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េ�ឆា�  ំ2017 គណៈកមា� ធិការេរៀបចំកចិ�្របជុំតុមូលស�ីពីផ��វទឹកែផ�កខាងេ្រកាមទេន� Duwamish 

បានបេង�ើតេសចក�ី្រពាងនីតិវ�ធី្របតិបត�ិការស្រមាប់កិច�្របជុំតុមូលស�ីពផី��វទឹកែផ�កខាងេ្រកាមទេន� Duwamish។ នីតិវ�ធី្របតបិតិ�ការព្រងងទំាងេនះ 

បានេធ�ើវ�េសាធនកម�នេពលេ្រកាយមកេដយែផ�កេលើត្រម�វការពីភាគពីាក់ព័ន�បែន�មចំនួន 18 និងទីភា� ក់ងរការពារបរ�សា� នឣេមរ�ក។ នីតិវ�ធី្របតិបតិ�ការព្រងង 

នឹងេ�ែតស�ិតេ�េ្រកាមដំេណើរេរៀបចំេដយភាគីទំាងអស់រហូតដល់កិច�្របជុំតមុូលេ�ចុងឆា� ំ 2018, ែដលក��ងេនះ កិច�្របជុំតុមូល 

នឹងមានឱកាសពិនិត្យេឡើងវ�ញេលើនីតិវ�ធី្របតិបត�ិការរបស់ខ��ន េហើយបន� ប់មកអនុម័តេ�ក��ងកិច�្របជុំបន�បន� ប់។ សូមទាក់ទង Elly Hale 

(hale.elly@epa.gov ឬ 206-553-1215) ឬ Julie Congdon ( congdon.julie@epa.gov ឬ 

206-553-2752) ្របសិនេបើមានសំណួរ ឬការ្រព�យបារម�អំពីឯកសារព្រងងេនះ ឬ្របសិនេបើអ�កចង់ចូលរួមេ�ក��ងកចិ�្របជុតំមុូលេនះ។ 

កិច�្របជុំតុមូលស�ីពីផ� �វទឹកែផ�កខាងេ្រកាមទេន� Duwamish  
វ�ធីសា្រស�ែដលបានេស�ើ និងេសចក�ី្រពាងនីតិវ �ធី្របតិបត�ិការ 

េសចក�ី្រពាង v. 10-5-18  

 
1. សាវតារ 

 
A. តបំនស់មា� តៃនកម�វ�ធផី��វទកឹែផ�កខាងេ្រកាមទេន� Lower Duwamish Waterway Superfund 

តំបន់កម�វ�ធីផ��វទកឹែផ�កខាងេ្រកាមទេន� Lower Duwamish Waterway (LDW) Superfund គឺជែផ�កមួយែដលមាន្របែវង្របំា

ម៉ាយល៍ៃនទេន�ែតមួយគត់របស់ទី្រក�ង Seattle េ� Duwamish។ ទេន�េនះហូររវង Georgetown និង South Park 

និងតាមចំណុចសំខាន់ឧស្សោហកម�ៃនទី្រក�ង Seattle ចូលេ�េឆ�រសមុ្រទ Elliott។ ទីភា� ក់ងរការពារបរ�សា� នឣេមរ�ក (EPA) 

បាន្របកាសថផ��វទកឹែផ�កខាងេ្រកាមទេន� Duwamish គឺជតំបន់កម�វ�ធី « Superfund» េ�ឆា� ំ 2001 មានន័យថ 

វមានសិទ�ិទទួលបានកម�វ�ធីសមា� តពិេសសរបស់សហព័ន�េដយសារែតភាពធ�ន់ធ�រៃនការេធ�ើឱ្យកខ�ក់របស់វ។ េ�ក��ងឆា� ំ 2014 EPA 

បានប��ប់គេ្រមាងសមា� តចុងេ្រកាយស្រមាប់តំបន់ ែដល្រត�វបានេគសា� ល់ថ "កំណត់េហតុៃនេសចក�ីសេ្រមច"។ 

 
B. ្របភពេដើមៃនកចិ�្របជុតំមុលូ LDW Roundtable 

ែផ�ក 13.2.8 ៃនកំណត់េហតុៃនេសចក�ីសេ្រមច (ROD) ែចងថ៖ ក�ីបារម�ែផ�កយុត�ិធម៌បរ�សា� ន នឹង្រត�វបានេដះ្រសាយមុនេពល អំឡ�ងេពល 

និងបន� ប់ពីការអនុវត�ដំេណះ្រសាយតាមរយៈមេធ្យោបាយែដលរួមមាន ... ការបន�ចូលរួមជមួយសហគមន៍ក��ងការេរៀបចំនិងការអនុវត�ការសមា� តបង� រេរគទំាង្រស�ង 
រួមទំាងការ្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោេយបល់ ែដលជមេធ្យោបាយស្រមាប់សហគមនែ៍ដលរងផលប៉ះពាល់និង ទីភា� ក់ងរមូលដ� ន 

េដើម្ីបេធ�ើការជមួយគា� ស្រមាប់េដះ្រសាយេលើផលប៉ះពាល់ៃនការសមា� តក��ងសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពាល់ " (ការប�� ក់បែន�ម)។ 
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េ�ឆា�  ំ2015-2016 ក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើបទសមា� សន៍ែដលឈានដល់ការេធ�ើបច��ប្បន�ភាពៃនែផនការចូលរួមក��ងសហគមន៍ស្រមាប់ការសមា� ត LDW, EPA 

បានសួរដល់អ�កផ�ល់បទសមា� សន៍អំពីេគាលបណំងនិងរចនសម�័ន�ៃន "្រក�ម្របឹក្សោេយបល់" ែដលបានកំណត់េដយ ROD។ ជទូេ� EPA 

ទទួលបានការេឆ�ើយតបសំខាន់ៗ ចំនួនពីរ៖ (1) DRCC/TAG ្រត�វបន�ដំេណើរការជ្រក�ម្របឹក្សោេយបល់សហគមន៍ (CAG) ស្រមាប់កែន�ងសមា� តេនះ និង (2) 

ចំាបាច់្រត�វមាន្រក�មបែន�មែដលមានសមាជិកធទំលូាយជង DRCC/CAG េដើម្ីបផ�ល់អនុសាសន៍ដល់ EPA។ 

 
ជលទ�ផលៃនការផ�ល់េយបល់របស់អ�កផ�ល់បទសមា� សន៍, EPA នឹងបន�េធ�ើការជមួយ DRCC/TAG ជ CAG ប៉ុែន� EPA ក៏េរៀបចំកចិ�្របជុំតុមូលស�ីពីផ��វទឹក

ែផ�កខាងេ្រកាមទេន� Duwamish ែដលនឹងមានសមាជិកធទំលូាយជង DRCC/TAG។ គួរកត់សមា� ល់ថ កិច�្របជុំតុមលូ មានសមាសភាព PRPs 

ចំនួនក��ងចំេណមអ�កេផ្សងេទៀត, ដូចជ King County,ទី្រក�ង Seattle, កំពង់ែផ Seattle, ្រក�មហុ៊ន Boeing និងឣជីវកម�ដៃទេទៀត1 

ែដលបានចុះប��ីជ PRPs។ សមាជិកភាពកាន់ែតទូលំទូលាយេនះ នឹងឣចេបើកឲ្យមានការចាប់ឣរម�ណ៍េ្រចើន មកជួបជុំគា� េដើម្ីបេធ�ើផ�ល់អនុសាសន៍ដល់ EPA 
ក��ងការេរៀបចនំិងការអនវុត�ការសមា� ត។ 

 
ចាបព់ីែខកុម�ៈ រហូតដល់ែខសីហាឆា�  ំ2017 ្រក�មតចូែដលមានសមាជិកសកា� នុពលៃនកចិ�្របជុំតុមូល LDW Roundtable បានជួបគា� ជ 

«គណៈកមា� ធិការេរៀបចំ» េដើម្ីបេធ�ើេសចក�ី្រពាងនតីិវ�ធី្របតិបត�ិការទំាងេនះ ស្រមាប់កិច�្របជុំតុមលូេដើម្ីបពិនិត្យេឡើងវ�ញ និងអនុម័តេ�ក��ងកិច�្របជុំេលើកដបំូងរបស់ពកួេគ។ 

