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ភាគ I – សេចក្តីណែនាំ
រសបៀបសរបើរបាេ់សេចក្តីណែនាំ
របេិនសបើ សលក្អ្នក្ សជឿជាក្់ថា សលក្អ្នក្ានតនមលរបមូលយក្សរបងសចញណដលមិនបានទូទាត់ ឬ
សោយស្ករលទធផលសរបងធាលយសហៀរចូលសៅក្នុងផលូវទឹក្ណដលអាចចរចរែ៏ ឬ ការគាំរម ក្ាំណហងនន
ការធាលយសហៀរសរបងចូលសៅក្នុងផលូវទឹក្ណដលអាចចរចរែ៏សនោះ សលក្អ្នក្អាចរតូវបាន ផតល់េិទិធ
ចាំសពាោះេាំែង ពីមូលនិធិក្ីេ
ត ងឃឹមេរាប់ការទទួលខ្ុេរតូវននការធាលយសហៀរសរបង (OSLTF)។

មជឈមែឌលមូលនិធិជាតិទប់ស្កាត់ភាពរក្ខ្វក្់ (NPFC) បានបសងាើតការណែនាំសនោះ សដើមបី ជួយសលក្
អ្នក្ក្នុងការក្ាំែត់ ថាសតើ សលក្អ្នក្ានការខ្ូចខាតននណដលអាចផតល់ជាេាំែងណដរឬ សទ របេិន
សបើដូសចនោះ សតើសលក្អ្នក្រតូវការបញ្ជូ នបែឹត ងទាមទារេាំែងសោយេមរមយ យ៉ា ងដូចសមតចខ្លោះ។

សេចក្តីណែនាំសនោះ ានបាំែងសដើមបីជួយជាលក្ខែៈបុគគល និង អ្ងគភាពតូចៗនន (ឧទាហរែ៏
ក្ិចចការជាំនួញតូចៗ អ្ងគការមិនរក្ក្នរមចាំសែញ និង េមតថក្ិចចរោឋភិបាលតូចៗ) ជាមួយនឹងការ
បញ្ជូ នបែឹត ងទាមទារេាំែងសៅ NPFC។ សេចក្តីណែនាំសនោះ ក្៏ផតល់ជូននូវជាំនួយដល់រដឋ និង

អ្ងគភាពធាំៗននផងណដរ។ សេចក្តីណែនាំសនោះ រតូវបានសគណចក្សចញជាបួនណផនក្ៈ ―សេចក្តីណែនាំ,‖
―ព័ត៌ានទូសៅ,‖ ―តរមូវការបែឹត ងទាមទារេាំែងទូសៅ,‖ និង ―តរមូវការបែឹត ងទាមទារ
េាំែងពិសេេ។‖
សដើមបីជួយក្ាំែត់ ថាសតើ សលក្អ្នក្ានេិទិសធ នោះ េូមសមើលសៅក្នុងណផនក្ II (ទាំព័រ 2-6) ផតល់ជូននូវ

ស្កវតាព័ត៌ានអ្ាំពី NPFC, OSLTF, ចាប់េីព
ត ីការបាំពុលសរបង (OPA), របសភទនន បែឹត ងទាមទារ
េាំែងនន ណដលអាចរតូវបានបញ្ជូ ន និង អ្នក្ណដលានេិទិសធ ដើមបីបញ្ជូ ន បែឹត ងទាមទារេាំែង
ននសនោះ។

សដើមបីជួយសលក្អ្នក្េិក្ាអ្ាំពី ដាំសែើរការននការបញ្ជូ នបែឹត ងទាមទារេាំែង នងងផុតក្ាំែត់
។ល។ េូមសមើលសៅក្នុងណផនក្ III (ទាំព័រ 7-12) សលើក្ស

ើងនូវព័ត៌ានណដលេមរមយ េរាប់ការ

បញ្ជូ នបែឹត ងទាមទារេាំែងទាាំងអ្េ់ សបើសទាោះជាបែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ របសភទណាក្៏

សោយ។ ទរមង់ ការក្ាំែត់សពលសវល និ ង ការវ ិនិច័យ
ឆ រតូវបានសគសលើក្មក្ពិភាក្ាសៅក្នុងណផនក្ សនោះ។

1

សដើមបីេិក្ាអ្ាំពី ព័ ត៌ានណដលានភេតុតាងជាក្់លក្់ និង ណដលាាំរទេរាប់របសភទបែឹត ង
ទាមទារេាំែងខ្ុេៗាន េូមសមើលសៅក្នុងណផនក្ IV (ទាំព័រ 13-30) សលើក្ស

ើងនូវតរមូវការ

ជាក្់លក្់ េរាប់របសភទបែឹត ងទាមទារេាំែងនិមួយៗ និង បញ្ជ ីននននព័ត៌ានបណនថម
ណដលអាច តរមូវឱ្យានចាំសពាោះដាំសែើរការបែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្។ បែឹត ងទាមទារ
េាំែងទូសៅ ក្៏រតូវយក្មក្អ្នុវតតផងណដរ។
និយមន័យេាំខាន់ៗ និង បញ្ជ ីពាក្យេរសេរកាត់ អាចសមើលសៅសលើទាំព័រ 31-34 និង 35 សផេងៗាន។
របាយការែ៏ អ្ាំពី ក្ិចចការឯក្ជនភាព និង សេចក្តីណែនាំនន េរាប់ពាក្យបែឹត ងតវ៉ា ទាមទារ េាំែង
ណដលានជសរមើេ អាចសមើលសៅសលើទាំព័រ 36។ ឯក្ស្ករចមលងមួយចាប់ននពាក្យបែឹត ងទាមទារេាំែង
OSLTF ណដលានជសរមើេ រតូវបានសគោក្់បញ្ចូ លបណនថម ជាមួយនឹងសេចក្តី ណែនាំសនោះ។
ព័ត៌ានបណនថម អាចទទួលបានពីសគហទាំព័រ : www.uscg.mil/npfc
សេចក្តីណែនាំសនោះ ានបាំែងសដើមបីជួយអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង បញ្ជូ នពាក្យបែឹត ងតវ៉ា ទាមទារជាំទាេ់

សៅនឹង OSLTF។ វមិនណមនជាឯក្ស្ករបញ្ជ
ជ ក្់ស្េបចាប់មួយសនោះសទ។ ចាប់ ឆ្នាំ1990 េតីពីការបាំពុលសរបង
(OPA) (33 U.S.C. 2701 et. seq.) គឺជាចាប់ណដលបានបសងាើត OSLTF និង រប់បញ្ចូ លនូវឧបតតិសហតុននណដល

ពាក្់ព័នធនឹងការធាលយសហៀរសរបងសនោះ។ អ្នក្បតឹងតវ៉ា ទាមទារេាំែង គួរណតសធវើពិភាក្ាអ្ាំពី បទបញ្ជ
ជ នននន
បែឹត ងទាមទារេាំែង សៅក្នុង 33 CFR ណផនក្ 136 សដើមបីសធវើដាំសណាោះស្ស្កយបញ្ជ
ា ននស្េបចាប់ និង ណដល

សរៀបចាំតាមបទោឋន។ របេិនសបើ ានជសាលោះទាេ់ណទងមួយរវងសេចក្តីណែនាំសនោះ និង OPA ឬ បទបញ្ជ
ជ នន
សៅក្នុង 33 CFR ណផនក្ 136 សនោះ ល័ក្ខនិក្
ត ៈ និង បទបញ្ជ
ជ នន ានអាទិភាព។

របេិនសបើ េាំែួរណដលពាក្់ព័នធនឹងបែឹត ងតវ៉ា ទាមទារេាំែងណាមួយ មិនរតូវបានសឆលើយតបតាម រយៈ
សេចក្តីណែនាំសនោះសទ ឬ របេិនសបើ សលក្អ្នក្មិនានអ្ុីនសធើណែតសរបើរបាេ់ សទសនោះ សលក្អ្នក្អាចទាក្់
ទងមក្ NPFC សោយេរសេរជាលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ សោយសៅទូេ័ពទ ទូរស្ករ ឬ សផញើស្ករសអ្
ATTN: CLAIMS ADJUDICATION

េូមទាំនក្់ទាំនង: (ការវ ិនិច័យ
ឆ បែឹត ងទាមទារេាំែង)

ិក្រតូនិក្ៈ

NATIONAL POLLUTION FUNDS CENTER (មជឈមែឌលមូលនិធិជាតិទប់ស្កាត់ភាពរក្ខ្វក្់)
US COAST GUARD STOP 7100
4200 WILSON BLVD STE 1000

(រក្ុមេនិតេុខ្ការពារសឆនរេមុរទអាសមរិក្ STOP 7100)

(វ ិងី 4200 វ ីលេុន STE 1000)

(អាលីងតុន VA 20598-7100)
ទូេ័ព:ទ (800) 280-7118 ទូរស្ករ: (202) 493-6937 ឬ (202) 493-6938
ARLINGTON VA 20598-7100

េាំែួរណដលពាក្់ព័នធនឹងបែឹត ងទាមទារេាំែង ជាស្ករសអ្
តាមរយៈ NPFC: arl-pf-npfcclaimsinfo@uscg.mil

ិក្រតូនិក្ អាចសផញើមក្

សា៉ា ងសធវើការធមមតា ពីនងងច័នទ-េុរក្ ពីសា៉ា ង 7:30 រពឹក្ ដល់ 4:00 លងច សា៉ា ងសៅភាគខាងសក្ើត។
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ភាគ II - ព័ត៌ានទូសៅ
ស្កវតា
ចាប់េីព
ត ីការបាំពុលសរបង (OPA) បញ្ជ
ជ ក្់ថា អ្នក្សធវើឱ្យធាលយសហៀរសរបង (ភាគីទទួលខ្ុេរតូវ ឬ RP)
រតូវបង់របាក្់េាំែងេរាប់តនមលរបមូលយក្សរបងសចញ ឬ ការខ្ូចខាតននជាក្់ណេតង ណដលបាន
រងសរាោះសោយស្ករលទធផលននការធាលយសហៀរសរបងសនោះ។ របសភទននតនមល ឬ ការខ្ូចខាតនន រតូវ
បានរប់បញ្ចូ លសរកាមចាប់ OPA ណដលបានេរសេរសៅសលើទាំព័រ 4 អ្ាំពី "សតើបែឹត ងទាមទារ
េាំែងអ្វីខ្លោះ ណដលអាចបញ្ជូ នសៅបាន?"
OSLTF រតូវបានសគបសងាើតស

ើងសដើមបីផតល់ជូន—

 មូលនិធិេរាប់េហព័នធសបាេេាំអាត
 មូលនិធិសដើមបីវយតនមល និង ស្កតរស

ើងវ ិញនូវធនធានធមមជាតិណដលបានខ្ូចខាត

 េាំែងចាំសពាោះអ្នក្បតឹងទាមទារេរាប់តនមលរបមូលយក្សរបងសចញ ឬ ការខ្ូចខាតនន
ជាក្់ណេតង សោយស្ករលទធផលននឧបតតិសហតុការធាលយសហៀរសរបងសនោះ

 តនមលស្កតរដូចសដើមស

ើងវ ិញ ពីភាគីទទួលខ្ុេរតូវនន េរាប់តនមល និង ការខ្ូចខាតនន

រតូវបង់របាក្់េាំែងពី OSLTF
រក្ុមេនតិេុខ្ការពារសឆនរេមុរទអាសមរិក្ USCG តាមរយៈ NPFC សរៀបចាំរគប់រគង OSLTF សោយ—
 ការចាំណាយរបាក្់េរាប់េហព័នធសបាេេាំអាត
 ការរតួតពិនិតយរបភព និ ង ការសរបើរបាេ់មូលនិធិ

 ការវ ិនិច័យ
ឆ បែឹត ងទាមទារេាំែង ណដលបានបញ្ជូ នសៅ OSLTF េរមប់ការបង់របាក្់

 ណេវងរក្េាំែងពី RP េរាប់តនមល និង ការខ្ូចខាតនន រតូវបង់របាក្់សោយ OSLTF
សរកាយពី NPFC វយតនមលបែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ ការបញ្ជ
ជ ក្់មួយ រតូវបានសគ សធវើសដើមបីទទួល ឬ
បដិសេធន៏ទាាំងស្េុង ឬ ភាគខ្លោះននបែឹត ងតវ៉ា ទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្។ សលក្អ្នក្ នឹង ានសពល 60 នងង
សដើមបីទទួល ឬ បដិសេធន៏ចាំសពាោះការបញ្ជ
ជ ក្់ បែឹត ងទាមទារ េាំែងសនោះ។ របេិនសបើ សលក្អ្នក្ទទួល
ការបញ្ជ
ជ ក្់បែឹត ងតវ៉ា ទាមទារេាំែងសនោះ បនទប់មក្ NPFC នឹងសរៀបចាំដាំសែើរការបង់របាក្់ដល់សលក្អ្នក្។
របេិនសបើ សលក្អ្នក្បដិសេធន៏ ការបញ្ជ
ជ ក្់បែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ សលក្អ្នក្អាចសេនើេុាំការគិតពិ ចារណា
ស

ើងវ ិញ ចាំសពាោះ បែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ និង សដើមបីផតល់ជូនព័ ត៌ានបណនថមសទៀត។ ចាំសពាោះការ

គិត ពិចារណាស

ើងវ ិញ NPFC អាចវយតនមលស

ើងវ ិញ ចាំសពាោះបែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្ អ្នក្ទាាំងអ្េ់

សោយណផែក្សលើព័ត៌ាន/ឯក្ស្ករងមីៗ ណដលសលក្អ្នក្ផតល់ជូន។
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សតើបែឹត ងទាមទារេាំែងអ្វីខ្លោះ ណដលសលក្អ្នក្អាចបញ្ជូ នសៅបាន?

ឧបតតិសហតុនន OPA ពាក្់ព័នធនឹងការបសញ្ចញសចាល ឬ ការគាំរមក្ាំណហងដ៏សរចើ នននការបសញ្ចញសចាល
សរបងពីនវ ឬ សរគឿងា៉ា េុីន ចូលសៅក្នុងផលូវទឹក្របេ់េហរដឋអាសមរិក្ ណដលបណា
ត លឱ្យរក្ខ្វក្់
ទឹក្ដីសៅរចាាំងេមុរទ ឬ តាំបន់សេដឋក្ិចចពិសេេ។ របសភទននបែឹត ងតវ៉ា ទាមទារេាំែង បាន
អ្នុញ្ជដតឱ្យសរកាមចាប់ OPA ណដលរួមាន —
 តនមលរបមូលយក្សរបងសចញ (សមើលទាំព័រ 14)
 ការខ្ូចខាតអ្ចលនរពទយ ឬ រទពយេមបតតិបុគគល (សមើលទាំព័រ 16)
 ការបាត់បង់របាក្់ចាំសែញ និង េមតថភាពរបក្បរបរចិញ្ចឹមជិវ ិត (សមើលទាំព័រ 18)
 ការបាត់បង់ចាំែូលរដឋ (សមើលទាំព័រ 22)
 តនមលននសេវក្មមស្កធារែៈណដលសក្ើនស

ើង (សមើលទាំព័រ 24)

 ការបាត់បង់ជីវភាព (សមើលទាំព័រ 26)
 ការខ្ូចខាតធនធានធមមជាតិ (សមើលទាំព័រ 30)
សរកាមល័ក្ខខ្័ែឌជាក្់លក្់ ននចាប់ OPA ក្៏អ្នុញ្ជដត ភាគីទទួលខ្ុេរតូវ RP សដើមបីបញ្ជូ នបែឹត ង
ទាមទារេាំែង ចាំសពាោះ NPFC េរាប់តនមលរបមូ លយក្សរបងសចញ និង កាខ្ូចខាត ណដលរតូវ
បង់របាក្់េាំែងសោយ RP (សមើលទាំព័រ 30)។
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សតើអ្នក្ណា អាចានេិទិប
ធ ញ្ជូ នបែឹត ងទាមទារេាំែង?
អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែងានក្់ អាចជា—
 លក្ខែៈបុគគលានក្់
 ស្កជីវក្មម ភាពជានដគូ ឬ េាគមន៏
 រោឋភិបាលេហរដឋអាសមរិក្
 េហព័នធ រដឋ បរសទេ ឬ អ្នក្ទទួលរគប់រគងក្ុលេមព័នធឥណា
ឌ
 រដឋ ស្េុក្នន Columbia សខ្តតឬរក្ុង និ ង រដឋតូចៗតាមសាលនសយបាយ
 រដឋឯក្រជយ Puerto Rico, Guam, Samoa ននអាសមរិក្, សកាោះ U.S. Virgin, រដឋឯក្រជយសកាោះ
Marianas ភាគខាងសជើង និង ណដនដី ឬ ការកាន់កាប់រគប់រគងសោយេហរដឋអាសមរ ិក្
 អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែងណដលជាជនបរសទេជាក្់ណេតង សោយសយងសៅតាមសលខ្ 1007
ននចាប់ OPA (33 U.S.C. 2707)
ភាគីទទួលខ្ុេរតូវេាំែង RP ណដលបសងាើតេិទិសធ ដើ មបីការពារ ចាំសពាោះភាពទទួលខ្ុេរតូវ
ឬ ការក្ាំែត់ននការទទួលខ្ុេរតូវ សោយសយងសៅតាមណផនក្ 1008 ននចាប់ OPA (33
U.S.C. 2708)

បែឹត ងេុីវ ីល
NPFC មិនអាចវយតនមល សោោះស្ស្កយ ឬ បង់របាក្់ បែឹត ងទាមទារេាំែងណាមួយ ណដលជា
ណផនក្ននសរឿងក្តីតុលការ ណដលរួមាន ក្រមិតថានក្់ននេក្មមភាពបែឹត ង សដើមបីេងេាំែងចាំសពាោះ
តនមល ឬ ការខ្ូចខាតននសៅក្នុងបែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្។
ការធានរ៉ា ប់រង
អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង មិនតរមូវឱ្យានការធានរ៉ា ប់រងេរាប់ តនមលរបមូលសរបងសចញ ឬ
ការខ្ូចខាតននតាមចាប់ OPA ស

ើយ។ របេិនសបើ សលក្អ្នក្ពិតជាានការធានរ៉ា ប់រងណដល

អាចេងតនមលរបមូលសរបងសចញ ឬ ការខ្ូចខាតសនោះ គឺមិនតរមូវឱ្យសរបើរបាេ់វស
សលក្អ្នក្ រតូវណតរយការែ៏ថា សលក្អ្នក្ ានការធានរ៉ា ប់រងសនោះ។
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ើយ ប៉ាុណនត

