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របាយការណ៍៍ទឹនំ�កចិិ�ត
អ្នំកធ្វើប្រ��ប្របាស់ ឆំ្នាំ ំ2021

ឆ្នាំន �លេន�បាន�ង្ហាា ញនូវ�ញ្ហាា ក្រុ�ឈ្នះមជាលេក្រុចើន, ដែ�លរា� ់ចា�ពី់
លេក្រុ��រា �ងស្នួ�ត្ថិជា�នត�នាា � ់រហូូត្ថិ�ល់ផល�ា�ពាល់�រុ៏ា �នៃរ ា
នៃន ជូ�ងឺរាត្ថិត្ថិាត្ថិ COVID-19។ លេយើងមានលេមាទឹនភាព�នុងការ
រាយការណ៍៍ថា លេយើង�នតផតល់ជូូន អតិ្ថិថិិជូនជិូត្ថិ�នះ�លាននា�់
រ�ស់្នលេយើង នូវទឹឹ�ស្អាា ត្ថិក្រុ���លេ�យ សុ្នវត្ថិិិភាព, ទឹ�នុ�ចិត្ថិត ,ត្ថិនៃមះ
ស្នមរមយ និងគុូណ៍ភាពយ៉ាា ងវលិេស្នស្នវសិ្អាល។

ទឹឹ�មាា សីុ្ននរ�ស់្នអន� ឆ្លះងកាត្ថិ�់�លេណ៍ើ រការពាបាលជាលេក្រុចើន
��ណា�ក់ាលលេ�លេរាងចក្រុ�ក្រុ�ក្រុពឹត្ថិតិ�មមទឹឹ�លេក្រុកាម�ី�ទ៏ឹ�លេនើ�រ�ស់្ន
លេយើង រ �មជាម�យនឹងការលេធិាើលេត្ថិស្នតយ៉ាា ងមាត្ថិច់ត្ថិ ់— ការលេធិាើលេត្ថិស្នត ច�ន�ន
64,000 ដែ�លបានលេធិាើលេឡុើងលេ�ឆ្នាំន �លេន� — ��លេពញតាម ឬលេលើស្នពី
ស្នតង�់រគុូណ៍ភាពទឹឹ�រ�ស់្នស្នហូពន័ធ និងរ�ាទាំ�ងអស់្ន។ លេ�ើមាន
ស្ន�ណ៍� រ ឬ�ងាល់នានាទាំ�ទ់ឹងនឹងសុ្នវត្ថិិិភាពទឹឹ�ផឹ�រ�ស់្ន លេយើង,
សូ្នមទូឹរស័្នពាម�កានម់នាីរពិលេស្អាធិនគុ៍ូណ៍ភាពទឹឹ�រ�ស់្ន លេយើង
លេ�យ�ុ�ខាះ ចចិត្ថិត តាមរយៈលេលខ 562.570.2479 ។

លេយើងទឹទឹ�លស្អាា ល់ថាទឹឹ� គឺូជាធិនធាន�ម៏ានត្ថិនៃមះ��ផុត្ថិរ�ស់្ន
លេយើង លេហូើយលេយើងផតល់ជូូននូវ�មមវធិិី និងធិនធានជាលេក្រុចើនលេ�ើមី ី
លេលើ�ទឹឹ�ចិត្ថិត�ល់ រលេ�ៀ�រស់្នលេ�ក្រុ���លេ�យភាពឆ្នាំះ ត្ថិនៃវ�នុងទឹឹ�
លេ�ឡុុង�ិចិទូឹទាំ�ងស្នហូគូមនរ៍�ស់្នលេយើង។ តាមរយៈ�មមវធិិី
វាលលេ�ម លេ�ស្ន�នចា (Lawn-to-Garden) លេយើង បាន��ដែឡុងពី
វាលលេ�ម ជាង 175,436 ហូាីត្ថិកាលេរ ា លេ�ជាស្ន�នចារ� ៏ក្រុស្នស់្នស្អាា ត្ថិ 
និងធិនល់េ�នឹងលេក្រុ��រា �ងស្នួ�ត្ថិ លេ�ឆ្នាំន � 2021។ �មមវធិិីលេភាជូនីយ�ា ន
លេខៀវដែ�លមានការ�ញ្ហាា �រ់�ស់្នលេយើង �នត ជូ�យលេភាជូនីយ�ា ន
�នុងក្រុ�ុងឡុុង�ិចិ លេ�យរ�ាឬអភិរិ�សទឹឹ�ទុឹ�។ លេហូើយ, លេ�លេលើ
លេគូហូទឹ�ពរ័លេក្រុចើនជាង 60 លេ�ឆ្នាំន �លេន�, លេយើងបាន ជូ�យអតិ្ថិថិិជូន��
�ដែនិមរ�ុខជាត្ថិិលេ�ើមលេ�រ�ាកាលីហូា័រញ៉ាា  និងលេរៀ� ច�លេទឹស្នភាពដែ�ល
ស្ននស �ស្ន�នៃចទឹឹ�លេ�តាមច�ណ៍ត្ថិផះូវរ�ស់្នព��លេគូ លេ�យមនិគិូត្ថិនៃថិះ។

លេ�លេពលដែ�លលេយើងលេងើ�លេចញពីជូ�ងឺរាត្ថិត្ថិាត្ថិ, លេយើងមានលេស្នច�តី
លេស្អាមនស្នសរ�ីរាយដែ�ល�ច�នតការអ�រ់ �លេ�យផ្ទាា ល់ និងការផសពា
ផាយលេ�ទូឹទាំ�ងស្នហូគូមន។៍ ភាពជានៃ�គូូ�នតរ�ស់្នលេយើងជាម�យ
ស្អាលានានាលេ��នុងក្រុ�ុងឡុុង�ិចិ អនុញ្ហាា ត្ថិឱ្យយលេយើងលេលើ�ទឹឹ�ចិត្ថិត
�ល់ការអភិរិ�ស/ស្ននស �ស្ន�នៃចទឹឹ�តា�ងពីវយ័�ុមារ ដែ�ល���់ញ្ជូាូ ល
លេ��នុង�មមវធិិីសិ្ន�ាដែ�លពា�ព់ន័ធ។

លេ�នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ុងឡុុង�ិចិ លេយើងមនិក្រុតឹ្ថិមដែត្ថិលេលើ�ទឹឹ�ចិត្ថិត
�ល់ការអភិរិ�ស�ាុលេណាះ �លេទឹ ដែត្ថិលេយើង�អ៏នុវត្ថិតនូវដែផន�រ�ស់្នលេយើង
លេ�យរ�ានូវការផាត្ថិផ់ាងទឹ់ឹ�ដែ�ល�ចទុឹ�ចិត្ថិតបាន និងមាននិរនតរ
ភាពទឹឹ� ផងដែ�រ។ លេយើង��ពុង�នតការស្អាត រលេឡុើងវញិនូវអណ៍តូ ង
ទឹឹ�លេក្រុកាម�ី �នុងមូល �ា នរ�ស់្នលេយើង លេ�យចា�ល់េផតើមស្អាងស្នង់

នាយ��ា នទឹឹ�ឡុុង�ិចិ មានលេស្នច�តីលេស្អាមនស្នសរ�ីរាយ�នុងការ ជូូន��ណឹ៍ង�ល់អន�
ថា ទឹឹ�មាា សីុ្ននរ�ស់្នអន�បាន��លេពញលេ�តាម ទឹភីាន �ង់្ហារការពារ�រសិិ្អានទាំ�ងអស់្នរ�ស់្ន
ស្នហូរ�ា�លេមរ�ិ និង ស្នតង�់រទឹ�ឹស្អាា ត្ថិ នៃនរ�ាកាលីហូា័រញ៉ាា ស្នក្រុមា�ឆ់្នាំន � 2021

នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ងុឡុុង�ិចិ • របាយការណ៍៍គុូណ៍ភាពទឹឹ� ឆ្នាំន � 2021

សារពីីអ្នំកប្រ��ប់្រ�ងទឹូធ្វើ�

ទឹំពី័រ   ≪         ≫02  



ការ�ឹកជញ្ជូន CCR

របាយការណ៍៍ទឹ�នុ�ចិត្ថិតរ�ស់្នអន�លេក្រុ�ើក្រុបាស់្ន, ឬ CCR គូជឺារបាយ
ការណ៍៍គុូណ៍ភាពទឹ�ឹផឹ�ក្រុ�ចា�ឆ្នាំន � ដែ�លត្ថិក្រុមូវលេ�យចា�ស់្នតីពី
សុ្នវតិ្ថិភិាពទឹ�ឹផឹ� ឬ SDWA លេ�យផតល់ជូូននូវអត្ថិថិិជិូនមាន �់ៗ  នូវ
ពត្ថិម៌ានអ�ពីក្រុ�ពន័ធទឹឹ�ស្អាធារណ៍ៈ។ លេ�ល��ណ៍ងនៃន CCR, ផង
ដែ�រ ក្រុត្ថិូវបានលេគូស្អាា ល់ថាជារបាយ ការណ៍៍គុូណ៍ភាពទឹ�ឹ, ដែ�ល
របាយការណ៍៍លេន� គឺូលេ�ើមីជូីូន��ណឹ៍ង �ល់អត្ថិថិិជិូនអ�ពីគុូណ៍ភាព
នៃនទឹ�ឹផឹ�រ�ស់្នព��លេគូ, ទឹឹ�ផឹ�រ�ស់្ន ព��លេគូម�ពីណា,  អាីដែ�លជា
ត្ថិក្រុមូវការ�នុងការ ដែច�ចាយទឹឹ�លេនា� លេ�លេ�យ�ជូវី�មម នងិល�លេ�
�ា ន,  និងស្អារៈស្ន�ខានន់ៃនការ ការពារក្រុ�ភិពទឹឹ�ផឹ�។

នាយ��ា នទឹ�ឹក្រុ�ងុឡុុង�ិចិ បានលេបា�ពុមពផាយ CCR ឆ្នាំន �
2021 តាមលេអឡិុចក្រុត្ថិនូ�ិ លេ�លេលើលេគូហូទឹ�ពរ័ lbwater.org/
waterqualityreport ក្រុ�សិ្ននលេ�ើអន�ចងប់ានរបាយការណ៍៍
ចា�ច់មះង CCR រងឹ,  សូ្នមទាំ�ទ់ឹងម�លេយើងខំុ �តាមលេលខ
562.570.2479 ឬលេ�សុ្ន�លេ� ស្អាខា�ណាះ ល័យឡុុង�ិចិលេ�
ស្នង្ហាា ត្ថិរ់�ស់្នអន�។

អណ៍តូ ងថិមីច�ន�នពីរលេ� ឆ្នាំន �លេន� ដែ�លលេ��នុងលេនា� គូលេក្រុមាងទីឹ�ី នឹង
លេក្រុត្ថិៀម�ញ្ជូច�ល់េ�ចុងឆ្នាំន � 2022 លេន�។

ខំុ �មានលេមាទឹនភាព�នុងការរាយការណ៍៍ថា លេយើង�នតការយ�ចិត្ថិត
ទុឹ���រ់�ស់្នលេយើងលេលើការ�លេងាើនការលេក្រុ�ើក្រុបាស់្នទឹឹ�លេក្រុកាម�ី,  ដែ�ល
ជាលទឹធផលញុ៉ា�ងលេ�យមាន ការស្ននស �ស្ន�នៃចនៃនការច�ណាយ
រយៈលេពលដែវង និងមានក្រុ�សិ្នទឹធភាពកានដ់ែត្ថិលេក្រុចើន ដែ�លជូ�យលេយើង
រ�ាអក្រុតាទឹឹ�ដែ�លមានត្ថិ�នៃលទាំ�ស្នក្រុមា�អ់តិ្ថិថិជិូនរ�ស់្នលេយើង។
លេស្នវា�មមអតិ្ថិថិជិូនពិលេស្នស្នលេ�ដែត្ថិជា�ទឹិភាព��ពូលរ�ស់្នលេយើង។
ក្រុ�តិ្ថិ�ត្ថិតិ�រ និងអន��លេចច�លេទឹស្នដែ�លមានស្នមត្ថិិភាពខពស់្នរ�ស់្ន
លេយើង លេធិាើការ 24/7 លេហូើយ�ចលេឆ្លះើយត្ថិ�បានយ៉ាា ងឆ្នាំ�រ់ហ័ូស្ន 
ច�លេពា�ត្ថិក្រុមូវការ�នាា ន ់រ�ស់្នអត្ថិិថិិជូនរ�ស់្នលេយើង។

នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ុងឡុុង�ិចិ មាន�ិត្ថិតិយស្ន�នុងការរ�មច�ដែណ៍� �នុង
ការផតល់លេ�យនូវអនាគូត្ថិ�ក៏្រុត្ថិច�ក្រុត្ថិចងស់្នក្រុមា�ស់្នហូគូមនរ៍�ស់្ន

លេយើង។ លេ�លេពលលេយើង�នតរលេឆ្នាំព �លេ�មុខ, អន�គឺូជានៃ�គូូរ�ស់្នលេយើង។
លេយើងស្អាា គូមនច៍�លេពា�មតិ្ថិលេយ៉ា�ល់រ�ស់្នអន� លេ��នុង�ិចចក្រុ�ជុូ�
ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ�ាភិបិាលទឹឹ�រ�ស់្នលេយើង។ សូ្នមចូលលេ�កានល់េគូហូទឹ�ពរ័
lbwater.org ស្នក្រុមា�ក់ាលវភិាគូនៃន�ិចចក្រុ�ជុូ�។

សូ្នមអរគុូណ៍ច�លេពា�លេពលលេវលា និងការចា��់រមមណ៍៍រ�ស់្នអន�
ច�លេពា�របាយការណ៍៍គុូណ៍ភាពទឹឹ�ក្រុ�ចា�ឆ្នាំន � 2021។

