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នីតវិ ធិ នី នការដាក់ពាកយបណ្ត ឹង
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សេចកតសី ្តមើ
ជំពូកសនេះសរៀបរាប់ពីនតី ិវិធីដែលម៉ា េែុត (MassDOT) អនុវតត និងេសរមចពាកយបណ្ត ឹងេតីពីការសរើេសអើងមរាទី6។ នីតិវិធីទំងសនេះរតូវបានសរៀបចំស ើង សែើមបី្តល់ចណា
ំ ត់ការរេបចាប់សោយសែើមបណ្ត ឹង និងចុងបណ្ត ឹង។ ខ្លឹមសារនីតិវិធីទំង
សនេះរតូវបានដកេរមួលកនុងឆ្នំ2017 ដែលជាដ្នកមួយននកិចចេហការរវាងអងគភាពមរាទី6 ននODCR និងរកុមសេុើបអសងេត។ កនុងសាា រតីឯកភាព និងតមល ភាព បុគ្គលិកODCR បានខ្ិតខ្ំរបឹងដរបងសធវើសោយនីតិវិធីននការដាក់ពាកយបណ្ត ឹង
សៅរគ្ប់ដ្នករបេ់រែឋនងិ េហព័នធដែលតរមូវសោយគ្មានការសរើេសអើង (ែូចជាមរាទី6 និងទី7) មនភាពែូចគ្មន ោចសធវើសៅបាន សហើយសាធារណ្ជនោចយល់បានសដាយងាយរេួល។
សគ្មលបំណ្ង និង ការអនុវតត
ជំពូកសនេះចងរកងស ើង សែើមបីបសងេតើ នីតិវិធីេរមប់អនុវតត និងសធវើការេសរមច ទំងពាកយបណ្ត ងឹ េតីពីការសរើេសអើងដែលសគ្បតងឹ មក MassDOT សដាយផ្ទាល់ និងពាកយបណ្ត ងឹ េតីពីការសរើេសអើងដែល MassDOT មនេិទធអំណាចចាត់ដចង
សរកាមមរាទី6 ននចាប់េពតី ីេិទធេុីវិលឆ្នំ 1964 (the Civil Rights Act of 1964) សហើយនិងោជាាធររែឋ និងោជាាធរេហព័នធដ្នកគ្មានការសរើេសអើង រួមទំង ចាប់េតីពី ជនពិការជនជាតិោសមរិក (ADA)។
នីតិវិធីទំងសនេះសរៀបរាប់ពីែំសណ្ើរការរែឋបាលដែលមនសគ្មលសៅកំណ្ត់េមគ ល់ និងលុបបំបាត់ការសរើេសអើងកនុងេកមាភាពនិងកមាវិធីនានាដែលេហព័ន្ធ តល់ជំនួយ។ នីតិវិធទី ំងសនេះមិន្តល់មសធោបាយសដាេះរសាយែល់សែើមបណ្ត ងឹ ដែលដេវងរកការពោបាល
ផ្ទាល់ខ្លួន រួមមនការេងជមងឺចិតត ឬរបាក់ទូរទត់សនាេះសទ។ នីតិវធិ ីទំងសនេះក៏មិនហាមឃាត់សែើមបណ្ត ឹងមិនសោយសៅដាក់ពាកយបតឹងជាមួយនឹងភានក់ងាររែឋ និងេហព័នធស្េងសទៀត ឬក៏បែិសេធេិទធរបេ់សែើមបណ្ត ឹងកនងុ ការសេនើេុំការ្តល់របឹកាជាលកខណ្ៈឯក
ជនេរមប់សដាេះរសាយទសងវើរសរើេសអើងដែលបានសចាទកនុងពាកយបណ្ត ឹងសនាេះដែរ។
