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ភាគ I – សេចក្តីណែនាំ  

រសបៀបសរបើរបាេ់សេចក្តីណែនាំ   

សេចក្តីណែនាំសនោះ ានបាំែងសដើមបីជួយជាលក្ខែៈបុគគល និង អ្ងគភាពតូចៗនន (ឧទាហរែ៏ 
កិ្ចចការជាំនួញតូចៗ អ្ងគការមិនរក្ក្នរមចាំសែញ និង េមតថកិ្ចចរោឋ ភិបាលតូចៗ) ជាមួយនឹងការ 
បញ្ជូ នបែតឹ ងទាមទារេាំែងសៅ NPFC។ សេចក្តីណែនាំសនោះ ក៏្ផតល់ជូននូវជាំនួយដល់រដឋ និង 
អ្ងគភាពធាំៗននផងណដរ។ សេចក្តីណែនាំសនោះ រតូវបានសគណចក្សចញជាបួនណផនក្ៈ ―សេចក្តីណែនាំ,‖ 
―ព័ត៌ានទូសៅ,‖ ―តរមូវការបែតឹ ងទាមទារេាំែងទូសៅ,‖ និង ―តរមូវការបែតឹ ងទាមទារ 
េាំែងពិសេេ។‖ 
  

របេិនសបើ សលក្អ្នក្ សជឿជាក់្ថា សលក្អ្នក្ានតនមលរបមូលយក្សរបងសចញណដលមិនបានទូទាត់ ឬ  
សោយស្ករលទធផលសរបងធាល យសហៀរចូលសៅក្នុងផលូវទឹក្ណដលអាចចរចរែ៏ ឬ ការគាំរម ក្ាំណហងនន 
ការធាល យសហៀរសរបងចូលសៅក្នុងផលូវទឹក្ណដលអាចចរចរែ៏សនោះ សលក្អ្នក្អាចរតូវបាន ផតល់េិទធិ 
ចាំសពាោះេាំែង ពីមូលនិធិក្តីេងឃឹមេរាប់ការទទួលខុ្េរតូវននការធាល យសហៀរសរបង (OSLTF)។ 
មជឈមែឌ លមូលនិធិជាតិទប់ស្កា ត់ភាពរក្ខ្វក់្ (NPFC) បានបសងាើតការណែនាំសនោះ សដើមបី ជួយសលក្ 
អ្នក្ក្នុងការក្ាំែត់ ថាសតើ សលក្អ្នក្ានការខូ្ចខាតននណដលអាចផតល់ជាេាំែងណដរឬ សទ របេិន 
សបើដូសចនោះ សតើសលក្អ្នក្រតូវការបញ្ជូ នបែតឹ ងទាមទារេាំែងសោយេមរមយ យ៉ាងដូចសមតចខ្លោះ។ 
 

សដើមបីជួយក្ាំែត់ ថាសតើ សលក្អ្នក្ានេិទធិសនោះ េូមសមើលសៅក្នុងណផនក្ II (ទាំព័រ 2-6) ផតល់ជូននូវ 
ស្កវតាព័ត៌ានអ្ាំពី NPFC, OSLTF, ចាប់េតីពីការបាំពុលសរបង (OPA), របសភទនន បែតឹ ងទាមទារ 
េាំែងនន ណដលអាចរតូវបានបញ្ជូ ន និង អ្នក្ណដលានេិទធិសដើមបីបញ្ជូ ន បែតឹ ងទាមទារេាំែង 
ននសនោះ។ 
  
សដើមបីជួយសលក្អ្នក្េិក្ាអ្ាំពី ដាំសែើ រការននការបញ្ជូ នបែតឹ ងទាមទារេាំែង នងងផុតក្ាំែត់ 
។ល។ េូមសមើលសៅក្នុងណផនក្ III (ទាំព័រ 7-12) សលើក្ស ើងនូវព័ត៌ានណដលេមរមយ េរាប់ការ 
បញ្ជូ នបែតឹ ងទាមទារេាំែងទាាំងអ្េ់ សបើសទាោះជាបែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ របសភទណាក៏្ 
សោយ។ ទរមង់ ការក្ាំែត់សពលសវល និង ការវនិិចឆ័យ រតូវបានសគសលើក្មក្ពិភាក្ាសៅក្នុងណផនក្ សនោះ។  
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សដើមបីេិក្ាអ្ាំពី ព័ត៌ានណដលានភេតុតាងជាក់្លក់្ និង ណដលាាំរទេរាប់របសភទបែតឹ ង 
ទាមទារេាំែងខុ្េៗាន   េូមសមើលសៅក្នុងណផនក្ IV (ទាំព័រ 13-30) សលើក្ស ើងនូវតរមូវការ 
ជាក់្លក់្ េរាប់របសភទបែតឹ ងទាមទារេាំែងនិមួយៗ និង បញ្ជ ីននននព័ត៌ានបណនថម 
ណដលអាច តរមូវឱ្យានចាំសពាោះដាំសែើ រការបែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្។ បែតឹ ងទាមទារ 
េាំែងទូសៅ ក៏្រតូវយក្មក្អ្នុវតតផងណដរ។   
និយមន័យេាំខាន់  ៗនិង បញ្ជ ីពាក្យេរសេរកាត់ អាចសមើលសៅសលើទាំព័រ 31-34 និង 35 សផេងៗាន ។  
របាយការែ៏ អ្ាំពី កិ្ចចការឯក្ជនភាព និង សេចក្តីណែនាំនន េរាប់ពាក្យបែតឹ ងតវ៉ាទាមទារ េាំែង 
ណដលានជសរមើេ អាចសមើលសៅសលើទាំព័រ 36។ ឯក្ស្ករចមលងមួយចាប់ននពាក្យបែតឹ ងទាមទារេាំែង 
OSLTF ណដលានជសរមើេ រតូវបានសគោក់្បញ្ចូ លបណនថម ជាមួយនឹងសេចក្តី ណែនាំសនោះ។  
  ព័ត៌ានបណនថម អាចទទួលបានពីសគហទាំព័រ:    www.uscg.mil/npfc  

របេិនសបើ េាំែួរណដលពាក់្ព័នធនឹងបែតឹ ងតវ៉ាទាមទារេាំែងណាមួយ មិនរតូវបានសឆលើយតបតាម រយៈ 
សេចក្តីណែនាំសនោះសទ ឬ របេិនសបើ សលក្អ្នក្មិនានអីុ្នសធើណែតសរបើរបាេ់ សទសនោះ សលក្អ្នក្អាចទាក់្ 
ទងមក្ NPFC សោយេរសេរជាលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ សោយសៅទូេ័ពទ ទូរស្ករ ឬ សផញើស្ករសអ្ ិក្រតូនិក្ៈ 
  ATTN: CLAIMS ADJUDICATION                   េូមទាំនក់្ទាំនង: (ការវនិិចឆ័យបែតឹ ងទាមទារេាំែង)  
NATIONAL POLLUTION FUNDS CENTER  (មជឈមែឌ លមូលនិធិជាតិទប់ស្កា ត់ភាពរក្ខ្វក់្) 
US COAST GUARD STOP 7100           (រក្ុមេនិតេុខ្ការពារសឆនរេមុរទអាសមរកិ្ STOP 7100)  
4200 WILSON BLVD STE 1000                       (វងីិ 4200 វលីេុន STE 1000) 
ARLINGTON VA 20598-7100                          (អាលីងតុន VA 20598-7100) 

សេចក្តីណែនាំសនោះ ានបាំែងសដើមបីជួយអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង បញ្ជូ នពាក្យបែតឹ ងតវ៉ា ទាមទារជាំទាេ់ 
សៅនឹង OSLTF។ វមិនណមនជាឯក្ស្ករបញ្ជជ ក់្ស្េបចាប់មួយសនោះសទ។ ចាប់ ឆ្ន ាំ1990 េតីពីការបាំពុលសរបង 
(OPA) (33 U.S.C. 2701 et. seq.) គឺជាចាប់ណដលបានបសងាើត OSLTF និង រប់បញ្ចូ លនូវឧបតតិសហតុននណដល 
ពាក់្ព័នធនឹងការធាល យសហៀរសរបងសនោះ។ អ្នក្បតឹងតវ៉ា ទាមទារេាំែង គួរណតសធវើពិភាក្ាអ្ាំពី បទបញ្ជជ នននន 
បែតឹ ងទាមទារេាំែង សៅក្នុង 33 CFR ណផនក្ 136 សដើមបីសធវើដាំសណាោះស្ស្កយបញ្ជា ននស្េបចាប់ និង ណដល 
សរៀបចាំតាមបទោឋ ន។  របេិនសបើ ានជសាល ោះទាេ់ណទងមួយរវងសេចក្តីណែនាំសនោះ និង OPA ឬ បទបញ្ជជ នន 
សៅក្នុង 33 CFR ណផនក្ 136  សនោះ ល័ក្ខនតិក្ៈ និង បទបញ្ជជ នន ានអាទិភាព។ 
  

ទូេ័ពទ: (800) 280-7118 ទូរស្ករ:   (202) 493-6937 ឬ (202) 493-6938  
េាំែួរណដលពាក់្ព័នធនឹងបែតឹ ងទាមទារេាំែង ជាស្ករសអ្ ិក្រតូនិក្ អាចសផញើមក្   
តាមរយៈ NPFC: arl-pf-npfcclaimsinfo@uscg.mil    

សា៉ាងសធវើការធមមតា ពីនងងច័នទ-េុរក្ ពីសា៉ាង 7:30 រពឹក្ ដល់ 4:00 លង ច សា៉ាងសៅភាគខាងសក្ើត។  

http://www.uscg.mil/npfc
mailto:arl-pf-npfcclaimsinfo@uscg.mil
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ភាគ II - ព័ត៌ានទូសៅ   

ស្កវតា  

  

  

សរកាយពី NPFC វយតនមលបែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ ការបញ្ជជ ក់្មួយ រតូវបានសគ សធវើសដើមបីទទួល ឬ 
បដិសេធន៏ទាាំងស្េុង ឬ ភាគខ្លោះននបែតឹ ងតវ៉ាទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្។ សលក្អ្នក្ នឹង ានសពល 60 នងង 
សដើមបីទទួល ឬ បដិសេធន៏ចាំសពាោះការបញ្ជជ ក់្បែតឹ ងទាមទារ េាំែងសនោះ។ របេិនសបើ សលក្អ្នក្ទទួល 
ការបញ្ជជ ក់្បែតឹ ងតវ៉ាទាមទារេាំែងសនោះ បនទ ប់មក្ NPFC នឹងសរៀបចាំដាំសែើ រការបង់របាក់្ដល់សលក្អ្នក្។ 
របេិនសបើ សលក្អ្នក្បដិសេធន៏ ការបញ្ជជ ក់្បែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ  សលក្អ្នក្អាចសេនើេុាំការគិតពិចារណា 
ស ើងវញិ ចាំសពាោះ បែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ និង សដើមបីផតល់ជូនព័ត៌ានបណនថមសទៀត។ ចាំសពាោះការ 
គិត ពិចារណាស ើងវញិ NPFC អាចវយតនមលស ើងវញិ ចាំសពាោះបែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្ អ្នក្ទាាំងអ្េ់ 
សោយណផែក្សលើព័ត៌ាន/ឯក្ស្ករងមី  ៗណដលសលក្អ្នក្ផតល់ជូន។ 

 ណេវងរក្េាំែងពី RP េរាប់តនមល និង ការខូ្ចខាតនន រតូវបង់របាក់្សោយ OSLTF 
 ការវនិិចឆ័យបែតឹ ងទាមទារេាំែង ណដលបានបញ្ជូ នសៅ OSLTF េរមប់ការបង់របាក់្ 

 

 ការចាំណាយរបាក់្េរាប់េហព័នធសបាេេាំអាត  
  ការរតួតពិនិតយរបភព និង ការសរបើរបាេ់មូលនិធិ 
 

រកុ្មេនតិេុខ្ការពារសឆនរេមុរទអាសមរកិ្ USCG តាមរយៈ NPFC សរៀបចាំរគប់រគង OSLTF សោយ—  

 តនមលស្កត រដូចសដើមស ើងវញិ ពីភាគីទទួលខុ្េរតូវនន េរាប់តនមល និង ការខូ្ចខាតនន 
រតូវបង់របាក់្េាំែងពី OSLTF 

 េាំែងចាំសពាោះអ្នក្បតឹងទាមទារេរាប់តនមលរបមូលយក្សរបងសចញ ឬ ការខូ្ចខាតនន 
ជាក់្ណេតង សោយស្ករលទធផលននឧបតតិសហតុការធាល យសហៀរសរបងសនោះ 

 

 មូលនិធិសដើមបីវយតនមល និង ស្កត រស ើងវញិនូវធនធានធមមជាតិណដលបានខូ្ចខាត 
 

 មូលនិធិេរាប់េហព័នធសបាេេាំអាត  
 

OSLTF រតូវបានសគបសងាើតស ើងសដើមបីផតល់ជូន—  

ចាប់េតីពីការបាំពុលសរបង (OPA) បញ្ជជ ក់្ថា អ្នក្សធវើឱ្យធាល យសហៀរសរបង (ភាគីទទួលខុ្េរតូវ ឬ RP)  
រតូវបង់របាក់្េាំែងេរាប់តនមលរបមូលយក្សរបងសចញ ឬ ការខូ្ចខាតននជាក់្ណេតង ណដលបាន 
រងសរាោះសោយស្ករលទធផលននការធាល យសហៀរសរបងសនោះ។ របសភទននតនមល ឬ ការខូ្ចខាតនន រតូវ 
បានរប់បញ្ចូ លសរកាមចាប់ OPA ណដលបានេរសេរសៅសលើទាំព័រ 4 អ្ាំពី "សតើបែតឹ ងទាមទារ 
េាំែងអ្វីខ្លោះ ណដលអាចបញ្ជូ នសៅបាន?" 
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ឧបតតិសហតុនន OPA ពាក់្ព័នធនឹងការបសញ្ចញសចាល ឬ ការគាំរមក្ាំណហងដ៏សរចើនននការបសញ្ចញសចាល 
សរបងពីនវ ឬ សរគឿងា៉ា េីុន ចូលសៅក្នុងផលូវទឹក្របេ់េហរដឋអាសមរកិ្ ណដលបណាត លឱ្យរក្ខ្វក់្ 
ទឹក្ដីសៅរចាាំងេមុរទ ឬ តាំបន់សេដឋកិ្ចចពិសេេ។ របសភទននបែតឹ ងតវ៉ាទាមទារេាំែង បាន 
អ្នុញ្ជដ តឱ្យសរកាមចាប់ OPA ណដលរមួាន — 
  

សតើបែតឹ ងទាមទារេាំែងអ្វីខ្លោះ ណដលសលក្អ្នក្អាចបញ្ជូ នសៅបាន?  

 តនមលរបមូលយក្សរបងសចញ (សមើលទាំព័រ 14)  
 
 ការខូ្ចខាតអ្ចលនរពទយ ឬ រទពយេមបតតិបុគគល (សមើលទាំព័រ 16) 
   

 

 តនមលននសេវក្មមស្កធារែៈណដលសក្ើនស ើង (សមើលទាំព័រ 24)  
 

 ការបាត់បង់ចាំែូលរដឋ (សមើលទាំព័រ 22)  
 

 ការបាត់បង់របាក់្ចាំសែញ និង េមតថភាពរបក្បរបរចិញ្ច ឹមជិវតិ (សមើលទាំព័រ 18)  
 

សរកាមល័ក្ខខ័្ែឌ ជាក់្លក់្ ននចាប់ OPA ក៏្អ្នុញ្ជដ ត ភាគីទទួលខុ្េរតូវ RP សដើមបីបញ្ជូ នបែតឹ ង 
ទាមទារេាំែង ចាំសពាោះ NPFC េរាប់តនមលរបមូលយក្សរបងសចញ និង កាខូ្ចខាត ណដលរតូវ 
បង់របាក់្េាំែងសោយ RP (សមើលទាំព័រ 30)។ 
  

 ការបាត់បង់ជីវភាព  (សមើលទាំព័រ 26)  
 
 ការខូ្ចខាតធនធានធមមជាតិ (សមើលទាំព័រ 30)  
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សតើអ្នក្ណា អាចានេិទធិបញ្ជូ នបែតឹ ងទាមទារេាំែង?   
អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែងាន ក់្ អាចជា—  

  
 លក្ខែៈបុគគលាន ក់្ 
 
 ស្កជីវក្មម ភាពជានដគូ ឬ េាគមន៏ 
  រោឋ ភិបាលេហរដឋអាសមរកិ្ 
  េហព័នធ រដឋ បរសទេ ឬ អ្នក្ទទួលរគប់រគងកុ្លេមព័នធឥណាឌ  
 

 រដឋឯក្រជយ Puerto Rico, Guam, Samoa ននអាសមរកិ្, សកាោះ U.S. Virgin, រដឋឯក្រជយសកាោះ 
Marianas ភាគខាងសជើង និង ណដនដី ឬ ការកាន់កាប់រគប់រគងសោយេហរដឋអាសមរកិ្ 

 រដឋ ស្េុក្នន Columbia សខ្តតឬរកុ្ង និង រដឋតូចៗតាមសាលនសយបាយ  
 

 អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែងណដលជាជនបរសទេជាក់្ណេតង សោយសយងសៅតាមសលខ្ 1007 
ននចាប់ OPA (33 U.S.C. 2707)  

 
ភាគីទទួលខុ្េរតូវេាំែង RP ណដលបសងាើតេិទធិសដើមបីការពារ ចាំសពាោះភាពទទួលខុ្េរតូវ 
ឬ ការក្ាំែត់ននការទទួលខុ្េរតូវ សោយសយងសៅតាមណផនក្ 1008 ននចាប់ OPA (33 
U.S.C. 2708) 

បែតឹ ងេីុវលី 
NPFC មិនអាចវយតនមល សោោះស្ស្កយ ឬ បង់របាក់្បែតឹ ងទាមទារេាំែងណាមួយ ណដលជា 
ណផនក្ននសរឿងក្តីតុលការ ណដលរមួាន ក្រមិតថាន ក់្ននេក្មមភាពបែតឹ ង សដើមបីេងេាំែងចាំសពាោះ 
តនមល ឬ ការខូ្ចខាតននសៅក្នុងបែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្។   
 
 ការធានរ៉ាប់រង  

អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង មិនតរមូវឱ្យានការធានរ៉ា ប់រងេរាប់ តនមលរបមូលសរបងសចញ ឬ 
ការខូ្ចខាតននតាមចាប់ OPA ស ើយ។ របេិនសបើ សលក្អ្នក្ពិតជាានការធានរ៉ា ប់រងណដល 
អាចេងតនមលរបមូលសរបងសចញ ឬ ការខូ្ចខាតសនោះ គឺមិនតរមូវឱ្យសរបើរបាេ់វស ើយ ប៉ាុណនត 
សលក្អ្នក្ រតូវណតរយការែ៏ថា សលក្អ្នក្ ានការធានរ៉ា ប់រងសនោះ។  
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ការបង់របាក់្សទវឬរតាួន ពីរដង 