លេ�យ�តីលេ�រព,
Chris Garner

នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ុងឡុុង�ិចិ • របាយការណ៍៍គុូណ៍ភាពទឹឹ� ឆ្នាំន � 2021
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ទឹឹកមាាស�ីនរ�ស់អ្នំកឆ្លលងកា��ំ់ធ្វើណ៍� រការពីាបាល
ជាធ្វើប្រចិ�ន�ណំាក់កាល ធ្វើ�ធ្វើ�ងចិប្រកប្រ�ប្រពីឹ�តិកម្មម
ទឹឹកធ្វើប្រកាម្ម��ីទ៏ឹំធ្វើន��រ�ស់ធ្វើយ�ង រួម្មជាម្មួយនឹង
ការធ្វើ�ើ�ធ្វើ�សតយ៉ាាងម្មា�ច់ិ� ់— ការធ្វើ�ើ�ធ្វើ�សត ចិំននួ
64,000 ដែ�លបានធ្វើ�ើ�ធ្វើ��ងធ្វើ�ឆំ្នាំធំ្វើនះ — �ំធ្វើពីញ
តាម្ម ឬធ្វើល�សពីសីតងដ់ារ��ណ៍ភាពីទឹឹករ�ស់
សហពីន័ធ និងរ�ឋទាំងំអ្នស់។

នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ុងឡុុង�ិចិ • របាយការណ៍៍គុូណ៍ភាពទឹឹ� ឆ្នាំន � 2021

តាម្មរយៈកម្មមវិ�ិីវាលធ្វើ�ម ធ្វើ�សួនចិា (Lawn-
to-Garden) ធ្វើយ�ង បាន�ំដែ�ងពីីវាលធ្វើ�ម ជាង
175,436 ហើ�ីកាធ្វើរ ា ធ្វើ�ជាសួនចិា�ស៏្រសស់�ំប្រពីង
និង�នធ់្វើ�នឹងធ្វើប្រ�ះ�ងំសួួ� ធ្វើ�ឆំ្នាំ ំ2021។

“
”
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ប្រ�ភពីទឹកឹផឹកឹ 
ធ្វើ�ប្រកុង��ង�ិចិិ

នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ងុឡុុង�ិចិ ទឹញិនៃផាទឹ�ឹខាងលេលើដែ�លក្រុត្ថិូវបាន
ពាបាលរ�ច ពី Metropolitan Water District នៃនរ�ា កាលី
ហ័ូារញ៉ាា ភាគូខាងត្ថិីងូ ឬ MWD, លេហូើយពាបាលទឹឹ�លេក្រុកាម �ដីែ�ល
�ូមលេចញពអីណ៍តូ ងនានាដែ�ល��ពុង��លេណ៍ើ រការ លេ�ជុូ�វញិ ត្ថិ��នក់្រុ�ងុ
ឡុុង�ិចិ នងិក្រុ�ុងលេឡុ�វ�ូ លេ�លេរាងចក្រុ�ក្រុ�ក្រុពតឹ្ថិត�មមទឹ�ឹ លេក្រុកាម�,ី ឬ
GWTP រ�ស់្នលេយើង។ គុូណ៍ភាពនៃននៃផាទឹ�ឹខាងលេលើ ដែ�លបានទឹញិ
នងិទឹឹ�លេក្រុកាម�ី ដែ�លបានពាបាល គូឺលេលើស្នពីស្នតង�់រទឹឹ�ផឹ�រ�ស់្ន
ស្នហូពន័ធ នងិរ�ា។ �ទឹ�ីញ្ជូាត្ថិតិរ�ស់្នស្នហូពន័ធ ក្រុត្ថិូវបាន��ណ៍ត្ថិល់េ�យ
ទឹភីាន �ង់្ហារ ការពារ�រសិិ្អានរ�ស់្នស្នហូរ�ា�លេមរ�ិ ឬ EPA លេហូើយ
ស្នតង�់ររ�ា ក្រុតូ្ថិវបាន��ណ៍ត្ថិល់េ�យក្រុ�ុមក្រុ��ឹាក្រុគូ�ក់្រុគូងធិនធានទឹឹ�រ�ា
ដែផន�ទឹឹ�ផឹ�, ឬក្រុ�ុមក្រុ��ឹារ�ា។

�ងទឹឹ�ស្ន�ខានច់�ន�នពរី ផាត្ថិផ់ាងន់ៃផាទឹ�ឹខាងលេលើ ដែ�លផតល់�ល់
លេរាងចក្រុ�ពាបាល�នុងត្ថិ��ន ់ច�ន�នក្រុបា�រ�ស់្ន MWD: �ងទឹឹ�
Colorado River Aqueduct នងិ California Aqueduct ។
ទឹ�ឹទឹលេនះ Colorado ដែ�លមានស្អារធាតុ្ថិដែរ ាខពស់្ន �នុងការលេធិាើការផាត្ថិ់
ផាងទ់ាំ�ងពរី,  ក្រុតូ្ថិវបាននា�ចូលលេ��នុងរ�ាកាលីហូា័រញ៉ាា ភាគូខាង ត្ថិីងូ
តាមរយៈ �ងទឹលេនះ Colorado River Aqueduct ក្រុ�ដែវង 242

មាា យ។ ��ពងទឹ់ឹ�លេន�, បានស្អាងស្នង ់និងបាន��លេណ៍ើ រការលេ�យ
MWD,  មានលេ�ើម��លេណ៍ើ ត្ថិលេ��ងឹ Lake Havasu �នុងរ�ា�រសូី្ន

លេ�ឆ្នាំន � 2021, ក្រុ�ដែហូល 65 ភាគូរយ នៃនទឹ�ឹដែ�ល�ចលេក្រុ�ើក្រុបាស់្ន បាន
ដែ�លផតល់ជូូនលេ�យនាយ��ា នទឹ�ឹក្រុ�ងុឡុុង�ិចិ ក្រុត្ថិូវបាន ផាត្ថិផ់ាងល់េ�យ
ទឹ�ឹលេក្រុកាម�លីេ��នុងមូល�ា ន។ 35 ភាគូរយ ដែ�លលេ�លេស្នស្នស្នល់ ក្រុត្ថិូវ
បានផាត្ថិផ់ាងត់ាមរយៈ នៃផាទឹ�ឹខាងលេលើ ដែ�លបានទិឹញ និងនា�ចូល។

ណា Arizona លេហូើយ�ញ្ជូច�ល់េ�រ�ាកាលីហូា័រញ៉ាា ខាងត្ថិីងូ លេ��ងឹ
Lake Mathews ។

ទឹ�ឹដែ�លជាគូលេក្រុមាងទឹឹ�រ�ស់្នរ�ា (State Water Project), ដែ�ល
មានស្អារធាតុ្ថិដែរ ាទាំ� �ាុដែនតមានស្អារធាតុ្ថិស្នររីាងាធិមមជាត្ថិខិពស់្ន ក្រុត្ថិូវ
បាន�ញ្ជូាូ នតាមរយៈ��ពងទឹ់ឹ�រ�ាកាលីហូា័រញ៉ាា  (California

Aqueduct)។ ��ពងទឹ់ឹ�លេន�, បានស្អាងស្នង ់នងិបានក្រុ�ត្ថិិ�ត្ថិតិ
កា លេ�យនាយ� �ា នធិនធានទឹឹ�រ�ាកាលីហូា័រញ៉ាា ,  លេផារទឹឹ�ដែ�ល
មានក្រុ�ភិពម�ពី�ងឹ Lake Oroville លេ�ភាគូខាងលេជូើងរ�ាកាលីហូា័
រញ៉ាា  ដែ�លលេធិាើ ��លេណ៍ើ រចមួាយ 441 មាា យ លេ�កានរ់�ាកាលីហូា័រញ៉ាា
ភាគូខាងត្ថិីងូ។

ទឹ�ឹលេក្រុកាម�ដីែ�លក្រុត្ថិូវបានពាបាលលេ� GWTP រ�ស់្នក្រុ�ុងឡុុង
�ិចិ មានក្រុ�ភិពម�ពីទឹជីូក្រុម�ទឹ�ឹ San Gabriel ។ ទឹជីូក្រុម�លេន�
ក្រុត្ថិូវបាន�ញ្ជូចូ លលេ�យទឹឹ�លេភិះៀង នងិក្រុពលិទឹ�ឹ�� លេហូើយជូ�រញុចូល
តាមក្រុ�ឡាយតូ្ថិច នងិហូូរកាត្ថិត់ាមដែក្រុព�ចូល លេ��នុងទឹលេនះ San

Gabriel នងិ Whittier Narrows មុនលេពល ហូូរចូលលេ��នុង��ពង់
ទឹ�ឹលេក្រុកាម�នីៃន ត្ថិ��ន�់ង�ណាត លនៃនក្រុ�ុង Los Angeles ។ ទឹី
ក្រុ�ងុឡុុង�ិចិ គូជឺាដែផន�ម�យនៃនត្ថិ��នល់េស្នវា�មម�ង�ណាត ល។

ទ្ីរក�ងឡុងប៊ចិ

ទី្រក�ង 
Paramount

ទី្រក�ង
Compton

ទី្រក�ង 
Los Angeles

ទី្រក�ង 
Los Alamitos

ទី្រក�ង 
Signal Hill

ទី្រក�ង 
Seal Beach

ទី្រក�ង
Hawaiian Gardens

ទី្រក�ង
of Lakewood

សមុ្រទ � ៉សុិ ហ�ិ ក

ទកឹ�យចលូ��

ទកឹ MWD �ចម្បង

នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ងុឡុុង�ិចិ • របាយការណ៍៍គុូណ៍ភាពទឹឹ� ឆ្នាំន � 2021
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ស្នក្រុមា�ល់េហូតុ្ថិផលធារាស្អាស្ត្រស្នត, ត្ថិ��នល់េស្នវា�មមឡុុង�ិចិក្រុត្ថិូវ
បាន ដែ�ងដែច�លេ�ជាត្ថិ��នស់្ន�ខានពី់រ: ត្ថិ��ន ់MWD ដែ�លទឹទឹ�ល
ទឹ�ឹដែ�លបានទឹញិ, ពាបាលទឹឹ�នៃផាខាងលេលើ,  និងត្ថិ��នល់ាយ
�ញ្ជូចូ ល�ន ,  ដែ�លជាទូឹលេ�ទឹទឹ�លបាននូវការរ �ម�ញ្ជូចូ ល�ន  នៃន
ទឹ�ឹលេក្រុកាម�ីដែ�លបានពាបាលរ�ច នងិដែ�លបានទឹញិ, នងិទឹឹ�
នៃផាខាងលេលើ ដែ�លបានពាបាលរ�ច។ ពីម�យលេពលលេ�ម�យលេពល,

នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ុងឡុុង�ិចិ�ច ផ្ទាះ ស់្ន�តូ រការលាយ�ញ្ជូចូ ល
�ន នៃនទឹ�ឹ លេ��នុងក្រុ�ពន័ធរ�ស់្នលេយើង។ លេ�លេពលដែ�លវាលេ�ើត្ថិលេឡុើង,

ក្រុ�ជាពលរ�ា�ចស្នមាា ល់លេ�ើញការ ផ្ទាះ ស់្ន�តូ រ នៃនស្អារធាតុ្ថិដែរ ាដែ�ល
ពា�ព់ន័ធ, ដែ�លជាលេរឿយៗលេគូលេ�ថា “ភាពរងឹ”  នៃនទឹ�ឹ។

ត្ថិ�លេលខខាងលេលើ �ង្ហាា ញអ�ពីដែផន�,  ដែ�លស្នមាា ល់ថាជាពណ៌៍ លេលឿង,

ដែ�ល�ចក្រុ�ទឹ�ការផ្ទាះ ស់្ន�តូរលេ��នុងលាយទឹឹ�។

លេ�យមនិគូតិ្ថិ អ�ពីត្ថិ��ន�់នុងក្រុ�ងុឡុុង�ិចិដែ�លអន�លេធិាើការ ឬរស់្ន លេ�
លេនា�លេទឹ, លេយើងលេ�តជំាផតល់ទឹឹ��ល់អន� ដែ�ល��លេពញតាម ឬលេលើស្ន ពី
�ទឹ�ីញ្ជូាត្ថិតគុិូណ៍ភាពទឹ�ឹទាំ�ងអស់្ន �នុងត្ថិនៃមះស្នម រមយ��ផុត្ថិ។

02  នាយ��ឋ្ានទឹ ឹ ��រ្ងុឡុងុ� ិ ិ ច • រ� ាយ�ារណ៍ ៍គូណុ៍ភិាពទឹ ឹ � ឆ្លន្ា � 2021

នាយកដាឋ នទឹឹកប្រកុង��ង�ិចិិ ទឹញិទឹឹកផ្ទៃផឹៃខាងធ្វើល�

ដែ�លប្រ�ូវិបាន ពីាបាលរួចិ ពីី Metropolitan
Water District ផ្ទៃនរ�ឋកាលីហ័ើរញ៉ាាភា�

ខាង�ូូង ឬ MWD, ធ្វើហ�យពីាបាលទឹឹកធ្វើប្រកាម្ម

�ី ដែ�ល�ូម្មធ្វើចិញពីីអ្នណ៍តូ ងនានា ដែ�លកំពី�ង

�ំធ្វើណ៍� រការធ្វើ�ជ�ំវិញិ�ំ�នប់្រកុង��ង�ិចិិ និងប្រកុង

ធ្វើ�កវិូ� ធ្វើ�ធ្វើ�ងចិប្រកប្រ�ប្រពីឹ�តកម្មមទឹឹក ធ្វើប្រកាម្ម�ី, ឬ
GWTP រ�ស់ធ្វើយ�ង។
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ការវាយ�ផ្ទៃម្មលប្រ�ភពីទឹកឹ

�ូចដែ�លត្ថិក្រុមូវលេ�លេក្រុកាមវលិេស្អាធិន�មមចា�ទឹ់ឹ�ស្អាា ត្ថិ ឆ្នាំន � 1996
(1996 Safe Drinking Water Act) ក្រុតូ្ថិវដែត្ថិ�ញ្ជូច�នូ់វការវាយ
ត្ថិនៃមះលេលើក្រុ�ភិពទឹ�ឹផឹ� ដែ�ល��ពុង��លេណ៍ើ រការទាំ�ងអស់្ន។

