
វធិានតុលាការសរាប់ការជំនុំជរមះក្ត ី
បញ្ហា បរសិ្ថថ ន 

រក្ុមរបឹក្ាតុលាការឧទធរណ៍ផ្ផនក្បរសិ្ថថ ន 
ទីភ្នន ក់្ងារការពារបរសិ្ថថ នសហរដ្ឋអាមមរចិ 

សីហា២០១៧ 



ការបងាា ញអំពីវធិានរបស់តុលាការ 
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ផ្ផនក្ទីI 

តួនាទីតុលាការបរសិ្ថថ ននិងមោលការណ៍ផ្ដ្លជាមគ្គុមទសក៏្
សរាប់ការជំនុំជរមះក្តីបញ្ហា បរសិ្ថថ នមៅក្នុងសហរដ្ឋអាមមរចិ 

ផ្ផនក្ទីII. 

វធិានតុលាការ 

ផ្ផនក្ទី III. 

សក្មមភ្នពជារក្ុម 



តួនាទីរបស់តុលាការបរសិ្ថថ នមៅអាមមរចិ 

 តុលាការនាំមក្នូវគ្ណមនយយភ្នពនិងភ្នពចាស់លាស់ដ្ល់របពន័ធ 
 តុលាការជួយមលីក្ក្មពស់នីតិរដ្ឋ 
 តុលាការជួយធានាថាវធិាននិងបទបបញ្ញតតិនានារតូវបានពរងឹងអនុវតត 
 មៅរក្មផ្ដ្លានឯក្មទសផតល់ជំនាញមៅក្នុងវសិ័យបមចេក្មទសសមុរគ្
ស្ថម ញ 

 តុលាការរដ្ឋបាលឯក្មទសអាចដ្ំមណីរការមលឿនជាងនិងចំណាយតិច
ជាងតុលាការសហពន័ធផ្ដ្លានយុត្តត ធិការទូមៅ 
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មោលការណ៍បនួផ្ដ្លផ្ណនាផំលូវសរាប់ការជំនំុជរមះក្នុង
សហរដ្ឋមអាមមរចិ 

1. ឯក្រាជយភ្នព 
2. តាល ភ្នព 
3. សវនាការមពលមពញនិងយុតតិធម ៌
4. សងគតិភ្នពននការជំនំុជរមះ 
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 1. ឯក្រាជយភ្នព 

  

 ឯក្រាជយភ្នពតុលាការានន័យថាជាមសរភី្នពមិនទទលួ
រងឥទធិពលពីខាងមរៅ៖ 

 

 មសរភី្នពរចួផុតពីឥទធិពលនមោបាយ 

 មសរភី្នពរចួផុតពីឥទធិពលទឹក្របាក់្ 
 មសរភី្នពរចួផុតពីឥទធិពលនមោបាយផ្ទទ ល់ខ្លួន 
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ឯក្រាជយភ្នព(បនត...) 

  

 មៅរក្មរតូវផ្តជាអនក្សមរមចចិតតផ្ដ្លមិនលមមអៀង 
ការសបថចូលកាន់តំផ្ណងរបស់តុលាការ – 28 

U.S.C. § 453 

មិនានការពាក់្ព័នធពីមុនមក្ក្នុងការមសីុបអមងេតឬ
មោទរបកាន់មៅក្នុងសំណំុមរឿង 

អាចរតូវមគ្ដ្ក្ហូតសិទធិមោយស្ថរការពាក់្ព័នធផ្ផនក្
ហរិញ្ញវតថុពីក្នុងលទធផលននសំណំុមរឿង 
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 2. តាល ភ្នព 
  

 ការសមរមចចិតតរបក្បមោយតាល ភ្នព 

 វធិាននីតិវធីិកាតពវកិ្ចេនិងសតងោ់រចាស់លាស់ 
 ការតរមូវឲ្យានក្ំណត់រត្តជាលក្ខខ្ណឌ អក្សរោក្់ឲ្យស្ថធារណជន
រក្បាន 

 រាល់សវនាការទងំអស់រតូវមបីក្ចំហជាស្ថធារណៈ 
 មិនានការរបារស័យទក្ទ់ងផ្តជាមួយភ្នគី្ាខ ងមោយរាប់ទងំ
បុគ្គលិក្EPA ណាមួយមទគឺ្ផ្ផអក្មលីអងគមសចក្តីននសំណំុមរឿង 

 ការសមរមចចិតតដី្កានិងស្ថរណាទងំឡាយអាចរក្បានជាស្ថធារ
ណៈត្តមរបពន័ធអីុនធឺផ្ណត(www.epa.gov/eab) 
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3. សវនាការមពលមពញនិងយុតតិធម៌ 
 សិទធិទទលួបានសវនាការ៖ភ្នគី្ទងំអស់ានសិទធិក្នុងការបងាា ញក្រណីលអបំផុតរបស់
ខ្លួនមៅដ្ល់អនក្មធវីការសមរមចចិតត 

