តង។ 
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ឧទា រែ៍៖ បៅកខនលងបធវ ើការរបសា Ahmed បប្បងត សុីន មូី និងបប្បងត សុីនចសា 

បថច ុបបនន ប្តូិ  នសត ុកទុកបៅខកបរេរ បងហ រូទឹកបភលៀង។ 

បប្បងទាាំងបនោះក៏បៅខកបរតាំបនា ខែេតនថរាថរែ៍បថញថរេបប្ថើនផ្សងខែរ 

ខែេរូយនារងាចាំបសវាកម្ម នថត។ ជ្ញញឹកញាបា បុេាេិកទាលល សាទីយានយនាបៅតាំបនាបនោះ។ 

ប្ពម្ទាាំងតនបុេាេិកតន កាយកបប្បងត សុីនចសា 

បៅកានាធុងោកាបប្បងត សុីនចសាបោយបែើរ ល្ងកាតាប្ថកេរបងហ រូទឹកបភលៀង ជ្ញបប្ថើនែងកន ុងម្អយន ងូ។ 

Ahmed ែងឹថា បោយស្ថរខតបប្បងត សុីនត សុីនប្តូិ  នសត ុកទុកបៅខកបរតាំបនាថរាថរែ៍បថញថរេបប្ថើន 

ែរបថនោះ 

ភាព្នឹងអាចដកើត្មានខពស់ននការកាំពបាបោយស្ថរខតោនិភ័យជ្ញកា ខសា ងននការប ោះពាេាបងកបោយយានយ

នាប ា្ េឱ្យកាំពបា ឬបេថធាល យបប្បង។  ោតាក៏ែងឹខែរថាតនោនិភ័យខែេបប្បងត សីុនចសា 

អាថកាំពបាបោយស្ថរបប្បងត សុីនចសា ប្តូិ នបេើកថុោះប ើងជ្ញបប្ថើនែងជ្ញបរៀងរាេាន ងូ។ 

ទីតាាំងខែេតនភាពនឹងអាថបកើតតនកានា ខតខពសា 

នឹងចាំ ថាប្តូិខិតខាំបខនាម្បទៀតបែើម្បីកាតាបនាយោនិភ័យ - ចបាបផ្សាើម្បោយពិនិតយបម្ើេថាបតើោនិភ័យ 

(ននផ្សេប ោះពាេាពីយានយនាខែេប ា្ េឱ្យកាំពបា) អាថប្តូិ នេុបបាំ តា ឬកាតាបនាយឬអតា។ 

 

ចុេះត្បសិនដបើខ្ញ ាំមនិអាចលុបបាំបាត់្ហានិភយ័របស់ខ្ញ ាំ? 

ប្បសិនបបើមិ្នអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ បែើម្បីេុបបាំ តាោនិភ័យ នបទ 

អនកប្តូិ ពិចរ្ពីិធីិខែេអនកអាថកាតាបនាយោនិភ័យ។ 

កន ុងបស្រ ើយ រ បៅទាំព័រទី 7 Ahmed អាថកាតាបនាយោនិភ័យរបសាោតា បោយពិចរ្ពីទីកខនលង 

និងិធីិខែេបប្បងបៅកន ុងយានោឋ ននអសនុេរបសាោតាប្តូិ  នបប្បើប្ សា និងសត ុកទុក។ 

សរម្បយាងបៅតាម្េាំោបាននការប្េបាប្េង 

ប ើយសរម្អនុិតាវាបៅបេើទីតាាំងរបសាអនក។ 

បែើម្បីអនុិតាេាំោបាននការប្េបាប្េង 

សរម្ពិចរ្អាំពីកតាា ទាាំងបនោះ៖ 

2. ភាព្នឹងអាចដកើត្មាន 
 

ពិចរ្អាំព ីlភាព្នងឹអាចដកើត្មានឱ្កាសននបប្ោោះថាន កា ខែេបកើតប ើង។ 

ភាពនឹងអាថបកើតតនកានា ខតបប្ថើន ស្ថរៈសាំខានារបសាវាក៏កានា ខតខាល ាំងខែរ 

បៅបពេពិចរ្អាំពីអវ ើខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ។ 

អនកអាថយេាែឹងពីភាពនឹងអាថបកើតតន ឬេទឋភាពនឹងអាថបកើតតនបោយពិចរ្៖ 

 បតើសកម្មភាពខែេបបងក ើតភាពបងកបប្ោោះថាន កាបកើតប ើងញឹកញាបាប ុ ណ្  

 បតើប្ពឹតាកិារែ៍ម្អយ នបកើតប ើងពីមុ្នបៅបេើទីតាាំរបសាអនកឬបទ 

 បតើបប្ោោះថាន កា នបកើតប ើងជ្ញទរបៅបៅបេើទីតាាំងបផ្សេងបទៀតឬបទ 

 ព័ត៌តនពីអនកផ្សាតាផ្សាងា ឬអនកផ្សេិត។ 

ប្បសិនបបើបប្ោោះថាន កាទាំនងជ្ញបកើតតន 

អនកនឹងចាំ ថាប្តូិ បទាលា តការយកថិតាទុកោកាបខនាម្បទៀតបេើការេុបបាំ តា 

ឬកាតាបនាយោនិភ័យ។ 

 