សូមេមើលឧបសម�័ន� A ស្រមាប់ប��ីៃនសមាជកិគណៈកមា� ធកិារេរៀបចំ។ ចាប់ពីឆា� ំ 2017 ដល់ 2018, អ�កស្រមបស្រម�លភាគីទបីីអព្យោ្រកឹត (សមាគម 

Triangle Associates) បានសមា� សែផ�កេផ្សងៗយ៉ងទូលំទលូាយៃនសមាជិកកិច�្របជុំតមុូល ែដលឣចមាននេពលអនគត 

និងបាន្របមូលមតិេយបល់របស់ពួកេគេលើេសចក�ី្រពាងនីតិវ�ធី្របតិបត�ិការ (សូមេមើលឧបសម�័ន� B ស្រមាប់ប��ីអ�កផ�ល់បទសមា� សន៍)។ 
ក��ងអំឡ�ងេពលកិច�្របជុំេលើកដំបងូរបស់ពកួេគ សមាជិកកិច�្របជុតំុមូល នងឹពិនិត្យេមើលេឡើងវ�ញនវូេសចក�ី្រពាងៃននីតិវ�ធី្របតិបត�ិការែដលបានេធ�ើបច��ប្បន�ភាព 

ែដលរួមមានមតិ្រតឡប់ពីការសមា� សរបស់សមាគម Triangle។   

 
2. េគាលបណំងនងិេគាលការណៃ៍នកចិ�្របជុតំមុលូ 

 
A. េគាលបណំង 
េគាលបំណងរបស់កិច�្របជុំតុមូល គឺេដើម្ីប៖ 

• ែស�ងរកដំេណះ្រសាយ្របកបេដយភាពៃច�្របឌិតេដើម្ីបកាត់បន�យផលប៉ះពាល់ៃនសំណង់របស់ការសមា� ត LDW (ឧទាហរណ៍ ចរចរណ៍, សំេលងរ�ខាន ពន�ឺ 

ផលប៉ះពាល់េលើសកម�ភាពកុលសម�័ន� គុណភាពខ្យល់ គុណភាពទឹក ្របតិបត�ិការជំនួញមាត់ទកឹ ការេនសាទ្រតី ការកំសាន�និងគណុភាពៃនជីវ�តរស់េ�);  

• ផ�ល់នូវអនុសាសន៍ដល់ EPA ក៏ដចូជទីភា� ក់ងរ និងអង�ភាពេផ្សងៗេទៀត េដើម្ីបបេង�ើតការេរៀបចំនិងការអនុវត�ការសមា� តេដយេជគជ័យ។ 

                                                           
1ឬអ�កតំណង PRPs ទំាងេនះ 
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• ក��ងនមជេវទិកា្របកបេដយអព្យោ្រកឹត្យ និងតមា� ភាពែដលរួមប���លគា� ស្រមាប់ត្រម�វការពីអ�កពាក់ព័ន�ទំាងអស់ - កុលសម�័ន� អ�ករស់េ� ឣជវីកម� ឧស្សោហកម� 
្រក�មកម�ករ ្រក�មអ�កជិតខាង ភា� ក់ងររដ� ភិបាល អ�កេ្របើ្របាស់ផ��វទឹក អ�កេនសាទ និងអ�កដៃទេទៀត។ 

• ក��ងនមជមេធ្យោបាយៃនការផ�ល់នូវទំនកទ់ំនងល� និងមានទំនុកចតិ� ការយល់ដឹង និងព័តម៌ានស�ីពី្របធានបទេផ្សងៗទាក់ទងនឹងកម�វ�ធសីមា� ត 

Superfund; 
• កំណត់ឱកាសស្រមាប់មេធ្យោបាយែដលមានសកា� នុពលេដើម្ីបផ�ល់អត�្របេយជន៍ដល់អ�ករស់េ�ក��ងតំបន់ និងសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពាល់េដយការសមា� ត 

ក��ងការកំណត់ៃនការសមា� តតបំនក់ម�វ�ធី Superfund; និង 

• ខិតខំព្យោយមអនុ�� ត�ឱ្យភាគីពាក់ព័ន� និងទភីា� ក់ងរទំាងអស់ េធ�ើ្របតិបត�ិការេ្រកាមការកំណតអ់ង�េហតុដចូគា� ។ 

 
B. ែដនកណំត ់
ក��ងែផនការចូលរួមរបស់សហគមន៍ កិច�្របជុំតមុូល នឹងមានការកំណត់លក�ខណ� ជកល់ាក។់ ឧទាហរណ ៍កិច�្របជុំតុមូល មិនមានបណំងជនំសួ៖ 

• មុខងរ DRCC/TAG ជ CAG; 

• ការពិេ្រគាះេយបល់កុលសម�័ន�របស់រដ� ភិបាលនឹងរដ� ភិបាលជមួយនឹងកុលសម�័ន�Suquamish, កុលសម�័ន�Muckleshoot, 

ឬកុលសម�័ន�Yakama; 

• ការចូលរួមជសាធារណៈែបបជផ��វការ និងឱកាសផ�ល់មតិសាធារណៈែដល EPA និងបរ�សា� នវ�ទ្យោ នឹង្រត�វេធ�ើ; 

• សមាគមេ្របើ្របាស់ឣហារេ្រគ�ងសមុ្រទែដលមានសុខភាពល�; ឬ   

• កុលសម�័ន�, ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល, និង្រក�មសហគមន៍។  

េសចក�ិសេ្រមចរបស់ EPA ែដលទាក់ទងេ�នងឹកុលសម�ន័� ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល និង្រក�មសហគមន៍និងសមាគមេ្របើ្របាស់ឣហារេ្រគ�ងសមុ្រទែដលមានសុខភាពល� 

នឹងគិតពិចារណអំពតី្រម�វការកិច�្របជុំតុមូល។ យ៉ងេហាចណស់ក��ងក្រមតិអប្បរមា, EPA នឹងបន�េធ�ើតាមត្រម�វការច្បោប់ និងេគាលនេយបាយេផ្សងៗ។ េសចក�ីសេ្រមច 

នឹងពិចារណការេ្របើ្របាស់ធនធាន EPA ឲ្យបានល�បំផុត។ 

 
C. េគាលការណ ៍

កិច�្របជុំតុមូល នឹងេធ�ើសកម�ភាព្រសបតាមេគាលការណ៍ដូចខាងេ្រកាម៖ តុល្យភាពអំណច, តមា� ភាព, ្របសិទ�ភាព ការត្រមង់ទិសដំេណះ្រសាយ, និងយុត�ិធម៌ 
និងសមធម៌ស្រមាប់សហគមន៍ទំាងមូល។ 

 
D. ការប�្ឈប ់

កិច�្របជុំតុមូល េនះ មានបំណងផ�ល់មតិេយបល់េ�កាន់ EPA ក��ងដំេណើរការេបាសសមា� តែដលេ�សល់ៃនតំបន់កម�វ�ធី LDW Superfund។ ប៉ុែន� 

្របសិនេបើកិច�្របជុំតុមូល មិនបំេពញតាមេសចក�ី្រត�វការរបស់ EPA ឬ្របសិនេបើប�� ថវ�កា ប�� ផ��វច្បោប់ ឬប�� េផ្សងៗេទៀតែដលេកើតេឡើង, EPA 
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ឣចសេ្រមចចិត�េដយ្រប�ង្របយ័ត� ក��ងការប�្ឈប់តួនទីរបស់ខ��ន ជអ�កេរៀបចំកិច�្របជុំតុមូល។ េ�ក��ង្រពឹត�ិការណ៍េនះ EPA 
នឹងផ�ល់េសចក�ីជូនដណំឹងឱ្យបានឆាប់តាមែដលឣចេធ�ើេ�បាន ស្រមាប់សមាជិកកចិ�្របជុំតុមូល និងសមាជិកកិច�្របជុអំ�កគំា្រទ។ សូមចណំំថ កិច�្របជុំតុមូល 

ឣចបន�្របជុំេដយខ��នឯងេដយមិនចំាបាច់មាន EPA េធ�ើជអ�កេរៀបចំជផ��វការេនះេទ។  

 
3. សមាជកិកចិ�្របជុតំមុលូ 

 
កិច�្របជុំតុមូល នឹងប���លេ�អីមួយស្រមាប ់EPA ជអ�កេរៀបចំ បូកនឹង 5-10 េ�អីស្រមាប់សមាជិកកិច�្របជុំតុមូល។ សមាជិកកចិ�្របជុំតុមូល នឹងមាន៖ 