ការបង់របាក្់សទវឬរតួានពីរដង
របេិនសបើ បែឹត ងទាមទារេាំែងចាំសពាោះ តនមលរបមូលសរបងសចញ ឬ ការខ្ូចខាត រតូវបាន
បង់នងលរច
ួ សហើយសនោះ គឺមិនានបែឹត ងទាមទារេាំែងចាំសពាោះ តនមលរបមូលយក្សរបងសចញ ឬ
ការខ្ូចខាតណដលដូចានសនោះ អាចរតូវបានទទួលេាំែងពី OSLTF ស
របេិនសបើ អ្នក្ស

ើយ។ ឧទាហរែ៏ៈ

៉ាការរបមូលយក្សរបងសចញ ទទួ លេាំែងរបាក្់ពី OSLTF េរាប់

តនមលរបមូលសរបងសចញរបេ់ាត់ ប៉ាុណនត បនទប់មក្ ខ្ក្ខាតបង់របាក្់េាំែងសៅអ្នក្ស
ការបនតរបេ់ាត់សនោះ អ្នក្ស

៉ា

៉ាការបនត មិងអាចទទួលបាននូវការបង់របាក្់េាំែងពី OSLTF

េរាប់េក្មមភាពននការរបមូលសរបងសចញណដលដូចានសនោះបានស

ើយ។

ការេរាល
រក្ុមអ្នក្េនតិេុខ្ការពារសឆនរេមុរទ គិតថា អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែងនិមួយៗ ានការទទួល
ខ្ុេរតូវមួយ សដើមបីសធវើឱ្យសេចក្តីប៉ាងរបាថានេមសហតុផល សដើមបីេរាលបនធូរបនថយ —គឺថា សដើមបី
សជៀេវង ឬ សធវើឱ្យានក្រមិតទាប—ការបាត់បង់ននពី ឧបតតិសហតុធាលយសហៀរសរបងសនោះ។ ការ

ចាំណាយបណនថមននណដលពាក្់ព័នធនឹងការសជៀេវង ឬ ការសធវើឱ្យានក្រមិតទាបននការបាត់បង់
នន តាមរយៈអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែងានក្់ អាចរតូវបានសគរប់បញ្ចូ លសៅក្នុងបែឹត ងតវ៉ា

ទាមទារេាំែងសនោះ ជាការចាំណាយបណនថមនន។ ចាំនួនទឹក្របាក្់ណដបានបតឹងទាមទារេាំែងនន
ការបាត់បង់ផ្ទទល់មួយ នឹងរតូវណក្េរមួល េរាប់ការចាំណាយបណនថមនន និង/ឬ ចាំែូលណដល
ទាក្់ទងចាំសពាោះ ការប៉ាងរបថានននការសជៀេវង/ការសធវើឱ្យានក្រមិតទាប។

បែឹត ងទាមទារេាំែងណក្លងកាលយ
របេិនសបើ សលក្អ្នក្បញ្ជូ លបែឹត ងតវ៉ា ទាមទារេាំែងណក្លងកាលយមួយ សលក្អ្នក្ អាចរតូវទទួលរង
នូវការកាត់សទាេតាមចាប់រដឋបបសវែី និង រពហមទែឌ សរកាមចាប់េហព័នធ (18 U.S.C. 287 និង
1001; 31 U.S.C. 3729)។
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ភាគ III - តរមូវការេរាប់បែឹត ងទាមទារេាំែងទូសៅ
សតើសលក្អ្នក្ានលក្ខែៈេមបតតិរគប់រាន់ឬសទ?
សដើមបីឱ្យានលក្ខែៈេមបតតិរគប់រាន់េរាប់បែឹត ងទាមទារេាំែង តាមចាប់ OPA
សលក្អ្នក្ រតូវណតសារពយ៉ា ងរតឹ មរតូវ ដូ ចតសៅៈ
 ឧបតតិសហតុ (រពឹតិកា
ត រែ៏ជុាំវ ិញការធាលយសហៀរសរបង ឬ ការគាំរមក្ាំណហងននការធាលយសហៀរ
សរបង) រតូវណតសក្ើតានស

ើង ឬ សរកាយមក្សទៀត សៅនងងទី 18 ណខ្េីហា ឆ្នាំ1990។

 ឧបតតិសហតុណដលពាក្់ព័នធនឹងការបសញ្ចញសចាល ឬ ការគាំរមក្ាំណហងដ៏ធាំចាំសពាោះការបសញ្ចញ
សចាលសរបង។ (ចាប់ OPA សលើក្ណលងយ៉ា ងចាេ់លេ់ចាំសពាោះ ការបសញ្ចញសចាលសរបង
នន ពីនវស្កធារែៈ ដូចជា នវក្ងទ័ពសជើងទឹ ក្អាសមរិក្ U.S. ពីទីតាាំងរចាាំងេមុរទ
ណដលោក្់ឱ្យសៅសរកាម Trans-Alaska Pipeline Authorization Act (ចាប់ននការអ្នុញ្ជដត
បាំពង់បងាូរសរបងអាឡាស្កា) និង ពីការបសញ្ចញសចាលសរបងណដលអ្នុញ្ជដតសោយេហព័នធ រដឋ
ឬ ការអ្នុញ្ជដតពីមូលោឋន។)

 ការបសញ្ចញសចាលសរបង ឬ ការគាំរមក្ាំណហងដ៏ធាំននការបសញ្ចញសចាលសរបង ណដលបានចូល
សៅក្នុង ឬ សៅខាងសលើផូវទឹ
ល ក្នវអាសមរិក្ ទឹក្ដីជាប់នឹងរចាាំងេមុរទណដលសៅជាប់ាន

របេ់ពួក្សគ ឬ តាំ បន់សេដឋក្ិចចេាំខាន់ៗរបេ់េហរដឋអាសមរិក្។ ការធាលយសហៀរសរបង ណដល
ានផលប៉ាោះពាល់ដល់ ឬ ផលប៉ាោះពាល់ណដលជាេកាតនុពលដល់ផូវនវចរែ
ល
៏ ប៉ាុណនត ផលូវនវ
ចរែ៏របេ់េហរដឋអាសមរិក្ គឺមិនណមនជាចាប់ននការធាលយសហៀរសរបង OPA ស

ើ យ។

 តនមល ឬ ការខ្ូចខាត គឺរបសភទមួយណបប រតូវបានសចញេាំែងតាមចាប់ OPA (េូមសមើល
របសភទននបញ្ជ ីស្មោះបែឹត ងទាមទារេាំែងសៅសលើទាំព័រ 4)។
សតើខ្ាំុញ រតូវញ្ជូ នបែឹត ងទាមទារេាំែង សៅឯណា?

សលក្អ្នក្ រតូវណតបញ្ជូ នបែឹត ងទាមទារេាំែងជាដាំបូង សៅភាគីទទួលខ្ុេរតូវ—

 សបើសទាោះជា សលក្អ្នក្ខ្ក្ខានសៅសរកាមការសលើក្ណលងមួយក្នុងចាំសណាមការសលើក្ណលងនន
ណដលបានក្ាំែត់សៅក្នុងអ្តថបទឯក្ស្ករជាបនតបនទប់សនោះក្៏សោយ ក្៏ជានិចចកាល សលក្អ្នក្
រតូវណតបញ្ជូ នជាដាំបូងនូវបែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ សៅភាគីទទួលខ្ុេរតូវ ឬ
អ្នក្ធានរ៉ា ប់រងរបេ់ខ្ួន។
ល
(សេចក្តីណែនាំសនោះ មិនបានបង្ហាញអ្ាំពី នីតិវ ិធីននេរាប់
ការបញ្ជូ នបែឹត ងទាមទារេាំែង សៅភាគីទទួលខ្ុេរតូវ RP ស
RP រតូវណតបសងាើត និង ផេពវផាយនូវនីតិវ ិធីទាាំងសនោះ។)
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ើយ។ ភាគីទទួល ខ្ុេរតូវ

 ការបញ្ជូ នបែឹត ងរបេ់សលក្អ្នក្ សៅភាគីទទួលខ្ុេរតូវ RP គួរណតសលើក្ស

ើងថា សលក្អ្នក្

ក្ាំពុងណតបាំ សពញបែឹត ងទាមទារេាំែងមួយ សរកាមណផនក្ 2713(a) ននចាប់បាំពុលសរបង។

សោយការបញ្ជូ នយ៉ា ងស្កមញ្ដ នូវវ ិក្ា័យប័រត ឬ េាំបុរតគិតលុយមួយ សៅភាគីទទួលខ្ុេរតូវ
RP គឺមិនទាន់រគប់រាន់សទ លុោះរតាណត េាំបុរតគិតលុយ ឬ វ ិក្ា័យប័រត បញ្ជ
ជ ក្់យ៉ាងចាេ់
លេ់ថា វជាបែឹត ងទាមទារេាំែង សរកាមចាប់ OPA។
ការសលើក្ណលងននេរាប់ ការសផញើបែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ សោយផ្ទទល់ ចាំសពាោះ
NPFC ជាជាង ការបញ្ជូ នវទីមួយ សៅភាគីទទួលខ្ុេរតូវ RP—

 NPFC ផេពវផាយ ឬ ឱ្យដាំែឹងជាលយល័ក្ខែ៏អ្ក្េរចាំសពាោះ អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង
នន សដើមបីបញ្ជូ នបែឹត ងទាមទារេាំែងសោយផ្ទទល់ សៅ NPFC ។

 ភាគីទទួលខ្ុេរតូវ RP ានក្់ ណដលសពាលអ្ោះអាងបែឹត ងទាមទារេាំែង សរកាមណផនក្ 1008
ននចាប់ OPA (33 U.S.C. 2708)។

 របធានរដឋានក្់ ណដលបានបញ្ជូ នតនមលរបមូលសរបងសចញ បានរតូវបង់នងលសោយរដឋ។

 អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែងណដលជាពលរដឋអាសមរិក្ រងទុក្ខចាំសពាោះតនមលននការរបមូលសរបង សចញ ឬ
ការខ្ូចខាតននពីការបាំពុលសរបង ពីអ្ងគភាពបរសទេណដលសៅឆ្ងយ ពីរចាាំងេមុរទ។
សរកាយពីការបញ្ជូ នបែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ សៅភាគីទទួលខ្ុេរតូវ RP សតើសលក្អ្នក្
អាចបញ្ជូ នបែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ សៅ NPFC ឬសទ?

 បាទ របេិនសបើ ភាគីទទួលខ្ុេរតូវ RP ឬ អ្នក្ធានរ៉ា ប់រង បដិសេធន៏ចាំសពាោះ បែឹត ងទាមទារេាំែង
របេ់សលក្អ្នក្ ឬ មិនបង់របាក្់ក្ុងរយៈសពល
ន
90 នងង ននកាលបរិសចឆទណដលសលក្អ្នក្ បាន បង្ហាញពីបែឹត ង
ទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ ចាំសពាោះពួក្សគ ឬ ការផេពវផាយរបេ់ RP បាន ចាប់សផតើម

(សបើសទាោះជាយឺតក្៏សោយ) សលក្អ្នក្ អាចបញ្ជូ នបែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់ សលក្អ្នក្ សៅ NPFC។
អ្វីខ្ោះល ណដលសលក្អ្នក្រតូវការបញ្ជូ នសៅ NPFC

 សលក្អ្នក្ រតូវណតផតល់ជូន NPFC ជាមួយនឹងព័ត៌ាន ឯក្ស្ករ និង ភេតុតាងណដលរតូវការ សដើមបី

ាាំរទបែឹត ងតវ៉ា ទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្។ របេិនសបើ ានព័ត៌ានបណនថមសទៀត ណដលរតូវ
ការ សនោះ NPFC នឹងសេនើេុាំវពីសលក្អ្នក្។ សដើមបីសធវើឱ្យដាំសែើរការសនោះបានឆ្ប់រហ័េណដលអាច
សធវើសៅបានចាំសពាោះ ការតាំណាងជាំនួេរបេ់សលក្អ្នក្សនោះ េូមសលក្អ្នក្បញ្ជូ ននូវព័ត៌ានាាំរទ
រគប់រាន់ និង លាំអ្ិតសនោះ ជាមួយនឹងបែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្។ វ ិក្ា័យប័រត

ននព័ត៌ាន ណដលមិនានព័ត៌មិនរគប់រាន់សនោះ គឺ បណា
ត លឱ្យានបញ្ជ
ា ភាគសរចើនទូសៅចាំសពាោះ
ការពនាសពល សៅក្នុងដាំសែើរការននបែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ!
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 សលក្អ្នក្ នឹងរតូវសគេងេាំែងេរាប់ តនមលណដលេមសហតុផលននការរបមូលសរបងសចញ
និង ការខ្ូចខាតណដលរតូវបានរប់បញ្ចូ លសរកាមចាប់ OPA ណដលរួមាន តនមលណដលេមសហតុ

ផលននការវយតនមលការខ្ូចខាតរបេ់សលក្អ្នក្។ ឧទាហរែ៏ សលក្អ្នក្ អាចរតូវបានសគេង
េាំែងតនមលននការវយតនមលរបេ់គែសនយយក្រ ចាំសពាោះការបាត់បង់ក្ិចចការជាំនួញននរបេ់
សលក្អ្នក្ ប៉ាុណនត សលក្អ្នក្មិនរតូវបានសគេងេាំែងេរាប់ តនមលរបេ់គែសនយយក្រណដល
វយតនមលសលក្អ្នក្ សៅក្នុងសរៀបចាំបែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះស

ើយ។

 ក្ិចចការជាំនួញ គួរណតក្ាំែត់ សៅសពលណាេមរមយ "ព័ត៌ានក្ិចចការជាំនួញណដលេាងត់"

ណាមួយ ណដលបានរប់បញ្ចូ ល ជាមួយនឹងបែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ និង សដើមបី

ផតល់ជូននូវសហតុផលនន ណដលសលក្អ្នក្គិតថា ព័ត៌ានសនោះ វេាងត់។ សរកាមចាប់េហព័នធ
រោឋភិបាល អាចរតូវបានសគសេនើេុាំឱ្យបសញ្ចញឯក្ស្ករនន ចាំសពាោះស្កធារែៈទូសៅ។
(ក្ាំែត់េាំាល់: ព័ត៌ានលអ្ិតណដលរតូវការេរាប់ ចាំណាត់ថានក្់ បែឹត ងទាមទារេាំែង និមួយៗ

រតូវបានរប់បញ្ចូ ល សៅក្នុងណផនក្ IV។)
ទរមង់ណបបបទបែឹត ងទាមទារេាំែង

មិនានទរមង់ណបបបទណដលបានទាមទារេរាប់ បែឹត ងទាមទារេាំែង OSLTF សនោះសទ។ ប៉ាុណនតសទាោះជា
យ៉ា ងណាក្៏សោយ ក្៏សលក្អ្នក្រតូវណតាាំរទបែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ ជាមួយនឹ ងភេតុតាង

ព័ត៌ាន និ ង ឯក្ស្ករ ពាក្យបែឹត ងទាមទារេាំែងណដលានជសរមើេមួយ និង សេចក្តីណែនាំនន ណដល
បានរប់បញ្ចូ លជាមួយនឹ ង ការណែនាំសនោះ សហើយអាចរតូវបានយក្មក្សរបើរបាេ់ជាជាំនួយផងណដរ។

សលក្អ្នក្ មិនរតូវការសមធាវ ី សដើ មបីសរៀបចាំ បែឹត ងទាមទារេាំ ែងសនោះសទ។ សលក្អ្នក្ នឹងរតូវបង់េាំែង
េរាប់ តនមលរបេ់សមធាវ ី របេិនសបើសលក្អ្នក្សរបើរបាេ់សមធាវ ីានក្់ សដើមបីជួយសរៀបចាំ ឬ បាំសពញណបបបទ
បែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ។
បែឹត ងទាមទារេាំែង រតូវណតេរសេរជាលយលក្ខែ៍អ្ក្េរ សយើងខ្ញាំុមិនអាចទទួលបែឹត ងទាមទារេាំែង
តាមការនិយយាត់ទសទបានសទ។ បែឹត ងទាមទារេាំែង រតូវណតសារពសៅតាមតរមូវការននេរាប់
បែឹត ងទាមទារេាំែង (33 CFR 136.105) ណដលរួមាន ព័ត៌ានជាបនតបនទប់សនោះ:

 របសភទ និ ង បរិាែននការខ្ូចខាតេរាប់របសភទននបែឹត ងទាមទារេាំែងនិមួយៗ
 ចាំនួនទឹក្របាក្់េរុបណដលបានបតឹងទាមទារេាំែង

 នមរតក្ូលនិងនមខ្លួន ផលូវ និង អាេយោឋនរបអ្ប់េាំបុរត និងសលខ្ទូរេ័ពទ សៅឯផទោះ និង
សៅក្ណនលងក្ិចចការជាំនួញរបេ់សលក្អ្នក្
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សា៉ា ង កាលបរិសចឆទ និង ទីតាាំងភូមិស្កស្រេតធាលយសហៀរសរបង ការក្ាំែត់អ្តតេ ញ្ជដែ
ផលូវនវចរែ៏ណដលរងនូវផលប៉ាោះពាល់ និង សេចក្តីពនយល់មួយ ថាសតើ សរបងណដលានផល
ប៉ាោះពាល់ទឹក្សនោះ យ៉ា ងដូចសមតច

 ក្ាំែត់នូវនវ សរគឿងចរក្ ឬ បុគគលណដលសធវើឱ្យ ឬ ជនេងេ័យណដលបណា
ត លឱ្យានធាលយ
សហៀរសរបងសនោះ របេិនសបើអាចសធវើសៅបាន និង រួមាន ការពនយល់មួយ ថាសហតុអ្ីវ សលក្អ្នក្
េងេ័យនវ សរគឿងចរក្ ឬ បុគគល បានសធវើឱ្យានការធាលយសហៀរសរបងសនោះ

 ការពិពែ៌នទូសៅមួយ ននផលប៉ាោះពាល់ធាលយសហៀរសរបង ណដលរួមាន តនមលរបមូលសរបង
សចញ ឬ ការខ្ូចខាត ណដលបានបតឹងទាមទារេាំែង តាមរបសភទឬចាំណាត់ថានក្់វ