នីតិវិធីដែលបានសរៀបរាប់កងនុ ឯកសារសនេះរតូវបានសគ្អនុវតតជាមួយនឹង MassDOT សហើយនិងអនកទទួលជំនួយបនត រកុមហុនស ៉ា ការ និងរកុមហនុ ស ៉ា ការបនត រាល់ការរគ្ប់រគ្ងេកមាភាពនិងកមាវិធីនានាដែលេហព័ន្ធ តល់ជនំ ួយ។
ជាដ្នកមួយននកិចចខ្ំរបឹងដរបងរបេ់ពកួ សគ្កនងុ ការអនុវតតាមមរាទី6 អនកដែលទទួលជំនួយហិរញ្ញវតថុពីេហព័នធាមរយៈ MassDOT រតូវបានសលើកទឹកចិតតសោយសរបើរបាេ់នីតិវិធីននការដាក់ពាកយបណ្ត ឹងសនេះ។ ការសរបើរបាេ់នីតិវិធីសនេះបញ្ជាក់ថា
អនកទទួលជំនយួ បនតទងំ សនេះ ទទួលសាគ ល់កាតពវកិចចរបេ់ពួកសគ្កនុងការ្តលឱ់ កាេសោយសាធារណ្ជនដាក់ពាកយបណ្ត ឹងរបឆ្ំងនឹងការបំពានលកខខ្ណ្ឌ គ្មានការសរើេសអើង រគ្ប់េកមាភាព សេវាកមា និងកមាវិធីនានារបេ់អងគភាព។ រេបាមការដណ្នាំរបេ់
េហព័នធ អនកទទួលជំនួយបនតទក់ទងនឹងការសធវែើ ំសណ្ើរ យល់ែឹងថាពួកសគ្មនេិទធអំណាចកនុងការអនុវតតបណ្ត ឹងមរាទី6 រួច្តល់ែំណ្ឹងែល់អកន ទទួលជំនួយដែលជា MassDOT អំពីពាកយបណ្ត ឹងដែលសគ្បានទទួល និង លទធ្លននការសេុើប
អសងេតសៅសពលដែលសដាេះរសាយពាកយបណ្ត ឹង។ អនកទទួលជំនួយបនតទក់ទងនឹងការសធវើែំសណ្ើរសលើ្លូវធំ កាន់ដតយល់ថា ពួកសគ្គ្មានេិទធអណា
ំ ចកនុងការសេុើបអសងេត ពាកយបណ្ត ឹងេតីពីបទសលាើេមរាទី6 ដែលមនអងគភាពរបេ់ពកួ សគ្ជាចុងបណ្ត ឹងសនាេះសទ
(របេិនអងគភាពរបេ់ពួកសគ្ជាចុងបណ្ត ងឹ ឬ ភាគ្ីដែលរតូវបានសគ្សចាទថាបានសលាើេមរាទី6) ។ រគ្ប់ពាកយបណ្ត ឹងទំងសនេះ នឹងរតូវសគ្បញ្ាូនសៅ MassDOT សែើមបីសធវើការេសរមចថា អងគភាពណាមនេិទធសេុើបអសងេត។ អនកទទួលជំនយួ បនត
ទក់ទងនឹងការសធវើែំសណ្ើរសលើ្លូវធំ រកាេិទធពិចារណាថាការសចាទរបកាន់ននការសលាើេមរាទី6 ជាបញ្ជារា៉ាប់រង និង/ឬ បញ្ជាននការសគ្មរពសគ្មលការណ្៍ន្ាកនុង ប៉ាុដនតពួកសគ្រតូវបានហាមឃាត់មិនសោយសចញសេចកតីេសរមច សរពាេះសនេះោចជាការសលាើេមរា
ទី6។ MassDOT េូមសលើកទឹកចិតតសោយអនកទទួលជំនួយបនតទំងអេ់ទក់ទងសៅអនកជំនាញមរាទី6 របេ់ ODCR ដែលជានាយករគ្ប់រគ្ងកមាវិធីេហព័នធ និង/ឬ នាយករគ្ប់រគ្ងសេុើបអសងេត សៅសពលដែល/របេិនសបើពួកសគ្បាន
ទទួលពាកយបណ្ត ងឹ ទក់ទងនឹងមរតទី6 សែើមបីធានារថាមនការសដាេះរសាយរតឹមរតូវ។
និយមន័យ