• ្របធានកិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទ ែដលជអ�កតណំងឱ្យកិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទែដលបេង�ើតេឡើងេដយសមាជិកែដលមានេគាលបំណងរួម។ 

• កុលសម�័ន�នីមួយៗ ែដលទទួលសា� ល់ជសហព័ន� ែដលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ ែដលបានសេ្រមចចិត�ចូលរួម។ 

• សមាជិកធនធានែដលមានតួនទចីម្បងក��ងការផ�ល់ព័ត៌មាន (ជជងអនុសាសន៍) េ�កាន់កចិ�្របជុំតុមូល។ 

• េ�អីពិេសស ឬេ�អីទំេនរមួយ 

សូមេមើលរូប្រកាហ�ិចេ�ទំព័រទី 6 ស្រមាប់រូបភាពបង� ញៃនសមាជិកភាពកិច�្របជុំតមុូល។  

 
A. EPA ជអ�កេរៀបចៃំនកចិ�្របជុតំមុលូ  

EPA នឹងចូលរួមរល់ការ្របជុំតាមេពលកំណត់ជេទៀងទាត់។ វនឹងចូលរួមនិងេរៀបចំសិកា� សាលាអប់រ�អពំីអតីតកាល និងបច��ប្បន�ៃនតបំន់េនះេដើម្ីបធានចំេណះដឹងរួមគា�  

អំពីប�� គន�ឹះសំខាន់ៗ បេច�កវ�ទ្យោ និងដំេណើរការកម�វ�ធី Superfund។ EPA នឹងផ�ល់ឱ្យសមាជិកកិច�្របជុំតុមូលអំពី្របធានបទនិងសំេណើេផ្សងៗ 

ស្រមាប់ការពិចារណរបស់ពួកេគ មុនេពលកិច�្របជុំតុមូល។ EPA នឹងជួយគណៈកមា� ធិការអចិៃ្រន�យ៍ (សូមេមើលែផ�ក 7.B) ក��ងការេរៀបចំរេបៀបវរៈកចិ�្របជុំតុមូល 

និងែផនការការងរ។ EPA នឹងេឆ�ើយតបេ�នឹងធាតុសកម�ភាពក��ងលក�ណៈច្បោស់លាស់ េដយផ� ល់ និងទាន់េពលេវលា។ EPA 

នឹងពិចារណេដយយកចិត�ទុកដក់បំផតុេលើអនុសាសន៍របស់កិច�្របជុតំុមួល និងផ�ល់នូវការេឆ�ើយតបេដយសំដីចំេពាះធាតុចូលេនះ (សូមេមើលែផ�ក 6.B) 

េដើម្ីបឲ្យកិច�្របជុំតុមូល ឣចេមើលេឃើញពីរេបៀបែដលធាតុចលួរបស់េគ ្រត�វបានយកមកពិចារណ។ EPA 
នឹងខិតខំ្របឹងែ្របងយ៉ងេពញទហឹំងក��ងដំេណើរការេដើម្ីបចូលរួមក��ងការសន�ន្របកបេដយការេគារពនិងសា� បន ជមយួសមាជិកកិច�្របជុំតមុលូ 
េហើយ្រត�វទទលួយកអនុសាសន៍កិច�្របជុតំុមូល។ 

 
B. កចិ�្របជុសំមាជកិគំា្រទ 

កិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទ គឺជអនុ្រក�មែដលមានអ�កតំណងែដលមានេគាលបំណង្រសេដៀងគា� ។ េគាលបំណងៃនកិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទ 
គឺេដើម្ីបអនុ�� តឱ្យ្រក�មពាក់ព័ន�ទំាងអស់ ពិភាក្សោអំពីប��  និងអនសុាសនម៍នុេពលេធ�ើកិច�្របជុំតុមូលធំៗ។  

• កចិ�្របជុសំមាជកិគំា្រទដម៏ានសកា� នពុល ឣចរមួមាន៖ 
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o កចិ�្របជុសំមាជកិគំា្រទ្រក�ម្របកឹ្សោេយបលស់ហគមន៍ (CAG) (ឧទាហរណ៍៖ ្រក�មសម�័ន�សមា� តទេន� Duwamish 

/្រក�ម្របឹក្សោបេច�កេទស (DRCC/TAG) និងសមាជិករបស់ខ��ន) 

o កចិ�្របជុសំមាជកិគំា្រទសហគមនម៍និែមន CAG (ឧទាហរណ៍៖ សមាជិកសហគមន៍, សមាគមអ�កជិតខាង នងិអង�ការសហគមន៍ 

ែដលមនិែមនជែផ�កៃន DRCC/TAG) 

o កចិ�្របជុសំមាជកិគំា្រទផល្របេយជនរ៍ដ� ភបិាល PRP (ឧទាហរណ៍៖ភា� ក់ងររដ� ភបិាលមូលដ� នែដលបានចុះប��ីជ PRPs រួមមាន 

ឧបករណ៍េ្របើ្របាស់សាធារណៈេ�ទី្រក�ង Seattle ែផ�កេដះ្រសាយទឹកកខ�ក់ទី្រក�ង េខានធី King និងកំពង់ែផៃនទី្រក�ង Seattle) 

o កចិ�្របជុសំមាជកិគំា្រទផល្របេយជនរ៍ដ� ភបិាលមនិែមន PRP (ឧទាហរណ៍៖ ភា� ក់ងររដ� ភិបាលមូលដ� នែដលមិនបានចុះប��ីជ PRPs 

រួមមាន ភា� ក់ងរសុខភាព និងបរ�សា� ន) 

o PRP ពាណជិ�កម�/ឧស្សោហកម�/ផល្របេយជនក៍ម�ករ (ឧទាហរណ៍៖ឣជវីកម�, ឧស្សោហកម� និង្រក�មកម�ករ ែដលឣច្រត�វបានចុះប��ីជ 

PRPs) 
o ពាណជិ�កម�/ឧស្សោហកម�/ផល្របេយជនក៍ម�ករ (ឧទាហរណ៍៖ ឣជវីកម�ខា� តតូចែដលមនិតបានចុះប��ីជ PRPs 

ែដល្រត�វបានរងផលប៉ះពាល់េដយការសមា� ត ដូចជ ផ្សោរ េភាជនីយដ� ន និងហាងលក់) 

o អ�កេ្របើ្របាសទ់េន�ស្រមាបក់ារកម្សោន� (ឧទាហរណ៍៖ ក�ិបកម្សោន�, ក�ឹបរង�សាល, ក�ឹបតាមដងទេន�) 

o អ�កេនសាទ (មនុស្សែដលេនសាទ្រតីេ�ទេន� Duwamish)។ សមា� ល់៖ កិច�្របជុំតុមូលេនះមានភាពខុសគា� ពកីម�វ�ធី្រគប់្រគងសា� ប័នរបស់ 

EPA និងគណៈកមា� ធិការអចិៃ្រន�យ៍សហគមន៍។ 

• សមាជកិភាពកចិ�្របជុសំមាជកិគំា្រទ៖ កិច�្របជុសំមាជិកគំា្រទនមីួយៗ នឹងបេង�ើតលក�ណៈវ�និច�យ័ស្រមាប់សមាជិកភាព។ 
លក�ណៈវ�និច�័យស្រមាប់សមាជកិភាពក��ងកចិ�្របជុំសមាជិកគំា្រទនីមួយៗ នឹង្រត�វបានចង្រកងជឯកសារេ�េពលបានបេង�ើតេឡើង។ 
េនះក៏ឣចរប់ប���លេពលេវលាកំណត់ ស្រមាប់េពលែដលពាក្យេស�ើសំុសមាជិកភាពេ�ក��ងកិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទ ែដលនឹង្រត�វបានទទួលពាក្យ។ 
អ�កដឹកនំកិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទនមីួយៗ ្រត�វេធ�ើការជមួយកិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទេដើម្ីបកំណត់នូវការចាត់តំាងរបស់អង�្របជុំ 
េហើយរេបៀបែដលអង�្របជុំេនះនឹង្រគប់្រគងខ��នឯងក��ងការទទួលបានអនុសាសន។៍ 

• អ�កដកឹនំកចិ�្របជុ៖ំ កិច�្របជុំសមាជកិគំា្រទនមីយួៗនឹងមានអ�កនំមខុ (ឬអ�កដឹកនំ) ែដលជចំណុចសំខាន់ៃនទំនកទ់នំងស្រមាប់ EPA និងអ�កស្រមបស្រម�ល។ 