 មៅមពលជំនំុជរមះ៖ភ្នគី្អាចបងាា ញស្ថក្សនិីងភសតុត្តងជាឯក្ស្ថរនិងមឆលីយតបមៅ
កាន់ភសតុត្តងផ្ដ្លភ្នគី្ាខ ងមទៀតបងាា ញ 
 បណតុ ំ ភសតុត្តងបមងេីតជាមូលោឋ នននការសមរមចរបស់មៅរក្ម 

 រតូវផ្តជា“ភសតុត្តងផ្ដ្លអាចមជឿជាក្់បានអាចបញ្ហា ក្់បាននិងជាស្ថរធាតុ”  
(ចាប់សតីពីនីតិវធីិរដ្ឋបាល (APA §556d)) 

 ការបតងឹឧទធរណ៍៖ការសមរមចចិតតផ្ផអក្មៅមលីក្ំណត់រត្តរដ្ឋបាលននមសចក្តីសមរមច
ផ្ដ្លរតូវបានបតឹងឧទធរណ៍។ភ្នគ្ីទងំអស់ានឱកាសមពញមលញក្នុងការតសូ៊មតិមៅ
មលីជំហររបស់ខ្លួនត្តមរយៈការោក្់ស្ថរណាការបងាា ញទឡាកី្រណ៍ផ្ទទ ល់ាត់របសិន
មបីស្ថលាក្តីក្ំណត់ថាវាានរបមោជន៍និងឈានមៅដ្ល់ការពិោរណាមឡងីវញិ
សរាប់ការសមរមចជាស្ថថ ពរ។ 
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4. សងគតិភ្នពននការជំនុំជរមះ 
 ការសមរមចចិតតរបស់ស្ថលាឧទធរណ៍បមងេីតបានជាសក្មមភ្នពទីភ្នន ក្ង់ារជា
ស្ថថ ពរមៅមលីបញ្ហា ជាក្់លាក្់ណាមួយនិងមដី្រតួនាទីជាក្រណីយុតតិស្ថស្តសត
សរាប់សំណំុមរឿងក្នុងមពលអនាគ្ត 

 ការមបាះពុមពផាយមសចក្តីសមរមចស្ថលាឧទធរណ៍ត្តមរយៈរបពន័ធអីុនធឹ
ផ្ណតមហយីឯក្ស្ថរផ្ដ្លរតូវបានមបាះពុមពផាយផតល់ឲ្យានការទទួល
បានមសចក្តីសមរមចរបស់ស្ថលាឧទធរណ៍មៅមលីរបធានបទណាមួយនិង
មលីក្ក្មពស់ភ្នពទយទុក្មុនមៅមលីផ្ផនក្ណាមួយននឧសាហក្មមផ្ដ្ល
ានចាប់បញ្ញតតិនិងពលរដ្ឋផ្ដ្លានចំណាបអ់ារមមណ៍ 

 វធិានរបស់តុលាការក្នុងការមធវីឲ្យមោលការណ៍ទងំមនះានរបសិទធភ្នព 
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វធិានតុលាការ 
មោលបំណងននវធិានតុលាការ 

យនតការសរាប់ការក្ំណត់វធិានតុលាការ 
 

• មោយវធិានតុលាការ 
• មោយបទបបញ្ញតត ិ
• មោយដី្កាអំពីសិទធិបតឹង 
• ការផ្ណនាបំងាា ញផលូវ 

ាតិកាផ្ដ្លអាចោក់្បានសរាប់វធិានតុលាការ 
 

• អំណាចរបស់តុលាការ 
• សុចរតិភ្នពននដំ្មណីរការ 
• សិទធិបតឹង 
• បនទក្និងការសនមត 
• វធិាននីតិវធីិ 
• ដំ្មណាះរស្ថយ 
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 មោលបំណងននវធិានតុលាការ 
11 

ឧទហរណ៍ពីរបមទសហវលីីពីន 
 

•វធិានតុលាការរបមទសហវលីីពីនផ្ផនក្ទី៣មោលបំណង៖ 

• ការពារនិងជំរុញសិទធិរបស់មនុសសត្តមរដ្ឋធមមនុញ្ញក្នុងការទទួលបាននូវរបពន័ធមអកូ្ឡូសីុមួយផ្ដ្ល
ានតុលយភ្នពនិងសុខ្ភ្នពលអ 

• ផតល់នូវនីតិវធីិមួយផ្ដ្លស្ថមញ្ញមលឿននិងមិនចំណាយមរចីនសរាប់ការពរងឹងការអនុវតតមៅមលី
សិទធិនិងភ្នរកិ្ចេផ្ផនក្បរសិ្ថថ នផ្ដ្លរតូវបានទទួលស្ថគ ល់មោយរដ្ឋធមមនុញ្ញចាប់ផ្ដ្លានជាធរាន
វធិាននិងបទបបញ្ញតតិរពមទងំកិ្ចេរពមមរពៀងអនតរជាតិ 

• ផ្ណនាំនិងអនុមត័ការនចនរបឌិតថមីៗនិងការអនុវតតលអបំផុតក្នុងការធានាឲ្យានការពរងឹងការអនុវតត
របក្បមោយរបសិទធភ្នពមៅមលីដំ្មណាះរស្ថយនិងសំណងសរាប់ការបំពានចាប់បរសិ្ថថ ននិង 