សែើមបណ្ត ឹង (Complainant )៖ ជនណាដែលដាក់ពាកយបណ្ត ងឹ សៅ MassDOT។
ពាកយបណ្ត ឹង (Complaint)៖ ឯកសារេតីពីការសចាទរបកាន់ទក់ទងនឹងការសរើេសអើង ជាលិខ្តិ េរសេរសដាយនែ ឬ ជាសារសអ ិចរតូនិចដែលទមទរសោយការិយាល័យដែលបានទទួលឯកសារសនាេះចាត់វិធានការសដាេះរសាយ។ របេិនសបើអកន ដាក់
ពាកយបណ្ត ឹងមនពិការភាព សនាេះនិយមន័យននពាកយបណ្ត ឹងសនេះ រាប់បញ្ចូលទំងទរមង់ស្េងៗដែលជួយេរមួលែល់ពិការភាពរបេ់សែើមបណ្ត ឹង។

ការសរើេសអើង (Discrimination)៖ េកមាភាព ឬ អេកមាភាព សដាយសចតនា ឬ អសចតនា ចំសពាេះជនណាមន ក់កនុងេហរែឋោសមរិកដែលបានទទួលរងភាពមិនសេាើគ្មន ឬ ភាពខ្ុេគ្មនដាច់រេ េះកនងុ េកមាភាពឬកមាវិធណា
ី មួយដែលេហព័នធ
្តល់ជំនួយ សដាយសារដតជាតិសាេន៍, ពណ្៌េមបុរ សែើមកំសណ្ើត ឬលកខណ្ៈស្េងសទៀតដែលទទួលសាគ ល់សដាយោជាាធរគ្មានការសរើេសអើងែូចជា សេទ ោយុ ឬពិការភាព។

រែឋបាលរបតតិបតតិការ (Operating Administrations)៖ ភានក់ងារស្េងៗនននាយកដាឋនែឹកជញ្ានូ របេ់េហរែឋោសមរិក រួមមន រែឋបាល្លូវធំរបេ់េហព័នធ (Federal Highway
Administration) (FHWA) រែឋបាលសេវាសធវែើ ំសណ្ើរសាធារណ្ៈរបេ់េហព័នធ (Federal Transit Administration) (FTA) រែឋបាល្លូវដែករបេ់េហព័នធ (Federal Rail
Administration) និងរែឋបាលេុវតថិភាពចរាចរណ្៍្លូវជាតិ (National Highway Traffic Safety Administration) (NHTSA) ដែល្តលជ់ ំនួយសោយេកមាភាព ឬកមាវិធី
ទំងឡាយណាទក់ទងនឹងការែឹកជញ្ចូន។