អ�កដឹកនំកិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទ នឹងទទួលខសុ្រត�វក��ងការចូលរួមេ�ក��ងកចិ�្របជុំតុមូលៃនគណៈកមា� ធិការអចិៃ្រន�យ៍ (សូមេមើលែផ�កទី 6.B.) 
និងរក្សោទំនក់ទនំងជមួយសមាជិកកិច�្របជុំអ�កគំា្រទរបស់ពួកេគ។ កិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទនមីួយៗ នឹងកំណត់អំពីរេបៀបៃនការេ្រជើសេរ�សអ�កដឹកនំ នឹង
និងលក�ខណ� ស្រមាប់អ�កដឹកនំ។ កិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទនីមួយៗ 
ឣចទាក់ទងអ�កស្រមបស្រម�លភាគីទបីីអព្យោ្រកឹតៃនកិច�្របជុំតមុូលស្រមាប់ការែណនំអំពីរេបៀបបេង�ើតពិធីការេដយ

សមរម្យ ស្រមាប់េ្រជើសេរ�សអ�កដឹកនំក��ងចំេណម្របធានបទេផ្សងៗ។  
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• ការស្រមបស្រម�ល៖ កិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទនមីួយៗ ឣចនឹង្រត�វការការគំា្រទែផ�កស្រមបស្រម�លក��ងេពលែដលសមាជិកសេ្រមចចតិ�េលើភាពជអ�កដឹកនំ 
រេបៀបែដលពួកេគគួរេរៀបចំខ��នឯង និងពិធីការទំនក់ទំនង។ កចិ�្របជុំសមាជិកគំា្រទ 
ឣចសេ្រមចចិត�េដយខ��នឯងេដើម្ីបទទួលបានការស្រមបស្រម�លខាងេ្រ�្របសិនេបើចំាបាច់។ 

• ការទនំកទ់នំង៖ កិច�្របជុំសមាជកិគំា្រទនមីួយៗ នឹងេធ�ើការ្របា្រស័យទាក់ទងគា� មុនេពលកិច�្របជុំតុមូល េដើម្ីបបេង�ើតអនសុាសន៍េដយខ��នឯង។ 

េគបានែណនំថកចិ�្របជុំសមាជិកគំា្រទនមីួយៗ ជួបគា� េដយផ� ល់ ឬតាមរយៈទូរស័ព�មុនកចិ�្របជុំតុមូលធំ Roundtable។ កិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទនីមួយៗ 
្រត�វបានេលើកទឹកចិត�ឱ្យនំយកនូវទដិ�ភាពែតមយួស្រមាប់កិច�្របជុំតុមូល។ ្របសិនេបើកិច�្របជុសំមាជិកគំា្រទ មិនឣចឈានដល់ការ្រពមេ្រព�ងេលើអនុសាសន៍មួយេទ 
េនះទស្សនៈជេ្រចើនឣច្រត�វបានេលើកេឡើង។ កិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទ ឣចនិយយជមួយគា� មុនេពលកិច�្របជុំតុមលូ ប៉ុែន�េនះមិនែមនជការត្រម�វេនះេទ។  

C. កលុសម�ន័�៖ ជនជតិកុលសម�័ន�ែដលទទួលសា� ល់េដយសហព័ន� ែដលឣចរងផលប៉ះពាល់េដយការសមា� ត (ការចូលរួមែដលមានជេ្រមើស)។ EPA 

បានអេ��ើញ្រក�មកលុសម�័ន� Suquamish, កុលសម�័ន� Muckleshoot និងកុលសម�័ន� Yakama Nation 

ឱ្យចូលរួមកិច�្របជុំតុមូលេនះ។ ការចូលរួមរបស់កុលសម�័ន�ក��ងកិច�្របជុំតុមូលេនះ នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ�ិពិេ្រគាះេយបល់រវងរដ� ភិបាល និងរដ� ភិបាលជមយួ EPA 
េទ។  

D. សមាជកិធនធាន៖ សមាជិកធនធានផ�ល់ពត័ម៌ានដល់សមាជិកកិច�្របជុតំុមូល និង EPA ប៉ុែន�ពួកេគមិនបានបេង�ើតអនុសាសន៍ស្រមាប់ EPA េដើម្ីបពិចារណេទ។ 

សមាជិកធនធាន ឣចជសមាជិក ឬបានេស�ើសំុឱ្យមាន្របធានបទជក់លាក។់ សមាជិកធនធានអចិៃ្រន�យ៍នឹង្រត�វបានកំណត់ បន� បព់ីកិច�្របជុំតុមូល។ EPA 

ឣចអេ��ើញសមាជិកធនធានឱ្យចូលរួមកចិ�្របជុំ ឬសមាជិកកិច�្របជុំតមុូល ឣចេស�ើសំុឱ្យ EPA អេ��ើញសមាជិកធនធានចលូរួម។ 
មានសមាជិកធនធានសកា� នុពលមួយចំននួដចូែដលបានេរៀបរប់ខាងេ្រកាម។ 

• សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់េឆ�រ Elliott មិនែមនជែផ�កៃនកិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទេផ្សងៗេទៀតឬ្រត�វបានតំណងេដយឣសនៈេផ្សងេទៀត។2 

• ទីភា� ក់ងរសហព័ន�េផ្សងេទៀត ដូចជកងអនុេសនធិការវ�ស�ករកងទ័ពសហរដ�ឣេមរ�ក ឬអេង�តភូមសិា�ស�ឣេមរ�ក។ 

• ទីភា� ក់ងររដ�េផ្សងេទៀត ដូចជនយកដ� នបរ�សា� នវ�ទ្យោៃនរដ�វ� សីុនេតាន ្រកសួងសុខាភិបាលរដ�វ� សីុនេតាន នយកដ� នធនធានធម�ជតិរបស់រដ�វ� សីុនេតាន 
និងនយកដ� នមចា� ជតិ និងសត�ៃ្រព ្រក�ងវ� សីុនេតាន។ 

• ទីភា� ក់ងររដ� ភិបាលក��ង្រស�ក ែដលមិនែមនជែផ�កមួយៃន PRP ឬកក៏ិច�្របជុសមាជិកគំា្រទរដ� ភបិាលមលូដ� នមិនែមន PRP។  

• សា� ប័នអប់រ� ដូចជកម�វ�ធី្រសាវ្រជវ Superfund ៃនសាកលវ�ទ្យោល័យវ� សីុនេតាន។ 

E. ការេរៀបចេំគាលបណំងជកល់ាក៖់  េនះឣច រួមមានសមាជិកជសាធារណៈជនែដលមានចណំចឣ់រម�ណ៍ 
ឬអង�ភាពេផ្សងេទៀតដូចែដលបាន្រពមេ្រព�ងគា� េដយកិច�្របជុតំុមូល។ សមាជិក្របជុំតុមលូ 

                                                           
2្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល Elliott Bay ្រត�វបានរមួប���លេដយ្រក�ម្របឹក្សោសហព័ន�រដ�និងកុលសម�័ន�ធនធានធម�ជត។ិ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល រួមមានសហរដ�ឣេមរ�ក។ ្រកសួងមហាៃផ�; សហរដ�ឣេមរ�ក។ ្រកសួងពាណិជ�កម�, េធ�ើតាមរយៈ 
NOAA; រដ�វ� សីុនេតាន; កុលសម�័ន� Suquamish; និងកុលសម�័ន�ឥណ�  Muckleshoot)។ 
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នឹងមានឱកាសេដើម្ីបពិភាក្សោពីការបែន�មសមាជិកែដលេរៀបចំេឡើងស្រមាប់េគាលបំណងជក់លាក់ មុនេពលសមាជិកែដលេរៀបចំេឡើងស្រមាប់េគាលបំណងជកល់ាក់ 
ចូលរួមជផ��វការេ�ក��ងកិច�្របជុំតុមូលេនះ។  

 
4. ការគតិពចិារណអពំកីចិ�្របជុតំមុលូេផ្សងេទៀត 

 
A. សណំង៖ ទី្របឹក្សោច្បោបរ់បស់ EPA បានប�� ក់ថ EPA មិន្រត�វបានអនុ�� តឱ្យផ�ល់្របាក់ឧបត�ម�ដល់សមាជិកសហគមន៍ស្រមាប់ការចូលរួមរបស់ពួកេគ។ 