• ផតល់លទធភ្នពឲ្យតុលាការត្តមោននិងោក្់ឲ្យចំនូវការអនុមលាមត្តមដី្កានិងមសចក្តីវនិិចឆយ័មៅក្នុង
សំណំុមរឿងបរសិ្ថថ ន។ 



វធីិស្ថស្តសតសរាប់ការក្ំណត់វធិាន
តុលាការ 
មោយវធិានតុលាការ 

មោយបទបបញ្ញតតិ 

មោយដី្កាអំពីសិទធិបតឹង 

ការផ្ណនាបំងាា ញផលូវ 
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 មៅក្នុងសហរដ្ឋអាមមរចិរក្មននបទបបញ្ញតតិរបស់សហព័នធបងាា ញអំពីវធិានផ្ដ្លអនុវតតចំមពាះរកុ្មរបឹក្ាឧទធរណ៍បរសិ្ថថ ន៖ 

 40 CFR  ផ្ផនក្ទី22: រគ្ប់រគ្ងមៅមលីនីតិវធីិសរាប់សវនាការនិងការបតឹងឧទធរណ៍មៅមលីសំណំុមរឿងពរងឹងការ
អនុវតតផ្ផនក្បរសិ្ថថ នត្តមផ្បបរដ្ឋបាល 

 40 C.F.R. ផ្ផនក្ទី 124: រគ្ប់រគ្ងមៅមលីនីតិវធីិផ្ដ្លអនុវតតចំមណាះការសមរមចផតល់លិខិ្តអនុញ្ហញ តិនិងការបតឹង
ឧទធរណ៍មចញពីការសមរមចផតល់លិខិ្តអនុញ្ហញ តិមនាះ 

 បណតុ ំ បទបបញ្ញតតិទងំពីរមនះអាចរក្បានមៅមលីមគ្ហទំព័ររបស់EAB  

www.epa.gov/eab/regulations governing appeals 

 តុលាការសហរដ្ឋអាមមរចិបានរបកាសោក់្ឲ្យមរបីរបាស់វធិាននីតិវធីិខ្លួនឯង 

 វធិាននីតិវធីិរដ្ឋបបមវណីរបស់សហព័នធ 

 វធិាននីតិវធីិបតឹងឧទធរណ៍របស់សហព័នធ 

 វធិានភសតុត្តងរបស់សហព័នធ 

 

13 មោយបទបបញ្ញតតិ 

http://www.epa.gov/eab/regulations
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 ស្ថលាក្តីសហរដ្ឋអាមមរចិអាចមចញដី្កាអំពីសិទធបិតឹងផ្ដ្លរគ្ប់រគ្ងមៅ
មលីនីតិវធីិរបស់ខ្លួនផ្ដ្លអនុវតតមៅមលីជនទងំឡាយផ្ដ្លមៅចមំពាះ
ស្ថលាក្តី 

 ឧទហរណ៍បានមចញដី្កាអំពីសិទធិបតងឹជាមរចីនផ្ដ្លអាចរក្បានមៅត្តម
អីុនធឺផ្ណតមដី្មបីផ្ណនាំបងាា ញផលូវដ្ល់អនក្អនុវតតមោយរមួានទងំ៖ 

 ដី្ការអំពីការោក់្ពាក្យត្តមទរមង់មអឡចិរតូនិច 

 នីតិវធីិជាក់្លាក់្សរាប់របមភទននសំណំុមរឿងមចញលិខិ្តអនុញ្ហញ តិ
ទក់្ទងនឹងខ្យល់ 

(www.epa.gov/eab/standing_orders)  

     

មោយដី្កាអំពីសិទធិបតងឹ 

http://www.epa.gov/eab/standing_orders


ដ្ីកាអំពីសិទធិបតឹង(បនត) 

 “មដី្មបីសរមួលឲ្យានដំ្មណាះរស្ថយឆាប់រហ័សអំពីការបតឹងឧទធរណ៍សំុឲ្យពិនិតយមឡងីវញិមៅមលីរបភពថមីននចាប់សតីពី
ខ្យល់ស្ថអ តខ្ណៈផ្ដ្លរសបោន មនាះរតូវផតល់ការពិោរណាឲ្យបានយុតតិធម៌មៅមលីបញ្ហា នានាផ្ដ្លបានមលីក្មឡងីមៅ
ក្នុងបញ្ហា ណាមួយមនាះរក្ុមរបឹក្ាអនុម័តនីតិវធីិដូ្ចខាងមរកាម” ដី្កាផ្ក្សរមួល 

 រក្ុមរបឹក្ាភិបាលនឹងមរបីរបាស់ការមរៀបចំមពលមវលានិងការជួបជំុអំពីឋានៈទងំមនាះមដី្មបពីមនលឿនការោក្់ស្ថរណា
ការបរងួមបញ្ហា មៅដំ្ណាក្់កាលឧទធរណ៍និងដំ្មណាះរស្ថយសរាប់សំណំុមរឿងទងំមនាះ។ភ្នគី្អាចមសនីសំុរក្ុម
របឹក្ាឲ្យោក្់មពលមវលាសរាប់ការជួបជំុផ្បបមនះមដី្មបពិមនលឿនដំ្មណាះរស្ថយសរាប់សំណំុមរឿង 