របេិនសបើ បែតឹ ងទាមទារេាំែងចាំសពាោះ តនមលរបមូលសរបងសចញ ឬ ការខូ្ចខាត រតូវបាន 
បង់នងលរចួសហើយសនោះ គឺមិនានបែតឹ ងទាមទារេាំែងចាំសពាោះ តនមលរបមូលយក្សរបងសចញ ឬ 
ការខូ្ចខាតណដលដូចាន សនោះ អាចរតូវបានទទួលេាំែងពី OSLTF ស ើយ។ ឧទាហរែ៏ៈ 
របេិនសបើ អ្នក្ស ៉ាការរបមូលយក្សរបងសចញ ទទួលេាំែងរបាក់្ពី OSLTF េរាប់ 
តនមលរបមូលសរបងសចញរបេ់ាត់ ប៉ាុណនត បនទ ប់មក្ ខ្ក្ខាតបង់របាក់្េាំែងសៅអ្នក្ស ៉ា 
ការបនតរបេ់ាត់សនោះ អ្នក្ស ៉ាការបនត មិងអាចទទួលបាននូវការបង់របាក់្េាំែងពី OSLTF 
េរាប់េក្មមភាពននការរបមូលសរបងសចញណដលដូចាន សនោះបានស ើយ។ 
  
ការេរាល  
រកុ្មអ្នក្េនតិេុខ្ការពារសឆនរេមុរទ គិតថា អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែងនិមួយៗ ានការទទួល 
ខុ្េរតូវមួយ សដើមបីសធវើឱ្យសេចក្តីប៉ាងរបាថាន េមសហតុផល សដើមបីេរាលបនធូរបនថយ —គឺថា សដើមបី 
សជៀេវង ឬ សធវើឱ្យានក្រមិតទាប—ការបាត់បង់ននពី ឧបតតិសហតុធាល យសហៀរសរបងសនោះ។ ការ 
ចាំណាយបណនថមននណដលពាក់្ព័នធនឹងការសជៀេវង ឬ ការសធវើឱ្យានក្រមិតទាបននការបាត់បង់ 
នន តាមរយៈអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែងាន ក់្ អាចរតូវបានសគរប់បញ្ចូ លសៅក្នុងបែតឹ ងតវ៉ា 
ទាមទារេាំែងសនោះ ជាការចាំណាយបណនថមនន។ ចាំនួនទឹក្របាក់្ណដបានបតឹងទាមទារេាំែងនន 
ការបាត់បង់ផ្ទទ ល់មួយ នឹងរតូវណក្េរមួល េរាប់ការចាំណាយបណនថមនន  និង/ឬ ចាំែូលណដល 
ទាក់្ទងចាំសពាោះ ការប៉ាងរបថាន ននការសជៀេវង/ការសធវើឱ្យានក្រមិតទាប។ 
  

បែតឹ ងទាមទារេាំែងណក្លងកាល យ  

របេិនសបើ សលក្អ្នក្បញ្ជូ លបែតឹ ងតវ៉ាទាមទារេាំែងណក្លងកាល យមួយ សលក្អ្នក្ អាចរតូវទទួលរង 
នូវការកាត់សទាេតាមចាប់រដឋបបសវែី និង រពហមទែឌ  សរកាមចាប់េហព័នធ (18 U.S.C. 287 និង 
1001; 31 U.S.C. 3729)។  
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ភាគ III - តរមវូការេរាប់បែតឹ ងទាមទារេាំែងទូសៅ   

  

  

សដើមបីឱ្យានលក្ខែៈេមបតតិរគប់រាន់េរាប់បែតឹ ងទាមទារេាំែង តាមចាប់ OPA 
សលក្អ្នក្ រតូវណតសារពយ៉ាងរតឹមរតូវ ដូចតសៅៈ   

សតើសលក្អ្នក្ានលក្ខែៈេមបតតិរគប់រាន់ឬសទ?  

 ឧបតតិសហតុ (រពឹតតិការែ៏ជុាំវញិការធាល យសហៀរសរបង ឬ ការគាំរមក្ាំណហងននការធាល យសហៀរ 
សរបង) រតូវណតសក្ើតានស ើង ឬ សរកាយមក្សទៀត សៅនងងទី 18 ណខ្េីហា ឆ្ន ាំ1990។  

  
 
 ឧបតតិសហតុណដលពាក់្ព័នធនឹងការបសញ្ចញសចាល ឬ ការគាំរមក្ាំណហងដ៏ធាំចាំសពាោះការបសញ្ចញ 

សចាលសរបង។ (ចាប់ OPA សលើក្ណលងយ៉ាងចាេ់លេ់ចាំសពាោះ ការបសញ្ចញសចាលសរបង 
នន ពីនវស្កធារែៈ ដូចជា នវក្ងទ័ពសជើងទឹក្អាសមរកិ្ U.S. ពីទីតាាំងរចាាំងេមុរទ 
ណដលោក់្ឱ្យសៅសរកាម Trans-Alaska Pipeline Authorization Act (ចាប់ននការអ្នុញ្ជដ ត 
បាំពង់បងាូរសរបងអាឡាស្កា ) និង ពីការបសញ្ចញសចាលសរបងណដលអ្នុញ្ជដ តសោយេហព័នធ រដឋ 
ឬ ការអ្នុញ្ជដ តពីមូលោឋ ន។)  

  
 

 ការបសញ្ចញសចាលសរបង ឬ ការគាំរមក្ាំណហងដ៏ធាំននការបសញ្ចញសចាលសរបង ណដលបានចូល 
សៅក្នុង ឬ សៅខាងសលើផលូវទឹក្នវអាសមរកិ្ ទឹក្ដីជាប់នឹងរចាាំងេមុរទណដលសៅជាប់ាន  
របេ់ពួក្សគ ឬ តាំបន់សេដឋកិ្ចចេាំខាន់ៗរបេ់េហរដឋអាសមរកិ្។  ការធាល យសហៀរសរបង ណដល 
ានផលប៉ាោះពាល់ដល់ ឬ ផលប៉ាោះពាល់ណដលជាេកាត នុពលដល់ផលូវនវចរែ៏ ប៉ាុណនត ផលូវនវ 
ចរែ៏របេ់េហរដឋអាសមរកិ្ គឺមិនណមនជាចាប់ននការធាល យសហៀរសរបង OPA ស ើយ។ 

 
 តនមល ឬ ការខូ្ចខាត គឺរបសភទមួយណបប រតូវបានសចញេាំែងតាមចាប់ OPA (េូមសមើល 

របសភទននបញ្ជ ីស ម្ ោះបែតឹ ងទាមទារេាំែងសៅសលើទាំព័រ 4)។ 
  សតើខ្ញុាំ រតវូញ្ជូ នបែតឹ ងទាមទារេាំែង សៅឯណា?   

 សបើសទាោះជា សលក្អ្នក្ខ្ក្ខានសៅសរកាមការសលើក្ណលងមួយក្នុងចាំសណាមការសលើក្ណលងនន 
ណដលបានក្ាំែត់សៅក្នុងអ្តថបទឯក្ស្ករជាបនតបនទ ប់សនោះក៏្សោយ ក៏្ជានិចចកាល សលក្អ្នក្ 
រតូវណតបញ្ជូ នជាដាំបូងនូវបែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ សៅភាគីទទួលខុ្េរតូវ ឬ 
អ្នក្ធានរ៉ា ប់រងរបេ់ខ្លួន។ (សេចក្តីណែនាំសនោះ មិនបានបង្ហា ញអ្ាំពី នីតិវធីិននេរាប់ 
ការបញ្ជូ នបែតឹ ងទាមទារេាំែង សៅភាគីទទួលខុ្េរតូវ RP ស ើយ។  ភាគីទទួល ខុ្េរតូវ 
RP រតូវណតបសងាើត និង ផេពវផាយនូវនីតិវធីិទាាំងសនោះ។)  

 

សលក្អ្នក្ រតូវណតបញ្ជូ នបែតឹ ងទាមទារេាំែងជាដាំបូង សៅភាគីទទួលខុ្េរតូវ— 
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ការសលើក្ណលងននេរាប់ ការសផញើបែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ សោយផ្ទទ ល់ ចាំសពាោះ 
NPFC ជាជាង ការបញ្ជូ នវទីមួយ សៅភាគីទទួលខុ្េរតូវ RP— 
 

 ការបញ្ជូ នបែតឹ ងរបេ់សលក្អ្នក្ សៅភាគីទទួលខុ្េរតូវ RP គួរណតសលើក្ស ើងថា សលក្អ្នក្ 
ក្ាំពុងណតបាំសពញបែតឹ ងទាមទារេាំែងមួយ សរកាមណផនក្ 2713(a) ននចាប់បាំពុលសរបង។ 
សោយការបញ្ជូ នយ៉ាងស្កមញ្ដនូវវកិ្ា័យប័រត ឬ េាំបុរតគិតលុយមួយ សៅភាគីទទួលខុ្េរតូវ 
RP គឺមិនទាន់រគប់រាន់សទ លុោះរតាណត េាំបុរតគិតលុយ ឬ វកិ្ា័យប័រត បញ្ជជ ក់្យ៉ាងចាេ់ 
លេ់ថា វជាបែតឹ ងទាមទារេាំែង សរកាមចាប់ OPA។ 

  

 NPFC ផេពវផាយ ឬ ឱ្យដាំែឹងជាលយល័ក្ខែ៏អ្ក្េរចាំសពាោះ អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង 
នន សដើមបីបញ្ជូ នបែតឹ ងទាមទារេាំែងសោយផ្ទទ ល់ សៅ NPFC ។   

  ភាគីទទួលខុ្េរតូវ RP ាន ក់្ ណដលសពាលអ្ោះអាងបែតឹ ងទាមទារេាំែង សរកាមណផនក្ 1008 
ននចាប់ OPA (33 U.S.C. 2708)។  

  របធានរដឋាន ក់្ ណដលបានបញ្ជូ នតនមលរបមូលសរបងសចញ បានរតូវបង់នងលសោយរដឋ។ 
 អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែងណដលជាពលរដឋអាសមរកិ្ រងទុក្ខចាំសពាោះតនមលននការរបមូលសរបង សចញ ឬ 

ការខូ្ចខាតននពីការបាំពុលសរបង ពីអ្ងគភាពបរសទេណដលសៅឆ្ង យ ពីរចាាំងេមុរទ។ 
  សរកាយពីការបញ្ជូ នបែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ សៅភាគីទទួលខុ្េរតូវ RP សតើសលក្អ្នក្ 

អាចបញ្ជូ នបែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ សៅ NPFC ឬសទ?   
   បាទ របេិនសបើ ភាគីទទួលខុ្េរតូវ RP ឬ អ្នក្ធានរ៉ា ប់រង បដិសេធន៏ចាំសពាោះ បែតឹ ងទាមទារេាំែង 

របេ់សលក្អ្នក្ ឬ មិនបង់របាក់្ក្នុងរយៈសពល 90 នងង ននកាលបរសិចឆទណដលសលក្អ្នក្ បាន បង្ហា ញពីបែតឹ ង 
ទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ ចាំសពាោះពួក្សគ ឬ ការផេពវផាយរបេ់ RP បាន ចាប់សផតើម 
(សបើសទាោះជាយឺតក៏្សោយ) សលក្អ្នក្ អាចបញ្ជូ នបែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់ សលក្អ្នក្ សៅ NPFC។ 

   
អ្វីខ្លោះ ណដលសលក្អ្នក្រតវូការបញ្ជូ នសៅ NPFC  

 សលក្អ្នក្ រតូវណតផតល់ជូន NPFC ជាមួយនឹងព័ត៌ាន ឯក្ស្ករ និង ភេតុតាងណដលរតូវការ សដើមប ី
ាាំរទបែតឹ ងតវ៉ាទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្។ របេិនសបើ ានព័ត៌ានបណនថមសទៀត ណដលរតូវ 
ការ សនោះ NPFC នឹងសេនើេុាំវពីសលក្អ្នក្។ សដើមបីសធវើឱ្យដាំសែើ រការសនោះបានឆ្ប់រហ័េណដលអាច 
សធវើសៅបានចាំសពាោះ ការតាំណាងជាំនួេរបេ់សលក្អ្នក្សនោះ េូមសលក្អ្នក្បញ្ជូ ននូវព័ត៌ានាាំរទ 
រគប់រាន់ និង លាំអិ្តសនោះ ជាមួយនឹងបែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្។ វកិ្ា័យប័រត 
ននព័ត៌ាន ណដលមិនានព័ត៌មិនរគប់រាន់សនោះ គឺបណាត លឱ្យានបញ្ជា ភាគសរចើនទូសៅចាំសពាោះ 
ការពនាសពល សៅក្នុងដាំសែើ រការននបែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ!   
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  សលក្អ្នក្ នឹងរតូវសគេងេាំែងេរាប់ តនមលណដលេមសហតុផលននការរបមូលសរបងសចញ 
និង ការខូ្ចខាតណដលរតូវបានរប់បញ្ចូ លសរកាមចាប់ OPA ណដលរមួាន តនមលណដលេមសហតុ 
ផលននការវយតនមលការខូ្ចខាតរបេ់សលក្អ្នក្។ ឧទាហរែ៏ សលក្អ្នក្ អាចរតូវបានសគេង 
េាំែងតនមលននការវយតនមលរបេ់គែសនយយក្រ ចាំសពាោះការបាត់បង់កិ្ចចការជាំនួញននរបេ់ 
សលក្អ្នក្ ប៉ាុណនត សលក្អ្នក្មិនរតូវបានសគេងេាំែងេរាប់ តនមលរបេ់គែសនយយក្រណដល 
វយតនមលសលក្អ្នក្ សៅក្នុងសរៀបចាំបែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះស ើយ។    

សលក្អ្នក្ មិនរតូវការសមធាវ ីសដើមបីសរៀបចាំបែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះសទ។ សលក្អ្នក្ នឹងរតូវបង់េាំែង 
េរាប់ តនមលរបេ់សមធាវ ីរបេិនសបើសលក្អ្នក្សរបើរបាេ់សមធាវាីន ក់្ សដើមបីជួយសរៀបចាំ ឬ បាំសពញណបបបទ 
បែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ។  
  បែតឹ ងទាមទារេាំែង រតូវណតេរសេរជាលយលក្ខែ៍អ្ក្េរ សយើងខ្ញុាំមិនអាចទទួលបែតឹ ងទាមទារេាំែង 
តាមការនិយយាត់ទសទបានសទ។ បែតឹ ងទាមទារេាំែង រតូវណតសារពសៅតាមតរមូវការននេរាប់ 
បែតឹ ងទាមទារេាំែង (33 CFR 136.105) ណដលរមួាន ព័ត៌ានជាបនតបនទ ប់សនោះ:   

 

 របសភទ និង បរាិែននការខូ្ចខាតេរាប់របសភទននបែតឹ ងទាមទារេាំែងនិមួយៗ  

 

 ចាំនួនទឹក្របាក់្េរបុណដលបានបតឹងទាមទារេាំែង 

 

 នមរតកូ្លនិងនមខ្លួន ផលូវ និង អាេយោឋ នរបអ្ប់េាំបុរត និងសលខ្ទូរេ័ពទ សៅឯផទោះ និង 
សៅក្ណនលងកិ្ចចការជាំនួញរបេ់សលក្អ្នក្ 

 

 កិ្ចចការជាំនួញ គួរណតក្ាំែត់ សៅសពលណាេមរមយ "ព័ត៌ានកិ្ចចការជាំនួញណដលេាង ត់" 
ណាមួយ ណដលបានរប់បញ្ចូ ល ជាមួយនឹងបែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ និង សដើមបី 
ផតល់ជូននូវសហតុផលនន ណដលសលក្អ្នក្គិតថា ព័ត៌ានសនោះ វេាង ត់។ សរកាមចាប់េហព័នធ 
រោឋ ភិបាល អាចរតូវបានសគសេនើេុាំឱ្យបសញ្ចញឯក្ស្ករនន ចាំសពាោះស្កធារែៈទូសៅ។ 
(ក្ាំែត់េាំាល់:  ព័ត៌ានលអិ្តណដលរតូវការេរាប់ ចាំណាត់ថាន ក់្បែតឹ ងទាមទារេាំែង និមួយ  ៗ
រតូវបានរប់បញ្ចូ ល សៅក្នុងណផនក្ IV។)  

ទរមង់ណបបបទបែតឹ ងទាមទារេាំែង  
មិនានទរមង់ណបបបទណដលបានទាមទារេរាប់ បែតឹ ងទាមទារេាំែង OSLTF សនោះសទ។ ប៉ាុណនតសទាោះជា 
យ៉ាងណាក៏្សោយ ក៏្សលក្អ្នក្រតូវណតាាំរទបែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ ជាមួយនឹងភេតុតាង 
ព័ត៌ាន និង ឯក្ស្ករ ពាក្យបែតឹ ងទាមទារេាំែងណដលានជសរមើេមួយ និង សេចក្តីណែនាំនន ណដល 
បានរប់បញ្ចូ លជាមួយនឹង ការណែនាំសនោះ សហើយអាចរតូវបានយក្មក្សរបើរបាេ់ជាជាំនួយផងណដរ។  
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 ក្ាំែត់នូវនវ សរគឿងចរក្ ឬ បុគគលណដលសធវើឱ្យ ឬ ជនេងេ័យណដលបណាត លឱ្យានធាល យ 
សហៀរសរបងសនោះ របេិនសបើអាចសធវើសៅបាន និង រមួាន ការពនយល់មួយ ថាសហតុអ្វី សលក្អ្នក្ 
េងេ័យនវ សរគឿងចរក្ ឬ បុគគល បានសធវើឱ្យានការធាល យសហៀរសរបងសនោះ 

 ការពិពែ៌នទូសៅមួយ ននផលប៉ាោះពាល់ធាល យសហៀរសរបង ណដលរមួាន តនមលរបមូលសរបង 
សចញ ឬ ការខូ្ចខាត ណដលបានបតឹងទាមទារេាំែង តាមរបសភទឬចាំណាត់ថាន ក់្វ 

   ការពនយល់ ថាសតើការខូ្ចខាតសនោះ បានសក្ើតស ើងយ៉ាងដូចសមតច ទីតាាំង និង កាលបរសិចឆទ 
និង សា៉ាង (សហើយសនោះ អាច/មិនអាចដូចាន  ដូចជា ទីតាាំង កាលបរសិចឆទ ឬ សពលសវល 
ននការធាល យសហៀរសរបងសនោះ) 

   ការពិពែ៌នអ្ាំពីេក្មមភាពនន បានរតូវចាត់ណចងសដើមបីសធវើឱ្យានក្រមិតទាប ឬ សជៀេវង 
ការខូ្ចខាតនន  

