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ស�ចក្តីប្រកា�្រដិស�ធ
ស�ៀវសៅណែនាំសនះបតរូវោនសរៀ្រសរៀងស�ើងសដើម្តីជួយបករុមហ៊ុនអាជតីវកម្មឲ្យយល់ពតី្រទ          
្រញ្ញតិ្ចម្ងរ្រ�់រដ្ឋា ភោិលវុិចតសូរៀ ណដលអនុវត្សលើការប្រ្រ់ប្រង�ំែល់ពតីការសោក 
�្ងួត ជាEnvironment Protection (Industrial Waste Resource) 
Regulations 2009. ។ ស�ៀវសៅសនះរានសោល្រំែងផ្ល់ស�ចក្តី�សងខេ្រងាយៗអំពតី 
លកខេខែ្ឌ ចម្ង�ំខានណ់ដលអនុវត្សលើការប្រ្់រប្រង�ំែលស់ោក�្ងួតក្នរុងរដឋា វិុចតូសរៀ និងអាចត្
រូវោនស្រសប្រើបោ�់សដើម្តីកែំត់ពតី្រទ្រញ្ញតិ្ណដលអាចអនុវត្ចំសោះរ្ូរអ្នក ភារកិច្ចរ្រ�់អ្នក និង
កណនលែងណដលសោកអ្នកអាចសធវើឲ្យប្រស�ើរស�ើងនូវការអនុវត្ចបា្រ់។

សោះ្រតីជាការ�រស�រស�ៀវសៅសនះសធវើស�ើងសដើម្តីជួយអាជតីវកម្មឲ្យយល់ពតីតបមរូវការចបា្រ់សលើ 
ការប្រ្រ់ប្រង�ំែល់សៅរដឋា វុិចតសូរៀក៏សដ្យ ក៏ស�ៀវសៅសនះមិនណមនជាឯកសារ 
្រតិយុត្ិ ឬជាឯកសារជំន�ួ្រទ្រញ្ញតិ្សនះ ស�ើយ។ មិន្រួរោនចាត់ទុកស�ៀវសៅសនះថាជាការ
្រងាហា ញផលែរូវសៅរកចបា្់រស�ើយ សហើយមិនរាន�រស�រចបា្រ់ទុកសៅក្នរុងស�ៀវសៅសនះណដរ និងមិន្រួ
រយកវាសៅសធវើជាដ្ំរូនា្ម នណផ្នកចបា្់រស�ើយ។ ស�ៀវសៅសនះមិនរា្រ់  ្រញ្ចរូលរាល់តបមរូវការណដលោ
ក់ទងនឹងអាជតីវកម្មសោក�្ងួតសទ និងមិន្រួរយកស�ៀវសៅសនះសៅសប្រើបោ�់ជាប្រភពព័ត៌រាន�្តីពតី
្រទ្រញ្ញត្ិ្ររិសាថា នណតមួយ្រត់រ្រ�់សោកអ្នកស�ើយ។

្រួរកត់�ំោល់ផងណដរថា�ស�ៀវសៅសនះរា្រ់្រញ្រូលណតរស្រៀ្រប្រ្រ់ប្រង�ំែល់ណត្រ៉ុស ណ្ ះ។ 
រាន្រទ្រ្រញ្ញត្ិ   ្ររិសាថា នដទទសទៀតជាសបចើន និងចបា្រ់ណដលអ្នកសោក�្ងួតបតរូវណតអនុវត្
តាម សហើយតបមរូវការោំងអ�់សនះមិនបតរូវោនរា្រ់្រញ្រូលក្នរុងស�ៀវសៅសនះស�ើយ។ ស�ៀវសៅ
សនះរា្់រ្រញ្រូលសោលនសោោយការោរ្ររិសាថា នរដឋា (SEPPs) ណដលរាន្រំែងសដើម្តី 
ការោរតទមលែ្ររិសាថា ន និង�កម្មភាពមនុ�្ស (ការសប្រើបោ�់ណដលរាន្រុែប្រសោជន៍) សៅ  
ក្នរុងរដឋា វុិចតូសរៀមិនឲ្យរានការ្រំពុល និងកាក�ំែល់ ជាពិស�� SEPP Air Quality 
Management, SEPP Waters of Victoria and SEPP Prevention 
and Management of Contamination of Land ។ ម្៉យងសទៀត 
ទតី្ណដលរានការប្រ្រ់ប្រង ឬ�្រុកទុកសារធាតុ្រតីមតី និង  សារធាតុរំោយសៅការដ្ឋា ន វាចាំ
ោច់ក្នរុងការអនុវត្តាមតបមរូវការោក់ព័ន្ធ�បរា្រ់ការប្រ្រ់ប្រងសារធាតុ្រតីមតី និងការប្រ្រ់ប្រងការ
កំព្រ់វតថារុរាវ។ រានការអនុវត្្រណនថាមមួយចំនួនសទៀតណដល្រួរណតបតរូវោនយកមកសធវើជាពិស��ោក់
ព័ន្ធសៅនឹងសារធាតុរំោយ (ឧោ៖ perc) សដ្យសារកបមិតជាតិពុលរ្រ�់វា។ ជាពិស�� 
ស�ៀវសៅសនះនឹងមិនជំន�ួការ្រែ្រុ ះ្រ្្លការងារ�មប�្រណដលជាតបមរូវការសបកាមចបា្់រ 
Victorian Occupational Health and Safety (OHS) ។

ខែៈណដលរាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងណប្រងបតរូវោនសធវើស�ើងសដើម្តីធានាភាពបតឹមបតរូវទនព័ត៌រានណដលរាន
្រងាហា ញក្នរុងស�ៀវសៅសនះ ដំ្ូរនា្ម នណដលោន្រងាហា ញមិនអាច   អនុវត្ប្រ្រ់កាលៈសទ�ៈោនសទ។ 
សហតុសនះ បករុមហ៊ុន Hyder Consulting មិនទទួលខុ�បតរូវ និងមិនផ្ល់មិនការធានា
្មួយណដលោក់ព័ន្ធនឹង៖

• ភាពប្រ្់របោនទ់នព័តរ៌ានក្នរុងសោល្រំែងជាក់ោក់្មួយនិង

• វិធានការណដលោនចាតស់�ើង ឬមិនោនចាត់ស�ើងសដ្យអ្នកសប្រើបោ�់ស�ៀវសៅសនះ 
ឬភា្រតីទតី្រតី សដ្យសារមកពតីព័ត៌រានណដលរានសៅក្នរុងស�ៀវសៅ ម្រ្រុសទ�៍សនះ។  

ប្រ�ិនស្រើសោកអ្នកបតរូវការជំនួយសដើម ត្ីណ�វងយល់ពតីរាតិកា្មួយក្នរុងស�ៀវសៅសនះ 
ឬរាន�ំែួរ្រណនថាម �ូមសោង�ំសៅសៅ្រញ្តីទំនាក់ទំនង និងប្រភពណដលរានផ្ល់ជូនសៅ 
ទំព័រទតី26ទនស�ៀវសៅសនះ។

ស�ចក្តីណ្លែងអំែរ្រុែ
ស�ៀវសៅសនះបតរូវោន្រសងកើតស�ើងសបកាមការផ្ល់ មូលនិធិពតី HazWaste Fund។ 
HazWaste Fund ណដលប្រ្់រប្រងសដ្យ EPA Victoria បតរូវោន្រសងកើតស�ើងសដើម្តី
ោំបទឧ�សាហកម្មសដើម ត្ី្រសងកើនការកាត់្រនថាយទំហំ និងភាពសបោះថា្ន ក់ទន�ំែល់ប្រក្រសដ្យ 
សបោះថា្ន ក់ (ឬ�ំែល់ឧ�សាហកម្មណដលបតរូវោនកំែត់) ណដលសកើតរានស�ើងសៅក្នរុងរដឋា វុិចតសូរៀ 
និងសដើម្តី្រសងកើនការកាត្់រនថាយការ្រំពុលដល់ដតី។ អ្នកនិពន្ធ�ូមណ្លែងអែំរ្រុែោ៉ង 
បជាលសបរៅដល់ការោំបទ និងការចូលរួមចំណែកដល់ស�ៀវសៅសនះពតី�ំ្ក់្ុរ្រ្លិក EPA 
Victoria; Drycleaning Institute of Australia (DIA); Envirostill 
Services; GreenEarth Cleaning; Laundry Dry Cleaning Training; 
RMIT; Spencer Systems; Stelco Chemicals និង Toxfree Australia។ 
ខលែឹមសារឯកសារសោងបតរូវោន   ដកប�ង់ និងណប្រ�បមងួលមកពតីប្រភព�ំខាន់ៗដូចខាង 
សបកាមសនះ៖

Environmental Protection Agency Office of Environmental 
Enforcement (OEE). (2013). 

Best Practice Guidelines for Dry Cleaning Issued to support 
European Union (Installations and Activities using Solvents)
Regulations 2012 (S.I. 565 of 2012). 

Regional Source Control Program (2007) Environmental 
Regulations and Best Management Practices. 

Drycleaning Institute of Australia. (1996). Code of Practice 
for the Safe Handling of Perchloroethylene in the Drycleaning 
Plant 1996.។
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្រដឋាិសលខ DIA
Drycleaning institute of australia (DIA) ជា                                  
សមាគមឧសសាហកម្មថ្នា ក់កំពូលសម្មាប់អនាកបោកស្ងួតកនានុង 
ម្បបេសអូស្រ្តា លីដែលមាន រ្ខាបៅម្គប់រែ្ឋនិងដែនែី។ DIA 
មានការេេួលខុសម្តរូវចំបងបលើការជួយ សមាជិករបស់ខ្ងួនកនានុងវិស័យអាជីវកម្ម 
តូចតាចប្សេងៗគ្នា និងបញ្ហា នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧសសាហកម្មបោកស្ងួត ។ 
បញ្ហា ទំងអសប់នះមានរាប់បញ្រូលទំងបេដ្្ឋ នបិេរ្្កពន្យល់ពីការដែទំ 
សបមៀ្កបំពាក់ កង្វល់អំពីបរិរ្ថា ន បសវាកម្មអតែិិជន និងការបណតានុ ះបណ្តា ល 
និងការអប់រំ អនាកបោកស្ងួត រ្ធារណជន និង វិស័យកម្មនតារ្ល។

ការម្គបម់្គងសំណល់ជាកង្វល់ចំបងសម្មាប់ DIA និងសមាជិករបស់ខ្ងួន។  
ការម្គបម់្គងសំណល់មិនម្តមឹម្តរូវកនានុងតំបន់របសប់យើងោនបណ្តា លឲ្យមាន 
ឧបេ្ទវបហតុ សំខាន់ៗរួមមានការចាក់សំណល់ខុសចបាប់ និងសូម្ីដតអគ្ីភ័យ។ 
យ៉ាងបោចណ្ស់បៅកនានុងរែ្ឋមួយននម្បបេសអូស្រ្តា លី បញ្ហា បនះោនបណ្តា ល 
ឲ្យមានការប្្ើយតបយ៉ាងម្ោកែម្បជាមួយពីនិយតករបរិរ្ថា នដែលមានការជាប់ 
ពាក់ព័ន្ធជាមួយអនាកបោកស្ងួត។ វាមានរ្រៈសំខាន់ដែលថ្អនាកបោកស្ងួតបៅរែ្ឋ 
វុិចតបូរៀប្្វើការរួមគ្នា  និងប្្វើបៅបពលបច្នុប្ននាបែើម្ីបបញជៀសឲ្យោនឧបេ្ទវបហតុបៅ
បពលអនាគត។ បដ្យសំណ្ងល្អ មានែំបណ្ះម្រ្យជាបម្ចើនដែលម្តងួស 
ម្តាយ្្រូវែល់ ឧសសាហកម្មប ព្ ះបៅការអនុវតតាចបាប់ឲ្យោនម្បបសើរ និងម្គប់     
ម្គងសំណល់បោកស្ងួតបដ្យអនុវតតាឲ្យោនល្អ  បំ្ុត។ម្កនុមហ៊ុន HyDer 
ោន ្លិតបសៀវបៅបនះប�ើងបដ្យោនគូសបញ្ជ ក់ទំងវិ្ីអនុវតតាម្តឹមកម្មិត 
អប្បរមា និងវិ្ីអនុវតតាែ៏ម្បបសើរបំ្ុតបលើការម្គប់ម្គងសំណល់បោកស្ងួត និង 
DIA   េន្ទឹមរង់ចាបំ្្វើការជាមួយអនាកបោកស្ងួតកនានុងរែ្ឋ វិុចតបូរៀបែើម្ីបបងកើនឲ្យ 
ែល់កម្មតិអតិបរិមាបលើការយល់ែឹងពបីសៀវបៅ និងវិ្ ីរ្ស្សតាទំងឡាយកនានុង 
បសៀវបៅបនះ ។



4 | ស�ៀវសៅណែនាំ�្តីពតីការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត�បរា្់រអ្នកសោក�្ងួត ការប្រ្់រប្រង�ំែល់ពតីការសោក�្ងួត

សហតុអវតីោនជាសោកអ្នកអានស�ៀវសៅសនះ?
អ្នកសោក�្ងួតផ្ល់ស�វាកម្មសោក�្ងួតដ៏រានតទមលែ។ សារធាតុរំោយ និងសាធារតុ្រតីមតីណដល    
បតរូវោនសប្រើបោ�់សដ្យអ្នកសោក�្ងួតផ្ល់ថាមពលោង�ំអាតោនខាំលែ ងជាងការសោកអ៊ុត
សៅ ផ្ះអាច�សបមចោន ្រ៉ុណនប្្រការសនះោនកាលែ យជា្រន្រុក និងសពលខលែះកាលែ យជាការទទួលខុ� 
បតរូវ។ សនះកស៏បោះណតអ្នកសោក�្ងួតភា្រសបចើន ផលិត�ំែល់ណដលរានសបោះថា្ន ក់ សហើយ    
�ំែល់ប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់ជាសបចើនបតរូវោនប្រ្រ់ប្រងសដ្យរដ្ឋា ភោិលរដឋា វិុចតូសរៀសដ្យសារ
ណតសារធាតុ្រតីមតី និងសារធាតុរំោយណដលោនសប្រើបោ�់។

ស�ៀវសៅសនះបតរូវោន្រសងកើតស�ើងសដើម្តីជួយអាជតីវកម្មសោក�្ងួតឲ្យយល់ និងអនុវត្តាម្រទ  
្រញ្ញតិ្និងតបមរូវការណដលោក់ព័ន្ធការប្រ្់រប្រង�ំែល់សោក�្ងួតសៅរដឋា វុិចតូសរៀ។ ស�ៀវសៅសនះ
្រងាហា ញពតីតបមរូវការអ្រ្្រររា�បរា្រ់ការអនុវត្្រទ្រញ្ញតិ្រដឋា វុិចតូសរៀ និង្រងាហា ញពតីវិធតីអនុវត្ដ៏ 
ប្រស�ើរ   ្ំរផុតសដើម្តីជួយអាជតីវកម្មកាត់្រនថាយ�ំែល់ និងការោត់្រង់សារធាតុរំោយ 
និង�ន្ស ំបោក់។

ស�ៀវសៅសនះនឹងជួយសោកអ្នកឲ្យ៖

• យល់ពតី្រទ្រញ្ញត្ិ្ររិសាថា នរ្រ�់រដឋា វុិចតូសរៀ

• យល់ពតី�ំែល់ពតីការសោក�្ងួត និងសហតុផលណដល�ំែល់មួយចំនួនរានសបោះថា្ន ក់ 

• យល់ពតីរស្រៀ្រ�្រុកទុក ការដឹកជញ្រូន និងសោះសចាល�ំែល់ពតីការសោក�្ងួតោនបតមឹ
បតរូវ

• ណ�វងយល់ពតី វិធតីអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុតសដើម ត្ីកាត់្រនថាយ�ំែល់ 
ការសប្រើបោ�់សារធាតុរំោយ និងការចំ្យសលើអាជតីវកម្ម។ 

