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កិច្ចប្រជុុំតុមូលអុំពីការសម្អា តផ្ល វូទឹកឌុយមីសផ្ផ្ែកខាងក្ប្កាម (Lower Duwamish Waterway Superfund Cleanup 
Roundtable)៖ 

សុំណួរផ្ែលសាកសួរញឹកញារ ់
 
ខាងក្រោមក្នេះជាសំណួរនិងចក្មល ើយទាក់ទងនឹងកិចចររជំុតុមូលអំពីផ្ល វូទឹកឌុយមីសផ្ផ្ែកខាងក្រោម (Lower Duwamish 
Waterway Roundtable) ររសិនក្រើក្ោកអែកមានសំណួរក្ផ្េងៗ សូមទាក់ទង Julie Congdon និង 
Congdon.Julie@epa.gov ឬតាមទូរស័ពទក្លខ 206-553-2752។ 
 

សុំណួរអុំពីនីតិវធិីែុំក្ណើរការកិច្ចប្រជុុំតុមូល ROUNDTABLE 
ក្តើកិច្ចប្រជុុំតុមូល Roundtable នឹងក្រៀរច្ុំការផ្តល់អនុសាសន៍ក្ោយក្ប្រើប្ាសម់តិទូក្ៅឬក្ទ? 
សមាជិកទាងំអស់ននកិចចររជំុតុមូល Roundtable នឹងចូលរមួផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ទីភ្នែ ក់ងារ EPA ។ 
ោរផ្តល់អនុសាសន៍មានន័យថា ក្ដើមបីផ្តល់ជូនតរមូវោរ និងមតិក្ោរល់ក្ ល្ ើយតរក្ៅទីភ្នែ ក់ងារ EPA 
អំពីរញ្ហា នានាផ្ដលទាក់ទងនឹងោរសមាា តផ្ល វូទឹក LDW Superfund ។ កិចចររជំុតុមូល Roundtable 
អាចផ្សែងរកមតិទូក្ៅអំពីោរផ្តល់អនុសាសន៍ ក្ ើយោរផ្តល់អនុសាសន៍ផ្ររក្នេះ នឹងមានោរទទួលរនទ ុករផ្នែម។ 
ក្ទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ក្ោយ ក៏សមាជិកននកិចចររជំុតុមូល Roundtable 
អាចផ្តល់អនុសាសន៍ផ្ទទ ល់ខល នួររស់ពួកក្េក្ៅទីភ្នែ ក់ងារ EPA ផ្ងផ្ដរ ររសិនក្រើមតិទូក្ៅមិនបានទទួល។  
 
ក្តើម្អនកិច្ចប្រជុុំតុមូល Roundtable ច្ុំនួនរ ុន្មា នកន ុងមួយឆ្ែ ុំ?  
ទីភ្នែ ក់ងារ EPA សងឃឹមទុកជាមុនថាកិចចររជំុតុមូល Roundtable នឹងជួរគ្នែ ចារ់ក្ផ្តើមដំរូងចំនួនរីដងកន ុងមួយឆ្ែ ំ. 
ក្តើមានកិចចររជំុតុមូល Roundtable អាចផ្កសរមួលផ្ដលអារស័យក្លើសកមមភ្នពេក្រមាង 
និងដំណាក់ោលននោរសមាា តក្ៅក្ពលណា និងញឹកញារ់រ៉ាុណាា ។ 
ឧទា រណ៍ោរសមាា តោ៉ា ងសកមមកំពុងដំក្ណើរក្ៅក្ពលណា ផ្ដលកិចចររជំុតុមូល Roundtable 
អាចក្រជើសក្រ ើសជួរជំុគ្នែ ញឹកញារ់ផ្ែមក្ទៀត ក្ដើមបីផ្តល់ជូនមតិក្ោរល់ក្ ល្ ើយតរ។  
 
