
កម្ម វធិីល ើកទឹកចតិ្តហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទឹកល ល្ ៀងបៃត្ង (GSI, Green Stormwater 

Infrastructure) | លោនធីឃីង 

 

លេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធបៃត្ង សម្រាៃ់ត្លម្ល ើងតាម្ផ្ទះ និងអាជីវកម្ម 

 

 
សួនច្បារទឹកភ ល្ៀង ដែលមានដាំរុកខជាតិដ ុះកន ុងស្សកុ ែ ីនងិែុាំថ្មសម្រមាប់ម្រសូបទឹកភ ល្ៀង  

 
ការត្លម្ល ើងសួនដែលលធវើឲ្យអច នម្រទព្យានលោ្័ណភាព្ខុសប្ៃលក 

ភេលមានភ ល្ៀងភៅកន ុង ភោនធីឃីង ទឹកភ ល្ៀងធ្លា ក់ហ ើផ្ល វូ  ែាំបូលផ្ទះ និ្ងហ ើទី
កដនលងភផ្េងភទៀតដែលមាន្ផ្ផ្ទរងឹ ភដយមិនស្ាបចូ្បលកន ុងែី ។ វាេូរចាប់យកសារធាតុព  មួ្យ
ចំនួ្ន្ ែូច្បជាភម្របងឡាន និងអាច្បម៍ដកែ ភ ើយជូនកាលវាជន់លិច្បផ្ទះ និងតាំបន់ដកែរោង 

មុនភេលវា ូរចូ្បលកន ុងសទ ឹង ទហន្ា  និង សមុម្រទ ។ 
 

ជាមួយនឹងគភម្រមាងរបស់ភ ដា រច្បនាសមព័នធទឹកភ ល្ៀងផ្បតង (GSI, Green Stormwater 

Infrastructure) ែូច្បជា សួនច្បារទឹកភ ល្ៀង  គឺភយើងអាច្បជួយភម្រចាះ និងេនយឺតការ ូរជន់្ទឹកភ ល្ៀង 

ដែលភធវ ើឲ្យទឹកភ ល្ៀងសាា ត ភ ើយមានសុវតថ ិភាេសម្រមាប់ភយើង កូនហៅភយើង ម្រេមទាំងម្រតី និងសតវ
ផ្ម្រេផ្ងដែរ ។ ភ ដា រច្បនាសមព័នធ  GSI អាច្បតភមល ើងបានម្រគប់ទីកដនលង 
ែូច្បជាបរភិវណច្បាំណតយានយនត  ផ្ល វូភថ្មើរភជើង ឬក៏ភៅតាមទីធាល ផ្ទះរបស់អ្នក 

ភ ើយកមម វធីិភលើកទឹកចិ្បតត GSI អាច្បជួយឲ្យកិច្បចការភនះមានភាេងាយម្រសួល និងមានតផ្មលភោក 

។ 
 
អ្ាំេីកមម វធីិភនះ 

 
លត្ើ GSI លធវើអវ ីខលះជូនអនក 

● បដនថមភសា្័ណភាេហ ើសួន្ 
● បញ្ឈប់ទឹកជាំនន់ និងការខូច្បោតម្រទេយសមែតត ិ 
● បភងែ ើនតផ្មលអ្ច្បលនម្រទេយ 
● បភងែ ើតបរភិវណផ្បតង សម្រមាប់ម្រគប់គ្នន លាំ ដ កាយ កាំសានតអារមមណ៍  
● បភងែ ើនជម្រមកសតវផ្ម្រេភទវរែង 



● សនេ ាំទឹកសម្រមាប់ភម្រសាច្បម្រសប់សួន្របស់អ្នក 

 
ចូររមួ្គ្នន លធវើឲ្យអច នម្រទព្យរៃសអ់នកផ្លល ស់ៃត រូម្ុខាត្់ 
ភយើងជាផ្ែគូរបស់អ្នក ភៅម្រគប់ជាំហានភែើមែីឈានភៅែល់ភគ្នលភៅ ។ ភយើង
នឹងដសវងរកជភម្រមើសរមួគ្នន  ែូច្បជាការបភងែ ើតសួនច្បារទឹកភ ល្ៀង  ដាំរុកខជាតិលាំអ្  និងសកមមភាេ
ភផ្េងៗភទៀត ភែើមែីរកឲ្យភ ើញនូ្វជភម្រមើសដែលអ្នកភេញចិ្បតត 
និងលាបាំផ្ុតសម្រមាប់អ្ច្បលនម្រទេយរបស់អ្នក ។ 
 

ភដយសារភយើងមានការភជឿជាក់ោ  GSI គឺជាគភម្រមាងសម្រមាប់ភយើងទាំងអ្ស់គ្នន  
ភយើងខុ្ាំនឹងភច្បញផ្ថ្លច្បាំណាយការសាងសង់ សម្រមាប់គភម្រមាងទាំងអ្ស់ 
កន ុងែាំណាក់កាលសាកលែងរបស់កមម វធីិ រចួ្បភច្បញការច្បាំណាយ 100% ច្បាំភ ះផ្ថ្លដថ្ទាំកន ុងឆ្ន ាំទីមួយ 

ច្បាំភ ះភ ដា រច្បនាសមព័នធ ដែលបានតភមល ើងភៅតាមអ្ច្បលនម្រទេយឯកជន ។ ភ ើយភយើងខុ្ាំនឹង
បនតផ្តល់ការ វ ឹកហាត់ និងជាំនួយ ភៅតាមតម្រមូវការរបស់អ្នក ។ 
 

ដសវងរកភមើលោភតើអ្នកមានសិទធិទទួលបានជាំនួយដែរឬភទ 
 

 
Alt text: ផ្ទះមួយកដនលងភៅតាំបន់ Redmond, Washington ដែលនឹងតភមល ើងធ ងសត ុ កទឹកភ ល្ៀង  

 

 

 
ច្បាំណុច្បសាំោន់របស់គភម្រមាង៖ ការភម្របើធ ងសត ុកទឹកភែើមែីសនេ ាំម្របាក់ និងទឹក 

● ភតើវាមាន្ែាំភណើរការរភបៀបណា ៖ ធ ងសត ុកទឹក  ឬធុងសត ុកទឹកភៅខពស់េីែី នឹងម្រតូវតភមល ើង
ភៅផ្ទះ Redmond ភែើមែីម្រតងទឹកភ ល្ៀង ូរេីែាំបូលផ្ទះ 
សម្រមាប់យកវាមកភម្របើភ ើងវញិកន ុងការភម្រសាច្ប ភមម  សួន្ និង ភែើមភ ើ ូបដផ្លទងំអស់ ។  