អតថាប្រសោជន្៍រណនថាម
ការអានស�ៀវសៅសនះនឹងជួយសោកអ្នកឲ្យ៖ 

• ្រនថាយការោត់្រង់សារធាតុរំោយ 

• ្រសងកើនការទទួលោនមកវិញនូវសារធាតុរោំយ 

• សធវើឲ្យប្រស�ើរស�ើងនូវការ្រំសពញប្រតិ្រត្ិការ 

• សធវើឲ្យ្ររិសាថា នសៅកណនលែងការងាររ្រ�់សោកអ្នករានភាពប្រស�ើរស�ើង 

• ្រនថាយហានិភ័យទនការទទួលខុ�បតរូវ (ឧោ៖ ចំសោះការ្រំពុល 
ការមិនអនុវត្តាមចបា្រ់)

ប្រការ�ំខាន់សដើម្តីកត�់ំោល់
រាល់សោល្រំែងោន្រសងកើតស�ើងសដើម្តីធានាថាស�ៀវសៅសនះរានការោក់ព័ន្ធនឹងដំសែើរ 
ការសោក�្ងួតភា្រសបចើន សោះ្រតីជាោ៉ង្ក៏សដ្យមិនណមនប្រ្រ់អាជតីវកម្មោំងអ�់�ុទ្ធណត 
ដូចោ្ន សនាះសទ។ រានសារធាតុរំោយសោក�្ងួតខុ�ៗោ្ន មួយចំនួនណដលស្រយកមកសប្រើបោ�់         
សហើយភាពខុ�ៗោ្ន រានកានណ់តសបចើនចំសោះរា៉�ុតីនសោក�្ងួត។ សៅណផ្នកខលែះទនស�ៀវសៅសនះ          
ចាំោច់បតរូវ្រងាហា ញពតីដំ្ូរលនា្ម នទូសៅសដើម្តីផ្ល់ការរាយការែ៍ឧ�សាហកម្មឲ្យកាន់ណតទោូយ
ស�ើង។ សោកអ្នក្រួរណត សោងសៅព័ត៌រានណដលជាក់ោក់ចំសោះសារធាតុរោំយ និង 
សារធាតុ្រតីមតីណដលសោកអ្នកោនសបជើ�សរើ� (ឧោ៖ MSDS) ដូចណដលោនផ្ល់សដ្យអ្នក 
ផ្ត់ផ្ង់ និងអនុវត្តាមអនុសា�ន៍អ្នកផលិតរា៉�ុតីនរ្រ�់សោកអ្នក។

រចនា�ម្័ន្ធស�ៀវសៅ៖ វិធាន�ំខាន់ៗចសំោះការអនុវត្
តាមចបា្់រ និងការអនុវត្ដ៏ល្អ្រំផុត
ស�ៀវសៅសនះបតរូវោនសធវើសអាយរានរចនា�ម្័ន្ធនូវ វិធានការ�ំខាន់ៗសដើម្តី�សបមចោននូវការ   
ប្រ្រ់ប្រង�ំែល់សោក�្ងួតសដ្យអនុវត្ឲ្យោនល្អ្រំផុត។ រានវិធានការបោំោង៉ក្នរុងស�ៀវសៅ
សនះណដលបតរូវោន្រងាហា ញក្នរុង ដ្យបកាមទនទំព័រខ្នង។ វិធានការនតីមួយៗរា្រ់្រញ្ចរូលការពិភាកសា

សលើតបមរូវការអ្រ្្រររាសបកាម្រទ្រញ្ញតិ្ និងវិធតីអនុវត្ឲ្យោនល្អ្រំផុតសៅទតី្ណដលោក់ព័ន្ធ។

វិធានការទតីមួយ៖ យល់ពតី្រទ្រញ្ញតិ្ និងតបមរូវការ (សោងសៅរកទំព័រទតី6 ដល់ទំព័រទតី 8 
�បរា្រ់ព័ត៌រាន្រណនថាម)

សដ្យ�សងខេ្រ៖
• តាមចបា្់ររដឋា វុិចតូសរៀ សោកអ្នកតបមរូវឲ្យយល់ពតី្រទ្រញ្ញតិ្្ររិសាថា នណដលោក់ព័ន្ធនឹង 

�ំែល់សោក�្ងួត។

• ពិចារ្ឱកា�សដើម្តី្រសញៀ្� កាត់្រនថាយ សប្រើបោ�់ស�ើងវិញ ណកទច្នស�ើងវិញ 
ប្របពតឹ្កម្ម ឬដសំែើរការស�ើងវិញនូវ�ំែល់មុនសពលយកសៅចាក់សចាល

វិធានការទតីពតីរ៖ យល់ពតី�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នក និងថាសតើ�ំែល់សនាះរានសបោះថា្ន ក់ណដរឬ
សទ (សោងសៅរកទំព័រទតី10-12 �បរា្រ់ព័តរ៌ាន្រណនថាម)

សដ្យ�សងខេ្រ៖
• សោកអ្នកបតរូវណតណ�វងយល់ថាសតើ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករានសបោះថា្ន ក់ណដរឬសទ     

ការែ៍សនះបតរូវោនសធវើស�ើងសដ្យអនុវត្តាមសោលការែ៍ណែនាំរដឋា វុិចតូសរៀ EPA 
Victoria សធវើ ចំ្តថ់ា្ន ក់�ំែល់ឧ�សាហកម្មរឹង។

•  ប្រ�ិនស្រើ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករានសបោះថា្ន ក់ បតរូវរានតបមរូវការជាកោ់ក់អំពតីរស្រៀ្រ
ណដល�ំែល់ោំងសនាះបតរូវោនប្រ្់រប្រង។

វិធានការទតី្រតី៖ �្រុកទុក ដឹកជញ្រូន និងចាក់សចាល�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នកឲ្យោនបតឹមបតរូវ 
(សោងសៅរកទំព័រទតី14 និងទំព័រទតី16 �បរា្រ់ព័តរ៌ាន្រណនថាម) 

សដ្យ�សងខេ្រ៖

• សៅសពល្សោកអ្នកយល់ដឹងពតី�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នក ជសបមើ�រ្រ�់សោកអ្នក្ឺរ៖ 

• �ំែល់ប្រសភទAបតរូវសធវើប្របពឹត្កម្ម (ហាមមិនឲ្យចាកស់ចាលសៅកណនលែងចាក់�ំរាម)

• �ំែ�់ប្រសភទ B ឬ C បតរូវយកសៅចាក់សចាលសៅកណនលែងចាក់�ំរាម

• �ំែល់ឧ�សាហកម្មអាចយកសៅចាក់សចាលសៅកណនលែងចាក់�ំរាម 

• ទំព័រ14 និងទំព័រទតី16 ពន្យល់តបមរូវការអ្រ្្រររា និងតបមរូវការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត 
ចសំោះការ�្រុកទុក និងការប្រ្រ់ប្រង�ំែល់ពតីការសោក�្ងួតក្នរុងរដឋា វុិចតូសរៀ។
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វិធានការទតី្រួន៖ រកសាការកត់បតាសដើម ត្ី្រងាហា ញការអនុវត្ចបា្រ់រ្រ�់សោកអ្នក 
(សោងសៅរកទំព័រទតី14 និងទំព័រទតី16 �បរា្រ់ព័ត៌រាន្រណនថាម)

សដ្យ�សងខេ្រ៖
• រកសាការកត់បតាដូចណដលោនផ្ល់អនុសា�ន៍ក្នរុងស�ៀវសៅសនះនឹងជួយសោកអ្នកឲ្យ៖

• អនុវត្តាមតបមរូវការទន្រទ្រញ្ញតិ្�ំែល់រដឋា វុិចតូសរៀ

• ្រងាហា ញការអនុវត្ចបា្រ់រ្រ�់សោកអ្នក 
ប្រ�ិនស្រើរានការបតងួតពិនិត្យពតីមនន្តីប�្រចបា្រ់EPA

• កំែត់ពតីការផ្លែ �់្្ររូរជាដុំកំភួនក្នរុងការសប្រើបោ�់សារធាតុរំោយ 
និងការ្រសងកើត�ំែល់ (ណដលអាច្រងាហា ញ ្រញ្ហា ដូចជាការសលចធាលែ យពតីរា៉�ុតីន 
រ្រ�់សោកអ្នក)

វិធានការទតីបោំ៖ �សបមចោនការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្ំរផុត (សោងសៅរកទំព័រទតី18-21 
�បរា្រ់ព័ត៌រាន្រណនថាម)

សដ្យ�សងខេ្រ៖
• ការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្ំរផុតរាន្រំែងសដើម ត្ី្រសងកើត លទ្ធផលដ៏ប្រស�ើរ 

និងរានន័យថាសៅហួ�ពតីតបមរូវការ អ្រ្្រររា និងចាត់វិធានការសដើម ត្ីសធវើឲ្យ វិធតីទនការ 
អនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត។ 

• ការយល់បពមឲ្យរានការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្ំរផុតនឹងជួយសោកអ្នកឲ្យកាត់្រនថាយ្ររិរាែ
�ំែល់�រុ្រនិងសធវើឲ្យប្រស�ើរស�ើងនូវការទទួលោនមកវិញ និងជួយ្រនថាយហានិភ័យ
ទនការ្ំរពុល្ររិសាថា ន និងការសធវើឲ្យ្៉រះោល់ដ៏�ុខភាពមន�ុ្សនិង្ររិសាថា នឲ្យោនកបមិត
អ្រ្្រររា។

 
និមិត្�ញ្្ញ  “រកសាការកតប់តា” 

សោកអ្នកនឹងស�ើញនិមិត្�ញ្្ញ សនះសពញមួយស�ៀវសៅសនះ សៅកណនលែងណដលសយើងខ្រុំផ្ល់    
អនុសា�ន៍ថាសោកអ្នករកសាការកតប់តា។ ការរកសាការកតប់តានឹងជួយសោកអ្នក្រងាហា ញពតីការ
អនុវត្ចបា្រ់ ប្រ�ិនស្រើសោកអ្នកបតរូវោនស្របតងួតពិនិត្យ (សោងសៅរកវិធានការទតី្រួន�បរា្់រ
ព័ត៌រាន្រណនថាម)។

យល់ដឹងពតី្រទ្រញ្ញតិ្ 
និងតបមរូវការ 
(វិធានការទតីមួយ)

�សបមចោនការ 
អនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត 
(វិធានការទតីបោំ)

រកសាការកត់បតា     
សដើម ត្ី្រងាហា ញពតីការ 
អនុវត្ចបា្រ់រ្រ�់សោកអ្នក 
(វិធានការទតី្រួន)

�្រុកទុក ដឹកជញ្រូន   
និងសោះសចាល     
�ំែល់រ្រ�់សោក 
អ្នកឲ្យោនបតឹមបតរូវ
(វិធានការទតី្រតី)

យល់ដឹងពតី�ំែល់  
រ្រ�់សោកអ្នក 
និងថាសតើ�ំែល់    
សនាះរាន     
សបោះថា្ន ក់ណដរឬសទ 
(វិធានការទតីពតីរ)
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អ្នកសោក�្ងួតោំងអ�់្រសងកើត�ំែល់។ សារធាតុ្រតីមតី និងសារធាតុរំោយជាសបចើនណដលសប្រើ   
បោ�់សដ្យអ្នកសោក�្ងួតរានលកខេែៈណដលសធវើឲ្យសារធាតុ្រតីមតី និងសារធាតុរំោយោំងសនាះ
អាច្រ៉ះោល់ដល់មន�ុ្ស និង្ររិសាថា ន ឧោហរែ៍សារធាតុខលែះរានជាតិពុល និងងាយសេះ។ 
ពតីសបោះ�ំែល់ពតីការសោក�្ងួតរានផ្រុកសារធាតុរំោយ សនះរានន័យថា�ំែល់សោក�្ងួត 
ជាសបចើនរានសបោះថា្ន ក់។ 

ប្រ�ិនស្រើ�ំែល់សោក�្ងួតប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់មិនបតរូវោន្រញ្រូនសៅទតីកណនលែងបតឹមបតរូវ
សទ �ំែល់សនាះអាចសកើតរានក្នរុង្ររិសាថា នជាទតីណដល�ំែល់សនាះអាច្រងកឲ្យរានសបោះថា្ន ក់ 
ដល់មនុ�្ស និងសធវើឲ្យខូចខាតដតីនិងការផ្ត់ផ្ង់ទឹក។ សដ្យសារណតលកខេែៈទនសារធាតុរោំយ 
សោក�្ងួតជាសបចើន សារធាតុរំោយសនាះអាចពិោកខាលែ ំងក្នរុងការ�ំអាត។ 

សនះជាសហតុផលណដលថា រដ្ឋា ភិោលវិុចតូសរៀប្រ្រ់ប្រង�ំែល់ប្រក្រសដ្យសបោះ ថា្ន ក់ 
(ណដលសៅថា�ំែ�់ឧ�សាហកម្មណដលកំែត់) ្រទ្រញ្ញត្ិ្ររិសាថា ន (ជាពិស�� 
Environment Protection (Industrial Waste Resource) 
Regulations 2009) បោន់ណតជាវិធានការមួយក្នរុងចំស្មវិធានការជាសបចើនណដល  
រដ្ឋា ភោិលសប្រើបោ�់សដើម្តីសដើម ត្ីការោរ្ររិសាថា នរ្រ�់សយើង។  �ំែល់ប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់ត្
រូវោនប្រ្រ់ប្រងសដើម្តីសធវើឲ្យបោកដថាវតថារុណដលរានសបោះថា្ន ក់ោងំសនាះបតរូវោនប្រ្រ់ប្រងោ៉ងតឹង
រឹងសដើម្តីជួយ្រនថាយហានិភ័យទនវតថារុណដលរានសបោះថា្ន ក់ោំងសនាះណដលសធវើឲ្យ្រ៉ះោល់ដ៏�ុខភាព 
មន�ុ្ស និង្ររិសាថា នឲ្យោនកបមិតអ្រ្្រររា។

សហតុអវតីោនជាវិធានការសនះ�ំខាន់? 
ក្នរុងនាមជាអ្នកសោក�្ងួត សោកអ្នករានការទទួលខ�ុបតរូវសលើការយល់ដឹងពតី្រទ្រញ្ញតិ្      
្ររិសាថា នណដលោក់ព័ន្ធនឹង�ំែល់សោក�្ងួត។ សនះ្ឺរជាតបមរូវការសបកាមចបា្រ់រដឋា វុិចតូសរៀ សហើយ
ការយល់ដឹងពតី្រទ្រញ្ញត្ិសនះនឹងជួយសោកអ្នកឲ្យបោកដថាសោកអ្នក្រំសពញកាតពវកិច្ចសបកាម 
្រទ្រញ្ញតិ្សនះ។ 

ការប្រ្់រប្រង�ំែល់សបោះថា្ន ក់មិនោនបតមឹបតរូវ្រឺជា្រញ្ហា ដ៏ធ្ន់ធ្រមួយ។ អាជតីវកម្មណដលមិន  
ោនប្រ្់រប្រង�ំែល់រ្រ�់ខលែងួនោនបតឹមបតរូវ្ឺរ�ថាិតសៅក្នរុងហានិភ័យទន៖

• ការ្រំពុល្ររសិាថា នណដលអាច្រងកសបោះថា្ន ក់ដល់មន�ុ្ស �តវ និង្ររសិាថា ន និងឈានដល់
ការចំ្ យសលើការ�ំអាតណដលរានតទមលែទ្លែ

• ការមិនអនុវត្តាមចបា្់រណដលអាច្រ្្លឲ្យរានការពិន័យជាបោក់ណដលរានចំនួនសបចើន 
និងការផ្ន្ាសោ�បពហ្មទែ្ឌ

ចា្រ់សផ្ើមសោរពចបា្រ់-
ស្្ះសៅរកការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត
ប្រ�ិនស្រើសោកអ្នកជាអ្នកសោក�្ងួត វាជាការទទួលខ�ុបតរូវរ្រ�់សោកអ្នកក្នរុងការយល់ដឹងពតី
្រទ្រញ្ញតិ្ រ្រ�់ EPA Victoria’s សដើម្តីណ�វងយល់ថាសតើ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករាន 
សបោះថា្ន កណ់ដរឬសទ និងសដើម្តីសធវើឲ្យបោកដថាសោកអ្នកអនុវត្តាម្រទ្រញ្ញត្ិសនះ។ ណផ្នកខាងសបកា
មសនះនឹងជួយសោកអ្នកឲ្យយល់ដឹងពតីតបមរូវការ�ំខាន់ៗមួយចំនួនណដលោក់ព័ន្ធនឹងការប្រ្រ់ប្រង
�ំែលស់ោក�្ងួតក្នរុងរដឋា វុិចតសូរៀ។