លេ�លលេ�នៃនការវាយត្ថិនៃមះក្រុ�ភិពទឹ�ឹ គឺូលេ�ើមី�ីត្ថិក់្រុតានូវរាល់ស្ន�មម
ភាពស្នកាត នុពលដែ�ល�ចលេធិាើឲ្យយគុូណ៍ភាពក្រុ�ភិពទឹ�ឹធាះ �ចុ់�។

លេ�ឆ្នាំន � 2021, នាយ��ា នទឹ�ឹក្រុ�ងុឡុុង�ិចិ បានទឹញិទឹឹ�ពី MWD
នងិទឹកី្រុ�ងុលេឡុ�វ�ូ។ MWD បាន�ញ្ជូច�ក់ារវាយត្ថិនៃមះក្រុ�ភិពទឹ�ឹ
នៃនទឹលេនះ Colorado River រ�ស់្នខះ�ន នងិគូលេក្រុមាងផាត្ថិផ់ាងទឹ់ឹ�រ�ស់្ន
រ�ា (State Water Project) �នុងដែខធិនូ ឆ្នាំន � 2002។ ការផាត្ថិផ់ាង់
តាមទឹលេនះ Colorado River គូងឺ្ហាយរងលេក្រុ����ផុត្ថិ លេ�យស្អារការ
��ស្អានតស្ន�ាយ,  ការជូនលិ់ចទីឹក្រុ�ុង នងិពយ�ុ នងិការ�លេងាើនភាព
នគូរ�ូនីយ�មម/ការដែក្រុ�កាះ យលេ�យលេ�ជាត្ថិ��នទ់ឹកី្រុ�ងុ លេ��នុង
ទឹជីូក្រុម�ទឹឹ� នងិកា�ស្ន�ណ៍ល់ទឹ�ឹ។ ការផាត្ថិផ់ាងទឹ់ឹ�រ�ស់្នគូលេក្រុមាងរ�ា
ក្រុតូ្ថិវបានចាត្ថិទុ់ឹ�ថាង្ហាយរងលេក្រុ�� ��ផុត្ថិលេ�យទឹឹ�ជូ�ននល់េ�ទឹកី្រុ�ងុ
នងិពយ�ុ, ស្នត្ថិានៃក្រុព, �សិ្ន�មម, ការ��ស្អានតស្ន�បាយ នងិកា�ស្ន�ណ៍ល់
ទឹ�ឹ។ ស្នក្រុមា�ច់ា�ច់មះងនៃនការវាយត្ថិនៃមះលេន�, សូ្នមទាំ�ទ់ឹង MWD
តាម លេលខ 213.217.6850។

នាយ��ា នធិនធានទឹឹ�ក្រុ�ុងលេឡុ�វ�ូ បាន�ញ្ជូច�ក់ារវាយ ត្ថិនៃមះ �នុង
ឆ្នាំន � 2003 នៃនអណ៍តូ ងទឹឹ�ស្អាា ត្ថិទាំ�ងអស់្ន ដែ�លផតល់លេស្នវា�ល់ក្រុ�ពន័ធ
ទឹ�ឹស្អាា ត្ថិរ�ស់្នទឹកី្រុ�ុង។ ក្រុ�ភិពក្រុត្ថិវូបានលេគូចាត្ថិទុ់ឹ�ថាង្ហាយរងលេក្រុ��
��ផុត្ថិច�លេពា�សិ្អានយីលេក្រុ�ង�ចចុ�ីនន នងិក្រុ�វត្ថិតសិ្អាស្ត្រស្នត, ហាងជូ�ស្នជុូល,
ធុិងស្នតុ�ទឹ�ឹ នងិមាា សីុ្ននស្នមួ�ត្ថិ។ ចា�ច់មះងនៃនការវាយត្ថិនៃមះ
លេពញលេលញ មានលេ�ការយិ៉ាល័យ លេស្នមៀន ទីឹក្រុ�ុងលេឡុ�វ�ូ ដែ�លមាន
�ស័្នយ�ា នលេលខ 5050 Clark Ave. ឬលេ�យទាំ�ទ់ឹងនាយ��ា ន
ធិនធានទឹឹ�លេឡុ�វ�ូ តាមលេលខ 562.866.9771 ext. 2700.

នាយ��ា នទឹ�ឹក្រុ�ងុឡុុង�ិចិ បាន�ញ្ជូច�ក់ារវាយត្ថិនៃមះក្រុ�ភិពទឹ�ឹថិមី
លេលើអណ៍តូ ង��ពុង��លេណ៍ើ រការរ�ស់្នខះ�ន លេ��នុងដែខ��ា� ឆ្នាំន � 2012។
អណ៍តូ ងថិមដីែ�លក្រុត្ថិូវបានស្អាងស្នង�់នាា �ព់កីាល�រលិេចេទឹលេន� �៏
ក្រុត្ថិូវឆ្លះងកាត្ថិក់ារវាយត្ថិនៃមះក្រុស្នលេ�ៀង�ន លេន�ដែ�រ។ ការវាយត្ថិនៃមះ បាន

ស្ននន�ិា នថាអណ៍តូ ង��ពុង��លេណ៍ើ រការទាំ�ងអស់្ន ក្រុត្ថិូវបានចាត្ថិទុ់ឹ�ថា
ង្ហាយរងលេក្រុ����ផុត្ថិ ច�លេពា�ក្រុ�ពន័ធក្រុ�មលូលូ ទឹឹ�ស្នាុយស្នហូគូមន។៍

លេ�យលេយ៉ាលលេលើទឹតីា�ង, អណ៍តូ ងម�យច�ន�នក្រុត្ថិូវបានចាត្ថិទុ់ឹ�ថា
ង្ហាយរងលេក្រុ��លេ�យស្អារសិ្អានីយល៍េក្រុ�ងឥនធនៈ, មាា សីុ្ននស្នមាា ត្ថិ, ការ
លេលចធាះ យធុិងឥនធនៈលេក្រុកាម�,ី ស្ន�មមភាព�កាស្នយ៉ាន�ា ន,  ការ
���់នា�ដែ��, ការ�ញ្ជូច� ់និងការនៃឆ្លនក្រុ�ឌិតិ្ថិផលឹត្ថិផល, អន�ផលិ
ត្ថិផ្ទាះ ស្នាិច និងស្ន�លេយ៉ាគូ, និង�ដែនះងចា�ស់្ន�រាម។ លេទាំ��ីជាអណ៍តូ ង
ក្រុត្ថិូវបានចាត្ថិទុ់ឹ�ថាង្ហាយរងលេក្រុ��លេ�យស្អារ ស្ន�មមភាពទាំ�ងលេន�
�ល៏េ�យ, នាយ��ា នទឹ�ឹក្រុ�ងុឡុុង�ិចិលេធិាើការ ក្រុត្ថិតួ្ថិពិនតិ្ថិយគុូណ៍ភាព
ទឹ�ឹយ៉ាា ងទូឹល�ទូឹលាយស្នក្រុមា�អ់ណ៍តូ ង ��ពុង��លេណ៍ើ រការនមី�យ
ៗ លេហូើយមនិបានរ�លេ�ើញការចមះង លេរាគូ/ភាព�ខា� ់ណាម�យ
លេឡុើយ។ វាគូ�រឱ្យយ�ត្ថិស់្នមាា ល់�នុងការចងាុល�ង្ហាា ញថា របា�ងជារ�ូរាង
ឬរាងកាយ ដែ�លបានស្អាងស្នងល់េ�ជុូ�វញិអណ៍តូ ងមានក្រុ�សិ្នទឹធភាព
ខពស់្នក្រុ�ឆ្នាំ�ងត្ថិទឹល់នងឹការចមះងលេរាគូ/ភាព�ខា� ់ដែ�ល�ចលេ�ើត្ថិ 
មាន។

នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ងុឡុុង�ិចិ • របាយការណ៍៍គុូណ៍ភាពទឹឹ� ឆ្នាំន � 2021

ធ្វើ�លធ្វើ�ផ្ទៃនការវាយ�ផ្ទៃម្មល
ប្រ�ភពីទឹកឹ �ឺធ្វើ��ម្មូីក�ប់្រតានូវិ
�លស់កម្មម ភាពីសកាត ន�ពីល
ដែ�លអាចិធ្វើ�ើ�ឲ្យយ��ណ៍ភាពី
ប្រ�ភពីទឹកឹធ្លាល ក់ចិ�ះ។

“

”
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ពី�័ម៌ានអ្នំពីីសារធ្លា��កខ្វើក់ចិប្រម្មុះផ្ទៃន
ទឹឹកផឹឹក
ក្រុ�ភិពទឹឹ�ផឹ� ស្នក្រុមា�ទ់ាំ�ងទឹឹ�មាា សីុ្នន និងទាំ�ងទឹឹ��� រ �មមាន ទឹលេនះ, �ឹង��, អូរ, ក្រុស្ន�, �ងស្នតុ�ទឹ�ឹ, ទឹឹ�ហូូរ
នងិអណ៍តូ ង។ លេ�លេពលដែ�លទឹឹ�លេធិាើ��លេណ៍ើ រលេលើនៃផា�ី ឬឆ្លះងកាត្ថិ�់,ី វានឹងរលាយ លេ�យលេ�យឯ�ឯង លេហូើយ
�លេងាើត្ថិជាស្អារធាតុ្ថិដែរ ា —ជូ�នកាលរ�មទាំ�ងស្អារធាតុ្ថិវទិឹយសុ្ន�មមផងដែ�រ —លេហូើយ��៏ចក្រុជា� ឬយ�ម�ជាម�យ
ស្អារធាតុ្ថិដែ�លម�ពីស្ន�មមភាពស្នត្ថិា និងមនុស្នសផងដែ�រ។ ស្អារធាតុ្ថិពុល មានលេ��នុងក្រុ�ភិពទឹឹ� មុនលេពលយ�
ម�លេធិាើការ ពាបាល �ចរ�មមានៈ

ការ�ំពី�លម្មីប្រកូជីវិសាស្រ្តសត

លេមលេរាគូ និងបា�ល់េត្ថិរ�ីចម�ពីលេរាងចក្រុ�
ក្រុ�ក្រុពឹត្ថិត�ិមមទឹឹ�ស្នាុយ, ក្រុ�ពន័ធទឹឹ�ស្នាុយ,
ក្រុ�ត្ថិិ�ត្ថិតកិារ�សិ្ន�មម និង�សុ្នស្នត្ថិា និងស្នត្ថិា
នៃក្រុព។

សារធ្លា���ីម្មីអ្នសរ�ីងគ

ស្អារធាតុ្ថិគូីមអីស្នររីាងា �ូចជាអ��ិល
នងិលេលាហូធាតុ្ថិ �ចលេ�ើត្ថិ លេឡុើងលេ�យ
លេ�យឯ�ឯង ឬ�ច�ណាត លម�ពី
ទឹ�ឹជូ�ននន់ៃនពយ�ុ�នុងទឹកី្រុ�ងុ,  ការ�ងាូរ
កា�ស្ន�ណ៍ល់ទឹឹ��នុងឧស្នាហូ�មម ឬ�នុង
ក្រុស្ន�ុ,  ការផលិត្ថិលេក្រុ�ង និងឧស្នមន័, ការជូ�ី
យ�ដែរ ា ឬការលេធិាើ�សិ្ន�មម។

ថំ្នាំសំំលា�ស់�ើលិិ� និងថំ្នាំសំំលា�់
ធ្វើ�ម

ថាន �ស្នមាះ �ស់្នត្ថិាលាិត្ថិ នងិថាន �ស្ន�លា�ល់េ�ម
�ចម�ពីក្រុ�ភិពលេផសងៗ �ូចជាក្រុ�ត្ថិិ�ត្ថិតិ
ការ�សិ្ន�មម, ទឹឹ�ជូ�ននព់យ�ុ�នុងទឹកី្រុ�ងុ និង
ការលេក្រុ�ើក្រុបាស់្នតាមល�លេ��ា ន។

សារធ្លា��វិទិឹយ�សកម្មម

ស្អារធាតុ្ថិវទិឹយសុ្ន�មម�ចលេ�ើត្ថិលេឡុើងលេ�យ
លេ�យឯ�ឯង ឬ�ចជាលទឹធ ផលនៃន
ការផលិត្ថិលេក្រុ�ង នងិឧស្នមន័ និងស្ន�មមភាព
រ�ុរ�ដែរ ា។

សារធ្លា���ីមី្មសរ�ីងគ

ស្អារធាតុ្ថិគូីមសី្នររីាងា រ �មមានស្អារធាតុ្ថិគូីមី
ស្នររីាងាស្ន�លេយ៉ាគូ នងិ ស្អារធាតុ្ថិគូីមី
ស្នររីាងាង្ហាយនងឹ�ងាលេហូតុ្ថិ, ដែ�លជាអនុផល
នៃន ��លេណ៍ើ រការឧស្នាហូ�មម នងិផលិត្ថិ�មម
លេក្រុ�ង លេហូើយ��៏ចម� ពីសិ្អានយី៍
លេក្រុ�ងឥនធនៈ, ទឹឹ�ជូ�ននព់យ�ុ�នុងទឹកី្រុ�ងុ, ការ
លេធិាើ�សិ្ន�មម នងិក្រុ�ពន័ធទឹឹ�ស្នាុយ។

នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ងុឡុុង�ិចិ • របាយការណ៍៍គុូណ៍ភាពទឹឹ� ឆ្នាំន � 2021

ទឹំពី័រ   ≪         ≫08



លេ�ើមីធីានាថាទឹឹ�មាា សីុ្ននមានសុ្នវតិិ្ថិភាព�នុងការផ�ឹ,  ក្រុ�ុមក្រុ��ឹា
ក្រុគូ�ក់្រុគូងធិនធានទឹឹ�រ�ស់្នស្នហូរ�ា�លេមរ�ិ EPA និងរ�ាបាន ��ណ៍ត្ថិ់
�ទឹ�ីញ្ជូាត្ថិតដិែ�ល��ណ៍ត្ថិ�់រមិាណ៍នៃនស្អារធាតុ្ថិពុល លេ��នុង ទឹ�ឹដែ�ល
ផតល់លេ�យក្រុ�ពន័ធទឹឹ�ស្អាធារណ៍ៈ។ �ទឹ�ីញ្ជូាត្ថិតរិ�ស់្នរ�ា��៏លេងាើត្ថិដែ�ន
��ណ៍ត្ថិស់្នក្រុមា�ស់្អារធាតុ្ថិ�ខា�ច់ក្រុម�ុលេ��នុងទឹឹ��� ផងដែ�រ។

