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កមម វធិីដដ្ឋោះម្រាយការដ្ឋា នរបស់ម្រកសួងម្ររប់ម្ររងបរាិែ ន 

 
អំពីដយើង 

ក្រសួងក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នរបស់រដ្ឋ  Rhode Island (DEM) រឺជាទីភ្នា រ់ងាររបស់

រដ្ឋដដ្លទទួលខុសក្រូវរន ុងការររារុណភ្នពននបរសិ្ថា នរបស់រដ្ឋ  Rhode Island។ នៅឆ្ា ាំ 1995 រដ្ឋ Rhode 

Island បានអនុម័រច្បាប់សត ីពីការន ោះក្ស្ថយ និងនក្បើក្បាស់ន ើងវញិក្ទពយសមបរត ិឧសាហរមម  

(បានន វ្ ើវនិស្ថ្នរមមនៅឆ្ា ាំ 1997)  

និងបានបនងក ើររមម វ ិ្ ីសម ័ក្រចិ្បរតសក្ាប់ការសាា រដី្អភិវឌ្ឈន៍អរមម 

តាមរយៈក្រសួងក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន។ ច្បាប់ននោះបានបនងក ើររមម វ ិ្ ីន ោះក្ស្ថយការ ឋ ន របស់ការយិាល័យ

ក្រប់ក្រងដី្ ល្ ីន ើងវញិ និងនិរនត រភ្នព (LRSMM)។ រមម វ ិ្ ីននោះនលើរទឹរចិ្បរត  និងគាំក្ទដ្ល់ការអភិវឌ្ឍន៍ 

និងការនក្បើក្បាសន់ ើងវវញិនលនលើដី្ ល្ ីដដ្លរងការបាំពុលនៅទទ ាំងរដ្ឋ RI។ 

រមម វ ិ្ ីននោះក្រវូបានបនងក ើរន ើងនដ្ើមបីផ្តល់បទបញ្ជា ដដ្លានយុរត ិ្ម៌ ដដ្លក្រប់ក្រងុនក្ជាយ 

និងក្សបគា នលនឹងការនសុើបអនងករ និងការន ោះក្ស្ថយការសាំណល់ដដ្លនក្គោះថ្នា រ់ 

សាា រៈដដ្លនក្គោះថ្នា រ់ និងការបនចេញនោលការសាំណល់នក្បងឥនធនៈ។ 

រមម វ ិ្ ីរបស់រដ្ឋននោះក្រូវបាននរៀបច្បាំន ើងនដ្ើមបីរាំណរ់ថ្ន នរើការ ឋ នមួយ

បងកការរាំរាមរាំ ដហងដ្ល់សុខភ្នពមនុសស និងបរសិ្ថា នយា៉ា ងណាខលោះ នហើយ

រាំណរ់នទ វដ្ាំនណាោះក្ស្ថយដដ្លានក្បសិទធភ្នព ប៉ាុដនតមិន រ់ជាបនទ ុរ

ដដ្លនលើសទមងន់ច្បាំនពាោះភ្នរីដដ្លពារ់ព័នធ ន ោះនទ។ 
 

ដោលបំណងកមម វធិ ី

នគលបាំណងននរមម វ ិ្ ីន ោះក្ស្ថយការ ឋ នននោះ រឺនដ្ើមបីក្រប់ក្រង និងផ្តល់

ការក្រួរពិនិរយដផ្ារបនច្បេរនទស សក្ាប់ការនសុើបអនងករ និងន ោះក្ស្ថយការសាំណល់ដដ្លនក្គោះថ្នា រ់ 

ឬសាា រៈដដ្លនក្គោះថ្នា រ់ដ្ល់បរសិ្ថា ន នដ្ើមបីធា ថ្ន ការនសុើបអនងករ និងសរមមភ្នពន ោះក្ស្ថយ ាំងន ោះ

ក្រវូបានន វ្ ើន ើងរន ុងលរខណៈក្សបគា  ដដ្លការពារសុខភ្នពមនុសស និងបរសិ្ថា នឱ្យបានក្រប់ក្គន់ 

និងពក្ងឹងបទបបចញរត ិដដ្ល រ់ទងនឹងការនរៀបច្បាំទុរ រ់នទ វការសាំណល់នក្គោះថ្នា រ់ដដ្លនបាោះបង់នោល