● សនេ ាំថ្វកិា និងទឹក ៖ មាច ស់ផ្ទះ គ្នត់មានកត ីរំភ ើ្បច្បាំភ ះសកាត នុេលផ្នការសនេ ាំថ្វកិា 
ដែលភកើតភច្បញេីការភម្របើទឹកេីធ ងសត ុកទឹកហ ា្ៀងសម្រមាប់ភម្រសាច្បបរភិវណទីធាល ផ្ទះរបស់គ្នត់ 
។  

● ជួយបរសិាថ ន ៖ មាច ស់ផ្ទះ មានច្បាំណាប់អារមមណ៍កន ុងការតភមល ើងធ ងសត ុកទឹក 
ភែើមែីជាម្របភយាជន៍ច្បាំភ ះតាំបន់ជម្រមាល និងបរសិាថ នកន ុងតំបន់្ ។ 

 

GSI គឺជាការខិត្ខំម្រៃឹងប្ម្រៃងជាម្រកមុ្  



ភយើងខុ្ាំគឺជាម្រកមុមួយកន ុងច្បាំភណាមម្រកមុជាភម្រច្បើន ដែលភេញចិ្បតតច្បាំភ ះកមម វធីិ GSI 
ភែើមែីជួយភធវ ើឲ្យេិ្េភោករបស់ភយើងជាកដនលងរស់ភៅម្របកបភដយសុខភាេ 

និងមានភសា្័ណភាេ ។ ភយើងខុ្ាំមានកត ីរំភ ើ្បកន ុងការ
ដច្បករំដលកនូវអ្វ ីដែលភយើងខុ្ាំបានភរៀនសូម្រត កន ុងភេលអ្នុវតតគភម្រមាង 
ម្រេមទាំងភាា ប់ទាំនាក់ទាំនង និងភរៀនសូម្រតេីអ្នកែផ្ទ កន ុងស គមន៍ ។ ទាំងអ្ស់គ្នន  ភយើងអាច្ប
ភធវ ើឲ្យ GSI អាច្បែាំភណើរការភៅមុខបានកាន់ដតមានម្របសិទធិភាេ និងម្រគប់គ្នន អាច្បេឹង ក់បាន ។ 
 

ធនធានសម្រមាប់អ្នកម្រគប់ម្រគង GSI 

 

លត្ើអនកម្រត្វូការព្័ត្៌ានៃប្នែម្ប្ម្នលទ? 

ភយើងខុ្ាំែឹងោ ជួនកាល វាងាយម្រសួលជាងកន ុងការនិយាយជាមួយអ្នកដែលែឹងការងារេិតម្របាកែ ។ 
ភយើងខុ្ាំសូមសាវ គមន៍សាំណួរ មតិភយាបល់ និងការសនទនា ភ ើយទនទ ឹងរង់ចាាំនិយាយជាមួយអ្នក ។ 
 
ទាំនាក់ទាំនងភយើងខុ្ាំ 

 
  



អំព្ីកម្ម វធិីល ើកទឹកចិត្តឲ្យហធវ ើ GSI | ពីលោនធីឃីង   

 
អំព្ីកម្ម វធិីលនះ 

 
ផ្ែគ្នន ដាំរុកខជាតិដ ុះកន ុងម្រសកុ ដែលវាជួយកន ុងការបឺតម្រសូបទឹកភ ល្ៀងចូ្បលកន ុងែ ី។ 

 

កមម វធីិភលើកទឹកចិ្បតតឲ្យហធវ ើភ ដា រច្បនាសមព័នធទឹកភ ល្ៀងផ្បតងស្បចំភោនធីឃីង (GSI, King 

County Green Stormwater Infrastructure) ចាប់ផ្ែគូជាមួយនឹងមាច ស់ផ្ទះ និងមាច ស់អាជីវកមម 
ភែើមែីផ្តល់ម្របាក់ឧបតថមភ និងតហម្ា ើងសំភារុះ GSI ែូច្បជាភរៀបច្បាំសួនច្បារម្រតងទឹកភ ល្ៀង តភមល ើងធ ង
ទឹក និងការដាំភែើមភ ើេូជដ ុះកន ុងម្រសកុ ភៅហ ើអ្ច្បលនម្រទេយរបស់ពួកគាត់ ។ 
 
កមម វធីិភនះ គឺសម្រមាប់អ្ច្បលនម្រទេយទាំងឡាយដែលមិនបានបញ្ច លូជាសាជីវកមមកន ុង ភោនធីឃីង 
ដែលបច្បច ុបែនន ស្បព័ន្ធ ស្តួតពិនិ្តយទឹកភ ល្ៀងបងហ រូភច្បញភៅោងភម្រៅ មានតិច្បតួច្បណាស់ 
ឬមិនមានផងភ ដា រច្បនាសមព័នធសម្រមាប់ការ រទឹកភ ល្ៀង ូរភ ៀរភច្បញភៅោងភម្រៅ ។ កមម វធីិ 

GSI អាច្បជួយភយើងកន ុងការទប់ស្កា ត់បញ្ហា ទឹកជាំនន់ និងបញ្ហា ទឹកកខវ ក់ 
ភៅតាមបរភិវណទាំងអ្ស់ហនាុះ ខណៈភេលដែលនាាំមកនូវផ្លម្របភយាជន៍បដនថម ែល់មាច ស់
អ្ច្បលនម្រទេយ និងស គមន៍ផ្ងដែរ ។ 
 

កមម វធីិ GSI គឺជាកម្ម វធីិែ៏អ្សាច រយ សម្រមាប់មាច ស់អ្ច្បលនម្រទេយ ដែលច្បង់ភធវ ើឲ្យទីធាល  និង
អ្ច្បលនម្រទេយរបស់ខល នួមានភសា្័ណភាេ អ  សនេ ាំថ្វកិា ម្រេមទាំងជួយបងាែ រទឹកជាំនន់ 

