
សេចក្តីស្ីើម
េីីពី

ក្រុមក្រឹរាភិបាលកិចចការបរិស្ថា នរបេ់
ភ្នា រង់ារការពារបរិស្ថា នេហរដ្ឋអាមសមរិរ

សៅក្រម ម៉ា រី ករលិញ (Judge Mary Kay Lynch)
ក្រុមក្រឹរាភិបាលរិច្ចការររសិ្ថា ន

ររស់ភ្នា រ់ងារការពារររសិ្ថា នសហរដ្ឋអាមមររិ
រាជធានីភាំមេញ ២១-២២ ខែសីហា ឆ្ា ំ២០១១៧
មែត្តមសៀមរារ ២៤-២៥ ខែសីហា ឆ្ា ំ២០១១៧



មតិកាកនបទបងាា ញ
 មសច្រតីម្តើមសតីេីក្រុមក្រឹរាភិបាលរិច្ចការររសិ្ថា ន (EAB)
 មត្ើក្រុមក្រឹរាភិបាលរិច្ចការររសិ្ថា ន (EAB) សាិត្មៅក្ត្ង់ណា

ននរច្នាសមព័នធដ៏្ធំននតុ្លាការររសិ្ថា នររស់សហរដ្ឋអាមមររិ?
 មត្ើ ក្រុមក្រឹរាភិបាលរិច្ចការររសិ្ថា ន (EAB) ក្រតិ្រត្តិការ

រមរៀរណា? 

 ដំ្មណាោះស្រស្ថយវវិាទមក្ៅតុ្លាការ



សេចក្តីស្ីើមេីីពីក្រុមក្រឹរាភិបាលកិចចការបរិស្ថា ន (EAB)
 ក្រុមក្រឹរាភិបាលរិច្ចការររសិ្ថា ន (EAB or Board ឬមៅថាក្រុមក្រឹរា) 

គឺជាស្ថលាឧទធរណ៍រដ្ឋបាល (administrative appellate tribunal )មៅ
រាុង EPA និងខ្ារក្រតិ្រត្តិ (Executive Branch) ខដ្លបានរមងកើត្ម ើង
កាលេី២៥ ឆ្ា ំរនលងមៅ។

 ក្រុមក្រឹរាមានមៅក្រមឧទធរណ៍ររសិ្ថា ន ៤ ររូ (Environmental 

Appeals Judges) ខដ្លជាអ្ារក្រតិ្រត្តិជាន់ែពស់មៅរាុងក្រុមក្រឹរា
 ក្រុមក្រឹរា មធវើសវនការឧទធរណ៍ (hears appeals) រាុងររណីការេក្ងឹង

ការអ្នុវត្តច្ារ់រដ្ឋបាល (in administrative  enforcement cases ) និង
ររណីមានការអ្នុញ្ញា ត្ (permitting cases) មៅមក្កាមលរខែនតិរៈសតីេី
ររសិ្ថា នសំខាន់ៗររស់ក្រុមក្រឹរា (under all of EPA’s major 

environmental statutes)។ រាុងលរខែនតិរៈមនាោះមានខច្ងអំ្េី ភ្នេរែវរ់
រាុងែយល់ (air pollution) ភ្នេរែវរ់រាុងទឹរ (water pollution) ស្ថរធាតុ្
េុល និងគីមី (toxics and chemicals) ថាា ំសមាល រ់សត្វលអិត្ (pesticides) 
និងច្ារ់សតីេីការសំណល់ (waste disposal laws)
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មត្ើក្រុមក្រឹរាភិបាលរិច្ចការររសិ្ថា ន (EAB) សាតិ្មៅក្ត្ង់ណាននរច្នា    
សមព័នធររស់រដ្ឋឋ ភិបាលសហរដ្ឋអាមមររិ និងតុ្លាការររសិ្ថា នមៅរាុង  
សហរដ្ឋអាមមររិ?