សា� ប័នេផ្សងេទៀត (ឧទាហរណ៍ទីភា� ក់ងររដ� ភិបាល មូលនិធិ អង�ការមិនរក្របាក់ចំេណញ ឣជីវកម�។ ល។ ) 

ឣចផ�ល់្របាក់ឧបត�ម�ការចូលរួមសហគមន៍េដយឯករជ្យប៉ុែន� EPA មិនឣចែណនំសា� បន័ននឱ្យេធ�ើ ឬចូលរួមក��ងការសេ្រមចចិត�អំពីសំណង។ 

 
B. វត�មាន៖ សមាជិកកិច�្របជុតំុមូល និងសមាជិកៃនសាធារណជន ្រត�វបានេលើកទឹកចិត�ឱ្យចូលរួមកិច�កិច�្របជុតំុមលូឲ្យបានេទៀងទាត់ េដើម្ីបឱ្យ EPA 

បានសា� ប់ទស្សនៈរបស់ពកួេគ និងេដើម្ីបឱ្យពួកេគទទួលបានព័ត៌មានថ�ីៗអពំីការសមា� ត។ 

 
C. ទនំសផ់ល្របេយជន៖៍ េដើម្ីបធានភាពសុចរ�តៃនកិច�្របជុំតុមូលស�ីពផី��វទឹកែផ�កខាងេ្រកាមទេន� Duwamish 

វមានសារៈសំខាន់ណស់ែដលសមាជកិ្រត�វបង� ញពជីេមា� ះផល្របេយជន៍។ េនះមានន័យថសមាជិកកិច�្របជុំតុមូល និងសមាជកិកិច�្របជុំអ�កគំា្រទទំាងអស់ 

្រត�វបានេគរ�ពងឹថនឹងបង� ញចំណប់ឣរម�ណ៍ (រប់ប���លទំាង ផល្របេយជន៍ហិរ��វត��) ែដលឣចទទួលបានអត�្របេយជនព៍ីអនុសាសន៍ចំេពាះ EPA 
កិច�្របជុំតុមូលជកល់ាក់ណមួយ។ េនះរួមប���លផល្របេយជន៍ផ� ល់ដល់សមាជិក្របជុំតមុូល ឬផល្របេយជន៍មិនផ� ល់តាមរយៈ្រគ�សារ ជំនួញ ឬទនំក់ទំនងេផ្សងេទៀត។ 

សមាជិកកិច�្របជុតំុមូលែដលមានជេមា� ះផល្របេយជន៍្រត�វបង� ញជលាយលក�ណ៍អក្សរេ� EPA និងសមាជិកកចិ�្របជុតំុមូលេផ្សងេទៀត 
អំពីដំេណើរេរឿងៃនទំនស់ផល្របេយជន៍ែដលមានសកា� នុពល។ ការ្របជុំតុមួល 
នឹងេធ�ើការវយតៃម�នូវជេ្រមើសននេដើម្ីបេដះ្រសាយជេមា� ះផល្របេយជន៍តាមរយៈការែកស្រម�លជបេណ� ះឣសន� ឬជអចិៃ�ន�យ៍ 

ស្រមាប់ការចូលរួមរបស់សមាជិកកិច�្របជុំតុមូល និង/ឬ កិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទ។ 



 

8 

 



 

9 

5. ែផនការការងរ នងិ្របធានបទ 

កិច�្របជុំតុមូល នឹងេដះ្រសាយប�� ននេ�ក��ងវ�សាលភាពៃនកម�វ�ធីសមា� ត EPA Superfund ៃន LDW។ កិច�្របជុំតុមូលេនះ 

នឹងបេង�ើតែផនការការងរ្របចំាឆា� ំ េដើម្ីបដឹកនំការងររបស់ខ��ន ឲ្យសេ្រមចេគាលបំណងែដលបានកំណត់ក��ង 2ក។ ព័ត៌មានការ្របតិបត�ិរបស់ EPA នឹងមិន្រត�វបានប���លេទ។ 

ROD ស្រមាប ់LDW គឺជសេ្រមចចុងេ្រកាយ និងជេ្រមើសដំេណះ្រសាយគឺមិនែមនជចំនុចេផ� តរបស់កិច�្របជុំតមុូលេនះេទ។ ផ��យេ�វ�ញ កិច�្របជុំតុមូល 
នឹងេផ� តេលើប�� ទាក់ទងនងឹការបេង�ើត និងការអនុវត�ដំេណះ្រសាយ។  

 
EPA ទទួលសា� ល់ថមានប�� ជេ្រចើនែដលជះឥទ�ិពលដល់អ�ករស់េ�តំបន់្រជលងទេន� Duwamish ែដលស�ិតេ�េ្រ�វ�សាលភាពៃនកម�វ�ធីសមា� ត 

Superfund។ ឧទាហរណ ៏EPA យល់ថការសា� បន និងការផ� ស់ទីលំេ�ដ� ន កង�ះហាងលក់េ្រគ�ងេទស អសន�ិសុខេស្ប�ង ទីធា� ពណ៌ៃបតងមិន្រគប់្រគាន់ 

និងការេកើនេឡើងៃនតៃម�ផ�ះ គឺជក�ីបារម�សំខាន់ៗទំាងអស់េ�ក��ង្រជលង Duwamish។ េទាះយ៉ងណក៏េដយ EPA 
មិនមានសិទ�ិអន�ុ� តេលើការសេ្រមចអំពីលំេ�ដ� នេ�មូលដ� ន េគាលនេយបាយម��បឣហារ និងកែន�ងសាធារណៈ 
ែដលមានន័យថ្របធានបទទំាងេនះនឹងមិន្រត�វបានេដះ្រសាយេដយផ� ល់េ�ក��ងកិច�្របជុំតុមលូេទ។ 

េដើម្ីបជួយដល់អ�កដៃទក��ងការេដះ្រសាយប�� ែដលសំខាន់ចំេពាះសមាជកិកិច�្របជុំតុមូល, EPA នឹងកក់កែន�ង្របជុំរយៈេពល 30-60 នទ ីេ្រ�ពីកិច�្របជុំតុមូល 
េដើម្ីបឱ្យភា� ក់ងររដ� ភិបាលមូលដ� ន អង�ភាព ឣជីវកម� និងអ�កដៃទ បន�េផ� តេលើ្របធានបទទំាងេនះ។ 

 
6. ការផ�លអ់នសុាសនដ៍ល ់EPA 

 
A. ការផ�លអ់នសុាសន ៍

កិច�្របជុំតុមូលេនះ នឹងកា� យជតួអង�ផ�ល់្របឹក្សោមួយ មិនែមនជតួអង�សេ្រមចចតិ�េទ។ សមាជិកទំាងអស់ៃនកិច�្របជុតំុមូល នឹង្រត�វចូលរួមផ�ល់អនុសាសន៍ដល់ទីភា� ក់ងរ EPA។ 

ការផ�ល់អនុសាសន៍ គឺក��ងេគាលបំណងផ�ល់ធាតុចូល និងមតិេយបល់ និងមតិេយបល់េឆ�ើយតបេ�កាន់ EPA អំពីប�� ននែដលទាកទ់ងនឹងកម�វ�ធីសមា� ត LDW 

Superfund។  

 
មុនេពលកិច�្របជុំតុមូល អ�កដឹកនំរបស់កិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទ នឹងទទួលបាននូវទិដ�ភាពទូេ�ៃនប�� ជលាយលក្សអក្សរែដល EPA កំពុងែស�ងរកអនសុាសន៍ 

ឬមតិេយបល់។ កិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទនីមួយៗ នឹងបេង�ើតអនសុាសន៍ផ� ល់របស់ខ��នេដើម្ីបឱ្យ EPA ពិចារណ។ កិច�្របជុំតុមូល 
នឹង្រត�វេធ�ើេឡើងេដើម្ីបព្យោយមស្រមបស្រម�លអនុសាសន៍េ�ជអនុសាសន៍រួម ្របសិនេបើចំាបាច់។ ្របសិនេបើមានការែខ�ងគំនិតគា�  
កិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទនីមួយៗឣចដក់េស�ើអនសុាសន៍របស់ខ��ន។  េសចក�ីសេង�បកិច�្របជុំ នងឹចង្រកងឯកសារអនសុាសន៍ែដលមិនបានយល់្រពមនន 
តាមសំេណើរបស់សមាជិក្របជុំតុមូលមា� ក់ៗ។ 
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B. ការេឆ�ើយតបរបស ់EPA ចំេពាះអនសុាសន ៍

