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រយៈេពលការផ្តល់េយាបល់សាធារណៈ 
ៃថ្ងទី 27 ែខសីហា - ៃថ្ងទ ី3 ែខតុលា ឆា ំ

2014 
 

សវនាការសាធារណៈ 
ៃថ្ងទី 30 ែខក  ឆាំ 2014 េនៅេមា៉ង 6 

លាចបណាល័យសាធារណៈ្រកុងតាខូមា៉ 
(Tacoma Public Library) 
សាខាកណា្ដល - បន្ទប ់(Main Branch–

Olympic Room) 
1102 Tacoma Avenue South 

 

ឯកសារនានាអាចរកេឃើញេនៅ: 
http://www.ecy.wa.gov/progra
ms/air/sips/designations/pm_ 
tacoma.htm 
 

្រកសួងបរិសាន 
300 Desmond Drive SE 
Lacey,  WA 98503 

 

សាខាកណា្ដលៃនបណាល័យតាកមូា៉ 
(Tacoma Library Main Branch) 
1102 Tacoma Avenue South 
Tacoma, WA 98402 

 

ព័ត៌មានសំរាប់ទាក់ទង៖ 
Joanna Ekrem 
Joanna.ekrem@ecy.wa.gov 
កម្មវិធីគុណភាពខ ល់អាកាស (Air 
Quality Program) 
P.O. Box 47600 
Olympia, WA 98504-7600 
(360) 407-6826 
 

 

 

សំរាប់ដំេណាះ្រសាយពិេសស 
ឬឯកសារនានាក្នុងទ្រមង់េផ ងេទៀត 
សូមទូរស័ព្ទេលខ (360) 407-6800, 711 

(េសវាេលខបន្ត) ឬ 877-833-6341 
(TTY)។  

គំេរាងែផនការគណុភាពខ ល់អាកាសសំរាបត់ំបនត់ាខមូា-៉
ភាសេខានធ ី(Tacoma-Pierce County Area) 
្រកសួងបរិសានេស្នើសុំការពិនតិ ែផនការគុណភាពខ ល់អាកាសេឡើងវិញ ែដលេហៅថាែផនការ្របតបិត្តិរដ្ឋ 
(SIP) ។  ែផ្នកៃនែផនការែដល្រតូវពិនិត េឡើងវិញគសឺំរាប់តំបន់តាខមូា៉-ភាសេខានធ ី(Tacoma-Pierce 

County) ែដល្រតូវេរៀបចំេឡើងវិញចំេពាះសមិទ្ធកិម្ម(ែដលបំេពញតាមស្តង់ដាគុណភាពខ ល់អាកាសរប 
ស់សហពន័្ធ) សរំាប់ជាតិពលុក្នងុខ ល់អាកាស។  ការពិនិត េឡើងវិញេឡើងវិញសំេណើក៏មានរួមទាំងែផនការ 
10 ឆាំ េដើម ីរក គុណភាពខ ល់អាកាស ល្អ។ 
 

ក្នុងឆាំ 2006, EPA បានព្រងងឹស្តងដ់ាជាតិពលុក្នុងខ ល់អាកាស្របចំាៃថ្ងរបស់សហព័ន្ធេដើម ីការពារសុ 
ខភាពសាធារណៈជននងិបរិសាន។  តំបន់តាខមូា៉ដធ៏នំិងតបំនជ់ុំវិញសហគមន៍ភាសេខានធី (Pierce 

County) បានរេលាភបំពានេលើស្តង់ដា នងិបានេរៀបចំអ្វីែដលមិនែមនសមិទ្ធកិម្ម 
(ែដលមិនបំេពញតាមស្តងដ់ាគុណភាពខ ល់អាកាស) ក្នុងឆា ំ2009 ។  ចាបត់ាំងពីេពលេនាះមក 
្រកសួងបរិសាននងិទីភាក់ងារខ ល់អាកាសសាត Puget Sound Clean Air Agency (PSCAA) 

បានេធ្វើការេដើម ីកាត់បន្ថយធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតិពុលក្នងុខ ល់អាកាស េដាយេផាតសំខានេ់លើែផ ងអុសដុត។  
ឥឡូវេនះតំបន់េនះមានគុណភាពខ ល់មិនល្អពីរឬបីៃថ្ង េហើយបានបំេពញតាមស្តង់ដាៃនជាតិពុលក្នុងខ ល់អា 

កាសចាប់តាងំពឆីាំ 2011។ 

 

េតើអ្វខី្លះ ែដលមានេនៅក្នងុការពិនិត ែផនការេឡើងវិញ? 