9 

ដែលអាចអនុវត្តបានដោយសមដេត្ុផល  
 

 

ឧទា រែ៍៖ បៅកខនលងបធវ ើការរបសា Ahmed 

បប្បងត សុីនកាំពុងប្តូិ  នសត ុកទុកបៅខកបរប្ថកេរបងហ រូទឹកបភលៀង។ 

វាសា ិតបៅកន ុងតាំបនា ខែេបុេាេិករបសាោតា ល្ងកាតាជ្ញញឹកញាបា។  បនោះបងកោនីភ័យែេាបរសិ្ថា ន 

និងសុខភាពម្នុសេ។ 

Ahmed ែងឹថាបប្បងត សីុនប្តូិ ការទាលល សាបត រូ ពីបប្ពាោះវាប្សូបយកនរិស្ថរធាតុបងកបប្ោោះថាន កាជ្ញបប្ថើន 

បៅបពេវាប្តូិ  នបប្បើកន ុងត សុីន និងប្បអបាបេខ។ 

ស្ថរធាតុបងកបប្ោោះថាន កាទា ាំងបនោះរ អម្តនស្ថរធាតុបលា ៈធងនា និងស្ថរធាតុអីុប្ែកូាបរន។ 

ប្បសិនបបើបប្បងត សុីនចសា និងស្ថរធាតុបងកបប្ោោះថាន កាប្តូិ  នសត ុកទុកមិ្នប្តឹម្ប្តូិ  

ប ើយប ា្ េឱ្យកាំពបាថរេបៅកន ុងបរសិ្ថា ន វាអាថបងកបប្ោោះថាន កាែេាម្នុសេ រុកខជ្ញតិ និងសតវ 

រ អម្ទាាំងប្តីផ្សងខែរ។។ 

កត្មិត្ (ផ្សេិ ិក) ននបប្ោោះថាន កា ខែេអាថបកើតតន អាថសាំខានាថាំបពាោះផ្សល ូិ ទឹក និងនីិតិប្តី 

ប្បសិនបបើបប្បងត សុីនចសា កាំពបាថរេបៅកន ុងេរបងហ រូទឹកបភលៀង។  ការបេថធាល យ ឬកាំពបាបប្បង 

ក៏អាថប ា្ េឱ្យតនបប្ោោះថាន កាែេាបុេាេិករបសាោតា 

ឬស េម្ន៍ខែេបៅខកបរកខនលងបធវ ើការរបសាោតាផ្សងខែរ។ 

 
 

3. កត្មិត្ (ឬផលវបិាក) 
 

ពិចរ្ព ីកត្មិត្(ឬផ្សេិ ិក ឬផ្សេប ោះពាេាបេើម្នុសេ ឬបរសិ្ថា ន) ននបប្ោោះថាន កា។ 

ប្បសិនបបើផ្សេប ោះពាេាននបប្ោោះថាន កាកានា ខតខពសា 

បនោះអនកនឹងប្តូិ បទាលា តការយកថិតាទុកោកាកានា ខតបប្ថើនបេើការេុបបាំ តា 

ឬការកាតាបនាយោនិភ័យ។ 

កប្មិ្តននការបងកបប្ោោះថាន កាតនស្ថរៈសាំខានាកានា ខតខាល ាំងបៅកន ុងជ្ញពបិសសបរោិឋ នង្ហយរងបប្ោោះ 

ែរថជ្ញការបៅខកបរអនកនិតខាង ឬអររទឹក។ បទាោះយា ង្ក៏បោយ បប្កាម្ថាបាបនោះ 

បប្ោោះថាន ការ អម្បញ្ច េូតនទាាំងផ្សេប ោះពាេាមិ្នេែ្ម្អយែេាបរសិ្ថា នកន ុងកប្មិ្ត្ម្អយ 

ឬរយៈបពេ្ម្អយ។ បនោះរាបាបញ្ច េូទាាំងផ្សេប ោះពាេា ខែេបកើតប ើងបនា ិថម្ាងៗតាម្បពេបិលា 

(ប្តូិ  នបេស្ថា េាថាជ្ញផ្សេប ោះពាេា "េរប្តួតបេើោន ")។  

សរម្បីខតកខនលងខែេអនកសា តិបៅតាំបនាឧសា កម្មក៏បោយ 

ប្េបាកប្មិ្តននបប្ោោះថាន កា ខែេអាថបកើតតនែេាបរសិ្ថា ន ឬសុខភាពម្នុសេេឺជ្ញបញ្ញា សាំខានា 