 ការពនយល់ ថាសតើការខ្ូចខាតសនោះ បានសក្ើតស

ើងយ៉ា ងដូចសមតច ទី តាាំង និង កាលបរ ិសចឆទ

និង សា៉ា ង (សហើយសនោះ អាច/មិនអាចដូចាន ដូចជា ទីតាាំង កាលបរិសចឆទ ឬ សពលសវល
ននការធាលយសហៀរសរបងសនោះ)
 ការពិពែ៌នអ្ាំពីេក្មមភាពនន បានរតូវចាត់ណចងសដើមបីសធវើឱ្យានក្រមិតទាប ឬ សជៀេវង
ការខ្ូចខាតនន

 ការវយតនមលេរាប់ការខ្ូចខាត (មិនរប់បញ្ចូ លនូវនងលបង់សេវក្មមសមធាវ ី ឬ តនមលសផេងៗ
សទៀត េរាប់ការសរៀបចាំពាក្យបែឹត ងទាមទារេាំែង ឬ ការបាំសពញណបបបទឯក្ស្ករស

ើយ)

 ស្មោះ ផលូវ និង អាេយោឋនរបអ្ប់េាំបុរត និង សលខ្ទូរេ័ពទរបេ់ស្កក្េីននណាមួយ និង
ពិពែ៌នេសងខបមួយនូវអ្វី ណដលស្កក្េីសនោះ ដឹងឮ

 ឯក្ស្ករងតចមលងននការទាក្់ទងសោយេរសេរណាមួយ និង ាតិកាននកាទាក្់ទងសោយ
ផ្ទទល់ាត់ ជាមួយនឹងភាគីទទួលខ្ុេរតូវ RP ណដលរួមាន បែឹត ងទាមទារេាំែងណាមួយ
ណដលបានបញ្ជូ នសៅភាគីទទួលខ្ុេរតូវ RP សនោះ
 ព័ត៌ានអ្ាំពី ការពាយមននណាមួយ សដើមបីបញ្ជូ ននូវបែឹត ងទាមទារេាំែងនន ចាំសពាោះ
បុគគល ឬ រក្ុមហុនណដលទទួលខ្ុេរតូវការបាំពុលសរបងសនោះ

 ព័ត៌ានអ្ាំពី បែឹត ងទាមទារេាំែងេរាប់ការធានរ៉ា ប់រងណាមួយ ណដលបានសធវើេរាប់
តនមលរបមូលសរបងសចញ ឬ ការខ្ូចខាតនន
 េាំែងណាមួយ ណដលសលក្អ្នក្បានទទួល េរាប់តនមលរបមូលយក្សរបងសចញ ឬ ការ
ខ្ូចខាតនន ពីការធាលយសហៀរសរបងសនោះ
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 របាយការែ៏ ណដលមិនបានរតូវចាត់វ ិធានការសៅក្នងតុ
ុ លការ ឬ របេិនសបើ បានរតូវចាត់
វ ិធានការ សៅតាមស្កថនភាពននេាំែុាំសរឿងតុលការមិនទាន់េសរមច

 របាយការែ៏បញ្ជ
ជ ក្់ពីភាពរតឹមរតូវននបែឹត ងទាមទារេាំែង ណដលលែបាំផុតពាក្់ព័នធនឹង
ចាំសែោះដឹង និង ការសជឿជាក្់របេ់សលក្អ្នក្
 ហតថសលខារបេ់សលក្អ្នក្ សហើយសបើអាចសធវើសៅបានសនោះ គឺ ហតថសលខាននអ្នក្តាំណាង
ស្េបចាប់របេ់សលក្អ្នក្
របេិនសបើ ានភាពចាាំបាច់ NPFC អាចស្កក្េួរសលក្អ្នក្អ្ាំពី ព័ត៌ានបណនថម។
ការក្ាំែត់សពលសវល

បែឹត ងទាមទារេាំែងេរាប់ការខ្ូចខាតៈ បែឹត ងទាមទារេាំែងេរាប់ការខ្ូចខាតនន រតូវណត
សធវើក្ុងរយៈសពល
ន
បី (3) ឆ្នាំ បនទប់ពីកាលបរិសចឆទណដលានការខ្ូចខាតសនោះ និង ណដលពាក្់ព័នធជាមួយ
នឹងការធាលយសហៀរសរបងរបេ់ខ្ួន
ល ណដលរក្ស

ើញសោយេមសហតុផល ជាមួយនឹងការរបរពឹតតសៅសោយ

ានការរបុងរបយ័តនហមត់ចត់។ ការសលើក្ណលង គឺេរាប់បែឹត ងទាមទារេាំែងការខ្ូចខាតធនធាន
ធមមជាតិននណតប៉ាុសណាណោះ – េូមសមើល សេចក្តីណែនាំេីព
ត ី មូលនិធិេរាប់ការខ្ូចខាតធនធាន
ធមមជាតិ ពាក្់ព័នធសៅក្នុងណផនក្ G ននភាគ IV ។

បែឹត ងទាមទារេាំែងេរាប់តនមលរបមូលយក្សរបងសចញៈ បែឹត ងទាមទារេាំែងេរាប់តនមល
របមូលយក្សរបងសចញ រតូវណតសធវើក្ុងរយៈសពល
ន
របាាំមួយ (6) ឆ្នាំ បនទប់ពីកាលបរិសចឆទននការបញ្ច ប់
េក្មមភាពរបមូលយក្សរបងសចញ សោយស្ករឧបតតិសហតុសនោះ។

NPFC គិតពិចារណាអ្ាំពី បែឹត ងទាមទារេាំែង ដូចណដល "បានបង្ហាញ" សៅនងង ណដលវរតូវបាន
សគទទួល។
ដាំសែើរការននការវ ិនិច័យ
ឆ
NPFC សរៀបចាំ ដាំសែើរការបែឹត ងទាមទារេាំែងនន សៅក្នុងសាលបាំែងសដើមបីបានទទួលវ។

NPFC ពិនិតយស

ើងវ ិញនូវបែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ សដើមបីឱ្យស

ើញថា ព័ត៌ានពាក្់ព័នធទាាំងអ្េ់

រតូវបានសគរប់បញ្ចូ ល។ របេិនសបើ ព័ត៌ានណដលបានទាមទារសនោះ មិនរតូវបានទទួលក្នុងរយៈសពល
90 នងងសនោះ NPFC នឹងបញ្ច ប់ការវ ិនិច័យ
ឆ បែឹត ងទាមទារេាំែង ជាមួយនឹងព័ត៌ានណដលានសនោះ។

បញ្ជ
ា សនោះ អាចជាលទធផលសៅក្នុងការកាត់បនថយនូវេាំែងណដលអាចានសនោះ ឬ អាចបដិសេធន៏
ចាំសពាោះ បែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ។
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សៅសពលណដល NPFC សផញើជូនសលក្អ្នក្នូវការបញ្ជ
ជ ក្់ននបែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ សលក្អ្នក្
រតូវណតទទួលយក្ ឬ បដិសេធន៏ ចាំសពាោះការផតល់ជូនសនោះ សៅក្នុងរយៈសពល 60 នងង—

 របេិនសបើ សលក្អ្នក្ទទួលយក្ សលក្អ្នក្រតូវណតចុ ោះហតថសលខារបកាេឱ្យដឹងឮ។
 របេិនសបើ សលក្អ្នក្ មិនចាត់វ ិធានការសៅក្នុងរយៈសពល 60 នងងសនោះសទ ការផតល់ជូន
នូវការបង់របាក្់េាំែងសនោះ នឹងរតូវបានសជៀេវង សហើយបែឹត ងទាមទារេាំែង
នឹងរតូវបិទផងណដរ។


របេិនសបើ សលក្អ្នក្ បដិ សេធន៏ការផតល់ជូននូវការបង់របាក្់េាំែងសនោះ សលក្អ្នក្
រតូវណត ផតល់ជូនព័ ត៌ានបណនថម និ ង ស្កក្េួរ NPFC សដើមបីគិតពិចារណាស

ើងវ ិញ

ចាំសពាោះបែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្។ សហើយបញ្ជ
ា សនោះ អាចចាប់សផតើមឱ្យាន
ដាំសែើរការពិនិតយស
សទៀត នឹងរតូវសធវើស

ើងវ ិញងមីទាាំងស្េុង។ ការបញ្ជ
ជ ក្់ននបែឹត ងទាមទារេាំែងសផេង
ើង ដូចជាលទធផលននការគិតពិចារណាស

អ្ាំពី ការគិតពិចារណាស
―ការគិតពិចារណាស

ើងវ ិញមួយ និង ការបញ្ជ
ជ ក្់

ើងវ ិញសនោះ កាលយជាវ ិធានការរបេ់ទីភានក្់ង្ហរចុងសរកាយបាំផុត។

ើងវ ិញ‖ គឺមិនណមន ―ការចរចារ។‖

បែឹត ងទាមទារេាំែងនន រតូវបានបង់របាក្់ សដើមបីឱ្យពួក្សគ បានយល់រពម។ តាមធមមតា ការបង់
របាក្់ សរបើរបាេ់រយៈសពល 30 នងង បនទប់ពី NPFC ទទួលបាននូវ ការហតថសលខារបកាេឱ្យដឹងឮ
របេ់សលក្អ្នក្។
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ភាគ IV - តរមូវការេរាប់បែឹត ងទាមទារេាំែងពិសេេ
ពីណផនក្ A សៅដល់ H និយយអ្ាំពី តរមូវការជាក្់ណេតងេរាប់ការសធវើចាំណាត់ថានក្់ បែឹត ងទាមទារ
េាំែងនិមួយៗ និង រយបញ្ជ ីព័ត៌ានបណនថមខាងសលើ សៅក្នុងតរមូវការបែឹត ងទាមទារេាំែងទូសៅ
ណដលអាចរតូវបានសគទាមទារចាំសពាោះ ដាំសែើរការបែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់ សលក្អ្នក្។

របេិនសបើ ានេាំែួរននណដលពាក្់ព័នធនឹងបែឹត ងទាមទារេាំែងណាមួយ មិនរតូវសឆលើយ
តបសោយសេចក្តីណែនាំសនោះ ឬ របេិនសបើ សលក្អ្នក្មិនានសរបើរបាេ់អ្ុីនសធើណែតសទសនោះ
សលក្អ្នក្អាចសធវើទាំនក្់ទាំនងមក្ NPFC សោយេរសេរជាលយល័ក្ខអ្ក្េរ សៅទូរេ័ពទ
សផញើទូរស្ករ ឬ សផញើស្ករសអ្

ិក្រតូនិក្ៈ
េូមទាំនក្់ទាំនង: (ការវ ិនិច័យ
ឆ បែឹត ងទាមទារេាំែង)

ATTN: CLAIMS ADJUDICATION

NATIONAL POLLUTION FUNDS CENTER (មជឈមែឌលមូលនិធិជាតិទប់ស្កាត់ភាពរក្ខ្វក្់)
US COAST GUARD STOP 7100

(រក្ុមេនិតេុខ្ការពារសឆនរេមុរទអាសមរិក្ STOP 7100)

4200 WILSON BLVD STE 1000

(វ ិងី 4200 វ ីលេុន STE 1000)

ARLINGTON VA 20598-7100

(អាលីងតុន VA 20598-7100)

ទូរេ័ពទ: (800) 280-7118 ទូរស្ករ: (202) 493-6937 ឬ (202) 493-6938

េាំែួរននណដលពាក្់ព័នធនឹងបែឹត ងទាមទារេាំែង សោយសរបើរបាេ់ស្ករសអ្
NPFC:

ិក្រតូនិក្ អាចសផញើមក្

arl-pf-npfcclaimsinfo@uscg.mil

សា៉ា ងសធវើការធមមតា ពីនងងច័នទ-េុរក្ ពីសា៉ា ង 7:30 រពឹក្ ដល់ 4:00 លងច សា៉ា ងសៅភាគខាងសក្ើត។
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A. តនមលរបមូលយក្សរបងសចញ

តនមលរបមូលយក្សរបងសចញ; ―តនមលរបមូលយក្សរបងសចញ‖ ានន័យថា តនមលននការរបមូលសរបងសចញ
ណដលរតូវបង់នងល បនទប់ពីការបសញ្ច ញសចាលសរបង បានសក្ើតានស

ើង ឬ សៅក្នុងរែីណាមួយ ណដល

ាន ការគាំរមក្ាំណហងដ៏ធាំននការបសញ្ចញសរបងសចាល គឺរតូវានតនមលសដើមបីការពារ បនថយឱ្យសៅ
ក្រមិតទាប ឬ សដើ មបីបនធូរបនថយផលប៉ាោះពាល់ននការបាំពុលសរបង ពីឧបតតិសហតុសនោះ។

ឧទាហរែ៏េរាប់របសភទបែឹត ងទាមទារេាំែង: សលក្អ្នក្ានរទពយេមបតតិសៅទីតាាំងាត់ទឹក្

ណដលជាទីក្ណនលងេរាប់ទូក្ និង ណផនវ បានរតូវធាលយសហៀរសរបង ពីឧបតតិសហតុណដលសយងសៅតាម

ចាប់ OPA។ សលក្អ្នក្ បានឱ្យដាំែឹងជាលយល័ក្ែ
ខ ៏ អ្ក្េរជូនដល់ មជឈមែឌលសឆលើយតបឧបតតិសហតុ
ថានក្់ជាតិ សដើមបីបានពិភាក្ាជាមួយនឹង FOSC និង បានជួលអ្នក្ស

កា
៉ា រមូលោឋន សដើមបីរបមូលយក្

សរបងសចញសនោះ។ សលក្អ្នក្អាចានបែឹត ងទាមទារេាំែងមួយ េរាប់បង់សេវក្មមអ្នក្ស

កា
៉ា រ សដើមបី

របមូលយក្សរបងសចញពីរទពយេមបតតិរបេ់សលក្អ្នក្។

អ្នក្ណដលានេិធទិធបឹង
ត ទាមទារេាំែងៈ របជាពលរដឋរគប់រប
ូ ណដលរតូវបង់នងល េរាប់តនមល
របមូលយក្សរបងសចញ។

សលក្អ្នក្ រតូវណតបង្ហាញភេតុតាងអ្វីខ្លោះ បណនថមសលើសនោះ ព័ត៌ានណដលបានទាមទារ សៅក្នុងភាគ

Part III សលក្អ្នក្ រតូវណតផតល់ជូននូវព័ត៌ានណដលជាក្់លក្់ ចាំសពាោះបែឹត ងទាមទារេាំែងតនមល
របមូលយក្សរបងសហៀរសចញ សដើមបីបង្ហាញភេតុតាងថា—

 ការចាត់វ ិធានការចាាំបាច់នន សដើមបីការពារ ឬ កាត់បនថយផល
ប៉ាោះពាល់ននននការធាលយសហៀរសរបងសនោះ។
 តនមលរបមូលយក្សរបងសហៀរសចញ រតូវទទួលបានពីវ ិធានការទាាំងសនោះ។
 វ ិធានការណដលរបក្បសោយការទទួលខ្ុេរតូវ និង ស្េបសៅតាមណផនការជាយថាភាព
ថានក្់ជាតិ/ ណផនការបរមុងទុក្មុ នេរាប់រាអាេននថានក្់ជាតិ។

ឧទាហរែ៏ននេរាប់ការាាំរទព័ត៌ាន:
ភេតុតាងននការធាលយសហៀរសរបងៈ
 របាយការែ៏ FOSC

 ព័ត៌ានអ្ាំពី ដាំែឹងជាលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ EPA ឬ USCG

 របាយការែ៏ននពីកាណេត ណដលពិពែ៌នអ្ាំពីការធាលយសហៀរសរបងសនោះ។
 របាយការែ៏អ្ាំពី ស្កក្េី
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ព័ត៌ានទូសៅ:
 ការពិពែ៌នលាំអ្ិតអ្ាំពី េក្មមភាពនន

 កាលបរិសចឆទអ្ាំពី ការង្ហរណដលបានរបតិបតតិ
 ការវ ិភាគស្ករធាតុសរបងធាលយសហៀរ

 ណផនទីននតាំបន់ឬទីតាាំងធាលយសហៀរសរបង
 រូបភាពននននតាំបន់ឬទីតាាំង ការខ្ូចខាត និង ការធាលយសហៀរសរបង
តនមលៈ

 បង្ហាន់នដទទួលរបាក្់ វ ិក្័យប័រត ឬ ឯក្ស្ករស្េសដៀងាន ជាមួយនឹងការពិពែ៌នអ្ាំពីការង្ហរ
 ក្រមិតតនមល បានរតូវក្ាំែត់ និង កាសរបៀបសធៀបនូវក្រមិតតនមលណាមួយ យ៉ា ងដូចសមតច
 ឯក្ស្កររបាយការែ៏របចាាំនងង េរាប់តនមលផ្ទទល់ខ្ន
ួល ណដលរួមាន សេចក្តីលាំអ្ិតននអ្ាំពី
ក្រមិតចាំណាយសលើក្មមក្រ សា៉ា ង ការសធវើដាំសែើរ និង ការដឹក្ជញ្ជូ ន

 ឯក្ស្កររបាយការែ៏របចាាំនងង េរាប់តនមលឧបក្រែ៏/េាារៈ ណដលរួមាន ការពិពែ៌ន
និង ការសរបើរបាេ់

 សេចក្តីរយការែ៏របកាេការចាំណាយណដលបានចុោះហតថសលខា និង ការបញ្ជ
ជ ក្់ភេតុតាង
ននការបង់របាក្់ េរាប់ការចាំណាយ

 ការសផទៀងផ្ទទត់បញ្ជ ីស្មោះបង់នងលការង្ហរតាមសា៉ា ង សៅក្នុងសពលននការធាលយសហៀរសរបងសនោះ
 ការសផទៀងផ្ទទត់ក្រមិតតនមលេតង់ោឧបក្រែ៏ េរាប់ឧបក្រែ៏ណដលបានសរបើរបាេ់
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B. ការខ្ូចខាតអ្ចលនរទពយ ឬ រទពយេមបតតិបុគល
គ

ការខ្ូចខាតរទពយេមបតតិបុគគល ឬ អ្ចលនរទពយៈ ―ការខ្ូចខាតរទពយេមបតតិបុគគល ឬ អ្ចលន

រទពយ‖ ានន័យថា គឺជាការខ្ូចខាតរបសយជន៏ ឬ ការបាត់បង់សេដឋក្ិចចណដលបណា
ត លមក្ពី ការ
បាំផ្ទលញរទពយេមបតតិបុគគល ឬ អ្ចលនរទពយ។
(េាំាល់: ការខ្ូចខាតរបសយជន៏ ចាំសពាោះ រទពយេមបតតិបុគគល ឬ អ្ចលនរទពយ មិនរប់បញ្ចូ លការ

ខ្ូចខាតរបសយជន៏ផ្ទទល់ខ្ួនស
ល

ើយ!)