ទឹ�ឹផឹ� រ �មទាំ�ងទឹឹ���,  �ចក្រុត្ថិូវបានលេគូរ �ពឹងថានងឹមាន �រមិាណ៍
ត្ថិចិត្ថិ�ចនៃនស្អារធាតុ្ថិ�ខា�ច់ក្រុម�ុ វត្ថិតមាននៃនស្អារធាតុ្ថិ�ខា�ច់ក្រុម�ុ
មនិចា�បាច�់ង្ហាា ញថាទឹឹ��ងាលេក្រុ��ថាន ��់ល់សុ្នខភាពលេនា�លេទឹ។
�ចទឹទឹ�លបាននូវពត័្ថិម៌ាន�ដែនិម អ�ពីស្អារធាតុ្ថិ�ខា�ច់ក្រុម�ុ នងិ
ផល �ា�ពាល់សុ្នខភាពដែ�ល�ចលេ�ើត្ថិមាន លេ�យទូឹរស័្នពាលេ�កាន់
ដែខស ទូឹរស័្នពា�នាា នអ់�ពីទឹ�ឹផឹ�លេ�យ សុ្នវតិិ្ថិភាពរ�ស់្ន EPA រ�ស់្ន
ស្នហូរ�ា�លេមរ�ិ (EPA’s Hot Drinking Water Hotline) តាម
លេលខ 800.426.4791។

ម្មន�សសដែ�លមានភាពីសា� នំឹងធ្វើម្មធ្វើ��/ជំង:ឺ ម្មន�សសម្មួយចំិននួអាចិ
ងាយរងធ្វើប្រ�ះធ្វើ�នឹងជា�ិពី�ល កំ�ងទឹកឹផឹឹក ជាងប្រ�ជាជនទូឹធ្វើ�។
អន�ដែ�លមានភាពសុ្អា�នងឹលេមលេរាគូ/ជូ�ង ឺ�ូចជាអន�ដែ�លមាន
ជូ�ងឺមហារ�ីដែ�លទឹទឹ�លការពាបាលលេ�យលេក្រុ�ើស្អារធាតុ្ថិគូីម,ី ដែ�ល
បានទឹទឹ�លការ�តូរស្នររីាងា,  អន�ដែ�លមានជូ�ងលឺេអ�ស៍្ន (HIV/AIDS) ឬ
ជូ�ងឺក្រុ�ពន័ធការពារលេផសងលេទឹៀត្ថិ ��ូ៏ចជា មនុស្នសចាស់្ន នងិទាំរ� �ច
ក្រុ�ឈ្នះមនងឹហានភិិយ័ ជាពលិេស្នស្នពីការឆ្លះងលេមលេរាគូ។ អន�ដែ�លមាន
ភាពសុ្អា�នងឹលេមលេរាគូ/ជូ�ង ឺគូ�រដែត្ថិដែស្នាងរ�ការដែណ៍នា� អ�ពីការផ�ឹទឹឹ�
ពីអន�ផតល់លេស្នវាដែថិទាំ�សុ្នខភាពរ�ស់្នព��លេគូ។ �ចទឹទឹ�លបាននូវ
ពត័្ថិម៌ាន អ�ពី EPA និងមជូឈមណ៍ឌ លក្រុគូ�ក់្រុគូងជូ�ងសឺ្នហូពន័ធ នៃន
លេស្នច�តីដែណ៍នា�អ�ពីវធិិកីាត្ថិ�់នយិ ហានភិិយ័នៃនការឆ្លះងលេមលេរាគូលេ�យ
បាា រាសីុ្នត្ថិ cryptosporidium និងស្អារធាតុ្ថិ�ងាលេរាគូអត្ថិសុិ្នខុមក្រុបា
ណ៍លេផសងៗលេទឹៀត្ថិ លេ�យទូឹរស័្នពា លេ�កានដ់ែខសទូឹរស័្នពា�នាា នអ់�ពីទឹ�ឹផឹ�
លេ�យសុ្នវតិិ្ថិភាពរ�ស់្ន EPA រ�ស់្នស្នហូរ�ា�លេមរ�ិ តាមលេលខ
800.426.4791។

កាលពឆី្នាំន �មនុ, លេយើងបានលេធិាើលេត្ថិស្នតស្ន�ណា�ទឹ�ឹជាង 64,000
លេ�ើមីរី�លេមើលស្អារធាតុ្ថិវទិឹយសុ្ន�មម, ជីូវស្អាស្ត្រស្នត, អស្នររីាងា, ស្អារធាតុ្ថិ
ស្នររីាងាដែ�លង្ហាយ�ងាលេហូតុ្ថិ ឬស្អារធាតុ្ថិស្នររីាងាស្ន�លេយ៉ាគូ។ លេយើង
មានលេមាទឹនភាព�នុងការរាយការណ៍៍ថា ការលេធិាើលេត្ថិស្នត�ង្ហាា ញ ថា
ស្អារធាតុ្ថិទាំ�ងអស់្នលេ��នុងតារាងទាំ�ងលេន� ស្និិត្ថិលេ�លេក្រុកាម �ក្រុមតិ្ថិ
អត្ថិិ�រមានៃន�ក្រុមតឹ្ថិស្អារធាតុ្ថិ�ខា�ច់ក្រុមុ� ឬ MCL ។ លេទាំ��ីជា
វត្ថិតមានស្អារធាតុ្ថិទាំ�ងលេន��នុង�រមិាណ៍ដែ�លលេមើលលេ�ើញលេ��នុងមកី្រុ�ូ
ទឹស្នសន�៍ល៍េ�យ ��៏ម នការ �ង្ហាា ញអ�ពីហានភិិយ័�ល់ សុ្នខភាព
លេនា�លេឡុើយ,  ជាលេរៀងរាល់ឆ្នាំន �លេយើងផតល់របាយការណ៍៍លេន� លេ�ើមី ី
�ង្ហាា ញ�ញ្ជូា ីនៃនស្អារធាតុ្ថិ�ខា�ច់ក្រុមុ�នៃនទឹ�ឹផឹ� ដែ�លបានរ�លេ�ើញ។

លេលើ�ដែលងដែត្ថិមានការ�ត្ថិស់្នមាា ល់លេផសងលេទឹៀត្ថិ,  ទឹនិននយ័
ដែ�ល �ង្ហាា ញ�នុងតារាងលេន� គឺូបានម�ពីការលេធិាើលេត្ថិស្នតដែ�ល
បានលេធិាើលេឡុើង ចា�ពី់នៃថួិទីឹ 1 ដែខម�រា �ល់នៃថិទីួឹ 31 ដែខធិនូ ឆ្នាំន �
2021។ រ�ាត្ថិក្រុមូវឱ្យយលេយើងក្រុត្ថិតួ្ថិពិនតិ្ថិយលេមើលស្អារធាតុ្ថិជា�ល់ា�់
ម�យច�ន�ន តិ្ថិចជាងមតង�នុងម�យឆ្នាំន � លេក្រុពា���ហា�ន់ៃនស្អារធាតុ្ថិ
ទាំ�ងលេន� មនិផ្ទាះ ស់្ន�តូរញឹ�ញ៉ា�ល់េនា�លេទឹ។ លេ��នុង�រណី៍
ទាំ�ងលេន� ទិឹនននយ័ស្ន�ណា� ថិមីៗ ��ផុត្ថិក្រុត្ថិូវបាន�� ់រ �ម�ញ្ជូចូ ល
រ�មជាម�យនងឹឆ្នាំន �ដែ�លស្ន�ណា�ដែ�លក្រុត្ថិូវបានលេគូយ�។

លទឹធផឹលសំណាក

ធ្វើយ�ងបានធ្វើ�ើ�ធ្វើ�សតធ្វើប្រចិ�នជាង

សំណាកទឹឹក កំ�ងឆំ្នាំ ំ2021

64,000

នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ងុឡុុង�ិចិ • របាយការណ៍៍គុូណ៍ភាពទឹឹ� ឆ្នាំន � 2021
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ស្អារធាតុ្ថិគូីមដីែ�លមនិមាន�ទឹ�ីញ្ជូាត្ថិិត ត្ថិក្រុមូវលេ�យមាន ការក្រុត្ថិួត្ថិពិនិត្ថិយលេក្រុកាម UCMR4 ស្នហូពន័ធ: 2018-2020 ការក្រុតួ្ថិត្ថិពិនតិ្ថិយភាព�ខា�ដ់ែ�លមនិស្និឹត្ថិ�នុង
ការក្រុគូ�ក់្រុគូងលេក្រុកាម  EPA ស្នហូរ�ា�លេមរ�ិ
ជូ�យ��ណ៍ត្ថិ�់ដែនះងដែ�លស្អារធាតុ្ថិ�ខា�ច់ក្រុម�ុ
លេ�ើត្ថិលេឡុើង នងិថាលេត្ថិើក្រុត្ថិូវក្រុគូ�ក់្រុគូងស្អារធាតុ្ថិ�ខា�់
ចក្រុម�ុដែ�រឬអត្ថិ។់

*Germanium, Manganese, HAAS, 
HAA6Br, នងិ HAA9 ក្រុតូ្ថិវបានរ�លេ�ើញ
លេក្រុកាមការក្រុត្ថិតួ្ថិពនិតិ្ថិយការ��ពុលដែ�លមនិ
មានការក្រុគូ�ក់្រុគូង លេ�យ UCMR4 �នុងឆ្នាំន �
2018-2020។ នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ងុឡុុង�ិចិ
នងឹរាយការណ៍៍ពលីទឹធផលទាំ�ងលេន�លេរៀងរាល់
ឆ្នាំន � CCR (2020, 2021, 2022, 2023, និង
2024) ស្នក្រុមា�រ់យៈលេពលក្រុបា�ឆ្នាំន �។
HA = ការក្រុ��ឹាសុ្នខភាព;
WTP = លេរាងចក្រុ�ពាបាលទឹឹ�ស្អាា ត្ថិ,
NA = មនិ�ចអនុវត្ថិតបាន

*ស្អារធាតុ្ថិដែរ ាជា�ល់ា�់ម�យច�ន�នមាន
វទិឹយសុ្ន�មម លេហូើយ�ច �លេញ្ជូចញទឹក្រុមងន់ៃន
វទិឹយសុ្ន�មមដែ�លលេគូស្អាា ល់ថាជា �ល់ហាា , 
លេ�តា, និងហូាូតុ្ថិន។ មនុស្នសម�យច�ន�នដែ�ល
ផ�ឹទឹ�ឹដែ�លមានស្អារធាតុ្ថិ�ល់ហាា , លេ�តា, 

នងិហូាូតុ្ថិន�លេញ្ជូចញស្អារធាត្ថិ ់MCL លេក្រុចើន 
�នុងរយៈលេពល លេក្រុចើនឆ្នាំន � �ច�ណាត លលេ�យ
�លេងាើននូវហានិភិយ័នៃនជូ�ងមឺហារ�ី។ កាលី
ហូា័រញ៉ាា ចាត្ថិទុ់ឹ� 50 pCi/L ជា�ក្រុមតិ្ថិនៃនការ
ក្រុពយួបារមភ ច�លេពា�ភាគូលាិត្ថិលេ�តា។

* លេ�ឆ្នាំន � 2021 មនិមានស្ន�លេណ៍ើ ស្នក្រុមា�់
ការលេធិាើលេត្ថិស្នតស្អារធាតុ្ថិស្ន�ណ៍ ពសី្អាលា
�ក្រុង�ួ�ក្រុងួមលេ��នុងក្រុស្នុ�ឡុុង�ិចិ (Long 
Beach Unified School District) លេនា�
លេទឹ។

* DS = ក្រុ�ពន័ធដែច�ចាយ; ត្ថិនៃមះដែត្ថិម�យ 

ពីក្រុ�ចា�ឆ្នាំន � ការក្រុត្ថិួត្ថិពនិតិ្ថិយ។

វទិឹយសុ្ន�មម

ស្អារធាតុ្ថិ��ពុល/�ខា� ់ដែ�លមនិមាន�ទឹ�ីញ្ជូាត្ថិិតជាម�យ NL �ាុដែនតមនិដែមនងជាម�យ MCLs លេទឹ។

បរ៉ែ៉ម៉រត 
(ឯកតរងវ ស់)

េគលេដ ករមិតនិយត័កមម ហសូន MWD (114) ហសូនែដលបនលយចូលគន
(325)

PHG
(MCLG) MCL 2nd MCL NL

(AL)

សរធតុបូរុន3 (ppb) NS NS NS 1000

សរធតុកលរេរត3 (ppb) NS NS NS 800

130

66

NA

ទូទងំរបពន័ធរបស់5

MWD: 39 - 88

120

14

NA

NA

របភពធមមតៃនសរធតុកខវក់ចរមុះ

មនវតតមនេនកនុងបរសិថ នេដយឯកឯង
តមធមមជតិ

អនុផលៃនករដកស់រធតុកលរនីេទកនុងទកឹផកឹ; 
ដេំណ រករឧសសហកមម

DS* េរងចរក MWD ពនិតិយជរួ/
ករមតឹទកឹហូរេចញ ជួរDS*

ថន  ំនីរតូសូឌីេមទីឡមីន 
(NDMA)3 (ppt)

3 NSNS 10 5.4 ទូទងំរបពន័ធរបស់5

MWD: ND - 4.2
4.3 NA

បេងកត េឡង េដយ/តម ធមមជតិ, 5 ដេំណ រក
រ ឧសសហកមម នងិដេំណ រករសមល បេ់មេរគ

បរ៉ែ៉ម៉រត 
(ឯកតរងវ ស់)