និងភាេកខវក់ផ្ងដែរ ។ 
 
ភរៀនេីរភបៀបចុ្បះភឈាម ះចូ្បលកន ុងកមម វធីិ 

 

 

លត្ើវាដំលណើរការលដ្ឋយរលៃៀៃណា 

ភតើអ្នកមានច្បាំណាប់អារមមណ៍កន ុងការតភមល ើងភ ដា រច្បនាសមព័នធ  GSI ភៅ
ហ ើអ្ច្បលនម្រទេយរបស់អ្នកដែរឬភទ? ភនះគឺជាអ្វ ីៗដែលអ្នកម្រតូវែឹង អ្ាំេី
ែាំភណើរការរបស់កមម វធីិភលើកទឹកចិ្បតត GSI ៖ 



 
តផ្មល និងលទធភាេកន ុងការភច្បញផ្ថ្លច្បាំណាយ  

● អ្ច្បលនម្រទេយឯកជន ៖ ផ្ថ្លសាងសង់ 100%ភច្បញភដយភោនធីឃីង  កន ុងែាំណាក់កាល
សាកលែងបច្បច ុបែនន របស់កមម វធីិ ។ ផ្ថ្លដថ្ទាំហៅឆ្ន ាំទមួីយ ភម្រកាយការសាងសង់
ម្រតូវបានបញ្ច ប់ក៏ភោន្ធីជាអ្នកភច្បញ 100% ដែរ  ។ 

● អ្ច្បលនម្រទេយ ណិជាកមម ៖ អាច្បទទួលបានការបញ្ច ុ ះតផ្មល 
ច្បាំភ ះការម្រគប់ម្រគងទឹក ូរភ ៀរតាមទីធាល  ដែលម្រតូវដក់បញ្ច លូកន ុងេនធអ្ច្បលនម្រទេយ 
ភដយគិតភលើបរមិាណទឹកភ ល្ ៀង ដែលកមម វធីិ GSI ច្បភម្រមាះភៅហ ើអ្ច្បលនម្រទេយភនាះ ។ 

 
ការជួយគំាស្ទផ្ផែកបភច្បចកភទស និងការបងាា ត់បភម្រងៀន 

● ភោនធីឃីងនឹងផ្តល់ការជួយគំាស្ទ និងបងាា ត់បភម្រងៀនច្បាំភ ះមាច ស់អ្ច្បលនម្រទេយ 
ភែើមែីឲ្យអ្នកមានអារមមណ៍ភជឿជាក់ភលើខល នួឯង កន ុងការដថ្ទាំភ ដា រច្បនាសមព័នធ  GSI 
ថ្មីរបស់អ្នក ។ 

● ភយើងមានផ្តល់ជាំនួយបភច្បចកភទស ភបើអ្នកមានសាំណួរ ឬមានបញ្ហា ច្បាំភ ះស្បព័ន្ធ
ថ្មីរបស់អ្នក ។ 

● វវសិវ កររបស់ភោនធីឃីង ជាអ្នកភរៀបច្បាំច្ចែម្ ូតភនះ ដែលវាអាច្បភម្របើបានហ ើ
អ្ច្បលនម្រទេយរបស់អ្នក ។ 

● ភោនធីឃីង ជាអ្នកទទួលខុសម្រតូវច្បាំភ ះការជួលម្រកមុអ្នកសាងសង់ 
និងអ្នកភ ៉ៅ ការសម្រមាប់ហធវ ើការងារភនះ ។ 

 
អ្វ ីដែលមាច ស់អ្ច្បលនម្រទេយម្រតូវភធវ ើ  

● បនាទ ប់េីឆ្ន ាំទីមួយផ្នការភច្បញផ្ថ្លដថ្ទាំភេញភដយភោនធី ហនាុះមាច ស់អ្ច្បលនម្រទេយ 
គឺជាអ្នកទទួលខុសម្រតូវកន ុងការដថ្ទាំភ ដា រច្បនាសមព័នធ  GSI 
ដែលបានតភមល ើងកន ុងអ្ច្បលនម្រទេយរបស់ខល នួ ។ 

● មាច ស់អ្ច្បលនម្រទេយ មានតួនាទីស្ាប់នូ្វេ័ត៌មានអ្ាំេីភ ដា រច្បនាសមព័នធ  GSI 

ម្របសិនភបើ/ភៅភេលខល នួលក់អ្ច្បលនម្រទេយភនាះ ។ 
● មាច ស់អ្ច្បលនម្រទេយ ណិជាកមម អាច្បទទួលបានការបញ្ច ុ ះតផ្មលច្បាំភ ះផ្ថ្លការម្រគប់
ម្រគងទឹកភ ល្ៀង ដតកន ុងករណីដែលភ ដា រច្បនាសមព័នធ  GSI ម្រតូវបានហេដថ្ទាំ ។ 

 

ម្រៃល្ទបនលេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ  GSI ប្ដ បានផ្ត ់ជូន 

ជាធមមតា GSI ភម្របើឧបករណ៍ងាយៗ និងមានម្របភយាជន៍មួយច្បាំនួន 
ដែលមានសម្រមាប់ភម្របើកន ុងការម្រតងទឹកភ ល្ៀង និងភែើរតួនាទីភម្រចាះទឹកតាមដបបធមមជាតិ ៖ 
ដ្ឋរំុកខជាតិ ដ្ឋភំែើមភ ើ និងហស្ចុះតាម្ែី ។ 

 



 
សួនច្បារទឹកភ ល្ៀង ដែលមានដាំរុកខជាតិ

ដ ុះកន ុងស្សកុ ដ្ឋក់ែ ី
និងែុាំថ្មសម្រមាប់ម្រសូបទឹកភ ល្ៀង ។ 

 
សួនចារទឹកល ល្ ៀង ភធវ ើឲ្យសួន្

មានភសា្័ណភាេ កន ុងភេលដែលភយើង
ភម្របើែីភសាព ត និងរុកខជាតិដែលម្រសូបទឹក 
សម្រមាប់បឺតម្រសូប និងហស្ចុះសមាា តទឹក ។  

 
ធ ងសត ុកទឹកច្បាំនួបី ឬអាងសត ុ ក

ទឹកសង់ខពស់េីែ ី
ម្រតូវតភមល ើងភៅតាមជាយរបង ។ 

 

