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ខែសីហា ឆ្ន ាំ 2018 

BASIX 

សន្លឹកព័ត៌មាន្ 

ក្កសួងររៀបចាំគរក្មាងការ និ្ងបរសិ្ថា ន្ 

 

រតើ BASIX ជាអ្វី? 

Basix ឬការបរងកើតសន្ទសន្សន៍្និ្រន្តរភាព គឺជាវធិាន្ការកនុងរ្វើខែន្ការរបស់រដ្ឋា ភិបាលរដ្ា NSW រដ្ើម្បីកាត់បន្ាយការរក្បើក្បាស់ទឹក 

និ្ងអ្គគិសនី្រៅកនុងក្គួស្ថររដ្ឋយកាំណត់នូ្វរោលរៅនិ្រន្តរភាពជាអ្បបបរមាសក្មាប់ែទះថ្មី និ្ងែទះខដ្លជួសជុល។ Basix កាំណត់ 

លកខណៈពិរសសកនុងការរចនាខដ្លទាំន្ងនឹ្ងប ះពាល់ដ្ល់កក្មិ្តនន្ការរក្បើក្បាស់ថាម្ពល និ្ងទឹក 

និ្ងផាសុកភាពរកាដ្ាំរៅតាម្ក្គួស្ថរនី្មួ្យៗដូ្ចជា ទីតាាំង ទាំហាំអ្ោរ ក្បរភទសាំណង់ និ្ងការររៀបចាំ ការខកនចនជារទសភាព 

និ្ងរក្គឿងដ្ឋក់តាាំងជាប់រៅនឹ្ង 

កខន្លង។ វាកាំណត់រោលរៅជាអ្បបបរមាខដ្លក្តូវខតសរក្ម្ចឱ្យបាន្រៅមុ្ន្រពលវញិ្ញា បន្បក្ត Basix អាចក្តូវបាន្ែលិត 

រហើយបនាទ ប់ម្កបាន្បញ្ជូ ន្ជាខែនកនន្ការដ្ឋក់ពាកយសុាំការអ្ភិវឌ្ឍមួ្យ ឬការដ្ឋក់ពាកយសុាំសក្មាប់ការអ្នុ្វតតតាម្ការអ្ភិវឌ្ឍ។ 

ការរក្បើក្បាស់ទឹក និ្ងថាម្ពលប ះពាល់ដ្ល់មុ្ន្សសក្គប់របូរហើយ Basix 

នឹ្ងបន្តនាាំមុ្ែរៅកនុងការរកវ ិ្ ីបន្ាយកាន់្ខតទាបរលើការរក្បើក្បាស់ទឹក និ្ងថាម្ពល និ្ងចាំណាយនានា។ 

រតើែ្ុាំក្តូវការវញិ្ាបន្បក្ត BASIX ឬរទ? 

វញិ្ញា បន្បក្តតក្ម្ូវឱ្យមាន្សក្មាប់សាំណង់ដូ្ចតរៅ៖ 

• ែទះថ្មីនានា 

• ែទះខលវងក្បណិត និ្ងវឡីាថ្មីនានា 

• ការកាន់្កាប់កខន្លងស្ថន ក់រៅថ្មីចាំនួ្ន្ពីរ 

• ែទះខលវងជាវឡីាថ្មី 

• ែទះខលវងតូច និ្ងែទះខលវង ា្ំថ្មី 

• ការជួសជួលែទះមាន្ស្រស្ថប់ខដ្លមាន្តនម្ល $50,000 ឬរក្ចើន្ជាងរន្ះ 

• អាងខហលទឹក និ្ង/ឬសប ខដ្លមាន្ទាំហាំ ា្ំជាង 40,000 លីក្ត 

• ការបខងវរអ្ោរមិ្ន្ខម្ន្ស្ថន ក់ខដ្លមាន្ស្រស្ថប់រៅជាអ្ោរស្ថន ក់រៅ។ 

វញិ្ញា បន្បក្ត Basix មិ្ន្តក្ម្ូវឱ្យមាន្សក្មាប់៖ 
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• ការស្ថងសង់អ្ោរពាណិជជកម្ម ឬឧសាហកម្ម 

• ការស្ថងសង់អ្ោរស្ថន ក់រៅតិចតួចខដ្លក្តូវតាម្លកខណៈវនិិ្ចឆ័យសក្មាប់ការរលើកខលងការអ្ភិវឌ្ឍ 

ខដ្លមិ្ន្ក្តូវការមាន្ការយល់ក្ពម្។ សក្មាប់ព័ត៌មាន្បខន្ាម្រទៀតសតីពីការរលើកខលងការអ្ភិវឌ្ឍ សូម្ចូលរម្ើល NSW 