េ�ក��ងកិច�្របជុំតុមូល, EPA នឹងផ�ល់ការេឆ�ើយតបេដយផ� ល់មាត់េ�នឹងអនុសាសន៍ែដលបានផ�ល់េ�ក��ងកិច�្របជុំតុមលូកាលពីេលើកមុន។ 

ការេឆ�ើយតបទំាងេនះនឹង្រត�វកណំត់េ�ក��ងេសចក�សីេង�បកិច�្របជុេំនះែដលនឹង្រត�វដក់បង� ញជសាធារណៈេ�េលើវ�បសាយ Roundtable  

 
7. តនួទ ី

 
A. តនួទរីបសទ់ភីា� កង់រការពារបរ�សា� នឣេមរ�ក 

EPA នឹងចូលរួមកិច�្របជុតំមុលូជអ�កេរៀបចំ ជ្របភពធនធាន និងេដើម្ីបទទួលបានអនសុាសន៍ពកីិច�្របជុំតុមូល។ សូមឣនែផ�កទី 3A និង 6B 

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មអំពីតនួទីរបស់ EPA។  

 
B. តនួទរីបសគ់ណៈកមា� ធកិារអចៃិ្រន�យ ៍

គណៈកមា� ធិការអចិៃ្រន�យ៍នឹង្រត�វបានបេង�ើតេឡើងែដលមានសមាជិក្របជុំតុមូល 3-5 នក ់ក��ងចំេណម្របេភទសមាជិកែដលមានេ�ទំព័រទី 6។ គណៈកមា� ធិការអចិៃ្រន�យ៍ 

នឹងេធ�ើការស្រមបស្រម�លជមួយ EPA េដើម្ីបដឹកនំការងររបស់កិច�្របជុំតុមលូ រួមទំាង្របមូល្របធានបទរេបៀបវរៈ េធ�ើេសចក�ី្រពាងេរៀបចំរេបៀបវរៈកិច�្របជុំ 

េរៀបចំែផនការការងរ្របជុំតុមូល និងភារកិច�េផ្សងេទៀតែដលបានកំណត់។ សមាជិកកិច�្របជុតំមុូល ឣចដក់េស�ើ្របធានបទរេបៀបវរៈេ� EPA និងគណៈកមា� ធិការអចិៃ្រន�យ៍ 
យ៉ងេហាចណស់មួយែខ មុនកចិ�្របជុំតុមូល។  

 
សមាជិកគណៈកមា� ធកិារអចិៃ្រន�យ៍ ឣច្រត�វបានែតងតំាងេដយខ��នឯង និង/ឬ ្រត�វបានែតងតំាងេដយកិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទ។ សមាជិកភាពគណៈកម�ការដឹកនំ 

្រត�វបានអនុម័តេដយ EPA ។ ជេរៀងរល់ឆា� ំ EPA និងកិច�្របជុំតុមូល នឹងពនិិត្យេមើលសមាជិកភាពៃនគណៈកមា� ធិការអចិៃ្រន�យ៍។ 
វមិនមានែដនកណំត់រយៈេពលស្រមាប់ការបេ្រមើេ�ក��ងគណៈកមា� ធិការអចិៃ្រន�យ៍េឡើយ។ 

 
C. តួនទរីបសស់ាធារណៈជន  

សមាជកិែដលមិនចូលរួមកិច�្របជុតំុមូល (ឧទាហរណ ៍សមាជិកសាធារណជន) នឹងឣចសេង�តេមើលកិច�្របជុំតមុូល េហើយនឹងមានេពលក��ងរេបៀបវរៈ េដើម្ីបសួរសំណួរ 
ឬេធ�ើអតា� ធិប្បោយេ�ចុងប��ប់ៃនកចិ�្របជុំនីមយួៗ។  

 
ដូចសមាជិកកចិ�្របជុតំុមូល សមាជិកែដលមនិចលូរួមកិច�្របជុំតមុូល ្រត�វបានេគរ�ពងឹថនឹងរក្សោបរ�យកាសជបួជុំគា� ែបបសីុវ�ល និងេដយការេគារព (សូមឣនែផ�កទី 8ឃ 

ស្រមាប់វ�ធានៃផ�ក��ងែដលអនុវត�ចំេពាះសមាជិក និងអ�កមិនែមនជសមាជកិ)។ កិច�្របជុំតុមូលេនះ រ�ពឹងថពុំមានការវយ្របហារបុគ�ល ការទះៃដ, ការែ្រសកចំអក, ឬការគំា្រទ 
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ឬការមិនគំា្រទក��ងទ្រមង់ណមួយេផ្សងេទៀត ែដល្រត�វបានេ្របើ្របាស់ក��ងកិច�្របជុំតុមូល េឡើយ។ សមាជិកែដលមនិចូលរួមកិច�្របជុំតមុូល 
ែដលមានបំណងផ�ល់មតិេយបល់េ្រ�ផ��វការ នឹង្រត�វ្របកាន់ខា� ប់នវូេគាលការណ៍មូលដ� នដូចខាងេ្រកាម៖ 

• រយៈេពលចំនួន 3 នទជីអតិបរមា នឹង្រត�វបានផ�ល់េ�ឱ្យសមាជិកែដលមិនចូលរួមកិច�្របជុំតុមូលនីមួយៗ 
ែដលមានចំណប់ឣរម�ណ៍ក��ងការផ�ល់េយបល់េ្រ�ផ��វការ។ 

• អ�កផ�ល់មតិនមីួយៗ នឹង្រត�វ្របាប់េឈា� ះ និងសា� ប័នែដលខ��នតណំង។  

• EPA និងសមាជិកកចិ�្របជុតំុមូល មិនត្រម�វឲ្យេឆ�ើយតបនឹងមតិេយបល់ទំាងេនះេទ។ 

• ឱកាសស្រមាប់សមាជិកែដលមនិចូលរួមកចិ�្របជុតំុមូលក��ងការផ�ល់េយបល់េ�ចុងប��ប់ៃនកចិ�្របជុំតុមូល មិនបេង�ើតមតិេយបល់ផ��វការ 
ដូចជការផ�ល់ជូនេ�ក��ងសវនការជសាធារណៈេនះេទ។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ េសចក�ីសេង�បអំពីមតិេយបល់ពីសមាជិកែដលមនិចូលរួមកិច�្របជុំតុមូល 
នឹង្រត�វបានកត់្រតាេ�ក��ងកំណត់េហតុកិច�្របជុផំងែដរ។  

 
កិច�្របជុំតុមូលេនះ នឹងពិភាក្សោ និង/ឬ អំពីរេបៀបែដលពួកេគឣចផ�ល់ម��បឣហារ ការែថទំាកុមារ និងទីតំាងជួបជុំែដលងយ្រស�ល េដើម្ីបគំា្រទការចូលរួមរបស់សហគមន៍។ 
ការផ�ល់មូលនិធិស្រមាប់ការសា� ក់េ�ទំាងេនះ េ�ែតស�ិតក��ងការសេ្រមចចតិ�។ 

 
D. តនួទរីបសអ់�កស្រមបស្រម�ល 

អ�កស្រមបស្រម�ល, េ្រកាមកិច�សន្យោ EPA, នឹងេដើរតួជ្របព័ន�អព្យោ្រកឹតៃនព័ត៌មាន េហើយព្យោយមធានឱ្យមានការចូលរួមេដយសមធម៌ពីសមាជិកទំាងអស់។ 

អ�កស្រមបស្រម�ល ក៏នឹងបេង�ើនលំហូរៃនពត័៌មានេ� និងមកពី EPA និងរវងសមាជកិកចិ�្របជុំតុមូលផងែដរ។ ចុងប��ប់ អ�កស្រមបស្រម�លនឹងេរៀបចេំសចក�ីសេង�បៃនកិច�្របជុំ 

និងផ�ល់ការគំា្រទែដលេរៀបច។ំ កិច�សន្យោស្រមបស្រម�លនេពលបច��ប្បន� គឺជមួយសមាគម Triangle Associates។ 