ប ើយប្តូិ ខតពចិរ្។ 
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ឧទា រែ៍៖ Ahmed តនកាតពវកិថចាជខែេចាំ ថាប្តូិ តន ឬខសវ ងរកព័ត៌តនអាំពីោនិភ័យ 

និងការប្តួតពិនិតយខែេតន បែើម្បីប្េបាប្េងោនិភ័យខែេបកើតប ើង បោយស្ថរខតសត ុកទុកបប្បងត សុីន មូ ី 

និងបប្បងត សុីនចសាបៅកខនលងបធវ ើការ។ 

Ahmed ប្ស្ថិប្ជ្ញិការខែនាំឧសា កម្មខែេអាថរក នសប្តបាោតា 

អាំពីស្ថរធាតុបងកបប្ោោះថាន កាននបប្បងត សុីនចសា និងអាំពីការសត ុកទុក 

និងការបាំលាសាទីននិតថ ុរាិបោយសុិតា ិភាពែរថជ្ញបប្បងជ្ញបែើម្។  

ោតាបធវ ើខបបបនោះបោយអានស្ថល កបៅបេើបប្បងខែេោតាបប្បើ ប ើយខសវ ងរកការខែនាំពីឧសា កម្ម  និង EPA វិ ថិ រូ បរៀ។  

ការខែនាំបនោះរ អម្តនសតភ រៈសប្តបាអាន ែរថជ្ញការខែនាំសា ីពីការសត ុកទុក និង  ការប្េបាប្េងិតថ ុរាិរបសា EPA (EPA 

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ បេខ 1698)។ 

បោយបប្ពាោះខត Ahmed ថងាពប្ងងឹ ចាំដ េះែងឹរបសាោតា 

ោតាចបាបផ្សាើម្ខសវ ងយេាពីអវ ើខែេអនកបផ្សេងបទៀតបៅកន ុងឧសា កម្មរបសាោតាបធវ ើ។ Ahmed 

ថាំ្យបពេនិយាយជ្ញម្អយអនកឯកបទសកន ុងិសិយ័របសាោតា នងិសតេម្ឧសា កម្មរបសាោតា 

បែើម្បីខសវ ងយេាពីការប្េបាប្េង ខែេអនកែនទបបងក ើតប ើងោកាឱ្យែាំបែើរការ ខែេអាថតនសប្តបាោតាផ្សងខែរ។ 

ប្បភពទាាំងបនោះ រ អម្ោន ប្ បាពីស្ថា នភាពថាំបែោះែងឹបៅបពេកន ុងថាំែុថ្ម្អយ។ 

 

4. ចាំដ េះែឹងអាំពី្ហានិភ័យ 
 

អនកប្តូិ  នតប្មូ្ិឱ្យតន 

និងខសវងរកថាំបែោះែឹងអាំពីោនិភ័យខែេសកម្មភាពរបសាអនកបងកបៅែេាបរសិ្ថា ន 

និងសុខភាពម្នុសេ។ អនកក៏ប្តូិ  នតប្មូ្ិឱ្យែឹងពីការបោោះប្ស្ថយវាផ្សងខែរ។ 

ថាំបែោះែឹងននសកម្មភាពរបសាននតនកាតពវកិថចាជតន កានឹងប្តូិ  នវាយតនម្ល រ អម្តន៖ 

 អវ ើខែេពអកបេពិតជ្ញែងឹ និង 

 អវ ើខែេនរ្តន កាកន ុងកាេៈបទសៈរបសាពអកបេ េអរែងឹបោយសម្ប តុផ្សេអាំពីោនិភ័យ។ 

ទាាំងបនោះរ អម្ោន បបងក ើតជ្ញ 

'ស្ថា នភាពននថាំបែោះែឹង’ខែេនអយកាំែតាទាំ ាំននភារកិថចាជរបសាអនកតនកាតពវកិថចាជ។ 

ការទទអេ នថាំបែោះែឹងបនោះតនន័យថា ជ្ញការបប្បើប្ សាប្បភពខែេេអរឱ្យទុកថិតា 

និងប ម្ ោះេែ ។ ថាំបែោះែឹងខែេតនប្ស្ថបាអាថម្កពីអងាភាពអានីិកម្ម និងឧសា កម្ម 

ម្កពីទីភាន កាង្ហរថាបា និងទីភាន កាង្ហររោឋ ភិ េ ប ើយនិងម្កពីអងាការឯករានយ 

និង/ឬអនារជ្ញតិែនទបទៀត។ 

អនកតនថាំបែោះែឹងកានា ខតបប្ថើនអាំពីោនិភ័យខែេង្ហយបកើតប ើង 

បនោះអនកក៏ទាំនងជ្ញអាថែងឹមុ្នពីភាពង្ហយបកើតបប្ោោះថាន កា និងបធវ ើសកម្មភាពបែើម្បបីថៀសវាងវា។ 