វិធានការទតីមួយ៖

្រទ្រញ្ញតិ្ និងតបមរូវការ
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ភារកិច្ចណ្ោំរ្រ�់សោកអ្នក
ប្រ្រ់អាជតីវកម្ម អង្ការ រដ្ឋា ភិោល និង្រុ្រ្លោំងអ�់រានការទទួលខុ�បតរូវអនុវត្ចបា្រ់សនះ 
ណដលរា្រ់្រញ្ចរូល្រទ្រញ្ញត្ិ្ររិសាថា ន។ ្រុ្រ្លរា្ន ក់ៗរានភារកិច្ចណ្ោំសដើម្តី ការោរ្ររិសាថា ន និង
�ុខភាពមនុ�្សសដើម្តីសធវើឲ្យោបកដថា�កម្មភាពរ្រ�់ពួកស្រមិន្រ៉ះោល់ដល់្ររសិាថា ន សដើម្តីសធវើ 
ឲ្យោបកដថាពួកសយើងផ្ល់ឲ្យកូនសៅជំនាន់សបកាយនូវពិភពសោកដ៏សា្អ តនិងរាន�ុវតថាិភាព។

អ្នកសោក�្ងួតណចករំណលកភារកិច្ចណ្ោំសដើម្តីការោរ្ររិសាថា ន និង�ុខភាពមនុ�្ស 
និងមិន្រងកឲ្យរានសបោះថា្ន ក់ស�ើយ។ អាជតីវកម្មក៏រានការទទួលខុ�បតរូវសដើម្តីសធវើឲ្យបោកដថាពួក
ស្រសធវើ�កម្មភាពសដ្យរាន�តីលធម៌ និងមិនរានផល្រ៉ះោល់អវិជ្រានមកសលើ�ង្ម។

ការ�សងខេ្រ្រទ្រញ្ញត្ិ�ំែល់ប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់
សៅរដឋា វុិចតសូរៀ
សៅរដឋា វុិចតូសរៀ �ំែល់ប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់បតរូវោនប្រ្រ់ប្រងសបកាម្រទ ្រញ្ញតិ្ 
Environment Protection (Industrial Waste Resource) 
Regulations 2009 (សោងសៅរកទំព័រទតី26) �ំសៅសលើ ‘្រទ្រញ្ញត្ិ’ 
សពញស�ៀវសៅសនះ។

តាមោក្យសពចន៍សាមញ្ញ ្រទ្រញ្ញតិ្តបមរូវឲ្យអ្នកសោក�្ងួត (និងអាជតីវកម្មដទទសទៀតណដល្រសងកើត
�ំែល់)៖

• ពិចារ្ឱកា�សដើម្តី្រសញៀ្� កាត់្រនថាយ សប្រើបោ�់ស�ើងវិញ ណកទច្នស�ើងវិញ 
សធវើប្របពឹត្កម្ម ឬដសំែើរការស�ើងវិញនូវ�ំែល់មុនសពលយកសៅចាក់សចាល 
(សមើលខាងសបកាម)

• �សបមចថាសតើអាជតីវកម្មសនះផលិត�ំែលស់បោះថា្ន ក់ណដរឬសទ និងរាន�ំែល់ 
ប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់ប្រសភទអវតី

• ប្រ�ិនស្រើអាជតីវកម្មសនាះផលិត�ំែល់ប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់ ចូរប្រ្រ់ប្រង�ំែល់សនះ
សដ្យអនសុោមសៅតាម្រទ្រញ្ញតិ្�ំែល់ប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់សៅរដឋា វុិចតូសរៀរួមរាន៖

• សរៀ្រចំការយកសចញនូវ�ំែល់សោក�្ងួតប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់សនះសដ្យអ្នក 
ដឹកជញ្រូនណដលទទួលោនការអនុញ្្ញ ត (រ្យន្ណដលទទួលោនការអនុញ្្ញ ត និង 
សប្រឿង្ររិកាខេ ណដលរានអាជ្ា្័រែណ)

• សធវើឲ្យបោកដថា�ំែល់សោក�្ងួតសបោះថា្ន ក់សនាះបតរូវោនសធវើស�ើងសដ្យសប្រឿង 
្ររិកាខេ �មប�្រ

វិធានដ៏ប្រស�ើរ្រំផុតចសំោះដំស្ះបសាយសនះ្រឺបតរូវ �ន្មតថា�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករាន    
សបោះថា្ន ក់ប្រ�ិនស្រើសោកអ្នកមិនអាច្រងាហា ញថាវាជា�ំែល់សបោះថា្ន ក់សទ។

ោំងអ�់សនះជាតបមរូវការ�ំខាន់ និងជាតបមរូវការ    អ្រ្្រររាណដលអាចោក់ព័ន្ធជាមួយនឹង 
អ្នកសោក�្ងួត។ សោកអ្នកអាចសមើលតបមរូវការ្រទ្រញ្ញតិ្ោនោំងប�រុងក្នរុង EPA Victoria 
Industrial waste resource guidelines (សមើលទំព័រទតី26)។

វិធានការទតីពតីរ និងទតី្រតីនឹងជួយសោកអ្នកឲ្យ�សបមចចិត្ថាសតើ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករាន 
សបោះថា្ន ក់ណដរឬសទ និងកែំត់ពតីទតីកណនលែងណដល�ំែល់សនាះបតរូវ្រញ្រូនសៅសដើម្តីសធវើប្របពតឹ្កម្ម 
ឬយកសៅសោះសចាល។

ការ្រសញ្ៀ��ំែល់
វិធតីដ៏ងាយប�ងួល្រំផុតសដើម្តីកាត្់រនថាយចំ្យណដលោក់ព័ន្ធនឹង�ំែល់សោក�្ងួតសនាះ្រឺ 
្រសញៀ្� ឬកាត្់រនថាយ�ំែល់ សហើយសោកអ្នករានកាតពវកិច្ចសធវើដូចសនះតាមណដលអាចសធវើសៅ
ោនសបកាម្រទ្រញ្ញតិ្សនះ (សមើល EPA Victoria Industrial waste resource 
guidelines សៅទំព័រទតី26)។ សនះទំនង ជាកិច្ចការណដលមិនអាចសៅរួច  
្រ៉ុណន្សោកអ្នកនឹងរានការភ្ាក់សផ្អើលចំសោះរស្រៀ្រជាសបចើនណដលសោកអ្នកអាចសធវើសដើម្តី្រសញ្ៀ� 
និងកាត្់រនថាយ�ំែល់រ្រ�់សោក អ្នក។ វិធតីកាត់្រនថាយ�ំែល់រួមរាន៖

• ការតំស�ើងសប្រឿង្ររិកាខេ ្្មតៗី  ឬការសធវើឲ្យប្រស�ើរស�ើងសៅសប្រឿងភ្ា្រ់សលើរា៉�ុតីនរ្រ�់សោក
អ្នកអាចសធវើឲ្យប្រស�ើរស�ើងោនកានណ់តសបចើននូវការទទួលោនមកវិញនូវសារធាតុរំោយ 
និងកាត្់រនថាយ�ំែល់ណដលសោកអ្នកោន្រសងកើត។

• ការសធវើឲ្យប្រស�ើរស�ើងនូវការអនុវត្អាជតីវកម្មដូចជាការ�ំអាតសប្រឿងប្រដ្្រ់្រិតបសាក៏អាច
សធវើឲ្យរានប្រ�ិទិ្ធភាពោនកាន់ណតសបចើន និងកាត្់រនថាយការខូចខាត (សោងសៅរកវិធាន
ការទតី្រួន�បរា្រ់ព័តរ៌ាន្រណនថាម)

• ្រសញ្ៀ�ការោយ្រញ្ចរូលោ្ន នូវ�ំែល់មិនសបោះថា្ន ក់ជាមួយនឹង            
�ំែល់ ប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់។ ឧោហរែ៍ កុំដ្ក់កំសទចកំទតីក្នរុងធុងណតមួយ
ណដលរាន�ំែល់ដូចរានក្នរុងរាតិកាោំងមូលបតរូវណតចាត់ទុកថារានសបោះថា្ន ក់ 
(ណដលនឹង្រសងកើតការចំ្ យសលើ  �ំែ�់រ្រ�់សោកអ្នក)។ 

ចំសោះ�ំែល់្ណដលមិនអាច្រសញៀ្�ោន សោកអ្នក្រួរណតអនុវត្ឋានានុបកម          
�ំែលស់ដើម្តីប្រ្់រប្រង�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នក។ ឋានានុបកម�ំែល់បតរូវោន្រងាហា ញ 
ខាងសបកាម និង្រងាហា ញលំដ្្រ់វិធានការណដលសោកអ្នក្ួររណតអនុវត្ប្រ្រ់ប្រង�ំែល់រ្រ�់ 
សោកអ្នក (ឧោ៖ ្រសញៀ្� កាត់្រនថាយ សប្រើបោ�់ស�ើងវិញ ណកទច្នស�ើងវិញ សធវើប្របពឹត្កម្ម 
្រន្ា្រ់មកសោះសចាល)។

ឋានានុបកមទនកាក�ំែល់

ម្បបសើរបំ្ុត

បបញជៀស

កាត់បនថាយ

បម្បើម្ោស់ប�ើងវិញ

 ដកនចនាប�ើងវិញ

ទញយកមកបម្បើម្ោស់វិញ 

 ប ្្វើម្បម្ពតឹតាកម្ម 

ម្បបសើរតិចតួចបំ្ ុត
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សតើអវតីសៅជា PIW?
ក្នរុងរដឋា វុិចតូសរៀ �ំែល់ប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់បតរូវោនសៅថាជា�ំែ�់ឧ�សាហកម្មណដល 
ោនកំែត់ (PIW)។ �ំែល់ោំងសនះចាំោច់បតរូវោនរានការប្រ្រ់ប្រងកបមិតខ្�់ពតីសបោះ
�ំែល់ោំងសនះអាចរានសបោះថា្ន ក់ដល់មនុ�្ស ឬ្ររិសាថា ន។ �ំែល់ោំងសនះបតរូវណតប្រ្រ់ 
ប្រងសដ្យអនសុោមតាម្រទ្រញ្ញតិ្សនះ។

ោក្យថាសបោះថា្ន ក់បតរូវោនសប្រើបោ�់សពញស�ៀវសៅសនះ�បរា្រ់ភាពងាយប�ងួល។ សោងសៅ 
រកវិធានការទតីពតីរសដើម្តីជួយឲ្យរានការ�សបមចចិត្ថាសតើ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករានសបោះថា្ន ក់
ណដរឬសទ។

�ំែល់ពតីការសោក�្ងួតនិងការទទួលខុ�បតរូវ
សបកាមចបា្រ់រដឋា វុិចតសូរៀ អាជតីវកម្មណដល្រសងកើត�ំែល់ប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់ទទួលខុ�បតរូវសលើ
ការសធវើឲ្យបោកដថា�ំែល់សបោះថា្ន ក់សនាះសៅកាន់កណនលែងបតឹមបតរូវកាល្�ំែល់សបោះ
ថា្ន ក់សនាះចាកសចញពតី្ររិសវែអាជតីវកម្ម (ថាសតើ�ំែល់សបោះថា្ន ក់សនះបតរូវ ោនទទួលមកវិញ 
សធវើប្របពឹត្កម្ម ឬយកសៅចាកស់ចាល)។ សនះរានន័យថាសោះ្រតីប្រ�ិនស្រើសោកអ្នកោន្រង់
លុយឲ្យសៅអ្នកស៉៉ការដឹកជញ្រូន និងប្រ្រ់ប្រង�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នកក៏សដ្យ ក៏សោកអ្នក 
(អ្នកផលិត) សៅណតទទួលខ�ុបតរូវសលើ�ំែល់សនាះសោះ្រតីជា�ំែល់សនាះចាកសចញពតី
ហាងរ្រ�់សោកអ្នកកស៏ដ្យ។ ប្រ�ិនស្រើ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នកមិនបតរូវោនប្រ្រ់ប្រងឲ្យ
ោនបតឹមបតរូវសទ (ឧោហរែ៍៖ ការចាក់សចាលខុ�ចបា្រ់) សោកអ្នកអាចទទួលខុ�បតរូវ។ 
ជាមួយនឹងតបមរូវការខាងសបកាមណដលរានលំអិតក្នរុងស�ៀវសៅ និងសបកាម្រទ្រញ្ញតិ្សនះ 
វារានសារៈ�ំខាន់្�់ណដលសោកអ្នក៖

• បសាវបជាវអ្នកដឹកជញ្រូន�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នក (សដើម្តីយល់ដឹងពតីការកត់បតាខាង 
្ររិសាថា ន)

• �ួរសៅអ្នកដឹកជញ្រូន�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នកនូវកណនលែងណដល�ំែលប់តរូវដឹកសៅ 

• �ួររកសមើលលិខិតអនុញ្្ញ តដឹកជញ្រូន�ំែល់ សបោះថា្ន ក់រ្រ�់អ្នកដឹកជញ្រូន 
�ំែល់រ្រ�់សោក

វាប្រ្ំងនឹងចបា្រ់!
កុំចាក់សចាល�ំែល់សោក�្ងួតសបោះថា្ន ក់ (រួមរានរា៉�ុតីន្រំណ្រកទឹក)

• ចំសោះ�ំែល់ទសូៅ (ធុង�បរាម)

• ចំសោះលូទឹក�្អរុយ (ធុងោងចាន ឬ្រង្ន់)

• ចំសោះទឹកដក់ (ការ្រងហារូរ)

• ចំសោះរ្យន្ណដលោ្ម នការអនុញ្្ញ ត ឬសប្រឿង្ររកិាខេ ណដលោ្ម នអាជ្ា្រ័ែណ

ការចាកស់ចាល�ំែល់តាមវិធតីោងំសនះអាច្រ្្លឲ្យរានការ្រំពុល្ររិសាថា នណដលនឹងរាន 
ផល្រ៉ះោលស់បោះថា្ន ក់ដល់�ង្ម និងស�ដឋាកិច្ចធ្ន់ធ្រពតីសបោះការចាកស់ចាល�ំែល់ណ្រ្រសនះ
អាចពោិកខាលែ ំងក្នរុងការ�ំអាត។

EPA Victoria អាចស�៊ើ្រអសងកតអ្នកសោក�្ងួតនិងអាចផ្កពិន័យ ឬសចាទប្រកាន់អាជតីវកម្ម 
និង/ឬ្ុរ្រ្លោំងឡាយ្ណដលរកស�ើញថាមិនោនអនុវត្តាមចបា្់រ និងប្រ�ិនស្រើសោកអ្នក 
បតរូវោនរកស�ើញថាោន្រំពុលដតី សោកអ្នកនឹងទទួលខ�ុបតរូវសលើការចំ្យទ្លែ�ំអាត។ សោ
ងសៅរកវិធានការទតី៣�បរា្រ់ព័តរ៌ាន្រណនថាម�្តីពតីរស្រៀ្រ�្រុកទុក និង វិធតីចាកស់ចាល�ំែល់ឲ្យ
ោនបតមឹបតរូវ។

ទែ្ឌ កម្មបតរូវោនយកមកអនុវត្!
ឧោហរែ៍្រទសល្មើ� ការពិន័យជាបោកស់ៅសពល្រច្ចរុ្រ្ន្ន (2014-15)

ការចាក់�ំែល់          
សចាលខ�ុចបា្រ់

រានរហូតដល់$738,050 (ការ្រន្្រទ         
សល្មើ�អាចជា្់រការពិន័យជាបោក់ប្រចាំទ្្ណដល      
រានចំនួន$177,132)

ការ្រំពុលដតី រានរហូតដល់$354,264 (ការ្រន្្រទ         
សល្មើ�អាចជា្់រការពិន័យជាបោក់ប្រចាំទ្្ណដល      
រានចំនួន$177,132)

ការដឹកជញ្រូន PIW 

ខុ�ចបា្រ់

(�ំែល់           
ប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់)