 “មៅទីផ្ដ្លភ្នគី្នានាមជឿថាការមោះរស្ថយជមាល ះមរៅរបព័នធតុលាការអាចជាជំនួយការមួយក្នុងការមោះរស្ថយ
បញ្ហា ជមាល ះបានត្តមរយៈការមធវីញ្ញតតិរមួោន មនាះពួក្មគ្អាចមសនីសំុការចូលរមួមៅក្នុងក្មមវធីិមោះរស្ថយជមាល ះមរៅ
របព័នធតុលាការរបស់រក្ុមរបឹក្ាបាន។ 

15 
ភ្នស្ថជាគ្រមូមួយចនួំន៖ 
(មចញពីដ្ីកាអំពសិីទធិបតងឹរបស់EAB ក្នុងការរគ្ប់រគ្ងមៅមលីការោក់្ញ្ញតតិមដ្ីមបីមសនីឲ្យានការ
ពិនិតយមឡងីវញិមៅមលីលិខ្ិតអនុញ្ហញ តិពនិតិយមឡងីវញិអពំីរបភពថមីននចាប់សតីពីខ្យល់ស្ថអ ត, នថៃ
២៧ផ្ខ្មិនាឆាន ២ំ០១៣)  

 



  

 

16 

 
 រកុ្មរបឹក្ាបានោក្់មចញនូវឯក្ស្ថរជាមរចីនមៅមលីអីុនធឺ
ផ្ណតមដី្មបផិតល់ការផ្ណនាំបងាា ញផលូវដ្ល់អនក្អនុវតតនិង
ស្ថធារណជន  
 មសៀវមៅផ្ណនាំអនុវតត 
 មសៀវមៅផ្ណនាបំងាា ញផលូវសរាប់ពលរដ្ឋ  
 www.epa.gov/eab/guidance_documents 

ការផ្ណនាបំងាា ញផលូវ 

http://www.epa.gov/eab/EAB


ាតិកាផ្ដ្លអាចោក្់បាន
សរាប់វធិានតុលាការ 
 

អំណាចរបស់តុលាការ 

សុចរតិភ្នពននដំ្មណីរការ 

សិទធិបតឹង 

បនទក្និងការសនមត 

វធិាននីតិវធីិ 

ដំ្មណាះរស្ថយ 

17 



អំណាចមយួចំននួរបស់របធានអងគជំនំុជរមះដូ្ចានមរៀបរាប់មៅក្នុង40 C.F.R. ផ្ផនក្ 
22.4:   

1. មរៀបចំសវនាការរដ្ឋបាល 
2. សមរមចមៅមលីញ្ញតតិនិងមចញដ្ីកា 
3. រតួតពិនតិយមៅមលីការសបថនិងលិខ្ិតផ្ថលងសោេ  
4. ស្ថក្សួរស្ថក្សនីិងទទួលភសតុត្តងឯក្ស្ថរនិងភសតុត្តងមផសងៗ មទៀត 
5. បញ្ហា ឲ្យភ្នគ្ីណាមួយផតល់សក្ខីក្មមឯក្ស្ថរឬភសតុត្តងមផសងមទៀត 
6. ទទួលយក្ភសតុត្តង 
7. មបីក្សវនាការនិងសមរមចមៅមលីសំណួរអំពីអងគមហតុអងគចាប់និងឆនាទ នុសិទធិ 
8. តរមូវឲ្យភ្នគ្ទីងំឡាយចូលរមួការជួបជុំមដ្មីបីមោះរស្ថយឬមធវីឲ្យបញ្ហា ានភ្នពស្ថមញ្ញ
ឬពមនលឿនដ្មំណីរការនតីវិធិ ី

9. មចញដ្ីកាមកាះមៅស្ថក្ស ី

18 វធិានទក់្ទងនឹងអំណាចរបស់តុលាការ 

ឧទហរណ៍មចញពីបទបបញ្ញតតិរបស់EPA 



វធិានទក្ទ់ងនឹងអំណាចរបស់តុលាការ(បនត) 

អំណាចរបស់EAB ក្ំណត់មោយបទបបញ្ញតិត (40 CFR 22.4):  

 រក្ុមរបឹក្ាតុលាការឧទធរណ៍ផ្ផនក្បរសិ្ថថ ន- វធិានអំពីការបតឹងឧទធរណ៍មៅ
មលីមសចក្តីសមរមចផ្ដ្លមចញមោយរបធានអងគជំនំុជរមះ 

 ក្នុងការអនុវតតភ្នរកិ្ចេនិងការទទលួខុ្សរតូវរកុ្មរបឹក្ាតុលាការឧទធរណ៍
ផ្ផនក្បរសិ្ថថ នអាចមធវីរាល់ទមងវីនិងោត់រាល់វធិានការត្តមការោបំាច់
មដី្មបីធានាឲ្យានការជំនំុជរមះក្តមីយួរបក្បមោយរបសិទធផលយុតតិធម៌
និងមិនលមមអៀងមៅមលីបញ្ហា នានាផ្ដ្លបានមកី្តមៅក្នុងដំ្មណីរការនីតិវធីិ 

19 



 