ប្សបែៀងោន បនោះខែរ ការខកខានមិ្ន នទទអេថាំបែោះែឹងពីអនកកានាកាតពវកិថចាជបផ្សេងបទៀត 

ខែេសា ិតកន ុងស្ថា នភាពែរថោន នឹងអនក 

នឹងតនន័យថាអនកមិ្នទាំនងជ្ញអាថបាំបពញតាម្កាតពវកិថចាជរបសាអនក នបទ។ 

កន ុងករែីជ្ញបប្ថើន កខនលង្ខែេតនការប្តួតពិនិតយថាសាលាសា ទទអេយក ន 

និងតនប្បសិទធិភាព ឬេប្មូ្ននការប្េបាប្េងខែេតនខថងកន ុងបោេការែ៍ខែនាំ កន ុងសាងាោរ 

ឬកន ុងការអនុិតាឧសា កម្មខែេតនបករ ាិ៍ប ម្ ោះ បនោះអាថតាំ្ងឱ្យការ ល្ ុោះបញ្ញចាជ ាំងេែ  អាំពីអវ ើ 

ខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ សប្តបាស្ថា នភាពរបសាអនក។ 

 

https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1698
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1698
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/laws/new-laws/state-of-knowledge-and-industry-guidance
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11 

 

 

 

អនកប្តូិ ពិចរ្ពីការប្េបាប្េងអវ ើខល ោះ ដែលអាចរកបានប្ពម្ទាាំងអវ ើខែេសមត្សបបែើម្បីេុបបាំ តា 

ឬកាតាបនាយោនិភ័យផ្សងខែរ។ បនោះមិ្នតនន័យថា 

ប្ោនា ខតសម្ល ឹងបម្ើេឧបករែ៍ប្តួតពិនិតយបែើម្បីទិញបនោះបទ។ វាក៏អាថតនន័យថា 

ជ្ញការអនុិតាការទាលល សាបត រូែាំបែើរការការង្ហរផ្សងខែរ។ 

វិ ធីិម្អយបែ ីម្បីេុបបាំ តា ឬកាតាបនាយភាពបងកបប្ោោះថាន កា ឬោនិភ័យជ្ញទរបៅខែេអាថតនប្បសិនបបើវា៖ 

 អាថរកទិញ ន ឬបបងក ើតិធិានការប្តួតពិនិតយ ឬ 

 កខនលង្ខែេវាជ្ញែាំបែើរការការង្ហរ 

វាអាថបាំបពញបៅ នកន ុងកាេៈបទសៈរបសាអនក។ វិ ធីិបែើម្បីេុបបាំ តា 

ឬកាតាបនាយភាពបងកបប្ោោះថាន កា ឬោនិភ័យជ្ញទរបៅ ខែេសម្ប្សបប្បសិនបបើវា៖ 

 តនប្បសិទធភាពកន ុងការេុបបាំ តា ឬកាតាបនាយភាពនឹងអាថបកើតតន 

ឬកប្មិ្តននបប្ោោះថាន កាពីភាពបងកបប្ោោះថាន កា ឬោនិភ័យ 

 មិ្នបបងក ើតោនិភ័យ មូីៗ និងខាល ាំងជ្ញងបនោះ បៅកន ុងប្េបាកាេៈបទសៈទាាំងអសា 

 េឺជ្ញិធិានការជ្ញកា ខសាង បោយេិតអាំពីកាេៈបទសៈខែេតនភាពបងកបប្ោោះថាន កា ឬោនិភ័យ។ 

 

បៅបពេពិចរ្បេើបញ្ញា ទាាំងបនោះ អនកអាថេិតអាំពីេាំោបាននការប្េបាប្េង។ ឧទា រែ៍ 

ប្បសិនបបើមិ្នអាថរក នបបថចាជកិទិា ឬឧបករែ៍បនឿនបេឿនបែើម្បបី្េបាប្េងោនិភ័យបទ 

(តនន័យថា អនកមិ្នអាថ លុបបាំបាត្ោ់និភ័យ នបទ) 

អនកអាថពិចរ្ការប្េបាប្េងបផ្សេងបទៀត 

ែរថជ្ញការទាលល សាបត រូសកម្មភាពបៅកានាទីតាាំងបៅកខនលងម្អយបផ្សេងិញិ (ខែេតនសុិតា ិភាពជ្ញង) 