ធុងទឹក អាច្បជួយអ្នកកន ុងការ
ភម្របើម្របាស់ទឹកភ ើងវញិ ភដយស្តងទឹកចូ្បលកន ុង

ធ ងភនះកន ុងរែូវភ ល្ៀង ភ ើយវាអាច្ប
បងហ រូទឹកភនះមកហស្ស្កចសួន្

របស់អ្នកបនត ិច្បមតងៗ កន ុងអ្ាំ ុងរែូវភៅត  ។  

 
ម្ន្ សសដាំរុកខជាតិដ ុះកន ុងម្រសកុ 

 
លដើម្ល ើមានោមេល ជាភម្រច្បើន 

បូករមួទាំងកមាល ាំងបឺតម្រសូបទឹកភ ល្ៀង 

ភ ើយម្រសូបទឹកភ ល្ៀងភនាះចូ្បលកន ុងែី 

 
ម្រគួសារនំាគាែ  ភរ ើហៅស ូ ស្ា ផ្ល វូ 
ដែលមិនចាាំបាច់្បភច្បញ ភ ើយម្រកាល 

សមាភ រៈដែលអាច្បបឺតម្រសូបទឹកភ ល្ៀងជាំនួសវញិ  

 
រ ើរៅស ៌ូ ក្រាលផ្ល វូរេញ ភរ ើហៅស ូ ស្ា ផល វូ



ភែើមែីបងាែ រទឹកជាំនន់ និងាតិព   ។  ដែលមិនចាាំបាច់្បភច្បញ 
ភ ើយដក់ជាំនួសមកវញិនូវរុកខជាតិ 

និងភែើមភ ើ 
ឬសមាភ រៈសម្រមាប់ម្រកាលដែលអាច្បបឺតម្រសូបទឹក 
ដែលអាច្បជួយឲ្យទឹក ូរម្រជាបចូ្បលកន ុងែីបាន 

។ 

 

លត្ើកម្ម វធិីលនះម្រត្វូសម្រាៃ់អនកឬលទ? 

កមម វធីិភនះ សម្រមាប់ជួយែល់មាច ស់ផ្ទះ និងមាច ស់អាជីវកមម ដែលរស់ហៅហ ើតំបន់្មិនទន់បាន
បញ្ច លូជាសាជីវកមមភៅកន ុងភោនធីឃីង ។ ភបើភទះបីជាអ្នកមិនមានសិទធិទទួលបានជាំនួយ
ពីកមម វធីិភលើកទឹកចិ្បតត GSI របស់ ភោនធីឃីង ក៏ភដយ ក៏ភៅមានកមម វធីិជាំនួយ GSI 
មួយច្បាំនួនភទៀត ភៅកន ុងតាំបន់ ដែលអាច្បជួយអ្នកបានផ្ដរ ។ 
 
ចង់ដឹងោភតើអ្នកមានសិទធិទទួលបានជាំនួយដែរឬភទ 

 

ចាៃ់លផ្តើម្ជាមួ្យ GSI កន ុងបងៃលនះ 
ភយើងខុ្ាំមានកត ីរំភ ើ្ប កន ុងការភធវ ើជាផ្ែគូជាមួយអ្នក ភែើមែីតហម្ា ើង GSI ហ ើអ្ច្បលនម្រទេយរបស់អ្នក! 

ចូរចាប់ភផ្តើមជាំហានទីមួយ ជាមួយនឹងការេិភម្រគ្នះភយាបល់ភដយមិ្ន្េិតច្លា 
គ្នម នលកខ ័ណឌជាមួយនឹងអ្នកឯកភទស GSI របស់ភោនធីឃីង ។ 
 
រភបៀបចុ្បះភឈាម ះកន ុងកមម វធីិ 

 
ភាា ៃ់ទំនាក់ទំនង 

ភយើងែឹងោ ជួនកាលវាងាយម្រសួលកន ុងការនិយាយជាមួយអ្នកដែលែឹងការងារេិតម្របាកែ ។ ភយើងខុ្ាំ
សូមសាវ គមន៍សាំណួរ មតិភយាបល់ និងការសនទនា ភ ើយទនទ ឹងរង់ចាាំនិយាយជាមួយអ្នក ។ 
 

[Hyperlink] ទាំនាក់ទាំនងម្កភយើងខុ្ាំ 
 
សកម្មភាព្ប្ដ អនកអាចលធវើលដ្ឋយខល នួឯង  

 

ភតើអ្នកកាំេុងច្បង់ភរៀបច្បាំទីធាល របស់អ្នកឲ្យមានភសា្័ណភាេមួយកម្រមិតភទៀត 
ឬកាំេុងរះិរកវធីិការ រមិនឲ្យមានទឹកជាំនន់លិច្បទីធាល  ភដយមិន
បាច់្បចុ្បះភឈាម ះចូ្បលកមម វធីិដមនភទ? ភនះជាវធីិភដះម្រសាយដបបរ ័ស និងងាយៗមួយច្បាំនួន 
ដែលអ្នកអាច្បភធវ ើបាន គឺមិនបាច់្បមានជាំនួយេីភម្រៅភ ើយ ។ 
 

1.  ផ្តត ច់្បបាំេង់បងហ រូទឹកភ ល្ៀង 

● ភបើទ ឬបាំេង់បងហ រូទឹកភ ល្ៀងរបស់អ្នក បងហ រូទឹកភ ល្ៀងភៅហ ើែី ឬទីធាល មានម្រកាលអិ្ែា 
ឬភបតុងភដយផ្តទ ល់ ហនាុះអ្នកអាច្បបដងវរបំពង់ទឹកហនាុះឲ្យ ូរភៅបរភិវណផ្ដ មានដាំភមម  
ចូ កន ុងធុងម្រតងទឹកភ ល្ៀង ឬសួនច្បារ ភែើមែីឲ្យទឹកភនះម្រតូវបានភម្រចាះ 
ភ ើយការ រកុាំឲ្យវា ូរចូ ដីភលឿនភេក ។ 

● ភរៀនបដនថមអ្ាំេីការផ្តត ច់្បបាំេង់បងហ រូទឹកភ ល្ៀង  

 