នីតិ្របញ្ាត្តិ
សភ្នមធវើច្ារ់សហេ័នធ 

(លរខែនតិរៈ)

ក្េឹទធសភ្ន
+

សភ្នតំ្ណាងរាស្រសត

(រដ្ឋសភ្ន)

នីតិ្ក្រតិ្រត្តិ
នីតិ្ក្រតិ្រត្តិអ្នុវត្ត
ច្ារ់សហេ័នធ

ក្រធានាធិតី្

+

ភ្នា រ់ងាររអ្នុវត្តន៍

តុ្លាការ
តុ្លាការររស្រស្ថយ រដ្ឋធមមនុញ្ា 

និង ច្ារ់សហេ័នធ

ក្រេ័នធតុ្លាការ

សហរដ្ឋអាមមររិ

EAB



ការជំនំុជក្មោះមរឿងរដ្ឋបាល (តុ្លាការរដ្ឋបាល)
សភ្ន

នីតិ្វអិ្នុវត្តន៍ - ENFORCMENT APPEAL

ររណីការេក្ងឹងការអ្នុវត្តច្ារ់ររសិ្ថា ន 
ជាមក្ច្ើនមៅសហរដ្ឋអាមមររិគឺក្តូ្វបាន
ចាត់្ទុរជាររណីរដ្ឋបាល
មៅក្រមច្ារ់រដ្ឋបាល (administrative 

law judge )  មរើរសវនាការស្ថត រ់ច្មមលើយ 
និងេិនិត្យភសតុតាង មដ្ឋយមដ្ើរតួ្ជាអ្ារ 
ខសវងររការេិត្ និងមច្ញមសច្រតីសមក្មច្
រឋមមៅមលើរញ្ញា
ភ្នា រ់ងារ ឬអ្ារខដ្លរំពាន(respondent 

/ violator) អាច្មធវើរណតឹ ងឧទធរណ៍ក្រឆំ្ង 
មសច្រតីសមក្មច្រឋមររស់មៅក្រមច្ារ់ 
រដ្ឋបាល (administrative law judge’s ) 
មៅក្រុមក្រឹរា (EAB)

ការអ្នុញ្ញា ត្ - PERMIT APPEALS

 ក្រុមហ ុនឯរជន ស្ថលាក្រុង ស្ថលារដ្ឋធានីអាច្
រតឹងអំ្េីរញ្ញា /ររណីណាមួយបាន

 រដ្ឋជិត្ខាង ក្រុមក្រជាេលរដ្ឋ ឬក្រុមរុល សមព័នធ
អាច្ជំទាស់មៅនឹងការសមក្មច្អ្នុញ្ញា ត្ (permit 

decisions)
 ភ្នគីមាន្លក្រមោជន៍អាច្មធវើរណតឹ ងឧទធរណ៍ 

អំ្េីមសច្រតីសមក្មច្អ្នុញ្ញា ត្ររស់ភ្នា រ់ងារ 
(agency permit decision) រ៏ដូ្ច្ជាការចូ្លរមួ 
រាុងដំ្មណើ រការ្តល់មោរល់ជាស្ថធារណៈ

 ការែុសគ្នា ននែលឹមស្ថរ នឹងក្ត្ូវក្រគល់មរភ្នា រ់ ងារ 
ខដ្ល្តល់ការអ្នុញ្ញា ត្មដ្ើមបីម្លើយត្រនឹងសំណួរ
រមច្ចរមទស មដ្ើមបីឲ្យេួរមគអ្ស់ការមនទិល
សងស័យ ដូ្ច្មានមៅរាុងរំណត់្ក្តា



ការខុសគ្នារវាងការពង្ងឹងផ្នែករដ្ឋបាល
និង

ការពង្ងឹងផ្នែកតុលាការ
ពារ់េ័នធររណីរដ្ឋបាល

 ផារេិន័យតិ្ច្តួ្ច្
 ការរំពានមិនធងន់ថ្ងូរ
 រងករមក្គ្នោះថាា រ់ជារ់លារ់ខត្តិ្ច្តួ្ច្
 ងាយមធវើឲ្យក្រមសើរម ើងវញិ
 តុ្លាការជំនាញ (Specialty 