េគលេដ ករមិតនិយត័កមម
ហសូន MWD (114) ហសូនែដលបនលយចូលគន

(325)PHG
(MCLG) MCL 2nd MCL NL

(AL)

សរធតុរវអលហ់វ សរុប (GA)3

សកមមភពភគលអិត (pCi/L)
(0) 15 NS NS

សរធតុទឹកហូរេចញអល់ហវ សរបុរតូវបនរកេឃញេនេរងរចក MWD កនុងជួរ
ND - 4 pCi/L។5 សរធតុអល់ហវ សរបុរតូវបនរកេឃញេនកនុងហសនូ MWD 

ៃនករែចកចយ LBWD េនករមតឹ 3.3 pCi/L

សរធតុទឹកហូរេចញអ៊ុយរ៉ញូ៉មសរបុរតូវបនរកេឃញេនេរងរចក MWD កនុងជួរ
1 - 3 pCi/L។5 សរធតុវអ៊ុយរ៉ញូ៉មសរបុរតូវបនរកេឃញេនកនុងហសនូ MWD

ៃនករែចកចយ LBWD េនករមតឹ 2.9 pCi/L។ សរធតុវអ៊ុយរ៉ញូ៉មរតូវបនរកេឃ
ញេនកនុងហសនូែដលលយចូលគន  ៃនករែចកចយ LBWD េនករមតឹ 0.72 pCi/L។

សរធតុេបតសរុប (GA)3

សកមមភពភគលអិត (pCi/L)
(0) 50 NS NS

សរធតុអ៊ុយរញ៉៉ូម (pCi/L)3 0.43 20 NS NS

របភពធមមតៃនសរធតុកខវក់ចរមុះ

សំណឹកៃនសមបតតិែរធ៉មមជតិ

សំណឹកៃនសមបតតិែរធ៉មមជតិ

សរធតុទឹកហូរេចញេបតសរបុរតូវបនរកេឃញេនេរងរចក MWD កនុងជួរ 4 - 6 pCi/L។5

សរធតុេបតសរបុរតូវបនរកេឃញេនកនុងហសនូ MWD ៃនករែចកចយ LBWD 

េនករមតឹ 5.3 pCi/L

កររលួយៃនធមមជតិ 
និងសមបតតិែដលមនុសសបេងកតេឡង

បរ៉ែ៉ម៉រត 
(ឯកតរងវ ស់)

េគលេដ ករមិតនិយត័កមម ហសូន MWD (114) ហសូនែដលបនលយចូលគន  (325)
របភពធមមតៃនស
រធតុកខវក់ចរមុះPHG 

(MCLG) MCL 2nd MCL NL (AL) AVE MAX ជួរ AVE MAX ជួរ

រងវ ស់េមលភព
លអក់កករ2 (NTU)

NA TT 5 NS ND 0.08 ND - 0.08 ND 0.09 ND - 0.09 ករហូរដី

រងវ ស់េមលភពលអក់កករ2 (ភគរយទបបំផុតរបចែំខ ៃនសំណកែដលបំេពញតមែដនកំណត)់ = 100%

បក់េតរកីូលីហវមសរុប4 (0) 5% NS NS ទូទងំទីរកុង: ខពស់បំផុតរបចែំខ - ND; ជួរ - ND 
មនវតតមនេនកនុងបរសិថ នេដ
យឯកឯងេដយធមមជតិ 

សរធតុអ
លុយមីញ៉ូម (ppb) 600 1000 200 NS 153 258 ND - 258 ND 59 ND - 59

សំណឹកៃនសមបតតិែរធ៉មមជតិ, 

បនបែនថមកនុងកឡុំងេពលពយបលទឹក

សរធតុអេសនិច (ppb) 0.004 10 NS NS ND 2.2 ND - 2.2 ND ND ND
សំណឹកៃនសមបតតិែរធ៉មមជតិ 
ទឹកហូរេចញពីចមក រ 
និងដំេណ រករឧសសហកមម

សរធតុសព ន1់ (ppb) 300 NS 1000 (1300)
ទូទងំទីរកុង: 90th percentile = 196, 83 កែនលងេធវសំណក;  

0 កែនលងេលសពីករមតិសកមម (AL = 1300)

េរចះៃនបំពងទឹ់ក,  
សំណឹកៃនសមបតិតែរធ៉មមជតិ

សរធតុហល័រអូៃរ ៉ (ppm) 1 2 NS NS 0.7 0.8 0.6 - 0.8 0.7 0.8 0.7 - 0.8 សំណឹកៃនសមបតិតែរធ៉មមជតិ, 
សរធតុបែនថម

សរធតុសំណ1 (ppb)* 0.2 NS NS (15)
ទូទងំទីរកុង: 90th percentile = <DLR, 83  កែនលងេធវសំណក; 

0 កែនលងេលសពីករមតិសកមមព (AL = 15)

ភពថល

សរធតុគីមីអសររីងគ

មីរកូជីវសរសត (% វជិជមន)

សំណឹកបំពងទឹ់កខងកនុងតមផទះ  
សំណឹកៃនសមបតតិែរធ៉មមជតិ

បរ៉ែ៉ម៉រត 
(ឯកតរងវ ស់)

HA MCL (NL) ហសូន MWD (114) ទឹកហូរេចញ  WTP ទឹកហូរ ចូល WTP

PPB AVE. MAX ជួរ AVE. MAX ជួរ AVE. MAX ជួរ

NS

NS

NS

NS

Germanium (ppb)*

HAA5 (ppb)*

HAA6Br (ppb)*

HAA9 (ppb)*

សរធតុម៉ងហ់គ ែណស
(ppb)*

NS

NS

60

NS

50

NS

ND

10.59

10.16

1.5

17.7

ND

14.74

12.66

2.5

23.5

0.42

10.4

9.74

1.9

17.4

0.43

13.17

11.63

2.6

21.1

0.41 -
0.43

8.67 - 
13.17

7.22 - 
11.63

0.95 - 
2.6

15.5 - 
21.1

0.5

NA

NA

1.1

NA

0.55

NA

NA

1.3

NA

0.45 - 0.55

NA

NA

0.86 - 1.3

NA

ND

6.85 - 
14.74

6.7 - 
12.66

0.49 -
2.5

11.5 - 
23.5

NS

NS

NS

NS

NS

PHG

PPB PPB

នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ុងឡុុង�ិចិ • របាយការណ៍៍គុូណ៍ភាពទឹឹ� ឆ្នាំន � 2021

�ទឹ�ីញ្ជូាត្ថិតិស្នតង�់រសុ្នខភាព�ឋម

ទឹនិនំយ័��ណ៍ភាពី
ទឹកឹ LBWD ឆំ្នាំំ

2021

ទឹំពី័រ   ≪         ≫10  



អនុផលស្នក្រុមា�ស់្នមាះ �ល់េមលេរាគូ និងថាន �ស្នមាះ �ល់េមលេរាគូដែ�លលេ� លេស្នស្ន ស្នល់ដែ�លមានច�ន�នអតិ្ថិ�រមា

បរ៉ែ៉ម៉រត 
(ឯកតរងវ ស់)

េគលេដ ករមិតនិយត័កមម
ហសូន MWD (114) ហសូនែដលបនលយចូលគន (325)

PHG
(MCLG) MCL 2nd MCL NL

(AL)

សរធតុរបូេមត (ppb) 0.1 10 NS NS
កកសំណល់ៃនទឹកហូរេចញែដលកំពុងដំេណ រករជមធយមរបចឆំន  ំ(RAA) ៃនេរងចរក

MWD Jensen និងរបពន័ធែចកចយ LBWD RAA គឺតិចជង DLR ៃន 5 ppb កនុងឆន  ំ2021

អសុីត Haloacetic Acids
(HAA5) (ppb) NS 60 NS NS

Total-Trihalomethanes សរបុ
(TTHM) (ppb) NS 80 NS NS

សរធតុកលរម៉៊នី (ppm) MRDL=4.0 
(as Cl2)

MRDLG=
4.0 

(as Cl2) 
NS NS

របភពធមមតៃនសរធតុកខវក់ចរមុះ

អនុផលៃនអូហសនូីយកមមេទកនុងទឹកផឹក

ទូទងំទីរកុង: 12 ppb LRAA ខពស់បំផុត, ជួរ: 4.8 - 13 ppb

ទូទងំទីរកុង: 46 ppb LRAA ខពស់បំផុត, ជួរ: 26 - 51 ppb

ទូទងំទីរកុង: 2.14 ppm ែដលដំេណ រករខពស់បំផុតជមធយមរបចឆំន ំ
HRAA; ជួរ 1.0 - 2.75 ppm

អនុផលៃនករដកស់រធតុកលរនីេទកនុងទឹកផឹក; 
ដំេណ រករឧសសហកមម

អនុផលៃនករដកស់រធតុកលរនីេទកនុងទឹកផឹក; 
ដំេណ រករឧសសហកមម

បនបែនថមនូវថន សំំលបេ់មេរគកនុងកឡុំ
ងេពលពយបល

ស្នតង�់រទឹឹ�ផឹ��នាា ��់នស � - ស្នតង�់រលេស្អាភិណ័៍ភាព ឆ្នាំន � 2021

បរ៉ែ៉ម៉រត 
(ឯកតរងវ ស់)

2ND MCL
ហសូន MWD (114) ហសូនែដលបនលយចូលគន  (325)

របភពធមមតៃនសរធតុកខវកច់រមះុ
AVE. MAX ជួរ AVE. MAX ជួរ

កលូៃរ ៉(ppm) 500 89 98 79 - 98 46 51 41 - 51
សរធតុែដលបេងកតជអុីយ៉ុងេនេពលរលយកនុងទឹក; 
ែដលមនឥទធិពលមកពីទឹកសមុរទ

ពណ៌ (CU) 15 ND 2 ND – 2 2 3 ND – 3 សរធតុសររីងគែដលេកតេឡងឯកឯងេដយធមមជតិ

ចរនតជកល់ក ់
(μS/cm)

1600 940 1020 580 - 1020 520 600 430 - 600
សរធតុែដលបេងកតជអុីយ៉ុងេនេពលរលយកនុងទឹក;
 ែដលមនឥទធិពលមកពីទឹកសមុរទ

3 1 1 NA 1 1 NA សរធតុសររីងគែដលេកតេឡងេដយធមមជតិ

សរធតុសុ៊លហវ ត (ppm) 500 210 250 67 - 250 49 71 22 - 71 ហូរ/ហូរេចញពសីមបតតែិរធ៉មមជតិ; កកសំណល់ឧសសហកមម

សរធតុរលំយសរបុ (ppm) 1000 620 700 350 - 700 320 400 280 - 400 ហូរ/ហូរេចញពីសមបតតិែរធ៉មមជតិ

Odor3 (េតន)

ធាតុ្ថិផស �នៃនច�ណា��់រមមណ៍៍�ដែនមិ ឆ្នាំន � 2021

បរ៉ែ៉ម៉រត 
(ឯកតរងវ ស់)

AVE. MAX ជួរ AVE. MAX ជួរ

ហសូនែដលបនលយចូលគន  (325)

សរធតុអលក់ឡងំ
 (ppm) 123 135 139 129 - 13913584 - 135

សរធតុកលស់យូម
 (ppm)

62 68 24 - 68 28

ភពរងឹ (ppm) 137 272 56 - 272 92

Hardness (gpg) 

សរធតុមេ៉ញ៉សយូម
(ppm)

8

8.21

7.5

15.9 3.5 - 15.9 5.4

21 - 32

47 - 110

2.8 - 6.4

32

110

24 25 13 - 25 6 4 - 88

4.7 4.9 3.3 - 4.9 2.1 1.7 - 2.32.3

90 94 70 - 94 69 66 - 7272

6.4

8.65 7.96 - 8.65 8.20 8.12 - 8.318.31

8.8 5.9 - 8.8 17 16 - 1919

pH (របេឡះ)

សរធតបូ៉ុតសយូម (ppm)

សរធតុសុីលីក (ppm)

សរធតុសូដយូម (ppm)

ហសូន MWD (114)

ធ្វើលខ្វធ្វើយ៉ាង
1 ទឹងដ់ែ�ង និងស្អារធាតុ្ថិស្ន�ណ៍ ក្រុត្ថិូវបានក្រុគូ�ក់្រុគូង
ជា�លេចច�លេទឹស្នពាបាល លេក្រុកាមចា�ស់្អារធាតុ្ថិ
ស្ន�ណ៍ និងទឹងដ់ែ�ង,  ដែ�លត្ថិក្រុមូវឱ្យយក្រុ�មូល
ស្ន�ណា�ទឹឹ� លេ�មាា សីុ្នន ឬ�ាលរ ា�ូិលីេណ៍ រ�ស់្ន
អន�លេក្រុ�ើក្រុបាស់្ន។ ក្រុ�សិ្ននលេ�ើ�ក្រុមតិ្ថិស្ន�មមភាពលេលើស្ន
ពី 10 ភាគូរយ នៃន�ាលរ ា�ូិលីេណ៍ រ�ស់្នអន�លេក្រុ�ើ
ក្រុបាស់្ន ក្រុ�ពន័ធទឹឹ�ក្រុត្ថិូវដែត្ថិចាត្ថិវ់ធិានការណ៍៍ លេ�ើមី ី
កាត្ថិ ់�និយ�ក្រុមតិ្ថិទាំ�ងលេន�។ ការអនុលេលាម
តាមការក្រុត្ថិួត្ថិពិនិត្ថិយស្អារធាតុ្ថិស្ន�ណ៍ និងទឹងដ់ែ�ង 