ការពិនិត េឡើងវិញែផនការ SIP េនះ មានរួមទំាង៖ 

 ការ្រតួតពិនតិ ខ ល់អាកាសេដើម ធីានាថាតបំន់េនះបន្តបំេពញតាមស្តង់ដាគុណភាពខ ល់អាកាស 
និងអនុវត្តែផនការែដលអាចជនំួសបាន េបើការរេលាភបំពានេលើគុណភាពខ ល់អាកាសមានេកើតេឡើង; 

 ទិន្ននយ័ប កថ់ា តំបន់េនះបំេពញតាមការទាមទារខ ល់អាកាសបរិសុទ្ធរបស់សហពន័្ធ 
ែដល្រតូវេរៀបចំេឡើងវិញចំេពាះការរក ស្តង់ដាៃនជាតិពលុក្នុងខ ល់អាកាស្របចាំៃថ្ងសំរាបឆ់ាំ 2006; 

 ែផនការ 10 ឆាំេដើម ីរក ស្តង់ដាគណុភាពខ ល់អាកាសៃនជាតពិុលក្នុងខ ល់អាកាស; 
 បញ្ជីសារេពើភណ័ៃនការបេញ្ចញខ ល់ឆាំ 2011, 2017 និង 2026 សំរាប់ការជាតិពលុក្នុងខ ល់អាកាស 

និងធាតុ្រកខ្វក់ក្នុងខ ល់អាកាសែដលបណា្ដលឲ មានជាតពិុលក្នងុខ ល់អាកាស; 
 កំណត់ការបេញ្ចញែផ ងរបស់រថយន្ត(រថយន្តធុនតូចនងិរថយន្តដឹកជញ្ជូនធុនធំ) េដើម ីធានាថាតបំន់េនះ 

បំេពញតាមស្តងដ់ាជាតិពលុក្នុងខ◌ ល់អាកាស; 
 េសចក្តីសេង្ខបអំពយីុទ្ធសា្រស្តេដើម ីកាត់បន្ថយជាតពិលុក្នុងខ ល់អាកាស ក៏ដចូជាច បជ់ាអចិៃ្រន្តយ៍ែដ 

លមាន្រសាប់នងិអាច្រតូវអនុវត្ត ែដលផ្តល់ជនូ្រកសួងបរិសាននិងអាជាធរ PSCAA 

េដើម ី្រតួតពិនតិ ពធីាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតពិុលក្នងុខ ល់អាកាស; 
 េធ្វើការែដលបងាញអំពីរេបៀបថាេតើបុគ្គលមាក់ៗ (េដាយមិនគិតពីជាតិសាសន៍ ពណ៌សម ុរ ស តិេដើម 

ឬ្របាក់ចំណូល) ្រតូវបានរួមបញ្ចូលេនៅក្នុងដំេណើរការៃនការសំេរចេសចក្តីេលើបរិសានឬេទ។ 
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េតើជាតិពុលក្នងុខ ល់អាកាសមកពីណា? 

ធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតពិុលក្នងុខ ល់អាកាសក្នុងតំបន់តាខូមា-៉ភាសេខានធ ីTacoma-Pierce County 

ភាគេ្រចើនមកពីែផ ងេដាយសារច្រងា្កនដតុអុសនិងច្រងា្កនកំេដៅផ្ទះ។  ការណ៍េនះវាអា្រកក់បផំុតេនៅក្នុងែខៃនរដូវរង 
េនៅេពលែដល្រកុម្រគួសារជាេ្រចើនដុតអសុសំរាបក់ំេដៅផ្ទះ។  បែន្ថមេលើេនះ ខ ល់អាកាសអាប់អួរបង្កកែផ ងពីការដុតអុសេនះឲ េនៅជិតនងឹដ ី
េហើយបង្កឲ មានធាតុ្រកខ្វក់ក្នងុខ ល់ដែ◌លកកយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុត។ 
 
 

េ្រកៅពីេនះ ្របភពតូចតាចជាេ្រចើនៃនធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតិពុលក្នុងខ ល់អាកាសមានរួម៖ 
 ែផ ងេចញពីបពំុងែផ ងរថយន្តធនុតចូនិងរថយន្តដឹកជញ្ជូនធនុធ ំ
 ធូល ី
 េរាងឧស ហកម្ម និង 
 េ្រកៅពីេនះេទៀត មកពីមា៉សុនីេបើកបរេលើផ្លូវថ្នល់ េ្រគឿងមា៉សុីន និងយានជំនិះ្រគប់្របេភទ ដូចជាមាស៉ុីនសណំង់ រថយន្ត្រកងុ កប៉ាល ់និងរថេភ្លើង។ 

 

េតើធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតិពុលក្នងុខ ល់អាកាសគឺអ្វខី្លះែដលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព? 
ជាតិពុលក្នុងខ ល់អាកាសគី្រគាប់លអំងមី្រកទូស ន៍ ធលូី ឬេផះែដលជាចំែណកតូចៗមានទំហំប៉នុសៃសសក់មនសុ ។  
ជាតិពុលក្នុងខ ល់អាកាសគឺងាយ្រសូបចូលេទៅក្នុងសួត។  ភាពតូចល្អិតអនុ តឲ ធាតុទាំងេនះចូលេ្រជៅេទៅក្នុងសួត នងិ្របព័ន្ធដកដេង្ហើម។  
េដាយសារលទ្ធផលេនះ ជាតិពលុក្នងុខ ល់អាកាសមានទាំងការប៉ះពាល់ដល់សខុភាពក្នុងរយៈេពលឆាបន់ិងរយៈេពលយូរ។  
ការប៉ះពាល់និងជាតិពុលក្នុងខ ល់អាកាសគីជាប់ទាក់ទងេទៅនឹងជម្ងឺេបះដូងនិងមុខងាររបស់សួត ជម្ងឺៃនការដកដេង្ហើម េកើតហឺត គាំងេបះដងូ 
ដាច់សរៃសឈាមក្នុងខួរក ល និងេធ្វើឲ ទារកក្នងុេពាះសាប់។  ធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតពិុលក្នងុខ ល់អាកាសប៉ះពាល់ដលប់ុគ្គលមាក់ៗ 
ប៉ុែន្តផ្តលទ់ុក្ខេទាសភាគេ្រចើនដលក់ុមារ មនសុ វ័យចាស់ នងិជនែដលមានជម្ងឺ្របពន័្ធដកដេង្ហើមនងិេបះដូង។ 
 

្រកសួងបរសិានចង់បានេយាបល់ពីេលាកអ្នក! 
អ្នកអាចពនិិត េឡើងវិញនិងផ្តល់េយាបល់េលើែផ្នកការែកែ្របេឡើងវិញៃនគំេរាងការ SIP នងិឯកសារនានាែដលទាក់ទង រហូតដល ់ៃថ្ងទី 3 ែខតុលា ឆំា 2014 

។  រយៈេពលៃនការផ្តល់េយាបល់ពីសាធារណៈជនគឺមានឱកាសបេញ្ចញគំនតិនងិេយាបល់របស់េលាកអ្នកឲ ្រកសួងបរិសានដឹងឮ។  
សវនាការសាធារណៈគឺនឹង្រប្រពតឹ្តេទៅេនៅ ៃថ្ងទី 30 ែខក  ឆំា 2014 ។  សវនាការេនះគជឺាឱកាសេដើម ីសិក អពំីការពិនតិ ែផនការេឡើងវិញ 
និងឲ តំៃលដល់េយាបល់ឬការខ្វលខ់ាយនានារបស់េលាកអ្នក។  ្របអប់េនៅេលើទំព័រទីមយួ ផ្តល់េដាយលអំិតអពំីថាេតើឯកសារេនៅទីណាែដលអាចរកមាន 
និងេដាយលអំិតអពំីសវនាការសាធារណៈ។ 

េដើម ីផ្តល់េយាបល់េលើែផនការ៖ 

 អ៊ីែមលេទៅ AQComments@ecy.wa.gov 

 េផ្ញើេទៅ៖  Joanna Ekrem 

កម្មវិធីគុណភាពខ ល់អាកាសៃន្រកសួងបរិសាន 
P.O. Box 47600 
Olympia, WA 98504-7600 

 ផ្តល់ភស្តតុាងឬផ្តល់េយាបល់ជាលាយលក្ខណ៍អក រេនៅេពលេធ្វើសវនាការ 



 

េលខេបាះពុម្ពផ យ៖  14-02-016KM                                                3                                                      សូមេ្របើេឡើងវិញនិងយកេទៅែកៃឆ្នេឡើងវិញ 
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េតើ្រកសួងបរសិាននឹងេឆ្លើយេទៅនឹងេយាបល់របស់េលាកអ្នកដូចេម្តច? 

្រកសួងបរិសាននងឹេរៀបចំឯកសារែដលនងឹ្រតូវេឆ្លើយេទៅសំណួរនិងេយាបល់នានាែដលបានេផ្ញើមក។  
ករណីេនះគឺនឹង្រតវូេផ្ញើេទៅជនមាក់ៗែដលបានផ្តល់េយាបល់មក។  គឺនងឹអាចមានេនៅកែន្លង្របអប់ែដលបានរាយេនៅេលើទំព័រទីមួយ។  
េដាយេយាងេលើេយាបល់សាធារណៈជន ្រកសងួបរិសានអាចែកត្រមវូែផនការែដលបានេស្នើសុំ។ 

 