(ការត្រប់ត្រងដបបវសិវ កមម)ឬតាម្រយៈការបែត ុ ោះប ា្ េបុេាេិករបសាអនកអាំពីិធីិែ៏តនប្បសិទធិភាព 

បែើម្បីអនុិតាសកម្មភាពខែេកាតាបនាយោនិភ័យ (ការត្រប់ត្រងដផនករែឋបាល)។ 
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ឧទា រែ៍៖ Ahmed អាថកាំែតាិធិានការប្តួតពិនិតយខែេអាថរក ន 

បោយពភិាកាពីសកម្មភាពរបសាោតា ជ្ញម្អយអនកផ្សាតាផ្សាងារបសាោតា។ 

ោតាក៏អាថប្ស្ថិប្ជ្ញិនបប្ម្ើសប្េបាប្េងោនិភ័យខែេតនសប្តបាេកា 

ឬែាំបែើរការ មូីៗខែេោតាអាថយកេាំនាំ ន បោយរកាការបធវ ើឱ្យទានាាខផ្សនកឧសា កម្ម 

និងការខែនាំរបសា EPA។ ឧទា រែ ៍បថច ុបបននបនោះ 

ែាំប្ោះប្ស្ថយកន ុងការទបាស្ថក តាការបេថធាល យបប្បងបផ្សេងៗអាថរក នខែេ Ahmed 

អាថពិចរ្បែើម្បបីប្បើប្ សា។ 

Ahmed 

អាថពិចរ្ថាបតើការប្តួតពិនិតយតនេកខែៈសម្ប្សបសប្តបាកាេៈបទសៈរបសាោតាឬអតា 

តាម្រយៈការខសវងយេាពីរបបៀបខែេវាែាំបែើរការ 

បតើការទាលល សាបត រូអវ ើខល ោះខែេោតាចាំ ថាប្តូិ បធវ ើប ើងែេាទីតាាំង ឬែាំបែើរការរបសាោតា 

ប ើយថាបតើនបប្ម្ើសតនប្បសិទធិភាពែរថបម្ាថបែើម្បបី្េបាប្េងោនិភ័យ។ 

នបប្ម្ើសម្អយថាំនអនប្បខ េជ្ញមិ្នសម្ប្សបបទ 

បោយស្ថរខតភាពបងកបប្ោោះថាន កាបផ្សេងបទៀតបៅបេើទីតាាំងរបសាោតា។ ឧទា រែ ៍

ប្បោបាប្បោការពារការកាំពបាបប្បងខែេអាថរក ន 

ប្បខ េជ្ញមិ្នសម្ប្សបសប្តបាការបប្បើប្ សាបៅបេើទីតាាំងរបសាោតាបទ 

បោយស្ថរខតភាពង្ហយប្ោះននបប្បងត សុីនខែេកាំពបា។ Ahmed ប្តូិ ពិនិតយបម្ើេ 

ថាបតើឧបករែ៍ម្អយ្ខែេប្តូិ សម្ោន នឹងបប្បង។ 

Ahmed ក៏អាថពចិរ្បប្បើសញ្ញា នន បែើម្បីកាតាបនាយោនិភ័យននការបុកប ោះទងា ិថផ្សងខែរ។ 

បទាោះយា ង្ក៏បោយ ប្បសនិបបើសញ្ញា ទាាំងបនោះបង្ហា ញជ្ញភាស្ថអងាបេលស 

បនោះប្បខ េជ្ញមិ្នសម្ប្សបសប្តបាបុេាេិកទាាំងអសាកន ុងប្កមុ្របសាោតាបទ។ កន ុងករែីបនោះ 

Ahmed ចាំ ថាប្តូិ បប្បើសញ្ញា ននខែេតនពែ៌ និងរ របភាព 

ខែេនឹងបញ្ញា កាថាសាពីោនិភ័យននការបបើកបរកន ុងទីកខនលងខែេតនទុកធុងបប្បងត សុីនច

សា។ 
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6. សថៃចាំណាយ 
 

ន លូថាំ្យននែាំប្ោះប្ស្ថយជ្ញកាលាកា ខែេកាតាបនាយោនិភ័យននបប្ោោះថាន កា 

ប្តូិ ខតពិចរ្បប្បៀបបធៀបបៅនឹងការកាតាបនាយោនិភ័យខែេអាថសបប្ម្ថ ន។ 

ជ្ញសាំខានា ែាំប្ោះប្ស្ថយខែេតនប្បសិទធភាពបាំផ្សតុ មិ្នខតងខតតនតនម្លខពសាបនោះបទ។ 

ែរថោន បនោះខែរ ែាំប្ោះប្ស្ថយខែេតនតនម្លបថាកជ្ញង 

ប្បខ េជ្ញមិ្នតនប្បសិទធភាពបាំផ្សុតបែើម្បបី្េបាប្េងោនិភ័យបនោះបទ។ 

ឧទា រែ ៍ការែាំប ើងការប្េបាប្េងខបបិសិវ កម្ម អាថនឹងថាំ្យបប្ថើន ប ុខនាទា ាំងបនោះអាថប្តឹម្ប្តូិ  