ឧទាហរែ៏ របសភទបែឹត ងទាមទារេាំែង: សលក្អ្នក្ ានទូក្លាំណហក្ាំស្កនតមួយ ឬ រទពយេមបតតិ សៅទី
តាាំងជាប់ទឹក្េមុរទ ណដលបានទទួលរងនូវការធាលយសហៀរសរបង សោយឧបតតិសហតុណដលសយងតាមចាប់
OPA សនោះ។ សលក្អ្នក្ អាចានបែឹត ងទាមទារេាំែងតនមលននការស្កតរឱ្យដូចសដើមស

ើងវ ិញ េរាប់

រទពយេមបតតិរបេ់សលក្អ្នក្ ចាំសពាោះស្កថនភាពមុនសពលននការធាលយសហៀរសរបងរបេ់ខ្ួន។
ល

អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែងៈ បុគគល ឬ អ្ងគភាព ណដលាន ឬ ជួលរទពយេមបតតិ។
សលក្អ្នក្ រតូវណតផតល់ជូននូវព័ត៌ានណដលបង្ហាញៈ

 ភាពជាាចេ់ ឬ ការទទួលរបសយជន៏កាន់កាប់អ្ចលនរទពយតាមរយៈក្ិចចេនា

 រទពយេមបតិតសនោះ បានរតូវខ្ូចខាត ឬ បាំផ្ទលញ
 ការបា៉ា នស្កមនតនមលរទពយេមបតិតដ៏ាន ទាាំងមុនសពល និង សរកាយសពលការខ្ូចខាត
 តនមលននការជួេជុល ឬ ការផ្ទលេ់បូរជាំ
ត នួេរទពយេមបតិតស

ើងវ ិញ

របេិនសបើ បានបាត់បង់របាក្់កាេ េូមបង្ហាញៈ
 រទពយេមបតិតសនោះ មិនអាចសរបើ របាេ់បាន សោយស្ករការធាលយសហៀរសរបងសនោះ
 ការបា៉ា នស្កមនតនមលរទពយេមបតិត មុនសពល និង សរកាយសពលការធាលយសហៀររបងសនោះ
 ាន ឬ មិនានរទពយេមបតិតេរាប់ោក្់ជាំនួេ ណដលអាចសធវើសៅបាន សហើយ

របេិនសបើ សលក្អ្នក្ មិនបានសរបើរបាេ់រទពយេមបតិតេរាប់ោក្់ជាំនួេសនោះសទ
សតើវានតនមលប៉ាុនមន

 សលក្អ្នក្ បានបាត់បង់របាក្់កាេពី ការខ្ូចខាតននចាំសពាោះរទពយេមបតតិសនោះ
យ៉ា ងដូចសមតច
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ឧទាហរែ៏ឯក្ស្ករេរាប់ាាំរទបែឹត ងទាមទារេាំែងៈ
ភេតុតាងននការធាលយសហៀរសរបងៈ
 របាយការែ៏ FOSC


ព័ត៌ានអ្ាំពី ដាំែឹងជាលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ EPA ឬ USCG



របាយការែ៏ននពីកាណេត ណដលពិពែ៌នអ្ាំពីការធាលយសហៀរសរបងសនោះ



របាយការែ៏អ្ាំពី ស្កក្េី

ព័ត៌ានទូសៅៈ
 ឯក្ស្ករងតចមលងេិទិជា
ធ ាចេ់ លិខ្ិតរបគល់ក្មមេិទិធ ក្ិចចេនា អាជាញប័ែណ
េរាប់រទពយេមបតតិណដលជាស្មោះរបេ់សលក្អ្នក្
 រូបងត ឬ ណខ្េអាត់វ ីសដអ្ូននរទពយេមបតិត និង/ឬ ការខ្ូចខាត
 ណផនទី ឬ ឯក្ស្ករស្េបចាប់នន ណដលបង្ហាញនូវទីតាាំងននរទពយេមបតតិ សៅក្នុងតាំ បន់
ធាលយសហៀរសរបងសនោះ

 របេិនសបើ សលក្អ្នក្ បានលក្់រទពយេមបតតិ ការវយតនមលរទពយេមបតតិរបក្បសោយ

វ ិជាជជីវៈ េរាប់តនមលរទពយេមបតតិ មុន និង សរកាយការធាលយសហៀរសរបង តនមលលក្់រទពយ
េមបតិតជាក្់លក្់ និង ភេតុតាងណដលពាក្់ព័នធនឹងតនមលលក្់ណដលធាលក្់ចុោះចាំសពាោះ
ការធាលយសហៀរសរបងសនោះ ជាជាងចាំសពាោះ សេដឋក្ិចច ឬ ក្តាតអ្ចលនរទពយនន។

 ឯក្ស្ករងតចមលងេាំបុរតគិតលុយ ណដលបានបង់េរាប់ការជួេជុលការខ្ូចខាត ឬ
េក្មមភាពនន ណដលរតូវបង្ហាញេរាប់ការបា៉ា ន់ស្កមនចាំនួនពីរ និ ង តនមលេរាប់
ជួេជុល ការខ្ូចខាតសនោះ
 ការចាំណាយននណាមួយ ឬ ការបាត់បង់របាក្់កាេ សៅសពលណដលរទពយេមបតតិ
មិនអាចរបរពឹតតសៅបាន សោយស្ករណតការខ្ូចខាតននការធាលយសហៀរសរបងសនោះ

 ក្ិចចេនា ឬ ក្ិចចេនាជួលរទពយេមបតតិ េរាប់ោក្់ជាំនួេណាមួយ
ណដលមិនរតូវបានសរបើរបាេ់
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C. ការបាត់បង់របាក្់ចាំសែញ និង េមតថភាពរបក្បរបរចិញ្ចឹមជីវ ិត

ការបាត់បង់របាក្់ចាំសែញ និង េមតថភាពរបក្បរបរចិញ្ចឹមជីវ ិតៈ ―ការបាត់បង់របាក្់ចាំសែញ និង

េមតថភាពរបក្បរបរចិញ្ចឹមជីវ ិត‖ ានន័យថា ការខ្ូចខាតនន សេមើនឹង ការបាត់បង់របាក្់ចាំសែញ
ឬ ការចុោះអ្ន់ងយខាងេមតថភាពរបក្បរបរចិញ្ចឹមជី វ ិត សោយស្ករការខ្ូចខាត ការបាំផ្ទលញ ឬ
ការបាត់បង់អ្ចលនរទពយ រទពយេមបតតិផ្ទទល់ខ្ួន
ល ឬ ធនធានធមមជាតិនន។
សលក្អ្នក្ មិនរតូវការកាន់កាប់រទពយេមបតតិណដលបានខ្ូចខាត ឬ ធនធានននសនោះសទ សដើមបី
បញ្ជូ នបែឹត ងទាមទារេាំែងមួយ សរកាមការសធវើចាំណាត់ថានក្់សនោះ។

ឧទាហរែ៏េរាប់របសភទបែឹត ងទាមទារេាំែងៈ សលក្អ្នក្ ានក្ិចចេនាទូក្ជួលពាែិជជក្មម
មួយ ណដលបានេទោះជាប់សៅក្ាំពង់ណផ សៅសពលណដលរក្ុមេនិតេុខ្ការពារឈូងេមុរទ បានបិទរចក្

ទសនល សដើមបីរបមូលសរបងធាលយសហៀរ។ សលក្អ្អ្នក្ អាចានបែឹត ងទាមទារេាំែងមួយ េរាប់ការ
បាត់បង់ចាំែូល ឬ របរចិញ្ចឹមជីវ ិត ក្នុងក្ាំ

ុងសពលណដលរចក្សចញចូលទសនល បានរតូវបិទជាផលូវការ

សនោះ។ អ្នក្សនស្កទក្ាំស្កនតេបាយ ណដលការសធវើដាំសែើររបេ់ពួក្សគ បានរតូវលុបសចាលសនោះ នឹងមិន
ានការបាត់បង់របាក្់ចាំសែញ ឬ របរចិញ្ចឹមជីវ ិតស

ើយ។

អ្នក្ណដលានេិទិប
ធ ឹង
ត ទាមទារេាំែងៈ របជាពលរដឋរល់រប
ូ ជាមួយនឹងការបាត់បង់របាក្់
ចាំសែញ ឬ របាក្់ចាំែូល។

សលក្អ្នក្ រតូវណតផតល់ជូនព័ត៌ាន ណដលបង្ហាញៈ
 រទពយេមបតតិ ឬ ធនធានធមមជាតិ ណដលរតូវបានខ្ូចខាត បាំផ្ទលញ ឬ បាត់បង់ ណដលបណា
ត ល
ឱ្យានការបាត់បង់របេ់សលក្អ្នក្
 របាក្់ចាំែូលរបេ់សលក្អ្នក្ បានរតូវកាត់បនថយ សោយស្ករការខ្ូចខាត ឬ ការបាត់បង់
រទពយេមបតតិ ឬ ធនធានធមមជាតិនន និង ចាំនួនរបាក្់ចាំែូលណដលវបានកាត់បនថយ

 ចាំនួនរបាក្់ចាំសែញ និង ការរក្ចាំែូលបាន សៅក្នងរយៈសពលដូ
ចាន
ុ
 របេិនសបើ ការង្ហរ ឬ ក្ិចចការជាំនួញរបក្បសោយជសរមើេ ណដលអាចរបរពឹតតសៅបាន
ក្នលងមក្សនោះ ានចាំែូលប៉ាុនមនពីវ របេិនជាបានទទួល។
 របាក្់េនេាំសៅធនារេរាប់បង់នងលក្ិចចការជាំនួញ និង ការចាំណាយធមមតា មិនរតូវ
បានបង់ជូន សោយស្ករការធាលយសហៀរសរបងសនោះ (ឧទាហរែ៏ តនមលក្ុាំពយុទ័រ
តនមលសេវក្មម សផេងៗ)
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ឧទាហរែ៏ឯក្ស្ករេរាប់ាាំរទបែឹត ងទាមទារេាំែងៈ
ភេតុតាងននការធាលយសហៀរសរបងៈ
 របាយការែ៏ FOSC

 ព័ត៌ានអ្ាំពី ដាំែឹងជាលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ EPA ឬ USCG

 របាយការែ៏ននពីកាណេត ណដលពិពែ៌នអ្ាំពីការធាលយសហៀរសរបងសនោះ

 រូបភាពេតីពី រទពយេមបតតិណដលបានខ្ូចខាត (មុន និ ង សរកាយការធាលយសហៀរសរបង)
ព័ត៌ានទូសៅេរាប់ បែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់និសយជិតៈ

 របាយការែ៏អ្ាំពី ការធាលយសហៀរសរបងសនោះ បានបណា
ត លឱ្យបាត់បង់ចាំែូលយ៉ា ងដូចសមតច
 លិខ្ិតបញ្ជ
ជ ក្់ការពិត សចញពីនិសយជក្ េតីពីផលប៉ាោះពាល់ដល់ការង្ហរ ឬ ចាំែូលរបេ់
សលក្អ្នក្ សោយស្ករការធាលយសរបងសនោះ របេិនសបើ រក្ុមហុននឹងបាំសពញបែឹត ងទាមទារ
េាំែង ចាំសពាោះការបាត់បង់របាក្់ចាំសែញសនោះ

 ឯក្ស្ករងតចមលងគល់បញ្ជ ីបង់របាក្់ បង្ហាន់នដទទួ លរបាក្់ ។ល។ ណដលានពី សពលមុន
សៅក្ាំ

ុងសពល និង សរកាយសពលការធាលយសហៀរសរបងសនោះ

 របាយការែ៏បុគគលិក្ សចញពី និសយជក្ ណដលានពីសពលមុន សៅក្ាំ

ុងសពល និង

សរកាយសពលការធាលយសហៀរសរបងសនោះ ណដលបង្ហាញពីការង្ហររបេ់សលក្អ្នក្



ការពិពែ៌នអ្ាំពីការពាយមនន សដើមបីកាត់បនថយការបាត់បង់របេ់សលក្អ្នក្
ណដលរួមាន ការណេវងរក្ការង្ហរសធវើ




ឯក្ស្ករងតចមលង ការចាំណាយននេរាប់ការណេវងរក្ការង្ហរណាមួយ (ឧទាហរែ៍
តនមលេរាប់ការសធវើដាំសែើរ)

ឯក្ស្ករងតចមលងណដលានចុោះហតថសលខាសលើពនធចាំែូល ណដលបានបង់ និង
ក្ាំែត់សពលសវល យ៉ា ងតិចានរយៈសពល ពីរ ឆ្នាំ មុនការធាលយសហៀរសរបងសនោះ





ការចាំណាយេរាប់ក្ិចចការង្ហរលាំអ្ិត ណដលមិនបានបង់របាក្់ សៅក្ាំ
ទាមទារេាំែង (ឧទាហរែ៏ តនមលក្ុាំពយុទ័រ)

ុងសពលក្ាំពុងបតឹង

ឯក្ស្ករងតចមលងគល់បញ្ជ ីបង់របាក្់ នន ។ល។ ពីក្ិចចការង្ហរណដលានជសរមើេ
សៅក្ាំ

ុងសពលននការធាលយសហៀរសរបងសនោះ
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ព័ត៌ានទូសៅ េរាប់បែឹត ងទាមទារេាំែង តាមរយៈក្ិចចការជាំនួញៈ



ការពិពែ៌ន និង ឯក្ស្ករននការបាត់បង់ក្ិចចការជាំនួញ សោយស្ករការធាលយសហៀរសរបង

ឯក្ស្ករងតចមលងលិខ្ិតននននការលុបសចាលក្ិចកា
ច រជាំនួញ ណដលបណា
ត លមក្ពី
ការខ្ូចខាតននការធាលយសហៀរសរបង



ណផនទី ឬ ការពិពែ៌នអ្ាំពី តាំបន់ ណដលបង្ហាញទីតាាំងក្ិចចការជាំនួញ និង
តាំបន់ណដលទទួលរងនូវផលប៉ាោះពាល់ននការធាលយសហៀរសរបងសនោះ




របាយការែ៏ហិរញ្ដ វតថុ េរាប់រយៈសពលយ៉ា ងសហាចណាេ់ ពីរ ឆ្នាំ មុនសពលការធាលយ
សហៀរសរបង និង ពីឆ្នាំណដលរងនូវការធាលយសហៀរសរបងសនោះ

ឯក្ស្ករងតចមលងណដលានចុោះហតថសលខាសលើពនធចាំែូល ណដលបានបង់ និង ក្ាំែត់
សពលសវល យ៉ា ងតិចានរយៈសពល បី ឆ្នាំ មុនការធាលយសហៀរសរបងសនោះ



សេចក្តីលាំអ្ិតអ្ាំពី ការពាយម សដើមបីបនធូរបនថយការបាត់បង់នន ឬ សហតុអ្ីបា
វ នជា
ការប៉ាុនប៉ាងពាយម មិនរតូវបានចាត់វ ិធានការ



របាយការែ៏ពីសលក្អ្នក្ ឬ ស្កក្េីននអ្ាំពី ថាសតើ ការធាលយសហៀរសរបង បានបណា
ត ល
ឱ្យបាត់បង់ចាំែូល ឬ េមតថភាពននការរបក្បរបរចិញ្ចឹមជីវ ិត េូមពនយល់អ្ាំពីការ
ណរបរបួលននចាំសពាោះ ការរបក្បរបរចិញ្ចឹមជីវ ិត



េរាប់េណា
ឋ ារ ព័ត៌ានអ្ាំពីការរេ់សៅកាន់កាប់ការង្ហររបចាាំណខ្ និង របចាាំនងង
ានរយៈសពល ពីរ ឆ្នាំ មុនការធាលយសហៀរសរបង និង សៅឆ្នាំននការធាលយសហៀរសរបង

ព័ត៌ានទូសៅ េតីពីបែឹត ងទាមទារេាំែង តាមរយៈការសនស្កទ ឬ ការជួលដឹក្ជញ្ជូ នតាមេមុរទៈ

 ការពិពែ៌នអ្ាំពី ការបាត់បង់ក្ិចចការជាំនួញ នន ណដលបណា
ត លមក្ពីការធាលយសហៀរសរបងសនោះ

 ភេតុតាង ណដលនវេិថនសៅក្នុងតាំបន់ទទួលរងនូវផលប៉ាោះពាល់ សោយស្ករការធាលយសហៀរសរបង
សហើយមិនអាចសធវើក្ិចចការជាំនួញរបេ់ពួក្សគ សោយស្ករការធាលយសហៀរសរបងសនោះ

 ណផនទី ឬ ការពិពែ៌នអ្ាំពី តាំ បន់ណដលបង្ហាញទីតាាំងក្ិចចការជាំនួញសៅក្នុងតបន់សរបងធាលយសហៀរ

 របាយការែ៏ពីសលក្អ្នក្ ឬ ពីស្កក្េីអ្ាំពី ថាសតើ ការធាលយសហៀរសរបង បានបណា
ត លឱ្យបាត់បង់
ចាំែូល េូមពនយល់អ្ាំពីការណរបរបួលននចាំសពាោះ ការរបក្បរបរចិញ្ចឹមជីវ ិត

 ឯក្ស្ករងតចមលងណដលានចុោះហតថសលខាសលើពនធចាំែូល ណដលបង់ និង ក្ាំែ ត់
យ៉ា ងតិចានរយៈសពល បី ឆ្នាំ មុនការធាលយសហៀរសរបងសនោះ

 សេក្តីលាំអ្ិតអ្ាំពី ការចាំណាយនន ណដលមិនបានចាំណាយរបាក្់ ក្ាំ
បតឹងទាមទារេាំែង (ឧទាហរែ៏ របាក្់ឈល
ួន ឬ របាក្់ណខ្)
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ុងសពលក្ាំពុង

សពលសវល

 ការសរៀបចាំបរមុងទុក្របាយការែ៏ េរាប់រយៈសពល បី ឆ្នាំ មុនការធាលយសហៀរសរបង និង
សៅឆ្នាំននការធាលយសហៀរសរបង
 បញ្ជ ីក្រមិតតនមលននការជួល ណដលរួមាន សេវក្មមននណាមួយ េរាប់ក្ិចចការជាំនួញ
បញ្ជ
ជ ក្់សៅតាមវ ិេ័យ (ឧទាហរែ៏ ក្ីឡា ការសនស្កទរតី)