រានរហូតដល់$354,264

កត់�ំោល់ថាការពិន័យជាបោក់បតរូវោនកែំតស់ដ្យហិរញ្ញិករដឋា វិុចតូសរៀ�បរា្់រ ្្ន ំសាសពើពន្ធនតីមួយៗ សហើយ
ការពិន័យជាបោក់សនះទំនងជា្រសងកើនស�ើង។ សោងសៅរកតែំភ្ា្់រសៅទំព័រទតី26 សដើម្តីទទួលោនព័ត៌រាន 
្រច្ចរុ្រ្ន្នភាព។
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ស�ៀវសៅណែនាំ�្តីពតីការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្ំរផុត�បរា្រ់អ្នកសោក�្ងួត
ការប្រ្រ់ប្រង�ំែល់ពតីការសោក�្ងួត



10 | ស�ៀវសៅណែនាំ�្តីពតីការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត�បរា្រ់អ្នកសោក�្ងួត ការប្រ្់រប្រង�ំែល់ពតីការសោក�្ងួត

ដូចោន្រូ�្រញ្្ក់ក្នរុងវិធានការទតីមួយ អ្នកសោក�្ងួតោំងអ�់តបមរូវឲ្យណ�វងយល់ថា
សតើ�ំែល់រ្រ�់ពួកស្ររានសបោះថា្ន ក់ណដរឬសទ សហើយ្រន្ា្រ់មកបតរូវសធវើឲ្យបោកដថា               
�ំែល់សនាះបតរូវោនប្រ្រ់ប្រងោនបតឹមបតរូវ។ សដ្យណផ្អកសលើប្រតិ្រតិ្ការរ្រ�់សោកអ្នក រាន 
�ក្ានុពលចំសោះ�ំែល់មួយចំនួន ឬោំងអ�់ណដលសោកអ្នក្រសងកើតស�ើងកាលែ យជារានសបោះ
ថា្ន ក់ និងប្រ�ិនស្រើ�ំែល់សនាះជា�ំែល់ប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់ រានតបមរូវការជាកោ់ក់  
អំពតីរស្រៀ្រណដល�ំែល់ោំងសនាះ្ួររណតបតរូវោនប្រ្រ់ប្រង។ ណផ្នកសនះនឹងជួយសោកអ្នកក្នរុងការ
សធវើការ�សបមចចិត្ថាសតើ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករានសបោះថា្ន ក់ណដរឬសទសដ្យណផ្អកសលើ សារធាតុ
រំោយណដលសោកអ្នកសប្រើបោ�់។

សហតុអវតីោនជាវិធានការសនះរានសារៈ�ំខាន់?
សោះ្រតីជារានសារធាតុរំោយសផ្សងៗោ្ន មួយចំនួនសៅសលើទតីផសារក៏សដ្យ 
ក៏អ្នកសោក�្ងួតភា្រ សបចើនសៅណតសប្រើបោ�់ perc1 ជាសារធាតុរំោយ្រឋមរ្រ�់ខលែងួន។ 
អ្នកសោក�្ងួតណដលសប្រើបោ�់ perc ្រសងកើត�ំែល់ប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់។ រានភ�្រុតាង
ណដលថាអ្នកសោក�្ងួតមួយចំនួនមិនោនចាក់សចាល�ំែល់រ្រ�់ខលែងួនប្រក្រសដ្យ�ុវតថាិភាពសទ 
និងមិនអនុវត្តាមចបា្់រ និង ្រទ្រញ្ញតិ្រ្រ�់រដ្ឋា ភោិលវុិចតូសរៀ។ សលើ�ពតីសនះសទៀត អ្នកសោក
�្ងួតមួយចំនួនអាចដឹងថា�ំែល់រ្រ�់ខលែងួនរានសបោះថា្ន ក់ ្រ៉ុណន្មិនដឹងថា�ំែល់ដទទសទៀត 
ណដលពួកស្រ្រសងកើតក៏រានសបោះថា្ន ក់ផងណដរ។ សហតុដូសច្នះ សោះ្រតីប្រ�ិនស្រើសោកអ្នកសជឿថា 
សោកអ្នកោនកំពុងសធវើសរឿងបតឹមបតរូវរួចសៅសហើយក៏សដ្យ ក៏វារានសារៈ�ំខាន់ណដលថាសោក 
អ្នកអានណផ្នកសនះ សៅសពលណដលរាន�ំែល់្រណនថាមសទៀតណដលសោកអ្នកមិនោនដឹងពតីមុន  
មក។

សលើ�ពតីសនះ សារធាតុរោំយសផ្សងៗជាសបចើន (សារធាតុ រំោយរានជាទូសៅ្រំផុតបតរូវោនចុះ
្រញ្តីក្នរុងតារាងសៅទំព័រទតី11) អាចរកោនក្នរុងរយៈសពល្រ៉ុនា្ម ន ្្ន ំចុងសបកាយសនះ។ ោ្ម នអ្នកសប្រើ   
បោ�់សារធាតុរំោយ្តី្ម្មួយដឹងថាសតើ�ំែល់រ្រ�់ខលែងួនរានសបោះថា្ន ក់សទ  សហតុដសូច្នះ 
សហើយអ្នកសប្រើបោ�់រានហានិភ័យក្នរុងការមិនសោរពតាម្រទ្រញ្ញតិ្។ 

1 Perc ជាោក្យឧ�្សហកម្ម�បរា្រ់ Tetrachloroethylene ណដលស្ាល់ថាជា Perchloroethylene ឬ 

Tetrachloroethene។

ចា្រ់សផ្ើមសោរពចបា្រ់-
ស្្ះសៅរកការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត
ប្រ�ិនស្រើសោកអ្នកជាអ្នកសោក�្ងួត វាជាការទទួលខ�ុបតរូវរ្រ�់សោកអ្នកសដើម្តីយល់ដឹងពតី 
សារធាតុរោំយណដលសោកអ្នកសប្រើបោ�់ និងថាសតើ�ំែល់ណដលសោកអ្នក្រសងកើតស�ើងសនះ 
រានសបោះថា្ន ក់ណដរឬសទ។

ក្នរុងរដឋា វិុចតូសរៀ �ំែល់ឧ�សាហកម្មជាកោ់ក់បតរូវោនកែំត់ថារានសបោះថា្ន ក់សដ្យណផ្នកសលើ
សហតុផលមួយចំនួន សហើយ�ំែល់សោក�្ងួតមុខជារានសបោះថា្ន ក់�បរា្រ់សហតុផល�ំខាន់ 
ដូចខាងសបកាម៖

• �ំែល់រាវ (ោ្ម នកណនលែងចាក�់បរាម្មួយក្នរុងរដឋា វិុចតូសរៀបតរូវោនផ្ល់អាជ្ា្័រែណឲ្យ 
ទទួលយក�ំែល់រាវស�ើយ)

• ពតីសបោះ�ំែល់សនះ្រងាហា ញពតីលកខេែៈសបោះថា្ន ក់ពិតបោកដ (ឧោ៖ ណដលផ្រុះ 
ណដលសេះសដ្យងាយ ណដលកាត់ ណដលរានជាតិពុល)

• �ំែល់ផ្រុកការប្រមូលផ្រុំសារធាតុណដលសធវើឲ្យ កងវក់សលើការកបមិត

EPA Victoria រានសោលការែ៍ណែនាំជាសបចើនណដលអ្នកផលិត�ំែល់ឧ�សាហកម្មបតរូវ
ណតសធវើការកំែត់ថាសតើ�ំែល់រ្រ�់ខលែងួនរានសបោះថា្ន កណ់ដរឬសទ សហើយអ្នកសោក�្ងួតោំងអ� ់
តបមរូវឲ្យអនុវត្តាមសោលការែ៍ណែនាំោំងសនាះ (សោងសៅរកទំព័រទតី26)។

តារាងទំព័រខាងសបកាមសនះបតរូវោនសរៀ្រចសំ�ើងជាការណែនាំសោងដ៏្ ្រ់រហ័�មួ
យសដើម ត្ីជួយសោកអ្នកក្នរុងការ�សបមចចិត្ថាសតើ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករានសបោះ 
ថា្ន ក់ណដរឬសទ។ ប្រ�ិនស្រើ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នកមិនបតរូវោនចុះ្រញ្តីក្នរុងតារាងសនះសទ 
វាកស៏ៅណតជា�ំែល់សបោះថា្ន ក់ណដរ។ ក្នរុងករែតីសនះ សោកអ្នក្ួររណតអនុវត្តាមសោលការែ៍
ណែនាំរ្រ�់ EPA Victoria �បរា្រ់ការចាត់ចំ្ ត់ថា្ន ក់�ំែល់ឧ�សាហកម្ម (EPA 
Victoria Publication IWRG631 សោងសៅរកទំព័រទតី26)។ កាល្សោកអ្នក 
ោនកំែត់ថាសតើ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករានសបោះថា្ន ក់ណដរឬសទ �ូមសោងសៅរកវិធានការទតី្រតី
�បរា្់រជាដំ្ូរនា្ម នអំពតីរស្រៀ្រ�្រុកទុក ដឹកជញ្រូន និងប្រ្់រប្រង�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នក។

វិធានការទតីពតីរ៖

សារធាតុរោំយ និង�ំែល់សោក�្ងួត
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ការប្រ្រ់ប្រង�ំែល់ពតីការសោក�្ងួត

សតើ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករានសបោះថា្ន ក់ណដរឬសទ?
ប្រ្រ់អ្នកសោក�្ងួតោំងអ�់ផលិត�ំែ�់ណដលអាចរានសបោះថា្ន ក់ និងតបមរូវឲ្យសធវើការវាយតទមលែ�ំែល់រ្រ�់ខលែងួនសោងតាមសោលការែ៍ណែនាំរ្រ�់ EPA Victoria ។ �ំែល់រាន្ួរនប្រសភទ៖ 
�ំែល់ប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់ (ប្រសភទ A, B, C) និង�ំែល់ឧ�សាហកម្ម (IW) សហើយប្រសភទ�ំែល់សនះកំែត់ពតីកណនលែងណដល�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នកបតរូវសៅសធវើប្របពតឹ្កម្ម 
ឬយកសៅចាកស់ចាល។ វិធតីដ៏រាន�ុវតថាិភាព្រំផុតចំសោះដំស្ះបសាយសនះ្រឺបតរូវ�ន្មតថា�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករានសបោះថា្ន ក់ ប្រ�ិនស្រើសោកអ្នកមិនអាច្រងាហា ញថា�ំែល់សនះរានសបោះថា្ន ក់។  
តារាងខាងសបកាមសនះនឹងសដើរតួជាការណែនាំពតីរស្រៀ្រកំែត់ថាសតើ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករានសបោះថា្ន កណ់ដរឬសទ និងកំែត់ពតីទតីកណនលែងណដល�ំែល់សនាះ្ួររសៅ។

តារាងទតី1 សតើ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករានសបោះថា្ន ក់ណដរឬសទ?

�ំែល់ណដលទំនងជារានកាក�ំែល់ទន៖ សតើលកខេែៈអវតីខលែះអាចសធវើឱ្យ�ំែល់សនះរាន 
សបោះថា្ន ក់?

អវតីណដលអ្នក្ួររសធវើ  

• Perc2  

• សារធាតុរោំយអុតីបដរូកា្រូន 

• Siloxane (e.g. GreenEarth®) 

• អាស�តាល់ (e.g. Solvon K4) 

• សារធាតុរោំយសផ្សងសទៀត

•  សប្រង ខាលែ ញ់ ធូលតី និងកាក�ំែល់សផ្សងសទៀត

(ពតី�ំសលៀក្ំរោក់)

•  កំហា្់រសារធាតុចមលែងសមសរា្រ�ក្ានុពល
សលើ�ពតីកបមតិណដនកែំតោ់្រ EPA 
Victoria 

• សារធាតុជាតិពុល 

• �ំែល់អាចជាវតថារុរាវ 

ចសំោះ�ំែលប់្រ្រ់ប្រសភទោំងអ�់៖ 

1  សជៀ�វាង ឬកាត្់រនថាយ�ំែល់រ្រ�់អ្នកឲ្យោនសបចើនតាមណដលអាចសធវើសៅោន  
្រន្ា្រ់មកអនុវត្តាមឋានានុបកមទន�ំែល់ (សមើលទំព័រទតី 7)

2  កំែត់ប្រសភទសបោះថា្ន ក់ (សមើលទំព័រទតី 12) - ឬ�ន្មតនូវស�្រើយ៉ូ 
“ករែតីធ្ន់ធ្រ្ំរផុត” និងចាត់ទុក�ំែល់រ្រ�់អ្នកជាប្រសភទ A

3  សោងសៅកាន់ជំហានទតី្រតី និងទតី្រួន

ប្រការ�ំខាន់

ប្រ�ិនស្រើ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នកបតរូវោនកំែត់ថារានសបោះថា្ន ក់ដូចោនសរៀ្ររា្រ់ខាងសលើ វតថារុធាតុ�ំែល់ខាងសបកាមសនះអាចរានសបោះថា្ន ក់។ សោងសៅរកវិធានការទតី្រួនអំពតី វិធតីដឹកជញ្រូន និងការ
ចាក់សចាល�ំែល់ប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់ណដលអាចទទួលយកោន។

�ំែល់ណដលទំនងជារានសបោះថា្ន ក់៖ ប្រ្រ់វតថារុធាតុ ោំងអ�់ណដលរាន ឬអាចោក់ទងនឹងសារធាតុរោំយរួមរាន៖

• �ំែល់ោនមកពតីការ្រិត (�ំែល់សប្រឿងប្រដ្្រ់្រិតបសា កករខា្រ់)

• �ំែល់សមសៅណដលោនចំអិន (�ំែល់ចនងាក នោយណដលសសា្ម ្រសបោក)

• តបមងចា�់ៗ

• តបមងកា្រូន�កម្ម ឬកា្ូរនចា�់ៗ

• ឡាំងទសទ

• កំសទច ចំែុះតបមង

• ចំែុះអន្ាក់្រ៊ូតុង

• �ំែល់ោនមកពតីការ�ំអាតសប្រឿងប្រដ្្់រ្រិតបសា (ឧោ៖ កំសទចកំទតី ប្រ�ិនស្រើមិនោន�ំអាត �ូមសោងសៅរកវិធានការទតី្រតី)

• សារធាតុរំោយ (ហួ�កាល្ររិសចឆេទ) ចា�់ៗ

• រា៉�ុតីន្រំណ្រកធាតុទឹកណដលមិនោនប្របពតឹ្កម្ម (សោងសៅរកវិធានការទតី្រតី)

• �ំែល់ោនមកពតីការ�ំអាតរា៉�ុតីន្រំណ្រកធាតុទឹក
 

2 Perchloroethylene, tetrachloroethylene



12 | ស�ៀវសៅណែនាំ�្តីពតីការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត�បរា្រ់អ្នកសោក�្ងួត ការប្រ្់រប្រង�ំែល់ពតីការសោក�្ងួត

កំែត់ពតីប្រសភទសបោះថា្ន ក់ទន�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នក
រានដំសែើរការសដើម្តីកំែត់ប្រសភទទន�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នកណដលនឹងជួយ 
សោកអ្នកកំែត់ថាសតើវាជា�ំែល់ប្រសភទ A, B, C ឬជា�ំែល់ឧ�សាហកម្ម។ 
សោកអ្នកអាច�ន្មតថាជាសរឿង “ដ៏អាបកក់្រំផុត” និងចាត់ទុក�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នក
ជា�ំែល់ប្រសភទA។ �ំែល់ប្រសភទAរាន�ក្ានុពលខ្�់្រំផុតក្នរុងការសធវើឲ្យកខវក់ 
កបមិតប្រ្់រប្រងខ្�់្ំរផុត សហតុដូសច្នះសហើយការចំ្យសលើការប្រ្រ់ប្រង�ំែល់ណដលោក់ 
ព័ន្ធក៏ខ្�់ណដរ។