ថាំបពាោះកខនលង្ខែេវាកាតាបនាយោនិភ័យយា ងបប្ថើន 

ជ្ញពិបសសកខនលង្ខែេការប្េបាប្េងខផ្សនករែឋ េ 

ែរថជ្ញការបែត ុ ោះប ា្ េទាំនងជ្ញមិ្នែាំបែើរការេែ ។ ែរថោន បនោះខែរ យរ រៗបៅការរកា 

ការប្េបាប្េងខផ្សនករែឋ េប្បកបបោយប្បសិទធភាព (ែរថជ្ញការបែត ុ ោះប ា្ េបទៀងទាតា 

និងការពិនិតយបញ្ញា កា) អាថនឹងប្តូិ ថាំ្យបប្ថើន 

ជ្ញងិធិានការប្តួតពិនិតយខែេមិ្នតប្មូ្ិការបធវ ើបថច ុបបននភាពជ្ញប្បចាំ។ 

អនកទាំនងជ្ញ នបាំបពញកាតពវកិថចាជរបសាអនក 

ថាំបពាោះសាងាោរខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ បៅបពេអនកអាថបង្ហា ញថា 

ការបបងក ើនធនធានរបសាអនកបែើម្បកីាតាបនាយោនិភ័យ 

ខបរជ្ញមិ្នផ្សាេាឱ្យតនការកាតាបនាយសាំខានាននោនិភ័យបនោះបទ។  បនោះតនន័យថា 

អនកអាថពិចរ្៖ 

 បបើការិនិិបយាេខែេតប្មូ្ិបែើម្បីអនុិតាការប្េបាប្េង 

មិ្នសតតប្តោន នឹងោនិភ័យននបប្ោោះថាន កា ែរបថនោះការអនុិតាការប្េបាប្េងបនោះ 

មិ្ន នចតាទុកថា អាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេបទឬ

 ការអនុិតាការប្េបាប្េងខែេតនតនម្លន លូ ឬការបប្បើប្ សាធនធានកានា ខតបប្ថើន 

ខបរជ្ញនឹងមិ្នផ្សាេាឱ្យតនភាពប្បបសើរប ើងខែេអាថកាំែតា ន 

កន ុងការប្េបាប្េងោនិភ័យ។

ការេិតេរ របេើបញ្ញា ទាាំងបនោះមិ្នខម្នតនន័យថា 

អនកមិ្នចាំ ថាប្េបាប្េងោនិភ័យរបសាអនកបនោះបទ ប ុខនាវាអាថនអយអនកកន ុងការកាំែតា 

ថាបតើអនកតនអវ ើខែេតនប្បសិទធភាពរ អថជ្ញបប្សថបៅនឹងកខនលង 

ឬការប្េបាប្េងបផ្សេងបទៀតខែេអនកកាំពងុសុាំយកម្កអនុិតា 

តនប្បសិទធភិាពែរថោន កន ុងការេុបបាំ តា ឬកាតាបនាយោនិភ័យឬបទ។ 

ជ្ញញឹកញាបា ការបប្បើរ អម្បញ្ច េូោន ននការប្តួតពិនិតយោនិភ័យបែើម្បកីាតាបនាយោនិភ័យ 

នឹងផ្សាេាផ្សេថាំបែញខផ្សនក រិញ្ា ិតថ ុ បប្ថើនជ្ញងិធិានការប្េបាប្េងោនិភ័យខតម្អយ 

ប ើយនឹងទទអេ នកប្មិ្តបសម ើោន ននការកាតាបនាយោនិភ័យ។ 
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ឧទា រែ៍៖ Ahmed  នកាំែតានរ ិរាេាការប្េបាប្េងសម្ប្សបខែេតនសប្តបាោតា 