ចុងបណ្ត ឹង (Respondent)៖ ជនណា, ភានក់ងារណា, សាថ ប័នណា, ឬ អងគការណាដែលរតូវបានសគ្សចាទរបកាន់ថា មនជាប់ពាក់ពន័ ធនងឹ ការសរើេសអើង។
ការដាក់ពាកយបណ្ត ងឹ
ដ្នកសនេះនឹងសរៀបរាប់លមអិតអំពនី ីតិវិធីរបេ់នាយកដាឋនែឹកជញ្ាូនរែឋម៉ាេាឈូសេត (MassDOT) កនងុ ការចាត់ដចងពាកយបណ្ត ឹងេតពី ីការសរើេសអើងមរាទី6 (សរើេសអើងសដាយសារជាតិសាេន៍ ពណ្៌េមបុរ ឬសែើមកំសណ្ើត រួមបញ្ចូលទំងភាសា)
និង ពាកយបណ្ត ងឹ េតីពីការសរើេសអើងដែលមនដចងបដនថមកនុងចាប់េតីពីភាពគ្មានការសរើេសអើងរបេ់េហព័នធ (សរើេសអើងសដាយសារ សេទ ោយុ ឬពិការភាព)។ ចាប់នងិ នីតិបញ្ញតតិរបេ់េហព័នធដែលរគ្បែណ្ត ប់មរាទី6 ននចាប់េពតី ីេិទធេុីវិល
ឆ្នំ1964 (មរាទី 6) ្តល់េិទធអណា
ំ ចេរមបេរមួលកនងុ ការសេុើបអសងេតពាកយបណ្ត ឹងទក់ទងនឹងេិទធេុីវិលសៅសោយនាយកដាឋនយុតតិធម៌េហរែឋោសមរិក (US DOT) ដែលេហការយា៉ា ងជិតេនិតជាមួយនិងភានក់ងារេហព័នធដែលមន
ទំនួលខ្ុេរតូវសនេះ។ កនុងវិេ័យែឹកជញ្ាូន េិទអធ ំណាចសេុើបអសងេតសនេះេថិតកនុងនែនាយកដាឋនែឹកជញ្ានូ េហរែឋោសមរិក (US DOT) និងភានក់ងារស្េងៗរបេ់នាយកដាឋនសនេះេរមប់មធោបាយែឹកជញ្ានូ ស្េងៗ រួមទំងរែឋបាល្លូវធំរបេ់េហព័នធ
(FHWA) និងរែឋបាលសេវាសធវែើ ំសណ្ើរសាធារណ្ៈរបេ់េហព័នធ (FTA)។ សែើមបីសោយរេបសៅាមលកខខ្ណ្ឌ របេ់នាយកដាឋនែឹកជញ្ានូ េហរែឋោសមរិក FHWA និងFTA បានបសងេើតបទបញ្ញតតិ និងការដណ្នាំ ដែលតរមូវសោ
យអនកទទួលជំនួយ និងអនកទទួលជំនួយេហព័នធបនត បសងេើតនីតិវិធីេរាំ ប់ចាត់ដចងពាកយបណ្ត ឹងមរាទី6 ដែលសគ្បានដាក់ជាមួយនឹងអងគភាពទំងសនេះ។