សដើម្តីឲ្យកាន់ណតចបា�់ថា�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នកជាប្រសភទ�ំែល់សបោះថា្ន ក់  
រានវិធតីអនុវត្មួយណដលរានលំអិតសៅក្នរុងសោលការែ៍ណែនាំ EPA Victoria  
�បរា្រ់ការសធវើចំ្ ត់ថា្ន ក�់ំែល់ឧ�សាហកម្មរឹង (សមើលទំព័រទតី26)។ សៅសពលរានកា
រចំ្ យោក់ព័ន្ធនឹងការ្ំរសពញវិធតីអនុវត្សនះ (ឧោ៖ ទ្លែទតីពិសសាធន៍) �ក្ានុពល�បរា
្រ់ប្រសភទ�ំែល់សបោះថា្ន ក់សនះអាចរានោ្រជាង�ំែល់ប្រសភទA។ រានជសបមើ�មួយ
ចំនួនធ�ំបរា្់រការសធវើប្របពឹត្កម្ម និងការយកសៅចាក់សចាលនូវ�ំែល់ប្រសភទBនិង�ំែ
ល់ប្រសភទCណដលទំនងរានការចំ្ យសសាហ៊ុយតិចជាង។ វិធតីសនះអាចអនុវត្ចំសោះបករុម
អ្នកសោក�្ងួតណដលរានប�សដៀងោ្ន សនះ (ឧោ៖ បករុមណដលសប្រើបោ�់សារធាតុរំោយដូច្រ្
នា និងរានលកខេខែ្ឌ ប្រត្ិរត្ិការ ប�សដៀងោ្ន ) សដើម្តីសធវើការរួមោ្ន ក្នរុងការសធវើចំ្ត់ថា្ន ក់�ំ
ែល់។ សោកអ្នកអាចោក់ទង EPA Victoria សដើម្តី�ំុដំ្រូនា្ម នសលើ្រញ្ហា សនះ សហើយ 
DIA ក៏អាចផ្ល់ជាជំនួយអំពតី វិធតីអនុវត្សនះផងណដរ និងោក់ទងជាមួយ EPA Victoria 
ក្នរុងនាមសោកអ្នក។

សារធាតុ្ំរោត់ភាពប្រឡាក់

រា៉�ុតីន្រំណ្រកធាតុទឹក
ប្រ្់ររា៉�ុតីន្រំណ្រកធាតុទឹកោំងអ�់រានផ្រុកសារធាតុរោំយតូចៗមួយចំនួន។ ប្រ�ិនស្រើ 
�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករានសបោះថា្ន ក់ និងបតរូវណតសធវើប្របពតឹ្កម្មសៅនឹងកណនលែងឬបតរូវយកសចញ
សដ្យអ្នកដឹកជញ្រូនណដលទទួលោនការអនុញ្្ញ ត (សោងសៅវិធានការទតី្រតី)។

សារធាតុ្រំោត់ភាពប្រឡាក់
អ្នកសោក�្ងួតភា្រសបចើនសប្រើបោ�់សារធាត្ុរំោត់ភាពប្រឡាកស់ៅមុនសពលសធវើប្របពឹត្កម្ម ឬ    
សបកាយសពលសធវើប្របពឹត្កម្មសដើម ត្ីជួយជបមះសា្ន មប្រឡាក់។ ្រួរកត�់ំោល់ណដលថាសារធាតុ    
្រំោត់ភាពប្រឡាក់មួយចំនួនរានផ្រុកសារធាតុ្រតីមតីណដលអាចសធវើឲ្យ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករាន 
សបោះថា្ន ក់ (ឧោ៖ perchloroethylene)។

សនះរានន័យថាសោះ្រតីប្រ�ិនស្រើសោកអ្នក្រងាហា ញថា�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នកោ្ម នសបោះ
ថា្ន ក់កស៏ដ្យ ក៏ការសប្រើបោ�់សារធាត្ុរតីមតីណដល្រំោត់ភាពប្រឡាកោ់ំងសនះអាច្រ្្
លឲ្យ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករានសបោះថា្ន ក់ណដរ។ ប្រ�ិនស្រើសោកអ្នកសប្រើបោ�់សារ
ធាតុ្រំោត់ភាព  ប្រឡាក់ សោកអ្នក្រួរណត�ន្មតថា�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នកជាប្រសភទ
�ំែល់សបោះថា្ន ក់ខ្�់្ំរផុត ឬអនុវត្តាមសោលការែ៍ណែនាំ EPA Victoria 
�បរា្រ់ការសធវើចំ្តថ់ា្ន ក�់ំែល់ ឧ�សាហកម្ម (សមើលទំព័រទតី26)។

ការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត្រឺសដើម ត្ី្រនថាយឲ្យោនដល់កបមិតអ្រ្្រររានូវសារធាត្ុរតីមតីណដល្ំរោត់ 
ភាពប្រឡាកណ់ដលសោកអ្នកសប្រើបោ�់មុនសពលសោក�្ងួតតាមណដលអាចសធវើោន។

ការអនុវត្មិនោនល្អ - ោ្ម នកណនលែង�្រុកទុក ឬផ្រុកសារធាតុរំោយ
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ការអនុវត្ដ៏ល្អ្រំផុត - សារធាតុរំោយបតរូវោនរកសាទុកសៅក្នរុងធុង។ 
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កាល្សោកអ្នកយល់ដឹងពតី�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នក វារានសារៈ�ំខាន់សដើម្តីដឹងពតីជសបមើ�
្មួយណដល្រួរសធវើប្របពឹត្កម្ម ការទទួលោនមកវិញ ឬការសោះសចាល�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នក 
និងជាពិស��ដឹងពតីរស្រៀ្រណដលសោកអ្នក្រួរណត�្រុកទុក�ំែល់សនាះមុនសពលសោក
អ្នក ្រញ្រូនវាសៅកានស់ោលសៅ្រន្ា្់រ។ ណផ្នកសនះ្រូ�្រញ្្ក់ពតីការអនុវត្ការ�្រុកទុក 
និងជសបមើ�ទនការ �្រុកទុក�មប�្រចំសោះ�ំែល់សោក�្ងួត។

សហតុអវតីោនជាវិធានការសនះរានសារ�ំខាន់?
រាល់�ំែល់ោំងអ�់រាន�កាក នុពល្រំពុល្ររសិាថា ន។ ការ�្រុកទុក ការសផ្រ និងការសោះ  
សចាល�ំែល់មិនោនបតឹមបតរូវអាច្រ្្លឲ្យរានការសហៀរកំព្រ់ និងការ្រសញ្ចញណដលមិន  
បតឹមណតអាចសធវើឲ្យខូចបទព្យ�ម្ត្ិផ្្ល់រ្រ�់សោកអ្នកសទ ណ្មោំងសធវើឲ្យខូចដល់            
បទព្យ�ម្តិ្រ្រ�់អ្នកជិតខាងរ្រ�់សោកអ្នកផងណដរ។ ការែ៍សនះនឹងរានផល្រ៉ះោល់ខាំលែ ងសៅ
សលើប្រជាជនណដលរ�់សៅនិងសធវើសៅទតីសនាះ។ ការសធវើឲ្យកងវក់ដតីអាច  ្រ្្លឲ្យរានការ 
ចំ្យបោក់រា្រ់ោនដោុលែ រសៅសលើការ�ំអាត និងទ្លែស�វាណផ្នកចបា្រ់។ ក៏រានការចំ្យ 
ខាង�ង្ម្រណនថាមសទៀតផងណដរសៅសពលរានការខូតខាតសករ ្ិ៍សឈា្ម ះក្នរុងចំស្ម�ហ្រមន៍     
មិនណមនបតឹមណតខលែងួនសោកអ្នក្រ៉ុស ណ្ ះសទ ណ្មោំងចំសោះឧ�សាហកម្មសោក�្ងួតផងណដរ។

វារានសារៈ�ំខាន់ក្នរុងការអនុវត្នតីតិ វិធតីឲ្យោន�មប�្រសដើម្តីសធវើការ�្រុកទុកប្រ្រ់ប្រង 
និងដឹកជញ្រូន�ំែល់។ ហានិភ័យអាចបតរូវោនកាត់្រនថាយតាមរយៈ ការអនុវត្ វិធតីសាន�្ណដល
ោនសរៀ្ររា្់រក្នរុងស�ៀវសៅសនះ។

ចា្រ់សផ្ើមសោរពចបា្រ់-
ស្្ះសៅរកការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្ំរផុត  
តបមរូវការប្រ្រ់ប្រង�ំែល់ណដលសោកអ្នកចាំោច់ អនុវត្ណផ្នកសលើថាសតើ 
�ំែល់ រ្រ�់សោកអ្នករានសបោះថា្ន ក់ និងប្រសភទ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករានសបោះថា្ន ក់ 
ណដរឬសទ (សមើលវិធានការទតីពតីរ)។ ដូចណដលោន្រងាហា ញសៅក្នរុងទំព័រទតី11 �ំែល់សោក�្ងួតជា 
�ំែល់សបោះថា្ន ក់ប្រសភទA ក្នរុងរដឋា វុិចតូសរៀណដលរានន័យថា�ំែល់សនាះបតរូវោនហាមមិនឲ្យ 
ចាក់ សចាលសៅកណនលែងចាក់ �ំរាម។ �ំែល់ោងំសនះបតរូវណតធវតីប្របពឹត្កម្មសដ្យ 
សប្រឿង ្ររិកាខេ ណដល រានអាជ្ា្រ័ែណ ណដលអាចរាន �មតថាភាពសធវើប្របពឹត្កម្ម�ំែល់សនាះោន។      

ណផ្នកខាងសបកាមសនះពន្យល់ពតីតបមរូវការអនុវត្ឲ្យោនដល់កបមិតអ្រ្្រររានិងតបមរូវការអនុវត្ដ៏ 
ប្រស�ើរ្រំផុតសលើការ�្រុកទុក និងការប្រ្់រប្រង�ំែលស់ោក�្ងួតក្នរុងរដឋា វិុចតូសរៀ។

សតើ�ំែល់ និងរា៉�ុតីន្រំណ្រកធាតុទឹក្រួរណត�្រុកទុក 
សដ្យរស្រៀ្រ្?
ស�្ើរណតសារធាតុរាវោំងអ�់អាច្រ្្លឲ្យរានការ្រំពុលប្រ�ិនស្រើ�ំែល់ោំងសនាះមិនបតរូវ
ោន�្រុកទុកោនបតមឹបតរូវ សហើយ�ំែល់សោក�្ងួត និងជាពិស��រា៉�ុតីន្រំណ្រកធាតុទឹកអាច
រានសបោះថា្ន ក់។

តបមរូវការអ្រ្្រររា�បរា្រ់ការ�្រុកទុក�ំែល់សោក�្ងួត និងការ�្រុកទុករា៉�ុតីន្រំណ្រកធាតុ 
ទឹកជា៖

• ឡាំងណដលោន្រិទនិងោន�លែរុំស្រ

• ណ្រងណចកពតីសារធាតុ្រតីមតីសផ្សងសទៀត

• រាន្របម្រសដើម្តីការោរការសបចះចា្រ់

• សៅ្្យពតីកណនលែង្រងហារូរទឹក និងលូទឹក�្អរុយ

• ទុកឲ្យសៅ្្យពតីកណនលែងរានកសំៅខាលែ ំង

• បតរូវោន្រិទសាលែ កោ៉ងចបា�់ (សមើលខាងសបកាម)

សារធាតុរំោយសោក�្ងួត និងសារធាត្ុរតីមតីមួយចំនួនដូចជា perc បតរូវោនចាត់ថា្ន ក់ថាជា 
ទំនិញសបោះថា្ន ក់។ ប្រ�ិនស្រើជាករែតីសនះ សោកអ្នក្ួររណតអនុវត្តាមតបមរូវការោក់ព័ន្ធ
នឹង ្រទ្រញ្ញតិ្ទំនិញសបោះថា្ន ក់ (ការ�្រុកទុក និងការប្រ្រ់ប្រង) ្្ន ំ2012 (សមើលទំព័រទតី26) 
�បរា្រ់ការ

�្រុកទុកសារធាតុរោំយនិង�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នក។ សៅសពលសារធាតុរំោយ 
(ជាពិស�� perc) អាចបជា្រចូលតាមការសប្រើបោ�់អាង�្រុកសារធាត្ុរតីមតីណដលសធវើពតីស្រតុង 
(ការ�្រុកទុកសារធាតុរំោយ និងសារធាត្ុរតីមតីក្នរុងឡាំង ឬថា�រឹងណដលមិនបជា្រទឹក) បតរូវោន
ចាត់ទុកថាជាការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត (សមើលខាងសបកាម)។

វិធានទតី្រតី៖

ការ�្រុកទុក�ំែល់ ការដឹកជញ្រូន ការទទួលោនមកវិញ & ការសោះសចាល�ំរាម
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្រួរណតពិនិត្យឡាំងឲ្យោនសទៀងោត់រកសមើលភាពសលច សហើយវាជាតបមរូវការសបកាម្រទ្រញ្ញតិ្ណដល
�ំែល់សបោះថា្ន កប់តរូវផ្ល់ដល់អ្នកដឹកជញ្រូនណដលទទួលោនការអនុញ្្ញ តឲ្យយកឡាំងណដលមិន
កំព្រ់ ឬលិចធាលែ យ។ វាបតរូវោនចាត់ទុកថាជាការអនុវត្ប្រស�ើរ្រំផុតសដើម្តីរកសាការកត់បតាលំអិត
ណដលតាមដ្ន្ររិរាែ�ំែល់ និងលកខេខែ្ឌ ឡាំង (សមើលវិធានការទតី្រួន)។

ប្រការ�ំខាន់៖ ្រញ្ហា ណដលកំពុងសដ្ះបសាយក្នរុងស�ៀវសៅសនះោក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធុងធំ�បរា្រ់
�្រុកទុក�ំែល់ (200L) ។ ប្រ�ិនស្រើរានការសប្រើបោ�់ធុងធំ ោំងសនះ អ្នកប្រមូល�ំែល់
ចង់ោនធុងធំណដលរានទំហំអត្ិររិរាV4។ ការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត្រឺសប្រើបោ�់ឡាំងឲ្យកាន់ណត
តូច (ឧោ៖ ឡាំងណដលរានចែុំះពតី  10-15L)។ 

អាង�្រុកសារធាត្ុរតីមតី
វាបតរូវោនចាត់ទុកថាជាការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុតសដើម្តី�្រុកទុកសារធាតុរំោយ 
និង�ំែល់ោំងអ�់ក្នរុងថា� ឬកណនលែង�្រុកសដើម្តីការោរមិនឲ្យរានការលិចធាលែ យ 
និងការកំព្់រសចញ។ EPA Victoria រានសោលការែ៍ណែនាំ�្តីពតីអាង�្រុកសារធាត្ុរតី
មតី (សមើលទំព័រទតី26) ណដលសោកអ្នកអាចអនុវត្ោន។ ចំសោះការ�្រុកទុក�ំែល់តូចៗ អាង  
�្រុកសារធាត្ុរតីមតីបតរូវោនផ្ល់អនុសា�ន៍ដូចតសៅសនះ៖

• ថា�ផ្លែ �្ិក ឬធុងស�ើ (សារធាត្ុរតីមតី្រ៉ូលតីអ៊ុយរា៉ាស្នធន់)

• ថា�ណដក (ណដកអុតីែុក)

ថា� ឬធុងស�ើណដលសប្រើបោ�់�បរា្រ់អាង�្រុក សារធាតុ្រតីមតី្រួរណតរានទំហំធំដូចសារធាតុ 
រំោយ ឬ�ំែល់ណដលោន�្រុកទុក។

សារៈ�ំខាន់៖ សារធាតុរំោយមួយចំនួន (ឧោហរែ៍ perc) អាចបជា្រចូលតាមស្រតុង 
សហតុដូសច្នះការ�្រុកទុកសារធាតុរោំយ និង�ំែល់ក្នរុងកណនលែងស្រតុងមិនប្រ្រ់បោន់សដើម្តីផ្រុក 
ការសលច និងការកំព្រ់ស�ើយ។ ការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុតសដើម ត្ី�្រុកទុក�ំែល់ោំងអ�់សនះក្នរុង 
អាង�្រុកសារធាតុ្រតីមតីសបរៅពតីទផ្កបរាលស្រតុង។