ក្តើម្អនការក្រតជ្ញា ចិ្តតច្ុំក្ ោះការកុំណត់ក្ពលក្វលា ក្ែើមបីចូ្លរមួកន ុងកិច្ចប្រជុុំតុមូល Roundtable យ ងែូច្ក្មតច្?  
ោរណ៍ក្នេះរតូវបានក្េសងឃឹមទុកជាមុនថា ថាែ ក់ដឹកនាំកិចចររជំុរតូវោរក្រតជាា ចិតតក្ៅនឹងចំនួនក្មា៉ា ងររផ្ ល 64 
ក្មា៉ា ងកន ុងមួយឆ្ែ ំសរមារ់កិចចររជំុតុមូល Roundtable ក្នេះ។ ក្ ើយក្នេះអាចសនមត់ថាររផ្ លរីក្មា៉ា ងកន ុងមួយផ្ខ 
ក្ដើមបីពិនិតយក្ ើងវញិនូវឯកសារផ្ដលទាក់ទងនឹងោរក្រៀរចំសមាា ត, មានកិចចររជំុតុមូល Roundtable ចំនួនរី 
និងកិចចររជំុអែកគ្នំរទចំនួនរី។ សមាជិកននកិចចររជំុតុមូល Roundtable 
ផ្ដលមិនផ្មនជាថាែ ក់ដឹកនាំននកិចចររជំុអែកគ្នំរទ អាចសងឃឹមថារតូវចំណាយក្ពលររផ្ ល 16 
ក្មា៉ា ងកន ុងមួយឆ្ែ ំក្ៅឯកិចចររជំុតុមូល Roundtable រមួទាងំកិចចររជំុអែកគ្នំរទចំនួន 4-10 ក្មា៉ា ងផ្ងផ្ដរ។ 

 

សុំណួរអុំពីសម្អជិកភាព 
ក្តើអាច្ម្អននរណាម្អែ ក់ ចូ្លរមួក្ៅកន ុងកិច្ចប្រជុុំ Roundtable ក្នោះានឬក្ទ? ក្តើទីភាែ ក់ងារ EPA 
សងឃឹមថានឹងម្អនប្រក្េទជុំន្មញជ្ញក់លាក់ (ឧទាហរណ៍អែកជុំន្មញរក្ច្ចកក្ទស អែកជុំន្មញចូ្លរមួសាធារណៈ 
ប្រធានន្មយកោា ន រុគ្គលិក ជ្ញក្ែើម)? 
មិនមានតរមូវោរទាមទារចំក្ េះររក្េទឬករមិតជំនាញជាក់ោក់ក្ទ ក្ោយសរកិចចពិភ្នកាក្ៅកិចចររជំុតុមូល 
Roundtable មិនក្ផ្ទត តសំខាន់ក្លើព័ត៌មានលមាិតផ្ផ្ែករក្ចចកក្ទសក្ ើយ។ ក្ោយមានជំនាញជាក្រចើនក្ៅក្លើតុក្នាេះ 
ក្យើងខំុ្សងឃឹមថានឹងជួយររមូលផំុ្្អែកវទិាសាស្តសត  និងវសិែ ករ 
ររជាពលរដឋផ្ដលមានចំក្ណេះដឹងក្ោយផ្ទទ ល់ពីសងាា ត់ជិតខាងនិងស េមន៍នានាក្ៅរជលងេែំឌុយវ៉ា មីស (Duwamish 
Valley), ររជាពលរដឋជាអែកជំនួញ អែកតំណាងកុលសមព័នធ  
និងររជាពលរដឋផ្ដលយល់ដឹងអំពីសកមមភ្នពនិងដំក្ណើរោរររស់រោឋ េិបាលមូលោឋ ន។  
 
ក្តើម្អនអវីក្កើតក្ ើង ប្រសិនក្រើខុ្ុំមិនប្ាកែថា ខុ្ុំសិថ តកន ុងកិច្ចប្រជុុំអែកគុំប្ទណាមួយ? 
វអារស័យក្លើសមាជិកននកិចចររជំុតុមូល Roundtable មាែ ក់ៗ 
ក្ដើមបីេិតពិចារណាថាក្តើកិចចររជំុអែកគ្នំរទណាមួយផ្ដលលារំផុ្ត ផ្ដលរងាា ញអំពីតួនាទី េុណសមបតត ិ 
និងអតែររក្ោជន៍ររស់សមាជិក។ កិចចររជំុអែកគ្នំរទមានអតែផ្លររក្ោជន៍ជាន់គ្នែ  
ក្ោយសារកិចចររជំុអែកគ្នំរទទទួលយកសំណុំផ្រររទ និងក្រជើសក្រ ើសថាែ ក់ដឹកនាំ 
វអាចសមរសរកន ុងោរផ្កសរមួលសមាជិកភ្នពក្ោយផ្ផ្ាកក្លើអែ ីផ្ដលដំក្ណើរោរសរមារ់កិចចររជំុអែកគ្នំរទទាងំរសងុ។ 
មានកផ្នលងអងគ ុយផ្ដលក្រៀរចំក្ ើងសរមារ់ក្គ្នលរំណងជាក់ោក់ផ្ងផ្ដរ 
សរមារ់អែកទាងំក្នាេះផ្ដលមានអារមមណ៍ថាពួកក្េមិនសមរមយចំក្ េះកិចចររជំុអែកគ្នំរទពិក្សស។ 
 