ឧទហរណ៍ននវធិានមដ្មីបីរបមោជន៍ភ្នគ្ផី្តាខ ង  

ចាប់សហរដ្ឋអាមមរចិ(ចាប់នីតិវធិីរដ្ឋបាល) : 
 ោម ននរណាន ក់្មៅមរៅទីភ្នន ក់្ងារអាចរបារស័យទក់្ទងជាមួយនឹងនរណាាន ក់្មៅក្នុងទីភ្នន ក់្ងារ(មោយរមួទងំ
មៅរក្ម៌) ផ្ដ្លមគ្រពំឹងថានឹងានការពាក្់ព័នធក្នុងដំ្មណីរការមធវីការសមរមចចិតតមនាះមទ 

 របសិនមបីនរណាាន ក្់មៅក្នុងទីភ្នន ក្់ងារទទួលបានការរបារស័យទក្់ទងផ្ដ្លបំពានមលីវធិានមដី្មបរីបមោជន៍ភ្នគី្
ផ្តាខ ងទីភ្នន ក្់ងារ(រមួទងំមៅរក្ម) ផងអាចទត់មោលបដិ្មសធឬមិនប៉ះពាល់ផលរបមោជន៍ណាមួយឬ
អះអាងថាមោះរស្ថយការបំពានមនាះមហយីមដ្ីមបីផលរបមោជន៍យុតតិធម៌ 

បទបបញ្ញតតិEPA: 

 វាអាចានការរបារស័យទក្់ទងផ្ដ្លមិនផ្មនមដី្មបផីលរបមោជន៍របស់ភ្នគ្ីផ្តាខ ងអំពីសំណំុមរឿងរវាងអនក្មធវីការ
សមរមចចិតត(ឬបុគ្គលផ្ដ្លទំនងជានឹងផតល់ដំ្បូនាម នដ្ល់អនក្មធវីការសមរមចចិតត) បុគ្គលផ្ដ្លានរបមោជន៍ណា
ាន ក្់មៅមរៅទីភ្នន ក្់ងារឬជាមួយបុគ្គលិក្ទីភ្នន ក្់ងារណាមួយផ្ដ្លបានបំមពញមុខ្ងារមោទរបកាន់ឬមសីុបអមងេត
មៅក្នុងដំ្មណីរការនីតិវធីិមនះឬដំ្មណីរការនីតិវធីិានការពាក្់ព័នធមោយអងគមហតឬានការតំណាងណាមួយ
សរាប់បុគ្េលមនាះ។ 

20 វធិានទក់្ទងនឹងសុចរតិភ្នពននដំ្មណីរការ 



អនុស្ថសន៍របស់របធានតុលាការក្ំពូល៖ 
សិទធិក្នុ ងការបតឹងមៅមៅក្នុ ងមរឿងក្តីបរសិ្ថថ នរតូវកំ្ណត់មឡីងមោយាន
ការពិោរណាអំពីសិទធិរបស់បុគ្គលក្នុ ងការទទួលបានផលរបមោជនពី៍
ធនធានធមមជាតិនិងជីវស្ថស្តសតចរមុះក្ដូ៏្ចជាសិទធិក្នុ ងការរស់មៅក្នុ 
ងជីវតិធមមត្តរបក្បមោយនិរនតរភ្នពមៅក្នុ ងបរសិ្ថថ នមួយផ្ដ្លានមសរ ី
ភ្នពរចួផុតពីការបងេការខូ្ចខាតដ្ល់សុខ្ភ្នពសុាលភ្នពឬគុ្ណ
ភ្នពជីវតិដូ្ចផ្ដ្លបានផ្ចងមៅក្នុ ងរដ្ឋធមមនុញ្ញរបមទសនថ 

សិទធិបតឹង 

ឧទហរណ៍ពីរបមទសនថ 



វធិានទក់្ទងនឹងបនទុក្ភសតុត្តង 
 

 បទបបញ្ញតតិរបស់EPAបានោក់្បនទុក្ភសតុត្តងក្នុងការបងាា ញ
និងពនយល់អូសទញមៅមលីទីភ្នន ក់្ងារ 

 ទីភ្នន ក់្ងាររតូវផ្តបងាា ញបញ្ហា ក់្ថាការរមំលាភបំពានបានមក្ីត
មឡីងដូ្ចការមោទនិងថាការផ្សវងរក្ជំនួយដ្ំមណាះរស្ថយគឺ្
ជាការសមរសប 

 អនក្បំពានផ្ដ្លរតូវបានមគ្មោទានបនទុក្ក្នុងការបងាា ញនិង
ពនយល់អូសទញសរាប់ការការពារក្ត ី

 របធានអងគជំនុំជរមះរតូវសមរមចមៅមលីបញ្ហា និមួយៗផ្ដ្លាន
ភ្នពរបទញរបទង់ត្តមរយៈឧតតានុភ្នពននភសតុត្តង។ 
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ឧទហរណ៍ពីញូវយក៉្ 