 
ការប្រ្រ់ប្រង�ំែល់ពតីការសោក�្ងួតរ្រ�់សោកអ្នក
ប្រ�ិនស្រើសោកអនុវត្តាមសោលការែ៍ណែនាំ EPA Victoria �បរា្រ់ការសធវើចាត ់
ចំ្ត់ថា្ន ក់�ំែល់ (សមើលវិធានការទតីពតីរ និងទំព័រទតី26) 
និងណ�វងយល់ថា�ំែល់រ្រ�់សោក អ្នកមិនរានសបោះថា្ន ក់  
វាអាចបតរូវោនសោះសចាលជាមួយ�ំែល់ទសូៅោន។

សោះ្រតីជាោ៉ង្ក៏សដ្យ ក�៏ំែល់ពតីការសោក�្ងួតណដលរកស�ើញថាជា�ំែល់         
ប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់បតរូវណតប្រ្រ់ប្រងឲ្យោនបតមឹបតរូវសោងតាមតបមរូវការខាងសបកាម។ ការែ៍
សនះរា្រ់្រញ្ចរូលោំង�ំែល់សប្រឿង្រិទបសា និងកករខា្់រ កំសទច តបមង និងវតថារុោំងអ�់ណដល
ោនចុះ្រញ្តីក្នរុងតារាងសលើទំព័រទតី11។

ដូចោន្រូ�្រញ្្ក់ក្នរុងវិធានការទតី្រតីប្រសភទ�ំែល់សបោះថា្ន ក់រ្រ�់សោកអ្នកកំែត់ពតីកណនលែង
ណដល�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នក្រួរណតសៅសធវើប្របពតឹ្កម្ម ឬចាកស់ចាល។

ជសបមើ�ប្រ្់រប្រង�បរា្រ់ប្រសភទនតីមួយៗបតរូវោន�សងខេ្រដូចតសៅសនះ (សោងសៅ EPA 
Victoria’s Solid Industrial Waste Hazard Categorisation and 
Management សមើលទំព័រទតី26)៖

• �ំែល់ប្រសភទA មិនអាចយកសៅចាក់សចាលសៅកណនលែងចាក់�ំរាមសទ (បតរូវណតយកសៅ  
ប្របពតឹ្កម្មសដ្យសប្រឿង្ររិកាខេ ណដលរាន អាជ្ា្័រែណ�បរា្់រ�ំែល់ប្រសភទសនះ)

• �ំែល់ប្រសភទ B ឬ C អាចយកសៅចាក់សចាលសៅកណនលែងចាក�ំ់រាមោន 
(បតរូវណតរាន អាជ្ា្័រែណ�បរា្់រ�ំែល់ប្រសភទសនះ)

• �ំែល់ឧ�សាហកម្មអាចយកសៅចាក់សចាលសៅកណនលែងចាក់�ំរាមោន (បតរូវណតរាន       
អាជ្ា្រ័ែណ�បរា្រ់�ំែល់ប្រសភទសនះ)

តបមរូវការអ្រ្្រររា�បរា្រ់ការ�្រុកទុកសៅនឹងកណនលែង ការដឹកជញ្រូន និងការប្រ្រ់ប្រង�ំែល់
សោក�្ងួតប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់រាន៖

• សធវើឲ្យបោកដថាប្រអ្រ់ដ្ក់�ំែល់ោំងអ�់បតរូវោន�្រុកទុកសដ្យអនុសោមតាម 

ឧោហរែ៍ អាង�្រុកសារធាតុ្រតីមតី/ថា�បតងការកំព្រ់



16 | ស�ៀវសៅណែនាំ�្តីពតីការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត�បរា្រ់អ្នកសោក�្ងួត ការប្រ្់រប្រង�ំែល់ពតីការសោក�្ងួត

លកខេខែ្ឌ ដូចណដលោនណចងខាងសលើ

• សធវើឲ្យបោកដថារាល្់រុ្រ្លិកោំងអ�់ទទួលោនការ ្រែ្រុ ះ្រ្្លោង៉បតមឹបតរូវនិង 
យល់ដឹងចបា�់ពតីស�ៀវសៅសនះ

• សធវើសអាយបោកដថាអ្នករានឧ្រករែ៍បតងការកំព្រ់សៅកណនលែងសហើយ្រុ្រ្លិកោំងអ�់បតរូវ
ោន្រែ្រុ ះ្រ្្លពតីវិធតីសប្រើបោ�់វា

• សធវើឲ្យបោកដថារាល�់ំែល់ោំងអ�់បតរូវោនដឹកជញ្រូនសដ្យអ្នកដឹកជញ្រូន EPA 
ណដលទទួលោនការអនុញ្្ញ ត

•  សធវើឲ្យបោកដថា�ំែល់ោំងអ�់បតរូវោនសធវើប្របពឹត្កម្ម ោនទទួលមកវិញ ឬសោះ 
សចាលសៅអោរណដលរានអាជ្ា្រ័ែណ ណដលរាន�មតថាភាពណកទច្នលំហូរ�ំែល់រ្រ�់ 
សោកអ្នក

ដូចោន្រូ�្រញ្្ក់សៅទំព័រទតី8 សោកអ្នកទទួលខុ�បតរូវចំសោះ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នកសោះ
្រតី្រន្ា្រ់ពតី�ំែល់សនាះោនចាកសចញពតីហាងរ្រ�់សោអ្នកក៏  សដ្យ។ សធវើឲ្យបោកដថាអ្នក
ស៉៉ការ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នកបតរូវទទួលោនការអនុញ្្ញ ត ឬរានអាជ្ា្រ័ែណ សដើម្តីទទួលយក 
�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នក។ ស�្នើ�ុំ និងរកសាទុកនូវការ្តចមលែងលិខិតអនុញ្្ញ ត EPA រ្រ�់អ្នក
ប្រមូល�ំែល់សដើម ត្ីជួយសោកអ្នក្រងាហា ញពតីការអនុវត្តាមចបា្រ់រ្រ�់សោកអ្នក។

ការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើ្រំផុត្រឺសប្រើ វិធតី្រសងកើនការទទួលោនសារធាតុរំោយមកវិញឲ្យោន   
អតិ្ររិរា និង្រនថាយ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នកឲ្យោនអ្រ្្រររា វិធតីោំងអ�់សនះរានលំអិត
សៅក្នរុង វិធានទតីបោំ។ វាក៏ជាការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុតសដើម្តីរកសាការកត់បតាលំអិតណដលតាមដ្ន 
ការទិញសារធាតុរំោយ និង្រិររាែ�ំែល់ណដលយកសចញពតីហាងសោក�្ងួតរ្រ�់សោកអ្នក 
(សមើលវិធានទតី្ួរន)។ ការកតប់តាោំងសនះនឹងជួយសោកអ្នក្រងាហា ញពតីការអនុវត្ចបា្រ់រ្រ�់សោក
អ្នក ប្រ�ិនស្រើសោកអ្នកបតរូវោនពិនិត្យសដ្យមនន្តីប�្រចបា្រ់EPA។

ប្រការ�ំខាន់៖ ការ�ំអាតកសំទច និងវតថារុសផ្សងសទៀតមិន្រួររា្រ់្រញ្ចរូលជាមួយនូវ�ំែល់សប្រឿង 
្រិទបសារ្រ�់អ្នកសទ។ �ំែល់សនះអាចសបជៀតណបជកដំសែើរការសៅអោរណដលសធវើប្របពឹត្កម្ម 
�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នក សហើយសោកអ្នកអាចបតរូវោនយកទ្លែ្រណនថាមប្រ�ិនស្រើ  កំសទច ឬវតថារុ  
ចំណលកបតរូវោនរកស�ើញក្នរុង�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នក។ ការអនុវត្ប្រស�ើរ្រំផុត្រឺ�ំអាតកំសទច 
ោំងសនះក្នរុងរា៉�ុតីនរ្រ�់សោកអ្នកក្នរុងការផ្រុកចុងសបកាយមុនការ�ំអាតសប្រឿង្រិទបសារ្រ�់ 
សោកអ្នក។ កំសទចសនះអាចបតរូវោនសប្រើបោ�់ជា្្មតី ឬយកសៅសចាលជាមួយ�ំែល់ទសូៅ។

 
ការប្រ្រ់ប្រងរា៉�ុតីន្រំណ្រកធាតុទឹករ្រ�់សោកអ្នក
រា៉�ុតីន្រំណ្រកធាតុទឹកសកើតមកពតីណផ្នកសផ្សងៗទនដំសែើរការសោក�្ងួត 
(ពតី�សមលែៀក្ំរោក់ណដលោន�ំអាត កំពុង�ំអាត សា្រ៊ូរាវ)។ សោះ្រតីប្រ�ិនស្រើរា៉�ុតីន      
រ្រ�់សោកអ្នករានរា៉�ុតីន្រំណ្រកធាតុទឹកពតីរក៏សដ្យ ក៏រា៉�ុតីន្រំណ្រកធាតុទឹកនឹងផ្រុកនូវសារ
ធាតុ រំោយតូចៗមួយចំនួន (ប្រ�ិនស្រើសប្រើ perc វានឹងរានចំនួនប្រណហល150 mg/ 
L) ណដលជាធម្មតានឹងរានចំនួនសលើ�កបមិតណដលបតរូវោនអនុញ្្ញ តសដ្យរដ្ឋា ករទឹកក្នរុងប�រុក 
(ឧោហរែ៍ រដ្ឋា ករទឹកភា្រសបចើនរានកបមតិ1 mg/L �បរា្រ់ perc)។ 

រានជសបមើ�្រតី�ំខាន់�បរា្រ់ការប្រ្រ់ប្រងរា៉�ុតីន្ំរណ្រកទឹករ្រ�់សោកអ្នក៖

• ការដឹកសចញសដ្យអ្នកដឹកជញ្រូន�ំែល់ណដលទទួលោនការអនុញ្្ញ ត EPA 
�បរា្រ់សធវើ ប្របពតឹ្កម្មសៅជា�ំែលស់បោះថា្ន ក់ (ការអនុវត្ប្រស�ើរ្រំផុត)

• ប្របពតឹ្កម្មជាមួយទឹក អង្ភាពប្របពតឹ្កម្ម (ឧោ៖ តបមងកា្រូន) និង្រន្ា្រ់មក្រសញ្ចញ
តាមលូទឹក�្អរុយសៅកានស់រាងចបកប្របពឹត្កម្មទឹក�្អរុយ (ការែ៍សនះតបមរូវឲ្យរានកិច្ចបពម
សបពៀង�ំែលោ់ែិជ្កម្ម)

• ការរំហួត - វិធតីសនះតបមរូវឲ្យរានការសប្រើបោ�់ប្រព័ន្ធកា្រូន�កម្ម 
ឬប្រព័ន្ធ�រាមូលមុនសពលរំហួត។

សោកអ្នកមិន្រួរ្រសញ្ចញរា៉�ុតីន្ំរណ្រកទឹកសៅកាន់ប្រព័ន្ធទទួលទឹក�ំអុយសៅនឹងកណនលែង 
សៅកាន់ទឹកដក់ (ការ្រងហារូរមកពតីខាងសបរៅ) សៅដតី ឬសៅកាន់ប្រព័ន្ធលូទឹក�្អរុយសាធារែៈ  
(សដ្យោ្ម នទទួលោនកិច្ចបពមសបពៀង�ំែល់ោែិជ្កម្ម និងសោរពតាមកិច្ចបពមសបពៀងសនាះ)។

ប្រ�ិនស្រើសោកអ្នករានកិច្ចបពមសបពៀង�ំែល់ោែិជ្កម្មជាមួយរដ្ឋា ករទឹក 
ក្នរុង ប�រុក សនាះសោកអ្នកអាច្រសញ្ចញរា៉�ុតីន្រំណ្រកទឹករ្រ�់សោកអ្នកសៅកាន់លូទឹក   
�្អរុយ។  សោកអ្នកទំនងជាបតរូវការអនុវត្សប្រឿង  ្ររិកាខេ ប្របពតឹ្កម្មទឹក�្អរុយសៅនឹង 
កណនលែងសដើម្តីកាត់្រនថាយការប្រមូលផ្រុំសារធាតុរោំយក្នរុងរា៉�ុតីន្រំណ្រកទឹករ្រ�់សោកអ្នក 
មុនសពល្រសញ្ចញសចាល។ សោកអ្នក្រួរណតប្រត្ិរតិ្ និងរកសារា៉�ុតីនសដ្យសោងតាមការ 
ផ្ល់ អនុសា�ន៍រ្រ�់អ្នកផលិត។ តបមរូវឲ្យរានការវិភា្រសទៀងោត់នូវចែុំះសារធាតុរំោយ     
ទនរា៉�ុតីន្រំណ្រកធាតុទឹករ្រ�់សោកអ្នក។

សោកអ្នក្រួរណតប្រត្ិរតិ្ និងរកសារា៉�ុតីនសដ្យសោងតាមការផ្ល់អនុសា�ន៍រ្រ�់អ្នកផលិត។ 
តបមរូវឲ្យរានការវិភា្រសទៀងោត់នូវចែុំះសារធាតុរំោយទនរា៉�ុតីន្រំណ្រកទឹករ្រ�់សោកអ្នក។

ការអនុវត្ប្រស�ើរ្រំផុតនឹងមិន្រសញ្ចញរា៉�ុតីន្ំរណ្រកធាតុទឹកសៅលូទឹក�្អរុយ និងប្រមូលវានិង 
្រញ្រូន�បរា្រ់សធវើប្របពតឹ្កម្មសដ្យសប្រឿង្ររិកាខេ ណដលរាន�មតថាភាពសធវើប្របពតឹ្កម្ម�ំែល់សបោះ
ថា្ន ក់។

សតើ�ំែល់និងរា៉�ុតីន្រំណ្រកធាតុទឹកបតរូវោន្រិទសាលែ ក
សដ្យរស្រៀ្រ្?
សារធាតុរោំយសោក�្ងួតមួយចំនួនបតរូវោនចាតថ់ា្ន ក់ថារានជាតិពុល ការែ៍សនះរា្រ់្រញ្ចរូល 
perc។ ប្រ�ិនស្រើរានករែតីសនះ �ំែល់រ្រ�់សោកអ្នកបតរូវ ោនចាត់ថារានជាតិពុល 
សហើយប្រ្រ់ធុង ឬឡាំងណដល�្រុកទុក�ំែល់សារធាតុរំោយោំងអ�់បតរូវណត្រិទសាលែ កដូចណដល
ោនតបមរូវសដ្យ្រទដ្ឋា នអូស្ាបលតី៖ ការ�្រុកទុក និងការប្រ្់រប្រងសារធាតុពុល (AS/NZS 
4452:1997, សមើលទំព័រទតី26)។

ប្រ�ិនស្រើ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករានសបោះថា្ន ក់ ស្រ  ផ្ល់អនុសា�ន៍ឲ្យ្រិទសាលែ កប្រអ្់រ 
�ំែលោ់ំងអ�់ សដ្យ្រងាហា ញោ៉ងចបា�់ពតីលកខេែៈទនចំែុះ។ អ្នកដឹកជញ្រូន�ំែល់
ណដលទទួលោនការអនុញ្្ញ តរ្រ�់សោកអ្នកនឹងអាចជួយសោកអ្នកចសំោះ្រញ្ហា សនះ ជាទូសៅ 
�ំែល់សនះនឹងរានវិធតី្រិទសាលែ កដ៏ល្អ និងអាច ផ្ល់ឲ្យសោកអ្នកនូវជំនួយោំងសនះជាណផ្នកមួយ
ទន ស�វាកម្មរ្រ�់ពួកស្រ។
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ការប្រ្រ់ប្រង�ំែល់ពតីការសោក�្ងួត

រា៉�ុតីន្ំរណ្រកធាតុទឹកបតរូវោន្រងាហា ញសៅទតីសនះណដល�្រុកទុកខាងសបរៅទនអាង�្រុកសារធាត្ុរតីមតីរ្រ�់រា៉�ុតីន។ ការអនុវត្ប្រស�ើរ្ំរផុត្ឺរ 
�្រុកទុករា៉�ុតីន្ំរណ្រ្រទឹកខាងក្នរុងអាង�្រុកសារធាតុ្រតីមតីឬថា�បតងការកំព្់រ។



18 | ស�ៀវសៅណែនាំ�្តីពតីការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត�បរា្រ់អ្នកសោក�្ងួត ការប្រ្់រប្រង�ំែល់ពតីការសោក�្ងួត