ក្រុត្ថិូវបានលេធិាើ �នុងឆ្នាំន � 2019 លេ��ាលរ ា�ូិលីេណ៍រ
�ស់្នអន�លេក្រុ�ើក្រុបាស់្នច�ន�ន 83 ។ ត្ថិនៃមះដែ�លបាន
រាយការណ៍៍ គូឺអនុលេលាមតាមលេ�លការណ៍៍
ស្អារធាតុ្ថិ ស្ន�ណ៍រ និងទឹងដ់ែ�ង។ ដែ�ន��ណ៍ត្ថិន់ៃន
ការរ�លេ�ើញស្នក្រុមា�ក់ាររាយការណ៍៍ស្អារធាតុ្ថិ
ស្ន�ណ៍ គូឺ 5 ppb ។ នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ុងឡុុង
�ិចិនឹងរាយការណ៍៍ពីលទឹធផល�ូច�ន លេន� ជា
លេរៀងរាល់ឆ្នាំន � CCR (2020, 2021, និង 2022) 

រហូូត្ថិ�ល់ លេពលក្រុត្ថិូវស្ន�ណា��នាា �។់

2 រង្ហាា ស់្នលេមើលភាពលា��់�រ គឺូជារង្ហាា ស់្នលេមើលលេ�
លេលើភាព រងថាះ នៃនទឹឹ�។ លេយើងក្រុត្ថិួត្ថិពិនិត្ថិយ
លេមើលវា លេ�យស្អារថាវា ជាសូ្នចនា�រ�ល៏ា នៃន
ក្រុ�សិ្នទឹធភាពនៃនក្រុ�ពន័ធចលេក្រុមា�រ�ស់្នលេយើង។

3 ត្ថិនៃមះដែត្ថិម�យពីការក្រុត្ថិួត្ថិពិនិត្ថិយ
ក្រុ�ចា�ឆ្នាំន �រ�ស់្ន LBWD

4 ចា�ប់ា�ល់េត្ថិរ�ូីលីហូាម (Coliform) ស្នរ�ុ
រ�ស់្នរ�ា និងចា�ប់ា�ល់េត្ថិរ�ូីលីហូាមស្នរ�ុ
រ�ស់្នស្នហូពន័ធ ដែ�លបានដែ�ដែក្រុ�: រ�ាកាលីហូា័
រញ៉ាា  ត្ថិក្រុមូវស្ន�ណា�វជិូាមាននៃនបា�ល់េត្ថិរ�ូីលី
ហូាម ស្នរ�ុដែ�លបានរ�លេ�ើញមនិលេ�យលេលើស្ន
ពី 5 ភាគូរយ លេ��នុងក្រុ�ពន័ធដែច�ចាយ�នុងដែខ
ណាម�យលេនា�លេឡុើយ។ ចា�ស់្នហូពន័ធថិមីត្ថិក្រុមូវឱ្យយ
មានគូ�រ ូcoliform វជិូាមានណាម�យ លេលើស្នពី 5 

ភាគូរយលេ�ើមី�ីងាឱ្យយមានការវាយត្ថិនៃមះ�ក្រុមតិ្ថិ 1 ។

5 ទិឹនននយ័ពីការក្រុត្ថិួត្ថិពិនិត្ថិយទូឹល�ទូឹលាយ
នៃនក្រុ�ពន័ធឆ្នាំន � 2021 រ�ស់្ន MWD

នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ងុឡុុង�ិចិ • របាយការណ៍៍គុូណ៍ភាពទឹឹ� ឆ្នាំន � 2021

ទឹនិនំយ័��ណ៍ភាពី
ទឹកឹ LBWD ឆំ្នាំំ

2021

ទឹំពី័រ   ≪         ≫11  



សតងដ់ារ��ណ៍ភាពីទឹកឹ:
និយម្មនយ័, អ្នកសរកា�់
និងអ្នកសរពីប្រងញួ
ក្រុ�ុមក្រុ��ឹាគុូណ៍ភាពទឹឹ�រ�ស់្នស្នហូរ�ា�លេមរ�ិ និង EPA ��ណ៍ត្ថិ ់�ក្រុមតិ្ថិស្នក្រុមា�់
ស្អារធាតុ្ថិដែ�ល�ចក្រុត្ថិូវបានរ�លេ�ើញលេ��នុងទឹឹ�។ ស្នតង�់រទាំ�ងលេន�ក្រុត្ថិូវបាន��ណ៍ត្ថិល់េ�ើមី ី
ការពារសុ្នខភាព និងគុូណ៍ភាពលេស្អាភិណ័៍ភាពនៃនទឹ�ឹផឹ�។ តារាង�នុងរបាយការណ៍៍
លេន� �ង្ហាា ញពសី្នតង�់រទាំ�ងលេន� ដែ�លមានការទាំ�ទ់ឹងលេ�នងឹទឹនិននយ័ ឆ្នាំន � 2021។

AL (កប្រមិ្ម�ផ្ទៃន�ទឹ�ូញ្ញញ�តិសកម្មមភាពី): ក្រុ�សិ្ននលេ�ើ��ហា�់
នៃនស្អារធាតុ្ថិ�ខា�ច់ក្រុមុ� លេលើស្នពីច�ន�ន��ណ៍ត្ថិ ់�ងាឱ្យយ
មានការពាបាល ឬត្ថិក្រុមូវការលេផសងលេទឹៀត្ថិដែ�លក្រុ�ពន័ធទឹ�ឹ 

ក្រុត្ថិូវដែត្ថិអនុវត្ថិតតាម

AWQR: របាយការណ៍៍គុូណ៍ភាពទឹឹ�ក្រុ�ចា�ឆ្នាំន �

DLR (ដែ�នកំណ៍�ក់ាររកធ្វើ��ញសប្រមា�់ធ្វើ�ល�ំណ៍ង
ផ្ទៃនការ �យការណ៍៍): �ក្រុមតិ្ថិដែ�លបានរ�លេ�ើញស្អារធាតុ្ថិ
�ខា�ច់ក្រុមុ�ស្នក្រុមា�ក់ារ��ណ៍ត្ថិក់ារអនុលេលាមតាម
របាយការណ៍៍

HAA5: ផល�ូ�នៃន HAAs ដែ�លមានការក្រុគូ�ក់្រុគូង 

ច�ន�នក្រុបា� — �សីុ្នត្ថិ monochloroacetic, �សីុ្នត្ថិ
monobromoacetic, �សីុ្នត្ថិ dichloroacetic,

�សីុ្នត្ថិ dibromoacetic, �សីុ្នត្ថិ trichloroacetic

HAA6Br: ផល�ូ�នៃន HAAs ដែ�លមានការក្រុគូ�ក់្រុគូង 

ច�ន�នក្រុបា�ម�យ — �សីុ្នត្ថិ bromochloroacetic,

�សីុ្នត្ថិ bromodichloroacetic, �សីុ្នត្ថិ
chlorodibromoacetic, �សីុ្នត្ថិ dibromoacetic,

�សីុ្នត្ថិ monobromoacetic, �សីុ្នត្ថិ
tribromoacetic

HAA9: ផល�ូ�នៃន HAAs ដែ�លមានការក្រុគូ�ក់្រុគូង 

ច�ន�នក្រុបា���ន — �សីុ្នត្ថិ monochloroacetic,

�សីុ្នត្ថិ monobromoacetic, �សីុ្នត្ថិ
dichloroacetic, �សីុ្នត្ថិ dibromoacetic, �សីុ្នត្ថិ
trichloroacetic, �សីុ្នត្ថិ bromochloroacetic,

�សីុ្នត្ថិ bromodichloroacetic, �សីុ្នត្ថិ
chlorodibromoacetic, �សីុ្នត្ថិ tribromoacetic

HRAA: ជាមធិយមក្រុ�ចា�ឆ្នាំន �ដែ�ល��ពុង��លេណ៍ើ រការខពស់្ន��ផុត្ថិ

LRAA: លេ�តាមទីឹតា�ងដែ�ល��ពុង��លេណ៍ើ រការជាមធិយម
ក្រុ�ចា�ឆ្នាំន �

MCL (កប្រម្មិ�សារជា�ិ�ំពី�ល/កខ្វើក់អ្ន�ិ�រមា): 

�ក្រុមតិ្ថិខពស់្ន��ផុត្ថិនៃនស្អារធាតុ្ថិ�ខា�ច់ក្រុមុ� ដែ�លក្រុត្ថិូវបាន
អនុញ្ហាា ត្ថិលេ�យមានលេ��នុងទឹ�ឹផឹ�។ MCLs �ឋមក្រុតូ្ថិវ
បាន��ណ៍ត្ថិល់េ�យលេ�ជូតិ្ថិ PHGs ឬ MCLGs �ូចដែ�ល
�ចលេធិាើស្នមក្រុស្ន�បាន លេទាំតាមដែផន�លេស្ន�ា�ិចច និង
�លេចច�វទិឹា។ MCLs ទីឹពីរ ឬ SMCLs ក្រុតូ្ថិវបាន��ណ៍ត្ថិ់
លេ�ើមីកីារពារ�ះនិ, រស្នជាតិ្ថិ, និងរ�ូរាងរ�ស់្នទឹឹ�ផឹ�

MRDL (កប្រម្មិ�ថំ្នាំសំមាល �់ធ្វើម្មធ្វើ��ផ្ទៃនសំណ៍ល់អ្ន�ិ�រមា): 

�ក្រុមតិ្ថិខពស់្ន��ផុត្ថិនៃនស្អារធាតុ្ថិស្នមាះ �ល់េមលេរាគូ ដែ�លក្រុតូ្ថិវ
បាន អនុញ្ហាា ត្ថិ�នុងទឹ�ឹផឹ�។ មានភិស័្នតុតាងគូ�រឱ្យយលេជូឿជា�់
ដែ�លថា ការ�ដែនិមថាន �ស្ន�លា�ល់េមលេរាគូ គឺូចា�បាចស់្នក្រុមា�់
ការក្រុគូ�ក់្រុគូងស្អារធាតុ្ថិ�ខា�ច់ក្រុមុ� នៃនអតិ្ថិសុ្នខុម ក្រុបាណ៍

NL (កប្រម្មិ�ផ្ទៃនការជូន�ំណឹ៍ង): NLs គូជឺា�ក្រុមតិ្ថិក្រុ�ឹ�ា
សុ្នខភាពដែ�ល�លេងាើត្ថិលេឡុើងលេ�យក្រុ�ុម ក្រុ�ឹ�ារ�ា ស្នក្រុមា�់
ស្អារធាតុ្ថិគូីម�ីនុងទឹ�ឹផឹ� ដែ�លខា� MCLs ។ លេ�លេពល
ដែ�លស្អារធាតុ្ថិគូីមកី្រុត្ថិូវបានរ�លេ�ើញលេ���ហា�ល់េក្រុចើន ជាង
�ក្រុមតិ្ថិនៃនការជូូន��ណឹ៍ងរ�ស់្នព��លេគូ, លេគូនឹងក្រុត្ថិូវអនុវត្ថិតនូវ
ត្ថិក្រុមូវការ និងលេស្នច�តីដែណ៍នា�ជា�ល់ា�់

NS: �ម នស្នតង�់

PDWS (សតងដ់ារទឹឹកផឹឹក�ឋម្ម): MCLs នងិ MRDLs 

ស្នក្រុមា�ស់្អារធាតុ្ថិ�ខា�ច់ក្រុមុ�ដែ�ល�ា�ពាល់ �ល់សុ្នខភាព 

រ �មជាម�យនឹងត្ថិក្រុមូវការនៃនការតាម�ន និងរាយ ការណ៍៍
និងត្ថិក្រុមូវការនៃនការពាបាលទឹឹ�

PFAS: ស្អារធាតុ្ថិ Polyfluoroalkyl substances

PFOA: �សីុ្នត្ថិ Perfluorooctanoic acid

PFOS: �សីុ្នត្ថិសុិ្នលហូាូនចិ Perfluorooctane

sulfonic acid

RTCR: ចា��ូ់លីហូា័មស្នរ�ុដែ�លបានដែ�ដែក្រុ� (Revised 

Total Coliform Rule)

TT (�ធ្វើចិេកធ្វើទឹសពីាបាល): ��លេណ៍ើ រការចា�បាចដ់ែ�ល
មាន��ណ៍ងកាត្ថិ�់នយិ�ក្រុមតិ្ថិនៃនស្អារធាតុ្ថិ�ខា�ច់ក្រុមុ�
លេ��នុងទឹ�ឹផឹ�
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ប្រ��ក់ករ/Gal (ប្រ��ក់ករកំ�ងម្មួយហ្គាគ ��ង): ក្រុ��់
��រនៃនស្នមាស្នធាតុ្ថិ�នុងម�យហាា ឡុុងទឹ�ឹ

mg/L: មលីីក្រុកាម�នុងម�យលីក្រុត្ថិ ឬ ppm

μS/cm (Microsiemens កំ�ងម្មួយសងទ់ឹីដែម្មាប្រ�):

ឯ�តា�ង្ហាា ញពី�រមិាណ៍នៃនចរនតអគូាសិ្ននីដែ�ល
រលាយ

NA: មនិ�ចអនុវត្ថិតបាន

ND (ម្មិនប្រ�ូវិបានរកធ្វើ��ញ): �ង្ហាា ញថាស្អារធាតុ្ថិមនិ
ក្រុតូ្ថិវបានរ�លេ�ើញលេ�យការវភិាគូនៃនមនាីរពិលេស្អាធិន៍

NTU (ឯកតាវាស់ដែវិងកករធ្វើដាយឧ�ករណ៏៍ពីនល)ឺ:
ការវាស់្នដែវងនៃនភាពថាះ  ឬ��រ នៃនទឹឹ�

TON (ធ្វើលខ្វលំដា�ក់ប្រម្មិ�ផ្ទៃនកលិន): រង្ហាា ស់្ននៃន�ះនិ
លេ��នុងទឹ�ឹ

PPT (ដែផឹំក កំ�ងម្មួយពានព់ានល់ាន): ស្អារធាតុ្ថិម�យ
ដែផន� �នុងម�យពានព់ានល់ានដែផន�ទឹ�ឹ,  ឬណាណូ៍
ក្រុកាម �នុងម�យលីក្រុត្ថិ

PPB (ដែផឹំកកំ�ងម្មួយពានល់ាន): ស្អារធាតុ្ថិម�យដែផន�
�នុងម�យពានល់ានដែផន�នៃនទឹ�ឹ,  ឬមកី្រុ�ូក្រុកាម �នុងម�យ
លីក្រុត្ថិ