សូមកុំណត់កផ្នែងអងគ ុយ "ផ្ែលក្រៀរច្ុំក្ ើងសប្ម្អរ់ក្គលរុំណងជ្ញក់លាក់" ។ 
កផ្នលងអងគ ុយផ្ដលក្រៀរចំក្ ើងសរមារ់ក្គ្នលរំណងជាក់ោក់ 
រតូវបានក្សែ ើក្ ើងក្ដើមបីឱ្យភ្នេីទាងំអស់ផ្ដលមានចំណារ់អារមមណ៍ អាចចូលរមួជាសោត នុពលក្ៅកន ុងកិចចររជំុតុមូល 
Roundtable ក្ទាេះរីជាពួកក្េមិនសមរមយចំក្ េះកិចចររជំុអែកគ្នំរទផ្ដលមានរសារ់ 
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ឬមិនផ្មនជាផ្ផ្ែកននកផ្នលងអងគ ុយផ្ដលបានកំណត់ក៏ក្ោយ។ សមាជិកផ្ដលក្រៀរចំក្ ើងសរមារ់ក្គ្នលរំណងជាក់ោក់ 
អាចរារ់រញ្ច លូសមាជិកននសាធារណៈជនផ្ដលចារ់អារមមណ៍ ឬរកមុចារ់អារមមណ៍ផ្ដលមិនផ្មនរោឋ េិបាល។  
 
សូមពនយល់អុំពី "សម្អជិកធនធាន" ។ 
សមាជិកធនធានបានពិពណ៌នាក្ៅកន ុង ក្សចកត ីពរងាងនីតិវធីិររតិរតត ិោរ 
ជាអងគភ្នពផ្ដលផ្តល់ព័ត៌មានដល់កិចចររជំុតុមូល Roundtable រ៉ាុផ្នតអែកក្នាេះផ្ដលមិនចូលរមួរក្ងា ើតអនុសាសន៍ក្ ើយ។ 
ឧទា រណ៍អាចរារ់រញ្ច លូរកសួងររសិាែ នរដឋវ៉ា សុីនក្តាន រកសួងធនធានធមមជាតិរដឋវ៉ា សុីនក្តាន 
និងរកសួងក្នសាទនិងសតែនរពរដឋវ៉ា សុីនក្តាន កងក្ោធាអងគភ្នពវសិែ កមមអាក្មរកិ រកសួងសុខាេិបាលរដឋវ៉ា សុីនក្តាន 
និងរកសួងក្ផ្េងក្ទៀត ផ្ដលអាចមានចំក្ណេះដឹង ក់ព័នធ។ 
សមាជិកធនធានអាចរារ់រញ្ច លូទាងំអែកជំនាញមកពីសាែ រ័នអរ់រំ ឬវសិ័យឯកជនផ្ងផ្ដរ។ 
សមាជិកធនធានមិនរតូវោរកំណត់ជាសមាជិកក្ទ រ៉ាុផ្នតចូលរមួកិចចររជំុនានាតាមតរមូវោរ។  
 