ការណ្រកសាកំែត់បតាជា្រំនិតដ�៏ំខាន់មួយទនអាជតីវកម្ម សោះ្រតីជាោ៉ង្ក៏សដ្យវាកាន់ណត 
រានសារៈ�ំខាន់ជាងសនះសៅសទៀតប្រ�ិនស្រើសោកអ្នក្រសងកើត�ំែល់សបោះថា្ន ក់។ 

ណផ្នកសនះ្រូ�្រញ្្ក់ពតីនតីតិ វិធតីណ្រកសាកំែត់បតាតាមការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុតនិងតាមការអនុវត្
ជាអ្រ្្រររា�បរា្់ររាល់ប្រតិ្រតិ្ការសោក�្ងួតោងំអ�់។

សហតុអវតីោនជាវិធានការសនះ�ំខាន់?
ការណ្រកសាកំែត់បតាដូចណដលោនផ្ល់អនុសា�ន៍ក្នរុងស�ៀវសៅសនះនឹងជួយសោកអ្នកឲ្យ៖

• អនុវត្តាមតបមរូវការ្រទ្រញ្ញតិ្�ំែល់រដឋា វិុចតូសរៀ

• ្រងាហា ញពតីការអនុវត្តាមចបា្រ់រ្រ�់សោកអ្នក ប្រ�ិនស្រើសោកអ្នកបតរូវោនបតងួតពិនិត្យ
សដ្យ មនន្តីប�្រចបា្់រ EPA

• កំែត់ពតីការផ្លែ �់្រ្រូរោ៉ង�ំខាន់ក្នរុងការសប្រើបោ�់សារធាតុរោំយ 
និងការប្រមូលផ្រុំ�ំែល់ (ណដលអាច្រងាហា ញពតី្រញ្ហា ដូចជាការសលចធាលែ យសចញពតីរា៉�ុតីន
រ្រ�់សោកអ្នក) 

ចា្រ់សផ្ើមសោរពចបា្រ់-
ស្្ះសៅរកការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្ំរផុត
សោកអ្នក្រួរណតណ្រកសាការកតប់តាទនការទិញសារធាតុរោំយោំងអ�់ និងការចាក់សចាល     
និងស�វាកម្មណកទច្នស�ើងវិញណដលសោកអ្នកសប្រើបោ�់សដើម ត្ីប្រមូល និងដឹកជញ្រូន�ំែល់ និង 
រា៉�ុតីន្រំណ្រកធាតុទឹករ្រ�់សោកអ្នក។

ការកតប់តាសារធាតុរោំយ និង�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នក្រួរណតរា្រ់្រញ្ចរូល 
(សៅកបមិតអ្រ្្រររា)៖

• កាល្ររិសចឆេទទិញសារធាតុរំោយ/ការសផរ្�ំែល់

• ប្រសភទទនវតថារុ

• កបមតិទនវតថារុ

• ព័តរ៌ានលំអិតរ្រ�់បករុមហ៊ុនប្រមូលវតថារុសនាះ

ការណ្ោំរា៉�ុតីនរានការោក់ព័ន្ធជិត�្និតនឹងការទទួលោនមកវិញនូវសារធាតុរំោយ 
និងការផលិត�ំែល់-

ណ្ោំរា៉�ុតីនោនកាន់ណតល្អ កានណ់តទទួលោនសារធាតុរោំយមកវិញកាន់ណតសបចើនណដរ។ 
សហតុដូសច្នះវារាន  សារៈ�ំខានណ់ដលសោកអ្នកណ្ោំរា៉�ុតីនរ្រ�់សោកអ្នកឲ្យោនសទៀងោត់ 
(ោ៉ងសហាច្�់អនុវត្តាម អនុសា�ន៍រ្រ�់អ្នកផលិត) និងរកសាការកតប់តាអំពតីការណ្ោំ។

ការកតប់តាអំពតីការណ្ោំ្ួររណតរា្រ់្រញ្ចរូល (សៅកបមតិអ្រ្្រររា)៖

• កាល្ររិសចឆេទបតងួតពិនិត្យ

• កំែត់សហតុបតងួតពិនិត្យ

• ការជួ�ជុលណដលោនសធវើស�ើង ឬ�រា�ភា្រណដលោនជំន�ួ

ទំព័រដូចតសៅសនះ្រងាហា ញណ្មណផលែតតាមប្រសភទមួយចំនួន�បរា្រ់ការកតប់តា។ ប្រ�ិនស្រើចាំោច់ 
្រំរោូំងសនះអាចបតរូវោនណកណប្រសដើម្តីសធវើឲ្យ�មប�្រនឹងប្រត្ិរត្ិការរ្រ�់សោកអ្នក។

្រទ្រញ្ញតិ្�ំែល់រដឋា វុិចតសូរៀតបមរូវឲ្យរាល់ឯកសារោំងអ�់ណដលោក់ព័ន្ធនឹងការដឹក ជញ្រូន 
�ំែល់សបោះថា្ន ក់បតរូវរកសាទុកសៅនឹងកណនលែងឲ្យោ៉ងតិច2 ្្ន ំសដើម្តីជួយសោកអ្នកឲ្យ្រងាហា ញ
ពតីការអនុវត្តាមចបា្់ររ្រ�់សោកអ្នក ប្រ�ិនស្រើសោកអ្នកបតរូវោនមនន្តីប�្រចបា្រ់ EPA 
បតងួតពិនិត្យ។ វាបតរូវោនចាត់ទុកថាជាការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុតសដើម ត្ីរកសានូវរាល់ការកត់បតាទន 
ការទិញសារធាតុរោំយោំងអ�់ ការ្រសងកើន�ំែល់ ការដឹកជញ្រូន និងការយកសៅចាក់សចាល 
�បរា្់ររយៈសពល7 ្្ន ំ ឬយៈសពលសលើ�ពតីសនះ។

វិធានការទតី្រួន៖

ការណ្រកសាកំែតប់តា
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ស�ៀវសៅណែនាំ�្តីពតីការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្ំរផុត�បរា្រ់អ្នកសោក�្ងួត
ការប្រ្រ់ប្រង�ំែល់ពតីការសោក�្ងួត

្រំរូរកសាការកតប់តា
តារាងទតី2 ការទិញសារធាតុរំោយ/ទបមង់ឧោហរែ៍ការប្រមូល�ំែល់ 

កាល្ររិសចឆេទ ប្រសភទ សារធាតុរំោយ (L) បករុមហ៊ុន/ហតថាសលខា



20 | ស�ៀវសៅណែនាំ�្តីពតីការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត�បរា្រ់អ្នកសោក�្ងួត ការប្រ្់រប្រង�ំែល់ពតីការសោក�្ងួត

្រំរូរកសាការកតប់តា
តារាងទតី3 ទបមង់ឧោហរែ៍ការប្រមូល�ំែល់ 

កាល្ររិសចឆេទ ប្រសភទ�ំែល់ កបមិត�ំែល់ណដលបតរូវោនប្រមូល បករុមហ៊ុន/ហតថាសលខា
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ស�ៀវសៅណែនាំ�្តីពតីការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្ំរផុត�បរា្រ់អ្នកសោក�្ងួត
ការប្រ្រ់ប្រង�ំែល់ពតីការសោក�្ងួត

្រំរូរកសាការកតប់តា
តារាងទតី4 ទបមង់ឧោហរែ៍ការបតងួតពិនិត្យ & ការកត់បតាការណ្ោំ 

ការបតងួតពិនិត្យនិងការកតប់តាការណ្ោំ - ទបមង់ឧោហរែ៍

កាល្ររិសចឆេទ កំែត់សហតុបតងួតពិនិត្យ ការណ្ោំណដលោនសធវើស�ើង ហតថាសលខា



22 | ស�ៀវសៅណែនាំ�្តីពតីការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត�បរា្រ់អ្នកសោក�្ងួត ការប្រ្់រប្រង�ំែល់ពតីការសោក�្ងួត

ការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត្រងាហា ញពតីដំ្ក់កាល្្មតី្រំផុត

សៅសពល្រច្ចរុ្រ្ន្ន និងសោល្រំែងសដើម្តី្រសងកើតលទ្ធផលដ៏ល្អ។ ការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត    
រានន័យហូ�ពតីតបមរូវការកបមិតអ្រ្្រររាសដ្យចាត់ វិធានការណដលអាចសដើម្តី្រងាក រការ្ំរពុល
ដតី និងទឹកសបកាមដតី សដ្យចាត់វិធានការសធវើប្រស�ើរស�ើងនូវ វិធតីប្រ្រ់ប្រង និងជំនួ� ្រសច្ចក វិទ្យ
ណដលហួ��ម័យសដ្យសប្រឿង្ររិកាខេ ដ៏រាន�មតថាភាព និងប្រ�ិទ្ធិភាព។ សៅសពលពិចារ្
អំពតីការប្រ្់រប្រង�ំែល់ពតីការសោក�្ងួត រានវិធតីអនុវត្ដ៏ល្អ្រំផុតមួយចំនួនណដលអាចយកមក  
អនុវត្ណដលនឹងជួយសោកអ្នកឲ្យកាត្់រនថាយ្ររិរាែ�ំែល់�រុ្រ និងសធវើឲ្យប្រស�ើរស�ើងនូវ
ការទទួលោនមកវិញ។ ការយល់បពមសលើការអនុវត្ដ៏ល្អ្រំផុតក៏នឹងជួយឲ្យរានការកាត្់រនថាយ 
ហានិភ័យទនការ្ំរពុល្ររិសាថា ន និងផល្រ៉ះោល់ដល់�ុខភាពមនុ�្ស និង្ររិសាថា នោនដល់ 
កបមិតអ្រ្្រររាណដរ។

សហតុអវតីោនជាវិធានការសនះ�ំខាន់?
ការយល់បពមសលើការប្រ្់រប្រង�ំែល់ពតីការសោក�្ងួតសដ្យការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុតអាច៖

• កាត់្រនថាយហានិភ័យទនការយកមកកាត់សោ�

• កាត់្រនថាយការ្ំរភាយ និងការសប្រើបោ�់សារធាតុរោំយរ្រ�់សោកអ្នក

• កាត់្រនថាយ្ររិរាែ�ំែល់ និងការចំ្យ

• កាត់្រនថាយហានិភ័យ្ររិសាថា ន និង�ង្ម

• សធវើឲ្យប្រស�ើរស�ើងនូវប្រ�ិទិ្ធភាពអនុវត្

្រច្ចរុ្រ្ន្នអាជតីវកម្មណដលយល់បពមសលើ វិធតីប្រ្រ់ប្រង�ំែល់សដ្យការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុតនឹង   
បតរូវោនសរៀ្រចោំ៉ងល្អសដើម្តី្រងាហា ញពតីការអនុវត្តាមចបា្រ់សដ្យ្រងាហា ញណដលវិធតីោំងសនះសដើរ 
ហូ�ពតីតបមរូវការ្រទ្រញ្ញតិ្កបមិតអ្រ្្រររា។ ្រណនថាមសលើ�ពតីសនះ 
វិធតីសាន�្មួយចំនួននឹងជួយកាត់ ្រនថាយការសប្រើបោ�់សារធាតុរំោយ 
និងកាត់្រនថាយចំ្យរ្រ�់សោកអ្នក។

ចា្រ់សផ្ើមសោរពចបា្រ់-
ស្្ះសៅរកការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត    
វិធតី និងនតីតិ វិធតីណដលោនសរៀ្ររា្់រខាងសបកាមបតរូវោនចាត់ទុកថាជាការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុតចំសោះ
ការប្រ្់រប្រង�ំែល់សោក�្ងួត។ ោ្ម នតបមរូវការសដើម ត្ីអនុវត្ វិធតីោំងសនះសទ ្ុ៉រណន្ វិធតីោំងសនះ   
ជួយសោកអ្នកឲ្យកាត្់រនថាយ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នក និងសធវើឲ្យប្រស�ើរស�ើងនូវការសប្រើបោ�់ 
សារធាតុរោំយរ្រ�់សោកអ្នក។ ពិត្�់ ប្រការសនះអាចកាត់្រនថាយការចំ្យសលើអាជតីវ
កម្មរ្រ�់សោកអ្នក។

សៅសពលណដលសពលសវោកនលែងហួ�សៅ នឹងរានការ រើកចសបមើនខាងណផ្នកសារធាតុរំោយ 
្រសច្ចក វិទ្យ និងវិធតីជាសបចើន សហើយវារានសារៈ�ំខាន់សដើម្តីតាមដ្នឲ្យោន់�ភាពការែ៍ទន 
ព័ត៌រាន�្តីពតីការអភិវឌ្ឍ្្មតៗី ពតីសបោះការសធវើឲ្យប្រស�ើរស�ើងណដលសចះណត្រន្សនះជាណផ្នកមួយទនការ
អនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត។

ប្រសភទរា៉�ុតីន
សោកអ្នកមិនឋិតសៅសបកាមកាតពវកិច្ចសដើម្តីផ្លែ �់្រ្រូររា៉�ុតីនឲ្យកានណ់ត្្មតីជាងមុនសនាះសទ។ 
សោះ្រតីជាោ៉ង្ក៏សដ្យ ប្រ�ិនស្រើសោកអ្នក�ថាិតសៅសលើចំនុចទនការជំន�ួរា៉�ុតីនរ្រ�់ 
សោកអ្នក រានសរឿងមួយចំនួនណដលសោកអ្នក្រួរណតពិចារ្ថារានអវតីណដលអាចជួយសោក   
អ្នកឲ្យកាត្់រនថាយនូវការសប្រើបោ�់សារធាតុរំោយ និងការ្រសងកើន�ំែល់ និងការចំ្យខាង   
អាជតីវកម្មរ្រ�់សោកអ្នកក្នរុងការប្រ្់រប្រងដ៏យូរអណងវង។

ពិចារ្ពតីកត្ាដូចខាងសបកាមសៅសពលសបជើ�សរើ�រា៉�ុតីន្្មតី៖

• ប្រសភទសារធាតុរោយ - រានជសបមើ�ជាសបចើនចសំោះ perc សៅសលើទតីផសារ 
ជសបមើ�នតីមួយៗរាន្រុែប្រសោជន៍ និង្រុែវិ្រត្ិ។ សធវើឲ្យបោកដថាសោកអ្នកជូន
ព័តរ៌ានខលែងួននូវរាល់ទ�្សនៈ (សមសៅ�ំអាត កំ រិតជាតិពុល តបមរូវការប្រ្រ់ប្រង�ំែល់ 
ការ្រំភាយ ។ល។) មុនសពលសធវើការ�សបមចចិត្។

វិធានការទតី5៖

�សបមចោននូវការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្ំរផុត
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ការប្រ្រ់ប្រង�ំែល់ពតីការសោក�្ងួត

• ប្រសភទរា៉�ុតីន - ម៉ណូដល្្មតីជារា៉�ុតីនណដលរាន្រំោក់ស�ៀ្រវតី្រិទ (រា៉�ុតីនជំនាន់ទតី្ួរន 
និងទតីបោំ) ណដលរានន័យថាសារធាតុរោំយបតរូវោនសធវើឱ្យសៅជាទឹកពតីខ្យល�់្ងួត        
ខាងក្នរុងរា៉�ុតីនសដ្យសប្រើបោ�់ទូទឹកកក និងការសធវើឲ្យ�្អិតជា្រ់ោ្ន ទនអាតូមកា្ូរន។ 
ោ្ម នការ្រសញ្ចញសៅកាន្់ររិោកា�សទ។ រា៉�ុតីនសោក�្ងួត្្មតី្រំផុត (ជំនាន់ទតីបោំ)   
្រច្ចរុ្រ្ន្នសនះបតរូវោន្រំោក់សប្រឿង្ររិកាខេ រងាវ �់ទទួលោនមកវិញនូវសារធាតុរោំយ 
្រណនថាមរួមរានកងាហា រប�រូ្រ ឧ្រករែ៍បតងួតពិនិត្យចំហាយសារធាតុរោំយណផ្នខាងក្នរុង និង 
ឧ្រករែ៍ចាក់សសាណដលនឹងមិនអនុញ្្ញ តឲ្យរានការចូលដល់រា៉�ុតីនរហូតដល់ការប្រមូល
ផ្រុំចំហាយសារធាតុរំោយសៅសបកាមកបមតិជាក់ោក់។ សនះរានន័យថាការសធវើឲ្យប្រស�ើរ
ស�ើងនូវរា៉�ុតីនកាន់ណត្្មតីអាចជួយសោកអ្នកឲ្យកាត់្រនថាយការោត់្រង់ចំនួនសារធាតុ 
រោំយភាយសៅក្នរុងខ្យល់ោនមួយចំនួន។

