BASIX
សន្លឹកព័ត៌មាន្
ខែសីហា ឆ្នាំ 2018

រតើ BASIX ជាអ្វី?
Basix ឬការបរងកើតសន្ទសន្សន្៍ន្ិរន្តរភាព គឺជាវ ិធាន្ការកនុងរ្វើខែន្ការរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ា NSW រដ្ើម្បីកាត់បន្ាយការរក្បើក្បាស់ទឹក
ន្ិងអ្គគិសន្ីរៅកនុងក្គួស្ថររដ្ឋយកាំណត់ន្ូវរោលរៅន្ិរន្តរភាពជាអ្បបបរមាសក្មាប់ែទះថ្មី ន្ិងែទះខដ្លជួសជុល។ Basix កាំណត់
លកខណៈពិរសសកនុងការរចនាខដ្លទាំន្ងន្ឹងបះពាល់ដ្ល់កក្ម្ិតនន្ការរក្បើក្បាស់ថាម្ពល ន្ិងទឹក
ន្ិងផាសុកភាពរកាដ្ាំរៅតាម្ក្គួស្ថរន្ីម្ួយៗដ្ូចជា ទីតាាំង ទាំហាំអ្ោរ ក្បរភទសាំណង់ ន្ិងការររៀបចាំ ការខកនចនជារទសភាព
ន្ិងរក្គឿងដ្ឋក់តាាំងជាប់រៅន្ឹង
កខន្លង។ វាកាំណត់រោលរៅជាអ្បបបរមាខដ្លក្តូវខតសរក្ម្ចឱ្យបាន្រៅម្ុន្រពលវ ិញ្ញាបន្បក្ត Basix អាចក្តូវបាន្ែលិត
រហើយបនាទប់ម្កបាន្បញ្ូជ ន្ជាខែនកនន្ការដ្ឋក់ពាកយសុាំការអ្ភិវឌ្ឍម្ួយ ឬការដ្ឋក់ពាកយសុាំសក្មាប់ ការអ្ន្ុវតតតាម្ការអ្ភិវឌ្ឍ។
ការរក្បើក្បាស់ទឹក ន្ិងថាម្ពលបះពាល់ដ្ល់ម្ុន្សសក្គប់រប
ូ រហើយ Basix
ន្ឹងបន្តនាាំម្ុែរៅកនុងការរកវ ិ្ីបន្ាយកាន្់ខតទាបរលើការរក្បើក្បាស់ទឹក ន្ិងថាម្ពល ន្ិងចាំណាយនានា។

រតើែាំក្ុ្ តូវការវ ិញ្ាបន្បក្ត BASIX ឬរទ?
វ ិញ្ញាបន្បក្តតក្ម្ូវឱ្យមាន្សក្មាប់សាំណង់ដ្ូចតរៅ៖
•

ែទះថ្មីនានា

•

ែទះខលវងក្បណិត ន្ិងវ ីឡាថ្មីនានា

•

ការកាន្់កាប់កខន្លងស្ថនក់រៅថ្មីចាំន្ួន្ពីរ

•

ែទះខលវងជាវ ីឡាថ្មី

•

ែទះខលវងតូច ន្ិងែទះខលវង្ាំថ្ីម

•

ការជួសជួលែទះមាន្ស្រស្ថប់ខដ្លមាន្តនម្ល $50,000 ឬរក្ចើន្ជាងរន្ះ

•

អាងខហលទឹក ន្ិង/ឬសបខដ្លមាន្ទាំហាំ្ាំជាង 40,000 លីក្ត

•

ការបខងវរអ្ោរម្ិន្ខម្ន្ស្ថនក់ខដ្លមាន្ស្រស្ថប់រៅជាអ្ោរស្ថនក់រៅ។

វ ិញ្ញាបន្បក្ត Basix ម្ិន្តក្ម្ូវឱ្យមាន្សក្មាប់៖

ក្កសួងររៀបចាំគរក្មាងការ ន្ិ ងបរ ិស្ថាន្

Page 1
Page 1

BASIX
សន្លឹកព័ត៌មាន្
ខែសីហា ឆ្នាំ 2018
•

ការស្ថងសង់អ្ោរពាណិជជកម្ម ឬឧសាហកម្ម

•

ការស្ថងសង់អ្ោរស្ថនក់រៅតិចតួចខដ្លក្តូវតាម្លកខណៈវ ិន្ិច័យ
ឆ សក្មាប់ការរលើកខលងការអ្ភិ វឌ្ឍ
ខដ្លម្ិន្ក្តូវការមាន្ការយល់ក្ពម្។ សក្មាប់ព័ត៌មាន្បខន្ាម្រទៀតសតីពីការរលើកខលងការអ្ភិវឌ្ឍ សូម្ចូលរម្ើល NSW
Planning Portal។ ក្បសិន្របើរោកអ្នកម្ិន្ក្បាកដ្ថាក្បរភទការស្ថងសង់របស់រោកសាិតរៅកនុងក្បរភទណាម្ួយរទ
សូម្ពិន្ិតយរម្ើលជាម្ួយក្កុម្ក្បឹកាតាម្តាំបន្់ ឬអ្នកែតល់វ ិញ្ញាបន្បក្តឯកជន្ខដ្លទទួលស្ថគល់ជាែលូវការរបស់អ្នក។