 ការវយតនមលេរាប់ការខូ្ចខាត (មិនរប់បញ្ចូ លនូវនងលបង់សេវក្មមសមធាវ ីឬ តនមលសផេងៗ 
សទៀត េរាប់ការសរៀបចាំពាក្យបែតឹ ងទាមទារេាំែង ឬ ការបាំសពញណបបបទឯក្ស្ករស ើយ) 

 
 ស ម្ ោះ ផលូវ និង អាេយោឋ នរបអ្ប់េាំបុរត និង សលខ្ទូរេ័ពទរបេ់ស្កក្េីននណាមួយ និង 

ពិពែ៌នេសងខបមួយនូវអ្វី ណដលស្កក្េីសនោះ ដឹងឮ  

 ឯក្ស្ករងតចមលងននការទាក់្ទងសោយេរសេរណាមួយ និង ាតិកាននកាទាក់្ទងសោយ 
ផ្ទទ ល់ាត់ ជាមួយនឹងភាគីទទួលខុ្េរតូវ RP ណដលរមួាន បែតឹ ងទាមទារេាំែងណាមួយ 
ណដលបានបញ្ជូ នសៅភាគីទទួលខុ្េរតូវ RP សនោះ 

 ព័ត៌ានអ្ាំពី ការពាយមននណាមួយ សដើមបីបញ្ជូ ននូវបែតឹ ងទាមទារេាំែងនន ចាំសពាោះ 
បុគគល ឬ រកុ្មហ ុនណដលទទួលខុ្េរតូវការបាំពុលសរបងសនោះ  

 ព័ត៌ានអ្ាំពី បែតឹ ងទាមទារេាំែងេរាប់ការធានរ៉ា ប់រងណាមួយ ណដលបានសធវើេរាប់ 
តនមលរបមូលសរបងសចញ ឬ ការខូ្ចខាតនន 

 េាំែងណាមួយ ណដលសលក្អ្នក្បានទទួល េរាប់តនមលរបមូលយក្សរបងសចញ ឬ ការ 
ខូ្ចខាតនន ពីការធាល យសហៀរសរបងសនោះ 

 

  សា៉ាង កាលបរសិចឆទ និង ទីតាាំងភូមិស្កស្រេតធាល យសហៀរសរបង ការក្ាំែត់អ្តតេញ្ជដ ែ 
ផលូវនវចរែ៏ណដលរងនូវផលប៉ាោះពាល់ និង សេចក្តីពនយល់មួយ ថាសតើ សរបងណដលានផល 
ប៉ាោះពាល់ទឹក្សនោះ យ៉ាងដូចសមតច 
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 របាយការែ៏ ណដលមិនបានរតូវចាត់វធិានការសៅក្នុងតុលការ ឬ របេិនសបើ បានរតូវចាត់ 
វធិានការ  សៅតាមស្កថ នភាពននេាំែុាំ សរឿងតុលការមិនទាន់េសរមច 

 របាយការែ៏បញ្ជជ ក់្ពីភាពរតឹមរតូវននបែតឹ ងទាមទារេាំែង ណដលលែបាំផុតពាក់្ព័នធនឹង 
ចាំសែោះដឹង និង ការសជឿជាក់្របេ់សលក្អ្នក្ 

 

របេិនសបើ ានភាពចាាំបាច់ NPFC អាចស្កក្េួរសលក្អ្នក្អ្ាំពី ព័ត៌ានបណនថម។ 
ការក្ាំែត់សពលសវល  

 ហតថសលខារបេ់សលក្អ្នក្ សហើយសបើអាចសធវើសៅបានសនោះ គឺ ហតថសលខាននអ្នក្តាំណាង 
ស្េបចាប់របេ់សលក្អ្នក្  

បែតឹ ងទាមទារេាំែងេរាប់ការខូ្ចខាតៈ  បែតឹ ងទាមទារេាំែងេរាប់ការខូ្ចខាតនន រតូវណត 
សធវើក្នុងរយៈសពល បី (3) ឆ្ន ាំ បនទ ប់ពីកាលបរសិចឆទណដលានការខូ្ចខាតសនោះ និង ណដលពាក់្ព័នធជាមួយ 
នឹងការធាល យសហៀរសរបងរបេ់ខ្លួន ណដលរក្ស ើញសោយេមសហតុផល ជាមួយនឹងការរបរពឹតតសៅសោយ 
ានការរបុងរបយ័តនហមត់ចត់។ ការសលើក្ណលង គឺេរាប់បែតឹ ងទាមទារេាំែងការខូ្ចខាតធនធាន 
ធមមជាតិននណតប៉ាុសណាណ ោះ – េូមសមើល សេចក្តីណែនាំេតីពី មូលនិធិេរាប់ការខូ្ចខាតធនធាន 
ធមមជាតិ ពាក់្ព័នធសៅក្នុងណផនក្ G ននភាគ IV ។ 
   បែតឹ ងទាមទារេាំែងេរាប់តនមលរបមូលយក្សរបងសចញៈ បែតឹ ងទាមទារេាំែងេរាប់តនមល 
របមូលយក្សរបងសចញ រតូវណតសធវើក្នុងរយៈសពល របាាំមួយ (6) ឆ្ន ាំ បនទ ប់ពីកាលបរសិចឆទននការបញ្ច ប់ 
េក្មមភាពរបមូលយក្សរបងសចញ សោយស្ករឧបតតិសហតុសនោះ។ 
  NPFC គិតពិចារណាអ្ាំពី បែតឹ ងទាមទារេាំែង ដូចណដល "បានបង្ហា ញ" សៅនងង ណដលវរតូវបាន 
សគទទួល។   
ដាំសែើ រការននការវនិិចឆ័យ 

NPFC ពិនិតយស ើងវញិនូវបែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ សដើមបីឱ្យស ើញថា ព័ត៌ានពាក់្ព័នធទាាំងអ្េ់ 
រតូវបានសគរប់បញ្ចូ ល។  របេិនសបើ ព័ត៌ានណដលបានទាមទារសនោះ មិនរតូវបានទទួលក្នុងរយៈសពល 
90 នងងសនោះ NPFC នឹងបញ្ច ប់ការវនិិចឆ័យបែតឹ ងទាមទារេាំែង ជាមួយនឹងព័ត៌ានណដលានសនោះ។ 
បញ្ជា សនោះ អាចជាលទធផលសៅក្នុងការកាត់បនថយនូវេាំែងណដលអាចានសនោះ ឬ អាចបដិសេធន៏ 
ចាំសពាោះ បែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ។ 

NPFC សរៀបចាំដាំសែើ រការបែតឹ ងទាមទារេាំែងនន សៅក្នុងសាលបាំែងសដើមបីបានទទួលវ។    
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សៅសពលណដល NPFC សផញើជូនសលក្អ្នក្នូវការបញ្ជជ ក់្ននបែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ សលក្អ្នក្ 
រតូវណតទទួលយក្ ឬ បដិសេធន៏ ចាំសពាោះការផតល់ជូនសនោះ សៅក្នុងរយៈសពល 60 នងង—   
  

  

 របេិនសបើ សលក្អ្នក្ទទួលយក្ សលក្អ្នក្រតូវណតចុោះហតថសលខារបកាេឱ្យដឹងឮ។ 
 

 របេិនសបើ សលក្អ្នក្ មិនចាត់វធិានការសៅក្នុងរយៈសពល 60 នងងសនោះសទ ការផតល់ជូន 
នូវការបង់របាក់្េាំែងសនោះ នឹងរតូវបានសជៀេវង សហើយបែតឹ ងទាមទារេាំែង 
នឹងរតូវបិទផងណដរ។  

 
 របេិនសបើ សលក្អ្នក្ បដិសេធន៏ការផតល់ជូននូវការបង់របាក់្េាំែងសនោះ សលក្អ្នក្ 

រតូវណត ផតល់ជូនព័ត៌ានបណនថម និង ស្កក្េួរ NPFC សដើមបីគិតពិចារណាស ើងវញិ 
ចាំសពាោះបែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្។ សហើយបញ្ជា សនោះ អាចចាប់សផតើមឱ្យាន 
ដាំសែើ រការពិនិតយស ើងវញិងមីទាាំងស្េុង។ ការបញ្ជជ ក់្ននបែតឹ ងទាមទារេាំែងសផេង 
សទៀត នឹងរតូវសធវើស ើង ដូចជាលទធផលននការគិតពិចារណាស ើងវញិមួយ និង ការបញ្ជជ ក់្ 
អ្ាំពី ការគិតពិចារណាស ើងវញិសនោះ  កាល យជាវធិានការរបេ់ទីភាន ក់្ង្ហរចុងសរកាយបាំផុត។ 

  ―ការគិតពិចារណាស ើងវញិ‖ គឺមិនណមន ―ការចរចារ។‖  
បែតឹ ងទាមទារេាំែងនន រតូវបានបង់របាក់្ សដើមបីឱ្យពួក្សគ បានយល់រពម។ តាមធមមតា ការបង់ 
របាក់្ សរបើរបាេ់រយៈសពល 30 នងង បនទ ប់ពី NPFC ទទួលបាននូវ ការហតថសលខារបកាេឱ្យដឹងឮ 
របេ់សលក្អ្នក្។  
  



 

ភាគ IV - តរមវូការេរាប់បែតឹ ងទាមទារេាំែងពិសេេ  
ពីណផនក្ A សៅដល់ H និយយអ្ាំពី តរមូវការជាក់្ណេតងេរាប់ការសធវើចាំណាត់ថាន ក់្បែតឹ ងទាមទារ 
េាំែងនិមួយ  ៗនិង  រយបញ្ជ ីព័ត៌ានបណនថមខាងសលើ សៅក្នុងតរមូវការបែតឹ ងទាមទារេាំែងទូសៅ 
ណដលអាចរតូវបានសគទាមទារចាំសពាោះ ដាំសែើ រការបែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្។ 
  
របេិនសបើ ានេាំែួរននណដលពាក់្ព័នធនឹងបែតឹ ងទាមទារេាំែងណាមួយ មិនរតូវសឆលើយ 
តបសោយសេចក្តីណែនាំសនោះ ឬ របេិនសបើ សលក្អ្នក្មិនានសរបើរបាេ់អីុ្នសធើណែតសទសនោះ 
សលក្អ្នក្អាចសធវើទាំនក់្ទាំនងមក្ NPFC សោយេរសេរជាលយល័ក្ខអ្ក្េរ សៅទូរេ័ពទ 
សផញើទូរស្ករ ឬ សផញើស្ករសអ្ ិក្រតូនិក្ៈ 
  ATTN: CLAIMS ADJUDICATION                 េូមទាំនក់្ទាំនង: (ការវនិិចឆ័យបែតឹ ងទាមទារេាំែង)  

NATIONAL POLLUTION FUNDS CENTER  (មជឈមែឌ លមូលនិធិជាតិទប់ស្កា ត់ភាពរក្ខ្វក់្) 
US COAST GUARD STOP 7100           (រក្ុមេនិតេុខ្ការពារសឆនរេមុរទអាសមរកិ្ STOP 7100)  
4200 WILSON BLVD STE 1000                   (វងីិ 4200 វលីេុន STE 1000) 
ARLINGTON VA 20598-7100                      (អាលីងតុន VA 20598-7100) 
   ទូរេ័ពទ: (800) 280-7118 ទូរស្ករ:   (202) 493-6937 ឬ (202) 493-6938  

េាំែួរននណដលពាក់្ព័នធនឹងបែតឹ ងទាមទារេាំែង សោយសរបើរបាេ់ស្ករសអ្ ិក្រតូនិក្ អាចសផញើមក្  
NPFC:     arl-pf-npfcclaimsinfo@uscg.mil    

សា៉ាងសធវើការធមមតា ពីនងងច័នទ-េុរក្ ពីសា៉ាង 7:30 រពឹក្ ដល់ 4:00 លង ច សា៉ាងសៅភាគខាងសក្ើត។ 
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A.  តនមលរបមូលយក្សរបងសចញ  
តនមលរបមូលយក្សរបងសចញ; ―តនមលរបមូលយក្សរបងសចញ‖ ានន័យថា តនមលននការរបមូលសរបងសចញ 
ណដលរតូវបង់នងល បនទ ប់ពីការបសញ្ចញសចាលសរបង បានសក្ើតានស ើង ឬ សៅក្នុងរែីណាមួយ ណដល 
ាន ការគាំរមក្ាំណហងដ៏ធាំននការបសញ្ចញសរបងសចាល គឺរតូវានតនមលសដើមបីការពារ បនថយឱ្យសៅ 
ក្រមិតទាប ឬ សដើមបីបនធូរបនថយផលប៉ាោះពាល់ននការបាំពុលសរបង ពីឧបតតិសហតុសនោះ។  
  ឧទាហរែ៏េរាប់របសភទបែតឹ ងទាមទារេាំែង:  សលក្អ្នក្ានរទពយេមបតតិសៅទីតាាំងាត់ទឹក្ 
ណដលជាទីក្ណនលងេរាប់ទូក្ និង ណផនវ បានរតូវធាល យសហៀរសរបង ពីឧបតតិសហតុណដលសយងសៅតាម 
ចាប់ OPA។ សលក្អ្នក្ បានឱ្យដាំែឹងជាលយល័ក្ខែ៏អ្ក្េរជូនដល់ មជឈមែឌ លសឆលើយតបឧបតតិសហតុ 
ថាន ក់្ជាតិ សដើមបបីានពិភាក្ាជាមួយនឹង FOSC និង បានជួលអ្នក្ស ៉ាការមូលោឋ ន សដើមបីរបមូលយក្ 
សរបងសចញសនោះ។ សលក្អ្នក្អាចានបែតឹ ងទាមទារេាំែងមួយ េរាប់បង់សេវក្មមអ្នក្ស ៉ាការ សដើមបី 
របមូលយក្សរបងសចញពីរទពយេមបតតិរបេ់សលក្អ្នក្។  

អ្នក្ណដលានេិធទិធបតឹងទាមទារេាំែងៈ  របជាពលរដឋរគប់របូ ណដលរតូវបង់នងល េរាប់តនមល 
របមូលយក្សរបងសចញ។   

 ការចាត់វធិានការចាាំបាច់នន សដើមបីការពារ ឬ កាត់បនថយផល 
ប៉ាោះពាល់ននននការធាល យសហៀរសរបងសនោះ។ 

 តនមលរបមូលយក្សរបងសហៀរសចញ រតូវទទួលបានពីវធិានការទាាំងសនោះ។   
 

 វធិានការណដលរបក្បសោយការទទួលខុ្េរតូវ និង ស្េបសៅតាមណផនការជាយថាភាព 
ថាន ក់្ជាតិ/ ណផនការបរមុងទុក្មុនេរាប់រាអាេននថាន ក់្ជាតិ។ 

ឧទាហរែ៏ននេរាប់ការាាំរទព័ត៌ាន:  
ភេតុតាងននការធាល យសហៀរសរបងៈ 

 របាយការែ៏ FOSC 
 

សលក្អ្នក្ រតូវណតបង្ហា ញភេតុតាងអ្វីខ្លោះ បណនថមសលើសនោះ ព័ត៌ានណដលបានទាមទារ សៅក្នុងភាគ   
Part III សលក្អ្នក្ រតូវណតផតល់ជូននូវព័ត៌ានណដលជាក់្លក់្ ចាំសពាោះបែតឹ ងទាមទារេាំែងតនមល 
របមូលយក្សរបងសហៀរសចញ សដើមបីបង្ហា ញភេតុតាងថា—  

 ព័ត៌ានអ្ាំពី ដាំែឹងជាលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ EPA ឬ USCG   
  របាយការែ៏ននពីកាណេត ណដលពិពែ៌នអ្ាំពីការធាល យសហៀរសរបងសនោះ។  

  របាយការែ៏អ្ាំពី ស្កក្េី   
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ព័ត៌ានទូសៅ:  
 ការពិពែ៌នលាំអិ្តអ្ាំពី េក្មមភាពនន 
  កាលបរសិចឆទអ្ាំពី ការង្ហរណដលបានរបតិបតតិ 
 ការវភិាគស្ករធាតុសរបងធាល យសហៀរ  

  ណផនទីននតាំបន់ឬទីតាាំងធាល យសហៀរសរបង 
  របូភាពននននតាំបន់ឬទីតាាំង ការខូ្ចខាត និង ការធាល យសហៀរសរបង 

តនមលៈ 

 ក្រមិតតនមល បានរតូវក្ាំែត់ និង កាសរបៀបសធៀបនូវក្រមិតតនមលណាមួយ  យ៉ាងដូចសមតច  
 

 ឯក្ស្កររបាយការែ៏របចាាំនងង េរាប់តនមលផ្ទទ ល់ខ្លួន ណដលរមួាន សេចក្តីលាំអិ្តននអ្ាំពី 
ក្រមិតចាំណាយសលើក្មមក្រ សា៉ាង ការសធវើដាំសែើ រ និង ការដឹក្ជញ្ជូ ន 

  ឯក្ស្កររបាយការែ៏របចាាំនងង េរាប់តនមលឧបក្រែ៏/េាា រៈ ណដលរមួាន ការពិពែ៌ន  
និង ការសរបើរបាេ់ 

  សេចក្តីរយការែ៏របកាេការចាំណាយណដលបានចុោះហតថសលខា និង ការបញ្ជជ ក់្ភេតុតាង 
ននការបង់របាក់្ េរាប់ការចាំណាយ  

  ការសផទៀងផ្ទទ ត់បញ្ជ ីស ម្ ោះបង់នងលការង្ហរតាមសា៉ាង សៅក្នុងសពលននការធាល យសហៀរសរបងសនោះ  
 

 ការសផទៀងផ្ទទ ត់ក្រមិតតនមលេតង់ោឧបក្រែ៏ េរាប់ឧបក្រែ៏ណដលបានសរបើរបាេ់ 

 បង្ហា ន់នដទទួលរបាក់្ វក័ិ្យប័រត ឬ ឯក្ស្ករស្េសដៀងាន  ជាមួយនឹងការពិពែ៌នអ្ាំពីការង្ហរ  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

16

B.  ការខូ្ចខាតអ្ចលនរទពយ ឬ រទពយេមបតតិបុគគល   
ការខូ្ចខាតរទពយេមបតតិបុគគល ឬ អ្ចលនរទពយៈ  ―ការខូ្ចខាតរទពយេមបតតិបុគគល ឬ អ្ចលន 
រទពយ‖  ានន័យថា គឺជាការខូ្ចខាតរបសយជន៏ ឬ ការបាត់បង់សេដឋកិ្ចចណដលបណាត លមក្ពី ការ 
បាំផ្ទល ញរទពយេមបតតិបុគគល ឬ អ្ចលនរទពយ។  