 ឯក្ស្ករងតចមលងននរបាយការែ៏េរសេរសពញសលញអ្ាំពី ដាំសែើរណដលទាក្់ទងនឹង
េក្មមភាពទូក្ េរាប់ឆ្នាំ មុនការធាលយសហៀរសរបង និង សៅឆ្នាំននការធាលយសហៀរសរបង
 ការចុោះបញ្ជ ីឯក្ស្ករនន េរាប់នវ ឯក្ស្ករងតចមលងអាជាញប័ែណក្ិចចការជាំនួញ
អាជាញប័ែណនវ អាជាញប័ែណការសនស្កទរតី អាជាញប័ែណនយក្នវ ិក្
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D. ការបាត់បង់របាក្់ចាំែូលរដឋ

ការបាត់បង់របាក្់ចាំែូលរដឋៈ ការខ្ូចខាត សេមើនឹងការបាត់ពនធេរុប នងលេួយស្ករ នងលជួល នងលឈួល
ន
ការណបងណចក្របាក្់ចាំសែញេរុប សោយស្ករការខ្ូចខាត ការបាំផ្ទលញ ឬ ការបាត់បង់អ្ចលនរទពយ
រទពយេមបតតិបុគគល ឬ ធនធានធមមជាតិ។

ឧទាហរែ៏េរាប់របសភទបែឹត ងទាមទារេាំែងៈ នងលឈួល
ន សៅទីរក្ុងមួយ េរាប់ការឈប់ចត
ជាសរចើន សៅជិតសឆនរខ្ាច់ស្កធារែៈ។ សឆនរខ្ាច់ រតូវបានបិទ សៅសពលការធាលយសហៀរសរបងមួយ

ក្ាំពុងណតរបមូលសបាេេាំអាត។ ទីរក្ុងសនោះ អាចានបែឹត ងទាមទារេាំែងមួយ េរាប់ការបាត់
បង់ចាំែូល ក្ាំ

ុងសពលននការបិទសឆនរខ្ាច់សនោះ។

អ្នក្ានេិទិប
ធ ឹង
ត ទាមទារេាំែងៈ រោឋភិបាលេហព័នធ រដឋ ឬ រដឋតូចៗណចក្តាមនសយបាយ។
សលក្អ្នក្ រតូវណតផតលព័ត៌ានណដលបង្ហាញៈ:
 ការបាត់បង់ចាំែូលសនោះ បានបណា
ត លឱ្យានការខ្ូចខាត ការបាំផ្ទលញ ឬ កាតបាត់បង់

អ្ចលនរទពយ ឬ រទពយេមបតតិបុគគល ឬ ធនធានធមមជាតិ បានបណា
ត លឱ្យានការទូទាត់
េាំែង

 ចាំនួនទឹក្របាក្់ អ្តតេញ្ជដែ និង ការពិពែ៌នអ្ាំពីការបាត់បង់ចាំែូល េរាប់េាំែង
រតូវបានោក្់បឹង
ត ទាមទារ ណដលរួមាន អាជាញធរណដលអាចអ្នុវតតបានេរាប់ ការរបមូល

ចាំែូលសនោះ វ ិធីស្កស្រេតននការវយតនមល ក្រមិតតនមលណដលអាចសធវើសៅបាន និង កាលបរ ិសចឆទ
ននការរបមូលសរបង ឬ សពលសវលណដលបាត់បង់


ការចាំណាយនន បានរតូវេនេាំ ពីសរពាោះចាំែូល មិនទាន់រតូវបានសគរបមូលស

ើយ

 ការវយតនមលេរុប ឬ ចាំែូលេរុប ណដលបានរបមូល និង ការចាំណាយននណដល
ពាក្់ព័នធ េរាប់រយៈសពលចាំែូលណដលអាចសរបៀបសធៀបានបាន សោយតាមរសបៀប
ននការេងេាំែងរយៈសពល ពីរ ឆ្នាំ
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ឧទាហរែ៏ឯក្ស្ករេរាប់ាាំរទបែឹត ងទាមទារេាំែងៈ
ភេតុតាងននការធាលយសហៀរសរបងៈ
 របាយការែ៏ FOSC

 ព័ត៌ានអ្ាំពី ដាំែឹងជាលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ EPA ឬ USCG


របាយការែ៏ននពីកាណេត ណដលពិពែ៌នអ្ាំពី ការធាលយសហៀរសរបងសនោះ

 របាយការែ៏អ្ាំពី ស្កក្េី
ព័ត៌ានទូសៅៈ
 ការពិពែ៌នអ្ាំពី ចាំែូលអ្វីខ្លោះ ណដលបានទទួលរងនូវផលប៉ាោះពាល់ និង
ការធាលយសហៀរសរបងសនោះ បានបណា
ត លឱ្យបាត់បង់ចាំែូលយ៉ា ងដូចសមតច
 ឯក្ស្ករងតចមលងលក្ខនិតក្ៈ បទបញ្ជ
ជ បទបញ្ដ តិត ។ល។ ការសរៀបចាំអាជាញធរណដលាន
េមតថភាព សដើមបីសលើក្ស

ើងនូវចាំែូល រទពយេមបតតិណដលបានទទួលរងផលប៉ាោះពាល់

វ ិធីស្កស្រេតននការវយតនមល ការវយតនមលសលើអ្រតាតនមល និង វ ិធីស្កស្រេត និង កាលបរ ិសចឆទ
ននការរបមូលព័ត៌ានេរាប់ការវយតនមល
 របាយការែ៏ហិរញ្ដ វតថុរបេ់រោឋភិបាល ណដលបង្ហាញនូវការតនមលេរុប ឬ ចាំែូលណដល
បានរបមូល េរាប់រយៈសពលននណដលអាចសរបៀបសធៀបបាន សោយតាមធមមតា
ានការធានរ៉ា ប់រងរយៈសពល ពីរ ឆ្នាំ
 សេចក្តីលាំអ្ិតអ្ាំពី ការចាំណាយណាមួយ ណដលមិនបានបង់របាក្់ សោយរោឋភិបាល
សៅក្ាំ

ុងសពល ក្ាំពុងណតានបែឹត ងទាមទារេាំែង

 សេចក្តីលាំអ្ិត និង ការពនយល់អ្ាំពី ការបាត់បងចាំែូលេរុប
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E. តនមលសេវក្មមស្កធារែៈណដលបានសក្ើនស

តនមលសេវក្មមស្កធារែៈណដលបានសក្ើនស

ើង

ើងៈ ―តនមលសេវក្មមស្កធារែៈណដលបានសក្ើនស

គឺជាការខ្ូចខាតនន េរាប់ការផតល់ជូននូវតនមលសេវក្មមស្កធារែៈណដលបានសក្ើនស
បណនថមសទៀត សៅក្ាំ

ើ ង‖

ើង ឬ

ុងសពល ឬ សរកាយសពលេក្មមភាពននននការរបមូលសរបងសហៀរ ណដលរួមាន

ការការពារសភលើង េុវតថិភាព ឬ សរាោះថានក្់ដល់េុខ្ភាព ណដលបណា
ត លមក្ពី ការបសញ្ចញសចាល

សរបង ឬ ណដលអាចឱ្យសគក្ាំែត់បានសោយផ្ទទល់ចាំសពាោះ ការសឆលើយតបឧបតតិសហតុននការធាលយសហៀរ
សរបងសនោះ។

ឧទាហរែ៏អ្ាំពីរបសភទបែឹត ងទាមទារៈ សលក្អ្នក្ គឺជារបធានរគប់រគងននទីរក្ុងសឆនរេមុរទ

ណដលរតូវណតផតល់ជូននូវការរគប់រគងការលក្់ដូរបនទន់ សៅក្នុងបរ ិសវែ ណដលពាក្់ព័នធចាប់េីព
ត ី

ឧបតតិសហតុ OPA។ ទីរក្ុងសនោះ អាចានបែឹត ងទាមទារេាំែងមួយ េរាប់តនមលននការផតល់ជូន
សេវក្មមបនទន់។

អ្នក្ណដលានេិទិប
ធ ឹតងទាមទារេាំែងៈ រដឋ រដឋតូចៗណចក្តាមនសយបាយ។

សលក្អ្នក្រតូវណតផតល់ជូនព័ត៌ានណដលបង្ហាញអ្ាំពីៈ

 ការបញ្ជ
ជ ក្់អ្ាំពីបញ្ជ
ា សហតុផលចាំសពាោះ សេវក្មមស្កធារែៈននណដលបានផតល់ជូន ណដល
រួមាន ឯក្ស្ករពីសេវក្មមជាក្់ណេតង បានរតូវផតល់ជូន និង ណដលបង្ហាញភាពជាប់ពាក្់ព័នធ
របេ់ពួក្សគ ចាំសពាោះការធាលយសហៀរសរបងសនោះ

 សៅសពលណដលសេវក្មមនន បានរតូវផតល់ជូន (ក្នុងក្ាំ
របមូលយក្សរបងសហៀរសចញ)

ុងសពល ឬ សរកាយសពលេក្មមភាព

 សេវក្មមនន បានរតូវោក្់បណនថម េរាប់សេវក្មម បានផតល់ជូនជាធមមតា

 តនមលេុទធេរាប់ សេវក្មម និង វ ិធីស្កស្រេតននណដលបានសរបើរបាេ់ សដើមបីគែន
តនមលទាាំងសនោះ

ឧទាហរែ៏ឯក្ស្ករេរាប់ាាំរទបែឹត ងទាមទារេាំែងៈ
ភេតុតាងននការធាលយសហៀរសរបងៈ
 របាយការែ៏ FOSC

FOSC
report
 ព័ត៌ា
នអ្ាំពី ដាំែឹងជាលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ EPA ឬ USCG
Information
on ៏EPA
or កា
USCG
 របាយការែ
ននពី
ណេតnotification
ណដលពិពែ៌នអ្ាំពី ការធាលយសហៀរសរបងសនោះ
 របាយការែ៏អ្ាំពី ស្កក្េី
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ព័ត៌ានទូសៅៈ
 របាយការែ៏ននណដលបង្ហាញអ្ាំពី សេវក្មមស្កធារែៈណដលបានសក្ើនស

ើង បានរតូវ

ទាមទារ របេិនសបើសេវក្មមននសនោះ បានបណា
ត លឱ្យាន បញ្ជ
ា សរាោះថានក្់ េុខ្ភាព ឬ
សរាោះថានក្់ដល់េនតិេុខ្

 ការពិពែ៌នលាំអ្ិតនូវអ្វី និង សហតុអ្ីវ សេវក្មមន នណដលបានសក្ើនស

ើង គឺជាការចាាំបាច់

ណដលរួមាន ភាពចាេ់លេ់មួយ រវងេក្មមភាពរបមូលយក្សរបងធាលយសហៀរសចញ
ចាប់េីព
ត ីេុវតថិភាព និង ការរបរពឹតតសៅននការអ្នុវតតន៏ចាប់ និង របេិនសបើ ការសក្ើន
ស

ើងសនោះ បាននាំមក្នូវសោយជាក្់ណេតង ឬ របេិនសបើ ធនធានធមមតា បានរតូវផ្ទលេ់បូរត

ទិេសៅ េរាប់ការសរបើរបាេ់

 របាយការែ៏របចាាំនងង អ្ាំពីេក្មមភាពននរបេ់បុគគលិក្រោឋភបាល និង ឧបក្រែ៏/េាារៈ
ណដលពាក្់ព័នធ

តនមលក្មមក្រ និង ឧបក្រែ៏/េាារៈរោឋភិបាល:
 ការបញ្ជ
ជ ក្់បញ្ជ ីបង់របាក្់ក្នរមតាមសា៉ា ងរបេ់រោឋភិបាល សៅខ្ែៈរបតិបតតិការង្ហរ
 ការបញ្ជ
ជ ក្់អ្ាំពី េតង់ោតនមលឧបក្រែ៏/េាារៈរបេ់រោឋភិបាល េរាប់ឧបក្រែ៏/េាារៈ
ណាមួយ ណដលបានបតឹងទាមទារេាំែង
 របាយការែ៏ណដបានចុោះហតថសលខា និង ោក្់កាលបរិសចឆទននការធាលយសហៀរសរបង ណដល
រួមាន ក្រមិតតនមលការង្ហរតាមសា៉ា ង េរាប់ក្មមក្រ និង ឧបក្រែ៏/េាារៈ
 សេចក្តីពនយល់ចាំសពាោះ ថាសតើ តនមលននរតូវបានោក្់ចូលនូវចាំនួនទឹក្របាក្់រគប់រាន់ ឬ

អ្ត់ និង រូបមនតននណដលបានសរបើរបាេ់សនោះ រដឋននគួរណតផតល់ជូននូវតនមលសៅសរកាម
ការ ិយល័យរគប់រគង និង ងវ ិកា OMB ស្ករចរសលខ្ A-87

 ការបញ្ជ
ជ ក្់សោយលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ ក្ាំែត់តនមលណដលបង្ហាញសរបើរបាេ់ជាក្់ណេតង
បានផតល់ឱ្យ និង មិនរប់ បញ្ចូ លការេងជមងឺចិតត ឬ នងលឈួល
ន
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F. ការបាត់បង់ននការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិេរាប់ការចិញ្ចឹមជីវ ិត

ការខ្ូចខាតននចាំសពាោះ ការបាត់បង់ននការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិេរាប់ការចិញ្ចឹមជីវ ិតៈ

ដូចណដលបានក្ាំែត់សោយ NPFC សៅក្នុងការវ ិចឆ័យបែឹត ងទាមទារេាំែង ការខ្ូចខាតននចាំ សពាោះ
ការបាត់បង់របរចិញ្ចឹមជីវ ិតណដលពឹងណផែក្សលើការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិ ានន័យថា ការខ្ូចខាត
ណដលបណា
ត លមក្ពី បញ្ជ
ា រាំខាន ការបាំផ្ទលញ ឬ ការបាត់បង់ធនធានធមមជាតិ ណដលសរបើរបាេ់សោយ
អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង សដើមបីទទួលបានមក្វ ិញនូវមាូបអាហារ ជរមក្ េាំសលៀក្បាំពាក្់ ថានាំសពទយ ឬ
អ្វីៗណដលជាតរមូវការចាាំបាច់អ្បបរាសផេងៗសទៀត េរាប់ជីវ ិតរេ់សៅ។

ឧទាហរែ៏េរាប់របសភទននបែឹត ងទាមទារេាំែងៈ របធានរគប់រគងធនធានធមមជាតិេហព័នធ

និង/ឬ រដឋ បិទតាំ បន់សនស្កទរតី ណដលសារពសៅតាមចាប់ននការធាលយសហៀរសរបង OPA ណដលោក្់ក្ាំហិត
តឹងរ ឹងចាំសពាោះ លទធភាពរបេ់សលក្អ្នក្សដើមបីរបមូល ផលរតី ណដលសលក្អ្នក្ពឹងណផែក្សលើវ េរាប់មូប
ា

អាហារ។ សលក្អ្នក្អាចានបែឹត ងទាមទារេាំែងមួយ តាមចាប់ OPA េរាប់តនមល ជូនដល់សលក្
អ្នក្ សដើមបីបានជាំនួេរបរសនស្កទរតីណដលសលក្អ្នក្មិនអាចរបមូលផលបាន សោយស្ករការបិទ
សនស្កទរតីសនោះ សៅក្ាំ

ុងសពលណដលបាត់បង់របរសនស្កទេរាប់ការចិញ្ចឹមជីវ ិតសនោះ សលក្អ្នក្ រតូវ

ោក្់បឹតងទាមទារេាំែង ពីសរពាោះវាមនរបភព ឬ មសធាបាយននណដលអាចជាជសរមើេ សដើមបីរបក្ប
របរចិញ្ចឹមជីវ ិតណដលអាចសធវើសៅបាន េរាប់សលក្អ្នក្ស

ើ យ។

េាំែងណដលអ្នុញ្ដតឱ្យបាន នឹងរតូវណផែក្សលើ តនមលោក្់ជាំនួេេមសហតុផលចាំសពាោះសលក្អ្នក្ ណដលរតូវ
ការរតី សៅក្ាំ

ុងសពលការបាត់បង់សពលវលរបក្បរបរចិញ្ចឹមជីវ ិតរបេ់សលក្អ្នក្។ ទាំហាំេាំែង

ទាាំងអ្េ់ានតិចតួច ណដលអាចសធវើសៅបាន េរាប់ការបាត់បង់របរចិញ្ចឹមជីវ ិតរបេ់សលក្អ្នក្ សហើយ
ចាំែូលទាាំងអ្េ់ណដលសលក្អ្នក្បានទទួល សោយការសរបើរបាេ់សពលសវលសនោះ សបើមិនដូសចានោះសទ
សលក្អ្នក្នឹងរតូវចាំណាយសពលសវលរបមូលផលរតី េរាប់រទរទង់ចិញ្ចឹមជីវ ិតរបេ់សលក្អ្នក្

សហើយតនមលទូសៅេរាប់ដាំសែើរននការក្ិចចការជាំនួញ និង ការចាំណាយធមមតាសផេងៗសទៀត េរាប់របរ

ចិញ្ចឹមជីវ ិតរបេ់សលក្អ្នក្ ណដលសលក្អ្នក្បានសជៀេវងសោយស្ករឧបតតិសហតុសនោះ (េូមសមើលចាំែុច
33 CFR 136.223.)។
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អ្នក្ណដលានេិទិប
ធ ឹតងទាមទារេាំែងៈ របជាពលរដឋរគប់រប
ូ ណដលសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិ

ណដលបានទទួលរងនូវការខ្ូចខាត ការបាំផ្ទលញ ឬ ការបាត់បង់ សោយស្ករឧបតតិសហតុ ននការធាលយ
សហៀរសរបង ណដលបានសលើក្ស

ើងសៅក្នុងចាប់ OPA េរាប់ជីវ ិតរេ់សៅរបេ់ពួក្សគ (ឧទាហរែ៏

ទឹក្ មាូបអាហារ ទីជរមក្ េាំសលៀក្បាំពាក្់ ថានាំសពទយ គមនគមន៏ឬការដឹក្ជញ្ជូ ន/សធវើដាំសែើរ ឬ
សាលបាំែងននេរាប់ការចិញ្ចឹមជីវ ិត)។ ហ

ើយហនេះ មិនមានបញ្ហ
ា អ្វីហេ ចំហ

ឬ គ្រប់គ្រងធនធានធមមជាតិនានាដែលបានេេួលរងនូវផលបេះ
33 U.S.C. 2702(b)(2.)(C) និង 33 CFR 136.219)។