2.  ភម្របើជីរកាំប៉ៅុសត ៍ និងកំទិចហ ើកិន្ម្រគបហ ើែី ភែើមែីបឺតម្រសូបទឹកភ ល្ៀង 

● ជីរកាំប៉ៅុសត ៍ និងកំទិចហ ើកិន្ អាចជួយែីឲ្យបឺតម្រសូបទឹកភ ល្ៀងបានភម្រច្បើន ដែលវាជួយកន ុង
ការេនយឺតភលែឿនទឹកជាំនន់ និងជួយកុាំឲ្យមានទឹកែក់ភៅតាមបរភិវណអ្ច្បលនម្រទេយ
របស់អ្នក ។ 



● ដសវងយល់េីរហបៀបស្ា កំទិចហ ើ និងដីជីោមកសតវហ ើអ្ច្បលនម្រទេយរបស់អ្នក  

 

3.  យកសល ឹកភ ើស្ជុុះមកភម្របើម្របាស់ភ ើងវញិជាេស្ម្បែី 
● ម្របមូលសល ឹកភ ើ និងកាំភទច្បកាំទីភៅតាមបរភិវណអ្ច្បលនម្រទេយរបស់អ្នក ហេើយ
យកវាមកភម្របើជាេស្ម្បែីសម្រមាប់បឺតម្រសូបទឹកភ ល្ៀង ។ 

● ភរៀនេីរភបៀបភម្របើសល ឹកភ ើស្ជុុះភធវ ើជាេស្ម្បែីសម្រមាប់បឺតម្រសូបទឹកភ ល្ៀង 

 

3.  ភម្របើរុកខជាតិដ ុះកន ុងម្រសកុម្កដ្ឋហំធវ ើាសួន្ 

● ដាំរុកខជាតិដ ុះកន ុងម្រសកុ ដែលវាងាយសម្រមបខល នួភៅតាមបរសិាថ នដែលមានភ ល្ៀងភម្រច្បើន 
ភ ើយអាច្បជួយកន ុងការស្សូតទឹក ូរចូ្បលកន ុងែី ។ 

● ភរៀនបដនថមអ្ាំេីគនល ឹះកន ុងការដថ្ភមម ធមមជាតិ 

  



សិទធ ិទទួ ជំនួយ | កម្ម វធិីល ើកទឹកចតិ្ត GSI | លោនធីឃីង 

 

សិទធ ិទទួ ជំនួយព្ីកម្ម វធិី 
 

កមម វធីិភលើកទឹកចិ្បតតឲ្យហធវ ើភ ដា រច្បនាសមព័នធទឹកភ ល្ៀងផ្បតងស្បចំភោនធីឃីង (GSI, King 

County Green Stormwater Infrastructure) បច្បច ុបែននអាចចប់ផ្ែគូជាមួយមាច ស់អ្ច្បលនម្រទេយណា
ដែលសថ ិតកន ុងលកខណៈវនិិច្បឆ ័យដូចោងភម្រកាម ៖ 
 

● អ្នកមានផ្ទះជាកមមសិទធិ (ផ្ទះរស់ហៅមួ្យស្េួស្ករ ឬភម្រច្បើនម្រគួសារ) ឬជាមាច ស់អាជីវកមមហ ើ

តំបន់្ដែលមិនទន់បានដក់ចូ្បលសាជីវកមមភៅភោនធីឃីង ។  

● អ្ច្បលនម្រទេយរបស់អ្នក អាច្បតភមល ើងភ ដា រច្បនាសមព័នធ  GSI ណាមួយោងភម្រកាម ។ 

ច្បាំណុច្បភនះ នឹងម្រតូវកាំណត់ភៅភេលម្រកមុភយើងខុ្ាំចុ្បះេិនិតយទីតាាំងភដយមិនគិតផ្ថ្ល ហដ្ឋយ

ផ្ផអកភលើអ្វ ីដែលអ្នកម្រតូវការនិងច្បង់បាន ភ ើយោភតើអ្ច្បលនម្រទេយរបស់អ្នកអាច្បតភមល ើង

ស្បព័ន្ធណាមួយបានផ្ដររហឺទ ។ 

○ សួនទឹកភ ល្ៀង 

○ អាងសត ុកទឹក 

○ ការដាំភែើមភ ើ 

○ ែូរកម្រមាលអិ្ែា ជាំនួសភដយសមាភ រៈដែលអាច្បបឺតម្រសូបទឹកភ ល្ៀងបានភម្រច្បើន 

● អ្នកយល់ម្រេមដថ្ទាំ និងភមើលដថ្ភ ដា រច្បនាសមព័នធ  GSI ដែលនឹងតភមល ើងកន ុងបរភិវណ

អ្ច្បលនម្រទេយរបស់អ្នក ភម្រកាយច្បប់ឆ្ន ាំទីមួយ ។ 

ផ្ថ្លការដថ្ទាំភ ដា រច្បនាសមព័នធកន ុងឆ្ន ាំទីមួយ គឺ ទទួលារហចញច្លាពីភោនធីឃីងទាំងម្រសងុ 

។ 

 

ចាៃ់លផ្តើម្ដំលណើរការ 
ភបើអ្នកគិតោ អ្ច្បលនម្រទេយរបស់អ្នក មានភាេែូច្បនឹងការេណ៌នាោងភលើ 
ហនាុះជាំហានបនាទ ប់គឺភរៀបច្បាំការេិភម្រគ្នះភយាបល់ជាមួយនឹងភោនធីឃីង
ភដយមិនគិតផ្ថ្លភសវាកមម  ភែើមែីដសវងយល់បដនថមអ្ាំេីកមម វធីិភនះ និងេិភាកាអ្ាំេីតម្រមូវការ
របស់អ្នក ។ ភយើងខុ្ាំទនទ ឹងរង់ចាាំសាត ប់ែាំណឹងេីអ្នក! 

 

ភរៀនេីរភបៀបចុ្បះភឈាម ះចូ្បលកន ុងកមម វធីិ 

 

អនកមិ្នានសិទធ ិទទួ បានជំនួយព្ីកម្ម វធីិប្ម្នលទ? 