 សលក្អ្នក្ បានបាត់បង់របាក់្កាេពី ការខូ្ចខាតននចាំសពាោះរទពយេមបតតិសនោះ 
យ៉ាងដូចសមតច 

 ាន ឬ មិនានរទពយេមបតិតេរាប់ោក់្ជាំនួេ ណដលអាចសធវើសៅបាន សហើយ 
របេិនសបើ សលក្អ្នក្ មិនបានសរបើរបាេ់រទពយេមបតិតេរាប់ោក់្ជាំនួេសនោះសទ 
សតើវានតនមលប៉ាុនម ន  

 

 ការបា៉ានស្កម នតនមលរទពយេមបតិត មុនសពល និង សរកាយសពលការធាល យសហៀររបងសនោះ  
 

 រទពយេមបតិតសនោះ មិនអាចសរបើរបាេ់បាន សោយស្ករការធាល យសហៀរសរបងសនោះ 
របេិនសបើ បានបាត់បង់របាក់្កាេ េូមបង្ហា ញៈ  

 តនមលននការជួេជុល ឬ ការផ្ទល េ់បតូរជាំនួេរទពយេមបតិតស ើងវញិ  
 ការបា៉ានស្កម នតនមលរទពយេមបតិតដ៏ាន ទាាំងមុនសពល និង សរកាយសពលការខូ្ចខាត 
 

 រទពយេមបតិតសនោះ បានរតូវខូ្ចខាត ឬ បាំផ្ទល ញ  
 

 ភាពជាាច េ់ ឬ ការទទួលរបសយជន៏កាន់កាប់អ្ចលនរទពយតាមរយៈកិ្ចចេនា  
 

សលក្អ្នក្ រតូវណតផតល់ជូននូវព័ត៌ានណដលបង្ហា ញៈ 
អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែងៈ  បុគគល ឬ  អ្ងគភាព ណដលាន ឬ ជួលរទពយេមបតតិ។   

ឧទាហរែ៏ របសភទបែតឹ ងទាមទារេាំែង:  សលក្អ្នក្ ានទូក្លាំណហក្ាំស្កនតមួយ ឬ រទពយេមបតតិ សៅទី 
តាាំងជាប់ទឹក្េមុរទ ណដលបានទទួលរងនូវការធាល យសហៀរសរបង សោយឧបតតិសហតុណដលសយងតាមចាប់ 
OPA សនោះ។ សលក្អ្នក្ អាចានបែតឹ ងទាមទារេាំែងតនមលននការស្កត រឱ្យដូចសដើមស ើងវញិ េរាប់ 
រទពយេមបតតិរបេ់សលក្អ្នក្ ចាំសពាោះស្កថ នភាពមុនសពលននការធាល យសហៀរសរបងរបេ់ខ្លួន។  

(េាំាល់:  ការខូ្ចខាតរបសយជន៏ចាំសពាោះ រទពយេមបតតិបុគគល ឬ អ្ចលនរទពយ មិនរប់បញ្ចូ លការ 
ខូ្ចខាតរបសយជន៏ផ្ទទ ល់ខ្លួនស ើយ!)  
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ព័ត៌ានទូសៅៈ 
 ឯក្ស្ករងតចមលងេិទធិជាាច េ់ លិខិ្តរបគល់ក្មមេិទធិ កិ្ចចេនា អាជាញ ប័ែណ        

េរាប់រទពយេមបតតិណដលជាស ម្ ោះរបេ់សលក្អ្នក្ 
  របូងត ឬ ណខ្េអាត់វសីដអូ្ននរទពយេមបតិត និង/ឬ ការខូ្ចខាត  

 
 ណផនទី ឬ ឯក្ស្ករស្េបចាប់នន ណដលបង្ហា ញនូវទីតាាំងននរទពយេមបតតិ សៅក្នុងតាំបន់ 

ធាល យសហៀរសរបងសនោះ 
  របេិនសបើ សលក្អ្នក្ បានលក់្រទពយេមបតតិ ការវយតនមលរទពយេមបតតិរបក្បសោយ 

វជិាជ ជីវៈ េរាប់តនមលរទពយេមបតតិ មុន និង សរកាយការធាល យសហៀរសរបង តនមលលក់្រទពយ 
េមបតិតជាក់្លក់្ និង ភេតុតាងណដលពាក់្ព័នធនឹងតនមលលក់្ណដលធាល ក់្ចុោះចាំសពាោះ 
ការធាល យសហៀរសរបងសនោះ ជាជាងចាំសពាោះ សេដឋកិ្ចច ឬ ក្តាត អ្ចលនរទពយនន។  

 
 

  របាយការែ៏ននពីកាណេត ណដលពិពែ៌នអ្ាំពីការធាល យសហៀរសរបងសនោះ  
 
 
  របាយការែ៏អ្ាំពី ស្កក្េី   

 

  

 ឯក្ស្ករងតចមលងេាំបុរតគិតលុយ ណដលបានបង់េរាប់ការជួេជុលការខូ្ចខាត ឬ 
េក្មមភាពនន ណដលរតូវបង្ហា ញេរាប់ការបា៉ា ន់ស្កម នចាំនួនពីរ និង តនមលេរាប់ 
ជួេជុល ការខូ្ចខាតសនោះ 

  ការចាំណាយននណាមួយ ឬ ការបាត់បង់របាក់្កាេ សៅសពលណដលរទពយេមបតតិ 
មិនអាចរបរពឹតតសៅបាន សោយស្ករណតការខូ្ចខាតននការធាល យសហៀរសរបងសនោះ 

 
 កិ្ចចេនា ឬ កិ្ចចេនាជួលរទពយេមបតតិ េរាប់ោក់្ជាំនួេណាមួយ 

ណដលមិនរតូវបានសរបើរបាេ់  
 
 
 
 
 
 
 

ឧទាហរែ៏ឯក្ស្ករេរាប់ាាំរទបែតឹ ងទាមទារេាំែងៈ  
ភេតុតាងននការធាល យសហៀរសរបងៈ 

 របាយការែ៏ FOSC  
   ព័ត៌ានអ្ាំពី ដាំែឹងជាលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ EPA ឬ USCG   

 
 



 

  
C.  ការបាត់បង់របាក់្ចាំសែញ និង េមតថភាពរបក្បរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ 
ការបាត់បង់របាក់្ចាំសែញ និង េមតថភាពរបក្បរបរចិញ្ច ឹមជីវតិៈ  ―ការបាត់បង់របាក់្ចាំសែញ និង 
េមតថភាពរបក្បរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ‖  ានន័យថា ការខូ្ចខាតនន សេមើនឹង ការបាត់បង់របាក់្ចាំសែញ 
ឬ ការចុោះអ្ន់ងយខាងេមតថភាពរបក្បរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ សោយស្ករការខូ្ចខាត ការបាំផ្ទល ញ ឬ 
ការបាត់បង់អ្ចលនរទពយ រទពយេមបតតិផ្ទទ ល់ខ្លួន ឬ ធនធានធមមជាតិនន។ 
   សលក្អ្នក្ មិនរតូវការកាន់កាប់រទពយេមបតតិណដលបានខូ្ចខាត ឬ ធនធានននសនោះសទ សដើមបី 
បញ្ជូ នបែតឹ ងទាមទារេាំែងមួយ សរកាមការសធវើចាំណាត់ថាន ក់្សនោះ។ 
  ឧទាហរែ៏េរាប់របសភទបែតឹ ងទាមទារេាំែងៈ  សលក្អ្នក្ ានកិ្ចចេនាទូក្ជួលពាែិជជក្មម 
មួយ ណដលបានេទោះជាប់សៅក្ាំពង់ណផ សៅសពលណដលរកុ្មេនិតេុខ្ការពារឈូងេមុរទ បានបិទរចក្ 
ទសនល សដើមបីរបមូលសរបងធាល យសហៀរ។ សលក្អ្អ្នក្ អាចានបែតឹ ងទាមទារេាំែងមួយ េរាប់ការ 
បាត់បង់ចាំែូល ឬ របរចិញ្ច ឹមជីវតិ ក្នុងក្ាំ ុងសពលណដលរចក្សចញចូលទសនល បានរតូវបិទជាផលូវការ 
សនោះ។ អ្នក្សនស្កទក្ាំស្កនតេបាយ ណដលការសធវើដាំសែើ ររបេ់ពួក្សគ បានរតូវលុបសចាលសនោះ នឹងមិន 
ានការបាត់បង់របាក់្ចាំសែញ ឬ របរចិញ្ច ឹមជីវតិស ើយ។ 
អ្នក្ណដលានេិទធិបតឹងទាមទារេាំែងៈ  របជាពលរដឋរល់របូ ជាមួយនឹងការបាត់បង់របាក់្           
ចាំសែញ ឬ របាក់្ចាំែូល។   

សលក្អ្នក្ រតូវណតផតល់ជូនព័ត៌ាន ណដលបង្ហា ញៈ  
 រទពយេមបតតិ ឬ ធនធានធមមជាតិ ណដលរតូវបានខូ្ចខាត បាំផ្ទល ញ ឬ បាត់បង់ ណដលបណាត ល      

ឱ្យានការបាត់បង់របេ់សលក្អ្នក្ 
 
 
 របាក់្ចាំែូលរបេ់សលក្អ្នក្ បានរតូវកាត់បនថយ សោយស្ករការខូ្ចខាត ឬ ការបាត់បង់ 

រទពយេមបតតិ ឬ ធនធានធមមជាតិនន និង ចាំនួនរបាក់្ចាំែូលណដលវបានកាត់បនថយ 
 
 

 ចាំនួនរបាក់្ចាំសែញ និង ការរក្ចាំែូលបាន សៅក្នុងរយៈសពលដូចាន  
  របេិនសបើ ការង្ហរ ឬ កិ្ចចការជាំនួញរបក្បសោយជសរមើេ ណដលអាចរបរពឹតតសៅបាន 

ក្នលងមក្សនោះ ានចាំែូលប៉ាុនម នពីវ របេិនជាបានទទួល។ 
  របាក់្េនេាំសៅធនារេរាប់បង់នងលកិ្ចចការជាំនួញ និង ការចាំណាយធមមតា មិនរតូវ 

បានបង់ជូន សោយស្ករការធាល យសហៀរសរបងសនោះ (ឧទាហរែ៏ តនមលកុ្ាំពយុទ័រ 
តនមលសេវក្មម សផេងៗ)  
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ឧទាហរែ៏ឯក្ស្ករេរាប់ាាំរទបែតឹ ងទាមទារេាំែងៈ  
 

 ព័ត៌ានអ្ាំពី ដាំែឹងជាលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ EPA ឬ USCG   

 របាយការែ៏អ្ាំពី ការធាល យសហៀរសរបងសនោះ បានបណាត លឱ្យបាត់បង់ចាំែូលយ៉ាងដូចសមតច  
  លិខិ្តបញ្ជជ ក់្ការពិត សចញពីនិសយជក្ េតីពីផលប៉ាោះពាល់ដល់ការង្ហរ ឬ ចាំែូលរបេ់ 

សលក្អ្នក្ សោយស្ករការធាល យសរបងសនោះ របេិនសបើ រកុ្មហ ុននឹងបាំសពញបែតឹ ងទាមទារ 
េាំែង ចាំសពាោះការបាត់បង់របាក់្ចាំសែញសនោះ 

 
 

ភេតុតាងននការធាល យសហៀរសរបងៈ 

 របាយការែ៏ននពីកាណេត ណដលពិពែ៌នអ្ាំពីការធាល យសហៀរសរបងសនោះ  
 

ព័ត៌ានទូសៅេរាប់ បែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់និសយជិតៈ  

 ឯក្ស្ករងតចមលងគល់បញ្ជ ីបង់របាក់្ បង្ហា ន់នដទទួលរបាក់្ ។ល។ ណដលានពីសពលមុន 
សៅក្ាំ ុងសពល និង សរកាយសពលការធាល យសហៀរសរបងសនោះ 

 របាយការែ៏បុគគលិក្ សចញពីនិសយជក្ ណដលានពីសពលមុន សៅក្ាំ ុងសពល និង 
សរកាយសពលការធាល យសហៀរសរបងសនោះ ណដលបង្ហា ញពីការង្ហររបេ់សលក្អ្នក្ 

 
 
 ការពិពែ៌នអ្ាំពីការពាយមនន សដើមបីកាត់បនថយការបាត់បង់របេ់សលក្អ្នក្ 

ណដលរមួាន ការណេវងរក្ការង្ហរសធវើ  
  ឯក្ស្ករងតចមលង ការចាំណាយននេរាប់ការណេវងរក្ការង្ហរណាមួយ (ឧទាហរែ៍ 

តនមលេរាប់ការសធវើដាំសែើ រ)  
  ឯក្ស្ករងតចមលងណដលានចុោះហតថសលខាសលើពនធចាំែូល ណដលបានបង់ និង 

ក្ាំែត់សពលសវល យ៉ាងតិចានរយៈសពល ពីរ ឆ្ន ាំ មុនការធាល យសហៀរសរបងសនោះ   
  ការចាំណាយេរាប់កិ្ចចការង្ហរលាំអិ្ត ណដលមិនបានបង់របាក់្ សៅក្ាំ ុងសពលក្ាំពុងបតឹង 

ទាមទារេាំែង (ឧទាហរែ៏ តនមលកុ្ាំពយុទ័រ) 
 ឯក្ស្ករងតចមលងគល់បញ្ជ ីបង់របាក់្នន ។ល។ ពីកិ្ចចការង្ហរណដលានជសរមើេ 

សៅក្ាំ ុងសពលននការធាល យសហៀរសរបងសនោះ  

 របាយការែ៏ FOSC  
 

 របូភាពេតីពី រទពយេមបតតិណដលបានខូ្ចខាត (មុន និង សរកាយការធាល យសហៀរសរបង)  
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ព័ត៌ានទូសៅ េរាប់បែតឹ ងទាមទារេាំែង តាមរយៈកិ្ចចការជាំនួញៈ  
  

 ឯក្ស្ករងតចមលងលិខិ្តននននការលុបសចាលកិ្ចចការជាំនួញ ណដលបណាត លមក្ពី 
ការខូ្ចខាតននការធាល យសហៀរសរបង 

 

 ការពិពែ៌ន និង ឯក្ស្ករននការបាត់បង់កិ្ចចការជាំនួញ សោយស្ករការធាល យសហៀរសរបង 
 

 ណផនទី ឬ ការពិពែ៌នអ្ាំពី តាំបន់ណដលបង្ហា ញទីតាាំងកិ្ចចការជាំនួញ និង 
តាំបន់ណដលទទួលរងនូវផលប៉ាោះពាល់ននការធាល យសហៀរសរបងសនោះ 

 របាយការែ៏ហិរញ្ដវតថុ េរាប់រយៈសពលយ៉ាងសហាចណាេ់ ពីរ ឆ្ន ាំ មុនសពលការធាល យ  
សហៀរសរបង និង ពីឆ្ន ាំណដលរងនូវការធាល យសហៀរសរបងសនោះ 

 ឯក្ស្ករងតចមលងណដលានចុោះហតថសលខាសលើពនធចាំែូល ណដលបានបង់ និង ក្ាំែត់       
សពលសវល យ៉ាងតិចានរយៈសពល បី ឆ្ន ាំ មុនការធាល យសហៀរសរបងសនោះ 

 សេចក្តីលាំអិ្តអ្ាំពី ការពាយម សដើមបីបនធូរបនថយការបាត់បង់នន ឬ សហតុអ្វីបានជា 
ការប៉ាុនប៉ាងពាយម មិនរតូវបានចាត់វធិានការ 

 របាយការែ៏ពីសលក្អ្នក្ ឬ ស្កក្េីននអ្ាំពី ថាសតើ ការធាល យសហៀរសរបង បានបណាត ល 
ឱ្យបាត់បង់ចាំែូល ឬ េមតថភាពននការរបក្បរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ េូមពនយល់អ្ាំពីការ 
ណរបរបួលននចាំសពាោះ ការរបក្បរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ 

  េរាប់េណាឋ ារ ព័ត៌ានអ្ាំពីការរេ់សៅកាន់កាប់ការង្ហររបចាាំណខ្ និង របចាាំនងង 
ានរយៈសពល ពីរ ឆ្ន ាំ  មុនការធាល យសហៀរសរបង និង សៅឆ្ន ាំននការធាល យសហៀរសរបង 

ព័ត៌ានទូសៅ េតីពីបែតឹ ងទាមទារេាំែង តាមរយៈការសនស្កទ ឬ ការជួលដឹក្ជញ្ជូ នតាមេមុរទៈ 
 ការពិពែ៌នអ្ាំពី ការបាត់បង់កិ្ចចការជាំនួញនន ណដលបណាត លមក្ពីការធាល យសហៀរសរបងសនោះ 

  ភេតុតាង ណដលនវេិថនសៅក្នុងតាំបន់ទទួលរងនូវផលប៉ាោះពាល់ សោយស្ករការធាល យសហៀរសរបង 
សហើយមិនអាចសធវើកិ្ចចការជាំនួញរបេ់ពួក្សគ សោយស្ករការធាល យសហៀរសរបងសនោះ 

  ណផនទី ឬ ការពិពែ៌នអ្ាំពី តាំបន់ណដលបង្ហា ញទីតាាំងកិ្ចចការជាំនួញសៅក្នុងតបន់សរបងធាល យសហៀរ 
  របាយការែ៏ពីសលក្អ្នក្ ឬ ពីស្កក្េីអ្ាំពី ថាសតើ ការធាល យសហៀរសរបង បានបណាត លឱ្យបាត់បង់ 

ចាំែូល េូមពនយល់អ្ាំពីការណរបរបួលននចាំសពាោះ ការរបក្បរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ 
 
 

 ឯក្ស្ករងតចមលងណដលានចុោះហតថសលខាសលើពនធចាំែូល ណដលបង់ និង ក្ាំែត់       សពលសវល 
យ៉ាងតិចានរយៈសពល បី ឆ្ន ាំ មុនការធាល យសហៀរសរបងសនោះ 

 សេក្តីលាំអិ្តអ្ាំពី ការចាំណាយនន ណដលមិនបានចាំណាយរបាក់្ ក្ាំ ុងសពលក្ាំពុង 
បតឹងទាមទារេាំែង (ឧទាហរែ៏ របាក់្ឈនួល ឬ របាក់្ណខ្) 
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 បញ្ជ ីក្រមិតតនមលននការជួល ណដលរមួាន សេវក្មមននណាមួយ េរាប់កិ្ចចការជាំនួញ 
បញ្ជជ ក់្សៅតាមវេ័ិយ (ឧទាហរែ៏ កី្ឡា ការសនស្កទរតី) 

 

 ការសរៀបចាំបរមុងទុក្របាយការែ៏ េរាប់រយៈសពល បី ឆ្ន ាំ មុនការធាល យសហៀរសរបង និង 
សៅឆ្ន ាំននការធាល យសហៀរសរបង 

 