ឱ្យបានក្រឹមក្រវូ។ 
 

ដ្ំដណើរការ 

ការសាា រការ ឋ នដដ្លរខវរ់ ឬានការបាំពុលរក្មូវ ឲ្យានការនសុើបអនងករ ការន វ្ ើដផ្នការ 

និងសរមមភ្នព។ (https://rules.sos.ri.gov/regulations/part/250-140-30-1) 

រាំណរ់នទ វឯរស្ថរជារ់លារ់ដដ្លោាំបាច្ប់ ឬអាច្បក្រូវការដដ្លជាដផ្ារមួយននដ្ាំនណើរការន ោះ៖ 

• នសច្បរត ីរទនដ្ាំណឹងអាំពីការបនចេញការសាំណល់ 

• ដផ្នការការងារនសុើបអនងករការ ឋ ន (SIWP) 

• នសច្បរត ីរទនដ្ាំណឹងជាស្ថធារណៈអាំពីការនសុើបអនងករ 

• របាយការណ៍នសុើបអនងករការ ឋ ន (SIR) 

• នសច្បរត ីរទនដ្ាំណឹងជាស្ថធារណៈសត ីពីការនសុើបអនងករការ ឋ នដដ្លបានបចេប ់

និងរយៈនពលផ្តល់មរិជាស្ថធារណៈសត ីពីលទធភ្នពបនច្បេរនទសនន

ដ្ាំនណាោះក្ស្ថយដដ្លបាននសា ើន ើង 

• ដផ្នការសរមមភ្នពវធិានការដ្ាំនណាោះក្ស្ថយ (RAWP) 

• វវធិានការដ្ាំនណាោះក្ស្ថយ 

• របាយការណ៍សត ីពីការបិទ  

• ការររឹបនត ឹងនលនលើការនក្បើក្បាស់ដី្បរសិ្ថា ន (ELUR) ក្បសិននបើាន 

ដ្អីភិវឌ្ឈន៍អកមម  
 
ដតើអវ ីជាដី្អភិវឌ្ឈន៍អកមម 

ដី្អភិវឌ្ឈន៍អរមមសាំនៅសល់អច្បលនៈវរថ ុ ដី្ពក្ងីរ ដី្អភិវឌ្ឈន៍ន ើងវញិ ឬការនក្បើ

ក្បាស់ដី្ន ើងវញិដដ្លអាច្បានភ្នពសម ុរស្ថម ញន យស្ថរដរវាានអាច្បានស្ថរធារុនក្គោះថ្នា រ ់

ស្ថរធារុបាំពុល ឬស្ថរធារុរខវរ់នរើរន ើង។ 
 

កំណត់ដៅដលើដ្ឋា នមួយន្ដ្លជាដី្អភិវឌ្ឈន៍អកមម ឬដី្ន្ដ្លរងការបំពុល 

ន វ្ ើការរាំណរ់នលនលើក្បនភទការ ឋ នដដ្លជាដី្អភិវឌ្ឈន៍អរមម  ការវាយរនមល

បរសិ្ថា នរបស់ការ ឋ នដ្ាំណារ់កាលទី 1 (ESA)។ ការវាយរនមលននោះនឹង

រាំណរ់ក្បវរត ិអច្បលនក្ទពយដដ្លនរោប់អារមមណ៍។ ESA ដ្ាំណារ់កាលទី 1 រ៏នឹងរាំណរ់ពីរងវលស់ត ី

ពីបរសិ្ថា នដដ្លនរទទួលស្ថា ល់ (REC) ផ្ងដដ្រ។ ក្បសិននបើនរបានរាំណរ់ REC រចួ្បនហើយ 

ន ោះនឹងក្រូវនរៀបច្បាំ ESA ដ្ាំណារ់កាលទី 2 ន ើង ដដ្លនៅថ្នការនសុើបអនងករការ ឋ ន។ ESA 

ដ្ាំណារ់កាលទី 2 នឹងរាំណរ់អាំពីថ្ននរើានការបាំពុលនរើរន ើងនៅការ ឋ នឬអរ់។ 

 

ម្របដភទននារធាតុពុល 
 
 
 
 
 
 
 

ឧទាហរណ៍អំពីដ្ីអភិវឌ្ឈន៍អកមម  
 
 
 
 
 
 
 