រោកអ្នកអាចមាន្បាំណងចង់បាំរពញរដ្ឋយសម័ក្គចិតតគរក្មាង Basix
ន្ិងបរងកើតន្ូវរបាយការណ៍សក្មាប់ជាឯកស្ថររោងផាទល់ែួន្របស់
ល
រោកអ្នក។

រតើែាំរុ្ ្វើដ្ូចរម្តចរដ្ើម្បីទទួលបាន្វ ិញ្ាបន្បក្ត BASIX?
រោកអ្នកអាចបរងកើតវ ិញ្ញាបន្បក្ត Basix រដ្ឋយែលួន្ឯង ឬរសនើសុាំវ ិសវករ ឬអ្នកគូបលង់រ្វើវ ិញ្ញាបន្បក្តរន្ះសក្មាប់រោកអ្នក។
រក្បើក្បាស់ឧបករណ៍វាយតនម្ល Basix រៅរលើអ្ុីន្្ឺណិតរៅឯ www.basix.nsw.gov.au ។
បញ្ូច លព័ត៌មាន្លម្អិតអ្ាំពីគរក្មាងស្ថងសង់ខដ្លបាន្រសនើរ

ើងរបស់អ្នក

រហើយបនាទប់ម្កឧបករណ៍វាយតនម្លន្ឹងវ ិភាគព័ត៌មាន្លម្អិតរនាះ
ន្ិងែតល់ពិន្ុរលើ
ទ
ព័ត៌មាន្លម្អិតទាាំងរនាះរក្បៀងរ្ៀបន្ឹងរោលរៅថាម្ពល ន្ិងទឹក។
រោកអ្នកអាចក្តូវបាន្រគតក្ម្ូវឱ្យខកសក្ម្ួលការរចនាគរក្មាងរបស់រោកអ្នករដ្ើម្បីអ្ន្ុវតតតាម្រោលរៅនានា។
រៅរពលខដ្លគរក្មាងអ្ន្ុវតតតាម្រហើយ វ ិញ្ញាបន្បក្ត Basix ន្ឹងក្តូវបាន្បរងកើតរ

ិញ្ញាបន្បក្ត។
ើងរក្កាយរពលអ្នកបង់នថ្លឈ្ួលវ
ន

វ ិញ្ញាបន្បក្ត Basix រាយបញ្ជ ីការរបតជា្ចិតតនានាខដ្លរោកអ្នកបាន្យល់ក្ពម្។
ការរបតជា្ចិតតទាាំងរន្ះក្តូវបាន្សមាគល់ទុករៅរលើគរក្មាងការខដ្លបាន្រសនើរ

ើង ន្ិងក្តូវបាន្ពិន្ិតយរម្ើលកនុងអ្ាំ

ុងរពលស្ថងសង់។

រោកអ្នកន្ឹងមាន្រពលបីខែរដ្ើម្បីដ្ឋក់ពាកយសុាំវ ិញ្ញាបន្បក្ត Basix រៅអាជា្្រពាក់ព័ន្ធខដ្លែតល់ការយល់ក្ពម្ (ក្កុម្ក្បឹកា
ឬអ្នកែតល់វ ិញ្ញាបន្បក្តឯកជន្ខដ្លទទួលស្ថគល់ជាែលូវការ)។ ក្បសិន្របើរោកអ្នកម្ិន្បាន្ដ្ឋក់ពាកយសុាំកុងរពលបី
ន
ខែរទ
រនាះវាន្ឹងខលងមាន្សុពលភាពរទៀតរហើយ។ ក្បសិន្របើរោកអ្នករ្វើការផាលស់បូរនានាចាំ
ត
រពាះគរក្មាងការរបស់រោកអ្នក
រោកអ្នកក៍ក្តួវខតពិន្ិតយរ