នីតិវិធីដែលមនសរៀបរាប់ខាងសរកាម រតូវបានដកេរមួលពីនតី ិវិធីដែលរតូវបានដណ្នាំសោយសរបើរបាេ់ សដាយនាយកដាឋនយុតតិធម៌េហរែឋោសមរិក (US DOJ) សហើយរតូវបានសរៀបចំស ើង សែើមបី្តលឱ់ កាេសេាើភាពមួយ កនុងការសដាេះរសាយពាកយប
ណ្ត ឹងដែលសគ្មរពាមនីតិវធិ ីរតឹមរតូវ សោយទំងសែើមបណ្ត ឹង និងចុងបណ្ត ឹង។ សរកាពីនីតិវធិ ីសដាេះរសាយពាកយបណ្ត ឹងជា្លូវការដែលបានសរៀបរាប់ជាលមអិតសៅទីសនេះ MassDOT នឹងចាត់់វិធានការទប់សាេត់ការសរើេសអើង សែើមបីដេវងរកែំសណាេះរសាយ
សរៅ្លូវការចំសពាេះពាកយបណ្ត ឹងមរាទី6ទំងអេ់សៅសពលណាដែលោចសធវបាើ ន។
ែំសណ្ើរការននការដាក់ពាកយបណ្ត ងឹ
1. សតើអកន ណាោចដាក់ពាកយបណ្ត ងឹ បាន?
រគ្ប់សាធារណ្ជន រួមទំងអតិថជិ ន សបកខជន រកុមហុនស ៉ា ការ ឬ អនកទទួលជំនួយបនតរបេ់ MassDOT ទំងអេ់ដែលយល់ថា ពួកសគ្ផ្ទាល់ ឬភាគ្ីទីបី ឬរកុមមនុេេណាមួយរតូវបានសគ្សធវើបាប ឬមិន្តល់ភាពសេាើគ្មនសដាយសារដតជាតិសាេន៍
ពណ្៌េមបុរ ឬសែើមកំសណ្ើត (រួមទំង ចំសណ្េះែឹងភាសាអង់សគ្លេមនករមិត) ដែលសលាើេនឹងមរាទី6 ននចាប់េតីពីេិទេធ ុីវិលឆ្នំ1964 ទក់ទិននឹងែីការ និងចាប់រែឋ និងេហព័នធ ឬសលាើេនឹងសគ្មលការណ្៍ទប់សាេត់ការបំពានភាពគ្មានសរើេសអើង
របេ់ MassDOT (ADHP)។ ការេងេឹកសាធារណ្ជន សរកាមសហតុ្ល ជាតិសាេន៍ ពណ្៌េមបុរ ឬសែើមកំសណ្ើត ក៏រតូវបានហាមឃាត់កងនុ មរាទី6 នឹង សគ្មលការណ្៍ADHP។
2. សតើខ្ដាាុំ ក់ពាកយបណ្ត ងឹ សដាយរសបៀបណា?
ពាកយបណ្ត ឹងោចដាក់បានាមរយៈ ៖
Boston Region Metropolitan Planning Organization Title VI Specialist
Email: eharvey@ctps.org
Phone: 857-702-3700
អនកជំនាញមរាទី6 របេ់ MassDOT
(The MassDOT Title VI Specialist)
ការិយាល័យេិទធេុីវិលនិងចរមុេះរបេ់ MassDOT
(MassDOT Office of Diversity and Civil Rights)
ទូរេ័ពា៖ 857-368‐8580 ឬ 7-1-1 សេវាកមាេរមប់ជនពិការ
អុីសម៉ាល៖ MassDOT.CivilRights@state.ma.us
ការិយាល័យេិទេធ វុី លិ និងចរមុេះរបេ់ MassDOT-អងគភាពសេុបើ អសងេត
(The MassDOT Office of Diversity and Civil Rights- Investigations Unit)
ជំនួយការសលខាននការិយាល័យេិទធេុីវិលនិងចរមុេះ MassDOT
(Assistant Secretary of Diversity & Civil Rights, MassDOT)
អុីសម៉ាល៖ odcrcomplaints@dot.state.ma.us
រែឋបាល្លវូ ធំរបេ់េហព័ន ធ
(The Federal Highway Administration)
រែឋបាល្លូវធំរបេ់េហព័នធ
(Federal Highway Administration)
នាយកដាឋនែឹកជញ្ានូ េហរែឋោសមរិក
(U.S. Department of Transportation)
ការិយាល័យេិទធេុីវិល
(Office of Civil Rights)
អុីសម៉ាល៖ CivilRights.FHWA@dot.gov
ទូរេ័ពា៖ 202‐366‐0693
រែឋបាលសេវាសធវែើ សំ ណ្ើរសាធារណ្ៈរបេ់េហព័ន ធ
(The Federal Transit Administration)
រែឋបាលសេវាសធវើែំសណ្ើរសាធារណ្ៈរបេ់េហព័នធ
(Federal Transit Administration)
នាយកដាឋនែឹកជញ្ានូ េហរែឋោសមរិក
(U.S. Department of Transportation)
ការិយាល័យេិទធេុីវិល
(Office of Civil Rights)
ជូនចំសពាេះ៖ រកុមទទួលពាកយបណ្ត ឹង
(Attention: Complaint Team)

េូមកំណ្ត់ចណា
ំ ំថា៖
•
•

សៅសពល FTA ទទួលពាកយបណ្ត ឹងមរាទី6 ទក់ទងនឹង MassDOT អនកទទួលជំនួយបនត ឬរកុមហុនស ៉ា ការ សនាេះFTA ោចសេនើ MassDOT សោយសេុើបអសងេតករណ្ីសនេះ។
របេិនសបើពាកយបណ្ត ឹងមរាទី6 រតូវបានដាក់សៅសោយ MassDOT សដាយសចាទអងគភាពដ្នក្លូវធំរបេ់ MassDOT (MassDOT’s Highway Division)ពីបទបំពាន សនាេះពាកយប
ណ្ត ឹងនឹងរតូវបញ្ានូ បនតសៅ ការិយាល័យដ្នក FHWA របចាំតំបន់ដែលនឹងបញ្ាូនពាកយបណ្ត ឹងបនតសៅការិយាល័យកណាតលដ្នកេិទេធ ុីវិលរបេ់ FHWA េរមប់ចាត់ការបនត។