Tribunals)
 ចំ្ណាយតិ្ច្ (Lower Costs)
 ដំ្មណាោះស្រស្ថយរហ័ស

ររណីតុ្លាការ
 ផារេិន័យមក្ច្ើនជាង
 ការរំពានធងន់ធងរជាង (រមួទំាងរទ

ក្េហម ទណឌ )
 រងករមក្គ្នោះថាា រ់ជារ់លារ់មក្ច្ើន

ជាង
 េិបារស្ថត រម ើងវញិ (រញ្ញា ឲ្យស្ថត រ

ម ើងវញិ)
 តុ្លាការយុតាត ធិការ (Courts of 

General Jurisdiction)
 ចំ្ណាយមក្ច្ើន / មមធាវ ី/ នថ្លមសវា / 

អ្ស់មេលមក្ច្ើន 

ររណី

ក្េហម ទណឌ

(តុ្លាការសហេ័នធ)

ររណីរដ្ឋរបមវណី

(តុ្លាសហេ័ នធ)

ររណីរដ្ឋបាល

(តុ្លាការរដ្ឋបាល – EAB)



ដ្ំណ ើរការជំនុំជង្រះរបស់ង្កុរង្បឹកសា (EAB)
ការអ្នុញ្ញា ត្ និង នីតិ្វអិ្នុវត្តន៍ In both permit and enforcement appeals: 

 ររណី គឺ ក្ត្ូវសមក្មច្មដ្ឋយ ៣(រី) ក្រុម (៣ គណៈរមមការ- Panels of Three)

 ក្រុម/គណៈរមមការខដ្លជាក្រមុអ្េាក្រឹត្យ
 ក្រុមក្រឹរារបញ្ាត្តិរមមត្ក្មូវឲ្យភ្នា រ់ងារ និងភ្នគីម្សងៗដ៏្នទមទៀត្ខដ្លជំទាស់ ឲ្យម្លើយត្រជាលាយលរខ

អ្រសរ (សមងខរែលឹមស្ថរច្ារ់)  
 ឯរស្ថររំណត់្ក្តារដ្ឋបាលអំ្េីការសមក្មច្ចិ្ត្ត

o រំណត់្ក្តាជំនំុជក្មោះររណីមៅស្ថលាឧទធរណ៍ ខដ្លសវនការមដ្ឋយមៅក្រមច្ារ់រដ្ឋបាល (ALJ) 
o រំណត់្ក្តាការអ្នុញ្ញា ត្ ខដ្លក្រឈម (ជំទាស់) មៅនឹងមសច្រតីសមក្មច្អ្នុញ្ញា ត្ (Permit record in 

challenges to a permit decision)
 ក្រុមក្រឹរា អាច្មលើរម ើងមសច្រតីសំអាងមដ្ឋយផាទ ល់មាត់្ មហើយអាច្រញ្ញា  ឬ អ្នុញ្ញា ត្ឲ្យ្តល់មោរល់

រខនាមមដ្ឋយរងាា ញអំ្េីរញ្ញា ជារ់លារ់
 មោងតាមច្ារ់ ក្រុមក្រឹរាមិនមៅរាុង (Ex parte – off-the-record)  ការក្បាស្រស័យទារ់ទងរវាងក្រុម

ក្រឹរា និងភ្នគីមៅឧទធរណ៍ម ើយ
 ក្រុមក្រឹរាមធវើការសមក្មច្ចិ្ត្តចុ្ងមក្កាយចំ្មពាោះភ្នា រ់ងារការពារររសិ្ថា ន (EPA) ជាលាយលរខអ្រសរ។



ណគ្នលបំ ងរបស់ង្កុរង្បឹកសាកចិ្ចការបរិស្ថាន
(EAB Objectives)
 ធានាសគត្ភ្នេរាុងពារយសំុននត្ក្មូវការ ល្ូវច្ារ់ររស់ភ្នា រ់មៅទូទំាង