PPM (ដែផឹំក កំ�ងមួ្មយលាន): ស្អារធាតុ្ថិម�យដែផន� �នុង
ម�យលានដែផន�ទឹ�ឹ,  ឬមលីីក្រុកាម �នុងម�យលីក្រុត្ថិ

MCLG (ធ្វើ�លធ្វើ�កប្រម្មិ�សារធ្លា���ំពី�ល/កខ្វើក់
អ្ន�ិ�រមា): ��ណ៍ត្ថិល់េ�យ U.S. EPA, �ក្រុមតិ្ថិនៃន
ស្អារធាតុ្ថិ�ខា�ច់ក្រុមុ� លេ��នុង ទឹឹ�ផឹ�ខាងលេក្រុកាម
ដែ�លមនិក្រុតូ្ថិវលេគូ�ឹង ឬមនិរ �ពឹងថាមាន ហានភិិយ័
ច�លេពា�សុ្នខភាព

MRDLG (ធ្វើ�លធ្វើ�កប្រម្មិ�ថំ្នាំសំមាល �ធ់្វើម្មធ្វើ��ផ្ទៃន
សំណ៍លអ់្ន�ិ�រមា): �ក្រុមតិ្ថិថាន �ស្នមាះ �ល់េមលេរាគូ�នុងទឹ�ឹ
ផឹ�ខាងលេក្រុកាម ដែ�លមនិក្រុត្ថិូវ បានលេគូ�ឹង ឬមនិរ �ពឹង
ថាមានហានិភិយ័�ល់សុ្នខភាព។ MRDLGs មនិ
ឆ្លះុ��ញ្ហាច �ងពីអត្ថិិក្រុ�លេយ៉ាជូនន៍ៃនការលេក្រុ�ើក្រុបាស់្ន ថាន � ស្ន�
លា�ល់េមលេរាគូ លេ�ើមីកី្រុគូ�ក់្រុគូងស្អារធាតុ្ថិ�ខា�ច់ក្រុម�ុនៃន
អត្ថិសុិ្នខុមក្រុបាណ៍លេនា�លេឡុើយ

PHG (ធ្វើ�លធ្វើ�ស�ខ្វភាពីសាធ្លារណ៍ៈ): �ក្រុមតិ្ថិនៃន
ស្អារធាតុ្ថិ�ខា�ច់ក្រុមុ�លេ��នុងទឹ�ឹផ�ឹខាងលេក្រុកាម ដែ�ល
មនិក្រុត្ថិូវបានលេគូ�ងឹ ឬមនិរ �ពឹងថាមានហានិភិយ័
ច�លេពា�សុ្នខភាព។ PHGs ក្រុត្ថិូវបាន��ណ៍ត្ថិល់េ�យ
ការយិ៉ាល័យ វាយត្ថិនៃមះលេក្រុ��ថាន � ់សុ្នខភាព�រសិិ្អាន
នៃនរ�ាកាលីហូា័រញ៉ាា   (OEHHA)

ធ្វើ��ការវាស់ដែវិងមាននយ័
�ចូិធ្វើម្មតចិ?

ធ្វើ��ធ្វើ�លធ្វើ���ណ៍ភាពីទឹកឹមាន
អ្នើីខ្វលះ?

អាចិទឹទឹលួបាននូវិពី�័ម៌ាន អ្នំពី ីEPA
និងម្មជឈម្មណ៍ឌ លប្រ��ប់្រ�ងជំងសឺហពីន័ធ 
ផ្ទៃនធ្វើសចិកតីដែណ៍នាអំ្នំពីីវិ�ិីកា��់នថយ
ហ្គានិភយ័ផ្ទៃនការឆ្លលងធ្វើម្មធ្វើ��ធ្វើដាយបាា�
ស�ី� cryptosporidium និងសារធ្លា��
�ងកធ្វើ��អ្ន�សិ�ខ្វ�ម្មប្របាណ៍ធ្វើផឹសងៗធ្វើទឹៀ� 
ធ្វើដាយទូឹរស័ពីៃធ្វើ�កាន ់ដែខ្វសទូឹរស័ពីៃ�នាៃ ន់
អ្នំពី ីទឹឹកផឹកឹធ្វើដាយស�វិ�ថិភាពីរ�ស់
EPA រ�ស ់សហរ�ឋអាធ្វើម្មរកិ តាម្មធ្វើលខ្វ

800.426.4791.

សតងដ់ារ��ណ៍ភាពីទឹកឹ:
និយម្មនយ័, អ្នកសរកា� ់និងអ្នកសរ�ំប្រពីញួ

ទឹំពី័រ   ≪         ≫13  



ពី�័ម៌ានធ្វើផឹសងធ្វើទឹៀ�

នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ុងឡុុង�ិចិ • របាយការណ៍៍គុូណ៍ភាពទឹឹ� ឆ្នាំន � 2021

Boron 

Boron មានវត្ថិតមានលេ�យលេ�យឯ�ឯងលេ��នុង
�រសិិ្អាន។ ដែផា�លេលើការសិ្ន�ាលេលើស្នត្ថិា�នុង
មនារីពលិេស្អាធិន,៍ ការ�ា�ពាល់លេ�នងឹ ��ហា�ខ់ពស់្ននៃន
ស្អារធាតុ្ថិ boron លេលើស្នព�ីក្រុមតិ្ថិជូូន��ណឹ៍ង, ឬ
NL លេ�យស្ត្រស្នតីមាននៃផាលេពា� �ច�លេងាើនហានភិិយ័នៃន
�ូន ដែ�លមាន ផល�ា�ពាល់នៃនការអភិវិឌិឍន។៍ លេ�ឆ្នាំន �
2021 �ក្រុមតិ្ថិនៃនស្អារធាតុ្ថិ boron ដែ�លបានរ�លេ�ើញ
លេ��នុងទឹ�ឹរ�ស់្នក្រុ�ងុឡុុង�ិចិគូ ឺ130 ppb ដែ�លទាំ�
ជាង NL រ�ស់្នរ�ា នៃន�ក្រុមតិ្ថិ 1,000 ppb ។

សំណ៍ និងទឹឹកផឹកឹ

�ក្រុមតិ្ថិខពស់្ននៃនជាត្ថិសិ្ន�ណ៍�នុងទឹ�ឹ �ច�ណាត លឱ្យយ
មាន�ញ្ហាា សុ្នខ ភាពធិនួធ់ិួរ ជាពលិេស្នស្នច�លេពា�ស្ត្រស្នតី
មាននៃផាលេពា� នងិ�ុមារតូ្ថិចៗ។

ស្ន�ណ៍លេ��នុងទឹ�ឹផ�ឹ គឺូជាច��ងបានម�ពីរ�ស់្នរ�រ
នងិស្នមាស្នធាតុ្ថិដែ�លមានការពា�ព់ន័ធលេ�នឹង
ស្នង្ហាា �ល់េស្នវា�មម នងិក្រុ�ពន័ធទឹឹ��នុងផា�។ វា�ចលេ�រ�ច
ដែ�លថា�ក្រុមតិ្ថិស្ន�ណ៍ លេ��នុងផា�រ�ស់្នអន� �ច
ខពស់្ន ជាង ឬទាំ�ជាង�ក្រុមតិ្ថិដែ�លរ�លេ�ើញលេ��នុង
ផា�អន�ជូតិ្ថិខាងរ�ស់្នអន� លេ�យស្អារលទឹធផលនៃន
ស្នមាភ រៈលេក្រុ�ើក្រុបាស់្ន�នុងក្រុ�ពន័ធទឹ�ឹ�នុងផា�រ�ស់្នអន�។
នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ងុឡុុង�ិចិទឹទឹ�លខុស្នក្រុតូ្ថិវច�លេពា�
ការផាត្ថិផ់ាងទ់ឹ�ឹស្អាា ត្ថិដែ�លមានគុូណ៍ភាពខពស់្ន�ល់
លេគូហូ�ា ន នងិ�ជូវី�មម,  �ាុដែនតលេយើងមនិ�ចក្រុគូ�ក់្រុគូង
ភាពខុស្ន�ន នៃនស្នមាភ រៈលេក្រុ�ើក្រុបាស់្នលេ��នុងស្នមាស្នធាតុ្ថិ
�នុងក្រុ�ពន័ធទឹ�ឹលេ�ផា�បានលេទឹ។

�ដែនិមពលីេលើស្ន�ណា�អនុលេលាមលេ�តាមចា�់
ក្រុត្ថិតួ្ថិពិនតិ្ថិយ លេ�លេលើ ស្អារធាតុ្ថិទឹងដ់ែ�ង ឆ្នាំន � 2019

លេលើ�ាលរ ា�ូិលីេណ៍ ទឹ�ឹរ�ស់្នអត្ថិថិិជិូនច�ន�ន 83,

នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ងុឡុុង�ិចិ �ប៏ានលេធិាើការក្រុត្ថិតួ្ថិពិនតិ្ថិយ
ការអនុលេលាមតាមចា�ល់េក្រុកាមដែផន��ទឹ�ញ្ហាា ទឹ�ឹ
ស្អាា ត្ថិឆ្នាំន � 2018 ផងដែ�រ។ លេយើងបានលេធិាើការជានៃ�
គូូរជាម�យស្អាលាឯ�ជូនច�ន�ន 3 និង ស្អាលា
�ក្រុង�ួ�ក្រុងមួរ�ា ច�ន�ន 72 ស្អាលា ស្នក្រុមា�ក់ារ
លេធិាើលេត្ថិស្នត លេលើស្អារធាតុ្ថិស្ន�ណ៍រច�លេពា�ក្រុ�ភិពទឹឹ�

នងិ�ាលរ ិ�ូិលីេណ៍ទឹ�ឹផ�ឹ នងិ�ាលរ ិ�ូិលីេណ៍ទឹ�ឹ
ស្ន�រា�ល់េរៀ�ច�មាូ��ហារ�នុងឆ្នាំន � 2018 នងិ 2019។
លទឹធផលគឺូអនុលេលាមតាមចា�ស់្ន�ណ៍ នងិស្អាព ន។់

លេ�លេពលដែ�លទឹឹ�រ�ស់្នអន� បានលេ�ក្រុទឹងឹម�យ�ដែនះង
អស់្នជាលេក្រុចើនលេមាា ង, អន��ចកាត្ថិ�់នយិស្នកាត នុពល
នៃនការ�ា�ពាល់លេ�យស្អារធាតុ្ថិស្ន�ណ៍បានលេ�យកាច់
ឬលាងក្រុ�ភិពទឹឹ�រ�ស់្នអន��នុងរយៈលេពល 30 វនិាទឹី
លេ� 2 នាទឹ ីមុនលេពលលេក្រុ�ើទឹ�ឹស្នក្រុមា�ផឹ់� ឬស្នក្រុមា�់
ចមានិ�ហារ។ ទឹ�ឹដែ�លលេលើស្ន �ចក្រុតូ្ថិវបានយ�លេ�
លេក្រុ�ើច�លេពា��ិចចការដែ�ល មនិ�ចយ�តាមខះ�នបាន ។

ក្រុ�សិ្ននលេ�ើអន�បារមភអ�ពីស្ន�ណ៍លេ��នុងទឹ�ឹរ�ស់្ន
អន�, វាជាការលា ដែ�លអន�ក្រុតូ្ថិវលេធិាើលេត្ថិស្នតទឹ�ឹរ�ស់្នអន�
លេ�យនាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ុងឡុុង�ិចិ ឬមនារីពលិេស្អាធិន៍
ឯ�ជូន។�ចទឹទឹ�លបាននូវពត័្ថិម៌ាន ពី�ណាត ញ
ទូឹរស័្នពាសុ្នវតិិ្ថិភាពទឹឹ�ផឹ� តាមលេលខ 800.426.4791 

ឬតាមរយៈ Epa.gov/safewater/lead អ�ពី
ស្អារធាតុ្ថិស្ន�ណ៍លេ��នុងទឹ�ឹផ�ឹ, វធិិសី្អាស្ត្រស្នតនៃនការ
លេធិាើលេត្ថិស្នត នងិ ជូ�ហានដែ�លអន��ចអនុវត្ថិតលេ�ើមី ី
កាត្ថិ�់និយការ�ា�ពាល់។

ការដាកស់ារធ្លា��ហល័រអ្នូផ្ទៃរ ា (Fluoridation)

ស្អារធាតុ្ថិហូះ័រអូនៃរ ា គូជឺាធាតុ្ថិ�ស៏្នមីរូដែ����ផុត្ថិម�យ
លេ�លេលើដែផន� ីលេហូើយ លេ�ើត្ថិលេឡុើងលេ�យលេ�យឯ�ឯង
លេ��នុងការផាត្ថិផ់ាងទឹ់ឹ�ទូឹទាំ�ងរ�ាកាលីហូា័រញ៉ាា ។ លេ�
ឆ្នាំន � 1971 ក្រុ�ុមក្រុ��ឹាក្រុ�ុងឡុុង�ិចិបាន��ណ៍ត្ថិថ់ា
នាយ��ា នទឹឹ�ឡុុង�ិ ិច �ដែនមិហូាះុយអូរតី្ថិលេ��នុងទឹ�ឹ
រ�ស់្នវាដែ�រឬអត្ថិ។់ �នុងឆ្នាំន � 2015 លេស្នវាសុ្នខភាព
ស្អាធារណ៍ៈរ�ស់្នស្នហូរ�ា�លេមរ�ិ បានដែ�ដែក្រុ�នូវ
លេស្នច�តីដែណ៍នា�អ�ពី��ហា�ហ់ូះរអូនៃរ ា ស្នក្រុមា�ទ់ឹ�ឹផ�ឹ
រហូូត្ថិ�ល់ 0.7 mg/L ឬដែផន��នុងម�យលាន លេ�ើមី ី
រ�ាអតិ្ថិក្រុ�លេយ៉ាជូន ៍នៃនការការពារក្រុ�លេហាងលេធិមញ នងិ
កាត្ថិ�់និយហានភិិយ័នៃនជូ�ងអឺញ្ហាច ញលេធិមញ។