ក្តើសម្អជិកននកិច្ចប្រជុុំតុមូល Roundtable អាច្ម្អនជក្ម្អែ ោះផ្លប្រក្យជន៍ច្ុំក្ ោះការចូ្លរមួកិច្ចប្រជុុំតុមូល 
Roundtable ឬក្ទ?  
ររសិនក្រើោរណ៍ក្នេះបានរងាា ញថារុេគល ឬអងគភ្នពក្នេះ តំណាងឱ្យផ្លររក្ោជន៍រកមុធំ ឬកិចចររជំុអែកគ្នំរទធំៗ 
និងមិនផ្មនផ្លររក្ោជន៍ផ្ទទ ល់ខល នួររស់ពួកក្េក្នាេះ ោរចូលរមួររស់ពួកក្េក្ៅកន ុងកិចចររជំុតុមូល Roundtable 
អាចទទួលយកបាន។ អែ ីផ្ដលជាមូលោឋ នចំក្ េះោររងាា ញរេរ់រគ្នន់ក្នាេះ មិនរតូវបានកំណត់ក្ ើយ 
រ៉ាុផ្នតោ៉ា ងក្ោចណាស់ក្យើងខំុ្នឹងផ្សែ ងរករបាយោរណ៍ជាោយលកខណ៍អកេរផ្ដលចងរកងឯកសារអំពីសមតែភ្នពររស់រុេគ
លមាែ ក់ៗកន ុងនាមជាអែកតំណាងរកមុ។ 

 

សុំណួរអុំពីការចូ្លរមួសហគ្មន៍ 
ក្តើសម្អជិកសហគ្មន៍ អាច្សួរសុំណួរឬផ្តល់ជូនអនុសាសន៍ក្ៅឯកិច្ចប្រជុុំតុមូល Roundtable ឬក្ទ? 
សមាជិកននសាធារណជនទូក្ៅផ្ដលចូលរមួកិចចររជំុតុមូល Roundtable 
ជាសមាជិកននអែកសាត រ់នឹងមានកំណត់ឱ្ោសក្ដើមបីសួរសំណួរឬរក្ញ្ចញមតិក្ោរល់ចំក្ េះកិចចររជំុតុមូល Roundtable 
ក្នេះ។ 
ក្លើសពីក្នេះក្ទៀតពួកក្េអាចរបារ់អំពីេំនិតឬររធានរទក្ៅថាែ ក់ដឹកនាំឬសមាជិកននកិចចររជំុអែកគ្នំរទផ្ដលអាចរងាា
ញពីផ្លររក្ោជន៍ផ្ដលលា ផុ្តររស់ពួកក្េ។ វជាសមាជិកននកិចចររជំុតុមូល Roundtable 
ផ្ដលនឹងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ទីភ្នែ ក់ងារ EPA ផ្ដល ក់ព័នធនឹងោរក្រៀរចំនិងោរអនុវតតោរសមាា តក្នេះ។ 
 
ក្តើកិច្ចប្រជុុំអែកគុំប្ទ នឹងក្រើកច្ុំហែល់សាធារណជន និងច្ុំណារអ់ារមាណ៍ផ្ែលមិនផ្មនកិច្ចប្រជុុំអែកគុំប្ទឬក្ទ? 
កិចចររជំុតុមូល Roundtable នឹងក្រើកចំ ដល់សាធារណៈជន។ ភ្នេីផ្ដលមានចំណារ់អារមមណ៍អាចចុេះក្ ម្ េះ 
ក្ដើមបីទទួលបានោរក្ធែ ើរចច ុរបនែភ្នពអុីផ្ម៉ាលផ្ដលទាក់ទងក្ៅនឹងកិចចររជំុតុមូល Roundtable (រក្រៀរវរៈ 
ក្សចកត ីសក្ងខរកិចចររជំុ ជាក្ដើម)។ 
 
ក្តើម្អនច្ុំនួនកុំណត់សម្អជិកសហគ្មន៍រ ុន្មា នន្មក់ អាច្ចូ្លរមួាន 
ឬក៏កិច្ចប្រជុុំក្នោះនឹងក្រើកច្ុំហែលរ់ុគ្គលន្មន្មក្ៅកន ុងសហគ្មន៍? 
កិចចររជំុតុមូល Roundtable នឹងក្រើកចំ សរមារ់ោរអក្ងាតក្មើល និងចំណុចកំណត់សរមារ់សំណួរនិងមតិក្ោរល់។ 
ក្តើសមាជិកស េមន៍រ៉ាុនាម ននាក់ផ្ដលអាចចូលរមួក្នាេះ មានទំ ំរនទរ់ផ្ដលមានកំណត់ឬក្ទ។  
 