•

របេិនសបើពាកយបណ្ត ឹងមរាទី6 បតឹងអនកទទួលជំនួយបនតរបេ់អងគភាពដ្នក្លូវធំរបេ់MassDot សហើយពាកយបណ្ត ឹងរតូវបានទទួលសដាយ MassDOT សនាេះ MassDOT ោចចាត់ដចង និងសេុើបអសងេតពាកយប
ណ្ត ឹង ឬ ោចនឹងបញ្ានូ បនតសៅ HCR សែើមបីសេុើបអសងេត។

3. សតើខ្រាុំ តូវមនអវខ្ី េះល សៅកនងុ ពាកយបណ្ត ងឹ របេ់ខ្?ាុំ
ទរមង់ដបបបទននពាកយបណ្ត ឹងមរាទី6/ភាពគ្មានការសរើេសអើង ោចទញយកបានាមរយៈរបព័នធសអ ចិ រតូនិច ពីសគ្ហទំព័រមរាទី6របេ់MassDOT
(http://www.massdot.state.ma.us/OfficeofCivilRights/TitleVI/FileAComplaint.aspx) ឬ ជាទរមង់រកដាេបំសពញសដាយនែ ពីអកន ជំនាញមរាទី6
របេ់MassDOT ដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ។ ម៉ាោងវិញសទៀត សែើមបណ្ត ងឹ ក៏ោចដាក់ពាកយបណ្ត ឹងដែលមនលកខណ្ៈរេសែៀងគ្មនកនុងទរមង់ស្េងសទៀតដែលរួមមន៖
• ស្ា េះ ហតថសលខា និងព័ត៌មនទំនាក់ទំនងកនុងសពលបចចបុ បននរបេ់អកន (ែូចជាសលខ្ទូរេ័ពា និងោេយដាឋន)
• ស្ា េះ និងសលខ្េមគ ល់របេ់ជនជាប់សចាទ (របេិនសបើអកន ែឹង សហើយរបេិនសបើចាំបាច់)

• ការសរៀបរាប់ពីសពលសវលា ទីកដនលង និងវិធីដែលទសងវើហាមឃាត់ ដែលអនកកំពងុ សចាទបតងឹ សនេះបានសកើតស ើង
• ការសរៀបរាប់លមអិតថាសតើសហតុអវីបានជាអនកយល់ថា សគ្របរពឹតតិសៅសលើអនក ខ្ុេពីអកន ែនទ?
• ស្ា េះ និងព័ត៌មនទំនាក់ទនំ ងរបេ់សាកេី សហើយនិង