ចាប់អភិរក្សបរសិ្ថថ នរដ្ឋញូវយក៉្71-2719  

 ការកាន់កាប់សំណល់ានមរោះថាន ក្់ឬស្ថរធាតុផ្ដ្លអាចបងេមរោះ
ថាន ក្់ដ្ល់សុខ្ភ្នពស្ថធារណៈសុវតថិភ្នពស្ថធារណៈឬបរសិ្ថថ ន
ផ្ដ្លានចំនួន១៥០០ហាេ ឡុងឬ១៥០០០មផ្ទនគឺ្ជាភសតុត្តង
សនមតថាបានដឹ្ងគឺ្បុគ្គលផ្ដ្លកាន់កាប់សំណង់ឬស្ថរធាតុមនាះ
រតូវបានសនមតថាបានដឹ្ងថាសាា រៈទងំមនាះជាសំណល់ឬស្ថរ
ធាតុណាមួយផ្ដ្លានមរោះថាន ក្់ដ្ល់សុខ្ភ្នពស្ថធារណៈសុវតថិ
ភ្នពស្ថធារណៈឬបរសិ្ថថ ន 

 

23 វធិានទក្ទ់ងនឹងការសនមត 



 ការផុតក្ំណត់ននការោក់្បណតឹ ង 
 នីតិវធីិសរាប់ោក់្ពាក្យ(ក្ផ្នលងណានិងមោយរមបៀបណា) 
 អនក្ណាអាចោក់្បាន? 
 ខ្លឹមស្ថរតរមូវ 
 ការក្ំណត់ចំននួទំព័រ 
 សំណូមពរមលីក្ទឡាកី្រណ៍ផ្ទទ ល់ាត់ 
 ការអនុវតតមៅមលីញ្ញតតិ 
 វធិានទក់្ទងនឹងភសតុត្តង 
 វធិានទក់្ទងនឹងការសមរមច 

24 វធិាននីតិវធីិ 



វធិានទក្់ទងនឹងភសតុត្តង 
 ភ្នពអាចទទួលយក្បាន 

 មៅក្នុងសហរដ្ឋអាមមរចិភសតុត្តងអាចទទួលយក្បានមៅមពលផ្ដ្លវាជាប់ទក់្ទងមជឿជាក់្បាន
អាចបញ្ហា ក់្បាននិងជាសាា រៈ 

 ឧទហរណ៍បទបបញតតិEPAសតីពីភសតុត្តងផ្ចងថា៖ 
របធានអងគជនំុំជរមះរតូវទទួលយក្ភសតុត្តងទងំអស់ផ្ដ្លជាបទ់ក្ទ់ងជាសាា រៈមិនសទួ នហួសមហតុ
មពក្មជឿជាក្់បានផ្ដ្លអាចបញ្ហា ក្ប់ានមទះតិចតួចក្ម៏ោយ 
 

 ស្ថក្ស ី
 ស្ថក្សីរតូវបានស្ថក្សីផ្ទទ ល់ាត់មោយានការសបថឬមោយរបធានអងគជំនុំជរមះ 
 ភ្នគ្ីទងំឡាយានសិទធិមោទសួរមៅមលីស្ថក្សីណាមួយបាន 
 របធានអងគជំនុំជរមះអាចទទួលយក្លិខិ្តផ្ថលងសោេ របស់ស្ថក្សីផ្ដ្លមិនអាចមក្បាន 
 ស្ថក្សជីាអនក្ជំនាញ 
 ស្ថក្សីអាចានគុ្ណសមបតតិរគ្ប់រោន់ត្តមរយៈចំមណះដឹ្ងជំនាញបទពិមស្ថធន៍ឬការអប់រំអាចំផត
ល់សក្ខីក្មមក្នុងទរមង់ជាទសសនៈមោបល់ 
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វធិានទក្់ទងនឹងភសតុត្តង(បនត) 

ភសតុត្តងជាឯក្ស្ថរ- វធិាន២១ 
 រូបថតវមីដ្អូនិងភសតុត្តងរសមដ្ៀងោន មនះអំពីរពឹតតិការណ៍ទមងវីសក្មមភ្នពក្ិចេការជំនួញសតវនរពផលិ
តផលមធវីពីសតវនរពឬភសតុត្តងរាយរងផលិតផលពីនរពឬធនធានផ្រ៉ផ្ដ្លជាក្មមវតថុននសំណំុមរឿងរតូវ
ផ្តអាចទទួលយក្បានមៅមពលបញ្ហា ក់្អំពីយថាភូតមោយបុគ្គលផ្ដ្លយក្របស់មក្ដូ្ចោន មោយ
បុគ្គលមផសងមទៀតផ្ដ្លានវតតានមៅមពលយក្ភសតុត្តងមនាះឬមោយបុគ្គលានសមតថក្ិចេមផសង
មទៀតមដ្លផតល់សក្ខីក្មមអំពីភ្នពរតឹមរតូវមៅមពលមនាះ 

 

 ការបញ្េូ លមៅក្នុងក្ំណត់រត្តផលូវការផ្ដ្លមធវីមឡងីក្នុងមពលបំមពញភ្នរកិ្ចេមោយមស្តនតីស្ថធារ
ណៈននរបមទសហវលីីពីនឬមោយបុគ្គលផ្ដ្លបំមពញភ្នរក្ចិេរតវូបានចាប់បងាគ ប់ជាពមិសស
គ្ឺជាភសតុត្តងម ញីមោយផ្ទទ ល់មៅមលីអងគមហតុផ្ដ្លបានមលីក្មឡងីមៅក្ផ្នលងមនាះ 
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ឧទហរណ៍ពីតុលាការក្ពូំលរបមទសហវលិីពនី 