េះអ្នកកាន់កាប់

ល់ហនេះ។ (េូមសមើលចាំែុច

សលក្អ្នក្រតូវណតផតល់ជូនព័ត៌ានណដលបង្ហាញៈ ការបណនថមភេតុតាងណដលបានទាមទារ សៅក្នុងភាគ
បនទប់នន A និង B ននបទបញ្ជ
ជ ននសៅក្នុងចាំែុច 33 CFR ភាគទី136 សលក្អ្នក្នឹងរតូវផតល់
ជូននូវព័ត៌ានណដលបានពិពែ៌ន សៅក្នុងចាំែុច 33 CFR 136.221 សដើមបីាាំរទេរាប់បែឹត ង
ទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្។ សហើយសនោះ តរមូវឱ្យសលក្អ្នក្ៈ

 ក្ាំែត់អ្តតេញ្ជដែធនធានធមមជាតិជាក្់លក្់និមួយៗ េរាប់េាំែងពីការបាត់បង់នន
ការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិេរាប់ចិញ្ចឹមជីវ ិត រតូវោក្់បឹង
ត ទាមទារេាំែង;

 ពិពែ៌នអ្ាំពី ការសរបើរបាេ់ធនធានេរាប់ចិញ្ចឹមជីវ ិត ណដលសលក្អ្នក្យល់ដឹងអ្ាំពី
ធនធានធមមជាតិជាក្់លក្់និមួយៗ ណដលសលក្អ្នក្ក្ាំែត់អ្តតេញ្ជដែ;
 ពិពែ៌នអ្ាំពី ថាសតើ ការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិេរាប់ចិញ្ចឹមជីវ ិត យ៉ា ងដូចសមតច និង
ានទាំហាំប៉ាុនមន ណដលបានទទួលនូវផលប៉ាោះពាល់សោយការខ្ូចខាត ការបាំផ្ទលញ ឬ
ការបាត់បង់ននធនធានធមមជាតិនិមួយៗ;
 ពិពែ៌នអ្ាំពី រល់ការខ្ិតខ្ាំរបឹងណរបងណដលសលក្អ្នក្បានសធវើ សដើមបីេរាលការបាត់បង់
ននការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិេរាប់ ការចិញ្ចឹមជីវ ិតរបេ់សលក្អ្នក្; និង
 ពិពែ៌នអ្ាំពី រល់របភព ឬ មធាបាយរបក្បសោយជសរមើេ េរាប់ការចិញ្ចឹមជីវ ិតណដល
អាចសធវើសៅបាន ចាំសពាោះសលក្អ្នក្ សៅក្ាំ
ការបាត់បង់របរចិញ្ចឹមជីវ ិត; និង

ុងសពលេរាប់សលក្អ្នក្បឹតងទាមទារចាំសពាោះ

 ពិពែ៌នអ្ាំពី េាំែងណាមួយណដលអាចសធវើសៅបានចាំសពាោះសលក្អ្នក្ េរាប់ការបាត់បង់
ននការចិញ្ចឹមជីវ ិតណដលសលក្អ្នក្បានទទួលរងសរាោះ។
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(េាំាល់ៈ របេិនសបើសលក្អ្នក្ ចង់បឹតងទាមទរេាំែង េរាប់ការបាត់បង់របាក្់ចាំសែញ ឬ

ការអ្ន់ងយនូវេមតថភាពស្កតប់ ណដលបណា
ត លមក្ពីកាបាត់បង់ការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិ
េរាប់ចិញ្ចឹមជីវ ិត សលក្អ្នក្រតូវណតរប់បញ្ចូ លនូវភេតុតាងណដលបានតរមូវឱ្យាន សៅរតង់
ចាំែុច 33 CFR 136.233.)

ឧទាហរែ៏ឯក្ស្ករេរាប់ាាំរទបែឹត ងទាមទារេាំែងៈ ឧទាហរែ៏ឯក្ស្ករណដលអាចាាំរទ
បែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់ សលក្អ្នក្ រួមាន ប៉ាុណនត មិនរតូវបានសគក្ាំែត់ស

ើយ ណដលានជាបនត

បនទប់ៈ

ភេតុតាងននការធាលយសហៀរសរបង និង មូលសហតុចាំសពាោះការណរបរបួលលក្ខែៈននការសរបើរបាេ់
ធនធានធមមជាតិ េរាប់ចិញ្ចឹមជីវ ិត -

 អ្នក្េរមបេរមួលេហព័នធសៅទីតាាំងសក្ើតសហតុ FOSC, អ្នក្ទទួលរគប់រគងធនធាន
ធមមជាតិ និង របាយការែ៏ណេតណដលពិពែ៌នអ្ាំពី ការធាលយសហៀរសរបង និង ការសឆលើយតប
និង ណដលបណា
ត លឱ្យខ្ូចខាត ការបាំផ្ទលញ ឬ ការបាត់បង់ធនធានធមមជាតិនន;
 ព័ត៌ានអ្ាំពី ដាំែឹងជាលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ EPA ឬ USCG និង ការផេពវផាយបែឹត ង
ទាមទារេាំែង;

 របាយការែ៏អ្ាំពី ស្កក្េី;
Information
EPA ឬ
orសេចក្ត
USCGីណែនាំ
notifications,
and
claims
advertising
 ការបិទសធនin
រខ្ាច់
ននអ្ាំព
ី ការសធវ
ើសនស្កទរតី
;
ការាាំរទព័ត៌ាន សដើមបីបង្ហាញនូវការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិេរាប់ចិញ្ចឹមជីវ ិត និង ការ
ខ្ូចខាតននរបេ់សលក្អ្នក្  រូបងត និង វ ីសដអ្ូ ;

 ការញ្ជ
ជ ក្់មូលសហតុននណដលបានរបកាេផាយ របាយការែ៏អ្ាំពីស្កក្េី និង របាយការែ៏
ជាលយល័ក្ែ
ខ ៏ អ្ក្េរសផេងៗសទៀត ណដលជាឯក្ស្ករននសាលបាំែងននេរាប់ការសរបើ
របាេ់ធនធានធមមជាតិ េរាប់ចិញ្ចឹមជីវ ិត មុនសពល ក្ាំ

ុងសពល និង សរកាយសពលនន

ការធាលយសហៀរសរបង និង ការសឆលើយតបចាំសពាោះការធាលយសហៀរសរបង;

 ណផនទី ;

 បង្ហាន់នដទទួលរបាក្់េរាប់ហាងលក្់ទាំនិញ និង ការផ្ទលេ់បូរទាំ
ត និញ ណដលបង្ហាញ
នូវតនមលោក្់ជាំនួេ ណដលសលក្អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង;
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 ឯក្ស្ករងតចមលងគល់បញ្ជ ីនន និង ឯក្ស្ករសផេងៗសទៀត ណដលបង្ហាញនូវចាំែូលណដល
សលក្អ្នក្បានទទួលមុនសពល សៅក្ាំ

ុងសពល និង សរកាយសពលននការធាលយសហៀរសរបង និង

ការសឆលើយតបននការធាលយសហៀរសរបងសនោះ;

 របាយការែ៏អ្ាំពីស្កក្េី និង ឯក្ស្ករណដលបង្ហាញនូវរបភពននរបក្បសោយជសរមើេ

េរាប់ការចិញ្ចឹមជីវ ិតណដលអាចសធវើសៅបាន ចាំសពាោះសលក្អ្នក្ និង ការពាយមរបេ់សលក្

អ្នក្ សដើមបីកាត់បនថយការខ្ូចខាតនន ណដលបណា
ត លមក្ពី ការបាត់បង់ ការរបក្បរបរចិញ្ចឹម
ជីវ ិត ណដលរួមាន បង្ហាន់នដទទួលរបាក្់ពី ការចាំណាយននេរាប់រក្ការង្ហរសធវើ
(ឧទាហរែ៏ នងលសធវើដាំសែើរ);
 របាយការែ៏ននណដលបង្ហាញពីការចាំណាយ ណដលសលក្អ្នក្បានសជៀេវង សៅក្ាំ

ុង

សពល ណដលសលក្អ្នក្ មិនអាចអ្នុវតតនូវការសរបើ របាេ់ធនធានធមមជាតិណដលានផលប៉ាោះពាល់
េរាប់ចិញ្ចឹមជីវ ិត; និង

 របាយការែ៏ណដលបង្ហាញអ្ាំពី េាំែងណដលសលក្អ្នក្បានទទួលេរាប់
ការបាត់បង់សនោះ។
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G. ការខ្ូចខាតធនធានធមមជាតិ

ការខ្ូចខាតធនធានធមមជាតិៈ ការខ្ូចខាតណដលនាំមក្នូវ សេចក្តីអ្នតរយ ការបាំផ្ទលញ ឬ
ការបាត់បង់ធនធានធមមជាតិ ណដលរួមាន តនមលណដលេមសហតុផលននការវយតនមល
េរាប់ការខ្ូចខាត។

ឧទាហរែ៏េរាប់របសភទបែឹត ងទាមទារេាំែងៈ សលក្អ្នក្ គឺជាទីភានក្់ង្ហរទទួលភារៈក្ិចច

រគប់រគងការង្ហរណដលបានសរជើេសរើេ េរាប់បញ្ជ
ា រជក្សកានេតវនរពរដឋ ណដលរតូវបានរងសរាោះ
សោយសរបងធាលយសហៀរ ពីការពាក្់ព័នធឧបតតិសហតុននចាប់ OPA។ ខ្ែៈណដលអ្នក្ទទួលភារៈក្ិចច
រគប់រគង សលក្អ្នក្អាចបតឹងទាមទារេាំែង េរាប់ការខ្ូចខាតធនធានធមមជាតិនន សដើមបី
ចាំណាយសលើការវយតនមលសេចក្តីអ្នតរយនន និង ការរក្ាឬស្កតរស

ើងវ ិញនូវទីរជក្សកានេតវនរព

ឱ្យានស្កថនភាព ដូចមុនសពលននការធាលយសហៀរសរបងសនោះ។

អ្នក្ណដលានេិទិប
ធ ឹតងទាមទារេាំែងៈ េហព័នធ រដឋ បរសទេ និង អ្នក្ទទួលការរគប់រគង
ក្ុលេមព័នធឥណា
ឌ ។

សាលការែ៏ណែនាំេីព
ត ីការខ្ូចខាតធនធានធមមជាតិ NRD:

បែឹត ងទាមទារេាំែងននការខ្ូចខាតធនធានធមមជាតិ គឺជានិចចកាលានលក្ខែៈពិសេេ

ណតមួយ។ ការសបាោះពុមាផាយសាលការែ៏ណែនាំមូលនិធិេរាប់ការខ្ូចខាតធនធានធមមជាតិ
ណដលានសោយណ

ក្ៗពីាន េូមសមើលសលើសគហទាំព័រៈ

www.uscg.mil/npfc/NRD/
សលក្អ្នក្ ក្៏អាចសៅទូរេ័ពទសោយឥតបង់នងល ជាមួយនឹងេាំែួរពាក្់ព័នធបែឹត ងទាមទារេាំែង
ផងណដរ គឺសៅមក្ NPFC តាមសលខ្ៈ (800) 280-7118
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H. បែឹត ងទាមទារេាំែង សោយភាគីទទួលខ្ុេរតូវ (RP)

បែឹត ងទាមទារេាំែង សោយភាគីទទួលខ្ុេរតូវៈ ចាប់ OPA សៅក្នុងណផនក្ 1008 (33 U.S.C.

2708) ក្ាំែត់ថា RP ានក្់ អាចសពាលអ្ោះអាងបែឹត ងទាមទារេាំែង ចាំសពាោះតនមលរបមូលសរបងសហៀរ
សចញ និង ការខ្ូចខាតននណតប៉ាុសណាណោះ របេិនសបើ RP សនោះ បង្ហាញថា RP រតូវបានឱ្យេិទិកា
ធ រពារ
មួយ ចាំសពាោះភាពទទួលខ្ុេរតូវ សរកាមណផនក្ 1003 ឬ ការក្ាំែត់ននការទទួលខ្ុេរតូវមួយ
សរកាមណផនក្ 1004។

ឧទាហរែ៏េរាប់របសភទបែឹត ងទាមទារេាំែងៈ

សលក្អ្នក្គឺជាាចេ់ទូក្ឬក្បា៉ា ល់េរាប់ដាំសែើរក្ាំស្កនត ណដលបានលិច បនទប់ពីនវសផេងមួយ
សទៀត បុក្វ។ ទូក្ឬក្បា៉ា ល់របេ់សលក្អ្នក្ បានបណា
ត លឱ្យានការធាលយសហៀរសរបងស្កាំង និង
សរបងពីា៉ាេុីន។ របេិនសបើ សលក្អ្នក្អាចបញ្ជ
ជ ក្់ ភេតុតាងថា ឧបតតិសហតុសនោះ បានបងាស

ើង សោយ

នវសផេងមួយសទៀត ណតមួយគតសនោះ សលក្អ្នក្អាចានបែឹត ងទាមទារេាំែងមួយ ណដលាន
ចាំនួនទឹក្របាក្់បង់ជូនសលក្អ្នក្ េរាប់តនមលរបមូ លសរបងសហៀរសចញ និង តនមលការខ្ូចខាតនន។

បែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់ RP រតូវណតង្ហាញនូវចាំែុចជាបនតបនទប់ៈ
 ឯក្ស្ករណដលសោោះស្ស្កយរល់ចាំែុចេាំខាន់ៗននការការពារសពញសលញចាំសពាោះ ការ

ទទួលខ្ុេរតូវ (33 U.S.C. 2703) ឬ ការក្ាំែត់ននការទទួលខ្ុេរតូវ (33 U.S.C. 2704)
ណដលអាចសធវើសៅបាន

 អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែងសផេងៗសទៀត ណដលបានបង់របាក្់េាំែងសោយ RP បានបង្ហាញនូវ
បែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់ពួក្សគ សៅក្នុងការក្ាំែត់សពលវលរបេ់ OPA

 RP បានបង្ហាញនូវបែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់ខ្ួន
ល ចាំសពាោះ NPFC សៅក្នុងរយៈសពល បី

ឆ្នាំននកាលបរិសចឆទបែឹត ងទាមទារេាំែងណដលបានបង់ជូន បានរតូវបង្ហាញចាំសពាោះ RP

 តនមលរបមូលយក្សរបងធាលយសហៀរសចញ និង តនមលការខ្ូចខាតនន េរាប់េាំែង
ណដលតរមូវឱ្យាន រតូវបានរប់បញ្ចូ លសរកាមចាប់ OPA (33 U.S.C. 2708)

 បែឹត ងទាមទារេាំែងជាលក្ខែៈបុគគល បានរតូវបង់េាំែង ស្េបសៅនឹងតរមូវការអ្នុវតត
បទបញ្ជ
ជ ណដលអាចសធវើសៅបាន េរាប់បែឹត ងទាមទារេាំែង របឆ្ាំងទល់នឹង OSLTF

 របេិនសបើ បែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ គឺានតនមលហួេសហតុ ចាំសពាោះការក្ាំែត់ននការ
ទទួលខ្ុេរតូវសនោះ សលក្អ្នក្ រតូវណតលតរតោងឱ្យដឹង—
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> តនមល និង បែឹត ងទាមទារេាំែងណដលបានបង់របាក្់ជូនទាាំងអ្េ់ (មិនណមនរាន់ណត
តនមលណដលហួេរបាែ ចាំសពាោះការក្ាំែត់ននការទទូលខ្ុេរតូវ ណតប៉ាុសណាណោះសទ) និង
> ថាសតើ តនមល និង បែឹត ងទាមទារេាំែងណដលបានបង់របាក្់ជូនទាាំងអ្េ់ សនោះ ស្េប
សៅនឹងតរមូវការទាមទារននននចាប់ OPA យ៉ា ងដូចសមតច
ជាបឋម NPFC នឹងវយតនមលសលើការផតល់េិទិន
ធ នរបេ់សលក្អ្នក្ ចាំសពាោះការការពារេរាប់ការ
ទទួលខ្ុេរតូវ ឬ ការក្ាំែត់ននការទទួលខ្ុេរតូវណដលបានបតឹងទាមទារេាំែង មុននឹងានការ

ចាត់វ ិធានការបនតសទៀត។ សលក្អ្នក្ នឹងរតូវបានទទួលដាំែឹងជាលយល័ក្ខែ៏អ្ក្េរពី ការេសរមច
ចិតតចុងសរកាយសនោះ។
របេិនសបើ ការផតល់េិទិន
ធ នរបេ់សលក្អ្នក្ ចាំសពាោះការក្ាំែត់ននការទទួលខ្ុេរតូវ ឬ ការពារ
សពញសលញ ចាំសពាោះការទទួលខ្ុេរតូវ រតូវបានរបរពឹតតតាម សហើយ NPFC នឹងវេ់ណវងតនមលរបមូល
យក្សរបងសចញណដលាមនេាំែង និង ការខ្ូចខាតនន សោយសយងសៅតាមបទបញ្ជ
ជ បែឹត ង
ទាមទារេាំែងនន េរាប់រល់របសភទបែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ។
របេិនសបើ បែឹត ង ទាមទារេាំែងសនោះ ានតនមលហួេរបាែចាំសពាោះការក្ាំែត់ននការទទួល
ខ្ុេរតូវរបេ់សលក្អ្នក្សនោះ NPFC នឹងវេ់ណវងតនមលណដលទទួលេរុប េរាប់ឧបតតិសហតុសនោះ
សហើយនឹងដក្សចញនូវការក្ាំែត់ននចាំនួនទឹក្របាក្់ ទទួលខ្ុេរតូវ ពីការវេ់ណវងសនោះ។
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និយមន័យេាំខាន់ៗ
ការខ្ូចខាត។ ការខ្ូចខាតសៅក្នុងចាប់ OPA ានន័យថា ការខ្ូចខាតននចាំសពាោះ ធនធានធមមជាតិ
អ្ចលនរទពយ ឬ រទពយេមបតតិបុគគល េរាប់ការបាត់បង់ ការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិសដើមបីចិញ្ចឹម

ជីវ ិត ការបាត់បង់ចាំែូលរដឋ ការបាត់បង់របាក្់ចាំសែញ ឬ េមតថភាពននការរបក្បរបរចិញ្ចឹមជីវ ិត
និង េរាប់សេវក្មមណដលបានសក្ើនស