 ឯក្ស្ករងតចមលងននរបាយការែ៏េរសេរសពញសលញអ្ាំពី ដាំសែើ រណដលទាក់្ទងនឹង 
េក្មមភាពទូក្ េរាប់ឆ្ន ាំ មុនការធាល យសហៀរសរបង និង សៅឆ្ន ាំននការធាល យសហៀរសរបង   

  ការចុោះបញ្ជ ីឯក្ស្ករនន េរាប់នវ ឯក្ស្ករងតចមលងអាជាញ ប័ែណកិ្ចចការជាំនួញ 
អាជាញ ប័ែណនវ អាជាញ ប័ែណការសនស្កទរតី អាជាញ ប័ែណនយក្នវកិ្ 
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D.  ការបាត់បង់របាក់្ចាំែូលរដឋ 
ការបាត់បង់របាក់្ចាំែូលរដឋៈ ការខូ្ចខាត សេមើនឹងការបាត់ពនធេរបុ នងលេួយស្ករ នងលជួល នងលឈនួល 
ការណបងណចក្របាក់្ចាំសែញេរបុ សោយស្ករការខូ្ចខាត ការបាំផ្ទល ញ ឬ ការបាត់បង់អ្ចលនរទពយ 
រទពយេមបតតិបុគគល ឬ ធនធានធមមជាតិ។   

 ការវយតនមលេរបុ ឬ ចាំែូលេរបុ ណដលបានរបមូល និង ការចាំណាយននណដល 
ពាក់្ព័នធ េរាប់រយៈសពលចាំែូលណដលអាចសរបៀបសធៀបាន បាន សោយតាមរសបៀប 
ននការេងេាំែងរយៈសពល ពីរ ឆ្ន ាំ 

 ការចាំណាយនន បានរតូវេនេាំ ពីសរពាោះចាំែូល មិនទាន់រតូវបានសគរបមូលស ើយ 
 

 ចាំនួនទឹក្របាក់្ អ្តតេញ្ជដ ែ និង ការពិពែ៌នអ្ាំពីការបាត់បង់ចាំែូល េរាប់េាំែង 
រតូវបានោក់្បតឹងទាមទារ ណដលរមួាន អាជាញ ធរណដលអាចអ្នុវតតបានេរាប់ ការរបមូល 
ចាំែូលសនោះ វធីិស្កស្រេតននការវយតនមល ក្រមិតតនមលណដលអាចសធវើសៅបាន និង កាលបរសិចឆទ 
ននការរបមូលសរបង ឬ សពលសវលណដលបាត់បង់ 

 

 ការបាត់បង់ចាំែូលសនោះ បានបណាត លឱ្យានការខូ្ចខាត ការបាំផ្ទល ញ ឬ កាតបាត់បង់ 
អ្ចលនរទពយ ឬ រទពយេមបតតិបុគគល ឬ ធនធានធមមជាតិ បានបណាត លឱ្យានការទូទាត់ 
េាំែង 

  
 

សលក្អ្នក្ រតូវណតផតលព័ត៌ានណដលបង្ហា ញៈ:  

អ្នក្ានេិទធិបតឹងទាមទារេាំែងៈ  រោឋ ភិបាលេហព័នធ រដឋ ឬ រដឋតូចៗណចក្តាមនសយបាយ។ 

ឧទាហរែ៏េរាប់របសភទបែតឹ ងទាមទារេាំែងៈ  នងលឈនួល សៅទីរកុ្ងមួយ េរាប់ការឈប់ចត 
ជាសរចើន សៅជិតសឆនរខ្ាច់ស្កធារែៈ។ សឆនរខ្ាច់ រតូវបានបិទ សៅសពលការធាល យសហៀរសរបងមួយ 
ក្ាំពុងណតរបមូលសបាេេាំអាត។  ទីរកុ្ងសនោះ អាចានបែតឹ ងទាមទារេាំែងមួយ េរាប់ការបាត់ 
បង់ចាំែូល ក្ាំ ុងសពលននការបិទសឆនរខ្ាច់សនោះ។   
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ឧទាហរែ៏ឯក្ស្ករេរាប់ាាំរទបែតឹ ងទាមទារេាំែងៈ  

ព័ត៌ានទូសៅៈ 

  

 ការពិពែ៌នអ្ាំពី ចាំែូលអ្វីខ្លោះ ណដលបានទទួលរងនូវផលប៉ាោះពាល់ និង   
ការធាល យសហៀរសរបងសនោះ បានបណាត លឱ្យបាត់បង់ចាំែូលយ៉ាងដូចសមតច 

  ឯក្ស្ករងតចមលងលក្ខនិតក្ៈ បទបញ្ជជ  បទបញ្ដតតិ ។ល។ ការសរៀបចាំអាជាញ ធរណដលាន 
េមតថភាព សដើមបីសលើក្ស ើងនូវចាំែូល រទពយេមបតតិណដលបានទទួលរងផលប៉ាោះពាល់ 
វធីិស្កស្រេតននការវយតនមល ការវយតនមលសលើអ្រតាតនមល និង  វធីិស្កស្រេត និង កាលបរសិចឆទ 
ននការរបមូលព័ត៌ានេរាប់ការវយតនមល  

 
 របាយការែ៏ហិរញ្ដវតថុរបេ់រោឋ ភិបាល ណដលបង្ហា ញនូវការតនមលេរបុ ឬ ចាំែូលណដល 

បានរបមូល េរាប់រយៈសពលននណដលអាចសរបៀបសធៀបបាន សោយតាមធមមតា 
ានការធានរ៉ា ប់រងរយៈសពល ពីរ ឆ្ន ាំ 

 
 សេចក្តីលាំអិ្តអ្ាំពី ការចាំណាយណាមួយ ណដលមិនបានបង់របាក់្ សោយរោឋ ភិបាល 

សៅក្ាំ ុងសពល ក្ាំពុងណតានបែតឹ ងទាមទារេាំែង 
  សេចក្តីលាំអិ្ត និង ការពនយល់អ្ាំពី ការបាត់បងចាំែូលេរបុ 

 របាយការែ៏ FOSC  
 

ភេតុតាងននការធាល យសហៀរសរបងៈ  

 ព័ត៌ានអ្ាំពី ដាំែឹងជាលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ EPA ឬ USCG   
  
 
  របាយការែ៏ននពីកាណេត ណដលពិពែ៌នអ្ាំពី ការធាល យសហៀរសរបងសនោះ  
  របាយការែ៏អ្ាំពី ស្កក្េ ី 
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E.  តនមលសេវក្មមស្កធារែៈណដលបានសក្ើនស ើង 
តនមលសេវក្មមស្កធារែៈណដលបានសក្ើនស ើងៈ  ―តនមលសេវក្មមស្កធារែៈណដលបានសក្ើនស ើង‖ 
គឺជាការខូ្ចខាតនន  េរាប់ការផតល់ជូននូវតនមលសេវក្មមស្កធារែៈណដលបានសក្ើនស ើង ឬ 
បណនថមសទៀត សៅក្ាំ ុងសពល ឬ សរកាយសពលេក្មមភាពននននការរបមូលសរបងសហៀរ ណដលរមួាន 
ការការពារសភលើង េុវតថិភាព ឬ សរាោះថាន ក់្ដល់េុខ្ភាព ណដលបណាត លមក្ពី ការបសញ្ចញសចាល 
សរបង ឬ ណដលអាចឱ្យសគក្ាំែត់បានសោយផ្ទទ ល់ចាំសពាោះ ការសឆលើយតបឧបតតិសហតុននការធាល យសហៀរ 
សរបងសនោះ។ 
 

 របាយការែ៏ននពីកាណេត ណដលពិពែ៌នអ្ាំពី ការធាល យសហៀរសរបងសនោះ 

ឧទាហរែ៏អ្ាំពីរបសភទបែតឹ ងទាមទារៈ សលក្អ្នក្ គឺជារបធានរគប់រគងននទីរកុ្ងសឆនរេមុរទ 
ណដលរតូវណតផតល់ជូននូវការរគប់រគងការលក់្ដូរបនទ ន់ សៅក្នុងបរសិវែ  ណដលពាក់្ព័នធចាប់េតីពី 
ឧបតតិសហតុ OPA។ ទីរកុ្ងសនោះ អាចានបែតឹ ងទាមទារេាំែងមួយ េរាប់តនមលននការផតល់ជូន 
សេវក្មមបនទ ន់។ 
  អ្នក្ណដលានេិទធិបឹតងទាមទារេាំែងៈ រដឋ រដឋតូចៗណចក្តាមនសយបាយ។  

 ការបញ្ជជ ក់្អ្ាំពីបញ្ជា សហតុផលចាំសពាោះ សេវក្មមស្កធារែៈននណដលបានផតល់ជូន ណដល 
រមួាន ឯក្ស្ករពីសេវក្មមជាក់្ណេតង បានរតូវផតល់ជូន និង ណដលបង្ហា ញភាពជាប់ពាក់្ព័នធ 
របេ់ពួក្សគ ចាំសពាោះការធាល យសហៀរសរបងសនោះ 

 

 របាយការែ៏អ្ាំពី ស្កក្េ ី 
 

 ព័ត៌ានអ្ាំពី ដាំែឹងជាលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ EPA ឬ USCG   
Information on EPA or USCG notification  
 

 របាយការែ៏ FOSC  
FOSC report  
 

ភេតុតាងននការធាល យសហៀរសរបងៈ  
ឧទាហរែ៏ឯក្ស្ករេរាប់ាាំរទបែតឹ ងទាមទារេាំែងៈ  

 តនមលេុទធេរាប់ សេវក្មម និង វធីិស្កស្រេតននណដលបានសរបើរបាេ់ សដើមបីគែន 
តនមលទាាំងសនោះ 

 សេវក្មមនន បានរតូវោក់្បណនថម េរាប់សេវក្មម បានផតល់ជូនជាធមមតា 

 សៅសពលណដលសេវក្មមនន បានរតូវផតល់ជូន (ក្នុងក្ាំ ុងសពល ឬ សរកាយសពលេក្មមភាព 
របមូលយក្សរបងសហៀរសចញ) 

 

សលក្អ្នក្រតូវណតផតល់ជូនព័ត៌ានណដលបង្ហា ញអ្ាំពីៈ 
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តនមលក្មមក្រ និង ឧបក្រែ៏/េាា រៈរោឋ ភិបាល:  
 ការបញ្ជជ ក់្បញ្ជ ីបង់របាក់្ក្នរមតាមសា៉ាងរបេ់រោឋ ភិបាល សៅខ្ែៈរបតិបតតិការង្ហរ 
 ការបញ្ជជ ក់្អ្ាំពី េតង់ោតនមលឧបក្រែ៏/េាា រៈរបេ់រោឋ ភិបាល េរាប់ឧបក្រែ៏/េាា រៈ 

ណាមួយ ណដលបានបតឹងទាមទារេាំែង 
  របាយការែ៏ណដបានចុោះហតថសលខា និង ោក់្កាលបរសិចឆទននការធាល យសហៀរសរបង ណដល 

រមួាន ក្រមិតតនមលការង្ហរតាមសា៉ាង េរាប់ក្មមក្រ និង ឧបក្រែ៏/េាា រៈ 
  សេចក្តីពនយល់ចាំសពាោះ ថាសតើ តនមលននរតូវបានោក់្ចូលនូវចាំនួនទឹក្របាក់្រគប់រាន់ ឬ 

អ្ត់ និង រូបមនតននណដលបានសរបើរបាេ់សនោះ រដឋននគួរណតផតល់ជូននូវតនមលសៅសរកាម 
ការយិល័យរគប់រគង និង ងវកិា OMB ស្ករចរសលខ្ A-87 

 
 
 ការបញ្ជជ ក់្សោយលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ ក្ាំែត់តនមលណដលបង្ហា ញសរបើរបាេ់ជាក់្ណេតង 

បានផតល់ឱ្យ និង មិនរប់បញ្ចូ លការេងជមងឺចិតត ឬ នងលឈនួល 

ព័ត៌ានទូសៅៈ 
 របាយការែ៏ននណដលបង្ហា ញអ្ាំពី សេវក្មមស្កធារែៈណដលបានសក្ើនស ើង បានរតូវ 

ទាមទារ របេិនសបើសេវក្មមននសនោះ បានបណាត លឱ្យាន បញ្ជា សរាោះថាន ក់្ េុខ្ភាព ឬ 
សរាោះថាន ក់្ដល់េនតិេុខ្ 

 
 
 ការពិពែ៌នលាំអិ្តនូវអ្វី និង សហតុអ្វី សេវក្មមននណដលបានសក្ើនស ើង គឺជាការចាាំបាច់ 

ណដលរមួាន ភាពចាេ់លេ់មួយ រវងេក្មមភាពរបមូលយក្សរបងធាល យសហៀរសចញ 
ចាប់េតីពីេុវតថិភាព និង ការរបរពឹតតសៅននការអ្នុវតតន៏ចាប់ និង របេិនសបើ ការសក្ើន 
ស ើងសនោះ បាននាំមក្នូវសោយជាក់្ណេតង ឬ របេិនសបើ ធនធានធមមតា បានរតូវផ្ទល េ់បតូរ 
ទិេសៅ េរាប់ការសរបើរបាេ់ 

  របាយការែ៏របចាាំនងង អ្ាំពីេក្មមភាពននរបេ់បុគគលិក្រោឋ ភបាល និង ឧបក្រែ៏/េាា រៈ 
ណដលពាក់្ព័នធ 
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F. ការបាត់បង់ននការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិេរាប់ការចិញ្ច ឹមជីវតិ 

ការខូ្ចខាតននចាំសពាោះ ការបាត់បង់ននការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិេរាប់ការចិញ្ច ឹមជីវតិៈ   
ដូចណដលបានក្ាំែត់សោយ NPFC សៅក្នុងការវចិឆ័យបែតឹ ងទាមទារេាំែង ការខូ្ចខាតននចាំសពាោះ 
ការបាត់បង់របរចិញ្ច ឹមជីវតិណដលពឹងណផែក្សលើការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិ ានន័យថា ការខូ្ចខាត 
ណដលបណាត លមក្ពី បញ្ជា រ ាំខាន ការបាំផ្ទល ញ ឬ ការបាត់បង់ធនធានធមមជាតិ ណដលសរបើរបាេ់សោយ 
អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង សដើមបីទទួលបានមក្វញិនូវមាូបអាហារ ជរមក្ េាំសលៀក្បាំពាក់្ ថាន ាំសពទយ ឬ 
អ្វីៗណដលជាតរមូវការចាាំបាច់អ្បបរាសផេងៗសទៀត េរាប់ជីវតិរេ់សៅ។ 
  
ឧទាហរែ៏េរាប់របសភទននបែតឹ ងទាមទារេាំែងៈ របធានរគប់រគងធនធានធមមជាតិេហព័នធ 
និង/ឬ រដឋ បិទតាំបន់សនស្កទរតី ណដលសារពសៅតាមចាប់ននការធាល យសហៀរសរបង OPA ណដលោក់្ក្ាំហិត 
តឹងរងឹចាំសពាោះ លទធភាពរបេ់សលក្អ្នក្សដើមបីរបមូលផលរតី ណដលសលក្អ្នក្ពឹងណផែក្សលើវ េរាប់មាូប 
អាហារ។ សលក្អ្នក្អាចានបែតឹ ងទាមទារេាំែងមួយ តាមចាប់ OPA េរាប់តនមល ជូនដល់សលក្ 
អ្នក្ សដើមបីបានជាំនួេរបរសនស្កទរតីណដលសលក្អ្នក្មិនអាចរបមូលផលបាន សោយស្ករការបិទ 
សនស្កទរតីសនោះ សៅក្ាំ ុងសពលណដលបាត់បង់របរសនស្កទេរាប់ការចិញ្ច ឹមជីវតិសនោះ សលក្អ្នក្ រតូវ 
ោក់្បឹតងទាមទារេាំែង ពីសរពាោះវាម នរបភព ឬ មសធាបាយននណដលអាចជាជសរមើេ សដើមបីរបក្ប 
របរចិញ្ច ឹមជីវតិណដលអាចសធវើសៅបាន េរាប់សលក្អ្នក្ស ើយ។ 
  
េាំែងណដលអ្នុញ្ដតឱ្យបាន នឹងរតូវណផែក្សលើ តនមលោក់្ជាំនួេេមសហតុផលចាំសពាោះសលក្អ្នក្ ណដលរតូវ 
ការរតី សៅក្ាំ ុងសពលការបាត់បង់សពលវលរបក្បរបរចិញ្ច ឹមជីវតិរបេ់សលក្អ្នក្។ ទាំហាំេាំែង 
ទាាំងអ្េ់ានតិចតួច ណដលអាចសធវើសៅបាន េរាប់ការបាត់បង់របរចិញ្ច ឹមជីវតិរបេ់សលក្អ្នក្ សហើយ 
ចាំែូលទាាំងអ្េ់ណដលសលក្អ្នក្បានទទួល សោយការសរបើរបាេ់សពលសវលសនោះ សបើមិនដូសចាន ោះសទ 
សលក្អ្នក្នឹងរតូវចាំណាយសពលសវលរបមូលផលរតី េរាប់រទរទង់ចិញ្ច ឹមជីវតិរបេ់សលក្អ្នក្ 
សហើយតនមលទូសៅេរាប់ដាំសែើ រននការកិ្ចចការជាំនួញ និង ការចាំណាយធមមតាសផេងៗសទៀត េរាប់របរ 
ចិញ្ច ឹមជីវតិរបេ់សលក្អ្នក្ ណដលសលក្អ្នក្បានសជៀេវងសោយស្ករឧបតតិសហតុសនោះ (េូមសមើលចាំែុច 
33 CFR 136.223.)។   
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អ្នក្ណដលានេិទធិបឹតងទាមទារេាំែងៈ របជាពលរដឋរគប់របូ ណដលសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិ 
ណដលបានទទួលរងនូវការខូ្ចខាត ការបាំផ្ទល ញ ឬ ការបាត់បង់ សោយស្ករឧបតតិសហតុននការធាល យ 
សហៀរសរបង ណដលបានសលើក្ស ើងសៅក្នុងចាប់ OPA េរាប់ជីវតិរេ់សៅរបេ់ពួក្សគ (ឧទាហរែ៏ 
ទឹក្ មាូបអាហារ ទីជរមក្ េាំសលៀក្បាំពាក់្ ថាន ាំសពទយ គមនគមន៏ឬការដឹក្ជញ្ជូ ន/សធវើដាំសែើ រ ឬ 
សាលបាំែងននេរាប់ការចិញ្ច ឹមជីវតិ)។ ហ ើយហនេះ មិនមានបញ្ហា អ្វីហេ ចំហ េះអ្នកកាន់កាប់ 
ឬ គ្រប់គ្រងធនធានធមមជាតិនានាដែលបានេេួលរងនូវផលប េះ ល់ហនេះ។  (េូមសមើលចាំែុច 
33 U.S.C. 2702(b)(2.)(C) និង 33 CFR 136.219)។   