• ព័ត៌មននានាទំងឡាយណាដែលអនកយល់ថាមនជាប់ទក់ទងនឹងពាកយបណ្ត ឹងរបេ់អកន
ក. កនុងករណ្ីដែលសែើមបណ្ត ឹងមិនោច្តល់លិខ្តិ ជាលាយលកខណ្៍អកេរបានសទ ពាកយបណ្ត ឹងជាពាកយេំែីោចសធវើសៅបានសៅកាន់ការិយាល័យេិទធេុីវិល និងចរមុេះ (ODCR)។ សែើមបណ្ត ឹងនឹងរតូវេមា េសដាយមរនតីសេុើបអសងេត
េិទធេុីវិល (CRI)។ របេិនសបើចាំបាច់ មន្តនតីCRI នឹងជួយសែើមបណ្ត ឹងកនុងការដរបកាលយពាកយបណ្ត ឹងជាពាកយេំែី មកជាពាកយបណ្ត ឹងលាយលកខណ្៍អកេរ។ សែើមបណ្ត ឹងគ្ួរដតចុេះហតថសលខាសលើរគ្ប់ពាកយបណ្ត ឹងទំងអេ់។
ខ្. ពាកយបណ្ត ឹងអនាមិកោចនឹងដាក់ាមវិធីែូចគ្មន។ ពាកយបណ្ត ងឹ អនាមិកនឹងរតូវបានសេុើបអសងេតាមវិធីែូចគ្មននឹងពាកយបណ្ត ឹងែនទសទៀត។
គ្. ពាកយបណ្ត ឹងេរសេរជាភាសាណាក៏សដាយដែលពិេពសលាកទទួលសាគ ល់ នឹងរតូវបានសគ្ទទួល។ អនកក៏ោចដេវងរកដបបបទពាកយបណ្ត ឹងជាពហុភាសាបានដែរ។
4. សតើខ្រាុំ តូវដាក់ពាកយបណ្ត ងឹ កនងុ រយៈសពលប៉ានាុ ា ន?
ក. ពាកយបណ្ត ឹងសចាទរបកាន់ពបី ទសលាើេមរាទី6 និង/ឬ សគ្មលការណ្៍ADHPរបេ់MassDOT រតូវដាក់ មិនសោយសលើេមួយរយដប៉ាតេិបនថង (180) ចាប់ពីនថងដែលបទសលាើេបានសកើតស ើង។
ខ្. ពាកយបណ្ត ឹងសចាទរបកាន់ពបី ទសលាើេចាប់រែឋ ឬេហព័នធ រតូវដាក់កនុងអំ ុងសពលដែលកំណ្ត់សដាយបញ្ញតតិ បទបញ្ជា ឬចាប់យតុ តិសារេត។
5. សតើពាកយបណ្ត ងឹ របេ់ខ្នាុំ ងឹ រតូវសដាេះរសាយសដាយរសបៀបណា?
សៅសពលដែលពាកយបណ្ត ឹងរតូវបានទទួល ពាកយបណ្ត ងឹ សនាេះនឹងរតូវបានរបគ្ល់សោយសៅមន្តនតីសេុើបអសងេតេិទធេុីវិល (CRI)។ មន្តនតីCRIសនេះនឹង៖
ក. កំណ្ត់ដែនេមតថកិចច៖
ODCR មនដែនេមតថកិចច របេិនសបើពាកយបណ្ត ឹង៖
1. ពាក់ព័ននធ ឹងការអេះោង ឬ ការរបរពឹតតិដែលរំសលាេបំពាន៖
•
•

ការសបតជាាចិតត និង កាតពវកិច្ច លូវចាប់របេ់MassDOTសែើមបីទប់សាេត់ការសរើេសអើង ការរំសលាេបំពាន ឬ ការេងេឹក សដាយពឹងដ្អកសៅសលើលកខណ្ៈការពារ ចំសពាេះដ្នកណាមួយននសេវាកមា្តល់សដាយ
ភានក់ងារជូនសាធារណ្ជន។
ការសបតជាាចិតតសធវើស ើងសដាយអនកទទួលជំនួយបនត និងរកុមហនុ ស ៉ា ការដែលកំពងុ សធវើការជាមួយ MassDOT របកាន់ខាាប់នងឹ សគ្មលការណ្៍របេ់ MassDOT សហើយ

2. ពាកយបណ្ត ឹងសនេះរតូវបានដាក់ទន់សពលសវលា។
ខ្. ជូនែំណ្ឹងថាបានទទួលពាកយបណ្ត ឹង សហើយ្តល់សេចកតីេសរមចដែនេមតថកិចច កនងុ រយៈសពល10នថងសធវើការ រាប់ចាប់ពីនថងទទួលពាកយបណ្ត ឹងសនេះ។
•

របេិនសបើមន្តនតីCRIេសរមចថា ពាកយបណ្ត ឹងមិនមនទក់ទង់នឹងការបំពានេិទធេុីវិល សនាេះមន្តនតីCRI នឹង្តលែ់ ំណ្ឹងសៅសែើមបណ្ត ឹង និងអនកជំនាញមរាទី6 ជាលាយលកខណ្៍អកេរពីលទធ្ល សហើយ
ករណ្ីសនាេះនឹងរតូវបានបញ្ចប់។

គ្. សធវើការសេុើបអសងេតយា៉ា ងលអតិ លអន់សលើការសចាទរបកាន់ដែលមនសៅកនងុ ពាកយបណ្ត ងឹ រេបសៅាមនីតិវិធីននការដាក់ពាកយបណ្ត ឹងន្ាកនុងរបេ់ MassDOT។
6. លទធ្ល និងការដណ្នាំ?