 
សា� ប័នេផ្សងេទៀត ដូចជកម�វ�ធី្រសាវ្រជវ UW Superfund ឬនិស្ិសតែដលប��ប់ការសិក្សោបរ��� ប័្រតជន់ខ�ស់េ� UW 
ក៏ឣចផ�ល់ការគំា្រទកចិ�ស្រមបស្រម�លដល់កិច�្របជុំសមាជិកគំា្រទនមីួយៗផងែដរ។ 

8. សមា� រៈ 

 
A. រេបៀបវរៈ 

គណៈកមា� ធិការអចិៃ្រន�យ៍ នឹងេធ�ើការជមួយ EPA និងអ�កស្រមបស្រម�លេដើម្ីបេរៀបចំ្របធានបទកិច�្របជុ។ំ EPA 

នឹងេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចងុេ្រកាយេលើ្របធានបទៃនរេបៀបវរៈ។ រេបៀបវរៈនឹង្រត�វែផ�កេលើគំរូជមួយនឹងែផ�កែដលេលចេឡើងជេទៀងទាត់ ដូចជព័ត៌មានថ�ីៗអពំី EPA, 

ការេធ�ើបច��ប្បន�ភាពសមាជិក (សមាជិកកិច�្របជុំ សមាជិកធនធាន កុលសម�័ន� និងសមាជិកែដលេរៀបចំេឡើងស្រមាប់េគាលបណំងជក់លាក)់; សំណួរនិងចេម�ើយ; 
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្របធានបទ/ប��  ែដល្រត�វការអនុសាសន៍ នងិមតិេយបល់/សំណួរពសីាធារណជនទូេ�។ រេបៀបវរៈ និងសមា�រៈ នឹង្រត�វបានែចកចាយយ៉ងេហាចណស់មយួសបា� ហ៍ 
មុនកិច�្របជុំតមុូល។ 

 
B. ការជនូដណំងឹអពំកីចិ�្របជុ ំ

កិច�្របជុំតុមូល នឹង្រត�វបានផ�ល់ដណំឹងតាមរយៈ្របព័ន� Listserv របស់កិច�្របជុំតមុូល និងេគហទំព័រកិច�្របជុំតមុលូ Roundtable។ 
មេធ្យោបាយជូនដណំឹងេផ្សងេទៀតនឹង្រត�វបានេ្របើេ�េពលសម្រសប។  

 
C. េសចក�សីេង�ប 
េសចក�ីសេង�បកិច�្របជុំ នឹង្រត�វបានបេង�ើតេឡើង បន� ប់ពីកិច�្របជុំតុមូលនីមួយៗ។ ជទូេ� េសចក�ីសេង�បទំាងេនះនឹងមិនផ�ល់េយបល់ដល់បុគ�លជក់លាក់េទ។ 

ប៉ុែន�សមាជិកកិច�្របជុំតមុូល ឣចេ្រជើសេរ�ស "ក��ងកណំត់្រតា" េហើយមានេយបល់របស់ពួកេគក��ងេសចក�ីសេង�ប ្របសិនេបើបានេស�ើសំុេ�េពលេនះ។ 

េសចក�ីសេង�បកិច�្របជុំតុមូល នឹងប���លអនសុាសន៍ក��ងកចិ�្របជុតំុមូល និងការេឆ�ើយតបរបស់ EPA ចំេពាះអនុសាសន៍កចិ�្របជុំតុមូលេលើកមនុ 
្របសិនេបើ្រត�វបានពិភាក្សោេ�ក��ងកិច�្របជុំ។  

 
D. ែផនការការងរ 

EPA នឹងេធ�ើការជមួយគណៈកមា� ធិការអចៃិ្រន�យ៍កិច�្របជុំតុមូល េដើម្ីបេរៀបចំែផនការការងរ្របចំាឆា� ំ។ ែផនការការងរទំាងេនះ 
្រត�វបានេរៀបចំេឡើងេដើម្ីបជមគ��េទ�សក៍ត្រមងទ់ិសស្រមាប់ែផនកិច�្របជុំតុមូល 
និងការគំា្រទរេបៀបវរៈគំា្រទេដយមានការយល់ដឹងថកាលៈេទសៈឣចត្រម�វឱ្យមានការផ� ស់ប��រែផនការការងរ្របជុំតុមូល។  

 
E. េគាលការណម៍លូដ� ន 
ខាងេ្រកាមេនះគឺជេគាលការណ៍មូលដ� ន ស្រមាប់ការទំនក់ទំនងដម៏ាន្របសិទ�ភាព ស្រមាបេ់្របើក��ងអឡំ�ងកិច�្របជុំតុមលូនីមួយៗ។  
្រត�វ្របកបេដយការេគារព  

• ្រត�វនិយយមា� ក់ម�ងក��ងមួយេពល។  

• ្រត�វយកចិត�ទុកដក់សា� ប់េ�េពលែដលអ�កដៃទនិយយ េចៀសវងការរ�ខាន និងការសន�នតាមែផ�កបន� ប់បន្ំស។   

• ទុកេពលេវលាស្រមាប់អ�កបកែ្រប េ�េពលមានវត�មាន។  

• សា� ប់និងេគារពទស្សនៈរបស់្រក�មភាគតិច។  

• ការនិយយល�េដើម្ីបចងសម�័ន�មិត� សមាជិក្រត�វបានេលើកទឹកចិត�មិនឲ្យ្រពេងើយកេន�ើយអំពីឣកប្បកិរ�យណែដលមិនសមរម្យ  

 
ការផ�ល់មតិ្របកបេដយសា� បន  
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• ទទួលសា� ល់ថអ�កចូលរួមទំាងអស់នំមកជមយួនូវេគាលបំណង េគាលេ� ក�ីបារម� និងផល្របេយជន៍ មិនថអ�កស�ិតេ�ក��ងកចិ�្រពមេ្រព�ងជមួយពួកេគក៏េដយ។  

• បង� ញភាព "េសា� ះ្រតង់" ព្យោយមេដះ្រសាយជេមា� ះ និងកំណត់ដំេណះ្រសាយ។  

• វមិនមានប�� េទ ក��ងការមិនយល់្រសប។ ប៉ុែន�វមិនល�េឡើយចំេពាះការវយ្របហារបុគ�លផ� ល់ខ��ន ឬការនិយយបង� ច់បង��ច។  

• បន�យការេ្របើេ្រក�មភាសា និងពាក្យកាត់ ្រត�វប�� ក់ និងពន្យល់េ�េពលេ្របើ។   

• ្របសិនេបើអ�កមានប�� ជមួយបុគ�លណមា� ក់ សូមេដះ្រសាយប�� េនះជមួយបុគ�លេនះេដយផ� ល់។ ្របសិនេបើមិនឣចេដះ្រសាយភាពខុសគា�  
សូមែស�ងរកជំនួយពីអ�កស្រមបស្រម�ល។  

 
្រត�វបេង�ើតលទ�ផល  

• ចាបេ់ផ�ើមនិងប��ប់កចិ�្របជុំទាន់េពលកំណត់។  

• េគារពេពលេវលាែដលមានតៃម�។  

• ្របកាន់ខា� ប់េ�នឹងរេបៀបវរៈឱ្យបានេ្រចើនតាមែដលឣចេធ�ើេ�បាន េដយេផ� តេលើ្របធានបទែដលកំពុងពិភាក្សោ។  

 
កិច�្របជុំតុមូល នឹងពនិិត្យេឡើងវ�ញនវូេគាលការណ៍មូលដ� នបន� ប់ព្ីរបតបិត�ិការមួយឆា� ំ េហើយេធ�ើការែកត្រម�វតាមការចំាបាច់។  

 
9. កាលវ�ភាគ្របជុ ំ

 
កិច�្របជុំតុមូល នឹងេធ�ើេឡើងចំនួនបីដងក��ងមួយឆា� ំ ឬតាមការ្រពមេ្រព�ងេដយកិច�្របជុតំុមូល។ មួយឆា� ំម�ងនឹងមានកិច�្របជុំ 

«ភាគីទំាងអស់រួមគា� »ែដលចង់បេង�ើនការចលូរួមេដយសមាជិកកិច�្របជុំតុមលូ និងសមាជកិកិច�្របជុំអ�កគំា្រទទំាងអស់។ កិច�្របជុំសមាជកិគំា្រទនមីួយៗ 
មានបណំងជបួ្របជុំគា� យ៉ងេហាចណស់ម�ងក��ងរវងកិច�្របជុំតមុូលជេ្រចើន។ 