 ពិពែ៌នអ្ាំពី ថាសតើ ការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិេរាប់ចិញ្ច ឹមជីវតិ យ៉ាងដូចសមតច និង 
ានទាំហាំប៉ាុនម ន ណដលបានទទួលនូវផលប៉ាោះពាល់សោយការខូ្ចខាត ការបាំផ្ទល ញ ឬ 
ការបាត់បង់ននធនធានធមមជាតិនិមួយៗ;   

 

 ពិពែ៌នអ្ាំពី ការសរបើរបាេ់ធនធានេរាប់ចិញ្ច ឹមជីវតិ ណដលសលក្អ្នក្យល់ដឹងអ្ាំពី 
ធនធានធមមជាតិជាក់្លក់្និមួយៗ ណដលសលក្អ្នក្ក្ាំែត់អ្តតេញ្ជដ ែ;   

  

សលក្អ្នក្រតូវណតផតល់ជូនព័ត៌ានណដលបង្ហា ញៈ ការបណនថមភេតុតាងណដលបានទាមទារ សៅក្នុងភាគ 
បនទ ប់នន A និង B ននបទបញ្ជជ ននសៅក្នុងចាំែុច 33 CFR ភាគទី136 សលក្អ្នក្នឹងរតូវផតល់ 
ជូននូវព័ត៌ានណដលបានពិពែ៌ន សៅក្នុងចាំែុច 33 CFR 136.221 សដើមបីាាំរទេរាប់បែតឹ ង 
ទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្។ សហើយសនោះ តរមូវឱ្យសលក្អ្នក្ៈ  

 ក្ាំែត់អ្តតេញ្ជដ ែធនធានធមមជាតិជាក់្លក់្និមួយៗ េរាប់េាំែងពីការបាត់បង់នន 
ការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិេរាប់ចិញ្ច ឹមជីវតិ រតូវោក់្បតឹងទាមទារេាំែង; 

 ពិពែ៌នអ្ាំពី រល់ការខិ្តខ្ាំរបឹងណរបងណដលសលក្អ្នក្បានសធវើ សដើមបីេរាលការបាត់បង់ 
ននការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិេរាប់ការចិញ្ច ឹមជីវតិរបេ់សលក្អ្នក្; និង  

 ពិពែ៌នអ្ាំពី េាំែងណាមួយណដលអាចសធវើសៅបានចាំសពាោះសលក្អ្នក្ េរាប់ការបាត់បង់ 
ននការចិញ្ច ឹមជីវតិណដលសលក្អ្នក្បានទទួលរងសរាោះ។ 

 ពិពែ៌នអ្ាំពី រល់របភព ឬ មធាបាយរបក្បសោយជសរមើេ េរាប់ការចិញ្ច ឹមជីវតិណដល 
អាចសធវើសៅបាន ចាំសពាោះសលក្អ្នក្ សៅក្ាំ ុងសពលេរាប់សលក្អ្នក្បឹតងទាមទារចាំសពាោះ 
ការបាត់បង់របរចិញ្ច ឹមជីវតិ;  និង  
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 ការញ្ជជ ក់្មូលសហតុននណដលបានរបកាេផាយ របាយការែ៏អ្ាំពីស្កក្េី និង របាយការែ៏ 
ជាលយល័ក្ខែ៏អ្ក្េរសផេងៗសទៀត ណដលជាឯក្ស្ករននសាលបាំែងននេរាប់ការសរបើ 
របាេ់ធនធានធមមជាតិ េរាប់ចិញ្ច ឹមជីវតិ មុនសពល ក្ាំ ុងសពល និង សរកាយសពលនន 
ការធាល យសហៀរសរបង និង ការសឆលើយតបចាំសពាោះការធាល យសហៀរសរបង; 

  
 

ឧទាហរែ៏ឯក្ស្ករេរាប់ាាំរទបែតឹ ងទាមទារេាំែងៈ  ឧទាហរែ៏ឯក្ស្ករណដលអាចាាំរទ 
បែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ រមួាន ប៉ាុណនត មិនរតូវបានសគក្ាំែត់ស ើយ ណដលានជាបនត 
បនទ ប់ៈ  
  

(េាំាល់ៈ របេិនសបើសលក្អ្នក្ ចង់បឹតងទាមទរេាំែង េរាប់ការបាត់បង់របាក់្ចាំសែញ ឬ 
ការអ្ន់ងយនូវេមតថភាពស្កត ប់ ណដលបណាត លមក្ពីកាបាត់បង់ការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិ 
េរាប់ចិញ្ច ឹមជីវតិ សលក្អ្នក្រតូវណតរប់បញ្ចូ លនូវភេតុតាងណដលបានតរមូវឱ្យាន សៅរតង់ 
ចាំែុច  33 CFR 136.233.)  

ភេតុតាងននការធាល យសហៀរសរបង និង មូលសហតុចាំសពាោះការណរបរបួលលក្ខែៈននការសរបើរបាេ់ 
ធនធានធមមជាតិ េរាប់ចិញ្ច ឹមជីវតិ - 
  អ្នក្េរមបេរមួលេហព័នធសៅទីតាាំងសក្ើតសហតុ FOSC, អ្នក្ទទួលរគប់រគងធនធាន 

ធមមជាតិ និង របាយការែ៏ណេតណដលពិពែ៌នអ្ាំពី ការធាល យសហៀរសរបង និង ការសឆលើយតប 
និង ណដលបណាត លឱ្យខូ្ចខាត ការបាំផ្ទល ញ ឬ ការបាត់បង់ធនធានធមមជាតិនន; 

   ព័ត៌ានអ្ាំពី ដាំែឹងជាលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ EPA ឬ USCG និង ការផេពវផាយបែតឹ ង 
ទាមទារេាំែង; 

 
Information in EPA or USCG notifications, and claims advertising  
 

 របាយការែ៏អ្ាំពី ស្កក្េ;ី  
 ការបិទសធនរខ្ាច់ ឬ សេចក្តីណែនាំននអ្ាំពី ការសធវើសនស្កទរតី;  

ការាាំរទព័ត៌ាន សដើមបីបង្ហា ញនូវការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិេរាប់ចិញ្ច ឹមជីវតិ និង ការ 
ខូ្ចខាតននរបេ់សលក្អ្នក្ -  

 របូងត និង វសីដអូ្;   
 

 ណផនទី;  
  បង្ហា ន់នដទទួលរបាក់្េរាប់ហាងលក់្ទាំនិញ និង ការផ្ទល េ់បតូរទាំនិញ ណដលបង្ហា ញ 

នូវតនមលោក់្ជាំនួេ ណដលសលក្អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង; 
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 ឯក្ស្ករងតចមលងគល់បញ្ជ ីនន និង ឯក្ស្ករសផេងៗសទៀត ណដលបង្ហា ញនូវចាំែូលណដល 
សលក្អ្នក្បានទទួលមុនសពល សៅក្ាំ ុងសពល និង សរកាយសពលននការធាល យសហៀរសរបង និង 
ការសឆលើយតបននការធាល យសហៀរសរបងសនោះ; 

  
 
 របាយការែ៏អ្ាំពីស្កក្េី និង ឯក្ស្ករណដលបង្ហា ញនូវរបភពននរបក្បសោយជសរមើេ 

េរាប់ការចិញ្ច ឹមជីវតិណដលអាចសធវើសៅបាន ចាំសពាោះសលក្អ្នក្ និង ការពាយមរបេ់សលក្ 
អ្នក្ សដើមបីកាត់បនថយការខូ្ចខាតនន ណដលបណាត លមក្ពី ការបាត់បង់ការរបក្បរបរចិញ្ច ឹម 
ជីវតិ ណដលរមួាន បង្ហា ន់នដទទួលរបាក់្ពី ការចាំណាយននេរាប់រក្ការង្ហរសធវើ 
(ឧទាហរែ៏ នងលសធវើដាំសែើ រ);   

  របាយការែ៏ននណដលបង្ហា ញពីការចាំណាយ ណដលសលក្អ្នក្បានសជៀេវង សៅក្ាំ ុង 
សពល ណដលសលក្អ្នក្ មិនអាចអ្នុវតតនូវការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិណដលានផលប៉ាោះពាល់ 
េរាប់ចិញ្ច ឹមជីវតិ; និង  

  របាយការែ៏ណដលបង្ហា ញអ្ាំពី េាំែងណដលសលក្អ្នក្បានទទួលេរាប់ 
ការបាត់បង់សនោះ។  
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G. ការខូ្ចខាតធនធានធមមជាតិ   
ការខូ្ចខាតធនធានធមមជាតិៈ ការខូ្ចខាតណដលនាំមក្នូវ សេចក្តីអ្នតរយ ការបាំផ្ទល ញ ឬ 
ការបាត់បង់ធនធានធមមជាតិ ណដលរមួាន តនមលណដលេមសហតុផលននការវយតនមល 
េរាប់ការខូ្ចខាត។   
  
ឧទាហរែ៏េរាប់របសភទបែតឹ ងទាមទារេាំែងៈ សលក្អ្នក្ គឺជាទីភាន ក់្ង្ហរទទួលភារៈកិ្ចច 
រគប់រគងការង្ហរណដលបានសរជើេសរ ើេ េរាប់បញ្ជា រជក្សកានេតវនរពរដឋ ណដលរតូវបានរងសរាោះ 
សោយសរបងធាល យសហៀរ ពីការពាក់្ព័នធឧបតតិសហតុននចាប់ OPA។ ខ្ែៈណដលអ្នក្ទទួលភារៈកិ្ចច 
រគប់រគង សលក្អ្នក្អាចបតឹងទាមទារេាំែង េរាប់ការខូ្ចខាតធនធានធមមជាតិនន សដើមបី 
ចាំណាយសលើការវយតនមលសេចក្តីអ្នតរយនន និង ការរក្ាឬស្កត រស ើងវញិនូវទីរជក្សកានេតវនរព 
ឱ្យានស្កថ នភាព ដូចមុនសពលននការធាល យសហៀរសរបងសនោះ។ 
  អ្នក្ណដលានេិទធិបឹតងទាមទារេាំែងៈ  េហព័នធ រដឋ បរសទេ និង អ្នក្ទទួលការរគប់រគង 
កុ្លេមព័នធឥណាឌ ។ 
  សាលការែ៏ណែនាំេតីពីការខូ្ចខាតធនធានធមមជាតិ NRD: 
បែតឹ ងទាមទារេាំែងននការខូ្ចខាតធនធានធមមជាតិ គឺជានិចចកាលានលក្ខែៈពិសេេ 
ណតមួយ។ ការសបាោះពុមាផាយសាលការែ៏ណែនាំមូលនិធិេរាប់ការខូ្ចខាតធនធានធមមជាតិ 
ណដលានសោយណ ក្ៗពីាន  េូមសមើលសលើសគហទាំព័រៈ 

www.uscg.mil/npfc/NRD/  

សលក្អ្នក្ ក៏្អាចសៅទូរេ័ពទសោយឥតបង់នងល ជាមួយនឹងេាំែួរពាក់្ព័នធបែតឹ ងទាមទារេាំែង 
ផងណដរ គឺសៅមក្ NPFC តាមសលខ្ៈ (800) 280-7118 

http://www.uscg.mil/npfc/NRD/index.htm
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H. បែតឹ ងទាមទារេាំែង សោយភាគីទទួលខុ្េរតវូ (RP)  

ឧទាហរែ៏េរាប់របសភទបែតឹ ងទាមទារេាំែងៈ 
សលក្អ្នក្គឺជាាច េ់ទូក្ឬក្បា៉ា ល់េរាប់ដាំសែើ រក្ាំស្កនត ណដលបានលិច បនទ ប់ពីនវសផេងមួយ 
សទៀត បុក្វ។ ទូក្ឬក្បា៉ា ល់របេ់សលក្អ្នក្ បានបណាត លឱ្យានការធាល យសហៀរសរបងស្កាំង និង 
សរបងពីា៉ា េីុន។ របេិនសបើ សលក្អ្នក្អាចបញ្ជជ ក់្ភេតុតាងថា ឧបតតិសហតុសនោះ បានបងាស ើង សោយ 
នវសផេងមួយសទៀត ណតមួយគតសនោះ សលក្អ្នក្អាចានបែតឹ ងទាមទារេាំែងមួយ ណដលាន 
ចាំនួនទឹក្របាក់្បង់ជូនសលក្អ្នក្ េរាប់តនមលរបមូលសរបងសហៀរសចញ និង តនមលការខូ្ចខាតនន។ 

បែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់ RP រតូវណតង្ហា ញនូវចាំែុចជាបនតបនទ ប់ៈ 

 អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែងសផេងៗសទៀត ណដលបានបង់របាក់្េាំែងសោយ RP បានបង្ហា ញនូវ 
បែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់ពួក្សគ សៅក្នុងការក្ាំែត់សពលវលរបេ់ OPA  

 
 

 ឯក្ស្ករណដលសោោះស្ស្កយរល់ចាំែុចេាំខាន់ៗននការការពារសពញសលញចាំសពាោះ ការ 
ទទួលខុ្េរតូវ (33 U.S.C. 2703) ឬ ការក្ាំែត់ននការទទួលខុ្េរតូវ (33 U.S.C. 2704) 
ណដលអាចសធវើសៅបាន 

 

 RP បានបង្ហា ញនូវបែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់ខ្លួន ចាំសពាោះ NPFC សៅក្នុងរយៈសពល បី 
ឆ្ន ាំននកាលបរសិចឆទបែតឹ ងទាមទារេាំែងណដលបានបង់ជូន បានរតូវបង្ហា ញចាំសពាោះ  RP  

 

 បែតឹ ងទាមទារេាំែងជាលក្ខែៈបុគគល បានរតូវបង់េាំែង ស្េបសៅនឹងតរមូវការអ្នុវតត 
បទបញ្ជជ ណដលអាចសធវើសៅបាន េរាប់បែតឹ ងទាមទារេាំែង របឆ្ាំងទល់នឹង OSLTF 

 

 តនមលរបមូលយក្សរបងធាល យសហៀរសចញ និង តនមលការខូ្ចខាតនន េរាប់េាំែង 
ណដលតរមូវឱ្យាន រតូវបានរប់បញ្ចូ លសរកាមចាប់ OPA (33 U.S.C. 2708)   

 

 របេិនសបើ បែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ គឺានតនមលហួេសហតុ ចាំសពាោះការក្ាំែត់ននការ 
ទទួលខុ្េរតូវសនោះ សលក្អ្នក្ រតូវណតលតរតោងឱ្យដឹង—  

 

បែតឹ ងទាមទារេាំែង សោយភាគីទទួលខុ្េរតូវៈ ចាប់ OPA សៅក្នុងណផនក្ 1008 (33 U.S.C. 
2708) ក្ាំែត់ថា RP ាន ក់្ អាចសពាលអ្ោះអាងបែតឹ ងទាមទារេាំែង ចាំសពាោះតនមលរបមូលសរបងសហៀរ 
សចញ និង ការខូ្ចខាតននណតប៉ាុសណាណ ោះ របេិនសបើ RP សនោះ បង្ហា ញថា RP  រតូវបានឱ្យេិទធិការពារ 
មួយ ចាំសពាោះភាពទទួលខុ្េរតូវ សរកាមណផនក្ 1003 ឬ ការក្ាំែត់ននការទទួលខុ្េរតូវមួយ 
សរកាមណផនក្ 1004។ 
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> ថាសតើ តនមល និង បែតឹ ងទាមទារេាំែងណដលបានបង់របាក់្ជូនទាាំងអ្េ់សនោះ ស្េប 
សៅនឹងតរមូវការទាមទារននននចាប់ OPA យ៉ាងដូចសមតច  

ជាបឋម NPFC នឹងវយតនមលសលើការផតល់េិទធិននរបេ់សលក្អ្នក្ ចាំសពាោះការការពារេរាប់ការ 
ទទួលខុ្េរតូវ ឬ ការក្ាំែត់ននការទទួលខុ្េរតូវណដលបានបតឹងទាមទារេាំែង មុននឹងានការ 
ចាត់វធិានការបនតសទៀត។ សលក្អ្នក្ នឹងរតូវបានទទួលដាំែឹងជាលយល័ក្ខែ៏អ្ក្េរពី ការេសរមច 
ចិតតចុងសរកាយសនោះ។  
    របេិនសបើ ការផតល់េិទធិននរបេ់សលក្អ្នក្ ចាំសពាោះការក្ាំែត់ននការទទួលខុ្េរតូវ ឬ ការពារ 
សពញសលញ ចាំសពាោះការទទួលខុ្េរតូវ រតូវបានរបរពឹតតតាម សហើយ NPFC នឹងវេ់ណវងតនមលរបមូល 
យក្សរបងសចញណដលាម នេាំែង និង ការខូ្ចខាតនន សោយសយងសៅតាមបទបញ្ជជ បែតឹ ង 
ទាមទារេាំែងនន េរាប់រល់របសភទបែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ។ 
    

>  តនមល និង បែតឹ ងទាមទារេាំែងណដលបានបង់របាក់្ជូនទាាំងអ្េ់ (មិនណមនរាន់ណត 
តនមលណដលហួេរបាែ ចាំសពាោះការក្ាំែត់ននការទទូលខុ្េរតូវ ណតប៉ាុសណាណ ោះសទ) និង   

 

របេិនសបើ បែតឹ ង ទាមទារេាំែងសនោះ ានតនមលហួេរបាែចាំសពាោះការក្ាំែត់ននការទទួល 
ខុ្េរតូវរបេ់សលក្អ្នក្សនោះ NPFC នឹងវេ់ណវងតនមលណដលទទួលេរបុ េរាប់ឧបតតិសហតុសនោះ 
សហើយនឹងដក្សចញនូវការក្ាំែត់ននចាំនួនទឹក្របាក់្ទទួលខុ្េរតូវ ពីការវេ់ណវងសនោះ។ 
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និយមន័យេាំខាន់ៗ 
ការខូ្ចខាត។ ការខូ្ចខាតសៅក្នុងចាប់ OPA ានន័យថា ការខូ្ចខាតននចាំសពាោះ ធនធានធមមជាតិ 
អ្ចលនរទពយ ឬ រទពយេមបតតិបុគគល េរាប់ការបាត់បង់ការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិសដើមបីចិញ្ច ឹម 
ជីវតិ ការបាត់បង់ចាំែូលរដឋ ការបាត់បង់របាក់្ចាំសែញ ឬ េមតថភាពននការរបក្បរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ 
និង េរាប់សេវក្មមណដលបានសក្ើនស ើង ឬ សេវក្មមស្កធារែៈបណនថម។ ការខូ្ចខាតទាាំងសនោះ 
រតូវបានក្ាំែត់សៅក្នុងណផនក្ 1002(b) ននចាប់ OPA សហើយរតូវបានបរយិយសៅក្នុងណផនក្ IV ននសេចក្តី 
ណែនាំសនោះ។   
 