វធិានទក្់ទងនឹងភសតុត្តង(បនត) 

ទក់្ទងនឹងទសសនៈមោបល់របស់អនក្ជំនាញនិងការអនុវតតចាប់ក្នុងបណតឹ ងវវិាទ
ផលរបមោជន៍រដ្ឋបបមវណីស្ថធារណៈទក់្ទងនឹងបរសិ្ថថ ន (2015)  
 មៅទីផ្ដ្លភ្នគី្ោក្់ពាក្យសំុឲ្យានអនក្ជំនាញផ្ដ្លានចំមណះដឹ្ងពិមសសមដី្មបីផត
ល់សក្ខីក្មមមៅក្នុងការមធវីសវនាការមដ្ីមបីផតល់មោបល់មៅមលីទសសនៈមោបល់ជាការ
វាយតនមលឬផតល់ទសសនៈមោបល់មៅមលីបញ្ហា ពិមសសដូ្ចជាមហតុបណាត លវធីិក្នុង
ការស្ថត របរសិ្ថថ នមអកូ្ឡូសីុមឡងីវញិការខាតបង់ននការស្ថត ររបព័នធមអកូ្ឡូសីុមឡងីវញិ
និងការខូ្ចខាតននការបាត់បង់ជាបមណាត ះអាសននននមុខ្ងាររបព័នធមអកូ្ឡូសីុរវាងការ
ខូ្ចខាតនិងការស្ថត ររបព័នធមអកូ្ឡូសីុជាក្់ផ្សតងមនាះតុលាការគ្ួរផ្តអនុម័ត 

 ទសសនៈមោបល់របស់អនក្ជំនាញផ្ដ្លផ្ចងមៅក្នុងបទបបញ្ញតតិពីមុនផ្ដ្លរតូវបាន
ស្ថក្សួរឆលងមហយីអាចទទួលយក្បានជាភសតុត្តង។ 
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ឧទហរណ៍ពីតុលាការក្ពូំលរបមទសចនិ 



វធិានទក្់ទងនឹងការសមរមច 
 ក្រមិតជំនំុជរមះមៅមលីទីភ្នន ក្់ងារ 
ការសមរមចបឋមរតូវានរបក្គំ្មហញីននអងគមហតុមសចក្តីសននិោឋ នទក្ទ់ងនឹងបញ្ហា អងគចាបឬ់ឆនាទ
នុសិទធិមៅមលីសាា រៈក្ដូ៏្ចជាមូលមហតុមៅមលីបញ្ហា ទងំមនាះមហយីរបសិនមបីានភ្នពសមរសប
រតូវានការមចញជាអនុស្ថសនអំ៍ពីការប៉ាន់របាណអំពីទណឌ ក្មមផ្ផនក្រដ្ឋបបមវណីដី្កាអនុមលាម
ភ្នពដី្កាសក្មមភ្នពផ្ក្តរមូវឬវធិានការមៅមលីលិខិ្តអនុញ្ហញ តិ 

 ក្រមិតបណតឹ ងឧទធរណ៍មលីទីភ្នន ក្់ងារ 
រកុ្មរបឹក្ាតុលាការឧទធរណ៍ផ្ផនក្បរសិ្ថថ នរតូវអនុមត័ផ្ក្សរមួលឬមិនពិោរណាមៅមលីរបក្គំ្និតអងគ
មហតុនិងមសចក្តីសននិោឋ នមៅមលីចាប់និងឆនាទ នុសិទធិផ្ដ្លានមៅក្នុងការសមរមចឬដី្កាផ្ដ្លក្ំពុង
រតូវបានពិនិតយមឡងីវញិមនាះមទនិងរតូវពនយល់លមអិតមៅក្នុងដី្កាស្ថថ ពរអំពីមូលមហតុសរាប់វធិានការ
ទងំមនាះ។រកុ្មរបឹក្ាតុលាការឧទធរណ៍ផ្ផនក្បរសិ្ថថ នអាចប៉ាន់របាណអំពីមទសបបញ្ញតតិផ្ដ្លខ្ពស់
ជាងឬទបជាងក្រមិតផ្ដ្លបានផតល់អនុស្ថសន*៍**។រកុ្មរបឹក្ាតុលាការឧទធរណ៍ផ្ផនក្បរសិ្ថថ ន
អាចអនុមត័ផ្ក្សរមួលឬមិនពិោរណាមៅមលីដី្កាអនុមលាមដី្កាផ្ក្តរមូវឬវធិានការមៅមលីលិខិ្ត
អនុញ្ហញ តិផ្ដ្លបានផតល់មក្ជាអនុស្ថសន។៍រកុ្មរបឹក្ាតុលាការឧទធរណ៍ផ្ផនក្បរសិ្ថថ នអាចបងវិល
សំណំុមរឿងរតឡប់មៅរបធានអងគជំនំុជរមះវញិសរាប់ោត់វធិានការបផ្នថមមទៀត។ 
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 វធិានតុលាការសហពន័ធ 
 មៅមពលផ្ដ្លសំណំុមរឿងមួយរតូវបានជនុំំជរមះមៅមលីអងគមហតុមោយោម នគ្
ណៈវនិិចឆ័យមទតុលាការរតូវផ្តានរបក្គ្មំហញីអពំីអងគមហតុនិងបញ្ហា ក់្អពំីមស
ចក្តីសននិោឋ នអងគចាប់ោច់មោយផ្ឡក្។ 