Planning Portal។ ក្បសិន្របើរោកអ្នកមិ្ន្ក្បាកដ្ថាក្បរភទការស្ថងសង់របស់រោកសាិតរៅកនុងក្បរភទណាមួ្យរទ 

សូម្ពិនិ្តយរម្ើលជាមួ្យក្កុម្ក្បឹកាតាម្តាំបន់្ ឬអ្នកែតល់វញិ្ញា បន្បក្តឯកជន្ខដ្លទទួលស្ថគ ល់ជាែលូវការរបស់អ្នក។ 

រោកអ្នកអាចមាន្បាំណងចង់បាំរពញរដ្ឋយសម័ក្គចិតតគរក្មាង Basix 

និ្ងបរងកើតនូ្វរបាយការណ៍សក្មាប់ជាឯកស្ថររោងផាទ ល់ែលួន្របស់រោកអ្នក។ 

រតើែ្ុាំរ្វើដូ្ចរម្តចរដ្ើម្បទីទួលបាន្វញិ្ាបន្បក្ត BASIX? 

រោកអ្នកអាចបរងកើតវញិ្ញា បន្បក្ត Basix រដ្ឋយែលួន្ឯង ឬរសនើសុាំវសិវករ ឬអ្នកគូបលង់រ្វើវញិ្ញា បន្បក្តរន្ះសក្មាប់រោកអ្នក។ 

រក្បើក្បាស់ឧបករណ៍វាយតនម្ល Basix រៅរលើអីុ្ន្្ឺណិតរៅឯ www.basix.nsw.gov.au ។ 

បញ្ចូ លព័ត៌មាន្លម្អិតអ្ាំពីគរក្មាងស្ថងសង់ខដ្លបាន្រសនើរ ើងរបស់អ្នក 

រហើយបនាទ ប់ម្កឧបករណ៍វាយតនម្លនឹ្ងវភិាគព័ត៌មាន្លម្អិតរនាះ 

និ្ងែតល់ពិន្ទុរលើព័ត៌មាន្លម្អិតទាាំងរនាះរក្បៀងរ្ៀបនឹ្ងរោលរៅថាម្ពល និ្ងទឹក។ 

រោកអ្នកអាចក្តូវបាន្រគតក្ម្ូវឱ្យខកសក្ម្ួលការរចនាគរក្មាងរបស់រោកអ្នករដ្ើម្បីអ្នុ្វតតតាម្រោលរៅនានា។ 

រៅរពលខដ្លគរក្មាងអ្នុ្វតតតាម្រហើយ វញិ្ញា បន្បក្ត Basix នឹ្ងក្តូវបាន្បរងកើតរ ើងរក្កាយរពលអ្នកបង់នថ្លឈ្នួលវញិ្ញា បន្បក្ត។ 

វញិ្ញា បន្បក្ត Basix រាយបញ្ជ ីការរបតជ្ាចិតតនានាខដ្លរោកអ្នកបាន្យល់ក្ពម្។ 

ការរបតជ្ាចិតតទាាំងរន្ះក្តូវបាន្សមាគ ល់ទុករៅរលើគរក្មាងការខដ្លបាន្រសនើរ ើង និ្ងក្តូវបាន្ពិនិ្តយរម្ើលកនុងអ្ាំ ុងរពលស្ថងសង់។ 

រោកអ្នកនឹ្ងមាន្រពលបីខែរដ្ើម្បីដ្ឋក់ពាកយសុាំវញិ្ញា បន្បក្ត Basix  រៅអាជ្ា្រពាក់ព័ន្ធខដ្លែតល់ការយល់ក្ពម្ (ក្កុម្ក្បឹកា 

ឬអ្នកែតល់វញិ្ញា បន្បក្តឯកជន្ខដ្លទទួលស្ថគ ល់ជាែលូវការ)។ ក្បសិន្របើរោកអ្នកមិ្ន្បាន្ដ្ឋក់ពាកយសុាំកនុងរពលបីខែរទ 

រនាះវានឹ្ងខលងមាន្សុពលភាពរទៀតរហើយ។ ក្បសិន្របើរោកអ្នករ្វើការផាល ស់បតូរនានាចាំរពាះគរក្មាងការរបស់រោកអ្នក 

រោកអ្នកក៍ក្តួវខតពិនិ្តយរ ើងវញិវញិ្ញា បន្បក្តរបស់រោកអ្នកែងខដ្រ។ អាចគិតនថ្លឈ្នួលបខន្ាម្។ 

 