អ្នក្ធាន។ បុគគលណាមួយ ណដលផតល់ជូននូវភេតុតាងននការទទួលខុ្េរតូវខាងហិរញ្ដវតថុ េរាប់ 
ភាគីទទួលខុ្េរតូវ RP ាន ក់្ សរកាមចាប់ OPA។ 

ធនធានធមមជាតិ។ ដី រតី េតវនរព ជីវបរសិ្កថ ន (េតវ និង រកុ្ខជាតិ) ខ្យល់ ទឹក្ ទឹក្ដី ទឹក្សរបើរបាេ់ 
េរាប់ទទួលទាន និង ធនធានននសផេងៗសទៀត ណដលជាក្មមេិទធិ រតូវបានរគប់រគងសោយ 
ានអារមមែ៏ទាក់្ទងសៅនឹងការទុក្ចិតត ឬ សបើមិនដូសចាន ោះសទ រតូវបានរគប់រគងរតួតពិនិតយសោយេហរដឋ 
អាសមរកិ្ (ណដលរមួ ាន ធនធានននតាំបន់សេដឋកិ្ចចពិសេេ) រដឋណាមួយ ឬ រោឋ ភិបាលមូលោឋ ន ឬ 
កុ្លេមព័នធឥណាឌ  ឬ រោឋ ភិបាលបរសទេណាមួយ។ 
 
សរបង។ របសភទសរបងណាមួយ ឬ សៅក្នុងទរមង់ណាមួយ ណដលរមួាន សរបងឥនធនៈ សរបងរ ាំអិ្ល 
សរបងខាប់ សរបងសបាោះសចាល និង សរបងណដលលយាន ជាមួយនឹងទឹក្ សរីពីសរបងខូ្ចណដលាន 
លយភក់្ ប៉ាុណនត មិនរប់បញ្ចូ លនូវស្ករធាតុណាមួយ ណដលរតូវបានសគចុោះបញ្ជ ី ឬ រតូវបានសរៀបចាំ 
ស ើងសោយ ជាក់្លក់្ ដូចជា ស្ករធាតុណដលបងាសរាោះថាន ក់្ សៅសរកាមក្ថាខ័្ែឌ បនទ ប់ (A) តាមរយៈ 
(F) ននណផនក្ 101(14) ននចាប់េតីពី ការសឆលើយតបបរសិ្កថ ន េាំែង និង ការទទួលខុ្េរតូវ ដ៏ទូលាំទូលយ 
(42 U.S.C. 9601) និង ណដលេថិតសៅសរកាមល័ក្ខខ័្ែឌ ននននចាប់ [42 U.S.C. §9601 et seq.]។ 

ការបសញ្ចញសចាល។ ការបញ្ចូ នសចញណាមួយ (ណដលសរីពី ការរជាបសចញសោយធមមជាតិ) សោយ 
សចតន ឬ អ្សចតន និង រតូវរប់បញ្ចូ ល ប៉ាុណនត មិនរតូវបានក្ាំែត់ចាំសពាោះ ការធាល យសហៀរសរបង 
ការសលចរជាប ការបូម ការចាក់្ ការបសញ្ចញ ឬ ការក្ប់។  
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ការធាល យសហៀរសរបង។ រពឹតតិការែ៏មួយ ឬ រពឹតតិការែ៏ជាបនតបនទ ប់ណដលានរបភពសដើមដូចាន  ណដលរមួាន 
នវ ឧបក្រែ៏សរបើសរបងឥនធនៈមួយ ឬ សរចើន ឬ ការលយបញ្ចូលាន  ណដលជាលទធផលពី ការបសញ្ចញសចាល ឬ 
ការគាំរមក្ាំណហងដ៏ធាំ នៗនការបសញ្ចញសរបងសចាល ឬ សរបងចូលសៅក្នុងផលូវទឹក្ របេ់ហេរដឋអាសមរកិ្ ណដលជាប់ាន  
ជាមួយទឹក្ដីសៅនឹងាត់េមុរទ ឬ សៅតាំបន់សេដឋកិ្ចចេាំខាន់  ៗ(ឧទាហរែ៏ ការធាល យសហៀរសរបងសចញពី 
ក្បា៉ា ល់ដឹក្សរបង សៅតាមសធនរេមុរទ)។ ការធាល យសហៀរសរបង សនោះ ានផលប៉ាោះពាល់ដល់ទឹក្ដី ប៉ាុណនត ផលូវទឹក្ណដល 
ចរចរែ៏បានរបេ់េហរដឋអាសមរកិ្ គឺមិនណមនជាចាប់ននការធាល យសហៀរសរបង OPA ស ើយ។  
 

ភាគីទទួលខុ្េរតវូ។  

សៅក្នុងក្រែីននឧបក្រែ៏/បរកិាខ សៅសលើដីរចាាំងេមុរទ (ណដលសរីពី បាំពង់បងាូរសរបង)ណដបុគគលណាាន ក់្ 
កាន់កាប់ ឬ សធវើរបតិតបតតិឧបក្រែ៏/បរកិាខ  សលើក្ណលងណត ទីភាន ក់្ង្ហរេហព័នធ រដឋ រក្ុង គែៈក្មមការ ឬ រដឋតូចៗ 
តាមសាលនសយបាយ ឬ អ្ងគភាពអ្នតររដឋណាមួយ ណដលជាាច េ់ក្មមេិទធិ សផទរសភាគរទពយ និង េិទធិណដលាន 
សដើមបីសរបើរបាេ់រទពយេមបតតិ ជូនចាំសពាោះបុគគលសផេងសទៀត តាមរយៈកិ្ចចេនា កិ្ចចរពមសរពៀង ឬ ការអ្នុញ្ជដ ត;   
   

តនមលរបមូលយក្សរបងសហៀរសចញ។ តនមលននការរបមូលយក្សរបងសហៀរសចញសនោះ រតូវបានសធវើស ើង បនទ ប់ពីការ  
សញ្ចញ សចាលសរបង បានសក្ើតានស ើង ឬ សៅក្នុងក្រែីណាមួយ ណដលានការគាំរមក្ាំណហងននការបសញ្ចញសចាល 
សរបងដ៏សរចើនសនោះ តនមលសដើមបីការពារ សធវើឱ្យសៅក្រមិតអ្បបរា ឬ បនធូរ បនថយការបាំពុលសរបងពីឧបតតិសហតុសនោះ។ 
 

សៅក្នុងក្រែីនននវមួយ គឺបុគគលណាាន ក់្កាន់កាប់ សធវើរបតិតបតតិ ឬ សផទរេិទធិននការជួលនវឬទូក្; 
   

សៅក្នុងក្រែីននឧបក្រែ៏/បរកិាខ  (ណដលសរីពី បាំពង់បងាូរសរបង ឬ ក្ាំពង់ណផសៅទឹក្េមុរទសរៅ ណដលរតូវបានសចញ 
អាជាញ ប័ែណ សរកាមចាប់ឆ្ន ាំ 1974  (33 U.S.C. 1501 et seq.) េតីពីក្ាំពង់ណផសៅទឹក្េមុរទសរៅ)  អ្នក្ជួល ឬ អ្នក្ទទួលការ 
អ្នុញ្ជដ តេរាប់សរបើរបាេ់ទីតាាំងោក់្ឧបក្រែ៏/បរកិាខ  ឬ  អ្នក្កាន់កាប់ឬាច េ់ណដលានេិទធិសរបើរបាេ់ និង េិទធិ 
សរបើរបាេ់ដីអ្នក្ដនទ ណដលបានផតល់េិទធិជូន សរកាមចាប់រដឋណដលអាចអ្នុវតតបាន ឬ ចាប់េតីពីដីខ្ពង់របសៅខាងសរ  ី
(43 U.S.C. 1301-1356) េរាប់ទីតាាំងឬតាំបន់ណដលោក់្ឧបក្រែ៏/បរកិាខ  (របេិនសបើ អ្នក្កាន់កាប់ឬាច េ់ គឺជាបុគគល 
ខុ្េាន  សរីពីអ្នក្ជួល ឬ អ្នក្ទទួលការអ្នុញ្ជដ ត) សលើក្ណលងណតទីភាន ក់្ង្ហរេហព័នធ រដឋ រក្ុង គែៈក្មមការ ឬ រដឋតូច  ៗ
តាមសាលនសយបាយ ឬ អ្ងគភាពអ្នតររដឋណាមួយ ណដលជាាច េ់ក្មមេិទធិ សផទរសភាគរទពយ និង េិទធិណដលាន សដើមបី 
សរបើរបាេ់រទពយេមបតតិ ជូនចាំសពាោះបុគគលសផេងសទៀត តាមរយៈកិ្ចចេនា កិ្ចចរពមសរពៀង ឬ ការអ្នុញ្ជដ ត;     
សៅក្នុងក្រែីននក្ាំពង់ណផេសៅទឹក្េមុរទសរៅ បានរតូវសចញអាជាញ ប័ែណ សរកាមចាប់ឆ្ន ាំ1974 (33 U.S.C. 1501-
1524) េតីពីក្ាំពង់សៅទឹក្េមុរទសរៅ  េរាប់អ្នក្ទទួលអាជាញ ប័ែណ; 
  សៅក្នុងក្រែីននបាំពង់បងាូរសរបង គឺបុគគលណាាន ក់្ណដលកាន់កាប់ ឬ  របតិបតតិបាំពង់បងាូរសរបង;  និង   
 សៅក្នុងក្រែីននការសបាោះបង់សចាលនវ ឧបក្រែ៏/បរកិាខ សលើរចាាំង  ក្ាំពង់សៅទឹក្េមុរទសរៅ  បាំពង់បងាូរសរបង ឬ 
ឧបក្រែ៏/បរកិាខ សៅឯនយេមុរទ បុគគលទាាំងសនោះ នឹងអាចជាភាគីទទួលខុ្េរតូវជាបនទ ន់ មុនសពលនន 
ការសបាោះបង់សចាលនវ ឬ ឧបក្រែ៏/បរកិាខ ។   



 

បញ្ជ ីពាក្យកាត់ 
  
CFR Code of Federal Regulations (កូ្ដបទបញ្ជជ ននេហព័នធ) 
  
EPA Environmental Protection Agency (ទីភាន ក់្ង្ហរការពារបរសិ្កថ ន) 
  
FOSC Federal On-Scene Coordinator (អ្នក្េរមបេរមួលេហព័នធសៅក្ណនលងសក្ើតសហតុ)  

(រកុ្មការពារេនិតេុខ្ឈូងេមុរទអាសមរកិ្ USCG ឬ ទីភាន ក់្ង្ហរការពារបរសិ្កថ ន EPA)  

NPFC National Pollution Funds Center (មជឈមែឌ លមូលនិធិជាតិទប់ស្កា ត់ភាពរក្ខ្វក់្)   

OPA Oil Pollution Act of 1990 (ចាប់ឆ្ន ាំ 1990 េតីពីការបាំពុលសរបង) (ណដលរតូវបានដឹងផងណដរ 
សៅរតង់ចាំែុច 33 U.S.C. 2701 et. seq.)  

OSLTF Oil Spill Liability Trust Fund (មូលនិធិក្តីេងឃឹម េរាប់ការទទួលខុ្េរតូវនន  
ការធាល យសហៀរសរបង) 

  

RP Responsible Party (ភាគីទទួលខុ្េរតូវ) 

U.S.C. United States Code  (កូ្ដេហរដឋអាសមរកិ្) 

  

USCG United States Coast Guard (រកុ្មការពារេនិតេុខ្ឈូងេមុរទអាសមរកិ្) 
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របាយការែ៏ ចាប់ឯក្ជនភាព  
អាជាញ ធរៈ 33 U.S.C. 2713។ សាលបាំែងចាំបង :ៗ សដើមបីជួយាាំរទរក្ុមេនតិេុខ្ឈូងេមុរទ សៅក្នុងការ 
សធវើវនិិចឆ័យសលើបែតឹ ងទាមទារេាំែង េរាប់េាំែងសលើតនមលរបមូលយក្សរបងសចញ និង ការខូ្ចខាត 
នន ពីការធាល យសហៀរសរបង សៅសពលណដលភាគីទទួលខុ្េរតូវ មិនបានបង់របាក់្េាំែង។ ការសរបើរបាេ់ 
ធមមតា: ព័ត៌ានអ្ាំពីេាំែងនន អាចរតូវបានផតល់ជូនចាំសពាោះសេវក្មមចាំែូលនផទក្នុងេរាប់ សាល 
បាំែងពនធោនន សហើយអាចរតូវបានផតល់ជូនចាំសពាោះ រក្េួងយុតតិធម៌ េរាប់បែតឹ ងវវិទជាំទាេ់នឹង 
ភាគីទទួលខុ្េរតូវ។ ការផេពវផាយ: សេចក្តីេសរមចចិតត សដើមបីបញ្ជូ ននូវបែតឹ ងទាមទារេាំែង គឺសធវើ 
សោយេម័រគចិតត ប៉ាុណនត របេិនសបើព័ត៌ានេមរមយ មិនរតូវបានាាំរទសោយអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែងសនោះសទ 
រោឋ ភិបាល មិនអាចវយតនមល ឬ បង់របាក់្េរាប់បែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ ស ើយ។ 
  

  

ពាក្យបែតឹ ងទាមទារេាំែង OSLTF ណដលានជសរមើេ — សេចក្តីណែនាំ  
 េូមសលក្អ្នក្ផតល់ជូន ព័ត៌ាន ភេតុតាង និង ឯក្ស្ករទាាំងអ្េ់ ណដលាាំរទតនមលរបមូលយក្សរបង 
សចញ និង/ឬ ការខូ្ចខាតននណដលបានបតឹងទាមទារេាំែង។ េូមសលក្អ្នក្សរបើរបាេ់រក្ោេ ឬ 
ទាំព័រពាក្យបែតឹ ងបណនថមសទៀត របេិនជាានភាពចាាំបាច់ សដើមបីផតល់ជូន ព័ត៌ាន ភេតុតាង និង ឯក្ស្ករ 
ទាាំងអ្េ់សនោះ។ សហើយ ក្ថាខ័្ែឌ ណដលបានោក់្សលខ្សរៀងជាបនតបនទ ប់សនោះ សឆលើយតបចាំសពាោះសលខ្ 
នន អ្ាំពីពាក្យបែតឹ ងទាមទារេាំែងណដលានជសរមើេៈ  

ព័ត៌ានសនោះ សរបើេរាប់បែតឹ ងទាមទារេាំែងទាាំងអ្េ់ ជាំទាេ់នឹង មូលនិធិក្តីេងឃឹម េរាប់ការ 
ទទួលខុ្េរតូវននការធាល យសហៀរសរបង OSLTF ថាសតើ ទរមង់ណបបបទបែតឹ ងទាមទារេាំែង OSLTF 
ណដលានជសរមើេសនោះ រតូវបានសគយក្មក្សរបើរបាេ់ ឬ អ្ត់។  

1. េរសេរបាំសពញ ស ម្ ោះ ផលូវ រកុ្ង រដឋ សលខ្នរបេែីយ៏ និង សលខ្ទូរេ័ពទរបេ់អ្នក្បតឹងទាមទារ 
េាំែង (ភាគីណដលបានជួបរបទោះការខូ្ចខាត សហើយក្ាំពុងណតណេវងរក្េាំែង) ។  

2. របេិនសបើសលក្អ្នក្បានដឹង េូមផតល់ជូននូវព័ត៌ានឧបតតិសហតុជាបនតបនទ ប់ អ្ាំពីការធាល យសហៀរសរបង ឬ 
ការគាំរមក្ាំណហងពីការធាល យសហៀរសរបង ណដលបណាត លមក្ពី ឬ រតូវបានេងេ័យចាំសពាោះ សហតុផលឱ្យាន 
តនមលរបមូលយក្សរបងសចញសនោះ និង/ឬ ការខូ្ចខាតនន ណដលបានបតឹងទាមទារេាំែងៈ  

 ការក្ាំែត់អ្តតេញ្ជដ ែ នវ ឧបក្រែ៏/បរកិាខ  ឬ អ្ងគភាពណដលបណាត លឱ្យ ឬ រតូវបាន 
េងេ័យ ចាំសពាោះសហតុផលឧបតតិសហតុសនោះ។ 
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 ពិពែ៌នតាំបន់ភូមិស្កស្រេត និង ផលូវទឹក្ណដលទទួលផលប៉ាោះពាល់សោយផ្ទទ ល់ សោយស្ករ 
ការធាល យសហៀរសរបង ឬ សោយស្ករការគាំរមក្ាំណហងននការធាល យសហៀរសរបងសនោះ។ 

 
 ពិពែ៌នយ៉ាងេសងខបអ្ាំពី ព័ត៌ានណដលបានដឹងឮណាមួយ ណដលពាក់្ព័នធនឹង 

រពឹតតិការែ៏សក្ើតានស ើង ពីការធាល យសហៀរសរបង ឬ ការគាំរមក្ាំណហងននការធាល យសហៀរ 
សរបងសនោះ។ 

3.  េូមសលក្អ្នក្ បង្ហា ញនូវចាំនួនទឹក្របាក់្តាមរបសភទបែតឹ ងទាមទារេាំែង ណដលរតូវបញ្ជូ ន 
សៅសនោះ។ េូមផតល់ជូននូវចាំនួនទឹក្របាក់្េរបុ ណដលបានោក់្បែតឹ ងទាមទារេាំែង។   

4.  េូមសលក្អ្នក្បង្ហា ញ របេិនសបើអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង ានេាំែងណាមួយ (េរសេរជា 
លយលក្ខែ៏អ្ក្េរ ឬ សោយផ្ទទ ល់ាត់) ជាមួយនឹងអ្ងគភាពណដលបណាត លឱ្យ ឬ រតូវបាន 
េងេ័យ ចាំសពាោះការខូ្ចខាតនន ណដលបានោក់្បែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ។  

5.  សតើានអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង ឬ អ្នក្តាំណាងស្េបចាប់របេ់អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង 
បានបញ្ជូ នបែតឹ ងទាមទារេាំែងចាំសពាោះ អ្ងគភាពណដលបណាត លឱ្យ ឬ រតូវបានេងេ័យចាំសពាោះ 
ការខូ្ចខាតនន ណដលបានោក់្បែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ ណដរឬសទ? របេិនសបើាន េូម 
សលក្អ្នក្ ោក់្បញ្ចូ លកាលបរសិចឆទ ណដលបានបញ្ជូ នបែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ ។ 