បែើម្បបី្េបាប្េងោនិភ័យននបប្ោោះថាន កា ខែេបងកប ើងបោយការសត ុកទុកបប្បងត សុីន មូី 

និងបប្បងត សុីនចសាបៅនឹងកខនលង។ 

Ahmed កាំពុង លូឹងខ លូងអនុិតាការប្តួតពិនិតយពីរបីខែេតនប្បសិទធភាព 

កន ុងការប្េបាប្េងោនិភ័យ។ Ahmed ែងឹថា 

ការប្តួតពិនិតយជ្ញបប្ថើនខែេអាថរក នសប្តបាោតា េឺស្ថម្ញ្ា  ចាំណាយត្ចិ 

និងង្ហយប្សួេអនុិតា។ បទាោះយា ង្ក៏បោយ ការប្តួតពិនិតយម្អយថាំនអនខែេអាថតនសប្តបា 

Ahmed ផ្សងខែរបនោះ េឺតនតនម្លន លូ ប ើយបប្បើប្ សាធនធានកានា ខតបប្ថើនបែើម្បីអនុិតា។ 

Ahmed នឹងេិតអាំពីថាបតើការថាំ្យបេើការអនុិតាការប្េបាប្េងទាាំងបនោះ 

តនសតតប្តបៅនឹងអតថ ប្បបយានន៍ខែេអាថតន 

ប ើយខែេវាអាថនាំឱ្យកាតាបនាយោនិភ័យបខនាម្បទៀតឬអតា។ 
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ឥ ូិបនោះ Ahmed  នពចិរ្៖ 

 

1. បតើខុ្ាំអាថេុបបាំ តាោនិភ័យ (េុបបាំ តា)  នឬបទ? 

2. បតើតនឱ្កាសខែេបប្ោោះថាន កានឹងបកើតតន (ភាពនឹងអាថបកើតតន) ឬបទ? 

3. បតើបប្ោោះថាន កាែេាសុខភាពម្នុសេ ឬបរសិ្ថា ន (កប្ម្ិត ឬផ្សេិ ិក) អាថធងនាធងរប ុ ណ្ ? 

4. បតើខុ្ាំែងឹពីអវ ើខល ោះ ឬបតើខុ្ាំអាថខសវងយេាពីអវ ើខល ោះអាំពីោនិភ័យ (ថាំបែោះែងឹ)? 

5. បតើបបថចាជកិទិា ែាំបែើរការ ឬឧបករែ៍អវ ើខល ោះខែេតន ប ើយសម្ប្សបបែើម្បីប្េបាប្េងោនិភ័យ 

(ភាពអាថរក ន និងភាពសម្ប្សប)? 

6. បតើការថាំ្យនននបប្ម្ើសប្តួតពិនិតយ 

បប្បៀបបធៀបនឹងបប្ោោះថាន កា ខែេេអរបនៀសវាងតនយា ងែរថបម្ាថខែរ? 

Ahmed អាថបប្បើការេិតពិចរ្បនោះ បែើម្បីបង្ហា ញថាការប្េបាប្េងខែេោតាអនុិតាបែើម្បីេុបបាំ តា 

ឬកាតាបនាយោនិភ័យននបប្ោោះថាន កា េអឺាចអនុវត្តបានដោយសមដេតុ្ផល។។ 
 

ខែេអាថអនុិ តា នបោយសម្ប តុផ្សេ អាថិ ិិតាបៅតាម្បពេបិលា 

ស្ថា នភាពថាំបែោះែឹងសា ីពីោនិភ័យែេាសុខភាពម្នុសេ និងបរសិ្ថា ន 

តនភាពប្បបសើរប ើងបៅតាម្បពេបិលា។ ថាំបែោះែឹង មូីៗសា ីពីោនិភ័យ 

ប ើយឱ្កាស មូីៗ បែើម្បីប្េបាប្េងោនិភ័យឱ្យ នកានា ខតប្បបសើរ បកើតប ើងតាម្រយៈបបថចាជកិទិា 

និងបបថចាជកបទស មូ ីខែេតនតនម្លសម្េមម្នឹងថាំ្យ ន។ បេបឿនននការទាលល សាបត រូ 

ឬការខកេម្ែននថាំបែោះ េឺខុសៗោន សប្តបាឧសា កម្ម និងសកម្មភាពទាាំងអសា។ 

អនកតនកាតពវកិថចាជ ចាំ ថាប្តូិ ពិនិតយ បសើបរ ើបម្ើេោនិភ័យខែេបកើតប ើងពសីកម្មភាព 

និងពិនិតយបសើបរ ើបម្ើេប្បសិទធភាពននិធីិស្ថស្រសា របសាពអកបេ 

ថាំបពាោះការប្េបាប្េងោនិភ័យខែេកាំពុងតន បៅខែៈបពេតននបប្ម្ើស មូីៗម្កែេា។ 

អនកក៏េអរខតពិនិតយបសើបរ ើបម្ើេការយេាែឹងរបសាអនកជ្ញបទៀងទាតាអាំពីភាពនឹងអាថបកើតតន 

និងផ្សេិ ិកននសកម្មភាពរបសាអនក ប ើយនិងការប្េបាប្េងខែេអនកតន 

បែើម្បកីាតាបនាយោនិភ័យននបប្ោោះថាន កាែេាសុខភាពម្នុសេ និងបរសិ្ថា នផ្សងខែរ។ 

តាម្រយៈការបធវ ើែរថបនោះ អនកអាថធានថាអនកបនាបាំបពញការយេាែឹងបថច ុបបនន  

អាំពីអវ ើខែេអាថអនុិតា នបោយសម្ប តុផ្សេ។ 
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ធនធានខែេតន 