សុំណួរអុំពីម្អតិកាកិច្ចប្រជុុំតុមូល ROUNDTABLE 
ក្តើកិច្ចប្រជុុំតុមូល Roundtable នឹងនិយយអុំពហីានិេ័យសុខភាពក្ៅតាមផ្ល វូទឹក LDW ផ្ែលរមួម្អនសារធាតុ PCBs 
ឬក្ទ? 
តិចតួចណាស់។ ោរសមាា តក្នេះ មានរំណងោត់រនែយោនិេ័យសុខភ្នពពីោរររកិ្ភ្នេអាោរសមុរទ។ 
ក្ៅដំណាក់ោលននោរក្រៀរចំក្នេះ ក្គ្នលរំណងចមបងននោរក្រជើសក្រ ើសសំណាក េឺក្ដើមបីកំណត់អែ ីៗផ្ដលជាវធិានោរសមាា ត 
ផ្ដលតរមូវឱ្យមានក្ៅតំរន់ណា។ 
ក្យើងខំុ្មិនសងឃឹមថាមានោរផ្ទល ស់រ្រូចំក្ េះោរវយតនមលោនិេ័យសុខភ្នពររជាពលរដឋផ្ដលទីភ្នែ ក់ងារ EPA 
បានក្ររើរបាស់កន ុងោរអេិវឌឍផ្ផ្នោរសមាា តក្នេះក្ទ។  
 
កិចចររជំុតុមូល Roundtable អាចពិភ្នកាអំពីវធីិរងាា រក្រគ្នេះថាែ ក់ដល់សវតែ ិភ្នពរាងោយ ផ្ដលរមួមានអែកក្នសាទរតី 
ក្ៅអំ ុងក្ពលមានសកមមភ្នពសមាា ត។ ោររបារស័យទាក់ទងជាមួយស េមន៍ក្នសាទអំពីអាោរសមុរទក្ៅ Duwamish 
ជាោរងាររេរ់រេងក្ោយវទិាសាែ ន (IC) ផ្ដលអែកគ្នំរទសុខភ្នពស េមន៍កំពុងអនុវតត។  
 
ក្តើរញ្ហា  ក់ព័នធនឹងប្ជលងេែ ុំឌុយវ៉ា មីស (Duwamish Valley) ផ្ែលសថ ិតក្ៅក្ប្ៅវសិាលភាពននការសម្អា ត Superfund 
នឹងប្តវូក្ោោះប្សាយក្ៅឯកិច្ចប្រជុុំតុមូល Roundtable ក្ោយរក្រៀរណា? 
កិចចររជំុតុមូល Roundtable ក្នេះ នឹងក្ោេះរសាយរញ្ហា ក្ៅកន ុងវសិាលភ្នពននោរសមាា ត Superfund ននផ្ល វូទឹក LDW 
ក្ោយសារទីភ្នែ ក់ងារ EPA ក្រៀរចំនិងអនុវតតផ្ផ្នោរសមាា ត ផ្ដលបានរញ្ចរ់ក្ៅឆ្ែ ំ 2014។ 
អែកសរមរសរមួលនឹងដឹកនាំកិចចររជំុតុមូល Roundtable ក្ ើងវញិ ររសិនក្រើរញ្ហា ខាងក្រៅវសិាលភ្នពននោរសមាា ត 

http://www.triangleassociates.com/wp-content/uploads/2018/03/Draft-LDW-Roundtable-Operating-Procedures-v2-13-18.pdf.
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Superfund ក្កើតមានក្ ើង។ ទីភ្នែ ក់ងារ EPA សងឃមឹថាកិចចររជំុតុមូល Roundtable 
នឹងជួយជំរុញឱ្យរ ើកចក្រមើនទំនាក់ទំនងោរងារលា រវងសមាជិកននកិចចររជំុតុមូល Roundtable 
ផ្ដលក្ធែ ើឱ្យងាយរសួលដល់សមាជិកនានាក្ដើមបីយកចិតតទុកោក់ក្លើរញ្ហា និងេក្រមាងផ្ដលមិនទាក់ទងនឹងោរសមាា ត 
Superfund រ៉ាុផ្នត ក្ទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ក្ោយ ក៏ជាចំណុចសំខាន់ចំក្ េះស េមន៍ក្ៅខាងកន ុង 
និងក្ៅជំុវញិរជលងេែំឌុយវ៉ា មីស (Duwamish Valley) ផ្ងផ្ដរ។ 

 