ើង ឬ សេវក្មមស្កធារែៈបណនថម។ ការខ្ូចខាតទាាំងសនោះ

រតូវបានក្ាំែត់សៅក្នុងណផនក្ 1002(b) ននចាប់ OPA សហើយរតូវបានបរ ិយយសៅក្នងណផន
ក្ IV ននសេចក្តី
ុ
ណែនាំសនោះ។

ការបសញ្ច ញសចាល។ ការបញ្ចូ នសចញណាមួយ (ណដលសរីពី ការរជាបសចញសោយធមមជាតិ ) សោយ
សចតន ឬ អ្សចតន និង រតូវរប់ បញ្ចូ ល ប៉ាុណនត មិនរតូវបានក្ាំែត់ចាំសពាោះ ការធាលយសហៀរសរបង
ការសលចរជាប ការបូម ការចាក្់ ការបសញ្ច ញ ឬ ការក្ប់។

អ្នក្ធាន។ បុគល
គ ណាមួយ ណដលផតល់ជូននូវភេតុតាងននការទទួលខ្ុេរតូវខាងហិរញ្ដ វតថុ េរាប់
ភាគីទទួលខ្ុេរតូវ RP ានក្់ សរកាមចាប់ OPA។

ធនធានធមមជាតិ។ ដី រតី េតវនរព ជីវបរិស្កថន (េតវ និង រុក្ខជាតិ) ខ្យល់ ទឹក្ ទឹក្ដី ទឹក្សរបើរបាេ់
េរាប់ទទួលទាន និង ធនធានននសផេងៗសទៀត ណដលជាក្មមេិទិធ រតូវបានរគប់រគងសោយ
ានអារមមែ៏ទាក្់ទងសៅនឹងការទុក្ចិតត ឬ សបើមិនដូសចានោះសទ រតូវបានរគប់រគងរតួតពិនិតយសោយេហរដឋ
អាសមរិក្ (ណដលរួម ាន ធនធានននតាំបន់សេដឋក្ិចចពិសេេ) រដឋណាមួយ ឬ រោឋភិបាលមូលោឋន ឬ
ក្ុលេមព័នធឥណា
ឌ ឬ រោឋភិបាលបរសទេណាមួយ។

សរបង។ របសភទសរបងណាមួយ ឬ សៅក្នុងទរមង់ណាមួយ ណដលរួមាន សរបងឥនធនៈ សរបងរ ាំអ្ិល
សរបងខាប់ សរបងសបាោះសចាល និង សរបងណដលលយានជាមួយនឹងទឹក្ សរីពីសរបងខ្ូ ចណដលាន

លយភក្់ ប៉ាុណនត មិនរប់បញ្ចូ លនូវស្ករធាតុណាមួយ ណដលរតូវបានសគចុោះបញ្ជ ី ឬ រតូវបានសរៀបចាំ
ស

ើងសោយ ជាក្់លក្់ ដូចជា ស្ករធាតុណដលបងាសរាោះថានក្់ សៅសរកាមក្ថាខ្័ែឌបនទប់ (A) តាមរយៈ

(F) ននណផនក្ 101(14) ននចាប់េីព
ត ី ការសឆលើយតបបរិស្កថន េាំែង និង ការទទួលខ្ុេរតូវ ដ៏ទូលាំទូលយ
(42 U.S.C. 9601) និង ណដលេថិតសៅសរកាមល័ក្ខខ្័ែឌននននចាប់ [42 U.S.C. §9601 et seq.]។
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ការធាលយសហៀរសរបង។ រពឹតិកា
ត រែ៏មួយ ឬ រពឹតិកា
ត រែ៏ជាបនតបនទប់ណដលានរបភពសដើមដូចាន ណដលរួមាន
នវ ឧបក្រែ៏សរបើសរបងឥនធនៈមួយ ឬ សរចើន ឬ ការលយបញ្ចូ លាន ណដលជាលទធផលពី ការបសញ្ច ញសចាល ឬ

ការគាំរមក្ាំណហងដ៏ធាំៗននការបសញ្ច ញសរបងសចាល ឬ សរបងចូលសៅក្នុងផលូវទឹក្ របេ់ហេរដឋអាសមរិក្ ណដលជាប់ាន
ជាមួយទឹក្ដីសៅនឹងាត់េមុរទ ឬ សៅតាំបន់សេដឋក្ិចចេាំខាន់ៗ (ឧទាហរែ៏ ការធាលយសហៀរសរបងសចញពី

ក្បា៉ា ល់ដឹក្សរបង សៅតាមសធនរេមុរទ)។ ការធាលយសហៀរសរបង សនោះ ានផលប៉ាោះពាល់ដល់ទឹក្ដី ប៉ាុណនត ផលូវទឹក្ណដល
ចរចរែ៏បានរបេ់េហរដឋអាសមរិក្ គឺមិនណមនជាចាប់ននការធាលយសហៀរសរបង OPA ស

ើយ។

តនមលរបមូលយក្សរបងសហៀរសចញ។ តនមលននការរបមូលយក្សរបងសហៀរសចញសនោះ រតូវបានសធវើស
សញ្ចញ សចាលសរបង បានសក្ើតានស

ើង បនទប់ពីការ

ើង ឬ សៅក្នុងក្រែីណាមួយ ណដលានការគាំរមក្ាំណហងននការបសញ្ច ញសចាល

សរបងដ៏សរចើនសនោះ តនមលសដើមបីការពារ សធវើឱ្យសៅក្រមិតអ្បបរា ឬ បនធូរ បនថយការបាំពុលសរបងពីឧបតតិសហតុសនោះ។
ភាគីទទួលខ្ុេរតូវ។

សៅក្នុងក្រែីនននវមួយ គឺបុគគលណាានក្់កាន់កាប់ សធវើរបតិតបតតិ ឬ សផទរេិទិនធ នការជួលនវឬទូក្;

សៅក្នុងក្រែីននឧបក្រែ៏/បរិកាខសៅសលើដីរចាាំងេមុរទ (ណដលសរីពី បាំពង់បងាូរសរបង)ណដបុគគលណាានក្់

កាន់កាប់ ឬ សធវើរបតិតបតតិឧបក្រែ៏/បរិកាខ សលើក្ណលងណត ទីភានក្់ង្ហរេហព័នធ រដឋ រក្ុង គែៈក្មមការ ឬ រដឋតូចៗ
តាមសាលនសយបាយ ឬ អ្ងគភាពអ្នតររដឋណាមួយ ណដលជាាចេ់ក្មមេិទិធ សផទរសភាគរទពយ និង េិទិណធ ដលាន

សដើមបីសរបើរបាេ់រទពយេមបតតិ ជូនចាំសពាោះបុគគលសផេងសទៀត តាមរយៈក្ិចចេនា ក្ិចច រពមសរពៀង ឬ ការអ្នុញ្ជដត;
សៅក្នុងក្រែីននឧបក្រែ៏/បរិកាខ (ណដលសរីពី បាំពង់បងាូរសរបង ឬ ក្ាំពង់ណផសៅទឹក្េមុរទសរៅ ណដលរតូវបានសចញ

អាជាញប័ែណ សរកាមចាប់ឆ្នាំ 1974 (33 U.S.C. 1501 et seq.) េតីពីក្ាំពង់ណផសៅទឹក្េមុរទសរៅ) អ្នក្ជួល ឬ អ្នក្ទទួលការ
អ្នុញ្ជដតេរាប់សរបើរបាេ់ទីតាាំងោក្់ឧបក្រែ៏/បរិកាខ ឬ អ្នក្កាន់កាប់ឬាចេ់ណដលានេិទិសធ របើរបាេ់ និង េិទិធ

សរបើរបាេ់ដីអ្នក្ដនទ ណដលបានផតល់េិទិជ
ធ ូន សរកាមចាប់រដឋណដលអាចអ្នុវតតបាន ឬ ចាប់េីព
ត ីដីខ្ពង់របសៅខាងសរី
(43 U.S.C. 1301-1356) េរាប់ទីតាាំងឬតាំបន់ណដលោក្់ឧបក្រែ៏/បរិកាខ (របេិនសបើ អ្នក្កាន់កាប់ឬាចេ់ គឺជាបុគល
គ

ខ្ុេាន សរីពីអ្នក្ជួល ឬ អ្នក្ទទួលការអ្នុញ្ជដត) សលើក្ណលងណតទីភានក្់ង្ហរេហព័នធ រដឋ រក្ុង គែៈក្មមការ ឬ រដឋតូចៗ
តាមសាលនសយបាយ ឬ អ្ងគភាពអ្នតររដឋណាមួយ ណដលជាាចេ់ក្មមេិទិធ សផទរសភាគរទពយ និង េិទិណធ ដលាន សដើមបី
សរបើរបាេ់រទពយេមបតតិ ជូនចាំសពាោះបុគគលសផេងសទៀត តាមរយៈក្ិចចេនា ក្ិចចរពមសរពៀង ឬ ការអ្នុញ្ជដត;
សៅក្នុងក្រែីននក្ាំពង់ណផេសៅទឹក្េមុរទសរៅ បានរតូវសចញអាជាញប័ែណ សរកាមចាប់ឆ្ន1
ាំ 974 (33 U.S.C. 15011524) េតីពីក្ាំពង់សៅទឹក្េមុរទសរៅ េរាប់អ្នក្ទទួលអាជាញប័ែណ;

សៅក្នុងក្រែីននបាំពង់បងាូរសរបង គឺបុគគលណាានក្់ណដលកាន់កាប់ ឬ របតិបតតិបាំពង់បងាូរសរបង; និង

សៅក្នុងក្រែីននការសបាោះបង់សចាលនវ ឧបក្រែ៏/បរិកាខសលើរចាាំង ក្ាំពង់សៅទឹក្េមុរទសរៅ បាំពង់បងាូរសរបង ឬ
ឧបក្រែ៏/បរិកាខសៅឯនយេមុរទ បុគគលទាាំងសនោះ នឹងអាចជាភាគីទទួលខ្ុេរតូវជាបនទន់ មុនសពលនន
ការសបាោះបង់សចាលនវ ឬ ឧបក្រែ៏/បរិកាខ។
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បញ្ជ ីពាក្យកាត់
CFR Code of Federal Regulations (ក្ូដបទបញ្ជ
ជ ននេហព័នធ)
EPA Environmental Protection Agency (ទីភានក្់ង្ហរការពារបរិស្កថន)
FOSC Federal On-Scene Coordinator (អ្នក្េរមបេរមួលេហព័នធសៅក្ណនលងសក្ើតសហតុ )

(រក្ុមការពារេនិតេុខ្ឈូងេមុរទអាសមរិក្ USCG ឬ ទីភានក្់ង្ហរការពារបរិស្កថន EPA)

NPFC National Pollution Funds Center (មជឈមែឌលមូលនិធិជាតិទប់ស្កាត់ភាពរក្ខ្វក្់)
OPA Oil Pollution Act of 1990 (ចាប់ឆ្នាំ 1990 េតីពីការបាំពុលសរបង) (ណដលរតូវបានដឹងផងណដរ
សៅរតង់ចាំែុច 33 U.S.C. 2701 et. seq.)

OSLTF Oil Spill Liability Trust Fund (មូលនិធិក្ីតេងឃឹម េរាប់ ការទទួលខ្ុេរតូវនន
ការធាលយសហៀរសរបង)
RP Responsible Party (ភាគីទទួលខ្ុេរតូវ)
U.S.C. United States Code (ក្ូដេហរដឋអាសមរិក្)
USCG United States Coast Guard (រក្ុមការពារេនិតេុខ្ឈូងេមុរទអាសមរិក្)
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របាយការែ៏ ចាប់ឯក្ជនភាព
អាជាញធរៈ 33 U.S.C. 2713។ សាលបាំែងចាំបងៗ: សដើមបីជួយាាំរទរក្ុមេនតិេុខ្ឈូងេមុរទ សៅក្នុងការ

សធវើវ ិនិច័យ
ឆ សលើបែឹត ងទាមទារេាំែង េរាប់េែ
ាំ ងសលើតនមលរបមូលយក្សរបងសចញ និង ការខ្ូចខាត

នន ពីការធាលយសហៀរសរបង សៅសពលណដលភាគីទទួលខ្ុេរតូវ មិនបានបង់របាក្់េាំែង។ ការសរបើរបាេ់
ធមមតា:

ព័ត៌ានអ្ាំពីេែ
ាំ ងនន

អាចរតូវបានផតល់ជូនចាំសពាោះសេវក្មមចាំែូលនផទក្ុងេរាប់
ន

សាល

បាំែងពនធោនន សហើយអាចរតូវបានផតល់ជូនចាំសពាោះ រក្េួងយុតិធ
ត ម៌ េរាប់បែឹត ងវ ិវទជាំទាេ់នឹង

ភាគីទទួលខ្ុេរតូវ។ ការផេពវផាយ: សេចក្តីេសរមចចិតត សដើមបីបញ្ូជ ននូវបែឹត ងទាមទារេាំែង គឺសធវើ
សោយេម័រគចិតត ប៉ាុណនត របេិនសបើព័ត៌ានេមរមយ មិនរតូវបានាាំរទសោយអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែងសនោះសទ
រោឋភិបាល មិនអាចវយតនមល ឬ បង់របាក្់េរាប់ បែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ ស

ើយ។

ព័ត៌ានសនោះ សរបើេរាប់បែឹត ងទាមទារេាំែងទាាំងអ្េ់ ជាំទាេ់នឹង មូលនិធិក្ីេ
ត ងឃឹម េរាប់ការ

ទទួលខ្ុេរតូវននការធាលយសហៀរសរបង OSLTF ថាសតើ ទរមង់ណបបបទបែឹត ងទាមទារេាំែង OSLTF
ណដលានជសរមើេសនោះ រតូវបានសគយក្មក្សរបើរបាេ់ ឬ អ្ត់។

ពាក្យបែឹត ងទាមទារេាំែង OSLTF ណដលានជសរមើេ — សេចក្តីណែនាំ
េូមសលក្អ្នក្ផតល់ជូន ព័ត៌ាន ភេតុតាង និង ឯក្ស្ករទាាំងអ្េ់ ណដលាាំរទតនមលរបមូ លយក្សរបង
សចញ និង/ឬ ការខ្ូចខាតននណដលបានបតឹងទាមទារេាំែង។ េូមសលក្អ្នក្សរបើរបាេ់រក្ោេ ឬ

ទាំព័រពាក្យបែឹត ងបណនថមសទៀត របេិនជាានភាពចាាំបាច់ សដើមបីផតល់ជូន ព័ត៌ាន ភេតុតាង និង ឯក្ស្ករ

ទាាំងអ្េ់សនោះ។ សហើយ ក្ថាខ្័ែឌណដលបានោក្់សលខ្សរៀងជាបនតបនទប់សនោះ សឆលើយតបចាំសពាោះសលខ្
នន អ្ាំពីពាក្យបែឹត ងទាមទារេាំែងណដលានជសរមើេៈ
1. េរសេរបាំសពញ ស្មោះ ផលូវ រក្ុង រដឋ សលខ្នរបេែីយ៏ និង សលខ្ទូរេ័ពទរបេ់អ្នក្បតឹងទាមទារ
េាំែង (ភាគីណដលបានជួបរបទោះការខ្ូចខាត សហើយក្ាំពុងណតណេវងរក្េាំែង) ។

2. របេិនសបើសលក្អ្នក្បានដឹង េូមផតល់ជូននូវព័ត៌ានឧបតតិសហតុជាបនតបនទប់ អ្ាំពីការធាលយសហៀរសរបង ឬ
ការគាំរមក្ាំណហងពីការធាលយសហៀរសរបង ណដលបណា
ត លមក្ពី ឬ រតូវបានេងេ័យចាំសពាោះ សហតុផលឱ្យាន
តនមលរបមូលយក្សរបងសចញសនោះ និង/ឬ ការខ្ូចខាតនន ណដលបានបតឹងទាមទារេាំែងៈ
 ការក្ាំែត់អ្តតេញ្ជដែ នវ ឧបក្រែ៏/បរិកាខ ឬ អ្ងគភាពណដលបណា
ត លឱ្យ ឬ រតូវបាន
េងេ័យ ចាំសពាោះសហតុផលឧបតតិសហតុសនោះ។
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 ពិពែ៌នតាំបន់ភូមិស្កស្រេត និង ផលូវទឹក្ណដលទទួលផលប៉ាោះពាល់សោយផ្ទទល់ សោយស្ករ
ការធាលយសហៀរសរបង ឬ សោយស្ករការគាំរមក្ាំណហងននការធាលយសហៀរសរបងសនោះ។

 ពិពែ៌នយ៉ា ងេសងខបអ្ាំពី ព័ត៌ានណដលបានដឹងឮណាមួយ ណដលពាក្់ព័នធនឹង
រពឹតិកា
ត រែ៏សក្ើតានស
សរបងសនោះ។

ើង ពីការធាលយសហៀរសរបង ឬ ការគាំរមក្ាំណហងននការធាលយសហៀរ

3. េូមសលក្អ្នក្ បង្ហាញនូវចាំនួនទឹក្របាក្់តាមរបសភទបែឹត ងទាមទារេាំែង ណដលរតូវបញ្ូជ ន
សៅសនោះ។ េូមផតល់ជូននូវចាំនួនទឹក្របាក្់េរុប ណដលបានោក្់ បែឹត ងទាមទារេាំែង។

4. េូមសលក្អ្នក្បង្ហាញ របេិនសបើអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង ានេាំែងណាមួយ (េរសេរជា
លយលក្ខែ៏អ្ក្េរ ឬ សោយផ្ទទល់ាត់ ) ជាមួយនឹងអ្ងគភាពណដលបណា
ត លឱ្យ ឬ រតូវបាន
េងេ័យ ចាំសពាោះការខ្ូចខាតនន ណដលបានោក្់បែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ។
5. សតើានអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង ឬ អ្នក្តាំណាងស្េបចាប់របេ់អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង
បានបញ្ជូ នបែឹត ងទាមទារេាំែងចាំសពាោះ អ្ងគភាពណដលបណា
ត លឱ្យ ឬ រតូវបានេងេ័យចាំសពាោះ
ការខ្ូចខាតនន ណដលបានោក្់បែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ ណដរឬសទ? របេិនសបើាន េូម
សលក្អ្នក្ ោក្់បញ្ចូ លកាលបរ ិសចឆទ ណដលបានបញ្ជូ នបែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ ។

6. របេិនសបើ បែឹត ងទាមទារេាំែង បានរតូវបញ្ូជ នសៅភាគីទទួលខ្ុ េរតូវ េូមសលក្អ្នក្បង្ហាញ
ការសឆលើយតបណាមួយ (េរសេរជាលយលក្ខែ៏អ្ក្េរ ឬ សោយផ្ទទល់ាត់ ) ឬ ការបង់របាក្់