ើងវ ិញវ ិញ្ញាបន្បក្តរបស់រោកអ្នកែងខដ្រ។ អាចគិតនថ្លឈ្ួលបខន្ា
ន
ម្។

ការខណនាាំសក្មាប់ការអ្ន្ុវតតតាម្ BASIX

ក្កសួងររៀបចាំគរក្មាងការ ន្ិ ងបរ ិស្ថាន្

Page 2
Page 2

BASIX
សន្លឹកព័ត៌មាន្
ខែសីហា ឆ្នាំ 2018
•

ពិចារណាពីវ ិ្ីរចនាែទះរបស់រោកអ្នក ដ្ូចជាការររៀបចាំរបស់វា ទាំហាំ ន្ិងកខន្លងនន្បងអួច
ន្ិងសមាារៈស្ថងសង់ខដ្លបាន្រក្បើក្បាស់ ខដ្លន្ឹងជួយឱ្យមាន្ពន្លឺក្ពះអាទិតយរៅកនុងរដ្ូវរងារ (បន្ាយទាំហាំកាំរៅ)
ន្ិងរកាកាំរៅក្ពះអាទិតយរចញរក្ៅរៅ
រដ្ូវរៅត (បន្ាយទាំហាំក្តជាក់)។

•

ពិចារណាថារតើក្តូវការការកាំរៅន្ិង/ឬការរ្វើឱ្យក្តជាក់ជាសកម្មខដ្រឬរទ ដ្ូចជាកងាារ មាសុីន្ក្តជាក់ ន្ិ ងក្បព័ន្ធកាំរៅ។
ក្បសិន្របើក្តូវការ សូម្រក្ជើសររ ើសក្បព័ន្ធថាម្ពលខដ្លមាន្ក្បសិទធភាព។

•

ដ្ឋក់អ្ុីសូ

ង់ពិដ្ឋន្ ន្ិងជញ្ញ
ជ ាំង។

•

រក្បើក្បាស់ការដ្ឋក់ឱ្យមាន្ម្លប់ខែនកដ្ាំបូលខដ្លលយរចញ ន្ិងបងអួច។

•

រក្ជើសររ ើសសមាារ ់ដ្ាំបូលមាន្ពណ៌ភលឺ។

•

រក្ជើសររ ើសក្បព័ន្ធទឹករៅតខដ្លមាន្ក្បសិទធភាព។

•

រក្ជើសររ ើសការខកនចនជារទសភាពខដ្លក្តូវការទឹកកាន្់ខតតិច។

•

ពិចារណាពីក្បភពទឹកជាំន្ួស ដ្ូចជាទឹករក្បើកុងគួ
ន
ស្ថរខដ្លម្ិន្ខម្ន្ែគត់ែគង់សាំខាន្់ (ឧ. ទឹករភលៀង)។

•

ពិចារណាពីការភាជប់្ុងទឹករភលៀងរបស់អ្នករៅបងគន្់ ន្ិងកខន្លងរបាកគក់ ក៏ដ្ូចជាសក្មាប់ការរក្បើក្បាស់កុងសួ
ន
ន្។

•

រ្វើឱ្យក្តូវកបលផាកឈ្ូកសន្សាំទឹក កបលរប
ូ ីរន្ ន្ិងបងគន្់ចុចទឹកទាាំងពីរ។

•

ក្បសិន្របើរោកអ្នកមាន្អាងខហលទឹក សូម្ពិចារណពីគក្ម្បអាងខហលទឹក ការដ្ឋក់រ្វើជាម្លប់
ន្ិងការបខន្ាម្ជាម្ួយទឹករភលៀង។ដ្ាំរ

ើងមាសុីន្កាំណត់រមាងបូម្។ ក្បសិន្របើ រោកអ្នកមាន្បាំណងកាំរៅអាងខហលទឹក

រនាះការកាំ រៅតាម្កាំរៅក្ពះអាទិតយគឺមាន្ក្បសិទធភាពបាំែុត។

ក្កសួងររៀបចាំគរក្មាងការ ន្ិ ងបរ ិស្ថាន្
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BASIX
សន្លឹកព័ត៌មាន្
ខែសីហា ឆ្នាំ 2018

រតើែាំុអា
្ ចខសវងរកព័ត៌មាន្បខន្ាម្រទៀតរៅឯណា?
•

រៅទូរសពទតាម្រលែ 1300 650 908 ។

•

ក្បសិន្របើរោកអ្នក ឬអ្នកណាមានក់ខដ្លរោកអ្នកស្ថគល់ ក្តូវការជាំន្ួយអ្នកបកខក្បផាទល់មាត់ សូម្រៅទូសពទតាម្រលែ
13 14 50 ។ រសនើសុាំអ្នកបកខក្បផាទល់មាត់មានក់ជាភាស្ថរបស់រោកអ្នក ន្ិងន្ិោយថារោកអ្នកចង់ភាជប់រៅរលែ
1300 650 908 ការ ិោល័យជាំន្ួយ Basix ។

•

ឬរែ្ើអ្ុីខម្លរៅ info@service.nsw.gov.au ។

ក្កសួងររៀបចាំគរក្មាងការ ន្ិ ងបរ ិស្ថាន្
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