 
10. ការេធ�ើវ�េសាធនកម�នតីវិ�ធ្ីរបតបិត�កិារ 
នីតិវ�ធី្របតិបត�ិកចិ�្របជុំតុមលូ នឹងមាន្របសិទ�ភាពដរបណកិច�្របជុំតុមូល េ�ែត្រប្រពឹត�េ�។ វនឹង្រត�វបានពិនតិ្យេឡើងវ�ញជេរៀងរល់ពីរឆា� ំម�ង។ នីតិវ�ធី្របតិបត�ិការ 

ឣច្រត�វបានែកស្រម�លេ�ចំណុចណមួយេ�ក��ងឆា� ំ តាមរយៈការឯកភាពរបស់សមាជិកកិច�្របជុតំុមូល និងការអនមុត័ EPA។ 

 
11. ឧបសម�ន័� 
 

A. សមាជិកគណៈកមា� ធកិារេរៀបចំ 

B. ភាគពីាក់ព័ន�ែដលបានផ�ល់បទសមា� សន៍  

C. េគាលនេយបាយ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ 
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ឧបសម�ន័� A - សមាជកិគណៈកមា� ធកិារេរៀបច ំ

 
េឈា� ះ សា� បន័សាខា (តាមលដំបអ់ក្សរ្រកម) 

Willard Brown  សមាគមអភវិឌ្ឍន៍សង� ត់ជិតខាង Delridge (Delridge Neighbourhoods 

Development Association) 
James Rasmussen សម�័ន�សមា� តទេន� Duwamish /្រក�ម្របឹក្សោបេច�កេទស (DRCC/TAG) 

Dave Gering  ្រក�ម្របឹក្សោឧស្សោហកម�កម�ន�សាល 

Kevin Burrell  រដ� Seattle 

Elly Hale  US EPA 
Julie Congdon US EPA 
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ឧបសម�ន័� B - ភាគពីាកព់ន័� សមា� សេដយសមាគម Triangle Associates ពឆីា� ំ 2017 ដល់ 2018 
េដើម្បេីស�ើសុមំតេិយបលេ់លើេសចក�្ីរពាងនតីវិ�ធ្ីរបតបិត�កិារងរកចិ�្របជុតំមុលូ  

 
ខាងេ្រកាមេនះគជឺប��ីភាគីពាក់ព័ន�ែដលសមាគម Triangle Associates ែដលជភាគីអព្យោ្រកឹតទី 3 

េដើម្ីប្របមលូមតិេយបល់របស់ពួកេគេលើនីតិវ�ធ្ីរបតិបត�កិិច�្របជុតំុមូល (ៃថ�ទី 13 ែខកុម�ៈ ឆា�  ំ2018) 
ែដល្រត�វបានបេង�ើតេឡើងដំបងូេដយគណៈកមា� ធិការេរៀបចំកិច�្របជុំតុមូល។ 

 
• Anchor QEA, LLC 
• LaFargeHolcim 
• កម�វ�ធី Duwamish Valley ទី្រក�ង Seattle 

• សម�័ន�សមា� តទេន� Duwamish /គណៈកម�ការ្របឹក្សោបេច�កេទស (DRCC/TAG) 

• ក�ឹប Yacht Duwamish 

• សម�័ន�បរ�សា� នៃនទី្រក�ង Seattle ខាងត្ប�ង (ECOSS) 

• នយកដ� នធនធានធម�ជតិនិងឧទ្យោន King County 

• េកាះ Tug និង Barge 

• គណៈកមា� ធិការសកម�ភាពតបំន់ឧទ្យោនខ�ងរ់ប 

• េមធាវ�សមាគម Johannessen & Associates 

• Nucor 
• សុខភាពសាធារណៈេខានធីឃីង ទី្រក�ងសីុតថល Seattle-King County 

• អ�កតំណងមកពី្រក�មផ��វទកឹែផ�កខាងេ្រកាមទេន� Duwamish (LDWG) 

• ្រក�ម្របឹក្សោឧស្សោហកម�ផលិតកម� Seattle (MIC) 

• េមធាវ� Soha និង Lang 

• អ�កតំណងែផ�កគំា្រទ 

• ្រកសួងអភិវឌ្ឍធនធានធម�ជតិរដ�វ� សីុនេតាន 

• ្រក�មហុ៊ន Western Tugboat Co.  
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ឧបសម�ន័� C - េគាលនេយបាយផ្សព�ផ្សោយ 

 
អង�ការ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយឣចមានចំណបឣ់រម�ណ៍េ�ក��ងសកម�ភាពៃនកចិ�្របជុតំុមូល LDW Roundtable។ អង�ការផ្សព�ផ្សោយ 

រួមមានប៉ុែន�មិន្រត�វបានកំណតច់ំេពាះ ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ, េអឡិច្រត�នចិ និងការេបាះពុម�ផ្សោយ។ េសចក�ី្រពាងេគាលនេយបាយខាងេ្រកាម ពណ៌នអំពីរេបៀបែដលកិច�្របជុំតុមូល 

LDW Roundtable នឹងេធ�ើអន�រកម�ជមួយ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ។ 

 
1. សំេណើពត័ម៌ាន្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ 

អ�ក្រគប់្រគងគំេរងដំេណះ្រសាយ LDW របស់ EPA នឹងទទួលខុស្រត�វចំេពាះការេឆ�ើយតបេ�នឹងសំេណើសំុ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយទាកទ់ងនឹងផ��វទឹកែផ�កខាងេ្រកាមទេន� 

Duwamish។ អ�ក្រគប់្រគងគំេរងដេំណះ្រសាយ នឹង្របកាន់ខា� ប់នវូដំេណើរការ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយៃផ�ក��ងរបស់ EPA។ សមាជកិ្រក�ម្របជុំតុមូល LDW 

Roundtable និង/ឬអ�កស្រមបស្រម�លនឹ ងជូនដំណឹងដល់អ�ក្រគប់្រគងគេំរងដំេណះ្រសាយ LDW ្របសិនេបើពួកេគទទួលបានសំេណើពី្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ។ 

   
2. ការ្របា្រស័យទាកទ់ងជមយួ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ 

្របសិនេបើអ�កសារព័ត៌មាន មកជួបនឹងសមាជកិៃនកិច�្របជុំតុមូល LDW Roundtable េដយផ� ល់ សមាជិកេនះនឹងនិយយជតំណងឱ្យភា� ក់ងរ/អង�ការ 

របស់ខ��នប៉ុែន�មិនែមនជតំណងឱ្យកិច�្របជុតំមុលូទំាង្រស�ងេទ។ តាមត្រម�វការចំាបាច,់ EPA ឣចេរៀបចេំសចក�ី្របកាសព័ត៌មានែដលទាក់ទងេ�នឹងកិច�្របជុតំុមូល។ 

 
3. ការថតរបូ នងិភាពយន� 

EPA នឹងទទួលខុស្រត�វក��ងការេឆ�ើយតបេ�នឹងសំេណើរសំុយករូបថត ឬែខ្សភាពយន�ៃនកចិ�្របជុំតុមូល Roundtable។ ក��ងការេឆ�ើយតបេ�នឹងសំេណើទំាងេនះ 

EPA នឹង្រត�វទទួលបានការយល់្រពមពីសមាជិកកិច�្របជុំតមុូល េហើយបន� ប់មកឣច អន�ុ� ត ឬបដិេសធសំេណើ។ 

 
4. សំេណើសុកំណំត្់រតាសាធារណៈ  

ច្បោប់ស�ីពីេសរ�ភាពព័ត៌មាន (FOIA) គឺជច្បោប់សហព័ន�ែដលផ�ល់ឱ្យសាធារណជននូវសិទ�ិក��ងការេស�ើសំុកំណត់្រតារបស់ភា� ក់ងរសហព័ន�។ ទីភា� ក់ងរសហព័ន�ទំាងអស់ 

រួមទំាង EPA បានត្រម�វឱ្យេធ�ើកំណត់្រតាែដលបានេស�ើសំុែដលមាន លុះ្រតាែតកំណត់្រតា្រត�វបានការពារពីការបង� ញេដយមានការេលើកែលងមួយចំនួនរបស់ FOIA 
ដូចជព័ត៌មានឣជីវកម�សមា� ត់ ច្បោប់ស�ីពីសិទ�ឯិកជនភាពែដលការពារព័ត៌មាន និងព័ត៌មានេផ្សងេទៀត។  
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