េាំែងណាមួយ ណដលសលក្អ្នក្បានទទួល។ េូមសលក្អ្នក្ ផតល់ជូននូវកាលបរិសចឆទបែឹត ង
ទាមទារេាំែង ណដលបានោក្់បែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ។

7. េូមសលក្អ្នក្បង្ហាញ របេិនសបើ អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង ក្ាំពុងណតសរៀបចាំ បសងាើនបែឹត ង
ទាមទារេាំែង ជាំទាេ់សៅនឹងភាគីទទួលខ្ុេរតូវ តាមរយៈអ្នក្តាំណាងស្េបចាប់សៅក្នងចាប់
ុ
តុលការ។ របេិនសបើាន េូមសលក្អ្នក្ផតលជ
់ ូននូវព័ត៌ានទាាំងអ្េ់ ណដលនឹងអាចឱ្យសយើងខ្ញាំុ

សធវើទាំនក្់ទាំនងជាមួយនឹង អ្នក្តាំណាងស្េបចាប់របេ់សលក្អ្នក្ និង សដើមបីក្ាំែត់អ្តតេញ្ជដែ

ននេាំែុាំសរឿងរបេ់សលក្អ្នក្។

* * សៅក្នងពាក្យបែ
ឹត ងននទាំព័រទីពីរ ខាងសរកាម េូមសលក្អ្នក្ចាប់សផតើមេរសេរ និង ចុោះកាលបរិសចឆទសលើទាំព័រសនោះ។ * *
ុ
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8. េូមសលក្អ្នក្បង្ហាញ របេិនណា អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង ក្ាំពុងណតបនតណេវងរក្ការបង់របាក្់

េាំែង ពីរក្ុមហុនធានរ៉ា ប់រង េរាប់តនមលននណដលបានរប់បញ្ចូ លសៅក្នុងបែឹត ងទាមទារ
េាំែងសនោះ។ របេិនសបើាន េូមសលក្អ្នក្ផតលជ
់ ូននូវព័ត៌ានទាាំងអ្េ់ ណដលនឹងអាចឱ្យសយើងខ្ញាំុ

សធវើទាំនក្់ទាំនងជាមួយនឹង អ្នក្ធានរ៉ា ប់រង និង សដើមបីក្ាំែត់អ្តតេញ្ជដែចាំសពាោះសាលនសយបាយ

របេ់អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង។

9. េូមសលក្អ្នក្ ផតល់ជូននូវព័ត៌ានលាំអ្ិត ភេតុតាង និង ឯក្ស្ករ ណដលពិពែ៌នអ្ាំពីទាំហាំននការ

ខ្ូចខាតនន ណដលបានោក្់បឹង
ត ទាមទារេាំែង។ េូមភាជប់ឯក្ស្ករងតចមលងនន របេិនសបើាន
ភាពចាាំបាច់ ជាមួយនឹងព័ត៌ានពាក្់ព័នធទាាំងអ្េ់។

10. េូមសលក្អ្នក្ ផតល់ជូននូវព័ត៌ាន ភេតុតាង និង ឯក្ស្ករណាមួយ ណដលនឹងជួយពិពែ៌ន ថាសតើ
ការធាលយសហៀរសរបងសនោះ ឬ ការគាំរមក្ាំណហងននការធាលយសហៀរសរបងសនោះ បានបណា
ត លឱ្យានតនមល
របមូលយក្សរបងសចញ និង/ឬ ការខ្ូចខាតនន ណដលបានោក្់បែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ។
11. េូមសលក្អ្នក្ ផតល់ជូននូវព័ត៌ាន ភេតុតាង និង ឯក្ស្ករណាមួយ ណដលពិពែ៌នអ្ាំ ពី វ ិធានការ
នន ននអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង ឬ បុគគលណាមួយសផេងសទៀត ណដលតាំណាងឱ្យអ្នក្បតឹងទាមទារ

េាំែង សដើមបីកាត់បនថយ ឬ សជៀេវងនូវការខ្ូចខាត ណដលបានោក្់បែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ។

12. េូមសលក្អ្នក្ផតល់ជូន ស្មោះ អាេយោឋន និង សលខ្ទូរេ័ពទរបេ់ស្កក្េី (របេិនជាអាច
ដឹងឬស្កគល់) ចាំសពាោះការខ្ូចខាត ណដលបានោក្់បែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ។ សៅសលើទាំព័រោច់ពីាន
មួយ េូមផតល់ជូននូវសេចក្តីេសងខប ការដឹងឮរបេ់ស្កក្េីនិមួយៗចាំសពាោះការខ្ូចខាតនន ណដលបាន

ោក្់បែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ ឬ ឧបតតិសហតុ ណដលបណា
ត លមក្ពី ឬ រតូវបានេងេ័យចាំសពាោះ
ការខ្ូចខាតនន ណដលបានោក្់ បែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ។

13. របេិនសបើ សលក្អ្នក្ ផតល់ជូននូវឯក្ស្ករបណនថមនន េូមោក្់វសៅទីសនោះ ឬ សៅសលើរក្ោេ
សផេងាន។
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14. របេិនសបើ អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង គឺជាលក្ខែៈឯក្ជន បុគគលសនោះ រតូវណតចុោះហតថសលខាសលើ
បែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ។ របេិនសបើ អ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង ណដលាន លក្ខែៈរួមាន
បុគគលិក្ានក្់របេ់រក្ហុនមួយ រតូវណតចុោះ ហតថសលខាសលើបែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ។
រគប់ហតថសលខាទាាំងអ្េ់ រតូវណតសរបើទឹក្សមមេរសេរ សដើមបីឱ្យានេុពលភាព។

15. របេិនសបើ បែឹត ងទាមទារេាំែង រតូវបានបង្ហាញសោយអ្នក្តាំណាងស្េបចាប់ានក្់ ណដលអ្នក្តាំណាង
ស្េបចាប់ ានក្់សនោះ ក្៏រតូវណតចុោះហតថសលខាសលើបែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះផងណដរ។ េូមសលក្អ្នក្
ផតល់ជូននូវអាេយោឋន និង សលខ្ទូរេ័ពទរតឹមរតូវ របេ់អ្នក្តាំណាងស្េបចាប់សនោះ.

េូមបញ្ជូ នបែឹត ងទាមទារេាំែងរបេ់សលក្អ្នក្ ជាមួយនឹងព័ត៌ ភេតតាង
និង ឯក្ស្ករចាាំបាច់
ុ
សផេងៗសទៀត មក្ៈ

ATTN: CLAIMS ADJUDICATION

ទាំនក្់ទាំនង: (ការវ ិនិច័យ
ឆ បែឹត ងទាមទារេាំែង)

NATIONAL POLLUTION FUNDS CENTER (មជឈមែឌលមូលនិធិជាតិទប់ស្កាត់ភាពរក្ខ្វក្់)
US COAST GUARD STOP 7100

(រក្ុមេនិតេុខ្ការពារសឆនរេមុរទអាសមរិក្ STOP 7100)

ARLINGTON VA 20598-7100

(អាលីងតុន VA 20598-7100)

4200 WILSON BLVD STE 1000

(វ ិងី 4200 វ ីលេុន STE 1000)

បែឹត ងទាមទារេាំែងេរាប់ការខ្ូចខាតធនធានធមមជាតិ ឬ េរាប់ការបាត់បង់ការសរបើរបាេ់ធនធាន
ធមមជាតិរទរទង់ចិញ្ចឹមជីវ ិត អាចរតូវសោោះស្ស្កយ តាមអាេ័យោឋន ―ATTN/េូមទាំនក្់ទាំនង: NATIONAL
RESOURCE DAMAGES CLAIMS DIVISION (ណផនក្បែឹត ងទាមទារេាំែងេរាប់ការខ្ូចខាត
ធនធានថានក្់ជាតិ‖។

សយើងខ្ញាំុ េូមផតល់អ្នុស្កេន៏ដល់សលក្អ្នក្ សដើមបីរក្ារបាយការែ៏េតីពី ចាប់ឯក្ជនភាព និង
ងតចមលងបែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ េរាប់ជាឯក្ស្កររបេ់សលក្អ្នក្។
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Department of Homeland Security

Optional OSLTF Claim Form

(រក្េួងេនិេ
ត ុខ្ជាតិ)

(ពាក្យបែឹត ងណដលានជសរមើេ OSLTF)

U.S. Coast Guard

CG NPFC-CA1
(Rev. April 03)

ATTN: CLAIMS ADJUDICATION

NATIONAL POLLUTION FUNDS CENTER
US COAST GUARD STOP 7100
4200 WILSON BLVD STE 1000
ARLINGTON VA 20598-7100
សាលបាំែងៈ ទរមង់ណបបបទសនោះ អាចរតូវសរបើរបាេ់េរាប់ការបញ្ូជ នបែឹត ងទាមទារេាំែង សៅរក្ុមេនតិេុខ្ការពារសធនរ

េមុរទអាសមរ ិក្ USCG មជឈមែឌលមូនិធិជាតិទប់ស្កាត់ភាពរក្ខ្វក្់ NPFC េរាប់េែ
ាំ ងណដលជាេកាតនុពលពី មូលនិធិសេចក្តី

េងឃឹមេរាប់ការទទួលខ្ុេរតូវននការធាលយសហៀរសរបង េរាប់តនមលរបមូលយក្សរបងសហៀរសចញណដលាមនេាំែង ឬ ការខ្ូចខាត
ននបណា
ត លមក្ពីឧបតតិសហតុ សៅសរកាមចាប់ឆ្នាំ 1990 េតីពីការបាំពុលសរបង (OPA)។ សលក្អ្នក្ អាចសរបើរបាេ់នូវការបក្ស្ស្កយ
សោយផ្ទទល់ខ្ួនតាមរយៈទរមង់
ល
សនោះ។ េូមសលក្អ្នក្ េរសេរ ឬ វយក្ុាំពយុទ័រឬអ្ងគលីសលខ្ៈ
1. ព័ត៌ានអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង: ស្មោះ: _________________________________________________________________
អាេយោឋន: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ទូរេ័ពទសៅផទោះ #: ____________________________ ទូរេ័ពក្
ទ ណនលងសធវើការ #: ___________________
សលខ្ទូរស្ករ: ____________________________ អ្ុីណមល: ______________________________
2. ព័ត៌ានអ្ាំពី ឧបតតិសហតុ:

កាលបរ ិសចឆទ: _______________ សា៉ា ង: ______________ របាយការែ៏ NRC #:___________

ស្មោះនវ/ទូក្ ឬ ឧបក្រែ៏/េាារៈណដលខ្ូចខាត: __________________________________________________________

តាាំងភូមិស្កស្រេនត នឧបតតិសហតុ: __________________________________________________________________________

ពិពែ៌នេសងខបអ្ាំពី ឧបតតិសហតុ: ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
3. របសភទបែឹត ងទាមទារេាំែង និង ចាំនួនទឹក្របាក្់េរាប់ការខ្ូចខាតណដលបានទាមទារ:

$_______________តនមលរបមូលសរបង

$_____________ ការសរបើរបាេ់ចិញ្ចម
ឹ ជីវ ិត $_____________ របាក្់ចាំសែញ & េមតថភាពរក្បាន $__________________ សេវក្មមស្កធារែៈ
$_____________ ធនធានធមមជាតិ

$_____________ ចាំែូលរដឋ

$___________________ អ្ចលនរទពយ ឬ រទពយ
េមបតតិឯក្ជន

$_______________________________ េរុបទឹក្របាក្់ណដលបានបតឹងទាមទារេាំែង
4. សតើអ្ក្
ន បតឹងទាមទារេាំែង បានទាក្់ទងជាមួយនឹង ភាគីទទួលខ្ុេរតូវឬសទ?



សទ



5. សតើ បែឹត ងទាមទារេាំែងសនោះ បានរតូវបញ្ូជ នសៅភាគីទទួលខ្ុេរតូវ ឬសទ?



សទ

 បាទ

ទាំព័រ 1 នន 3

បាទ

កាលបរ ិសចឆទណដលបានបញ្ូជ ន: ___________

6. របេិនសបើ បែឹត ងទាមទារេាំែង រតូវបានបញ្ូជ លសៅភាគីទទួលខ្ុេរតូវ សតើានវ ិធានការអ្វីខ្ោះល ណដលភាគីទទួលខ្ុេរតូវ បានសធវើ?

 ាមនវ ិធានការ

 បានបដិសេធន៏

 សផេងៗ – េូមពនយល់:

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7. សតើអ្ក្
ន បឹង
ត ទាមទារេាំែង បានចាប់សផតើមតាមវ ិធានការតុលការ សដើមបីទទួលេាំែងតនមលណដលជាក្មមវតថុននបែឹត ងទាមទារសនោះ ឬសទ?

 សទ

 បាទ

របេិន បាទ េូមផតល់ជូន ស្មោះ អាេយោឋន សលខ្ទូរេ័ពទសមធាវ ីរបេ់សលក្អ្នក្ សហើយសៅតុលការ ានបែឹត ងអ្វីខ្លោះ

ណដលមិនទាន់េសរមច និង សលខ្បែឹត ងរដឋបបសវែីៈ ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

CG NPFC-CA1 (ណខ្សមស្ក 03)

ការសបាោះពុមផាយក្នលងមក្ អាចសរបើរបាេ់បាន

ទាំព័រ 2 នន 3

ការចាប់សផតើម/កាលបរ ិសចឆទៈ

/

ពាក្យបែឹត ងណដលានជសរមើេ OSLTF

CG NPFC-CA1

8. សតើអ្នក្បឹទា
ត មទារេាំែងបានបញ្ូជ ន ឬ ានណផនការបញ្ូជ នការបាត់បង់សៅ អ្នក្ធានរ៉ា ប់រង ឬសទ?  សទ  បាទ េូមផតល់ជូន
ស្មោះ អាេ័យោឋន សលខ្ទូរេ័ពអ្
ទ នក្ធានរ៉ា ប់រងរបេ់សលក្អ្នក្ សលខ្សាលនសយបាយ និង ពនយល់អ្ាំពីេែ
ាំ ងណាមួយណដលបានផតល់ៈ
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
9. ការពិពែ៌នអ្ាំពី ការខ្ូចខាតសោយធមមជាតិ និង ទាំហាំណដលបានទាមទារ (ភាជប់ព័ត៌ានបណនថម សបើេិនចាាំបាច់): ________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
10. ការពិពែ៌នអ្ាំពី ឧបតតិសហតុបានបណា
ត លឱ្យានការខ្ូចខាត យ៉ា ងដូចសមតចៈ_________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
11. ការពិពែ៌នអ្ាំពីការចាត់វ ិធានការសោយអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង/អ្នក្តាំណាងសដើមបីសជៀេវងឬេរាលឱ្យទាបេរាប់ការខ្ូចខាតៈ ______
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
12. ស្កក្េីៈ
ស្មោះ: _____________________________________________ សលខ្ទូរេ័ព:ទ ______________________________________

អាេ័យោឋន: __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ស្មោះ: _____________________________________________ សលខ្ទូរេ័ព:ទ ______________________________________
អាេ័យោឋន: ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

13. េរសេរស្មោះបញ្ជឯ
ី ក្ស្ករ ឬ ការភាជប់ឯក្ស្ក (ភាជប់ព័ត៌ានបណនថម សបើេន
ិ ចាាំបាច់):
a. ____________________________________________________________________________________________________
b. ____________________________________________________________________________________________________
c. ____________________________________________________________________________________________________
d. ____________________________________________________________________________________________________
e. ____________________________________________________________________________________________________
ខ្ញុាំ អ្នក្ចុោះហតថសលខាខាងសរកាម យល់រពមទទួលយក្េាំែងណាមួយ ពីមូលនិធិសនោះ ខ្ញុាំនឹងេហការែ៏យ៉ា ងសពញសលញជាមួយេហរដឋអាសមរ ិក្

សៅក្នងបែ
ឹត ងទាមទារេាំែង ឬ វ ិធានការណាមួយ សោយេហរដឋអាសមរ ិក្ សដើមបីេងេាំែង។ ការេហការែ៏ រតូវណតរប់បញ្ូច ល ប៉ាុណនតមិនរតូវបាន
ុ

ក្ាំែត់នូវេាំែងបនទន់ចាំសពាោះេាំែងមូលនិធិណាមួយ ណដលទទួលបានពីរបភពសផេងៗេរាប់តនមល និង/ឬ ការខ្ូចខាតដូចានសនោះសទ សហើយណដល
ផតលជ
់ ូននូវ ឯក្ស្ករ ភេតតាង
ចសមលើយស្កក្េី និង ការាាំរទដនទសទៀត ណដលអាចជាការចាាំបាច់េរាប់មូលនិធិ សដើមបីេងេាំែង។
ុ

ខ្ញាំុ អ្នក្ចុោះហតថសលខាខាងសរកាម បញ្ជ
ជ ក្់ថា ខ្ញាំា
ែ ាំផុត សហើយព័ត៌ានបានបញ្ូច លសៅក្នងបែ
ឹត ងទាមទារ
ុ នចាំសែោះដឹង និង ការសជឿជាក្់របេ់ខ្ាំដ
ុញ ៏លប
ុ

េាំែងសនោះ ណដលបង្ហាញនូវឯក្ស្ករសហតុការែ៏ទាាំងអ្េ់ គឺពិតជារតឹមរតូវ។ ខ្ញាំយ
ុ ល់ថា ការបង្ហាញនូវឯក្ស្ករសហតុការែ៏មិនរតឹមរតូវ គឺរតូវរងនូវ
ការកាត់សទាេ សរកាមចាប់េហព័នធ (ណដលរួមាន ប៉ាុណនតមិនរប់បញ្ូច លចាំសពាោះ 18 U.S.C. 287 & 1001 និង 31 U.S.C. 3729)។

14. _________________________________________________ 15._______________________________________________
ហតថសលខាអ្នក្បតឹងទាមទារេាំែង

កាលបរ ិសចឆទ

ស្មោះអ្នក្ចុោះហតថសលខា: ___________________________

CG NPFC-CA1 (ណខ្សមស្ក 03)
ការសបាោះពុមផាយក្នលងមក្ អាចសរបើរបាេ់បាន

អ្នក្តាំណាងស្េបចាប់

កាលបរ ិសចឆទ

ង្ហរ/េមតថភាខាងចាប់: ___________________________
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