 រាល់ដ្ីកាផ្ដ្លផតល់នូវការរក្ាការពារនិងរាល់ដ្ីកាផ្ដ្លោក់្ការរតឹតបតិរតូវ
បញ្ហា ក់្ជាពិមសសអំពីមូលមហតុផ្ដ្លមចញដ្កីាមនះនិងរតូវមរៀបរាប់លមអិតឲ្យសម
មហតុផលអំពីសក្មមភ្នពមួយឬមរចនីផ្ដ្លរតូវរតឹតបតិឬផ្ដ្លតរមវូឲ្យមធវ។ី 

29 វធិានទក្់ទងនឹងការសមរមច(បនត) 



វធិានទក្់ទងនឹងការបតឹងឧទធរណ៍ 

  វធិានសរាប់ទីភ្នន ក្ង់ារ   
 ក្នុងរយៈមពល៣០នថៃបនាទ ប់ពីការមចញការសមរមចបឋមភ្នគី្
អាចបតឹងឧទធរណ៍បាន 

 សិទធិរបស់ភ្នគី្ក្នុងការបតឹងឧទធរណ៍រតូវកំ្ណត់រតឹមបញ្ហា ផ្ដ្ល
បានមលីក្មឡងីមៅក្នុងដំ្មណីរការនីតិវធីិនិងមោយការសមរមច
បឋមនិងរតឹមបញ្ហា ផ្ដ្លទក់្ទងនឹងយុត្តត ធិការននក្មមវតថុ 
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ឧទហរណ៍ពីតុលាការកំ្ពូលរបមទសចិន 

ទក់្ទងនឹងដ្ំមណាះរស្ថយនិងការការអនុវតតចាប់ក្នុងបណតឹ ងវវិាទផលរបមោជន៍រដ្ឋបបមវណីស្ថធារណៈទក់្ទង
នឹងបរសិ្ថថ ន (2015) 
 តុលាការអាចតរមូវឲ្យអនក្បំពុលស្ថត របរសិ្ថថ នមឡងីវញិឲ្យដូ្ចស្ថថ នភ្នពនិងមុខ្ងារមុនមពលានបងេ
ការខូ្ចខាត។ក្នុងក្រណីផ្ដ្លការស្ថត រមឡងីវញិទងំរសុងមិនអាចមធវីមៅបានមទមនាះតុលាការអាច
អនុញ្ហញ តិឲ្យានវធីិជំនួសក្នុងការស្ថត រមឡងីវញិមនះ 

 តុលាការផ្ដ្លបានបញ្ហា ឲ្យភ្នគី្ការពារក្តីស្ថត របរសិ្ថថ នមឡងីវញិមនាះអាចកំ្ណត់អំពីតនមលននការស្ថត រ
មឡងីវញិមៅមពលផ្ដ្លភ្នគី្ការពារក្តីខ្ក្ខានមិនបានអនុវតតកាតពវកិ្ចេក្នុងការស្ថត រមឡងីវញិមនាះមៅ
មពលដំ្ណាលោន ឬមចញស្ថលរក្មមោយផ្ទទ លអំ់ពីតនមលចំណាយក្នុងការស្ថត របរសិ្ថថ នរបពន័ធមអកូ្ឡូសុី
មឡងីវញិផ្ដ្លជាបនទុក្របស់ភ្នគី្ការពារក្តី។ 

 តនមលចំណាយក្នុងការស្ថត របរសិ្ថថ នរបពន័ធមអកូ្ឡូសុីមឡងីវញិរមួានតនមលននការមរៀបចំបមងេីតនិងអនុវតត
គ្មរាងស្ថត រមឡងីវញិនិងតនមលចំណាយក្នុងការោត់ផ្ចងការត្តមោនគ្មរាង។ 

 

31 ដំ្មណាះរស្ថយ 



វធិានតុលាការ 32 

ក្រមិតននមជាគ្ជ័យរបស់មយងីានផ្ដ្នក្ណំត់ផ្តក្នុងការរសមមីរសនមរបស់
មយងីផ្តបុ៉មណាណ ះ... 
      -- Aesop 
 



សក្មមភ្នពជារក្ុម 
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មធវីការក្នុងរកុ្មតូចៗ ។សូមពិភ្នក្ាគំ្និតផ្ដ្លអនក្
ានអំពីវធិាននីតិវធីិបរសិ្ថថ នផ្ដ្លានរបមោជន៍
ក្នុងការោក្់ចូលមៅក្នុងតុលាការក្មពុជា។ 
 
បនាទ បម់ក្សូមឲ្យរកុ្មនិមយួៗ រាយការណ៍អំពី
គំ្និតសំខាន់ៗ ផ្ដ្លបានពិភ្នក្ា 