ក្រមទស និងទូទំាងរមមវធីិ
 ចំ្មពាោះភ្នា រ់ងារខដ្លែុសមដ្ឋយភ្នន់ក្ច្ ំ (Agency Errs), ្តល់ការ

ត្ក្មង់ទិសច្ាស់លាស់អំ្េីការទាមទា (Demand) ចំ្មពាោះររណីខដ្ល
បានមធវើរណតឹ ងឧទធរណ៍ រ៏ដូ្ច្ជាការ្តល់ការអ្នុញ្ញា ត្ និងសរមមភ្នេ
េក្ងឹងការអ្នុវត្តន៍ច្ារ់  

 មសទើរក្គរ់ររណី ការមដ្ឋោះស្រស្ថយជមមាល ោះ និងការសមក្មច្មលើរណតឹ ង 
(conclude litigation) ក្ត្ូវមច្ៀសវាងការអូ្សរនាល យមេលននការ     
េិនិត្យម ើងវញិររស់តុ្លាការសហេ័នធ និងេមនលឿនការអ្នុញ្ញា ត្ ឬការ
អ្នុវត្តន៍ច្ារ់ររសិ្ថា ន។



ការណ្វើប តឹងឧទ្ធរ ៍ពីការសណង្រច្ច្ិតតរបស់ង្កុរង្បឹកសា

 ការមធវើរណតឹ ងឧទធរណ៍មៅកាន់ក្រុមក្រឹរា (EAB ) ក្ត្ូវខត្មានការេិនិត្យមដ្ឋយ     
តុ្លាការជាមុនសិន

 ភ្នគីមិនខមនភ្នា រ់ងារ (Non-Agency Parties) មិនមេញចិ្ត្តនឹងការសមក្មច្ររស់ក្រុមក្រឹរា 
អាច្មធវើរណតឹ ងឧទធរណ៍មៅតុ្លាការសហេ័នធ (តុ្លាការេិនិត្យម ើងវញិ)

 ភ្នា រ់ងារ (Agency) មិនអាច្មធវើរណតឹ ងឧទធរណ៍ជំទាស់ នឹងការសមក្មច្ររស់ក្រុមក្រឹរាបាន 
ម ើយ
o ក្រុមក្រឹរាគឺជាភ្នា រ់ងារខដ្លមានសិទធិមធវើមសច្រតីសមក្មច្ចុ្ងមក្កាយ (EAB is the final 

agency decision-maker) 
o ការមលើរខលង៖ ក្រធានភ្នា រ់ងាម្សងអាច្មសាើសំុឲ្យមានរិច្ចក្រជំុ/សនាសីទជាមួយរដ្ឋបាល

ននភ្នា រ់ងារការពារររសិ្ថា ន (EPA Administrator) បានរនាទ រ់ទទួលបានមសច្រតីសមក្មច្
ររស់ក្រុមក្រឹរា

 រាុងចំ្មណាមជាង១០០០ ននមសច្រតីសមក្មច្ចុ្ងមក្កាយ ររស់ក្រុមក្រឹរា មានចំ្នួនភ្នគរយតិ្ច្
រំ្ុត្ខដ្លបានមធវើរណតឹ ងឧទធរណ៍មរតុ្លាការសហេ័នធ។ មានខត្ ១% ននការសមក្មច្ចិ្ត្ត ររស់
ក្រុមក្រឹរា (EAB) ខដ្លមានការជំទាស់
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ការស ោះក្ស្ថយសក្ៅតលុាការ 
សើមននយ័ដ្ចូសមចី? អ្ារណាអ្នវុតដី្ំសណាោះក្ស្ថយ?