7.  េូមសលក្អ្នក្បង្ហា ញ របេិនសបើ អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង ក្ាំពុងណតសរៀបចាំបសងាើនបែតឹ ង 
ទាមទារេាំែង ជាំទាេ់សៅនឹងភាគីទទួលខុ្េរតូវ តាមរយៈអ្នក្តាំណាងស្េបចាប់សៅក្នុងចាប់ 
តុលការ។ របេិនសបើាន េូមសលក្អ្នក្ផតល់ជូននូវព័ត៌ានទាាំងអ្េ់ ណដលនឹងអាចឱ្យសយើងខ្ញុាំ 
សធវើទាំនក់្ទាំនងជាមួយនឹង អ្នក្តាំណាងស្េបចាប់របេ់សលក្អ្នក្ និង សដើមបីក្ាំែត់អ្តតេញ្ជដ ែ 
ននេាំែុាំ សរឿងរបេ់សលក្អ្នក្។ 

  

6.  របេិនសបើ បែតឹ ងទាមទារេាំែង បានរតូវបញ្ជូ នសៅភាគីទទួលខុ្េរតូវ េូមសលក្អ្នក្បង្ហា ញ 
ការសឆលើយតបណាមួយ (េរសេរជាលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ ឬ សោយផ្ទទ ល់ាត់) ឬ ការបង់របាក់្ 
េាំែងណាមួយ ណដលសលក្អ្នក្បានទទួល។ េូមសលក្អ្នក្ ផតល់ជូននូវកាលបរសិចឆទបែតឹ ង 
ទាមទារេាំែង ណដលបានោក់្បែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ។ 

  

    *     *   សៅក្នុងពាក្យបែតឹ ងននទាំព័រទីពីរ ខាងសរកាម េូមសលក្អ្នក្ចាប់សផតើមេរសេរ និង ចុោះកាលបរសិចឆទសលើទាំព័រសនោះ។   *     *       
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8. េូមសលក្អ្នក្បង្ហា ញ របេិនណា អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង ក្ាំពុងណតបនតណេវងរក្ការបង់របាក់្ 
េាំែង ពីរកុ្មហ ុនធានរ៉ា ប់រង េរាប់តនមលននណដលបានរប់បញ្ចូ លសៅក្នុងបែតឹ ងទាមទារ 
េាំែងសនោះ។ របេិនសបើាន េូមសលក្អ្នក្ផតល់ជូននូវព័ត៌ានទាាំងអ្េ់ ណដលនឹងអាចឱ្យសយើងខ្ញុាំ 
សធវើទាំនក់្ទាំនងជាមួយនឹង អ្នក្ធានរ៉ា ប់រង និង សដើមបីក្ាំែត់អ្តតេញ្ជដ ែចាំសពាោះសាលនសយបាយ 
របេ់អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង។  

13. របេិនសបើ សលក្អ្នក្ ផតល់ជូននូវឯក្ស្ករបណនថមនន េូមោក់្វសៅទីសនោះ ឬ សៅសលើរក្ោេ 
សផេងាន ។  

10. េូមសលក្អ្នក្ ផតល់ជូននូវព័ត៌ាន ភេតុតាង និង ឯក្ស្ករណាមួយ ណដលនឹងជួយពិពែ៌ន ថាសតើ 
ការធាល យសហៀរសរបងសនោះ ឬ ការគាំរមក្ាំណហងននការធាល យសហៀរសរបងសនោះ បានបណាត លឱ្យានតនមល 
របមូលយក្សរបងសចញ និង/ឬ ការខូ្ចខាតនន ណដលបានោក់្បែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ។ 

  

9. េូមសលក្អ្នក្ ផតល់ជូននូវព័ត៌ានលាំអិ្ត ភេតុតាង និង ឯក្ស្ករ ណដលពិពែ៌នអ្ាំពីទាំហាំននការ 
ខូ្ចខាតនន ណដលបានោក់្បតឹងទាមទារេាំែង។ េូមភាជ ប់ឯក្ស្ករងតចមលងនន របេិនសបើាន 
ភាពចាាំបាច់ ជាមួយនឹងព័ត៌ានពាក់្ព័នធទាាំងអ្េ់។ 

  

11. េូមសលក្អ្នក្ ផតល់ជូននូវព័ត៌ាន ភេតុតាង និង ឯក្ស្ករណាមួយ ណដលពិពែ៌នអ្ាំពី វធិានការ 
នន ននអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង ឬ បុគគលណាមួយសផេងសទៀត ណដលតាំណាងឱ្យអ្នក្បតឹងទាមទារ 
េាំែង សដើមបីកាត់បនថយ ឬ សជៀេវងនូវការខូ្ចខាត ណដលបានោក់្បែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ។ 

  12. េូមសលក្អ្នក្ផតល់ជូន ស ម្ ោះ អាេយោឋ ន និង សលខ្ទូរេ័ពទរបេ់ស្កក្េី (របេិនជាអាច 
ដឹងឬស្កគ ល់) ចាំសពាោះការខូ្ចខាត ណដលបានោក់្បែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ។ សៅសលើទាំព័រោច់ពីាន  
មួយ េូមផតល់ជូននូវសេចក្តីេសងខប ការដឹងឮរបេ់ស្កក្េីនិមួយៗចាំសពាោះការខូ្ចខាតនន ណដលបាន 
ោក់្បែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ ឬ ឧបតតិសហតុ ណដលបណាត លមក្ពី ឬ រតូវបានេងេ័យចាំសពាោះ 
ការខូ្ចខាតនន ណដលបានោក់្ បែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ។ 
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15. របេិនសបើ បែតឹ ងទាមទារេាំែង រតូវបានបង្ហា ញសោយអ្នក្តាំណាងស្េបចាប់ាន ក់្ ណដលអ្នក្តាំណាង 
ស្េបចាប់ ាន ក់្សនោះ ក៏្រតូវណតចុោះហតថសលខាសលើបែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះផងណដរ។ េូមសលក្អ្នក្ 
ផតល់ជូននូវអាេយោឋ ន និង សលខ្ទូរេ័ពទរតឹមរតូវ របេ់អ្នក្តាំណាងស្េបចាប់សនោះ. 

  

14. របេិនសបើ អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង គឺជាលក្ខែៈឯក្ជន បុគគលសនោះ រតូវណតចុោះហតថសលខាសលើ 
បែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ។ របេិនសបើ អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង ណដលាន លក្ខែៈរមួាន  
បុគគលិក្ាន ក់្របេ់រក្ហ ុនមួយ រតូវណតចុោះ ហតថសលខាសលើបែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ។ 
រគប់ហតថសលខាទាាំងអ្េ់ រតូវណតសរបើទឹក្សមម េរសេរ សដើមបីឱ្យានេុពលភាព។  

  

េូមបញ្ជូ នបែតឹ ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្  ជាមួយនឹងព័ត៌ ភេតតុាង និង ឯក្ស្ករចាាំបាច់ 
សផេង សៗទៀត មក្ៈ 
 

ATTN: CLAIMS ADJUDICATION                 ទាំនក់្ទាំនង: (ការវនិិចឆ័យបែតឹ ងទាមទារេាំែង)  
NATIONAL POLLUTION FUNDS CENTER (មជឈមែឌ លមូលនិធិជាតិទប់ស្កា ត់ភាពរក្ខ្វក់្) 
US COAST GUARD STOP 7100                (រក្ុមេនិតេុខ្ការពារសឆនរេមុរទអាសមរកិ្ STOP 7100)  
4200 WILSON BLVD STE 1000                   (វងីិ 4200 វលីេុន STE 1000) 
ARLINGTON VA 20598-7100                     (អាលីងតុន VA 20598-7100) 
 
 បែតឹ ងទាមទារេាំែងេរាប់ការខូ្ចខាតធនធានធមមជាតិ ឬ េរាប់ការបាត់បង់ការសរបើរបាេ់ធនធាន 
ធមមជាតិរទរទង់ចិញ្ច ឹមជីវតិ អាចរតូវសោោះស្ស្កយ តាមអាេ័យោឋ ន ―ATTN/េូមទាំនក់្ទាំនង: NATIONAL 
RESOURCE DAMAGES CLAIMS  DIVISION (ណផនក្បែតឹ ងទាមទារេាំែងេរាប់ការខូ្ចខាត 
ធនធានថាន ក់្ជាតិ‖។ 

សយើងខ្ញុាំ េូមផតល់អ្នុស្កេន៏ដល់សលក្អ្នក្ សដើមបីរក្ារបាយការែ៏េតីពី ចាប់ឯក្ជនភាព និង 
ងតចមលងបែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ េរាប់ជាឯក្ស្កររបេ់សលក្អ្នក្។ 



 

Department of Homeland Security 

(រក្េួងេនិតេុខ្ជាតិ)  
U.S. Coast Guard 

ATTN: CLAIMS ADJUDICATION                                
NATIONAL POLLUTION FUNDS CENTER 
US COAST GUARD STOP 7100 
4200 WILSON BLVD STE 1000  
ARLINGTON VA 20598-7100 

Optional OSLTF Claim Form  
(ពាក្យបែតឹ ងណដលានជសរមើេ OSLTF)  

CG NPFC-CA1 

(Rev. April 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
ទាំព័រ 1 នន 3 

សាលបាំែងៈ ទរមង់ណបបបទសនោះ អាចរតូវសរបើរបាេ់េរាប់ការបញ្ជូ នបែតឹ ងទាមទារេាំែង សៅរក្ុមេនតិេុខ្ការពារសធនរ 
េមុរទអាសមរកិ្ USCG មជឈមែឌ លមូនិធិជាតិទប់ស្កា ត់ភាពរក្ខ្វក់្ NPFC េរាប់េាំែងណដលជាេកាត នុពលពី មូលនិធិសេចក្តី 
េងឃឹមេរាប់ការទទួលខុ្េរតូវននការធាល យសហៀរសរបង េរាប់តនមលរបមូលយក្សរបងសហៀរសចញណដលាម នេាំែង ឬ ការខូ្ចខាត 
ននបណាត លមក្ពីឧបតតិសហតុ សៅសរកាមចាប់ឆ្ន ាំ 1990 េតីពីការបាំពុលសរបង (OPA)។  សលក្អ្នក្ អាចសរបើរបាេ់នូវការបក្ស្ស្កយ 
សោយផ្ទទ ល់ខ្លួនតាមរយៈទរមង់សនោះ។ េូមសលក្អ្នក្ េរសេរ ឬ វយកុ្ាំពយុទ័រឬអ្ងគលីសលខ្ៈ 

1. ព័ត៌ានអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង: ស ម្ ោះ: _________________________________________________________________ 
អាេយោឋ ន: _________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________  

 ទូរេ័ពទសៅផទោះ #: ____________________________ ទូរេ័ពទក្ណនលងសធវើការ #: ___________________  

2. ព័ត៌ានអ្ាំពី ឧបតតិសហតុ:       កាលបរសិចឆទ: _______________   សា៉ាង:  ______________ របាយការែ៏ NRC #:___________ 
ស ម្ ោះនវ/ទូក្ ឬ ឧបក្រែ៏/េាា រៈណដលខូ្ចខាត: __________________________________________________________  
តាាំងភូមិស្កស្រេតននឧបតតិសហតុ: __________________________________________________________________________  
ពិពែ៌នេសងខបអ្ាំពី ឧបតតិសហតុ: ________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________ 

3.  របសភទបែតឹ ងទាមទារេាំែង និង ចាំនួនទឹក្របាក់្េរាប់ការខូ្ចខាតណដលបានទាមទារ:      $_______________តនមលរបមូលសរបង  
 $_____________ ការសរបើរបាេ់ចិញ្ច មឹជីវតិ      $_____________   របាក់្ចាំសែញ & េមតថភាពរក្បាន      $_______________ ___ សេវក្មមស្កធារែៈ  
 $_____________ ធនធានធមមជាតិ                         $_____________    ចាំែូលរដឋ                                                       $___________________ អ្ចលនរទពយ ឬ  រទពយ 

េមបតតិឯក្ជន                       

 សលខ្ទូរស្ករ: ____________________________ អីុ្ណមល: ______________________________  

  _______________________________________________________________________   

  $_______________________________ េរបុទឹក្របាក់្ណដលបានបតឹងទាមទារេាំែង  

4.  សតើអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង បានទាក់្ទងជាមួយនឹង ភាគីទទួលខុ្េរតវូ ឬសទ?   សទ   បាទ  
5.  សតើ បែតឹ ងទាមទារេាំែងសនោះ បានរតវូបញ្ជូ នសៅ ភាគីទទួលខុ្េរតវូ ឬសទ?      សទ         បាទ   កាលបរសិចឆទណដលបានបញ្ជូ ន: ___________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
          CG NPFC-CA1 (ណខ្សមស្ក 03)   ទាំព័រ 2 នន 3               ការចាប់សផតើម/កាលបរសិចឆទៈ                 /  
         ការសបាោះពុមផាយក្នលងមក្ អាចសរបើរបាេ់បាន 

6.  របេិនសបើ បែតឹ ងទាមទារេាំែង រតវូបានបញ្ជូ លសៅភាគីទទួលខុ្េរតវូ សតើានវធិានការអ្វីខ្លោះ ណដលភាគីទទួលខុ្េរតវូ បានសធវើ? 
     ាម នវធិានការ    បានបដិសេធន៏   សផេងៗ – េូមពនយល់:    

  _______________________________________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________________________________ 

7.  សតើអ្នក្បឹតងទាមទារេាំែង បានចាប់សផតើមតាមវធិានការតុលការ សដើមបទីទួលេាំែងតនមលណដលជាក្មមវតថុននបែតឹ ងទាមទារសនោះ ឬសទ? 
   សទ         បាទ     របេិន បាទ េូមផតល់ជូន ស ម្ ោះ  អាេយោឋ ន  សលខ្ទូរេ័ពទសមធាវរីបេ់សលក្អ្នក្ សហើយសៅតុលការ ានបែតឹ ងអ្វីខ្លោះ  

  ណដលមិនទាន់េសរមច និង សលខ្បែតឹ ងរដឋបបសវែីៈ ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________________________________________ 



 

 

ពាក្យបែតឹ ងណដលានជសរមើេ OSLTF                                                                     CG NPFC-CA1     

 

        CG NPFC-CA1 (ណខ្សមស្ក 03)                    ទាំព័រ 3 នន 3    
         ការសបាោះពុមផាយក្នលងមក្ អាចសរបើរបាេ់បាន 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ស ម្ ោះ: _____________________________________________ សលខ្ទូរេ័ពទ: ______________________________________  

អាេ័យោឋ ន: ___________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________________________________  

អាេ័យោឋ ន: __________________________________________________________________________________________  

13.  េរសេរស ម្ ោះបញ្ជ ឯីក្ស្ករ ឬ ការភាជ ប់ឯក្ស្ក (ភាជ ប់ព័ត៌ានបណនថម  សបើេិនចាាំបាច់):  
 ____________________________________________________________________________________________  

ខ្ញុាំ អ្នក្ចុោះហតថសលខាខាងសរកាម បញ្ជជ ក់្ថា ខ្ញុាំានចាំសែោះដឹង និង ការសជឿជាក់្របេ់ខ្ញុាំដ៏លែបាំផុត សហើយព័ត៌ានបានបញ្ចូ លសៅក្នុងបែតឹ ងទាមទារ 
េាំែងសនោះ ណដលបង្ហា ញនូវឯក្ស្ករសហតុការែ៏ទាាំងអ្េ់ គឺពិតជារតឹមរតវូ។ ខ្ញុាំយល់ថា ការបង្ហា ញនូវឯក្ស្ករសហតុការែ៏មិនរតឹមរតូវ គឺរតវូរងនូវ 
ការកាត់សទាេ សរកាមចាប់េហព័នធ (ណដលរមួាន ប៉ាុណនតមិនរប់បញ្ចូ លចាំសពាោះ  18 U.S.C. 287 & 1001 និង 31 U.S.C. 3729)។  

ខ្ញុាំ អ្នក្ចុោះហតថសលខាខាងសរកាម យល់រពមទទួលយក្េាំែងណាមួយ ពីមូលនិធិសនោះ ខ្ញុាំនឹងេហការែ៏យ៉ាងសពញសលញជាមួយេហរដឋអាសមរកិ្ 
សៅក្នុងបែតឹ ងទាមទារេាំែង ឬ វធិានការណាមួយ សោយេហរដឋអាសមរកិ្ សដើមបីេងេាំែង។ ការេហការែ៏ រតូវណតរប់បញ្ចូ ល ប៉ាុណនតមិនរតូវបាន 
ក្ាំែត់នូវេាំែងបនទ ន់ចាំសពាោះេាំែងមូលនិធិណាមួយ ណដលទទួលបានពីរបភពសផេងៗេរាប់តនមល និង/ឬ ការខូ្ចខាតដូចាន សនោះសទ សហើយណដល 
ផតល់ជូននូវ ឯក្ស្ករ ភេតតុាង ចសមលើយស្កក្េី និង ការាាំរទដនទសទៀត ណដលអាចជាការចាាំបាច់េរាប់មូលនិធិ សដើមបីេងេាំែង។ 

14. _________________________________________________  15._______________________________________________  

 ហតថសលខាអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង                           កាលបរសិចឆទ            អ្នក្តាំណាងស្េបចាប់                              កាលបរសិចឆទ                          
ស ម្ ោះអ្នក្ចុោះហតថសលខា: ___________________________         ង្ហរ/េមតថភាខាងចាប់: ___________________________       

9.  ការពិពែ៌នអ្ាំពី ការខូ្ចខាតសោយធមមជាតិ និង ទាំហាំណដលបានទាមទារ (ភាជ ប់ព័ត៌ានបណនថម  សបើេិនចាាំបាច់): ________________  

  _______________________________________________________________________________________________________  

10.  ការពិពែ៌នអ្ាំពី ឧបតតិសហតុបានបណាត លឱ្យានការខូ្ចខាត យ៉ាងដូចសមតចៈ_________________________________________  

  _______________________________________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________________________________  

11.  ការពិពែ៌នអ្ាំពីការចាត់វធិានការសោយអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង/អ្នក្តាំណាង សដើមបសីជៀេវង ឬ េរាលឱ្យទាបេរាប់ការខូ្ចខាតៈ ______  

  _______________________________________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________________________________  

12.  ស្កក្េៈី  

a. ____________________________________________________________________________________________________  

b. ____________________________________________________________________________________________________  

c. ____________________________________________________________________________________________________  

d. ____________________________________________________________________________________________________  

e. ____________________________________________________________________________________________________  

8.  សតើអ្នក្បឹតទាមទារេាំែងបានបញ្ជូ ន ឬ ានណផនការបញ្ជូ នការបាត់បង់សៅ អ្នក្ធានរ៉ាប់រង ឬសទ?    សទ    បាទ    េូមផតល់ជូន    
ស ម្ ោះ អាេ័យោឋ ន សលខ្ទូរេ័ពទអ្នក្ធានរ៉ាប់រងរបេ់សលក្អ្នក្ សលខ្សាលនសយបាយ និង ពនយល់អ្ាំពីេាំែងណាមួយណដលបានផតល់ៈ   
 _______________________________________________________________________________________________________  

  

 ស ម្ ោះ: _____________________________________________ សលខ្ទូរេ័ពទ: ______________________________________ 