ការខណនាាំសក្មាប់ការអ្នុ្វតតតាម្ BASIX 

https://www.planningportal.nsw.gov.au/understanding-planning/assessment-systems/exempt-development
https://www.planningportal.nsw.gov.au/understanding-planning/assessment-systems/exempt-development
http://www.basix.nsw.gov.au/
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• ពិចារណាពីវ ិ្ ីរចនាែទះរបស់រោកអ្នក ដូ្ចជាការររៀបចាំរបស់វា ទាំហាំ និ្ងកខន្លងនន្បងអួច 

និ្ងសមាា រៈស្ថងសង់ខដ្លបាន្រក្បើក្បាស់ ខដ្លនឹ្ងជួយឱ្យមាន្ពន្លឺក្ពះអាទិតយរៅកនុងរដូ្វរងារ (បន្ាយទាំហាំកាំរៅ) 

និ្ងរកាកាំរៅក្ពះអាទិតយរចញរក្ៅរៅ 

រដូ្វរៅត  (បន្ាយទាំហាំក្តជាក់)។ 

• ពិចារណាថារតើក្តូវការការកាំរៅនិ្ង/ឬការរ្វើឱ្យក្តជាក់ជាសកម្មខដ្រឬរទ ដូ្ចជាកងាា រ មា សីុន្ក្តជាក់ និ្ងក្បព័ន្ធកាំរៅ។ 

ក្បសិន្របើក្តូវការ សូម្រក្ជើសររ ើសក្បព័ន្ធថាម្ពលខដ្លមាន្ក្បសិទធភាព។ 

• ដ្ឋក់អីុ្សូ ង់ពិដ្ឋន្ និ្ងជញ្ញជ ាំង។ 

• រក្បើក្បាស់ការដ្ឋក់ឱ្យមាន្ម្លប់ខែនកដ្ាំបូលខដ្លលយរចញ និ្ងបងអួច។ 

• រក្ជើសររ ើសសមាា រដ់្ាំបូលមាន្ពណ៌ភលឺ។ 

• រក្ជើសររ ើសក្បព័ន្ធទឹករៅត ខដ្លមាន្ក្បសិទធភាព។ 

• រក្ជើសររ ើសការខកនចនជារទសភាពខដ្លក្តូវការទឹកកាន់្ខតតិច។ 

• ពិចារណាពីក្បភពទឹកជាំនួ្ស ដូ្ចជាទឹករក្បើកនុងគួស្ថរខដ្លមិ្ន្ខម្ន្ែគត់ែគង់សាំខាន់្ (ឧ. ទឹករភលៀង)។ 

• ពិចារណាពីការភាជ ប់្ុងទឹករភលៀងរបស់អ្នករៅបងគន់្ និ្ងកខន្លងរបាកគក់ ក៏ដូ្ចជាសក្មាប់ការរក្បើក្បាស់កនុងសួន្។ 

• រ្វើឱ្យក្តូវកបលផាក ឈ្ូកសន្សាំទឹក កបលរ  បូ ីរន្ និ្ងបងគន់្ចុចទឹកទាាំងពីរ។ 

• ក្បសិន្របើរោកអ្នកមាន្អាងខហលទឹក សូម្ពិចារណពីគក្ម្បអាងខហលទឹក ការដ្ឋក់រ្វើជាម្លប់ 

និ្ងការបខន្ាម្ជាមួ្យទឹករភលៀង។ដ្ាំរ ើងមា សីុន្កាំណត់រមា ងបូម្។ ក្បសិន្របើរោកអ្នកមាន្បាំណងកាំរៅអាងខហលទឹក 

រនាះការកាំរៅតាម្កាំរៅក្ពះអាទិតយគឺមាន្ក្បសិទធភាពបាំែុត។ 
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BASIX 

សន្លឹកព័ត៌មាន្ 

ក្កសួងររៀបចាំគរក្មាងការ និ្ងបរសិ្ថា ន្ 

 

រតើែ្ុាំអាចខសវងរកព័ត៌មាន្បខន្ាម្រទៀតរៅឯណា? 

• រៅទូរសពទតាម្រលែ 1300 650 908 ។ 

• ក្បសិន្របើរោកអ្នក ឬអ្នកណាមាន ក់ខដ្លរោកអ្នកស្ថគ ល់ ក្តូវការជាំនួ្យអ្នកបកខក្បផាទ ល់មាត់ សូម្រៅទូសពទតាម្រលែ  
13 14 50 ។ រសនើសុាំអ្នកបកខក្បផាទ ល់មាត់មាន ក់ជាភាស្ថរបស់រោកអ្នក និ្ងនិ្ោយថារោកអ្នកចង់ភាជ ប់រៅរលែ  
1300 650 908 ការោិល័យជាំនួ្យ Basix ។ 

• ឬរែ្ើអីុ្ខម្លរៅ info@service.nsw.gov.au ។ 

mailto:info@service.nsw.gov.au