 ការមដ្ឋោះស្រស្ថយមក្ៅតុ្លាការ (Alternative Dispute Resolution -ADR) គឺជា
ដំ្មណើ រការមដ្ឋោះស្រស្ថយជមមាល ោះមដ្ឋយសនតិវធីិ (amicable resolution of disputes -

ARD)
 រាល់ភ្នា រ់ងាររដ្ឋឋ ភិបាលររស់សហរដ្ឋអាមមររិមក្រើក្បាស់ការមដ្ឋោះស្រស្ថយជមមាល ោះ

មដ្ឋយសនតិវធីិ (ARD)
 ភ្នា រ់ងារការពារររសិ្ថា ន (EPA) គំ្នក្ទការអ្នុវត្តវធីិស្ថស្រសត ARD មដ្ើមបីមដ្ឋោះស្រស្ថយ

ជមមាល ោះ
 ច្ារ់ត្ក្មូវឲ្យភ្នា រ់ងារសហេ័នធ និងតុ្លាការអ្នុម័ត្យរមគ្នលនមោបាយមលើរ

ទឹរចិ្ត្តឲ្យមក្រើក្បាស់ ARD ។
- ច្ារ់សតីេីដំ្មណាោះស្រស្ថយជមមាល ោះរដ្ឋបាលឆ្ា ំ១៩៩០, ១៩៩៦ (AdDRAct)
- ច្ារ់សតីេីដំ្មណាោះស្រស្ថយជមមាល ោះមក្ៅតុ្លាការឆ្ា ំ១៩៩៨ (AlDRAct)



ជាទសូៅ សើការស ោះក្ស្ថយសក្ៅតលុាការ ក្រក្ពឹតសីៅ
យ៉ា ងដ្ចូសមចី?
ភ្នគីក្ត្ូវបានជូនដំ្ណឹងអំ្េីការមដ្ឋោះស្រស្ថយមក្ៅតុ្លាការ

 ជូនដំ្ណឹងដ្ល់ភ្នគីអ្េាក្រឹត្ខដ្លពារ់េ័នធជាមួយភ្នគី
ខដ្លវវិាទ

 ជូនដំ្ណឹងដ្ល់ភ្នគីអំ្េីរញ្ញា ខដ្លក្ត្ូវមដ្ឋោះស្រស្ថយ

 មលើរទឹរចិ្ត្តឲ្យមានការផាល ស់រតូរេ័ត៌្មាន

 ្តល់ជំនួយដ្ល់ភ្នគីខដ្លរំេុងេាោមររដំ្មណាោះស្រស្ថយ
មួយខដ្លមានការឯរភ្នេគ្នា



សើក្រុមក្រឹរា (EAB) អាមច្លីជ់ំនាញក្រសេទ
ណាខ្លោះ? 
ក្រុមក្រឹរាមក្រើជំនាញររស់ែលួនរាុងការវនិិច្ឆ័យររណីម្សងៗ
មទៀត្មដ្ើមបីវាយត្នមលមៅមលើមរឿងរតី

្តល់ឲ្យភ្នគីនូវការវាយត្នមលដ៏្រងឹមំាមួយខដ្លមានការមជឿ
ជារ់ និងចំ្ណុច្មែាយននសំអាងមហតុ្

្តល់ជំនួយមដ្ើមបីឲ្យឈានដ្ល់ដំ្មណាោះស្រស្ថយខដ្ល 
ភ្នគីទំាងេីរទទួលយរបាន



សើអ្វីខ្លោះដដ្លជា្លក្រសយជនដ៍្េ៏ំខានក់នដ្ំសណាោះ
ក្ស្ថយសក្ៅតលុាការ?
 ដំ្មណាោះស្រស្ថយជមមាល ោះមក្ៅតុ្លាការ (ADR) ជួយឲ្យភ្នគី
សមក្មច្នូវ៖
ដំ្មណាោះស្រស្ថយរញ្ញា បានរហ័ស
មានលរខណៈស្ថា រនា ទទួលយរបាន និងជាដំ្មណាោះ
ស្រស្ថយខដ្លឋិត្មថ្ 

មានការគំ្នក្ទមក្ច្ើន ចំ្មពាោះលទធ្ល
៩០% ននររណីខដ្លមានសនាធ នរមមអាច្មដ្ឋោះស្រស្ថយបាន

ទំាងស្រសុង ឬបានខ្ារែលោះននរញ្ញា



សំ ួរ?

www.epa.gov/eab

Lynch.Mary-Kay@epa.gov
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