 
អតថ ម្របដោជន៍កន ុងការអភិវឌ្ឍន៍ដី្អភិវឌ្ឈន៍អកមម 

• នហ ឋ រច្ប សមព ័នធ ដដ្លានក្ស្ថប់ 

• ការនលើរទឹរចិ្បរតនផ្ារពនធ  

• ការនតត រនលនលើរាល ាំងពលរមម  

• ការលមារដផ្ារសុខភ្នព និងសុវរា ិភ្នពស្ថធារណៈ 

• ការលមារដផ្ាររុណភ្នពខយល់ និងទឹរ 

• អភិររសទីតាាំងក្បវរត ិស្ថស្តសត  និងស្ថា បរយរមមនបរិរភណឌ  

• ន វ្ ើឱ្យទិដ្ឋភ្នពនទសភ្នពទីក្រងុឲ្យក្សស់ស្ថា រ 

• ការ់បនាយរាំងឺបាំពុលនៅតាមសងាក រ់ 

• សក្មួលដ្ល់រាំនណើនការងារ  

 
លទធភាពននការអភិវឌ្ឍន៍ដ ើងវញិ 

• ទីលាំហ / ទីលាំហនបរង / ទីវាលនលងរីឡា 

• លាំនៅ ឋ នរនមលសមរមយ 

• លាំហទីរដនលងឧសាហរមម/ពាណិរារមម  

• លាំហទីរដនលងនក្បើក្បាស់ច្បក្មោុះ 

• ាននក្ច្បើនដែមនទៀរ! 

•  

យុតត ិធម៍បរាិែ ន 
 
ដដ្ើមកំដណើតននយុតត ិធម៍បរាិែ ន 

ន យស្ថរក្បវរត ិស្ថស្តសត ឧសាហរមម  និងនបរិរភណឌ របស់រដ្ឋ  Rhode Island បានន វ្ ើឲ្យអច្បលនក្ទពយ

ជានក្ច្បើននៅរន ុងរដ្ឋានការរងផ្លប៉ាោះពាលន់ យសរមមភ្នពជានក្ច្បើន នពលរនលងមរ។ 

ផ្លប៉ាោះពាល់រមួានការបាំពុលបរសិ្ថា នន យនក្បងការ និងស្ថរធារុរីមីនក្គោះថ្នា រ់ដដ្ល

បាននក្បើក្បាស់រន ុងក្បរិបរត ិការ ាំងននោះ។ រដនលងការ ឋ នដដ្លទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ខ្ល ាំង រឺសា ិរនៅ

រណាត លទីក្រងុនៅរន ុងរដ្ឋ។ រន ុងររណីជានក្ច្បើន ក្បជារនានច្បាំណទ ល ប និងរនជារិភ្នររិច្ប រឺរស់

នៅរន ុងសហរមន៍រុាំវញិរាំបន់ការ ឋ ន ាំងន ោះ។ 

ក្បជារន ាំងននោះបានទទួលរងនទវវសិមភ្នពជាក្បវរត ិស្ថស្តសតជានក្ច្បើនមរនហើយ។ 

ការន ោះក្ស្ថយវសិមភ្នព ាំងននោះ និងការផ្តល់នទ វដ្ាំនណើរការក្បរបន យក្បសិទធភ្នព 

និងយុរត ិ្ម៌សក្ាប់ការច្បទលរមួ នពលអ ររនៅរន ុងរនក្ាងរួសរុលន ោះក្ស្ថយទីតាាំងការ ឋ ន 

រឺជាមទល ឋ នដ្៏សាំខ្ន់មួយសត ីពីយុរត ិ្ម៌បរសិ្ថា ន។ 
 

អវ ីដៅជាយតុត ិធម៌បរាិែ ន (EJ) 

EJ រឺជាការក្បក្ពឹរតនលន យយុរត ិ្ម៌ និងការច្បទលរមួក្បរបន យ

អរាន័យរបស់មនុសសក្រប់រ ទបន យមិនរិរពីពទរស្ថសន៍ ពណ៌សមបុ រ នដ្ើមរាំនណើរ ជារិស្ថសន ៍

ឬក្បារ់ច្បាំណទ ល ដដ្ល រ់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ ការអនុវរត និងការពក្ងឹងច្បាប់ បទបញ្ជា  

និងនគលននយាបាយបរសិ្ថា ន។ 
 

ដតើអវ ីដៅជាតំបន់ EJ? 