ភទះបីជាកមម វធីិភលើកទឹកចិ្បតត GSI អាច្បភធវ ើជាផ្ែគូបានដតជាមួយនឹងមាច ស់អ្ច្បលនម្រទេយដែល
រស់ហៅកែងតំបន់្មិនទន់បញ្ច លូជាសាជីវកមមភៅភោនធីឃីង 

ក៏ភៅមានកមម វ ើធីភផ្េងៗមួយច្បាំនួនភទៀត ដែលមានផ្តល់ជូនជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុ និងបភច្បចកភទស 

ម្របហាក់ម្របដ លគ្នន ភនះដែរ ។ 
  

សំណួរលព្ញនិយម្ 

 

លត្ើអនកលៅានសំណួរៃប្នែម្លទៀត្ប្ម្នលទ? 

ភយើងខុ្ាំែឹងោ ជួនកាល វាងាយម្រសួលជាងកន ុងការនិយាយជាមួយអ្នកដែលែឹងការងារេិតម្របាកែ ។ 
ភយើងខុ្ាំសូមសាវ គមន៍សាំណួរ មតិភយាបល់ និងការសនទនា ភ ើយទនទ ឹងរង់ចាាំនិយាយជាមួយអ្នក ។ 
 

ទាំនាក់ទាំនងភយើងខុ្ាំ 



 
  



ចុះល ម្ ះចកន ុងកម្ម វធិីល ើកទឹកចតិ្ត GSI | លោនធីឃងី 

 
រលៃៀៃចុះល ម្ ះ 

 

 
បល ុករស់ភៅជុាំវញិ ដែលមានភរៀបច្បាំសូនច្បារទឹកភ ល្ៀង និងដាំរុកខជាតិដ ុះកន ុងម្រសកុដែលមិនចាញ់ទឹកភែើមែី
លាំអ្ភទសភាេ  

 
ភយើងខុ្ាំមានកត ីរំភ ើ្បដែលអ្នកមានបាំណងចុ្បះភឈាម ះចូ្បលរមួកមម វធីិ 

ភែើមែី ាំនាាំភ ដា រច្បនាសមព័នធទឹកភ ល្ៀងផ្បតង (GSI, Green Stormwater Infrastructure) 

មកតភមល ើងកន ុងបរភិវណអ្ច្បលនម្រទេយរបស់អ្នក!  

 

ឥ ូវភនះ កមម វធីិភលើកទឹកចិ្បតត GSI របស់ ភោនធីឃីង កាំេុងសថ ិតកន ុងែាំណាក់កាលសាកលែងរបស់ខល នួ 
។ ម្រតង់ភនះមានន័យោ បច្បច ុបែនន  ភយើងខុ្ាំមិនអាច្ប
ទទួល កយសុាំចូ្បលរមួកន ុងកមម វធីិជាផ្ល វូការភ ើយ ដតភយើងខុ្ាំភៅបនតទាំនាក់ទាំនងជាមួយនឹងមាច ស់
អ្ច្បលនម្រទេយ ែូច្បជាអ្នក ដែលមានច្បាំណាប់អារមមណ៍កន ុងការភរៀនសូម្រតអ្ាំេីកមម វធីិភនះ ។ មាច ស់
អ្ច្បលនម្រទេយដែលមានសិទធិទទួលបានជាំនួយេីកមម វធីិ នឹងម្រតូវដក់បញ្ច លូកន ុង
បញ្ា ីភឈាម ះរង់ចាាំរបស់ភយើងខុ្ាំ ភែើមែីរង់ចាាំទទួលជាំនួយគ្នាំម្រទដផ្នក ិរញ្ញ វតថ ុ និងបភច្បចកភទស ។ 
 

 

ទក់ទងភយើងខុ្ាំភែើមែីចាប់ភផ្តើម 

 
អវ ីប្ដ អនកអាចរំព្ឹងទុក 

ភតើអ្នកច្បង់ែឹងភទោ ភតើការភធវ ើការរមួគ្នន របស់ភយើងមានសភាេដបបណា? 

សូមម្រកភ កភមើលវធីិសាស្រសត ភធវ ើការរបស់ភយើងខុ្ាំជាជាំហានៗ ៖ 
 

1. ការសនទនាប្ៃៃរេ័ស ។ ភយើងខុ្ាំនឹងទក់ទងហៅអែក ភែើមែីសាត ប់ភយាបល់របស់អ្នក 
អ្ាំេីអ្ច្បលនម្រទេយ និងតម្រមូវការរបស់អ្នក ភែើមែីបញ្ហា ក់ោអ្សយដា នរបស់អ្នកសថ ិតកន ុង
តំបន់្ដែលមិនទន់បានបញ្ច លូជាសាជីវកមមរបស់ភោនធីឃីង 



និងភែើមែីដច្បករំដលកេ័ត៌មានបដនថមអ្ាំេីកមម វធីិភនះ ជាមួយអ្នក ។ អ្នកនឹងមានភេល
សួរសាំណួរអ្ាំេី GSI និងកមម វធីិភនះ ។ 

2. ការព្ិលម្រគ្នះលោៃ ់លៅតាម្ទីកប្នលងផ្លទ  ់លដ្ឋយម្ិនគិត្បងលលសវាកម្ម ។ អ្នកម្រគប់ម្រគង 
និងវសិវ ករគភម្រមាង នឹងចុ្បះែល់ទីកដនលងរបស់អ្នក ភែើមែីវាយតផ្មលអ្ច្បលនម្រទេយ 
ម្រេមទាំងភធវ ើការសភម្រមច្បចិ្បតតរមួគ្នន ោភតើភម្រគ្នង GSI 
មួយណាមានភាេសមរមយជាមួយនឹងអ្ច្បលនម្រទេយរបស់អ្នក ។ 

3. ការច្េៃម ៌ូត និងការលធវើកចិចសនា ។ ភោនធីឃីង នឹងភម្របើម្របាស់ពត មាន្ទាំងអ្ស់ដែលអ្នក
ស្ាប់ ភែើមែីច្ចែម្ ូតគភម្រមាង ភ ើយេិភម្រគ្នះភយាបល់ជាមួយអ្នក
ភៅម្រគប់ជាំហានទាំងអ្ស់កន ុងការអ្នុវតតសកមមភាេ ។ ភយើង
ខុ្ាំភបតជាា ចិ្បតតកន ុងការភធវ ើឲ្យសកមមភាេនានាឲ្យមានភាេងាយម្រសួលបាំផ្ុតច្បាំភ ះអ្នក 
ែូភច្បនះភយើងខុ្ាំនឹងទទួលខុសម្រតូវកន ុងការជួលអ្នកភ ៉ៅ ការ និងភរៀបច្បាំការភសន ើសុាំ
ចាប់អ្នុញ្ហញ តហធវ ើ ។ 