ការលាយទឹឹ�ដែ�លមានស្អារធាតុ្ថិហូះរអូនៃរ ា ពកី្រុ�ភិព
លេផសងៗ�ន  មនិ�លេងាើន�ក្រុមតិ្ថិហូះរអូនៃរ ាស្នរ�ុលេ��នុង
ទឹ�ឹផ�ឹលេនា�លេទឹ។ ទឹ�ឹដែ�លមានស្អារធាតុ្ថិហូះរអូនៃរ ាមនិ

ផ្ទាះ ស់្ន�តូររស្នជាត្ថិ,ិ ពណ៌៍, ឬ�ះនិ នៃនទឹ�ឹរ�ស់្នអន�លេនា�
លេទឹ។ ឪពុ�មាត យគូ�រពលិេក្រុ��ជាម�យលេវជូា�ណ៍ឌិ ត្ថិ ឬទឹនត
�ណ៍ឌិ ត្ថិរ�ស់្ន�ូន ព��លេគូ លេ�ើមីទីឹទឹ�លបានការដែណ៍នា�
អ�ពីការ�ដែនមិស្អារធាតុ្ថិហូះរអូនៃរ ា។
ពត័្ថិម៌ាន�ដែនមិអ�ពសី្អារធាតុ្ថិហូះរអូនៃរ ា, សុ្នខភាពមាត្ថិ់
លេធិមញ, នងិ�ញ្ហាា នានា�នុងលេពល�ចចុ�ីននលេន� មានលេ�
លេលើលេគូហូទឹ�ពរ័  Waterboards.ca.gov។

PFAS 

លេ�ដែខមនីា ឆ្នាំន � 2019, ដែផន�ទឹ�ឹផឹ�រ�ស់្នរ�ាកាលីហូា័
រញ៉ាា  បានលេចញ�ញ្ហាា �ល់ក្រុ�ពន័ធទឹ�ឹទាំ�ងអស់្ន ឱ្យយលេធិាើ
ការក្រុត្ថិតួ្ថិពិនតិ្ថិយក្រុ�ចា� ក្រុត្ថិីមាស្នច�ន�ន��ន�ង លេ�ើមី ី
ពិនិត្ថិយរ�ស្អារធាតុ្ថិ�សីុ្នត្ថិ perfluorooctanoic ឬ
PFOA នងិ �សីុ្នត្ថិ perfluorooctane sulfonic

ឬ PFOS — ដែ�លជារ�ម ក្រុត្ថិូវបានលេគូស្អាា ល់ថាជា
PFAS។
នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ុងឡុុង�ិចិមានអណ៍តូ ងទឹ�ឹលេក្រុកាម
�ចី�ន�ន 14 ដែ�លក្រុត្ថិូវបានចាត្ថិទុ់ឹ�ថា ង្ហាយរងលេក្រុ��
លេ�យស្អារស្អារធាតុ្ថិ ទាំ�ងលេន� លេហូើយលេយើងបាន
ចា�ល់េផតើមក្រុត្ថិតួ្ថិពិនិត្ថិយ លេ�ឆ្នាំន � 2019 ។
�ក្រុមតិ្ថិជូូន��ណឹ៍ងដែ�លបាន�លេងាើត្ថិលេឡុើងស្នក្រុមា�់
ស្អារធាតុ្ថិទាំ�ងពរីលេន�គូ ឺ6.5 ppt ស្នក្រុមា� ់PFOS និង
5.1 ppt ស្នក្រុមា� ់PFOA ។
នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ុងឡុុង�ិចិមនិបានរ�លេ�ើញ
ស្អារធាតុ្ថិទាំ�ងលេន�លេ��នុងទឹ�ឹលេក្រុកាម�រី�ស់្នលេយើងលេនា�
លេទឹ ចា�ត់ា�ងពី បានចា�ល់េផតើមលេធិាើការក្រុត្ថិតួ្ថិពិនតិ្ថិយ។

ធ្វើ�ធ្វើពីលដែ�លទឹកឹរ�ស់អំ្នក បាន
ធ្វើ�ប្រទឹឹងមួ្មយកដែនលង អ្នស់ជាធ្វើប្រចិ�ន
ធ្វើមាាង, អ្នំកអាចិកា��់នថយសកាត ន�
ពីលផ្ទៃនការ�ាះពាលធ់្វើដាយសារធ្លា��
សំណ៍បានធ្វើដាយកាចិឬ់លាងប្រ�ភពី
ទឹកឹរ�ស់អ្នំកកំ�ងរយៈធ្វើពីល 30 វិនិាទឹី 
ធ្វើ� 2 នាទឹ ីម្ម�នធ្វើពីលធ្វើប្រ��ទឹកឹសប្រមា�់
ផឹកឹ ឬសប្រមា�ច់ិម្មិិនអាហ្គារ។

ទឹំពី័រ   ≪         ≫14  



ពី�័ម៌ានអ្នំពីីសារធ្លា��ដែ�លបានរកធ្វើ��ញ

នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ុងឡុុង�ិចិ • របាយការណ៍៍គុូណ៍ភាពទឹឹ� ឆ្នាំន � 2021

ការសមាល �ធ់្វើម្មធ្វើ�� និងអ្នន�ផឹលសប្រមា�ស់មាល �់
ធ្វើម្មធ្វើ�� (trihalomethanes អាស�ី� haloacetic

និង bromate) ការស្នមាះ �ល់េមលេរាគូលេ��នុង ទឹឹ�ផឹ�
គូឺជាការឈានមុខ ដែផន�សុ្នខភាពស្អាធារណ៍ៈ
�ស៏្ន�ខានម់�យ លេ��នុងស្នត្ថិវត្ថិសទីឹ 20 ។ វាជា
�តាត ស្ន�ខាន�់នុងការកាត្ថិ�់និយជូ�ងឺឆ្លះងតាម
ទឹឹ� ដែ�ល�ងាលេឡុើងលេ�យបា�ល់េត្ថិរ�ីងាជូ�ងឺ និង
វរីសុ្ន។ នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ុងឡុុង�ិចិស្នលេក្រុមចបាន
នូវការស្នមាះ �ល់េមលេរាគូ�ឋមលេ�យលេក្រុ�ើ�ះរនីលេ�យ
ឥត្ថិគិូត្ថិនៃថិះ និងលេក្រុ�ើក្រុបាស់្នស្អារធាតុ្ថិ chloramine

ជា�នាា � ់លេ�ើមីសី្នមាះ �ល់េមលេរាគូលេ��នុងក្រុ�ពន័ធ
ដែច�ចាយ។ លេយើងក្រុត្ថិួត្ថិពិនិត្ថិយលេ�យក្រុ�ុងក្រុ�យត័្ថិន
នូវ�រមិាណ៍ថាន �ស្ន�លា�ល់េមលេរាគូ លេ�យ�ដែនមិ
�រមិាណ៍តិ្ថិច��ផុត្ថិនៃនស្អារធាតុ្ថិ chloramine

ដែ�លចា�បាច ់លេ�ើមីកីារពារសុ្នវត្ថិិិភាពទឹឹ�រ�ស់្នអន�
លេ�ទូឹទាំ�ង ក្រុ�ពន័ធដែច�ចាយ។ លេទាំ�ជាយ៉ាា ងលេន�
�ត,ី �ះរនី និង�ះរមីនី �ចក្រុ�តិ្ថិ�មមជាម�យនឹង
វត្ថិិុធាតុ្ថិលេ�យឯ�ឯងលេ��នុងទឹឹ� លេ�ើមី�ីលេងាើត្ថិជា
អនុផលស្នក្រុមា� ់ស្នមាះ �ល់េមលេរាគូ, ឬ DBPs ។

trihalomethanes ស្នរ�ុ, ឬ TTHMs, និង
�សីុ្នត្ថិ haloacetic,  ឬ HAA5 គូឺជា DBPs ទូឹលេ�
��ផុត្ថិ ដែ�ល�លេងាើត្ថិលេឡុើងលេ�យ ��លេណ៍ើ រការស្នមាះ �់
លេមលេរាគូ លេហូើយក្រុត្ថិូវបានលេគូស្នងសយ័ថាជា ស្អារធាតុ្ថិ
�ងាលេ�យមានជូ�ងឺមហារ�ីច�លេពា�មនុស្នស។ មនុស្នស
ម�យច�ន�នដែ�លលេក្រុ�ើក្រុបាស់្នទឹឹ�ដែ�លមានផាុ� TTHM

លេលើស្នពី�ក្រុមតិ្ថិអតិ្ថិ�រមិា ឬ MCL �នុងរយៈលេពល
ជាលេក្រុចើនឆ្នាំន � �ចជូ��ក្រុ�ទឹ��ញ្ហាា លេថិះើម, ត្ថិក្រុមងលេនាម,

ឬក្រុ�ពន័ធស្នរនៃស្នក្រុ�ស្អាទឹ �ណាត ល លេហូើយ�ច
មានការលេ�ើនលេឡុើងហានិភិយ័នៃនជូ�ងឺ មហារ�ី។

ត្ថិនៃមះនៃន TTHMs លេ��នុងក្រុ�ពន័ធដែច�ចាយមាន
ចា�ពី់ 26–51 ppb, ជាម�យនឹងទីឹតា�ងខពស់្ន��ផុត្ថិ
ដែ�ល��ពុង��លេណ៍ើ រការ ជាមធិយម ឬ LRAA នៃន 46

ppb ។ ត្ថិនៃមះទាំ�ងលេន� គឺូទាំ�ជាង MCL នៃន 80 ppb

។ ក្រុ�ពន័ធដែច�ចាយ��ហា� ់HAA5 មានចា�ព់ី
4.8-13 ppb លេហូើយ LRAA ខពស់្ន��ផុត្ថិ គឺូ 12 ppb

។ វា�ស៏្និិត្ថិលេ�លេក្រុកាម MCL នៃន 60 ppb ផងដែ�រ។

Bromate, ដែ�លជាអនុផលស្នក្រុមា�ស់្នមាះ � ់លេមលេរាគូ
ផងដែ�រ ក្រុត្ថិូវបាន�លេងាើត្ថិលេឡុើងលេ�លេពលដែ�លអូហូសនូ
មាន ក្រុ�តិ្ថិ�មមជាម�យនឹងស្អារធាតុ្ថិ bromide ដែ�ល
លេ�ើត្ថិលេឡុើងលេ�យ លេ�យឯ�ឯង ដែ�លមានលេ��នុង
ក្រុ�ភិពទឹឹ�។ ត្ថិក្រុមូវលេ�យលេក្រុ�ើក្រុ�ពន័ធអូហូសនូលេ�ើមី ី
ពាបាលទឹឹ�ផឹ� លេ�ើមីកី្រុត្ថិួត្ថិពិនិត្ថិយរ�លេមើលស្អារធាតុ្ថិ
ក្រុ�ូលេមត្ថិលេ�ឯការ�ងាូរ�លេញ្ជូចញទឹឹ�រ�ស់្នលេរាងចក្រុ�
ពាបាល ខណ៍ៈលេពលដែ�លនាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ុង
ឡុុង�ិចិមនិ�លេញ្ជូច ញអូហូសនូលេ�ើមីពីាបាលទឹឹ�រ�ស់្ន
លេយើងលេទឹលេនា�, ទឹឹ�ដែ�លបានទិឹញពី MWD �ច
មាន�ក្រុមតិ្ថិក្រុ�ូលេមត្ថិដែ�ល�ច រ�លេ�ើញបាន។

ការ�ា�ពាល់លេ�នឹង��ហា�ខ់ពស់្ននៃនស្អារធាតុ្ថិ
bromate �នុងរយៈ លេពល�យូ៏រ ក្រុត្ថិូវបាន�ង្ហាា ញថា
�ណាត លឱ្យយលេ�ើត្ថិមហារ�ី លេ��នុង ស្នត្ថិា�ណ៍តុ រ និង
មានផល�ា�ពាល់ច�លេពា� ត្ថិក្រុមងលេនាមលេ��នុងមនាីរ
ពិលេស្អាធិនស៍្នត្ថិា។ វាក្រុត្ថិូវបានលេគូស្នងសយ័ថា�ចមាន
ផល់�ា�ពាល់ �ល់នៃនការ�នតពូជូ រ�ស់្នមនុស្នស។
EPA បាន�លេងាើត្ថិ MCL នៃន 10 ppb លេ�ើមីកីារពារ
ផល�ា�ពាល់ សុ្នខភាពដែ�លមនិដែមនជាជូមួមឺហារ�ី
ពីការក្រុ�ឈ្នះមរយៈលេពលដែវងច�លេពា�មនុស្នស។

លេ�ឆ្នាំន � 2021 �ក្រុមតិ្ថិក្រុ�ូលេមត្ថិទឹឹ�ផឹ�រ�ស់្ន MWD

ដែ�លលេចញ ពីលេរាងចក្រុ�ក្រុ�ក្រុពឹត្ថិតិ�មមក្រុតូ្ថិវបានលេគូ
រាយការណ៍៍ថាទាំ�ជាង DLR នៃន 5 ppb លេ�
មូល�ា នមធិយមក្រុ�ចា�ឆ្នាំន �ដែ�ល��លេណ៍ើ រ ការខពស់្ន��ផុត្ថិ
គឺូ HRAA ។ ជាធិមមតា នាយ��ា នទឹឹ�ក្រុ�ុងឡុុង�ិចិ
�ច�នយិ�ក្រុមតិ្ថិក្រុ�ូលេមត្ថិ លេ��នុង ក្រុ�ពន័ធភាគូលេក្រុចើន
រ�ស់្នលេយើង លេ�យលាយជាម�យនឹងទឹឹ�ដែ�លបាន
ពាបាលរ�ចលេហូើយរ�ស់្នលេយើងលេ�លេក្រុកាម�ី។ លេ�ឆ្នាំន �
2021 HRAA ស្នក្រុមា� ់bromate ទាំ�ជាង DLR

នៃន 5 ppb លេ��នុងក្រុ�ពន័ធដែច�ចាយរ�ស់្នលេយើង។

ទឹំពី័រ   ≪       15 