រាំបន់នតត រនលើ EJ ក្រវូបានរាំណរ់ថ្ន ជាក្រមុបល ុររាំនរឿនសហរដ្ឋអានមររិដដ្ល

ានរក្មិរខពស់បាំផុ្រច្បាំនួនដ្ប់ក្បាាំភ្នររយ (15%) ននក្រមុបល ុររាំនរឿន ាំងអស់នៅរន ុងរដ្ឋ  RI 

ដដ្ល រ់ទងនលនឹងច្បាំនួនក្បជារនជាភ្នររយដដ្លបានរាំណរ់ថ្ន ជារនជារិភ្នររិច្ប 

ឬក្រមុខពស់បាំផុ្រច្បាំនួនដ្ប់ក្បាាំភ្នររយ (15%) ននក្រមុបល ុររាំនរឿនរដ្ឋ  RI 

ដដ្ល រ់ទងនឹងច្បាំនួនក្បជារនជាភ្នររយ ដដ្លានក្បារ់ច្បាំណទ ល ដដ្លក្រូវបានរាំណរ់ថ្ន 

នសម ើនឹងរក្មិរភ្នពក្រីក្រពីរដ្ងរបស់ សហព័នធ  ឬ បជាងននោះ (ន យនក្បើទិនាន័យែមីបាំផុ្រ 

និងទិនាន័យដដ្លអាច្បររបានយា៉ា ងងាយក្សយលពីរាំនរឿនសហរដ្ឋអានមររិ)។ 
 

ដតើអចលនម្រទពយរបស់ខំុ្សែ ិតដៅកន ុងតំបន់ EJ ឬដទ 

ពិនិរយនមើលដផ្នទី ArcGIS របស់ក្រសួង DEM៖  
https://ridemgis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=87e104c8adb449eb9f905e5f18
020de5  
 

រដបៀបន្ដ្លម្រកសួង DEM ដដ្ឋោះម្រាយ EJ 

នសច្បរត ីនយាង RIGL §23-19.14-5 នដ្ើមបីដសវ ងយល់បដនាមអាំពីសម្ម៌បរសិ្ថា ន 

និងការច្បទលរមួជាស្ថធារណៈ។ 

• នលាហៈ 

• សាសធារុសរ ើរាងាដដ្លមិនឋិរនែរ 
(VOC) 

• ពារ់រណាត ល VOC 

o អីុក្ដ្កូាបទនក្រអទបប៉ាទ លីសីលីរ 
(PAH) 

• ប៉ាទលីរល រ ើនណ្ីរ ប ៊ីនហវនីល (PCB) 

• អុីក្ដ្កូាបទននក្បងឥនទនៈ 

• នរាងា៉ា សុីនរិនក្សូវដដ្លនបាោះប

ង់នោល 

• ស្ថា នីយ៍នក្បងឥនធនៈ 

និងនសវារមម  

• ក្រមុហ ុនផ្លិររមម  

• ហាងនបារសាា រសង រួ 

• ហាងនបាោះពុមព 

• ផ្ារពាណិរារមម  /ទាំននើប 

o ហាងន វ្ ើសរ់ និងក្រច្បរ 

o ហាងដរលមានរហ ឋ ន / 

ហាងលរ់ថ្នា ាំលាប 

• មនទ ីរនពទយ មនទ ីរនពទយន ម្ញ មនទ ីរនពទយសរវ  

• រសិ ឋ ន និងច្បាក រ 

ព័ត៌ានទំនាក់ទំនងរបស់ម្រកសួង 

DEM ដៅកន ុងលិខិតភាា ប់មកជាមួយ 
RIDEM/OLRSMM - 

ការន ោះក្ស្ថយការ ឋ ន 
235 Promenade Street, Suite 380 
Providence, RI 02908 

ទទរសពទ៖ 401-222-2797 

អុីដមល៖ បានផ្តល់រទនរន ុងលិខិរ 
 

Ashley L. Blauvelt, P.E.,  

វវសិវ ររបរសិ្ថា ន IV 
RIDEM/OLRSMM - 

ការន ោះក្ស្ថយការ ឋ ន 
235 Promenade Street, Suite 380 
Providence, RI 02908 

ទទរសពទ៖ 401-222-2797 x 2777126 

អុីដមល៖ Ashley.blauvelt@dem.ri.gov 
 

ឬ 

 

https://rules.sos.ri.gov/regulations/part/250-140-30-1
https://ridemgis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=87e104c8adb449eb9f905e5f18020de5
https://ridemgis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=87e104c8adb449eb9f905e5f18020de5