សៅទីបញ្ាប់ននការសេុើបអសងេត មន្តនតីCRI នឹងស្ាើរលិខ្ិតមួយ កនងុ ចំសណាមលិខ្ិតទំងបីខាងសរកាមសៅសោយសែើមបណ្ត ឹង និងចុងបណ្ត ឹងោរេ័យសៅសលើលទធ្លននការសេុើបអសងេត៖
ក. លិខ្ិតបញ្ជាក់ពែី ំសណាេះរសាយដែលពនយល់ចងុ បណ្ត ឹងពីវិធានការដែលចុងបណ្ត ឹងបានសធវើ ឬនឹងរតូវសធវើ សែើមបីអនុវតតាមមរាទី6។
ខ្. លិខ្ិតបញ្ជាក់ពីលទធ្លថា ចុងបណ្ត ងឹ បានរបរពឹតតរតឹមរតូវសៅាមមរាទី6។ លិខ្តិ សនេះនឹងមនការពនយល់បករសាយពីសហតុ្លដែលចុងបណ្ត ងឹ រតូវបានរកស ើញថាសគ្បានរបរពឹតតរតឹមរតូវ សហើយនិង្តលព់ ័ត៌មនសៅសែើមបណ្ត ឹងថាសែើម
បណ្ត ឹងមនេិទធបតឹងជំទេ់។
គ្. លិខ្ិតបញ្ជាក់ពីលទធ្លថា ចុងបណ្ត ងឹ រតូវបានរកស ើញថាបានរបរពឹតតខ្ុេ។ លិខ្តិ សនេះនឹងបញ្ជាក់ពបី ទសលាើេនីមួយៗ សដាយសយាងសៅាមបទបញ្ជាដែលកំពងុ ដាក់សោយសរបើរបាេ់ ការសរៀបរាប់េសងខបអំពីលទធ្ល/ការដណ្នាំ ្លវិបាក
ននការមិនបានបំសពញការរបរពឹតតាមចាប់សដាយេា័រគ្ចិតត សហើយនិងេំសណ្ើរ្តល់ជនំ ួយកនុងការសរៀបចំដ្នការអនុសលាមាមចាប់ របេិនសបើេមរេប។
7. សតើខ្ោាុំ ចបតងឹ ជំទេ់លទធ្លបានសទ?
របេិនសបើសែើមបណ្ត ងឹ ឬ ចុងបណ្ត ឹងមិនយល់រេបនឹងការរកស ើញរបេ់មន្តនតីCRIសទ សគ្ោចបតឹងជំទេ់សៅជំនួយការសលខាធិការននការិយាល័យេិទធេុីវិលនិងចរមុេះ។ ភាគ្ីបតឹងជំទេ់រតូវដត្តលព់ ត៌មនថាណា
ី មួយដែលមិនមនកនងុ អំ ងុ សពលសេើបអសងេត
ែំបងូ ដែលនឹងសធវសើ ោយ MassDOT ពិចារណាសលើការេសរមចរបេ់ខ្នលួ សារជាថាមី ងត សទៀត។ ពាកយសេនើបតឹងជំទេ់ និងព័ត៌មនថាីទំងឡាយរតូវដតដាក់បញ្ានូ មកកនុងរយៈសពល 6០ នថង រាប់ចាប់ពីនថងដែលលិខ្ិតបញ្ជាក់លទធ្លបានបញ្ាូនសចញ
សៅ។ បនាាប់ពីសធវកាើ រពិនិតយសេើសរើព័ត៌មនសនេះ MassDOT នឹងស្លើយតប សដាយសចញលិខ្តិ បញ្ជចក់ែំសណាេះរសាយដែលពួកសគ្បានដកេរមួល ឬ ្តល់ែំណ្ឹងសៅភាគ្ីបតឹងជំទេ់ថា លិខ្តិ បញ្ជាក់ពីែំសណាេះរសាយ ឬលិខ្ិតតបញ្ជាក់ពីលទធ្លចាប់
សែើមសៅដតមនរបេិទធភាព។