4. ប្ផ្នការសាងសង់ ។ ភយើងនឹងភរៀបច្បាំកាលវភិាគសាងសង់ជាមួយគ្នន  ភៅតាមតម្រមូវការ 
និងកាលវភិាគរបស់អ្នក ក៏ែូច្បជាភៅតាមធនធានដែលមានផ្ងដែរ ។ 

5. ការប្ងទ ំ។ ភៅភេលបព្ចា ប់ារសាងសង់ ភយើងនឹងភធវ ើការយល់ម្រេមជាមួយគ្នន នូវដផ្នការ
ដថ្ទាំសម្រមាប់មួ្យឆ្ន ាំហទៀត ភ ើយភែើមែីម្របាកែោអ្នកមានអារមមណ៍លាច្បាំភ ះដផ្នការ
អ្នាគត ។ 

 

 

 

 

លត្ើអនកចាៃ់អាម្មណ៍ជាមួយឱកាសលផ្េងលទៀត្លទ? សូម្ទំនាក់ទំនងមកលយើងខំុ្!  

នាភេលអ្នាគត ភយើងនឹងមានឱកាសការងារសម្រមាប់អ្នកសម ័ម្រគចិ្បតត  ម្រេឹតត ិការណ៍កន ុងស គមន៍ 
និងឱកាសភរៀនសូម្រត ដែលមានផ្តល់ជូនសម្រមាប់ស គមន៍ទាំងមូល ។ សូមទក់ទងភយើងខុ្ាំ ភែើមែី
ទទួ បានែាំណឹងេីហយើង ឬភែើមែីសួរនាាំអ្ាំេីកមម វធីិភនះ ។ 
 

ភាា ប់ទាំនាក់ទាំនង 
  



ធនធានសម្រាៃ់អនកម្រគៃ់ម្រគង GSI | កម្ម វធិីឧបតធម្ភ  GSI | លោនធីឃីង 

 

លរៀនទងំអស់គ្នន ជាមួ្យនឹងសេគម្ន៍ GSI 

 

 
ភយើងភធវ ើការរមួគ្នន ភែើមែីកសាង និងភរៀបច្បាំសួនច្បារទឹកភ ល្ៀង  

 
ភោនធីឃីងបាន និងកាំេុងភធវ ើការជាមួយនឹងស គមន៍ផ្ែគូច្បាំនួនបួនឆ្ន ាំរចួ្បមកភ ើយ 

ភែើមែីភធវ ើឲ្យភ ដា រច្បនាសមព័នធទឹកភ ល្ៀងផ្បតងភលច្បភច្បញជារបូរាង ព្ចសហពញ
តំបន់្ដែលភៅមិនទន់បានបញ្ច លូជាសាជីវកមមភោនធីទាំងអ្ស់ ។ ភយើងខុ្ាំភបតជាា ចិតត
ច្បាំភ ះការភធវ ើការកន ុងភាេជាផ្ែគូ ដែលេលរែាជាអ្នកម្រគប់ម្រគងការងារ ភ ើយភយើងហធវ ើារហដ្ឋយ
ហស្បើារទំនាក់ទំន្ងា ជាឱកាសកន ុងការដសវងយល់អ្ាំេីតម្រមូវការរបស់មាច ស់អ្ច្បលនម្រទេយ 
ម្រេមទាំងទសេនៈវវសិ័យនាាំភៅរកការផ្តល ស់បត រូ ម្រេមទាំងចូ្បលរមួសេារណ៏ជាមួយមាច ស់ផ្ទះកន ុងារ
ភរៀបដផ្នការភែើមែីអាច្បភែើរែល់ភគ្នលភៅ ។ 
 

ភយើងខុ្ាំមានការតាាំងចិ្បតតកន ុងការស ម្របតិបតត ិការជាមួយនឹងអ្នកម្រគប់ម្រគង GSI និងតាម្រយុះ
អែកែឹកនាាំទងំអស់គាែ  ភ ើយភយើងខុ្ាំទនទ ឹងរង់ចាាំឱកាសកន ុងការផ្ារភាា ប់ទាំនាក់
ទាំនងបដនថមជាមួយនឹងភោកអ្នក ហៅហព ភយើងបនតភរៀនសូម្រតេីគ្នន ភៅវញិភៅមក ។ 
 
ភាា ៃ់ទំនាក់ទំនងជាមួ្យលយើងខំុ្ 

ភតើអ្នកជាអ្នកម្រគប់ម្រគង GSI ដមនភទ? ភតើអ្នកមានច្បាំណាប់អារមមណ៍ោល ាំងអ្ាំេីកមម វធីិ GSI 

ដមនភទ? ទាំងេីរដមនភទ? ម្រកមុភយើងខុ្ាំេិតជារ ើករាយកន ុងការេិភាកាជាមួយអ្នក ។ សូម្ហម្តាត
ទក់ទងម្កហយើងហបើអ្នកមានសាំណួរ ឬភយាបល់ ឬភបើអ្នកច្បង់បងាា ញគាំនិតរបស់អ្នក 
ឬអ្វ ីដែលអ្នកបានភរៀនសូម្រតកន ុងភេលថ្មីៗហន្ុះ ។ 
 
ភាា ប់ទាំនាក់ទាំនង 

 



ធនធាន និងលម្លរៀនប្ដ ទទួ បាន 

 

ការៃនតម្ិត្តភាព្ ម្រត្វូរកាឲ្យបានតាម្ប្ដ អាចលធវើលកើត្ ។ 

● ការែូរបុគគលិក ជាេិភសសច្បាំភ ះអ្នកដែលមានភឈាម ះកន ុងទាំនាក់ទាំនងច្បមែង អាច
បងែការរំោនជាភម្រច្បើនច្បាំភ ះគភម្រមាងកមម វធីិ  ។  

● ការែូរបុគគលិកេីមួយភៅមួយ អាច្បភធវ ើឲ្យសកមមភាេគភម្រមាងខលះម្រតូវ “ចាប់ភផ្តើមភ ើងវញិ” 
ភ ើយវាស្បផ្េ ាអាច្បច្បាំណាយភេលយូរកន ុងការកសាងភាេជាផ្ែគូ  ភែើមែីបភងែ ើត
ភាេភជឿជាក់រវាងគ្នន  នឹងរកបុគគលិកថ្មី ។ 