ការ�ំអាតសប្រឿង្រិទបសា
វិធានការខាងសបកាមសនះបតរូវោនចាត់ទុកថាជាការ អនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុត

ការ�ំអាតសប្រឿង្រិទបសា៖

• �ំែល់ពតីសប្រឿង្រិទបសាបតរូវ�ំអាតឲ្យោនោ៉ងតិចពតីរដងក្នរុងមួយ�ោ្ហ៍។ ស្រផ្ល់ 
អនុសា�ន៍ឲ្យរានការ�ំអាតឲ្យោនសទៀងោត់សដើម្តីឲ្យសា្រ៊ូទំសនើ្រអាច្រំណ្រកធាតុោន
សដ្យខលែងួនឯងបតរូវោនយកសចញសបកាយសពលរយៈសពលខលែតី។

• សធវើឲ្យបោកដថាសប្រឿង្ិរទបសាបតរូវោនទុកឲ្យ�្ងួតឲ្យោនោង៉សហាច្�់មួយសរា៉ង

• សធវើឲ្យបោកដថាសប្រឿង្ិរទបសាបតរូវោនទុកឲ្យបតជាក់ឲ្យោន្្រ់តាមណដរអាចសធវើោនមុន
សពល�ំអាត - ទុកឲ្យោនសពញមួយយ្រ់ប្រ�ិនស្រើអាច

• សផរ្�ំែល់សប្រឿង្រិទបសាក្នរុងប្រអ្រ់្រិទជិតតាមរយៈការ្រំោក់ស�ៀ្រវតី្រិទជិត

ការផ្លែ �់្រ្រូរតបមង
ប្រភព�ំែល់មួយសផ្សងសទៀតជាតបមងណដលអាច សោះសចាលោនសបកាយសពលសប្រើ។ តបមង 
រានពតីរប្រសភទ�ំខាន់ៗណដលបតរូវោនសប្រើបោ�់សៅរា៉�ុតីនសោក�្ងួត៖ តបមងរាង�ំណ្រត៉មូល 
ឬតបមងរាងដុំហវិលណដលសប្រើបោ�់ជំនួយតបមង (សមសៅដតី� ឬ�ុតីលតីក) ឬបកដ្� 
ឬកា្រូន។ តបមងរាង�ំណ្រត៉មូលទំសនើ្រមិនបតរូវការជំនួយតបមង និងអាចបតរូវោន�ំអាត 
(ឬ្រសងកើនជាស�ើងវិញ) សដ្យោ្ម នការស្រើក។

ការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុតបតរូវោនសប្រើបោ�់តបមងណដលអាច្រសងកើនស�ើងវិញជាជាងតបមងណដល 
អាចសោះសចាលោនសបកាយសពលសប្រើ។

សោះ្រតីជាោ៉ង្ក៏សដ្យ ប្រ�ិនស្រើរា៉�ុតីនរ្រ�់សោកអ្នកសប្រើបោ�់តបមងរាងដុំហវិល      
វិធានការខាងសបកាមសនះបតរូវោនចាត់ទុកថាជាការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្រំផុតសលើការផ្លែ �់្្ររូរតបមង 
រាងដុំហវិលចា�់ៗ៖

• សធវើឲ្យបោកដថា�ំោធរា៉�ុតីនរ្រ�់សោកអ្នកោនឈានដល់កបមតិមួយណដលោនផ្ល់ 
អនុសា�ន៍សដ្យអ្នកផលិតមុនសពលផ្លែ �់្្ររូរតបមង

• យកចំែុះតបមងណដលជា្រ់នឹងសប្រឿង្ិរទបសារ្រ�់រា៉�ុតីនរ្រ�់សោកអ្នកសចញ

• ទុកតបមងឲ្យ្រងហារូរទឹកសចញសពញមួយយ្់រ

• យកតបមងសចញ ដ្ក់រា៉�ុតីនរ្រ�់សោកអ្នក និងេលែងកាត់ការវិល�ម្ងួត (បតរូវណតជាការ 
វិលណដលសប្រើទដ�បរា្រ់ការ�ម្ងួតសដ្យោ្ម ន�កម្មភាពពតីរា៉�ុតីន)

• យកតបមងសចញ �្រុកទុកសៅក្នរុងស�បាងផ្លែ �្ិក ណដលរានសោះបត ្រិទសាលែ ក។

• ប្រ�ិនស្រើ�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នករានសបោះថា្ន ក់ 
យកតបមងសៅសចាលសៅអាោរណដលរាន អាជ្ា្័រែណ សដើម ត្ីសធវើប្របពឹត្កម្ម�ំែល់សបោះ
ថា្ន ក់។

រា៉�ុតីនមួយចំនួនសប្រើបោ�់ប្រព័ន្ធសបចាះសមសៅ រា៉�ុតីន ោំងសនះផលិត�ំែល់ 
�ំសៅសោងសៅរក�ំែល់សមសៅណដលោនចំអិន ឬ “វតថារុសសា្ម ្រសបោក”។ �ំែល់  
ោំងសនះអាចរានសបោះថា្ន ក់ សោងសៅរកវិធានការទតីពតីរពតីរស្រៀ្រសធវើការ�សបមចចិត្សលើសរឿងសនះ។

ការអនុវត្ដ៏ប្រស�ើរ្ំរផុត្ឺរ�្រុកទុក�ំែល់សប្រឿង្រិទបសាក្នរុងធុង�្រុកសារធាតុ្រតីមតី (ដូចជាធុងណដលោន្រងាហា ញខាងសបកាម) សៅប្រ្រ់សពល។
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ការណ្ោំ
កណនលែង�្រុកទុក�ំែល់្ួររណតបតរូវោនពិនិត្យឲ្យោនសទៀងោត់សដើម្តី៖

• សធវើឲ្យបោកដថាប្រអ្់រដ្ក់�ំែល់ោំងអ�់រានលកខេខែ្ឌ ល្អ (ោ្ម នសា្ន មសប្រះណ្រក 
ការលិចសធាលែ យ កណនលែង្រិទ/្របម្រោ្ម នខូចខាត)

• សធវើឲ្យបោកដថាប្រ្រ់កណនលែងណដល�ំែល់បតរូវោន�្រុកទុកក្នរុងលកខេខែ្ឌ ល្អ (ទផ្កំរាល 
ឬធុង�្រុក សារធាតុ្រតីមតីោ្ម នសា្ន មសប្រះណ្រក)

រា៉�ុតីនសោក�្ងួត្រួរបតរូវោនណ្ោំឲ្យោនជាប្រចាំ ការណ្ោំរា៉�ុតីនមិនោនបតឹមបតរូវអាច្រនថាយ
�មតថាភាពរា៉�ុតីនរ្រ�់សោកអ្នកសដើម្តីទទួលោនមកវិញនូវសារធាតុរំោយ និងអាច្រសងកើន  
�ំែល់រ្រ�់សោកអ្នកសដ្យ្រសងកើនការចំ្យខាងអាជតីវកម្មោំងប�រុង។  អនុវត្តាម    
ស�ចក្តីណែនាំរ្រ�់អ្នកផលិតសលើ្រររិាែណដលោនផ្ល់អនុសា�ន៍�បរា្រ់កិច្ចការណ្ោំណដល
ោនតបមរូវ។

ការរកសាទុក
វិធានរកសាទុកជាវិធានការណដលសោកអ្នកអាចសប្រើសដើម ត្ីការោរសារធាតុរោំយ និង�ំែល់ 
ណដលោនភាយសចញសៅក្នរុង្ររិសាថា ន។ វិធានការខាងសបកាមសនះបតរូវោនចាត់ទុកថាជាការ 
អនុវត្ដ៏ល្អ្ំរផុត៖

• សធវើឲ្យបោកដថាោ្ម នការ្រងហារូរទឹកសៅណក្ររា៉�ុតីនរ្រ�់សោកអ្នក 
កណនលែង�្រុកទុកសារធាតុរោយ និង�ំែល់ ឬកណនលែងណដលសោកអ្នកប្រ្រ់ប្រងសារធាតុ
រំោយ។

• រកសាទុកប្រអ្់រណដល្រិទជិតសៅសពលមិនសប្រើបោ�់និងជាពិស��សៅរកិលប្រអ្រ់។    
ការែ៍សនះរា្់រ្រញ្ចរូលប្រអ្់រណដលផ្រុកសារធាតុរំោយ �ំែល់ និងរា៉�ុតីន្រំណ្រកទឹក 
សោះ្រតីប្រ�ិនស្រើរានសារធាតុជិតសពញក៏សដ្យ។ តបមងរាងដុំហវិលចា�់ៗ 
(សៅសពលសប្រើបោ�់) ្រួរណត�្រុកទុកក្នរុងស�បាង ឬប្រអ្រ់ណដលរានសោះបតា។

• កុំ�្រុកទុក្ររិរាែ�ំែល់ ឬសារធាតុរោំយណដលរានចំែុះសបចើន 
ប្រការសនះ ្រសងកើនហានិភ័យទនការកំព្រ់។ រកសាចំនួនធុងសារធាតុរោំយ 
និងធុង�ំែល់ណដល�្រុកទុក ក្នរុងកបមិតអ្រ្្រររា។

ការទទួលោនមកវិញនូវសារធាតុរំោយ 
និងការណកទច្នមកវិញ។
រានប្រត្ិរតិ្ការមួយចំនួនណដលបតរូវោន្រញ្ចរូលក្នរុងដសំែើរការសោក�្ងួតណដលរានសោល្ំរែង
្រសងកើនឲ្យោនដល់កបមិតអត្ិររិរានូវការទទួលោនមកវិញ និងការណកទច្នស�ើងវិញនូវសារធាតុ 
រំោយរួមរាន៖

• ឧ្រករែ៍ប្រ្រ់ប្រង�តីតុែហា ភាព

• ឧ្រករែ៍សធវើឲ្យ�្អិតជា្រ់ោ្ន ទនអាតូមកា្រូន

ប្រ�ិនស្រើរា៉�ុតីនរ្រ�់សោកអ្នកមិន្រញ្ចរូលឧ្រករែ៍ោំងសនះសទ 
អាចរានឱកា�តំស�ើងឧ្រករែ៍្រណនថាម។ ឧ្រករែ៍ោំងសនះអាចសធវើឲ្យប្រស�ើរស�ើងនូវសារធាតុ
រំោយរ្រ�់សោកអ្នកណដលនឹង្រនថាយការសប្រើបោ�់រំោយនិង�ំែល់ក្នរុងរយៈសពលណវង។

នោិយសៅកាន់អ្នកផ្ត់ផ្ង់រា៉�ុតីនសដើម ត្ីទទួលោនព័តរ៌ាន្រណនថាម។
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ប្រ�ិនស្រើសោកអ្នករានចម្ល់ ឬបតរូវការជំនួយសផ្សងសទៀតណដលរានក្នរុងស�ៀវសៅសនះ ការសរៀ្រចំខាងសបកាមអាចផ្ល់ជាជំនួយ។

Industry Association 
Drycleaning Institute of Australia (DIA) 
http://www.drycleanersweb.com.au/ 
1300 134 511

ការសាក�ួរEPA Victoria  
http://www.epa.vic.gov.au/ 
1300 372 842

Occupational Health & Safety   
http://www.vwa.vic.gov.au/ 
1800 136 089

ឯកសារសោង និងស្រហទំព័រ

EPA Victoria Industrial Waste Regulations 
http://www.legislation.vic.gov.au/ 
ចបា្រ់ និង្រទ្រញ្ញត្ិោក់ព័ន្ធ (រួមរាន Environment Protection Act 1970 និង Environment Protection Act 1970) អាចរកសមើលោន និងអាចោញយកោន។

EPA Victoria Industrial Waste Resource Guidelines 
http://www.epa.vic.gov.au/business-and-industry/guidelines/waste-guidance/industrial-waste-resourceguidelines 
រា្រ់្រញ្រូលការណែនាំ�្តីពតីរស្រៀ្រ អនុវត្្រទ្រញ្ញតិ្រដឋា វិុចតូសរៀ EPA 

រា្រ់្រញ្រូលការណែនាំ�្តីពតីរស្រៀ្រ អនុវត្្រទ្រញ្ញតិ្ EPA Victoria ចសំោះ�ំែល់   ឧ�សាហកម្ម។ ស�ចក្តីសផ្ើម Environment Protection (Industrial Waste 
Resource) Regulations 2009  
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/publications/publication/2009/july/iwrg100

ការសធវើចំ្តថ់ា្ន ក់�ំែល់ EPA Victoria 
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/publications/publication/2010/december/iwrg600-2 
រា្រ់្រញ្ចរូលការណែនាំ�្តីពតីប្រសភទ�ំែល់និងការសធវើ  ចំ្ត់ថា្ន ក់សបោះថា្ន ក់សលើ�ំែល់ឧ�សាហកម្មរឹងនិងដតី។

ទំនាក់ទំនង និងប្រភព 

ព័ត៌រាន្រណនថាម
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EPA Victoria Prescribed Industrial Waste (PIW) Classifications 
http://www.epa.vic.gov.au/business-and-industry/guidelines/waste-guidance/prescribed-industrial-wasteclassifications 
រា្រ់្រញ្រូលការណែនាំ�្តីពតីការសធវើចំ្ ត់ថា្ន ក់�ំែល់ប្រក្រសដ្យសបោះថា្ន ក់(PIW)។

EPA Victoria Solid Industrial Waste Hazard Categorisation and Management (IWRG631)  
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/publications/publication/2009/july/iwrg631 
ការណែនាំ�្តីពតីការសធវើចំ្ត់ថា្ន ក�់ំែល់ ឧ�សាហកម្មរឹង។ 

សោលការែ៍ណែនាំអំពតីធុង�្រុកទុក EPA Victoria 
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/publications/publication/1992/december/347 
សោលការែ៍ណែនាំអំពតីប្រព័ន្ធរកសាទុក្រន្ា្រ់្រន្សំចំសោះវតថារុរាវទំនងជា្រងកការ្រំពុល ឬ្រងកសបោះថា្ន ក់ដល់្ររិសាថា នប្រ�ិនរានការសលចធាលែ យ។

សសាហ៊ុយចំ្យ និងទែ្ឌ កម្ម EPA Victoria 
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/compliance-and-enforcement/fees-and-penalties 
តទមលែសសាហ៊ុយចំ្ យ និងទែ្ឌ កម្មបតរូវោនកំែត់សដ្យហិរញ្ញិករដឋា វុិចតូសរៀ�បរា្រ់រយៈសពល ្្ន ំ សារសពើពន្ធនតីមួយៗ និងអាចរកោនសៅទតីសនះសលើវិ្រសាយរដឋាវុិចតសូរៀ EPA ។

Victorian Workcover Authority: Dangerous Goods 
http://www.vwa.vic.gov.au/safety-and-prevention/health-and-safety-topics/dangerous-goods 
រា្រ់្រញ្ចរូលការណែនាំអំពតីរស្រៀ្រអនុវត្តាម្រទ្រញ្ញតិ្ទំនិញ្រងកសបោះថា្ន ក់ (ការ�្រុកទុក និងការប្រ្់រប្រង) ្្ន ំ2012 

�្ង់ដ្រអូនស្ាលតី: SAI Global 
http://infostore.saiglobal.com/store/



ស�ៀវសៅសនះបតរូវោន្រសងកើតស�ើងសដ្យបករុមហ៊ុន Hyder Consulting

ការ្រសងកើតស�ៀវសៅសនះបតរូវោនផ្ល់មូលនិធិតាមរយៈមូលនិធិ HazWaste 
ប្រ្រ់ប្រងសដ្យ EPA Victoria និងោំបទសដ្យ Drycleaning 
Institute of Australia

កាល្ររសិចឆេទសោះពុម្ផសាយ៖ ទ្្ទតី28 ណខមករា ្្ន ំ2015