សប្តបាព័ត៌តនបខនាម្អាំពីការបរៀបថាំអានីិកម្មរបសាអនក បែើម្បបីប្តៀម្សប្តបាថាបា មូនីន 

អនកអាថបប្បើប្ សាធនធានខាងបប្កាម្បែើម្បីនអយអនក៖ 

 ការខែនាំឧសា កម្ម៖ ោាំប្ទអនកឱ្យអនុិតាតាម្កាតពវកិថចាជបរសិ្ថា នទរបៅ

(ការប ោះពុម្ពផ្សាយ EPA បេខ 1741) 

 ការប្េបាប្េងោនិភ័យខផ្សនកបរសិ្ថា ន

 ការវាយតនម្ល និងការប្េបាប្េងោនិភ័យ៖ ការខែនាំសប្តបាអានីិ កម្ម

(ការប ោះពុម្ពផ្សាយ EPA បេខ 1695) 

 epa.vic.gov.au/for-business

https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1741
https://www.epa.vic.gov.au/for-business/how-to/manage-environmental-risk
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1695-1
https://www.epa.vic.gov.au/for-business
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ដសចកត ីដថៃងការ ៍អាំពី្ការទទួលស្ថា ល ់
 

EPA ទទួលស្ថា ល់ត្បជាជនសនត្បជាជាត្ិដលើកែាំបូងរបស់រែឋ វចិថូដរៀ នងិកមាៃ ាំងដែលកាំពុ្ងបនតរបស់ពួ្កដរ កន ញង 

ការអនុវត្តវបបធម៌រស់ដៅចាំណាស់ជាងដរបាំផតុ្ដៅដលើពិ្ភព្ដោក។ 

ដយើងទទួលស្ថា ល់ចាំដ េះមាច ស់ទឹកែីជាត្បសព្ ីដែលដយើងរស់ដៅ នងិដធវ ើការ 

ដេើយសដមែងការដោរព្ែលច់ាស់ទុាំទាំងពី្អត្ីត្កាល និងបចច ញបបនន។ 

ដយើងទទួលស្ថា លថ់ា៖ 

 ែី និងទឹកមានស្ថរៈសាំខាន់ខាងវញិ្ញា   វបបធម ៌និងដសែឋកិចច ែល់ជនជាត្ិដែើម។

 ទីកដនៃងទាំងអស់កន ញងរែឋ វចិថូដរៀ មានដៅដលើទឹកែីត្បសព្ រីបសជ់នជាត្ិដែើមវចិថូដរៀ។

 ផលត្បដោជន ៍ត្ត្មូវការ នងិដសចកត ីត្បាថាន របស់ជនជាត្ិដែើម 

រឺសាំខាន់ចាាំបាច់សត្មាប់បញ្ច ូលដៅកន ញងអាជីវកមមសន លូរបស់ EPA។

ដៅកន ញងការទទួលស្ថា ល ់និងការដោរព្ចាំដ េះការកាន់កាប់បរសិ្ថា នរាប ់ន់ឆ្ន ាំ ជនជាត្ិដែើមវចិថូដរៀ 

និងវបបធមរ៌បស់ពួ្កដរ រសឺាំខានច់ាាំបាចស់ត្មាបក់ារបញ្ច ូលដៅកន ញងត្បដោជនខ៍ាងបទបបញ្ា ត្តរិបស់ 

EPA ដែើមបីការ រសុខភាព្មនសុស នងិបរសិ្ថា ន 

ពី្ផលប េះ ល់ែ៏ដត្ោេះថាន ក់ដែលបងកដ ើងដោយការបាំពុ្ល នងិកាកសាំ ល។់ 

ជាដផនកសនវធិសី្ថស្រសត បទបបញ្ា ត្ត ិរបស់ដយើង ដយើងដសវ ងរកការចូលរមួ នងិការដធវ ើការរមួោន  

ដែើមបីបដងកើត្បរោិកាសការងារត្បកបដោយសុវត្ាភិាព្ 

ដេើយមានលកខ ៈវបបធម៌ដែលរាបប់ញ្ច ូលទាំងទសសនវសិយ័ នងិរ ុត្សមៃរបស់ជនជាត្ិដែើម។ 

EPA សូមដលើកទឹកចិត្តឱ្យត្បជាជនវចិថូដរៀទាំងអស ់ពិ្ចារណាចាំដ េះវធីិដែលពួ្កដរអាចទទួលស្ថា ល ់

ដោរព្ នងិការ រដបត្ិកភ ឌ វបបធមរ៌បសជ់នជាត្ិដែើមផងដែរ។ 
 