 
ម្រត្វូដឹងព្ីោែ នភាព្ បស់អាជីវក  ឯកជន ដែលជាា សំោន់សម្រាៃ់ការជួៃម្រៃជំុរៃស់
សេគម្ន៍ លដ្ឋយោរថាគលម្រាងលនះក្របដែលជាអាចម្រៃមូ្ បានចំណាៃ់អារម្មណ៍ និងការ
ចូ រមួ្ោល ងំ ។ 

● ការគំាស្ទ (ឬការជាំទស់) ពីស គមន៍ អាចមានឥទធិេលយា៉ៅ ងោល ាំងច្បាំភ ះការសភម្រមច្បចិ្បតត
របស់មាច ស់អ្ច្បលនម្រទេយោភតើគាត់នឹងចូ្បលរមួជាមួយគភម្រមាងដែរឬភទ ។ 

● ការម្របមូលបានច្បាំណាប់អារមមណ៍រមួេីេលរែាដកែរោង និងសមាជិកភផ្េងភទៀតកន ុង
ស គមន៍ គឺនឹងម្រតូវការភេល និងការខិតខាំ ធនធាន ម្រេមទាំងការទាំនាក់ទាំនងបដនថម 
។ 

● ការច្បាំណាយភេលបដនថមកន ុងភេលបច្បច ុបែនន ភែើមែីភរៀបច្បាំភជើងម្រេួលឲ្យបានលា  អាច្បជួយសនេ ាំ
ភេលបានភេលភម្រកាយ ។ ការម្របមូលអ្នក ក់េ័នធទ ាំងអ្ស់ឲ្យចូ្បលរមួភធវ ើការ
រមួគ្នន កន ុងគភម្រមាងកន ុងភេលចាប់ភផ្តើម 

អាច្បជួយកន ុងការបភងែ ើតបាននូវមភធោបាយទាំនាក់ទាំនង ភ ើយអាច្ប ាំនាាំេ័ត៌មាន 
និងបរបិទសាំោន់ភច្បញមកបងាា ញម្រគប់គ្នន ឲ្យបានែឹង ។ 

 

គលម្រាង GSI ប្ដ ម្រត្វូត្លម្ល ើងតាម្អច នម្រទព្យ ប្ដ ជាកម្មសិទធ ិរៃសអ់ងគការោសនា អាចម្រត្វូ
ចំណាយលព្  និងធនធានៃប្នែម្ លដ្ឋយោរប្ត្អងគការប្ៃៃលនះាន កខណៈខុសព្ីព្ រដា
ធម្មតា ។  

● ជាធមមតា អ្ងគការសាសនា មានរច្បនាសមព័នធ ភគ្នលនភយាបាយ 
និងឋានានុម្រកមផ្តល់កិច្បចអ្ន័ុតិ ម្រេមទាំងការម្រគប់ម្រគង សម ុ ម្រគសាម ញ ។ ភដយសារ
ដតភ តុផ្លភនះ ម្របការសាំោន់គឺភយើងម្រតូវរកាកាំណត់ភ តុម្របជុាំទ ាំងអ្ស់ ភ ើយភផ្ាើឲ្យអ្នក
ចូ្បលរមួទាំងអ្ស់នូវកាំណត់ភ តុម្របជុាំភនះ ឲ្យបានម្រគប់ៗគ្នន  ។ 

● វវហិារសាសនាជាភម្រច្បើន មាន្ដ្ឋរំុកខជាតិ ឬភគ្នរេរុកខជាតិ និងភែើមភ ើតាម្ជំហន្ឿ ។ ហដើម្
ហ ើទងំអស់ម្រតូវកត់ច្បាំណាាំទុក កុាំភធវ ើឲ្យមានផ្លប៉ៅះ ល់ កន ុងភេលសាងសង់ ។  

● ការកសាងទាំនុកចិ្បតត និងកិច្បចម្រេមភម្រេៀង គឺជាដផ្នកសាំោន់របស់កមម វធីិ ភ ើយវាអាច្បអូស
បនាល យភេលភវោកំណត់ដំបូង ។ វាអាច្បរបួញ្ច លូនូវការភធវ ើបទបងាា ញ និងកិចា
ម្របជុាំជាមួយម្រកមុម្របឹកា និង/ឬហម្ម្រេះវហិារសាសនា ។ 

● ជាធមមតា ការដថ្ទាំគភម្រមាង គឺជាកត ីកងវល់ធាំភធងរបស់ម្រេះវហិាសាសនា ភ ើយភាគភម្រច្បើន
សកមមភាេភនះ ម្រតូវភធវ ើភ ើងភដយស្កមុ្អ្នកសម ័ម្រគចិ្បតត ។ ការមានសមាជិកម្រេះវហិារចូ្បល
រមួជាដផ្នកមួយផ្នការភរៀបដផ្នការ និងារច្ចែម្ ូត វានឹង ភធវ ើឲ្យគភម្រមាងអាច្បមានភាេ
ភជាគជ័យភម្រច្បើន ភដយសារេួកភគនឹងមានភាេជាមាច ស់កមមសិទធិហ ើគភម្រមាង ភ ើយភច្បះេី
រភបៀបដថ្ទាំគភម្រមាងឲ្យសថ ិតភៅយូរអ្ដងវង ។  

● ម្រេះវហិារសាសនា ដតងមានទាំនាក់ទាំនងម្រជាលភម្រៅជាមួយស គមន៍ជុាំវញិ ដែលអាច្បមាន
ម្របភយាជន៍សម្រមាប់បភម្រងៀនអ្នកែផ្ទអ្ាំេីកមម វធីិភនះ ក៏ែូច្បជាបញ្ហា ទឹកភ ល្ៀងជារមួផ្ងដែរ 
។ ម្រេះវហិារសាសនា បងាា ញេីឱកាសយា៉ៅ ងសាំោន់សម្រមាប់ការភធវ ើការរមួគ្នន កន ុងភាេជាផ្ែគូ 

សម្រមាប់ការអ្ប់រំ ារទក់ទង និងការទក់ទញស គមន៍ឲ្យចូ្បលរមួកន ុងគភម្រមាង ។ 
 


